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سایت فدراسیون کشتی

طارمی :تالش میکنم بهترین نمایشم را
به طرفداران نشان دهم

خداحافظی با سوت و پرچم ایرانی در جام جهانی

اخبار

محمــدمحمــدی ســدهی /در روزهایی که
فدراسیون فوتبال ایران رئیس جدید خود
را نشــناخته ،اتفاقاتــی در ایــن مجموعــه
رخ میدهــد و عــزل و نصبهایی صورت
میگیــرد که در نــوع خود عجیــب و بحث
برانگیــزاســت.ازجملــهایــنمــوارد،
تصمیمی است که درباره علیرضا فغانی
پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال آسیا گرفته
شــده و نام او از لیســت داوران بینالمللی
ایران خط خورد.
داوری کــه عالوه بــر فینال المپیــک ،بازی
ردهبنــدی جــام جهانــی  2018روســیه و
همین طور فینال جام باشگاههای جهان را
قضاوت کرده ولی  ۲۴شهریور سال گذشته
بــرای زندگــی و تحصیــل فرزندانــش بــه
استرالیامهاجرتکردورسماًداورلیگبرتر
اســترالیا شــد .با این حال این داور  42ساله
همچنانآمادگیالزمرابرایافتخارآفرینی
باپرچمکشورماندرمسابقاتبینالمللی
را دارد و فوتبالدوستان ایرانی امیدوار بودند
که فغانی با قضاوت در جام جهانی 2022
قطــر ،ســومین حضور پیاپــی خــود در این
رقابتهــا را تجربــه کنــد .اما حــاال و پس از
گذشت  3هفته از بازگشت دوباره فریدون
اصفهانیــان بازنشســته بــه کمیتــه داوران
فدراســیون فوتبــال بــه عنــوان سرپرســت
این کمیته ،شــاهد حذف شدن نام فغانی
بودهایــم .اتفاقــی کــه از چنــد وقــت پیش
زمزمههــای آن به گوش میرســید و او 27
مهرمــاه و پــس از اینکه خبــر قضاوتش در
مسابقاتمنطقهشرقلیگقهرمانانآسیا
به عنوان داور ایران مطرح شــد ،اعالم کرد
خروج نامش از لیســت بینالمللــی ایران

شــیطنت بــود ولــی این بــار و بــا تغییراتی
کــه در کمیتــه داوران رخ داد ،ایــن موضوع
رنــگ حقیقت به خــود گرفــت و نام علی
اصغــر مؤمنــی ،داور مازندرانــی با ســابقه
 4ســال قضــاوت در لیگ برتر را به لیســت
داوران بینالمللی ایران اضافه شده است.
فدراســیون فوتبال و کمیته داوران موظف
بودند تا زمان نهایی تعیینشــده از ســوی
فیفــا ( 18آبان) لیســت داوران بینالمللی
ایران را برای  AFCو فیفا ارسال کنند و حاال
کمیتــه داوران و دپارتمــان داوری لیســتی
5نفــره از داورانــی ارائه کرده کــه در فوتبال
ایــران قضاوت میکننــد و در رأس آنها نام
موعود بنیادیفر قرار دارد.
نکته ای که در این بین به آن اشاره شده این
است که فیفا برای حضور داوران در لیست
الیــت  3قانــون دارد کــه یکــی از آنها ســن
داوران اســت که کمتر از  25و بیشــتر از 45
نباشد و دیگر قبول شدن آنها در تست های
بدنی اســت .اما نکته مهم این است که بنا
بر نظر فیفا داور مشخص شده باید  12ماه

درسطحملیقضاوتکردهباشدوبهترین
نمره را در هر بازی کســب کرده باشد اما به
این بهانه که فغانی در این یک ســال که از
ایران رفته ،قضاوتی در سطح ملی نداشته
نامــش در لیســت داروان الیت ایــران قرار
نگرفتهاست.
برای پیگیــری موضوع خبرنــگار «ایران»
بــا علیرضــا فغانــی تمــاس گرفــت .این
داور تأکیــد کرد تمایلی به مصاحبه ندارد
اما خط خــوردن نامش از لیســت داوران
بینالمللیایرانراتأییدکرد.بدینترتیب
با اینکــه لیســت داوران الیت بــه صورت
رســمی اعالم نشده اما بنابر تغییراتی که
رخ داده ،ایران از داشــتن کوبــل داوری در
جام جهانی آینده محروم شده است .چرا
کــه پیــش از این به نظر میرســید حضور
فغانی به همــراه کمکهایش منصوری
و ابوالفضلی در جام جهانی قطر قطعی
باشد اما حاال با خروج نام فغانی از لیست
بینالمللی ایــران ،دیگــر هیچ تضمینی
وجود ندارد که کمکهای ایرانی هم رنگ

نورشرق :حواشی پروندههای مربوط به فسخ قراردادها خیلی زیاد است

جمشــید نورشــرق ،رئیس کمیتــه وضعیــت بازیکنان
فدراســیون فوتبال درباره دلیل فســخ یکطرفه قرارداد
برخــی بازیکنــان لیــگ برتــری بــه شــبکه خبــر گفــت:
«میخواهیــم بــه گونهای عمــل کنیم که قــرارداد برای
طرفیــن بــه عنــوان یک منبــع الزامآور شــناخته شــود.
حواشــی پروندههای مربوط به فســخ قراردادها خیلی
زیاد است .فرض بر این است که باشگاه مقصد بازیکن
را ترغیــب و تحریــک میکند کــه برای ایــن موضوع در

مقــررات ،جرائــم و ضمانــت اجرای شــدیدی نســبت
به باشــگاه مقصد در نظر گرفته شــده اســت .به شکلی
رفتار میکنیم که طرفین بتوانند نسبت به قرارداد خود
اعتماد کنند و خاطرشــان جمع باشــد امضایی که پای
قرارداد میزنند سبب احترام طرف مقابل و همچنین
سایر باشگاهها خواهد شد».
او بیــان داشــت« :انتظــار داریم بازیکن حرفــهای و حتی
آماتور نســخه قــراردادش را در اختیار داشــته باشــد ،زیرا

جــام جهانی را ببینند .جالب اینجاســت
که داوران برجســته ایرانــی مانند محمد
فنایــی کــه در فینــال جــام جهانــی 1994
کمک داور بــوده و یا داوران دیگری مانند
علی خسروی و مسعود مرادی که سابقه
قضــاوت در المپیــک را در کارنامــه خــود
دارند ،مخالف خروج نام فغانی از لیست
داوران الیــت بودهاند ولی نظر آنها لحاظ
نشــده اســت .در ایــن میــان و بــه گزارش
تابناک ،در تماس با داوران سرشناس هم
از آنها خواســته شده به نفع فغانی اظهار
نظــر نکننــد و به چنــد داور بازنشســته که
ناظر بازیهای لیگ برتر هستند ،گفتهاند
اگر با رسانهها حرف زدند ،بگویند معرفی
مؤمنــی به جــای فغانــی به نفــع فوتبال
ایــران اســت و بــه جایــگاه دو کمــک داور
ایرانــی کــه در تیــم داوری فغانــی بودند،
آســیب نمیزنــد امــا بــه نظــرر میرســد
جامعه داوری معتقد است کمیته داوران
بــا این کار ضمن حــذف فغانی و محروم
کــردن ایران از داشــتن داور ممتاز ســطح
اول جهــان ،بــه منصــوری و ابوالفضلــی
هم ضربه زده اســت .البته گفته میشــد
که فغانی با نام استرالیا میتواند در جام
جهانــی قضــاوت کنــد ولــی طبــق قانون
باید  5ســال از حضور داور در کشــور دیگر
گذشــته باشــد و موضــوع دیگــر هــم این
اســت خــود اســترالیا هم قبــول نمیکند
داوری غیر استرالیایی ،نماینده این کشور
در جام جهانی باشــد امــا مهمتر از همه
این است که خود فغانی هم در گفتوگو
با خبرنگاران حضور خود در جام جهانی
قطر را پایان یافته خوانده بود.

بخشــی از مشــکالت از ایــن طریــق رفــع میشــوند .باید
آموزشهای اولیه به بازیکن و باشگاه داده شود تا بدانند
از چــه حقوقی برخوردار هســتند .فــرض میگیریم آنچه
طرفین با هم توافق کردند محترم است اما برخی موارد
الــزامآور بــر حســب وظیفه ســازمان لیــگ و فدراســیون
فوتبــال در نظــارت قــرار گرفتــه و دربــاره آنها تذکــر داده
میشــود .اگــر اختالفــی بیــن طرفین باشــد طبــق همان
مقررات الزامآور تصمیمگیری میکنیم».

چهره

بوژیدار رادوشــوویچ دروازهبان کروات پرســپولیس که به دلیل مشــکالت
مالــی با باشــگاه دیر به ایران بازگشــت ،دیروز در تمرین سرخپوشــان حاضر
شــد .همچنین بشــار رســن به دلیل شــرکت در اردوی تیم ملی عراق ،ایران
را تــرک کــرد و  9روز در تمریــن پرســپولیس غایب خواهد بود .گفتنی اســت
میانگین دوندگی مجموعه بازیکنان پرســپولیس در بازی با سایپا بیش از ۱۲
کیلومتر بوده اما دو بازیکن کمتر از  8کیلومتر دوندگی داشتهاند که ناراحتی
و گالیه یحیی گلمحمدی را در پی داشت.

حامــدجیــرودی/مســابقاتانتخابــی کشــتیگیر پیروز میدان باشد .طاهری در
تی م هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی مســابقه بعدی خود برابر زارع که هادی
بــهمنظــورشــرکتدررقابتهــای و محبی را شکســت داده بود قرار گرفت
قهرمانــی جهان ( 22تــا  30آذر -بلگراد و او را  0-2بــرد امــا پس از ایــن به یکباره
صربستان) ،پنجشنبه گذشته در سالن  12از ســوی کادرفنی تیم ملی اعالم شد که
هزار نفری آزادی برگزار و در برخی اوزان کشــتی این  2نفر باید تکرار شــود که این
نتایــج غیرمنتظــرهای ثبــت شــد .پرویز بــار زارع  1-3بــه برتری رســید تــا کار دو
هادی که مدال طالی بازیهای آســیایی کشتیگیر به رقابت سوم و نهایی کشیده
 2018جاکارتــا و مــدال برنــز مســابقات شود.
جهانــی  2018بوداپســت را در کارنامــه کشــتی ســوم در حالــی کــه تــا ثانیههای
دارد ،مدعــی اصلــی وزن  125کیلوگــرم آخــر به نفــع زارع جوانتــر بــود و او برای
آزاد محسوب میشد.
مدیریت زمان برای زیرگرفتن از طاهری
در ایــن وزن امیرحســین زارع قهرمــان اقــدام کــرده بود بــا کندهکشــی بینقص
زیــر ۲۳ســال  ۲۰۱۹جهــان نیــز حضــور طاهــری مواجــه شــد تــا کشــتی را 3-4
داشــت و دیگر مدعی رسیدن به دوبنده واگــذار کند .در نهایت طاهری برنده این
تیــم ملی بــرای مســابقات پیــشرو بود .رقابت حساس شــد و سهمیه حضور در
بــا ایــن حــال امیــن طاهری صاحــب دو مســابقات جهانی را کسب کرد .طاهری
توگویــی کــه بــا خبرنــگار «ایران»
مــدال برنز امیدهای جهان در ســالهای در گف 
 2017و  2018که حتی به اردوی تیم ملی داشــت ،دربــاره موفقیــت خــود در ایــن
پیش از رقابتهای انتخابی دعوت نشده مســابقات چنین صحبت کــرد« :خدا را
بود ،معادالت ســنگین وزن را تغییر داد .شــکر میکنم که توانســتم اول شوم .این
طاهــری در مســابقه اول خود دســت به فرصتی بود که به من داده شد و توانستم
شــگفتی زد و پرویز هادی را  4-9شکست خــودم را ثابت کنم .البته اســم من یک
داد.
هفته مانده به آغاز مســابقات ثبت شــد
در مســابقه بعــدی یــداهلل محبــی دیگر و قبــل از آن و بعــد از پایــان مســابقات
مدعــی ایــن وزن کــه ســهمیه المپیــک لیــگ حدود یــک ماهی بود کــه تمرینی
توکیــو را در مســابقات جهانــی  2019بــه نداشــتم اما در این چنــد روز باقی مانده
دست آورده ،پس از شکست مقابل زارع توانســتم با کمک آقای علیرضا رضایی
برابر طاهری به روی تشــک نرفت تا این چند جلسهای را تمرین و خودم را جمع

و جور کنم .خوشبختانه با وجود آمادگی
نســبی که داشــتم ،توانســتم کشتیهای
خوبی بگیرم و در نهایت اول شوم».
طاهــری دی مــاه ســال گذشــته در
مســابقات جــام تختــی بــه هــادی 6-4
باخت ولی این بار او را شکســت داد .این
کشــتیگیر  25ســاله تهرانــی در اینباره
گفــت« :همانطــور کــه میدانیــد آقای
هــادی از قهرمانهای خوب حال حاضر
دنیاســت و کشــتی گرفتــن بــا او واقعــاً
سخت اســت .البته من در کرمانشاه هم
از آقــای هــادی جلــو بــودم و چنــد ثانیه
آخر کشــتی را واگذار کردم ولی این بار با
فکر راحتتر و تمرکز بیشتر با او مسابقه
دادم و با آنالیزی که داشتم او را شکست
دادم».
او دربــاره مســابقاتی که با زارع داشــت
هــم چنین توضیــح داد« :امیرحســین
هم جــوان موفقی در ایــن وزن در یکی
دو ســال گذشــته بــوده و کشــتیگیران
بزرگــی را در ایــن مــدت شکســت داده
بــود .البتــه ما قبالً با هم ســابقه کشــتی
گرفتن نداشــتیم ولی این بار توانستیم
خودمان را محک بزنیم که خوشبختانه
او را هم شکست دادم .البته وقتی زارع
را بــردم 40 ،ثانیــه بعد به من گفتند که
دوبــاره باید با او کشــتی بگیــری .در این
شــرایط ،بزرگترین کشتیگیران دنیا نیز
بــه هــم میریزنــد و میپاشــند .چرا که

کشــتیگیر فکر میکند برده و همه چیز
تمام شده اما دوباره به او میگویند باید
کشــتی بگیری .در هر حال خدا را شــکر
بــا کمکهــای آقــای رضایی توانســتم
ذهن خودم را آماده کنم و کشــتی سوم
را بردم».
طاهری که با رضایی نسبت فامیلی هم
دارد ،پــس از پیروزیهــای خــود خطاب
به او و ســمت سکوها فریاد زد« :سلطان
فقــط خــودت» .او دربــاره ایــن واکنــش
خود هــم صحبت کــرد« :آقــای رضایی
کســی است که من را ســمت کشتی آورد
و زحمات زیادی برای من کشــیده است
و وقتی کشــتیهایم را بردم ،خواســتم از
او به عنوان مربی و بزرگترم تشــکر کنم و
این جمله را گفتم».
در این شرایط ،عنوان شد که او سهمیه
مســابقات جهانــی را از دل شــیر بیرون
کشــیده است .طاهری در این خصوص
چنیــن واکنشــی داشــت« :بــه هــر حال
مــن با این بردها جــای حرف و حدیثی
باقــینگذاشــتموامیــدوارمبتوانــم
در مســابقات جهانــی هــم کشــتیهای
خوبــی بگیــرم .البته هنوز بــه وضعیت
ایــدهآل خــودم نرســیدهام ولــی تا یک
مــاه باقی مانده حتماً بــا کمک مربیان
به وضعیت مناســب میرسم و تالش
میکنم که قطعاً در مســابقات جهانی
مدال بگیرم».

فغانی حذف نام خود از لیست داوران بینالمللی را تأیید کرد

درخواست باشگاه تراکتور از صداوسیما

گالیه یحیی از  2پرسپولیسی

میالن در شــرایطی مقابل ورونا شکست
نخــورد و به تســاوی  2-2مقابل این تیم
دست یافت تا همچنان صدرنشین باقی
بمانــد که باز هم زالتان ابراهیموویچ به
کمک این تیم آمد .او با اینکه یک پنالتی
را از دست داد ولی گل مساوی روسونری
ر ا ز د تــا ایــن روزنامــه او را «ایبــرای
شگفتانگیز» توصیف کند.

یورگــن کلــوپ ســرمربی لیورپــول و پــپ
گواردیــوال ســرمربی منچسترســیتی هــم
بــا اولهگنار سولسشــر ســرمربی منچســتر
یوناینــد دربــاره شــرایط تیمهــای خــود
همعقیــده شــدهاند .چــرا کــه همــه ایــن
تیمها یکی یکی ستارههایشان را بهدلیل
مصدومیت از دست میدهند .موضوعی
که این روزنامه با تیتر «ما با اوله هستیم»
آن را سوژه خود کرده است.

جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشتم

میدانیــم که از لحاظ دفاعی باید قوی باشــیم .من کســی هســتم که در نهایت
مســئول این شکست اســت چون در طول بازی باید راه حلهایی پیدا میکردم
اما نتوانستیم بعد از دریافت گلها چیزی را تغییر دهیم ».در هفته هفتم سری
آ ایتالیا ،میالن با تســاوی  2ـ 2مقابل هالس ورونا متوقف شــد .در حساسترین
بــازی هفته هشــتم لیگ برتر انگلیس منچسترســیتی و لیورپول به تســاوی 1-1
رضایت دادند .آرســنال مقابل اســتون ویال  3ـ صفر شکست خورد و لسترسیتی
با یک گل مقابل ولورهمپتون پیروز شد .در هفته دوازدهم لیگ بلژیک ،آنتورپ
به تســاوی  1-1مقابل اســتاندارد لیژ دســت یافت .علیرضا بیرانوند در این بازی
هم برای آنتورپ به میدان نرفت و نیمکت نشــین بود .در دیگر بازی این لیگ،
خنت میزبان اندرلخت بود و این بازی با تساوی  1-1به پایان رسید .در این بازی
میالد محمدی  90دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت و موفق شد در واپسین
دقایق بازی پاس گل بدهد تا خنت از شکســت رهایی یابد.تیم وایله بولدکالب
نیز در هفته هشــتم سوپر لیگ دانمارک به مصاف نورشالن رفت .در این دیدار
که با تساوی  1-1به پایان رسید ،سعید عزت اللهی از ابتدا در ترکیب وایله حضور
داشــت و  90دقیقه بــازی کرد .از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر روســیه،
زنیت در غیاب سردار آزمون میزبان کراسنودار بود و  1-3پیروز شد.
محمــد علیپــور ،مدیرعامــل تراکتــور بــا ارســال نامهای بــه رئیس ســازمان
صداوســیما ،خواســتار پخش دیدارهای تیم تراکتور از شبکههای سراسری شد.
گفتــه میشــود این تصمیــم مدیرعامل تراکتور بنــا بر درخواســتهای متعدد
هواداران این تیم تبریزی بوده است.

رئالمادرید در حالی در بازی هفته نهم
اللیگا  ۳پنالتی مقابل والنسیا داد و یک
گل بــه خــودی هــم دریافــت کــرد و در
نهایت در دیداری پرانتقاد  1-4شکست
خــورد کــه هیــچ هــواداری از ایــن تیــم
چنین نتیجهای را پیش بینی نمیکرد.
باختــی که این روزنامه بــا تیتر «مادری ِد
حداکثر پنالتی» به آن پرداخت.

گاتزتا دلواسپورت (ایتالیا)

استار اسپورت (انگلیس)

گفت وگوی «ایران» با امین طاهری که معادالت  125کیلوگرم کشتی آزاد را تغییر داد

پیروزی خفاشها مقابل شاگردان زیدان

مسابقات فوتبال در لیگهای مختلف اروپا یکشنبه شب پیگیری شد و در اسپانیا
یک اتفاق ویژه رخ داد .از سری رقابتهای هفته نهم اللیگا ،والنسیا در ورزشگاه
مستایا میزبان رئال بود و با نتیجه  1-4به پیروزی رسید 3 .گل خفاشها را در این
بازی سولر در دقایق 54 ،35و 63به ثمر رساند و دیگر گل والنسیا را واران (گل به
خودی )43 -تقدیم این تیم کرد تا شب ناکامی شاگردان زیدان کامل شود .تک
گل رئال هم توسط کریم بنزما( )23به ثمر رسید .رئال با این باخت و  16امتیاز در
رده چهارم ماند و والنسیا  11امتیازی شد و بهرده نهم صعود کرد.
رئالیهــا در این بــازی خارج از خانه با پیراهن صورتی بــه میدان رفتند و جالب
اینجاســت در  3دیــداری کــه با این پیراهن بــه میدان رفتهاند ،شکســت خورده
اند(منچسترسیتی ،کادیز و والنســیا) .عملکرد ضعیف خط دفاعی رئال عامل
اصلی شکست این تیم بود .در این دیدار واران گل به خودی زد و وازکز ،راموس
و مارســلو به حریف پنالتی دادند .همچنین کارلوس ســولر که در این بازی  3بار
پنالتی والنسیا را به گل تبدیل کرد بهعنوان اولین بازیکنی شناخته شد که در قرن
 21موفق به ثبت هت تریک پنالتی در یک بازی اللیگا میشود .زینالدین زیدان،
ســرمربی رئال در پایان بازی در خصوص شکســت سنگین تیمش گفت«:هیچ
توضیح یا بهانهای وجود ندارد .شروع قدرتمندی داشتیم اما بعد از گل تساوی
آنها خاموش شدیم.
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مارکا (اسپانیا)

هشتگ «تیم ملی حق وریاست» به راه افتاد

تیم ملــی فوتبال ایــران که
قرار است پنجشبه  22آبان
در دیــداری دوســتانه بــه
مصاف بوســنی و هرزگوین
بــرود ،ســاعت 2بامــداد
دیــروز تهــران را به مقصد
اســتانبول ترک و ساعت 5
صبح با اســتقبال نماینده
سفارت ایران در ترکیه وارد
اســتانبول شــد .اعضای تیم ملی دیروز در ضیافت ناهار سفارت ایران در ترکیه
حضور یافتند و ساعت  20به وقت محلی ( 20:30به وقت تهران) استانبول را به
مقصد سارایوو ترک کردند تا برای بازی مقابل حریف اروپایی خود آماده شوند.
با این حال ،آخرین فهرست اعالم شده تیم ملی توسط دراگان اسکوچیچ تبدیل
به بحث برانگیزترین موضوع چند روز اخیر فوتبال ایران شده است؛ لیستی که
تعداد زیادی غایب دارد و در یکی دو پســت آن هم حاشــیههایی به وجود آمده
است .وریاغفوری کاپیتان استقالل بعد از به ثمر رساندن اولین گل فصل تیمش
برابر مس رفسنجان دستانش را به حالت عینک مقابل چشمانش گرفت و به
سمت جایگاه وی آی پی ورزشگاه آزادی رفت  -دراگان اسکوچیچ در کنار وحید
هاشمیان در جایگاه ویژه نظارهگر بازی بودند .-او در ادامه رسماً به عدم دعوت
خــود بــه تیم ملی واکنش نشــان داد؛ در این میان و پس از مثبت شــدن تســت
کرونا مجتبی نجاریان ،اسکوچیچ اقدام به دعوت از مهدی شیری مدافع راست
پرســپولیس کرد که این مســاله به مناقشــات آخرین فهرســت افزود .هواداران
اســتقالل هم به ســرعت دست به کار شده و با هشتگی با عنوان «تیم ملی حق
وریاســت» برای او کارزاری تبلیغاتی به پــا کردند که این موضوع تبدیل به یکی
از ترندهای توئیتر فارســی شــد .در این میان پرویز مظلومی سرپرست استقالل
هم گفت«:وریا و ریگی چه باید میکردند که به تیم ملی دعوت شوند؟» آرش
برهانی مربی استقالل هم در استوری اینستاگرام خود خطاب به غفوری نوشت:
«امیدوارم که آقایان خواب نباشند .چه در لیگ گذشته و چه امسال ،بهترینی و
تیم ملی جای بهترینهاست ».این اعتراضها درباره بازیکنان دیگر هم وجود
داشته است .پس از اینکه آبوالی پرتغال مدعی شد طارمی خودش نخواسته به
تیم ملی دعوت شود ،ابراهیم قاسمپور بازیکن تیم ملی در جام جهانی 1978
گفت«:اســکوچیچ زمان برای تغییر زیاد نفرات در تیم ملی ندارد و اگر بازیکنی
ناز میکند باید نفر دیگری به اردو دعوت شــود ».همچنین مرتضی فنونیزاده
مدافع تیم ملی در دهه  60گفت« :اسکوچیچ چطور حامد لک را دعوت نکرد؟
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه باید از تیم ملی کنار بروند ».در این بین ،شهاب
زاهدی مهاجم المپیک دونتســک هم چنین صحبتهایی را مطرح کرد«:من
آقای گل فعلی اوکراین هســتم و انتظار دارم به تیم ملی دعوت شــوم ».به این
ترتیب ،حاال باید دید نفرات مورد نظر مربی کروات تیم ملی می توانند انتظارها
را برآورده کنند یا بازیکنان جدیدی در اردوهای بعد دعوت می شوند.
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مهاجم ایرانی پورتو گل زد و عنوان بهترین و ارزشمندترین
بازیکن را از آن خود کرد

گروه ورزش /هفته هفتم رقابتهای لیگ فوتبال پرتغال یکشــنبه شــب
برگــزار شــد و در یکــی از دیدارها ،پورتــو میزبان پورتیموننــزه بود .در این
دیدار که  1-3به ســود پورتو به پایان رســید ،مهــدی طارمی از دقیقه 32
وارد میدان شد و دقیقه  46با ضربه سر گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
این اولین گل مهدی طارمی برای پورتو بود و باالخره پای ستاره ایرانی و
آقای گل فصل گذشته لیگ پرتغال به گلزنی در تیم جدیدش که مدافع
عنوان قهرمانی است ،باز شد.
پورتــو بــا این پیروزی  13امتیازی شــد و در رده چهــارم جدول پریمیر
لیــگ پرتغال قرار گرفت .طارمی پــس از گلزنی مقابل پورتیموننزه ابراز
خوشــحالی کرد و گفــت« :تمام تالشــم را میکنم تا بهترین نمایشــم را
بــه طرفــداران نشــان دهــم .من بیشــتر از اینهــا را بــرای خــودم و تیمم
میخواهم .ما امیدواریم با همدیگر به بهترین نتایج دست پیدا کنیم».
گفتنــی اســت مهاجم ایرانــی پورتو در انتهــای بازی به عنــوان بهترین و
ارزشــمندترین بازیکــن زمین انتخاب شــد .ویتــور برونو ،مربــی پورتو در
پایــان بــازی گفــت« :بــا ورود طارمی ســعی کردیم وزنــهای در خط جلو
داشته باشیم ،یک بازیکن تهاجمی که در جلو حفظ توپ میکند و کسی
کــه هنگام حمله به دروازه مؤثرتر اســت .این برنامــه را ما چیده بودیم.
تصمیمات بزرگ از قبل در کادرفنی تعریف شــده اســت و خدا را شــکر
این تعویض جواب داد و مؤثر بود .گل دوم مان بسیار مهم بود».
طارمی یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی اســت که برای بازی تدارکاتی
پیش رو با بوســنی هرزگوین به اردو دعوت نشــده اســت .در این شــرایط
روزنامه معروف پرتغالی در گزارشــی مدعی شــد دعوت نشــدن طارمی
بــه تیــم ملی بــه درخواســت خــود بازیکن بــوده اســت ،نــه تصمیمات
دراگان اســکوچیچ .ابــوال نوشــت« :مهاجــم پورتــو از ســرمربی تیم ملی
ایران خواســته تا در این اردو به او اســتراحت بدهد ».آن طور که خبرنگار
ابــوال نوشــته طارمی پس از حضــور در اردوی
قبلــی تیــم ملــی نتوانســت به ترکیــب تیم
باشــگاهیاش برســد و این به نفع مارتینتز
رقیــب او شــد .بــه همیــن خاطــر طارمــی
ترجیح داد که این بار از جمع هم تیمیها
جــدا نشــود .در ادامــه ایــن گــزارش آمده
اســت« :خبــر خــوب بــرای ســرجیو
مــارگا (تیم
کونسیســائو بعــد از ِ
ملی مالــی) و ناکاجیما (تیم
ملی ژاپن) کــه در تیم ملی
کشــورهایخــودحضــور
نخواهند داشت ،مهدی
طارمــی هــم در پرتغال
میمانــد .ایــن مهاجم
خــودش را از بــازی
دوســتانهبــابوســنی
م ع ـ ـ ا فک ـ ـ ر د » .ا ب ـ ـ و ال
متذکــر شــد کــه اســکوچیچ ایــن
دالیل را پذیرفته است.

