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پنجشنبه  ۲۹اردیبهشت 1401

◾

◾باشگاه پرسپولیس :تغییری در کادر فنی نداریم
در پی شایعات ف ــراوان درب ــاره تغییرات در کــادر فنی
پرسپولیس ،ایــن باشگاه با صــدور اطالعیهای اعالم
کــرد« :در جلسه مدیرعامل باشگاه با سرمربی تیم
پرسپولیس ،هیچ صحبتی درباره تغییرات در اعضای
کــادر فنی مطرح نشده است و در این جلسه تنها به
بررسی عملکرد تیم و بازیهای پیش رو تا پایان فصل
پرداخته شد.هواداران به این حواشی توجه نکنند»

 ۱۷شوال1443

 ۱۹می 2022

سال سی و پنجم

◾

◾ایران-آرژانتین 15 ،تیر
تیم ملی فوتسال که قرار بود در راستای آمادهسازی برای
مسابقات جام ملت های آسیا دو دیدار دوستانه را در
کشور آرژانتین برگزار کند ،زمان برگزاری این دو دیدار
دوستانه را مشخص کرد .به این ترتیب شاگردان وحید
شمسایی در تاریخهای  ۱۵و  ۱۷تیر  ۱۴۰۱در آرژانتین دو
دیدار دوستانه را با این کشور برگزار خواهند کرد تا آماده
حضور در جام ملتهای آسیا شوند.

پائولو دیباال

◾

◾ابهام درباره آینده«سیلوا»
تنها بازیکن خارجی استقالل که قــراردادش در پایان
فصل جاری با آبی پوشان به اتمام خواهد رسید رافائل
سیلواست کــه بعد از جــدایــی یــزدانــی و مرادمند به
استقالل پیوست و خیلی خوب توانست خأل مدافعان
جدا شده را پر کند .مدیران باشگاه استقالل تمایل دارند
قرارداد سیلوا را هم برای فصل بعد تمدید کرده که البته
این موضوع هنوز محقق نشده است.

جوردن هندرسون

سرمربی رم امیدوار است بتواند
پائولو دیباال را برای پیوستن به
این تیم متقاعد کند .این بازیکن
میتواند به صورت رایگان از این
تیم جدا شده و به رم برود.

ستا
رگان ورزش

شماره ۹۸۱۰

سینا حسینی
پـ ــس از رون ــم ــای ــی
از ق ــه ــرم ــان لیگ
بــرتــر حــاال نــوبــت به
رونمایی از تیمهای
ســقــوط کننده این
دوره از بازیها رسیده اســت .هرچند
روی کاغذ در مقطع کنونی تیمهای
فجر شهید سپاسی و شهرخودرو در
معرض سقوط قــرار دارنــد و تیم نفت
مسجد سلیمان بــه واســطــه امتیاز
بیشتر نسبت بــه ایــن تیم از شرایط
بهتری بــرخــوردار است اما به نظر می
آید اگر در هر دو بازی تیم های پانزدهم
و شانزدهم جدول معجزه ای رخ دهد
امید به اردوگاه آنها باز خواهد گشت
و مــعــادالت موجود در جــدول به کلی
تغییر خواهد کرد.شهرخودرو که هفته
گذشته در خانه برابر پیکان متوقف
شد باید در اصفهان به مصاف سپاهان
برود،تیمیکهنیازمبرمیبهامتیازکامل
این دیــدار دارد تا بتواند از پرسپولیس
سبقت بگیرد و شانس نایب قهرمانی
در رقابت هــای لیگ برتر را بــرای خود
زنده نگه دارد .شهرخودروییها اگر در
این بازی خارج از خانه بتوانند با قدرت
ظاهر شوند میتوانند بازیهای بعدی
خود را نیز به رقابتهای سرنوشت ساز

تبدیل کنند در غیر این صورت شاگردان
سید عباسی به عنوان نخستین تیم
سقوطکننده به مسابقات لیگ دسته
یک لقب خواهند گرفت و دو بازی آخر
آنهــا در لیگ برتر برابر پرسپولیس و
فوالد به دیدار تشریفاتی تبدیل خواهد
شد.
دیگر دی ــدار حساس ام ــروز رویــارویــی
سرآسیایی و تارتار در شیراز است.تارتار
که هفته گذشته در یک دیدار جنجالی
امتیاز از دست داد نیز به شدت مترصد
کسب امتیاز از این بازی سرنوشت ساز
است .اگر فجر در بازی امروز خود به سه
امتیاز کامل این بازی دست پیدا کند
آنگاه می تواند مجموع امتیازهای خود
را به نفت مسجد سلیمان برساند و
امیدوارباشندگلگهرباشکستنفت
مسجد سلیمان کمک بزرگی به آنها
کند تا همچنان شانس بقا در لیگ برتر
را داشته باشند.
در ســیــرجــان هــم داســتــان بــه همین
مــنــوال اس ــت ،دوئ ــل شــاگــردان رضا
مــهــاجــری ب ــا بــازیــکــنــان گ ــل گــهــر از
حساسیت بسیار زی ــادی بــرخــوردار
اسـ ــت ،نــفــت مــســجــد ســلــیــمــان که
نسبت به دو نامزد دیگر سقوط به لیگ
یک امتیاز بیشتری دارد در اندیشه
کسب امتیاز کامل از این بازی بیرون

پنجشنبه  29اردیبهشت
تراکتور-پرسپولیس ساعت 19:00
سپاهان-شهرخودرو ساعت 19:30
پیکان-فوالد ساعت20:00
گ ــل گــهــرســیــرجــان-نــفــت مسجد
سلیمان ساعت 20:00
صنعت نفت آبادان-مس رفسنجان
ساعت 21:00
استقالل-آلومینیوم ساعت 21:15
فجر سپاسی-ذوب آهن ساعت 21:30

«ام تی ناین»

مهاجم بوشهری پورتو فصل فــوقالـعــادهای را
پشت سر گذاشت .او توانست با  ۲۰گل و ۱۳
پاس گل ،نقش بزرگی در قهرمانی تیم سرجیو
کونسیسائو داش ـتــه بــاشــد .بــر اسـ ــاس آمــار
بدستآمده ،مهدی طارمی در ایــن فصل ۸۳
شوت به سمت دروازهها زد ۵۰،مرتبه برای گلزنی
تالش کرد و ۶پنالتی خود را نیز به گل تبدیل کرد.
مهدیطارمیپسازفصلدرخشانیکهدرلیگ
پرتغال داشت ،با شرکت بزرگ آدیداس قرارداد
همکاری امضا کرد.این خبری بود که چند ماه
پیش توسط آدیــداس و بهصورت رسمی اعالم
شــد .برند معروف تولید البسه ،کفش و توپ
ورزشی که با بزرگترین تیمهای باشگاهی و ملی
جهان و همچنین فوقستارههای معروف دنیای
فوتبال همکاری میکند ،با طارمی نیز وارد یک
قرارداد کاری شد.
مدتی پیش نخستین تصاویری که از طارمی با
برند آدیداس منتشر شد ،او را با توپ و لباسهای
اینشرکتنشانمیداد.بازیکنایرانیکهپساز
فصلدرخشانشدرپورتو،توانستهبوددرفوتبال
پرتغال آقایی کند ،شرایطی را برای خودش
مهیا کرد تا شرکت آلمانی و چندملیتی
آدیــداس با او ق ـرارداد همکاری امضا
کند.
حاالوپسازپایانفصللیگپرتغال
کهباقهرمانیپورتوهمراهبود،آدیداس
از جدیدترین تصاویر مهدی طارمی

خداداد عزیزی:

از خانه اســت تــا بــه واســطــه آن عدد
امتیازهای بدست آمده خود را به 23
برساند ،اگــر ایــن اتفاق رخ دهــد و دو
تیم دیگر ناکام بمانند تا حدود بسیار
زیــادی این تیم بابت بقا در لیگ برتر
مطمئن خواهد شد.
مهاجری به واسطه اتفاقاتی که سه
فصل پیش در دوره حضور سرآسیایی
در تیم پــدیــده رق ــم خ ــورد کــه باعث
برکناری او از این تیم شد تا یحیی گل
محمدی جای او را بگیرد از سرمربی
فجرسپاسی کینه به دل دارد و امیدوار
اســت با پــیــروزی در بــازی امــروز برابر
گلگهر با یک تیر دو نشان را بزند و
سند سقوط شهرخودرو و فجر را امضا
کند تا به این ترتیب انتقام سختی از
آنها بگیرد.

برندی که طارمی برای خودش ثبت کرده

با لباس ،کفش و توپ این شرکت رونمایی کرده
اســت .نکته جالب در خصوص طــارمــی ،درج
مخفف نام و شماره این بازیکن روی استوکهای
این بازیکن است .جایی که شرکت آدیداس برای
مهاجمبوشهریپورتوعبارت MT9رادرجکردهتا
طارمینیزهمچونبازیکنانمطرحوبزرگدنیای
فوتبالدارایبرندمخصوصخودشباشد.
این مخفف نام و شماره بازیکنان ،یادآور بزرگان
دنیای فوتبال همچون کریستیانو رونالدو با برند
 CR7یالیونلمسیبامخففنام LM10ویاسایر
بزرگاندنیایفوتبالاستو
حاال طارمی نیز توانسته
اس ــت بــرنــد مخصوص
خـ ـ ــود را در ش ــرک ــت
آدیداسبهثبتبرساند.

بایرن مونیخ با جذب دمبله میخواهد
انتقام پیوستن لواندوفسکی به بارسلونا
را بگیرد.قرارداد او با بارسلونا تابستان
به اتمام خواهد رسید و باواریاییها
میخواهند او را به مونیخ ببرند.

زیر ذره بین

گپ

تسویه حساب لب مرز

میتوانیم آمریکا را
برای دومین بار شکست دهیم

مهاجم اسبق تیم ملی با اشاره به کار سخت شاگردان
دراگان اسکوچیچ مدعی شد آنها باید تمام توان خود
را روی دیدار با انگلیس بگذارند و با کسب نتیجه در این
جدال در نهایت شانس صعود خود را افزایش دهند.
«اگر به انگلیس در بازی اول ببازیم کارمان خیلی سخت خواهد شد .در
این مدت باقیمانده تا جام جهانی وقت داریم در دیدارهای تدارکاتی و
تمرینات روی خط دفاعی ،عملکرد دفاعی و پوشش فضاها کار کنیم.با
اینکه آمریکا تیم خوبی دارد به نظرم میتوانیم برای دومین بار آمریکا
را در جام جهانی شکست بدهیم».
وی با دفاع از همتیمی سابق خود در کادرفنی تیم ملی در خصوص
مــاجــرای دریافتی کریم باقری گفت :برانکو ،یحیی و اسکوچیچ
خواستند که کریم باقری کنار تیمشان باشد .تیم ملی با بودن
باقری و بقیه کادرفنی نتیجه گرفته است .یک سؤال دارم از کسانی
که چنین صحبتهایی را مطرح میکنند .کریم باقری هر بازی
 100میلیون تومان دریافت میکند که در  9بازی  900میلیون تومان
میشود .ویلموتس چقدر گرفت و چه کار برای فوتبال ما انجام داد؟
استراماچونی چقدر از ما طلبکار است؟ شفر چقدر گرفته؟ پسر
شفر چقدر گرفته؟ این همه لیست عجیب و غریب با دریافتیهای
عجیب و غریب است.
وی با انتقاد از هجمههای شکل گرفته میگوید :صعود تیم ملی به جام
جهانی ارزش بسیار باالتری از این حرفها دارد .ما فقط از رفتن به جام
اصال ًمیگویم کریم
جهانی مبلغ  11یا  12میلیون دالر از فیفا میگیریم .
در کادرفنی ما  10درصد تأثیرگذار بوده است .اگر بخواهیم  10درصد
از  12میلیون دالر را به او بدهیم ،چقدر میشود؟ به خدا این حرفها
خندهدار است.
عزیزی درباره پیشنهاد حضور در شهرخودرو در سه بازی باقیمانده این
تیم در این فصل گفت :با این باشگاه صحبت کردم؛ اما هنوز توافقی
نکردیم .آنها پیشنهادشان را مطرح کردند و من هم پیشنهاد خودم
را گفتم؛ منتها هنوز توافقی نشده است.
مهاجم اسبق تیم ملی درباره قهرمانی آبیپوشان در این فصل گفت:
امسال همه اتفاقات لیگ طوری رقم خورد که این تیم قهرمان شد.
البته استقالل واقعا ًبا شایستگی قهرمان شد .تیمی بود که خیلی کم
گل خورد .به نظرم آنها در یارگیری خیلی موفق عمل کردند .به ویژه در
جذب بازیکنان خارجی .پرسپولیس هم پرسپولیس همیشگی نبود
و امتیازاتی را از دست داد که سبب شد شانس قهرمانی این تیم از
دست برود.

حسن یزدانی در کنار بزرگان کشتی جاودانه میشود؟

پلنگ جویبار در کمین هشتمین مدال پیاپی
حسن یزدانی این روزها خود را برای مسابقات
جهانی آماده میکند.
ســال گذشته یک ســال پرفشار بــرای ستاره
کشتی ایـ ـران بــود؛ حسن یــزدانــی ،ابـتــدا در
المپیکتوکیوبهنایبقهرمانیرسیدتابایک
طال و یک نقره المپیک ،در کنار پرافتخارترین
ورزشکاران ایران در تاریخ این فستیوال قرار
بگیرد.یزدانی یکماه بعد ،در اسلو نروژ دیوید
تیلور آمریکایی را شکست داد تــا انتقام
المپیک و شکستهای قبلی را بگیرد و به
طــای جهان بوسه
بزند.
مرد هفت مداله
ایـ ـ ـ ـران پـ ــس از
آن ،م ــد ت ــی
استراحت کرد
و تمام تمرکزش را

خبر
روز

عثمان دمبله

کاپیتان لیورپول ،پس از پیروزی برابر
ساوتهمپتون درباره منچسترسیتی
گفت «:اگر خانه باشم شاید بازی آنها
را ببینم اما ترجیح میدهم تلویزیون را
روی شبکه مربوط به کودکان قرار دهم».

آخرینفرصتهایشهرخودرو

◾

◾امارات هم میزبانی جام ملتها را رد کرد
قــرار بود که چین جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳را برگزار
کند امــا چینیها بــه خــاطــر ویـ ــروس کــرونــا انــصــراف
دادند.میزبانی این بازیها به امارات پیشنهاد شد اما
مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور پیشنهاد را رد
کردند؛ چرا که امارات میزبان دوره قبلی جام ملتهای
آسیا بود.پیش از این هم عربستان درخواست میزبانی
این رقابتها را رد کرد.

روی تمرینات گــذاشــت و ایــن روزه ــا آمــاده
مـیشــود تــا بــا قهرمانی در چرخه انتخابی
تیمهای ملی ،دوبــاره عازم مسابقات جهانی
شود .پیش از این پیشبینی میشد یزدانی
همبهبازیهایآسیاییوهممسابقاتجهانی
بــرود که با توجه به لغو بازیهای آسیایی در
چین ،حاال یزدانی نگاه خود را به مسابقات
جهانی معطوف کرده؛ مسابقاتی که میتواند
ی ایران سنجاق
او را برای همیشه به تاریخ کشت 
کند .قهرمان جهان در وزن۸۶کیلوگرم ،از سال
 ۲۰۱۵در همه مسابقات بزرگساالن حضور
داشته که ماحصل آن هفت مدال رنگارنگ
جهان و المپیک ،شامل سه طال ،یکنقره و
یکبرنز جهان ،یکطال و یکنقره المپیک،
و مدالهای قاره ای بوده؛ حاال ستاره جویباری
آمــاده است تاهشتمین مدال پیاپی خود از
میادین جهانی و المپیک را بگیرد و در مسیر
ثبت رکوردی تاریخی قدم بــردارد .رکوردی که
میتواند در آینده او را باالتر از بزرگانی مانند
موحد ،حبیبی و سوریان قرار دهد.
یزدانی در آخرین مرحله از چرخه انتخابی
تیمهای ملی کشتی خواهد گرفت و احتماال ً
با رقبایی همچون محسن مصطفوی قهرمان
کشور،علیرضاکریمیکهبهتازگیبهاینوزن
برگشته و عزتهللا اکبری رو در رو میشود
که باید دید میتواند دوباره دوبنده تیم ملی
را بر تن کند و رکورد خود را ارتقا دهد؟

با حمیدکامل موفقترین مربی
ردههای پایه فوتبال کشور

مسئوالن برای آینده ورزش
وارد گود شوند

حمیدرضا خداشناس تیم فوتبال نوجوانان
زیر  16سال فوالد مشهد شنبه گذشته در قزوین
با غلبه بر نماینده این شهر موفق شد به لیگ
برتر صعود کند تا شاهد صعود سه رده سنی
پایه این تیم به لیگ برتر باشیم که خود در رده
پایه یک رکــورد به حساب میآید .در روزهــای
رکود ورزش قهرمانی خبر موفقیتهای نماینده
پایه استان بارقههایی از امید را زنده کرده است.
با حمید کامل سرمربی فوالد مشهد که دارای
مدرک  Bآسیاست و تاکنون بیش از  70عنوان
در ردههای مختلف پایه بدست آورده همکالم
شدیم.

صیادمنش
بهترین بازیکن
هال سیتی شد

صفحه توییتری
باشگاه هالسیتی
 9روز پیش با معرفی
چهار بازیکن تیم
فوتبال این باشگاه،
از کاربران خود
خواست تا به بهترین
بازیکن تیم هال
سیتی در ماه آوریل
رأی بدهند .اللهیار
صیادمنش که یکی
از این نامزدها بود،
گوی سبقت را از
جاکوب گریوز،
ریچارد اسمالوود
و لویس پاتر ربود و
بهترین بازیکن هال
سیتی در آوریل سال
 2022لقب گرفت.

◾

◾شرایط و سختیهای تیمداری در فوتبال پایه
متأسفانه نبود زیر ساختهای الزم در فوتبال
این شهر مانع موفقیتهای متناوب و رسیدن
به جایگاه واقعی فوتبال پایه استان در کشور
است .حضور حسین بادامکی بهعنوان یکی از
افتخارات فوتبال خراسان در رأس هیئت فوتبال
این شهر میتواند کمک خوبی باشد ولی نبود
زمین چمن ،خوابگاه مناسب ،نبود اسپانسر
 ،بازیکنان پولی موانع رشد فوتبال پایه است.

◾

◾رمز موفقیت فوالد مشهد
همدلی و وفــاق مدیریت باشگاه ،کــادر فنی،
بازیکنان و خــانــوادههــای حاضر در مجموعه
فوالد و تداوم کار و حضور متناوب در مسابقات
ردههای مختلف سنی فوتبال پایه  ،تمرینات به
روز و منظم ،تعامل با دیگر باشگاههای مشهد
و شهرستانی از مهمترین دالیــل موفقیتمان
است.انگیزه صعود یک بازیکن که در رده سنی
زیر  ۱۳سال باشگاه حضور یافته برای حضور در
تیمهای ردههای سنی باالتر باشگاه به ما کمک
میکند که در همه رده ها رقابت تنگاتنگی بین
بازیکنان داشتهباشیم و عــدالــت در ایــن کار
سختترین کار ما نیز هست ،ما برای ارتقای این
بازیکنانی تعاملی هم با باشگاههای حاضر در
ردههای جوانان ،امید و بزرگساالن کشور داریم
تا بتوانیم بازیکنانی که به ایــن ردههــای سنی
میرسند و بهدنبال بستری مناسب برای حضور
در سطح اول فوتبال کشور هستند را به صورت
رایگان ترانسفر کنیم و تاکنون بازیکنان زیادی را
به فوتبال کشور معرفی کردهایم.

◾

◾مصائب استعدادهای شهرستانی

با توجه به اینکه با تیمهای شهرستانی تعامل
خوبی داریم درنتیجه درخواست حضور در این
باشگاه از سوی بازیکنان شهرستانی زیاد است،
اما نبود خوابگاه ،مشکالت تغذیه ،مدیریت
رفــت و آمــد و مدیریت اوقــات بیکاری ایــن رده
سنی بسیار سخت است و ما نمیتوانیم همه
آنها را جذب کنیم.

◾

◾انتظار از مسئوالن ورزش استان

خــوشــبــخــتــانــه مــســئــوالن فــوتــبــال شــهــرمــان
بهخصوص هیئت فوتبال اســتــان و محسن
حیدری دبیر این هیئت که در این موفقیتها
نقشی انکار ناپذیر داشته و دارن ــد ،کامال ًبه
مشکالت واقــف هستند ودرراه موفقیت ما
کنارمان بودند .ولی حل بیشتر مشکالت فوتبال
پایه از حد توان آنها خارج است و باید مدیریت
شهری ورود کند.
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ورزش

در حاشيه

بیرانوند
سربازاست؟
افزون بر مبلغ
رضایتنامه یک
سؤال مبهم پیش روی
مسئوالن پرسپولیس
قرار دارد و آن مسئله
خدمت سربازی
بیرانوند است .هنوز
اطالعات دقیقی از
وضعیت خدمت وی
وجود ندارد تا جایی که
برخی باور دارند او تا
امروز از معافیت موقت
ورزشکاران استفاده
کرده است .علیرضا
بیرانوند اکنون  ۲۹سال
و ۷ماه و  ۲۹روز سن دارد
و تا پایان شهریورماه
سال جاری  ۳۰سال او
تمام خواهد شد .پایان
 ۳۰سالگی بیرانوند
میتواند به معنای
پایان استفاده وی از
معافیت ورزشکاری
باشد .آن زمان است
که وی  ۴۵روز بعد از
آغاز رقابتهای لیگ
بیست و دوم فوتبال
باید پرسپولیس را به
مقصد یک تیم نظامی
ترک کند.

