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◾

◾عربستان سومین قربانی هندبالیستهای کشورمان

ملی پوشان هندبال کشورمان در رقابتهای هندبال
قهرمانی مــردان آسیا به مصاف تیم ملی عربستان
رفتند و در پایان با نتیجه ۲۰-۲۴پیروز شدند.تیم ملی
کشورمان در دو بازی گذشته نیز موفق شده بود تیم های
استرالیا و هندوستان را مغلوب کند.با این نتیجه تیم
ملی هندبال کشورمان در جایگاه نخست گروه دوم این
رقابتها و عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار گرفت.
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سال سی و پنجم

شماره 9728

◾

◾شرط عجیب استقالل برای جدایی رشید!
به گــزارش طرفداری ،رشید مظاهری بعد از یک نیم فصل
نیمکتنشینیقصدجداییازاستقاللراداردودراینبین
باشگاهفوالدبهعنوانجدیترینمشتریاوواردرقابتشده
است.استقاللبهباشگاهفوالداعالمکردهصدوررضایتنامه
ایــن بازیکن  5میلیارد خــرج برمی دارد ،ضمن اینکه این
دروازهبــان برای جدایی باید  4.5میلیارد مطالبات خود را به
اینباشگاهببخشد.آیامظاهریدراستقاللخواهدماند؟

◾

◾نامه رسمی پرسپولیس برای جذب شیمبا
بحث پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به لوسیانو پریرا مدتی
استکهبهراهافتادهاستوگفتهمیشودپرسپولیساقدام
خود را عملی و به باشگاه فوالد نامه رسمی ارسال کرد.فوالد
در ازای صدور رضایتنامه شیمبا ،مهدی شیری ،سعید
آقاییورضااسدیراازپرسپولیسمیخواهدکهبعیداست
قرمزهابااینپیشنهادموافقتکنند.فوالدبرایتقویتتیم
خوددرنیمفصلبهدنبالمعاوضهبازیکناستنهفروش.

آنسو فاتی

هوگو لوریس

دروازهبان فرانسوی تاتنهام قرارداد
خود را تا سال  2024تمدید کرد.
لوریس حاال به نوعی به اسطوره
باشگاه تاتنهام تبدیل شده و بازوبند
کاپیتانی این تیم را هم در اختیار دارد.

ستا
رگان ورزش

با قهرمانی
جواب تهمتها را میدهیم

◾

◾استرسهای کی روشی
وی در مــورد اخــاق کــی روش گفت:
او خیلی بــه بازیکنان اســتــرس وارد
میکرد .اگر اشتباه می کردیم تا یک
هفته استرس داشتیم .من در بازی
با قطر یک اشتباه کردم و او کنار خط
به من بد و بیراه میگفت .حتی توی
رختکن هــم بــا مــن دع ــوا ک ــرد .بــا این
حــال مشکل تیم ملی را مــن قبل از
اینکه گردن کی روش بیندازم متوجه
مدیریت میدانم.

◾

◾صداقت اسکوچیچ
وحید امیری ضمن تعریف از صداقت
اسکوچیچ در مورد رمز موفقیت این
مربی کم نام ونشان گفت :او ارتباط
دوستانه ای با کل تیم حتی تدارکات و
پزشکان برقرار کرده و بازیکنان راحت
بــا او مــی تــوانــنــد مشکالتشان را در
میان گذارند .رمز موفقیت او همین
صداقت و آزادی عملی اســت که به
بازیکنان تیم ملی داده است.

◾

◾راه هموار پیشرفت در پرسپولیس
وح ـیــد امــی ــری پ ـشــت پـ ــرده رف ـتــن به
پرسپولیس را خواسته پدرش دانست
و گفت« :همیشه بــرای پــدرم احترام
قائل هستم و همیشه بــا او مشورت
میکنم .با پــدر و مــادرم مشورت کردم
و رفتم پرسپولیس .ضمن اینکه خودم
هم معتقد بــودم راهه ــای پیشرفت در
پرسپولیس برایم هموارتر است.

◾

◾کنار عیسی
هافبکپرسپولیسازعیسیآلکثیربه
عنوان بهترین بازیکنی که کنارش بازی
کرده نام برد و گفت :در جام باشگاهها با
او خیلی ارتباط خوبی از نظر ذهنی و فنی
داشته است.ما با زبان لری با هم حرف
می زدیم و می گفتیم فکر کنیم تمام تیم
ماهستیم.همبایدحملهکنیموهمباید
دفاع کنیم .من در کنار بازیکنان دیگر
هم بازی کردم اما بار دفاعی روی دوش
من بــوده ولی کنار عیسی واقعا ًراحت
هستم.

هرگز کسی را به دالیل غیرفنی خط نمیزنم

قلم قرمز اسکوچیچ روی نام غفوری و رضاییان
دراگــان اسکوچیچ دیروز با صراحت در مورد
شایعات درب ــاره عــدم دعــوت غیر فوتبالی از
برخی از بازیکنان و مشکلش با وریا غفوری
گفت«:مشکلمنسبکبازی،نوعجایگیری
در دفاع و چگونگی کار دفاعی او است».
او پس از اینکه از مطالبات مالی ملی پوشان
حمایت کرد ،گفت« :از این فرصت میخواهم
استفاده کنم و از صحبتهایی که دربــارهام
گفته میشود ،گالیه کنم .القابی مثل
دالل و ...باشگاهها در نگاه ما یکسان
هستند و تفاوتی بین آ نه ــا قائل
نمیشویم .باید تأکید کنم بازیکنان
فقط به دالیل فنی دعوت میشوند
یا نمیشوند».
وی گـفــت« :ای ــن را هم
باید شفاف کنم که
ت ـمــام تصمیمات
دربـ ــاره بازیکنان
توسط من گرفته
مـ ـیش ــود و اگــر
ح ــس کـنــم ایــن
قــدرت را نــدارم،
ی ـ ــک روز هــم
اینجا نخواهم
مـ ـ ــانـ ـ ــد .ه ـمــه
م ــا جــایــزالـخـطــا
ه ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـیـ ـ ــم و

ضدحمله
دعوت از بازیکن حاشیهساز در گرو مجوز کمیته اخالق

تأخیر در اعالم لیست تیم ملی

میتوانیم این اشتباه را داشته باشیم اما من
بر این مسئولیت آگاه هستم .کسی نمیتواند
ما را تحت تأثیر قــرار دهــد یا بخرد» .بخش
بعدی صحبتهای اسکوچیچ جایی بود که
به صراحت نام وریا غفوری را آورد و در توضیح
گفت« :من واقعا ًاحترام فوقالعادهای برای
استقالل قائلم،همانطور کهبرای پرسپولیس.
اما در نهایت من مربی هستم و دیدی که من
به فوتبال دارم شاید متفاوت باشد .در
این مــورد به خصوص تمرکز من روی
کارهای دفاعی است .جدا از آن وریا
االن  35ساله است و حاال که موضوع
باز شد او در مصاحبهاش گفته بود که
مندرهربازی 11-12کیلومترمیدوم
اما این موضوعی نیست که
بــرای من اهمیت داشته
باشد».
او ب ــا اش ـ ـ ــاره ب ــه اســم
رضــای ـیــان ن ـیــز گفت:
«بـ ــا رامــی ــن رضــای ـیــان
هم همینطور ،با خود
او مشکلی ن ــدارم و به
همین د لـیــل انتخابم
شخص دیگری است.
ای ــن ه ــم ی ــک تصمیم
حـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـهای اس ـ ـ ـ ــت و
مسئولیتم این است».

حمیدرضا عرب دعــوت از محمد حسین کنعانی زادگــان نیاز
به تأیید کمیته اخالق فدراسیون فوتبال دارد و چنانچه این کمیته
حضور مدافع باشگاه االهلی قطر را تأیید کند ،او میتواند مانند
گذشته در اردوی تیم ملی حــاضــر ش ــود .احتمال حــذف مدافع
حاشیهساز از فهرست ملی پوشان از آن روز شایع شد که فایلی
منتسب بــه وی در فــضــای مــجــازی دســت بــه دســت شــد؛ فایلی
هنجارشکنانه که انضباط درون اردوی تیم ملی را زیر پا لگدمال
کرد .با این حال اما کنعانی زادگــان درصحبتهایی که به تازگی با
فدراسیون فوتبال داشته ،تأکید کرد این فایل متعلق به او نیست.
کنعانی زادگان که به خواست مقامات قضایی کشور تا روشن شدن
تکلیفش حق مصاحبه کــردن نــدارد و حتی مسئوالنی از پلیس
فتا به وی گفتهاند هیچ اظهارنظری دراین راستا نداشته باشد ،در
صحبتهایی که با مسئوالن فدراسیون فوتبال داشته مدعی شده
آن فایل صداگذاری است و او هیچ نقشی درآن ندارد.
درهمین راستا نیز شنیده میشود دو نفر از کسانی که اقــدام به
انتشار فایل صوتی منتسب به کنعانی زادگــان کردهاند ،به ترکیه
گریختهاند و پلیس اینترپل به دنبال آنها است تا این پرونده را به
سرانجام برساند .با این حال اما دراگان اسکوچیچ و دیگر همکارانش
دوست دارند کنعانی زادگــان را در بازی با عراق و امــارات در اختیار
داشته باشند .آنها حذف این بازیکن را به ضرر تیم ملی میدانند و
معتقدند اگر این بازیکن درخط دفاع نباشد ،تیم ملی با مشکالتی
مواجه میشود .اما اسکوچیچ نیز نمیتواند خودسرانه برای دعوت از
این بازیکن اقدام کند و قرار است شنبه جلسهای میان مسئوالن تیم
ملی فوتبال و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برگزار شود و مشخص
شود کنعانی زادگان میتواند در اردوی جدید تیم ملی حاضر شود
یا خیر .یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال که نمیخواست نامش
فاش شود به خبرنگار قدس اعالم کرد فدراسیون فوتبال میتواند تا
یکشنبه اعالم اسامی جدید بازیکنان تیم ملی را به تعویق بیندازد
واز این رو ما میتوانیم برای روشن شدن تکلیف کنعانی زادگان یک
روز دیگر نیز صبر کنیم.
حاال باید دید آیا کمیته اخــاق فدراسیون فوتبال که به نهادهای
باالدستی متصل است مجوز دعوت شدن این بازیکن به تیم ملی را
میتواند دریافت کند یا اینکه کنعانی زادگان تا روشن شدن تکلیفش
باید همچنان پشت خط بماند؟!
سرنوشت عجیب این روزهای مگوایر در یونایتد

سقوط گرانترین مدافع تاریخ
منچستر یونایتد در تقابل با برنتفورد موفق
شدبانتیجه 1-3حریفخود راشکست دهد.
با این حال گرانقیمت ترین مدافع تاریخ یعنی
هری مگوایر که در سال 2019با 87میلیون یورو
راهی اولترافورد شد ،در این مسابقه نیمکت
نشینی را تجربه کرد؛ چرا که رالف رانگنیک
از زوج رافائل واران و ویکتور لیندلوف در خط
دفاعی خود استفاده کرده بود.
کاپیتان شیاطین ســرخ کــه بــه تــازگــی از
مصدومیت دنده خود بهبود یافته  ،دو
بازی به عنوان بازیکن تعویضی مقابل
اســتــون ویــا و پــس از آن همین دیــدار
مقابل برنتفورد به میدان رفت .با این
حــال چند گ ــزارش در انگلیس
حکایت از آن دارد که ممکن
استنیمکتنشینیمگوایر
ادامه داشته باشد.
ب ـ ــر اســـــــاس گ ـ ــزارشه ـ ــا
رالــف رانگنیک در اوایــل
ژانــویــه به هیئت مدیره
منچستر یونایتد خبر
داده هری مگوایر ،آرون
ونبیساکا و لوک شاو
در فــرم خوبی بــه سر
نــم ـیبــرنــد .در واقــع
چــنــدیــن مسئله از
جمله مصدومیت

باعث شده این سه بازیکن از فرم خود فاصله
بگیرند و حاال نیمکتنشینی آنها در ادامه
فصل اصــا ًدور از انتظار نیست .همچنین
انتقادها از مگوایر نیز به اوج خود رسیده است.
به عنوان مثال یاپ استام به تازگی درباره این
بازیکنگفتهبود«:منچستریونایتدپولزیادی
برای او پرداخت کرده است .وقتی من او را در
لستر دیدم بازیکن خوبی بود .به عنوان
مثال می توانم بگویم وسلی براون در
محوطه جریمه بازیکن سریعتری
از او بود .وقتی شما برای منچستر
یونایتد بازی می کنید باید به برخی
شرایط را عادت کنید.
مــن فکر میکنم مگوایر
گاهی اوقات می خواهد
بــیــش از آن ــچ ــه از او
خــواســتــه مــی شــود،
ان ــج ــام دهـ ــد .گاهی
اوقات شما نیاز دارید
خــیــلــی راح ـ ــت ب ــازی
خـ ــودتـ ــان را ان ــج ــام
دهید» .با وجــود این،
بعید نیست در چند
بــازی آینده یونایتد نیز
شــاهــد نیمکتنشینی
گــرانتــریــن مــدافــع تاریخ
باشیم.

ارزش قائدی
چهار برابر شد

زیر ذرهبین

مرضیه موسوی -ایرنا

وحید امیری که در
یکی از برنامههای
ورزشـ ــی اینترنتی
حـ ــضـ ــور داشـــــت،
وقـ ــتـ ــی ب ـ ــا س ـ ــؤال
مجتبی جباری در
خــصــوص درگــیــری مــیــان کــی روش و
برانکو مواجه شد ،جواب داد :باالخره
کارلوس کی روش محبوبیت خودش را
در ایران داشت؛ یعنی مردم دوستش
داشــتــنــد .اب ــت ــدا کــســی ب ــا کـ ـیروش
مشکلی نــداشــت ،ولــی دقیقا ًزمانی
که با پرسپولیس وارد درگــیــری شد،
مشکالت را درس ــت ک ــرد .میتوانم
بــگــویــم ک ــی روش م ـیتــوانــســت با
سیاست بیشتری عمل کند.

◾

◾برانکوی جنتلمن
وی در مــورد برانکو هم گفت :او واقعا ً
جنتلمنبود.طوریکهوقتیمیخواستم
بروم ترکیه خجالت میکشیدم موضوع
را با او در میان بگذارم .او درس بزرگی به
من داد و با خوشرویی من را بدرقه و برایم
آرزوی موفقیت کرد.

دادگاه عالی ایتالیا محکومیت
مهاجم سابق میالن و برزیل را
به  ۹سال زندان به دلیل دست
داشتن در تجاوز به یک آلبانیایی
در سال  ۲۰۱۳تأیید کرد.

◾

◾جواب تهمتها
وی در م ــورد رفــتــن از پرسپولیس در
فصل جــاری هم گفت :چند پیشنهاد
داشتم .اما چون امسال برایم مهم است
میخواهم در پرسپولیس با ایــن همه
سختیها و فشارها که قهرمانیهای ما
را زیر سوال بردند با قهرمانی جواب تمام
تهمتهارابدهیم.تیممایکنیمفصل
بدونمدیرعاملوباایندریافتیوکیفیت
زمینتمریننمیتوانستاینجایجدول
باشد .وی در مــورد خطایی که در دربی
روی قائدی انجام داد و داورخطا نگرفت،
گفت:دلیلشبزرگنماییزیادقائدیبود
کهداورخطانگرفتچون فکر کرد قائدی
میخواهدگولشبزند.

خبر
روز

روبینیو

ستاره بارسلونا ،بار دیگر در دیدار
برابر اتلتیک بیلبائو مصدوم شد.او
از ناحیه ماهیچه دو سر ران پای
چپش دچار مصدومیت جدی شده و
احتما ً
ال  6هفتهای خانه نشین است.

وحیدامیری:درپرسپولیسمیمانم

شروع خوب تیم ملی بانوان در جام ملت ها

بــانــوان ایـ ــران در نخستین تــجــربــه حــضــور خ ــود در
ج ــام مــلـتهــا مــقــابــل هــنــدیهــا بــه تــســاوی صــفــر بر
صفر رسیدند و اولــیــن امتیاز تــاریــخ خــود را کسب
کردند.
در ایــن بــازی دروازه بــان تیم ملی بازیکن برتر زمین
بود .ایران فردا دومین بازی خود را مقابل چین برگزار
میکند.

الپوشانی آمار دقیق کروناییها

فدراسیونی
برای شائبه تراشیها

سینا حسینی ابتالی دسته جمعی بازیکنان
تیم فوتبال استقالل به ویروس کرونا شوک بزرگی
به کادر فنی این تیم و هواداران آنها بود ،البته در
لحظات نخست اعالم این خبر توسط رسانه ها ،
کمتر کسی این موضوع را واقعی میدانست اما با
مشخص شدن نتایج آزمایشهای متعدد و اعالم
نظر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال موضوع
ابتالی دسته جمعی بازیکنان استقالل تا حدودی
باورپذیر شد ،اما همچنان این ابهام وجود داشت
چرا اطالع رسانی دقیق در این خصوص صورت
نمیگیرد؟
عدم اطالع رسانی کافی از سوی باشگاه استقالل
و ســازمــان لیگ فرصت مناسبی را در اختیار
سودجویان در فضای مجازی قرار داد تا آنها از
این فرصت سوءاستفاده کنند و به معنای واقعی از
این ماجرا کاسبی خود را رونق دهند .کارشناسان و
منتقدان با انتقاد از رویه برخورد مسئوالن سازمان
لیگ ،عدم اطالع رسانی صحیح در این خصوص
را بــزرگتــر یــن نقطه ضعف سیستم مدیریتی
توصیف کــردنــد و مدعی شدند اگــر مسئوالن
ســازمــان لیگ ،کمیته پزشکی و رواب ــط عمومی
فدراسیون به شکل شفاف در این باره اظهارنظر
میکردند شاید صدها خبر مرتبط اما بی سند
و مــدرک منتشر شده در فضای مجازی منتشر
نمیشد.
ولــی مسئوالن فدراسیون فوتبال مثل همیشه
مقررات و آیین نامههای موجود را بهانه قرار دادند
و ادعــا کردند اطالعات مرتبط با این حــوزه کامال ً
محرمانه است و هیچ کسی نباید در خصوص
ایــن مسائل اظهارنظر کند ،در حالی که امــروز
در دنیای فوتبال و ورزش هیچ محدودیتی برای
معرفی بازیکنانی که مبتال به ویروس کرونا شدند
وجود ندارد ،مثال ًوقتی بازیکنی نظیر لیونل مسی
و رونــالــدو به ایــن بیماری مبتال شدند بالفاصله
با اعــام این موضوع از سوی باشگاه های طرف
ق ــرارداد آ نهــا دوران قرنطینه بازیکنان آغــاز شد
تا مراحل درمــان سپری شــود ،به همین دلیل نه
شایعه ای در این رابطه به وجود آمد ،نه شائبه ای
که عده ای بخواهند با استناد به آن آرامش حاکم
بر جامعه را مختل کنند .اما در فوتبال ایران از آنجا
که همه چیز برعکس است این خبر معمولی نه
تنها اطالع رسانی نشد ،بلکه به شکلی مرموزانه و
پلیسی مخفی ماند تا صدها شایعه در این رابطه
شکلبگیرد.

خبر

امروز پرسپولیس – فوالد
در آزادی

در حالیکه به دنبال شبیخون اُمیکرون به اردوی
استقالل ب ــازی تیم صدرنشین مقابل ه ــوادار
چهارشنبه برگزار می شود اما بازی های امروز لیگ
برتربرایاستقاللیهابسیارمهماست.بهخصوص
نبردفوالدوپرسپولیسدرآزادی.مردانیحییکهبا
بحرانبیپولیدستوپنجهنرممیکنندجدیترین
تعقیبکننده صدرنشین هستند .پیروزی در این
بازی سخت می تواند موتور سرخ ها را برای سبقت
گرفتن از رقیب سنتی در صدر راحسابی گرم کند.
پرسپولیسیها در بازی رفت با سه گل فوالدی که
توسط ویسی رهبری می شد را در اهواز شکست
دادند .اما این فوالد آن فوالد نیست.نکونام از فوالد
تیمی گردن کلفت ساخته که حاال باید در آسیا هم
ازاعتبارفوتبالمادفاعکند.دردیگربازیمهمامروز
همسپاهانکهبعدازکناررفتنازجامحذفیتحت
فشار است باید در رفسنجان به میهمانی مسی
بــرود که تیمی مرموز و زهــردار اســت .نویدکیا اگر
دستخالیکویرراترککندبایداحتماال ًچمدانش
را جمع کند .توقف هر کــدام از دو تیم سپاهان و
پرسپولیس در عصر امروز قند در دل آبی ها آب می
کند.سایربازیهایاینهفتههمیکشنبهودوشنبه
برگزارمیشود.
شنبه 2بهمن
مس رفسنجان – سپاهان ساعت15
پرسپولیس  -فوالد خوزستان ساعت18
یکشنبه 3بهمن
ذوب آهن و صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک و پدیده
نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران
تراکتور و گل گهر سیرجان
دوشنبه 4بهمن
فجر سپاسی شیراز و نساجی مازندران

صفحه فوتبال
«میرکاتو» امارات اعالم
کرد باشگاه سلتیک
اسکاتلند پیشنهاد
جدیدش با مبلغ
 4/5میلیون یورو برای
جذب مهدی قائدی
ستاره ایرانی شباب
االهلی ارائه کرده است.
این باشگاه اسکاتلندی
حاضر است  17میلیون
درهم امارات را به جیب
شباب االهلی واریز
کند تا این پدیده ایرانی
را به لیگ این کشور
منتقل کند .قائدی
تابستان گذشته با
مبلغ  1/2میلیون یورو
با قراردادی پنجساله
از استقالل به شباب
االهلی پیوست .پس از
گذشت  6ماه ارزش این
بازیکن ایرانی نزدیک به
چهار برابر شده است.
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ورزش

در حاشيه

گلمحمدی:
ورزشگاه
برنابئوراکه
نخواسته
بودیم
سرمربی پرسپولیس
درباره مشکالت مالی
گفت :بحث ما مالی
نیست ،بحث بیتفاوتی
است .بعد از قهرمانی
این اتفاق زیاد رخ داد.
االن دنبال حداقلها
هستم .ما استادیوم
برنابئو را نخواستیم.
فقط زمین تمرین
مناسب داشته باشیم
و پرداختیها هم انجام
شود .برخی میگویند
ما پولکی هستیم اما
همه زندگی خودمان را
گذاشتیم.

