
گروه ورزشی- علی دایی در 
فهرست بازیکنانی قرار گرفت که در 
رده ملی نســبت به دوران باشگاهی 

عملکرد بسیار بهتری داشت. 
فوتبــال در رده ملی و برای تیم 
ملی نسبت به بازی در باشگاه کامال 

متفاوت است. 
بازی در تیم ملی به ســبب این 
که همه بازیکنان برای یک کشــور 
هســتند، شــباهت کیفی بیش تری 
نســبت به فوتبال باشگاهی دارد که 
در آن بازیکنان از کشورهای مختلف 

هستند. 
شاید یکی از عجیب ترین چیزها 

در فوتبال، دیدن بازیکنی باشد که به 
طور مکرر در تیم ملی ستاره می شود، 
اما زمانی که فوتبال باشگاهی دوباره 
شروع می شــود دچار افت می شود 
و چنیــن بازیکنانی در تیم های ملی 
کشورشان عملکرد بهتری نسبت به 

دوران باشگاهی داشتند. 
بازیکنانــی کــه در تیــم ملی 
عملکرد بهتری نســبت بــه دوران 

بازی خود داشتند:
میرسالو کلوزه )آلمان(

آندره اسونسون )سوئد(
پودولســکی  لــوکاس 

)آلمان(

علی دایی )ایران(
بازیکنــی که ســال ها رکورد 
بیش تریــن گل ملــی را در اختیار 
داشــت تا این که کریستیانو رونالدو 
توانست این رکورد را بشکند و مال 

خود کند. 
دایــی بین ســال های ۱۹۹۳ تا 
۲۰۰۶، ۱۰۹ گل بــرای ایران به ثمر 

رساند.
دوران باشــگاهی او در آســیا 
شروع شد، اما پس از انتقال به آلمان 
در ســال ۱۹۹۷ با آرمینیا بیله فیلد و 
سپس بایرن مونیخ بالفاصله در سطح 

باالتری با مشکل مواجه شد. 
دایی تا ســال ۲۰۰۲ در امارات 
بود و دیگر در اروپا سروصدا نکرد. 
شــگفت آور است که او در رده 
ملی نسبت به دوران باشگاهی چقدر 

بازیکن متفاوتی بود.
آجلــوس چاریســتیاس 

)یونان(
کیسوکه هوندا )ژاپن(

خوان کاپدویا )اسپانیا(
ادواردو وارگاس )شیلی(

رابسون کانو )ولز(
آساموا ژیان )غنا(

سرخیو رومرو )آرژانتین(

علی دایی و ۱۰ فوتبالیستی که در تیم ملی
 بهتر از باشگاه بودند
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گروه ورزشــی-  تیم ملی فوتبال ایران که خود 
را برای حضور در کانادا آماده می کند با تغییراتی راهی 
این ســفر خواهد شــد که مهمترین آن حذف مربی 
پرســپولیس و حضور احتمالی دوســت قدیمی وی 

خواهد بود.
تیــم ملی فوتبال ایــران در حالی برای برگزاری 
بازی دوســتانه با تیم ملی کانــادا در بامداد ۱۶ خرداد 
ماه برنامه ریزی می کند که طبق اعالم فدراسیون کانادا 
۵۰ نفر می توانند مسافر ونکوور برای این بازی باشند.

فدراسیون فوتبال ایران نیز لیست اسامی افرادی را 
که می توانند 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

فدراســیون فوتبال ایران در حالی برای دریافت 
روادیــد کاروان تیــم ملی ایران به ســفارت کانادا در 
اســتانبول ترکیه نامه نگاری کرده است که در لیست 

اعالم شده خبری از اسم کریم باقری نیست.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران به همراه 
مســئوالن اجرایی فدراسیون فوتبال با توجه به صعود 
تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ با حضور همزمان کریم 
باقری در پرسپولیس و تیم ملی مخالفت کرده اند. از این 
رو اسم کریم باقری از جمع دستیاران اسکوچیچ خارج 
شــده اســت و او به طور قطع در سفر به کانادا همراه 

ملی پوشان نخواهد بود.
خداداد مربی جدید تیم ملی؟

از ســوی دیگر میرشــاد ماجدی سرپرســت 
فدراسیون فوتبال با نظر مثبت کادر اجرایی و فنی تیم 
ملی ایران با حضــور 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 هیأت رئیسه در سفر بزرگ
بهرام رضائیان عضو هیأت رئیســه فدراســیون 
فوتبال مســافر قطعی ســفر به کانادا است. همچنین 
میرشــاد ماجدی سرپرست فدراســیون نیز احتمال 
می رود در جمع مسافران باشد اما هنوز هیچ چیز قطعی 
نشده است. فدراسیون کانادا در قرارداد خود خواستار 
حضور باالترین مقام فدراســیون برای امکان توسعه 
همکاری شده است. از این رو ماجدی احتمال می رود 

در سفر به کانادا همراه ملی پوشان باشد.
۵۰ نفر نه کمتر نه بیشتر

کاروان تیم ملی ایران نوروز ۱۴۰۱ آخرین ســفر 
برون مرزی خود به کشور کره جنوبی را با ۵۹ نفر انجام 
داد تا با کمترین تعداد نفرات برای این سفر چمدان های 

خود را ببندند. با این حال سفر به کانادا باز هم با تعداد 
کمتری مسافر همراه خواهد بود. فدراسیون کانادا تنها 
برای ۵۰ نفر حاضر اســت روادید ورود به خاک این 
کشور را صادر کند که در بین آنها با توجه به اهمیت سفر 
و حاشــیه های احتمالی تعدادی از نیروهای حراست 
فدراســیون 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 
اســت که قصد ورود به خاک این کشــور را دارند. از 
این رو فدراســیون فوتبال مینی کمپی را برای سفر به 
اســتانبول برنامه ریزی کرده است تا اسکوچیچ بتواند 

شاگردان خود را سه جلسه در استانبول تمرین دهد.
نامه شــفاف فدراسیون فوتبال ایران به 

کانادا
فدراســیون فوتبال ایران در دو مرحله با همتای 
کانادایی خود در خصوص بروز برخی حاشیه های غیر 
ورزشــی 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 فدراســیون فوتبال ایران با 
توجه به بندهای مندرج در قرارداد خواســتار جدیت 
عوامل اجرایی فدراســیون میزبان در برگزاری بازی با 

فضایی کاماًل ورزشی شده اند. 
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، کشــور 
میزبان تعهد کامل داده اســت که اجازه هیچ گونه رفتار 
سیاسی به صورت رسمی و برنامه ریزی شده را نخواهد 
داد. با این حال فدراســیون فوتبال ایران منتظر پاســخ 
رسمی همتای خود اســت 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 اســت 
و ضمانــت کامل برای برگزاری ایــن دیدار را بدون 

دخالت های سیاسی خواهد داد.
تشکر در نامه دوم

نامه دوم فدراســیون ایران به کانادا شامل تشکر 
از پاسخ این فدراســیون و همچنین اشاره به میزبانی 
این کشــور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ دارد. در 
بخشــی 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 
کــه یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال خواهد 

بود، نمی رفت.
فسخ با شرایط خیلی خاص

در قرارداد امضا شده بین فدراسیون های فوتبال 
ایران و کانادا تنها در صورتیکه اتفاقات غیر قابل پیش 
بینــی و »فورس ماژور« رقم بخورد بازی دو تیم بدون 
هیچ گونه پرداخت غرامتی لغو می شــود در غیر این 
صورت هر طرف به تعهدات خود عمل نکند محکوم 
به پرداخت غرامت می شود. البته مبلغ غرامت در قرارداد 
به صراحت تعیین نشده است چرا که میزان غرامت به 

مقدار خسارت هر طرف بستگی خواهد داشت.

کار سخت شهرخودرو؛

نقش استقالل و پرسپولیس
 در معادالت سقوط های

 لیگ برتر
با شکست همزمان سه تیم انتهای جدول در هفته بیست و هشتم لیگ برتر، سقوط هیچ تیمی به لیگ دسته اول 

قطعی نشد تا ادامه این رقابت جذاب به دو هفته پایانی بکشد.

طارمی الماسی در قلب اروپا

خداداد عزیزی جانشین کریم باقری!

گروه ورزشی- در هفته بیست 
و هشتم رقابتهای لیگ برتر هر ۳ تیم 
انتهــای جدول که خطر ســقوط به 
لیگ یک تهدیدشان می کند پذیرای 
شکســت شــدند تا این ۳ شکست 
همزمان باعث شود سقوط هیچیک 
از آنهــا قطعی نشــده و این رقابت 
جذاب و البته خطرناک جهت بقا در 

لیگ برتر به دو هفته پایانی کشــیده 
شود.

در هفته بیســت و هشــتم ابتدا 
این تیم شهرخودرو مشهد بود که در 
اصفهــان با ۳ پل مغلوب تیم آماده و 

پر انگیزه سپاهان شد. 
سپاهانی که به دنبال گرفتن رتبه 
دوم جدول از پرســپولیس بودند، با 

انگیــزه و با تمام قــوا در این میدان 
به میدان رفتند و توانســتند قاطعانه 
تیم انتهای جدولی شــهرخودرو را 
در خانه شکســت دهند تا موقتاً و تا 
زمان مشخص شــدن تکلیف بازی 
پرســپولیس-تراکتور جای ســرخ 
پوشــان تهران در رده دوم جدول را 

اشغال نمایند.

فجر سپاسی دیگر تیم در معرض 
ســقوط به لیگ یک نیز در خانه خود 
با یک گل مغلوب ذوب آهن شــد تا 
شــرایط این تیم نیز همچنان بحرانی 
باقی بماند و ســرانجام نفت مسجد 
ســلیمان در دیداری خارج از خانه با 
۲ گل مغلــوب تیم با انگیزه و مدعی 
گل گهر ســیرجان شد تا این تیم هم 
بــه طور کامل از خطر ســقوط فرار 

نکرده باشد.
در هفتــه بیســت و نهــم این 
رقابتهای تیم شهرخودرو که بیشترین 
خطر ســقوط متوجه آن اســت، در 
دیداری خارج از خانه باید به مصاف 
پرسپولیس برود که این آخرین امید 
برای شــاگردان داود ســید عباسی 

جهت بقا می باشد.
شــاگردان سید عباسی برای بقا 
نه تنها ناچار به پیروزی در این بازی 
هستند، بلکه باید امیدوار به شکست 
نفت مسجد ســلیمان مقابل صنعت 

نفت آبادان هم باشند. 
ایــن در حالی اســت که نفت 
مسجد سلیمان در صورت پیروزی در 

این دیدار خانگی شانس زیادی برای 
بقا پیدا می کند و سقوط شهرخودرو 
به لیــگ یک با هر نتیجــه ای مقابل 

پرسپولیس قطعی می شود. 
فجر سپاسی هم در هفته بیست 
و نهم میهمان تراکتور اســت و آنها 
 هــم برای بقا کار ســاده ای پیش رو 

ندارند. 
سپاســی ها نه تنهــا محکوم به 
پیروزی در این بــازی و حتی بازی 
پایانی هستند، بلکه باید امیدوار باشند 
نفت مسجد سلیمان هم امتیازاتی از 
دست بدهد تا آنها سهمیه لیگ برتری 

خود را حفظ کنند.
برنامــه بازی های باقی مانده از 
لیگ برتر حاکی اســت شهرخودرو 
و نفت مســجد سلیمان در هفته های 
پایانی باید با اســتقالل و پرسپولیس 
دیدار کنند که این نشــان دهنده تأثیر 
ســرخابی های تهــران در معادالت 

پایین جدول است.
برنامــه بازی هــای باقی 
مانده ۳ تیمی کــه چهره ۲ تیم 
ســقوط کننــده از بیــن آنها 

مشخص می شود؛
هفته بیســت نهم، سه شنبه ۳ 

خرداد ساعت ۲۰
پرسپولیس - شهر خودرو

نفت مســجد سلیمان - صنعت 
نفت

تراکتور - فجر سپاسی
هفته ســی ام، یکشنبه ۸ خرداد 

ساعت ۲۰
شهرخودرو - فوالد

استقالل - نفت مسجد سلیمان
فجر سپاسی - پرسپولیس

گروه ورزشی-  لژیونر 
فصل  کشــورمان  فوتبــال 
درخشــانی را در تیم پورتو 
و لیــگ قهرمانان اروپا 

سپری کرد.
طارمی،  مهــدی 
فوتبــال  لژیونــر 
کشــورمان عملکرد فوق 
العــاده ای در تیم پورتو 
پرتغال داشــته و او در 
ســی امیــن قهرمانی 
ایــن تیم  در لیگ برتر 
پرتغال نقش پررنگی 

ایفا کرده است.
موفقیت هــای 
همین  بــه  طارمی 
نشــده  ختم  جا 
اســت و او  بــا 
در  زده  گل   ۲۱
۲۳۴۳ دقیقــه در 
چهاردهــم  رده 
برترین گلزنان لیگ های معتبر اروپا 

قرار گرفت. 
اگرچه طارمــی در پایان فصل 
نتوانست عنوان "سلطان پاس گل" 
لیــگ پرتغال را به دســت آورد، اما 
براساس تجزیه و تحلیل های سایت 
گل پوینــت، این بازیکن با ۱۲ پاس 
گل و امتیاز ۱۰.۲ صدرنشین "پاس 

گل مورد انتظار" قرار گرفت.
عــالوه بــر ایــن، گل قیچی 
برگــردان طارمی برابر تیم چلســی 
در بیــن ۳ نامزد جایزه پوشــکاش 
قــرار گرفت، امــا طارمی در رقابت 
با ۲ فوتبالیســت دیگر نتوانست این 
جایزه را کســب کند و المال موفق به 

کسب این جایزه شد.
در  طارمــی  مهــدی  شــاید 
روز هایی که در بوشهر در زمین های 
خاکی فوتبال بازی می کرد، تصورش 
را نمی کــرد که روزی از بهترین های 

فوتبال اروپا شود.
طارمی کــه با ســفارش چند 
نفــر به علی دایی راهی تهران شــد 
از کوچکترین فرصت ها بیشــترین 
بهره ها را برد تــا خودش را پیش تر 

از گذشته مطرح کند. 
علی دایی بــا انتخاب و میدان 
دادن به این جوان بوشــهری ســهم 
بسزایی در پیشــرفت او داشت چرا 
که آن روز ها کســی جرات نمی کرد 
به جوانان گمنامی مثل طارمی میدان 
بدهد، اما همه عوامل دست به دست 
هم دادند تــا طارمی پله ها را چند تا 

یکی طی کند.
موفقیت در پرسپولیس و آقای 
گلی در فوتبال ایران چشــم ها را به 
سمت طارمی  خیره کرد تا این جوان 

جویای نام راهی الغرافه قطر شود و از 
آنجا به ریوآوه پرتغال رفت.

طارمــی آن قدر خــوب بود و 
پیشــرفت کرد تــا تیم های صاحب 
نام برای به خدمت گرفتن او به خط 
شــدند و قرعه خوش شانسی به نام 
پورتــو افتاد که طارمــی در این تیم 

بدرخشد. 
مســئوالن این تیــم پرتغالی  به 
استعداد جوان ایرانی پی بردند  و آن 
قدر به او میــدان دادند تا اروپایی ها 

این بازیکن را بشناسند.
از  یکــی  در  گل   ۲۴ زدن 
ســخت ترین لیگ هــای اروپا کار 
راحتی نیست، اما نبوغ ایرانی و همت 
باالی مهدی از او بازیکنی ساخت که 
گل زدن برای او آسان ترین کار باشد. 
طارمی در تیم های قبلی خود به 
عنوان مهاجم نوک فقط وظیفه گلزنی 
داشت، اما استفاده از نبوغ این بازیکن 
از سوی کادر فنی پورتو باعث شد که 
او عالوه بــر گلزنی در پاس گل هم 

موفق باشد.
آمادگــی  خــوب طارمی نوید 
روز های خوب برای  تیم ملی فوتبال 

در جام جهانی را می دهد. 
عالوه بر این، طارمی با شکستن 
رکورد ها و کنار گذاشــتن مســائل 
حاشــیه ای به بازیکنی تبدیل شــده 

که باشــگاه های طراز اول دنیا برای  
جذب او به صف شدند.

شــک نداریم کــه در آینده ای 
نزدیــک طارمی در یکی از لیگ های 
معتبــر دنیــا و بهترین باشــگاه ها 

هنرنمایی خواهد کرد.
هومن افاضلی کارشناس فوتبال 
کشورمان درباره عملکرد طارمی در 
لیگ پرتغال گفت: آمار ها و رکورد ها 
دروغ نمی گویند و آن ها نشان دهنده 
کیفیت باالی بــازی  مهدی طارمی 

دارد. 
پورتو یکــی از تیم های بزرگ 
اروپا اســت و طارمی در آن ســطح 

توانسته بدرخشد.
طارمی به بلوغ فکری و جسمی 
در پورتو رســیده است و در بهترین 

شرایط فوتبالی خود قرار دارد.
افاضلــی گفت: طارمی با توجه 
به شرایط ســنی اش در صورتی که 
پیشــنهادی از تیــم بزرگی دریافت 

کرده، بهتر است از پورتو برود.
کارشناس فوتبال گفت: شرایط 
تیم ملی فوتبــال با پورتو فرق دارد. 
جــام جهانی را پیــش رو داریم و ۳ 
تیــم حاضر در گروه B  جزو بهترین 
تیم های فوتبال هســتند و طارمی در 
این رقابت ها کار سختی دارد تا بتواند 

کیفیت بازی خود را ارائه بدهد.
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