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◾

◾تیم والیبال پیکان ایران قهرمان آسیا شد
دیدار فینال رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا
عصر دیروز بین تیمهای پیکان ایران و سانتوری ژاپن در
سالن  ۱۲هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد
که در پایان نماینده ایران موفق شد  ۳بر  ۲حریف خود
را شکست دهد و جام را در تهران نگه دارد .شهداب
یزد دیگر نماینده کشورمان به مقام سوم این رقابتها
دست یافت.
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سال سی و پنجم

◾

شماره 9811

◾ستاره سپاهان فصل را از دست داد
محمدرضا حسینی هافبک سپاهان در جریان دیدار
مقابل شهرخودرو که با برتری  -3صفر شاگردان محرم
نویدکیا خاتمه یافت ،با مصدومیت مواجه شد که
در ادامه به خروج وی از استادیوم با آمبوالنس همراه
شد.احتماال ًحسینی در دو بازی آخر همراه سپاهان
نخواهد بود.تیم سپاهان برای جایگاه دومی جدول ،در
دو بازی آتی تالش می کند.

◾

◾سوپرجام در ابتدای لیگ ۲۲
سهیل مهدی،رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان
لیگ تاریخ برگزاری سوپرجام را اعــام کرد«:با توجه
به اینکه ایام سوگواری محرم دقیقا ًدر نیمه مردادماه
به پایان میرسد ،تالش بر شــروع لیگ پس از همین
مناسبت است .او در ادامه در خصوص تاریخ سوپرجام
عنوان کرد برنامهریزی سازمان لیگ بر این است که این
مسابقه در شروع فصل آینده برگزار شود.

مارکو روزه

ستا
رگان ورزش

فرانکی دی یونگ

در ضیافت شام بارسا ،یکی از
بازیکنانی که با وی خداحافظی
شد ،فرانکی دی یونگ بود .ستاره
هلندی بارسا برای کمک به شرایط
مالی بد بارسا از این تیم میرود.

دورتموند اعالم کرد پس از جلسه
هیئت مدیره به این نتیجه رسیده
که با مارکو روزه قطع همکاری
شود .او پس از تنها یک فصل
حضور در دورتموند برکنار شد.

سؤال مهم پس از جنجال بازی تراکتور  -پرسپولیس

سینا حسینی
مـ ـ ــدیـ ـ ــران ورزش
ایــران بـهویــژه حــوزه
فوتبال در سالهای
اخـ ـ ـ ــیـ ـ ـ ــر ب ــخ ــش
عــمــدهای از بودجه
مــوجــود در سیستم ورزش را صرف
امور فرهنگی کردند و مدعی بودند با
سیاستگذاریهای تأثیرگذار ،فرهنگ
حاکم بر فضاهای ورزشی را در جهت
درست هدایت کردند.
همزمان با این اتفاق آنهــا سناریوی
آمادگی میزبانی از رویدادهای بزرگ
نظیر جــام جهانی را مطرح کردند تا
بــه ایــن واســطــه شــوی تبلیغاتی خود
را به شکل کامل به اجرا درآورنــد ،اما
در واقــعــیــت نــه خــبــری از پیشرفت
زیرساختهای سختافزاری بوده ،نه
فرهنگسازی ایدهآل.
اتفاقات غیر قابل توصیف ورزشگاه
تبریز در جریان بــازی تراکتورسازی و
پرسپولیس نشان داد مدیریت حاکم
بر فدراسیون فوتبال قدرت الزم برای
اداره یک بازی معمولی را ندارد.
اگر در جریان این بازی همانند دیدار
فینال جــام حذفی میان استقالل و
خونه به خونه بابل در خرمشهر یک
نفر بینایی خود را به دلیل پرتاب سنگ

برقراری امنیت و نظم است تا سالمت
روحی و روانی بازیکنان ،عوامل برگزاری
مسابقه و ه ــواداران تأمین شــود ،اما
تصاویر تلویزیونی مخابره شده از این
بــازی مایه سرشکستگی و آبروریزی
بینالمللی برای فوتبال و ورزش ایران
بود!
و تــأمــل بــرانــگــیــزتــر ایــنــجــاســت که
مسئوالن برگزارکننده ایــن دیــدار به
جـ ــای پ ــذی ــرش اشــتــبــاهــات خـ ــود و
عذرخواهی از مــردم حــاال در جایگاه
مــدعــی بیانیه ص ــادر میکنند تــا به
ایــن ترتیب تقصیر را از گ ــردن خود
بــه گــردن دیــگــری بیندازند .البته که
به همان انــدازه که برخی بازیکنان و
مربیان میزبان و میهمان در جریان
این بازی سعی در برقراری آرامش در
استادیوم داشتند و تالش میکردند
سکوها را آرام کنند ،افرادی نظیر امید
عالیشاه بازیکن پرسپولیس به واسطه
اخــتــافــات قــدیــمــی ،بنزین بــر آتش
فتنه ریخت و با پرتاب متقابل سنگ
بــه سمت سکوها فضا را بــه شدت
ملتهب کرد.
آی ــا وق ــت آن نــرســیــده یــک ب ــار بــرای
هــمــیــشــه بـ ــه ای ـ ــن ن ــاب ــس ــام ــان ــی و
ناهنجاریهای موجود در حوزه فوتبال
پایان دهیم.

اعتراف سرمربی شهرخودرو

میلیونها سال نوری از رقبا دوریم
پ ــس از بــاخــت س ــه گــلــه ش ــه ــرخ ــودرو در
اصفهان مقابل سپاهان ،داوود سیدعباسی
سرمربی تیم مشهدی گفت :امروز حریفان
مستقیم مــا بـ ــرای مــانــدن در لــیــگ برتر
شکست خ ــوردن ــد ،ام ــا فــعــا ًبــزرگتــریــن
مشکل از خود تیم ماست؛ از روزی که من
به این تیم آمدم ،امروز بدترین بازیمان را
انجام دادیم.
سیدعباسی بــا تمجید از سپاهان گفت:
وقتی جلو تیمی مثل سپاهان بازی میکنید،
باید تمام  90دقیقه حواستان باشد؛ چرا
که تاپترین و بهترین بازیکنان ایران در
سپاهان بــازی میکنند؛ به نظر من تیم
سپاهان در این فصل شایسته بود که تا
هفته پایانی در کورس قهرمانی بجنگد.
زورمان به تیم سپاهان نرسید و باید
ایــن واقعیت را بپذیریم ،چون
اگــر بخواهیم ایــن شکست را
توجیه کنیم کــار خودمان را
سخت میکنیم؛ زیرا اصال ً
هیچ چیز مــا بــا سپاهان
قابل مقایسه نبود.
س ــی ــدع ــب ــاس ــی درب ـ ـ ــاره
تضعیف ش ــدن تیمش
نسبت به فصول گذشته
گفت :من از اول فصل در
این تیم نبودم و در جریان

اتفاقاتی که در نیمفصل اول افتاده بود قرار
نداشتم؛ اگــر به گذشته برگردیم میبینیم
که چه اتفاقاتی برای این تیم افتاده و روشن
اســت بــرای همه و کارشناسان باید بررسی
کنند.
وی در پاسخ بــه فــشــاری کــه تیمش مقابل
سپاهان و استقالل متحمل شد ،گفت :من
فکر میکنم کــه مــا مقابل سپاهان بیشتر
اذیــت شدیم؛ تیم ما اصــا ًباالنس نیست،
اگر نگاهی به ترکیب تیم ما بیندازید برخی
بازیکنان مــا اگــر روز خوبشان
ن ــب ــاش ــد ،خــیــلــی ب ــه مشکل
میخوریم و این طور نیست
کــه سریع بتوانیم جایگزین
کنیم .ایــن مــوضــوع کــار مــا را
سخت میکند ،چون بازیها
هم پرفشار است.
سیدعباسی در بخش پایانی
صحبتهایش گفت :شرایط
مــا بــا هیچ تیم لیگ برتری
قابل مقایسه نیست؛ واقعا ً
شــهــرخــودرو میلیونها
س ـ ــال ن ـ ـ ــوری بـ ــا یــک
شرایط نرمال با همه
تیمها فاصله دارد .با
سپاهان بیشتر و بقیه تیمها
این فاصله کمتر بوده است.

باشگاه آلتای اسپور هنوز مطالبات محمد نادری مدافع
ایــران ـیاش را پــرداخــت نکرده و ایــن بازیکن میتواند
قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کند و به استقالل
برگردد.محمد نادری مبلغ  188هزار یورو از باشگاه آلتای
اسپور طلبکار اســت .نــادری تابستان گذشته پس از
جدایی از استقالل راهی آلتای اسپور و شاگرد مصطفی
دنیزلی در سوپر لیگ ترکیه شد.

ردهبندی باشگاههای فوتبال جهان

بارسا باارزشتر از رئال و بایرن

فوربس رده بندی جدید ۲۰باشگاه فوتبال با ارزش جهان را
منتشرکرد.
به نقل از استار ،مجله فوربس رده بندی جدید  ۲۰باشگاه
فوتبالباارزشجهانرامنتشرکرد.گزارشیکهنشانمیدهد
پس از شروع دوباره فعالیت فوتبال بعد از همه گیری کرونا ،تیم ها در کسب
درآمدروندصعودیداشتند.تحلیلهاحاکیازآناستفعالیتهایتیمهای
باشگاهیدرجهانبهبودیافتهاستوباشگاههانسبتبهدوسالگذشته
کههمهگیریاعالمشد ۳۰درصدرشدمالیداشتهاند.درواقعشیوعویروس
کرونادرجهانباعثشدبسیاریازباشگاههایورزشیوبهخصوصفوتبال
باکاهشدرآمدهایخودمواجهشوندوحاالرفتهرفتهباشگاههادرپیجبران
اینضررهاهستند.
فوربس،بارسلونارادررتبهاولردهبندیخودمنتشرکردکهارزشآن ۴میلیارد
و ۷۶۰میلیوندالراست.آبیواناریهایکاتاالنهمچنانازرقیبخود،رئال
مادرید که با ارزش  ۴میلیارد و  ۷۵۰میلیون دالر در رده دوم قرار دارد پیشی
گرفتند و در صدر قرار دارند .این در حالی است که سران باشگاه بارسلونا
طی جلسهای اعالم کردند میزان درآمدهای این باشگاه در فصل ۲۰۲۰-۲۱با
کاهش ۲۶درصدی ،به ارزش ۲۲۴میلیون یورو روبهرو شده است.
ویروسکرونابیشترینضربهمالیرابهباشگاههایبزرگوپرتماشاگراروپااز
جملهبارسلوناورئالمادریدواردکردهاست.گفتهمیشودباشگاهمادریدی
نیزتاپایانفصلقبلمبلغ ۱۶۰میلیونیوروضررمالیدید.ایندرحالیاست
کهدیگرباشگاههایبزرگاسپانیانظیراتلتیکومادریدووالنسیانیزبهترتیب
باضررهایمالی ۱۱۰و ۸۰میلیونیوروییمواجهشدهاند.
نکته جالب جایگاه پــاری سن ژرمــن در این رده بندی اســت .تیمی که در
تابستان  ۲۰۲۱اروپا در بازار نقل و انتقاالت حسابی ولخرجی کرد و بهترین
بازیکن جهان یعنی لئو مسی را به خدمت گرفت ،با ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون
دالر در رده نهم قرار دارد.
-۱افسیبارسلونا(اسپانیا) ۴.۷۶۰:میلیارددالر
-۲رئالمادرید(اسپانیا) ۴.۷۵۰:میلیارددالر
-۳بایرنمونیخ(آلمان) ۴.۲۱۵:میلیارددالر
-۴منچستریونایتد(انگلیس) ۴.۲:میلیارددالر
-۵لیورپول(انگلیس) ۴.۱:میلیارددالر
-۶منچسترسیتی(انگلیس) ۴:میلیارددالر
-۷چلسی(انگلیس) ۳.۲:میلیارددالر
-۸آرسنال(انگلیس) ۲.۸:میلیارددالر
-۹پاریسن ژرمن(فرانسه) ۲.۵:میلیارددالر
-۱۰تاتنهامهاتسپور(انگلیس) ۲.۳:میلیارددالر

مجیدی :هنوزخیلی باید تالش کنم

فرزند حجازی هستم
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل
پس از تساوی تیمش مقابل آلومینیوم اراک
در نشست خبری اظهار کــرد :بــازی بسیار
خوبی بود .به خصوص در دقایق پایانی .در
 30دقیقه پایانی ،تیم من فــوقالـعــاده بازی
کــرد .از بازیکنانم ممنونم و ایــن قهرمانی را
یکـنــم و
بــه ه ـ ـ ــواداران اس ـت ـقــال تـقــدیــم مـ 
امیدوارم این قهرمانیها ادامه داشته باشد.
اگر خوششانس بودیم ،میتوانستیم برنده
بازیهمباشیم،اماتیمآلومینیومخیلی
خــوب و دونــده بــود و بازیکنانش
زحمت کشیدند .به بازیکنان هر
دو تیم خسته نباشید میگویم.
مجیدی در واکنش به خبرنگاری
که خود را بهعنوان نماینده شبکه
سه و برنامه فوتبال برتر معرفی
کرد ،اظهار کرد :من پاسخ فوتبال
برتر را نمیدهم .من فرزند
ح ـ ـجـ ــازی ه ـس ـتــم و
کسی نمیتواند به
من بگوید ،باید به
این برنامه بروی
و خ ــوا سـ ـت ــم
ایــن را بدانید.
ســرمــربــی تیم
فوتبال استقالل
دربـ ــاره اینکه سهم

خبر
روز

آلوارو موراتا

یوونتوس به آلوارو موراتا اعالم کرده
است بند خریدش فعال نمیشود
و باید به اتلتیکو برگردد .قرارداد
قرضی دوساله موراتا با یوونتوس تا
پایان فصل جاری اعتبار دارد.

جهانفوتبال

ورودبانوانبهاستادیومهاباکدامامنیت؟
و اشیا دیگر از دست میداد چه کسی
پاسخگو بود؟ یا اگر ماجرای ورزشگاه
فــوالدشــهــر و ســربــاز احــمــدی تــکــرار
مـیشــد ،ک ــدام مقام مسئولیت این
اتفاق را برعهده می گرفت؟
 21دوره از رقابتهای لیگ حرفهای
ایـ ــران مــیگ ــذرد ام ــا هــنــوز خــبــری از
فــرهــن ـگســازی روی ســکــوهــا وجــود
ن ــدارد! بــا وجــود ایــن ،عــده ای مدعی
حضور خانمها در ورزشگاه هستند،
در حــالــی کــه هــنــوز از پــیــچ نخست
فرهنگ ســازی نیز عبور نکردیم! آن
دسته از مدیرانی که هر روز شعار ورود
بانوان به ورزشگاهها را سر میدهند و
مدعی میشوند فرهنگ هــواداری ما
تغییر کرده ،باید به این پرسش جواب
دهند که از کدام فرهنگسازی سخن
میگویند؟ آیا با فضای حاکم بر بازی
تراکتورسازی و پرسپولیس در ورزشگاه
تبریز همچنان ادعــا داریــد فضا برای
مــیــزبــانــی از رویـ ــدادهـ ــای جــهــانــی و
برگزاری جام جهانی از سوی فوتبال
ایران وجود دارد؟ آیا عرصه برای ورود
بانوان به ورزشگاهها مهیاست؟
مسئوالن برگزاری مسابقات فوتبال در
مرامنامه و آییننامه برگزاری مسابقات
در بند اول به این نکته اشاره کردند که
مهمترین عامل برای برگزاری یک دیدار

◾

◾محمد نادری در یکقدمی فسخ قرارداد با آلتای اسپور

خــودش در ایــن موفقیت و قهرمانی چقدر
ب ــوده اس ــت ،گفت :مــن هنوز مربی جوانی
هستم و اول کارم است .خیلی کار دارم و باید
خیلی تالش کنم تا مربی بهتری شوم .عامل
ی چیزها توجه
موفقیت ما این بود که به خیل 
نکردیم و اصال ًبه ناخودیها کار ندارم و به ویژه
خودیها را میگویم که توجهی به آنها نکردیم
و تمرکزمان را روی کارمان گذاشتیم .از کادرو
دستیارانم ،آقایان مصطفوی ،پین ،نوشادی،
مرتضایی ،غالمپور و فرزاد تشکر میکنم که
خیلی زحمت کشیدند و بــه مــن کمک
کردند .سهم عمده را در این موفقیت
بازیکنان و مدیریت باشگاه دارند.
مجیدی درب ــاره اینکه ســه بازیکن
تیمش به تیم امید دعــوت شدهاند
و ایـ ــن ت ـیــم فـ ــردا اع ـ ــزام خــواهــد
داش ــت ،آیــا بازیکنانش
را در اختیار تیم ملی
امید قرار خواهد داد
یا نــه ،اظهار کــرد :با
ه ـمــاه ـن ـگــی ب ــا آقــا
مهدی (مهدویکیا)،
چ ــون ت ـیــم ام ـیــد به
بــاز یـکـنــانــم احتیاج
دارد ،آ نه ـ ــا را در
اختیار این تیم قرار
میدهم.

زیر ذرهبین
احتمالجایگزینیسنگال

شایدبازیبااکوادورلغوشود

تیم ملی فوتبال ایران پس از برپایی اردوی خود
در تهران راهــی کانادا میشود تا یک مسابقه
دوستانه را با این کشور در روز  16خرداد برگزار
کند .بر اساس هماهنگیهای انجام شده قرار
است یک مسابقه دوستانه با اکــوادور در روز
 21خــرداد نیز در دستور کــار ملیپوشان قرار
بگیرد اما حاال ممکن است برخی مسائل باعث
شود تا دیدار با اکوادور برگزار نشود.
مهمترین موضوع ظاهرا ًمحل بــرگــزاری بازی
با اکــوادور است که تاکنون هیچ شهری نهایی
نشده اســت .حمید استیلی مدیر تیم ملی
فوتبال ایران در این خصوص گفت« :زمین باید
به هر دو تیم نزدیک باشد .اگر قرار است خارج
از کانادا بازی برگزار شود باید جایی برویم که هر
دو تیم بتوانند به آنجا بیایند .بحث ویزاست.
بحث این بود برای برگزاری مسابقه به اسپانیا
برویم اما برای ما و اکوادور مقدور نیست در این
زمــان کم ویــزای این کشور را بگیریم .حتی اگر
بازی بدون تماشاگر باشد ،باید جایی برویم که
دو تیم بتوانند در آن بازی کنند».
او افزود« :اکــوادور به ما گفت به آمریکا بیایید
و گفتیم شرایط گرفتن ویزای این کشور برای ما
خیلی سخت و زمانبر است .از این تیم دعوت
کردیم هرجایی که میتوانند با ما بــازی کنند.
در حال حاضر استادیوم نهایی نشده است.
صحبتهای کامل درم ــورد بــازی کــردن انجام
شده و هر دو طرف مایل به برگزاری این مسابقه
هستند اما هنوز زمین مشخص نشده است».
مدیر تیم ملی از تالش فدراسیون برای پیدا کردن
یک جایگزین در صورت لغو بازی با اکوادور خبر
داد و گفت« :دنبال این هستیم که اگر بازی با
اکوادور نشد ،با سنگال در روزهای  ۱۲یا  ۱۴ژوئن
( ۲۲یا  ۲۴خرداد) در ورزشگاه آزادی بازی کنیم.
وزارت خارجه در این مورد به ما کمک کرده است
و ارتباط خوبی وجود دارد».
به گفته استیلی ،در صورت لغو بازی با اکوادور،
ایــران بعد از انجام بــازی با کانادا ایــن کشور را
ترک میکند و بــرای دیــدار با سنگال به تهران
بر میگردد.

فغانی و سومین
حضور متوالی
در جام جهانی

فیفا از داوران حاضر
در جام جهانی
 2022قطر رونمایی
کرد که نام سه داور
از کشورمان در
آن دیده میشود.
علیرضا فغانی به
همراه دو کمک خود
یعنی محمدرضا
ابوالفضلی
و محمدرضا
منصوری در این
رقابتها حضور
خواهند داشت.
فغانی با تجربه زیاد
و برای سومین بار
متوالی در مسابقات
جام جهانی قضاوت
خواهد کرد.
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در حاشيه

نیمنگاه
آبیها در دوقدمی تاریخسازی

استقالل و  ۱۸۰دقیقه
تا رکورد رویایی

استقالل تهران در لیگ بیست و یکم در حالی
سه هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ برتر
توانست قهرمانی خــودش را در لیگ مسجل
کند و به حسرت  ۹ساله آبیها در رسیدن به
این عنوان پایان دهد که حاال پس از بازی مقابل
آلومینیوم و تساوی بــدون گل در این بــازی ،دو
قدم تا یک رکورد تاریخی فاصله دارد.
 ۱۸برد و  ۱۰تساوی حاصل کار آبی پوشان در
 ۲۸هفته گذشته از لیگ برتر اســت و در این
میان شاگردان مجیدی رقبای قدری را از پیش
رو برداشته و بــه قــول سرمربی خــود بــه آنهــا
نباختهاند .رفت و برگشت دربی ،رفت و برگشت
سپاهان و دیــدارهــای سخت و حساسی مثل
بــازی بــا گــل گهر و فــوالد خــوزســتــان بــازیهــای
مهمی بودند که مجیدی و شاگردانش یا مقابل
این حریفان پیروز شدند و یا حداقل یک امتیاز
از بــازی مقابل این تیمها بیرون کشیدند و به
رکوردی دست نیافتنی رسیدند.
مجیدی در این مسیر رکورد  ۱۹بازی برانکو۲۱ ،
بــازی مرحوم پورحیدری ۲۲ ،بــازی قلعه نویی
و  ۲۴بــازی علی پروین را از پیش رو برداشته
و تا همینجا هم رکــورددار شکست ناپذیری
در فوتبال ای ــران اســت ،ولــی قهرمانی بــدون
شکست یا همان قهرمانی پــاک که در لیگ
انگلیس این اسم را رویش گذاشتند یک رکورد
رویــایــی اســت کــه البته استقاللیها فاصله
چندانی با آن ندارند.
دیدار هفته بیست و نهم مقابل مس رفسنجان
و دیدار هفته پایانی مقابل نفت مسجد سلیمان
تنها بازیهای باقیمانده مجیدی در این مسیر
هستند و اگر شاگردان ربیعی و مهاجری نتوانند
کاری که  ۲۸تیم دیگر در آن ناتوان بودند را انجام
دهند ،استقالل مدل لیگ بیست و یکم تبدیل
به تیمی میشود که نامش در تاریخ فوتبال ایران
جاودانه خواهد شد.

شناسایی
عواملحملهبه
گلمحمدی
محمد محمدی ،مدیر
تیم فوتبال پرسپولیس
میگوید دو فردی که
به یحیی گلمحمدی
حمله کردند ،شناسایی
شدهاند« .از دو نفری
که در تبریز و بازی با
تراکتور به گلمحمدی
حمله کردند شکایت
کردیم و از طرف دیگر از
مسئوالن باشگاه تراکتور
هم که نتوانستند
بازی را مدیریت کنند
شکایت خواهیم کرد.
آن دو نفری که به آقای
گلمحمدی حمله
کردند شناسایی
شدهاند و تا آخر این
موضوع را پیگیری
میکنیم».

