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دوشنبه  13دی 1400

◾غیبت دو بازیکن استقالل مقابل آلومینیوم
وریــا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقالل با وجود
حضور در تمرینات هنوز مصدومیتش به صورت
کــامــل بــرطــرف نــشــده اســت و بــه ب ــازی بــا آلومینیوم
نمیرسد.
محمدحسین مرادمند مدافع استقالل نیز که سه
اخطاره اســت ،در دیــدار با آلومینیوم غایب خواهد
بود.

ستا
رگان ورزش

 29جمادیاالول 1443

 3ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9713

◾

◾

◾جهانبخش :با اسکوچیچ درباره طارمی صحبت کردم

◾عنایتی :شرایطمان شکننده است
رضا عنایتی ،سرمربی تیم فوتبال هــوادار در نشست
خبری پیش از دیــدار تیمش مقابل نساجی گفت:
چند هفتهای است نتایج خوبی داشتهایم اما میدانیم
جدول شکننده است و باید تمام توان خودمان را برای
این بازی بگذاریم.
همه چیز برای یک بازی خوب آماده است .بدون شک
بازی سختی داریم.

علیرضا جهانبخش گفت :مــن ،کریم انــصــاری فــرد و
احــســان حــاج صفی بیش از یــک ساعت بــا سرمربی
تیم صحبت کردیم تا مشکالت طارمی را حل کنیم ،اما
سوءتفاهم های زیادی وجود داشت و هر کدام نظر خود
را داشتند ،این بار آن دو با هم صحبت کردند تا همه چیز
حل شود ،اینها چیزهایی است که نباید روی تیم ملی
ایران تأثیر بگذارد.

نیکو کوواچ

نویر

باشگاه موناکو اعالم کرد تصمیم به قطع
همکاری با سرمربی کروات خود دارد.
این چهارمین جدایی یک سرمربی در
سه سال گذشته پس از قطع همکاری
ژاردیم ،آنری و مورنو بود.

دروازه بان مونیخ در صفحه
اجتماعی خود به ابتال به کرونا
واکنش نشان داد و نوشت« :قرار است
چند روز آینده را در قرنطینه بگذرانم
کام ً
ال خوبم فقط عالئم خفیف دارم».

مذاکرات پنهانی پرسپولیس با بیرانوند

بازی برد  -برد در زمستان
سینا حسینی
یکی از نقاط ضعف
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس در
فــصــل ج ــاری نبود
گ ــل ــر مــطــمــئــن در
ترکیب تیم یحیی
گل محمدی اســت ،هرچند که تا به
امروز برای اینکه انگیزه حامد لک تنها
گلر این تیم با خطر مواجه نشود ،این
موضوع هرگز از سوی سرمربی تیم به
عنوان یک اعتراف مطرح نشد ،اما با در
نظر گرفتن خروج رادوشویچ حاال یحیی
درصــدد است همزمان با آغــاز نقل و
انتقاالت پروسه جذب یک دروازهبان
جدید را استارت بزند.
بــرخــی اخــبــار تأیید نــشــده حکایت
از ای ــن داشـ ــت گ ــل مــحــمــدی ب ــرای
انــتــخــاب گــلــر قــصــد دارد بــه ســراغ
رشید مظاهری دروازهبان سکونشین
استقالل برود تا با جذب او به نوعی
از این فرصت استفاده کند تا نقطه
ضــعــف تیمش را بــرطــرف کــنــد ،امــا
مخالفت فــرهــاد مجیدی بــا حضور
رشید در تیمهای باالنشین جدول
ب ــه کــلــی تــفــکــرات یــحــیــی را دچ ــار
ازهمگسیختگی کــرد تــا اینکه نام
پیام نیازمند به عنوان گزینه بعدی
سرخپوشان مطرح شــد ،امــا از آنجا

که این بازیکن برای حضور در ترکیب
پرسپولیس نیاز به صدور آی تی سی
از سوی باشگاه پرتغالی داشــت این
موضوع برای پرسپولیسیها به شدت
هزینهبر بود و با در نظر گرفتن شرایط
نامساعد مالی ایــن باشگاه ،پروسه
ج ــذب نــیــازمــنــد نــیــز منتفی شــد تا
دومین گزینه گل محمدی نیز از مدار
خارج شود.
همزمان با این فعل و انفعاالت نزدیکان
یحیی به وی پیشنهاد دادند با توجه
بــه اینکه علیرضا بــیــرانــونــد شرایط
ناپایداری در تیم جدیدش دارد و به
عنوان یکی از طلبکاران سرشناس این
باشگاه به حساب میآید ،پرسپولیس
میتواند با یک تیر دو نشانه را هدف
بگیرد و با استخدام ایــن دروازه بان
ضمن بــرطــرف ک ــردن خطر شکایت
احتمالی این بازیکن مشکل ضعف
خود در خط دروازه را برطرف کند.
بــه همین دلــیــل عــلــیــرضــا بــیــرانــونــد
میتواند گزینه مطلوبی به حساب
آی ــد ،از طــرفــی ایــن مــاجــرا میتواند
بــرای بیرانوند نیز یک برگ برنده به
حساب آید چون در سال منتهی به
رقابتهای جام جهانی این بازیکن
مـیتــوانــد توانمندی خــود را دوب ــاره
به کــادر فنی اثبات کند و حضورش

◾

◾دردسر تازه در پرونده میلیچ و استقالل
براساس پیگیریهای انجام شده ،مورد تازهای در پرونده
مطالبات میلیچ کشف شده است که مربوط به ایجنت
این بازیکن است.
گفته میشود درخــواســت مطالبات ایجنت میلیچ،
حدود  ۴۰هزار دالر است و باید دید باشگاه استقالل
نسبت به مطالبات مدیربرنامههای این بازیکن کروات
چه خواهد بود.

در جــام جهانی را قطعی کند و این
مــوضــوع م ـیتــوانــد احــتــمــال قطعی
شدن این انتقال را فراهم سازد.
بــا وج ــود ایــن حــاال شنیده میشود
م ــذاک ــرات پــنــهــانــی مــیــان یــحــیــی و
بیرانوند در جریان است و چنانچه
اتفاق خاصی رخ ندهد گل محمدی
میتواند ،در پروسه جذب دروازه بان
مــوفــق ش ــود ،هرچند کــه در صــورت
قطعی شــدن ایــن اتفاق یک چالش
ب ــزرگ در تــیــم فــوتــبــال پرسپولیس
بــه وق ــوع خــواهــد پــیــوســت تــا همان
مشکلی کــه ای ــن روزهـ ــا مــجــیــدی با
آن دســت به گریبان اســت به سراغ
گلمحمدی هم بیاید و شاهد چالش
دروازه بانی و نیمکت نشینی میان
گلرهای پرسپولیسی نیز باشیم.
همزمان با رونمایی از ایــن معادالت
برخی دیگر از نزدیکان پرسپولیس
مدعی شدند چنانچه پروسه حضور
قــریــب ال ــوق ــوع بــیــرانــونــد در ترکیب
پرسپولیس منتفی شود ،سرخپوشان
قصد دارن ــد بــا علیرضا حقیقی گلر
فعلی نساجی کــه سابقه حضور در
پرسپولیس را دارد وارد مذاکره شوند
تا شاید بتوانند این نقطه ضعف خود
را برطرف کنند و یک رقیب جدی کنار
حامد لک بیاورند.

ممفیس دیپای

جذب فران تورس و انتقال
احتمالی آلوارو موراتا پیامی از
سوی کادر فنی بارسا برای ستاره
هلندی تعبیر شده اند« .پیام ژاوی
برای دیپای ،به تو اعتماد ندارم».

گفتوگوی روز

جهانفوتبال

قهرمان پارالمپیک
از دل تنگی برای
«حاج قاسم» میگوید

عجب تابستانی در انتظارمان است

فوق ستارههایی که آزاد میشوند!

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار پر افتخار
اســام ،به ســراغ همشهری قهرمان او رفته ایم.
ورزشکار کرمانی که در پارالمپیک توکیو در رشته
دوومیدانی توانست مدال طال را از آن خود کند.
سعید افروز پس از بازگشت از توکیو به کرمان ،سر
مزار حاج قاسم رفت و یاد او را گرامی داشت.

◾
بر خالف سالهای گذشته ،ستارههای بزرگی برای تمدید قــرارداد با
باشگاه خود توافق نکرده و از همین اول ژانویه  2022قادر به مذاکره و
توافق با تیمهای دیگر هستند .نامهای مشهوری چون کیلیان امباپه،
پل پوگبا ،عثمان دمبله ،ایسکو و  ...احتماال ًفصل نقل و انتقاالت
 2022را به تابستانی داغ تبدیل خواهد کرد.رئال مادرید از همین حاال
برای خرید کیلیان امباپه و آنتونی رودیگر اقدام کرده و عثمان دمبله به
نظر تصمیم گرفته راه خود را از بارسلونا جدا کند .در این میان آینده
ستارههای باتجربهای مانند لوکا مودریچ ،لوئیس سوارز و گرت بیل نیز
در هالهای از ابهام قرار دارد.

◾

◾ در آستانه دومین سالگرد حاج قاسم هستیم.
حال و هوای خودتان چطور است؟

من عاشق او بودم و دلم خیلی برایش تنگ شده.
هنوز بعد از دو ســال نتواستم بــاور کنم کنار ما
نیست.هرزمانیمیخواستبهروستایخودشان
برود ،از کنار روستای ما هم که نزدیکشان است،
عبور میکرد.

◾

◾ اگــر االن بــود ،دوســت داشتی چه چیزی به او
بگویی؟

واقعا ًنمیدانم چه جملهای به او میگفتم .دوست
داشتم فقط باشد؛ اگر چیزی هم نمیگفتم .قطعا ً
اگر بود ،حضورش خیلی در کشور تأثیر داشت.
مرد بزرگی را از دست دادیم .خاکی بودن او باعث
محبوبیتش شد و دیدید که چه تعداد در تشییع
پیکرش حاضر شدند .آنقدر با خدا بود که خودش
را در دل میلیونها آدم جا داد.

◾پوگبا
در ماههای اخیر بارها شایعاتی در مورد احتمال توافق یونایتد با پل
پوگبا برای تمدید قرارداد منتشر شده و این اتفاق هنوز رخ نداده است.
ستاره فرانسوی آینده باشگاه را چندان خوب تصور نمیکند و ممکن
است فصل بعد برای یکی از تیمهای یوونتوس ،رئال مادرید یا پاری
سن ژرمن به میدان برود .مارسلو بروزوویچ ،ستاره کروات اینتر نیز
هنوز برای تمدید قرارداد توافق نکرده است.

◾

◾دیباال
اگرچه به نظر میرسید پائولو دیباال برای تمدید قرارداد با یوونتوس به
توافق قطعی دست یافته ،اما تعلل باشگاه در اعالم رسمی این توافق
باعث نگرانی هواداران یووه و افزایش احتمال جدایی این هافبک خالق
شده است .باوجود نزدیک شدن به موعد اتمام قرارداد آنخل دی ماریا
با پاری سن ژرمن ،به نظر این بازیکن در پاریس ماندگار خواهد شد.

هیچ وقــت فرصت نشد با او بــازی کنم .اگــر االن
بود ،دوست داشتم حتما ًیک بار «قلعه قوس»
را امتحان میکردم .حاج قاسم چون خودش بچه
روستا و خیلی در ایــن بــازی وارد بــود ،زیــاد بازی
میکرد.

◾

◾

◾دمبله
از لیورپول ،پاری سن ژرمن ،یونایتد و یوونتوس به عنوان مشتریان دمبله
نام برده شده است .همچنین زمان زیادی تا اتمام قرارداد لوئیس سوارز
با روخی بالنکوس نمانده و اتلتیکو هنوز در مورد حفظ او به جمع بندی
نرسیده است.

واکنش سیدعباسی به چاقوکشی در شهرخودرو
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت دو بازیکن حاشیهساز این تیم به دلیل
حواشی به وجود آمده در تمرین تیم ،در اختیار باشگاه قرار گرفتند و در دیدار
با سپاهان غایب خواهند بود.
داود سیدعباسی ،ســرمــربــی تیم فــوتــبــال شــهــرخــودرو در خصوص
حواشی تمرین تیمش و چاقوکشی در تمرین این تیم اظهار کرد:
نمیخواهم در آستانه دیــدار مهم با سپاهان به این حواشی
بپردازم اما موضع من در این خصوص مشخص است و آن
را به باشگاه اعالم کــردهام و باشگاه دربــاره این دو بازیکن
تصمیم خواهد گرفت اما به قطع و یقین این دو نفر یعنی
مهدی فراهانی و سعید جاللیراد در دیــدار با سپاهان
همراه تیم نخواهند بود.
وی در خصوص سه دیدار سخت تیمش با سپاهان ،پرسپولیس و
فوالد تا پایان نیمفصل نخست لیگ بیست و یکم هم اظهار کرد:
شرایط تیم ما از قبل خیلی بهتر شده و ما هم سعی کردیم در ابتدای
کار تمرکز بازیکنان را در درون زمین جمع کنیم و کاری کنیم که فشار
روی تیم ما کمتر باشد.
وی در خصوص ایــن که ایــن تیم میتواند در سه بــازی پیش رو
حداقل سه امتیاز را کسب کند ،اظهار کــرد :سه بــازی خیلی
سخت را تا پایان نیمفصل داریم که باید با فوالد در خارج از خانه
و با پرسپولیس که قهرمان چند فصل اخیر لیگ برتر است ،و
سپاهان که از مدعیان اصلی قهرمانی است ،در خانه بازی کنیم.
هدف ما این است که در هر بازی با تمامی امتیازات از زمین خارج
شویم و نام حریف برای ما مهم نباشد.
او در پایان درباره تقویت تیم در نیم فصل گفت :سه بازی مهم
را پیش رو داریم و فعال ًنه لیست ورودی داریم و نه خروجی .تیم
قطعا ًدر نیمفصل تقویت خواهد شد و چند بازیکن را جذب
خواهیم کرد.

طلبم از پرسپولیس مهم نیست

انصاری :باید با مصدومیت کنار آمد

مدافع چپ پای پیشین پرسپولیس روی دور بدشانسی قرار گرفته اما
مدعی است پیش وجدان خود راحت است هیچ وقت کم نگذاشته است.
محمد انصاری مدافع اسبق پرسپولیس که اکنون در مس رفسنجان
حضور دارد و بار دیگر با بدشانسی به دلیل مصدومیت شرایط
همراهی تیمش را از دست داده ،درحالیکه با عصا در حاشیه
بازی کودکان برابر خبرنگاران حضور یافته بود درباره آخرین
وضعیت خود گفت :به نظرم تصمیم بــرای انجام چنین
دیدارهایی اتفاق خوبی اســت .خــودم دوســت داشتم از
نزدیک این بازی را ببینم و انگیزه خوبی برای آنها خواهد
شد و انشاءهللا بتوانند در راهشان سربلند باشند.
وی ادامه داد٢٣ :آذر جراحی کردم و االن در پروسه درمان
و فیزیوتراپی هستم و باید ببینیم چه میشود.انصاری
که دومین بار است با مصدومیت پارگی رباط مواجه شده
دربــاره اینکه پیش از این گفته بود در مصدومیت خیری
است و با آن کنار آمده است ،گفت :من همیشه تالشم را
کردهام و شرمنده خودم نیستم .همیشه مضاف بر تمرینات
تیم ،مربی اختصاصی و تمرینات داشتم ولــی فکر کنم این
مسائل اتفاقی است که از دست ما خارج است .چیزی نمی توان
گفت جز اینکه با آن کنار آمد تا اتفاقات خوبی بیفتد.
انصاری درباره زمان بازگشت به تمرینات گفت :نمیدانم و باید
ببینیم چه میشود .مدافع سابق پرسپولیس درباره مطالبات خود
از این باشگاه گفت :مسئله مهمی نیست!این در حالی است که
انصاری پیش از این اعالم کرده بود مطالبات خود از پرسپولیس را
برای افراد بی بضاعت هزینه کرد .انصاری از جمله بازیکنانی است
که مورد توجه برانکو و توانست در کمتراز سه سال ملی پوش شود.او
در فینال لیگ قهرمانان آسیا مصدوم شد و دیگر هیچ گاه نتوانست
به شرایط خوب خود در گذشته برگردد.

تست کرونای
مسی مثبت
اعالم شد

به نقل از اکیپ،
لیونل مسی ،برنده
هفت توپ طال ،یکی
از چهار بازیکن تیم
پاری سن ژرمن است
که در آستانه بازی
دوشنبه شب این
تیم در جام حذفی
فرانسه ،تست
کرونای آنها مثبت
شده است.
مسی ،خوان
برنات ،مدافع چپ،
سرخیو ریکو
دروازه بان ذخیره
و ناتان بیتومازاال
هافبک  ۱۹ساله
چهار بازیکن تیم
فرانسوی هستند که
تست کرونای آنها
مثبت اعالم شده
است.
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◾تو ورزشکار هستی و در منطقه شما و حاج قاسم
در کرمان نیز یک بازی معروف وجود دارد .فرصت
بازی با او را نداشتی؟

◾

◾امباپه
بیتردیدکیلیانامباپهمهمتریننامبازارتابستانیپیشروخواهدبود.این
ستاره فرانسوی هنوز برای تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن به توافق نرسیده
و رئال مادرید سالهاست برای خرید کیلیان امباپه تالش میکند .البته
قطعا ًتکلیف آینده او تا پیش از تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان مشخص
نخواهد شد .قرارداد جنجالی گرت بیل با رئال مادرید نیز رو به اتمام بوده
و جدایی او بعد از 9سال از این تیم قطعی است.

فراهانی و جاللیراد در اختیار باشگاه قرار گرفتند

خبر
روز

ضدحمله

تقابل سرخپوشان تهران و تبریز
در هفته سیزدهم لیگ برتر

استقالل به دنبال تداوم
صدرنشینی در اراک

حمیدرضا خداشناس هفته سیزدهم لیگ
برتر فوتبال کشورمان عصر امروز به طور کامل
برگزار خواهد شد که در حساسترین مسابقات
استقالل میهمان آلومینیوم در اراک است و
پرسپولیس در تهران از تراکتور میزبانی میکند.
شاگردان فرهاد مجیدی که به عنوان صدرنشین
به اراک سفر کرده اند برای تداوم صدرنشینی و
حفظ فاصله شان با دیگر رقیبان کار سختی را در
پیش دارند؛ چرا که تیم رسول خطیبی تا همین
هفته پیش که مقابل صنعت نفت با سه گل
مغلوب شد به همراه استقالل ،تیمهای بدون
شکست لیگ بودند و بهترین خط دفــاع را در
اختیار داشتند .بدون شک کسب امتیاز در اراک
کار راحتی بــرای آبیپوشان نخواهد بــود .اما در
دیگربازیحساسامروزپرسپولیسنزدیکترین
تعقیب کننده استقالل در آزادی میزبان تراکتور
تبریزاست.تراکتورکهدراینفصلآنتیمشاداب
همیشگی نیست در هفتههای گذشته نتایج
خوبی نگرفته و یقینا ًبــرای خــروج از بحران به
مصاف شاگردان گل محمدی خواهد رفت.
در بــازی مهم دیگر هفته سیزدهم پدیده در
مشهد میهمان سپاهان اســت؛ سپاهانی که
زخمی نتایج سه هفته اخیرش است و فقط برای
پیروزی به مشهد آمده است .شاگردان سید
عباسی نیز که پس از مدتها هفته پیش مقابل
پیکان به یک امتیاز دست یافتند امیدوارند
بتوانند این هفته نیز یقه نویدکیا و شاگردانش
را بگیرند.

◾

◾برنامه بازیها
دوشنبه  13دی 1400
مس رفسنجان  -صنعت نفت آبادان 14:00
14:30
پدیده مشهد  -سپاهان
15:00
ت مسجدسلیمان  -گل گهر
نف 
15:00
هوادار  -نساجی مازندران
15:00
آلومینیوم اراک  -استقالل
16:15
ذوب آهن  -فجر سپاسی
17:00
پرسپولیس  -تراکتور
17:00
فوالد  -پیکان

در حاشيه

منصوریان:
حجابمانع
مبارزهامنیست
ملیپوش ووشوی ایران از
احتمال حضور در سطح
اول مسابقات UFC
استقبال میکند .الهه
منصوریان در گفتوگو با
سایتmmacrossfire
گفت :اگر شما من را
انتخاب کنید که در
سازمان  UFCباشم ،تنها
زن ورزشکار مسلمان
خواهم بود که میتوانم
نماینده جامعه بزرگ
مسلمانان در این مبارزات
باشم.من میتوانم در
این مسابقات حضور
داشته باشم ،نماینده
یک جامعه بزرگتر
(مسلمانان) باشم و
میتوانم با حجابم بجنگم
و میتوانم همه مسلمانان
را به این جایگاه بیاورم تا
در  UFCشرکت کنند.

