ورزشی

یکشنبه  8خرداد 1401
 27شوال .۱۴۴۳شماره 20948

اردوی تیم ملی در قطر از  11خرداد برپا می شود

عکس نوشت

بازی با یارانسوارز ،جایگزین کانادا!

اوزیل در صف نماز جمعه
هافبک پیشین آرســنــال تصویری از
خود را در حال به جا آوردن نماز جمعه
در اندونزی منتشر کرد .مسوت اوزیل
بازیکن پیشین آرسنال و رئال مادرید
راهی اندونزی شده است .اوزیل تصویری
از خود را در حال به جا آوردن نماز جمعه
منتشر کرد و زیر آن نوشت«:خدا را شکر.
نماز جمعه در اندونزی».

گزارش

پرسپولیس خارجی هایش
را جواب یم کند؟
گــروه ورزش /پرسپولیس در ایــن فصل
ســه بازیکن خــارجــی از آســیــای میانه به
خدمت گرفت امــا هیچکدام از آن ها در
حد و انــدازههــای مدافع عنوان قهرمانی
ظاهر نشدند .منوچهر صفروف و وحدت
حنانوف تاجیکی در نیم فصل نخست و
شرزود تمیروف ازبک در زمستان پیراهن
پرسپولیسراپوشیدند.فلسفهجذببازیکن
خارجی باال بردن کیفیت لیگ و تیمهاست
اما این بازیکنان از آسیای میانه نتوانستند
آنچنان که باید به کار یحیی گلمحمدی
بیایند .البته تمیروف به واسطه دوندگی
زیادش در هفتههای اخیر فیکس بوده اما
تاجیکهای این تیم بعد از عملکرد ضعیف
مدت هاست که به نیمکت تبعید شده اند.
در ایــن بین هنانوف بــر خــاف صفروف
توانست حتی به ترکیب اصلی تیم راه پیدا
کنداماصفروفکهورودشبامصدومیتدر
پرسپولیس همراه بود نیمکت نشین ماند تا
باشگاهپرسپولیسباتوجهبهبندهایقرارداد
اینبازیکنتصمیمبهفسخقرارداداودرپایان
فصل بــدون پرداخت مبلغ اضافی بگیرد
هنانوف نیز که نوسان زیــادی در عملکرد

فنی خودش داشت احتما ًال تا پایان فصل
همنیمکتنشینبماندتاکادرفنیبازیرنظر
گرفتن تمرینات او درباره اش تصمیم گیری
کند .با توجه به عملکرد هنانوف احتمال
قــرار گرفتن او در فهرست مــازاد به مراتب
بیشتر از ماندنش در جمع سرخ ها به نظر
میرسد.همچنینمشکلگلزنیخطحمله
پرسپولیسسببشدتاسرمربیسرخپوشان
در نقل و انتقاالت زمستانی بار دیگر به فکر
جذببازیکنخارجیبیفتدواینبارشرزود
تمیروف را از ازبکستان برای حضور در خط
حمله جذب کند .مهاجم پر تالش ازبک ها
با وجود این که فرصت کافی برای گلزنی
داشتنتوانستانتظاراترابرآوردهکندتااو
نیزدرفهرستمازادقطعیپرسپولیسبرای
فصل بعدی قرار بگیرد .باشگاه پرسپولیس
تصمیمی برای تمدید قــرارداد این بازیکن
ندارد و قصد دارد با نظر گل محمدی روی
جذببازیکنخارجیباکیفیتباالترتمرکز
کند.بهاینترتیباحتماالبابازشدنپنجره
نقل و انتقاالت باید منتظر جــدایــی سه
خارجی پرسپولیس باشیم تا دست یحیی
برایجذببازیکنخارجیجدیدبازترشود.

گروه ورزش/لغو دیدار دوستانه تیم ملی ایران
و کانادا از سوی کانادایی ها تمام برنامه ریزی
های فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی را
به هم ریخت و با توجه به پر بودن تقویم فوتبالی
اکثر تیم های ملی ،جایگزین کــردن حریف
دیگری به جای کانادا هم سخت و زمان بر است.
البته این موضوع برای کانادا هم گران تمام
شده به طوری که برخی رسانه ها و خبرنگاران
این کشور به انتقاد از تصمیم فدراسیون فوتبال
پرداخته اند .روز گذشته پیتر گالیندو خبرنگار
کانادایی از پیامدهای منفی برای فدراسیون
فوتبال این کشور بعد از لغو بازی با تیم ملی
ایــران خبر داد و در صفحه توئیترش نوشت:
میلیون ها دالر درآمــد از دست رفته ،جریمه
احتمالی از سوی فیفا و از دست دادن یک بازی
دوستانه با کیفیت قبل از جام جهانی و احتمال
انصراف کولئوشو(پدیده آمریکایی) از بازی
برای تیم ملی کانادا از مهم ترین تبعات لغو بازی
با ایران است .همچنین روز گذشته میرشاد
ماجدی و دراگان
اســکــوچــیــچ
ســرپــرســت
فدراسیون
و سرمربی

دعوت امید ابراهیمی به تیم ملی
بعد از  ۴۳۰روز

▪معوقههفتهبیستونهم؛امشبساعت20:00

فوالد-سپاهان
پرسپولیس-شهرخودرو
هوادار-گل گهرسیرجان

امید ابراهیمی در لیگ ستارگان قطر که حدود دو ماه قبل به پایان
رسید ،عملکرد خوبی داشت و با این نمایش های مطلوب توانست
نظر کادرفنی تیم ملی را جلب کند و یکی از  25بازیکنی باشد
که به اردو فراخوانده شده است .ابراهیمی آخرین بار در بازی
دوستانه مقابل سوریه که با برتری 3بر صفر ایران به پایان رسید ،به
عنوان یار تعویضی به زمین رفت و بعد از آن دیگر پیراهن تیم ملی را
نپوشید.آن بازی دوستانه در تاریخ 10فروردین 1400برگزار شد
و بعد از آن ابراهیمی دیگر به تیم ملی دعوت نشد و حاال با گذشت
حدود  430روز باز هم در فهرست تیم ملی قرار گرفته است.

گروه ورزش/سال گذشته بود که تاتنهام در اقدامی
سوال برانگیز ،ژوزه مورینیو را برکنار کرد تا برای
اولین بــار از ســال  ۲۰۰۲او یک باشگاه را بدون
حتی یک جام ترک کند .تاتنهام شش روز بعد از
اخراج آقای خاص در فینال جام اتحادیه انگلیس
برابر سیتی قرار گرفت و شکست خــورد.ژوزه چند
هفته بعد به عنوان سرمربی رم معرفی شد تا انگار
همه موافق باشند که دوران حضور او در تیمهای
درجــه یک به پایان رسیده .رم حتی حضورش در
لیگ کنفرانس هم قطعی نبود و باید در پلی آف بازی
میکرد .ژوزه موفق شد با کنار زدن ترابزوناسپور
راهــی مرحله گروهی جامی شود که بــرای اولین
بار در حال برگزاری بود .از تیر خالص تاتنهام تا به
امروز دقیقا  ۴۰۲روز میگذرد و حاال ژوزه رم را نه
با میلیونها یورو بازیکن سرشناس ،نه با حضور هر
لحظه در جلد روزنامهها و مجالت و نه با دوربین ۲۴
ساعته شبکههای معروف تلویزیونی در رختکن برای

▪پنجشنبه 12خرداد

فجرشهیدسپاسی  -پرسپولیس | ساعت 20:00
گلگهر  -ذوبآهن | ساعت 20:00
شهرخودرو  -فوالد | ساعت 20:00
سپاهان  -آلومینیوم | ساعت 20:00
صنعت نفت آبادان  -هوادار | ساعت 20:00

سعید عزتاللهی در شرایطی به حضورش در الغرافه خاتمه داد که حاال شایعات
زیادی را درباره انتقالش به ایران میشنود .از یک سو اخبار درباره عالقه فرهاد
مجیدی به بازیکنی در قواره عزت اللهی منتشر شده و در سوی دیگر ،اخبار
مذاکره پرسپولیس بــرای جذب این هافبک ملیپوش از طریق مرتضی
پورعلیگنجی در صفحات مجازی دست به دست میشود .این شایعات در
حالی مطرح شده که از یک سو عزت اللهی هنوز برای یک سال دیگر عضو
وایله بولدکالب دانمارک است و با وجود این که با سقوط این تیم به لیگ دسته
یک دانمارک ،هافبک ایرانی قصد ماندن در وایله را ندارد اما به هر حال برای
جدایی باید نظر باشگاه جلب شود که این فرایند مستلزم پرداخت حداقل یک
میلیون یورو است ،اما مانع دوم که شاید از اولی هم مهمتر باشد ،تصمیم عزت
اللهی برای بازی در خارج از کشور و ترجیحا لیگهای اروپایی است.

اخبار

ساخت مستند آخر فصل ،به اولین جام اروپایی تاریخ
خودش رسانده .در نگاه اول شاید لیگ کنفرانس
اروپــا به عنوان یک رقابت اروپایی درجه سه برای
سرمربی فاتح دو دوره لیگ قهرمانان با پورتو و اینتر،
موفقیت آمیز نباشد .شاید خودش هم وقتی تیمش

استعفای بدون بازگشت دبیر تنیس روی میز

دروازه فاینورد را در نیمه اول باز کرد و سعی داشت
نیمکت را آرام کند ،همین حس را داشت اما این جام
برای ژوزه که از آخرین جامش در فوتبال دقیقا پنج
سال میگذرد ،صرفا یک جام دیگر در کارنامه او
نیست .این جام فراتر از همان معنای عام ،به همه
نشان داد که میتواند خــودش را به همان جای
همیشگی بازگرداند .هنوز یادش مانده چطور در
یک فینال پیروز شود و هنوز یادش میآید که چطور
انگیزه را به تک تک بازیکنان منتقل کند .میداند که
چطور مردم یک شهر را به خیابانها بکشاند .حتی با
یک جام درجه سه .حتی با تیم ششم جدول و حتی
با رمی که دیگر نه توتی را دارد و نه ستارگان گران
قیمتی در این تیم توپ می زنند .قهرمانی مورینیو
با معمولی ترین و کم ستاره ترین رم تاریخ یک پایان
واضح دارد؛ این که آقای خاص آماده یک بازگشت
خــاص به باالترین سطح فوتبال اروپــا و احتماال
تیم های بزرگ قاره سبز است.

دردسرسپاهانیهاواحتمالجداییستارگاناینتیم
محرم نویدکیا از حــاال برنامه ریزی
خود را برای فصل آینده شروع کرده
اســت .او طبق قـــراردادش احتماال
در سپاهان میماند و بــرای ترمیم
نقاط ضعف تیمش کار خود را از سر
میگیرد .سپاهانیها بــرای ادامــه
روند رو به رشد خود برای فصل پیش
رو به دردســر افتادهاند و باید به فکر

▪دوشنبه 9خرداد

پیکان  -مس رفسنجان | ساعت 19:00
استقالل  -نفت مسجدسلیمان | ساعت 19:00
سه شنبه  10خرداد
نساجی  -تراکتورتبریز | ساعت 18:30

کار سخت سرخابی برای شکار عزت اللهی

بازگشت خاصآقایخاص!

معوقه هفته بیست و نهم لیگ برتر

طبق اعــام سازمان لیگ هفته پایانی رقابت های
لیگ برتر از فردا آغاز می شود .در صورتی که نتایج
هفته بیست و نهم لیگ برتر به صورتی رقم بخورد که
نیاز به برگزاری همزمان دیدارهای استقالل  -نفت
مسجدسلیمان و شهرخودرو  -فوالد ،برای تعیین تیم
سقوط کننده از لیگ برتر باشد دیدار دو تیم استقالل و
نفت مسجدسلیمان به جای دوشنبه  9خرداد روز پنج
شنبه  12خرداد برگزار می شود.

ویژه

نگاهی به قهرمانی مورینیو با معمولی ترین رم تاریخ

سوژه

برنامه هفته سی ام
و پایانی لیگ برتر اعالم شد

مهدی طارمی حواشی منتشر شده دربــاره زندگی
خصوصی خودش را تکذیب کرد .به تازگی اخباری
درب ــاره قصد مهدی طارمی بــرای تشکیل زندگی
مشترک در برخی رسانهها منتشر شده است .در این
خصوص جزئیاتی نیز مطرح شده و ضمن بیان این
که این ستاره به زودی ازدواج خواهد کرد جزئیاتی
درباره ارتباط شادی گل خاص او با همسر آینده اش
بیان شده است.با این حال طارمی اخبار منتشر شده
دربــاره خودش را تکذیب کرد .این مهاجم برجسته
فوتبال ایران در گفت و گوی کوتاهی اعالم کرد مسائل
مطرح شده صحت ندارد و اگر الزم شود در آینده در این
خصوص شفاف سازی خواهد کرد.

رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از تمدید قرارداد مهدی ترابی دنبال
حفظمیالدسرلکاستتابتوانداینبازیکنرانیزدرجمعشاگردانیحییگلمحمدی
حفظ کند.با این حال سرلک در هفته گذشته راضی به تمدید دو ساله قرارداد
خود با پرسپولیس با وجود بند فسخ قرارداد پس از یک فصل حضور در این
تیم نشده است .درویش به مدیر برنامههای سرلک اعالم کرده است با توجه
به اهمیت حضور این بازیکن در نقش هافبک بازیساز باید هرچه سریعتر
تکلیف خود را با تیم مشخص کند.صحبتهای مدیرعامل پرسپولیس باعث
شده است تا سرلک در تصمیمگیری خود عجله و تکلیف ماندن یا رفتن خود
را تا دوشنبه هفته جاری مشخص کند .در صورتی که سرلک راضی به ماندن
در پرسپولیس نشود گزینه توافق نهایی با هافبک سپاهان که در پایان فصل
قراردادش با زردپوشان به اتمام میرسد فعال خواهد شد.

گروه ورزش /امشب  3بــازی معوقه از هفته بیست و نهم
رقابت های لیگ برتر برگزار می شود که در مهم ترین بازی
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان شهرخودرو خواهد
بود .شهرخودرو در حالی مقابل سرخ های پایتخت قرار
می گیرد که به هیچوجه کار آسانی برای بقا ندارد و برای
ماندن در لیگ برتر باید عالوه بر پیروزی در  2بازی باقی
مانده خود،امیدوار به شکست نفت مسجدسلیمان در هفته
سی ام مقابل استقالل هم باشد .البته که موضوع دوم یعنی
باخت شاگردان مهاجری در آزادی با توجه به انگیزههای
استقالل و قدرت این تیم کامال قابل پیش بینی است ،اما این
که خودشان بتوانند پرسپولیس و فوالد را شکست بدهند،
چیزی مانند یک ماموریت غیرممکن است .برای انجام این
ماموریت شاگردان سیدعباسی ابتدا باید از سد پرسپولیس
عبور کنند؛پرسپولیسی که برای نایب قهرمانی می جنگد و
انگیزه های زیادی برای کسب  3امتیاز مقابل تیم قعرنشین
جدول دارد .در این شرایط اگرچه روی کاغذ شانس بقای
شهرخودرو در لیگ برتر بسیار اندک است اما به هر حال
سیدعباسی و شاگردانش آخرین تالشهای خود را نیز برای
تحقق این امر انجام خواهند داد .پرسپولیس برای بازی
امشب سعید آقایی و حامد پاکدل دو بازیکن اخراجی دیدار
تراکتور را در اختیار نخواهد داشت و این در حالی است که
فرشادفرجیوسیدجاللحسینیازمصدومیتبازگشتهاند.
در شرایطی که گفته میشد میالد سرلک چهار کارته است و
نمیتواند در بازی با شهر خودرو تیمش را همراهی کند اما
سازمان لیگ اعالم کرد که او میتواند به میدان برود.

تیم ملی در نشستی با هم وضعیت پیش آمده
بــرای تیم ملی را بررسی کردند تا بهترین
تصمیم برای جبران این اقــدام غیرحرفه ای
و غیرورزشی کانادا بگیرند .البته لغو بازی با
کانادا از یک سو و تعویق چند بازی لیگ برتر
به خاطر گرد و غبار غلیظ و شدید در چند شهر
از سوی دیگر ،برنامه های تیم ملی را با چالش
مواجه کرده است و از این رو فرد سوم جلسه
هم سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات
لیگ برتر بود .با توجه به شرایطی که برای هفته
پایانی لیگ برتر به وجود آمده است به احتمال
خیلی زیاد برنامه اردویــی تیم ملی هم تغییر
خواهد کــرد .در جلسه ای که بین ماجدی،
سهیل مهدی و اسکوچیچ برگزار شده مقرر شد
تیم ملی به جای نهم خرداد در تاریخ  11خرداد
در دوحه اردوی  14روزه خود را شروع کند .با
توجه به تغییر دو روزه برنامه تیم ملی به احتمال
زیاد سازمان لیگ بازی های هفته پایانی را قبل
از سفر تیم ملی برگزار کند .البته نتایج بازی
هایی که امروز برگزار می شود هم
در اعالم زمان برنامه هفته
پایانی لیگ تاثیر دارد.
اردوی تیم ملی در قطر
به احتمال زیاد با انجام
دو دی ــدار بــا تیم های

آفریقایی و آمریکای جنوبی همراه خواهد بود.
پاراگوئه و یک تیم آفریقایی حریفان احتمالی
ایرانخواهندبودوشایدتیماروگوئههمسومین
حریف تدارکاتی ایران باشد که البته این دیدار
در صورت توافق نهایی در اروگوئه انجام خواهد
شدوبهنوعیجایگزینبازیباکاناداستویوزها
به جای آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی
می روند تا با یاران لوئیس سوارز ستاره سابق
لیورپول و بارسلونا و بازیکن اتلتیکو مادرید
بازی کنند .البته صحبت از بازی ایران و غنا هم
هست اما این دیدار در فیفا دی بعدی که اواخر
تابستان خواهد بود برگزار می شود .نکته ای
که وجود دارد سبک بازی هیچ کدام از این تیم
ها به سبک بازی حریفان ایران در جام جهانی
شباهتی ندارد و به نظر می رسد حتی با وجود
جایگزین کــردن حریفان دیگر ،خسارت لغو
بازی با کانادا جبران نخواهد شد .البته بحث
غرامت مالی از سوی کمیته بین الملل و کمیته
حقوقیفدراسیونفوتبالدرحالپیگیریاست
و ایران به دنبال گرفتن غرامت از کانادایی ها
به خاطر لغو یک
طرفه بازی
است.

برنامه

واکنش طارمی
به یک خبر جنجالی

ضرب االجل پرسپولیس به سرلک
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تمدید قرارداد بازیکنان شان باشند.
قــــرارداد ســـروش رفــیــعــی ،دانــیــال
اسماعیلیفر ،سجاد شــهــبــاززاده،
رضــا میرزایی ،محمد نژادمهدی،
یاسین سلمانی ،کریستوفر کنت
و گئورگی ولسیانی در پایان فصل
تمام میشود .برخی از این بازیکنان
ســودای جدایی دارنــد و برخی دیگر

با هدف ترمیم تیم در لیست خروج
نویدکیا قــرار خواهند گرفت .البته
امید نورافکن را باید جزو خروجیهای
احتمالی سپاهان دانست .نورافکن با
اینکه یک سال دیگر قرارداد دارد اما
پیشنهادهای مختلفی دریافت کرده
اســت و به زودی درب ــاره آینده خود
تصمیم خواهد گرفت .این بازیکن

اعــام کــرده که دوســت دارد فوتبال
خود را در اروپا دنبال کند اما باشگاه
سپاهان نیز تاکید به حفظ او دارد.
سپاهانیها در حــال مذاکره با این
بازیکنان هستند و به حفظ و تمدید
ق ــرارداد آنهــا امیدوارند .باید دید
سرنوشت ستار ههای طالییپوش
برای فصل بعد به کجا خواهد رسید.

پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس رویمیز که سال گذشته از سمت
خود کنار هگیری کرده بود مجدد تصمیم به استعفا گرفته اما این بار
بازگشتی در کار نیست و ب ـهزودی گزینه جدید معرفی خواهد شد.
کناره گیری حسنی از دبیری فدراسیون به خاطر اساس نامه جدید
فدراسیونهای ورزشی و عدم تطابق شرایط وی با عوامل مورد تاکید در
این اساس نامه برای بر عهده داشتن پست دبیرکلی است .همین مسئله
باعث شد مرداد سال گذشته و بالفاصله پس از ابالغ اساس نامه جدید
فدراسیونهای ورزشی ،حسنی پس از دو سال همکاری با فدراسیون
تصمیم به استعفا بگیرد .البته آن زمان برخی رایزنیهای انجام شده با
علی نژاد معاون وقت وزارت ورزش به بازگشت حسنی منجر شد اما بعد
از گذشت حدود یک سال و عدم تغییر برخی شرایط ،وی مجدد تصمیم
به پایان دادن به همکاری خود با فدراسیون به عنوان دبیر گرفته است.
قرار است طی همین چند روز آینده دبیرکل جدید فدراسیون تنیس روی
میز معرفی شود.

مثبت شدن تست دوپینگ  2ملیپوش کوراش
نتایج تستهای انجام شده از اعضای تیم ملی کوراش نشان میدهد
دو عضو این تیم در سنگین وزن با تست مثبت مواجه شدهاند .ضمن این
که گفته میشود یکی از ملی پوشان سابق جودو که در این اردو حضور
داشت ،حاضر به دادن تست دوپینگ نشد و اردو را ترک کرده بود.

حضور دوباره کارخانه در والیبال
باشگاه پیکان دیروز اعالم کرد مصطفی کارخانه یکی از باسابقهترین
مربیان و مدیران والیبال ایران که مدتی از این رشته دور بود ،به عنوان
رئیس سازمان والیبال منصوب شده است .حکمی که باعث خواهد
شد تمامی فعالیت های والیبال پیکان در ردههای سنی مردان و بانوان
باشگاه زیر نظر کارخانه انجام شود .باشگاه پیکان به تازگی طی توافقنامه
همکاری با باشگاه میالنوی ایتالیا قصد دارد آکادمی بینالمللی والیبال
راتاسیسکندکهفعالیتهایاینآکادمیبینالمللینیززیرنظرکارخانه
انجام خواهد شد.

