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سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

موی دایی بر تن طارمی
یکی از ویژگی های بازیکنان بزرگ این اســت که درســت سر بزنگاه گل 
می زنند و یا طوری عمل می کنند که منتقدان شــان مجبور به ســکوت 
می شوند. مهدی طارمی درست مثل علی دایی از این فوتبالیست هاست که 
شنبه شب دو بار گلزنی کرد تا نشان دهد در پورتو تبدیل به یک ستاره شده 
و کم کم برای جام جهانی آماده می شــود. علی دایی هم همین ویژگی را 
داشت؛ او درست وقتی انتقادات اوج می گرفت، یکی، دو گل حساس می زد 
و جو را عوض می کرد.بعد از مصاحبه طارمی علیه شــرایط تیم ملی به هر 
حال تعدادی از بــزرگان فوتبال ایران علیه او جبهه گرفتند اما مهدی در 
سوپرجام پرتغال دو گل زد که گل دومش واقعاً زیبا و متفاوت بود. او با همین 
گل ها بود که دل کونسیسائو و مدیران پورتو را برد و ُمهر »غیرقابل فروش« 
بر پیشانی اش نشست. طارمی با همین روند و با همین انگیزه می تواند در 
جام جهانی قطر هم ستاره شود. او تجربه جام جهانی قبلی را هم دارد و حاال 
در اوج پختگی یک جام جهانی دیگر را تجربه می کند و اتفاقاً این مســئله 
بهترین خبر ممکن برای دراگان اسکوچیچ است. طارمی اگر انگیزه داشته 
باشد و مثل پورتو در تیم ملی هم به خوبی تغذیه شود، می تواند در بازی با 
انگلیس، آمریکا و ولز هم برای فوتبال ایران پیام آور شادی باشد. مهدی هنوز 

در جام جهانی گل نزده و همین مسئله هم انگیزه های او را باال می برد.
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نظر سنجی
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نه ۶۲ درصدی مخاطبان خبرورزشی به کاندیداهای فوتبال
در نظرسنجی سایت خبرورزشی از مخاطبان در مورد کاندیداهای ریاست 
در فدراسیون فوتبال پرسیدیم که پاسخ جالبی دریافت کردیم به طوری 
که حدود ۶۲ درصد از مخاطبان ما به کاندیداهای تأیید صالحیت شــده 
»نه« گفتند و آمار هیچ کاندیدایی هم باال نبود. این نظرســنجی تمام و 

مشخص شد مردم خیلی به انتخابات ۸ شهریور امیدوار نیستند. 

اتفاق عجيب در تركيه 

ساپينتـو براي داوران قاطي كرد 
اردوي ترکیه براي استقالل به پایان رسید و 
این تیم از عصر دیروز آخرین مرحله تمرینات 
خود براي حضور در رقابت هاي لیگ برتر را 
در تهــران آغاز کرد ولي به نظر مي رســد 
حاشیه هاي مرتبط با این اردو هنوز به پایان 
نرسیده باشد. این طورکه پیداست اتفاقاتي 
آنجا رخ داد که مربیان باشــگاه اســتقالل 
دوست نداشتند در تهران رسانه اي شود و تا 
زمــان پایان اردو هم هیــچ خبري از آن به 
بیرون درز پیدا نکرد ولي حاال کم کم تبعات 

برخي ماجراها در حال آشکار شدن است. 
اعتراضبهداوران

یکي از مواردي که کادر فني اســتقاللي ها 
خیلي تأکید داشــتند خبــرش به گوش 
رسانه ها نرسد و تا پایان اردو هم در این کار 
موفق بودند، نحوه رفتار ســرمربي این تیم 
هنگام برگزاري مسابقات دوستانه کنار زمین 

بود. ریکاردو ساپینتو ظاهراً چند بار از کوره 
دررفت و نســبت به تصمیمات تیم داوري 
واکنش نشان داد. از قرار معلوم در دو مورد 
واکنش هاي بسیار تند بود و حتي تهدید به 

اخراج از کنار زمین هم شد!
سابقهقبلي

ســرمربي اســتقالل در اعتراض به داوران 
سابقه قبلي هم دارد و پس از اینکه به عنوان 
جانشــین فرهــاد مجیدي انتخاب شــد 
فیلم هــاي کوتاهي از اعتراضات شــدید و 
عجیب او نســبت به عملکرد داور وسط و 
کمک داوران در فضاي مجازي منتشر شد. 
حرکاتي که بدون شک اگر در خالل برگزاري 
رقابت هــاي لیگ برتر آنهــا را تکرار کند، 
حداقــل به مدت یک هفته بابت هر کدام از 
این حرکات سوژه رســانه هاي کشورمان 

خواهد شد. 

ادامه دارد

استقاللي ها امروز در ايفمارك   
همه معاینه مي شوند، غير از کاوه 

طبق برنامه ریزي صورت گرفته بازیکنان و مربیان استقالل امروز همگي 
در مرکز پزشکي فدراسیون حاضر مي شوند و معاینات قبل از شروع لیگ 
برتر را انجام خواهند داد. البته در رابطه با استقاللي ها یک استثنا هم وجود 
دارد و کاوه رضایــي نیازي به حضور در مرکز فوق ندارد چون قبل از عقد 
قرارداد با استقالل این مراحل را سپري کرده و حاال دیگر احتیاجي به تکرار 
آن وجود نخواهد داشت. غیر از کاوه، سایر نفرات باید آزمایش هاي الزم را 

پشت سر بگذارند. 
شايعات ضد و نقيض در مورد بازيكن ازبكستاني   

آمانوف جدا مي شود؟
عزیزبک آمانوف اگرچه از همان ابتداي آغاز دور جدید تمرینات استقالل 
براي فصل آتي به جمع ســایر نفرات اضافه شده و همراه استقاللي ها در 
اردوي ترکیه حضور پیدا کرد اما طي ۴۸ ســاعت گذشته شایعات ضد و 
نقیضي در مورد او بر ســر زبان ها افتاده اســت. عده اي مي گویند آمانوف 
احتماالً به صورت قرضي در اختیار تیم دیگري گذاشــته مي شود چون 
ساپینتو اعتقاد زیادي به استفاده از این ملي پوش ازبکستاني ندارد ولي از 
طرف دیگر، دیروز یکي از افراد نزدیک به تیم استقالل با رد این شایعه مدعي 
شــده سرمربي تیم هیچ حرفي در مورد عزیزبک نزده و این بازیکن بدون 

هیچ مشکلي مشغول تمرین با سایر آبي پوشان است. 
باشگاه ها همكاری نكردند، تيم اميد انصراف داد  

مهدوی کيا به سيم آخر زد
با توجه به عدم همکاری باشــگاه های لیگ برتری با تیم ملی امید، این تیم از 
حضور در رقابت های کشــورهای اسالمی که قرار است در قونیه برگزار شود، 
انصراف داد. مهدی مهدوی کیا ســرمربی امیدها بعد از شکست ۴-۲ تیمش 
مقابل پرسپولیس در مورد لغو سفر تیم امید گفت: »با این وضعیت تا فرودگاه 

مهرآباد هم نمی توانیم برویم،  چه رسد به قونیه!«

اطالعرسانيدرموردديدارهايتداركاتياستقاللكاماًلمحدود
بودومعموالًفقطبهاعالماساميگلزناناستقاللبسندهشد.البته
دربازياولكهباتساويبدونگلخاتمهيافتشرايطخيليبهتر
بودوحتيتركيباينتيمدرهردونيمهنيزاعالمشداماازمسابقه
دومكاربهشكلديگريجلورفتوخودباشگاهنيزدرنهايتبا
انتشــاربيانيهاياعالمكردكادرفنيتأكيددارددراينرابطه
اطالعرسانيكاماًلبراساسنگاهآنهاوموارديكهبهصالحتيم
باشدصورتبگيردوليباهمهاينتدابيربههرحالاخباربراي

هميشهمخفينميماندوبهبيروندرزپيداميكند.برايمثال
يكيازنكاتيكهظاهراًمربيانتيمدوستنداشتندرسانهايشود،

عصرديروزبهگوشمارسيد.
گلبهخوديرافائل

رافائلسيلواازجملهبازيكنانيبودكهريكاردوساپينتوبالفاصله
پسازديدنبازيهايفصلقبلاستقاللبرايحفظاوتأكيدداشت
وپسازجداييمحمددانشگرايناصراربيشترهمشدتاسرانجام
اينمدافعبرزيليقراردادشراباآبيپوشانتمديدكند.حاالخبرها

حكايتازآنداردكهايــنمدافعدريكيازديدارهايتداركاتي
استقاللبهاشتباهدروازهخودرابازكردوليمربيانتيماصالًدوست

نداشتندماجرارسانهايشودودرموردآنخبريمنتشرنشد.
گلزنيدربازيسوم

باتوجهبهنتايجيكهاســتقاللكسبكردهبهنظرميرسداين
اتفاقدرسومينديدارتداركاتيآبيپوشانرخدادهاست.جدال
برابرتيمدســتهاولي“گچياورونكوجو”كهبابرتري2-يك
حريفبهپايانرســيدودقيقاًبهخاطرداريمپيرامونآنبازي
اطالعرسانيديرترازهرزمانديگريانجامشد.اتفاقاًدرهمان
مسابقهعارفغالميتكگلاستقاللرابهثمررساندتاهردو

مدافعتيمدرنقشگلزنظاهرشدهباشند.

ماجرایي که استقاللي ها نمي خواستند رسانه اي شود 

گل به خودي سيلوا در ترکيه 

سرمربي گل گهر سیرجان مدعي 
اســت برخالف بحث هایي که این 
روزها مطرح شده، تیم تحت هدایت 
او در فصل نقل و انتقاالت بازیکنان 
زیادي را به خدمت نگرفته و اصاًل 

ولخرجي نکرده است. 
تيمخوب

امیر قلعه نویي پس از پایان بازي 
دوستانه مقابل آلومینیوم اراك در 
کنار زمین با اشــاره به شــرایط 
تیمش مي گفت: خوشبختانه تیم 
خوبي داریم و همه تالش مان را 
انجام مي دهیم تــا بهتر از فصل 
گذشته نتیجه بگیریم. تمرینات 
زیادي را پشت  سر گذاشته ایم و 
در اردوي ترکیــه بــه حداکثر 

آمادگي خود جهــت حضور در 
مسابقات دست پیدا خواهیم کرد. 
در بــازي بــا آلومینیــوم هــم 
موقعیت هاي زیادي داشــتیم و 
حتي به تیــر دروازه هم زدیم اما 

توپ هاي مان وارد گل نشد. 
زيادبازيكننگرفتهايم

نکته دیگري که سرمربي گل گهر 
ســیرجان پس از پایــان بازي با 
آلومینیوم روي آن تأکید داشــت 
بحث مطرح شده در مورد بازیکنان 
زیادي اســت که این تیم جذب 
کرده است. قلعه نویي در واکنش به 
چنین مســئله اي مي گفت: تیم 
خوبي داریم و برخالف نظر عده اي 
که مي گویند تعداد زیادي بازیکن 

جذب کرده ایم، اتفاقاً اصاًل این طور 
نبوده اســت. گل گهر تیم خوبي 
اســت و براي اینکه بهتر شود بر 
اســاس نیاز هایش بازیکن جذب 
کرد دقیقاً مانند کاري که ســایر 

تیم ها انجام مي دهند. 
بازيكنبرزيلي

از قرار معلوم یک بازیکن برزیلي هم 
به گل گهر سیرجان اضافه خواهد 
شد. سرمربي این تیم با تأیید خبر 
مذکور تصریح کرد: قرار است یک 
بازیکن برزیلي به خدمت بگیریم. 
ایــن بازیکن در ترکیه به ما اضافه 
خواهد شــد. قرار اســت کاروان 
گل گهر امروز براي برپایي اردوي 

تدارکاتي راهي ترکیه شود. 

یونس دلفي مهاجم سابق تیم 
ملــي امید کــه در چند فصل 
گذشــته خارج از ایــران و در 
لیگ هاي بلژیک و کرواسي بازي 
مي کــرد، این روزها بــه ایران 
برگشته و به احتمال فراوان فصل 
آینده را در لیگ برتر بازي خواهد 
کرد. از آنجا که پرســپولیس در 
خط حمله نیاز به بازیکن دارد و 
یحیي گل محمــدي از مدیران 
پرســپولیس درخواست کرده 
مهاجمان مــد نظرش را جلب 
کنند، شــایعه حضور دلفي در 
پرســپولیس مطرح شد. البته 
چندي قبــل ایــن بازیکن به 
اســتقالل هم لینک شــد ولي 

توافقي بین طرفین حاصل نشد. 
بعد از شایعه توافق دلفي با 
پرسپولیس، با خود این بازیکن 
تماس گرفتیم تا در این خصوص 
با خود این بازیکن صحبت کنیم. 
دلفي در گفت وگو با خبرورزشي 
ضمن تأیید پیشنهاد پرسپولیس 
گفت: مدیران باشگاه پرسپولیس 
روز گذشته با مدیر برنامه هاي 
من تماس گرفته اند. قرار است 
پس از بازگشت مدیر برنامه هایم 
به ایران همه چیز مشخص شود. 
من از اســتقالل نیز پیشنهاد 
دریافت کرده ام اما دوست دارم 
جایي باشم که بتوانم بازي کنم 
تا چشم ســرمربي تیم ملي را 

بگیرم تــا بتوانم مســافر جام 
جهاني  شوم. 

دلفي در خصوص اینکه چه 
زماني تکلیفش مشخص خواهد 
شــد هم گفت: فکر مي کنم تا 
چند روز آینده و احتماالً پایان 
همین هفته تکلیفم مشــخص 
مي شود و تیم بعدي ام را مشخص 
خواهم کرد. این بازیکن تکنیکي 
در پایــان گفت: فعــاًل در اهواز 
هستم و تمرینات اختصاصي ام را 
انجــام مي دهم و به لحاظ بدني 
هم کامــاًل آمــاده ام. امیدوارم 
تصمیم خوبي بگیرم که به نفع 
آینــده ام باشــد و بــه اهداف 

فوتبالي ام برسم. 

برخالف نظر خيلي ها، ما زیاد بازیكن نگرفته ایم!
قلعه نويي: يك بازيكن برزيلي در تركيه به ما اضافه مي شود

مي خواهم مسافر جام جهاني  باشم 
دلفي : از پرسپوليس پيشنهاد دارم 

 پژمان منتظری 
 در گفت وگوی اختصاصی
 با خبرورزشی:

مجیدی 
می توانست در 
استقالل مثل 
کی روش باشد

 مطمئنم شرایط برای بازگشتم 
به استقالل فراهم نیست
 پرسپولیس هنوز 
یک نقطه ضعف دارد
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 موسوی: قهرمانی جهان اصاًل 
با لیگ ملت ها قابل مقایسه نیست 

 والیبال صاحب تیم خوب 
76و گردن کلفتی شد
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 پرسپولیس ،  مهدوی کیا 
را گلباران کرد

گران ترین نقل و انتقاالت 
بازیکنان باالی ۳۰ سال

پیرمردهای طالیی!

 به جا مانده از اردوی 
ترکیه استقالل

سیلوا گل به خودی زده بود

 ساپینتو برای 
داوران قاطی کرد

مهدوي کیــا تیمش را بــا ترکیب 
دروازه بان: پیام پارسا، یونس اکبرپور 
)دفاع چپ(، سامان فالح)کاپیتان(، 
امیــن حزباوي )مدافعان وســط(، 
سامان تورانیان )دفاع راست(، محمد 
قرباني )هافبک دفاعي(، امیر محمد 
محکم کار، محمدحسین اسالمي، 
عرفان شهریاري )وینگر چپ(، بالل 
ارازي )وینگر راست( و محمدحسین 
علیپــور )مهاجــم( بــه مصــاف 
پرســپولیس فرســتاد. همچنین 
علیرضا بیرانوند، جورج گولسیاني، 
مرتضــي پورعلي گنجــي، دانیال 
اسماعیلي فر، محمدمهدي احمدي، 
کمال کامیابي نیا، سینا اسدبیگي، 
سروش رفیعي، مهدي ترابي، سعید 
صادقــي و مهدي عبــدي هم ۱۱ 
بازیکن فیکس پرسپولیس در دیدار 
مقابــل تیــم ملــي امیــد بودند. 
پرسپولیس بازي را تهاجمي شروع 
کرد و در همان دقایق ابتدایي به ۲ 
گل رســید. در ابتداي بازي حرکت 
خوب سروش رفیعي در میانه میدان 
و پاس عمقــي او، مهدي عبدي را 
صاحب توپ کرد که مدافع تیم ملي 
امید پشــت محوطه جریمه روي او 
مرتکب خطا شد. ســعید صادقي 
پشــت این ضربه ایســتگاهي قرار 
گرفت که شــوت محکــم او بعد از 
برخورد به دیوار دفاعي حریف درون 
دروازه رفــت و گل نخســت براي 
پرســپولیس به ثمر رسید. در ادامه 
حمالت دامنه دار پرسپولیس روي 
دروازه تیم امید در گوشــه محوطه 
جریمــه این تیم بــه یک موقعیت 
خطرناك ختم شــد. یــک و دوي 
رفیعي و عبدي، مهاجم سرخپوشان 

را با دروازه بان حریف تک به تک کرد 
که عبدي به خوبي و با یک بغل پا گل 
دوم پرسپولیس را به ثمر رساند. در 
دقیقه ۳۰ عمري به جاي ترابي و در 
دقیقه ۴۰ امید عالیشاه به جاي کمال 
کامیابي نیا وارد زمین شدند. در ادامه 
اتفاق مهمي روي دروازه ها نیفتاد و 
نیمه نخست با نتیجه ۲-صفر به سود 
پرسپولیس پایان یافت. نیمه دوم هم 
بیشتر بازي در اختیار پرسپولیس بود 
و شاگردان گل محمدي موفق شدند 
گل ســوم را هم به ثمر برسانند. در 
حالي که توپ در خط دفاعي تیم ملي 
امید در گــردش بود، عالیشــاه با 
تیزهوشي توپ را از دفاع حریف ربود 
و با یک پاس عرضــي صادقي را در 
موقعیت گل قرار داد که ضربه محکم 
او به گل ســوم سرخپوشان تبدیل 
شد. در دقیقه ۷۳، شروع مجدد خوب 
بیرانوند یک ضدحمله خوب را براي 
پرسپولیس ترتیب داد که صادقي بعد 
از فرار پشت دفاع حریف به تمیروف 
پاس داد و مهاجم سرخپوشان دروازه 
خالي حریف را باز کرد و گل چهارم 
به ثمر رسید. بعد از گل چهارم، کادر 
فني پرســپولیس بعضي از نفرات 
اصلــي خــود مثــل بیرانونــد، 
پورعلي گنجــي، اســماعیلي فر و 
گولســیاني را بیرون کشید و نفرات 
ذخیره را وارد بازي کرد. شــاگردان 
مهدوي کیا هم موفق شــدند روي 
اشتباهات خط دفاعي پرسپولیس در 
۲۰ دقیقــه پایانــي ۲ گل بــه ثمر 
برسانند تا از سنگیني شکست آنها 
کم شود. در نهایت پرسپولیس موفق 
شــد با نتیجه ۴-۲ تیم ملي امید را 

شکست دهد.

رقابت جذاب ستاره های پرسپوليس و استقالل 
در نظرسنجی جدید سایت خبرورزشی در مورد پیش بینی شما از ستاره  
احتمالی لیگ جدید پرسیدیم و نام گزینه هایی چون دانیال اسماعیلی فر، 
کاوه رضایی، سعید صادقی، فرناندز و یامگا را مطرح کردیم. البته این مسئله 
تا حدی سلیقه ای است و طبعاً امکان دارد لیگ جدید ستاره های دیگری 
هم داشــته باشد اما به هر حال در شــروع نظرسنجی با استقبال خوب 
مخاطبان مواجه شــدیم و تا دیشب سعید صادقی بمب نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس اول بود. شما هم می توانید با ورود به سایت در این نظرسنجی 

جذاب شرکت کنید.

پرسپولیس براي عقد قرارداد با آلف مانگا به توافق رسیده و حتي باشگاه حاضر شده بود مبلغ نسبتاً باالیي 
هم براي رضایتنامه او پرداخت کند اما ناگهان ایجنت این بازیکن اعالم کرد او پیشنهاد جدیدي از لیگ فرانسه 
و عربســتان دریافت کرده اســت! در واقع این احتمال قوت گرفت که ایجنت مانگا در حال بازارگرمي براي 
اوست اما پیگیري هاي ما نشان مي دهد که او هیچ رقم اضافه اي از پرسپولیس نخواسته که ماجراي بازارگرمي 
به طور قطعي تأیید شود. رقم مورد درخواست خود بازیکن با موافقت باشگاه پرسپولیس مواجه شد و براي 

پرداخت پول رضایتنامه براي باشگاه قبلي  اش هم مشکل خاصي وجود نداشت اما دقیقه 9۰ همه چیز پیچید 
و ایجنت بازیکن برزیلي حرفي را مطرح کرد که قباًل بر زبان نیاورده بود. این طور که به نظر مي رسد اولویت 
مانگا و مدیر برنامه  اش لیگ عربستان و فرانسه است )شاید به خاطر پول بیشتر( اما به هر حال پرسپولیس 
آماده قرارداد بود که از طرف مقابل خلف وعده صورت گرفت تا پروژه جذب مهاجم خارجي توسط پرسپولیس 

طوالني تر شود. این در حالي است که پرسپولیسي ها کاماًل آماده عقد قرارداد با مانگا بودند. 
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