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جشن قهرمانی استقالل باید یکشنبه برگزارشود
عضو هیئت مدیره استقالل بعد از لغو بازی پرسپولیس:

8

قرارنیستیکبازیکنتاآخرعمردراستقاللبماند

سرمقاله

بازار داغ بازارگرمی

درفصلنقلوانتقاالتبهطورطبیعیبازارگرمیهاییبرایبازیکنانانجاممیشود.
مث ً
ال فالن فوتبالیســت را که نه یحیی میخواهد و نه فرهاد هر روز میگویند در
لیست پرسپولیس و استقالل است و سر خریدنش دعوا به راه افتاده! به طور طبیعی
پرسپولیس و استقالل میتوانند  ۶ ،۵بازیکن جدید بخرند اما از االن تا آخر فصل
نقل و انتقاالت ۶۰،۵۰بازیکن را در رسانهها و فضای مجازی به این دو تیم میبرند.
ما هم اگر اخبار نقل و انتقاالت را پوشش ندهیم که خب امکانپذیر نیست و اگر
پوشش بدهیم ناخواسته به یکسری بازارگرمیهای مرسوم کمک کردهایم .راه
حال ماجرا این است که از صحت و سقم یکسری از مذاکرات مطمئن شویم که
طبیعتاً این کار را خواهیم کرد اما نکته اینجاست که بعضی وقتها هم یکسری
تکذیب کردنها واقعی نیست .مث ً
ال در یک مورد خبر مذاکره بازیکنی با یک باشگاه
پرطرفدار تکذیب شــد که مث ً
ال قیمت آن بازیکن باال نرود و مذاکرات به صورت
پنهانی جلو برود .در واقع هم روی یکسری تکذیبیهها نمیتوان خیلی حساب
کرد و هم روی یکسری بازارگرمیها اما به هر حال ما ناچاریم اخبار نقل و انتقاالت
را پوشش بدهیم تا شما خوانندگان عزیز در جریان داغترین اخبار باشید.
پارســال فرهاد مجیدی در مصاحبهای که فیلم آن موجود است صراحتاً
گفت«:امینقاسمینژادازبهترینهایلیگاستولیمناورانمیخواهم!»
عجیب اینکه قاســمینژاد چند روز بعد با پرسپولیس مذاکره کرد و چند
ساعت بعد از آن هم استقاللی شد! این فقط یک مثال ساده است که بدانید
از این اتفاقات در فصل نقل و انتقاالت زیاد رخ میدهد و ما هم ناچار بودیم
هم حرفهای فرهاد را بنویسیم ،هم ریز مذاکرات قاسمینژاد با پرسپولیس
وهمحضوررسمیاودراستقاللرا!امسالهممسلماًیکسریبازارگرمیها
انجام میشــود و اتفاقات اینچنینی را شاهد خواهیم بود اما به هر حال
خواســته شما خوانندگان وفادار خبرورزشی این است که ما اخبار نقل و
انتقاالت را به طور کامل پوشش بدهیم که قطعاً این کار را خواهیم کرد.

كامنتويژهغالميزيرپستحسينزاده

فرهاد مجيدي در ابتداي فصل كه كســي زياد به اميرحسين حسينزاده توجه
نميكرد و نسبت به تواناييهاي او آگاهي كامل نداشت ،اصرار ميكرد اين بازيكن
به يكي از چهرههاي مطرح فوتبال ايران بدل ميشود و حاال دقيقاً همان اتفاق رخ
داده اســت .حســينزاده در رفسنجان هم دســت به كار بزرگي زد و هر دو گل
آبيپوشانتهرانيرابهثمررساندتاآنهابايكپيروزيارزشمندبهپايتختبازگردند.
اميرحسين ديروز پستي منتشر كرد كه او را در حال شادي در آغوش فرهاد مجيدي
نشان ميدهد و عارف غالمي مدافع استقالل نيز زير آن پست نوشت« :عجب پدر
و پســري» .رابطه حسينزاده و فرهاد مجيدي آنقدر خوب است كه اين بازيكن
خود را وامدار ســرمربي استقالل ميداند و بازيكنان استقالل ميگويند فرهاد در
عرصه فوتبال به نوعي حكم پدر معنوي را براي اين بازيكن جوان دارد.
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NEWS BROWSING

پرسپوليسخانه
ابدي من است
درخبرورزشيخوانديدكهمحمدحسين
كنعانيزادگان به تازگي به دفتر باشگاه
پرسپوليس رفته و با مديران اين باشگاه
مالقات كرده است .به موازات اين خبر ،در
رسانههاي مختلف و فضاي مجازي نيز
اخباريمبنيبرعالقهيحييگلمحمدي
به بازگشــت مدافع مليپوش و ســابق
پرسپويس ديده و شنيده شد.

شنيديمبهدفترباشگاهپرسپوليسرفتهاي!

بله ،چطور؟!

بههرحالحضورتدرباشگاهپرسپوليس
ميتواند...

پرســپوليس خانه ابدي و هميشگي من
اســت .رفتم به خانه خودم ،به دوستان و
رفقايم سر بزنم .خاطرات قديمي زنده شد
و خيلي هم خوش گذشت.

داستان مهدويكيا به كنار

سن و سال دروازهبان استقالل به المپيك نميخورد

به نظر ميرســد هنوز هــم دل تو با
پرسپوليساست.اينطورنيست؟

ببينيد ،حضور در پرسپوليس بهترين اتفاق
بــراي من بود .يك تجربه عالي و بينظير و
هميشه هم افتخار ميكنم پيراهن اين تيم
بزرگ را پوشيدم.
با پرسپوليس يك نايبقهرماني ليگ
قهرمانانآسيا،دوقهرمانيدرليگبرتر
و دو سوپرجام و به عبارتي بهتر چهار
جامگرفتهاي.رفتيباشگاهسراغجامها
هم رفتي؟

واقعاً تمام خاطراتم در باشــگاه زنده شد.
افتخــار ميكنم من هم جزئي از تاريخ اين
باشــگاه هســتم .اين جامهــا و قهرماني
پرســپوليس حاصــل زحمــات مربيان،
بازيكنان و هواداران بامعرفت تيم بوده است.

اما اين فصل پرســپوليس نتوانست به
عنوانقهرمانيبرسد؟

پرسپوليس تيمي بزرگ و صاحب سبك در
فوتبال ايران اســت .پنج ســال قهرماني
متوالي اين تيم در ليگ برتر گوياي خيلي
چيزهاست .ركوردي كه بعيد ميدانم حاال
حاالها هيچ تيمي به اين ركورد برسد.

رقابت بيهوده پرسپوليس و استقالل بر سر پديده سپاهان؟!

سلمانيازبوندسليگاپيشنهاددارد

شنيديم ياسين سلماني كاپيتان
تيم اميد كشورمان مورد توجه دو
تيم پرســپوليس و استقالل قرار
گرفته است .اين هافبك تكنيكي،
پاســور و گلزن در بازي تيمهاي
اميد ايران و عراق مايههايي از بازي
هميشگي خود را نشان داد .عالوه
بر پايهگذاري تــكگل ايران كه
توسط آريا يوسفي به ثمر رسيد دو
بار توانســت با ضربات از راه دور
خطرنــاك دروازه عراق را تهديد

كند .شايعه رقابت پرسپوليس و
استقالل بر ســر پديده سپاهان
درحاليمطرحميشودكهشنيديم
او از ليگهــاي معتبــر اروپايي
پيشنهاد دارد .هرچند مصدوميت
نابهنگام در فصل جاري ســتاره
جوان سپاهان را اذيت كرد اما گفته
ميشــود از بوندسليگا پيشنهاد
جالبي دريافت كرده است .شاگرد
مهدي مهدويكيــا در تيم اميد
يكي از اســتعدادهاي ناب فوتبال

تيم ملي يك بازي دوســتانه با كانادا
ش رو دارد .اين بازي ميتواند به تيم ما
پي 
كمككند؟

شــكي وجود ندارد هر تيمي ميخواهد در
ي آبرومند يا موفق باشــد بايد
جــام جهان 
بازيهاي تداركاتي مناسبي داشته باشد.
كانادا همبه خاطر شباهت با فوتبال تيم ملي

ستاره ديگري كه مجيدي رو كرد

ايران و آسياســت كه بسيار بعيد
ميدانيمفصل آينده را در كشورمان
سپري كند .ســلماني كه ارتباط
بســيار خوب و صميمانهاي هم با
محرم نويدكيا دارد اگر بخواهد در
ايران بازي كند قطعاً در ســپاهان
اصفهــان خواهد ماند امــا به نظر
ميرســد اگر اتفاق خاصي نيفتد
كاپيتان تيم اميد كشورمان فصل
آينــده را در بوندسليگا و فوتبال
آلمان توپ بزند.

حسينزاده شماره 10استقالل در ليگ22

اينروزهاهمهجاصحبتازاميرحسين
حسينزادهپديدهاستقاللتهراناست.
حسينزاده جوان حاال زير نظر فرهاد
مجيدي به قــدري پخته و عالي توپ
ميزند كه ديگر نميتوان لقب پديده را
به او داد .حســينزاده كه با شــماره
پيراهن  99بازي ميكند حاال تبديل به
يك ستاره شده است .بازيكني كه يك
گل تماشايي به فوالد خوزستان زد و دو
گل انفرادي به مس رفسنجان تا نشان
دهد اليق پوشــيدن پيراهن تيم ملي

نفت مسجد سلیمان  2-2صنعت نفت آبادان

تراکتور 1 -2فجر سپاسی

تونهم ليگ برتر دو تيم خوزستاني نفت در مسجدسليمان به مصاف
در ادامه هفته بيس 
هم رفتند .اين ديدار با سوت رضا عادل در ورزشگاه شهيد بهنام محمدي برگزار شد ،در
نيمه اول دو تيم بازي متعادلي را به نمايش گذاشتند و اين تيم ميزبان بود كه در دقيقه
 30توسط مهدي هاشمي با يك شوت از پشت محوطه جريمه به گل رسيد ولي اين گل
را 12دقيقه بعد اميد حامديفر روي يك ضربه سر پاسخ داد تا نيمه اول با تساوي يك -يك
به پايان برسد.
در نيمه دوم شــاگردان رضا مهاجري كه از حمايت هواداران خود برخوردار بودند بهتر
بازي كردند و در دقيقه  63ارسال زيباي خرمالحسيني در محوطه جريمه به ميرجوان رسيد
و او با يك ضربه سر دقيق توپ را وارد دروازه نفت آبادان كرد .بعد از اين گل شاگردان منصوريان
تالش كردند تا نتيجه را عوض كنند و باالخره در دقيقه  93در حالي كه اعضاي تيم ميزبان
در تدارك جشن بقا در ليگ برتر بودند ،ميثم تهيدست مدافع پيشتاخته نفت آبادان گل
دوم تيمش و تساوي را به ثمر رساند تا اين ديدار پرگل با تساوي به پايان برسد .با اين نتيجه
نفت مسجدســليمان  21امتيازي شد و براي بقا در ليگ برتر تنها رقيبي به نام شهرخودرو
قعرنشين دارد و بايد در آخرين ديدار خود پيروز شود يا مساوي كند و يا شهرخودرو در دو
بازي آخر خود پيروز نشود تا درلیگ برتر بماند.

قبل از بازي تراكتور -فجرسپاسي تراكتوريها به سمت
صندليهاوسكوهايخاليرفتندوبهاحترامتماشاگراني
كه در ورزشــگاه نبودند دســت زدند! بــازي با برتري
فجرسپاســي و گل دقيقه  9اميد منصوري روي پاس
احمد زندهروح شــروع شد اما تراكتور دقيقه  24با گل
عبــاسزاده روي پاس نريمانجهــان و گل دقيقه 39
نريمانجهان روي پاس عبدا ...ناصري كامبك زد و -2
يك پيش افتاد .فجرسپاســي و تراكتور از دقيقه  56با
اخراج فرزان دانا و هادي محمدي 10نفره شــدند و در
نهايت فجرسپاسي با اين شكســت به دسته پايينتر
سقوط كرد چراكه تنها  17امتياز دارد و اگر هفته آخر
پرســپوليس را هم ببرد به نفت مسجدســليمان 21
امتيازي نميرسد .ديشــب در واقع فقط فجرسپاسي
سقوط كرد ولي شهرخودرو هنوز شانس دارد كه دو بازي
آخرش را ببرد.

جشنبقابهتأخيرافتاد

آمريكا انتخاب شــده و
اميدوارم بازي خوبي شود.
همچنين اميدوارم تا شروع
ي قطر بتوانيم باز هم
جام جهان 
بازيهاي تداركاتي خوبي داشته
باشيم تا به اميد خدا از اعتبار فوتبال
ايران در اين رقابتها دفاع كنيم.

خداحافظفجرسپاسي

ي اســت .به نظر
حتــي در جام جهان 
ميرســد همانطــور كــه مهــدي
قايدي(ســتاره ســابق اســتقالل) با
راهنمايي و توصيههاي فرهاد مجيدي
تبديل به يك شــماره  10واقعي شد،
اميرحسين حسينزاده نيز در همين
مسيرقرارگرفتهاست.درهمينارتباط
شــنيديم اميرحسين قرار است فصل
آينده نيز پيراهن شماره  10استقالل را
بپوشد .شمارهاي كه در ميان بازيكنان
فعلي استقالل به نظر ميرسد برازنده

اين جوان مســتعد و بيحاشيه باشد.
نكتهاي كه اغلب بازيكنان و نزديكان
باشگاه استقالل به آن معترف هستند
شــناخت فرهاد مجيــدي و نزديكي
ســرمربي آبيها به شاگردانش است.
سرمربي اســتقالل به خوبي ميداند
چگونه شــاگردانش را تهييج و از آنان
بهترين بازي را بگيرد .اهداي پيراهن
شماره 10ميتواند بهترين پاداش براي
جواني باشد كه تكنيكيترين بازيكن
آبيها در فصل جاري بوده است.

آلومینیوم اراک  1-1پیکان

تساويتشريفاتي

تونهم ليگ برتر در ورزشگاه
دو تيم آلومينيوم و پيكان نيز در ادامه هفته بيس 
امام خميني اراك با قضاوت علي باي مقابل هم به ميدان رفتند .بازي در نيمه
اول بيشتر در ميانه ميدان دنبال شد و هر دو تيم يك موقعيت جدي روي دروازه
يكديگر خلق كردند كه هيچ كدام گلي دربر نداشت .در واقع سنگربانان دو تيم
در نيمه اول دو عكسالعمل ديدني داشتند تا دروازه تيم خود را بسته نگه دارند.
در نيمه دوم مهدي رحمتي آهنگ تيمش را هجوميتر كرد و با تعويضهايي
كه داشــت به دنبال  3امتياز خانگي اين ديدار بود .در دقيقه  64پاس در عمق
عليرضا نقــيزاده ،محمدرضا آزادي را در موقعيت تكبهتك با دروازهبان قرار
داد ،اين بازيكن كه  8دقيقه از ورودش به زمين نگذشته بود با آرامش توپ را از
باالي سر فرهاد مجدكرمانشاهي كه از دروازه خارج شده بود عبور داده و به گل
تبديل كرد اما اين گل  14دقيقه دوام داشــت چراكه پورحميدي ســنگربان
آلومينيوم با واكنشي ديدني شوت روي پاي اوكلو را مهار كرد و پيمان رنجبري
داخل محوطه جريمه آماده بود و روي ريباند با ضربهاي دقيق گل تساوي را به
ثمر رســاند .اين نتيجه تا ســوت پايان باقي ماند تا ســهم دو تيم همسايه در
ميانههاي جدول در اين ديدار كسب يك امتياز باشد.

مهدي مهدويكيا اعتقاد فراواني به عليرضا رضايي داشت و ميخواست
سنگربان استقالل -كه يكي از پديدههاي اين فصل رقابتهاي ليگ برتر
محسوب ميشود -را همراه با ســاير بازيكنان براي حضور در ديدارهاي
دوستانه مقابل عراق و همچنين رقابتهاي قهرماني آسيا همراه خود ببرد
امافرهادمجيديبااينمسئلهدرابتدامخالفتكردوماجراموجبدلخوري
مهدويكيا شــد تا رضايي را همراه با سينا ســعيديفر را خط بزند و دو
دروازهبان جديد به اردو فرابخواند .در رابطه با عليرضا رضايي عصر ديروز
شنيديم جدا از بحث دلخوري مهدويكيا ،يك مسئله ديگر نيز در رابطه با
اين ســنگربان وجود دارد .اينطور كه برخي افــراد نزديك به تيم اميد
ميگويند ،شرايط سني عليرضا رضايي به گونهاي بود كه اگر تيم ايران به
رقابتهاي المپيك پاريس صعود ميكرد ،اين بازيكن نميتوانست تحت
عنوان يكي از چهرههاي مورد نياز سرمربي تيم ساير نفرات را همراهي كند
چون سن و ســالش بزرگتر از تاريخ تعيين شده براي بازيكناني بود كه
ميتوانند در المپيك حاضر شوند و مهدويكيا در صورت اصرار به استفاده
از او چارهاي ندارد تا رضايي را تحت عنوان يكي از ســهميههاي باالي ۲۳
سال به المپيك ببرد .هر تيمي كه به مسابقات فوتبال المپيك راه پيدا كند،
ميتواند در صورت تمايل از وجود سه بازيكن باالي  ۲۳سال بهرهمند شود.

ابهام در صدور ويزا و پرداخت پول به تيم ملي

نخســتوزير كانادا درخصوص وضعيت ويــزاي بازيكنان تيم ملي و
پرداخت پول به ايران ابهاماتي را مطرح كرد .تيم ملي فوتبال ايران در
ي  2022قطر ،قرار است
اولين مسابقه دوستانه خود پيش از جام جهان 
 15خرداد با تيم ملي كانادا در خاك اين كشــور بازي كند .با اين حال
طبق اخبار گفته شده به خاطر مسائل غيرورزشي اين ديدار در آستانه
لغو قرار گرفته و ممكن است بازيكنان ايران نتوانند ويزاي ورود به كانادا
را دريافت كنند .اين اتفاق با واكنش دوباره نخســتوزير كشور كانادا
يخودم
همراهشد.جاستينترودوگفت«:منهمچنانميخواهمنگران 
را درخصوص اين بازي اعالم كنم و معتقدم ديدار با اين تيم ،ايد ه بدي
اســت .ميتوانم به شــما اين اطمينان را بدهم كه ورزش كانادا هيچ
بودجــهاي براي اين بازي ارائه نكرده اســت .درخصوص اينكه آيا آنها
ميتوانند به خاك كشــور كانادا وارد شوند يا نه ،بايد گفت تصميم اين
موضوع با خدمات مرزي اســت .اين آژانس به صورت حرفهاي و كام ً
ال
مستقل نسبت به اين موضوع تصميمگيري خواهد كرد».

ستاره استقالل به كانادا ميرود

يكي از نزديكان تيم ملي در مورد اميرحسين حسينزاده توضيحاتي را به
همكار ما ارائه داد .اينفرد گفت نام حســينزاده برخالف آنچه در رسانه
عنوان شده در ليست مسافران كانادا قرار دارد و اين بازيكن به همراه بقيه
شاگردان اسكوچيچ به كانادا خواهد رفت .البته اينكه سرمربي كروات تيم
ملي از وجود اين بازيكن استفاده كند ،بستگي به تصميم خودش دارد اما
برخالف ليســتي كه در رسانهها منتشر شده بود نام حسينزاده در جمع
مدعويــن به اردوي تيم ملي وجود دارد .او در ادامه گفت :حســينزاده از
بازيكنان مورد اعتماد اسكوچيچ است و به عنوان يكي از بازيكنان آيندهدار
ي قرار بگيرد اما سن
فوتبال ايران ميتواند در ليســت مسافران جام جهان 
اين بازيكن طوري اســت كه به رقابتهاي المپيك  ۲۰۲۴نميرسد و به
همين دليل آقاي مهدويكيا قيد او را زده است.
 3نفر توافق کردند

 4ستاره سرشناس به پرسپولیس نزدیک شدند

به نظر میرســد پرســپولیس کار انتقال علیرضــا بیرانوند و مرتضی
پورعلیگنجی را تمام کرده و هیچ مشکلی در راه پرسپولیسی شدن آنها
وجود ندارد .به جز این دو ملیپوش ،پرســپولیس حداقل چهار بازیکن
بزرگ دیگر هم میخرد .پرسپولیس با محمد خدابندهلو از ذوبآهن و دو
بازیکن دیگر هم تمام کرده و گفته میشــود یحیی ،زکیپور و سروش
رفعی را هم میخواهد .پرسپولیس در واقع  7خرید مهم انجام میدهد و
طبیعی است که چند نفری هم جدا شوند که شاید یکی از آنها حامد لک
و دیگری سعید آقایی باشد .خارجیها هم شانس زیادی برای ماندن در
تیم گلمحمدی ندارند.

