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پایان عصر کی روش ژاپن 3 - ایران صفرتیم های درجه سومی را بردن هنر نیست

به صداوسیما باختیم
پروین: با یک سوم توانایی مان ژاپن را 

می بردیم
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت:  ما به صداوسیما 
این  و  کردند  بزرگ  را  ژاپن  تیم  خیلی  مدت  این  در  که  چرا  باختیم 
موضوع باعث شد تا بازیکنان تیم ملی با استرس بازی کنند. علی پروین 
در خصوص باخت تیم ملی مقابل تیم ژاپن و حذف از جام ملت های 

آسیا گفت: ما امروز فقط به صداوسیما باختیم. 
کند  کنترل  را  خودش  می تواند  چطور  شرایط  این  در  بازیکن 
تلویزیونی  شبکه های  همه  در  امروز  تا  قبل  هفته  چهارشنبه  از  وقتی 
تلویزیون  ادامه داد: مجری  بازی صحبت می شد. وی  این  در خصوص 
می گوید بازیکنان اان ما را می بینند و آنقدر این بازی را بزرگ کردند 
که  شبکه ای  هر  نداشتند.  هم  را  توان شان  نصف  دیروز  بازیکنان  که 
ملی صحبت  تیم  زیادی در خصوص  و مجریان  کارشناسان  می دیدیم 
می کردند اما آیا زمان ما هم این همه بازی های تیم ملی پخش می شد؟ 
را  توان شان  بازیکنان نصف  بودند که  آنقدر حساس کرده  را  بازی  این 
هر  بروند.  راه  زیاد  استرس  از  نمی توانستند  حتی  آنها  نگذاشتند.  هم 
می شد  برقرار  دنیا  جای  همه  و  تهران  دبی،  با  تلویزیونی  ارتباط  روز 
و صدها کارشناس و گزارشگر در این باره حرف می زدند. من می دانم 
با اخاق  که بازیکنان تیم ملی در این مدت چقدر سختی کشیدند و 
کی روش کنار آمدند و می دانم که چه چیزهایی تحمل کردند. سرمربی 
اسبق تیم ملی در مورد اینکه آیا تفاوت فوتبال ایران و ژاپن ۳ گل بوده 
یا نه، گفت: این ژاپن نصف ژاپن همیشگی هم نبود آنها چندین بازیکن 
بودیم  اگر یک سوم خودمان هم  ما  و  بودند  بوده  نیاورده  را  خودشان 
بود  کرده  بزرگ  تلویزیون  را  تیم  این  بس  از  اما  می بردیم  را  تیم  این 
بازیکنان استرش داشتند. وی افزود: من هم مثل همه ایرانی ها از این 
نتیجه ناراحت هستم چون نتوانستیم حسرت ۴۰ و چند ساله را از بین 
ببریم اما به بازیکنان تیم ملی خسته نباشید می گویم و آنها باید از اان 

خودشان را آماده جام ملتها و جام جهانی بعدی کنند.
امیدواریم قهرمان شویم

مینامینو: ایران در نیمه دوم تحلیل رفت
بازیکن ژاپن پس از پیروزی مقابل ایران گفت: نیمه دوم ایران 
تحلیل رفت و این باعث شد تا به بازی خودمان را انجام دهیم. تیم 
به   2۰19 آسیا  ملتهای  جام  نهایی  نیمه  مرحله  در  کشورمان  ملی 
مصاف ژاپن رفت که این دیدار با برتری ۳ بر صفر سامورایی ها به 
بمانند.  باز  فینال  به  یابی  راه  از  روش  تا شاگردان کی  رسید  پایان 
مینامینو، بازیکن تیم ملی ژاپن پس از این بازی گفت: در دقایق اولیه 
بازی هواداران ایرانی تشویق های بی وقفه ای داشتند و این باعث شد 
تا بازی برای ما سخت شود. رفته رفته ما بازی را پیدا کردیم. نیمه 
دوم ایران تحلیل رفت و این باعث شد تا به بازی خودمان را انجام 
این  انتظار داشتیم  ایران اصا  بازی های گذشته  به  با توجه  دهیم. 
تیم در نیمه دوم تحلیل برود. وی افزود: ما بازیکنان جوان خوبی در 
ترکیب تیم داشتیم و این باعث شد تا در نیمه دوم با تغییر تاکتیک 
ایران سوار بر بازی شویم. ما خوشحالیم که در ورزشگاه العین پیروز 

شدیم و به فینال راه پیدا کردیم. امیدواریم قهرمان شویم.
اوزاکا و هاراگوچی بلیط فینال را برای ژاپن 

مقابل ایران صادر کردند
هاراگوچی  و  اوزاکا  گلزنی  با  ایران  مقابل  ژاپن  صفر  بر   ۳ پیروزی 
در سایت جام ملتهای آسیا بازتاب داشته است. تیم ملی ایران در دیدار 
مقابل ژاپن با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال باز 
ماند. سایت جام ملتهای آسیا نوشت: اوزاکا و هاراگوچی با گل هایی که به 
ثمر رساندند بلیط فینال را برای سامورایی ها صادر کردند. ژاپن با رسیدن 

به فینال در انتظار دیدار فردای قطر و امارات خواهد ماند.

در  گفت:  ایران  فوتبال  داوری  کارشناس 
بازی های بین المللی هر چقدر به داور اعتراض کنیم 
علیه ما جبهه می گیرند. حیدر سلیمانی در خصوص 
صحنه  گفت:  ژاپن  ـ   ایران  بازی  داوری  عملکرد 
دقیقه 28 نیمه اول را مرور کردم و باز هم می گویم 
آن صحنه خطا بود. ای کاش داور پنالتی می گرفت 
اما از آن صحنه گذشت و حتی از VAR هم کمک 
در  سلیمانی  ندید.  را  آن صحنه  هم  شاید  نگرفت 
باز هم  بگویم  باید  نیمه دوم  ادامه گفت: در مورد 
داور تحت تأثیر بازیکنان قرار گرفت مثًا در دقیقه 
۴6 کارتی که به بازیکن ژاپن داد با اعتراض بازیکنان 
ندهد.  کارت  می توانست  حتی  و  گرفت  تصمیم 
پنالتی که داور به ضرر ایران گرفت درست بود چرا 
که وقتی پورعلی گنجی تک زد دستش مانع عبور 
توپ شد داور در این لحظه برای تأییدیه پنالتی از 
VAR کمک گرفت و می توانست این کار را نکند. 

در  افزود:  ادامه  در  ایران  فوتبال  داوری  کارشناس 
درگیری انتهای بازی به نظر من اقتدار داور ضعیف 
تیم  دو  بازیکنان  به  لحظه  این  در  چند  هر  بود 
کارت زرد داد که تصمیمش درست بود در کل او 
قضاوت خوبی نداشت و می توانستند داور بهتری را 
برای این بازی انتخاب کنند. سلیمانی در خصوص 
اینکه به نظر می رسید داور کمی با بازیکنان ژاپن 
داور  اول  نیمه  گفت: در  می کرد،  برخورد  مهربان تر 
دقیقه ۴۰  در  مثًا  بود  مهربان تر  ژاپن  بازیکنان  با 
بعضی  اما چون  زرد می گرفت  کارت  باید  ناگاتومو 
ایران  بازیکنان  روحیه  روی  می بخشید  را  خطاها 
تأثیر گذاشت. فکر می کنم حتی وحید امیری وقتی 
را  همین  کی روش  مترجم  به  شد  خارج  زمین  از 
اعام کرد که داوری برای ژاپنی ها مهربان تر است. 
اعتراضات  مورد  در  ایران  فوتبال  داوری  کارشناس 
زیاد بازیکنان تیم ملی داور مسابقه گفت: من اصًا 

موافق اعتراض به داور نیستم این نتیجه عملکرد بد 
در بازی های داخلی است، در بازی های داخلی هر 
داور هجوم  به سمت  بازیکنان  زده می شود  سوتی 
اعتراضات  تأثیر  تحت  را  او  تصمیمات  تا  می برند 
خودشان قرار بدهند و در بازی های بین المللی هم 
بازیها هر چقدر  این  در  اما  را می کنند  کار  همین 
می گیرند  بیشتر جبهه  آنها  کنیم  اعتراض  داور  به 
هستند.  آسیا  شرق  اهل  که  داورانی  خصوص  به 
باعث  اعتراضات  من  نظر  به  گفت:  ادامه  در  وی 
شد داور به سمت ژاپنی ها متمایل تر شود. ما روی 
تا زمانی که  این مسئله ضربه خوردیم  از  اول  گل 
داور سوت را نزند بازی در جریان است. او بازی را 
ادامه می دهد اما 5 بازیکن ما در حال اعتراض به او 
هستند این اعتراضات در بازیهای بین المللی خیلی 
به ضرر ما می شود و امشب نیز ضربه آن را خوردیم 
و موجب شد یک گل مفت دریافت کنیم. سلیمانی 

مورد  در  بازی  گزارشگر  صحبتهای  خصوص  در 
چند  ایران  در  متأسفانه  گفت:  داوری  تصمیمات 
کارشناسی  نظر  بازی  حین  که  هستند  گزارشگر 
می دهند و می گویند به نظر من این کارت داشت یا 
آن پنالتی بود و ... این نظرها در بازی های داخلی 
آنقدر روی تماشاگران و بازیکنان تأثیر می گذارد که 
ممکن است به سراغ داور بروند و حتی او را مورد 
ضرب و شتم قرار دهند. کارشناس داوری فوتبال 
ایران در پایان افزود: در بازی های خارجی اگر چه 
به داور دسترسی نداریم اما روی روحیه تماشاگران 
هرگونه  از  باید  گزارشگرها  می گذارد  زیادی  تأثیر 
داوری  بحث  در  چه  فنی  بحث  در  چه  اظهارنظر 
پرهیز کنند همین مسئله حتی ممکن است باعث 
فحاشی ها در فضای مجازی شود متأسفانه گزارشگر 
بازی ایران ـ  ژاپن هم امروز مدام از داور استرالیایی 

می داد. منفی  سیگنال های 

گزارشگران از هرگونه اظهارنظر داوری پرهیز کنند

سلیمانی: به خاطر اعتراض به داور گل مفت خوردیم

با شایستگی به فینال رسیدیم

اوساکا: ما نسبت به جام جهانی تغییرات زیادی داشتیم
ستاره ژاپنی ها پس از پیروزی مقابل ایران گفت: ما به همراه مربی جوانمان نتایج خوبی را گرفتیم و با شایستگی به فینال جام ملتهای آسیا راه پیدا کردیم. تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا 2019 به مصاف 
ژاپن رفت که این دیدار با برتری 3 بر صفر سامورایی ها به پایان رسید تا شاگردان کی روش از راه یابی به فینال باز بمانند. اوساکا، ستاره این بازی و زننده 2 گل سامورایی ها در این بازی پس از این دیدار گفت: تغییرات زیادی را در تیم 

انجام داده بودیم. نسبت به جام جهانی تغییرات زیادی در ترکیب تیم رخ داد و بازیکنان جوان زیادی به جمع ما اضافه شدند. ما به همراه مربی جوانمان نتایج خوبی را گرفتیم و با شایستگی به فینال جام ملتهای آسیا راه پیدا کردیم.

شاهد یک شکست احساسی بودیم

کی روش: مسئولیت اتفاقات درون زمین را می پذیرم!

قطر، میهمان جدید مرحله نیمه نهایی
* مرتضی کریمان

نهایی  نیمه  به  حالی  در  بزرگش  رقبای  زدن  کنار  با  قطر  ملی  تیم 
گام نهاد که وقتی آمار این تیم را بررسی می کنیم، می بینیم این تیم با 
برنامه ریزی و هدف گذاری بزرگی که از یک دهه قبل در کمپ اکسپایر با 
فلیکس سانچز اسپانیایی آغاز کرده، حاا نتیجه داده و این کشور کوچک و 
متمول قبل از میزبانی دور بعدی جام جهانی در سال 2022 حاا در آستانه 
یک افتخار بزرگ قرار گرفته است.فارغ از اینکه به فینال مسابقات جام ملتها 
برسند یا خیر باید گفت برنامه ریزی و تداوم مدیریت، عامل مهمی در کسب 
با مدیران شاغل در  فوتبال است و حاا قطری ها که  نتیجه مطلوب در 
فوتبال اروپا، به روز و علم گرا شده اند می توانند امیدوار باشند در کشوری 
که حتی از نظر سیاسی با آنها رقابتی عجیب ایجاد کرده)امارات(، به فینال 
رقابتها رسیده و در آستانه فتح جام قرار گیرند؛ جامی که بردن آن در فاصله 
سه سال تا برگزاری جام جهانی آینده بسیار مهم و روحیه بخش خواهد بود.
شجاعی: کی روش خداحافظی کرد و رفت

ژاپن اعام کرد  پایان دیدار مقابل  تیم ملی در  مسعود شجاعی، کاپیتان 
کارلوس کی روش با حضور در رختکن تیم از بازیکنان خداحافظی کرده است. 
وی در پایان بازی مقابل ژاپن که با شکست تیم ملی و پایان کار آنها در مرحله 
نیمه نهایی همراه بود خبر از خداحافظی کارلوس کی روش در رختکن تیم ملی 
داد و البته ابراز امیدواری کرد او به کارش با فدراسیون ایران ادامه دهد. شجاعی 
که در این رقابتها فرصت کمی برای حضور در ترکیب به دست آورد در خصوص 
آینده اش گفت: در شرایط خوبی هستم و اگر روزی احساس کنم که نمی توانم 
کمک کنم و مربیان هم مرا نمی خواهند احترام می گذارم. خوشبختانه اما در 
یا  اگر روزی مربی  و  بازی کنم  دارم و می خواهم همچنان  قرار  شرایط خوبی 
خداحافظی  درباره  وی  گرفت.  خواهم  تصمیم  زمان  آن  نخواهد  مرا  باشگاهی 
کارلوس کی روش گفت: ایشان آمدند خداحافظی کردند از همکاری 8 ساله ای 
که با هم داشتیم؛ من نمی دانم که آینده کاری ایشان با فدراسیون چه می شود. 
دوست داریم بماند و امیدوارم بماند. هر تصمیمی که ایشان بگیرد و فدراسیون 
ولی امیدوارم ایشان ادامه همکاری بدهد و البته فوتبال است. کاپیتان تیم ملی 
درباره فضای منفی شکل گرفته درباره تیم ملی گفت: اوایل زیاد بود اما هر چه 
می گذشت بهتر می شد. اوایل اینطوری بود و این فضای منفی بود و نمی توانم 
بگویم طبیعی است و اگر باشگاهی بود می توانستیم بگوییم منفی است. هر چه 

می گذشت فضا بهتر می شد.
آزمون: یک اشتباه باعث گل اول شد

خبرنگاران  سواات  به  خاصی  ناراحتی  با  ملی  تیم  مهاجم  آزمون  سردار 
بر   3 شکست  از  پس  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم  آزمون،  سردار  داد.  پاسخ 
صفر تیم ملی مقابل ژاپن در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا در مورد این بازی به 
خبرنگاران گفت: می دانستیم بازی سختی پیش رو داریم. به هرحال یک اشتباه 
باعث گل اول شد، بعد هم می خواستیم جبران کنیم که نشد. سردار آزمون که 
با ناراحتی صحبت می کرد در مورد اینکه چرا تیم ملی با یک مهاجم بازی کرد 
می گوید: ما با سه فوروارد بازی کردیم، تیم 3ـ3ـ4 بود و خیلی وقت است با 
این سیستم بازی می کنیم. مهاجم تیم ملی در مورد خستگی تیم هم اینگونه 
صحبت می کند: باید به این موضوع عادت و حرفه ای برخورد کنیم. جام ملتها 
4 روز 4 روز بود و باید عادت می کردیم. آزمون در مورد فاصله فوتبال ایران و 
ژاپن افزود: اگر بدشانسی نیمه اول را نمی آوردیم، شاید بازی برای ما می شد 
چون در بازیهای حذفی سعی می کنی جبران کنی و متاسفانه شرایط برای آنها 
بهتر شد. مهاجم ترکمن تیم ملی در پاسخ به این سوال که قبول دارید ایستادن 
بازیکنان و اعتراض آنها به داور اشتباه بزرگی بود که آزمون گفت: ما باید تا آخر 
ادامه می دادیم که متاسفانه این اتفاق افتاد و آنها یک گل جلو افتادند. باز می 
توانستیم جبران کنیم ولی شرایط بازی طوری شد که نتوانستیم. شماره 20 تیم 
ملی در مورد اینکه کی روش در کنفرانس خبری گفته بازیکنان ایرانی بعد از گل 
احساسی بازی کردند گفت: اگر کی روش گفته درست گفته. مهاجم تیم ملی در 
مورد خداحافظی کی روش و اینکه صحبتی در رختکن بوده می گوید: من نمی 
دانم ما یکی از بهترین مربی ها را داشتیم اگر پایان راهش هم است به او 

تبریک می گویم، مربی بزرگی بود. 

سرمربی ژاپن: جو استادیوم به نفع ایران بود اما نیمه دوم را ما بردیم

بیرانوند: 
شرمنده 
مردم شدیم

 ربیع خواه: پرسپولیس امسال
 3 قهرمانی می خواهد

بهترین تیم ملی چند سال اخیر را داشتیم
شجاعیان: بی تجربگی عامل شکست ایران بود
تارتار: امیدوارم نیم فصل دوم 

باتجربه تر عمل کنیم
مرحله نیمه نهایی جام حذفی

داماش گیانیان- سایپا
شگفتی ساز مقابل تیم دایی

شجاعی: کی روش خداحافظی کرد و رفت

زورمان به عراق نرسید
ژاپن هم ما را ناک اوت کرد

 فتحی رسما مدیرعامل استقال شد
سعادتمند رئیس هیات مدیره



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 

جایزه بهترین بازگشت سال متعلق به گنبدی ها

2

اذان ظهر                12/17
غروب آفتاب            17/29
اذان مغرب              17/48
اذان صبح فردا           5/39
طلوع آفتاب فردا         7/06

آمادگی
باید از باخت تیم ملی درس بگیریم و خود را برای رقابت های 

بعدی آماده کنیم.
سعادتی - تهران
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تورنمنت مینی بسکتبال با حضور کاپیتان تیم ملی
 14 تیم طی 5 روز برای قهرمانی

 تاش می کنند
چهارمین دوره تورنمت مینی بسکتبال کاله کاپ از دیروز آغاز 
شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت. با حضور ١٤ تیم از استانهای 
تهران  باهنر  شهید  اردوگاهی  مجتمع  محل  در  کشور  مختلف 
آغاز  دیروز  از  کاپ  کاله  بسکتبال  مینی  تورنمت  دوره  چهارمین 
شده و تا روز جمعه برگزار می شود. ۷ تیم از استانهای هرمزگان، 
از  تیم  مازندران، گلستان و سمنان و ۷  اصفهان، مرکزی،  قزوین، 
باشگاههای تهران، مهرام، شکلی، کنکو، وحدت آریا، مدرسه آتشی، 
کرد.  خواهند  رقابت  یکدیگر  با  روز   ۵ طی  کاله  و  نیکان  مدرسه 
دیدارهای رده بندی، فینال و آیین اختتامیه از ساعت ٩ صبح روز 
ورزش  وزارت  پرورش،  و  آموزش  ورزش  مدیران  حضور  با  جمعه 
خانواده  و  بسکتبال  ورزش  های  ستاره  و  پیشکسوتان  جوانان،  و 
محمد  و  بهرامی  نیکخواه  شود. صمد  می  برگزار  ورزشکاران  های 
مراسم  ویژه  مهمان  هم  ملی  تیم  بازیکن  و  کاپیتان  جمشیدی 

هستند. اختتامیه 

 در پنجره ششم هم خبری از
 داوران ایرانی نیست

جهانی  جام  انتخابی  ششم  پنجره  در  ایران  بسکتبال  داوری 
20١٩ نیز نماینده ای نخواهد داشت. در حالی پنجره ششم انتخابی 
بخش  که  می شود  آغاز  دیگر  یکماه  از  کمتر  بسکتبال  جام جهانی 
داوری ایران نماینده ای در این رقابتها ندارد. در مرحله اول و سال 
از آن  و  به قضاوت پرداختند  لبنان  ایرانی در  بود که ٤ داور  قبل 
به بعد دیگر هیچ داور ایرانی نتوانست به قضاوت در انتخابی جام 
جهانی بپردازد. پنجره ششم طی روزهای دوم و پنجم اسفند برگزار 

می شود و ایران به ترتیب میزبان ژاپن و استرالیا خواهد بود.
پیروزی راکتس با درخشش هاردن توقف ناپذیر

لیکرز در غیاب جیمز به پیروزی رسید
تیم هیوستون راکتس در چهل و نهمین بازی خود در NBA با 
٤0 امتیاز جیمز هاردن به پیروزی رسید. در دیدارهای صبح دیروز 
دوشنبه لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم هیوستون راکتس که 
می دید  خود  ترکیب  در  را  پل  کریس  مجدداً  هفته  چند  از  پس 
میهمان خود  مقابل  هاردن  از جیمز  دیگری  کننده  بازی خیره  با 
اوراندو مجیک در سالن تویوتا سنتر به پیروزی رسید. هاردن در 
این دیدار ٤0 امتیاز و ١١ ریباند برای تیمش کسب کرد و درحالی 
به  بود  خورده  شکست   ١8 بر   3٤ نخست  کوراتر  در  راکتس  که 
شد.  پیروز  امتیاز   ۵ اختاف  با  نهایت  در  و  برگشت  بازی  جریان 
از  بیش  هیوستون  برای  متوالی  بازی  سومین  و  بیست  در  هاردن 
30 امتیاز به دست آورد. او پس از مایکل جردن در فصل ١٩86 
نخستین بازیکن لیگ است که در ٤6 بازی نخست فصل توانسته 
در ١8 بازی بیش از ٤0 امتیاز بگیرد. در بازی دیگری که در سالن 
AT&T برگزار شد، تیم سان آنتونیو اسپرز با 30 امتیاز و ٩ ریباند 
امارکوس آلدریج مقابل میهمان خود واشنگتن ویزاردز به پیروزی 
رسید. لس آنجلس لیکرز هم در غیاب لبران جیمز مقابل فینیکس 
سانز به پیروزی رسید. تیم اوکاهماسیتی تاندر نیز با ١3 امتیاز،  
١3 ریباند و ١١ پاس گل راسل وستبروک و 36 امتیاز و ١3 ریباند 
پل جرج مقابل میلواکی باکس به پیروزی رسید. این شانزدهمین 
تریپل دابل فصل و صدو بیستمین تریپل دابل دوران حرفه ای راسل 
NBA  به شرح  نتایج دیدارهای صبح دیروز لیگ  بود.  وستبروک 

زیر است:
* کلیولند ١0٤ – شیکاگو ١0١

* ساکرامنتو ١08 – لس آنجلس کلیپرز ١22
* میلواکی ١١2 – اوکاهماسیتی ١١8

* تورونتو ١23 – دااس ١20
* اوراندو ٩8 – هیوستون ١03

* یوتا ١2۵ – مینه سوتا ١١١
* واشنگتن ١١٩ – سان آنتونیو ١32

* میامی ١06 – نیویورک ٩۷
* فینیکس ١02 – لس آنجلس لیکرز ١١6

و ١3  پیروزی  با 3۵  باکس  میلواکی  دیروز  بازیهای  پایان  در 
با 3۵  نیز  شکست در صدر کنفرانس شرق و گلدن استیت وریرز 

دارند. قرار  و ١٤ شکست در صدر کنفرانس غرب  پیروزی 

دانمارک قهرمان هندبال جهان شد
قهرمان  توانست  نروژ  مقابل  پیروزی  با  دانمارک  هندبال  تیم 
جهان شود. فینال هندبال قهرمانی جهان یکشنبه شب )۷ بهمن( 
بین دو تیم دانمارک و نروژ برگزار شد. دانمارک توانست با شکست 
حریف اروپایی اش برای نخستین بار فاتح این رقابتها شود. این تیم 
در نیمه نخست ١8 بر ١١ از نروژ پیش افتاد و برتری اش را در نیمه 
دوم نیز حفظ کرد. در نهایت بازی را 3١ بر 22 به نفع خود به پایان 
رساند و عنوان قهرمانی را به دست آورد. پیش از این دیدار، آلمان 
میزبان به مصاف فرانسه رفت و با نتیجه نزدیک 26 بر 2۵ شکست 

خورد تا از کسب عنوان سومی باز بماند.

راننده فرانسوی تیم سیتروئن فاتح مرحله نخست مسابقات اتومبیلرانی رالی قهرمانی جهان 
شد. مرحله نخست مسابقات رالی قهرمانی جهان در مونت کارلو برگزار شد و با قهرمانی سباستین 
اوژیه، راننده فرانسوی تیم سیتروئن به پایان رسید. در این رقابت تیری نویویل از تیم هیوندای به 
مقام دوم رسید و اوت تاناک از تویوتا، سوم شد. مرحله دوم مسابقات رالی قهرمانی جهان، 2 هفته 

دیگر در سوئد برگزار خواهد شد.

راننده فرانسوی 
سیتروئن فاتح 
مرحله نخست شد

برای  ایگور  که  تاریخی  از  هفته  یک  از  بیش 
بازگشت اعام کرده، گذشته است و او هنوز به ایران 
نیامده است. ایگور کواکوویچ، سرمربی مونته نگرویی 
تیم ملی والیبال ایران که به همراه پسرش در تهران 
حضور داشت پس از یک هفته  تهران را ترک کرد. 
مسئوان  با  را  مذاکراتی  مدت  این  در  کواکوویچ 
فدراسیون والیبال انجام داد، در نشست خبری حاضر 
شد و دیدار تیمهای پیکان و سایپا را با حضور در 
خانه والیبال تهران تماشا کرد. بعد از اینکه سرمربی 
از  انتقاد  با  برخی ها  کرد،  ترک  را  ایران  ملی،  تیم 
به  عاقه ای  کواکوویچ  کردند  اعام  موضوع  این 
دیدن بازی های لیگ ندارد و ترجیح می دهد که در 
واقعیت  اما  برسد،  امورات شخصی اش  به  کشورش 
چیز دیگری بود. ویزایی که فدراسیون والیبال برای 
از  بعد  و  بود  روزه   ۷ بود،  گرفته  کواکوویچ  ایگور 
اتمام این دوران سرمربی تیم ملی بااجبار تهران را 
ترک کرد. نکته جالب تر اینکه خیلی ها اعتقاد دارند 
ایگور باید زودتر به ایران برگردد و رقابت های لیگ 
از  برتر را که به مراحل حساس نزدیک می شود را 
نزدیک نظاره گر باشد. حتی کواکوویچ چندی پیش 
فارس،  خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
انجام  برای  من  داشت:  اظهار  ایران  ترک  مورد  در 
اما  برگشتم،  بلگراد  به  کارهای شخصی  سری  یک 
مدت زیادی در اینجا نخواهم بود. طبق برنامه ریزی 
روز شنبه 2٩ دی ماه به تهران سفر خواهم کرد تا 
ایران  والیبال  ملی  تیم  برای  دقیق تری  برنامه ریزی 
داشته باشیم. حاا بیش از یک هفته از تاریخی که 
ایگور اعام کرده، گذشته است و او هنوز به ایران 
نیامده است. ظاهراً همه چیز در فدراسیون والیبال 
عاقه  ایگور  می شود  گفته  چراکه  هواست؛  روی 
دارد تا زودتر به ایران بیاید، اما فدراسیون در اخذ 
به نظر می رسد  برای وی کوتاهی کرده است.  ویزا 

در  چندان  فدراسیون  سرپرست  عنوان  به  داوری 
ملی  تیم  طرفی  از  و  ندارد  قرار  موضوعات  جریان 
کند.  پیگیری  را  امور  این  تا  ندارد  سرپرست  هم 
تیم  در  سرپرست  عنوان  به  خالی خوش خبر  جای 
ملی به شدت محسوس و تمام برنامه های تیم ملی 
مبهم است. از طرفی بازیکنان لیگ برتر و لژیونرها 

باید برای دریافت ویزای آمریکا هم اقداماتی انجام 
دهند که متاسفانه فدراسیون هنوز در این خصوص 
هم قدمی برنداشته است. به شرایط کنونی به نظر 
است  زمان  دادن  دست  از  درحال  والیبال  می رسد 
آن هم در شرایطی که سال حساسی پیش رو دارد. 
دبیر  و  رئیس  تکلیف  تا  امیدوارند  والیبال  خانواده 

فدراسیون زودتر مشخص شود تا برنامه ها به صورت 
والیبال  اعضای  همچنین  شود.  اجرا  منظم تری 
تا زودتر تکلیف سرپرست تیم ملی  منتظر هستند 
و جایگزین خوش خبر مشخص شود، چراکه در غیر 
اینصورت امکان دارد در سال آینده شاهد گافهای 

عجیبی در جریان رقابتهای تیم ملی باشیم.

تیم جمهوری آذربایجان با نفرات مطرح و عنوان 
جام  آزاد  کشتی  المللی  بین  رقابتهای  در  خود  دار 
تختی شرکت می کند. سی و نهمین دوره رقابتهای 
کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روزهای ١8 و 
١٩ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود. در حالی 
که با نظر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران برخی 
از نفرات مطرح همچون حسن یزدانی، رضا یزدانی، 
مسابقات  این  در   ... و  کریمی  علیرضا  هادی،  پرویز 
آذربایجان  آزاد  کشتی  تیم  بود،  نخواهند  حاضر 

گذارد.  می  مسابقات  این  به  پای  مطرحی  نفرات  با 
جام  در  حضور  برای  آذربایجان  کشتی  تیم  ترکیب 

تختی به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: پرویز ابراگیم اف )برنز زیر 23 سال جهان(

جهان-  )برنز  گوارزاتیلوف  احمدنبی  کیلوگرم:   6١
)نقره  زادا  حسن  میرجال  و  جهان(  جوانان  طای 

جهان( جوانان 
6۵ کیلوگرم: علی رحیم زادا )نقره زیر 23 سال جهان(

جوانان  )نقره  یف  مصطفی  آقاحسین  کیلوگرم:   ۷0

جهان(
جوانان  )طای  گادجیف  مراد  حاجی  کیلوگرم:   ۷٤

جهان(
۷٩ کیلوگرم: جبرئیل حسن اف )برنز المپیک، نقره 

و برنز جهان(
زیر  برنز  اروپا،  )نقره  86 کیلوگرم: مراد سلیمان اف 

ماگومدگادجی خاتی یف و  23 سال جهان( 
٩2 کیلوگرم: شریف شریف اف )طا و برنز المپک، 
زیر  )قهرمان  زوبایروف  و شامیل  برنز جهان(  و  طا 

23 سال جهان(
٩۷ کیلوگرم: نورماگومد گادجیف )برنز اروپا- طای 

جوانان جهان(
از  آذربایجان  که جمهوری  دهد  می  نشان  این 
معتبر  تدارکاتی  تورنمنت  عنوان یک  به  تختی  جام 
استفاده خواهد کرد تا خودش را برای رقابتهای مهم 
دارنده  اف،  شریف  شریف  کند.  آماده   20١٩ سال 
مدال طای المپیک شاید یکی از مطرح ترین کشتی 

گیران حاضر در این رقابتها باشد.

اعام اسامی کادر فنی تیم ملی 
دوچرخه سواری

ملی  تیم  فنی  کادر  سواری  دوچرخه  فدراسیون  فنی  کمیته 
فدراسیون دوچرخه  فنی  را مشخص کرد. جلسه کمیته  استقامت 
اسدی، محمود  اصغر خالقی، علی  با حضور خسرو قمری،  سواری 
مرجان  هوشیار،  ناصر  روزبهانه،  مهدی  سلگی،  محسن  وفایی، 
محمودی و منوچهر روشن پور برگزار شد. در پایان این نشست و 
طبق تصمیم اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری محمود 
تیمهای  کادرفنی  مسئول  عنوان  به  کندی  هاشم  رسول  و  پراش 
ملی استقامت انتخاب شدند و همچنین احسان سلیمانیان نیز به 
عنوان آنالیزور در کنار کادرفنی تیمهای ملی خواهد بود. همچنین 
مقرر شد ورزشکارانی که در تستهای تخصصی اولین مرحله اردوی 
رقابتهای  در  شرکت  جهت  استقامت  ملی  تیمهای  سازی  آماده 
اردوهای  از  یک  هیچ  در  اند  نیافته  حضور   20١٩ آسیا  قهرمانی 
دیگر برای رقابتهای قهرمانی آسیا دعوت نخواهند شد. طبق اعام 
کمیته تیمهای ملی دوچرخه سواری ورزشکاران کشورمان تا پایان 
رضایت  جلب  و  خود  عملکرد  بهبود  با  تا  دارند  فرصت  اسفندماه 
کادرفنی به عضویت تیمهای ملی دربیایند. در این نشست تصمیم 
گیری شد تا همه استانهای کشور حداقل یک تیم در لیگ جوانان 

باشند و ساانه یک مسابقه جایزه بزرگ برگزار کنند. داشته 

تهدید به مرگ در دوچرخه سواری!
مدیر قبلی تیم ملی دوچرخه سواری از یکی از دوچرخه سواران 
مدیر  کرد.  شکایت  مرگ  به  تهدید  اتهام  به  ایران  سابقه  با  و  مطرح 
سابقه  که  رکابزنان  از  یکی  از  سواری  دوچرخه  ملی  تیمهای  پیشین 
حضور در المپیک و کسب مدال بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیا را در 
به  تهدید  به دادگاه شکایت کرده است. موضوع شکایت  کارنامه دارد، 
مرگ از سوی رکابزن سابق تیم ملی بوده است. پرونده شکایت مذکور 
بررسی مدارک  از  دادگاه پس  است  قرار  و  است  دادرسی  مراحل  فعًا 
اتهام تصمیم گیری کند. مصطفی  این  و مستندات دو طرف در مورد 
در  پرونده  شاکی  و  سواری  دوچرخه  ملی  تیم  پیشین  مدیر  چایچی 
این باره گفت: من مجبور به شکایت شدم. نمی خواستم این کار را انجام 
دهم چون متهم را مثل بچه خودم می دانستم اما چندین بار تهدید به 
مرگ شدم، بر این اساس ناگزیر به شکایت شدم. وی ادامه داد: جلسه 
رسیدگی دادگاه برگزار شده و مراحل قانونی دنبال می شود. مستنداتم 
را به دادگاه ارائه کرده ام و فکر می کنم موضوع جهت بررسی بیشتر از 
مخابرات استعام شده است. وی در پاسخ به این پرسش که امکان دارد 
از شکایتش صرف نظر کند، تصریح کرد: نه. شکایت را پس نمی گیرم، 
چون مسائلی وجود دارد که امکان بازگو کردنش نیست. چند نفر به من 
زیرا مسائلی  ادامه می دهم  را  راهم  اما من  گفتند چرا شکایت کرده ام 

هست که از آنها نخواهم گذشت و تا آخر پیگیر موضوع خواهم بود.
مهلت ۲ روزه به علی حسینی برای حضور در اردو

۵ وزنه بردار جدید به تیم ملی 
فرخوانده شدند

کادرفنی تیم ملی وزنه برداری نام ۵ وزنه بردار را برای حضور 
قهرمانی  رقابتهای  برگزاری  از  پس  کرد.  اعام  ملی  تیم  اردوی  در 
با  انتخابی تیم ملی  بزرگساان کشور که فدراسیون از آن به عنوان 
تیم ملی  اردوی  به  بردار  وزنه  برده، ۵  نام  پوشان  وجود غیبت ملی 
بزرگساان اضافه می شوند. بعد از این رقابتها که در چند روز اخیر به 
برخواه سرمربی  برگزار شد، محمدحسین  امیدیه  میزبانی شهرستان 
تیم ملی ۵ وزنه بردار را به اردوی تیم ملی فراخواند. حافظ قشقایی 
از  از خوزستان، مسعود چترایی  بهرامی  ابراهیم  کرمانشاه،  استان  از 
اصفهان، علی میری از آذربایجان غربی و میاد اورنگی از فارس، ۵ 
وزنه بردار برگزیده از مسابقات قهرمانی کشور هستند که باید از ١2 
بهمن ماه خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند. از میان این ۵ 
وزنه بردار علی میری و مسعود چترایی در سال های اخیر در اردوهای 
تیم ملی حضور داشتند و حاا با عملکرد مثبت خود بار دیگر به تیم 
ملی اضافه می شوند. نکته جالب اینجاست که از کادرفنی تیم ملی 
بزرگساان هیچ فردی در سالن مسابقات قهرمانی کشور بزرگساان 
حضور نداشته و به نظر می رسد برای دعوت از این نفرات، برخواه از 
پایه کمک گرفته  نژاد مدیر تیم های  مربیان تیم جوانان و کاظمی 
است. هنوز وضعیت سعید علی حسینی با توجه به غیبت در اردوی 
تیم ملی مشخص نشده و گفته می شود فقط 2 روز دیگر شورای فنی 

به او مهلت داده تا خودش را به کادرفنی معرفی کند.
جلسه بدون اطاع رسانی پشت درهای بسته 

تصمیم عجیب در مجمع عمومی و سالیانه 
فدراسیون وزنه برداری!

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فدراسیون وزنه برداری در حالی 
برگزار شد که خبرنگاران راهی به جلسه نیافتند. مجمع عمومی عادی 
سالیانه فدراسیون وزنه برداری از ساعت ١٤ دیروز پس از پخش آیاتی 
از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسامی ایران در سالن کنفرانس 
کمیته المپیک برگزار شد. این جلسه به ریاست ژاله فرامرزیان معاون 
اداری و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و با حضور علی مرادی رئیس 
فدراسیون و سایر اعضاء مجمع برگزار شد و کهندانی به عنوان نماینده 
کمیته و محمدشروین اسبقیان رئیس دفتر امور مشترک فدراسیونها 
روال همه مجامع ساانه  برخاف  داشتند.  این نشست حضور  در  نیز 
فدراسیونهای ورزشی، برای برگزاری این مجمع هیچگونه اطاع رسانی 
نکته  رسید.  می  نظر  به  در جای خود عجیب  که  بود  نگرفته  صورت 
این مجمع در کمیته  برای پوشش  وقتی خبرنگاران  اینکه  تر  عجیب 
بهانه  به  آنها  حضور  از  تعجیب  کمال  در  یافتند  حضور  المپیک  ملی 
تا  ندادند  راه  فدراسیون  به مجمع  را  آنها  و  کمبود جا جلوگیری شد 
خبرنگاران دست خالی مجمع را ترک کنند. اتفاقی که برای نخستین 
نمونه  و  دهد  می  رخ  ورزشی  های  فدراسوین  سالناه  مجامع  در  بار 
مشابهی ندارد. نکته جالب اینکه در حالی کمبود جا بهانه ای برای راه 
ندادن خبرنگاران عنوان شد که همین هفته پیش مجمع فدراسیون 
خبرنگاران  فعال  و  گسترده  با حضور  و  سالن  همین  در  شمشیربازی 
برگزار شد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. خبرنگاران هم پس از این 

برخورد مسئوان فدراسیون، محل را ترک کردند.

لیگ جهانی کاراته؛ دومین قهرمانی پیاپی 
تیم مردان ایران

تیم کاراته مردان ایران به مقام قهرمانی اولین مرحله لیگ جهانی 
کاراته وان در سال 20١٩ دست یافت. اولین مرحله از لیگ جهانی 
کاراته وان 20١٩ به پایان رسید و تیم کاراته مردان ایران در بخش 
کومیته با کسب یک مدال طا، دو نقره و سه مدال برنز برای دومین 
سال پیاپی به مقام قهرمانی این مرحله از مسابقات دست یافت. بعد از 
تیم کشورمان تیم های کاراته مردان ژاپن و فرانسه با کسب یک مدال 
طا و یک برنز در جایگاه دوم قرار گرفتند و تیمهای کاراته باروس 
و گرجستان با کسب یک مدال طا در جایگاه سوم قرار گرفتند. تیم 
اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در  کاراته مردان کشورمان در 
امیر قراری زاده و صالح  به مدال طا،  پاریس توسط مجید حسن نیا 
اباذری به مدال نقره، سجاد گنج زاده و علی اصغر آسیابری به مدال 
برنز دست یافت. این مرحله از مسابقات ۷۷6 کاراته کا از 82 کشور 

جهان به مدت سه روز در پاریس برگزار شد.

قهرمان وزن 6۷ کیلوگرم مسابقات 
گفت:  تختی  جام  فرنگی  کشتی 
حریف  با  فینالم  کشتی  نمی خواستم 
شود؛  و حساس  بخورد  گره  آذربایجانی 
به همین دلیل اجازه ندادم زمان زیادی 
مهیا  را  شرایط  وقتی  و  برود  دست  از 
محمدرضا  کردم.  تمام  را  کار  دیدم 
قهرمانی  عنوان  کسب  درباره  گرایی 
مسابقات  از  بعد  گفت:  تختی  جام  در 
و  کرد  تغییر  قوانین  بوداپست  جهانی 
ارفاق اوزان برداشته شد به همین دلیل 
بااتر  وزن  یک  به  مربیانم  مشورت  با 

بود که در ۷2  تورنمنتی  اولین  و  آمدم 
کیلوگرم کشتی می گرفتم. وی ادامه داد: 
گرفتم  کشتی  دور   ٤ مسابقات  این  در 
اول  دور  در  داشتم.  خوبی  حریفان  که 
و  بود  اروپا  دوم  نفر  کروات  کشتی گیر 
به  داشتم  بدی  شروع  من  متأسفانه 
در  اما  بودم  عقب  یک  بر   ۵ طوری که 
30 ثانیه پایانی ١0 بر ۵ برنده شدم. در 
که  گرجستانی  کشتی گیر  دوم  مسابقه 
تازگی  به  و  بود  جهان  جوانان  قهرمان 
قبل  دور  در  و  آمده  بزرگساان  رده  به 
علی ارسان را 8 بر صفر شکست داده 

بود را در کمتر از یک دقیقه 8 بر صفر 
شکست دادم. در مسابقه سوم آقانیا نفر 
دوم المپیک نوجوانان را ٩ بر 3 شکست 
وزن  قهرمان  شدم.  فینالیست  و  دادم 
فرنگی  کشتی  مسابقات  کیلوگرم   6۷
مقابل  دیدارش  درباره  تختی  جام 
به  اینکه  و  فینال  آذربایجانی در  حریف 
برای هرچه  زیادی  عجله  نظر می رسید 
زودتر تمام کردن مسابقه داشته، گفت: 
دیده  را  حریفم  این  قبلی  کشتی های 
همیشه  آخر  لحظات  در  چون  و  بودم 
نمی خواستم  می شد  ظاهر  خطرناک 

به  شود؛  حساس  و  بخورد  گره  کشتی 
همین دلیل اجازه ندادم زمان زیادی از 
دست برود و وقتی شرایط را مهیا دیدم 
سریع کار را تمام کردم. گرایی در پاسخ 
مسابقات  از  پیش  آیا  که  سوال  این  به 
تورنمنت  در  است  قرار  آسیا  قهرمانی 
گفت:  خیر،  یا  برود  میدان  به  دیگری 
نشده  صحبتی  خصوص  این  در  فعًا 
خواهیم  اردو  به  ماه  بهمن  دهم  است؛ 
رفت تا برنامه های جدید کادر فنی اعام 
شود. من تابع تصمیم کادر فنی هستم و 
هرکجا که دستور بدهند و صاح بدانند 

کشتی خواهم گرفت. تاش می کنم این 
روند را ادامه دهم تا بتوانم به مدال های 
مربیانی  تمام  از  برسم.  خوش رنگ تری 
که برای من زحمت کشیده اند نیز تشکر 
بازی های  برنز  مدال  دارنده  می کنم. 
آسیایی 20١8 جاکارتا در پاسخ به این 
المپیکی  کیلوگرم   ۷2 وزن  که  سوال 
وزن  همین  در  می خواهد  آیا  و  نیست 
در  امسال  گفت:  بدهد،  ادامه  کارش  به 
همین وزن می مانم و سال آینده تصمیم 
می گیرم که به یک وزن بااتر بروم و یا 

بیایم.  پایین تر 

آزاد  کشتی  ملی  تیم  اردوی  مرحله  چهارمین 
بزرگساان روزهای 8 تا ١6 بهمن ماه در محل خانه کشتی 
عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. 
است: زیر  به شرح  اردو  این  به  نفرات دعوت شده  اسامی 

۵۷ کیلوگرم: سید عرفان جعفریان)مازندران(، امیر پرسته 
)مازندران( و محمد خدابخش )مازندران(

6١ کیلوگرم: حسن رحیمی )تهران( و مجید داستان )تهران(

۷٤ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی )تهران(، محمد نخودی 
)مازندران( و امیرحسین کاووسی )مازندران(

86 کیلوگرم: حسن یزدانی )مازندران( و سجاد حبیبی )تهران(
٩2 کیلوگرم: علیرضا کریمی )البرز( و سبحان اصغری )مازندران(
٩۷ کیلوگرم: رضا یزدانی )مازندران( و علیرضا رکابی )مازندران(

کمیل  شرقی(،  هادی)آذربایجان  پرویز  کیلوگرم:   ١2۵
)مازندران( زارع  امیرحسین  و  )مازندران(  قاسمی 

طایی)سرمربی  محمد  محمدی)سرمربی(،  غامرضا 
تیم ملی جوانان(، ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری، صادق 
تغذیه(،  امیرساسان)متخصص  رامین  گودرزی)مربیان(، 
شیخی)ماساژور(  امیر  بدنساز(،  نژاد)مربی  بهرامی  مرتضی 

حبیبی)سرپرست( هادی  و 
گفتنی است؛ در این اردو نفرات شرکت کننده در جام 

تختی حضور نخواهند داشت.

آغاز اردوی تیم 
ملی کشتی آزاد 
با حضور ۱۷ 
کشتی گیر

سال آینده تصمیم می گیرم که به یک وزن بااتر بروم و یا پایین تر بیایم 
گرایی: نمی خواستم کشتی فینالم با حریف آذربایجانی گره بخورد و حساس شود

شریف شریف اف در کرمانشاه روی تشک می رود
ستاره های کشتی آذربایجان در راه جام تختی

سرپرست جدید سازمان لیگ والیبال معرفی شد
بازگشت دوباره پورحسن و کنار رفتن شفقی

منوچهر پورحسن به عنوان سرپرست جدئد سازمان لیگ والیبال ایران معرفی شد. محمد حسین شفقی که در ماههای اخیر به عنوان سرپرست سازمان لیگ فعالیت می کرد، بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری از سمت 
خود کنار رفت. افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال با امضای حکمی منوچهر پورحسن را به عنوان سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران معرفی کرد. پورحسن قبا در دوره مدیریت داورزنی هم در سمت ریاست سازمان لیگ 

حضور داشت و حاا بار دیگر در اواسط لیگ چنین مسئولیتی را برعهده گرفته است. داوری همچنین پیش از اباغ حکم منوچهر پورحسن با دعوت از محمد حسین شفقی، از زحمات سرپرست پیشین سازمان لیگ قدردانی کرد.

توانست  دراماتیک  بازی  یک  در  گنبد  شهرداری  والیبال  تیم 
هفته  جریان  در  کند.  عبور  خود  قدرتمند  حریف  سد  از   2 بر   3
بیست و یکم لیگ برتر والیبال یک دیدار از همه بیشتر نگاهها را 
به خود جلب کرد. شهرداری گنبد که در این فصل عملکرد خوبی 
از خود نشان داده، بعد از چند هفته افت بار دیگر به روزهای خوب 
خود نزدیک شده است. مردم گنبد که عاشق والیبال هستند، روز 
تا  را پر کردند  اردکان سالن  برای دیدار مقابل خاتم  یکشنبه هم 

بلکه یک پیروزی دیگر را از تیمشان شاهد باشند. این تیم که اخیرا 
ایرج  و  داده  تغییراتی  ارمشی  احد  استعفای  با  خود  کادرفنی  در 
مقدم را به عنوان سرمربی کنار خود می بیند، در 2 ست نخست 
پذیرا شد. در شرایطی که  را  تیم خاتم شکست  برابر ستاره های 
همگان تصور می کردند گنبدی ها یک شکست خانگی سنگین را 
متحمل می شوند، بازیکنان این تیم با حمایت تماشاگران پرشور 
به خودشان آمدند و توانستند در 3 ست بعدی حریف را مغلوب 

از  یکی  این  باشند.  مسابقه  این  برنده   2 بر   3 نهایت  در  تا  کنند 
بهترین بازگشتها در لیگ امسال بود که به شکلی کاما دراماتیک 
یک پیروزی خانگی را برای گنبدی ها ثبت کرد و باعث شد آنها با 
کادرفنی جدید خود بار دیگر در قامت یک مدعی ظاهر شوند البته 
پیش از این هم شهرداری گنبد در بازی مقابل تیم جوان دورنا نیز 
چنین سرنوشتی پیدا کرده بود و بعد از باختن 2 ست، توانست 3 

بر 2 برنده بازی لقب بگیرد.

سرمربی تیم والیبال پیام خراسان گفت: بردهای 
زیادی در لیگ برتر ٩۷ داشتیم اما فکر می کنم این 
یکی از استثنائی ترین بردهای ما بود که در سیرجان 
رقم خورد. جبار قوچان نژاد پس از پیروزی تیمش در 
برابر فواد ایرانیان سیرجان اظهار کرد: می دانستیم 
که مقابل فواد سیرجان بازی سختی در پیش داریم 
و حریف، قدر و باتجربه است. از ابتدا برای این بازی 
به بازیکنانم هشدار داده  بودم که باید مراقب باشند 
برای  افزود:  وارد زمین شوند. وی  با تمرکز کامل  و 
کردیم،  استفاده  زهردار  سرویس های  از  بازی  این 
آن  به  فواد  تیم  آنالیز  با  که  هدفدار  سرویس هایی 

رسیده بودیم. خوشبختانه دفاع روی تور ما هم امروز 
توپ های  قدر  همچنین  کرد.  عمل  خوب  خیلی 
کرد:  تصریح  قوچان نژاد  دانستیم.  هم  را  برگشتی 
بردهای  کردند.  صرف  را  خواستن  فعل  بازیکنانم 
زیادی در لیگ برتر ٩۷ داشتیم اما فکر می کنم این 
یکی از استثنائی ترین بردهای ما بود که در سیرجان 
رقم خورد. به بازیکنانم بابت این کیفیت و این بازی 
خاتمه  در  پیام  سرمربی  می  گویم.  تبریک  درخشان 
گفت: برخاف بازی با عقاب که بردیم اما از کیفیت 
کیفیت  با  تیمم  که  خوشحالم  نبودم،  راضی  تیمم 

بازی کرد و پیروز شد.

سری  والیبال  لیگ  ایرانی  بازیکنان  جدال 
همراه  معروف  سعید  یاران  شکست  با  ایتالیا   A
این فصل در ترکیب تیم  بود. سعید معروف که 
سیه نا ایتالیا حضور ثابتی داشته؛ اما نتوانسته با 
کند،  آ کسب  در سری  را  خوبی  نتایج  تیم  این 
 2 که  گرفت  قرار  ورونا  تیم  مقابل  گذشته  شب 
لیگ  جریان  در  دارد.  اختیار  در  ایرانی  بازیکن 
برابر هم  نا  تیم های ورونا و سیه  ایتالیا  والیبال 
قرار گرفتند. در شرایطی که مرتضی شریفی در 
این مسابقه فرصت بازی کردن برای ورونا را پیدا 
زمین حضور  در  نژاد  معنوی  جواد  فقط  و  نکرد 

از  یک  بر   3 نتیجه  با  توانست  تیم  این  داشت، 
سد سیه نا عبور کند. معنوی نژاد در این مسابقه 
١2 امتیاز برای ورونا کسب کرد تا نقش پررنگی 
باشد. همچنین سعید  در پیروزی تیمش داشته 
معروف هم به عنوان پاسور یک امتیاز برای سیه 
نا به دست آورد. 3 بازیکن ایرانی 2 تیم در ابتدای 
مسابقه ماقاتی با هم داشتند و عکس یادگاری 
گرفتند. کاپیتان تیم ملی والیبال از وضعیت ملی 
پوشان جوان جویا شد. بازی رفت 2 تیم هم در 
سری A با پیروزی یاران معنوی نژاد و شریفی به 

بود. پایان رسیده 

ماقات معروف با 2 لژیونر ایرانی ورونا قوچان نژاد: یکی از استثنایی ترین بردهای ما رقم خورد

بی برنامگی در والیبال؛ همه چیز روی هوا

کواکوویچ شاید این هفته بیاید!
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تيم ملي فوتسال بانوان 160 روز بدون مربي

مسئوان باشگاه استقال پيگير بازگشت طارق همام به تهران هستند.طارق همام در جريان ديدار تيم 
ملي عراق و قطر از ناحيه کشاله مصدوم شد و با چشماني  اشکبار زمين را ترک کرد.بعد از اين اتفاق مسئوان 
استقال خواستار بازگشت اين بازيکن به تهران براي وضعيت درمانش شدند اما وي اعام کرد به زودي به تهران 
بر مي گردد.با اين وجود طارق هنوز به تهران برنگشته و مسئوان استقال پيگير وضعيت اين بازيکن به تهران 

هستند تا وضعيت آسيب ديدگي وي مشخص شود.

باشگاه استقال 
پيگير  بازگشت همام 
به تهران

ایران صفر- ژاپن 3
ملی پوشان ايران نتوانستند مثل پنج بازی قبل 
دروازه خود را بسته نگه دارند و با دريافت 3 
گل از ژاپن در صعود به نيمه نهايی جام ملت ها 
نمايش  از  بعد  ايران  ملی  تيم  بودند.  ناکام 
مقتدرانه ای که در جام ملت های 2019 داشت 
و طی پنج مسابقه اخيرش شکست ناپذير بود 
و پنج کلين شيت ثبت کرد، امشب در مرحله 
ژاپن  قهرمانی  مدعی  تيم  مقابل  نهايی  نيمه 
برابر  برتری  از  بعد  قرار گرفت و سعی داشت 
يمن، ويتنام، عمان و چين، در اين ديدار هم 
از سد حريف قدرتمند خود عبور کند و يک 
اما  شود،  نزديک تر  جام  کسب  به  ديگر  قدم 
ملی،  تيم  دفاعی  خط  در  ناباورانه  اشتباهات 
موجب شد تا شاگردان فرصت طلب موری ياسو 
در نيمه دوم 3 گل به ايران بزنند و به پيروزی 
وجود  با  که  سامورايی ها  کنند.  پيدا  دست 
نمايش دور از انتظار در پنج مسابقه اخيرشان، 
پنج برد متوالی به دست آورده بودند، در نيمه 
اول مسابقه امشب بازی را مديريت کردند و در 
گنکی  و  بار(  اوساکو)2  يويا  توسط  دوم  نيمه 
نتيجه  ثبت  با  تا  رسيدند  گل  به  هاراگوچی 
کارلوس  شاگردان  رسيدن  اجازه  صفر،  بر   3

را ندهند. به فينال جام ملت ها  کی روش 
استاديوم: هزاع بن زايد- العين

کمک ها:  بيس)استراليا(؛  کريستوفر  داور: 
چهارم:  داور  اشچتينين؛  آنتون  و  کريم  متئو 
پنجم:  داور  جنوبی(؛  دونگ جين)کره  کيم 
پائولو  ويدئويی:  داور  سانگ جون-  پارک 
محمد  ويدئويی:  داوران  کمک  والری)ايتاليا(؛ 
تقی الجعفری)سنگاپور( و کو هيونگ جين)کره 

. جنوبی(
اخطار: وحيد اميری)24( و اميد ابراهيمی)44( 
هيروکی  ايران،  از  آزمون)90+4(  سردار 

ژاپن از  ناگاتومو)90+4(  يوتو  ساکای)46( 
تیم ملی ایران

 عليرضا بيرانوند، محمدحسين کنعانی زادگان، 
مرتضی پورعلی گنجی، رامين رضاييان، مياد 
حاج صفی،  احسان  ابراهيمی،  اميد  محمديف 
عليرضا  قدوس(،  سامان  دژاگه)71-  اشکان 
وحيد  ترابی(،  مهدی  جهانبخش)71- 
آزمون سردار  انصاری فرد(،  کريم  اميری)58- 

سرمربی: کارلوس کی روش
تیم ملی ژاپن

 شوئيچی گوندا، تاکهيرو تومی ياسو، مايا يوشيدا، 
هيروکی ساکای)73- سی مورويا(، يوتو ناگاتومو، 
سوکاسا  اندو)60-  واتارو  شيباساکی،  گاکو 
ايتو(، گنکی  شيوتانی(، ريتسو دوآن)89- جونيا 

مينامينو تاکومی  اوساکو،  يويا  هاراگوچی، 
سرمربی: هاجيمه موری ياسو
شرح گل

 ايران صفر - ژاپن 1 )دقيقه 56: يويا اوساکو(: 

که  رسيد  مينامينو  تاکومی  به  اوساکو  پاس 
مقابل  از  کنعانی زادگان پشت محوطه جريمه 
ازجمله  ايران  بازيکنان  اما  زد،  را  توپ  او  پای 
که  حالی  در  پورعلی گنجی  و  کنعانی زادگان 
است،  زده  سوت  استراليايی  داور  کردند  فکر 
اما  رفتند،  او  سمت  به  و  کردند  رها  را  توپ 
مينامينو با زيرکی از جای بلند شد و در سمت 
چپ زمين صاحب توپ شد که ارسال بی نقص 
دفع  از  زودتر  اوساکو  يويا  را  اول  تيرک  به  او 
با ضربه سر تبديل به گل کرد. بيرانوند  توپ 

ايران صفر - ژاپن 2 )دقيقه 67: يويا اوساکو(: 
پنالتی اعام شده به سود ژاپن را يويا اوساکو 
به سمت راست خود و در حالی که بيرانوند به 
سمت مخالف شيرجه رفته بود، زد تا گل دوم 

ژاپن به ثمر برسد.
گنکی   :90+2 )دقيقه   3 ژاپن   - صفر  ايران 
ملی  از  توپ گيری  با  سامورايی ها  هاراگوچی(: 
که  ديدند  تدارک  ايران حمله سريعی  پوشان 
گنکی هاراگوچی با عبور از سد رامين رضاييان 
نام  به  را  تيمش  سوم  گل  چپ  پای  شوت  و 

کرد. ثبت  خود 
لحظات حساس

محوطه  داخل  از  مينامينو  شوت   :1 دقيقه   
موقع  به  تکل  با  پورعلی گنجی  را  جريمه 

داد. برگشت 
از روی  ارسال خطرناک شيباساکی   :1 دقيقه 
بيرانوند  دستان  در  و  کرد  عبور  بازيکنان  سر 

گرفت. جای 

دقيقه 3: اميری با ضربه سر پاس فرار خوبی به 
آزمون داد و سردار با فرار از سد تومی ياسو به 
دنبال رسيدن به محوطه جريمه ژاپن و گلزنی 
بود که خروج به موقع گوندا موجب شد تا توپ 

در دستان او جای بگيرد.
دقيقه 11: تومی ياسو اجازه نداد پاس در عمق 
آزمون  سردار  به  زمين  ميانه  از  جهانبخش 
برسد و توپ را از مقابل پای مهاجم ايران به 

زد. اوت 
دقيقه 13: سانتر کوتاه و خطرناک ناگاتومو با 
ضربه مينامينو به کنعانی زادگان برخورد کرد و 
مجددا با پای مهاجم ژاپنی برخوردی داشت تا 

بيرانوند بازی را به جريان بياندازد.
 دقيقه 19: ضربه سر مايا يوشيدا روی ارسال 
هاراگوچی از کرنر به شکل خطرناکی از کنار 

دروازه ايران راهی اوت شد.
به  ساکای  هيروکی  کات بک  پاس   :22 دقيقه 
ريتسو دوآن رسيد که شوت زمينی او با کمترين 

اختاف از کنار دروازه ايران به بيرون رفت.
با  دو  يک-  از  بعد  آزمون  سردار   :22 دقيقه 
جريمه  محوطه  به  تيزی  و  تند  فرار  حاج صفی، 
ژاپن داشت و بعد از رد کردن توپ از بين پاهای 
شيباساکی، شوت فنی زيبايی زد که توپ با عبور 
که  بود  گلزنی  درآستانه  يوشيدا  پاهای  بين  از 
واکنش به موقع گوندا و دفع توپ او با پا موجب 

شد تا ايران تنها صاحب يک کرنر شود.
دقيقه 23: پاس جهانبخش در شلوغی محوطه 
نبرد  در  او  که  رسيد  آزمون  به  ژاپن  جريمه 

را  تا گوندا توپ  نبود  اندو موفق  با  به تن  تن 
کند. جمع 

جناج  از  حاج صفی  خوب  ارسال   :28 دقيقه 
راهی  سردار  از  زودتر  يوشيدا  را  زمين  چپ 
کرنر کرد و تاش گوندا برای جمع کردن توپ 

بود. بی ثمر 

پشت  به  اميری  بلند  اوت  دفع   :43 دقيقه 
مهار  که  رسيد  حاج صفی  به  جريمه  محوطه 
توپ و شوت روی پای او با فاصله کمی از روی 

رفت. بيرون  به  ژاپن  دروازه 
روی  از  دژاگه  خطرناک  ارسال   :45+2 دقيقه 
ضربه ايستگاهی سمت راست زمين را مدافعان 

ژاپن زودتر از جهانبخش دور کردند.
 دقيقه 48: شوت چرخشی دژاگه از روی ضربه 
به  ژاپن  دروازه  از  زيادی  نسبتا  فاصله  با  آزاد 

اوت رفت.
دقيقه 53: سانتر دژاگه از روی ضربه ايستگاهی 
خطرناک بود و توسط گوندا و در ادامه با ضربه 
پشت  حاج صفی  که  شد  دفع  شيباساکی  سر 
شوت  ولی  شد  توپ  صاحب  جريمه  محوطه 

روی پای او به بيرون رفت.
دقيقه 61: شوت تماشايی جهانبخش از روی 
دروازه  طاق  زير  از  گوندا  را  ايستگاهی  ضربه 

کرد. کرنر  راهی  و  بيرون کشيد 
و  کرنر  روی  از  حاج صفی  ارسال   :62 دقيقه 
ژاپن  دروازه  باای  از  پورعلی گنجی  ضربه سر 

رفت. اوت  به 
مدافعان  تعلل  روی  اوساکو  يويا   :63 دقيقه 
ايران حمله سريعی تدارک ديد و وارد محوطه 
تاکومی  به  او  عقب  به  پاس  که  شد  جريمه 
اين مهاجم  مينامينو رسيد ولی در زمانی که 
به  توپ  بدهد،  عرض  در  پاس  داشت  قصد 
دست چپ مرتضی پورعلی گنجی برخورد کرد 
تا کريستوفر بيس  اتفاق موجب شد  و همين 
نشان  را  پنالتی  نقطه  و  بدمد  خود  سوت  در 
دهد؛ البته اعام نظر داوران ويدئويی تصميم 

او را به تاخير انداخت، اما داور استراليايی بعد 
گرفت. را  پنالتی  بازبينی صحنه  از 

و  تند  نفوذ  ساکای  هيروکی   :71 دقيقه   
وارد  و  داد  انجام  زمين  راست  از سمت  تيزی 
محوطه جريمه ايران شد که پاس کات بک او 
تا  کنند  استفاده  نتوانستند  ژاپن  مهاجمان  را 

شود. دفع  توپ 
دقيقه 82: سامورايی ها ضد حمله سريعی زدند 
و می توانستند به گل سوم برسند، اما مينامينو 
به  توپ  با  و  نکرد  استفاده  تيمش  موقعيت  از 

بيرون رفت.
از  چپ  جناح  از  حاج صفی  سانتر   :82 دقيقه 
مقابل پای آزمون و مدافعان ژاپن عبور کرد و 

رفت. زمين  مخالف  به سمت 
دقيقه 83: مياد محمدی اجازه نداد پاس در 
با  را  توپ  و  برسد  دوآن  به  عرض شيباساکی 

بيرون زد. به  شوت محکم 
آزاد  ضربه  روی  از  قدوس  شوت   :87 دقيقه 

رفت. بيرون  به  و  بود  بی حاصل 
دقيقه 88: ضربه محکم قدوس با فاصله زيادی 

از دروازه ژاپن راهی اوت شد.
 در حاشیه

* بيش از 10 هزار تماشاگر ايرانی در ورزشگاه 
هزاع بن زايد العين حضور داشتند.

* جو استاديوم هزاع بن زايد کاما در اختيار 
هواداران تيم ملی ايران بود.

ناگاتومو  و  آزمون  سردار  مسابقه  شروع  در   *
کردند. پيدا  يکديگر  با  لفظی  درگيری 

* اعتراض به داوری در دستور کار بازيکنان هر 
دو تيم در ابتدای مسابقه قرار داشت.

ايرانی  تماشاگران  که  زمانی   5 دقيقه  در   *
تمام  شدند،  ايسلندی  تشويق  به  مشغول 
ورزشگاه حتی هواداران ژاپنی آنها را همراهی 

کردند.
* واتارو اندو، بازيکن ژاپن در دقيقه 59 آسيب 
ديد و نتوانست به بازی ادامه دهد تا شيوتانی 

جانشين او شود.
* بعد از گل اول ژاپن، کی روش به سمت داور 
چهارم رفت و اعتراض نصف و نيمه ای به او کرد.

ايرانی  تماشاگران  ژاپن،  دوم  گل  از  پس   *
صدای  بعضا  و  دادند  دست  از  را  خود  انرژی 
و  شنيده  ايران  پوشان  ملی  افسوس  و  فرياد 

می شد. ديده 
يکديگر  با  ناگاتومو  و  آزمون  دقيقه 75  در   *
تماشاگران فکر کردند  و  پيدا کردند  درگيری 
موجب  ژاپن  مدافع  صورت  به  سردار  ضربه 
در  استراليايی  داور  که  شد  خواهد  او  اخراج 
مشورت با کمک دوم خود تنها به دادن تذکر 

کرد. بسنده 
* در سومين دقيقه وقت های تلف شده باز هم 
درگيری شديدی بين آزمون و ناگاتومو اتفاق 

افتاد که با کارت زرد برای آنها همراه بود.

چرا فوتبال در قاره کهن آنطور که باید پیشرفت نمي کند؟
ايران، کم  درآمد ترين ليگ حرفه اي 

فوتبال آسيا
حضور هواداران در استاديوم ها و حمايت مالي آن ها از باشگاه 
باشد. مي  قاره  سطح  در  فوتبال  پيشرفت  مهم  عناصر  از  يکي  ها 

پيشرفت  براي  مهمي  شريان  پول  جهان،  اي  حرفه  هاي  ليگ  در 
و حرکت در مسير درآمدزايي بيشتر شمرده مي شود. در پس آن، 
کمک  بر  عاوه  ها  آن  از  وحمايت  هايشان  باشگاه  به  مردم  توجه 
مالي،نه تنها عنصر مهمي در پيشرفت باشگاه ها و ليگ ها به شمار 
مي آيد بلکه يکي از مهم ترين راه هاي کسب درآمد مي باشد که 
به دو روش صورت مي پذيرد.روش اول:عضويت بليط هاي ساانه؛ 
متقاضيان آن، به صورت ساانه مبلغ کامل را پرداخت مي نمايد که 
کمک خرج باشگاه در نقل و انتقاات خواهد بود.اما روش دوم،که 
به ميل هواداران براي پرداخت پول جهت خريد  محصوات باشگاه 
اين مقاله روي  بليط فروشي در حين مسابقات.در  بستگي دارد و 
بليط وفاداري براي باشگاه هاي حرفه اي تمرکز مي کنيم که آمار به 
دست آمده توسط کنفدراسيون فوتبال آسيا براي پانزده ليگ حرفه 
اي قاره، بيان گر اين است که در حال حاضر مورد منفي به شمار 
درآمد  در  آن  افزايش سهم  براي  سريع  توجه  به  نياز  که  آيد  مي 
کشور  دو  و  بيست  در  فوتبال  صورتي که  در  باشد.  مي  ها  باشگاه 
آسيايي راه هاي کسب درآمد در آن ناديده گرفته مي شود و در 
نتيجه فوتبال در آن ها به عقب مي رود و فرصت پيشرفت و پول 

سازي در قاره به صورت کلي کاهش پيدا مي نمايد.
336 میلیون دار در آمد براي 15 لیگ حرفه اي آسیا

پانزده ليگ حرفه اي آسيا فقط 336 ميليون دار درآمد داشته 
اند که تقريبا بين 270 باشگاه در سه سال اخير تقسيم شده است 
آمدزايي  در  لحاظ  از  ژاپن  ليگ  صدرنشيني  آمار  اين  شگفتي  اما 
خاصه  صورت  باشد.به  مي  خود  هواداران  ساليانه  عضويت  در 
نزديک  يعني  دار(  ميليون   336( مبلغ  از کل  دار  ميليون   213
به 70درصد ميزان درآمد ليگ ژاپن مي باشد و بدين معناست که 
به  نسبت  را  وفاداري  ميزان  بيشترين  ژاپني  باشگاه هاي  هواداران 
باشگاه هاي خود دارند و با پرداخت پول و کمک مالي آن را حمايت 
مي نمايند. در طرف مقابل ليگ چين عقب گرد به سمت رتبه ي 
با 4.1 ميليون درآمد داشته است. ليگ عربستان در سطح  پنجم 
آسيا رتبه دوم رتبه بندي درآمد باشگاه ها از حيث بليط وفاداري يا 
کارت هاي عضويت را با 70.3 ميليون دار در اختيار دارد. استراليا 
با 34.9 ميليون دار در جايگاه سوم و کره جنوبي با 9.1 ميليون 
دار در رتبه ي چهارم قرار دارد.بعد از چين که پنجم اين رنکينگ 
هست، امارات با 1.3 ميليون دار در جايگاه ششم قرار دارد، عددي 
در واقع ناچيز است که به عنوان نيروي اقتصادي با توجه به ظرفيت 
هاي موجود به شمار نمي آيد.کما اينکه رسيدن به اين امر به عنوان 
يکي از راه هاي کسب درآمد نيز ميسر نخواهد بود مگر اينکه باشگاه 
ها توجه بيشتري به تعامل با هواداران به صورت هاي مختلف بنمايد 
و در نهايت تايلند با 1.2 ميليون دار، هفتم اين رتبه بندي است. 
در واقع مبالغي که ذکر شد، نشان مي دهد که يکي از مهم ترين 
رود هاي سرازيري پول به خزانه ي باشگاه ها در بزرگترين ليگ 
هاي حرفه اي جهان،در آسيا به يک رود خشک براي کسب درآمد 
تبديل مي شود و همين امر، يکي از دايل موثر بر بودجه باشگاه ها 
و شکايت هميشگي آن ها از کمبود منابع مالي است. کارشناسان 
بزرگي  نتيجه رسيدند که سهم  اين  به  بازاريابي و سرمايه گذاري 
از اين مشکل به فرهنگ هواداري فوتبال بر مي گردد و همچنين 
ورزش  زياد  صورت  به  تصور  برخاف  فوتبال  که  دهد  مي  نشان 
همگاني به شما نمي آيد. در تعداد زيادي از ليگ ها، هواداران بازي 

ها را دنبال مي کنند اما از طريق تلويزيون ها!
ایران کم درآمدترین است!

در بين ليگ هاي حرفه اي در سطح قاره آسيا ايران هيچ نقشي 
از طريق  و  دريافت مي کند  نه حق پخش  ايران که  فوتبال  ندارد. 
کند.  رقابت  ديگر  با کشورهاي  نمي تواند  دارد،  درآمدي  کپي رايت 
در فوتبال ايران حتي تبليغات دور زمين نيز به صورت مستقيم به 
انجام  به طور کاما مستقل  نيز  بليت فروشي  و  نمي رسد  باشگاه ها 
نمي شود. همين موضوع مشکات مالي باشگاه ها را افزايش مي دهد 
و در نهايت اين مي شود که ليگ ايران از نظر درآمدزايي نمي تواند 
آنطور که بايد با شراکت هواداران پول در بياورد و باشگاه ها در مرز 
ورشکستگي قرار مي گيرند. اين در حالي است که هواداران در ايران 
استقبال زيادي از فوتبال انجام مي دهند اما به خاطر اينکه کنترل 

درستي نمي شود، نمي توان از اين سرمايه استفاده کرد.
عضو کمیته مسابقات جام ملت ها: هواداران سهمي در 

باشگاه ها ندارند
و  بازاريابي  کميته  سابق  رييس  المدلج  حافظ  ،دکتر  طرفي  از 
سرمايه گذاري فوتبال آسيا و عضو کميته ي مسابقات جام ملتهاي 
آسيا 2019 در کنفدراسيون فوتبال آسيا و کارشناس سرمايه گذاري 
ورزشي تاکيد کرد:منابع مالي که به هواداران مرتبط مي شود ، به 
که  آسيا  غرب  در  طوريکه  به  شود  مي  گرفته  ناديده  کلي  صورت 
شاهد حضور ليگ هاي ثروتمند از لحاظ اقتصادي و هواداري هستيم، 
ولي  باا هست،  مبالغ  از طريق  ها  باشگاه  به  رساندن  ياري  توانايي 
اين کار به دايل مختلفي صورت نمي پذيرد که بعضي از اين دايل 
به فرهنگ هواداري موروثي که مي توان ))فرهنگ پدري (( به آن 
اطاق کرد برمي گردد.وي اضافه کرد:فرهنگ پدري به هوادار نشان 
مي دهد که پرداخت هزينه ها و حقوق باشگاه ها توسط دولت صورت 
مي پذيرد و او به عنوان هوادار يا دوست دار باشگاه يا ليگ سهمي 
باشگاه حتي در  به  نتيجه هرگز کمک مالي  ندارد.در  اين قضيه  در 
باشگاه مورد عاقه ي خود  بليط هاي  حد عضويت ساانه و خريد 
نمي نمايد.اين ها نکاتي است که بايد باشگاه ها به آن توجه نمايند و 
سعي بر تغيير آن ها داشته باشند و رسانه ها توجه خود را بر اين امر 
قرار دهند به خصوص در ليگ هاي پيشرفته اي از لحاظ اقتصادي 
جام  مسابقات  کميته  عضو  امارات.اين  و  عربستان  همچون  مالي  و 
تشکيل  هواداران  روابط  نام  به  اي  اداره  که  است  گفت:ازم  ملتها 
بشود که قدرت اين را داشته باشد که به صورت مستمر با هواداران 
در ارتباط باشد و پيشنهادات و امور جذابي را براي سرمايه گذاري 
آن ها در باشگاه ارائه نمايد.که مي تواند حتي سرمايه گذاري کوچک 
باشد.المدلج  ها(  بازي  فصل  يک  وفاداري)بليط  بليط  خريد  در حد 
ارتباط  باشگاه ها در مورد  از سوي  ادامه گفت:کم کاري زيادي  در 
اينکه  براي  پيامرساني  ها  آن  است.  گرفته  تماشاگرانشان صورت  با 
هوادار را به ارتباط دائمي با باشگاه تشويق کند، راه اندازي نکرده اند؛ 
اين کار موجب مي شود که هوادار احساس مي کند که براي باشگاه 
مهم است. شبيه کاري که در حال حاضر در اروپا و يا حتي در ژاپن 
انجام شده است. صداي هوادار شنيده مي شود و انجمن هاي عمومي 
براي باشگاه ها ايجاد مي شود که هيات رييسه را انتخاب مي نمايند.

در  مورد پيشرفت ليگ عربستان و حضور آن ها در رتبه ي دوم بحث 
مشارکت هوادران، گفت: عربستان از ابتدا به اعضاي افتخاري اهميت 
ايفا مي کردند کما  باشگاه ها بدين شکل  ميداد و نقش مهمي در 
اينکه نوعي از رقابت در باشگاه ها وجود دارد که کدام باشگاه اعضاي 
بيشتري را به خود جذب مي کند که موجب مشارکت بيشتر شده 
است ولي در سطح مطلوب يا مورد انتظار نبوده است و چندي پيش 
ابتکاري صورت گرفت با عنوان ))باشگاهت را تقويت کن(( که شماره 
تلفني براي هر هوادار جهت کمک مالي به باشگاه اختصاص يافت. 
همه اينها تاش هايي است که البته تغيير چنداني در وضعيت مالي 

که نيازمند ارتباط بيشتر است، نخواهد کرد.

زورمان به عراق نرسید، ژاپن هم ما را ناک اوت کرد

پايان عصر کي روش

استقال همچنان زمين تمرين ندارد
تمرين  زمين  نداشتن  مشکل  با  همچنان  استقال  فوتبال  تيم 
سال  يک  در  استقال  فوتبال  تيم  است.  گريبان  به  دست  مناسب 
گذشته در مجموعه صنايع دفاع تمرينات خود را برگزار مي کرد، اما با 
پايان قرارداد استقالي ها با اين مجموعه، آبي پوشان مدت هاست زمين 
تمرين مشخصي ندارند و اعضاي اين تيم يا در زمين پژوهشگاه نفت 
و يا زمين شماره دوي ورزشگاه آزادي تمرين مي کنند. همين مسئله، 
باعث ناراحتي کادر فني و بازيکنان استقال شده است.قرار بود هادي 
تمريني  زمين  انتخاب  پيگير  استقال  باشگاه  اجرايي  معاون  مباشري، 
مناسب باشد، اما او در گفت وگويي کوتاه با خبرگزاري تسنيم اعام کرد 
که چند روزي به دليل کسالت در باشگاه استقال حاضر نبوده و از همه 

چيز بي خبر است.

مظلومي: انتخاب اعضاي هيات مديره باشگاه 
استقال به موقع و متفکرانه بود

هوشمندانه  هاي  انتخاب  با  گويد  مي  استقال  باشگاه  پيشکسوت 
اي که توسط دکتر سلطاني فربراي هيات مديره اين باشگاه انجام شده 
است مي توان انتظار داشت که باشگاه به خودکفايي اقتصادي و ثبات 
مديريتي برسد. پرويز مظلومي گفت: همين که دکتر سلطاني فر با اين 
حجم و مشغله کاري به فکر اين دو باشگاه پرطرفدار و مردمي است و 
وقت مي گذارد جاي تقدير دارد. انتخاب اعضاي هيات مديره استقال را 
به فال نيک گرفته و بابت اين انتخاب به وزير ورزش و جوانان و نفرات 
انتخاب شده تبريک مي گويم. پيشکسوت باشگاه استقال ادامه داد: از 
اعضاي انتخاب شده سه نفر را به خوبي مي شناسم. منزوي و ماجدي 
که از دل باشگاه استقال هستند و استقال را به خوبي مي شناسند. 
منزوي در کارهاي اقتصادي سررشته خوبي دارد و ماجدي هم به لحاظ 
حتما  هم  ديگر  نفرات  مورد  در  است.  داشته  موفقي  کارنامه  مديريتي 
وزير ورزش شناخت خوبي داشته که انتخاب شده اند.وي افزود: شنيده 
اين  اقتصادي هستند که در  ام آقاي خليل زاده هم کارشناس مسائل 
استقال  شود.  مي  خوبي  بسيار  ترکيب  استقال  مديره  هيات  صورت 
داراي يک برند بسيار بزرگ است و اگر کار خوب اقتصادي در آن صورت 
گيرد به خودکفايي مي رسد و ديگر نيازي به کمک هاي مالي از خارج 
بازيکنان خارجي  بازار و گراني  بر  با شرايط خاص حاکم  ندارد.  باشگاه 
به جاي ميلياردها هزينه مي توانيم از دسترنج خودمان استفاده کنيم. 
مظلومي در پايان در خصوص انتظارات خانواده بزرگ استقال از اعضاي 
جديد هيات مديره گفت: ساختارسازي براي استقال بايد در راس برنامه 
باشگاه در  ارکان  کليه  بر  نظرات  و  ريزي دقيق  برنامه  با يک  باشد.  ها 
کنار يک سازماندهي مناسب استقال رشد چشمگيري خواهد داشت. 
همچنين استمرار توجه به رده هاي پايه که در دوره آقاي فتحي خوب به 

آن پرداخته شد باشگاه را از خريد هاي خارجي بي نياز مي کند

زمان از سرگيري تمرينات سپاهان اعام شد
وارد  ديروز  ترکيه  در  فصل  نيم  اردوي  برگزاري  از  پس  سپاهان 
روزه   10 اردويي  برگزاري  براي  که  سپاهان  فوتبال  شد.تيم  اصفهان 
راهي شهر آنتاليا شده بود صبح امروز وارد شهر اصفهان شد. سپاهان 
در اين اردو سه بازي دوستانه مقابل اسکوپي مقدونيه، داناراي رماني 
و کوزوو برگزار شد که در هر سه بازي به  پير وزي دست پيدا کرد. 
کي روش استنلي و محمد ايرانپوريان هر کدام به سه گل زده شده در 
اين مسابقات نقش پررنگي را در پيروزي مردان قلعه نويي ايفا کردند. 
تيم سپاهان تمرينات خودش را از امروز)سه شنبه( ساعت 16 در زمين 

از سر خواهد گرفت. باغ فردوس  مجموعه 

غيبت هافبک استقال در ديدار اول نيم فصل دوم
هافبک تيم فوتبال استقال به احتمال فراوان به ديدار اول تيمش مقابل پيکان نمي رسد.علي کريمي هافبک تيم استقال که در اواخر اردوي تيم ملي فوتبال ايران در قطر به دليل آسيب ديدگي چندان تمرينات 
جدي را با ملي پوشان انجام نداد بعد از بازگشت به تهران و شرکت در اردوي استقال در ترکيه حضوري کمرنگ در تمرينات و بازي هاي دوستانه اين تيم داشت.کريمي طي هفته هاي اخير به صورت مرتب در تمرينات 
استقال حضور نداشته و و به دليل آسيب ديدگي از ديدارهاي دوستانه آبي پوشان هم دور مانده است و به نظر مي رسد اين بازيکن براي اولين بازي استقال در نيم فصل دوم نمي تواند آبي پوشان را همراهي کند.تيم 

فوتبال استقال در اولين ديدار خود در دور برگشت بايد به مصاف پيکان برود و با توجه به دور بودن علي کريمي از شرايط بازي و مسابقه به احتمال فراوان غيبت اين بازيکن در بازي اول بسيار جدي است.

160 روز از قهرماني تيم ملي فوتسال بانوان ايران 
در آسيا مي گذرد اما تکليف سرمربي اين تيم مشخص 
نيست.با اينکه طبق گفته ليا صوفي زاده، نايب رئيس 
تيم  سرمربي  بود  قرار  ايران  فوتبال  فدراسيون  بانوان 
ملي فوتسال بانوان دي ماه 97 تعيين و معرفي شود اما 
هنوز اين اتفاق نيفتاده است و ابهام هايي ايجاد شده و 
علت تعلل فدراسيون فوتبال مشخص نيست؟ با توجه 
به اينکه تيم ملي فوتسال بانوان ايران 21 ارديبهشت 
قهرمان جام  پياپي  براي دومين دوره  ماه سال جاري 
حمايت  با  که  بود  اين  بر  انتظار  شد  آسيا  ملت هاي 
را  جهاني  عرصه هاي  در  حضور  فرصت  بتواند  بيشتر 
کسب کند، اما مورد بي توجهي قرار گرفته و حتي کادر 
فني هم ندارد که با پيگيري ليگ، بازيکنان شايسته و 
کند.  انتخاب  ملي  تيم  در  حضور  براي  را  پتانسيل  با 
بنابراين به بررسي موارد احتمالي تعلل فدراسيون براي 

پرداخته ايم. سرمربي  انتخاب 
تاش براي جذب دوباره مظفر

 2018 ملت هاي  جام  در  ايران  ملي  تيم  هدايت 
آسيا را شهرزاد مظفر برعهده داشت. اين مسابقات با 
قهرماني تيم ايران به پايان رسيد و مظفر اصلي ترين 
گزينه اي بود که مي توانست به عنوان سرمربي کارش 
را ادامه دهد. ليا صوفي زاده پس از اين قهرماني در 
گفت وگو با ايسنا در مورد تمديد قرارداد مظفر گفت: 
فوتسال  در  خوب  سرمربي هاي  از  يکي  مظفر  »خانم 
ادامه همکاري  براي  که  از مدرسين مطرح هستند  و 
با ايشان مشکلي نمي بينم و با توجه به اتمام قرارداد 
ذيربط  کميته هاي  در  موضوع  اين  مجدداً  ايشان 
فني  کادر  همکاران  ديگر  و  مورد  اين  در  و  مطرح 
تصميم گيري مي شود”.اما اين اتفاق نيفتاد و مظفر با 

نايب  پيوست.  کويت  ملي  تيم  به  ساله  دو  قراردادي 
رئيس در واکنش به اين موضوع، همچنان او را يکي 
از گزينه هاي مربيگري ايران دانست اما مظفر به ايسنا 
بندهايي مي شود که  با کويت شامل  قراردادش  گفت 
امکان همکاري همزمان با تيم ديگر را ندارد. از آنجايي 
که اين مربي، برترين سرمربي فوتسال ايران در بخش 
جلب  دنبال  به  فدراسيون  دارد  احتمال  است،  بانوان 
و  کويت  فدراسيون  با  قرارداد  فسخ  براي  رضايتش 
پيوستن مجدد به تيم ايران باشد. البته در اين صورت 

شود. پرداخته  قرارداد  فسخ  هزينه ي  بايد 
مربیان مرد انتخابي مناسب براي سرمربیگري

مرد  مربيان  حضور  شاهد  اخير  سال هاي  در 
رشته هاي  در  بانوان  تيم هاي  فني  مشاور  عنوان  به 
اکثر  در  مردان  اينکه  به  توجه  با  بوديم.  مختلف 
نسبت  بيشتري  تجربه  و  سابقه  ورزشي  رشته هاي 
مسابقات  از  بزرگ تري  عرصه هاي  و  دارند  زنان  به 
بين المللي و جهاني را تجربه کرده اند استفاده از آنها 
تکنيک هاي  و  تجربيات  انتقال  باعث  زنان  در بخش 
به تيم هاي زنان مي شود. فدراسيون  جديد و کمک 
فوتبال هم در سال جاري با انتخاب حسين عبدي به 
عنوان مشاور فني تيم هاي ملي فوتبال بانوان نشان 
داد که دور از اين تفکر نيست. عاوه بر اين در جام 
کنار  را  صانعي  علي  آسيا  بانوان  فوتسال  ملت هاي 
براي  او  و تجربه  توانايي  از  تا  قرارداد  شهرزاد مظفر 
موفقيت تيم استفاده شود.اگر براي قهرماني تيم ملي 
عوامل مختلفي را مطرح کنيم حضور صانعي، عاملي 
مهم بود. در جريان مسابقات و لحظات حساس بارها 
ديدم که او همچون مظفر با هيجان و جديت تيم را 
اعام  ملت ها  از جام  بعد  راهنمايي مي کرد. هرچند 

کرد به دليل مشغله  زياد و حضور تيم جوانان پسر 
اما  نمي کند.  کار  بانوان  فوتسال  با  المپيک ديگر  در 
با توجه به پايان کار جوانان مي توان اميدوار بود که 
درخواست همکاري فدراسيون براي هدايت بانوان را 
بازي هاي  دوره  پنجمين  در  اين  بر  عاوه  نکند.  رد 
برگزار  ترکمنستان  ميزباني  به  که  آسيا  سال  داخل 
يافتند،  برنز دست  مدال  به  ايران  ملي پوشان  و  شد 
به  فوتسال  ملي  تيم  حسين شمس، سرمربي سابق 
عنوان مدير فني در کنار تيم ملي بانوان بود. بنابراين 
حضور  ازم  مجوز  کسب  براي  فدراسيون  تاش 
انتظار نيست. از  بانوان دور  مربيان مرد در فوتسال 

مذاکره با سرمربي خارجي
تيم ايران با دو دوره قهرماني در جام ملت هاي 
را پشت سر  آسيا  که  داده  نشان  آسيا  زنان  فوتسال 
است  جهاني  عرصه هاي  در  حضور  آماده  و  گذاشته 
از  زمينه ها  همه  در  بيشتر  توجه  نيازمند  بنابراين 
امکانات  حرفه اي،  کادرفني  از  برخورداري  جمله، 
با کيفيت و غيره است.  تدارکاتي  بازي هاي  مناسب، 
مي تواند  خارجي  حرفه اي  و  تجربه  با  مربيان  حضور 
به تيمي که 160 روز نه اردويي داشته و نه کادري 
براي برنامه ريزي، کمک کند تا آمادگي قبلي خود را 
در  موفقيت  براي  و حرکت  بياورد  به دست  سريع تر 
عرصه هاي جهاني را آغاز کند. بنابراين احتمال دارد 
که فدراسيون به دنبال جذب مربي خارجي باشد.حتي 
در صورت درست بودن اين احتمال، شرايط اقتصادي 
فعلي کشور و قيمت ارز نبايد باعث جذب مربيان کم 
تجربه ي خارجي شود، چرا که آنها نمي توانند بهترين 

باشند. ايران  تيم  براي هدايت  انتخاب 
چشم انتظار پایان لیگ و انتخاب سرمربي

پلي آف  مرحله  به  بانوان  فوتسال  برتر  ليگ 
تيم  تکليف  ماه  اسفند  اواسط  تا  و  است  رسيده 
معمول  کارهاي  از  يکي  مي شود.  مشخص  قهرمان 
و  ليگ  بررسي  سرمربي  انتخاب  براي  فدراسيون ها 
را  ملي  تيم  هدايت  توانايي  که  است  داخلي  مربيان 
دارند. در نظر گرفتن عملکرد مربيان به عنوان معياري 
براي انتخاب شدن نيازمند پايان مرحله پلي آف است 
و  درست  گزينه اي  مختلف،  فاکتورهاي  بررسي  با  تا 
مي توان  ليگ  بررسي  با  البته  شود.  انتخاب  باکيفيت 
را کسب  قبولي  قابل  نتايج  تيم  تنها چند  فهميد که 
کردند و گزينه هاي محدودي براي بررسي وجود دارد. 
عاوه بر اين فعاليت مربيان و تيم هاي باشگاهي ايران 
محدود به ليگ داخلي است و تجربه بين المللي ندارند 
هدايت  توانايي  که  داخلي  مربي  انتخاب  نتيجه  در 
را  ايران  ليگ  از  بزرگ تر  عرصه هاي  در  ملي پوشان 
است.دختران  فراوان  نظر  دقت  نيازمند  باشد  داشته 
و  آسيا  ملت هاي  جام  در  قهرماني  دو  با  فوتساليست 
ترکمنستان  سالن  داخل  بازي هاي  برنز  مدال  کسب 
موفقيت هاي  به  رسيدن  پتانسيل  که  کردند  ثابت 
در  آنها  به  توجهي  بي  روز   160 اما  دارند.  را  بزرگ 
به  دقيق  برنامه ريزي  با  ديگر  که کشورهاي  شرايطي 
دنبال پيشرفت هستند، قابل قبول نيست و ادامه اين 
بي توجهي نه تنها قهرماني در آسيا را دور از دسترس 
مي کند بلکه باعث کاهش کيفيت ليگ هم مي شود، 
چون عاوه بر اينکه بازيکنان ملي پوش با حضور در 
ليگ تجربه خود را به ساير بازيکنان انتقال مي دهند 
افتخار آفريني تيم  و به پيشرفتشان کمک مي کنند، 
محسوب  بازيکنان  بيشتر  تاش  براي  انگيزه اي  ملي 
مي شود تا شانس پوشيدن لباس ملي را داشته باشند.

نايب رئيس هيأت مديره باشگاه استقال خوزستان، گفت: بابت انتقال 
مورد  در  رحيمي   نکرديم.محمد  ضرر  بلژيک  شارلوا  تيم  به  دلفي  يونس 
مدتي جلسه  از  بعد  استقال خوزستان گفت:  باشگاه  مديره  هيأت  جلسه 
هيأت مديره در اهواز برگزار شد و نتايج بسيار خوب و مثبتي دربرداشت 
که به زودي نتايج آن مشخص مي شود. وي در مورد اينکه آيا مديرعامل 
باشگاه استقال خوزستان معرفي شد، عنوان کرد: مديرعامل تا هفته آينده 
مشخص خواهد شد، فعا مهندس محسني به عنوان رئيس هيأت مديره و 
انتخاب شدم، پورهاشمي همچنان به عنوان  نايب رئيس  من هم به عنوان 
عضو هيأت مديره مسئوليت تيم را برعهده دارد و جواد نعمتي نژاد هم در 

آينده مشخص  هفته  مديره  هيأت  پنجم  و عضو  مديرعامل  است.  ما  کنار 
خواهد شد. نايب رئيس هيأت مديره استقال خوزستان در رابطه با وضعيت 
يونس دلفي تأکيد کرد: دلفي راهي بلژيک شده، او قبا هم پيشنهاد خارجي 
داشت و با توجه به اينکه نمي خو استيم مانع پيشرفت او شويم و ترانسفر 
اين بازيکن منافع باشگاه را هم تأمين مي کرد، با اين مسئله موافقت کرديم. 
وي در مورد اينکه گفته مي شود ترانسفر اين بازيکن حدود 100 هزار دار 
درآمد دربرداشته است، عنوان کرد: دلفي يک سرمايه است، ما مي توانستيم 
بيشتر روي اين مسئله مانور دهيم، اما به دورنماي اين موضوع نگاه کرديم، 
قطعا باشگاه بلژيکي هم نگاه سرمايه گذاري دارد و مي خواهند از اين بابت 

درآمدزايي کنند. ما با اين 100 هزار دار بسياري از مشکاتمان را مي توانيم 
برطرف کنيم و پول ساکوني را تأمين کنيم. به هر حال اين انتقال به سود 
با اينکه در ابتداي فصل اعام شد باشگاه  هر دو طرف بود. وي در رابطه 
تصريح  مي پردازد،  بازيکن  اين  انتقال  براي  دار  هزار  هلندي حدود 700 
کرد: آن زمان شرايط متفاوت بود، دلفي يک سال با ما قرارداد داشت،  اما 
اان سه چهار ماه تا پايان مدت قرارداد او باقي مانده است. در هر صورت ما 
ضرر نکرديم و اين انتقال مي تواند مشکات ما را حل کند. در حال حاضر 
شرايط تيم ما خوب است و مطمئن باشيد اگر برخي مشکات حل شود، 

استقال خوزستان پتانسيل بقا در ليگ برتر را دارد.

مي توانیم بدهي به ساکوني را پرداخت کنیم

رحيمي: از فروش دلفي ضرر نکرديم

تیم هاي درجه سومي را بردن هنر نیست
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کميته فني باشگاه استقال از خريد هاي جديد اين تيم راضي نيست.از روزي که کميته فني باشگاه استقال تشکيل شد 
بنا بر اين شد که همه چيز طبق مشورت اين کميته پيش برود. پس از پايان نيم فصل اول، جلسه اي در اين کميته تشکيل 
نشده و خريد هاي جديد استقال هم در اين کميته بررسي نشده است.اعضاي کميته از مسئوان باشگاه ناراحتند که چرا با آنها 
بر سر جذب بازيکن خارجي و بازگشت اميد نورافکن مشورتي صورت نگرفته است. آنها اعتقاد دارند اگر قرار است مسئوان و 

کادر فني خودشان کار را پيش ببرند، چه لزومي به تشکيل کميته فني باشگاه بود.

 ناراحتي
 کميته فني استقال 
از خريد هاي شفر

تمرين ريکاوري استقال در سالن وزنه مجموعه 
فوتبال  تيم  شد.  برگزار  نفت  صنعت  پژوهشکده 
استقال که روزيکشنبه  در ديداري دوستانه مقابل 
نساجي به نتيجه تساوي يک بر يک رسيده بود ديروز 
تمرين  يک  نفت  صنعت  پژوهشکده  وزنه  سالن  در 

کرد. برگزار  ريکاوري 
*آبي پوشان در تمرين ديروز برنامه وزنه و کار 

با رول هاي مخصوص را پشت سر گذاشتند.
*مهدي قائدي که روز يکشنبه در جريان ديدار 

کنار  در  ديروز  بود  شده  مصدوميت  دچار  دوستانه 
قائدي  مصدوميت  البته  کرد  تمرين  بازيکنان  ساير 

نيست. جدي 
گروهي  تمرينات  در  استقال  کريمي  *علي 
شرکت نمي کند ديروز در کنار بقيه بازيکنان وزنه زد 
کريمي فعا در تمرينات تاکتيکي آبي پوشان حضور 

ندارد تا مجوز کادر پزشکي و دريافت کنند.
تمرين  پايان  از  بعد  استقال  تيم  *بازيکنان 

شدند.  سونا  و  استخر  راهي  ديروز 

آسيا  رقابت هاي  در  استقال  اميد  قهرماني 
با  تيم  اين  گلزن  بازيکن  دو  باعث شد  تهران  ويژن 
قراردادي پنج ساله راهي بزرگساان شوند. قهرماني 
اميد استقال در رقابت هاي آسيا ويژن تهران باعث 
شد دو بازيکن گلزن اين تيم با قراردادي پنج ساله 
راهي بزرگساان شوند. معراج پورتقي و زکريا مرادي 
که روي هم رفته 36 گل به ثمر رسانده بودند و در 
قهرماني اميدها تاثير بسزايي داشتند، اميدوار هستند 

در بزرگساان هم جايگاه خودشان را پيدا کنند.
در اين راستا زکريا مرادي گفتگويي انجام داده 

که بدين شرح است.
*در تيم بزرگساان جا افتادي؟

بزرگساان  با  که  است  روز   20 به  نزديک   -
تيم  با  را  خودم  دارم  کم  کم  و  مي کنم  تمرين 

مي کنم. هماهنگ 
*بازي هاي تدارکاتي بازي کردي؟

بازي  )راکا( 30 دقيقه  برزيل  تيم  - من مقابل 
)اسپورتيو( هم حدود  رومانيايي  تيم  مقابل  و  کردم 
آقاي  هستم  خوشحال  و  رفتم  ميدان  به  10دقيقه 

استفاده کرد. از من  بازي  شفر در دو 
*در چه پستي از تو بازي مي گيرد؟

وينگر  هم  و  مي دهد  بازي  چپ  وينگر  هم   -
راست. من در هر دو پست راحت هستم و مشکلي 

ندارم. کردن  بازي  براي 
*روز اول که به بزرگساان پيوستي چه حسي 

داشتي؟
آرزويم  به  چون  داشتم  فوق العاده اي  حس   -
رسيده بودم و يکي از بهترين لحظات زندگي ام بود. 
بازي کردن در تيم بزرگساان روياي بچگي ام بود که 
خدا را شکر اان به آن رسيدم و دارم تمرين مي کنم 

تا خودم را به کادر فني تحميل کنم.
*بازيکنان بزرگسال کمکت مي کنند؟

- بله، رحمتي، حيدري و ساير بازيکنان کمکم 
مي کنند. تا اان که مشکل خاصي نداشتم و راحت 

تمرين کردم.
*شماره چند را پوشيدي؟

 7 که  بدهند  شماره اي  داشتم  دوست  من   -
دادند! را   27 که  باشد  داشته 

*به فرهاد مجيدي چيزي نگفتي؟
- در چه مورد؟

*در مورد اينکه الگويت است و دوست داشتي 
روزي پيراهن او را بپوشي؟

راحت  آنقدر  هنوز  چون  نزدم  خاصي  حرف   -
دارم  دوست  من  بزنم.  حرف  آقافرهاد  با  که  نيستم 

باشند. راضي  من  از  که  کنم  تمرين  طوري 
*آيا براي پيشرفت تشويقت مي کند؟

تشويق  را  بازيکنان جوان  همه  آقافرهاد  بله،   -
مي دهد. روحيه  و  مي کند 

*قراردادت پنج ساله است؟
- بله، پنج ساله بسته ام.

*فکر مي کني نيم فصل دوم بازي کني؟
- اميدوارم بازي کنم. من آنقدر روحيه و انگيزه 
مي دهد.  بازي  من  به  شفر  آقاي  مطمئنم  که  دارم 
بايد  که  دارد  خوب  بازيکن  آنقدر  استقال  البته 

کنم. جلب  را  فني  کادر  نظر  بتوانم  تا  بجنگم 
*به خاطر قهرماني اميدها، بازيکنان و کادر فني 

حرف خاصي به تو و معراج نزدند؟
- فقط تبريک گفتند.

*حرف خاصي داري بزني؟
- از باشگاه بزرگ استقال تشکر مي کنم که اين 
کنم.  تمرين  بزرگساان  با  تا  دادند  من  به  را  فرصت 
از  تيم شوم.  اين  براي  بزرگي  بازيکن  روزي  اميدوارم 
هواداران خوب تيم هم بي نهايت تشکر مي کنم که از 
روزي که قرارداد بستم مورد حمايت شان قرار گرفته  ام.

خصوص  در  استقال  باشگاه  پيشکسوت 
استقال  مديره  هيئت  در  جديد  انتصابات 
باشگاه  پيشکسوت  نوري  کرد.محمد  صحبت 
جديد  اعضاي  انتخاب  خصوص  در  استقال 
هيات  داشت:  اظهار  باشگاه  اين  مديره  هيئت 
مديره نقش مثبتي در موفقيت تيم دارد و آنها 
مي توانند مسير دشواري که استقال پيش رو 
آسان  و  سهل  خود  تدبير  و  تصميم  با  را  دارد 
کنند.در مجموع به انتخاب اعضاي جديد هيات 
از  گذارم  مي  احترام  استقال  باشگاه  مديره 
آنچه  استقالي  يک  عنوان  به  من  براي  طرفي 
اهميت دارد موفقيت تيم است به همين دليل 
بايد جامعه طرفدران استقال و پيشکسوتان با 

همدلي و هماهنگي خواهان موفقيت تيم باشند.
وي در خصوص شناخت خود از اعضاي جديد 
را  نيز گفت: ميرشاد ماجدي و کامران منزوي 
به خوبي مي شناسم و استقال در گذشته هم 
از خدمات آنها بهره برده است و بقيه اعضا هر 
کدام در جايگاه خود منشا اثر بوده و مي توانند 
پرطرفدار  باشگاه  مديره  هيات  عضو  عنوان  به 
استقال  کنند.  ايفا  اي  ارزنده  نقش  استقال 
ليگ  در  و سپس  برتر  ليگ  دوم  نيم فصل  در 
و  داشت  مسير دشواري خواهد  آسيا  قهرمانان 
هيات مديره مي تواند نقش مثبت و ارزنده اي 
دشوار  راه  اين  کردن  آسان  و  تيم  موفقيت  در 

باشد. داشته 

حسن زماني، عضو پيشين هيئت مديره 
هيئت  از  خودش  که  کرد  تأکيد  استقال 
زماني   است.حسن  کرده  کناره گيري  مديره 
جديد  مديره  هيئت  اعضاي  انتخاب  درباره 
باشگاه استقال و کنار رفتن او اظهار داشت: 
خودم به وزير ورزش و جوانان اعام کردم که 
مي خواهم کناره گيري کنم و نمي خواهم در 
هيئت مديره استقال باشم. با اين وضعيتي 

اداره  حمايت ها،  عدم  و  دارد  استقال  که 
اين  به  واکنش  در  نبود.وي  مقدور  باشگاه 
حمايت ها،  عدم  از  منظورش  آيا  که  سؤال 
شخص وزير ورزش است، گفت: از کانال هاي 
مختلف حمايت نشديم. کاري با وزير ورزش 
ندارم، اما سيستمي که براي استقال تعريف 
دوستان  اميدوارم  نبود.   درست  بود،  شده 
بتوانند  استقال  مديره  هيئت  در  جديد 

مشکات را حل کنند. من نظراتي داشتم که 
محقق نشد و بهترين راه اين بود که خودم از 
هيئت مديره بروم.عضو پيشين هيئت مديره 
استقال در خصوص سکوت يک سال اخير 
و اينکه ظاهرا به او گفته بودند حق صحبت 
کسي  زندگي ام،  در  گفت:  ندارد،  کردن 
و  کنم  کار  چه  بگويد  من  به  نکرده  جرأت 
انتظار  آينده روشني در  نکنم. قطعا  چه کار 

استقال است و اميدوارم در مسير موفقيت 
قدم بردارد.زماني در رابطه با بحث پيش خور 
رضا  مديريت  دوره  در  اسپانسر  پول  کردن 
اين  در جريان  آيا خودش  اينکه  و  افتخاري 
بوده است، گفت: اصا چنين چيزي  مسئله 
نبود. اين سيستم هميشه بوده که هر فصل 
اما  پولي را به عنوان پيش پرداخت بگيريد، 

است. نشده  خور  پيش 

رئيس جديد هيات مديره باشگاه استقال گفت: 
خواهم  مي  من  که  بود  شده  شايع  نيز  گذشته  در 
را  موضوع  اين  من  که  شوم  پرسپوليس  مديرعامل 
هيات  رئيس جديد  احمد سعادتمند  کردم.  تکذيب 
مديره استقال گفت: از آقاي وزير بايد بابت انتخاب 
من  به  که  اعتمادي  و  مديره  هيات  جديد  اعضاي 
استقال  در  خوبي  جمع  کنم.  مي  تشکر  داشتند، 
شرايط  تيم  تا  شديم  قسم  هم  ما  و  شدند  جمع 
استقال  نام  و  حد  در  تيمي  و  باشد  داشته  خوبي 
و در شان هواداران در کنار خانواده بزرگ استقال 
ادامه صحبت هاي خود  باشيم.سعادتمند در  داشته 
فينال  به  پرسپوليس  تيم  اينکه  از  بعد  کرد:  بيان 
خود  شخصي  نظرات  در  من  رسيد،  نهايي  نيمه  و 
بودن،  استقالي  سال   50 وجود  با  که  کردم  اعام 
از صعود اين تيم به عنوان نماينده ايران خوشحالم 
و در همان مطلب نيز اعام کردم که 50 سال است 
که استقالي هستم. ما خانوادگي استقالي هستيم و 
پدر من نيز رئيس هيات فوتبال نوشهر بوده و همه ما 
را به استقالي بودن مي شناسند.وي ادامه داد: من 

زيادي  باشگاه هاي  و  فدراسيون هاي مختلف  مدير 
خوشحال  بسيار  استقال  در  حضور  از  امروز  بودم. 
هستم. اگر از استقالي هاي قديمي که بپرسيد، تيم 
استقال  بازيکنان  آمد،  مي  نوشهر  به  که  استقال 
نيز  پورحيدري  منصورخان  آمدند.  مي  ما  منزل  به 
استقال  مديره  هيات  آمدند.رئيس  مي  ما  منزل  به 
در ادامه توضيحات خوب افزود: در گذشته نيز شايع 
پرسپوليس  مديرعامل  خواهم  مي  من  که  بود  شده 
تکذيب کردم. من يک  را  اين موضوع  شوم که من 
استقالي کامل هستم و از اين بابت خوشحال هستم. 
زمان عامل بسيار خوبي است و مطمئن باشيد همه 
ثابت مي کند. هواداران استقال حق دارند  را  چيز 
زمان  با گذشت  باشيد  اما مطمئن  باشند  نگران  که 
خيال آنها آسوده مي شود.سعادتمند در ادامه درباره 
آقاي  گفت:  باشگاه،  مديره  هيات  جلسه  برگزاري 
فتحي به عنوان مديرعامل محترم باشگاه در جريان 
مديره  هيات  به  را  چيز  همه  و  هستند  مشکات 
خواهند گفت. خانواده استقال بسيار بزرگ است و 

داشت. خواهد  خوبي  روزهاي  استقال 

مديره  استقال، گفت: هيات  باشگاه  مديره  عضو هيأت 
استقال در همه شاخه ها قدرت دارد و مطمئنا اين ترکيب 
مي تواند کار گشا باشد.اسماعيل خليل زاده عضو جديد هيات 
مديره باشگاه استقال  درباره انتصابش به عنوان عضو جديد 
هيات مديره باشگاه استقال، گفت: با توجه به اينکه باشگاه 
استقال يک باشگاه مردمي است، من شخصا به اين باشگاه 
عاقمند بودم تا بتوانم در خدمت اين باشگاه باشم. من زمان 
مديريت بهرام افشارزاده هم در خدمت باشگاه استقال بودم. 

به عنوان يک فعال اقتصادي خدمتتان عرض مي کنم که در 
حوزه اقتصاد، عاقمندان به باشگاه استقال زياد هستند. من 
به عنوان کسي که بتواند به مديرعامل کمک کند به عضويت 
هيات مديره در آمدم و اميدوارم در کنار ساير اعضا بتوانيم 
به هواداران عزيز خدمت کنيم. به عنوان يکي از خادمان اين 
ملت، از وزير ورزش بابت اعتمادشان ممنونم. از اميرحسين 
فتحي که از دوستان من است هم ممنونم. ايشان براي اين 
باشگاه زحمت مي  کشد و اميدوارم بتوانيم مشکات استقال 

در  استقال  باشگاه  مديره  هيات  رئيس  کنيم.نايب  حل  را 
پايان، اضافه کرد: فکر مي کنم تيم ما در هيات مديره خيلي 
ها  شاخه  همه  در  استقال  مديره  هيات  اان  است.  خوب 
قدرت دارد و آقاي فتحي هم که توانمند هستند و مطمئنا 
اين ترکيب مي تواند کارگشا باشد. ما تاش خواهيم کرد تا 
آنچه که هواداران را خوشحال مي کند، انجام دهيم. اين را 
هم بگويم که به غير از من، همه اعضاي هيات مديره افرادي 

کاردان و کاربلد هستند.

خبر مصدوميت دوباره آن هم در فاصله 
به تيغ جراحي،  پا  چند ماه و سپردن مجدد 
باشگاه  و  هواداران  همه  و  خودش  براي 
مصدوميت  خبر  بود.  باور  غيرقابل  استقال 
سپردن  و  ماه  چند  فاصله  در  هم  آن  دوباره 
و  خودش  براي  جراحي،  تيغ  به  پا  مجدد 
غيرقابل  استقال  باشگاه  و  هواداران  همه 
پايش  گذشته   روز  آقاخان  مرتضي  بود.  باور 
را با نظر دکتر نوروزي زيرنظر دکتر رازي به 
براي يک حضور  تا تاش  تيغ جراحي سپرد 

کند. آغاز  نو  از  را  استقال  در  قدرتمند 
*مرتضي آقاخان و دوباره مصدوميت...

- واقعا بدشانسي دوباره گريبانگير من شد 
چون تا آن مصدوميت را رفع کردم، دوباره اين 
اتفاق افتاد. اميدوارم آخرين بار باشد و بتوانم با 
قدرت به ميادين برگردم و از شرمندگي هواداران 
در  کشيدند  زحمت  برايم  که  کساني  همه  و 
بيايم. واقعا در اين مدت باشگاه استقال، دکتر 
نوروزي و کادرفني براي من زحمت کشيدند و 

خودم هم ماندم که چه بگويم؟

*خبر مصدوميت دوباره تو آن قدر عجيب 
بود که وقتي منتشر شد تقريبا همه را شوکه 

کرد. واقعا چه اتفاقي افتاد؟
آمدم  عمل  براي  که  حاا  کنيد  باور   -
هنوز هم نمي دانم چه شد و خودم هم هنوز 
اين مصدوميت دوباره را باور ندارم. فکر کنم 
به غير از خودم، اطرافيان من هم اين مساله را 
باور ندارند و نتوانسته اند آن را هضم کنند. به 
هرحال با خودم کنار آمدم و به آينده خيلي 
اميدوار هستم تا بعد از عمل با يک ريکاوري 

کنيد  باور  برگردم.  قدرت  با  دوباره  خوب 
کادرفني به خوبي مي تواند شهادت بدهد که 
چطور براي برگشت به ميادين تاش مي کردم 

تا به  تيم کمک کنم که اين اتفاق افتاد.
*بعد از اين مصدوميت همه ارکان باشگاه 
از مديرعامل گرفته تا کادرفني و بازيکنان از 

تو حمايت کردند.
ميادين  به  برگشت  براي  من  واقعا   -
اتفاق  اين  بودم که متاسفانه  انگيزه  از  کوهي 
فتحي،  آقاي  شخص  استقال،  باشگاه  افتاد. 
به  مدت  اين  در  همه  کادرفني  و  بازيکنان 
از  داشتند.  زيادي  کمک  و  دادند  روحيه  من 
کاپيتان مهدي رحمتي هم جا دارد تشکر کنم 
دلداري ام  و  بود  ارتباط  در  من  با  مدام  چون 
پيام هاي  خصوص  به  محبت ها  اين  مي داد. 
را  من  شرمندگي  استقال  هواداران  پرمهر 
ميادين  به  بيشتري  قدرت  با  تا  کرد  بيشتر 

کنم. محبت  جبران  و  برگردم 
که  استقال  هواداران  براي  پيامت  *و 

کردند.  حمايت  تو  از  حسابي 
نگران  استقال  اول هواداران  - در وهله 
بيايد  باشگاه  اين  به  نباشند چرا که هرکسي 
که  است  بزرگ  آن قدر  باشگاه  اين  برود  و 
از  بعد  من  ندارد.  وابستگي  بازيکني  هيچ  به 
محبت  و  هواداران  به  دوباره  روز  هر  جراحي 
برگردم.  قدرت  با  تا  کرد  خواهم  فکر  آنها 
هدفم اين است که با تاش مضاعف اين اسم 
کنار  را  شده  گذاشته  من  روي  که  بدشانس 
بگذارم و روزهاي خوبي را با هواداران استقال 
در  تيم  بچه هاي  و  استقال  براي  بزنم.  رقم 
چون  دارم  سربلندي  آرزوي  دوم  نيم فصل 

اينهاست. از  بيش  لياقت شان 

که  بوده  بازيکناني  جمله  از  انصاري  جابر 
توانسته در دربي رفت و برگشت گلزني کند اما 
در پايان نيم فصل از جمع آبي پوشان جدا شد تا 
شود.جابر  ديگري  تيم  راهي  فوتبال  ادامه  براي 
در  توانسته  که  بوده  بازيکناني  جمله  از  انصاري 
پايان  در  اما  کند  گلزني  برگشت  و  رفت  دربي 
براي  تا  شد  جدا  آبي پوشان  جمع  از  نيم فصل 
انصاري  با  شود.  ديگري  تيم  راهي  فوتبال  ادامه 
درخصوص جدايي اش از استقال، و حضورش در 

کرديم. صحبت  جديد  تيم  يک 
*درخصوص آخرين شرايطت صحبت کن.

- با پايان نيم فصل اول شرايطي فراهم شد 
داشتم  دوست  خيلي  شوم.  جدا  استقال  از  که 
خيلي  خاطرات  چون  بمانم  تيم  اين  در  هم  باز 
خوبي در اين تيم برايم به وجود آمده بود اما خب 

بايد جدا مي شديم. شرايطي بود که 
گفته  مصاحبه هايت  در  هميشه  خودت  *اما 
بودي که دوست دارم تا پايان فصل در اين تيم بمانم.

برود،  ترکيه  اردوي  به  تيم  اينکه  از  قبل   -
جلسه اي را با شفر برگزار کردم و او به من گفت 
همچنين  و  جديد  بازيکنان  حضور  به  توجه  با 
شرايطي که در اين تيم وجود دارد، در نيم فصل 
به  است  بهتر  و  بازي مي رسد  به من  دوم کمتر 
جايي بروم تا بتوانم بيشتر بازي کنم. با چند نفر 
داشتم مشورت کردم،  مربياني که  و  از دوستان 
بازي کني. من  برو جايي که  به من گفتند  آنها 

با  استقال  در  خوبم  خاطرات  نمي خواستم  هم 
هواداران کمرنگ شود. دوست داشتم آنها هميشه 

خاطرات خوب من را به ياد داشته باشند.
و  رفت  دربي  در  که  بودي  بازيکني  *تو 

بودي. کرده  گلزني  برگشت 
دوست  بود.  همين  دايل  از  يکي  خب   -
به  داشتم هواداران گل هايم در دربي را هميشه 
ياد  داشته باشند. به هر حال قسمت اين بود که 

جدا شوم و براي مجموعه خوب استقال آرزوي 
مي کنم. موفقيت 

کمتر  اول  نيم فصل  در  که  بودي  *بازيکني 
کردي. بازي 

-  من ابتداي فصل دچار آسيب ديدگي شده 
به مرز آمادگي برسم  تا  بودم و به خاطر همين 
کمي نياز به زمان بود. از طرفي هم استقال در 
و  کرد  کسب  خوبي  نتايج  اول  نيم فصل  اواسط 
سخت بود که مربي به ترکيب تيم برنده دست 
در  تيم  اين  براي  که  بازي اي  آخرين  در  بزند. 
شايد  شدم.  گلزني  به  موفق  کردم  بازي  رشت 

بروم. استقال  از  و  بزنم  بود گل  اين  قسمت 
نيم فصل  در  بتواند  استقال  مي کني  *فکر 

شود؟ موفق  دوم 
کمي  هم  اول  نيم فصل  در  استقال   -
بدشانس بود. در حالي که اين تيم بازيکنان بسيار 
خوبي را در اختيار دارد. فقط کمي بدشانس است 
که مطمئنم در نيم فصل دوم شرايط براي اين تيم 
فرق خواهد کرد. شفر مربي اي است که معموا 
در نيم فصل هاي دوم تيم هايش را متحول مي کند 

و اميدوارم اين اتفاق براي استقال هم بيفتد.
*گويا با پيکان تمام کردي.

اين  با مسووان  را  مقدماتي  - صحبت هاي 
تيم انجام داده ام و اگر اتفاق خاصي نيفتد به اين 

تيم خواهم رفت.
*سابقه کار کردن با حسين فرکي را داري؟

و  نبوده  من  مربي  هيچ وقت  حسين آقا   -
دوست دارم با ايشان هم کار کنم زيرا تعريفش 
را خيلي شنيده ام. اگر خدا بخواهد در 24 ساعت 

مي شود. مشخص  تکليفم  آينده 

قسمت اين بود در آخرين بازي ام گل بزنم

جابر انصاري: نمي خواستم خاطراتم با استقال کمرنگ شود
آقافرهاد به همه بازيکنان جوان روحيه و انگيزه مي دهد

زکريا مرادي: نبايد اين فرصت را به راحتي از دست بدهم

استقال مسير دشواري خواهد داشت
نوري: ميرشاد ماجدي و کامران منزوي را به خوبي مي شناسم

جدايي مهاجم استقال قطعي شده اما رسمي نيست
جدايي مهاجم تيم استقال از اين تيم قطعي شده است اما هنوز مراحل رسمي اين جدايي طي نشده است.جابر انصاري مهاجم تيم فوتبال استقال که مدتي است نامش در ليست 
بازيکنان مورد نياز شفر نيست و با اين تيم تمرين نمي کند، همچنان بر سر نحوه تسويه حساب و جدايي اش از استقال با مديران اين باشگاه مذاکره مي کند.در حالي که به نظر مي رسد جدايي 
وي از استقال قطعي شده است، اما هنوز مراحل رسمي اين جدايي طي نشده است. از پيکان بعنوان مقصد بعدي انصاري بعد از جدايي از استقال نام آورده مي شود.پيکان نخستين حريف 
استقال در نيم فصل دوم است که بازي بين اين دو تيم از ساعت 15و45 روز پنجشنبه 18 بهمن به ميزباني تيم پيکان در شهر قدس برگزار مي شود و احتمال اين که جابر انصاري بعد از 

جدايي از استقال خيلي زود مقابل اين تيم به ميدان برود وجود دارد.

 سيستم تعريف شده براي استقال درست نبود
زماني: خودم از هيئت مديره استقال کناره گيري کردم

خليل زاده: اين ترکيب هيات مديره کارگشا خواهد بود

هضم عمل دوباره روي پايم سخت است

مرتضي آقاخان: خيلي براي برگشت به ميادين تاش کردم

دفاع عضو جديد هيات مديره استقال از شايعه پرسپوليسي بودنش
سعادتمند: همه من را به عنوان استقالي مي شناسند

گزارش تمرين استقال
ريکاوري آبي پوشان در سالن وزنه

فتحي رسما مديرعامل استقال شد، 
سعادتمند رئيس هيات مديره

جلسه هيات مديره باشگاه فرهنگي ـ ورزشي استقال 
در  برگزار شد.  اعضا  کليه  با حضور  ديروز)دوشنبه(  صبح 

اين جلسه و به اتفاق آرا تصميمات زير اتخاذ گرديد:
1- اميرحسين فتحي به عنوان مديرعامل باشگاه استقال
2- احمد سعادتمند به عنوان رئيس هيات مديره باشگاه استقال

3- اسماعيل خليل زاده به عنوان نايب رئيس هيات مديره 
باشگاه استقال

عنوان  به  ماجدي  ميرشاد  و  منزوي  کامران  آقايان   -4
شدند. انتخاب  استقال  مديره  هيات  جديد  اعضاي 

 انتخاب ميرشادماجدي به عنوان مسئول کميته آموزش 
فدراسيون فوتبال و سعادتمند به عنوان يکي از مديران وزارت 
ورزش و جوانان قابل تامل است. طبق قانون افرادي که داراي 
شغل باشند نمي توانند در هيات مديره باشگاه عضويت داشته 
دهند.  استعفا  خود  قبلي  هاي  سمت  از  اينکه  مگر  باشند 
همچنين با انتخاب هاي جديد وزارت ورزش حسن زماني هم 
از گردونه مديريت در استقال کنار گذاشته شد. پيش از اين 
از هيات  بودن  بازنشسته  به دليل  جواد قراب و عباس ملکي 

مديره استقال کنار گذاشته شده بودند.

 آشنايي با سوابق اعضاي جديد
 هيات مديره استقال

استقال مشخص  مديره  اعضاي جديد هيات  سوابق 
شدند.اعضاي جديد هيات مديره استقال مشخص شدند.

1- اميرحسين فتحي
سرپرست باشگاه استقال، مديرعامل پيشين باشگاه 
فدراسيون  انضباطي  کميته  رئيس  عقاب.  و  بهمن  هاي 

... و  استقال  باشگاه  حقوقي  معاون  فوتبال، 
2- احمد سعادتمند

مديرکل دفتر توسعه آموزش هاي پايه و استعداديابي 
وزارت ورزش، مديرکل ورزش و جوانان استان مازندران و ...

3- اسماعيل خليل زاده
تعاون  اتاق  رئيس  کشور،  تعاون  اتاق  رئيس  نايب 

... و  اعتبار  و  پول  عالي  شوراي  عضو  تهران، 
4- کامران منزوي

قائم مقام، معاون و سخنگو پيشين باشگاه استقال و ...
5- ميرشاد ماجدي

تيم  استقال، سرپرست پيشين  باشگاه  بازيکن پيشين 
فوتبال استقال، رئيس کميته آموزش فدراسيون فوتبال و ...

فتحي:اميدوارم شروع به کار هيات مديره 
جديد منشا خير و برکت براي استقال باشد

مديرعامل باشگاه استقال تهران از زحمات اعضاي سابق 
کرد.اميرحسين  قدرداني  و  تشکر  باشگاه  اين  مديره  هيات 
سايت  با  گو  و  گفت  در  استقال  باشگاه  مديرعامل  فتحي 
وزير محترم  ويژه  عنايت  از  تشکر  باشگاه ضمن  اين  رسمي 
ورزش و جوانان و رياست مجمع باشگاه استقال در خصوص 
اعضاي جديد هيات  به  اعضاي جديد هيات مديره،  انتخاب 
مديره باشگاه استقال خوش آمد گفته و براي آنان آرزوي 
اعضاي  کرد:  اعام  استقال  باشگاه  کرد.مديرعامل  موفقيت 
حوزه  در  توانمندي  و  خود  کاري  سابقه  به  توجه  با  جديد 
پيشرفت  به  توانست  اقتصادي قطعا خواهند  و  هاي ورزشي 
و زمينه ها کمک و مساعدت  ابعاد  باشگاه در همه  ترقي  و 
وقفه  بي  تاشهاي  و  زحمات  از  طور  همين  نمايند.فتحي 
تمامي اعضاي هيات مديره سابق آقايان ملکي، قراب، زماني 
و افتخاري تقدير و تشکر نمود و اعام کرد که اين بزرگواران 
در  کوششي  هيچ  از  مديره  هيات  در  خود  تصدي  زمان  در 
جهت اعتاي باشگاه دريغ نکردند و من وظيفه خود مي دانم 
از زحمات تک تک اين عزيزان تقدير و تشکر کنم.مديرعامل 
باشگاه استقال در پايان گفت: اميدوارم شروع به کار هيات 
مديره جديد منشا خير و برکت براي باشگاه بزرگ و مردمي 

استقال باشد که قطعا همين طور خواهد بود.

علت غيبت هافبک استقال در بازي 
با نساجي مشخص شد

مقابل  تدارکاتي  ديدار  در  باقري  فرشيد  غيبت  علت 
باقري  فرشيد  است.  نبوده  مصدوميت  مازندران  نساجي 
هافبک تيم فوتبال استقال در ديدار تدارکاتي برابر نساجي 
برخي ها  شد.  همگان  تعجب  باعث  و  بود  غايب  مازندران 
دور  روزي  چند  و  است  مصدوم  باقري  که  کرده اند  عنوان 
از ميادين، اما اين بازيکن دچار سرماخوردگي شديد شده و 
به همين خاطر در اين بازي غايب بود.قرار است باقري در 
صورت بهبودي هر چه زودتر به تمرينات استقال بازگردد.

ما  گفت:  استقال  مديره  هيات  جديد  عضو 
همه  اميدوارم  و  هستيم  هواداران  جنس  از  همه 
منزوي  کنند.کامران  کمک  استقال  اداره  براي 
به مجموعه مديريتي  بازگشت دوباره اش  در مورد 
باشگاه استقال و اينکه چه مدت از اين باشگاه دور 
بوده اظهار داشت: من بعد از سال 1385 دوباره به 
استقال بازگشته ام و اميدوارم هواداران و مديران 
قبلي همه کمک کنند تا بتوانيم استقال را به خوبي 

باشگاه  از  چيزي  من  هنوز  افزود:  وي  کنيم.  اداره 
نمي دانم و حتي دورادور هم از وضعيت باشگاه خبر 
ندارم. بايد ابتدا وارد کار شويم تا بدانيم اين باشگاه 
اولويت  چيزهايي  چه  و  دارد  نياز  چيزهايي  چه  به 
دارد. منزوي در مورد اينکه هواداران استقال چند 
سالي است که از اين باشگاه ناراضي بودند و اکنون 
اميدوارم  گفت:  شود  بهتر  تيم  شرايط  خواهند  مي 
خداوند آبروي ما را حفظ کند. تمام تاش مجموعه 

اين هست که رضايت هوادرا جلب شود. قطعا خيلي 
زياد کار داريم. وضعيت اقتصادي در مملکت خوب 
نيست و استقال هم خارج از اين شرايط نيست. اين 
عضو جديد هيات مديره استقال در مورد انتصاب 
دو  در  که  افرادي  عنوان  به  ماجدي  و  سعادتمند 
جاي ديگر سمت دارند گفت: در هيات مديره افراد 
پول نمي گيرند بنابراين شغل محسوب نمي شود و 

حضور  آنها منع قانوني ندارد.

من از جنس هواداران استقال هستم

منزوي:اميدوارم 
خدا آبروي ما را 
حفظ کند
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کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در جریان تمرین دیروز این تیم دچار مصدومیت شد و تمرین را ترک کرد.در جریان تمرین 
دیروز تیم فوتبال پرسپولیس سیدجال حسینی کاپیتان این تیم دچار مصدومیت شد و تمرین را ادامه نداد.حسینی که به نظر 
می رسید دچار کشیدگی عضله زیر شکم شده پس از صحبت با برانکو زمین تمرین را ترک کرد و قرار است پزشکان در خصوص 
وضعیت او به برانکو توضیحاتی ارائه دهند.تیم پرسپولیس روز پنجشنبه در جام حذفی به مصاف سپیدرود خواهد رفت و باید دید 

که کاپیتان این تیم به این بازی خواهد رسید یا نه.

سیدجال 
در تمرین 
پرسپولیس 
مصدوم شد

شرایط  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکن 
و  می کند  فرق  گذشته  سال های  با  ما  امسال 
هدف  آسیا  و  برتر  لیگ  حذفی،  جام  در  قهرمانی 
شرایطش  خصوص  در  ربیع خواه   ماست.محسن 
یا  کردن  بازی  قطر،  اردوی  در  مصدومیت  از  بعد 
نکردن مقابل سپیدرود در جام حذفی و موارد دیگر 

می خوانید. زیر  در  که  کرد  صحبت هایی 
* چه شد که در اردوی قطر مصدوم شدی؟

- در اردو شرایط خوبی داشتم اما در بازی با 
بزنم  استارت  زمانی که خواستم  بلژیک  یوپن  تیم 
اما  آمدم  بیرون  بازی  از  و  گرفت  درد  پایم  پشت 
خوشبختانه اان وضعیت بهتری دارم و روی پایم 
کار می کنم تا هر چه زودتر به شرایط ایده آل برسم.

خیلی  که  برانکو  بود؟  چطور  قطر  اردوی   *
می رسد. نظر  به  راضی 

و  داشتیم  قطر  در  خوبی  خیلی  اردوی  بله   -
زمین تمرین و هتل خیلی خوبی در اختیار ما بود و 

باید از این امکانات خوب استفاده می کردیم و فکر 
می کنم هم استفاده خوبی از این اردو انجام دادیم 
چرا که تمرینات خیلی خوب و مناسبی کادر فنی 
برای ما در نظر گرفته بود و خوشبختانه همه چیز 
طبق برنامه پیش رفت. بدنسازی خیلی خوبی در 
این اردو انجام دادیم و دو بازی دوستانه مناسب هم 
برگزار کردیم. فکر می کنم ثمره این اردو را در لیگ 

ببینید و موفقیت هایمان را ادامه دهیم.
* خودت چه زمانی آماده بازی می شوی؟

آنقدرها  من  وضعیت  که  است  این  واقعیت   -
تا یک  و فکر می کنم  نیست  بد  هم که می گفتند 
هفته دیگر شرایط بازی کردن را به دست بیاورم. 
دور  بازی ها  از  ماه  دو  من  می گفتند  که  اینطور 
خواهم بود خوشبختانه نیست و فکر می کنم نهایتا 

برسم. بازی  به شرایط  تا یک هفته دیگر 
که  سپیدرود  با  بازی  به  حساب  این  با   *
می رسی؟ می شود،  برگزار  رشت  در  پنجشنبه 

نمی دانم  و  نیست  مشخص  چیزی  هنوز   -
که به این بازی می رسم یا نه اما باید ببینیم طی 

داد. خواهد  رخ   اتفاقی  چه  آینده  روزهای 
* پرسپولیس با برانکو در جام حذفی همیشه 
را  طلسم  این  امسال  می کنی  فکر  اما  بوده  ناکام 

شوید؟ قهرمان  و  بشکنید 
فرق  دیگر  سال های  با  ما  امسال  شرایط   -
وامسال قهرمانی در جام حذفی، قهرمانی  می کند 
ماست.  هدف  آسیا  در  قهرمانی  و  لیگ  در 
می خواهیم در همه مسابقات موفق باشیم و نتایج 

بگیریم. خوبی 
* وضعیت سپیدرود را چطور ارزیابی می کنی؟

سپیدرود  در  فصل  ابتدای  از  کریمی  آقای   -
نبود و این تیم را خودش نبسته اما من به عنوان 
از  یک گیانی برای تیم سپیدرود و آقای کریمی 
بعد از بازی با ما آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم 

که این تیم ریشه دار را حفظ کنند.

پر  و  متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی 
و بال دادن به بخش خصوصی در ایران خیلی ُکند، 
با  قیاس  قابل  و  بوده  و حدیث  پُر حرف  و  ابهام  پُر 
نبوده  ایران  همسایگان  جمله  از  دیگری  کشورهای 
تجارت  مرکز  رئیس  سبزعلیپور  است.محمدرضا 
مجدد  طرح  به  نسبت  اظهاراتی،  طی  ایران  جهانی 
واگذاری و نحوۀ خصوصی سازی دو تیم استقال و 
پرسپولیس واکنش نشان داده و گفت: پس از اباغ 
جمهوری  اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاستهای 
اسامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش 
شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز 
در ارتباط با واگذاری تیمهای استقال و پرسپولیس 
مطرح گردیده اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود 
تا اینکه ابتدا در زمستان سال 1393 مزائدۀ این دو 
تیم بزرگ بطور جدی مطرح گردید که پس از چند 
بار تغیر زمان مزائده، بااخره در بهار سال 94 این 
واگذاری با شکست مواجه و پروندۀ فروش تیمهای 
فوتبال استقال و پرسپولیس کًا بسته شد.!!اما یکی 
با  تیم  دو  این  واگذاری  مجدداً  که  است  ماهی  دو 
و  سازی  خصوصی  سازمان  سوی  از  تهرانی  سابقه 
و  کلید خورده  بطور جدی  و جوانان  ورزش  وزارت 
داشته  پی  در  هم  را  فراوانی  بحثهای  و  ها  حاشیه 
است.وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی 
فلسفه  به  اختصار  به  میبایست  ابتدا  دقیق موضوع، 
کلی  سیاستهای  اباغ  ایران،  در  سازی  خصوصی 
شرح  و  اهداف  همچنین  و  اساسی  قانون   44 اصل 
وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم 
همین  بر  برسیم.  مثبتی  و  درست  گیری  نتیجه  به 
سازی  خصوصی  گسترده،  و  عام  مفهوم  در  اساس 
به  دولتی  صنایع  و  شرکتها  در   )Privaizaion(
از  یا  و  دولت  اقتصادی  فعالیتهای  کاهش  معنای» 
دولت«  اقتصادی  فعالیتهای  همه  برداشتن  میان 
خصوصی  محدود،  و  خاص  مفهوم  در  اما  و  است. 
سازی به معنی » واگذاری مالکیت صنایع، شرکتها و 
بنگاههای دولتی به بخش خصوصی« است.خصوصی 
سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها، بنگاهها 
و تأسیسات دولتِی مشمول قانون واگذاری، به بخش 
خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین 
المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی 
اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم 
وسیعتر،  مفهومی  در  اما  اقتصادی.  فعالیتهای  در 
خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط 
این  گیرنده،  تصمیم  نهادهای  تمام  و  دولت  آن 
به  باید  را  مردم  کار  که  کنند  می  باور  را  واقعیت 
مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را 
که مردم بهتر انجام میدهند را میبایست به مردم و 
یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و 
شود  انجام  جاهایی  در  فقط  دولتی  گذاری  سرمایه 
که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در 
آن نباشد و درکل دولت نقش سیاستگذار و حامی را 

بازی کند نه رقیب و بنگاهدار.
خصوصی سازی در ایران:

ایران  در  سازی  خصوصی  های  برنامه  شروع 
)که  انقاب  از  پس  میگردد.  بر  سازندگی  دوران  به 
منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران 
دوران  در  شد.  بزرگتر  دولت  اندازه  بتدریج  شد( 
اقتصادی  تعدیل  سیاستهای  اجرای  با  و  سازندگی 
برون  برای  سازی  خصوصی  الگوی  سازی  پیاده  و 
رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، 
نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت 
برای یک خصوصی  برداشته شد.  اقتصاد  و  بازار  در 
بخش  کارآیی  و  توان  نباید  حداقل  موفق  سازی 
این  باشد؛ چرا که در غیر  از دولت کمتر  خصوصی 
همان  که  سازی  خصوصی  از  اصلی  هدف  صورت 

خصوصی  شود.  نمی  محقق  است،  کارآیی  افزایش 
تصویب  از  تعدیل«  سیاست   « عنوان  تحت  سازی، 
مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکات بوجود آمده از 
آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا 
جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 قانون 
تشکیل  با   77 در سال  اساس  این  بر  نبود.  اساسی 
کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز 
شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب، 
تشخیص  مجمع  علنی  صحن  به  سال82  در  نتایج 
مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات 

اباغ شد. آن 
اهداف و دایل خصوصی سازی:

مهمترین  فوق،  مطروحۀ  مطالب  به  عنایت  با 
اهداف و دایل خصوصی سازی در ایران که بیشتر 

از: عبارتند  اند  قرار گرفته  استفاده  و  توجه  مورد 
بنگاه ها و خدمات  اقتصادی  بهبود عملکرد   *

دولتی 
در  کارآیی  بهبود  و  بازارها  کردن  رقابتی   *

اقتصادی مؤسسات  عملیات  و  مدیریت 
* کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی 

* تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از 
پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای

* غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
* کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی 

یارانه ها و اختال قسمتها های مالی، تعدیل 
مادی،  منابع  کارآیی  و  وری  بهره  افزایش   *

فناوری و  انسانی 
بمنظور  ملی  سطح  در  مالکیت  گسترش   *

اجتماعی عدالت  تحقق 
* افزایش کیفیت کااها و خدمات

* شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی
فرآیند  از  آنچه  کرد:  تأکید  ادامه  در  علیپور 
خصوصی سازی مورد انتظار است، اصاح، استقال 
انتقال  و  مدیریت  نظام  در  ازم  پذیری  انعطاف  و 
و  حقیقی  اشخاص  به  دولتی  واحدهای  مالکیت 
سازی  خصوصی  این  بنابر  است.  خصوصی  حقوقی 
داخلی  کارآیی  افزایش  منجربه  میتواند  هنگامی 
بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت 
صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به 
درستی انجام شده باشد. در غیر اینصورت مهمترین 
هدف خصوصی سازی یعنی )افزایش کارآیی( نادیده 
شکست  به  محکوم  سازی  خصوصی  و  شده  گرفته 
خواهد بود.سبزعلیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت 
حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای 
پُر حرف  و  ابهام  پُر  ُکند،  ایران خیلی  در  خصوصی 
و حدیث بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از 
جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب 
شرقی و یا حتی کمونیستی سابق هم نبوده است در 
صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً 
نمی  آن دقت  به  یا  و  داریم  ما کم  که  تنها چیزی 
و  منافع  و حفظ  ملی  و خواست  عزم  کنیم، همت، 
کشور  باینکه  اشاره  با  میباشد.!!وی  ملی  مصلحت 
ایران یکی از غنی ترین و جذابترین کشورهای دنیا 
و  است  اقتصادی  فعالیتهای  و  گذاری  برای سرمایه 
زمینه مساعدی برای هرگونه فعالیت اقتصادی را دارد 
گفت: الحمداه کشوری داریم که از همه نظر غنی و 
ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی 
نیروی  تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری،  گرفته 
کار فراوان و... اما مشکل اصلی اینجاست که همین 
تنها  نه  ما  دولتمردان  و  دولت  تا  شده  موجب  امر 
احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به 
لحاظ ثروت بیش از حدشان، بعضاً بعنوان یک فعال 
اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب 
سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی هم تبدیل 

شوند که همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی 
مدیران  از  خیلی  که  شده  تبدیل  ایران  در  سازی 
به دولت،  متعلق  اقتصادی  شاغل در مجموعه های 
و  حقیقی  افراد  شدن  قدرتمند  و  سازی  خصوصی 
معدن،  صنعت،  عرصه  در  خصوصی  بخش  حقوقی 
منافع  رفتن  بین  از  با  مساوی  را  و خدمات  تجارت 
خود و یا شاید نابودی خود میدانند و همین توهم 
این مسیر مقاومت و حتی  در  تا بعضاً  موجب شده 
سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف غالب 
خصوصی  روند  اقتصادی،  برجستۀ  نظران  صاحب 
سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران از ابتدا 
است.!!علیپور  نشده  انجام  موفق  و  درست  کنون  تا 
تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولین طی 
بحث  ها،  سرخابی  واگذاری  جهت  اخیر  ماههای 
واگذاری این دو تیم مجدداً آغاز و بر سر زبانها افتاده 
کردم،  عرض  سخنانم  ابتدای  در  همچنانکه  است. 
کلید  تیم  دو  این  واگذاری  بار  دو  حداقل  تاکنون 
خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نگردیده است 
واگذاری سرخابی  از قبل موضوع  تر  اینبار جدی  و 
ها پیگیری میشود اما از ظواهر امر چنین پیداست 
که واگذاری تیمهای فوتبال استقال و پرسپولیس 
ها  سادگی  این  به  اقتصادی  و  سیاسی  دایل  بنابه 
نمیباشد و حداقل تا سال 1400 و شاید پس از آن 
تاریخ هم انجام نخواهد شد.!!برخی از موانع واگذاری 
سرخابی ها را ذیًا به ترتیب و به اختصار خدمتتان 
عرض میکنم.* شرکتها و کارخانجاتی که تا به امروز 
در کشورمان از طریق خصوصی سازی به بخشهای 
خصوصی و یا غیر دولتی واگذار گردیده اند غالباً در 
روند کار و فعالیت اقتصادی شان با مشکل و بحران 
پرسنل  نفر  هزار  چند  یا  و  صد  چند  و  شده  روبرو 
مطالبه  جهت  اقتصادی  واحدهای  آن  از  یک  هر 
حقوق معوقه خود و یا در اعتراض به نحوۀ مدیریت 
و  نظم  و  ریخته  خیابانها  به  شده  واگذار  بنگاههای 
امنیت کشور را با اختال مواجه کرده اند که همین 
سیاسی،  عواقب  خیابانها،  در  تجمع  و  اعتراضات 
امنیتی و بین المللی ناگواری برای کشورمان در پی 
داریم  بخوبی  را  گران  تجربۀ  این  است.!!پس  داشته 
واگذاری  دست  در  یا  و  شده  واگذار  بنگاههای  که 
اکثراً درست مدیریت نشده و یا نخواهند شد و همین 
سوء مدیریتهای مالکین و خریداران شرکتها موجب 
را  سنگینی  بسیار  هزینه  و  شهرها  در  مرج  و  هرج 
بر کشورمان تحمیل کرده است. وقتیکه »چند هزار 
کارگر« شرکتهای واگذار شده جهت اعتراض به سوء 
مدیریتها و احقاق حق خود چنین معظل و بحرانی 
را برای کشورمان بوجود میاورند، حال اگر تیمهای 
میلیونها  با  آنهم  را  پرسپولیس  و  استقال  فوتبال 
ناپخته  و  خام  بصورت  آتیشه،  دو  طرفداِر  و  هوادار 
و  ناکارآمد  تجربه،  بی  صاحیت،  بی  اشخاص  به  و 
و  مالکین  چنانچه  و  کنیم  واگذار  دار  نیت  سوء  یا 
مدیران جدید تیمها هم عملکرد مثبت و قابل دفاعی 
با سوء مدیریت خودشان موجبات  و  باشند  نداشته 
فراهم  را  خود  تیمهای  هواداران  خشم  و  نارضایتی 
بحران  این  آیا  بریزند،  خیابانها  به  را  آنان  و  آورده 
قابل کنترل خود بود؟این دیگر اعتراض کارگران یک 
کارخانۀ چند صد و یا دو سه هزار نفری نیست بلکه 
نارضایتی و خشم میلیونها هوادار جوان است. پس 
همین بحث و صاحدیدهای سیاسی و امنیتی می 
کارشناسی  کامًا  ها«  »سرخابی  واگذاری  تا  طلبد 
کارآمد،  باتجربه،  اشخاص  به  و  باز  چشمی  با  شده 
ثروتمند، آشنا به امور تیم داری روز جهان و حافظ 
مدیریت  با  تا  شود  فروخته  و  واگذار  ملی  منافع 
درست و صحیح مالکان خصوصی، وضعیت تیمهای 
فوتبال سرخابی روز به روز بهتر و رضایت هواداران 
کار  این  که  میگیریم  نتیجه  گردد.نهایتاً  تأمین  نیز 

کارشناسی که باید برای واگذاری تیمها انجام شود 
و  نیست  اجرا  قابل  ماه  و چند  روز  هرگز طی چند 
واگذاری  بحث  میطلبد.!!*  را  خود  خاص  زمان 
سرخابی ها به اشخاصی خاص نیز جزء معضات و 
ایرادات این واگذاری است که مثًا این تیمها را باید 
به فانی واگذار کنیم که نه مدیریت اقتصادی دارد و 
نه پول!! فقط صرف اینکه ایشان سرطایی فوتبال و 
یا دیگر پا طایی و آن یکی سلطان و دیگری پادشاه 
فتوتبال ایران میباشند و چون آقایان خاک فوتبال 
سرخابی  مالکیت  محقق  پس  اند  خورده  را  ایران 
و  بگذاریم  احترام  آنان  به  میبایست  و  هستند  ها 
باشگاههای استقال و یا پرسپولیس را به ثمن بخس 
به حضرات ببخشیم.!!احترام این بزرگواران سر جای 
خود و پیشکسوتان محترم فوتبال ایران، تاج سر ما 
اما منافع ملی حکم میکند که سرخابی ها  هستند 
به افراد متخصص، پولدار و کارآمد واگذار شوند نه با 
توصیه این مقام و آن مقام و یا پارتی بازیهای رایج 
به منافع ایران و ایرانی ضربه بزنیم.           * واقعیت 
تعیین  این است که قیمت  تأمل دیگر  قابل  و  مهم 
شده برای سرخابی ها، ظاهراً چند صد میلیارد تومان 
میباشد!! حال اگر کسی پا پیش بگذارد و یکی از این 
تیمها را مثًا حداقل با صد میلیارد تومان خریداری 
کند و اگر مالک جدید تیم استقال و یا پرسپولیس 
کارآمد و متخصص هم باشد و فی الواقع بخواهد با 
استانداردهای روز جهانی تیم داری کند، میبایست 
رقمی حدود صد میلیارد تومان دیگر هم ساانه خرج 
تیمش بکند تا نهایتاً تیم را قهرمان لیگ داخلی و یا 
برنده چند بازی منطقه ای بکند که دست آخر چقدر 
سود مادی عایدش شود؟ 5 میلیارد، 10 میلیارد و یا 

تومان؟ میلیارد  حداکثر 20 
سرمایه  جایی  هر  در  را  تومان  میلیارد   200
گذاری بکند و یا در هر بانکی سپرده گذاری نماید، 
بدون هیچ درد سری قطعاً هر سال چیزی حدود 50 
میلیارد تومان سود نصیبش میشود!! حال کدام آدم 
اَهِل َفن و مقتصدی 200 میلیارد تومان سرمایه اش 
ساانه  تومان سود  میلیارد  مثًا 20  برای کسب  را 
سرمایه گذاری میکند؟ آنهم با کلی درد سر و دنگ 
و فنگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی!!!حال وقتیکه 
ایتالیا،  آلمان،  همچون  کشوری  در  گذاری  سرمایه 
انگلیس و یا مثًا در اسپانیا مبادرت به خرید باشگاه 
فوتبالی میکند، باشگاهی را به همراه تیمی حرفه ای، 
نام و برندی معروف و گرانبها، هواداران سازماندهی 
هم  عضویت  حق  بعضاً  که  باشگاه  عضو  و  شده 
میدهند، کلی اماک و مستغات منجمله فروشگاه و 
استادیوم شیک و بزرگ اختصاصی خریداری میکند 
که توجیه قابل قبولی برای سرمایه گذاری اش دارد 
اما برعکس وقتیکه کسی در ایران سرمایه گذاری و 
یک  فقط  میکند  فوتبالی  باشگاه  خرید  به  مبادرت 
و  بحث  قابل  تیمی  باضافۀ  میخرد  تمطراق  پُر  اسم 
دارای اما و اگرهای زیاد، بدون مستغات، اماک و 
استادیوم مدرن و ُشسته و ُرفته و همچنین هواداران 
میاید  گیرش  بدهی  کلی  با  آخر  دست  و  منسجم 
توجیه،  دارای  و  قبول  قابل  درآمد  بجای کسب  که 
خرج  هم  تومان  میلیارد  دهها  ساانه  باید  برعکس 
باشگاهش بکند. حال خود قضاوت کنید آیا کسی با 
تمام این مشکات و کمبودهایی که وجود دارد برای 
کسب سود، در زمینه ورزش سرمایه گذاری میکند؟ 
مگر اینکه برنامه و طرح دیگری در سر داشته باشد.

پذیر  توجیه  خریدش  و  سودآور  تیم  زمانی  درکل 
میباشد که سرمایه گذار با استانداردهای روز جهان 
»باشگاه داری« کند و هوادارانش را نیز متحد و عضو 
باشگاه،  اعضای  عظیم  سرمایه  با  تا  بنماید  باشگاه 
بتواند سودهای نجومی مادی و معنوی نصیب خود 
بنگاه خیریه  فوتبال،  باشگاه  زیرا  بکند  باشگاهش  و 

سرمایه  و  است  اقتصادی  کامًا  بنگاهی  و  نیست 
گذاران بیش از هر چیز، دنبال سود مادی قابل توجه 
خود میباشد و این مهم میسر نمیشود مگر با توسعه 
»اقتصاد ورزش”.* ضمناً در این ایام سخت و با این 
»اقتصاد مریض« و »رکود اقتصادی شدید« و »بی 
بخش  گذار  سرمایه  کمتر  جامعه،  بر  حاکم  پولی« 
خصوصی دارای نقدینگی قابل توجه میباشد و حاضر 
به سرمایه گذاری در زمینه فوتبال خواهد بود مگر 
و  دولت  بدنۀ  در  نفوذ  بدنبال  غالباً  اینکه خریداران 
استفاده از رانت دولتی جهت کم کردن مبلغ پیش 
بود  اقساط خواهند  زمان  پرداخت و طوانی کردن 
و  اصلی  خواری  رانت  با  آنهم  واگذاری  نوع  این  که 
نمی  بیش  و خیانتی  نیست  ملی  منافع  نفع  به  ابدا 
باشد. )در حاشیه ازم به ذکر است کسانیکه در حال 
حاضر در ایران باشگاه داری و تیم داری میکنند فقط 
و فقط بخاطر عدم پرداخت مالیات درآمدهای کان 
اقتصادی شان میباشد زیرا هزینه در امور ورزش را 
این  نام  پس  نمایند،  کسر  خود  مالیات  از  میتوانند 
کار سرمایه گذاری در ورزش و فوتبال نیست بلکه 
کسب درآمدهای مادی و معنوی با پول مالیات شان 
میباشد(.!!  * و دست آخر اینکه به لحاظ تنش هایی 
که این روزها نسبت به عملکرد مسئولین »سازمان 
خصوصی سازی« بوجود آمده که اصًا قصد ندارم در 
این گفتار راجع به صحت و سقم بحثهای مطروحه 
سازمان  مسئولین  نادرست  یا  و  درست  عملکرد  و 
خصوصی ورود پیدا کنم و اظهارنظر در این ارتباط 
را به زمان دیگری موکول می نمایم، قطعاً پیگیری 
و طرح واگذاری سرخابی ها از توان سازمانی که از 
جبهه های مختلف آماج حمات میباشد، کامًا خارج 
است مگر اینکه ابتدا تنش ها رفع، عملکردها شفاف 
سازمان خصوصی  مسئولین  بین  دوستی  و  وفاق  و 
سازی و سایر دستگاهها منجمله نمایندگان محترم 
مجلس، قوه قضائیه و صاحب نظران اقتصادی بوجود 
خاتمه  در  ایران  جهانی  تجارت  مرکز  آید.رئیس 
و  عجیب  کمی   ایران  اقتصاد  ساختار  نمود:  اظهار 
غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصاِد دولتی را 
و  نماد  هم  را.  آزاد  اقتصاد  خصوصیات  هم  و  دارد 
هم  و  دارد  را  »دولت  ساار«  اقتصاد  از  نمودهایی 
با دیدگاههای » لیبرال  مسلکانه« به  از آن  بخشی 
بازارها و صنوف  برای مثال در برخی  پیش میرود. 
کشور، قیمتها بصورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه 
ابداً  بازارها  آن  در  دولت  و  میشود  تعیین  تقاضا  و 
اقتصاد،  از  دیگری  بخشهای  در  اما  ندارد  دخالتی 
اِعمال  و  گذاری  قیمت  به  دست  مستقیماً  دولت 
دستورالعمل های مختلف میزند که این امر محدود 
که  می بینیم  بعضاً  نیست.  هم  اساسی  کااهای  به 
پایه  بر  اساساً  که  سرمایه  و  بورس  بازار  در  دولت 
است  استوار  آزاد  اقتصاد  و  سرمایه داری  و  سرمایه 
اصل  سیاستهای  وجود  با  میکند.  مستقیم  دخالت 
امور  برخی  شفاف  واگذاری  بر  قانون  تأکید  و   44
متأسفانه  اما  واقعی،  خصوصی  بخش  به  بنگاهها  و 
توجهی نیز به روح این متن و قانون نمیشود. که اگر 
عنایت و توجه درستی به این سیاستها بشود اتفاقات 
بهتری در عرصۀ اقتصاد و همچنین خصوصی سازی 
و  تر  شفاف  تر،  روشن  اوضاع  شاید  و  می افتاد 
و  سازی  موضوع خصوصی  لکن  تر  شود.  قانون مند 
اهمیت  با  و  پیچیده  بسیار  شرکتها  واگذاری  بحث 
دست  دولت  باید  تنها  نه  اساس  برهمین  میباشد، 
از دخالت و اعمال نظرهای شخصی و توصیه های 
تا  طلبد  می  بلکه  بردارد  دست  واگذاریها  در  غلط 
یکی دو مبحث دیگر را در آیندۀ نزدیک به این مهم 
اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید 
به فایده باشد و راه را برای واگذاری هرچه بهتر و 

نماید. قانونمندتر سرخابی ها هموار 

سیدجال در تمرین پرسپولیس مصدوم شد
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در جریان تمرین دیروز این تیم دچار مصدومیت شد 
و تمرین را ترک کرد.در جریان تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس سیدجال حسینی 
کاپیتان این تیم دچار مصدومیت شد و تمرین را ادامه نداد.حسینی که به نظر می رسید 
دچار کشیدگی عضله زیر شکم شده پس از صحبت با برانکو زمین تمرین را ترک کرد و 
قرار است پزشکان در خصوص وضعیت او به برانکو توضیحاتی ارائه دهند.تیم پرسپولیس 
روز پنجشنبه در جام حذفی به مصاف سپیدرود خواهد رفت و باید دید که کاپیتان این تیم 

به این بازی خواهد رسید یا نه.

در دو روز آینده صورت می گیرد
انجام تمرینات پرسپولیس در ورزشگاه شهید کشوری

تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه را در ورزشگاه 
آینده در زمین  را در دو روز  تمرینات خود  انجام خواهد داد.سرخپوشان  شهید کشوری 
ورزشگاه شهید کشوری دنبال می کنند.گفتنی است؛ پرسپولیس بازی خود برابر سپیدرود 

رشت را در چمن مصنوعی ورزشگاه سردار جنگل این شهر انجام خواهد داد.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  دیروز  تمرین 
در حالی برگزار شد که کاپیتان سرخپوشان 

آسیب دیدگی روبه رو شد.
دیروز  تمرین  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
دوشنبه خود را از ساعت 11 در زمین چمن 
مصنوعی مجموعه نفت تهرانسر انجام داد.

* تمرین دیروز  زیر باران با کار بدنی و 
دویدن ها در زمین چمن مصنوعی آغاز شد.

* در ادامه، کار با توپ و پاسکاری در 
چهار گروه در دستور کار بود.

بازیکنان دو گروه  بعدی،  * در بخش 
شدند تا به فوتبال هدفمند بپردازند و پس 
نیز تمرینات پرس و ضد پرس اجرا  از آن 

شد.
* تمرین دیروز سرخپوشان 70 دقیقه 
تمرین  این  جریان  در  و  انجامید  طول  به 
سید جال حسینی با آسیب دیدگی روبه رو 
شد که پزشک تیم پس از بررسی دقیق تر 
و سونوگرافی، وضعیت وی را امروزسه شنبه 

اعام می کند.

میزان مصدومیت سید جال حسینی فردا مشخص می شود

واگذاری استقال و پرسپولیس تا سال ۱۴۰۰ انجام نخواهد شد

شاید به بازی با سپیدرود برسم

ربیع خواه: پرسپولیس امسال 3 قهرمانی می خواهد دیدار  برای  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
رقابت های  چارچوب  در  رشت  سپیدرود  مقابل 
فوتبال  تیم  دارد.  زیادی  غایبان  حذفی،  جام 
چارچوب  در  باید  حالی  در  تهران  پرسپولیس 
مصاف  به  ایران  فوتبال  حذفی  جام  رقابت های 
علیرضا  قطع  طور  به  که  برود  سپیدرودرشت 
به  را  ترابی  مهدی  و  نوراللهی  احمد  بیرانوند، 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  در  حضور  دلیل 
برای جام ملت های آسیا 2019 امارات و محسن 
را  انصاری  محمد  و  ماهینی  حسین  خواه،  ربیع 
ندارد.همچنین  اختیار  در  مصدومیت  دلیل  به 
با  )دیروز(  یکشنبه  بود،  قرار  که  نیز  رسن  بشار 
سرخپوشان  با  خود  تمرینات  تهران،  در  حضور 
تا  و  بگیرد  جدید  گذرنامه  باید  بگیرد،  سر  از  را 
در  تهران  به  رسیدن  و  موضوع  این  شدن  انجام 
تمرینات حضور ندارد و برانکو مقابل سپیدرود از 
این بازیکن استفاده نمی کند. البته وضعیت ماریو 
بودمیر و محمد نادری نیز برای دیدار با شاگردان 
پرسپولیس  مسئوان  و  است  مبهم  کریمی  علی 

امیدوار هستند تا مجوز ITC او از طریق سیستم 
جادوگر  مقابل  آن ها  از  تا  کنند  دریافت   TMS

)لقب علی کریمی( استفاده کنند.البته بدشانسی 
سید  زیرا  دارد،  ادامه  کماکان  پرسپولیس  برای 
جال حسینی در تمرین امروز پرسپولیس دچار 
برای  بازیکن  این  و وضعیت  زانو شد  مصدومیت 
دیدار با سپیدرود مشخص نیست. کمال کامیابی 
نیا نیز برای این دیدار محروم است تا سرخپوشان 
قطعا 8 بازیکن خود را در اختیار نداشته باشند.

شیری،  مهدی  ترابی،  مهدی  رفیعی،  سروش 
نادری  محمد  بودیمیر،  ماریو  شریفی،  مهدی 
هستند  جدیدی  بازیکن   7 کریمی،  سعید  و 
فصل  نیم  برای  را  آن ها  ایوانکوویچ  برانکو  که 
به طور  اختیار خواهد داشت،  برتر در  لیگ  دوم 
قطع در دیدار روز پنج شنبه این 2 تیم، بوژیدار 
رادوشوویچ در درون دروازه است و شایان مصلح، 
مهدی شیری و در خط دفاع بازی خواهند کرد.

دیدار این 2 تیم، روز پنج شنبه از ساعت 15 در 
می شود. برگزار  جنگل  سردار  ورزشگاه 

پیشکسوت فوتبال کشورمان بیان کرد، تا این 
لحظه حضورش در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
پیش  هفته  چند  که  حالی  است.در  نشده  قطعی 
جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون  داورزنی،  محمدرضا 
در مصاحبه ای اعام کرد، به زودی اعضای هیئت 
معرفی  را  پرسپولیس  و  استقال  باشگاه   2 مدیره 
خواهند کرد، دیروز )دوشنبه( اعضای هیئت مدیره 
باشگاه استقال تهران انتخاب شدند و امیرحسین 
فتحی نیز به عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی 
و  اعضا  جوانان  و  ورزش  وزارت  هنوز  شد.البته 
نکرده،  معرفی  را  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
اما از بیژن ذوالفقارنسب به عنوان یکی از اعضای 
برای  می شود.  یاد  سرخپوشان  مدیره  هیئت 
که  او  و  کردیم  گفتگو  او  با  موضوع  این  پیگیری 
تمایلی به صحبت نداشت، بیان کرد: هنوز حضورم 
اما  نشده،  قطعی  پرسپولیس  مدیره  هیئت  در 
تا چند روز دیگر همه  ندارم و  تمایلی به صحبت 

حضور  شنیده ها  شد.طبق  خواهد  مشخص  چیز 
ذوالفقارنسب در هیئت مدیره پرسپولیس به عنوان 
فرد فوتبالی قطعی است و همچنین ایرج عرب نیز 
به عنوان مدیرعامل انتخاب می شود. البته مشخص 
اعضای  هنوز  جوانان  و  ورزش  وزارت  چرا  نیست 
هیئت مدیره پرسپولیس را معرفی نکرده، اما زمانی 
کنیم،  پیگیری  را  موضوع  این  داشتیم  قصد  که 
کرد،  بیان  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون  احمدی، 
استقال و پرسپولیس برای وزارت ورزش و جوانان 
پیگیری  را  باشگاه   2 این  مسائل  و  هستند  مهم 
)دوشنبه(  دیروز  استقال  مدیره  هیئت  می کنیم. 
مدیره  هیئت  اعضای  زودی  به  و  شده  مشخص 
افرادی  افزود:  شد.او  خواهند  معرفی  پرسپولیبس 
داریم،  نظر  در  مدیره  هیئت  در  حضور  این  برای 
نمی برم،  آن ها  از  نامی  شدن  قطعی  زمان  تا  اما 
که  هستند  اصلی  گزینه های  جز  پیشکسوتان  اما 

هستند. مدیره  هیئت  در  حضور  برای  مدنظرما 

بدشانسی پرسولیس برای دیدار با شاگردان جادوگر

 ذوالفقارنسب: هنوز عضو هیأت مدیره
 باشگاه پرسپولیس نشده ام

کرد  بیان  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
باشگاه  مدیره  هیئت  اعضای  زودی  به  که 
شد.عبدالحمید  خواهند  معرفی  پرسپولیس 
احمدی، معاون وزیر ورزش و جوانان درباره 
باشگاه   2 مدیره  هیئت  اعضای  انتخاب 
استقال و پرسپولیس بیان کرد: باشگاه های 
استقال و پرسپولیس برای وزارت ورزش و 
جوانان از اهمیت زیادی برخوردار هستند و 
وزارت ورزش مسائل مدیریتی این 2 باشگاه 
این  مدیریتی  مشکات  حل  به  و  رصد  را 
افزود: سلطانی فر،  باشگاه ها کمک می کند.او 
با  جلسه ای  )دوشنبه(  دیروز  ورزش  وزیر 
و  داشت  استقال  مدیره  هیئت  اعضای 
نیز همین  به زودی  اتخاذ کرد.  را  تصمیاتی 
روند برای باشگاه پرسپولیس انجام و اعضای 

خواهند  معرفی  باشگاه  این  مدیره  هیئت 
شد.احمدی ادامه داد: افرادی را برای حضور 
زمان  تا  اما  داریم،  نظر  در  مدیره  هیئت  در 
اما  نمی برم،  آن ها  از  نامی  شدن  قطعی 
برای  ما  اصلی  گزینه های  جز  پیشکسوتان 
نام هایی  هستند.  مدیره  هیئت  در  حضور 
زیادی طی روز های اخیر مطرح شده، اما تا 
مطرح  را  آن  نمی توان  نشود،  نهایی  اسامی 
اسامی  پیش  ساعتی  است،  کرد.گفتنی 
تهران  استقال  باشگاه  اعضای هیئت مدیره 
معرفی شدند، اما خبری از باشگاه پرسپولیس 
نبود و همین موضوع سبب شد تا اعتراضات 
اما  شود،  وارد  ورزش  وزارت  به  زیادی 
مسئوان وزارت درصدد هستند تا به زودی 
کنند. معرفی  را  پرسپولیس  باشگاه  اعضای 

 اعضای هیأت مدیره پرسپولیس
 به زودی معرفی می شوند

برانکو به دیدار سرپرست پرسپولیس رفت
برانکو  رفت.  باشگاه  این  سرپرست  دیدار  به  امروز  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
ساختمان  راهی  تیمش  تمرین  از  بعد  دیروز  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  ایوانکوویچ 
این جلسه  و گفت وگو کند.در  دیدار  باشگاه  این  ایرج عرب سرپرست  با  تا  باشگاهش شد 
با  برتر  نیم فصل دوم لیگ  از شروع  طرفین در خصوص آخرین وضعیت پرسپولیس قبل 

پرداختند. صحبت  به  یکدیگر 
۶ پرسپولیسی ثبت کردند

 قرارداد یک سرخپوش ثبت نشد
قرارداد بازیکنان جدید پرسپولیس در هیأت فوتبال ثبت شد اما قرارداد یک بازیکن ثبت 
نشد.با باز شدن پنجره نقل و انتقاات باشگاه پرسپولیس  و با توجه به                               پرداخت بدهی های 
این باشگاه د ر چند وقت اخیر، دیروز ۶ بازیکن جدید تیم پرسپولیس قراردادشان ر ا با این 
باشگاه  با  ر ا  با حضور د ر   هیأت فوتبال قراردادهای خود  بازیکنان  باشگاه ثبت کردند.       این 
بر ا ی  مشکلی  تا  شو د  صا در  آنها  بازی  کارت  تا  کردند  ثبت  رسمی  صورت  به  پرسپولیس 
با تیم  ترابی که همراه  باشند.فقط مهدی  نداشته  آینده  بازی های  همراهی پرسپولیس د ر 
ملی د ر امارات به سر می برد هنوز قراردادش ر ا با پرسپولیس ثبت نکرده و پس از بازگشت 

به ایران او هم قراردادش ر ا با این باشگاه ثبت خواهد کر د.
اعتراض تیم طارمی جواب داد

الغرافه به فینال جام حذفی قطر رسید
باشگاه الغرافه با اعتراض بازی باخته در نیمه نهایی جام حذفی قطر مقابل الخریطیات 
را با برد عوض کرد.باشگاه الغرافه قطر خبر داد که شکایت این باشگاه علیه الخریطیات به 
خاطر نقض قانون حضور بازیکنام مقیم در نیمه نهایی جام حذفی قطر پذیرفته شد.بنا به 
قانون تیم الخریطیات با داشتن ۶ بازیکن مقیم در ترکیب تیمش در نیمه نهایی دچار نقض 
قانون شده است و از دور رقابت ها کنار گذاشته می شود و الغرافه به جای این تیم در فینال 
این مسابقات حضور خواهد داشت.الغرافه که مهدی طارمی را در ترکیب خود دارد در غیاب 

مهاجم ایرانی اش مقابل الخریطیات با نتیجه 4 بر یک باخته بود.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی، گفت: 
از  و  بسیار خوبی در کیش داشتیم  اردوی 
شکل  بهترین  به  اردو  این  لحظات  همه 
مورد  محمودی  د ر  کردیم.کاظم  استفاده 
اردوی تراکتورسازی د ر جزیره کیش          گفت: 
د ر  گذاشتیم.  سر  پشت  ر ا  خوبی  اردوی 
می کردیم  تمرین  عصر  و  صبح  نوبت  دو 
بهترین  بود  تیم  اختیار  در  که  فرصتی  و 
استفاده را کردیم. جرج لیکنز سرمربی تیم 
به دنبال شناخت بیشتر از شرایط بازیکنان 
و تیم بود به همین خاطر سخت کار کردیم. 
البته سه تن از بازیکنانمان هم در تیم ملی 
خواهند  اضافه  ما  به  ادامه  در  که  هستند 
جزیره  در  تیم  تمرینات  شد.و ی        ا فزود: 
لیکنز  بو د.  پرفشار  و  خوب  بسیار  کیش 

بدهد  دست  از  ر ا  فرصت  این  نمی خواست 
تا  استفاده شد  اردو  این  از دقیقه دقیقه  و 
نقاط ضعف و قوت بازیکنان را  به طور کامل 
شناسایی کند.مر بی تراکتورسازی د ر رابطه 
با شروع دوباره تراکتورسازی د ر لیگ برتر 
در دیدار مقابل  نفت مسجدسلیمان، عنوان 
کر د: ما د ر این مد ت سخت تاش کردیم تا 
روند خوبی د ر نیم فصل دوم داشته با شیم. 
امیدوارم بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و از 
همان شروع لیگ، به فکر کسب سه امتیاز 
در هر مسابقه هستیم. می خواهیم شروع پر 
قدرتی داشته باشیم و در مسیرمان پرقدرت 
حرکت کنیم.     و ی د ر پایان، عنوان کرد: باید 
از  کنم                                                                                        و  استفاده  فرصت  این  از  دیگر  بار 

کنم.  تشکر  هوادارانمان  محبت 

 محمودی: از همه لحظات اردوی کیش 
استفاده کردیم
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مربی اسپانیایی نساجی وارد ایران شد
دستیار اسپانیایی مجید جالی یکشنبه شب وارد ایران شد.مجید جالی چند روزی است که به صورت رسمی 
تمرینات نساجی مازندران را به عهده گرفته است.او حمید مطهری و حسین ترابپور را به عنوان دستیاران خود انتخاب 
کرده است و یک مربی اسپانیایی هم به عنوان بدنساز به باشگاه معرفی کرده بود.در همین راستا شب گذشته په په 

مربی بدنساز نساجی وارد ایران شد و از امروز در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.

فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی جدید تیم بادران انتخاب شد. فرهاد کاظمی شب گذشته در اعتراض به برخی مشکات باشگاه استقال 
جنوب از سرمربیگری این تیم استعفا داد و این در حالی است که این تیم با کاظمی در نیم فصل اول صدرنشین لیگ دسته اول بود و شانس 
زیادی برای صعود به لیگ برتر داشت.کاظمی اما بعد از جدایی فرشید استحقاری از سرمربیگری بادران به عنوان سرمربی جدید این تیم 

انتخاب و دیروز به بازیکنان این تیم معرفی شد.

کاظمی 
 سرمربی 
بادران شد

به  با اشاره  سرمربی تیم فوتبال داماش گیان 
دیدار حساس مقابل سایپا گفت: خوشحال هستیم 
را  تمام تاش خود  و  داریم  فینال حضور  در دیدار 
برای استان گیان  نماینده خوبی  به کار می گیریم 
نشست  در  فراهانی  باشیم.سیامک  رقابت ها  این  در 
خبری پیش از دیدار دو تیم داماش گیان و سایپا 
شاگردان  مقابل  حساس  بازی  به  اشاره  با  تهران 
حذفی  جام  دیدارهای  در  داماش  کرد:  اظهار  دایی 
باقدرت  مرحله  هر  در  و  رفته  پیش  مرحله به مرحله 
به میدان رفتیم، در دیدار مقابل سایپا با تمام توان 
به میدان می رویم. فینال  به  پیروزی و صعود  برای 

وی با بیان اینکه داماش به عنوان تنها نماینده لیگ 
حذفی  جام  نیمه نهایی  در  دوم  دسته  و  اول  دسته 
حضور دارد خاطرنشان کرد: بسیار خرسندیم در این 
کار  به  را  خود  تاش  تمام  و  داریم  حضور  مرحله 
می گیریم نماینده خوبی برای استان گیان در این 
رقابت ها باشیم.سرمربی تیم فوتبال داماش گیان با 
حاصل  نیمه نهایی  مرحله  به  صعود  اینکه  به  اذعان 

اصلی داماش در  افزود: هدف  بازیکنان است  تاش 
فصل جاری صعود به رقابت های لیگ دسته اول بوده 
ولی در جام حذفی نمی خواهیم زنگ تفریح تیم های 
برای  داماش  اینکه  به  اشاره  با  باشیم.فراهانی  دیگر 
صعود به فینال می جنگد تصریح کرد: بازیکنان تمام 
تاش خود را برای ارائه یک بازی خوب و درخورشان 
و شخصیت مردم رشت و گیان به کار می گیرند.وی 
با بیان اینکه به عنوان دیدار تدارکاتی در مراحل اولیه 
به  هنگامی که  افزود:  می کردند  نگاه  حذفی  جام  به 
نهایی مقابل ماشین سازی رسیدیم  بازی یک چهارم 
هدفمان تغییر کرده و بحث مردم رشت به میان آمد، 
با تمام توان جنگیدیم و در حال حاضر هدفی جز 
صعود به فینال نداریم، هدف اولیه داماش صعود به 
لیگ دسته اول است ولی به خاطر مردم رشت، نبرد 
می دانیم. خود  وظیفه  را  سایپا  مقابل  توان  تمام  با 

سرمربی داماش با تأکید برجذب سه بازیکن در فصل 
و  علیزاده  سیامک  گفت:  زمستانی  انتقاات  و  نقل 
میثم فرزانه در خط دفاع و حمله جذب داماش شدند 

و امیر تیزرو به دلیل مشکات شخصی از جمعمان 
جدا شد، باقر پسند دیگر بازیکنی است که به صورت 
شد.فراهانی  ملحق  پاکدشت  سرخ پوشان  به  قرضی 
فصل  ابتدای  از  خدابنده لو  مجید  اینکه  به  اشاره  با 
محمد  سایپا  مقابل  دیدار  در  گفت:  بوده  مصدوم 
به  را  پور  اکبری  حامدی  و  طالبی  محمد  رستمی، 
بازیکن ها  این  نداریم،  اختیار  در  مصدومیت  دلیل 
بعد از بازی مقابل سایپا مشکلی برای بازی نخواهند 
داشت.وی با بیان اینکه بازیکنان ازنظر روحی روانی 
مشکلی برای دیدار مقابل سایپا ندارند تصریح کرد: 
بوده  به گونه ای  سایپا  با  بازی  از  پیش  تمریناتمان 
باایی  آمادگی  به  روانی  روحی  ازنظر  بازیکنان  که 
رسیده اند، سایپا در لیگ برتر حضورداشته و نماینده 
تیم  است.سرمربی  آسیا  باشگاه های  جام  در  ایران 
می خواهیم  اینکه  بیان  با  گیان  داماش  فوتبال 
در  داماش  گفت:  باشیم  ایران  فوتبال  برفوردسیتی 
ازنظر  و  دارد  حضور  ایران  فوتبال  دوم  دسته  لیگ 
لیگ دو رده پایین تر از سایپا هستیم ولی به خاطر 

و  جنگیده  سایپا  مقابل  توان  تمام  با  هوادارانمان 
بیاییم. بیرون  زمین  از  سربلندی  با  می خواهیم 

نبودند  داماش  هواداران  اگر  اینکه  بیان  با  فراهانی 
این تیم وجود نداشت تصریح کرد: هواداران داماش 
این تیم را زنده نگاه داشتند، تمام قدرت داماش به 
هواداران پرشور این تیم بوده و از حضور هوادارانمان 
احساس غرور می کنیم، داماش به هر شهری که سفر 
تنهایی  بوده و هرگز احساس  دارای هوادار  می کند 
تیم  داماش  اینکه  به  اذعان  با  نکردیم.وی  لیگ  در 
باریشه و با هویتی است افزود: قدرتمان به هویتمان 
قوی تر  تیم ها  از  بسیاری  از  دلیل  همین  به  و  بوده 
هستیم، فوتبال غیرقابل پیش بینی بوده و می خواهیم 
شگفتی ساز جام حذفی شویم، مردم رشت در آینده 
به این تیم افتخار خواهند کرد.سرمربی تیم فوتبال 
برابر سایپا  داماش در  رویکرد  اینکه  بیان  با  داماش 
بازی  سایپا  مقابل  به هیچ وجه  گفت:  نکرده  تغییر 
اتوبوسی در دستور کارمان قرار نداشته و یک بازی 

می دهیم. ارائه  هجومی 

مرحله نیمه نهایی جام حذفی
داماش گیانیان- سایپا

شگفتی ساز مقابل تیم دایی!
در  حذفی  جام  نیمه نهایی  مرحله  مسابقه  اولین  سه شنبه  روز 
شهر رشت بین دو تیم داماش گیانیان و سایپا ساعت ۱۶ برگزار 
ساعت  سه شنبه  روز  حذفی  جام  نیمه نهایی  مسابقه  می شود.اولین 
داماش  می شود.  برگزار  گیانیان  داماش  و  سایپا  تیم  دو  بین   ۱۶
گیانیان تنها تیم دسته  دومی است که به این مرحله صعود کرده 
با  قبلی  دیدارهای  در  مسابقه  این  از  پیش  گیانیان  داماش  است. 
وجود بازی در خارج از خانه پیروز شده است به همین دلیل در این 
مسابقه میزبان سایپا شد داماشی ها اگر بتوانند تیم سایپا را شکست 
بدهند شگفتی سازی خود را تکمیل کرده اند و در یک قدمی قهرمانی 
اولی  دسته  تیم  نیز  گذشته  فصل  می گیرند!  قرار  کشور  حذفی  جام 
خونه به خونه فینالیست شده بود که مقابل استقال شکست خورد. 
البته داماشی ها زیرساخت ها و امکانات یک باشگاه حرفه ای استاندارد 
قهرمانان  لیگ  در  بتوانند  قهرمانی  در صورت  است  بعید  و  ندارند  را 
آسیای فصل بعد شرکت کنند! با این حال تاش بازیکنان و کادرفنی 
این تیم ستودنی است. سایپا هم که در لیگ برتر حال و روز خوشی 
ندارد و در رده هشتم جدول قرار گرفته است با این حال نارنجی پوشان 
امیدوارند که در جام حذفی جبران مافات کنند و با فینالیست شدن 
خود را در یک قدمی افتخاری بزرگ قرار بدهند. هرچند باشگاه سایپا 
نیز این روزها مثل تمامی باشگاه های دیگر دچار مشکات مالی است 
و بسیاری از بازیکنان این تیم بخصوص بازیکنان قدیمی از پرداخت 
نشدن مطالبات شان گایه دارند. سایپا در این مسابقه مهدی ترابی را 
هم نخواهد داشت او در نیم فصل راهی پرسپولیس شد ضمن اینکه 
اکنون ترابی با تیم ملی در امارات به سر می برد.علی دایی سعی کرده 
تیمش را با شرایط نامساعد اقتصادی هماهنگ کند و به همین دلیل  
قید جذب بازیکن خارجی و  برگزاری اردوی خارجی را زد. حاا سایپا 
باید به مصاف تیم دسته  دومی برود که هیچ چیز برای از دست دادن 
ندارد. داماشی ها اگر بازنده شوند مقابل حریف لیگ برتری باخته اند اما 
اگر پیروز شوند شگفتی سازی خود را تکمیل کرده اند! این مسابقه قرار 
بود دیروز) دوشنبه( برگزار شود که به دلیل همزمانی با بازی ایران و 
ژاپن به روز سه شنبه موکول شد. سایپا اولین تیم باشگاهی است که 
مسابقاتش را در نیم فصل دوم باشگاهی با این دیدار آغاز  می کند و 
بعد از این دیدار نارنجی پوشان خود را برای رقابتی بزرگتر و مهم تر در 
پلی آف آسیا اماده می کنند و با شرایط بهتری به مصاف حریف آسیایی 

خود خواهند رفت.
علی دایی به نشست خبری نرسید

در  تأخیر  دلیل  به  دلیل  به  تهران  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی 
ورود به رشت در نشست خبری پیش از دیدار دو تیم داماش گیان 
و سایپا تهران شرکت نمی کند. علی دایی به دلیل تأخیر در ورود 
دیدار  از  پیش  خبری  نشست  در  رشت  شهر  به  سایپا  تیم  کاروان 
تیم  نمی کند.کاروان  شرکت  تهران  سایپا  و  گیان  داماش  تیم  دو 
از صرف  اتوبوس پس  با  قرار است ظهر دیروز  تهران  فوتبال سایپا 
نهار از تهران به رشت سفر کند.شاگردان علی دایی برای رسیدن به 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی در گام نخست سردار بوکان را شکست 
داده، در مرحله یک هشتم نهایی از سد استقال تهران گذشتند و 
در مرحله یک چهارم نهایی صنعت نفت را در آبادان شکست دادند. 
دیدار دو تیم داماش گیان و سایپا تهران از مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه نهم بهمن ماه در ورزشگاه سردار 
تیم  دو  می شود.دیدار  برگزار  صفایی  علی  قضاوت  به  رشت  جنگل 
پیش ازاین قرار بود روز دوشنبه هشتم بهمن ماه آغاز شود که به دلیل 
نیمه نهایی  مرحله  در  کشورمان  ملی  تیم  دیدار  برگزاری  با  تداخل 
جام ملت های آسیا و به احترام فوتبال دوستان با یک روز تأخیر روز 

برگزار می شود. سه شنبه 
جراحی مهاجم ذوب آهن ۲ ماه پس از مصدومیتش

رحیم زهیوی، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تحت عمل 
تیم فوتبال ذوب آهن در  قرار گرفت.رحیم زهیوی، مهاجم  جراحی 
تاریخ 7 آذر ماه و در بازی برابر فواد خوزستان که در اهواز برگزار 
سرانجام  ماه  دو  از  بعد  بازیکن  دید.این  آسیب  زانو  ناحیه  از  شد، 
امروز مورد عمل جراحی قرار گرفت. رباط صلیبی و داخلی زانوی 
مصدوم زهیوی جراحی شده است و او در شهریور یا مهرماه سال 98 
می تواند به میادین فوتبال بازگردد.با این مصدومیت نام زهیوی هم 

از فهرست ذوب آهن برای نیم فصل دوم خارج شد...
مومنی:پولی نیامده که بدهی ها را پرداخت کنیم

کمک هایی  بود  قرار  گفت:  گیان  فوتبال  هیئت  رئیس  نایب 
به سپیدرود شود، ولی تاکنون کمکی نشده که ما بتوانیم بدهی ها 
به سپیدرود رفت مقرر  پرداخت کنیم.  در زمانی که علی کریمی 
شد هیئت فوتبال و اداره کل ورزش گیان ۲ میلیارد از ۶ میلیارد 
تومان بدهی این باشگاه را پرداخت کنند و کریمی هم با این شرط 
هنوز  میلیارد   ۲ این  زیادی  مدت  گذشت  با  ولی  خرید  را  باشگاه 
پرداخت نشده است.میرشهاب مومنی در این مورد اظهارداشت: هنوز 
کمکی دریافت نکردیم که بخواهیم بدهی را پرداخت کنیم. قرار بود 
اان خبری  تا  ولی  بپردازیم  را  بدهی ها  که  ما شود  به  کمک هایی 
نبوده است.وی در پاسخ به این سوال که بدهی مربوطه مشکلی در 
نقل وانتقاات سپیدرود ایجاد می کند یا خیر گفت: فعا که پنجره 
نقل وانتقاات برای سپیدرود باز است. کریمی مبلغ قابل توجهی را 
پرداخت کرده و امیدوارم با کمک هایی که به این باشگاه می شود ما 
هم باقی را پرداخت کنیم.مالک سابق باشگاه سپیدرود در مورد ثبت 
قرارداد های بازیکنان جدید این تیم هم خاطرنشان کرد: فعا ما چیزی 
نیست.  ما  قراردادهای  برای مشکل ثبت  این دلیلی  نکردیم ولی  ثبت 
سپیدرود کمترین بدهی  را در بین تیم های لیگ برتری دارد. فدراسیون 
هم وقتی می بیند گروه و اشخاصی برای تیمی تاش می کنند، حمایت 
بااخره  ببند.  رو  از  را  شمشیر  فدراسیون  که  نیست  اینطور  می کند. 
موضوع را رصد می کنند و تاش ها را می بینند. امیدوارم سپیدرود بتواند 

بازیکنان خود را جذب کند و در لیگ برتر بماند
مهری: فکر کنم علوان زاده به ماشین برمی گردد

میکنم  فکر  می گوید  سازی  ماشین  تیم  جوان  مهاجم  مهری  سعید 
علوان زاده به زودی به تیم ماشین سازی برمی گردد. سعید مهری مهاجم 
جوان تیم ماشین سازی در گفتگو با ورزش سه درباره شرایط این تیم گفت: 
وضعیت بدنی ما بسیار خوب است و از لحاظ فنی هم رشد کرده ایم. من 
امیدوارم در نیم فصل دوم بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. من خودم 
هم تاش زیادی کردم و شرایط خوبی دارم.مهری درباره بازی با پرسپولیس 
هم اظهار داشت: ما در بازی با پرسپولیس هم فرصت برد داشتیم اما این 
به  و  بودند  بدنسازی سنگین خارج شده  از  تیم  دو  البته هر  نیفتاد.  اتفاق 
همین دلیل کیفیت بازی باا نبود. به هر حال بازی تدارکاتی بسیار خوب 
است و خوشحالم از این که این بازی را انجام دادیم.وی افزود: نمی دانم چه 
طلسمی شده که نمی توانیم پرسپولیس را ببریم. البته همین نیم فصل اول 
نیم فصل دوم  به هر حال در  اما  را داشتیم  تیم  این  برابر  برد  هم فرصت 
صددرصد تمام توان خودمان را می گذاریم تا این طلسم را بشکنیم.سعید 
مهری درباره اخراج علوان زاده هم گفت: علوان زاده بازیکن خوبی است. ما 
بعد از تمرین به خانه آمدیم و در سایت ها خواندیم که چنین اتفاقی افتاده 
اما من فکر میکنم او به تیم برمیگردد. مهاجری هم از عملکردش راضی 

بود و در هر سه بازی فیکس به زمین فرستاد.

از سوی مالکان باشگاه
بخشی از قرارداد بازیکنان نساجی پرداخت شد

باشگاه  مالکان  سوی  از  نساجی  بازیکنان  قرارداد  از  بخشی 
مازندران  نساجی  باشگاه  مالکان  سوی  از  دیروز  شد.صبح  پرداخت 
بخشی از قرارداد بازیکنان این تیم با صدور چک پرداخت شد و تا 
آخر هفته جاری، موعد چک ها برای وصول فرا خواهد رسید.محمد 
عباس زاده کاپیتان تیم نساجی بعد از دریافت چک ها به نمایندگی 
از بازیکنان از مالکان و مدیران باشگاه تشکر و قدردانی کرد. باشگاه 
مالکیت »فرهاد صنیعی فر و رضا  با  به صورت خصوصی  نساجی که 
حدادیان« اداره می شود، با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط سخت 
تیم داری، بیشترین پرداختی را نسبت به بسیاری از تیم های دولتی 

و صنعتی لیگ برتر داشته است.
درآمد فروش دلفی صرف طلب ساکونی 

می شود؟
درآمدی  خود  مهاجم  ترانسفر  با  خوزستان  استقال  باشگاه 
را  خود  اسبق  بازیکن  طلب  آن  وسیله  به  می تواند  که  کرد  کسب 
پرداخت کند.یونس دلفی که با پیشنهاد باشگاه شارلروا بلژیک رو به 
رو شد دیروز به این کشور سفر کرد تا در تست پزشکی این باشگاه 
شرکت کند.باشگاه استقال خوزستان در حدود ۱۱0 هزار دار برای 
با باشگاه شارلروا توافق کرده و در صورت  صدور رضایت نامه دلفی 
می کند. رادریافت  رضایت نامه  صدور  پول  قرارداد  این  شدن  نهایی 

با توجه به طلب باشگاه استقال خوزستان به ساکونی که منجر به 
از فروش دلفی می تواند  این تیم شد پول حاصل  از  امتیاز  کسر ۶ 
از  برای مدتی  باشگاه  این  تا  بازیکن خارجی شود  این  صرف طلب 

بماند. دور  بعدی  تهدیدات 
ماشین سازی نیم قرن قدمت دارد

نصیرزاده: هیچ اقدامی در خصوص 
بازگشت علوان زاده انجام نداده ایم

به  ادینهو  مورد  در  گفت:  ماشین سازی  باشگاه  مدیرعامل 
بازگشت  بحث  مورد  در  نصیرزاده  نرسیده ایم.هوشنگ  جمع بندی 
باشگاه  در  او  گفت:  ماشین سازی  باشگاه  به  علوان زاده  احسان 
نیست و صحبتی هم در این مورد نشده است، باید بداند رفتارهای 
تابع  او به هر صورت  بازگشت  باید کنار گذاشته شود،  غیرحرفه ای 
شرایطی است که ممکن است در آینده معلوم شود. هیچ اقدامی در 
خصوص بازگشت او انجام نداده ایم، خودش باید رفتارش را اصاح 
کند، اقدام ما اخراج علوان زاده بود.نصیرزاده در ادامه گفت: منطقه 
ساله   ۵0 باشگاهی  ماشین سازی  دارد،  بزرگی  تیم های  آذربایجان 
است و نیم قرن قدمت دارد، وقتی بازیکنی به اینجا می آید حق ندارد 
رفتار غیر حرفه ای داشته باشند. او باید تعلق خاطرش را قطع کند و 
این رفتار را اصاح کند.مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در خصوص 
بازیکنان خارجی گفت: بازیکن خارجی مبالغ باا می خواهد  جذب 
و ما در این مورد هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم ضمن اینکه ادینهو 
خروج  مشکل  با  بیاید  ایران  به  اگر  و  دارد  مالیاتی  سنگین  بدهی 
باشگاه  گردن  به  بدهی  این  پرداخت  نمی خواهیم  می شود.  مواجه 

نرسیده ایم. به جمع بندی  او هنوز  مورد  در  بیفتد، 
استارت تمرینات ذوب آهن از چهارشنبه

مقابل  دوستانه  دیدار  از  پس  آهن  ذوب  فوتبال  تیم   تمرینات 
هفته  آهن  سه شنبه  می شود.ذوب  آغاز  روز چهارشنبه  پیکان ،  از 
این  برود. به  نساجی  مصاف  به  دوم  فصل  نیم  شروع  در  باید  آینده 
منظور ذوب آهن تمریناتش را پس از ریکاوری و استراحت از روز 
چهارشنبه آغاز می کند.  گفتنی است ذوب آهن روز شانزدهم بهمن 
ماه به مصاف نساجی خواهد رفت و اولین دیدار آسیایی خود را نیز 
در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه بیست و سوم 
بهمن ماه برگزار خواهد کرد.این دیدار با برنده مصاف الوحدات اردن 

و الکویت کویت انجام خواهد شد.
آذری و ذوب آهن برترین های مدیریت 

ورزشی سال کشور
مدیرعامل  و  آهن  باشگاه ذوب  ورزشی  مدیریت  علمی  انجمن 
این باشگاه را به عنوان برترین های مدیریت سال انتخاب کرده است. 
انجمن علمی مدیریت ورزشی که ظاهرا زیر مجموعه وزارت علوم 
آهن  ذوب  باشگاه  به  نامه ای  ارسال  با  است  فناوری  و  تحقیقات  و 
اعام کرده که این باشگاه به عنوان باشگاه منتخب و سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه به عنوان چهره سال مدیریت ورزش انتخاب شده 
است. قرار است تندیس ملی مدیریت ورزش کشور در روز سه شنبه 
آینده ۱۶ بهمن 97 در تاار همایش های دانشگاه تهران  به آذری 

اهدا شود.
عباس الیاسی: انتخاب مدیرعامل جدید 

تراکتورسازی نهایی شده است
عباس الیاسی، رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز اعام 
کرد مدیرعامل جدید این باشگاه به زودی معرفی خواهد شد.عباس الیاسی 
درباره آخرین وضعیت انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز 
اظهار داشت: کار انتخاب مدیرعامل نهایی شده و در حال انجام کارهای 
ثبتی آن هستیم. مدیرعامل جدید بومی است و فکر می کنم ظرف چند 
روز آینده مراسم معارفه رسمی او برگزار شود.وی در مورد آخرین وضعیت 
لی هری اروین عنوان کرد: نامه نگاری ها درباره این بازیکن انجام شده و تا 
اان به او فرصت داده ایم تا به تیم بازگردد. اروین بازیکن ماست و جای 
دیگری نمی تواند برود و همانطور که گفتم در حال رسیدگی به پرونده این 
بازیکن هستیم.رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه تراکتورسازی در 
خصوص جذب مهاجم جدید تصریح کرد: اردوی تیم ما به تازگی در کیش 
انجام می دهیم. در مورد جذب  را  کارمان  آرامش  و در  پایان رسیده  به 
مهاجم هم فعًا اقدامی انجام نشده و هر زمان کارمان نهایی شد، اعام 
گادوین  با  تراکتورسازی  باشگاه  مذاکره  مورد  در  خواهیم کرد.»شایعاتی 
منشا مطرح شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟« الیاسی در واکنش 

به این پرسش گفت: خیر، اصًا صحت ندارد.
اعام داوران هفته دوم پلی آف لیگ برتر فوتسال

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم پلی آف 
لیگ برتر فوتسال از سوی کمیته داوران اعام شد.اسامی داوران به 

شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۱ بهمن – ساعت ۱۶

مقاومت البرز – گیتی پسند
حمیدرضا قدسی راغب – احسان سبزواری – محمد داودپور 

– یوسف افضلی
شهروند ساری – مس سونگون

علیرضا عبدالغنی – فرزین صالح – وحید سلیمانی – محمدرضا 
ذاکری

سوهان قم – فرش آرا
محمدعلی   – حاتمی  علی   – بیاتی  محمد   – امیری  حسین 

حی سیا
سن ایچ – ملی حفاری

علی   – زاده  حجی  علی   – اکبری  مجید   – نصیرلو  محمود 
مرادیان

هوشنگ نصیرزاده: علوان زاده باید رفتارش را اصاح کند
هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز تأکید کرد که احسان علوان زاده، بازیکن جدید این تیم باید رفتارش را اصاح کند.هوشنگ نصیرزاده در مورد اینکه باشگاه ماشین سازی احسان علوان زاده را 
از تیم کنار گذاشته است، گفت: وقتی بازیکنی به یک تیم جدید می آید دیگر نباید به تیم قبلی اش تعلق خاطر داشته باشد یا با پیراهن تیم قبلی خود عکس بگیرد. مشکل به همین جا ختم نمی شود و در مورد برخی 
بازیکنان که از تیم های تهرانی جدا شدند، شایعات و شائبه هایی ایجاد می شود که مشکل ساز  است. بازیکنان باید بعد از تغییر تیم هم رفتاری حرفه ای داشته باشند. مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز در ادامه افزود: 
در تبریز پرهوادارترین مسابقات برگزار می شود که در یک سمت نام تراکتورسازی مطرح است و در سمت دیگر نام ماشین سازی که ۵0 سال قدمت دارد. ماشین سازی مثل رئال مادرید یک باشگاه ریشه دار و قدیمی است 
و بازیکنان هم باید به پوشیدن پیراهن این تیم افتخار کنند. این درست نیست که  فقط جسم بازیکن در تیم جدید باشد، ولی روح و تمرکزش در تیم قدیمی خود. حتی اگر علوان زاده به ماشین سازی هم برنگردد، وی 
یاد خواهد گرفت که چگونه مثل یک فوتبالیست حرفه ای رفتار کند.وی همچنین تصریح کرد: در مورد رفتارهای بازیکنان  و مسائل دیگر، ما به هیچ عنوان نمی توانیم خواسته هواداران را نادیده بگیریم، چون به حمایت 
آنها نیاز داریم. تا ۱0 سال پیش می گفتند هوش یعنی سرعت درک مفاهیم، ولی اان سازمان بهداشت جهانی می گوید که هوش یعنی توانایی جذب شدن در محیط. وقتی بازیکنی اینجا می آید بافاصله باید خودش را 
با شرایط بازی در آذربایجان وفق دهد.نصیرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا علوان زاده به تیم ماشین سازی بازخواهد گشت یا خیر، اظهار داشت: این بازیکن باید رفتارش را اصاح کند و برخوردی حرفه ای داشته باشد. 

ما با پدر محترم علوان زاده هم صحبت کردیم و مشکل خاصی هم نداریم، ولی علوان زاده باید رفتارش را اصاح کند.

سیامک فراهانی:تاش می کنیم نماینده خوبی برای گیان باشیم

روزه   ۱0 اردوی  درباره  تارتار  مهدی 
اردوی  کرد:  عنوان  کیش  جزیره  در  تیمش 
خیلی خوبی را در جزیره کیش برگزار کردیم. 
جا دارد از آقای رضاییان مدیرعامل برای انجام 
همچنین  کنم.  تشکر  اردو  به  مربوط  امور 
باشگاه  مدیراجرایی  چراغی  ایوب  آقای  از 
خیلی  اردو  این  جریان  در  که  ممنونم  هم 
کمبودی  هیچ  نداد  اجازه  و  کشید  زحمت 
داشته باشیم.ما 3 بازی تدارکاتی در این اردو 
خیلی  نیز  تراکتورسازی  با  دیدار  که  داشتیم 
کمک  مان  سازی  آماده  روند  به  و  بود  خوب 
جنوبی  پارس  انتقاات  و  نقل  درباره  کرد.وی 
تیم ها  اکثر  مثل  نیز  ما  کرد:  خاطرنشان  جم 
در نقل و انتقاات نیم فصل به خواسته هایمان 

نرسیدیم. با توجه به اینکه همه باشگاه ها مبلغ 
پرداختی هایشان را به جایی رساندند که هیچ 
بازیکنی نتواند جدا بشود، باشگاه ها نفرات خود 
را حفظ کردند و بازیکن آزادی وجود نداشت. 
با این حال بازیکنانی را به خدمت گرفتیم که 
تجربه داشته باشند. همچنین یکی، دو بازیکن 
امیدواریم  که  کردیم  جذب  نیز  را  بوشهری 
پارس  کنند.سرمربی  کمک  تیم  به  بتوانند 
جنوبی جم با اشاره به میدان دادن به بازیکنان 
داشت:  اظهار  کیش  اردوی  جریان  در  جوان 
از  یکی  و  داریم  خوبی  خیلی  های  جوان  ما 
جذب  دنبال  هم  خیلی  شد  باعث  که  دایلی 
مثل  بازیکنانی  بود.  امر  همین  نرویم،  بازیکن 
نیما انتظاری، مجید علیاری، رضا ثابت ایمانی، 

امیرحسین  آهنی،  سعید  حاجی وند،  سینا 
یحیی زاده، متین کریم زاده و... که فکر می کنم 
آینده  در  و  می کنند  تضمین  را  باشگاه  آینده 
از آنها بیشتر خواهید شنید.وی پیش بینی اش 
اینطور  را  دوم  فصل  نیم  در  جنوبی  پارس  از 
بیان کرد: در نیم فصل دوم بازی های سخت تر 
کسب  برای  زیادی  تیم های  امسال  می شود. 
تاش  آسیایی  سهمیه  و  قهرمانی  عنوان 
می کنند. برخی تیم ها نیز برای سقوط نکردن 
تجربه  ما  می شود.  سخت تر  کار  و  می جنگند 
ازم را برای بازی کردن در شرایط سخت لیگ 
برتر به دست آورده ایم. امیدوارم در نیم فصل 
دوم بازهم باتجربه تر عمل کنیم و نتایج خوبی 

بگیریم.

تارتار: امیدوارم نیم فصل دوم باتجربه تر عمل کنیم

به  حواشی  به  واکنش  در  نشان  دست  نادر 
وجود آمده حول محور باشگاه مس کرمان و داشتن 
دست  آورد.نادر  زبان  به  را  جالبی  سخنان  جادوگر 
به  واکنش  در  کرمان  مس  تیم  سرمربی  نشان 
حواشی به وجود آمده در خصوص وجود جادوگر در 
تیمش و ارتباط او با دروازه بان تیم گفت: این اولین 
بار نیست که اینطور گفته می شود، دفعه پیش هم 
همین صحبت ها بود و کمیته اخاق این بازیکن را 
در نیم فصل اول خواست. هم خودش و هم پدرش 
به کمیته اخاق رفتند ولی کسی راه به جایی نبرد 
و در نهایت هیچ کدام از صحبت ها به نتیجه نرسید.

سجاد گرایلی بازیکن امید تیم مس کرمان است و 
که  شرایطی  و  است  خوبی  بان  دروازه   ۱93 قد  با 
ایران  امیدهای  گلر یک  تواند  نظرم می  به  دارد  او 
و  کند  می  بازی  ما  امیدهای  تیم  در  او  باشد.  نیز 
هر زمان که ازم باشد و آنها به او احتیاج نداشته 
روی  سوم  گلر  عنوان  به  بزرگساان  تیم  در  باشند 
نیمکت ما می نشیند. طبیعتا وقتی گلر اول و دوم 
ما  شوند  می  محرومیت  یا  دیدگی  آسیب  دچار  ما 
باید از دروازه بان سوم بهره ببریم. فقط هم گرایلی 
نیست که بازیکن امیدهای ماست. ما از رضا نفتی 
هم روی نیمکت استفاده می کنیم. این چیز خاصی 
نیست و هر تیم طبق قانون می تواند 3 بازیکن امید 
اان  مثل  باشد.  داشته  نیمکت ذخیره هایش  روی 
که ما مهدی اسامی را به دلیل مصدومیت و عدم 

آمادگی برای دیدار بعدی نداریم می تواند به جای 
این گلر درون دروازه قرار بگیرد.دست نشان تمامی 
شایعات را در جهت تخریب خودش دانست و گفت: 
به هر حال، از تمام این موضوعاتی که شرح داده شد 
مربوط  کادرفنی  به  بازیکن  این  نیازمندی  بگذریم 
است و متاسفانه خیلی ها از این موضوع سواستفاده 
بر  بعد هم گفتند پدرش جادوگر است،  می کنند. 
و  دارد  ربطی  چه  کرمان  مس  به  باشد  که  فرض 
بازیکن روی  این  اگر هم مربوط باشد چطور وقتی 
به  را  نتیجه  ما  نشیند  می  ما  های  ذخیره  نیمکت 
حریفان واگذار می کنیم یا پیروز میدان نمی شویم؟ 
جز تخریب کردن من، این جوان و مس کرمان آیا 
هدف دیگری دارند؟ اگر پدر ایشان جادوگر است و 
ما از ایشان استفاده می کنیم پس چرا تمام بازی ها 
را نمی بریم و صدرجدول قرار نداریم؟ چرا سیرجان 
9 امتیاز وسرخپوشان 3 امتیاز بیشتر از ما دارند و 
جلوتر از ما هستند، پس یعنی این ها هم جادوگر 
و مضحکی  دار  خنده  های  این حرف  دیگر؟  دارند 
فوتبالیست  این جوان  آورند.  می  زبان  به  که  است 
خوب و آینده داری است و مطمئنا آینده همه چیز 
را به دیگران ثابت خواهد کرد. این را من فقط نمی 
گویم بلکه مربی دروازه بان های و مربی تیم امید 
می گوید و بروید و از سرپرست تیم ملی امید در 
حرف  با  نباید  ما  کنید.  سوال  عملکردش  خصوص 
مان  فنی  تفکرات  از  باید  و  کنیم  کار  آن  و  این 

خوبی  گلر  فنی  نظر  از  جوان  این  و  کنیم  استفاده 
است و ان شااه بتوانیم از او درون دروازه استفاده 
کنیم.وی در ادامه تاکید داشت: ضمنا جواز حضور یا 
عدم حضور این گلر را چه کسی باید بدهد؛ کمیته 
آنها  این است؟  از  لیگ؛ مگر غیر  اخاق و سازمان 
اجازه دادند چون این بازیکن هیچ مشکلی نداشته 
است که  آن  دلیل  به  ها  این حرف  نظرم  به  است. 
خیلی ها نمی توانند موفقیت من و تیمم را ببینند 
و خواستند تمرکز ما را برهم بزنند.  آخرین تاکیدم 
که  است  این  شایعات  این  به  دادن  پایان  برای 
این  از  که  زمانی  ما  ببینید  و  کنید  تحقیق  بروید، 
امتیاز  کردیم  نمی  استفاده  نیمکت  روی  بازیکن 
گرفتیم یا وقتی که حضور داشته است. ما هر زمان 
کردیم.  آوری  جمع  را  امتیازات  بیشترین  نبوده  او 
پس داستان جادوگری کجای این نتیجه گیری جا 
دارد؟سرمربی مس تمامی این سخنان را برای ایجاد 
حاشیه حول محور باشگاه مس دانست و گفت: قطعا 
قطار در حال حرکت را سنگ می زنند. ما چون در 
جریان موفقیت قرار داریم دوست ندارند که ما موفق 
باشیم و خیلی ها عاقمند نیستند که یک بار دیگر 
من یک تیم دیگر را لیگ برتری کنم. ما از ابتدای 
فصل با این روند آشنا هستیم و خیلی برایمان جای 
تعجب ندارد. جالب است این موضوع شبیه داستان 
آن دزدی است که دزدی می کند و فریاد می زند 
آی دزد آی دزد! این حاشیه ها را کسانی ایجاد می 

کند که می خواهند اتهام از سرشان برداشته شود 
چیزی  هیچ  به  ما  نکنند.  توجهی  آنها  به  کسی  و 
توجه نمی کنیم و فقط با امید به خدا به تاش می 
پردازیم تا به مدد خدا به هدفمان برسیم.مس این 
دارد. دست  البرز  ریحان  گل  با  بازی سختی  هفته 
تیم  ریحان  گل  گفت:  نیز  دیدار  این  درباره  نشان 
خوبی  امتیازات  برگشت  دور  و  دارد  خوبی  خیلی 
کسب کرده، مربی خوبی روی نیمکت این تیم می 
های  هفته  طی  در  که  نتایجی  به  توجه  با  نشیند. 
برد  دنبال  به  بازی  این  برای  گذشته کسب کردیم 

هستیم.

می گویند جادوگر دارم تا من را تخریب کنند!
دست نشان: اگر این است چرا صدر جدول نیستیم؟

سرمربی سابق تیم فوتسال کولخی گرجستان 
لیگ  سطح  بردن  باا  در  پلی آف  مرحله  گفت: 
تاثیر بسزایی خواهد داشت و انگیزه حضور در این 
مرحله را برای قهرمانی همه ی تیم ها در سالهای 
مورد  در  خبیری  محسن  کرد.  خواهد  زیاد  بعد 
برگزاری مرحله اول پلی آف  لیگ برتر فوتسال 
که برای اولین بار است در ایران برگزار می شود 
گفت: لیگ ایران یکی از لیگهای خوب و پویای 
که  است  اول  بار  برای  امسال  آسیاست.  فوتسال 
مرحله پلی آف درحال برگزاری است و این مرحله 
باعث شده لیگ تا آخر فصل پرانرژی و با انگیزه 
توسط تیم ها برگزار شود و بحث های حاشیه ای 
که   میانه جدول  تیم های  بین  فصل  آخر  در  که 
به  اقتصادی  شرایط  یا  انگیزه  عدم  دلیل  به  یا 
بین  از  از لیگ می  رفتند  انصراف  یا  تبانی  سمت 
رفته است و امسال این مرحله  یکی ازنقاط قوت 
لیگ شده است.وی در ادامه گفت: فوتسال ایران 
ایران  ملی  تیم  است  زیادی  پتانسیل های  دارای 
سوم جهان است و در حال حاضر هم در رنکینگ 
دنیا جزو تیم های پنجم وششم قرار دارد و باید 
دنیا  فوتسال  روز  استانداردهای  با  را  خودمان 
گرجستان  کولخی  سابق  کنیم.سرمربی  نزدیک 
گفت: قطعا تیم هایی که برای قهرمانی در ابتدای 
نفرات،نوع  تعداد  گرفتن  در  شده اند  بسته  فصل 

و  پلن ها  آماده سازی پبش فصل و حین فصل 
برنامه ریزی های خود را آماده کرده اند تا شاید 
که  است  شوند.درست  لیگ  قهرمان  بتوانند 
فاصله امتیاز تیم های اول و دوم با سایر تیم های 
جدول در مرحله پلی آف لیگ امسال بااست اما 
چه  قهرمان  گفت  نمی توان  مرحله  این  پایان  تا 
مرحله  آینده  سالهای  افزود:در  وی  است.  تیمی 
بسزایی  تاثیر  لیگ  سطح  بردن  پلی آف،درباا 
مرحله  این  در  انگیزه حضور   و  گذاشت  خواهد 
برای همه ی تیمها برای قهرمانی یکسان خواهد 
بود.باشگاهها باکسب تجربه ای که امسال در این 
مرحله بدست آوردند قطعاً می توانند سطح  لیگ 
کنند.  بهتر  بعد  سالهای  برای  را  خود  وبازیکنان 
یکی دیگر از دائلی که امسال سطح لیگ نسبت 
جوان  بازیکنان  بود حضور  بهتر  قبل  سالهای  به 
هفته  برگزاری  مورد   در  بود.خبیری  تیمها   در 
اول مرحله پلی اف گفت: در مرحله پلی آف هیچ 
تضمینی برای قهرمانی تیمی های اول دوم یاسوم 
جدول نیست و هر هشت تیمی که به این مرحله 
امر  وهمین  دارند  قهرمانی  شانس  کردند  صعود 
باعث شده که بازیهای هفته اول زیبا پرگل باشد 
یک  باید  بازی  هر  مرحله  این  در  حتما  که  چرا 
برنده داشته باشد و تفاضل گل  هم در این مرحله 

نیست. مهم  اصا 

همه تیم ها شانس قهرمانی دارند 
 خبیری: پلی آف انگیزه تیم ها را برای قهرمانی لیگ

 زیاد می کند
باشگاه  مالی  فوتبال سایپا گفت: شرایط  تیم  مدافع 
دفاع  و  اعتبار خودمان  خاطر  به  اما  است  افتضاح  سایپا 
از نام دایی با تمام توان به میدان می ر ویم.امید خالدی 
است  تیم خوب  تیم گفت: شرایط  این  مورد شرایط  در 
همه  و  هستند  تمرین  حال  در  بازیکنان  فنی  نظر  از  و 
بازیکنان در سامت به سر می برند. اما از نظر مالی شرایط 
جوره  همه  دایی  علی  حال  این  با  است.  افتضاح  باشگاه 
ما جبران کرده و سعی کرده هم  برای  را  و کسرها  کم 
مالی و هم  نظر  از  را مورد حمایت خود و هم  بازیکنان 
ذکرشان  و  فکر  بازیکنان  تا  بدهد  قرار  مسائل  سایر  از 
برای  باید هم  ما هم  دلیل  به همین  باشد.  فوتبال  فقط 
دفاع از اعتبار خودمان و هم دفاع از نام با تمام توان به 
میدان برویم.وی افزود:  از دو سال پیش از باشگاه طلب 
داریم. چک هایی که باشگاه به ما داده نقد نشده است. هم 
بازیکنان قدیم و هم جدید از این شرایط گایه دارند اما 
با تمام توان حاضر می شویم و می خواهیم  ما در میدان 
فوتبال  تیم  شویم.مدافع  پیروز  گیانیان  داماش  مقابل 
سایپا در مورد اینکه باشگاهی مثل سایپا چطور به مشکل 
ما  است  ماه  چند  نمی دانم.  شده، گفت: واقعا  دچار  مالی 

مدیرعامل را ندیده ایم. البته من با او تلفنی صحبت کردم 
به  ندارد و  بودجه  باشگاه  و  او دستش خالی است  شاید 
همین خاطر خجالت می کشد با بازیکنان رو در رو شود.

خالدی افزود: صبوری ما هم حدی دارد. ما هم زن و بچه 
داریم دوست و فامیل و آشنا هم از ما انتظار دارند و ما 
نمی توانیم دست رد به سینه کسی بزنیم. علی آقا )دایی( 
اینکه وظیفه  با  را حل کند  این مشکل  داده  قول  ما  به 
ما  دایی.  علی  نه  کند  را حل  مشکات  است  مدیرعامل 
در  هم  را  نتایج  بهترین  می خواهیم  دایی  خاطر  به  هم 
لیگ و هم در جام حذفی و هم در آسیا بگیریم.وی در 
گفت:  گیانیان  داماش  دومی  دسته  تیم  با  تقابل  مورد 
آنها مقابل ما انگیزه خاصی دارند به خصوص اینکه مربی 
مثل دایی روی نیمکت ما حضور دارد. حضور دایی به آنها 
انگیزه مضاعفی می دهد. ضمن اینکه داماش گیانیان در 
لیگ دسته دو هم شرایط مناسبی دارد. قبل از این ما با 
تیم سردار بوکان که دسته دومی است، بازی کردیم. بازی 
بسیار سختی بود و ۱۲0 دقیقه تاش کردیم تا به پیروزی 
رسیدیم. در این مسابقه هم می خواهیم با شکست داماش 

به فینال جام حذفی برسیم.

خالدی:وضعیت مالی افتضاح است اما از نام دایی دفاع می کنیم
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 احتمال غیبت 3 مدافع رئال
 برای دیدار بعدی

مقابل  رئال  یکشنبه  روز  دیدار  اتفاقات  از  پس 
اسپانیول، حاا ممکن است تیم سواری برای دیدار بعدی 
راموس  روبرو شود. سرخیو  بزرگ  بحرانی  با  مقابل ختافه 
در جریان این دیدار از ناحیه زانوی چپ دچار مصدومیت 
شد و جای خود را به ناچو داد. البته هنوز مشخص نیست 
او  ولی حضور  بوده  رئال چقدر  کاپیتان  شدت مصدومیت 
قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  ختافه  مقابل  بعدی  بازی  برای 
دارد.پس از حضور ناچو، این بار نوبت واران بود که کاری 
کند در دیدار بعدی رئال او نیز غایب باشد.  روی یکی از 
حمات اسپانیول، مدافع فرانسوی رئال روی مهاجم حریف 
مرتکب خطا شد و با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد. 
بدین ترتیب او نیز از همراهی رئال محروم خواهد بود.اما 
نفر بعدی دنی کارواخال است که روز گذشته با کارت زرد 
داور روبرو شد و حاا با 5 کارته شدن، در دیدار بعدی رئال 
حاضر نخواهد بود. بدین ترتیب رئال برای دیدار با ختافه، 
3 مدافع اصلی خود را در اختیار نخواهد داشت و باید دید 
سواری چه برنامه ای برای رفع این بحران خواهد داشت.

سولسشر: بدون توجه به سرنوشتم 
در یونایتد کار می کنم

مدعی  منچستریونایتد  سرمربی  سولسشر،  گونار  اوله 
شد که بدون توجه به اتفاقات پیش رو، خود را برای فصل 
آینده آماده می کند.سولسشر به عنوان مربی موقت تا پایان 
فصل جانشین ژوزه مورینیو شد و تا به اینجا توانسته در 8 
بازی برای تیمش، 8 پیروزی به دست آورد. حال او مدعی 
شد که بدون توجه به اینکه در پایان فصل قراردادش در 
این تیم به پایان خواهد رسید، به فعالیتش ادامه می دهد.

او گفت:« ما بازیکنان با استعدادی در تیم های پایه داریم 
و منتظر حضور آنها هستم و باید سعی کنیم پیش از شروع 
میسون  دهیم.  قرار  خوبی  جایگاه  در  را  تیم  آینده  فصل 
بازیکن دیگر  لیرد، و چندین  اتان  گرینوود، جیمی گارنر، 
در تیم پایه که خیلی خوب کار کرده اند. ما بازیکنانی مثل 
الکسیس سانچس، روملو لوکاکو، خوان ماتا و .. را داریم که 
اینجا  باید به این ها بازی داد و ما  اند.  اخیرا بازی نکرده 
یونایتد  اینکه  بگیریم.  نتیجه  بازیکنان  این  با  که  هستیم 
فصل آینده، با حضور من یا بدون حضور من چگونه خواهد 
بود مهم نیست زیرا من اینجا هستم تا تیم را برای فصل 

بعد آماده کنم. این یعنی امروز باید خوب کار کنم.”

لوکاکو: مورینیو کارهای زیادی برای 
یونایتد انجام داده

روملو لوکاکو، مهاجم منچستریونایتد معتقد است که 
ژوزه مورینیو کارهای بسیاری برای شیاطین سرخ در زمان 
حضورش روی نیمکت این تیم انجام داده است.مورینیو از 
سال 2016 هدایت یونایتد را برعهده داشت و در فصل اول 
حضورش 3 جام برای این تیم کسب کرد. با این حال، آقای 
خاص در دو فصل بعد موفق به کسب جام نشد تا جایی که 
چند هفته پیش از هدایت یونایتد اخراج شد و اوله گونار 
سولسشر جانشین او شد. او در این مدت توانسته 8 پیروزی 
از 8 بازی اش کسب کند و رکورد تاریخ باشگاه را جا به 
جا کند. روملو لوکاکو که در دوران حضور مورینیو روزهای 
پرفراز و نشیبی را در یونایتد سپری کرد، حال به تمجید 
مورینیو  نظرم  به  گفت:«  پرداخت.او  خود  سابق  مربی  از 
او جام های  است.  داده  انجام  باشگاه  برای  بزرگی  کارهای 
بسیاری کسب کرده بنابراین احترام ویژه ای برای او قائل 
گرفت.”لوکاکو  به خدمت  را  من  که  بود  مربی  او  هستیم. 
سپس به تمجید از سولسشر پرداخت و گفت:« سولسشر 
به تازگی کارش را در اینجا آغاز کرده است. امیدوارم همه 
چیز خوب پیش برود. امیدوارم که بتوانیم در جمع 4 تیم 

قرار بگیریم و یک جام هم کسب کنیم.”

 دفاع رابی فاولر از صاح
 در برابر انتقادات

محمد  از  دفاع  به  لیورپول  باشگاه  اسطوره  فاولر،  رابی 
صاح درباره اتهام شبیه سازی و بزرگ نمایی پرداخت.ستاره 
که  شده  متهم  این  به  اخیر  های  هفته  در  لیورپول  مصری 
بگیرد.  رقبا خطا  از  تا  می اندازد  زمین  به  را  خود  راحتی  به 
ولی  شده  مطرح  رابطه  این  در  او  علیه  زیادی  صحبت های 
فاولر معتقد است که این انتقادات جهت دار است.او گفت:« 
من از انتقاداتی که از صاح می شود ناراحت هستم زیرا مردم 
منتظرند که او را به فریبکاری متهم کنند. این انتقادات دائمی 
و خصومت آمیز است و برایم عجیب است که چرا. چرا خیلی 
یا مثا در  علیه صاح مطرح می شود.  از هری کین،  بیشتر 
نمی شد.  مطرح  بکام  دیوید  و  اوون  مایکل  به  راجع  گذشته 
از  باید  باشیم.  باید خیلی مراقب  فوتبال  به عنوان هوادار  ما 
فکر کردن به هویت و ملیت صاح بپرهیزیم. به نظرم موضوع 
بازیکن  صاح  که  خاطر  این  به  احتماا  و  است  ای  کلیشه 
خارجی است. به نظرم از این حیث غیرقابل قبول است.بازی 
آرسنال – یونایتد را تماشا کنید. از پشت ضربه ای به پوگبا 
وارد شد ولی او زمین نخورد و داور هم خطایی اعام نکرد. 
کمی بعد، ضربه آرامی به او خورد. چه کار کرد؟ البته که خود 
را زمین انداخت زیرا در غیر این صورت باید شوت می کرد و 

توپ از دست می رفت. به همین راحتی او خطا گرفت.”

 پوچتینو: کسب جام فقط ذهنیت
 تیم را می سازد

است  معتقد  تاتنهام  سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
در  حضور  ادامه  و  می سازد  را  تیم  ذهنیت  جام،  کسب  که 
چمپیونزلیگ برای او نسبت به دیگر جام ها اهمیت بیشتری 
با  تاتنهام عملکرد خوبی  از زمان حضورش در  دارد.پوچتینو 
آنها  است.  نشده  جام  کسب  به  موفق  ولی  داشته  تیم  این 
جام  یعنی  بود  دسترسشان  در  که  جامی  دو  در  همچنین 
و  نکردند  پیدا  موفقیتی دست  به  نیز  اتحادیه  و جام  حذفی 
دارند  تنها در چمپیونزلیگ حضور  اسپرز  حذف شدند. حاا 
این  با  می جنگند.  سهمیه  کسب  برای  نیز  برتر  لیگ  در  و 
وجود پوچتینو معتقد است که کسب جام فقط ذهنیت تیم 
را می سازد و کارکرد دیگری ندارد.او گفت:« به نظرم جام فقط 
ضمیر و ذهنیت تیم را می سازد. مهم ترین چیز برای تاتنهام 
در حال حاضر، حضور در بین 4 تیم برتر لیگ است. اینکه 
فصل سختی پشت سر گذاشته ایم حقیقت دارد. به شما گفته 
بودم که چالش بسیار سختی برای ما خواهد بود ولی ما باور 
داریم که فصل سختی خواهد بود ولی نه سخت تر از آنچه تا 
اان سپری کرده ایم. البته که از حذف شدن ناراحت هستیم. 

در عرض چند روز از دو جام کنار رفته ایم و ناراحتیم.”

با وجود پیروزی 2-1 یوونتوس مقابل اتزیو، ماسیمیلیانو آلگری، 
بازی  این  در  یوونتوس  ضعیف  نمایش  مقصر  را  خود  یووه،  سرمربی 
دانست و از تصمیماتش در این بازی انتقاد کرد.یوونتوس که دیروز در 
زمین اتزیو به میدان رفته بود در حالیکه حدود یک ساعت از شروع 
اما  افتاد.  از حریف عقب  امره جان  با گل به خودی  بازی می گذشت 
ژوائو کانسلو که به عنوان یار تعویضی توسط آلگری به میدان فرستاده 
کانسلو،  بازی خوب  نهایت روی  در  تا  تساوی کشاند  به  را  بازی  شد 
کریستیانو رونالدو پشت یک ضربه پنالتی ایستاده و پیروزی را نصیب 

تصمیمات خودش  بازی  از  بعد  یووه،  آلگری، سرمربی  اما  کند.  یووه 
را عامل نمایش ضعیف یووه در این بازی دانست.آلگری در مصاحبه 
مطبوعاتی بعد از بازی گفت:« ما در یک ساعت اول خوب بازی نکردیم 
ولی در نیم ساعت آخر بهتر بودیم. من بین دو نیمه به بچه ها گفتم که 
بهتر و سالمتر پاسکاری کنند و اینقدر اشتباهات بد مرتکب نشوند”.

آلگری در ادامه گفت:« ورود فدریکو برناردسکی و کانسلو باعث شد 
است  سال   5 من  ولی  بود  بازی سختی  سازمان یافته تر شود.  ما  تیم 
هدایت یووه را به عهده دارم و باید بگویم تا حاا حتی یک بار هم در 

استادیوم المپیکو، در مقابل اتزیو کار راحتی در پیش نداشته ایم. بله، 
این بار هم سختی بازی برای من غافلگیرکننده نبود”.آلگری در ادامه 
است. من سعی  با من  تیم  بد  بازی  صحبت هایش گفت:« مسئولیت 
اشتباه  این  و  استفاده کنم  امره جان در جلوی خط دفاعی  از  کردم 
بود. امره جان هنوز به مرحله ای نرسیده که برای بازی در این پست 
آماده باشد و بازی در این پست برایش خیلی دشوار بود. وقتی به جای 
دادم وضعیت  قرار  استفاده  مورد  آن پست  در  را  بنتانکور  امره جان، 

تیم بهتر شد”.

آلگری: علت نمایش ضعیف 
یووه، تصمیم های من بود

خورخه والدانو، سرمربی و مدیر سابق رئال مادرید معتقد است که گرت بیل نتوانسته جای خالی رونالدو را در رئال پر کند.شب گذشته گرت بیل پس از 
مدتی دوری از میادین، در نیمه دوم برای رئال به میدان رفت و توانست یک گل نیز به ثمر برساند. ستاره ولزی سال 2013 با 85 میلیون پوند از تاتنهام به رئال 
پیوست و پس از جدایی رونالدو انتظار می رفت که بتواند جای خالی او را پر کند ولی والدانو معتقد است که بیل در این ماموریت ناموفق بوده است.او گفت:« بیل 
بازیکن فوق العاده ای است ولی ناگهان ناپدید می شود، شور و انگیزه کمتری نسبت به دیگر بازیکنان نشان می دهد. بیل بازیکنی است که باید علیه بدنش بجنگد 

ولی شور و انگیزه این کار در او دیده نمی شود. او می خواهد جای خالی رونالدو را پر کند ولی کسی که در حال انجام این کار است، وینیسیوس است نه بیل.”

توخل: پاری سن ژرمن بازیکن نیاز دارد!
توماس توخل، سرمربی پاری سن ژرمن از مدیران تیمش درخواست 
کرد که تا پیش از پایان نقل و انتقاات برای خرید بازیکن اقدام کنند. 
تیم توخل در خط میانی نیاز به تقویت دارد و مدت هاست که باشگاه با 
وعده خرید پاردس از زنیت، اقدامی برای تقویت تیم انجام نداده است. 
حال پس از پیروزی 4-1 مقابل رن، او مدعی شد که تیمش واقعا نیاز 
به تقویت دارد.او گفت:« ما منتظر پاردس هستیم. به من گفته شده که 
همه چیز نهایی شده ولی اینطور نیست. نگران هستم. ما به بازیکن نیاز 
داریم. شاید پس از مصدومیت نیمار، یک بازیکن هجومی هم بخواهیم. 
منتظر لئاندرو هستیم ولی او اینجا نیست. درست مثل تابستان گذشته 
شده ولی با زخم های جدی تر وراتی و نیمار. نمی توانیم معجزه کنیم. 
در خط میانی بازیکن کم داریم. 3 روز آخر نقل و انتقاات هستیم! چه 
می توانم بگویم؟ در این باشگاه اهدافی داریم. برای رسیدن به آنها، باید 

ابزار کافی داشته باشیم و بازیکنان مورد نظر در تیم باشند.”

 وینیسیوس: از نقشی که در رئال 
به من داده شده خوشحالم

وینیسیوس جونیور، ستاره این روزهای رئال مادرید، از نقش مهمی 
که در تیم سانتیاگو سواری پیدا کرده ابراز خوشحالی کرد.مهاجم 18 
ساله رئال مادرید در اولین فصل حضورش در رئال، تا به اینجا 10 بازی 
او شب  است.  داشته  قرار  ترکیب  در  ابتدا  از  بازی   4 در  و  داده  انجام 
گذشته در جریان پیروزی 4-2 رئال مقابل اسپانیول از ابتدا فیکس بود 
و حاا از نقشی که در تیم پیدا کرده ابراز خوشحالی کرد.او گفت:« بیش 
از پیش بازی می کنم و خوشحالم. من می خواهم رئال مادرید موفق شود 
و هر کسی که بهتر است بازی کند.”وینیسیوس درباره خواست مربی از 
او گفت:« مربی به من می گوید که شخصیتم را نشان دهم وخوب بازی 
کنم.از وقتی که به تیم آمده ام این را می گوید. تیم خیلی به من کمک 
می کند و من از این بابت خوشحالم. ما سال 2019 را خیلی خوب شروع 
کرده ایم. خوب بازی می کنیم و حاا بازیکنانی مثل گرت بیل و مارکو 
آسنسیو به تیم برگشته اند. بهتر و بهتر شده ایم و باید سعی کنیم بازی 

هایمان را ببریم  و با بهترین فرم راهی چمپیونزلیگ شویم.”

 یک هفته تاخیر در جام ملت های آفریقا 
به خاطر ماه رمضان

جام ملت های آفریقا به خاطر ماه رمضان با یک هفته تاخیر آغاز 
 31 روز  از  می انجامد،  طول  به  هفته   4 که  رقابت ها  شد.این  خواهد 
خرداد آغاز خواهد شد و تا 22 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. محمد 
فضل، مدیر برگزاری رقابت ها و بازیکن سابق تیم ملی مصر، تاخیر در 
برگزاری رقابت ها به خاطر ماه مبارک رمضان را تایید کرد.او گفت:« 
این تصمیم با درخواست کشورهای مراکش، تونس و الجزایر که قصد 
دارند بازیکنانشان را پس از ماه رمضان در اختیار داشته باشند گرفته 
شد.”کنفدراسیون فوتبال آفریقا همچنین تایید کرد که در روز دوازدهم 
آوریل، قرعه کشی نهایی انجام خواهد شد. در ماه رمضان که مسلمانان 
برگزاری  نمی خورند،  غذا  و  نوشیدنی  آن،  غروب  تا  خورشید  طلوع  از 
رقابت ها می تواند به افت کیفیت آن و همچنین صدمه دیدن بازیکنان 
منجر شود. از همین رو، مدیران برگزاری جام ملت ها تصمیم گرفتند 
که به خاطر تعدد بازیکنان مسلمان در تیم های آفریقایی، این رقابت ها 

را با یک هفته تاخیر برگزار کنند.

واکنش مانه به شایعه پیشنهاد رئال مادرید
سادیو مانه، ستاره لیورپول مدعی شد که توجه خاصی به شایعه 
لیورپول  حمله  خط  در  سنگالی  ندارد.ستاره  جذبش  به  رئال  عاقه 
عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته توجهات بسیاری را به خود جلب 
کند. او با محمد صاح و روبرتو فیرمینو مثلث آتشینی در خط حمله 
اوست،  جذب  به  مند  عاقه  مادرید  رئال  و  اند  داده  تشکیل  لیورپول 
موضوعی که چندان مورد توجه مانه نیست.او گفت:« گمانه زنی بخشی 
را خیلی  آنها  و  زندگی کرد  آن  با  یاد گرفت که  باید  است.  فوتبال  از 
جدی نگرفت. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که تمام توجه 
من به لیورپول است. محمد صاح، بابی... . به نظر همه داشتند قرارداد 
امضا  قرارداد  تو کی  به من می گفتند » هی سادیو،  و  امضا می کردند 
می کنی؟« من هم می گفتم » نگران نباشید! من هم به زودی تمدید 
می کنم«. من چه کار کردم؟ تمدید کردم. بنابراین آنها هم خوشحالند. 
من از حضور در اینجا خیلی خوشحالم و فکر می کنم هواداران هم از من 
راضی هستند. ما می خواهیم ناممان را کنار بزرگان بنویسیم. امیدوارم 

که این شروع اتفاقی بزرگ باشد.”

پاسخ مثبت پریشیچ به پیشنهاد آرسنال
هافبک کروات تیم فوتبال اینتر به پیوستن به توپچی ها تمایل 
نشان داده است.ایوان پریشیچ که اخیراً خبرهایی مبنی بر درخواست 
وی از مسئوان باشگاه اینتر برای موافقت با جدایی او شنیده شده 
توافق رسیده  به  آرسنال  باشگاه  با  است، در مورد شروط شخصی 
است.طبق اعام شبکه لیبروی ایتالیا، هافبک کروات نراتزوری در 
صورت رفتن به آرسنال تا پایان فصل جاری سه میلیون یورو و از 
آن زمان تا پایان قراردادش 6.5 میلیون یورو حقوق خواهد گرفت.

باشگاه آرسنال در نظر دارد که پریشیچ را به عنوان بازیکن قرضی 
تا پایان فصل جاری به خدمت بگیرد و در قرارداد او بندی بگنجاند 
که به توپچی ها اجازه می دهد با پرداخت 35 میلیون یورو در پایان 
اما  اینتر  کنند.باشگاه  قطعی   2022 سال  تا  را  قرارداد  این  فصل 
مخالف انتقال قرضی پریشیچ است و می خواهد که این جابه جایی از 
ابتدا به صورت قطعی صورت بگیرد. با این حال با توجه به اختافاتی 
که به خاطر ابراز تمایل پریشیچ به ترک اینتر میان او و سرمربی تیم 
لوچانو اسپالتی شکل گرفته، مشخص نیست که اینتر تا چه زمانی 
برابر پیشنهادهایی که برای این بازیکن 29 ساله دریافت می کند، 

مقاومت خواهد کرد.

لیونل مسی از رکورد رائول عبور کرد
لیونل مسی، کاپیتان بارسلونا شب گذشته با کسب پیروزی مقابل 
خیرونا توانست از رکورد رائول گونزالس، کاپیتان افسانه ای رئال مادرید 
برای  بازی   437 در  پیروزی   328 حاا  آرژانتینی  مهاجم  کند.  عبور 
تیمش به دست آورده، در حالی که رائول با 327 پیروزی در 550 بازی، 
از آندونی زوبی زارتا و  لیگ اسپانیا را ترک کرد. حاا مسی پایین تر 
ایکر کاسیاس قرار گرفته و فاصله چندانی با شکستن رکورد آنها نخواهد 
داشت.در حقیقت، گلر اسپانیایی که در سال 2015، رئال را به مقصد 
پورتو ترک کرد، در 510 بازی، 334 پیروزی به دست آورد. رده دوم 
در اختیار آندونی زوبی زارتا، گلر سابق بارسلونا است که در 622 بازی، 
اتفاق خاصی رخ ندهد، مسی در  333 پیروزی کسب کرده است. اگر 
همین فصل، رکورد هر دو گلر را خواهد شکست و بیشترین پیروزی را 

در تاریخ الیگا به نام خود به ثبت خواهد رساند.

والدانو: گرت بیل 
نتوانسته جای 
رونالدو را پر کند

منچستریونایتد  سنگربان  دخیا،  داوید 
پیروزی های  روند  به  بودن  راضی  می گوید 
اخیر این تیم کافی نیست و یونایتد همیشه 
دخیا،  داوید  بجنگد.  قهرمانی  برای  باید 
و  او  می گوید  منچستریونایتد  دروازه بان 
هم تیمی هایش به روند 8 پیروزی پیاپی خود 
سولسشر  گنار  اوله  سرمربی گری  دوران  در 
راضی نیستند چون یونایتد نباید به چیزی 
جز جدال برای کسب قهرمانی راضی باشد. 
منچستریونایتد که بعد از اخراج ژوزه مورینیو 

تیم  این  هدایت  سکان  گرفتن  دست  به  و 
توسط اوله گنار سولسشر، به شدت متحول 
هشت  کسب  با  اخیر  هفته های  در  و  شده 
پیروزی پیاپی، موفقیتی خیره کننده داشته، 
مرحله  رفت  بازی  در  فوریه  دوازدهم  روز 
مصاف  به  قهرمانان  لیگ  نهایی  یک  هشتم 
پاری سن ژرمن می رود تا بخت خود را برای 
موفقیت در اروپا بیازماید. اما با این اوصاف، 
ابتدای فصل باعث شده  عملکرد ضعیف در 
پیاپی  پیروزی  هشت  این  وجود  با  یونایتد 

قرار  ششم  رتبه ی  در  برتر  لیگ  جدول  در 
سه  جدول  چهارم  تیم  چلسی،  با  و  داشته 
امتیاز اختاف داشته باشد. دخیا، سنگربان 
یونایتد در گفتگو با تلویزیون اسکای به این 
از  هم تیمی هایش  و  او  که  می کند  اشاره 
پیروزی های اخیر خود دچار غرور نمی شوند 
یونایتد، چیزی جز  برای  چون می دانند که 
جام،  فتح   برای  و  جدول  صدر  در  مبارزه 
مصاحبه  این  در  نیست.دخیا  قبول  قابل 
خیلی  نتایج  ما  که  نیست  شکی  گفت:« 

خوبی گرفتیم ولی هنوز در محدوده کسب 
سهمیه چمیپونزلیگ قرار نداریم و با کورس 
قهرمانی هم فاصله مان بسیار زیاد است. ما 
از  رویهم رفته  ولی  خوشحالیم  پیروزی ها  از 
شرایط کلی تیم در جدول راضی نیستیم”.

دخیا در ادامه گفت:« یونایتد باشگاهی است 
که باید برای قهرمانی بجنگد. ولی ما کم کم 
و  می آوریم  بدست  را  خود  نفس  به  اعتماد 
می دانیم که تا پایان فصل حداکثر تاش را 
خواهیم کرد و حداکثر امتیاز و افتخار ممکن 

را کسب خواهیم کرد. امیدوارم سهمیه لیگ 
هر  بازی های  بیاوریم،  بدست  را  قهرمانان 
رتبه  لیگ  جدول  در  و  ببریم  بیشتری  چه 
گفت:«  ادامه  در  کنیم”.دخیا  بهتری کسب 
با شرایط فعلی قهرمانی در لیگ برتر برای 
فصل  شروع  از  قبل  ما  است.  غیرممکن  ما 
یونایتد  چون  نداشتیم  قهرمای  جز  هدفی 
باید همیشه مدعی اول قهرمانی باشد. پس 
هدف مان کسب سهمیه چمپیونزلیگ است 

که آن هم هدف دشواری است”.

دخیا: یونایتد همیشه باید برای قهرمانی بجنگد

نه  شرایط  است  معتقد  اسپانیا،  ملی  تیم  انریکه، سرمربی  لوئیس 
چندان خوب ایسکو در باشگاهش رئال مادرید، ممکن است بر نقش او 
انریکه، سرمربی تیم ملی  تاثیر بگذارد.لوئیس  در تیم ملی اسپانیا هم 
اسپانیا می گوید نمی تواند حضور ایسکو در تیم ملی اسپانیا را تضمین 
کند چرا که ایسکو، ستاره رئال مادرید، در فصل جاری حضور کمرنگی 
بازی گرفته شده است. به  اندکی  و دقایق  تیم داشته  این  ترکیب  در 

ایسکو با اینکه در سالهای اخیر یکی از مهره های ثابت و مهم تیم ملی 
اسپانیا بوده ولی در فصل جاری، فصل دشواری را در باشگاهش رئال 
مادرید سپری کرده است. ایسکو از آخرین بازی ای که خولن لوپتگی، 

سرمربی سابق رئال، سکان هدایت این تیم را به عهده داشت، تا امروز، 
در هیچیک از بازی های رئال در الیگا از آغاز به میدان نرفته. آخرین 
بازی ایسکو به شکست 5-1 رئال در ال کاسیکو برمی گردد.در دوران 
سرمربی گری سانتیاگو سواری، ایسکو مجبور شده با نقش جدید خود 
به عنوان بازیکن تعویضی کنار بیاید. ایسکو روز یکشنبه این هفته در 
روی  از  را  دقیقه   90 کل  اسپانیول  مقابل  رئال   2-4 پیروزی  جریان 
با  دارد  ایسکو قصد  اسپانیایی می گویند  دنبال کرد.رسانه های  نیمکت 
همین شرایط تا پایان فصل جاری در رئال بماند تا ببیند آیا سواری 
در این تیم ماندگار خواهد شد یا نه. اما حاا لوئیس انریکه با سخنانش 

ایسکو  حساب،  این  با  است  ممکن  که  چرا  شده  ایسکو  نگرانی  باعث 
در رقابتهای انتخابی یورو2020 که از ماه مارس آغاز می شود در تیم 
ملی هم حضور نداشته باشد.لوئیس انریکه درباره ایسکو گفت:« در حال 
حاضر نمی دانم که ایسکو را دعوت خواهم کرد یا نه. ما مورد هر بازیکن 
را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد. هنوز برای ارائه لیست تیم 
با  گفت:«  ادامه صحبتهایش  در  مانده”.انریکه  باقی  زمان  ماه  دو  ملی 
اینحال من ترجیح می دهم ایسکو دقایق بیشتری در رئال بازی کند. هر 
چه دقایق بازی کردن یک فوتبالیست کمتر باشد شانسش برای حضور 

در تیم ملی کمتر می شود. این قانون فوتبال است”.

کارواخال: امیدوارم موراتا مقابل ما خوب کار نکند!
دنی کارواخال، مدافع رئال مادرید برای آلوارو موراتا، هم تیمی سابقش در این تیم، پس از پیوستن به اتلتیکومادرید، آرزوی موفقیت کرد. موراتا پس از یک فصل و نیم حضور ضعیف در چلسی، سرانجام تصمیم خود را گرفت 
و این تیم را به مقصد اتلتیکو ترک کرد. مهاجم 26 ساله که از آکادمی رئال رشد کرده و سال ها در این تیم حضور داشته، حاا به یکی از رقبای اصلی رئال پیوسته ولی کارواخال برای او آرزوی موفقیت کرد.او گفت:« هر بازیکنی 
تصمیمات خودش را می گیرد. من او را قضاوت نمی کنم. اگر در اتلتیکو خوشحال است، من هم برای او خوشحالم. او دوست من است و برایش بهترین ها را آرزو دارم. برایش خوشحالم زیرا در انگلیس فرصت چندانی پیدا نکرد. 

امیدواریم که مقابل ما عملکرد خوبی نداشته باشد.”موراتا در 16 بازی که در این فصل انجام داد، 5 گل  به ثمر رساند.

هشدار انریکه به ایسکو: ممکن است دعوت نشوی

 آلبا: حداقل توانستیم
 3 امتیاز را کسب کنیم!

یوردی آلبا، مدافع بارسلونا پس از 
پیروزی 2-0 تیمش مقابل خیرونا به دفاع 
از عملکرد شاگردان والورده پرداخت.شب 
گذشته بارسا موفق شد به پیروزی های خود 
در الیگا ادامه داده و خیرونا را با نتیجه 0-2 
شکست دهد. با این حال آلبا معتقد است که 
خیرونا تیم خطرناکی بوده و بارسا با نمایشی 
خوب توانسته این تیم را شکست دهد. او 
گفت:« فکر می کنم حریف با 10 نفر بیش 
از 11 نفر برای ما مشکل ساز شده بود. آنها 
واقعا تیم خوبی هستند. به نظر من، یکی از 
بهترین فوتبال های لیگ را بازی می کنند. 
همیشه کسب پیروزی در زمین آنها سخت 
است. این پیروزی کمک زیادی به ما خواهد 
کرد.”خبرنگاری راجع به خستگی و افت تیم 
از آلبا سوال کرد و او گفت:« حداقل توانستیم 
بازی امروز را ببریم. عجب سوالی! تکرار 
می کنم که این تیم کار هر حریفی را دشوار 
می کند. آنها اتلتیکومادرید را از کوپا دل ری 
حذف کردند و فصل خیلی خوبی سپری کرده 
اند. تکرار می کنم که آنها یکی از بهترین 
تیم های لیگ هستند.”

برای  ترکیه  گااتاسرای  تیم   - جهان  فوتبال 
خرید بازیکن کلیدی تیم اسپارتاک مسکو پیشنهاد 
7.5 میلیون یورویی ارائه کرده است.تیم گااتاسرای 
انتقال ژوزه لوئیس مندس، مهاجم 28  ترکیه برای 
ساله و فوگویی پیشنهاد 7.5 میلیون یورویی به تیم 
خبر  این  ادامه  است.در  داده  ارائه  مسکو  اسپارتاک 
گااتاسرای  تیم  سرمربی  تریم،  فاتح  است:  آمده 
مهاجم  گرفتن  اختیار  در  به  عاقه مند  ترکیه 
اروپا  زمستانی  نقل وانتقال های  در  مسکو  اسپارتاک 
تا ظرف  در تاش هستند  تیم  این  مدیران  و  است 
چند روز آینده ژوزه لوئیس مندس را جذب کنند.

ژوزه لوئیس مندس در سال 2015 میادی از تیم 

براگای پرتغال به تیم اسپارتاک مسکو در لیگ برتر 
روسیه پیوست. این مهاجم 28 ساله در مجموع 97 
رساند.  ثمر  به  گل   32 روسی  تیم  پیراهن  با  بازی 
قرارداد مندس سال 2021 میادی با تیم اسپارتاک 
در  او  فروش  قیمت  و  یافت  خواهد  خاتمه  مسکو 
یورو  میلیون   7 مارکت  ترانسفر  بین المللی  سایت 
اعام شده است.پیش از این رسانه های ورزشی اروپا 
اعام کرده بودند که تیم های فنرباغچه ترکیه و لیدز 
لوئیس مندس  ژوزه  انگلیس خواهان جذب  یونایتد 
هستند. تیم اسپارتاک مسکو نیز هفته گذشته اعام 
کرد پیشنهادهای رسیده برای انتقال مهاجم فوگویی 

قرار می دهد. بررسی  را مورد  خود 

آنتونیو  گرفتن  خدمت  به  دنبال  به  اینتر  باشگاه 
کونته است.سایت ایتالیایی »کالچو مرکاتو وب« گزارش 
داد سران باشگاه اینتر در حال مذاکره با آنتونیو کونته به 
منظور سپردن هدایت نراتزوی به وی از تابستان پیش رو 
هستند. این البته اولین باری نیست که حضور سرمربی 
نیمکت  روی  را  چلسی  و  یوونتوس  تیم های  پیشین 
فصل  این  می دهند.اینتر  نسبت  اینتر  سرمربیگری 
اروپا صعود  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  از  نتوانست 
ناامیدکننده  نیز نسبتاً   A کند  و در رقابت های سری 
ظاهر شده و با تیم های یوونتوس صدرنشین و ناپولی 
دوم جدولی به ترتیب 19 و 8 امتیاز اختاف دارد، از 
این رو انتظار می رود در پایان فصل باشگاه اینتر مسیر 

خود را از لوچانو اسپالتی جدا کند.طبق گزارش »کالچو 
مرکاتو وب«، جوزپه ماروتا، مدیر اجرایی باشگاه اینتر 
را  اولیه  مذاکرات  اینتر  باشگاه  رئیس  ژنگ،  استیون  و 
ماه  در  ایتالیایی  سرمربی  این  کرده اند.  آغاز  کونته  با 
اخراج  چلسی  سرمربیگری  سمت  از   2018 جوای 
شد، اما باشگاه چلسی با وجود اخراج وی موظف است 
دستمزد وی را تا پایان قراردادش که پایان این فصل 
است، بپردازد. به این ترتیب کونته در تابستان پیش رو 
می تواند هدایت تیمی دیگر را به عهده بگیرد.اگر کونته 
خواهد  همکار  ماروتا  با  دوباره  او  شود،  اینتر  سرمربی 
شد، کسی که در سال 2011 او را به عنوان سرمربی 

کرد. انتخاب  یوونتوس 

آغاز مذاکرات مدیران اینتر با کونتهخرید ۷.۵ میلیون یورویی گااتاسرای در مسکو

ژیرو: با آمدن ایگواین ممکن است از چلسی بروم
اولیویه ژیرو، ستاره فرانسوی چلسی، آینده خود در این باشگاه را با 
شبهه مواجه کرده و مدعی شده که ورود گونزالو ایگواین می تواند باعث 
ترک باشگاه چلسی توسط او شود.اولیویه ژیرو مدعی است ورود ایگواین 
ایگواین  انگلیسی شود.  این تیم  از  او  باعث جدایی  به چلسی می تواند 
که هفته گذشته به عنوان بازیکن قرضی از آث میان به چلسی منتقل 
شده دیروز در جریان پیروزی 3-0 آبی پوشان لندن مقابل شفیلدونزدی 
اواخر  این  کرد.ژیرو  بازی  و  داشت  میدان حضور  در  اتحادیه،  جام  در 
در چلسی به عنوان بازیکنی ناراضی معرفی شده است. ژیرو در دوران 
سرمربی گری مائوریسیو ساری نتوانسته بود نظر او را جلب کند و در 
خط حمله اغلب اوقات، موراتا توسط ساری به ژیرو ترجیح داده شده 
بود. در هفته های اخیر با وجود نمایش های نه چندان موثر هازارد در 
پست شماره 9  کاذب، باز هم ساری او را به ژیرو ترجیح داده بود و 
به نظر می رسد این مسائل ژیرو را نسبت به آینده اش در چلسی بدبین 
با رسانه فرانسوی کانال فوتبال کاب در  کرده است.ژیرو در مصاحبه 
ابراز عاقه تیم های فرانسوی مارسی  مورد شایعات مطرح شده درباره 
و لیون به جذب او و آینده اش در چلسی گفت:« اینکه باشگاه تصمیم 
مسلما  این  بگیرد،  خدمت  به  را  ایگواین  مثل  دیگری  مهاجم  گرفته 
دو  هر  لیون  و  مارسی  گذاشت.  خواهد  تاثیر  در چلسی  من  آینده  در 
باشگاه های بزرگی هستند. من هیچوقت گزینه بازگشت به فرانسه را از 
روی میز برنداشته ام”.اما ژیرو در ادامه متذکر شد که همچنان اولویت 
اول او ماندن در لیگ برتر است. ژیرو در این باره گفت:« قبا هم گفته ام 
که با وجود همه این مسائل، اولویت من ماندن در لیگ برتر انگلستان 

است. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش می آید”.

پپ گواردیوا، سرمربی منچسترسیتی معتقد 
است که تیمش باید مثل بارسا و بایرن بر دیگر 
تیم های لیگ مسلط شود.سیتی شب گذشته با 
نتیجه 5-0 برنلی را در جام حذفی شکست داد 
و راهی دور بعد رقابت ها شد. آنها همچنین در 
چلسی  مصاف  به  باید  فینال  در  و  اتحادیه  جام 
امتیاز اختاف  با 4  بروند. مدافع عنوان قهرمانی 
مدعی  پپ  حاا  ولی  است  لیورپول  تعقیب  در 
بارسلونا  و  بایرن مونیخ  باید مثل  تیمش  شد که 

در زمان هدایت او، بر دیگر تیم های لیگ مسلط 
شود.او در پاسخ راجع به کسب چهارگانه گفت:« 
و  بخشنده  انسان های  خیلی  شما  که  می دانم 
بزرگی هستید ولی هر بار چنین چیزی می گویید 
ما شکست می خوریم. خیلی مهم است که تا پایان 
ژانویه هنوز در رقابت ها حضور داریم. در باشگاه 
گفته  بارها  است.  مهمی  تفاوت  این  بزرگ،  های 
ام: بهترین تیم های یک دهه اخیر کدام ها بوده 
اند؟ یوونتوس، بایرن مونیخ، بارسلونا. این تیم ها 

فصل  هر  چون  چرا؟  هستند.  اروپا  برتر  تیم  سه 
و  می برند  جام  فصل  هر  می شوند،  لیگ  قهرمان 
همیشه هستند. ما هم می توانیم ولی نه به اندازه 
آنها زیرا کار بسیار دشواری است. حضور در رقابت 
ها در مراحل پایانی شان، چیزیست که اگر خوش 
پیش  و گاهی هم  آن می رسید  به  باشید  شانس 
نمی آید. رقابت در لیگ برتر، جام اتحادیه و دیگر 
جام ها تا پایان واقعا کار سختی است. حاا باید 

برای دیدار با شالکه آماده شویم.”

گواردیوا: باید مثل بایرن و بارسا بر تیم ها مسلط شویم

والدانو: گرت بیل نتوانسته جای رونالدو را پر کند
خورخه والدانو، سرمربی و مدیر سابق رئال مادرید معتقد است که گرت 
بیل نتوانسته جای خالی رونالدو را در رئال پر کند.  شب گذشته گرت بیل 
و  رفت  میدان  به  رئال  برای  دوم  نیمه  در  میادین،  از  از مدتی دوری  پس 
توانست یک گل نیز به ثمر برساند. ستاره ولزی سال 2013 با 85 میلیون 
می رفت  انتظار  رونالدو  جدایی  از  پس  و  پیوست  رئال  به  تاتنهام  از  پوند 
که بتواند جای خالی او را پر کند ولی والدانو معتقد است که بیل در این 
ماموریت ناموفق بوده است. او گفت:« بیل بازیکن فوق العاده ای است ولی 
ناگهان ناپدید می شود، شور و انگیزه کمتری نسبت به دیگر بازیکنان نشان 
می دهد. بیل بازیکنی است که باید علیه بدنش بجنگد ولی شور و انگیزه این 
کار در او دیده نمی شود. او می خواهد جای خالی رونالدو را پر کند ولی کسی 

که در حال انجام این کار است، وینیسیوس است نه بیل.«

سولسشر آزادی را به یونایتد برگردانده است
شان دایچ، سرمربی برنلی معتقد است که اوله گونار سولسشر، آزادی 
را به منچستریونایتد بازگردانده است. پس از حضور سولسشر به جای ژوزه 
مورینیو روی نیمکت یونایتد، این تیم توانسته در 8 بازی خود به 8 پیروزی 
برسد. حال دایچ به تمجید از سولسشر پرداخت و مدعی شد که او آزادی را 
به این تیم برگردانده است. او گفت:« از بیرون که به باشگاه نگاه می کنید، 
به نظر به کمی به تیم آزادی داده است. انرژی به بازیکنان برگشته است. 
او  که  بوده  کاری  این  نظرم  به  است.  مهارت  یک  خود  این  می کنم  فکر 
به  بازیکنان  می کنم  فکر  است.  زده  رقم  را  تفاوت  و  بدهد  انجام  توانسته 
خوبی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و توانسته اند خوب کار 
کنند. انگار که تیم شعله ور شده، تغییرات تاکتیکی زیادی انجام نشده ولی 

این شعله در تیم ایجاد شده است.«
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سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: هیچ نظری در مورد بازگشت علوان زاده ندارم.رضا مهاجری  در مورد بحث بازگشت احسان علوان زاده در تمرینات 
ماشین سازی گفت: برای من انضباط تیمی از هر چه مهمتر است. اولویت من تیم است و در قبال تیم مسئولیت دارم. باید نظم و انگیزه را در تیم نگه دارم. بحث 
من فقط این یک مورد نیست. هر فردی باید بداند کجا می آید، با چه هدف و برای چه می آید. این مهمترین اصلی است که همه باید رعایت کنیم. به هر حال 
اشتباه و بی نظمی پیش آمده و ما او را در اختیار باشگاه گذاشتیم.وی در مورد اینکه آیا ممکن است علوان زاده با معذرت خواهی و تعهد به ماشین سازی برگردد، 
گفت: این مسئله مربوط به باشگاه است. من او را در اختیار باشگاه گذاشتم و باشگاه در این مورد تصمیم ازم را می گیرد. من دیگر هیچ نظری در این مورد ندارم.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز در مورد اینکه آیا علی پورمحمد جایگزین علوان زاده شده است، گفت: خیر. هر کسی جای خودش است. ما بازیکن را بر مبنای 
نیازمان گرفتیم واینطور نیست که کسی جایگزین کسی دیگر شود.

مهاجری: 
علوان زاده 
را در اختیار 
باشگاه 
گذاشتم

با  جلسه  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
اعضای هیات مدیره جدید باشگاه استقال 
مولفه های خصوصی سازی باشگاه، ثبات و 
آرامش و پرهیز از حاشیه، تامین منابع مالی 
و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را برای 
پیشرفت امور باشگاه استقال مورد توجه و 
تاکید قرار داد. مسعود سلطانی فر در جلسه 
با اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقال 
که صبح امروز برگزار شد، با تقدیر از اعضای 
که  استقال  باشگاه  مدیره  هیات  پیشین 
بدلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
باقی  خود  های  مسئولیت  در  نتوانستند 
مدیرعامل  افتخاری  های  تاش  بمانند، 
سابق باشگاه، زمانی، قراب و ملکی از اعضای 
به  توجه  با  و  ستود  را  سابق  مدیره  هیات 
میرشاد  فتحی،  امیرحسین  مجمع  مصوبه 
زاده،  خلیل  منزوی،  اه  نصرت  ماجدی، 
جدید  اعضای  عنوان   به  سعادتمند  احمد 
کرد. معرفی  استقال  باشگاه  مدیره  هیات 

مسعود سلطانی فر از باشگاه های استقال 
و پرسپولیس به عنوان سرمایه های ورزش 
این  به  اشاره  با  و  کرد  یاد  ایران  فوتبال  و 
مهم که هرگاه وضعیت این دو باشگاه خوب 
خوبی  شرایط  نیز  ایران  ملی  فوتبال  بوده، 
داشته است و به  حرکت در مسیر رشد و 
تعالی بیشتر این دو باشگاه تاکید کرد.وزیر 
ورزش و جوانان اعضای هیات مدیره جدید 
کارآمد  و  شناخته شده  افراد  عنوان   به  را 
ورزشی  اجرایی،  مدیریتی،  های  عرصه  در 
و اقتصادی نام برد و ابراز امیدواری کرد که 
هیات مدیره جدید در استمرار فعالیت های 
سازنده گذشته، قدم های اساسی تر را برای 
رشد و توسعه باشگاه بردارند و با سامندهی 
پیروزی  با  همراه  فرآیندی  باشگاه،  اوضاع 
فرایند  فر  باشند.سلطانی  داشته  موفقیت  و 
تاکید  مورد  را  ها  باشگاه  سازی  خصوصی 
صدد  در  مصرانه  داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
های  باشگاه  واگذاری  و  سازی  خصوصی 
خصوصی  بخش  به  استقال  و  پرسپولیس 
هستیم  و این فرآیند را به مصلحت ورزش 
هیات  و  دانیم  می  ایران  فوتبال  و  کشور 

راستا  همین  در  باید  هم  جدید  مدیره 
و  ثبات  جوانان،  و  ورزش  کند.وزیر  حرکت 
آرامش و پرهیز از حاشیه را هم مورد تاکید 
قرار داد و تاکید کرد: آنچه مسلم است در 
هیچ عرصه ای، توسعه  با جنجال و حاشیه 
بوجود نمی آید بنابراین باید فارغ از جنجال 
سمت  به  فوتبال  در  موجود  حواشی  و  ها 
استمرار  فر  .سلطانی  برداشت  گام  موفقیت 
یکی  عنوان  به  باشگاه   امور  ساماندهی  در 
دیگر از مولفه های پیشرفت  را به اعضای 
اظهار  و  کرد  توصیه  استقال  مدیره  هیات 
داشت: یکی از مواردی که در باشگاه های 
مورد  بیشتر  باید  استقال  جمله  از  بزرگ 
توجه قرار گیرد توجه به فوتبال پایه است 
بروز  زمینه  باید  ریزی  برنامه  با  بطوریکه 
تیم  این  در  فوتبالی  استعدادهای  ظهور  و 
جذب  بابت  مشکلی  که  رود  پیش  آنجا  تا 
بتوانند  طرفی  از  و  باشند  نداشته  بازیکن 
پرورش  زمینه  پایه  فوتبال  به  پرداختن  با 
ورزش  آورد.وزیر  فراهم  را  فوتبالی  نخبگان 
و  مالی  منابع  تامین  همچنین  جوانان  و 
برای  اقتصادی  های  ظرفیت  از  استفاده 
درآمدزایی را مورد تاکید جدی قرار داد و 
ظرفیت  از  استقال   باشگاه  داشت:  اظهار 
ازم برای درامدزایی برخوردار است که باید 
با برنامه ریزی در این زمینه اتفاقات خوبی 
برند استقال در  از  تا جاییکه  را رقم زنند 
بهره  باشگاه  مالی  وضعیت  بهبود  راستای 
از  دیگری  بخش  در  فر  ببرند.سلطانی 
بزرگ  های  باشگاه  امروز  شرایط  سخنانش 
توصیف  خوب  را  استقال  و  پرسپولیس 
کرد و توضیح داد: اکنون این دو باشگاه با 
در  پیش  سال  دو  از  که  اقداماتی  به  توجه 
زمینه  اصاح ساختار قانونی برای انها انجام 
قانونی  بصورت  باشگاه  دو  مجمع  و  شده 
بدهی  مشکات  حل  برای  و  شده  تشکیل 
ها و همچنین معظل  بدهی و مالیاتی چاره 
اندیشی شده است، شرایط خوبی دارند و در 
سال گذشته نیز هر دو تیم ضمن کسب یک 
جام برای اولین بار در جمع هشت تیم برتر 

یافتند. حضور  آسیا  قهرمانان  لیگ 

در هیچ عرصه ای، توسعه با جنجال و حاشیه بوجود نمی آید
سلطانی فر: مصرانه به دنبال تحقق خصوصی سازی و 

واگذاری باشگاههای استقال و پرسپولیس هستم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه 
احتمال تغییر در میزان پاداش تیم ملی فوتسال 
با  بازی  مجوز  هنوز  گفت:  دارد،  وجود  بانوان 
است. نشده  صادر  آزادی  ورزشگاه  در  باروس 

لیا صوفی زاده درباره پرداخت پاداش تیم ملی 
فوتسال بانوان گفت: فدراسیون پیگیر این موضوع 
است تا قبل از عید پاداش تیم های ملی فوتسال  
زنان  و  مردان  تیم  بین  تفاوتی  و  شود  پرداخت 
وجود ندارد، حتی رئیس فدراسیون اشاره ای نیز 
داشته تا در صورت امکان رقم پاداش ها افزایش 
نیست.نایب  اما هنوز هیچ چیز قطعی  پیدا کند 
انتخاب  درباره  فوتبال  فدراسیون  بانوان  رئیس 
سرمربی تیم ملی فوتسال نیز گفت: پس از رفتن 
ترابیان از کمیته فنی، داوود پرهیزکار این سمت 
را بر عهده گرفته است و کادر جدیدی مشغول به 
کار شده اند. اعضای جدید کمیته درباره انتخاب 
هایی  ارزیابی  بانوان  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
برتری مصاحبه  لیگ  مربی  از چند  و  اند  داشته 
هایی نیز به عمل آمده و قرار است تا هفته آینده 
نام مربی اعام شود.وی تاکید کرد: به رسم هر 
ساله تیم ملی فوتسال اسفند ماه میزبان روسیه 
اینکه اکثر ملی پوشان  با توجه به  خواهد بود و 
حضور  آف  پلی  مرحله  در  حاضر  تیم  چهار  در 
دارند چیزی را از دست نخواهیم داد. آنها مشغول 
است که  اما یک هماهنگی ازم  تمرین هستند 
سعی بر این است قبل از دیدار با روسیه اردوها 
برگزار و ۲-۳ بازی هماهنگی نیز داشته باشیم.

صوفی زاده در ادامه تاکید کرد: ممکن است در 
این مقطع سرمربی انتخاب نکنیم و تنها از مربی 
داخلی استفاده کنیم تا شرایط ارزیابی شود. اگر 
به هدف مدنظرمان رسیدیم که از مربی داخلی 
استفاده می کنیم در غیر این صورت برای برنامه 
بلندمدت باید فکر دیگری کرد و شاید از سرمربی 
فدراسیون  رئیس  کنیم.نایب  استفاده  خارجی 
ملی  تیم  های  برنامه  به  ادامه  در  بانوان  فوتبال 

حضور  گفت:  و  کرد  اشاره  بزرگساان  فوتبال 
ملی  تیم  برای  هند  جانبه  چهار  تورنمنت  در 
اضافه  قبلی  برنامه  به  و  بینی  پیش  بزرگساان 
بهمن   ۱۹ ها  رقابت  این  است  قرار  است.  شده 
ماه به میزبانی هند و با حضور تیم های میزبان، 
میانمار، ایران و تیم چهارم بین نپال و یکی دیگر 
از کشورهای آسیایی برگزار شود. حضور در این 
باروس  مقابل  از دیدار دوستانه  تورنمنت پیش 
اسفند  تیم ملی باروس  ادامه گفت:  است.او در 
ماه به ایران خواهد آمد و ملی پوشان سه دیدار 
پس  کرد.  خواهند  برگزار  آنها  مقابل  تدارکاتی 
های  رقابت  راهی  ماه  فروردین  ملی  تیم  آن  از 
زاده  شد.صوفی  خواهد   ۲۰۲۰ المپیک  انتخابی 
باروس  مقابل  دوستانه  دیدار  برگزاری  درباره 
در ورزشگاه آزادی گفت: در حال حاضر مجوزها 
صادر نشده است. در حال پیگیری هستیم تا ان 
شاءاه بتوانیم فضای مناسبی برای حضور بانوان 
در ورزشگاه آزادی فراهم کنیم. همانطور که قبا 
بانوان  و  اردن  ملی  تیم  میزبان  آرارات  ورزشگاه 
بود و هیچ محدودیتی برای حضور خبرنگاران و 
عکاسان وجود نداشت اما استقبال زیادی از این 
شرایط  اگر  داریم  انتظار  نیامد.  عمل  به  مسابقه 
برای برگزاری رقابت در ورزشگاه آزادی فراهم شد 
استقبال خوبی از سوی بانوان به عمل آید. سعی 
با استانداری ها هماهنگ کنیم تا شرایط  داریم 
حضور بانوان عاقه مند برای تماشای دیدار تیم 
زاده  شود.صوفی  فراهم  آزادی  ورزشگاه  در  ملی 
تاج  مهدی  این  از  پیش  اینکه  درباره  پایان  در 
تیم  بود  کرده  اعام  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ملی فوتبال در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی 
روسیه است، گفت: خیر؛ تیم ملی با باروس بازی 
خواهد داشت و در این زمینه اشتباهی رخ داده 
است. تیم ملی فوتسال میزبان تیم روسیه است و 

فوتبال با باروس بازی می کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد:
احتمال تغییر در پاداش فوتسالیست ها

آزمون همبازی رضایی در کلوب بروژ می شود؟
ملی  تیم  مهاجم  جذب  دنبال  به  بلژیک  بروژ  کلوب  باشگاه 
کشورمان و عضو باشگاه روبین کازان است.صفحه توئیتری انگلیسی 
باشگاه روبین کازان روسیه خبر داد که باشگاه کلوب بروژ بلژیک، 
اندرلخت، زنیت و بایر لورکوزن آلمان به دنبال جذب سردار آزمون، 
هستند.آزمون  کازان  روبین  باشگاه  عضو  و  ایران  ملی  تیم  مهاجم 
ملی  تیم  برای  کنون  تا   ۲۰۱۹ آسیا  های  ملت  جام  مسابقات  در 

است. ثمر رسانده  به  و 4 گل  کشورمان خوش درخشیده است 
هت نیوزبات:سردار آزمون در رادار» 

اندرلخت« بلژیک قرارگرفت
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در لیگ روسیه توپ می زند، 
در کانون توجه تیم صاحب نام بلژیک قرارگرفت.سردار آزمون که در 
مسابقات جام ملت های آسیا در امارات یکی از چهره های درخشان 
در  از چند سال حضور  بعد  است  ممکن  بوده،  ملی کشورمان  تیم 
لیگ روسیه، بازی در لیگ حرفه ای بلژیک را نیز تجربه کند.براساس 
اعام روزنامه هت نیوزبات بلژیک، گلزن ۲4 ساله تیم روبین کازان 
این  قرارگرفته است.طبق  اندرلخت  باشگاه  بازیکنان مورد توجه  در 
یورو  میلیون   ۱۰ حداقل  آزمون  واگذاری  برای  کازانی ها  گزارش 
در  کشورمان  تیم  با  همراه  کنونی  شرایط  در  می کنند.وی  مطالبه 
مسابقات جام ملت هاست.وی در 5 مسابقه 4 گل زده و یک پاس 
نهایی جام  با ژاپن در مرحله نیمه  امروز  گل داده است.در مسابقه 
ملت ها نیز طبق آخرین اطاعات کسب شده، جزو ترکیب اصلی تیم 
ملی است.این خبر در حالی انتشار یافته که آزمون قبا مورد توجه 
زنیت سن پترزبورگ قرارگرفت.در لیگ روسیه وی در ۱4 مسابقه 4 

گل زده است.
سمینار آموزشی داوری برای سرمربیان، 
سرپرست ها و کاپیتان های لیگ برتری

کمیته داوران فدراسیون فوتبال و کمیته مسابقات سازمان لیگ 
سرپرست  سرمربیان،  داوری،  مسئوان  حضور  با  آموزشی  سمینار 
ها و کاپیتان های لیگ برتری برگزار می کند. سعید فتاحی مدیر 
مسابقات  در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: با 
همکاری کمیته داوران فدراسیون فوتبال و کمیته مسابقات  یکشنبه 
آینده ۱4 بهمن ۱۳۹۷ سمینار آموزشی با حضور مسئوان داوری 
، مربیان، سرپرستان و کاپیتان های تیم های لیگ برتری در هتل 
آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود. وی افزود: این سمینار با هدف 
تغییرات  آخرین  و  شود  می  برگزار  داوری  زمینه  در  افزایی  دانش 
تا  شد  خواهد  تشریح  حاضران  برای  نیز  فوتبال  در  داوری  قوانین 

تعامل مثبت و سازنده ای نیز بین باشگاه ها و داوران ایجاد شود.
میاد محمدی و سردار آزمون در آستانه 

ترک لیگ برتر روسیه پس از ۸ فصل
ملی پوشان ایرانی تیم های احمد گروژنی و روبین کازان پس از 
ترک  را  رقابت ها  این  روسیه  برتر  لیگ  در  بازی  فصل   ۸ مجموع 
می کنند.سایت روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه فهرستی از بازیکنان 
ورودی و خروجی ۱6 تیم لیگ برتر این کشور در نقل وانتقال های 
زمستانی اروپا را منتشر کرد که در میان آنها اسامی میاد محمدی 

)احمد گروژنی( و سردار آزمون )روبین کازان( نیز دیده می شوند.
این روزنامه ورزشی روسیه نام میاد محمدی، ملی پوش ایرانی 
را در فهرست خروجی های زمستانی تیم احمد گروژنی قرار داد و از 
تیم نیوکاسل انگلیس به عنوان مقصد بعدی اش یاد کرده است. میاد 
محمدی از ۳ فصل اخیر لیگ برتر روسیه بازیکن کلیدی تیم احمد 
خاتمه  آینده  تابستان  ایرانی  ملی پوش  این  قرارداد  است.  گروژنی 
در  او  فروش  با  تا  دارد  قصد  گروژنی  احمد  باشگاه  و  یافت  خواهد 
زمستان سال جاری میادی درآمدی نیز کسب کند.روزنامه اسپورت 
نام  روبین کازان  تیم  خروجی  بازیکنان  جدول  در  روسیه  اکسپرس 
تیم  عنوان  به  زنیت سن پترزبورگ  و  منتشر کرده  را  آزمون  سردار 
بعدی این ملی پوش ایرانی معرفی شد. بوبورین و کونووالوف نیز از 
آزمون  پیوست. سردار  زنیت سن پترزبورگ خواهند  به  روبین کازان 
و  روستوف  تیم های  ترکیب  در  روسیه  برتر  لیگ  اخیر  فصل   5 در 

بازی کرده است. روبین کازان 
 علی صمیمی: فوتبال هفت نفره را

 رها نمی کنیم
رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین گفت: درست 
است که فوتبال هفت نفره در پارالمپیک ۲۰۲4 هم حضور نخواهد 
داشت، اما به حمایت از آن ادامه می دهیم.حمید علی صمیمی درباره 
پاریس   ۲۰۲4 پارالمپیک  در  نفره  هفت  فوتبال  رشته  حضور  عدم 
امیدوار  این رشته خیلی  فدراسیون جهانی  اظهار داشت: مسئوان 
بودند که پس از عدم حضور فوتبال CP در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، 
شاهد حضور آن در ۲۰۲4 پاریس باشند، اما این اتفاق نیفتاد.وی در 
پاسخ به این سوال که با تصمیمی که کمیته بین المللی پارالمپیک 
درخصوص فوتبال هفت نفره گرفته، آیا شرایط حمایتی از این رشته 
در ایران تغییر خواهد کرد یا خیر؟ گفت: ما به حمایت خود ادامه 
فعالیت  این رشته  به ۸۰۰، ۹۰۰ ورزشکار در  نزدیک  خواهیم داد. 
می کنند. ما هم قرار این این رشته را پس از این اتفاق رها کنیم. به 
هر حال مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در فووتبال هفت نفره برگزار 

می شود و ما باید در این تورنمنت ها موفق شویم.
منشا ۵۰۰ هزار دار از صنعت نفت می خواهد

منتظر  منشا  با  مذاکره  برای  نفت  صنعت  فوتبال  تیم  مسئوان 
نتیجه نهایی مذاکره او با فواد هستند.مذاکرات تیم فوتبال صنعت نفت 
با باشگاه پرسپولیس برای جذب منشا بی فایده بود. از این رو صنعت 
نفتی ها برای به خدمت گرفتن این مهاجم باید با مدیر برنامه های وی 
صنعت  از  قبل  فواد  تیم  که  است  حالی  در  این  شوند.  مذاکره  وارد 
نفت مذاکره با این بازیکن را آغاز کرده و باید در خصوص رقم نهایی 
این مهاجم 5۰۰ هزار دار  منشا مذاکره کنند. گویا مبلغ پیشنهادی 
است. مبلغی قابل توجه که باشگاه های خوزستانی در پرداخت آن عاجز 
هستند.مسئوان صنعت نفت منتظر نهایی شدن مذاکرات این بازیکن 
با فواد هستند و در نظر دارند در صورت عدم توافق دو طرف، وارد 
مذاکره شده و رقم پیشنهادی خود را ارئه دهند. البته صنعت نفتی ها 
هم توان پرداخت 5۰۰ هزار دار را ندارند ولی در نظر دارند مبلغ قابل 

توجهی به او پیشنهاد دهند تا نظرش جلب شود.
دافه برای قرارداد با نساجی به ایران می آید

بازیکن سابق پیکان برای قرارداد با نساجی به زودی به ایران 
می آید.آرمینگ دافه بازیکن سنگالی که سال گذشته در تیم پیکان 
بازی می کرد به زودی برای عقد قرارداد با نساجی به ایران باز می 
گردد.این بازیکن که در پست وینگر و مهاجم بازی می کند امسال 
در لیگ گرجستان بازی می کند. این بازیکن ۲۷ ساله سابقه بازی 
در تیم ب اتلتیکو مادرید را هم دارد.دافه به تهران می آید و بعد از 

تست پزشکی با نساجی قرارداد امضا می کند.

بیرانوند دروازه بان  رحمان احمدی، دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: علیرضا 
شایسته ای است و امیدوارم به زودی وی را در یک تیم خوب اروپایی ببینیم.رحمان احمدی با اشاره 
به درخشش علیرضا بیرانوند در هفدهمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا و اینکه برخی معتقدند 
عملکرد وی در حد کاس جهانی است، تصریح کرد: بستگی دارد که بخواهیم در مقایسه بیرانوند، 
از گلرهای طراز اول دنیا اسم ببریم یا اینکه به سطح پایین تری نگاه کنیم. بیرانوند در مجموع گلر 
توانمندی است که نقش مهمی در دروازه ایران دارد. قطعاً بعد از جام ملت ها پیشنهادهای اروپایی به 
دست این دروازه بان می رسد و امیدوارم که باشگاه بیرانوند هم موافقت کند تا این دروازه بان به یک 
تیم خوب اروپایی برود.دروازه بان تیم فوتبال پارس جنوبی در مورد وضعیت این تیم هم اظهار داشت: 
ما در این مدت تمرینات را طبق برنامه جلو بردیم و بازی های تدارکاتی هم در تهران و جزیره کیش 
انجام دادیم. چند بازیکن جدید هم به تیم اضافه شدند که می توانند به پارس جنوبی کمک کنند. ما 
خودمان را آماده نیم فصل دوم می کنیم، ولی می دانیم نسبت به تیم هایی که شرایط مالی بهتری دارند، 
کار سختی در پیش  خواهیم داشت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکات مالی پارس جنوبی 
جم حل شده است یا خیر، تأکید کرد: بازیکنان تا اان فقط ۳5 درصد پول گرفته اند و مشکات مالی 
حل نشده است. باشگاهی مثل پارس جنوبی که نباید مشکل مالی داشته باشد، ولی تصویب برخی 
قوانین در مجلس، باشگاه ما را با مشکاتی مواجه کرده است. با این حال امیدوارم در نیم فصل دوم 

نتایج خوبی بگیریم.

 رحمان احمدی: امیدوارم بیرانوند را در یک
 تیم خوب اروپایی ببینیم

شاهد یک شکست احساسی بودیم

کی روش: مسئولیت اتفاقات درون زمین را می پذیرم!

در  گفت:  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
مسابقه حساس مقابل ژاپن با یک اشتباه مظلومانه تیم ما بهم ریخت. 
نیمه  مرحله  در  ژاپن  مقابل  ایران  فوتبال  ملی  تیم  از حذف  بعد  وی 
نهایی جام ملت های آسیا، گفت: مسائل زیادی هست که می خواهیم 
بسیار  مسابقه  یک  که  بود  این  مسئله  مهمترین  کنیم.  اشاره  آن  به 

کردیم. مشاهده  را  رقابتی 
حضور با تاخیر مترجم در نشست خبری

آرین قاسمی در ابتدای نشست خبری حاضر نشده بود که مدیر 
رسانه ای تیم ملی درخواست کرد بعد از حضور او نشست آغاز شود.

با یک اشتباه مظلومانه تیم ما بهم ریخت
داشت.  وجود  تعادل  اول  نیمه  در  بازی  این  در  افزود:   کی روش 
بازی متعادل بود تا اینکه یک اشتباه ساده و مظلومانه از طرف بازیکنان 
خطا  یک  اعام  برای  داور  تصمیم  منتظر  بازیکنان  افتاد.  اتفاق  من 
بودند که این اشتباه شد و بعد از آن تیم از لحاظ احساسی کاما بر 

ریخت. هم 
شاهد یک شکست احساسی بودیم

در  بودیم.  احساسی  ادامه شاهد یک شکست  در  داد:  ادامه  وی 
ادامه بازی شاهد یک تیم در زمین بودیم که آن تیم ژاپن بود. بهترین 
استحقاق  می گویم  تبریک  آنها  به  برسد.  گل  به  توانست  امشب  تیم 
حضور در فینال را داشتند. از بازیکنان خودم هم تشکر می کنم با در 
نظر گرفتن تمام مشکات و محدودیت ها آنها تاش زیادی در این 

داشتند. مدت 
فکر نمی کنم که افراد زیادی بخواهند حرف هایم را 

گوش کنند
او  با  می کردیم  فکر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کی روش 
و  کنند  باید صبر  ایران  مردم  هم  باز  اما  شویم  قهرمان  می توانستیم 
چرا تیمی که این همه میدان دیده بود نتوانست نتیجه بگیرد، اظهار 
داشت: اگر صادقانه بخواهم حرف بزنم در این هشت سال تمام نقطه 
نظراتم را بیان کردم. فکر نمی کنم افراد زیادی باشند که بخواهند به 
حرف من گوش دهند. اان زمان این نیست که بعد از این بازی این 

بزنیم. را  حرف ها 
برای مردم ایران بهترینها را آرزو دارم

وی تاکید کرد: برای من مهم ترین مطلب بعد از بازی امشب این 
است. بسیار خوشحالم و به این ماجراجویی با بازیکنان ایرانی افختار 
می کنم. آنها فوق العاده و بی نظیر بودند. استحقاق این را داشتند که به 
خاطر تمام زحماتی که کشیدند به فینال برسند اما فکر می کنم ساده 
ترین نوع مطرح کردن این صحبت این است که یک آهنگ معروف را 
بیان کنیم که اان پایان اینجا است. بسیار خوشحالم و افتخار می کنم 

که مثل خودم کار را انجام دادم. اان زمان این است که تقدیر خودم را 
تقدیم مردم ایران بکنم که توانستم در این 8 سال مربی این بازیکنان 
و این تیم باشم. برای تک تک آنها بهترین آرزوها را دارم. استحقاق 

آنها بهترین ها است. آنها اعتبار کسب کردند.
اان پایان اینجاست

کی روش یادآور شد: آنها توانستند نظرها را جلب کنند چرا که در 
داشتند و در سراسر جهان کسب  را  بهترین عملکردها  زمان مناسب 
اعتبار کردند. آنها همچین احترامی را به بازیکنانشان می دهند و این 
خیلی  بگیرند.  را  تصمیمات  ترین  آزادانه  می توانند  که  است  نقطه ای 
بازیکنان شاهد این هستند  افراد به خاطر عملکرد و نوع جنگیدن  از 
که آنها آزادانه در زمین تاش می کنم و به همین خاطر من عاشق 

هستم. کارشان 
برای ژاپن آرزوی موفقیت دارم

وی افزود:برای ژاپن هم آرزوی موفقیت می کنم. یک بار دیگر 
از فوتبال ایران و کادرفنی ام تشکر می کنم. مراتب تقدیرم را از اعماق 

وجودم بیان می کنم. امیدوارم متوجه شوید اان پایان اینجاست.
مردم ایران لیاقت یک نگاه ویژه را دارند

سرمربی تیم ملی در ادامه یادآور شد: برای من هم مثل همان 
خودم  راه  مربی  عنوان  به  من  که  بگویم  اینطور  باید  معروف  آهنگ 
ایران و  برای مردم بزرگ  بود.  این  برایم  را رفتم و مهمترین مطلب 
هواداران فوتبال ایران بهترین آرزوها را دارم. این احساس را دارم که 
عملکرد فوتبال ایران در برزیل و روسیه به خاطر مردم ایران بود و این 
پیام را به جهان دادند که مردم ایران این لیاقت را دارند که یک نگاه 
ویژه به آنها شود و یک توجه و قدردانی متفاوت از آنها صورت بگیرد. 

بازهم از این بابت تشکر می کنم.
مسئولیت اتفاقات درون زمین را می پذیرم

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که نقش خودش را در 
نظر  به  و  می داند  چقدر  کرد  اتخاذ  که  تاکتیکی  بابت  امروز  شکست 
بازی  در  من  نقش  گفت:  است،  بدهکار  عذرخواهی  یک  او  می رسد 
امشب مثل 8 سال گذشته بوده است. مسئولیت کامل را برای اتفاقاتی 
که درون زمین افتاد می پذیرم اما دوست دارم از شما بپرسم نقش شما 
درون  بود؟اما من  نقش شما سکوت  بود.  در هشت سال گذشته چه 

زمین برای تیم ملی شما جنگیدم.
میراث خوبی برای ایران باقی ماند

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که آینده را چطور ارزیابی 
می کند، عنوان کرد: آینده بسیار خوبی برای فوتبال ایران می بینم به 
است.  شده  برقرار  ایران  فوتبال  برای  خوبی  پایه های  که  خاطر  این 
یک زمین تمرین خوب برای برگزاری تمرین دارند. یک مرکز تمرین 

آینده هر  در هشت سال  دارد.  نسل خوب حضور  و یک  دارند  خوب 
کسی سرمربی تیم ملی باشد همین بازیکنان را انتخاب خواهند کرد و 

مهمترین مطلب میراثی هست که باقی مانده است.
درگیری کی روش با یکی از حاضرین در نشست خبری!

او  از  به سمت خبرنگاری که  پایان نشست خبری کی روش  در 
پرسیده بود او چه نقشی در شکست دارد رفت و به او گفت: شما در این 
8 سال کجا بودی که اان اینطور صحبت می کنید. نقش شما در این 
هشت سال چه بوده است که در این لحظه آرین قاسمی و امیرحسین 
حسینی جلوی کی روش را گرفتند و مانع ادامه این درگیری لفظی در 
مقابل خبرنگاران خارجی شدند البته زمانی که این خبرنگار از کی روش 
خواست که از مردم ایران برای این شکست عذرخواهی کند کی روش 

گفت تو باید عذرخواهی کنی.
................................................

سرمربی ژاپن: جو استادیوم به نفع ایران بود اما نیمه دوم را ما 
بردیم

جو  گفت:  ژاپن  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  موریاسو،  هاجیمه 
استادیوم به نفع ایران بود اما ما تاکتیکمان را بر حریف دیکته کردیم. 
وی بعد از پیروزی سه بر صفر ژاپن مقابل ایران و صعود به فینال جام 
ملتهای آسیا گفت:  نیمه اول بازی سنگینی را تجربه کردیم. در 45 
دقیقه اول بازی واقعا پایاپای بود و هر دو تیم فشرده بازی می کردند.

نیمه دوم تاکتیکمان را بر حریف دیکته کردیم
از فرصت های مان  توانستیم  ما  نیمه دوم  در  اما  داد:  ادامه  وی 

باز کنیم. را  ایران  بار دروازه  ببریم و 3  را  نهایت استفاده 
جو استادیوم به نفع ایران بود اما نیمه دوم را بردیم

سرمربی ژاپن تاکید کرد: واقعا جو استادیوم به صورت کامل در 
اختیار ایرانی ها بود و آنها هواداران زیادی در استادیوم داشتند، اما ما با 
بازی خوب توانستیم برنامه هایمان را بر حریف دیکته کنیم. کارهای 
راهی  و  کردیم  پیاده  زمین  در  خوب  خیلی  دوم  نیمه  در  را  تاکتیکی 

شدیم. فینال 
3 بر صفر بردیم اما واقعا بازی سختی بود

سرمربی تیم ملی ژاپن در ادامه به نشست خبری آمد و در جمع 
خبرنگاران گفت: البته ما 3 بر صفر مقابل ایران به پیروزی رسیدیم، اما 

اعتراف می کنم که بازی دشواری بود.
با شایستگی ایران را بردیم و فینالیست شدیم

وی ادامه داد: ما از همان دقایق اول جنگندگی مان را نشان دادیم 
و بازیکنان ما از اول مسابقه نشان دادند که روحیه جنگندگی باایی 
بازی  ایران  مقابل  شجاعت  و  آمادگی  با  ما  دارند.  مسابقه  این  برای 

کردیم و به نظرم شایسته پیروزی بودیم.

هنوز تصمیم خاصی برای خداحافظی نگرفته ام
دژاگه: باختیم و این باخت درد دارد

بازیکن تیم ملی فوتبال گفت: هر چقدر آدم در مورد این بازی بگوید، دیگر فایده  ای ندارد؛ باختیم و این 
باخت درد دارد. در ادامه چارچوب رقابت های جام ملت های آسیا تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه نهایی 

به مصاف تیم ژاپن رفت و این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید. 
اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان این دیدار اظهار داشت: ژاپن تیم خوبی بود 
همه ما می دانستیم اما فکر می کنم ما باید می رفتیم جلو و گل می زدیم اما سه بر صفر شد. تا زمانی که 
اولین گل را نخورده بودیم فکر می کنم بازی خوبی انجام دادیم شانس های خوبی داشتیم، نیمه اول اگر توپ 
سردار وارد دروازه می شد بازی کاما عوض می شد اما متأسفانه فوتبال این طور نیست، ما اان سخت است و 
هر چه به بازی فکر می کنیم آدم درد دارد.وی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: می خواهم از تمام 
هواداران ، بازیکنان و مربیان تشکر کنم چون سعی کردیم و با همدیگر تاش کردیم به هر حال ما با هم 
بازی می کنیم و با هم می بازیم.وی در پاسخ به این سوال که خیلی ها بعد از پایان بازی از داخل رختکن خبر 
ندارند چه اتفاقاتی در داخل رختکن افتاد، گفت: باور کنید تمام بازیکنان ناراحت هستند سخت است همین 
اان هم سخت است هر چه به بازی فکر می کنیم نمی توانیم باور کنیم.دژاگه در پاسخ به این سوال که آیا 
پنالتی که داور گرفت درست بود یا خیر، گفت: فکر نمی کردم که داور پنالتی را بدهد وقتی رفت فیلم را نگاه 
کند باور نمی کردم. چون پورعلی گنجی د ستش را باز نکرده بود و برای تکل رفته بود. توپ می خورد، چه 
کار باید می کرد؟ دستش را کجا ببرد؟ این طور نبود که او دستش را باز کند ولی چه کار کنیم هر چقدر آدم 
در مورد این بازی بگوید دیگر فایده ندارد باختیم و این باخت درد دارد.وی در پاسخ به این سوال که زمزمه 
خداحافظی یکسری بازیکنان مثل شما، مسعود و پژمان شنیده می شود آیا این موضوع صحت دارد، گفت: 
هنوز تصمیم خاصی نگرفته ا م، من ۳۲ سالم است. فکر می کنم هنوز جا است برای تیم ملی، اان واقعا سخت 
است راجب این چیزها حرف بزنم.بازیکن تیم ملی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان بزرگ تر تیم ملی 
تداوم حضور آقای کی روش را چطور می بینید او باید بماند یا نه، گفت:  همیشه گفته ام که کی روش زحمت 
زیادی برای تیم ملی و کشورمان کشیده است.، فکر می کنم هر کسی که فوتبال را می شناسد و فوتبال را 

دوست دارد، متوجه می شود که او چقدر به فوتبال این کشور کمک کرده است.


