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◾

◾زاهدی با پوشکاش تمدید کرد
باشگاه پوشکاش آکادمی مجارستان اعالم کرد شهاب
زاهدی بهصورت قرضی و به مدت یک فصل دیگر در این
باشگاه خواهد ماند .سایت باشگاه پوشکاش نوشت
این مهاجم ایرانی پس از تمدید قرارداد قرضی خود تا
پایان ژوئن سال  ،2023تمرینات خود را پیگیری میکند
و روز یکشنبه به اردوی تیم در اتریش ملحق میشود.او
در جمع گزینههای پرسپولیس بود.

◾رونمایی از رقبای ایران در جام جهانی هندبال
مراسم قرعه کشی بیست و هشتمین دوره رقابتهای
هندبال قهرمانی جــهــان دی ــروز در شهر کاتوویتس
لهستان برگزار شد .تیم ملی هندبال ایران در گروه  Aقرار
گرفت و با تیمهای شیلی ،مونته نگرو و دارنده مدال برنز
دوره گذشته یعنی اسپانیا همگروه شد .این رقابتها با
حضور 32تیم و به میزبانی مشترک لهستان و سوئد و از
 21دی ماه تا 9بهمن امسال برگزار خواهد شد.

صمد نیکخواه بهرامی

ستا
رگان ورزش

◾

◾هافبک برزیلی در حوالی استقالل
ژان کارلوس هافبک برزیلی که گفته میشود در لیست
ریکاردو ساپینتو قرار دارد و در همین راستا مذاکراتی هم
با وی صورت گرفته است ،یک قدم به حضور در استقالل
نزدیک شد .این بازیکن در صفحه شخصیاش صفحه
رسمی باشگاه استقالل و همچنین صفحه رافائل سیلوا
مدافع برزیلی این تیم را هم به صفحات دنبال شده
توسط خودش اضافه کرده است.

لواندوفسکی

کاپیتان و ستاره سابق تیم ملی بسکتبال
روی صفحه اینستاگرام خود به دومین
شکست ایران برابر قزاقستان واکنش
نشان دادو نوشت««:نگرانیم ،برای
ورزشی که عاشقانه دوستش داریم».

علی عبداحد
تیم ملی بسکتبال
در چارچوب پنجره
س ـ ــوم مــســابــقــات
انـ ــتـ ــخـ ــابـ ــی جـ ــام
ج ــه ــان ــی ،در یک
دی ــدار پرانتقاد ،ضعیف ،غیرفنی،
بیبرنامه و سردرگم بازی دوم خود را
مقابل قزاقستان با نتیجه  68بر 60
واگذار کرد (دیدار اول این دو تیم در
تهران نیز با برتری  69-73قزاقستان
همراه بود) .سایت فدراسیون جهانی
بسکتبال در مورد این بازی نوشت:
«کسب دومــیــن پــیــروزی قزاقستان
مقابل ایران نشان داد پیروزی در بازی
نخست هم تصادفی نبوده است.
ایران به قصد انتقام و جبران شکست
دور رفت به قزاقستان رفته بود و این
مــوضــوع از حــضــور حــامــد ح ــدادی،
اســطــوره بــا تــجــربــه ایــرانــی کــه بــرای
نخستین بار در مسابقات انتخابی
جــام جهانی بــه کــار گرفته میشد،
مشخص بود.
حدادی برای تماشاگران قزاقستانی
کامال ًآشنا بــود؛ چــون در مسابقات
انتخابی جام جهانی قبلی ،خون همه
را به جوش آورده بود.
پــیــروزی  41بر  35قزاقستان مقابل
ایران در پایان نیمه نخست نشان داد
قزاقها چیزی از حریف کم نداشتند

◾

◾بدون ارمغان

سعید ارمغانی سرمربی جدید تیم
ملی که در نخستین دیدار و حضورش
هیچ ارمغان و آوردهای برای تیم ملی
نداشت! مقابل بــازی مبتد یگونه و
پراشتباه بازیکنانش فقط فریاد زد!
در واقع تیم ملی عالوه بر اینکه بازی
معمولی خود را هم مقابل قزاقستان
انجام نــداد ،هم بــازی را باخت و هم
نشان داد با روزهای خوب خود خیلی
فاصله دارد.
شاید بــاورش سخت باشد با وجود
حــضــور بازیکنانی همچون سجاد
مشایخی ،بهنام یخچالی ،محمد
جمشیدی و ...تیم ملی بسکتبال
ای ـ ــران در بـ ــازی مــقــابــل قــزاقــســتــان
نـ ــتـ ــوانـ ــسـ ــت حـ ــتـ ــی ی ـ ــک پـ ــرتـ ــاب
سهامتیازی موفق را به نام خود ثبت
کــنــد! ایـ ــران در ای ــن ب ــازی  19پــرتــاب
سهامتیازی داشــت که حتی یکی از
آن ها نیز وارد سبد نشد.
اینکه یک تیم در طول یک مسابقه
به طور کلی موفق به ثبت یک پرتاب
سه امتیازی موفق هم نشود ،شاید
کمتر در بسکتبال جهان رخ دهد ،اما
بازیکنان ایــران حتی در شرایطی که
هیچ مدافعی را هم پیش روی خود
نمیدیدند ،نتوانستند از فرصتها

محمد صالح با لیورپول تمدید کرد

گرانترین ستاره آنفیلد

استفاده کــرده و پرتاب سه امتیازی
موفق داشته باشند.
شاید اگر سه ،چهار پرتاب سه امتیازی
ای ـ ــران وارد ســبــد حــریــف م ـیشــد،
میتوانست جلو شکست دوباره تیم
ملی برابر قزاقها را بگیرد.

◾

◾تیم بیپشتوانه
متأسفانه با وجود هشدار کارشناسان
هنوز در حباب نسل طالیی گرفتاریم
و برای جایگزینی همان نسل طالیی
هیچ اقدامی نکردیم .در این سالها
با اصرارهای کودکانه به حامد حدادی
ظلم و به لیگ برتر به عنوان کارخانه
ستارهسازی بیتوجهی شد .اشتباه
متولیان بسکتبال کشور این است که
تیم ملی را از دریچه تیمهای لیگ برتر
نمیبینند.
در لیگ برتر ذوق میکنیم کــه فالن
بازیکن خارجی  40یا  50امتیاز آورده،
در حالی کــه در همان لحظههاست
کــه کمر بازیکنان ایــرانــی کــه بــه آنــان
ب ــازی و فــرصــت دی ــده شــدن نرسیده
را میشکنیم .بحث جــدی ب ُــرد و یا
باخت تیم ملی نیست ،آنچه امروز به
آن تأکید داریم ،هشدار برای روزهای
بعدی تیم ملی است.
دومــیــن دی ــدار تیم ملی بسکتبال با
سوریه است که روز دوشنبه  13تیرماه
برگزار میشود.

سرنوشت مبهم علیرضا رضایی در استقالل

می خواهم شماره یک باشم
دروازهب ـ ـ ــان تـیــم فــوت ـبــال اس ـت ـقــال بــا وجــود
پیشنهادهای داخ ـلــی و خــارجــی کــه دارد،
همچنان مشخص نیست در جمع آبیپوشان
میماند یا خیر .رضایی ،از جمله بازیکنانی بود
که با وجود درخشش سید حسین حسینی،
تــوان ـســت عـمـلـکــرد قــابــل ق ـبــولــی در جمع
آبیپوشان پایتخت داشته باشد.
او چ ـهــار ب ــازی در لـیــگ بــرتــر و ســه ب ــازی در
رقابتهای جــام حذفی بــرای استقالل درون
دروازه ایستاد و در ایــن بــازیهــا تنها دو گل
دریافت کرد.
رضایی با وجود اینکه با استقالل قرارداد دارد
اما وضعیتش برای آینده همچنان مشخص
نیست .ا یــن بازیکن چند پیشنهاد خوب
داخلی در لیگ برتر و دو پیشنهاد از تیمهای
اروپــایــی دارد .ایــن دروازهبـ ــان استقالل ،طبق
بند فسخی که در ق ــراردادش وجــود دارد ،کار
راحتتری برای ترانسفر شدن خواهد داشت
و در صورت توافق مدیران استقالل میتواند به
یکی دیگر از دروازهبانان لژیونر ایران تبدیل شود.
با وجود این مسائل ،مدیران استقالل همچنان
مذاکرهای برای آینده علیرضا رضایی نکردهاند
و این بازیکن همچنان منتظر است وضعیت
پیشنهادهای این بازیکن و توافقش با باشگاه
استقالل مشخص شــود .با توجه به شرایط
موجود ،باید منتظر ماند و دید مدیران استقالل
چه مــذاکــرهای با رضایی خواهند داشــت و به

اینتر که قرارداد هنریک مخیتاریان
را ثبت کرده بود ،رسم ًا از این وینگر
ارمنستانی رونمایی کرد .مخیتاریان
پس از جدایی از آاس رم با قراردادی
دو ساله به نراتزوری پیوست.

جهانفوتبال

گرفتار در حباب نسل طالیی

باشگاه لیورپول به شکلی غیرمنتظره خبر از تمدید قرارداد
محمد صالح داد .ستاره مصری که تنها یک سال دیگر از
قراردادش باقیمانده بود و گفته میشد به دلیل اختالف بر
سر دستمزد پیشنهادی قصد جدایی دارد ،برای چند سال
دیگرخودرابهلیورپولمتعهدکرد.قراردادصالحتاسال 2025اعتبارخواهد
داشت و دستمزد او نیز به  410هزار پوند( 462هزار یورو) در هفته افزایش
یافت.بهاینترتیبدستمزدصالحبه 22میلیونیورودرسالرسید.
در بیانیه لیورپول آمده است «:باشگاه لیورپول خوشحال است اعالم
کند محمد صالح قرارداد طوالنی مدت جدیدی با این باشگاه امضا کرده
است» .صالح نیز پس از تمدید قرارداد گفت «:احساس فوقالعادهای
دارم و برای بردن جامهای بیشتر با باشگاه هیجان زده هستم .این یک
روز شاد برای همه است .فکر میکنم تمدید قرارداد کمی بیش از تصور
زمانبرد ،اما اکنون همه چیز انجام شده است؛ بنابراین ما فقط باید روی
اهداف بعدی تمرکز کنیم .میتوانید ببینید در پنج یا 6سال گذشته ،تیم
همیشه روندی صعودی داشته است .فصل گذشته به چهار قهرمانی
نزدیک بودیم ،اما متأسفانه در هفته آخر فصل دو جام را از دست دادیم.
ما همچنان در موقعیت خوبی هستیم و میتوانیم بــرای همه جامها
بجنگیم .فکر میکنم دوباره دنبال همه جامها برویم».
لیورپول در ژوئــن  2017صالح را از رم به خدمت گرفت و او به سرعت
درخشش را آغاز کرد .صالح همان فصل توانست 44گل به ثمر برساند.
 32گل در لیگ برتر بود و او رکورد بیشترین گلزنی در یک فصل و پس از
 38بازی را به نام خود ثبت کرد .او به عنوان بهترین گلزن و بازیکن فصل
نیز برگزیده شد .صالح به قرمزها کمک کرد تا به فینال لیگ قهرمانان اروپا
مقابل رئال مادرید در کییف برسند ،اگرچه این بازی با شکست لیورپول
و مصدومیت صالح پایان یافت .فصل بعد صالح به درخشش ادامه داد
وکمککردلیورپولباشکستتاتنهام،قهرمانچپیونزلیگشود،هرچند
قرمزها در لیگ برتر با یک امتیاز کمتر از سیتی به رتبه دوم رضایت دادند.
فصل  2019-20صالح به همراه دیگر همتیمیهایش فصلی تاریخی را
به ثبت رساندند و انتظار  30ساله لیورپول برای فتح لیگ برتر به پایان
رسید .فصل  2020-21برای قرمزها خوب پیش نرفت و کسب رتبه سوم
و سهمیه لیگ قهرمانان بهترین دستاورد بود .صالح فصل گذشته در
همه بازیهای فصل  31گل زد و نقش مهمی در کسب دو جام حذفی و
اتحادیه داشت.

حسینی در گفتوگو با قدس:

دوری از خانه دشوار است

نظر میرسد اگر شرایط بــرای ترانسفر شدن
ایــن بازیکن فــراهــم بــاشــد ،میتواند بــه یکی
از پیشنهادهای خارجی خــود پاسخ مثبت
بدهد.این در حالی است که با تمدید قرارداد
حسینی به طور مشخص او در صورت ماندن
در استقالل همچنان باید نقش دروازه بان
دوم تیم را ایفا کند و

حمیدرضاعرب دروازهبان استقالل پس
از توافق با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد
این جمالت را به زبان آورد «:مذاکرات من با
مدیران باشگاه استقالل از دو هفته پیش
شروع شده بود ،اما به دلیل پیشنهادی که
از پرتغال داشتم ،به مدیران باشگاه اعالم
ک ــردم ق ــدری صبر کنید تــا ایــن پیشنهاد را

همین مورد احتماال ًاو را دچار تردیدهایی در
ماندن کند.تیم هایی چون گل کهر و نساجی
از جمله مشتریان این دروازهب ــان هستند که
البته آنها هم دروازه بان اولهای خود را حفظ
کردهاند .رضایی در روزهای باقیمانده امیدوار
استپیشنهادخوبخارجیبهدستشبرسد
که بتواند از این برزخ خارج شود.

ارزی ـ ـ ــاب ـ ـ ــی ک ــن ــم.
پس از تحقیقاتی که داشتم متوجه شدم
ماندن در استقالل به نفع من است .در این
تصمیم بیشتر مسائل فنی را درنظر گرفتم،
چون در ماههای منتهی به جام جهانی فوتبال
هستم و باید جایی باشم که بیشتر بازی کنم،
از سوی دیگر دوری از خانه هم دشوار است».

خبر
روز

مخیتاریان

ستاره لهستانی در جزیره ایبیزا با
ژاوی مالقاتی داشت .تصاویری
از ورود همزمان لوا و ژاوی به یک
رستوران منتشر شده که نشان
میدهد این دو قرار مالقاتی داشتند.

قزاقستان زنگ خطر را برای تیم ملی بسکتبال به صدا درآورد

و پیروزی در دسترس آنها بود».

◾

◾طارمی در جمع  100بازیکن برتر جهان
مــهــدی طــارمــی در دو فــصــل اخــیــر بــا پــیــراهــن پــورتــو
درخشیده با انتشار فهرست  100بازیکن برتر جهان از
دید رسانه مشهور مارکا ،نام طارمی نیز در آن به چشم
میخورد .در ابتدای این لیست کریم بنزما ،کورتوآ و
وینیسیوس جونیور قرار گرفته است .رتبه طارمی در
این فهرست 96 ،است و از ایران بازیکن دیگری در این
لیست حضور ندارد.

حسینی درب ــاره اینکه قبل از توافق نهایی
با مــدیــران باشگاه استقالل جو نامناسبی
به وجود آمده بود ،این توضیح را داد «:این
مسائل درنــقــل وانــتــقــاالت طبیعی اســت.
همیشه این سوءتفاهمها به وجود میآید،
اما بهشخصه همیشه به پیشنهاد استقالل
طــور دیگری نگاه کــردم و استقالل بــرای من
اولویت بوده است» .حسینی درباره استوری
احساسی خود نیز این توضیحات را داد:
«پــس از اینکه تــوافــق کــردم بالفاصله این
موضوع را از طریق صفحه شخصیام اعالم
کردم .برای من استقالل تیم محترمی است
و دوســت دارم تا زمانی که در فوتبال ایــران
بــازی میکنم ،در استقالل باشم .استقالل
تیم دوران جــوانــی مــن اســت و سختیها و
رنجهای بسیاری کشیدم که اکنون شماره یک
استقالل هستم .امیدوارم درآینده هم بتوانم
به تیم محبوبم کمک کنم .استقالل برای
من همیشه اولویت بــوده ،هست و خواهد
بود» .حسینی دربــاره اینکه استقالل فصل
بعد چه نتایجی را بدست م ـیآورد نیز این
توضیحات را داد «:ما مدافع قهرمانی هستیم
و کــارمــان دشــوار اســت و میدانیم خیلی از
تیمها میآیند جلو تکرار قهرمانی استقالل
را بگیرند ،اما هم من و هم همه بازیکنانی که
برای ماندن دراستقالل قول دادهاند ،به دنبال
تکرار قهرمانی هستیم».

مطهری در
رادار سپاهان

زیر ذره بین

قراردادهای میلیاردی چگونه پرداخت می شوند؟

ولخرجی ابربدهکاران پایان ندارد

سینا حسینی م ــوض ــوع افـ ــزایـ ــش نــرخ
ق ـ ـراردادهـ ــای مــربــیــان و بــازیــکــنــان بـ ـرای فصل
بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر به یکی از
سوژههای جنجالی فوتبال ایــران تبدیل شد تا
جایی که حاال همه اعضای خانواده فوتبال در
این خصوص اظهارنظر میکنند و تالش دارند
با پیشنهادهای متعدد و گوناگون راهحلی برای
برونرفت از شرایط فعلی را پیدا کنند.
اما یکی از بزرگترین چالشهای موجود در این
مسیرکهتابهامروزهیچکسیبهآنتوجهنداشته
اس ــت ،مــوضــوع چگونگی پــرداخــت تعهدات
قید شــده از ســوی باشگاه بــه بازیکن یــا مربی
است؟ هرچند آنها در مقطع کنونی با هیجان
و ذوقزدگــی کامل زیر قراردادهای چهار برگی را
امضا میکنند و هیچ توجهی به صفرهای رقم
قرارداد ندارند ،اما برای پرداخت ریال به ریال این
مبالغبایستیبرنامهایمشخصومدونداشت،
در غیر این صورت در پایان فصل آتی شاهد رشد
ناباورانهشکایتهایمرتبطباعدمانجامتعهدات
مالی از سوی باشگاهها خواهیم بود تا شانههای
متزلزل فوتبال باشگاهی ورشکسته ایران نسبت
به گذشته لرزانتر و ناپایدارتر شود.
وقتی باشگا ههای متمول فوتبال ای ــران هنوز
نتوانستهاند تعهدات مالی فصول گذشته را
پرداخت کنند تا بدهیهای انباشت شده گذشته
به کلی از بین برود چگونه آنها قادرند این مبالغ
سنگین را سر وقت به حساب طرفین قرارداد خود
واریز کنند .باشگاههایی که هر روز فریاد بی پولی
و نداری سر میدهند با کدام منبع مالی بناست
ایــن رقمهای نجومی را تسویه کنند آن هم در
شرایطی که هنوز نه تکلیف حق پخش تلویزیونی
روشنشدهنهتبلیغاتمحیطیاستادیومها،پس
چگونه و بر اساس چه فرمولی بناست این مبالغ
پرداخت شود؟
هرچند ممکن است برخی مدیران برای فرار از
پاسخگویی به این پرسش موضوع همکاری با
کــارگــزاران اقتصادی را مطرح کنند ،اما کارنامه
استقالل و پرسپولیس در موضوع همکاری با
کارگزاران اقتصادی نه تنها دغدغه مالی پیش روی
باشگاهها را برطرف نخواهد کرد ،بلکه نگرانیها
را تشدید میکند؛ چــون هر دو باشگاه از نظر
درآمدزایی از این طریق به مشکل برخوردند تا
قراردادهای  630میلیاردی و  500میلیاردی تنها
در حد حرف باقی بماند و پروندهای حقوقی بابت
آن در یکی از شعب دادگاههای عمومی تشکیل
شــود .آنچه پیداست اینکه اگــر چنین روی ـهای
ادامــه یابد ،ق ـراردادهــای ســال بعد قـراردادهــای
عجیب و غریبتری خواهد بود که صفرهای آن
سر به فلک میزند.

خبر
برگزاری «سوپرجام»
معضل سازمان لیگ

رئیس کمیته مسابقات لیگ میگوید به دلیل
فشردگی مسابقات منتهی بــه جــام جهانی
فاصله بین بــازیهــای لیگ پنج روزه یا  ۶روزه
خواهد بود.
سهیل مــهــدی ،مسئول بــرگــزاری مسابقات
سازمان لیگ درباره تاریخ سوپرجام عنوان کرد:
اصلیترین نکته این جلسه همین بود که به
دلیل شروع لیگ همزمان با محرم و همچنین
نــزدیــکــی آن بــا فــیــفــادیهــای تــیــم مــلــی ،بــرای
برگزاری این دیدار کمی به مشکل برمیخوریم.
ایدهآلترین حالت ممکن برای ما این است که
پیش از لیگ ،سوپرجام را برگزار کنیم اما اگر
مساعدت سرمربی تیم ملی رخ نــداد ،تاریخ
دیگری را برای آن هماهنگ میکنیم.
مهدی دربــاره آمــاده بودن ورزشگاههای تیمها
بــرای شــروع لیگ برتر تصریح کــرد :متأسفانه
هنوز تــعــدادی از ورزشــگــاههــا آم ــاده نیستند.
شهید وطنی هنوز آمــاده نشده و حتی ممکن
است در سه هفته ابتدایی نتواند میزبانی کند.
یادگار امام تبریز ،تختی آبــادان ،شهید باهنر
کرمان و ورزشــگــاه انزلی دیگر استادیومهایی
هستند کــه آمـ ــاده نیستند .متأسفانه این
مشکالت زیرساختهای ماست و ما حتی در
تهران که کالنشهر است ،چهار ورزشگاه درست
نداریم .قبل از اینکه اتفاقی برای ورزشگاه آزادی
رخ دهــد ،سازمان توسعه و تجهیز تستهای
الزم را انجام میدهد و نواقص را یادآوری و ذکر
خواهد کرد.

سپاهان اصفهان که
بعد از جدایی سجاد
شهباززاده یک جای
خالی در خط حمله
خودش احساس
میکند بهتازگی
برای جذب مطهری
از استقالل اقدام
کرده و به باشگاه نامه
زده تا شرایط جذب
او را جویا شود .باید
دید استقاللی ها
اقدام به دادن
رضایت نامه
مطهری برای
سپاهان خواهند
کرد یا مذاکره برای
جذب این بازیکن
نتیجهای به دنبال
نخواهد داشت.
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ورزش

در حاشيه

رکوردشکنی
علیپوردر
جامجهانی
سنگنوردی
قهرمان سنگنوردی
ایران و جهان رکورد ماده
سرعت کشورمان را
شکست.
در مرحله رکوردگیری
مسابقات جام جهانی
سنگنوردی در ویالرس
سوئیس «رضا علیپور»
دو بار پیاپی رکورد ملی
ایران را که متعلق به
خودش بود و به مدت
پنج سال رکورد جهان
محسوب میشد ،به
میزان  15صدم ثانیه
بهبود بخشید .رکورد
پیشین وی  ۵.۴۸ثانیه
بود.
وی ابتدا به رکورد ۵.۴۱
و سپس  ۵.۳۳ثانیه
دست یافت تا ضمن
راهیابی به مرحله
نهایی ،رکورد خود را که
در سال  ۲۰۱۷در چین
ثبت کرده بود ،بهبود
بخشد.

