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◾

◾شکایت استقالل از هوادار و پدیده رد شد
باشگاه استقالل تــهــران از باشگاه ه ــوادار و پدیده
بــه دلیل مطالبه غــرامــت آمــوزشــی فــرهــاد زاوش ــی و
عــرشــیــا بــابــایــی شــکــایــت ک ــرد کــه بــا تــوجــه بــه عــدم
انــعــقــاد قـ ــرارداد بــاشــگــاه هـ ــوادار بــا زاوش ــی و پدیده
بــا بابایی ایــن شکایتها از ســوی کمیته وضعیت
بــازیــکــنــان قــابــل رســیــدگــی ن ــب ــوده و م ـ ــردود اع ــام
شد.
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◾

◾

◾قربانی از رایکا برکنار شد!
پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال رایکا از هدایت این تیم
برکنار شد .نکته عجیب در برکناری این مربی این است
کهویبهدلیلیکمصاحبهازهدایتتیمشبرکنارشده
است .قربانی در بازی گذشته رایکا موفق شد شهرداری
آستارا را با نتیجه  2بر یک شکست دهد .پیروز قربانی
مدعی شد مبارزهاش با ناپاکی در فوتبال اینبار هم باعث
برکناریاش شده است.

فیلیپه کوتینیو

ستا
رگان ورزش

سال سی و پنجم

شماره 9710

نشریه اسپورت مدعی شد آرسنال،
اورتون ،تاتنهام و نیوکاسل همگی
به دنبال کوتینیو هستند اما خودش
عالقهمند به انتقال به آرسنال است و با
مدیران این باشگاه به توافق رسیده است.

◾قائدی و نوراللهی در االهلی ماندنی شدند
دیـ ــروز رســانــه ه ــای ام ـ ــارات از بسته ش ــدن رسمی
پ ــرون ــده لــژیــونــرهــای شــبــاب االه ــل ــی ب ــا ج ــذب ایــن
مــهــاجــم گــلــزن در نــقــل و انــتــقــاالت زمــســتــانــی خبر
دادند.
پیش از این نیز کارتابیا آرژانتینی به این تیم پیوسته بود
و پرونده جذب لژیونرهای جدید با آمدن این دو بازیکن
جدید بسته شد.

رونالدو

پس از مراسم گلوب ساکر رونالدو در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :دریافت چنین
جایزه معناداری برای بهترین گلزن تاریخ
فوتبال ،واقع ًا یک رویای دیگر محسوب
میشود که به حقیقت پیوسته است».

پدیده سرانجام سه امتیازی شد!

جواد رستمزاده
هــفــتــه دوازدهـ ـ ـ ــم
ل ــی ــگ ب ــرت ــر عــصــر
دیـــــروز ب ــا پ ــی ــروزی
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس در
الکالسیکو،استقالل مقابل فــوالد
و شکست سنگین آلومینیوم پایان
یافت .در ته جدول هم پدیده همچنان
درجا زد.
در اراک پــرســپــولــیــس در حــالــی که
میهمان بــود موفق شد در یک بازی
سنگین از ســد ســپــاهــان بــا نتیجه
یک بر صفر عبور کند .در ایــن بازی
 6امتیازی مــردان نویدکیا در بیشتر
دقایق مالک توپ و میدان بودند اما
سرخ ها خیلی موزیانه توانستند به
تک گل بازی توسط کامیابی نیا دست
پیدا کنند.این در حالی بود که نویدکیا
در تصمیمی عجیب هر دو مهاجم با
انگیزه خود یعنی شهباززاده و مغانلو
را در ترکیب اصــلــی نگذاشته بــود و
به حرکات سریع خلعتبری در قلب
دفاع پرسپولیس دل بسته بود؛ جایی
که سید جالل با تجربه در کنار علی
نعمتی به خوبی توانستند با چاشنی
شانس دروازه لک را حفاظت کنند.
در نیمه اول مصدومیت عالیشاه

انــداخــت «:شما از هــر تیم اروپــایــی
7امتیاز کم کن؛ هیچ روحیهای برای
آن تیم نمیماند .حــرف هم بزنیم و
اعــتــراض کنیم خــودتــان دیــدیــد چه
اتــفــاقهــایــی افــتــاد! بــه خ ــدا واگ ــذار
میکنیم».
مشهدیها هم دیــروز بعد از مدتها
موفق بــه کسب یــک امتیاز در لیگ
برتر شدند تا بعد از  12بازی  3امتیازی
شوند .پدیده یک – پیکان یک .این
نتیجهای بــود کــه بــا تــســاوی صفر بر
صفر هـ ــوادار و مــســاوی شــدن بــازی
نساجی و نفت مسجد سلیمان با
نتیجه یک بر یک راضی کننده به نظر
میرسید امــا پــیــروزی بــزرگ صنعت
نفت آبـ ــادان بــر آلومینیوم اراک با
نتیجه سه بر یک فشار را روی پدیده
همچنان نگه داشت.تراکتور هم در
تبریز نتوانست ذوب آهن را شکست
دهد و یک بر صفر باخت.
در آخرین بازی دیروز هم صدرنشین
از جایگاهش دفاع کرد و فوالد را دست
خــالــی بــه اه ــواز بــرگــردانــد .در آزادی
استقالل روی شلیک دیدنی مهدیپور
موفق شد سه امتیاز خانگی مهم را
حفظ کند تــا همچنان بــا  28امتیاز
جلوتر از پرسپولیس  25امتیازی باقی
بماند.

فران تورس:

از حضور در بارسا خیلی هیجانزده هستم
فـ ـ ـران تـ ـ ــورس ،خ ــری ــد جــدیــد
بارسلونا ،از حضور در این تیم
ابراز خوشحالی کرد.
از هــمــان روزهـ ــای اول حضور
ژاوی هرناندز در بارسلونا گفته شد که فران
تورس یکی از اصلیترین گزینههای نقل و
انتقاالتی این سرمربی محسوب میشود.
نهایتا ً هم بارسلونا موفق شد ایــن انتقال
را نهایی کند و ستاره اسپانیایی به شکل
رســمــی بــه عــنــوان بــازیــکــن جــدیــد بلوگرانا
معرفی شد.
فران تورس پس از پیوستن به بارسلونا
گفت« :از پیوستن بــه بــارســا بسیار
خوشحالم .امــیــدوارم به عنوان یک
فوتبالیست و شخص به رشــد خود
ادام ــه دهــم و بــه بــارســا کمک کنم تا
یکی از بهترین تیمهای جهان باشد.
من بسیار هیجان زده هستم
که اینجا حضور دارم.
ایــن یــک قــدم بــزرگ
در حرفه من برای
ادامــه رشــد و زدن
گ ـ ـ ـلهـ ـ ــاسـ ـ ــت،
در کـ ــنـ ــار یــک
مربی ای ــدهآل.
بــاشــگــاهــی که
از آمـ ــدن من

هــاشــم صــیــامــی رئــیــس فــدراســیــون دوومــیــدانــی به
هزینههای اقامت احسان حــدادی ،ملی پوش پرتاب
دیسک ایران اشاره کرد و افزود« :اسکان ورزشکارانمان
در کیش خیلی سنگین است و االن شبی 3میلیون
تومان هزینه اقامت آقای حدادی است» .این در حالی
که مدتی پیش نیز انتقادهایی نسبت به برپایی اردوهای
احسان حدادی در آمریکا مطرح شده بود.

اینسینیه

هــیــجــان زده ش ــده اس ــت .مــن مشتاقانه
منتظر اضافه شدن به تیم هستم».
فــران تــورس درب ــاره کــار کــردن زیــر نظر ژاوی
هرناندز نیز گفت« :ژاوی به عنوان بازیکن
حرفهای فوقالعاده بود .او بهعنوان یک مربی
کار خود را شروع کرده ،اما فوقالعاده است.
ژاوی به من کمک میکند رشد و پیشرفت
کنم .من میتوانم با شرایط مختلف کنار
بیایم و در جلو زمین در سه پست بازی کنم.
میخواهم به گلزنی تیم کمک کنم ،پاس
گل بدهم و همچنین در دفاع هم کمک
کنم».
تــورس با ق ــراردادی تا ســال 2027
و بــنــد آزادس ـ ـ ــازی ی ــک مــیــلــیــارد
یـ ــورویـ ــی ،قـ ـ ـ ــرارداد خـ ــود را با
بارسلونا امضا کرد .به این ترتیب
مهاجم سابق و  21ساله والنسیا
پــس از دنــی آل ــوس بــه دومین
خــریــد ب ــارس ــا در ب ــازار
زمــســتــانــی امــســال
تــبــدیــل ش ــد .مبلغ
انتقال این بازیکن
 55میلیون یــورو
به اضافه بندهای
پـ ـ ـ ــاداش اعـ ــام
شده است.

رفتار مهدویکیا مورد تأیید نهاد نظارتی وزارت ورزش قرار گرفت

حمایتفدراسیون
از سرمربی تیم ملی امید

دبیرکل فدراسیون فوتبال دربــاره حواشی پیش آمــده در خصوص
سرمربی تیم ملی امید توضیحاتی را ارائه کرد.بر اساس اعالم سایت
رسمی فدراسیون فوتبال ،حسن کامرانیفر گفت :با توجه به کسب
امتیازات عالی و آرامش خاطر هواداران تیم ملی بزرگساالن به جهت
صعود محتمل و بدون حاشیه به جام جهانی ۲۰۲۲قطر که در سایه
تالش ملیپوشان غیرتمند و حمایت همه شما مردم عزیز ایران تحقق
یافته است ،این فدراسیون در نظر داشت که موضوع پیش آمده درباره
مهدی مهدوی کیا ،سرمربی تیم ملی امید ایران را در فضایی آرام و بدون
حاشیه و هیاهو بررسی و اظهار نظر کند.
وی ادامه داد :بازی خاطره انگیز تیمهای ملی ایران و آمریکا در جام
جهانی  ۱۹۹۸و گل تاریخی مهدویکیا به آمریکا که باعث شادی دل
میلیونها ایرانی داخل و خارج از کشور شده و همچنین خصلتهای
پهلوانی و اخالقی مهدوی کیا در خــارج از گــود ورزش ،دیــدار وی از
خــانــواده شهید مدافع حــرم ســردار شهید رضــا فــرزانــه و وابستگی
خانوادگی مهدویکیا به یکی از شهدای دفاع مقدس ،گویای ارادت و
احترام و اعتقاد وی به اصول اخالقی و ارزشی کشورش بوده که این نکته
بر کسی پوشیده نیست.
وی تصریح کرد :اتفاقات پیرامون و حواشی غیر ورزشی حاکم بر این
مسابقه موجب هوشیاری و مدیریت مناسب موضوع توسط وی شد و
مستندات اقدامات مهدوی کیا در حین مسابقه موجود بوده که مورد
تأیید نهاد نظارتی وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته است .وی یکی از
مفاخر فوتبال ایران است .این دعوت مستقیم از طرف فیفا انجام شد
و فدراسیون نقشی نداشت ،اما فدراسیون همیشه پشتیبان ستارهها
و اسطورههای فوتبال ایران است.
دبیرکل فدراسیون گفت :ضمن احترام به دغدغه درست دلسوزان
واقعی کشور و باوجود برخی پیش داوریها و هجمههای نادرست و
بعضا ًناحق سعی شد این موضوع صبورانه و از ابعاد مختلف و پس
از شنیدن صحبتهای مهدوی کیا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به
استحضار عموم ورزشکاران و ملت شریف ایران برسد.
کامرانیفرافزود:همهمهدویکیارامیشناسند.ویسمبلافتخارآفرینی
برای جمهوری اسالمی ایران است و در تمام این سالها ،مردم ایران را
خوشحال کرده .خیلیها ممکن است بروند ،اما مهدویکیا که در آلمان
زندگی کرده ،خودش آمد و با کمترین امکانات و حقوق سکان تیمملی
امید را در دست گرفت .قدر چنین سرمایههایی را میدانیم .فدراسیون
پشت بزرگان فوتبال است و سرمایههای ما همینها هستند .مردم ایران
همیشه قدردان فرزندان خوبشان هستند.

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی:

مگر داللیم که دنبال فروش کشتیگیران باشیم؟
ســرپــرســت دب ـیــری فــدراسـیــون
کشتیگفت:دنبالکسبدرآمد
از فروش کشتیگیران نیستیم و
نسبتدادنمسائلمالیدرمورد
اینانتقالدرشأنفدراسیونکشتینیست.
ابراهیممهرباندرگفتوگوبامیزان،درواکنشبه
برخیشایعاتدرمورداینکهفدراسیونکشتیاز
انتقالعلیارسالنبهتیمملیکشتیصربستان
پولی تحت عنوان حق انتقال دریافت کــرده،
اظهار کرد :مگر ما داللیم که از چنین انتقالهای
درآمدزایی کنیم؟ مسلما ًاین مواردی که از
آنصحبت میکنید ،مستند نبوده و
قابلیت استناد نــدارد.وی ادامه داد:
هــر کشتیگیری کــه بخواهد بــرای
کـشــور دی ـگــری روی تشک ب ــرود،
باید طبق قوانین اتحادیه جهانی
کشتی عمل کند .در موضوع
انتقال علی ارس ــان چون
کشور مقصد صربستان
بود ،قطعا ًحضور و نفوذ
اللوویچ در تسهیل این
انـتـقــال تأثیر زی ــادی
داش ـ ـ ـتـ ـ ــه اسـ ـ ــت.
سرپرست دبیری
ف ـ ــدراسـ ـ ـی ـ ــون
کـ ـشـ ـت ــی در
پاسخبهاینکه

خبر
روز

یک خبرنگار معتبر آمریکایی نوشت:
« لورنزو اینسینیه در تابستان راهی
باشگاه تورنتو میشود» .جدایی
کاپیتان ناپولی قطعی و او با پیوستن
به تورنتو جا پای جووینکو میگذارد.

ضدحمله

استقالل و پرسپولیس در کورس ماندند
باعث شد ترابی به زمین بیاید و روند
حرکتی میهمان کمی دچ ــار تغییر
شود .در نیمه مربیان نویدکیا حرفش
را پس گرفت و دو مهاجم اصلی اش
را وارد زمین کــرد .یحیی هم دستور
تجمع در زمین خــودی را داد و تالش
کرد در ضدحمالت بتواند پیروزیاش
را محکم کند .ایــن اســتــراتــژی خوب
جــواب داد و سپاهان با تمام تالشی
که کرد نتوانست نتیجه را برگرداند.
نــاکــامـیهــای مــتــوالــی ســپــاهــان کــه با
شکست دیـ ــروز تکمیل شــد باعث
عذرخواهی نوید کیا شد« .برایم یک
مقدار عجیب است که جلو استقالل،
 12موقعیت و پیکان چند موقعیت و
امروز هم همینطور .باید از هواداران
عذرخواهی کنیم .میدانیم که چقدر
ای ــن ب ــازی ب ــرای آنه ــا مــهــم ب ــود .راه
سخت احــتــیــاج بــه آدمهـ ــای سخت
دارد .یــک روز بــدشــانــســی هــا تمام
میشود و شرایط تیم خوب میشود».
اما در دیگر بازی جالب توجه دیروز
دربــی کرمان باتساوی دو بر دو تمام
شـ ــد .شــــروع تــوفــانــی م ــس کــرمــان
دوامــی نداشت و گل گهر موفق شد
از شکست سنگین فــرار کند.با این
حــال قلعهنویی در پــایــان ایــن بــازی
تقصیرها را بر گردن کمیته انضباطی

◾

◾هزینه هنگفت اقامت حدادی در کیش

آیا فدراسیون رضایتنامهای برای انتقال ارسالن
به صربستان صادر کرده بود ،خاطرنشان کرد:
اطالعات دقیقتر در این خصوص را امور روابط
بینالملل فدراسیون میداند و بهتر است برای
پیگیری ر یــز چنین موضوعاتی از ایــن بخش
بپرسید .همینجا تأکید میکنم فدراسیون
دنبال چنین درآمدهایی نیست و نسبت دادن
مسائلمالیدرمورداینانتقالدرشأنفدراسیون
کشتی نیست .مهربان دربــاره اینکه آیا گرفتن
حق ترانسفر براساس قوانین اتحادیه جهانی
کشتی قانونی اســت یا خیر؟ گفت :اولین بار
اســت که چنین چیزی را در مــورد بحث
ملی میشنوم؛ چـرا که در مــورد انتقال
باشگاهی ایــن حــق ترانسفر پرداخت
میشود و باشگاهی که یک کشتیگیر
خارجیبهخدمتمیگیردبایدمبلغی
را به اتحادیه جهانی و همچنین
فدراسیونیکهباشگاهمدنظر
در آن کـ ـش ــور ه ـســت،
بپردازد .وی در پایان در
مــورد احتمال انتقال
چند کشتیگیر دیگر
ای ـرانــی بــه کشورهای
مختلفاظهارکرد:اگر
همچنینچیزیباشد
من در جریان نیستم و
چیزینشنیدهام.

زیر ذرهبین

جایگاه آموزش رفتاری و گفتاری
در ورزش ما کجاست؟

از قرارداد حرفهای
تا فرهنگسازی حرفهای

سینا حسینی انتشار تصاویر نامتعارف از رفتار
یکی از بازیکنان ملی پوش فوتبال بازتاب بسیار
زیادی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت تا
حدی که کمیته اخالق به واسطه این ماجرا پرونده
انضباطی برای این بازیکن تشکیل داده و به نوشته
رسانهها قرار است حکم انضباطی خود را در این
ارتباط به زودی اعالم کند.
وقوعچنیناتفاقاتیدرفوتبالایرانبراینخستین
بار نیست و قطعا ًآخرین بار نیز نخواهد بود ،اما
مسئلهای کــه حائز اهمیت اســت ،بیتوجهی
مسئوالن ارشد فوتبال ایران و مدیران باشگاهها
به موضوع فرهنگسازی و نظارت کافی برعملکرد
بازیکنان تحت قــرارداد آنهاست .بی شک اگر
نظارت کافی بر مدل زندگی و رفتار بازیکنان وجود
داشت،بازیکنینظیر کنعانی زادگانگرفتارچنین
بازی خطرناک و رسوایی اخالقی نمیشد.
البته که قبل از او بازیکنان دیگری نیز گرفتار این
اتفاقات شدند ،اما هرگز در طول این مدت برای
حل ریشه ای موضوع گــام برنداشتیم و تمام و
کمال تــاش کردیم به جــای حل مسئله صورت
مسئله را پاک کنیم! اتفاقی که نتیجه آن وضعیت
فعلی فوتبال ایــران است.مسئوالن فدراسیون
فوتبال و مدیران باشگاه تا به امروز در ظاهر ادعای
فرهنگسازی داشتند و پیشوند فرهنگی را یدک
کشیدند تا به نوعی ژست مدیریتی خود را کامل
کنند،اماواقعیتماجراایناستکهفرهنگسازی
تنها به چاپ بنر و طراحی پوستر و انتشار آن در
کانالهای رسمی باشگاه در شبکههای اجتماعی
نیست .بــرای فرهنگسازی باید اصــول زندگی
حرفه ای را به بازیکن خود آموزش دهید که بایدها
و نبایدها را بهدرستی به اجرا درآورد .وقتی بازیکن
نسبت به جایگاهی که در آن قــرار گرفته هیچ
شناختی نــدارد و خیلی زود به واسطه فعالیت
دال لهــا به چهره دنیای مجازی تبدیل میشود،
طبیعی است که خیلی زود هویت خود را به دست
فراموشی میسپارد و به هر رفتار منکری روی
میآورد .اگر مدیران فوتبال ایران به جای غرق شدن
در هیاهوی کاذب فضای مجازی و کری خوانیهای
بیحاصلبهفکرمدیریتصحیحبازیکنانورشد
آ نهــا در فضای حرفهای میبودند ،امــروز چنین
فاجعه اخالقی در فوتبال ایران رخ نمیداد که سوژه
رسانههای خارجی شود ،از این رو در کنار برخورد
با بازیکن متخلف باید به سراغ مدیرانی که سبب
پرورش چنین تفکری در فوتبال ایران شدند نیز
رفت و آنها را هم بازخواست کرد تا مشخص شود
قرار است با این پدیده به شکل ریشهای برخورد
شــود ،نه اینکه یک بازیکن قربانی بیکفایتی
دیگران شود.

خبر

تقابل چیپس کامل با قعرنشین در اهواز

کار سخت فرشآرا
در مصاف با کراپ

حمیدرضا خداشناس هفته پانزدهم لیگ
برتر فوتسال کشورمان عصر فردا و از ساعت 16
به طور همزمان برگزار خواهد شد که در مهمترین
بــازی ایــن هفته مس سونگون و سن ایــچ ســاوه،
تیمهای دوم و سوم جدول به مصاف هم خواهند
رفت تا شاهد جدال دومدعی قهرمانی باشیم.
فــرشآرا برای برگزاری دیدار هفته پانزدهمش به
الوندسفرکردهتادیدارسختیرامقابلکراپبرگزار
کند .شاگردان بهادری-شفیعی که نیمفصل را با
پیروزی سخت مقابل فوالد زرند شروع کردند حاال
در الوند بدون شک کار آسانی مقابل تیم آماده
کراپ که با 28امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر
قرار گرفته و در این فصل در حد یک مدعی ظاهر
شده،نخواهندداشت.دیگرنمایندهمشهدنیزبه
اهواز سفر کرده تا مقابل تیم قعرنشین حفاری قرار
گیرد .چیپس کامل در شروع نیم فصل دست به
کار بزرگی زد و توانست راگا را شکست دهد و حاال
امیدوار است با پیروزی برابر حفاری جایگاهش را
در جدول بهبود ببخشد.
جمعه  10دی  1400ساعت 16
فردوس قم  -فوالد زرند ایرانیان /شهروند ساری
 زندی بتن کالردشت /کراپ الوند  -فرشآرا /مس سونگون  -سنایچ ســاوه /گیتیپسند -
مقاومت البرز /حـفــاری اهــواز  -چیپس کامل
مشهد  /راگا  -سپاهان

طارمی
بهترین لژیونر
سال آسیا

سایت کنفدراسیون
فوتبال آسیا به
رکوردداران حضور
در لیست نامزدهای
بهترین لژیونر هفته
آسیا در طول سال
 2021پرداخت
که مهدی طارمی
ستاره پورتو و تیم
ملی کشورمان نیز با
عملکرد درخشان در
لیگ پرتغال با  20بار
نامزد شدن به عنوان
بهترین لژیونر سال
قاره کهن انتخاب
شد.
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ورزش

در حاشيه

روشن:
باجاسوسان
داخلیمشکالت
از AFCپنهان
نمیماند
حسن روشن در واکنش
به حذف احتمالی
استقالل از لیگ
قهرمانان آسیا گفت:
اگر عدالت به معنای
واقعی اجرا شود ،باید
تمام مدیران سابق
باشگاه استقالل به
واسطه کم کاریهای
خود محاکمه شوند،
چون این موضوع ربطی
به دیروز و امروز ندارد.
خوشبختانه به لطف
فعالیت جاسوسان
داخلی که منتظرند
اتفاقی رخ دهد تا آن
را خط به خط گزارش
دهند ،مشکالت
مدیریتی ما هیچ وقت
پنهان نمیماند.

