خبر ویژه
تیلور خطاب به یزدانی:

«سال بعد دوباره برای هواداران
خاطرهسازیمیکنیم»

همشهری آنالین :ابرستاره آرژانتینی به مسئوالن پاریس شوک وارد کرد .نشریه «اکیپ» فرانسه خبر داد باشگاه پاری سن ژرمن برای
حفظ لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی وارد عمل شد .ناصر الخلیفی مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهاد تمدید قرارداد را پیش
روی لیونل مسی گذاشت ولی اسطوره آرژانتینی پاسخ منفی به این پیشنهاد داد.
مسی تابستان گذشته با قراردادی دوساله راهی پاریس شد .دارنده  7توپ طالی بهترین بازیکن دنیا در پایان فصل قراردادش به پایان
میرسد و میتواند به هر تیمی برود .دست رد لیونل مسی به پاریسیها هواداران بارسلونا را امیدوار کرده تا اسطوره آرژانتینی به نیوکمپ
برگردد و سالهای پایانی فوتبالیاش را در بارسلونا بگذراند .مسی  17سال برای بارسلونا افتخار آفرینی کرد و تابستان گذشته به دلیل
شرایط مالی بارسلونا مجبور شد نیوکمپ را به مقصد پاریس ترک کند.

خبرآنالین :باشگاه والنسیا اجازه حضور ستاره تیم ملی فوتبال اروگوئه برای دیدارهای دوستانه مقابل ایران و کانادا را صادر نکرد.
تیم ملی فوتبال اروگوئه در دیدارهایی تدارکاتی در اتریش ،به ترتیب اول و پنجم مهرماه به مصاف تیم ملی ایران و کانادا میرود .سرمربی
تیم ملی اروگوئه لیست  ۲۵نفره خود برای این دو مسابقه را اعالم کرده است.
در این فهرست کاپیتان دیگو گودین و ادینسون کاوانی ،تنها غایبان بزرگ اروگوئه هستند و البته پیشتر گفته شده بود گودین به علت
مصدومیتی شدید در خطر از دست دادن جام جهانی نیر قرار دارد.
اما غیبت کاوانی ،به تصمیم باشگاه والنسیا اسپانیا و عدم موافقت سرمربی این تیم بر میگردد« .گنارو گتوزو» سرمربی تیم والنسیا در
تشریح آخرین وضعیت مهاجم اروگوئهای تیمش ،گفت :حال کاوانی خوب است ،او برای بازی شنبه مقابل سلتا در لیست حضور دارد.
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داللی در فوتبال ایران یکی از مفاسدی
است که با وجود اطالع مسئوالن ورزشی
و غیر ورزشی کماکان پابرجاست و بعدی
می دانیم به این سادگی از چرخه فوتبال
حذف شود.
بهترین شغل ممکن
«آقا داللــی در فوتبال بهترین
شــغل دنیاس ،باور کن اکثر داللها از
دوستای من هســتن نمیدونی چقدر
راحت زندگــی میکنــن» .گفتم مگه
چجوری دارن زندگی میکنن؟ «دیگه
چجوری می خــوای زندگی کنن تمام
ســال رو از این تمرین بــه اون تمرین
میرن بعدشم با بازیکنان فوتبال میرن
میگردن ســفره خونه و خرید و گردش
و تفریحهای ...خالصه باب رفاقتشــون
در یک ســال با بازیکن باز میکنن بعد
نزدیک نقل و انتقاالت که میشه بازیکن
و مربی حســابی نمک گیر میشن و تا
رفیق گرمابه و گلستانشون یعنی آقای
دالل اجازه نده با هیچکس مذاکره نمی
کنن».
مربیان دالل!
البته فقــط دال لهــا و نفرات
عمومی نیســتند که فوتبالیســتها و
مربیان را جابجا میکننــد و در برخی
اوقات ،مربیان هم دســت به جابجایی
بازیکنــان میکند .مربیانــی که به هر
تیمی میروند ،بــه مدیرعامل میگوید
این  ۴بازیکــن را باید جــذب کنید و
ســپس با بازیکنان مذاکره میکند که
به تیمم بیا و  ۱۰درصد قراردادت را به
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پدیده شوم داللیسم در فوتبال ایران سمت و سوی تازه گرفته است؛

پرتغالولیپرتقالخونی!

عکس  :ایرنا

ایرنا« :دیوید تیلور» دارنــده مدال طالی وزن ۸۶
کیلوگرم کشــتی آزاد پس ازبرتری برابر «حسن
یزدانی» درفینال رقابتهای جهانی بلگراد گفت:
دوباره سال بعد با هم روبرو میشویم و هواداران را به
یک نبرد تماشایی دیگردعوت میکنیم .رقابتهای
ردهبنــدی و فینال وزنهــای  ۸۶ ،۷۹ ،۷۰و ۱۲۵
کیلوگرم جمعه شب ازســاعت  ۳۰ :۲۰دقیقه به
وقت ایران درسالن اشتارک آرنا شهربلگراد پایتخت
صربســتان آغازشــد .در وزن  ۸۶کیلوگرم حسن
یزدانی پس از اســتراحت دردوراول ،در دور دوم با
نتیجه  ۱۰برصفرمقابل ایوان ایچیزلی ازمولداوی
به برتری دســت یافت .وی دردور ســوم و مرحله
یک چهارم نهایی با نتیجه  ۱۱بر صفر سباســتین
جزیرزانسکی از لهستان را مغلوب کرد و به مرحله
نیمه نهایی راه یافت .یزدانی در این مرحله بوریس
ماکویف دارنده مــدال نقره جهان از اســلواکی را
درکمتــراز  ۲دقیقه با نتیجه  ۱۰برصفرشکســت
داد و به فینال راه یافت .یزدانی درفینال به مصاف
دیوید تیلور قهرمــان المپیک و جهــان رفت و با
نتیجه  ۷بر یک شکســت خورد و نقره گرفت .این
دومین مدال نقره تیم ملی کشتی آزاد در پیکارهای
قهرمانی ســال  ۲۰۲۲جهان در صربســتان بود.
این دو کشتیگیرتاکنون پنج مرتبه به مصاف هم
رفتند .یزدانی سال گذشــته ودرفینال پیکارهای
قهرمانی سال  ۲۰۲۱جهان درنروژموفق شد برای
نخســتین مرتبه تیلوررا شکست دهد .تیلور پیش
ازاین درجام جهانی  ۲۰۱۷کرمانشــاه ،پیکارهای
جهانی  ۲۰۱۸مجارستان و فینال بازیهای المپیک
حسن یزدانی را شکست داده بود .تیلورپس از برتری
در بلگراد تصریح کرد :این نخستین باری بود که با
عزم جدی مقابل یزدانی قرار گرفتم و درآن بازی او
را دنبال کردم تا نتیجه الزم را بگیرم .به طور قطع
یزدانی در این رقابت آتش انگیزه را درمن شعلهور
کرد تا به راهم ادمه دهم .اومهمترین مانع من برای
کسب مدال طالی المپیک پاریس  ۲۰۲۴خواهد
بود .پیروزی تیلورمقابل یزدانی چهارمین پیروزی
اودرپنج دیدارحرفهای میان این  ۲فوق ستاره بود
که ســه مورد آخرآن به فینالهای جهانی رسیده
است .سال گذشته ،تیلوردرفینال المپیک توکیو با
نتیجه  ۳-۴به مدال طالی المپیک رسید و یزدانی
سه ماه بعد با پیروزی  ۶بر  ۲مقابل تیلور مدال طالی
جهانی اسلو را کســب کرد .تیلور در پاسخ به این
سؤال که او برای یزدانی چه پیامی دارد ،پاسخ داد:
باختن افتضاح است؛ هر دوی ما بهتر خواهیم شد و
دوباره سال بعد با هم روبرو میشویم .میدانم من وتو
(حسن یزدانی) درآنجا خواهیم بود.

شوک مسی به پاریس!

مخالفت گتوزو با حضور «کاوانی» در دیدار دوستانه مقابل ایران

من بده! یعنی مربی تیمش را میبندد و
پول بدست میارد و بازیکن هم صاحب
تیم میشــود و پولش را میگیرد ،فقط
این وسط هواداران میمانند که خرص
خوردن برای آنها است.
پادوها ،صاحب شغلاند
آنچه امروز به عنوان مبلغ روی
قراردادها قید میشود با آنچه در زمین

بازی مشاهده میشــود تناسبی با هم
ندارد .در این باره امــا دالل به کیفیت
کاری ندارد .برخی بازیکنان میلیاردی
امروز حتــی در حد و انــدازه بازیکنان
سابق ما در بخش پایه و آموزشگاهی هم
نیستند .مبالغ کالن اغلب موجب جابه
جایی بازیکن میشود و تیمها تاکتیک
خاصــی را ندارند .این را بــه وضوح در

فوتبالمان مشاهد میکنیم.
نکته دل آزار در این بــاره عدم برخورد
و نظارت کافی اســت .چنیــن رویهای
این شائبه را به وجود میآورد که شاید
مدیران و مســئوالن بــا دالالن همراه
باشــند .تاکنون همتی بــرای مقابله با
این جریان مخرب را شاهد نبودهایم و تا
زمانی که این ارقام و این پرداخت و جابه
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جاییها مورد بررســی و کنکاش نباشد
فوتبال ما پیشرفت الزم را نخواهد کرد.
داللیســم و کارگــزاران
پرتغالی فوتبالمان
پدیده شوم داللیســم ،آنچنان سلطه و
سیطره خود را بر فوتبالمان پهن کرده
اســت که اینروزها مشــاهده میکنیم
کارگزاران پرتغالی بخوبی در فوتبال بی
در و پیکرمان رخنه کردهاند .براحتی از
لیگ برتر ما ،بازیکن لژیونر میشــود به
لیگ فوتبال پرتغــال و بالعکس.در تیم
فوتبال سپاهان ،مورایس ،و شرکا ،بخوبی
نبض کار را در دست گرفتند .نیازمند،
به طرفه العینی ســر از تیم سابقش در
میآورد .مهرههای نامدار طالیی پوش
نیمکت نشین میشــوند .کارلوس کی
روش راهی تیم ملی میشود تا در جام
جهانی  ۲۰۲۲برایمان معجزه کنند!
ای کاش ...
صادقانه و بدون رودر بایســتی
باید گفت فوتبال ما امروز اســیر دست
جریــان داللی اســت .این بــه ظاهر
«ایجنــت» ها غالباً مجــوز این کار هم
را ندارند! آنها همگی وابســته به یک
«ایجنــت» کار خود را پیــش میبرند.
درآمد این افــراد را بزرگترین جراحان
دنیا هم ندارند .ای کاش این دالالن به
کم و یا رقم ثابت راضی میشدند اما قانع
هم نیســتند و هر روز در حال افزایش
ارقام قرارداد هســتند تا سود بیشتری
را ببرند .و باز هم ای کاش پدیده شــوم
داللیسم ،بازیکنان و مربیان با کیفتی را
بخدمت بگیرند که دردی را برای فوتبال
ایران دوا کنند.

خبر روز


سؤال جالب سرمربی بارسا:

چه ایرادی دارد بارسلونا
سفید بپوشد؟

خبرآنالین :ژاوی هرناندز ،ســرمربی بارسا،
معتقد اســت که پیراهن دوم فصل بعد بارسا
که احتماالً ســفید خواهد بود ،مشکلی ایجاد
نخواهد کرد .رنگ پیراهن دوم فصل بعد باشگاه
بارسلونا سفید خواهد بود و این از سال 1978
بی ســابقه است .دیاریو اســپورت پنجشنبه
گذشــته این خبر را اعالم کرد و گویا تصمیم
باشگاه بارسلونا قطعی است و به تصویب هیئت
مدیره هم رسیده اســت .قطعاً تشابه رنگ با
پیراهن اصلی رئال مادرید حواشــی زیادی را
ایجاد خواهد کرد و موج مخالفتها از همین
حاال شروع شــده است .در باشــگاه بارسلونا
معتقدند که این پیراهن یکی از پرفروشترینها
در تاریخ خواهد شد ولی مخالفان معتقدند که
بارسا از این تصمیم ضرر خواهد کرد.
وقتی از ژاوی هرناندز ،مربی بارســا ،در مورد
پیراهن ســفید فصل بعد این باشگاه سوالی
مطرح شد ،او پاســخ جالبی داد .ژاوی که در
نشست خبری بازی با الچه شرکت کرده بود،
گفت« :بارسا با پیراهن سفید؟ ما قب ً
ال هم سفید
پوشیدهایم ،اینطور نیست؟ فکر نمیکنم این
اتفاق جدیدی باشد و مشکلی ایجاد کند .هنوز
که رسمی نشده اما هر زمان که رسمی شد ،از
من سؤال کنید و من بهتر پاسخ خواهم داد».
ژاوی همچنان از شکست در بازی برابر بایرن
مونیخ عصبانی اســت .او در این رابطه گفت:
«بازی را دوباره دیدم و باید بگویم که کمترین
حقمان پیروزی بود .ما حتی نباید مســاوی
میکردیم ولی بازی تمام شده و زندگی ادامه
دارد 24 .ساعت عصبانی بودیم ولی حاال فقط
بازی برابر الچه اهمیت دارد .برابر بایرن خوب
بودیم و فقط با بدشانسی باختیم».

