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دوشنبه  26اردیبهشت 1401

◾

◾واکنش  AFCبه قهرمانی آبیها
صفحه توئیتری کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر
واکنش به قهرمانی استقالل ،تصویری از اعضای این تیم
وجامقهرمانیمسابقاتمنتشرکردونوشت«:استقالل
برای اولین بار در 9سال اخیر ،قهرمان لیگ حرفهای ایران
شد .آنها در فاصله سه دیدار تا پایان فصل همچنان
شکستناپذیر باقی ماندهاند ،رکــوردی که هیچ تیمی
در تاریخ لیگ حرفهای ایران به آن دست نیافته است».
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سال سی و پنجم

◾

◾مربی استقالل در پایان فصل جدا میشود
مربی تیم فوتبال استقالل قصد دارد در پایان فصل
از جمع آبیپوشان جدا شود .صالح مصطفوی مربی
استقالل قصد دارد در پایان فصل از جمع آبیپوشان
جدا شود .مصطفوی از مدتها قبل در پی مهاجرت به
خارج از کشور بوده است و برای فصل آینده در کادر فنی
استقالل حضور نخواهد داشت .وضعیت« پین» هم
برای فصل بعد مشخص نیست.

نواک جوکوویچ

ستا
رگان ورزش

شماره 9807

◾

◾سیدجالل بازی با تراکتور را از دست داد
سیدجالل حسینی که در اواسط دیدار مقابل سپاهان
دچــار آسیب دیــدگــی شــد و جــای خــود را بــه علیرضا
ابراهیمی داد ،قــادر به همراهی این تیم برابر تراکتور
نخواهد بــود .مصدومیت مدافع میانی و رهبر خط
دفاعی این تیم از ناحیه عضله پشت پا است و او بعد
از بازگشت تیم از سیرجان ،با توجه به دردی که از این
ناحیه احساس میکرد.

توماس توخل

مرد شماره یک تنیس جهان با
رسیدن به فینال مسترز رم به
رکورد هزار پیروزی در تنیس
رسید.او پس از کانرز ،فدرر ،لندل
و نادال ،به رکورد هزار برد رسید.

پرسپولیسدرمنگنهقراردادیحیی
سینا حسینی
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواداران
پرسپولیس تصور
م ـیکــردنــد یحیی
گـ ـ ـ ــل مـ ــحـ ــمـ ــدی
میتواند با کسب
عنوان قهرمانی یک اتفاق ویژه را در
رقابتهای لیگ برتر برای آنها رقم
زن ــد ،ام ــا نــاکــامــی تــیــم گــل محمدی
رویای هواداران دو آتشه پرسپولیس
را نقش بر آب کرد تا آنهــا به شدت
نسبت به عملکرد سرمربی تیم در
این فصل معترض شوند.
گل محمدی با قبول شکست برابر
سپاهان فارغ از اینکه قهرمانی رقیب
سنتی ســرخــپــوشــان را قطعی کــرد،
شــانــس دســتــیــابــی بــه عــنــوان نایب
قهرمانی را نیز از دست داد تا هجمه
سنگینی را علیه خود نظاره گر باشد.
بــا ای ــن ح ــال بعید بــه نــظــر مـیرســد
گلمحمدی در برهه کنونی استعفا
دهد ،چون با این اتفاق وی به شدت
متضرر خــواهــد شــد ،از ایــن رو وی
گزینه کنارهگیری را فعال ًاز دستور کار
خــود خــارج کــرده تا ببیند پیشنهاد
مدیریت باشگاه چگونه است.
البته مدیران باشگاه پرسپولیس هم
به هیچ وجه به دنبال کنار گذاشتن

سپاهان نیز به همین دلیل منتشر
شد تا پیشکسوتان و هواداران قدری
آرام شوند ،اما این اتفاق رخ نداد بلکه
فضا کامال ًملتهب شد.
امـ ـ ــا در ایـ ـ ــن ب ــی ــن ی ـ ــک پ ــرس ــش
ب ــزرگ وج ــود دارد کــه مبلغ ق ــرارداد
گلمحمدی با پرسپولیس چه مقدار
است و باشگاه پرسپولیس در صورت
بــرکــنــاری یحیی بایستی چــه میزان
غرامت به وی پرداخت کند؟ هرچند
اطــاعــات دقیقی در ایــن خصوص
وجــود ن ــدارد امــا گفته مـیشــود رقم
مذکور یک رقم خیره کننده است که
به صورت تصاعدی هر سال افزایش
پیدا میکند ،از این رو چنانچه پایه
رقــم قـ ــرارداد بین  15تــا  20میلیارد
برای فصل نخست باشد ،به صورت
تقریبی هر فصل  30درصد به مبلغ
مذکور اضافه میشود که این رقم یک
مبلغ هنگفت به حساب میآید که در
صورت فسخ قرارداد از سوی باشگاه،
پرسپولیس باید حداقل نیمی از آن
را به سرمربی طرف قــرارداد پرداخت
کند تا وی متضرر نشود و این مبلغ
در بــره ـهای کــه پرسپولیس گرفتار
بــده ـیهــای مــعــوقــه از دوره محمد
حسن انصاری فرد است ،رقم بسیار
سنگینی به حساب میآید.

از قربانی شدن غیرنظامیان ناراحتم

حمایت آقای خاص از مردم فلسطین
مورینیو مربی سرشناس و پرتغالی آاسرم در
بخشی از گفتوگوی خود با رسانه asportبه
حمایتازمردمفلسطینوغزهپرداخت.
ویگفت:بهدلیلحضوردراینترباجوحاکمبر
فوتبال ایتالیا آشنا بودم اما جو حاکم بر شهر رم
بسیار متفاوتتر از میالن است .بسیار واضح
است که از حضور در رم خشنود هستم .در
سطح خودمان توانسته ایم با ابزارهایی که در
اختیارداریمکارراپیشببریم.مربیپرتغالیدر
مورد شرایط زندگی در رم گفت :شما میتوانید
به عنوان یک مربی معروف ،یک زندگی
خ ــوب داش ـتــه بــاشــد ام ــا اگ ــر مــرد
خانوادهنباشیدهیچچیزنیستید.
مــوریــنــیــو در واک ــن ــش ب ــه جنگ
اف ــروزیه ــا در جــهــان اظــهــار کــرد:
ه ــم ــانط ــور ک ــه از جــنــگ در
آفریقا و فلسطین ناراحت
م ـیشــوم دوس ــت ن ــدارم
در اوکراین و دیگر نقاط
جــهــان جنگ باشد.
در اص ــل از قربانی
شــدن غیرنظامیان
درفلسطینبسیار
نــاراحــت مـیشــوم.
ایـ ـ ـ ــن فـ ــقـ ــط یــک
احساس عمیق غم و
اندوهاست،منهمیشه

از خــودم میپرسم چــرا و چگونه میتوانیم
ایــن جنگها را متوقف کنیم؟ امــا ایــن فقط
احساسات انسانی است .جز این حرفی برای
گفتنندارم.پیشازاینرونالدو،ستارهپرتغالی،
بارهاحمایتخودراازحقوقفلسطینیهااعالم
کردهبود.اوهمچنینجایزهکفشطالرابهبنیاد
رئال مادرید اعطا کرد که در یک حراجی برای
جمعآوریکمکهایمالیبرایساختمدارس
درفلسطینهزینهشد.درهمینحالبسیاری
ازستارههایدنیایورزشدررشتههایمختلف
ورزشی در حمایت از مردم غزه و فلسطین
در مسابقات بین المللی از رویارویی با
صهیونیستهاامتناعمیکنند.
ایندرحالیاستکهصهیونیستهابا
هزینهمبالغهنگفتدرفدراسیونهای
جهانی و برگزاری بازیهای
م ـهــم در ک ـشــورهــای
همپیمانخودسعی
درجلوهدادنعادی
شـ ــدن روابـ ـ ــط با
کشورهای عربی
دارند.
امـ ـ ـ ــا هـ ـ ــر روز
بیشتر از قبل
با مخالفتهای
جـ ـه ــان ــی روبـ ـ ـ ـهرو
میشوند.

ستاره فرانسوی و  31ساله فصل
آینده نیز برای اتلتیکو بازی می کند.
این بازیکن با یک قرارداد قرضی
دو ساله با بند خرید اجباری
 40میلیون یورویی راهی اتلتیکو شد.

لژیونرها
او جواب منتقدان را داد

طارمی با پرچم ایران
روی سکوی قهرمانی

مهدی طارمی پس از فصل فوقالعادهای که در لیگ برتر
پرتغال سپری کرد و بهترین گلزن تیمش و سومین پاسور
برتر این رقابتها شد ،در جشن قهرمانی پورتو شرکت
کرد و با پرچم ایران روی ِسن حاضر شد و خوشحالی خود
را به شکل جالبی به نمایش گذاشت.
ستاره ایرانی پورتو که مورد هجمه تماشاگران اسپورتینگ و حتی بنفیکا
برای نحوه پنالتی گرفتن و  ...شده بود ،سعی کرد با مدل خوشحالی
خود به انتقادات پاسخ بدهد.
طارمی که در گوشهای از ورزشگاه دو دراگائو همراه با پرچم ایران روی
دوش خــود مشغول خوشحالی بــود ،در گفتوگوی زنــده با شبکه
اسپورتتیوی پرتغال دربــاره تجربه قهرمانی با پورتو در لیگ برتر
پرتغال عنوان کرد :احساس بزرگ و لحظه وصفناپذیری است .از این
درخشش تیم و بودن در جمع بازیکنان و باشگاه پورتو لذت میبرم.
لحظه بزرگی برای همه ماست.
او در خصوص اینکه از جمع بازیکنان پورتو فاصله گرفته و به نظر
میآید خوشحال نیست ،ابراز کرد :چرا خیلی خوشحالم و از گوشه
همه را نگاه میکنم و لذت میبرم.طارمی درباره اینکه فصل آینده پورتو
دوباره به قهرمانی میرسد یا خیر ،گفت :قول خاصی نمیدهم ولی
مطمئن باشید تمام تالش خودمان را انجام میدهیم و بیشترین انرژی
را میگذاریم تا به موفقیت برسیم و میخواهیم هر سال قهرمان شویم
و برای آن تالش کنیم.
اما او در مصاحبهای مجزا با کانال پورتو اظهارات جنجالیتری داشت
و در شــروع آن عنوان کــرد :فصل فوقالعاده و خیلی خوبی بــود که
توانستیم  91امتیاز بگیریم و عملکردی تاریخی داشته باشیم.طارمی
یادآور شده :ما از همان شروع فصل خیلی سخت کار کردیم و به اینجا
رسیدیم تا در کنار هوادارانمان جشن قهرمانی را برپا کنیم .االن زمان
لذت بردن از نتایج و قهرمانی تیم ،پس از  8-9ماه کار سخت و دشوار
است.
«تو فصل را با گلهای زیاد به پایان رساندی و البته در حین جشن
قهرمانی هم خوشحالی خود را با دعوت به سکوت انجام دادی .این
فصل برای تو چطور بود؟» طارمی در جواب این پرسش چالشی عنوان
کرد :من کاری نکردم که برخی از مردم علیه من هستند .من کار خودم
را انجام میدهم و هدفم این است تا به تیم کمک کنم.
ستاره ایرانی پورتو میگوید :من هرگز به کسی(با این نوع خوشحالی)
بیاحترامی نکردم ،اما افرادی هستند که احترام من را نگه نمیدارند،
اما من هرگز درباره آنها نیز چیزی نگفتهام.

قلعهنویی :تاوان ظلمشان را میدهند

جامهایم را جلو چشمم گرفتند
قلعهنویی در واکــنــش بــه ایــنــکــه بــا توجه
به کسر هفت امتیاز از گل گهر ،ایــن تیم
توانست نتایج قابل قبولی بگیرد ،گفت:
البته هفت امتیاز نبود .از ما حدود  ۳۰امتیاز
کم شد .ما بعد از حکمی که دادنــد12-13،
امتیاز پرت امتیازی داشتیم .نگویید هفت
امتیاز .حدود  ۳۰امتیاز به ما ضربه خورد.
اگر آن اتفاق نمیافتاد ما االن در رتبه های
بــاالتــر بــودیــم و شــایــد در ک ــورس قهرمانی
بودیم.
اگر  ۹گل خوردهای که کمیته انضباطی به ما
تحمیل کرد را کم کنیم ،ما خط دفاعی دوم
لیگ میشویم .در گل زده هم با وجود تمام
مشکالت روحی روانی جزو تیمهای باالی
جدول هستیم .پس چه در گل زده چه
در گل خورده و چه در امتیاز،
به ما ظلم شد.
ق ــل ــعــهن ــوی ــی گــفــت:
ت ــج ــرب ــه ایـ ـ ــن ک ــار
را داش ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــم و
ناعدالتی ،سختی
و بدشانسیهای
زی ــادی در فوتبال
دی ـ ـ ــدم امـ ـ ــا ب ـ ــرای
بازیکنان قابل هضم
نبود .یک روزی باید
تاوان بدهند .مطمئن

خبر
روز

آنتوان گریزمان

سرمربی چلسی ،فاش کرد پس از
شکست تیمش مقابل لیورپول در فینال
جام حذفی ،به بازیکنانش گفته به
آنها افتخار میکند «.مانند فینال قبلی
در جام اتحادیه ،افسوسی نداریم».

سقوط اردوگاه سرخها پس از قهرمانی استقالل

یا اخراج گل محمدی نیستند؛ چون
این اقدام نه تنها آنها را با یک چالش
بـ ــزرگ مــالــی م ــواج ــه خ ــواه ــد ک ــرد،
بلکه امکان ناکامی تیم بحران زده
پرسپولیس را در سه بازی باقیمانده
از رقــاب ـتهــای لیگ بــرتــر را تشدید
م ـیکــنــد ت ــا ب ــه کــلــی شــانــس نــایــب
قهرمانی را نیز از دســت بدهند ،به
همین دلیل شنیده میشود درویش
بـ ــرای کــنــتــرل اوضـ ــاع قـ ــرار اس ــت با
گلمحمدی مالقات کند و دوبــاره از
وی حمایت کند.
اتفاقی که با خشم سنگین هواداران
پــرســپــولــیــس ه ــم ــراه شـ ــده اس ــت،
منتقدان یحیی ادامه حضور او در این
باشگاه را یک اشتباه بزرگ میدانند
و معتقدند باید همین حاال تکلیف
یحیی یکسره شــود تــا فصل آینده
اشتباهات ایــن فصل تــکــرار نشود،
اما از آنجا که قــرارداد پرسپولیس و
گل محمدی در دوره مجید صدری
به مدت سه فصل دیگر تمدید شد،
دست پرسپولیس کامال ًدر این ماجرا
بسته است و حاال گل محمدی نقش
تعیین کننده در ایــن مــاجــرا را ایفا
خواهد کرد.
بیانیه بــاشــگــاه پرسپولیس پــس از
قهرمانی استقالل و شکست برابر

◾

◾قایدی در شباب االهلی ماندنی شد
برخالف خبرهایی که در رسانههای امــاراتــی منتشر
شده قرارداد مهدی قایدی مهاجم ایرانی باشگاه شباب
االهــلــی فسخ نخواهد ش ــد .در چند هفته گذشته
خبرهایی مبنی بر احتمال فسخ قرارداد قایدی با باشگاه
شباب االهــلــی مطرح شــد ،ولــی مــدیــران ایــن باشگاه
قصدی برای انجام این کار ندارند .این در حالی است که
قایدی هنوز چهار فصل دیگر با تیم اماراتی قرارداد دارد.

باشید دار مکافات در ایــن دنیاست .اگر
تاوان ندهند پس خدا نیست؛ میبیند چه
ظلمی به ما شد.
هر کــاری دوســت دارنــد بکنند.او با انتقاد
از بی عدالتیها بیان کرد :بعد از قهرمانی
آخر من جلو چشمم جامی که دستم بود؛
گرفتند اما برایم مهم نیست.
مــن یــک آدم مــبــارزهگــرم و توکلم بــه خــدا و
اهلبیت(ع) است.
تا زمانی که در فوتبال هستم مبارزه میکنم
و اصــول اعتقادی و فنیام را پیاده میکنم
و خــدا هم به من کمک میکند
امــا جلو چشمم جا مهایم را
گــرفــتــنــد و م ــن خ ــودم
مـ ـیدان ــم از کــجــا خط
م ـیگــیــرنــد .ب ــه خـ ــدا و
هــمــه مــقــدســات قسم
این اتفاق برای هر تیم
دیگری بــود ایــن کار
را نمیکردند ولی
بــا مــا کــار کــردنــد.
خــــــــدا آن بـ ــاال
هست.
افکار و نگرشم هیچوقت عوض
نمیشود و بــه مــبــارزه ام ادامــه
می دهم و در سالهای پیش رو
حقم را از این فوتبال می گیرم.

گزارش روز

زنگ خطر برای ورزش استان به صدا درآمد

انصراف «فرشآرا»
از حضور در لیگ برتر

جواد رستم زاده اســتــوری خداحافظی
قدرت بهادری ،سرمربی فرش آرا از این تیم زنگ
خطر را برای ادامه راه به صدا درآورد .در جلسه
مدیران باشگاه با بهادری چه گذشته است یک
بخش کار است و بخش مهمتر اعالم انصراف
رسمی فرش آرا از تیمداری در لیگ برتر فوتسال
است.آنها چندی قبل نامهای مبنی انصراف از
شرکت در لیگ برتر به دلیل هزینههای سنگین
تــی ـمداری به هیئت فوتبال زده و البته تأکید
کــردهانــد اگــر اسپانسری پیدا شــود که در کنار
این مجموعه حاضر به هزینه باشد ،لیگ برتر را
ادامه میدهند .این موضوعی است که محسن
حیدری  ،دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی آن
را تأیید میکند و میگوید« :با توجه به ارزشی که
حفظ این امتیاز برای استان دارد همه ارگانها
باید تالش کنند تا این مجموعه به فعالیت خود
ادامه دهد .به هرحال فرشآرا سالها بدون هیچ
منتی بــار فوتسال خراسان رضــوی را به دوش
کشیده و در شرایط سخت اقتصادی این روزها
نباید برای ادامه راه تنها بماند.
وی افزود :مجموعه هیئت فوتبال تمام تالشش
را برای ماندن این مجموعه در چرخه فوتسال
انجام خواهد داد».
گفتنی است که سالیان قبل فرش آرا کمکهای
جسته و گریختهای از شهرداری دریافت کرده
که در دور جدید و با تغییر رویکردها ظاهرا ًاین
کمکها قطع شده و به دلیل افزایش هزینهها
مدیران این باشگاه قید تیمداری را زدهاند.آنچه
واض ــح اســت اینکه ایــن مجموعه خصوصی
تــوانــایــی رقــابــت مالی بــا مجموعههای عظیم
صنعتی و نیمه دولتی را نخواهد داشت و تنها
با تکیه بر استعدادهای بومی نمیتواند از پس
غــولهــای لیگ بــرآیــد.فــرشآرا لیگ قبل را با
قــرار گرفتن در رتبه هفتمی تمام کرد و با تمام
مشکالت فنی و مالی کــه بــا آن روبـ ـهرو شــده،
بــاز هم در ورزش کشور بــرای خــراســان رضوی
آبــروداری کرد .در صورت سقوط شهرخودرو و
انصراف فرش آرا از ادامــه کــار ،ورزش خراسان
رضــوی و بــه ویــژه مشهد دچــار چالش بزرگی
در قسمت حرفه ای و قهرمانی خــواهــد شد
که هاشمیجواهری باید فکری اساسی برای
آن کند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی بهتر از هرشخص دیگری میداند حفظ
بخش خصوصی در ورزش از نــان شــب هم
بــرای استان واجـبتــر اســت و در صــورت کنار
رفتن مجموعه فــرشآرا شاید تا مدتها نتوان
مجموعهای را برای تیمداری در این سطح پیدا
کرد .با چنین گفتاری به نظر میآید باید از همین
امروز تمام ارگانهای درگیر ورزش شهر و استان
برای حفظ مجموعههای خصوصی آستین باال
بزنند تا ورزش خراسان بیش از این از ویترین
قهرمانی کشور محو نشود.

نیمنگاه
پرسپولیس،سپاهان و فوالد
حریفان بعدی شهرخودرو

سالم حمیداوی
به لیگ یک

مهدی بشکنی پس از قطعی شدن قهرمانی
استقالل در فاصله سه هفته مانده تا پایان
رقــابـتهــای لیگ ج ــاری ،هرچند در انتهای
جدول ،روی کاغذ هنوز سقوط نماینده فوتبال
خــراســان مسجل نــشــده ام ــا از همین حــاال
میتوان این تیم را لیگ یکی دانست؛ چرا که
جبران فاصله  ۴امتیازی با رده نجات بخش
چهاردهم ،در حالی که سه دیــدار باقیمانده
به ترتیب مقابل سپاهان ،پرسپولیس و فوالد
اس ــت از لــحــاظ احــتــمــاالت بــســیــار ضعیف
است.
ً
شاید شهرخودرو واقعا از سوی برخی مردم،
به حق نفرین شده باشد اما آنها نشان دادند
عــاوه بر کار اقتصادی ،در تیمداری هم نمره
قبولی نمیگیرند .هرچند باید اعتراف کرد با
اوضاعی که حاکم است ،تیمهای خصوصی
در فوتبال کشور دیر یا زود محکوم به شکست
هستند وقتی با وجــود نزدیک به هــزار روز(!)
هنوز و همچنان از دریافت طلبشان از یک تیم
با پشتوانه دولتی عاجز هستند.

پرواز بیرانوند
به سوی
پرسپولیس

استوری علیرضا
بیرانوند که از
بازگشت او به ایران
خبر میدهد بهترین
خبر برای هواداران
پرسپولیس است؛
چرا که آن ها در اوج
اشتباهات عجیب و
غریب حامد لک در
انتظار بازگشت این
دروازه بان باتجربه
به تیم محبوبشان
هستند.
به هر روی استوری
علیرضا بیرانوند
خبرساز شده و
به نظر میرسد
او برای مذاکره با
پرسپولیس راهی
ایران میشود.
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در حاشيه

محرومیت
عزیزیخادم
ازفوتبال
به مدت دو سال
رأی جنجالی کمیته
اخالق در خصوص
شهابالدین عزیزی
خادم رئیس پیشین
فدراسیون صادر شد و
رئیس معزول دو سال از
هرگونه فعالیت مرتبط
با فوتبال محروم شد.او
همچنین  100میلیون
تومان باید به عنوان
جزای نقدی بپردازد.
همچنینعلی
سلیمانی به مدت
یک سال از تمامی
فعالیتهای فوتبالی،
فوتسالی و فوتبال
ساحلی محروم شده و
باید مبلغ  30میلیون
تومان جزای نقدی
بپردازد.
حسن کامرانیفر
دبیرکل فعلی
فدراسیون فوتبال هم به
مبلغ  40میلیون تومان
و وحید فدایی و محمد
بابازاده هم  30میلیون
تومان جریمه نقدی
شدند.

