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چهارشنبه  25آبان 1401

◾

◾بازگشت صیادمنش در اول زمستان
لیام روسنیور سرمربی تیم هالسیتی دربــاره وضعیت
صیادمنش گفت 20 :آذر با واتفورد بازی میکنیم و شاید
صیادمنشرابرایاینمسابقهنداشتهباشیم،اماامیدوارم
پسازآنبازیبازگردد.سرمربیهالسیتیباتمجیددوباره
از مهاجم تیم ملی کشورمان گفت :صیادمنش و تکتک
بازیکنانفوقالعادهایهستندآنهاواقعا ًمناسبشیوهای
هستند که میخواهیم بازی کنیم.

 21ربیع الثانی1444

 16نوامبر2022

◾

◾حسینی :تمایلی برای رفتن به تیم امید ندارم
حسینی،سرمربی تیم فوتبال پیکان در پاسخ به این
پرسش که آیا تمایل دارد سرمربی تیم فوتبال امید شود،
گفت :بــرای هر مربی افتخار است که در هر رده ملی
کمک کند ،اما نه صحبتی با ما شده است و نه فکری
دربــاره آن کردهایم .تمام تمرکزمان روی پیکان است و
شرایط جدولی ما هم مناسب نیست و اگر کوچکترین
اهمالی کنیم آسیب میبینیم.

زالتان

ستا
رگان ورزش

سال سی و پنجم

شماره 9954

اسطوره فوتبال سوئد گفت :به نظرم
در مسابقات جام جهانی آرژانتین
شانس اول قهرمانی است .دلیل
انتخاب آرژانتین به عنوان قهرمان
حضور لیونل مسی در این تیم است.

◾

◾شهرخودرو از جام حذفی هم کنار گذاشته شد
با اعالم سازمان لیگ در بین تیم های دسته اولی نام
تیم شهر خــودرو نماینده استان خراسان رضــوی،از
جدول مسابقات حذف شد .این تیم چندی پیش به
دلیل دو غیبت در لیگ یک از جدول این مسابقات
کنار گذاشته شد و هم اکنون لیگ یک با حضور 17
تیم دنبال می شــود و هر هفته یک تیم استراحت
میکند.

آنتونی رودیگر

مدافع آلمانی اعالم کرد پاداش جام
جهانی خود را به درمان بیماری ۱۱کودک
در سیرالئون اختصاص میدهد .رودریگو
هزینه درمان کودکانی که از پای پرانتزی
رنج می برند ،تأمین میکند.

 ۴۲میلیون دالر پاداش نقدی برای قهرمان

عایدی پرسپولیس ،استقالل و سپاهان
از جام جهانی
بنا بر اعالم فیفا تیم
قهرمان در این دوره
از بازیها مبلغ ۴۲
میلیون دالر پاداش
ن ـ ــق ـ ــدی خـ ــواهـ ــد
گرفت و تیم نایب
قهرمان نیز به  ۳۰میلیون دالر خواهد
رسید.تیم سوم جهان  ۲۷میلیون دالر
و تیم چهارم نیز  ۲۵میلیون دالر پاداش
نقدی دریافت خواهند کرد.
بنا بــر اعــام فــدراســیــون بینالمللی
فــوتــبــال ،تــیـمهــای پنجم تــا هشتم
ج ــه ــام جــهــانــی  ۱۷مــیــلــیــون دالر
و تــی ـمهــای نــهــم ت ــا ش ــان ــزده ــم نیز
 ۱۳میلیون دالر دریــافــت میکنند.
تیمهای  ۱۷تا  ۳۲یعنی تمام تیمها
راه یافته به جــام جهانی در شرایط
کنونی  ۹میلیون دالر دریافت خواهند
کــرد کــه یکی از ایــن تیمها تیم ملی
کــشــورمــان است.فیفا ب ــرای حضور
روزان ـ ــه بــازیــکــنــان در ج ــام جهانی
10هزار دالر در نظر گرفته است .طبق
اعالم فیفا به باشگاه هر بازیکنی که
در دور گــروهــی جــام جهانی حضور
پــیــدا مـیکــنــد 180 ،ه ــزار دالر تعلق
میگیرد ،یعنی از زمانی که بازیکنان
رســمــا ً در اختیار تیمهای ملیشان
قرار میگیرند تا روزی که کارشان در
دور گــروهــی بــه پــایــان م ـیرســد .این

مبلغ در صورت صعود تیمها به دور
حذفی و مرحله یک هشتم ،به 220
هــزار دالر افزایش پیدا میکند و در
مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نیز
بــه  280ه ــزار دالر و  320ه ــزار دالر
مـیرســد .همچنین تیمهایی که به
فینال راه پیدا میکنند فیفا برای هر
بازیکنشان  370هــزار دالر در نظر
میگیرد .فیفا البته بین باشگاههایی
که این بازیکنان در دو سال گذشته
حضور داشتهاند طبق فرمو لهایی
این مبالغ را تقسیم میکند .در واقع
این قانون سبب میشود درآمــد سه
بــاشــگــاه اســتــقــال ،پــرســپــولــیــس و
سپاهان کاهش یابد؛ چرا که برخی
بازیکنان دعوت شده کمتر از دو سال
است که در این تیمها عضویت دارند.
بــر ای ــن اس ــاس م ـیتــوان تــا ح ــدودی
عــایــدی ایــن بــاشــگــاههــا را از حضور
این  9بازیکن محاسبه کرد .باشگاه
پرسپولیس پــاداش وحید امیری را
به صــورت کامل و از حضور علیرضا
بــیــرانــونــد ،مــهــدی تــرابــی و مرتضی
پورعلیگنجی نیز دو سوم پــاداش را
دریافت میکند.
اســتــقــال ـیهــا نــیــز از سیدحسین
حسینی پ ـ ــاداش کــامــل و از روزب ــه
چشمی و ابوالفضل جــالــی نیز به
صورت دو سوم پاداش عایدی خواهند

داش ــت .شــرایــط بــرای سپاهان البته
تــا حـ ــدودی تــفــاوت دارد ،چــراکــه دو
نمایند هاش در تیم ملی در دو سال
اخیر بهصورت قرضی در باشگاههایی
حضور داشتهاند و این موضوع ممکن
ش را دشوار
است محاسبه تقسیم پادا 
کند .موضوعی که در این میان وجود
دارد ایــن اســت کــه از پ ــاداش رامین
رضاییان باشگاه پرسپولیس هم بهره
خواهد گرفت و عالوه بر این پای باشگاه
ی نیز در میان است .پیام نیازمند
قطر 
نیز شرایط مشابهی را دارد در پاداش
حضورش در جام جهانی باشگاههای
سپاهان و پورتیموننزه پرتغال سهیم
خواهند بود.
باایناوصافبا یک حساب سرانگشتی
م ـ ـیتـ ــوان پــی ـشبــیــنــی کـ ــرد بــاشــگــاه
پرسپولیس  600هــزار دالر ( 540هزار
دالر از بازیکنان کنونی و  60هزار دالر از
رامین رضاییان) استقالل 420هزار دالر،
سپاهان  180هزار دالر و سایپا  60هزار
دالر (یک سوم پاداش حضور ابوالفضل
جاللی در جــام جهانی) از حضور این
بازیکنان در جام جهانی پاداش دریافت
خواهند کرد و این یعنی فوتبال ایران به
غیر از پاداشهایی که برای حضور و البته
صعوداحتمالیتیمملیلحاظمیشود،
بیش از یک میلیون و 200هزار دالر دیگر
از این راه درآمدزایی خواهد کرد.

سامان قدوس ،بازیکن تیم ملی فوتبال:

اکنون بالغتر هستیم

با اعتماد به نفس باال به جام جهانی می روم
ســامــان قـ ــدوس بــا ســایــت رســمــی بــاشــگــاه
برنتفورد گفتوگویی را انجام داده و از شرایط
خودش در جام جهانی قطر و میزان آمادگی
تیم ملی گفته اس ــت .بــا ایــن حــال قــدوس
معتقد است انگلیس یکی از بهترین تیمهای
جهان است.
سامان قدوس در این زمینه گفت :من اکنون
با ان ــرژی زیــاد و با اعتماد به نفس باال
بــه جــام جهانی مـ ـیروم .بنابراین،
ایــن فــوق العاده اســت که می توان
بــه جــام جهانی رفــت .بزرگترین
دســتــاورد فوتبالی مــن ب ــازی کــردن
در جــام جهانی  2018بــود.ایــن بار
اما شرایط متفاوت است
و با انگیزههای زیادتری
راهـ ــی قــطــر مـیشــویــم.
وی اف ـ ـ ــزود :در ســال
 2018ما در یک گروه
بسیار سخت چهار
امتیاز گرفتیم ،خیلی
بـ ــه ص ــع ــود ن ــزدی ــک
بــودیــم .در ایــن دور هم
برای صعود ناامید نیستیم.
ب ــا ایــنــکــه در گـ ــروه سختی
قرارداریم ،اما همه میدانند
بــایــد روی تــیــم مــلــی ای ــران

حساب ویژه ای کنند.
قدوس درباره گروه ایران در جام جهانی ،2022
گفت :گروه سختی است اما فکر میکنم ما
بازیکنان بهتری داریم ،بالغتر هستیم و اکنون
تجربه داریم .خیلی از بازیکنان ایران اکنون در
لیگ های اروپایی بازی می کنند و زیر ذرهبین
هستند.
وقتی از او پرسیده شد بیشتر منتظر کدام
بـ ــازی اسـ ــت ،گــفــت :الــبــتــه بـ ــازی اول
(انگلیس) برجسته است .ما در برابر
انگلیس ،یکی از بهترین تیم های
جهان بازی میکنیم و برای من ،این
بــازی مهمی بــرای شــروع اســت .باید
بــه مصاف بهترین تیم بــرویــم و
س ــع ــی کــنــیــم خ ــودم ــان
را ثــابــت کنیم و نشان
دهــیــم ب ــرای رقــابــت در
آنجا هستیم.
وی دربــاره شانسهای
قــهــرمــانــی ایـ ــن دوره
گفت :به طــور طبیعی
قدرتهای سنتی دنیا
مثل بــرزیــل ،آرژانتین و
فرانسه در اولویت هستند.
امــســال انــگــلــیــس هــم تیم
بسیار خوبی دارد که منتظر
قهرمانی هستند.

◾

◾برنامه لیگ برتر والیبال
هفته دهم لیگ برتر والیبال مردان چهارشنبه ۲۵ ،آبا ن
با هفت دیدار پیگیری میشود.سایپا تهران -شهرداری
گنبد /لبنیات هراز آمل -پاس گرگان /مس رفسنجان -
گیتیپسند اصفهان /شهداب یزد  -شهرداری ارومیه
 /نیان الکترونیک خــراســان -پیکان تــهــران /راهیــاب
ملل مریوان  -ایفاسرام اردکان /هورسان رامسر  -فوالد
سیرجان ایرانیان .مسابقات از ساعت ۱۶آغاز میشوند.

فان دایک

تیم ملی هلند پیراهنهای جام جهانی
خود را در قطر به حراج خواهد گذاشت
تا به کارگران مهاجر کمک کند.
فان دایک کاپیتان تیم ملی هلند
این خبر را رسم ًا اعالم کرد.

گزارش روز
اعتراف رسانه آمریکایی ایاسپیان

نسل طالیی فوتبال ایران
تاریخسازی میکند

رسانه آمریکایی  ESPNبا انتشار گزارشی درباره تیم ملی
ایــران در جام جهانی با اشــاره به «سنت و دستاوردهای
گذشته ایران در آسیا» از جمله سه قهرمانی پیاپی در جام
ملتهای قاره کهن ،به حضور بازیکنان نسل قبل ایرانی در
لیگهای اروپایی بهخصوص بوندسلیگا اشاره کرد.
این رسانه به حضور ایران در پنج دوره از بازیهای جام جهانی و بازیکنان
باکیفیتتیمملیدرگذشتهاشارهکردهونوشتهاست:باتوجهبهکیفیتی
یدهد تیم
که آنها در گذشته داشتند ،شواهدی وجود دارد که نشان م 
کنونی ایران ،از همه دورهها بازیکنان با استعدادتری دارد.
گابریل تان ،خبرنگار ESPNنوشته است :حاال این سؤال مطرح میشود:
آیانسلطالییفوتبالایرانمیتواندامسالتاریخسازیکند؟بهخصوص
اینکه در گروه سختی با آمریکا ،انگلیس و ولز قرار گرفته است؟ پاسخ
ساده «بله» است.
اگر به عقب برگردیم ،تیم ایران در گروه سختتری با اسپانیا و پرتغال قرار
داشت و به صورت شگفتآوری در نزدیکی صعود تاریخی از گروه خود و
راهیابی به مرحله حذفی بود.
حاال چهار سال بعد ،آنها قویتر شدهاند ۱۳ .بازیکن از  ۲۵مسافر قطر
در اروپا بازی میکنند .مهدی طارمی که آن فرصت را در مقابل پرتغال از
دست داد ،در اروپا با پورتو میدرخشد و در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپا پنج گل به نام خود ثبت کرده است .سردار آزمون که از زمان انتقال به
بایرلورکوزن با مصدومیت دست به گریبان است ،چهار بار پیاپی با تیم
زنیت سنپترزبورگ قهرمان لیگ روسیه شده و در فصل 2020-2021هم
بهترین بازیکن فصل لیگ روسیه شد.
علیرضا جهانبخش و سامان قدوس حاال تجربه حضور در لیگ برتر
انگلیس را در کارنامه دارنــد ،مجید حسینی و علی قلیزاده بهدنبال
بسیاری از پیشینیان خــود ،در خــارج از ایــران نمره قبولی گرفتهاند و
بازیکنان باتجربهای مانند کریم انصاریفرد و سعید عزتاللهی هم با
اینکه در لیگهای سطح باالیی نیستند ،اما روند رو به جلویی داشتهاند.
رسانه آمریکایی سپس به تمجید از سرمربی تیم ملی ایران پرداخت و
افزود :شاید موضوع مهمتر این است که ایران توسط یکی از زیرکترین و
کاربلدترین مربیان تاکتیکی هدایت میشود .کیروش سال ۲۰۱۹و پس
از جام ملتهای آسیا از ایران رفت اما در ماه سپتامبر جایگزین دراگان
اسکوچیچ شد.برای یک فردی که آشنایی به مسائل فوتبال ندارد ،کنار
گذاشتن ایران در نگاه اول ساده به نظر میرسد .زمان خواهد گفت اما
فرصتی برای ایران وجود دارد که فصل جدیدی در تاریخ حضور خود در
جام جهانی را بنویسد.

تنها نماینده لیگ امارات در قطر

رکورد خاص «احمد نور» از امارات تا جام جهانی
احمد نوراللهی که فصل گذشته با پایان
قراردادش با پرسپولیس راهی امارات شده
و پیراهن تیم شباب االهلی را بر تن کرده
است ،در دومین فصل حضور در این تیم
اکــنــون بــه عــنــوان تنها نماینده لیگ این
کشور در جام جهانی قطر حاضر خواهد
بود.
بـ ــاشـ ــگـ ــاههـ ــای ام ـ ــارات ـ ــی بـ ــا تـ ــوجـ ــه بــه
اســپــانــســرهــای ویـ ــژه و حــمــایـتهــای
مــنــاســبــی کـ ــه از آنهـ ـ ــا صـ ــورت
مـ ـیگ ــی ــرد ،در ف ــص ــول گــذشــتــه
تــوانــســت ـهانــد از حــیــث جــذب
بــازیــکــنــان مــطــرح و صاحبنام،
شــرایــط جــالــبــی را تــجــربــه کنند.
هــرچــنــد بــیــشــتــر ســتــارههــایــی
ک ـ ـ ــه م ـ ــع ـ ــم ـ ــوال ًتـ ــوسـ ــط
بــاشــگــاههــای ای ــن کــشــور
جذب میشوند ،از جمله
ســتــارههــایــی هــســتــنــد که
سالهای پایانی فوتبال خود
را سپری میکنند یا اینکه از
شــرایــط حــضــور در ســطــح اول
فوتبال اروپا و همچنین آسیا به
دور هستند .با این حال شاید
دور از ذهــن بــود کــه ایــن لیگ
که طی سالیان اخیر در تالش
بــوده تا هــمــواره سطح کیفی

خبر
روز

خود را باال ببرد ،تنها یک نماینده در جام
جهانی قطر داشته باشد.
امــا از طــرفــی ایــن اتــفــاق هــم ب ــرای لیگ ما
جالب و ویژه خواهد بود چراکه از کل لیگ
ام ــارات ،تنها نماینده ایــن کشور در جام
جــهــانــی بــازیــکــنــی از ایـ ــران اس ــت .احمد
نوراللهی ،هافبکی که در دوره حضورش در
پرسپولیس روند رو به رشدی را تجربه کرد
و در آخرین قهرمانی این تیم نیز نقش
پررنگی داشــت ،در ترکیب تیم ملی
نیز قــرار گرفت و در دوران هدایت
دراگ ــان اسکوچیچ به جایگاه ثابت
هم رسید .نوراللهی ،هرچند پیش
از جام جهانی و در ترکیب تیم االهلی
امـ ـ ــارات دچــــار آســی ـبدیــدگــی
نگرانکنندهای شده بود ،اما
با پیگیری رونــد درمــانــی و
در شــرایــطــی کــه کــارلــوس
کـ ـیروش نیز شــرایــط وی
را بــه ط ــور ج ــدی دنــبــال
میکرد ،اکنون توانسته
ج ــای ــگ ــاه ــی از لــیــســت
ایران برای جام جهانی را
بدست بیاورد.نوراللهی،
در جام جهانی قطر برای
حضور در پست شماره
 6رقابت خواهد کرد.

محرومیت
رحمتی

جام بیست و دو
بایرن مونیخ با  ۱۷بازیکن در جامجهانی

السد شگفتی ساز قطر

فهرست تیمها بــرای حضور در جــام جهانی
مشخص شد و بر این اساس بیشترین بازیکنان
حاضر در جام جهانی در لیگ انگلیس شامل
لیگ برتر و دسته اول حضور دارنــد .طوری که
بیش از  ۱۹درصد بازیکنان جام در این کشور
بازی میکنند.
بیشترین حضور بازیکنان (لیگ برتر و دسته
اول):
 -۱لیگ انگلیس ۱۶۳ /بازیکن
 -۲لیگ اسپانیا  ۸۶ /بازیکن
 -۳لیگ آلمان  ۸۱ /بازیکن
 -۴لیگ ایتالیا  ۷۰ /بازیکن
 -۵لیگ فرانسه ۵۸ /بازیکن
همچنین بایرن مونیخ پرافتخارترین تیم آلمان با
داشتن  ۱۷بازیکن در این جام ،بیشترین تعداد
بازیکن را در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر دارد.
بیشترین حضور بازیکنان از یک تیم باشگاهی:
 -۱بایرن مونیخ ۱۷ /بازیکن
 -۲منچسترسیتی و بارسلونا ۱۶ /بازیکن
 -۳السد ۱۵ /بازیکن
 -۴منچستریونایتد ۱۴ /بازیکن
 -۵رئال مادرید ۱۳ /بازیکن

تیم منتخب غایبان بزرگ
در جامجهانی ۲۰۲۲

رسانه بلیچر ریپورت با مشخص شدن لیست
تمامی تیمها در جام جهانی اقــدام به معرفی
ترکیب منتخب از بازیکنانی که جام جهانی
 ۲۰۲۲را از دســت دادن ــد ،کــرده اســت .ترکیب
منتشر ش ــده تــوســط بلیچر ریــپــورت شامل
بازیکنانی است که با نظر
سرمربیان تیمهای ملی ،جام جهانی را از دست
دادند و این فهرست شامل بازیکنان مصدوم
نیست.
این ترکیب به شرح زیر است:
دروازهبـ ــان :داویــد دخ ـهآ (اسپانیا /منچستر
یونایتد)
مــدافــعــان :سرخیو رام ــوس (اسپانیا)PSG /
اسـ ــون بــوتــمــن (هــلــنــد /نــیــوکــاســل) فــرالنــد
مندی (فرانسه /رئال مادرید)فیکایو توموری
(انگلیس /میالن)
هــافــبـکهــا :رنــاتــو ســانــچــز (پــرتــغــال)PSG /
تیاگو آلکانتارا (اسپانیا /لیورپول)آنته ربیچ
(کرواسی /میالن)جیدون سانچو (انگلیس/
منچستر یونایتد)
مهاجمان:روبرتو فیرمینو (برزیل /لیورپول)
ایوان تونی (انگلیس /برنتفورد)
بازیکنان ذخیره:گابریل ماالگائش (برزیل/
آرســنــال)مــتــس هوملز (آل ــم ــان /دورتــمــونــد)
لــوکــاس دیــنــه (ف ـرانــســه /اســتــون ویــا)آنــخــل
کورهآ (آرژانتین /اتلتیکو مادرید)جرارد مورنو
(اسپانیا /ویارئال).

اسکوربورد سهرقمی
در جام جهانی

داســـتـــان مــقــتــدران ـهتــریــن پـــیـــروزی تــاریــخ
ج ــا مج ــه ــان ــی را ب ــگ ــذاری ــد از نــقــط ـهنــظــر
شخصی ی ـ ــادآوری کــنــیــم .ف ــرض کنید شما
یــک مجارستانیِ عاشق فوتبال هستید که
ســال ســال  1982در اسپانیا زنــدگــی میکند
و ایــن شــانــس را دارد تمامی دیــدارهــای تیم
ملی کشورش را از جایگاه ویژه استادیومهای
اسپانیا مشاهده کند.
تــیــم کــشــورتــان ،در دیـ ــدار ابــتــدایــی ج ــام ،با
اخــتــاف  9گــل ،الــســالــوادور را از پیش روی
ب ــرمــیدارد ،بــه رک ــورد پیشین قاطعانهترین
پیروزی تاریخ این مسابقات میرسد و اولین
و تنها تیم تــاریــخ ایــن رقــابـتهــا مـیشــود که
ت ــع ــداد گـ ـله ــای زد هاش در ی ــک دی ـ ــدار،
دو رقــمــی شــده امــا در دی ــدار بــعــدی مغلوب
آرژانتین ،مدافع عنوان قهرمانی شده و حاال
بــرای صعود به دور بعد ،تنها به یک پیروزی
دیگر مقابل بلژیک نیاز دارد .دیــدار مقابل
بــلــژیــک ام ــا نــتــیــج ـهای ج ــز ت ــس ــاوی ی ــک بر
یــک ن ــدارد و در نهایت تیم ملیمجارستان
ب ــا ح ــداق ــل اخ ــت ــاف از دور رقــاب ـتهــا کــنــار
میرود.
این ،سرنوشت مجارستانی بود که تورنمنت
را با پیروزی با نتیجه  10بریک آغاز کرد ،رکورد
قاطعانهترین پیروزی تاریخ را به نام خود زد
امــا در نهایت حتی از گــروهــش هــم صعود
نکرد.

حواشی دیدار هفته
دهم لیگ برتر بین
استقالل و آلومینیوم
اراک و نحوه قضاوت
سید وحید کاظمی در
این دیدار موجب شد
سید مهدی رحمتی
در نشست خبری پس
از این بازی نسبت به
داوری آن گالیه کرده
و مسائلی را مطرح
کند.بابت آن اتفاقات
مهدی رحمتی به یک
جلسه محرومیت
قطعی و پرداخت ۳۰۰
میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شد.
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ورزش

در حاشيه

اهدای مدال
جهانی
پرورش اندام
بهخانواده
شهیدآرمان
علیوردی
رضا حجار ،ملی پوش
پرورش اندام و بدنسازی
کشورمان به همراه
مسئوالن فدراسیون
بدنسازی با حضور
در منزل شهید آرمان
علی وردی با خانواده
این شهید دیدار و با
پدر شهید علی وردی
گفت و گو کرد.حجار در
این دیدار مدال جهانی
قهرمانی و اورهال
مسابقات امارات و
مسابقات کشوری
را به خانواده شهید
علیوردی تقدیم کرد.

