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◾

◾درخشش مجید حسینی در ترکیه
تیم فوتبال کایسریاسپور با گلزنی مجید حسینی
بــه دیـ ــدار فینال ج ــام حــذفــی ترکیه صــعــود ک ــرد .در
دیــدار برگشت مرحله نیمهنهایی جــام حذفی ترکیه
کایسریاسپور  4بر  2ترابزوناسپور را شکست داد و با
وجودشکستیکبرصفردربازیرفتراهی فینالشد.
امراه باسان ( 48و ،)90+6مجید حسینی ( )59و مامه تیام
( - 90پنالتی) زننده گلهای کایسریاسپور بودند.
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شماره 9804

◾

◾عبادیپور در راه میالن
عبادی پور بیشترین حضور را در تیم بلخاتوف داشته
اس ــت .او در ســال  ۲۰۱۷از بــانــک سرمایه تــهــران به
پــاس لیگا آمــد و از آن زمــان تاکنون با ایــن تیم بوده
اســت .با این حال به نظر می رسد عبادیپور پس از
پایان کسب عنوان سومی همراه با تیمش در لیگ
لهستان ،از اسکرا جدا شود و لیگ ایتالیا و میالنلو
بپیوندد.

◾

◾دختر «نقرهای» به ایران برنگشت!
دختر وزنـ هبــردار ایــران پس از تاریخسازی در مسابقات
قهرمانی یونان در آتن ماند .با پایان کار تیم جوانان ایران
در این دوره از مسابقات ،کاروان اعزامی یونان را به مقصد
تهران ترک کردند .این در حالی است که یکتا جمالی دارنده
مدال نقره این مسابقات بدون اطالع اردوی تیم را ترک کرد
و در بازگشت به ایران سایر نفرات اعزامی را همراهی نکرد.
مسئوالن فدراسیون و تیم ملی هم از او بی خبر هستند.

سادیو مانه

آغاز رقابت برای
دومین صندلی مهم ورزش ایران

رئیس کمیته ملی المپیک می گوید با وجود
اینکه امکان ریاست در چهار سال آینده
را دارد ،اما قطعا ًبرای دوره جدید ثبت نام
نمی کند.چند ماهی از پایان دوره چهارساله
ریاست سیدرضا صالحی امیری در کمیته
ملی المپیک می گذرد ،اما مسائلی همچون
عدم تصویب اساسنامه جدید توسط  IOCو برگزاری بازی های
آسیایی  2022هانگژو باعث شد تا انتخابات کمی به تعویق
بیفتد .اما بعد از لغو بازی های آسیایی ،همگان خواستار جلو
افتادن تاریخ انتخابات شدند؛ در حالی که مسئله بازنشستگی
صالحی امیری هم این روزها خیلی داغ شده است.
رئیس کمیته ملی المپیک در نشستی که با رسانهها داشت،
رسما ًاعالم کرد که قصدی برای ثبت نام در دوره جدید انتخابات
نخواهد داشت و با برگزاری انتخابات در دو ،سه ماه آینده از
صندلی ریاست کمیته خداحافظی خواهد کرد.
البتهپیشازهمهصالحیامیریدرخصوصنامهبازنشستگی
خود که چندی پیش در رسانه ها نیز منتشر شد ،توضیحاتی را
ارائه کرد و گفت« :تاریخ بازنشستگی من براساس  ۳۵سالگی
 ۱۵تیرماه خواهد بود .ماده  ۱۹میگوید ریاست کمیته افتخاری
است و شغل محسوب نمیشود .به لحاظ سابقه ایثارگری ۳۵
سال سابقه و  ۶۵سال سن را مطرح میکنند و االن من در سن
 ۶۱سالگی هستم امکان فعالیت در چهار سال آینده را دارم اما
چنین تصمیمی ندارم».
المپیک توکیو مهمترین رویدادی بود که ورزش ایران در دوران
ریاست صالحی امیری تجربه کرد .ایران در این رویداد عملکرد
متوسطی داشت و سه طال ،دو نقره و دو برنز بدست آورد.

مهاجم آلمانی سالزبورگ با انتقالی
به ارزش  ۳۸میلیون یورویی و
قراردادی تا سال  ۲۰۲۷به دورتموند
پیوست .او به تازگی اولینبار برای
تیم ملی آلمان نیز به میدان رفته است.

مدافع اروگوئهای بارسلونا ،به
دلیل آسیب دیدگی از ناحیه سر به
بیمارستان منتقل شد .او دچار یک
ضربه مغزی شد و برای انجام معاینات
بیشتر به بیمارستان منتقل شد».

خداحافظیصالحیامیریباکمیتهملیالمپیک

امادربخشبعدیرئیسکمیتهملیالمپیککهمدتهاستبر
سر ادامه حضور او گمانهزنیهای زیادی صورت میگیرد ،رسما ً
اعالم کرد جای خود را در چند ماه آینده به فرد دیگری خواهد
داد« :از یک سال قبل و پیش از تشکیل دولت جدید بنا به
شهادت کمیسیون رسانه گفتم در دوره جدید نامزد نمیشوم
پسبقیهتحلیلهاناشیازذهنیتمنفیاستکهمیخواهند
از مواضع خود درباره جایگاه من صحبت کنند».
در ادام ــه هــم خبرنگاری از صالحی امــیــری پرسید او به
خاطر نگرانی از عدم گرفتن رأی اکثریت اعضای مجمع در
انتخابات حاضر نمی شود یا خیر که رئیس کمیته المپیک
چنین پاسخ داد « :چرا بــرای رأی آوری دغدغه باشد؟ به
خاطر محبتی که اعضای مجمع دارنــد ،در این خصوص
دغدغه ن ــدارم .اعضای مجمع با سنجش در روز مجمع
مــواضــع خــود را مشخص کــردنــد ،از طرفی در دیــدارهــای
حــضــوری آنه ــا محبت داشــتــنــد ،اص ــرار بــر عــدم حضور
من در انتخابات دغدغه رأی نیست .واقعیت این است
هدفگذاری من حضور چهار ساله بود و اهداف من به عنوان
برنامهها که مطرح شد ،تالش کردم باالی  ۹۰درصد محقق
کنم .باید فضا را باز کنیم تا افــرادی جوان با ایده نو به این
کرسی دعوت شوند».
دیروز صالحی امیری در حضور رسانهها ،پایان کار رسمی خود
در کمیته ملی المپیک را اعالم کرد و گفت قطعا ًبرای دوره جدید
ثبت نام نخواهد کرد.
بدینترتیبنامنویسیانتخاباتکمیتهملیالمپیککهازاوایل
خرداد یا اواسط تیرماه آغاز میشود ،شرایط پیچیده و اتفاقات
جذابی را در دل خود جای خواهد داد.

گپ
رضا عنایتی:

«هوادار» از داوری ضربه میخورد

رضا عنایتی سرمربی تیم هوادار در گفتوگو با ایلنا در
خصوص باخت تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در
لیگ برتر اظهار کرد :ما از داوری خیلی متضرر شدیم،
شما دیدید من هیچ وقت از داوری گله نمیکنم اما کوپال
ناظمی از داورانی است که وجهه بسیار خوبی دارد.
وی خاطرنشان کرد :فکر میکنم داور میخواست جو ورزشگاه آرام
باشد چه تیمی بهتر از هــوادار که تماشاگر نــدارد و در جــدول رده
بندی شرایطش خوب است و همه مسائل باعث شد اشتباهات
تأثیرگذاری داشته باشد .باید دو بازیکن تراکتور در طول بازی اخراج
میشدند.
سرمربی هوادار در خصوص گل دومی که این تیم دریافت کرد افزود:
گل دقیقه  48که ما خوردیم داور باید یک دقیقه قبل از آن سوت پایان
نیمه اول را میزد چون تایم تمام شده بود اما در این صحنه هم داور
اشتباه کرد .من هیچ وقت درباره داوری حرف نمیزنم چون میدانم
آنهــا قشر زحمتکشی هستند اما این همه اشتباهات عجیب و
غریب از کوپال تعجبآور بود.
وی افزود :ما این بازی را نباختیم در عوض خیلی هم از بازیکنانم راضی
هستم آنها با رشادت خوبی بازی کردند دو گل هم زدیم فرصتهای
خوبی هم آخر بــازی داشتیم که اگر استفاده میکردیم نتیجه طور
دیگری رقم میخورد.
عنایتی در خصوص دیدار این هفته این تیم مقابل فجر سپاسی بیان
کرد :من در ابتدا باید بگویم خیلی تأسف دارد که بعد از چند سال
فجر سپاسی به لیگ برتر صعود کرده اما شرایطش این گونه است،
بازی کردن مقابل این گونه تیمها از بازی مقابل تیمهای باالی جدولی
سختتر است ،فجر چیزی برای از دست دادن ندارد و باید مقابل این
تیم هوشیار باشیم.
عنایتی در پایان در خصوص اینکه تیم شهر خودرو در آستانه سقوط
به لیگ دسته اول است گفت :متأسفم برای مسئوالن شهر خودم که
فقط شعار دادند .شهر خودرو خیلی تنها بود و در پشت صحنه این
تیم را خیلی اذیت کردند .گذر زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد
و من در یک فرصت خوب تمام مسائل را خواهم گفت تا هواداران
همه چیز را بفهمند .شما نگاه کنید بازی لیگ دو در ورزشگاه امام
رض ــا(ع) بــرگــزار مـیشــود ،امــا شهر خــودرو که بــازی دارد بــازی باید
در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شود باید فاتحه فوتبال مشهد را
خواند که میخواستند این تیم سقوط کند که فکر میکنم دارند به
آرزویشان میرسند.

هالند گرانترین انتقال تاریخ زنبورها نیست!

دورتموند بزرگترین فروشنده تاریخ فوتبال
کیکر در تاریخچه انتقاالت دورتموند ،همواره نام های بزرگی دیده شده که این تیم آلمانی توانسته است
از فروش آنها ،درآمدهای میلیون دالری کسب کند .به بهانه این جابهجاییها ،فهرستی از بزرگترین
انتقاالت دورتموند در سالهای گذشته را مرور میکنیم.
 -1آدریان راموس در سال  2016مبلغ  12میلیون یورو را به خزانه دورتموند ریخت .این بازیکن کلمبیایی
به چین فروخته شد اما ابتدا توسط باشگاه گویان پکن به گرانادا قرض داده شد.
 -2یــورگ هاینریش نیز نباید از این لیست خــارج شــود :در تابستان 1998
انتقال او به فلورانس  25میلیون مارک آلمان (حدود  12.5میلیون یورو) به
همراه داشت.
 -3اسون بندر از سال 2009پیراهن دورتموند را بر تن کرده است و در تابستان2017
در کمال تعجب به برادر دوقلوی خود الرس در لورکوزن ملحق شد ،ارزش این
انتقال برای تیم دورتموند 12.5میلیون یورو بود.
 -4در طول تعطیالت تابستانی  ،2012صندوق  BVBبه لطف شینجی
کاگاوا پر شد .این بازیکن ژاپنی که فصل قبل از آن انتقال نقش مهمی
در دوگانه دورتموند داشت ،باشگاه را به مقصد
منچستر ترک کرد.
 -5آندری یارمولنکو در تابستان 2017به دورتموند
پیوست تا خأل ناشی از جدایی عثمان دمبله به
بارسلونا را پر کند .با وجــود شــروع خــوب ،بازیکن
اوکراینی در این امر موفق نشد و تنها پس از یک سال
این تیم را ترک کرد .او با مبلغ  20میلیون یورو به وستهام
یونایتد رفت.
 -6ماکسیمیلیان فیلیپ در سال  2017با  20میلیون یورو از فرایبورگ آمد و
در سال 2019با 20میلیون یورو به دینامو مسکو رفت.
 -7دورتموند در نوامبر  2018تصمیم به خرید پاکو آلکاسر گرفت و
 23میلیون یورو به باشگاه بارسلونا پرداخت کرد .در پایان ژانویه او به
اسپانیا بازگشت .مبلغ  25میلیون یورو او را به گران ترین بازیکن باشگاه
ویارئال تبدیل کرد.

خبر
روز

کریم آدیمی

رونالد آرائوخو

مهاجم لیورپول ،به شایعات مربوط
به انتقالش به بایرن مونیخ واکنش
نشان داد« .صادقانه اینجا خیلی
خوشحال هستم .فقط سعی میکنم
از شرایطی که دارم استفاده کنم».

◾

◾تورنمنتهشتجانبهجایگزینجامباشگاههایآسیا؟
لغو مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا اعتراضهای
بسیاری از اهالی فوتسال قاره کهن را به دنبال داشت.
با وجود این اتفاق ،فدراسیون فوتبال پیشنهاد برگزاری
تورنمنتیهشتجانبهمیانباشگاههایبرترفوتسالآسیا
را ارائه کرده است .در صورت برگزاری این تورنمنت ،دو تیم
ایرانی در آن شرکت میکنند که به احتمال فراوان ،مس
سونگون و گیتیپسند خواهند بود.

 -8ایلکای گوندوگان نخستین خرید پپ گواردیوال در منچسترسیتی بود ،دورتموند 25میلیون یورو از این
معامله (به عالوه پرداخت های پاداش مرتبط با موفقیت) بدست آورد.
-9در تابستان  ،2016متس هوملز به بایرن مونیخ رفت .انتقال کاپیتان  BVBحدود  35میلیون یورو به
ارمغان آورد.
 -10بایرن پیش از این در سال  2013بیش از  30میلیون یورو به وستفالن
انتقال داده بود :در آن زمان ،انتقال ماریو گوتزه قبل از بازی فینال لیگ
قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید علنی شد .بایرن از سایر
طرف های عالقه مند به گوتزه مانند بارسلونا ،منچستر
سیتی و آرسنال بهتر عمل کرد.
 -11تابستان  2016برای  BVBدردنــاک اما پربار بود ،زیرا پس از
کاپیتان متس هوملز و ایلکای گوندوگان ،آنها یکی دیگر از بهترین
بازیکنان خود به نام هنریک مخیتاریان را از دست دادند .منچستریونایتد با
پیشنهادی 42.5میلیون یورویی این بازیکن را جذب کرد.
 -12پیر امریک اوبامیانگ برای انتقالش به آرسنال در ژانویه  2018مبلغی
نزدیک به 64میلیون یورو برای دورتموند آورده مالی داشت .توپچی ها برای این
انتقال ،رکورد گرانترین جابهجایی باشگاه را شکستند.
 -13ارلینگ هالند نروژی به مدت دو سال و نیم برای  BVBگل های زیادی را به
ثمر رساند و مقصد بعدی او در تابستان  2022تعیین شد :منچسترسیتی از
بند خروج 75میلیونی او استفاده کرد تا بتواند این جوان مستعد را به خدمت
بگیرد.
 -14جیدون سانچو نیز در تابستان  2021به جزیره کشیده شد.
منچستریونایتد  85میلیون یورو برای استفاده از خدمات این بازیکن
انگلیسیهزینهکرد.
 -15او فــراتــر از همه اه ــداف دورتـمــونــد عمل کــرد :بارسلونا بــرای به
خدمتگیری عثمان دمبله در تابستان 2017هزینه 105میلیون یورویی را
به زنبورها پرداخت کرد .این مبلغ حتی تاکنون به لطف پرداخت های مختلف پاداش به
 140میلیون یورو رسیده است.

کاوه رضایی
بازیکن آزاد شد

زیر ذرهبین

حساس شدن فیفا
روی جلسات فدراسیون فوتبال

صدای پای
کمیته انتقالی میآید

سینا حسینی روزی ک ــه هـیـئــت رئیسه
فــدراس ـیــون فــوت ـبــال تصمیم بــه ع ــزل شهاب
عزیزی خادم گرفتند ،هیچ کسی تصور نمی کرد
استیضاحکنندگان کمتر از دو ماه علیه یکدیگر
صف آرایی کنند تا حدی که حتی حاضر نشوند
زیر یک سقف دور یک میز با هم صحبت کنند.
اما این اتفاق رخ داد و اختالفات بزرگی میان هشت
عضو هیئت رئیسه که رأی به عزل عزیزی خادم
داده بودند رقم خورد ،به گونه ای که دو نفر از این
هشت نفر برای از رسمیت انداختن نشستهای
هیئت رئیسه قید حضور در جلسات را زدند.
در کنار ایــن اتفاق بــازداشــت نایب رئیس سوم
فدراسیون فوتبال به دلیل مسائل اقتصادی عمال ً
هیئت رئیسه را آچمز کرد تا چالش بسیار بزرگی
میاناعضاشکلگیرد.دبیرکلفدراسیونکهحجم
بــاالی درگیریها میان هیئت رئیسه به واسطه
حضور او در ساختمان سئول جنوبی و قرار گرفتن
وی در جایگاه دبیرکلی شکل گرفته بود ،به صورت
پنهانی با فیفا مکاتبه کرد تا استعالم بگیرد که آیا
با تعداد عضو کمتر می توانند مصوبات مورد نظر
را اجرا کنند یا نه که در جواب فیفا اعالم شد تنها
در صورتی مصوبات قانونی است که هشت عضو
هیئت رئیسه در جلسات حضور پیدا کنند.
اما مشکل بزرگ این بود که از هشت عضو سه
عضوغیبتداشتندوایناتفاقسرآغازیکبحران
بزرگ برای فوتبال ایران بود ،به گونه ای که فیفا می
توانست رأسا وارد عمل شود و کمیته انتقالی را
تشکیل دهد ،به همین دلیل مذاکرات جدی برای
برقراری آتش بس موقت آغاز شد اما مذاکرات به
شکل کامل به نتیجه نرسید .یکی از سه عضو
معترضپیشنهاد حضوردرجلسه راپذیرفت،اما
مهرداد سراجی به هیچ وجه حاضر به تعامل نبود
و خواستار برکناری حسن کامرانی فر بود.
در کنار این ماجرا حضور عجیب عضو بازداشتی
هیئت رئیسه در جلسه به شکل آنالین براساس
قوانین فیفا با اشکال قانونی مواجه اســت ،اما
مسئوالنفدراسیونبرایاینکهاهدافخودراپیش
ببرند ،چشم به روی قانون بستند تا شاید مشکل
برطرف شود اما مطمئنا ًدر صورت اطالع فیفا از این
ماجرا تنبیهاتی در نظر گرفته خواهد شد.
حضور متهم اقتصادی کــه در حــال حاضر در
زندان به سر می برد ،در مجموعه هیئت رئیسه به
خودی خود دچار اشکال است ،با این حال وی در
جلسهای که تمام اعضا به صورت فیزیکی حضور
دارند از طریق شبکههای اجتماعی حضور دارد که
این مسئله تعارض در هویت را به وجود می آورد؛
بنابراین از نظر قانونی رأی این عضو قابل شمارش
نخواهد بود و مجری جلسه نمی تواند آرای این فرد
را در مجموع آرا لحاظ کند.بعید است با این اوضاع
و اختالف به این زودیها کار به سرانجام برسد مگر
اینکه فیفا کلیه اعضای هیئت رئیسه فعلی را از
رسمیت بیندازد و تیم انتقالی مسئولیت اداره
فوتبال را برعهده بگیرد.

خبر

ماجرای اخراج ساکت
الهامیچیست؟

بعد از شکست  ۲بر صفر نساجی مقابل مس
رفسنجان در هفته بیست و ششم لیگ برتر
فوتبال اتفاقاتی در رختکن نساجی ا فـتــاد که
درنهایت با تصمیم هیئت مدیره باشگاه ،ساکت
الهامی از کار برکنار شد.
برخی حواشی مبنیبربیاحترامیساکتالهامی
بــه صابر حــردانــی در رختکن باشگاه نساجی
منتشر شد که باشگاه نساجی این خبر را رد کرد.
پیگیری خبرنگار ایسنا پس از گفتوگو با اعضای
تیم نساجی نشان می دهد که ساکت الهامی در
فهللاپور ،مدیرعامل
رختکن به شدت با ایزد سی 
باشگاه تنها وارد درگیری لفظی و بگو مگو شده
است .بحث و جدال الهامی و مدیرعامل باشگاه
از فحاشی هواداران آلومینیوم به الهامی در اراک
کلید خورد.
به هر حال پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه،
الهامی از هدایت نساجی کنار گذاشته شد و
گزینههای مختلفی بــرای جانشینی او مطرح
شده است .باید دید طی روزهای آینده چه کسی
به عنوان سرمربی جدید روی نیمکت نساجی
خواهد نشست.

به نقل از اسپورتال
سران تیم لوون
تصمیم گرفتند
قرارداد کاوه رضایی
را تمدید نکنند.
رضایی هرگز
نتوانست در لوون
خودش را اثبات
کند و در  ۱۲بازی
موفق به زدن یک
گل هم نشد و پس از
آن شکستگی ساق
پا فصل را برای او
زودتر از موعد به
پایان رساند .به این
ترتیب کاوه رضایی
پس از مصدومیت که
باعث شد فصل برای
او به پایان برسد،
لوون را ترک خواهد
کرد.
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در حاشيه

پنجره
لوانتقاالتی
نق 
پرسپولیسباز
همبستهشد
پس از حکم فیفا
باشگاه پرسپولیس
برای پرداخت مطالبات
86هزاردالری آنتونی
استوکس تا تاریخ  2می
( 12اردیبهشتماه)
فرصت داشت اما
موفق به پرداخت
مطالبات این بازیکن
ایرلندی نشد .بهدنبال
این موضوع کمیته
انضباطی فیفا با ارسال
نامهای به فدراسیون
فوتبال و باشگاه
پرسپولیس اعالم کرد
لوانتقاالتی
پنجره نق 
سرخپوشان از
زمان اتمام مهلت
پرداخت مطالبات
( 12اردیبهشتماه)
بسته شده است و
سرخپوشان تا زمان
پرداخت مطالبات
این بازیکن ایرلندی
اجازه فعالیت در
لوانتقاالت را ندارند.
نق 

