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در مورد علیرضا جهانبخش که در هلند زیر 
تیغ است، اما برخالف تیم ملی حرفه ای 

رفتار می کند
یکــیازلژیونرهایایرانیکــهدرفصلجدید
مسابقاتاروپاییوضعیتخوبیندارد،علیرضا
جهانبخشاســت.اودرمسابقاتآغازینفصل
جدیدلیگهلندهممثلپارسالنیمکتنشین
بودهاســت.بعدازیکدورهناموفقدربرایتون
انگلســتانکه3فصلطولکشیدوبالجبازی
شــدیدعلیرضامبنیبر»ادامهمبارزه«همراه
بود،اوبهلیگهلندبازگشتتاشایدباپیراهن
فاینورداحیاشــود.اوایلهمکاربرایشخوب
پیشمیرفتوکموبیشبازیمیکرد،اماهر
چهجلوتررفتیموضعبدترشــدوجهانبخش
تقریباچسبیدبهنیمکت.شایداوجبیاعتمادی
کادرفنینســبتبهمهاجمایرانــیدرفینال
لیگکنفرانساروپابهنمایــشدرآمد؛زمانی
کهفاینوردبایکگلازرمعقــببودوقاعدتا
کادرفنیبایدتمامابزارتهاجمــیاشرامورد
اســتفادهقرارمیداد،امــاجهانبخشتنهادر
2دقیقهپایانــیبهزمینآمــد.ازابتدایفصل
جدیدهمشرایطبههمانمنوالبوده؛بهطوری
کهعلیجهاندردیدارباهیرنفین همفقط5
دقیقهبهبازیگرفتهشد.دراینشرایطشایعه
جداییجهانبخشازفاینوردقوتگرفتهاست؛
بهطوریکهرسانههایاینکشــورازاوترخت

بهعنوانمقصداحتمالیعلیرضایادمیکنند.

  زیر تیغ انتقادات
مشکلجهانبخشدرهلندفقطنیمکتنشینی
نیســت؛چهاینکهاوگاهوبیگاهبایدانتقادات
شدیدرســانههاوکارشناسانراتحملکند.به
هرحالاقتضایفوتبالحرفهایهمیناســت
وهمانطورکهتمجیدوتجلیلداریم،بهوقتش
نقدهایتندوگزندههمدرکاراســت.ازجمله
حمالتیکهدراینچندوقتبهمهاجمایرانی
شــدوخیلیســروصداکرد،مربوطبهروب
جاکوبسسرمربیسابقفاینوردمیشدکهدر
جمالتیتندبهجهانبخشتاخت.اوگفتهبود:
»نمیدانموقتیبــهجهانبخشبازیمیدهید
هدفچیست؟بهتراســتیکنفرازتیمهای
پایهفاینورددرتیمحضورداشتهباشد.مردماز
عملکردجهانبخشراضیوخوشحالنیستند.
اوبازیکنبزرگیبودهاســتامادیگرنمیتواند
کاربیشتریانجامبدهد.اواالنبازیکنمهمی
برایفاینوردنیست.«یکیازرسانههایهلندی
همدرپایانفصلگذشــتهوبرایجمعبندی
عملکردبازیکنانفاینورددربخشیبهعلیرضا
جهانبخشپرداختودرمورداینبازیکننوشت:
»وقتیاستیونبرگویسازفاینوردراهیآژاکس
شد،اینتیمبرایجانشینیاوبهدنبالعلیرضا
جهانبخشرفت.خیلیازهواداراناورابهتیم
پیشنهاددادندومدعیشــدندکهاینبازیکن
درخطتهاجمیفرماندهتیــمملیایرانلقب
گرفتهاست.بااینحالاونمایشخوبینداشت
وفصلیبدونخوشحالیراسپریکرد.درابتدا
درترکیباصلیقرارداشتولیخیلیزودمحو

شدوبهنیمکترسید.«
اینسایتنمره4رابرای

جهانبخشدرنظرگرفتوبهایــنترتیباورا
ضعیفترینبازیکنفصلفاینورددانست.

 قهرمانی واليبال
با نفرات دوم 

تیمدوموالیبالایراندربازيهايکشــورهاي
اسالميبهقهرمانيرسید.ایرانبرايچهارمینبار
قهرماناینبازيهاشد.تیمایرانباپیروزيمقابل
آذربایجانبهفینالرسیدهبودوانتظارميرفتدر
طرفدیگرمیدانترکیهقراربگیرداماکامرونبا
شکستدادنمیزبانحریفایرانشد.بازیکنان
تیم»ب«کهتنهاشکستشاندرمرحلهگروهي
ومقابلترکیهبود،برايپیروزيدربرابرکامرون
بهدردسرنیفتادند.آنهادر4ستوبانتیجه3بریک
بهپیروزيرسیدند.ایراندرســتاول16-25
برندهبودوليســتدومبازيراجدينگرفتو
25-18نتیجهراازدستداد.بااینحالدرست
سوم25-23ودرستچهارم25-14بهپیروزي
رسید.دردیدارردهبنديمسابقاتمردان،ترکیه
باپیروزي3برصفرمقابلآذربایجانبهمقامسومي
رسید.پروندهمسابقاتوالیبالکشورهاياسالمي
شبگذشــتهبادیدارتیمهايایرانوترکیهدر
بخشزنانبستهشد.زنانایرانباپیروزيمقابل

آذربایجانبهفینالرسیدهبودند.

  سكوي دوم براي ایران 
مســابقاتوزنهبرداريهمعصردیــروزادامه
داشتوعلیرضایوسفيدردســته109+وزنه
زد.یوســفيدریکضربباوزنه181کیلوگرم
نفرســومبودومدالبرنزگرفت.اودردوضرب
باوزنه241کیلوگرمدومشــدومدالنقرهاین
حرکتومجموعرابهدستآورد.دراینوزناکبر
دوجاریفازبکستانيبهقهرمانيرسید.آخرین
وزنهبردارایرانکهدیروزبایدرويتختهميرفت،
فاطمهیوسفيبود.قبلازمسابقهاووزنهبرداري

ایرانصاحب9طال،6نقرهو12برنزشدهبود.

خبر آخر
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ساپینتو در ترافیک!
تعداد بازیکنانی که این فصل در استقالل مدعی 

قرار گرفتن در ترکیب اصلی هستند حتی از تعداد 
بازی های باشگاه نیز بیشتر خواهد بود
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این مهدی عبدی هیچ نشانی از پدیده 
جذاب 3فصل قبل ندارد؛ مهاجمی که 

با گلزنی در دربی خودی نشان داد

کدام پریشانی شب های دراز؟یک استعداد در غبار
سیاوش یزدانی رکورد غرولند در تاریخ 
نظام وظیفه ایران را شکست. او دیروز 
معافیت گرفت و به استقالل برگشت
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دختر
تاریخ ساز

 گفت وگوي همشهري با  الهام حسيني كه در بازي هاي كشورهاي اسالمي
 اولين طالي تاريخ وزنه برداري زنان را براي ايران به ارمغان آورد

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 3 شهریور1401
لیگ برتر ایران - هفته 3
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پنجشنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2
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جمعه 4 شهریور 1401


