خبر ویژه
از علی علیپور چه خبر؟

« ۱۷۳دقیقه بازی» برای آقای
گل فراموش شده در ماریتیمو

ایرنا :داور بینالمللی فوتبال ایران در میان بهترین داوران فوتبال جهان در یک دهه گذشته
قرار گرفت .فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال در پایان دهه  ۲۰۱۱تا  ۲۰۲۰میالدی،
ردهبندی بهترین داوران فوتبال جهان را اعالم کرد .در این ردهبندی علیرضا فغانی با  ۲۳امتیاز
در رتبه نوزدهم قرار گرفت .فغانی سابقه قضاوت در فینال المپیک ریو ،فینال جام ملتهای
آسیا  ،۲۰۱۵ردهبندی جام جهانی  ۲۰۱۸و نیمهنهایی جام کنفدراسیونهای  ۲۰۱۷را در
کارنامه دارد  .چهار نفر اول این فهرســت؛ فلیکس بریچ (آلمان)  ۱۴۱امتیاز ،جونیت چاکر
(ترکیه)  ۱۴۰امتیاز  ،بیورن کوپیرز (هلند)  ۱۳۳امتیاز و نیکوال ریتزولی (ایتالیا)  ۱۱۳امتیاز.

ایسنا :یک سایت یونانی ادعا کرد که باشگاه بلژیکی دروازهبان ایرانی خود را به آ اک قرض
خواهد داد .یک سایت یونانی نوشــت ،با وجود تکذیب باشگاه آ اک آتن مبنی بر به خدمت
گرفتن دروازهبان در ژانویه ،این باشگاه قصد دارد دروازهبان ایرانی تیم فوتبال آنتورپ بلژیک
را به خدمت بگیرد .برهمین اساس ،طبق صحبتهای انجام شده قرار است علیرضا بیرانوند با
وجود مصدومیت جان بوتز دروازهبان فرانسوی آنتورپ به مدت شش ماه از این تیم جدا شود و
به آ اک بیاید چرا که باشگاه بلژیکی از طرفی دنبال جذب یک دروازهبان جدید است .همچنین
این سایت عنوان کرد که آ اک عالوه بر پست دروازهبان یک دفاع چپ را هم زیر نظر دارد.

ایسنا :باشگاه فرانکفورت از توافق نهایی با مهاجم صربستانی رئال مادرید خبر داد .لوکا
یوویچ در سال  ۲۰۱۹بود که راهی رئال مادرید شد .این مهاجم صربستانی در فرانکفورت
بود که درخشید و با  ۶۰میلیون یورو راهی کهکشانیها شــد اما به هیچ وجه در این تیم
انتظارات را برآورده نکرده است و زیدان به ندرت به او بازی میدهد .باشگاه فرانکفورت از
توافق با رئال مادرید برای بازگرداندن یوویچ به صورت قرضی خبر داد .فردی بوبیچ ،مدیر
ورزشی فرانکفورت گفت :هر چند که جزئیاتی برای این انتقال باقی مانده است اما میتوانم
بگویم که توافق صورت گرفته است.

4
شــواهد و قرائن از وضعیت تیــم فوتبال
پرســپولیس و مدیریت این باشگاه نشان
میدهد روزهای خیلــی خوبی در انتظار
سرخپوشــان نیســت .به گزارش فارس،
ناراحتی یحیی گلمحمدی از هیئت مدیره
باشگاه پرســپولیس به خصوص شخص
مهدی رســولپناه مربوط به سه ماه قبل
میشود .در روزهایی که بعد از بازیهای
متمرکز لیــگ قهرمانان آســیا با جدایی
شجاع خلیلزاده و حواشی بسیار عجیبی
که در این راستا به وجود آمد اوج گرفت و تا
فینال آسیا هم پیش رفت.
نحوه جدایی بشار رســن بازیکن عراقی
پیشین سرخپوشان ضربه بدتری بود که
به یحیی گلمحمدی وارد شــد .داستان
رضایت باشــگاه در زمان مدیریت مهدی
رســولپناه بابت جدایی این بازیکن بعد
از فینال آسیا مســئله قابل هضمی برای
سرمربی پرســپولیس نبود و او درحالی
که نزدیک دو ماه بعد از جنجال فیلمهای
حاشــیهای که از صحبتهای رسولپناه
علیه او و برخی بازیکنان رخ داده بود و به
خاطر حضور تیم در فینال آســیا سکوت
پیشــه کرده بود ،این بار تحمل نکرد و در
فرودگاه امام خمینی(ره) بعد از بازگشت
از فینال آسیا به هیئت مدیره باشگاه بابت
رضایت به جدایی رسن انتقاد وارد کرد.
مصاحبه یحیی اما به مذاق برخی مدیران
پرســپولیس از جمله رســولپناه خوش
نیامد و در اقدامی عجیب و بیسابقه هیئت
مدیره باشگاه پرسپولیس در رسانه رسمی
این باشگاه در بیانیهای دالیل جدایی رسن
را اعــام کردند که این بیانیه بیشــتر در
جواب به ســرمربی تیم بود تا دالیل قانع
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تمرین امروز سرنوشت گلمحمدی را مشخص میکند

بنبستیحییدرکوچهپرسپولیس

کننده برای یکی از بازیکنــان تاثیرگذار
سرخپوشــان .بیانیهای که گفته میشود
حتی تندتر از این بوده و مدیرعامل باشگاه
مانع از انتشــار بندهای جنجالی آن شده
است.
در واقع جرقه روشــن شدن اختالف بین
ســرمربی و رئیس هیئت مدیره باشگاه
از همان بیانیه زده شــد و همه حواشــی
که گلمحمــدی به خاطر شــرایط تیم
کنار گذاشــته بود برایش زنده شــد اما
گلمحمــدی به خاطر دربــی  94باز هم
سکوت کرد تا بلکه وزارت ورزش و جوانان

ورزش
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عکس  :فارس

ایسنا ۱۷۳ :دقیقه بازی در لیگ پرتغال بدون گل
و پاس گل ماحصل انتقال یکی از بهترین بازیکنان
لیگ فوتبال ایران بود .علی علیپور در پرسپولیس
بهترین روزهای فوتبال خود را ثبت کرد و به تیم
ملی هم دعوت شد .کسب عنوان آقای گلی در کنار
قهرمانیهای تیمی نام علیپــور را به عنوان یکی
از برترین مهاجمهای فوتبال ایران بر ســر زبانها
انداخت .با این حال او بعــد از پایان فصل قبل که
با یک قهرمانی برای پرسپولیس در لیگ و حذف
در جام حذفی به پایان رسید ،راه خروج را در پیش
گرفت و راهی ماریتیمو شد.
 ۱۷۳دقیقه بــازی در لیگ پرتغال بــدون گل و
پاس گل ماحصل انتقال یکی از بهترین بازیکنان
لیگ فوتبال ایران بــود .او در تیم خود به بازیکنی
نیمکتنشین تبدیل شده است و حتی دو بازی ۹۰
دقیقهای کامل برای تیمش انجام نداده است .اتفاقی
که میتوانیم از همین االن آن را نامزد بدترین انتقال
فصل بدانیم .تیم هشــتم جدول ردهبندی لیگ
پرتغال در کنار رودریگو پینتو که بهترین مهاجم
و بازیکن این تیم بوده چندین مهاجم دیگر هم در
ترکیب خود دارد و بعید است تا پایان فصل فرصت
چندانی برای بازی به علیپور برسد چون ماریتیمو
برای به دست آوردن سهمیه اروپایی رقابت میکند
و فرصتی برای بــازی دادن به علیپور نخواهد بود.
اتفاقی که برای مهدی طارمی رخ داد و در همان تیم
ریو آوه در فصل اول  برای علیپور رخ نداد .حتی پای
شهریار مغانلو دیگر لژیونر ایرانی در پرتغال که در
سانتاکالرا بازی میکند به گلزنی باز شد ولی علیپور
در حسرت حضور در ترکیب اصلی است .این انتقال
یادآور انتقال وحید امیری یکی از خوبهای لیگ
ایران به ترابزون است .وحید امیری نیز تقریبا همین
شرایط را داشت و نتوانست در ترابزون اسپور خوش
بدرخشد و خیلی زود بعد از یک فصل به پرسپولیس
برگشت تا لباس تیم ملی را از دست ندهد و همین
هم شد و او توانســت در بازگشت به پرسپولیس با
این تیم قهرمان لیگ و نایب قهرمان آســیا شود و
عملکرد خوبی نیز داشــت و اکنون یکی از نفرات
مدنظر اسکوچیچ است .آیا علیپور از این اتفاق درس
میگیرد و راه وحید امیــری را میرود یا همچنان
بر انتقال خود بــه این تیم اصــرار خواهد ورزید.
قرارداد علیپور با ماریتیمو دو ساله است و باید دید
او برای فصل بعد تمایلی به بازگشت به لیگ ایران
و احیای دوباره نام علی علیپور به عنوان آقای گل
لیگ فوتبال ایران دارد یا او ترجیح میدهد در اروپا
بماند.

فغانی در یک فهرست جهانی دیگر

بیرانوند همبازی انصاریفرد در یونان

بازگشت مهاجم رئال به بوندسلیگا

و اعضای هیئت مدیره باشگاه به فکر تغییر
رسولپناه باشند اما دربی هم تمام شد و
این تغییر و تحول ایجاد نشد.
در اینکه یحیی گلمحمدی که مهرههای
خوبی را برای فصل جاری از دست داد و با
توجه به حواشی ایجاد شده فشار زیادی را
تحمل کرد شکی نیست و او از این بابت به
عنوان سرمربی پرسپولیس که مسئولیت
سنگینی روی شــانههای خود احساس
میکند حق دارد که این ســوال را داشته
باشد چرا مدیری که این همه حاشیه ایجاد
کرد هنوز مورد اعتماد وزارت ورزش است

و او باید رئیس هیئت مدیره باشد اما اینکه
یحیــی گلمحمدی که ایــن همه مدت
ســکوت کرده بود در نشست خبری وزیر
ورزش را خطاب قرار داد جای سوال دارد.
یحیی گلمحمدی در نشست خبری شاید
از هیجان باالی فشــار دربی و عصبانیت
از روزهایــی که میتوانســت بــرای او و
شاگردانش بهتر رقم بخورد ،به ناگاه وزیر
ورزش را خطاب قرار داد و به وی به صورت
اولتیماتومی اشاره کرد دو روز فرصت دارد
تا در مورد مهدی رسولپناه تصمیمگیری
کند.

ورزش بانوان

پیگیریها نشان میدهد که وزارت ورزش
و جوانان تا این لحظه هیچ تصمیمی مبنی
بر نشــان دادن واکنش بــه صحبتهای
سرمربی پرسپولیس ندارد و مسلما مثل
همه اتفاقها وزارت ورزش موضعش بر این
است که تصمیم گیرنده تصمیمات باشگاه
بر عهده هیئت مدیره است نه آنها.
اعضای هیئت مدیره پرسپولیس هم فعال 
از دسترس خارج شــدهاند و هیچ کسی
پاســخگوی این شرایط نیســت .مهدی
رســولپناه هم در حالی کــه در این دو
ســه روز در فضای مجازی مــورد هجمه
هواداران قرار گرفته اســت هیچ واکنشی
به این مسائل نشان نداده و این طور که از
شواهد و قرائن پیداست تصمیمی هم برای
استعفا ندارد.
در این بیــن جعفر ســمیعی مدیرعامل
باشــگاه هم کار چندان زیادی نمیتواند
انجام دهد .او اجرا کننده تصمیمات هیئت
مدیره است و بعید است که بتواند وزارت
ورزش یا همــه اعضای هیئــت مدیره را
برای ایجاد تغییرات راضی کند ،از طرفی
او نمیخواهد علیه ســرمربی تیمش هم
موضعگیری کند .با این حال تا کنون هیچ
اتفاق جدید مدیریتی در پرسپولیس رخ
نداده و تعطیلی تمرین سرخپوشــان هم
کمکی به تلطیف شدن جو نکرده و اگر این
روند ادامه پیدا کند ،احتمال حضور یحیی
گلمحمــدی در تمرینات سرخپوشــان
کم اســت و اگر امروز یحیی در تمرینات
تیمش شرکت نکند به این معناست که او
در تصمیمش و حرفی که زده قاطع است
و نمیخواهد دیگر تحت هر شرایطی روی
نیمکت مربیگری پرسپولیس بنشیند.

خبر روز
 دیشب پایان مهلت دفاع در پرونده
ویلموتس بود

الیحه ایران در راه CAS

برنا نیوز :بر اساس اعالم وزیر ورزش و جوانان،
دیشــب آخرین مهلت برای ارسال دفاعیات
ایران در پرونده فرجامخواهی از حکم مارک
ویلموتس بوده و در این راستا آخرین دفاعیات
ایران به  CASارسال شد.
مســعود ســلطانیفر درباره آخرین وضعیت
پیگیری پرونده حقوقــی مارک ویلموتس در
دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش ،اظهار کرد:
الیحه دفاعیه در این رابطــه از طریق وکالی
فدراســیون فوتبال تهیه شــده و دیشب در
آخرین مهلت ارسال مدارک و دفاعیه به CAS
ارسال شــد.وی ادامه داد :در این خصوص از
یک وکیــل خارجی متبحر اســتفاده و از دو
وکیل دیگر نیز مشاوره حقوقی اخذ شده است.
آخرین فرصت برای ارسال الیحه دفاعیه نیز
بوده که بر این اساس الیحه دفاعیه فدراسیون
فوتبال ایران نیز به موقع ارسال خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه طبق روند
دادرسی ،پس از دریافت الیحه دفاعیه ایران از
ســوی  ،CASبالفاصله موضوع به ویلموتس
اعالم میشــود ،توضیح داد :پــس از آن نیز،
حدود  ۳۰تا  ۴۰روز طول میکشــد تا دفاعیه
طرف مقابل تهیه و ارسال شود که پس از آن
نیز احتماال جلسه رسیدگی حضوری برگزار
خواهد شد.
سلطانیفر افزود :در این جلسه ،سه داور حضور
خواهند داشت که یکی از آنها طرف ایرانی،
دیگری مربوط به طرف مقابل و داور سوم نیز
از داوران  CASاست که آخرین بررسی نیز در
این جلســه انجام خواهد شد .طبق برآوردها،
وکالی ایران امیدوارند کــه در این پرونده به
موفقیت برسیم.

وضعیت زهرا نعمتی از زبان مربی اختصاصیاش

کسب  ۳۰درصد آمادگی

بهزاد پاکزاد که از دو ماه پیش به عنوان مربی اختصاصی ،زهرا نعمتی را در پیگیری
تمریناتش همراهی میکند با بیان اینکه او به  ۳۰درصد از آمادگی مورد نظر دست
یافته از روند کاریاش ابراز رضایت کرد .زهرا نعمتی سال گذشته با کسب سهمیه
الزم ،تکلیف خود را برای حضور در بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو مشخص
کرد اما وی که در بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو حضور داشت برای دوره جدید این
بازیها همچنان در تالش برای کسب سهمیه است .به همین منظور زهرا نعمتی
از دو ماه پیش زیر نظر بهزاد پاکزاد که به عنوان مربی اختصاصیاش معرفی شده
پیگیر تمریناتش است تا همزمان هم برای شرکت در پارالمپیک توکیو آماده شود
و هم کسب سهمیه المپیک توکیو و بعد از آن حضور در این دوره بازیها.
این مربی از وضعیت تمرینی این کماندار  -پاراکماندار ریکرو کشورمان طی مدت
زمانی که به صورت اختصاصی کنار او قرار دارد ،ابراز رضایت میکند و تاکید دارد
که به گونهای این روند ادامه پیدا میکند که برای شرکت در رویدادهای پیش رو
به اوج آمادگی برسد.
بهزاد پاکزاد گفت :زهرا نعمتی در مرحله قبلی اردو به  ۲۰درصد از آمادگی مورد
نظر دســت یافت و در این اردو هم  ۱۰درصد دیگر به آمادگی او اضافه شد۳۰ .
درصد آمادگی که زهرا نعمتی فع ً
ال از آن برخوردار است دقیقاً مطابق با هدف و
برنامهریزی مورد نظر است.
وی ادامه داد :هیچ نیازی نیســت در این مقطع زمانی که هنوز چند ماه به اعزام
زهرا نعمتی به رویدادهای مصوب باقی مانده او را به آمادگی مث ً
ال  ۵۰ - ۶۰درصد
رفتاری که باید همه بیاموزند

دفاع«سیسیلی»پرسپولیسیها

برسانیم .این حد از آمادگی و حتی بیشــتر از آن در این مرحله از تمرینات اص ً
ال
جالب نیست .روند آمادهسازی باید به گونهای پیش برود که ورزشکار به صورت
تدریجی به آمادگــی خود اضافه کند طوری که هنگام برگــزاری رویداد در اوج
آمادگی باشد.
این مربی با تاکید بر اینکه تمرینات زهرا نعمتی در سایت تیروکمان آزادی که به
لحاظ تجهیزات مجهز و به روز اســت ،پیگیری میشود ،به رویدادهای مصوب و
پیش رو اشاره کرد و گفت :سال آینده تیم ملی تیروکمان در سه رویداد آسیایی
و جهانی شرکت میکند که زهرا نعمتی هم در همه آنها حضور خواهد داشت.
اردیبهشتماه مسابقات کاپ آسیا در تایلند برگزار میشود و بعد از چین میزبان
کاپ جهانی است و خردادماه هم رقابتهای جام جهانی فرانسه را خواهیم داشت.
وی در این رابطه افزود :هدف اصلی جام جهانی فرانسه است که به عنوان آخرین
رویداد گزینشی المپیک اهمیت زیادی برایمان دارد .تیروکمان ایران فع ً
ال یک
سهمیه برای المپیک دارد و امیدوار از حضور در مسابقات فرانسه تا بتواند تعداد
سهمیههای خود را افزایش دهد .این امیدواری در مورد زهرا نعمتی هم وجود دارد.
پاکزاد با تاکید بر اینکه طی ماههای گذشته به دلیل کرونا و لغو فعالیتهای ورزشی
هیچ رویدادی برگزار نشد که کمانداران کشورمان بتوانند در آن شرکت داشته
باشند ،تصریح کرد :چند هفتهای اســت که مسابقات باشگاهی کشور آغاز شده
است .کمانداران از همین رقابتهای داخلی برای جبران عقبماندگی خود در این
بخش استفاده میکنند.

گزارش

بهترین دربی ســالهای اخیر و آخرین
رضا پارسانژاد  /گروه ایران
دربی قرن هم به تساوی کشید .آن هم در
news@ naslefarda.net
حالی که استقالل همه جوره میتوانست
برتر باشد یکی از روزهای بسیار بد ،آشفته و خوش شانسش را پشت سرگذاشت
و ضعیفترین و خستهترین پرسپولیس این سالها را با بدشانسی دو بر دو کرد.
کاپیتان این بدشانسیهای دربی  94احمد نوراللهی بود که دو گل قطعی را نزد.

همین مسئله بهانهای شد برای تاخت و تاز در فضای مجازی به او .این در حالی
بود که یحیای گالیهمند (که در مصاحبه بعد از بازی خیلی حرفها را زد و خیلی
حرفها را نزد) هنگامی که حجمه را علیه احمد نوراللهی دید تصمیم به تشکیل
یک دیوار دفاعی گرفت .رفتاری که باید همه بیاموزند .این اســتراتژی یادآور
اصطالح دفاع «سیسیلی» است .در همین راستا حامد لک گلر پرسپولیس با
انتشار استوری در اینستاگرام از احمد نوراللهی حمایت کرد .بعد از یحیی و لک،
این بار نوبت به سعید عزتاللهی هافبک ایرانی وایله دانمارک رسید .او نیز که این
روزها کنار تیمش حضور دارد  از احمد حمایت کرد.

