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رقبادرجنب وجوشجامجهانی...

گزارش

فدراسیون و اسکوچیچ در خواب ناز!

مقایسه آماری
عملکرد  2ستاره
جوان استقالل

گروه ورزش/تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه دوستانه خود پیش از
جامجهانی 2022قطر،قراراست 15خردادباتیمملیکانادادرخاکاین
کشوربازیکند.بااینحالطبقاخبارگفتهشدهبهدلیلمسائلغیرورزشی
ایندیداردرآستانهلغوقرارگرفتهوممکناستبازیکنانایراننتوانندویزای
ورود به کانادا را دریافت کنند.این اتفاق با واکنش دوباره نخست وزیر کشور
کانادا همراه شد .جاستین ترودو گفت«:من همچنان میخواهم نگرانی
خودمرادرخصوصاینبازیاعالمکنمومعتقدمدیداربااینتیم،ایدهایبد
است.میتوانمبهشماایناطمینانرابدهمکهورزشکاناداهیچبودجهای
برای این بازی ارائه نکرده است .در خصوص این که آیا آن ها میتوانند به
خاککشورکاناداواردشوندیانه،بایدگفتکهتصمیماینموضوعباخدمات
مرزیاست.اینآژانسبهصورتحرفهایوکامالمستقلراجعبهاینموضوع
تصمیمگیریخواهدکرد».نخستوزیرکاناداباایناظهاراتبهنوعیبرای
فدراسیون فوتبال کشورش خط و نشان کشیده و به صورت غیرمستقیم
اعالمکردهکهممکناستباصدورویزابرایبازیکنانتیمملیایرانمخالفت
شود .با توجه به این اظهارات حاال احتمال لغو بازی ایران و کانادا بیشتر از
هر زمان دیگری افزایش یافته و این مسئله در آستانه جام جهانی و فیفادی
پیش رو به شدت نگران کننده است.این روزها که فدراسیون فوتبال ما در
وضعیتبالتکلیفیبهسرمیبردوباسرپرستادارهمیشود،وضعیتآماده
سازیتیمملیهمباعثنگرانیفوتبالدوستانواهالیفوتبالشدهاست.
مقایسهمسیرآمادهسازیتیمملیبرایجامجهانیروسیهباآنچهکهدراین
روزها برای تیم ملی اتفاق افتاده نشان می دهد که نمی توان امید چندانی
به حضور قدرتمند تیم ملی در جام جهانی داشت.کارلوس کی روش که به
سختگیری در فوتبال کشورمان مشهور شده بود می دانست
در جام جهانی با گفتار درمانی و مصاحبه در رسانه ها
نمی توان تیم ملی را مقابل اسپانیا ،پرتغال و مراکش

حسین زاده
هبرت از قایدی!
گـــــروه ورزش/بعد از جدایی مهدی
قــایــدی از استقالل کمتر کسی فکر
می کــرد که امیرحسین حسین زاده
بتواند جای خالی باشوی کوچک را
در ترکیب آبــی ها پر کند امــا حرکات
انفجاری حسین زاده در طــول لیگ
بیست و یکم خیلی ها را به یاد مهدی
قایدی می انداخت و ستاره ریز نقش آبی
ها هرگز اجازه نداد جای خالی باشوی
کوچک احساس شــود .حسین زاده
 ۲۱ساله و ملی پوش که تا قبل از بازی
مقابل مس رفسنجان در هفته بیست و
نهم هم بدون احتساب ضربات پنالتی
بهترین گلزن ایــن فصل آبــی پوشان
بود ،در این دیدار دشوار هم دبل کرد تا
در اولین فصل حضورش در استقالل
درخشش قابل قبولی داشته باشد.
پیش از این و زمانی که نام حسین زاده
به عنوان یکی از خریدهای آبی پوشان
مطرح شد خیلیها او را با مهدی قایدی
مقایسه کردند و در برخی محافل چنین
مطرح میشد که او میآید تا جای خالی
قایدی را پر کند .این در حالی است که
به نظر میرسد حسین زاده خیلی زود
از قایدی در استقالل عبور کرد .قایدی
زمانی در استقالل به یک ستاره تبدیل
شد که دو فصل از حضورش در این تیم
میگذشت و در سومین فصل حضورش
توانست چشمها را به سوی خود خیره
کندونامشرابهعنوانیکستارهمطرح
کند در حالی که امیر حسین حسین

زاده در همین اولین فصل حضورش
در استقالل تبدیل به پدیده لیگ شد و
حتی توانست نظر مثبت سرمربی تیم
ملی را هم به خود جلب کند .مهدی
قــایــدی در اولــیــن فصل حــضــورش در
استقالل فقط  12بار در ترکیب آبی ها
قرار گرفت و در این  12بازی پایش به
گلزنی باز نشد و حتی نتوانست پاس گل
بدهد ،اما در نقطه مقابل حسین زاده
در اولین فصل حضورش در استقالل
در هر  29بازی به میدان رفته و با ثبت
 8گل و یک پاس گل شروعی رویایی
در ترکیب آبــی هــای پایتخت داشته
است.حسین زاده در حالی مقابل مس
کرمان دبل کرد که یک بار هم ضربه
سنگین او دیــرک دروازه را به لرزش
در آورد و اگر نبود مقاومت تیر دروازه،
حسین زاده میتوانست رفسنجان را
با هت تریک ترک کند .این اولین دبل
فصل حسین زاده و سومین دبل فصل
استقالل بود .پیش از این کوین یامگا
بهترین گلزن فصل آبی پوشان دو بار
دست به دبل زده بود .یامگا یک بار در
هفته دوم مقابل ذوب آهن و یک بار هم
درهفتهچهاردهممقابلهمینتیممس
رفسنجان دبل کرده بود .مسلما حسین
زاده یکی از بازیکنان استقالل در لیگ
بیست و دوم خواهد بــود و بعد از یک
شروع فوق العاده در این تیم می تواند
در دومین فصل حضورش به ستاره بی
چون و چرای تیمش تبدیل شود؛ اتفاقی
که درهای فوتبال اروپا را به روی ستاره
جوان فوتبال کشورمان خواهد گشود.

پوالدگر :از شعبانیبهار
انتظار تحول داریم
گروه ورزش /مجمع انتخابات ریاست فدراسیون
تیروکمان در حالی دیروز با وجود تعطیلی تهران
برگزار شد که طی آن غالمرضا شعبانیبهار با
کسب  ۳۴رای از  ۵۷رای ماخوذه ،برای چهار
سال دیگر بهعنوان رئیس فدراسیون تیروکمان
انتخاب شــد .نــصــرا ...پریچهره مدیرکل امور
مشترک فدراسیو نها در واکنش به برگزاری
این مجمع با وجود تعطیلی و آلودگی شدید هوای
تهران و شائبههای ایجاد شده در این خصوص
گفت« :بعد از ظهر سهشنبه تعطیلی تهران اعالم
شده بود و اکثریت اعضا از شهرستان به تهران
آمده بودند .به همین دلیل تشخیص بر این شد
زحمت عزیزان هدر نرود .ضمن اینکه طوالنی
شدن دوران سرپرستی همه را اذیت میکند».
غالمرضا شعبانیبهار بعد از انتخاب مجددش
بهعنوان رئیس گفت« :من همان شعبانیبهار
قبل هستم .زمین و زمان دست به دست هم داده
بود تا امــروز مجمع برگزار نشود و اگر پوالدگر
نبود ،مجمع برگزار نمیشد ».محمد پوالدگر
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش
و جوانان نیز خطاب به رئیس و در واکنش به
صحبت او که گفته بود همان شعبانیبهار گذشته
است ،گفت« :شعبانیبهار نباید مانند گذشته
عمل کند و اعضای مجمع انتظار دارنــد که در
دور دوم مسئولیت خود در این رشته تحول به
وجود بیاورد».

مراسم قرعه کشی مسابقات جــام ملتهای فوتسال
آسیا امروز به صورت آنالین در کواالالمپور مالزی برگزار
میشود .بر همین اســاس کنفدراسیون فوتبال آسیا
سیدبندی  ۱۶تیم حاضر در این مسابقات را اعالم کرد و
تیم ملی کشورمان به عنوان مدافع قهرمانی در سید یک
قرار گرفت .سید اول شامل تیم های کویت (میزبان)،
ایران ،ژاپن و ازبکستان است.

لغو دیدار پرسپولیس-شهرخودرو
با این که باشگاه پرسپولیس روز گذشته از احتمال برگزاری
دیدار به تعویق افتاده اش با تیم شهرخودرو خبر داده بود
اما این بازی دوباره لغو شد 3 .مسابقه دیدار پرسپولیس-
شهرخودرو و ه ــوادار تهران  -گل گهرسیرجان و فوالد
خوزستان – سپاهان اصفهان به دلیل شرایط نامناسب آب
و هوایی روز گذشته برای دومین روز متوالی لغو شد و زمان
برگزاریاینمسابقههامتعاقبااعالمخواهدشد.

انتخاب جانشین بیرانوند
از لیگ لهستان

با جدایی علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی از تیم آنتورپ،
مسئوالناینتیمبلژیکیبهدنبالجذبیکدروازهباندیگر
هستند.طبقاعالمسایت voetbalkrantلهستان«،والدان
کواچویچ» دروازه بان بوسنیایی که در تیم راکوف لهستان
بازیمیکند،مدنظرباشگاهآنتورپقراردارد.

پدرعلیرضاجهانبخش،کاپیتانتیمملیفوتبالدیروزبرای
ارائه برگه اشتغال به تحصیل وی برای خروج از کشور این
بازیکنجهتهمراهیتیمملیدرسفربهکانادابهفدراسیون
فوتبال آمد .جهانبخش در دانشگاه آزاد پل طالشان رشت
مشغولبهتحصیلاستودرزمانخروجازکشورضمنارائه
برگهاشتغالبهتحصیل،بایدودیعه ۳۰میلیونتومانیبدهد.
البتهطبقصحبتیکهپدرجهانبخشهفتهگذشتهدرحاشیه
اختتامیه برنامه صد با وزیر ورزش و جوانان انجام داد قرار
استسجادیپیگیررفعمشکلخروججهانبخشباشد.پدر
جهانبخشاینموضوعرادرگفتوگوباخبرنگارانتاییدکرد.

حسینیصاحبدستکشطالییشد

جدایی نادری از آلتای اسپور

دروازهبـــان تیم فوتبال استقالل توانست با ثبت بیشترین
کلینشیتدستکشطالییلیگبرترراکسبکند.حسین
حسینی،دروازهبانتیمفوتبالاستقاللباثبت 16کلین
شیت در مسابقات لیگ برتر عنوان بهترین دروازه بان
تویکم را از آن خود کرد .این بازیکن در بازی
لیگ بیس 
با مس رفسنجان با بسته نگه داشتن دروازه تیمش
فاصله خود را با حسین پورحمیدی ،دروازهبــان
آلومینیوم بیشتر کرد تا این عنوان به دروازهبــان
استقالل برسد .به این ترتیب حسینی در پایان
مسابقاتلیگدستکشطالییراازمسئوالنسازمان
درمراسمبهترینهایلیگدریافتخواهدکرد.

سایت«ینیاسیر»ترکیهدرگزارشیباعنوانیکیدیگرازبازیکنانآلتایاسپوربهدلیل
مشکلیمالیازتیمفرارکردبهجداییمحمدنادریمدافعایرانیازاین
تیم پرداخت .این رسانه ترکیه ای نوشت« :محمد نادری مدافع آلتای
اسپور به دلیل عدم دریافت طلب  188هزار یورویی اش با استفاده
از بند فسخ قرارداد از این تیم جدا شد ».نادری به ششمین بازیکن این
فصل آلتای اسپور تبدیل شد که به دلیل مشکالت مالی این باشگاه را
ترککرد .رئیسجدیدباشگاههمنتوانستهمشکالتمالیرابرطرفکند.
نادریفصلگذشتهازاستقاللجداشدوراهیسوپرلیگترکیهشد.اودرفصلگذشتهدر
اکثر بازی های تیم آلتای اسپور حضور داشت .نادری طبق اخبار رسیده گزینه بازگشت به
ترکیب استقالل قهرمان لیگ برتر ایران است .گفته می شود این بازیکن مذاکراتی هم با
فرهادمجیدیداشتهوسرمربیآبیهانیزموافقتخودرابابازگشتاواعالمکردهاست.

پرسپولیس پوست می اندازد

گفت وگو

الگوبرداری یحیی از سرمربی استقالل!
گروه ورزش/پرسپولیس در فصلی که رو
به پایان است ناکام بزرگ فوتبال ایران بود
تیمی که پنج قهرمانی متوالی داشت و یکی
پس از دیگری جام های سوپرجام و حذفی
را درو می کرد در فصل جاری نه تنها دستش
از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه ماند بلکه
دچار مشکالت حاشیه ای زیــادی هم بود.
پرسپولیس در سوپرجام قافیه را به فوالد
و جــواد نکونام باخت و در جام حذفی هم
حریفآلومینیوماراکنشدودرآزادیمقابل
شاگردان مهدی رحمتی شکست خورد و
در لیگ برتر هم نتوانست پا به پای استقالل
برودوسههفتهماندهبهپایانلیگشاگردان
فرهاد مجیدی قهرمانی شــان را مسجل
کردند.پسازاینناکامیهایسریالیبحث
تغییر کادرفنی پرسپولیس مطرح شد و این
در حالی بود که یحیی گل محمدی در طول
فصلچندینباراستعفاکردهامابادرخواست

مدیریت و هــواداران به تیم برگشته بود .او
زمانیکهبرگشتهنوزامیدبهموفقیتوجود
داشت اما حاال که پرسپولیس هر سه جام
را باخته برخی هــواداران خواهان تغییر در
کادرفنی یا تقویت آن هستند و در این میان

باشگاه و یحیی با استناد به قرارداد دو ساله
سرمربی از ادامــه همکاری در فصل آینده
سخنگفتهاند.باقطعیشدنادامههمکاری
گل محمدی و پرسپولیس گمانه زنی های
نقل و انتقاالتی بر اساس سلیقه یحیی آغاز

شده است و از بازیکنان سرشناسی چون
بیرانوند ،پورعلی گنجی ،کنعانی زادگان به
عنوانگزینههایسرمربیپرسپولیسبرای
تقویت تیم یاد می شود .با این حال برخی
منابعنزدیکبهباشگاهازسیاستجدیدگل
محمدی و الگوبرداری او از فرهاد مجیدی
سرمربیموفقاستقاللخبرمیدهند.گفته
می شود گل محمدی با دیدن تجربه موفق
مجیدی در بها دادن و استفاده از بازیکنان
جوان و کم نام و نشان و موفقیت آبی ها در
جوان سازی تیم شان ،می خواهد در فصل
آیندهبازیکنجوانازتیمهایپایهایباشگاه
وتیمملیامیدوجوانانجذبکند.البتهاین
طرح گل محمدی شاید در فصل اول جواب
ندهد و پرسپولیس نتایج دلخواه سرمربی و
مدیریتوهوادارانراکسبنکندامایحییبه
فکرآیندهوپشتوانهسازیبرایسرخهاستتا
میراثخوبیبرایپرسپولیسبهجابگذارد.

باالتر از پپ؛ کلوپ بهترین سرمربی فوتبال جزیره
درخــشــش لیورپول در رقــابـتهــای این
فصل فوتبال انگلیس تمجید و تحسین
بسیاری را به دنبال داشــت .این تیم در
حالی که فاصله زیادی با منچسترسیتی
در صــدر جــدول داشــت توانست در نیم
فصل دوم با عملکرد درخشانی که از خود
ارائه کرد این فاصله را به حداقل برساند و

تیم ملی فوتسال درسید
یک جام ملتها

وزیر ورزش پیگیر مشکل جهانبخش

باشگاه پرسپولیس که از چند هفته پیش اقداماتش را برای نقل و انتقاالت تابستانی آغاز
کرده بود ،به تدریج با گزینههای مدنظرش به توافق نهایی دست مییابد .همان طور که
قب ً
ال گزارش شده بود ،مرتضی پورعلی گنجی از نخستین بازیکنانی بود که مدنظر
یحیی گل محمدی قرار داشت اما برخی از شروط از جمله وجود پیشنهاد خارجی
مانع توافقات قطعی شده بود .با این حال این مدافع تیم ملی که دوران مصدومیت
خودراپشتسرگذاشتهاست،درنهایتمذاکراتشباپرسپولیسرانهاییکردوبه
نخستینخریدفصلبعدسرخپوشانتبدیلشد.اینخبریاستکهجوادکاظمیان
پیش کسوت پرسپولیس شب گذشته رسانهای کرد .کاظمیان با انتشار تصویری از تنیس بازی
کردنش با پورعلی گنجی در اینستاگرام ،نوشت« :مرتضی جان خوش اومدی به پرسپولیس.
پرسپولیس بازیکن بزرگ میخواد ».مرتضی پورعلی گنجی سابقه بازی در تیمهای نفت
تهران،تیانجینتدئاچین،السدقطر،یوپنبلژیک،العربیقطروشنژنچینرادرکارنامهدارد.

خبر

آفساید

سوژه

پورعلیگنجی-پرسپولیس؛قطعیشد؟

انتخاب دوباره رئیس پیشین
برای فدراسیون تیروکمان

به موفقیت رساند و حتی خطر زنگ تفریح شدن تیم ملی مقابل حریفان
وجود داشت .به همین دلیل کارلوس کی روش با سختگیری های منحصر
بهفردشازفدراسیونفوتبالخواستکهبرنامهآمادهسازیاوموبهمواجرا
شودوهمینسختگیریباعثشدتاتیمملیفوتبالایرانبعدازصعودبهجام
جهانی ۱۰دیداردوستانهبرگزارکند.توگو،روسیه،پاناما،ونزوئال،سیرالئون
تونس،الجزایر،ازبکستان،ترکیه ولیتوانیرقبایتدارکاتیایراندرمسیر
جام جهانی روسیه بودند.در آن مقطع زمانی با سختگیری های کی روش
برنامه آماده سازی مو به مو اجرا شد و تیم ملی از دقیقه به دقیقه بازه زمانی
فیفا دی ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد ،اما حاال در آستانه فیفادی
 16روزههیچبازیتدارکاتیبرایتیمملیقطعینشدهوجالباینجاست
که دراگان اسکوچیچ کوچک ترین اعتراضی به شرایط موجود ندارد! در
حالیکهاکنون شاهدهیچبرنامهمشخصومدونیازآمادهسازیتیمملی
فوتبال کشورمان نیستیم سرمربی تیم ملی به چسباندن عکسی از تیتر
تحقیرآمیز روزنامه سان در دفتر کارش بسنده کرده و سرپرست فدراسیون
نیزبههمراهاستیلیسرگرمجلساتبینتیجههستندودراینبیناعضای
هیئت رئیسه هم از برنامه آماده سازی منظم برای حضور در جام جهانی
 2022صحبتمیکنند!دراینشرایطصحبتکردنازموفقیتتیمملی
درگروهدومجامجهانیکهاصالگروهآسانینیستفقطوفقطخوشبینی
افراطی است! فوتبال ایران در حالی پا به جام جهانی می گذارد که چشم به
درخششستارگانیهمچونطارمی،آزمون،علیجهانو...دوختهاستاما
گاهیصرفادیدننیمهپرلیوانمیتواندبهمراتبخطرناکترازدیدننیمه
خالیلیوانباشد.درفوتبالروزدنیاحتیقرارگرفتنبهترین
وآمادهترینبازیکنانجهان،بدونبرنامهریزی
و مدیریت درســت هیچ نتیجه ای جز
شکستندارد!
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کورس قهرمانی را تا روز آخر این رقابتها
ادامه دهد .هرچند آن ها در روز پایانی و
به رغم پیروزی  3-1برابر وولوز به دلیل
بــرد منچسترسیتی مقابل استون ویال
نتوانستند جام قهرمانی را باالی سر ببرند
اما تحسین بسیاری را برانگیختند .از سوی
دیگر شاگردان کلوپ موفق شدند در دو

جام داخلی دیگر انگلیس به فینال برسند
و عنوان قهرمانی هر دو رقابت را از آن خود
کنند .لیورپول در جام اتحادیه توانست در
ضرباتپنالتیبرابرچلسیبهپیروزیبرسد
و جام قهرمانی را باالی سر ببرد و همین
دیدار در فینال جام حذفی نیز تکرار شد و
بازهمآنهادرضرباتپنالتیبرابرآبیهای

لندن پیروز و قهرمان این رقابتها شدند .به
اینترتیباینمربیآلمانیموفقشدجایزه
سرالکسفرگوسنرابهعنوانبهترینمربی
این فصل فوتبال انگلیس از آن خود کند و
باالتر از پپ گواردیوال قرار بگیرد که تیمش
چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر در پنج
سال اخیر را از آن خود کرد.

مهدویکیا :بازی با عراق
محک خوبی برای ایران بود
تیم ملی امید کشورمان دو شب پیش موفق شد تیم امید عراق را با
یکگلشکستدهدوپسازایندیداردوستانهمهدیمهدویکیا
سرمربیامیدهاتوضیحاتیدربارهاینبازیداد.
برایهردوتیمبازیخیلیخوبیبود.برنامههایخودرابهخوبی
اجراکردیم.تیمعراقراخیلیخوبآنالیزکردهبودیم.باوجوداین
کهبازیکنانحریفدوسالازلحاظمیانگینسنیازتیممابزرگتر
بودند،ولیبچههایماخیلیخوببازیکردند.
جدا از نتیجه بازی خیلی زیبایی بود .تست خیلی خوبی برای ما
بود.روزجمعههمیکبازیدیگرداریمکهخیلیکمکمیکندتابا
آمادگیکاملبهمسابقاتقهرمانیآسیابرویم.
در کل فقط یک بازیکن باالی  ۲۱سال داریم .این کار را هم به
خاطرآیندهنگریانجامدادیمامابرخیبازیکنانعراقمتولدسال
۲۰۰۰بودند.البتهاینمسائلاصالبرایمامهمنیست.طبقبرنامه
ریزی با همان تیمی که میخواهیم به مسابقات مقدماتی المپیک
برویمباهمانتیمبهمسابقاتقهرمانیآسیادرازبکستانمیرویم.
بازیکنان عراق نسبت به تیمی که در امــارات مقابل عربستان
دیدیم،خیلیباکیفیتتربودند.
یکتیمایرانیبعداز ۱۶سالبهبغدادآمدهوازحضوردراینکشور
خیلی خوشحال هستم .چهارمین بار است که به عراق میآیم .از
لحاظورزشیهمیشهبازیهایخیلیخوبیباهمداشتیمزیراهر
دوتیمتکنیکیوقدرتیهستند.باردیگرازفدراسیونفوتبالعراق
برایدعوتشتشکرمیکنم.همهچیزاینجاخیلیخوببودهاست.
امیدواریمروزجمعههمبازیخیلیخوبیانجامشود.

