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 27بازیکن به اردوی آمریکا دعوت شدند

وزنهبرداری در آستانه تغییرات

قول بیرانوند به سرخها؛ در ایران
فقط برای پرسپولیس بازی میکنم

جوانترین تیم صعود کننده؛ جدیترین رقیب ایران

در ذهن رئیس فدراسیون چه
میگذرد؟
فدراسیون وزنهبرداری این روزها با حاشیه و
چالشهای زیادی روبرو است که به طور حتم
نمیتوان نقش رئیس فدراسیون را در آن کتمان
کرد .تغییر و تحوالت و حذف خودیها در این چند
سال به یک امر عادی در فدراسیون تبدیل شده
است.
به گزارش ایرنا ،اعزام تیم ملی مردان و زنان
وزنهبرداری ایران به مسابقات جهانی ۲۰۲۱
ازبکستان سرآغاز حاشیههایی بود که فدراسیون
را در صدر اخبار کشور قرار داد .هر چند که آن
مسابقات با نایب قهرمانی ایران در بخش تیمی به
پایان رسید اما حکم بازنشستگی علی مرادی و رفت
و برگشتهای وی به فدراسیون ،ابطال انتخابات
فدراسیون در سال  ۱۳۹۸با رای دیوان عدالت اداری
و اتفاقات وزنهبرداری ایران در یونان موجب شد
تا مدیریت مرادی با چالش جدیدی همراه باشد.
مرادی که در چند مقطع ریاست فدراسیون
وزنهبرداری را بر عهده داشته در سال  ۱۳۹۸با ۲۲
رای توانست باالتر از سجاد انوشیروانی برای چهار
سال دیگر به ریاست این فدراسیون برسد ریاستی
که پرحاشیهتر از همیشه بود و صف منتقدان
وی بسیار طوالنیتر از دورههای گذشته بود؛ در
این دوره مدیریت نکردن ستارهها ،قهر قهرمانان،
خانهنشینی سهراب مرادی و پناهندگی  ۲ورزشکار
به مهمترین چالش پیشروی مرادی تبدیل شد.
البته مرادی در تقابل با منتقدان با در پیش گرفتن
سیاست سکوت ،برنامههای خود را در فدراسیون
پیاده و در حال طی کردن آخرین دوره مدیریت در
این فدراسیون است.
یکی از سیاستهای مورد انتقاد مرادی احتمال
کادرسازی وی در فدراسیون برای دورههای آینده
است .منتقدان باور دارند ،رییس کنونی فدراسیون
با اتخاذ این سیاست به دنبال محکم کردن جای پا
و تفکر خود در وزنهبرداری ایران است .منتقدان
مرادی باور دارند که وی در مسیر کادرسازی
شماری از هیات روسا و کادر اداری را با خود همراه
کرده است .این فرضیه زمانی بیش از پیش رنگ
واقعیت به خود گرفت که برخی از منتقدان با
انتشار اخباری اعالم کردند که به زودی «محسن
بیرانوند» دبیر فدراسیون وزنهبرداری که از نزدیکان
مرادی است تغییر خواهد کرد .محسن بیرانوند
از چهرههای تحصیلکرده و خوشنام وزنهبرداری
به شمار میرود که توانسته با ایدههای خود در
فدراسیون بینالمللی کرسی نیز کسب کند .از
همایون بسطامی رییس هیات استان ایالم به
عنوان جانشین بیرانوند یاد میشود.
انتشار اخباری مبنی بر تغییر در پست دبیری
فدراسیون وزنهبرداری موجب شد تا خبرنگار ایرنا به
دنبال واقعیت خبر تغییر و تحوالت در فدراسیون
باشد.
همایون بسطامی در گفت وگو با ایرنا با ابراز
تعجب از این خبر گفت :نمیدانم منبع این اخبار
کجاست ،فضای مجازی به محلی برای شایعه
پراکنی علیه وزنهبرداری ایران تبدیل شده است.
هیچ پیشنهادی برای دبیری فدراسیون نداشتم و به
این پست نیز فکر نخواهم کرد .امیدوارم منتقدان
اخبار را را منبع موثق منتشر کنند.
هر چند که فدراسیون تا کنون نسبت به این
خبر واکنش جدی نداشته است اما اقدامات رییس
فدراسیون در چند ماه گذشته تمام احتماالت را
به واقعیت نزدیک میکند .مرادی که از مدیران
کهنهکار ورزش ایران به شمار می رود با اتخاذ
سیاست خاص در آخرین دوره مدیریت چهار ساله
خود دایره وزنهبرداری را محدود کرد تا جایی که
شاهد قهر بسیاری از پیشکسوتان و قهرمانان با این
مجموعه ورزشی بودیم.
مرادی اکنون به ارتش تک نفره فدراسیون
تبدیل شده که امورات فدراسیون را به تنهایی بر
عهده خواهد داشت و حتی در سفرهای خارجی
با تعریف سمت خاص برای خود همیشه در کنار
تیم خواهد بود .بنا به برخی از اخبار مرادی در سفر
به یونان با عنوان مترجم و سرپرست به مسابقات
جهانی وزنهبرداری جوانان رفته بود و در تیم تحت
سرپرستی وی اتفاقاتی رخ داد که نه تنها این رشته
بلکه ورزش زنان را وارد حاشیه جدی کرد .در این
سفر یکتا جمالی به دور از چشم مرادی ،نماینده
حراست و مربیان هتل را ترک و به کشور آلمان
پناهنده شد.
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به گزارش ورزش سه ،تیم ملی آمریکا آخرین
مرحله آمادهسازی پیش از جام جهانی را در قالب
یک اردوی داخلی در سینسیناتی پشت سر خواهد
گذاشت تا برای دو بازی دوستانه در تاریخهای
یازدهم و پانزدهم خرداد ماه برابر مراکش و اروگوئه
آماده شود.
گرگ برهالتر سرمربی موفق آمریکا پس از راهیابی
بیدردسر به جام جهانی حاال مسئولیت سنگینی
برای آمادهسازی تیمش برای حضور قدرتمند در
جام جهانی دارد .تیمی که برای صعود به دور
بعد کار آسانی را با وجود انگلستان ،ایران و برنده
پلیآف اروپا نخواهد داشت.
برنامه آمادهسازی آمریکاییها با انجام دو بازی
در چارچوب لیگ ملتهای کونکاکاف ادامه پیدا
میکند.
اولین بازی آنها در راه دفاع از عنوان قهرمانی دوره
گذشته روز  ۲۱خرداد برابر گرنادا برگزار میشود و ۴
روز بعد باید در السالوادور به مصاف این تیم بروند.
برهالتر سرمربی تیم ملی آمریکا در مورد این اردو
میگوید“ :ما هیجان زده هستیم که گروه را دوباره
گرد هم بیاوریم تا برای رقابت با دو شرکت کننده در
جام جهانی آماده شویم و سپس دفاع از عنوان لیگ
ملت های کونکاکاف را آغاز کنیم .با فاصله  ۶ماهه
از جام جهانی ،هدف ما این است که از این فرصت
ها استفاده کرده و خودمان را به حداکثر امادگی
برسانیم و به عنوان یک تیم به پیشرفت خود ادامه
دهیم .ما مشتاقانه منتظریم تا برای آخرین بار قبل
از اینکه در ماه نوامبر در قطر نماینده آمریکا باشیم،
حمایت باورنکردنی هواداران خانگی خود را تجربه
کنیم”.
اسامی دعوتشدگان به اردوی تیم ملی آمریکا به
تفکیک پستها به شرح زیر است؛
* نکته :اعداد داخل پرانتز تفکیک بازی و گل ملی
است.
* دروازهبان ( ۳نفر)
اتان هوروات (ناتینگهام فارست/انگلیس؛ )۰/۷
زک استفن (منچستر سیتی/انگلیس؛ )۰/۲۹
مت ترنر (نیو انگلند؛ )۰/۱۶
* مدافعین ( ۹نفر)
جورج بلو (آرمینیا بیلهفلد/آلمان؛ )۰/۶
رجی کانن (بواویستا/پورتغال؛ )۱/۲۴
کامرون کارتر-ویکرز (سلتیک/اسکاتلند؛ )۰/۸
آرون النگ (نیویورک ردبولز؛ )۳/۲۳
اریک پالمر براون (تروی/فرانسه؛ )۰/۳
آنتونی رابینسون (فولهام/انگلیس؛ )۲/۲۵
جو اسکالی (بوروسیا مونشن گالدباخ/آلمان؛ )۰/۰
دی آندره یدلین (اینتر میامی؛ )۳/۷۳
واکر زیمرمن (نشویل SC؛ )۳/۲۸
* هافبکها ( ۸نفر)
کلین آکوستا (لسآنجلس؛ )۲/۵۱
تایلر آدامز (الیپزیگ/آلمان؛ )۱/۲۷
لوکا د ال توره (هراکلس/هلند؛ )۰/۷
وستون مک کنی (یوونتوس/ایتالیا؛ )۹/۳۱
جورجه میهایلوویچ ( CFمونترال/کانادا؛ )۱/۶
یونس موسه (والنسیا/اسپانیا؛ )۰/۱۶
کریستین رولدان (سیاتل ساندرز؛ )۰/۳۱
مالیک تیلمن (بایرن مونیخ/آلمان؛ )۰/۰
* مهاجمین ( ۷نفر)
برندن آرونسون (ردبول سالزبورگ/اتریش؛ )۵/۱۸
پل آریوال (اف سی داالس؛ )۹/۴۴
خسوس فریرا (اف سی داالس؛ )۳/۹
جردن موریس (سیاتل ساندرز؛ )۱۰/۴۶
کریستین پولیسیچ (چلسی/انگلیس؛ )۲۱/۴۸
تیم وهآ (لیل/فرانسه؛ )۲/۲۲
حاجی رایت (آنتالیا اسپور/ترکیه؛ )۰/۰
با توجه به اینکه مسابقات در یک پنجره
بینالمللی فیفا برنامهریزی میشود ،همه بازیکنان
را برای انتخاب در دسترس قرار میدهد.
جام جهانی
ایاالت متحده با موفقیت در مسابقات مقدماتی
کونکاکاف در ماه مارس ،به جام جهانی فوتبال
 ۲۰۲۲قطر راه یافت .در گروهی که پیشبینی
میشود یکی از سختترین گروههای این تورنمنت
باشد ،آمریکا در کنار برنده نهایی پلیآف اروپا (یکی
از اوکراین ،ولز یا اسکاتلند) ،نایب قهرمان جام
ملتهای اروپا در سال  ۲۰۲۰یعنی انگلیس و ایران
حاضر خواهد بود.
ایاالت متحده قبل از رفتن به قطر در ماه نوامبر،
شش بازی تدارکاتی خواهد داشت؛ این چهار
بازی در پنجره بینالمللی ژوئن به اضافه دو بازی
دوستانه دیگر در سپتامبر.
بازیهای سه گانه ژوئن در خاک ایاالت متحده
آخرین بازیهای خانگی تیم ملی آمریکا قبل از
جام جهانی است و بازی  ۱۰ژوئن مقابل گرانادا در
آستین آخرین بازی آمریکاییها در کشور خودشان
پیش جام جهانی است.

برهالتر  ۲۷بازیکن را برای کمپ تمرینی ژوئن و بازیهای نهایی خانگی قبل از جام جهانی  ۲۰۲۲فراخواند.

گرگبرهالتر
سرمربیموفق
آمریکا پس
از راهیابی
بیدردسر به
جام جهانی
حاالمسئولیت
سنگینیبرای
آمادهسازی
تیمش برای
حضورقدرتمند
در جام جهانی
دارد
به پایان رساندن فصل با قهرمانیها
با پایان یافتن فصل باشگاهی اروپا ،تعدادی
از بازیکنان تیم ملی آمریکا در خارج از کشور با
قهرمانیهای جدید وارد اردو می شوند .سه بازیکن

در حال حاضر عناوین خارج از کشور را به دست
آورده اند و چند بازیکن هم در آستانه فتح این
عناوین در هفته آخر قرار دارند.
برندن آرونسون به ردبول سالزبورگ کمک کرد
تا اوایل این ماه قهرمان بوندسلیگا و جام حذفی
اتریش شود ،در حالی که مدافع آنتونی رابینسون
و فوالم با قاطعیت قهرمان چمپیونشیپ انگلیس
شدند و به لیگ برتر برای فصل  ۲۰۲۲-۲۳صعود
کردند .بایرن مونیخ و مالک تیلمن هافبک این تیم
نیز قهرمان بوندسلیگا شدند.
این آخر هفته ،تایلر آدامز هافبک آمریکا این
شانس را دارد که در فینال جام حذفی در روز شنبه
با برتری برابر فرایبورگ قهرمان شود .زک استفن
دروازهبان تیم ملی هم شانس قهرمانی با منچستر
سیتی در لیگ جزیره را دارد .همچنین در انگلیس،
اتان هوروث دروازه بان ناتینگهام فارست برای
صعود به لیگ برتر در فینال پلی آف چمپیونشیپ
در روز یکشنبه هفته بعد در مقابل هادرزفیلد
تاون ،بازی خواهد کرد.
عالوه بر این ،جردن موریس مهاجم و کریستین
رولدان هافبک به سیاتل ساندرز کمک کردند تا
به اولین باشگاه  MLSتبدیل شوند که اوایل این
ماه قهرمان لیگ قهرمانان کونکاکاف می شود و
در فینال دو بازی با نتیجه  ۵-۲پوماس را شکست
دادند.
بازگشتیها!
طرفداران تیم ملی آمریکا از بازگشت نام وستون
مککنی به فهرست هیجانزده خواهند شد .هافبک
یوونتوس پس از شکستگی پایش در تساوی
 ۱-۱مقابل ویارئال در  ۲۲فوریه در لیگ قهرمانان
اروپا که باعث شد سه بازی نهایی مقدماتی جام
جهانی آمریکا را از دست بدهد ،دوباره به تمرینات
بازگشته است .پس از دوری طوالنی مدت از تیم
ملی آمریکا ،فرم باشگاهی درخشان سه بازیکن
آنها را به تیم ملی سوق داده است؛ مدافع کامرون
کارتر-ویکرز ،هافبک جورجه میهایلوویچ و مهاجم
حاجی رایت .کارتر-ویکرز آخرین بار در سال ۲۰۱۹
برای ایاالت متحده بازی کرد و پس از اولین بازی
ملی خود در نوامبر  ،۲۰۱۷هشت بازی برای ایاالت
متحده انجام داد .با حضور قرضی در سلتیک ،این
مدافع میانی غول اسکاتلند را به عنوان قهرمانی
لیگ و قهرمانی در جام اتحادیه رساند.
رایت برای آنتالیااسپور در سوپر لیگ ترکیه،
در  ۷بازی اخیر این تیم  ۱۴گل به ثمر رسانده و
باشگاهش در  ۱۰بازی اخیر خود شکست نخورده
است .رایت که به طور منظم در تیم ملی زیر ۱۷
سال در چرخه  ۲۰۱۴-۲۰۱۵حضور داشت ،هرگز
برای تیم بزرگساالن بازی نکرده اما در می  ۲۰۱۹به
یک اردوی آموزشی تابستانی فراخوانده شد.
میهایلوویچ هم از زمان انتقال به سی اف مونترال
در فصل گذشته ،از یک تولد دی.ر در دوران

حرفهای خودش لذت برده .بهار امسال ،او در ۱۶
بازی در  MLSو لیگ قهرمانان کونکاکاف ۷ ،گل
به ثمر رساند و  ۵پاس گل داد .در حالی که او
برای اردوی مقدماتی مقدماتی جام جهانی ژانویه
تیم فراخوانده شد ،از دسامبر  ۲۰۲۰برای تیم ملی
بازی نکرده است.
تنها تازهوارد
مالک تیلمن ،هافبک بایرن مونیخ ،تنها بازیکنی
است که اولین دعوت خود را به تیم بزرگساالن
دریافت می کند .او که دارای تابعیت دوگانه از
ایاالت متحده و آلمان است ،در انتظار تکمیل
موفقیتآمیز درخواست برای صدور مجوز حضور
در جمع  ،تیم ایاالت متحده است .تیلمن در سال
 ۲۰۱۶برای تیم ملی زیر  ۱۵سال بازی کرد و از آن
زمان در مارس  ۲۰۲۲در چندین مرحله در ترکیب
تیم ملی جوانان آلمان ظاهر شد .این بازیکن ۱۹
ساله هفت بازی برای قهرمان فصل  ۲۰۲۱-۲۲انجام
داد .البته او بیشتر وقت خود را با تیم دوم بایرن در
لیگ دسته چهارم می گذراند.
میانگین سنی فوقالعاده
آمریکا با اختالف زیادی جوانترین تیمی بود که
به جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲راه یافت و تجربیات
ارزشمندی را از سختی های  ۱۴مسابقه مقدماتی
جام جهانی به دست آورد .میانگین سنی بازیکنان
در راه رسیدن به جام جهانی  ۲۴.۰۷سال بود .این
در حالی است که نزدیکترین تیم بعدی اکوادور بود
که میانگین سنی همه بازیکنان آنها در  ۱۸مسابقه
مقدماتی  ۲۵.۸۱سال بود.
نکات ویژه فهرست
 فهرست شامل  ۱۷بازیکن از اروپا و  ۱۰بازیکن ازلیگ فوتبال آمریکا است.
 در مجموع ،بازیکنان نماینده باشگاههای ۱۲کشور مختلف هستند :ایاالت متحده آمریکا (،)۹
انگلیس ( ،)۴آلمان ( ،)۴فرانسه ( ،)۲اتریش
( ،)۱کانادا ( ،)۱ایتالیا ( ،)۱هلند ( .)۱پرتغال (،)۱
اسکاتلند ( ،)۱اسپانیا ( ،)۱ترکیه (.)۱
 از اولین روز تمرین در  ۲۸می ،فهرست سنیمیانگین  ۲۴سال و  ۲۱۱روز خواهد بود ۱۶ .بازیکن
 ۲۴سال یا کمتر هستند.
 میانگین بازی ملی برای نفرات حاضر در فهرست ۲۲بازی ملی و  ۱۳بازی در مسابقات رسمی است.
  ۱۹بازیکن بخشی از تیم مقدماتی جام جهانیبودند.
 همانطور که ایاالت متحده لیگ ملتهایکونکاکاف فصل  ۲۰۲۲-۲۳را آغاز میکند ،گرگ
برهالتر از  ۱۵بازیکنی دعوت کرده که در طول
رقابت این تیم برای قهرمانی دوره قبل حاضر بودند.
 دی آندره یدلین با  ۷۳بازی ملی ،پرسابقهترینبازیکن فهرست است و پس از آن کلین آکوستا
( ،)۵۱کریستین پولیسیچ ( ،)۴۸جردن موریس
( )۴۶و پل آریوال ( )۴۴قرار دارند.
 مدافع میانی کامرون کارتر-ویکرز برای اولینبار از  ۵ژوئن  ۲۰۱۹که مقابل جامائیکا به میدان
رفت ،در تیم ملی حضور دارد .مدافع میانی ۲۴
ساله پس از یک فصل درخشان به صورت قرضی

با سلتیک ،به اردوی آمریکا برمیگردد تا بعد از ۴۵
بازی در تمام رقابتها برای سلتیک و ثبت چهار
گل و کسب دو جام قهرمانی در اسکاتلند ،برای تیم
ملی بازی کند.
 رایت که آخرین بار در می  ۲۰۱۹برای اردودعوت شد ،پس از یک فصل برجسته با باشگاه
آنتالیا اسپور ترکیه که در آن  ۱۴گل در  ۳۲بازی به
ثمر رسانده است ،به تیم ملی برمیگردد.
 جو اسکالی نیز آخرین بار پس از مسابقاتمقدماتی جام جهانی در نوامبر سال گذشته به
کمپ بازگشت .این مدافع کناری  ۱۹ساله اولین
فصل بوندسلیگا خود را با  ۳۳بازی در تمام رقابت
ها برای بوروسیا مونشن گالدباخ به پایان رساند و
یک گل و دو پاس گل داد.
 ژسوس فریرا مهاجم این فصل با  ۹گل در ۱۲بازی برای اف سی داالس در صدر جدول کفش
طالی  MLSقرار دارد .این بازیکن  ۲۱ساله در ۴
بازی اخیر خود  ۴گل و یک پاس گل به ثبت رسانده
است.
 پل آریوال ،هم تیمی فریرا در اف سی داالس ،درهر سه بازی اخیر خود برای این باشگاه یک گل به
ثبت رسانده است.
 وینگر برندن آرونسون پس از از دست دادنمسابقات مقدماتی مارس به دلیل مصدومیت به
اردوی آمریکا بازگشت .این بازیکن  ۲۱ساله به
ردبول سالزبورگ کمک کرد تا برای دومین فصل
متوالی قهرمان بوندسلیگا و جام  ÖFBاتریش شود
و در  ۴۰بازی در تمام رقابتها  ۶گل و  ۸پاس گل
به ثبت رساند.
 مانند آرونسون ،مصدومیت دروازه بان مت ترنررا هم مجبور کرد در ماه مارس بازیها را از دست
بدهد .او در بازگشت از آرسنال در سه بازی دروازه
خود را بسته نگه داشته و به نیوانگلند کمک کرده تا
سه بازی متوالی بدون شکست را تجربه کند.
 تایلر آدامز ،هافبک دعوت شده به اردو اینهفته فرصتی برای باال بردن جام دارد زیرا الیپزیگ
در فینال  DFB Pokalآلمان ،روز شنبه به مصاف
فرایبورگ می رود .این بازیکن  ۲۳ساله در این فصل
در  ۳۶بازی به میدان رفت و به الیپزیگ کمک کرد
تا در رده چهارم قرار گیرد و در رقابتهای فصل
بعدی لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.
 اریک پالمر-براون ،مدافع میانی ،پس ازبازگشت خود به تیم ملی در ماه مارس ،جایزه
بهترین بازیکن ماه آوریل را برای تیم فرانسوی تروآ
به دست آورد .این بازیکن  ۲۵ساله از سال جدید
در خط دفاعی باشگاه حضور داشته و  ۱۸بازی از ۲۰
بازی خود در لیگ  ۱را از ژانویه انجام داده است.
 کریستین رولدان و جردن موریس پس از کمکبه سیاتل ساندرز برای تبدیل شدن به اولین تیم
 MLSکه ماه گذشته لیگ قهرمانان کونکاکاف را
برده است ،به اردو بازگشتند .رولدان در این فصل
فوتبالی فوقالعاده بازی کرده است و تاکنون در ۱۸
بازی  ۳گل و  ۸پاس گل به ثبت رسانده است ،در
حالی که موریس در  ۱۶بازی  ۵گل و سه پاس گل
داده است.

دروازهبان ملیپوش کشورمان به مسئوالن
پرسپولیس اعالم کرده که در ایران فقط برای این
تیم بازی میکند.
به گزارش فارس ،در پی عالقهمندی باشگاه
پرسپولیس برای جذب علیرضا بیرانوند دروازهبان
ملیپوش کشورمان ،مذکراتی در هفته گذشته
بین این بازیکن و مدیر برنامههایش با برخی
از مسئوالن باشگاه پرسپولیس صورت گرفت تا
در صورت رسیدن به توافقات کلی و نهایی ،این
بازیکن دوباره پیراهن پرسپولیس را به تن کند.
این در حالی است که بیرانوند هفته گذشته
به مسئوالن پرسپولیس اعالم کرده بود که روز
پنجشنبه همراه با خانواده خود عازم یک سفر
خانوادگی به کشور عمان خواهد شد و به همین
دلیل چند روزی در ایران حضور نخواهد داشت.
این سفر باعث شد تا شایعاتی درباره پیوستن
بیرانوند به تیمهای خارجی مطرح شود اما چنین
مسئلهای صحت ندارد.
بیرانوند به مسئوالن پرسپولیس اعالم کرده
که در ایران برای پرسپولیس بازی خواهد کرد.
درپی مذاکرات صورت گرفته در هفته گذشته
صحبتهای خوبی از سوی دو طرف انجام شده
اما یکسری مسائل حقوقی باقی مانده که باید
بر روی آنها هم توافق صورت بگیرد .از آنجایی
که بیرانوند این روزها در ایران حضور ندارد قرار
است مذاکرات با مدیر برنامههای او ادامه پیدا
کند تا به محض بازگشت این دروازهبان به کشور
اقدامات نهایی برای سرخپوش شدن این بازیکن
ملیپوش صورت بگیرد.
درصورتی که بیرانوند به پرسپولیس بپیوندد،
جذب پیام نیازمند دیگر دراوزهبان ایرانی شاغل
در پرتغال منتفی خواهد شد .نیازمند یکی دیگر
از دروازهبانانی بود که مدنظر پرسپولیسیها قرار
داشت اما انجام توافق با بیرانوند و همچنین
امروز و فردا کردنهای دروازهبان سابق سپاهان
باعث شد تا پرسپولیسیها قید جذب نیازمند را
بزنند.

حمایت بیسابقه مالک هال سیتی:

صیادمنش جواهر ما و محمدصالح
آینده است
مالک باشگاه هال سیتی با رد اخبار مربوط
به بازگشت مهاجم ایرانی تیمش به فنرباغچه
ترکیه ،گفت :اللهیار صیادمنش تکه ای از جواهر
من و محمد صالح آینده است.
به گزارش مهر« ،آجون ایلیکالی» مالک باشگاه
هال سیتی در تازهترین گفتگوی خود حمایت
بی سابقهای از اللهیار صیادمنش داشت و به
تمجید از مهاجم ایرانی تیمش پرداخت .به گفته
مالک هال سیتی ،صیادمنش در این باشگاه
ماندنی است و اخبار مطبوعات ترکیه مبنی بر
بازگرداندن او به باشگاه فنرباغچه صحت ندارد.
آجون گفت :اللهیار تکه ای از جواهرات من
است .او جواهر ما است .او بسیار با استعداد و
در حال پیشرفت است.
وی ادعای سابق خود درباره صیادمنش را
تکرار کرد و افزود :قبال ًگفته بودم که فکر میکنم
صیادمنش میتواند محمد صالح جدید باشد.
نمی گویم او االن اینطور است اما در آینده
میتواند محمد صالح باشد.
مالک باشگاه هال سیتی از تواناییهای مهاجم
ایرانی تیمش تمجید کرد و گفت :وقتی به زمین
بازی نگاه میکنید ،کسی را میبینید که سریعتر
از هر بازیکنی حرکت میکند ،مثل پلی استیشن
بازیکنی وجود دارد که سریعتر از بقیه میدود و
شما او را در بهترین پست قرار میدهید .برای
من ،اللهیار همان بازیکن است.
آجون یادآور شد :البته که او باید پیشرفت
کند اما وقتی به هوادارانمان نگاه میکنم ،او را
تشویق میکنند و انگیزه میدهند .اللهیار بسیار
خوشحال و االن در بهشت است.
وی همچنین گفت :من با اللهیار خیلی
صحبت میکنم .من کسی هستم که او را
خریدم .او ترانسفر من است ،ترانسفر شخصی
ام و از نمایش و عملکردش بسیار خوشحالم.
مالک باشگاه هال سیتی یادآور شد :در
روزنامههای ترکیه مطالبی خوانم که گفته بودند
قصد نداریم اللهیار را بخریم و یا میخواهیم او
را برگردانیم (به فنرباغچه) .این چیزها همیشه
نوشته میشود اما از او بسیار راضی هستیم.
سرمربی ما هم راضی و خوشحال است .وقتی
سرمربی راضی است ،من هم راضی هستم .او را
به زودی میبینیم.
وی در پایان تاکید کرد که صیادمنش برای
تمرینات پیش فصل به هال سیتی بازخواهد
گشت.

جزئیات کامل سفر ایران به کانادا

خط قرمز روی نام مربی پرسپولیس
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در کانادا آماده میکند با تغییراتی
راهی این سفر خواهد شد که مهمترین آن حذف مربی پرسپولیس و حضور احتمالی
دوست قدیمی وی خواهد بود.
به گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برگزاری بازی دوستانه با تیم
ملی کانادا در بامداد  ۱۶خرداد ماه برنامهریزی میکند که طبق اعالم فدراسیون کانادا
 ۵۰نفر میتوانند مسافر ونکوور برای این بازی باشند.
فدراسیون فوتبال ایران نیز لیست اسامی افرادی را که میتوانند در این سفر همراه
تیم ملی ایران باشند آماده کرده است تا با نظر دراگان اسکوچیچ برای انجام امور
اداری مربوط به صدور روادید اقدام شود.
خط قرمز روی اسم آقا کریم
فدراسیون فوتبال ایران در حالی برای دریافت روادید کاروان تیم ملی ایران به
سفارت کانادا در استانبول ترکیه نامه نگاری کرده است که در لیست اعالم شده
خبری از اسم کریم باقری نیست .دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران به همراه
مسئوالن اجرایی فدراسیون فوتبال با توجه به صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲
با حضور همزمان کریم باقری در پرسپولیس و تیم ملی مخالفت کردهاند .از این رو
اسم کریم باقری از جمع دستیاران اسکوچیچ خارج شده است و او به طور قطع در
سفر به کانادا همراه ملیپوشان نخواهد بود.
خداداد مربی جدید تیم ملی؟
از سوی دیگر میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال با نظر مثبت کادر اجرایی
و فنی تیم ملی ایران با حضور خداداد عزیزی در کادر فنی تیم ملی ایران در سفر به

کانادا موافقت کرده است .مهاجم پیشین تیم ملی ایران در لیست فدراسیون فوتبال
ایران برای دریافت روادید قرار گرفته است تا شایعه احتمال جانشینی همیشگی او به
جای کریم باقری مطرح شود.
عضو هیئت رئیسه در سفر بزرگ
بهرام رضائیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مسافر قطعی سفر به کانادا
است .همچنین میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون نیز احتمال میرود در جمع
مسافران باشد اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است .فدراسیون کانادا در قرارداد خود
خواستار حضور باالترین مقام فدراسیون برای امکان توسعه همکاری شده است .از
این رو ماجدی احتمال میرود در سفر به کانادا همراه ملی پوشان باشد.
 ۵۰نفر نه کمتر نه بیشتر
کاروان تیم ملی ایران نوروز  ۱۴۰۱آخرین سفر برون مرزی خود به کشور کره جنوبی
را با  ۵۹نفر انجام داد تا با کمترین تعداد نفرات برای این سفر چمدانهای خود را
ببندند .با این حال سفر به کانادا باز هم با تعداد کمتری مسافر همراه خواهد بود.
فدراسیون کانادا تنها برای  ۵۰نفر حاضر است روادید ورود به خاک این کشور را
صادر کند که در بین آنها با توجه به اهمیت سفر و حاشیههای احتمالی تعدادی از
نیروهای حراست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش حضور خواهند داشت.
اردوی کوتاه ترکیه برای ویزا
سفارت کانادا در ایران همچنان در تعطیلی است تا کاروان تیم ملی فوتبال برای
دریافت روادید خود به استانبول ترکیه معرفی شوند .طبق قوانین جاری مربوط به
صدور ویزا نیاز به انگشت نگاری از تمامی افرادی است که قصد ورود به خاک این

کشور را دارند .از این رو فدراسیون فوتبال مینی کمپی را برای سفر به استانبول
برنامهریزی کرده است تا اسکوچیچ بتواند شاگردان خود را سه جلسه در استانبول
تمرین دهد.
نامه شفاف فدراسیون فوتبال ایران به کانادا
فدراسیون فوتبال ایران در دو مرحله با همتای کانادایی خود در خصوص بروز برخی
حاشیههای غیر ورزشی با توجه به اتفاقات چند سال اخیر در کشور کانادا ابراز نگرانی
کرد تا حضور کاروان ایران را تحت تأثیر قرار دهد .در این نامه فدراسیون فوتبال ایران
با توجه به بندهای مندرج در قرارداد خواستار جدیت عوامل اجرایی فدراسیون میزبان
در برگزاری بازی با فضایی کامال ً ورزشی شدهاند .فدراسیون ایران اعالم کرده است
مقابل هرگونه تجمع سیاسی در زمان حضور کاروان ایران در ونکوور گرفته شود و
باید ضمانت الزم در این خصوص داده شود .در قرارداد مربوط به برگزاری این دیدار،
کشور میزبان تعهد کامل داده است که اجازه هیچگونه رفتار سیاسی به صورت
رسمی و برنامهریزی شده را نخواهد داد .با این حال فدراسیون فوتبال ایران منتظر
پاسخ رسمی همتای خود است تا از این موضوع اطمینان حاصل کند.
پاسخ صریح کانادا رسید
فدراسیون کانادا در پاسخ به نامه فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده است به عنوان
نهادی مستقل ،قرارداد برگزاری بازی تدارکاتی با ایران را امضا کرده است و ضمانت
کامل برای برگزاری این دیدار را بدون دخالتهای سیاسی خواهد داد.
تشکر در نامه دوم
نامه دوم فدراسیون ایران به کانادا شامل تشکر از پاسخ این فدراسیون و همچنین

اشاره به میزبانی این کشور در رقابتهای جام جهانی  ۲۰۲۶دارد .در بخشی از این
نامه آمده است فدراسیون فوتبال کانادا به عنوان نهادی مستقل مورد تأیید است
و انتظاری جز حفظ شفافیت و تعهد به قرارداد امضا شده از کشوری که یکی از
میزبانان جام جهانی  ۲۰۲۶فوتبال خواهد بود ،نمیرفت.
فسخ با شرایط خیلی خاص
در قرارداد امضا شده بین فدراسیونهای فوتبال ایران و کانادا تنها در صورتیکه
اتفاقات غیر قابل پیش بینی و «فورس ماژور» رقم بخورد بازی دو تیم بدون هیچ گونه
پرداخت غرامتی لغو میشود در غیر این صورت هر طرف به تعهدات خود عمل نکند
محکوم به پرداخت غرامت میشود .البته مبلغ غرامت در قرارداد به صراحت تعیین
نشده است چرا که میزان غرامت به مقدار خسارت هر طرف بستگی خواهد داشت.

