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رئیس فدراسیون دوچرخهسواری :با بودجه  3میلیاردی نمیتوان در المپیک نتیجه گرفت
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مراسم بهترینهای فیفا

و بازهم رونالدو...

بمب نقل و انتقاالت پرسپولیسی شد

از ابقای کیروش تا

توافق سـروش با پرسپولیس با  2شرط!

راهکارهایمهدویکیا
روزهای سخت جهانبخش در هلند

جهانبخش :مادرم
تومور مغزی داشت

تخریب مجسمه مسی
در بوینـس آیـرس

مهاجم راپیدوین
درتمــریــن
پـرسپـولیـس
اعالمیـه رسمـی فیـفـا

جامجهانی  ۲۰۲۶با
 ۴۸تیم برگزار میشود
آغاز دور دوم ماراتن فصل شانزدهم

نفت و صبا ،دیدار بحرانزدهها

از امروز دور برگشت رقابتهایلیگ شانزدهم کلید
میخ��ورد و تیمهای حاضر در این رقابتها پس از
تجدی د قوا به مصاف یکدیگر میروند .پس از حدود
 3هفته اس��تراحت ،تیمهای لیگ برتری بازیهای
ی فصل شانزدهم،
خود را برای دور برگشت رقابتها 
امروز آغاز میکنند .بازیهایی که از آبادان و با دیدار
تیمهای صنعت نفت و صبا آغاز خواهد شد.ساعت
 15امروز تیم نفت آبادان که دیگر نادر دستنشان
را روی نیمک��ت ندارد و بهج��ای او فیروز کریمی
سکاندار طالییپوشان شد ه میزبان تیم صبای قم
اس��ت ،تیمی که نزدیک بود سرنوشتی مشابه نفت
پیدا و با صمد مرفاوی س��رمربی خود خداحافظی
کند اما با مخالفت اس��تاندار مرفاوی ابقا ش��د.هر
2تیم بحرانزده هس��تند و نیاز مبرمی به پیروزی
دارند و باید دید پیروزی نخس��ت را فیروز دش��ت
میکند یا صمد به دومین برد میرسد.

رفیعی :با قلبم پرسپولیس را
انتخاب کردم

س��روش رفیعی پ��س از توافق با مدیران باش��گاه
پرس��پولیس گفت« :مشورتهای زیادی انجام دادم
و پیش��نهادهایی که داش��تم را بررس��ی ک��ردم.با
توجه به عالقه دوران کودکیام دوس��ت داشتم که
پرسپولیس��ی باشم و پرسپولیس��ی هم بودم و قلبا
هم دوس��ت داش��تم ،این اتفاق رخ دهد .االن هم با
قلبم اینجا حضور دارم.ش��اید در فوتبال حرفهای
ش��ما نتوانید از قلبتان پیروی کنی��د اما با حمایت
آق��ای برانکو ،آقای طاهری و هواداران پرس��پولیس
شرایط به گونهای ش��د تا در این مقطع در خدمت
پرسپولیس باشم و امیدوارم که درکنار همه دوستان
و مجموعه بزرگ پرس��پولیس بتوانیم موفقیتهای
خوبی به دست بیاوریم».

ستـــارهای
با  34سال سن!
یادداشت

 48تیمی شدن جامجهانی
دیوانگی است
هومن افاضلی -کارشناس فوتبال

 48تیمی شدن جامجهانی از دو جنبه قابل بررسی است؛ ابتدا
از نگاه فیفا به آن میپردازم 48 .تیمی ش��دن باعث میشود
ق
آگهیهای بیش��تری در تلویزیون پخش شود ،در نتیجه ح 
پخش بیش��تر خواهد ش��د .ضمن اینکه بازیهای بیشتری
برگزار میش��ود ،در نتیجه تبلیغات دور زمین و بلیتفروشی
هم افزایش پیدا میکند .اما از سویی دیگر بیشتر شدن تعدا د
تیمها باعث میشود کش��ورهای ضعیفتر هم به جامجهانی
راه پیدا کنند ،بنابراین فوتبال توس��عه بیشتری پیدا میکند.
تص��ور کنید هند که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد و
تی��م فوتبالش نمیتواند به جامجهانی راه پیدا کند ،این بار با
افزایش تعداد تیمها ،میتواند وارد این رویداد بزرگ ش��ود و
مردم کشورش از تماشای یک فوتبال ناب لذت ببرند .بنابراین
مردم و فدراسیونهای زیادی از اینفانتینو حمایت خواهند کرد
و او محبوبتر خواهد شد .موضوع دیگری که باید به آن توجه
شود ،بررسی  48تیمی شدن جامجهانی از نگاه فوتبالی است.
در این باره باید بگویم که فوتبال آس��یب زیادی از این اتفاق
خواهد دید چون در ابتدا تیمهای ضعیفتر وارد این مسابقات
بزرگ میشوند ،تصور کنید از آسیا  8.5تیم میتوانند وارد این
مسابقات شوند ،پس چه رقابتی شکل خواهد گرفت؟ با این کار
احتماال کشورهای ضعیفی مثل بنگالدش هم میتوانند به این
مسابقات راه پیدا کنند و رقابتها افت میکند ،ضمن اینکه
با توجه به افزایش تعداد بازیها مش��کالتی نظیر مصدومیت
هم به وجود خواهد آمد ،بنابراین بازیکنان بیش��تری از دست
میروند و رقابتها جذابیت خود را از دست خواهند داد .اینها
مسائلی است که باید به آن توجه شود و یک اتفاق بزرگ فقط
از نظر مالی بررسی نشود .درباره واکنش مربیان و بازیکنان به
این موضوع هم ذکر یک نکته ضروری اس��ت ،در حال حاضر
بیشتر پیشکسوتان و آنهایی که فوتبال را کنار گذاشتهاند با
این طرح موافق هستند اما مربیان و بازیکنان درگیر با فوتبال
با این طرح مخالفت کردهاند .این موضوع نش��ان میدهد که
مربی��ان و بازیکنان درگیر با فوتب��ال ،میدانند که چه بالیی
سرشان میآید و ترجیح میدهند جامجهانی با همان کیفیت
س��ابق ادامه پیدا کند .درمجموع فکر میکنم افزایش تعداد
تیمهای جامجهانی به س��ود فوتبال نیست و انجام دادن این
کار ،یک دیوانگی محض است.

استارت آزمون با روستوف
برای لیگ اروپا

 سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم روستوف که به دلیل مشکل
روادید نتوانس��ته بود از روز اول اردوی روس��توف در امارات،
ای��ن تیم را همراهی کند ،از دیروز در دبی حاضر ش��د و در
تمرینات روس��توف ش��رکت کرد .مهاجم ایرانی روس��توف
روسیه در نقلو انتقاالت زمستانی چند پیشنهاد از تیمهای
اروپایی داش��ت ،اما درحال حاضر ترجیح داده تمریناتش را
برای حضور در لیگ اروپا و نیمفصل دوم لیگ برتر روسیه با
روستوف آغاز کند.

 /٩٥٣٠٢١١٧ف

رکورد عجیب داور دیدار
استقالل -نفت

تورج حقوردی در  6قضاوت قبلیاش رکورد عجیبی
برجای گذاشته است .به گزارش کاپ ،تیمهای نفت
و اس��تقالل تهران روز پنجشنبه در چارچوب هفته
ی لیگ برتر در حالی به مصاف
ش��انزدهم رقابتها 
هم میروند که قضاوت این مس��ابقه برعهده تورج
حقوردی است .داور باتجربه کشورمان در نیمفصل
اول  6قض��اوت انجام داد که ی��ک بارش مربوط به
جدال استقالل و ماشینسازی میشود که با نتیجه
یک -یک تمام شد.حقوردی درمجموع  26کارت
زرد داد .ی��ک ب��ار از کارت قرمز اس��تفاده کرد و 4
بار هم پنالتی گرفت .نکته جالب این اس��ت که در
 6قضاوت قبلی او هی��چگاه تیم میزبان به پیروزی
نرسیدهو در  5مورد تیم میزبان شکست هم خورده
و اس��تقالل تنها میزبانی ب��وده که موفق به گرفتن
حداقل امتیاز شده است .با این تفاسیر و در صورت
ادام��ه این رون��د ،باید منتظر پیروزی و یا تس��اوی
گرفتن استقالل در تختی مقابل نفت باشیم.

استقالل به دنبال جذب مهاجم
نفت

صحبتهایی مطرح ش��ده مبنی بر اینکه باش��گاه
استقالل به دنبال جذب محمد شادکام ،مهاجم تیم
فوتبال صنعت نفت آبادان است.این مهاجم 26ساله
نفتیها در  9هفته ابتدایی لیگ برتر شانزدهم  5گل
و یک پاس گل را به نام خود ثبت کرده و یک ضربه
پنالتی هم برای تیمش بهدست آورده است.

نارضایتی هواداران آبی

هواداران تیم فوتبال اس��تقالل در صفحات مجازی
با یکدیگر قرار گذاش��تهاند که مقابل وزارت ورزش و
جوانان جمع شوند و نسبت به عملکرد ضعیف مدیران
این باشگاه در فصل نقلو انتقاالت اعتراض کنند.

 /٩٥٢٧٥٠٤٨ف

 /٩٥٢٨٩٤٩٥م

