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ویژه

سبک ابزی آن ها به درد
تیم من منی خورد

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان روز گذشته
مهمان برنامه ورزش و مردم بود و درباره موضوعات مهمی صحبت
کرد.در حالی که دراگان اسکوچیچ روبه روی پیمان یوسفی ،درباره
موضوع پاداش جام جهانی و نحوه تقسیم آن توسط فدراسیون فوتبال
کرواسی صحبت میکرد ،ناگهان بحث به سمتی دیگر تغییر کرد و
اسکوچیچ که تاکنون در این باره حرفی به زبان نیاورده بود ،به صراحت
در زمینه شایعات درباره دعوت نشدن غیر فوتبالی از برخی بازیکنان
اظهارنظر کرد.وریا غفوری ،یکی از بازیکنانی بود که به قرارنگرفتن
اسمش در فهرست تیم ملی معترض بود که البته با ادبیاتی تندتر این
اعتراضخودرانشاندادوحتیگفتکه«ازخیلیوقتپیش،رویاسم
من خط قرمز کشیدند در غیر این صورت بحث نبودن من در فهرست
جدید تیمملی هیچ توجیه فنی ندارد».اسکوچیچ در این گفت وگو به
روشنی گفت که مشکل اش با وریا غفوری «سبک بازی ،نوع جایگیری
در دفاع و چگونگی کار دفاعی» است و همچنین نام رامین رضاییان را
هم در این دسته بندی گذاشت تا مشخص شود در آینده نیز عالقهای
به دعوت از آن ها ندارد.سرمربی کروات تیم ملی در این باره گفت:
«جدا از آن وریا االن  35ساله است و در مصاحبهاش گفته بود که من
در هر بازی 12-11کیلومتر می دوم اما این موضوعی نیست که برای
من اهمیت داشته باشد.برای من مهم این است که چگونه جایگیری
دفاعی و چگونه کار دفاعی میکند .میتوانم ادعا کنم که وریا و بازی
او را بیشتر از خودش میشناسم .این تصمیم یک تصمیم ورزشی و
شخصی است و فقط نظر من است.با رامین رضاییان هم همین طور ،با
خود او مشکلی ندارم و به همین دلیل ،انتخابم شخص دیگری است.
این هم یک تصمیم حرفهای است و مسئولیتم این است».
اما این شاید یکی از آشکارترین مصاحبه های یک
سرمربیتیمملیدربارهدعوتنکردنازبازیکنیباشد؛
بهخصوصاینکهویدراینمدتسکوتتماموکمالی
داشت اما سرانجام زبان به سخن گشود.او پس از
اینکهازمطالباتمالیملیپوشانحمایتکرد،
گفت«:ازاینفرصتمیخواهماستفادهکنمواز
صحبتهاییکهدربارهامگفتهمیشود،گالیه
کنم.القابیمثلداللو...کهمیگویند.چند
روز پیش یک مصاحبه خواندم از بازیکنی که
گفته بود دلیل دعوت نکردن من غیرفنی
است .باید تاکید کنم که بازیکنان فقط به
دالیل فنی دعوت میشوند یا نمیشوند».

گروه ورزش/پــس از فاصله کوتاهی از پایان نیم فصل
نخستلیگبرترکهباقهرمانیاستقاللهمراهبود،دور
برگشت این مسابقات از امروز با انجام دو بازی برگزار
می شود .هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر که پس از
برگزاری مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی استارت
میخورددرچندروزبرگزارخواهدشد.مسابقاتاولین
هفتهازدوربرگشتلیگبرتردرسهروزشنبه،یکشنبهو
دوشنبهوچهارشنبهبرگزارمیشودوبعدازآنمسابقات
لیگ برتر حدود  30روز تعطیل خواهد بود .در فاصله
کوتاهی که تا شروع نیم فصل دوم بود اتفاقات زیادی
رخ داد از کرونایی شدن بازیکنان استقالل تا حواشی
مدیریتی باشگاه پرسپولیس و شایعه استعفای یحیی
گل محمدی .برای همین شاید هفته شانزدهم آبستن
حوادثی باشد از جمله این که برخی موضوع استعفای
یحییراجدیمیدانندوشایدبازیبافوالد،شامآخرگل
محمدی باشد! قرار بود هفته شانزدهم با سه دیدار آغاز
شود ،سه دیداری که یک طرف آن ها سه مدعی اصلی
قهرمانی بودند اما به خاطر ابتالی بازیکنان استقالل به
کرونا دیدار این تیم با هوادار به تعویق افتاد و امروز شاهد
برگزاریفقطدودیدارخواهیمبود.
▪مسرفسنجان-سپاهان؛پایانناکامییانویدکیا؟

مس رفسنجان دور رفت را با  23امتیاز و قرار گرفتن
رویپلهپنجملیگبهپایانرساندکهرتبهایآبرومند
برای این تیم محسوب میشود اما سپاهان اگرچه
 29امتیازداردورویپلهسومجدوللیگایستادهاما
هوادارانشازشرایطتیمراضینیستند .چندشکست
درنیمفصلنخستکهدوباختآنمقابلپرسپولیسو
استقاللرخدادوحذفسپاهانمقابلآلومینیوماراک
درجامحذفیاینعصبانیتوناراحتیرابیشترکردهو

پایگاهخبریگلوبواسپورتهبرزیلاعالمکردکهباشگاهنائوتیکو،پیشنهادجدیدباشگاه
استقالل برای خرید هافبک 29سالهاش ،ژان کارلوس را نپذیرفته است.طبق اعالم
این سایت ،استقاللیها برای خرید کارلوس مبلغ  2.7میلیون رئال برزیل (500
هزار دالر) به شرط پرداخت در سه قسط پیشنهاد دادهاند که باشگاه برزیلی آن را
ناکافی دانسته است .گلوبو اسپورته مدعی شده است استقالل درخواست کرده
که پرداخت اول به مبلغ  250هزار دالر در زمان خرید بازیکن 125 ،هزار دالر در
اواسط سال و  125هزار دالر در ابتدای سال  2023انجام شود ،اما هیئت مدیره
باشگاه نائوتیکو آن را ناکافی دانسته است.باشگاه نائوتیکو هم با انتشار بیانیهای این
موضوع را تأیید کرده است .در این بیانیه آمده است« :ما پیشنهاد را رد کردیم ،چون رقم
آن بیش از اندازه پایین است .ژان سمبل باشگاه ما و برای تیم بازیکنی بسیار مهم است» .

کار سخت هندبال ایران در مرحله حذفی
تیم ملی هندبال ایران در مرحله گروهی بیستمین دوره
قهرمانی آسیا با پیروزی شیرین  24بر ، 20برابر عربستان
به عنوان صدرنشین گــروه  Bبه دور حذفی صعود کرد.
تیم هندبال کشورمان که در دو بازی قبلی خود نیز مقابل
استرالیا و هند به برتری رسیده بود دیروز استراحت کرد
تا از امــروز در مرحله حذفی به مصاف رقبا بــرود .ایــران در
گروه دوم مرحله حذفی که مرحله اصلی مسابقات است با
تیمهای کویت ،عراق و بحرین همگروه است و به ترتیب در
تاریخهای  4 ،2و  6بهمن به مصاف عراق(ساعت ،)14:30
کویت(ساعت  )14:30و بحرین(ساعت  )18:30میرود.
گفتنی اســت پنج تیم برتر رقابتهای قهرمانی آسیا به
مسابقات جهانی  ۲۰۲۳که به میزبانی لهستان و سوئد
برگزار میشود ،صعود خواهند کــرد .گرو هبندی دیگر
تیمهای حاضر در مرحله اصلی قهرمانی آسیا به این شرح
است :گروه یک :کره ،عربستان ،قطر و ازبکستان .گروه :۳
اردن ،هند ،امــارات ،ویتنام .گروه  :۴سنگاپور ،استرالیا،
عمان ،هنگ کنگ.

استعفای دبیر بسکتبال در آستانه
انتخابات

مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال برای مشخص شدن
سکاندار این فدراسیون طبق برنامه قرار است روز چهارشنبه
 ۶بهمن امسال برگزار شود اما در آستانه این انتخابات،
دبیر فدراسیون بسکتبال از سمت خــود استعفا کــرد اما
هنوز با آن موافقت نشده است و باید دید در روزهای آینده
مجمع انتخاباتی این فدراسیون المپیکی با چه شرایطی
برگزار میشود .گفتنی اســت رامین طباطبایی ریاست
فدراسیون بسکتبال را بر عهده داشــت که با پایان مهلت
قانونی ریاست اش ،از سوی وزارت ورزش مهیار عسگریان به
عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است.

استقاللی ها به تیم ملی
دعوت نمیشوند

پرسپولیس و فوالد
شام آخر یحیی؟

پاسخ منفی برزیلی ها به پیشنهاد استقالل

اخبار

آفساید

وربرگشتبرایاستقبال
آغازد
ازتعطیالتیکماهه

حرف آخر اسکوچیچ درابره وریا و رضاییان

سرمربی تیم فوتبال بزرگ ساالن کشورمان
از دعــوت نشدن بازیکنان استقالل بــه تیم
ملی خبر داد.بــا اعالم دراگــان اسکوچیچ ،به
دلیل شرایط کرونایی حاکم بر اردوی آبی
پوشان ،تیم ملی به احتمال زیــاد نمیتواند
از بــازیــکــنــان اســتــقــال اســتــفــاده کند.تیم
ملی فوتبال کشورمان در روزهـــای هفتم و
دوازده ــم بهمن به ترتیب با تیمهای عــراق و
امــارات متحده عربی دیــدار خواهد داشــت.

حتیبرخیازهوادارانخواهانایجادتغییردرکادرفنی
تیمشدهاند!بااینحالمحرمنویدکیامیگویدبادوباخت
از سپاهان جدا نخواهد شد و قطعا او باید در آخرین بازی
قبلازتعطیالتنیمفصل،سهامتیازبههوادارانتیماش
تقدیم کند وگرنه شرایط ممکن است طور دیگری برای
او رقم بخورد .بازی رفت را سپاهان 2بر صفر برد اما حاال
شرایطدوتیمکامالمتفاوتاست.مسرفسنجاندرجام
حذفی در  120دقیقه با یک گل از سد پدیده عبور کرد و
شایدخستگیتنهامشکلمسیهاباشد.
▪پرسپولیس-فوالد؛پیشبازیسوپرجام!

پرسپولیس لیگ را با برتری قاطع مقابل فوالد آغاز کرد
اماآن زمان هدایتفوالدرا عبدا ...ویسی برعهدهداشت
و خیلی زود هم از سرمربی گری این تیم کنار گذاشته
و جواد نکونام دوباره سرمربی فوالد شد .حاال دو تیم با
شرایطی کامال متفاوت با آن دیدار مقابل هم قرار می
گیرند .در یک سو پرسپولیس با حواشی ناشی از شایعه
استعفای یحیی گل محمدی است و در سوی دیگر تیم

با انگیزه فوالد که به این بازی هم به چشم انتقام نگاه می
کند و هم تمرینی برای سوپرجام که قرار است در همین
ماهبرگزارشود.سرخپوشان دوررفترافقطباسهامتیاز
کمترازاستقاللبهپایانرساندند ورویپلهدومایستادند.
پرسپولیس قهرمان  5دوره لیگ برتر در این فصل سعی
کرد در زمینه فنی نوسان زیادی نداشته باشد اما از نظر
مدیریتی حواشی این باشگاه فــراوان و پررنگ بود .در
همین سال  1400باشگاه پرسپولیس سه مدیرعامل
به خود دیده و اکنون نیز رضا درویش مدیرعامل اسبق
باشگاهسایپاسکانمدیریتپرسپولیسرابرعهدهگرفته
است با این حال بازیکنان از بدقولیهای مدیران قبلی
باشگاه در مسئله پرداخت نشدن مطالباتشان بسیار
ناراحت هستند .هرچند پرسپولیس در جام حذفی با
سه گل تیم ذوب آهن را شکست داد تا با شرایط فنی
ایده آل به مصاف فوالد خوزستان بیاید اما شایعه شده
که ممکن است بعد از این مسابقه ،یحیی گلمحمدی از
سرمربیگریپرسپولیساستعفاکندزیرامشکالتمالی
حلنشدهاست.

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر
▪امروز

مس رفسنجان
سپاهان
ساعت ۱۵

پرسپولیس
فوالد خوزستان
ساعت ۱۷


▪یکشنبه 3بهمن

نفتمسجدسلیمان-پیکانساعت۱۵

ن
تراکتور تبریز-گل گهر سیرجا 
ساعت ۱۵


▪دوشنبه 4بهمن

▪چهارشنبه6بهمن

فجر سپاسی شیراز
نساجی
ساعت ۱۵


هوادار تهران
استقالل
ساعت 17


ذوبآهناصفهان-صنعتنفتآبادان
ساعت۱۵


د
آلومینیوم اراک-پدیده مشه 
ساعت ۱۵


طبق اعالم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال
ایران ،پس از تکمیل مستندات ارائه شده توسط
باشگاه و انطباق آ نهــا با نتایج آزمایش های
دریــافــت شــده توسط ایفمارک ،بــرای رعایت
پروتکلهای بهداشتی و حفاظت از سالمت
بازیکنان هر دو تیم ،مسابقه بین تیمهای هوادار
تهران و استقالل از هفته شانزدهم لیگ برتر
فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱با ۴روز تاخیر (چهارشنبه
 ۶بهمن  )۱۴۰۰در ورزشــگــاه انقالب کرج،
راس ساعت  ۱۷آغاز میشود.پیش از این قرار
بود بازی استقالل و هوادار (شنبه  ۲بهمن ماه)
برگزار شود که به (سهشنبه  ۵بهمن) موکول
شد ،اما بالفاصله سازمان لیگ اعالم کرد که این
مسابقه (چهارشنبه  ۶بهمن) برگزار میشود.

حضور درویش در تمرین
پرسپولیس

رضـــا درویــــش مــدیــرعــامــل جــدیــد بــاشــگــاه
پرسپولیس دیـــروز بــا حــضــور در ورزشــگــاه
درفــشـیفــر دیـــداری بــا بازیکنان و اعضای
کادر فنی این تیم داشت.پیش از این یحیی
گلمحمدی گالیههایی را دربــاره مشکالت
مالی تیم اش مطرح کرده بود و به نزدیکان خود
گفته بود در صورت حل نشدن مشکالت ،بعد از
بازی با فوالد از پرسپولیس جدا میشود .با این
حساب به نظر میرسد حضور درویش در تمرین
پرسپولیس به این موضوع ارتباط داشته باشد.

جلسه استقالل و پادوانی در حضور داورCAS
جلسه استماع صحبتهای باشگاه استقالل و لئوناردو پادوانی برگزار شد.
پیش از این ،مدارک طرفین توسط  CASبررسی شده بود و در این جلسه
طرفین به بیان مطالب خود پرداختند.
در این جلسه نماینده  ،CASتک داور  ،CASسه وکیل پادوانی ،یک پزشک
متخصص از طرف پادوانی ،خود پادوانی و مترجمش ،سه وکیل از طرف
باشگاه استقالل ،یک پزشک متخصص از طرف استقالل (دکتر رازی) و
حامد افضلی معاون بینالملل باشگاه استقالل حضور داشتند.
حامد افضلی در این زمینه گفت :جا دارد از دکتر رازی ،دکتر نوروزی ،دکتر
ستوده و مهرشاد رهبر تشکر کنم که در این مدت کمک کردند و پیگیر بودند
تا مدارک ،درست و به موقع به دست وکال برسد و دفاع خوبی انجام شود.

راشد بن ناصر آل خلیفه نایب رئیس سابق باشگاه الریان در مصاحبه ای بلند با
نشریه «الوطن» قطر به وضعیت بد این روزهای تیم پرداخت و خواهان اخراج تمام
لژیونرهای الریان جز یاسین براهیمی الجزایری شد.شجاع خلیل زاده مدافع
ملی پوش کشورمان یکی از لژیونرهای این فصل الریان در کنار خامس رودریگز
ستاره سابق رئال است ولی این مسئول سابق باشگاه الریان به شدت از هر دو
بازیکن انتقاد کرد.نایب رئیس سابق باشگاه الریان در این زمینه ،گفت«:به نظرم
باشگاه باید فوری تمام لژیونرها به جز یاسین براهیمی الجزایری را از لیست تیم خط
بزند و جایگزین های مناسبی برای آن ها پیدا کند.استفان انزونزی لژیونر فرانسوی
با وجود این که در تیم های بزرگی بوده ولی برای الریان کاری نکرده تا بتواند در تیم
ماندگار باشد» .

دستان مطمئن کودایی میزبان را متوقف کرد

گزارش

پیشنهاد گاالتاسرای به کوین یامگا

آقای گل استقالل در مسیر مامه تیام؟

برای ما میفرستادند دوست داشتیم از این بازی
امتیاز بگیریم.اولین بازی در تورنمنتها سخت
ترین مسابقه است .با توجه به این که بازیکنان ما
اولین حضور خود را تجربه میکردند و در 5-4
ماه اخیر بازی تدارکاتی نداشتند اما بر تیم حریف
غالب بودند .همه دیدند تیم ما تمام تالش خود
را انجام داد تا از نام ایران دفاع کند ».وی درباره
بهترین بازیکن تیم اش در این دیدار ،افزود« :از
نظر من همه بازیکنانم بهترین بازیکن بودند.
البته یکی از بهترین بازیکنان ما زهره کودایی بود
که عملکرد قابل قبولی داشت ».با وجود عملکرد

خوب تیم ملی فوتبال بانوان ایران در چند ماه اخیر
در مسابقات مختلف دیدارهای این تیم همچنان
جایی در رسانه ملی ندارد و پخش نمی شود که این
مسئله با انتقاد فوتبال دوستان و کاربران فضای
مجازی مواجه شد و آن ها ایــن ســوال را مطرح
کردند که با وجود پوشش مناسب و داشتن حجاب
چرا مسابقه تیم ملی زنان پخش نمی شود .گفتنی
است تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در دومین
مسابقه خود فردا از ساعت  ۱۳:۳۰در ورزشگاه
مومبای شهر بمبئی به مصاف تیم چین
قهرمان  8دوره مسابقات می رود.

ستارهتیمملیمشتریانگلیسیپیداکرد
مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت
روسیه از انگلیس ،مشتری جدید پیدا کرد .سایت
«اکسپرس»انگلیسخبرداد،باشگاهبرنلیانگلیس
برای جذب سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت سن

اعالم زمان برگزاری دیدار
هوادار و استقالل

تهدید به اخراج شجاع از الریان

اولینامتیازتاریختیمملیفوتبالبانوانایراندرآسیا

تیم ملی فوتبال زنان ایــران که چند روز پیش با
بدرقه رسمی مسئوالن فدراسیون فوتبال برای
حضور در مسابقات جام ملت های آسیا راهی هند
شده بود در نخستین دیــدارش در این تورنمنت
مقابل تیم میزبان قرار گرفت و به تساوی بدون گل
دست یافت .در هر دو نیمه مسابقه هند برتر بود
و در چندین صحنه زهره کودایی دروازه بان تیم
ملی ایران به زیبایی توپ ها را مهار کرد تا ایران
اولین امتیاز تاریخ خود را در جام ملت ها کسب
کند .در پایان بــازی با اعــام مسئوالن برگزار
کننده مسابقات زهره کودایی ،درواز هبــان تیم
ملی فوتبال بانوان کشورمان به عنوان بهترین
بازیکن زمین انتخاب شد .دروازه بان تیم ملی
فوتبال زنان پس از تساوی مقابل هند در نخستین
بازی از جام ملت های آسیا گفت« :خدا را شکر
می کنم .باالخره بازی مساوی شد .بازی بسیار
سنگینی بود .بچه ها همگی جنگیدند و زحمت
کشیدند .خواست خدا این بود که بازی مساوی
شود ».کودایی درباره بازی های بعدی هم افزود:
« ان شاءا ...با همین قدرت ادامه بازی ها را انجام
بدهیم و بتوانیم با نتایج خوب ،دل مردم عزیز ایران
را شاد کنیم ».مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی
فوتبال بانوان هم در پایان بازی گفت« :برای برد
به مصاف هند آمدیم و به خاطر انــرژی که مردم
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پترزبورگ اقــدام کرد.طبق گــزارش ایــن رسانه
انگلیسی ،باشگاه برنلی بــرای جــذب« آزمــون»
پیشنهاد  10میلیون پوندی به زنیت داده است.
پیشازاین،لیونفرانسهبرایجذبآزمونپیشنهاد

 6میلیون پوندی داد ولی باشگاه زنیت این
پیشنهادباشگاهفرانسویراردکرد.البتهبرنلیتنها
مشتریلیگبرتریآزموننیستبلکه باشگاههای
نیوکاسلواورتوننیزخواهان آزمونهستند.

گروه ورزش /درخشش کوین یامگا در ترکیب استقالل باعث شده ستاره
فرانسوی آبیها توجه هــواداران را جلب کند و در بین طرفداران این تیم
محبوب شــود.در این بین شایعه عجیبی از طرف سایت ترانسفرمارکت
مطرح شده و این سایت ادعا کرده ممکن است یامگا به تیم گاالتاسرای ترکیه
بپیوندد .شایعهای که البته با توجه به قرارداد دوساله این بازیکن با استقالل،
کمی دور از ذهن به نظر میرسد .با توجه به حساسیت دیدارهای استقالل
حتی در صورتی که باشگاه ترکیهای پیشنهادی هم برای یامگا بدهد ،بعید
است مجیدی با جدایی بهترین گلزن خود موافقت کند.این بازیکن  25ساله
از تیم وایله بلدکلوب به استقالل پیوست و با این که پست تخصصی اش وینگر
راست است اما در فاز هجومی عملکرد بسیار خوبی داشت و در نیم فصل
نخست با زدن  7گل و دادن سه پاس گل ،بهترین و موثرترین بازیکن آبی ها
شد .کوین یامگا در جدول گلزنان لیگ برتر هم با  7گل در رده دوم و پس از
گادوین منشا مهاجم آفریقایی مس رفسنجان که 8گل زده بهترین گلزن لیگ
بیست و یکم تا پایان هفته پانزدهم است .البته استقاللی ها در چند سال اخیر
بهخاطرمشکالتمالیمجبوربهستارهفروشیشدهاندوچندسالپیشمامه
تیام مهاجم سنگالی پس از درخشش در تیم استقالل مشتری
خارجی پیدا کرد و استقالل هم با فروش او موافقت کرد .هم
اکنون اگرچه استقالل به واسطه عقد قرارداد  500میلیاردی
با یک کارگزار مشکل مالی سال های قبل را ندارد با این حال
نوع قراردادهایی که در این باشگاه یا دیگر باشگاه های
ایرانی بسته شده باعث نگرانی هواداران استقالل
شده اســت .معموال بازیکنان و مربیان خارجی
بندهایی در قراردادهای شان می گنجانند که
در فوتبال دنیا متعارف نیست اما مدیران باشگاه
هــای ایــران به آن ها تن می دهند و بازیکن و
مربی به راحتی در نیم فصل یا کوران مسابقات
با دریافت پیشنهاد بهتر جدا می شود .حاال هم
هواداران استقالل که از عملکرد یامگا راضی هستند و
تیم شان هم در صدر جدول قرار دارد نگران فروش این
ستاره آفریقایی -فرانسوی و تضعیف تیمشان شده اند.

