فوتبال جهان
ترس بازیکنان چلسی
از رفتن «هازارد»

«امرسون پالمری» اعتراف کرد :بازیکنان این تیم از
رفتن «ادن هازارد» از تیم واهمه دارند و دوست دارند
این بازیکن در چلسی بماند .به نظر میرسد هازارد،
ماههای آخر حضورش را در چلسی سپری میکند.
این بازیکن مورد توجه رئال مادرید قرار دارد و به نظر
میرسد ناکامی چلســی در راه کسب سهمیه لیگ
قهرمانان باعث شــود تا هازارد راه مادرید را در پیش
بگیرد«.امرسون پالمری» هافبک تیم چلسی ،درباره
ماندن ادن هازارد در این تیــم گفت :همه بازیکنان
تیم دوست دارند هازارد برای فصل بعد اینجا بماند.
او بازیکن ویژه و بزرگی محسوب میشود و طبیعی
است همه دوست دارند چنین بازیکنی را در تیم داشته
باشــیم .ما از رفتن هازارد از تیم واهمه داریم.قرارداد
فعلیادنهازاردباچلسیتا سال ۲۰۲۰اعتبارداردولی
او از وضعیت تیمش راضی نیست و از طرفی بازگشت
«زینالدینزیدان» به رئال مادرید ،باعث شده او برای
رفتن به این تیم ترغیب شود ؛ زیرا هازارد بارها زیدان
را به عنوان الگوی خود معرفی کرده است.تیم فوتبال
چلسیپنجشنبهشبدردیداربرگشتخوددرمرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان به دیدار دیناموکیف
خواهد رفت .دیدار رفت دو تیم در لندن با برتری سه
گله آبیهای لندن به پایان رسیده است.

همه رکوردهای «رونالدو»
پس از هتتریک در لیگقهرمانان

مهاجم یوونتوس با هتتریک برابر اتلتیکومادرید در
لیگ قهرمانان ،رکوردهای جدیدی به نام خود به ثبت
رساند« .کریستیانو رونالدو» شب فوقالعادهای در لیگ
قهرمانان اروپا داشت و با ســه گلی که به ثمر رساند
توانست شکست دو بر صفر یوونتوس مقابل اتلتیکو
مادرید را جبران و تیمش را راهی دور بعد کند.
دو گل نخســت مهاجم یوونتوس با ضربه سر به ثمر
رسید .بر اساس آمار «میسترچیپ» ،رونالدو نخستین
بازیکنی است که دو گل با ضربه سر در یک بازی به
اتلتیکو در لیگ قهرمانان میزند.او بیست و دومین
گلش را از این طریق در این رقابتها به ثمر رســاند.
هیچ بازیکنی در تاریخ ایــن بازیها از رکورد  ۱۴گل
عبور نکرده است.مهاجم پرتغالی سومین گلش را از
روی نقطه پنالتی به ثمر رساند .او چهارمین هتتریک
خود را برابر اتلتیکو به ثبت رساند .سه هتتریک برابر
«یان اوبالک» اتفاق افتاد که این کار مانند صعود به
اورست بدون اکسیژن است.رونالدو توانست به رکورد
«لیونلمسی» در بیشــترین هتتریک ( )۸در لیگ
قهرمانان برســد .مهاجم بارسا در هجدهم سپتامبر
 ۲۰۱۸به این رکورد دست یافته بود.ستاره یوونتوس
صد و بیست و سومین گلش را در تاریخ لیگ قهرمانان
به ثمر رساند تا بیش از  ۱۱۸تیمی (درمجموع ۱۴۰
تیم رقابت کردند) که در این بازیها حضور داشتند،
گلزنی کند .اتلتیکو نیز جزو این تیمهاست و تنها۱۱۸
بار گلزنی کرده است.
مهاجم پرتغالی بیش از همه بازیکنــان در مراحل
حذفی گلزنی کرده اســت .او  ۶۳بار در این مرحلهها
دروازه حریفان را باز کرد .پس از رونالدو ،مسی با ۴۰
گل ،توماس مولر  ،۲۱روبرت لواندوفسکی  ،۱۹رائول
گونسالس  ،۱۸شوفچنکو  ،۱۷کریم بنزما  ،۱۶فیلیپو
اینزاگی و آرین روبن ،۱۵دیدیه دروگبا و وین رونی۱۴
گل به ثمر رساندند.

اعتراف «سیمئونه» پس از حذف
از لیگ قهرمانان

سرمربی اتلتیکو مادرید ،به اشتباههای متعدد تیمش
در دیدار برابر یوونتوس اعتراف کرد.اتلتیکو مادرید در
دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا با سه گل مغلوب یوونتوس شد« .دیگوسیمئونه»
پس از بازی گفت :موقعیتهای گل زیادی نداشتیم.
حریف دائماً در محوطه جریمه حضور داشت و باعث
شد ما تنها دفاع کنیم .آنها خیلی زود به گل رسیدند
و توانستند بازی را به خوبی پیش ببرند .یوونتوس از
نظر تاکتیکی خیلی بهتر بود و به همین خاطر بازی
را با پیروزی به پایان رساندند.سرمربی اتلتیکو مادرید
در ادامه اظهار کرد :باید به تیم حریف تبریک بگویم
چون آنها خیلی خوب حملــه کردند و بهتر بودند.
ما اشتباههای زیادی داشــتیم ونتوانستیم در خانه
حریف به خوبی بازی کنیم .آنها منسجمتر بودند و با
شایستگی به دور بعد صعود کردند.سرمربی آرژانتینی
درباره عملکرد رونالدو گفت :او یکی از بهترین بازیکنان
جهاناست.بههمینخاطرهتتریکشدردیداراتفاق
عادی بود.

گ بسکتبال لبنان شد
«حدادی» بهترین بازیکن هفته لی 

انتقاد ملیپوش ساحلی ایران از داوران چینی

بازیکن با تجربــه تیم ملی فوتبال ســاحلی ایــران میگوید کــه داوران چینی در دو بازی ایران به ضررشــان ســوت
زدهاند«.مصطفیکیانی» بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ،اظهار کرد :متأسفانه گروه ما سه تیمی بود و در بازی اول با
عراق چون با شرایط آشنا نبودیم نتوانستیم آن بازی را که از تیم ملی انتظار میرفت ،به نمایش بگذاریم؛ ولی نتیجه خوبی
گرفتیم .بعد از آن چهار روز استراحت داشتیم و نتوانستیم در زمین اصلی تمرین کنیم.او درباره بازی با عمان که منجر به
شکست ایران شد بیان کرد :بازی خوبی انجام دادیم و موقعیتهای زیادی داشتیم و چند بار توپ را تیر دروازه زدیم ولی
هیچکدام گل نشــد؛ در حالی که آنها از  ٤تا  ٥موقعیت ،چهار گل به ما زدند .شب ما نبود و داور هم خیلی تأثیرگذار بود.
داوران هر دو بازی ما چینی بودند که ضعیف هستند .در این دو بازی میتوانستند پنج پنالتي برای ما بگیرند که نگرفتند و
کارتهای زرد بیمورد به بازیکنان ما دادند .امیدوارم داوری بهتر از این شود چون به ضرر ایران سوت میزنند.
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سایت «آسیا بسکت» طی گزارشی«،حامد حدادی» سنتر نام آشنای بسکتبال ایران که در تیم شانفیل بازی میکند را به عنوان بهترین
بازیکن هفته لیگبرتر لبنان انتخاب کرد.
در این هفته حدادی با کسب  ۲۵امتیاز و ثبت  ۱۷ریباند مقابل تیم هومنتمن ،به عنوان بهترین بازیکن این هفته لیگ لبنان معرفی
شد .حدادی و یارانش این بازی را با حساب  ۷۹ - ۹۰به حریف خود واگذار کردند .پس از لژیونر بسکتبال ایران «رامل کوری» بازیکن
آمریکایی تیم ساجس با کسب ۲۵امتیاز و ثبت هفت ریباند دوم است و «والتر هوگ» نیز از تیم هومنتمن با کسب ۳۴امتیاز به باشگاه
 ۳۰امتیازیها پیوست و در جایگاه سوم بهترین بازیکنهای هفته قرار گرفت«.علی حیدر» از تیم بیروت کالب« ،فادی الخطیب» از
تیم شانفیل« ،کینائو پست» از تیم ساجس« ،کویینسی دوبی» از تیم بیروت کالب« ،دیواین جانسون» از تیم شانفیل« ،جیمی سالم»
و «برندون مبلی» نیز از تیم متحد در جایگاههای چهارم تا دهم این ردهبندی قرار دارند.
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فوتبال ایران
جریمه نقدی پرسپولیس ،صنعت
نفت آبادان و نساجی مازندران

باز هم سوت و پرچم اشتباه داور ،كار دست تيمهاي ايراني داد؛

سوتسركشدرگوشسرخابيها
مهدي محمدي | گروه ورزش
«پژمانمنتظری» با تــکل عجیب مدافع
m.mohammadi@gmail.com
العین در محوطه جریمه متوقف شــد و در
باز هم ســوت و بــاز هم پرچــم .تيمهاي کمال تعجب ،داور مسابقه خطای پنالتی
استقالل و پرسپوليس در ضعيفترين روز اعالم نکرد.
داوريدردومينهفتهاز مرحلهگروهي ليگ دقیقا در همیــن لحظات بود که دســت
پرسپولیسیها در ورزشگاه جاسم بنحمد
قهرمانان آسيا  ،ضرر زيادي متحمل شدند.
هفته اي كه با  اســتارت عالی ذوبآهن در بهنشــانه خطای پنالتی باال رفت .شــوت
بازی بزرگ مقابل النصر عربستان ،همه را مهدی ترابی در حدود دقیقه  9به دســت
امیدوار کرد که طلسم نبردنها تمام شده «پدرومیگل» برخورد کــرد و این بازیکن
است و آماده دومین و حتی سومین برد این تکنیکیپرسپولیس،شدیدااعتقادبهپنالتی
فصل برای تیم های ایرانی بوديم .اما در شب داشــت؛ ولی «کیم دونگجیــن» کرهای
سرخابيها باز تلخكامي براي عالقهمندان به دستور به ادامه بازی داد.دیگر صحنههای
مهم داوری که میتوانست تاییدی بر متضرر
فوتبال به همراه داشت.
در آخرين سهشنبه فوتبالي ســال ،نه در شدن نمایندگان ایران از این حیث باشد ،در
آزادی و نه در جاسم بنحمد ،هیچ ایرانیای ،نیمه دوم بازیها و در اوقات تلف شــده رخ
خوشحالورزشگاهراترکنکردوهیچبیننده داد« .محمددانشــگر» مدافع پیش تاخته
و شــنوندهای ،کانال یا موج گیرندهاش را با تیم اســتقالل که به جای «وریاغفوری»
وارد زمین شــده بود ،در دقیقه  92با ضربه
رضایت تغییر نداد.
آنچه اين شب  را برای ســرخابیها تلختر سر ،دومین گل استقالل به العین را زد ولی
کرد ،این بود که تقریبا همه آنها از نمایش آتشفشان ورزشگاه آزادی پس از چند ثانیه
تیمشان راضی بودند و تقریبا هر مانعی سر خاموش شد؛ زیرا دست «احمدالکاف» به
راه تیمهای محبوبشــان سبز شد ،از طرف نشانهآفسایدباالرفتهبود.اینگلالبتهبهنظر
قاضی میدان بود .داوران دو بازی ،یا به شکل میرسید به شکلی میلیمتری در موقعیت
عجیبی ناعادل بودند ،یا بسیار ضعیف .این آفسایدبهثمررسیدهباشد.دردقیقه 94بازی
اشتباهات هم تنها به داوران وسط محدود السد و پرسپولیس هم ناراحتکنندهترین
نبود و کمکهــا هم در ناتوانــی چیزی از اتفاق امشب از نظر داوری برای ایرانیها رقم
خورد؛ زیرا یک گل به ضــرر نماینده ایران
سرداور خود کم نداشتند.
صحنههای مشــکوک ایــن دو بــازی با ثبت شــد« .بغدادبونجاح» مهاجم زهردار
اتفاقاتی همزمان شــروع شــد .در دقیقه الســد و آقای گل مقتدر لیگ ســتارگان
 23بازی اســتقالل در ورزشــگاه آزادی قطر که امشــب هرچه زده بود ،به در بسته

احمدینژاد؛ مرد نخست
روز پرحاشیه در آزادی

وان
ش بان
ورز

خبرهای مربوط به حضور رئیس جمهوری سابق ایران
در ورزشگاه آزادی ،خیلی زودتر از حضور او در شبکههای
اجتماعیپخششد.خبرنگارانیکهبهورزشگاهآزادیرفته
بودندتادیدارحساساستقاللوالعینراپوششبدهند،با
سختگیریهایویژهوکمسابقهایمواجهبودند.ازجمله
سختگیری در عبور و مرور و حضور یک تیم حفاظت
جدی که قبال و در سایر بازیها خبری از آنها نبود .اما
خیلی زود هوادارانی که قصد داشتند خود را به ورزشگاه
برســانند از حضور «محمود احمدینژاد» در ورزشگاه
مطلع شدند و این خبر به سرعت در شبکههای اجتماعی

سرمربی بانوان سپاهان:

میزبان توپ نداشت!

خورده بود ،در آخرین دقیقه بازی روی یک
ارسال و پاس عبدالکریم حسن با ضربه سر،
دروازه پرسپولیس و بیرانوند را باز کرد .گلزن
الجزایری این توپ را در موقعیت آفساید به
درون دروازه سرخپوشــان فرستاد و زمانی
که عبدالکریم ضربه ســر خود را میزد ،او
نزدیکترین بازیکن دو تیم به دروازه بود و
باید آفسایدش اعالم می شد.
در شبی که پرسپولیس یک نمایش خوب
و تماشاگرپســند در دوحه ارائه کرده بود،
خوردن این گل آفســاید در آخرین دقیقه
و ســقوط به رده چهارم گروه ،کلکسیونی
از خبرهای بــد را در چند ثانیــه به اردوی
پرسپولیس رساند .این اتفاق در حالی افتاد
که دیگر گل خورده پرسپولیسیها در لیگ

سرمربی تیم فوتبال بانوان «سپاهان» از وضعیت نامناسب امکانات
برخی از تیمهای لیگ برتری انتقاد کرد و معتقد است که باید نظارت
بیشتری برای حضور تیمها در لیگ وجود داشته باشد.
«سمیه شهبازی» سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان ،درمورد تیم
ملوان که طی چند هفته گذشته از نظر مالی دچار مشکل شده است
به ایسنا گفت :از این بابت خیلی ناراحت هستم؛ ملوان تیم خوبی
است و شور و شوق را به فوتبال بانوان برگرداند .امیدوارم شرایطشان
بهتر شود .حیف است این تیم و مربی درگیر چنین مشکالتی شوند.
او درباره شروع نیم فصل دوم که با پیروزی هفت بر صفر برابر آذرخش
همراه بود ،بیان کرد :پیشبینی میکردیــم ،برابر آذرخش بازی
سختی نداشته باشیم .نتیجه خوب بود ولی از نوع بازی تیمم راضی
نبودم .وقتی بین مسابقات لیگ وقفه میافتد ،بازیکنان از نظر روحی
و بدنی افت میکنند.
شهبازی در این مورد افزود :وقفه در لیگ و حضورم در کادر فنی تیم

قهرمانان آســیا هم در بــازی قبلی مقابل
پاختاکور ،در موقعیت آفساید از سوی مارات
بیکمائف زده شده بود.
البته باید گفت که بازی پرســپولیس یک
صحنه مشکوک داوری هم داشت که شاید
بتوان گفت عملکرد تیم داوری به سود این
تیم شده اســت .در دقایق تلف شده نیمه
اول ،بغداد بونجاح روی ارسال «اکرمعفیف
با یک ضربه سر دروازه پرســپولیس را باز
کرد که کمکداور این توپ را آفساید اعالم
کرد .مشاهده این صحنه به شکل فریز شده
نشــان می دهد که بونجاح با محمدنادری
که آخرین مدافع پرســپولیس اســت ،در
موقعیتی تقریبا مســاوی قرار دارد .در این
صحنه یا تصمیم کمــکداور صحیح بوده

دستبهدستشد.اولیکی،دوعکسنهچندانباکیفیت،
اما بعد در زمانی که عکاسان حرفهای لنزهای غول پیکر
خود را روی جایگاه وی آی پی انداختند ،تصاویر بیشتر و
بیشتری از این چهره پر سروصدا منتشر شد.احمدی نژاد،
درطول بازی مشغول اینتراکشن با هواداران بود و آنها
هم در جایگاه رو به ویآیپی به دست تکان دادن های او
پاسخ میدادند .او با یک گروه محافظش  90دقیقه بازی
را دید و در نهایت بعد از سوت پایان اقدام به ترک ورزشگاه
کردتاآخرینحضورشدرآزادیهمبانتیجهایدلخواهبه
سود تیمهای ایرانی به اتمام نرسد .جالب اینکه او در پایان

جوانان موجب شد که بازیکنان خیلی خوب کار نکنند .امیدوارم
بتوانیم در بازی با ملوان عملکرد بهتری داشته باشیم.
سرمربی تیم سپاهان درمورد ورزشگاه محل برگزاری بازی این تیم با
آذرخش گفت :ما غرب تهران بودیم و برای رسیدن به ورزشگاه یک
ساعت و نیم راه طی کردیم .فکر میکردیم محل بازی اکباتان است
اما دو روز قبل از بازی گفتند عوض شده و بازی در ورزشگاه دیگری
برگزار میشود .ورزشگاه از نظر امکاناتی خوب بود اما تیم میزبان توپ
نداشت و توپهای خودمان را به آنها دادیم .حتی توپ جمعکنی
هم در کنار زمین نبود.او در این مورد افزود :هر داور و ناظری که به
زمین ما میآید ،همه لوازم و تجهیزات را کامل میخواهد و ما هم از
قبل آماده میکنیم؛ اما نمیدانم چرا تا این حد از بقیه تیمها راحت
میگذرند! ســال بعد دوباره با همان امکانات میآیند .این شرایط
برای وجهه ورزش بانوان اص ً
ال خوب نیست .سرمربی تیم سپاهان
درمورد اختالف امتیاز با شهرداری بم کرمان اظهار کرد :هنوز قهرمان
مشخصنیست.شایداینوقفههامثلمابهبمهملطمهبزند.اختالف
ما زیاد است اما باید پنج بازی مهمی که پیش رو داریم را با پیروزی
پشت سر بگذاریم.
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و آفســایدی کامال میلی متری رخ داده یا
اینکهموقعیتمهاجمالسدمساویباآخرین
بازیکن پرسپولیس اســت .در این شرایط،
تیمهایی که در لیگ ایران مشــغول صدور
بیانیه در نکوهش اشــتباهات داوری لیگ
هستند ،با انبوهی از اشتباهات و مشکالت در
عملکرد داوران خارجی تایید شده از سوی
 AFCمواجه شده اند و حاال باید فریادهای
یکصدا برای استفاده از تکنولوژی کمک
داور ویدئویی ( )VARدر این مسابقات مهم
بلند شود .این حجم از اشتباهات داوری ،از
نخستین بازی گروهی تا مراحل نهایی ،می
تواند باعث تضییع حق تیم های زیادی بشود
و روز به روز بر تعداد شاکیان از داوری در قاره
کهنبیفزاید.

بازی اظهارنظری درخصوص بازی و نتیجه آن داشت و
تساوی استقالل را به خستگی و ضعف روحی شاگردان
«وینفردشفر» با توجه به نتیجه نخستین دیدار این تیم
مقابلالدحیلمرتبطکردوالبتهنیشیهمبهداوریزد.اما
جالبترینصحنههادرلحظهترکورزشگاهازسویاورخ
داد،زمانیکهیکهوادارخودراازبینمحافظانبهاورساند
و یک قاب سلفی با رئیسجمهوری سابق را شکل داد که
نکته جالب آن نگاه عجیب احمدینژاد به دوربین موبایل
این هوادار است .عکســی که «امیرحسین خیرخواه»
عکاس ورزش سه آن را به زیبایی ثبت کرده است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ،آرای خود
را درخصوص تیمهای لیگ برتری صادر کرد.
دیدار دو تیم سایپا و تراکتورسازی تبریز در هفته
نوزدهم رقابتهای لیگ برتر برگزار و از سوی
تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی
نسبت به داور مسابقه در نیمه دوم بازی رخ داد.
این تیم به توبیخ کتبی محکوم شد.تیم صنعت
نفت آبادان به دلیل فحاشی هواداران این تیم
به داور در دیدار برابر تیم اســتقالل خوزستان
به پرداخت  ۵۰میلیون ریــال جریمه نقدی
محکوم شــد.دیدار تیمهای نساجی مازندران
و تراکتورسازی تبریز در هفته هفدهم برگزار
و از سوی تماشاگران تیم نســاجی مازندران
تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم داوری و پرتاب
بطری به ســوی کمــک داور دوم رخ داد .تیم
نساجی مازندران به پرداخت  ۵۰میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شــد.به دلیل تخلفات
تماشاگران تیم پرسپولیس مقابل پدیده مشهد
و تیم استقالل خوزستان به جریمه نقدی ۱۰۰
میلیونریالیمحکومشد.

آیا احمدینژاد استقاللی است؟

آیافرضیهاستقاللیبودن«محموداحمدینژاد»
صحت دارد؟«زمانی کــه محموداحمدینژاد
سکاندار دولت ایران بود ،شایعات زیادی مطرح
شد که او طرفدار استقالل اســت؛ این را ابتدا
«هاشمبیگزاده» مدافع استقاللی و ملیپوش
وقت تیم ملی لو داد.احمدینژاد که در تمرینات
تیم ملی شرکت میکرد ،نشــان داده بود که
طرفدار استقالل است .این ادعا را بعدها کریم
باقری هم مطرح کرد .او هم در تمرینات تیم
ملی پی برده بود که احمدینژاد اســتقاللی
است.
با این حال یکی از اتفاقات جالب بعد از پیروزی
استقالل مقابل الســد قطر و صعود به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا ،پیامی اســت
که «عبدالرضاداوری» منتشــر کرده است.
مدیرمسئول ســابق روزنامه شــهروند که از
نزدیکان احمدینژاد محســوب میشود ،با
انتشار عکســی از رئیسجمهوری سابق در
کنار «فرهادمجیدی» ،پیروزی استقالل را به
او تبریک گفته اســت.صحبتهای رویانیان،
مدیرعامل سابق پرسپولیس و صحبتهای
علی فتحالهزاده ،مدیرعامل ســابق استقالل،
هــم تأییدکننــده فرضیه اســتقاللیبودن
محموداحمدینژاد است».
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خشم خدایان
یووه و رونالدو؛ همکاری دیوانه کنندگی
بارزی :میالن باز می گردد
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«کریستیانو» قانونش را تحمیل
کرد .مارسلو و ایسکو شایستگی خود
را نشان دادند

نمای ورزشی

پست اینستاگرامی
«علیرضابیرانوند» پس از
شکست شب گذشته پرسپولیس
برابر السد :ما مرد روزهاى سخت
هستيم

پست
توئیتری جالب
باشگاه «زنیت»
در تقدیر از
«سردارآزمون»
مهاجم ایرانی
خود

پس از فرجامخواهی پآرســنال ،یوفا محرومیت «الکازت» را کاهش داد و او پنجشنبه
میتواند مقابل «رن» در لیگ اروپا بازی کند.

