
جدایی بیرانوند 
از بواویشتا؟

علیرضا بیرانوند 
که در فصل پیش رو 

در تیم فوتبال 
بواویشتای پرتغال 

بازی می کند به تازگی 
مشکالتی از نظر 

مالی با مسئوالن این 
باشگاه پیدا کرد. این 

بازیکن از بدو ورود به 
این تیم هیچ دریافتی 

نداشته و همین 
مسئله موجب شد 

نشستی با مسئوالن 
بواویشتا برگزار 

کند. در این چند روز 
شایعه  ها در مورد 

جدایی بیرانوند از این 
تیم پرتغالی مطرح 
شده اما واقعیت این 
است که او به تازگی 
جای خود را در این 
تیم پیدا کرده و به 
همین دلیل قصد 
جدایی از باشگاه 
فعلی اش را ندارد.

در  حاشيه

تیم ملی فوتبال 
در آستانه ورود 
به جمع 20 تیم 

برتر جهان

در حالی که پیش بینی 
وب سایت های مختلف 
از صعود یکی دو پله ای 

ایران در رنکینگ جهانی 
حکایت داشت، اما در 
اعالم رسمی رنکینگ 
فیفا، تیم ملی در رتبه 
بیست و دوم جهانی 

باقی ماند. نکته جالب 
اینکه ایران فروردین 

ماه در رتبه سی و یکم 
قرار داشت اما با کسب 
چهار پیروزی متوالی و 
صدرنشینی در مرحله 

پیش مقدماتی و 
همچنین سه پیروزی و 
یک تساوی در مرحله 
نهایی مقدماتی جام 

جهانی، 9 رتبه باال آمد و 
حاال در آستانه ورود به 

جمع 20 تیم برتر جهان 
است. در این رنکینگ 
تیم دراگان اسکوچیچ 
باالتر از لهستان، پرو، 
صربستان، اوکراین و 

تونس قرار گرفته است. 
پس از این چهار تیم 

نام ژاپن دیده می شود 
که در رنکینگ جهانی 

افت کرده و همچنان در 
جایگاه دوم آسیا 

قرار دارد.

خبرخبر
روزروز

  آنسو فاتی
پاریسی ها پس از شکار مسی، فاتی را 

می خواستند. »موندو دپورتیوو« از 
پیشنهاد نجومی پاری سن ژرمن برای 
شکار آنسو فاتی پدیده بارسلونا پیش 

از تمدید قراردادش خبر داد.

  اریک هالند
ستاره نروژی دورتموند با انتشار پیامی 

در توییتر خبر داد دچار مصدومیت شده 
و فعاًل قادر به همراهی تیمش نخواهد 
بود:»زمان تمرکز روی ریکاوری است، 

قوی تر باز خواهم گشت«.

  مهدی طارمی
نشریه »رکورد« نوشت؛ طارمی 
در سه بازی موفق شد یک گل و 

یک پاس گل بدهد. او در حضور 
مسی، رونالدو و  ام باپه به عنوان 
دونده ترین مهاجم شناخته شد.

عبداحد     علی 
ــه در  ــ ــی ک ــالـ  در حـ
ــن  ــ ــازیـ ــ هـــفـــتـــه آغـ
رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور 
در گــروه )ب( دیــدار 
بین آویژه صنعت پارسا و صنعت مس 
به دلیل شرایط کرونایی صنعت مس 
ــروز از ساعت 17/30 در  لغو شــد امـ
تاالر بسکتبال مجموعه آزادی تهران 
تیم آویــژه در دیــدار با اکسون تهران از 
بازیکنان جدید خود رونمایی خواهد 
کرد. آویژه ای ها که به گفته جعفر فالح، 
مدیرعامل خود با رویکردی جدید و با 
تمرکز روی بازیکنان بومی و جوان و به 
خدمت گرفتن دو بازیکن مشهدی و 
دو بازیکن غیرایرانی و یک سرمربی 
صربستانی جدید به نام نبوشا کنژوویچ 
روانه لیگ برتر شده اند، یکی از مدعیان 
در گــروه )ب( مسابقات هستند. در 
آخرین تمرین از کنژوویچ پرسیدیم 
آیا وی یک مربی با تفکر و یا استراتژی 
دفاعی و یا حمله ای است؟ وی با لحنی 
جدی گفت: »به همان انــدازه که برای 
کسب امتیاز تالش می کنیم به همان 
اندازه هم جدیت داریم تا با دفاعی قوی 

به حریف امتیاز ندهیم«.
از وی سؤال کردیم آیا منظورتان از دفاع 

قوی یعنی دفاع نفر به نفر و یا تلفیقی 
از دفــاع جاگیری و نفر به نفر است؟ 
گفت: »طبیعی است هر بازیکن دفاع 
در مأموریتی که دارد هم از منطقه 
خود و هم از یار مستقیم خود دفاع 
ــرد و بازیکنان مــا آمــادگــی  خــواهــد ک

دفاع های مختلف را دارند«. 
ــا کــنــژوویــچ از گـــروه مربیانی است  آی
که وقتی می بازد داور و یا بازیکنان را 
مقصر می داند؟ پاسخ داد: »این طور 
نیست چــون بازیکنان داخــل زمین 
را من انتخاب می کنم. پس چنانچه 
بازیکنی ضعیف عمل کند مقصر من 
هستم که بازیکن ضعیف را فرستادم 
داخــل زمــیــن. مــربــی ای نیستم کــه از 
مسئولیت نتایج »آویژه« شانه خالی 
کنم«. در آخر پرسیدیم آیا شناخت 
ــوی بــه عنوان  کــامــل از خــراســان رضـ
یکی از قطب های بسکتبال کشور و 
ملی پوشان ایــن استان دارد؟ گفت: 
»من کامالً راجع به مشهد و بسکتبال 
اینجا اطــالعــات کافی دارم و بسیار 
خوشحالم در مشهد هستم زیرا این 
استان استعدادهای فراوانی دارد که 
می توانند در آینده در ترکیب تیم های 

ملی و باشگاه ها قرار گیرند«.
اکسون تهران در نخستین بازی خود 
مقابل صنایع هرمزگان در یک بازی 

میلیمتری 66-66 به تساوی رسید 
و در پــایــان وقــت اضــافــه نخست 76 
بر 71 پیروز شد. امــروز در دیگر بازی 
ساعت 15/30 صنعت مس با صنایع 

هرمزگان دیدار می کند.

کرونا یا بهانه فرار؟ ◾
در این لیگ کرونا گرفتن بعضی تیم ها 
مقابل بعضی از تیم ها هم داستانی 
دارد! فــالن تیم بازیکن خارجی اش 
ــه ایـــــران نــیــامــده بــنــابــرایــن  هـــنـــوز بـ
یک شبه چهار یا پنج بازیکن بی خبر 
از همه جا کرونا می گیرند؟! یا فالن 
تیم مشکل تشکیالتی و سازمانی 
دارد آن هــا هم اعــالم می کنند کرونا 
دارنـــد! از طــرف دیگر رئیس محترم 
فدراسیون بسکتبال هم در سکوتی 
تاکتیکی آن هم به دلیل اینکه مجمع 
فــدراســیــون در پیش اســت و ایشان 
هم کاندیدا هستند، فعالً نظاره گر 
کرونا بــازی بعضی از تیم ها هستند 
و صــالح نیست مداخله کنند! زیرا 
ممکن اســت در رونــد مجمع خللی 
ــد. امــیــدواریــم بــا نظارت  بــه وجــود آی
بهداشتی بیشتر و رعایت دقیق تر 
دستورالعمل ها این گونه بهانه ها از 
ــرود و فــدراســیــون بــا متخلفان  بین ب

برخورد شدیدی کند.

کنژوویچ در گفت وگو با قدس:

از مسئولیت نتایج »آویژه« 
شانه خالی نمی کنم

زیر ذره بين

خبر

سرشاخ باشگاه ها با سازمان لیگ و فدراسیون

جنگ تبلیغاتی باال گرفت
سینا حسینی  جنگ بر سر پول در فوتبال 
همیشه حرف اول و آخر را می زند، اما در فوتبال 
ایران معموالً فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با 
نگاه باال به پایین در اندیشه افزایش درآمدهای 
خــود از ایــن حــوزه هستند و همواره باشگاه ها 

قربانی منفعت طلبی ها شده اند!
با وجود این، مصطفی آجورلو مدیرعامل جدید 
استقالل برای برهم زدن این بازی پیش از شروع 
بـــازی نخست تیمش بــه سرپرست ســازمــان 
لیگ نــامــه زد کــه بــاشــگــاه اســتــقــالل خــواهــان 
استفاده از امتیاز تبلیغات محیطی در بازی های 
خانگی اش است. بهاروند هیچ واکنشی به این 
پیشنهاد نداشت، امــا صــادق درودگــر که این 
روزهــا فعالیت های اقتصادی سازمان لیگ را 
انجام می دهد، در واکنش به این موضوع مدعی 
شد کارگزار باشگاه استقالل قادر به پرداخت این 
مبلغ نیست ولی اگر فدراسیون فوتبال قصد 
دارد تبلیغات محیطی خــود را به ایــن شرکت 

واگذار کند باید ضمانت نامه بانکی ارائه دهد!
ــواداران  ایــن جمله جنجال بــزرگــی در میان هـ
استقالل به راه انداخت به ویژه وقتی مشخص 
شد درودگر تأکید دارد این شرکت اگر بناست 
در این حوزه فعالیت کند به جای عقد قرارداد 
با استقالل بهتر اســت بیاید با سازمان لیگ 

قرارداد امضا کند.
مخالفت سازمان لیگ با درخــواســت باشگاه 
استقالل موجب شده تا 10 میلیارد از قــرارداد 
این باشگاه با اسپانسر جدیدش کسر شود. 
اما سؤال اینجاست چرا سازمان لیگ با چنین 
مقوله ای مخالفت دارد؟ نگرانی بزرگ سازمان 
لیگ از دست دادن یکی از منابع درآمدی خود 
در حوزه فوتبال است، چون اگر استقالل این 
حرکت را آغاز کند، بالطبع سایر باشگاه ها هم 
به فکر کسب این درآمد می شوند و کار از حوزه 

سازمان لیگ خارج خواهد شد.
از طرفی آن ها پیش از شروع فصل کل تبلیغات 
محیطی را با رقم 180 میلیارد تومان به فروش 
گذاشتند اما کسی این پیشنهاد را نپذیرفت به 
همین دلیل آن ها در تالش اند با سنگ اندازی در 
مسیر استقالل به نوعی همچنان زمام امور را در 
دست داشته باشند تا بتوانند از منافع مالی این 

حوزه بهره مند شوند.
امـــا مــاجــرا وقــتــی جنجالی تر شـــود کــه خبر 
مــی رســد ســایــر بــاشــگــاه هــا نــیــز از ایـــن طــرح 
استقبال کردند و معتقدند باید ایــن امتیاز 
در اختیار آن ها قرار داشته باشد تا مستقیم 
بــه درآمــدهــا دسترسی داشــتــه باشند. عدم 
شفاف سازی کامل از سوی سازمان لیگ در 
طول فصول گذشته مهم ترین عامل مخالفت 

باشگاه ها با ادامه روند کنونی است.

سهمیه جهانی شنا دشت شد

رکوردشکنی غالمپور 
در جام جهانی قطر

سینا غالمپور با رکوردشکنی در ماده 100 متر 
شنای آزاد ورودی مسابقات مسافت کوتاه 

قهرمانی جهان ابوظبی را کسب کرد.
به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در 
دومین روز رقابت های جام جهانی شنا مسافت 
کوتاه قطر، ملی پوشان شنای ایــران با حریفان 
خود به رقابت پرداختند. سینا غالمپور، متین 
ســهــران، هــومــر عــبــاســی و عــلــی جبلی چهار 
شناگر ایران در مرحله مقدماتی ماده 100 متر 
آزاد بودند. غالمپور روز دوم این رقابت ها را با 
درخشش آغــاز کــرد. وی در مــاده 100 متر آزاد 
با ثبت زمان ۴8٫60 عالوه بر جابه جایی رکورد 
ملی این ماده، ورودی مسابقات مسافت کوتاه 
قهرمانی جهان ابوظبی را کسب کرد. غالمپور با 
ثبت این زمان هشتم و راهی فینال شد. رکورد 

پیشین این ماده به نام خود غالمپور ثبت بود.
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جدایی مدافع چپ پای شهرخودرو  ◾
محمدعلی فرامرزی، مدافع چپ شیرازی فوتبال ایران 
که فصل گذشته در شهرخودرو مشهد توپ می زد، در 
لیگ بیست و یکم پیراهن پیکان را بر تن می کند. گفتنی 
است، فرامرزی سابقه بازی در تیم های فجرسپاسی، 
استقالل خوزستان و ماشین سازی را هم دارد. این 
در حالی است که بازیکنان شهرخودرو این روزهــا در 

اعتصاب به سر می برند.

گلزنی صیادمنش در کنفرانس لیگ اروپا  ◾
تیم فوتبال زوریا اوکراین در رقابت های لیگ کنفرانس اروپا 
به مصاف تیم زسکا صوفیه رفت و با نتیجه یک بر صفر به 
پیروزی رسید. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی زوریا برای 
تیمش در این بازی خوش درخشید و گل پیروزی بخش 
زوریا را به زیبایی به ثمر رساند. وی گفت: درحال حاضر 
تمرکز خــود را بر بــازی آینده خودمان در لیگ اوکراین 

گذاشتیم. به نظرم باید بازی به بازی جلو برویم.

بابک مرادی در استقالل ماند ◾
در روزهای اخیر شایعه های زیادی به راه افتاده است که 
استقاللی ها قصد دارند نام بابک مرادی را از لیست خارج 
کنند تا بتوانند یک بازیکن خارجی جذب کنند. در این 
بین شنیده ها حاکی از آن است که کادر فنی استقالل 
بی میل نبود که نام مرادی را از لیست خارج کند اما نمایش 
خوب این بازیکن در تمرینات هفته های اخیر موجب 

شده فرهاد مجیدی از تصمیم خود منصرف شود.

پول کالدرون جور شد ◾
مجید صدری، سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس با انتشار 
یک استوری در اینستاگرام تأکید کرد منابع مالی برای 
پرداخت بدهی گابریل کالدرون تأمین شده و پرسپولیس 
به زودی پول او را پرداخت خواهد کرد. بدهی پرسپولیس به 
کالدرون مربوط به دوره مدیریت محمدحسن انصاری فرد 
اســت. همچنین مشخص نشد چــرا کــالــدرون با وجود 

موفقیت و صدرنشینی پرسپولیس این تیم را ترک کرد.

جواد رستم زاده   بازی شبه سوپرجام لیگ برتر در 
اهواز را پرسپولیس با نتیجه پر گل 3 بر یک به سود 
خود تمام کــرد. این آخرین بــازی هفته اول بود که 
فوالدی ها در خانه نتواستند به کامیابی دست پیدا 
کنند و زمین را دست خالی ترک کردند. در نیمه نخست این بازی 
دو تیم بازی بدون روح و بی هیجانی را به نمایش گذاشتند و بازی 

بیشتر تحت تأثیر اشتباه های فردی بازیکنان بود. 
ــوالدی هــا بــا مثلث شیمبا، پــاتــوســی و انــصــاری  ــن بین ف در ای
زهردارتر ظاهر شدند و یکی دو باری دروازه لک را با خطر مواجه 
کردندکه نتیجه ای نگرفتند. با این حال قسمت اذیت کننده 
بــازی در این نیمه تصاویر واقعاً بی کیفیت تلویزیونی بود که 
ــازی را فیلم برداری مــی کــردنــد. در حالی  گویا بــا یــک دوربــیــن ب
که در تمام دنیا دیگر بازی ها با زیر 10 دوربین تصویربرداری 
  VARنمی شوند چنین اتفاقاتی در لیگی که در به در داشتن
است نشان دهنده این است که هنوز تا تدارک زیرساخت های 
الزم فرسنگ ها فاصله داریم. براساس استاندارد ارائه شده از 
سوی فیفا حداقل دوربین الزم برای فیلم برداری بازی ها و اتصال 
به سیستم ویدئویی 15 دوربین است. به نظر می رسد با چنین 

شرایطی فعالً باید عطای داشتن VAR را به لقایش ببخشیم.
امــا در نیمه مربیان ورق بــازی کامالً برگشت و پرسپولیس در 
رستاخیزی جالب توجه موفق شد سه گل بزند و روی دیگرش 
را نشان دهد. ابتدا رضا اسدی روی یک ضربه کرنر با ضربه سر 
دروازه میزبان را باز کرد. پس از گل، یحیی پا پس نکشید و در 
تعویض هایی طالیی پاکدل و آل کثیر را همز مان به جای عبدی 
کم رمق و پهلوان پراشتباه وارد میدان کرد. این جابه جایی ها اتفاقاً 
خوب جواب داد و مشکی پوشان تهرانی با گرم شدن موتور ترابی 
زهردارتر بازی را دنبال کردند که نتیجه آن دو گل پاکدل و آل کثیر 
بود. این در حالی بود که فوالدی ها در این بین روی اشتباه فرجی 
صاحب پنالتی شدند که این پنالتی را شیمبا تبدیل به تنها گل 

فوالدی ها کرد.
در این بازی آنچه به چشم آمد تالش پرسپولیس برای خروج از 
بار روانی شکست در آسیا بود. این پیروزی که احتماالً مهم ترین 
پیروزی هفته نخست لیگ برتر هم بود می تواند مردان یحیی را 
بازسازی روحی روانی کند. دوگلی که بازیکنان جدید این تیم به 
ثمر رساندند اعتماد به نفس الزم را به آن ها داد تا ترکیب سرخ ها 

جاندارتر شود.

پیروزی پرسپولیس در شبه سوپرجام

فوالد نرم شد

گزارش

ستارگان ورزش

سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: شرایط 
در تاجیکستان ایده آل نیست، چون باید روی 

چمن مصنوعی بازی کنیم.
تیم ملی فوتبال زیــر 23 کشورمان به منظور 
حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 23 

سال آسیا، تهران را به مقصد دوشنبه 
ــر 23 سال  تــرک کـــرد. تیم ملی زی
ایــران در گــروه B با تیم های نپال، 
تاجیکستان و لــبــنــان همگروه 
است و این رقابت ها از 3 تا 9 آبان 
به میزبانی تاجیکستان در شهر 

دوشنبه برگزار می شود.
مهدی مهدوی کیا، سرمربی 
ــیــم مــلــی فــوتــبــال امــیــد  ت
کــشــورمــان در خصوص 
تعاملش بــا باشگاه های 
لیگ برتری اظهار کرد: 
ســعــی کـــردیـــم تعامل 
خــوبــی بــا بــاشــگــا ه هــا 
داشـــتـــه بـــاشـــیـــم. با 
ــکــه  ــن ــه ای ــ ــه بـ ــوجــ ــ ت
در شــــــــروع لــیــگ 

ــر هــســتــیــم  ــ ــرتـ ــ بـ
مشکالتی وجود 

داشـــــــــــــت. بــا 
ایـــــــــــن حــــــال 
ــه ای  ــ ــونـ ــ ــه گـ ــ ــ ب

برنامه ریزی کردیم که هم به تیم ملی کمک 
شود و هم باشگاه ها متضرر نشوند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد 
که مسابقات ما در روزهای فیفا برگزار شود و اگر 
این اتفاق رخ دهد شرایط بهتر خواهد بود. ما از 
هر بازی و تورنمنت باید برای پیشرفت استفاده 
کنیم تا به هدف اصلی خود دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید کشورمان 
عنوان کرد: شرایط در تاجیکستان ایده آل 
نیست، چــون بــایــد روی چمن مصنوعی 
ــان مــا  ــفــ ــ ــری ــم. حــ ــیـ ــنـ بـــــــازی کـ

ــی روی  ســـرمـــایـــه گـــذاری خــوب
رده های پایه داشتند. در این بین 
تاجیکستان شاید جدی ترین 
حریفمان باشد که البته قابل 
احترام هم هست. این تیم چند 
بــار ما را شکست داده و در جام 
جهانی هم حضور داشته است، 
اما با این حال ما با تمام قوا مقابل 
حریفان ظاهر می شویم. هرچند 
زمــان کمی در اختیار داشتیم، 
اما امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی 

کسب کنیم.

گالیه سرمربی تیم ملی از میزبانی تاجیکستان

مهدوی کیا: کاش بازی هایمان در روزهای فیفا باشد
حمیدرضا عرب    احمد موسوی، هافبک-
مدافع راست استقالل با اینکه روابط خوبی با 
مربیان تیمش دارد و همواره با احترام از آن ها 
یاد می کند اما بر این باور است که باید پس از 
بــازی با الهالل عربستان تکلیفش را روشن 

می کردند تا او بــرای انتخاب تیم جدید 
اقدام کند. او دراین باره می گوید:»با 
کسی مشکلی نـــدارم و همیشه 
با احــتــرام از مربیان و مسئوالن 
باشگاه یاد کردم، اما انتظار داشتم 
اگــر من را نمی خواستند پس از 

بازی با الهالل عربستان این 
مــوضــوع را رســانــه ای 

ــد تــا من  مــی کــردن
ــه دنـــبـــال  ــ ــم بـ ــ هـ
تیم های خواهان 

خــودم بــروم«. 
مــــــــوســــــــوی 
مــــعــــتــــقــــد 
اســــــــــت در 
شـــــــــرایـــــــــط 

کنونی جدایی به 
صــالحــش نــیــســت. او 

حرف هایش را این گونه 
ادامـــه مــی دهــد: »اکنون 

زمان خوبی برای جدایی از 
استقالل نیست. استقالل 

تیم بزرگی اســت. می دانم شرایط و اتفاقات 
این تیم با همه تیم ها فرق می کند«. موسوی 
قصدی برای جدایی از استقالل ندارد. »باور 
کنید اگر نیاز باشد دور زمین می دوم و خودم 
را ثابت می کنم تا در آینده به ترکیب برگردم. 
من در بازی با هوادار نامم در لیست نبود اما هر 
روز دارم تالش می کنم تا به آن هدف بزرگی 
که دارم برسم«. او با وجود آنکه می داند 
در پستش وریــا غفوری و یامگا حضور 
دارند به آینده دل بسته است: »بیش از 
پیش تمرین می کنم تا به آن هدفی که در 
گوشه ذهنم است برسم«. از موسوی 
دربــاره اینکه آیا مشکلی با کادر 
فنی استقالل دارد می پرسیم 
که پاسخ هوشمندانه ای داد: 
»یک سال و نیم با آقا فرهاد 
کار کــردم و دو طرف بــرای هم 
احــتــرام قــائــل هستیم. به 
هــــمــــیــــن 
دلــیــل در 
بـــــــازی بــا 
هــــوادار به 
ورزشــگــاه آزادی رفتم تا به خودم 
و تیم بگویم استقالل را دوست 
دارم. آن روز به ورزشگاه رفتم تا به 
همه بگویم و ثابت کنم چه اندازه 

به استقالل عشق می ورزم«.

احمد موسوی در گفت وگو با قدس:

در استقالل می مانم و حقم را می گیرم

گفت وگو گفت وگو
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