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واکنش احساسی دلپیرو
به خداحافظی کاپیتان
یووه
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ورزش

امام جمعه موقت دیر:

زیرساختهای ورزشی در شهرستان دیر تقویت شود

امام جمعه موقت دیر گفت :ورزش و زیرساختهای آن بهویژه در شهرستان دیر توسعه یابد .وی با اشاره به تأثیر ورزش در

حفظ سالمتی و آمادگی جسمانی ،تاکید کرد :ورزش و زیرساختهای آن بویژه در شهرستان دیر توسعه یابد.

شوت

روند پیشرفت طارمی زیر ذرهبین آمریکاییها

خبر

ستاره ایراین از پرسپولیس ات حضور در کنار
بزنما و امباپه

الساندرو دل پیرو ،اسطوره باشگاه یوونتوس ،به
خداحافظی جورجو کیه لینی از میادین واکنش
نشان داد.
به گزارش "ورزش سه" ،مدافع  37ساله ایتالیایی
پس از شکست در فینال کوپا ایتالیا مقابل اینتر
اعالم کرد که پس از  17سال در تابستان امسال
باشگاه تورینی را ترک خواهد کرد .این یک شب
احساسی برای طرفداران بیانکونری بود ،حتی اگر
آنها از مدتها قبل می دانستند که این اتفاق در
پایان فصل رخ خواهد داد .کیهلینی اکنون باید
تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به دوران بازیگری
خود در  MLSادامه دهد یا به سمت مدیریت در
یوونتوس برود.
در همین راستا دل پیرو در صفحه اینستاگرام خود
برای کیه لینی آرزوی موفقیت کرد و از او برای
خدمات طوالنی مدتش به باشگاه تشکر کرد.
اسطوره بیانکونری در صفحه شخصی خود نوشت:
"تو هر بار که به زمین میروی نشان دادهای که
پوشیدن پیراهن یوونتوس به چه معناست .برای
 17سال طوالنی .من تو را دیدم که به عنوان یک
پسر آمدی و با فروتنی و سخت کوشی همه چیز
را به دست آوردی .الگویی برای هر کسی که رویای
این رنگ ها را می بیند .به عنوان یک هوادار
یوونتوس و یک هم تیمی ،از سری بی تا اسکودتو،
از جورجیو تشکر می کنم! اکنون از آخرین بازی در
استادیوم لذت ببر زیرا مطمئن ًا خاص خواهد بود".
گفتنی است کیهلینی در تابستان  2005با قراردادی
به ارزش  7.7میلیون یورو از فیورنتینا به یوونتوس
پیوست .این مدافع میانی ایتالیایی در  17سال
حضور خود در این باشگاه 559 ،بازی در تمام
رقابتها انجام داده است 36 ،گل به ثمر رسانده،
 25پاس گل داده و فهرست بلندباالیی از افتخارات،
از جمله  9اسکودتو ،به دست آورده است.

خبر
گواردیوال:

به متدید قراردادم با سیتی
فکر منیکنم

پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی ،میگوید در
حال حاضر فرصت فکر کردن به تمدید قراردادش
با این تیم را ندارد .منچسترسیتی در آستانه کسب
یک جام قهرمانی دیگر و دفاع از عنوان قهرمانی
خودش در لیگ برتر است؛ این تیم در فاصله دو
هفته تا پایان این رقابتها با سه امتیاز اختالف
نسبت به لیورپول در صدر جدول ایستاده است.
قرارداد گواردیوال با این باشگاه تا پایان فصل -23
 2020ادامه دارد و با توجه به این که تنها یک سال
از مهلت قرارداد این مربی اسپانیایی با سیتی باقی
مانده ،گمانهزنیهای بسیاری در چند هفته اخیر
درباره شرایط او و احتمال تمدید قراردادش مطرح
شده است .امضای قرارداد جدید بین لیورپول و
یورگن کلوپ نیز یکی از دالیلی است که باعث شده
بسیاری به قرارداد گواردیوال با سیتی توجه کرده و
احتمال این اتفاق را بررسی کنند.
سرمربی سیتی در این باره به اسکای اسپورت
گفت «:اگر بخواهم قراردادم با سیتی را تمدید
کنم ،در پایان فصل آینده این کار را انجام خواهم
داد .این اتفاق پیش از آن رخ نمیدهد .سالها
از همکاری ما با یکدیگر میگذرد و حاال باید ببنیم
که این تیم و من در کنار هم چه احساسی داریم».
او با اشاره به شرایط حساس تیمش در مقطع فعلی
اضافه کرد «:اگر به خوبی از احساسی که ما در کنار
هم داریم باخبر شویم شاید دوست داشته باشم
که  10سال دیگر هم در این تیم بمانم .اما ما باید
زمان کافی برای فکر کردن به این موضوع را داشته
باشیم .االن زمانی نیست که به تمدید قراردادم با
سیتی فکر کنم».
گواردیوال ماه گذشته نیز با اشاره به تمدید قرارداد
کلوپ با لیورپول به خبرنگاران گفته بود که هرکسی
شرایط خودش را دارد و اگر او تصمیم به تمدید
قراردادش با سیتی بگیرد ،به خاطر این نیست که
رقیبش هم چنین کاری کرده است.

نشریه « »breakingthelinesآمریکا در گزارشی مفصل به
روند پیشرفت مهدی طارمی ستاره ملی پوش کشورمان و
عضو باشگاه پورتو در چند سال گذشته پرداخت و عملکرد
این بازیکن ایرانی را خیلی خوب آنالیز کرد.
این رسانه آمریکایی در تجزیه و تحلیل عملکرد ستاره
ایرانی ،نوشت :تابستان سال  2019بود .کیلیان امباپه،
دومین بازیکن گران قیمت جهان در آن زمان و تا به امروز،
خود را برای یک فصل دیگر در پاری سن ژرمن آماده می
کرد .کریم بنزما به دنبال بازگشت رویایی از یک کمپین
ناامید کننده در رئال مادرید بود که باعث شد این باشگاه
بدون جام سال را پشت سربگذارد .محمد صالح در حال
پشت سر گذاشتن یک پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا در
لیورپول بود.
از سوی دیگر مهدی طارمی دوران قرضی  18ماهه خود
را در تیم الغرافه قطر به پایان رسانده بود که در  27سال
زندگی خود برای اولین بار در خارج از ایران بازی می کرد.
او در  23ژوئیه  2019با قراردادی دو ساله به ریو آوه پرتغال
پیوست که اولین باشگاه اروپایی اوست.
امروز طارمی ،امباپه ،صالح و بنزما تنها بازیکنانی هستند
که در  6لیگ معتبر اروپا حداقل  20گل به ثمر رساندند و 10
پاس گل داده اند.
این مهاجم ایرانی فوتبال خود را در سال  1381شمسی در
آکادمی برق بوشهر در سن  10سالگی آغاز کرد .او در 14
سالگی در سال  1385به آکادمی جوانان ایرانجوان بوشهر
رفت و سپس به شاهین بوشهر ،یک باشگاه نظامی رفت
تا فوتبال حرفهای خود را به عنوان فوتبالیست آغاز کند.
او  7بازی برای این باشگاه انجام داد و تنها یک گل به
ثمر رساند تا اینکه در تابستان  1392به ایرانجوان رفت و
قراردادی دو ساله امضا کرد.
او پیراهن شماره  9را در باشگاه به دست آورد و در  22بازی
 12گل برای این باشگاه به ثمر رساند و او را به دومین گلزن
برتر ایران در آن زمان تبدیل کرد.
روند گلزنی طارمی زمانی ادامه یافت که او به پرسپولیس
رفت و در  105بازی  53گل به ثمر رساند و سپس به باشگاه
الغرافه قطر پیوست و در  38بازی  20گل به ثمر رساند.
سپس برای اولین حضورش در فوتبال اروپا به ریو آوه رفت.
باشگاه ریوآوه که در سال  1939تأسیس شد ،در ویال دو
کوند ،شهری کوچک در شمال پرتغال واقع شده است .نام
آن برگرفته از رودخانه آیو است که از این شهر به اقیانوس
اطلس می ریزد و به تولید بازیکنان مختلف مانند Jan
 Oblak، Ederson، Rui Jorgeو  Fábio Coentrãoکمک کرده
است .طارمی هم خیلی زود به آن گروه پیوست.
ریو آوه با هدایت میگل کاردوسو که در پایان فصل این
تیم را ترک کرد و هدایت تیم لیگ  1نانت فرانسه را برعهده
گرفت ،به مقام پنجمی رسید .آنها بازیکنان کلیدی مختلفی
را فروخته بودند ،اما با این وجود در تابستان با خریدهای
کارلوس مانه ،لئو ژاردیم ،آدرالن سانتوس ،لوکاس پیازون و
طارمی به خوبی بازسازی شدند.
مهاجم ایرانی در ویال دو کوند تاثیری فوری گذاشت و در

اولین بازی خود در لیگ پرتغال مقابل اوس هت تریک
کرد .هفته بعد ،او سه پنالتی را به دست آورد که همه آنها
توسط سباستین کوتس به گل رسید تا ریو آوه را به پیروزی
 2-3مقابل اسپورتینگ برساند.
طارمی در مجموع  21گل و  2پاس گل در  37بازی برای
ریوآوه به ثمر رساند تا تیم کارلوس کارواالل به مقام پنجم
برسد و در آخرین روز فصل فامالیکائو را شکست دهد و
سهمیه حضور در لیگ اروپا را کسب کند 18 .گل ستاره
ایرانی در لیگ باعث شد که او در کنار کارلوس وینیسیوس
و پیتزی از بنفیکا به عنوان بهترین گلزن انتخاب شود.
رقبای طارمی در لیگ پرتغال هر کدام به تیمی رفتند.
کارلوس که به دلیل حضور دقایق کمتر برنده جایزه بهترین
گلزن لیگ پرتغال شد ،در نهایت به صورت قرضی به
تاتنهام و پی اس وی آیندهوون ملحق شد.
در حالیکه پیتزی دیگر رقیب طارمی در ژانویه سال جاری
به صورت قرضی به استانبول باشاک شهیر پیوست .طارمی
در این میان یکی از بهترین بازیکنان پرتغال باقی ماند.
سال بعد ،کارواالل ،نونو سانتوس ،ماتئوس ریس و بسیاری
دیگر از ریو آوه خارج شدند ،اما شاید جدایی هیچ کدام
از این بازیکنان بیشتر از جدایی طارمی روی عملکرد تیم
تاثیر نگذاشت.
طارمی در نهایت ریو آوه را ترک کرد و با  4.5میلیون یورو
به پورتو پیوست و به دنبال ارائه قدرت خود به همراه تیمی
بود که به تازگی قهرمان شده بود .از الگوی مشابهی پیروی
کرد که پورتو بازیکنان تیم های رده متوسط را به خدمت
گرفت  -کاراسا از بواویستا ،کلودیو راموس از ریو آوه و زایدو
سانوسی از سانتا کالرا به این تیم پیوست.
پورتو در اولین فصل حضور طارمی قهرمانی را به اسپورتینگ
تقدیم کرد .طارمی با به ثمر رساندن  23گل و  18پاس گل
در فصل  21/2020عمل خوبی از خود به جای گذاشت .او
در حال حاضر در این فصل  24گل به ثمر رسانده و  17پاس

جزئیات مالی بازی ایران و کانادا

ناکامی دالل  ۲۰۰هزار دالری

گل داده است و هنوز سه بازی برای پایان فصل باقی مانده
است .گل آکروباتیک او مقابل چلسی در یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا باعث شد که او نامزد دریافت جایزه
پوشکاش فیفا شود اما این جایزه را اریک المال شکار کرد.
طارمی  1.87متری حضور هوایی خود را با غریزه گلزنی
حیله گرانه در فضایی مشابه با رود فن نیستلروی ،ادین
ژکو ،کریم بنزما یا زالتان ابراهیموویچ قرار می دهد.
او یک فوتبالیست با استعداد فنی با توانایی تمام کردنی
فوق العاده و فیزیک بدنی باالست .این توانایی ها به او
اجازه می دهد مدافعان را مهار کند و در بازی ها به او اجازه
می دهد تا در عمق زمین قرار بگیرد و هم تیمی هایش را با
پاس های عالی صاحب موقعیت طالیی کند.
همانطور که در نقشه حرارتی خود از ریو آوه مشاهده می
شود ،طارمی به عنوان یک مهاجم مرکزی تنها بازی می
کرد و در حالی که مسئولیت او بر روی گلزنی بود ،او این
توانایی را داشت که به هر دو جناح سوق پیدا کند و از پای
راست قوی خود برای ارتباط با بازیکنان استفاده کند و در
موقعیت های خطرناک دروازه را پیدا کند.
در پورتو ،او ب ه عنوان شریک اوانیلسون در این فصل،
بهجای بازی کردن بهعنوان یک مهاجم نوک در سیستم
 3-3-4که ریوآوه بازی می کرد در سیستم  2-4-4اغلب قبل
از شوت زنی در عرض یا دریبل زدن به سمت چپ برای
دریافت توپ به سمت چپ حرکت می کرد.
طارمی از بسیاری جهات ترکیبی بین  9و  10است .او می
تواند موقعیت آفرینی کند ،فضا سازی کند و گل بزند ،از
بسیاری جهات شبیه بنزما است ،می تواند در پشت خط
دفاعی قرار بگیرد ،برای ایجاد برتری عددی در عمق قرار
بگیرد.
مهدی طارمی در این چند سال گذشته و حضورش در
فوتبال اروپا رشد خوبی داشت تا به این مرحله از پیشرفت
را رسید

یادداشت

تیم ملی فوتبال ایران در حالی به مصاف کانادا میرود که پولی را بابت انجام
این مسابقه از کانادا دریافت میکند؛ آن هم در شرایطی که اقداماتی برای لغو
بازی از سوی یک شرکت تجاری صورت گرفته بود.
به گزارش خبرنگار مهر ،دیدار تدارکاتی تیمهای ملی فوتبال ایران و کانادا در
حالی ساعت  ۳:۳۰بامداد  ۱۶خردادماه در ورزشگاه  BC Placeبرگزار میشود که
هر دو تیم در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر حضور دارند.
تیم ملی ایران که در جام جهانی با انگلیس ،آمریکا و برنده پلیآف اروپا (ولز یا
اسکاتلند -اوکراین) همگروه است ،برای شبیه سازی دیدار با آمریکا به مصاف
کانادا میرود .این دیدار در حالی در تقویم رسمی فیفا گنجانده شده است که
توافقهای مالی مهمی بین فدراسیون دو کشور برای برگزاری این دیدار به امضا
رسیده است.
طبق توافق صورت گرفته بین فدراسیونهای دو کشور که به امضای رئیس
فدراسیون کانادا و میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال ایران،
افشای بندهای قرارداد از سوی نهادهای رسمی شامل جریمه میشود.
دیدار دو تیم در حالی از سوی بخش بینالملل فدراسیون فوتبال ایران پیگیری
شد که پیش از آن دو شرکت تجاری پیشنهاد برگزاری بازی را عنوان کرده
بودند اما این موضوع به طور مستقیم در دستور کار قرار گرفت تا از مبلغ درآمد
فدراسیون ایران بابت برگزاری این بازی پولی به واسطه داده نشود.
طبق اعالم احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال ،این فدراسیون بابت
حضور در کانادا و برگزاری این دیدار از همتای کانادایی پول دریافت میکند.
این قرارداد قابل قبول ارزی فدراسیون ایران در حالی منعقد شده است که
بخشی از آن مرتبط به فروش بلیت بازی است و این مبلغ در کشور کانادا در
اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
همچنین فدراسیون کانادا متعهد به پرداخت پول بلیت رفت و برگشت سفر
اعضای تیم ملی کشورمان نیست و طرف ایرانی موظف است این هزینهها
را پرداخت کند.
نکته جالب توجه در این باره سنگ اندازی یکی از شرکتهای تجاری پس از
قطعی شدن برگزاری بازی بوده است.
یکی از کارگزاران ایرانی این شرکت که دیگر سهمی از سود  ۱۹۸هزار دالری بابت
عدم حضور در این قرارداد نداشته است ،تالش خود را برای لغو دیدار ایران و
کانادا به کار بست اما فدراسیون کانادا پس از مذاکره مستقیم با بخش بین
الملل ایران ،پاسخ ایمیلهای این شخص را نمیدهد و قرارداد در سه نسخه
انگلیسی به امضای طرفین میرسد.

گز ا ر ش

این تصاویر را ببینید و از انزلی چی ها،
حامیت از خودی را یاد بگیرید!

سقوطشاهینهمانتراژدیهمیشیگفوتبالبوهشر
سعید فیروزه
سقوط شاهین از لیگ آزادگان ،یک تراژدی به تمام معنا
برای بندر بوشهر است
فوتبال بوشهر ،جاشوی درجه یک کم ندارد .از محمود
ابراهیم زاده که جزو اولین لژیونرهای فوتبال ایران بود
تا سهراب ایرانزاد که هنوز فریاد “سهراب صاروخ االیرانی”
گزارشگر عرب توی گوش مردم جنوب ایران شینده می
شود.
نسل به نسل این کارگران فوتبال با اتکا به استعداد
خدادادی و تالش خودشان باال آمدند و پیشرفت کردند.
حسین ماهینی ،رضا و مسعود نظرزاده ،محمد دانشگر،
محمد محبی ،ابراهیم صالحی ،مهرداد و مهدی کریمیان،
علی دشتی و ده ها اسم دیگر آمدند و خیلی راحت
خودشان را در سطح اول فوتبال کشور ثابت کردند.
البته بودند فوتبالیست های دیگری مثل میالد شعبانلو،
دانیال ماهینی و مهدی قایدی که از بد حادثه یا بی
اعتنایی خودشان ،نتوانستند آن استعداد فضاییشان را
نشان بدهند؛ که البته این آخری (قایدی) هنوز شانس
برای رسیدن به چیزی که برایش ساخته شده را دارد.گل
سرسبد همه ی این جاشوهای دریای فوتبال ،بدون شک
مهدی طارمی است .فوتبالیستی که می توانیم به خاطر
عملکردش در لیگ پرتغال نه تنها به بوشهری بودن ،که به
ایرانی بودن خودمان ببالیم.
مهدی  29ساله ،این فصل تاثیرگذارترین بازیکن لیگ
برتر پرتغال لقب گرفت.این درخشش برای طارمی می
توانست خیلی زودتر رقم بخورد ،اما او سال های طالیی
عمرش را به جای دویدن در میدان فوتبال ،ایستاده در
برجک سربازی گذراند.درواقع فوتبال بوشهر با این حجم
از ستاره و استعداد ،همیشه از ضعف ساختاری رنج می

برده است .در این استان همه از ضرورت حمایت از این
رشته نشاط آفرین حرف می زنند ،اما فقط حرف می زنند
! با حرف هیچچ مسئولی نه پول هتل تسویه می شود
و نه بلیت هواپیما می دهند.کشتی بی ناخدای فوتبال
بوشهر ،در دریای سیاه و طوفانی فوتبال هیچوقت شانس
موفقیت ندارد ،چون حرف همان باد هواست و تا زمانی
که وعده ها به سمت ساختارمند شدن و تبدیل به قانون
یا دستورالعمل اجرایی نشوند ،یک پول سیاه هم آورده
نخواهند داشت.در حالی که فقط و فقط درآمد یک روز
پتروشیمی های استان بوشهر حدود  20میلیون دالر است،
معطل ماندن برای گرفتن چند میلیارد تومان خنده دار
به نظر می رسد .این رقم را بگذارید کنار درآمدهای دیگر

صنایع مستقر در استان بوشهر مثل معادن ،پاالیشگاه ها،
پلیمرها ،بنادر و گمرکات .
سقوط شاهین از لیگ آزادگان ،یک تراژدی به تمام معنا
برای بندر بوشهر است .جاشوهای دریا دیگر میلی به
بازگشت به ساحل و رفتن به استادیوم بوشهر ندارند.
همانطور که جاشوهای فوتبال دیگر پایگاهی برای عرضه
خود به فوتبال کشور نخواهند داشت .برای همه ی لنج
های جهان مقدر شده که “لنج بی ناخدا ،عاقبت غرق
خواهد شد”.پدرم یک جاشوی بازنشسته است .دیشب
گفت”:طارمی هم قهرمان پرتغال شد ”.همیشه خبر
موفقیت بوشهری ها را با هیجان می داد ،اما دیشب
بغض داشت .بغض از دیدن غرق شدن شاهین بوشهر.

این روزها در بندر کوچک اما فوتبالی انزلی مردم تنها به یک اتفاق بزرگ فکر
میکنند که همان صعود ملوان به لیگ برتر است.
روزی ملوان به لیگ یک سقوط کرد اما حاال پژمان نوری و مازیار زارع در
قامت مدیر عامل و سرمربی تیمی را آماده کرده اند که مدیون لباس و نامش
هستند.در بندر انزلی غوغایی برپاست و برعکس در بوشهر ماتمی برای غروب
دو تیم پرطرفدارش در حال اجراست که مهمترین دلیلش بی مهری محض به
فوتبال در استانی است که نفت و گاز از گوشه گوشه آن درآمدزاست اما انگار
برای فوتبال بوشهر نیست!در انزلی مثل این تصاویر پیر و جوان شادمان در
انتظار صعود قوی سپید و در بوشهر ایرانجوان و شاهین بدترین نتایج ممکن
را با دریافت  96گل در طول فصلی که هنوز هم تمام نشده ،ظرفیت های
باشگاهداری نوین را به نمایش گذاشته اند!در این تصاویر مشاهده میکنید
که پژمان نوری در جایگاه مدیر عاملی ملوان لبخند بر لب است چرا که تیم
محبوبش  61امتیازی شده و شانس صعود آنها باالتر از قبل شده ولی در بوشهر
آقای معاون تازه یادش آمده که مسئولین سقوط ایرانجوان و شاهین را به
مردم معرفی کند ،غافل از اینکه اگر در این استان مسئول دلسوزی پیدا می
شد ابتدای فصل بعد از این همه داد و فریاد اهالی فوتبال ،ورود میکردند تا با
سقوط ایرانجوان و شاهین شهرداری آبروی فوتبال یک شهر به حراج گذاشته
نشود وگرنه ماجرای نوشدارو بعد از مرگ سهراب را همه بلد هستند!در حالی
که نگاهها به فوتبال در استانهایی مانند مازندران،کرمان ،خوزستان ،اصفهان و
حتی گیالن کامال حرفه ای شده اما در استان بوشهر تفکرات آماتور گونه بدترین
روزهای ممکن را برای جوانان این استان رقم زده است!
کاش اندکی حمایت از خودی ها و بها دادن درست و منطقی به بومی ها را
از انزلی چی ها یاد بگیرید!

