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اخبارخبر

مشکالت عجیب لیگ از زبان سرمربی 
سایپا

 لیگ فوتسال زنان
مثل جگر زلیخاست!

معصومه رضازاده در مورد وضعیت لیگ برتر 
فوتسال زنان و ناهماهنگی و بی نظمی در انجام 
دیدارهای این سطح از فوتسال زنان صحبت کرد.
برتر  لیگ  از  هفته  یازده  ایسنا،  گزارش  به 
فوتسال زنان گذشته است و تا این مرحله تیم 
هیات فوتبال آمل با ۳۳ امتیاز در صدر جدول 

رده بندی قرار دارد.
تیم های فوالد هرمزگان و سایپا تهران نیز به 
ترتیب با ۲۶ و ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم و سوم 

قرار گرفته اند.
معصومه رضازاده، سرمربی تیم فوتسال زنان 
سایپا تهران در گفت وگو با ایسنا به مشکالت 
برگزاری لیگ برتر اشاره و بیان کرد:  هر سال 
در مورد انجام یکسری کارهایی که به پیشرفت 
فوتبال کمک می کند، صحبت می کنیم اما در 
نهایت اهمیت نمی دهند. امسال هم که لیگ 
لیگ  سوپر  برگزاری  مخالف  زلیخاست!  جگر 
بودم. معتقدم باید ۱۰، ۱۲ تیم سطح باال در یک 
لیگ شرکت کنند و مسابقه بدهند اما االن سوپر 
لیگ و لیگ برتر جدا هستند. برخی تیم هایی که 
در سوپر لیگ بازی می کنند چه فرقی با تیم های 

لیگ برتر دارند؟
مسابقات  برگزاری  نامناسب  وضعیت  به  او 
در لیگ برتر اشاره کرد و گفت: هفته یازدهم با 
اسفراین بازی داشتیم که بازیکنان ما هم به سالن 
آمده بودند اما تیم مقابل گفت در راه است و 
بازی را به ساعت ۱۸ موکول کنید. بچه های ما 
مجبور شدند به خانه برگردند. سالن را هم از 
دست دادیم و بعد از ساعت ها پیگیری باالخره 
یک سالن برای ساعت ۱۵ هماهنگ کردیم. به ما 
گفتند طبق قانون باید ۲۴ ساعت برای تیمی که 

راه افتاده صبر کرد.
رضازاده در این مورد افزود: اگر قانون است در 
آیین نامه بنویسید. ما هم اینگونه می توانیم دیرتر 
استراحت  بیشتر  بازیکنانمان  به  و  بیفتیم  راه 
مقابل  تیم  اما  بود  ما ساعت ۱۱  بازی  بدهیم. 
به جای اینکه هفت شب راه بیفتد تا به موقع 
برسد، ساعت یک نصف شب حرکت کرده بود. 
ما به عنوان تیم میزبان نمی دانستیم چه زمانی 
برای  نهایت  در  و  بگیریم  سالن  که  می رسند 
ساعت ۱۵ هماهنگ کردیم. اسفراین بیشتر از 
ما استراحت کرد چون مستقیم به سالن آمدند 
اما بازیکنان ما از ساعت ۹ صبح در سالن بودند 
و مجبور شدند دوباره به خانه برگردند. همین 

موضوع باعث شد روز مسابقه مصدوم بدهم.
سرمربی تیم سایپا با بیان اینکه اگر قرار بر 
پیشرفت است باید مشکالت را حل کنیم، تاکید 
کرد: به سختی جلومی رویم. باشگاه و مدیرعامل 
حمایت می کنند اما بودجه تعریف شده ای داریم. 
روز بازی با اسفراین نزدیک پنج میلیون تومان 
به باشگاه ضرر زدیم چون سالن مان را از دست 
دادیم و سالن دیگری گرفتیم. هفته گذشته هم 
ساعت ۱۱ با مهرعظام بازی داشتیم اما ساعت 
به  ندارند  شوک  دستگاه  که  افتاد  یادشان   ۱۰
بازی  آن  کردیم.  دقیقه صبر  دلیل ۴۵  همین 
آنقدر عجیب بود که داور هم بخاطر سرد و گرم 
کردن های مکرر آسیب دید و وسط بازی کمرش 
گرفت. متاسفانه چیدمان داوری هم به نوعی بود 
که اگر داور نمی توانست مسابقه را قضاوت کند، 

نفر جایگزینش اصال تجربه قضاوت نداشت.
که  جایی  تا  مدت  این  در  داد:  ادامه  او 
جایی  یک  باالخره  اما  آمده ایم  راه  توانسته ایم 
صدای ما هم درمی آید. از روز اول گفتیم اجازه 
ورود رسانه و پخش مسابقات را بدهید. اجازه 
دهید مدیرعامل باشگاه به سالن بیاید و کاری 
ایرادی  کنید که اسپانسرها حمایت کنند. چه 
دارد پخش اینترنتی داشته باشیم. اعالم کردند 
باشگاه ها می توانند از صفحه مجازی خود پخش 
زنده داشته باشند اما  ۱۰ بازی گذشته و پخش 

نداشته ایم.

دستیار سابق گل محمدی روی یک مدافع 
دست گذاشت

سرخ ها مخالفت کردند

کادرفنی پرسپولیس با جدایی مدافع ملی پوش 
خارجی خود مخالفت کرد.

به گزارش مهر، نقل و انتقاالت زمستانی لیگ 
برتر فوتبال باعث شده تا باشگاه ها دنبال جذب 
بازیکنان مورد نظر خود برای برطرف کردن نقاط 

ضعف باشند.
فوتبال نساجی  تیم  حمید مطهری سرمربی 
مازندران که در ابتدای فصل از جمع دستیاران 
از  را  خریدهایی  شد  جدا  محمدی  گل  یحیی 
پرسپولیس انجام داد تا بتواند به اهداف مورد 
باعث  که  مطهری  کند.  پیدا  دست  خود  نظر 
حضور علیرضا ابراهیمی، محمد شریفی و علی 
دنبال جذب  حاال  پرسپولیس شد  در  شجاعی 

وحدت هنانوف نیز هست.
بر  پرسپولیس  سرمربی  محمدی  گل  یحیی 
بازیکنان  نیست  حاضر  فصل  ابتدای  خالف 
خود را به راحتی در اختیار نساجی قرار دهد. او 
نسبت به حضور هنانوف اعالم نیاز کرده است 
در  مدافع  این  اسم  قراردادن  برای  تصمیمی  و 

لیست مازاد ندارد.
بازیکنان  جمع  از  او  خروج  بحث  بنابراین 
این  و  است  منتفی  زمستان  در  پرسپولیس 
به  تیم  اعضای  بازیکن همچنان در کنار سایر 

تمرینات خود ادامه خواهد داد.

تعیین تکلیف کاپیتان استقالل پس از 
تست پزشکی

حسینی به اصفهان می رود

دیدار  برای  حسینی«  »سیدحسین  تکلیف 
پزشکی  تست  از  پس  و  فردا شب  سپاهان  با 

مشخص خواهد شد.
به گزارش ایرنا، یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
ریکاردو ساپینتو در آستانه بازی با سپاهان شرایط 
جسمانی سیدحسین حسینی کاپیتان تیم است.
و  مهم ترین  در  که  استقالل  اول  دروازه بان 
بزرگ ترین جشنواره فوتبالی جهان یعنی جام 
جهانی وظیفه حراست از دروازه ایران در ۲ بازی 
را بر عهده داشت در دو بازی اخیر استقالل با 
درد از ناحیه کشاله ران بازی کرده است، این 
به جای  تا حسینی  باعث شده است  ناراحتی 
حضور در تمرینات تیمش به فیزیوتراپی و آب 

درمانی بپردازد.
تالش پزشکان استقالل بر این است هر طوره 
سپاهان  با  حساس  بازی  به  را  حسینی  شده 
که اهمیت فراوانی برای آبی پوشان تهرانی دارد 
برسانند. اینکه حسینی مجوز حضور در میدان 
را پیدا می کند یا نه فردا شب و پس از تست 
پزشکی مخص خواهد شد اما به طور حتم این 
بازیکن در سفر به اصفهان استقالل را همراهی 

خواهد کرد.
تیم فوتبال استقالل روز پنجشنبه در اولین 
بازی خود در دور برگشت لیگ باشگاه های ایران 

به مصاف سپاهان خواهد رفت.
اعالم  این خصوص  در  نیز  استقالل  باشگاه 
باشگاه، سیدحسین  با نظر کادر پزشکی  کرد: 
آسیب  علت  به  تیم  این  دروازه بان  حسینی 
دیدگی در دیدار مقابل تراکتور، تحت درمان قرار 

دارد و شرایط او تحت بررسی است.

رقابت های کشتی هم بدون تماشاگر 
شد

شهدای  سالن  در  تماشاگران  حضور  شرایط 
هفتم تیر تهران محل برگزاری رقابت های کشتی 

آزاد بزرگساالن قهرمانی کشور فراهم نشد.
عمومی  روابط  از  نقل  ایلنا به  گزارش  به 
پیگیری فدراسیون  فدراسیون کشتی، علی رغم 
به  عالقه مند  تماشاگران  حضور  برای  کشتی 
تیر  اول کشور در سالن شهدای هفتم  ورزش 
محل برگزاری رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن 
قهرمانی کشور )مرحله اول چرخه انتخابی تیم 
ملی(، اما مجوز حضور تماشاگران از سوی ستاد 
مبارزه با کرونا به دلیل شیوع گسترده این بیماری 

صادر نشد.

به گزارش خبرآنالین؛ احسان حدادی درست مثل 
روزهایی که برای  المپیک ریو آماده می شد، این روزها 
تنهایی برای خودش اردو برپا می کند. او که قبل از این 
حرف از پنجمین مدال طالی بازیهای آسیایی هانگژو 
می زد، معتقد است بدون امکانات و مربی خبری از 

مدال نیست.
 دوباره به روزهای بدون مربی برگشتی؟

برای  اردوی ۴۰ روزه، ۵ روزی است  بعداز   من 
یک  تا  روز   ۲۰ برای  فعال  آمده ام.  مشهد  به  تمرین 
ماه در مشهد اردو زده ام و در ورزشگاه امام رضا)ع( 
تمرین می کنم. فدراسیون پیگیر کار مربی ام هست، 
اما وزارت ورزش هنوز خبری نداده است. به هر حال 
اگر  می خوری.  آش  قدر  همان  بدهی  پول  هرچقدر 
نکند، من هم در  را مشخص  تکلیف مربی ام  وزارت 

بازیهای آسیایی هانگژو مدال نمی گیرم.
 بدون مربی چطور تمرین می کنی؟

 خودم تنها تمرین می کنم. سه ماهی است که 
نیست.  خبری  که  فعال  داده ام ،  مربی  درخواست 
متاسفانه مدیران ما بد نیستند نه بگویند و به جای آن 
تماس را جواب نمی دهند. من هم فعال بدون مربی 
تمرین می کنم و نامه برای قرارداد با مربی ام ام داده 
ام اما خبری نشده است. در حالی که بازیهای آسیایی 
هانگژو را داریم و اگر امکانات و مربی نباشد، از مدال 

من هم خبری نیست.
 فدراسیون جهانی دوومیدانی رکورددهای ورودی 
قهرمانی جهان را اعالم کرده، با رکورد ۶۷ متر و ۲۰ 
سانتیمتر سهمیه جهانی پرتاب دیسک دست یافتنی 

است؟
 همیشه رکورد ورودی جهانی پرتاب دیسک ۶۵-
ثبت  را  سهمیه  پرتابگران  وقت ها  خیلی  و  بوده   ۶۶
نکرده اند و معموال با حضور بین ۳۲ نفر اول رنکینگ 
جهانی به قهرمانی جهان می رسند. حتی ورودی فینال 
هم ۶۵ متر است و بنابراین پرتابگران با بهترین رکوردها 
در مسابقات مختلف شرکت می کنند و برای صعود 
بین ۳۲ نفر اول رنکینگ جهانی امتیاز می گیرند تا به 

قهرمانی جهان برسند.
 تو فکر می کنی بتونی سهمیه جهانی بگیری؟

 من سهمیه بگیرم که چه بشود؟ پول بلیت هواپیما 
را نداشته باشیم یا تیم نرسد؟ سهمیه برای چه بگیریم؟ 
برای المپیک هم هیچ رشته ای نباید سهمیه می گرفت، 
وقتی بودجه ورزش را فقط به دو رشته می دهند، با این 

شرایط باید بقیه رشته ها تعطیل شود.
 تو قبال می گفتی می خواهی پنجمین مدال طال را 

در هانگژو بگیری. می گیری؟
 اگر نگیرم مسئوالن مقصر هستند. دوستان تنها 
فراهم  را  امکانات  اینکه  به فکر مدال هستند، بدون 

کنند.
 بعداز حاشیه هایی که برای المپیک پیش آمد، این 

حرفت را بهانه تراشی نمی دانند؟
 بهانه تراشی نیست، من آدم پر هزینه ای بوده 
و هستم، هر کاری که کرده ام، مگر توانستند؟ اگر 

می شود.  تکرار  مدالم  هم  باز  باشد،  ریزی  برنامه 
البته من مدال المپیک ۲۰۱۲ لندن را نگرفتم، بلکه 
برنامه ریزی آن مدال را برایم رقم زد. برنامه ریزی 
من  و  پزشکم  ماساژور،  مربی،  یعنی  تیمم  که 
داشتیم. وگرنه از بدنه ورزش کسی برای من کاری 
نکرد. مثل اینکه یک پدر به بچه اش پول می دهد و 
آن بچه می تواند پول را صرف تفریح، سینما رفتن 
و خوشگذرانی کند یا نه کتاب بخرد و وسایلی که 
راه پیشرفتش را هموار کند. به من هم پول دادند، 
می توانستم در اروپا عشق و حال کنم، اما دکتر و 
مدال  کمپ  در  جدی  تمرین  با  و  گرفتم  ماساژور 
نقره المپیک را گرفتم. حاال هم پول ندهند من مدال 
نمی گیرم، نه من که تا ۲ هزار سال دیگر هم کسی در 

دوومیدانی مدال المپیک نمی گیرد.
 اما وزیر که دوومیدانی کار بوده، یعنی کارت را 

پیگیری نمی کند؟
باید  از جنس ما بوده، وظیفه اش   سجادی که 
پیگیری کار دوومیدانی کاران باشد. او باید از من بپرسد 
احسان حدادی چه کار می کنی، کجا تمرین می کنی 
و حتی تمریناتم را هم ببیند. من احسان حدادی اگر 
مدیر باشم تعارف ندارم و کار ورزشکاران را زیر نظر 
اتاق ورزشکار برود تا  باید به  می گیرم. وزیر ورزش 
ببیند چه کار می کند. اما مسئوالن ورزش ما نه پول 
می دهند و نه امکانات، مدال هم می خواهند. آنها ۲۰ 
هزار یورو در سال برای ورزشکار هزینه می کنند و بعد 
کردیم.  میلیونی  هزینه های  حدادی  برای  می گویند 
هزینه و نتیجه در ورزش حساب دو، دو تا چهارتاست، 

ارزش دوومیدانی و مدالش کجاست و بقیه رشته ها 
کجا. من که نباید برای مدال بدوم، آنها باید بدانند 
اتفاق قشنگی  تا  بکنم  ایران کاری می خوام  برای  که 
رقم بخورد. پنجمین مدال بازیهای هانگژو. تا به حال 
بازیهای آسیایی ۴ مدال طال  از  نبوده که  هم کسی 
داشته باشد و بخواهد پنجمی آن را بگیرد. البته حرص 
اجازه  گرفتم،  مدال  اما  می کنند،  تالش  و  نمی خورم 
ندارند بگویند مدال ما بود. من مدال بگیرم، آن وقت 
حرف میزنم و با صدای بلند انتقاد هم می کنم. صدایم 

را بلند می کنم اما بی ادبی نه.
فوتبال  ملی  تیم  پاداش  به  از ورزشکاران   خیلی 

اعتراض داشتند، به نظرت این اعتراض وارد بود؟
 وقتی یک رشته را بزرگ می کنند و تلویزیون ۲۴ 

ساعته آن را نشان می دهد.
مجوز  ورزشکاران  آن  خلوت  حیاط  در  دولتمردان 
ماشین می دهند، به آنها بهترین امکانات را می دهند 
تا فقط بروند ببازند. کاش این همه پاداش می دهند 
و هزینه می کنند، نتیجه هم داشته باشد، کلی هزینه 

می کنند برای هیچی.
 انگار تو هم حسابی شاکی هستی؟

 مربی که بهترین نتیجه را با او گرفتند را اخراج 
کردند و مربی جدیدی آوردند که نتیجه نمی گیرد. این 
اشتباهات مدیریتی است. مسئوالن برنامه ریزی ندارند 
و تنها در لحظه تصمیم می گیرند. روزی که اسکوچیچ 
را کنار گذاشتند، خیلی ناراحت شدم و گفتم خدا توی 
کاسه تیم می گذارد. معلوم بود تیم نتیجه نمی گیرد، 
پشت  آرزوها  بهترین  که  می گیرد  نتیجه  تیم  زمانی 

سرش باشد.
 ایسنا گزارشی نوشته بود که حدادی دوباره غرغر 

کردن را شروع کرده، خودت چه می گویی؟
ندارد، جوابی  از ورزش  به کسی که درکی   من 

ندارم. نیاز نمی بینم به آنها توضیح دهم.
 وزیر ورزش بعداز مصاحبه ات واکنش نشان داده 
و گفته دستور پبگیری قراردادت با مک را داده، تو خبر 

داشتی؟
من  دارد.  لطف  من  به  همیشه  سجادی  آقای   
مهرماه  قبل از شروع تمرینم از او رخصت گرفتم و 
گفتم اگر حمایت می شوم تمرین کنم. او هم دستور 
داد و حتی با رئیس فدراسیون هم جلسه گذاشت که 
این خبر انگیزه ام را بیشتر کرد. البته من پنج شنبه 
هفته قبل هم با وزیر ورزش صحبت کردم و او گفت 
دستور پیگیری داده و من هم تشکر کردم. باالخره او 
خودش زمانی ورزشکار بوده و می داند باید حواسش 

به ورزشکاری که به   گاراژ می زند، باشد.
امیدوارم مجلس هم زودتر ردیف بودجه ای که برای 
دوومیدانی تعیین کرده را بدهد  تا دست فدراسیون باز 
شود، نباید فرصت را از دست بدهیم و سه، چهار ماه 
مانده به بازیهای آسیایی پول بدهند، حاال وقت تزریق 
بودجه  است، نه چند ماه مانده به بازیها که دیگر کار 

از کار گذشته باشد.
 تو در روزهای سرد  مشهد  تمرین می کنی؟

 من تمرینم را طبق برنامه انجام می دهم، حتی 
در روزهای سرد مشهد، اما چون زمین یخ زده، تمربن 

پرتاب را در سالن انجام می دهم.

اهداف هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تا پایان سال جاری مشخص 
شد که توجه به تیم های رده های پایه از مهمترین اینهاست.

به گزارش مهر، امور جاری فدراسیون فوتبال در حالی با دستورات 
مهدی تاج اجرایی می شود که جذاب ترین سوژه فوتبالی همچنان 

مبهم پیش می رود.
موضوعات  از  یکی  ایران  بزرگساالن  ملی  تیم  انتخاب سرمربی 
مهمی است که اهالی فوتبال به آن می پردازند اما هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال تمام مسائل مربوط به انتخاب آن را به ریاست 
مجموعه سپرده است تا مهدی تاج مسئول مذاکره با گزینه های مورد 
نظر باشد اما انتخاب نهایی آن بستگی به تصمیم هیأت رئیسه دارد.
با این حال تاج عالوه بر توجه به این موضوع اهداف کوتاه مدت 
خود را مشخص کرده است و آن را با چند عضو هیأت رئیسه نیز در 

میان گذاشته که مورد موافقت آنها قرار گرفته است.
مهدی تاج که در دوره نخست ریاست خود با صعود تیم های ملی 
در رده پایه لقب »پنج ستاره« را برای فدراسیون فوتبال کرد، حاال 
دنبال تکرار این موضوع برای تیم های جوانان و نوجوانان است تا 
پس از ناکامی بزرگساالن در جام جهانی ۲۰۲۲ بتواند دستاوردی را 

برای فدراسیون در ۱۴۰۱ به ارمغان بیاورد.

تاج که جلسه ای را با میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان و عضو 
هیأت رئیسه فراسیون فوتبال به همراه صمد مرفاوی سرمربی جوانان 
و حسین عبدی سرمربی نوجوانان داشت اولویت خود را موفقیت 

این تیم ها عنوان کرد و قول هرگونه همکاری را در این زمینه داد.
از سوی دیگر تعیین شرکت مورد تأیید فیفا برای نصب و راه اندازی 
داور ویدئویی را یکی دیگر از اهداف کوتاه مدت خود مشخص کرده 
است که می خواهد تحت هر شرایطی قرارداد با شرکت مذکور را تا 
پایان سال جاری امضا کرده و بتواند در بهار سال آینده مقدمات 

آموزش به داوران و همچنین باشگاه ها را آغاز کند.
اعالم کرده است ملزم  نیز  اول  لیگ دسته  باشگاه های  به  تاج 
به تجهیز ورزشگاه های خود نسبت به استفاده از VAR هستند. 
او همزمان مذاکره برای انتخاب سرمربی تیم ملی ایران را از طریق 
مشاوران فنی خود دنبال می کند تا بتواند گزینه های مورد نظرش 
را تا اوایل اسفند ماه به هیأت رئیسه اعالم کند تا تکلیف نیمکت 

بزرگساالن نیز مشخص شود.
و  ندارد  عجله  بزرگسال  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  برای  تاج 
نمی خواهد نیمکت تیم ملی ایران در جام ملت های ۲۰۲۳ را به 

راحتی در اختیار هر گزینه ای قرار دهد.

مدال گرفتم، حق ندارند بگویند مدال برای ما بود

حدادی: من آدم پر هزینه ای بوده و هستم
رکورددار پرتابگر دیسک پنج روزی است که در مشهد اردو زده، اما تک و تنها.

توجه ویژه تاج به دو تیمفدراسیون به دنبال جبران ناکامی بزرگساالن

اگر برنامه 
ریزی باشد، 
باز هم مدالم 

تکرار می شود. 
البته من مدال 
المپیک 2012 

لندن را نگرفتم 
بلکه برنامه ریزی 

آن مدال را 
برایم رقم زد

مهاجم ایرانی پورتو دو گل تماشایی مقابل فامالیسائو زد که یکی از آنها پذیرفته 
شد.

مرحله  در  اینکه  از  پس  چهار شب  طارمی  مهدی  سه،  ورزش  گزارش  به 
یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل آروکا به جای گلزنی، دو پاس گل داد و نقش 
مهمی در کسب پیروزی چهار گله پورتو داشت، در لیگ برتر پرتغال به وظیفه 

اصلی اش بازگشت و توانست دو بار به زیبایی دروازه فامالیسائو را باز کند.
طارمی آخرین گل خود در لیگ برتر پرتغال را سه هفته قبل در جریان دیدار 
برابر آروکا به ثمر رساند که توانست با عملکردی استثنایی هت تریک کند و به 
کورس آقای گلی این رقابت ها برگردد که یکشنبه شب هم توانست با یک بازی 
درخشان برابر فامالیسائو همین کار را انجام دهد و دو گل بزند که البته یکی از 

آنها پذیرفته شد.
ستاره ایرانی پورتو در دو دیدار اخیرشان در لیگ برتر و جام حذفی پرتغال 
علی رغم ثبت دو پاس گل، موفق به گلزنی نشده بود و در مسابقه با فامالیسائو 
انگیزه زیادی داشت به این روند پایان دهد و با وجود اینکه به شدت در محاصره 
مدافعان حریف گرفتار شده بود، در نیمه دوم توانست کاری که می خواهد را به 

بهترین شکل انجام داده و تیمش را به گل برساند.
پورتو که از ساعت ۰۰:۱۵ بامداد امروز دوشنبه)به وقت ایران( در ورزشگاه دو 
دراگائو، یکی از مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر پرتغال را مقابل فامالیسائو 
رده سیزدهمی برگزار کرد و مهدی طارمی را به عنوان هافبک هجومی در ترکیب 

خود داشت، توانست نیمه اول را با برتری سه بر صفر پشت سر گذارد.
ستاره ایرانی پورتو که در نیمه اول دیدار مقابل فامالیسائو به شدت مهار شده 
و اجازه خودنمایی پیدا نکرده بود، در دقیقه ۴۸ با نفوذ به محوطه جریمه حریف، 
ارسال زیبای ژوآئو ماریو از جناح راست زمین را با ضربه سر به گوشه دروازه 

فرستاد و گل چهارم پورتو را به ثمر رساند.
طارمی که با این ضربه سر تماشایی تعداد گل های این فصل خود را به عدد 
۱۰ رسانده و با یک گل کمتر نسبت به گونزالو راموس ستاره بنفیکا در رده دوم 
جدول برترین گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار گرفته بود، با روحیه بهتری ادامه 
دیدار با فامالیسائو را دنبال کرد و توانست خیلی زود به تعداد گل های راموس 

برسد، اما گل او مردود شد.
شروع فوق العاده دیوگو کاستا، دروازه بان پورتو در دقیقه ۵۷ یک ضدحمله 

عالی برای این تیم به وجود آورد که مهدی طارمی با فرار سریع از میانه زمین خود 
را به توپ رساند و پس از یک سرتوپ و دید عالی از اینکه دروازه بان فامالیسائو 

جلو آمده بود، توپ را با ضربه چیپ از فاصله ۳۰ متری تبدیل به گل کرد.
اما این گل استثنایی مهدی طارمی که می توانست یکی از برترین گل های فصل 
لیگ برتر پرتغال شود، بخاطر اعتراض شدید بازیکنان فامالیسائو به VAR رفت و 
داور هم پس از اینکه در بازبینی صحنه تشخیص داد توپ یک لحظه به دست 

راست مهاجم ایرانی پورتو برخورد کرده، این گل را مردود کرد.
بازی پس از این اتفاق دوباره به جریان افتاد و طارمی هم در دقیقه ۸۶ که 
می توانست گل دوم خود را بزند، شوت خود را از روی خط محوطه جریمه به 
بیرون زد و دو دقیقه پس از آن هم در میان تشویق تماشاگران پورتو در ورزشگاه 

دو دراگائو تعویض شد.
تیم فوتبال پورتو در شب درخشش طارمی با کسب پیروزی ۴ بر یک مقابل 
فامالیسائو ۳۶ امتیازی شد و با یک امتیاز کمتر نسبت به براگا رده دومی و پنج 
امتیاز کمتر نسبت به تیم صدرنشین بنفیکا، در جایگاه سوم جدول لیگ برتر 

پرتغال قرار گرفت.

آقای گلی پرتغال گرفته شد
پر کردند! گل زیبای طارمی را پر

پرونده مدیر فدراسیون در کمیته اخالق
فشار برای مختومه شدن پرونده!

پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال به خاطر اتفاقات اردوی تیم ملی در کشور اتریش در کمیته اخالق 
در حال بررسی است و فشارها برای مختومه شدن این پرونده فعال بی نتیجه مانده است!

به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال ایران اواخر شهریور و اوایل مهرماه امسال برای برپایی اردوی آماده سازی 
راهی کشور اتریش شد و دو بازی تدارکاتی با تیم های ملی اروگوئه و سنگال برگزار کرد. این سفر تیم ملی 
بدون حاشیه هم نبوده و به واسطه اتفاقاتی که از این اردو به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال گزارش شده، 

پرونده ای از یکی از مدیران فدراسیون در کمیته اخالق در دست بررسی است.
موضوع اصلی این پرونده، ابهامات مالی و وصول نشدن درآمدهایی است که فدراسیون پیش از سفر به 
اتریش وعده آن را داده بود. طبق قرارداد فدراسیون با شرکت اتریشی قرار بود ایران از این دو مسابقه از بلیت 

فروشی، پخش زنده بازی و تبلیغات محیطی مبلغی در حدود ۸۰۰ هزار دالر به دست بیاورد.
ظاهراً فدراسیون برای انجام دو بازی ابتدا ۴۰۰ هزار دالر به حساب شرکت واریز کرده و در نهایت تنها مبلغ 
۱۵۰ هزار دالر گرفته است. در واقع وصول نشدن ۶۵۰ هزار دالر دیگر، به پرونده ای برای یکی از مدیرانی 

تبدیل شده است که اتفاقاً همراه با تیم ملی به اتریش رفته بود.
هرچند از عدم بلیت فروشی و برگزاری بازی بدون تماشاگر به عنوان دلیل پرداخت نشدن پول از طرف 
شرکت مورد نظر یاد می شود اما ماجرا زمانی عجیب تر می شود که مدیر مدنظر پس از اتریش سفری به 

کشور آلمان داشته است.
این سفر البته هیچگاه رسانه ای نشد. پیگیری های خبرنگار مهر از فدراسیون فوتبال نشان می دهد حتی 
نام برادر این مدیر هم در لیست تیم ملی ایران برای سفر به اتریش قرار داده شده بود تا از این طریق ویزای 

شنگن دریافت کند. این فرد سپس با همین ویزا به کشور آلمان سفر کرده است!
بررسی های بیشتر در مورد این پرونده در کمیته اخالق در جریان بوده است اما تاکنون به نتیجه قطعی 
نرسیده. خبرنگار مهر کسب اطالع کرد که کمیته اخالق هم برای مختومه اعالم کردن این پرونده از سوی 
بعضی افراد تحت فشار قرار دارد اما رئیس کمیته تاکنون زیر بار این خواسته نرفته و بر بررسی دقیق اتفاقات 

رخ داده و ابهامات این سفر و قراردادهای مالی پافشاری کرده است.


