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◾

◾بازیکن کامرونی تراکتور دیپورت شد
«سرج لوکو» بازیکن اهل کامرون که در تاریخ  16آبانماه
بــرای حضور در تستهای پزشکی و عقد ق ــرارداد با
تیم تراکتور وارد تبریز شــده بــود ،به دلیل مشکالت
قلبی در تستهای پزشکی ایفمارک رد و نتوانست با
تراکتوریها قرارداد امضا کند .کمیسیون پزشکی نیز
سالمت این بازیکن کامرونی را تأیید نکرد تا سرج لوکو
بدون عقد قرارداد با باشگاه تبریزی به کشورش بازگردد.

 16ربیعالثانی 1443

 22نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9677

◾

◾طارمی اشک خانواده کونسیسائو را درآورد!
پــورتــو در یکی از دی ــداره ــای جــام حــذفــی بــه مصاف
فیرنسی رفت و  ۵بر  ۱پیروز شد .طارمی در دقیقه ۷۱
یک پنالتی گرفت و آن را به فرانسیسکو کونسیسائو
پسر سرمربی داد تا او هم نخستین گل خود را در این
تیم به ثمر برساند .فرانسیسکو بعد از این گل در آغوش
پدرش قرار گرفت و مــادرش هم که روی سکوها بود از
خوشحالی گریه کرد.

ژاوی هرناندز

ستا
رگان ورزش

◾

◾استقالل گرانترین تیم ایران
براساس اعــام سایت ترانسفر مارکت استقالل با
ارزش  12.58میلیون یــورو گــران ترین تیم به شمار
میآید.
پرسپولیس با ارزش  11.35میلیون یورو در رده دوم قرار
دارد .تیمهای فوالد ،گل گوهر و سپاهان به ترتیب در
رده سوم تا پنجم ارزشمندترین تیمهای فصل جدید
قرار دارند.

لیونل مسی

سرمربی جدید بارسا از کسب پیروزی
در دربی کاتالونیا خوشحال بود ولی
تأکید کرد بارسا برای بهتر شدن باید
بسیار تالش کند.این نخستین حضور
ژاوی روی نیمکت بارسا بود.

 40سال است در این ورزش
آقای جهان هستیم

هـ ـ ـ ـ ــادی رضـ ــایـ ــی
ســرمــربــی تـیــم ملی
وا لـ ـیـ ـب ــال نشسته
ای ـ ـ ـ ـ ـ ـران کـ ـ ــه ب ـعــد
از قـ ـه ــرم ــا ن ــی در
پــارال ـم ـپ ـیــک 2020
توکیو ،گالیههایی را نسبت به شرایط
تیم ملی و عدم توجهها به آن داشت،
دیروز در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان
پارالمپیک توکیو حاضر شد؛ او در جمع
خبرنگاران دربــاره مراسم برگزار شده،
گفت :فکر میکنم سنت خوبی باشد،
تجلیل از ورزشکارانی که سالها زحمت
کشیدند ،چون برای یک پارالمپیک باید
چهار ســال زحمت بکشی کــه اینبار
به واسطه کرونا پنج سال شد؛ دوری از
خانواده ،زجرهای بدنی ،وزن کم کردن،
تمرینات م ــداوم و  ...بــه هــر حــال این
تجلیل خداقوتی به ورزشکاران است.
رض ــای ــی دربـ ـ ــاره افـ ـتـ ـخ ــارات بــدســت
آمــده بــرای تیم ملی والیبال نشسته
گفت :برنامهریزی مدون در چند دهه
انجام شــده ،از سال  1364که تیم ملی
قهرمان جهان شــده ،هیچگاه تیم ملی
از روی سکو پایین نیامده و همیشه
هم سکوی باالترین را داشته اســت و
بــه ایــن افتخار خــارج از کشور بیشتر
از داخــل کشور ما اهمیت میدهند!

در هر صورت این برنامهریزی فدراسیون
جانبازان در قبل و کمیته پارالمپیک در
حال حاضر دارند انجام میدهند ،خیلی
مهم است که ثبات مالی داشتیم .تغییر
افــراد و تغییر سنی تیم را داشتیم اما
ثبات مدالی بوده است.
او ادامـ ــه داد :ب ــدون اغـ ــراق میگویم
ورزش ـکــارانــی کــه در والـیـبــال نشسته
ایران حضور دارند ،به اندازه تمام جهان
هستند! یعنی اگر  5هزار نفر ورزشکار
در ایــران مشغول به فعالیت هستند،
در کل جهان هم همینقدر هستند،
این گسترش والیبال نشسته است که
سبب ثبات قهرمانی میشود.

◾

◾مسئله استعفا
هــادی رضایی در واکنش به استعفای
خــود از سرمربیگری تیم ملی والیبال
نشستهگفت:مناستعفاندادهام،بلکه
قراردادم تمام شد!
م ــن از خـ ــانـ ــواده ایـ ــن رش ـتــه ورزشـ ــی
هـسـتــم ،بـحــث ای ــن اس ــت کــه وظیفه
قهرمانی خیلی سخت ا س ــت؛ چون
باید برنامهریزی شدیدتری میشد.
سرمربی پرافتخار ورزش ایران در تکمیل
تهــای خ ــود گ ـفــت :شـمــا چه
صـحـبـ 
انتظاری داریــد مــدا لهــا تــداوم داشته
باشد ،در حالیکه 6سال است قهرمانی

جهانفوتبال
زیدان ،بالن ،لوپتگی یا ...

خداحافظی سولسشر با شیاطین

◾

دستیاراسکوچیچ:

توقع ارتش  ۸۵میلیونی از تیم ملی باالست

ماریو تات ،دستیار اسکوچیچ
که در بازی اخیر تیم ملی فوتبال
ای ــران مقابل ســوریــه بــه دلیل
محرومیت دراگــان اسکوچیچ
وظیفه هدایت تیم ملی را برعهده داشت،
گفتوگویی بــا سایت «الی ــک متکوویچ»
کرواسی داشته است که در زیر میخوانید.
پیشنهاد ایــران :در سال  ،2004زمانی که
مدرسوعضوکمیسیوننهاییاعطایدیپلم
در آکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال کرواسی
( )NHSبــودم ،با دراگ ــان در پــروژه «Rijeka
 »Jumpsآشنا شدم .از آن زمان به طور مداوم
با هم در تماس هستیم .حدود  9ماه پیش
دعوت دوست قدیمیام برای پیوستن به او
که در آن زمان مأموریت غیرممکن نجات
غــول زمین خ ــورده آسیایی یعنی ایــران
رسید و شک نکردم که باید آن پیشنهاد
را بپذیرم.
مـ ــردم سـ ـرافـ ـراز:ایـ ـران
بـ ــه عـ ــنـ ــوان ی ــک ــی از
مــیــهــمــاننــوازتــریــن
کشورهای جهان،
سرزمین مردمانی
خونگرم و سرافراز
ش ـ ــن ـ ــاخ ـ ــت ـ ــه
میشود،بنابراین
سازگاریبرایمن
آسانبود.

کوریره دلو اسپورت نوشت مورینیو
و ستاره رم  ،نیکولو زانیولو دوشنبه
هفته گذشته مشاجره لفظی با یکدیگر
داشتهاند .ستاره ایتالیایی از نقشی که
زیر نظر مورینیو دارد رضایت ندارد.

ک ـشــور ب ــرگ ــزار ن ـشــده اسـ ــت؟ آی ــا فکر
میکنید تــداوم دارد؟ پس این مسئله
بودجه میخواهد و اینکه سرمایهگذاری
انجام شود .من استعفا ندادم و در کنار
ورزش هستم.

◾پیشنهادهایخارجی
رضایی دربــاره اینکه آیا پیشنهادهای
خارجی هم دارد ،پاسخ داد :پیشنهاد
خارجی دارم اما نمیروم؛ من ایرانیام و
ایران بودهام ،نمیدانم این چه ذهنیتی
است ،شاید به خارج بروم اما برای تفریح
میروم و برای مسابقه نمیروم.
هـ ــادی رضــایــی در تـشــریــح افـتـخــارات
بدست آوردهاش گفت :من  9دوره در
پارالمپیک حضور داشتم و در تمامی
مسابقات جهانی هم شرکت کردهام ،در
 9پارالمپیکیکهبودمهفتطالودومدال
نقرهگرفتم؛سهطالرابهعنوانکاپیتانتیم
ملیبدستآوردمودرآتاالنتاخداحافظی
کردم و بعد از آنهم چهار طال و دو نقره در
کسوتسرمربیکسبکردم.
اینکه اسطوره باشم و  ...شعار است،
امــا به نظر من در ایــن ورزش 40 ،سال
اسـ ــت ک ــه آقـ ــای ج ـهــان هـسـتـیــم امــا
ک ــار و ک ــار میطلبد و بــرنــام ـهر یــزی تا
بـتــوانــد ای ــن اف ـت ـخــارات تـ ــداوم داشته
باشد.

ایــران ـیهــا از نظر ذهنیتی کــامــا ًشبیه ما
هستند و همین روی سازگاری آسانتر من
تأثیر داشت.
جام جهانی درآسیا:مسابقات انتخابی جام
جهانی در قاره آسیا طوالنی و بسیار سخت
است؛ چون بیش از 40کشور از این منطقه از
جهان در آن شرکت دارند .میتوان گفت که
صعود ایران به جام جهانی  2022قطر قطعی
شده است.
تــوقــع ب ــاال :تیم ملی ایـ ــران در یــک سال
گذشته از رده  33جهانی بــه  21جهانی
صعود کرده است ،جایگاهی که ایران را
به یک تیم جهانی بسیار جدی و
بهترین تیم فوتبال آسیا تبدیل
میکند .توقع همه ما و همچنین
ارتـ ــش پــرشــمــار ه ـ ـ ــواداران 85
میلیونی تیم ملی باالست و همه
معتقدند که میتوان در جام جهانی
 2022نتیجه خوبی گرفت.
ن ــب ــرد بـ ــا کـ ــرواسـ ــی:ایـ ــن
احتمال وجــود دارد که در
ج ــام جــهــانــی بــا کــرواســی
م ــص ــاف کــنــیــم .ایـ ــن یک
بـ ــازی خ ــوب و نــتــیــجـهاش
نــامــشــخــص خ ــواه ــد ب ــود،
حــتــی اگ ــر ک ــرواس ــی تیمی
بهتر به لحاظ ردهبندی فیفا
باشد.

منچستر یونایتد در ادامــه روند کابوس وار و ناامیدکننده خود طی
هفتههای اخیر با نتیجه باورنکردنی و عجیب  1-4برابر حریف پایین
جدولی یعنی واتفورد شکست خــورد؛ موضوعی که حاال اولــه گنار
سولسشر را در آستانه برکناری از هدایت شیاطین سرخ قرار داده
است.
معدود ه ــواداران یونایتد در پایان مسابقه به انتقاد از اولــه گونار
سولسشر ،سرمربی نــروژی این تیم پرداخته و خواستار جدایی او
شدند .اما برونو فرناندز ،هافبک پرتغالی یونایتد به این رفتار هواداران
واکنش نشان داده و فریاد زد فقط نباید سرمربی تیم را سرزنش کرد و
بازیکنان نیز در رقم خوردن این نتایج نقش داشته اند .سولسشر که
انتظار چنین حمایتی را از بازیکن تیم خود نداشت ،به سمت برونو
فرناندز رفته و او را در آغوش گرفت .در ادامه اوله گونار سولسشر به
سمت هواداران رفته و با ژست دستان خود به نوعی از آنها دلجویی
و عذرخواهی کرد .برخی این واکنش را به نوعی خداحافظی سرمربی
نروژی بعد از سه سال با هواداران تیم میدانند .با نتایج افتضاح فصل
جــاری ،دیگر تقریبا ًتردیدی در مورد جدایی اوله گونار سولسشر از
یونایتد وجود ندارد و احتماال ًحمایت بازیکنانی چون برونو فرناندز نیز
از او اثربخش نخواهد بود.
اما او در کنفرانس مطبوعاتی گفت« :این یک چالش بزرگ برای همه
است .من برای باشگاه و با آن کار میکنم .ما ارتباط خوبی داریم و اگر
قرار باشد باشگاه کاری انجام دهد ،این گفتوگو بین خود ماست نه
من و شما .من کامال ًهواداران را درک می کنم .ما از این شرایط خجالت
میکشیم .من به خودم اعتماد دارم و میدانم که می توانیم شرایط را
تغییر دهیم».
در حال حاضر مهم ترین دغدغه مدیران یونایتد انتخاب جانشین
برای اوله گونار سولسشر در ادامه فصل است .زین الدین زیدان در
مقطع فعلی عجله ای برای بازگشت به عرصه سرمربیگری نــدارد و
مدیران منچستریونایتد تالش می کنند تا بتوانند نظر این سرمربی
فرانسوی را تغییر دهند .دارن فلچر و مایکل کریک در دیدار حساس
و تعیین کننده مقابل ویارئال در لیگ قهرمانان سکان هدایت یونایتد
را بر عهده خواهند داشت تا مدیران باشگاه از فرصت الزم برای یافتن
یک سرمربی باکیفیت برای نیمکت این تیم برخوردار باشند.در ساعات
اخیر احتمال حضور لوران بالن ،مدافع سابق یونایتد و البته سرمربی
فعلی الریان قطر نیز روی نیمکت یونایتد مطرح شده است .همچنین
اخباری در مورد احتمال حضور خولن لوپتگی نیز روی نیمکت یونایتد
مطرح است.

استقالل  یک دست خط قدیمی رو کرد

امید آبیها به کاهش غرامت استراماچونی

سیناحسینی بهنظرمیرسد
استقالل این شانس را دارد که به
واسطه برخی مستنداتی که در
اختیار دارد حکم بدوی از سوی
فیفا را نقض کند .مسئوالن استقالل در این
مدت تالش کردند با سرمربی ایتالیایی وارد
مــذاکــره شوند تــا مــوضــوع رفــع و رجــوع شــود،
امــا طــرف ایتالیایی به بهانههای مختلف هر
بــار از مذاکره طفره میرفت تا همانند مارک
ویلموتس بلژیکی بتواند غرامتی سنگین از
باشگاه استقالل دریافت کند! حدود دو هفته
پیش جلسه آنالین رسیدگی به اعتراض
اسـتـقــال بــه حـکــم صـ ــادره بــرگــزار
شد که در اوج ناباوری مدیرعامل
وقت استقالل که در زمان جدایی
استراماچونی مسئولیت مدیریت
این باشگاه را برعهده داشــت ،در
جلسه حضور نیافت تا ابهامات
فـ ــراوانـ ــی در ایـ ــن خـصــوص
شـ ـک ــل گ ـ ـیـ ــرد ،امـ ـ ــا بــه
نـظــر مــیآی ــد ب ــا وج ــود
غـیـبــت امیرحسین
فتحی ،طــرف ایرانی
مستندات جدیدی
را ب ــه دادگـ ـ ــاه عالی
ورزش ارائ ــه ک ــرده تا
بتواند حکم صــادره
را به عبارتی بشکند.

خبر
روز

مورینیو

طلسم عجیب فوق ستاره آرژانتینی
پاری سن ژرمن در این تیم سرانجام
شکست .مسی بعد از  190روز موفق
شد در بازی های لیگ فرانسه دروازه
را باز کند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران:

◾

◾دو مربی پدیده اخراج شدند
بعد از حضور اکبر میثاقیان تغییراتی در کادرفنی
این تیم صــورت گرفت اما سیروس سنگچولی مربی
دروازهبانان این تیم و عماد مهاجری در این تیم ماندگار
شدند که حاال گفته میشود با نظر میثاقیان این دو
مربی از جمع پدیدهایها جدا شدند تا به نظر برسد
همچنان قرار نیست این تیم مشهدی به آرامش برسد
و به کار خود ادامه دهد.

در ایــن جلسه فریبرز مـحـمــودزاده به عنوان
مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ
نیز در نقش شاهد حاضر شد و به ســؤاالت
قاضی پــرونــده پاسخ داد ،پس از ایــن جلسه
گفته م ـیشــود احـتـمــال تغییر حکم وجــود
دارد؛ چرا که استقالل برگهای دستنویس از
استراماچونی دارد که خواستار کاهش مدت
زمــان ق ـرارداد خود شده بود و عنوان کــرده بود
چنانچه پول مدنظرش تا مدت اعالم شده به
حساب او واریــز شــود ،آمادگی دارد دوبــاره در
استقالل مسئولیت فنی را برعهده گیرد .حاال
این اسناد و برگ دستنویس استراماچونی به
امضای او به همراه اظهارات شهود حاضر
در جلسه به قاضی ارائــه شــده و قاضی
پرونده قــرار است پس از بررسی تمامی
م ــوارد در ایــن خـصــوص تصمیمگیری
کند .از طرفی به دلیل مفتوح بودن پرونده
در دادگاه عالی ورزش امکان تشریح بیشتر
در خصوص مباحث مطرح شده در
جلسه رسیدگی بــه اعتراض
باشگاهاستقاللوجودندارد،
چـ ــون مـمـکــن اسـ ــت تیم
وکالی استراماچونی طرف
ایرانی را متهم به افشای
مـ ــوارد مـحــرمــانــه کنند و
قاضی پرونده با استناد به
ایــن اتفاقات استقالل را
محکومکند.

ضدحمله

هیچ ارگانی زیر بار مسئولیت نمیرود

بازگشت تماشاگران در مه

سینا سپهر حاال که واکسیناسیون عمومی انجام
شده و بخش قابل توجهی از مردم دو نوبت واکسن
خود را تزریق کردند ،میتوان به بازگشت هــواداران
به سکوها به شدت امیدوار بود ،اما به شرط اینکه
پیش نیازهای این حرکت بــزرگ به درستی رعایت
شود.سراسیمگی مسئوالن وزارت بهداشت در
صدور مجوز ورود تماشاگران به استادیوم آزادی و
عدمکنترلصحیحسازمانلیگوعواملبرگزاریاین
مسابقه میتوانست یک فاجعه بزرگ را رقم زند ،که
به خیر گذشت ،اما اتفاقات تلخ روی داده در ورزشگاه
آزادی میتواند یک زنگ خطر جدی به مسئوالن
تصمیمساز و عوامل برگزاری رقابتهای فوتبال باشد
که اگر مراقبت الزم صورت نگیرد ،بدون شک تهدید
بزرگی در کمین هواداران فوتبال است!
اینکه در چشم بر هم زدنی تصمیم به ورود هواداران
گرفتهشود،طبیعیاستچنینتبعاتناخوشایندی
را به دنبال داشته باشد ،در حال حاضر هیچ گونه
زیرساختی برای کنترل صحیح هواداران وجود ندارد،
نظارتیبرنحوهنشستنهوادارانرویسکوهانیست،
بــه همین دلیل بــه هیچ عـنــوان نمیتوان موضوع
فاصلهگذاری اجتماعی روی سکوها را به درستی به
اجرادرآورد،ازطرفینحوهکنترلافراددرزمانورودنیز
باناهماهنگیهایبسیارزیادیروبهرواستوممکن
است این اتفاق تالشهای شبانه روزی کادر درمان در
جهت مبارزه با کرونا را به کلی از بین ببرد.
و از همه بدتر اینکه هیچ یک از مسئوالن مرتبط با
این فرایند حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند ،به
شکلی که مجموعه آزادی مسئولیت را به گردن یگان
ویژه و عوامل انتظامی میاندازد ،آن ها نیز قوانین
سازمان لیگ را دچار عیب و ایراد میدانند و در نهایت
سازمان لیگ تقصیر را به گردن وزارت بهداشت و
درمان میاندازد.
از این رو نیاز است مسئوالن با ایجاد سیستم نظارتی
کامل و نگارش شیوه نامه ای واحد از وقوع یک فاجعه
بزرگ جلوگیری کنند؛ چون مطمئنا ًکرونا تمام نشده
و همچنان سالمت جامعه به ویژه هواداران فوتبال را
تهدیدمیکند.

منهایفوتبال

مرادی در
آستانه جدایی
از استقالل

بابک مرادی که
به گفته خودش با
استقالل قرارداد
سفید امضا کرده
بود تا در تیم مورد
عالقهاش حضور
داشته باشد از نیمکت
نشینی و دور بودن
از ترکیب ناراضی
است و در گفتوگو
با کادرفنی خواستار
جدایی شده و به
مجیدی اعالم کرده
که در صورت تداوم
این شرایط حاضر
است استقالل را
با نامه عدم نیاز
سرمربی ترک کند.
اکنون باید بود و
دید این سرمربی
چه تصمیمی برای
بازیکن ناراضی خود
خواهد گرفت.
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ورزش

در حاشيه

داورزنی :دیگر جایی نمیروم

نجاری که
رئیس فدراسیون شد

از حدود سال  66وارد مدیریت در ورزش شده و
سلسله مراتب را طی کرده است؛ مدیرکل تربیت
بدنی استا نهای کردستان ،خراسان ،سمنان و
کرمانشاه را در کارنامه دارد .مشاور و هماهنگ
کننده و مدیرکل امور استان های سازمان تربیت
بدنی بــوده ا ســت .ریاست فدراسیون چوگان و
ســوارکــاری را برعهده دا شـتــه و مدیریت عامل
باشگاههای ورزشــی مختلف را در کارنامه کاری
خ ــود دارد .همچنین بیشترین ا فـتـخــار را در
فدراسیون والیبال بدست آورده است .معاونت
وز یــر ورزش در دولــت دوازده ــم هم جــزو کارنامه
ک ــاری وی اس ــت .مـحـمــدرضــا داورزن ـ ــی ،رئیس
فدراسیون والیبال این روزها دغدغهاش حمایت
از مربیان ایرانی و موفقیت با آ نهــا در المپیک
پیشرو است.در ادامه متن صحبتهای رئیس
فدراسیون والیبال را میخوانید:
هم درس میخواندم و هم نجاری میکردم و جنگ
سبب شد وارد سپاه شوم.
نمیتوان فدراسیون را با ساختار دولتی اداره کرد.
دولت باید بر فعالیتهای فدراسیونها نظارت کند؛
نه دخالت.
از بین  32مربی بــه ســه مربی رس ـیــدم .پرندی،
آناستازی و والسکو گزینههای من بودند خودم
والسکو را انتخاب کردم.
قبول ندارم که انتخاب آلکنو اشتباه بود .امضا و
اظهارنظر اعضای کمیته فنی موجود است .اگر ما
شرایطی را فراهم میکردیم که او زودتر با تیم کار کند،
بازیهای تدارکاتی و رسمی بهتری را قبل از المپیک
انجام دهد ،شاید نتایج تغییر میکرد.
حضرت آقا من را نگاه کردند و گفتند که حواستان
به والیبال هست؟ شب قبل از آن تیم ما با آمریکا
بازی کرده بود و بازیاش هم واگذار کرده بود .ایشان
فرمودند یکی دو سالی است که والیبال افت کرده و
بیشتربهآنبرسید.برایهمینهیچمنصبوپست
دیگری در مدیریت اجرایی ،برایم آن انگیزهای که االن
والیبال دارد را ندارد.
عطایی به کارش در تیم ملی ادامه میدهد و فعال ً
سرمربی خارجی نمیآوریم.

بازگشت
پولکالدرون
بهمبدأ
پرسپولیس از انتقال
مطالبات  580هزار
دالری کالدرون و 95هزار
دالری خواکین (بهعالوه
 5درصد سود سالیانه)
به حساب این مربی
آرژانتینی در کشور
سوئیس خبر داد.
اتفاقی که با گذشت
 11روز هنوز به نتیجه
نرسیده است.بخشی
از مطالبات حدود 700
هزار دالری کالدرون و
دستیارش به حساب
این مربی نشسته،
اما بخش دیگری از
این مبلغ به دلیل
مشکالت موجود بر سر
انتقال پول از ایران به
خارج از کشور ،دچار
مشکل شده و باشگاه
پرسپولیس در تالش
است این پول بار دیگر
به حساب مبدأ بازگردد
تا دوباره پول را از طریق
دیگری به حساب این
مربی آرژانتینی انتقال
دهد.

