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◾

◾سعید آقایی به فوالد پیوست
سعید آقایی که دو فصل پیراهن پرسپولیس را برتن
داشــت ،پس از اینکه پیشنهاد تمدید را از ایــن تیم
دریافت نکرد ،ترجیح داد که راهی فوالد شود.
آقایی با این انتقال دومین بازیکن پرسپولیس شد که
پس از جدایی ،تیمش را انتخاب میکند .او پس از
مجید علیاری به دومین خرید تابستانی فوالد تبدیل
شد و همه منتظر جذب وریا توسط فوالدند.
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سال سی و پنجم

◾

شماره 9839

◾کاسیانو  -پرسپولیس؛ نزدیک نزدیک
پرسپولیس در هفتههای اخیر جذب مهاجم  33ساله
برزیلی را دنبال کرده و به نظر میرسد حاال با باشگاه
ویزال برای انتقال این مهاجم به توافق رسیده است.
باتوجه به اتفاقات قبلی باشگاه پرسپولیس به ایجنت
او اعالم کرده تنها در صورتی قرارداد را نهایی خواهد کرد
که کاسیانو در ایفمارک تست پزشکی را با موفقیت
پشت سر بگذارد.

◾

◾فوتبال ،سعودیها را به جان هم انداخت
هواداران باشگاه االهلی عربستان باهم درگیر شدند.
تیم االهلی در هفته بیست و نهم لیگ برتر عربستان
به مصاف الرائد رفت و با نتیجه  3بر یک شکست خورد
تا در آستانه سقوط قرار بگیرد.هواداران االهلی بعد از
بازی در ورزشگاه به دلیل اختالف نظرباهم درگیر شدند.
درگیری شدید هواداران االهلی بایکدیگر سبب مجروح
شدن تعدادی از هواداران شد.

فرهاد مجیدی

ستا
رگان ورزش

یوآخیم لوو

سرمربی فصل گذشت ه استقالل برای ساپینتو
آرزوی موفقیت کرد؛ «از صمیم قلب آرزو دارم
ایشان با حمایت صمیمانه و یکدلی هواداران،
بازیکنان و مدیریت باشگاه موفقیتهای
بزرگی در استقالل بدست آورند».

سرمربی سابق تیم ملی آلمان انتظار
دعوت مجدد گوتسه به تیم ملی را
دارد؛« چند ماه تا جام جهانی مانده
و اگر او درخشش خوبی داشته
باشد میتواند به تیم ملی برود».

مقابلبرزیل،حریفخستگینشدیم

آمریکا سرافکنده مقابل جوانان ایران
چـ ــهـ ــارمـ ــیـ ــن روز
هفته دوم مرحله
م ــق ــدم ــات ــی لــیــگ
مـ ــل ـ ـتهـ ــای س ــال
 2022در گروه مردان
دیــروز با  6دیــدار در
دو شهر کــوئــزون فیلیپین و صوفیه
بلغارستان پیگیری شــد کــه تیمهای
ملی والیبال برزیل و ایــران از ساعت
 18به وقــت تهران به مصاف یکدیگر
رفتند .در این بازی دو تیم نمایش خوبی
داشتند که تیم ملی ایران نتوانست از
پس حریف قدرتمند خود بربیاید و با
نتیجه 3بر  0بازی را به طالیی پوشان
واگذار کرد.
تیم ملی والیبال ایــران که پنجشنبه
ش ــب ب ــا شــکــســت آم ــری ــک ــا ب ــه بــرد
ارزشــمــنــدی در ایــن رقــابـتهــا دست
یافت ،در هفتمین مسابقه خــود کار
بسیار سختی پیش رو داش ــت؛ زیــرا
در کمتر از  19ساعت بعد از مسابقه با
آمریکا ،باید با برزیل پرافتخارترین تیم
این رقابتها روبهرو می شد که همین
عامل باعث تحلیل قــوای جسمانی و
ذهنی بازیکنان جوان ایران شد.
دو تیم ایران و برزیل در طول تاریخ 18بار
به مصاف یکدیگر رفته بودند که ایران
تنها سه بــار فاتح میدان بــوده است.

برزیل در  6دیــدار قبلی سه بــرد برابر
استرالیا ،اسلوونی و صربستان بدست
آورده بود و در تقابل با آمریکا ،چین و
لهستان نتیجه را واگــذار کرده بود .در
مجموع 31دورهبرگزارشدهلیگجهانی
( 28دوره) و لیگ ملتها (سه دوره) تیم
ملی والیبال مردان برزیل با 10قهرمانی،
هفت عــنــوان نایب قهرمانی و چهار
نشان برنز و مقام سومی 21 ،بــار روی
سکو رفته است به همین دلیل عنوان
پرافتخارترین تیم را در اختیار دارد.
تیم ایـ ــران نیز مقابل تــیـمهــای چین،
استرالیا و آمریکا فاتح میدان شده بود
و برابر تیمهای هلند ،ژاپن و بلغارستان
مغلوبشدهبود.پیروزیارزشمندمقابل
آمریکادرشرایطیبدستآمدکهعطایی
و شاگردانش زیر فشار شدید انتقادات
ب ــه خــصــوص بــعــد از بــاخــت مقابل
بلغارستان قــرار داشتند و ققنوسوار
موفق شدند مقابل آمریکای پر مدعا
کاریکنندکارستان.ایننخستینناکامی
آمریکاییهادراینرقابتهابودکهتوسط
ایرانیهارقمخورد.

◾

◾اعتراف جالب سرمربی آمریکا
جان اسپرو سرمربی تیم ملی والیبال
آمریکا با بیان اینکه ایــران در مسابقه
با این تیم عالی بازی کرد ،گفت :ایران

◾

◾رضایتنامه سنگین عزتاللهی
کار سعیدعزتاللهی در الغرافه به پایان رسید و او از
لیست این تیم کنار گذاشته شد .عزت اللهی همچنان
تحت ق ــرارداد باشگاه دانمارکی اســت و پرسپولیس
تنها به شرطی موفق به جــذب او می شــود که مبلغ
رضایتنامهاش از سوی این باشگاه دانمارکی سنگین
نباشد .الغرافه برای انتقال  ۶ماهه وی  ۴۰۰هزار دالر
پرداخت کرد.

خیلیخوببازیکردومستحقپیروزی
بود .من اصال ًاز نمایش بازیکنان ایران
شگفت زده نشدم ،چرا که چند ویدئو
از آنها دیده و از کیفیت آنها به وجد
آم ــده ب ــودم .مــا مثل سایر دیــدارهــای
ایـ ــن تــورنــمــنــت س ــرح ــال نــبــودیــم.
عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم
دریافتهای خوبی داشته باشیم.

حسن روشن در گفتوگو با قدس:

زیر ذرهبین
ادعای عجیب سپاهان در مورد انتخاب سرمربی

انتخاب «مورایس»
از بین  143سرمربی

ژوزهمورایسگزینهجدیدیگرسپاهانیهاپسازماگاتبود
که در هفته گذشته سفری دو روزه به ایران داشت و از تمامی
امکانات باشگاه سپاهان هم دیدن کرد و بر سر جزئیات
قرارداد با مسئوالن باشگاه به توافق رسید ،ولی در شرایطی
که انتظار میرفت اعالم رسمی حضور او بهعنوان سرمربی سپاهان خیلی
زودتر از اینها انجام شود ،درنهایت این مربی باتجربه به مدیران سپاهان
پاسخ مثبت داد .سپاهان طی چهار فصل اخیر با امیر قلعهنویی و محرم
نویدکیا در لیگهای هجدهم و بیستم فقط یک گام تا قهرمانی فاصله
داشتوحاالمورایسکهبهجایکاپیتانمحبوباصفهانیهامسئولیت
هدایت طالییپوشان اصفهانی را برعهده گرفته مأموریت بسیار دشواری
را برعهده گرفته است؛ چرا که هــواداران این تیم فقط به قهرمانی فکر
میکنند و کسب عنوان اول است که آنها را راضی میکند.
باشگاه سپاهان اعالم کرده ژوزه مورایس با قراردادی بلندمدت برای سه
سال هدایت طالییپوشان اصفهانی را عهدهدار شده است.
باشگاه سپاهانهمچنین اعالم کرده فرایند انتخاب خوزه مورایس را بعد
از بررسی رزومه بیش از  ۱۴۳سرمربی و برگزاری جلسات ویدئو آنالین از
طریق اینترنت با ۲۳سرمربی دنیا انجام داده است.
درسالهایاخیرمربیانینظیراستانکوپوکلهپوویچکروات،ادسونتاوارس
برزیلی ،لوکا بوناچیچ کــروات ،ویرای برزیلی و فیرات آلمانی در سپاهان
بهعنوانسرمربیحضورداشتهاند.البتهاستیماچوکرانچارآخرینمربیان
خارجیسپاهانبهشمارمیروندکهنتایجخوبیکسبنکردندوحاالپس
از لیگ هفدهم که هدایت سپاهان برعهده کرانچار بود ،بار دیگر هدایت
طالییپوشان اصفهانی برعهده یک مربی خارجی گذاشته شد .مورایس
که دوران بازی ِقابل توجهی ندارد ،از آخرین سال دهه  90میالدی کارش
را بهعنوان سرمربی تیم دوم بنفیکا آغاز کرد و سپس طی 20سال گذشته
شانسحضوردرکشورهایمختلفینظیرآلمان،انگلیس،ایتالیا،اسپانیا،
یونان،ترکیه،تونس،سوئد،عربستانوکرهجنوبیراپیداکردهاست.جالب
اینکه این مربی که تجربه باالیی از کار مربیگری و دستیاری در کشورهای
مختلف و به خصوص ژوزه مورینیو را دارد در الهالل عربستان و چونبوک
موتورز کرهجنوبی توانسته به مقام قهرمانی هم دست پیدا کند؛ این امر
میتواند خبر خوبی برای هواداران سپاهان باشد که امیدوارند با این مربی
به ششمین قهرمانی تاریخ لیگ برتر دست پیدا کنند.
در حال حاضر سپاهان با جدایی چهار بازیکن کلیدی خود مواجه شده و
در بسیاری از بخشهای زمین نیاز به خرید دارد؛ همین موضوع و آماده
کردن تیمی متعادل اولین چالش مورایس در سپاهان خواهد بود که باید
دید چگونه از پس آن برخواهد آمد.

نکونام:

«ساپینتو» مربی درجه  3اروپایی است

سرمربیگریام در تیمملی واقعی نیست

هرشرایطی نتیجه بگیرد اما ما مربی درجه
یکی را انتخاب نکردیم .ما کسی را سرمربی
استقالل کردیم که کارنامه آن چنان درخشانی
نــدارد و از خیلی از مربیانی که وارد فوتبال
ای ــران شــدهانــد ،رزوم ــه ضعیف تــری دارد .او
یک مربی درجه  3و حتی  4اروپایی است که
معلوم نیست عاقبتش درفوتبال ایــران چه
خواهد شــد .به خصوص اینکه بسیاری از
بازیکنان ما را نمیشناسد .درست است که
چند فیلم استقالل دراختیار او قرار گرفته
اما تا بخواهد استقالل را بشناسد کلی
زمان میبرد .من امیدوارم روزی برسد
کهانتخاببراساسشایستگیوتعامل
باشد».
روش ـ ـ ـ ــن دربــــــــــــاره نــقــل
وانــتــقــاالت پیش رو نیز
حرفهایی به زبان آورد:
« استقالل بازیکن بزرگ
میخواهد.برخیبازیکن
ســتــاره داریـ ــم کــه باید
قراردادشان حفظ شود.
بازیکنانی هم هستند
کــه شــرایــط خوبی بــرای
ح ــض ــور دراس ــت ــق ــال
دارنـــــــــــــد .م ــدی ــری ــت
اســتــقــال بــایــد دســت
بجنباند».

ایراداتی هم داشت .جای پیشرفت دارد .هر
تیمی قابل پیشرفت و رشد است ،اما بحث
فشار نیست .برای تیم ملی هم چه باشم چه
نباشم ،همیشه آرزوی موفقیت دارم .هیچ
صحبتی در این مورد نبوده که مربی تیم ملی
شوم .شاید اسم من به عنوان گزینه مطرح
شد اما اصال ًچنین چیزی نبود.
نکونام در خصوص اینکه در مصاحبهای
اعالم کرد اگر اسکوچیچ دستیار من بشود
قــبــول م ـیکــنــم ،گــفــت :در آن صحبت
مـ ــقـ ــداری شــیــطــنــت ب ـ ــود ،م ــن هم
سا لهاست در ایــن فوتبال حضور
دارم .ای ــن شــیــطــنـتهــا را متوجه
میشوم.
بــعــضــی اوق ـ ــات دوســتــان
س ــؤاالت ــی م ــی کــنــنــد که
مــن هــم مجبور مــی شوم
ج ــوابه ــای ــی ب ــده ــم که
دوست ندارند! شاید هم
دوسـ ــت داشــتــه بــاشــنــد!
اصال ًچنین چیزی نبوده،
واقــعــیــت ایـ ــن اسـ ــت که
ب ــه ه ــر کــســی ســرمــربــی
تــیــم مــلــی بــاشــد احــتــرام
میگذاریم .فقط دوست
داریـ ــم تــیــم مــلــی بــبــرد و
موفق باشد.

حمیدرضا عرب پیشکسوت استقالل به
شدت از نحوه انتخاب سرمربی این تیم شاکی
اســت .او در گفتوگو با قــدس به ایــن ماجرا
اشاره دارد« :این چه وضع انتخاب است؟! چرا
بدون درنظرگرفتن کمیته فنی برای استقالل
سرمربیانتخابشد؟مگرنبایدچنینانتخاب
مهمی به شور گذاشته شــود؟! چرا کمیتهای
تشکیل ندادند که درآن نام مربیان مختلف
مــطــرح و بعد از مــشــورت گــیــری ،درنهایت
انتخاب شــود؟ این سبک معرفی سرمربی
جدید استقالل را من هرگز نمیپسندم.
این کاری که آقای آجورلو کرد بی توجهی
به پیشکسوتان باشگاه استقالل بود.
او از هیچ کس مشورت نگرفت.
خ ــودش بــریــد و دوخ ــت .به
هــرحــال پیشکسوتان این
باشگاه هم مهم هستند و
بــایــد بــه نــظــرآنهــا احــتـرام
گذاشت» .روشن با انتقاد
از انتخاب ساپینتو او را
به مربی درجــه  3و حتی
 4اروپایی نامید «:شاید
ساپینتو در اســتــقــال
مــوفــق ش ــود کــه مــن هم
امیدوارم این طوری باشد.
بــه هــرحــال اســتــقــال خانه
ماست و دوست داریم تحت

جــواد نکونام در مــورد رد پیشنهاد باشگاه
استقالل اظهار کرد :هرکسی دوست دارد
مربی تیمهایی مانند استقالل ،پرسپولیس
یا تیم ملی شــود .این موضوع برایم باعث
افتخار است .از سردار آجورلو تشکر میکنم
که قابل دانست و صحبت کردیم ولی ترجیح
مـیدهــم بــه روش و شکلی کــه خــودم بــرای
آیندهام برنامه ریزی کردم جلو بروم.
وی افـ ــزود :نــیــاز نیست وارد ک ــاری شــوم
کــه خــدای نــاکــرده شــرایــط استقالل یا
شرایط خــوب فــوالد را به هم بریزم.
استقالل تیم بــزرگــی اســت .از
بچگی هوادارش بودم .سرمربی
فوالد ماندم تا به اهدافم در این
مسیر برسم.
نکونام در مورد اینکه گفته
میشود فشارهای نتایج
خ ــوب فــصــل گذشته
اســتــقــال یــا نیمنگاه
بــه نیمکت تــیــم ملی
موجب رد پیشنهاد آبیها شده،
ع ــن ــوان کــــرد :هــیــچ کــــدام از ایــن
فرضیهها واقعیت نــدارد .برای من
هیچ کجا هیچ فشاری وجود ندارد
چــون شرایط سخت زیــادی را در
این فوتبال دیدم.
استقالل نتایج خوبی گرفت اما

دلیخت

مدافع هلندی یوونتوس مورد
توجه چلسی قرار گرفته است تا
در فصل جاری به این تیم بپیوندد.
ارزش بازاری او در حال حاضر به
 ۷۰میلیون یورو رسیده است.

◾

◾عطایی :اتفاق خاصی رخ نداده
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال
پس از پیروزی تیمش برابر آمریکا اظهار
کــرد :خدا را شاکریم که بازیکنان مزد
تالششان را گرفتند .بعد از چند باخت
فشار زی ــادی را تحمل کــردیــم کــه این
موضوع به دلیل تجربه کم بازیکنان
بود .وی افزود :امروز بازیکنان توانستند
کیفیت خوبی را از خــودشــان نشان
دهند و در شرایط سخت موفق شدند.
البته اتفاق خاصی رخ نداده به هر حال
مسابقاتطوالنیوسختاستویکی
از بازیهایی را که باید انجام میدادیم
و به موفقیت میرسیدیم را پشت سر
گذاشتیم.خوشحالم که پیروز شدیم و
مردم خوشحال شدند .امیدوارم مسیر
بــرای ای ــران هموارتر شــود و بازیکنان
عملکردی را نشان دهند که در نهایت
موجب شادی مردم شود.

خبر
روز

یادداشت

پس از در اختیار گرفتن فضای باشگاهها

داللهای فوتبال فضای
مجازی را هم تسخیر کردند

سینا حسینی روزگاری داللی در فوتبال ایران
به روابط پیدا و پنهان برخی واسطهها با مدیران
چند باشگاه لیگ برتری خالصه میشد ،اما
وقتی پای پولهای هنگفت و بیحساب و کتاب
به فوتبال ایران باز شد تعداد داللها به شکل
بیرویهای افزایش یافت تا جایی که دیگر نیاز
به داشتن مدرک بینالمللی از سوی فیفا برای
فعالیت در بــازار و نقل و انتقاالت نبود ،بلکه
کافی بود یک نفر به حلقه نخست چرخه داللی
وصل باشد آن وقت به قول معروف نانش در
روغن بود!
واسطههایی که با سبزی فروشی در سبزه میدان
تهران مقابل دهنه بازار کسب و کار خود را آغاز
کرده بودند ،حاال سوار بر ماشینهای شیشه
دودی شاسی بلند با چند آدم کت و شلواری
دفتر و دستکی برای خود راه انداختند که واقعا ً
در لحظه اول فکر میکنید بــا زبــدهتــریــن تیم
پزشکی جهان رو بهرو هستید اما وقتی دهان
باز میکنند تازه متوجه میشوید اساتید دالل
بازیکن هستند!
اما جالب است بدانید مدیران باشگاههای لیگ
برتر چنان مقابل این جماعت منفعالنه رفتار
میکنند که آنهــا میتوانند هر شــرط و پیش
شرطی بــرای شــروع یک مذاکره بگذارند تا به
اصطالح معامله را جوش بدهند .سوءمدیریت
در فوتبال ایران برای هر عالقهمندی مایه تأسف
شده ،برای این جماعت کاسب مسلک بهترین
اتــفــاق ممکن اس ــت؛ چــون مـیتــوانــنــد از این
بیکفایتی میلیونها تومان و در برخی اوقات
میلیاردی به جیب بزنند؛ چون آنها به معنای
واقعی کلمه فولکس قورباغهای را رنگ میکنند
و به جای مرسدس بنز به شما غالب میکنند!
البته ایــن بخشی از هنر آ نهــاســت ،بخش
عمدهای از این پــروژه توسط هــواداران بی خبر
از همه جــا بــه اجــرا در مـیآیــد؛ بــه گونه ای که
واسطههای دانه درشت در حوزه نقل و انتقاالت
با رصد فضای مجازی برخی پیجها و کانالهای
خبری فیک نیوز با نامهای جعلی را با پرداخت
پولی ناچیز خــریــداری میکنند و از ایــن روش
به ه ــواداران خط میدهند که فالن مدیر برای
مذاکره با فالن ستاره وارد عمل شده است.
آنها پس از ارائه یک خبر امیدوارکننده از این
طریق سناریوی اصلی را کلید میزنند و مقاصد
شوم خود در جهت باال بردن رقم قرارداد توسط
فشار هواداران آغاز میکنند و هوادار بی خبر از
همه جا میشود ملعبه دست داللهای پشت
پرده تا شرایط مدنظر داللها محقق شود ،آنگاه
به چشم برهمزدنی دنیا گلستان میشود و مدیر
مذکور زیر پوشش تعریف و تمجید این طیف
قرار میگیرد و اگر هم نتیجه مورد عالقه حاصل
نشود ،دقیقا ًعکس ایــن اتفاق رخ میدهد تا
مدیر مذکور زیر سنگین ترین حمالت بمباران
شود و موقعیتش متزلزل شود.
جــالــب اســت تــمــام ایــن اتــفــاق مثل روز بــرای
تصمیم سازان فوتبال عیان شده و همه از این
رفتارها خبردارند ،اما نهادهای نظارتی در حوزه
فوتبال و مدیران وزارت ورزش مانند تماشاگران
سالخورده روی سکوهای خشک سیمانی به این
اتفاقات زل زدند تا نقش یک تماشاچی خنثی
و کم خطر را ایفا کنند .و این داستان غم انگیز
فوتبال باشگاهی ایران در سال های اخیر است!
داستانی که فقط و فقط به نفع داللهــا تمام
میشود و بس.

خبر

ادامه همکاری فردوسیپور
با صداوسیما

تاکنون  ۱۰فصل از برنامه «فوتبال  »۱۲۰روی
آنتن رفته است و حاال با آغاز تابستان و شروع
لیگهای اروپایی ،بر اساس آنچه معاونت سیما
اعــام ک ــرده ،آغــاز فصل جدید را باید انتظار
کشید.
آخرین برنامه از فصل دهم «فوتبال  »۱۲۰به
تهیهکنندگی عــادل فــردوسـیپــور خ ــرداد ماه
امسال از شبکه ورزش پخش شد.این در حالی
است شایع شده بود با راه انــدازی اپلیکیشن
جــدیــدی کــه فــردوســی پــور ســردبــیــر آن است
احتماال ًاو از صداو سیما به طور کامل جدا شود
که فعال ًاین اتفاق نیفتاده و عادل در هر دو جبهه
همچنان به کار ادامه میدهد.

محبی وینگر
جدید آبیها
میشود؟

بحث حضور محمد
محبی در استقالل
پررنگ تر شده است.
این بازیکن سال
گذشته با قراردادی
سه ساله به تیم
سانتاکالرا پیوست
و به همین خاطر
باشگاه استقالل
مکاتباتی را با باشگاه
پرتغالی انجام داده
است که باید دید
در آینده روند این
مذاکرات چه شکلی
به خودش میگیرد.
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ورزش

در حاشيه

ناهیدکیانی
قهرمانتکواندو
آسیاشد
بیست و پنجمین
دوره رقابتهای
تکواندو قهرمانی
آسیا با حضور ۳۸۶
تکواندوکار از  ۳۴کشور
به میزبانی کره جنوبی
در سالن «هوبان» شهر
چانچئون آغاز شد .تیم
ملی بانوان ایران در روز
نخست این مسابقات
دو نماینده داشت که
حاصل تالش آنها یک
طال و یک برنز بود و تنها
نماینده تیم مردان ایران
نیز به یک مدال برنز
رسید.
ناهید کیانی نماینده
وزن  -۵۳کیلوگرم طال
گرفت و همچنین زهرا
شیدایی در وزن -۵۷
کیلوگرم به مدال برنز
بسنده کرد.

