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◾

◾دستور رئیس جمهور برای واگذاری سرخابیها
س ـجــادی ،وزی ــر ورزش گـفــت :خوشبختانه واگـ ــذاری
پرسپولیس و استقالل مراحل خوبی را طی کــرده است.
گزارشی خدمت رئیس جمهور تقدیم شد و جناب دکتر
رئیسی به وزیــر اقتصادی دستور دادنــد .در حال حاضر
عزیران در سازمان خصوصیسازی در حال برنامهریزی
هستندتابراساسقولیکهمنمکتوبامضاوخدمتدبیر
کلایافسیارسالکردهام،ایناتفاقبیفتد.

ستا
رگان ورزش

 2جمادیالثانی 1443

 5ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾

شماره 9715

◾بختیار رحمانی ،قرضی در لیگ عراق
بــاتــوجــه بــه مالکیت مـشـتــرک دو بــاشـگــاه دال ـکــورد
ســوئــد و ده ــوک ع ــراق ،بــا درخــواســت مــالــک ایــن دو
باشگاه بختیار رحمانی ،ملیپوش سابق تیم ملی
ای ــران کــه بــا دال ـکــورد بــه سوپرتان سوئد صعود کــرد،
ب ــرای هشت ب ــازی و تــا قبل از ش ــروع لیگ ســوئــد به
ص ـ ــورت ق ــرض ــی در ده ـ ــوک حــض ــور پــی ــدا خــواهــد
کرد.

سیامک نعمتی

◾

◾یزدانی و مرادمند تا اسفند مجوز بازی دارند
ف ــری ــب ــرز مـ ــحـ ــمـ ــودزاده ،مــســئــول کــمــیــتــه نــقــل و
ان ــت ــق ــاالت سـ ــازمـ ــان ل ــی ــگ در رابـ ــطـ ــه بـ ــا ادع ـ ــای
باشگاه ف ــوالد در خــصــوص اینکه ســیــاوش یــزدانــی
و حسین مــرادمــنــد دو بــازیــکــن اســتــقــال مشمول
خــدمــت س ــرب ــازی هــســتــنــد ،ع ــن ــوان کـ ــرد :ای ــن دو
ت ــا ت ــاری ــخ  1400/12/1از ن ــظ ــام وظــیــفــه مــجــوز
دارند.

◾

◾کاپیتان استقالل به دیدار مس میرسد
دوران مصدومیت کاپیتان استقالل که در نیم فصل
اول چند بازی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده
بود ،به پایان رسیده .
وی حضور در تمرینات گروهی را شروع کرده و در شرایط
خوبی به سر می بــرد .با توجه به آمادگی غفوری ،او
می تواند شنبه هفته آینده استقالل را در مقابل مس
رفسنجان همراهی کند.

جرارد پیکه

مدافع بارسلونا ،بار دیگر در توییتر
با تونی فریشا که نامزد مدیریت
بارسا بود درگیری لفظی پیدا
کرد؛«به پاک کردن توییتهایت
ادامه بده پست فطرت!».

هافبک شماره  88پرسپولیس که
برای صد و پنجاهمین بار پیراهن
تیم را می پوشید ،پانزدهمین گل
خود با پیراهن سرخ و گل شماره
 888پرسپولیس در تاریخ لیگ را زد.

خبر
روز

جف هاردفلد

بازیکن هلندی ،اعالم کرد با داور
چهارم دیداری که در آن اخراج
شده ،نامزد کرده .او در اف سی
امن بازی میکند و شوکروال نیز
در لیگ هلند داوری میکند.

ضدحمله

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال

میزبانی مشهدیها
از مدعیان قهرمانی

حمیدرضا خداشناس هفته شانزدهم لیگ
برتر فوتسال عصر امــروز و از ساعت  16برگزار
خواهد شد که در مهمترین بازیهای این هفته
مدعیان اصلی قهرمانی به مشهد سفر کرده اند تا
در برابر دو نماینده شرق کشور قرار گیرند.
بــدون شک حضور همزمان گیتیپسند و مس
سونگون در یک شهر برای انجام دو بازی جداگانه
جزو اتفاقات نادر لیگ برتر فوتسال است که برای
نخستین بار اتفاق میافتد.

صیادمنش
بهترین مهاجم
جوان سال آسیا
شد

سایت فدراسیون
بینالمللی آمار
و تاریخ فوتبال
( )IFFHSتیم منتخب
برترین بازیکنان
جوان (زیر  20سال)
قاره آسیا در سال
 2021را معرفی کرد
که اهللیارصیادمنش
ملیپوش کشورمان
توانست بهترین
مهاجم نوک جوان
سال  2021آسیا
نام گیرد.

◾
گپی با مجید خدایی ،بازیگر نقش جهان پهلوان تختی در مستند «شهسوار»

شیر ،مرده بود قبل از آنکه بمیرد

جـــواد رســتــم زاده
17دیم ـ ـ ـ ــاه .آس ــم ــان اب ــری

تهران و سرمای رســوخ کرده
بر دیوارهای هتل آتالنتیک.
 17د یمـ ـ ـ ــاه و ک ــا غه ــای
نشسته بر شاخههای لخت
و خیس خیابان تخت جمشید 17 .دیمــاه و
رازه ــای مانده در اتاقی که سالهاست درش
قفل است 17 .دیمــاه و صدای چک چک آب
در تونلهای پشتی هتل که هنوز وهم آلودند.
 17دیماه و صاحب هتلی که تمام دی ماههای
نیم قرن گذشته را در سفر بوده تا با خبرنگاران و
کارگردانان و مردمان پرسشگر چشم در چشم
نشود 17 .دیماه و کارگردانان و نویسندههایی که
برای کشف رازهای تختی هنوز در البهالی تاریخ
دنبال حرف و روایتی ناگفتهاند .مرحوم علی
حاتمی ،بهرام توکلی و علی شاهمحمدی هر کدام
در «جهان پهلوان تختی»در «غالمرضا تختی»
و «شهسوار» گوشه ای از بزرگیهای مــردی را
به تصویر کشیدهاند که تا ابد نام و نشانش بر
تارک این مرز و بوم هک شده است .نوشتهها،
مصاحبهها  ،مستندها و فیلمها اما هنوز چیزی
از آقا تختی نگفتهاند .هنوز نوری بر روح بزرگ آقا
تختی نینداختهاند .هنوز پهلوانی آقا تختی را
عیان نکردهاند .اینها را مجید خدایی می گوید.
مجید خدایی که در مستند «شهسوار» در
نقش آقا تختی فرو رفته ،به جای او زندگی کرده و
به جای او در تنهایی کشندهاش گریسته است.

◾

◾المپیک لعنتی
مجید خدایی ،نفر پنجم المپیک آتن؛ همان
المپیک لعنتی که خدایی را در انــزوا و تنهایی
آن روزهایش آبدیدهتر کرد .همان المپیکی که
خدایی را بیش از پیش به آقا تختی نزدیک کرد.
می گوید در تمام دوران نوجوانی و جوانیاش
تصویری از آقا تختی با همان بازوبند پهلوانی و
نگاهی که دل شیر را آب میکند بر دیوار اتاقش
داشته .میگوید شبهای زیــادی با رؤیــای آقا
تختی خوابیده .میگوید روزی که قرار بوده در
آتن روی تشک برود ،تمام مدت با تختی در قلب
و ذهنش تنها بوده.

◾

◾سرو زیر آب
م ـیگــویــد هــمــیــن هــســت ک ــه وقــتــی ق ـ ـرار بــود
صحنههای تنهایی آقــا تختی را در شهسوار
بازی کند ،حجم سنگین تنهایی و بی کسی آقا
تختی در آن سالها را خوب حس کرده و در پالن
زیر دوش آب ،صحنه گریه آقا تختی را با تمام
وجــودش بــازی کــرده« .تختی در آن سالهای
سخت زنــدگ ـیاش بــارهــا م ــرد .تختی قبل از
رسیدن به هتل آتالنتیک مرده بود .تختی قبل
از  17دیماه  46مرده بود .تختی را تنهایی ،بی
محلی ودورویی اطرافیانش کشته بود».
اینها را خدایی می گوید و ادامه می دهد« :اجازه
بدهید پرواز آقا تختی همانطور رازآلود بماند،
همانطور بیپاسخ بماند .قضاوت نکنیم .کسی
را متهم نکنیم .آقا تختی کسی را متهم نمیکرد.

حمایت عجیب مجیدی از ژستد

رودی؛  13بازی ،یک گل!

حمیدرضاعرب فــرهــاد
مـجـیــدی از مـنـتـقــدان تیمش
دلخور است و بی آنکه اشکاالت
ساختاری در استقالل این روزها
را بپذیرد در نشست خبری بعد از بــازی با
آلومینیوم اراک مدافع بازیکنان میشود و
جلوتر ازهمه نام روی ژستد را به زبان میآورد و
از عملکرد این بازیکن دفاع میکند!
رودی ژستد در حالی مجیدی را بــه عنوان
حامی اول خود در استقالل میبیند که
تا پایان هفته سیزدهم فقط یک گل به
ثمر رسانده است .ژستد عالوه بر این
یک گل ،در دو گل استقالل هم
نقشداشته،امااگرتماماین
اقدامات را نیز درکارنامه
بازیکن فرانسوی
قرار دهیم ،بازهم
به نقطه روشنی
نـمـیرسـیــم .این
حمایت درحالی
نگاهها را به سمت
و س ـ ـ ـ ــوی خ ـ ــود
یســازد
م ـتــوجــه م ـ 
کــه ژسـتــد رقـمــی در
حدود 470هزار دالر
هــز ی ـنــه روی دوش
استقالل گذاشته و

ازاینمنظریکیازگرانترینبازیکناناستقالل
و حتی لیگ برتر محسوب مـیشــود .شاید
اگــر پــای ایــن همه هزینه دالری درمیان نبود
و مجیدی خ ــودش عــامــل حـضــور رودی در
استقاللنمیشد،اینچنینمهاجمشرامورد
ستایش قرار نمیداد ،اما به هرحال سرمربی
استقالل باید دریابد که این اندازه حمایت از
بازیکنی که نتوانسته انتظارات را برآورده سازد،
هرگز نمیتواند از نگاه جدیترین حامیان او
نیز اظهارات قابل باوری باشد .بعد از بازی با
آلومینیوماراکحتیجدیترینحامیان
مجیدی در صفحات مجازی نیز
بــه ش ــدت از سرمربی
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
بابت آنچه
رقــم خــورد،
انتقاد کردند
و فرهاد اگر این نقدها
را به جــان نخرد و برهمان مدار
خودخواهی عجیب پیش برود وخودش
را تافته جــدا بافته بــدانــد ،بــی شــک با
مشکالت عدیده مواجه خواهد شد و
چه بسا جایگاهش را از دست بدهد.
او تنها استقاللی را تشکیل داده که با
وجود صدرنشینی درلیگ برتر از نظر
شکل فوتبال یکی از ضعیفترین
تیمهای سالهای اخیر است.

کسی را قــضــاوت نمیکرد .نگذاشتند بــا تیم
تمرین کند .برایش حریف تمرینی نگذاشتند.
اجازه ندادند مربیگری کند .به سالنها راهش
ندادند .حق سفرهاش را قطع کردند .اما او کسی
را متهم نکرد .او کسی را قضاوت نکرد .او در
خلوتش و انزوایش آرام آرام مرد».

◾

◾مرگ پشت مرگ
خدایی میگوید «یکماه به جای آقا تختی در
مستندشهسوار بــازی کــرده و در ایــن یکماه
حــتــی نتوانسته بــا ســخــتـیهــا ،مشقتها و
غربت ساختگی کنار بیاید .میگوید قهرمانان
و پهلوانان دو بار میمیرند؛ یکبار زمان کنار
رفــتــن از دنــیــای ورزش و قــهــرمــانــی و یـکبــار
زمــان مرگ طبیعی .اما من در شهسوار درک
کردم که آقا تختی با آن حجم تنهایی هر روز
میمرد».

◾

◾تختی دیگر
خدایی اما از تختی دیگری هم حرف میزند.از
تختی که بعد از مردن جهان پهلوان به حرمت
نام و نشان او لب برهمه تهمتها و قضاوتها
بست .از تختی که بعد از مردن جهان پهلوان
به حرمت نام و اعتبار او تنها ماند .شهال توکلی،
همسر غالمرضا تختی.
خدایی میگوید« :خــودتــان را بگذارید جای
همسر تختی .از دیماه  46تا خرداد  93چند
روز ،چند ماه ،چند سال میتوانید مقابل آن

همه قضاوت و تهمت دوام بیاورید؟ چند روز،
چند ماه ،چند سال میتوانید تنها بمانید تا
نام و نشان تختی رویتان بماند؟ چند روز ،چند
ماه ،چند سال میتوانید قلب اندوهگینتان از
رفتن جهان پهلوانتان را با آن همه راز و غمهای
نگفته در سینه نگه دارید؟».

◾

◾دل شیر خون شده بود
بازیگر نقش آقــا تختی می گوید « :مستند
شهسوار با تمام تالشی که برای مستندنگاری
روزگــار اسوه اخالق و مردانگی ورزش ما کرده،
تنها گوشههایی از آن عظمت و پهلوانی را
توانسته به نمایش بگذارد» .میگوید با این
حــال در جــشــنــواره فیلمهای ورزش ــی ایتالیا
خیلی مورد توجه منتقدان خارجی قرار گرفته
و آنها را عالقهمند به کشف مردی کرده که در
المپیک  1960میالدی با مرامش طالییترین
نقره جهان را برگردن آویخت و همه دنیا را به
خاک مردانگیاش نشاند.
با مجید خدایی که گپمان تمام می شود به او
میگویم« :به قول صدرالدین الهی که در کیهان
آن روزهــا تیتر زد دل شیر خــون شــده بــود ،آقا
تختی با دلی پرخون از این دنیا رفت.
رفت و ندید که از پهلوانی و مرام و معرفت او جز
یــادواره ای در  17دیمــاه هر سال در ابنبابویه
چیزی نمانده اســت .شیر با دلــی پرخون تاب
نداشت .نا نداشت .شیر مرده بود ،قبل از اینکه
بمیرد».

آب پاکی یحیی روی دست داللهای پرسپولیس

فعال ًلیست خرید زمستانی نداریم

سرمربیتیمفوتبالپرسپولیس
در جـ ـلـ ـس ــه خـ ـص ــو ص ــی بــا
س ــرپ ــرس ــت ب ــاشــگ ــاه درب ـ ــاره
ن ـقــل و انــتــق ــاالت زمـسـتــانــی
تصمیمگیریمیکند.
به نقل از مهر ،تیم فوتبال پرسپولیس در
فاصله چند هفته مانده به پایان نیم فصل
لیگ برتر درگیر حاشیههای مختلف برای
جذب بازیکن در نقل و انتقاالت زمستانی
شده است.
عـلـیــرضــا ب ـی ـرانــونــد دروازهب ـ ـ ــان
یپــوش بــواوی ـش ـتــا پــرتـغــال
م ـل ـ 
نخستین گــز ی ـن ـهای ب ــود که
اســم ــش ب ـ ــرای بــازگ ـشــت به
پرسپولیس منتشر شد ،اما یحیی
گل محمدی مذاکره با او را تکذیب
کرد .گل محمدی این موضوع
را گمانهزنی رسانهای عنوان
کرد تا نشان دهد همچون
دو سال گذشته نمیخواهد
تمرکز بازیکنان خــود را با
اعــام لیست خرید به هم
بریزد .سرمربی پرسپولیس
به مجید صدری سرپرست
باشگاه نیز اعالم کرده است
فعال ًاز ارائه هر لیست خرید
زمستانی ممانعت خواهد

کرد تا بازیهای نیم فصل به پایان برسد.
صــدری هم تأکید کــرده اســت در جلسهای
خصوصی بــا گــل محمدی دربـ ــاره آخرین
وضعیت لیست بازیکنان تصمیماتش را
مکتوب دریافت خواهد کرد تا طی آن بتواند
بــرای جذب یا ارائــه رضایتنامه به بازیکنان
مازاد اقدام کند.این در حالی است که چندی
قبل صحبت از جذب کــاوه رضایی و قوچان
نژاد برای تقویت خط حمله پرسپولیس هم
بود که با این استراتژی ظاهراً  به جایی نخواید
رسید .گل محمدی با توجه با احتمال بسته
شدن پنجره سرخها به طور حتم خواهد
کوشید تا با درنظر گرفتن تمامی جوانب
جذبهاییداشتهباشدکهبتواندحداکثر
استفاده را ببرد .با این تفاسیر باز هم بنظر
می رسد با توجه به جدایی رادو و
نبود دروازه بان دوم مطمئن
هــدف اصلی جــذب یک
دروازه ب ــان شــا خــص
باشد.
دروازه بــا نــی کــه اگر
در ایران پیدا نشود
ا حـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال دارد
گزینههای خارجی
ه ــم در صـ ــورت بــاز
بــودن پنجره مدنظر
قرار گیرد.

◾فرش قرمز برای گیتیپسند!
مطمئنا ًمهمترین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر
میان فــرشآرا و گیتی پسند که یکی از مدعیان
اصلی قهرمانی است برگزار خواهد شد .شکست
سنگین هفته گذشته شاگردان محمد کشاورز در
اصفهان مقابل مقاومت البرز باعث شد نا مس
به یکقدمی این تیم برسد و کوچکترین تعلل
گیتی پسند مقابل تیم جوان فرش آرا موجب از
دست رفتن صدر جدول خواهد شد .شاگردان
بهادری-شفیعی که هفته گذشته با بدشانسی
مغلوب کراپ در الوند شدند برای متوقف کردن
گیتیپسند که از چند بازیکن ملیپوش بهره
میبرد ،انگیزه زیادی دارند .بدون شک اگر قدرت
بهادری در شرایط آرمانی به سر برد ،تیم اصفهانی
روز سختی را در مشهد خواهد داش ــت .هنوز
یادمان نمیرود آخرین باری که بهادری با فرشآرا
در مشهد مقابل گیتیپسند قرار گرفت چگونه در
ثانیههایپایانیبازیودرحالیکهگیتیپسندبرای
پیروزی پاورپلی کرده بود از مقابل دروازه خودی گل
پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند تا حریف با
شکست راهی اصفهان شود .بازی رفت دو تیم در
اصفهان با  6گل به سود گیتیپسند خاتمه یافت
و امــروز فــرشآرا به نوعی برای انتقام پا به میدان
خواهد گذاشت.
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◾

◾چیپس کامل -مس سونگون
دیگر بازی مهم این هفته باز هم در مشهد برگزار
خواهد شد و مس سونگون مدافع عنوان قهرمانی
میهمان چیپس کامل است .شاگردان جنگی که
سال اول حضورشان در لیگ برتر فوتسال فراتر از
انتظار ظاهر شدند و در شروع لیگ نتایج خوبی
کسب کردند ،اما رفته رفته از شرایط آرمانی خارج
و به انتهای جدول نزدیکتر شدند .چیپس کامل
این هفته نیز کار سختی در پیش خواهد داشت
و نتیجه گرفتن مقابل شاگردان حمید بیغم که
آشنایی کامل با فوتسال مشهد دارد ،کاری بسیار
دش ــوار اســت .بــازی رفــت دو تیم در سونگون با
شکست سنگین 11برصفر تیم مشهدی رقم
خورد.

◾

◾برنامه بازیهای چهارشنبه  15دی

زندی بتن کالردشت  -فردوس قم
فوالد زرند کرمان  -کراپ الوند
سن ایچ ساوه  -شهروند ساری
فرش آرا مشهد  -گیتی پسند
چیپس کامل مشهد  -مس سونگون
مقاومت البرز  -راگا ری
فوالد سپاهان  -ملی حفاری

لژیونرها
جایزه پوشکاش

در دسترستر از هر زمانی دیگری

یک قدم تا بهترین
اتفاق سال برای طارمی

مــهــدی طــارمــی پــس از پــشــت ســر گذاشتن
هفت حریف گــردن کلفت ،اکنون خــود را در
میان سه نفر پایانی برای کسب عنوان جایزه
پوشکاش یا بهترین گل ســال دنیای فوتبال
میبیند.
مرحله نخست رأی گیری برای انتخاب بهترین
گل سال فوتبال جهان بین کاربران وب سایت
رسمی فیفا بــرگــزار شد و از میان  10گ��ل ،گل
محشر مــه�دـی طاــرم��ی ب��ه چلسی در کنار
گل پاتریک شیک مهاجم تیم ملی چک به
اسکاتلند در یورو  2020و همچنین گل اریک
المال بازیکن تاتنهام به آرسنال در لیگ برتر
انگلیس سه کاندیدای نهایی تصاحب جایزه
پوشکاش محسوب می شوند.

در حاشيه

میهمانی
همزمان
پرسپولیس
و ذوبآهن
در مشهد
شهر مشهد در
مسابقات این هفته
لیگ برتر از دو بازی
میزبانی خواهد کرد.
ذوبآهن قرار است
روز جمعه راهی مشهد
شود تا در ورزشگاه
امامرضا به مصاف
نساجی برود .این
در حالی است که
پرسپولیس نیز قرار
است در ورزشگاه
ثامناالئمه دیدار با
پدیده را برگزار کند .هر
دو بازی در چارچوب
هفته چهاردهم از
ساعت  15روز شنبه
هجدهم دی آغاز
خواهد شد.

