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◾

◾انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا بــرگــزار شد و فوالد
در گروه  Cبا شباب االهلی امــارات ،آهال ترکمنستان
و الــغــرافــه قــطــر هــمــگــروه ش ــد ک ــه تــقــابــل نــکــونــام و
استراماچونی و قائدی و نوراللهی با یکدیگر جالب
خواهد بــود .سپاهان نیز در گــروه  Dکنار الدحیل ،
پاختاکور و برنده التعاون عربستان و الجیش سوریه
قرار گرفت.

 15جمادیالثانی 1443

 18ژانویه 2022

شماره 9725

سال سی و پنجم

◾

◾پیشنهاد لیگ برتریها به اسدی
ادامه نیمکت نشینی اسدی در پرسپولیس سبب شد
تا شایعه خروج این بازیکن گرانقیمت از پرسپولیس
مطرح شود اما او که با پیشنهاد فــوالد خوزستان و
گل گهر سیرجان برای پیوستن در نیم فصل روبهرو
ش ــده تصمیم بــه مــانــدن در پرسپولیس گــرفــتــه تا
ت ــاش خ ــود را ب ــرای بــازگــشــت بــه تــرکــیــب اصــلــی به
کار گیرد.

◾

◾شهاب زاهدی:دنبال سهمیه لیگ اروپاییم
شهاب زاهدی با رد خبر جدایی اش از زوریا تأکید کرد:
قبال ًتجربه جدا شدن در نیم فصل را داشتهام .شرایط
سختی برای هماهنگ شدن بازیکن در صورت جدایی
در نیم فصل ایجاد میشود.
وی افــزود :متأسفانه اللهیار (صیادمنش) را از دست
دادیم اما هدف اصلی این است که دوباره سهمیه لیگ
اروپا را بدست بیاوریم.

لوکا مودریچ

ستا
رگان ورزش

عثمان دمبله

ستاره کهنهکار رئال میگوید
نیازی به زمان زیاد برای تمدید
قرارداد با این باشگاه ندارد «.توافق
با رئال دو دقیقه هم طول نمیکشد.
همه از خواسته من خبر دارند».

ژاوی از رفتارهای دمبله ناراحت است
اما امکان ندارد دمبله را به مدت  6ماه
تا پایان مهلت قراردادش در تابستان
نیمکتنشین کند.او معتقد است
بهترین گزینه برای او رفتن است.

حتی به یک نفر ویزا ندهند ،مسابقه منتفی است

ع ــل ــی ــرض ــا دب ــی ــر،
رئــیــس فــدراســیــون
کشتی در نشست
خــبــری بــا اصحاب
رســانــه ،بــا تسلیت
درگ ـ ـ ـ ـ ـ ــذش ـ ـ ـ ـ ـ ــت
محمدرضا یزدانی خرم ،در مورد اینکه
در مدت اخیر چهار رئیس فدراسیون
فـ ــوت کـ ــردهانـ ــد ،گ ــف ــت :دعـ ــا کنید
پنجمین نفر من باشم و شهید شوم.
دبیر تأکید کرد :از همان روز اول وعده
دادم و گفتم انتخابی را جدی میگیرم
و کشتیگیران هم باید جدی بگیرند،
بــه قبل ک ــاری ن ــدارم و دوره خ ــودم را
میگویم ،در کشتی آزاد و فرنگی کسی
را ندیدید که بدون انتخابی به المپیک
و مسابقات جهانی رفته باشد.

◾

◾حمله به کمیته المپیک

رئیس فدراسیون کشتی درباره اینکه
کمیته ملی المپیک اعــام کــرده تیم
اول بــه ب ــازیه ــای آســیــایــی مـ ـیرود،
عنوان کرد :هنوز هیچ توافقی نکردیم
و منتظریم تیم جدید المپیک بیاید.
کمیته ب ــرای مــا تصمیم نمیگیرد،
همانقدر که پول میدهند مدال هم
بخواهند ،ما با مربیان و کشتیگیران
دراینباره تصمیم میگیریم.

◾

◾باج خواهی؟
دبیر با اشــاره به حواشی کمیسیون

◾

◾نبرد با آمریکا
وی درباره کشتی ایران و آمریکا ،تأکید
کــرد :از دستگا ههای امنیتی تشکر
میکنم که ورود نداشتند و این مبارزه
فقط یک دیدار دوستانه است .گفتم
س و آمریکا عقب است
کشتی ما از رو 
و هرچه با آنهــا رقابت کنیم بــرای ما
خوب است .اینجا شکست بخوریم
مشکلی نیست و نگاه مــا دوستانه
بــود ،امــا متأسفانه اتفاقی افــتــاد که
ناراحت شدم ،دروغهایی نوشتند که
خوب نبود ،مثال ًگفتند من گرینکارت
دارم .بعد از المپیک سیدنی من هم
گرفتم آن موقع خیلیها گرفتند7 ،ـ6
سال پیش انصراف دادم و گرینکارتم

شگفتی پشت شگفتی

باطل شد.
دبــیــر در پــاســخ ب ــه ای ــن پــرســش که
«اگر ویزای یک نفر نرسد ،به آمریکا
م ـیرویــد؟» خاطرنشان کــرد :اگــر به
یــک نفر از همراهان و کشتیگیران
ویــزا ندهند ،کل تیم اعــزام نمیشود.
ما آنهــا را دعــوت میکنیم ،بهترین
بــرخــورد را خــواهــیــم داش ــت و حتی
درخواست میکنیم در فرودگاه ویزا
بگیرند.

◾

آنچلوتی پس از فتح سوپرکاپ اسپانیا:

باید به سمت جامهای دیگر خیز برداریم
رئ ــال مــادریــد در دی ــدار فینال سوپرکاپ
اسپانیا به مصاف اتلتیک بیلبائو رفــت و
موفق شد با پیروزی  2-1در این بــازی ،جام
قهرمانی را از آن خود کند.
لوکا مــودریــچ موفق شــد گــل اول ایــن بــازی
را در دقیقه  38روی شوتی تماشایی وارد
دروازه حریف کند و کریم بنزما نیز در دقایق
ابــتــدایــی نیمه اول و از روی نقطه پنالتی
اختالف را به دو گل رساند.
ایــن قهرمانی سبب شــد آنچلوتی
پنجمین ج ــام خ ــود ب ــه عــنــوان
سرمربی رئــال مــادریــد را باالی
سر ببرد .این نخستین تجربه
آنــچــلــوتــی در فــتــح ســوپــرکــاپ
اسپانیا هــم بــود و او حــاال اولین
م ــرب ــی ای ــت ــال ــی ــای ــی اس ــت
ک ــه م ــوف ــق شـ ــده ایــن
قـ ــهـ ــرمـ ــانـ ــی را در
کـ ـ ــارنـ ـ ــام ـ ـ ـهاش بــه
ثـ ــبـ ــت بـ ــرسـ ــانـ ــد.
پیش از ایــن مربیان
ایتالیایی بسیاری در
لیگ اسپانیا حضور
داشـ ــتـ ــنـ ــد ام ـ ـ ــا ایـ ــن
نــخــســتــیــن بـ ــار اســت
کــه یکی از مربیان این
کــشــور مــوفــق م ـیشــود

ژوزه مورینیو

 4تیم لیگ برتری از جام حذفی کنار رفتند

◾اختالف با وزارت
رئیس فدراسیون کشتی درباره اینکه
«اختالفی بــا وزارت ورزش داری ــد؟»
تصریح کرد :اختالفی با وزارت ورزش
نداریم ،سجادی قول داده است این
هفته پــول بــدهــد .او رفــیــق مــاســت و
هـمدوره من بوده و خواهش میکنیم
ب ــه م ــا کــمــک کــنــد ،چ ــون ب ــازیه ــای
آسیایی نــزدیــک اســت ،اکــنــون وقت
کمک و حمایت است .چرا از کمیته
مــلــی المپیک نــاراحــتــم؟ چ ــون پــول
یک مــاه قبل از بــازیهــای آسیایی به
درد نــمـیخــورد14 .میلیارد از وزارت
ورزش طلبکاریم و مخلص وزارت هم
هستیم ،امیدواریم کمک کنند تا در
بازیهای آسیایی و همین طور المپیک
پاریس نتیجه بگیریم ،دنبال تشنج
نیستم و میدانم چقدر نتایج کشتی
در المپیک و بازیهای آسیایی مهم
است.

این جام را باالی سر ببرد.
ایــن مربی  62ساله ایــن فصل پس از چند
سال دوری بار دیگر به رئال مادرید برگشت
و تا به حال عملکرد خوبی را روی نیمکت
این تیم داشته است .رئال پس از انجام 21
بازی با پنج امتیاز اختالف نسبت به سویا،
در صدر جدول ردهبندی جای گرفته است.
کار او در لیگ قهرمانان دشوارتر است ،چرا
که باید در مرحله یک هشتم این رقابتها
به مصاف پاری سن ژرمن برود.
ک ــارل ــو آنــچــلــوتــی گ ــف ــت «:بــســیــار
خوشحالم چــرا کــه پــس از دو بــازی
کامل و عالی توانستیم به یک جام
برسیم .در هر دو بازی خوب بودیم
و بــه شایستگی قــهــرمــان شــدیــم.
نشان دادیــم شایسته ترین تیم برای
قهرمانی بودیم .به شخصه از
اینکه مربی چنین تیمی
هستم به خودم افتخار
م ــی کــنــم .ایـ ــن جــام
اولــیــن ج ــام فصل
اس ــت و بــایــد به
ه ــم ــی ــن رون ـ ــد
ادامــه داد .حاال
بــایــد ب ــه سمت
ج ـ ـ ــام ه ـ ـ ــای دیـ ــگـ ــر خــیــز
برداریم».

جواد رستمزاده رقابتهای جام حذفی در مرحله یک هشتم
نهایی در روز اول حسابی با شگفتی همراه بود .سپاهان حذف شد
و فوالد به عنوان مدافع قهرمانی با جام وداع کرد .پرسپولیس هم در
اصفهان ذوب آهن را با سه گل مغلوب کرد تا نصف جهان دیگر هیچ
نمایندهای در جام حذفی نداشته باشد.در این مسابقه مردان یحیی
کامال ًسوار بر بازی بودند و توسط امیری و عبدی ( 2گل) توانستند
میزبان خود را شکست دهند.
عالوه بر بازی قابل تحسین سرخها نکته جالب این بازی شکستن
طلسم تاجیکیها برای حضور در فوتبال ایران بود .هنانف و صفروف
سرانجام پس از مدتها صبوری در این مسابقه به میدان رفتند .مس
کرمان و فوالد هم به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۵بر ۴
مس در ضربات پنالتی به پایان رسید.
ایــن دیــدار در پایان  ۹۰دقیقه با تساوی یــک ،یک به پایان رسید
و به  ۳۰دقیقه وقــت اضافه رفــت که دو تیم از پس هم برنیامدند
تــا بــه ضــیــافــت پــنــالــتـیهــا بــرونــد .جــایــی کــه ف ــوالد تسلیم شــد و
کنار رفــت .امــا دیگر فــوالدی لیگ برتر یعنی سپاهان هم مقابل
آلومینیوم در ضــربــات پنالتی مغلوب و حــذف شــد .ایــن دیــدار
پس از تساوی یک بر یک در پایان  ۱۲۰دقیقه به ضربات پنالتی
کشیده شــد و در ضــربــات پنالتی ب ــازی بــا بــرتــری  ۴بــر  ۳اراکـیهــا
بــه پــایــان رســیــد.گــل اول ســپــاهــانـیهــا در ای ــن دیـ ــدار در دقیقه
 ۲روی ســانــتــر امــیــدنــورافــکــن و ضــربــه فــرشــاد اح ــم ــدزاده بــه ثمر
رسید.
در ادامه حمالت اراکیها برای جبران گل ناموفق بودند تا اینکه میالد
فخرالدینی در دقیقه  ۳۷از روی یک ضربه کاشته از پشت محوطه
جریمه دروازه کریستوفر کنت را باز کرد و کار را به تساوی کشاند .دو
تیم خیبر خرمآباد و صنعت نفت آبادان هم از ساعت  ۱۴در لرستان
به مصافه هم رفتند که شاگردان عبدهللا ویسی در خیبر موفق شدند
با نتیجه  ۵بر یک حریف خود را شکست دهند و به جمع هشت تیم
برتر جام حذفی صعود کنند.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل مشکالت مالی به لرستان
سفر نکرد و علیرضا منصوریان تصمیم گرفت بازیکنان تیم امید
خود را راهی دیدار با خیبر کند.
در هــمــیــن چ ــارچ ــوب امـ ـ ــروز پ ــدی ــده ه ــم ب ــای ــد در زم ــی ــن مس
در رفسنجان ب ــازی کند.نفت مسجد سلیمان و خلیج فــارس
مــاهــشــهــر و نــســاجــی و گــل گــهــر هــم در مــشــهــد بــه مــصــاف هم
می روند.

بی خبری رئیس هیئت مدیره پرسپولیس از حذف قطعی سرخابیها

ذوالفقارنسب  AFCرا مات کرد!

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در
فاصله کوتاهی از انتخابش در این مجموعه
به قدری رفتارهای حاشیه ای داشته که بدون
تــردیــد م ـیتــوان نــام وی را در صــدر فهرست
حاشیه سازان این باشگاه نوشت!
ذوالفقارنسب که چند ساعت قبل از اینکه
نامشبهعنوانرئیسهیئتمدیرهپرسپولیس
اعالم شود ،در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران اعالم کرد هیئت مدیره باشگاه
تا یک هفته دیگر انتخاب میشود ،روز شنبه
با انجام مصاحبهای از بیاطالعی خود
نسبتبهپروندهشکایتباشگاهپدیده
ازپرسپولیسخبردادتامشخصشود
هیچ ســاز و کــار درستی بــرای انتخاب
وی طی نشده است .ذوالفقارنسب در
ادامــه اظهارنظرهای عجیب
و غ ــر ی ــب خـ ــود صبح
دوشنبه در شرایطی
که مراسم قرعه کشی
لیگ قهرمانان آسیا
در کـ ــواالم ـ ـپـ ــور در
حــال بــرگــزاری بود،
بــه مـجــری برنامه
گفت 100:درصد
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال و
پرسپولیس به
لیگ قهرمانان

خبر
روز

نشریه تلگراف مدعی شد مدیران
باشگاه اورتون بالفاصله پس از اخراج
رافا بنیتس ،به سراغ ژوزه مورینیو،
سرمربی پرتغالی رم رفته و خواهان
همکاری با او در ادامه فصل شدند.

ضدحمله

سرشاخ دبیر با یانکیها
ورزشــکــاران ،تصریح کــرد :کمیسیون
ورزش ـ ــک ـ ــاران مــهــنــدس ـیشــده ب ــود،
صالحی امــیــری هــم ق ــول داده بــود.
در هیئت اجــرایــی میگویند من باج
میخواهم اما این طلب کشتی است،
چه باجی؟ من حرفهای زیادی دارم،
کمیته بودجه متفرقه را رشــد داد نه
بودجه قهرمانی را .قبل از انتخابات
کمیته ملی المپیک مفصل صحبت
میکنم .دنبال جنگ و دعوا نیستم،
فقط حق کشتی را بدهند .درباره نحوه
پخش بودجه کمیته ملی المپیک هم
توضیح خواهم داد ،درباره دروغهایی
که گفتهاند و تهمت زدهاند ،صحبت
میکنم.

◾

◾نویدکیا :با دو باخت نمیروم
نویدکیا  ،سرمربی سپاهان بعد از حذف این تیم در
جام حذفی گفت :من اینجا نیامدم با یکی دو باخت
بروم.
من تا زمانی هستم که به تیم کمک کنم ،اینکه یکی
دو باخت بیاوریم و من بگویم نیستم این طور نیست،
اما مسئوالن باشگاه تصمیم گیرنده هستند و از آنها
بپرسید.

آسیا برمی گردند! در حالی که وی خبر نداشت
مجریبرنامهبااطالعازبیخبریرئیسهیئت
مدیره در حــال تمسخر آقــای رئیس اســت و
لبخندهای او رنگ و بوی خاصی دارد.
اما فاجعه گافهای آقای رئیس به همین جا
ختم نشد بلکه وی در اقدامی بحث برانگیز
به عنوان کارشناس بازی فوالد  -مس کرمان
بــه شبکه تلویزیونی «شـمــا» رفــت تــا میزان
اعتراضها به شکل قابل توجهی در شبکه های
اجتماعی افزایش یابد و مشخصا ًوزیر ورزش و
جوانانبهسیبلانتقاداتتبدیلشودکه
بر اساس چه منطق و معیاری رئیس
هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب
کرده ،در حالی که عشق شهرت و دیده
شدن کار را به جایی رسانده که مشاور
آق ــای وزی ــر بــه هـیــچ پیشنهادی
یگ ـ ــوی ـ ــد.
نـ ـ ـ ــه نـ ـ ـمـ ـ ـ 
ذوالفقارنسبالبته
در ایــن مــدت و در
کنار این همه
مـصــاحـبــه
نــگــفــت ــه
اس ـ ـ ـ ـ ــت
چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
دنبال
مـ ـن ــافـ ـع ــی ب ـ ـ ـ ـرای تــأم ـیــن
هــز ی ـن ـههــای پرسپولیس
است.

زیر ذرهبین
استقالل – پیکان لغو شد

جوالن اُمیکرون
در اردوگاه آبی

سینا حسینی در شرایطی کــه ه ــواداران
باشگاه استقالل منتظر حضور فرهاد مجیدی
در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر پیکان
بودند ،انتشار خبر عجیب و غریب ابتال 20نفر
از اعضای تیم فوتبال استقالل شوک بزرگی به
هواداران این باشگاه وارد کرد.
وقتی این خبر از سوی رسانهها اعالم شد ،کمتر
کسی آن را باور کرد اما اطالعیه رسمی باشگاه
استقالل مبنی بر مبتال شدن بخش عمدهای از
بازیکنان  ،مربیان و اعضای کادر اجرایی باشگاه
نشان داد موضوع کامال ًجدی است به همین
دلیل مدیران استقالل درخواست تعویق بازی
استقالل و پیکان را مطرح کردند تا این بازی به
زمان دیگری موکول شود.
امــا همانطور کــه انتظار مـیرفــت مسئوالن
ســازمــان لیگ بــا موضعگیری صــریــح اعــام
کردند تنها در صورتی بــازی به زمــان دیگری
موکول خواهد شد که آزمایشگاه معتبر مورد
نظر فدراسیون فوتبال ابتالی بازیکنان و دیگر
اعضای این باشگاه را تأیید کند سهیل مهدی
توگو با خبرنگار قدس در این خصوص
در گف 
گفت :اینکه صرفا ًباشگاه استقالل درخواست
تعویق بازی را بدهد ،مهم نیست ،برای ما تنها
زمانی این امکان وجود دارد که آزمایشگاه مورد
تأیید فدراسیون و ستاد ملی مقابله با کرونا این
اتفاقراتأییدکند،سپسبررسیهایتخصصی
انجام میشود و چنانچه نتایج بررسیها با
آییننامه برگزاری مسابقات مطابقت داشته
باشد ،میتوانیم بازی را به زمان دیگری موکول
کنیم.همزمان با این اتفاقات مدیران پیکان
مخالفت صریح خــود را با تعویق بــازی اعالم
کردند و مدیران سازمان لیگ را تهدید کردند به
دقت رفتار آنها را زیر نظر دارند تا قوانین را به
درستی به اجرا درآورند.
با تمام ایــن تفاسیر باشگاه استقالل دیــروز
در نامهای به سازمان لیگ به خاطر درگیری
بازیکنان و کــادر فــنـیاش بــا وی ــروس کــرونــا از
ســازمــان لیگ درخــواســت لغو بــازی با پیکان
را کرد که سازمان لیگ بعد از بررسی مدارک
پزشکی ارائه شده از سوی باشگاه استقالل با
درخواست این باشگاه موافقت کرد .ظاهرا ً
استقاللیها  20م ــورد ابــتــا بــه امــیــکــرون را
داشــتـهانــد .نکته اینجاست کــه ایــن مسئله
مسابقه هفته آینده آبیها با ه ــوادار را هم
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد چرا که بنابر
پروتکلها مبتالیان با امیکرون حداقل باید پنج
روز قرنطینه باشند.

خبر
بیستمین دوره مسابقات
هندبال قهرمانی آسیا

امروز ایران – استرالیا
در نخستین گام

محمدرضا خزائی بیستمین دوره
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی
مسابقات جهانی لهستان از  28دی تا 11
بهمن بــه میزبانی دم ــام عربستان بــرگــزار
میشود و تیم ایــران امــروز از ساعت 18:30
به وقــت تهران در نخستین دیــدار خــود در
این مسابقات مقابل تیم استرالیا به میدان
خواهد رفت.
ملیپوشان ایران که با هدایت مانوئل فرناندز
در این مسابقات حضور دارنــد ،روز  29دی
از ساعت  16:30بــه وقــت تــهــران در دومین
دیــدار به مصاف هند میروند و در آخرین و
مهمترین دیدار مرحله گروهی روز پنجشنبه
از ساعت  18:30مقابل عربستان صفآرایی
میکنند.
نخستین حــضــور کــشــورمــان در مسابقات
قهرمانی آسیا به ســال  1989بازمیگردد که
ایران در این بازیها هشتم شد .در مسابقات
 2020کــویــت تیم ای ــران ششم شــده اســت.
گفتنی است پنج تیم برتر این مسابقات جواز
حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال
 2023به میزبانی لهستان و سوئد را کسب
خواهند کــرد و ای ــران در ص ــورت قــرار گرفتن
در جمع پنج تیم پایانی برای دومین بار جواز
حضور در این مسابقات را کسب خواهد کرد.

هشدار
گلمحمدی:
وارد بحران
میشویم

سرمربی تیم فوتبال
پرسپولیس میگوید
در هفته پیشرو اگر
مشکالت بازیکنان
حل نشود ،این تیم
وارد بحران میشود.
وی افزود :هیچوقت
نتوانستیم حق این
بازیکنان را بدهیم.
امسال سال عجیب و
غریبی برای ما بود.
این همه بی توجهی
به تیم جای تأسف
دارد .امیدوارم
مشکالت بازیکنان
این هفته برطرف
بشود.
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در حاشيه

هدیهویژه
تیمملی
فوتبالبانوانبه
رئیسجمهور
به نقل از فارس با اعالم
علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت توپ
امضا شده بازیکنان و
اعضای تیم ملی فوتبال
بانوان به رئیس جمهور
توسط انسیه خزعلی
معاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهور
اهدا شد .تیم ملی
فوتبال بانوان کشورمان
که برای شرکت در جام
ملتهای آسیا در هند
حضور دارد با تیمهای
هند (میزبان) ،چین،
چین تایپه همگروه
است.

