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پنجشنبه  ۵خرداد 1401

◾

◾پورعلی گنجی ،نخستین خرید پرسپولیس
هما ن طور که در چند روز گذشته صحبتش بود مرتضی
پورعلی گنجی از نخستین بازیکنانی بود که مدنظر
یحیی گل محمدی قرار داشت اما برخی از شروط از
جمله وجــود پیشنهاد خارجی مانع توافقات قطعی
شــده ب ــود .بــا ایــن حــال وی در نهایت مــذاکــراتــش با
پرسپولیس را نهایی کرد و به نخستین خرید فصل بعد
سرخپوشان تبدیل شد.

 ۲۴شوال1443

 ۲۶می 2022

سال سی و پنجم

◾

شماره ۹۸۱۶

◾طارمی در تیم منتخب پرتغال
با اتمام رقابتهای فوتبال در پرتغال ،تیم منتخب فصل
معرفی شد که در این تیم اسامی پنج بازیکن پورتو یعنی
پپه ،ژائو ماریو ،ویتینیا ،اوتاویو و مهدی طارمی دیده
میشود.
در کنار طارمی در خط حمله  ،داروی ــن نونز مهاجم
اروگوئه ای بنفیکا حضور دارد که با  ۲۶گل به عنوان
آقای گلی لیگ پرتغال دست یافت.

◾

◾وزیر ،پیگیر مشکل خروج جهانبخش
پدر جهانبخش ،برای ارائه برگه اشتغال تحصیل وی به
فدراسیون رفت .جهانبخش در دانشگاه آزاد مشغول
به تحصیل است و در زمان خروج از کشور ضمن ارائه
برگه اشتغال به تحصیل ،باید ودیعه  ۳۰میلیون تومانی
بدهد .البته طبق صحبتی که پدر جهانبخش با وزیر
ورزش و جوانان انجام داد قرار است سجادی پیگیر رفع
این مشکل باشد.

علی دایی

مودریچ

شهریار فوتبال ایران کارخانه
فوالدی در کرمان را که در آستانه
تعطیلی بود خرید تا این کارخانه به
حیات خود ادامه دهد و  2000کارگر
آن از بیکاری نجات یابند.

ستا
رگان ورزش

ستاره تیم رئال با طعنه گفت «:چیزی
در مورد امباپه نمیدانستیم اما رئال
باالتر از هر بازیکنی است .باید از
بازیکنان خود لذت ببریم .وینیسیوس و
رودریگو میتوانند امباپه رئال باشند».

سکوت سرمربی تیم ملی و بالتکلیفی فدراسیون ادامه دارد

سینا حسینی
وضعیت شکننده
مــدیــریــت فــوتــبــال
ای ـ ـ ـ ـ ـران هــمــانــنــد
ساختمان متروپل
آبــادان است که هر
لحظه احــتــمــال فــروپــاشــی آن وجــود
دارد.در شرایطی که تیم ملی ایران قرار
است کمتر  180روز دیگر در مهمترین
رویداد جهانی فوتبال حضور پیدا کند،
این بالتکلیفی مزمن کار را به سمت و
سویی سوق داده که بدون تردید باید
منتظر وقوع یک فاجعه بزرگ و ناکامی
تاریخی باشیم ،اما از آنجا که سرمربی
تیم ملی موقعیت خود را به شدت در
خطر میبیند نه تنها اعتراضی از سوی
وی به ایــن شرایط صــورت نمیگیرد،
بلکه شاهد سکوت سرسام آور وی در
این مقطع زمانی هستیم.
تنش مــیــان اعــضــای هیئت رئیسه
فــدراســیــون فوتبال نیز همچنان پا
بــرجــاســت و اعــضــای نصفه و نیمه
هیئت رئیسه فــدراســیــون بــه دلیل
اختالفات گسترده ،حاضر به توافق
بــا یکدیگر نیستند و ب ــدون تردید
این فضا در آستانه برگزاری مجمع
فدراسیون فوتبال بدتر خواهد شد تا
همزمان با افزایش ریزگردها در هوای
پایتخت ،آسمان فوتبال ایران نیز به
شدت غبارآلود شود.

بالتکلیفیهای فوتبال ای ــران هنوز
تکلیف بازی تدارکاتی ایــران و کانادا
نیز روشــن نشده و ممکن اســت به
دلیل برخی اتفاقات غیرفوتبالی و
دخــالـتهــای سیاسی ایــن بــازی لغو
شود.
یــکــی دیــگــر از بــحــث بــرانــگــیــزتــریــن
مــبــاحــث مــرتــبــط ب ــا حـ ــوزه فــوتــبــال
اتفاقات غیرمترقبه جلسه مجمع
ف ــدراس ــی ــون در دهـ ــم خـ ـ ــرداد مــاه
اسـ ــت ،اعــضــای هــیــئــت رئــیــســه که
حاال تصمیم به عزل چهار عضو آن
گرفتند ،اگــر بتوانند تهدید خــود را
عملیاتی کنند ،باید منتظر از رسمیت
افــتــادن هیئت رئــیــســه فــدراســیــون
فوتبال باشیم ،تا شرایط فوتبال ایران
به عجیبترین شرایط ممکن تبدیل
شود.
در صــورتــی کــه ایــن اتــفــاق رخ دهــد و
اعــضــای مجمع بــتــوانــنــد ســراجــی،
براتی ،حیدری و اصولی را عزل کنند،
آنگـ ــاه بــایــد تــاریــخ ب ــرگ ــزاری مجمع
فو قالعاده معین شــود تا نامزدهای
جــدیــد ب ــرای حــضــور در فــدراســیــون
فــوتــبــال ب ــرای شــرکــت در انتخابات
آم ــاده شــونــد و فــوتــبــال ای ــران از این
وضعیت بالتکلیف خــارج شــود .با
این حال تا برگزاری مجمع فوق العاده
چند ماه جهنمی پیش روی فوتبال
ایران خواهد بود.

خبر
روز

اورلین شوامنی

پاریسنژرمن قصد دارد برای جذب
اورلین شوامنی از رئال مادرید پیشی
بگیرد .باشگاه فرانسوی به زودی پیشنهاد
 80میلیون یورویی برای به خدمت گرفتن
این ستاره فرانسوی ارائه خواهد داد.

گزارش کوتاه

هشداربرایریزشمتروپلِفوتبالایران
از سـ ــوی دیــگــر دس ــت ــی ــاران ایــرانــی
اسکوچیچ کــه تــا بــه ام ــروز دریافتی
مشخصی نــداشــتــنــد ،ح ــاال بــدون
قرارداد ماندهاند و باوجود وعده برای
تمدید ق ــرارداد آنهــا هیچ خبری از
امضای قرارداد جدید نیست ،با وجود
این ،مرد کروات برای اینکه با مدیران
فدراسیون به مشکل برنخورد ،هیچ
واکنشی به این موضوع نشان نداده
تا ابهامات در خصوص سکوت وی
تشدید شود.
بــه ایــن مجموعه اتفاقات عجیب و
غریب باید مــاجــرای مبهم انتخاب
البسه تیم ملی را نیز اضــافــه کــرد،
اتفاقی که قــرار بــود خیلی قبلتر از
اینها تکلیفش روشن شود ،اما هنوز
سرنوشت تأمین کننده البسه تیم
ملی روشــن نشده و از گوشه و کنار
خبر مــی رســد تنش بــر ســر انتخاب
برند همچنان ادامه دارد تا جاییکه
بــازیــکــنــان بــه محض اینکه متوجه
ش ــدن ــد ی ــک ب ــرن ــد ایـ ــرانـ ــی شــانــس
بیشتری بــرای پیروزی در این جدال
را دارد ،تهدید کردند این لباسها را
به دلیل کیفیت پایینشان نخواهند
پوشید تا فرمت انتخاب تغییر کند.
ام ــا اگ ــر تــصــور مـیکــنــیــد وضعیت
بالتکلیف و بــحــرانــی فــوتــبــال ایــران
به همینجا ختم می شــود ،سخت
در اشتباه هستید ،چــون در ادامــه

◾

◾سرلک ،دور و دورتر از پرسپولیس
در شرایطی که گفته میشد سرلک با پرسپولیس به
توافق اولیه رسیده اما این خبر صحت ندارد و اولویت
شماره  ۱۰سرخها حضور در قطر یا امــارات است.باید
دید رضا درویش موفق به راضی کردن میالد سرلک برای
تمدید میشود یا این بازیکن نیز به لیست بازیکنانی
که پرسپولیس را به مقصد حاشیه خلیج فارس ترک
کردهاند ،اضافه خواهد شد.

سر این شماره در رختکن تیم ملی دعواست!

یک پست و چند مدعی

در مــورد لباس شماره یک و دروازه بــان اصلی ،هنوز
تردیدهای زیــادی در ذهــن سرمربی و البته هــواداران
فوتبال وجود دارد .جنگ اصلی بین علیرضا بیرانوند و
امیر عابدزاده بود که سید حسین حسینی با عملکرد
فوق العاده خود در لیگ بیست و یکم ،دردسر شیرین سرمربی را
چند برابر کــرد .نمی تــوان از نام پیام نیازمند و رشید مظاهری نیز
گذشت و این یعنی یک جنگ  6ماهه و تمام عیار برای تصاحب یک
لباس ارزشمند.
علیرضا بیرانوند :به نظر میرسد علیرضا بیرانوند تصمیم به بازگشت
به فوتبال ایران گرفته و قصد دارد در آستانه آغاز تورنمنت ،پیش چشم
سرمربی تیم ملی جایگاه تضعیف شده خود را ترمیم سازد .شروع
هر چه سریعتر رقابتهای لیگ برتر در فصل بعد به سود علیرضا
بیرانوندی خواهد بود که میخواهد همانند  ،2018دوباره جایگاه شماره
یک تیم ملی ایران را در اختیار داشته باشد.
امیر عابدزاده :قرار گرفتن امیر عابدزاده در ترکیب ثابت تیم ملی ایران
در جام جهانی احتماال ًبستگی به عملکرد او در ابتدای فصل پیش رو
و البته شرایط رقبایش ،به خصوص علیرضا بیرانوند دارد .برای قرار
گرفتن در بین  11بازیکن اصلی ،او رقبای بزرگ و آماده ای مانند علیرضا
بیرانوند و سید حسین حسینی را در پیش رو دارد.
سید حسین حسینی :در سن  29سالگی ،این دروازهبان باتجربه یکی
از شانسهای مسلم برای قرار گرفتن در فهرست تیم ملی ایران در قطر
و تجربه حضور در جام جهانی خواهد بود .تصیم عاقالنه ماندن در
استقالل ،بهترین فصل فوتبالی سید حسین حسینی را رقم زد و حاال
توجو میکند.
او رویاهای بزرگتری را در فصل پاییز پیش رو جس 
پیام نیازمند :در فاصله  6ماه مانده به شروع جام جهانی ،پیام نیازمند
امید چندانی در شرایط فعلی به قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم ملی
ایران ندارد .اما با حضور این همه رقیب درجه یک و آماده ،احتماال ً
حضور در لیست اعزامی به قطر  2022نیز برای این دروازه بان  27ساله
دستاورد بسیار خوبی خواهد بود.

◾

◾لیست دوم؛ به دنبال رزرو بلیت
گزینههایی چون رشید مظاهری ،علیرضا حقیقی ،محسن فــروزان،
محمدرضا اخباری و پورحمیدی  ...در لیگ ایران در فصل جاری عملکرد
قابل قبولی داشتهاند .اما شاید در هیچ مقطعی از تاریخ اینقدر سنگربان
آماده وباکیفیتدر فوتبالایران وجودنداشته وبههمین علت قرارگرفتن
در بین لیست سه نامزد نهایی بسیار دشوار است.

زیر ذرهبین

مهدویکیا:
فقط یک بازیکن باالی  21سال داریم

با همین تیم
به المپیک خواهیم رفت

تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین دیدار
دوستانه خــود مقابل تیم ملی فوتبال امید
عراق به برتری یک بر صفر دست یافت .مهدی
مهدی کیا در نشست خبری پس از این بازی
گفت :بازی خیلی خوبی برای هر دو تیم بود.
تیم حریف را بــه خوبی آنالیز کــرده بــودیــم و
برنامه های خود را در زمین اجرا کردیم.
او در ادامــه افــزود :تیم حریف دو سال از تیم
مــا بــزرگتــر بــود ولــی بــا ایــن وج ــود بچه های
ما خیلی خــوب بــازی کــردنــد .جــدا از نتیجه،
ب ــازی خیلی خــوبــی انــجــام دادیـ ــم .یــک بــازی
دیــگــر ب ــا عـ ــراق داری ـ ــم و فــکــر م ــی کــنــم ایــن
بازیها خیلی میتواند به ما کمک کند که با
آمادگی بهتری وارد مسابقات قهرمانی آسیا
شویم.
سرمربی تیم ملی امید در پاسخ به پرسشی
در مــورد ســن بازیکنانش تأکید کــرد :مــا کال ً
یــک بازیکن بــاالی  21ســال در تیم خودمان
داریم .بازیکنان ما متولد  1999-2000هستند
و به خاطر آینده نگری آنها را دعوت کردیم.
اینها مهم نیست .مهم این است که براساس
برنامهریزی ،با همان تیمی که قــرار اســت به
المپیک بــرود ،راهــی ازبکستان می شویم و
بازیکن بزرگتر نداریم.
مهدوی کیا با خنده به پرسشی در مورد نقاط
ضعف تیم ملی عراق پاسخ داد :نباید که نقاط
ضعف عراق را اینجا بگوییم .ما بازی های تیم
عراق را دیده بودیم .البته نسبت به بازی های
یک ماه پیش در امارات ،تیم آنها خیلی تغییر
کــرده بــود .می دانستیم که با چه سیستمی
بــازی می کنند و یک بــازی خیلی خوبی شد.
بازیکنان آ نه ــا باکیفیتتر از تیمی بودند
که در امــارات مقابل عربستان و تایلند بازی
کردند.
او در پایان در مورد حضورش در عراق گفت:
خیلی خوشحالیم کــه اینجا هستیم .این
چهارمین ب ــاری اســت کــه خــود مــن بــه عــراق
م ـیآیــم .از نظر ورزش ــی همیشه ب ــازی های
خوبی داشتیم؛ چون دو تیم تکنیکی و قدرتی
هستند .من از فدراسیون فوتبال عراق به خاطر
این دعوت تشکر میکنم .همه چیز اینجا خوب
بود و امیدواریم که روز جمعه یک بازی خوب
دیگر داشته باشیم.

خبر
روایتی از فرار مدافع ایران از تیم آلتای!

حامد حدادی :تا  40سالگی بازی میکنم

بسکتبال بیمار است
درجریاننشستخبریفدراسیونبسکتبال،
حامد حــدادی گفت :بسکتبال به وحــدت و
همدلی نیاز دارد که با کمک شما نمایندگان
رسانههامیسرخواهدشد.منوهمتیمیهایم
تالش میکنیم چیزی برای تیم ملی و بسکتبال
کشور کم نگذاریم.
حامد حدادی در مورد شرایط تیم باشگاهیاش
برای فصل آینده گفت :از تیم قبلیام پیشنهاد
دارم ام ــا ش ــرای ــط ک ــرون ــا در چــیــن و اعــمــال
محدودیتها و شرایط بازی در حباب خیلی
خسته کننده بود ،فعال ًقراردادم را فرستادهاند
اما تصمیمی نگرفتهام ،البته با تیم شهرداری
گرگان هم صحبتهایی داشته ام تا این تیم
را در مسابقات باشگاههای آسیا و فصل بعد
همراهی کنم.
ایــن ملی پــوش بسکتبال در مــورد وضعیت
مصدومیت خود نیز گفت :در چین مشکلی
برای کمرم پیش آمد ،از  ٥فروردین که آمدم در
حال درمــان هستم ،شرایطم بهتر اســت ،اما
هنوز نمیتوانم فشار زیادی به خودم وارد کنم.
شنبهبایدببینموضعیتمدراردوچگونهاست؛
چون طی این مدت بسکتبال بازی نکردم.
حــدادی همچنین در مورد کاپیتانی تیم ملی
بسکتبال گفت :قبال ًاین مسئولیت را داشتم
و االن دوباره عهدهدار شدم ،کار خیلی سختی
اســت امــا بابت آن خوشحالم ،صمد مدت
زیــادی کاپیتان بود و حاال من این مسئولیت

را دارم.
اینملیپوشبسکتبالگفت:آیندهدرخشانی
در انتظار بسکتبال است ،اگر همه دست به
دست هم بدهیم ،االن بسکتبال کمی بیمار
است ،اختالفات و تفرقههایی میان بازیکنان
ایجاد شد ،همدیگر را قبول نداشتیم ،اما باید
همه چیز را کنار بگذاریم ،خــودم نمیدانم
تا کِی بسکتبال را ادامــه میدهم شاید تا ٤٠
سالگی هم بازی کنم(خنده) ،در
کل تا زمانیکه آسیب دیدگی
به من اجازه دهد بازی میکنم
امــا در هر شرایطی به کمک
رســانـههــا و حمایتشان نیاز
داریم ،برای اینکه دوباره
به سطح اول آسیا
بازگردیم.

دغدغه « گرایی» برای تکرار قهرمانی جهان و المپیک

تمرکز حریفان روی من بیشتر شده است
قهرمانکشتیفرنگیالمپیکوجهاندرحالی
مهیای حضور در تورنمنت قزاقستان میشود
که معتقد است راه پر فراز و نشیبی برای تکرار
افتخاراتش دارد .با معرفی لیست مسافران
اعزامی به تورنمنت رنکینگدار قزاقستان از
طرف کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ،اردوی
نفرات منتخب اوای ــل هفته جــاری در خانه
کشتی شهید مصطفی ص ــدرزاده آغــاز شد.
بر این اساس پویا دادمرز ،علیرضا نجاتی ،پویا
ناصرپور ،میثم دلخانی ،محمدرضا گرایی،
محمدرضا مختاری،
پــژمــان پـشـتــام ،علی
شـ ــری ـ ـفـ ــی ،رامـ ـی ــن
طاهری،مهدیفالح،
امین مـیــرزازاده و علی
اک ـبــر یــوس ـفــی در
خانه کشتی
گـ ــردهـ ــم
آمدند
تـ ـ ــا

طی روزهــای  ۱۲تا  ۱۵خردادماه در رقابتهای
بینالمللی جامبوالت تورلیخانوف در شهر
آلماتیقزاقستانبهمیدانبروند.
با توجه به حضور محمدرضا گرایی به عنوان
پرافتخارترین ملی پوش کشورمان در لیست
اعزام به قزاقستان ،تمام نگاهها به عملکرد وی
در این تورنمنت دوخته شده تا پس از مدتها
دوریازمیادینرسمیبهمصافحریفانبرود.
در همین راستا محمدرضا گرایی در حاشیه
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار کرد« :پس
ازکسبمدالطالدرالمپیکتوکیوومسابقات
جهانی نروژ ،دیگر نمیتوانم به سادگی نسبت
بهمیادینپیشروومصافباحریفانعملکنم.
طبیعتا ًکارمنبهعنوانقهرمانجهانوالمپیک
سختتر شده؛ چراکه تمرکز حریفان روی من
بیشتر است و همه با تمام توان در برابر من به
میدانخواهندآمد.بههمیندلیلکاردشواری
را پیش رو دارم».
فرنگیکار پرافتخار وزن  ۶۷کیلوگرم کشورمان
که هم اکنون در اردوی تیم اعزامی به قزاقستان
مشغول تمرین است ،شرایط خود را مطلوب
ارزیابیکردوگفت:بهزودیبایددراینتورنمنت
بهعنواننخستینمیدانتدارکاتیورنکینگدار
اتحادیه جهانی بعد از مسابقات جهانی نروژ
شرکت کنم که امیدوارم رفته رفته مسیر من
بــرای تکرار مــدا لهــای جهانی و المپیک نیز
هموارترشود».

نادری یکطرفه فسخ کرد

یک رسانه ترکیهای اعــام کــرد محمد نــادری
مدافع ایرانی به ششمین بازیکنی تبدیل شد
که تیم آلتای را ترک کرده است.
مشکالت مالی تیم فوتبال آلتای و بالتکلیفی
مــدیــریــتــی در ای ــن بــاشــگــاه کــه ای ــن فــصــل از
سوپرلیگ ترکیه سقوط کرده است ،منجر به
جدایی ستارههای خارجی شده است .محمد
نــادری مدافع ایــرانــی آلتای آخرین بازیکنی
است که به دلیل دریافت نکردن مطالباتش،
اقدام به فسخ یکطرفه قراردادش کرده است.
سایت  yeniasirترکیه در گزارشی با عنوان
«یــک ستاره دیگر از آلتای فــرار کــرد» به این
مــوضــوع پــرداخــت و نــوشــت« :محمد نــادری
مدافع چپ ایــرانــی در شرایطی که مدیریت
باشگاه نتوانست مبلغ  ۱۸۸هزار یورو برای او
واریز کند ،از حق فسخ قراردادش استفاده کرد
و به ششمین بازیکن خارجی تبدیل شد که
آلتای را ترک میکند».
به نوشته این سایت« ،آیهان دوندار» رئیس
تــازه منصوب شــده باشگاه آلتای نتوانست
مبلغ  ۱۸۸هزار یورویی که باید به محمد نادری
پرداخت میکرد را فراهم کند تا این بازیکن هم
قراردادش را یکطرفه فسخ کند.
گفته می شود مقصد بعدی نادری به احتمال
بسیار زیــاد استقالل خــواهــد بــود.بــایــد دید
واکــنــش ه ـ ــواداران بــه بــازگــشــت ایــن بازیکن
کــه تیم را در ابــتــدای فصل رهــا کــرد چگونه
خواهد بــود .توانایی او در بــازی در دو پست
مدافع میانی و مدافع چپ برگ برنده وی برای
قرار گرفتن در ترکیب مد نظر فرهاد مجیدی
است.

دستکش طالیی
در دستان
حسینی

دروازهبان تیم فوتبال
استقالل با بسته نگه
داشتن دروازه خود
مقابل مس رفسنجان
صاحب دستکش
طالیی بیستویکمین
دوره لیگ برتر شد.
سیدحسین حسینی
در دیدار با مس
رفسنجان دروازه
آبیپوشان را برای
شانزدهمین بار در
طول فصل بسته نگه
داشت و شانزدهمین
کلینشیت خود را به
ثبت رساند .حسینی
بدون احتساب هفته
پایانی صاحب
دستکش طالیی
شد .پشت سر او
حسین پورحمیدی
دروازهبان آلومینیوم
قرار گرفت.
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ورزش

در حاشيه

قرعهکشی
جامملتهای
فوتسالآسیا
امروزبرگزار
میشود
کنفدراسیون فوتبال
آسیا از مراسم
قرعهکشی و سیدبندی
جام ملت های فوتسال
آسیا  2022کویت
خبر داد .مراسم
قرعهکشی مسابقات
جام ملتهای فوتسال
آسیا امروز به صورت
آنالین در کواالالمپور
مالزی برگزار میشود.
بر همین اساس
کنفدراسیون فوتبال
آسیا سیدبندی  ۱۶تیم
حاضر در این مسابقات
را اعالم کرد و تیم ملی
کشورمان به عنوان
مدافع عنوان قهرمانی
در سید یک قرار گرفت.

