ورزشی
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آغاز مرحله یک هشمت هنایی جام حذیف

ویژه

نبرد یحیی و تارتار اینباردرجامشگفتیها

به مناسبت درگذشت رئیس پیشین فدراسیونهای والیبال و کشتی

وداع اب معمار خرم والیبال ایران

گروه ورزش« /حاجی یزدانی» صدایش میکردند؛
چه آنها که رفاقتی قدیمی با او داشتند و چه نسل
جدید که به واسطه تحوالت شگرفی که پیر سرد و گرم
چشیده ورزش ایران در والیبال و کشتی ایجاد کرده
بود ،با او آشنا شدند .معمار والیبال ایران اما لقبی است
که از دیرباز در کارنامه درخشان و مملو از موفقیت
محمدرضا یزدانیخرم نقش بست .مدیری توانمند
که سابقه  17ساله در مدیریت ورزش کشور(از سال
 68تا  )85داشــت و سنگبنای پیشرفت و جهانی
شدن والیبال ایران در زمان او گذاشته شد؛ آن هم با
برگزاری لیگهای منظم ،آوردن مربیان خارجی برای
تیم ملی جوانان و نوجوانان و گرفتن بودجه و تجهیزات
برای فدراسیون والیبال .همین تحوالت هم موجب
شد والیبال در سالهای  ۱۳۷۹ ،۱۳۷۸و ۱۳۸۱
بهعنوانبهترینفدراسیونورزشیایرانانتخابشود.
یزدانیخرم پس از موفقیت در والیبال در انتخابات
فدراسیون کشتی حضور یافت و در سال  85از مجمع
رای اعتماد گرفت و تا سال 90در کشتی حضور داشت
ولی بعد از آن کم کم از مدیریت ورزش کشور جدا شد.
حاجی یزدانی درباره نحوه ورودش به والیبال خاطره
جالبی نقل کرده که تا همیشه به یادگار خواهد ماند:
«زمانیکهحسنغفوریفردرئیسسازمانتربیتبدنی
شد ،از من دعوت کرد و چند رشته را پیشنهاد داد که
آقای متقی برنامهریز آنها بود .من والیبال را انتخاب
کردمولیگفتندبهشخصدیگریقولشرادادهام.من

هم گفتم ،مبارکش باشد و رفتم .بعد از دو ماه مرا دعوت
و برنامهریزی کرد و گفت باید خرجش را خودتان تامین
کنید؛ من هم پذیرفتم .آن زمان به آقای رفیقدوست
در بنیاد گفتم و ایشان گفت دست شما به توپ خورده
است؟ گفتم بله و گفتند برو قبول کن .گفتم این طور
نمیشود و اگر بروم باید پشتیبانی مالی شوم .ایشان
هم که آدم عالقهمندی بود ،گفت باشد ».همان شد که
حاجی مدیریت فدراسیون والیبال را برعهده گرفت و
این رشته را به یکی از رشتههای قدرتمند ورزش ایران
تبدیل کرد .صرفنظر از مدیریت موفق او در فدراسیون
کشتی  ،یزدانیخرم افکار بلندی هم برای پیشرفت
رشتههایپایهداشتومدامدرمصاحبههایشسهرشته
ژیمناستیک،دوومیدانیوشناراورزشهایاولدردنیا
میخواند و میگفت« :ورزش اول دنیا ژیمناستیک،
دوم دوومیدانی و سوم شناست اما ما در این سه رشته
در دنیا کجا قرار داریم؟ باید به ورزش اول ،دوم و سوم
دنیابپردازیم».البتهتاکیداتاوبرایبهادادنبهاینسه
رشته مادر هیچگاه از سوی مدیران وقت ورزش کشور
موردتوجهقرارنگرفتتااینمدیرموفقورزشکشوردر
سالهای آخر عمرش بیشتر به مطالعه و دادن مشورت
بهگروههایورزشیمشغولباشد.یزدانیخرمدرسال
 1325در تهران و محله توپخانه به دنیا آمد و بعد از 75
سال زندگی پرثمر سرانجام بامداد یک شنبه به دلیل
سکته قلبی و ابتال به بیماری عروقی در منزل جان به
جانآفرین تسلیم کرد .روحش شاد و یادش گرامی.

گــروه ورزش/امـــــروز مرحله یــک هشتم
نهایی جام حذفی با برگزاری چهار بازی
آغاز خواهد شد و فردا نیز با برگزاری چهار
بــازی دیگر تکلیف  8تیم صعودکننده
به دور بعدی رقابت ها مشخص خواهد
شد.در مهم ترین بازی امروز ذوب آهن در
ورزشگاه فوالدشهر میزبان پرسپولیس
است.پرسپولیس با شکست  4بر صفر
ویستاتوربین به این مرحله رسیده و ذوب
آهن نیز با سه گل از سد ریکا بابل گذشته
است.بازی امروز پنجمین تقابل دو تیم در
جام حذفی خواهد بود .در چهار مصاف
قبلی دو تیم در جام حذفی دو برد برای
پرسپولیس و دو بــرد بــرای ذوب آهــن به
ثبت رسیده و همه چیز مساوی بوده است
و امــروز کفه تــرازو به ســود یکی از دو تیم
سنگینی خواهد کرد .هر چند که
پرسپولیس نیم فصل اول
لیگرادررتبهدومجدول
به اتمام رسانده اما به
گـــواه کــارشــنــاســان
پرسپولیساینفصل
نشانی از تیم آمــاده
پنجفصلگذشتهندارد.در
این شرایط مسلما یحیی گل
محمدی به خوبی می داند که
در میان موج انتقادها نتیجه
نگرفتن در جــام حذفی
مــی تــوانــد چــه تبعاتی
داشـــتـــه بـــاشـــد.در
حالی که هواداران
پرسپولیس پس
از بــــرد مقابل
سپاهان ،انتظار
شــش امتیاز از دو
بــازی با پدیده و فجرسپاسی
را داشتند ،اما چهار امتیاز از
آن شــش امتیاز حاصل شــد و
از آن مهم تر این که در این دو

بــازی ،شاگردان گلمحمدی چندان در
خلق موقعیت گل موفق نبودند.تکرار
چنین نمایشی باعث افزایش نگرانی بین
هـــواداران پرسپولیس خواهد شد و این
فضای منفی قطعا می تواند روی کار یحیی
و شاگردانش تاثیرگذار باشد .در بازی
امــروز امید عالیشاه و عیسی آل کثیر دو
غایب سرشناس سرخ ها هستند .عالیشاه
در شروع نیم فصل دوم به ترکیب سرخ ها
باز می گردد اما در ادامه رقابت های لیگ
و جام حذفی خبری از آل کثیر نیست و
یحییبایدبهنبودن
ایــــن بــازیــکــن
عــــادت کند.
حریف امــروز
پــرســپــولــیــس

تیمی است که در لیگ عملکرد قابل قبولی
نداشته و در جام حذفی هم به صورت جدی
محک نخورده است.تقابل مهدی تارتار و
یحیی گل محمدی قطعا یکی از جذابیت
های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
است.ذوبآهن با تارتار مقابل پرسپولیس
در لیگ برتر بازنده شد و حاال نبرد تکراری
دو تیم در جام حذفی برای ذوبی ها و تارتار
جنبه انتقامی دارد .بی تردید شرایط
بــازی هــای حذفی با لیگ برتر متفاوت
اســت و نمیتوان از حــاال تیمی را برنده
یــا بــازنــده دانــســت.
گفتنی است امید
عالیشاه و عیسی
آل کثیر غایبان
پرسپولیس در

بازی امروز هستند.در دیگر بازی حساس
امــروز سپاهان دیگر مدعی لیگ و جام
حذفی در اراک میزبان آلومینیوم است.
آلومینیوم در رقابت های لیگ توانسته از
پرسپولیس،استقالل و سپاهان امتیاز
بگیرد و حاال در جام حذفی نیز اراکی ها به
دنبال خلق شگفتی هستند.سپاهان در
مرحله قبلی با یک برد خفیف یک-صفر
از ستارگان اورکــی اسالمشهر گذشت
و آلومینیوم هم تیم لیگ برتری فجر را
با دو گل شکست داد.بــا توجه به نمایش
آلومینیوم در رقابت های لیگ امسال قطعا
سپاهان با قرعه سختی روبه رو شده و برای
عبور از این قرعه سخت شاگردان نویدکیا
بایدبهتریننمایشممکنرادراراکداشته
باشند.به خصوص این که رسول خطیبی
هم ثابت کرده که در رقابت های حذفی
حرف های زیادی برای گفتن دارد.

یکهشتمنهاییجامحذفی
▪امروز
آلومینیوم اراک  -فوالد مبارکه سپاهان
ساعت ۱۴

خیبر خرمآباد  -صنعت نفت آبادان
ساعت ۱۴

مس کرمان  -فوالد خوزستان
ساعت ۱۴:۳۰

ذوب آهن اصفهان  -پرسپولیس
ساعت۱۵:۳۰

▪فردا
نساجی مازندران  -گل گهر سیرجان
ساعت ۱۴

مس رفسنجان  -پدیده مشهد
ساعت ۱۴:۳۰

نفت مسجد سلیمان  -خلیج فارس
ساعت ۱۴:۳۰

پیکان تهران  -استقالل
ساعت ۱۵:۳۰


پاکدل به آلومینیوم اراک برمیگردد؟

رضاییان از السیلیه جدا شد

چشمی در فهرست جداییهای استقالل نیست

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که فرصت زیادی برای بازی در این تیم پیدا
نکرده ،با دو سه پیشنهاد از تیمهای لیگ برتری مواجه شده است.حامد پاکدل
مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک قبل از شروع فصل جاری مسابقات لیگ
برتر پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد .این بازیکن اما در نیمفصل اول فرصت
زیــادی برای حضور در ترکیب پرسپولیس به دست نیاورد و در این تیم یک
بازیکن نیمکتنشین به حساب میآید.پاکدل که قرار بود امید سرخ ها برای
گلزنی باشد تا پایان نیم فصل اول فقط یک گل آن هم در همان هفته ابتدایی به
ثمر رسانده است.حامد پاکدل اکنون با دو سه پیشنهاد لیگ برتری مواجه شده
و حتی باشگاه آلومینیوم هم خواهان بازگرداندن این مهاجم است .باید دید
پاکدل در باره بازگشت به آلومینیوم ،ماندن در پرسپولیس یا حضور در تیمهای
دیگر چه تصمیمی خواهد گرفت.

نشریه «الشرق» قطر خبر داد باشگاه السیلیه به صورت
رسمی به رامین رضاییان مدافع ایرانی اش ابالغ کرد که
می تواند به دنبال تیمی جدید باشد و جایی در تیم ندارد.
رامین رضاییان مثل بقیه لژیونرهای السیلیه در این فصل
نتوانست عملکرد رضایت بخشی داشته باشد به همین
دلیل مدیران باشگاه السیلیه این بازیکن را در فهرست
خروج گذاشتند و این بازیکن با توافق با باشگاه الدحیل
قطر می تواند به هر تیمی برود.ملی پوش سابق کشورمان
به صورت قرضی در السیلیه توپ می زد و همچنان تحت
قـــرارداد باشگاه الدحیل اســت و باید دیــد ایــن تیم چه
تصمیمی درباره آینده مدافع ایرانی اش می گیرد.

روزبه چشمی هافبک  -مدافع باتجربهای که پس از یک فصل دوری از استقالل
و حضور در لیگ ستارگان قطر بار دیگر به جمع آبی پوشان پیوست ،به رغم
تالشهایی که داشت به عنوان یک مهره ثابت و کلیدی در نیم فصل نخست
ظاهر نشد و اغلب از او در نقش بازیکن جانشینی که قرار است با استفاده از
قدرت باالی مدیریتیاش به اداره بازی بپردازد ،استفاده میشد.نه چشمی
برنامهای برای جدایی از استقالل دارد و نه باشگاه استقالل میلی به جدایی
این بازیکن باتجربه دارد و چشمی همچنان در نیم فصل دوم با پیراهن
استقالل در میادین حضور پیدا میکند .این در حالی است که چشمی در ۱۰
بازی از  ۱۵بازی نیم فصل اول آبی پوشان به میدان رفت و تنها سه بار مقابل
تراکتور در هفته سوم ،صنعت نفت در هفته هفتم و پرسپولیس در هفته هشتم
در ترکیب ثابت قرار داشت.

خبر

تجمعاعتراضیهواداراندربارهبالتکلیفیپدیده!
در پی شرایط اسفناک تیم فوتبال پدیده و
بالتکلیفی مالکیت آن  ،تعدادی از هواداران
فوتبال مشهد ظهر دی ــروز با تجمع مقابل
ساختمان ادارهکل ورزشو جوانان خراسان
رضوی  ،خواستار بهبود وضعیت تیم و تعیین
تکلیفمالکیتآنشدند.هوادارانکهتعدادآن
ها به 30نفر هم نمی رسید ،از مسئوالن ارشد
استانانتظارداشتندکهوضعیتتنهانماینده
فوتبال خراسان رضوی را مشخص کنند .آن
ها در ابتدا مقابل اداره کل ورزش و جوانان
تجمع کردند که با دخالت نیروی انتظامی
متفرقشدند.امادرادامههوادارانبهمحوطه
مجموعهورزشیشهیدبهشتیهدایتشدند
و جبار قوچان نژاد معاون ورزشــی اداره کل
ورزش و جوانان دقایقی در جمع آن ها حاضر
شدودربارهآخریناقداماتصورتگرفتهبرای
وضعیتتیمفوتبالپدیدهمطالبیرابیانکرد.
سپس چهار نفر به نمایندگی از هــواداران در
دفتر افشین داوری سرپرست اداره کل ورزش
و جوانان حاضر و در این دیدار خواهان بازپس
گیری تیم پدیده از مالک فعلی شدند و اظهار
کردند که شرایط فعلی تیم اصال خوب نیست

و حمیداوی صالحیت تیمداری را ندارد چرا
که به جای تقویت تیم  ،به دنبال تضعیف آن
است .سپس افشین داوری سرپرست اداره
کل ورزش و جوانان در این دیدار تاکید کرد  :از
تمام مشکالت موجود در باشگاه پدیده مطلع
هستیم و تمام تالش مان را به کار می گیریم تا
تیمفوتبالپدیدهدرلیگبرتربماند.درمجموع
هواداران و عالقه مندان به تیم فوتبال پدیده
از مسئوالن ارشــد استانی و نمایندگان
مجلس این انتظار را دارند که سکوت اختیار
نکنند و برای شور و هیجان جوانان این شهر
و کمک به فوتبال استان پای کار بیایند و
مانع از نابودی تنها نماینده فوتبال استان
در لیگ برتر شوند .در این زمینه قوچاننژاد،
معاون ورزشــی ادارهکل ورزش و جوانان
خراسان رضوی گفت :با توجه به دغدغه
هــواداران تیم فوتبال پدیده ،امیدواریم به
زودی مالکیت این باشگاه به استان واگذار
شود .مسئوالن خراسان رضوی اراده آن را
دارند که تیم فوتبال پدیده به استان واگذار
شود اما باید ابتدا ابزار قانونی برای گرفتن
تیم در استان فراهم شود.

خداحافظیعزتاللهیازهواداراندانمارکی

گزینهاستقاللدرتوراستراماچونی!
گروه ورزش /رسانههای قطری در حالی از توافق نهایی
سعید عز تاللهی ،هافبک ایرانی تیم وایله بولد کالب
دانمارک با تیم الغرافه قطر خبر دادند که دیروز این بازیکن
با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به طور تلویحی با
هواداران این تیم خداحافظی کرد تا این خبر را تایید کند.
عز تاللهی سابقه بازی در لیگ چمپیونشیپ انگلستان،
روسیه ،بلژیک و دانمارک را دارد و حاال در الغرافه اولین
تجربه آسیایی خود را پشت سر خواهد گذاشت و به جمع
زیادی از بازیکنان ایرانی در لیگ ستارگان ملحق میشود.
عزت اللهی از جمله بازیکنانی است که بارها از او به عنوان
گزینه استقالل در نقل و انتقاالت پیش فصل و زمستانی
یاد شده است اما این هافبک ملی پوش هر بار با انتخاب
یک تیم خارجی نشان داده فعال عالقه ای به حضور در لیگ
برتر ندارد و شاید در چند سال آینده که به سن بازنشستگی
نزدیک شد به فوتبال ایران برگردد .همین داستان درباره
رضا قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی هم صدق می کند و

تقریبا هر فصل نام او به عنوان گزینه تیم ها مطرح می شود و
در نهایت او سر از تیم های خارجی درمی آورد .نکته جالب
درباره عزت اللهی این که او حاال شاگرد آندرهآ استراماچونی
خواهد شد که دو فصل پیش در ایران هدایت استقالل تهران
را برعهده داشت و همان موقع هم صحبت از تمایل استقاللی
ها برای جذب این هافبک ملی پوش بود .استراماچونی
زمانی که با تیم قطری به توافق رسید به دنبال جذب چند
بازیکن ایرانی از جمله مهدی قایدی و علی کریمی دو
شاگردش در استقالل بود که بنا به دالیلی جذب هیچ کدام
محقق نشد و قایدی به االهلی الشباب امــارات پیوست و
کریمی که بازیکن الدحیل قطر بود با هماهنگی باشگاهش
به کایسری اسپور ترکیه پیوست .البته استراماچونی از بین
شاگردان سابقش شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی و سابق
استقالل را جذب کرد و او هم با عملکرد خوبش در الغرافه
رضایت ســران ایــن باشگاه قطری را جــذب کــرده اســت و
احتمال تمدید قراردادش زیاد است.

جوکوویچازاسترالیادیپورتشد
گاردین از دیپورت شدن نواک جوکوویچ صرب از استرالیا
خبر داد .به نقل از گاردین ،مقامات دولت فدرال استرالیا
پس از پذیرش اعتراض نواک جوکوویچ در دستگاه قضایی
این کشور و رای دادگــاه ملبورن در مخالفت با لغو روادید
تنیسور صرب همچنان بر قوانین کشوری مبنی بر اخراج
اتباع خارجی واکسینه نشده یا فاقد مدارک الزم بهداشتی
تاکید دارند.وزیر مهاجرت استرالیا ،روادید نواک جوکوویچ

صربستانی را لغو کرد و این بازیکن با اخــراج از این کشور
روبهرو شد .تنیسباز شماره یک مردان جهان قرار بود در
مسابقات اوپن استرالیا که از روز دوشنبه آغاز میشود ،بازی
کند.پس از اعتراض نواک جوکوویچ به این رای ،دادگاه
استرالیا این رای را تایید کرد و به این ترتیب جوکوویچ باید
استرالیا را ترک کند و نمی تواند در رقابت های تنیس اوپن
استرالیا شرکت کند.

سوژه

نگاه فوتبال ایران به مراسم برترین های فیفا

امشبطارمیبرندهجایزهپوشکاشمیشود؟
گروه ورزش/امروز هفدهم ژانویه مصادف با بیست و هفتم دی ماه مراسم
بهترین های سال فیفا برگزار خواهد شد و فوتبال ایران نیز در این مراسم
یک نماینده خواهد داشت.در مهم ترین بخش مراسم برترین های فیفا لیونل
مسی ،روبرت لواندوفسکی و محمد صالح برای کسب عنوان مرد سال فیفا با
هم به رقابت خواهند پرداخت.در بخش بهترین مربیان سال  2021نیز نام
پپ گواردیوال از منچسترسیتی ،توماس توخل از چلسی و روبرتو مانچینی از
تیم ملی ایتالیا به چشم میخورد.جانلوییجی دوناروما ،دروازهبان تیم ملی
ایتالیا و پاری سن ژرمن ،به همراه ادوارد مندی ،دروازهبان تیم ملی سنگال
و چلسی ،در کنار مانوئل نویر ،دروازهبان تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ هم
نامزد دریافت عنوان بهترین دروازهبانان سال گذشته میالدی هستند.اما
مسلما نگاه همه ما در مراسم امشب به بخشی خواهد بود که در آن برنده
جایزه پوشکاش معرفی می شود.ضربهای که گل سال اروپا لقب گرفت ،حاال
به جمع سه گل برتر سال جهان رسیده و طارمی را در آستانه بزرگ ترین عنوان
فردی یک بازیکن ایرانی قرار داده است؛ جایزهای که با انتخاب هواداران
فوتبال و البته اسطورههای عضو فیفا اهدا خواهد شد.چندی پیش فیفا از سه
نامزد نهایی جایزه پوشکاش پرده برداشت و مهدی طارمی را در کنار پاتریک
شیک و اریک المال قرار داد؛ بازیکنانی که سال گذشته توانستند در یورو
 2020و لیگ جزیره گلهایی را بزنند که نام آن ها را به مراسم برترینهای
فیفا برساند.حاال همه ایرانی ها امیدوارند با پیروزی مهدی طارمی ،فوتبال
ایران برای اولینبار جایزه زننده زیباترین گل سال را در آغوش بگیرد.این
جایزه از  2009به مراسم برترینهای سال راه یافته و سپ بالتر رئیس پیشین
فیفا ،بنیان گذار آن بوده است .در تاریخ نه چندان طوالنی جایزه پوشکاش،
بازیکنان برزیلی بهترین عملکرد را داشتهاند و دو بار این جایزه را تصاحب
کرد هاند؛ یک بار نیمار جونیور و دیگری وندل لیرا.از آسیا نیز به جز سون
هیونگ مین که سال گذشته با گلی تماشایی ،پوشکاش را به دست آورد،
«مهد فائز سوبری» نیز با گلزنی از روی ضربه ایستگاهی در سوپرلیگ مالزی،
این جایزه را تصاحب کرد و حاال طارمی میتواند سومین آسیایی و نخستین
بازیکن از منطقه غرب باشد که زننده برترین گل سال لقب میگیرد.

