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◾

◾پیروزی بنفیکا با گلزنی طیبی
تیم فوتسال بنفیکا بامداد دیروز در هفته پانزدهم لیگ
برترپرتغال،بهمصافتیمالکتریکورفتوبانتیجه 5بر3
به برتری رسید .حسین طیبی لژیونر فوتسال کشورمان
در این مسابقه به میدان رفت و یکی از گلهای بنفیکا
را به ثمر رساند .یاران طیبی که تاکنون  34امتیاز کسب
کردهاند و یک بازی کمتر و  8امتیاز کمتر از اسپورتینگ
در جایگاه دوم جدول لیگ برتر پرتغال ایستاده است.

ستا
رگان ورزش

 1جمادیالثانی 1443

 4ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9714

◾

◾کرونا بازیکن لیگ برتری فوتسال را به کما فرستاد
«رضا امانی» بازیکن تیم فوتسال فوالدزرند کرمان که
سابقه بازی در تیم شهروند ساری را نیز در کارنامه خود
دارد ،روز یکشنبه در بیمارستان بستری شد.
پس از پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال او که
برابر فــردوس قم نیز بــرای تیمش به میدان رفته بود
به دلیل ابتال به کرونا و درگیری شدید ریه به کما رفته
است.

◾

◾سیدعباسی :منتظر فرصت مالک باشگاه نیستم
سیدعباسی ،سرمربی پدیده در پاسخ به این پرسش که
چقدر امکان برکناری وی وجود دارد گفت :من منتظر
فرصت مالک باشگاه نیستم ،اینطور نیستم به نیمکت
بچسبم .خوشحالم در ایــن جمع هستم و ایــن برای
مربیگری من از  100تا درس بهتر بود .تمام تالشمان
را میکنیم .این چیزهایی که میگویم بهانه نیست و
چیزی برای پنهان کردن ندارم.

آلوارو موراتا

ژاوی

پرسپولیس و سپاهان فاصله را کم کردند

جــــــــواد رســـــــتـــــــمزاده
هــفــتــه ســیــزدهــم لــیــگ بــرتــر ب ــا ادامـ ــه
صدرنشینی استقالل ،تداوم قعرنشینی
شـ ــهـ ــرخـ ــودرو و پـ ــیـ ــروزی س ــپ ــاه ــان و
پرسپولیس به پایان رسید.

◾

◾تساوی مجیدی و خطیبی
در اراک استقالل در دقیقه  92پیروزی را با تساوی یک
بر یک عوض کــرد .در این بــازی جنجالی که  10کــارت زرد
رد و بدل شد خورشیدی،در نیمه اول پنالتی برای استقالل
گرفت که داد خطیبی را در آورد و باعث شد بازی تا پایان
با جنجال ادامــه یابد .یامگا که پنالتی را گل کرد مجیدی
دستور دفاع داد تا بتواند با پیروزی اقتصادی فاصله اش را
در صدر بیشتر کند .اما دقیقه  92میثم مجیدی بالی جان
فرهاد مجیدی شد و بازی را به تساوی کشاند تا لبخند بر
لبان سپاهانیها بنشیند که در مشهد برنده شدند.

◾

◾شهرخودرو و باز هم شکست
سپاهان در مشهد موفق شــد شــهــرخــودرو قعرنشین را
با دوگــل شکست دهد و جبران مافات کند .شهرخودرو
این روزهــا باعث قــوام و دوام سرمربیهای در حال اخراج
اس ــت .دی ــروز هــم نویدکیا بــا پــیــروزی در مشهد هــم بر
ناکامیهای تیمش خط بطالن کشید هم خــودش را ابقا
کرد .سیدعباسی که از زمان حضورش در این تیم نتوانسته
گلی بر سر هواداران مشهدی بزند در مورد احتمال سقوط

◾

◾

◾رضا شکاری
رضا شکاری هم بعد از درخشش فردی در جام جهانی 2017
ردهسنیزیر 20سالیاهمانتیمملیجواناندریکانتقال
پر سر و صدا از ذوب آهن راهی روبین شد .او در روبین
روزهای خوبی نداشت تا جایی که مجبور به بازگشت به

از چلسی به تاتنهام؟

«لوکاکو» یاغی جدید جزیره

تیمش هم گفت:ماندن در لیگ برتر دست خداست .تیم
فوتبال نفت مسجد سلیمان هم میزبان گل گهر سیرجان
بود که این مسابقه با پیروزی  2بر صفر شاگردان امیر قلعه
نویی در گل گهر همراه بود .رضا شکاری ( )۶۵و نوید عاشوری
( )۸۱برای گل گهر گلزنی کردند.
گل گهر که با حکم کمیته انضباطی به دلیل استفاده
غیرمجاز از مهاجم گابنی خود بازنده سه دیدار تشخیص
داده شد توانست پس از هفتهها به سه امتیاز رسیده ۱۷
امتیازی شود .در دیگر بازی همزمان ،تیم هوادار با نساجی
مازندران به تساوی بدون گل رسید تا بار دیگر دروازه خود را
بسته نگه دارد و بتواند همچون دیدار قبلی با فجر شهید
سپاسی شیراز به تک امتیاز برسد.

◾

◾استرس الکی سرخها
اما در آخرین بــازی دیــروز پرسپولیس از توقف استقالل
استفاده کرد و با شکست دادن تراکتورسازی در آزادی به
یک قدمی آبیها رسید .در این دیــدار پرسپولیس با گل
دقیقه  10آل کثیر بازی را خوب شروع کرد و با گل دقیقه 55
نعمتی خوب تمام کرد .در این فاصله دقیقه  24بابایی بازی
را مساوی کرد و دقیقه  66هم ترابی یک پنالتی را به آسمان
کوبید .مــردان گل محمدی البته فرصتهای دیگری هم
داشتند که اخباری مانع از افزایش گلهای میزبان شد .با
این نتیجه ،پرسپولیس  ۲۸امتیازی شد و با یک امتیاز کمتر
نسبت به استقالل در رتبه دوم قرار گرفت .فوالد و پیکان
هم یک بر یک شدند.

بازگشت لژیونرها به تیمهای داخلی و بــازی دوبــاره در تیمهای
لیگ برتری در فوتبال ایــران در حال تبدیل شدن به یک بدعت
است! این بازگشت در همه کشورها مرسوم است اما در سالهای
پایانی بازیگری .در ایران شاهد شکل دیگری از این اتفاق هستیم.
بدین ص ــورت بازیکنی کــه لژیونر مـیشــود بعد از یــک حضور
کوتاه مدت به فوتبال ایــران برمی گــردد .این شاید به دلیل عدم
موفقیت فوتبالیستهای ایرانی در آن سوی مرزها هم باشد و البته
دستمزد خوبی که در ایران به آنها پیشنهاد میشود و از چنین
پیشنهادهایی تیمهای اروپایی هم منتفع میشوند .میخواهیم
بپردازیم به چند بازیکنی که در سالهای اخیر بعد از حضور کوتاه
مدت در فوتبال اروپا به تیمهای ایرانی برگشتهاند
◾امید نورافکن
امید نورافکن به واسطه همراهی تیم ملی جــوانــان در
جام جهانی زیر  20سال در سال  2017مــورد توجه
تیم شارلوا قرار گرفت و در سال  2018پیراهن تیم
شارلوا را برتن کرد .او با وجود نمایشهای خوبی
که در تمرینات این تیم داشت و حتی گلهایی
که در بازیهای دوستانه میزد مورد توجه کادر
فنی باشگاه قرار نگرفت تا جایی که مجبور شد به
ایران باز گردد .شارلوا که توسط یک مدیر ایرانی هدایت
میشود برای فروش امید نورافکن مبلغی نزدیک به 250
هزار دالر در نظر گرفت که باشگاه استقالل اعالم کرد قادر به
پرداخت این پول نیست .در نهایت امید نورافکن به باشگاه
سپاهان رفت.

فوق ستاره بسکتبال جهان اعالم
کرد پیش از حضور در مسابقات
 NBAروزانه  ۳لیتر کوکاکوال
مینوشیده است که این موضوع
باعث افت بدنی او شده بود.

جهانفوتبال

مجیدی بالی جان مجیدی!

بنا بر ادعای گاتزتل دلو اسپورت رومل و لوکاکو در مسیر انتقال به تاتنهام
قرار دارد.در روزهای اخیر بود که روملو لوکاکو ،ستاره بلژیکی چلسی
که در تابستان اخیر از اینتر به این تیم پیوست ،از شرایطش در جمع
آبی ها ابراز نارضایتی کرد و گفت« :من از این شرایط راضی نیستم
اما این کار من است و نباید تسلیم شوم.من فکر میکنم هیچکدام از
اتفاقاتی که رخ داد نباید به این شکل رخ میداد .سبک جدا شدن من
از اینتر و رفتاری که با هواداران این تیم کردم .از اینکه چنین اتفاقاتی
رخ داد بسیار ناراضی هستم چون این اتفاق در زمان درستی رخ نداد.
من همیشه گفتم که اینتر را دوست دارم و روزی دوباره برای آنها به
میدان خواهم رفت .واقعا ًامیدوارم چنین اتفاقی رخ داد .من عاشق
ایتالیا هستم.
االن زمان مناسبی برای صحبت درباره این اتفاق و مطرح کردن این
موضوع است که واقعا ًچه شرایطی پیش آمد و نیازی هم نیست که
حرف بدی درباره کسی زده شود ،چون من چنین فردی نیستم .واقعا ً
میخواهم از هوداران اینتر عذرخواهی کنم چون فکر میکنم نباید به
آن شکل از این تیم جدا میشدم .از صمیم قلبم امیدوارم بار دیگر به
اینتر برگردم».
اما لوکاکو در بازی چلسی مقابل لیورپول نیز حضور نداشت و حاال
شایعات درباره ستاره بلژیکی به اوج خود رسیده است .در همین راستا
گاتزتا دلو اسپورت مدعی شده که لوکاکو در مسیر یک انتقال جنجالی
به تیم رقیب چلسی و همشهری یعنی تاتنهام قرار دارد .لوکاکو از رابطه
بسیار خوبی با سرمربی تاتنهام یعنی آنتونیو کونته برخوردار است و او
پیش از این بهترین دوران فوتبال خود را زیر نظر مرد ایتالیایی در اینتر
پشت سر گذاشته بود.
توخل سرمربی چلسی در مورد تصمیمات اخیر لوکاکو و غیبت این
بازیکن مقابل لیورپول گفت :این اولین بار نیست که چنین چیزی
در دوران حرفه ای من اتفاق میافتد .من شخصا ًاحساس ناامیدی
نمی کنم ،اما این مصاحبه در روز یکشنبه به یکباره خیلی جنجالی
و بزرگ شد .به همین دلیل ما برای حفظ آمادگی تیم چنین تصمیمی
گرفته و نام او را از لیست خط زدیم ،زیرا یک دیدار دشوار در سطح
باالیی در پیش داشتیم جلسه ای در روز دوشنبه خواهیم داشت و به
همین دلیل تصمیم گرفتیم که تصمیمگیری در مورد آینده را به تعویق
بیندازیم؛ زیرا به زمان نیاز داشتیم».

پروندهای برای آنها که نرفته برگشتند

لژیونرهای دیپورت شده!
ایران شد و به تراکتور رفت و بعد از حضور کوتاه مدت در این تیم
پیراهن گل گهر را برتن کرد و اکنون یکی از مهرههای تأثیرگذار تیم
امیر قلعه نویی به حساب میآید.

◾

◾جعفرسلمانی
جعفر سلمانی بازیکن چپ پای استقالل در تیم صنعت نفت توپ
میزد که راهی تیم پورتیموننزه شد .تیمی که هم اکنون سید
پیام نیازمند را در اختیار دارد .حضور این بازیکن در فصل اول
حضور در تیم پرتغالی کم و بیش بود تا جایی که بیشتر به
عنوانبازیکنذخیرهواردمیدانمیشد.زمانیکه
جعفر سلمانی پیشنهاد باشگاه استقالل
را با باشگاه پرتغالی در میان گذاشت
پورتیموننزه از این پیشنهاد استقبال
کرد و به نظر میرسد با دریافت  100تا
 150هزار دالر از استقالل رضایتنامه
این بازیکن را صادر کرد.

◾

◾ مغانلو و اسدی
ح ـضــور مغانلو هــم در ترکیب تیم
سانتاکالرا کوتاه مدت بود تا جایی که
در نیم فصل سال گذشته به عنوان بازیکن
قرضی پیراهن پرسپولیس را برتن کــرد و در
ادامهباتوافقصورتگرفتهمیانباشگاهسپاهان
و سانتاکالرا راهی دیار اصفهان و زرد پوش شد.
شهریا مغانلو در توافق باشگاه سپاهان و سانتاکالرا با
محمد محبی معاوضه شد .رضا اسدی هم البته از اروپا
برگشت و لباس پرسپولیس را پوشید.

◾

◾حاال بیرانوند؟
گفته میشود پرسپولیس و سپاهان سخت در تالش برای در اختیار
گرفتن علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایـران هستند.
پرسپولیسرادوراازدستدادهواحساسمیکندحامدلکبرایارائه
عملکردبهتربایدیکرقیبجدیداشتهباشد.ازسوییسپاهانهم
علیرضا بیرانوند را میخواهد .بیرانوند در بدو حضور در فوتبال اروپا
با تیم آنتورپ بلژیک قرارداد بست اما در ادامه برای فرار از نیمکت
نشینیوهمچنینبازیبیشترراهیتیمبوآویشتاپرتغالشد.جذب
اومنوطبهپایانحضورقرضیاشدرتیمپرتغالیوهمچنینکسب
رضایتباشگاهآنتورپازسویپرسپولیسیاسپاهاناست.

◾

◾محبی برگشت میخورد؟
برای محمد محبی وینگر تیم سانتاکالرا هم پالسهایی از
سوی تیمهای ایرانی فرستاده شده است .از سوی تیم گل
گهر و  ...این بازیکن که بعد از یک مصدومیت چند
هفته ای بار دیگر به ترکیب تیم سانتاکالرا برگشته،
پیش از حضور در این تیم عنوان کرده بود میخواهد
از سانتاکالرا به تیمهای شاخص در فوتبال پرتغال
راه یابد و بعد از آن فرصت بــازی در یک تیم بزرگ
اروپایی را بدست بیاورد.

◾

خبر
روز

نیکوال یوکیچ

مهاجم یوونتوس ،در چند روز
آینده رسم ًا به بارسلونا ملحق
خواهد شد .موراتا به صورت
قرضی و برای  6ماه پایانی این
فصل به بارسا ملحق میشود.

سرمربی بارسلونا پس از پیروزی یک
بر صفر مقابل مایورکا گفت«:کلین
شیت هم کردیم و با توجه با  17غایبی
که داشتیم ،میتوان بگویم که بردی
تاریخی کسب کردیم».

◾

◾گل محمدی :ترابی بهترین پنالتیزن ایران است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :مهدی ترابی
پنالتیزن اول پرسپولیس و بهترین پنالتیزن ایران
است.
ام ــروز هــم ایــن اتــفــاق افــتــاد کــه ف ــدای س ــرش .وی در
خصوص رای کمیته انضباطی در پرونده بازیکن گابنی
گل گهر ،گفت :امیدواریم رایی بدهند که عدالت در آن
برقرار باشد.

◾بازگشتعلیپور؟
او در پایان فصل آزاد میشود و البته این روزها از او شاهد
بازیهای تأثیرگذاری در ترکیب تیم ماریتیمو هستیم.
این بازیکن با پیشنهاد خوبی هم از سوی یک تیم
قطری مواجه شده است .آنچه مسلم است حضور
بازیکنان ایرانی در تیمهای اروپایی یک اتفاق خوب و
بازگشت زودهنگام آنها به تیمهای ایرانی یک اتفاق
بد است و به نظر میرسد برای جا افتادن در فوتبال
اروپا باید بیشتر سختکوش و کمی هم صبور باشند و
به قولی سعه صدر داشته باشند.

زیر ذرهبین

قدردانی کمیسیون اخالق
از دایی و گرایی

جلسه کمیسیون اخالق ورزش کشور در محل
کمیته ملی المپیک تشکیل شد .در این جلسه
در ابتدا در رابطه با تعامل و ارتباط با کمیسیون
اخالق کمیته بینالمللی المپیک و کمیتههای
اخ ــاق فــدراســیــونهــای بینالمللی بــحــث و
تبادل نظر انجام شد .در ادامه گزارش کمیته
مسئولیت اجتماعی کمیسیون اخالق ورزش
در رابطه با کمپین قهرمانان ورزشــی با عنوان
بازی رو دست به دست کن ارائه کرد.در حاشیه
جلسه از رفتار اخالقی و جوانمردانه چهار نفر
از ورزشکاران ایران با اهدای لوح سپاس تجلیل
به عمل آمد.
کمیسیون اخالق با اهدای لوح سپاس از حرکت
خیراندیشانه و رفتار انساندوستانه علی دایی
برای آزادســازی یک زندانی زن و جلب رضایت
اولیای دم قدردانی کرد.
همچنین ایــن کمیسیون از محمد انــصــاری
بــرای اه ــدای طلب  3میلیارد تومانی خــود از
پرسپولیس بــه خــیــریــه ب ــرای تهیه جهیزیه
زوجهای جوان و نیازمند ،محمدرضا گرایی برای
اهــدای مــدال طــای مسابقات المپیک توکیو
به شهدای مدافع حرم و عــادل والیتبار برای
کمک به آمادهسازی کشتیگیر فلسطینی در
مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۲۱نروژ تجلیل کرد.

مجیدی:
دو امتیاز حساس
را از دست دادیم

سرمربی تیم فوتبال
استقالل با انتقاد از
حضور تماشاگران
در جریان بازی با
آلومینیوم اراک ،گفت:
دو امتیاز حساس را
از دست دادیم.وی
گفت :بازی خوبی
بود و به بهترین نحو
این مسابقه را کنترل
کردیم .آلومینیوم با
یک نصف موقعیت به
گل رسید تا دو امتیاز
حساس را از دست
بدهیم.
سرمربی استقالل
همچنین به شدت از
حضور تماشاگران در
ورزشگاه انتقاد کرد و
خواهان پاسخگویی
مسئوالن شد.
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منهایفوتبال

ارزیابی رئیس از شرایط تیم ملی هندبال

کارمان در قهرمانی آسیا
بسیار سخت است

علیرضا پــاکــدل ،رئیس فــدراســیــون هندبال
درم ــورد شرایط تیم ملی هندبال در آستانه
رقابتهای قهرمانی آسیا اظهارکرد :تیم ملی
در شرایط کنونی نیازمند بــرگــزاری بازیهای
تــدارکــاتــی اســت و مــا هــم ب ــرای ایــن موضوع
برنامهریزی میکنیم.
وی ادامه داد :متأسفانه هللاکرم استکی اعالم
کرد در شرایط مناسبی قرار ندارد و نمیتواند به
تیم ملی کمک کند .با این حال مانوئل نفرات
مدنظرش را انتخاب کرده تا کار را پیش ببرند.
در این مدت دو بازی دوستانه با تیمهای عراق
و عمان در خانه انجام دادیــم که هر دو بازی
بسیار مفید بود .در این دو مسابقه مانوئل از
نفراتی که روی انتخابشان مردد بود استفاده
کرد و توانست به جمعبندی برسد.
رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد:
واقعیت ایــن اســت که کارمان در رقابتهای
قهرمانی آسیا بسیار سخت است ،چون هم
ترکیبمان تغییر کرده و هم اینکه تیم عربستان
به عنوان میزبان مسابقات در گروه ما قرار دارد.
ما چندین بازیکن اصلی دوره گذشته خود را به
دالیل مختلف در اختیار نداریم و این موضوع
کار را برای ما سختتر میکند ،اما شک ندارم
ملیپوشان با غیرت مثال زدنی خود میتوانند
اتفاقهای خوبی رقم بزنند.
پــاکــدل بــا اش ــاره بــه سالگرد شــهــادت ســردار
ح ــاج قــاســم ســلــیــمــانــی ،ع ــن ــوان کـ ــرد :حــاج
قاسم الگویی تمام عیار و بیبدیل بــرای همه
ماست .او سردار دلهای مردم بود و این روزها
جــای خــالـیاش بیشتر از همیشه احساس
میشود.
مــا س ــال گــذشــتــه در جــریــان مسابقاتی که
به میزبانی کویت بــرگــزار شد اقــدامــی انجام
دادیم تا ارادتمان را به حاج قاسم نشان دهیم؛
ملیپوشان پیش از بازی سالم نظامی دادند و
به یاد حاج قاسم بودند.

در حاشيه

خداداد
تاجوکفاشیان
رابهمناظره
دعوتکرد
خداداد عزیزی به عنوان
مجری و مجتبی جباری،
علی کریمی ،اشپیتیم
آرفی و آندرانیک
تیموریان به عنوان
کارشناس مدتی است
در یک برنامه ورزشی
که از پلتفرم اینترنتی
پخش می شود ،شرکت
می کنند .در چند
قسمت اخیر این برنامه
انتقادهایی از عملکرد
مهدی تاج و علی
کفاشیان به عنوان دو
رئیس سابق فدراسیون
فوتبال مطرح شده
و کارشناسان برنامه
عملکرد آنها را به
چالش کشیده اند .حاال
عزیزی به نمایندگی از
این برنامه ورزشی از تاج
و کفاشیان خواست با
حضور در این برنامه به
اتهام هایی که متوجه
آنها شده پایان بدهند.

