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دبیر :جمعیت آماری کشتی بسیار پایین آمده است

فرار رئال از شکست با دعوای بنزما در رختکن!

شماره یک های تسخیرناپذیر

حامد جیــرودی  /دروازه بانها بازیکنان
متفاوتــی در فوتبال به شــمار میروند؛
بازیکنانــی کــه هــم رنگ لباسشــان با
دیگــر هم تیمیهایشــان فرق میکند
و هــم اجازه دارنــد که توپ را با دســت
لمــس کنند .اما گلرها به غیــر از این دو
ویژگی قانونی ،خصوصیات دیگری هم
معموالً دارند که میتواند آنها را نسبت
به سایر بازیکنان متمایز کند .در فوتبال
ایــران هــم دروازهبانهایــی بودهاند که
ویژگیهــای فنــی و رفتاریشــان آنها را
از سایر اسالف خود متمایز کرده است؛
بازیکنانــی کــه ســرآمد آنهــا زنــده یــاد
ناصــر حجــازی و احمدرضا عابــدزاده
بودنــد .حــاال هــم دروازه بانهایــی
در فوتبــال ایــران هســتند کــه تقریبــاً با
بقیــه فــرق دارنــد اما هــر کــدام روزگار
متفاوتی را تجربــه میکنند .یکی از این
دروازهبانها سیدمهدی رحمتی است
که فصل گذشــته در شــهر خودرو بازی
کرد اما حــاال بدون گذرانــدن دورههای
مربیگری ،قرار است بهعنوان سرمربی
روی نیمکــت ایــن تیــم بنشــیند .دلیل
ایــن انتخاب هــم کاریزمــای رحمتی و
قدرت اوست که در دوران بازیگری هم
او را بهعنــوان یــک گلــر متمایــز مطرح
کــرده بــود .در ایــن گــزارش به بررســی
عملکــرد دروازه بانهــای تیــم ملــی،
اســتقالل و پرســپولیس پرداخته شــده
که عملکردشــان بیش از سایرین مورد
توجه هواداران فوتبال ایران قرار دارد.
ëëروزگار سخت بیرو
علیرضــا بیرانونــد کــه در لیــگ
نوزدهــم در  14بــازی  1260دقیقــه بــه
میــدان رفــت 6 ،کلین شــیت داشــت و
 10گل هــم دریافــت کــرد ،آخریــن بــار
در هفتــه بیســت و دوم لیگ قبــل و در
بازی مقابل پیکان برای پرســپولیس به
میدان رفــت و یک بار هم دروازهاش از

علیرضا بیرانوند

روی نقطه پنالتی باز شد .اما او هنوز در
ترکیب تیم جدیدش آنتورپ به میدان
نرفته است .بیرو در هفت بازی این تیم
بلژیکی روی نیمکــت ذخیرهها حضور
داشــته و در بــازی آخر این تیــم هم در
لیســت آنتورپ حضور نداشت .دروازه
بــان  28ســاله اصلی تیم ملــی در جام
جهانی  2018روســیه و جــام ملتهای
 2019امــارات کــه  40بــازی ملــی دارد،
در لیســت اعالم شــده از ســوی دراگان
اسکوچیچ هم بهدلیل مصدومیت قرار
نداشت تا روزگار سختی را بهعنوان یک
گلر لژیونر سپری کند .اما با این وجود به
نظر میرسد دوباره به تیم ملی دعوت
شود.
ëëنیازمند ،گلر جدید تیم ملی
جانشــین بیــرو در تیــم ملــی در
بازی دوســتانه با ازبکســتان که  1-2به
ســود ایــران به پایان رســید ،ســید پیام
نیازمنــد بود که اولین بازی ملی اش را
تجربه میکرد .این دروازه بان سپاهان
نخســتینبار در اردوی قطــر پیــش از
جــام ملتهای آســیای امــارات ۲۰۱۹
بــه تیمملــی دعوت شــد و توانســت با

سیدپیام نیازمند

قــرار گرفتن در لیســت پایانی کارلوس
کیروش بهعنوان یکی از  3دروازهبان
ایــران در این رقابتها انتخاب شــود و
در لیــگ نوزدهــم رکوردی خــوب را از
خود به ثبت رســاند .این گلر  25ســاله
پــس از گلی کــه دقیقه  ۴هفته بیســت
ونهــم لیــگ هجدهــم مقابــل پدیــده
دریافــت کــرد ،تــا پایــان هفته هشــتم
لیــگ نوزدهــم دروازه خــود را بســته
نــگاه داشــت و ســپس بــا ثبــت رکورد
 ۹۴۰دقیقــه گلنخــوردن متوالــی از
کنــار نامهــای بزرگی چــون احمدرضا
عابــدزاده ،ناصــر حجــازی ،بهــرام
مــودت ،آرمنــاک پطروســیان و ســید
حســین حســینی گذشــت و رکــورددار
گلنخــوردن در لیــگ فوتبــال مــردان
ایــران شــد .او در لیگ نوزدهــم در 29
بــازی  2610دقیقــه بــرای ســپاهان بــه
میدان رفت 16 ،کلین شــیت داشــت و
 15گل هم دریافت کرد.
ëëلک؛ بهترین دروازه بان غرب آسیا
پرســپولیس پس از اینکــه در غیاب
بیرانونــد ،دروازه خــود را بــه بوژیــدار
رادوشــوویچ ســپرد ،قبــل از رفتــن بــه

حامد لک

لیگ قطــر برای ادامه حضــور خود در
لیگ قهرمانان آسیا ،حامد لک دروازه
بــان فصل گذشــته ماشینســازی را به
خدمــت گرفت .لک که به عشــق علی
کریمــی ،شــماره  8را بــه شــماره یــک
اضافه کرده تا شــماره  81سرخپوشــان
باشــد ،در دوحــه عملکــردی خیــره
کننده داشــت و با درخشش خود یکی
از عوامــل اصلی ایــن تیم برای صعود
بــه فینــال بــود .او در  7بــازی 5 ،کلین
شــیت داشــت و تنهــا در  2بــازی آن
هــم از روی نقطــه پنالتــی دروازهاش
باز شــد .او در بــازی نیمه نهایی مقابل
النصــر عربســتان ،پنالتــی مایکــون
مدافــع این تیم را مهار کرد تا ســرخها
به بــازی فینــال صعــود کننــد .لک در
نظرســنجی اخیر ســایت کنفدراسیون
فوتبــال آســیا بهعنوان بهتریــن دروازه
بــان منطقــه غــرب ایــن قــاره انتخاب
شــد تا بــه این ترتیــب یکــی از بهترین
روزهــای فوتبــال خــود را ســپری کند و
خیــال پرسپولیســیها را از خط دروازه
راحــت کنــد .این گلــر  29ســاله ،فصل
گذشــته در  26بــازی  2340دقیقــه

محمدرشید مظاهری

بــرای ماشینســازی بــه میــدان رفت،
 8کلیــن شــیت داشــت و  31گل هــم
دریافت کرد ولی با درخششــی که حاال
داشته ممکن اســت ملی پوش شود و
بازیهای ملی اش از  3بازی عبور کند.
ëëمظاهری در چالش جدید
دروازه بــان دیگر تیم ملــی که برای
بازی با ازبکســتان به اردو دعوت شــده
بــود ،محمدرشــید مظاهــری بــود .گلر
فعلــی اســتقالل کــه پــس از جدایــی
پــر حاشــیهاش از تراکتــور ،بــه علــت
بســته بــودن پنجــره نقــل و انتقاالتــی
آبــی پوشــان ،نتوانســت در بازیهــای
ایــن تیــم در لیــگ قهرمانــان آســیا به
میــدان بــرود .البته پرونــده مظاهری و
تراکتــور بــه نفع این بازیکن تمام شــده
ولــی کشــمکشهای او و تیم ســابقش
همچنــان ادامه دارد .این گلر  31ســاله
فصــل قبــل در  29بــازی لیــگ 2610
دقیقه برای تراکتــور به میدان رفت ،در
 14بــازی کلین شــیت داشــت و  23گل
هم دریافت کــرد .او این فصل احتماالً
گلر اصلی اســتقالل است و باید با سید
حسین حسینی برای حضور در ترکیب

رسولپناه :طلب برانکو به صورت کامل تسویه شد

الیحه  50صفحهای برای دفاع از آل کثیر
گــروه ورزش  /در روزهای اخیر شــایعات
زیــادی پیرامــون مدیرعامــل آینــده
ســرخها وجــود داشــت و برخــی از
هــواداران پرســپولیس نیــز نســبت بــه
بازگشــت حمیدرضــا گرشاســبی نظــر
مثبت نشــان دادند .گرشاســبی دو ســال
پیش بــه خاطر قانــون منع بــه کارگیری
بازنشســتگان کنــار رفــت امــا هــواداران
تصــور میکردنــد بــا اســتناد بــه برخــی
تبصرههــا ،او میتواند به فوتبال برگردد.
اما احمد راستینه عضو کمیسیون ورزش
مجلــس گفــت« :براســاس قانــون منع
بکارگیــری بازنشســتگان ،آقایــان بایــد
متوجه باشــند کــه این امر خــاف قانون
اســت و وزارت ورزش فعــاً بــر اســاس
ایــن قانون حــق چنیــن تصمیمگیری را
ندارنــد ».او همچنیــن هرگونــه دخالت
و حمایــت از فــرد خــاص بــرای تصدی
پســت مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس
را رد کــرد و آن را «دور ازشــأن مجلــس»
دانســت .همچنین صبح روز چهارشنبه
یــک رســانه از انتخــاب قریــب الوقــوع
علــی اکبــر طاهــری بهعنوان سرپرســت
باشــگاه خبر داد اما یکی از مدیران ارشد
وزارت ورزش و جوانــان مدعــی شــد تــا
سهشنبه شب که با مســعود سلطانیفر
دربــاره پرســپولیس صحبــت میکــرده،
هیــچ نامــی از طاهــری یــا ســایر افــراد
مطرح نبوده اســت چرا کــه طاهری هم
بازنشســته اســت و نمیتواند در ســمت
مدیرعاملــی پرســپولیس مشــغول بــه
کار شــود .عالوه بر این ابراهیم شــکوری،
بازیکن ســابق تیــم فوتبال پرســپولیس
و دبیــرکل ســابق فدراســیون فوتبــال
هــم یکــی از گزینههــای مدیرعاملــی
ســرخها اســت .او در مصاحبــه ای در
ایــن خصــوص گفــت« :در حــال حاضر

امروز مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب میشود

بــــرش

دیدارهــای شــب نخســت هفتــه دوم مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانــان اروپا
سهشنبه شب پیگیری شد که در گروه  Aبایرن مونیخ ،مدافع عنوان قهرمانی
رقابتها که میهمان لکوموتیو بود ،میزبان روس خود را  1-2شکســت داد و
با  6امتیاز ،در صدر جدول قرار گرفت .بایرنی ها زیر نظر هانسی فلیک 10
بار به میدان رفتهاند و  10پیروزی کســب کردهاند .اتلتیکومادرید میهمان
خــود ســالزبورگ را  2 - 3از پیشرو برداشــت .در گروه  Bاینتــر در اوکراین به
مصاف شــاختار دونتسک رفت و به تســاوی بدون گل رسید .رئال مادرید در
خانه بورسیا مونشنگالدباخ در حالی که تا دقیقه  87بازی با  2گل از میزبان
خود عقب بود ،در نهایت این شکست را با تساوی  2-2عوض کرد .مارکوس
تورام پسر لیلیان تورام ستاره سابق تیم ملی فرانسه هر  2گل مونشنگالدباخ
را به ثمر رســاند و در ادامه کریم بنزما و کاســمیرو برای شــاگردان زینالدین
زیدان گلزنی کردند تا کهکشانیها از دومین باخت متوالی در اروپا نجات پیدا
کنند .به گزارش تلهفوت ،بنزما بین  2نیمه این بازی در بحث با فرالند مندی
بازیکن رئال شدیداًاز عملکرد وینیسیوس مهاجم این تیم انتقاد کرد و گفت:
«وینیسیوس هر کار که دلش میخواهد انجام میدهد .با او بازی نکن برادر،
او ضد ما بازی میکند ».بحثی که اثر زیادی هم گذاشــت و پاسهای مندی
بیشــتر به بنزما ختم شــد و وینیســیوس هم دقیقه  70با ادن آزارد تعویض
شد .در گروه  Cمنچسترسیتی به آسانی میزبان فرانسویاش المپیک مارسی
ش رو برداشــت .در گــروه  Dهم لیورپول  0-2میهمان دانمارکی
را  0-3از پی 
خود تیم میتلند را شکست داد .دیگو جوتا بازیکن  18ساله و پرتغالی که در
ابتــدای این فصل به لیورپول پیوســت موفق شــد ،گل اول تیم یورگن کلوپ
را در این بازی به ثمر رســاند موفق شــد گل شــماره  10هزار باشــگاه لیورپول
در تمامی مســابقات این تیم در تاریخ را به ثمر برساند تا رکوردی ویژه را در
اختیار داشته باشد .گل دوم لیورپول را هم محمد صالح از روی نقطه پنالتی
زد .در دیگر بازی این گروه مصاف خانگی آتاالنتا با آژاکس  2-2مساوی شد.

جــوزپ ماریــا بارتومئــو رئیس باشــگاه
بارسلونا که انتقادهای زیادی از او وجود
داشــت ،ســرانجام مجبور شد از سمت
خــود کنــار بــرود و خــودش و اعضــای
هیأت مدیره این باشگاه استعفا دهند.
اتفاقــی کــه قابــل پیشبینی بــود و این
روزنامه نزدیک به کاتاالنها هم با تیتر
تند «بارتومئو در یک دســتمال کاغذی
پرت شد» به آن پرداخت.

اینتــر در دومیــن بــازیاش در لیــگ
قهرمانــان هــم پیــروز نشــد و مقابــل
شاختار دونتســک به تساوی بدون گل
رســید .نراتــزوری حــاال بایــد در دیــدار
بعــدی خــود برابــر رئــال مادریــد قرار
بگیــرد کــه با بورســیا مونشــن گالدباخ
 2-2مســاوی کرد و این روزنامه هم در
این شــرایط تیتر «کونته ،حاال زیدان را
ببر» را روی جلد خود برده است.

فابینیو هم که جانشین ویرجیل فاندایک
در دفــاع لیورپول شــده بود هــم در دیدار
مقابــل میتیلند در لیــگ قهرمانــان اروپا
که با پیروزی  0-2لیورپول به پایان رســید،
مصدوم شــد تا یورگن کلوپ در وضعیت
بــدی قــرار بگیــرد .ایــن روزنامــه هــم بــا
تلفیق نام فابینیو و کلمه  OWبه معنای
افسوس ،تیتر « »FABINOWرا برای این
موضوع انتخاب کرده است.

مهــدی علینژاد  ،معاون وزیــر ورزش و جوانان درباره اســتعفای مهدی
رسولپناه ،سرپرست باشگاه پرسپولیس اظهار کرد« :هرچهارعضوهیأت
مدیــره باشــگاه پرســپولیس کمــاکان حضــور دارنــد و بــا اســتعفای
هیچکدامشــان در هیأت مدیره موافقت نشده است .سرپرست باشگاه از
سرپرستی استعفا داده که روز پنجشنبه هیأت مدیره جلسه خواهد داشت
و درباره استعفای سرپرست و انتخاب مدیرعامل تصمیمگیری میکند.
دراین جلسه همه اعضا حضور خواهند داشت».

از وزارت ورزش تماســی بــا مــن گرفتــه
نشــده و این که میگویند گزینه اصلی ما
هستیم یا نیستیم را نمیدانم ».قهرمان
لیــگ برتر و فینالیســت لیــگ قهرمانان
آســیا مدیرعامــل نــدارد و ایــن در حالی
است که سرخها با پروندههایی همچون
محرومیت عیسی آلکثیر مواجه هستند
که روز گذشــته امیرســاعد وکیــل ،در این
خصــوص گفــت« :در همــان زمــان کــه
کمیتــه انضباطــی کنفدراســیون فوتبال
آسیا قصد داشت درباره این پرونده رأی
خود را صادر کند توضیحات الزم درباره
این اقــدام صورت گرفــت و حتی عنوان

شــد کــه ایــن بازیکــن در تیمهــای قبلی
خــود هم چنین خوشــحالی گلــی انجام
داده بــود .تفســیری کــه از ایــن پرونــده
میشــود باید رویکرد متفاوتی نسبت به
پروندههای مشابه که مسائل نژادپرستی
را در بــر میگیرد داشــته باشــد .ما الیحه
حقوقــی خیلی قوی را ارائــه کردیم .رأی
صــادره  9صفحــه بــود امــا الیحــه ما 26
صفحه بــود که باید پیوســتها را هم به
آن اضافــه کــرد کــه فکــر میکنــم باالی
 ۵۰صفحــه الیحــه دفاعی فرســتادیم و
از ابعــاد گوناگــون این مســأله را بررســی
کردیــم .به هواداران امیــدواری میدهم

امیر عابدزاده

اصلی رقابت کند .مظاهری هم  3بازی
ملی دارد و باید دید در ادامه مسیر خود
چه شرایطی را طی میکند؟
ëëدرخشش عابدزاده در پرتغال
دیگر دروازه بان تیم ملی در اردوی
ازبکســتان هــم امیــر عابــدزاده بــود.
فرزنــد «عقــاب آســیا» کــه چهارمیــن
فصــل حضــور خــود در ماریتیمــو را
ســپری میکنــد ،ایــن روزهــا عملکــرد
بســیار خوبــی داشــته و حتــی بــا اینکه
تیمــش در مقابــل موریرنســی 1-2
بازنــده شــد ،بهتریــن بازیکــن تیمش
لقــب گرفــت کــه بــا واکنشهــای خود
مانع از باز شدن بیشتر دروازهاش شد.
عابدزاده در بازی با پورتو هم توانست
پنالتی دقیقــه  88الکس تلس را مهار
کند که باعث پیروزی  2-3تیمش شد
و بازتــاب زیادی داشــت .این گلر که 3
بازی ملی دارد و در جام جهانی 2018
روســیه هــم یکــی از دروازه بانهــای
ایــران بــود ،در ایــن فصــل گلــر اصلی
ماریتیمو بوده و در  5بازی  450دقیقه
بازی کــرده و بدون کلین شــیت 9 ،گل
دریافت کرده است.

احضار معاون باشگاه لیگ برتری به نهاد نظارتی

که انشاءاهلل آل کثیر بتواند در فینال لیگ
قهرمانان آســیا حضور داشــته باشــد اما
بایــد این امیدواری در فضــای واقعبینی
صــورت بگیــرد ».همچنین روز گذشــته
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با حضور
در مرکــز ایفمــارک تســتهای پزشــکی
مربــوط بــه حضــور در رقابتهــای لیگ
برتر را انجام دادند .با تصمیم کادر فنی
سرخپوشــان روز چهارشــنبه اســتراحت
کردنــد و از امــروز (پنجشــنبه) تمرینات
خود را پیگیری میکنند.
طلب برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی
ســابق باشــگاه پرســپولیس هــم یکــی
از چالشهــای اخیــر ایــن باشــگاه بود
کــه مهــدی رســولپناه ،سرپرســت
مســتعفی پرســپولیس دربــاره آخرین
وضعیــت پرونــده برانکــو اظهــار کرد:
«بــا پرداخــت  101هــزار یــوروی دیگــر
مطالبات برانکو ایوانکوویچ از باشــگاه
پرســپولیس بــه صــورت کامل تســویه
شــد .خدا را شــکر میکنم کــه در پایان
کارسرپرســتی باشــگاه پرســپولیس به
قولی که بــه هواداران دادم عمل کرده
و پــول طلــب برانکــو به صــورت کامل
پرداخت شــد .جــا دارد ازهمه اعضای
محترم هیــأت مدیره باشــگاه ،کارگزار
پرســپولیس و همه کســانی کــه در این
راســتا کمک کردند هم تشــکرکنم چرا
کــه در وضعیــت کنونــی و گرانــی ارز
خارجــی ،تأمین این پول واقعاً دشــوار
و ســخت بود .در کنار مطالبات برانکو،
پــول طلــب دســتیاران برانکــو هــم به
صــورت کامــل پرداخت شــد و دیگر از
این ناحیه جــای نگرانی وجــود ندارد.
انشــاءاهلل بــزودی پنجره بســته شــده
نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس هم
باز خواهد شد».

اخبــــار

علیرضــا دبیــر ،رئیــس فدراســیون کشــتی سهشــنبه شــب بــا محمدمهدی
فروردیــن ،رئیــس فراکســیون ورزش و همکارانش دیــدار کرد .در ایــن دیدار
رئیس فدراسیون کشتی گزارش کاملی از مشکالت کشتی کشور از جمله موارد
مالی ،برپایی اردوهای تیمهای ملی در شرایط قرنطینه ،برگزاری مسابقات و
تمرینات و همچنین نحوه آمادهسازی تیمهای ملی برای حضور در المپیک
توکیو ارائه داد .رئیس فدراسیون کشتی از نمایندگان حاضر در جلسه خواست
تــا نهایــت تالش خود را به جهت حل مشــکالت این رشــته ملــی ،مذهبی و
سنتی بعمل آورند .وی گفت« :جمعیت آماری کشتی در کشور بسیار پایین
آمده اســت و اگر فکری به حال این مســأله نشود ،قطعاً در آینده دیگر شاهد
افتخارآفرینیهای این ورزش نخواهیم بود .فروردین هم گفت« :وقتی رشته
ورزشی مانند کشتی بیشترین سهمیه حضور در المپیک را کسب میکند ،باید
مورد حمایت مسئوالن و نهادهای مختلف قرار بگیرد».

گزارش

کمیتــه اخالق فدراســیون فوتبال سهشــنبه با دســتور موقت ســعید آذری را
بــه دلیــل نقض قوانیــن و مقــررات از فعالیــت در فوتبــال محروم کــرد .این
مدیرعامل فوالد درخصوص محرومیت خود گفت« :گفتند من مرداد علیه
فدراســیون مصاحبه کردم و گفته بودم تا زمانی که تاج در فدراسیون فوتبال
بوده ،این فدراسیون مقداری نظم و انضباط داشته اما حاال با بالتکلیفی همان
یک ذره نظم و انضباط را هم ندارد و دچار سردرگمی شده .به من گفتند که
این صحبت مصداق تشــویش اذهان عمومی اســت .درواقع بــرای انتقاد از
فدراسیون فوتبال محروم شدهام .از چه زمانی اعتراض کردن تشویش اذهان
عمومی است؟ آن هم اعتراضی که برای گرفتن حق جامعه فوتبال است؟»
در این میان ،علی کریمی کاپیتان ســابق تیم ملی و پرسپولیس هم با انتشار
پســتی در صفحه رســمی خود به این موضوع واکنش نشــان داد و با دفاع از
ســعید آذری نوشــت« :برای حرف حق زدن ،این و اونو محروم میکنید .کی
یکی پیدا میشــه شــماها رو به خاطر ظلمتون به فوتبال محروم کنه؟» فرهاد
مجیدی ،ســرمربی ســابق اســتقالل هم خطــاب بــه آذری در اســتوری خود
نوشت« :فوتبالی که در محاصره مشتی دالل و کالهبردار و نایلون فروش قرار
گرفته ،جای شما نیست ».جواد نکونام ،سرمربی فوالد هم پستی در صفحه
اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشــت« :این روزها و این رأیها میگذرد آقای
آذری عزیــز .رأی عادالنه هم همان اســت که مــردم میدهند .مردمی که در
اهواز و اصفهان و قائمشهر و هر جا که بودهاید ،شهادت میدهند اگر فوتبال
مملکت چند مدیر دیگر مثل شما داشت ،حال و روزش این نبود ».بازیکنان
فوالد هم با پســت «ما همه آذری هســتیم» به حمایت از او پرداختند و علی
محمدی ،مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان هم خواســتار افزایش روحیه
نقدپذیری مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شد.
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«ایران» عملکرد دروازه بانهای مطرح لیگ و تیم ملی را بررسی میکند

اخبــــار

انتقاد کریمی ،مجیدی و نکونام از محرومیت آذری
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اسپورت (اسپانیا)

علی کریمی به اف سی قطر پیوست

یکی از نکاتی که اســتقاللیها در چند وقت اخیر روی آن برای قرار گرفتن در
جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر تأکید داشــتند ،حفظ شیخ دیاباته ،هرویه
میلیچ و علی کریمی بود .دیاباته که به ایران آمده و در تمرینات استقالل هم
شرکتکرد.ازسویدیگر،مسئوالناینباشگاهمدعیهستندمشکالتمیلیچ
هم حل شده و او تا پایان هفته به ایران برمی گردد .اما با این حال ،وضعیت
کریمی همچنان در هالهای از ابهام قرار داشــت .مســئوالن باشــگاه استقالل
بــا اینکه در چند نوبت با مدیر برنامــه او مذاکره کردند اما روند مذاکرات آنها
به بنبســت خورد .به گزارش تســنیم ،با توجه به حساســیت هواداران برای
ماندن کریمی ،مسئوالن این باشگاه به کمک یکی دو هوادار متمول استقالل
رقم پیشنهادی خود را باال بردند اما کریمی درخواستهای دیگری از جمله
پرداخــت پیشقســط قــراردادش را مطرح کرد .با گذشــت زمان ،مســئوالن
اســتقالل بیشتر خواســتههای هافبک فصل گذشــته خود را پذیرفتند و حتی
به توافق رسیدند اما به یکباره کریمی اعالم کرد که با پیشنهاد یک تیم خوب
خارجی روبهرو شــده اســت .در همین رابطه دیروز فارس گزارش داد باشگاه
اف ســی قطر پیشــنهاد چشــمگیری به کریمی ارائه کرده و این باشگاه پس از
اینکه در جذب بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس ناکام ماند ،حاال امیدوار
بــه جذب ســتاره اســتقالل اســت .پــس از این موضوع ســایت قطری اســتاد
الدوحه از توافق قطعی کریمی با اف سی قطر خبر داد .به این ترتیب کریمی
از بین پیشــنهادهای ترکیهای ،ســپاهان و
پرســپولیس که دیروز به طرز عجیبی خبر
پیشــنهادش به ایــن بازیکن مطرح شــد،
قطر را بــرای ادامــه فوتبال خــود انتخاب
کــرد که ناراحتی هواداران اســتقالل را هم
در پی داشــت .گفتنی اســت با اینکه زمان
نقــل و انتقاالت قطر به پایان رســیده ولی
اف ســی قطر  2جای خالی داشت که می
توانســت بــا ســهمیه بازیکن آســیایی و یا
یــک بازیکن خارجی آنهــا را پر کند و برای
همین کریمی را جذب کرده است .این بازیکن امروز راهی قطر می شود تا در
باشگاه جدید خود حضور پیدا کند .گفته می شود پیشنهاد پایه این باشگاه به
کریمی یک میلیون و دویست هزار دالر بوده و تازه با آپشن به باالی یک و نیم
میلیون دالر می رسد .القطر در  5بازی ابتدایی لیگ ستارگان  4شکست و یک
پیروزی داشته و با  3امتیاز قعر نشین جدول است و مطمئنا برای نجات از این
وضعیت کریمی را گرفته است.
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یکی از باشــگاههای لیگ برتری در روزهای اخیر با حواشی زیادی مواجه
شــده اســت .در این میــان یکی از معاونان این باشــگاه بــدون هماهنگی
بــا اعضــای هیأت مدیره اقداماتــی انجام داده که منافــع آن مجموعه را
به خطر انداخته اســت .به گزارش فارس ،انتشــار برخی مطالب مربوط
به این باشــگاه در صفحات مجازی که به نظر میرســد با اهدافی خاص
انجام شــده ،ســبب ناراحتــی اعضای باشــگاه و البته بازیکنــان و اعضای
کادر فنی شده است .در این راستا ،شنیده میشود نهادهای نظارتی با باز
کــردن پرونده مربوط به اقدامات این فــرد ،بزودی وی را احضار خواهند
کرد تا توضیحاتی را درباره این مسائل ارائه بدهد.

انتقاد هواداران از نیمکتنشینی طارمی مقابل المپیاکوس

چرا در پورتو به آقای گل بازی نمیرسد؟

در ادامــه هفتــه دوم لیــگ قهرمانــان اروپــا در گــروه  Cپورتــو کــه مثــل
تمــام مســابقات اخیــرش مهدی طارمــی را جزو نفرات ذخیره داشــت،
از ســاعت  ۲۳:۳۰سهشــنبه شــب در اســتادیوم دو دراگائــو بــه مصــاف
المپیاکــوس یونــان رفت و  0-2به پیروزی رســید .با این حــال طارمی که
پــس از پیوســتن به این تیم در تمام مســابقات حضور تعویضی داشــت
و برابــر منچسترســیتی هــم  13دقیقه در زمین حضور پیــدا کرد ،فرصت
بــازی را مقابل المپیاکوس یونان به دســت نیاورد و تــا پایان جزو نفرات
ذخیــره بود .شــاگردان ســرجیو کنسیســائو در ایــن بازی توســط فابیو ویرا
و ســرجیو اولیویــرا بــه گل دســت یافتنــد ولی نکتــ ه مهم برای هــواداران
پورتــو بخصــوص ایرانیهــا ،عــدم حضور طارمــی در ترکیب پورتــو بود و
باعــث واکنــش کاربران ایرانــی و پرتغالــی در فضای توئیتر شــد .کاربری
با نام ســاکن مرسیســاید نوشــت-« :جهانبخش این بازیام سکونشین
شــد -کم بود ،طارمی هم بهش اضافه شــد ».کاربری با نام احسان ِجی
نوشــت« :متأســفانه از وقتــی طارمی رفت پورتــو بازیهایــش را ندیدم؛
چه جهانبخشــی شــده!» یکــی از هــواداران پورتو هــم با انتقاد از موســی
مــارگا ،مهاجم اهــل مالی این تیم نوشــت« :من طارمــی را در  10دقیقه
بیشــتر از مــارگا در  6یا  7بازی دوســت داشــتم ».با توجه بــه اینکه مارگا
بــه دلیــل بازیهای ضعیف خــود چنــدان محبوبیتی در بیــن طرفداران
پورتــو ندارد ،کاربر دیگــری با تمجید از طارمی نوشــت« :طارمی بازیکن
شــگفت انگیزی است ،با تمام شــانسهایی که مارگا در اختیار داشته ،او
میتوانســت بهترین گلزن ما باشــد ،با اختالف!» یک طرفدار دیگر پورتو
هم با عصبانیت از کنسیسائو نوشت« :طارمی توسط پورتو هدر میشود.
در صورت عدم نیاز به وی نیازی به خرید او نبود .مربی  ...اســت ».ولی
یــک کاربــر دیگر پرتغالــی پیشبینی کــرده کــه طارمی جایگاهــش را به
دست خواهد آورد .به این ترتیب ،بسیاری منتظرند کنسیسائو تغییراتی
در ترکیــب خــود ایجاد کــرده و از طارمی که آقای گل فصل گذشــته لیگ
شده ،در ترکیب اصلی استفاده کند.

