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◾

◾سیدعباسی :به بالتکلیفی عادت داریم
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت :از بالتکلیفی
دیدار با پرسپولیس اذیت نمیشویم زیرا به این مسائل
عادت داریم.سید عباسی گفت:االن که دو هفته به پایان
فصل به بقا امید داریــم ،نشان میدهد بچهها واقعا ً
تالش کردهاند زیرا چهار هفته مانده به پایان فصل همه
میگفتندسقوطشهرخودروقطعیشدهاست.ناراحتی
من این است که بازیکنان به حقشان نرسیدند.
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سال سی و پنجم

◾

شماره 9815

◾ایران در گروه هنگکنگ ،قرقیزستان و الئوس
مراسم قرعهکشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی
زیر  17سال آسیا  2023بحرین ،به صورت آنالین و در
مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر مالزی برگزار
شد.تیم زیر  17سال کشورمان که در سید اول مسابقات
قرار داشت ،با تیمهای هنگکنگ ،قرقیزستان و الئوس
همگروه شد.قرقیزستان میزبان دیدارهای این گروه
است و بازیها از  9تا  17مهر  1401برگزار میشود.

◾

◾سهراب و کیانوش دعوت نشدند
ادامـ ــه اردوه ـ ــای آمـ ــاده س ــازی تیم ملی بــا دع ــوت از
16وزنهبردار در کمپ تمرین فدراسیون پیگیری خواهد
شد که در این بین نامی از رستمی و مرادی دیده نمی
شود «.برخواه»،سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت:
شریفی و سهراب مــرادی به دلیل مصدومیت غایب
هستند و از کیانوش رستمی برای مسابقات جهانی در
کلمبیا استفاده خواهد شد.

گرت بیل

زیدان

کوپه گزارش داده ایجنت بیل،
او را به اتلتیکو پیشنهاد کرده
بود اما سیمئونه با توجه به
برنامه هایی که برای تیمش
داشت ،این پیشنهاد را رد کرد.

ستا
رگان ورزش

«موندو دپورتیوو» از تالشهای باشگاه
پاری سن ژرمن برای دیدار با زیدان
خبر داد .ناصر الخلیفی قصد دارد
همزمان با دیدار فینال لیگ قهرمانان
مالقاتی با زیدان داشته باشد.

خریدهای پرسروصدای یحیی در راه است

خانه تکانی پرهزینه در پرسپولیس
جواد رستمزاده
م ـ ـ ــدی ـ ـ ــر ع ـ ــام ـ ــل
پ ـ ــرس ـ ــپ ـ ــول ـ ــی ـ ــس
میگوید سرمربی
تــیــمــشــان کــارهــای
نــقــل و انــتــقــاالتــی
را بــه بعد از پــایــان لیگ مــوکــول کــرده
امــا منکر مــذاکــرات با پورعلیگنجی
و بیرانوند نشد.با وجــود اینکه هنوز
لیگ برتر به پایان نرسیده اما شایعات
نقل و انتقاالتی از همین روزهــا داغ
شده و اسامی مختلفی حول تیمهای
پرطرفدار مطرح میشوند.

◾

◾زکی پور در چپ؟
جالب اینکه در فضای مجازی خبری
منتشر شد که از توافق پرسپولیس
بــا مــدافــع چــپ ایــن روزهـ ــای گلگهر
یعنی میالد زکیپور خبر میداد؛ انتقال
ی که در صورت به وقوع پیوستن
احتمال 
جنجالی خواهد شد اما رضا درویش
این اتفاق را تکذیب کــرد .مدیرعامل
پرسپولیس در بــرنــامــه فــوتــبــال برتر
در ایــن خصوص گفت :همه اینها
مسائلی است که باید کادرفنی بگوید،
آقــای گلمحمدی هنوز هیچ لیستی
نداده و گفتهاند بازیها باید تمام شود.
همه این خبرها مخصوص کانالها و
فضای مجازی است.

◾

◾خرید دو ملی پوش
دروی ـ ـ ــش هــمــچــنــیــن در خــصــوص

مذاکرات با بیرانوند بیان کرد :مذاکرات
مقدماتی را با بیرانوند انجام دادیم و
تقریبا ًبه یک توافقاتی رسیدیم .اگر
بنا باشد او را جــذب کنیم قــرار است
رضایتنامه پــرداخــت نکنیم .خود
آقای بیرانوند هم تالشهایی میکند
اما گفتیم یکی ،دو هفته اجازه دهید
بازیها تمام شود.
او هــمــچــنــیــن در خ ــص ــوص جــذب
پورعلیگنجی و تمدیدیها بار دیگر
اظهار کــرد :همه چیز به پس از پایان
لیگ موکول شده است.
مرتضی پورعلیگنجی هم تمایل به
آمدن دارد اما آقای گلمحمدی گفتند
بعد از بازیها تصمیم بگیریم ،بهتر
است چون تمرکز همه معطوف به دو
بازی باقیمانده است.
ما با بازیکنان مشکلی بــرای تمدید
نــداریــم .پرسپولیسیهایی که آنور
آب هستند نیز دنبال فرصتی برای
بازگشت به تیمشان هستند.
عـ ـ ــاوه بـ ــر ای ـ ـنهـ ــا صــحــب ـتهــایــی
درخصوص بازگشت نوراللهی ،رفیعی
و کنعانی زادگان هم در میان است که
فعال ًهیچ منبع رسمی این مذاکرات را
تأیید نکرده است.

◾

◾خروجیهای قطعی
آنچه مسلم اســت اینکه در صورت
تــمــایــل بـ ــرای ج ــذب ای ــن ســتــاره ها
قطعا ً باید لیست پرسپولیس خالی
شود ،پس باید دید کدام بازیکنان در

لیست خروجی باشگاه قرار دارند.
مــثــا ًدرون دروازه درصـ ــورت آمــدن
بــیــرانــونــد قــطــعــا ًگــوهــری در لیست
فروش است چرا که لک قراردادی سه
ساله دارد و اگر خودش مایل به رفتن
نباشد ،باشگاه برای جدایی اش باید
هزینه سنگینی بدهد .در خط دفاع
البته رفتن ابراهیمی محتملتر از
بقیه اســت؛ چرا که یحیی به فرجی
و علی نعمتی اعتقاد دارد و در فکر
این است که احتماال ًبا جذب پورعلی
گنجی و کنعانی زادگان آن منطقه را
تقویت کند.
در خــط مــیــانــی مــانــدن رض ــا اســدی
بعید اســت و شاید همین موضوع
ب ــوده کــه بــازگــشــت نــورالــلــهــی را سر
زبانها انداخته است.جدایی آقایی
و شجاعی هــم بــا تــوجــه بــه عملکرد
متوسطی کــه داشــتــنــد دور از ذهن
نیست ،به خصوص حاال که صحبت
از جذب زکی پور در میان است .اما در
خط حمله قرارداشتن همه مهاجمان
در فــهــرســت فـــروش را مــیت ــوان در
دستور کار قرار داد.
عــبــدی پــیــشــنــهــاد خ ــارج ــی دارد و
بهترین زمان فروش او است .آل کثیر
با رباط پاره شده اش دیگر جایی در
برنامه هــای یحیی ن ــدارد و مهاجم
ازبک هم آنی نبود که همه منتظرش
بــودنــد.ســؤال کــلــیــدی در خصوص
این ناحیه این است کــدام مهاجم؟
داخلی؟ خارجی؟

مثبت روز

◾

◾استقالل و نساجی جریمه شدند
در دی ــدار اســتــقــال  -نساجی از ســوی تماشاگران
استقالل تخلفاتی مبنی بر فحاشی به مقام رسمی
مسابقه و پرتاب اشیا به سمت داور رخ داد .استقالل
به پرداخت  500میلیون ریال محکوم شد .استقالل
به دلیل ســوء رفتار تیمی نیز باید  300میلیون ریال
پرداخت کند .همچنین نساجی به دلیل سوء رفتار
تیمی به  100میلیون ریال جریمه محکوم شد.

خبر
روز

دنی آلوس

مدافع کهنه کار برزیلی گفت «:شاید
این آخرین بازی من با پیراهن
بارسلونا بود ،نمیدانم .من در
لحظه و در زمان حال زندگی میکنم
و هرگز درباره آینده فکر نمیکنم».

جهانفوتبال
جدیدترین صحبتهای «ام باپه»

رویای بازی در رئال تمام نمیشود

این روزها کیلیان ام باپه پس از تمدید قرارداد خود با پاری
سن ژرمــن ،در حال انجام مصاحبههای متعدد و ارائه
توضیحات است .ستاره فرانسوی مصاحبه دیگری و این
بار با  BBC Sportداشت.
رویای بازی در رئال  :هیچوقت تمام نمی شود ،هرگز ...هرگز نمی دانید
که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .واقعا ًافتخار میکردم که اسمم
در کنار رئال مادرید قرار میگیرد .مطمئنم که باشگاه و هوادارانش درکم
خواهند کرد .اما فکر میکنم درست چند روز بعد از اینکه قراردادم را
تمدید کــردهام ،گفتن اینکه رویای من بازی برای رئال مادرید است،
بیاحترامی باشد.
جدایی از پاری سن ژرمن :در اسپانیا شما میتوانید چنین بندهایی در
قرارداد بگنجانید ،اما در فرانسه نمی توانید .باید به باشگاهم احترام
بگذارم .در حال حاضر بازیکن پاری سن ژرمن هستم.
لیورپول :قبال ًبا لیورپول مذاکره کرده بودم .چند سال پیش وقتی بازیکن
موناکو بودم با نمایندههای آنها مالقاتی داشتیم .لیورپول باشگاه بزرگ
و خوبی اســت ...به تازگی هم کمی با آنها صحبت کردیم ،اما چیز
زیادی نبود ...با لیورپول مذاکره کردم چون باشگاه مورد عالقه مادرم
است ،مادرم عاشق لیورپول است.
نقش پول در انتخاب تیم :وقتی مردم چنین چیزی میگویند کمی
ناراحتم میکند .همیشه در مورد فوتبال ،عناوین و بازی های مهم
صحبت کرده ام ...بحثهای من هرگز مالی نبودهاند .با همه در رئال
مادرید صحبت کــردم ،با پاری سن ژرمن هم گفتوگو کردم و آنها
میدانند که هرگز با رئیس باشگاه ،فلورنتینو پرز و نه ناصر الخلیفی
در خصوص مسائل مالی صحبت نکردهام .وکیلم کمی در خصوص
مسائل مالی صحبت کرد ،درست مثل مادرم ،اما من نه!
پست و استوریهای بنزما :بله ،بله ،دیدم که خیلی از بازیکنان رئال
مادرید هم چنین چیزهایی را منتشر کرده اند .چیزی برای گفتن ندارم.
مسلما ًوقتی به تیم ملی برویم ،به کریم توضیح خواهم داد که چرا در
پاریس ماندم ،چون ما رابطه خوبی داریم .همه میدانستند که سال
گذشته من میخواستم به مقصد رئال مادرید جدا شوم و فکر میکنم
سال گذشته جدایی انتخاب خوبی بود .اما حاال فرق میکند چون من
بازیکن آزاد بودم و مهم بود که دینم به کشورم را به نحوی ادا کنم .اگر
جدا میشدم ،به عنوان بازیکنی بزرگ جدا شده بودم اما یک بخش
احساسی هم وجود دارد .فکر نمیکنم داستان من تمام شده باشد.
کار من در پاری سن ژرمن تمام نشده بود.

منفی روز

بلندپروازیرحمتی

بدهی به استوکس ،فردا بیشتر از امروز

در روزهایی که آلومینیوم  13دیدار متوالی را بدون پیروزی پشت سر گذاشته بود ،مهدی رحمتی
با حضور بر روی نیمکت این تیم به دنبال تغییر وضعیت آشفتهای بود که اراکیها به آن دچار
شده بودند .تیمی که با نتایج درخشان در نیم فصل نخست با استقالل ،پرسپولیس و سپاهان
در صدر جدول رقابت داشت ،در پایان هفته بیست و دوم تا رتبه  11جدول سقوط کرد.
اما نشستن رحمتی روی نیمکت آلومینیوم با یک پیروزی روحیه بخش برابر تراکتور همراه بود
.همین پیروزی مقابل تراکتور سرآغاز روند خوب و رو به رشد تیم سیدمهدی بود که اکنون شانس
ایستادن در جایگاه هفتم جدول را جستوجو میکند.
در حالیکه رحمتی در دو دیدار برابر تراکتور و فجرسپاسی تیمش را هدایت کرده بود ،باید در
استادیوم آزادی به مصاف تیم گل محمدی در جام حذفی میرفت که بازی دو بر یک باخته را با
پیروزی  3بر  2عوض کرد.پس از آن آلومینیوم با غلبه بر خلیج فارس ماهشهر راهی دیدار فینال
شد و اگر تیم رحمتی کمی خوش شانس بود میتوانست جام قهرمانی را
باالی سر ببرند.
پس از این شکست تلخ ،تمام تمرکز رحمتی و کادرفنی روی ادامه
فصل و کسب رتبه تکرقمی بود و آنهــا توانستند با غلبه بر
صنعت نفت و کسب یک تساوی ارزشمند برابر استقالل،
جمع امتیازات خود را به عدد  35برسانند و این هفته در پی
غلبه بر تیم همسایه خود در جــدول رده بندی یعنی پیکان
هستند که تنها یک امتیاز از اراکیها عقبتر است.
رحمتی بهعنوان سرمربی آلومینیوم قصد دارد با یک پایان خوب
در لیگ بیست و یکم ،برنامههایش را برای فصل بعد به مدیران
اراکــی ارائــه دهد تا این تیم بتواند در فصل بعد به بلند
پروازیهای خود ادامه دهد که شاید کسب سهمیه
آسیایی ،یکی از این اهداف باشد.

باشگاه پرسپولیس باید بابت بدهی به بازیکن سابق ایرلندی خود ساالنه  ۵درصد سود
پرداخت کند.پس از صدرو حکم آنتونی استوکس در کمیته وضعیت فیفا ،پرسپولیس این
پرونده را به دادگاه  CASبرد تا بلکه بتواند اندکی از مبلغ محکومیت را کم کند .با این حال بعد
از تأیید رأی در دادگاه عالی ورزش ،پرسپولیسیها نتوانستند در موعد مقرر بدهی خود را به
این بازیکن بپردازند تا پنجره نقلوانتقاالتی این باشگاه در  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۱بسته شود.
با وجود اینکه استوکس در زمان امضای قرارداد  ۱۵۰هزار دالر از قرارداد  ۲۷۰هزار دالری
خود را نقدا ًدریافت کرد ،بعد از مدتی بدون دلیل موجه از ایران رفت و در شرایطی که همه
انتظار داشتند پرسپولیس او را در مراجع قضایی فوتبال محکوم کند ،مهاجم ایرلندی،
پرسپولیس را محکوم به پرداخت  ۸۶هزار و  ۳۳۳دالر کرد.
در شرایطی که پرسپولیس تا پایان فصل فعالیتی در نقلوانتقاالت نخواهد داشت
و به همین خاطر عمال ً بسته بــودن پنجره نقلوانتقاالتی تأثیری در
فعالیتهای این باشگاه ندارد ،اما گذشت زمان مبلغ بدهی را بیشتر
میکند که این امر فقط به سود استوکس است .بر اساس حکم
فیفا پرسپولیس باید  ۵درصــد سود سالیانه هم به استوکس
بدهد و به همین خاطر بدهی به این بازیکن تا به امروز  ۹۲هزار
 ۸۳۰دالر برآورد شده است .این یعنی استوکس هر روز طلبش
از پرسپولیس بیشتر میشود .در این میان نباید فراموش کرد
نرخ ارز نیز درحال رشد است و هرچه پرداخت بدهی استوکس
طوالنیتر شود ،قطعا ًبه زیان پرسپولیس خواهد بود.ضمن
اینکه باشگاه در حالی فصل را به پایان میرساند که برای فصل
جدید کلی برنامه برای خرید و ترمیم نقاط ضعف خود دارد که
بسته بودن پنجره کار را مشکل میکند و این احتمال را
قــوت میبخشد که دســت پرسپولیسی ها در
پوست گردو بماند.

باشگاه پرتغالی
به دنبال عبدی

زیر ذره بین

دیدار دوستانه بازیچه سیاسی نشود

کالف پیچیده
بازی ایران -کانادا

سینا حسینی همانطور که انتظار میرفت
تنش آفرینیهای مقامات کانادا و عالقهمندی
آنه ــا ب ــرای بــهــره بـ ــرداری ســیــاســی از دی ــدار
تدارکاتی ایــران و کانادا در ونکوور ایــن دیــدار
کامال ًفوتبالی را تحت تأثیر قرار داد تا زمزمه
لغو این دیــدار به صــورت جدی از سوی طرف
ایرانی مطرح شود.
البته مسئوالن فدراسیون به صــورت رسمی
مــوضــوع منتفی شــدن ایــن بــازی تــدارکــاتــی را
هنوز اعالم نکردند ،اما واکنش تند آنها بابت
کارشکنیهای مــیــزبــان و مــوضــع گیر یهای
تند سیاسی مقامات ارشد آن کشور موجب
نارضایتی شدید طرف ایرانی شده ،به گونهای
کــه حــاال جــدا از مسئوالن ورزش ــی و مدیران
فدراسیون  ،نمایندگان مجلس و سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان نیز واکنشهای
تــنــدی نــشــان دادن ـ ــد و خــواســتــار پــرهــیــز از
سیاسی کاری مقامات کانادایی در این میان
شدهاند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی
با اشاره مستقیم به اتفاقات اخیر و بهره برداری
سیاسی مقامات کانادایی از برگزاری این دیدار
اعــام کــرد :وقتی فدراسیون فوتبال جمهوری
اســامــی ای ــران عاقبتاندیشی نمیکند کار
به اینجا کشیده مـیشــود ،اگــر درای ــت الزم از
سوی مسئوالن به کار گرفته میشد و با تدبیر
بیشتر این مسائل و پیگیریها انجام میشد
حــاال در دقیقه  90چشم انتظار کاناداییها
نمیماندیم  ،در حالی که شأن تیم ملی ایران به
قدری ارزشمند است که نباید به این راحتی زیر
سؤال برود.
فروردین  ،رئیس فراکسیون ورزش مجلس با
انتقاد تند از وزیر ورزش و جوانان وی را مقصر
اهمال کاری صورت گرفته در مدیریت فوتبال
ایــران دانست و تأکید کرد  :آقــای وزیــر فوتبال
را به حال خود رها کــرده ،در حالی که تیم ملی
در موقعیت نگران کننده ای قــرار گرفته و باید
توجه بیشتری به آن شود ،اما متأسفانه هیچ
اتفاقی رخ نداده و به نظر میآید باید مقصر این
نابسامانی موجود را شخص وزیر ورزش بدانیم.
اظهارات تند فروردین با واکنش وزیر ورزش
و جــوانــان هــمــراه شــد و حمید ســجــادی در
حــاشــیــه مــجــمــع ف ــوق ال ــع ــاده کــمــیــتــه ملی
المپیک در پاسخ بــه خبرنگاران گفت :در
صورتی که نیاز باشد قطعا ً به موضوع تیم
ملی و مدیریت فدراسیون ورود خواهم کرد
و در ایــن ارتــبــاط به مجلس اطمینان خاطر
می دهــم که نگران هیچ مسئلهای نباشند،
به هر تقدیر فدراسیون این استقالل را دارد
که در تصمیم گیری مستقل عمل کند ،اما
ما به عنوان مقام باالدستی نظارت کامل بر
عملکرد آنها داریم.
با این حال همچنان این بیم و امید وجود دارد
که بازی ایران و کانادا با توجه به زمان اندکی که
تا زمان برگزاری آن باقیمانده درگیر حواشی
غیرمترقبه شود و تیم ملی بدون بازی تدارکاتی
خــردادمــاه را به پایان برساند ،ایــن نگرانی با
اظهارنظر خطیب زاده سخنگوی وزارت امور
خارجه بیشتر هم شــد ،وی درب ــاره ایــن بازی
گفت:مسئولیت عواقب نقض توافق با ایران
بر دوش طــرف کانادایی اســت ،متأسفانه به
نظر م ـیرســد بــر خــاف ادعــاهــای نمایشی،
ورزشیترین امور هم بازیچه جهت گیریهای
حزبی و جبهه بند یهای سیاسی در داخل
کانادا شده است».
با در نظر گرفتن این اظهارنظرها و ارزیابی شرایط
موجود ،به نظر میرسد احتمال برگزار نشدن
این دیدار بیشتر از برگزار شدن آن باشد.

خبر

دعوت برانکو از دو مسی

تیم ملی فوتبال عمان خود را بــرای مسابقات
جــام ملت هــای آسیا  2023آمــاده می کند.در
همین راستا ،برانکو سرمربی تیم ملی عمان
بازیکنان مدنظر خود را به اردوی تیم ملی دعوت
کــرده که نــام زاهــر سلیمان و فائز الرشیدی دو
بازیکن تیم مس رفسنجان نیز در میان بازیکنان
دعوت شده دیده می شود .عمان می خواهد در
چند بازی دوستانه حاضر شود

نشریه «آبوال»
پرتغال خبر داد
باشگاه بواویشتا
مهدی عبدی مهاجم
 23ساله پرسپولیس
ایران را زیرنظر دارد.
دراگان اسکوچیچ
سرمربی تیم ملی
ایران این مهاجم
جوان را زیرنظر
دارد .بواویشتا فصل
گذشته علیرضا
بیرانوند دروازه بان
تیم ملی کشورمان را
به صورت قرضی در
اختیار داشت.
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ورزش

در حاشيه

ریزگردها
بالیجان
لیگبرتر
سایت سازمان لیگ
نوشت :مسابقههای
پرسپولیس و
شهرخودرو  ،هوادار
و گل گهر  ،نفت
مسجدسلیمان و
صنعت نفت  ،فوالد
و سپاهان  ،تراکتور و
فجرسپاسی  ،آلومینیوم
و پیکان از هفته بیست
و نهم لیگ برتر به
دلیل آلودگی شدید
هوا و همچنین شرایط
حساس جدول لغو
شد .این مسابقه ها در
صورت مساعد بودن
شرایط آب و هوایی
امروز برگزار می شود.

