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◾

◾ ۲۰بازیکن در اردوی تیم ملی فوتسال
از سوی محمد ناظم الشریعه  20بازیکن به اردوی تیم
ملی برای دیدار با ایتالیا دعوت شدند که عبارتاند
از :آقاپور ،درخشانی ،کدخدایی  ،کریمی ،مسعود
یــوســف ،عباسی ،محمدی ،حــس ـنزاده  ،عظیمی،
جامدی  ،رحیمی  ،اسد شیر  ،رفیعیپور ،عظیمی،
شجری  ،گمرکی ،نعمتیان ،باقر محمدی ،جــوان و
رستمی.

ستا
رگان ورزش

 2جمادیاالول 1443

 7دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

شماره 9690

◾کمک  ۲میلیون دالری  AFCبه ایران
کنفدراسیون فوتبال آسیا در برنامههای جدید خود
کمک  ۲میلیون دالری را بــرای فدراسیونهای عضو
خود از جمله ایران در نظر گرفته است که توسط کمیته
اجرایی  AFCدر هشتمین جلسه خود در  ۲۱نوامبر
 ۲۰۲۱تصویب شده است .فدراسیونهای عضو موظف
هستند تا سال  ۲۰۲۳یک برنامه راهبردی چهار ساله
داشته باشند.

زالتان ابراهیموویچ

ستاره میالن ،عالقهمند است قراردادش
را با این تیم تمدید کند«.باید به میالن
فشار بیاوریم که قراردادم را تمدید کنم.
امیدوارم که مدتی طوالنی در میالن
بمانم».

قوچان نژاد :به لیگ ایران میآیم

چهار گوشه دنیا
با «گوچی»

حکیم زیاش

وینگر جوان چلسی تأیید
کرد دوست دارد روزی دوباره
پیراهن آژاکس را به تن کند.
حکیم زیاش تا سال  2025با
چلسی قرارداد دارد.

جواد رستمزاده هفته گذشته سایت ترانسفرمارکت ادعا
کرد رضا قوچاننژاد که مدتی است بدون تیم مانده ،از فوتبال
خداحافظی کرده است .اما مهاجم سابق تیم ملی ایران این
ادعا را رد میکند.
«خبر درستتر این است که از فوتبال بــازی کــردن در اروپا
خداحافظی کردهام اما از فوتبال نه .هدفم این است که بازی
در لیگ ای ــران را هم تجربه کنم و یک روز به امید خــدا به
ایران بیایم» .قوچان نژاد که با گل تاریخی اش مقابل

1987

زندگیشخصیآقایگوچی
رضا قوچاننژاد نورنیا شهریور ۱۳۶۶در یک خانواده ورزشی در مشهد
به دنیا آمد .نام مستعارش در کشور هلند و بلژیک گوچی ()Gucci
است و سابقه عضویت در تیم زیر  ۱۹سالههای هلند را دارد .در دوران
کودکی به همراه خانوادهاش به هلند مهاجرت کرد .دانش آموخته
رشتهعلومسیاسیاست.همسرویسَ روینبیاتخواهرسارهبیات
بازیگر سینماست .وی پسری به نام «دوران» دارد .میتواند حداقل
به چهار زبان انگلیسی ،هلندی ،فرانسوی و آلمانی حرف بزند .او
ایتالیایی و پرتغالی نیز خوانده و میتواند ویولن بنوازد.

2005

کنارکرایوف

در سال  ۲۰۰۵به باشگاه هیرنفین پیوست.سپس به عنوان
یک آماتور به گواهد ایگلز پیوست اما در سال ۲۰۱۰با کامبور
قـراردادی  ۲٫۵ساله بست .مقابل ویندام ۹ ،ثانیه بعد
از ورودش گلزنی کرد .گل او به سریعترین گل تاریخ
لیگهلندتبدیلشدونامشدرکناریوهانکرایف
افسانهای قرار گرفت .رضا در سال  ۲۰۱۱به
سنتترویدن بلژیکپیوستوسپسبه
همراهلیژدرلیگقهرماناناروپابازیکرد.

2014

افتخارچارلتوناتلتیک
در سال  ۲۰۱۴با قــراردادی دو و نیم ساله به لیگ برتر
انگلیس و باشگاه فوتبال چارلتون پیوست .او پس
از کریم باقری دومین ایرانی است که برای چارلتون
بــازی کــردهاســت .گوچی اولین و تنها بازیکن
باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک است که
در جام جهانی فوتبال موفق به گلزنی
شــدهاســت .او نخستین گل خود
را در سال  ۲۰۱۴مقابل باشگاه
فوتبال لیدز یونایتد به زیبایی
هرچه تمام تر به ثمر رساند.

بیرانوند:

امیدوارم رکوردم را بشکنم

◾

◾غفوری همچنان غایب استقالل
غفوری که به دلیل آسیب دیدگی به بازی با پرسپولیس
نرسید قطعا ًدر دو دیدار آینده تیمش حضور نخواهد
داشت.
این بازیکن به دلیل مصدومیت از ناحیه دوقلوی پا
به دیــدارهــای آینده ایــن تیم مقابل پیکان و سپاهان
نمیرسد و وضعیت وی برای بازی جام حذفی مقابل
نود ارومیه نامشخص است.

دروازهبــان تیم ملی فوتبال میگوید که نتایج این تیم گویای عملکرد
اسکوچیچ است و نه تنها نباید از این مربی انتقاد شود بلکه باید
تعریف و تمجید نیز صــورت گیرد .او در گفتوگو با تسنیم ،به
پرسشها پاسخ میدهد.
بواویشتا :فکر میکنم اوضاع تیم در آینده بهتر شود و بتوانیم
به ردههــای باالتر برویم .هفته آینده هم یک بازی سخت با
اسپورتینگ داریم.
رکــورد پرتاب :اتفاقی که افتاد با دعای خیر مردم و لطف
خداوند بود .در مورد بهبود این رکورد همه چیز دست داوران
گینس اســت که بخواهند از من دعــوت کنند تا دوبــاره
این رکورد را بزنم .قطعا ًامیدوارم رکورد خودم را در آینده
بشکنم.
بازگشت به ایران :شرایط برایم مهیا باشد و پیشنهاد
داشته باشم ترجیح میدهم در فوتبال اروپا بمانم .به این
فکر نمیکنم که به فوتبال ایران برگردم.
شهرآورد تهران:در آن روز بازی داشتیم و از طریق گوشی دقایقی
از بازی را دنبال کردم ولی نتوانستم به صورت کامل ببینم .بازی
جذاب نبود .این موضوع عادی است.
مهدی طارمی :همه ما دوست داریم مهدی در کنار ما باشد
و امیدوارم با صالحدید دراگان اسکوچیچ طارمی را در تیم ملی
ببینیم .خود مهدی هم دوست دارد برگردد و اسکوچیچ نیز
همیشه از این بازیکن تعریف کرده است.
اسکوچیچ :این مربی با عملکردی که داشته باید مورد تعریف و
تمجید قرار بگیرد .اسکوچیچ از  13بازی در  12بازی پیروز شد و یک
مساوی هم داشتیم .عملکرد او جای هیچ حرفی را باقی نمیگذارد.
بازیبرابر عراق  :در خانه میزبان هستیم و امیدوارم  3امتیاز دیدار با
عراق را بگیریم تا صعودمان به جام جهانی قطعی شود.

◾

◾ادامه درخشش عابدزاده در اسپانیا
در چــارچــوب هفته نــوزدهــم دسته دوم اللیگا ،تیم
پونفرادینا به مصاف میراندس رفت و به برتری  2بر یک
رسید .در این بازی عابدزاده نمایشی درخشان از خود
به جا گذاشت.
به نقل از سایت سوفااسکور عــابــدزاده با نمره 7.9
توانست به عنوان دومین بازیکن برتر زمین دست یابد
زیرا او در این بازی  6مهار از خود به جا گذاشت.

آلگری

سرمربی یووه با برد مقابل جنوا به
رکورد  ۲۵۰برد در تاریخ لیگ ایتالیا
رسید تا بعد از کارلو آنچلوتی در رده
دوم پرافتخارترین مربیها در این
زمینه قرار گیرد.

کــره جنوبی ما را به جــام جهانی بــرد و زننده تنها گل ما در
جام جهانی  2014بود بعد از درخشش با تیم ملی در جام
جهانی و البته جــام ملتها حــاال قصد دارد در لیگ برتر
ایران هم بدرخشد .او همیشه یکی از گزینه های پیوستن به
پرسپولیس ،استقالل و تراکتور بوده است.
او در مجموع  ۳۲۰بازی رسمی در عمرش توانسته  ۳۰پاس
گل بدهد و  ۱۰۶گل هم در تیمها و رقابتهای مختلف به ثمر
برساند؛ هر  ۱۹۳دقیقه یک گل.

روزهای بد
عربی

2014

وی در مرداد  ۱۳۹۳در حالی که با چارلتون
ق ـ ـرارداد داش ــت ،بــا اخــذ رضــایــت نــامــه خــود با
قــراردادی دوساله و به صورت قرضی به باشگاه فوتبال
الکویت کیفان در لیگ برتر فوتبال کویت پیوست و پس از
اینکه توسط تیم الکویت کنار گذاشته شد ،به الوکره قطر
رفت.
او سپس به هیرنفین برگشت و کوالک کرد.

2018

ازقبرستااسترالیا
 ۲۰۱۸با امضای قراردادی دوساله به آپوئل نیکوزیا قبرس پیوست و
در افت شدید فرو رفت و خیلی سریع هم جدا شد
و با قراردادی قرضی به مدت  6ماه بازیکن سیدنی شد تا
به نخستین بازیکن ایرانی بینالمللی لیگ استرالیا
تبدیل شد.قوچاننژاد همراه تیمش به مقام
قهرمانی هم رسید و به اولین ایرانی تبدیل
شد که به قهرمانی لیگ استرالیا دست
یافته است.

2019

پوکرتاریخیدرزووله

او پــس از بــازگــشــت از لیگ اســتــرالــیــا در
نخستین حــضــورش در ترکیب زوول ــه در
سال  ۲۰۱۹و بازی برابر تیم والویک ،پوکر کرد(به ثمر رساندن چهار
گل در یک بازی)  .این در حالی است که او از ابتدا در ترکیب
نبود و بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد اما در
همان دقایق حضورش چهار گل زد و رکورد شکست.
او تنها بازیکن در تاریخ اردویسیه اســت که
توانسته دوبــار پس از ورود به زمین به
عــنــوان یــار تعویضی هتریک
کند.

با شکایت رسمی به فیفا

میلیچ یقه استقالل را گرفت

خبر
روز

سینا حسینی همانطور که انتظار می رفــت میلیچ به دلیل عــدم پرداخت
مطالباتش از سوی باشگاه استقالل به فیفا شکایت کرد
تا از طریق حکم انضباطی فیفا مطالباتش را از باشگاه
استقالل دریافت کند.
میلیچ که در دوره مدیرعاملی احمد مددی نتوانست مطالبات معوقه
خود را وصول کند ،با پیشنهاد جدیدی تأکید کرد به یک شرط
حاضر اســت قید مطالبات معوقه خــود را بزند که باشگاه
استقالل با وی قرارداد جدیدی امضا کند اما مددی زیر بار
درخواست میلیچ نرفت تا اینکه این بازیکن تهران را به
مقصد کرواسی ترک کند.
پس از این اتفاق میلیچ از طریق مدیر برنامه خود برای
وصولمطالباتشباتیمجدیدمدیریتیباشگاهواردمذاکره
شد اما در نهایت توافق نهایی میان آنها شکل نگرفت چون
طرفین باشگاه استقالل معتقد بودند در دوره مدیریتی قبلی
باشگاه جرایم انضباطی متعددی برای این بازیکن در نظر گرفته
شده که با کسر این جرایم رقم قابل پرداخت به میلیچ حدود  200هزار
دالر است ولی میلیچ احکام کمیته انضباطی را قبول نداشت و مدعی
بود باید حدود  350هزار دالر به وی پرداخت شود تا به صورت توافقی
رضایت خود را به فیفا اعالم کند.
با وجود برطرف شدن برخی اختالف نظرات قبلی اما توافق نهایی میان
مدیر برنامه میلیچ و مدیران حقوقی باشگاه استقالل حاصل نشد تا
بازیکن کروات فصل گذشته استقالل تصمیم به شکایت از این باشگاه
بگیرد ،حاال گفته می شود وی از طریق وکیلش پیگیر برخی مطالبات دیگر
خود از باشگاه بابت دیرکرد در پرداخت دستمزدش شده و نزدیک به 650
هزار دالر از استقالل غرامت می خواهد ،موضوعی که مورد قبول مسئوالن
حقوقی استقالل نیست و مدعی شدند با ارائه الیحه دفاعی به کمیته تعیین
وضعیت فیفا می توانند اختالف به وجود آمده را برطرف کنند.

ضدحمله

ویالی لواسان
وثیقه تبلیغات محیطی

مجادله تبلیغات محیطی بــا قـ ــرارداد باشگاه
استقالل و متعاقبا ًپرسپولیس به اتمام خواهد
رسـیــد .ایــن تــوافــق در روز قبل از دربــی و سپس
صبح پس از آن با دادن تضامین الزم از سوی
تیم استقالل به سرانجام رسید و گفته میشود
کــارگــزار تبلیغاتی استقالل نیز در  24ساعت
گذشته مبلغ  6میلیارد تومان به حساب سازمان
لیگ بابت سهم این نهاد از برگزاری مسابقات را
پرداخت کرده تا در اینباره به قول خود نیز عمل
کرده باشد .این کارگزاری تبلیغات قرارداد منعقد
شده با پرسپولیس را نیز شامل میشود و بیش از
 30مسابقه خانگی در ورزشگاه آزادی (با احتساب
مسابقات جام حذفی) را در برخواهد گرفت.
موضوع اصلی مسئله مربوط به تأمین وثیقه
ایــن عملیات بــود که چالش بزرگی بــرای طرفین
ایجاد کرده بود ،ولی در نهایت یک وثیقه ملکی
همه را قانع کرد تا این قــرارداد به امضای نهایی
برسد .وثیقهای که به سازمان لیگ تحویل داده
ش ــده ،سند یــک وی ــای گرانقیمت در لــواســان
است که نزدیک به  90میلیارد تومان ارزش دارد
و پشتوانه عملیات آگهی و افزایش درآمدهای دو
تیم پرطرفدار فوتبال ایــران از تبلیغات محیطی
لیگ برتر خواهد بود .در این طرح ورزشگاه آزادی
به محل برگزاری و سازمان لیگ نیز به عنوان برگزار
کننده نیز از تبلیغات محیطی و مبالغ جدید آن
بهره مند میشوند؛ ضمن اینکه بازیهای خارج
خانه استقالل و پرسپولیس و سایر تیم های لیگ
برتر ،رقابتهایی است که سازمان لیگ میتواند از
آنها برای درآمدزایی بیشتر استفاده کند.
صــد البته بــا توجه بــه حساسیت و پیچیدگی
موضوع آگهی و عملیات مالی و سفارش دهندگان
و نحوه وصول پول و  ...این پروژه خالی از عیب و
ایراد نخواهد بود ،اما اگر درآمدهای مدنظر برای
تی مهاحتیبهمبلغیحدودنصفآنچهوعدهداده
شده ،حاصل شود ،میشود گفت موفقیت بزرگی
برای مدیران باشگاهی فوتبال ایران به خصوص
مصطفی آجورلو بوده است.

قهرمانی بسکتبال با
ویلچر ایران در پاراآسیایی
جوانان

بازی های پاراآسیایی جوانان در حالی در بحرین
در جریان است که تیم ملی بسکتبال با ویلچر
ایــران با قدرت و اقتدار به عنوان قهرمانی رسید.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در دیدار فینال
به مصاف تیم ملی عــراق رفــت و در ایــن بــازی که
یکطرفه دنبال شد ،جوانان بسکتبالیست ایران
با نتیجه  ۱۱۷بر  ۱۸به پیروزی رسیدند و مقتدرانه
قهرمان آسیا شدند.
پورتو – اتلتیکو در لیگ قهرمانان اروپا

طارمی امید اول پرتغالیها
برای صعود

امشب و فردا شب بازیهای مرحله گروهی لیگ
قهرمانان به پایان میرسد و تیمهای صعود کننده
خود را مهیای نبردهای حذفی و جــذاب دور بعد
میکنند.برایماامشبنبردپورتوواتلتیکوبهواسطه
حضور طارمی بسیار دیدنی و حساس است .پورتو
شانس خوبی برای صعود دارد .مهدی طارمی اگر
چه در بازی های اخیر پورتو موفق به گلزنی برای این
تیم نشده ،اما همچنان یکی از گزینههای اصلی
کونسیسائوبرایبازیدرخطحملهپورتواست.
 ATVیکی از رسانه های پرتغالی در آستانه دیدار
پورتو با اتلتیکو مادرید نوشت « :پورتو به دنبال
صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپاست
و وظیفه ایــن بــرد را به مهاجم خــود یعنی مهدی
طارمیمحولکردهاست».مهدیطارمیپیشتردر
لیگ قهرمانان اروپا زننده گل های سرنوشتسازی
بــرای پورتو بــوده اســت و گل او به تیم چلسی در
لیگ قهرمانان فصل گذشته نامزد دریافت جایزه
پوشکاششدهاست .درآستانهاینبازیهمچنین
اینستاگرامپورتوباانتشارتصویریازمهدیطارمی
نوشت :زدن  9گل برای پورتو و خلق  6موقعیت گل
و این یعنی مهدی طارمی در 15گل از گل های پورتو
در فصل جاری تأثیرگذار بوده؛ به واقع در پورتو همه
دستبهدستهمدادهاندتاازنظرروحیوروانیبه
مهدی کمک کنند تا بار دیگر پایش به گل باز شود.
البتهمهدیطارمیدربازیرفتبهاوبالکگلزدکه
توسطVARمردود اعالم شد.

درخشش
محمدی در
شهرآورد یونان

تیم آاِک برنده نبرد
شهرآورد آتن شد.
در دیدار هفته
دوازدهم سوپرلیگ
یونان تیم آاِک یک بر
صفر پاناتینایکوس
را شکست داد .گل
این تیم در دقیقه 2
توسط شیمانسکی
روی پاس میالد
محمدی بدست
آمد .میالد محمدی
حضور کاملی در
ترکیب اصلی آاِک
داشت انصاریفرد
نیز به دلیل ابتال به
ویروس کرونا غایب
بود.
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در حاشيه

تاریخسازی
دروازه بان
محجبه ایران
درهندبال
جهان
فاطمه خلیلی دروازهبان
تیم ملی هندبال بانوان
ایران در پایان دیدار
با نروژ در چارچوب
رقابتهای قهرمانی
هندبال زنان جهان
عنوان بهترین بازیکن
زمین را بدست آورد.
خلیلی در این دیدار
عملکرد قابل توجهی
داشت و بارها با سد
کردن مهاجمان تیم
ملی نروژ مانع باز شدن
دروازه تیم ملی شد.
وی در بازی نخست تیم
ملی برابر رومانی نیز
عملکرد بسیار خوبی
داشت تا صفحه رسمی
فدراسیون بینالمللی
هندبال در گزارشی به
عملکرد دروازهبان تیم
ملی هندبال بانوان
کشورمان با وجود
رعایت حجاب در
مسابقات پرداخت.

