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گفت و گو

گل محمدی :یمتوامن یک کتاب
درابره اتفاقات امسال بنویمس
پس از گذشت دو شب از نمایش ضعیف پرسپولیس برابر سپاهان و قهرمانی
استقالل در لیگ بیست و یکم ،یحیی گلمحمدی درباره شرایط تیم پرسپولیس
صحبت کرد .او همچنین ضمن تکذیب خبر درخواست غرامتش از باشگاه ،درباره
جلسه با رضا درویــش نیز توضیحاتی ارائــه داد .در ادامــه ماحصل صحبت های
سرمربی پرسپولیس را می خوانیم:
▪اولینمتهمنتیجهنگرفتنمنهستم

پرسپولیس پنج بــار قهرمان لیگ شــده و
به قهرمان نشدن عادت نــدارد .جا دارد از
پرسپولیسیهاعذرخواهیکنمومسئولیت
تمام مسابقات و نتیجه نگرفتن با من است و
شکی نیست که تصمیمات سرمربی در این
نتیجه گیری تاثیر دارد .در کسب نکردن
نتیجهاولیننفریکهمتهممیشود،سرمربی
است.

▪سنگ ان ــدازی زیــادی بــرای قهرمانی
ماشد

برایگرفتنششمینقهرمانی،سنگاندازی
زیادیاتفاقافتادومشکالتزیادیازشروع
فصلداشتیمکهبرایقهرمانپنجدورهلیگ
برتر ،این مشکالت واقعا عجیب و غریب و
باورنکردنی بود .بیشتر اتفاقات فوتبالی و
غیرفوتبالیبرایپرسپولیسبود.
▪بهمدیریتاستقاللتبریکمیگویم

تیماستقاللچیزیکهتوانستخیلیخوب
مدیریت کند ،مدیریت فضای رسانهای،
مــجــازی ،داوری و انضباطی و برنامه
سازمان لیگ بود .اگر بخواهیم تبریک به
تیماستقاللبگوییم،بایدبهمدیریت
مجموعه بگوییم .البته اعضای
تیم و بازیکنان و مربیانشان
هم زحمت زیــادی کشیدند تا
قهرمانشوند.
▪به هیچوجه از پرسپولیس
شکایتنخواهمکرد

از طــــــرف مــــن یـــکســـری
صحبتهاییمطرحشدکهیحیی
از باشگاه غرامت خواسته است.

من دو سال قرارداد دارم و اگر بدترین اتفاق
هم بــرای من رخ دهــد من از پرسپولیس
شکایت نخواهم کرد و قــرارداد سال بعد را
نمیخواهم.
▪باشگاهمختاربهتغییراست

مایکساعتیدرخدمتآقایدرویشبودیم
و از خودشان هم بپرسید من دستشان را
برایتغییراتاحتمالیبازگذاشتم.ازایشان
خواستم تمرکزشان روی این سه بازی آینده
باشدوبعدباشگاهمختاراستدربارهاینکه
ادامههمکاریبامنداشتهباشدیانهتصمیم
گیریکند.
▪ وقــتــی نــمـیتــوانــی حقت را بگیری،
عصبانیمیشوی

میتوانم یک کتاب دربــاره اتفاقات امسال
بنویسماماوقتیبرایتیمبزرگپرسپولیس
مربیگری میکنی و در شرایطی هستی که
میدانینمیتوانیحقتراازفوتبالبگیری،
عصبانی میشوی .امسال یکی دو بار این
اتفاقافتادکهیکیدربیبودوحتیدر
نیمفصلمناستعفاهمکردموتصمیم
بهکنارهگیریگرفتمامامندرهمهاین
مواردازخودمگذشتم.وقتییکمربی
استعفامیکندآیندهکاریاشبه
خطر میافتد اما من بهخاطر
بچهها و تیم ایــن تصمیم را
گرفتم تا تلنگر بخورند و به
مشکالتبچههارسیدگی
کنند .اگــر هم دوبــاره
ب ــرگ ــش ــت ــم فــقــط
ب هخاطر هــواداران
بود.

بیرانوند گزینه اول ،نیازمند درآب نمک!

گروه ورزش/با توجه به عملکرد ضعیف حامد لک و احمد گوهری
در لیگ بیست و یکم بدون تردید قفس توری سرخ ها یکی از عالمت
سوال های این تیم برای فصل آینده خواهد بود .حامد لک در حالی
دومین سال حضورش در پرسپولیس را به پایان میرساند که
طی دو فصل اخیر یک قهرمانی لیگ برتر و حضور در فینال لیگ
قهرمانان آسیا را تجربه کرده و در لیگ بیستم توانسته بیشترین
آمار کلینشیت را با بسته نگه داشتن دروازهاش در  ۱۷مسابقه
لیگ برتر ثبت کند .دروازهبان اول پرسپولیس که از نخستین روز
حضورش در این تیم تصمیم گرفت از فضای رسانهای و مجازی
دور باشد و روی کارش تمرکز کند ،پس از این که در نخستین سال
حضورش در جمع سرخپوشان بهعنوان بهترین دروازهبان آسیا و
همچنین لیگ برتر ایران معرفی شد ،در فصل 1401-1400
شرایط متفاوتی را سپری کرده و یکی از ضعیف ترین بازیکنان
پرسپولیس بــوده اســت .هر چند که لک در جدیدترین مصاحبه
خــودش سعی کــرده از عملکردش دفاع
کند اما با شدت گرفتن انتقادات و البته
نگاه منفی هواداران به احتمال فراوان
یکی از اولین جداشده های پرسپولیس
در پایان فصل خواهد بود .در بین گزینه
های جانشینی لک اولین نامی که مطرح
شده ،علیرضا بیرانوند است؛ گلر محبوب
هواداران پرسپولیس که مسلما یحیی
و درویــش می دانند با جذب او تا
چه حد می توانند جو منفی به
وجود آمده را به نفع خود تغییر
دهند و ورق را برگردانند.
در چنین شرایطی طبیعی
است که باشگاه پرسپولیس
بهشکل جدی درصدد جذب
علیرضا بیرانوند باشد تا این
پروژهنسبت ًاسختراباموفقیت
پشتسر بگذارد؛ چالش مهم
اما پول رضایتنامهای است
که باشگاه پرسپولیس باید
به باشگاه آنتورپ بپردازد
چون باشگاه بلژیکی برای
صــــدور رضــای ـتنــامــه ایــن
بــازیــکــن  700هـــزار دالر
میخواهد.آخرین اخبار
حاکیازآناستکهباشگاه

دریافتی نجومی کریم باقری برای  9بازی!
کریم باقری قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات انتخابی جام جهانی
در بحرین ،با درخواست دراگان اسکوچیچ و تایید شهابالدین عزیزی خادم
به عضویت کادرفنی تیم ملی در آمد .او در یک سال گذشته ،هنگام برگزاری
اردوهــا از تمرینات پرسپولیس جدا و به تیم ملی ایران ملحق میشد .بر
اساس بخشی از اسناد و مدارک مالی دور ه ریاست عزیزی خادم که نزد
ایسنا محفوظ است ،کریم باقری با قرارداد صد میلیون تومان به ازای هر
بازی ،مبلغ  ۹۰۰میلیون تومان برای  ۹مسابقه دریافت کرده و مازاد بر این،
مبلغ  ۹۱۵میلیون تومان به اضافه  ۵۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان هم پول تو
جیبی یورویی از این فدراسیون گرفته تا جمع حقوق و مزایای کریم باقری
ظرف یک سال همکاری با فدراسیون فوتبال بیش از یک میلیارد و ۸۶۷
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان شود.

ویژه

شهرخودرو امیدوار به معجزه
شروع بد شهرخودرو در لیگ بیست و یکم و اختالفات
مدیریتیدراینتیمباعثشدهتاشرقکشوردرآستانهاز
دستدادنتکسهمیهخوددررقابتهایلیگبرترقرار
بگیرد؛اتفاقیتلخبرایفوتبالخراسانومشهدکهبدون
تردید در صورت رقم خوردن آن مدیران فوتبالی استان
متهمانردیفاولخواهندبود.تساویمقابلپیکاندر
خانه،امیدهایشهرخودروبرایبقادرسطحاولفوتبال
ایران را کمرنگتر کرد اما شکست فجرسپاسی و توقف
نفتمسجدسلیمانباعثشدتاتیممشهدیکماکاناین
فرصتراداشتهباشدازمهلکهسقوطدرسههفتهپایانی
لیگبرترفوتبالایرانبگریزد.قرعهسختومصافباسه
تیمباالنشینجدول،سدراهشاگردانداوودسیدعباسی
شدهوشایدتنهامعجزهوخلقیکشگفتیتاریخیبتواند
درسهبازیآیندهجلویسقوطنمایندهاستانخراسان
رضوی به لیگ یک را بگیرد .عنابیپوشان مشهدی
در دو بازی خارج از خانه پیاپی باید به مصاف سپاهان
و پرسپولیس بروند و سپس در هفته پایانی در مشهد
از فوالد میزبانی کنند .در دور رفت شهرخودرو مقابل
سپاهان و فوالد شکست خورد و توانست از پرسپولیس
امتیازبگیرداماشاگردانسیدعباسیامیدوارندباتوجه
به نمایشهای خوبشان در هفتههای اخیر ،بتوانند
انتقامدوررفترابگیرندوبرابرمدعیانباالنشینجدول
بهپیروزیبرسند!هماکنونتیمفوتبالشهرخودروبا16
امتیاز قعرنشین جدول لیگ یک است و فجرسپاسی با
19امتیازونفتمسجدسلیمانبا 20امتیازدررتبههای
بعدیقراردارندودرسههفتهپایانیلیگبرتر،دوتیمباید
از جمع سه تیم یاد شده سقوطشان به لیگ یک قطعی
شود .نماینده استان خراسان رضوی در تیررس است
و شاگردان سیدعباسی امید به آن دارند که با خلق یک
شگفتیبیسابقهتیمخودرادرلیگبرترحفظکنند.
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تراکتور  -پرسپولیس
شاید با تماشاگر

پرسپولیس حاضر شده است  300تا  400هزار دالر از این مبلغ را
بپردازد و مدیران پرسپولیس امیدوارند مسئوالن باشگاه بلژیکی
از موضع خود کوتاه بیایند تا این انتقال قطعی شود .بیرانوند هم
بهشکل جدی پیگیر است تا موضوع مبلغ رضایتنامه را برطرف
کند .هرچند خبرهایی هم در خصوص احتمال حضور قرضی
بیرانوند در پرسپولیس مطرح شده ولی او در تالش است بهصورت
قطعی به پرسپولیس بیاید .بیرانوند قرار است با مسئوالن آنتورپ
صحبت کند و در تالش است مبلغ رضایتنامه را برای انتقال به
پرسپولیس کمتر کند .بیرانوند با چند پیشنهاد از بلژیک و پرتغال
هم مواجه شده است ولی با توجه به در پیش بودن جام جهانی،
پرسپولیس و بازگشت به قفس توری سرخ ها گزینه اول مرد شماره
یک تیم ملی است .بر اساس شنیده های خبرنگار خراسان ،بیرانوند
که روز یک شنبه به ایران برگشته بود ،در روزهای اخیر مذاکرات
محرمانهای را با پرسپولیس انجام داده و به نظر میرسد
نتایج این مذاکرات مثبت بــوده است البته
بیرانوند هنوز پاسخ قطعی به مسئوالن
پرسپولیس نداده اما با شرایط موجود به
نظر میرسد او هم بیمیل نیست تا یک بار
دیگر پیراهن پرسپولیس را برتن کند .با
این همه تا آخر هفته جاری تکلیف پیوستن
بیرانوند به پرسپولیس یا توقف مذاکرات
مشخص خواهد شد اما چیزی
که مشخص است این است
که باشگاه پرسپولیس سه
بازی دیگر را در لیگ برتر
در پیش دارد و به دلیل
بــرهــم ن ــخ ــوردن تمرکز
بازیکنانش قصد تایید این
اخبار را ندارد .دیگر گزینه
باشگاه پرسپولیس برای
قفس تـــوری تیمش پیام
نیازمند ،دیگر دروازهب ــان
ایرانی شاغل در لیگ پرتغال
است و در صورتی که به هر
دلیلیمذاکراتپرسپولیسو
بیرانوند به عقد قرارداد منجر
نــشــود ،آن زم ــان مسئوالن
این باشگاه باب مذاکره را با
این دروازهبــان ملیپوش باز
میکنند.

آخرین بازی او به ورزشگاه آمده بودند .از سوی دیگر
دیباال نیز که قراردادش با یووه در پایان فصل به اتمام
میرسد برای آخرین بار با پیراهن این تیم در تورین به
میدان رفت و اشکهای او همه را تحت تاثیر قرار داد.
این در حالی بود که کیهلینی هنگام خروج از میدان،
بازوبند کاپیتانی را به بازوی این بازیکن بسته بود تا با
بازوبندکاپیتانیازهوادارانیوونتوسوهمتیمیهایش
خداحافظیکند.بسیاریمعتقدنددیباالدرپنجرهنقل
وانتقاالتتابستانیبهاینترمنتقلخواهدشداماهنوز
هیچیکازدوطرفاینموضوعراتاییدنکردهاند.

دعوت از ستار ه های آبی سینما در جشن قهرمانی استقالل
باشگاه استقالل از  ۲۵بازیگر ،خواننده و مجری
تلویزیونی از جمله بهنام بانی ،سام درخشانی و...
برای جشن قهرمانی استقالل در ورزشگاه دعوت
کرده است .استقالل سه هفته زودتر از اتمام لیگ
موفق شد قهرمانی خــود را مسجل کند تا آبــی ها

از حــاال به دنبال جشن قهرمانی باشند .مدیران
استقالل در تالش هستند تا در بازی مقابل آلومینیوم
اراک جشن قهرمانی برگزار کنند و تصمیم دارند
از  ۲۵بازیگر ،خواننده و مجری تلویزیونی از جمله
بهنام بانی ،سام درخشانی و ...برای جشن قهرمانی

فرشآرای مشهد که جزو تیمهای ریشهدار و قدیمی لیگ فوتسال
ایرانبهشمارمیرود،بهدلیلمشکالتمالیدرآستانهکنارهگیریاز
لیگقرارداردووضعیتشبرایفصلآیندهنامشخصاست.درصورت
انحاللتیمفرشآراوسقوطاحتمالیشهرخودرودرلیگبرترفوتبال،
بعدازبیشازیکدههتیمداریمشهددرسطحاوللیگهایفوتسال
وفوتبال،استانخراسانرضویمجددبدوننمایندهخواهدشد!

فهرستمهدویکیابدونپرسپولیسیها
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،مهدی مهدوی کیا ،سرمربی
تیم امید ایران ،اسامی نهایی بازیکنان تیم ملی زیر  ۲۳سال ایران
را برای حضور در اردوی عراق و شرکت در رقابت های قهرمانی زیر
 ۲۳سال آسیا در ازبکستان اعالم کرد .در فهرست مهدوی کیا نام
علیرضا رضایی ،امیر علی صادقی و سینا سعیدی فر از استقالل
به چشم می خورد و این در حالی است که پرسپولیس نماینده ای
در فهرست سرمربی امیدها ندارد.

پیامتبریکسپاهانبهاستقالل
محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با ارسال
نامهای به مصطفی آجورلو همتای خود در باشگاه استقالل و
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل ،قهرمانی این تیم را در لیگ برتر
تبریک گفت .ساکت این قهرمانی را حاصل فوتبالی پاک و به دور
از جوسازیهای متعارف دانسته و به مجموعه باشگاه استقالل
تبریک گفته است.

شکایتدوبارهگلمحمدیازرسولپناه
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اعالم کرد از
مهدی رسولپناه مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس یک بار
دیگر در دادسرا شکایت خواهد کرد .این شکایت تنظیم شده و
قرار است به مراجع قضایی سپرده شود .رسولپناه در مصاحبهای
با اتهاماتی به سرمربی پرسپولیس به دالیل ناکامی این تیم در
فصل جاری پرداخته بود.

پیشنهادهایجدیدبرایطارمی
بعد از درخشش در رقابت های این فصل پیش بینی میشد
طارمی بــاوجــود داشتن قـــرارداد تا ســال  ۲۰۲۴با پــورتــو ،با
پیشنهادهای جدیدی برای فصل بعد مواجه شود و این خبری
است که روزنامه «اوجوگو»ی پرتغال به آن پرداخته است .این
روزنامه در شماره روز سه شنبه خود ،عکس بزرگی از مهدی
طارمی را روی صفحه اصلی خود کار کرد و نوشت« :طارمی مورد
عالقه چند باشگاه قرار گرفته اما عجلهای برای جدایی ندارد و
اجازه میدهد باشگاه (پورتو) برای آینده اش تصمیم بگیرد».

قطعی شدن بازی تیم ملی ایران با تیم ملی کانادا در خرداد  ۱۴۰۱یکی از
معدود اخبار امیدوارکننده از سوی فدراسیون فوتبال در مسیر آمادهسازی
تیم ملی فوتبال ایران برای حضوری پرقدرت در رقابتهای جام جهانی
قطر بود .با توجه به همگروهی ایران با آمریکا در جام جهانی و نزدیک بودن
سبک بازی کانادا به حریف تیم ملی کشورمان مسلما این تیم می توانست
یکی از گزینه های مناسب برای بازی های تدارکاتی باشد .اسکوچیچ
سرمربی تیم ملی کشورمان هم همین نظر را دارد و در خصوص بازی با کانادا
می گوید« :کانادا بهترین گزینه ما بود که این بازی هماهنگ شده است .اگر
از من بپرسید از فیفادیهای پیش رو راضی هستم یا خیر میتوانیم صحبت
کنیم اما در کل شرایط برای همه تیمها یکسان است .نمیشود این موضوع
را با جامهای جهانی قبلی مقایسه کرد».

شب دراماتیک در تورین؛ وداع یوونتوس با کیه لینی و دیباال

گروه ورزش/جورجیو کیه لینی در سال  2005به
عنوان پدیده فوتبال ایتالیا از فیورنتینا به یوونتوس
پیوست و حاال بعد از 17سال حضور در این تیم و560
بازیباپیراهنبیانکونریازاینتیمجداخواهدشد.کیه
لینی دوشنبه شب برای آخرین بار با پیراهن یوونتوس
در مستطیل سبز حاضر شد و در پایان بازی با هواداران
خداحافظی کرد اما در مراسم خداحافظی کیه لینی
تنهانبودودیباالهمبرایآخرینبارباپیراهنیوونتوس
پابهتوپشد.کیهلینیتصمیمگرفتهکهپسازسالها
حضوردریوونتوساینتیمراترککندوبهاحتمالزیاد

تیمریشهدارمشهدیدریکقدمیانحالل!

کانادا رقیب ایده آل دراگان اسکوچیچ

دو روز پیش ،هیئت فوتبال استان گیالن اعالم کرد براساس
ابالغیه اخیر وزارت کشور به سازمان لیگ فوتبال ،تمام رقابتهای
فوتبال در آستانه بدون تماشاگر شدن است .البته انتشار چنین
خبری از سوی هیئت فوتبال گیالن به جای سازمان لیگ ،اتفاق
عجیب و سوالبرانگیزی بود .از موضوع نحوه انتشار چنین خبر
مهمی که بگذریم ،موضوع مهم این نامه ،ایراد وزارت کشور به
نحوه بلیت فروشی بود .حاال باشگاه تراکتور در آستانه دیدار
با پرسپولیس این ایــراد را برطرف کرده تا این بازی در حضور
تماشاگران برگزار شود .تراکتور و پرسپولیس پنجشنبه ساعت۱۹
در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم میروند.

برایادامهفوتبالشراهیلیگآمریکاشود،هرچنداین
موضوع هنوز به صورت رسمی از سوی این بازیکن به
تاییدنرسیدهاست.کاپیتانقدیمیبیانکونریدوشنبه
شب در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت و در دقیقه
 17در میان تشویق شدید هواداران و در حالی که تک
تکبازیکنانتیمشبرایادایاحترامودرآغوشگرفتن
اوبهنزدشآمدند،اززمینبازیبیرونرفتوجایشرابه
ماتیاسدیلیختداد.اینبازیکنتادقایقطوالنیپس
از خروجش از زمین در حال خوش و بش با هواداران،
امضادادنوعکسگرفتنباکسانیبودکهبرایتماشای

آفساید

استقالل در ورزشگاه دعوت کنند .همچنین گفته
می شود قرار است بهنام بانی پیش از این مراسم
سرود قهرمانی این باشگاه را بخواند و اجرایی برای
هواداران داشته باشد البته هنوز این تصمیم به تایید
سازمان لیگ و شورای تامین استان نرسیده است.

سوژه

چالش همزمانی بازی های آسیایی
با انتخابیهای المپیک پاریس!
بازیهایالمپیکتابستانی ۲۰۲۴بهمیزبانیپاریسبرگزارخواهدشدوانتخابی
ایندورهازرقابتهایالمپیکازسالآیندهکلیدخواهدخورد،درعینحالبهدلیل
شیوع ویروس کرونا ،بازیهای آسیایی که قرار بود در سال ۲۰۲۲برگزار شود به
سال ۲۰۲۳موکولشدتاهمزمانشاهدبرگزاریبازیهایآسیاییورقابتهای
انتخابی المپیک در سال آینده باشیم .به تازگی وزیر ورزش و جوانان درخصوص
تعویقبازیهایآسیاییومفیدیامضربودنتعویقزمانیاینمسابقاتاعالمکرده
است:اینمسئلهبایدکارشناسیشود.فدراسیونهابرایاینبازیهابرنامهریزی
کرده بودند بنابراین کسی از شنیدن این خبر خوشحال نشده است .همه تیمها
برنامهریزیکردهبودند.خودمدرجزئیاتکارقرارداشتمومیدانمآمادگیکافی
از نظر امکانات و پشتیبانی را داشتیم .از نظر فنی هم به طور نسبی اطالع دارم
که ورزشکاران در اردوها هستند و این اتفاق شوکآور بود .به طور مثال در رشته
وزنهبرداری ،طبق اعالم فدراسیون جهانی در سال  ،۲۰۲۳مسابقات قهرمانی
قارهها،گرندپرییکو 2جهانوقهرمانیجهان ۲۰۲۳برگزارمیشودکهحضور
درقهرمانیجهاناجباریاستواگرورزشکاراندراینمسابقهوزنهنزنند،المپیک
پاریس را از دست میدهند .با توجه به این که چهار مسابقه در سال ۲۰۲۳برگزار
میشود،اکنوناگربازیهایآسیاییهمبرگزارشود،کاربرایوزنهبردارانسخت
خواهد بود چرا که آنها در سال  ۲۰۲۳حداقل در دو مسابقه گزینشی المپیک
شرکت می کنند و اگر بخواهند در بازیهای آسیایی هم وزنه بزنند ،شرایط بسیار
سختی برایشان رقم می خورد به ویژه که مجبورند در مسابقات گزینشی المپیک
رکوردهای باالیی را ثبت کنند .در عین حال تعویق بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲و
موکولشدناینرقابتهابهسالمسابقاتانتخابیالمپیک،ازجملهموضوعات
قابلتاملیاستکهذهناهالیورزشرادرگیرکردهاستوحتیشنیدهمیشود
که به دلیل همزمانی مسابقات انتخابی المپیک با بازی های آسیایی ،امکان لغو
بازیهای آسیایی دور از ذهن نیست .در این شرایط پرسشهای متعددی درباره
رویکرد مسئوالن ارشد ورزش کشور درباره حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۳
چینورقابتهایانتخابیالمپیک ۲۰۲۴پاریسوجوددارد؛اینکهآیاقراراست
کاروانایرانباتمامتواندربازیهایآسیاییشرکتکندیاورزشایرانقصددارد
رویرقابتهایانتخابیالمپیکسرمایهگذاریکند؟آیابهمسائلفنیوهمزمانی
اینرویدادهاتوجهشدهاست؟

