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خوش استقبال و بد بدرقه در ورزش!!!
علی بدیع

سال هاســت که در محافل مختلف از خوش اســتقبال بودن و بد بدرقه کردن 
ورزشــی ها سخن گفته می شــود، ولی واقعا این حرف تا چه میزان صحت دارد و 
اینکه چه عواملی در آن دخیل بوده که ورزشی ها مصداق ان شده اند، مبحثی است 
که این یادداشــت به اختصار به ان خواهد پرداخت: در گذشته که هنوز ورزشهای 
نوین راهی به ایران پیدا نکرده بودند و جامعه بافت و تفکر سنتی داشت عیاران و 
پهلوانان در شهر و برزن اعتبار و جایگاه خاصی داشتند، این پهلوانان که از لحاظ 
جسمانی و روحانی پرورش یافته مکتب زورخانه ها بودند، به خاطر مرام و مسلک 
مردمی ، مریدان بســیاری داشته و مورد اعتماد عامه مردم دیارشان بوده و در امور 
اجتماعی پیش قدم بودند. اما با ورود ورزش های نوین و توســعه و گسترش آنها و 
تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی کشــور، شرایط فوق تغییر کرد و پهلوانان سبک 
سنتی بسیار محدود شدند، همین شرایط جدید و توجه عامه مردم به ورزش عاملی 
شد که خیلی از غیر ورزشی ها در ارکان ورزش کشور قرار گیرند، از سال های قبل  
انقالب، از نظامیان گرفته تا سیاسیون و... که هیچ نقطه اشتراکی با ورزش نداشتند، 
تصمیم ساز و تصمیم گیرنده و سیاست گذار ورزش شدند، بر همین اساس وقتی 
وارد ورزش می شــدند، جامعه ورزش ناگزیر از دفع آنها، اســتقبال شایانی از انها 
می کرد ولی در زمان رفتنشــان از ان مجموعه به هر دلیل، بخاطر ضعف کاری و 
تخصصی و همچنین عدم کارایی در ورزش هیچ گونه بدرقه ای از آنها نمی شد و 
هنوز هم تا حدود زیادی اینچنین است، البته این امر به هیچ وجه مطلق نبود ه و 
نیست و بودند و هستند افراد غیر ورزشی که حضورشان در مدیریت های ورزشی، 
سرآغاز تحوالت مثبت و طوالنی مدت به نفع جامعه ورزش بوده و هست و جامعه 

ورزش هم همیشه قدردان انان خواهد بود.
ولی جدا از این مسئله که تا حدود بسیاری عامل این مطلب بود، متاسفانه این 
مســئله در مورد خود ورزشی ها خصوصا در سال های اخیر مصادیق بسیاری پیدا 
کرد ! مثال در بعضی از فدراســیونها، روســایی که خود ورزشی بوده و ادعای مرام 
و مســلک ورزشی هم داشتند، زمانی که به فالن مدیر، مشاور، مربی و یا اسپانسر 
نیاز دارند، چنان فرش قرمز پهن کرده و استقبال می کنند ولی به محض برطرف 
شدن خواســته و اســتفاده از اطالعات و تجربیات ان افراد، چنان با بی مهری و 
بدون تکریم و خداحافظی، قطع همکاری می کنند، که درود و خدا بیامرزی برای 
همان غیر ورزشــی ها در می آورند که مصداق بارز ان در این روزها، فدراســیون 
ورزشــهای همگانی می باشد که یعنی نماد توسعه و گسترش ورزش های عمومی 
در کشــور اســت و نمونه دیگر هم زمانی اســت که رئیس ورزشی جدیدی برای 
فدراسیونی انتخاب یا انتصاب می شود و ان شخص به تصور آنکه مدیران و مشاوران 
ورزشــی فدراسیون، نیروهای رئیس قبلی می باشــند چنان رفتار سرد و خارج از 
عرف ورزشــی با ان ورزشــی ها می کند که جای بسی تعجب و تاسف است و صد 
رحمت به همان غیر ورزشــی ها! که جدیدترین نمونه آن متاسفانه فدراسیون به 
اصطالح دانشگاهی بسکتبال می باشد که حتی از برگزاری یک جلسه ساده تودیع 
از مربیان و مدیران و مشــاورین قبلی هم خودداری کرد! واقعیت امر اینســت که 
احترام و تکریم پیشکسوت و کسانی که به انحای مختلف زحمت کشیده اند جزء 
الینفک ورزش است و برای عیاران و پهلوانان این مسئله یک اصل بوده و حتی در 
کشورهایی که ما تصور می کنیم اخالق ورزشی حاکم نیست، دقیقا برعکس است 
و احترام و تکریم ورزشی های سابق بسیار مورد توجه می باشد. امید که این مسائل 
مدنظر روسای فدراسیون ها و خصوصا مسئولین ارشد ورزش قرار گیرد و تکریم و 
احترام پیشکســوتان و زحمتکشان را در زمان حیات انها فراموش نکنیم و بدانیم 
این چرخه همیشــه بر روی یک پاشنه نخواهد چرخید و خود را برای یک بار هم 
شده جای قدیمی ها بگذاریم که ما هم روزی خواستار این تکریم از سوی جوانترها 
خواهیم بود و قطعا هرچه اخالق را از دل ورزش کم رنگ تر کنیم همه ما ورزشی ها 
ضربه خواهیم خورد و باشــد روزی که فرهنگ های اصیل ایرانی و اسالمی با تفکر 

پهلوانی و مردم داری دوباره در ورزش کشور خودنمایی کند. 

اظهارنظر ملی پوشان بسکتبال درباره کاپ آسیا 

ملی پوشــان بسکتبال ایران از ویژگی ها و دشواری های مسابقات کاپ آسیا 
سخن گفتند. 

به گزارش ایسنا، احسان دلیرزهان، ملی پوش بسکتبال ایران درباره حضور 
در تیم ملی ســه به سه گفت: بنا به دالیل شــخصی نتوانستم تیم ملی الف 
پنج به پنج را همراهی کنم و االن با تیم ملی ســه به ســه تمرین می کنم تا 
اینجا به تیم  ملی  کمک کنم. او درباره تفاوت بســکتبال پنج به پنج با سه به 
ســه نیز گفت: این دو محیط خیلی با هم فرق دارند. به عنوان مثال در پنج 
به پنج بازی پیک و رول داریم ولی اینجا داستان فرق دارد. سه به سه بیشتر 
به توانایی در بســکتبال خیابانی بستگی دارد و باید کارهای انفردی بازیکنان 
قوی تر باشــد. من هم یک مقدار ســایز کوچک تر دارم و می شود به این تیم 
کمک کنم. دلیرزهان درباره تفاوت این مسابقات با رقابت های قطر نیز گفت: 
در قطر تیم های زیر ۲۳ سال حضور داشتند اما اینجا محدودیت سنی نیست 

و همه با ترکیب اصلی می آیند. کار سخت تر است.
محمد یزدان پناه، دیگر ملی پوش بســکتبال سه به سه ایران درباره شرایط 
ملی پوشــان برای حضور در کاپ آســیا توضیح داد: خدا را شکر این سومین 
اردوی ماســت و پیش از این در قزوین و قشــم بودیم. تمرینات خیلی  خوبی 
داشتیم و رفته رفته هماهنگ تر می شویم. او درباره بخش سه به سه گفت: این 
بخش نسبت به بسکتبال پنج نفره یکسری قوانین و روش های خاص خودش 
را دارد. به عنوان مثال شــما باید در یک با دو ســاعت چندین بازی سنگین 
انجام دهید. ما تمام ســعی و تالشمان برای قهرمانی است اما حریفان خیلی  

خوبی مثل نیوزلند و استرالیا داریم
یزدان پناه درباره دالیل عدم صعود تیم ســه به سه به مسابقات جهانی نیز 
گفت: در رقابت های قطر اواخر بازی با نیوزلند یکســری مشــکالت کوچکی 

داشتیم که باعث شد در زمان خیلی کم نتیجه را واگذار کنیم .
امیرحســین رضایی فر، یکی دیگر از ملی پوشــان بســکتبال ایران درباره 
مسابقات سه به ســه توضیح داد: واقعا بسکتبال سه نفره یکی از سخت ترین 
رشته هاســت که می تواند در المپیک حاضر شــود چون بازیکنان باید بدون 
اســتراحت تالش و حملــه کنند. باید ۱۰ دقیقه بدون اســتراحت با یکدیگر 
بجنگند. او درباره شــرایط فعلی تیم ملی ایران نیز گفت: بچه هایی که در تیم 
هســتند از سه به ســه آمده اند و بیشتر ما هم در تورنمنت ها بوده ایم و با این 

بخش آشنا هستیم. ایران قطعا یکی از تیم های خوب آسیا را دارد.
او درباره مســابقات ســنگاپور نیز گفت: چند ماه پیش با تیم زیر ۲۳ سال 
در قطر بودیم و نتیجه مطلوبی گرفتیم  ولی به مســابقات جهانی نرسیدیم که 
دلیل آن کم بودن تجربه بود. با این وجود امســال می شود بین سکوهای اول 
تا سوم باشیم. همچنین نوید خواجه زاده، ملی پوش بسکتبال سه به سه ایران، 
درباره تمرینات ملی پوشان برای حضور در کاپ آسیا ۲۰۲۲ سنگاپور، توضیح 
داد: این دوره از تمرینات اردوی ســوم  ماست و اردوهای  قبلی ما در قزوین و 

قشم بود که از شرایط خوبی برخوردار بودند.
او درباره تجربه بازیکنان تیم ســه به ســه ایران نیز گفت: من خودم چند 
تورنمنت ســه به سه شرکت کرده ام و سایر بازیکنان نیز هر کدام یک مسابقه 
را حضور داشــته اند، تفاوت هایی از جمله سایز توپ و سایز زمین با بسکتبال 

پنج به پنج وجود دارد اما بازیکنان ما کم تجربه نیستند.
خواجه زاده درباره حریفان ایران در مســابقات پیش رو نیز گفت: نسبت به 
تیم کویت شــناخت الزم را ندارم اما کره همیشــه تیم خوبی می آورد. سه به 

سه غیر قابل پیش بینی است و باید شرکت کنیم تا نتیجه مشخص شود.
او درباره نیاز اصلی بخش ســه به ســه توضیح داد: نیاز اصلی در وهله اول 
لیگ خوب برای بخش این بخش اســت و بازیکنان باید بتوانند در طول سال 
بازی کنند. اردوهای ما نباید فقط برای مسابقات ملی باشد و بازیکنان را فقط 

برای مسابقات ملی دور هم جمع کنیم.

یادداشت

خبر

حضــور دو مربی در فصل بیســت و دوم لیــگ برتر با 
تیم های اســتقالل و سپاهان روابط ایران و پرتغال در حوزه 
فوتبال را بیشــتر از گذشته کرد تا این کشــور اروپایی به 

بزرگترین شریک فوتبالی ایران تبدیل شود.
به گزارش  مهر، ســرمربیان پرتغالی استقالل و سپاهان 
اولین مربیان پرتغالی هایی نیستند که حضور در فوتبال ایران 
را تجربــه کردند و به احتمال زیاد آخرین آنها هم نخواهند 
بود. در حالی که در سالهای نه چندان دور به واسطه حضور 
پرتعداد مربیان کشورهای استقالل یافته یوگسالوی سابق، 
یوگسالوها و یا به قولی »ویچ« ها و به واسطه آنها استخدام 
بازیکنان پرتعداد از آن خطه از اروپا، یوگســالوها را می شد 
بزرگ ترین شــریک فوتبالی ایران در جهان دانست، امروز 
بیشــترین مــراوده فوتبالی ایران با کشــور پرتغال صورت 
می گیــرد. جایی که از آنها مربی گرفته و در قبالش بازیکن 
می دهیــم؛ یا به عبارتی در قبال صــادرات بازیکن، واردات 
مربی داریم تا این کشور اروپایی در حال حاضر بزرگ ترین 

شریک فوتبالی ایران باشد.
کارلوس کی روش یکی از اولین ها و معروف ترین مربیان 
پرتغالی است که حضور در فوتبال ایران آن هم در باالترین 
سطح را تجربه کرد و بیش از ۸ سال هدایت تیم ملی ایران 
را در دســت داشت و ۲ بار با تیم ملی ایران در جام جهانی 
حضور پیدا کرد. این مربــی نامدار پرتغالی را می توان نماد 

تبادل فوتبالی ایران و پرتغال نامید.
همزمــان با کی روش یک مربی دیگر در لیگ برتر ایران 
شــاغل بود که البته این یکی حضــور پررنگ و طوالنی در 
فوتبال ایران نداشــت. »روی کاســتا« تنها یک فصل روی 
نیمکت صنعت نفت نشست تا او نیز یکی از مربیان پرتغالی 

باشد که حضور در فوتبال ایران را تجربه کرده است.
پس از کی روش می توان از »تونی اولویرا« به عنوان یکی 
دیگر از معروف ترین مربیان پرتغالی شاغل در فوتبال ایران 

نام برد کــه این مربی باتجربــه در دو مقطع روی نیمکت 
تراکتور نشســت و با خصوصیات اخالقی منحصر به فردش 
در تاریخ این باشگاه ماندگار شد و با این تیم به قهرمانی جام 
حذفی هم رسید. یکی از مربیان پرتغالی سرشناس، باتجربه 
اما ناکام )در ایران( کســی نبود جــز ژوزه مانوئل که پس 
از تجارب ارزشــمندی که پرتغال، مصر، عربستان و آنگوال 
داشت و سابقه هدایت تیم های بزرگی مثل بنفیکا، بوآویستا، 
اسپورتینگ لیسبون، االهلی مصر و… را در کارنامه داشت، 
با چنان ناکامی در پرســپولیس مواجه شــد که نحوه ترک 
تهران چیزی شــبیه به فرار بود و البته پرســپولیس نقطه 

پایانی شد بر دوران ۳۵ ساله مربیگری او.

فصل بیســت و دوم لیگ برتر را استقالل و سپاهان هم 
»ریکاردو ساپینتو« و »خوزه مورایس« پرتغالی آغاز می کنند 
تا ۵ باشگاه پر هوادار استقالل، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور 
و صنعت نفت استفاده از ســرمربی پرتغالی را تجربه کرده 
باشند و بعید نیست در صورت توفیق این دو مربی پرتغالی 
در اســتقالل و سپاهان، رویکرد به اســتفاده از این دست 
مربیان در بین تیم های دیگر نیز افزایش یافته و رفته رفته 

شاهد حضور بیشتر مربیان پرتغالی در ایران باشیم.
در روزهایی که شوق استفاده از مربیان پرتغالی بار دیگر 
در بین تیم های مطرح و مدعی لیگ برتری شکل گرفته، بر 
تعداد فوتبالیست هایی که حضور در پرتغال را تجربه کرده 

و یا از این کشور پیشنهاد می گیرند هم رو به افزایش است. 
در حالی که سرشناس ترین لژیونر و ملی پوش ایران مهدی 
طارمی در حال سپری کردن طالیی ترین دوران فوتبالی اش 
در یکــی از مطرح ترین تیم های لیگ برتر پرتغال اســت، 
همزمان با او علی علیپور دیگر مهاجم کشورمان هم در لیگ 
پرتغال توپ می زند. این مهاجم کارش را با تیم ماریتیمو آغاز 
کرد و اخیراً نیز به تیمی دیگر از لیگ حرفه ای پرتغال به اسم 
»ژیل ویسنته« پیوسته است. همچنین محمد محبی بازیکن 
۲۴ ساله ایرانی هم در حال حاضر عضویت تیم سانتاکالرا را 
در این کشور دارد. تیمی که پیش از وی یک مهاجم ایرانی 
به اسم شهریار مغانلو در آن بازی می کرد. دو دروازه بان ملی 
پوش کشــورمان هم سابقه همزمان حضور در لیگ پرتغال 
را داشــتند که امروز هیچیک از آنها در آن لیگ نیســتند. 
در حالی که امیر عابدزاده از پرتغال به اســپانیا منتقل شد، 
علیرضا بیرانوند به پرسپولیس بازگشت. بیرانوند و عابدزاده 
تنها دروازه بانان ملی پوش ایران نبودند که سابقه حضور در 
لیگ پرتغال را دارند و پیام نیازمند نیز ضلع سوم این مثلث 
است. نیازمند که هم اکنون عضو تیم »پورتیموننزه« است 
و همچنان در لیگ پرتغال توپ می زند. بازیکن دیگری که 
ســابقه حضور در لیگ پرتغــال را دارد و در حال حاضر در 
لیگ کشور خودمان شاغل است، جعفر سلمانی مدافع چپ 
آبی پوشان است. این بازیکن هم یک فصل در پرتغال و برای 
تیم »پورتیموننزه« توپ زد. گســترده شدن روابط فوتبالی 
دو کشور ایران و پرتغال باعث شده این روزها بارها اخباری 
مبنی بر پیشــنهاد یک تیم پرتغالی برای فوتبالیست های 
ایرانی به گوش برســد که ممکن اســت هر یک از آنها به 
نتیجه برســد. شواهد نشــان می دهد این روابط دوستانه و 
حسنه حاکم بین فوتبال ایران و پرتغال رو به گسترش است 
و چه بســا در آینده نزدیک شاهد رفت و آمدهای بیشتری 

بین ایران و پرتغال در زمینه فوتبال باشیم.

علی دایی با بیان اینکه برای نتیجه گیری در جام جهانی 
نباید دچار توهم شــویم، حضورش در تیــم ملی به جای 
»اسکوچیچ« را رد کرد و گفت: چند بار وزارت ورزش به من 

پیشنهاد شد ولی خودم نخواستم وزیر شوم.
به گزارش  مهر، علی دایی در تازه ترین گفت وگوی خود 
در حضور خبرنگاران با اشــاره به معضالت اجتماعی گفت: 
ریشه تمام این ناامنی ها به مســائل اقتصادی بر می گردد. 
اگر مســائل اقتصادی حل بشود این مشکالت هم برچیده 
می شــود. قباًل خیلی به ندرت شاهد چنین اتفاقاتی بودیم 
ولی هرچه وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بدتر شد… یکی 
از معضالت بزرگی که جامعه درگیر است، مواد مخدر است. 
متأسفانه همین مواد مخدر مشکل بزرگی در جامعه ما ایجاد 
کرده اســت. یک نفر که از مواد مخدر استفاده می کند، ۲۰ 

برابر یک آدم معمولی هزینه اش است.
وی در واکنش به ســوال   مبنی بر قــرارداد میلیاردی 
فوتبالیســت های ایران تاکید کرد: االن اســمش میلیاردی 
شده است. سه، چهار سال قبل دالر ۴ هزار و خرده ای بوده 
است ولی االن شــده است ۳۰ هزار و خرده ای. قراردادهای 
میلیاردی معنایی ندارد! میلیارد باید با میلیون سال های قبل 

مقایسه بشود.
سرمربی پیشین تیم پرســپولیس تاکید کرد: بازیکنان 
باعث خوشــحالی مردم می شــوند و با تمام وجودشان کار 
می کنند و از خیلی چیزها می گذرند. کسانی که میلیاردی 
می گیرند مدت زمانشــان کوتاه اســت و باید آینده خود را 
تضمین کنند. این قراردادهای میلیاردی حقشــان است. ما 
نســبت به تمام دنیا در فوتبال و ورزشمان خیلی کمتر به 

بازیکنان و ورزشکاران رسیدگی می کنیم.
بازیکن پیشین تیم های بایرن مونیخ و هرتابرلین آلمان 
یادآور شــد: همیشــه گفته ام اگر من در آلمان می ماندم، 

باتوجه به مالیاتی که می دادم االن ماهی ۱۰ هزار یورو پول 
بازنشســتگی می گرفتم. در کشور ما چنین چیزهایی برای 
ورزشکاران هست؟ اگر هست به من بگویید. ورزشکاری که 
میلیاردی می گیرد، زیاد نیســتند. اینها باید آینده خود را 
تضمین کنند. یک ورزشکار و فوتبالیست در همه جای دنیا 
در بهتریــن مکان زندگی می کند و بهترین امکانات را دارد. 
االن برای یک خانه صد متری در منطقه یک تهران باید ۳۵ 
میلیارد تومان پول بدهید. یک ورزشکار باید چند سال بدود 
که یک خانه صد متری بگیرد؟ یک بازیکن نهایتاً ۱۰ سال 

بتواند این قراردادها را ببندد.
دایی در خصوص خداحافظی سیدجالل حسینی مدافع 
و کاپیتان پرسپولیس بعد از ۲۰ سال تصریح کرد: به ندرت 
پیش می آید یک بازیکن عین ســیدجالل بیاید و ۲۰ سال 
بازی کند. این جزو نوادر اســت. خود ســید هم جزو نوادر 
فوتبــال ما بود. از موقعی که در فوتبال ما رشــد کرد، جزو 
بهترین ها بود. به نظرم ســید از نظر اخالقی و فوتبالی جزو 

بهترین ها بود.
ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اینکه 
نمایندگان مجلس قصد دارنــد مربی ایرانی برای تیم ملی 
در جام جهانی تعیین کنند و این مصداق دخالت سیاســت 
در ورزش اســت، خاطرنشان کرد: راجع به این مسئله نظر 
خاصی نمی دهم. االن فدراســیون فوتبال ما درســت اداره 
می شــود؟ جواب مرا بدهید. کسی هست به مشکالت تیم 
ملی رسیدگی کند؟ موقعی که بدانیم تیم ملی فوتبال قطر 
در این گرما به اسپانیا می رود و اردو می زند، تیم ملی کشور 
ما در قطر اردو برگزار می کند، شــما جواب ســوالت را می 

گیری.
دایی ادامه داد: اینکه سیاســت در ورزش دخالتی ندارد 
را شــعار می دهیم وگرنه در تمام دوره ها چنین چیزی بوده 

است اما نشــنیدم که بگویند نمایندگان مجلس بخواهند 
ســرمربی تیم ملی را تعیین کنند. ما در یک برهه حساس 
هستیم. تیم ملی باید باعث خوشحالی و نشاط جامعه بشود 
و بایــد این فکر را بکنیم که تیم ملی اگر خدایی ناکرده در 

جام جهانی نتیجه نگیرد، چه اتفاقی می افتد.
وی بــا بیــان اینکه مشــکل تیم ملی فقــط مدیریت 
فدراســیون فوتبال نیســت، اظهار کرد: متأســفانه شعار 
می دهیم و به شــعار دادن عادت کرده ایم. همه حرف می 
زنیم ولی عمل نمی کنیم. مثــاًل مربی تیم ملی ما )دراگان 
اسکوچیچ( می گوید انگلیس را می بریم؛ این باعث می شود 
مردم هم فکر کنند می توانیم این تیم را شکســت بدهیم. 
این چیزها نیست. شما نگاه کنید؛ ما از چه گروهی به جام 

جهانی رسیدیم و با چه تیم هایی بازی کردیم.
سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: نمی توانیم 
خودمان را گول بزنیم. بازی های جام ملت های عرب نشان 
داد ما در چه گروهی بودیم. برزیل کره جنوبی را در خانه اش 
۵ - ۱ می برد ولی ما ۲ - صفر به کره باختیم. ژاپن که در آن 

یکی گروه انتخابی جام جهانی بود، یک بر صفر در پنالتی به 
برزیل باخت. شما باید خیلی چیزها را نگاه کنید. اینها را می 
گویم که مردم اینقدر امیدوار نباشــند و دچار توهم نشویم. 
نمی توانید انگلیس را با تیم ملی ما مقایسه کنید. حتی ولز 
و آمریکا را هم نمی توان مقایسه کرد. نتیجه گرفتن در جام 

جهانی با این گروه خیلی، خیلی سخت است.
وی درباره اینکه گفته می شــود به او پیشنهاد حضور در 
تیم ملی ایران برای جانشــینی دراگان اسکوچیچ داده شده 

است، خاطرنشان کرد: نه، چنین پیشنهادی نبوده است.
دایــی در پایان در واکنش به اینکــه می تواند با حضور 
در انتخابات فدراســیون فوتبال فرشته نجات فوتبال ایران 
بشود، گفت: من اگر بتوانم، فرشته نجات خانواده ام می شوم. 
فدراسیون فوتبال جایگاه من نیست. اگر می خواستم رئیس 
فدراســیون بشــوم، خیلی وقت پیش وزیــر ورزش ایران 
می شــدم! چند بار به من پیشنهاد دادند که قبول نکردم و 
قبول نمی کنم. جایگاه اجتماعی و بین مردم بودن را با هزار 

تا از این پست و مقام ها عوض نمی کنم.

رسانه استرالیایی در گزارشی به بررسی ستاره های اصلی 
تیم های حاضر در جام جهانــی پرداخت. به گزارش فارس، 
ســایت Wide world of Sports در گزارشــی جالب 
به بررســی بهترین ســتاره ۳۲ تیم حاضــر در جام جهانی 
پرداخت. این رســانه اســترالیایی برای تیم ملی کشورمان 
، مهدی طارمی را بهترین ســتاره دانســت و در خصوص او 
نوشت: دوران موفقیت طارمی در اروپا به چندین سال قبل 

بازمی گردد. 
 زمانی که به ریوآوه منتقل شــد. او نمایشی عالی داشت 
و سپس توانست به قهرمان پورتو منتقل شود.او در پورتو به 
ســتاره آنها در لیگ داخلی و اروپایی نام گرفت و همچنین 
توانست در تیم ملی ایران نیز درخشان ظاهر شود. این سایت 
در خصوص ستاره های هم گروهی تیم ملی ایران نیز صحبت 
کــرد. برای تیم ملی انگلیس هری کین، برای ولز گرت بیل 
و برای آمریکا کریســتین پولیسیچ را ســتاره اصلی نامید.

ستاره های دیگر تیم ها به شرح زیر است:
A گروه

قطر: اکرف عفیف

سنگال: سادیو مانه
هلند: ویرجیل فان دایک

اکوادور: مویزز کایسدو
C گروه

آرژانتین: لئو مسی
مکزیک: رائول خیمنز

عربستان سعودی: سالم الدوسری
لهستان: رابرت لواندوفسکی

D گروه
فرانسه: کیلیان امباپه

استرالیا: آیدن هروستیچ
دانمارک: کسپر اشمایکل
تونس: حنبعل المجبری

E گروه
اسپانیا: پدری

کاستاریکا: کیلور ناواس
آلمان: یوشوا کیمیش

ژاپن: دایچی کامادا

F گروه
بلژیک: کوین دی بروینه

کانادا: آلفونسو دیویس
کرواسی: لوکا مودریچ

مراکش: اشرف حکیمی
G گروه

برزیل: نیمار

صربستان: الکساندر میتروویچ
کامرون: آندره آنگویسا
سوئیس: گرانیت ژاکا

H گروه
پرتغال: کریستیانو رونالدو

غنا: توماس پارتی کره جنوبی: سون هئونگ مین
اروگوئه: داروین نونز

صادرات بازیکن و واردات مربی!

پرتغال بزرگ ترین شریک فوتبالی ایران

علی دایی:

 خودم نخواستم وزیر ورزش شوم

32 ستاره از 32 ملت در 2022 قطر

طارمی ستاره اصلی ایران در جام جهانی

محمد محبی به پرتغال بر گشــت تا در شروع تمرینات 
سانتاکالرا یکی از بازیکنان حاضر در اردوی آماده سازی این 

تیم باشد. به گزارش »ورزش سه«، باشگاه های استقالل – 
پرســپولیس – گل گهر – سپاهان و فوالد برای خرید این 

بازیکن به باشگاه سانتاکالرا نامه زده اند یعنی تیم های اول و 
تا پنجم فصل گذشته و در این بین گفته می شود استقالل – 
گل گهر و سپاهان پروسه جذب این بازیکن را جدی تر از دو 
باشگاه پرسپولیس و فوالد دنبال می کنند اما محمد محبی 
با هیچ یک از این باشگاه ها نشست نداشت به این خاطر که 
دو فصل دیگر با باشگاه پرتغالی قرارداد دارد و حضور وی در 

یکی از این تیم ها باید با نظر باشگاه پرتغالی باشد.
محمد محبی فصل گذشــته ۳ گل برای تیم سانتاکالرا 
به ثمر رســاند کــه مهمترین آن در برابر بنفیــکا بود. او با 
درخواست باشگاه اتحاد کلبا برای حضور در جمع شاگردان 
فرهاد مجیدی هم مواجه شــد. بازگشت محمد محبی به 
پرتغال بــه معنی عدم جدایی قطعی او از تیم ســانتاکالرا 
نیست. ممکن اســت در روزهای آتی این باشگاه با دریافت 
بررسی پیشــنهادات مالی باشگاه های ایرانی و اتحاد کلبا با 
حضور محمد محبی در یکی از این تیم ها موافقت کند. البته 
این جابجایی در صورتی خواهد بود که بازیکن ایرانی هم به 
حضور در یکی از تیم های خواهان روی خوش نشان دهد در 
غیر اینصورت می تواند به حضورش در سانتاکالرا ادامه دهد.
او در تعطیالت زمســتانی هم بادرخواســت باشگاه های 

ایرانی برای حضور در ترکیــب آنها حتی به عنوان بازیکن 
قرضی مواجه شــد اما رییس باشگاه ســانتاکالرا گفته بود 
ترجیح می دهد برای فروش محمد محبی به یکی از تیم های 
مطرح پرتغالی چون پورتو و اسپورتینگ برنامه ریزی کند. 
او در یکی از بندهای قرارداد محمد محبی فسخ قرارداد این 
بازیکن را ۳ میلیون یورو تعیین کرده اســت که بعید است 
باشگاه های ایرانی قادر به پرداخت چنین پولی باشند و اگر 
باشگاه سانتاکالرا تصمیم به فروش محمد محبی به یکی از 
تیم های ایرانی یا اتحاد کلبا بگیرد می بایست درخواست مالی 

خود را کاهش دهد.
به هــر صورت مذاکرات باشــگاه های ایرانی با باشــگاه 
ســانتاکالرا برای در اختیار گرفتن محمد محبی ادامه دارد. 
در این بین گفته می شــود باشگاه استقالل برای در اختیار 
گرفتن این بازیکن حاضر شــده اســت ۵۰۰ هزار دالر به 
پرتغالی ها پرداخت کند. جالب اینکه باشگاه سپاهان فصل 
گذشته محمد محبی را با شهریار مغانلو معاوضه کرد اما این 
فصل عالقمند اســت بار دیگر این بازیکن را به ترکیب تیم 
برگرداند و حاضر به پرداخت بخشی از مبلغ رضایتنامه این 

بازیکن شده است.

باشگاه پرتغالی در انتظار باالترین پیشنهاد

مورد عالقه ترین بازیکن، ایران را ترک کرد!


