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سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

حاالبازيكنانتيممليرئيسفدراسيونتعيينميكنند!
بازيكنان تيم ملي فوتبال بعد از ماجراي تعيين سرمربي تيم ملي حاال با انتشار 
استوري ثابت مي كنند كه قصد دارند در انتخاب رئيس فدراسيون فوتبال هم 
دخالت كنند و با ادامه اين روند احتماالً معاونان فدراسيون و رؤساي كميته ها 
هم با استوري هاي ملي پوشان مشخص مي شوند.  استوري آخر قبل از هر چيز 
ثابت كرد كه بازيكنان تيم ملي نه تنها كار قبلي خود را غلط نمي دانند بلكه 
دودســتگي در تيم ملي همچنان ادامه دارد و به جرأت مي توان گفت بيشتر 
هم شده است.  پشت پرده اين قضايا قطعاً يكي از كانديداهاي فدراسيون است 
اما سؤال افكار عمومي اين است كه چرا كميته اخالق فدراسيون فوتبال با اين 
قبيل استوري ها برخورد نمي كند و اساساً وظيفه چه كسي است كه جلوي 
دخالت ملي پوشان در مســائلي كه هيچ ربطي به آنها ندارد را بگيرد؟ وقتي 
بازيكنان تيم ملي به خود اجازه مي دهند سرمربي را عوض يا انتخاب كنند، 
قطعاً رئيس فدراســيون هم انتخاب مي كنند و چه بسا كم كم وزير ورزش را 
هم خود بازيكنان تيم ملي انتخاب كرده و يا به خود اجازه بدهند كه مثاًل عليه 
وزير فعلي استوري بگذارند.  با اين طرز تفكر ملي پوشان خيلي بعيد است كه 
آنهــا حتي نزديكي هاي جام جهاني  هم به خود فوتبال فكر كنند و كاري به 
مسائل حاشيه اي نداشته باشند. حاال  كاش در پرداختن به مسائل حاشيه اي 
حداقل يك زبان بودند اما همان طور كه در ماجراي اســكوچيچ به دو دسته 
تقســيم شدند، در ماجراي اخير هم دودستگي در ميان ملي پوشان مشهود 
اســت و فقط بايد دست به دعا برداريم اين دودستگي روز بازي با انگليس در 

فوتبال بازي كردن آنها به چشم نيايد يا كمتر به چشم بيايد. 

البطاح اولين حريف  شاگردان مجيدي 
اتحادكلبا۱۱شهريوربهميدانميرود

ما سرباز تيم ملی هستيم اما دخالت می کنيم!
پيامعجيبچندملیپوش:

نظرسنجی
SURVEY پادواني:درپارالمپيكموفقميشوم

ازمنخواستندازامامحسين)ع(كمكبخواهم
مدافــع اســبق و برزيلي تيم فوتبال اســتقالل در 
گفت وگوي خود با خبرورزشــي در خصوص داليل 
انتشار استوري در صفحه اينستاگرامش با مضمون 
امام حسين)ع( به صحبت پرداخت.  لئوناردو پادواني 
اين روزها روي ويلچر در كشورش برزيل دست از تالش 
برنمي دارد و از زندگي خود نااميد نشده است. او تالش 
مي كند تا در مسابقات پارالمپيك شركت كند و براي 
اين كار انگيزه مضاعف دارد. بازيكن اسبق استقالل كه 
در ديدار اين تيم با فوالد چند سال پيش بعد از برخورد 
با سهرابيان دچار ضايعه نخاعي و ويلچرنشين شد چند 
روز پيش استوري با مضمون ســوگواري براي امام 

حسين)ع( منتشر كرد. 
  چندروزقبلاستوريدرخصوصسوگواريبراي
امامحسين)ع(منتشركرديكهبسيارجالبتوجهبود
وباعثشــدخيليازهمتيميهايتواستورياترا
بازنشركردهوبرايسالمتياتدعاكنند.دليلاين
اقدامتوچهبود،آياشناختيازمكتبامامحسين)ع(

واتفاقاتيكهبرايآنامامافتادداري؟
من با افراد زيادي زندگي و رفت  و آمد كردم كه از قدرت، 
صالبت و ايمان امام حسين)ع( به من گفتند، وقتي آن 

اتفاق تلخ برايم رخ داد خيلي ها به من گفتند در اين ايام 
دعا كن و از امام حسين)ع( بخواه كه سالمتي ات را دوباره 
به دســت بياوری. صرف نظر از دين، خدا براي همه ما 

يكي است و من به اين دليل كه ارادت مردم ايران به امام 
حسين)ع( را مي ديدم هميشه در زماني كه ايران بودم 
دعا مي كردم. حاال هم به همين دليل آن اســتوري را 

منتشر كردم كه همه برايم دعا كنند. 
  شنيدهايمكهقراراستبرايمسابقاتپارالمپيك
دررشتهشناشركتكني...آياميتوانيبهموفقيت

برسي؟
بله همين طور است. ورزش بخشي از زندگي من است و 
پس از اتفاقي كه برايم رخ داد دوباره به ورزش روي آوردم 
تا راهي براي ايجاد انگيزه در خودم ايجاد كنم. پارالمپيك 
يك رؤيا و هدفي اســت كه به دنبال آن هستم و به آن 

خواهم رسيد. 
  اخبارونتايجاستقاللراپيگيريميكني؟حتماًخبر

داريكهاينتيمقهرمانايرانشد...
بله اما پيگيري روز به روز اخبار باشگاه، زماني كه در آن 
حضور نداريد، دشــوار است. امروز اطالعات زيادي در 
شبكه هاي اجتماعي از استقالل دارم و اميدوارم اين تيم 

هميشه در اوج موفقيت باشد. 
  چهصحبتيبامردموهواداراناستقاللداري؟

رابطه من با مردم ايران بسيار قابل احترام است. هميشه 
هواداران استقالل و ساير تيم ها با محبت و عشق به من 
پيام مي دهند. از مردم ايران بسيار سپاسگزارم و اميدوارم 

در صحت و سالمتي و شادي زندگي كنند. 

ادامه دارد

مخالفت حداکثری با دخالت ملی پوشان
سايت خبرورزشی پرسشی را با عنوان »با دخالت بازيكنان تيم ملی در انتخابات 
فدراسيون فوتبال و تغيير سرمربی تيم ملی موافقيد؟« به نظرسنجی گذاشت 
كه تا ديشب بيش از 25 هزار نفر در آن شركت كردند اما واكنش مردم به بيانيه 
جديد ملی پوشان در حمايت از يك كانديدای خاص در نوع خود جالب بود. 
در اين نظرســنجی حدود 70 درصد از شركت كنندگان به گزينه دوم و تنها 
30 درصــد به گزينــه اول رأی داده بودنــد. در واقع اكثر قريــب به اتفاق 

شركت كنندگان با دخالت ملی پوشان در امور فدراسيون مخالف بودند.

مهاجم اصلي تيم ساپينتو مشخص شد
برايديداربرابرسپاهان

استقالل در اولين بازي در ليگ برتر جمعه هفته جاري در استاديوم آزادي 
تهران ميزبان تيم سپاهان خواهد بود. ساپينتو در آخرين ديدار تداركاتي 
كه در برابر هوادار برگزار شــد و با نتيجه مساوي يك-يك به پايان رسيد 
تيمش را با دو مهاجم در هر دو نيمه به ميدان فرستاد اما به نظر مي رسد 
در ديدار با ســپاهان با يك مهاجم بــازي خواهد كرد و مهره اصلي مربي 
پرتغالي در نوك خط حمله سجاد شــهباززاده خواهد بود. مهاجمي كه 

پيشتر در تيم سپاهان بازي مي كرده است. 
كاوه رضايي، اميراســالن مطهري و آرمان رمضاني سه مهاجم ديگر 
آبي ها در بازي با سپاهان خواهند بود كه شايد يكي از اينها در جريان بازي 

به عنوان بازيكن تعويضي شانس حضور در ميدان را پيدا كند. 
در نقطه مقابل هم مورايس از شهريار مغانلو در نوك خط حمله تيمش 
استفاده خواهد كرد. البته مورايس برخالف ساپينتو در خط حمله با ترافيك 
بازيكن روبه رو نيست و به راحتي مي تواند مهره مؤثر تيمش در خط حمله 
را پيدا كند. سپاهان در آخرين بازي دوستانه خود در برابر تيم خوشه طاليي 

با شيوه 1-4-1-4 به ميدان آمده بود. 

بار ديگر متني مشترك در صفحات مجازی برخي بازيكنان تيم ملي منتشر 
شد. در متن مشتركي كه برخي بازيكنان تيم ملي آن را استوري و منتشر 
كرده اند، آمده اســت: »ما سربازان تيم ملي فوتبال ايران، اميدواريم آقايان 
احسان قاضي زاده هاشمي و نصرا... پژمان فر، وقت خود را صرف معيشت و 
مشــكالت اقتصادي مردم كنند و اجازه بدهند فوتبالي ها در مورد فوتبال 
تصميم بگيرند. خواهش ما اين است كه اعضاي محترم مجمع فدراسيون، 
تصميمي بگيرند كه اسم ايران و آبروي فوتبال مان در جام جهاني  حفظ شود 
و بتوانيم شــادي را به مردم عزيزمان هديه دهيم. در جام جهاني  قبلي تيم 
ملي در كمال آرامش توانست بهترين نتايج تاريخ را كسب كند. اميدواريم 
عزت و آرامشي كه از بين رفته است، دوباره به فدراسيون فوتبال بازگردد«. 
مهدي تاج رئيس پيشــين فدراسيون فوتبال گفته بود اگر دوباره بر مسند 
رياست بنشيند مربي ای كه دو بار ما را به جام جهاني  برده را باز مي گرداند و 
قطعاً منظور او كسي جز كارلوس كی روش سرمربي پرتغالي اسبق تيم ملي 
نبود. آنچه اين بار در ادبيات متن منتشر شده از سوي برخي ملي پوشان ديده 

مي شود، مشابه همان ادبيات و موضع مهدي تاج است. 

استقالل قرارداد با محمد محبي را نهايي كرده است. اين قرارداد يك ساله و 
قرضي است و با صدور رضايتنامه از سوي باشگاه سانتاكالرا در سازمان ليگ 
به ثبت مي رســد اما اين خبر بعد از اعالم از سوي رسانه ها از سوي باشگاه 
استقالل تكذيب شد.  اين يك دليل مهم دارد ؛ باشگاه استقالل هنوز موفق 
به پرداخت مبلغ رضايتنامه محمد محبي نشده است. تا زماني كه اين پول 
به حساب باشگاه سانتاكالرا واريز نشود عقد قرارداد با محمد محبي و حضور 
اين بازيكن در تمرين تيم آبي براي اين بازيكن و همچنين باشگاه استقالل 
دردسرســاز خواهد شد.  باشگاه استقالل فردا تالش مي كند اين مبلغ را به 
حساب باشگاه ســانتاكالرا واريز كند. در اين صورت تصوير عقد قرارداد با 
محمد محبي رسانه اي خواهد شد و اين بازيكن در تمرينات تيم استقالل 
حاضر خواهد شد.  باشگاه استقالل در ازاي پرداخت 1۸0 هزار دالر به باشگاه 

سانتاكالرا محمد محبي را براي يك فصل به خدمت خواهد گرفت. 

تيم ملي هندبال ايران بازي هاي كشورهاي اسالمي را با برد مقابل تركيه 
ميزبان رقابت ها آغاز كرد. شاگردان وسلين ويوويچ در نخستين ديدار 
خود با ارائه يك بازي درخشان توانستند با نتيجه 2۶-20 تركيه ميزبان 
را شكســت دهند. نيمه اول اين ديدار با نتيجه 11-۹ به سود ايران به 
اتمام رسيده بود. ملي پوشــان ايران پس از استراحت روز جمعه 21 

مرداد از ساعت 1۶:30 به مصاف آذربايجان مي روند. 

فصل جديد ليگ حرفه اي امارات از روز جمعه يازدهم شــهريور آغاز 
خواهد شد. مسابقاتي كه با توجه به سرمربيگري فرهاد مجيدي در تيم 
اتحاد كلبا قطعاً براي بخشي از فوتبال دوستان ايراني و بويژه استقاللي ها 
مهم تر از گذشته دنبال خواهد شد. طبق برنامه اعالم شده تيم مجيدي 
هم دقيقاً در همان روز يازدهم شــهريور وارد ميدان مي شود. براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته شاگردان فرهاد مجيدي در هفته اول ميزبان 
تيم البطاح خواهند بود. يك تيم ناشناخته كه 10 سال قبل تأسيس شد 
و حاال خود را در عالي ترين ســطح فوتبال امارات مي بيند. شايد فرهاد 
مجيدي تا قبل از آغاز مســابقات شاگردانش را به يك اردوي خارجي 
ديگر هم ببرد. آنها اولين اردوي پيش فصل خود را در اتريش برپا كردند.

اســتقاللي ها كه حاال با جذب محمد 
محبي اميد بيشــتري براي دفــاع از عنوان 
قهرمانــي خود پيدا كرده انــد طي روزهاي 
گذشته به صورت جدي مسئله بازگرداندن 
مهدي قايدي را هم دنبال مي كنند تا بتوانند 
با استفاده از اين بازيكنان مستعد كه متأسفانه 
فصل ناموفقي را در فوتبال امارات سپري كرد، 
تيم پرقدرت تري شــوند. آنهــا در مذاكره با 
قايدي مسئله تازه اي را هم مطرح كرده اند و 
اصرار دارند اين بازيكن اگر در فوتبال امارات 
بماند قطعاً شانس بســيار كمي براي اينكه 
توسط دراگان اسكوچيچ به اردوي تيم ملي 
دعوت شود، خواهد داشت و همان طور كه در 

دو اردوي آخرين تيم غايب بود، جام جهاني  
را هم از دست مي دهد ولي اگر به ايران برگردد 
و براي مدافع عنوان قهرماني به ميدان برود، 
قطعاً با توجــه به بازتاب رســانه اي فراوان 
حضورش و شــرايط خوبي كه اســتقالل 
مي تواند براي او ايجاد كند شانس دوباره اي 
جهت دعوت شــدن به تيم ملي برايش قابل 
تصــور خواهد بود و اين بازيكن نبايد چنين 
موقعيتي را از دســت بدهد. تيم ملي از نيمه 
دوم شهريور اردوي تداركاتي دارد و كساني 
كه به اين اردو دعوت نشوند به احتمال باالي 
۹0 درصد شانسي براي همراهي ايران در جام 

جهاني  2022 قطر نخواهند داشت. 

خبرگردی
NEWS BROWSING

  ستاره تيم ملي در قله فوتبال پرتغال ايستاد
ســتاره ملي پوش كشورمان و عضو باشگاه پورتو بهترين بازيكن هفته اول 
ليگ پرتغال شــد. مهدي طارمي ستاره تيم ملي كشورمان سومين فصل 
خود را به همراه پورتو توفاني آغاز كرد و در بازي هفته اول ليگ پرتغال در 
فصل 2023-2022 موفق شد مقابل ماريتيمو دبل كند تا تيمش با نتيجه 
5-يك به پيروزي برسد. سايت »سوفا اسكور« به ارزيابي فني از مسابقات 
هفته اول ليگ برتر پرتغال پرداخت و مثل هميشه به بازيكنان برتر هفته 
امتياز داد. در رده بندي 10 بازيكن برتر هفته اول ليگ پرتغال، مهدي طارمي 
ستاره ايراني با كسب ۹.2 امتياز در رده نخست بهترين بازيكن ها قرار گرفت. 

اسكوچيچ: عليه برانكو هيچ صحبتي نكردم  
سرمربی تيم ملی فوتبال ايران اعالم كرد كه هيچ اظهار نظري درباره فردي 
نكرده است. دراگان اسكوچيچ سرمربی تيم ملی درباره انتشار اظهار نظري 
از او در برخي از رسانه ها گفت: متأسفانه اخبار و نقل قول هايی از جانب من 
در رسانه ها مطرح شــده كه بسيار عجيب است. من هيچ گفت و گويی با 
رسانه ها نداشته ام و در مورد هيچ فردی صحبتی نكرده ام. اين اتفاق برايم 
بسيار عجيب و تأسف برانگيز است. می خواهم بپرسم به چه دليلی چنين 
موضوعاتی را مطرح كرده اند، چرا كه اين رفتار نادرست و كامالً غير حرفه ای 
است. تمركز ما روی كار خودمان است و در مورد افراد ديگر هيچ صحبت 
يا اظهار نظری نداشته ام.  در برخي از رسانه ها مصاحبه اي از اسكوچيچ عليه 

برانكو ايوانكوويچ، سرمربي سابق تيم ملي و پرسپوليس منتشر شده بود.
اطمينانخاطربهحريفان 

با اسكوچيچ يا بدون اسكوچيچ بازي مي کنيم!
دو بازي دوستانه تيم ملي در فيفادي مهره نهايي شده است. تيم ملي روز 
يكم مهر با اروگوئه بازي خواهد كرد و 4 روز بعد به مصاف تيم ملي سنگال 
خواهد بود.  بعد از عقد قرارداد اين بازي ها دغدغه هايي براي حريفان تيم 
ملي به وجود آمده است. به اين خاطر كه انتخابات فدراسيون فوتبال در راه 
اســت و ممكن است رئيس فدراسيون فوتبال و به دنبال آن سرمربي تيم 
ملي تغيير كند. اما فدراسيون فوتبال در اين خصوص به دو حريف تيم ملي 
اطمينان خاطر داده است كه تيم ملي ايران در تاريخ هاي يادشده به ميدان 
خواهد آمد؛ حتي اگر انتخابات رياست فدراسيون فوتبال منجر به حضور 

يك مربي جديد در رأس كادر فني تيم ملي به جاي اسكوچيچ شود.
سرمربي اسبق استقالل عزادار شد   

مجيد نامجومطلق مربي و سرمربي اسبق استقالل ديروز در غم از دست 
دادن مادر محترمه همسر خود به سوگ نشست. خبرورزشي به نوبه خود 
اين مصيبت را به آقامجيد و خانواده شان تسليت گفته، براي آن مرحومه 

مغفرت الهي آرزو مي كند. 

تيم اتحاد كلبا در سه بازي دوستانه در 
اتريش حتي يك گل نخورد. اتحاد كلبا 
در بازي نخست 5 گل به تيم شمپيون 
اســلووني زد و گلي نخورد. اين تيم در 
بــازي دوم هم با 3 گل از ســد دينامو 
هلفورت اتريش گذشت و در اين بازي 
هم گل نخورد و پيش از ترك اتريش هم 
4 گل به تيم بريگيتيناو زد و در اين بازي 
هم دروازه تيم اتحاد كلبا بســته ماند.  
فرهاد مجيدي فصل گذشته در حالي 
قهرمان ليگ برتر شــد كه اســتقالل 
بازي ها را بدون شكست به پايان برد و با 

10 گل خــورده در 30 بــازي صاحب 
بهترين خط دفاعي بازي ها بود و به نظر 
مي رســد ايده هايش در استقالل را به 
اتحاد كلبا برده اســت و مي خواهد به 
ساختار دفاعي اين تيم هم نظم و انضباط 
خاصي ببخشد. در اين صورت اتحاد كلبا 
شــانس زيادي براي موفقيت در فصل 
جديد ليگ برتر امارات خواهد داشت.  
فصل گذشــته اتحاد كلبا در ليگ 14 
تيمي امارات دهم شد اما اميدوار است 
با ايده هاي تاكتيكــي فرهاد مجيدي 

تبديل به تيم بهتري شود. 

تيم ملي فوتبال اميد كشــورمان بابت 
انصــراف از شــركت در بازي هــاي 
همبستگي كشورهاي اسالمي 10 هزار 
دالر جريمه شد. اين در حالي است كه 
مســئوالن فوتبال كشــورمان پس از 
انصراف تيم اميد گفتــه بودند به علت 
وجود بازيكنان مبتال بــه كرونا در تيم 
احتماالً ايران بابت انصــراف از بازي ها 
حريمه نخواهد شد اما دليل اصلي حضور 
نداشــتن تيم اميد در بازي هاي قونيه 
همكاري نكردن باشگاه ها و بي برنامگي 
بود كــه باز هم هزينــه اي بالغ بر 5۶0 

ميليون تومان بر ايران تحميل كرد. 

كاپيتان تيم ملي حاال ديگر در فاينورد يك مهره ثابت و مؤثر به حســاب 
نمي آيد. آرني اســالت سرمربي فاينورد كه پيش از شروع فصل مصاحبه 
انتقادي عليه عليرضا جهانبخش انجام داده بود در هفته نخست بازي ها و 
در بازي با ويسنته آرنهايم در دقيقه 73 كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران را 
وارد ميدان كرد. زماني كه همه اتفاقات بازي به پايان رسيده بود و نتيجه 
5-2 به ســود تيم فاينورد پيش مي رفت و در پايان هم تغييري در نتيجه 
بازي ايجاد نشــد. شــايد اگر فاينورد 3 گل از حريف پيش نبود عليرضا 

جهانبخش فرصت حضور در ميدان را پيدا نمي كرد. 
اين رفتار آرني اسالت كه دنباله رو مصاحبه  اش عليه عليرضا است زنگ 
خطر را براي كاپيتان تيم ملي به صدا درآورده اســت. اينكه اگر در سبك 
بازي خود تغيير ايجاد نكند و پرتالش ظاهر نشود ممكن است شانس حضور 
در تركيب تيم فاينورد را از دست بدهد و حتي در آينده اي نزديك در ليست 

فروش باشگاه قرار بگيرد. 
عليرضا از برايتون به فوتبال هلند برگشــت تا يك بار ديگر به عنوان 
مهره مؤثر و ثابت در تركيب تيمش بازي كند اما حاال او در فاينورد هم به 

يك نيمكت نشين تبديل شده است. 

زنگ خطر براي کاپيتان تيم ملي به صدا درآمد!

تيم مجيدي 3 بازي بدون گل خورده!
عجيباماواقعي

چرا استقالل قرارداد محبي را تكذيب کرد؟ 

برد هندبال مقابل ميزبان بازي هاي 
کشورهاي اسالمي

بیانیه عجیب چند ملی پوش در حمایت از یک گزینه خاص

سربازتيمملیهستيمامادخالتمیكنيم!

 مردم ایران از من خواستند 
از  امام حسین)ع( کمک بخواهم

 نیازي به 
خرید چنین 
بازیكني نداریم 

 حـرداني 
 جام جهاني  را 

از دست نداده 

ادعاي نزدیكان ماجراي روزي که بمب آبی ها 
باشگاه استقاللبه پرسپولیس پیشنهاد شد 

يكپيشنهاد
عجيببرای
رونالـدو

بارساحق
ثبتقرارداد
جديدندارد!

6اسپانيااروپا 6

 دوندگان 100 متر ركورد 
ملي را جابه جا كردند

8

پادوانی:در پارالمپیک موفق مي شوم

4

1

8
8

ترکیب اصلی 
 پرسپولیس
 لـو  رفت

پورعلی گنجی 
بازی با ذوب آهن 

را از دست داد 44

خرید جدید 
استقالل امروز 
نهایی می شود

 قایدی ساپینتو را 
به جان مجیدی 

انداخت 5 1

1

3

4

نظرسنجـی سایت

مخالفت حداكثری 

با دخالت ملی پوشان 

در انتخابــات 

فدراسیون
1

 اگر می خواهـی به 
جام جهانی بروی برگرد ایران

 پیشنهاد تازه 
استقاللی ها به قایدی

شیرزود جدیدی را به 
فوتبال ایران معرفی می كنم

تمیروف: سعی  می کنم خیلی 
بهتر  از فصل قبل باشم

اگر مي خواهي به جام جهاني  بروي، برگرد ايران 
نابساماني تيم ملي اميد پيشنهادتازهاستقالليهابهقايدي

560 ميليون آب خورد


