سال بیست و هشتم
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شوک به سرخها؛ یحیی استعفا کرد

درویش ضمن مخالفت با استعفای گل محمدی :پنجشنبه بخشی از مطالبات پرداخت میشود

تمرینات پرســپولیس پس از  3روز تعطیلی قرار بود از دیروز چهارشــنبه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود اما
بازیکنان این تیم به دلیل بدقولی مدیران باشــگاه حاضر به تمرین نشــدند .طبق وعده مدیران باشــگاه قرار بود
حــدود  10تــا  15درصــد از مبلغ قرارداد بازیکنان روز شــنبه هفته جاری به حســاب آنها واریز شــود اما این اتفاق تا
دیروز (چهارشــنبه) نیفتاد و همین موضوع باعث ناراحتی و گالیه شــدید بازیکنان شــد .پس از این موضوع یحیی
گلمحمدی هم با ارسال نامهای به رضا درویش مدیرعامل این باشگاه استعفای خود را اعالم کرد.
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پیام رئیس جمهور
به اردوی تیمملی فوتبال ایران رسید:

در اولین فرصت
همدیگر را مالقات میکنیم
همین صفحه

تیم ملی فوتبال زنان باشکست
 5-0مقابل چین تایپه
بدون امتیاز ماند

رؤیای صعود
محقق نشد

 365بیست و چهار ساعت از
نبود مهرداد میناوند میگذرد

ساعت 25
صفحه 18

همین صفحه

گزارش تصویری از
تمرین دیروز تیم ملی فوتبال

وضعیت مهاجمان اصلی تیم ملی در ابهام است

زنیت به آزمون اجازه نداد
طارمی در انتظار پرواز

غیبت وحید هاشمیان
و حضور وزیر ورزش
در اردوی تیم ملی فوتبال

صدای خنده
ملیپوشان
طنینانداز شد
عکسها :نعیم احمدی /ایران

همین صفحه

تیمملی فوتبال از ساعت  18امروز در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل عراق قرار میگیرد

کنعانیزادگان را براساس فضای مجازی قصاص پیش از موعد نمیکنم
صفحه 18

صفحه 18

یک ایران در انتظار جشن صعود
صفحه 18

غیبت وحید هاشمیان و حضور وزیر ورزش در اردوی تیم ملی فوتبال

پیام رئیس جمهور به اردوی تیمملی فوتبال ایران رسید:

بازتاب
رئیــس جمهــور در پیامی اعالم کرد کــه بعد از بازی با عــراق در اردوی
ملیپوشــان حاضر خواهد شــد .به گزارش خبرگزاری ایرنا ،فدراسیون
فوتبال اعالم کرد دیروز(چهارشــنبه) نماینده ویژه رئیس جمهور پیام
خداقوت و آرزوی موفقیت را به بازیکنان تیم ملی فوتبال رساند و گفت
که رئیس جمهور قصد حضور در کمپ تیمهای ملی را داشت که پس
از مشــورت با تیمهای پزشــکی و رعایت مالحظات کرونایی تیم ملی،
حضور در جمع بازیکنان را به پس از مسابقه واگذار کرد.

محــل تمرین ،ســید حمید ســجادی وزیر
ورزش و جوانــان در کمــپ تیمهــای ملی
حضور پیدا کــرد و با شــهابالدین عزیزی
خادم رئیس فدراســیون فوتبال به صورت
خصوصی به گفتوگو پرداخت همچنین
با ملی پوشان هم دیدار و برای شان آرزوی
موفقیتکرد.

رؤیای صعود محقق نشد
گروه ورزشــی /تیم ملی فوتبــال زنان ایران
در سومین دیدار از مسابقات جام ملتهای
آســیا  2022هند در گروه  Aدیروز به مصاف
چین تایپه رفت .شاگردان مریم ایراندوست
در ایــن مســابقه  4بازیکــن اصلــی خــود به
نامهای نگین زندی ،ســمانه چهکندی ،ثنا
صادقــی و مرضیه نیکخــواه را به دلیل ابتال
به کرونا در اختیار نداشــتند .در این شــرایط
و بــا توجه به حذف هنــد دیگر تیم این گروه
از گردونه رقابتها به دلیل شــیوع گســترده
کرونــا در میــان بازیکنانــش ،ملیپوشــان
کشــورمان ایــن شــانس را داشــتند کــه در
صورت پیروزی یا حتی تساوی مقابل چین
تایپه بــه مرحله بعــدی مســابقات صعود
کننــد .تیــم ملــی بــا ترکیــب زهــره کودایی،
بهناز طاهرخانــی (کاپیتــان) ،فاطمه امینه
برازجانــی ،فاطمــه عادلــی ،ملیــکا متولی،
ملیــکا محمــدی ،زهــرا ســربالی ،هاجــر

دباغــی ،افســانه چترنور ،یاســمن فرمانی و
زهــرا معصوم به میــدان رفــت .چینتایپه
هم با هدایت کازوئو با سیســتمی تهاجمی
به میدان آمد .قرمزپوشــان ایــران در همان
دقیقه  2بازی روی ارسال توپ از نقطه کرنر
توســط یاسمن فرمانی خطرســاز شدند .در
ایــن صحنه ملیکا متولی با ضربه ســر توپ
را روانــه دروازه چینتایپــه کــرد کــه واکنــش
بموقــع دروازهبــان حریف مانــع از ثبت گل
بــرای ایران شــد 2 .دقیقه بعــد تیم حریف
روی تعلــل خــط دفاعــی ایــران بــه گل اول
بازی رســید .در دقیقه  28روی ارســال توپ
از نقطه کرنر ،صحنهای مشکوک به خطای
هنــد درون محوطــه جریمه چیــن تایپه رخ
داد کــه داور اعتقــادی بــه پنالتــی نداشــت.
دقیقه  31بازیکن چین تایپه اقدام به سانتر
روی دروازه ایران کرد که توپ دور از دســتان
کودایی مســتقیماً وارد دروازه شد تا گل دوم

عکس :ایسنا

گــروهورزشــی/تیــم ملی هندبــال ایران تنهــا با یــک باخــت در دور دوم
مقابــل بحریــن به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آســیا رســید .شــاگردان
مانوئلفرناندز که با شکســت استرالیا ،هند و عربستان با صدرنشینی در
گروه به مرحله اصلی (دوم) مســابقات رســیده بودنــد ،در این مرحله با
تیمهای عراق ،کویت و بحرین همگروه شــدند .هندبالیستها با برتری
مقابل عراق و کویت ،دیروز مقابل بحرین تیم هشتم المپیک صفآرایی
و با شکســت زمیــن را ترک
کردنــد؛ این دیــدار با نتیجه
 36-26بــه ســود بحرین به
اتمام رســید .یونس آثاری،
محمدرضا اورعی ،احســان
ابویــی ،مجتبــی حیدرپــور،
امیدرضا سرپوشــی ،محمد
سیاوشــی ،علــی رحیمــی
کـــازرونــــــی ،محمدرضــــــا
کاظمی ،محمد کیانی ،یاسین کبیریان ،کیارش طاهری ،محمد غالمی،
سجاد استکی ،پویا نوروزی نژاد ،سید مهدی موسوی ،مهرداد صمصامی،
افشین صادقی و حسین جهانی در این بازی برای ایران به میدان رفتند.
شــاگردان فرناندز انگیزه زیادی برای شکست بحرین داشتند اما در واقع
زور ملیپوشان به حریف نرسید .نیمه اول  10-19به سود بحرین به اتمام
رسید و در نیمه دوم با اینکه شاگردان فرناندز بهتر از نیمه اول کار کردند
اما تجربه بحرینیها به انگیزه جوانی بازیکنان ایران چربید و اختالف 10
امتیاز در پایان بازی ثبت شد تا این دیدار  26-36به نفع بحرین خاتمه
یابد .بدین ترتیب تیم ملی هندبال ایران از ساعت  16شنبه مقابل قطر
تیــم اول گــروه  Eصفآرایی کند .گفتنی اســت تیم ملی هندبــال کره به
دلیــل ابتالی  11بازیکنش بــه کرونا از دور رقابتها حذف شــد تا به جای
آن عربستان به جمع  4تیم اول قهرمانی آسیا برسد .به این ترتیب  4تیم
اول بعد از دو روز اســتراحت (امروز و فردا) ،شــنبه برای صعود به فینال
رقابت خواهند کرد .الزم به ذکر اســت ملیپوشــان هندبال ایران پیش از
بازی دیروز و با قطعی شــدن صعودشان به جمع  ۴تیم برتر آسیا ،جواز
حضور در مســابقات قهرمانی جهان سوئد  -لهســتان  2023را به دست
آورده بودند.

به کرونا نــدارد و این مربی به احتمال زیاد
مقابل عــراق و امــارات هــم روی نیمکت
نمینشــیند .مهدی ترابی با علی قلیزاده
شــوخی میکــرد .در ادامــه ،یــک برنامــه
هوازی توسط اسکوچیچ برای بازیکنان تیم
ملی درنظر گرفته شــد که بازیکنان بعد از
پشت ســر گذاشتن این آیتم ســر و صدای
عجیبــی در کمــپ تیمهــای ملــی ایجــاد
میکردنــد که این کار آنها اعتراض مربیان
تیم ملی را در پی داشت .ناظر دیدار ایران
و عــراق قبل از تمریــن در محل مرکز ملی
حضــور یافت .بعد از خــروج خبرنگاران از

تیم ملی فوتبال زنان باشکست  5-0مقابل چین تایپه بدون امتیاز ماند

هندبال

ایران با یک باخت به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا رسید

گــروه ورزشــی /آخریــن تمرین تیــم ملی
دیــروز در زمیــن شــماره  2کمــپ تیمهای
ملــی برگزار شــد .اتوبوس تیم ملــی ایران
ســاعت  14:20وارد مرکــز ملی فوتبال شــد
که خبرنگاران و عکاســان حاضر در تمرین
تیم ملی از ساعت  15برای پوشش خبری
اجــازه حضور در تمریــن را پیدا کردند و 15
دقیقه فرصت پوشــش خبری این تمرین
را داشتند .تمرین پرنشاطی که  ۲۶بازیکن
در ایــن جلســه تمرینــی حضور داشــتند و
پــس از صحبتهــای دراگان اســکوچیچ،
بــه  3گروه تقســیم شــدند و به گــرم کردن

بدنهای خود پرداختند و سپس به کارهای
سرعتی مشغول شدند .کریم باقری مربی
تیم ملی هم با منفی شدن تستش در این
تمریــن حضــور داشــت و در فضایی شــاد
در کنار ســایر بازیکنــان پا به توپ شــد و به
هنگام بازی آقاوســط با بازیکنان تیم ملی
کری میخواند ولی وحید هاشــمیان دیگر
دســتیار ایرانــی دراگان اســکوچیچ تا زمان
حضور رســانهها در تمرین حضور نداشت
و بعــد هــم غایب بــود که عجیــب به نظر
میرســید .بــه گــزارش مهر ،عــدم حضور
هاشمیان در اردوی اخیر تیم ملی ارتباطی

 11هزار
زن و مرد
تماشاگر دیدار
ایران  -عراق

صفحه 18

نقطه قوت تیم ملی در شرایط بحرانی

بــرای چینتایپــه بــه ثمــر برســد .دقیقه 40
حمله پرتعداد بازیکنان چینتایپه با شوت
بازیکن این تیم همراه شــد که واکنش عالی
دروازهبان ایران را در پی داشــت اما چن ین
پینــگ با اســتفاده از غفلت مدافعــان روی
ریباند گل سوم را برای تیمش به ثمر رساند
تا این تیم  0-3نیمه اول را با برد به رختکن
بــرود .بازی در نیمــه دوم با حمالت چین
تایپه پیگیری شــد تا اینکــه این تیم به گل
چهارم خود رســید .در دقیقه  64نفوذ سو
یو ســوآن از ســمت چپ محوطــه جریمه
بــا خطــای ملیــکا متولــی همــراه شــد که
داور ژاپنی مســابقه ،این صحنــه را پنالتی

کرونــا یکی از موضوعاتی بود که پیش از بازی
با عراق ،تیم ملی را دچار چالش کرد که البته
ایــن تنها مختص بــه تیم ما نبــود و عراقیها
هم با این مشــکل مواجه شدند .این موضوع
مجید نامجومطلق در کل دنیــا از جمله کشــور ما هــم وجود دارد
کارشناس فوتبال
و همانگونــه کــه دیدیم اســتقالل هــم با این
شــرایط سخت مواجه شــد و این احتمال هم
وجــود دارد کــه بــا هر تســت کرونا تعــداد بازیکنانــی که به ایــن ویروس
مبتــا شــدهاند ،بیشــتر هم بشــود اما نکتــه مهم در خصــوص تیم ملی
این اســت کــه تیم ما بهدلیل پتانســیل باالیــی که دارد ،موضــوع ابتالی
بازیکنــان بــه این ویــروس بــه هیچوجــه نگرانکننــده نیســت .البته هر
بازیکنــی تأثیر خاص خودش را دارد اما تیم ملــی جایگزینهای خوبی
دارد کــه این پتانســیل بهعنوان نقطه قوت تیم ملی در شــرایط بحرانی
محســوب میشــود .اعتقاد من بر این اســت که تیم ما امروز تمام توان
خــود را بــرای پیروزی خواهد گذاشــت تا شــاهد برگزاری جشــن صعود
باشــیم ،جشــنی به یادماندنی کــه میتواند دســتاوردهای زیــادی برای
فوتبالمــان در آینــده نه چندان دور داشــته باشــد .تیم ملــی فوتبال در
دورههای گذشــته جــام جهانی چنین صعود آســانی نداشــت و ما بعد
از پیــروزی مقابــل عــراق میتوانیم بــه این مهم برســیم .البتــه نباید از
حاال خودمان را تیم صعود کرده به جام جهانی بدانیم چرا که شــرایط
خوب تیم ملی دو بعد متفاوت دارد که یکی از آن غرور کاذب و دیگری
انگیزه اســت .فضای کنونی برای تیم ملی فضایی کامالً حســاس اســت
و بــا مدیریــت کادرفنی میتوان جلــوی غرور کاذب را گرفت و از ســویی
کادرفنــی باید باعث ایجاد انگیزه بین بازیکنان شــود .صعود زودهنگام
تیــم ملی بــه جام جهانی قطــر میتواند از بعد تبلیغاتــی کمک زیادی
بــه فوتبالمــان کنــد و قدرت فوتبــال ایران را در آســیا به اثبات برســاند.
فوتبالی که همیشــه سرشار از استعداد بوده و هست و صعود زودهنگام
باعــث پــرورش بیشــتر اســتعدادها در کشــورمان خواهد شــد .تیم ملی
در  3بــازی ابتدایــی مرحله مقدماتی جام جهانی به هیچ وجه شــرایط
خوبــی نداشــت و حتــی مــا شــانس زیــادی بــرای صعــود نداشــتیم اما
دراگان اسکوچیچ در سختترین شرایط تیم ملی را از مارک ویلموتس
تحویل گرفت و به نتایج خوبی دســت یافت .شــاید از نظر ما اسکوچیچ
نــام و نشــانی در فوتبال دنیا نداشــته باشــد اما به هر حــال کارنامه او در
تیــم ملی کشــورمان تا به اینجا درخشــان اســت و برای همیــن باید او را
موفق بدانیم .نتایج کســب شــده کارنامه هر مربیای را شــکل میدهد
که اســکوچیچ با تیــم ملی نتایج خوبی کســب کرده و این نشــاندهنده
توانایی اوست .در این بین هر مربیای برای رسیدن به چنین جایگاهی
نیازمند ابزار الزم اســت که این ابزار همان بازیکنان خوبی هستند که در
تیــم ملی فعلی حضــور دارند؛ بازیکنانی که تعدادی از آنها ســتارههای
تیمهای خود در اروپا هستند و این موضوع در عملکرد اسکوچیچ تأثیر
مثبت فراوانی داشــته اســت .تیم ملی در هیــچ دورهای چنین بازیکنان
تأثیرگذاری نداشــته و در حال حاضر این تیم تاحدی بازیکن همســطح
و باکیفیــت دارد کــه نمیتــوان از غیبت برخی از بازیکنــان نگران بود .از
ســویی مرحلــه مقدماتــی جام جهانــی مرحلهای نیســت کــه بخواهیم
در خصــوص نقــاط ضعــف تیــم ملــی صحبت کنیــم چرا کــه تیم ملی
در ایــن مرحله بــا تیمهای چنــدان قدرتمندی بازی نکــرده و تنها بازی
تیــم ملــی با کــره جنوبی جدالی ســخت و حســاس بــود .بازیهای تیم
ملــی را بایــد در هر مرحلــه آنالیز کــرد و هرگونه که بخواهیــم بازیهای
شــاگردان اســکوچیچ را در مرحلــه انتخابی جام جهانــی آنالیز کنیم به
چیــزی جــز نکات مثبــت نمیرســیم .باید ایــن آنالیز پــس از بازیهای
مرحلــه مقدماتــی و رویارویی تیم ملی با تیمهــای قدرتمند دنیا انجام
شــود .مصاف بــا تیمهــای قدرتمند دنیــا میتواند نقاط ضعــف پنهان
تیم ملی را آشکار کند.
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صدای خنده ملیپوشان طنینانداز شد

در اولین فرصت همدیگر را مالقات میکنیم

زور شاگردان فرناندز به بحرین نرسید

اسکوچیچ :مطمئنم دست پر
از زمین خارج میشویم

تشــخیص داد .پــس ازایــن اتفــاق الی لی
چین کاپیتان چینتایپه پشت توپ ایستاد
و توانســت برخالف جهت حرکت کودایی
گل چهــارم تیمــش را به ثمر برســاند .اما
ایــن پایان کار نبود و چیــن تایپه در دقیقه
 78توســط وانــگ شــیانگ هویــی بــه گل
پنجم رســید تــا این دیدار بــا برتری  5گله
چین تایپه به پایان برســد و رؤیای صعود
زنــان فوتبالیســت ایــران بــه مرحلــه بعد
مسابقات جام ملتها محقق نشود .البته
درصورت پیروزی استرالیا مقابل تایلند با
 12گل یا بیشــتر امــکان صعود برای ایران
ایجاد میشود.

عکس
روز

هواداران عراقی مقابل ورزشگاه آزادی

اتفاق جالبی که در فاصله  24ساعت مانده به بازی ایران و عراق
رخ داد این بود که تعدادی از هواداران عراقی مقابل ورزشگاه
آزادی حضور یافتند تا به حمایت از تیم ملی کشورشان بپردازند.
آنها قبل از ورود اتوبوس تیم ملی عراق به ورزشگاه آزادی برای
برگزاری تمرین ،بازیکنان این تیم را تشویق کردند .آنها نسبت به
نحوه فروش بلیت این بازی اعتراض کرده و از اینکه هنوز تکلیف
بلیتفروشی مشخص نیست ،گالیه داشتند.

