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◾

◾کریمی به نساجی پیوست
سیدمحسن کریمی بازیکن  27ساله مازندرانی طی
توافقی با مدیران باشگاه نساجی به عضویت این تیم
مازندرانی درآمد و در ادامه مسابقات لیگ برترپیراهن
نساجیرا به تن خواهد کرد.
کــریــمــی ســابــقــه پ ــوش ــی ــدن پ ــیــراه ــن بــاشــگــاههــای
اسـ ــتـ ــقـ ــال و گ ـ ـلگـ ــهـ ــر را در ک ـ ــارن ـ ــام ـ ــه خـ ــود
دارد.

 17جمادیاالول 1443

 22دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9703

◾

◾ناظمالشریعه :بردن ایتالیا نشاندهنده قدرت ماست

محمد ناظمالشریعه  ،سرمربی تیم ملی فوتسال ایران
پس از پیروزی 6بر 4تیم ملی فوتسال ایران مقابل ایتالیا
در دیداری تدارکاتی گفت :پیروزی برابر ایتالیا در کشور
خودش پس از  30سال نشاندهنده قدرت و استعداد
فوتسال ایران است.
تیم ملی دیشب در دومین بــازی خود به مصاف تیم
ملی ایتالیا رفت.

◾

◾خطر حذف از آسیا همچنان در کمین سرخ آبیها
در حــالــی کــه صحبت از حــل مشکل پرسپولیس و
استقالل بــرای حضور در لیگ قهرمانان آسیا شده
اما مصطفوی ،رئیس کمیته استیناف صــدور مجوز
حرفهای میگوید که خطر حذف از آسیا همچنان در
کمین این دو تیم اســت «.بحث دولتی بودن و بدهی
مالیاتی حــل نشوند استقالل و پرسپولیس حذف
می شوند».

حمید طاهرخانی

ستا
رگان ورزش

عباس بوعذار

هافبک سابق پرسپولیس که راهی
لیگ دسته سوم اسپانیا شده  ،خود
را برای شروع نیم فصل دوم این
رقابتها و حضور در ترکیب تیم
خونتوود آماده میکند.

وزیر ،پول کالدرون را داد!

م ــج ــی ــد صـ ـ ــدری،
سـ ـ ـ ــرپـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــت
مدیرعاملی باشگاه
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس در
ن ــش ــس ــت خــبــری
ب ـ ــه پ ــرسـ ـشه ــای
خبرنگاران پاسخ داد .او در ابتدای این
نشست خبری اظهار کــرد :تالش ما
ایــن اســت که به اولین قولمان یعنی
قــهــرمــانــی شــشــم پرسپولیس عمل
کنیم.

◾

◾پرداخت بدهی کالدرون
کاری که با  ۱۰۰هزار دالر میشد انجام
داد را بــا التماس و بــا  ۷۵۰هــزار دالر
انجام دادیم.شخصی که به ما کمک
کرد شخص آقای سجادی بود .ما برای
کار آقای کالدرون ارز نیمایی گرفتیم.
یعنی با اجــازه شما  ۳میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان به نفع باشگاه شد .هم
آقای انصاریفرد ،هم آقای عرب و هم
آقای رسول پناه را دعوت کنید که راجع
به این موضوع توضیح دهند.

◾

◾شکایت بودیمیر
کل ق ــرارداد او از  ۲۰۱۸تا ۵۰۰ ،۲۰۲۰
هزار یورو بود .سفیر ایران در کرواسی
م ـیدانــد کــه او اکــنــون در تیمی بــازی
میکند که قراردادش  5هزار دالر بسته
شده است .چرا ما آمدیم سالی ۲۵۰
هزار یورو با او قرارداد بستیم .دوستانی

◾

◾پرونده استوکس
او برای دریافت  ۱۲۰هزار دالر شکایت
کرده بود که ما توانستیم  ۴۰هزار دالر
از این مبلغ را کم کنیم اما چیزی که
وجود دارد این است که میتوانستیم
از او غرامت بگیریم.استوکس به خاطر
کــرونــا از ای ــران رفــت امــا جالب است
که باشگاه به او رضایتنامه داد .اگر
رضــایــت نامه صــادر نمیشد ،مــا در
دادگاه عالی ورزش برنده بودیم.

◾

◾قهر رادوشوویچ
پرسش من این است که وقتی قرارداد
او تمام شد و دروازهب ــان دوم ما بوده،
چرا باید قرارداد  ۲۵۰هزار یورویی و سه
ساله با او را تمدید کنیم؟ او به اتاق من
آمد 50 .هزار دالر گرفت و رفت و تمام.
تمدید قــرارداد بازیکنان :ما با تمامی
بازیکنان غیر از بازیکنانی مثل ترابی،
قــراردادشــان را دو تا سه ســال تمدید
ک ــردی ــم .اتــفــاقــی کــه بـ ــرای نوراللهی
و کنعانیزادگان رخ داد ،اصــا ًبرای
باشگاه خوب نبود.

◾

◾پنجره پرسپولیس
ما دو پرونده خارجی دیگر هم در پیش
داریم .االن قراردادهایی که با بازیکنان

چــرخــه انــتــخــابــی مــحــمــد بنا
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
با انتقادات زیادی مواجه شد و
بسیاری آن را بر خالف شعارهای
فــدراســیــون کشتی مبنی بــر اج ــرای روشــی
شــفــاف و عــادالنــه در انــتــخــاب ملیپوشان
دانستند.
اما خبر تغییر تابعیت علی ارسالن هجمهای
به مراتب بیشتر از گذشته را علیه محمد بنا
به راه انداخت؛ نــوروزی و رضایی دو شاگرد
شــاخــص محمد بنا بــه هــمــراه عــبــدولــی ،از
اعــمــال تــصــمــیــمــات ســلــیــقـهای بــنــا در
انتخاب ملیپوشان به شدت انتقاد
کردند.
فــدراســیــون کشتی ای ــن ب ــار نــیــز به
دفاع از سرمربی تیم ملی برخاست
و بدون توجه به درستی یا نادرستی
ان ـ ــت ـ ــق ـ ــادات ،بــافــاصــلــه
مـ ــصـ ــاحـ ــب ـ ـ ه رسـ ـ ــول
جزینی مربی تیم ملی
در دفــاع از بنا را روی
سایت خود قرار داد.
سعید عبدولی نیز
در پاسخ به جزینی
در صفحه شخصی
خود نوشت :بعضی
از م ــرب ــی ــان(ث ــاب ــت)
مــســافــرتهــای خارجی

فوتبالجهان

ضدحمله

رختکنپرحاشیهپاریسیها

امضای بزرگترین قرارداد
تاریخ فوتبال تاجیکستان

◾

◾

◾شکایت پدیده

متأسفانه دوســتــان قـ ــراردادی را با
باشگاه پدیده (شهرخودرو) بستند
کــه ق ــرار ب ــوده در ازای رضایتنامه
یحیی گلمحمدی ۶ ،میلیارد به آنها
بــدهــیــم .ظــاهــرا ً یــک و نیم میلیارد
به آنهــا دادهانــد و گفتند که مابقی
را بعدا ً میدهیم .در خصوص ۴.۵
میلیارد باقیمانده بندی وجــود دارد
که میگوید به ازای هر یک روز تأخیر،
 ۱۰میلیون جریمه خواهند شد4/5 .
میلیارد اکنون تبدیل شده است به
 ۱۶میلیارد .ما گفتیم حاضریم همین
اص ــل پ ــول را تــا ف ــردا بــدهــیــم .آنهــا
حــاضــر شــدنــد از آن  ۱۶میلیارد کم
کنند ،اما من به عنوان باشگاه دولتی
نمیتوانم چنین پــولــی را پــرداخــت
کنم.

چرخه انتخابی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با انتقادهای زیادی همراه است

شورش علیه بنا!

قرارداد مدافع آلمانی  28ساله
چلسی در تابستان به پایان می رسد
و اخبار از احتمال مهاجرت او از
استمفوردبریج به سمت برنابئو برای
فصل بعد است.

تاجیکی خود بستیم ،از قراردادهای
بازیکنان معمولی تیم کمتر است.
رقم قرارداد بازیکنان ما از رقم قرارداد
بازیکنان تیمهای صنعتی هم پایینتر
است.
◾استقالل
ما استقالل را همیشه به عنوان نایب
قــهــرمــان پایتخت قــبــول داشــتــیــم و
داریم.حتی 8میلیارد هم اسپانسر
آنها ،به ما کمک کرده است که به آن
افتخار میکنم.

تیم ملی کشتی فرنگی میان میگن بنای
کشتی ایران را ویران نکنیم .آره استاد شما
راستشو میگی با این گرونی و بی پولی اگر من
هم هر روز پای ثابت مسافرت و مسابقه بودم
از همه تمجید و تشکر میکردم.
امید نوروزی دیگر طالیی المپیک لندن نیز
درب ــاره انتقادها از نحوه انتخاب تیم ملی
کشتی فرنگی ب ــرای رقــاب ـتهــای جهانی و
بــازیهــای آسیایی  ،۲۰۲۲اظــهــار ک ــرد :این
چرخه پر از ایراد و فرمالیته است و نمیتواند
عدالت را در انتخاب ملی پوشان اجرا کند.
احساس میکنم ارائه این چرخه فقط
برای راضی کردن اهالی کشتی و مردم
است ،در حالیکه این چرخه اصال ً
انتخابی نیست.
در این میان هر چند حمید سوریان
دیگر طالیی المپیک لندن نیز نقش
پررنگی در دفــاع از تصمیمات
محمد بنا دارد و از جایگاه
وی ـ ــژهای در فــدراســیــون
ک ــش ــت ــی و ت ــی ــم مــلــی
ک ــش ــت ــی ف ــرن ــگ ــی هــم
بـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــوردار اس ـ ــت،
انــتــقــادی از او صــورت
نــگــرفــت و حــتــی قاسم
رضایی پیشنهاد داده وی
به جای بنا هدایت تیم ملی
را بر عهده بگیرد!

خبر
روز

آنتونی رودیگر

هافبک ریز نقش صنعت نفت
آبادان می گوید«:همین حاال
هم تا من گل زدم باز مردم کلیپ
صحبتهای آقای دایی در مورد
فامیل من را پخش کردند».

اعتراف سرپرست باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران:

که این کار را کردند چرا نمیآیند جواب
بدهند؟ ما این پول را دادیم و  32هزار
یورو جریمهاش بود.

◾

◾ 3ایرانی به دوپینگ متهم شدند
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعالم کرد :نوید سلیم پور و
فاطمه میریان از ورزشکاران سه گانه به دلیل مصرف ماده
ممنوعه اریتروپوئتین به مدت سه سال و یک ورزشکار
دوومیدانی به دلیل مصرف ماده ممنوعه  HCGبه مدت
دو سال محروم شدند.این دوومیدانی کار زیر سن قانونی
اســت ،بــراســاس مجموعه قوانین ستاد ملی مـبــارزه با
دوپینگ ایران نامش محرمانه بوده و فاش نمیشود.

به نظر میرسد شرایط در باشگاه پاری سن ژرمن اصال ًمساعد نیست
و این تیم درگیر حواشی فراوانی شده است .نشریه اکیپ در گزارشی
اخبار عجیبی از داخل رختکن پاری سن ژرمن و حواشی این تیم
داده است .حتی بازیکنی مانند لیونل مسی نیز با انتقال به پاریس
درگیر حاشیه شده و گاهی بی نظمی از او هم سر می زند .در این
میان مائوریسیو پوچتینو ،سرمربی آرژانتینی پاری سن ژرمن که از
استراتژی عجیب جذب جیجی دوناروما در فصل تابستان غافلگیر
شده بود ،از همان لحظه اول متوجه شد که در مدیریت روزمره خود
با مشکل مواجه خواهد شد و حاال در طول فصل این اتفاق در حال
رخ دادن است.
خود مائوریسیو پوچتینو چندی قبل به نوعی فاش کرد آرامش جیجی
دوناروما تنها در مقابل رسانهها و خبرنگاران بوده و در خلوت شرایط
به شکل دیگری پیش می رود .این ماجرا در مورد سرخیو راموس نیز
صدق می کند و مدافع باتجربه و اسپانیایی پــاری سن ژرمــن نیز از
نیمکتنشینی چندان راضی نیست.
گردشهای شبانه یکی دیگر از مشکالت رایج در این باشگاه است.
بازیکنان پاری سن ژرمن شبهای شیرین و خوبی را در پاریس سپری
میکنند و باشگاه نیز از این موضوع با خبر است ،اما گاهی پنهان کردن
اخبار بیانضباطی بازیکنان دشوار میشود .پس از کسب هفتمین
توپ طال ،لیونل مسی و تنی چند از دوستان او به یک کلوپ شبانه
در پایتخت رفتند .صبح روز بعد ،مسی و هموطنش لئاندرو پاردس
مدعی شدند دچار التهاب روده هستند و به این علت در تمرینات تیم
حاضر نشدند.
نیمار هم که جای خود را دارد .همین چندی قبل این ستاره برزیلی در
مراسم تدارک دیده شده توسط باشگاه با حضور یکی از اسپانسرها
حاضر نشده و دلیل این کار نیز اختالفات بین او و باشگاه در مورد
انجام تست کرونا در صبح همان روز بوده است .لئوناردو ابتدا قصد
داشت نیمار را جریمه کند ،اما ترس از افزایش حواشی مانع رخ دادن
این اتفاق شد.
در دنیای بههم ریخته پاریس ،نام کیلیان امباپه را نمی توان فراموش
کرد .باشگاه تمام تالش خود را می کند تا تمدید قــرارداد این بازیکن
نهایی شود .اما مذاکرات آنطور که انتظار میرود جریان نداشته و
شرایط چندان خوب نیست.
البته این مسئله چیز جدیدی نبوده ،زیرا رؤیای این بازیکن بازی در
رئال مادرید در تابستان سال بعد است و برنامههای امباپه در این
مسیر پیش میرود.
مصطفی کارخانه ،سرپرست تیم ملی والیبال:

عاشق مربیگری هستم

مصطفی کارخانه ،سرپرست
تیم ملی والیبال در مــورد ادامه
فــعــالــیــت حـ ــرف ـ ـهای خ ـ ــود در
پستهای مدیریتی اظهار کرد:
اگر شرایط مهیا باشد ،دوست دارم مربیگری
کنم چون همچنان توان و انرژی انجام این کار
را دارم و عاشق مربیگری هستم .من ناخواسته
وارد پست مدیریتی و سرپرستی شدم ولی اگر
شرایط خوبی برایم میسر شود به مربیگری
بازمیگردم.
سرپرست تیم ملی والیبال ای ــران در
مــورد فصل فشرده مسابقات در
ســال  2022گفت :هنوز در مورد
تــورنــمــنـتهــای آیــنــده تــیــم ملی
صحبتی نــشــده ،ول ــی تصمیم
نــهــایــی را در ای ــن مـ ــورد ،بــهــروز
عطایی ،سرمربی تیم ملی خواهد
گرفت .تیم ملی پس از ناکامی
در لیگ ملتها و المپیک،
روندخوبیداشتوتوانست
قهرمان آسیا شود .پیروزی
در فینال مقابل ژاپن ،بدون
هفت بازیکن المپیکی ،کار
سخت و ارزشمندی بود.
کــارخــانــه دربـ ـ ــاره تــداخــل
بـ ـ ــازیهـ ـ ــای آسـ ــیـ ــایـ ــی و
والــیــبــال قهرمانی جهان
 2022تصریح کــرد :همه

مسابقات پیش روی تیم ملی مهم است.
لیگ ملتها ،زودتر از سایر مسابقات برگزار
مـیشــود و بــازیهــای تــدارکــاتــی سطح بــاال و
مهمی برای تیم است .مسابقات قهرمانی
جــهــان روس ــی ــه ،فــرصــتــی ب ـ ـرای اســتــفــاده
از تــوانــای ـیهــای تــیــم مــلــی اسـ ــت .مــا باید
تواناییهای خود را در عرصه جهانی نشان
دهیم و عیار خود را بسنجیم.
سرمربی پیشین تیم ملی ادامه داد :بازیهای
آسیایی بــرای ما از لیگ ملتها و قهرمانی
جهان ،مهمتر است؛ چون شانس قهرمانی
داریــم .بازیهای آسیایی هر چهار سال
یک بار برگزار میشود و مدال آن ،ارزش
زیادی دارد .عالوه بر این ،بازیکنان جوان
در صورت قهرمانی در بازیهای آسیایی از
خدمت سربازی معاف میشوند که برای
آنها ،اهمیت زیادی دارد .با این حال،
انتخاببینبازیهایآسیاییو
مسابقات قهرمانی جهان،
بسیار سخت است و باید
پرتالش و پرامید به فکر
آینده بود.
بازیهای آسیایی 2022
از  19شهریور تا  3مهر
 1401و مــســابــقــات
والیبال قهرمانی جهان
از  4تا  20شهریور 1401
برگزار خواهد شد.

وحدت و منوچهر پرسپولیسی شدند

بازیباپرسپولیساگرچهمنجربهحذفاستقالل
تاجیکستان شــد ،امــا بزرگترین انتقال تاریخ
فوتبال تاجیکستان را رقم زد؛ بــرای کشوری که
به تازگی پای به سطح اول فوتبال آسیا گذاشته،
انتقال دو بازیکن جوان به لیگ برتر ایــران و تیم
قهرمان آن ،مهمترین اتفاق ممکن است که برای
وحدت هانانوف و منوچهر صفروف رخ داد و آنها
مورد توجه یحیی گلمحمدی قرار گرفتند.
وحدت که با استایل خاص خود از همان لحظه
بــازی با پرسپولیس با عنوان «رحـمــان رحیم»
در فضای مجازی معرفی شــد ،در بــازی رودررو
عملکرد خوبی داشت و به عنوان مدافعی خشن،
راه مهاجمان پرسپولیس را سد کرد و البته شوتی
خطرناک هم به دروازه حامد لک زد که در صورت
غفلت این دروازهبان ،میتوانست کار را در دوشنبه
تمام کند.
منوچهر هم که چهره خاصی دارد و با مدل موی
ساده ،ته ریش و لبخندی همیشه ،تصویر ذهنی
جالبی را در بین طرفداران ایرانی ایجاد کرده ،به
عنوان بک راســت بــازی کــرد و با نفوذهای خود
حسابی سعید آقایی را آزار داد.
امــا با تمام ایــن تعریف و تمجیدها ،صفروف و
هانانوف به هیچ وجــه در سطح لیگ برتر ایــران
نیستند و پرسپولیسیها نباید انتظار چندانی
از آنهــا داشته باشند .پرسپولیس میتواند دو
بازیکن تاجیکش را پــرورش دهد تا شاید فصل
آینده در قامت یک بازیکن کارآمد ظاهر بشوند.
این در حالی است که هواداران خوش ذوق تاجیکی
کهبهخاطرنزدیکیهایفرهنگی،ارتباطمطلوبیرا
در فضای مجازی با طرفداران ایرانی برقرار کردهاند،
در این مدت بی تاب حضور تاجیکها بودند و
حتی نگران بودند که وحدت هانانوف و منوچهر
صفروف پس از معطلی فراوان دیپورت شوند.
ولــی ایــن اتـفــاق رخ ن ــداد و صـفــروف و هانانوف
سرانجام در دفتر کار مجید صــدری مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس حضور یافتند و با استامپ
قرمز ،تصویری را خلق کردند که میتواند آغاز یک
راه جدید برای نقل و انتقال در بازاری نامکشوف
باشد.

احتمال سنگین تر شدن حکم

سرنخهای تازه
از پرونده جعل مدارک
بازیکنگلگهر

نخستین بخش از رسیدگی به پرونده انضباطی
بازیکن گلگهر در خصوص شکایت سه باشگاه
لیگ برتری انجام شده اما رسیدگی به بخش
دوم این پرونده ،جنجالیتر و حساستر خواهد
بود .گفته میشود کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال و با همکاری پلیس فتا با وجــود برخی
فــشــارهــا و تــوصــیـههــای بــیــرونــی ،ک ــارش را در
رسیدگی به این بخش پرونده بازیکن گابنی
گلگهر دنبال و در این خصوص اقدام به صدور
رأی خواهد کرد.
رسیدگی به موضوع جاعالن و مسببان جعل
در این پرونده با همکاری پلیس فتا و بر اساس
گزارش ارائه شده ادامه یافته و سرنخهای تازهای
در ایــن خصوص بدست آم ــده اســت.بــر این
مبنا برخی افراد مرتبط با این پرونده در جریان
جعل نامههایی که به فدراسیون فوتبال ارائه
شــده نقش داشتهاند و برخی افــراد دیگر نیز
از عدم صحت محتوای این نامهها و اقدامات
غیر قانونی صورت گرفته در این خصوص مطلع
بودهاند.نام چهار نفر در فهرست متهمان یا
اف ــراد مطلع در مــاجــرای جعل دیــده میشود
که ممکن است با تشخیص کمیته انضباطی
با محرومیت مواجه شوند .به نظر میرسد
پرونده جعل نامه بازیکن گابنی در این بخش
جنجالیتر و سنگینتر از نتایج اعالم شده در
بخش اول حکم کمیته انضباطی باشد.

کمندانی :طلسم
پدیده در بازی با
استقالل می شکند

میالد کمندانی بازیکن
پدیده گفت :در
 ۱۰هفته قبلی لیگ
برتر طلسم شدیم
و شایسته پیروزی
بودیم اما به هدف خود
دست نیافتیم .بازیکن
اسبق پرسپولیس در
خصوص بازی آتی
تیمش مقابل استقالل
گفت :استقالل با
فرهاد مجیدی نتایج
خوبی گرفته و جزو
صدرنشینان لیگ برتر
است اما ما هم سرشار
از انگیزه هستیم تا هر
چه زودتر از انتهای
جدول فاصله بگیریم.
امیدوارم در نهایت ما
برنده این بازی باشیم
تا طلسم نبردن در لیگ
برتر شکسته شود.
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در حاشيه

سیدصالحی:
بایداز
پرسپولیس
امتیازکسر
شود!
سید مهدی سید
صالحی  ،سرپرست
پدیده میگوید تا زمانی
که پرسپولیس به این
تیم مشهدی بدهکار
است پنجره این تیم
باز نشده و باید از
پرسپولیس امتیاز کسر
شود «.کمیته استیناف
به پرسپولیس  ۱۰روز
زمان داده اما دوستان
هیچ اقدامی صورت
ندادند پس پنجره این
تیم نباید باز می شد».

