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◾

◾فوالد سه پرسپولیسی را می خواهد
باشگاه فوالد در نامهای رسمی خواستار جذب سه بازیکن
تیم پرسپولیس شــده اس ــت .فــوالدیهــا در نامه خود
خواستار جذب مهدی شیری ،سعید آقایی و رضا اسدی
شدهاند .ظاهرا ًمسئوالن فوالد از دو،سه هفته پیش در
تدارک جذب این بازیکنان بودند و حتی به صورت شفافی
درخواستشان را برای جذب این بازیکن ارائه کردند اما روز
گذشته این درخواست خود را رسمی کردند.
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◾

◾

◾ایران در رده چهارم بهترینهای فوتسال جهان
سایت فوتسال پلنت جایگاه بهترینهای فوتسال زنان و
مردان را اعالم کرد که گالره ناظمی در رده هفتم بهترین
داور ،محمد ناظمالشریعه در رده پنجم برترین سرمربی
و تیم ملی فوتسال ایران در رده چهارم بهترین تیمهای
جهان قــرار گرفتند .همچنین علیرضا صمیمی با ۸۰
امتیاز در رده هفتم بهترین دروازهبــانــان مرد فوتسال
جهان قرار گرفت.

طالب ریکانی

کاپیتان صنعت نفت آبادان با انتشار
یک استوری جدایی اش از صنعت نفت
آبادان را اعالم کرد .در پنجره گذشته
از استقالل و پرسپولیس به عنوان
مشتریان جدی ریکانی نام برده میشد.

ستا
رگان ورزش

سال سی و پنجم

شماره 9727

◾ 10هزار تماشاگر در بازی ایران برابر عراق
در نشست هماهنگی دیــدار تیم ملی فوتبال ایــران در
مرحله مقدماتی جام جهانی قطر برابر عــراق و امــارات
ظرفیت ورزشگاه و شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه
آزادی بررسی شد که در نهایت مقرر شد برای هر مسابقه
 10هزار بلیت فروخته شــود.از این  10هزار بلیت  8هزار
بلیت به آقایان اختصاص یافته و 2هزار بلیت هم به بانوان
فروخته میشود.

آداما ترائوره

پیشنهادگلگهربهگلمحمدی؟
جواد رستمزاده
سرانجام سرمربی
پ ـ ــرس ـ ــپ ـ ــول ـ ــی ـ ــس
تـ ـ ــیـ ـ ــرخـ ـ ــاص را
شلیک و تهدید کرد
به خاطر مشکالت
مالی قصد کنارگیری از این تیم را دارد.
در هفتههای اخیر پرسپولیسیها
بــا بــحــران مــالــی روب ـ ـهرو بــودنــد و کار
به جایی رسید که حتی بازیکنان و
یحیی گلمحمدی هم لب به انتقاد
گشودند و نسبت به مشکالت موجود
هشدارهایی دادنــد ،اما حاال داستان
فراتر از انتقاد رفته و یحیی گلمحمدی
شــرایــط را ب ــرای ادامـ ــه ک ــار مناسب
نمیبیند و احتمال دارد بعد از بازی با
فوالد کنارهگیری کند.

◾

◾فقط  20درصد
باشگاه پرسپولیس در زمان مدیریت
ســیــد مــجــیــد صـ ـ ــدری ۲۰ ،درص ــد
مطالبات اعــضــای تیم خــود مربوط
به فصل جدید را پرداخت کرد و در
حالی کــه قــرار بــود درصــد دیــگــری از
ق ــرارداده ــا پــرداخــت ش ــود ،صــدری
از سمت خــود استعفا کــرد .پــس از
حضور رضــا دروی ــش و اعــضــای تیم
مدیریتی جدید در پرسپولیس ،این
مدیر به اردوی پرسپولیس پیش از
مصاف برابر فجرسپاسی رفت و در
حالی که بازیکنان و برخی از اعضای

◾

◾از آجورلو تا درویش
گفتنی است این بی پولیها در حالی
در بــاشــگــاه پــرســپــولــیــس مــنــجــر به
بحران شده که این تیم برای تقویت
خــود در نیم فصل باید خریدهایی
را هم انجام دهد .خریدهایی که اگر
عملی شوند ،نیاز به سرمایه هنگفتی
هست کــه فعال ً در اختیار ســرخ ها
نیست .بیرانوند،رضائیان ،اخباری
 ،بابابی و حتی خریدهای خارجی
محال است با این وضعیت رغبتی
برای پوشیدن پیراهن سرخها داشته
باشند.در این بین بسیاری از هواداران
پرسپولیس معتقدند نگاه ویژه وزیر
ورزش بــه اســتــقــال بــاعــث شــد که
مــدیــرعــامــل ق ــوی ب ــرای پرسپولیس
انتخاب نشود .آ نهــا ذولفقارنسب
و درویــش را در حــدی نمی بینند که
بتوانند مشکالت مالی پرسپولیس را

حل کنند و به باور آنها این انتخابها
بیشتر برای رفع تکلیف بوده است.
رفتن آجــورلــو بــه استقالل بــا برنامه
هــای م ــدون و لجستیک کاملی که
در اختیار دارد ،قطعا ًکفه ترازو را به
سمت آبیها حداقل از حیث مالی
سنگین تر خواهد کرد.
احتماال ًبــه همین دلیل هــم بــود که
یحیی و شــاگــردانــش در ایــن اواخــر
پرچم حمایت از صدری را برداشتند
تا کسی مانند درویش زمام امور را در
دســت نگیرد .نتیجه اینکه تهدید
یحیی بــه استعفا و البته تعطیلی
دیـ ــروز تــمــریــنــات س ــرخ هــا نــشــان از
این عدم اطمینان و اعتقاد به قدرت
مدیریت درویش دارد.

◾

◾پیشنهاد گل گهر؟
در هــمــیــن حــیــن الــبــتــه شــایــعــات
پیشنهاد بزرگ گل گهر به یحیی هم
در فضای مجازی چــرخ می خــورد تا
احتمال نماندن سرمربی پرسپولیس
تقویت شود.در سیرجان بعد از حذف
گل گهر کاسه صبر مدیران لبریز شده
و کسی دیگر خواهان ادامه کار قلعه
نویی در این تیم نیست .آنها در حال
حاضر روی یحیی زوم کرده اند تا بلکه
بتوانند با پیشنهادی چشمگیر او را
به کویر ببرند و حداقل مــزد ریخت
و پــا شهــای خ ــود را بــا گلمحمدی
بگیرند.

حسن زاده :سرباز تیم ملیام

خبر
روز

مائورو ایکاردی

هافبک ولورهمپتون ،یک درصد از
حقوقش را به مبارزه با نژادپرستی
اختصاص میدهد .این کمپین را خوان
ماتا راهاندازی کرد تا از قدرت فوتبال
برای بهبود شرایط استفاده کنند.

یحیی مشکالت مالی را بهانه جدایی کرده است

کـ ــادر نــســبــت ب ــه پ ــرداخ ــت نــشــدن
مطالباتشان گله داشتند ،قولی برای
پرداخت پول در روزی مشخص نداد
که همین امر موجب ناراحتی اعضای
تیم شد .پیش از این نیز در رسانهها
آمده بود بازیکنان پرسپولیس چند
بار تا آستانه اعتصاب و تعطیل کردن
تمرینات پرسپولیس پیش رفتهاند
اما هر بار یحیی گلمحمدی و سایر
اعــضــای کــادر فنی ،مانع ایــن اتفاق
شدهاند.

◾

◾برتری تیم ملی هندبال مقابل هند در قهرمانی آسیا
ت ــی ــم م ــل ــی ه ــن ــدب ــال در دومـ ــیـ ــن دی ـ ـ ــدار خ ـ ــود از
س ــری رقــابــتــهــای هــنــدبــال قــهــرمــانــی مـ ــردان آسیا
مــقــابــل هــنــد بــا نتیجه  ۴۲بــر  ۲۹بــه بــرتــری رســیــد.
تــیــم مــلــی ک ــه پــیــش از ایـ ــن مــقــابــل اســتــرالــیــا هم
بــا نتیجه  ۳۲بــر  ۱۰بــه بــرتــری رســیــده بــود ام ــروز در
آخ ــری ــن ب ـ ــازی در مــرحــلــه گ ــروه ــی ب ــا عــربــســتــان
بازی دارد.
پاری سن ژرمن تصمیم گرفته با جدایی
مهاجم آرژانتینی ،به صورت قرضی موافقت
کند .یوونتوس به شدت به دنبال جذب
مهاجمی مثل ایکاردی در پنجره نقل و
انتقاالت زمستانی است.

گفتوگو
بادامکی در پاسخ به کنایههای سیدعباسی:

مالک تیم و فرزندش
ترکیب شهرخودرو را میچینند!

داوودسیدعباسیسرمربیشهرخودروبعدازحذفتیمش
از جام حذفی بدون آنکه اسمی را بیاورد ،کنایههای تندی را
به زبان آورد« :بعضی از دوستان که شاید آرزوی خودشان
باشد روی نیمکت لیگ برتر بنشینند ،در تیم شهرخودرو
روی نیمکت نشستند ،چرا االن جایی نیستند؟ چرا االن نمیتوانند
مربیگری کنند؟».حاال حسین بادامکی که به نظر میرسد مخاطب
صحبتهای سرمربی شهر خــودرو بــوده ،به شدت علیه سیدعباسی
مصاحبهکردهاست«.مایهتأسفاستکهدرلیگبرتر،یکمالکوفرزند
نوجوانش به خود اجازه میدهند تا در تمام مسائل ،از خرید بازیکن تا
تمرین دادن و حتی ارنج کردن تیم دخالت کنند و سرمربی تیم در برابر تمام
این دخالتها سکوت میکند .به هر حال داوود سیدعباسی کارمند
رئیسش محسوب میشود و مجبور است برای حفظ جایگاهش با وجود
نتایج فاجعهبار در لیگ برتر و جام حذفی ،صحبتهای عجیبی را مطرح
کند که رئیسش میخواهد.سؤال من این است که تا چه زمانی قرار است
آقای به ظاهر سرمربی و بقیه دوستان در شهرخودرو به جای صحبت در
خصوص ثبت ضعیفترین نتایج تاریخ لیگ برتر بهانه بیاورند؟
بادامکی با اشاره به سابقهاش در فوتبال خراسان گفت :من بازیکن
دهداری و ابومسل م بودم .اگر شما و رئیستان اجازه دهید ،پیشکسوت
فوتبال این استان محسوب میشوم و فــارغ از اینکه رئیس هیئت
فوتبال این شهر هستم ،هواداران فوتبال خراسان توقع دارند نسبت
به ضعیفترین نتایج تاریخ فوتبال ایران که حاصل مدیریت عجیب
دوست و رئیس شماست بیتفاوت نباشم!
پیشکسوت فوتبال ایــران گفت :باز هم سعی میکنم آقای به ظاهر
سرمربی را درک کنم؛ چــون او مجبور اســت بــرای حفظ رویــایــش و
نیمکت لیگ برتری تبدیل به خواستههای رئیسش شود ،همانطور
که به خاطر داریم آن روزهایی که به عنوان کمک مربی در شهرخودرو
حضور داشت ،موبایلش دائما ًروشن بود تا پیغامها و توصیههای فنی
حمیداوی را به دوستان برساند.
او در پایان صحبتهایش انتقادی هم از مسئوالن استانی کرد و گفت:
اتفاقات عجیب در شهرخودرو عالوه بر مدیریت فاجعه بار حمیداوی و
دانش فنی پایین دوستان ،ناشی از بیتوجهی مدیران و مسئوالن استان
هم هست .اگر مدیران استانی زودتر به وضعیت تیم رسیدگی می کردند،
شاهد این نبودیم که هر روز صحبتی را آقایان مطرح کنند و جنجال به راه
بیندازند تا از پاسخگویی نسبت به نتایج فرار کنند.

گرایی خواستار توجه بیشتر شد

فعال ًقصد خداحافظی ندارم

جوایز مسابقات قهرمانی جهان را نگرفتم

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت :من تا جایی که بتوانم به باشگاهی که در آن حضور دارم و
تیم ملی کمک می کنم و شرایط بدنیم مناسب است و قصد خداحافظی ندارم .همیشه مثل
یک سرباز برای تیم ملی بازی کردم.
اصغر حسن زاده در خصوص اینکه عنوان هفتمین بازیکن برتر جهان را کسب کرده اظهار
کرد :قطعا ًقرار گرفتن جز نفرات برتر دنیا خوب است .خوشحالم که به
عنوان نماینده فوتسال ایران جز  10نفر اول شدم و مردم ایران هم
خوشحال هستند .حدس می زدم که این اتفاق رخ دهد چون
رأی دهندگان بیشتر در اروپــا حضور دارنــد و آنهــا بیشتر در
چشم هستند.
وی در مورد سرمربی جدید تیم ملی و فرق محمد ناظم الشریعه
با وحید شمسایی گفت :شمسایی در آسیا و جهان نامدار است و
می تواند به ما کمک کند .او تجربات زیادی در دوران بازیگری
خــود و مربیگری دارد .همانطور که میدانید در تیم
تأسیسات با او همبازی بودم و تجربیاتش می تواند
به ما کمک کند .شمسایی نشان داده هر جایی که
کار کرده توانسته امکانات خوبی به آنجا بیاورد و
امیدوارم فدراسیون او و تیم ملی را حمایت کند و
هماهنگی ها انجام شود تا بتوانیم در آسیا قهرمان
شویم چون چند سال در آسیا آقایی کردیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال در پاسخ به این پرسش
که آیا تیم ملی جوانگرایی شده یا خیر عنوان
کرد :شرایط تیم خوب است و بعد از جام جهانی
تغییرات زیادی حاصل شد .دو بازی دوستانه با
ایتالیا داشتیم که یکی را بردیم و یکی را بازنده
از زمین بیرون آمــدیــم .در مــورد ایــن موضوع
وحید شمسایی به عنوان سرمربی تیم فوتسال
تصمیم می گیرد که چه کسی را باید دعوت کند.

قهرمان کشتی فرنگی گفت :با توجه به اینکه ورزش کشتی بیشترین مدالآوری را در تمام ادوار
تاریخ داشته است و باید نگاه ویژهای به این رشته نسبت به سایر رشتهها وجود داشته باشد.
توگو با ایلنا ،در واکنش به سطح
محمدرضا گرایی دارنده مدال طال المپیک و جهان در گف 
مسابقات کشوری کشتی فرنگی بیان کرد :سطح مسابقات بسیار خوب است و تمام کسانی
که باید سهمیه جام تختی را میگرفتند در این رقابتها حضور پیدا کردند و
سه سهمیه به هر کشتیگیری تعلق گرفت باید انتخابی شرکت کنند و
نفرات برتر راهی مرحله بعد شوند.
او در واکنش به مسابقات سال آینده و احتمال اعزام دو تیم تصریح کرد:
مسابقات جام تختی که آغاز شود اردوها شروع میشود وبا توجه به
نظرات کادر فنی ما تمریناتمان را شروع میکنیم و با صالحدید کادر فنی
و مربیمان برای مسابقات اعزام خواهیم شد .در رابطه با احتمال اعزام
دو گروه هم با نظر مربی و کادر فنی هست باید بگویم مسابقات
آسیایی در  6وزن المپیکی است و مسابقات جهانی هم 16
نفر اعزام میشوند که هنوز مشخص نیست.
گرایی با اشاره به حمایت فدراسیون کشتی و سایر
ارگانها خاطر نشان کرد :فدراسیون کشتی که با
حضور آقای دبیر و حمایتهایشان سنگ تمام
گذاشت و جادارد از آقای دبیر یک تشکر ویژه
کنم و سایر ارگان ها مانند وزارت ورزش و چند
ارگــان دیگر وعدههای داده بودند که درحال
اجرایی شدن است .جوایز مسابقات قهرمانی
جهان هم هنوز پرداخت نشده است .امیدوارم
با پیگیریهای آقای دبیر این مشکالت حل شود
چرا که درگیر تمام مسائل و مشکالتمان هستند.
ملیپوش کشتی فرنگی درباره کار با محمد بنا گفت:
آقــای بنا رزومــه مشخص خــودشــان را دارنــد و ماهم
افتخار این را داشت هایم که چند سال شاگرد ایشان باشیم.

یادداشت

سکوت هیچ مسئولی نمی خواهد بشکند؟

چوب حراج شهرخودرو
به آبروی ورزش مشهد

کلکسیون
سینا حسینی
اتفاقات فاجعه بار فوتبال مشهد
حاال دیگر تکمیل شده است .پس
از هرج و مرجهای فراوان مدیریتی در باشگاه
شهرخودرو ،حضور دو سرمربی همزمان در
ایــن باشگاه ،عــدم سفر به رفسنجان ،اخــراج
سریالی مربیان ،قمه کشی در رختکن تیم،
حاال وقت آن رسیده شاهد سکانس رفتار چاله
میدانی مــدیــران تیمهای پایه و مربیان این
مجموعه باشیم.
درس ــت در شبی کــه داوود سید عباسی در
مصاحبه پس از حــذف برابر مس رفسنجان
ادعــا کــرد همه اخبار حاشیه ای منتشر شده
در فضای مجازی دروغ است و اوضــاع در این
تیم آرام است ،در مشهد زوهانی و دهنوی که
سابقه بازی در تیمهای بزرگ لیگ برتر را دارند،
چنان از خجالت هم درآمدند که حاصل این
کتککاری ،یک دماغ شکسته ،بازداشت و در
نهایت کالنتری بود.
به راستی در باشگاه شهر خودرو چه میگذرد؟
تا کی قرار است مدیریت فشل و معیوب فرهاد
حــمــیــداوی بــاعــث آب ــروری ــزی خطه خورشید
شود؟ واقعا ًمسئولی در این شهر نیست جلو
این افتضاح تاریخی را بگیرد .آیا باید حتما ًدر
ایــن مجموعه فــردی به قتل برسد که مدیران
دســتــگــاههــای نظارتی بــه پــرونــده ایــن باشگاه
ورود کنند؟ الزم نیست کسی بــرای حمایت و
پشتیبانی از این تیم وارد عمل شود ،اما اجازه
ندهید به این شکل چوب حراج به آبرو و اعتبار
استان و شهر مقدس مشهد زده شود؟
افشین داوری کجاست؟ آقــای سرپرست که
برای جلب توجه تور شهرستان گردی برپا کرده
و هر روز جلو دوربین خبرنگاران شهرستانهای
خ ـراســان رض ــوی ژس ــت مــدیــر مــوفــق بــه خــود
میگیرد چرا به عنوان متولی ورزش وارد عمل
نمیشود؟ سایه نشینی آقای مدیرکل چه معنا
و مفهومی دارد؟
آیــا شــأن و اعتبار مــردم بــرای دوستان مسئول
و صندلی نشین اهمیت دارد؟ آیــا تبعات و
بازخوردهای منفی رفتار زشت و قبیح مدیران
ومربیان شهرخودرو در شبکههای اجتماعی
را رصد کردهاید؟ چه کسی قرار است از حقوق
و منافع استان دفــاع کند؟ آنچه مسلم است
حمیداوی مقصر شماره یک این افتضاح بزرگ
است اما در کنار او مسئوالن ورزشی استان نیز
در ردیف متهمان دیگر هستند که اجازه دادند
این اتفاقات رخ دهد ،واقعا ًزمان آن نرسیده به
این فاجعه و افتضاح پایان دهید؟

خبر
فوتبال بانوان جام ملتهای آسیا

امروز ایران – هند
در نخستین دوئل

دختران فوتبال ایــران ،امــروز رقابتهای خود
را در جام ملتهای آسیا آغــاز میکنند .آنها
در اولین قدم نیز به دیدار هند میروند .شاید
آنها  10سال پیش از تقابل با یک میزبان در راه
المپیک خاطره خوشی نداشته باشند ،اما این
بار میخواهند از تقابل با میزبان مسابقات در
راه جام جهانی ،خاطره خوشی بسازند.
تیم فوتبال بانوان ایران در گروه  Aمسابقات با
هند ،چین و چینتایپه همگروه است .چین با
سابقه نایب قهرمانی دنیا ،یکی از قطبهای
فوتبال بانوان آسیا و جهان محسوب میشود
و چین تایپه نیز پیش از این سابقه صعود به
جام جهانی را داشته است .بنابراین فوتبال
بــانــوان ای ــران در ایــن گ ــروه کــار سختی
برای صعود خواهد داشت ،اما رویا
هیچگاه دست نیافتنی نیست.
پنجشنبه 30 ،دی ماه
هند  -ایران
چین  -چین تایپه
یکشنبه 3 ،بهمن ماه
چین تایپه  -هند
ایران  -چین
چهارشنبه 6 ،بهمن ماه
چین تایپه  -ایران
هند – چین

رضاییان به
پرسپولیس
نزدیکتر شد

گل محمدی که از
وضعیت باشگاهی
رضاییان مطلع شده
بود مذاکره مستقیم
با این بازیکن را
آغاز کرد و پس از
سه جلسه گفتوگو
برای بازگشت
بازیکن پیشین این
تیم توانست نظر
مثبت او را جلب کند.
رضاییان قرار است
بخش قابل توجهی از
مبلغ رضایت نامهاش
را پرداخت کند تا با
قراردادی جدید به
پرسپولیس بپیوندد.
او پس از انتخاب
اسکوچیچ ،دیگر
به جمع ملیپوشان
دعوت نشد.
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در حاشيه

ارزانترینبلیت
جامجهانی،
 ۲میلیونتومان
هواداران میتوانند
از امروز برای خرید
بلیتهای جام جهانی
قطر با قیمت هایی که
برای بازدیدکنندگان از
حدود  ۷۰دالر (حدود
 ۲میلیون تومان) شروع
میشود ،ثبت نام کنند
که یک سوم ارزانتر از
مسابقات جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه است.
ارزانترین بلیتها در
رده چهار فقط برای
ساکنان قطر ۴۰ ،ریال
قطر ( ۱۱دالر) خواهد
بود .قیمت بلیت در نظر
گرفته شده ارزان ترین
قیمت در جام جهانی از
زمان جام جهانی ۱۹۸۶
است.
فیفا قصد دارد
۵۰۰میلیون دالر از
سهم میزبانی و فروش
بلیت جام جهانی
کسب کند.

