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◾

شنبه  24اردیبهشت 1401

◾هافبک پرسپولیس غایب بازی با سپاهان
در آخرین تمرین پرسپوليس پیش از دیدار با سپاهان،
محمد شریفی هافبک میانی جــوان ایــن تیم دچار
آسیبدیدگی شد تا غایب قطعی سرخپوشان پیش
از اعــزام به سیرجان محسوب شود و از فهرست این
تیم خط خورد.
وحــیــد امــیــری دیــگــر بــازیــکــن ای ــن تــیــم هــم بــه دلیل
مصدومیت ،جدال با سپاهان را از دست داده است.

ستا
رگان ورزش

 12شوال1443

 14می 2022

سال سی و پنجم

◾

شماره 9805

◾جنگ سیتی و لیورپول برای هزارو600میلیارد تومان!
شاگردان گواردیوال در صورت برتری بر لیورپول و مسجل
شدن قهرمانیشان 44،میلیون پوند از لیگ جزیره پاداش
خواهند گرفت که بیش از هزارو 650میلیارد تومان است؛
این تیم پاداشی حدود هــزارو 575میلیارد تومان بدست
مـیآورد .جالب آنکه نوریچ که قعرنشین جدول است و
سقوطش به چمپیونشیپ قطعی شده هم 2/2میلیون
پوند حدود 82میلیارد تومان از لیگ جزیره دریافتی دارد.

◾

◾ایران در فینال جام جهانی هفت نفره

از مرحله نیمهنهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال
هفت نفره در شهر سالو در کشور اسپانیا ،تیمهای
ایران و برزیل به مصاف هم رفتند که در پایان ،تیم ایران
با نتیجه  4بر یک حریف قدرتمند خود را شکست داد
و گام به دیدار نهایی گذاشت.
شاگردان امین هللامانی باید در فینال روز یکشنبه به
مصاف برنده دیدار آمریکا و اوکراین بروند.

نادال

کالدرون

اسطوره اسپانیایی تنیس بار دیگر به این
نکته اشاره کرد که مصدومیتش مزمن
است و همین موضوع دوران ورزشیاش
را تحتتأثیر قرار داده « قرص
ضدالتهاب مصرف نکنم لنگ میشوم».

سرمربی آرژانتینی که یک نیم
فصل در پرسپولیس حضور داشت
و این تیم را به قهرمانی نیم فصل
لیگ نوزدهم رساند ،از سرمربیگری
در خورفکان از این تیم برکنار شد.

شهرخودرو با یار دوازدهم مقابل فوالد

جواد رستمزاده
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ب ــی ــســتوه ــف ــت ــم
رق ــابـ ـته ــای لیگ
ب ـ ــرت ـ ــر احـ ــتـ ــمـ ــاال
تکلیف قهرمانی
را تــا حــدود زی ــادی مشخص خواهد
کرد .استقالل میهمان فوالد است و
پرسپولیس میزبان سپاهان در کرمان.
هــر دو ب ــازی ب ــدون تماشاگر اســت و
استقالل با حفظ فاصله  6امتیازی
روحیه بهتری برای جهیدن به سمت
قهرمانی دارد .درواقع مدل امتیازگیری
آبیها با مجیدی به گونهای بــوده که
چارهای جز تسلیم شدن برای سرخها
باقی نمیگذارد.
آخرین باری که تیمی موفق شد بیشتر
از پرسپولیس امتیاز بگیرد ،به لیگ
چهاردهم بــرمـیگــردد کــه هفت تیم
باالتر از شاگردان حمید درخشان قرار
گرفتند و در صدر آنها سپاهان بود که
لیگ برتر را فتح کرد .پس از آن حتی
در فصلی که قرمزها جام را به استقالل
خــوزســتــان واگـ ــذار کــردنــد نیز هــر دو
تیم  57امتیازی بــودنــد تــا بــه شکلی
استثنایی و تاریخی 6 ،فصل متوالی
هیچ تیمی بیشتر از پرسپولیس امتیاز
نگیرد.
اما حاال اختالف  6امتیازی در فاصله
چهار هفته تا پایان موجب شــده تا
پرسپولیس در آستانه از دست دادن

فرهاد مجیدی هم البته که در دوئل
با نکونام شانس باالیی بــرای پیروزی
ندارد مگر اینکه تیمش باز همان تیم
ســخ ـتجــان تــمــام هــفــتـههــای پیش
باقی بماند.

کریم بنزما

فعال ًیک حریف تدارکاتی جور شد

«کانادا»
در فهرست بازیهای تیم ملی

◾

◾جان کندنهای شهرخودرو
اما در مشهد شهرخودرو در لبه پرتگاه
سقوط برای باقی ماندن مقابل پیکان
جان خواهد کند .شهرخودرو با وجود
افتضاح بودن نتایجش در این فصل
این شانس را داشته که رقبای باالتر از
خودش هم نتایج افتضاحی گرفتهاند.
نفت مسجدسلیمان و فجرسپاسی
در این فصل تنها کاری که کردند زنده
نگهداشتن امیدهای مشهدیها برای
حضور در لیگ بعد بــود .امــروز باید
منتظر بمانیم و ببینیم مشهد یها
بــرای حمایت از نمایندهشان سنگ
تمام خواهند گذاشت یا خیر؟

◾

◾برنامه بازیها
شنبه  24اردیبهشت
هوادار -فجرسپاسی18:00
نفت مسجدسلیمان -نساجی 19:30
آلومینیوم -صنعت نفت 19:30
مس -گلگهر 19:30
فوالد-استقالل19:45
شهرخودرو مشهد-پیکان20:00
ذوب آهن-تراکتور20:00
پرسپولیس-سپاهان21:50

دست پرسپولیس در پوست گردو

خبر
روز

ستاره فرانسوی موفق میشود برای
نخستین بار عنوان آقای گلی اللیگا را
بدست آورد .بنزما توانسته  27گل به ثمر
برساند و نزدیکترین تعقیبکنندهاش،
وینیسیوس توانسته  17بار گلزنی کند.

گزارش

نبردهای زرهی سرخابیها برای قهرمانی
این تاج و تخت  6ساله قرار گیرد .نکته
تلخ بــرای قرمزها ایــن خواهد بــود که
ایــن اتفاق بدست رقیب سنتی رقم
میخورد.
استقالل در کــنــار پرسپولیس حاال
سریعترین تیم  60امتیازی فوتبال
ایـــــران خ ــواه ــد بـ ــود و ش ــای ــد رکـ ــورد
بیشترین امتیاز در یک فصل ( )67را
هم بشکند و نخستین تیم 70امتیازی
لقب بگیرد.
برای پرسپولیس معجزه خواهد بود که
این اختالف  6امتیازی را جبران کند؛
پیروزی در چهار بازی و امید بستن به
تیمهایی که باید روند شکستناپذیری
آبیپوشان را از بین ببرند .پرسپولیس
بــا پــیــروزی مقابل تراکتور و سپاهان
فرصت دستیابی به این رکورد را خواهد
داش ــت و شــایــد معجزه بــزرگتــر در
انتظار قرمزها باشد؛ استقالل در این
هفتهها با تیمهای فوالد ،آلومینیوم،
م ــس رفــســنــجــان و نــفــت مسجد
سلیمان دیدار خواهد کرد که هر یک
به صورت جدا ،میتوانند مدعیان را
تسلیم کنند .اما برای قرمزها باالتر از
نتایج رقیب سنتی ،نتایج خودشان
خواهد بود که عــاوه بر فصل جاری،
شاید آینده باشگاه را هم دستخوش
تغییر کند .مثل همین بازی با سپاهان
که الکالسیکو تمام جنجالی ایــران و
نتایجش این هفته به حیثیت و صعود
هر دو تیم در جدول گره خورده است.

◾

◾کنارهگیری رئیس ایرانی دپارتمان فوتسال AFC
لغو مسابقات جام باشگاههای فوتسال آسیا در سال
 2022که به پیشنهاد کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی
 AFCوتأییدکمیتهاجراییکنفدراسیونفوتبالآسیاانجام
یزاده،
شد،انتقادهایبسیاریبهدنبالداشت.علیتارقل 
رئیس ایرانی دپارتمان فوتسال  AFCهم در اعتراض به
این تصمیم ،از سمت خود کنارهگیری کرد AFC .انصراف
اماراتازمیزبانیرادلیللغواینرقابتهاعنوانکرد.

سینا حسینی پس از کش و قوسهای فــراوان مبنی
بر نامشخص بودن برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال
در آستانه شروع رقابتهای جام جهانی قطر ،سرانجام
نام کانادا به عنوان نخستین حریف تدارکاتی تیم ملی

اعالم شد.
مسئوالن فدراسیون فوتبال بالفاصله پس از اینکه از طرف کاندایایی
موافقت اولیه را دریافت کردند خبر را به صورت رسمی اعالم کردند تا
شاید فشار منتقدان کاهش پیدا کند .طرف کانادایی هم موافقت خود
را با برگزاری این دیدار اعالم کرده اما در متن خبر خود آوردهاند قراردادی
بین این دو فدراسیون بابت این بازی به امضا نرسیده است.
با این حال به نظر میرسد شاگردان دراگان نیمه خرداد نخستین بازی
خود را در ونکوور برگزار خواهند کرد تا به این ترتیب آمادگی جسمانی
هر دو تیم در آستانه شروع مقدماتی جام جهانی تقویت شود.
قرار بود همزمان با اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کانادا حداقل یک
بــازی تدارکاتی دیگر نیز برگزار شــود ،اما فعال ًهیچ خبری از حریف
تدارکاتی جدید نیست بلکه به گفته احسان اصولی به دلیل مخالفت
دراگان برای بازی با نیوزلند برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی با این تیم
منتفی شده است.
اما اتفاق جالب اینجاست که برخی نزدیکان فدراسیون فوتبال مدعی
شدند همزمان با انجام مذاکرات با طرف کانادایی یک شرکت واسطه
برای اینکه از برگزاری این دو بازی سود 198هــزار دالری ببرد در حال
کارشکنی بوده اما پس از تعامل فدراسیون فوتبال ایران و کانادا و مذاکره
کتبی طرفین برای یکدیگر ،دالل ایرانی این شرکت کارگزاری از چرخه
تصمیمگیری خارج میشود و تنها مذاکرات از طریق امور بینالملل دو
فدراسیون پیگیری میشود.
با وجود این ،تیم ملی ایران در بین تیمهای راهیافته به مرحله پایانی
مسابقات کمترین بازی تدارکاتی را پیش از جام خواهد داشت ،مگر
اینکه تغییری در روند برنامهریزی و تعامل با دیگران انجام شود که این
اتفاق با اعالم خبر تأخیر در بازگشت دراگان اسکوچیچ به ایران کمی
بعید به نظر میرسد مگر اینکه معجزهای رخ دهد.
از طرفی دیگر تنشها و درگیریها در فدراسیون فوتبال به قدری افزایش
یافته که ممکن است به زودی تغییراتی در جریان برگزاری جلسه
مجمع شکل گیرد که اعضای هیئت رئیسه از سوی مجمع عزل شوند
آنگاه دیگر تمامی معادالت کنونی دچــار بههم ریختگی میشود و
بحران در فوتبال ملی وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

مبعلی در گفتوگو با قدس:

سد 700هزار دالری در راه بازگشت بیرانوند

بازی استقالل و فوالد فینال لیگ است

علیرضا بیرانوند ،دروازهبــان ملیپوش فوتبال کشورمان که به صورت قرضی به تیم بواویشتا
پرتغال رفته بود با پایان تمرینات این تیم از بواویشتا جدا شد.
درباره بیرانوند شایعههایی مطرح است مبنی براینکه او به پرسپولیس بازخواهد گشت ،اما از
آنجایی که بیرانوند به صورت قرضی به بواویشتا رفته بود و در اصل این دروازهبان بازیکن تیم
آنتورپ بلژیک به حساب میآید به همین دلیل باشگاه پرسپولیس برای جذب این دروازهبان با
باشگاه بلژیکی مذاکراتی انجام داده است.
باشگاه پرسپولیس در نامهای خواهان جذب بیرانوند شده اما باشگاه
بلژیکی مبلغ  700هــزار یــورو بــرای صــدور رضایتنامه ایــن دروازهب ــان
درخواست کرده که به نظر میرسد پرداخت چنین پولی از عهده باشگاه
پرسپولیس در شرایط فعلی خارج باشد.
با این همه بیرانوند روز یکشنبه هفته پیشرو به تهران بازخواهد گشت
و سپس با شروع تمرینات تیم ملی به اردوی این تیم خواهد رفت.
بیرانوند پس از بازی تدارکاتی با کانادا که در این کشور برگزار خواهد
شد به تمرینات تیم آنتورپ بلژیک بازخواهد گذشت تا احتماال ًآینده
او در این تیم بلژیکی رقم بخورد مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد .این در
حالی است که او دیروز در پیامی با پرتغالیها خداحافظی کرد
تا در ایــران همه در مــورد بازگشت او به پرسپولیس حرف
بزنند .بازگشتی که با توجه به آشفتگی دروازه سرخها در
فصل جاری و ضعف شدید دفاعی این تیم در بازیهای
حساس از نان شب هم واجبتر است .لک با وجود
شروع خوبی که در پرسپولیس داشت در ادامه راه با
اشتباهات و بینظمیهایش بالی جان این تیم شد تا
جایی که هواداران از او و فنایی به شدت شاکی شده و
خواهان بازگشت بیرانوند شدند .این درحالی است
که پس از جدایی رادوشویچ ،دروازه آبادانی جذب
شده هم اصال ًدر قوارههای قهرمان پنج دوره لیگ
برتر ظاهر نشد.

حمیدرضاعرب بازیکن سابق تیم ملی ،استقالل و فوالد را یکی از بازیهای جذاب این
فصل میداند .مبعلی درباره تقابل استقالل و فوالد در بازی امروز گفت« :جایگاه دو تیم
در جدول نشان میدهد یکی از تقابلهای جذاب میان استقالل و فوالد برگزار خواهد شد.
استقالل برای تثبیت صدرنشینی خود نیازمند امتیاز از فوالد است و فوالد هم به دنبال
اثبات بیشتر شایستگیهای خود است .دو تیم فوتبال جذابی را به نمایش خواهند گذاشت.
استقالل در صدر جدول است و فوالد نیز بهتازگی از لیگ قهرمانان آسیا بازگشته و تیم بسیار
استخوانداری محسوب میشود .امیدوارم جدا از حواشی احتمالی این بازی ،یکی از بازیهای
جذاب لیگ را به عنوان فینال برگزار کنند».
مبعلی دربــاره اینکه این دو تیم ازجمله بهترین تیمهای دفاعی لیگ برتر محسوب
میشوند ،توضیح داد« :بیتردید تیمی که از لحاظ دفاعی عملکرد
خوبی داشــتــه باشد در پــایــان فصل میتواند بــه کسب یک
جایگاه خوب مطمئن باشد .استقالل و فوالد جزو بهترین
تیمهای لیگ برتر محسوب میشوند و توانستند استحکام
قابلتوجهی به خط دفــاع خــود بدهند .امــا درهــرحــال دو
تیم از خط حمله خوبی هم سود میبرند و تحلیل من این
اســت که بــازی دو تیم قطعا ً گل خواهد داش ــت» .مبلعی
درباره اینکه شانس کدام تیم برای پیروزی در این بازی مهیج
بیشتر است ،گفت«:به نظر من شانس دو تیم یکسان است
و هر تیمی که بتواند از تک موقعیتها نهایت بهره را ببرد در این
بازی به پیروزی خواهد رسید .البته باید درصد قابلتوجهی
از احتماالت را به تساوی دو تیم اختصاص داد .جایگاه
دو تیم به گونهای است که احتمال دارد این بازی در
نهایت مساوی شود اما اگر استقالل بتواند فوالد
را شکست دهد بــرای رسیدن به جام قهرمانی
مسیرش بیش از هر زمان دیگری هموار میشود.
البته استقالل بازی سختی مقابل فوالد خواهد
داشت».

چشمی ،فصل
را از دست داد
زیر ذرهبین

تصویب قانون گلزده در خانه حریف

استقالل یک امتیاز دیگر
از پرسپولیس پیش افتاد

در اب ـتــدای لیگ بیست و یکم بــود کــه مدیران
فدراسیون فوتبال از قانون جدیدی برای بهکارگیری
تعیین رتبه تیمهای دارای امتیاز مساوی خبر
دادن ــد .پس از اینکه در لیگهای پایینتر و در
هفتههای انتهایی نتایج عجیب و پرگلی برای
صعود و سقوط تیمها بدست آمــد ،فدراسیون
فوتبال تصمیم گرفتبهجای درنظرگرفتن تفاضل
گل برای تعیین رتبه تیمهای همامتیاز ،از قانون
بازی رودررو استفاده کند.
اما نتایج استقالل و پرسپولیس بهعنوان تیمهای
مدعی کسب عنوان قهرمانی و کسب نتیجه
تساوی در دو بازی رفتوبرگشت سبب شد پای
این قانون جدیدبار دیگر به محافل فوتبالی کشور
باز شود .هواداران استقالل مدعی شدند در بازی
رودررو دست برتری دارند ،چراکه در شهرآوردی
که به میزبانی پرسپولیس برگزار شــده ،دو تیم
بهتساوی یک -یک رسیدهاند و شاگردان فرهاد
مجیدی بهدلیل گل زده در خانه حریف ،نسبت به
رقیب سنتی دارای برتری هستند.
اما این مسئله با اعتراض هــواداران پرسپولیس
و مدیران ایــن تیم مواجه شــد ،چراکه مسئوالن
فدراسیون شرایط پیشآمده را در قانون مصوبه
پیشبینی نکرده بودند و نامی از محاسبه گل زده
در خانه حریف به میان نیامده بــود .در روزهــای
گذشته سهیل مهدی بهعنوان مسئول برگزاری
مسابقات سازمان لیگ در گفتوگویی با برنامه
فوتبال برتر اعــام کــرد در ایــن زمینه به مــاده ۱۰
آییننامه بــرگــزاری مسابقات لیگ برتر استناد
میشود که در آنجا گل زده در خانه حریف نیز
مدنظرقرارگرفتهوبههمیندلیلاستقاللنسبت
به پرسپولیس دست برتری را دارد.
هــرچـنــد اطــاع ـیــه جــدیــد س ــازم ــان لـیــگ کمی
گنگ و نامفهوم به نظر میرسد اما نکته کلیدی
ایــن اطالعیه همان مــاده  ۱۰اســت که در صورت
برابری امتیازات و گلهای زده تیمها به آن رجوع
خواهد شد و در این زمینه در مقایسه وضعیت
سرخابیها ،ایــن استقالل اســت کــه وضعیت
بهتری نسبت به پرسپولیس دارد.
در نتیجه درصورتی که استقالل و پرسپولیس
در پایان لیگ دارای امتیاز یکسانی باشند ،این
شاگردان فرهاد مجیدی هستند که جام قهرمانی
یتــوان گفت
یبــرنــد .در واق ــع م ـ 
را ب ــاالی ســر م ـ 
آبیپوشان اکنون  1+6امتیاز از حریف سنتی خود
پیشهستند.

خبر
پیغام امیری به دراگان و یحیی

با قدرت برمیگردم!

وحید امیری با همان چهره خندان به پرسشها
در مورد مصدومیتش پاسخ میدهد و در جوابی
جالب میگوید در تشدید ایــن آسیبدیدگی
هیچکسی جز خودش مقصر نبوده است.
از همان ثانیههایی که تصاویر مربوط به خروج
این ستاره ملیپوش از آمبوالنس انتشار یافت،
شایعهها درباره او به باالترین حد ممکن رسید .از
احتمال دوری چندین ماهه از فوتبال تا شایعهای
نگرانکنندهتر مثل پــایــان دوران حــرف ـهای .هر
چه گذشت امــا شایعهها جــای خــود را به اخبار
دقیقتری داد .امیری قرار شد خود را به تیغ جراحان
بسپارد و پس از نتیجهبخش بودن این جراحی،
پزشک وی خبر از شــرایــط فــوقال ـع ـادهاش بــرای
بازگشت زودهنگامداد .ستاره پرسپولیس درباره
شایعههایی که درباره نحوه مصدومیتش شکل
گرفته بــود ،گفت« :از بــازی سوپرجام یک خرده
احساسدردکردماماشمامیدانیدفوتبالیستها
دوست دارند تحت هرشرایطی بازی کنند و من نفر
اولی که در اینباره مقصر میدانم ،خودم هستم.
شرایط سفر در کره جنوبی پرواز هشت ساعته بود
و آنجا هم بهخاطر اختالف زمانی خوابمان بههم
خــورد و موجب شد مصدومیتم تشدید شود.
به نظرم کسی جز خــودم مقصر نیست و باید
حرفهایگری بیشتری میداشتم» .بسطامپور،
پزشک وحید امیری وعــده داد از هشت هفته
بعدی امیری در میادین حضور خواهد داشت و
او حتما ًبه جام جهانی برسد.امیری هم با اشاره به
قدرت و تواناییهایش و البته انگیزه تجربه دوباره
حضور در این رقابتها یک پیغام مشخص را به
یحیی گلمحمدی و دراگان اسکوچیچ داد« :من
خیلی زود برمیگردم ،روی من حساب کنید»

مدافع استقالل
به دلیل کشیدگی
همسترینگ ،عالوه
بر دیدار برابر فوالد
به نظر میرسد ادامه
فصل را نیز از دست
داده است.
با توج ه به اینکه
رقابتهای لیگ
برتر در تاریخ
هفتم خرداد به
پایان میرسد و نیاز
دوهفتهای چشمی
برای استراحت،
به نظر میرسد
این بازیکن قادر به
همراهی استقالل
در چهار دیدار
باقیمانده لیگ برتر
نخواهد بود و این
بدترین خبر ممکن
برای فرهاد مجیدی
و هواداران استقالل
است.
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در حاشيه

کاپجام
جهانی
بهایرانمیآید
براساس اعالم فیفا قرار
است کاپ ویژه جام
جهانی در  ۵۱کشور و
نقطه دنیا به نمایش
در بیاید و برای اولین
بار ،این کاپ به هر ۳۲
کشور حاضر در جام
جهانی  ۲۰۲۲از جمله
ایران برده خواهد شد
«کاکا» و «ایکر
کاسیاس» سفیران
شرکت اسپانسر فیفا
برای نمایش کاپ
جام جهانی در نقاط
مختلف دنیا هستند.

