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یکشنبه  ۱خرداد 1401

◾

 ۲۲می 2022

◾

دی ماریا رسما ًاز  PSGجدا شد
هافبک آرژانتینی پــاری سن ژرمــن رسما ًاز ایــن تیم
جدا شد.
خبرها از توافق او با یوونتوس حکایت می کند.
به نظر می رسد او فصل بعد را در رقابت های سری  Aبه
میدان خواهد رفت.دی ماریا در سال  2015از منچستر
جدا شد تا پیراهن پاری سن ژرمن را برتن کند.
او جام های زیادی کسب کرد.

ستا
رگان ورزش

 ۲۰شوال1443

سال سی و پنجم

شماره ۹۸۱۲

قدوس به بازی آخر هم نرسید
قدوس با اینکه  17بازی برای برنتفورد در این فصل انجام
داده ولی بیشتر اوقات یک نیمکت نشین بوده .ستاره
کشورمان چهار هفته پیش مقابل تاتنهام در ترکیب
اصلی قرار گرفت و نمایشی درخشان داشت .او پس از
این بازی مصدوم شد و از لیست بازیکنان برنتفورد خط
خورد.گاردین در گزارش خود نوشت که قدوس در بازی
آخر فصل برنتفورد نیز حضور ندارد.

◾

بیرانوند :در ایران فقط برای پرسپولیس بازی میکنم
دروازهبان ملیپوش کشورمان به مسئوالن پرسپولیس
اعالم کرده که در ایران فقط برای این تیم بازی میکند.
در پــی عالقهمندی پرسپولیس بــرای جــذب بیرانوند
دروازهبان ملیپوش کشورمان ،مذکراتی در هفته گذشته
بین این بازیکن و مدیر برنامههایش با برخی از مسئوالن
پرسپولیسصورتگرفتتادرصورترسیدنبهتوافقات
کلی  ،این بازیکن دوباره پیراهن پرسپولیس را به تن کند.

اریک هالند

پل پوگبا

«گازتا دلو اسپورت» خبر داد پوگبا
ستاره فرانسوی برای بازگشت به
یوونتوس به توافقات الزم رسید.قرارداد
پوگبا با منچستر یونایتد به پایان رسید
و این بازیکن اکنون آزاد است.

بدون باخت لیگ را تمام میکنیم
حمیدرضاعرب هافبک با اخالق
اســتــقــال کــه ســهــم بــســیــاری در
مــوفــقــیــت تیمش در لــیــگ برتر
داشـ ــت ،قــهــرمــانــی درلــیــگ برتر
را حـ ــاصـ ــل یـ ــک ف ــص ــل ت ــاش
میداند «:از این موفقیت خیلی
خــوشــحــالــم چ ــون اســتــقــال ســالهــا ب ــود کــه بــرای
رسیدن به قهرمانی زحمت میکشید ،اما هیچ وقت
به حق خود نمیرسید.
مــا پــس از  8فصل نــاکــامــی موفق
شــدیــم ای ــن ب ــار قــهــرمــان لیگ
شــویــم .ای ــن دس ــت ــاورد بــزرگــی
اسـ ـ ــت کـ ــه بـ ــا تـ ـ ــاش هــمــه
بازیکنان و اعضای کادرفنی
ب ــدس ــت آمـ ــد ومـ ــن بــایــد
ازهــمــه بــابــت یــک فصل
تالش تشکر کنم».

◾

تــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــور
ش ــک ــسـ ـتن ــاپ ــذی ــری را
نداشتیم

از مــهــدی پ ــور پــرســیــدیــم ک ــه آی ــا تــصــور
میکردی استقالل بدون اینکه باختی را
تجربه کند ،قهرمان شود که او این پاسخ
را داد «:از روزی که وارد لیگ شدیم بنای
یــک تیم خــوب وبــا ساختار منسجم را
داشتیم که شکر خدا بدست آمــد .اما
ایــنــکــه شکستی را تــا مــســجــل شــدن
قــهــرمــانــی نــپــذیــریــم هــدفــی نــبــود که
خودمان هم تصورش را کنیم.
ایــن مهم امــا بــا زحــمــت بــســیــاری که
بازیکنان کشیدند حاصل شــد .باید
بــگــویــم هــمــه درایـ ــن مــوفــقــیــت نقش
داشتند .به خصوص مرادمند و یزدانی
که از استقالل به ملوان رفتند .آ نها
واقعا ًبرای تیم ما زحمت کشیدند وباید
از همهشان تشکر کنم».

بنابراین باید مقابل مس رفسنجان و درنهایت
نفت مسجد سلیمان طــوری بــازی کنیم که
شکست نخوریم و حتی با برد صحنه بازی را
ترک کنیم .این برای ما یک هدف عالی است
و امیدواریم به این مهم برسیم».

◾

ماندن در استقالل
او درب ـ ــاره ش ــرای ــط مــانــدنــش در
اس ــت ــق ــال بـــــرای فــصــل جـــاری
گــفــت«:فــعــا ًتــمــام تــمــرکــزم روی
تمام شدن لیگ و جشن قهرمانی
با هواداران است.
ما هنوز سوپرجام را هم داریم که
بــایــد ب ــرای آن هــم برنامه داشته
باشیم.
خ ــودم دلــم بــا هــــواداران اســت اما
باید ببنیم در آینده چه پیش می
آیــد و آیــا کادرفنی بــه مــن نیاز دارد
ی ــا خ ــی ــر؟ب ــازی در اســتــقــال ب ــرای
هــر بــازیــکــنــی افــتــخــار اس ــت و حــاال
کــه قــهــرمــان شــدیــم و بــه ایــن افتخار
رسیدیم کــارمــان سختتر هــم شده
است.
فکر می کنی گلت به فوالد که از راه دور
به ثمر سید به عنوان بهترین گل فصل
انتخاب شود؟ مهدی پور در پاسخ به این
سؤال گفت:خودم آن گل را خیلی دوست
دارم .گل زیبا در این فصل در لیگ برتر کم
نداشتیم .من هم این گل را به هواداران صبور
استقالل تقدیم میکنم.

◾

هدفمان نباختن است
مهدی پور دربــاره اینکه راهبرد استقالل
در بازیهای آتی چه خواهد بود ،این پاسخ
را داد «:باید با همه قوا به میدان برویم.
نباختن هدف خوبی است که باید تا پایان
لیگ دنبال کنیم تا اولین تیمی در تاریخ
فوتبال ایران باشیم که با چنین وضعیتی به
جام قهرمانی میرسیم.
برای ما مهم است که این نباختنها ادامه یابد.

در صورت انتقال دائمی صیادمنش به هال
سیتی  400هزار یورو(حدود  15میلیارد
تومان) به استقالل می رسد.
هال سیتی مبلغ  2میلیون یورو برای
خرید دائمی صیادمنش آماده کرده است.

گپ
کریم باقری:

وقتی تسویه نکردند چطور
میگویند از تیم ملی بروم

◾

شادی با هواداران
مهدی پور از فضایی که در بازی با آلومینیوم
از س ــوی تــمــاشــاگــران بــه وجــود
آمــد نیز راض ــی اســـت «:از
هـ ــواداران ممنونم .آنهــا
واقــعــا ًدر ایــن موفقیت
سهم داشــتــنــد .وقتی
ورزشگاه را با آن همه
شــور وهیجان دیــدم
خــیــلــی خــوشــحــال
شـ ـ ــدم .بـ ــه ه ــرح ــال
در ایــــــــن شــــرایــــط
دیــدن شــادی ه ــواداران
استقالل مزه دیگری دارد
ک ــه امـ ــیـ ــدوارم ادام ـ ــه داشــتــه
باشد».

کریم باقری مربی تیم ملی ایران در موقعیتی قرار گرفته
است که ظاهرا ًباید از میان تیم ملی و پرسپولیس در
نهایت یک تیم را انتخاب کند ،ایــن در حالی است
که برخی اتفاقات و حاشیهسازیها سبب دلخوری
او شده است .باقری دربــاره بحث حضور همزمانش در تیم ملی و
پرسپولیس گفت:نمیدانم االن چرا چنین بحثهایی مطرح شده
است ،آنهم در حالی که ما قــراردادی با تیم ملی نداریم .دوستان
ابتدا باید برادریشان را ثابت و با ما تسویه حساب کنند و بعدا ًبه
این بحث پرداخته شــود .هنوز با من ،وحید هاشمیان ،خانبان و
قربانعلیپور تسویه حساب نکردند و این در حالی است که با مربیان
خارجی تسویه حساب صورت گرفته است .آقای اسکوچیچ از من
خواست که با تیم ملی همکاری کنم و این همکاری در فدراسیون
قبلی هم ایجاد شد .حاال بحث نهادهای نظارتی مطرح شده است،
اما نمیدانم چرا تا دو ماه پیش از این خبرها نبود.
وی ادامه داد :همه میدانند اولویت من پرسپولیس است و یک فصل
دیگر هم با این تیم قرارداد دارم .من مشکلی در پرسپولیس ندارم
و بودن در این تیم بزرگ برایم افتخار است .در ضمن منتی هم سر
هیچ کس نمیگذارم .من در پرسپولیس راحت هستم و دوستانم در
این تیم هستند .اگر یحیی گلمحمدی صالح بداند در خدمت تیم
هستم و اگر هم اتفاقی غیر از این افتاد ،جدا میشوم .فعالیت در
تیم ملی هم برایم افتخار است ،ولی همه میدانند که اولویت من
پرسپولیس است.
باقری در مورد رسانه ای شدن دستمزدش در تیم ملی گفت :آیا مربیان
باشگاهی و ملی در جاهای دیگر مجانی کار میکنند؟! همه جا عرف
است که بازیکن یا مربی قــرارداد امضا میکند و براساس آن قرارداد
دستمزدش را میگیرد .آیا من از فدراسیون و تیم ملی خواستم که به
کریم باقری پیشنهاد همکاری بدهند؟ آنهایی که قرارداد من یا دیگر
اعضای کادر فنی را رسانهای کردند و آن را به بیرون دادند ،قطعا ًاحمق
هستند و فهم ندارند .مگر من دزدی کردم که اینگونه حاشیه درست
میکنند؟ برخی میخواهند مرا به حاشیه ببرند ،ولی سنگ آنها به
جای دیگری میخورد .من دنبال حاشیه نیستم و در پرسپولیس کارم را
انجام میدادم که تیم ملی پیشنهاد داد و من هم قبول کردم.
مربی پرسپولیس در مورد قهرمان نشدن این تیم گفت :پرسپولیس هم
پنج سال پیاپی قهرمان شده بود .ما امسال کم و کاستیهایی داشتیم
و قهرمان نشدیم ،امیدوارم پرسپولیس فصل بعد انتظارات هواداران
را برآورده کند.

سکوت سعید معروف شکست

یشوند
قهرمانان مهاجرت کرده پشیمان م 
سعید معروف ستاره والیبال ایران در نشستی
خبری در واکنش به اینکه قبال ًگفته شده بود
شما نمیتوانید به ایران بیایید اما با حضورتان در
جامباشگاههامشخصشدکهمشکلیندارید،
گفت :نقل قول تا زمانی که سندیت نداشته
باشد ،ساخته ذهن افــراد اســت .من مشکلی
نداشتم و اینکه چند ســال در ایــران نبودم به
دلیل کرونا بود و از آنجایی هم که تصمیم گرفته
بودم در تیم ملی نباشم ،باید برای زندگی آیندهام
برنامهریزی میکردم .من چه اینجا باشم چه
نباشم ،بخشی از والیبال ایران خواهم بود.

◾

خداحافظی از تیم ملی
معروف در مورد اینکه مدتی با رسانهها ارتباطی
نداشت ،گفت :بحث قهر و آشتی نبود .سعی
کردهام از فضای رسانه دور باشم .اتفافاتی افتاد و
در برخی کنفرانسهای خبری همکاران عزیزتان
لطف کردند و حرفهای من را جور دیگری عنوان
کردند .بحث خداحافظی از تیم ملی بود که در
صفحهام گذاشتم اما معنایش خداحافظی از
والیبال ایران نیست .اینکه بتوانم تا ۴۵سالگی
بازی کنم میتواند در جاهای مختلف باشد که
ایران هم جزو آنهاست.

◾

مربیگری؟
ســتــاره والــیــبــال ایـ ـران در م ــورد عــاقــه خــود به
مربیگری و اینکه از چه زمانی در ایــن عرصه

فعالیت خواهد کرد ،گفت :نمیشود تاریخی
تعیین ک ــرد ک ــه در چ ــه ســنــی از باشگاهی
خــداحــافــظــی کنم و وارد مربیگری ش ــوم اما
مربیگری در آمریکا هم به دلیل شرایط کرونا بود
که بیکار بودیم و من هم نمیتوانستم از والیبال
دور باشم .برنامه خاصی برای مربیگری در
چند سال آینده ندارم ،فعال ًتا جایی که
بدن و مغزم جواب بدهم بازی میکنم.

◾

مربی ایرانی در تیم ملی
کــاپــیــتــان س ــاب ــق تــیــم مــلــی در م ــورد
نگرانیهاییکهدرموردنسلفعلیوجود
دارد و اینکه ای ــران هنوز
پ ــاس ــوری در سطح
ســعــیــد مــعــروف
ن ـ ـ ــدارد ،گــفــت:
خوشبختانه در
ایــن چند سال
پاسورهای تیم
مــلــی عــوض
م ـیشــدنــد،
یک دورهای
ب ـ ــع ـ ــد از
رفتن آقای
م ــه ــدوی،
آق ــای وادی
و کــریــمــی

آمدند .پاسورهای خوبی داریم که در آینده حرفی
برای گفتن خواهند داشت .االن صحبتها روی
آقای کریمی است و آقای وادی هم تجربه دارد.
شنیدهام پاسورهای خوبی به لیگ آمدهاند.
نسل بعدی والیبال ایران از نظر فیزیکی
و استعدادی خیلی قوی هستند که
حرف برای گفتن خواهند داشت،
اما اینکه ما چه استفادهای از آنها
ببریم ،باید دید فدراسیون و مربیان
تیم ملی چــه بــرنــامـهای برایشان
دارند .نمیشود فقط از بازیکن
انتظارداشت که با استعداد
خودش همه چیز را جلو ببرد.
باید شــرایــط فــراهــم باشد
و ابــزار وجــود داشته
باشدواینکهچگونه
با آنها بازی کنیم و
کنار هم قرار دهیم به
برنامه ریزی ربط دارد
کــه اگ ــر درس ــت باشد
نتیجه میگیریم و اگر
نه شاید باید چندسالی
پایین رفتن والیبال را ببینیم تا
دوباره اوج بگیریم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا
با مربی ایرانی میتوانیم ،گفت:
نظری ندارم.

◾

سالمترینتیمملی

معروف در پاسخ به این پرسش که حرف هایی
در مورد باندبازی و البیگری در تیم ملی وجود
داشته،گفت :اگر تیم ملی فاسد بود و باندبازی
وجود داشت ،قطعا ًاین اشتیاق برای مردم ایجاد
نمیشد .فکر میکنم تیم ملی والیبال آنقدر
سالم فعالیت کرد که همه این سالمت بودن،
اشتیاق و فــداکــاری بازیکنان به مــردم منتقل
میشد.خیلی خندهدار است که بگویند یک
بازیکن آنقــدر قــدرت داشته که باند بــازی کند
و مافیا درست کند .بازیکنان کشورهای دیگر
برای حضور در تیم ملی حقوق میگیرند ،اما تیم
ملی ایران تنها تیمی است که برای حضور در تیم
ملی پول نمیدهد .همه اینها نشان میدهد در
کمال آرامش و با سالمت کامل فعالیت کردیم.
سالمترین تیم ملی تاریخ را داشتیم و کسانی که
کنارمان بودند همه از نزدیک این را دیدند.

◾

خبر
روز

صیادمنش

ستاره دورتموند برای خداحافظی
از همتیمیهایش  33ساعت رولکس
به آنها هدیه کرده که قیمتشان
بین  13تا  15هزار یورو تخمین زده
میشود.او به سیتی پیوست.

هافبک استقالل در گفتوگو با قدس:

◾

عزیزی :برای سفر به کانادا اذیت میشوم
مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :هیچکس
برای حضورم به عنوان جانشین باقری در کادرفنی تیم
ملی صحبتی با من نکرده است .خداداد گفت :حدود
یک ماه قبل حمید استیلی به من گفت میخواهیم به
عنوان همراه برای بازی با کانادا کنار بچههای تیم ملی
باشی .به او گفتم اگر میشود نیایم زیــرا مقداری در
پروازهای طوالنی اذیت میشوم.

کوچ قهرمانان
معروف در واکنش به خروج تعدادی از ورزشکاران
از ایــران گفت :من از طرف آن آدمهــا نمیتوانم
نظر بدهم و نمی دانم چه چیزی باعث این اتفاق
میشود .شنیدهام کسانی که این کار را میکنند،
در نهایت پشیمان شــده انــد و اعــام کــرده اند
تصمیم درستی نبوده است .یکی از سختترین
کارها بازی کردن برای پرچم کشوری دیگر است و
هیچ ورزشکاری این را دوست ندارد.

زیر ذرهبین

فساد درفوتبال پایه را چه
ارگانی ریشهکن میکند؟

سینا حسینی :نبود نظارت کافی در ساختار
مدیریت تیمهای پایه فوتبال در سالهای اخیر
یکی از موضوعات پر مناقشه در فوتبال ایــران
بود ،فارغ از سوءاستفادههای مالی بسیار زیادی
که در این حوزه صورت گرفته و بعضا ًشاهد وقوع
ناهنجارهای اخالقی فاجعه باری بودیم که به هیچ
وجه با ذات فوتبال همخوانی ندارد.
موضوع سوءاستفاده تعدادی افراد انگشت شمار
در حوزه تیمهای پایه از احساسات پاک کودکان
عالقهمند به فوتبال موضوع جدیدی نیست ،اما
نکته تأمل برانگیز اینجاست که تا به امروز هیچ
ارادهای برای برخورد ریشه ای با این پدیده شوم از
سوی مدیریت فوتبال دیده نشده و طبیعتا ًاگر به
همین منوال فضا ادامه یابد ،باید آمادگی وقوع
اتفاقات نابههنجار بسیار زیاد دیگر را نیز داشته
باشیم.
مدیران فدراسیون فوتبال در ادوار مختلف ادعا
کردند برای ساماندهی حوزه تیمهای پایه و مدارس
فوتبال برنامههای متعددی دارن ــد تــا ساختار
منظمی در این حوزه ایجاد شود ،اما این حرفها
خاصیت تبلیغاتی داشته و در عمل تحولی در
حوزه تیمهای پایه رخ نداده به همین خاطر افراد
متخلفباعلمبراینکهقدرتیمقابلآنهانخواهد
ایستاد از بی توجهی مسئوالن نهایت بهرهبرداری
را بردهاند تا منافع مالی و نیتهای شوم و کثیف
خود را عملیاتی کنند.
صحبتهای مـجــری تلویزیونی شبکه ورزش
درخصوصوجودمستنداتومدارکمتقنمبنی
بر سوءاستفاده افراد فرصت طلب از خانوادهها
و کودکان عالقهمندان به فوتبال در ایــن مقطع
دلنگرانی شدید بسیاری از خانوادههای ایرانی را
بهدنبالداشتهاستکهمباداکودکانعالقهمندبه
فوتبال آنها نیز در معرض خطر سوء استفاده قرار
گیرندوبهنوعیمتحملضربهروحیبزرگیشوند،
به همین دلیل توقع می رود دستگاه های نظارتی و
قضایی یک بار برای همیشه به زوایای مختلف این
پرونده رسیدگی کنند و با برخورد قاطع با متخلفان
انگشت شمار مانع از تکرار این حوادث شوند.
با توجه به اینکه با پایان همهگیری کرونا حاال
خانواده ها در آستانه فصل تابستان قصد دارند
برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود اقدام به
نامنویسیدرکالسهایفوقبرنامهوورزشیبهویژه
مدارس فوتبال کنند باید این موضوع در اولویت
رسیدگی قرار گیرد تا سالمت روحی و روانی جامعه
از این حیث تهدید نشود.

جهانفوتبال

پایان شب سیاه و سفید
بیل در رئال

بازیکنی که در سال 2013با انتقال 100میلیون یورو
گرانترین بازیکن فوتبال نام گرفت ،در سالهای
پایانی خود به یک نیمکت نشین و یک بازیکن
حاشیهایبیشترشباهتداشتتایکستاره!گل
قهرمانی دسیما را زد ولی در ادامه به یک بازیکن
اضافی در تیم زیدان بدل شد .دو گل زیبا در فینال
کییف مقابل لیورپول به ثمر رساند ولی در ادامه
روی سکوها چرت زد و به سوژه دنیا لقب گرفت.
گرت بیل هر چقدر در رئال باال و پایی ن داشت ،ولی
برای تیم ملی ولز یک ستاره و یک رهبر بود .انگار
او در پیراهن کشورش به یک اسطوره بدل میشد
و میتوانست زیباترین گلها را به ثمر رساند .بیل
طی هشت سال حضورش در رئــال مادرید 125
بازی را به دلیل مصدومیت از دست داد .به عبارتی
بدین معناست که بیل در مسابقات اللیگا که 38
بازی در فصل دارد ،نزدیک به چهار فصل در اللیگا
مصدوم بوده است! آماری حیرتانگیز که نشان
میدهد چقدر این بازیکن با اینکه گلهای مهم
به ثمر رسانده ولی در بسیاری از دور از میادین
بوده است .او در اللیگا  176بازی کرد انجام داد،
 81گل زد 46 ،پاس گل داد و سه بار قهرمانی را از
آن خود کرد.
او در شبی که حتی در لیست بازیکنان آنچلوتی
نبود با سانتیاگو برنابئو خداحافظی کرد .البته او در
جشن قهرمانی امسال رئال نیز حضور نداشت تا
یک خداحافظی تلخ را به ثبت رساند .بازیکنی که
به عنوان ستاره وارد شد ،گل قهرمانی را زد ولی به
دلیلحاشیه،گلف،مصدومیتوبیتجربگییک
بازیکن میان رده در فوتبال نام گرفت.
بیل برای آخرین بار میتواند در فینال  8خرداد
مقابل لیورپول در لیست قرار گیرد.

پایان کار
قاسمینژاد
در گلگهر

در دقیقه  27تقابل
گلگهر سیرجان و نفت
مسجدسلیمان بود
که مصدومیت امین
قاسمینژاد سبب شد
امیر قلعهنویی به ترکیب
تیمش دست ببرد و رضا
شکاری را به جای او به
ترکیب سرمهایپوشان
اضافه کند.
قاسمینژاد درباره میزان
مصدومیت و احتمال
دوریاش از میادین
توضیحی را نداد اما
این احتمال وجود دارد
که او نتواند به واسطه
مصدومیتی که دارد
همراه گلگهر در دو هفته
پایانی لیگ بیست و یکم
مقابل هوادار و ذوبآهن
باشد.قاسمینژاد باید
در انتهای فصل به جمع
شاگردان فرهاد مجیدی
بازگردد.
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ورزش

در حاشيه

بدقولی
استقاللبه
تیمملیامید
با توجه به توافق کادر
فنی تیم امید با کادر
فنی استقالل ،قرار
بود علیرضا رضایی
دروازهبان استقالل
در اردوی عراق و
رقابتهای قهرمانی
آسیا در ازبکستان ،تیم
امید را همراهی کند و
سینا سعیدیفر ،دیگر
دروازهبان ملیپوش
استقالل ،در تهران کنار
تیم باشگاهیاش بماند
و پس از پایان لیگ برتر
به اردوی تیم امید در
ازبکستان بپیوندد
اما کادر فنی استقالل
علیرضا رضایی را در
اختیار تیم امید قرار
نداد.

