پاراوزنهبردار کشورمان رکورد جهان را شکست و طال گرفت
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رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان  ۲۰۲۱به میزبانی گرجس��تان در حال برگزاری اس��ت .در همین چارچوب روز
یکش��نبه چهاردهم آذر در دس��ته  ۱۰۷کیلوگرم ،علیاکبر غریبشاهی با مهار وزنه  ۲۵۱کیلوگرم ضمن شکستن رکورد
جهان به مدال طال رس��ید و س��امان رضی در همین دس��ته با مهار وزنه  ۲۳۵کیلوگرم موفق به کس��ب مدال برنز ش��د.

ورزشی

اخبار

نمایش کسلکننده و هراسان سرخابیها بهواسطه ترس از شکست

گفتوگوی مجله لیگ قهرمانان اروپا
با طارمی؛ از سربازی تا پرسپولیس

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در گفتوگو با مجله
لیگ قهرمانان اروپا درباره حضورش در فوتبال صحبت
کرد و گفت :نمیخواس��تم مثل هیچ بازیکن دیگری
باش��م ،فقط میخواس��تم خودم باشم .مهدی طارمی
در بی��ن گزینههای کس��ب جایزه پوش��کاش ۲۰۲۱
(زیباترین گل سال جهان) قرار دارد .او به واسطه گل
قیچیبرگردان به چلسی در لیگ قهرمانان اروپا در این
لیس��ت قرار گرفته است .طارمی در گفتوگو با مجله
لیگ قهرمانان اروپا در این باره گفت :زمانی که فوتبال
را شروع کردم ،در  ۶سالگی ،همیشه لیگ قهرمانان را
میدیدم .این بازیها در ایران خیلی دیر شروع میشد.
وی درباره حضورش در فوتبال تصریح کرد :نخستین
باشگاه من در شهر خودم بود .هر چه از فوتبال میدانم
به لطف پدرم است .از آنجا بود که همه چیز آغاز شد و
من شروع به بازی برای تیم اصلی کردم .طارمی ادامه
داد :در ادامه باید خدمت س��ربازی میرفتم و  ۱۸ماه
را دور از فوتبال گذراندم .این قانون ایران اس��ت .بعد
از آن به پرسپولیس رفتم و باورم نمیشد .پرسپولیس
باش��گاه بزرگی در ایران است .باورنکردنی بود .از آنجا
اروپ��ا و تمام اتفاقات خوبی را که از آن زمان برای من
رخ داده است ،دنبال کردم .مهاجم ایرانی پورتو درباره
گل قیچیبرگردان به چلسی گفت :زمانی که در ایران
بودم و برای پرسپولیس بازی میکردم ،چندین ضربه
دوچرخه (قیچیبرگ��ردان) را امتحان کردم .بعضی از
این ضربهها به تیر دروازه خورد و بعضی دیگر از دست
رف��ت اما با خودم گفتم در یک بازی مهم گل میزنم.
طارمی تاکید کرد :من همیشه سعی کردهام به چیزی
برسم که بتوانم روزی که از فوتبال بازنشسته شوم ،به
آن افتخار کنم .من از آنچه از کودکی تا االن در حرفهام
به دست آوردهام خوشحالم .من بسیار افتخار میکنم و
بسیار خوشحالم که این اتفاق برای من افتاد .این مهاجم
ایرانی در پایان گفت :وقتی بچه بودم نمیخواستم مثل
هیچ بازیکن دیگری باشم ،فقط میخواستم خودم باشم؛
مهدی طارمی.

سردار آزمون و همتیمی طارمی
خریدهای قطعی لیون

ب��ه گزارش س��ایت  foot01فرانس��ه« ،پیتر بوس»
سرمربی باشگاه لیون از مدیرورزشی این باشگاه خواسته
است در نقل و انتقاالت زمستانی ،تیم را با خرید  ۲بازیکن
هجوم��ی تقویت کند .به گفت��ه «هوگو گیله» خبرنگار
فرانسوی ،هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و المپیک لیون قصد
دارد سردار آزمون ،مهاجم ایرانی باشگاه زنیت و ژسوس
کرونا ،وینگر تیم پورتو را که همبازی مهدی طارمی است،
به خدمت بگیرد.

کارگزار  ۶۳۰میلیارد تومانی
برای باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس با گذشت  ۸هفته از رقابتهای
لیگ برتر باالخره کارگزار خود را معرفی کرد .باش��گاه
پرسپولیس بعد از برگزاری مزایده که منجر به نتیجه
نش��د و انجام مراحل قانونی ترک تشریفات ،مذاکرات
خود را با ش��رکتهای مختلف آغاز کرد که در نهایت
توافق نهایی با یک شرکت حاصل و قرارداد کارگزاری
با آنها منعقد شد .سیدمجید صدری ،رئیس هیأتمدیره
و سرپرست باشگاه پرس��پولیس و مدیرعامل شرکت
طرف قرارداد با پرس��پولیس صبح یکشنبه نسبت به
امضای قرارداد و تبادل اس��ناد به عنوان آغاز رس��می
این فعالیت و همکاری اقدام کردند .طبق اعالم سایت
باشگاه پرسپولیس ،ارزش کلی این قرارداد برای سال
اول بالغ بر  ۶۳۰میلیارد تومان خواهد بود که در چند
بخش دیده ش��ده و متفاوت با بعضی فضاس��ازیهای
ش��کل گرفته است .بنا بر اعالم س��یدمجید صدری،
در جریان کنفرانس خب��ری و رونمایی از کارگزار که
به صورت زنده از یوتیوب و اینس��تاگرام پخش ش��د،
ارزش کف این قرارداد برای بخش شبکههای مجازی
اجتماعی ،تبلیغات روی پیراهن و فضای مجازی بالغ
بر  ۲۲۰میلیارد تومان ،در بخش تبلیغات محیطی در
بازیهای خانگی با توجه به تعداد بازیهای باقیمانده
 ۱۱۰میلی��ارد تومان و برای حق پخش تلویزیونی در
صورت توافق و فراهم شدن شرایط  ۳۰۰میلیارد تومان
خواهد بود .این قرارداد برای مدت  ۳سال تنظیم شده و
حداقل افزایش عدد کف در هر سال برای تمام بخشها
 ۲۰درصد خواهد بود.

واکنش ژاوی بعد از تجربه
نخستین شکست با آبیواناریها

س��رمربی آبیواناریها از نخس��تین شکست با تیم
جدیدش ابراز ناراحتی کرد .او با این حال امیدوار است
این شکست تلخ خانگی را با شکست دادن بایرنمونیخ و
صعود به دور بعد لیگ قهرمانان فراموش کند .به گزارش
اسپورت ،بارسلونا در هفته شانزدهم رقابتهای اللیگا در
نوکمپ به مصاف رئال بتیس رفت و با یک گل شکست
خورد تا نخستین شکست تیم با ژاوی رقم بخورد .ژاوی
بعد از این شکست گفت :زمانی که بهتر از حریف بودیم
گل خوردیم .باید با تمرکز بیشتری بازی میکردیم .حریف
در نبرده��ای ت��ن به تن بهتر از ما بود .در بعضی دقایق
خوب بازی کردیم .ما با این شکس��ت مجازات شدیم .او
ادامه داد :شکست همیشه دردناک است اما این فوتبال
است و احتمال شکست هم در آن وجود دارد .باید از نظر
تاکتیکی بهتر شویم و با هوش باالیی بازی کنیم .امشب
ما مس��تحق شکست نبودیم با این حال تن به شکست
دادیم .گاهی اوقات هم تیم مستحق پیروزی نیست ،با
این حال پیروز میشود .ژاوی درباره بازی حساس برابر
بایرنمونیخ گفت :روز چهارش��نبه یک فینال حساس
پیش رو داریم و نباید در آن بازنده باش��یم .در بارسلونا
باید همواره آماده بازیهای بزرگ و فینالگونه بود .نباید
در آن بازی شکست بخوریم .باید این شکست را فراموش
کرد و روی بازی حساس برابر بایرن تمرکز کرد.

بهانه به جای بها

مه�دی طاهرخان�ی :به نف��ع فوتب��ال و همچنین به نفع
پرسپولیس است که در هر بازی از جمله داربی ،گل اول
را خیلی زود بخورد .تازه بعد از این گل ،پرسپولیس با کنار
گذاش��تن احتیاط بیجهتش ،همانی میشود که باید .اما
این اتفاق در این بازی رخ نداد .نیمه اول به معنای واقعی
کلمه افتضاح بود اما با آغاز نیمه دوم ،پرس��پولیس دقیقا
همانی شد که همه انتظار داشتند .پاسکاریهای متوالی
و نفوذهای صحیح 3 .موقعیت خوب هم ایجاد شد؛ اولی را
وحید امیری با ضربه سر بیرون زد ،دومی را باز هم امیری
بود که نتوانست با یک ضربه خوب دروازه حسینی را فتح
کند و در صحنه س��وم امیری پاس خوبی را به کمال داد
و پاس کامیابینیا در آس��تانه رس��یدن به عیسی ،توسط
گلر اس��تقالل دفع شد .از دقیقه  75به بعد ،باز هم همان
جریان ترس به رگهای قرمز تزریق ش��د .اس��تقالل هم
ترجیح میداد جلو نکش��د .با این وجود خط دفاع قرمزها
روی آفسایدگیری اشتباه مهلکی را انجام داد .بازیکنی مثل
دانشگر که اصوال نه استیل و سرعت مدافع راست را دارد
و نه قابلیت بازی در آن منطقه ،به واس��طه آفسایدگیری
اشتباه و ناهماهنگ ،براحتی از کمند ترابی ،آقایی و حتی
عبدی عبور کرد .پاس بدی را فرستاد که برای هیچ کس
بود اما فرجی بیجهت ژستد را زد؛ کامال بیجهت و بدون
دلیل .وقتی اکثر کارشناسان داوری میگویند آن صحنه
پنالت��ی بود ،باید ما هم قبول کنیم پنالتی بود .به همین
راحت��ی فرجی یک هدیه ناب ب��ه تیمی داد که موقعیت
خوبی برای گلزنی نداش��ت .درب��اره زوج دفاعی نعمتی و
فرجی حرف زیاد است .آنها هنوز با متر و معیار شهرخودرو
بای میکنند .اشتباهات عجیب و سردرگمی باورنکردنی
هنگام بازیس��ازی از آنان دیده میشود .شاید این دو بعد
از یک فصل و فرو ریختن ترسشان زوج خوبی شوند اما
امروز چنین چیزی را دست کم در بازیهای مهم از آنان
نمیبینیم .این در حالی اس��ت که اسدی مدافع به مراتب
با کالستری است و زوج او و سیدجالل شاید دقیقا ساخته

چ��ه خوش��ایندمان باش��د چ��ه نباش��د ،دارب��ی نماد
لیگ برتر فوتبال ایران است اما نمیدانیم باید بنویسیم این
از خوشبختی فوتبال ایران است که داربی پایتختش ،نماد
بازیهای لیگ است یا شوربختی؛ بازیای که برایش دعواها
میش��ود اما داخلش طبلی توخالی بیش نیس��ت .درست
است که در  ۲بازی اخیر برخی کارشناسان اعتقاد داشتند
پنالتیهای استقالل گرفته نشده و این تیم از داوری ضرر
کرده اس��ت اما فارغ از این مس��ائل ،فرهاد مجیدی باید از
خودش سوال کند آیا این همان تیمی است که در ابتدای
فصل وعده داد همه از بازیاش لذت خواهند برد؟ مجیدی
از اینکه رس��انهها و پیشکس��وتان به او تاختهاند که چرا با
اس��تفاده از اش��تباهات داوری میخواهد فرار به جلو کند
ناراحت ش��ده اما او نمیگوید وقتی کالمی درباره مسائل
فنی مسابقه مهم فوتبال ایران صحبت نمیکند و میگوید
درباره صحنه دقیقه  87حرف میزند ،طبیعتا مخاطبان او
را به فرار به جلو متهم میکنند .س��رمربی استقالل که در
نشس��ت خبری قبل از بازی مدعی بود یک امتیاز به درد
هیچ تیمی نمیخورد ،باید از خود سوال کند آیا تیمش به
شکلی بازی کرد که برای  3امتیاز برنامه داشته باشد؟ اگر
مجیدی منطقی باشد قطعا پاسخ این سوال خیر است .شاید
اگر در داربی  97امین قاس��مینژاد در پرسپولیس حضور
داشت ،نتیجه به شکل دیگری رقم میخورد .بازیکنی که 90

شدهاند برای چنین بازیهای مهمی .البته بعید است دیگر
یحیی دس��ت به این زوج بزند و باید او این ریس��ک را به
جان بخرد؛ یا این دو کاملتر میشوند یا یحیی و تیمش
تاوان سختی را در ادامه خواهند داد.
به واسطه همان یک حادثه پنالتی که داور آن را ندید،
فره��اد مجیدی ح��اال همه قصور فن��یاش را گردن داور
میان��دازد اما باید پذیرفت اس��تقالل در نیمه دوم ،عمال
جریان بازی را به هافبکهای پرسپولیس باخت .حتی اگر
پنالتی گرفته میشد و آبیها برنده میشدند ،نمیشد ادعا
کرد این برد روی بازی فنی و حس��اب شده بوده و آبیها
استحقاقش را داشتهاند .اگرچه داربی از آن بازیهایی است
که هواداران تنها برد میخواهند حتی به این سر و شکل
اما برای آسیبشناس��ی باید واقعیت را کامل دید و اسیر
فضای احساسی نشد.
درباره استقالل و کورس قهرمانی؛ آنها با این روند کار
بسیار س��ختی را پیش رو دارند .ورا و فرای ایرادات فنی،
این مجموعه مهاجم قاتل در خط حمله ندارد و در ادامه
این معضل بهای سنگینی برایشان دارد.
درب��اره پرس��پولیس؛ این تیم ب��رای قهرمانی چارهای
ندارد جز بس��ط و گس��ترش بازیاش به همان  25دقیقه
ابتدای نیمه دوم.
و نکته مهم؛ بیرون گذاش��تن مهدی عبدی آن هم در
دارب��ی هیچ توجیه فنی ندارد .تص��ور کنید عوض وحید
امیری ،این عبدی بود که صاحب آن  ۲موقعیت میش��د.
ق��رار نبود مهدی جای وحید باش��د اما جای عیس��ی یا
عالیشاه چطور؟
خوششانس��ی قرمزها در این است که سپاهان  4گل
در سیرجان خورد و این یعنی امسال قرار نیست یک تیم
خرجش را از بقیه جدا کند .رقابت برای قهرمانی همانند
فصل قبل احتماال تا هفته سیام و دقایق آخر ادامه خواهد
داش��ت ،مگر آنکه یک تیم در نیمفصل دوم با خریدهای
خوب ،فرارش را شروع کند.

وقتی مربیان ترسو در رأس داربی هستند

دقای��ق ابتدایی روی این حرف صح��ه میگذارد اما گل
محمدی با گذش��ت یک نیمه در رختکن اشتباهاتش را
اصالح کرد و پرسپولیس نیمه دوم را بهتر از رقیبش آغاز
ک��رد .اگرچه گلمحمدی معتقد بود در این گونه بازیها
فرصت زیاد نصیب بازیکنان نمیشود و مهاجمان این تیم
باید از تک فرصتها اس��تفاده میکردند اما تجربه نشان
داده ه��ر وقت احتیاط کنار گذاش��ته ش��ده ،نتیجه داده
است .سرمربی پرسپولیس فراموش نکند سرمربی تیمی
بوده که در این چند فصل حتی در داربی بازی  ۲ - ۲را
هم تجربه کرده است.
■■پرسپولیس همچنان بدون تمرکز

دقیقه با حسرت بازی را تماشا کرد اما فرصت به او نرسید.
شبی که قاسمینژاد با استقالل قرارداد بست او در آستانه
پیوستن به پرسپولیس بود اما بعد از این انتقال جنجالی،
برادر سرمربی استقالل که اکنون همکار او در این تیم است،
با افتخار به خبرنگاران گفت داربی را از پرسپولیس بردیم.
ای کاش از برادران مجیدی س��وال ش��ود عامل برد داربی
شنبهش��ب کجا بود؟ اینکه بازیکنی مثل قاسمینژاد فصل
گذشته ستاره یک تیم شهرستانی میشود اما در استقالل

فرصت عرضاندام پیدا نمیکند ،بدون شک دالیلی دارد که
تنها کادر فنی استقالل باید پاسخگوی آن باشد.
پرسپولیس قهرمان بود؟
■■این
ِ

چند داربی اخیر که یحیی گلمحمدی ،س��رمربی آن
بوده نش��ان داده برای بازی بزرگی مث��ل داربی احتیاط
برای او حرف اول را میزند .پرس��پولیس یحیی در داربی
در ش��روع بازی هیچ نش��انی از چهره قهرمان و برنده 5
دوره مس��ابقات لیگ برتر نداش��ت .حمالت استقالل در

صحبتهای یحیی گلمحمدی در نشست خبری بعد
از داربی نشان میدهد این تیم هنوز نتوانسته تمرکز کافی
داشته باش��د .سرمربی قرمزپوشان اشاره کرد باشگاه 15
درصد مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده اما وی تاکید کرد
مشکالت هنوز هم هست و بموقع در موردش حرف میزند.
اینکه در این باشگاه چه میگذرد و چرا باید قهرمان  5دوره
لیگ به جای اینکه این روزها همه حواسش برای دفاع از
عناوین قهرمانیاش باشد ،به فکر حل شدن مشکالت خارج
از مستطیل سبز است ،در نوع خودش جالب و قابل سوال
است و اینکه چرا وزارت ورزش نسبت به شرایط مدیریتی
پرسپولیس سکوت میکند هم عجیب است.

دورخیز تیم صنایع مازندران برای فتح لیگ برتر کشتی آزاد

اخراج پرهیاهوی قهرمان جهان
علیرضا هنرمنش :مسؤوالن تیم صنایع
گزارش
مازن��دران در حالی مهی��ای حضور در
نیمهنهایی لیگ برتر کش��تی آزاد میشوند که روز شنبه در
اقدامی جدی و قاطعانه ،قهرمان جهان را از ترکیب تیم خود
اخراج کردند .شنبه اتفاقی عجیب در باشگاه صنایع مازندران
رخ داد و کامران قاسمپور ،آزادکار عنواندار این تیم به دلیل
رفتار غیرحرفهای از این تیم اخراج شد.
این در حالی است که تیم صنایع مازندران باید پایان هفته
جاری به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر کشتی آزاد
در مرحله نیمهنهایی به میدان برود .البته مس��ؤوالن باشگاه
صنایع مازندران اتخاذ این تصمیم را حق قانونی و مسلم خود
میدانند ،چرا که «فردین قنبری» سرپرست این تیم بعد از
اخراج کامران قاسمپور صراحتا گفت« :این باشگاه از همان آغاز

لیگ برتر به تمام تعهدات
خود در مقابل کشتیگیران
عمل کرد و رفتار حرفهای
ایجاب میکن��د آزادکاران
نیز به قراردادی که منعقد
میکنند پایبند باشند اما
متأسفانه کامران قاسمپور
قهرمان شایس��ته کشتی
ای��ران و جه��ان اقداماتی
را انج��ام داد ک��ه مجبور
ش��دیم با او قطع هم��کاری کنیم» .از س��وی دیگر هادی
حبیبی ،مربی تیم صنایع مازندران هم با اظهار امیدواری به
کس��ب جام قهرمانی لیگ برتر امسال گفت« :هر چند سال

کاهش پروندههای قضایی با نظارت دیوان محاسبات
نگاه

ادامه از صفحه اول

رش��د و ش��کوفایی دیوان محاسبات
در اعم��ال نظارت ویژه بر عملک��رد بودجه و تفریغ بودجه،
ستودنی اس��ت و جدیت آنها باعث کاهش تخلفات در این
زمینه شده است؛ همین امر موجب رضایت نمایندگان مجلس
است.
دیوان محاس��بات با اس��تمرار حضور در کمیسیونهای
تخصصی مجلس موجب ارتقای اطالعات و آمار محاسباتی
نمایندگان و چگونگی هزینه اعداد و ارقام بودجه و همچنین
تخلفات دستگاهها در هزینهکردهای جداول بودجه شده و
میتوان��د به هدف نظ��ارت عالیه قوه مقننه بر قوه مجریه و
اجرای دقیق قانون کمک شایانی کند.
دیوان محاسبات هماکنون گزارشات نظارتی بودجهای را به
صحن مجلس میدهد اما توقع ما آن است که این گزارشات
نوبهای به کمیس��یونها هم داده ش��ود و اگر هر کمیسیون
به تناس��ب وظایف قانونی خود بتواند از گزارش��ات نظارتی

دیوان محاسبات استفاده کند ،نظارت مجلس بر دولت بهتر
عملیاتی خواهد شد.
گزارش��ات دورهای ک��ه دیوان محاس��بات از بخشهای
مختلف س��ال با موضوع عملکرد هزینهای بودجه دولت به
مجلس میدهد ،اثرات خوبی دارد و امیدوارم پیش��نهادات
ای��ن دیوان درباره بودجه س��ال  1401هر چه س��ریعتر به
مجلس ارسال شود تا نمایندگان بتوانند از نظرات تخصصی
کارشناس��ان دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق استفاده
کنند.
گزارشات نظارتی دیوان محاسبات و چتر محاسباتی این
دیوان بر جداول بودجه ،بر کاهش پروندههای ورودی به قوه
قضائیه که ناش��ی از س��وءعملکرد یا ترک فعلهای مدیران
قوه مجریه است تأثیر باالیی داشته و تداوم پیشگیریهای
دیوان محاسبات قطعا میتواند پروندههای ارجاعی به عدلیه
را کمتر کند.

* نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور

گذش��ته به دلیل اتفاقات
عجی��ب در مرحله نهایی
نتوانستیم قهرمان شویم اما
امسال برنامه دقیقی داریم و
فقط به کسب جام قهرمانی
میاندیش��یم .خوشبختانه
شرایط تیم ما برای مصاف
در نیمهنهایی بسیار خوب
اس��ت و ش��ک نکنید یک
پ��ای فین��ال و در نهایت
قهرمان لیگ برتر ما هستیم» .حبیبی در واکنش به اخراج
کامران قاسمپور هم گفت« :وی از ابتدای لیگ به دلیل عدم
همکاری و نارضایتی مربیان و همچنین انجام مصاحبه بدون

[ اسپورت ]

توقف قبل از فینال

هماهنگی با کادر فنی و اعالم عدم حضورش در نیمهنهایی
از لیست تیم خارج شد که باشگاه طبق قرارداد ،استرداد وجه
پرداختی را خواهان شده است .عدم حضور او در ترکیب تیم
در نیمهنهایی و فینال به هیچ عنوان لطمهای به ما نمیزند.
فقط امیدوارم روز پایانی لیگ برتر ،روز خوبی برای ما باشد.
مطمئن��ا دورخیز ما از همان ابتدای لیگ برتر برای کس��ب
قهرمانی بود و خوشحالم که تا این مرحله بخوبی پیش رفتیم
و توانستیم بخش اعظمی از اهداف و برنامههای خودمان را
طب��ق پیشبینی اجرایی کنیم» .مرحله نیمهنهایی و نهایی
لیگ برتر کش��تی آزاد قرار اس��ت  ۱۹آذر در سالن  ۱۲هزار
نفری آزادی برگزار شود .در مرحله نیمهنهایی این رقابتها
تیمهای سهند ارس و فوالدین ذوب آمل و همچنین صنایع
مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی به مصاف هم خواهند رفت.

[ مارکا ]

در مسی
ر فتح اللیگا با وینی

