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ظرفیت تکواندو ایران قابل قیاس با دنیا نیست  
مربی جدید تیم ملی تکواندو گفت: با ایمان 
به ظرفیــت و توانایی تکواندو ایران مربیگری 
تیــم ملی را پذیرفتم. محمــد باقری معتمد 
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوســیما 
درباره حضورش در کادر فنی تیم ملی تکواندو 
گفت: سمینار های مختلف آموزشی در اروپا، 
آســیا و آمریکا برگزار کــرده ام، می دانم که 
ظرفیــت تکواندو ایران با هیچ جای دنیا قابل 
مقایسه نیست.  وی افزود: تکواندو در ایران هنوز زنده است و با ایمان به توانایی 
تکوانــدوکاران ایرانی تصمیم گرفتم، تجاربم را در اختیار جوانان قرار دهم. مربی 
تیم ملی تکواندو با اشــاره به رقابت های جهانی فروردین ســال آینده در چین 
گفت: زمان کمی که در اختیار داریم، امیدوارم بتوانیم، نتایج خوبی در مسابقات 
جهانی کسب کنیم. وی در خصوص برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی گفت: 
مسابقات خوبی برگزار شــد، سطح فنی شرکت کننده ها تقریبا یکسان بود، اما 
نفر هایی پیروز شدند که توانستند از اشتباه حریف شان به درستی استفاده کنند. 
باقری معتمد در پاسخ به کمبود تکواندوکار در سنگین وزن و مشکالت آن گفت: 
فقط تیم ما نیست که در سنگین وزن مشکل دارد، این مشکالت در برخی اوزان 

و در همه تیم ها وجود دارد، اما برای آن راه حل داریم.

تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون های فوتبال ایران 
و قطر امضا شد

مراسم تفاهم نامه همکاری 
فدراسیون های  بین  مشترک 
فوتبــال ایران و قطــر برگزار 
شد. به گزارش سایت رسمی 
جلسه  در  فوتبال،  فدراسیون 
روسای فدراسیون های فوتبال 
دو کشــور که امروز در محل 
فدراســیون فوتبــال قطر در 
دوحه برگزار شــد، تفاهم نامه همکاری های بلند مدت فیمابین به امضا رسید. 
به موجب این تفاهم نامه، دو فدراســیون در زمینه برگزاری مسابقات دوستانه، 
تدارکاتــی ملی و نیز برگزاری اردوهای آماده ســازی در تمام ســطوح رده های 
مختلف ســنی و تیم های ملی فوتبال اعم از آقایــان و بانوان همکاری خواهند 
کرد. همکاری های بلند مدت دو طرف که به زودی در زمینه های مختلف اجرایی 
می شــود،  با توجه به حسن روابط دو کشور، همسایگی، همجواری و اشتراکات 
فرهنگی مردم دو کشور، میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ و وجود زیرساختهای مدرن 
در کشــور قطر، حائز اهمیت است. گفتنی اســت در این مراسم ماتیاس گرف 
اشــتورم، دراگان اســکوچیچ، حمیدرضا مهرعلی و غالمرضا رفیعی نیز حضور 

داشتند.

گل مهدی قائدی با لباس استقالل 
در بین بهترین گل های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱

گل مهدی قائدی با لباس 
عربستان  االهلی  به  استقالل 
در بیــن برتریــن گل هــای 
رقابت هــای   ۲۰۲۱ فصــل 
لیگ قهرمانان آســیا از نگاه 
AFC قــرار گرفــت. بعد از 
پایان این فصل از رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا، سایت 
کنفدراسیون فوتبال فوتبال آسیا )AFC( برای انتخاب بهترین گل رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۱، ۲  فهرست ۱۰ گله انتخاب کرده است که برترین 
گل های هر مرحله در فینال، با هم رقابت خواهند کرد. ســایت AFC نخستین 
گروه گل های برتر مسابقات را معرفی کرد که گل زیبای مهدی قایدی به االهلی 
عربستان با پیراهن استقالل، در میان گزینه ها دیده می شود. این گل در مرحله 
گروهی به ثمر رســید. این ســایت در مورد این گل نوشت: »قایدی که یکی از 
ستارگان لیگ قهرمانان آسیا به شمار می رفت، استعداد شگرف خود را از همان 
بازی اول نشــان داد و رقابت ها را با اســتعداد شگرف خود زیباتر کرد. او دومین 
گل خودش مقابل االهلی را از فاصله ای ۳۰ یاردی به ثمر رساند.« گل های ناصر 
الدوساری به پوهانگ استیلرز، لی دونگ گیونگ به جئونبوک هیوندای موتورز، 
کارلوس ادواردو به AGMK، شو کوراتا به تامپینس روورز، دیوگو به کایا ایلویلو، 
مایکل اولونگا به االهلی، لیانگ شاوون به یونایتد سیتی، دریس فتوحی به الشرطه 
و هیرویوکی آبه به جوهور دارالتعظیم، سایر نامزدهای بهترین گل لیگ قهرمانان 
آســیا در لیست نخست به شــمار می روند. در این دوره از مسابقات تیم فوتبال 
الهالل عربستان به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و پوهانگ استیلرز کره جنوبی 

به مقام دومی بسنده کرد.

رکوردشکنی انصاری فرد در یونان
لباس  با  انصاری فرد  کریم 
تیــم آاِک آتن یونــان موفق 
شــده در تمام جام ها گلزنی 
کنــد و تنها بازیکن تیمش از 
این حیث باشــد. به گزارش 
انصاری فرد ستاره  ایرنا، کریم 
ایرانی تیم آاِک آتن یونان در 
دور رفت مرحله یک هشــتم 
نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال این کشــور به مصاف کیفیسیاس رفت و با 
نتیجه چهار بر صفر به برتری رســید. کریم انصاری فرد زننده گل اول تیمش در 
این مســابقه بود. یکی از رسانه های یونانی بعد از درخشش مهاجم باتجربه تیم 
ملی فوتبال ایران نوشت: »کریم انصاری فرد یک راه حل باکیفیت برای تیم آاِک 
آتن در تمامی بازی هاســت، چرا که در تمامی رقابت های باشگاهی فصل جاری 
برای تیمش گل زده است. انصاری فرد ثابت کرده که راه حل باثباتی برای گلزنی 
در آاِک در دومین فصل متوالی بازی در این تیم است، حتی اگر گزینه اول بازی 
در خط حمله نباشد. مهاجم ایرانی آاِک در این فصل در سایه مهاجم آرژانتینی 
قرار گرفته اما هر گاه بازی کرده، توانسته است گل بزند. کریم انصاری فرد به تنها 
بازیکن آاِک تبدیل شــده که در تمامی رقابت های باشگاهی گل زده است. او ۲ 
گل در سوپرلیگ یونان، یک گل در جام حذفی و یک گل در لیگ کنفرانس اروپا 
وارد دروازه حریفــان کرد. انصاری فرد پیش از این تیم در تیم های پانیونیوس و 
المپیاکوس آتن نیز به چنین رکوردی دســت یافته بود. در دیدار مذکور احسان 
حاج صفی نیز موفق به زدن یک گل شد. نباید فراموش کنیم که میالد محمدی 

هم دیگر بازیکن ایرانی تیم آاِک به حساب می آید.

سقوط یک پله ای شطرنج ایران 
در رده بندی فدراسیون جهانی

فدراسیون شــطرنج ایران 
در رنکینــگ جهانــی یــک 
پله ســقوط کرد.  به گزارش 
جهانی  فدراســیون  ایســنا، 
رده بندی  جدیدترین  شطرنج 
خود)رنکینگ ماه دسامبر( را 
اعالم کرد که در آن شــطرنج 
ایران با یک پله ســقوط نسبت به ماه گذشته در رده بیست و ششم جهان قرار 
گرفت. فدراسیون شطرنج ایتالیا موفق شد در این ماه جای ایران را بگیرد.  پرهام 
مقصودلو، مرد شماره یک شطرنج ایران با ریتینگ ۲۷۰۱ در رده ۳۶ جهان قرار 
دارد. محمد امین طباطبایی مرد شــماره دو شطرنج ایران با ریتینگ ۲۶۴۳ در 
رده ۱۰۸ جهان ایستاده است. پویا ایدنی دیگر شطرنج باز ایران که در رده سوم 

ایران ایستاده است با ریتینگ ۲۶۲۱ در رده ۱۷۰ قرار گرفته است. 
سارا خادم الشریعه بانوی یک شطرنج ایران با ریتینگ ۲۴۸۸ با یک پله نزول 
نسبت به ماه گذشته در رده ۱۸ بهترین شطرنج بازان زن جهان قرار گرفته است.

مگنوس کارلســن هم چنان با ریتینگ ۲۸۵۶ مرد شماره یک شطرنج جهان 
شناخته می شود.

علیرضا فیروزجا با ریتینگ ۲۸۰۴ در رده دوم ایستاده است و تعقیب کننده 
جدی کارلسن به حساب می آید. هو یفان شطرنج باز چینی با ریتینگ ۲۶۵۸ در 

رده اول بهترین شطرنج بازان زن جهان قرار دارد.

اخبار کوتاه

استقالل و پرسپولیس با شرایطی متفاوت 
نسبت به یکدیگر آماده دربی 9۷ خواهند شد.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری، 
اســتقالل در حالی میزبان ایــن بازی بدون 
تماشــاگر خواهد بــود که شــاگردان فرهاد 
مجیــدی در ۴ هفته گذشــته رنــگ برد را 
ندیده انــد و از چند روز قبــل این گمانه زنی 
مطرح شــده که شیشــه عمر مجیدی دست 
یحیــی گل محمدی و شــاگردانش اســت و 
نتیجــه دربی شــاید روی آینــده همکاری 

استقالل با مجیدی تاثیرگذار باشد.
آن طرف میدان، پرســپولیس که در سه 

بازی متوالی موفق به کســب پیروزی نشده 
بــود، با دو برد متوالی مقابــل تیمهای نفتی 
لیگ آماده دربی شــده و بــه لحاظ روحی، 
شرایط بهتری به نسبت رقیب سنتی اش دارد.
انگیزه های مجیدی و گل محمدی: مجیدی 
با بــرد دربی نه تنها به دنبــال اولین بردش 
در این بــازی در لیگ برتر و در جریان بازی 
است بلکه ۳ امتیاز این بازی، می تواند تا حد 
قابل توجهی، انتقادها نســبت به او و تیمش 
را کاهش دهد. یحیی هــم که تا امروز فقط 
یکبار برنده دربی شده به دنبال گرفتن انتقام 
حذف تیمش توسط استقالل از فصل گذشته 

جام حذفی است. امکان صدرنشینی: استقالل 
شانس صدرنشــینی ندارد اما در صورتی که 
ســپاهان مقابل گل گهر شکســت بخورد و 
پرسپولیس برنده دربی شود، شاگردان یحیی 

می توانند به صدر جدول برسند.
دیدار حیاتی بــرای مدیران: طی یکی دو 
روز گذشته اظهارات مصطفی آجورلو و مجید 
صدری بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته 
که حتما در جریان آن هستید. این بازی برای 
مدیران دو باشــگاه هم اهمیت بسیار زیادی 
دارد و همیــن موضوع حساســیت دربی 9۷ 
را بیشــتر از قبل کرده است. آجورلو خطاب 
به شــاگردان مجیدی گفته است: مدیرعامل 
حریــف مدعی شــده که ما تیــم دوم ایران 
هســتیم اما به آنها نشــان می دهیم تیم اول 
ایران و بهترین تیم آســیا هســتیم. صدری 
همچنین در بخشی از مصاحبه خود با حمله 
به آجورلو گفته که »اگر شما به عنوان فردی 
نظامی و سیاسی از قدرت خود برای قهرمان 
کردن پاس اســتفاده کردی« دلیل نمی شود 

سایرین هم اینچنین کنند.
سرپرست قرمزها وعده های آجورلو را »تو 
خالــی« توصیف کرده و گفته که دو روز پس 
از صعود پرسپولیس به رتبه باالتر در جدول، 

او از قدرت پرسپولیس »ترسیده است«.
وی با حمله تند به موضع ســردار آجورلو 
او را به »شاخ های اینستاگرامی« تشبیه کرد 
لذا بیشــتر از کری خوانی هواداران و رقابت 
بازیکنــان باید یک جلســه توجیهی بین دو 
مدیر عامل باشگاه قبل شهرآورد  برگزار شود 

و آنها را توجیه کرد.
نتیجه هفته گذشــته: استقالل با صنعت 
نفت به تساوی ۱-۱ رســید و پرسپولیس با 

یک گل از ســد نفت مسجدسلیمان گذشت. 
وضعیت در جدول: اســتقالل با ۱۳ امتیاز در 
رده پنجم قرار دارد و پرسپولیس ۱۴ امتیازی 

تیم دوم جدول است.
شــنبه ۱۳ آذر:اســتقالل - پرســپولیس 

ساعت ۱۶
تیــم داوری: موعود بنیادی فرد- حســن 

ظهیری- علیرضا ایلدورم- علی صفایی
دوئل پنجم فرهاد و یحیی؛ یکی به 
دنبال انتقام و دیگری در پی اولین برد

یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی برای 
پنجمین بار باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

به گــزارش ایرنــا، تیم های اســتقالل و 
پرســپولیس در چارچــوب هفتــه هشــتم 
رقابت های لیگ برتر باید روز شنبه به مصاف 
یکدیگر برونــد و برگزارکننده نود وهفتمین 
شهرآورد پایتخت باشند. هر ۲ سرمربی برای 
بهبود وضعیت تیم هایشــان در جدول نیاز به 
پیروزی در این مسابقه دارند. استقالل بعد از 
سه برد در ســه هفته ابتدایی در چهار هفته 
بعدی متوقف شد و حاال برای اینکه فاصله اش 
با صدر افزایش پیدا نکند می بایســت از سد 

حریف خود بگذرد.
پرســپولیس هم که در ایــن دیدار حکم 
میهمان را دارد اما برای رســیدن به پیروزی 
و ادامــه روند رو به رشــد خود باید از ســد 
رقیب ســنتی اش بگذرد. سرخپوشان تهرانی 
هم اکنــون بــا ۱۴ امتیــاز در رده دوم جای 
گرفته انــد و در صورت پیروزی و شکســت 
سپاهان می توانند به صدر جدول صعود کنند 
و با روحیه ای باال به سمت ششمین قهرمانی 

متوالی پیش بروند.
البته که انگیزه های شخصی زیادی هم در 

این بین وجود دارد. فرهاد مجیدی می بایست 
پنجمین شــهرآورد خود را کسوت سرمربی 
پشت ســر بگذارد. او در چهار دربی قبلی ۲ 
برد، یک تســاوی و یک باخت را تجربه کرده 

است
هر ۲ پیــروزی فرهاد در جام حذفی بوده 
و در ضربات پنالتی به دســت آمده اســت. 
تســاوی ۲ بر ۲ و شکســت یک بر صفر هم 
در مســابقات لیگ بــرای او و تیمش حاصل 
شــد. حاال فرهاد می خواهد برای اولین بار در 
جریان بازی و همچنین در یک مسابقه لیگ 

از سد پرسپولیس بگذرد.
در طــرف مقابــل یحیــی گل محمــدی 
حضور دارد. او قرار اســت برای هفتمین بار 
طعم ســرمربیگری را در شــهرآورد بچشد. 
یک بــرد، ۲ باخت و ســه تســاوی چکیده 
عملکرد گل محمدی در دیدارهای قبلی بوده 
اســت. تنها برد او در لیگ به دســت آمد و 
۲ شکســتش در جام حذفی مقابل تیم های 

فرهاد مجیدی حاصل شد.
ســه تســاوی هم برابر تیم های مجیدی، 
فکــری و قلعه نویی به ثبت رســیده اســت. 
گل محمــدی آخریــن شــهرآورد را در جام 
حذفــی واگذار کرده و برای انتقام وارد زمین 
می شــود. او می خواهد در تعــداد پیروزی با 

فرهاد به تساوی برسد.
حــال باید دید تکلیف این شــهرآورد چه 
می شــود. پنجمین رویارویــی گل محمدی و 
مجیدی به چه نتیجه ای منتج خواهد شــد. 
هر چهار مســابقه قبلی این ۲ ســرمربی گل 
داشته اســت. هفت گل در چهار مسابقه که 
نشــان می دهد باید یک بار دیگر هم منتظر 

گل باشیم.

ســرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: خنده 
دار اســت که می گویند نبود هواداران به سود 
من است، مطمئن باشید نبود هواداران به ضرر 
من است. به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری 
فوتبالی، فرهــاد مجیدی در نشســت خبری 
پیش از دربی 9۷ که در هتل اسپیناس تهران 
برگزار شــد در خصوص مسابقه فردای تیمش 
اظهــار داشــت: در ابتدا از آقایــان نوری فر و 
نصیری تشکر می کنم، ما وقتی به سازمان لیگ 
می رفتیم باید از بانک رد می شدیم! وی افزود: 
یک روز می خواستم به سازمان لیگ بروم یک 
نفر گفت کجا می روید؟ باید فیش بگیرید! من 

گفتم می خواهم به سازمان لیگ بروم.
برای برد وارد زمین می شویم

سرمربی استقالل تصریح کرد: من به تیمم 
ایمان دارم، بازیکنان اســتقالل بسیار باهوش 
هســتند و بعدها مشخص می شــود چرا این 
صحبت را انجام دادم. پرســپولیس تیم خوبی 
دارد ولی ما تفکرمان بازی هجومی است و برای 

برد وارد زمین می شویم.
وضعیت غفوری هنوز مشخص نیست

وی درخصــوص مصدومــان تیمش گفت: 

متاســفانه ووریا غفوری دچار مصدومیت شده 
و با بازی فوق العاده ای که انجام داد شــرایط 
او هنوز مشــخص نیســت.دکترهای تیم ما در 
حال تالش هســتند تا او به شرایط بازی برسد. 
رضاونــد هم مصدوم اســت و هنوز وضعیتش 

مشخص نیست.
انتخاب این داور خوب بود

سرمربی استقالل در خصوص داوری گفت: 
متاسفانه تا ما حرف می زنیم می گویند فرار رو 
به جلو است. در لیگ بازی نداریم یک تیم 9-۸ 
موقعیت در یک مســابقه ایجاد کند. به نظرم 

انتخاب این داور انتخاب خوبی بود.
خنده دار است که می گویند نبود 

هواداران به سود من است
مجیــدی در خصوص غیبت تماشــاگران 
اســتقالل گفت: در این ۲ سال هنوز در حضور 
تماشاگران استقالل تیمم نباخته است. مطمئن 
باشید استقالل یعنی هوادار. بروید از بازیکنان 
استقالل سوال کنید وقتی می خواهند بازیکن 
انتخاب کنم ۵۰ در صد به خاطر هواداران است. 
وقتی بازیکن از تونل می خواهد باال بیاید انگیزه 
می گیرد. خنده دار اســت کــه می گویند نبود 

هواداران به سود من است. مطمئن باشید نبود 
هواداران به ضرر من است.

فکر می کنید منچسترسیتی پول ندارد 
بازیکن بخرد؟

وی در خصوص اینکه آیا ممکن است رضایی 
فردا برای استقالل باز هم بازی کند گفت: اجازه 

بدهید در مورد ترکیب حرف نزنم.
 جوان ها باید بیایند و بازی کنند. شما فکر 
می کنید منچســتر ســیتی پول ندارد بازیکن 
بخرد؟ آنها هم از جوانان استفاده می کنند. این 
موضوع باید جا بیفتد. بازیکنانی مثل حســین 
زاده، رضایی و صادقی قطعا در آینده حرف های 

زیادی خواهند داشت.
واکنش به موضوع تبلیغات محیطی

خبرنگاری ســوال کرد که  آیا این مســاله 
تبلیغات محیطی تاثیری در کار شــما دارد یا 
خیر که مجیدی گفت: اجازه بدهید در حیطه 
کاری خودم صحبت کنم و اصال به این مسائل 

فکر نمی کنم.
ترکیب ما تغییرات 
زیادی نداشته است

سرمربی تیم استقالل در پاسخ به این سوال 

که آیا قبول دارد تیمش تغییرات زیادی در هر 
هفته در ترکیب خود دارد پاسخ داد: من فکر 
نمی کنم اینطور باشد، ما بر اساس سیستم تیم 
مقابل در این یکی دو هفته ترکیب را به صورت 
جزئی عوض کردیم. اینکه می گویید ترکیب ما 

تغییرات زیادی داشته را قبول ندارم.
در مورد صحبت های مدیران عامل 

سرخابی هیچ اطالعی ندارم
مجیــدی در خصوص جدال لفظی مدیران 

دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس و اینکه  آیا 
این موضوع روی بازیکنان و کادر فنی دو تیم 
تاثیر دارد یا خیر گفت:من با بازیکنانم در طول 
هفته صحبت کردم.  مهمترین مساله در این 
بازی تمرکز است. موردی که شما گفتید را به 
بازیکنانم گفتم. از بازیکنانم خواســتم اصال به 
این مسائل ورود نکنند. یعنی اگر شما در مورد 
جزئیات و صحبت های مدیران عامل دو باشگاه 

سوال کنید من هیچ اطالعی  از آن ندارم.

دربی مدیریتی،ضرورت یک جلسه توجیهی برای مدیران دو باشگاه!

مجیدی: متاسفانه تا ما حرف می زنیم می گویند فرار رو به جلو است 
پرسپولیستیمخوبیدارد،برایبردواردزمینمیشویم

مربی پرسپولیس گفت: شهرآورد همیشه حساس است 
و ما مقابل استقالل یک تیم جنگجو خواهیم بود.

به گــزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما؛ حمید 
مطهری در نشســت خبری قبل از بازی با استقالل گفت: 
شــهرآورد و بازی خاصی اســت. به نظر من این بازی در 
کتاب تاریخ فوتبال ثبت می شــود و خیلی مهم است که 
قواعد فوتبال در این بازی رعایت شود و بتوانیم حس خوب 
و بازی خوبی را به بیننده های تلویزیونی و هواداران دو تیم 

ارائه بدهیم.
وی افزود: خیلی درباره جزییات آن صحبت نمی کنم و 
شــنبه همه چیز را به وضوح در زمین بازی می بینیم، ولی 
دوســت دارم که یک فوتبال قابل احترام و همراه با ســه 
امتیاز را شاهد باشیم. می دانم که سه امتیاز این بازی برای 
هوادارانمان خیلی ارزشمند است، ولی برای ما مهم تر بعد 
از سه امتیاز این است که یک فوتبال تماشاگرپسند و قابل 

احترام را ارائه بدهیم و هواداران از این بازی لذت ببرند.
وی دربــاره اختالفات مدیرعامل دو باشــگاه هم گفت: 
ایــن تیم راجع به این موضوع خیلی می توانم صحبت کنم 
و صحبت های زیادی هم دارم، ولی خودم را وارد این بازی 
و این صحبت ها نمی کنم، چون احساسم این است که تیم 
حریف خوشحال خواهد شــد از اینکه من به این موصوع 
بپردازم. من صحبتی ندارم، ولی حرفی که می خواهم بزنم 
این است که ما همیشــه حرفمان را داخل زمین زدیم نه 

بیرون از زمین.
مطهری افزود: ما فردا ســید جالل حســینی و احسان 
پهلوان را به علت مصدومیت در اختیار نداریم. برای کمال 
 MRI هم دیروز یک مشکل پیش آمد و باید امروز جواب

بیاید تا شرایط او مشخص شود
مطهری درباره داوری لیگ امســال هم گفت: کادرفنی 
پرســپولیس کادر بانجابتی است. شــما این هفته را مرور 
کنید و ببینید که چه تیمی از داوری ها ســود برده و چه 
تیمی ضرر کرده اســت. خیلی مشخص و واضح است. یک 
درخواســت دارم که VAR به فوتبال ما اضافه شود و در 
نهایــت نفع این را هم داور ها خواهنــد برد و هم تیم ها و 
حقی پایمال نخواهد شــد و این به عهده متولیان ورزش 
فوتبال اســت که هم خریداری کننــد و راه اندازی کنند. 
موضوع خیلی مهمی است و باید به آن اهمیت داده شود و 
این کار را انجام بدهند که مشکل داوری هم نداشته باشیم.
مربــی پرســپولیس گفت: شــهراورد شــرایط خاص 
خــودش را دارد و بازی هواداران اســت و برای هواداران 

این ســه امتیاز خیلی مهم اســت و به نظر من حتی این 
بازی می تواند قهرمانی را مشــخص کند. البته نمی خواهم 
حساس کنم، اما من همیشه گفته ام سه امتیاز دربی واقعا 
مهم است، ولی مهم تر این است که شما یک فوتبال قابل 
احترام و تماشاگر پسند ارائه بدهید. درست است هواداران 
حضور ندارنــد، اما خودمان را به جای آن ها پای تلویزیون 
می گذاریم و دوســت نداریم آن ها عذاب بکشند و دوست 
داریم یک فوتبال خــوب و رو به جلو ببینند و واقعا لذت 
ببرند ما هم باید با بازی خوب و ســه امتیاز بازی فردا این 

حس را به آن ها انتقال دهیم.
پیروانی: گل محمدی ٢ روز زیر سرم بود و 

امیدواریم به شهرآورد برسد
مدیر تیم فوتبال پرســپولیس گفت: سرمربی تیم ما ۲ 
روز بیمار بوده و زیر ســرم اســت و امیدوارم به بازی فردا 

برسد.
به گزارش ایرنا، افشــین پیروانی با اشاره به شرایط تیم 
فوتبال پرســپولیس در آســتانه نود و هفتمین شهرآورد 
پایتخت اظهار داشــت: در هفته های اخیــر نتایج خوبی 

گرفتیم و شرایطمان خوب است.
وی افزود: همه از پرســپولیس همیشه توقع قهرمانی 
دارنــد. هواداران و قهرمانی های زیــادی داریم اما با وجود 
همه مشــکالتی که وجود دارد،  هواداران بدانند برد دربی 
برای ما مهم و حســاس است و همه تالش خود را به کار 

می گیریم تا برنده شویم.
مدیــر تیــم فوتبال پرســپولیس در رابطه با شــرایط 
مصدومان تیم فوتبال پرســپولیس گفت: یکی دو مصدوم 
برای بازی فردا داریم اما ۲۴ ساعت زمان هست تا ببینیم 

چه کسی به بازی می رسد.
وی درباره نرســیدن یحیی گل محمدی به کنفرانس 
خبری و گالیه خبرنگاران افزود: خبرنگاران دلگیر نباشند. 
یحیی گل محمدی ۴۸ ساعت است که مریض شده و زیر 
ســرم است. البته او ۲ بار تســت داده و خدا را شکر کرونا 
ندارد. امیدواریم او به بازی فردا برسد اما همین که حمید 

مطهری آمده یعنی به خبرنگاران احترام گذاشته است.
پیروانی درباره محل نشست خبری پیش از دربی افزود: 
شــرایطی پیش آمده که خوب نیست. روی صحبت من با 
ســهیل مهدی نیست اما مشــکالتی وجود دارد. امروز در 
جلســه هماهنگی قبل از بازی گفتم که اتفاقاتی نیفتد که 

مثل بازی با نفت مسجدسلیمان مسائلی رخ دهد.
وی ادامه داد: رئیس فدراســیون فوتبــال باید به این 
شــرایط به عنوان بزرگتر ورود کند. سازمان لیگ می گوید 
مجری برگزاری ما هســتیم اما کنفرانس رقیب در یکی از 

هتل ها برگزار شد.
وی تاکیــد کرد: در کنفرانس گفتند ســکوها ۵۰-۵۰ 
اســت اما انگار تنش هایی وجود دارد. رئیس فدراسیون به 
عنوان بزرگتر ورود کنــد. بازی بعدی هوادار ما توقع دارد 
کنفرانس خبــری را خودمان برگزار کنیم. قانون می گوید 
میزبانــی همراه با هیات فوتبال اســت اما امروز این اتفاق 
افتاد؟ فردا این موارد برای ما تنش ایجاد می کند. خواهش 

می کنم این اتفاقات باعث حاشــیه نشــود و این اتفاقات 
قشنگ نیست.

وی در پایان اظهار داشت: ما بیشترین هوادار را داریم و 
امیدوارم بتوانیم آنها را کنار خودمان ببینیم اما آنها بدانند 
که قدرت این کارها از دســت ما خارج است. امیدوارم در 

بازی بعدی کنار ما باشند.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال 
عصر فردا شنبه از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی 

به مصاف استقالل خواهد رفت
ماه کابوس وار آبی ها در داربی های پایتخت

دو تیم استقالل و پرسپولیس در ماه آذر ۶ بار به مصاف 
هم رفته اند که سرخ پوشــان پایتخت پیروزی بیشــتری 

داشته اند. 
به گزارش ایســنا، دو تیم اســتقالل و پرسپولیس در 
چارچوب هفته هشــتم رقابت های لیگ برتــر فوتبال به 
مصــاف هم می روند. این بــازی روز شــنبه، ۱۳  آذر در 

ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
برگزاری این بازی در ماه آذر بهانه ای شــد تا سری به 

تاریخچه دیدار این دو تیم در این ماه بزنیم.
استقالل و پرسپولیس در ماه آذر شش بار به مصاف هم 
رفته اند که اســتقالل تنها یک بار موفق به پیروزی در این 
شش بازی شده است، سرخ پوشان پایتخت چهار بار در ماه 
آذر موفق به شکست اســتقالل شده اند و یک بازی هم با 

نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
نتایج دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در داربی های 

پایتخت در ماه آذر به شرح زیر است:
دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲

استقالل ۱ - ۱ پرسپولیس
گل هــا: علی جبــاری در دقیقه۷۰ برای اســتقالل و 

همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.
دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳

استقالل ۱ - ۲ پرسپولیس
گل ها: غالمحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقالل 
و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی پور 

در دقیقه۷۰ برای پرسپولیس.
دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶

استقالل ۱ - ۲ پرسپولیس
گل ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقالل و صفر 

ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.
دیدار سی و یکم، ۱۷ آذر ۱۳۶۸

استقالل ۰ - ۱ پرسپولیس
گل: رضا عابدیان در دقیقه ۱۸.

دیدار هفتاد و سوم، ۱۸ آذر ۱۳9۰
استقالل ۳ - ۰ پرسپولیس

گل ها: مجتبی جباری در دقایق 9۵ و 9۸ و اســماعیل 
شریفات در دقیقه ۱۰۷.

دیدار هفتاد و نهم، ۲ آذر ۱۳9۳
استقالل ۱ - ۲ پرسپولیس

گل ها: شهباززاده در ۴۴ برای استقالل، محمد نوری در 

دقیقه ۷۴ و امید عالیشاه در دقیقه ۸۱ برای پرسپولیس.
گل محمدی با تجربه تر از مجیدی است

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: از نظر سنی و کاری 
گل محمــدی از مجیدی تجربه بیشــتری دارد اما این ها 
مالک نیســت و مهم استراتژی، وظایف بازیکنان و شرایط 

تیم هاست. 
ایمــان عالمی، پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در 
گفت وگــو با ایســنا درباره داربــی 9۷ و تقابــل دو تیم 
استقالل و پرســپولیس اظهار کرد: دو تیم در هفته ای به 
هم رسیدند که شــرایط بهتری نسبت به چند هفته قبل 
دارند اما استقالل با تساوی به این دیدار  رسید و به همین 
دلیل بازیکنان این تیم تحت فشار بیشتری هستند. البته 
بازی هــای قابل قبولی را به نمایش گذاشــتند و فقط در 
ضربات آخر و نتیجه گیری مشکالتی داشتند که ان شاءاهلل 
با تمهیدات کادر فنی، مشــکالت حل می شود. احتماال در 

بازی پیش رو تغییراتی هم به وجود می آید.
او ادامه داد: برخی از بازیکنان استقالل اولین بار خواهد 
بود کــه در داربی بازی می کننــد و این هم یک جذابیت 
خاص دارد و ممکن اســت به کیفیت بــازی اضافه کند. 
پرسپولیس در چند هفته گذشته حواشی خاصی را تجربه 
کرده و در ترکیبش تغییراتی ایجاد کرده اســت. استقالل 
هــم به دلیل مشــکالتی که گریبانگیرش شــد در مکان 
پنجم قــرار گرفت اما به هر حال امیدوارم این بازی خوب 
و تماشاگر پســند باشد و در نهایت استقاللی ها بتوانند به 
امتیاز الزم برســند. امیدوارم اســتقالل تا پایان نیم فصل 

بتواند به شرایط ایده آلش برسد.
پیشکســوت باشگاه اســتقالل با بیان این که استقالل 
و پرســپولیس با سیســتم ســه دفــاع بــازی کردند اما 
پرسپولیســی ها در این سیستم موفق نبودند، عنوان کرد: 
این روزها همه با اســتراتژی های مختلفی ظاهر می شوند 
اما مهم هماهنگی اســت که بتوانند از آن استفاده کنند. 
استقالل در هفته های گذشته بازی های خوبی را به نمایش 
گذاشت و به نظرم با همین استراتژی می تواند در خط جلو 

مقابل پرسپولیس برتری عددی داشته باشد.
او ادامه داد: باید ببینیم سیستم تیم یحیی گل محمدی 
برای این بازی چگونه است و اگر با چهار دفاع بازی کنند، 
قطعا برتری عددی با اســتقالل خواهد بود و از این برتری 

عددی می تواند استفاده کند. 
اســتقالل بازیکنــان خوبی در خط حملــه دارد و این 
بازیکنان می توانند از ســرعت و تکنیکشــان برای گلزنی 

استفاده کنند.
عالمــی در رابطه با تقابــل فرهاد مجیــدی و یحیی 
گل محمــدی گفت: از نظر ســنی و کاری گل محمدی از 
مجیدی تجربه بیشتری دارد اما این ها مالک نیست و مهم 
اســتراتژی، وظایف بازیکنان و شــرایط تیم هاست. من به 
عنوان یک استقاللی امیدوارم اســتقالل برنده این دیدار 
باشد اما همه می دانند که نمی شود بازی را پیش بینی کرد 
و باید ببینیم بازی در دقایق ابتدایی به چه شــکلی شروع 

می شود.

مطهری: مقابل استقالل جنگجو خواهیم بود  


