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دوشنبه  6تیر 1401

◾

◾دروازهبان شهرخودرو به هوادار پیوست
دروازهب ــان فصل گذشته تیم فوتبال شهر خــودرو به
عضویت تیم هــوادار درآمــد .میالد فراهانی دروازهبــان
فصل گذشته تیم فوتبال شهر خودرو بعد از توافق با
هــوادار قــراردادش را با این باشگاه امضا کرد .فراهانی
فصل گذشته شرایط خوبی را در شهر خــودرو تجربه
نکرد و حاال در هوادار در پی یک چالش جدید است.
شهرخودرو هم احتماال ًمنحل خواهد شد.

 27ذیالقعده 1443

 27ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9841

◾

◾منشا در آستانه بازگشت به پرسپولیس
گادوین منشا مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال مس
رفسنجان و آقــای گل لیگ برتر با  14گــل ،در آستانه
بازگشت به تیم پرسپولیس قرار دارد.
این بازیکن طی روزهای گذشته مذاکرات مثبتی را نیز
با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام داده است .منشا
از تیم سپاهان هم پیشنهاد جدی دریافت کرده بود،
اما ترجیح داده است بار دیگر به پرسپولیس بازگردد.

◾

◾پایان کار شیمبا در اهواز
همانطور که پیش بینی می شد لوسیانو پریرا برای
لیگ بیست و دوم جــایــی در لیست ج ــواد نکونام
ندارد .گرشاسبی مدیرعامل فوالد نیز در گفت و گویی
تلویزیونی ایــن موضوع را تأیید کــرد و از نبود شیمبا
در لیست جــواد نکونام خبر داد .بر ایــن اســاس کار
ایــن مهاجم  ۳۹در اهــواز تمام شــد ،البته او در ایــران
پیشنهادهایی دارد.

دیوید بکام

ستا
رگان ورزش

گرت بیل

مالک اینتر میامی ،قصد دارد این
روزها که ویدال ،بازیکن سابق بارسا،
در آمریکا به سر میبرد ،از این فرصت
برای مذاکره با او برای پیوستن به
اینتر میامی استفاده کند.

ستاره سابق رئال به لیگ فوتبال آمریکا
رفت تا با پیراهن لس آنجلس اف سی
در لیگ آمریکا به میدان برود و هم
تیمی جورجو کیهلینی ،مدافع کهنهکار
یوونتوس شود.

با سکوت مقابل شایعات انتخاب سرمربی ایرانی

سینا حسینی
در ش ــرای ــط ــی کــه
صبحیکشنبهنایب
رئـ ــیـ ــس مــجــلــس
ش ـ ـ ــورای اس ــام ــی
خبر از تــاش بــرای
برکناری دراگان اسکوچیچ داد و گفت:
«در راهروهای مجلس از صحبتهای
نــمــایــنــدگــان مــجــلــس مــتــوجــه شــدم
برکناری اسکوچیچ محتمل به نظر
میرسد و گویا قــرار اســت یک مربی
ایرانی جای او را روی نیمکت تیم ملی
بگیرد» مسئوالن فدراسیون فوتبال
هــمــچــنــان در الک دف ــاع ــی ب ــه سر
میبرند.
بالتکلیفی تیم ملی بزرگترین کابوس
عــاق ـهمــنــدان بــه ای ــن تــیــم مــلــی ،در
شرایطی که تنها کمتر از  150روز دیگر
بازی های جام جهانی آغاز خواهد شد
هنوز مشخص نیست پلن مدیران
فــوتــبــال ای ــران ب ــرای بــاال ب ــردن میزان
آمــادگــی تیم ملی و حضور موفق در
مرحله گروهی جام جهانی چیست!
هــرچــنــد ســاطــیــن وع ــده و وعــیــد در
فــدراســیــون فــوتــبــال پــس از افتضاح
بازی با تیم دوم الجزایر برای فروکش
کردن سطح اعتراضها نوید برگزاری
ب ـ ــازی ت ــدارک ــات ــی در ن ــوب ــت بــعــدی
فیفادی را دادند ،اما از شرایط موجود
کــامــا ًپــیــداســت هــیــچ کــســی دلــش

اما سؤال اینجاست در این میان چه
کــســی مــشــکــات مــوجــود در مسیر
آمــادهســازی تیم ملی را حل خواهد
ک ــرد؟ وزارت ورزش و جــوانــان کــه به
معنای واقعی کلمه پای خود را از این
مــاجــرا بــیــرون کشیده و بــه صراحت
ع ــن ــوان ک ـ ــرده ف ــدراس ــی ــون فــوتــبــال
مسئولیت اداره امــور را برعهده دارد
و هیچ دخــالــتــی در ایــن خــصــوص از
جانب این وزارتخانه صورت نخواهد
پذیرفت ،از طرفی همزمانی برگزاری
انتخابات کمیته ملی المپیک سبب
شده تمرکز کامل وزارتخانه به سمت
کمیته ملی المپیک معطوف شود از
این رو هیچ کسی حواسش به فوتبال
نیست .در بهارستان نیز نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی به دلیل بی
خــیــالـیهــای ص ــورت گرفته در بدنه
مــدیــران فــدراســیــون فــوتــبــال نسبت
به آینده تیم ملی در رقابتهای جام
جهانی عــنــوان کــردنــد هیچ دخالتی
در این ماجرا نخواهند داشت و هیچ
بــودج ـهای ب ــرای اســتــخــدام سرمربی
جدید به فدراسیون صــورت نخواهد
گــرفــت .بــه نــظــر م ـیرســد فــعــا ًهیچ
امیدی برای بهبود اوضاع وجود ندارد
تا تکلیف مدیریت فدراسیون روشن
شود آنگاه میتوانیم شاهد رونمایی از
نسخه رئیس جدید فدراسیون و نواب
رئیس وی در برای تیم ملی باشیم.

ادعای بزرگ حنانوف

یحیی در آخــریــن جلسه خــود بــه مــدیــران
باشگاه اع ــام ک ــرده کــه قصد دارد وحــدت
حنانوف را در این تیم حفظ کند و صفروف
بازیکن خروجی این تیم خواهد بود.البته در
ایــن میان شایعاتی مبنی بر حضور قرضی
حنانوف در تیمی دیگر وجود دارد.
حنانوف درباره وضعیت کنونی خود توضیح
داد :من برای استراحت به دوشنبه آمدهام و
در کنار خانوادهام هستم .مدت زیادی بود که
آنهــا را به خاطر فیفادی و مسابقات لیگ
برتر ایــران ندیده بــودم امــا به زودی به ایــران
بازخواهم گشت.
مـ ـ ــدافـ ـ ــع ت ــاج ــی ــک
پــرســپــولــیــس در
پـ ــاسـ ــخ ب ـ ــه ایـ ــن
پ ــرس ــش کـ ــه ب ـ ـرای
ف ــص ــل آیـ ــنـ ــده چــه
بــرنــامـهای دارد عنوان
کرد :فصل آینده هم در
پرسپولیس حضور خواهم
داشت .خوشحالم که آقای
گل محمدی به من اعتماد
کردند و امیدوارم که پاسخ
اعتمادشان را بدهم.
وی در مـــورد
ایـ ــنـ ــکـ ــه
فـــــصـــــل

گذشته برایش چطور سپری شــد ،گفت:
فصل پیش اولــیــن سالی بــود کــه در ایــران
حضور داشتم و این را باید بگویم که مردم
ایران بسیار میهماننواز و خونگرم بودند و
از آنها بسیار متشکرم.
از نظر فنی هم اگر بگویم برای خودم چالش
دشواری بود که در لیگ ایران بازی کنم اما
خوشحالم کــه از پــس ایــن چالش برآمدم
و البته باید یــک عــذرخــواهــی از ه ــواداران
پرسپولیس بکنم.
مدافع تاجیک پرسپولیس دربــاره عملکرد
خود گفت :درباره نمایشهایم کادرفنی باید
نظر بدهند و خودم هیچ چیز دیگری ندارم
امــا فقط دوســت دارم ایــن را بگویم کــه من
تمام تالشم را بــرای پرسپولیس ک ــردهام و
فکر میکنم نمایشهای خوب هم در سایر
بازیها داشتم.
وحــدت در پــایــان وعــده جالبی را
هم داد :ایران را خیلی دوست
دارم و از بازی در فوتبال ایران
لذت میبرم.
میخواهم یک قولی به
ه ـ ــواداران و آقــا یحیی
و مــدیــریــت بــدهــم و
بــگــویــم ک ــه بهترین
مدافع ایران خواهم
شد.

از بوفون و رونالدو تا بازگشت آقای خاص

احساسیترین بازگشتها
به خانه در دنیای فوتبال

بــه بهانه بازگشت احتمالی پــل پوگبا بــه یوونتوس و
روملو لوکاکو به اینترمیالن به بررسی برخی انتقالهای
احساسی در دنیای فوتبال می پردازیم.
کریستیانو رون ــال ــدو:س ــال پیش و در روزه ــای ــی که
فصل فوتبال اروپــا به تازگی آغــاز شــده بــود ،کریستیانو رونــالــدو به
منچستریونایتد بازگشت.او در منچستریونایتد به جامی نرسید ،ولی
عملکردی خوب از خود به جا گذاشت و حاال قرار است فصل آینده
پروژه احیای تیم با تنهاگ را رهبری کند.
آنتوان گریزمان :گریزمان نتواست روزهای خوب خود در مادرید را
در بارسلونا تکرار کند و به همین خاطر با قراردادی قرضی به اتلتیکو
بازگشت تا بتواند در تیم سابق خود از نام از دست رفته خود ،دفاع کند.
جان لوئیجی بوفون:بوفون با خداحافظی دراماتیک از یوونتوس جدا
شد و برای یک فصل به پاری سن ژرمن پیوست .در فرانسه و در لیگ
قهرمانان اروپــا به یکی از دالیــل حذف تیم مقابل منچستریونایتد
مبدل شد و دست از پا درازتر به تورین بازگشت تا دو سال دیگر را در
تیم سابق خود سپری کند .بوفون که بازیگری خود را از پارما در سال
 1995آغاز کرده بود ،تابستان پیش به پارما بازگشت تا در سریب به
تیم خود کمک کند.
گرت بیل:او به تاتنهام بازگشت و عملکرد خوبی در یک فصل برای
تیم انگلیسی انجام داد .او در تاتنهام خود را به دنیا نشان داده بود و
توانسته بود گرانترین بازیکن دنیا در سال  2013شود.او پس از هشت
سال از رئال مادرید جدا شد و به تیم آمریکایی لس آنجلس افسی
پیوست.
وین رونی:رکورددار گلزنی در منچستریونایتد نیز بازگشتی زیبا در
فوتبال انگلیس رقم زد و دوباره به عضویت باشگاه اورتون درآمد.
ایبراهیموویچ:سوپر ایبرا وقتی به میالن بازگشت ،قول قهرمانی به
هواداران روسونری داد .او به قولش وفا کرد و سبب شد میالن پس از
 11سال دوباره فاتح اسکودتو شود.
دیدیه دروگبا :او پس از اینکه دو سال در ترکیه و چین توپ زد ،با
درخواست مورینیو به لیگ برتر بازگشت تا انتقالی احساسی را برای
هواداران فوتبال رقم زند.
ماریو گوتزه:در سال  ، 2016گوتزه پس از اینکه دیگر نمیتوانست در
بایرن مونیخ بازی کند ،به دورتموند بازگشت تا بتواند خود را ثابت کند.
ژوزه مورینیو:آقای خاص که در سال  ، 2004سرنوشت باشگاه چلسی
را تغییر داد ،در سال  2014به استمفورد بریج بازگشت تا با کمک
ادن هازارد یک قهرمانی دیگر برای آبیها بدست آورد.

توگو با قدس:
علیپور در گف 

بهترین مدافع ایران خواهم شد!

به جام جهانی میرسم
حمیدرضا عرب مهاجم بــاشـگــاه ژیل
ویسنته درتالشاستخودشرابهجامجهانی
فوتبال برساند و حتی در ترکیب تیم ملی هم
بازیکند.

◾

◾شنیدیمقراردادتراهمتمدیدکردی.
بله ،همین طور است .قبل از تمدید صحبت از
بازگشت من به فوتبال ایران بود اما من دوست
داشتمدراینتیمباقیبمانم.قبلازاینکهدوباره
ی را خوب سپری
تمدید کنم تستهای پزشک 
کردموسپسباباشگاهدوسالهقراردادبستم.

◾

◾بهآیندهاتدرتیمملیامیدواری؟
بهنظرکادرفنیاحتراممیگذارموحضور
در تیم ملی را برای خودم افتخار بزرگی
میدانموتالشبیشتریانجاممیدهم
تا برای اردوی بعدی بیشتر درتفکرات
مربیانتیمملیقراربگیرم.

◾

یهــایــی بابت
◾ام ــا نـگـرانـ 
آمادهسازیتیمملیوجود
دارد.

ه ـم ـی ــن طـ ـ ــور اس ــت
ام ــا دره ــرح ــال مقابل
ال ـجــزایــر مـحــک خوبی
بـرای ما رقم خــورد .البته
اگر در اردوی قطر شرایط

خبر
روز

جرارد پیکه

سوسیالیته مدعی شد مدافع
بارسا با یوردی مارتین ،خبرنگار و
عکاس مشهور اسپانیایی ،روبهرو
شده و از شدت خشم و ناراحتی
تلفن همراه او را شکسته است.

جهانفوتبال

فدراسیون پشت اسکوچیچ را خالی کرد؟
ب ــرای تیمملی ای ــران نــمـیســوزد و به
احتمال بسیار زیاد تیم ملی فیفادی
شهریورماه را نیز به سادگی از دست
خواهد داد.
در مقطع کــنــونــی اول ــوی ــت آمــادگــی
تــیــم مــلــی ب ــرای کــســب موفقیت در
بــازیهــای جــام جهانی نیست ،بلکه
مهمترین مسئله حال حاضر مدیران
فوتبال ایــران موفقیت در انتخابات
شهریورماه اســت .میرشاد ماجدی
که حاال در سودای ریاست فدراسیون
فوتبال قرار دارد از هم اکنون تنها به
فکر رایزنی و البی با اعضای تأثیرگذار
مجمع فــدراســیــون اس ــت تــا بتواند
در انتخابات هشتم شهریورماه به
برتری دست پیدا کند .او که تا به حال
حداقل چهار جلسه با حیدر بهاروند
رئیس غیر قانونی سازمان لیگ برگزار
کرده امیدوار است با کمک وی بتواند
در انتخابات پیش رو بــه موفقیتی
بــزرگ دســت پیدا کند تا بــرای چهار
ســال پیش رو روی صندلی ریاست
فدراسیون فوتبال بنشیند.از طرفی
دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون
نیز ب ــدون تــوجــه بــه مقطع حساس
کنونی ترجیح میدهند چراغ خاموش
به فعالیتهای روزمره خود رسیدگی
کنند تا شاید تا روز مجمع بهانه به
اعضای مجمع ندهند تا دوبــاره خطر
عزل و برکناری را تجربه نکنند.

◾

◾نایب قهرمانی بنفیکا با طیبی
در بازی سوم فینال مسابقات لیگ پرتغال به مصاف
تیم اسپورتینگ لیسبون رفت و با نتیجه 4بر 3متحمل
شکست شد.
این سومین باخت متوالی بنفیکا بود و باعث شد تا این
تیم به نایب قهرمانی بسنده کند .در این دیدار حسین
طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان به دلیل
آسیب دیدگی به میدان نرفت.

برای انجام دو بازی دیگر مهیا میشد ،خیلی
بهتر بود .اما امیدوارم در اردوی بعدی شرایط
مطلوبتری به وجودآید تا با قدرت بیشتر و با
انجامبازیهایتدارکاتیبیشتر،باشرایطبهترو
آمادگیباالتربهجامجهانیبرویم.

◾

◾خطحملهتیمملیهمبسیارقدرتمنداست
ورقابتسختیپیشرویتواست.

سه سال با طارمی در پرسپولیس بازی کردم و با
سردار آزمون هم در تیمملی نوجوانان و جوانان
هم بازی بودم؛ به همین دلیل دوستی و رفاقت
خوبی با سردار و طارمی دارم .امیدوارم رقابت
خیلیخوبیهمبادیگرمهاجمانتیمملی
داشته باشیم .من با تمرین خوب،
تالش میکنم جزو نفرات اعزامی به
جــام جهانی بــاشــم .ف ــارغ از نامها
من امیدوارم درجام جهانی بهترین
عملکرد را داشته باشیم .کــار مقابل
انگلیسودیگرقدرتهاییکهدرگروهما
قرار دارند ،نشد ندارد.
مــا مـیتــوانـیــم بــا همین
س ــرم ــایـ ـ هه ــا م ـقــابــل
بـ ـهـ ـت ــری ــن تـ ـیـ ـ مه ــای
جهان نتایج مطلوبی
ب ـگ ـیــر یــم و ان ـشــاء
هللا از گــروه صعود
کنیم.

زیر ذرهبین

سرنوشتمبهم
نایبرئیس سوم فدراسیون فوتبال

تالش برای حفظ کرسی
یک بازداشتی؟!

فــدراســیــون فوتبال در حــالــی ب ــرای نامنویسی
نامزدهای انتخابات این فدراسیون اطالعیه صادر
کرده است که صحبتی از ثبتنام نایبرئیس
سوم در میان نیست.
شــهــره مــوســوی نایبرئیس ســوم فــدراســیــون
فوتبال که از سوی شهابالدین عزیزی خادم به
مجمع 10اسفند ماه 1399معرفی شده بود ،بیش
از دو ماه است بهاتهام کالهبرداری شبکهای در
بازداشت بهسر میبرد ،نایبرئیسی که از ابتدا
نیز حضورش در فدراسیون فوتبال جای نگرانی
داشت و بسیاری با توجه به سابقه او در باشگاه
بادران این حضور را حاشیهساز میدانستند ،کما
اینکه در نهایتاین نگرانیها رنگ واقعیتگرفت
و فعالیت شبکهای موسوی در پرحاشیهترین
روزهایفدراسیونفوتبالگریبانگیراینمجموعه
شد.
ح ــاال کــه فــوتــبــال تــا حـ ــدودی رن ــگ آرامـ ــش به
خــود گرفته اســت و ق ــرار شــده  8شهریور ماه
نیز انتخابات آن بــرای مشخص شــدن تکلیف
فدراسیون فوتبال برگزار شود ،یک نکته از چشم
ب ـهدور مانده اســت؛ حسن کامرانیفر دبیرکل
فدراسیون فوتبال درباره انتخابات  8شهریور ماه
و نامنویسی نامزدها اعالم کرده است انتخابات
بــرای چهار پست هیئت رئیسه در سمتهای
رئیس ،نایبرئیس اول و دوم و همچنین نماینده
باشگاهها صــورت خواهد گرفت و اش ــارهای به
وضعیت نایبرئیس سوم نشده است.
جلسات دو ماه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون
فوتبال در شرایطی برگزار شده است که شهره
موسوی یا در این جلسات حضور نداشته یا از
طریق اینترنتی در جلسات حضور پیدا کرده
اســت ،آنهــم در حالی که اگر عضوی از هیئت
رئیسه در چهار جلسه متوالی غیبت داشته
باشد ،پست او بالتصدی میشود و فردی دیگر
باید جایگزین شــود .قــرار نیست درب ــاره اتهام
کیفری شهره موسوی قضاوتی صورت بگیرد ،اما
وقتی مدتهاست نایبرئیس سوم فدراسیون
فوتبال در بــازداشــت بهسر میبرد ،تــاش برای
حفظکرسیاوچهمعناییدارد؟چرادرفدراسیون
فوتبال با حضور اینترنتی او در جلسات هیئت
رئیسه ،شرایطی فراهم شده است تا این کرسی
بــرای وی حفظ شود و حاال هم که انتخابات در
پیش اس ــت ،هــنــوز تکلیف نایبرئیس سوم
مشخصنیست؟
سؤالی هم که از حسن کامرانیفر بهعنوان دبیر
برگزاری مجمع مطرح میشود ،این است؛ چرا
بــرای انتخاب نایبرئیس سوم اقدامی صورت
نگرفته اســت؟ فــارغ از اینکه رئیس جدید حق
انتخاب نــواب رئیس خــود را دارد ،ایــن مسئله
تعجببرانگیزاستکهچگونهفدراسیونتکلیف
نایبرئیس سوم را مشخص نمیکند ،آنهم در
حالی که این شخص بهدلیل اتهاماتی که نسبت
به او وجود دارد ،در بازداشت بهسر میبرد و این
خأل میتواند به فوتبال کشور نیز ضربه بزند.

خبر
تجهیز ورزشی
هشت روستای محروم
به همت اهالی رسانه و ورزش

هشت روستای محروم خراسان رضــوی با همت
انجمن خبرنگاران وعکاسان ورزشی ،تربیت بدنی
آستانقدسرضوی،تربیتبدنیشهرداریوهیئت
فوتبال خراسان رضــوی به وسایل ورزشــی تجهیز
شدند .این وسایل و هدایا در پایان چهارمین دوره
رقابت های جام «رسانه و مهربانی» که با حضور
پیشکسوتانفوتبالخراسانواهالیرسانهدرشب
های ماه مبارک رمضان برگزار شد در گلریزانی تهیه
و برای مناطق محروم ارسال گردید.هر کدام از بسته
هایتهیهشدهشاملمیزپینگپنگ،فوتبالدستی
،تــوپ فوتبال و والیبال،راکت بدمینتون و لباس و
کفشورزشیبهارزشیکمیلیاردو 200میلیونریال
بودکهطیکاروانیازمحلاستادیومامامرضا(ع)وبا
حضورخبرنگاران،مسئوالنورزشیوپیشکسوتان
بدرقه شد .گفتنی است در سالیان گذشته تربیت
بدنی آستان قدس رضــوی و انجمن خبرنگاران و
عکاسانورزشیباکمکوهمدلیاهالیورزشموفق
بهتجهیزمدرسهدرمنطقهمحروموالبتهآزادسازی
دانش آموز زندانی شده اند.

مهاجم برزیلی
پرسپولیس
در راه تهران

باشگاه پرسپولیس
پس از مذاکرات فراوان
طی هفتههای گذشته
در نهایت با کاسیانو
دیاز موریرا برزیلی
به توافق رسید تا
مقدمات سفر این
بازیکن به تهران فراهم
شود .پرسپولیسیها
برای جذب این بازیکن
ت باشگاه
باید رضای 
ویزالی پرتغال را
نیز جلب میکردند
که ظاهراً مذاکرات
در این زمینه نیز به
نتیجه رسیده است
و سرخپوشان موفق
شدند رضایتنامه این
بازیکن برزیلی را برای
حضور در پرسپولیس
جلب کنند.
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ورزش

در حاشيه

ورزش
علیهرژیم
صهیونیستی
اشغالگران را از «تور دو
فرانس» اخراج کنید
جنبش
ضدصهیونیست در
فرانسه خواهان اخراج
تیم دوچرخه سواری
رژیم اشغالگر قدس از
مسابقات تور دوفرانس
شد .این جبنش
ضدصهیونیست در
بیانیه خود نوشت :این
غیرقابل قبول است
که یک تیم اسرائیلی
جنایات این رژیم را از
طریق ورزش پاک کند
و تصویری بی گناه از
اشغالگران جنایتکار به
دنیا از تریبون ورزش به
دنیا ارائه کند.
پیش از این هم
جنبشهای
ضدصهیونیست در
کشورهای مختلف
اروپایی خواهان کنار
گذاشتن ورزشکاران
صهیونیست در
مسابقات مختلف
ورزشی شده بودند.

