هفته سی ام لیگ دسته اول

پارس جنوبی جم  ۳قشقایی شیراز ۱

برد جمی ها در خانه
به سه گل

در یکی از دیدار های هفته سیام لیگ دسته اول امروز
پارس جنوبی در شهرستان جم پذیرای قشقایی شیراز
بود که این مسابقه با برتری شاگردان ایمان رزاقی راد به
پایان رسید.در این دیدار پارس جنوبی که شانسی برای
صعود به لیگ برتر ندارد ،تالش زیادی کرد تا بتواند
یک برد دیگر به دست آورد و به رده پنجم برسد که
همین اتفاق هم رخ داد.
نماینده جم در این مسابقه ابتدا با  3گل علی بشیری،
حسین میرزاحسینی پور و همایون افتخاری از حریف
پیش افتادند و در ادامه تیم قشقایی موفق شد یکی از
گلهای خورده را توسط تورج آقایی جبران کند.
پارس جنوبی با این پیروزی  44امتیازی شد و به رتبه
پنجم جدول رده بندی لیگ یک صعود کرد .قشقایی
نیز  37امتیازی باقی ماند و در رده یازدهم جدول قرار
گرفت

6

سال چهاردهم شماره   1930چهارشنبه  28اردیبهشت ماه 1401

ورزش

اهدای پیراهن امضا شده «مهدی طارمی» به یک نوجوان پرتغالی

سفیر ایران در پرتغال ،پیراهن امضا شده مهدی طارمی را به یک نوجوان هوادار
سرسخت تیم «پورتو» ومهدی طارمی اهدا کرد.

شوت

نتیجه گرفتن با این جوانان جسارت و شجاعت میخواست
صالحی کاپیتان بوشهری پیکان:

مجتبی حسینی ارزش پیکان را سهبرابر کرد

همیشه دنبال
حاشیهسازی و کارهای
غیرعادی هستی!

محمدرضا احمدی مجری برنامه فوتبال برتر موقع
پخش بازیهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر و بعد
از تقریبا قطعی شدن قهرمانی استقالل گفته بود به
هواداران استقالل بابت قهرمانی تبریک میگویم ولی
بر اساس ادعای کامرانی فر که گفته بود مالک برای
قهرمانی تیمها در لیگ تفاضل گل است ،آبیها به یک
امتیاز دیگر نیاز دارند تا قهرمانی شان را مسجل کنند.
ولی بر اساس گفتههای سهیل مهدی قهرمانی استقالل
قطعی است.
همین صحبتها باعث شد تا باشگاه استقالل به
حرفهای احمدی واکنش نشان دهد و بیانیهای
تند صادر کند .معاون ارتباطات باشگاه استقالل با
اعتراض به اظهارات مجری برنامه پخش زنده فوتبال
برتر در شب قهرمانی تیم استقالل ،از وی خواست که
از هواداران میلیونی این تیم عذرخواهی کند .محمد
نوریفر درباره صحبتهای محمدرضا احمدی روی
آنتن شبکه سه بعد از مسجل شدن قهرمانی تیم
استقالل گفت :باید همان شب یا دیروز به اظهارات
ایشان اعتراض میکردیم اما نخواستیم ساعتهای
شیرین بعد از قهرمانی را با این بحثها تحت تأثیر
قرار بدهیم .آقای احمدی بارها ثابت کردند که طرفدار
کدام تیم هستند .دو سال قبل صدای ایشان هنگام
کریخواندن برای استقاللیها در پشت صحنه برنامه
پخش زنده لو رفت و برای اینکه گاف به آن بزرگی
را جمع کنند ،به سراغ دوستان استقاللی خود رفتند
تا با چند استوری حمایتی اعتراض گسترده هواداران
استقالل را جمعوجور کنند.
از طرفی دیگر بارها از قول بعضی از مهمانان دعوت
شده به این برنامه شنیدیم که گفتند در جریان
مسابقات استقالل در استودیو بعضیها با چه هیجانی
پیگیر شکست استقالل بودهاند.همچنین معاون
باشگاه استقالل مدعی شد هیچکدام از اعضای این
باشگاه دیگر در برنامه فوتبال برتر حاضر نخواهند شد و
به نوعی این برنامه را تحریم خواهند کرد.
همین موضوع باعث شد تا به سراغ محمدرضا
احمدی برویم تا صحبتهای او را در خصوص بیانیه
باشگاه استقالل بشنویم .احمدی گفت :من همان شب
و موقع پخش زنده بازیها اوال قهرمانی استقالل را به
این تیم و هوادارانش تبریک گفتم .دوما حرفهایی
که مطرح کردم عینا صحبتهای آقایان کامرانیفر و
مهدی بود .فوتبال بهونهای است برای با هم بودن و
چقدر خوشحالم عاشق رشتهای هستیم که میتواند
به بهترین شکل ممکن معنی با هم بودن را برای ما
تعریفکند.
من خداراشکر میکنم که به بهانه شغلی که دارم
میتوانم با خیلی از مردم در ارتباط باشم .در رسانه
ملی همه تیمها ،همه رنگها و همه اشخاص قابل
احترام هستند و فرقی بین آنها نیست .ما همه مردم
و همه طرفداران تیمها را دوست داریم ولی اصال قرار
نیست که به واسطه این احترام و عالقه متقابل مردم
به رسانه ملی ،اجازه دهیم هر کسی به واسطه حضور
در یک تیم بزرگ یا پرطرفدار اجازه دهیم هر حرفی که
دلش خواست بزند و ما هم چیزی نگوییم .بعضیها
احساس میکنند که هر چیزی دلشان خواست
میتوانند بگویند و کسی هم نیست که جوابشان را
بدهد .در صورتیکه اینطور نیست و این افراد نباید به
خودشان اجازه دهند در مورد هرچیزی و هر کسی
حرف بزنند.این آدمها همیشه به دنبال حاشیه سازی
و انجام کارهای غیر عادی هستند و میخواهند دیده
شوند.
این آقا میخواهد با این کارها برای خودش محبوبیت
و مقبولیتی دست و پا کند ولی نمیداند که دیگر
حنایش رنگی ندارد و حتی در بین خودیها هم
مقبولیت ندارد .شک نکنید زمان خیلی چیزها را
مشخص میکند و این افراد میروند و تیمها باقی
خواهند ماند .بهتر است این دوستان خود واقعی شان
باشند و نخواهند خودشان را پشت فرد یا جریانی قایم
کنند .بهترین قاضی مردم هستند و همیشه خودشان
میدانند که چه کسی دروغ میگوید و چه کسی حرف
راست را میزند .اگر بعضی وقتها آدم حرفی نمیزند
و یا جوابی نمیدهد به این خاطر نیست که چیزی
برای گفتن وجود ندارد ،بلکه به این دلیل است که
طرف مقابل کوچک است و ارزش جواب دادن ندارد.
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کاپیتان تیم پیکان تهران معتقد است پیکان با ترکیب
جوانی که در اختیار دارد تا اینجای فصل شاهکار کرده
است.
ابراهیم صالحی درباره شرایط تیم پیکان در فاصله 3
هفته مانده به پایان مسابقات بیان کرد :خوشبختانه
شرایط خوبی از نظر فنی و روحی داریم .همه بازیکنان زیر
نظر کادرفنی تمرینات را به بهترین شکل انجام میدهند
و قصدمان این است که لیگ را با رتبه ای خوب به پایان
برسانیم.
او ادامه داد :اگرچه دو سه هفته ای است از نظر نتیجه
گیری چندان خوب کار نکردیم اما یادتان نرود که در
میانه فصل یک قرعه عجیب به ما خورد؛ ما در  3هفته

متوالی با استقالل ،پرسپولیس و سپاهان بازی کردیم
و بازی کردن مقابل این تیم ها بسیار دشوار است .از
طرفی ما نیز تیم بسیار جوانی هستیم و اکثر بازیکنان
ما تجربه کافی را برای حضور در لیگ برتر ندارند .با این
حال امیدوار هستیم روزهای بهتری را در  3هفته پایانی
پشت سر بگذاریم.
کاپیتان پیکان با اشاره به جوانی تیمش در لیگ بیست
و یکم گفت :من بیش از  10سال است که در فوتبال
ایران حضور دارم و یادم نمیآید هیچ سالی یک تیم
اینقدر جوان بوده باشد .در ترکیب ثابت ما فقط سه،
چهار بازیکن دهه هشتادی بازی میکنند .از طرف دیگر
اکثر بازیکنان ما زیر  23سال هستند و ورود به مسابقات

با این شرایط بسیار سخت است .اگر شما به قراردادهای
بازیکنان ما نگاه کنید ،واقعا خنده تان میگیرد .به جرات
میگویم که کمترین هزینه را در لیگ برتر کردیم و االن
هم با توجه به شرایط تیم هفتم هستیم.
صالحی درباره نقش مجتبی حسینی در این عملکرد
تاکید کرد :به نظر من مجتبی حسینی با این تیم جوان
شاهکار کرده است .شاید هیچ مربی دیگری جسارت
نداشته باشد چنین تیم جوانی را با میانگین سنی ،22
 23سال وارد مسابقات لیگ برتر کند .واقعیت این است
که ما خودمان ابتدای فصل کمی نگران بودیم اما مجتبی
حسینی ثابت کرد کارش را بلد است.
به بودجه تیم ما نگاه کنید ،فکر میکنم جمع مبالغ
قراردادهای تیم ما حدود  20میلیارد تومان باشد ،اما
مجتبی حسینی طوری این جوانان را پرورش داد که همین
حاال همه آنها از تیم های بزرگ فوتبال ایران پیشنهادهای
خوبی دارند .فکر میکنم االن مبلغ قراردادهای این
جوانان در مجموع حدود  60میلیارد تومان باشد و
باشگاه پیکان با توجه به داشتن قراردادهای بلندمدت
با بازیکنان جوان این ارزشمند شدن را مدیون مجتبی
حسینی است.
او افزود :او واقعا کاری بزرگ انجام داده است .امیدوارم
این  3هفته پایانی نیز با نتایج خوب همراه شود تا
بتوانیم رتبه ای آبرومند به دست آوریم و جواب اعتماد
کادرفنی را بدهیم.
صالحی درباره بازی با فوالد در هفته بیست و هشتم
افزود :قطعا کار سختی در این بازی خواهیم داشت .فوالد
تیم قدرتمندی است که نتایج خوبی کسب کرده است.
این تیم در لیگ قهرمانان آسیا عالی کار کرد و بی تردید
برای موفقیت باید تالش زیادی به کار بگیریم .امیدوارم
عملکرد خوبی داشته باشد و در نهایت با نتیجه مطلوب
زمین بازی را ترک کنیم.

هفته سی ام لیگ دسته اول /

سایپا  ۰شاهین شهرداری ۰

ایستادگی شاهینی ها مقابل درخشان و سایپا

شاگردان حمید درخشان مقابل تیم سقوط کرده شاهین شهرداری بوشهر
به تساوی بدون گل رسیدند تا نارنجی پوشان همچنان در خطر سقوط
باشند.
در چارچوب هفته سیام لیگ دسته اول فوتبال کشور دو تیم پایین جدول
سایپا و شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم
رفتند.
خودروسازان که برای بقا در لیگ یک میجنگند در فاصله پنج هفته تا
پایان رقابتها امید روانخواه را برکنار کردند و حمید درخشان سکان
هدایت این تیم قدیمی را برعهده گرفته است.
شاگردان درخشان امید زیادی به پیروزی در این بازی مقابل تیم  ۱۱امتیازی
و سقوط کرده شاهین داشتند اما موقعیتهای آنها تبدیل به گل نشد تا
بازی با نتیجه بدون گل به پایان برسد.
مهمترین موقعیت بازی برای سایپا از روی نقطه پنالتی در نیمه نخست
به دست آمد که حسین ماهینی در این فرصت مغلوب دروازهبان شاهین
شد تا حسرت بزرگی برای نارنجیپوشان شکل بگیرد.
سایپاییها خوش شانس بودند که در این هفته ویستاتوربین شکست
خورد تا آنها  ۲پله از منطقه سقوط فاصله گرفته باشند .سایپا با این
نتیجه ۳۵امتیازی شد و در رتبه چهاردهم قرار گرفت .شاهین نیز از سی
بازی  ۱۲امتیاز کسب کرده در رده هفدهم جای دارد
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بیرانوند ،گرانرتین گلر تاریخ لیگ برتر!

گریهی الهامی در فوتبالبرتر؛

من مثل خودتم آقای میثاقی!
ساعت  2:10صبح سهشنبه سرمربی سابق نساجی روی
خط برنامه فوتبال برتر آمد .در حالیکه منشی صحنه در
حال انداختن نام سرمربی نساجی به روی پالتو گفتگوی
وی بود ،او به سرعت و کمتر از سیثانیه بعد از شروع
صحبتهایش با محمدحسین میثاقی ،شروع به گریه کرد
و تا پایان برنامه با لحنی شبیه به ناله صحبتهایش را
به پایان برد.الهامی که امروز توسط کمیته انضباطی به 5
جلسه محرومیت محکوم شده است ،در قالب یک چهره
مظلوم سعی کرد از خود و عملکرد فنیاش در نساجی دفاع
کند و در عینحال بابت عدم رسیدگی به درخواستهایش
از آنها گالیه کند.او مسئوالن نساجی را به بیمعرفتی
بعد از حذف این تیم در رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر
و قهرمانی جام حذفی متهم کرد و همچنین با اشاره به
قهرمانیاش با تراکتور در جام حذفی گفت :آن از تراکتور
و این هم از نساجی؛ من مظلومترین مربی ایران هستم.
او که به سختی صحبت میکرد گفت ":ببینید روزی که
به باشگاه گفتم بیانیه بدهید برای این روز بود .بعد از
اینکه آقای نوازی یا رحمتی صحبت کردند .حکمی که دو
ساعت پیش اومد حق من نبود .به هریک از بچههای
باشگاه زنگ میزنم جوابم را نمیدهند .مالک ،مدیرعامل
مدیر اجرایی یا مدیر رسانهای .گناه من این است که تیم
 ۹امتیازی را قهرمان کردم؟ اینه رسم معرفت؟ کسی که
با شما صحبت میکند مظلومترین و تنهاترین ادم این
فوتبال است .با همه جنگیدم .اینه رسمش؟ کسای دیگه
رختکن نمیرن؟ فقط من رفتم؟ کی به من گفت دفاع
کن م که نرفتم؟ اینه حق تیمی که بعد از  ۶۴سال قهرمان
شده؟ اینه رسم معرفت و مردانگی؟ نمیتونم صحبت کنم!
به کی پناه ببرم .تراکتور را قهرمان کردم این اتفاق افتاد.
تیم  ۹امتیازی را گرفتم از روزی که اومدم بعد سپاهان
دوم جدول شدیم .آقای حدادیان این رسم رفاقت نبود.
موبایلت روشن نبود جواب ندادی .مربیای که همه کار
کرد .گفتم بیانیه بدهید به مربیتان نود دقیقه فحش
دادند".
ساکت که به وضوح صدایش میلرزید و با ناراحتی
صحبت میکرد این طور حرفهایش را ادامه داد ":شماره

همسرم را بین هواداران اراک پخش کردند! حق من و
بچههایم این نبود .من با  ۵جلسه محرومیت کجا برم،
به کی شکایت کنم؟ میگویند با محرومیت به رختکن
رفتی .دوتا مامور امنیتی در اراک بودند گفتند دقیقه ۴۲
و  ۸۵برید رختکن .من که در برنامه شما از نوازی معذرت
خواستم .من که با محمد مشکلی نداشتم از او آقا تر که
نداریم .خودشان که در کمیته گفتند من لگد نزدم دستیارم
زده پس چرا آن ده روز که جو راه افتاد هیچ چیز نگفتند؟
مهدی رحمتی که خیلی ادعای بچه مسلمانی دارد .من هم
قبولش دارم! صحبت من با آنها نیست .کی به من گفت
دفاعیات ببرم که  ۵جلسه محروم شدم؟ کدوم تیم میاد
دنبال من؟ مربیای که  ۳سال گذشته  ۲جام گرفته و یک
تیم نجات داده .این رسمشه؟ من نون حالل سر سفره بچه
هایم اوردم .پیشنهاد دوبرابری داشتم از جای دیگه ولی
دست یاعلی دادم .اینه حق مربی؟ من تولد همه بازیکنانم
به آنها کادو دادم .پاداش دادم .اینحق من است؟ چون
من کسی را ندارم؟ به چه کسی بگویم؟ به وهلل من در
درگیری نبودم .زنگ زدم به سیفالهپور موبایلش زنگ می

خورد خاموش میکند .آقای حدادیان من اشتباه کردم در
رختکن یک حرفی به شما زدم ولی  ۹۰دقیقه آن حرفها را
که به من زدند چرا بیانیه ندادین؟ واقعا خسته شدم .شب
و روز زحمت میکشم مثل همه مربیها .دیگه نمیتونم،
ولش کن"( گریه میکند)...میثاقی در این لحظات
صحبتهای الهامی را تشریح میکند تا او کمی اوضاع
بهتری پیدا کند .الهامی مجددا صحبتهایش را ادامه
داد ":نگه داشتن نساجی از دو قهرمانی حذفی سختتر
بود .قطعا به باشگاه نامه زدند چون زنگ زدم جوابم را
ندادند که همسرم به مدیر اجرایی باشگاه زنگ زد که به او
گفتند روز بازی با اراک نامه گرفتند اما به من نگفتند .شما
بگو مربیای که  ۵هفته محروم است چه کسی سراغش
میآید؟ گناه من اینه؟ کمیته انضباطی کاش یک بار من
رو دعوت کنه .از خدا گله دارم ...همینو فقط میتونم بگم
معذرت میخوام از بینندگان اما نمیتوانستم دیگر تحمل
کنم .خود شما شاید یکم شبیه من باشی .مثل هم هستیم
خودت بهتر میدونی .با همه جنگیدن و آخرش زمین
خوردن خیلی سخته .دیگه بیشتر از این نمیتونم.

وبسایت روزنامه رکورد از بند یک میلیون یورویی آنتورپ برای انتقال
علیرضا بیرانوند پرده برداشت.
هفته گذشته علیرضا بیرانوند خبر از پایان حضورش در تیم بواویشتا داد و
اعالم کرد که کار او در این تیم پرتغالی به پایان رسیده و وی باوجود تالش
برای حضور در ترکیب ،به دلیل عدم امکان نمایش تواناییاش اردوی
بوآویشتا را ترک میکند.
این خبر موجی از خوشحالی را در بین برخی از طرفداران پرسپولیس ایجاد
کرد چرا که آنها تصور میکردند که بیرانوند یکی از سهل الوصولترین
خریدهای آنها خواهد بود و به راحتی جذب پرسپولیس خواهد شد اما
ماجرا به این سادگی نیست.
باوجود ابراز عالقه بیرانوند نسبت به پرسپولیس در هفتهها و ماههای
گذشته اما پایان قرارداد او با بواویشتا به منزله این نیست که او میتواند
تیم بعدیاش را انتخاب کند.
بیرانوند در خرداد  ۱۳۹۹با قراردادی سه ساله به آنتورپ پیوست و حاال یک
سال دیگر از قرارداد وی باقی مانده تا به این ترتیب باشگاه بلژیکی تبدیل
به تصمیمگیر اصلی در ماجرای گلر ملی پوش ایرانی بشود.
آنطور که روزنامه رکورد نوشته ،باشگاه بواویشتا بند دائمی کردن قرارداد
علیرضا بیرانوند به مبلغ یک میلیون یورو را فعال نخواهد کرد تا به این
ترتیب مشخص شود باشگاه آنتورپ برای انتقال او به تیمی اروپایی رقم
یک میلیون یورو را در نظر گرفته اما شنیدهها حاکی از آن است که باشگاه
پرسپولیس رقم کمتری برای این انتقال خواهد پرداخت.
باتوجه به عملکرد بیرانوند در طول مدت قرارداد قرضی ،آنتورپ  ۳۰۰هزار
یورو از خواسته قبلی پایین آمده و حاضر است با  ۷۰۰هزار یورو بیرانوند
را در اختیار پرسپولیس قرار دهد؛ رقمی بسیار باال برای یک تیم ایرانی.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس اما اعالم کردهاند که قصد ندارند این مبلغ
فسخ را پرداخت کنند و به ایجنت علیرضا بیرانوند نیز گفتهاند که او
خودش باید مشکل قراردادی در بلژیک را حل کند و به ایران بیاید تا در آن
صورت پرسپولیس با دستمزد مطلوب ،او را به خدمت بگیرد.
شاید راه حل میانه ،جذب قرضی این بازیکن و تمدید او با آنتورپ باشد
که البته شاید باشگاه بلژیکی در صورت وجود مشتری برای بیرانوند نسبت
به این گزینه ،بی میل باشد.
به نظر میرسد شاید سایر باشگاههای ایرانی نسبت به جذب قطعی
بیرانوند بتوانند اقدام کنند؛ نظیر آنچه در ماجرای شهریار مغانلو پیش آمد.
به هر حال باشگاه پرسپولیس هنوز فرصت این را دارد تا در این انتقال
مذاکرات را جلو ببرد اما برخالف تصور اولیه ،این یک انتقال دشوار برای
قرمزها خواهد بود

