ورزشی

چهارشنبه  6بهمن ۱۴۰۰
 23جمادی الثانی.۱۴۴۳شماره 20862

بحراندراردویتیم ملی

ویژه

قرار بود تیم ملی فوتبال امید کشورمان همزمان با برگزاری
اردوی تیم بزرگ ساالن در فیفادی تمرین های آمادهسازی
خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی زیر  23سال
آسیا با حضور نفرات لیگ برتری برگزار کند .همچنین با
توجه به این که رقابتهای لیگ یک در هفته آینده تعطیل
میشود قرار بود نفرات حاضر در این لیگ هم در یک مینی
کمپ زیرنظر مهدی مهدویکیا و دستیارانش تمرین کنند
تا کیفیت آن ها هم برای حضور در تیم امید بررسی شود.
با وجود برنامهریز یهای انجام شده برای برگزاری این
اردو ،مسئوالن تیم امید برای آغاز تمرین ها و اعالم نفرات
دعوت شده منتظر اعالم نظر مهدو یکیا هستند که این
روزها همچنان در آلمان حضور دارد .ملی پوشان زیر 23
سال کشورمان آبان امسال با کسب سه برد مقابل نپال،
لبنان و تاجیکستان به عنوان صدرنشین مرحله مقدماتی
رقابتهای قهرمانی آسیا جــواز حضور در مرحله نهایی
مسابقات را که از  11تا  29خرداد  1401در ازبکستان
برگزار میشود به دست آوردند .مهدویکیا چند روز پس از
آخرین دیدار تیمش در مرحله مقدماتی به آلمان رفت و در
شرایطی که حدود  90روز از آن مسابقات میگذرد تاکنون
به کشورمان بازنگشته است که شاید مهمترین دلیل این
موضوع امضا نشدن قرارداد وی و دستیارانش باشد .باید
از مدیران فدراسیون فوتبال هم که این روزها تمام تمرکز
خود را برای تدارک برگزاری جشن صعود شاگردان دراگان
اسکوچیچ به جام جهانی  2022به کار گرفتهاند هم این
ســوال را مطرح کرد به چه دلیلی هرچه سریعتر تکلیف
قرارداد اعضای کادرفنی تیمی را که قرار است سال آینده
در بازیهای آسیایی هانگژو و قهرمانی زیر  23سال آسیا
حاضر شود مشخص نمیکنند تا شاید این تیم با مشخص
شدن تکلیف خود بتواند حضور قدرتمندانهای در این دو
تورنمنت مهم داشته باشد؟مسئوالن تیم امید و فدراسیون
فوتبال در روزهای اخیر حتی مراحل اخذ ویزای سرمربی
تیم امید و دستیاران خارجیاش را هم انجام دادند و باید دید
چه زمانی اختالفنظر بین سرمربی و مدیران فدراسیون در
بحث قراردادی به اتمام میرسد تا مهدویکیا و دستیارانش
با بازگشت از هامبورگ ،ضمن معرفی بازیکنان دعوت شده
به اردو تمرین های این تیم را آغاز کنند.

آفساید

یوزها درمحاصره برف وکرونا!

آغاز مترین های تیم فوتبال امید در اهبام

مهدوی کیا همچنان
بالتکلیف!

5

گــروه ورزش/انتشار سویه جدید کرونا با واگیری
بسیار باال ،کادر فنی تیم ملی ایران و به ویژه دراگان
اسکوچیچ را پیش از آغاز فیفادی نگران کرده بود و
سبب شد اسکو دست روی نفرات بیشتری بگذارد
و نفرات اصلیاش را همراه با لیست انتظار چینش
کند.تا روز گذشته مهدی تــرابــی ،میالد سرلک،
شهاب زاه ــدی ،سیاوش یــزدانــی ،مهدی قائدی،
امــیــد نــورافــکــن ،وحــیــد امــیــری ،صــالــح حــردانــی،
علیرضا بیرانوند ،صــادق محرمی ،محمدحسین
کــنــعــانـیزادگــان ،شــجــاع خــلــی ـلزاده ،سیدمجید
حسینی ،سامان قــدوس ،سعید عز تالهی ،کمال
کامیابینیا ،علی قــلـیزاده ،ســروش رفیعی و کاوه
رضایی 19بازیکنی هستند که در اردو حضور داشتند.
مجموعه پک از هفته قبل در قرنطینه بود و در بدو ورود
تذکرات الزم به بازیکنان داده میشد که از تماس
فیزیکی و دست دادن با یکدیگر تا مشخص شدن
جواب تستشان پرهیز کنند .روز گذشته با مثبت
شدن تست احمدنوراللهی ،ســردار آزمون،احسان
حا جصفی و مجید حسینی ،کادرفنی تیم ملی با
سناریوهای جدیدی در خصوص چیدمان ترکیب
مواجه شد .این در شرایطی است که اسکوچیچ گفته
بود قصد دارد در چهار بازی آینده با تمام قدرت شرکت
کند و کرونایی شدن چهار ستاره ایــران نگرانی را
برای کادرفنی و شخص اسکوچیچ در خصوص دیگر
لژیونرهای ایران بیشتر کرد .در شرایطی که به دلیل
وضعیت جوی ،لژیونرها برای رسیدن به ایــران کار
سختی دارند و مجبور به فرودهای اضطراری و تغییر
پروازهای خود شدهاند این نگرانی برای کادرفنی به
وجود آمده که نامهای دیگری به اسامی کرونایی تیم
ملی اضافه شود .در نهایت باید دید ایران و عراق با چه

نفراتی مقابل هم صفآرایی میکنند و این مسابقه که
تحت تاثیر اوجگیری مجدد کرونا برگزار میشود چه
نتیجهای خواهد داشت.
▪لیسترزروفعالشد

با قطعی شــدن تست مثبت نوراللهی ،حــاج صفی
و آزمــون تیم ملی از لیست رزرو بازیکنان جدید را
به اردو فرا خواند و بر این اســاس ســروش رفیعی و
کمال کامیابی نیا در مرحله اول به اردو اضافه شدند.
مجید حسینی مدافع ملی پوش تیم کایسری اسپور
ترکیه نیز آخرین بازیکنی است که در مهلکه کرونا
گرفتار شده و با تست مثبت مجبور به ترک اردوی تیم
ملی در روزهــای فیفاست و عــارف آقاسی
جایگزین او شــد .هم اکنون تیم ملی
چهار مدافع وسط برای دو بازی دارد.
شــجــاع خــلــی ـلزاده ،محمد حسین
کنعانیزادگان ،سیاوش یزدانی و
عارفآقاسیکهمدافعآخردرفهرست
استندبای حضور داشت و جایگزین
مجید حسینی میشود .به
نظر می رسد با توجه به
مــنــفــی شـــدن تست
کرونای حسین زاده
پدیده استقالل نیز
به جای آزمــون به
ارودی تیم ملی
اضـــافـــه شـــود.

▪برفمعضلبعدی!

عابدزاده بهترین دروازهبان هفته
اسپانیا شد

در آستانه بــازی با عــراق کرونا تنها معضل تیم ملی
نیست و بــارش سنگین بــرف در ترکیه هم نگرانی
هایی را به دنبال داشته است.امیر عابدزاده ،پیام
نیازمند ،کریم انصار یفرد و مهدی طارمی چهار
بازیکنی بودند که در مسیر پــروازی به تهران ،در
ترکیه گرفتار شرایط جوی شدند و پروازهای آن ها
لغو شد .عابدزاده ،نیازمند و انصاریفرد در فرودگاه
استانبول حضور داشتند که پــروازشــان لغو شد و
توانستند در نهایت با یک پرواز دیگر خود را به تهران
برسانند اما پروازی که مهدی طارمی با آن از پرتغال به
سمت استانبول میآمد ،در فاصله  800کیلومتری
با شهر استانبول فرود آمد تا وضعیت مهاجم تیم
ملی کشورمان برای سفر به تهران نامشخص
باشد .مهدی طارمی در همان شهری است
که پروازهایش به دلیل شرایط جوی لغو شده
و مشخص نیست چه زمانی مشکل این بازیکن
برای پرواز به سمت تهران ،حل میشود و اصال
به بازی پنج شنبه خواهد رسید یا خیر؟!مسلما
با توجه به غیبت آزمــون نبود طارمی می
تواند مشکالت کادر فنی تیم ملی را
برای انتخاب زوج خط حمله بسیار
سخت کند.این در حالی است که
اللهیار صیادمنش نیز قادر به همراه
تیم ملی نیست .به دلیل انتقال او
به هال سیتی انگلیس ،این بازیکن
پاسپورتش را در اختیار نداشته و
قادر به حضور در ایران نیست .البته
علیرضا جهانبخش توانسته است
خودش را به اردو برساند.

امیر عابدزاده بهترین دروازهبان هفته لیگ دسته دوم اسپانیا
نام گرفت.در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ دسته دوم
اسپانیا ،پونفرادینا با درخشش عابدزاده مقابل هوئسکا
به برتری رسید .درخشش او باعث شد تا این درواز هبــان
کشورمان در تیم منتخب هفته قرار گیرد .عابدزاده در این
بازی  8مهار عالی داشت و توانست یک سوپر واکنش را به
نمایش بگذارد.

تاریخ احتمالی بازی استقالل
مشخص شد

شیوع کرونا بین استقاللیها سبب لغو بازی این تیم مقابل
پیکان شد تا این بازی به تعویق بیفتد .با این حال از سازمان
لیگ شنیده میشود که احتماال بازی استقالل و پیکان از
سریبازیهایجامحذفیدرتاریخ ۱۸یا ۱۹بهمنماهبرگزار
خواهدشدتابرندهاینبازیبهمرحلهبعدیبازیهایحذفی
راه پیدا کند.احتماال بعد از این بازی استقاللیها دیدار عقب
افتادهخودمقابلهواداررابرگزارخواهندکرد.ایندیدارقرار
بودامروزبرگزارشودکهازسویسازمانلیگلغوشد.

پاتک گلمحمدی به قلعه امیر
باشگاه پرسپولیس خواهان جذب دو بازیکن تیم فوتبال
گلگهر شد .باشگاه پرسپولیس بر اســاس لیست یحیی
گلمحمدی ،خواهان جذب دو بازیکن گلگهر شده است.
سعید صادقی و مهدی تیکدری دو بازیکن مدنظر سرمربی
سر خپوشان هستند و باشگاه پرسپولیس خواهان جذب
این دو شده است .این در حالی است که سپاهان هم جزو
مشتریان صادقی محسوب میشود و در این زمینه به صورت
رسمی برای جذب هافبک گلگهر اقدام کرده است.

مخالفتاستقاللبادرخواستمظاهری
رشید مظاهری خواستار جدایی از استقالل شده و این
موضوع را به مسئوالن باشگاه اعالم کرده است .مظاهری
مد تهاست میخواهد از باشگاه استقالل جدا شود اما
نه به شکلی که با بازیکن باشگاه دیگری معاوضه شود .او
میخواهد باشگاه استقالل رضایت نامهاش را با مذاکره بین
دوطرف صادر کند اما باشگاه زیر بار این مسئله نرفته است.
مظاهری طی روزهای اخیر در تمرین های استقالل شرکت
کرده چون باشگاه به وی اعالم کرده یا باید به فوالد برود و
با یکی از بازیکنان این تیم معاوضه شود یا این که مرتب در
تمرین ها شرکت کند و به قراردادش پایبند باشد.

استقالل همچنان امیدوار به جذب بازیکن ملی پوش

مشکلپرسپولیسبرایجذببازیکنخارجی

قرارداد رادو بیشتر از لک!

باشگاه استقالل هفتههاست برای جذب صالح حردانی مدافع راست و ملی پوش فوالد ابراز
تمایل کرده و حتی در چند مرحله مذاکراتی هم در این خصوص صورت گرفته است.
یکی از راههایی که از سوی فوالدیها پیشنهاد شده بود معاوضه این بازیکن با
یکی ،دو بازیکن استقالل بود که این روش به دلیل مخالفت بازیکنان استقالل
میسر نشد.با این که در روزهای گذشته شنیده شد پرونده این انتقال بسته
شده و حردانی نیم فصل دوم هم برای فوالد به میدان خواهد رفت ،خبرنگار
مهر کسب اطالع کرد احتمال این انتقال همچنان وجود دارد و ممکن است
مدافع جوان و ملی پوش فوالد در نیم فصل دوم با پیراهن استقالل به میدان
برود.استقالل در پست دفاع و وینگر راست وریا غفوری را به عنوان نفر اول
در اختیار دارد و در روزهای غیبت کاپیتان آبی پوشان کوین یامگا در این
پست بازی میکند.

وزیر ورزش از مدیریت جدید پرسپولیس خواسته اول تکلیف پروند ه
بدهیهای خارجی این باشگاه را روشن کند.وزارت ورزش به دلیل
پروندههایکریستیناوساگوناوآنتونیاستوکسکهحدود ۲۰۰هزار
دالر هستند و همچنین شکایت حدود یک میلیون یورویی بوژیدار
رادوشوویچ از پرسپولیس ،اجــازه جذب بازیکن خارجی در نیم
فصل را به قرمزها نمیدهد .وزیر ورزش از مدیریت جدید باشگاه
خواسته که اول تکلیف این پروندهها را روشن کند و سپس سراغ
جذب بازیکن خارجی برای نیم فصل برود ،موضوعی که ممکن
است باعث بروز حواشی جدید در سرخپوشان شود.این درحالی
است که یحیی گل محمدی بارها بر جذب بازیکن خارجی در نیم
فصل تاکید داشته است.

مجید صدری سرپرست مدیرعاملی سابق باشگاه پرسپولیس پس از صحبتهای بوژیدار
رادوشوویچ در مقام پاسخ گویی حاضر شد و مدعی شد که قرارداد دروازه بان نیمکت
نشین سرخ ها بیشتر از حامد لک بوده است.صدری در این خصوص گفت«:
آقای رادو همه حقایق را بیان نکردند .نکتهای که ما داریم روی نوع قرارداد
ایشان است و آقای انصاری فرد یک بار بیاید روی قرارداد ایشان صحبت
کند و ببینیم که چرا قرارداد ایشان باید از گلر اول ما و دیگر بازیکنان بیشتر
باشد؟ به هر حال آن موقع هم این رقم ،رقم پایینی نبوده است .حامد لک را
باید برای پاداش کلین شیتش مصوبه هیئت مدیره بگیریم اما برای ایشان
هر کلین شیت  10هزار یورو جایزه دارد .آقای رادو بار اولش نبود که در
پرداخت قراردادش عقب و جلو شده است .حتی زمان آقای سمیعی 5-4
هفته قهر کردند و رفتند و بارها با ایجنت ایشان تماس گرفتیم و آمدند».

اخبار

ساعی انصراف داد ،رحیمی سرپرست شد

تعویق انتخابات کمیته المپیک
جدی تر از قبل
نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دیــروز با ریاست
سید رضا صالحی امیری و حضور کلیه اعضای هیئت اجرایی و
همچنینتعدادیازکارشناسانخبرهدراموربرگزاریبازیهای
المپیک انجام شد .با توجه به اعالم ستاد بازی های کشورهای
اسالمی مبنی بر برگزاری قطعی این رقابت ها و انصراف هادی
ساعیازسرپرستیکارواناعزامیبهاینبازیها،اصغررحیمی
به عنوان سرپرست کاروان انتخاب شد .در خصوص برگزاری
مجمعانتخابیکمیتهملیالمپیکنیزباعنایتبهتبصره2ماده6
اساسنامهجدیدکمیتهملیالمپیک،مقررشد دستورالعملهای
منطبقبااساسنامهدرنشستفوقالعادههیئتاجراییکهیک
شنبه هفته آینده برگزار می شود ،بررسی شود تا پس از تصویب
به کمیته بین المللی المپیک ارسال و پس از تصویب از سوی آن
نهادبینالمللیبهمجمععمومیکمیتهملیالمپیکارجاعشود
تاسپسباتصویبآندرمجمععمومی،فرایندانتخاباتکمیته
ملیالمپیکبراساسآنفراهمشود.

حسن یزدانی و نه به ازدواج
تا المپیک پاریس!

حسن یزدانی ،قهرمان محبوب کشتی ایران در گفت و گوی
رادیویی از ریاضت ادام ـهدارش برای کسب طالی المپیک
پاریس پرده برداشت؛ اتفاقی که تنها تالفی واقعی برای از
دست دادن قهرمانی المپیک توکیو محسوب می شود .یزدانی
آن چنان در کوران تمرین هاست که حتی قصد ندارد برای
سروسامان دادن به وضع زندگی مجردی خود آستین باال بزند
و با فردی ازدواج کند؛ چرا که وقتش را ندارد .یزدانی همچنین
تاکید کرد اول مسابقات جهانی را پشت سر میگذارد و اگر
بدنش آماده باشد ،برای بازی های آسیایی اقدام میکند.

تراژدیدرجامملتهایآفریقا

شب سیاه در قاره سیاه!

درنتیجهازدحامهوادارانکامروندرجریانبازیاینتیمبرابرکومور
چندنفرکشتهوبیشاز ۵۰نفرزخمیشدند.تیمملیفوتبالکامرون
میزبانجامملتهایآفریقادربازییکهشتمنهاییبهمصافکومور
رفت و با نتیجه  ۲بر یک پیروز شد.بیرون ورزشگاه اما یک فاجعه رخ
داد .هواداران کامرون تالش کردند که از درهای جنوبی ورزشگاه
خود را به داخل برسانند که ازدحام جمعیت باعث شد ۵نفر کشته و
بیش از ۵۰نفر هم زخمی شوند .خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی
تعداد کشتهها را  ۸نفر اعــام کرد و نوشت«:سقف  ۶۰درصدی
ورزشگاهپرشدهبودوحتی ۸۰درصدورزشگاهدراختیارتماشاگران
قرار گرفت .بر اساس گزارش اولیه وزارت بهداشت کامرون ،هشت
مورد مرگ ثبت شده است .این وزارتخانه گفت که قربانیان فوری با
آمبوالنسهامنتقلشدند،اماترافیکسنگینجادهایباعثکاهش
سرعت انتقال شد».به گفته این وزارتخانه ،حدود  ۵۰نفر در این
حادثهمجروحشدند،ازجملهدونفرباجراحاتمتعددودونفردیگربا
جراحاتشدیدسر.طبقگزارشها،یکنوزادنیزتوسطجمعیتزیر
پا گذاشته شد ،اگرچه نوزاد فوری بیرون کشیده شد و به بیمارستان

عمومی یائونده منتقل شد و در وضعیت پزشکی پایدار قرار دارد.
کنفدراسیونفوتبالآفریقا()CAFکهرقابتهایشاخصاینقارهرا
ادارهمیکند،گفتکهدرحالبررسیوضعیتوتالشبرایدریافت
جزئیاتبیشتردربارهآنچهرخدادهاست.اینبیانیهافزود:درارتباط
مستمر با دولت کامرون و کمیته سازمان دهی محلی است .مانائودا
ماالچی،وزیربهداشتکامرون،تصاویریرادرتوئیترمنتشرکردکه
نشانمیدهددرحالبازدیدازبیمارستانیاستکهدرحالمداوای
مجروحاناینحادثهاست.گفتنیاستازایندستاتفاقاتدرفوتبال
قاره سیاه کم رخ نداده و امکانات سخت افزاری و زیرساختی ضعیف
باعثشدهتافوتبالآفریقاهرچندوقتیکبارشاهدرخدادهایاین
چنینیباشد.بهعنوانمثالبازیدوتیمکایزرشیفواورالندوپیراتس
درفوتبالآفریقایجنوبیدرآوریل ۲۰۱۱در ورزشگاه کهبیشترازدو
برابرگنجایشورزشگاه،برایتماشایبازیآمدهبودندو ۴۳نفرآنها
هرگزبازنگشتند ۱۲۷.کشتهدریکبازیفوتبالدرغناوبیشاز ۷۵
قربانیدرشورشپسازبازیالمصریواالهلیازجملهحوادثتلخ
فوتبالیاخیردرقارهسیاهبودهاند.

ضرر  14میلیون یورویی زنیت به خاطر سردار آزمون
رسانه معتبر آلمانی از پیشنهاد نجومی باشگاه لورکوزن برای جذب
ستارهایرانیزنیتدرتابستانگذشتهخبرداد.سردارآزمونمهاجم
ملی پوش کشورمان 3روز اردوی تیم فوتبال زنیت روسیه در دبی را
ترککردوراهیآلمانشدوباباشگاهبایرلورکوزنقراردادی 5ساله
امضاکرد.طبققراردادامضاشدهستارهتیمملیکشورمانقراراست
بعدازاتمامقراردادشبازنیتروسیهدرتابستانپیشروراهیآلمان
شود و در فصل جدید در بوندس لیگا بازی کند.در همین باره نشریه
«اسپورت »1آلمان دست به افشاگری زد و نوشت :مسئوالن باشگاه
بایرلورکوزندرماهجوالی(2021تیرماه)1400درنقلوانتقاالت

تابستانی با پیشنهاد  14میلیون یورویی برای جذب سردار آزمون
اقدامکردند،امادرآنزمانمدیرانباشگاهروسیبالفاصلهپیشنهاد
باشگاهلورکوزنراردکردند.ستارهایرانیدرتابستانگذشتهتمایل
خودرابرایجداییاززنیتوپیوستنبهتیمآلمانیابرازداشتولیبا
مخالفتباشگاهزنیتمواجهشد.زنیتبااینتصمیمضرر14میلیون
یوروییرامتحملشدواکنونبایدتابستانبهصورترایگاناینستاره
ایرانی را از دست دهد.البته لیون ،یوونتوس ،نیوکاسل و برنلی نیز
مشتریانجدیجذبسردارآزموندرزمستانبودنداماستارهایرانی
تصمیمخودراگرفتتالورکوزنراانتخابکند.

سوژه

وعده پرداخت پول به پرسپولیسی ها عملی نشد

سرخپوشاناعتصابمیکنند؟

گروه ورزش /باشگاه پرسپولیس این روزها با
مشکالت زیادی مواجه شده است .بسته شدن
دوبــاره پنجره نقل و انتقاالت به دلیل شکایت
اوساگونا بازیکن آفریقایی و سابق سرخ ها ،تهدید
یحیی گل محمدی به استعفا ،وصول شکایت
رادوشوویچ و درخواست  950هزار یورویی این
دروازه بان کروات و حاال زمزمه اعتصاب به دلیل
نپرداختن مطالبات بازیکنان! پس از اعتراض
بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس به شرایط مالی،
رضــا درویــش مدیرعامل باشگاه با حضور در
آخرین تمرین سرخپوشان قبل از دیدار با فوالد
قــول داد در چند روز آینده  10تا  15درصد
قراردادهای اعضای تیم پرداخت خواهد شد.
بازیکنان انتظار داشتند وعده مدیرعامل جدید
قبل از بازی با فوالد عملی شود اما این اتفاق رخ
نداد .با این حال ،درویش پس از برتری یک بر
صفر مقابل شاگردان جواد نکونام ،اعالم کرد به
زودی با انجام شدن کارهای بانکی پول به حساب
اعضای تیم واریز خواهد شد .البته پس از گذشت
سه روز از این اظهارنظر ،باز هم خبری از پرداخت
پول به پرسپولیسیها نشد .در شرایطی که قرار
است تمرین های این تیم پس از سه روز تعطیلی
از صبح امروز آغاز شود ،عملی نشدن وعدههای
درویش با گالیههای شدید بازیکنان همراه شده
و زمزمه هایی مبنی بر حضور نداشتن بازیکنان
در محل تمرین و اعتصاب شنیده می شود.
باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل تا پایان هفته
شانزدهم فقط  20درصد قــرارداد بازیکنان و

مربیان را پرداخته است .مجید صدری سرپرست
سابق باشگاه در روزی که قرار بود بخش دیگری
از قرارداد اعضای تیم را پرداخت کند ،از سمت
سرپرستی این باشگاه استعفا کرد .حاال بازیکنان
با استناد به همین قول و وعده مدیر عامل جدید
انتظار واریز بخشی از طلب شان را دارند که تا
امروز محقق نشده و کاسه صبر آن ها لبریز شده
است .البته پرسپولیسی ها عالوه بر مطالبات
فصل جاری مبالغی هم بابت فصل های گذشته
طلب دارند که ارقام قابل توجهی است و در واقع
باشگاه بیشتر بابت آن ها تحت فشار اســت تا
پرداختی های فصل جاری.

