خبرویژه
درخواست نجومی نائوچیکو برای انتقال
قرضی کارلوس به استقالل:

قرضی  ۴۵۰هزار دالری!
بازیکن
ِ

مهر :بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال مصر به انتقاد تند از کارلوس کیروش پرداختند و
خواستار جدایی این مربی شدند ،البته مربی دروازهبانهای سابق پرسپولیس نظر متفاوتی
داشت .شکست تیم ملی فوتبال مصر در دیدار برابر نیجریه باعث شده است تا انتقادها از
کیروش بسیار زیاد شود .سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روزهای سختی را در مصر
تجربه میکند .تیم تحت هدایت کیروش که در دو بازی قبلــی خود برابر تونس و قطر
شکست خورده بود ،این بار در جام ملتهای آفریقا با یک گل برابر نیجریه شکست خورد
که این اتفاق ،انتقاد زیاد از سرمربی پرتغالی را به دنبال داشت.

ایرنا :سرمربی سابق تیم فوتبال آرسنال از پذیرش هدایت منتخب ستارگان النصر و الهالل
برای دیدار با نماینده فرانســه خودداری کرد .جشنواره موســم ریاض که با هدف افزایش
گردشگری در عربستان برگزار میشود چندی پیش آغاز شــده و تا پنجماه ادامه دارد .این
جشنواره در بخشهایی مانند موسیقی ،هنر و تئاتر ،غذا و رویدادهای ورزشی برگزار میشود.
تیم فوتبال پاریسنژرمن ستارههای بزرگی مانند لیونل مسی ،سرخیو راموس ،کلین امپابه
و نیمار را در ترکیب خود دارد .قرار بود هدایت منتخب ستارگان الهالل و النصر بر عهده آرسن
ونگر سرمربی سابق آرسنال باشد که وی به دلیل شخصی از پذیرش این سمت خودداری کرد.

فارس :محمد صالح ،مهاجم لیورپول تاکید کرده است که برای ماندن در لیورپول درخواست
احمقانهای ندارد و دوست دارد دراین تیم بماند .از آنجایی که گفته میشود صالح درحال
حاضر  ۲۷۰هزار دالر در هفته دســتمزد میگیرد ،قرمزها باید بزرگترین دستمزد تاریخ
باشگاه را ارائه دهند تا او را ازرفتن به رئال مادرید و پاریسنژرمن دور نگه دارند .در حالی
که ســتارگان دیگری مانند ویرجیل فن دایک ،آلیسون ،کاپیتان جردن هندرسون ،ترنت
الکساندر-آرنولد ،اندی رابرتسون وفابینیو همگی قراردادهای جدیدی را امضا کردهاند ،صالح
با وجود اینکه اعالم کرده میخواهد بماند ،هنوز برسرشرایط جدید به توافق نرسیده است.

4

پنجشنبه  23دی 1400
سال سیویکم | شمـاره 6710
 13ژانویه  10 | 2022جمادیالثانی 1443

naslefardanews
naslfarda

ورزش

Sport

وقتی والیبال در سالن سرپوشیده تماشاچی دارد ولی استادیوم فوتبال ندارد؛

النه کرونا پیدا شد؛ ورزشگاههای فوتبال ایران!
بازگشت هواداران به ورزشگاههای کشورپس
از حدود دو سال دوری به دلیل شیوع
ویروس کرونا خبری خوشایند برای فوتبال
ایران بود اما به دالیل نامعلوم تنها برای دو
مسابقه به صورت آزمایشی اجرایی شد

عکس  :ایسنا

ایسنا :باشگاه استقالل در شرایطی خواهان جذب
«کارلوس ویسنته» هافبک برزیلی است که مدیران
باشگاه نائوچیکو برای انتقال قرضی این بازیکن در
نیم فصل دوم درخواست  ۴۵۰هزار دالری دادهاند.
اگرچه استقالل در صدرجدول ردهبندی لیگ برتر
باشگاههای ایران قرار دارد اما کمبود یک هافبک
درجه اول در ترکیب تیم احساس میشود .در این
راستا ،فرهاد مجیدی در نظر دارد با جذب بازیکن
خارجی این مشکل را برطرف کند .کارلوس ویسنته
هافبک برزیلی ،گزینه اصلی مجیدی برای تقویت
خط میانی این تیم اســت و او از مدیران باشــگاه
استقالل خواسته این بازیکن را برای نیم فصل دوم
لیگ برتر جذب کنند .کارلوس ،فوتبالیست خالق
و توانمندی است که درسری ب برزیل و برای تیم
نائوچیکو بازی میکند و تا سال  ۲۰۲۴قرارداد دارد.
این بازیکن برزیلی متولد ۱۰مه  ۱۹۹۶است و سابقه
بازی در باشــگاههای تنریف ،فوئنال برادا ،گرانادا و
ویسوا کراکوف را در کارنامهاش دارد .کارلوس در
ابتدای لیگ نیز در فهرست استقالل قرار داشت اما
با توجه به داخواست مالی این بازیکن انتقال بزرگ
صورت نگرفت تا او قراردادش را با باشــگاه برزیلی
تمدید کند .البته در آن روزها مصطفی آجورلو تازه
سکان مدیریت باشگاه استقالل را بر عهده گرفته
بود و این باشگاه با مشکالت عدیدهای روبهرو بود
و امکان جذب وجود نداشت .کارلوس در سه سال
گذشته یکی از بهترین و تاثیرگذارترین بازیکنان
نائوچیکو بوده که پیراهن شماره  ۱۰را بر تن کرده
کرده است .او در این فصل نیز عملکرد خوبی داشته
و طبق اطالعات سایت سوفا اسکور ،ارزشمندترین
بازیکن سری  Bبرزیل محســوب میشود .وی تا
اینجای کار  ۴۴بازی برای نائوچیکو انجام داده و ۱۱
گل به ثمر رسانده و  ۱۲پاس گل داده است .باشگاه
استقالل تالش میکند کارلوس را به خدمت بگیرد
اما جذب او نه تنها کار راحتی نیست بلکه هزینههای
زیادی را به باشــگاه تحمیل خواهد کرد .باشگاه
نائوچیکو برای انتقال قرضی این بازیکن برای نیم
فصل دوم لیگ برتر مبلغ  ۴۵۰هزار دالر درخواست
کرده است رقمی که باید دستمزد کارلوس را نیز
به آن اضافه کرد! البته باشــگاه استقالل به دنبال
این است کارلوس را به صورت دائمی جذب کنند.
مذاکرات مقدماتی میان مدیران آبیپوش و همتایان
برزیلی در حال انجام است .به طور حتم بازیکنی با
خصوصیات فنی کارلوس که یکی از بهترینهای
لیگ   Bبرزیل محسوب میشود حداقل سالی ۶۰۰
هزار دالر طلب خواهد کرد.

انتقاد تند مصریها از کیروش :او مغرور است

ونگر پیشنهاد سعودیها را نپذیرفت

محمد صالح هنوز هم لیورپولی است

بعد از بازگشــایی تاالرهای عروســی ،اســتخرهای
سرپوشیده ،سینماها و بلیتفروشی هواپیما و اتوبوس
با ظرفیت حداکثری ،حال نوبت به حضور تماشاگران
درسالنهای سرپوشیده والیبال در برخی استانهای
کشور رسیده اســت؛ این در حالی است که همچنان
امکان حضور تماشاگران در ورزشگاههای روباز فوتبال
درایران فراهم نیست! رویههای اتخاذ شده در خصوص
بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها و سالنهای ورزشی
کشــور باورکردنی نیست ودرشــرایطی که از چندی
پیش تاالرهای عروســی ،اســتخرهای سرپوشیده،
ســینماها و ...بازگشایی شــده و هواپیما و اتوبوس با
ظرفیت کامل اقدام به بلیتفروشــی میکنند ،حاال

نوبت به سالنهای ورزشی سرپوشیده رسیده وامکان
حضورهواداران برای تماشــای مســابقات لیگ برتر
والیبال در برخی استانهای کشور فراهم شده و سؤال
این اســت که چرا همچنان شــاهد ممنوعیت ورود
تماشاگران به ورزشــگاههای روباز به منظور تماشای
مســابقات لیگبرتر فوتبال ایران هستیم؟ بازگشت
هواداران به ورزشگاههای کشورپس از حدود دو سال
دوری به دلیل شــیوع ویروس کرونا خبری خوشایند
برای فوتبال ایران بود اما بــه دالیل نامعلوم تنها برای
دو مسابقه به صورت آزمایشــی اجرایی شد و پس از
آن مجددا ً از ورود عالقهمندان فوتبال به ورزشــگاهها
ممانعت به عمل آمد و تاکنون نیز پاسخ صریح وشفافی

در رابطه با چرایی مسئله به مخاطبان داده نشده و باور
کردنی نیست که با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا،
مجوز حضور در اماکن پرخطرتر داده شــده است اما
همچنان تماشاگران از حضور در ورزشگاههای کشور
محروم هســتند .هرچند بنابر پروتکلهای بهداشتی
تدوین شده امکان حضور تماشــاگران در ورزشگاهها
و سایر اماکن روباز ورزشــی تا سقف  ۳۰درصد وجود
دارد اما تصمیم براین شــد تا پس ازگذشت حدود دو
سال هواداران فوتبال به صورت آزمایشی و با ظرفیت
 ۵۰۰۰نفری در دیدار تیمهای فوتبال استقالل تهران و
نساجی قائمشهر و نیز پرسپولیس تهران و صنعت نفت
آبادان در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند اما این رویه
ادامهدار نبود و پس ازآن مجددا ً از حضور تماشــاگران
به ورزشگاههای کشــور ممانعت به عمل آمد تا لیگ
برترفوتبال ایران همچنان ازحضورعالقهمندان محروم
بماند .فوتبال ایران مدتهای طوالنی است که ازحضور
تماشاگران به عنوان یکی از مهمترین جذابیتهای این

رشته ورزشــی محروم مانده و حال که شیوع ویروس
کرونا درکشور نسبت به گذشته فروکش کرده و عموم
مشاغل فعالیت خود را با ظرفیت کامل از سر گرفتهاند!
تاالرهای عروسی ،اســتخرهای سرپوشیده ،سینماها
و ...بازگشایی شده و هواپیما و اتوبوس با ظرفیت کامل
اقدام به بلیتفروشی میکنند ،به چه علت با ممنوعیت
ورود تماشاگران به ورزشگاههای روباز آنهم با ظرفیت
 ۳۰درصدی مواجه هستیم؟ نکته قابل تأمل اما امکان
حضور تماشاگران در برخی استانهای کشور به منظور
تماشای مسابقات ورزشی اســت .قرار بر این است که
بعد از دو سال دیدار تیمهای والیبال شهرداری ارومیه
با حضور تماشاگران برگزار شــود و طبق اعالم ستاد
استانی مبارزه با کرونا ۱۰ ،درصد ظرفیت سالن غدیر
به تماشاگران و هواداران والیبال اختصاص یافته است!
حال سؤال اینجاســت که یک بام و دو هوای صورت
گرفته در رابطه با صدور مجوز حضور تماشــاگران در
سالن سرپوشیده والیبال و ممنوعیت ورود تماشاگران
در ورزشگاههای روباز فوتبال چیست؟ چگونه دریک
استان کشور مجوز حضور تماشــاگران در سالنهای
سرپوشــیده داده میشود و در همان اســتان و سایر
استانها امکان حضورتماشــاگران در ورزشگاههای
روباز فوتبال وجود ندارد؟ علت این تصمیمات جزیرهای
در کشور ناشی از چیســت و آیا اساســاً عدم حضور
تماشاگران در ورزشگاههای کشور ناشی از فشارهای
بیرونی است!؟ اگرپاسخ منفی است ،پس به چه علت
شاهد چنین تصمیمات عجیب و غریبی هستیم و هیچ
فرد و نهادی نیزدر این رابطه پاسخگو نیست؟

خبر روز


سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

ارتش مجازی پیجهای فیک
میسازند و حمله میکنند

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس پیش از دیدار
تیمش برابر فجر سپاسی گفت که تیمش بازی
راحتــی در پیش نــدارد .یحیــی گلمحمدی،
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری
پیش از دیدار تیمش برابر فجر سپاسی در هفته
پانزدهم لیگ برتر فوتبــال اظهار کرد :یک بازی
خانگی در پیش داریم و قطعاً کسب سه امتیاز برای
ما نخستین هدف و بهترین نتیجه است .امیدوارم
بازی خوبی انجام دهیم .شــرایط خوبی داریم و
همه با انگیزه آماده بازی هستیم .فجر تیم جوان و
دوندهای است و با تمام وجود بازی میکنند .بازی
راحتی در پیش نداریم و باید بازی خودمان را به
حریف دیکته کنیم .باید از فضاها به خوبی استفاده
کنیم .سرمربی پرســپولیس افزود :روز پرداخت
پول ،سرپرست باشگاه استعفا میدهد .برای تیمی
که پنج سال قهرمان شده این وضعیت دردناک
است و قابل تحمل نیست .کسی این مسائل را باور
نمیکند .تیمی که پنج سال قهرمان شده چرا باید
این وضعیت را داشته باشد؟ کسانی که تصمیمگیر
هستند باید توضیح دهند که چرا اینگونه است.
ما فقط حمایــت هواداران و غیــرت بازیکنان را
داشــتیم .اگر حمایت نبود تیم قهرمان نمیشد  .
بعد از مساوی برابر شهرخودرو هجمه زیادی علیه
ما ایجاد شــد .در پنج بازی آخر چهار برد و یک
مساوی داشتیم .تیمهای باالی جدول را شکست
دادیم .ارتش مجازی پیجهای فیک میسازند و
حمله میکنند .هواداران ما مراقب این هجمهها
باشند .ما به اندازه کافی مشکل داریم و نباید جو
داخلی خودمان را خراب کنیم .اگر دنبال موفقیت
هستیم فقط اتحاد به ما کمک میکند .از هواداران
میخواهم حمایتشان از ما را حفظ کنند چون تیم
از این حمایتها ضرر نخواهد کرد.

