
گروه ورزشی - هفته هشتم لیگ 
برتــر هندبال مــردان بعد از یک وقفه 
۱۸ روز یکشــنبه ۱۳ آذر از سر گرفته 

خواهد شد.
هفته هشــتم لیگ برتــر هندبال 
مــردان بعــد از ۱۸ روز وقفــه فردا 
یکشنبه ۱۳ آذر با ۶ دیدار در شهرهای 
اصفهان، سبزوار، اســام آباد غرب، 
و کازرون انجام می شــود. تیم نیروی 
زمینی شهید شاملی کازرون که در هفته 
قبل توانست به صدر جدول برسد در 
این هفته میزبان تیم زغال سنگ طبس 

است که در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد خواهد رفت.
فوالد مبارکه ســپاهان نیز که با اختاف گل کمتر نســبت به شــاملی به رده دوم سقوط کرده است در این هفته 
مهمان زاگرس اســام آباد غرب خواهد بود. ســه تیم دیگر اصفهانی این هفته میزبان هستند. پرواز هوانیروز مقابل 
نخلســتان دشتســتان، گیتی پسند اصفهان مقابل نفت و گاز گچســاران و سپاهان نوین برابر رعد پدافند البرز قرار 
خواهند گرفت. در آخرین دیدار نیز پیکان سبزوار میزبان صنعت مس کرمان است. مس کرمان در رده سوم جدول 

رده بندی قرار دارد.
سی و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان از نهم مهر، با حضور ۱۲ تیم آغاز شد. این مسابقات 
بر خاف سال قبل به صورت دوره ای )رفت و برگشت( برگزار می شود. بین هفته دوم و سوم این رقابت ها و بین 

هفته هفتم و هشتم به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی هندبال وقفه هایی ایجاد شده است.
برنامه کامل مسابقات هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان:

یکشنبه ۱۳ آذرماه / ساعت ۱۶:۰۰
پرواز هوانیروز اصفهان - نخلستان دشتستان

پیکان خراسان - صنعت مس کرمان
زاگرس اسام آباد غرب- فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

گیتی پسند اصفهان - نفت و گاز گچساران
سپاهان نوین اصفهان - رعد پدافند البرز

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون - زغال سنگ طبس

جدال فوالد برای بازگشت به صدر
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گــروه ورزشــی- کارلــوس 
کی روش ســرمربی پرتغالی تیم ملی 
فوتبال ایران دقایقی پس از حضور در 
نشست خبری دیدار برابر آمریکا که با 
شکست یک بر صفر شاگردانش به پایان 
رســید، بار دیگر از سوی خبرنگاران 
ایرانی در میکسدزون ورزشگاه الثمامه 
با درخواست انجام مصاحبه مواجه شد؛ 
درخواستی که با واکنش مثبت از سوی 
کی روش همراه شد و او به دو سه سوال 

آن ها پاسخ داد.
کی روش در این مصاحبه بار دیگر 
به استحقاق تیمش برای گلزنی مقابل 
آمریکا اشاره کرد، اما مهم ترین بخش 
این مصاحبه ســوالی درباره آینده تیم 
ملی فوتبال ایران بود؛ جایی که سرمربی 
پرتغالی تیم ملی به صورت تلویحی از 
حضورش به عنوان ســرمربی ایران در 
جام ملت های آسیای ۲۰۲۳ قطر حرف 
زد و در پاســخ به این سوال که آیا تیم 
ملی برای آینده و به ویژه جام ملت های 
آسیا نیاز به تغییر نسل دارد یا خیر پاسخ 

جالب توجهی داد.
حاشــیه مهم ایــن مصاحبه، اما 
جایی بود که کارلــوس کی روش در 
هنگام پاســخ دادن به یکی از سواالت 
خبرنگاران صحبت هایش را قطع کرد و 
با فردی که پشت سر خبرنگاران ایستاده 

بود به تندی صحبت کرد.
متاسفانه رویای ما به اتمام 

رسید
صحبت های کــی روش در این 
مصاحبه با تاکید بر این نکته که تیمش 
اســتحقاق پیروزی در این مصاحبه را 
داشــته آغاز کرد و در این مورد گفت: 
»از این نتیجه و به دلیل اینکه نتوانستیم 
صعــود کنیم خیلی ناراحت هســتم. 
متاسفانه رویای ما به اتمام رسید. خیلی 
خیلی نزدیــک بودیم. فکر می کنم در 
نیمه اول آمریکا خوب بازی کرد و حق 
آن ها بود که گل بزنند. اما در نیمه دوم ما 
خیلی بهتر بودیم. فرصت های بیشتری 
را خلــق کردیم. فرصت های بهتری را 
نســبت به آمریکا داشتیم، ولی مطمئنا 

وقتی شــما گل نزنید، تنبیه می شوید. 
واقعیت این اســت که فکر می کنم در 
نیمه دوم اســتحقاق گل زدن داشتیم و 
اگر به گل می رســیدیم شرایط کاما 

متفاوت می شد.«
وقتی کی روش مصاحبه را 

قطع کرد
کــی روش در ادامه و در حالی که 
یکی از خبرنــگاران از او درباره ادامه 
همــکاری اش با فدراســیون فوتبال 

پرســید، با خطاب قــرار دادن فردی 
که پشت ســر خبرنگاران ایستاده بود 
)یــک فرد عرب که به عنوان راهنما در 
استادیوم حضور داشت( به او گفت که 
آیا مشــکلی دارد. کی روش معتقد بود 
کــه این فرد در هنگام مصاحبه در حال 
مســخره کردن او بوده است و با گفتن 
چندین باره این جمله که "آیا مشکلی 
دارد؟ " و "حواســش به او هست" به 
او هشــدار داد که از مدیر باالدستی اش 

دلیل رفتار او را پرس و جو می کند.
بازیکنانم دل شکسته 

هستند

کی روش سپس به ادامه مصاحبه 
بازگشــت و در پاسخ به سوالی درباره 
ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال بیان 
کرد: »جواب این سوال در دستان من 
نیست. االن باید یک مقدار دور بشویم. 
باید شــرایط را بررســی 

کنیم تــا ببینیم چه اتفاقاتــی رخ داده 
است. همانطور که گفتم همه ما بسیار 
غمگین هســتیم. بازیکنان بسیار دل 
شکسته هستند. کار بسیار فوق العاده ای 
تحت شرایط دشوار انجام دادند. فکر 
می کنم در درجه اول استحقاق، اعتبار 
و همینطور احترام هواداران را به خاطر 

کاری که برای آن ها کردند دارند.
آیا فکــر می کنیــد فوتبال ملی 
ایــران نیاز به نســل جدیــد دارد یا با 
همین بازیکنان می توانند ادامه بدهند؟ 
کارلوس کــی روش در واکنش به این 
سوال اینطور توضیح داد: »مطمئنا همه 
تیم های ملی باید همیشه خودشان را 
بازســازی بکنند. باید خون های 
تازه در آن ها دمیده شــود تا 
بازیکنانــی کــه دیگر از 
نظر ســنی بــه حد 
خودشــان  مرز  و 
رسیده اند را بتوانند 
جایگزین کنند. از 
نگاه کلی تازه کردن 

و خون تازه وارد تیم ملی کردن همیشه 
کار خوبی اســت. ولی همین تیم هنوز 
آمادگــی این را دارد که در جام ملت ها 
بازی کند. آن ها ســن مناسب و کیفیت 
خوبــی دارند و بــه همین جهت فکر 
می کنم آمادگی ایــن را دارند که ادامه 

بدهند و قهرمان جام ملت ها شوند.«
از یــازده بازیکن جوانی که 
دیدید مطمئنــا چندتایی در جام 

ملت ها هستند
او در پایــان به صورت تلویحی 
خــود را به عنوان ســرمربی تیم ملی 
فوتبال ایــران در جام ملت های ۲۰۲۳ 
قطر معرفــی کرد: »مطمئنا از بعد فنی 
باید همیشــه بازیکنان دیگر را مد نظر 
داشته باشــیم و تاش کنیم بازیکنان 
جدید بــرای تیم ملی آورده بشــود. 
همانطــور کــه در کار مــا در تهران 
دیدیــد یازده بازیکن زیر ۲۲ ســال را 
آوردیــم و با آن هــا کار کردیم و از آن 
 گروه چندتایــی حتما در جام ملت ها 

خواهند بود.«

با وعده جوانگرایی و قهرمانی جام ملت های آسیا؛؛

کی روش سرمربی ایران
 می ماند؟

سرمربی تیم ملی ایران پس از مسابقه با آمریکا تلویحا حضورش روی نیمکت ایران
 در جام ملت های آسیا را تایید کرد.

گروه ورزشــی - روزنامه مارکا 
مدعی شد که قرارداد رونالدو با النصر 
نهایی شده و فوق ستاره پرتغالی راهی 

کشور عربستان می شود.
در شرایطی که کریستیانو رونالدو 
خــود را برای حضــور در مرحله یک 
هشتم نهایی جام جهانی و تحقق رویای 
قهرمانــی جهان آماده می کند، روزنامه 
مارکای اســپانیا با یک ادعای بزرگ، از 
نهایی شدن انتقال این فوق ستاره به تیم 

النصر عربستان خبر داده است.
مارکا مدعی شــده کــه قرارداد ۲ 
فصل و نیم رونالدو با النصر، هزینه ای 
در حدود ۲۰۰ میلیون یورو در سال دارد 
و این بازیکن پرتغالی در آستانه تکمیل 
انتقال خود به فوتبال عربستان سعودی 

است.
در گزارش مارکا آمده است:

کریستیانو رونالدو به برداشتن گام 
هایی برای تعیین تکلیف آینده خود ادامه 
می دهــد. همانطور که مارکا یک هفته 
پیش اعام کرد، این بازیکن پرتغالی به 
بستن قرارداد با النصر عربستان نزدیک 
اســت. قرارداد ۲ ســال و نیمه ای که با 
امضای نهایی فاصله ای ندارد. مبلغ این 
انتقال با احتساب حقوق و قراردادهای 
تبلیغاتی، ۲۰۰ میلیون یورو در هر فصل 
اســت.زمانی که دوران درخشش در 
اروپا تمام شد، CR7 مصمم به کاهش 

ســطح رقابتی است و حاال او بیشتر به 
دنبال جبران از جنبه اقتصادی اســت. 
هیــچ تیمی در هیچ قــاره ای حتی به 
پیشنهاد تیم عربستانی نزدیک هم نمی 
شــود. حتی تیم های MLS هم نمی 
تواند به این پیشــنهاد نزدیک شوند. به 
همیــن دلیل رونالدو چاره ای جز نگاه 
غیرفوتبالی به این پیشــنهاد ندارد. اگر 
چه فوتبال عربستان در حال رشد است 
اما در آنجا ســطح رقابتی پایین است. 
ایــن بازیکن پس از درگیری با مدیران 
و ســرمربی منچستریونایتد، بدون تیم 
است. درگیری با تن هاخ منجر به دوئلی 
شــد که این بازیکن پرتغالی در نهایت 
شکســت خورد. فوتبال عربستان در 
حال رشد است، همانطور که بازیکنان 
سطح باالی جهان در آخرین سال های 
زندگی حرفه ای خود حضور در آنجا 
را تجربه می کننــد. رهبران و تصمیم 
گیرندگان فوتبال در این کشور، به دنبال 
افزایش دوباره کیفیت مسابقات هستند 
و می دانند که اگر کریستیانو رونالدو به 
لیگ آنجا بیایــد، برای رونق اقتصادی 
عربستان نیز مفید خواهد بود. هدایت 
النصر برعهده رودی گارسیا است و در 
لیست این تیم بازیکنانی مانند اوسپینا 
دروازه بان کلمبیایی و آلوارو گونزالس 
اسپانیایی به چشم می خورد. حاال تیم 
گارسیا با حضور کریستیانو رونالدو به 

دنبال این اســت که دوباره برتری خود 
را در رقابت های داخلی به دست آورد 
و خود را در نقشــه فوتبال جهان قرار 
دهد. بازی های خانگی در ورزشــگاه 
مرسول پارک با ظرفیت ۲5۰۰۰ هوادار 
برگزار می شــود.الهال قهرمان فعلی 
لیگ عربستان، رقیب بزرگ تیمی است 
که CR7 مــی تواند آخرین جمات 
خود را به عنوان یک فوتبالیست حرفه 
ای در آن بنویسد. تابستان گذشته او به 
سراغ فوق ستاره پرتغالی رفت، اما یک 
تحریــم اداری به دلیل تکرار قراردادها 
مانع از نهایی شدن این انتقال شد. اکنون 
قرارداد با النصر در آســتانه بسته شدن 
اســت. هیچ مانع قانونی وجود ندارد و 
پیشنهادی خارج از بازار وجود دارد که 
باعث شــده پرتغالی ها با این پیشنهاد 

موافقت کنند.
گزارش مــارکا در اینجا به پایان 
رسید اما باید گفت که از آبی های لندن 
 CR7 به عنوان یکی از تیم های خواهان
نام برده می شــد اما چلسی عاقه خود 
را به رونالدو کاهش داده است در حالی 

که اولیــور کان، مدیر غول 
اعام کرد  بوندســلیگا، 
که بایــرن مونیخ به دنبال 

جذب رونالدو نیست.
با این حال، رونالدو فعًا 

روی جام جهانی قطر متمرکز اســت. 

ایــن مهاجم به اولین بازیکن تاریخ 
تبدیل شــد که در پنج جام جهانی 
مختلف گلزنی کرد و در پیروزی 
هیجان انگیــز ۳-۲ مقابل غنا از 

روی نقطــه پنالتی دروازه 
حریف را باز کرد.

گروه ورزشــی - دروازه بان تیم 
ملی فوتبال ایــران در دو جام جهانی 
روســیه و قطر یک رکورد دیگر را در 
بین همه گلرهــای تاریخ فوتبال ایران 
به خود اختصاص داد. تیم ملی فوتبال 
ایران در بیست و دومین دوره رقابتهای 
جام جهانی ســه بازی برگزار کرد که 
علیرضا بیرانوند در دو دیدار آن به میدان 
رفت. دیدار اول برابر انگلیس تا دقیقه 
۱۳ در زمین بود اما به دلیل مصدومیت 
از ناحیه بینی تعویض شد. او در دیدار 
با ولز جایش را به سیدحسینی حسینی 
داد امــا در دیدار با آمریکا به طور کامل 
حضور داشــت. بیراوند کــه در بازی 
با آمریکا پنجمیــن بازی خود در جام 
جهانی با پیراهن ایران را انجام می داد، 
بــا 5 بازی و تنها ۳ گل خورده بهترین 

میانگیــن گل خورده را بیــن دروازه 
بان های ایرانی دارد. گلر تیم ملی فوتبال 
ایران البته بســیار خوش شانس بود که 
در بازی بــا انگلیس و هنگام دریافت 
۶ گل درون دروازه کشورمان نبود. در 
صورت حضور بیرو و کسب آن نتیجه 

او دیگر دارای همچنین آماری نبود. 
بیرانوند ۲۹ ســاله امکان حضور 
در یک جام جهانــی دیگر را هم دارد 
و بعید نیســت این آمار خود را بهبود 
ببخشــد. آمار گل های خورده و تعداد 
بازی دروازه بــان های ایران در تاریخ 

جام جهانی به شرح زیر است:
* ناصر حجــازی؛ جام جهانی 
۱۹7۸ آرژانتیــن - ۳ بــازی و ۸ گل 

خورده
* نیما نکیسا؛ جام جهانی ۱۹۹۸ 

فرانسه - یک بازی و یک گل خورده
* احمدرضــا عابــدزاده؛ جام 
جهانی ۱۹۹۸ فرانسه - ۲ بازی و ۳ گل 

خورده
* ابراهیم میرزاپور؛ جام جهانی 

۲۰۰۶ آلمان - ۳ بازی و ۶ گل خورده
* علیرضــا حقیقی؛ جام جهانی 

۲۰۱۴ برزیل - ۳ بازی و ۴ گل خورده
علیرضــا حقیقی؛   *

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
و جام جهانــی ۲۰۲۲ 
قطر- 5 بــازی و ۳ گل 

خورده
سیدحســین   *
حســینی؛ جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر - یک بازی 

و ۶ گل خورده

گروه ورزشــی - تیــم والیبال 
نوجوانان ایران با وجود اســتفاده از 
چنــد بازیکن کمکی نتوانســت در 
مسابقات آسیای مرکزی قهرمان شود.
در حالی که لیگ برتر والیبال به 
هفته دهم رسیده بود فدراسیون والیبال 
تصمیم گرفت این رقابت ها را به بهانه 
حضور تیم نوجوانان در رقابت های 
آسیای مرکزی و همینطور شرکت تیم 
پیکان در مسابقات باشگاه های جهان 

تعطیل کند. 
نکته مهم اینکــه تیم نوجوانان 
در قالب یک تیم باشــگاهی در لیگ 
دســته اول حضور دارد و اعزامش به 
مسابقات آسیای مرکزی نمی توانست 
خللــی در برنامه های لیــگ برتر به 
وجود بیاورد؛ اما فدراســیون والیبال 
۳ بازیکــن لیگ برتری بــه نام های 
مهدی جلوه، امیرمحمــد گل زاده و 
پوریا حســین خــان زاده را به عنوان 
بازیکنــان کمکی به تیم نوجوانان داد 
تا همین موضوع سبب تعطیلی لیگ 
برتر شــود؛ با این حال این تیم حتی با 
بازیکنان کمکی هم نتوانست قهرمان 

این رقابت ها شود.
 حتی اگر بهانه فدراسیون والیبال 

این باشــد که تیم نوجوانان به منظور 
کســب تجربه به مســابقات آسیای 
مرکزی اعزام شــد باز هم این بهانه با 

منطق جور در نمی آید. 
از ۶ بازیکنی که در ترکیب اصلی 
تیم نوجوانان بازی کردند ۴ نفر از آنها 
به لحاظ ســنی شرایط حضور در این 

تیم را ندارند. 
حال باید مســئوالن فدراسیون 
والیبال پاسخگوی این سوال باشند که 
مسابقات آسیای مرکزی به جز تجربه 

نیمکت نشینی بازیکنان نوجوان چه 
عایدی دیگری برای آنها داشت؟

بدتر اینکه مهدی جلوه که یکی 
از بازیکنان تیم ملی بزرگساالن است 
مجبور بــه همراهی تیــم نوجوانان 
شــد؛ بازیکنی که به لحاظ حضور در 
اردوهای تیم ملی و همینطور بازی در 
لیگ برتر با فرســودگی روبرو است 
و نباید به مسابقات بی اهمیت آسیای 

مرکزی اعزام می شد. 
گل زاده و خان زاده هم ۲ بازیکن 

کلیدی تیم جوانان هســتند و با توجه 
بــه اینکه این تیم ســهمیه حضور در 
رقابت های جوانان جهان را کســب 
کــرده مصدومیت آنها در رقابت های 
آسیای مرکزی می توانست یک اتفاق 

تلخ برای تیم جوانان باشد. 
والیبــال ایران بارهــا به خاطر 
چنین تصمیماتی متضرر شــده است 
و مشــخص نیســت چه زمانی این 
تصمیمات مصلحت اندیشانه به پایان 

می رسد.

ادعای بزرگ مارکا، CR7 راهی فوتبال عربستان می شود

قرارداد رونالدو و النصر نهایی شد: ساالنه 200 میلیون یورو!

شنبه 12 آذر 1401 ، 8 جمادی االول 1444 ،3 دسامبر 2022، شماره 4098

آمار گل های خورده دروازه بانان ایران، بیرانوند رکورددار شد

نوجوانانی که با بازیکنان کمکی هم قهرمان نشدند


