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سوارز در خطر از دست دادن
بازی با رئال مادرید

ستاره اتلتیکو و آقای گل فعلی اللیگا  4کارته است
و خطر از دست دادن دربی مادرید را حس می
کند.
به گزارش «ورزش سه» ،به نقل از مارکا ،لوئیس
سوارز بدون شک تا به اینجا بهترین بازیکن اللیگا
بوده و با  16گلی که به ثمر رسانده ،نقش مهمی
در صدرنشینی اتلتیکو مادرید داشته است .ستاره
اروگوئه ای سابق بارسلونا سال  2201را با گلزنی به
ختافه و آالوس شروع کرد که  6امتیاز را نصیب
اتلتیکو کردند .سه دبل برابر کادیز ،سلتا و ایبار
نیز کمک کرده تا بر آمار گلزنی او اضافه شود اما
سوارز در دو بازی اخیر برابر گرانادا و لوانته موفق
به گلزنی نشده که برای دومین بار پس از ابتالی
او به کروناست که چنین اتفاقی رخ می دهد.
سوارز پس از بهبودی از کرونا برابر رئال مادرید و
وایادولید نتوانست گلزنی کند و دیه گو سیمئونه
سرمربی اتلتیکو گفت که در مورد بازی دادن به
سوارز عجله کرده است اما او خیلی زود توانست
به فرم خوبش بازگردد .در دو بازی اخیر او فرصت
های خوبی هم برای گلزنی داشت که نتوانست
استفاده کند.
در برتری اتلتیکو برابر گرانادا یک توپ سوارز به
تیر خورد و برابر لوانته(بازی معوقه دور رفت) نیز
شانس گلزنی بسیار خوب خود را با بی دقتی از
دست داد.
سوارز امشب برابر لوانته در یک بازی تکراری
فرصت این را دارد تا اجازه ندهد ناکامی هایش
در گلزنی به سه بازی متوالی برسد .سوارز احتماال
در این بازی یک کارت زرد هم خواهد گرفت تا
با  5کارته شدن بازی بعدی برابر ویارئال را از
دست بدهد و بتواند بدون مشکل به بازی را رئال
مادرید برسد.
اگر این اتفاق امشب رخ ندهد ،سوارز ممکن
است در بازی با ویارئال کارت بگیرد و دربی
برایش تمام شود.

انرصاف لحظه آخری؛

قلم قرمز روی نام مسی

لیونل مسی دیگر در اولویت های باشگاه پاری
سن ژرمن قرار ندارد و بعید است فصل بعد راهی
باشگاه پاریسی شود.
به گزارش "ورزش سه" ،شکست عجیب خانگی
بارسا از پی اس جی کار این تیم برای ادامه مسیر
در لیگ قهرمانان را بسیار دشوار کرده و این تیم
پس از سال ها در یک هشتم نهایی حذف خواهد
شد مگر اینکه مثل  4سال پیش معجزه ای دیگر
را رقم بزند .بازی برگشت سه هفته دیگر در پارک
دو پرنس برگزار می شود و دشوار بتوان تصور کرد
که بارسا بتواند ورق را برگرداند هرچند در فوتبال
چیزی غیرممکن نیست.
در اسپانیا معتقدند حذف بارسا از لیگ قهرمانان
تصمیم لیونل مسی برای جدایی از بارسا در پایان
فصل را قطعی خواهد کرد و مقصد بعدی او نیز
پی اس جی خواهد بود تا یک بار دیگر با نیمار
هم تیمی شده و سال های پایانی فوتبالش را در
تیم قدرتمندتر و مدعی برای کسب جام های بزرگ
سپری کند.
در یکی دو ماه اخیر اظهارنظرهای سرانی اس
جی و چند بازیکن مطرح این تیم در مورد مسی
و استقبال از جذب او نیز مزید بر علت شده تا
شانس انتقال فوق ستاره بارسا به پاریس بیشتر از
هر تیمی قلمداد شود اما طبق ادعای یورواسپورت،
در حال حاضر مسی در اولویت های باشگاه پی
اس جی نیست و سران باشگاه روی مسائلی دیگر
تمرکز کرده اند؛ از جمله تمدید با نیمار و امباپه و نیز
قطعی کردن قرارداد مویزه کین که از اورتون قرضی
برای پاریسی ها توپ می زند.
همچنین پی اس جی تمایل دارد برای فصل بعد
دله آلی را از تاتنهام به خدمت بگیرد و همه اینها
مقدم تر از قضیه جذب لیونل مسی هستند .پی
اس جی البته نیم نگاهی هم به سرخیو راموس
دارد تا در صورت عدم تمدید او با رئال ،برای
جذبش اقدام کند.
یورواسپورت معتقد است در صورت جدایی مسی
از بارسا ،مقصد احتمالی او سیتی خواهد بود نه
پی اس جی.
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درخواست و انراحیت قایدی قانوین است یا...؟
مهدی قایدی یکی از بهترین بازیکنان
فوتبال ایران در دو فصل گذشته و یکی از
محبوبترینها حتی در اردوی تیم رقیب
است .باشوی فوتبال ایران که فصل گذشته به
همراه شیخ دیاباته یک زوج رویایی را تشکیل
داده بود این فصل هم در نوک خط حمله
استقالل تاثیر گذار فوتبال می کند اگرچه در
خیلی از بازی ها شیخ دیاباته را در کنار خود
نمیبیند.
او در ادامه پیشرفت فنی از سوی دراگان
اسکوچیچ برای اولین بار به اردوی تیم ملی
دعوت شد و در بازی با بوسنی گل زد تا نشان
بدهد به درخشش در مسابقات باشگاهی
قانع نیست  .با این حال همه چیز هم مطابق
میل او پیش نمیرود.
او چند روزی است که در تمرینات تیم آبی به
بهانه سرماخوردگی حضور ندارد که به نظر می
رسد دلخوری هایش از باشگاه در این غیبت
ها دخیل بوده است.
مهدی قایدی چندی پیش قرارداد خود را با
تیم استقالل تمدید کرد؛ بدون اینکه مبلغ در
قرارداد قید شود؛ با این حال مدیران وقت
استقالل به اول قول دادند مبلغ قرارداد وی
را به اندازه ارزشی که در استقالل دارد ،قید
خواهند کرد .اتفاقی که برای او صورت نگرفته
است .بهترین پاسور فصل گذشته لیگ برتر
که فصل گذشته به همراه شیخ دیاباته زوج
رویایی را تشکیل داده بود برای فصل جاری
قراردادش  850میلیون تومان تنظیم شده
است .او به همین بهانه ابتدای فصل تصمیم

می گیرد راهی تیم های خارجی شود اما به
اصرار احمد سعادتمند و هم چنین درخواست
کادر فنی باشگاه استقالل تصمیم می گیرد به
حضور در تیم آبی ادامه دهد با این شرط که
باشگاه مبلغ قرارداد او را به  2میلیارد تومان
افزایش دهد .احمد سعادتمند در این زمینه
به او قول مساعد می دهد اما با جدایی این
مدیر باشگاه تصمیم می گیرد پرداختی اش
به مهدی قایدی بر اساس قراردادی باشد که
پیش تر در سازمان لیگ ثبت شده و همین
موضوع ناراحتی مهدی قایدی را بهمراه

داشته است .شاید او فکر میکند بازیکنانی
که کیفیت و کارایی او را در ترکیب ندارند
قراردادشان نه یک میلیارد تومان و نه دو
میلیارد تومان بلکه چند میلیارد تومان است
و این حق اوست که باشگاه با وی رفتار مالی
بهتری داشته باشد .این بازیکن اگر چه از نظر
قانونی نمی تواند تصمیم باشگاه را وتو کند
اما در دریافت دستمزد بیشتر خود را محق
می داند .او در صحبت هایی که با باشگاه
داشته تا اکنون به نتیجه ای نرسیده است و
تصمیم گرفته اینطور اعتراض خود را به رفتار

باشگاه استقالل نشان دهد.
او در اینباره چند بار با وریا هم صحبت کرده
است اما چالش های اخیر استقالل موجب
شده تا فعال راه حلی برای این معضل پیدا
نشود.با این حال بنابرآنچه که مشخص
است او امیدوار است در روزهای آتی با درک
خواسته های منطقی اش از سوی باشگاه
بدون دغدغه در تمرینات استقالل حاضر شود
و به بازی های خوب خود برای تیم آبی ادامه
دهد چرا که حاشیه های این قرارداد هم می
تواند به ضرر او تمام شود و هم استقالل.

نصرتی:

مسائل فنی ما تحتالشعاع برنامهریزی بد قرار گرفت
سرمربی تیم پارس جنوبی جم گفت :وقتی
تماشاگر به ورزشگاه نمیآید و باشگاه هم
من
هیچ کار انگیزشی انجام نمیدهد ِ
سرمربی دیگر باید چه کار کنم؟
محمد نصرتی در خصوص توقف پارس
جنوبی جم مقابل چوکا تالش در هفته
پانزدهم لیگ دسته اول اظهار داشت:
نیمه اول کنترل بازی را در دست داشتیم
اما در ادامه بچهها از نظر بدنی کم آوردند
و واقعا خستگی مشهود بود .ما مسلط به
بازی بودیم اما روی ضد حمله گلی خوردیم
که مشکوک به آفساید بود .سپس سعی
کردیم با توجه به این که حریف فشرده
دفاع میکرد و فضاها را از ما گرفته بود ،از
کنارهها فشار بیاوریم .روی همین برنامه آنها
را وادار به اشتباه کردیم ،به گل رسیدیم و
بازی مساوی شد.
سرمربی تیم پارس جنوبی تصریح کرد:
اما در کل مسائل فنی ما تحتالشعاع
برنامهریزی بد باشگاه است .برنامهای که
مدنظر من برای این هفته بود عملی نشد.
سفر ما از جم تا رشت ،طوالنی بود .تیم ما
از جم به عسلویه رفت .آنجا پرواز نبود یا
بلیت نگرفتند ،نمیدانم ،در فرودگاه آواره
بودیم .یک روز در عسلویه ماندیم ،ساعت
 4:30صبح به بوشهر رفتیم و سپس از بوشهر
راهی رشت شدیم.
وی افزود :بازیکنان من دو روز تمرین را از
دست دادند ،این به کنار ،دو روز هم ساعت
 4:30و حدود  6صبح از خواب بیدار شدند.
در واقع ما نه خوب تمرین کردیم و نه
استراحت خوبی داشتیم .وقتی این شرایط
را داریم نمیتوانم از بازیکنانم خرده بگیرم.

تیمی که میخواهد به لیگ برتر صعود کند
نباید این شرایط را داشته باشد .تمرینات
ما در ابتدای فصل به خاطر مجوز وزارت
نفت دیر شروع شد و حاال از این طرف هم
مشکالت این چنینی ما را اذیت میکند.
سرمربی تیم پارس جنوبی در مورد این که
گفته میشود پیش از بازی با چوکا قهر کرده
و با ترک اردوی تیم به تهران رفته،گفت :قهر
نکرده بودم ،من در تهران بودم و بحث قهر
نیست .بحث بیتفاوتی ،دلزدگی و دلسردی
است .طبق برنامهای که به سرپرست تیم
دادم قرار بود بعد از بازی با خوشه طالیی،
بازیکنانی که بازی کردند به ریکاوری بپردازند
و بازیکنانی هم که بازی نکردند تمرین
پرفشار داشته باشند .بعد از آن قرار بود
تیم به تهران بیاید اما برنامه ما را به هم
ریختند .گفتند چهارشنبه مستقیم از عسلویه

به رشت میرویم و به این ترتیب برنامهای
که من داده بودم به هم ریخت و من هم
از تهران به اردوی تیم برگشتم.وی افزود:
همه اینها به مسائل مالی برمیگردد .گفته
میشد که در لیگ دسته اول میتوانند بهتر
هزینه کنند اما االن نمیدانم قصد تیمداری
دارند یا خیر ؟ اگر میخواهند تیمداری کنند
رویهاش این نیست و اگر نمیخواهند اعالم
کنند که ما تکلیفمان را بدانیم .پنجشنبه
یک بازی در جام حذفی داریم و قصد دارم
در این مسابقه از بازیکنان جوانی که تا به
حال کمتر بازی کردهاند استفاده کنم اما
نمیدانم زمین تمرین در اختیارمان هست
یا خیر؟ زمین ثابت و دوش نداریم و همه
این مسائل باعث میشود بازیکنان نتوانند
خوب ریکاوری کنند.
نصرتی تصریح کرد :ما تا االن فقط 20

درصد دریافتی داشتیم و اگر سازمان لیگ
قراردادها را منتشر کند مشخص میشود
در موضوع قراردادها جزو تیمهای متوسط
رو به پایین هستیم .انگار این تیم برای
مسئوالن مهم نیست .زمین جم زمانی یکی
از باکیفیتترین زمینهای ایران بود اما االن
از بین رفته و حتی به آن آب هم نمیدهند.
سرمربی تیم پارس جنوبی در مورد این که
این تیم در ابتدای فصل نتایج خوبی در
لیگ آزادگان گرفت و به مرور دچار افت
شد ،اظهار داشت :اوایل خوب کار میکردیم،
چون با صحبت و تمرین دادن تالش کردیم
تیم را در سطح باالیی نگه داریم اما مگر
من چقدر میتوانم انگیزه بدهم؟ با گذشت
زمان انگیزهها از بین رفت 4-5 .هفته پشت
سر هم بردیم اما دریغ از یک ریال پاداش.
هر چه زمان گذشت تعهدات باشگاه عملی
نشد .وی افزود :وقتی تماشاگر به ورزشگاه
نمیآید و باشگاه هم هیچ کار انگیزشی
من سرمربی دیگر باید چه
انجام نمیدهد ِ
کار کنم؟ همان طور که گفتم ما یک زمین
ثابت تمرین هم نداریم و این مساله
خستگی تیم را بیشتر میکند .باید ارادهای
باشد اما اص ًال نیست .من قصد جدایی
ندارم اما مسئوالن باشگاه باید به تیم
اهمیت و ارادهای از خودشان نشان بدهند.
نصرتی در مورد اینکه آیا برای تقویت پارس
جنوبی لیستی به باشگاه داده ،گفت :هنوز
نه اما قطعا لیست میدهم .چند بازیکن را
مدنظر داریم و باید این تیم تقویت شود
چون ما در ابتدای فصل تیم را دیر بستیم
و تقریبا جزو آخرین تیمهایی بودیم که این
کار را انجام دادیم.

مهدی طاریم؛ پرچم و غرور یک ملت فراتر از ورزش
مهدی طارمی پنجمین فوتبالیست ایرانی
بود که در چمپیونزلیگ موفق به گلزنی شد.
به گزارش "ورزش سه" ،موفقیت مهدی
طارمی در تیم پورتو باعث شده بود تا
ایرانیان به این لژیونر خود به شدت افتخار
کنند ،اما اولین گل او در چمپیونزلیگ موجب
شد تا ستایش و تحسین طارمی چند برابر
شده و با غرور و افتخار آمیخته شود.
انتظارات هموطنان طارمی از این مهاجم در
بازی برابر یوونتوس بسیار باال بود و پس
از گلزنی سیل تبریک از چهار گوشه ورزش
ایران و حتی فراتر از آن به سوی او روانه
شد.خاص ترین تبریک اما از سوی بازیکنانی
آمد که عضو یکی از خاص ترین باشگاهی
فوتبال ایران هستند و مهدی طارمی تازه
پس از گلزنی برابر یووه به آن پیوست؛
باشگاه گلزنان ایرانی در چمپیونزلیگ.
علی دایی که با  109گل ملی ،رکورددار
بیشترین تعداد گل ملی در جهان است و
با هرتا برلین سابقه گلزنی در چمپیونزلیگ
را نیز دارد ،برای طارمی نوشت" :خوشحالم

هر روز کامل تر می شوی ،با ادامه این روند
شک ندارم به درجات باالتری هم خواهی
رسید".
مهدی مهدوی کیا و علی کریمی ،دو بازیکن
سابق بوندسلیگا که برای تیم های هامبورگ
و بایرن مونیخ در چمپیونزلیگ گلزنی کرده
بودند نیز در شبکه های اجتماعی به طارمی
تبریک گفتند.سردار آزمون دیگر عضو باشگاه
گلزنان ایرانی در چمپیونزلیگ و مهاجم تیم
زنیت سن پترزبورگ نیز از دیگر کسانی بود

که ورود به این باشگاه را به طارمی تبریک
گفت.آزمون نوشت" :تازه  70درصد خودت
رو نشون دادی .خیلی بهتر از اینا می تونی.
خوش اومدی به جمع گلزنان ایرانی در
چمپیونزلیگ .دوست دارم".
هر چند شماره  9پورتو تنها بازیکن ایرانی
بود که در مرحله حذفی چمپیونزلیگ موفق
به گلزنی شد.موفقیت طارمی و شور و
حرارتی که ایرانیان در حمایت از بازیکنانی
که در عرصه های بین المللی پرچم ایران را

به اهتزاز در می آورند ،باعث شد تا مهدی
طارمی پیام های تبریکی از سراسر جهان و
حتی از ورزشکاران دیگر رشته ها نیز دریافت
کند.علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال،
فرهاد ظریف والیبالیست ،رشید مظاهری
دروازه بان ملی پوش ایران از دیگر کسانی
بودند که به مهدی تبریک گفتند.مظاهری
برای طارمی نوشت" :همه ایران به تو افتخار
می کند مهدی عزیز"
در روزنامه های ایران نیز به تمجید از مهدی
طارمی پرداختند و استراتژی تیم پورتو در
شبکه های اجتماعی نیز بسیار جالب توجه
بود و نظر ایرانیان را به خود جلب کرد.
پورتو در اکانت های خود در شبکه های
اجتماعی در حین بازی برابر یوونتوس پیام
هایی را به زبان فارسی منتشر کرد.
اکانت پورتو پس از گل بسیار سریع طارمی
در همان ثانیه های ابتدایی بازی توییت
کرد :به نام خدا .توی دروازه".طارمی
همچنین دیروز جایزه بهترین بازیکن لیگ
پرتغال در ماه ژانویه را دریافت کرد.

دوشنبه؛

زمان اعالم میزبانهای لیگ قهرمانان آسیا

سخنگوی فدراسیون فوتبال از بررسی مدارک متقاضیان میزبانی لیگ
قهرمانان اسیا تا روز آینده خبر داد و اعالم کرد که روز دوشنبه میزبانان گروه
های مختلف به صورت رسمی معرفی خواهند شد.
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بار دیگر به صورت فشرده برگزار خواهد شد
و  4نماینده ایران امیدوارند با توجه به اعالم آمادگی برای میزبانی به این
مهم دست پیدا کنند و در ایران به مصاف حریفانشان بروند.
امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز در یک گفتگوی زنده
حضوری در شبکه سوم سیما ،در پاسخ به سوال سعید اکبری مجری برنامه
که از او در مورد آخرین خبر درباره این موضوع پرسیده بود ،توضیح داد«:
این موضوع خیلی موضوع مهمی است و مورد بحث قرار گرفته است.
خوشبختانه هر  4باشگاهی که نماینده ایران در رقابت های لیگ قهرمانان
آسیا هستند ،در موعد مقرر اعالم آمادگی کرده اند و فدراسیون هم این
اعالم آمادگی  4نماینده کشورمان را اعالم کرده است».
او سپس با اشاره به اینکه روز دوشنبه میزبان های لیگ قهرمانان آسیا
در گروه های مختلف مشخص خواهند شد ،افزود «:بعد از این مرحله
بحث بررسی مطرح است که تا فردا ادامه خواهد داشت .کنفدراسیون
فوتبال آسیا تا فردا بررسی های الزم در خصوص مدارک میزبانی و شرایط
مدنظرش را برای گروه های مختلف انجام می دهد و روز دوشنبه براساس
برنامه ریزی های انجام شده ،به صورت رسمی میزبانان رسمی رقابت های
لیگ قهرمانان آسیا مشخص خواهند شد».
او در پایان گفت« :اخیرا هم نامه ای از سوی دبیر کل فدراسیون فوتبال
آقای نبی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد و به مراحلی که در این
مدت طی شده ،اشاره شده و به صدها مسابقه ای اشاره کرده ایم که در
رشته های مختلف ورزشی با رعایت پروتکل های ورزشی برگزار شده است.

محمدیان:

به دنبال تحول در بخش فوتبال بانوان هستیم

کاندیدای نایب رئیسی بانوان فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد با
اجرایی شدن برنامههایشان بعد از انتخابات بتوانند تحولی در بخش
فوتبال بانوان شکل دهند .به گزارش «ورزش سه» ،لیال محمدیان در گفتگو
با تسنیم در خصوص برنامههایش برای حضور در انتخابات فدراسیون
فوتبال اظهار داشت :با توجه به شناخت و تجاربی که در حوزه ورزش
بانوان چه در بخش همگانی و چه در بخشهای قهرمانی و حرفهای در
رشتههای والیبال و جودو داشتهام و بر اساس پیشنهاد آقای آجورلو ابتدا
یک نیازسنجی جامع در این خصوص انجام دادیم که چه موضوعاتی
اولویت اصلی فوتبال بانوان است .در همین راستا با چهرههای تاثیرگذار
توگو کردیم و جلساتی داشتیم.
فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان گف 
نایب رئیس پیشنهادی آجورلو گفت :خواسته بانوان در فوتبال این است
که مورد توجه و حمایت قرار بگیرند .مطالبات و انتظارات این عزیزان کامال
منطقی و متعارف است که باید محقق شود .هدف و برنامه اول ما ارتقای
جایگاه بانوان در فدراسیون فوتبال است .اینکه خود بانوان در خصوص
سرنوشت فوتبال بانوان ،تیمهای ملی و موضوعات مرتبط تصمیم گیرنده
باشند ،چرا که بر این حوزه اشراف دارند .نمیشود در تصمیمسازیها و
انتخابها نسبت به نظرات و دیدگاههای مربیان و کارشناسان فوتبال و
فوتسال بانوان بیتوجه باشیم و بدون اطالع و نظر آنها سرنوشت فوتبال
بانوان رقم بخورد .محمدیان که سابقه فعالیت در فدراسیونهای والیبال،
جودو ،سازمان ورزش شهرداری تهران و ورزش همگانی را نیز دارد تصریح
کرد :بانوان فوتبال ما توانایی رسیدن به باالترین سکوهای آسیایی را دارند
و شایسته است موفقیتهای این عزیزان به خوبی دیده شود .من  8سال
مسئول حوزه ورزش بانوان در شهرداری تهران بوده و با توجه به زمانی
که به همراه آقای آجورلو در این بخش فعالیت کردهام به خوبی میدانم
ایشان چه نگاه مثبت و عمیقی به ورزش بانوان دارند و بر این عقیده
هستند که از نظر امکانات نباید هیچ تبعیض و تفاوتی قائل باشیم .برخی
از بانوان حاضر در مجمع هم سابقه همکاری با آقای آجورلو در ورزش بانوان
شهرداری را داشتهاند و رویکرد ایشان را به خوبی میشناسند و بر همین
اساس میدانند با این نگاه مثبت میتواند چشم انداز و افق روشنی در
پیش باشد .در برنامه ارائه شده بخش مجزای بانوان در نظر نگرفتهایم چرا
که در همه بخشهای برنامه به نام آقایان و بانوان در کنار هم اشاره شده
به این معنی که بانوان را در یک بخش کوچک و مجزا نمیبینیم بلکه دقیقا
مثل آقایان در تمامی بخشهای برنامه جامع و فراگیر فدراسیون فوتبال
دیده میشوند .کاندیدای نایب رئیسی بانوان فدراسیون فوتبال گفت:
محور برنامههای ما در حوزه فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان فراهم
ساختن امکانات مورد نیاز برای این عزیزان است که از اولویتهای اصلی
به شمار میرود .وقتی تیم ملی فوتسال بانوان ما قهرمان آسیا میشود در
گام بعدی باعث افتخار است که به عنوان نماینده کشور در مسابقات بین
المللی دیگر هم حاضر شود .تیم ملی فوتبال بانوان ما هم باید به رنکینگ
بازگردد و به مسابقات مراحل بعد در رقابتهای آسیایی صعود کند.

