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شنبه  11تیر 1401

◾

◾مذاکره با اسدی برای تمدید
با نظر یحیی گلمحمدی برای ادامــه همکاری با رضا
اسدی در کنار کمال کامیابینیا و میالد سرلک ،باشگاه
قصد دارد در دور جدید مــذاکــرات نقل و انتقاالتی
خود ،از امروز او را نیز فرا بخواند و شرایط تمدید قرارداد
بین طرفین دنبال شود.اسدی در انتهای فصل قصد
جدایی و رفتن به لیگ تایلند را داشت که این انتقال
میسر نشد.
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سال سی و پنجم

◾

◾

◾رحمتی و ترمیم دفاع آلومینیوم
سید مهران موسوی پس از مذاکره و توافق با مدیرعامل
باشگاه آلومینیوم با عقد قراردادی به این تیم پیوست
تا در فصل جدید لیگ برتر در جمع شاگردان مهدی
رحمتی حــضــور داشــتــه باشد.پیش از ایــن رحمتی
احــســان حسینی مــدافــع ج ــوان پرسپولیس کــه در
شهرخودرو شاگرد خودش بود را برای ترمیم خط دفاعی
تیم اراکی جذب کرده بود.

ریچارلیسون

ستا
رگان ورزش

شماره 9845

مهاجم برزیلی اورتون با عقد قراردادی
رسم ًا شاگرد کونته در تاتنهام شد.
تاتنهامیها با مبلغ  ۵۰میلیون یورو به
همراه  ۱۰میلیون پاداش ،این مهاجم
برزیلی را به خدمت گرفتند.

◾استقالل سامان فالح را می خواهد
استقالل همچنان برای تقویت خط دفاعیاش برای
فصل آینده برنامه دارد و بر همین اساس نام سامان
فالح مدافع پیکان در لیست موردنظر استقاللیها قرار
دارد .سامان فالح پیش از این با پیشنهاد پرسپولیس
مواجه شده بود و حاال استقالل نیز خواهان جذب وی
شده است .البته این بازیکن با پیکان قــرارداد دارد و
جداییاش منوط به گرفتن رضایتنامه است.

سیدجالل

سینا حسینی
جمله تکا ندهنده
دبیرکل فدراسیون
فـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــال در
خــصــوص ق ـ ـرارداد
 30میلیاردی یک
فوتبالیست شــوک بزرگی به جامعه
فوتبال وارد کرد .بالفاصله پس از این
اظهارنظر درودگ ــر در برنامه«ورزش
و مــردم» از قطعی شدن طرح تعیین
سقف قـــرارداد خبر داد و اعــام کرد
هرکسی ایــن قــانــون را رعــایــت نکند،
کارت بازیاش صادر نمیشود.
بــا ای ــن دو اظــهــارنــظــر مشخص شد
فوتبال ایــران در آستانه یک چالش
بــزرگ قــرار دارد ،چالشی کــه در یک
طــرف آن فــدراســیــون و ســازمــان لیگ
حضور دارد و در طرف مقابل بازیکنان،
مربیان و باشگا ههای متمول دولتی
و صنعتی ،البته در رأس این جریان
مافیای بزرگ داللی نیز ضربه بسیار
سنگینی متحمل میشود.
اما آیا سیستم نظارتی دقیق و صادق
در حوزه فوتبال برای بررسی و رسیدگی
به این پیشنهاد یا طرح وجود دارد؟ با
استناد به ادعاهای نمایشی سازمان
لیگ و فدراسیونفوتبال در سالهای
اخیر بابت ممنوعیت ورود مربی و

بازیکن خارجی ،تعیین سقف قرارداد،
منشور اخــاقــی ،مــبــارزه بــا دالل ــی و
جلوگیری از حضور تیمهای بدهکار
به نظر می رسد فدراسیون این بار هم
قدرتی بــرای اجــرای ایــن طــرح نــدارد و
صــرفــا ًبــا یــک برنامه نمایشی سبب
میشود قراردادهای صوری و زیرمیزی
دوباره به سیستم اجرایی و مدیریتی
کشور باز گردد.
جدا از فرار مالیاتی بازیکنان و مربیان
در این مدل  ،فضای بیاعتمادی بسیار
سنگینی بــه وجـــود م ـیآیــد کــه ایــن
مسئله ضربه جبران ناپذیری به پیکره
باشگاههای غالبا ًبدهکار وارد می کند.
از ســویــی دیــگــر اص ــرار بیش از حد
مسئوالن سازمان لیگ ممکن است
فــدراســیــون را بــه دلــیــل عــدم رعایت
قواعد بین المللی با جرایم سنگین
از جمله تعلیق مواجه کند .از آنجا
کــه س ــازم ــان لــیــگ فــعــا ًبــا تشکیل
جلسات هیئت رئیسه خود تمامی
تصمیماتش را عملیاتی میکند از
گوشه و کنار شنیده میشود برخی
کــارشــنــاســان حقوقی بــاشــگــاههــا به
یک ایراد قانونی سازمان لیگ اشاره
کــردنــد و عــنــوان کــردنــد تصویب این
طــرح نیاز به موافقت مجمع دارد و
هیئت رئیسه چنین اختیاری ندارد

ستاره  39ساله برزیلی ،پس از جدایی از
باشگاه سابقش بارسلونا ،در اینستاگرام
پست عجیبی منتشر کرده و میگوید
قصدش این است برای پیدا کردن باشگاه
جدید برای خودش تبلیغ کند.

گپ روز

فدراسیون و تفنگ بیفشنگ

کالدرون :هدفم با پرسپولیس قهرمانی آسیا بود

نمیتوانستم رفتار انصاریفرد را
تحمل کنم

که بــدون بــرگــزاری مجمع و موافقت
اکثریت اعضا چنین ســاز و کــاری را
به اجرا در بیاورد ،به همین دلیل در
صورت اصرار بیش از حد کافی است
یکی از باشگا هها مکاتبهای با نهاد
باالدستی در قاره آسیا داشته باشد تا
سرنوشت هیئت رئیسه سازمان لیگ
نیز مشابه کمیته بــدوی و استیناف
صدور مجوز حرفهای به حالت تعلیق
در بیاید.
امــا حالت دیگری هم وجــود دارد که
بــه احــتــمــال بــســیــار زی ــاد در نهایت
ایــن اتفاق به عنوان خروجی نهایی
عملیاتی مـیشــود کــه ســازمــان لیگ
و باشگاه ها به جمع بندی برسند با
حفظ ظاهر و در نظر گرفتن موقعیت
اقتصادی حاکم بر جامعه فضای فعلی
را تلطیف کنند و بــا پــذیــرش صــوری
ایــن مــوضــوع بــه نوعی شــرایــط روانــی
حاکم بر مجموعه فوتبال را آرام کنند تا
حساسیت ها کاسته شود و انتقادهای
اجتماعی نسبت به ریخت و پاشهای
ب ــی رویـ ــه ه ــر روز ب ــه تــیــتــر منتخب
رسانههای گروهی تبدیل نشود ،اما در
عمل همه چیز طبق همان توافق اولیه
میان بازیکن یا مربی با باشگاه به اجرا
در خواهد آمد تا یک نمایش تلخ روی
پرده فوتبال اکران شود.

گابریل کالدرون درباره مسائل مختلفی از جمله حضور
در پرسپولیس به صحبت پــرداخــت .سرمربی سابق
پرسپولیس در این گفتوگو عنوان کرد هدفش کسب
قهرمانی آسیا بود اما مدیرعامل وقت خواهان ادامه
همکاریاش نبود و با مربی دیگری توافق کرده بود.

◾

◾از سه قهرمانی متوالی پرسپولیس نمیترسیدید؟
هرگز .در نهایت وقتی به یک تیم قهرمان میروید ،همیشه باید برنده
شوید .من از سطح بازیکنان باخبر بودم ،مطمئن بودم که میتوانستیم
به بردن ادامه دهیم .من هدف بزرگتری داشتم ،از زمان امضای قرارداد
هدف من مبارزه در لیگ قهرمانان آسیا بود.

◾

◾دوران شما حواشی خاصی داشت .از کنار گذاشتن بیرانوند در یک
مقطع و اینکه گفته میشد سید جالل حسینی را نمیخواستید.

من یک برنده هستم و این دو بازیکن که نام بردید هم همینطور .هر سه
دارای شخصیت قوی بودیم ،درباره علیرضا بیرانوند فقط میخواستم
به عنوان دروازهب ــان پیشرفت کند .از همان لحظه اول به او گفتم
دروازهبان اصلی من است و میخواهم او را برای بازی در اروپا ببرم.اما او
مشکالت جسمی هم داشت و رادوشوویچ هم خیلی خوب کار میکرد و
فوتبال هم رقابت است .زمانی که بیرانوند در اروپا قرارداد بست ،بسیار
خوشحال شدم ،اگرچه او آنقدر خوش شانس نبود که زیاد بازی کند.

◾

◾و درباره سیدجالل حسینی چه؟ گفته میشد او را نمیخواهید.
در مورد سید جالل حسینی هیچ اتفاقی نیفتاد .ما مدافعان میانی عالی
داشتیم .شجاع خلیلزاده ،کنعانیزادگان ،انصاری و جالل حسینی از
نفرات خط دفاع ما بودند .همه آنها زمانی که ما تشخیص میدادیم بازی
میکردند و حتی یادم هست جالل حسینی در آخرین بازی در پست
هافبک دفاعی بازی کرد .او هرگز در چنین پستی بازی نکرده بود.

◾
عکس تزئینی است

اعتراف صادقی

پس از پرسپولیسی شدن یک روز نخوابیدم!
سعید صادقی هافبک ملی پوش و جدید
تــیــم فــوتــبــال پــرســپــولــیــس پــس از حضور
در جمع سرخپوشان ای ــران در گفت و گو
بــا سایت باشگاه پرسپولیس اظــهــار کــرد:
خدا را شکر میکنم عضوی از باشگاه بزرگ
پرسپولیس هستم .از امروز کارم را زیر نظر
آقای گلمحمدی شروع میکنم.
صادقی در مورد اتفاقات پس از ثبت قرارداد
با سرخها گفت :پس از عقد قرارداد و از ذوق
و شوقی که داشتم 24 ،ساعت نخوابیدم .نه
برای من که برای خانواده من هم همین
طور بود .االن بهترین حس را دارم.
من از بچگی عاشق پرسپولیس بودم
و خانواده من هم همه پرسپولیسی
هستند.دراینمدتنقلوانتقاالت،
همه میدانستند که سعید صادقی
پرسپولیسی اســت؛ چــرا که
ب ــا هــیــچ بــاشــگــاهــی جز
پرسپولیس مذاکرهای
ن ــداش ــت ــم ام ـ ــا ب ـ ـرای
تأخیر در این قرارداد
از هــمــه هـ ـ ــواداران
ع ـ ـ ــذرخ ـ ـ ــواه ـ ـ ــی
میکنم.
سعید صــادقــی در
م ـ ـ ــورد اهـ ــدافـ ــش
در پــرســپــولــیــس

اضافه کرد :جایگاه پرسپولیس همیشه برای
هـ ــواداران مشخص اســت .من هم به نوبه
خودم تالش میکنم که بهترین جایگاه را برای
پرسپولیس بدست بیاورم و دل هــواداران را
شاد کنم.
هافبک سرخپوشان در مورد اینکه پیشتر
شاگرد گلمحمدی بوده ،گفت :من فوتبالم را
با آقای گل محمدی آغاز کردم و در تیم پدیده
مشهد و شهر خودرو سه سال زیر نظر ایشان
بودم .من تمام خصوصیات آقای گل محمدی
را میشناسم.
صادقی در مورد هدفش برای ادامه
حضور در تیم ملی عنوان کرد :هدف
من در پرسپولیس رسیدن به جام
جهانی است و تمام تالش خودم
را میکنم و باید ایـنقــدر خــوب کار
کنم تا بتوانم سرمربی تیم
ملی را متقاعد کنم
کـ ــه در فــهــرســت
ملیپوشان به جام
جهانی باشم .من
ملیپوش بودم که
به تیم پرسپولیس
م ــل ــح ــق ش ـ ـ ــدم و
خیلی خوشحالم
که به پرسپولیس
آمدم.

◾ برای مرخصی از ایران رفتید اما هرگز بازنگشتید.
جدایی من جنجالی یا پرحاشیه نبود ،مدیر وقت من را نخواست .او
قبال ًمربیاش را جایگزین من کرده بود و مدام به من دروغ میگفت و
من هم جایی که مرا نمیخواهند ،نمیمانم .برایم غمانگیز بود ،چون
با هواداران و بازیکنان خیلی خوشحال بودم .به قهرمانی متقاعد شده
بودم و خیلی مطمئن بودم که بتوانم لیگ قهرمانان آسیا را ببرم اما
حاضر به تحمل رفتار مدیرعامل وقت نبودم.

بلژیکیها تأیید کردند

شارلوا؛ مقصد نهایی ستاره استقالل
یکی از بازیکنانی که وضعیت او برای فصل بعد
نامشخص است ،امیرحسین حسین زاده بود
که با پیشنهادی از کشور بلژیک مواجه شده
است .شارلوا چند وقتی است که به دنبال این
بازیکن ایرانی است.
حسین زاده که تابستان فصل قبل از سایپا به
استقالل آمد ،در قرارداد دو سالهای که با احمد
مددی مدیرعامل وقت آبی ها به امضا رساند،
بند فسخی را در قراردادش گنجاند که در ازای
پــرداخــت مبلغی بین  200تــا  250ه ــزار دالر
میتواند به راحتی از جمع آبی پوشان
جدا شده و راهی تیم دیگری شود.
این مسئله در روزهای گذشته سبب
انتقادات فــراوانــی از مدیریت وقت
آبیها شد؛ چرا که هواداران استقالل
اعتقاد دارند تا تابستان گذشته کمتر
کسیشناختی
از حـسـیــن
زاده داشت
و عـ ـ ــاوه
بــر اینکه
نـ ـب ــای ــد
ب ـ ـ ـنـ ـ ــد
فسخی
در
ایـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ق ـ ـ ـرارداد
بازیکن ثبت می شد ،بلکه باید

خبر
روز

دنی آلوس

مدافع پرسپولیس با انتشار پستی کوتاه
خداحافظی خود را اعالم کرد« .سپاس
خدای را که پشتیبانم بود در این سالها
و قدردان زحمات و پشتیبانی ملت
ایران،خانواده،همسر و همه دوستان».

تعیین سقف قرارداد در لیگ برتر رسمی شد

◾

◾جدایی قائدی و نوراللهی از االهلی؟
سرمربی پرتغالی شباب االهلی به دبی رسیده تا به
صورت رسمی کارش را آغاز کند .در این میان سایت
«ترانسفرمارکت» در پروفایل مهدی قائدی و احمد
نوراللهی دو بازیکن ملی پوش کشورمان را به عنوان
بازیکن آزاد و بدون باشگاه معرفی کرد.مدیران باشگاه
به دنبال انتقال قرضی قائدی بــودنــد .امــا نوراللهی
قراردادش با این تیم به پایان رسیده است.

ق ــرارداد بلندمدتی نیز با ایــن وینگر جــوان به
امضا میرسید .اکنون وب سایت اتریشی
 lanouvelle gazetteدر خبری بــه عالقه
شــارلــوا به حسین زاده پرداخته و با عالمت
سؤالی که در پایان تیتر خود قرار داده ،نوشته
اســت :امیرحسین حسین زاده به زودی در
اسپورتینگ شارلوا؟ این وب سایت در ادامه و
در یادداشتی به قلم بنجامین هلسون به بازار
تابستانی پیش رو شارلوا اشــاره کــرده و آورده
است :اسپورتینگ شارلوا می تواند امیرحسین
حسین زاده هافبک هجومی ایرانی را به
خدمت بگیرد .او  21سال سن دارد ،در
استقالل پیشرفت می کند و پیش
از این سه بار بــرای تیم ملی ایــران به
میدان رفته است.
به هر شکل باید دیــد استقاللیها
موفق به حفظ این وینگر جوان
و آیـنــدهدار خواهند شد
یا خیر .حسین زاده
یک فصل دیگر با
آبیها قرارداد دارد
و گفته میشود
مدیران باشگاه
ب ــا بـ ــاال ب ــردن
مبلغ قـ ــرارداد
ایـ ـ ــن ب ــازیـ ـک ــن،
در پی حفظ او هستند.

کاپیتان تیم ملی
در پالما اسپانیا

یادداشتشفاهی
وقتی ورزش میمیرد!

خداداد عزیزی اتفاقاتی در
ورزش شهر مشهد رخ میدهد
که واقعا ًعجیب است .ابدا درک
نمیکنم چطور برخالف تمام استانهای ایران،
مسئوالن شهری و استانی در خراسان رضوی
عــاقـهای به داشتن تیم فوتبال نــدارنــد .چرا
دوست ندارند جوانان در ورزشگاهها باشند؟
وقت جوان این شهر و استان به جای استادیوم
رفتن ،کجا میگذرد؟ مشخص است که درک
چنین مسائلی بــرای برخی از آقایان سخت
است و متأسفانه در این مدت با ورزش مشهد
طــوری رفتار شــده که گویا ایــن شهر با ورزش
مخالف است.
این در حالی است که مشهد در ورزش توانایی
باالیی دارد ،اما مدیران ورزش ـیاش تخصص
الزم را ندارند تا از این ظرفیتها بهره ببرند.
زمانی مشهد دو تیم خــوب در لیگ داشــت،
اســتــادیــومهــا پــر از جــوانــان شهر بــود و چند
ساعت در هفته سرگرم بودند ،در رشتههای
دیــگــر مثل کشتی و والــیــبــال هــم همینطور
بود ،اما حاال مشهد و خراسان در ورزش کجا
هستند؟
انــگــار روی ورزش مشهد خــاک و گــرد مــرده
ریختهاند .برای هیچکس مهم نیست که یک
بازیکن ملیپوش چندین سال است نداریم.
در سطح اول فوتبال ایران چرا بازیکنی نداریم؟
این همه بازیکن داشتیم ،از نیکبخت و رضا
عنایتی تا حسین بادامکیها کجا هستند؟
این نشان می دهد کسانی که ورزش این شهر
را میچرخانند ،از ورزش سررشتهای ندارند.
خــبــرنــگــاران اگــر بخواهند بــا شخصیتهای
ورزش ـ ــی خ ــراس ــان ک ــه در رده مــلــی حــضــور
داشــت ـهانــد صحبت کــنــنــد ،بــا ذرهبــیــن باید
بگردند .این نتیجه کار زیبای مسئوالن ورزش
است .پایتخت معنوی کشور چرا باید اینقدر
در ورزش کشور ضعیف و ذلیل باشد؟ جواب
مشخص اس ــت؛ چــون انــتــخــابهــای وزارت
ورزش در استانهای مختلف بیشتر با رابطه
و رانت است.
بــرای ورزش خراسان رضــوی ،چه درخواستی
از ســجــادی مـیتــوانــیــم داشــتـهبــاشــیــم وقتی
میبینیم متولی ورزش اســتــان مــورد انتقاد
همه است ،اما تغییری انجام نمیشود ،نکته
جالبتر اینجاست که سجادی خودش ورزشی
است و حرفهای ما ورزشیها را خوب متوجه
میشود ،اما مشخص نیست چرا برای ورزش
این استان تصمیم درست نمی گیرد و یا حتی
از افراد ورزشی این منطقه مشورت نمیگیرد.
در ورزش مشهد آدمهای گردن کلفتی با سابقه
درخشان داریــم که مدیرکل شوند ،اما برخی
ب ــدون ســابــقـهای در ورزش قهرمانی ،بــر این
صندلی تکیه زدهاند که کارنامهشان تعریفی
ندارد.
واقــعــیــت ایـ ــن اسـ ــت وق ــت ــی ورزش اســتــان
متأسفانه دست اهلش نباشد ،همین میشود
که میبینید.

خبر
بازی بزرگ اول

ایران  -اروگوئه؛
یک مهر در اتریش

با اعالم بویسان ،خبرنگار مطرح اروگوئهای تیم
ملی این کشور دو بازی دوستانه را برای هفته اول
مهرماه تدارک دیده است.
بــازی اول ایــن تیم روز  ۲۳سپتامبر مصادف
با اول مهرماه برابر ایــران خواهد بود و دومین
بازی این تیم هم چهار روز بعد برابر قطر برگزار
خواهد شد.
بــا ایــن حساب تیم ملی اروگــوئــه کــه در جام
جهانی از آسیا با کره جنوبی همگروه است،
بــرای شبیهسازی دیــدار با این تیم به مصاف
دو تیم آسیایی خواهد رفت .پیش از این هم
صحبتهایی مبنی بر بازی ایران برابر اروگوئه
در انتهای فیفادی ژوئــن (خــردادمــاه) وجــود
داشــت و حتی تاریخ و ساعت ایــن بــازی هم
قطعی شده بود ،اما به دلیل بعد مسافت این
کشور برای ایران و همچنین وعده انجام سه
بازی در قطر ،سرمربی تیم ملی ایــران ترجیح
داد این بازی برگزار نشود .با این حال ساعتی
پس از انتشار ایــن خبر کامرانیفر دبیر کل
فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت :هنوز
قرارداد بازی با اروگوئه امضا نشده است.

کارشناس و خبرنگار
اسپانیایی اعالم کرد
حسین طیبی بازیکن
ایرانی فصل بعد در
تیم پالما اسپانیا
حضور خواهد
داشت.
کاپیتان تیم ملی پس
از دو سال حضور در
تیم فوتسال بنفیکای
پرتغال ،از این تیم
جدا شد .به گفته
گوستاوو ،طیبی
خرید تیم پالما
خواهد بود؛ تیمی که
اولین حضورش در
لیگ قهرمانان اروپا
را تجربه خواهد
کرد.
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ورزش

در حاشيه

فدراسیون
فوتبالبهدنبال
یکمیلیون
یورو
کمکدولتی!
تیم ملی فوتبال برای
حضور در جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر ،تنها یک
فیفادی دیگر در
شهریورماه پیش رو
دارد و باید نهایت
استفاده را از این
فرصت ببرد.
کامرانی فر ،دبیر کل
فدراسیون گفت :بیش
از یک میلیون یورو برای
فیفادی بعدی و دو بازی
بزرگ نیاز داریم.
نزدیک به  ۷۰۰هزار
صرف درخواست
دو تیمی است که
میخواهیم با آنها
بازی کنیم .ضمن
اینکه هرکجا بازی
برگزار بشود ،ما میزبان
هستیم و هزینهها با
ماست .برنامه ریزی
انجام شده است
و حتی سه جا را
پیشبینی کردهایم.

