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رونمایی از ستارههای کشتی آمریکا در نبرد با آزادکاران ایران

ســارا اصالنی /با وجــود تمام حاشیهها در ماجرای صــدور روادیــد آمریکا برای
کشتیگیران ایران ،اما فدراسیون کشتی آمریکا از لیست کشتیگیرانش در نبرد
نمایشی مقابل گوششکستههای کشورمان رونمایی کرد تا نشان دهد همچنان به
دنبال برگزاری این دیدار دوستانه در تاریخ  23بهمنماه به میزبانی گلوب الیف در
آرلینگتون تگزاس است؛ دیداری که البته دیوید تیلور غایب بزرگ آن است و حضور
گیبل استیوسون هم با وجود تمام کریهای سوالبرانگیزش مشخص نیست .ضمن
اینکه هنوز معلوم نیست تیم ملی کشتی ایران راهی تگزاس خواهد شد یا نه .چرا که
بعد از صحبتهای اخیر علیرضا دبیر علیه آمریکا ،شائبه صدور روادید گزینشی برای
برخی کشتیگیران ایران مطرح و همین مسئله هم باعث شد تا مسئوالن فدراسیون
کشتی تاکید کنند اگر برای همه نفرات روادید صادر نشود ،کادرفنی درخصوص
رفتن یا نرفتن به آمریکا تصمیمگیری خواهد کرد .با این حال در لیستی که فدراسیون
کشتی آمریکا در اختیار رسانهها قرار داده تنها نام توماس گیلمان( ،)57دیتون
فیکس( ،)61یانی دیاکومیهالیس( ،)65جیمز گرین( ،)70جیسون نولف(،)74
جردن باروفس( ،)79زاهد والنسیا( ،)86جیدن کاکس( ،)92و کایل اسنایدر()97
اعالم شده و هنوز نام نماینده وزن در  125کیلوگرم این کشور اعالم نشده .این در
حالی است که بعد از قهرمانی امیرحسین زارع در مسابقات قهرمانی جهان و شادی
معروفش که او را در حال تاجگذاری در وزن  125کیلوگرم نشان میداد ،استیوسون
آمریکایی برای زارع کری خوانده و گفته بود« :به ایــران بگویید که زارع را هم با
خودش بیاورد ».البته چندی بعد در رسانههای آمریکایی اعالم شد که استیوسون
از حامیان مالی اش درخواست رقم باالیی را برای حضور در این مسابقه کرده بود.
حاال هم مشخص نیست او در رقابتهای تگزاس با زارع سرشاخ خواهد شد یا خیر.
اما آن چه مشخص است ،دیوید تیلور عالقهای ندارد که در این مقطع ،آنهم بعد از
شکست در مسابقات جهانی  2021در مسابقهای غیررسمی مقابل حسن یزدانی
کشتی بگیرد .با این حال  ،سایر ستارههای کشتی آمریکا در این مصاف دوستانه و
هیجانانگیز حاضر خواهند شد .نام جردن باروز و کایل اسنایدر  2مدال آور المپیکی
و جیدن کاکس و توماس گیلمان قهرمانان جهان در این لیست به چشم میخورد.
بلیت فروشی این مسابقات انجام شده و قیمت تماشای این مسابقات  15دالر است.

رکوردهایی به رنگ آبی
گروه ورزش /نیم فصل اول رقابت های لیگ
برترفوتبالکشورباقهرمانیاستقاللبهاتمام
رسید.استقالل در حالی توانست در پایان نیم
فصل بدون باخت در صدر جدول قرار بگیرد
که از آخرین قهرمانی این تیم در نیم فصل 10
سال می گذشت ۳۵.امتیاز از ۱۵دیدار باعث
شد تا آبیپوشان پایتخت میانگین بیشتر از دو
امتیازدرهربازیراکسبکنندتانشانبدهند
عزمیجدیبرایقهرمانیدارند.ایندرحالی
اســت که پرسپولیس با سه امتیاز اختالف
نسبتبهرقیبسنتیخوددرتعقیبآنهاست
و دوست ندارد جام را پس از پنج فصل متوالی
از دست بدهد یا آن را در اختیار استقالل قرار
دهد.یحییگلمحمدیسرمربیپرسپولیس
که بــرای سومین قهرمانی خود با این تیم و
کسبششمینجاممتوالیسرخپوشانامتیاز
جمع میکند ،آمــاری نزدیک به سالهای
گذشته دارد اما نتایج استقالل فراتر از فصول
گذشته بوده و همین مسئله کار پرسپولیس
را برای تکرار قهرمانی سخت تر از قبل کرده
اســـت.در ادامــه نگاهی خواهیم داشــت به
اتفاقات و اعداد و ارقامی که در پایان نیم فصل
اول لیگ برتر به ثبت رسیده است.

خروج اسم رامین رضاییان از آخرین بازی تیم فوتبال باشگاهی خود السیلیه قطر
باعث مطرح شدن خبر بازگشت او به پرسپولیس شد اما به نظر می رسد این
خبر در حد یک گمانه زنی و شایعه باقی بماند.رضاییان پس از هدایت تیم
ملیایرانتوسطدراگاناسکوچیچدیگرجاییدرجمعملیپوشاننداشت
تا شایعاتی درباره مخالفت بیشتر بازیکنان تیم با دعوت او شنیده شود اما
این موضوع هیچ وقت تأیید نشد ولی رضاییان هم دیگر رنگ اردوهای ملی
را ندید.دیدگاه بازیکنان باتجربه تیم ملی ایران درباره رفتارهای رامین
رضاییان بین تعدادی از بازیکنان قدیمی پرسپولیس نیز جاری است.
آن ها نحوه برخورد رضاییان در رختکن تیم را اصال نمیپسندند و این
موضوع به گوش یحیی گل محمدی نیز رسیده و سرمربی پرسپولیس
دوست ندارد با جذب رضاییان آرامش تیمش را بر هم بزند.

آشفتگی در مدیریت ورزش خراسان
بیش از  90روز از معرفی سرپرست اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی می گذرد و این که چرا هنوز
حکم افشین داوری به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان
استان صادر نشده  ،قابل تامل است .هر چند که در این
میان بحث و جدل های زیادی درباره این شخص مطرح
شده و این که در این مسند بماند یا نه جای سوال دارد اما
نکته قابل توجه و مهم این است که ورزش استان از این
بالتکلیفی متضرر می شود .جدای از این ورزش استان
در چند سال اخیر هم روند رو به پیشرفتی نداشت و با
چالش های زیادی همراه بود و حاال در مرز آشفتگی و
خرابی قرار دارد که امیدواریم مسئوالن ارشد استان
و به خصوص نمایندگان مجلس هر چه زودتر وضعیت
مدیریت ورزش را مشخص کنند .هر چند که انتخاب
افــراد خیلی مهم است؛ چرا که افــرادی در گذشته بر
مسند کار آمــده اند که در حد و شأن ورزش خراسان
رضــوی نبودند و با پــرونــده هــای مختلف عملکرد پر
انتقادی هم داشتند که جای بحث دارد .حاال نیز افشین
داوری که قبال ریاست اداره تربیت بدنی خراسان را
بر عهده داشت و اکنون در شرف بازنشستگی است به
عنوان سکاندار ورزش آن هم در حد سرپرست معرفی
شده است که این انتخاب هم جای تامل دارد.هر چند
که او چهره ای نامآشنا در مدیریت ورزش ایران است
و مسئولیت های زیــادی در فدراسیون های مختلف
داشــت .با وجــود ایــن ،حال ورزش استان اصال خوب
نیست و خیلی از هیئت ها در بالتکلیفی قرار دارند که هر
چه زودتر باید فردی قوی و با انگیزه وارد مسند کار شود
تا وضعیت آشفته ورزش استانی را که در سطح کشور
سرآمد است ،سروسامان دهد که اگر ادامه دار باشد،
نشان از ضعف مسئوالن ارشد استان است .

▪استقاللتنهاتیمبدونشکست

استقالل بــا سپری کــردن یــک نیم فصل بــدون
شکست ،توانست در کنار پرسپولیس و سپاهان
به این رکــورد دست پیدا کند .سپری کــردن یک
نیم فصل بدون شکست ،رکورد بسیار خوبی برای
مجیدی و استقالل محسوب می شود .سرمربی
آبی پوشان که با چند تساوی پیاپی مورد هجمه
شدیدی قــرار گرفته بــود ،با پیروزی های پیاپی
توانست جواب منتقدانش را بدهد و اکنون نیز پس
از  10سال قهرمانی نیم فصل را برای آبی پوشان
به ارمغان آورد .استقالل در حالی توانست نیم
فصل را بدون شکست سپری کند که در این زمینه
با سپاهان ،پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان برابر
شد.درلیگقبل،تیمنفتتوانستباخلقرکوردی
جالب و غیرقابل انتظار ،نیم فصل نخست را بدون
شکست سپری کند .اتفاقی که در این فصل برای
تیم مجیدی نیز رخ داد.در لیگ هجدهم دو تیم
پرسپولیس و سپاهان وضعیت مشابهی داشتند.
آن ها در آن فصل و در پایان نیم فصل شکستی را
تجربهنکردند.پرسپولیسنیمفصلاوللیگهفتم
را هم بدون شکست سپری کرده بود.البته همه این
رکوردها به نیم فصل اول مربوط می شود و تاکنون
هیچ تیمی در تاریخ لیگ برتر ایران نتوانسته است
که فصل را بدون شکست به پایان برساند و حاال

یزدانی جانشین کنعانی زادگان
در تیم ملی؟

شانس اندک رضاییان برای بازگشت به پرسپولیس

پس از گذشت  90روز همچنان ادامه دارد

بهترینخطحمله:استقاللبا ۲۴گل
بدترینخطحمله:پدیدهبا ۴گلزده
بهترینتفاضلگل:استقاللبا+۱۹
بدترینتفاضلگل:پدیدهبا-۱۹
بهترینمیزبان:پرسپولیسبا ۲۰امتیاز
بهترینمهمان:استقاللبا ۱۸امتیاز
رکورددارپیروزی:استقاللبا ۱۰پیروزی
رکورددارشکست:پدیدهبا ۱۱شکست
بیشترینتساوی:آلومینیومبا ۱۱تساوی
کمترینتساوی:سپاهانبا ۲تساوی
بهترینآمارثبتگلاول:استقاللدر ۱۰بازی
بدترینآماردریافتگلاول:پدیدهدر ۱۰بازی
بیشترینکلینشیت:استقاللبا۱۱کلینشیت
کمترینکلینشیت:پدیدهبا ۲کلینشیت
نترینتیم:سپاهانبا ۳۶کارتزرد
خش 
کمتریناخطار:مسرفسنجانبا ۱۹اخطار

نگاهی به نیم فصل اول لیگ برتر

استیوسون در تردید
تیلور یبمیل به مبارزه
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عدهای میگویند برای کنعانیزادگان پاپوش دوختهاند و او مرتکب
اشتباهی نشده است اما به هر حال ماجرای اتوبوس تیم ملی کلی
سروصدا کرد و حاال او باید بتواند یک سری از ادعاهای خود را ثابت کند.
در این خصوص شنیدیم در صورتی که کنعانی زادگان به تیم ملی دعوت
نشود که احتمال آن هم زیاد است ،سیاوش یزدانی شانس زیادی برای
حضور در ترکیب اصلی خواهد داشت .یزدانی البته در یکی دو مصاحبه
انتقاداتی از اسکوچیچ کرده و گفته بود شاید سرمربی کروات تیم ملی
بازی مرا قبول ندارد اما به هر حال او حاال شانس زیادی برای دعوت به
اردوی تیم ملی و قرار گرفتن در ترکیب اصلی را خواهد داشت.

استقالل با فرهاد مجیدی راه دشواری برای خلق
این رکورد جاودانه در پیش دارد.
▪بهترینهایلیگبهرنگآبی

آبیهایتهرانعالوهبراینکهتنهاتیمبدونشکست
نیم فصل اول بودند ،صاحب بهترین خط حمله با
زدن  ۲۴گل و بهترین خط دفاعی با دریافت  ۵گل
هم به شمار می روند.البته  3گل آبی ها مربوط به
حکم کمیته انضباطی در خصوص بازی با گل گهر
است.اینتیمهمچنینبیشترینبردرابا ۱۰پیروزی
وطبیعتابیشترینامتیازراهمبهخوداختصاصداده
تاصدرنشیننیمفصللقببگیرد.پرسپولیسباتیم
سپاهان در کسب  ۹پیروزی مشترک است که هر دو
تیمبعدازاستقاللصاحببیشترینبردشدهاند.

دیدار تیم های فجر سپاسی شیراز و استقالل در شیراز کم حاشیه
نداشت و شاهد اعتراض شدید فجری ها به داوری بودیم اما دیدار
این تیم با پرسپولیس با وجود آن که برخی صحنه های داوری به
ضرر شیرازی ها بود اعتراضی به آن نداشتند و حتی مدیرعامل
باشگاه فجر سپاسی صحبت هایی درباره چند بازیکن استقالل
داشــت که باعث واکنش تند ایــن باشگاه و معاونت حقوقی آن
شــد .ماجرا از ایــن قــرار اســت که چند هفته پیش باشگاه فوالد
مدعی شد ،حسین مرادمند و سیاوش یزدانی دو مدافع استقالل
مشمول خدمت سربازی هستند و حق حضور در این تیم را ندارند.
مسئله ای که از سوی آبی ها رد شد و اما در پایان بازی پرسپولیس
و فجر سپاسی شیراز ،مدیرعامل فجر سپاسی با صحبت در این
خصوص،بهحواشیدامنزد.فالحبااعالماینموضوعکهدوبازیکن
یاد شده از اسفند ماه سرباز تلقی می شوند ،برخی شایعات درباره
رایزنی درخصوص دعوت مرادمند به تیم ملی برای تمدید معافیت
اوتا 30سالگیرازشتوغیراخالقینامید.اینصحبتهایفالح
با واکنش فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل مواجه
شد.سمیعیگفت«:مدیرعاملیکیازباشگاههایلیگبرتریکه
پیش از این یک تیم شیرازی را به دسته اول فرستاده بود اظهارات
بسیار عجیب ،غیر مرتبط و دارای بار حقوقی را مطرح کرده که

باشگاه استقالل برخورد قانونی و اقدام قاطع در این بخش را حق
مسلم خودش میداند.سوال اول ما این است که اصال ایشان به
چه حقی درباره بازیکنان استقالل صحبت میکنند؟ چگونه و بر
چهاساسیدربارهفهرستتیمملیپیشداوریوباشگاهاستقالل
و فدراسیون را به البیهای پشت پــرده و تبانی متهم کردهاند؟
فدراسیون باید با این مدیران غیر حرفهای برخورد کند .ایشان چه
کاره است که دعوت بازیکنان خط دفاعی تیم بی شکست با آمار
کمترینگلخوردهراشائبهبرانگیزمیداند؟شائبهزمانیخواهدبود
کهکلاینخطدفاعبهتیمملیدعوتنشود».معاونحقوقیباشگاه
استقاللادامهداد«:باشگاهمحترمفجرامکاناستفادهازبازیکنان
سربازرادارداماحتیمرجعتصمیمگیریدرخصوصمحلسپری
کردنخدمتبازیکنانسربازهمنیستوبسیاریازبازیکنانهمبا
توجهبهشرایطبحرانیوغیرحرفهایمدیریتیحاکمبراینباشگاه
عالقهای به گذراندن خدمت در این تیم ندارند.با این که میدانیم
صحبتهای اخیر مدیرعامل باشگاه فجر ناشی از توصیه برخی
همشهریان ایشان و افرادی بوده که هویت آن ها برای ما مشخص
است؛ در واقع مأموریتی به وی سپرده شده تا به این شکل آرامش
باشگاه استقالل را هدف قرار دهد ،آن هم به شکل کامال حرفهای
وقانونی.ایناتفاقراازطریقارکانقضاییپیگیریمیکنیم».

دستمزدنجومیکیروشدرمصر
نشریه «الیوم السابع» مصر در گزارشی
به افشاگری دربـــاره دستمزد نجومی
کارلوس کی روش سرمربی سابق ایران
و کنونی تیم ملی این کشور پرداخت.تیم
ملی مصر در اولین بازی خود در مسابقات

جامملتهایآفریقا 2022مقابلنیجریه
با نتیجه یک بر صفر شکست خورد .بعد از
این باخت ،انتقادها از کی روش زیاد شد و
بسیاری از کارشناسان و هواداران مصر
خواهان برکناری کی روش شدند.در

این میان رسانه «الیوم السابع» دست به
افشاگری زد و نوشت«:کارلوس کی روش
به تنهایی و جدا از دستیارانش ماهانه
 127هــزار یــورو(نــزدیــک به  4میلیارد
تومان) دریافت می کند».

▪جدولگلزناندرقرقخارجیها

گادوینمنشامهاجممسرفسنجانبا 8گلزدهآقای
گلنیمفصللقبگرفت.منشابرایاولینباردرهفته
سومبهمیدانرفتوبرابرفوالدگلزنیکرد 6.گلاز8
گلاوازروینقطهپنالتیبهثمررسیدهاست.تعقیب
کنندگان اصلی منشا ،کوین یامگا و لوسیانو پریرا
هستندکههرکدام 7گلزدهاندوپیشبینیمیشود
امسال هم یک بازیکن خارجی عنوان آقای گل لیگ
برتررابهخوداختصاصدهد.
▪رکوردمشترکحسینیوپورحمیدی

سید حسین حسینی کــه ایــن فصل دیگر رشید
مظاهری را رقیب جدی خود نمیبیند 12 ،بار در
دروازه استقالل ایستاده و در  9بازی دروازه خود
را بسته نگه داشته است .پورحمیدی نیز که روزی
دروازهبان سوم استقالل بود ،درخشش چشمگیری
در این فصل داشته و یکی از ارکــان نتایج فراتر از
انتظارات آلومینیوم در لیگ بیستو یکم بوده است.
اونیزدرکنارحسینیبا 9کلینشیتبهترینعملکرد
رابیندروازهبانهایلیگداشتهاست.

▪رکوردهایمنفیازآنپدیده

تیمفوتبالپدیدهیاشهرخودرویمشهدیکیازعجیب
تریننتایجسالهایاخیرفوتبالایرانراکسبکرده
وتنهاتیمبدونبردلیگدرپایاننیمفصلاولاست.
پدیدههمباچهارامتیازدرقعرجدولقرارداردویکیاز
اصلیترینگزینههایسقوطاست.اختالفامتیازی
استقالل و پدیده در صدر و قعر جدول در پایان نیم
فصلاول ۳۱امتیازاستکهدرلیگبرترکمترسابقه
داشته است.کمترین پیروزی با صفر برد ،بیشترین

فنرباغچه روی صیادمنش قیمتگذاشت
سایت « »marasbugunدر گزارشی درباره آینده اللهیار صیادمنش مهاجم
ملیپوشایرانیفنرباغچه،نوشت«:صیادمنشدرسال 2019ازاستقالل
به فنرباغچه آمــده ولی به دلیل سن پایینش به صــورت قرضی به تیم
استانبول اسپور منتقل شد».این بازیکن بعد از استانبول اسپور راهی لیگ
اوکراین و به تیم زوریا ملحق و اوج گیری و درخشش ستاره ایرانی در زوریا
آغاز شد .مهاجم ایرانی در سال گذشته در  13گل زده تیمش سهیم شد.
او  9گل به ثمر رساند و  4پاس گل داد.درخشش ستاره ایرانی فنرباغچه
باعث شد تا این بازیکن از هال سیتی انگلیس و اندرلخت بلژیک پیشنهاد
دریافت کند .هر دو باشگاه اروپایی پیشنهاد  5میلیون یورویی برای جذب
صیادمنشبهفنرباغچهارائهکردنداماسرانباشگاهفنرباغچهدرجدیدترین
تصمیم مبلغ فروش این بازیکن ایرانی را به  7میلیون یورو افزایش دادند».

اخبار

حملهتندمعاونحقوقیاستقاللبهمدیرعاملفجر

ماموریتمدیرشیرازی برایبههمزدنآرامشآبیها!

شکستبا 11باخت،بدترینخطحملهبا 4گلزدهو
بدترین خط دفاع با 20گل خورده رکوردهای منفی
نمایندهمشهددرنیمفصلاولاست.

ترس اماراتی ها از بازگشت طارمی

تعیین تکلیف آینده آزمون در دبی

سایت «اسپورت» امــارات با اشــاره به حل اختالف
مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو
باشگاه پورتو با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ابراز
نگرانی کرد.این رسانه اماراتی با شگفتی نوشت:
مهدی طارمی اختالفش را با دراگــان اسکوچیچ
سرمربی ایران قبل از دیدار با امارات حل کرد.این
بازیکنایرانیسومینبازیکنبرترسالگذشتهپورتو
در گلزنی و پاس گل بود .دیدار شاگردان اسکوچیچ
با امــارات در تاریخ  12بهمن در ورزشگاه آزادی
برگزارمیشود.طارمیبهدلیلتوئیتجنجالیعلیه
اسکوچیچدردوبازیاخیرتیمملیکشورمانحضور
نداشتامااختالفاینبازیکنباسرمربیتیمملیبا
میانجیگریعزیزیخادمرئیسفدراسیونحلشد.

سایت«اسپورت»روسیهخبرداد،سردارآزمونستاره
ایرانیزنیتبههمراهکاروانتیمشراهیاماراتشدتا
دراردویتدارکاتیپیشازنیمفصلدومشرکتکند.
طبق گزارشهای رسیده آینده سردار آزمون با زنیت
در اردوی دبی مشخص خواهد شد .لیون ،یوونتوس
و نیوکاسل مشتریان آزمــون در زمستان هستند.
یوونتوس قصدی برای خرید دایمی آزمــون نــدارد و
می خواهد به صورت قرضی این بازیکن را به خدمت
بگیرد .اما لیون آمــاده امضای قــرارداد  4.5ساله با
ستارهایرانیاست.

مصدومیت قائدی رفع شد
تیم فوتبال شباب االهلی دبی فردا در یک چهارم
نهایی جام حذفی امــارات در دیــداری حساس به
مصاف شارجه می رود.در همین زمینه ،سایت
«اسپورت» امارات از آمادگی مهدی قائدی ستاره
ایرانی شباب االهلی برای این بازی حساس خبر
داد.قائدی در بازی هفته گذشته تیمش به دلیل
مصدومیت مقابل خورفکان بــازی نکرد و کامال
نیمکت نشین بــود .مهدی علی سرمربی شباب
االهلی بعد از بــازی اعــام کــرد مصدومیت این
بازیکن جزئی است و به همین دلیل نیمکت نشین
شد تا بهبود یابد.البته نقطه مجهول درباره احمد
نوراللهی دیگر بازیکن ملی پوش کشورمان در
شباب االهلی اســت ،ایــن بازیکن در بــازی اخیر
از لیست تیمش خط خــورد ولی هنوز دلیل خط
خوردن این بازیکن مشخص نیست.

سید بندی رسمی لیگ قهرمانان
بدون سرخابی

کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی سیدبندی
قرعهکشی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا  2022را اعالم کرد ،قرعهکشی قرار است
روز دوشنبه ( 27دی) در مقر این کنفدراسیون در
شهر کواالالمپور مالزی برگزار شود.بر این اساس
سیدبندی این قرعهکشی در منطقه غرب آسیا به
شرح زیر است:
سید یک:السد قطر ،الهالل عربستان ،فوالد ایران،
الجزیرهاماراتوالدحیلقطر
سید  :2الفیصلی عربستان ،سپاهان ای ــران،
شباباالهلیامارات،الریانقطروالشبابعربستان
سید:3پاختاکورازبکستان،الوحدتاردن،مومبای
سیتیهند،استقاللتاجیکستانوآحالترکمنستان
سید:4نیرویهواییعراق،الغرافهقطر،برندهپلیآف
اول(نمایندگانعربستانوسوریه)،برندهپلیآفدوم
(نمایندگاناماراتوازبکستان)وبرندهپلیآفچهارم
(نمایندگاناماراتوعراق)

