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ورزشی

اخبار

تساوی تیمهای مدعی در هفتهای که سرانجام پای هواداران به ورزشگاه آزادی باز شد

اسکوچیچ :طارمی بهترین بازیکن
پورتو است

سرمربی تی م ملی فوتبال ایران با بیان اینکه شناختش
از ذهنی��ت بازیکنان ایران کارش را در این تیم س��ادهتر
کرده اس��ت ،گفت :مه��دی طارمی بهترین بازیکن تیم
پورتو است .دراگان اسکوچیچ ،سرمربی کروات تی م ملی
فوتبال ایران در تازهترین گفتوگوی خود با sport.hrt
به بیان دیدگاههایش درباره تی م ملی ایران و ملیپوشان
پرداخت .این مصاحبه تصویری و به زبان کروات است که
فقط بخش کوچکی از آن به صورت متن روی این سایت
قرار گرفته است .اسکوچیچ که با پیروزی برابر سوریه و
لبنان گام بلندی برای صعود به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر با
تی م ملی ایران برداشت ،درباره عامل موفقیتش در تیمی
که با ویلموتس شرایط خوبی نداشت ،گفت :شاید مزیت
م��ن این بود که تیم را میش��ناختم؛ ذهنیت بازیکنان
ایرانی را میشناختم .شرایط کامل برای من روشن بود و
این مساله مطمئنا کار را آسانتر کرد .اسکوچیچ که پس
از تومیسالو ایویچ ،میروسالو بالژویچ ،استانکو پوکلپوویچ
و برانکو ایوانکوویچ پنجمین سرمربی کروات روی نیمکت
ایران است ،رکورد  ۱۳بازی ۱۲ ،برد و یک تساوی را کسب
کرده است .وی در این باره گفت :ایرانیها عاشق فوتبال
کرواس��ی هستند ،آنها کرواتها و روش کار ما را دوست
دارند .فکر میکنم ایرانیها این را در ما تشخیص دادند
که ما حرفهای هس��تیم و اینکه کشور کوچکی میتواند
چنین ارزشهای ورزش��ی ایجاد کند .وی درباره صعود
تی�� م ملی ایران به رده  ۲۲جه��ان و انتخابش به عنوان
یکی از مربیان برتر سال  ۲۰۲۲جهان از سوی فدراسیون
بینالمللی آمار اظهار کرد :این فقط نتیجه کار ما است.
اینجا مربیانمان ،دستیاران مالدن زگانیر و ماریا توت را هم
داریم که مطمئنا به من کمک خواهند کرد .ما واقعا تیم
خوبی داریم .اسکوچیچ همچنین درباره لژیونرهای فوتبال
ایران تاکید کرد :سردار آزمون در تیم زنیت روسیه بازی
میکند ،او  ۳سال است بهترین گلزن روسیه است .طارمی
را داریم که بهترین بازیکن پورتو است .جهانبخش را داریم
که در فاینورد بازی میکند .تی م ملی کامال متعادل و قوی
است .مطمئنا در کنار ژاپن ،استرالیا و کرهجنوبی تی م ملی
شایسته صعود به جامجهانی است.

کشته شدن فوتبالیست  17ساله
توسط پلیس

فوتبالیست  17ساله آرژانتینی با شلیک گلوله پلیس
کشته شد .به گزارش فارس ،فوتبال آرژانتین به دلیل کشته
شدن «لوکاس گونزالس» توسط نیروهای پلیس در عزا
فرو رفت .سایت  ESPNنوشت بازیکن  17ساله فوتبال
که در تیم جوانان «باراکاس سنترال» توپ میزد ،در شهر
بوئنوسآیرس با شلیک گلوله پلیس کشته شد .این اتفاق
در حالی رخ داد که لوکاس در ماشین به همراه  3بازیکن
همسن و سال خودش در حال بازگشت از تمرین بود.
 3مام��ور پلی��س پس از این اتفاق تعلیق ش��دهاند و
تحقیقات برای بررسی علت کشته شدن لوکاس آغاز شده
است .به گفته خانواده گونزالس ،پلیس که لباس غیرنظامی
پوشیده بود ،لوکاس و دوستانش را پس از توقف در مقابل
یک مغازه دستگیر کرد .پلیس مدعی شد این نوجوانان
عمل مشکوک انجام دادند و از دست پلیس فرار کردند و
طی فرار حداقل یک گلوله به سر لوکاس گونزالس اصابت
کرد .او همان موقع به بیمارس��تان برده شد ولی پس از
گذشت یک روز درگذشت .مارسلو دیالساندرو ،فرمانده
پلیس شهر بوئنوسآیرس در کنفرانس خبری اعالم کرد
این پرونده در حال بررسی است و اگر پلیس خارج از قانون
عملی انجام داده باشد ،برای مجازات کوتاهی نخواهد شد.

ورود یک آزادکار جوان به جمع
مدعیان وزن  ۹۷کیلوگرم

یکی از اتفاقات مهم رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان
برای تیم کش��تی آزاد ایران ،درخشش برخی چهرههای
جوان از جمله ملیپوش طالیی وزن  ۹۷کیلوگرم بود.
چندیپیشرقابتهایقهرمانیکشتیامیدهایجهان
به میزبانی صربستان برگزار شد که تیم کشتی آزاد زیر
 ۲۳کشورمان با کسب یک مدال طال ۲ ،نقره و  ۵مدال
ک مدال
برن��ز عنوان نایبقهرمان��ی را از آن خود کرد .ت 
طالی تیم ایران در این مس��ابقات را امیرعلی آذرپیرا در
وزن  ۹۷کیلوگرم کسب کرد که نشان داد یکی از مدعیان
تازهوارد این وزن در رده بزرگساالن خواهد بود و همچنان
میتواند در این وزن برای کشتی ایران افتخار کسب کند.
او در رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان ابتدا «واس��یل
پولیوچنکا» از بالروس را با نتیجه  ۵بر صفر مغلوب کرد
و س��پس «زوریکو اورتاشویلی» از گرجستان را با نتیجه
 ۵بر  ۳شکست داد .او در ادامه موفق شد با نتیجه  ۹بر
صف��ر «جاناتان آیل��و» از آمریکا را از پیش رو بردارد و به
فینال برسد که در این دیدار هم «رادو لیفتر» از مولداوی
را با نتیجه  ۷بر  ۳مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت.
امیرعلی آذرپیرا با کس��ب مدال طالی امیدهای جهان
توانس��ت به جمع مدعیان وزن  ۹۷کیلوگرم بزرگساالن
ملحق ش��ود؛ وزنی که کش��تیگیرانی همچون علیرضا
کریمی ،علی شعبانی ،محمدحسین محمدیان و مجتبی
گلیج در آن حضور دارند و رسیدن به دوبنده تی م ملی در
این وزن کار دشواری است.

زور  بردن نداشتند

ویروس فیفا باعث زمینگیر شدن تیمهای مدعی قهرمانی شد.
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال طی  ۲روز پنجشنبه و جمعه برگزار
شد و همه تیمهای مدعی قهرمانی بدون استثنا امتیاز از دست
دادند .گلگهر روز پنجشنبه برابر نفت آبادان به تساوی بدون
گل دست یافت .پرسپولیس مقابل مس رفسنجان یک  -یک
کرد ،سپاهان بدون گل مقابل تراکتور کارش به پایان رسید و
در نهایت تقابل استقالل و نساجی در ورزشگاه آزادی که برای
نخستینبار بعد از پاندمی ویروس کرونا با حضور محدود  5هزار
تماشاگر برگزار شد ،با تساوی بدون گل تمام شد .به این ترتیب
ویروس فیفا که اصطالحا به بازیهای لیگ بعد بازیهای ملی
اطالق میشود ،موجب شد تیم آلومینیوم اراک در پایان هفته
پنجم لیگ ،ناباورانه صدرنشین فوتبال ایران شود.
■■زور پرسپولیس به مس هم نرسید

پرسپولیس در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال برابر
تیم مس رفس��نجان با نتیجه تس��اوی متوقف شد تا سومین
ب��ازی متوالی بدون پی��روزی را تجربه کند .در روز دوم هفته
پنجم مس��ابقات لیگ برتر فوتبال دیروز تیم پرس��پولیس به
مصاف مس رفس��نجان رفت که این بازی با نتیجه تس��اوی
یک  -یک تمام شد.
در ای��ن بازی عقیل کعبی ( )۶۶برای مس و مهدی ترابی
( - ۷۱پنالتی) برای پرسپولیس گلزنی کردند .به این ترتیب
پرسپولیس  ۸امتیازی شد .پرسپولیس تاکنون صاحب  ۲برد
شده و یک باخت و  ۲تساوی دارد .این سومین مسابقهای بود
که پرسپولیس در کسب  ۳امتیاز ناکام ماند.
■■تیرک دروازه؛ منجی پرسپولیس در نیمه نخست

مس این بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه  ۵با ضربه سر
فراز امامعلی تیرک افقی دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورد.
 ۲دقیقه بعد باز هم این تیم مس بود که با ضربه قیچی مهدی
کیانی دروازه سرخپوشان را تهدید کرد که این ضربه به اوت
رفت .پرس��پولیس هم در این نیمه صاحب فرصتهایی برای
گلزنی شد .ش��وت امید عالیشاه در دقیقه  ۳۰با اختالف کم
از کنار دروازه حریف به اوت رفت و همچنین ضربه عیس��ی
آلکثیر توسط داوود نوشیصوفیانی ،دروازهبان مس مهار شد.
■■نیمه دوم؛ گل زیبای مس و پنالتی پرسپولیس

در نیمه دوم باز هم این تیم مس بود که فشار زیادی روی

دروازه پرس��پولیس آورد و همانند نیمه نخست فراز امامعلی
نخس��تین موقعیت را خلق کرد .ش��وت امامعل��ی در دقیقه
 ۴۹توس��ط رادوشوویچ دفع ش��د و یک دقیقه بعد ضربه سر
سیدمهدی حسینی ،بازیکن مس به تیرک دروازه پرسپولیس
برخورد کرد .مس در نهایت روی یک ضربه کاشته در دقیقه
 ۶۶توسط عقیل کعبی به زیبایی دروازه پرسپولیس را باز کرد.
ش��ادی مس��یها اما دوام زیادی نداشت و دقایقی بعد حسن
اکرمی ،داور بازی تکل دروازهبان مس روی عیس��ی آلکثیر،
مهاجم پرس��پولیس در محوطه جریمه مس را پنالتی اعالم
کرد که مهدی ترابی در دقیقه  ۷۱این پنالتی را به گل تبدیل
کرد .تالش  ۲تیم در ادامه برای به ثمر رس��اندن گل برتری

نتیجهای نداشت تا مسابقه با تساوی یک  -یک به پایان برسد.
■■اتفاقی بیگانه با یحیی؛  ۳بازی  ۲امتیاز

سرمربی پرسپولیس طی سومین بازی پیاپی نیز از دستیابی
به برد برای تیمش ناکام ماند .بعد از شکست برابر آلومینیوم
اراک ،این تیم برابر  ۲حریف بعدی خود به تس��اوی رضایت
داده تا همچنان دور از برد و دستیابی به  ۳امتیاز قرار داشته
باشد .سرخپوشان که بعد از  ۵قهرمانی پیاپی ،فصل را به امید
ت زده بودند ،بعد از  ۲برد پیاپی در
تکرار موفقیتی دیگر استار 
هفتههای ابتدایی لیگ در نهایت مقابل  ۳حریف بعدی ناکام
ماندهاند تا روزهای دور از برد این تیم به  ۳هفته در لیگ برسد.
پرس��پولیس که فصل گذشته را تنها با یک شکست به پایان

رس��انده بود ،در این فصل با رس��یدن به  8امتیاز طی  5بازی
از میانگین خود در فصول گذش��ته فاصله زیادی پیدا کرده و
باید دید یحیی گلمحمدی قادر خواهد بود این تیم را از این
شرایط دور کند و برابر نفت آبادان علیرضا منصوریان در هفته
آینده به این ناکامی پایان دهد یا خیر.

■■نساجی استقالل را متوقف کرد

اما بازی پایانی هفته بین  ۲تیم اس��تقالل و نس��اجی در
ورزشگاه آزادی برگزار شد .حضور  5هزار تماشاگر بعد از مدتها
مهمترین رخداد حاش��یهای این دیدار بود .مصافی که  ۲تیم
موقعیتهای فراوانی را به دست آوردند اما بیدقتی مهاجمان
و درخشش گلرهای  ۲تیم مانع به ثمر رسیدن گل شد.

تعلیق پروژه تطهیر آلسعود در ورزش و ماجرای خرید نیوکاسل

افشای رشوه سعودیها

رضا نصیری« :نیوکاسل» از چند ماه گذشته به اسم رمزی تبدیل
شده که فوتبال را از ماهیت پاکش دور کرده و باعث حمالت
متعددی به این باش��گاه باقدمت شده است .دلیل این هجمه،
انتقال مالکیت آن به رژیم آلسعود و به صورت مشخص محمد
بنسلمان ،ولیعهد این کشور است.
وقتی از بنس��لمان صحبت میشود ،خواهناخواه پرونده قتل
وحشتناک «جمال خاشقجی» خبرنگار منتقد آلسعود در سال
 2018در ذهن مخاطبان متبلور میشود .البته این تنها جنایت
ولیعهد عربستان به شمار نمیآید؛ جنگ با یمن و جنایتهای
چندین س��اله علیه این کشور و کش��تار مردم بیدفاع ،پرونده
سنگینتری از قتل و کشتار را برای این شاهزاده سعودی تشکیل
داده است.
پروژه «نیوکاسل» به عنوان اسم رمزی برای بنسلمان است که
وظیفه تطهیر چهره زشت او را در محافل بینالمللی بر عهده دارد.
اما به نظر میرسد هزینههای چند صد میلیون دالری شاهزاده
متکبر و متجاوز سعودی به نتیجه نرسیده است.
■■هزینهه�ای چن�د صد میلی�ون دالری آلس�عود در ورزش
بیفایده بود

با وجود گذشت بیش از چند ماه از مالکیت نیوکاسل توسط
شرکت سرمایهگذاری سعودی که در رأس آن محمد بنسلمان قرار

فرستاد تا پاسخ این خبرنگار انگلیسی را بدهد.

دارد ،هنوز این باشگاه نتوانسته وظیفه اساسی خود را انجام دهد.
دلیل اصلی این هجمه سنگین ،پروندههای قتل و غارت بنسلمان
اس��ت .سازمانهای حقوق بشر از همان ابتدا بشدت این انتقال
مالکیت را محکوم کردند ،چون فردی پش��ت این قضایاست که
در کارنامهاش انواع و اقسام جنایتها را
انجام داده و صالحیت باشگاهداری ندارد.
با این وجود ،بنسلمان موفق شد با
البیهای متعدد و رشوههای هنگفت،
رضایتگری هافمن ،رئیس س��ازمان
لی��گ برت��ر انگلیس را کس��ب کند تا
انتقال مالکیت به صندوق سرمایهگذاری
سعودی انجام شود.

ماجرا زمانی جذابتر شد که هفته قبل شخصی در حمایت
از بنسلمان ،پاسخ خبرنگار نشریه دیلیمیل را در فضای توئیتر
داد که نقش مستقیم در قتل «جمال
خاشقجی» داش��ته و یکی از متهمان
ردیف اول اس��ت؛ «سعود القحطانی»
مزدور بنسلمان است که وظیفه تطهیر
چهره ولیعهد سعودی در فضای مجازی
را دارد .ای��ن فرد بش��دت به خبرنگار
دیلیمیل تاخت و او را یک نژادپرست
نامید که چشم مالکیت عربها در انگلیس را ندارد.

اکنون با گذشت چند ماه از مالکیت سعودیها در نیوکاسل،
همچنان ابعاد جدیدی از فس��اد و رشوه برای خرید این باشگاه
انگلیسی از سوی محمد بنسلمان فاش میشود .اولیور هولت،
خبرنگار نشریه «دیلیمیل» انگلیس گزارشی علیه بنسلمان با
عنوان «قاتل ،زنستیز ،دشمن هنرمندان و اهالی رسانه» نوشت.
وقتی این مقاله در یکی از معتبرترین نشریههای جهان منتشر
شد ،بنسلمان ساکت ننشست و یکی از مزدوران مجازیاش را

حمایت این فرد سعودی از بنسلمان ،هفته گذشته واکنشهای
متعددی را در فضای توئیتر داش��ته اس��ت .بسیاری از کاربران،
وی را متهم ردیف اول در پرونده «قتل خاش��قجی» دانس��ته و
حمایت این فرد معلولالحال از بنسلمان را رسوایی بزرگ برای
سعودیها دانستند.
واکنشها و فشارها بعد از دفاع القحطانی از بنسلمان آنقدر زیاد
بود که تحملناپذیر نشان میداد .موج هجمهها به گری هافمن،

■■ابعاد جدید رشوه بنسلمان برای مالکیت نیوکاسل

■■متهم ردیف اول قتل «جمال خاشقجی» حامی بنسلمان شد!

■■رسوایی بزرگ و استعفای رئیس سازمان لیگ برتر انگلیس

رئیس سازمان لیگ برتر انگلیس هم به اوج رسید .هافمن شخصی
بود که با وجود مخالفتهای گسترده با انتقال مالکیت نیوکاسل به
آلسعود ،اما با پافشاریاش این انتقال را انجام داد.
اکنون رسانههای معتبر انگلیس از جمله دیلیمیل و اسکای
اسپورت از استعفای گری هافمن از ریاست سازمان لیگ برتر به
خاطر فشارهای گسترده در این زمینه خبر دادهاند.
■■تعلیق پروژه تطهیر آلسعود

گزارشها حاکی از آن اس��ت که رئیس بهترین لیگ فوتبال
دنیا در پش��ت پرده از بنسلمان رش��وه دریافت کرده تا انتقال
مالکیت نیوکاسل را به صندوق سرمایهگذاری سعودی انجام دهد
و به خاطر این رس��وایی در کمتر از  18ماه تصمیم گرفته تا از
سمتش استعفا کند.
اعتراضهای گسترده سازمانهای حقوق بشری و مقالههای
متعدد علیه بنسلمان باعث شده تا رئیس سازمان لیگ برتر از
شریک قاتل و جنایتکارش جدا شود و استعفا را به شرمساری
ترجیح دهد .با اس��تعفای رئیس س��ازمان لیگ برتر انگلیس
به نظر میرس��د پروژه سلب مالکیت نیوکاسل از قبل سرعت
بیش��تری خواهد گرفت و این  ۲رسوایی بزرگ در هفته اخیر،
پروژه عظیم آلسعود برای تطهیر چهره زشتش را با خطر جدی
مواجه میکند.

 ۷۱اشتباه داوری به ضرر یک تیم!

احتمال تکرار  بازی غنا – آفریقایجنوبی از سوی فیفا
گزارش س�یدهالهه موس�وی :در ی��ک دیدار از
رقابته��ای انتخابی جامجهانی در قاره
آفریقا  ۷۱اشتباه داوری به ضرر آفریقایجنوبی رخ داد و فیفا
ممکن است این دیدار را تکرار کند.
به گزارش اسپورتال ،چند روز پیش در مرحله مقدماتی
جامجهانی قطر در آفریقا یک بازی عجیب برگزار شد .غنا
و آفریقایجنوبی به مصاف هم رفتند که غنا یک بر صفر
پیروز ش��د ولی اتفاقات بعد از بازی ممکن است منجر به
تکرار بازی ش��ود .غنا با یک ضربه پنالتی مشکوک پیروز
ش��د و با این شکس��ت آفریقایجنوبی ش��انس رفتن به
جامجهانی را از دس��ت داد .بالفاصله پس از بازی ،س��ران

[ اسپورت ]

حمله!

فوتبال آفریقایجنوبی در نامهای به کنفدراسیون فوتبال
آفریقا و فیفا درخواست کردند کل مسابقه را تجزیه و تحلیل
کنند ،زیرا آنها ادعا میکنند بس��یاری از تصمیمهای داور
اش��تباه بوده است .در همین ارتباط آنها پاسخی دریافت
کردند مبنی بر اینکه تصمیم درباره تجدیدنظر تا چند روز
دیگر صادر خواهد شد.
■■این یک رسوایی است

جردن از مدیران تیم فوتبال آفریقایجنوبی به سایت
خب��ری  SAFMSportOnگف��ت :ما بس��یار عصبانی
هس��تیم ،بسیار ناراحت هس��تیم و تا انتها با این مشکل
مبارزه خواهیم کرد .به همین دلیل بالفاصله پس از بازی

[ کوریره ]

شمشیر التز
یو برند هتر از یوونتوس

به ناظران مسابقه اطالع دادیم در حال مخالفت با این نتیجه
هستیم .ما معتقدیم این مسابقه تقلبی بوده است که برای
مجرمان  5سال محکومیت دارد .ما تجزیه و تحلیل دقیقی
از مسابقه انجام دادیم .متوجه شدیم  ۸۹درصد تصمیمات
اشتباه علیه تیم ما گرفته شده است .این نمیتواند درست
باشد ،اصال نمیتواند تصادفی باشد.
یکی از داوران پیش��ین آفریقایجنوبی که آنالیز بازی
را انجام داد ،تش��خیص داد داور  ۷۱بار به ضرر تیمملی
آفریقایجنوبی تصمیم اشتباه گرفته و بزرگترین مشکل
این اس��ت که غنا با این پیروزی از آفریقایجنوبی پیشی
گرفته است.

[م
وندودپورتیوو ]

جنونآلوس

[ گاتزتا ]

چگونه با عشق
گذشته روب هرو شوم؟

[ توتواسپورت ]

لوکا هدف یووه!

