
گروه ورزشــی- کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ممکن است روزهای 
پایانی خود را در جمع سرخپوشان تجربه کند.

تیم فوتبال پرسپولیس را امسال می توان ناکام ترین تیم این فصل دانست 
چرا که در کمتر از ســه ماه این تیم ابتدا ســوپرجام را از دست داد. سپس در 
جام حذفی مقابل آلومینیوم اراک شکست خورد تا از جام حذفی کنار برود و 

پس از آن هم با قبول شکست برابر سپاهان شانس 
قهرمانی در لیگ برتر را از دست بدهد.

این در حالی بود که سید جالل حسینی از 
زمان حضورش در پرسپولیس هر سال به عنوان 

کاپیتان تیم حداقل یک جام را با دســتانش لمس 
می کرد اما امسال فصل خوبی را سپری نکرد.
حســینی نیز یکی از نفراتی است که 
قراردادش در پایــان فصل به اتمام خواهد 
رســید و این فصل را می توان آخرین فصل 
حضور او در پرســپولیس دانست اما او هنوز 
تصمیــم نگرفته که دوران بازی گری اش را به 

اتمام برساند یا خیر.
کاپیتــان پرســپولیس در صورتی که 
قصــد خداحافظی از دنیــای فوتبال را 
داشــته باشــد به کادر فنی سرخپوشان 

اضافه می شــود و در صورتی هم که قصد 
داشــته باشد به دوران بازی گری اش ادامه دهد 
به احتمال زیاد به ملوان که لیگ برتری خواهد 

شد خواهد پیوست.
در نهایــت هنوز دو بازی دیگر تا پایان 
فصل باقی مانده است و تمام تمرکز کاپیتان 
پرسپولیس روی دو بازی باقی مانده خواهد 

بود.

روزهای آخر سیدجالل در پرسپولیس؛ 
کاپیتان در کادر فنی یا ادامه دوران بازیگری
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گروه ورزشی-  کاپیتان سابق تیم ملی والیبال 
کشورمان به دراماتیک ترین روش ممکن از دنیای 

بازی های ملی خداحافظی کرد.
 سعید معروف، ستاره سال های اخیر تیم ملی 
والیبال کشورمان باالخره بعد از ۲۰ سال فعالیت با 
پیراهن های تیم ملــی تصمیم به جدایی از والیبال 
ملی گرفت و برای همیشــه به شکلی تراژدیک با 
جام قهرمانی خداحافظی کــرد. معروف از ۲دهه 
گذشته تا کنون تجربه پوشیدن پیراهن های زیر ۱۹ 
ســال، زیر ۲۱ ســال و تیم ملی بزگساالن را داشته 

است.
کاپیتان ســابق تیم ملی والیبال باشگاه را از تیم 
والیبال مقاومت ارومیه آغاز کرد. سپس به تیم های 
پگاه، صنام، اســتقالل گنبد، سایپا، داماش، کاله و 

شهرداری ارومیه و متین ورامین رفت. 
معروف ســال ۲۰۱۴ با رقم یک میلیون یورو 
لژیونر شــد. باشــگاهی که او را تبدیل به هفتمین 
بازیکن پر درآمد والیبال جهان در سال ۱۵–۲۰۱۴ 

کرد.
سپس به سری آ  والیبال ایتالیا رفت و ۲ فصل 
 پرفراز و نشــیب با تیم »اما ویالس ســیه نا« تجربه 

کرد. 
بهترین پاسور تاریخ تیم ملی والیبال کشورمان 
جهــان گردی اش را ادامــه داد و راهی تیم بایک 
موتور پکن شــد و همراه این تیم بدون شکســت 
قهرمان شــد و عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ 
را از آن خود کرد. حاال هم در والیبال ترکیه اســت 
و مشــغول فعالیت با این تیم در عرصه باشــگاهی 

است.
شکسته شدن شیشــه دل معروف در 

غروب توکیو
ســعید معروف پس از ناکام ماندن تیم ملی در 
رقابت های المپیک توکیو در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 
ســرانجام بعد از ۲ دهه تصمیــم به خداحافظی با 

پیراهن والیبال ایران گرفت. 
کمتر از یکســال صبر کرد تا در سالن ۱۲ هزار 
نفری آزادی پس از قهرمانی با تیم پیکان در سالنی 
پر از تماشاگر در فینال رقابت های جام باشگاه های 

آسیا تصمیم به گفتن کلمه خداحافظ بگیرد.
ســعید معروف بعــد از خداحافظی اش در 
نشستی خبری درباره آینده والیبال اش گفت:بحث 
خداحافظــی از تیم ملی بود کــه من خداحافظی 
کردم و در صفحه اینســتاگرامی ام هــم گفتم، اما 
 معنایش خداحافظــی از والیبــال و والیبال ایران 

نیست. 
من فقط و فقط اعالم کردم که تصمیمی از قبل 

گرفته ام و از والیبال ملی خداحافظی کردم و این که 
بخواهم تا ۴۵ ســالگی هم بازی کنم، می تواند در 
هر کجای دنیا باشد و ایران هم جزوی از آن است.
ناراحتی ام از این بود که می خواســتند 

برای من تصمیم بگیرند
معروف ادامه داد:نگاه همه به نسل جدید است 
که بعد از این نســل قدیمی می خواهد فعالیت کند؛ 
شــاید در بخشی از صحبت هایم قبال شرایط نبوده 
که بگویم، اما ناراحتی ام از این بود که در این داستان 
صحبت هایی شــد که دیگران می خواستند برای ما 
تصمیم بگیرند در شــرایطی که من تصمیم خودم 

را گرفته بودم.
 درخواســت کنند باز میگردم، اما نسل 

بعد به من نیاز ندارد
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال افزود: بحث نیاز 
ملی فرق دارد، یک زمانی شما می گویید که به یک 
بازیکن نیاز داریم و قطعا باید بیاید، آن زمان سعید 
معروفی که ۱۹ ســال بازی کــرده، قطعا برای آن 

یکسال هم می آید. 

این گونه نیســتم که بگویم نه بازی نمی کنم، 
اما خودم شــرایط را می دانم کــه بازیکنان خوبی 
هســتند و می دانم که نســل جدیــدی که می آیند 
خیلی بهتر از نسل های قبلی نتیجه خواهند گرفت. 
قطعا دوره های بعدی دیگر نیاز به ســعید معروف 

نخواهد بود.
تــا وقتی مغز و بدنم جواب بدهد بازی 

می کنم
برترین پاســور والیبال آســیا بیان کرد:واقعا 
محدودیتی نگذاشــتم که بخواهــم بگویم در این 
سن می خواهم از باشگاهی خداحافظی کنم و وارد 
عرصه مربیگری شوم؛ آن داستانی هم که در آمریکا 

رخ داد برای این بود که دو ســال شرایط کرونا بود 
و من هم از والیبال نمی توانم دور باشــم و باید در 
زمینه های مختلف چه در زمین مســابقه و چه در 

مربیگری و دیگر بخش های والیبال فعال باشم. 
هدف خاصی برای مربیگری در چند ســال 
آینده ندارم و تا جایی که بدن و مغزم جواب بدهد، 

بازی خواهم کرد. 
حتــی اگر بخواهم مربی شــوم، شــاید بقیه 
پیشــنهاد هایی به من ندهند که دوباره بخواهم در 

زمینه مربیگری فعالیت کنم. 
باید چند ســال بایســتیم تا آن زمان که بازی 
من تمام شــود و آن زمان باید دید آیا شرایط برای 
مربی شــدن من وجود دارد یا خیر. قلباً عالقه دارم 

که این اتفاق بیفتد.
طلوع دوباره معروف در غرب

اما به نظر میرسد با توجه به این صحبت های 
سعید معروف و ویدئویی که از او در حین برگزاری 
کالس آموزشــی اش در ایاالت متحــده آمریکا 
منتشر شده اســت، کاپیتان سابق به دنبال فعالیت 
در دنیای آموزش آکادمیک والیبال اســت، 
 نه سرمربیگری و پوشیدن دوباره پیراهن 

تیم ملی.

2 قدم تا ِمسی شدن کفش طالی فوتبال ایران؛

»گادوین« وارث »عرفان« 
می شود؟

فقط یک اتفاق عجیب ممکن است باعث شود گادوین منشا در ۲ هفته باقیمانده نتواند عنوان اقای گلی را به دست بیاورد؛ 
او بعد از عرفان اولروم، دومین نیجریه ای تاریخ فوتبال ایران خواهد شد که در پایان فصل، صدرنشین جدول گلزنان می شود.

فرصت طالیی که تیم ملی از دست داد؛۱۶ روز و تنها یک بازی تدارکاتی!

فجرسپاسی آسانسوری به لیگ یک برمی گردد؟

از خداحافظی تلخ معروف در شرق تا طلوعی دوباره در غرب

گروه ورزشــی- فقط ۲ هفته 
تــا پایان بیســت و یکمیــن دوره 
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال 
ایــران باقیمانده و به جز مشــخص 
شــدن تکلیف قهرمانــی، عالمت 
ســوال های قابل توجهی وجود دارد 
 که پاســخی بــرای آنها پیدا نشــده 

است. 
یکــی از عالمــت ســوال ها 
مشخص شدن "آقای گل" این فصل 

از مسابقات است.
گادوین منشــا با گلــی که در 
هفته بیســت و هشتم از روی ضربه 
ایستگاهی به صنعت نفت آبادان زد، 
تعداد گل هــای این فصل خود را به 
عدد ۱۴ رســاند و فاصله اش را با نفر 
دوم به عدد چهار رســاند تا شانسش 
برای کسب عنوان آقای گلی بیش از 

پیش شود.
این مهاجم نیجریه ای و ۳۲ ساله 

۲ بــار دیگر با پیراهن تیم های پیکان 
و گل گهر برای رسیدن به آقای گلی 
تالش کرده بود اما به موفقیت نرسیده 
بود تا اینکه حاال می تواند برای اولین 
بار صدرنشین جدول گلزنان شود و 
پس از عرفان اولروم به دومین بازیکن 
نیجریــه ای تاریخ لیــگ برتر تبدیل 
 شــود که به عنوان آقــای گلی نائل 

شده است.
منشــا هفت از ۱۴ گل خود در 

این فصــل را از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رســانده و عملکردش در قامت 
یــک آقای گل فوق العــاده نبوده اما 
نمایــش ضعیف دیگــر مهاجمان و 
فقر گلزنی در فوتبال ما باعث شــده 
 تــا او صدرنشــین جــدول گلزنان 

باشد. 
منشا ســابقه زدن ۱۵ و ۱۶ گل 
در یــک فصــل را هــم دارد اما در 
 هیچکدام از ایــن ۲ فصل آقای گل 

نشد.
کوین یامگا با ۱۰ گل از استقالل 
و شــهریار مغانلو به همراه لوسیانو 
پریــرا بــا ۹ گل در رده های بعدی 
جای گرفته اند. از بین چهار بازیکن 
صدر جدول گلزنان سه نفر خارجی 
هســتند و شهریار مغانلو، تنها ایرانِی 

حاضر در این جمع است.
پیــش از این شــاهد آقای گلی 
عرفان اولروم )ســال ۱۳۸۶ در لباس 
تیم ابومســلم و مشــترکا با مهدی 
رجب زاده(، عماد محمد رضا )سال 
۸۹ در لباس تیم ســپاهان(، لوسیانو 

پریرا )ســال ۱۳۹۴ درتیم تراکتور(، 
کی روش اســتنلی و شــیمبا )سال 
۱۳۹۸ با تیم های ســپاهان و فوالد(، 
شیخ دیاباته )سال ۱۳۹۹ در استقالل( 
در لیگ برتر بوده ایم و حاال گادوین 
منشــا می تواند به این لیست اضافه 

شود.
در ادامــه نگاهی به رکوردهایی 
کــه آقای گل ها به ثبت رســانده اند 

می پردازیم:
رضا عنایتی با ســه عنوان آقای 
گلی از این حیث رکورددار اســت. 
او یک بار با ابومســلم مشــهد و ۲ 
مرتبه با لباس اســتقالل به این عنوان 
نائل شده اســت. کریم انصاری فرد 
و مهــدی طارمــی نیز بــا ۲ عنوان 
 آقــای گلــی در رده بعــدی جای 

گرفته اند.
رضا عنایتی و مهدی طارمی تنها 
بازیکنانی هســتند که موفق به دفاع 
از عنوان آقای گلی شــده اند. مهاجم 
اســبق استقالل در سال های ۱۳۸۴ و 
۱۳۸۵ به این عنوان رســیده است و 

مهدی طارمی نیز در ســال های ۹۵ و 
۹۶ نفر اول گلزنان فوتبال ایران شد.

رضا نوروزی در ســال ۱۳۹۰ با 
لباس تیم فوالد فصلی درخشــان را 
پشت ســر گذاشت و ۲۴ گل به ثمر 

رساند. 
عددی که همچنان بیشــترین 
تعداد گلی اســت که یک بازیکن در 
یک فصل از لیگ برتر به ثمر رسانده 

است.
در ســوی مقابل ادموند بزیک 
اســت. مهاجــم اســبق تیــم ملی 
فوتبال ایران و باشــگاه های آرارات، 
پرسپولیس، سپاهان و ... در سال ۸۲ 
با لباس طالیی پوشان پرسپولیس ۱۲ 
گل زد و با همیــن تعداد گل عنوان 

اقای گلی را به دست آورد.
البتــه مســابقات در آن دوره با 
حضــور ۱۴ تیم برگزار می شــد. در 
سال های اخیرل کمترین آمار گلزنی 
بــرای کریم انصاری فــرد بود که در 
ســال ۱۳۹۳ با  ۱۳ گل به عنوان اقای 

گلی دست یافت.

بازیکنــان تیم فوتبال 
پرســپولیس تا به حال 
در ۲۱ دوره اخیــر پنج 
مرتبه عنوان آقای گلی 
را مال خــود کرده اند 
و بــا یــک اختالف 
نسبت به استقالل از 

این منظر صدرنشــین 
شــمار  بــه  برتــر   لیــگ 

می روند. 
حــاال در صــورت آقــای 
گلــی گادویــن منشــا، مــس 

رفســنجان به یازدهمین باشگاهی 
در تاریخ لیــگ برتر تبدیل خواهد 
شــد کــه نماینــده اش حداقل یک 
 بار آقای گل این مســابقات شــده 
است. فصل گذشته سجاد شهباززاده 
از تیم سپاهان با زدن ۲۰ گل آقای گل 
فوتبال ایران شد. ۲ فصل قبل نیز شیخ 
دیاباته از اســتقالل به این مقام نائل 
شــد تا آخرین بازیکن خارجی ای 
 باشــد که آقای گل فوتبال ایران شده 

است.

گروه ورزشــی-  با منتفی شدن 
بازی دوســتانه تیم ملی ایــران مقابل 
اکوادور و سنگال، تیم ملی فوتبال ایران 
در شرایط سختی برای آماده سازی جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر قرار گرفته است.
تیــم ملی فوتبــال ایــران برای 
برگزاری بازی های تدارکاتی قبل از جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر در وضعیت بحرانی 
قرار گرفته است. ایران در فیفادی ماه می 
و ژوئن که از ۹ خرداد آغاز می شود و ۲۴ 
خرداد به پایان می رسد تاکنون تنها یک 
مسابقه دوستانه را نهایی کرده است.بر 
اساس اعالم فدراسیون فوتبال، تیم ملی 
ایران روز ۱۶ خرداد در کانادا به مصاف 
تیم ملی این کشور می رود و به جز این 
بازی، هنوز مسابقه دیگری قطعی نشده 
است. پیش از این قرار بود ایران روز ۲۱ 
خرداد و بعد از رویارویی با کانادا، یک 

دیدار تدارکاتی دیگر را در همین کشور 
مقابل اکوادور برگزار کند. با این حال، 
انجام این مســابقه به دلیل مشــکالت 
 مختلــف از جمله پیدا نشــدن زمین 
بی نتیجه ماند. اولین نشانه های لغو بازی 
ایران و اکوادور توســط حمید استیلی 
مدیر تیــم ملی ایــران در روز جمعه 
پدیدار شد.  او در مصاحبه ای اعالم کرد 
کــه احتمال لغو این بازی وجود دارد و 
در نهایت همین اتفاق هم افتاد. استیلی 
البتــه در این مصاحبــه تاکید کرده بود 
که فدراســیون فوتبال با کمک وزارت 
خارجه در حال مذاکره با سنگال است 
تا این تیم را برای بازی دوستانه به تهران 
دعــوت کند. قرار بود ایــن بازی بعد 
از بازگشــت ایران از بــازی با کانادا در 
ورزشگاه آزادی برگزار بشود اما تقویم 
تیم ســنگال برای این فیفادی از قبل پر 

شده بود و ایران این بازی را هم نتوانست 
نهایی کند. این خبری اســت که بازهم 
توسط اســتیلی و در گفتگو با یکی از 
برنامه های شبکه »العالم« رسانه ای شد. 
به این ترتیب، می توان گفت شــرایط 
برای »دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم 
ملی ایران پیچیده تر از قبل شــده است.  
برگزاری بــازی با تیم هــای اروپایی 
ممکن نیست و دیگر کشورهای جهان 
هــم تا اندازه زیــادی تقویم بازی های 
 تدارکاتی خود را با مســابقات دیگر پر 
کرده اند. اگر این شــرایط پابرجا بماند، 
ایران یکی از بهترین فرصت های آماده 
ســازی در راه جام جهانی را که ۱۶ روز 
تعیین شده بود، از دست می دهد و تنها با 
انجام یک مسابقه با کانادا آن هم با انجام 
یک سفر طوالنی و خسته کننده، فیفادی 

اصلی خود را از دست می دهد.

شــاگردان  ورزشــی-  گروه 
سرآسیایی در تیم فوتبال فجرسپاسی 
برای باال بردن شانس بقا در لیگ برتر 
در هفته بیست وهشتم لیگ به مصاف 
ذوب آهن رفتند امــا نتیجه این بازی 
به ســود آن ها رقم نخورد. برخالف 
انتظــار، فجری ها در این بازی مقابل 
ذوب آهــن شکســت خوردند تا 
شانس خود را برای خروج از منطقه 

سقوط از دست بدهند.
آن ها در ابتدای فصل نتایج بدی 
را رقم نزدند و تا هفته پنجم دو پیروزی 
به دست آوردند ولی شاگردان کالنتری 
)سرمربی وقت فجر( اسیر مشکالت 
فراوانشان شدند. به اذعان کارشناسان، 
تیم علی اصغــر کالنتری روی زمین 
نمایش قابل قبولــی ارائه می کرد و به 
دلیل وضعیت بد زمین چمن حافظیه 

در خارج از خانه عملکرد مطلوب تری 
داشــت. هر دو برد فجری ها در لیگ 
بیســت و یکم در خارج از خانه رقم 

خورد که این مساله را اثبات می کند.
انتقاد مربیان مختلف لیگ برتری 
و تالش این باشگاه برای تغییر شرایط 
بی نتیجه ماند و نه ورزشــگاه حافظیه 
و نه ورزشــگاه پارس شــیراز شرایط 
مناسبی برای تنها تیم لیگ برتری شان 

ایجاد نکردند. فجــر در واقع تنها بود 
و با تمام مشــکالت مالی و ساختاری 
لیگ را ادامه داد. همین مساله باعث شد 
رونــد نزولی فجری ها ادامه پیدا کند و 

در نهایت کالنتری از کار برکنار شود.
مجتبی سرآسیایی نیز پس از روی 
کار آمدن نتوانست تغییری در شرایط 

تیم به وجود بیاورد. 
آن ها تا پایان هفته بیست وهشتم 

۱۵ شکســت را تجربه کردند و با ۱۷ 
امتیــاز در رده پانزدهم قرار دارند. هیچ 
چیز در این باشــگاه شرایط مساعدی 
ندارد و همه چیز دســت به دست هم 

داده تا این نتایج رقم بخورد.
بی تجربگی، ضعف در گلزنی و 
نداشتن امکانات کافی مهم ترین دالیل 

این نتایج هستند. 
آن هــا هنوز دو بــازی پیش رو 

دارند تــا بتواننــد ورق را برگردانند 
امــا صحبت های سرآســیایی پس از 
شکست مقابل ذوب آهن نشان می دهد 
که وضعیت این تیم مطلوب نیســت. 
باید منتظر ماند و دید که فجرسپاســی 
شــیراز در دو هفتــه پایانی نتایج را به 
سود خود برمی گرداند یا مانند بسیاری 
از تیم ها آسانسوری به لیگ دسته یک 

برمی گردد.
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