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پرسپوليسی ها به سفارت هند رفتند
طبق اعالم رســانه رسم� باشــگاه پرسپوليس، اعضا� 
تيــم فوتبــال پرســپوليس د"روز بــرا� انجام تشــر"فات 
ادار� مربوط به در"افت رواد"د، در ســفارت هند حاضر 
شــدند. اعضــا� 6اروان اعزام� پرســپوليس ا"ــران به 
هند، برا� شــر6ت در رقابت هــا� مرحله گروه� ليگ 
قهرمانــان آســيا ٢٠٢١ در چند گروه و چنــد مرحله به 
ســفارت هند رفتند تا تشــر"فات ادار� مربوط به صدور 

رواد"د برا� ا"شان انجام شود.
شکست سنگين آنتورپ بدون بيرانوند

آنتورپ در شــب� 6ه ســنگربان ا"ران� خود را در تر6يب 
شHســت  متحمــل  اندرلخــت  مقابــل  نداشــت  اصلــ� 
سنگين خانگ� شد. از هفته س� و دوم رقابت ها� ليگ 
فوتبال بلژ"N، آنتورپ ميزبــان اندرلخت بود و متحمل 
شHســت ســنگين ٤- "N شــد. در ا"ــن بــاز� عليرضا 
بيرانونــد دروازه بــان ا"رانــ� در تر6يــب اصلــ� تيمش 
حضور نداشت و نيمHت نشين بود. آنتورپ با ا"ن باخت 
در امتيــاز ٥٤ و رده دوم باق� ماند.  اندرلخت هم با ا"ن 

برد ٥٢ امتياز� شد و به رده چهارم صعود 6رد.
بازگشت فرهاد مجيدى از دبی

فرهــاد مجيد� بعد از بــاز� مقابل تيم پيــHان در هفته 
نوزدهم ليگ برتر برا� انجام امور شخص� راه� امارات 
شد تا د"دار� با خانواده اش داشته باشد. مجيد� چند 
شــب پيش به ا"ران برگشت و تمر"ن باز"Hنان استقالل 
اســتقالل  فوتبــال  تيــم  باز"Hنــان  گرفــت.  ز"ر نظــر  را 
روز "N شــنبه ر"ــHاور� 6ردند 6ــه ا"ن تمر"ــن ز"ر نظر 
دســتياران فرهــاد مجيــد� برگزار شــد. گفتن� اســت 
اســتقالل "N شــنبه هفته آ"نــده برا� شــر6ت در ليگ 

قهرمانان آسيا راه� عربستان خواهد شد.
تست کروناى شمسایی منفی شد

سرپرســت تيم فوتســال گيت� پســند از منف� شــدن تســت 
6رونــا� تمامــ� اعضــا� ا"ن تيــم خبــر داد. ابتدا� ســال 
١٤٠٠ بود 6ه تست 6رونا� شمار� از اعضا� تيم فوتسال 
گيت� پســند مثبت شــد و آن هــا بــه قرنطينه رفتنــد. وحيد 
شمســا"� و مجيد رئيس�، سرمرب� و مرب� تيم گيت� پسند 
به همراه سرپرســت، مرب� دروازه بانان و "N عضو تدار6ات 
تيم، افــراد� بودند 6ه به 6رونا مبتال شــدند. در تســت� 6ه 
روز دوشــنبه از اعضا� تيم گيت� پســند گرفتند، مشــخص 
شد هيچ "N از اعضا� تيم 6رونا ندارند و نتيجه مثبت ميان 
تست ها د"ده نم� شود. هوا6شيان سرپرست تيم گيت� پسند 
بــا تا"يــد ا"ــن موضوع به تســنيم گفت: «خدا را شــHر تســت 
6رونا� تمام� اعضا� تيم منف� شــد و 6امال  آماده د"دار با 
سن ا"چ ساوه هستيم. من، شمسا"�، رئيس� و سا"ر اعضا� 
تيم 6ه به 6رونا مبتال شد"م، حدود ١٢ روز در قرنطينه بود"م 

و خدا را شHر ا"ن بيمار� را پشت سر گذاشتيم.»

مهاجم نيمHت نشين زووله به تيم سابقش در فوتبال هلند باز خواهد گشت. 
باشــگاه زوولــه تما"لــ� برا� تمد"د قــرارداد رضــا قوچان نــژاد، باز"Hن خط 
حملــه اش ندارد. در ا"ن ميان تيم ها� ز"اد� نيم نگاه� به جذب ا"ن مهاجم 
در نقل وانتقال ها� تابســتان� دارند. 6مبور تيم ســابق رضــا قوچان نژاد نيز 
دســت به 6ار شده اســت. رضا قوچان نژاد 6ه در سال ها� ٢٠٠٩ تا ٢٠١١ 
برا� 6مبور باز� 6رده، شانس بازگشت به تيم سابقش را دارد. تيم� 6ه در 
آســتانه صعود به اردو"ژه هلند است. فو"Hه بو�، مد"ر فن� تيم 6مبور نيز در 
ا"ن مورد گفت: «هرچند رضا قوچان نژاد باز"Hن� پا به سن گذاشته است اما 
هنوز هم شــم گلزن� دارد.» عالوه بــر 6مبور تيم ها"ــ� از بوندس ليگا� ب و 

ليگ حرفه ا� آمر"Hا خواهان جذب قوچان نژاد هستند.

مهاجــم جوان تيم مل� فوتبال ا"ران ابراز اميــدوار� 6رد بتواند در تيم ها� 
بــزرگ اروپا"� باز� 6ند. به نقــل از SID، اللهيــار صيادمنش مهاجم جوان 
تيــم مل� فوتبــال ا"ــران درباره شــرا"ط خود گفــت: «همــه در زندگ� خود 
اهداف� دارند و من هم همين طور. هدف بزرگ من ا"ن اســت 6ه بتوانم در 
بزرگ تر"ــن ليگ ها� جهــان و بهتر"ن تيم  ها باز� 6نــم و توانا"� ها� خود 
را نشــان دهــم.» او در بخش د"گر� از ســخنان خود گفت: «مــن االن تمام 
تمر6زم رو� زور"اســت و اميدوارم به بهتر"ن شــHل ممHن فصل را به پا"ان 
ببــرم. در پا"ان فصــل با"د درباره تيــم بعد� ام تصميم بگيــرم.» صيادمنش 
عملHــرد خوبــ� در ليگ فوتبال او6را"ن داشــته و به تيم ملــ� فوتبال ا"ران 

نيز دعوت شده است.

صيادمنش: هدفم باز� در بزرگ تر!ن تيم ها� اروپاستمقصد بعد� قوچان نژاد مشخص شد

انتخـاب خورشيدى،
غـروب اميـد!

ادامه انتصاب ها� ضعي+ در فدراسيون جد!د

١٠ اســفند ماه سال گذشته بود 
6ه انتخابات فدراســيون فوتبال 
برگــزار شــد و از بيــن ٤ 6اند"دا شــهاب الد"ن 
عز"ز� خــادم با 6ســب بيشــتر"ن آرا توانســت 
6رســ� ر"اســت مهم تر"ن فدراســيون ورزش� 
را از آن خــود 6نــد. حضــور دوبــاره "ــN چهره 
غيرفوتبالــ� 6ــه در رزومــه 6ار� اش چربــش 
اقتصاد بــر زمينه ها� د"گر به وضــوح پيدا بود، 
اهال� فوتبال را نســبت به تغيير وضعيت آچمز 
6نون� نااميد 6ــرد، با ا"ن حال برخ� همچنان 
اميــدوار بودنــد رئيس جد"د بــا انتخــاب افراد 
6اربلــد و متخصص فدراســيون به گل نشســته 
را تHانــ� بدهد و به قول عل� 6فاشــيان آن را از 
باتالقــ� 6ه گير 6رده، نجات دهد "ا بخشــ� از 
آن باتالق را بخشــHاند. رد"o شدن اسم برخ� 
نفرات چون عل� خطير برا� پســت دبير6ل� و 
6نار گذاشــتن افراد� چون نب�، ا"ن اميدها را 
بيشتر 6رد. با ا"ن حال عز"ز� خادم تحت فشار 
رسانه ها 6ه به شــائبه انتخاب ها� رنگ� دامن 
زده بودنــد، از اســم خطيــر چشم پوشــ� 6رد و 
درنها"ــت قنبرزاده دبير6ل فدراســيون فوتبال 
شــد. حضور حميدرضا مهرعل� رئيس ســابق 
فدراســيون اتومبيلرانــ� به عنــوان نا"ب رئيس 
نگران� بابت انتخاب ها� بعد� را بيشــتر 6رد، 

بــا ا"ن حــال شــوq اصل� زمانــ� وارد شــد 6ه 
عز"ز� خادم حHم سرپرست تيم مل� را به اسم 
مجتب� خورشــيد� مرب� سابق ماشين ساز� 
تبر"ــز زد و از "ــN مستند ســاز هــم بــه عنــوان 
مد"ر رســانه ا� تيم مل� نام برده شــد! مجتب� 
خورشيد� 6ه بيشتر دوران حضورش در فوتبال 
را به عنوان دستيار مربيان مختلo سپر� 6رده 
و بيشــتر "N چهره «فن�» است، در حال� برا� 
سرپرســت� تيم مل� انتخاب شــد 6ه تا "N روز 
قبــل از ا"ــن انتخــاب، گز"نه ســرمربيگر� تيم 
فوتبــال ماشين ســاز� بــود امــا هنــوز پا"ش به 
تبر"ز نرسيده، اخراج شــد و به طور ناگهان� سر 
از فدراســيون فوتبــال و "N مســئوليت مهم در 
آورد بــدون ا"ن 6ه "N دقيقه ســابقه ا"ــن 6ار را 
داشته باشــد، البته او زمان� 6ه در باشگاه نفت 
مسئوليت داشــته، ظاهرا امور اجرا"� ادار� را 
انجام م� داده، اما آ"ــا ا"ن رزومه جهت انتخاب 
برا� پست مهم سرپرست تيم مل� 6اف� است؟ 

  
حضــور خورشــيد� در پســت مهم سرپرســت 
تيم مل�، به شــا"عات ز"اد� دامن زد، از جمله 
ا"ن 6ــه ردپا� افراد نامتعارف و آن ها 6ه ادعا� 
اشــراف به ماورا الطبيعه را دارند در ميان است! 
برخــ� هــم داد و ســتد رســانه ا� را در انتخاب 

خورشيد� موثر دانسته و مدع� شدند ارتباط 
نزد"ــN عز"ز� خــادم با "N ســردبير مشــهور 
ورزشــ� منجر به توصيه آقا� سردبير به رئيس 
برا� حضور خورشــيد� در پســت سرپرســت 
شــده  و آنقدر ا"ــن 6ار با عجله و فــور� صورت 
گرفته 6ــه حت� هيئت رئيســه در جر"ان نبوده 
اســت! در ادامــه شــا"عات ســر"ال� برخ� هم 
دوســت� نزد"ــN خورشــيد� بــا مد"ربرنامــه 
اســHوچيچ و دغدغــه هماهنگــ� 6امــل بيــن 
ا"ــن  در  را  تيم ملــ�  سرپرســت  و  ســرمرب� 
انتخاب عجيب دخيل دانستند. البته در ميان 

انتقادهــا� گســترده به ا"ــن انتخــاب، برخ� 
هم به دفــاع از خورشــيد� پرداختــه و با توجه 
بــه ارتباطات خوب او، سرپرســت� تيــم مل� را 
مناســب چنين فــرد� دانســتند. ا"ن عــده در 
توجيه دفاع شــان از خورشــيد� به سرپرستان 
ســابق تيم مل� اشــاره 6رده و معتقدند با توجه 
به اشــراف خورشــيد� به امور ادار� شــا"د او 
6ارهــا� سرپرســت� را بهتــر از افــراد� چون 
محمدرضــا ســا6ت و هوشــنگ مقــدس انجام 
دهد 6ه در زمان مرب� گر� 6ارلوس �6 روش 
سرپرست تيم مل� بوده اند. در حال� 6ه وا6نش 

موافقــان و مخالفان به انتخاب سرپرســت تيم 
ملــ� همچنان ادامــه دارد و فضا� مجاز� هم 
متاثر از آن شــده، عــده ا� با عينN بدبين� ا"ن 
انتخاب را تير خالص� به اندq اميد باق� مانده 
برا� اصالح امور فدراســيون و صعود تيم مل� 
م� دانند و به زعم آن ها فدراســيون با ا"ن افراد 
و تيــم مل� با ا"ــن انتخاب ها به قهقــرا م� رود. 
شنيده م� شــود ا"ن انتخاب ها� اشتباه بدون 
تر6ــش نبــوده و اســتعفا� عل� جــواد� مد"ر 
روابط عموم� فدراســيون فوتبــال را به دنبال 

داشته است.

ادامه صدرنشينی 
سردار آزمون در 

جدول گلزنان 

 از هفته بيســت و چهارم ليگ برتر روســيه، زنيت ميزبان خيم�H بود و با ٢ گل پيروز شد. 6اراوائo در دقيقه ٢+٤٥ و 
موستوو� در دقيقه ٢+٩٠ گل ها� باز� را به ثمر رساندند. در ا"ن باز� سردار آزمون مهاجم ا"ران� زنيت در تر6يب 
تيم خود حضور داشــت و ٩٠ دقيقه باز� 6رد. ســردار آزمون مهاجم مل� پوش 6شورمان و عضو باشگاه زنيت با وجود 
ا"ن 6ه نتوانست در باز� تيمش با خيم�H گلزن� 6ند ول� همچنان با زدن ١٣ گل در صدر بهتر"ن گلزنان باق� ماند.


