دیدار هوادار  -استقالل لغو شد

سهشنبه  ۵بهمن 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3410

مسابقه  ۲تیم هوادار تهران و استقالل تهران از هفته شانزدهم لیگ برتر فصل  1400-1401لغو و به زمان دیگری موکول شد .با اعالم
سازمان لیگ مسابقه  2تیم هوادار تهران و استقالل تهران از هفته شانزدهم لیگ برتر که قرار بود روز چهارشنبه  6بهمن در ورزشگاه
انقالب برگزار شود ،لغو و به زمان دیگری موکول شد .پیش از این قرار بود این مسابقه روز شنبه برگزار شود که این اتفاق رخ نداد.

ورزشی

اخبار
طارمی چشم استعدادیابهای
یونایتد ،دورتموند و اتلتیکو را گرفت؟

تیم ملی هندبال ایران با پیروزی تاریخی مقابل کویت  به جام جهانی صعود کرد

دست مریزاد

ثبت یازدهمین گل

دیدار تیم فوتبال پورتوی پرتغال که با گلزنی مهدی طارمی
همراه بود ،زیر نظر استعدادیابهای چند باشگاه از جمله
منچستریونایتد ،دورتموند و اتلتیکومادرید برگزار شد .تیم
فوتبالپورتویکشنبهشبدرهفتهنوزدهملیگپرتغالموفق
شد با نتیجه  ۳بر یک تیم فامالیسائو را شکست داده و با ۵۳
امتیاز به صدرنشینی خود در جدول ردهبندی ادامه دهد.
مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی پورتو در این بازی نیمکتنشین
بود اما دقیقه  ۷۰وارد زمین شد و دقیقه  ۷۸پنالتیای را
که خودش به دست آورده بود ،به گل سوم تیمش تبدیل
ک��رد .این یازدهمین گل طارمی در این فصل مس��ابقات
لیگ پرتغال و چهارمی��ن گل متوالیاش در این رقابتها
بود .خبر مهمی که بعد از پایان این مس��ابقه منتشر شد،
حضور استعدادیابهایی از چند باشگاه خارجی و پرتغالی
برای زیر نظر گرفتن بازیکنان حاضر در زمین بود .به نوشته
روزنامه «رکورد» پرتغال ۸ ،باشگاه مختلف استعدادیابهای
خود را روانه ورزشگاه خانگی پورتو کرده بودند تا از نزدیک
عملکرد چند بازیکن را بررس��ی کنند .منچس��تریونایتد
انگلیس ،اتلتیکومادرید اسپانیا و دورتموند آلمان از جمله
باشگاههای معتبری بودند که نمایندگان آنها در ورزشگاه
حضور داشتند .همچنین نفراتی از باشگاههای سنتاتین،
سوسیهداد ،ساس��ولو ،رن ،نیمس ،براگا و سالگیروش هم
از طرف باش��گاههای خود مام��ور بودند اطالعاتی را راجع
به بازیکنان جم��عآوری کنند .این موض��وع بیارتباط با
ترانس��فر شدن چند بازیکن داخل زمین و احتماال مهدی
طارمی نبود .باشگاه پورتو سابقه زیادی در انتقال بازیکن به
باشگاههای بزرگ دنیا دارد؛ از جمله این بازیکنان میتوان
به «الکس تلس» مدافع برزیلی اشاره کرد که سال گذشته
به منچستریونایتد پیوست.

تاریخسازی وفایی؛ قهرمانی جهان
تقدیم به مادربزرگ!

حسین وفایی با پیروزی برابر «مارک ویلیامز» به نخستین
ایرانی قهرمان در رقابتهای حرفهای اسنوکر جهان تبدیل
شد .حسین وفایی که از  17سالگی با قهرمانی در رقابتهای
آماتور جهان توانست به جمع حرفهایها بپیوندد ،در سالهای
اخی��ر روند رو به رش��دی را طی ک��رده و در برخی مقاطع
پیروزیهای بزرگی را برابر نابغههای اسنوکر دنیا کسب کرده
است .او که اخیرا «مارک سلبی» مرد شماره یک جهان را هم
در انگلستان مغلوب کرده بود ،در نخستین ماه سال 2022
میالدی دس��ت به کار بزرگی زد .وفایی موفق ش��د عنوان
قهرمانی رقابتهای شوت اوت را با  71امتیاز اختالف ب ه دست
آورد و این پیروزی را به مادربزرگش که بتازگی در گذشته
تقدیم کرد .اسنوکرباز ایرانی با غلبه بر مارک ویلیامز موفق
شد بر بام دنیای اسنوکر ایستاده و ب ه عنوان قهرمانی مسابقات
 Shoot out 2020دست پیدا کند .اما مسیر قهرمانی وفایی
با درخشش در مقابل «پیتر دولین» در نخستین گام آغاز
ش��د و در ادامه توانس��ت «الن تیلور»« ،مایکل جورجیو»،
«دنیل وومرزلی» و «لیانگ ونبو» را از پیش رو بردارد و در
مسابقه فینال نیز موفق شد با یک بازی برتر مارک ویلیامز
سرشناس را شکست دهد و به عنوان قهرمانی این مسابقات
دست پیدا کند.

اظهاراتقهرمانانبزرگایرانوتمجید
ازجانبازان ۸سالدفاعمقدس

سرمربی تی م ملی کشتی فرنگی ایران پس از عیادت از
جانبازان 8سال دفاعمقدس گفت :وقتی پرچم ایران برافراشته
میشود به لحظه خوشحالی این عزیزان فکر میکنم .علیرضا
دبیر رئیس فدارسیون کشتی ،کادر فنی و قهرمانان کشتی
آزاد به همراه محمد بنا همزمان با والدت باسعادت بانوی دو
عالم حضرت فاطمه زهرا(س) میهمان جانبازان ضایعه نخاعی
 ۸سال دفاعمقدس به عنوان قهرمانان واقعی و اسوه صبر و
استقامت بودند2.تن از قهرمانان و مربیان تیمملی کشتی آزاد
درباره این دیدار اظهار نظرهایی داشتند که در زیر آمده است.

تیم ملی هندبال کش��ورمان در پنجمین مس��ابقه خود در
رقابتهای قهرمانی آس��یا مقابل تی��م قدرتمند کویت به
پیروزی رسید و جهانی شد.
تیم ملی هندبال کش��ورمان در پنجمین مس��ابقه خود
در رقابته��ای قهرمانی آس��یا و انتخاب��ی قهرمانی جهان
مقابل کویت قرار گرفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه
 27بر  26به س��ود ایران خاتمه یافت .نیمه نخس��ت این
دیدار با نتیجه  11 - 11تمام ش��د .به این ترتیب با توجه
ب��ه اینکه  5تیم جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان
را کسب میکنند و ایران با این پیروزی صعودش به جمع
 4تیم برتر را قطعی کرد ،توانس��ت به عنوان نخستین تیم
ج��واز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را کس��ب کند.
این برای دومین بار اس��ت که هندبالیستهای ایران راهی
مسابقات قهرمانی جهان میشوند.
■■شلیک سجاد ،بلیت جامجهانی را رزرو کرد

تی��م ملی هندب��ال ایران در دیداری نفس��گیر کویت را
شکست داد و صعودش را به جامجهانی قطعی کرد .کویتیها
ک��ه  4بار به مقام قهرمانی ۲ ،بار نایب قهرمانی و  4بار هم
س��ومی آسیا دس��ت یافتهاند ،در دیدار دیروز با لباسهای
آبی به مصاف ملیپوشان قرمزپوش تیمملی هندبال ایران

حسن یزدانی:

فدراس��یون برنامه خوبی را ت��دارک دید تا همه اعضای
تی م ملی خدمت قهرمانان واقعی کشورمان برسیم .عزیزانی
که در آسایش��گاه ثاراهلل حضور داشتند ،از جان و سالمتی
خود گذش��تند برای خاک و ناموس کشورمان و به دلیل از
خودگذشتگیای که کردند ما هم وظیفه داشتیم خدمتشان
برویم و خس��ته نباشید و عرض ادب نسبت به این عزیزان
داشته باشیم.

نگاه

تاریکخانهها را روشن کنید

ادامه از صفحه اول

در ای��ن میان گاهی به روش��نگریها در این باره حمله
میشود اما باید توجه داشت واقعیت از زبان هر کسی باید
ش��نیده شود و قبل از برچسب زدن به این و آن الزم است
به اصل موضوع بپردازیم ،چراکه فسادستیزی به حفظ نظام
مربوط میشود بنابراین اوجب واجبات است.
فراموش نکنیم یکی از ش��عارهای اصلی رئیسجمهور
محترم بحث فسادستیزی بوده است و شفاف شدن وضعیت
این بنگاههای اقتصادی نخستین قدم برای مبارزه با مفاسد
به شمار میرود.
کالم آخر اینکه شفاف کردن وضعیت این تاریکخانهها نیاز
به یک عزم و اراده ملی ،مشارکت همه دستگاههای نظارتی،
قضایی و اندکی هم شجاعت رسانهای دارد که امیدواریم در
سایه مدیریت جدید رسانه ملی محقق شود.
* کارشناس مسائل سیاسی

رفتند؛ دی��داری که قض��اوت آن را «کوبل» مجار برعهده
داش��ت .گل اول ایران را در این بازی یونس اثاری از روی
ضربه پنالتی به ثمر رساند .نیمه نخست برابر و پایاپای دنبال
شد و دروازهبانهای  2تیم ستاره میدان در این نیمه بودند
تا با واکنشهای زیبای محمد سیاوشی و علی صفر  ۲تیم
بدون برتری بر یکدیگر با نتیجه برابر  ۱۱به رختکن بروند.
در ش��روع  30دقیقه نیم��ه دو م کویتیها تیم برتر میدان
بودند و کار را بهتر از ش��اگردان مانوئل آغاز کردند .آنها در
این نیمه در دقایقی از بازی با  2گل از ایران پیش افتادند
که اگر ه��ر دروازهبانی جز محمد سیاوش��ی در چارچوب
درواز ه ای��ران قرار میگرفت اختالف گلها حتی به  ۵تا 6
گل هم میرسید .در ادامه شاگردان مانوئل مونتایا فرناندز
به بازی برگش��تند و در ش��رایطی که تا دقایق پایانی این
دیدار از حریف قدرتمند خود که  8بار به مسابقات جهانی
راه یافته و  ۲بار در المپیک ش��رکت کرده ،عقب بودند ،در
پایان در ش��رایطی که فقط  ۵ثانیه به پایان این مس��ابقات
فرصت باقیمانده بود با شلیک از راه دور سجاد استکی به
گل پیروزیبخش رسیدند و به این ترتیب ملیپوشان هندبال
ایران برای دومین بار جواز ش��رکت در مس��ابقات قهرمانی
جهان را کس��ب کردند .شوت لحظه آخری سجاد استکی

تیم ملی هندبال کشورمان  ۲سال قبل یک تصویر
تاریخی را در قاب این ورزش برای کش�ورمان ماندگار
کرد .تیمملی هندبال ایران بهمنماه 1398در چارچوب
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا برابر کویت در حضور
 10هزار تماش�اگر کویتی به می�دان رفت و در پایان با
نتیج�ه  28بر  24برابر این تیم به پیروزی رس�ید .در
ابتدای آن دیدار بازیکنان کشورمان با ادای احترام به
پرچم جمهوری اسالمی ایران خود را به عنوان «سربازان
وط�ن» معرفی کردند که این تصاویر بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت و در پایان این دیدار نیز علیرضا
پاکدل ،رئیس فدراسیون هندبال این پیروزی را به روح
بلند سپهبد شهید قاسم سلیمانی تقدیم کرد.

آب س��ردی بر پیکر هندبالیستهای کویتی بود که تصور
میکردند بازی با نتیجه تس��اوی  26 - 26به پایان رسیده
است .به این ترتیب ایران در ادامه روند فوقالعاده خود در
عربستان یک برد میلیمتری اما شیرین را کسب کرد .تیم
ملی هندبال ایران چهارشنبه در آخرین بازی این مرحله به
مصاف تیمملی بحرین میرود اما حتی در صورت شکست
در این بازی هم شاگردان مانوئل به جمع  4تیم برتر آسیا
و جامجهانی  2023راه خواهند یافت.

هدف اول ما جهانی شدن بود ولی ما اینجا هستیم تا برای
رس��یدن به فینال بجنگیم و کار ما امروز تمام نشدهاست.
سرمربی تیمملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد :به نظر
بود و
من این مس��ابقات نمونهای از رقابتهای جامجهانی 
آس��یا نش��ان داد لیاقت داشتن  ۵سهمیه را دارد .ما نیز در
جامجهانی نشان خواهیم داد یک تیم صرفا آسیایی نیستیم،
بلکه یک تیم در سطح جهانی هستیم.

س��رمربی تیمملی هندبال کشورمان از جنگیدن برای
رس��یدن به فینال مس��ابقات هندبال قهرمانی آسیا گفت.
«مانوئل مونتایا فرناندز» پس از پیروزی برابر کویت و قطعی
شدن کس��ب جواز حضور در مسابقات جهانی و حضور در
بین  4تیم برتر بیستمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی
آس��یا اظهار کرد :واقعا مس��ابقه امروز س��خت و مانند یک
فین��ال بود .وی افزود :به تیم کویت تبریک میگویم که تا
ثانیههای آخر جنگید تا جایی که نتیج ه بازی در ثانیههای
آخر مشخص شد .ما در نهایت با اختالف یک شوت و یک
گل بردیم و همین شوت بود که سرنوشت بازی را مشخص
کرد .فرناندز ادامه داد :بازی بعدی ما مقابل بحرین اس��ت.

وزیر ورزش و جوانان در پیامی کسب سهمیه حضور در
مسابقات جهانی توسط تیمملی هندبال را تبریک گفت .متن
پیام دکتر سیدحمید سجادی به شرح زیر است :پیروزیهای
مقتدرانه هندبالیستهای کشورمان در مسابقات قهرمانی
آس��یا که منجر به صعود ایران به رقابتهای جهانی ش��د،
حاصل تالش بس��یار ملیپوش��ان ،کادر فنی و برنامهریزی
دقیق مس��ؤوالن فدراسیون است که در آوردگاهی مهم به
ثمر نشس��ت و باعث ش��ادی دل مردم شد .این موفقیتها
را ارج نهاده و از خداوند خواستار استمرار این پیروزیها و
فتح سکوهای افتخار یکی پس از دیگری با تکیه بر اراده و
گامهای پرصالبت جوانان ورزشکار کشورمان هستم.

■■مونتایا فرناندز :برای رسیدن به فینال میجنگیم

■■پیام وزی�ر ورزش و جوانان در پی کس�ب موفقیت تیم
ملی هندبال ایران

م ملی بانوان ایران چگونه است؟
بعد از کنارهگیری تیم هند حاال وضعیت صعود تی 

در نزدیکی یک دستاورد تاریخی

ب��ا حذف هند به دلیل مثبت ش��دن تس��ت کرونای 13
بازیکن ،حاال تی م ملی فوتبال زنان ایران این بخت و اقبال را
دارد تا بتواند به مرحله بعدی رقابتهای جام ملتهای آسیا
صعود کند .روز یکش��نبه خبری ناگهانی پیرامون مس��ابقات
جام ملتهای فوتبال زنان آسیا مخابره شد و آن هم این بود
که تی م ملی فوتبال زنان هند به واس��طه مثبت شدن تست
 13بازیکن تیمش نمیتواند مقابل چینتایپه حاضر شود و با
دستور  AFCاز جدول رقابتها کنار گذاشته شد؛ موضوعی
که باعث شد هم تکامتیاز تاریخی فوتبال زنان ایران از بین
برود و هم اینکه شرایط برای صعود از مرحله گروهی پیچیده
ش��ود ،البته ش��اید بتوان این نکته را هم اضافه کرد که حاال
ش��انس صعود برای زنان فوتبال ایران بیش از گذش��ته شده

است .بر اساس آییننامه برگزاری مسابقات ،با توجه به حذف
تی��م چهارم از گروه ایران ،در روز پایانی برای انتخاب  2تیم
برتر حاضر در رتبه س��وم در میان  ۳گروه ،نتایج مسابقات با
تیمه��ای چهارم حذف خواهد ش��د.
تی��م ملی فوتب��ال زنان ای��ران یک
مسابقه دیگر در مرحله گروهی دارد
و ش��اگردان مریم ایراندوس��ت فردا
(چهارشنبه) از ساعت  17:30باید در
ورزشگاه دی وای پاتیل شهر بمبئی
به مصاف چینتایپه بروند؛ حریفی که
تنها در این مس��ابقات یک بازی انجام داده و مقابل چین 4
بر صفر مغلوب ش��ده و به لحاظ آمادگی و استراحت بیشتر،

ش��رایط بهتری نس��بت به ایران دارد .برای صعود بیحرف و
حدی��ث به مرحله یکچهارم نهای��ی ،برتری یک گله مقابل
نتایپه کافی است تا ایران به عنوان تیم دوم راهی مرحله
چی 
یکچهارم نهایی شود و در آنجا باید
با تیم دوم گ��روه دوم که احتماال از
میان فیلیپین ی��ا تایلند خواهد بود،
به رقابت بپردازد .اگر شاگردان مریم
ایراندوست موفق به کسب یک امتیاز
در مقاب��ل چینتایپه در بازی پایانی
ش��وند ،ش��انس صعود به عنوان تیم
دوم را ندارند ،چرا که تفاضل گل چینتایپه بهتر است اما در
رقابت با تیمهای س��وم برتر ،یک امتیاز میتواند معادالت را

به س��ود ایران تغییر بدهد؛ اگر ویتنام با حداقل اختالف هم
مقابل ژاپن مغلوب شود و ایران موفق به کسب حداقل امتیاز از
چینتایپه شود ،باز هم ایران به عنوان یکی از برترین تیمهای
سوم میتواند به یکچهارم نهایی صعود کند .رویای بزرگ زنان
فوتبال ایران رسیدن به سهمیه جامجهانی  2023استرالیا-
نیوزیلند است؛ جامجهانیای که آسیا در آن  5+2سهمیه دارد.
یکی از  ۵سهمیه برای استرالیاست و  6سهمیه دیگر به  6تیم
برتر قاره آس��یا خواهد رسید .اگر استرالیا به نیمهنهایی جام
ملتها برود  -که احتمال بسیار باالیی دارد ،-دیگر تیمهای
مرحل��ه یکچهارم نهایی به رقابت پلیآف باهم میپردازند و
تیمهای برنده سهمیه جامجهانی میگیرند و تیمهای بازنده
به جدول رقابت با تیمهای دیگر قارهها اضافه خواهند شد.

م ملی فوتبال ایران قبل از بازی با عراق
شوک کرونا به اردوی تی 

 1 + 1بازیکن فعال

محمدبنا:

حض��ور ما در اینجا محبتی بود که آقای دبیر برای ما
داش��تند تا برای زیارت این عزی��زان بیاییم و طبیعتا ما
در این س��الها خیلی از عزیزانمان را به عنوان شهید از
دست دادهایم و خیلی از عزیزانمان را به عنوان جانباز در
کنارمان داریم .این موهبت خداوند است که آنها درکنار
ما هستند و وضعیت بدنیشان چشم ما را باز کرده است
ک��ه بدانیم چه عزیزانی را در کنارمان داریم .وقتی پرچم
کش��ورمان برافراشته میش��ود به لحظه خوشحالی این
عزیزان فکر میکنم.

همان تیمی که احترام نظامی
تاریخی را گذاشت

روز گذشته در فاصله  72ساعت تا برگزاری
گزارش
دیدار حساس ایران و عراق ،اخبار خوبی از
اردوی ملیپوشان به گوش نرسید .چند روز پیش اسامی بازیکنان
تی م ملی فوتبال ایران برای برگزاری  ۲بازی مرحله مقدماتی
جامجهانی  2022قطر اعالم ش��د و این بازیکنان با حضور در
کمپ تیمهای ملی ،تستهای کرونای خود را به عمل آوردند
تا در صورت منفی بودن این آزمایشات ،در تمرینات حضور پیدا
کنند .در اسامیای که از سوی دراگان اسکوچیچ اعالم شد ،نام
کمال کامیابینیا به همراه چند بازیکن دیگر در لیست انتظار
دراگان اسکوچیچ قرار داشت که دیروز دوشنبه اعالم شد هافبک
باتجربه پرسپولیس به اردوی تی م ملی فراخوانده شده است .علت
دعوت ناگهانی از کامیابینیا با وجود حضور بازیکنانی نظیر میالد
سرلک ،احمد نوراللهی و سعید عزتاللهی کمی عجیب به نظر
میرسید تا اینکه مشخص شد غیبت احمد نوراللهی در بازی با
عراق قطعی است و کمال نیز به همین علت به اردو فراخوانده
ش��ده است .در نمونهگیری تست کرونایی که از بازیکنان تیم
ملی به عمل آمده ،تست نوراللهی مثبت شده و این بازیکن به
ویروس کرونا مبتالست و به همین دلیل قادر به همراهی ایران
در بازی با عراق نیست .البته قرار است نوراللهی یک بار دیگر
تست کرونا بدهد تا کادر فنی درباره مثبت یا منفی بودن آن به
قطعیت برسد .از سوی دیگر ،از دوبی خبر میرسد تست کرونای
مهاجمتی م ملینیزمثبتشدهاست،خبریکهالبتههنوز قطعی
و رسمی نیست و باید منتظر اعالم مقامات فدراسیون بود .گفته
میشود سردار آزمون که به همراه زنیت در اردوی نیمفصل به
س��ر میبرد ،تست کرونایش مثبت شده و این خبر به صورت
شفاهی به اطالع مدیران فدراسیون فوتبال رسیده است .البته
درباره آزمون هنوز چیزی درباره عدم حضور او در اردو قطعی
نیست .فدراسیون فوتبال برنامه سفر سردار آزمون را هماهنگ
کرده و با وجود اعالم شفاهی مثبت بودن تست کرونای او ،منتظر
پاسخ کتبی درباره وضعیت این بازیکن است .باید دید در روزهای
آتی چه اتفاقی درباره حضور سردار در تهران رخ میدهد .بدین
ترتیب دراگان اسکوچیچ  ۲نفر از مهرههای اصلی خود را در 2
دیدار برابر عراق و امارات در اختیار ندارد .نوراللهی در بازیهای
گذشته یکی از بازیکنان کلیدی ایران در خط میانی بود ولی
حاال به دلیل ابتال به کرونا قادر به حضور در بازی روز پنجشنبه

نیس��ت .س��ردار آزمون نیز به
همراه مهدی طارمی مهاجمان
اصلی تی م ملی بودند و پس از
اینکه مهاجم پورتو اردوی قبلی
و  2دیدار برابر لبنان و سوریه را
از دست داد و آزمون به تنهایی
در خ��ط حمله به میدان رفت،
اکن��ون نوبت طارمی ش��ده تا
بدون زوج همیشگی خود برابر
عراق بازی کند .همچنین باید دید پیش از دیدار برابر امارات،
تستهای بعدی نوراللهی و سردار آزمون منفی خواهد شد یا
خیر .در صورتی که کرونای این دو بازیکن تا پیش از دیدار با
امارات همچنان مثبت باشد ،آنها بازی حساس دورهای هفتم
و هشتم از مرحله مقدماتی جامجهانی را از دست خواهند داد.
در صورتی که مثبت شدن تست سردار آزمون تأیید شود ،باید
دید مهاجم جدیدی به جای او به تی م ملی دعوت خواهد شد یا
خیر اما نکته مهم اینکه با دعوت از کمال ،بازیکنان پرسپولیسی
تی م ملی به عدد  ۴میرس��د تا سرخپوش��ان پایتخت بیش از
مجموع بازیکنان ملیپوش  ۳تیم لیگ برتری استقالل ،فوالد
و سپاهان نماینده داشته باشند .این در حالی است که اخباری،
اسماعیلیفر ،نیکنفس ،آقاسی و رفیعی  ۵بازیکن باقیمانده در
لیست استندبای اسکوچیچ هستند.
■■واکنش رسمی فدراسیون فوتبال به کرونای ملیپوشان

فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیهای بهصورت رسمی نسبت
به ابتالی احمد نوراللهی و سردار آزمون به کرونا واکنش نشان
داد .محمودرضا رضایی ،مدیر رسانهای تی م ملی فوتبال اعالم کرد:
جواب آزمایش  PCRبازیکنان تی م ملی فوتبال مشخص شد،
احمد نوراللهی به ویروس کرونا مبتال شده است و باید اردوی
تی م ملی را ترک کند .به همین دلیل کادر فنی از لیست انتظار
کمال کامیابینیا را به اردو فراخواند تا جایگزین این بازیکن شود.
مدیر رسانهای تی م ملی در رابطه با وضعیت مهاجم تی م ملی
نیز گفت :در رابطه با س��ردار آزمون هم ایمیلی به باشگاه این
بازیکن فرستاده شده تا درباره وضعیت و نتیجه تست این بازیکن
استعالم گرفته شود و در صورت منفی بودن تست ،سردار آزمون
به جمع ملیپوشان اضافه خواهد شد.

■■خورش�یدی :مقابل نیامدن
بازیک�ن به تی�ممل�ی کوتاه
نمیآییم

سرپرست تیمملی فوتبال
کش��ورمان میگوید باش��گاه
زنیت مقداری نگران تش��دید
مصدومیت آزم��ون در صورت
آمدنش به ایران است.
مجتبی خورشیدی درباره
مثبت شدن تس��ت کرونای احمد نوراللهی و سردار آزمون و
اینکه قرار است کدام بازیکن جانشین مهاجم تیمملی شود،
اظهار داشت :منتظر نظر اسکوچیچ هستیم .طبق صبحتی که با
آزمون داشتیم ،صدای ضبط شده سرپرست تیم زنیت را برای ما
فرستاده بود .در این صوت متذکر شده بود که تیم زنیت  2روز
قبل تست داده و جواب تست سردار مثبت شده است .اکنون
هم باید منتظر جواب تست جدید آزمون باشیم .اگر این تست
منفی باشد ،طبق قوانین فیفا باید به اردوی تیمملی بیاید و در
اختیار ما قرار بگیرد .وی ادامه داد :باشگاه زنیت مقداری نگران
تشدید مصدومیت آزمون در صورت آمدنش به ایران است اما
خودش با آنها صحبت کرده و گفته است زیرنظر گروه پزشکی
تیمملی و فدراسیون فوتبال ایران هستم و کار درمانیام را در
تهران انجام میدهم .او دوست دارد در اردوی تیمملی باشد اما
منتظر جواب تست جدیدش هستیم .سرپرست تیمملی فوتبال
کشورمان تصریح کرد :از شب گذشته تاکنون 2-3نامه به باشگاه
زنیت زدهایم .امروز هم برای فیفا نامه زدیم و اعالم کردیم نسبت
به این موضوع که در روزهای فیفادی بازیکنی در اختیار تیمملی
قرار نگیرد ،کوتاه نمیآییم .صوت هم که سرپرست زنیت برای
آزمون فرستاده حاکی از ایمیلهای زیادی است که فدراسیون
ما برای این تیم ارسال کرده اما باید جواب تست دوم مشخص
شود تا در صورت منفی شدن ،کارهای اعزام به ایران را انجام
بدهیم .خورشیدی عنوان کرد :برای آزمون بلیت گرفتهایم .تیم
زنیت و این بازیکن اکنون در دوبی هستند .یک بلیت سوخت اما
پس از منفی شدن تستش باز هم برای سردار بلیت میگیریم.
اگر از تس��ت امروزش ج��واب نگیریم ،قطعا در روزهای آینده
بالفاصله پس از منفی شدن تستهای بعدیاش او را در کنار

تیمملی خواهیم داش��ت .وی درباره وضعیت حضور بازیکنان
لژیونر در اردوی تیمملی اضافه کرد :بازیکنان باقیمانده امشب
و نهایت تا فردا صبح (امروز سهش��نبه) به ما ملحق میشوند.
آنها پس از آمدن به تهران تست کرونا داده و سپس به قرنطینه
میروند و در صورت منفی شدن تستهایشان میتوانند در
تمرین شرکت کنند.

■■این دیدار تماشاگر دارد؟

سخنگوی فدراسیون فوتبال میگوید برای حضور تماشاگران
در بازیهای تیمملی منتظر ابالغ رسمی نهادهای ذیصالح
هس��تیم .حسین ش��ریفی درباره برگزاری جشن صعود تیم
ملی فوتبال کش��ورمان ب��ه رقابته��ای جامجهانی 2022
قطر در صورت قطعی ش��دن این موضوع در بازی با عراق یا
امارات اظهار داش��ت :با توجه به اینکه در آستانه ارزانترین و
سریعترین صعود به جامجهانی هستیم ،انشاءاهلل این جشن
را در کشورمان برگزار خواهیم کرد .با محوریت وزارت ورزش
و جوانان مشغول هماهنگی هستیم .باید از حمید سجادی و
همه مس��ؤوالن وزارت ورزش تشکر کنم .به شکل سراسری
قرار اس��ت جش��ن ملی صعود را برگزار کنیم که میتواند به
تقویت اتحاد ملی ایرانیها کمک کند .سخنگوی فدراسیون
فوتبال درباره برنامههای در نظر گرفته شده برای این جشن
و اینکه آیا رایزنیهای الزم برای برگزاری جشن در ورزشگاه
آزادی انجام شده است ،گفت :فدراسیون به شکلی این جشن را
طراحی میکند که پس از قطعی شدن صعود به جامجهانی در
پایان هر یک از بازیها جشنی در سراسر کشور ،مراکز استانی
و شهرستانها برگزار شود تا همه مردم ایران در این پیروزی
و حس خوب حاضر باشند .شریفی درباره نحوه بلیتفروشی
دیدار ایران و عراق با توجه به مباحثی که درباره صدور مجوز
حضور  10هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی مطرح شده است،
گفت :این موضوع روال خودش را طی میکند .بالفاصله پس از
قطعی شدن جمعبندیها و اعالم آنها از طریق مراجع ذیصالح،
اطالعرسانی کافی و الزم خواهد شد .وی درباره اینکه آیا حضور
تماشاگران قطعی است ،توضیح داد :منتظر ابالغ رسمی هستیم
و امیدوارم این اتفاق بیفتد .فدراسیون فوتبال قبل از این هم
آمادگی خودش را اعالم کرده و میخواهد جش��ن صعود را با
حضور تماشاگران برگزار کند.

