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◾

◾مهاجم استقالل در لیست مازاد مجیدی
محمدرضا آزادی دیروز برای مشخص شدن وضعیتش
به باشگاه استقالل رفته بود.
این بازیکن پس از خروج از باشگاه اعالم کرد قصدی
ب ــرای جــدایــی از استقالل نـ ــدارد .بــرخــاف اظــهــارات
آزادی ،فرهاد مجیدی این بازیکن را در لیست خروج
قرار داده و اعالم کرده است حق حضور در تمرینات را
ندارد.

◾

◾مرادی و هوادار به بنبست رسیدند
بهرامامیریمدیرعاملباشگاههواداردرخصوصآخرین
وضعیت انتقال بابک مرادی به این تیم گفت :این انتقال
منتفی شده است .با بازیکن دیدار و صحبتی نداشتیم
اما بر اساس اعالم مدیر برنامههایش ،باشگاه استقالل
جهت صدور رضایت نامه انتقال قرضی در نیم فصل
(6ماهه) درخواست مبلغ  2میلیارد تومان داشت که در
حد توان مالی ما نبود.

◾سنگ بزرگ پیکان جلوی پای سرخها
پرسپولیسیها دســت روی ستاره پیکان گذاشته و
خواستار جذب علیرضا کوشکی شدند.
کــوشــکــی یــک س ــال و نــیــم دیــگــر بــا پــیــکــان قـ ــرارداد
دارد و بــاشــگــاه پــیــکــان هــم رقــمــی سنگین را بــرای
انــتــقــال ایـ ــن بــازیــکــن ب ــه تــی ـمهــای دی ــگ ــر در نظر
گــرفــتــه اس ـ ــت .اســتــقــال ـیهــا ه ــم ایـ ــن بــازیــکــن را
میخواهند.

نویدکیا روی نوار ناکامی

پرسپولیس سد فوالدی را شکست
جواد رستمزاده
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس بــا
پ ـ ــی ـ ــروزی مــقــابــل
فــوالد و سپاهان با
شــکــســت مــقــابــل
مــس بــه تعطیالت

زمستانی رفتند.
دیروز در آزادی و در آغاز دور برگشت
لــیــگ بــرتــر  ،پرسپولیس و ف ــوالد به
میدان رفتند که این دیدار با یک گل به
نفع پرسپولیس خاتمه یافت .مهدی
عبدی در دقیقه  ۴۹برای پرسپولیس
گلزنی کرد و البته مــردان یحیی چند
موقعیت خوب را توسط ترابی ،شیری
و امیری از دست دادند .پرسپولیس در
حالی به مصاف فوالد رفت که باتوجه
ب ــه شــکــســت ســپــاهــان ،ه ــر دو تیم
فرصت ویــژهای داشتند تا با پیروزی
در این دیدار ،جایگاه خود در جدول را
تقویت کنند.
یحیی که سیامک نعمتی را به دلیل
مــصــدومــیــت در اخــتــیــار نــداشــت،
برای اولین بار منوچهر صفروف را در
ترکیب اصلی گذاشت .اما سایر نفرات
پرسپولیس ،همان بازیکنانی بودند که
در مقابل ذوب آهن در جام حذفی به
میدان رفتند.
این در حالی بود که فوالد شروع توفانی
داشت و در همان  20دقیقه اول موفق
شد چند موقعیت خوب را روی دروازه

◾

◾پیروزی طالیی مس
اما در نخستین بازی هفته دیــدار دو
تیم مس رفسنجان و سپاهان با برتری
 ۳بر یک شــاگــردان محمد ربیعی به
پایان رسید.
با شروع بازی و توپ ربایی سپاهانیها،
توپ به شهریار مغانلو رسید و ضربه
او بــاعــث شــد تــا در ثانیه  ۱۳دروازه
رفسنجانیها باز شود و سریعترین
گل لیگ بیست و یکم به ثمر برسد.
در ادامــه حمالت رفسنجانیها برای
جبران گل به ثمر نشست و گادوین
منشا در دقایق  ۱۹و ( ۳۶پنالتی) دروازه

کریستوفر کنت را باز کرد تا شاگردان
ربیعی بــه بــازی برگردند و از حریف
پیش بیفتند.
با شــروع نیمه دوم سپاهانیها برای
جــبــران گــل خ ــورده تــاش کــردنــد اما
ناموفق بــودنــد .در مقابل ،روی یک
حمله توسط مسیها در دقیقه ۸۲
محسن آذرب ــاد بــا یــک شــوت روی پا
توانست گــل ســوم تیمش را بــه ثمر
بــرســانــد.ایــن دی ــدار بــا همین نتیجه
بــه پــایــان رسید تــا شــاگــردان نویدکیا
پنجمین شکست فصل خود را تجربه
کنند .سپاهانیها با این شکست ،با
 ۲۹امتیاز در رده ســوم باقی ماندند.
شاگردان ربیعی هم با این پیروزی ۲۶
امتیازی شدند و موقتا ًجای آلومینیوم
را در رده چهارم گرفتند.
در همین چارچوب امروز سایر بازیها
بــه ش ــرح زی ــر در شــهــرهــای مختلف
برگزار میشود.
یکشنبه 3بهمن
ذوب آهن -صنعت نفت15:00 -
آلومینیوم اراک -پدیده 15:00 -
ت مسجدسلیمان-پیکان15:00 -
نف 
تراکتور-گل گهرسیرجان15:00 -
دوشنبه  4بهمن
فجر سپاسی -نساجی15:00 -
چهارشنبه  6بهمن
هوادار -استقالل17:00-

رادوشوویچ به پرسپولیس:

قرارداد جدید ببندیم!
در حالی که شاید بسیاری جدایی رادو و شکایت
او را بــاور نداشتند ،وی با ارســال نامه ســوم به
فیفا و طرح شکایت  930هزار یورویی ،به دوره
حضورشدرپرسپولیسخاتمهداد.گفتوگوبا
رادوشوویچپسازفسخقراردادوشکایتبهفیفا
رامیخوانید.

◾

◾ آیا راهی برای توافق با تو وجود دارد؟

هیچ چیز غیرممکنی وج ــود ن ــدارد امــا آ نهــا
(پرسپولیس) هیچ تماسی با من نگرفتند ،هیچ
پیشنهادی ندادند ،هیچ اص ـراری هم نکردند.
االن تنها راه این است که من ق ـرارداد جدیدی
امضاکنم.

◾

◾ اگــر میخواستی قـ ـرارداد جدید ببندی چرا
فسخکردی؟

منظورمایناستکهآنهارویکردیجدیدداشته
باشند و به تعهداتشان در قـرارداد جدید عمل
کنند .در گذشته هرگز ایــن اتفاق رخ نــداد .در
صورتیکهدرپنجرهزمستانیایناتفاقرخدهد،
من به فیفا اطالع خواهم داد و از شکایتم صرف
نظرخواهمکرد.
آ نهــا آدرس اشتباهی را بــرای انتقاد انتخاب
کــردهانــد .آدرس درســت دفتر کــار آقای

صدری ،عطایی (معاون مالی) و درویش است.
آنهاهیچتالشیبرایحلمشکلنکردند.

◾

◾ ممکن است برای بازی در تیم دیگری به ایران
برگردی؟

دراینلحظهبهبازگشتبهایرانفکرنمیکنمواز
وضعیتفعلیامدرپرسپولیسبسیارناراحتم.

◾

◾ پسچطورمیگوییمیخواهیقراردادجدید
باپرسپولیسببندی؟

آنهامیتوانندتماسبگیرندومشکلرابرطرف
کنندومنشایدبرگردم؛شاید.مندراینمدتبه
ستوهآمدهبودموبایدکارراتماممیکردم.

◾

◾ حاالچهخواهیکرد؟
مننمیتوانمصبرکنم،اگرآنهانخواهندبامن
قرارداد جدیدی ببندند ،در اروپا به فوتبالم ادامه
خواهم داد.

◾

◾ آقایانصاریفردهمبهنظرباتوتماسگرفت.

بله او بارها تماس گرفت و گفت برگرد
نط ــوری آب ـ ــروی من
چ ــون ایـ ـ 
میرود!

در صورت عدم صعود منچستریونایتد به
رقابتهای لیگ قهرمانان ،دستمزد رونالدو
کاهش پیدا میکند .دستمزد هفتگی
 480هزار پوندی او از منچستر بیشترین
دستمزد بین بازیکنان این تیم است.

فوتبالجهان
سیتی میداند چگونه قهرمان شود!

دکترای پپ برای کسب جام

پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی ،در این فصل
نیز یک بار دیگر تواناییهای خود را روی نیمکت این تیم
به رخ کشید.
آنها فصل را بدون ثبات و با فراز و نشیب بسیار شروع
کردند و شاهد فاصله گرفتن رقبایشان در صدر جدول بودند و درست
زمانی که به نظر میرسید در آستانه فروپاشی هستند ،شکستها
و مشکالت ناپدید شده و آنها فعل «پیروز شدن» را تا جایی صرف
کردند که کامال ًبرازنده خودشان شود.
گواردیوال پس از پیروزی صفر 1-برابر چلسی و رساندن اختالف با
لیورپول رده دومی – با یک بازی کمتر – به  11امتیاز گفت «:بازیکنان
ما همیشه تمام تالششان را به کار میگیرند .تنها به این شکل است
که میتوانید در  12بازی متوالی پیروز باشید .پیروزی و قهرمانی در لیگ
برتر بهترین عنوانی است که من بدست آوردهام».
این مربی اسپانیایی پس از شکست صفر 2-برابر کریستال پاالس در
تاریخ  30اکتبر گفت «:همه چیز اشتباه پیش رفته است».
توخل در این باره اظهار کرد «:آنها میدانند چطور از دیگران فاصله
بگیرند و برتریشان را حفظ کنند .آنها بیرحم هستند».
کلوپ نیز اضافه کــرد «:آنهــا ثبات بسیاری دارنــد .به نظر میرسد
مصدومیتها و ویروس کرونا هیچ تأثیری روی آنها نداشته است».
یک شکست در فصل  2021-22و یک تساوی  1-1برابر وست بروم
در اتحاد در فصل  2020-21نقطه عطف سیتی بود .پس از آن بود که
پپ اصالحاتی جدی انجام داده و آنها بار دیگر روند رو به رشدشان
را آغاز کردند.
سیتی از میانگین دریافت یک گل در هر بازی در  12بازی ابتدایی به
 0.3گل در  15بازی بعدی و از  1.5گل زده در هر بازی نیز به  2.4گل
زده رسید تا شاهد درخشش دیاس ،گوندوغان ،فودن و استرلینگ
باشد.
فرمولی که آنهــا با آن موفق به کسب  15پیروزی متوالی در فصل
گذشته شدند باعث شد اختالف هشت امتیازی با تاتنهام که در آن
زمان صدرنشین بود از میان برداشته شده و این تیم با اختالف 14
امتیاز نسبت به یونایتد در صدر قرار بگیرد .گواردیوال پس از قهرمانی
گفت«:کسب بردهای متعدد در زمستان بزرگترین دستاورد ما بود».
حاال آمار هجومی سیتی بهبود پیدا کرده و آنها از میانگین دو گل زده
در  10بازی ابتدایی به  2.8گل زده در  12بازی بعدی رسیدند .آمار دفاعی
مشابه فصل گذشته است ( 0.6گل در هر بازی) و پیروزیها همچنان
تکرار میشوند .این میراث پپ در سیتی است.

غرامتهای سنگین استوکس ،اوساگونا و حاال رادو

زرشک طالیی برای انصاری فرد
سینا حسینی زخم کاری مدیران بیکفایت
بر بدنه فوتبال باشگاهی ایران هر روز عمیقتر
از روز قبل میشود.
در شرایطی که هــواداران پرسپولیس تا چند
هفته قبل درگیر ماجرای پرونده مالی گابریل
کــالــدرون و خواکین بودند ،حــاال یک پرونده
سنگین دیگر برای آنها در راه است تا یک بار
دیگر تبعات مدیریت محمدحسن انصاری
فــر گریبانگر سرخپوشان پایتخت شــود تا
دروازهبــانــی که هفتهها و ماهها روی نیمکت
مینشست بدون اینکه در ترکیب ثابت تیم
حاضر باشد ،حــاال تقاضای نزدیک به یک
میلیون یــورور غرامت از باشگاه پرسپولیس
داشـتــه بــاشــد! ایــن در حالی اســت کــه زمــان
یف ــرد بــازیـکـنــانــی چ ــون اسـتــوکــس،
انــص ــار 
اوساگونا و  ...هم توانستند بــدون کمترین
میزان بازی از قبال شکایت به فیفا پول خوبی
بهجیببزنند.
الـ ـبـ ـت ــه ای ــن
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
تنها بــه دوره
م ـ ــدی ـ ــریـ ـ ـت ـ ــی
انـ ـ ـص ـ ــاری ف ــرد

خبر
روز

رونالدو

سرمربی استون ویال ،میگوید حضور
بنیتس روی نیمکت اورتون سبب
تعجبش شده است؛« او جزو سرمربیان
درجه یک دنیاست .گاهی بعضی مسائل
پشت پرده به سود شما پیش نمیرود».

ستاره سابق لیورپول ،مدعی شد
مسی به خاطر انتقاد از انتقالش
به پاریس به او گفته االغ!«بهترین
بازیکن تاریخ هستی و در مقایسه
با تو من االغ بودم».

لک به وجود آورد .آنها پرس از جلو را
در دستور کار داشتند که نیاز به انرژی
زیــادی داشــت و قابل پیش بینی بود
که نتوانند تا انتها به این روش ادامه
دهند .در نیمه مربیان این یحیی بود
که با خواندن دست نکونام عــاوه بر
گلزنی با تغییر سیستم به  3-5-2تمام
راه های نفوذ را بر پاتوسی و پریرا بست
و از آنها یک بیکاره ساخت.
با این نتیجه پرسپولیس  ۳۵امتیازی
شد و با یک بازی بیشتر ،هم امتیاز با
استقالل و به علت تفاضل گل کمتر،
در رتبه دوم ج ــدول رده بندی باقی
ماند .فوالد هم با  ۲۱امتیاز و تفاضل
گل کمتر نسبت به نساجی ،به رتبه
هشتم سقوط کرد.

◾

ل و انتقاالت پرسپولیس بسته شد
◾پنجره نق 
پــس از شکایت اوســاگــونــا بــه کمیته وضعیت فیفا،
باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت  ۹۶هزار دالر
به این بازیکن شد واز آنجایی که پرونده در دادگاه CAS
رد شد ،حاال فیفا به پرسپولیس اعالم کرده پنجره این
تیم را بسته است.کمیته انضباطی فیفا  ۱بهمن ۱۴۰۰
با ارسال نامهای رسما ًبه پرسپولیس اعالم کرده پنجره
نقلوانتقاالتی این باشگاه بسته شده است.

استیون جرارد

جیمی کاراگر

ستا
رگان ورزش

سال سی و پنجم

شماره 9729

برنمی گ ــردد ،بلکه اکثریت قریب به اتفاق
مــدیــرانــی کــه وارد دو بــاش ـگــاه اس ـت ـقــال و
پرسپولیس شدهاند تا به امروز برای دوام دوره
مدیریتی خــود حــاضــر شــدنــد تبعات مالی
سنگینی بر بدنه نحیف باشگاه تحمیل کنند
تا مدت مدیریت آنها طوالنی تر شود ،فارغ از
اینکه با تصمیم اشتباه و بدون پشتوانه خود
این باشگاه ها را با چالشهای بزرگ و ناباورانهای
روبهرو کردند.
شاید مدیریت بی کفایت افرادی نظیر حسن
انصاری فرد باعث بروز چنین معضالتی شده
باشد ،اما می بایست پیش از محاکمه این فرد
به سراغ مقام باالدستی او رفت که بر اساس
چه متر و معیاری او را انتخاب کرده است؟ البته
که هیچ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود
ندارد و همچنان همان رویه غلط و اشتباه وجود
دارد تا این بحران هر روز عمیقتر از دیروز شود.
وقتی مالک انتخاب مدیرعامل باشگاه رفاقت
و دوستی با وزیر ورزش و جوانان باشد ،بروز
چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست ،برای اثبات
ایــن فرضیه مــی ت ــوان بــه افـشــاگــری حبیب
کاشانی مدیرعامل سابق پرسپولیس استناد
ک ــرد کــه وی گفته اس ــت روزی کــه بــه خانه
احمدینژاد رفتم او به علی آبادی گفت ایشان
مدیرعامل پرسپولیس شوند!

منهایفوتبال

مسابقات قهرمانی مردان آسیا

عراق ،قربانی جدید
هندبال ایران

تیم ملی هندبال مردان ایران نخستین مسابقه
از مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا را با برتری
برابر تیم عراق پشت سر گذاشت .بیستمین دوره
مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا با حضور
 ۱۶تیم از  ۲۸دی ماه در دمام عربستان آغاز شده
است .تیم هندبال کشورمان با کسب سه پیروزی
در مرحله گروهی به عنوان صدرنشین راهی دور
دوم این رویداد شد.
شاگردان مانوئل فرناندز اسپانیایی در دور دوم
در گــروه دوم بــا تیمهای کــویــت ،عــراق و بحرین
همگروه هستند .در نخستین رقابت این مرحله
هندبالیستهای ایــران در حالی برابر تیم عراق
مسابقه دادند که در نیمه اول  ۱۶بر  ۱۲توانستند
بر تیم عراق پیروز شوند ،اما در نیمه دوم این تیم
مقابلبودکهتفاضلگلهارابهحداقلرساندوکار
را برای تیم ایران سخت کرد به طوری که در دقایق
آخر با اختالف تنها یک گل از ایران عقب بود .در
نهایت تیم ایران در یک بازی نفسگیر و سخت
توانست با نتیجه  ۲۸بر  ۲۵پیروز این میدان شود.
ستاره این بازی دروازه بان تیم ملی عراق و تیرهای
دروازه این تیم بودند که بارها جلو حمالت ملی
پوشان ایران مقاومت کردند .بازی دو تیم در اوایل
نیمه اول با نتیجه 6بر 4به نفع ایران دنبال میشد
که احمد ماکی صالح العزاوی ستاره عراقیها در
این بــازی جلو یکی از حمالت ایــران را گرفت و با
واکنشی باور نکردنی دو بار با تمام قدرت با ضربه
سر به تیر دروازه کوبید .ضربات دروازه بان عراق به
قدری محکم بود که تیردروازه را از جای خود حرکت
میداد .برنامه بازیهای تیم ایران در ادامه مرحله
دوم به این ترتیب است:
ایران – کویت دوشنبه ۴بهمن ساعت۱۴:۳۰
ایران – بحرین چهارشنبه ۶بهمن ساعت۱۸:۳۰
بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان
آسیا و انتخابی رقابت های جهانی (لهستان-
سوئد از  ۲۸دی الی  ۱۱بهمن ماه) به میزبانی دمام
عربستان برگزار میشود.پنج تیم برتر این رقابتها
جــواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در
سال  ۲۰۲۳به میزبانی لهستان و سوئد را کسب
خواهند کرد که پیش از این تیم ملی ایران یکبار
در سال ۲۰۱۴با کسب مقام سوم بازیهای آسیایی
به میزبانی بحرین جــواز شرکت در مسابقات
قهرمانی جهان در سال  ۲۰۱۵به میزبانی قطر را
کسب کرده است.

گزارش کوتاه
تورنمنت فوتسال زنان کافا

آتش بازی تیم ملی
مقابلتاجیکها

تورنمنت فوتسال زنــان کافا  ۲۰۲۲به میزبانی
تاجیکستان در حال برگزاری اســت .تیم ملی
فوتسال زنــان ای ــران مقابل میزبان رقابتها
صف آرایــی کرد.شاگردان فــروزان سلیمانی در
نهایت موفق شدند با نتیجه  ۱۲بر صفر  از سد
تاجیکستان عبور کنند .ملی پوشان روز جمعه
نیز در بــازی نخست خود با نتیجه  ۵بر  ۲تیم
ازبکستان را شکست دادند .ازبکها هم در یک
دیدار پرگل و با نتیجه  ۱۱بر صفر تیم قرقیزستان
را شکست دادند.
فاطمه پاپی ،فرشته خسروی ،فرشته کریمی
( ۳گــل) ،مهسا علی مــدد ،ســارا شیربیگی (۳
گل) ،سحر پاپی ( ۲گل) زنندگان گلهای ایران
بــودنــد .گل پنجم ایــران در دقیقه  ۱۸با گل به
خودی تاجیکها ثبت شد .در دقیقه  ۱۳بازی
نیز مهسا علی مدد یک پنالتی را از دست داد.
تیم ملی فوتسال زنان فردا در سومین دیدار خود
مقابل قرقیزستان صف آرایی خواهد کرد.
برنامه دیدارهای تیم ملی در تورنمنت کافا:
دوشنبه  ۴بهمن ماه
قرقیزستان -ایران -ساعت  ۱۵به وقت محلی
تاجیکستان -ازبکستان
سه شنبه  ۵بهمن ماه
ایران -قرقیزستان
ازبکستان تاجیکستان
پنجشنبه  ۷بهمن ماه
ایران -ازبکستان
قرقیزستان -تاجیکستان
جمعه  ۸بهمن ماه
ازبکستان -قرقیزستان
تاجیکستان -ایران

ابراهیمی
نفر اول
لیست سیاه
یحیی

علیرضا ابراهیمی
مدافع پرسپولیس
که در ابتدای فصل
به جمع سرخپوشان
ملحق شد به هیچ
وجه نتوانست نظر
کادر فنی را برای
حضور در خط
دفاعی جلب کند .او
با جنجالی که در
ابتدای فصل به دلیل
نیمکت نشینی
به راه انداخت از
سوی گلمحمدی
مازاد اعالم شده
تا این بازیکن در
صورت پیدا کردن
مشتری در نیم فصل
دوم برای تیم دیگری
به میدان برود.
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ورزش

در حاشيه

شانساستقالل
برای بردن
پرونده
۹میلیون
دالری
دادگاه بینالمللی
ورزش بررسی نهایی
برای صدور حکم
شکایت بازیکن پیشین
استقالل از آبی پوشان
برای دریافت غرامت
 ۹میلیون دالری را
آغاز کرده اما شواهد
از شانس باالی آبیها
برای پیروزی خبر
میدهند.
با توجه به اینکه وکال
و پزشک پادوانی
نتوانستند مدارک
جدیدی نسبت به
قبل ارائه دهند ،بعید
است قضات دادگاه
عالی ورزش مجاب به
صدور رأیی مبنی بر
محرومیت باشگاه
استقالل شوند تا این
باشگاه با خطری بزرگ
مواجه نشود.

