داور بازی تیمملی ایران با سوریه مشخص شد
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داور چینی دیدار تیمملی فوتبال ایران برابر سوریه در رقابتهای انتخابی جامجهانی را قضاوت میکند .طبق اعالم سایت عربزبان
«کوره»« ،ما نینگ» داور چینی این مسابقه را سوت میزند و «شای ژیانگ» و «کاو یی» او را در این قضاوت همراهی میکنند .همچنین
«فو مینگ» کمکداور ویدئویی این مسابقه است و «احمد الکاف» عمانی و «احمد الطریفی» عربستانی به او کمک میکنند.

ورزشی

اخبار

خطر واگذاری ویرانگر از سر استقالل و پرسپولیس گذشت

بازار بورس شاید ،خصوصیسازی نه!

در جلسه مدالآوران کشتی با دبیر
و درستکار چه گذشت؟

در روزهای اخیر مدالآوران کشتی ایران در المپیک و
رقابتهای جهانی جلسهای با رئیس فدراسیون کشتی و
سرمربی تیمملی کشتی آزاد داشتهاند .به گزارش تسنیم،
مدالآوران هر  ۲رش��ته آزاد و فرنگی کش��ورمان صبح
پنجشنبه گذشته در پویش کمکقهرمانانه فدراسیون
کشتی ش��رکت کردند .بعد از این مراسم ،نشستی بین
ملیپوش��ان حاضر در خانه کشتی با رئیس فدراسیون و
سرمربی تیمملی آزاد به انجام رسید .یکی از اهداف این
نشس��ت ،اطالع فدراسیون و سرمربیان تیمهای ملی از
وضعیت جسمانی کشتیگیران و روند تمرینیشان بود.
برخی نفرات به خاطر قراردادی که در لیگ داشته و باید
برای تیمهایشان کشتی بگیرند ،تمرین را آغاز کردهاند
اما برخی که با تصمیم شخصی از همراهی تیمهای لیگ
برتری منصرف ش��دهاند ،همچنان درگیر مراس��مهای
مختلفی هستند که برای تجلیل از آنها برگزار میشود.
در این جلسه عالوه بر صحبت درباره پیگیری تمرینات
کشتیگیران ،درباره برخی اتفاقات که این روزها در فضای
مجازی بازتاب زیادی داشت ه است ،صحبت شد .مدالآوران
کشتی که بعد از المپیک و جهانی بیش از مقاطع دیگر
زیر ذرهبین هستند ،باید مراقب باشند با حضور در محافل
مختلف و در حضور برخی افراد از آنها سوءاستفاده نشود.

 IOCطالی المپیک را
به بالل ماخوف نمیدهد!

کشتیگیر روس که همراه کمیل قاسمی مدال طالی
المپیک لندن را دریافت کرده ،فعال نمیتواند مدالش را
تحویل بگیرد .به گزارش ایسنا ،کمیته بینالمللی المپیک
مدالآوران جدید وزن  120کیلوگرم کشتی آزاد المپیک
لندن را تایید کرد و نام آنها را روی سایت خود قرار داد.
بر این اساس  ۲مدال طال در این وزن توزیع میشود که
یکی به کمیل قاسمی ،کشتیگیر ایران میرسد و مدال
طالی دوم برای بالل ماخوف ،کش��تیگیر روس اس��ت.
پروسه تعویض مدال کمیل قاسمی میتواند اکنون انجام
شود اما برای کشتیگیر روس فعال این کار انجام نخواهد
شد.کمیتهبینالمللیالمپیک()IOCاعالمکردتخصیص
مجدد مدالها و دیپلمهای مدالآوران میتواند انجام شود،
مشروط به اینکه ورزشکاران مربوط در حال حاضر در تعلیق
نباشند یا هیچ پرونده دوپینگی علیه آنها باز نشده باشد.
ماخ��وف تا  27ژانوی��ه  7( 2024بهمن  )1402محروم
اس��ت ،بنابراین اهدای مدال طال به این ورزشکار قبل از
پایان محرومیتش انجام نخواهد شد .کمیته ملی المپیک
ایران نیز قرار اس��ت مدال برنز کمیل قاسمی را ارسال و
مدال طالی این کشتیگیر را دریافت کند.

شرط سخت منچسترسیتی
برای بارسلونا

منچسترسیتی از شرط خود برای فروش ستاره انگلیسی
به بارسلونا پرده برداش��ت .به گزارش فارس ،بارسلونا به
دلیل مشکالت مالی تنها میتواند برای خرید یک ستاره
بزرگ در پنجره زمستانی تالش کند که آن هم با توجه
به عالق ه ژاوی ،رحیم استرلینگ است .ستاره انگلیسی در
سال منتهی به جامجهانی در تیم منچسترسیتی به یک
نیمکتنشین بدل شده و پپ گواردیوال نیز عالقه دارد او
به بارسلونا بپیوندد .استرلینگ در تیمملی انگلیس نقشی
اساسی در یورو  2020ایفا کرد و عنصر اصلی سهشیرها
برای رسیدن به فینال بود .از سویی بارسلونا به دلیل شرایط
مالی تنها قادر به انتقال قرضی استرلینگ است و نمیتواند
هزینه انتقال ستاره منسیتی را پرداخت کند .از آن سو
منچسترسیتی که راضی به فروش استرلینگ است ،یک
ش��رط دارد که باید دید آیا بارس��لونا این شرط را قبول
میکند یا خیر« .گابریل سانس» در نشریه موندودپورتیوو
نوشت منچسترسیتی در شرایطی استرلینگ را به بارسلونا
میفروش��د که تیم رقیب بند خرید اجباری  50میلیون
یورویی این بازیکن را امضا کند .به عبارتی استرلینگ تنها
به این ش��رط راهی بارسا خواهد شد که ژاوی تعهد کند
این ستاره را سال آینده خواهد خرید.

«زونیمیر سولدو»
سرمربی تراکتور شد

زونیمیر سولدو ،مربی کروات به عنوان سرمربی جدید
تیم فوتبال تراکتور تبریز انتخاب شد .به گزارش سایت
باش��گاه تراکتور ،زونیمیر س��ولدو مربی  ۵۴س��اله اهل
کرواس��ی هدایت تراکتور را بر عهده گرفت .سولدو که از
بازیکنان تیم ملی کرواسی به شمار میرفت ،سابقه بازی
در باشگاههایی همچون دیناموزاگرب ،اشتوتگارت و ...را
در کارنامه دارد .وی پیراهن تیمملی کشورش را در ۶۱
بازی بر تن کرده است .وی مربیگری را از سال  ۲۰۰۷با
تیم زیر  ۱۹سال دیناموزاگرب آغاز کرد و در ادامه روی
نیمکت تیم بزرگساالن دیناموزاگرب و کلن در بوندسلیگای
آلمان نشست .سولدو در ادامه چالش مربیگری ،به عنوان
دستیار «فلیکس ماگات» در تیم شاندونگ تایشان چین
حضور داش��ت .او فص��ل  ۲۰19 -۲۰20نیز هدایت تیم
آدمیرا واکر در بوندس��لیگای اتریش را بر عهده داش��ت.
این سرمربی باتجربه ،کسب  ۲جام قهرمانی در کرواسی
را در کارنام��ه مربیگریاش دارد .او همچنین با بازیکنان
سرشناسی همچون ماریو مانژوکیچ ،لوکا مودریچ و لوکاس
پودولسکی نیز کار کرده است .سولدو با پذیرش هدایت
تراکتور ،پا به فوتبال ایران گذاشته تا چالش جدیدی را
تجربه کند« .فابین کومیجونوویچ» که سابقه مربیگری در
تیمهای دیناموزاگرب و آدمیراواکر را دارد ،دستیار سولدو
است که وی را در تراکتور همراهی خواهد کرد.

صحبتهای رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد
خطری بزرگ از سر  ۲باشگاه استقالل و پرسپولیس گذشت ه
است .سال گذشته بود که به طرز عجیبی هجمهای از سوی
وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت مبنی بر اینکه  ۲باشگاه
پرسپولیس و استقالل باید واگذار شوند.
ه��ر چند در  ۲س��ال آخر دولت گذش��ته وزارت ورزش
بشدت پیگیر خصوصیسازی این دو باشگاه بود اما هیچ گاه
روند این کار شفافس��ازی نشد .البته در روزهای آخر دولت
این موضوع مدام از س��وی مسؤوالن وزارت پررنگتر دنبال
شد به طوری که  13بهمن سال گذشته وزارت ورزش رسما
اعالم کرد  22بهمن این واگذاری انجام میشود؛ وعدهای که
هیچ وقت هم عملی نش��د و البته همان زمان هم که وزارت
به دنبال این موض��وع بود ،مخالفان زیادی بودند که اعتقاد
داشتند روند انجام شده ،شفاف نیست.
بع��د از تغییر دولت و روی کار آمدن حمید س��جادی به
عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان ،ماجرای خصوصیسازی
سرخابیها مثل قبل شد و دیگر صحبت از واگذاری عجوالنه
نب��ود .البته چندی پیش وزیر ورزش در جزیره کیش درباره
واگذاری س��رخابیها اعالم کرد :آماده واگذاری هس��تیم و
مشکلی نداریم .اتفاقا مجوزهای این کار را نیز دریافت کردیم
و از اینج��ا به بعد خدم��ت همکاران عزیزمان در وزارت امور
اقتصادی و دارایی هستیم .منتظریم سازمان خصوصیسازی
به سمت واگذاری برود .از نظر ما کارها انجام شده و مجوزها
را گرفتهایم و موافقت نهاد ریاس��تجمهوری ،شخص آقای
رئیسجمهور و معاونت حقوقی را دریافت کردهایم .مطالعات
نی��ز انجام ش��د و خدمت همکاران عزی��ز در وزارت اقتصاد
منعکس ش��د تا به س��مت سازمان خصوصیس��ازی برود و
کارها انجام شود.
یکی از ایرادات گرفته شده به خواسته دولت دوازدهم این
بود که به طور کلی مالکیت معنوی و مادی این  ۲باش��گاه
هنوز مش��خص نیست و بازرسی مالی سرخابیها به صورت
شفاف اذهان را روشن نکرده است .این  ۲باشگاه شرکتهایی

زیانده هستند که با انبوه بدهی مالیاتی و ...روبهرو هستند.
همیشه این سوال مطرح بوده که وزارت ورزش با این حجم
از مشکالتی که هر یک از  ۲باشگاه دارند ،چگونه میخواسته
آنها را وارد بازار سرمایه کند؟
تجربه واگذاری شرکت هفتتپه و مشکالت پردردسری که
بابت این موضوع دولت با آن مواجه شد ،باعث شده سازمان
خصوصیس��ازی درب��اره واگذاری  ۲باش��گاه پایتخت تامل
بیشتری به خرج دهد .اگر قرار باشد  ۲باشگاه سرخابی بدون

است واگذاریشان به سرنوش��ت برخی بنگاهها دچار شود.
برای واگذاری  ۲باشگاه عجلهای نداریم و آنها را با آرامش در
مسیر خصوصیسازی قرار خواهیم داد».
صحبتهای رئیس خصوصیس��ازی نوید این را میدهد
که یک خطر بزرگ از سر این  2باشگاه برای واگذاری بدون
تفکر و عجوالنه گذش��ته اس��ت .اکنون دولت فرصت دارد با
یک بسترسازی مناسب ،شرایط را برای  ۲باشگاه فراهم کند
تا بدون هیچگونه ابهام و نگرانی وارد بورس شوند.

ب و کتاب و در نظر گرفتن اهلیت افرادی که قصد خرید
حسا 
سهام را دارند واگذار شوند ،یک بار اضافی برای دولت میشوند
و تبعات شکست این واگذاریها دامن دولت را خواهد گرفت
و آسیب جدی هم به پیکره فوتبال کشورمان میزند.
در همین راس��تا حس��ین قرب��انزاده ،رئیس س��ازمان
خصوصیس��ازی درباره ماجرای واگذاری سرخابیها گفت:
«پرسپولیس و استقالل نیازمند تضمینی برای موفقیتشان
پس از واگذاری هس��تند .اگر تضمی��ن اتفاق نیفتد ،ممکن

به بهانه نایبقهرمانی تیم فوتبال بانوان سیرجان در آسیا

همدلی برای فوتبال ملی ایران
ساناز سلیمانآبادی :کسب عنوان نایبقهرمانی تیم فوتبال زنان
ش��هرداری سیرجان در کنار همدلی فوتبالیستها نوید روزهای
روش��نی را میدهد و در س��ایه تداوم حمایت فدراسیون فوتبال
قطعا اتفاقات بهتری رق��م خواهد خورد .اتفاقات تاریخی فوتبال
زنان در چند وقت اخیر موج امید و ش��ادی به پیکره جامعه زنان
و دختران فوتبالدوست تزریق کرده است .زنان فوتبالیست ایرانی
گام محکمی در مسیر ترقی و پیشرفت برداشتهاند که نویدبخش
روزهای پرفروغی است .نخستین تاریخسازی را مریم ایراندوست و
شاگردانش در تیمملی ثبت کردند؛ آنجا که دختران تاریخساز جواز
حضور در مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا را با شایستگی
به دست آوردند .پس از درخشش شاگردان مریم ایراندوست ،یاران
مریم جهاننجاتی در تیم فوتبال شهرداری سیرجان که حمایت
و پشتیبانی باشگاه سیرجانی را با خود داشتند ،برای نخستینبار
گام در دومین دوره رقابتهای جام باشگاههای زنان آسیا نهادند؛
مسابقاتی که نخستین تنه به تنه شدن زنان فوتبالیست ایرانی در
رقابتهای جام باش��گاهها بود .تیم شهرداری سیرجان با دوسوم
بازیکنان بومی و میانگین سنی ۲۰سال در حالی در رقابتها شرکت
کرد که اس��فند سال  ۹۹آخرین بازی آنها در مسابقات لیگ برتر
بود .پس از آن شاگردان جهاننجاتی حدود  ۸۰جلسه تمرینی و ۲
بازی دروناردویی برگزار کردند و آماده حضور در مهمترین مسابقات
جام باشگاههای زنان آسیا شدند؛ مسابقاتی که برای دومین دوره به
صورت آزمایشی برگزار شد .دور نخست مسابقات سال  2019تنها

با حضور تیمهای قدرتمند ش��رق آس��یا برگزار شد و قرار بود در
دومین دوره مس��ابقات در س��ال  2020در  ۲گروه غرب و شرق
انجام شود و تیمهای اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری برای
جام قهرمانی رقابت کنند که به دلیل شیوع کرونا این مسابقات
برگزار نشد .امسال رقابت گروه شرق به دلیل شیوع کرونا لغو شد
تا دومین دوره در یک گروه مسابقات پیگیری شود و در نهایت تیم
امان کالب اردن با شکست تیم شهرداری سیرجان جام قهرمانی
مسابقات غرب آسیا را از آن خود کند .نماینده ایران در بازی نخست
مقابل بنیادکار ازبکستان شروع خوبی داشت و دقیقه  ۵بازی ،رقیه
جاللنسب نخستین گل را به ثمر رساند .گل دوم بازی نیز با یک
ضربه چیپ در دقیقه  ۶۵توسط زهرا علیزاده در دروازه بنیادکار جا

مسابقات گذاشته بود ،جهاننجاتی علیزاده و شبنم بهشت را به دلیل
مصدومیت در اختیار نداشت و اواسط نیمه دوم به اجبار مجبور به
استفاده از بهشت شد .شهرداری سیرجان در دیدار حساس با اردن
موفق نشد به تساوی یا پیروزی برسد تا در نخستین تجربه جام
قهرمانی غرب آسیا را از آن خود کند اما بازیکنان این تیم تجربهای
عالی در یک رویداد بینالمللی به دس��ت آوردند .تیم ش��هرداری
س��یرجان در نخستین تجربه حضورش در جام باشگاههای آسیا
عنوان نایبقهرمانی رقابتهای غرب آسیا را کسب کرد و حاال امید
میرود این تیم و سایر تیمهای باشگاهی ایران حرفهایتر مسیر را
ادامه دهند و این حمایت بیشتر اسپانسرها و مسؤوالن ارشد ورزشی
را میطلبد .در گام نخست دختران فوتبالیست پتانسیل و استعداد
خود را به نمایش گذاشتند تا نام تیم باشگاهی زنان ایران در آسیا
طنینانداز شود .تیم فوتبال زنان سیرجان  ۳بازی در این دوره از
مسابقات داشت و پیش از هر بازی یکی از ملیپوشان تیمملی مردان
در تماس تصویری به بازیکنان سیرجان قوت قلب داد که ارزش کار
آنها از دید فوتبالدوستان مخفی نیست .علیرضا جهانبخش پیش از
یزادگان پیش از بازی
بازی با بنیادکار ازبکستان ،محمدحسین کنعان 
با گوکوالم هند و دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیمملی پیش از بازی
با امان کالب اردن هر کدام در تماسهای تصویری برای دختران
فوتبالیست آرزوی موفقیت کردند .همدلی میان فوتبالیستهای
مرد و زن ایران در کنار حمایت برابر فدراسیوننش��ینان ،در ادامه
میتواند به موفقیتهای بزرگتری منجر شود.

خوش کرد .ازبکها نیز در دقیقه  ۷۵تکگل خود را به ثمر رساندند
تا بازی نخست با نتیجه  ۲بر یک به سود دختران ایران خاتمه یابد.
پس از پیروزی ارزشمند مقابل بنیادکار ،شاگردان جهاننجاتی در
دومین بازی برابر گوکوالم هند صفآرایی کردند و تکگل پیروزی
بخش ش��هرداری سیرجان در دقیقه  ۶۸با یک ضربه ایستگاهی
توسط افسانه چترنور ثبت شد؛ ضربهای که به دنبال خطای شدید
دروازهبان هند روی زهرا علیزاده اعالم شد تا این بازیکن تاثیرگذار
پیش از دیدار حساس با اردن مصدوم شود و دست جهاننجاتی
در بازی آخر مقابل اردن خالی شود .در بازی حساس با تیم امان
کالب اردن ،تیم��ی ک��ه  ۱۰ملیپوش در اختیار داش��ت و از دل
رقابتهای لیگ کشورش با کسب  ۵جام قهرمانی در اردن گام در

زارع :آمریکاییها خیلی ُکری میخوانند اما ما در تشک جواب میدهیم

تقدیم طالیم به آستان قدس یک کار دلی بود
قهرم��ان س��نگینوزن کش��تی جهان
گزارش
میگوید تقدیم مدال طالیش به آستان
ق��دس رضوی صرفا ی��ک کار دلی ب��وده و هرگز به دنبال
تشریفات در این باره نبوده است .امیرحسین زارع روز گذشته
مصاحبهای را انجام داد و درباره مسائل مختلف صحبت کرد.
وی درباره اینکه بتازگی عنوان خادمی امام رضا(ع) را به دست
آورده ،تاکید کرد :مدتها بود دنبال این اتفاق بودم .افتخار
بزرگی نصیبم شد و خوشحالم که امام رضا(ع) طلبید و به
خادمی ایش��ان نائل ش��دم .امیدوارم خادم خوبی برای امام
رئوف(ع) باشم .قهرمان  20ساله کشتی آزاد جهان که طالی
جهانش را نیز به آستان قدس رضوی تقدیم کرد ،ادامه داد:
قبل از مس��ابقات جهانی ب��ا مربیان که صحبت میکردیم،

ای

[ کوریره ]

تالیا؛
این یک دیوار است

نیت ک��رده بودم اگ��ر مدال
طال بگیرم ب��ا توجه به اینکه
این نخستین مدال طالی من
در رده بزرگس��االن محسوب
میشد ،خدمت آستان قدس
رضوی ببرم که خدا را ش��کر
این اتفاق افتاد .کامال یک کار
دلی بود و دنبال هیچ تشریفات
و کار رس��انهای نب��ودم .زارع
درباره اینکه بهمنماه به احتمال فراوان نماینده سنگینوزن
ایران در مبارزه دوستانه با آمریکاییهاست ،عنوان کرد :همه
ما دنبال این هس��تیم که کش��تی خوبی بگیریم .کادرفنی

[ مارکا ]

سویا ،جادو کن

برای ما برنامهریزی میکند و
ما هم تا جایی که بلد هستیم
تمریناتم��ان را در این مدت
دنبال میکنیم .خودم را برای
این مس��ابقه آماده میکنم و
اتفاقا خیلی ه��م برای رفتن
به آمریکا و کش��تی گرفتن با
استیوسون مشتاقم .او خیلی
کری میخواند ،البته که این
کار جزو عادات کش��تیگیران آمریکایی است اما همانطور
ک��ه قبال ه��م گفتم ،ما معم��وال حرفمان را روی تش��ک
میزنیم .دارنده مدال برنز المپیک  2020توکیو با تاکید بر

[م
وندودپورتیوو ]

مقصد قطر

[ اسپورت ]

اینکه میداند در سال  2022برای تکرار قهرمانی جهان کار
مشکلی خواهد داشت ،افزود :قطعا برای تداوم این مدال باید
زحمت زیادی کشید .من دست از تالش برنمیدارم .کشتی
ورزش سخت و بیرکوردی است .اینطور نمیشود که بخوری
و بخواب��ی و بعد مدالت را تکرار کنی .تکرار قهرمانی جهان
تمری��ن و زحمت زیادی میخواهد که امیدوارم دعای خیر
مردم هم بدرقه راهم باشد .زارع درباره اینکه جدا از رقبای
مدعی خارجی ،چندین رقیب داخلی نیز برای رس��یدن به
دوبنده تیمملی دارد ،به تسنیم گفت :رسیدن به دوبنده تیم
ملی کار آسانی نیست .حریفان داخلی با تجربهای دارم که
همه هم کشتیگیران خوبی هستند .ابتدا باید برای رسیدن
به دوبنده تیمملی تالش کنم و بعد به فکر تکرار مدالم باشم.

ب
ه سوی جام جهانی

[ آ.اس ]

سویا به ما بال بده

