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سرمربی تیم فوتبال سایپا با انتقاد شدید 
لیگ  اول  فصل  نیم  ناداری های  که  آنچه  از 
اشتباه  این همه  که  کرد  تاکید  ایران خواند، 
تعجب آور است. او گفت که مطمین است که 
را قهرمان کند. آن جریان نمی تواند آن تیم 

سایپا  فوتبال  تیم  وضعیت  درباره  دایی  علی 
در هفته های اخیر به صحبت پرداخت. او در 
این گفت وگو با بیان این که به دنبال تقویت 
برای  فصل  نیم  انتقاات  و  نقل  در  تیمش 
آسیاست،  قهرمانان  لیگ  در  قدرتمند  حضور 
تیم  نمی خواهد  هم  باشگاه   مطمئنا  گفت: 
بفرستد.  آسیا  قهرمانان  لیگ  به  را  ضعیفی 
البته سرمربی سایپا در این گفت وگو گریزی 
هم به مسائل و اشتباهات داوری در هفته های 
بخواهد  جریانی  شاید  گفت:  و  داشت  اخیر 
باعث  نمی تواند  جریان  آن  اما  قهرمان  تیمی 
گفت وگوی  ادامه  شود.در  تیم  یک  قهرمانی 

می خوانید: را  دایی  علی 
* ۱۵ هفته از لیگ گذشته است، حال 
شرایط تیم تان را چطور ارزیابی می کنید. آیا 
قصد تقویت سایپا را برای حضور قدرتمند در 

ندارید؟ آسیا 
آن  به  اول  فصل  نیم  در  متاسفانه  ما   -
برخی  نرسیدیم.  بود  مدنظرمان  که  چیزی 
بود  دخیل  ما  نگرفتن  نتیجه  در  مسائل 
که  چیزی  آن  نتوانستیم  هم  خودمان  اما 
می خواهیم را انجام بدهیم و نتیجه بگیریم. ما 
می توانستیم خیلی بهتر از این ها عمل کنیم و 
در سه چهار هفته آخر هم با بازیکنان مصدوم 
و محروم زیادی روبه رو بودیم که دست و بال 
ما را خالی کرده بود. ما می توانستیم شرایط 
بهتری را در جدول داشته باشیم اما متاسفانه 
با وجود همه مشکاتی که داشتیم اشتباهات 
بود.  بسیار سخت کرده  را  ما  کار  داوری هم 
در  آبادان  نفت  مقابل صنعت  ما  بازی  دو  در 
و  دو  خودشان  اذعان  به  حذفی  جام  و  لیگ 
آن ها  بازیکن  و  نگرفتند  را  ما  پنالتی  سه  یا 
در  دیگر  ما  متاسفانه  نکردند.  اخراج  هم  را 
درباره  که  چرا  هستیم.  عاجز  مساله  این 
نه  و  مربی  نه  بازیکن،  نه  داوری  اشتباهات 
دهد.  انجام  کاری  نمی تواند  دیگر  کس  هیچ 
چون سوت دست یک نفر دیگر است که هر 
داوری  زمین  در  می خواهد  دلش  که  جوری 
می کند. متاسفانه در نیم فصل اول سوت های 
از  را  اشتباه زیادی زدند و بدترین نیم فصل 
نظر داوری شاهد بودیم و همین موضوع باعث 

شود. جابه جا  زیادی  نتایج  شد 
به آن چیزی که  * فکر می کنید سایپا 
شما می خواستید در نیم فصل نخست رسیده 

است؟
خوبی  چندان  عملکرد  لیگ  در  ما   -
بودیم.  خوب  حذفی  جام  در  اما  نداشتیم 
انتظاراتی که از تیم خودمان داشتیم بیش تر 
عمل  این  از  بهتر  می توانستیم  واقعا  اما  بود 
لیگ  برای  هم  فصل  نیم  در  باید  کنیم. 
دوم  فصل  نیم  برای  هم  و  آسیا  قهرمانان 

فوتبال ایران تیم مان را تقویت کنیم. مطمئنا 
خواهیم  تغییراتی  به  دست  بازیکن  بحث  در 
زد و تمام این مسائل را بررسی کرده ایم و با 
باشگاه در میان گذاشته ایم. فردا هم جلسه ای 
تیم  تقویت  برای  تا  باشگاه خواهیم داشت  با 
خاطر  به  متاسفانه  کنیم.  صحبت  بیش تر 
بازیکنان خارجی  ارزی روی جذب  مشکات 
دوست  که  بازیکنانی  اما  نمی کنیم  حساب 
شرایط خوبی  و  شوند  تیم شان جدا  از  دارند 
تا  می کنیم  بررسی  را  نداشتند  تیم شان  در 

بیاوریم. سایپا  به  را  آن ها  بهترین  
* شما به اشتباهات داوری اشاره کردید، 
نظر شما مشکل دقیقا کجاست و چه کسی در 
این اشتباهات داوری بیش ترین سهم را دارد؟

-  کمیته داوران و دپارتمان داوری نقش 
فدراسیون  دارند.  اشتباهات  این  در  زیادی 
تا  کند  ورود  مساله  این  به  باید  هم  فوتبال 
خیلی  داوران  ما  شود.  داوری حل  مشکات 
دنیا  در  و  می کنند  کار  که  داریم  خوبی 
دارند  گفتن  برای  زیادی  حرف های  هم 
با  این قدر  خودمان  لیگ  در  که  متاسفم  اما 
این  من  خود  برای  می زنند.  سوت  اشتباه 
مگر  دارد؛  تعجب  جای  داوری  اشتباه  همه 
واضحی  اشتباهات  اینقدر  داور  یک  می شود 
صحنه های  در  داور  گاهی  شود؟  مرتکب  را 
۵۰-۵۰ اشتباه می کند که می گوییم شاید در 
صحنه بد قرار داشته و خوب ندیده است اما 
گاهی پنالتی ۱۰۰ درصد را نمی گیرند. شما 
بازیکن  نفت  صنعت  برابر  ما  تیم  در  ببینید 
بازیکن ما می کوبد  با آرنج به صورت  حریف 
و باعث مصدومیت بازیکن ما می شود و داور 
حتی کارت زرد نشان نمی دهد. بعد از آن هم 
می بینیم داور یک پنالتی واضح را که مقابل 
واقعا نمی دانم  چشمانش رخ داده نمی گیرد. 
این  بگذارم؟  حسابی  چه  به  را  مسائل  این 

بلکه  نیست  ما  بازی های  در  فقط  اشتباهات 
در  می دهد.  رخ  هم  دیگری  بازی های  در 
اصل  در  که  پنالتی  داوران  می بینیم  بازی ها 
در  و  می کند  اعام  پنالتی  را  نیست  پنالتی 
اعام  داده  رخ  خطا  وضوح  به  که  صحنه ای 
که  داوران صحنه ای  گاهی  نمی شود.  پنالتی 
و  نمی بینند  را  است  پنالتی  درصد   ۱۰۰۰
اتفاقات  این  از  من  واقعا  نمی گیرند.  پنالتی 
توانایی  آن  ما  داوران  چون  می کنم  تعجب 
را دارند که بهترین عملکرد را داشته باشند. 
اما چگونه این  ما داوران خیلی خوبی داریم 
من  می کنند  اشتباه  این طور  خوب  داوران 

نمی دانم. را  دلیلش 
* موضوعی که مطرح می شود این است 
یک  می خواهد  مثا جریانی  شایعه شده  که 
تیم به قهرمانی نرسد و یا می خواهند جلوی 
موفقیت یک تیم را بگیرند. شما فکر می کنید 
وجود  ایران  فوتبال  در  جریانی  چنین  واقعا 

دارد؟
- من به این مسائل فکر نمی کنم و فکر 
داشته  وجود  جریانی  واضح  اینقدر  نمی کنم 
تیمی  بخواهد  جریانی  هم  شاید  البته  باشد. 
جریان  آن  مطمئنم  من  اما  شود  قهرمان 
نمی تواند تیمی را قهرمان کند. مطمئنم روی 
هم  من  کرده  کسب  سایپا  مثا  که  نتایجی 
مقصر هستم و اشتباهاتی داشتم. هیچ کس 
نمی تواند نتایج تیمش را فقط به گردن داور 
مقصر  بازیکنانم  و  من  همه  از  اول  بیندازد. 
یا  دارد  وجود  جریانی  آیا  اینکه  اما  هستیم 
خیر؟ اه و اعلم؛ خدا از آن خبر دارد. شاید 
هم واقعا وجود داشته باشد اما من می گویم 
تاثیرگذار  درصد   ۱۰۰ نمی تواند  جریان  آن 

باشد.
* شما به لیگ قهرمانان آسیا و تقویت 
تیم تان اشاره کردید، آیا فکر می کنید باشگاه 

شما  نظرات  نقطه  از  را  ازم  حمایت  سایپا 
باشد؟ داشته  تیم  تقویت  برای 

حمایت  ما  از  می خواهد  هم  باشگاه   -
تیمش  نمی خواهد  کند. مطمئنا کسی دلش 
حتما  ما  نگیرد.  نتیجه  و  برود  مسابقاتی  به 
به  و  ببریم  را  آف  پلی  بازی  دو  می خواهیم 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم. به خاطر این 
بتوانیم  ما  تا  را می کند  تمام تاشش  باشگاه 
قطعا  ببندیم.  آسیا  برای  را  قدرتمندی  تیم 
از  بزرگ  فرصت  این  نمی دهد  اجازه  کسی 

شود. خارج  سایپا  دست 
* جام ملت های آسیا در پیش است. تیم 
ملی ایران با وجود همه مشکات به قطر سفر 
نکته ای  شود.  امارات  راهی  آن جا  از  تا  کرد 
ملی  تیم  فنی  کادر  ناراحتی  باعث  شاید  که 
و بازیکنان شد، بد بدرقه شدن تیم ملی بود. 

نظر شما درباره این مسائل چیست؟
مردم  مطمئنا  دهد  رخ  اتفاقی  هر   -
ایران از تیم ملی شان حمایت می کنند. همه 
می خواهند تیم ملی ایران موفق باشد. مطمئن 
باشید این تیم ملی می تواند قهرمان آسیا شود 
می کنند. حال  دعا  آن  موفقیت  برای  همه  و 
این که مسوولی بیاید یا نیاید ما به این مسائل 
برای مان  اتفاقات  این گونه  و  کرده ایم  عادت 
بازی  هم  ما  که  زمانی  اما  است  افتاده  جا 
می کردیم این مسائل بود. باز خدا را شاکریم 
برگزار  اردویی  قطر  در  توانسته  ملی  تیم  که 
کند و دو بازی دوستانه هم قرار است برگزار 
کند. زمان ما که اصا این اردوها نبود. باز خدا 
را شکر که این اتفاقات رخ داده است اما قطعا 
شأن تیم ملی ما خیلی بیش تر از این هاست. 
را بکنیم تیم ملی مان  باید تمام سعی مان  ما 
موفق باشد. مطمئن باشید بازیکنان با غیرتی 
داریم و تیم ملی ما هم فوتبال خوبی را ارائه 
می دهد و بازیکنان خوبی هم در اختیار دارد 

و می توانند در آسیا موفق باشند.
* شما قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
در اردوی ترکیه در تمرینات تیم ملی حاضر 
شدید. آیا باز هم برای حمایت از تیم ملی به 

امارات خواهید رفت؟
- من برای بازی افتتاحیه دعوت هستم 
و به امارات خواهم رفت. اگر در تمرینات تیم 
مطمئنا سعی  بدهند  اجازه  و  بشود  هم  ملی 
تا  کنم  شرکت  تمرینات  از  یکی  در  می کنم 
با بازیکنان و کادر فنی دیداری داشته باشم.

ایران  فوتبال  ملی  تیم  می کنید  فکر   *
چه نقاط قوتی در جام ملت های آسیا دارد؟

- مطمئنا کار دفاعی ما نقطه قوت تیم 
می توانیم  روند  این  با  ما  بود.  خواهد  ملی 
من  باشیم.  داشته  خوبی  خیلی  عملکرد 
روی  ملی  تیم  که  دیده ام  آخر  بازی های  در 
داشته  خوبی  عملکرد  هم  هجومی  کارهای 
است. ان شاءاه تیم ملی با یک باانس خوب 
یعنی هم دفاع و هم حمله خوب در بازی ها 
نشان  خود  از  خوبی  عملکرد  و  باشد  حاضر 

بدهد.

دایی: آقایان نمی توانند یک تیم را قهرمان کنند

دوره اینکه هر بازیکنی فکر کند در هر شرایطی در ترکیب است، تمام شده

برانکو: در فینال آسیا طوری بازی کردیم که به ما نگویند ترسو و بزدل
سیدجال: برای تیم ملی 
حاشیه درست نکنید

از برانکو به خاطر بازی پیشکسوتان و پرسپولیس تشکر می کنم
پروین: چون می دانستیم 8 - 7 گل 

می خوریم، از دهه شصتی ها استفاده نکردیم

می خواهیم قلب عاشقان تیم ملی را تسخیر کنیم
کی روش: مهمترین میراث ما ایجاد زیرساخت برای نسلهای آینده است

صحبتهای کی روش درباره برانکو پس از جام جهانی خوب نبود

شفر: حسینی نباید بگوید اگر بازی نکنم، می روم
حالی: به 
واگذاری 

 پرسپولیس 
خوش بین نیستم

رفعتی: در 
جام جهانی هم 
داوران اشتباه 

می کنند!

دایی: آقایان 
 نمی توانند

یک تیم را 
قهرمان کنند

بحران مصدومیت دامن گیر هافبک ایرانی
جهانبخش برای هفتمین بار متوالی بازی برایتون را از دست داد

در امارات سراسر حمله هستیم

 ابراهیمی: اگر قهرمانی راحت بود 
در این 42 سال اتفاق می افتاد

گل طیبی نامزد بهترین گل جهان در سال ۲۰۱8 شد
 3 و 10 دیماه؛ دیدار

 تیم ملی فوتبال ایران با فلسطین و قطر



منهای فوتبال
ایمان پناهی

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پاک ۱۶۰ 

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :44967589 - 44026612 

شکست فرنگی کاران ایرانی در حضور محمد بنا
تیم روسیه مقابل تیم سینا صنعت ایذه در رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان به پیروزی رسید. پنجمین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان با حضور 6 تیم خارجی ترکیه، روسیه، 
گرجستان، اوکراین، صربستان، قرقیزستان و تیمهای بیمه رازی اردبیل، سیناصنعت ایذه و شهدای مدافع حرم اردبیل در سالن رضا زاده شهر اردبیل در حال برگزاری است. در اولین دور این مسابقات 2 تیم روسیه مقابل 
تیم سینا صنعت ایذه با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید و تیم گرجستان نیز با نتیجه 7 بر 3 از سد تیم اوکراین گذشت. در این مسابقه پویا ناصرپور، مهدی محسن نژاد، کیوان رضایی و بهنام مهدی زاده کشتی گیران 
ایرانی بودند که برابر حریفان روس خود به برتری دست یافتند. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساان در سالن محل برگزاری رقابتها حضور دارد و از نزدیک نظاره گر عملکرد فرنگی کاران مدنظر خود 

برای حضور در تیم ملی است.

مشهد میزبانی جام جهانی کشتی آزاد را از دست داد

روسها میزبان جدید مسابقات
طی توافقنامه اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی روسیه جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 در روسیه به میزبانی یاکوتسک برگزار می شود. در حالی که پیش از این ایران و شهر مشهد برای میزبانی 
جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 اعام آمادگی کرده بود و حتی نماینده اتحادیه جهانی نیز برای بازدید از امکانات این شهر به مشهد سفر کرده بود، اما میزبانی جام جهانی کشتی آزاد از ایران گرفته شد. میخائل 
مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه با اعام این خبر گفت: تمام صورت های مالی برای میزبانی این پیکارها انجام شده است و شما می توانید به صورت رسمی اعام کنید که شهر یاکوتسک میزبان جام جهانی 
کشتی آزاد در سال 2019 است. جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 میادی طی روزهای 15 تا 18 مارس)26 تا 27 اسفندماه 97( در شهر یاکوتسک برگزار خواهد شد. رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در سال 

2018 با قهرمانی آمریکا و در غیاب ایران و روسیه برگزار شد. پیش از این جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2018 نیز که قرار بود آذرماه جاری به میزبانی خوزستان برگزار شود بدلیل مشکات مالی لغو شده بود.
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پایان هفته ششم لیگ برتر بسکتبال با برد شیمیدر
برابر  شیمیدر  برتر  لیگ  ششم  هفته  از  دیدار  آخرین  در 
تهران  شیمیدر  مسابقه  این  در  رسید.  برتری  به  گرگان  شهرداری 
میزبان شهرداری گرگان بود و توانست با درخشش مهدی کامرانی و 
محمد جمشیدی با نتیجه 81 بر 62 مهمانش را شکست دهد. این 
دو بازیکن با کسب 22 امتیاز بهترین های تیم خود بودند. کامرانی 
5 توپ ربایی هم داشت و با تاثیرگذاری 25 کارش را تمام کرد. برای 
شهرداری گرگان نیز امیر صدیقی با 18 امتیاز به کار خود پایان داد. 
در دیگر دیدارهای این هفته پتروشیمی 81 بر 57 ذوب آهن را در 
خانه اش مغلوب کرد، نفت آبادان 91 بر 49 رعد پدافند را شکست 
برتری  به   70 بر   79 صنعت  آویژه  مقابل  نیز  زمینی  نیروی  و  داد 

رسید. نتایج هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:
* نیروی زمینی 79  - آویژه صنعت 70

* ذوب آهن اصفهان 57 – پتروشیمی بندرامام 81
* نفت آبادان 91 - رعد پدافند 49

* شیمیدر تهران 81  - شهرداری گرگان 62
شکست سنگین اوراندو مقابل اسپرز
پیروزی و رکوردشکنی راکتس

تیم بسکتبال هیوستون راکتس در پیروزی صبح دیروز خود به 
رکورد جدیدی در لیگ NBA رسید. در دیدارهای صبح روز پنجشنبه 
یک  ثبت  با  راکتس  هیوستون  تیم    آمریکا،  حرفه ای  بسکتبال  لیگ 
ویزاردز  واشنگتن  خود  میهمان  توانست  لیگ  در  خارق العاده  رکورد 
دیدار،  این  در  هاردن  جیمز  دهد.  سنتر شکست  تویوتا  سالن  در  را 
35 امتیاز و 9 پاس گل داشت و راکتس با به ثمر رساندن 26 پرتاب 
3 امتیازی، رکورد جدیدی را در NBA به نام خود ثبت کرد. رکورد 
قبلی در بازی دو تیم کلیولند و آتانتا در سال 2017 ثبت شده بود. 
در بازی دیگری که در سالن گلدن وان سنتر شهر ساکرامنتو برگزار 
و  وستبروک  راسل  فوق العاده  بازی  با  تاندر  اوکاهماسیتی  تیم  شد، 
پل جرج از سد میزبان خود ساکرامنتو کینگز گذشت. وستبروک در 
امتیاز، 17 پاس گل، 11 ریباند و 6 توپربایی برای  با 19  بازی  این 
صد و دوازدهمین بار دوران حرفه ی خود، تریپل دابل کرد. پل جرج 
تاندر به دست آورد.  برای  نیز 23 ریباند  امتیاز و استیون آدامز   43
بازیکنان تاندر در این بازی 66 ریباند انجام دادند. تیم سان آنتونیو 
اسپرز نیز در سالن آمِوی سنتر شهر اوراندو با اختاف 39 امتیاز بر 
میزبان خود اوراندو مجیک غلبه کرد. اسپرز که رکورد دار پرتاب 3 
امتیازی در لیگ است در این بازی 9 شوت 3 امتیازی داشت. نتایج 

دیدارهای صبح دیروز لیگ NBA به شرح زیر است:
* سان آنتونیو 129 – اوراندو 90
* نیویورک 109 – فیادلفیا 131

* کلیولند 99 – شارلوت 110
* فینیکس 111 – بوستون 103

* ایندیانا 96 – تورونتو 99
* بروکلین 96 – شیکاگو 93

* واشنگتن 118 – هیوستون 136
* نیواورلینز 115 – میلواکی 123

* دیترویت 129 – مینه سوتا 123 )وقت اضافه نخست(
* گلدن استیت 103 – یوتا 108

* ممفیس 92 – پورتلند 99
* اوکاهماسیتی 132 – ساکرامنتو 113

 9 و  پیروزی   24 با  رپتورز   تورونتو  دیروز  بازیهای  پایان  در 
شکست در صدر کنفرانس شرق و دنور ناگتس نیز با 21 پیروزی و 

دارند. قرار  غرب  کنفرانس  در صدر  9 شکست 
18 هوگوپوش به اردوی تیم ملی راه یافتند
 معرفی ملی پوشان تکواندوی زنان

 در غیاب کیمیا
فدراسیون  در  کشور  زنان  تکواندو  تیم ملی  اردوی  به  ورود  مسابقات 
تکواندو برگزار و 18 هوگوپوش به اردو راه پیدا کردند. مسابقات ورود به اردوی 
مسابقات  در  حضور  منظور  به  زنان  تکواندوی  بزرگساان  و  جوانان  تیم ملی 
نهایت  در  و  برگزار  تکواندو  فدراسیون  در  انگلیس   2019 جهان  قهرمانی 
اسامی دعوت  نمایند.  را کسب  اردو  تکواندوکار موفق شدند جواز حضور   18
شدگان به اردوی تیم ملی به شرح ذیل است: زهرا علیزاده، نگار قدیانی، آیدا 
خورشیدی، ناهید کیانی، دنیا محمدی، مهسا پورمیرزا، فاطمه اموری، نرگس 
دلیری،  کیا  مهسا  جعفری،  فاطمه  جوادی،  پریسا  اساسه،  کوثر  میرنوراللهی، 
صدف امیر، یلدا ولی نژاد، کیمیا همتی، شهربانو دامغانی نژاد، اکرم خدابنده و 
ملیکا میرحسینینفرات دعوت شده از روز دوشنبه 3 دیماه تمرینات خود را 
زیر نظر مهرو کمرانی به عنوان سرمربی در مرکز جهانی تکواندو آغاز می کنند 
همچنین فاطمه صفرپور، ریحانه فوادی و محبوبه محمدنژاد به عنوان مربیان 
بیست و  را همراهی می کنند. گفتنی است؛  تیم  رویداد سال جاری  در سه 
سال  اردیبهشت ماه   29 لغایت   25 جهان  قهرمانی  مسابقات  دوره  چهارمین 
آینده به میزبانی منچستر انگلیس برگزار می شود. نکته ای که در این رقابتها 
به چشم می آمد، غیبت کیمیا علیزاده بود. این دختر تکواندوکار که قبل از 
بازی های آسیایی با مصدومیت شدید مواجه شد، اخیرا زیر تیغ جراحی رفته و 
به این زودی نمی تواند در تمرینات تیم ملی حاضر شود. فدراسیون هم تاکید 
کرده بود در صورتی که علیزاده به مسابقات انتخابی نیاید، شانسی برای حضور 

در رقابت های جهانی 2019 نخواهد داشت.

اعزام کیفی رکابزنان به قهرمانی آسیا
 پراش: شانس با نفراتی است که

 به مدال نزدیک اند
سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری پیست گفت: قرار است نفراتی 
البته  شوند.  اعزام  آسیا  قهرمانی  به  هستند،  نزدیک تر  مدال  به  که 
فاصله بازی های آسیایی تا قهرمانی آسیا کم بود و نمی شد در این 
دوماه کار بزرگی انجام داد. محمود پراش درباره وضعیت رکابزنان در 
آستانه مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا بیان کرد: ما 
دو ماه فرصت داشتیم؛ البته برای بزرگساان این فرصت کمتر بود. در 
این مدت سعی کردیم روی قدرتشان کار کنیم و ضعف های موجود 
را نه به طور کامل، اما تا جایی که ممکن است، برطرف کنیم. خدا 
را شکر، روند رو به رشد رکابزنان بد نبوده است؛ اما برای اینکه ایران 
به روزهای خوب خود برگردد و نتایج بهتری بگیرد، هنوز زمان نیاز 
است و این موضوع  کار مدون و برنامه ریزی خیلی خوب و اجرایی 
می خواهد. من هم سعی می کنم در حد امکان در کنار ورزشکاران 
باشم و به آنها کمک کنم. پراش در پاسخ به این پرسش که قرار است 
تیم ملی به صورت کیفی به قهرمانی آسیا اعزام شود یا خیر، تصریح 
کرد: با توجه به شرایطی که وزارت ورزش گذاشته و باید حدود 12 
ورزشکار، دو نفر بیشتر یا کمتر، اعزام کنیم، در صحبت هایی که با 
کمیته فنی فدراسیون و کمیته مربیان داشتیم، قرار شد نفراتی که 
نتیجه گیریشان بهتر است و به مدال نزدیک تر هستند، اعزام شوند. 
البته ممکن است هر کسی دلش بخواهد به تیم ملی بیاید؛ اما ما 
در یکی دو ماه نمی توانیم کار بزرگ و متفاوتی انجام دهیم. برخی 
ها فکر می کنند باید در طول سال استراحت کنند و با یکی دو ماه 
معقول  این  که   درصورتی  شوند؛  آسیا  قهرمان  توانند  می  تمرین 
نیست. هر کسی که می خواهد در قهرمانی آسیا شرکت کند، باید در 
طول سال برای خودش برنامه داشته باشد و در دوماه باقیمانده، ما 
هم تمام تاش خود را می کنیم که شرایط بهتری برایش فراهم شود 
و کسب نتیجه داشته باشد. وی ادامه داد: نتایج تیم ملی سرعت ما 
در هر دو رده بزرگساان  و جوانان و در هر دو بخش بانوان ومردان 
در سال گذشته مشخص بود؛ به همین خاطر تصمیم گرفتیم رکورد 
اعزام هم یک رکورد زمانی  برای  زمانی ورودی تعیین کنیم. حتی 
آینده  هفته  اعزام شوند.  رسیدند،  آن  به  اگر  تا  کنیم  مشخص می 
هم لیگ برتر برگزار می شود و آخرین فرصتی است که کسانی که 
مدعی حضور در قهرمانی آسیا هستند، خودشان را نشان دهند و اگر 
عملکرد قابل قبولی داشته باشند، فدراسیون تصمیم گیری می کند 
یا خیر. سرمربی تیم ملی در پاسخ به  اعزام شوند  که به مسابقات 
بازی های  از  بعد  که  زیادی  انتقادهای  به  توجه  با  که  پرسش  این 
آسیایی نسبت به عملکرد دوچرخه سواری شد، با فدراسیون صحبت 
تاکید  دهد،  انجام  زیادی  کار  تواند  نمی  ماه  دو  در  که  است  کرده 
کرد: خودشان این مسئله را می دانند که فاصله بازی های آسیایی 
تا این قهرمانی آسیا کم بوده است  و در این دو سه ماه نمی توان 
کار عظیم  و گسترده ای انجام داد. ما برای اینکه در مسابقات سال 
آینده بتوانیم نتیجه بگیریم، باید برنامه ریزی  خوبی داشته باشیم و 
استعدادیابی نیز خوب و درست انجام شود؛ چون واقعا برخی نفرات 
از لحاظ استعداد و شجاعت، معمولی هستند؛ از این رو باید بر روی 
نفراتی کار کنیم که تمام جوانب را خیلی خوب داشته باشند. وقتی 
می بینم یک نفر فاصله معنادار با بقیه نفرات دارد، یعنی یک جای 
کار اشتباه انجام شده است و باید کار را از اول، درست انجام دهیم. 
به هر حال، گرفتن نتیجه خوب دور از دسترس نیست و می توان 
اطاع  مورد  در  وی  گرفت.  نتیجه  دوباره  و  کرد  برطرف  را  نواقص 
داشتن از وضعیت محمد دانشور نیز گفت: دانشور از کمپ اتحادیه 
جهانی دوچرخه سواری  برگشته است  و اکنون در مرخصی است. 
در مسابقات لیگ شرکت می کند وضعیتش سنجیده می شود و بعد 
در مورد سرعتش تصمیم گیری می کنیم. وی در مورد اینکه برای 
زودتر اعزام شدن به اندونزی و استفاده از پیست چوبی این کشور 
برنامه ای دارد یا خیر، تصریح کرد: خیلی دوست داریم مثل سال 
گذشته که تیم دو سه هفته زودتر اعزام می شد، ما هم می رفتیم 
اما اان شرایط به گونه ای نیست که بخواهیم برویم. با این حال، در 
سالهای دور هم ما با تمرین در پیست سیمانی  و با حداقل امکانات 
در مسابقات شرکت می کردیم و نتیجه می گرفتیم. به نظرم انگیزه 
و شجاعت است که باعث می شود ورزشکار نتیجه خوبی بگیرد. البته 
اگر شرایط ایده آل تری بود و مدت بیشتری در پیست چوبی تمرین 
توانست  بیشتری حاضر می شدیم، می  یا در مسابقات  می کردیم 
تاثیرمثبتی داشته باشد. با این حال فدراسیون در حد امکان ما را 
حمایت کرده است و ما هم تاش می کنیم نتیجه معقول و خوبی 
کسب کنیم. وی در خاتمه افزود: همه رکابزنان دست به دست هم 
داده اند تا نتیجه قابل قبولی بگیرند. کسانی هم که حضورشان کم 
رنگ شده بود، با انگیزه برگشته اند و امیدوارم نتایج  خوبی بگیریم 

و سربلند باشیم.
اعام اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم 

ملی بوکس
سرمربی تیم ملی بوکس لیست اردونشینان دور جدید تمرینات 
تیم ملی را اعام کرد. با اعام اکبر احدی، سرمربی تیم ملی، نفرات 
روز  از  باید  بزرگساان  ملی  تیم  اردوی  جدید  دور  به  شده  دعوت 
یابند.  حضور  المپیک  ملی  آکادمی  بوکس  سالن  در  دیماه  پنجم 
 25 تا  که  ملی  تیم  اردوی  از  دوره  این  به  شدگان  دعوت  لیست 

است: ذیل  به شرح  داشت،  ادامه خواهد  فروردین 
مالک  ناصری)خوزستان(،  جعفر  کیلوگرم:   49 وزن   *
مهدی  و  خسروی)کردستان(  مهدی  عصاری)بوشهر(، 

) ه نشا ما کر ( حبیبی
* وزن 52 کیلوگرم: امید احمدی صفا)تهران(، مجتبی زرعیان)بوشهر(، 

شهرام جالی)آذربایجان غربی( و سینا خمر)گلستان(
سجاد  فر)خوزستان(،  سلیمانی  رضا  کیلوگرم:   56 وزن   *
محمدپور)تهران(، محمدکاس پور)گیان( و محمدابراهیمی)لرستان(

باقر  رضایی)خوزستان(،  اشکان  کیلوگرم:   60 وزن   *
و  وند)تهران(  ساارمومی  محمدکمالی)زنجان(،  فرجی)لرستان(، 

امجدیان)کردستان( آرمین 
جواد  مقصودی)خوزستان(،  مسلم  کیلوگرم:   64 وزن   *

ساربان)اصفهان( علی  و  باقری)مازندران( 
کامیاب  زاده)تهران(،  کاظم  سجاد  کیلوگرم:   69 وزن   *
مرادی)کرمانشاه(، علی مرادی سپهر)قم( و علی زنگی آبادی)کرمان(

سینا  موسوی)تهران(،  شاهین  کیلوگرم:    75 وزن   *
میثم  افشارنیا)کرمانشاه(،  عباس  تهران(،  صفدریان)توابع 

محرابی)لرستان( سجاد  و  شمالی(  قشاقی)خراسان 
بلوچستان(،  و  )سیستان  کهرازه  مبین  کیلوگرم:   81 وزن   *
حسین دانشور)آذربایجان غربی(،کیوان صفری)مازندران( و سیاوش 

امیدی)خوزستان(
شریفی)زنجان(،  طوفان  کیلوگرم:   91 وزن   *
احسان  محمدعزیزی)کردستان(،  رضوی(،  محمدشوریان)خراسان 

ساارغامی)کرمانشاه( و  روزبهانی)تهران( 
جاسم  پور)مازندران(،  رمضان  ایمان  کیلوگرم:   +91 وزن   *
و  بلوچستان(  و   )سیستان  ثقفی  امیرحسین  داوری)مازندران(، 

شرقی( یاهو)آذربایجان  مهدی 
اتابک  اکبراحدی، محدرضا صمدی، علی مظاهری،   : کادرفنی 

کاراوند و حمید عوض پور 

تیم ملی جودوی کشورمان در ابتدای سال آینده میادی، در اردوی مشترک فدراسیون جهانی در کشور ازبکستان حضور پیدا می کند. تیم ملی 
جودوی کشورمان در راستای برنامه های خود، مانند دو سال گذشته در اوایل ژانویه سال 2019، در اردوی مشترک یک هفته ای فدراسیون جهانی در 
کشور ازبکستان حاضر خواهد شد. محمد منصوری، سرمربی تیم ملی جودوی کشورمان ضمن تأیید این خبر، از اعزام هفت تا هشت جودوکار به این 

اردوی مشترک خبر داد.گفتنی است؛ این اردوی مشترک از تاریخ  6 تا 12 ژانویه )16 لغایت 22 دیماه( در شهر تاشکند برگزار خواهد شد.

 حضور 
 تیم ملی جودو
 در اردوی مشترک 
ازبکستان

ایران  میزبانی  فدراسیون کشتی  دبیر  اعام  با 
در جام جهانی کشتی فرنگی در ماه دسامبر سال 

است.  قطعی شده  تقریباً  2019 میادی 
در  ایران  میزبان  موضوع  پیش  چندی  از 
در  فرنگی  و  آزاد  کشتی  جهانی  جام  های  رقابت 
از سوی  و  بوده  بررسی  و  بحث  مورد  سال 2019 

این  تقریبا  که  شده  اعام  بارها  هم  فدراسیون 
میزبانی ها قطعی است. حاا دبیر فدراسیون کشتی 
کشتی  جهانی  جام  در  ایران  میزبانی  کرده  اعام 
باید  ایران  آزاد،  کشتی  در  اما  شده  قطعی  فرنگی 
با  ایق  رضا  کند.  رقابت  میزبانی  سر  بر  روسیه  با 
کاندیدای  روسیه  و  ایران  افزود:  مطلب  این  بیان 

 2019 سال  در  آزاد  کشتی  جهانی  جام  میزبانی 
میادی هستند. ما آمادگی کامل برای میزبانی را 
بازدید  داریم و حتی نماینده اتحادیه جهانی برای 
از امکانات به کشورمان سفر کرد و شرایط ما را نیز 
تایید کرد. ایق تصریح کرد: اتحادیه جهانی کشتی 
پس از بررسی تقاضاهای کشورها، اواخر اسفندماه 

آزاد  کشتی  جهانی   جام  میزبانی  زمان  برای  را 
تعیین کرد که پیشنهاد ایران نیز همین زمان بود. 
میزبانی روسیه در جام جهانی کشتی آزاد هنوز در 
تقویم اتحادیه جهانی ثبت نشده است و ما باز هم 
این موضوع را از راههای مختلف از اتحادیه جهانی 

کنیم. می  پیگیری 

میزبانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی قطعی شد

رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان ـ اردبیل

 اوکراین با شکست صربستان 
به مقام هفتم رسید

تیم کشتی فرنگی اوکراین با شکست تیم صربستان، مقام هفتم این مسابقات را 
کسب کرد. تیم کشتی فرنگی اوکراین با نتیجه 8 بر 2 تیم صربستان را مغلوب کرد و 
در جایگاه هفتم ایستاد. نتایج این مسابقه کشتی به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: گازداک کریستی جان ) صربستان( یک - سرگی دیژوبا 3 
)اوکراین(
60 کیلوگرم: آندری مارتیان بوک )اوکراین(
63 کیلوگرم: هوورح آرزومانیان )اوکراین(
67 کیلوگرم: ناد تاماس )صربستان( یک - اولکسی کالینو چنگو 4)اوکراین(
72 کیلوگرم: نمس مات )صربستان( صفر - آرتور پولیتا اف 5)اوکراین(
77 کیلوگرم: الکساندر)صربستان( 5 - اولکساندر کوختا صفر)اوکراین(
82 کیلوگرم: ویکتور)صربستان( 4 - اوسیناچ صفر)اوکراین(
87 کیلوگرم: توت الیور)صربستان( صفر - اوملین 4 )اوکراین(
97 کیلوگرم: دژان )صربستان( صفر - ساوتا 4 )اوکراین(
130کیلوگرم: سابولیس)صربستان( صفر - آندری وزینکو 4 )اوکراین(

صعود نماینده ایران به فینال کشتی باشگاههای جهان
کشتی  مقابل  خود  ستارهای  همه  با  ترکیه  فرنگی  کشتی  تیم 
گیران ایران در جریان رقابتهای جام باشگاههای جهان شکست خورد 
و از رسیدن به فینال بازماند. در ادامه رقابتهای پنجمین دوره کشتی 
فرنگی جام باشگاههای جهان 2018 که در سالن حسین رضازاده شهر 
ادبیل و در میان استقبال پرشور عاقمندان به کشتی برگزار شد، بیمه 
رازی و تیم ترکیه در سومین و آخرین دیدار گروهی خود برای تعیین 
یکی از فینالیست های این دوره از رقابت ها در دیدار حساس به مصاف 
هم رفتند که در پایان بیمه رازی با نتیجه8 بر 2 به پیروزی رسید و به 
فینال صعود کرد. در کشتی نخست الدانیز عزیزلی آذربایجانی و دارنده 
گرفت  می  ایران کشتی  نماینده  برای  که  مدال طای جهان2018  
موفق شد مقتدرانه و با نتیجه 8 بر صفر از سد اکرم اوزتورک نفر سوم 
مردانی  مهرداد  کیلوگرم  وزن 60  در  در سال 2018 گذشت.  جهان 
پانزدهم  نفر  رستم  هامت  برابر  آسیایی  های  بازی  برنز  مدال  دارنده 
جهان در سال 2018 با نتیجه 6 بر 2 پیروز شد. در وزن 63 کیلوگرم 
سامان عبدولی دارنده مدال برنز آسیا برابر عبدالرحمان آلتان نفر پنجم 
جوانان جهان2015 با نتیجه 3 بر یک پیروز شد تا سومین پیروزی از 
آن نماینده ایران شود. در وزن 67 کیلوگرم محمد الیاسی نفر پنجم 
با  برنز جهان 2017  مدال  دارنده  یوکسل  آتاکان  برابر  جهان 2017 
نتیجه 3 بر یک پیروز شد و انتقام شکست در رقابتهای جهانی پاریس 
جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  بندی  رده  دیدار  در  الیاسی  گرفت.  را 
2017 در پاریس مقابل این کشتی گیر ترک 2 بر یک شکست خورده 
بود. در وزن 72 کیلوگرم برومند اصان مقابل احمت ییلماز با نتیجه 
7 بر 4 شکست خورد تا در پنجمین مبارزه دو تیم،ترکیه صاحب اولین 

چنگیز  فاتح  برابر  پشتام  پژمان  کیلوگرم   77 وزن  در  شود.  پیروزی 
دارنده مدال برنز جهان 2017 در حالیکه 5 بر صفر عقب بود در تایم 
با جسارت و جنگندگی مثال زدنی خود حریف عنوان دار خود  دوم 
را از نفس انداخت و در نهایت با نتیجه 6 بر 5 پیروز شد تا پنجمین 
پیروزی از آن ایران شود.عملکرد داور میدان بارها با اعتراض کادر فنی 
تیم ایران همراه بود تا جاییکه صدای سوت ممتد تماشاچیان به نشانه 
به همراه داشت. در وزن 82 کیلوگرم سعید عبدولی  نیز  را  اعتراض 
دارنده مدال های طای جهان و برنز المپیک مقابل برهان آکبوداک 
قهرمان زیر 23 سال جهان 2017 در یک مبارزه حساب شده با نتیجه 
ایران،صعود  برای  پیروزی  با کسب ششمین  تا  شد  پیروز  بر صفر   5
نماینده ایران به فینال این رقابتها را حتمی کند. در وزن 87 کیلوگرم 
برنز جوانان جهان  و  نقره  و  آسیا  مدال طای  دارنده  رامین طاهری 
برابر متهان باشار چهره شاخص کشتی جهان و دارنده مدالهای طای 
جهان در سال های 2017 و 2018 دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 
قاطع 5 بر صفر به برتری رسید. در وزن 97 کیلوگرم مهدی علیاری 
دارنده مدال برنز جهان برابر چنک ایلدیم دارنده مدال های برنز جهان 
و المپیک با نتیجه 3 بر یک پیروز شد. اما مبارزه پایانی این دیدار میان 
کایالپ شاخص  رضا  و  جهان  مدال طای  دارنده  سیمونوف  سرگئی 
ترین چهره کشتی ترکیه و دارنده مدال های طای جهان و نقره و 
برنز المپیک برگزار شد که این مبارزه در پایان با نتیجه3 بر 3 به سود 
کایالپ به پایان رسید. این نتیجه در حالی بدست آمد که سیمونوف 
3 بر صفر از کایالپ پیش بود. به این ترتیب در پایان نماینده ایران با 
نتیجه قاطع 8 بر 2 تیم قدرتمند ترکیه را مقابل چشم هزاران تماشاگر 

ایرانی در اردبیل از پیش رو برداشت. نتایج مبارزات انفرادی دیدار دو 
تیم بیمه رازی و ترکیه به شرح زیر است: )اسامی کشتی گیران بیمه 

رازی ابتدا آمده است(
وزن 55 کیلوگرم: الدانیز عزیزلی 8 - اکرم اوزتورک صفر

وزن 60 کیلوگرم: مهرداد مردانی6 - هامت رستم 2
وزن 63 کیلوگرم: سامان عبدولی 3 - عبدالرحمان آلتان یک

وزن 67 کیلوگرم: محمد الیاسی 3- آتاکان یوکسل یک
وزن 72 کیلوگرم: برومند اصان 4 - احمت ییلماز 7

وزن 77 کیلوگرم: پژمان پشتام 6 -  فاتح چنگیز 5
وزن 82 کیلوگرم: سعید عبدولی 5 - برهان آکبوداک صفر

وزن 87 کیلوگرم: رامین طاهری 5 - متهان باشار صفر
وزن 97 کیلوگرم: مهدی علیاری 3  - چنک ایلدیم یک

وزن 130 کیلوگرم: سرگئی سیمینوف 3 - رضا کایالپ 3)برنده(
بیمه رازی پیش از این به ترتیب تیمهای شهدای مدافع حرم قم 
را با نتیجه 9 بر یک و صربستان را با نتیجه 8 بر 2 شکست داده بود و 
ترکیه نیز به ترتیب برابر صربستان با نتیجه 9 بر یک و شهدای مدافع 
حرم قم با نتیجه 7 بر 3 صاحب برتری شده بود.شهدای مدافع حرم 
 اردبیل در آخرین دیدار گروهی 7 بر صفر صربستان را شکست داد. 
در گروه B  نیز روسیه تیم سینا صنعت ایذه بعنوان جدی ترین رقیب 
خود در راه رسیدن به فینال را 6 بر 4 برد و در ادامه نیز گرجستان 
و قرقیزستان را از پیش رو برداشت تا بخت نخست رسیدن به فینال 
مقابل  ترتیب  به  روسیه  برابر  باخت  از  پس  ایذه  صنعت  سینا  باشد. 

قرقیزستان، اوکراین و گرجستان صاحب برتری شد. 

سرپرست فدراسیون کشتی در جدیدترین احکامش 
جوانان  و  نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیمهای  سرمربیان 
احکام  این  صدور  کنونی  فضای  در  آیا  کرد،  منصوب  را 
ریاست  از  استعفای رسول خادم  پذیرش  از  بود؟بعد  ازم 
فدراسیون کشتی و حکم سرپرستی وزارت ورزش و جوانان 
برای حمید بنی تمیم، وی در نخستین گام اقدام به انتصاب 
غامرضا محمدی و محمد بنا به عنوان سرمربیان تیم های 
که  موضوعی  کرد.  بزرگساان  فرنگی  و  آزاد  کشتی  ملی 
در  که  ناکامی  و  تیم  دو  این  در  که  اتفاقاتی  به  توجه  با 
مسابقات جهانی حاصل شده بود و از سوی دیگر استعفای 
خادم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد قابل درک و 
فهم بود، اما اینکه بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون 
صدور  به  عجله  و  اصرار  اینقدر  پشتوانه ای  چه  با  کشتی 
به  توجه  با  است.  بحث  جای  دارد،  پی  در  پی  حکم های 
در  جوانان  و  نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم های  که  نتایجی 
به  نیازی  مسابقات سال گذشته کسب کرده بودند، شاید 
نبود چرا که  این سرعت  به  تیم ها  این  رأس  در  تغییرات 

همانطور که در زمان انتصاب سرمربیان تیم های بزرگساان 
نفرات  کشتی  فدراسیون  بعدی  رئیس  شاید  شد،  مطرح 
دیگری را برای همکاری مد نظر داشته باشد و تمایلی به 
همکاری با نفرات مورد نظر او نداشته باشد. البته محمدی 
نیازمند جانشین در نوجوانان  که به تیم بزرگساان رفته 
مناسبی  آشنایی  که  همکارانش  همان  از  می شد  اما  بود، 
اجرای  برای  موقت  صورت  به  داشتند  ملی  تیم  فضای  با 
برنامه ها استفاده کرد. ظاهرا یا بنی تمیم آنقدر از انتخابش 
به عنوان رئیس بعدی فدراسیون مطمئن است که دست 
به این انتصابات زده است و یا اینکه از سوی دیگر با این 
فضاسازی قصد دارد چنین مطلبی را به جامعه کشتی و 
فضای ورزش کشور تلقین کند تا سایر رقبا برای حضور در 
انتخابات و رقابت با وی دچار تردید شوند. در هر صورت 
بنظر می رسد در فضای کنونی نیاز به این تغییرات نبوده و 
نیست و می شد با همان نفرات قبلی حداقل تا روشن شدن 
تکلیف ریاست فدراسیون کار را با مربیان قبلی که در این 

مدت زحمات زیادی کشیده بودند، ادامه داد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: در سالهای 
نبود  اگر  که  داشته  وجود  زیادی  اشتباهات  اخیر 
وضع کشتی این نبود، اما دلیل نمی شود به بزرگان 
بی احترامی شود. غامرضا محمدی درباره  کشتی 
آغاز اولین اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: اولین 
مجارستان  جهانی  مسابقات  از  بعد  که  است  اردو 
ظرفیت های  تمام  از  کردیم  سعی  و  شد  شروع 
را  نفر   36 اردو  این  برای  کنیم.  استفاده  کشتی 
دعوت کردیم، اما اگر جا داشتیم شاید 50 نفر را 

می کردیم. دعوت 
 تقوی و یزدانی خودشان باید

 تصمیم بگیرند
وی درباره دعوت از نفراتی مانند تقوی و یزدانی 
کردیم  گفت: سعی  بودند  دور  از کشتی  سال ها  که 
احترام همه را حفظ کنیم؛ اان مهدی تقوی و رضا 
باید  خودشان  اما  شده اند،  دعوت  اردو  به  یزدانی 
تصمیم بگیرند که می توانند قدم در مسیر موفقیت 
اگر  اما  خوب،  چه  که  توانستند  اگر  نه.  یا  بگذارند 
کشتی  از  خداحافظی  هنگام  در  آنها  نتوانستند  هم 
ذهنیت خوبی خواهند داشت و با خاطره خوبی کنار 
می روند. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره شرایط 
سنی برخی کشتی گیران دعوت شده گفت: در همین 
حسن  مانند  کشتی گیرانی  امسال  جهانی  مسابقات 
اُف و باتیروف خوش درخشیدند. وقتی این افراد به 
توانند، چرا مهدی  اضافه شعبان اف و رودریگز می 
تقوی نتواند؟ ضمن اینکه ما در این اردو نفرات جوان 
برای کشتی  این  و  دادیم  قرار  قدیمی ها  کنار  در  را 
قدیمی ها  از  جوان  کشتی گیران  است.  خوب  بسیار 

می گیرند. انگیزه 

کشتی به آرامش رسیده است
آرامش  به  کشتی  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
است،  مشخص  اردو  همین  از  این  و  است  رسیده 
هستند  راضی  اردو  در  حضور  از  همه  کرد:  تصریح 
و  انگیزه  است.  کشتی  برای  مهم  اتفاق  یک  این  و 
امیدواری  مایه  این  و  است  برگشته  تیم  به  روحیه 
برای همه ما هست. وی درباره تغییرات در فدراسیون 
و کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد گفت: همیشه اعتقاد 
شود.  حفظ  کشتی  بزرگان  احترام  باید  که  داشتم 
البته مشخص است که در سال های اخیر اشتباهات 
این  کشتی  وضع  نبود  اگر  که  داشته  وجود  زیادی 
نبود، اما اینها نباید باعث شود که به بزرگان کشتی 
بی احترامی شود. باید نقد سازنده انجام شود، اما در 

کشتی. شان  در  و  محترمانه  فضایی 
 قول می دهیم برای بهترین

 نتیجه تاش کنیم
تکرار  درباره  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
 2 گفت:  بزرگساان  رده سنی  در  نوجوانان  موفقیت های 
خوبی  موفقیت های  و  کردیم  کار  نوجوانان  رده  در  سال 
کسب کردیم، اما اینکه در رده بزرگساان این موفقیت ها 
تکرار شود آرزو و هدف ماست اما کار بسیار سختی است. 
جهانی  مسابقات  آینده  سال  کرد:  نشان  خاطر  محمدی 
در قزاقستان برگزار می شود که سهمیه بازی های المپیک 
در آن توزیع می شود؛ آنهم در حالی که تعداد سهمیه ها 
 2 ضعیف  نتایج  بخواهیم  اینکه  است.  کرده  پیدا  کاهش 
فقط  نیست.  ساده  اصا  کنیم  جبران  را  گذشته  دوره 
می توانیم قول بدهیم که در تمام روزهای باقیمانده تمام 
تاش خود را به کار بگیریم تا بهترین نتیجه حاصل 

شود.

خیال راحت بنی تمیم از ریاست یا فضاسازی برای ایجاد تردید رقبا؟ انگیزه و روحیه به کشتی آزاد برگشته است 
محمدی: جبران نتایج ضعیف 2 دوره قبل ساده نیست

اسب ملی پوش والیبال در کورس گنبد اول شد
قهرمانی اسب ایرانی در میدان سوارکاری دوبی

به عنوان قهرمانی رسید. اسب گالوانایز که در  یافته در مسابقات اسبدوانی دوبی  ایرانی پرورش  با مالک  اسبی که 
مالکیت حمید رادان از تولید کنندگان اسب کورسی ایران است در مسابقات اسبدوانی دوبی قهرمان شد. این اسب فرزند 
یکی از بهترین اسبهای سیلمی جهان یعنی میدالیادورو است و در مالکیت حمید رادان می باشد که بیش از بیست سال 
است در جهت تولید و پرورش اسبهای نژاد تروبرد فعالیت موثری در اصاح نژاد اسب کورسی ایران دارد. گالوانایز توانست 
در کورس هفتم با مسافت 1600 متر در کورسی نفس گیر با فاصله نسبتا زیادی در استادیوم سوارکاری میدان دوبی به مقام 
قهرمانی برسد. اسبهای تولید شده مرکز پرورش و تولید رادان با برند ریو از بهترین اسبهای تروبرد که ویژه کورس هستند، 
می باشند. همین دیروز نیز در مسابقات سوارکاری گنبد کاووس نیز اسب های برند ریو توانستند به دو مقام قهرمانی و 
یک نایب قهرمانی برسند. در هفته سوم کورس اسبدوانی گنبد، اسب ریو کوئین متعلق به فرهاد قائمی بازیکن تیم ملی 
والیبال قهرمان شد. همچنین اسب ریو مارینا و ریو کومو هم در این هفته توانستند به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی برسند.



3 شنبه اول دی 1397 - 14 ربیع الثانی 1440 - 22 دسامبر 2018-  شماره 7026فوتبال ایران

معاون توسعه ورزشی قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان گفت: تا سن 65 سالگی 
هنوز 6 سال دیگر زمان دارم اما ما اگر دوست 
دارید بازنشسته می شوم.محمدرضا داورزنی در 
بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  ورد  م
عنوان کرد: 9 فدراسیون ما شامل قانون منع به 
این  از  یکی  می شدند.  بازنشستگان  ارگیری  ک
عزیزان بهرام شفیع بود که متأسفانه همزمان 
 8 گفت.  وداع  را  فانی  دار  قانون  این  اباغ  ا  ب
قانون  این  شامل  که  هم  دیگر  دراسیون  ف
کار  داشتند  که  خوبی  همکاری  با  ی  شوند  م
معرفی سرپرست ها و غیره را آغاز کردیم. در 
فوتبال مهدی تاج از ظرفیت ماده 60 ایثارگری 
استفاده کرد و در فدراسیون کشتی هم ما قبل 
از این با استعفای رسول خادم روبه رو شدیم.

مسئوان  مورد  در  دیگر  بحث  افزود:  ی  و
از  استانی  استانی است، هیأت های  هیأت های 
ماهیت  و  هستند  غیردولتی  نهادهای  مره  ز
صحبت های  نمی شود.  محسوب  شغل  یأت  ه
و  گرفت  صورت  ارتباط  این  در  یادی  ز
اختاف نظرهایی بین سازمان بازرسی و دیوان 
این  نهایت مشخص شد که  وجود داشت. در 
نهادهای  شامل  هم  فدراسیون ها  از  خش  ب
دولتی می شود و باید کنار بروند. معاون توسعه 
و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  رزشی  و
جوانان در ادامه تأکید کرد: مسعود سلطانی فر 
نامه ای به رئیس مجلس ارسال کرد تا در این 
مورد در شورای حکمیت که ترکیبی از رئیس 
و  محاسبات  دیوان  رئیس  بازرسی،  ازمان  س
جمهوری  ریاست  و  مجلس  حقوقی  عاونت  م
است در این مورد بررسی کنند و اباغ صورت 
بگیرد تا مشخص شود که شرایط به چه شکلی 
سرپرست  با  آیا  اینکه  بیان  با  ست.داورزنی  ا
برگزار کرد، گفت:  را  انتخابی  می توان مجامع 
را  استان ها  انتخاباتی  مجامع  می توانیم  له،  ب
را  فدراسیون  مجمع  سرپرست  کنیم  رگزار  ب
که  کسی  اساسنامه  طبق  می کند  رگزار  ب
مجمع  در  نمی تواند  است  استان  رپرست  س
که  هستیم  این  دنبال  به  ما  کند.  رکت  ش
اختاف نظرات را حل کنیم، ما در صورت اینکه 
هیأت های  مورد  در  که  برسیم  نتیجه  این  ه  ب
این  باید  اجرایی  قانون  این  هم  ستانی  ا
افراد  این  اگر  بدهیم.  صورت  را  ابه جایی  ج
برگزار  را  مجامع  بافاصله  باید  نشدند  امل  ش
 31 ما  بگیرد.  صورت  تکلیف  تعیین  تا  نیم  ک
استان داریم که باید در مجامع شرکت کنند و 
نباید  شود.  مشخص  آنها  رؤسای  تکلیف  اید  ب
حق کسی ضایع شود. در برخی از فدراسیون ها 
حدود 10 تا 7 نفر به عنوان سرپرست هستند 
و بعد از مطرح شدن اباغ قانون بازنشستگی 
تعدادی بازنشسته هم به آنها اضافه شدن است 
فرصت  یک  در  تا  هستیم  تاش  حال  در  ه  ک
زمانی کوتاه را حل کنیم.وی در مورد اینکه آیا 
انجام  را  انتخابات  مهندسی  ورزش  زارت  و
نیست  طور  این  وضعیت  کرد:  عنوان  می دهد 
مثًا ما اان 10 فدراسیون بدون رئیس داریم 
که به جز فدراسیون کشتی 9 سرپرستی که در 
رئیس  انتخاب  برای  مجامع  تدارک  ال  ح
فدراسیون هستند خودشان کاندید نیستند و 
نمی توانند ذینفع باشند. وقتی فردی بازنشسته 
معرفی  سرپرست  آیین نامه  اساس  بر  می شود 

مدیرکل  استانی  هیأت های  در  ی شود  م
صادر  را  حکم  رئیس  و  معرفی  را  رپرست  س
می کند. در مجامع بر اساس اساسنامه ای که ما 
نفر   19 استان ها  انتخاباتی  مجمع  در  اریم  د
رؤسای  ورزشکاران،  نمایندگان  هستند،  ضو  ع
شهرستان های فعال در آن استان، نمایندگان 
آموزش و پرورش و سایر بخش ها عضو مجمع 
هستند. این 19 نفر در این ارتباط تصمیم گیری 
کشتی  برای  اردبیل  در  گذشته  روز  می کنند. 
موردنظر  فرد  نهایت  در  و  شد  برگزار  جمع  م
نصف به عاوه یک رأی نمی آورد. این مسأله در 
می شود  گاهی  است  هم  دیگر  ستان های  ا
چندی  شود.  کشیده  دوم  مرحله  به  أی ها  ر
پیش مجمع گلف را داشتیم که در مرحله اول 
تعداد آرا 12، 10، 11 و 2 بود. در مرحله دوم 
2 نفر باا آمدند تا فردی که بیشترین رأی را 
می آورد انتخاب شود. یک زمان گفته می شود 
استان   31 به  ورزش  وزارت  شواهد  اساس  ر  ب
اعام کرده که فان شخص رأی دهد. در هیچ 
نداده  رخ  ورزش کشور  در  اتفاق  این  مقطعی 
است. مسأله دیگر هم که باید توجه شود آرای 
به  است  مخفی  استانی  هیأت های  ؤسای  ر
همین خاطر در برخی مجامع می بینیم فردی 
که رأی آورده خودش این آرا را کسب کرده اما 
کسی که رأی نیاورده بحث مهندسی را مطرح 
و  قهرمانی  ورزشی  توسعه  معاون  ی کند.  م
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در ادامه تأکید 
کرد: فردی که کاندید می شود باید برنامه های 
خود را ارائه کند، رؤسای هیأت های استان ها با 
15 نفری که عضو مجامع هستند طبیعی است 
که به برنامه کاندیدها نگاه می کنند. هر کسی 
سعی می کند بهترین برنامه را ارائه دهد و در 
انتخاب  را  مناسب تر  فرد  مجمع  هم  هایت  ن
کاندیدها  از  نفر  دو  کل  انتخابات  در  می کند. 
عنوان  به  سومی  فرد  اما  بودند  وزارت  ضو  ع
رأی  نفر  یک  به  مجمع  شد.  انتخاب  ئیس  ر
می دهد و تنها یک نفر می تواند از این انتخابات 
بیرون بیاید. داورزنی در مورد اینکه آیا وزارت 
قرار  انتخابات مدنظر  را در  این مسأله  ورزش 
می دهد که چند سال است زمان بازنشستگی 
بر  کرد:  عنوان  است،  مانده  باقی  کاندید  ک  ی
که  افرادی  بازنشستگی  قانون  همین  ساس  ا
شامل این قانون شدند آنها حکم بازنشستگی 
داشتند و بر اساس قانون ایثارگری تا قبل از 
صدور این حکم امکان استفاده از این دوستان 
وجود داشت. بر اساس همین قانون افرادی که 
65 سال سن دارند و مدرک فوق لیسانس دارند 
می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در مورد 
لیسانسه ها 30 سال خدمت تا رسیدن به 60 
سال را داریم اگر کسی طبق قانون بازنشست 
شود شامل این قانون خواهد بود اما کسی که 
تحصیات فوق لیسانس به باا دارد می تواند تا 
در  وی  دهد.  ادامه  خود  خدمت  به  سال   65
انتخابات  در  که  گواری  آیا  اینکه  ورد  م
نیم  و  سال  یک  و  کرده  شرکت  یمناستیک  ژ
زمان از زمان بازنشستگی او باقی مانده شامل 
این قانون نمی شود، خاطرنشان کرد: نه او و نه 
سایر دوستان شامل این قانون نمی شود. طبق 
همین قانون که گفتم افرادی که جزو نیروهای 
متخصص هستند و نیاز بخش مربوطه هم به 
استفاده از آنها است می توانند به فعالیت خود 

به ورزش  این بحث فقط مربوط  دامه دهند.  ا
و  قهرمانی  ورزشی  توسعه  معاون  یست.  ن
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد اینکه 
آیا این قانون شامل خودش هم می شود، عنوان 
شما  اگر  و  نشده ام  بازنشست  هنوز  من  رد:  ک
دوست دارید بازنشسته شوم این اتفاق بیفتد 
)با خنده(. دوستانی که مثل رحیمی، درخشان، 
امیری، کریمی و ضیایی از فدراسیون ها رفتند 
چند سالی بود که حکم بازنشستگی آنها صادر 
حقوق  بازنشستگان  صندوق  از  و  بود  ده  ش
در  که  هم  دیگر  دوستان  می کردند،  ریافت  د
دولت  کارمند  می کنند  کار  دراسیون ها  ف
هستند، آنها یا در دستگاه ورزش، یا در سایر 
حکم  و  هستند  فعالیت  حال  در  رگان ها  ا
ازنشستگی ندارند. داورزنی در مورد اینکه او  ب
چند سال دارد، عنوان کرد: من 59 سال دارم 
باید  که  است  فعالیتم  امکان  سالگی  تا 65  و 
دید در آینده چه می شود. وی در مورد وضعیت 
نیروهای  از  او  کرد:  عنوان  محمدیان،  ریبا  ف
که  بود  ورزش  وزارت  متخصص  و  وب  خ
محمدیان  شود،  حل  او  مسأله  میدواریم  ا
بازنشستگی بیش از موعد با بیست و چند سال 
داشته است. او این امکان را دارد که بازگردد و 
از دیوان درخواست این مسأله را کرده است، 
با  اما  است  بررسی  در حال  محمدیان  رونده  پ
نشده  صادر  رأی ای  هنوز  اینکه  به  وجه  ت
محمدیان هم استعفا داده است البته می دانید 
می توان  مشاور  عنوان  به  بازنشسته  افراد  ز  ا
استفاده کرد. این مسأله قانون خاص خودش را 
دارد. افراد بازنشسته نمی توانند مسئول باشند 
به  و  نیمه وقت  به صورت  اما  بگیرند  و سمت 
در  او  کنند.  فعالیت  می توانند  مشاور  نوان  ع
حوزه وزارتخانه با توجه به کارهای نیمه کاره ای 
که در حوزه معاونت بانوان وجود داشت فعالیت 
نیمه وقتی دارد تا ببینیم شرایط چه می شود. 
سرپرست  عنوان  به  موسوی  حاضر  حال  ر  د
فعالیت  ورزش  وزارت  بانوان  ورزشی  عاون  م
چه  محمدیان  وضعیت  ببینیم  بعد  تا  ارد  د
و  قهرمانی  ورزشی  توسعه  ی شود.معاون  م
با  رابطه  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  رفه ای  ح
با  مجلس  نماینده  هاشمی  قاضی زاده  ینکه  ا
باید  بازنشسته  افراد  بود  کرده  اعام  راحت  ص
بروند اما او اان بحث موضوع بازنشستگان در 
عنوان  می کند  مطرح  را  سال   65 و   60 ن  س
که  است  این  به  منوط  مسأله  این  رد:  ک

دستگاه های اجرایی، نیروی مدنظر را بخواهد، 
برای  بازمی گردد.  اجرایی  به نظر دستگاه  ین  ا
افراد 65 سالی که در حال فعالیت نیستند این 
قانون قابل اجرا نیست. مثًا فردی که در حال 
صورت  در  می شود  بازنشست  و  است  عالیت  ف
بماند.  می تواند  اجرایی  سازمان  رخواست  د
تأکید مقام معظم رهبری در مورد همین قانون 
هم این بود که یک اصاحیه ای انجام شود مثًا 
نیروی خوبی در 55 سالگی بازنشست می شود 
از  برخی  ماند.  بی بهره  او  حضور  از  نباید  و 
دستگاه ها به برخی افراد نیاز جدی داشتند و 
حاضر  حال  در  گرفتند  خاصی  جوزهای  م
دوستان در مرکز پژوهش های مجلس در حال 
از  که  شود  پیدا  راهکاری  تا  هستند  ررسی  ب
زمینه هایی  در  خاص  افراد  برخی  وانایی های  ت
که فعالیت دارند استفاده کنند. وی در پاسخ به 
این سؤال که آیا از دوستی و حمایت از احمد 
ضیایی پشیمان است، اظهار داشت: خیر او از 
نیروهای ارزشی و ارزشمند کشور ما است، او 
و  کرده  زیادی  فعالیت های  عمرش  طول  ر  د
سال ها فرماندار بوده است، در دوران جنگ در 
... منشأ خدمات مختلفی  و  منطقه کردستان 
بوده که من 30 سال است افتخار دوستی با او 
را دارم.داورزنی در پاسخ به این سؤال که آیا 
ریاست  پست  در  ضیایی  انتخاب  رای  ب
والیبال پشیمان است، عنوان کرد:  فدراسیون 
خیر عملکرد ضیایی مثبت بوده البته فعالیت او 
اتفاق  این مدت  به یک سال هم نرسید و در 
دوره  یک  فقط  ما  نیفتاد  والیبال  در  اصی  خ
را  جهانی  لیگ  و  جهان  قهرمانی  سابقه  م
و  شد  قهرمان  والیبال  جاکارتا  در  اشتیم  د
نمی توان در یک مقطع کوتاه عملکرد یک نفر 
را بررسی کرد.وی در مورد اینکه کارشناسان 
به  رو  داورزنی  رفتن  از  بعد  والیبال  می گویند 
افول است، عنوان کرد: بعد از رفتن واسکو با 
حضور مربیانی مثل کواچ، لوزانو و کواکوویچ 
سیاق  و  سبک  مربی  هر  داشتیم.  وساناتی  ن
خاص خودش را دارد همه مردم انتظار داشتند 
همان مسیر قبل طی شود عملکرد کواچ بسیار 
که  اختاف نظراتی  به  توجه  با  اما  بود  وب  خ
وجود داشت کواچ جای خود را به لوزانو داد در 
کل فعًا وقت ارزیابی این مسأله نیست.معاون 
وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزشی  وسعه  ت
هنوز  اینکه ضیایی  مورد  در  و جوانان  ورزش 
استعفای مکتوب نداده است، عنوان کرد: اکثر 

دوستان در ورزش با توجه به الزامات قانون در 
این شکل است که  به  بین المللی شرایط  رده 
افراد بین 30 تا 70 سال می تواند کاندید احراز 
فدراسیون های ورزشی شوند. در عرصه آسیا و 
جهان معدل سن این مسئوان 60 سال به باا 
این  اصل  روی  دارد  وجود  که  نکته ای  ست.  ا
موضوع خیلی از دوستان نظر داشتند، ضیایی 
هم اعام کرد هر جور که وزارت ورزش تصمیم 
کرد  اعام  او  می پذیرد،  را  مسأله  این  گیرد  ب
تصمیم  می خواهد  که  طور  هر  زارتخانه  و
دیوان  در  پرونده ای  ضیایی  البته  ی گیرد  م
داشته است که به دنبال حل آن بودم، صدور 
رأی در مورد این پرونده متوقف شده بود که 
این موضوع یک مقدار به طول انجامید در کل 
ما سعی کردیم قانون را در تمام فدراسیون ها 
اجرا کنیم. وی در مورد وقتی ضیایی به صورت 
به  داوری  انتخاب  آیا  نداده  استعفا  کتوب  م
عنوان سرپرست ایجاد مشکل نمی کند، گفت: 
این اتفاقات بر اساس قانون افتاده است ما بر 
اساس قانون عمل کردیم، وزارت ورزش تا 15 
آذر فرصت داشت تا در این مورد تعیین تکلیف 
کند ما شب 16 آذر اباغ داوری را انجام دادیم. 
تعلیق  خطری  آیا  اینکه  مورد  در  اورزنی  د
عنوان  نمی کند،  تهدید  را  والیبال  دراسیون  ف
کرد: نگران این مسأله نباشید، وقتی شما قصد 
دارید قوانین داخلی را رعایت کنید با ضوابطی 
که وجود دارد این کار انجام می شود و قوانین 
ورزشی  توسعه  است.معاون  ارجح  جلس  م
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در 
مورد بحث خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس 
و استقال و اینکه برخی می گویند این اتفاق 
بر  دوستان  کرد:  عنوان  خورد،  نخواهد  قم  ر
اساس پیشینه ای که وجود دارد نگاه بدبینانه ای 
به این مسأله دارند و شاید نتوان به این مسأله 
رابطه  این  در  دولت  اراده  اما  گرفت  ایراد  هم 
مسعود  که  صحبت هایی  از  بعد  است.  دی  ج
سلطانی فر با رئیس جمهور انجام داد موافقتی 
با این مسأله صورت گرفت یکی از موضوعاتی 
که سلطانی فر در زمان انتخابش به عنوان وزیر 
موافقت  از  بود.بعد  نتخاب کرد همین مسأله  ا
شفاهی رئیس جمهور این مسأله را در دستور 
به  را  درخواستی  و  گرفت  قرار  دولت  ار  ک
بررسی  مورد  که  فرستادیم  فرعی  میسیون  ک
کمیسیون  در  نهایت  در  گرفت،  قرار  دی  ج
اصلی که سلطانی فر هم حضور داشت موضوع 
به صورت جدی تأیید شد و هیأت دولت هم 
بعد  به  این  از  و  کرد  تصویب  را  مسأله  ین  ا
خصوصی سازی  سازمان  اختیار  در  وضوع  م
در  دهد.وی  انجام  را  ازم  اقدامات  که  ست  ا
مورد اینکه سازمان خصوصی سازی اعام کرده 
عنوان  است،  نرسیده  آنها  به دست  مصوبه ای 
با  همراه  مصاحبه ای  در  قبل  روز  چند  رد:  ک
هیأت  مصوبه  کردیم،  شرکت  وری حسینی  پ
دولت بافاصله اباغ شده بود و فردای آن روز 
هم ما به صدا و سیما رفتیم. خصوصی سازی 
کار خودش را دنبال می کند و ما مصر هستیم 
تا پایان سال این دو باشگاه واگذار شود. برای 
همه  به  نگاه  فوتبال  فدراسیون  و  ولت  د
باشگاه ها یکسان است اینکه دو تیم را دولت 
مدیریت کند درست نیست از سوی دیگر به 
دلیل شرایطی که AFC دارد مالک دو باشگاه 

این  ما  وظیفه  باشد  دستگاه  یک  می تواند  ن
باشگاه ها  برای همه  را  زیرساخت ها  که  است 
نظام  اصاح  دنبال  به  ما  اینکه  کنیم،  راهم  ف
باشگاه داری باشیم درست است، همه باشگاه ها 
باید از منابع استفاده کنند، همه ما می دانیم 
پرسپولیس  و  استقال  مارکتینگ  رفیت  ظ
چقدر باا است این دو باشگاه 50، 60 میلیون 
هوادار دارد، به قول معروف هر وقت حال آنها 
ملی هم خوب خواهد  تیم  است، حال  خوب 
بود. داورزنی در مورد اینکه آیا خصوصی سازی 
است،  درون دولتی  پرسپولیس  و  ستقال  ا
موضوع خصوصی سازی  روی  کرد: من  عنوان 
مورد  این  در  معروفی  مثال  کردم،  طالعه  م
کرد،  واگذار  نباید  را  لنگ  اردک  دارد  جود  و
اردک باید بتواند پرواز کند. وقتی یک کارخانه 
ورشکسته است نباید انتظار داشت کسی آن را 
بخرد از سوی دیگر قوانین دست و پاگیری در 
اتفاق  اگر  خصوصی سازی  دارد.  وجود  شور  ک
بیفتد مقررات زدایی را به دنبال دارد، اگر این 
صورت  خصوصی سازی  این  نیفتد  اتفاق  و  د
نمی گیرد ما نمی توانیم با قوانین دست و پاگیر 
به دنبال انجام این کار باشیم. در مورد بخش 
خصوصی باید این انگیزه را داشته باشد که به 
پرداخت  پولی  اگر  و  کند  ورود  مبحث  ین  ا
می کند توان اداره داشته باشد. دور گذشته که 
حجم  باشگاه  دو  هر  شد  مطرح  بحث  ین  ا
بزرگی از بدهی، باتکلیفی و پرونده در فیفا را 
داشته است. معاون توسعه ورزشی قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد اینکه 
باشگاه ها  مالی  تراز  خصوصی سازی  برای  یا  آ
ما  گفت:  باشد،  بوده  مثبت  سال  سه  اید  ب
را  انجام نخواهیم داد همه چیز  قیمت گذاری 
سازمان خصوصی سازی بررسی می کند و این 
می شود.  انجام  برند  ظرفیت  اساس  بر  تفاق  ا
باید همه چیز حسابرسی شود، هر دو باشگاه 
تا سال 92 منابع مالی شان تضمین  شده است 
همچنین آنها ظرفیت مارکتینگ قابل قبولی 
دارند و خیلی نیاز به بسته حمایتی ندارند.وی 
در مورد اینکه یک سال و نیم تا شروع المپیک 
هفته ای  چند  کرد:  عنوان  است   مانده  اقی  ب
است که ستاد بازی های المپیک کار خود را 
آغاز کرده، ما در مورد رشته های مختلفی که 
شانس کسب مدال را دارند بررسی های ازم را 
به عمل آوردیم همچنین در مورد رشته هایی 
دارند.  را  کمتری  سهمیه  کسب  شانس  ه  ک
و  دارد  المپیک حضور  در  هم  کاراته  مسال  ا
مدال  شانس  رشته  این  در  ما  وشبختانه  خ
داریم در مجموع 7، 8 رشته که شانس کسب 
برخی  دادیم،  قرار  اولویت  در  را  دارند  دال  م
انتظار  آنها  از  اما  اولویت هستند  در  رشته ها 
کسب مدال نداریم بلکه انتظار کسب سهمیه 
داریم. در حال تاش هستیم تا هیچ دغدغه ای 
و  باشم  نداشته  موجود  مشکات  وجود  ا  ب
دهم.  انجام  درستی  به  را  خود  کار  توانم  ب
را  مدال  و  سهمیه  کسب  شانس  که  ده ای  ع
فرصت  ما  باشند  داشته  مشکلی  نباید  ارند  د
زیادی  زمان  ماه   18  ،17 و  نداریم  یادی  ز
نیست. سال بعد برای ما حیاتی است، بحث 
شرکت در المپیک یک بحث است و مسیری 
هم  انجام  المپیک  به  رسیدن  برای  باید  ه  ک

شود یک موضوع است.

فرکی در یک قدمی سرمربیگری پیکان
حسین فرکی در آستانه عقد قرارداد با تیم پیکان قرار گرفت. 
مذاکرات مسئوان باشگاه پیکان با حسین فرکی طی روز های اخیر 
نهایی  از  این خصوص حاکی  در  و آخرین خبر  روند خوبی داشت 
شدن مذاکرات دارد. تنها یک جلسه مذاکره، تا عقد رسمی قرار داد 
باقی مانده است و به نظر می رسد مشکل خاصی برای امضای قرارداد 
وجود ندارد.مسئوان باشگاه پیکان پس از 6 شکست متوالی در لیگ 

برتر، مجید جالی را کنار گذاشتند.
با ارائه استعفانامه به مدیرت باشگاه

 مهابادی رسما از شهرداری ماهشهر
 جدا شد

ارائه  با  را  ماهشهر  شهرداری  از  خود  جدایی  مهابادی  اود  د
استعفانامه اعام کرد.بعد از حاشیه های پیش آمده در تیم شهرداری 
از  استعفانامه ای  انتشار  با  تیم  این  سرمربی  مهابادی  داود  اهشهر  م

کرد. کناره گیری  رسما  خود  سمت 
 شکست سپیدرود مقابل پاس

 در دیداری تدارکاتی
پاس  مصاف  به  تدارکاتی  دیداری  در  سپیدرود  فوتبال  یم  ت
تیم  شد.دو  متحمل شکست  صفر  یک بر  نتیجه  با  و  رفت  گیان 
ساعت  از  تدارکاتی  دیداری  در  گیان  پاس  و  سپیدرود  وتبال  ف
رفتند. یکدیگر  مصاف  به  رشت  جنگل  سردار  ورزشگاه  در   1 1

سپیدرودی ها که به عنوان نخستین تیم لیگ برتری تمرینات خود 
را آغاز کرده اند و در پی تقویت تیمشان در نیم فصل دوم هستند 
در  و سعی  آمدند  میدان  به  دیدار  این  در  متفاوت  ترکیب  دو  ا  ب
از  ابراهیمی  بازیکنان خود داشتند، رضا مهدوی و حسین  محک 
نخست  نیمه  در  دیدار  بودند.این  دیدار  این  در  ایبین سپیدرود  غ
گلی در برنداشت و این پاسی ها بودند که در نیمه دوم با تک گل 
محمدابراهیم رضازاده در دقیقه 78 موفق به پیروزی یک بر صفر 
مقابل رقیب لیگ برتری شدند. تیم فوتبال سپیدرود خود را برای 
آماده  برتر  لیگ  رقابت های  دوم  نیم فصل  در  پرقدرت  ضوری  ح
مرحله  در  حضور  مهیای  گیان  پاس  مقابل  سوی  در  و  می کند 

می شود. سوم  دسته  لیگ  رقابت های  هایی  ن
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد

یک شرکت خودروسازی، مالک احتمالی پدیده
احتمالی  واگذاری  از  رضوی  خراسان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 

داد. به یک شرکت خصوصی خودروسازی خبر  پدیده  اشگاه  ب
در حالی که از مدت ها قبل زمزمه های واگذاری باشگاه پدیده به 
بخش خصوصی شنیده می شد، با تغییراتی که در استانداری خراسان 
بلندمدت همراه شد  وقفه ای  با  تغییرات  این  آمد،  به وجود  رضوی 
فتاحی،  فرزاد  هجدهم،  برتر  لیگ  نیم فصل  تعطیات  در  اما  اا  ح
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی از واگذاری احتمالی باشگاه 
پدیده خراسان به یک شرکت خودروسازی خبر داده است.وی اظهار 
کرد: ابتدا باید از تمام مسئوان و نهادهایی که از تیم پدیده تاکنون 
همیاری های  سازمان  بود  قرار  ابتدا  کنم.  تشکر  داشته اند  مایت  ح
شهرداری مشهد، مالک باشگاه پدیده شود اما با صحبت ها و جلساتی 
از  حمایت  راستای  در  نهایت  در  شد،  برگزار  خصوص  این  در  ه  ک
واگذار  خودروساز  شرکت  یک  به  پدیده  باشگاه  خصوصی،  خش  ب
به  خواهدشد.مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی تصریح کرد: 
زودی تکلیف این انتقال مشخص خواهد شد و از هواداران تیم پدیده 
و عاقه مندان به ورزش خراسان می خواهیم که به حمایت خود از 
تیم موفق پدیده ادامه دهند تا شاهد یک موفقیت بزرگ در انتهای 

راه، برای نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر هجدهم باشیم.

کی  روش در تراکتورسازی!
شنیده می شود مالک باشگاه تراکتورسازی به دنبال جذب کی روش 
از  توشاک  جدایی  از  است.بعد  تیم  این  جدید  سرمربی  عنوان  ه  ب
تراکتورسازی، این تیم کار خود را با محمد تقوی ادامه داد و باوجود 
انتخاب نشد و  این تیم  برای  وعده های مالک خود، سرمربی جدیدی 
مسئوان باشگاه تراکتورسازی ترجیح داد از اواسط نیم فصل تا هفته 
شانزدهم کار خود را با تقوی ادامه بدهد.در این شرایط، خبرهای ضد و 
نقیضی از تبریز به گوش می رسد که گویا مسئوان این باشگاه منتظر 
هستند!شنیده  ملی  تیم  در  کی روش  کارلوس  تکلیف  شدن  وشن  ر
با  که  خوبی  رابطه  واسطه  به  تراکتورسازی  باشگاه  مالک  ی شود  م
سرمربی تیم ملی دارد، صحبت هایی را با او درباره حضور در تبریز کرده 
تراکتورسازی  باشگاه  مالک  که  دیدار  این  از  حکایت  شنیده ها  ست.  ا
گویا از پایان همکاری کی روش با تیم ملی بعد از جام ملت های آسیا 
اطمینان خاطر پیدا کرده و می خواهد پیشنهاد خود را برای حضور در 

تبریز در نیم فصل دوم به این سرمربی پرتغالی ارائه کند.

قطبی به دنبال مدافع در نقل و انتقاات
سرمربی تیم فواد در نظر دارد برای نیم فصل دوم لیگ، یک 
و  نقل  پنجره  ماه  روز شانزدهم دی  اضافه کند.از  تیمش  به  مدافع 
می شود.  باز  رسمی  صورت  به  ایران  فوتبال  در  زمستانی  نتقاات  ا
در حدود یک ماهی که فرصت جذب بازیکن مهیا است، سرمربیان 
با  تقویت  و  خود  های  تیم  ضعف  نقاط  پوشش  دنبال  به  ختلف  م
نفرات جایگزین خواهند رفت.یکی از تیم هایی که امسال در پنجره 
زمستانی توجهات زیادی را به خود جلب می کند، فواد خوزستان 
افشین  ضعیف  نسبتا  نتایج  از  پس  که  اهوازی  سرخ پوشان  ست.  ا
امید بسیاری دارند که  بردند،  اهواز  به  به عنوان سرمربی  را  قطبی 
با حضور او یک نیم فصل عالی را پشت سر بگذارند. قطبی هم در 
ارائه کرده  باشگاه  به  را  نظر خود  مد  بازیکنان  لیست  راستا  همین 
است.از جزئیات این فهرست می توان اشاره کرد که نام یک مدافع 
در آن وجود دارد و قطبی اعام کرده برای خط دفاعی تیمش نیاز 
به نیروی جدیدی دارد تا شرایط فواد را بهبود دهد. به این ترتیب 
باشگاه فواد  به مدیران  از سوی قطبی  حتما گزینه های مختلفی 
گفته شده و باید دید چه کسی برای پیوستن به خط دفاع فواد با 

توافق خواهد رسید. به  باشگاه  این  مسئوان 

 حضور قوچان نژاد، طارمی و تیام
 در تراکتورسازی منتفی شد؟

حضور  پرونده  استوکس،  آنتونی  بازگشت  با  می رسد  ه نظر  ب
باشد.باشگاه  شده  بسته  تراکتورسازی  در  تیام  یا  طارمی  وچان نژاد،  ق
تراکتورسازی پس از عدم بازگشت استوکس و اروین به ایران، به گمان 
جدایی این دو بازیکن به سراغ گزین  های جدید خود برای خط حمله 
رفت و بر همین اساس محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی 
کار خود را برای پر کردن جای استوکس و اروین در خط حمله برای 
نیم فصل دوم آغاز کرد.رضا قوچان نژاد، مامه تیام و مهدی طارمی؛ سه 
نفری بازیکنی بودند که مسئوان باشگاه مذاکراتی را با آنها انجام دادند 
ما مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی شب گذشته از بازگشت استوکس  ا
به تمرینات تیمش خبر داد. در این شرایط حاا باید منتظر ماند و دید 
که آیا با بازگشت این مهاجم خارجی، پرونده حضور مهاجمان جدید و 

نامدار در تراکتورسازی منتفی می شود یا نه.

داورزنی:6سالدیگروقتدارم،امااگردوستداریدبازنشستهمیشوماز حمایت ضیایی پشیمان نیستم، او سال ها فرماندار بوده

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در تعطیلی برای تیمش یک یا دو اردوی داخلی در نظر گرفته است. تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل اول 
لیگ برتر با کسب 13 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت و حاا علیرضا منصوریان سرمربی این تیم قصد دارد در تعطیلی نیم فصل 
برای تیمش اردو های آماده سازی را با شرایط خاصی در نظر بگیرد.یه نظر می رسد سرمربی تیم ذوب آهن یک یا دو اردو برای شاگردانش در نظر 
گرفته باشد که قطعا داخلی خواهد بود. البته اولویت مسئوان باشگاه ماندن در اصفهان است، اما امکان دارد ذوبی ها یک اردو در شهری غیر از 

اصفهان هم برگزار کنند.

یک یا ۲ اردوی 
داخلی مدنظر 
منصوریان برای 
ذوب آهن در 
تعطیلی نیم فصل

 اسدی: استوکس در تمرینات
 تراکتورسازی حاضر می شود

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی از بازگشت آنتونی استوکس 
اسدی  علی رضا  دکتر  داد.  خبر  تراکتورسازی  تیم  تمرینات  ه  ب
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی درباره بازگشت استوکس به تبریز 
اظهار داشت: آنتونی استوکس بازیکن تیم تراکتورسازی به زودی 
در تبریز حضور پیدا می کند و  به تیم اضافه خواهد شد.وی افزود: 
تمرینات تیم تراکتورسازی با توجه به تعطیات نیم فصل  در حال 
از هفته آینده در تبریز آغاز خواهد شد و  حاضر تعطیل بوده و 
اضافه خواهد  تیم  تمرینات  به  ماه  روز 13 دی  از  نیز  استوکس 
شد.مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با اشاره به انتشار ویدیوئی از 
این بازیکن گفت: در خصوص تصاویری که از آنتونی استوکس در 
فضای مجازی منتشر شده است باید به مواردی اشاره کنم تا افکار 
عمومی و هواداران پرشور و شعور تراکتورسازی در جریان برخی 
سالهای  حدفاصل  استوکس  داد:  ادامه  بگیرند.وی  قرار  امور  ز  ا
انگلیس بوده است،  2007 تا 2009 عضو تیم فوتبال ساندرلند 
انتشار  پیش  سال   10 حدود  چیزی  یعنی  سال ها  این  بین  ر  د
ویدیوی خصوصی  با همسرش وی را دچار مشکل می کند و این 
در  و  تشکیل شده  دادگاه  در  پرونده ای  که  باعث می شود  تفاق  ا
پایان، دادگاه رای به تبرئه استوکس و صدور قرار مجرمیت برای 
متخلفین منتشر کننده تصاویر می نماید.دکتر اسدی افزود: ولی 
برای ارکان مدیریتی باشگاه و بنده جای سوال دارد، چرا باید این 
ویدیو بعداز حدود 10سال و درست در زمانیکه قرار بود جلسه ای 
با استوکس برگزار شود تا مقدمات ازم برای بازگشت وی به جمع 
پرشورها فراهم شود، این ویدیو در فضای مجازی منتشر می شود.

وی ادامه داد: برای ما سوال است چه کسی یا کسانی از حضور 
استوکس در تبریز بیم و هراس دارند؟ بهتر است عنوان کنم که با 
اینگونه شیطنت های نخ نما شده، تراکتور با حمایت مالک باشگاه 
ادامه  خود  راه  به  و  ایستاد  نخواهد  باز  حرکت  از  هوادارانش  و 

می دهد تا به هدف نهایی برسد.

بختیاری زاده: به تیم امید تعهد دارم و 
توافقم با باشگاه ها صحت ندارد

و  دارم  تعهد  امید  تیم  به  امید گفت:من  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
خبر توافقم با برخی از باشگاه ها صحت ندارد.سهراب بختیاری زاده در 
خصوص شایعاتی که پیرامون توافقش با برخی از تیم های مطرح شده 
است گفت:من با تیم ملی امید قرارداد دارم و با تمام تمرکز به موفقیت 
این تیم فکر می کنم و طبیعتا بر مبنای اصول حرفه ای به تعهد خودم 
پاییند هستم. بنابراین هرگونه اخبار و شایعه ای که در خصوص حضور 
من در هر باشگاهی مطرح می شود صحت ندارد.وی در پایان با اشاره 
به شرایط اردوی تیم امید در کیش اظهار داشت:خوشبختانه اردوی 
برگزار  جزیره  این  جوی  مناسب  شرایط  در  را  مفیدی  و  خود  سیار  ب

کردیم و یک مسابقه خوب را پشت سر گذاشتیم.

 مهم نیست چه کسی سرمربی پیکان می شود 
شیخ ویسی:نیازمند به دلیل شرایط سنی بهتر از من 
به تیم ملی دعوت شد

وحید شیخ ویسی، دروازه بان تیم فوتبال پیکان گفت: مهم نیست چه فردی 
سرمربی پیکان می شود، مهم این است تیم را از شرایط بحرانی خارج کند.وحید 
شیخ ویسی درباره اینکه تیم فوتبال پیکان بدون سرمربی به تمریناتش ادامه 
می دهد، اظهار داشت: ما فعا زیر نظر طهماسبی و مربی بدنساز تیم تمرین 
می کنیم و با بازیکنان دور هم هستیم تا طبق گفته باشگاه اوایل هفته آینده 
سرمربی پیکان انتخاب شود و تیم سر و سامان بگیرد.وی ادامه داد: مهم نیست 
چه فردی سرمربی پیکان می شود، مهم این است تیم را از شرایط بحرانی خارج 
کند و نتایج خوبی بگیرد. ما مطیع باشگاه هستیم و امیدوارم زودتر سرمربی 
تیم انتخاب شود تا به وضعیت بهتری برسیم.دروازه بان تیم پیکان درباره اینکه 
عملکرد خوبی داشته ولی به تیم ملی دعوت نشده اما پیام نیازمند که در تیم 
پیکان حضور داشته به جمع شاگردان کی روش دعوت شده، خاطرنشان کرد: 
من مشکلی در این قضیه نمی بینم. نیازمند دروازه بان خوبی است و با توجه 
به شرایط سنی بهتری که نسبت به من دارد به تیم ملی دعوت شده است. 
امیدوارم تیم ملی بتواند در مسابقات جام ملت های  آسیا موفق باشد.

استعفای مدیرعامل و بی خبری مالک 
ادامه ابهامات مدیریتی در باشگاه نساجی

کارگرجم: شانس 
تیم ملی برای 

قهرمانی در آسیا از 
همه بیشتر است

سابق  پوش  لی  م
کشورمان گفت: تیمهای خوبی 
حضور  آسیا  ملتهای  جام  ر  د
ملی  تیم  شانس  اما  ارند  د
دیگر  تیمهای  همه  از  یران  ا
است. بیشتر  قهرمانی  رای  ب
داشت:  اظهار  کارگرجم  کبر  ا
کشورمان  فوتبال  ملی  یم  ت
های  مهره  داشتن  لحاظ  ه  ب
تیم  بهترین  کارآمد  و  وب   خ
آسیا است اما امکانات و سخت 
افزار فوتبال ایران از کشورهای 
تر  پایین  آسیا  یک  رجه  د
ایران  رقابت  افزود:  وی  ست.  ا
در  مدعی  کشورهای  دیگر  ا  ب
نیست.  برابری  رقابت  سیا،  آ
کره  و  ژاپن  مثل  شورهایی  ک
خیلی  و  امارات  و  عربستان  و 
امکانات  از  دیگر،  شورهای  ک
می  بهره  خوبی  افزاری  سخت 
مراتب  به  آنها  امکانات  و  رند  ب
پوش  ملی  است.  ما  از  یشتر  ب
با  داد:  ادامه  کشورمان  ابق  س
گویم  می  قاطعانه  وجود  ین  ا
کشورمان  ملی  تیم  انس  ش
برای قهرمانی در این تورنمنت 
بزرگ و معتبر به مراتب بیشتر 
مدعی  کشورهای  دیگر  ز  ا
استقال  تیم  است.پیشکسوت 
در خصوص شرایط کنونی این 
تیم بیان داشت: تعطیات لیگ 
برای استقال خیلی بی موقع 
بود. این تیم تازه داشت راه می 
افتاد که لیگ 50 روز تعطیل 
خاطرنشان  د.کارگرجم  ش
ساخت: امیدوارم شفر بتواند از 
این فرصت استفاده بهینه برده 
و تیمش را برای نیم فصل دوم 

برساند.  اوج  ه  ب

تیم نساجی مازندران در حالی در تعطیات نیم فصل 
به سر می برد که مدیرعامل و مدیر اجرایی این باشگاه از 
و  مشکات  با  باشگاه  این  و  کرده اند  استعفا  خود  مت  س
نساجی  فوتبال  است.تیم  شده  مواجه  زیادی  اشیه های  ح
مازندران نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال را با 16 امتیاز 
پایان  به  رده بندی  جدول  دهم  جایگاه  در  گرفتن  قرار  و 
نکونام  جواد  رضایت  زیادی  حد  تا  که  جایگاهی  ساند،  ر
به  ورود  با  اما  کرد،  جلب  را  نساجی  باشگاه  مدیریت  و 
فصل  ابتدای  از  که  نساجی  باشگاه  نیم  فصل  عطیات  ت
حاشیه  وارد  می داد،  ادامه  خود  کار  به  آرامش  در  جاری 

و اختافات در کادر مدیریتی شد.بر همین اساس، حدود 
ابتدا محمد کاظمی، معاون اجرایی باشگاه  10 روز پیش 
نساجی از سمت خود استعفا کرد که بافاصله این موضوع 
با مخالفت فرهاد صنیعی فر، مالک این باشگاه روبه رو شد، 
اما کاظمی همچنان با گذشت 10 روز از مخالفت باشگاه 
با استعفای او، هنوز حاضر به بازگشت به باشگاه  نساجی 
نشده است تا نشان دهد اختافات در کادر مدیریتی باشگاه 
اتفاقات روز  این  از  اوج خود رسیده است.پس  به  نساجی 
گذشته نیز علی امیری، مدیرعامل باشگاه نساجی از سمت 
خود کناره گیری کرد تا این باشگاه پرطرفدار در زمان مهم 

نقل وانتقاات نیم فصل دچار حاشیه های مدیریتی فراوانی 
در  مازندران  نساجی  باشگاه  مالک  صنیعی فر،  ود.فرهاد  ش
روز  من  داشت:  اظهار  امیری  علی  استعفای  به  اکنش  و
این  از  هم  کلی  به طور  و  ندارم  باشگاه حضور  در  جمعه 
موضوع بی خبرم. صبح شنبه به باشگاه خواهم رفت و پس 
استعفاهای  کرد.  خواهم  رسیدگی  موضوع  این  به  آن  ز  ا
که  می دهد  رخ  حالی  در  نساجی  باشگاه  مدیران  یاپی  پ
جواد نکونام از وضعیت نقل وانتقااتی این باشگاه به شدت 
ناراضی است و از همین رو شایعات زیادی پیرامون باشگاه 

می رسد. به گوش  ساجی  ن

رفعتی: در جام جهانی هم داوران اشتباه می کنند، آیا عذر خواهی می کنند؟
رئیس دپارتمان داوری گفت:هیچ داوری اجازه عذرخواهی کردن از تیم ها را ندارد ضمن آنکه داوران حق مصاحبه در مورد تشکیات فدراسیون و کمیته داوران را ندارند.داود رفعتی 
در خصوص اطاعیه جدیدی که دپارتمان داوری برای داوران پیرامون اینکه آنها حق ندارند از تیمی عذرخواهی کنند، گفت: به هر حال این تصمیم توسط کمیته داوران گرفته شده و ما 
معتقدیم در جام جهانی هم اشتباه داوری صورت می گیرد و در جام ملت ها مطمئنا این اتفاق رخ خواهد داد.وی افزود:  اگر داوری در جام جهانی اشتباه کند از تیمی عذرخواهی می کند؟ 
هیچ داوری اجازه عذرخواهی کردن از تیم ها را ندارد ضمن آنکه داوران حق مصاحبه در مورد تشکیات فدراسیون و کمیته داوران را ندارند. همانطور که ممکن است یک بازیکن گل نزند 
و عذرخواهی نکند.رئیس دپارتمان داوری تاکید کرد: داوران  در همه جا دچار اشتباه می شوند و دیدید که در جام جهانی هم دو اشتباه صورت گرفت و با وجود تماشای VAR صحنه ها 
با وجود بازبینی به نفع ما گرفته نشد. اشتباهات وجود دارد ولی این همه هجمه بر روی داوران اصا خوب نیست.رفعتی در خصوص اینکه ظاهرا تاج خواستار تجهیزات ویدئویی برای 
فوتبال ایران شده است، گفت: تاج به تازگی این موضوع را رسانه ای کرده ولی از سه ماه قبل دستور داده که این موضوع پیگیری شود. معاونت فناوری اطاعات فدراسیون هم مکاتبات 
ازم را انجام داد و انشااه لوازمی که باید خریداری شود را زیر نظر فدراسیون خریداری خواهیم کرد.وی تاکید کرد: تجهیزات باید از شرکت آلمانی خریداری شود که چیزی حدود 300 
هزار دار هزینه دارد، البته ما موظف نیستیم فقط از آنها این تجهیزات را بخریم و می توانیم از داخل کشور هم تهیه کنیم.رئیس دپارتمان داوری در پایان در خصوص اینکه آیا ورزشگاه 

آزادی، فواد آرنا و نقش جهان این امکانات را دارند یا خیر، گفت: بله آنها شرایط نصب این امکانات را دارند.
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* غذاهای ایرانی خوش طعم است؟
- بسیار عالی. وقتی به ایران آمدم بیشتر غذاها 
کباب بود، اان کباب تمام شده است! دکتر قبل 
می دهد،  کباب  جوجه  یا  کباب  تیم،  بازی های  از 
است.  سفت  وقت ها  بعضی  که  کباب هایی  جوجه 
کباب  و  ماهی  از  ایرانی  غذاهای  شوخی،  از  جدا 
گرفته تا بقیه خوب هستند، مخصوصاً ادویه جاتی 

آنها استفاده می شود. برای  که 
نخوردن  برای  همسرتان  بودید  گفته   *
در  آیا  بود!  داده  تذکر  شما  به  چرب،  غذاهای 

می کنید؟ رعایت  غذا  خوردن 
- شاید این جور وقت ها پای تلفن به او بگویم 
که صدایت را نمی شنوم! باید آمادگی جسمانی ام را 
بیشتر کنم. نان های اینجا بسیار خوشمزه هستند. 
در  فنی  کادر  با  بازی ها  از  پس  که  جلساتی  در 
هتل داریم، درباره حریف و کارهایی که باید انجام 
هم  غذایی  بین،  این  در  می کنیم.  دهیم، صحبت 
غذای مان  که  به یک باره می فهمیم  که  می خوریم 

تمام شده است.
به خاطر  ایران،  در  اوایل حضورتان  * ظاهراً 

بودید؟ شده  چاق  کمی  ایرانی  غذاهای 
- نه، چاق نشده ام و خوب هستم. زمانی که به 
باشگاه می رویم، با بازیکنان بیشتر تمرین آمادگی 
جسمانی انجام می دهم. در روزهای اخیر استرس 
بیشتر  آینده  در  و  کردم  تحمل  بیشتری  فشار  و 

تمرین می کنم تا چربی نداشته باشم.
* کلیپی در صفحه شخصی تان منتشر کردید 
که در حال ورزش کردن بودید. هنوز هم در این 
سن و سال، انگیزه زیادی برای انجام ورزش دارید؟

- بله، مشخص است که به ورزش عاقه دارم. 
قطعاً این شغلی را که به عنوان مربی دارم، بسیار 
و  هستم  فوتبال  در  است  سال   50 دارم.  دوست 
در کشورهای  متوجه می شوم، چون  را  همه چیز 
مختلفی کار کرده ام. زمانی که بازیکنان و یا شما 
را می بینم، می دانم شرایط چطور است. تجربه این 
گفتم  بازیکنانم  به  پیش  ماه  و شش  دارم  را  کار 
از  وقت ها  و خیلی  دارم  نیز چشم  که پشت سرم 
چیزهایی که می بینم، متوجه می شوم چه کارهایی 
پسرم  ساشا  که  چیزهایی  همان  دهم.  انجام  باید 
گفت، ما درباره مشکات خیلی صحبت می کنیم.

در  بازیگری تان  دوران  از  که  تصاویری   *
کشورهای  در  مربیگری تان  تا  آلمان  کارلسروهه 
می دهد  نشان  می شود،  دیده  گوگل  در  مختلف 
این  به داشتن  آیا  بلندی داشتید.  همیشه موهای 

دارید؟ عاقه  موها  از  سبک 
- بله، درست می گویید. در سال 92-91 مربی 
شبکه  یک  معروف  خبرنگار  و  بودم  کارلسروهه 
آرایشگاه  نمی روی  چرا  پرسید  من  از  تلویزیونی 
او گفتم نمی خواهم  به  را مرتب کنی،  تا موهایت 
اینجا  این سبک موهای من است.  شبیه تو شوم! 
هنوز نتوانسته ام آرایشگری خوب پیدا کنم و برخی 
پیش  می کنم،  سفر  آلمان  و  دبی  به  که  مواقع 
این  استقال  بازیکنان  شاید  می روم.  آرایشگرم 
را  آرایشگرهای شان  و  بیایند  ببینند،  را  مصاحبه 
موهایم  با  این طوری  اما من  کنند،  معرفی  به من 

هستم. راحت تر 
و  مو  به  خیلی  فعلی  نسل  و  بازیکنان   *
... دارند  مخصوص  آرایشگر  و  می رسند  تیپ شان 

هتل  به  بازیکنان  آرایشگر  دارم  خاطر  به   -
آمده بود و به او گفتیم که باید از هتل بروی، چون 
بازیکنان باید قبل از بازی تمرکز داشته باشند و او 
نباید در هتل باشد.45 سال پیش همه جلوی آینه 
بودند. با این حال آن زمان ظاهر موها و خالکوبی 
مهم نبود و بیشتر تمرین کردن برای بازی ها مهم 
بود. باید شرایطی در تیم داشته باشیم که بازیکن 
اگر  بازگردد،  منزلش  به  لبخند  با  تمرین  از  پس 
نباشد.  خوبی  مربی  شاید  نکند،  را  کار  این  مربی 
با  فردا  نگوید  بازیکن  که  کند  کاری  باید  مربی 
در  بازیکنان  شوم.  حاضر  تمرین  در  باید  ناراحتی 
باید  که  می گفتند  من  به  نیم فصل،  آخر  روزهای 
حمله  قهرمانی  و  جدول  صدر  به  رسیدن  برای 
کنیم، من این را می خواهم و موضوع زیبایی است. 
بزنند و  بازیکنان چنین حرف هایی  مهم است که 
بازیکنان  نکنند.  جنگیدن صحبت  از  مربیان  تنها 
با  امتیاز  شش  جبران  دارند.  خوبی  شخصیت  ما 
قبلی  است.موفقیت های  ممکن  جدول  باای  تیم 
هافبک های  نیست،  مهاجمان  خاطر  به  فقط  ما 
گذشته  فصل  جپاروف  سرور  داشتیم.  هم  خوبی 
دو  کریمی  محسن  سه،  شجاعیان  داریوش  پنج، 
گل  و بقیه هم گل زده اند. فرشید باقری و فرشید 
اسماعیلی امسال گل می زنند و اکنون منتظر گل 
زدن علی کریمی هستم. همه کارهایی که کریمی 
ازم است را، انجام می دهد. او با شرایط جسمانی 
خوبی برگشته و اعتمادبه نفس باایی دارد. در تیم 
ما فقط مهاجمان گل نمی زنند و هافبک ها نیز گل 
می زنند. فرشید باقری پارسال شاید گلی نزد، اما 

امسال در دو بازی سه گل زد.
نسل  که  می کنند  صحبت  خیلی ها  ساشا: 
اهمیت  ظاهرشان  به  همیشه  فوتبال  جدید 
بازی  پدرم  بودم،  کوچک  که  زمانی  می دهند. 
می کرد. برتی فوگتس و کورتانیدزه و چند بازیکن 
دیگر آن زمان موهای بلندی داشتند، شاید حدود 

بود. پیش  سال   40
* با پیش بینی که برای فرشید باقری قبل از 
بازی استقال و صنعت نفت آبادان کردید و روی 
لباسش نوشتید که گل می زند، داریوش شجاعیان 
و دیگر بازیکنان نیز از شما درخواست کرده اند که 

چنین پیش بینی هایی برای آنها بکنید!
را  این  اما  نمی نویسم،  آنها  دست  روی   -
می گویم که فوتبال فقط دویدن نیست و باید در 
ذهن تان باشد. فرشید باقری در بازی های قبلی از 
گلزنی  شانس  خوزستان  استقال  با  دیدار  جمله 
نفت  صنعت  با  دیدار  از  قبل  نزد.  گل  اما  داشت، 
آبادان، ماژیک را برداشتم و روی پای باقری نوشتم 
احساسات  درباره  صحبت  این  می زنی.  گل  که 

است و باقری خیلی خوشحال بود. مهم تر از این، 
تمرینات  در  او  با  طاهری  بیژن  که  بود  تمریناتی 
که  خوشحالم  خیلی  بود.  کرده  شوتزنی  برای 
تمرینات  دوباره  تمرین،  پایان  از  پس  بازیکنانم 
اضافه انجام می دهند. در تاریخ می بینید که بیشتر 
همه  از  بیشتر  تمرین،  از  پس  ملی پوش  بازیکنان 
تمرین کرده اند. شاید باقری همین کار را بکند و 

برود. ملی  تیم  به  بتواند 
یک  از  استقال  بازی های  بیشتر  در  شما   *
کت و شلوار خاص استفاده می کنید، آیا برای تان 

می آورد؟ شانسی  خوش 
- کارم را در کارلسروهه در لیگ دسته دوم 
آلمان شروع کردم و در همه بازی ها یک ژاکت بر 
تن داشتم. در همان سال اول از لیگ دسته دوم 
به لیگ دسته اول آمدیم و لباس مان پوما بود. پس 
از آن، برند پوما تبدیل به آدیداس شد. من ژاکت 
از پوما داشتم و روی آن آدیداس را برتن  سبزی 
می کردم که این جور وقت ها گرمم می شد. شاید 
برخی مواقع این کارها خرافاتی بود! در بازی آخر 
در لیگ، یک امتیاز می خواستیم که در دو دقیقه 
پایانی مساوی کردیم و امتیاز گرفتیم. این موضوع 

ربطی به ژاکت من نداشت.
اتوبوس شال گردن استقال را گم کرده  در 
بودم و دنبال آن می گشتم که پیدایش کردم. در 
دوباره  شاید  و  خریدم  را  شلوار  و  این کت  تهران 
بدهند.  من  به  شلواری  و  کت  چنین  بتوانند 
کت  آن  از  که  برندی  اما  کنم،  تبلیغ  نمی خواهم 
امیدوارم  و شلوار خریدم، حامی تیم ملی است و 
شلوار  و  کت  این  بحث  شوم!  دعوت  ملی  تیم  به 
قهرمان  العین  با  امارات  در  است.  خودم  موضوع 
شدیم و در همه بازی ها لباس سفید و  آبی  داشتم. 
گفت  من  به  شدم،  روبه رو  باشگاه  مدیر  با  وقتی 

کجاست؟! معروفت  لباس 
بازی  آخرین  از  پس  ایوانکوویچ  برانکو   *
پرسپولیس در نیم فصل، در نشست خبری مدعی 
شد که برخی ها به خاطر پرسپولیس به او حسادت 
می کنند. آیا ممکن است شما جزو این افراد باشید؟

را  صحبت ها  این  برانکو  چرا  نمی دانم   -
انجام داده است. شاید لباس قرمز قشنگی داشته 
است! من با برانکو ارتباط خوبی دارم،  ایشان در 
هیچ  بودم.  مربی  آنجا  هم  من  بوده،  مربی  آلمان 
باشم  داشته  کاری  پرسپولیس  در  نخواستم  وقت 
شاید  هستم.  سرمربی  استقال  در  خوشحالم  و 
به  می خواهم  اما  باشم،  داشته  زیادی  دشمنان 
خوشحالم  خیلی  کنم.  کمک  باشگاه  و  هواداران 
من  داشته ام.  زیادی  موفقیت های  گذشته  فصل 
ندارم.  دشمنانم  بابت  نگرانی  و  هستم  جنگجو 
کسانی که شرایط باشگاه را به جای بدی رساندند 
برای  بدانند  می زنند،  حرف  ما  سر  پشت  اان  و 
تدارکات،  گروه  فنی،  کادر  باشگاه،  خود  مهم  من 
رسانه ای و مدیریت است. وقتی همه با هم باشیم، 
آدم هایی که  به  بزند.  ما ضربه  به  نمی تواند  کسی 
اگر  می زنم.  لبخند  می زنند،  حرف  سرم  پشت 
می بینید که چیزی بقیه را دچار مشکل می کند، 
باید آن را کنار بگذرید. چیزی که می خواهیم این 
موفقیت  می توانیم  و  باشیم  هم  با  همه  که  است 
مانند سال گذشته داشته باشیم. طبیعی است که 
اگر با هم نباشیم، پایین می رویم. مطمئن هستم 

می رسیم. خوبی  جای  به  امسال 
برابر  استقال  بازی  از  پس  رحمتی  مهدی   *
ضرر  به  که  داوران  قضاوت   درباره  خراسان،  پدیده 
صحبت هایی  بوده،  پرسپولیس  سود  به  و  استقال 
انجام داد که با واکنش بازیکنان پرسپولیس روبرو شد. 
بودید؟ تیم تان  کاپیتان  صحبت های  موافق  شما  آیا 

بازی   9 در  که  بگویم  را  این  همه  از  اول   -
بدشانسی آوردیم، گلی که به پدیده زدیم، آفساید 
یک  در  پنالتی  دو  سپاهان  با  دیدار  در  نبود، 
نمی خواهند  داوران  که  مطمئنم  داد.  رخ  صحنه 
است.  سختی  شغل  داوری  کنند.  داوری  ما  علیه 
استقال  بازی  داور  کمک  که  خوشحالم  خیلی 
به  و  داد  انجام  مصاحبه ای  شما  با  پدیده  مقابل 
این  کرد.  عذرخواهی  اشتباهش  تصمیم  خاطر 
داور شخصیت خوبش را نشان داد و کاهم را به 
احترام او برمی دارم. هیچ وقت علیه داوران صحبت 
دقیقه   94 بازیکنانم  قبلی  بازی  در  اما  نمی کنم، 
شد  باعث  اشتباه  این  و  کردند  تاش  زمین  در 

چرا  می پرسم،  سؤالی  شما  از  نبریم.  را  بازی  که 
می کنند؟  صحبت  رحمتی  درباره  پرسپولیسی ها 
برده  سود  داوری ها  از  پرسپولیس  نگفته  کسی 
روی  کفش  با  پرسپولیس  بازیکن  از  یکی  است. 
ران بازیکن حریف یا صورتش رفته بود، اما کسی 
اشتباه  نیز  داور  بله،  نمی کند.  صحبت  آن  درباره 
می کند، اما در بازی با پدیده طبیعی بود که باید 
گل  چرا  می پرسیدیم  سؤال  و  می کردیم  صحبت 
خبری،  کنفرانس  گرفتند.در  آفساید  را  ما  سالم 
بازی  از  قبل  برانکو  که  پرسید  من  از  خبرنگاری 
با سپاهان، صحبت هایی درباره داوران کرده است، 
پرسپولیس  بازیکنان  و  برانکو  درباره  بازیکنانم  اما 
درباره  که  پرسپولیس  دروازه بان  نکردند.  صحبتی 
رحمتی صحبت کرد، دروازه بان خوبی است و از او 
خوشم می آید، اما چرا درباره رحمتی صحبت کرد؟ 

نزد. حرفی  پرسپولیس  درباره  که  او 
داور  درباره  که  نیست  بدی  چیز  ساشا: 
صحبت شود. در فوتبال هر کسی باید خودش را 
برسد.  بهتری  شرایط  به  تا  دهد  قرار  انتقاد  مورد 
از این گفته ام و  این همان چیزی است که پیش 
اینکه فدراسیون قدم بعدی را برای حمایت از داور 
رخ  بیشتری  اشتباهات  که  است  مشخص  بردارد. 

داده، اما به این معنا نیست که عمدی بوده است. 
وقتی داوری برای استقال قضاوت می کند، بیشتر 
از یک بازی عادی او تحت فشار است. طبیعی است 
وقتی تحت فشار باشید، ممکن است بیشتر اشتباه 

کنید.
* شاید دلیل موضع گیری پرسپولیسی ها این 
بوده که رحمتی و دیگر بازیکنان شما اشاره کردند 

که داوری ها به سود یک تیم خاص بوده است.
برتر داریم؟ شاید هر  - ما چند تیم در لیگ 
تیمی که برابر استقال قرار می گیرد، خاص باشد. 
چرا بازیکنان پرسپولیس درباره ما صحبت کردند؟ 
سختی  بسیار  شغل  داوران  می کنم  تکرار  دوباره 
نیمه  در  خوبی  بسیار  قدرت  با  ما  بازیکنان  دارند. 
به  از دست دادیم.  امتیاز  اما دو  بازی کردند،  دوم 
خاطر همین، گفتم که بدشانسی آوردیم. همه ما 
باید به داوران کمک کنیم. می دانم داوران به خاطر 
باید  اما  نمی گیرند،  زیادی  پول  قضاوت های شان 
شود.  صرف  آنها  کاس های  برای  بیشتری  زمان 
داوران در آلمان کاس های زیادی می روند و درباره 
برای  آنالیزهایی  نیز  ما  می کنند.  صحبت  بازی ها 
دیدارهای مان داریم تا درباره آنها صحبت کنیم. در 
یک بازی دیدم که به خاطر داور درگیری به وجود 
آمده است، اما این خوب نیست. فوتبال برای تفریح 
است و باید به داوران کمک شود. فدراسیون فوتبال 

باید زمان بیشتری برای آموزش بگذارد.
که  کرده اند  مطرح  را  بحث  این  برخی ها   *
شما  آیا  است،  بوده  پرسپولیس  سود  به  داوری ها 

مخالف؟ یا  موافقید  عقیده  این  با 
- در بازی با پرسپولیس برابر سپاهان دیدم که 
قبل از پنالتی پرسپولیس، گادوین منشا در محوطه 
ندیده  را  صحنه  داور  شاید  اما  کرد،  خطا  جریمه 
اشتباهات  از  داوران  که  است  این  مهم  نکته  بود. 

خود درس بگیرند. فصل گذشته در اهواز، داور به 
سرور جپاروف کارت زرد نشان داد، در این میان، 
تنها یک تیم درباره این صحنه صحبت کرد. پس از 
آن، فدراسیون جپاروف را محروم کرد، در صورتی 
وقتی  بود.  نشده  اخراج  بازی،  این  در  سرور  که 
داوری تصمیم می گیرد، یعنی همه چیز تمام شد، 
بازیکنان  چرا؟  شد،  عوض  داور  تصمیم  اینجا  اما 
ما درباره اینکه پای بازیکن پرسپولیس به صورت 
بازیکن حریف خورده، صحبتی نکردند. چرا درباره 
اینها صحبت نمی کنند و در مورد رحمتی صحبت 
کردند؟ رحمتی اسطوره است و هیچ وقت صحبت 

بدی درباره داوری نکرده بود.
بهتر است قبل از اینکه دروازه بان پرسپولیس 
و بازیکنان این تیم صحبتی کنند، پیش از آن فکر 
کنند و ببینند حرفی که می زنند درست بوده یا نه. 
ببیند.  نبیند و کمک داور  را داور  شاید صحنه ای 
در بازی هفته اول مقابل پیکان، روی سجاد آقایی 
خطایی شد که داور بازیکن حریف را اخراج نکرد. 
اللهیار صیادمنش یکی از بزرگ ترین استعدادهای 
آسیاست و در دیدار برابر سایپا کم مانده بود پایش 
را بشکند. در بازی آخر برابر پدیده، عکسی که از 
پای طارق همام منتشر شد را، دیدید که خون از 

پای او می آمد. بازیکنی که این کار را کرده بود، باید 
اخراج می شد. همه این مشکات روی هواداران اثر 
سمت  به  رحمتی  و  من  که  دیدید  اما  می گذارد، 
در  وقتی  باشند.  آرام  گفتیم  و  رفتیم  تماشاگران 
می شود،  داده  نشان  داوری  اشتباهات  تلویزیون 
فدراسیون  است  بهتر  و  شود  مضطرب  داور  شاید 
خودش آن را بررسی کند. همه در تلویزیون صحنه 
صحنه  یک  در  باید  داور  کمک  اما  می بینند،  را 
خیلی  فوتبال  با  شاید  که  کسانی  بگیرد.  تصمیم 
درباره  صحبت ها  برخی  باشند،  نداشته  آشنایی 

انجام دهند. داوری 
بازیکنان  درباره  سرمربی  مسئولیت  ساشا: 
تیمش است، مسئولیت فدراسیون نیز در خصوص 
باید  است،  زیاد  اشتباهات  اگر  است.  خود  داوران 
اشتباهات  بازی  این  نمی کند  فرقی  بکنند.  کاری 
چه  نمی کند،  فرقی  بازی.  آن  یا  بوده  زیادی 
باید  تیمی سود برده، چه تیمی ضرر کرده است، 
در  نبودیم  ما  فقط  شود.  کمتر  داوری  اشتباهات 
نیز  دیگر  مربیان  و  داوری ها صحبت کردیم  مورد 
حرف زده اند. این موضوع پیغام مشخص است که 
فدراسیون باید داوران را جمع کرده و بررسی کنند 
اشتباهات داوری نسبت به فصل قبل بیشتر شده 
است. اگر به این نتیجه رسیدند که اشتباه بیشتر 
بوده، مسئولیت فدراسیون است که آن را بررسی 
باید دید که فدراسیون چه کار خواهد  کند. حاا 
کرد.فصل گذشته درباره این موضوع صحبت کرده 
و کمی گیج شده بودیم. آنقدر که ما اطاع داریم 
و قوانین فیفا می گوید، این است که تصمیم داور 
نمی تواند عوض شود. محرومیت جپاروف برای ما 
باور  نمی توانیم  وجود،  این  با  بود.  کننده  غافلگیر 

باشند. استقال  به عمد علیه  کنیم که داوران 
به  که  می دهد  نشان  شما  صحبت های   *

مهدی رحمتی خیلی اعتماد دارید، اما سید حسین 
حسینی نگران نیمکت نشینی خودش است و گفته 
شاید با ادامه این شرایط، از استقال جدا شود. چه 
واکنشی به صحبت های دروازه بان تیم تان دارید؟

- در شروع فصل حسینی مصدوم بود و شاید 
خوب  خیلی  هم  رحمتی  کند.  بازی  می توانست 
دادیم  انجام  امسال  را  کاری  همان  ما  کرد.  بازی 
که فصل پیش انجام داده بودیم و گفتیم که جام 
حذفی را تو بازی کن. حسینی در دو بازی پشت 
ما  نکرد،  بازی  نفت مسجدسلیمان  مقابل  سر هم 
به شرایط بازی نگاه کردیم و مربی و بازیکن مهم 
و  لیگ  در  سایپا  مقابل  بازی  دو  نبودند. حسینی 
حذفی را بازی کرد، روزی که پژمان منتظری بازی 
کرده بود. ما یک نفر را می خواستیم که از عقب با 
به حسینی  را  این موضوع  کند.  بازیکنان صحبت 
سخت  بسیار  بسیار  قبلی مان  دیدار  بودیم.  گفته 
بازی  این  برای  دروازه بان  بهترین  رحمتی  و  بود 
محسوب می شد. اان چیزی که در تیم ملی مهم 
است، تمرین سه هفته ای بازیکنان در اردوی اخیر 
بگوید  نباید  عادی  حالت  در  بود. حسینی  خواهد 
باید  اان  او  می روم.  استقال  از  نکنم،  بازی  اگر 
بگوید من باید به جام ملت ها بروم و بازی کنم. اگر 
داشت.  نخواهد  شانسی  بترسد،  موضوعات  این  از 
بزرگی  شخصیت  کان  اولیور  مثل  باید  دروازه بان 
داشته باشد، به خاطر همین با بایرن مونیخ هشت 
قهرمانی از جمله قهرمانی اروپا را دارد. حسینی هم 
اگر  بازیکنی بگوید  باید بکند. وقتی  را  همین کار 

بازی نکنم، می روم، بهتر است برود.
* هواداران استقال این سؤال را از شما دارند 
و  گرو  الحاجی  مثل  بی کیفیتی  بازیکنان  چرا  که 

مارکوس نیومایر جذب شدند؟
از  بعد  است.  با همه هواداران  - صحبت من 
در  بودند.  تیام  مثل  کسی  دنبال  همه  تیام  رفتن 
فرشید  به  خوبی  پاس  گرو  پرسپولیس،  با  بازی 
همه  نزد،  گل  را  توپ  او  که  شد  داده  اسماعیلی 
موقعیت  درباره  و  نکرده  صحبت  پاس  آن  درباره 
یک  گرو  سایپا،  با  دیدار  در  کردند.  صحبت  گل 
پنالتی گرفت، یک گل زد. گرو یک موقعیت هم 
گل  هم  باز  می رسید،  زودتر  کمی  اگر  که  داشت 
او صحبت می کردند.  بار همه درباره  این  می زد و 
او مقایسه  با  را  تیام صحبت و گرو  همه در مورد 
می کردند. به خاطر همین هم گفتیم که بهتر است 
برود. مطمئنم او در باشگاه دیگری یک گل بزند، 
در  نیومایر  می کند.  تغییر  کلی  طور  به  شرایطش 
خاطر  به  که  دیداری  شد،  تعویض  السد،  با  بازی 
مشکاتی آن را واگذار کردیم. برای بازی برگشت، 
صددرصد آماده بود، اما در 10 دقیقه پایانی تمرین 
مصدوم شد. در بازی قبلی بازی کرد که 80 درصد 
موقعیت  سه  دو  پدیده  با  بازی  در  او  بود.  آماده 
گفت  و  کرد  صحبت  ما  با  نیومایر  داشت.  خوبی 

برود. است  بهتر 
با حضور دستیار جدید در کادر  * در رابطه 
مجیدی،  فرهاد  چون  افرادی  اسامی  جدید  فنی 
نام  بار  این  و  شد  مطرح   ... و  جباری  مجتبی 

است. آمده  میان  به  شرودینگر 
یک  ما  بگوییم.  را  چیزی  هر  نباید  ما   -
مدیرعامل  است  قرار  و  داریم  مدنظرمان  دستیار 
باشگاه قرارداد را برای او بفرستد. ما مربی ای برای 
آکادمی باشگاه در نظر داریم، شبیه کاری که در 

می شود. انجام  اروپایی  باشگاه های 
مربی  با  کار  تخصصش  مربی  این  ساشا: 
که  شد  مطرح  صحبت ها  خیلی  دروازه بان هاست. 
شرودینگر قرار است دستیار باشد، اما کار او آموزش 
می خواهیم  که  کاری  دروازه بان هاست.  مربیان 
انجام دهیم آماده کردن استقال برای آینده است. 
باشگاه های دیگر هر روز در حال پیشرفت هستند 
و فوتبال ایران نیز باید پیشرفت کرده و ثابت نماند. 
خیلی خوب می شد که شرودینگر به ایران می آمد 
به مربی  او می توانست  کار می کرد.  آکادمی  و در 
از  یکی  نیامد.  او  اما  دهد،  آموزش  دروازه بان ها 
شایعات نادرست همین بود. ما گزینه های دیگری 
سعی  هستیم.  صحبت  حال  در  که  داریم  مدنظر 
شایعات  بیشتر  اما  باشم،  دور  رسانه ها  از  می کنم 
درست نیستند. وقتی به آن گزارش اشاره می کنید 
متوجه خواهید شد که از چه سمتی این صحبت ها 
مطرح می شود. بله، مجیدی ما را به یک رستوران 

ژاپنی دعوت کرد. او حدود 15 سال است که پدرم 
با  مجیدی  است.  بوده  شاگردش  و  می شناسد  را 
پدرم با ااهلی قهرمان شده و طبیعی است که از 
آن زمان با هم در ارتباط باشند، اما از تماس های 
زیادی مطرح  عادی شایعات  برخوردهای  و  عادی 
بگذارم،  جلسه  کسی  با  بخواهم  می شود.وقتی 
همراه با خوردن شام خواهد بود. قبًا گفته بودم 
به غذاهای ایرانی عاقه مند هستم. مجیدی بازیکن 
صحبت  شما  با  که  اان  شاید  است.  بوده  من 
می کنم، فردا شایعه درست کنند که دستیار جدید 

هستید. من 
* جلسه تان با کارلوس کی روش سرمربی تیم 

ملی فوتبال در چه موردی بود؟
ما  بودیم.  هتل  در  اتفاقی  و  نبود  جلسه   -
نشسته بودیم که با کی روش سام و احوال پرسی 
که  پرسیدم  و  دارد  پشتی  کوله  که  دیدم  کردیم. 
تمرین خوبی  داد  پاسخ  برمی گردی که  باشگاه  از 
داشته است. صبح از اتاقم بیرون آمدم و دوباره او را 
در ابی هتل دیدم و غافلگیر شدم. چرا نمی توانم با 
کی روش صحبتی داشته باشم؟ برای فوتبال ایران، 
همکاری بسیار مهم است. شاید کی روش به طور 
دقیق ذهنیت وریا غفوری و علی کریمی را نداند، 
ملی  تیم  کردم.  صحبت  او  با  و  می دانم  من  اما 

آسیاست. ملت های  جام  قهرمانی  کاندیدای 
* پس از ماقات با کی روش در هتل آکادمی، 
سرمربی تیم ملی پیامی منتشر کرد و از شما، امیر 
قلعه نویی و دیگر مربیان به عنوان افراد شجاع نام 

برد، اما نام برانکو ایوانکوویچ دیده نمی شد.
- از اختاف کی روش و برانکو خیلی خبر ندارم. 
کی روش در حال حاضر سرمربی تیم ملی است و 
در گذشته برانکو سرمربی تیم ملی بود. شاید بهتر 
است هر دو کباب بخورند تا مشکل شان حل شود. 
درباره  صحبت هایی  جهانی  جام  از  بعد  کی روش 
اروپایی دیده می شد.  برانکو کرد که در رسانه های 

آن صحبت ها برای فوتبال ایران خوب نیست.
با  برانکو  و  پرسپولیس  هتل  شاید  ساشا: 
کی روش اتفاقی نبوده و برای ما این اتفاق افتاد که 

ببینیم. را  همدیگر 
در  باشگاهی  بازی های  برای  کی روش   *
که  صورتی  در  نمی کند،  پیدا  حضور  ورزشگاه 
شما از نزدیک بازی های دوستانه تیم ملی را نگاه 
می کنید. آیا از تصمیم سرمربی تیم ملی گایه ای 

ندارید؟
- من عاشق فوتبال هستم و به ورزشگاه می روم 
تا بازی های بازیکنانم را ببینم. خودم بازیکن بودم 
و زمانی که سرمربی تیمم بازی ام را نگاه می کرد، 
احساس قدرت می کردم. در بازی ایران و توگو پس 
از پایان این دیدار به رختکن رفتم تا به کی روش 
روزبه  زمانی که  بگویم.  نباشید  بازیکنان خسته  و 
چشمی و وریا غفوری بازی می کنند، دوست دارم 
بازی شان را ببینم. شاید برای بازی تیم ملی به دبی 
بروم و بازی هایش را ببینم. مثل این است که شما 
فرزندی داشته باشید که بخواهید به فرودگاه بروید 

و فرزندتان را بیاورید.
اما دفعه  نیستم،  ناراحت  از تصمیم کی روش 
و  بیاید  که  می فرستم   VVIP بلیت  او  برای  بعد 
باید  ببیند. طبیعی است که یک مربی  را  بازی ها 
همیشه بازی ها را ببیند. تصمیم خودشان است که 
کدام بازی ها را ببیند، استقال باشد یا پرسپولیس.

محبوب  استقال  هواداران  بین  شما   *  
نیم فصل  در  مربیگری تان  اصلی  عیار  اما  هستید، 
برخی  جدایی  به  توجه  با  می شود.  مشخص  دوم 
رفتن  بین  از  نگران  فصل،  ابتدای  در  ستاره ها  از 

نیستید؟ هواداران  بین  جایگا ه تان 
- هواداران ما بسیار باهوش هستند و می دانند 
ابراهیمی، تیام و بسیاری از بازیکنان رفتند.  امید 
هواداران می دانند برای آنها می جنگم، اما در شروع 
فصل مشکات بسیاری داشتیم. کسانی بودند که 
خارج از باشگاه مشکل ایجاد می کردند. شاید این 
ما کمک  به  پیدا کنیم که  بازیکن  دو  باید  مقطع 
کنند، اما همه بازیکنان می دانند در حال ساختن 
تیم جدیدی هستیم. بازیکنانی چون رضا آذری و 
اللهیار صیادمنش نیاز به زمان دارند. سال گذشته 
واگذار  را  بازی  پنالتی  ضربه  با  پرسپولیس  مقابل 
هواداران  نگاه های  و  سکوها  نگران  همه  کردیم، 
استقال بودند، اما آنها ما را تشویق کردند. چرا؟ 
به خاطر اینکه جنگیدیم و با صددرصد وجود در 
را  هواداران  بهترین  می دانم  کردیم.  تاش  زمین 
که  می کشند  بو  و  می کنند  احساس  آنها  داریم، 
این را درک کرده ایم که  آنها می جنگیم.  برای  ما 
و  می آیند  حمایت  برای  دور  راه های  از  هواداران 
ما مسئولیت بزرگی در قبال آنها داریم. شاید 80 
درصد به آن عملکردی که می خواهیم رسیده ایم. 
محمد دانشگر و علی کریمی از سه ماه پیش خود 
بهتر شده اند. فرشاد محمدی مهر و رضا کریمی نیاز 
به زمان دارند. اللهیار صیادمنش با شدت بیشتری 
تمرین کرده است و اکنون نیاز به استراحت دارد.

* استقال می تواند امسال قهرمان شود؟
آن  برای  اما  است،  سورپرایز  هدف  این   -
باشیم.  داشته  یک هدف  همیشه  باید  می جنگیم. 
اگر  باشد.  قهرمانی  رسیدن  باید  ما  همیشه هدف 
در  است،  خوب  ما  برای  شدن  پنجم  بگویم  اان 
جدول دهم می شویم. تراکتورسازی میلیون ها دار 
است،  کرده  سرمایه گذاری  جدید  بازیکنان  برای 
گفته  قبلی  مدیره  هیئت  به  را  این  کمتر.  ما  اما 
بودم  گفته  را  این  دارم.  موبایلم  در  را  آن  و  بودم 
بدهند،  شکست  را  ما  اینکه  برای  تیم ها  بقیه  که 
هزینه می کنند. برای ما این اتفاق نیفتاد، اما اان 
در حال جنگیدن هستیم. به جز مدیرعامل باشگاه، 
نمی خواهیم کسی صحبت کند. ما سعی داریم که 

بزنیم. و کمتر حرف  کار کرده  بیشتر 
*... و صحبت پایانی با هواداران؟

تشکر  اول  نیم فصل  در  شما  حمایت  از   -
می کنم. بازیکنان جدید کمی نگران بودند، اما اان 

هستید. ما  دوازدهم  یار  شما  که  می دانند 

رکورد دست نیافتنی یک مربی

پرافتخارترین مربیان تاریخ 
استقال

استقال،  باشگاه  ساله   ۷0 از  بیش  تاریخ  در 
تیم در  این  نیمکت  دائم و موقت روی  ۳1 سرمربی 
تورنمنت های ایرانی و خارجی نشسته اند که یکی از 
آنها رکوردی دست نیافتنی را از خود برجای گذاشته 
باشگاه  ترین  قدیمی  از  یکی  استقال  است.باشگاه 
افتخارات فراوانی در  از  های ورزشی کشور است که 
با  تیم  برد.این  می  بهره  خارجی  و  داخلی  رقابتهای 
ورزش  در  استقال  و   تاج  سواران،  دوچرخه  نام   ۳
ایران حضور داشته است. استقال یکی از پر افتخار 
مشخصا  و  است  آسیا  و  ایران  فوتبال  تیم های  ترین 
بار حضور در فینال  این تیم را به دلیل 4  می توان 
آسیا و 2 قهرمانی در این مسابقات، پر افتخار ترین 
تیم ایرانی در آسیا دانست.در تاریخ بیش از ۷0 ساله 
در  موقت  و  دائم  سرمربی  بعنوان  نفر   ۳1 تیم،  این 
نشسته اند.  آن  نیمکت  روی  زمانی  مختلف  مقاطع 
مربیانی که حضورشان در این تیم بعضا کوتاه مدت و 
بعضا بلند مدت بوده است. آبی پوشان در این مدت 
در تورنمنت های مختلفی حضور داشته اند و عناوین 
تیم  های  قهرمانی  تعداد  کرده اند.  کسب  هم  زیادی 
داخلی  رسمی  مختلف  جام های  در  استقال  فوتبال 
در  قهرمانی ها  این  رسد.  می   ۳۶ عدد  به  خارجی  و 
جام  تهران،  باشگاه های  قهرمانی  مثل؛  جامهایی 
آسیا  های  باشگاه  جام  جمشید،  تخت  جام  حذفی، 
فرد  دانایی  است.علی  آمده  دست  به  برتر  لیگ  و 
نخستین فردی بود که نشستن روی نیمکت آبیهای 
فرد  دانایی  کرد.  تجربه  را  سرمربی  بعنوان  پایتخت 
بلکه  بود،  باشگاه استقال  تاریخ  اولین مربی  تنها  نه 
آبی  نیمکت  بیشترین سالهای حضور روی  رکورددار 
قهرمانی  عناوین  بیشترین  رکورددار کسب  و  پوشان 
با این تیم هم می باشد.زنده یاد دانایی فرد نخستین 
افرادی چون؛ رسول  از وی  سرمربی آبیها بود و بعد 
مدد نوعی، محمود بیاتی، رایکوف، پرویز کوزه کنانی، 
شرفی،  اصغر  عضدی،  حسن  رضوی،  عباس  جگیچ، 
ناصر حجازی، منصور پورحیدری، فریدون عسگرزاده، 
رنجبر،  محمد  مظلومی،  غامحسین  حبیبی،  حسن 
محمد صاحی، کامبیز جمالی، بیژن ذوالفقار نسب، 
بیلفسکی،  نعلچگر،  رضا  سکوموروخوف،  یوگنی 
نصراه عبدالهی، جواد زرینچه، امیر قلعه نویی، رولند 
مظلومی،  پرویز  کریمی،  فیروز  مرفاوی،  صمد  کخ، 
علیرضا منصوریان، میک مک درموت و وینفرد شفر 
همه مربیان دائم و موقت باشگاه استقال هستند. از 
۳1 مربی که در تاریخ باشگاه استقال سابقه هدایت 
این تیم را بر عهده دارند، تنها تعدادی موفق به کسب 
علی  اند.  شده  مختلف  جام های  در  قهرمانی  عنوان 
منصور  حجازی،  ناصر  جگیچ،  رایکوف،  فرد،  دانایی 
پرویز  نویی،  قلعه  امیر  نعلچگر،  رضا  پورحیدری، 
مظلومی و شفر تنها نفراتی هستند که قهرمان شدن 
با استقال در یک یا چند جام را تجربه کرده اند. از 
مربی  نخستین  فرد  دانایی  علی  قهرمانی،  تعداد  نظر 
افتخار  پر  قهرمانی  عنوان   11 کسب  با  پوشان  آبی 
ترین مربی تاریخ این باشگاه محسوب می شود. آبی 
باشگاه  جام  در  بار   ۷ فرد  دانایی  یاد  زنده  با  پوشان 
قهرمانی  تهران  حذفی  جام  در  بار   4 و  تهران  های 
با 8  یاد منصور پورحیدری  اند. زنده  را تجربه کرده 
و رایکوف دیگر مربی فقید آبی پوشان با ۷ قهرمانی 
بعد از علی دانایی فرد، دیگر مربیان پر افتخار تاریخ 
باشگاه استقال هستند. با این توضیح که رایکوف و 
پور حیدری هر کدام یکبار جام باشگاه های آسیا را 
فتح کرده اند که طبیعی است ارزش این قهرمانی ها 
بسیار بیشتر از دیگر قهرمانی های این باشگاه است.پر 
افتخار ترین مربی تاریخ باشگاه استقال در مسابقات 
لیگ برتر امیر قلعه نویی با ۳ قهرمانی در این مسابقات 
هیچ  با  تاکنون  ها  آبی  که  اینجاست  جالب  و  است 
مربی دیگری تجربه قهرمانی در لیگ برتر را ندارند.

سابقه  یک  تنها  کدام  هر  نعلچگر  و  شفر  مظلومی، 
قهرمانی با استقال را دارند که هیچ یک از قهرمانی 
های این مربیان در لیگ نبوده است. مظلومی و شفر 
تنها در جام حذفی با استقال قهرمان شده اند و رضا 
نعلچگر هم یکبار در مسابقات سوپرجام تهران با آبی 
دیگر  حجازی  ناصر  یاد  زنده  است.  شده  قهرمان  ها 
مربی آبی پوشان است که تنها یکبار سابقه قهرمانی 
با این تیم را دارد اما این قهرمانی در مسابقات لیگ 
به دست آمده است. وادیمیر جگیچ مربی اهل کشور 
آبی  با  قهرمانی  تجربه  یکبار  تنها  نیز  یوگساوی 
مسابقات  در  قهرمانی  این  که  دارد  را  تهران  پوشان 

آمد. به دست  جام تخت جمشید 
سوابق قهرمانی های همه مربیان استقال:

1- زنده یاد علی دانایی فرد؛ 11 قهرمانی
2- زنده یاد منصور پورحیدری؛ 8 قهرمانی

۳- زنده یاد زدارکو رایکوف؛ ۷ قهرمانی
4- امیر قلعه نویی؛ 5 قهرمانی

رضا  ناصر حجازی،  یاد  زنده  وادیمیر جگیچ،  یاد  زنده   -۶  
نعلچگر، پرویز مظلومی و وینفرد شفر؛ هر کدام یک قهرمانی

طلب های بین المللی استقال 
روی هوا

مدیران باشگاه استقال هنوز موفق به دریافت 
بخشی از حق انتقال تیام و حسینی نشدند. انتقال 
باشگاه  به  تیام  و  ترابوزان  باشگاه  به  مجید حسینی 
عجمان امارات باعث شد تا رقم هایی نیز از سوی این 
باشگاه ها به استقالی ها بابت حق انتقال اختصاص 
داده شود.البته در ابتدای کار مبالغی از سوی ترابوزانی 
قرار  استقال  باشگاه  اختیار  در  ها  عجمانی  و  ا  ه
 گرفت اما با گذشت ماه ها و حضور این بازیکنان در

تیم های جدیدشان همچنان استقالی ها نتوانستند 
دریافت  باشگاه   2 این  از  را  خود  های  طلب  ابقی  م
کنند.استقالی ها بابت انتقال این 2 بازیکن همچنان 
باشگاه دریافت  از هر 2  اید حدود ۶00 هزار دار  ب
و  رو  پیش  انتقاات  و  نقل  در  رقم  این  که  نند  ک
جذب بازیکنان جدید، می تواند از نظر مالی به نفع 
آبی پوشان باشد، اما این در حالی است که مدیران 
باشگاه   2 هر  مدیران  با  دیدار  آخرین  در  ستقال  ا

بگیرند. را  نظر  توانستند رقم های مورد  ن

صحبت های کی روش درباره برانکو پس از جام جهانی خوب نبودحسینی نباید بگوید اگر بازی نکنم، می روم!

وینفرد شفر: بیرانوند و بازیکنان پرسپولیس نباید درباره رحمتی صحبت می کردند
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقال در گفت وگویی مفصل اشاره کرد که صحبت های کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی درباره برانکو ایوانکوویچ خوب نبوده است.غروب یکی از 

آخرین روزهای پاییز در یکی از کافی شاپ های تهران با وینفرد شفر و ساشا پسرش، قرار گذاشتیم. عقربه های ساعت حدود 19و30 را نشان می داد که سرمربی آلمانی استقال در محل قرار 
حاضر شد. او زمانی که متوجه حضور مردم در فضای باز کافی شاپ شد، دقایقی به محیط اطرافش نگاه کرد تا بتواند خیلی زود اُنس بگیرد. سرمربی 68 ساله استقال برخورد گرمی با مردم 

داشت و با وجود سرمای هوا تا ساعت 22 به سؤاات پاسخ داد. شفر تمایلی به سفارش غذا نداشت و تنها به خوردن چای مشغول شد، اما پس از اینکه مدیر کافه برای او »کشک بادمجان« آورد، 
پس از خوردن اولین لقمه به تعریف از این غذا پرداخت! محور گفت وگوی ما با سرمربی استقال، از غذاهای ایرانی شروع و به بحث های جدی تبدیل شد. از موضع گیری پرسپولیسی ها علیه مهدی 

رحمتی، داوری ها، اختاف کی روش و برانکو گرفته تا جدایی سیدحسین حسینی. بخشی از صحبت های او به همراه متن کامل گفت وگوی تفصیلی شفررا در زیر مشاهده می کنید:

مدیران باشگاه استقال تا به امروز برای دریافت حق رشد نورافکن اقدامی را انجام ندادند.امید نورافکن هافبک سابق تیم فوتبال استقال که در ابتدای فصل از 
جمع آبی پوشان حدا شد و در شروع فصل نقل و انتقاات هم بحث بازگشت دوباره او به تیم سابقش بر سر زبان ها افتاده هنوز بحث حق رشد خود را با استقالی 
تسویه نکرده است.البته بحث پرداخت حق رشد نورافکن به استقالی ها به باشگاه شارلوا بلژیک باز می گردد و آنها باید در تین زمینه اقدام کنند اما این موضوع نه 
تنها تا به امروز عملی نشده بلکه مدیران باشگاه استقال هم برای دریافت این رقم تاشی نمی کنند.باشگاه شارلوا بلژیک بابت حضور نورافکن در استقال از بدو ورود 

به فوتبال باید رقمی را به آبی پوشان پرداخت کنند که بی تفاوتی مسئوان باشگاه استقال هم موجب شده آنها از انجام این امر خودداری کنند.

استقالى ها قید 
دریافت حق 
رشد نورافکن 
را زدند؟



5 شنبه اول دی 1397 - 14 ربیع الثانی 1440 - 22 دسامبر 2018-  شماره 7026نگاه سرخ

کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  ازیکن  ب
گفت: در همه پست های تیم ملی فوتبال ترافیک 
وجود دارد، اما نگاه این آدم به تیم ملی فوتبال 
بازیکن  درخشان  نبود.حمید  ملی  شورمان،  ک
اسبق باشگاه پرسپولیس در مورد بازیکنانی که 
کی روش برای اردوی آماده سازی رقابت های 
جام ملت های آسیا  به تیم ملی فوتبال دعوت 
کرده است گفت: در همه پست های تیم ملی 
فوتبال ترافیک وجود دارد اما نگاه این آدم برای 

تیم ملی فوتبال کشورمان ملی نبود.
کی روش اگر موفق شد قراردادش را 10 

ساله تمدید کنند
او در مورد اینکه آیا موافق تمدید قرارداد 
او  وقت  هر  گفت:  خیر  یا  هست  روش  ی  ک
 10 برای  را  قراردادش  حاضریم  ما  شد  موفق 
سال دیگر تمدید کنیم. ما به همان ندازه که 
کاشتیم باید برداشت کنیم. شما بازی های تیم 
ملی فوتبال را نگاه کنید و ببینید که ما با چه 
کیفیتی فوتبال بازی می کنیم. گزارشگر ما در 
داور سوت  دقیقه 19 می گوید خدا کند که 
بازی را بزند. ما هنوز نمی توانیم 5 پاس به هم 
بدهیم. 20 درصد مالکیت توپ را نداریم پس 
برای چه فکر کنیم که باید قهرمان جام ملت 
ادامه داد: ما زمانی  های آسیا شویم.درخشان 
موجودیت  که  شوم  آسیا  قهرمان  توانیم  ی  م
فوتبالمان، فوتبالی رو به جلو باشد و بعد انتظار 
داشته باشیم تیم ما قهرمان شود. اینکه ما 11 
نفره دفاع کنیم نمی توانیم قهرمان آسیا شویم.

بازیکنان سیرالئون با دمپایی به ایران 
آمده بودند!!

از  بعد  تیم ملی  پاسخ خبرنگار که  و در  ا
کند  می  بازی  جلو  به  رو  فوتبال  جهانی  جام 
گفت: با چه تیمی ما هجومی بازی کردیم؟ با 
تیم هایی که آمده اند ایران تا فوتبال را از خود 
ما یاد بگیرند. آیا شما یک تیم گردن کلفت را 
به ایران آورده اید که ببینید می توانید مقابل 
به  دمپایی  با  کنید؟ طرف  بازی  نها هجومی  آ
ایران آمده با دمپایی رفته است، ما از اینها چه 

چیزی می خواهیم یاد بگیریم؟
تیم ملی فوتبال ما هجومی بازی نمی کند

گفته  روش  کی  اینکه  مورد  در  رخشان  د
ارائه  هجومی  فوتبالی  ها  ملت  جام  برای  ست  ا
خواهیم داد گفت: شما یک شبه می توانید حرف 
بزنید و عمل کنید؟ ازمه ی این حرف این است 
که تمرین کنید، بازی های تدارکاتی خوبی انجام 
تا به  بازی های مقدماتی  آیا ما در تمام  دهید. 
اان توانسته ایم 3 گل به ثمر برسانیم. همچین 
چیزی نداشتیم پس ما هجومی بازی نمی کنیم. 
اتفاقی از روی خاقیت بازیکنان یک گل به ثمر 

می رسانیم و بازی را می بریم.
 ببینید با چه تیم هایی

بازی کرده ایم که نباخته ایم
او ادامه داد: زمانی تیم هجومی بازی می 
کند که تیم حریف را در 18 قدم نگه دارد و 
20 موقعیت گل ایجاد کند و 2 گل بزند آنوقت 
بگوید هجومی بازی کردیم اما موفق به گلزنی 

نشدیم. اینکه 90 دقیقه دفاع کنید بعد با اشتباه 
حریف یک گل بزنیم بعد بگوییم بردیم که نمی 
بگوییم  باا  ببریم  را  رنکینگمان  بعد هم  شود. 
ما اصا نباختیم. ببینیم با چه تیم هایی بازی 
کرده ایم که نباختیه ایم. ژاپن و کره با چه تیم 
هایی بازی می کنند و ما حیثیت فوتبالمان را با 
این تیم هایی که دعوت می کنیم زیر سوال می 
بریم. ترینیداد و توباگو کجای فوتبال دنیا قرارا 
دارد؟ به من پاسخ بدهید. شاید این ما هستیم 

که فوتبال را نمی فهمیم.
پوشیدن پیراهن تیم ملی برای هر فردی 

افتخار محسوب می شود
کی  که  موضوع  این  مورد  در  رخشان  د
روش برای اینکه پاداش هایش به خطر نیافتد 
می  تدارکاتی  بازی  پایین  سطح  های  تیم  ا  ب
پول  برای  ما  مگر  چی؟  پاداش  گفت:  ذارد  گ
تیم  پیراهن  برای  ما  کنیم؟  می  بازی  وتبال  ف
این  پوشیدن  کنیم.  می  بازی  فوتبال  لی  م
محسوب  افتخار  یک  کس  هر  برای  یراهن  پ
کردیم  می  بازی  که  زمانی  ما  مگر  شود.  می 
برای پاداش بازی می کردیم؟! کسی که چنین 
نگاهی دارد بهتر است اصا در تیم ملی حضور 
نداشته باشد. ما باید برای ارق ملی پیراهن تیم 

پاداش. برای  نه  بر تن کنیم  را  ملی 
اگر با یک تیم خوب بازی می کردیم می 
توانستیم نقاط ضعفمان را شناسایی کنیم

او در مورد اینکه کی روش اعتقاد دارد تیم 
تدارکاتی  بازی  بزرگ  های  تیم  جلوی  اگر  ا  م

برگزار کند و شکست بخورد روحیه خود را از 
به نوعی عوام  نگاه  این  دست می دهد گفت: 
فریبانه است و اگر ما بایک تیم خوب فوتبال 
بازی کنیم و 5 گل هم دریافت کنیم حداقل 
می فهمیم مشکات تیممان کجاست. نه اینکه 
یکی تیمی را به اینجا بیاوریم یک چیزی هم از 

ما یاد بگیرد و بعد تشکر کند و برود.
ما انتظار داریم تیم ملی مثل ژاپن فوتبال 

بازی کند
ژاپن در جام جهانی  ادامه داد:  درخشان 
بد بازی کرد؟ او هم یک تیم آسیایی است. ما 
کنیم.  بازی  فوتبال  ژاپن  مثل  یزمی خواهیم  ن
ما داریم می گوییم در آسیا تیم ما اول است 
پس پتانسیل خوبی داریم. ما نباید بازیکنانمان 
را زیر سول ببریم. ما لژیونرهای خوبی داریم 
و اینکه بگوییم پتانسیل کشور ژاپن در ایران 

وجود ندارد حرف درستی نیست.
تیم ما رو به جلو بازی کردن را بلد نیست

کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  داد:  ادامه  و  ا
باید بهتر از اینها فوتبال بازی کند اما متاسفانه 
بلد  را  کردن  بازی  جلو  به  رو  ما  تیم  نوز  ه
آسیا  در  کننده  دفاع  بهترین  ما  تیم  یست.  ن
داریم.  مشکل  تهاجمی  قسمت  در  اما  ست  ا
امیدوارم تیم ما در جام ملت های آسیا موفق 
پتانسیل  و  داریم  خوبی  بازیکنان  چون  اشد  ب
هدایت  نکته  مهمترین  اما  داریم  را  هرمانی  ق
چه  که  است  تیم  این  فنی  کادر  و  ملی  یم  ت

داشت. خواهند  ملکردی  ع

برانکو عاقه مند به بازگشت چپ پای سابق 
تیمش در نیم فصل بود، اما او به پیشنهاد حضور 
دوباره در پرسپولیس جواب منفی داد.بازی های 
درخشان و کم نوسان وحید امیری طی دو سال 
حضور در پرسپولیس و عملکردی که این بازیکن 
در مسابقات تیم ملی در جام جهانی 2018  به 
نمایش گذاشت، موجب شد تا پیشنهاد خوبی از 
باشگاه ترابزون اسپور دریافت کند و با توجه به 
شرایطی که این تیم داشت، راهی ترکیه شود.
تصمیم  فصل  شروع  از  پیش  حالی  در  میری  ا
بازی های  پوشان گرفت که  از سرخ  ه جدایی  ب
کنار شرایط سنی ای  در   ، کم حاشیه  و  خوب 
که این بازیکن داشت، باعث شد تا تماشاگران 
از  که  بازیکنانی  دیگر  برخاف  رسپولیس  پ
زیادی  انتقاد چندان  و  رفتند، هجمه  تیم  ین  ا
بحث  با  راحت تر  و  باشند  نداشته  او  به  سبت  ن
لژیونر شدن او کنار بیایند.دیدار تدارکاتی پیش 
اسپور،  سامسون  لیگی  سوپر  تیم  مقابل  صل  ف
به عنوان  که  بود  امیری  وحید  بازی  خستین  ن
بازیکن تعویضی در ترکیب ترابزون اسپور قرار 
توانست  نیمه ای   یک  حضور  در  اما  رفت،  گ
تا  کند  گلزنی  سر  ضربه  با  و  بدهد  گل  اس  پ
شروع درخشانی داشته باشد.بعد از آنکه امیری 
برابر  فصل  پیش  دوستانه  مسابقه  آخرین  ر  د
کالیاری ایتالیا که در دقیقه ۶1 به زمین رفت و 
در دقیقه 85 به دلیل مصدومیت تعویض شد، 
سه هفته ابتدایی فصل را از دست داد و پس از 
آن هم تاکنون جایگاه ثابتی در ترکیب تیمش 

از  جدایی اش  درباره  زیادی  شایعات  تا  داشته  ن
ترابزون اسپور و بازگشت دوباره به پرسپولیس 
شکل بگیرد.این ستاره ملی پوش در سوپر لیگ 
ترکیه 11 بازی برای ترابزون اسپور انجام داده 
که تنها در سه مسابقه در ترکیب تیمش حاضر 
بوده و در هر سه دیدار تعویض شده و همین 
این مدت  او در  تا عملکرد  باعث شده  موضوع 
تنها یک گل زده برای تیم ترکیه ای باشد.با این 
وجود، آمار وحید امیری در جام حذفی ترکیه 
قابل توجه بوده و او در سه مسابقه ای که حضور 
کامل در ترکیب ترابزن اسپور داشته، دو گل به 
ثمر رسانده و روی دو گل دیگر تاثیر مستقیم 
گذاشته تا انتقاد زیادی به رفتن او به ترکیه و 
در  خود  گل  تک  نشود.امیری  وارد  عملکردش 
برابر  چهاردهم  هفته  در  را  ترکیه  لیگ  وپر  س
کایزری اسپور و پس از آنکه در ششمین دقیقه 
گذشت  با  شد،  تعویض  شده  تلف  قت های  و
رساند  ثمر  به  زمین  به  ورود  از  بعد  ثانیه   2۷
و در مرحله یک سی و دوم جام حذفی نیز با 
شوت پای چپ دروازه بوگسا اسپور را باز کرد 
تا پایه گذار صعود تیمش شود.اما بهترین بازی 
فصل ستاره سابق پرسپولیس شب گذشته در 
دیدار برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
اتفاق  اسپور  بلدیه  سیواس  برابر  ترکیه  حذفی 
او در حضور 90 دقیقه ای خود، یک  فتاد که  ا
و  با جنگندگی، تکنیک  و  با ضربه سر زد  گل 
باای خود، روی گل های دوم و پنجم  سرعت 
بر دو دیدار  تاثیر گذاشت.امیری عاوه  تیمش 

بازی سوپر لیگ  تدارکاتی پیش فصل، در 11 
و 3 مسابقه جام حذفی برای ترابزون اسپور به 
این  ترکیب  به  نتوانسته  هنوز  اما  رفته،  میدان 
تیم برسد و در دیدارهای لیگ همواره مهره ای 
است.ستاره  بوده  پایانی  دقایق  در  عویضی  ت
در  آنکه  از  پس  پرسپولیس،  سابق  پ پای  چ
هفته نهم برابر ارزوروم فقط ۴5 دقیقه در زمین 
تعویض  دوم  نیمه  ابتدای  از  و  داشت  ضور  ح
شد، در هفت مسابقه اخیر لیگ ترکیه، در دو 
بازی دیگر  پنج  و در  بوده  نیمکت نشین  دیدار 
هم مجموعا کمتر از ۴0 دقیقه در زمین دیده 
باشد.در  او  برای  آمار خوبی  شده که نمی تواند 
مسابقات  در  خوبی  شرایط  امیری  حاضر  حال 
سوپر لیگ ترکیه ندارد و دور از ترکیب ترابزون 
شده  موجب  مسئله  همین  که  است  سپور  ا
برانکو ایوانکوویچ که در دو فصل اخیر نیز عاقه 
خاصی به او داشت، این چپ پای ملی پوش را 
در فهرست خرید نیم فصل قرار دهد تا تیمش 
را تقویت کند.با وجود اینکه وحید امیری هنوز 
مهره اصلی ترابزون اسپور نیست و می تواند در 
بازیکن  ازگشت به پرسپولیس دوباره به عنوان  ب
ثابت به میدان برود، اما این لژیونر ایرانی سعی 
جام  دیدارهای  در  درخشش  به  توجه  با  ارد  د
حذفی، به ترکیب تیم ترکیه ای برسد و شرایط 
ضمن  دلیل  همین  به  که  دهد  تغییر  را  ود  خ
به پیشنهاد  برانکو و پرسپولیس  از  عذرخواهی 
در جمع سرخ  دوباره  برای حضور  باشگاه  ین  ا

پوشان پاسخ منفی داده است.

به  خود  پیشکسوتان  مقابل  پرسپولیس  فوتبال  یم  ت
برتری رسید.پرسپولیس در آخرین تمرین خود قبل 
ز رفتن به تعطیات امروز در یک بازی نمادین به  ا
مصاف تیم پیشکسوتان باشگاه خود رفت و موفق شد 
با گل های امید عالیشاه و مهدی شریفی حریف خود 

را شکست دهد.
* در آغاز نیمه ترکیب دو تیم دست خوش تغییرات 
مثل  نفراتی  پیشکسوتان  تیم  برای  شدکه  یادی  ز
محمد  جباری،  رضا  زارعی،  مسعود  عزیزیان،  سعید 
تیم  برای  و  تارتار  زاده، مهدی  بهنام طاهر  و  رزگر  ب
عباسیان،  شاهین  چون  بازیکنانی  هم  رسپولیس  پ
بهاروندی و سعید کریمی  پور، احمد  سعید حسین 

میدان شدند. ارد  و

در  پرسپولیس  تیم  دروازبان  مربی  پانادیچ  ایگور   *
وارد  پرسپولیس  تیم  برای   15 شماره  با  دوم  یمه  ن

کرد. بازی  مهاجم  در پست  و  زمین شد 
*کمال کامیابی نیا در حاشیه بازی با عرب جلسه ای 
خصوص  در  آنها  گفت وگوی  محور  و  کرد  رگزار  ب
مشکات مالی بود که بازیکنان در طول هفته جاری 

دست به اعتصاب زدند.
* یک هوادار معلول دختر خردسال در کنار زمین حاضر 

شد و با بازیکنان و پیشکسوتان عکس یادگاری گرفت.
و  استقال  باشگاه  دو  واگذاری  تصویب  از  پس   *
پیشکسوتان  اکثرا   ، خصوصی  بخش  به  رسپولیس  پ
تحویل  را  باشگاه  تا  بودند  بین  خوش  اشگاه  ب

دهند. یشکسوتان  پ

 برتری شاگردان برانکو مقابل تیم پروین
 در روزی که ایگور مهاجم شد

عذرخواهی وحید امیری از برانکو و پرسپولیس در ترکیه می ماند و می جنگد

حالی: هیچ اختافی بین من و مهدوی کیا وجود ندارد
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: 3، ۴ سال است که با مهدوی کیا رفیق هستم و هیچ اختافی بین ما وجود ندارد.اسماعیل حالی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درمورد اختافش با 
مهدی مهدوی کیا گفت: 3، ۴ سال است که با مهدوی کیا رفیق هستم و هیچ اختافی بین ما وجود ندارد. او در یک برنامه تلویزیونی نظر شخصی خودش را بیان کرد و من هم احترام می گذارم.

او در مورد اینکه شنیده می شود اول او در مورد مهدوی کیا صحبت هایی کرده است گفت: من هیچ صحبتی در مورد او نکردم. نزدیک به 25 سال است که در فوتبال ایران حضور دارم شما 
ببینید من تا به حال در مورد کسی صحبت کرده ام؟ اان یک خبرنگار از من در مورد کی روش سوال کرد و من گفتم از کسی اسم نمی برم و فقط نظرم را می دهم.حالی گفت: هیچ مشکلی 
بین من و مهدوی کیا نیست و روحم از این حرف ها خبر ندارد.اودر مورد حضور مهدوی کیا در بازی دوستانه بین پیشکسوتان پرسپولیس و شاگردان برانکو گفت: گفتند نیمه دوم به بازی می 

آید اما نیامد.حالی در مورد واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: بعید می دانم باشگاه پرسپولیس واگذار شود.

لحاظ  از  ایران  فوتبال  گفت:  پرسپولیس  تیم  یشکسوت  پ
باید  درآمدزایی  برای  اما  دارد،  قرار  جهانی  در سطح  ستعداد  ا
به بخش خصوصی واگذار شود.محمد پنجعلی درباره برگزاری 
باشگاه  این  پیشکسوتان  مقابل  پرسپولیس  فوتبال  تیم  یدار  د
هم  خیلی  و  کردیم  بازی  آسیا  قهرمان  نایب  مقابل  فت:  گ
لذت بردیم. این دیدار به ما چسبید و تداعی کننده خاطرات 
پرسپولیس  باشگاه  واگذاری  بحث  درباره  بود.پنجعلی  ها  چه  ب
بیفتد چراکه  اتفاق  این  باید  داشت:  اظهار  بخش خصوصی  ه  ب
خصوصی سازی پرسپولیس به سود فوتبال ما است. اعتقاد دارم 
دنیا  در سطح  اعمال شود  ایران  فوتبال  در  قوی  مدیریت  گر  ا
حرف های زیادی برای گفتن داریم. بسیاری از بازیکنان ایرانی 
خارج از مرزهای کشورمان بازی می کنند و این استعداد بین 
زیرساخت  و  امکانات  تنها  دارد.  وجود  ایرانی  های  وتبالیست  ف
نداریم. تامین امکانات هم مستلزم ورود مردم به کار است تا از 
این طریق درآمدزایی داشته باشیم. باید مانند همه جای دنیا 
از  فراتر  ما  کنیم.جایگاه  نگاه  صنعت  یک  عنوان  به  فوتبال  ه  ب

این هاست.پنجعلی درباره انتقادهای بهروز رهبری فرد به نحوه 
مدیریت علی پروین در تیم پیشکسوتان پرسپولیس و تقسیم 
بیان کرد: من در جریان  تیم  این  بازیکنان  بین  پول  اعادانه  ن
تزریق  بازیکنان  بین  پولی  است  بد  مگر  نیستم.  موضوع  ین  ا
شود  اما بازیکنان تیم پیشکسوتان برای هدف دیگری دور هم 
جمع می شوند و به مسائل مالی توجهی ندارند. اگر بتوانیم می 
خواهیم از طریق تشکیل تیم پیشکسوتان و جذب حامی مالی 
در بحث خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس هم شرکت کنیم.

باشگاه  این  خرید  از  پرسپولیس  پیشکسوتان  هدف  درباره  و  ا
فراهم شده است، گفت:  امر  این  برای  مالی  آیا منابع  اینکه  و 
زیادی  حمایت  و  دارد  قرار  موضوع  این  درجریان  پروین  لی  ع
ابتدا  البته  امر وجود دارد.  این  از پیشکسوتان برای تحقق  هم 
باید دید دولت چه تصمیمی دارد و می خواهد پرسپولیس را 
به بخش خصوصی واگذار کند؟ باید ایرادهای این موضوع هم 
بررسی شود. نه تنها پرسپولیس بلکه کل فوتبال ایران باید به 
بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق به درآمدزایی برسد . 

پخش بازی ها، تبلیغات و بلیت فروشی بازی ها باید در اختیار 
ایران  فوتبال  در  امری  چنین  درحالیکه  بگیرد  قرار  ها  اشگاه  ب
اسبق  است.کاپیتان  همین  ایران  فوتبال  مشکل  ندارد.  جود  و
نقش  بر  مبنی  فرد  رهبری  بهروز  اظهارات  درباره  رسپولیس  پ
علی پروین در انحال تیم استیل آذین بیان کرد: فکر می کنم 
در بدنه تیم های باشگاهی کل دنیا پیشکسوتان حضور دارند و 
از توانایی آنها استفاده می شود. واقعیت اینست که یک باشگاه با 
پیشکسوتانش معنی پیدا می کند. این بازیکنانی هم که اکنون 
می  پیشکسوت  دیگر  های  سال  دارند  حضور  پرسپولیس  ر  د
افرادی که اکنون  بازیکنان زمانی مردم به  شوند. مانند همین 
پیشکسوت هستند عشق ورزیدند و با آنها زندگی کردند. خدا 
همه رفتگان را بیامرزد و زمانی هم نوبت ما می شود که جنازه 
مان را دور امجدیه )شیرودی( بچرخانند اما واقعیت اینست که 
پیشکسوتان عقبه و حیثیت باشگاه هستند و باید به آنها اهمیت 
داد. همانگونه که ما به گذشتگان خود افتخار می کنیم بازیکنان 

فعلی هم به ما افتخار می کنند.

مورد  در  صحبت  علیرغم  خلیلی  حسن  م
پرسپولیس،  هواداران  و  باشگاه  به  اش  قلبی  اقه  ع
معتقد است که نباید در مورد بازگشت بازیکنان به 
که  دانند  می  همه  حاا  چون  شد،  حساس  اشگاه  ب
از  نیست.یکی  بازیکنی  هیچ  به  وابسته  رسپولیس  پ
آیتم های آخرین برنامه نود به گلزنی بازیکنان سابق 
پرسپولیس مقابل این تیم اختصاص داشت و یکی از 
این گل ها هم توسط محسن خلیلی و با پیراهن مس 
کرمان وارد دروازه سرخپوشان پایتخت شد.آقای گل 
سرخ ها  مقابل  گلزنی  از  پس  که  پرسپولیس  ابق  س
در آزادی، نتوانست مقابل جاری شدن اشک هایش 
و  مسابقه  آن  مورد  در  گفتگویی  در  کند،  قاومت  م

است. کرده  دیگر صحبت  مسائل  رخی  ب
امتیاز   31 با  را  دوم  فصل  نیم  پرسپولیس    *

دیدی؟ چطور  را  تیم  نمایش  داد.  اتمه  خ
-  در مورد پرسپولیس باید بگوییم یک تیم برای 
تا  دارد،  نفری  و  ثبات سیستماتیک  به  نیاز  موفقیت 
پرسپولیس چندین سال  برسد.  ثبات ازم  به  تواند  ب
است این ثبات را دارد. در پست های مختلف بیرانوند 
و  انصاری  ها  وسط  دفاع  است،  تیم  ثابت  روازه بان  د
سیدجال ثابت بوده اند و در مورد بقیه بازیکنان در 
پست های مختلف مثل هافبک تدافعی و مهاجمان 
هم  مربی  چون  و  بوده  صورت  همین  به  وضع  م  ه
ثابت بوده و با همان سیستم جلو رفته، تیم به ثبات 
تاکتیکی رسیده. این هماهنگی با گرفتن نتایج ایده 
باا  هم  فنی  لحاظ  از  تیم  باعث شده شخصیت  ل  آ
برد و قهرمانی  رود و کل مجموعه تیمی شخصیت  ب
پیدا کند.  این ها باعث می شود نبود چند بازیکن هم 
به چشم نیاید. به خاطر این، تیم تفکر برد دارد و روی 
همین حساب پرسپولیس امسال علیرغم اینکه بازی 
نتایج خوبی  توانسته  زیادی داشته،  و  های سنگینی 
بگیرد و اغلب تیم ها را شکست داده و بدون شکست 

با نزدیک به 15 بازیکن لیگ را به پایان رساند.
*  آیا فکر می کردی تیم بتواند با این نتایج نیم 

فصل را خاتمه دهد؟
- خیلی پیش بینی سخت است. خیلی تیم ها را 
فکر نمی کردیم که در پایان نیم فصل اینجای جدول 
باشند ولی می توان گفت که پیش بینی مدعی بودن 
پرسپولیس زیاد سخت نبود. به خاطر روحیه ای که 
اول فصل داشتند و حفظ ستون های تیم که دروازه 
بان، مدافعین و مهاجمین بودند و این عوامل باعث 

شد تا تیم نتایج خوبی بگیرد.
و  دیدار مس کرمان  از  بخشی  نود  برنامه  *در 
پرسپولیس پخش شد که شما به تیم سابقتان گلزنی 

کردید. در این مورد صحبت می کنی.
- به طبع بازیکنی وقتی قراراد با تیمی می بندد، 
باید با تمام وجود برای تیم جدیدش بازی کند و باید 
تیم قبلی خود را فراموش کند ولی خاطرات می ماند. 
در این مورد، البته نوع جدا شدن خیلی مهم است. اگر 
بازیکنی از تیمش بد جدا شده باشد، دوست دارد بیاید 
و خودش را نشان بدهد ولی اگر خاطرات خوبی داشته 
آقای  اشید، یک طور خاصی می شود. من یک سال  ب
داشتم  و سال سوم  بودم  گل شدم، یک سال مصدوم 
خوب می شدم که من را کنار گذاشتند، اما جایگزین 
منتظر  من  همین  برای  نگرفتند؛  من  برای  هم  خوبی 
گذاشته  جا  را  دلم  چون  بودم،  مانده  ها  رسپولیسی  پ
بودم و انتظار داشتم، چون آقای گل بودم، حداقل یک 
فصل دیگر بمانم. جدایی ام سخت بود. آن بازی مقابل 

از  بعد  آزادی  استادیوم  در  بازی ام  اولین  رسپولیس،  پ
جدایی از تیم بود و چون عادت داشتم بعد از گلزنی به 
سمت جایگاه 3۶ می رفتم و خوشحالی می کردم،  در 
آن لحظه واقعا شوکه شدم. هواداران در آن بازی قبل 
از بازی من را تشویق کردند و خیلی جالب بود که گل 

زده بودم ولی باز هم من را تشویق کردند !
*آیا حسرت جدایی از پرسپولیس هنوز هم در 

وجود شما وجود دارد یا .. ؟
از  جدایی  عمرم حسرت  لحظه  آخرین  تا  من   -
پرسپولیس می خورم. جدایی از پرسپولیس، آینده من 
را تحت تاثیر قرار داد. تا آخرین روز منتظر پرسپولیس 
ماندم و روز آخر بود که به استیل آذین رفتم و چون 
به  نداشتم.  هم  خوبی  فصل  نداشتم،  خوبی  دنسازی  ب
های  بازی  اصا  سال  دو  یکی  که  بود  دلیل  مین  ه
خوشی  روز  و  حال  چون  دیدم  نمی  را  رسپولیس  پ
نداشتم ولی این را هم باید بگویم که تا آخرین لحظه 
زندگی ام خاطرات خوش پرسپولیس را فراموش نمی 
کنم و آرزوی موفقیت همیشگی تیم و هواداران را دارم.

از  بازیکن  چند  گذشته  سال  یک  طی    *
پرسپولیس جدا شدند و حاا عده ای مخالف بازگشت 
آنها هستند. شما چه عقیده ای در این مورد دارید؟

- فوتبال یک ورزش حرفه ای است و به خاطر 
درآمد زیادی که دارد به یک نوع تجارت و کسب و کار 
بازیکنان  نیست که  و مثل گذشته  بدیل شده است  ت
بدون پول بمانند. شما در هر شغلی هم نگاه کنید، اگر 
پیشنهاد بهتری داشته باشی، حتی برادرتان هم باشد، 
قبول کند که شرایط  را  پیشنهادی  گوئید،  او می  ه  ب
بهتری دارد. اکثر فوبتالیست ها هم در شرایط خوبی 
نیستند و افراد ضعیف و متوسط جامعه هستند؛ چون 
مسائل  دارد.  زیادی  سختی  که  است  ورزشی  عموا  م
این  بودند  هم  ها  خیلی  اگر  و  است  تاثیرگذار  الی  م
تصمیم را می گرفتند. نباید روی این مسائل حساس 
بود. به این باید توجه داشت که نام پرسپولیس بزرگ 
این  بود.  خواهد  و  بوده، هست  بازیکنی  هر  نام  از  ر  ت
بازیکنی فکر  بعد هیچ  به  این  از  تفاقات که رخ داد،  ا
نمی کند، که اگر نباشد، اتفاق عجیبی می افتد، چون 
تواند،  می  هواداران  حمایت  با  داد  نشان  رسپولیس  پ

کارهای بزرگ و عجیبی انجام دهد.
* از پرسپولیس عبور کنیم. در مورد تیم ملی تنش 
هایی ایجاد شده که میان مردم و تیم فاصله ایجاد کرده؛ این 

فاصله می تواند بر عدم موفقیت تیم ملی تاثیرگذار باشد؟
میان  تا  باعث شده  ها  تنش  مقدار  یک  - خب 
هواداران تیم ملی و اهالی ورزش فاصله بیافتد ولی هر 
اتفاقی بیافتد ما ایرانی هستیم و اگر تنشی هم بوده 
از  ها هستیم، همه سراپا  ملت  نزدیک جام  که  ان  ا
تیم حمایت می کنند؛ چون شور میهن پرستی اجازه 
نمی دهد، اختافات شخصی را بزرگ جلوه دهیم و 
ما  باشیم.  تیم ملی داشته  برای  آرزوی موفقیت  اید  ب
به قهرمانی داریم. کار سختی است ولی  یاز مبرمی  ن
نشد ندارد. قهرمانی در جام ملت ها می تواند مکمل 
موفقیت های تیم ملی در سال های اخیر باشد و این 
است  هایی  دوره  از  یکی  دارد، چون  هم  را  تانسیل  پ
که واقعا بازیکنانی سرشار از استعداد و سرحال داریم 
و درست است که چند مصدوم هم وجود دارد ولی 
به نظرم شرایط خیلی خوبی داریم و یکی از بهترین 
تیم های ملی را داریم.  به نظرم اگر الگوی تیم ملی، 
تاش  ها  کاستی  و  کم  تمام  با  که  باشد  رسپولیس  پ

زیادی کرد، می توانیم قهرمان آسیا بشویم.

استراحت می کنم و با قدرت ادامه می دهم

نعمتی: در جریان بازی آسیب 
دیدم، اما باید ادامه می دادم

بازیکن آسیب دیده پرسپولیس گفت: من در جریان 
مسابقات آسیب دیدم اما باید ادامه می دادم چون تیم 
در شرایط سختی بود.سیامک نعمتی که پیش از این 
کادر پزشکی اعام کرده بود باید آسیب دیدگی های 

خود را پشت سر بگذارد، اظهار داشت: در جریان 
بازی ها آسیب دیدم اما باید ادامه می دادم چون تیم 

در شرایط سختی بود.وی در ادامه، افزود: در حال 
حاضر هم استراحت می کنم تا با توجه به تعطیلی 

12 روزه، از دور جدید تمرینات برای نیم فصل دوم 
با قدرت در خدمت تیم باشم.

اسطوره پرسپولیس که در دیدار اواسط هفته اش با برانکو قول داده بود در دیدار پیشکسوتان حضور یابد، در استادیوم شهید کاظمی حاضر 
شد. آخرین جلسه تمرینی پرسپولیس در پایان نیم فصل به شکلی جذاب برگزار خواهد شد و طی آن تیمی که با وجود محرومیت موفق به 
کسب نتایج خوبی شده بود برابر پیشکسوتان و اسطوره های باشگاه قرار خواهد گرفت.برانکو پیش از این از مهدی مهدوی کیا نیز دعوت به عمل 
آورده بود که این بازیکن محبوب به همراه کمک مربی تیم نوجوانان هامبورگ در محل تمرین سرخپوشان حضور یافت.مهدوی کیا با استقبال 
ویژه ای از سوی دیگر پیشکسوتان و خصوصا کریم باقری مواجه شد و کمک مربی سرخپوشان با لقب موشک دوست داشتنی به استقبال او رفت.

مهدوی کیا 
به قولش 
عمل کرد

 با تیم های قدرتمندی بازی نکردیم

درخشان:کی روش موفق شد با او ۱۰ ساله ببندید

پیشکسوتان حیثیت یک باشگاه هستند
پنجعلی: کل فوتبال ایران باید برای درآمدزایی به بخش خصوصی واگذار شود

برانکو بامداد جمعه به 
تعطیات رفت

همکاران  و  پرسپولیس  رمربی  س
را  ایران  جمعه  بامداد  رواتش،  ک
کرد.تمرینات  ترک  تعطیات  رای  ب
پرسپولیس از جمعه به مدت 12 روز 
ایوانکوویچ،  بود.برانکو  خواهد  عطیل  ت
پانادیچ  ایگور  و  ایوانکوویچ  اتکو  ز
تهران  جمعه  بامداد  اساس  همین  ر  ب
کردند  ترک  کشورشان  مقصد  به  ا  ر
کنار  در  هم  را  میادی  نو  سال  ا  ت
بگیرند.بوژیدار  جشن  انواده هایشان  خ
رادو شوویچ دروازه بان پرسپولیس هم 
بامداد روزپنجشنبه ایران را ترک کرد.

پتانسیل قهرمانی در جام ملت ها را داریم
خلیلی: دو سه سال بازی   های پرسپولیس را ندیدم !

مدت قرارداد بازیکن آینده پرسپولیس مشخص شد
مدت زمان قرارداد بازیکن مد نظر برانکو با پرسپولیس مشخص شد.برانکو ایوانکوویچ برای تقویت خط 
دفاعی تیم پرسپولیس خواهان حضور محمد نادری بازیکن پیشین تیم تراکتورسازی که این فصل به لیگ 
بلژیک رفته شده است.این در حالی است که برانکو این بازیکن را قرضی می خواهد و اگر نادری به پرسپولیس 
بپیوندد قراردادش دائمی نخواهد بود.نادری در صورت پیوستن به پرسپولیس قراردادی ۶ ماهه می بندد و این 

بازیکن فقط تا پایان فصل در پرسپولیس حضور خواهد داشت.
پرداخت بخشی از مطالبات خارجی های پرسپولیس قبل از سفر

باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات ارزی بازیکنان و مربیان خارجی تیم را قبل از سفر از ایران برای 
تعطیات، پرداخت کرد. در روز های گذشته اعضای خارجی تیم پرسپولیس، قبل از ترک ایران برای تعطیات، 
بخشی از مطالبات خود را دریافت کردند. باشگاه با تامین منابع ارزی، همچنین به دستیاران کروات سرمربی 

اعام کرد روز پنج شنبه بعد از بازی با مراجعه به باشگاه، قسمتی از مطالبات خود را دریافت کردند.

پروین: از برانکو به خاطر بازی 
پیشکسوتان و پرسپولیس تشکر می کنم

برانکو  از  پرسپولیس  تیم  پیشکسوت  پروین،  لی  ع
با  پیشکسوتان  بازی  برگزاری  دلیل  به  یوانکوویچ  ا
پرسپولیس تشکر کرد.علی پروین، پیشکسوت تیم فوتبال 
با پرسپولیس اظهار  پرسپولیس درباره دیدار پیشکسوتان 
داشت: از برانکو تشکر می کنم که تدارک این بازی را دید. 
را  خودشان  تیم   و  آمدند  پیشکسوتان  و  بود  خوبی  ازی  ب
دیدند.وی در مورد اینکه اینکه چرا در این بازی از بازیکنان 
دهه ۶0 پرسپولیس استفاده نکرد، افزود: می دانستیم باید 
همین  به  می خوردیم!  گل   ۷،8 چون  نکنیم،  را  کار  ین  ا
کردیم.پیشکسوت  استفاده  جوان  پیشکسوتان  از  اطر  خ
تیم پرسپولیس در رابطه با خصوص سازی پرسپولیس و 

نکند. که صحبتی  داد  ترجیح  ستقال  ا
پروین به ما حقوق ماهیانه می دهد

فنونی زاده: امیدواریم پرسپولیس 
در اختیارخانواده اش قرار بگیرد

امیدواریم  گفت:  پرسپولیس  باشگاه  یشکسوت  پ
بتوانیم تا بهمن یا اسفند ماه این خبر خوش را به هواداران 
خانواه  اختیار  در  باشگاه  این  که  بدهیم  رسپولیس  پ
پرسپولیس قرار گرفته است.مهدی فنونی زاده پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس در مورد واگذاری این باشگاه به بخش 
ماه  اسفند  یا  بهمن  تا  بتوانیم  امیدواریم  خصوصی گفت: 
این خبر خوش را به هواداران پرسپولیس بدهیم که دیگر 
این باشگاه در اختیار خانواه پرسپولیس قرار گرفته است.  
فنونی زاده در مورد صحبت هایی که رهبری فرد مبنی 
بر اینکه یکسری پول به باشگاه آمده و معلوم نیست چه 
خودش  فرد  رهبری  گفت:  است  افتاده  آن  برای  تفاقی  ا
کاپیتان تیم پرسپولیس بوده است و نباید چنین حرفهایی 
را بزند و حاشیه سازی کند.او ادامه داد: در این موقعیت 
که با کمک های نقدی هواداران و همت پروین و شیرینی 
در شرکت پیشکسوتان پرسپولیس در حال انجام دادنش 
که  من  شود.  انجام  هایی  صحبت  چنین  نباید  ستند  ه
نشنیده ام و امیدوارم که صحت نداشته باشد.فنونی زاده 
گفت: پولی نیامده است و پروین برای بچه های ما ماهانه 

حقوق واریز می کند، مگر کار زشتی دارد می کند؟
پرسپولیس را به پیشکسوتان بفروشند

عربشاهی:  پیشنهاد دورتموند را به 
خاطر پرسپولیس رد کردم

حاشیه  در  پرسپولیس  پیشکسوت  عربشاهی  یا  ض
برانکو  شاگردان  و  پرسپولیس  پیشکسوتان  تیم  ازی  ب
درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس گفت: بهتر است اگر 
وزارت ورزش و جوانان قصد فروش این باشگاه را دارد 
آن را به شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس بفروشد. 
چون پرسپولیس متعلق به پیشکسوتان و هواداران است. 
وزارت حتی می تواند پرسپولیس را ده سال به ما اجاره 
دهد. قول می دهیم حتی یک ریال هم از وزارت نگیریم.

مانند علی  بزرگی  پیشکسوتان  و  بازیکنان  داد:  ادامه  و  ا
اداره  را  پرسپولیس  توانند  می  که  دارند  حضور  روین  پ
کنند. ما سال ها بدون چشمداشت برای پرسپولیس بازی 
کرده ایم. در همان سال ها از دورتموند آلمان پیشنهاد 
نرفتم. پرسپولیس  قرمز  پیراهن  خاطر  به  اما  اشتم  د

عربشاهی درباره صحبت های بهروز رهبری فر که گفته 
بود پرسپولیسی ها برای پول از این سر شهر به آن سر 
شهر می روند و توانایی اداره باشگاه را ندارند بیان کرد: 
اگر من از پروین دفاع می کنم نه هزار تومان به جیب 
من می رود و نه هزار تومان به جیب پروین. رهبری فر 
او  امثال  است.  شده  بازی  شب  خیمه  عروسک  مانند  ه
برای خرید 10 کیلو ارزن به این در و آن در می زنند.

برانکو لباس تیم ملی کرواسی را 
به پروین هدیه داد

بازی  مناسبت  به  پرسپولیس،  فوتبال  تیم  رمربی  س
علی  به  را  کرواسی  ملی  تیم  پیراهن  پیشکسوتان،  رابر  ب
تیم  دو  امروز  دوستانه  بازی  حاشیه  داد.در  هدیه  روین  پ
پرسپولیس هدایایی هم به رسم یادبود رد و بدل شد.علی 
پروین از طرف پیشکسوتان و شرکت پیشکسوتان با تقدیر 
از برانکو و موفقیت هایی که برای پرسپولیس رقم زد، تابلو 
فرشی را تقدیم وی کرد.برانکو نیز به رسم یادبود، پیراهن 
تیم ملی کرواسی را به اسطوره فوتبال کشورمان هدیه داد.

این دیدار به سود پرسپولیس به پایان رسید.



6 شنبه اول دی 1397 - 14 ربیع الثانی 1440 - 22 دسامبر 2018-  شماره 7026فوتبال ایران

برانکو ایوانکوویچ، 
سرمربی تیم فوتبال 

 پرسپولیس گفت: 
در فینال لیگ قهرمانان 

شاید می شد طور دیگری 
هم بازی کرد، اما خواستم 

تیمم طوری بازی کند که 
 بعد نگویند ترسو 

و بزدل بودیم.
* آقای برانکو زمانی که شما به ایران آمدید، منظورمان 
پرسپولیس  انگار  بود،  مشکی تر  موهای تان  است  دوم  ار  ب

پیرتان کرده است ...
-  بله، قطعاً پرسپولیس و ایران تأثیر مهمی در سپیدی 
همه  و  است  من  به هرحال شغل  این  اما  داشتند،  وهایم  م
وقایع دیگری که حول و حوش فوتبال پیش می آید. البته 

یک بخش عمده  اش را هم خبرنگاران سفید کردند!
* هواداران پرسپولیس دوست دارند شما با پرسپولیس 

فوتبال را کنار بگذارید. ممکن است این اتفاق رخ دهد؟
- اگر خوب متوجه شده باشم شما می خواهید به زور 
من را بازنشسته کنی! اما باید بگویم که اینجا واقعاً احساس 
خوبی دارم و از کار کردن با بازیکنانم لذت می برم. احساس 
بسیار عالی دارم با هواداران، چون تمام تاش مان به خاطر 
و هم  به من  نسبت  آن عشقی که هواداران هم  نهاست.  آ
نسبت به بازیکنان ارائه می کنند، واقعاً ستودنی است.  در 
سه کشور مقام قهرمانی داشتم و البته با تیم های ملی هم 
که بودم قهرمان سوم دنیا با تیم کرواسی و قهرمان سوم 
آسیا با ایران شدم، اما هیچ جا چنین عشق عظیمی نسبت 
و  مردم  طرف  از  پرسپولیس  تیم  و  بازیکنانم  و  خودم  ه  ب
هواداران روبه رو نشدم و کمتر مربی است که چنین اتفاقی 
دارند  دوست  هواداران  که  است  پرواضح  دهد.  رخ  رایش  ب
من بمانم و اگر بیشتر بمانم یعنی نتایج بسیار عالی کسب 
شاهد  را  زیادی  شادی های  هم  با  همگی  و  کرد  واهیم  خ
خواهیم بود. شما خودتان به عنوان یک خبرنگار می دانید 

که فقط نتایج است که یک مربی را نگه می دارد. 
* اخیراً با آقای رویانیان صحبت کردیم، ایشان گفت 
پیشنهاد  شما  به  بیایید،  ایران  به  اینکه  از  قبل  سال  ه  س
به  بنا  اما آن موقع  داده است،  را  پرسپولیس  سرمربیگری 

نیامدید. ایران  به  دایلی شما 
- بله، چندین بار به من زنگ زدند و تماس گرفتند. در 
آن زمان مشغول بودم، نمی توانستم بیایم و وظایفی نسبت 
به قراردادی که با باشگاهی که در آن مشغول بودم، داشتم. 
فرق  موقعیت  آمدم  که  بعداً  اما  نبود،  آمدن  امکان  مًا  ع
کرده بود و به طور موقت مربی آزاد بودم و چند پیشنهاد 
پرسپولیس  وضعیت  می دانستم  اینکه  به  توجه  با  اشتم.  د
سخت است، اما برای من یک چالش بزرگ بود و همزمان 
عاوه بر آن چالش، یک افتخار بزرگی بود برای من که در 

یک باشگاه بزرگی کار کنم. 
ایران  از تیم ملی  به پرسپولیس  از آمدن  اگر قبل   *
پیشنهاد داشتید، شاید زودتر از اینها شاهد بازگشت شما 

بودیم.  ایران  ه  ب
من  به  کرواسی  ملی  تیم  از  داستان  همین  البته   -
به من  ایران  ملی  تیم  از طرف  و همین طور  یشنهاد شد  پ
قرارداد  بیایم چون  نمی توانستم  پیشنهاد شد، ولی  دوباره 
داشتم. البته خیلی باعث افتخار بود که پرسپولیس دعوت 
به همکاری کرد، اما متأسفانه زودتر از آن نتوانستم بیایم. 
موفقیت  این حد  تا  پرسپولیس  در  فکر می کردید   *

باشد؟ داشته  تداوم  اینقدر  و حضورتان  باشید  اشته  د
دارم  اطمینان  خودم  تجربه  و  دانش  و  کار  به  من   -
به هرحال  داشته ام.  را  خوشبختی  و  خوش شانسی  این  و 
آشنایی با ایران و فوتبال ایران هم مهم بود و با این شرایط 
مثال  یک  کنیم.  کار  می توانیم  که  شد  حاصل  طمینان  ا
امضا  قرارداد  پرسپولیس  با  وقتی  پیش،  سال  چهار  زنم.  ب
که  گذاشتیم  بندی  یک  قراردادم  در  جا  همان  در  ردم  ک
و  بود  خواهد  چقدر  آسیا  قهرمانان  لیگ  قهرمانی  اداش  پ
همین طور پاداش برای قهرمانی لیگ خودمان، یعنی تا این 
حد اطمینان داشتم که می توانیم خیلی خوب کار کنیم، 
این سال های  ارتش سرخ  که طی  به کمک یک  آن هم 
گذشته عشق هواداران به پرسپولیس را دیدید. من هدف و 
رویای خودم را داشتم و خوشحالم که عمًا به همه اهداف 

رویاهایم رسیدم.  و 
وقتی  باخت،  را  آسیا  فینال  پرسپولیس  که  روزی   *
چهره شما را دیدیم این تصور به وجود آمد که غمگین ترین 
روز زندگی تان بود، نه از این لحاظ که نتوانستید قهرمان 
شوید از این لحاظ که احساس کردید آن ابزاری که بتوانید 
روز  دردناک ترین  می کنم  فکر  نداشتید،  ببرید  را  ازی  ب

نیست؟ این طور  بود.  ربیگری تان  م
به  نبودم.  مأیوس  البته  بودم،  غمگین  خیلی  بله،   -
همه  این  بچه ها  چون  می کردم،  افتخار  خودم  غم  مان  ه
جو  آن  به  بودم  مفتخر  و  شوند  قهرمان  که  کردند  تاش 
وجود  به  استادیوم  در  هواداران  که  عظمتی  و  شلوغی  و 
آورده بودند، جوی که هرگز در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 
شاهدش نبودیم و هرگز آسیا در این سطح چه فینال، چه 
جام باشگاه های آسیا و چه لیگ قهرمانان آسیا مسابقه ای 
خیلی  همین  خاطر  به  است.  نکرده  برگزار  سطح  این  ر  د
و  شویم  قهرمان  که  بود  مانده  کمی  چون  بودم،  مگین  غ
کادر  از هر چیزی  قبل  و  کافی  ابزار  همان طور که گفتید 
بازیکنان ذخیره کافی نداشتیم، چون به هرحال سه نفر از 
ملی پوشان مان که خیلی مهم هستند، بازی نکردند. غیبت 
ما  برای  بزرگی  فقدان  ماهینی  و  نعمتی  نصاری، سیامک  ا
از  ما  ملی پوش  پنج  هم  آن  از  قبل  که  مخصوصاً  ودند،  ب
تیم رفته بودند. شخص اینفانتینو به من گفت که باید به 
خودتان افتخار کنید به خاطر همه تاش ها و نتایجی که 

کردید. اان کسب  ا  ت
* در همان مقطع یک انتقادی که از شما شد این بود 
که در بازی رفت در نیمه اول تیم تان به شدت پرس کرد. 
شاید اگر از همان اول بازی با سیستم تدافعی تر به میدان 
می رفتید و همه توان تان را روی بازی برگشت می گذاشتید، 

اتفاقات فینال طور دیگری رقم می خورد.
همیشه  که  است  جزئیاتی  همه  اینها  خب  بله،   -
که  روشی  آن  به  اگر  کرد، چون  بحث  آن  درباره  می شود 
می گویید بازی می کردیم باز اگر می باختیم همه می گفتند 
کاری  فلسفه  واقع  در  ما  می کردیم.  بازی  هجومی تر  اید  ب

خودمان را نگه داشتیم و نیمه اول واقعاً حریف را غافلگیر 
آمار  تمام  کنید  نگاه  اگر  هم  آماری  لحاظ  از  و  ردیم  ک
بدشانسی  روی  از  گل  دو  ما  بود.  یکسان  تقریباً  بازی  ن  آ
خوردیم، گل اول را که از طریق سه بازیکن خوردیم و گل 
دوم که آفساید بود. اصًا همه چیز دست به دست هم داد 
تا بازنده برگردیم. اگر علیپور دقیقه پنج گل می زد و اگر در 
آن ضدحمله که بعد از ضربه ایستگاهی داور بازیکن آنها را 
اخراج می کرد شرایط طور دیگری رقم می خورد. به هرحال 
فینال لیگ قهرمانان بود و آنها بدون موقعیت آنچنانی دو 
گل به ما زدند. می خواهم این را بگویم که در فینال لیگ 
کوچک ترین  از  که  می شوید  برنده  این شکل  به  هرمانان  ق
فرصت ها استفاده کنید و متأسفانه در اواخر آن بازی بچه ها 
خسته شده بودند، چون پنج روز قبل از آن بازی یک بازی 
سختی با سایپا انجام داده بودیم و اختاف ساعت هم اثر 
منفی خودش را گذاشته بود. به هرحال قابل انتظار بود که 
را  بازی مان  روش  اما  باشند،  داشته  بچه ها  خستگی  ک  ی
بازی کردیم  آن طور  ما  نشان دهم.  بچه ها  به  نشد  فرصت 
که هیچ کس فکر نکند ترسو و بزدانه بازی کردیم و واقعاً 
باید خوشحال باشم به خاطر مسئولیت پذیری بازیکنان که 

بود. محرز 
* اگر بخواهید به اشتباهات تان در پرسپولیس اعتراف 
تکرار  را  اشتباه تان  کدام  عقب  به  برگردید  اگر  نید،  ک

نمی کنید؟
ما همیشه  است!  این سؤال سخت  به  دادن  - جواب 
بازی های مان را آنالیز می کنیم که کجا ضعیف بودیم و کجا 
عملکردمان بهتر بود. همین طور خودم را هم آنالیز می کنم 
به هرحال  می دادم.  انجام  را  کاری  چه  کجا،  بود  بهتر  ه  ک
هرکسی یک نگاه خاصی به اشتباه خودش دارد و باید دقیق 
یا تصمیم مان  اشتباه داشتیم  ببینم چه جاهایی  فکر کنم 
بوده که  این  تاشم  اما قطعاً  بوده است،  اشتباه  صددرصد 
در  که  شرایطی  و  موجود  وضعیت  با  را  خودمان  وضعیت 
حین بازی پیش می آمد، تطبیق دهیم. از زمانی که من به 
پرسپولیس آمدم آقای عرب چهارمین مدیرعاملی است که 
انتخاب شده و طبیعی است که هر مدیرعاملی یک مدت 
زمانی نیاز دارد تا با کار باشگاه هماهنگ شوند و واقعاً ما 
خیلی کارها در این چند سال انجام دادیم و در کنار ما که 
مربی هستیم، کادر بازیکنان و همین طور مدیرعامل با کادر 
مدیریتی خودش به دنبال راهکارهایی بود که روز به روز 
وضعیت باشگاه بهتر باشد، از آقای نژادفاح گرفته تا آقایان 
طاهری، گرشاسبی و عرب که به تازگی سرپرستی باشگاه 

را برعهده گرفته است.
* فردی هم در زندگی تان بوده که اشتباهات شما را 

گوشزد کند و شما از او  حرف شنوی داشته باشید؟ 
- برای من اصًا مشکل نیست که اشتباهم را بپذیرم 
اینجا  می گویم  و  می کنم  عذرخواهی  کنم  اشتباه  اگر  و 
اشتباه کرده ام. من نه از اشتباه می ترسم و نه از اعتراف به 
از ما دیدگاه خاص خود را داریم. من  اما هرکدام  اشتباه، 
همیشه با کادر مربیگری ام فعالیت های مان را آنالیز می کنیم 
من  می دادیم.  انجام  باید  کاری  چه  کجا  که  می گوییم  و 
سرمربی هستم و تصمیم آخر را می گیرم و پرواضح است که 
متد و روش کاری که تا به حال داشتیم خیلی موفق نشان 
داده است، اما از اینکه اگر اشتباهی کنم مشکلی ندارم که 

بپذیرم. البته اگر واقعاً دلیل بیاورند که  اشتباه کردم. 
از  است  ممکن  که  هستید  مربیانی  جمله  از  شما   *
اشتباهات بازیکنان بگذرید، اما بعضی از اشتباهات هستند 
ممکن  حتی  و  نمی گذرید  کنارش  از  راحتی  به  شما  ه  ک
آن چه  بگذارید،  کنار  را  بازیکن  که  بگیرید  تصمیم  است 
اشتباهی است که شاید از سوی برخی بازیکنان پرسپولیس 

باشد؟ زده  سر 
بازی  یک  هم  فوتبال  و  هستند  انسان  بازیکنان   -
ورزشی است و اگر واقعاً صادقانه بخواهیم بگوییم؛ فوتبال 
دیگر  ورزش های  البته  است.  ورزشی  بازی  خت ترین  س
هم سخت هستند، اما فوتبال یک بازی پیچیده است و 
تنها ورزشی است که شما فقط با پایت کار می کنی و از 
سیستم عصبی تا به پا فرمان برسد بیشتر طول می کشد 
و دقت پا کمتر از دست است. عمًا در بازی ای که 90 
دقیقه طول می کشد خیلی فرصت استراحت ندارید و در 
فضایی به مساحت حدود هفت هزار متر مربع شما بازی 
می کنید. فوتبال ترکیبی از استارت های تند و دویدن های 
همین  خاطر  به  و  است  کوتاه  و  بلند  پرش های  و  رام  آ
در  و  است  سخت  ورزشی  رشته  این  که  می کنم  رض  ع
می کنند،  اشتباه  بازیکنان  که  است  طبیعی  شرایط  ین  ا
چون اگر اشتباه نباشد همه بازی ها صفر - صفر می شوند. 
من به طور کامل این موضوع را درک می کنم و احترام 
و  باشد  خودخواه  که  بازیکنی  مثاً  ُخب  اما  ی گذارم،  م
خودش را نگاه کند، از این طریق اشتباه می کند تا اینکه 
واقعاً در حین بازی و حین جنگندگی و درگیری اشتباه 
بازیکن هم دارد،  کند. این اشتباهات بستگی به کیفیت 
چون در هر تیمی شما کیفیت های مختلف بازیکن دارید، 
عالی، متوسط و ضعیف. هر کدام هم کم و بیش اشتباه 
دارند و از طریق همین آنالیز ها سعی می کنیم اشتباهات 
را به حداقل برسانیم. حاا یک بازیکن می بینید که اشتباه 
می کند یا عمداً یا غیرعمد که علیه تیم. ما این سال هایی 
که نتیجه گرفتیم به خاطر این بوده که واقعاً تیم بودیم. 
همه با هم نفس کشیدیم، همه با هم عمل می کردیم و 
همه برای هم می جنگیدیم و بچه ها برای هم می دویدند 
و در پی این موضوع نتیجه هم دور از دسترس نبود، اما 
برگرفته  کند  عصبانی  مرا  می تواند  که  اشتباهی  دترین  ب
شده از شخصیت آن فرد است و دوم اینکه او علیه تیم 
بازی اش  روش  و  رفتار  با  را  تیم  جو  که  بازیکنی  اشد،  ب
خراب کند و بازیکنی که دوست ندارد تغییر کند و خود 

تیم اصًا این موضوع را نمی پذیرد. 
خیلی  تیم  آمدید  پرسپولیس  به  شما  که  زمانی   *

حاشیه داشت، یکی از کارهایی که شما کردید این بود که 
سال به سال تعداد بازیکنان حاشیه ساز را از تیم کم کردید 
و در حال حاضر فکر نکنم بازیکن یاغی در تیم تان باشد.

کردم.  صحبت  که  است  مطلبی  همان  این  بله،   -
باشد  تیم  از  عضوی  نمی تواند  و  نمی خواهد  که  ازیکنی  ب
متأسفانه از تیم خارج خواهد شد، بازیکنی که نمی پذیرد 
بهتر  روز  هر  نکند  تاش  که  بازیکنی  و  را  تیم  در  قابت  ر
باشد نسبت به روز قبل. عمًا این طور بازیکنان باید تیم 
و  می کنند  خراب  را  کار  و  جو  نفرات  این  کنند.  ترک  ا  ر
شخصیت خودشان را سعی می کنند از لحاظ منفی بودن به 
تیم تحمیل کنند. من البته بازیکنانی که ستاره هستند را 
خیلی دوست دارم و با خیلی از بازیکنان بزرگ کار کردم. 
در تیم ملی کرواسی با بوبان، شوکر، پروسینیچکی، و نسل 
فعلی هم مودریچ و مانژوکیچ کار کردم که ستاره هستند، 
اما همه اینها در خدمت تیم هستند و آن موقع هست که 
قوی تر هم می شود. فعًا چنین بازیکنی را در تیم نداریم و 
بازیکنان واقعاً دوست دارند، کار کنند. طبیعی است  همه 
که بیرون از تیم نمی خواهم و نمی توانم بازیکنان را کنترل 
کنم. خوشبختانه بازیکنی که مدنظر شما هست را نداریم، 
که  شاهدید  شما  هستیم.  بهترین ها  دنبال  همچنان  ما  ا
نداریم  دوست  خیلی  طرفی  از  و  نگرفتیم  زیادی  ازیکن  ب
تغییرات آنچنانی داشته باشیم، اما پروسه انتخاب بهترین 
بازیکنان ادامه دارد. شاید زمانی بود که بازیکنی می گفت 
که  من  مثل  یکی  شد.  تمام  و  هستم  فیکس  تیم  در  من 
بیش از 30 سل تجربه کار دارم همچنان دنبال کسب علم و 
دانش مربیگری هستم. مثل پیانیستی که می خواهد بنوازد، 
ابتدا باید نت ها را بیاموزد، بازیکن هم باید همیشه تمرین 

کند و این یک پروسه مستمر است.

پنجره  دو  از  پرسپولیس  شدید  باخبر  که  زمانی   *
نقل وانتقاات محروم شده است چه احساسی داشتید و آیا 
اولین فکری که به ذهن تان خطور کرد جدایی از تیم بود؟

الهال  با  بازی  از  قبل  ما  را  پرسپولیس  - محرومیت 
شنیدیم و آن موقع شوکه شدیم و بازی را هم 4 بر صفر 
زمان  آن  شویم.  تسلیم  نخواستم  وقت  هیچ  اما  اختیم،  ب
اان  بود،  هم  پیشنهاد  و  بروم  پرسپولیس  از  ی توانستم  م
و  داشتم  اطمینان  بازیکنانم  کادر  به  اما  همین طور،   م  ه
می رسیم.  اهداف مان  و  برنامه ها  همه  به  که  ی دانستم  م
خوشبختانه توانایی های مان را نشان دادیم و به آن رسیدیم، 
اما طبیعی است که محرومیت مانعی شد برای ما که بتوانیم 
کنیم.  تقویت  را  نیمکت مان  و  تزریق  تیم  به  تازه ای  نفس 
در ابتدای فصل هم وقتی چند نفر از بازیکنان مان از تیم 
جدا شدند، پیشنهاد جدی داشتم، اما کل کادرفنی تصمیم 
است،  خود  وضعیت  سخت ترین  در  تیم  که  اان  رفتیم  گ

بگذاریم. تنها  را  پرسپولیس  باید  ن
* می توان گفت نیم فصل سپری شده سخت ترین دوره 

مربیگری تان بوده است؟
بود.  کاری ام  دوران  سخت ترین  نیم فصل  این  بله،   -
تمام  قهرمانی  با  توانستیم  را  دوم  نیم فصل  گذشته  ال  س
مشکل ساز  ما  برای  می توانست  نیم فصل  این  ولی  نیم،  ک
از شروع فصل تمرینات آماده سازی خوبی  اشد. در پیش  ب
داشتیم و با یک گروه 12-13 نفره که کل نیم فصل را بازی 
کردند کارمان را ادامه دادیم، اما همه بازیکنان مان خسته 
شدند. ما بازیکنان مان را در بازی های مهم از دست دادیم. 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  هم  انصاری  و  دربی  در  اهینی  م
مقابل کاشیما مصدوم شدند و عمًا هر چهار پنج روز بازی 
کردن، یک قربانی از ما می گرفت، ولی بازیکنان جوان ما، 
خوب  خیلی  نعمتی  سیامک  و  مصلح  شایان  همتی،  دام  آ
عمل کردند و حتی در نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان 

به میدان رفتند. هم 
* بعد از اینکه چند بازیکن تان مصدم شدند پشیمان 
کنار  فصل  ابتدای  در  را  مسلمان  محسن  چرا  که  شدید  ن

گذاشتید؟
- من هرگز به گذشته نگاه نمی کنم و از کنار گذاشتن 
مسلمان پشیمان نشدم. این موضوع را در ابتدای فصل از 
و  بشار  بین  از  نو شروع کردم. من  از  و  پاک کردم  ذهنم 
این  به  دیگر  آن  از  وبعد  کردم  انتخاب  را  بشار  سلمان،  م
مسئله فکر نکردم و فکر می کنم اقدام خوبی بود، چون بشار 
خیلی خوب بازی کرد و به عنوان بهترین بازیکن عراق هم  
انتخاب شد. من با سرمربی بشار در تیم ملی عراق که از 
دوستان من است هم صحبت کردم. او هم از بشار راضی 
است. من پشیمان نشدم، چون زندگی و فوتبال همیشه با 

هم آمیخته است.
* شما مسلمان را در بدترین شرایط فوتبالی او تحویل 
او  اما  رساندید،  فوتبالش  اوج  به  را  بازیکن  این  و  رفتید  گ

به شرایط گذشته اش  از پرسپولیس مجدداً  از جدایی  عد  ب
است. رگشته  ب

تیم  وقتی عضو  و  آمد  ما  تیم  به  فواد  از  - مسلمان 
باشد در هشت  یادتان  اگر  نداشت.  شد شرایط خوبی هم 
صحبت  او  با  من  نبود.  هم  نیمکت  روی  حتی  اول  ازی  ب
به  دارد.  مشکل  زانویش  می گفتند  موقع  آن  حتی  ردم،  ک
مسلمان گفتم که چه انتظاری از او دارم و  دو راه بیشتر 
ندارد؛ یکی که برای رسیدن به ترکیب اصلی زحمت بکشد 
و راه دوم اینکه به باشگاه دیگری برود. مسلمان به تیم آمد 
و زحمت کشید علی رغم اینکه در بعضی از بازی ها ضعیف 
بود. البته اشتباهاتش زیاد نبود که او را کنار بگذارم، بلکه 
در طول بازی بود. در یک بازی از جام حذفی با پیکان بود 
که اشتباه کرد. تنها من بودم که اطمینان داشتم برمی گردد 
از  یکی  و حدود 1.5 سال  باا کشید  را  و کم کم خودش 
بهترین  باید  همیشه  بازیکنان  بود.  ما  بازیکنان  هترین  ب
طوری  و  هست  تمرین ها  تمام  در  اان  سیدجال  اشند.  ب
تمرین می کند که فکر می کنید یک جوان است. حسینی 
این فصل و فصل گذشته بهترین  بازی های عمرش را برای 

کرد. بازی  رسپولیس  پ
امیری  وحید  جدایی  از  همه  از  بیشتر  شما  شاید   *
باشگاه  توقع داشتید  ز پرسپولیس دلخور شدید، چرا که  ا

کند؟ حفظ  را  وی  حداقل 
- بله، خب ناامید شده بودم و به هرحال این واکنش 
باشگاه است که بداند به موقع با کدام بازیکن تمدید کند 
یا تاش کند که او بماند. وحید امیری بازیکن بسیار مهمی 
طبیعی  عالی.  شخصیت  با  حرفه ای  فوتبالیست  یک  ود،  ب
است هرکسی که چنین بازیکنی از دست می دهد، ناراحت 
هم  هرچقدر  کردم،  درک  را  تصمیمش  من  البته  ود.  ش

ناراحت شدم درک کردم که یک بازیکن حرفه ای است و 
این آخرین قطار برای ترانسفرش بود.

از  یکی  فینال  در  که  داشتید  انتخاب  حق  اگر   *
و  رفیعی  سروش  جمله  از  تیم تان  از  شده  جدا  ازیکنان  ب
مهدی طارمی را در اختیار داشتید ترجیح می دادید کدام 

بودند؟ اختیارتان  در  آنها  از  ک  ی
- همه آنها بازیکنان جالب توجهی بودند. طارمی برای 
ما مهم  بود. او دو سال آقای گل شد. وقتی من آمدم هفت 
گل زده بود، اما فصل بعد 16 گل زد و فصل بعدش 19 گل. 
سروش هم بازیکن خوبی است و وحید امیری هم سرعت 
فینال  در  نوعی جای شان  به  آنها  از  کدام  هر  دارد.  خوبی 
خالی بود. انتخاب کردن سخت است، ولی طبیعی است آن 
کسی که گل می زند بیشتر جای خالی اش احساس می شود. 

شاید هم جای شان خالی نبود، چون تا فینال باا آمدیم!
است،  پرسپولیس  هواداران  آسیا حسرت  قهرمانی   *

برسانید؟ آرزوی شان  به  را  هواداران  می دهید  ول  ق
- قهرمانی آسیا حسرت همه ماست. طبیعی است همه 
دوست داشتیم قهرمان شویم و این تنها قهرمانی است که در 
عمر ورزشی من دیده نمی شود. لیگ قهرمانان سخت  ترین 
که  است  خیلی سخت  و  آسیاست  در  باشگاهی  ازی های  ب
متوالی  سال  دو  که  هستیم  تیمی  تنها  ما  برسیم.  قله  ه  ب
نیمه  به  گذشته  سال  که  الهال  رسیدیم.  نهایی  نیمه  ه  ب
نهایی آسیا رسید، امسال از گروهش هم صعود نکرد. البته 
اهداف ما همچنان سرجایش هست. اصًا دنبال بهانه جویی 
نبودیم و از کسی هم کمک نخواستیم، اما گفتیم هدف مان 
این است که بیشترین بازی ها و جام ها را ببریم و قهرمان 
ایران، سوپرکاپ و جام حذفی شویم. سوپرجام را بردیم و 
در نیم فصل اول صدر جدول هستیم و در لیگ قهرمانان هم 
به فینال رسیدیم. بلندپروازی های مان را کنار نگذاشتیم و 
خودمان، خودمان را تحت فشار گذاشیم و به خاطر همین 
خوشحال هستیم، بیشتر به خاطر هواداران خوشحالم که 

برای آنها کار می کنیم.
با  موقع  هیچ  بودید  ملی  تیم  در  که  زمانی  شما   *
هیچ مربی حتی یک مجادله لفظی ساده هم نداشتید، اما 
در یکی دو سال اخیر مدام بین شما و کارلوس کی روش 
مجادله پیش آمده است. فکر نمی کنید فوتبال ایران از این 

است؟ متضرر شده  مسئله 
- من وقتی به عنوان سرمربی تیم ملی به ایران آمدم، 
دادیم  تشکیل  را  تیم  کار  کردیم،  ما  داشتم.  هدف  ند  چ
همزمان  و  داریم  نگه  باا  را  نتایج  سطح  کردیم  سعی  و 
بانشاط  و  جوان  تیم  یک  امید  تیم  طریق  از  کنیم  تاش 
این  من  وظیفه  بگیرد.  نتیجه  آینده  در  که  دهیم  تشکیل 
بود که به عنوان سرمربی تیم ملی دانشم را به ایران بیاورم 
باشد من  اگر خاطرتان  باشم.  انتخاب های خوبی داشته  و 
زمان  آن  می کردم.  نگاه  ورزشگاه  در  حضور  با  را  ازی ها  ب
بازی را در زمین پاس نگاه می کردم و پس از آن سریع به 

ورزشگاه آزادی می رفتم و بازی بعدی را می دیدم. فردای 
آن روز هم در استادیوم صباباتری بازی  را نگاه می کردم و 
آنالیز  را  بازی ها  من  می رفتم.  آزادی  به  دوباره  آن  از  عد  ب
تیم  برنامه  و  طرح  داشتم.  ارتباط  مربیان  با  و  ی کردم  م
با مربیان به اشتراک  ملی را قبل از مقدماتی جام جهانی 
مخالفت  من  برنامه  با  شاید  که  مربیانی  با  گذاشتم، حتی 
داشتند، چون منطقی است که مربی ای با من اختاف نظر 
بازی های آسیایی  نتیجه آن شد که قهرمان  باشد.  داشته 
پوسان و غرب آسیا شدیم و در جام ملت های آسیا در چین 
سوم شدیم و به جام جهانی هم قاطعانه صعود کردیم. آن 
رتبه  در  ملی  تیم  فیفا  رنکینگ  در  مقطعی  در یک  زمان 
هفدهم بود. این نتیجه کار جمعی بود و با مشورت با مربیان 
بازیکنان لژیونر ما کار می کردند  با  باشگاهی و مربیان که 
و البته همکاری تنگاتنگی که با فرکی داشتیم. اان ُخب 
سبک کار متفاوت است. حاا سرمربی تیم ملی تا آنجا که 
با مربیان لیگ نداشته است. در چهار  می دانم یک جلسه 
سال گذشته مربیان تیم ملی یک بار به تمرین پرسپولیس 
آمدند و در این مدت هیچ کس نه سؤالی از ما کرده و نه 
تماسی داشته است. به طور کلی احساس کردیم که دنبال 

بودند. ما  تحقیر 
قبول  را  شما  کار  خیلی  ملی  تیم  مربیان  شاید   *

ندارند...
دستکم  را  ما  همیشه  می دانم  فقط  من   -
می گرفتند، تحقیر می کردند و علیه ما پست می گذاشتند و 
می گذارند. فقط می شنوم و نمی خوانم، چرا که تمرکزم روی 
پرسپولس است که هر روز بهتر شویم. ما باید در خدمت 
کنیم. کمک  باشگاهی  طریق  از  و  باشیم  ایران  وتبال  ف

در  پرسپولیس  که  موفقیتی  هر  با  می آمد  نظر  به   *

این  فینال رسید  به  نهایت هم  آسیا کسب می کرد  و در 
شد؟ عمیق تر  کی روش  و  شما  ختاف  ا

- من هم همین حس را دارم، به جای اینکه برعکس 
هم  رفتارمان  می کنیم،  تکرار  ما  که  همان طور  اشد.  ب
دادیم که هم  نشان  است. طی سالیان گذشته  همین طور 
هواداران باشگاه و بازیکنان، هواداران بسیار بزرگ تیم ملی 
هستند، چون تیم ملی ایران است، برای همه ایرانی هاست 
از تیم ملی حمایت می کنیم و  و شخصی نیست. همه ما 
چه  فدراسین  رئیس  نایب  یا  و  رئیس  نمی کند  هم  رقی  ف
کسی باشد، چون تیم ملی همه ماست، حتی ما خارجی ها.

* این طور به نظر می آید که نتایج پرسپولیس در آسیا 
و موفقیت این تیم در این رقابت ها باعث شده که انتظارات 
انتظار  کی روش  کارلوس  از  همه  و  برود  باا  ملی  تیم  ز  ا

قهرمانی کردن ایران را داشته باشند؟ 
- موفقیت پرسپولیس چرا باید کار سرمربی تیم ملی 
را سخت کرده باشد. ما نشان دادیم که بازیکنان ایرانی چه 
با دو بازیکن  پتاسیلی دارند، چون آن طور که می دانید ما 
یا دو  با یک  بازی کردیم و همه موفقیت های مان  خارجی 
ملی پوش بود، این اواخر سومین ملی پوش را هم که علی 
، چرا که  فکر می کنم  برعکس  داشتیم. من  است،  علیپور 
موفقیت پرسپولیس باید انگیزه مضاعف به تیم ملی بدهد 
فصل  ابتدای  در  ما  کند.  برآورده  را  ما  همه  انتظارات  ه  ک
هم  و  خودم  هم  آگاهانه  و  چیست  اهداف مان  که  فتیم  گ
می خواهیم  ما  گفتم  و  گذاشتم  فشار  تحت  را  ازیکنان  ب
روی  فشاری  باید  چرا  نمی دانم  من  شویم.  آسیا  هرمان  ق
دیگران باشد. شاید هم، همین طور است و ما نباید به فینال 

می رسیدیم.
* آیا وقتش نرسیده است، تیم ملی قهرمان آسیا شود؟

- ایران و تیم ملی بازیکنان بسیار خوبی دارند. طبیعی 
است که منطقی باشد از تیم ملی و بازیکنان انتظار داشته 
باشیم که برای قهرمانی بجنگند، همان طور که ما در سال 
پنالتی  در  ناداوری  با  نهایی  نیمه  در  و  جنگیدیم   2 004
باختیم. منطقی است که ما انتظار قهرمانی ایران را داشته 
ببینیم و همیشه  نهایی  نیمه  را در  ایران  اشیم و حداقل  ب

آرزوی بزرگترین موفقیت هارا داشته باشیم.
* این ذهنیت وجود دارد که شما بعد از جام ملت ها 
سرمربی تیم ملی خواهید شد، این اتفاق رخ خواهد داد؟

دو  را  قراردادم  پیش  ماه  که هفت  بگویم  باید  من   -
از  هم  طرفی  از  و  کردم  تمدید  پرسپولیس  با  دیگر  ال  س
مهم تر  اما  ندارم،  خبر  ملی  تیم  سرمربی  قرارداد  رایط  ش
آسیا  ملت های  جام  آخر  در  که  است  این  موضوع  این  ز  ا
نتایج تعیین کننده خواهد بود. من اان فکر نمی کنم به این 
موضوع و فقط تمرکزم روی پرسپولیس است. هیچ کسی هم 
در مورد تیم ملی با من صحبت نکرده است. این صحبت ها 

می چرخد. ورزشی  آدم های  و  خبرنگاران  ین  ب
نیم فصل  با شروع  اینکه  و  پرسپولیس  به  برگردیم   *

دوم خیلی ها منتظرند با اضافه شدن بازیکنانی چون رفیعی، 
ترابی، شریفی و شیری تیمی هجومی تر را از شما ببینند و 
حداقل شما به خاطر کمبود مهره مجبور نیستید روی یکی 

دو تاکتیک اصرار داشته باشید.
- ما اان هم هجومی بازی می کنیم. بهترین نمونه آن 
بازی با سپاهان در اصفهان است. ما هم خسته بودیم و هم 
نیمه مصدوم، با این حال بهتر از سپاهان بودیم، مخصوصاً 
شوت   16 داشتیم،  مالکیت  درصد   60 که  دوم  نیمه  ر  د
ما  دائم  نسخه  واقع  در  آوردیم.  دست  به  کرنر   9 و  دیم  ز
بازیکنان  است.  بودن  و خاق  کردن  بازی  زیبا  و  هجومی 
ماشین نیستند و نمی توانند همیشه خوب باشند، اما قطعاً 
با سروش، ترابی، شیری و شریفی بیشتر خاقیت خواهیم 
داشت و بازی هجومی تر و خطرناک تری ارائه می کنیم و به 
خاطر همین خوشحال هستم از کار و بازی هایی که پیش 

رو داریم.
فصل  نیم  در  بازیکنان تان  از  تعدادی  است  ممکن   *

شوند؟ رانسفر  ت
- قطعاً چند بازیکن ما خواهند رفت، بازیکنانی که باید 
بازی کنند و این تصمیم را را به خاطر خودشان می گیریم. 
ما اگر موفق شویم سه بازیکن جدید جذب خواهیم کرد. 
و  دفاع وسط خواهیم گرفت، چون فقط شجاع  یک  قطعاً 
سیدجال را در این پست داریم. دفاع چپ هم می خواهیم، 
چون فقط شایان را داریم. البته به احتمال زیاد یک مهاجم 

اضافه خواهیم کرد.
* ممکن است بازیکن خارجی هم جذب کنید؟

زوم  خارجی ها  روی  خیلی  خرید های مان  برای   -
نمی کنیم، چون در حال حاضر آنقدر پول نداریم که بتوانیم 

بگیریم. خارجی  باکیفیت  بازیکن  ک  ی
* شما پورعلی گنجی را برای دفاع مدنظر داشتید که 
گویا او حاضر به آمدن به فوتبال ایران نیست، آیا بازیکنی 

در سطح او را برای تیم تان پیدا کرده اید؟
- پورعلی گنجی بازیکن خیلی خوبی است و در جام 
جهانی خوب بازی کرد. نمی دانم چرا السد او را نگه نداشت! 
شاید دلیلش قهرمان نشدن این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
بود. او خودش گفت آمادگی ندارد به ایران بیاید و به این 
بازیکن  پورعلی گنجی  نمی کنیم.  فکر  او  به  دیگر  رتیب  ت
خیلی خوبی است و به نفع ما بود که به پرسپولیس بیاید، 
اما نه تنها به پرسپولیس بلکه فعًا به ایران نمی خواهد بیاید 

و  من هم درکش می کنم.
ببرید آن  بازیکنی  از  اسمی  البته کافی است شما   *
وقت هم قیمت او چند برابر می شود و هم اینکه باشگاهش 

بیش از پیش خواهان حفظش خواهد شد!
- بله در واقع به همین دلیل ما اسمی از بازیکنی که 
موفق  که  وقتی  نمی کنیم.  تبلیغ  و  نمی آوریم  می خواهیم 

شویم و توافق کنیم علنی می کنیم.
مشخص  هم  نود  برنامه  در  که  طور  آن  متاسفانه   *
شد هر باشگاهی علیه داوری حرف زده و باشگاهی بیانیه 
داده داوری به سمت آنها چرخیده است، فکر نمی کنید این 

نباشد؟ ایران خوب  برای فوتبال  موضوع 
- من یکی از افرادی هستم که به داوری واکنش نشان 
دادم، چون برای پرسپولیس احترام خواستم. برای قهرمان 
احترام  بلکه  کمک  نه  قهرمانان،  لیگ  فینالیست  و  شور  ک
خواستم. واکنشم به این دلیل بود که داوران خوب قضاوت 
نمی کنند و داوری ها به ضرر پرسپولیس بود. خودتان دیدید 
یکی از بهترین داوران دنیا بازی ما مقابل سپاهان را داوری 
کرد، کسی که یکی از چهار داور برتر دنیاست. در آن بازی 
خاطر  به  کردند.  بازی  راحت  چقدر  بازیکنان  که  یدید  د
همین گفتم هرکسی مایل است بازی های ما را آنالیز کند 
و ببیند که داوران به کدام تیم ها کمک کردند و کدام تیم 
ضرر کرده است. در مورد تیم هایی که بیشتر لطمه دیدند 
پرسپولیس در صدر است. بیایند به ما بگویند در بازی با 

پارس جنوبی هم داور به نفع ما سوت زد یا تیم دیگری.
* گویا فینالیست  شدن تان در آسیا به مذاق برخی ها 
خوش نیامد و خیلی از هجمه ها علیه شما و تیم تان بعد از 

فینال آسیا اتفاق افتاد؟
- من نمی دانم به مذاق چه کسی خوش نیامد. مقابل 
به  تیم ها  همه  قهرمانان  لیگ  فینالیست  و  لیگ  هرمان  ق
بهترین نحو تاش می کنند و می آیند که ببرند و همه کار 
البته این کار منطقی است.  اتفاق بیفتد.  می کنند که این 
همه دوست دارند بارسلونا، رئال و منچستر را ببرند، چون 
اینها بردهای خاصی است من از این بابت ناراحت نمی شوم 
که آنها مقابل ما انگیزه مضاعف دارند. من فقط می خواهم 
رفتار درستی مقابل قهرمان کشور داشته باشند و در تهران، 
تبریز و... رفتار درست داشته باشد. آیا ما زمانی که مقابل 
تراکتورسازی مساوی کردیم، اعتراضی داشتیم؟ ما ضعیف 
بازی کردیم و کسی هم مقصر نبود. خودمان مقصر بودیم، 
البته  می بینیم.  نمی کند،  داوری  خوب  هم  داور  وقتی  ما  ا
داوران هم حق اشتباه دارند، ولی نه فقط به ضرر ما. البته 
داوران روز ضعیف هم دارند، آن موقع یک مقدار به ضرر ما 
و یک مقدار هم به ضرر تیم مقابل داوری می کنند، چون 
روزشان نبوده است. اما وقتی همیشه به ضرر ما باشد آن 

وقت مشکل است.
بابت  و شما دستمزدتان  نیم فصل سپری شد  * یک 
نگرفته اید، خیلی صبورید؟ باشگاه  از  را  این فصل  رارداد  ق

- این مشکات داخلی است و باشگاه باید حل کند. 
طبیعی است که این تغییر مدیریت هم اثرش را می گذارد 
چون هر مدیر جدید زمان نیاز دارد که خودش را پیدا کند، 
اما من می دانم که این مشکات رفع  خواهد شد. جا دارد 
به بازیکنان تبریک بگویم، چون به باشگاه، تیم و هواداران 
وفادار بودند. همین طور به افرادی که در ورزش و فوتبال 
مشغول هستند باید بدانند که این بچه ها حرفه ای هستند و 
زندگی شان از فوتبال است و روی دریافتی های شان حساب 

می کنند و انتظار دارند که درست شود.
به شخصیت  بازیکنان  اعتصاب های  نمی کنید  فکر   *

بزند؟ ضربه  پرسپولیس  یمی  ت
- البته روش های مختلفی برای ابراز نارضایتی هست، 
باشگاه  در  مشکاتی  چنین  که  نیست  خوب  این  لبته  ا
باشد. این مشکات باید در باشگاه حل شود. من اطمینان 
پرسپولیس  این مشکات حل خواهد شد، چون  که  دارم 
بازیکنان  تاش های  همه  به  باید  و  است  بزرگی  اشگاه  ب
احترام گذاشت، چون یکی از بهترین معرف های ایران در 
صحنه های بین الملل حضور پرسپولیس در فینال آسیا بود. 
یعنی معرفی ایران توسط پرسپولیس در بازی هایی که چه 

در خارج از ایران و چه در داخل ایران داشته است.

دوره اینکه هر بازیکنی فکر کند در هر شرایطی در ترکیب است، تمام شده

برانکو: در فینال آسیا طوری بازی کردیم که به ما نگویند ترسو و بزدل

جشن یک سالگی تلویزیون باشگاه پرسپولیس با حضور مربیان و پیشکسوتان این باشگاه برگزار شد.جشن یک 
سالگی تلویزیون باشگاه پرسپولیس دیروز برگزار شد و مربیان و پیشکسوتان این باشگاه در این مراسم حاضر شدند.در 
برنامه ای که به همین مناسبت ترتیب داده شده بود علی پروین و برانکو ایوانکوویچ پیشکسوت و سرمربی این باشگاه 
حضور پیدا کردند که اجرای این برنامه بر عهده حامد تهرانی بود.همچنین سایر پیشکسوتان پرسپولیس و مسئوان 

این باشگاه هم در جشن یک سالگی تلویزیون این باشگاه حضور پیدا کردند.

جشن یک سالگی 
 تلویزیون
 باشگاه پرسپولیس 
برگزار شد
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از  اخراج  دومین  بعد؛  روز  یک  و  سال  سه 
عنوان  به  مورینیو  که  لیگی  انگلیسی،  تیم  یک 
پایانی غم  بود.  به آن گذاشته  آقای خاص پای 
ناپذیر  شکست  زمانی  که  ای  مربی  برای  نگیز  ا
بود. خبر حدود ساعت یازده صبح به وقت لندن 
هشت  و  هفت  از  مدیران  احتماا  شد.  خابره  م
میز  یک  دور  سیگارهایشان  و  ها  قهوه  با  صبح 
و دود کردند  و شنیدند  مستطیل شکل گفتند 
و نوشیدند و گفتند و شنیدند و باخره نتیجه 
گیری کردند: مورینیو اوت. سومین قربانی دوران 
پسا فرگوسن و البته مهمترین آنها. مویس و فن 
های  پرکن  چاله  از  بیشتر  نقشی  واقع  به  خال 
ژوزه  اما  نداشتند،  را  به دوره جدید  جاده گذار 
قرار بود اتوبان موفقیت را راه اندازی کند، ژوزه 
قرار بود شیاطین سرخ دو را بسازد، ژوزه قرار بود 
نور باشد، ژوزه قرار بود لقب های افسانه ای برباد 
رفته تیم در چند سال گذشته را بازپس بگیرد، 
اما نکرد، نساخت، نشد و نگرفت. و اینجا بیش 
از هر چیز »سطح ضعیف تئوری های مورینیو« 
مسئول  تو  بود.  ناکامی  دایل  تابلو  شده  ولد  ب
ناکامی هستی آقای خاص. گزاره ای با بااترین 

میزان رای در بین طرفداران تیم..
مورینیو  علت  چه  به  چرا؟  خوب  اما   
یونایتد  در  فنی  های  حیله  فیلسوف  به  مشهور 
موفق نشد؟ به چه علت مورینیو به عنوان یکی 
تاکتیکی  لحاظ  از  تاریخ  مربیان  الگوترین  ز  ا
سرانجام در فصل سوم کار را به جایی رساند که 
با ضعیف ترین نتیجه اش در 28 فصل  باشگاه 
گذشته روبرو شد؟ و سرانجام آیا این موضوعات 
برایمان  را  ژوزه«  تاکتیکی  نبوغ  »مرگ  ظریه  ن

سازد؟ می  تر  روشن 

برای شروع می توانیم به یکی از مشکات 
بزرگ  بازیکنان  و  سرمربی  بین  اصلی  کنیکی  ت
سادگی  کنیم.  اشاره  گذشته  فصل  سه  در  یم  ت
در  مورینیو  اساسا  ممتاز؟  پیچیدگی  یا  وب  خ
گزاره  این  با  اش  مربیگری  های  فصل  مامی  ت
»سادگی  که  کرده  بنا  را  تیم  فوتبال  اکتیکی  ت
ناکارآمدی«.  یعنی  یعنی کارآمدی و پیچیدگی 
بده.  پاس  جلوتر  نفر  به  حمله  هنگام  در  اده  س
ساده بین توپ و دروازه در دفاع قرار بگیر. ساده 
در موقع ضدحمله به جلو استارت بزن. ساده فضا 
از عقب مسدود  به دفاع  انتقال  را در هنگام  ها 
کن. این یعنی سادگی کارآمد مدنظر من. و این 
همان پارادوکسی می باشد که در ذهن بازیکنان 
همه  است  قرار  اگر  گرفت:  شکل  تیم  زرگ  ب
پس  شود  اجرا  ممکن  ساده ترین شکل  به  چیز 
تیم چیست؟  تر  بازیکنان ضعیف  با  من  فاوت  ت
پس من کی و کجا می توانم استعداد و هنرم را 
نشان بدهم؟ آیا این به معنای سرکوب هنر من 
نمی باشد؟. در مقابل برای بازیکنان کوچک تر 
اگر  یافت.  بازتاب  ذهنی  های  آشفتگی  نیز  یم  ت
نجومی  های  هزینه  پس  است  حقیقت  سادگی 

نابغه چه معنی دارد؟ رای خرید ستاره های  ب
به  تضاد  این  سیاهی  مورد  در  بتوان  شاید 
گفته های گری نویل اشاره کرد: به این ترتیب 
تیم به این سمت می رود که کارکردها هر چقدر 
برنامه های  باز در راستای  باشند  هم که خوب 
باعث  تفاوت  این  سو  آن  از  و  نیستند  ورینیو  م
می شود که سرمربی هم نتواند بهترین کیفیت 
را از بازیکنان تیم بگیرد و شما در لحظه لحظه 
بازیکنان  که  کنید  می  احساس  یونایتد  ازی  ب
خوب  و  کنند  نمی  رفتار  شان  توانایی  تمام  ا  ب

این یک زنگ خطر بزرگ برای هر تیمی است. 
و  کرد  مطرح  پیش  دوماه  را  حرفها  این  ویل  ن
است. الترافورد رسیده  به  نامه   حاا در دسامبر 

یک مشکل دیگر؛ مبحث نقطه اثر نیزه. احتماا 
این مسئله از بزرگترین دایلی است که تحلیل 
روز  به  را  افکارش  مورینیو  دارند  اعتقاد  ران  گ
رسانی نکرده است. نقطه اثر نیزه یعنی مهاجم 
را  نهایی  تاثیر  است  قرار  که  کسی  تیم.  دف  ه
از  مردان  این  همیشه  مورینیو  برای  گذارد.  ب
خاص ترین بازیکنان تیم با ویژگی های تقریبا 
یکسان بوده اند. میلیتو و اتوئو و بنزما و دروگبا 
و حاا لوکاکو. ژوزه در این پست همیشه دنبال 
یک مهاجم تارگت بوده است. یک مهاجم هدف 
مادرزاد. یک مهاجم ضربتی که با قدرت بدنی و 
بگذارد.  را  تاثیر خود  بلند در لحظه  پرش های 
اما خوب مسئله این است که به طور جزئی از 
فالس  بازی  با ظهور سبک های  بعد  به   2010
ناین و از 2013 به بعد دیگر با سرعتی شدن بی 
رویه بازی، فوتبال به سمت استفاده از مهاجمان 
مرکزی پویاتری مثل سوارز و فیرمینیو حرکت 
کرد. در واقع به قدری تاکتیک های دفاعی که 
بود  آن  اصلی  از دایل  هم  مورینیو  تفاقا خود  ا
گلزنی  دیگر  که  شدند  تر  فشرده  و  تر  یچیده  پ
مشخص  فضای  یک  در  ثابت  مهاجم  یک  ا  ب
باید  مرکزی  مهاجمان  و  نیست  پذیر  مکان  ا
لحظه  هر  و  کرده  فضا  خلق  جلو  در  لحظه  هر 
کمک  هافبک  خط  های  سازی  ترکیب  به  م  ه
کنند. اما ما این سفر را در تفکرات آقای خاص 
یک  اعلی  نمونه  که  حالی  در  نکردیم.  مشاهده 
خط حمله سه نفره را در سال 2018 می توان 
در تیم های لیورپول و سیتی و بارسلونا با سه 

ژوزه  همچنان  دید،  چرخشی  سرعتی-  ازیکن  ب
روی شکل سنتی استفاده از دو وینگر تند و یک 
که  دانیم  می  ما  و خوب  دارد  اصرار  کند  وک  ن
فوتبال روز دنیا دیگر فوتبال »تعادل داشتن در 
استفاده از تخصص های مختلف نیست«، بلکه 
اینجا باید یک کار ویژه را با یک سری بازیکن 
تا  انجام داد  افراطی  به شکل  متخصص آن کار 
به موفقیت رسید. 2018 فوتبال سبک هاست.

اینها ما به یک مشکل عجیب  ما در کنار  ا
ضعف  مشکل  کنیم.  می  برخورد  هم  غریب  و 
ساختار دفاعی تیم یونایتد مورینیو. مردی که تا 
همین چند فصل گذشته مرد بامنازع تاکتیک 
های دفاعی لقب گرفته بود. یونایتد در این فصل 
جزیره 29 گل دریافت کرده است. بدترین آمار 
دفاعی در بین 15 تیم اول جدول. این سیاهه 
با  را  امروز  ژوزه  فاصله  خوبی  به  طاعون  بیه  ش
ژوزه اصل نشان می دهد. اما این »خرابی دفاع« 
باید به همان بحث  باز  ریشه اش در کجاست؟ 
سریع تر شدن فوتبال برگردیم. فوتبال سریع در 
فقط در  نه  مورینیو  بازی و خوب  فاز  هر چهار 
فاز دفاعی تیم  مورد مهاجم هدف که در مورد 
نیز همچنان روی تلفیق تاکتیک های احتیاطی 
و قدرت بدنی تاکید دارد. در واقع تاکتیک های 
آنها  طریق  از  خواهد  می  مورینیو  که  فاعی  د
احتیاط را در تیمش ایجاد کند روی خصوصیت 
»فیزیکالیته تیمی« استوار هستند و خوب این 
بیشتر  فرم  این  برای  زده  زنگ  قالب  دیگر یک 
نیست. مورینیو در اکثر اوقات برابر کلوپ نتیجه 
را واگذار کرده است و اتفاقا اخراجش در چلسی 
نیز مانند اخراج در یونایتد پس از مغلوب شدن 
سه بر یک برابر این مربی اتفاق افتاده است. چرا؟ 

چون به طور پیش فرض در بازی فوتبال ما می 
دانیم که »سرعت بر قدرت برتری نهایی دارد« 
و کلوپ پیرو حمات سریع السیر همواره از این 
برتری بهره گرفته است. در واقع بیش از پیش 
حاا ما در زمانه ای هستیم که سرعت بهترین 
قالب برای فاز دفاع است و تلفیق تاکتیک های 
دفاعی و اقدامات سریع نتیجه بهتری را رقم می 
زند. به عنوان مثال در سال 2008 مربی مانند 
ونگر »گگن پرسینگ« تیمش را روی هفت ثانیه 
تنظیم می کرد در حالی که در فصل جاری لیگ 
قهرمانان ما حتی تیم هایی را مشاهده می کنیم 
که روی سازماندهی 4 ثانیه ای از حمله به دفاع 
برنامه دارند. به هیچ وجه حاا زمان اجازه دادن 
به بازیکن برای تفکر کردن نیست. چون حمله 
کنندگان به طوری آموزش دیده اند که در حالت 
توسعه حمله، همزمان طراحی را نیز انجام دهند. 

خیلی سریع. خیلی سریع تر.
می  یونایتد  دفاعی  ضعف  مورد  در  لبته  ا
توان اشکال دیگری را نیز تحلیل کرد. اولویت 
مشاهده  ژوزه  تیم  دفاع  فاز  در  آنچه  شتباه.  ا
کردن  مسدود  روی  آنها  که  بود  این  شد  ی  م
فضا به طور جدی و دنبال کننده فعالیت می 
رقم  مشکاتی  مورد  این  در  خوب  و  ردند.  ک
می خورد. در واقع فوتبال دنیا در حال حاضر 
دیگر مثل سالیان گذشته بازی جنگ فضا علیه 
فضا نیست بلکه به طور جدی ما یک خیزش 
بزرگ به سمت استفاده بیشتر از توپ و خلق 
فضا به وسیله آن را مشاهده می کنیم. فرشته 
ماجراجویی  این  نماینده  هم  پپ  یعنی  سفید 
می باشد. به همین دلیل اکثر تیم ها به خوبی 
اصول بازی جهت خلق فضا را یاد گرفته اند و 

تبحر  تا  بدهید  را  توپ  آنها  به  کافیست  قط  ف
سوخته  ایده  همان  این  بدهند.  نشان  را  خود 
ای است که مورینیو همچنان پس از چند سال 
آن را انجام می دهد. صرف نظر از پرس توپ 
و اقدام برای تراکم سازی در فضا. ایده ای که 
2010 جواب داد اما حاا جواب نمی دهد. ما 
در زمانه فوتبال تهاجمی هستیم و شما نمی 
توانید نود دقیقه توپ را به حریف بدهید و از 
فضا مراقبت کنید. باخره حریف کار خودش 
را می کند. پس بهتر است به سرچشمه اصلی 
رفت و آنجا را گل گرفت.  بهتر است به سراغ 
ایده  از  کافی  اندازه  به  کنم  فکر  برویم.  وپ  ت
صحبت  تیم  گیری  نتیجه  عدم  اصلی  ای  ه
کارمند.  رهبر-  تکنیکی  ناسازگاری  ردیم.  ک
کند شدن تیغه برنده چاقو و اک کاغذی تیم 
برای پوشش خود. و فکر کنم به اندازه کافی در 
هنگام این بحث ها با واژه هایی از دگم اندیشی 
کردیم.  برخورد  خاص  آقای  ناپذیری  تغییر  و 
به  نیاز  این  از  بیشتر  دیگر  قضیه  هم  واقعا  و 
کارگاه بازی ندارد. مورینیو قصه ما تمام حیله 
ها و نبوغ خود را در تاریخ 2010/04/29 و در 
ورزشگاه نیوکمپ جا گذاشته است و فکر می 
کند با همان تدابیر می تواند تمام حریفان را 
تاکنون قربانی اصلی  اما خوب  ناک اوت کند، 
این عدم انعطاف خود آقای خاص بوده است. 
آقای خاصی که حاا پشت سر هم اخراج می 
حتی  به  راضی  حاا  که  خاصی  آقای  ود.  ش
گااتاسرای  و  وستهام  سطح  در  یشنهاداتی  پ
ندارد.  ای  حیله  دیگر  که  خاصی  آقای  ست.  ا
آقای خاص با یک پایان عام. مورینیو ناک اوت. 
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مرثیه ناکامی آقای خاص؛ حیله هایت چه شد ژوزه!

بازیکنان سابق و فعلی بارسلونا در مستندی تحت 
عنوان »بده، بگیر«، توضیحات جالبی درباره ایجاد پست 
9 کاذب ارائه کرده اند. بارسا در جریان پیروزی 6 بر2 
سیستم  این  استفاده  با  برنابئو،  در  مادرید  رئال  قابل  م
پپ  زمان،  آن  در  بزند.  رقم  را  تاریخی  بردی  وانست  ت
از سیستم جدیدی تحت عنوان 9 کاذب یا فالس ناین 
رونمایی کرد که پیش از آن مورد استفاده قرار نگرفته 
بود. حال در این مستند که به کارگردانی دونکان مک 
و  مسی  ژاوی،  شده،  ساخته  پاس  مویستار  برای  مث 
آنری درباره این سیستم در برد تاریخی 6 بر2 توضیح 
اتفاق  ابتدا ژاوی می گوید: پیروزی 6 بر2  می دهند. در 
دادیم.  انجام  تاکتیکی خاصی  کار  ما  زیرا  بود  ای  ویژه 

آنری ادامه می دهد: در آن روز، سیستم 9 کاذب را برای 
اولین بار استفاده کردیم. مسی می گوید: پپ من را پیش 
از ال کاسیکو صدا کرد و به من توضیح داد که قصد 
دارد پستم را تغییر دهد. من بازی ها را با تیتو ویانووا 
تماشا می کردم و پپ به همراهی او تصمیم گرفته بود کار 
جدیدی انجام دهد. ژاوی ادامه داد: گواردیوا سیستم را 
عوض کرد و به آنری و اتوئو گفت که در نقطه ای عقب 
تر از خط حمله و جلوتر از خط میانی بازی کنند. پپ 
که نقاط قوت رئال را بررسی کرده بود، متوجه شده بود 
از همین  آنها هیچگاه شماره 9 را پرس نمی کنند،  که 
رو مسی در میانه خط حمله قرار گرفت. بدین ترتیب، 
تصاحب  برای  بیشتر  بازیکن  یک  همیشه  حمله  در  ا  م

بازی  در طول  که  می شد  باعث  همین  و  داشتیم  وپ  ت
نسبت به حریف برتری پیدا کنیم. این یک اتفاق جدید 
بررسی  را  ما  دقیق  خیلی  آنها  بود.  مادرید  رئال  رای  ب
کرده بودند ولی در آن زمان، متوجه چنین برتری نشده 
اتفاق  این یک  رئال،  برای  ادامه گفت:  ودند. مسی در  ب
جدیدی بود، آنها خیلی دقیق ما را بررسی کرده بودند 
ولی مدافعانشان قدرت مهار خط حمله ما را نداشتند. 
وقتی من صاحب توپ می شدم، مدافعان میانی آنها برای 
مهار من شروع به حرکت می کردند و در همین زمان، 
ساموئل )اتوئو( و آنری به دفاع رئال می زدند و فضاها را 
پیدا می کردند، گل اول آنری همینطور رقم خورد. آنری 
ادامه داد: مسی دقیقا همان کاری که مربی از او خواسته 

بود را انجام داد. او خط دفاع را مشغول خودش کرد و 
فضا برای حرکت من و ساموئل باز شد و سپس به آنچه 
می خواستیم رسیدیم. در حقیقت پیروزی 6 بر2 بارسا 
مقابل رئال، شروع سلطه این تیم در دوران 4 ساله الیگا 
و درخشش آنها بود. رئال در آن دیدار در ابتدا توسط 
ایگواین به گل رسید ولی تیری آنری، کارلس پویول و 
رئال کنند.  وارد دروازه  توانستند سه گل  یونل مسی،  ل
سرخیو راموس یکی از گلها را جبران کرد و اختاف را 
به یک گل رساند ولی بار دیگر تیری آنری و لیونل مسی 
موفق به گلزنی شدند و پیکه گل ششم را وارد دروازه 
رئال کرد تا شکستی تحقیر آمیز برای رئالی ها و شروعی 

تاریخی برای بارسا رقم بخورد.

لیونل مسی در جریان یک مصاحبه فاش کرد که ممکن بود هرگز 
پیراهن بارسا را به تن کند. مسی استعداد فوق العاده ای در فوتبال 

داشت ولی به خاطر مشکل رشد، خیلی از باشگاه ها در جذب او 
دچار تردید شده بودند. او در کودکی، مدت زمانی کوتاه در تیم 

های پایه ای ریورپاته حضور داشت؛ ولی پس از اینکه هزینه های 
درمانی او از سوی باشگاه ریور تقبل نشد، او همراه خانواده اش به 

بارسلونا کوچ کرد و در نهایت توانست به آکادمی اماسیا وارد شود. 
در واقع بارسلونا او را خریداری کرد و هزینه های درمان مشکل او را 
نیز پرداخت کرد تا ستاره آرژانتینی، به یکی از موفق ترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال تبدیل شود. با این حال، در مستند »توپ را بده ،توپ 
را بگیر«، مسی توضیح می دهد که برخی در بارسا مخالف جذب او 
بودند. او در این مستند گفت: واقعا جذب یک نوجوان از خارج از 

اسپانیا و آوردن او به بارسلونا، موضوع پیچیده ای بود. چارلی رکساچ 
کسی بود که  در آن زمان این کار را نهایی کرد. پس از اینکه من را 

دید، تصمیم گرفت که من را جذب کند البته برخی مربیان بودند که 
من را نمی خواستند ولی تصمیم او توسط بیشتر مربیان تیم های پایه 

حمایت شد. آنها کلید حضور من در بارسلونا بودند. چارلی رکساچ 
نیز درباره تاشش برای جذب مسی و متقاعد کردن همکارانش 

گفت: من در این امر موفق شدم زیرا هیچگاه پاسخ منفی در این 
زمینه قبول نمی کنم. آنها به من گفتند که آسان بگیر و یک نفر 

دیگر را جذب کن ولی من به آنها گفتم که مسی فوق العاده است و 
ما باید او را جذب کنیم. در نهایت بارسلونا، لیونل مسی 13 ساله را 
به خدمت گرفت و او در ادامه مسیر ، موفق شد 5 توپ طا کسب 

کند و به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شود.

ماریو مانژوکیچ، ستاره یوونتوس در آستانه تمدید قرارداد با این باشگاه قرار دارد. مانژوکیچ که عملکرد بسیار خوبی در یووه داشته، باشگاه را مجاب 
کرده که با وجود اینکه او پا به سن گذاشته ولی به دنبال تمدید قرارداد با او باشند. گفته می شود در ماه ژانویه یا فوریه، قرارداد ستاره کروات تمدید 
خواهد شد. در حقیقت، حقوق او از 4.5 میلیون یورو به 7.5 میلیون یورو تا تابستان 2022 افزایش خواهد یافت و او تا 35 سالگی عضو باشگاه یوونتوس 
خواهد بود. یووه در ابتدا می خواسته قراردادی 2 ساله با او امضا کند ولی رضایت خاطر او از شرایطش در یووه و نحوه پیشرفت مذاکرات باعث شده تا در 
نهایت، با او تا سال 2022 تمدید شود. مانژوکیچ در 147 بازی برای یووه، 42 گل به ثمر رسانده و 21 پاس گل برای هم تیمی هایش ارسال کرده است.

مانژوکیچ در 
آستانه تمدید 
قرارداد با 
یووه

ویدال: از نیمکت نشینی های اخیر ناراحت بودم
آرتورو ویدال، هافبک بارسلونا تاکید کرد که از نیمکت نشینی هایش در ابتدای حضور در بارسا ناراحت بوده است. هافبک اهل شیلی با 19 میلیون یورو از بایرن مونیخ جدا شد و به بارسلونا پیوست. با این حال او تا پایان ماه 
گذشته میادی، تنها 2 بار در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته بود. از همین رو، ویدال از شرایطش ناراضی بود و از طریق شبکه های اجتماعی، این ناراحتی را ابراز می کرد. در حالی که او پیشتر موضوع ناراحتی را تکذیب کرده بود، 
حال او تایید کرد که به خاطر نیمکت نشینی شرایط خوبی نداشته است. وی گفت: از بابت نیمکت نشینی ها ناراحت بودم ولی این متعلق به گذشته است. به عنوان بازیکن، همیشه می خواهم که بازی کنم و نقش مهمی داشته 
باشم. به اینجا آمدم که تاش کنم، نه اینکه برای یک تیم مهم مشکل ساز شوم. به نظرم در این رابطه کمی اغراق هم شده ولی هر چه که هست، متعلق به گذشته است. من فعا به تاش کردن و خوب کار کردن و جام بردن فکر 
می کنم. حس نمی کنم که همیشه باید فیکس باشم ولی این جایگاه را باید در تمرینات کسب کرد. هیچ بازیکنی نباید حس کند که همیشه فیکس است زیرا هر کسی که بیشترین آمادگی را داشته باشد در ترکیب قرار می گیرد.

مردود شدن مدافع برزیلی در 
تست پزشکی بارسا

بارسا پیش از جیسون موریو به دنبال جذب رودریگو 
کایو، مدافع سائوپائولو برزیل بود. بارسلونا رسما اعام کرد 
تا  قرضی  را  والنسیا  کلمبیایی  مدافع  موریو،  جیسون  ه  ک
پایان فصل به خدمت گرفته است. مدافع 25 ساله که سابقه 
باشگاه  این  به  پیوستن  از  پس  دارد،  را  اینتر  برای  ازی  ب
از محقق شدن رویای کودکی خود سخن گفت البته این 
کایو  رودریگو  اگر  نگیرد  صورت  هرگز  بود  ممکن  نتقال  ا
در تست های پزشکی بارسا قبول می شد. نیک آرکوری، 
تیم  از  ای  نماینده  که  ساخت  فاش  امروز  کایو  یجنت  ا
پزشکی بارسلونا چند روز پیش به برزیل آمد و از کایو تست 
گرفت اما گویا در نهایت تست ها قانع کننده نبوده اند. کایو 
پیش از این در تست های پزشکی والنسیا و اتلتیکو نیز رد 
شده بود. پیشنهاد اولیه بارسا به کایو قرارداد قرضی تا پایان 

فصل با بند خرید دائم 15 میلیون یورویی بود.

همکاری دوباره رئال مادرید و 
مورینیو منتفی شد

با  دوباره  همکاری  به  ای  عاقه  هیچ  رئال  ران  س
مورینیو ندارند و او به مادرید باز نخواهد گشت. ساعاتی 
پس از اخراج مورینیو از منچستر بود که شایعات بازگشت 
او به رئال مادرید منتشر شد. در اسپانیا گمانه زنی ها در 
و  شد  شروع  زود  خیلی  رئال  به  مورینیو  بازگشت  ورد  م
اما  داد  ابتدایی طرفین  از مذاکرات  پائیس خبر  ال  حتی 
کوتاه  در  نه  رئال  که سران  کرد  ادعا  مارکا  نشریه  مروز  ا
مدت و نه در درازمدت هیچ عاقه ای به همکاری مجدد با 
آقای خاص ندارند. آنها به سواری اطمینان دارند و حتی 
اگر کار با او خوب پیش نرود و فصل بدون جام به اتمام 
برسد نیز به سراغ گزینه ای غیر از مورینیو خواهند رفت. 
در رئال بر این عقیده هستند که مورینیو موضوعی مربوط 
به گذشته است و در این باشگاه کمتر عاقه ای به مرور 
در  مورینیو  که  دارند  یاد  به  آنها  دارند.  قدیمی  خاطرات 
سال آخر حضورش در رئال با چند بازیکن بزرگ تیم و نیز 
باشگاه به مشکاتی جدی برخورد کرده  برخی مسئوان 
سانچس)مدیر  آنخل  و  پرز)رئیس(  با  او  روابط  البته  ود  ب
اجرایی( در 5 سال گذشته همواره خوب بوده و پس از هر 
قهرمانی رئال مورینیو پیام تبریک خود را فرستاده است با 
این حال در باشگاه کهکشانی ترجیح می دهند که مورینیو 
همکاری  و  بماند  باقی  خوب  دوست  یک  عنوان  به  نها  ت
تا  بین سالهای 2010  مورینیو  است.  منتفی  او  با  مجدد 
2013 سرمربی رئال بود و با این تیم قهرمانی الیگا، کوپا 

دل ری و سوپرکاپ را تجربه کرد.

 آسنسیو غایب
 فینال جام جهانی باشگاهها

مارکو آسنسیو ستاره جوان رئال، بازی حساس امشب 
مقابل العین را از دست داد. آسنسیو که در نیمه دوم بازی 
توانست هر طور شده خود  بود،  رایووایکانو مصدوم شده  ا  ب
برابر کاشیما  باشگاه ها  نهایی جام جهانی  نیمه  بازی  به  ا  ر
لی  و  به میدان فرستاده شد  بازی  نیمه دوم آن  او  رساند.  ب
سه دقیقه بعد بار دیگر از ناحیه مصدوم خود احساس درد 
کرد و نتوانست کار را به اتمام برساند. او دیروز هتل محل 
اقامت رئال در ابوظبی را همراه دکتر میهیچ ترک کرد و از 
ناحیه مصدوم خود MRI گرفت. در نهایت مشخص شد که 
مصدومیت عضات ران او جدی است و نمی تواند برابر العین 
سواری  به  روزها  این  برود.  میدان  به  ها  رقابت  فینال  ر  د
انتقاد می شود که چرا به آسنسیوی نا آماده مقابل کاشیما 
میادین  از  او  دوری  زمان  مدت  هنوز  است.  داده  یدان  م
مشخص نیست ولی قطعا بازی نهایی را از دست خواهد داد.

شقیری: من باعث اخراج مورینیو شدم!
چندین  که  شد  مدعی  لیورپول  مهاجم  شقیری،  ردان  ژ
نفر از دوستانش، او را عامل اخراج مورینیو از منچستریونایتد 
می دانند. مهاجم سوئیسی که بازی را از روی نیمکت آغاز کرد، 
در نیمه دوم برای لیورپول به میدان رفت و موفق شد  دو گل 
به ثمر رسانده تا شاگردان کلوپ، 3بر یک پیروز میدان شوند. 
او نمایش درخشانی در این دیدار داشت و عنوان بهترین بازیکن 
زمین را از آن خود کرد. پس از این بازی بود که مورینیو از 
یونایتد اخراج شد و حاا شقیری مدعی شد که دوستانش، او 
را عامل اخراج آقای خاص می دانند. وی گفت: وقتی مورینیو 
اخراج شد، خیلی از دوستانم به من پیام دادند. در ابتدا پیام های 
خوبی درباره بازی با یونایتد دریافت کردم و سپس، اخبار راجع 
به مورینیو منتشر شد و برخی می گفتند که اخراج او تقصیر من 
است ولی فوتبال اینگونه است. فکر نمی کنم به خاطر اینکه ما 
در آن دیدار پیروز شدیم، یونایتد مربی اش را عوض کند. دایل 
دیگری هم در این زمینه وجود داشت ولی این بازی به تاریخ 

پیوست. همیشه در خاطره ام این بازی خواهد بود.

 واکنش مدافع اتلتیکو به شایعه
 انتقال به بایرن

انتشار  با  اتلتیکومادرید  مدافع  هرناندس،  وکاس  ل
خود  واکنش  اولین  تیمی هایش،  هم  همراه  به  کسی  ع
نسبت به شایعات اخیر را نشان داد. روز پنجشنبه شایعات 
و  اتلتیکو  از  هرناندس  لوکاس  جدایی  مورد  در  سیاری  ب
مدیران  ابتدا  در  شد.  منتشر  مونیخ  بایرن  به  او  یوستن  پ
طفره  موضوع  این  به  راجع  دادن  نشان  واکنش  از  ایرن  ب
رفتند و این انتقال را نه تایید کردند و نه تکذیب. با این 
حال باشگاه اتلتیکو مادرید با انتشار بیانیه ای ، این انتقال 
را تکذیب کرد و بر ادامه حضور لوکاس در این تیم اشاره 
هم  همراه  به  عکسی  نیز  هرناندس  لوکاس  حال  اشت.  د
تیمی هایش در جشن کریسمس منتشر کرد و از اموجی 
دایره سفید و قرمز که نشان اتلتیکومادرید  است استفاده 
ادامه  و  اتلتیکو  بیانیه  تایید  او می تواند  این واکنش  کرد. 

حضور او در این تیم را نشان دهد.

مدل موی جدید و عجیب نیمار
از مدل موهای جدید  نیمار، ستاره پاری سن ژرمن 
خود رونمایی کرد. چند ماه پیش موهای نیمار به خاطر 
اسپاگتی تشبیه می شد  به   ، بلوند و مدل عجیبش  رنگ 
و به نظر می رسد ستاره برزیلی قصد داشته است با بلند 
کردن موهایش، به مدل موی فعلی برسد. نیمار همواره به 
ظاهر عجیب و جالب توجه اش مشهور بوده است و مدل 
درداک جدیدش نیز در راستای همین رفتار اوست. او در 
این فصل، در 19 بازی، 16 گل برای تیمش به ثمر رسانده 
و 8 پاس گل نیز برای هم تیمی هایش ارسال کرده است.

هواداران آرسنال در توئیتر از توئیت اخیر مسوت اوزیل بر علیه خودش 
استفاده می کنند. اوزیل برای دیدار روز گذشته تیمش مقابل آرسنال در 
فهرست 18 نفره نیز حضور نداشت و تیمش 2بر صفر در ورزشگاه امیریتس 
مقابل تاتنهام شکست خورد. اما اوزیل در ابتدای هفته توئیتی انجام داده 
بود که با سکونشین شدنش، به سوژه ای توسط هواداران بر علیه خودش 
تبدیل شد. او عکسی از خود در تمرینات منتشر کرده بود و نوشه بود: برنامه 

شلوغی پیش روست. کاما برایش آماده هستیم، گام بعدی ساوتهمپتون.
بازی  تماشاگر  بکام  از روی سکوها در کنار دیوید  اوزیل  این حال  ا  ب

تیمش بود. او که لقب »پادشاه پاس گل« را یدک می کشد، به خاطر سکو 
نشین شدن و توئیتی که اخیرا انجام داده بود، به سوژه هواداران آرسنال 
تبدیل شد. یکی از هواداران آرسنال نوشت: مسوت اوزیل، پردرآمدترین و با 
استعدادترین بازیکن تیم ما، تنها در 11 بازی از 26 بازی تیم فیکس بوده 
و تنها یک بازی خارج از خانه پس از 15 سپتامبر انجام داده است. هوادار 

دیگری نوشته: زمان آن رسیده که مسیرمان از اوزیل جدا شود؟
دیگر هوادار نوشته: اوزیل هیچ همکاری تیمی ندارد... او را بفروشید!

آرسنالی دیگری توئیت زده: طوری که امری با اوزیل برخورد می کند، 

و  رمزی  اوزیل،  می شود.  بازیکنان  از  خیلی  جدایی  به  منجر  نهایت  ر  د
است. زیاد  شان  جدایی  شانس  که  هستند  بازیکنی  سه  یخیتاریان  م

هوادار دیگری نوشته: آیا امری در حال تخریب اوزیل است؟
است.  گرفته  مورگان صورت  پیرس  از سوی  واکنش  ترین  ما جالب  ا
مجری مشهور تلویزیون و هوادار سرسخت آرسنال در توئیتر نوشت: مسوت 
اوزیل به خاطر دایل فنی از دربی شمال لندن خط خورد. ببخشید چی؟! 
برای 300 هزار پوند در هفته که حقوق اوست، من باید او را در هر تاکتیک 

لعنتی که تیم دارد ببینم! 

ستاره آلمانی آرسنال را ترک می کند؟

تاکتیک لعنتی! اوزیل چرا توی تیم نیست؟

حماسه ۹ کاذب در برنابئو
پرده برداری از نقشه کشنده و نبوغ آمیز پپ

 اسکای ایتالیا: چلسی ایگواین را
 از میان می خرد

مائوریسیو ساری، سرمربی  ایتالیا،  اسکای  تلویزیون  اعام  نابر  ب
چلسی از مدیران این باشگاه خواسته است تا گونزالو ایگواین را به 
خدمت بگیرند و آلوارو موراتا را به فروش برسانند. تلویزیون اسکای 
این  از مدیران  یتالیا مدعی شد مائوریسیو ساری، سرمربی چلسی  ا
باشگاه خواسته است تا در فرصت نقل و انتقاات ژانویه، یک مهاجم 
جدید به خدمت بگیرند و در فهرستی که به مدیران چلسی داده، 
به گزارش  این در حالی است که  ایگواین صدرنشین آن است.  ام  ن
اسکای ایتالیا، ساری به مدیران چلسی اعام کرده است که از فروش 
موراتا به تیمهای دیگر راضی خواهد بود. موراتا در فصل جاری، 21 
بازی برای چلسی انجام داده است ولی نتوانسته است با هازارد، زوج 
هماهنگی که مد نظر ساری بوده است را تشکیل دهد. ایگواین در 
زمان هدایت ناپولی توسط ساری، در این تیم بازی می کرد. ساری در 
تابستان گذشته هم خواهان جذب ایگواین به چلسی بود؛ ولی او در 
نهایت به عنوان بازیکن قرضی، با قراردادی یک ساله از یوونتوس به 
میان پیوست اما ایگواین در میان حال و روز خوبی نداشته است و 
در 17 بازی ای که تا اینجا برای میان انجام داده، تنها موفق به زدن 
7 گل شده است. به گزارش اسکای ایتالیا، چلسی قصد دارد ایگواین 
را تا پایان فصل به صورت موقت به  خدمت بگیرد؛ با این شرط که 
او را در اختیار داشته باشد. در  در پایان فصل گزینه  خرید دائمی 
عین حال، در صورت موافقت میان، چلسی به موراتا اجازه خواهد 
داد تا به همین صورت، به این تیم ایتالیایی منتقل شود. ساری بارها 
اعام کرده که عاقه  زیادی به ایگواین دارد. او چندی پیش در یک 
مصاحبه، از این گلزن آرژانتینی به عنوان ماشین گلزنی یاد کرده  و 

گفته بود دلش برای کار کردن با ایگواین تنگ شده است.

 اولین دردسر سولسشر: 
غیبت لوکاکو در دو بازی

اولین  با  منچستریونایتد  موقت  سرمربی  سولسشر،  گنار  وله  ا
لوکاکو،  روملو  که  چرا  است؛  روبرو شده  تیم  این  در  مشکل خود 
مهاجم یونایتد دستکم تا 30 دسامبر نمی تواند برای شیاطین سرخ 
بازی کند. روزنامه  انگلیسی دیلی میل اعام کرد که روملو لوکاکو، 
مهاجم بلژیکی یونایتد در آخرین تمرین این تیم حضور نداشته و 
به او مرخصی داده شده است. به گزارش دیلی میل انتظار می رود 
که لوکاکو در دو بازی آینده  منچستریونایتد مقابل کاردیف سیتی 
تیم  ترکیب  به  آن  از  بعد  ولی  باشد؛  نداشته  هادرزفیلد حضور  و 
پایان  تا  که  گنار سولسشر  اوله  برای  اتفاق  این  از خواهد گشت.  ب
فصل جاری به عنوان سرمربی موقت منچستریونایتد منصوب شده، 
ناخوشایند است و اولین مشکل او در اولدترافورد به حساب می آید. 
مسلماً سولسشر می خواسته برای اولین بازی خود در مقابل کاردیف، 
قوی ترین ترکیب ممکن را به زمین بفرستد تا با کسب سه امتیاز 
از اولین بازی، در همان آغاز کار، رابطه   خوبی با هواداران یونایتد 
برقرار  کند. بر اساس گزارش دیلی میل، لوکاکو در پایان ماه دسامبر 
اما  بازی در مقابل بورنموث در اختیار سولسشر خواهد بود؛  برای 
تا آن زمان، او چاره ای نخواهد داشت جز آنکه تیمش را بدون یک 
سانتر فوروارد تخصصی روانه  میادین کند. به احتمال زیاد، سولسشر 
خواهد  مارسیال  آنتونی  و  رشفورد  مارکوس  از  لوکاکو،  غیاب  ر  د
خواست نقش همیشگی لوکاکو را بازی کنند. هر دو این بازیکنان 
دارند  را  عنوان تک مهاجم  به  بازی  فوتبالی خود سابقه   دوران  در 
اما مورینیو از زمان بدست گرفتن سکان هدایت یونایتد، از آنها به 

عنوان وینگر استفاده کرده بود.

شرط بندی سانچس و روخو بر سر اخراج مورینیو!
الکسیس سانچس، مهاجم منچستریونایتد مدعی شد که بر سر 
اخراج مورینیو، با مارکوس روخو شرط بندی کرده و حاا برنده شده 
با 450 هزار پوند حقوق در هفته، پردرآمدترین  است. سانچس که 
بازیکن لیگ برتر است، نتوانست برای تیم مورینیو و شیاطین سرخ، 
درخششی در حد انتظارات داشته باشد. او به خاطر مصدومیت نیز 
مدتی از میادین به دور بود و اوضاع خوبی را تجربه نکرد. تیم مورینیو 
نیز نتایج خوبی کسب نکرد تا سرانجام آقای خاص از هدایت یونایتد 
اخراج شود ولی حاا سانچس از پیش بینی اش در این رابطه رونمایی 
کرد. او در پیامی که توسط نشریه سان فاش شده است، نوشت: به تو 
گفته بودم!! صبر کردن تنها کاری بود که باید انجام می دادیم. روخو، 
تو به من 20 هزار پوند بدهکاری! این پیام، صبح سه شنبه پس از 
انتشار خبر اخراج مورینیو، توسط سانچس به مدافع آرژانتینی ارسال 
بوده  ریخته  بهم  به حدی  یونایتد  رختکن  می رسد جو  نظر  به  شد. 
بینی می کردند  پیش  را  قبل، چنین شرایطی  از  بازیکنان  که  است 
گونار  اوله  شد.  خواهد  اخراج  زودی  به  مورینیو  که  می دانستند  و 
سولسشر تا پایان فصل سرمربی یونایتد شده است و کار سختی برای 

مهار و کنترل رختکن پیچیده یونایتد پیش رو خواهد داشت.

مدعی  منچستریونایتد  گونار سولسشر، سرمربی جدید  وله  ا
شد که از سر الکس فرگوسن یادگرفته است که چه طور با ستاره 
ها کنار بیاید. یکی از عوامل اصلی اخراج مورینیو از یونایتد نوع 
ابتدای  از  پرتغالی  سرمربی  بود.  تیمش  های  ستاره  با  او  رتباط  ا
فصل با پل پوگبا دچار اختاف شدیدی شده بود و در سر تمرینات 
نیز با او درگیری لفظی داشت. او مدتی پوگبا را نیمکت نشین کرد 
بود که ممکن است  را ویروسی دانسته  او  و حتی گفته شد که 

مورینیو  ملتهب  رختکن  کند.  سرایت  هم  تیم  بازیکنان  دیگر  ه  ب
آموخته  سابقش  مربی  از  سولسشر  ولی  شد؛  او  اخراج  عوامل  ز  ا
در  من  کار  گفت:  او  کند.  کنترل  را  ها  ستاره  که چه طور  ست  ا
حال حاضر این است که به بازیکنان کمک کنم و از موقعیت به 
وجود آمده بهترین بهره را ببرم؛ زیرا همه ما می خواهیم بخشی 
این امر کمک خواهم  ز منچستریونایتد باشیم و من به آنها در  ا
کرد. مربی نقش مهمی ایفا می کند. زمانی که من بازی می کردم، 

بهترین مربی باای سر ما بود و از او یاد گرفته ام که چه طور با 
بازیکنانم کنار بیایم. موضوع ارتباط موثر است. البته با آنها صحبت 
خواهم کرد؛ به خصوص آنهایی که کمتر بازی کرده اند و انتظاراتم 
هستید،  منچستریونایتد  در  شما  وقتی  می کنم.  بیان  آنها  از  ا  ر
مجموعه ای از انتظارات و استانداردها هست که باید رعایت کنید و 
یکی از آنها این است که در اختیار تیم باشید. فکر نمی کنم هیچ 

بازیکنی به اندازه من روی نیمکت نشسته باشد.

سولسشر: می دانم 
چه طور ستاره ها 
را کنترل کنم

چارلی ناجی اعجوبه

مسی: در بارسلونا بعضی ها مرا نمی خواستند


