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هفته نوزدهم لیگ برتر؛

نفت آبادان - پرسپولیس؛ با قضاوت پیام حیدری
دیدارهای روز دوم هفته نوزدهم لیگ برتر امروز) چهارشنبه( با برگزاری 
4 ب��ازی باقیمانده دنبال خواهد ش��د که در یکی از حس��اس ترین بازی ها 

پرسپولیس میهمان صنعت نفت آبادان خواهد بود.
 چهارشنبه 19 بهمن

هوادار - تراکتور - ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
داوران: امیر عرب براقی، محسن سلطانی، میالد قاسمی

ذوب آهن - ملوان - ساعت ۱۵- ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
داوران: عباس راکی، رحیم حاجی پور، ولی کاوسی

گل گهر -مس کرمان - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
داوران: رضا عادل،مهدی سیفی، دانیال باشنده

صنعت نفت - پرسپولیس - ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی آبادان
داوران: پیام حیدری، علیرضا ایلدرم، وحیدی سیفی

 
حمید درخشان سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس:

اشتباهات داوری به پرسپولیس ضربه زد

حمید درخشان سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس  درباره آخرین 
وضعیت پرسپولیس و از دست دادن پنج امتیاز در دو بازی اخیر گفت: طبیعتاً 
ش��رایط پرسپولیس در این دو بازی خوب نبود. در بازی با فوالد حاشیه های 
زیادی ایجاد ش��د که تمرکز پرس��پولیس را گرفت و البته اشتباه داوری هم 
به این تیم ضربه زد و در بازی با آلومینیوم هم پنالتی تعیین کننده ای برای 
پرسپولیس گرفته نشد در غیر اینصورت شاگردان گل محمدی می توانستند 

سه امتیاز این بازی را بگیرند.
وی افزود: ش��ما هر چقدر هم تیم بزرگی باشید، ولی اشتباهات داوری 
می توان��د ضربه زننده باش��د و پرس��پولیس در این دو بازی به ش��دت بابت 

اشتباهات داوری ضربه خورد و پنج امتیاز از دست داد.
وی در واکن��ش ب��ه صحبت ه��ای یحی��ی گل محمدی بع��د از بازی با 
آلومینیوم اراک خاطر نش��ان کرد: گل محمدی حق داش��ت آنگونه ناراحت 
ش��ود، چون خیلی ها نمی دانند فش��ار روی مربی یک تیم بزرگ چقدر زیاد 
است. پرس��پولیس در کورس قهرمانی قرار دارد و وقتی با اشتباهات داوری 
امتیاز از دس��ت می دهد طبیعتاً سرمربی هم عصبانی می شود و ممکن است 

کنترلش را از دست بدهد.
وی با امیدواری به آینده پرس��پولیس اش��اره کرد و اظهار داشت: بدون 
ش��ک وضعیت برای پرس��پولیس تغییر خواهد کرد. این تیم هنوز هیچ چیز 
را از دس��ت نداده است و خیلی راحت می تواند دوباره به صدر جدول برسد. 
مس��ئله مهم این است که پرس��پولیس در این مقطع بتواند آرامش خود را 

حفظ کرده و تمرکزش را از دست ندهد.
 

امروز ، ایران - آفریقای جنوبی؛

 دومین پیروزی تیم ایران در رقابت های 
جام جهانی هاکی

در س��ومین روز از رقابت ه��ای جام جهانی هاک��ی در آفریقای جنوبی، 
 تی��م ای��ران در س��ومین دیدار خ��ود توانس��ت تیم اس��ترالیا را ب��ا نتیجه

 ۶ بر 4 شکست دهد.
گفتن��ی اس��ت، در ادام��ه رقابته��ای جام جهان��ی هاک��ی در آفریقای 
 جنوبی، تیم ملی کش��ورمان در سومین دیدار خود تیم استرالیا  را با نتیجه

 ۶ ب��ر 4 شکس��ت داد. در این دیدار به��راد بیرانوند، کاپیت��ان تیم ملی به 
عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب ش��د. گل های تیم ملی را در این دیدار، 
رض��ا نوروززاده ۳ گل، بهداد بیرانون��د ۲ گل و نوید طاهری یک گل به ثمر 

رساندند.
تیم ملی هاکی کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام 
جهان��ی آفریقای جنوبی برابر آرژانتین با نتیجه ۵ بر 4 شکس��ت خورد و در 

دومین دیدار برابر آمریکا با نتیجه ۸ بر ۳ این تیم را شکست داد.
تیم مل��ی ایران در چهارمین دیدار خود امروز )چهارش��نبه ۱۹ بهمن( 

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم میزبان خواهد رفت.

صادق صادقی هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

ذوب آهن از لحاظ هزینه با نصف تیم های لیگ 
برتر قابل قیاس نیست

صادق صادقی هافبک تیم فوتبال ذوب آهن  درباره نتایج نه چندان خوب 
ذوب آهن در هفته های گذشته و دیدار امروز تیمش برابر ملوان گفت: شرایط 
تیم ما بد نیست، ولی متاسفانه از لحاظ امتیاز گیری عملکرد خوبی نداشتیم. 
من امیدوارم در بازی با ملوان سه امتیاز را بگیریم تا دوباره به شرایط خوب 
گذشته برگردیم. به هر حال ممکن است هر تیمی در یک مقطع دچار اُفت 

شود و من معتقدم بحران خاصی در ذوب آهن وجود ندارد.
وی در م��ورد اینکه چرا ذوب آهن در ۱۸ بازی فقط س��ه برد به دس��ت 
آورده اس��ت، تصریح کرد: ش��ما باید شرایط و پتانسیل تیم ما را هم در نظر 
بگیرید. باید بگویم که تیم ما از لحاظ هزینه با نصف تیم های لیگ برتر قابل 
قیاس نیست و هش��ت یا ۹ تیم خیلی بیشتر از ذوب آهن هزینه  کرده اند. از 
طرفی امتیاز گرفتن در لیگ امس��ال واقعاً سخت شده است و تیم ما هم در 

چند بازی با بدشانسی مواجه شد.
وی در پای��ان تصری��ح کرد: ذوب آهن فصل گذش��ته هم در یک مقطع 
چند برد پیاپی به دس��ت آورد و توانس��ت خودش را پیدا کند. من مطمئن 
هستم که در بازی های آینده نتایج خوبی خواهیم گرفت و امیدوارم بردهای 
ما از همین  بازی با ملوان ش��روع ش��ود. ما بازی سختی در پیش داریم، ولی 

امیدوارم در این مسابقه سه امتیاز را بگیریم.

خبـــرخبـــرنامه

فرشاد پیوس مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس:

پرسپولیس در دو بازی گذشته از داوری ضرر کرد

فرشاد پیوس مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس بر این عقیده است 
که اشتباهات داوری با توجه به رقابت نزدیک تیم ها می تواند در پایان فصل 

تاثیرگذار باشد.
وی افزود: اشتباهات داوری در دو بازی گذشته مقابل فوالد و آلومینیوم 
باعث ش��د که گل محمدی به ش��دت عصبانی ش��ود و همین مسئله باعث 
ش��د که او بع��د از بازی با آلومینیوم با ناراحتی زی��اد صحبت هایی را مطرح 
کن��د و بگوید که در بازی های آینده با تیم امید پرس��پولیس در مس��ابقات 
شرکت می کند. من به یحیی حق می دهم، چون تیمش در کورس قهرمانی 
 اس��ت و یک امتی��از می تواند در آخر فصل قهرمانی پرس��پولیس را به خطر

 بیندازد.
وی اضافه کرد: سرخپوش��ان در دو بازی گذش��ته به جهت اش��تباهات 
داوری ض��رر ک��رده و امتیازهای حساس��ی را از دس��ت داده اند و وقتی یک 
مرب��ی مثل گل محمدی مس��ئولیت فنی تیم را برعهده دارد طبیعی اس��ت 
که از این همه اش��تباه عصبانی باشد و ناراحتی خودش را در صحبت هایش 

بیان می کند.
 رقابت در باالی جدول در این فصل بس��یار فش��رده اس��ت و امتیازات 
تیم ها بس��یار به هم نزدیک و ممکن اس��ت همین پنالت��ی که مقابل فوالد 
گرفته نش��د در آخر فصل به ضرر پرس��پولیس تمام ش��ود و ی��ا پنالتی که 
داور در ب��ازی ب��ا آلومینی��وم ب��رای پرس��پولیس نگرف��ت در پای��ان فصل 
تأثیرگذار خواهد بود. ش��رایط بازی ها س��خت اس��ت و کمیت��ه داوران باید 
 در انتخ��اب داوران ب��ا دق��ت بیش��تری عمل کن��د تا تیم ها کمت��ر متضرر 

شوند.

اسماعیل حاللی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس:

مهاجم جدید پرسپولیس نیاز به زمان دارد
اسماعیل حاللی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با عملکرد 
باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقاالت زمستانی و شرایط فعلی این تیم، گفت 
: ب��ا توجه به جدای��ی لوکادیا نیاز به مهاجم تراز اول داش��تیم. خود لوکادیا 
زم��ان زیادی الزم داش��ت تا به آمادگی کامل برس��د و متاس��فانه تا با تیم 
 هماهن��گ ش��د، ایران را ترک کرد. اکنون مهاجم جدی��د برزیلی هم نیاز به 

زمان دارد.
وی در مورد جذب لئاندرو پریرا، عنوان کرد: هیچ ش��ناختی از او ندارم 
و فقط امیدوارم بتواند گره گش��ای خط حمله پرس��پولیس باش��د چرا که به 
یک گلزن، نیاز مبرم داریم. بازیکن خارجی که به پرسپولیس می آید باید از 
نظر فنی شرایط قابل قبولی داشته باشد. با این حال امیدوارم هر چه زودتر 

پرسپولیس به شرایط ایده آل برسد.
وی  در رابطه با اینکه نقل و انتقاالت زمس��تانی برای پرس��پولیس تنها 
با جذب یک مهاجم تمام ش��د، اضافه کرد: کادر فن��ی باید در این باره نظر 
بدهد اما به نظرم پرس��پولیس در تمام خطوط نیاز به بازیکن داشت. به غیر 
از مهاجم پرسپولیس به یک دفاع چپ و یک بازی ساز هم نیاز بود که جذب 

آنها رخ نداد.
وی تاکی��د ک��رد: حتم��ا کادر فنی نیازی ب��ه جذب بازیک��ن ندیده و 
امی��دوارم با همین ش��رایط ب��رای قهرمانی گام بردارد چرا که پرس��پولیس 
 هن��وز ه��م از خیلی از تیم های لیگ، تیم تر اس��ت و به نظ��رم مدعی اصلی

 قهرمانی است.

کاپیتان پرسپولیس رکوردشکن شد؛

کامیابی نیا در آستانه عبور از باقری
امید عالیشاه که در تابستان سال ۱۳۹۲ به پرسپولیس پیوست با حضور 
در ب��ازی براب��ر آلومینیوم اراک از هفته هجدهم رقاب��ت لیگ خلیج فارس، 
تعداد بازی های خود با پیراهن پرس��پولیس در مس��ابقات رسمی را به عدد 
۲۲4 رس��اند و از رکورد ۲۲۳ مس��ابقه فرش��اد پیوس که عنوان آقای گل را 
یدک می کش��د، عب��ور کرد و از این جهت در جایگاه نهم جدول بیش��ترین 

بازی ها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، کمال کامیابی نیا هم تعداد بازی های خود 
را به عدد ۲۲۹ رساند. او در جایگاه هشتم جدول بیشترین تعداد بازی برای 
سرخپوشان ایران قرار دارد، با حضور در دو پیکار دیگر با پیراهن پرسپولیس 

به رکورد کریم باقری می رسد.

حسن یزدانی از دیوید تیلور جلو زد
برگ��زاری  از  پ��س  جه��ان  آزادکاران  برتری��ن  جدی��د  رنکین��گ 
اع��الم  کرواس��ی  زاگ��رب  در  رنکین��گ  رقابت ه��ای  نخس��ت   مرحل��ه 

شد.
به گزارش ایس��نا، پس از برگزاری مرحله نخس��ت رقابت های رنکینگ 
کش��تی جهان در س��ال ۲۰۲۳ در زاگرب کرواس��ی، اتحادیه جهانی کشتی 

رنکینگ جدید برترین آزادکاران جهان را اعالم کرد.
حسن یزدانی با کسب مدال طالی رقابت های رنکینگ کرواسی، پس از 
مدت ها از دیوید تیلور جلو زد و با ۳ پله صعود، در صدر رنکینگ قرار گرفت. 
یزدانی با 4۸۰۰۰ امتیاز در صدر قرار دارد و دیوید تیلور نیز با 4۵۰۰۰ امتیاز 

در رده دوم جای گرفته است.
رض��ا اط��ری در وزن ۶۱ کیلوگ��رم نی��ز پس از کس��ب م��دال طالی 
مس��ابقات کرواس��ی به رده دوم رده بن��دی صعود کرد و یون��س امامی نیز 
 ب��ا نای��ب قهرمان��ی در ای��ن مس��ابقات در رده دوم وزن ۷4 کیلوگرم جای 

گرفت.

روزهای سخت در انتظار پرسپولیس 

دیدارهای روز دوم هفته نوزدهم امروز) چهارشنبه( 
ب��ا برگزاری 4 ب��ازی باقی مانده دنبال خواهد ش��د که 
در یکی از حس��اس ترین بازی ها پرسپولیس میهمان 

صنعت نفت آبادان خواهد بود.
نفت آبادان با تابارز س��رمربی برزیلی خود هم هنوز 

نتوانسته از قعر جدول جدا شود و در ۵ هفته اخیر فقط 
دو امتیاز کس��ب کرده تا با یازده امتیاز در رده پانزدهم 
جدول لیگ بایس��تد و این هفته هم کار دشواری مقابل 
پرس��پولیس تیم رده دوم جدول و از مدعیان قهرمانی 
دارد. سرخپوشان بعد از تساوی خانگی مقابل آلومینیوم 

اراک حس��ابی از داور ش��اکی بودند و اعتقاد داش��تند 
اش��تباه داور مانع برد آنها شد تا صدر جدول را از دست 
بدهند. حاال پرس��پولیس زخمی در آبادان به دنبال برد 
است تا از سپاهان عقب نماند و سایه به سایه زردپوشان 
اصفهان��ی حرکت کند. پرس��پولیس در بازی رفت ۲ بر 

صفر نفت را شکست داد.
تاب��ارز از عملکرد بازیکنانش نف��ت رضایت ندارد و 
حتی پیش بینی نکرده که تیم در لیگ برتر می ماند یا 
نه اما قطعا این بازی برای آبادانی ها بس��یار مهم است. 
نفتی ها هم معتقدند که پرسپولیس فقط با امیدهایش 
به آبادان س��فر نخواهد کرد با این ح��ال احتمال دارد 
پرس��پولیس با ترکیبی جدید در برزیل ایران به میدان 
برود.پرسپولیس از خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران 
هم شکایت کرده  ولی در نهایت این پیام حیدری است 
که ب��ازی را قضاوت خواهد کرد پرس��پولیس اگر نمی 
خواهد خیلی زود تس��لیم س��پاهان شود باید تا آخرین 
لحظه مردانه بجنگد و پرسپولیس��ی ها هم مثل تمامی 
  VAR تیم ه��ای دیگ��ر باید بدانند فعال ک��ه فوتبال ما

ندارد و باید با اشتباه های داوران کنار بیایند!

 تیم فوتبال پرس��پولیس در حال��ی امروز به دیدار 
ب��ا صنعت نف��ت در آبادان می رود ک��ه رقابت در صدر 
جدول به اوج حساسیت خود رسیده است. سرخپوشان 
پایتخ��ت که پس از چند هفته صدرنش��ینی با توجه به 
برده��ای متوالی س��پاهان اصفهان رتبه نخس��ت را در 

اختیار این تیم قرار دادند.
حاال پرسپولیس در هفته های پیش رو چاره ای جز 
کس��ب حداکثر امتیاز از سخت ترین بازی های خارج از 

خانه خود ندارد.
گام اول پرسپولیس به میزبانی آبادان باید برداشته 
ش��ود. سرخپوش��ان پایتخت ام��روز در حالی به مصاف 
صنعت نفت می روند که پس از یک باخت و یک تساوی 

نیاز به برد در این بازی دارند.
این تیم س��پس در تهران با هوادار بازی می کند و 
با فاصله ای هش��ت روزه راهی اصفهان خواهد شد تا در 
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف سپاهان 
ب��رود. نتیجه این دی��دار قطعا می توان��د تأثیر روحی - 
روان��ی عمیقی در رختکن هر ی��ک از تیم ها که مدعی 

جدی قهرمانی در لیگ برتر هستند ایجاد کند.

این تیم پس از بازگشت دوباره به پایتخت، از نفت 
مسجد سلیمان پذیرایی می کند و در بازی هفته بیست 
و دوم ب��ه تبری��ز رفته و با تراکتور رقاب��ت خواهد کرد. 

س��ه دیدار خ��ارج از خانه پرس��پولیس در کمتر از یک 
ماه آینده می تواند تأثیر بس��زایی در رسیدن این تیم به 

جام داشته باشد.

 رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی از افزای��ش 
۹ براب��ری قیم��ت یک بازیکن جدید اس��تقالل در این 

فصل خبر داد.
ط��ی ماه ه��ای اخیر بح��ث افزایش مبلغ ق��رارداد 
بازیکنان اس��تقالل قبل از شروع فصل جاری لیگ برتر 
تبدی��ل ب��ه یک موضوع مه��م و جنجالی ش��ده و علی 
فت��ح اهلل زاده و مصطف��ی آجورلو، مدی��ران عامل فعلی 
و س��ابق این باش��گاه پیرامون چنی��ن موضوعی بارها 

به صورت غیرمستقیم با یکدیگر بحث کردند.
اکنون حسین قربان زاده در گفت وگوی حضوری با 
برنامه فوتبال برتر با اش��اره کوتاه به این مسئله و بحث 
افزایش قراردادها عنوان کرد: خیلی راحت می توانستند 
در ای��ن قضی��ه مدیران را بازخواس��ت کنند. همه قصه 
ش��رکت دولتی یعنی همین. یعنی »خرج که از کیسه 
مهمان بَُود، حاتم طایی ش��دن آس��ان بَُود«. از کیس��ه 

خودشان که نیست.
او با بیان اینکه در باشگاه تعهد می دهند و می روند، 
ابراز کرد: آقای حامدی فر روی س��ر ما جا دارد، اما مبلغ 
قرارداد ایش��ان در استقالل نس��بت به فصل گذشته در 

صنعت نفت آبادان ۹ برابر شده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه 
چنین اتفاقی برای دیگر بازیکنان اس��تقالل هم افتاده 
است، اظهار کرد: سبحان خاقانی، محمدحسین زواری، 
دروازه بانان دوم و سوم و ... قراردادهای شان دو، سه برابر 

افزایش پیدا نکرده، بلکه مبلغ قراردادشان ۹ برابر نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است.

قربان زاده با عصبانیت نسبت به این اتفاق ابراز کرد: 
تو عضو هیئت مدیره )در آن مقطع( چه کار می کردی؟ 
اولین کار ش��ما این بود که بازیکنان را فهرست کنید و 
بگویید این اعداد با رقم قراردادهای سال قبل هم خوانی 

ن��دارد و معنی ندارد مبلغ را ۹ برابر افزایش بدهیم و به 
استقالل بیاوریم.

او یادآور ش��د: حاال محبی، قای��دی و دو نفر دیگر 
این طور باش��ند، اما آیا همه بازیکنان اس��تقالل در این 
س��طح بودند؟ آقایان بخش عم��ده ای از مبلغ را صرف 

بازیکن کردند.

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی از 
خطر س��قوط استقالل به دسته پایین تر 
خبر داد اما این خطر تا چه حد می تواند 

آبی پوشان را تهدید کند؟
به گزارش ایس��نا، ح��دود پنج ماه 
پی��ش نتیج��ه رای پرون��ده محکومیت 
اس��تراماچونی در دیوان حکمیت ورزش 
)CAS( مش��خص ش��د و تغیی��ری در 
رقم محکومیت باش��گاه استقالل صورت 
نگرفت و ضم��ن پرداختی های دیرکرد، 
باش��گاه اس��تقالل حدود یک میلیون و 
۳۵۰ ه��زار یورو به ای��ن مربی ایتالیایی 

محکوم شد.
حس��ین قربان زاده، رئیس س��ازمان 
گفت وگوی��ی  در  س��ازی  خصوص��ی  
تلویزیونی دوب��اره از خطر جدی پرونده 
اس��تقالل صحبت  برای  اس��تراماچونی 
ک��رد. او در صحبت هایش عن��وان کرد 
که مدیران اس��تقالل، وعده و وعیدهای 
فراوان��ی ب��رای پرداخت مطالب��ات  این 

مربی ایتالیایی داده اند اما همه آن ها پول 
مربوط به اس��تراماچونی را صرف مسائل 
دیگر کرده اند. در نهایت رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی عنوان کرد که باش��گاه 
اس��تقالل تا تاری��خ ۱۰ فروردین مهلت 
دارد مطالبات اس��تراماچونی را پرداخت 
کند، در غیر این صورت با بس��ته شدن 
پنجره نق��ل و انتقاالتی، کس��ر امتیاز و 

سقوط به دسته پایین تر مواجه می شود.
 س�قوط اس�تقالل به دسته 

پايين تر؟
قوانی��ن انضباط��ی فیف��ا در م��ورد 
باش��گاه ها می گوی��د، در صورت��ی ک��ه 
باش��گاهی نتواند حکم فیفا یا CAS را 
در آخرین مهلت عملی کند، پنجره نقل 
و انتقاالتی اش ت��ا زمانی که پرداخت به 

صورت کامل انجام ش��ود، بسته خواهد 
مان��د ام��ا ای��ن پای��ان کار نیس��ت. در 
توضیح��ات ماده ۲۱ انضباطی فیفا آمده 
است که در صورتی که تخلف تکرار شود 
یا حکم پرونده سنگین باشد، کسر امتیاز 
یا س��قوط به دس��ته پایین ت��ر به عالوه 
محرومیت از نقل و انتقاالت برای باشگاه 
متخلف در نظر گرفته خواهد ش��د. نکته 
حائز اهمیت این اس��ت ک��ه محرومیت 
از ج��ذب بازیک��ن در ای��ن مرحله برای 
 بیش��تر از ۳ پنج��ره نق��ل و انتقاالت��ی

 است.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که 
با توجه به پرونده های مختلف اس��تقالل 
در س��ال های اخیر، خطر کسر امتیاز یا 
سقوط به دسته پایین تر برای این باشگاه 
بس��یار جدی اس��ت و مدیران باش��گاه 
اس��تقالل باید تا زمان مقرر نس��بت به 
پرداخت مطالبات آندره آ اس��تراماچونی 

اقدام کنند.

نفت آبادان - پرسپولیس؛

 پرسپولیس نیازمند برد 

افزایش ۹ برابری قیمت چند بازیکن استقالل!

سقوط استقالل به دسته پایین تر؛ شایعه یا واقعیت؟ 


