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یکشنبه  8خرداد 1401

◾

◾امروز شهرخودرو مقابل پرسپولیس
پرسپولیس و شهرخودرو امــروز دیــدار معوقه خود را
ساعت  20:00در آزادی برگزار میکنند .این بازی برای
شهرخودرو از جهت بقا یا سقوط اهمیت ویژه ای دارد.
شهرخودرو فقط در صــورت بــرد مقابل پرسپولیس
میتواند امیدهایش برای بقا در لیگ برتر را زنده نگه
دارد و به همین خاطر ممکن است غیبت نفراتی مثل
طاهران به آنها آسیب بزند.

 27شوال 1443

 29می 2022

سال سی و پنجم

◾

◾ماجدی :مقصر نیستیم
سرپرست فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران گالیه کرد و گفت«:مسئولیت بازی کانادا و مسائل
مربوط به آن به هیچ وجه متوجه فدراسیون نیست و از
آنجایی که این بازی از طرف کانادا لغو شده ،فدراسیون
فوتبال نباید در این باره پاسخگو باشد .ما از ایشان و
همکارانشان حمایت کردهایم و بحث قراردادهای آنها
هم به پایان میرسد.

مهدی طارمی

ستا
رگان ورزش

شماره 9818

طارمی با انتشار یک توییت طعنهآمیز
در فضای مجازی اعتراضش را به
مشخص نبودن اردوی تیم ملی نشان
داد .او نوشت :کسی میدونه اردوی تیم
ملی از کی شروع میشه ؟

◾

◾پیمان بابایی از تراکتور جدا میشود
بــابــایــی کــه دو فصل اس ــت در تــراکــتــور حــضــور دارد
فصل گذشته هم از بازیکنانی بود که قصد داشت با
استفاده از بند آزادســازی بابت مطالباتشان از جمع
سرخپوشان تبریزی جــدا شــود ولــی موفق به ایــن کار
نشد و حاال به نظر میرسد با توجه به پیشنهادهایی
ک ــه ب ــه دسـ ــت ایـ ــن بــازیــکــن رس ــی ــده قــصــد جــدایــی
دارد.

دیمین لیالرد

پــرســپــولــیــس ـیهــا
پــس از پــنــج فصل
قــهــرمــانــی در لیگ
برتر ایران ،این فصل
هیچ جامی کسب
نـ ــکـ ــردنـ ــد .ک ــوت ــاه
ماندن دست سرخپوشان از جام سبب
شد مسئوالن ایــن باشگاه خیلی زود
به دنبال ساختن تیم خود بــرای لیگ
بیستودوم باشند .آنها در اولین گام
قرارداد مهدی ترابی ملیپوش را تمدید
کردندوسپسبامرتضیپورعلیگنجی
بــه تــوافــق رســیــدنــد .استقاللیها هم
که فصل رویــای ـیای را همراه با فرهاد
مجیدی سپری کردند ،کار خود را برای
فصل آینده در بازار نقلوانتقاالت آغاز
کــردهانــد .در لیست فرهاد مجیدی و
یحیی گلمحمدی ،نــام چند بازیکن
مشترک اســت کــه مــدیــران سرخابی
رقابت جذابی برای جذب آنها دارند.

◾

◾هافبک ملیپوش در راه ایران
سعید عزتاللهی که از وایله دانمارک
با قرارداد قرضی راهی الغرافه قطر شده
بود ،در پایان لیگ ستارگان قراردادش
بــا ایــن تیم بــه پــایــان رسید و بــه وایله
بازگشت .تیم او در دانمارک به دسته
پایینتر سقوط کــرده و عزتاللهی که
با وایله ق ــرارداد دارد ،نمیخواهد در
ایــن تیم بماند .نــام شماره  6تیم ملی
در لیست اســتــقــال اس ــت و فرهاد

مجیدی ،عالقه زی ــادی به جــذب این
هافک ملیپوش دارد.
پرسپولیسیها اما برای پست هافبک
دفاعی اولویتشان جذب دیگر هافبک
ملیپوش ،احمد نوراللهی و تمدید
قـ ــرارداد بــا مــیــاد ســرلــک اس ــت .اگر
هر کــدام از ایــن دو بازیکن نتوانند با
پرسپولیس به توافق برسند ،جذب
عزتاللهی برای سرخپوشان در اولویت
قــرار میگیرد.با ایــن حــال نکته مهم
اینکه الغرافه با انجام هزینه میلیون
دالری ،عزت اللهی را به صورت قرضی
به خدمت گرفت و در چنین شرایطی
دو باشگاه تهرانی شانس چندانی برای
جذب او نخواهند داشت.

◾

◾همه ستاره لیگ را میخواهند
ســعــیــد ص ــادق ــی هــافــبــک گـلگــهــر
سیرجان ،فصل خوبی را در ایــن تیم
سپری کرد و فعال ًبهترین پاسور لیگ
است .درخشش صادقی در گلگهر
سبب شــد چند تیم لیگ بــرتــری از
جمله استقالل و پرسپولیس خواهان
به خدمت گرفتن او باشند .صادقی
انتخاب تیم فصل آینده خود را به پایان
فصل محول کــرده و میخواهد راهی
تیمی شــود کــه در ســال جــام جهانی
بتواند او را به لباس تیم ملی برساند.
عالوه بر استقالل و پرسپولیس ،سایر
مدعیان لیگ هم هافبک خالق گلگهر
را میخواهند و امیر قلعهنویی هم که

تادبولی

لژیونرها

دربینقلوانتقاالتپیشازپایانفصلجنجالی

علیپور :به پول اهمیت نمیدهم

هدفم بازی در لیگ قهرمانان است

قـ ــراردادش را بــا سیرجانیها تمدید
کرده ،امیدوار است بتواند او را در تیم
خود حفظ کند.

◾

◾ک ــاپ ــی ــت ــان ت ــی ــم ام ــی ــد در رادار
سرخابیها

یاسین سلمانی کاپیتان تیم امید مورد
توجه هر دوتیم پرطرفدار پایتخت قرار
گرفته اســت .سلمانی که در سپاهان
ت ــوپ مـ ـیزن ــد ،عـ ــاوه بــر اســتــقــال و
پرسپولیس ،پیشنهاد تمدید قرار داد
با سپاهان را هم در جیب دارد .سلمانی
هم مانند سعید صادقی منتظر پایان
لیگ است تا تصمیم خود را برای فصل
بعد بگیرد.محمد خدابندهلو هم دیگر
بازیکنی اســت کــه در لیست فرهاد
مجیدی و یحیی گلمحمدی نامش
دیده میشود .سرخابیهای پایتخت
اگر نتوانند با گزینههای اصلی خود در
پست هافبک دفاعی به توافق برسند،
سراغ هافبک ذوبآهنی میروند و او را
جذب خواهند کرد.
ک ــاوه رضــایــی هــم میخواهد در سال
جام جهانی به فوتبال ایــران بازگردد و
شنیده میشود نــام او هم در لیست
هر دو سرمربی دیــده مـیشــود .البته
پرسپولیسیها اولویت اولشان در خط
حمله ،جذب سجاد شهباززاده است
و اگــر نتوانند مهاجم فرصتطلب
سپاهان را به خدمت بگیرند ،سراغ
رضایی میروند.

علی علیپور پــس از دو فصل رشــد قابل مشاهده در
ماریتیمو ،تصمیم گرفت به ژیل ویسنته برود .او به دنبال
بهبود جایگاه خود در تیم ملی فوتبال ایران برای حضور
در جام جهانی قطر است .این بازیکن بعد از حضور در
تیم جدید خود صحبتهایی کرده است که در زیر میخوانیم.

◾

◾ اهمیت انتقال از ماریتیمو به ژیل ویسنته را چگونه ارزیابی میکنید؟

من به اهدافم در ماریتیمو رسیده بــودم و به همین خاطر باید یک
قدم به جلو بر میداشتم تا قویتر شوم .سعی میکنم گلهای زیادی
برای تیمم به ثمر برسانم و به سطوح باالتر برسم .خیلی بازی در لیگ
قهرمانان را دوست دارم و دوست دارم به این هدف برسم.

◾

◾ سطح فوتبال پرتغال را چگونه ارزیابی میکنید؟

فوتبال پرتغال سطح بسیار باالیی دارد و در جهان بسیار شناخته
شده است .من اهداف بسیار مشخصی دارم .راستش من هم مثل
طارمی زیاد به پول فکر نمیکنم و به دنبال شناخته شدن و بازی در
لیگ قهرمانان هستم .این هدفی است که دارم و برای رسیدن به آن
تالش میکنم .وقتی به ماریتیمو آمدم از نظر مالی ضرر کردم ،چون
پیشنهادهای خیلی خوبی از چین داشتم .اما بازی در لیگ پرتغال
خیلی بهتر بود و به همین خاطر ماریتیمو را انتخاب کردم.

◾

◾ نقش ریکاردو سوارس مربی تیم را در جذب خود چگونه میدانید؟
من برای همه مربیان احترام زیادی قائلم و پرتغال بهترین مربیهای
جهان را دارد .همه بازیکنان خوب به دنبال مربیان خوب هستند تا
بتوانند مکمل یکدیگر باشند.
من بازیهای ژیل ویسنته را تماشا کردم و همانطور که گفتم احساس
کردم مربی چگونه تیم را به شکل مثبتی کنترل میکند و با بازیکنان
ارتباط برقرار میکند .هر زمــان که بازیها را تماشا میکردم ،تیمی
سرحال ،پرانرژی و با استراتژی دیدم .این به خاطر مربی است اما ما
مستقیم صحبت نکردیم.

◾

◾ آیا ادامه فوتبال شما در پرتغال است یا جای دیگر؟
هدف اصلی بازی و حضور در لیگ قهرمانان است .نمیدانم چند سال
میتواند طول بکشد .اگر بتوانم این شانس را داشته باشم ،در پرتغال
می مانم .در غیر این صورت به تیمی دیگر میروم و به دنبال رویا و هدف
خود خواهم بود.

هریکین:

مشتاقانه منتظر جام جهانی هستم
هــری کین ،ســتــاره تیم ملی انگلیس ،ابــراز
امیدواری کرد در جام جهانی بتواند رکورد وین
رونی را بشکند.
حدود دو ماه پیش قرعهکشی رقابتهای جام
جهانی قطر برگزار شد و تیم ملی انگلیس
با آمریکا ،ایــران و برنده دیــدار پلی آف ولز-
اوکراین/اسکاتلند همگروه شد .با توجه به
ستارههایی که سه شیرها در ترکیب
خــود دارنــد به نظر میرسد آنها
یکی از مدعیان اصلی قهرمانی
جام جهانی هستند و قطعا ًبا این
هدف پا به قطر خواهند گذاشت.
انگلیس در جام جهانی قبلی نیز
نمایشهای خوبی تحت هدایت
گــرت ساوتگیت ارائــه داد و
موفق شد به نیمه نهایی
مسابقات راه پیدا کند،
ام ــا در ای ــن مرحله از
کـ ــرواسـ ــی شکست
خـ ــورد و نتوانست
راه ــی فینال شــود.
ب ـ ــا وجـ ـ ـ ــود ای ـ ــن،
همانطور که هری
کین میگوید آنها
اشتیاق زیــادی برای موفقیت در
جام جهانی پیش رو دارند.
هـ ــری ک ــی ــن ،س ــت ــاره تــیــم ملی

انــگــلــیــس ،در فــاصــلــه چــنــد م ــاه م ــان ــده تا
رق ــابـ ـته ــای جـ ــام جــهــانــی گ ــف ــت« :مــن
هــیــجــانزده هستم .آخــریــن ج ــام جهانی
واقعا ًخاص بود و ما توانستیم به نیمه نهایی
برسیم که اولین نیمه نهایی انگلیس در 30
سال گذشته بود .این برای کشور دیوانه کننده
بود ،البته ما یک قدم کم آوردیــم .من واقعا ً
منتظر جام جهانی پیش رو هستم».
هــری کین تــا بــه حــال  49گــل ملی به
ثمر رســانــده و بــه احــتــمــال قــریــب به
یقین به زودی رکــورد  53گل زده وین
رونی را خواهد شکست و به تنهایی
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس
لقب م ـیگــیــرد .کین در این
بــاره گفت« :مــا تیمی
بـ ـ ــزرگ ،بــازیــکــنــان
ب ــس ــی ــار خــــــوب و
مربی واقــعــا ًخوبی
داری ــم و بــه خوبی
بـ ــرای حــضــور در
این جام جهانی
پ ـ ــی ـ ــش ـ ــرف ـ ــت
کـ ـ ـ ـ ــردهایـ ـ ـ ـ ــم.
امیدوارم تا زمانی
ک ــه ب ــه آن ــج ــا بــرســیــم
بــتــوانــم ایـ ــن رک ـ ــورد را
بشکنم».

عجیبترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان

کاماوینگا؛پناهجوییدرفینالچمپیونزلیگ
ادواردو کاماوینگا ،هافبک رئــال مــادریــد،
دیشب لحظاتی جــذاب و احساسی را در
پایتخت فرانسه داشت.
کاماوینگا فصل بسیار درخشان و رویاییای را
پس از جدایی از رن فرانسه و پیوستن به رئال
مادرید سپری کرد و عملکرد قابل قبولی را در
این تیم به نمایش گذاشت .این بازیکن 19
ساله همین حاال قهرمانی اللیگا در
فصل  2021-22را در کارنامه خود
بهثبترساندهوافتخارارزشمند
حضور در فینال چمپیونزلیگ
را هم به کارنامه خود افزود.
این هافبک جوان رئال مادرید
در گفتوگویی کــه بــا افسر
ارش ـ ــد سـ ــازمـ ــان ملل
درب ـ ـ ــاره پــنــاهــجــوهــا
انــجــام داده ،اظهار
کــرد«:پــس از اینکه
پدر و مادرم از جنگ
فــرار کردند ،من در
کمپ پناهجویان
در آنـ ــگـ ــوال بــه
دنـ ــیـ ــا آمـ ـ ــدم.
والدینم زندگی
جـ ــدیـ ــدی در
فرانسه بــرای
و
من رقــم زدند

خبر
روز

رسم ًا اعالم شد توافق نهایی و
قطعی برای فروش باشگاه چلسی به
تاد بولی حاصل شده است .انتظار
می رود این معامله روز دوشنبه
نهایی شود و صورت بپذیرد.

بازیکن بسکتبال آمریکا در خصوص
تیراندازی در مدرسه و کشته شدن
 19دانشآموز و دو معلم واکنش
نشان داد و گفت :اسلحه در این کشور
راحتتر از شیرخشک پیدا میشود.

بازیکنان مشترک لیستفرهاد ویحییچه کسانی هستند؟

◾

◾زاهدی :با پرسپولیس حرف زدم
مهاجم سابق تیم زوریــای اوکراین که هنوز با این تیم
قرارداد دارد در شرایطی نامشخص برای ادامه فوتبالش
قرار گرفته است .زاهدی گفت :از باشگاه پرسپولیس
صحبت هایی با من شده و من پاسخی نــدادم ،چون
اصال شرایط خودم را نمی دانم .اگر لیگ اوکراین برگزار
شود احتماال ًباشگاه زوریا بخواهد من را بفروشد ،اگر
برگزار نشود من بازیکن آزاد هستم.

حاال فوتبال من را به باالترین رده در سطح
باشگاههای جهان رسانده است».
کاماوینگا بــا اشـ ــاره بــه شــرایــط سختی که
پناهجویان در سراسر جهان تجربه میکنند،
اضافه کــرد «:من قــدردان اینکه میتوانم در
ایــن سطح ب ــازی کنم هستم و بــه اینکه به
عنوان یک پناهجو به اینجا رسیدم ،افتخار
میکنم .امیدوارم میلیونها پناهجو در
ســراســر جهان کــه فوتبال را دوســت
دارنـ ــد ،بدانند همه مــا در کنار هم
ایستادهایم».
اینستارهفرانسویبادرخششدررن
توانست توجه بسیاری از تیمهای
برتر اروپــایــی را به خــود جلب
کــنــد ،ام ــا در نهایت این
رئال مادرید بود که موفق
شد او را در پنجره نقل
و انتقاالتی تابستان
گــذشــتــه بــه خدمت
بگیرد .او در طول این
فــصــل نــزدیــک به
 40بازی برای تیم
کــارلــو آنچلوتی
ان ـ ــج ـ ــام داده
اسـ ـ ـ ــت و دو
گــل نیز بــه ثمر
رساند.

گل گهر
به دنبال دانشگر

یادداشت

برای وزیر ورزش که احتماال ًمسافر مشهد است

ورزش خراسان رضوی
بین زمین و آسمان

سینا حسینی ب ــرا ب ــر ا ع ــام
مـ ـسـ ـئ ــوالن ب ـ ــرگ ـ ــزاری تــورن ـم ـنــت
بینالمللی دو و میدانی امام رضا (ع)
این رقابتها امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان
در مشهد آغــاز خواهد شد.برگزاری این رویــداد
بینالمللی در مشهد بــرای دومین ســال متوالی
نشان میدهد ورزش خراسان تواناییهای بسیار
زیادی برای درخشش در حوزههای مختلف ورزشی
را دارد ،اما نگرانی بزرگ اهالی ورزش از دست رفتن
سرمایههای استان در حوزه ورزش حرفه ای است.
در حالی که استعدادهای بسیار زیادی در ورزش
خ ــراس ــان وج ــود دارد ،خ ــراس ــان رض ــوی سهم
ناچیزی در لیگهای معتبر حرفه ای دارد و این
مسئله سبب شده ورزشـکــاران و استعدادهای
ناب استان برای حضور در لیگ برتر تصمیم به
کوچ از استان بگیرند تا شاید فرصت حضور در
مسابقات حرفهای در سایر استانها را داشته
باشند .امروز نه در فوتبال ،نه هندبال ،نه والیبال،
نه کشتی و نه خیلی از ورزشه ــای دیگر یکی از
بزرگترین استانها سهمی در سطح اول ورزش
نــدارد .در حالی که اگــر مدیریت ورزشــی استان
تعامل ســازنــدهای با صنعتیها و اسپانسرهای
موجود در استان برقرار میکرد ،این سرمایهها
هرگز از مجموعه ورزش استان خارج نمیشدند،
اما بالتکلیفی و عدم ثبات مدیریت ،سبب شده
متولیان حــوزه ورزش در خراسان رضــوی بیشتر
نگران حفظ جایگاه خود باشند تا توجه به ورزش و
توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای!
شاید برخی مدعی شوند ایــن موضوع در دوره
مدیریتی جدید اداره کل ورزش و جوانان برطرف
شده ،اما باید به این نکته اشاره کرد مدیریت جدید
اداره کل ورزش و جوانان نیز با عنوان سرپرستی
مشغول فعالیت است؛ یعنی اینکه ممکن است
وزارت ورزش و جوانان پس از اتمام دوره سرپرستی
علی اکبر هاشمی جواهری به فکر تغییر در این
جایگاه بیفتد تا دوباره ورزش خراسان رضوی با یک
تفکر جدید مدیریتی مواجه شود.
هر چند احتمال تغییر سرپرست اداره کل ورزش
و جوانان خراسان رضوی بعید به نظر می رسد،
اما صادر نشدن حکم مدیرکلی وی از سوی وزارت
ورزش و جوانان نیز این شائبه را به وجود می آورد
که اختالف نظر و سلیقه میان مدیریت دستگاه
ورزش و استان بــرای تثبیت مدیریت ورزش در
خراسان رضوی وجود دارد.
وز یــر ورزش و جــوانــان به عنوان متولی دستگاه
ورزشی در دولت سید ابراهیم رئیسی باید تکلیف
ورزش خراسان رضــوی را به سرعت روشــن کند.
اداره ورزش استان با عنوان سرپرستی لطمه جبران
ناپذیری به پیکره آسیب پذیر ورزش وارد می کند ،از
طرفیتعیینتکلیفعلیاکبرهاشمیجواهرینیز
میتواند به وی کمک کند تا آینده مدنظر خود برای
راهبری ورزش خراسان رضوی به شکل اصولی و
منطقی پایه ریزی کند .آن گاه است که اهالی ورزش
خراسان می تواند چالشها و آسیبهای طرحهای
وی را با وی در میان گذارند تا به این ترتیب شرایط
اصالح فراهم شود ،اما تداوم بالتکلیفی مطمئنا ً
روش درستی نیست و وضعیت موجود به مراتب
آسیب پذیرتر خواهد شد.
امــروز وقت خوبی است تا به عنوان یک مطالبه
جدی و همگانی از وزیر ورزش و جوانان بخواهیم هر
چه سریعتر تکلیف مدیریت ورزش استان پهناور
خراسان رضوی را روشن کند تا شاید ورزش این
خطه از حالت بالتکلیفی خارج شود.

منهایفوتبال

آغاز مسابقات دو و میدانی
جام امام رضاjدر مشهد

مسابقاتبینالمللیدوومیدانیجامامامرضا(ع)
در مشهد از امروز آغاز می شود .علیرضا تاجفیروز
مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس
رض ــوی درب ــاره بــرگــزاری مسابقات بینالمللی
دوومــیــدانــی جــام امــام رضــا (ع) گفت  :دومین
مرحله مسابقات بین المللی دوومیدانی جام
امام رضا (ع) گرامیداشت علی باغبان باشی از
 8خرداد ماه ویژه آقایان با حضور  10تیم خارجی
با توجه به هماهنگی های انجام شده بین تربیت
بدنیآستانقدسرضوی،فدراسیوندوومیدانی،
استانداری ،شهرداری و اداره کل ورزشو جوانان
استان از هشتم خرداد ماه بهمیزبانی ورزشگاه
امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

سیرجانیها برای
فصل بیست و دوم
لیگ برتر به دنبال
جذب محمد دانشگر
هستند ،مدافع
استقالل تمایل دارد
بیشتر در ترکیب
اصلی قرار بگیرد و
عم ً
ال با وجود سیلوا،
غالمی و بازگشت
احتمالی مرادمند،
فرصت او برای
بازی کمتر میشود.
با توجه به ترافیک
خط دفاعی استقالل
بعید نیست سرمربی
استقالل هم راضی
به این جدایی باشد.
بررسیها حاکی از
آن است که گلگهر به
زودی مذاکره جدی
با این بازیکن را دنبال
خواهد کرد.
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ورزش

در حاشيه

تاريخسازى
آويژهصنعت
در ورزش استان
تيم بسكتبال آويژه
صنعت پارسامشهد،
نماينده خراسان
رضوى در ليگ دسته
يك بسكتبال كشور
با عبور از تيم لئونارد
شاهين شهر اصفهان
به فينال ليگ دسته
يك بسكتبال كشور
رسيد و دوباره سهميه
ليگ برتر بسكتبال
كشور را كسب كرد.
اين درحالی است كه
تيم اول باشگاه آويژه
صنعت پارسا پنج سال
قبل به ليگ برتر صعود
كرده و همچنان در ليگ
برتر حضور دارد و هم
اكنون محياى حضور در
فصل جديد ليگ برتر
بسكتبال كشور است.
محمد قياسی هدایت
آويژه صنعت پارسا را بر
عهده دارد.

