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مارکا (اسپانیا)

شجاعت وانسانیت شما قابل ستایش است

اخبــــار

دراگان اسکوچیچ با انتشار ویدئویی در پویش همدلی با مدافعان سالمت
شــرکت کرد .ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشــار این ویدئو از تالش
متعهدانه مدافعان سالمت در مبارزه با ویروس کرونا تقدیر کرد .او در این
بخش از ویدئو با بیان جمالتی احساساتی میگوید« :برای همه ما این یک
تجربه دردناک اســت .مبارزه با کووید  ۱۹که دشــمنی ناشــناخته و نامرئی
اســت تا به امروز و بهطور غمانگیزی جان بســیاری از افراد را گرفته اســت
و در این میان آدمهایی هســتند که با مسئولیت خودشان بیرون میآیند و
روی زندگیشــان برای محافظت از جان انسانهای دیگر ریسک میکنند،
به راستی که شجاعت و انسانیت آنها قابل ستایش است .گفته میشود که
در زمان ســختی مردم بهترین و بدترین خودشــان را نشان میدهند .شما
پزشــکان ،پرســتاران و کادر درمان مســلماً بهترین وجه انســانی را که تا به
حال در بشر شناخته شده ،نشان داده اید .من می خواهم از تمام زحماتی
که برای همه ما متحمل شده اید ،قدردانی کنم .خداوند خیرتان دهد».
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توتو اسپورت (ایتالیا)

ماریانــو دیاس مهاجــم رئالمادرید
به ویــروس کرونا مبتال شــده و برای
همیــن ایــن باشــگاه از بازیکنانــش
خواســته بیــرون از محــل تمریــن و
باشــگاه مراقــب خودشــان باشــند.
موضوعی کــه این روزنامه به ســراغ
آن رفتــه و بــه نقــل از باشــگاه رئــال
عنــوان «بیــرون از اینجــا مراقــب
باشید» را تیتر یک خود کرده است.

یوونتــوس بــا آرکادیــوش میلیــک ،
مهاجــم لهســتانی ناپولــی بــه توافق
رســیده و تنهــا جلب رضایــت ناپولی
باقــی مانــده تــا ایــن بازیکــن را برای
فصــل آینــده ســری  Aایتالیــا بــه
عضویــت خود در بیــاورد .این انتقال
احتمالــی ســوژه ایــن روزنامه شــده و
ســؤال «میلیک در یووه؟» را تیتر یک
خود کرده است.

خوشحالم مثل علی دایی گلزنی میکنم

پس از جلســ ه که دیروز در ســازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شــد ،مقرر
شــد تــا مراســم اهــدای جــام قهرمانی بــه پرســپولیس ،بعد از بــازی با
ذوبآهن و در ورزشــگاه آزادی برگزار شود .همچنین به دلیل مخالفت
ســتاد مقابله با کرونا ،هواداران پرسپولیس حتی به صورت محدود هم
نمیتوانند در این مراسم حاضر شوند.

من وینگر هستم و با این حال توانستم  27گل به ثمر برسانم که غیرمنتظره است
حامد جیرودی
خبرنگار

پاسخ منفی گزینه هدایت تیم ملی والیبال به فدراسیون

در شرایطی که چند ماه از قطع همکاری فدراسیون والیبال ایران و ایگور
کوالکوویــچ میگــذرد ،هنوز تکلیف ســرمربی جدید تیم ملی مشــخص
نشــده اســت .در ایــن میــان ،فدراســیون والیبــال مذاکراتی بــا مربیانی
همچون رزنده و آلکنو ،سرمربیان سابق تیمهای برزیل و روسیه را تأیید
کرده اســت .با این حال به نظر میرسد مذاکرات فدراسیون با والدیمیر
آلکنو خیلی جدیتر پیش میرود .ســایت رســمی لیگ والیبال روســیه
در گزارشــی به این موضوع پرداخته و آلکنو ســرمربی فعلی تیم زنیت
کازان مذاکره با ایران را تأیید کرده اســت« :بله ،من با فدراســیون ایران
در تمــاس بودم و با هــم صحبت کردیم .من آرزوهای بزرگی برای آنها
دارم اما فعالً گفتم نه و باید بیشتر فکر کنم».

مدافع استقالل به جمع آبیپوشان بازمیگردد

عکس :سایت فوتبالدخت

سعید رمضانی ،سرپرست تیم استقالل درباره جلسه انضباطی تشکیل
شــده برای محمد دانشــگر به دلیل بیانضباطی در یک جلسه تمرینی،
گفــت« :این جلســه در محل باشــگاه برگزار شــد و دانشــگر ضمــن ابراز
ندامت و پشــیمانی بابت اتفاق افتاده،
گفــت که آماده اســت تا بــا تمام وجود
برای استقالل در ادامه فصل به میدان
برود .در این جلسه مقرر شد تا دانشگر
عالوه بر جریمه نقدی ،پنجشــنبه پس
از حضــور در محل تمرین اســتقالل ،از
مجموعه تیم عذرخواهی کند».

شوخی مجری تلویزیون کار دستش داد

پــس از خبرهایــی کــه دربــاره کنــار گذاشــتن عبدالرضــا امیراحمــدی از
برنامه صبحگاهی «صبح بخیر ایران» شــنیده شــد ،توییت دیروز مشاور
رســانهای مجید زینالعابدین مدیر شــبکه یک نشــان داد که این شوخی
فوتبالــی چقــدر بــرای مدیــران صداوســیما جــدی بــوده و به حــذف این
مجری انجامیده است .محسن سوهانی در توئیت خود نوشت« :با توجه
بــه تکرار یک اشــتباه در دو روز متوالــی ،مجری برنامه صبــح بخیر ایران
تغییر کرد .رعایت اخالق حرفهای و احترام به مردم ،سرلوحه شبکه یک
سیماست ».داریوش دلیری ،تهیهکننده برنامه «صبح بخیر ایران» هم با
تأیید این خبر ذکر جزئیات بیشتر را به روابط عمومی شبکه محول کرد.

لیــگ برتــر فوتبال زنان کــه همچون دیگر رشــتههای
ورزشــی به دلیل شــیوع کرونا متوقف شده بود ،هفته
گذشــته با اعالم شــهرداری بم به عنوان تیم قهرمان
بــه پایــان رســید .ایــن درحالــی اســت کــه  4هفتــه از
مســابقات باقی مانده بــود .نکته اینکــه لیگ  2خانم
گل مشــترک داشــت که هر کدام موفق شــدند  27بار
دروازه رقبــا را باز کنند؛ هاجر دباغی مهاجم ســپاهان
و ســمیه خرمی هافبک وچان کردستان .در این میان
میتوان عملکرد سمیه خرمی را فوقالعاده دانست
چــرا کــه بــه عنــوان یــک هافبــک و در رقابت بــا یک
مهاجم ،موفق شــده چنین آماری به ثبت برساند .او
درباره این عنوان به خبرنگار «ایران» گفت« :راستش
را بخواهیــد من پســتم وینگر اســت و فوروارد نیســتم
ولی چون آمادگی خوبی داشــتم ،بهطــور مداوم بین
دفــاع و حملــه در حرکت بــودم و خوشــبختانه بارها
موفق به گلزنی هم شدم .من هر بازی نسبت به بازی
قبــل خودم را محک مــیزدم و به خودم میگفتم که
باید بهتر از بازی قبل باشــم .البته من قبالً هم خانم
گل شــدهام .ســال  89کــه در دســته اول در اســتقالل
تهران بازی میکردم ،توانستم در  8بازی  14گل بزنم
و تیممان هم نایب قهرمان شد».
او کــه از مهاجمــان وچــان هــم بیشــتر گل زده،

صحبــت هایــش را ادامــه داد« :در مســابقات ایــن
فصــل  10هفتــه بــا  10اختــاف گل در صــدر جــدول
گلزنان بودم تا اینکه متأســفانه کرونا آمد و همه چیز
بــه هم ریخت وگرنــه خیلی آماده بــودم و مربیمان
خانم شــهبازی هم تمرینــات ویــژهای را برایمان در
نظــر گرفتــه بود .البتــه به خاطــر کرونا مجبــور بودند
کــه مســابقات را تعطیــل کننــد .به هر حال ســامتی
بازیکنان از همه چیز مهمتر است».
خرمــی به همــراه مرضیــه دباغی عنــوان «خانم
گل» را به دست آورد و این درحالی است که خودش
میگوید میتوانســته بــه تنهایی صاحــب این عنوان
شــود« :مــن و مرضیــه دباغــی ،خانــم گل مشــترک
شــدیم .البتــه مــن  28گل زدم؛ یکــی از گلهایــم را
داور بــه نــام مــن ثبت کرده بــود ولی یــک هفته بعد
متوجــه شــدیم یکــی از تیمهــا روی گل من شــکایت
کرده اســت .باشگاه ما هم شــکایت کرد ولی سازمان
لیگ پس از بررسی اعالم کرد که گل به نام دفاع تیم
حریــف ثبت شــده اســت و این طور شــد که بــا خانم
دباغــی خانــم گل مشــترک شــدیم .نمیخواهــم از
خــودم تعریــف کنم ولــی واقعیت این اســت که من
وینگــر هســتم و با این حــال توانســتم  27گل به ثمر
برسانم که غیرمنتظره است .همیشه یکی از اهدافم
این اســت که در بازیهــای مهم گل بزنــم .به نظرم
بازیکن خوب ،بازیکنی اســت کــه بتواند در بازیهای
حساس برای تیمش مؤثر باشد».

هفته بیست وهفتم لیگ برتر فردا آغاز میشود
تیم ملی
عکس :سایت باشگاه تراکتور

آرش رضاونــد ،هافبک تیم اســتقالل در خصــوص صحبتهای برخی
پیشکســوتان درخصوص حمایت وزیــر ورزش و جوانان از پرســپولیس
بیان داشــت« :شــرایط ما در نیمفصل خیلی خوب بود طوری که حتی
پرسپولیســیها نیز از اســتقالل تعریف و تمجیــد میکردند ،اما صبح از
خواب بلند شــدیم و دیدیم ســرمربی تیم یعنی اســتراماچونی از ایران
رفته اســت .کســی باور نمیکرد چنین اتفاقی افتاده است .فکر میکنید
ایــن مســأله تأثیرگذار نبود؟ ســه چهــار مدیرعامل در یک ســال عوض
شــدند و همــه این مســائل به اســتقالل ضربــه زد .کاری به پرســپولیس
نداریــم و نمیخواهیم قهرمانیاش را زیر ســؤال ببریم ،اما اتفاقاتی که
برای اســتقالل با رفتن اســتراماچونی افتاد ،طبیعی نبــود .اما هواداران
زود قضاوت نکنند و به تیم فرصت بدهند».

چهــره

گروه ورزش  /با پیروزی  1-2پرســپولیس مقابل نفت
مسجدســلیمان در هفته بیست و ششــم لیگ برتر،
تکلیف قهرمان لیگ نوزدهم مشــخص شــد .با این
حــال 4 ،هفتــه از رقابتها باقی مانــده و جدال بین
تیمهــای بــاالی جدولــی برای کســب ســهمیه لیگ
قهرمانان آسیا و همچنین دوئل بین تیمهای پایین
جدولی برای بقا و ســقوط نکردن داغ اســت .در این
شــرایط ،هفته بیست و هفتم فردا با برگزاری  4بازی
آغاز میشــود و  4دیدار دیگر نیز شنبه برگزار خواهد
شد.
ëëتراکتور– پیکان؛ فقط 3امتیاز
در اولیــن بــازی جمعــه کــه از ســاعت  20آغــاز
میشود ،تراکتور و پیکان در ورزشگاه یادگار امام (ره)
تبریز به مصاف هم میروند که پیروزی در این دیدار،
بــرای هــر دو تیم از اهمیــت زیادی برخوردار اســت.
سرخپوشان تبریزی که مانند استقالل و سپاهان 45
امتیاز دارند ،به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به این
دو تیم در رده چهارم قرار گرفتهاند .شاگردان ساکت
الهامــی در بازی قبل مقابل شــهرخودرو به تســاوی
بدون گل رسیدند و امیدوارند در این مسابقه خانگی
به پیروزی برســند تا شــانس کسب ســهمیه را حفظ
کننــد .تراکتور برای این مســابقه اشــکان دژاگــه را به
دلیل محرومیت در اختیار ندارد و چشــم طرفداران
این تیم به بازیکنی مانند احســان حاج صفی اســت
تا مثل چند هفته اخیر ،برگ برنده تیمشــان باشــد.
در سمت مقابل ،پیکان با  23امتیاز در رده پانزدهم
قرار دارد و یکی از کاندیداهای اصلی سقوط به شمار
میرود .شاگردان عبداهلل ویسی در  2بازی قبلی خود
مقابــل ســایپا و پــارس جنوبی به تســاوی بــدون گل
رســیدند ولی میدانند که این تســاویها به کارشــان
نمیآید و باید برنده شــوند .تراکتور و پیکان ،تاکنون
 15بــار در لیگ برتر به مصاف هم رفتهاند که ســهم
پیکان  5و تراکتور  9برد بوده و یک بازی هم مساوی
شــده اســت .در بازی رفت ،تراکتور به پیــروزی 2-3
دست یافت.
ëëذوب آهن  -نفت مسجدسلیمان؛ بازی سخت
ذوب آهن از ساعت  20:30در ورزشگاه فوالدشهر
میزبان نفت مسجدســلیمان است .اصفهانیها که
در بازی قبل  1-2مغلوب فوالد شــدند و با  25امتیاز

در رده دوازدهــم قــرار دارنــد ،ایــن هفتــه بایــد برابر
یک تیم خوزســتانی دیگر قرار بگیرند .شاگردان لوکا
بوناچیــچ همچنان خطر ســقوط را حــس میکنند و
اصــاً نمی خواهند ایــن اتفاق برای تیمشــان که در
تمــام ادوار لیــگ برتر حضور داشــته رخ دهد و برای
همین تنها به پیروزی میاندیشــند .از ســویی ،نفت
هــم تیمی اســت کــه در این فصل کمتر بــه حریفان
خود باج داده اســت .شــاگردان مهــدی تارتار تنها 4
شکســت در کارنامــه خود دارند و البته با  15تســاوی
از این حیث رکورددار هســتند .مسجدسلیمانیها با
 33امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند.
ëëسایپا – ماشینسازی؛ فانوس به دستها
ســایپا و ماشــین ســازی هم که از ســاعت 20:45
در ورزشــگاه شــهید دســتگردی تهران برابر هم قرار
میگیرنــد ،تیمهایی هســتند کــه هنوز از بقــای خود
در لیــگ برتر مطمئن نشــدهاند .شــاگردان ابراهیم
صادقــی در بــازی قبل برابر شــاهین به تســاوی 1-1
دســت یافتند تا پنجمین مســاوی پی در پــی خود را
کســب کرده باشــند و با  24امتیــاز در رده چهاردهم
قــرار بگیرنــد .ایــن یعنــی خطر ســقوط بیــخ گوش
نارنجــی پوشــان اســت .در ســمت مقابــل ،ماشــین
ســازی هم کــه در دیدار قبلی خــود  1-2مغلوب گل
گهر شــد ،با  27امتیاز دهم است ولی تیمهای دیگر
در پاییــن جــدول این شــانس را دارند تا بــه این تیم

سود  ۳۵هزار دالری فدراسیون از انتقال بیرانوند به آنتورپ

علیرضــا بیرانونــد روز سهشــنبه در تمرینــات تیــم آنتــورپ
بلژیک حضور پیدا کرد تا رســماً بازیکن این تیم باشــد .باشگاه
پرســپولیس با طرف بلژیکی برای انتقال بیرانوند با مبلغ ۷۰۰
هزار دالر به توافق رســیده بود و قرار شــده بود که قسط آخرین
انتقال بعد از انتقال نهایی بیرانوند و رســمی شدن قراردادش
به پرســپولیس داده شود که مبلغ قسط آخر  ۵۵۰هزار دالر بود

این بازیکن  27ساله به سؤالی مبنی بر اینکه حاال
دوســت دارد باز هــم وینگر بازی کند یا تغییر پســت
بدهد و مهاجم شود؟ پاســخ داد« :همچنان دوست
دارم در پســت وینگــر بــازی کنم .چون دوســت دارم
در خدمــت تیم باشــم و فقط قصدم گلزنی نیســت.
خانم شهبازی ســرمربی مان هم نظرش این بود که
در همین پســت بازی کنم .ضمن اینکه دوست دارم
در زمین جنگنده باشــم و برای همین میخواهم در
بازیها در دفاع هم شرکت کنم».
خرمــی با اشــاره به وضعیت قــراردادش با وچان
گفت« :رقم قراردادم را نمیتوانم بگویم ولی خیلی
پائیــن اســت و قابــل مقایســه بــا بازیکنــان تیمهــای
آقایان نیست .متأسفانه به بانوان توجه نمیشود .ما
برای خریدن یک اســتوک حرفهای باید  5 ،6میلیون
هزینــه کنیم ولی در وچان آقــای دکتر مفاخری مدیر
تیــم خیلــی برایمــان زحمــت کشــیده و خودشــان
هزینههای تیم را پرداخت کردند».
او کــه اهل پارسآباد اردبیل اســت ،از اینکه مانند
هم اســتانی مشــهورش علی دایی توانســته به عنوان
بهتریــن گلــزن خــود را مطــرح کنــد ،چنین واکنشــی
داشــت« :آقــای دایــی کــه بــرای خیلــی از بازیکنــان
اســطوره اســت و افتخار میکنم که همشــهری ایشان
هســتم و میتوانــم مثل او گلزنــی کنــم .البته کریس
رونالدو را هم به عنوان یک الگو همیشه مد نظر دارم.
چون خیلی سختکوش است و زحمت میکشد».

استارت تیم ملی جوانان با پرویز مظلومی

جنگهایی برای آسیا و بقا

رضاوند :رفتن استراماچونی از استقالل طبیعی نبود

سیدجالل :هرگز  4و  6نشان نخواهم داد

تیمو ورنر در حالی به چلســی پیوسته
که یورگن کلوپ ســرمربی لیورپول به
دردســرهای جذب او در زمان شــیوع
ویروس بــا  54میلیون یــورو صحبت
کرده ولــی این روزنامه معتقد اســت
کلوپ نتوانسته لیورپول را برای جذب
ایــن بازیکــن آلمانی توجیــه کند و در
تیتر یک خود آن را به «جابه جایی در
تاریکی» تشبیه کرده است.

سمیه خرمی،خانم گل لیگ برتر فوتبال زنان در گفتوگو با «ایران»:

زمان اهدای جام پرسپولیس بدون هواداران

ســیدجالل حســینی ،کاپیتان پرســپولیس کــه اخیراً هشــتمین قهرمانی
خــود در لیــگ برتــر را به دســت آورد ،در این بــاره به ورزش ســه گفت:
«خدا به من کمک کرد که افتخار نصیبم شد که در کنار بازیکنانی بازی
کنــم که برای قهرمانی میجنگند و فکر میکنم بعدها میشــود درباره
این افتخارات صحبت کرد .البته هرگز فکر نمیکردم به جایی برسم که
 8قهرمانی داشته باشم .آن سالی که با سایپا قهرمان شدیم ،بعد رفتم
ســپاهان و توانســتیم قهرمانی به دست بیاوریم .شــما باید برنامهریزی
کنید و تالش کنید و بتوانید موفق شوید».
او بــه شــایعه خداحافظــی و صحبتهــای
یحیــی گلمحمدی در این باره چنین واکنشــی
داشــت« :آقا یحیی خــودش بازیکن بزرگی بود
و چند ســال اســت کــه در ســطح اول مربیگری
میکند .شما تا یک جایی برای فوتبال تصمیم
میگیریــد و بعــد فوتبــال برایتــان تصمیــم
میگیــرد .االن مــن وظیفــهام ایــن اســت کــه
تمریــن کنم و کنار بازیکنان باشــم و تا جایی که
میتوانم ،تالش کنم و ببینم چه میشود».
کاپیتان پرســپولیس درباره ماجرای درخواست
همتیمیهایــش بــرای کریخوانــی بــا پیراهن
شــماره  4او و عــدم انجام ایــن کار گفت« :کریخوانی برای تماشــاگران
و هواداران اســت؛ آن هم کری باید در شــرایطی باشــد که از ادب خارج
نشود .البته شخصاً عالقهای به کریخوانی و نشان دادن  6و  4ندارم».
حسینی درباره جدایی پر سر و صدای استراماچونی از استقالل و قیاس
او با برانکو چنین نظر داد« :خیلی تفاوت میان این دو ســرمربی اســت؛
آقــای اســتراماچونی بار اول که پول نگرفت ،ایــران را ترک کرد اما آقای
برانکو ســه بار نامه زد و یکســال طول کشــید تا بتواند پولــش را بگیرد.
آقای برانکو پرسپولیس را دوست داشته و دارد و رابطه بسیار خوبی هم
با طرفداران تیم ما دارد و برای هر موفقیتی به تیم ما تبریک میگوید».

سان اسپورت (انگلیس)

برسند .بدشانســی سبزپوشــان تبریزی این است که
هومن افاضلی ســرمربی جدیدشــان بــه کرونا مبتال
شــده و در تمرینات ماشین ســازی حضور ندارد و در
این مسابقه هم روی نیمکت این تیم غایب خواهد
بود و این موضوع کار آنها را سخت تر کرده است.
ëëصنعت نفت آبادان  -شهرخودرو؛ رؤیای آسیا
از ساعت  21هم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه
تختی این شــهر میزبان شهرخودرو است .برزیلیها
کــه بــا  37امتیــاز در رده هفتم قرار دارنــد ،هنوز هم
شــانس کمی برای کسب ســهمیه دارند ولی مشکل
اینجاست که شــاگردان بهنام سراج در  4بازی قبلی
خــود بردی نداشــته اند .ایــن تیم در بــازی قبل 0-1
مغلوب ســپاهان شــد و تنهــا پیروزی در ایــن بازی و
دیدارهای آینده میتواند به آنها کمک کند .از سویی،
شهرخودرو که ســودای دومین حضور پیاپی در آسیا
را در ســر میپروراند ،میخواهد پیروز شود تا شانس
خــود را حفظ کند .مشــهدیها بــا  43امتیــاز در رده
پنجــم قرار دارند و ســهراب بختیاری زاده ســرمربی
خوزستانی و جدید شــهرخودرو امیدوار است بتواند
اولیــن برد خود را جشــن بگیرد .ایــن دو تیم تاکنون
 7بــار با هم دیــدار کرده اند که  3پیــروزی برای تیم
مشهدی 2 ،برد برای تیم آبادانی و  2تساوی حاصل
آن بوده است .نفت در بازی رفت  0-1شهرخودرو را
در مشهد شکست داد.

امــا دلیل اینکه باشــگاه پرســپولیس  ۳۵هزار دالر کمتــر از این
مبلغ قرارداد دریافت میکند چیست؟ به گزارش ایرنا ،در زمان
انتقال علیرضا بیرانوند از نفت تهران به پرسپولیس توافقنامه
دو بین دو باشــگاه امضا میشــود کــه با توجه بــه آن توافقنامه
مبلغ  ۵درصد از انتقال خارجی بیرانوند از پرســپولیس به یک
تیم خارجی به نفت تهران میرسید که این مبلغ  ۳۵هزار دالر

اولین تمرین تیم ملی فوتبال جوانان پس از اعالم نتایج تســت کرونای این تیم
از ســاعت  ٩:٣٠صبح دیروز زیر نظر پرویز مظلومى آغاز شــد .این اردو به مدت
 ۱۳روز در جریان است و بعد از استراحتی کوتاه اردوی بعدی شروع خواهد شد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،مهدى محمدنبى دبیرکل فدراسیون فوتبال
هــم در پایــان تمریــن دیروز با حضــور در جمع اعضاى تیم خطــاب به بازیکنان
گفت« :شما فرصت بسیار خوب و مهمى به دست آوردید و بین دهها هزار جوان
توانستید پیراهن تیم ملى را بر تن کنید .باید در کنار فوتبال تحصیالت خودتان را
هم دنبال کنید و براى رســیدن به موفقیت ،کامالً
حرفــهاى باشــید .یک ورزشــکار ملــى ،فاکتورهاى
ویــژهاى دارد و وقتى ایــن پیراهن را بر تن مىکند،
ســفیر جمهورى اســامى ایــران اســت .امیدوارم
بــا هدایــت کادرفنــى و اســتفاده از تجــارب آقــاى
مظلومــى در ایــن مســیر موفــق باشــید ».پرویــز
مظلومی در حاشــیه این جلســه تمرینی با تشــکر
از باشــگاههای مختلــف بــرای همــکاری بــا تیــم
ملی خاطرنشــان کــرد« :در ایــن اردو  3بازیکن از
باشگاههای ملوان و ذوب آهن را در اختیار نداریم
که به علت فشــردگی مسابقات و نیازمندی باشگاه دیرتر به ما ملحق میشوند.
ما هم نهایت همکاری با باشگاهها را داریم و شرایطشان را درک میکنیم».
ســرمربی تیم ملی جوانان با اشــاره بــه محدودیت زمانی برای آمادهســازی
تیمــش بــا وجود شــیوع کرونا ،گفت« :زمــان اندکی تــا مهرماه ،موعــد برگزاری
مســابقات نهایی آســیا وقت داریــم و با وجود کرونــا باید بازیهــای تدارکاتی را
برگزار کنیم تا به شــناخت الزم از تیم برســیم .دوســت دارم تیــم بهطور مرتب
در بازیهــای تدارکاتــی بــازی کنــد و نقاط قــوت و ضعــف این تیم را بشناســم.
فدراســیون در ایــن زمینــه همــکاری الزم را داشــته و انشــاءاهلل اردوی خوبــی
خواهیم داشــت .فعالً از بازیکنان ســابق و حاضر در مرحله مقدماتی اســتفاده
میکنیم و اگر کســی توانمندی حضور در این جمع را داشــته باشد ،به ما اضافه
خواهــد شــد ».گفتنی اســت ،تیــم ملی جوانــان از اواخر مهــر تا اواســط آبان در
مســابقات قهرمانی آســیا به میزبانی ازبکستان شــرکت میکند که  4تیم حاضر
در مرحله نیمه نهایی ،مجوز حضور در جام جهانی  ۲۰۲۱را به دست میآورند.

زمان دیدارهای تیم ملی در مقدماتی جام جهانی قطر

پــس از ماههــا بالتکلیفی ،برنامــه بازیهای معوقــه از مرحلــه دوم مقدماتی جام
جهانــی در قــاره آســیا اعــام شــد و تیم ملــی طبــق پیشبینیهــا ،در مهــر و آبان
سالجاری چهار دیدار سرنوشتساز خود را برگزار میکند که به احتمال زیاد بدون
حضور تماشــاگران خواهد بود .بنابر اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا ،بازی ایران -
هنگ کنگ (پنجشنبه  ۱۷مهر) ،کامبوج  -ایران (سهشنبه  ۲۲مهر) ،ایران  -بحرین
(پنجشنبه  ۲۲آبان) و ایران  -عراق (سهشنبه  ۲۷آبان) برگزار خواهد شد .تیم ملی
در مهرماه دو دیدار آسان خود را ابتدا برگزار خواهد کرد و در ادامه در ماه آبان در دو
دیدار حساس برابر بحرین و عراق قرار میگیرد و در صورتی که شرایط کنترل کرونا
تا آن زمان بهبود پیدا کند ،تیم ملی باید در ورزشگاه خالی آزادی میزبان باشد.

اســت .با توجه به اینکه باشگاه نفت تهران دیگر وجود خارجی
نــدارد این مبلغ حق ترانســفر خارجی بیرانونــد طبق قانون به
فدراســیون فوتبال میرسد .مصطفی سلیمانی ،وکیل علیرضا
بیرانونــد به ایرنا ،گفــت 35« :هزار دالر با توجــه به اینکه دیگر
باشــگاه نفت تهــران فعالیــت نمیکند بــه فدراســیون فوتبال
میرسد و از نظر قانونی این موضوع کامالً درست است».

