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گفت وگو

انتخابات کمیته ملی المپیک
تیر یا مرداد برگزار خواهد شد

رمضاین :دوشنبه ییک از هبرتین
شبهای زندیگام بود

کنایههای صالحیامیری
به حاشیهسازان
در نشستی که بوی
خداحافظی میداد

آرمان رمضانی که با گلش مقابل شهرخودرو طلسم پیروز نشدن استقالل در
هفتههای گذشته را شکست و اختالف با پرسپولیس را دوباره به  6امتیاز رساند،
اگر چه گل های زیادی برای تیمش به ثمر نرسانده اما هر وقت این بازیکن موفق به
گلزنی شده ،استقالل ،بازیاش را برده است؛اتفاقی که در بازی مقابل شهرخودرو
بیشترازهمیشهبهچشمآمد.آرمانرمضانیچهرهمحبوباینروزهایاستقاللیها
در خصوص روز خاص خودش در مستطیل سبز صحبت کرده است:
▪بازیمقابلشهرخودروبرایتخیلیخاصبود.ازحسوحالتبگو:

آن شب یکی از بهترین شبهای زندگیام و همینطور هواداران بود .زمانی که
قصد ورود به زمین را داشتم از هواداران انرژی گرفتم ،انگیزه زیادی داشتم که گل
بزنم که خدا را شکر این اتفاق افتاد و هواداران را خوشحال کردم.
▪قطعابعدازبازیاولینکاریکهکردیدیدنصحنهگلبود.

بله .یکی از ویدئوهایی که دیدم و جالب بود ،صحنهای بود که ابتدا توپ امیرحسین
حسینزاده به تیر برخورد میکند و هواداران افسوس میخورند ولی دو ثانیه بعد
برای گلی که زدم ،همگی خوشحال شدند.
▪فکرمیکردیبعدازدورانناموفقدرپرسپولیسبتوانیدراستقاللاحیاشوی؟

اوایــل پیوستنم از پرسپولیس به استقالل ،شرایط سخت بود ولی هــواداران
استقالل خیلی به من انــرژی دادنــد .کادر فنی ،بازیکنان و هــواداران طوری
با من برخورد کردند و مرا پذیرفتند که انگیز های شد تا جواب محبتشان را
بدهم ،میدانستم کسی که تالش کند ،خدا روزی جواب زحماتش را میدهد.
نمیخواهم حرفی بزنم که خوشایند هواداران باشد ولی برای رسیدن به پیراهن
استقالل خیلی تالش کردم .هر بار وارد زمین میشدم
میخواستم عملکردم طوری باشد که این پیراهن را
حفظ کنم ،حاال اگر با گل زدن نشود ،با جنگیدن و
دویدن تمام توانم را بگذارم.
▪با توجه به فاصله 6امتیازی خیلی از قهرمانی
دورنیستید.

هنوز چیزی تمام نشده اســت و فوتبال را
نمیتوان پیشبینی کرد .طبق صحبتهای
فرهاد مجیدی باید  4بــازی باقی مانده را
ببریم ،باید این بازیها را پیروز شویم و رکوردها
را حفظ کنیم و با شرایط خوب قهرمان شویم.

▪یکی از بازی های سخت باقی مانده هم همین
هفتهمقابلفوالداست.

همه میدانند فوالد تیم خوبی است و بازی کردن
در زمین آن ها شرایط خودش را دارد .با تمام توان برای
بردن وارد زمین میشویم و چیز دیگری نمیخواهیم.
کــادر فنی و آقافرهاد هم گفتهاند باید بــازی را ببریم.
امیدوارم دست پر برگردیم تا شرمنده هواداران نشویم.

امیری به جام جهانی میرسد
بازیکن تاثیرگذار تیم ملی مشکلی برای حضور در جام
جهانی نخواهد داشــت .وحید امیری که در دقایق
پایانی دیدار با ذوبآهن بار دیگر از ناحیه کمر دچار
مصدومیت شد و با آمبوالنس ورزشگاه را ترک کرد،
دیروز (چهارشنبه) مورد عمل جراحی قرار گرفت.
طبق نظر پزشک جراح وحید امیری ،این بازیکن
پس از جراحی به مدت  3تا  4ماه باید دوره نقاهت
خود را سپری کند و پس از آن میتواند دوباره به میادین و
تمرینات بازگردد .در صورتی که همه چیز خوب پیش برود،
وی مشکلی برای بازی در جام جهانی نخواهد داشت.جام
جهانی 2022از 30آبانماه امسال در قطر آغاز خواهد شد.

سوژه

بی پولی؛ ناکامی بارسا در جذب هالند!
اللیگا در آستانه به پایان رسیدن است و بارسلونا به طور
مستقیم وارد بــازار نقل و انتقاالتی میشود که فرایند
بسیار طوالنی و پیچیدهای خواهد بود .گواه این موضوع،
صحبتهای ژاوی هرناندز سرمربی بارسا اســت که در
نشست خبری قبل از بازی با سلتاویگو وقتی از او درباره
جذب هالند برای منچسترسیتی پرسیده شد ،پاسخ داد:
«حیف شد ما نتوانستیم رقابت کنیم.
»سایت اسپانیایی «مارکا» در گزارشی ،دلیل ناکامی بارسا
در رقابت برای جذب ستار ههای جهان را بیپولی اعالم
کرد و نوشت«:پولی در صندوق نیست و صاحبان باشگاه و
سرمربی مجبور به تماشای این تراژدی هستند که چگونه
بازیکنانی که هدف تقویت تیم در فصل آینده هستند به
تیمهای دیگر می پیوندند.در زمستان گذشته این اتفاق
برای جذب والوویچ رخ داد و با وجود تالشهای بسیار به
یوونتوس رفت .دربــاره هالند نــروژی هم با آن که الپورتا
رئیس باشگاه و ژاوی بسیار خواهان او بودند ،همین اتفاق
افتاد و منچسترسیتی با هدایت گواردیوال از راه رسید و
میلیو نها دالر را برای جذب او روی میز گذاشت .جذب
بازیکن جدید تا حد زیادی به خروج برخی بازیکنان داخل
تیم بستگی دارد .این در حالی است که به دلیل قراردادهای
بسیار باالی بازیکنان فعلی بارسا به راحتی نمیتوان برای
آنان خریدار پیدا کرد .ضمن این که بارسلونا بدهی ۱۱۴
میلیون یورویی نیز دارد ».با این وضعیت ،شرایط بارسلونا
برای جذب بازیکنان ،دراماتیک خواهد شد .بنابراین فروش
بازیکنان فعلی و رسیدن به توافق برای تامین مالی ضروری
است که در صورت محقق نشدن این امر ،هیچ راهی برای
آوردن بازیکنان سطح باال وجود نخواهد داشت .باید در
نظر گرفت که بستن قراردادهای تمدید با فوتبالیست های
فعلی مانند گاوی و دمبله هم برای بارسای بی پول سخت و
طاقت فرسا خواهد شد.

گروه ورزش /تعویق بازیهای آسیایی هانگژو،
انتشار  2نامه مکرر از سوی نهاد ریاست جمهوری
و تاکیدات مکرر بر بازنشستگی رئیس کمیته
ملی المپیک ،فشار رسانهها و جامعه ورزش بر
برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست کمیته ،سیدرضا
صالحیامیری را بر آن داشــت تا با برگزاری یک
نشست خبری که بیشتر بوی خداحافظی میداد،
ضمن دفــاع از مسائل مطرح شــده درخصوص
بازنشستگیاش ،آب پاکی را روی دست منتقدان
بریزد و با صراحت اعــام کند هیچ قصدی برای
کاندیداتوری در دور دوم انتخابات ریاست کمیته
ملی المپیک نــدارد .نکته اصلی در صحبتهای
او این بود که تصمیمش برای رفتن ،ناشی از فشار
هیچ نهاد باالدستی نبوده است .رئیس کمیته ملی
المپیک با اشــاره به برگزاری انتخابات کمیته در
تیر یا مرداد امسال میگوید« :در تاشکند نامهای
به کمیته بینالمللی المپیک ارسال کرده و تقاضا
کردمآییننامهانتخاباتیرازودترتصویبوبهمااعالم
کنند.بعدازحضوردرتهران،جلسهفوقالعادههیئت
اجراییرابرگزارکردیمو ٢دیدگاهمطرحشد.آنچه
قطعیاست،انتخاباتدرتیریامردادبرگزارخواهد
شد .پیشنهادی را مطرح کردم که مجمع به عنوان
عالیترین مقام کمیته ،در خصوص تاریخ انتخابات
تصمیمگیریکند».
▪تا ۴سالدیگرامکانخدمتدارم

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص تاریخ
بازنشستگیاش هم نکات قابل تاملی مطرح

میکند« :تاریخ بازنشستگی من بر اســاس ٣٥
سال خدمت ١٥ ،تیرماه خواهد بود .طبق ماده
 ١٩اساسنامه کمیته ،ریاست کمیته شغل نیست.
به لحاظ سابقه ایثارگری و علمی قانون گذار تاریخ
 ٣٥سال را برای من اعالم میکند و با توجه به این
که  ٦١سال دارم ،تا  ٤سال آینده امکان خدمت
دارم ولی چنین تصمیمی ندارم».
▪نهادهای نظارتی مجمع  17اسفند را تایید
کردند

صالحیامیری در واکنش به ابهامات مجمع برگزار
شدهکمیتهدرتاریخ17اسفندوبهحدنصابنرسیدن
آرای کسب شده در این مجمع حرفهای جالبی
میزند« :این برداشت شماست ،نهادهای نظارتی
مجمع را تایید کردند .اعضای مجمع هم صورت
جلسه و صالحیت آن را تایید کردند .بنا نیست وقتی
مصوباتآنروزمجمعتوسطنهادهاینظارتیتایید
شد،دوبارهدرخصوصآنبحثشود.درآنمجمعمن
هیچ رایی ندادم و باید در این خصوص از خودم سوال
میکردید .بنا نیست هر کسی ابهام داشت ما برایش
فیلمجلسهرابهنمایشبگذاریم».
▪بهنفع یاعلیهکسیواردانتخاباتنخواهمشد

او همچنین در پاسخ به علت حاشیههایی که برایش
ایجادشدهمیگوید«:ازیکسالقبلوقبلازتشکیل
دولــت جدید ،اعــام کــردم بــرای دوره آینده نامزد
نمیشوم علت این حاشیهها را نمیدانم و از کسانی
که بداخالقی میکنند ،سوال کنید .برای انتخابات
یک رای دارم و رای خود را به طور مخفی در صندوق

میاندازم .در فرایند انتخابات به نفع یا علیه کسی
واردنخواهمشد».
▪کسانی که بــرای ورزش هزینه داشتند حق
قضاوتندارند

صالحیامیری در پاسخ به شایعاتی در خصوص
این که از اول اردیبهشت حق امضا از او گرفته شده
است نیز چنین میگوید« :اینها ساخته و پرداخته
ذهن کسانی است که دوست دارند اینگونه باشد.
حاشیهبرایورزشقهرمانیزیانآفرینوبزرگترین
تهدید است .برخی که سابقه ناکارامدی در ورزش
داشتند ،نباید خود را قیم و صاحب ورزش قهرمانی
بدانندوبرایدیگرانتعیینتکلیفکنند.کسانیکه
برای ورزش قهرمانی هزینه داشتند ،حق قضاوت و
اظهارنظرندارند».
▪هاشمیطباباخبرنگارشوخیکردهبود

او در پاسخ به اینکه نگران نقد رئیس بعدی کمیته
نیست و آیا از مصاحبه اخیر مصطفی هاشمیطبا
دلخوراستیاخیرهممیگوید«:هاشمیطباسرمایه
ماندگار ورزش و مــورد احترام من اســت .احتمال
میدهمباآنخبرنگارشوخیکردهباشدچونوقتی
بهاوگفتمماده ١٩اساسنامهدرزمانشمابوده،حرف
مرا قبول کرد .این بند در همه اساسنامههاست .من
همیشه از گذشتهها تقدیر کــردهام از هاشمیطبا
گرفته تا کیومرث هاشمی .تندیس پیش کسوتان
ورزش را ساختم و هیچگاه از کسی نقد نکردم.
معتقدمورزشیکریشهداردوهمهدراینریشهسهیم
هستند.نقدآیندگانازمنهممبحثدیگریاست».

کاوه رضایی بازیکن آزاد شد

استوکس
کابوسجدید
سرخ ها!
پنجره نقلوانتقاالتی تیم فوتبال پرسپولیس
بــرای چندمین بــار در فصل جــاری و ایــن بــار به
دلیل نپرداختن مطالبات آنتونی استوکس
بسته شد.پس از حکم فیفا باشگاه پرسپولیس
برای پرداخت مطالبات  ۸۶هزار دالری آنتونی
استوکس تا تاریخ  ۲می ( ۱۲اردیبهشتماه)
فرصت داشت اما موفق به پرداخت مطالبات این
بازیکن ایرلندی نشد.پس از این اتفاق ،وکیل
آنتونی استوکس در نامهای به فیفا نپرداختن

مطالبات موکلش از سوی پرسپولیس را اعالم
کرد و خواستار بسته شدن پنجره نقلوانتقاالتی
این تیم شد.به دنبال این موضوع کمیته انضباطی
فیفاباارسالنامهایبهفدراسیونفوتبالوباشگاه
ل وانتقاالتی سرخ
پرسپولیس اعالم کرد پنجره نق 
پوشان از زمــان اتمام مهلت پرداخت مطالبات
( ۱۲اردیبهشتماه) بسته شده و سرخ پوشان تا
زمانپرداختمطالباتاینبازیکنایرلندیاجازه
فعالیت در نقل وانتقاالت را ندارند .بسته شدن

یورو  ۲۰۲۴در آلمان قطعی شد
نحوه میزبانی آلمان در دوره بعد رقابتهای یورو مشخص شد .بر این اساس
بازی افتتاحیه یورو  ۲۰۲۴در تاریخ جمعه  ۲۵خرداد  ۱۴۰۳در ورزشگاه
آلیانز آرنا برگزار میشود .دقیقا یک ماه بعد از بازی افتتاحیه دیدار فینال در
ورزشگاه المپیک برلین برگزار میشود .قرعهکشی رقابتهای یورو ۲۰۲۴
نیز در دسامبر سال آینده میالدی در هامبورگ برگزار خواهد شد .فرمت
برگزاری دیدار افتتاحیه در مونیخ و دیدار نهایی در برلین در جام جهانی

آفساید

برانکو جانشین گلمحمدی
میشود؟
بعد از تساوی پرسپولیس مقابل ذوب آهن در
فضای مجازی بار دیگر مباحثی همچون تغییر
کادرفنی سرخ پوشان یا استعفای گلمحمدی
مطرح شده است .حتی مــواردی مثل بازگشت
برانکو نیز از سوژههای این روزهای فضای مجازی
شده است .در این خصوص محمد محمدی معاون
ورزشی باشگاه پرسپولیس به تسنیم گفت :هیچ
بحثی برای تعویض سرمربی در باشگاه نداریم.
اولویت باشگاه حمایت همه جانبه از کادرفنی
اســت و هـــواداران هم هوشیار باشند و بدانند
برخی خبرها هدفمندی شده است و نباید به
آن ها اهمیت دهند.

رکورد جهانبخش
در تیررس طارمی!

مهدی طارمی فصل خوبی را در پورتو سپری کرده
است و با  ۲۰گل و  ۱۳پاس گل نقش مهمی در
قهرمانی این تیم در لیگ پرتغال ایفا کرده است.
او اگر یک گل دیگر در لیگ پرتغال بزند به رکورد
علیرضا جهانبخش می رسد .جهانبخش با آلکمار
با  ۲۱گل زده آقای گل هلند شد و اولین آسیایی
شد که در لیگ های معتبر اروپا این عنوان را کسب
کند.این رکــورد جهانبخش همچنین بهترین
رکورد ایرانی ها در اروپاست و حاال طارمی یک
گل برای رسیدن به این رکورد فاصله دارد و اگر
 ۲گل بزند با  ، ۲۲رکورد جدیدی را ثبت می کند.

درویش به عیادت آل کثیر رفت
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس
سرانجام بعد از چهار ماه از مصدومیت در ناحیه
رباط پا روز گذشته زیر نظر دکتر رازی در تهران
تحت عمل جراحی قرار گرفت .در همین زمینه
دیــروز ابتدا محمد محمدی معاون این باشگاه
در بیمارستان حاضر شد و از آل کثیر عیادت
کرد و ظهر دیروز هم رضا درویش مدیرعامل این
باشگاه در بیمارستان حاضر شد تا جویای حال
بازیکن تیمش شود .گفتنی است که قرارداد آل
کثیر با پرسپولیس با پایان فصل تمام می شود اما
هنوز درباره تمدید قرارداد او باشگاه و یحیی گل
محمدی تصمیمی نگرفته اند.

گرد و خاک در رختکن نساجی؛اخراج ساکت!

باشگاه لوون اعالم کرد قرارداد کاوه رضایی را تمدید نمیکند و این مهاجم ایرانی
به زودی راهی تیمی خارج از لیگ بلژیک خواهد شد .به نقل از اسپورتال ،کاوه
رضایی اکنون بازیکن آزاد است .سران تیم لوون تصمیم گرفتند قرارداد
این ملیپوش ایرانی را تمدید نکنند .رضایی هرگز نتوانست در لوون
خودش را اثبات کند و در  ۱۲بازی موفق به زدن یک گل هم نشد و پس از
آن شکستگی ساق پا فصل را برای او زودتر از موعد به پایان رساند .رضایی
از تابستان گذشته برای لوون بازی کرد که او را از کلوب بروژ به خدمت گرفت.
او در سال  ۲۰۱۸عملکرد بسیار خوبی به ویژه در شارلوا داشت .به این ترتیب کاوه
رضایی پس از مصدومیتی که باعث شد فصل برای او به پایان برسد ،لوون را ترک
خواهد کرد و بعید است به تیمی در لیگ بلژیک بپیوندد .هر چند که اولویت کاوه
حضور در لیگ های خارجی است اما شاید هم سر از لیگ برتر ایران درآورد.

پنجره نقلو انتقاالتی پرسپولیس
باز هم بسته شد

5

بعد از شکست  ۲بر صفر نساجی مقابل مس رفسنجان در هفته بیست و ششم لیگ برتر
فوتبالاتفاقاتیدررختکننساجیافتادکهدرنهایتباتصمیمهیئتمدیرهباشگاه،ساکت
الهامی از کار برکنار شد.روز گذشته برخی حواشی مبنی بر بی احترامی ساکت الهامی
به صابر حردانی در رختکن باشگاه نساجی منتشر شد که باشگاه نساجی این خبر را رد
کرد.طبق ادعای چند خبرگزاری رسمی علت اخراج الهامی درگیری لفظی شدید با ایزد
سیفا...پور ،مدیرعامل باشگاه بوده است .به هر حال پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه،
الهامی از هدایت نساجی کنار گذاشته شد و گزینههای مختلفی برای جانشینی او مطرح
شده است .با توجه به این که چهار هفته تا پایان مسابقات لیگ برتر این فصل باقی مانده،
قرار بود مسعود شجاعی کاپیتان باشگاه نساجی تا پایان فصل نقش سرمربی بازیکن را در
این تیم ایفا کند؛ نقشی که پیش از این در تراکتور هم به کاپیتان پیشین تیم ملی محول شده
بود اما گویا او این پیشنهاد را نپذیرفته و قرار است سرپرست نساجی سرمربی موقت شود.

پنجرهنقلوانتقاالتپرسپولیسبهاتفاقیتکراری
در این باشگاه تبدیل شده است .پیش از این هم
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه در پرونده گابریل
کالدرون و اوساسونا سرمربی و بازیکن سابق
سرخ ها بسته شده بود و پس از پرداخت طلب این
دو پنجره باز شد .اکنون پرسپولیس باید حدود 3
میلیاردتومانبرایپرداختطلب 86هزاردالری
استوکس تامین اعتبار کند و پس از تسویه با این
بازیکن ایرلندی پنجره نقل و انتقاالت باز خواهد
شد .البته پرسپولیس به جز پرونده استوکس یک
حکم دیگر هم از فیفا گرفته و باید طلب 950هزار
یورویی بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات
اش را بپردازد که مبلغ گزافی است و باشگاه این
پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده است.
هرچند امیدی به موفقیت باشگاه پرسپولیس در
پرونده رادوشوویچ نیست اما شاید با خرید زمان
بتوانند اعتبار الزم برای پرداخت طلب این بازیکن
کروات را تامین کنند که حدود  30میلیارد تومان
می شود .البته باشگاه امیدوار است در این مدت
رایزنی هایی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی
بر آزاد سازی پول های بلوکه شده اش انجام داده
نتیجهدهدوبتواندازپاداشهاینایبقهرمانیدر
لیگ قهرمانان آسیا طلب رادوشوویچ را بپردازد.

 ۲۰۰۶نیز مورد استفاده قرار گرفت جایی که آلمان در دیــدار افتتاحیه
توانست کاستاریکا را  ۴بر  ۲شکست دهد ولی در نیمه نهایی برابر ایتالیا
شکست خورد و نتوانست به دیدار نهایی راه یابد .در نهایت ایتالیا و فرانسه
دیدار نهایی جام جهانی  ۲۰۰۶را برگزار کردند که الجوردی پوشان عنوان
قهرمانی را به دست آوردند .فینال دوره قبل یورو در ورزشگاه ومبلی برگزار
شد و تیم ملی ایتالیا توانست با برتری برابر انگلیس در ضربات پنالتی عنوان
قهرمانی را به دست بیاورد.

ویژه

درگیری در اردو عامل پناهنده شدن یکتا جمالی؟!
گروه ورزش /مسابقات وزنهبرداری جوانان جهان در شرایطی به میزبانی یونان
برگزار شد که تیم ایران نیز در این مسابقات حضور داشت و توسط یکتا جمالی و
علیرضایوسفیبهمدالرسید.باپایانکارتیمجوانانایراندرایندورهازمسابقات،
کارواناعزامیدیروزیونانرابهمقصدتهرانترککردامایکتاجمالیبدوناطالع
اردوی تیم را ترک کرد و به ایران برنگشت تا شایعه پناهندگیاش منتشر شود .یک
منبعآگاهبااشارهبهپشتپردهتصمیمجمالیبرایبرنگشتنبهایراندرگفتوگوبا
خراسانمدعیشد«:چندیپیشجمالیبایکیازمسئوالنفدراسیونوزنهبرداری
درگیری کالمی پیدا کرد و همین درگیری سبب شد او توسط برخی مقامات
فدراسیون و هنگامی که در اردوی تیم ملی بود ،جلوی چشم دیگر وزنهبرداران
اردونشینموردتوبیخوتذکراتبسیارتندوتیزقرارگیرد .درمجموعجمالیتحت
فشار بسیار زیادی قرار داشت و شاید همین مسائل باعث شد او همراه تیم به ایران
برنگردد».طبقشنیدهها،جمالیبهبهانهانجامتستPCRگذرنامهخودراازمسئول
تیمدریونانگرفتهودیگربههتلمحلاقامتبرنگشتهاست.گفتنیاستصحتو
سقممباحثمطرحشدهدرگفتوگوباخراساندرحدشنیدههاوشایعاتاست.

خبر

بازیکن پرسپولیس یک هوادار را زیرگرفت!
در روزهای قبل اتفاق عجیبی در حاشیه تمرین پرسپولیس رخ داد و یکی از
بازیکنان با خودروی خود یک هوادار را زیر گرفت! یکی از بازیکنان پرسپولیس
(نامش محفوظ اســت) ،در زمــان ورود به داخــل ورزشگاه شهید کاظمی با
خودروی خود به یکی از هواداران برخورد میکند و اصطالحا او را زیر میگیرد!
این هوادار که بیرون در ورزشگاه شهید کاظمی حضور داشت متأسفانه از ناحیه
سر دچار شکستگی شد به طوری که افراد حاضر مقابل در ورودی ورزشگاه شهید
کاظمی و برخی از افراد حراست این ورزشگاه به کمک او رفتند .خوشبختانه
شدت جراحات این فرد خیلی جدی نبود و مشخص شد که شکستگی سر او،
سطحی است .این بازیکن البته به دلجویی از این هوادار پرداخت و اعالم کرد
اگر هزینهای برای درمان باشد حتما آن را میپردازد.

