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چهارشنبه  6بهمن 1400

◾

◾ 6کشته در جام ملتهای آفریقا

حداقل  6نفر در درگیریهای پس از بازی تیم ملی کومور
برابر کامرون در جریان دیدار مرحله یک هشتم جام
ملتهای آفریقا کشته شدند .این درگیری زمانی رخ داد
که جمعیت موفق به حضور در ورزشگاه و تماشای این
بازی از نزدیک نشدند و به گفته استاندار ممکن است
تعداد کشتهها از این هم باالتر باشد.کامرون  2بر یک
این بازی را پیروز شد.

 23جمادیالثانی 1443

 26ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾

◾میالد جهانی در رادار فوالد
باشگاه فوالد در نظر دارد هافبک ذوب آهن را به خدمت
بگیرد.فوالد با تأیید جواد نکونام و کادر فنی مذاکرات
خــود را بــرای جــذب میالد جهانی هافبک  32ساله
ذوبآهــن آغــاز کــرده و این باشگاه خوزستانی در نظر
دارد تا هافبک گلزن گاندوها را در پنجره نقل و انتقاالت
زمستانی به خدمت بگیرد .جهانی در ابتدای فصل در
لیست خرید فرهاد مجیدی بود.

والهوویچ

ستا
رگان ورزش

شماره 9732

هواداران فیورنتینا با نصب بنری
اقدام به تهدید والهوویچ که در
آستانه پیوستن به یووه است ،کردند.
«محافظان تو جانت را نجات نخواهند
داد ،کار تو تمام شده کولی!».

◾

◾دست رد گلگهر به درخواست پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس بر اساس لیست یحیی گلمحمدی،
خواهانجذبدوبازیکنگلگهرشدهبود.
سعیدصادقیومهدیتیکدریدوبازیکنمدنظرسرمربی
سرخپوشان بودند و باشگاه پرسپولیس خواهان جذب این
دو شده بود.
ایــن درخــواســت سرخپوشان تهرانی البته خیلی زود با
مخالفتمدیرانباشگاهگلگهرسیرجانمواجهشد.

آنسو فاتی

سینا حسینی
بسیاری از هواداران
پرسپولیس بر این
بــــاور ب ــودن ــد ک ــه با
ان ــت ــخ ــاب هــیــئــت
مـ ــدیـ ــره جـ ــدیـ ــد و
مدیرعامل مشکالت مالی و مدیریتی
موجود در این باشگاه برطرف خواهد
شد اما انگار معادالت این باشگاه پس
از انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره
جدید پیچیده تر شــده اســت و حاال
این باشگاه در آستانه بحرانی بزرگ
قرار دارد.
مسئوالن وزارت ورزش و جــوانــان در
پروسه انتخاب مدیران جدید ،تالش
کردند مجموعه ای را به عنوان هسته
اصلی مدیریت این باشگاه انتخاب
کنند که پتانسیل مالی کافی داشته
باشد تا بتواند با کمک گرفتن از این
ظرفیت مشکالت ف ــراوان پیش روی
این باشگاه را برطرف کند.
اما به نظر می رسد باوجود این وسواس
بیش از ان ــدازه بــازهــم تیم مدیریتی
جدید سرخپوشان از پس مشکالت
عدیده مالی ایــن باشگاه برنیامده و
مــطــمــئــنــا ًت ـ ــداوم ای ــن شــرایــط ک ــار را
سختتر خواهد کرد.
نــاکــامــی درویـ ــش در جــلــب رضــایــت
ب ــازی ــک ــن ــان و ک ـ ــادر فــنــی ب ــه ق ــدری

آماده مسابقات جهانی نیستم
چهره عنواندار کشتی آزاد جهان و المپیک،
گـفــت :احتمال دی ــدار دوسـتــانــه بــا آمریکا
وجود دارد ،اما آمادگی کشتیگیران در حد
مسابقاتجهانینیست.
حسن یــزدانــی در م ــورد شــرایــط خــود پیش
از مسابقه دوستانه بــا آمریکا اظـهــار کــرد:
در حــال حاضر در اردوه ــا تمرین ک ــرده و
برای مسابقات دوستانه با آمریکا که
 ۲۳بهمن ماه برگزار میشود ،در حال
آمــاده ســازی هستیم .احتمال رفتن
یک تیم به آ نجــا وجــود دارد .نسبتا ً
از آمادگی خوبی بــرخــوردار هستیم،
اما این آمادگی در حد مسابقات
جهانی و المپیک نبوده؛ چرا
کــه مسابقات دوستانه
و ت ــک کـشـتــی اس ــت.
امـ ـی ــدوارم کــه اتـفــاق
خاصی رخ ندهد و
ورزشکارانبتوانند
کشتی خوبی را
بـ ـ ــه نـ ـم ــای ــش
بـ ـ ـگ ـ ــذارن ـ ــد.
در ا بـ ـ ـت ـ ــدا
ه ـ ـ ـ ــدف مــن
مسابقات
ج ـهــانــی
اسـ ـ ــت.

با مرد تغییردهنده تیم ملی آشنا شوید

«مانوئل»گواردیوالیهندبالایران

معتقدند اگــر ص ــدری همچنان در
رأس کــار بــاقــی مـیمــانــد توانمندی
الزم ب ــرای تأمین پــول را داش ــت اما
موافقت با استعفای وی از سوی وزیر
سبب شد او از واریز پول به حساب
بازیکنان خودداری کند.
البته برخی منتقدان تیم مدیریت
سابق باشگاه مدعی شدند این حربه
تبلیغاتی مجید صدری برای فشار به
مجموعه مدیریتی در وزارت ورزش
و جوانان است تا به این روش مسیر
خود را بــرای بازگشت به پرسپولیس
فراهم کند ،در حالی که صدری نیز در
دوران حضورش در باشگاه پرسپولیس
در فرایند پرداخت مطالبات بازیکنان
ناکام بود.
با تمام این اتفاقات به نظر می رسد
اردوی پرسپولیس در آستانه انفجاری
مهیب قرار گرفته و بعید نیست این
ماجرا منجر به شکلگیری تغییر و
تحوالت جدید در این باشگاه شود.
باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل
تــا پــایــان هفته شــانــزدهــم فــقــط 20
درصــد ق ــرارداد بازیکنان و مربیان را
پرداخت کــرده اســت .مجید صدری
در روزی که قــرار بود بخش دیگری از
قرارداد اعضای تیم را پرداخت کند ،از
سمت سرپرستی این باشگاه استعفا
کرد.

اعتراف حسن یزدانی:

بــا تــوجــه بــه ش ـرایــط بــدنــی خ ــود ،در صــورت
ایــدهآل بــودن و تشخیص مربیان اگر بتوانم
به تیم ملی کمک کنم حتما ً در کنار آ نها
خواهم بود .مسابقات جهانی به دلیل زودتر
برگزار شدن نسبت به بازیهای آسیایی ،بهتر
اســت .در سنگین وزنهــا به نسبت سبک
وزنهــا ،حریفان آسیایی عقبتر بوده
و کشتیگیران کشورمان نسبت به
سایر رقبا در آسیا بهتر هستند.
الـبـتــه ن ـظ ـرات کـ ــادر فـنــی در ایــن
خصوص حائز اهمیت است.
یزدانی گفت :فشار روانی قطعا ًکمتر
شده و توانستم یک کار نیمه تمام را
به لطف خدا و دعای مردم تمام کنم.
خیلی از هـ ــواداران و عالقهمندان
این رشته به دنبال این بودند که
تیلور آمریکایی را شکست دهم.
من توانستم نیمی از انتظارات
را ج ـب ـران ن ـمــایــم .امـ ـی ــدوارم در
مسابقات آتی دل میلیونها ایرانی
را شاد کنیم.
او بــا اش ــاره بــه شــرایــط بدنی خوب
خــود در خصوص ادام ــه دادن این
مسیر خاطرنشان کــرد :امیدوارم از
لحاظ روحی و روانی برای مسابقات
آمادگی الزم را داشته باشیم .من
هدفم المپیک ۲۰۲۴هست.

سرمربی ایتالیایی حدود سه ماه
بعد از انتخاب به عنوان سرمربی
واتفورد ،به دلیل کسب نتایج ضعیف
برکنار شد .او  14بازی انجام داد که
نتیجه آن فقط دو پیروزی بود.

توپ و تور

خوشههای خشم

مانوئل موتایا فرناندز ،نام کامل سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال
است؛ کسی که با وجود غیبت برخی از چهرههای کلیدی تیمش از
جمله هللا کرم استکی ،کاپیتان تیم ملی تا اینجای کار در مسابقات جام
ملتهای آسیا نتایج فوق العادهای را کسب کرده است .مربی سابق تیم
ملی اسپانیا که به عنوان دستیار سرمربی به افتخارات متعدد از جمله
کسب قهرمانی جهان و قهرمانی سوپرکاپ اروپا دست یافته ،قبل از
حضور روی نیمکت تیم ملی ایران حدود دو سال به عنوان سرمربی تیم
ملی رومانی فعالیت میکرد.
مانوئل دومین سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال در یک دهه اخیر
است .کاستلو رافائل که در ابتدای دهه  90شمسی هدایت تیم ملی
را برعهده گرفت ،توانست نخستین صعود ایران به جام جهانی را در
سال  2015رقم بزند و حاال برای جام جهانی  2023بار دیگر هندبال
ایران با یک سرمربی اسپانیایی مجوز حضور در جام جهانی را بدست
آورده است.
البته حضور رافائل در هندبال ایران با حاشیههای فراوانی از جمله
اعتصاب بازیکنان تیم ملی در حمایت از او علیه فدراسیون هندبال
همراه بود و در نهایت به قطع همکاری این مربی قبل از جام جهانی
 2015انجامید.
این بار اما بعید به نظر میرسد سرمربی آرام و کم حاشیه هندبال ایران
با هماهنگی به وجود آمده بین خود و فدراسیون نخواهد تجربه حضور
روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی  2023را بچشد.
مانوئل که دارای مدرک دکترای علوم ورزشی از دانشگاه بارسلونا ،استاد
تمام دانشگاه بارسلون و باالترین درجه مربیگری کشور اسپانیا و مستر
کوچ اروپا به حساب میآید ،به پروفسور مشهور است.
او در همین مدت کوتاه تأثیرگذاری خود را در هندبال ایران به شدت
نشان داده؛ تا جایی که تیم ملی بعد از ناکامی در دوره قبلی مسابقات
آســیــایــی و عــدم صــعــود بــه جــام جــهــانــی ،ایــن بــار خیلی مقتدرانه
رقبای سرسختی مثل کویت و عربستان را شکست داده و زودتــر
از آنچه که تصور میشد ،صعودش را به جــام جهانی قطعی کرده
است.
البته که مأموریت مانوئل با قدرتنمایی تا همین جا به پایان نرسیده و
او احتماال ًمیخواهد بهترین نتیجه تاریخ هندبال ایران در آسیا را رقم
بزند .گام بعدی هم موفقیت در جام جهانی خواهد بود؛ مسابقاتی که
ایران برای دومین بار آن را تجربه میکند و در اولین دوره اش با تحمل
پنج شکست و دو پیروزی و کسب عنوان بیست و یکمی جهان به کار
خود پایان داد.

نگرانیهایکمندانی

شرایط شهرخودرو ایدهآل نیست
م ــی ــاد کــمــنــدانــی ،بــازیــکــن شــهــرخــودرو
درخصوص مساوی گرفتن از تیم قدرتمند
آلومینیوم گفت :بازی جذابی بود و هر کسی
آن را دیده از دیدن آن لذت برده است .تیم
آلومینیوم هم یکی از تیم هــای خــوب لیگ
مــاســت ول ــی مــا بــســیــار خــوب
ب ــازی کــردیــم و مستحق برد
بودیم .شرایط تیم ما مانند
تیمهای دیگر ایدهآل نیست
و از ه ــرل ــح ــاظ ش ــرایــطم ــان
ف ــرق مـیکــنــد .انش ـ ــاءهللا در
بازیهای بعد بتوانیم  ۳امتیاز
را کسب کنیم؛ چرا که نیاز ویژهای
به  ۳امتیاز داریم تا خودمان را باال
بکشانیم.
کــمــنــدانــی ک ــه مــوفــق ش ــده بــود
دروازه آلــومــیــنــیــوم را ب ــاز کند
گــفــت :ای ــن دومــیــن گــل فصلم
بـ ـ ــود .ش ــری ــف ــی ،پ ـ ــاس پشت
پــا داد ،تــک بــه تــک شــدم و گل
زدم .واقعا ًموقعیتهای خیلی
خوبی داشتیم؛ تیم آلومینیوم
هم موقعیتهای خوبی داشت
ولــی فرصتهای ما تک به تک
و خیلی بهتر بود .میتوانستیم
برنده این بازی شویم ولی نقطه
عطف ب ــازی ایــن بــود کــه هربار

خبر
روز

کلودیو رانیری

ستاره بارسلونا ،از این باشگاه خواسته
به او زمان دهد تا درباره انجام
عمل جراحی تصمیمگیری کند .او
نمیخواهد با جراحی شانس حضور
در جام جهانی  2022را از دست بدهد.

اعتصاب پرسپولیسیها در اعتراض به واریز نشدن مطالبات

جنجالساز شده که بازیکنان این تیم
به صورت نامحسوس برای مجموعه
مدیریتی باشگاه پیغام فرستادند
کــه چنانچه تــا ظــهــر امـ ــروز پیامک
واریزی برای آنها نیاید قطعا ًاعتصاب
خواهند کرد.
البته رد پای برخی مدیران قبلی در این
تهدید آشکار به وضوح دیده میشود،
ام ــا فــعــا ًهیچ گــونــه واکــنــش رسمی
نسبت به این موضوع از سوی مدیران
فعلی پرسپولیس و مسئوالن وزارت
ورزش و جوانان دیــده نشده است تا
ه ــواداران متوجه شوند ماجرا از چه
قرار است.
با وجــود ایــن هنوز مشخص نیست
رضــا درویــش در رأس هــرم مدیریتی
باشگاه چه تدبیری برای حل مشکالت
اقتصادی و مالی دارد؟ او که به گفته
حبیب کاشانی با وعده تزریق کمک
 200میلیارد تومانی در ایــن باشگاه
مسئولیت قبول کرده ،حاال در اجرای
تعهداتش ناکام مانده است.
مــطــمــئــنــا ًاگ ــر دروی ـ ــش نــتــوانــد ایــن
معضل را بهدرستی مدیریت کند،
پیشبینی مـیشــود خیلی زودت ــر از
آنــچــه تــصــور م ـیشــد بــه سرنوشت
بیژن ذوالفقارنسب گرفتار و با هجمه
سنگین هواداران پرسپولیس مواجه
شــود .بــه ویــژه اینکه حــاال ه ــواداران

◾

◾سوریان در آمریکا مربی ساروی میشود
در صورت اعزام تیم ملی به آمریکا ،هادی ساروی با هدایت
قهرمانهفتمدالکشتیایرانمقابلحریفآمریکاییاش
قرارخواهدگرفت.باتوجهبهاینکهتنهایکفرنگیکارایران
قرار است در آمریکا روی تشک برود ،بنابراین کادرفنی تیم
ملی به این رقابتها اعزام نمیشود و حمید سوریان نایب
رئیس فدراسیون کشتی که در این سفر حضور دارد ،هادی
ساروی را در این مبارزه هدایت خواهد کرد.

عقب افتادیم خداروشکر توانستیم آن را
جبران کنیم و بــازی را به تساوی بکشانیم.
امیدوارم در بازی بعد  ۳امتیاز را کسب کنیم؛
چرا که واقعا ًبه آن نیاز داریم.
او در خصوص صحبتهایی که مسئوالن
مشهد پیش از بــازیهــا انــجــام میدهند
و وضعیت فعلی شــهــرخــودرو گفت:
شــک نکنید ایــن جــور اتفاقات تمرکز
همه را بههم میریزد .هرچه حواشی
کمتر باشد ،تمرکز ما و کادرفنی خیلی
ب ــاالت ــر خ ــواه ــد ب ــود و ای ــن مــوضــوع
مهمی اســت ،نمیدانم چــرا این
چــیــزهــا پــیــش مـ ـیآی ــد .ولــی
واقعا ًتأثیرگذار است و تمرکز
بعضی از بچه ها و کادر فنی
را بـههــم م ـیریــزد و در هر
تیمی حاشیه ســم اســت.
مــا در ایــن ســه چهار بــازی
ب ــا تــی ـمهــای خــوبــی ب ــازی
کــردیــم ام ــا نــمــایــش قابل
قبولی داشتیم .آقا داوود
شــکــل خــیــلــی خــوبــی به
بچهها داده تا بهتر باشیم
و میتوانستیم در این
چند بازی برنده باشیم.
واقــعــا ًبه آینده امیدوار
هستیم.

گپ

عزیزی در گفتوگو با قدس:

خوشحالم تیم ملی
دیگر مردم را زجر نمیدهد

جواد رستم زاده خ ــداداد عــزیــزی نقش
اول سختترین صعود ما به جام جهانی بود.
او دربـ ــاره اینکه سخت تــریــن صــعــود بیشتر
میچسبد یــا سریعترین صــعــود؟ میگوید:
صــعــود هــمــیــشــه مـیچــســبــد و مــهــم اس ــت.
سختترین صعود شیرینتر است و سریعترین
صعود پرغرورتر .من آدمی هستم که هیچ چیز را
راحت و بدون زحمت و سریع بدست نیاوردهام.
از کــودکــی ب ــرای هــمــه چــیــز تــا آخــریــن لحظه
جنگیدهام و آن را بدست آورده ام .عادت کردهام
به شیرینی سختیها .خیلی با حــال و هوای
زود صعود کــردن و زود رسیدن آشنا نیستم،
امــا االن خوشحالم که تیم ملی دیگر مــردم را
بــرای رســیــدن بــه جــام جهانی زجــر نمیدهد.
خوشحالم که بدون دغدغه و فشار عصبی راهی
قطر میشویم.
وی در تمجید از عملکرد اسکوچیچ گفت :این
صعود را ما مدیون این مربی بی نام و نشان
هستیم .خودم واقعا ًپیش بینی این نتایج را
با اسکوچیچ نداشتم .او خرابه ویلموتس را با
همه فشارهایی که رویش بود خوب سرو سامان
داد و صبورانه توانست اعتماد بازیکنان را
جلب کند و با نتایج خوب اقبال عمومی را هم
با خودش همراه کرد.عزیزی در مورد حفظ این
مربی کروات هم گفت :در این مدت به اندازه
کافی دالله ــا فــدراســیــون را بــا نــامهــای بــزرگ
و اشباع شــده تیغ زدهان ــد .از مــرام و معرفت
دور اســت که اسکوچیچ را برکنار کنیم .او با
دستمزدی خیلی کمتر از ویلموتس و کیروش
نتایج بهتری از آنها برایمان کسب کرد .باید
او را برای دور بعد هم حفظ کنیم .االن هم که
فدراسیون با این همه بدهی دیگر توان آوردن
مربی بزرگتر و گران را ندارد .بازیکنان تیم ملی
هم با اسکوچیچ هماهنگ شده و حیف است
که این هماهنگی و احترام از بین برود و دوباره
برگردیم سرخط  .اسکوچیچ هم مربی بسیاری
با انگیزهای اســت که در ایــن اتفاق میتواند
نقش پررنگی داشته باشد .او تشنه دیده شدن
در جهان فوتبال است.
خداداد از پیشبینیاش در مورد بازی با عراق
را هم اینطور میگوید« :با توجه به اتفاقاتی که
برای آزمون و طارمی و چند بازیکن دیگر مثل
نوراللهی وحــاج صفی افتاد ،باید حواسمان
جمع باشد که غافلگیر نشویم .این بــازی با
توجه به جو مثبتی که برایش راه افتاد ،میتواند
خطرناک باشد .نباید بازیکنان با خیال آسوده
به دیدار عراق بروند .آنها در کمین ضربه زدن
به ما هستند.امیدوارم با حضور تماشاگران
در آزادی اتفاقات به یادماندنی برای تیم ملی
بیفتد».

زیر ذرهبین
پیامدهای گاف تاریخی فدراسیون فوتبال

حضور هوادار در لیگ برتر
غیرقانونیاست؟

گــاف فدراسیون فوتبال در پــرونــده استقالل
خوزستان سبب شد ایــن تیم جنوبی حدود
 ۱۵ماه با پنجره نقل و انتقاالتی بسته در لیگ
آزادگ ــان حاضر شــود و البته بتواند بازیکن
جــدیــد جــذب کــنــد؛ اتــفــاقــی کــه میتوانست
سرنوشت فصل  ۱۳۹۹ -۱۴۰۰لیگ آزادگــان را
تغییر دهد.
با توجه به اتفاقات رخ داده ،در صــورت ورود
فیفا به این ماجرا و شکایت تیمهای حاضر در
کورس صعود به لیگ برتر در فصل قبل لیگ
آزادگ ــان ،ایــن امکان وجــود دارد که بازیهای
استقالل خوزستان برابر رقبای خود  ۳بر صفر
شــود که ایــن قضیه ،معادله فصل قبل لیگ
دسته اول را به هم میریزد و صعود تیم فوتبال
هوادار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .البته
با توجه به اینکه حریفان استقالل خوزستان
در همان زمان نسبت به این مسئله اعتراض
نکرد هاند شاید سرنوشت شومی در انتظار
این تیم جنوبی نباشد اما به فرض اینکه قرار
باشد آبیهای خوزستان به حکم فیفا در تمام
دیدارهای فصل قبل لیگ آزادگان بازنده شوند،
در آن ص ــورت بحث صــعــود و ســقــوط تیمها
بــه لیگ برتر و لیگ دسته دوم هــم چالشی
میشود.

آغاسی به
اردوی تیم ملی
دعوت شد

بر اساس اعالم
آخرین تستهای
گرفته شده از
بازیکنان تیم ملی
فوتبال ایران ،سید
مجید حسینی به
ویروس کرونا مبتال
شده است .به جای
حسینی ،با نظر
کادرفنی تیم ملی،
عارف آغاسی از
تیم استقالل تهران
به اردوی تیم ملی
دعوت شد .آغاسی
یکی از بازیکنان تیم
استقالل بود که در
جریان هفته گذشته
به ویروس کرونا
مبتال شده بود.
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در حاشيه

قرارمنعتعقیب
برایمتهمان
فساددرفوتبال
ذبیحهللا خداییان،
سخنگوی قوهقضائیه
توضیحاتی را در
خصوص پرونده
متهمان فساد در
فوتبال ارائه کرد و
گفت«این پرونده از
ناحیه کمیسیون اصل
 90به دستگاه قضایی
ارجاع شده بود ،اما
در مرجع قضایی
به قرار منع تعقیب
منتهی شد؛ چراکه
گزارش واصله کلی بود
و نقش افرادی که در
فساد دخالت داشتند
مشخص نشده بود!

