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بهروز رسایلی
روزنامهنگار

مهدوی کیا خودش را از فهرست گزینه های 
پرسپولیس خط زد؛ شاید با طعنه ای به یحیی

ایناواخرهمزمانباافتنتایجپرسپولیس،شایعات
زیادیدرموردبرکنارییحیــیگلمحمدیبه
گوشمیرسید.برخیمیگفتند)وهنوزمیگویند(
ممکناستیحییدرپایانفصلبههمکاریاش
باسرخپوشانپایانبدهد.دراینشرایططبیعتا
بازارگمانهزنیدرموردجانشــیناحتمالیاوهم
داغاســت.ازگزینههمیشــهجذابخارجیکه
بگذریم،بینمربیانایرانیپرتکرارتریناسمیکه
بهگوشمیرسید،مهدیمهدویکیابود.اسطوره
سرخهاهماکنونســرمربیتیمملیامیداستو
اینچندروزمدامگفتهمیشدممکناستضمن
فسخقراردادش،هدایتقرمزهارابرعهدهبگیرد.
مهدویکیاامادرتازهتریــنمصاحبهاشپیشاز
اردویعراق،بهصراحتاینشایعهراتکذیبکرد:
»ازبعضیخبرهاییکهمیشنومتعجبمیکنم.
منباتیمملیامیدقرارداددارمونســبتبهآن
متعهدهستم.آدمیهمنیستمکهکارمرانیمهتمام
رهاکنم.ضمنابهاینتیمخیلیامیدوارم.«بهاین
ترتیبسایهبزرگترینآلترناتیویحییازسراوکنار
رفت،البتهشایدباچاشنیطعنهایدردناکعلیه

خودگلمحمدی.

  برخالف یحیی
مهدویکیادرحالیازپایبندیخودبهتعهداتش
سخنگفتهکهیحییگلمحمدیطیهردونوبت
حضورشروینیمکتپرسپولیسایننکتهکلیدی
رانادیدهگرفت.اواوایللیگدوازدهمدرحالیکه
سرمربیصبایقمبود،قلبدردشرابهانهکرد،به
تهرانآمدودرپرسپولیسدســتیارمانوئلژوزه
شد.بعدازمدتیهمدرمیانهبدگمانیهایمربی
پرتغالینســبتبهگلمحمدی،رویانیانژوزهرا
اخراجکردوخودیحییرابهجایشنشاند.بهاین
ترتیبگلمحمدینیمفصــلدوملیگدوازدهم
هدایتقرمزهــارابرعهدهداشــتواینتیمراتا
فینالجامحذفیپیشبرد،هرچندشکســتدر
بازینهاییومخصوصاتراژدیخداحافظیغریبانه
مهدویکیا،تیرخالصرابهنخستیندورهحضور
یحییدرپرسپولیسزد.گلمحمدیدرنوبتدوم
همبههمینشکلبهنیمکتپرسپولیسرسید.او
نیمفصلاوللیگنوزدهمسرمربیپدیدهمشهد
بود،امادرپیاجرایپروژهعبورازگابریلکالدرون
ازسویمحمدحسنانصاریفرد،یحییهمطی
یکانتقــالجنجالیبهپرســپولیسآمد.صدور
رضایتنامهاوازطرفباشگاهمشهدییکفرایند
بسیارپردردسربودوجالباینجاستکههنوزهم
هزینهاشپرداختنشدهاست.بنابراینشایدبتوان
جملهمهدویکیادرموردپایبندیبهتعهدشدر
قبالتیمامیدراکنایهایخواستهیاناخواستهبه

سرمربیفعلیسرخپوشاندانست.

  تا لیگ 24 خارج از دسترس
درصورتیکهمهدویکیابهآنچهگفتهعملکند
واتفاقخاصــیهمبرایشرخندهــد،اینمربی
احتماالتاشروعلیگبیستوچهارمدردسترس
پرسپولیسیهانخواهدبود.برخالفتصوربرخیها،
مسابقاتیکهتاچندروزدیگردرازبکستانبرگزار
میشــود،هیچربطیبهالمپیکنــداردوصرفا
یکدورهبازیقارهایاست.مســابقاتانتخابی
جامملتهایآسیازیر23ســالقراراستپاییز
همینامسالبرگزارشود.انتظارمیرودتیمملی
ازگروهشصعودکندوبهمرحلهنهاییجامملتها
برسد.دراینصورتشاگردانمهدویکیازمستان
ســال1402بایدبهمصافرقبابروند.اینهمان
تورنمنتیاســتکه3تیماولشبهطورمستقیم
راهیالمپیکخواهندشد؛فازآخرماموریتکیا
وبچههاکهتامیانههایلیگبیستوسومبهطول
خواهدانجامید.اگرنزدیکبهنیمقرنطلسمفوتبال
ایرانهمبشکندومابهالمپیک2024پاریسبرویم،
قاعدتامهدویکیادرآنتورنمنتهمهدایتتیم
کشورمانرابرعهدهخواهدداشت.المپیکپاریس
مردادماه1403برگزارخواهدشــد،یعنیتقریبا
همانزمانیکهلیگبیستوچهارمآغازمیشود.
بنابراینمصاحبهاخیرکیا،بهمنزلهیکخداحافظی
طوالنیبانیمکتپرسپولیساست.هرچندشاید
خیلیازهوادارانهمترجیــحبدهنداوبهکارش
برسدودرزمانمناسب،بهعنوانسرمایهایباتجربه

هدایتتیمرابرعهدهبگیرد.

   دوشــنبه     2 خرداد  1401     21  شــوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8503

چرا مخالفت؟
یحیی اجازه نداد 2بازیکن تاجیک این تیم 
به اردوی تیم ملی بروند. گل محمدی 

گفته به این دو بازیکن نیاز دارد

بازگشت ستاره هافصل معمولی فوق ستاره
اگر دلتنگ دیدن حسن یزدانی و سایر 

ستاره های کشتی  هستید،  آنها 10روز 
دیگر در قزاقستان  روی  تشک می روند

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00

برنامه بازی

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

یامگا؛سردسته 
جدایی طلبان

استقالل فصل آينده تفاوت های اندکی با تيم فعلی خواهد داشت 
دو سه بازيکن را مجيدی نمی خواهد و يامگا هم خودش خيال رفتن دارد

امباپه در پاریس ماندنی شد 
همزمان عده ای این بازیکن 

فرانسوی را خائن می دانند و عده ای 
به او پاداش وفاداری می دهند

فصل فوتبالی برای مسی هم به پایان رسید 
اما نه به آن شکل که همیشه از او انتظار 
داشتیم؛ 6گل و رده44جدول گلزنان

20 19

آلكنو: نياز نبود برای 
الغری به ايران بيايم

منهای فوتبال

پاداش وفاداری
یا سزای خیانت؟

والدیمیرآلکنوسرمربيســابقتیممليوالیبال
جوابانتقاداتپیماناکبريراداد.اکبريکهدر
زمانمربیگريایگــورکوالکوویچ،مربيتیمملي
بود،جمعهشببعدازقهرمانيتیمشپیکاندر
جامباشگاههايآسیاگفتفدراسیوندراستخدام
آلکنواشتباهکردچراکهاوازحضوردرایرانفقط
دوهدفداشــت؛برايچهارمینبــاربهالمپیک
برودووزنشراپایینبیاورد.دیروزآلکنودرجواب
اکبريبهورزشسهگفت:»شرکتدرچهارمین
المپیکانگیزهمهمیبرايآمدنبهایرانبود.من
دوپاسپورتروسیوفرانســویدارم.در3کشور
ایتالیا،فرانســهوآمریکاویالدارم.اگرفقطقصدم
الغريبودمیتوانستمبااستخدامیکمربیخوب
دریکیازویالهااینکارراانجامدهم.پسنیازی

نبودکهبرایاینمسئلهبهایرانسفرکنم.«
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