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◾

◾درآمد300هزار دالری استقالل از آسیایی شدن االهلی

علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایــران که
بهتازگی بهعنوان کارشناس در برنامه  11حضور دارد
ادعــا کــرد« :اگــر االهلی سهمیه آسیایی فصل بعد را
بگیرد ،درآمدزایی باشگاه استقالل از ترانسفر قایدی
 1.5میلیون دالر خواهد بود .در زمان انتقال  1.2میلیون
دالر پرداخت شد و  300هزار دالر هم بابت صعود به
آسیا پرداخت میشود».

 28جمادیاالول 1443

 2ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9712

◾

◾اخباری و ترابی در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر هفتههای
اخیر ،نظرسنجیهای مختلفی برای انتخاب بازیکنان
تیم منتخب لیگ قــهــرمــانــان آســیــا  2021منتشر
ک ــرده کــه در مــیــان بــازیــکــنــان بــرگــزیــده شــده توسط
کاربران  ،AFCمحمدرضا اخباری از تراکتور و مهدی
ترابی از پرسپولیس از میان نمایندگان ایــران دیده
میشوند.

◾

◾تیم ملی هندبال در راه اسپانیا
تیم ملی هندبال مــردان که خــود را بــرای مسابقات
قهرمانی آسیا آماده میکند ،قرار است چهارشنبه
 ۱۵دی عــازم تورنمنت اسپانیا شــود .ایــن تورنمنت
ق ــرار اســت بــا حــضــور کــشــورهــای ایـ ــران ،لهستان،
اسپانیا و ژاپــن انجام شــود .پیش از این ملیپوشان
هندبال ایران قرار بود  ۶دی عازم تورنمنتی در رومانی
شوند.

دنی آلوز

روملو لوکاکو

ستاره برزیلی در مورد شایعات
بازگشتش در سالهای گذشته گفت:
« امکان نداشت پیشنهادی از طرف
جوزپ بارتومئو(رئیس سابق) را قبول
کنم .زمانی که او رئیس باشگاه بود ،رفتم.

ستا
رگان ورزش

مهاجم چلسی ،مدعی شد منچسترسیتی
تابستان سال قبل برای جذب او تالش
کرده است« .من سرمایهگذاری بزرگی
برای اینتر بودم اما می خواستم در لیگ
جزیره و چلسی باشم».

از فحاشی و قمهکشی تا جعل و بیانیه نویسی

سینا حسینی
وضــعــیــت اخــاقــی
ح ــاک ــم ب ــر فــوتــبــال
ایـــــــــران ب ـ ـهقـ ــدری
آشــفــتــه و شلخته
اس ــت ک ــه ب ــه هیچ
عنوان نمیتوان آینده مساعدی را برای
این رشته مهیج متصور بود .اتفاقات
هفتههای اخــیــر سبب شــده میزان
نگرانیها در این خصوص افزایش پیدا
کند ،امــا جالب اســت ارک ــان قضایی
فوتبال هیچ واکنشی به این اتفاقات
نشان نمیدهند.در زیر مروری داریم
بر چالشهای فرهنگی اخیر که بدون
واکنش و اصالح باقی ماندند.

◾

◾جعل و تقلب
ســریــال ناهنجاریها را م ـیتــوان در
ماجرای جعل مــدارک بازیکن گابنی
گل گهر به عینه مشاهده کرد ،جایی
کــه تــعــدادی دالل بــرای اینکه منافع
خود را از کنار حضور این بازیکن تأمین
کنند اقدام به جعل مدارک این بازیکن
میکنند و بــا ســنــدســازی بــه دنــبــال
فریب ارکان اجرایی فدراسیون فوتبال
و سازمان لیگ میافتند و در نهایت
با ورود کمیته انضباطی و کارآگاهان
پلیس فتا مشخص م ـیشــود کــه از
 9ایمیل ارسالی هفت فقره جعلی و

◾

◾ترویج خشونت با بیانیهنویسی
بیانیه نویسیهای نامرسوم همیشه
در فوتبال ای ــران راهــکــاری بــرای پاک
کــردن صــورت مسئله بــوده ،البته که
مــدیــران فوتبال ای ــران همیشه بــرای
پــایــان دادن بــه ایــن وضعیت خــط و
نشان کشیدند که با بیانیه نویسان
بــرخــورد میکنند ،امــا ت ــداوم سریال
بیانیهنویسی در فوتبال ای ــران این
حقیقت تلخ را آشکار کرد که مدیران
نــاکــارآمــد فوتبال ای ــران بــرای پوشش
ناتوانی خود ترجیح میدهند با تزریق
خشونت از زبان بیانیه فضای فوتبال
را به تشنج بکشند.

◾

◾رسوایی اخالقی در حوزه ملی

انتشار تصاویر و ویس مکالمه یکی
از بــازیــکــنــان تــیــم مــلــی ک ــه در اردو
حــضــور دارد وپیشنهاد شــرم آوری
را بــه مــخــاطــب خ ــود ارائـ ــه م ـیدهــد،
نمونه دیگری از فروپاشی اخالقی در
جامعه فوتبال اســت کــه تــا بــه امــروز
هیچ واکنش انضباطی به آن صورت
نگرفته ،در حالی که قانونگذار در این
مواقع به صراحت آورده فــرد خاطی
برای جلوگیری از آسیبهای فراوان به
اعتماد عمومی باید مؤاخذه و محروم

در هفتههای اخیر شایعات
ب ــس ــی ــاری دربـــــــــاره مــقــصــد
احتمالی هالند در فصل آینده
به گوش رسیده و از باشگاههای
بسیاری نام برده شده است.
پیش از ایــن مینو رای ــوال ،مدیربرنامه این
بازیکن ،مدعی شده بود چهار باشگاه رئال
مادرید ،بارسلونا ،منچسترسیتی و بایرن
مونیخ شانس اصلی جذب این بازیکن به
حساب میآیند.
بند فسخی در قــرارداد این ستاره نــروژی با
بروسیا دورتموند وجود دارد که به او اجازه
م ـیدهــد در پنجره نقل و انتقاالت
تابستانی با پرداخت  75میلیون یورو
از این تیم جدا شود.
ای ــن بــازیــکــن در ح ــال حــاضــر بــرای
گ ــذران ــدن تــعــطــیــات زمــســتــانــی به
ماربیای اسپانیا رفته تا این روزها
را در کــنــار خ ــان ــواده و در
خانهای که یک سال قبل
در این شهر خریداری
کرده ،سپری کند.
ه ــم ــی ــن مـ ــوضـ ــوع
م ـ ــوج ـ ــب شـ ــده
ه ـ ــال ـ ــن ـ ــد در
روزه ـ ـ ـ ـ ــای
اخـ ـ ــیـ ـ ــر

استقالل هیچ کمکی
به من نکرد

شــود ،اما عده ای در اوج ناباوری این
مــوضــوع را بــه حــریــم شخصی افــراد
پیوند میزنند تا شاید موضوع را به
نوعی ماستمالی کنند.

◾

◾

◾خواب زمستانی مدیران

و تأسفبارتر آنکه تمام ایــن اتفاقات
بــدون ذرهای سانسور در رسانههای
گــروهــی منعکس و افکارعمومی با
ایــن اتــفــاقــات رو بــهرو مـیشــونــد ،اما
انگار مسئوالن فدراسیون فوتبال در
خواب زمستانی به سر میبرند و بدون
ذرهای استرس این فضا را زیر سیبیلی
رد میکنند تــا مجبور نشوند بــا این
واقعیت کنار بیایند که نسخههای
آنهــا نه تنها فوتبال را نجات نــداد،
بلکه فوتبال را به لبه پرتگاه سوق داده
تا شاهد یک ورشکستگی بــزرگ در
حوزه اخالق باشیم.

پاسخ هالند به هواداران

فصل بعد در اسپانیا هستم

پیر امریک اوبامیانگ

پادووانی در گفتوگو با قدس:

◾از فحاشی تا قمهکشی!
سریال بداخالقیها اما به اینجا ختم
نــم ـیشــود .مــاجــرای درگــیــری لفظی
بازیکنان یک تیم در رختکن و ختم
این جدال با قمهکشی نمونه بارز دیگر
از فروپاشی اخالقی در فوتبال ایــران
اســت کــه ق ــرار بــود بــه ادع ــای شهاب
عزیزی خــادم به ورزشــی اخــاقمــدار
تبدیل شود.

بارها در بسیاری از محافل عمومی ماربیا
مانندرستورانهاومغازههادیدهشودوبعضی
از هــواداران که او را میشناسند بپرسند که
سال آینده درکدام تیم حضور خواهد داشت.
پاسخ هالند به این پرسش قابل توجه بوده
است .او به این افراد گفته «:من سال آینده
اینجا در اسپانیا بازی خواهم کرد».
مسلما ًهالند از تیمی که قصد دارد در آن به
میدان برود نام نبرده اما بسیاری باور دارند که
این بازیکن فصل بعد به رئال مادرید ملحق
خواهد شد ،چرا که با توجه به بحران مالی که
بارسا در آن قرار دارد ،بعید به نظر میرسد
آنهــا بتوانند عــاوه بر پرداخت بند
فسخ این بازیکن ،پیشنهاد خوبی
را با رعایت محدودیتهای مالی در
نظر گرفته شده از سوی اللیگا به این
بازیکن بدهند.
هالند در طول دوران حضورش
در دورتموند در  75بازی
 76گل به ثمر رسانده
و مــیــانــگــیــن بسیار
خوبی را ثبت کــرده
تــا حــضــورش در هر
تــیــمــی نــقــطــه قــوت
مهمی بــه حساب
بیاید.

خبر
روز

سنت اتین باشگاه سابق کاپیتان
آرسنال خواهان بازگشت او است.
شرایط برای اوبامیانگ در آرسنال
اصال خوب نیست و او با گابن در جام
ملت های آفریقا حاضر می شود.

گفتوگوی روز

خواب زمستانی فرهنگ
در فوتبال
اصالت نداشته است.

◾

◾زمان مسابقه سوپرجام اعالم شد
زمــان مسابقه ســوپــرجــام فصل  1399-1400اعــام
شد.مسابقه سوپرجام بین دو تیم فوالد خوزستان
و پرسپولیس روز دوشنبه  18بهمن رأس ساعت
 16برگزار می شود.شهر ورزشگاه میزبان این رقابت
متعاقبا ً اعــام خواهد شد.فوالد خوزستان قهرمان
جــام حذفی و پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فصل
گذشته هستند.

حمیدرضا عرب پرونده شکایت لئوناردو پادووانی ،مدافع برزیلی
استقالل با این باشگاه در تاریخ  21ژانویه بسته خواهد شد و دادگاه
عالی ورزش رأی نهایی خود را دربــاره این بازیکن اعالم خواهد کرد.
پادووانی از باشگاه استقالل شکایت کرده و خواستار غرامت نقص
عضو شده است .مدافع برزیلی باشگاه استقالل با تأیید این خبر به
خبرنگار قدس میگوید «:بله ،من از باشگاه استقالل شکایت کردم و
تا روزی که رأی نهایی صادر نشود ،هیچ پولی بابت باقیمانده قراردادم
از این باشگاه نمیگیرم و منتظر رأی نهایی دادگاه عالی ورزش میمانم.
هر رأیی در این دادگاه داده شود ،میپذیرم اما امیدوارم حق و حقوقم
به طور کامل پرداخت شود» .از پادووانی پرسیدیم که دقیقا ًدنبال چه
حقوقی است ،که گفت« :باشگاه استقالل در مدتی که من مصدوم
بودم و در تهران حضور داشتم کار آنچنانی برای من انجام نداد .درحالی
که من دچار نقص عضو شده بودم آنها تالش زیادی برای من نکردند.
به جز برخی امکانات سطحی دیگر برای من کاری نکردند .من بدن
خودم را وقف این باشگاه کردم و در وضعیتی قرار گرفتم که نمیتوانم
تا آخر عمر روی پایم بایستم .شما فکر میکنید آیا این اتفاق ساده
است و به راحتی میتوانم با این موضوع کنار بیایم .سالمتیام را برای
باشگاه استقالل دادهام و توقع داشتم آنها هوای من را داشته باشند
و پیگیرحال و روزم باشند .من از خیلی چیزها محروم شدم .از راه رفتن
و یک زندگی عادی .البته مردم ایران در این مدت خیلی به من روحیه
دادهاند و به شدت پیگیر حالم بودند ،اما مسئوالن این باشگاه رفتار
خوبی با من نداشتند ».پادووانی درپاسخ به این پرسش که چه اندازه
امیدوار است مشکلش از طریق دادگــاه عالی ورزش حل شود ،این
پاسخ را داد«:اینکه درنهایت چه تصمیمی بگیرند را من نمیدانم
اما مطیع قانون هستم .هر رأیی بدهند میپذیرم و امیدوارم که این
پرونده به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد» .پادووانی درحالی
به دنبال گرفتن غرامت نقص عضو است که آخرین اطالعات باشگاه
استقالل از پرونده این بازیکن داللت بر رد ادعای این بازیکن دارد و
گفته میشود در نهایت باشگاه استقالل با پرداخت  150هزار دالر که
حاصل دیرکرد در انتقال حقوق این بازیکن است ،این پرونده را هم به
سرانجام خواهد رساند.

زیر ذرهبین

معافیت نوشاد عالمیان
از انتخابی تیم ملی

نوشاد عالمیان از حضور در مسابقات انتخابی تیم
ملی تنیس روی میز برای رویدادهای سال آینده
معاف شد.
جمیل لطفهللا نسبی درب ــاره اینکه در جلسه
با کــادر سرپرستی بــازیهــای آسیایی چه تعداد
سهمیه به تنیس روی میز مردان اختصاص داده
شد ،بیان کــرد :با توجه به اینکه نوشاد عالمیان
در دوره پیش بازیها مدال برنز گرفت و تیم هم
در قهرمانی آسیا پنجم شد ،نظر بر این بود که در
بازیهای آسیایی هانگژو به صورت تیمی و با سه
بازیکن اعزام شویم و قرار شد در جلسه ستاد عالی
بازیها تصمیمگیری نهایی انجام شود .اما با دید
مثبتاینمسئلهپیگیریمیشود.
او ادامــه داد :من نیز برنامههایم را تا بازیهای
آسیایی هانگژو ارائــه کرده ام .فدراسیون جهانی
تورهایی را در نظر گرفته است اما هنوز تاریخ دقیق
آنها مشخص نیست و اگر قطعی شود شرکت
میکنیم.
لطف هللا نسبی در پاسخ به این پرسش که چگونه
نفرات برای اعزام به تورها و سپس مسابقات مهم
انتخاب می شوند؟ تصریح کــرد :بــرای تور عمان
چون بقیه نفرات درگیر لیگ هستند ،درخواست
دادیم نیما و نوشاد عالمیان اعزام شوند .برای تور
قطر سعی میکنیم تیمی که در انتخابی تیم ملی،
انتخاب میشود را اعزام کنیم.
از آنجا که زمان برای برگزاری دوباره انتخابی تیم ملی
نداریم ،انتخابی را  23تا  27بهمن برای قهرمانی
جهان ،بازیهای کشورهای اسالمی و بازیهای
آسیایی برگزار می کنیم .همه باید در انتخابی
حضور داشته باشند
او در پــاســخ بــه پــرســش دی ـگــری مبنی بــر اینکه
نــوشــاد و نیما عالمیان تــا اواخـ ــر بهمن درگیر
هستند و نمیتوانند بــه ای ــران بیایند و چگونه
قــرار است در انتخابی شرکت کنند؟ تأکید کرد:
تصمیم بــر ا یــن شــد نفر اول رنکینگ جهانی
در ب ـخــش م ـ ــردان و زنـ ــان از ان ـت ـخــابــی معاف
شوند و نــوشــاد عالمیان و نــدا شهسواری بــازی
نمیکنند .او در مورد پاسخ به این پرسش که نیما
عالمیان اگر میخواهد عضو تیم ملی شود ،حتما ً
باید در انتخابی شرکت کند؟ گفت:بله حتما ًباید
شرکت کند.

حرف زدن پشت سر
قهرمان زشت است

اختالفات به نفع کشتی نیست

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد
معتقد اســت قاسم رضــایــی و
امید نــوروزی حق نقد کشتی را
دارنــد و فدراسیون هم پذیرای
آنها خواهد بود.به نقل از تسنیم ،محسن
ک ــاوه درخ ـصــوص انـتـخــاب تیم اعــزامــی به
مسابقه دوستانه با آمریکا اظهار کرد :معرفی
تیمبستگیبهعملکردچندنفرازکشتیگیران
در رقابتهای قهرمان کشوری دارد .به همین
دلیل بــه احتمال ف ــراوان نـفــرات اعــزامــی به
آمریکابعدازمسابقاتگرگانمعرفیخواهند
شد.
وی در م ــورد اینکه از ســوی کــادر
فنی تیم ملی اعــام شــده همه
کشتیگیران به جز  6مدالآور
مسابقات جهانی نروژ باید در
قهرمان کشوری مبارزه کنند،
امــا برخی از مدعیان گفتهاند
بــه دلـیــل نــاآمــادگــی قصد
حـ ـض ــور در م ـســاب ـقــات
کــش ــوری را ن ــدارن ــد و با
حضور در انتخابی جام
تختی به دنبال سهمیه
جـ ــام تـخـتــی هستند،
عـ ـ ـن ـ ــوان کـ ـ ـ ــرد :ط ـبــق
صحبتهایی که شده
ه ـمــه ح ـت ـمــا ًبــایــد در

تعدادی از باشگاههای
لیگ برتری با ارائه
اسنادی به کمیته
انضباطی فدراسیون
فوتبال خواستار
بررسی اطالعات
شناسنامهای حسین
ساکی شدهاند.
باشگاههای شاکی
مدعی هستند ساکی
با شناسنامه فرد
دیگری در سالهای
اخیر در فوتبال
کشورمان بازی کرده
و به همین دلیل به
کمیته انضباطی
شکایت کردهاند.
ساکی امسال برای
صنعتنفت مقابل
تیمهایی مثل پیکان،
سپاهان ،شمسآذر،
پدیده ،آلومینیوم و
فوالد بازی کرده است.
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مدافعپرسپولیس:

دعوت کاوه از منتقدان

مسابقات قهرمانی کشور شرکت داشته
باشند .این چیزی است که در چرخه انتخابی
تیم ملی تعریف شــده و قــرار اســت استارت
چرخه با مسابقات کشوری زده شود.
اگر کشتیگیری در مسابقات کشوری مبارزه
نکرد ،توقع این را نداشته باشد که به او فرصت
دیگری داده شود .همه بیایند و کشتی بگیرند.
این مربی سازنده کشتی تهران همچنین در
خصوص وضعیت امیرعلی آذرپیرا که گفته
از ناحیه زانو دچار مصدومیت است ،گفت:
چند روزی برای تمرین کشتی به رفسنجان
رفته بودم ،باید با آذرپیرا صحبت کنم .او در
مرحلهپایانیلیگهمکشتیگرفت،نمیدانم
مشکلپایشچیست.
مدیرتیمهایملیکشتیآزاددربارهاختالفاتی
کــه در کشتی فرنگی ایـجــاد شــده و جمعی
از قـهــرمــانــان ایــن رشـتــه بــه انـتـقــاد از
س ــرم ــرب ــی ت ـیــم م ـلــی فــرنـگــی
پرداختهاند ،تصریح کرد :به
عقیده من دوستان بیایند
در ف ــدراسـ ـی ــون و آنـجــا
صـحـبــت شـ ــود .همه
از کشتیگیران توقع
دارن ــد صحبتهای
خوب انجام بدهند،
ایــن اخ ـتــاف بــه نفع
کشتینیست.

بازیکن
نفت آبادان هم
غیرمجاز است؟

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس میگوید چند گلی
که این تیم دریافت کرده روی اشتباهات داوری بوده
است.علی نعمتی افرود :تیم ما با قهرمانیهایی
که در چند سال اخیر کسب کــرده ،نشان داده
جایگاه صدر جدول 100درصد برای ماست و باید
دوباره به آن جایگاه اصلی برسیم.نعمتی درباره
رقابت در صدر جدول هم گفت :لیگ جذابی را
امسال شاهد هستیم و امیدوارم با قهرمانی دوباره
پرسپولیس همراه شود.
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در بخش دیگری
از صحبتهای خود در پاسخ به پرسشی درباره
اشتباهات داوری هم گفت :دوست ندارم درباره
داوریها صحبتکنمامامیدانیدکهچندگلیکه
دریافت کردیم روی اشتباهات داوری بوده است.
یعنی اشتباهات داوری در بازیهای ما تأثیرگذارتر
بــوده اســت .داوران هم انسان هستند و اشتباه
میکنندوماهمبهعنوانبازیکن اشتباهمیکنیم.
وی درباره شانس قهرمانی پرسپولیس هم گفت:
همه تــاش ما براین اســت که قهرمان بشویم و
امیدوارم در آخر فصل ششمین قهرمانی پیاپی
را بدست بیاوریم.نعمتی همچنین درباره بیانیه
نویسیهای باشگاههای استقالل و پرسپولیس
علیهیکدیگرواتهاماتیکهبهیکدیگرواردمیکنند
همگفت:زشتاستکهاینگونهپشتسرتیمی
که چندین دوره قهرمان شده صحبت میکنند.
متأسفانه هر کسی پشت تیم قهرمان صحبت
میکند.

کریمی:
تاجخودش
را جای
مهدویکیابه
فیفامعرفیکرد
علی کریمی با اشاره
به مسئله معرفی
افراد برای کسب
کرسیهای بینالمللی
در کمیتههای  AFCو
فیفا درباره نحوه حضور
مهدی تاج در کمیته
مسابقات فدراسیون
جهانی فوتبال گفت:
«آن زمان فیفا نامه زده
و نظرشان روی مهدی
مهدویکیا بود ،اما آقای
تاج خودش را معرفی
کرده است .امیدوارم
فیفا از تجریبات ایشان
[تاج] استفاده کامل را
ببرد».

