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فرهاد مجیدی، سرمربی تیم فوتبال امید 
اطمینان دارد که مجموعه کمیته  کشورمان 
ملی المپیک و رئیس آن صالحی امیری از او 
حمایت خواهند کرد. فرهاد مجیدی، سرمربی 
تیم فوتبال امید کشورمان در حاشیه تمرین 
این  بیان  ضمن  تیمش  )شنبه(  امروز  عصر 
مطلب اظهار داشت: وقتی که با من در مورد 
نکنید  باور  شاید  کردند،  صحبت  امید  تیم 
بدون فکر کردن قبول کردم. مطمئنم با این 
جوانان این تیم موفق می شود و بعد از سال ها 

به المپیک صعود می کند.
تجربه مربیگری ندارم اما با مربیان 

بزرگی کار کرده ام
معتقدند  برخی  اینکه  مورد  در  وی 
نشان  خاطر  نیست،  مربیگری  سابقه  دارای 
حرف  است،  تجربه  بحث  منظور  اگر  کرد: 
بی ربطی نیست و مربی نیاز به کسب تجربه 
مربیگری  بحث  در  که  است  درست  دارد. 
تجربه زیادی ندارم، اما در دوران بازیگری و 
مربیگری با مربیان بزرگی کار کردم و شش 

داشتم. حضور  اسپانیول  در  ماه 
از فتحی برای انتخاب استراماچونی 

تشکر می کنم
مربی پیشین تیم فوتبال استقال با اشاره 
به جدایی اش از این تیم گفت: استقال خانه من 
و بخشی از زندگی و قلب من است، اما در این 
خارجی  مربی  گرفتند  تصمیم  مدیران  شرایط 
به  بزرگی  مربی  که  خوشحالم  کنند.  استخدام 
این تیم آمده است و از فتحی برای انتخاب این 
شاهد  شخصه  به  خودم  می کنم.  تشکر  مربی 
استقال(  باشگاه  )مدیرعامل  ایشان  زحمات 

بودم. بزرگ خارجی  مربی  استخدام  برای 
دوست داشتم با حضور در تیم امید 

خودم را محک بزنم
کشورمان  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
استراماچونی  با  همکاری اش  عدم  درباره 
داشت.  خواهد  دستیار  سه  ایشان  کرد:  بیان 

سرمربیگری  پیشنهاد  وقتی  خاطر  همین  به 
تیم امید با من مطرح شد، روی این موضوع 
فکر کردم. سرمربیگری در عرصه ملی تجربه 
جدیدی برای من بود و دوست داشتم خودم را 
محک بزنم. اعتقاد دارم برای به دست آوردن 
تیم  در  و  کنیم  تاش  باید  بزرگ،  چیزهای 
امید این تاش چند برابر خواهد بود. معتقدم 
به  را  آن  بخواهم  من  که  است  نبوده  چیزی 
باشم. مطمئن  ناموفق  بیاورم و در آن  دست 
باشید تمام تاش خود را انجام خواهم داد تا 
المپیک شود. از سال ها راهی  امید پس  تیم 
اعتقاد داشتم تیم فعلی استقال باید 

حفظ شود
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مجیدی 
را  بازیکنان  از  لیستی  استقال  تیم  برای  او 
اعتقاد  گفت:  خیر،  یا  است  داشته  مدنظر 
داشتم تیم فعلی استقال از ترکیب مناسبی 
برخوردار است و باید این تیم حفظ شود. در 
بزرگ ترهایی  و  بازیکنان خوب  استقال  تیم 
تمدید  آنها  قرارداد  باید  که  داشتند  حضور 
می شد، اما وقتی مشاهده کردم عوامل دیگری 
هستند،  جدید  بازیکنان  با  صحبت  حال  در 

ببندند. را  تیم  خودشان  تا  دادم  استعفا 
به تمام بازیکنان خوب در سطح رده 

سنی امید فرصت می دهم
به  شده  دعوت  بازیکنان  مورد  در  وی 
باشید  مطمئن  کرد:  اظهار  امید،  تیم  اردوی 
سنی  رده  سطح  در  خوب  بازیکنان  تمام  به 
امید فرصت خواهم داد و بازی تک تک آنها را 
مشاهده خواهم کرد. حتی با شروع مسابقات 
رفت  خواهم  شهرستان ها  به  دو  و  یک  لیگ 
نماند.  دور  من  چشم  از  بازیکنی  هیچ  تا 
بازیکنان فعلی کسانی هستند که قبًا در تیم 
استیلی  سوی  از  و  بودند  کرده  تمرین  امید 
و کمیته فنی تیم امید مشاهده شده بودند. 
قرار است این بازیکنان در اردویی شش روزه 
در تمرینات حضور داشته باشند، اما مطمئن 

تحت نظر  را  شایسته  بازیکنان  تمام  باشید 
داشت. خواهم 

خیلی خوشحال می شدم در خدمت 
شاهرودی و بختیاری زاده باشم

کشورمان  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
و  شاهرودی  رضا  همکاری  قطع  به  راجع 
گفت:  نیز  تیم  این  با  بختیاری زاده  سهراب 
این  خدمت  در  می شدم  خوشحال  خیلی 
با  آنها  من  از حضور  قبل  اما  باشم،  دوستان 
استیلی صحبت کرده بودند و دیگر تمایلی به 

نداشتند. امید  تیم  با  همکاری 
2 مربی خارجی به کادر فنی تیم امید 

اضافه می شوند
خود  دستیاران  انتخاب  درباره  مجیدی 
مربی  یک  داشت:  اظهار  هم  امید  تیم  در 
آکادمی  در  فعالیت  سابقه  که  اسپانیایی 
اسپانیول را داشته است، به عنوان دستیار اول 
به کادر فنی اضافه خواهد شد. همچنین یک 
از این سابقه  مربی بدنساز خارجی که پیش 
در  و  است  داشته  را  متسو  برونو  با  همکاری 
حال حاضر نیز در تیم اینترمیان حضور دارد 

ملحق خواهد شد. ما  به 
هر بازیکنی که شایستگی حضور در 

تمرینات را داشت به اردو دعوت می شود
وی در پاسخ به این پرسش که بازیکنان 
نیز  آینده  اردوهای  در  امید  تیم  اول  گروه 
که  همان طور  گفت:  داشت،  خواهند  حضور 
تمرینات  بازیکنانی هستند که در  این  گفتم 
از  مرحله  این  به  و  داشتند  حضور  گذشته 
اردو دعوت شده اند، اما باز هم تکرار می کنم 
تمام  کشور  لیگ های  مسابقات  شروع  با  که 
دیدارها و حتی مسابقات لیگ یک، لیگ دو 
و امیدهای کشور را از نزدیک می بینم و هر 
بازیکنی که شایستگی حضور در تمرینات را 

اردو دعوت خواهد شد. به  داشت 
دوست ندارم حواشی بیشتری برای تیم 

استقال ایجاد شود

به  واکنش  در  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
یکی  با  تلفنی اش  مکالمه  صوتی  فایل  انتشار 
از اعضای باشگاه استقال تأکید کرد: اشکالی 
مردم  قطعاً  و  افتاده  که  است  اتفاقی  ندارد. 
کار  اما  داشت،  خواهند  را  قضاوت  بهترین 
جدیدی  مربی  حاضر  حال  در  نبود.  قشنگی 
تیم  این  و  است  شده  اضافه  استقال  تیم  به 
حواشی خود را دارد و من دیگر دوست ندارم 
حواشی بیشتری برای تیم استقال ایجاد شود. 
در حال حاضر نیز هدایت تیم امید را بر عهده 
بازهم هر کمکی از دست من برآید  اما  دارم، 
در خدمت استقال خواهم بود. دوست دارم در 
این مقطع با توجه به کار سختی که در پیش 

باشد. امید  تیم  تمام تمرکزم روی  داریم 
مطمئن باشید کمیته ملی المپیک تمام 

قد پشت من خواهد بود
هماهنگی  عدم  خصوص  در  مجیدی 
کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال برای 
مشکلی  خصوص  این  در  گفت:  او  انتخاب 
نمی بینم و این مسائل پیش از این نیز اتفاق 
)رئیس  امیری  صالحی  با  اما  است،  افتاده 
کمیته ملی المپیک( چندین بار صحبت کردم 
و ایشان حمایت کامل خود را از من اعام کرد. 
قد  تمام  المپیک  ملی  کمیته  باشید  مطمئن 
پشت من خواهد بود. من در جریان اتفاقاتی 
که افتاده نیستم، اما طی چندین تماسی که 
با صالحی امیری داشتم ایشان از من خواست 
هدایت تیم امید را قبول کنم و فکر نمی کنم 
مشکلی وجود داشته باشد. صالحی امیری از 
مدیران باسواد و خوب ورزش ایران است، که 

می تواند به تیم امید کمک کند.
فعًا نمی توانیم برنامه ریزی دقیقی 

داشته باشیم
امید  تیم  وی درباره دیدارهای دوستانه 
جلسه  باید  خصوص  این  در  کرد:  بیان  نیز 
هماهنگی داشته باشیم، اما در حال حاضر با 
توجه به عدم اعام برنامه مسابقات لیگ برتر 

نمی توان به طور کامل برنامه ریزی انجام داد. 
و  داریم  را  انجام دیدارهای دوستانه  ما قصد 
قرار است حتی با تیم ملی یک دیدار دوستانه 
مسابقات  برنامه  که  زمانی  تا  باشیم.  داشته 
ما  نشود  اعام  کامل  صورت  به  برتر  لیگ 
باشیم. داشته  دقیقی  برنامه ریزی  نمی توانیم 

تیم استقال حفظ شود یکی از 
شانس های قهرمانی خواهد بود

به  اشاره  با  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
تیم  سرمربی  به عنوان  استراماچونی  انتخاب 
خوبی  مربی  او  گفت:  نیز  استقال  فوتبال 
است که در تیم های بزرگی کار کرده. از تمام 
این  از  می کنم  درخواست  استقال  هواداران 
مربی و تیم حمایت کنند. تیم فعلی استقال 
استقال در سالیان  تیم های  بهترین  از  یکی 
اخیر است و در پنج بازی که افتخار هدایت 
تیم  پتانسیل  از  خوب  به  داشتم  را  تیم  این 
مطلع شدم. اگر تیم فعلی حفظ شود استقال 
یکی از شانس های اصلی قهرمانی خواهد بود.

بازیکنان دیگری نیز هستند که 
می توانند به تیم ملی دعوت شوند

مجیدی درباره حضور بازیکنان دورگه در 
تیم امید، خاطر نشان کرد: بازیکنان دیگری 
تیم ملی دعوت  به  نیز هستند که می توانند 
رسانه ها  حتی  و  دوستان  همه ی  از  شوند. 
در  ایرانی  بازیکنی  اگر  می کنم  درخواست 
و شرایط سنی  بازی می کند  از کشور  خارج 
حضور در تیم امید را دارد به ما معرفی کنند 

تا  آنها را نیز دعوت کنیم.
مطمئنم این تیِم امید توانایی صعود به 

المپیک را دارد
نشان کرد: مطمئن  پایان خاطر  در  وی 
به  امید  تیم  برای صعود  توان  تمام  با  باشید 
من  زندگی  در  کرد.  خواهم  تاش  المپیک 
چیزی نبوده است که بخواهم آن را به دست 
مطمئنم  باشم.  بوده  ناموفق  آن  در  و  بیاورم 

دارد. را  المپیک  به  توانایی صعود  تیم  این 

 دوست ندارم حواشی بیشتری برای تیم استقال ایجاد شود

مجیدی: مطمئن باشید کمیته ملی المپیک تمام قد پشت من خواهد بود
 پیگیر پناهندگی کمانداران هستیم

سلطانی فر: هیات مدیره پرسپولیس 
تاش می کند برانکو بماند

پیگیر  مربوطه  دستگاههای  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
در  فر  سلطانی  هستند.مسعود  کمانداران  پناهندگی  موضوع 
حاشیه اردوی تیم ملی بسکتبال اظهار داشت: با وجود اینکه در 
گروه سختی قرار داریم، امیدواریم در سومین حضور تیم ملی 
با تاش بچه ها و کادر فنی بتوانیم  بسکتبال در جام جهانی، 
نتایج خوبی بگیریم و صعود کنیم.وی ادامه داد: زمان آن رسیده 
ترکیب  رود.خوشبختانه  فراتر  را  آسیا  مرزهای  ما  بسکتبال  که 
برسیم. خوبی  نتایج  به  امیدوار  شخصه  به  و  دارد  تیم  خوبی 

تولدم  امروز  گفت:  سالن  در  تولد  جشن  برگزاری  درمورد  وی 
بود و سورپرایز شدم. فضای گرم و صمیمی بود و لطفی بود که 
جامعه بسکتبال به من  داشت. اتفاقا سال گذشته هم همزمان 
با بازی با مراکش تولدم بود و هر ساله مراسمی وجود دارد.وزیر 
سال  همانند  هم  امسال  امیدوارم  کرد:  تاکید  جوانان  و  ورزش 
باشیم.  داشته  موفق  حضوری  المللی  بین  میادین  در  گذشته 
سال گذشته در بازی های های آسیایی و لیگ قهرمانان و رشته 
های مختلف خوب ظاهر شدیم.وی ادامه داد: امسال تاش ها 
برای کسب سهمیه بوده و انشاه با کاروان گسترده تری وارد 
اظهار  المپیک  در  کاراته  به حضور  اشاره  با  شویم.وی  المپیک 
دنیا  کاراته  اول  تیم  سه  دو  در  خواستیم  می  همیشه  داشت: 
باشیم و امیدوارم سه چهار سهمیه در کنار دوومیدانی و کشتی 
و شمشیربازی در توکیو داشته باشیم.  برنامه ریزی خوبی هم 
در ستاد عالی بازی ها با کمک صالحی امیری شده و کار را جلو 
این روزها هم بحث  می بریم.وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: 
حضور قهرمانان والیبال در لیگ ملت ها را داریم و اان در صدر 
جدول هستیم و به مرحله بعد صعود خواهیم کرد.وی در مورد 
عدم بازگشت برخی کمانداران به کشور و بحث پناهندگی آنها 
در  هستند.وی  موضوع  این  پیگیر  مربوطه  دستگاههای  گفت: 
مورد بحث ماندن برانکو در پرسپولیس اعام کرد: هیات مدیره 

با تمام توان در حال پیگیری است.
سردار آزمون در رده پنجم گران قیمت ترین 

بازیکنان فوتبال روسیه 
باشگاهی  فوتبال  بازیکنان  گران قیمت ترین  رده بندی  در 
رتبه  سن پترزبورگ  زنیت  ایرانی  مهاجم  آزمون،  سردار  روسیه 
پنجم را در اختیار دارد. ماریو فرناندز، مدافع برزیلی ااصل تیم 
زسکا مسکو و تیم ملی فوتبال روسیه با قیمت 30 میلیون یورو 
دسته اول  و  برتر  لیگ های  در  کنونی  بازیکن  گران قیمت ترین 
تیم  ایرانی  مهاجم  آزمون،  سردار  است.  روسیه  باشگاه های 
زنیت سن پترزبورگ با قیمت 17 میلیون یورویی در رده پنجم 
دارد. جای  روسیه  باشگاهی  فوتبال  بازیکنان  گران قیمت ترین 

رده بندی 10 بازیکن گران قیمت کنونی فوتبال باشگاهی روسیه 
به شرح زیر هستند:

1. ماریو فرناندز )زسکا مسکو - 30 میلیون یورو(
2. نیکوا واسیچ )زسکا مسکو - 20 میلیون یورو(

3. گژگوژ کریخویاک )لوکوموتیو مسکو - 18 میلیون یورو(
4. ویکتور کاسون )کراسنودار - 18 میلیون یورو(

5. سردار آزمون )زنیت سن پترزبورگ - 17 میلیون یورو(
6. ویلمار باریوس )زنیت سن پترزبورگ - 17 میلیون یورو(
7. آنتون میرانچوک )لوکوموتیو مسکو - 16 میلیون یورو(

8. آرتم جیوبا )زنیت سن پترزبورگ - 16 میلیون یورو(
9. فدور چالوف )زسکا مسکو - 16 میلیون یورو(

10. سباستین دریوسی )زنیت سن پترزبورگ - 16 میلیون یورو(

گزینه های دستیاری استراماچونی
  از قربانی و رضایی
 تا صالح و غامپور

چند گزینه داخلی برای حضور در کادر فنی 
آندره آ استراماچونی در استقال مطرح شده است. 
ایتالیایی  و  جدید  سرمربی  استراماچونی،  آندره آ 
سه  ایران  به  آمدن  با  است  قرار  استقال  تیم 
کمک  شامل؛  که  باشد  داشته  خارجی  دستیار 
مربی، مربی بدنساز و آنالیزور خواهد بود. مدیران 
کادر  در  که  خواسته اند  استراماچونی  از  استقال 
فنی خود دستیار ایرانی داشته باشد.استراماچونی 
استقال  مسئوان  درخواست  به  واکنش  در  نیز 
بااترین  باید  مدنظر  مربی  که  است  کرده  تأکید 
انگلیسی  زبان  به  و  داشته  را  مربیگری  مدرک 
روی  قبل  از  استقال  مسئوان  باشد.  مسلط  نیز 
رضایی،  رحمان  صالح،  مجید  چون  گزینه هایی 
امیدرضا روانخواه، پیروز قربانی و چند گزینه دیگر 
بررسی های ازم را انجام داده و حتی با دو گزینه 
شده  مطرح  اسامی  میان  کرده اند.در  صحبت  نیز 
مدرک  بااترین  دارای  صالح  مجید  چون  نفراتی 
مربیگری هستند. رضایی نیز به دلیل سابقه بازی 
ایتالیایی صحبت  ایتالیا می تواند به زبان  در لیگ 
گزینه  به عنوان  غامپور  بهزاد  از  همچنین  کند. 
مربی دروازه بان ها یاد شده است و او دیروز )شنبه( 
داد.قربانی  انجام  استقال  مسئوان  با  مذاکراتی 
درباره  استراماچونی  دستیاری  گزینه های  از  یکی 
بحث حضورش در کادر فنی استقال اظهار داشت: 
صحبت هایی شده، اما جدی نبوده است. فکر کنم 
یکی دو روز دیگر همه چیز مشخص شود. شنیده ام 
که یکی از گزینه ها هستم، اما به صورت جسته و 

نه قطعی. اما  گریخته حرف هایی زده شد، 

 امیری به جای پرسپولیس
 به بلژیک می رود؟

از  پیشنهادی  با  پرسپولیس  پیشین  بازیکن 
روبرو  بلژیک  لیگ  در  پورعلی گنجی  سابق  تیم 
از  گذشته  سال  که  امیری  وحید  است.  شده 
پرسپولیس جدا شد و به ترابزون ترکیه پیوست 
داشته  درخشانی  عملکرد  تیم  این  در  نتوانست 
او  که  می شود  گفته  حاا  بین  این  در  و  باشد 
را  ایران  فوتبال  به  بازگشت  قصد  دیگر  بار  یک 
تراکتورسازی  پرسپولیس،  می پروراند.از  سر  در 
خواهان  تیم های  عنوان  به  شهرخودرو  پدیده  و 
وحید امیری نام برده می شود اما به نظر می رسد 
بازگشت این بازیکن به پرسپولیس منتفی خواهد 
بود چرا که در پست او چند بازیکن حضور دارند 
و از طرفی احتمال بازگشت فرشاد احمدزاده به 
جمع سرخ پوشان هم بااست.امیری اما از طریق 
با  ایران  در  فوتبال  فعال  ایجنت های  از  یکی 
پیشنهادی از تیم یوپن بلژیک روبرو شده و این 
از فوتبال ترکیه راهی  او  احتمال وجود دارد که 
ایرانی  بازیکن  دیگر  پورعلی گنجی  شود.  بلژیک 
بود که یک فصل در تیم یوپن بلژیک بازی کرد 
و حاا این احتمال وجود دارد که امیری دومین 

باشد. بلژیکی  باشگاه  این  ایرانی  بازیکن 

کیانی: از لحاظ مالی پیشنهادهای بهتر از سپاهان داشتم
در سپاهان  ولی خوشحالم که  داشتم  پیشنهادهای خوبی  فوتبال سپاهان گفت:  تیم  کاپیتان  کیانی  مهدی 
برخی  و حتی  داشتم  پیشنهاد  در سپاهان گفت: چند  قراردادش  تمدید  کیانی در خصوص  ماندگار شدم.مهدی 
پیشنهادها از لحاظ مالی بهتر از پیشنهاد سپاهان بود. با این حال همه چیز پول نیست و خوشحالم که در سپاهان 
ماندم. اینجا راحت هستم و امیدوارم در فصل جدید افتخارات باشگاه سپاهان را بیشتر کنیم.وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا سپاهان می تواند در فصل جدید بعد از چند سال قهرمان لیگ برتر شود، عنوان کرد: سپاهان از 
لحاظ مدیریت، کادر فنی و بازیکن پتانسیل باایی دارد. سال گذشته هم تیم شایسته ای بودیم و می توانستیم به 
قهرمانی برسیم ولی در فصل جدید مطمئنا تیم قوی تری خواهیم داشت و برای قهرمان شدن می جنگیم تا دل 
هواداران را شاد کنیم.کیانی در رابطه با خریدهای جدید سپاهان تاکید کرد: بازیکنانی که به تیم ما اضافه شدند 
قطعا فوتبالیست های خوبی هستند و امیدوارم بهترین فصل فوتبالی شان را در سپاهان پشت سر بگذارند. سپاهان 
تراکتورسازی در  برای موفقیت در سه جام می جنگیم.کاپیتان سابق  بود و  تیم قوی تری خواهد  در فصل جدید 
خصوص انتخاب مصطفی دنیزلی به عنوان سرمربی جدید این باشگاه عنوان کرد: دنیزلی مربی بزرگ و کارنامه داری 
است و مردم تبریز قطعا دنیزلی را دوست دارند. امیدوارم تراکتورسازی روزهای خوبی را با این مربی تجربه کند.

خرید جنجالی استقال در تمرینات تیم امید
مهاجم تازه به خدمت گرفته استقال که اخیراً به تیم امید ایران دعوت شده است امروز به دور از حاشیه ها در تمرین 
تیم امید حضور یافت. دور دوم تمرینات تیم امید ایران بعد از مدت ها تعطیلی در حالی امروز در کمپ تیم های ملی آغاز 
شد که نفرات دعوت شده این بار فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی تیم امید ایران بر مسند کار می دیدند و دیگر خبری 
از زاتکو کرانچار و دستیارانش نبود. یکی از بازیکنانی که امروز در تمرین تیم امید حاضرشده است محمد بلبلی مهاجم 
آینده دار فریدون کناری تیم فوتبال سپیدرود است که این روزها جزو یکی از پر حاشیه ترین بازیکنان نقل و انتقاات به 
شمار می رود. بلبلی که با 21 سال سن از همین حاا مشخص است که آینده درخشانی را در پیش رو دارد در هفته اخیر 
موردتوجه چند تیم لیگ برتری قرارگرفته است. درحالی که همه از پیوستن محمد بلبلی به فواد مطمئن شده بودند 
ناگهان او سرش را به سمت پایتخت چرخاند تا ادامه فوتبالش را در باشگاه استقال دنبال کند و این موضوع کافی بود 
تا باعث ایجاد جنجال و شکایت فوادی ها از آبی های پایتخت شود.  او امروز به دوراز هیاهو و باانگیزه ای باا نه در فواد 
و نه در استقال بلکه در تیم امید تمریناتش را دنبال کرد تا منتظر بماند و ببیند در آینده قسمت کدام تیم لیگ برتری 
می شود.   گفتنی است او عاوه بر اینکه در هفته های پایانی لیگ برتر درخشش زیادی داشت درعین حال سهمیه زیر 21 

سال هم محسوب می شود و به همین جهت برای هر تیمی می تواند خرید مناسبی به شمار بیاید.

واسکو به من اطمینان داد
 استراماچونی: از سری A پیشنهاد داشتم

 اما استقال را انتخاب کردم
خلیل زاده: برای تمدید ناز نکردم

مشخص نیست ایرماتوف در جام جهانی قضاوت کند
رفعتی:  آموزشVAR   را با 24داور برگزار می کنیم

خلیل زاده با پرسپولیس تمدید کرد

با حکم کمیته اخاق فدراسیون فوتبال صورت گرفت
 افتخاری و ورمزیار جمعا ۱۵ سال

 از فعالیتهای فوتبالی محروم شدند

محرومیت 2 جلسه ای بازیکن ذوب آهن
منصوریان با ۳ جلسه محرومیت نقره داغ شد

برانکو از ااهلی فرصت خواست

طلبم را از پرسپولیس بگیرم، می آیم!

 پایان خوش ماراتن نفسگیر
ایران 3 – لهستان 2

جدال حیثیتی را بردیم، صدرنشین ماندیم

باشگاه پرسپولیس طلب برانکو ایوانکوویچ را تامین کرد
سردار آزمون در رده پنجم 

گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال روسیه

پشت سلبریتی ها پنهان می شویم

 مدرس فیفا:
مجیدی باید سرمربی 
نونهاان شود، نه امید



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 
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موفقیت
موفقیت  آرزوی  کشورمان  امید  تیم  در  مجیدی  فرهاد  برای 

دارم افزون  روز 
کمالی - تهران

یکشنبه 26 خرداد 1398 - 12 شوال1440 - 16 ژوئن 2019-  شماره 7154

 عضویت جهانگیر سعادتی در انجمن
 کیک بوکسینگ واکو ایران

جهانگیر سعادتی از اساتید با سابقه در رشته بوکس و هیات انجمنهای 
ورزشی با ارسال نامه ای از عضویت خود در انجمن کیک بوکسینگ واکو 
ایران خبر داد. متن این نامه به شرح زیر است: اینجانب جهانگیر سعادتی  با 
توجه به دعوت بعمل آمده، آمادگی خود را برای همکاری با انجمن کیک 
بوکسینک واکو به ریاست دکتر ناصر نصیری اعام و اظهار می دارم  که 
از این پس با تشکیاتی معتبر به ریاست دکتر ناصر نصیری نماینده رسمی 
ایران،  در  واکو  سازمان  و  آسیا(  )واکو  آسیا  بوکسینگ  کیک  کنفدراسیون 
فعالیت نمایم. اینجانب جهانگیر سعادتی متعهد می شوم که کلیه ضوابط و 
ایران، کنفدراسیون کیک بوکسینگ  انجمن کیک بوکسینگ واکو  مقررات 
آسیا ) واکو آسیا( و سازمان واکو را در سطوح و مراحل فعالیت خود با حفظ 
امانت و صیانت رعایت نموده و همچنین این اطاعیه را با صراحت تکمیل 
نمایم. ازم به یادآوری است که این تصمیم با توجه به معرفی انجمن کیک 
ایران  در  بوکسینگ  کیک  ورزش  متولی  عنوان  به  ایران  واکو  بوکسینگ 
توسط وزارت ورزش و جوانان و تایید جایگاه و ادامه فعالیت آن انجمن در 
انجمن های ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان و همچنین  فدراسیون 
عضویت رسمی واکو ایران در کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا )واکو آسیا( 
عنوان  به  آن  طرف  از  و  باشد  می  آسیا  المپیک  شورای  رسمی  عضو  که 
اینکه سازمان  و  آسیا منصوب گردیده  در  بوکسینگ  مسوول ورزش کیک 
اینجانب  بوده، گرفته شده است.  واکو عضو رسمی سازمان اسپورت آکورد 
واکو  بوکسینگ  کیک  انجمن  مقررات  و  ضوابط  کلیه  که  شوم  می  متعهد 
ایران، کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا )واکو آسیا( و سازمان واکو را در 
سطوح و مراحل فعالیت خود با حفظ امانت و صیانت رعایت نمایم. این پیام 
جهت اطاع ورزشکاران و عاقمندان به ورزش کیک بوکسینگ می باشد.

 پایان خوش ماراتن نفسگیر
ایران 3 – لهستان 2

جدال حیثیتی را بردیم، صدرنشین ماندیم
تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3 بر 2 در یک جدال 
و  بردارد  رو  پیش  از  را  لهستان  توانست  نفسگیر 
والیبال  ملی  تیم  بماند.  باقی  ملتها  لیگ  صدرنشین 
ملتهای 2019  لیگ  در  را  روزهای خوبی  که  ایران 
دقیقه  از ساعت 18و30  دیروز  گذارد  پشت سر می 
در یک دیدار حساس و حیثیتی مقابل لهستان قرار 
هزاران  حمایت  از  که  کواکوویچ  شاگردان  گرفت. 
هوادار در سالن غدیر ارومیه برخوردار هستند، دیروز 
توانستند کانادا را 3 بر صفر مغلوب کنند و صدرنشین 
تیم   2 شرایط  بر  عاوه  بازی  این  حساسیت  شوند. 
در جدول و تاش برای قرار گرفتن جزو تیم های 
صعود کننده، به خاطر اظهارات اخیر میشل کوبیاک، 
این  بود.  رفته  بااتر  لهستانی ها  باتجربه  بازیکن 
نتوانست  محرومیت  خاطر  به  که  باتجربه  بازیکن 
کند، صحبت  همراهی  ارومیه  به  سفر  در  را  تیمش 
بود؛ اتفاقی که  داده  انجام  ایران  را علیه مردم  هایی 
به  را  ایرانی  پوشان  ملی  واکنش  و  ایران  شکایت 

داشت. همراه 
تیم ملی والیبال ایران و لهستان قبل از بازی دیروز 
در طول تاریخ 19 بار به مصاف هم رفته  بودند که 
سهم ایران 8 برد و سهم لهستان 11 پیروزی بوده 
به  مرتبه  دو  نیز   2018 سال  در  تیم   2 این  است. 
برد  یک  تیم  هر  سهم  که  رفتند  یکدیگر  مصاف 
بوده است. کواکوویچ که جمعه شب قبل به خاطر 
مصدومیت برخی از بازیکنان به دلیل ازدحام جمعیت 
امروز  بود،  شده  مواجه  دردسرهایی  با  هتل،  مقابل 
داشت  اختیار  در  سالم  و  صحیح  را  نفراتش  تمامی 
به  برای حفظ صدرنشینی محکوم  که  و می دانست 

است. لهستان  شکست 
ست اول: ایران 25 - لهستان 20

وارد  ای  پیراهن سورمه  با  دیروز  ایران   *بازیکنان 
هم  تماشاگران  پرشور  حمایت  از  و  شدند  زمین 

هستند. برخوردار 
نسبت  تیمش  ترکیب  در  تغییری   *کواکوویچ 
سعید  ترکیب  با  و  نیاورده  وجود  به  دیروز  بازی  به 
عبادی پور،  میاد  فیاضی،  پوریا  غفور،  امیر  معروف، 
محمدرضا  و  موسوی  سیدمحمد  شفیعی،  علی 

کرد. زمین  وارد  را  تیمش  حضرت پور)لیبرو( 
روی  شفیعی  علی  توسط  بازی  این  امتیاز   *اولین 

شد. کسب  ایران  برای  معروف  سعید  پاس 
 2  *تیم تا امتیاز 2 برابر پیش رفتند.

 *لهستان با استفاده از ویدیوچک در حالی که داور 
امتیاز سوم را به ایران داده بود، توانست 4 بر 2 پیش 

بیفتد.
کند،  پیدا  افزایش  اختاف  بود  نزدیک  اینکه   *با 
را  نتیجه  ایران  زمین  عقب  در  خوب  های  دریافت 

کرد.  7 برابر 
 *وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود 

لهستان رقم خورد.
 *عملکرد خوب لهستان در دفاع روی تور و دریافت 
تا اسپک های موسوی  باعث شد  های عقب زمین 

تبدیل به امتیاز نشود.
 *ایران روی نتیجه 11 بر 8 برای اولین بار در این 

بازی 3 امتیاز از حریف عقب افتاد.
 *سرویس خوب امیر غفور باعث شد تا اختاف بار 

دیگر به حداقل برسد.
 *در حالی که داور روی اسپک غفور امتیاز 12 را به 
لهستان  بازبینی سرمربی  درخواست  بود،  داده  ایران 
نشان داد توپ با اختاف زیادی به اوت رفته است. 
داور  به  شدیدا  صحنه  این  دیدن  با  هینن  ویتالی 

لهستان رسید. به  امتیاز  اگرچه  کرد؛  اعتراض 
 11 بر   14 نتیجه  ثبت  و  اتفاقات  این  از   *بعد 
درخواست  را  استراحت خود  وقت  اولین  کواکوویچ 

کرد.
 *خطای لهستانی ها روی تور باعث شد تا اختاف 

امتیاز کاهش یابد.
با حساب 16 بر 14 به   *وقت استراحت فنی دوم 

شد. ثبت  لهستان  سود 
 *بعد از امتیازی که عبادی پور به سختی برای ایران 
لهستانی  بازیکن  ایستاد،  سرویس  خط  در  و  گرفت 
توپ را به بیرون زد تا 2 تیم در امتیاز 16 برابر شوند.

داوران  با  دائما  زمین  کنار  در  که  هینن   *ویتالی 
صحبت می کند، بعد از ثبت نتیجه تساوی درخواست 

کرد. استراحت  وقت 
ایران  امتیازگیری  روند  نشد  باعث  وقفه هم   *این 
ادامه  در  عبادی پور  خوب  سرویس  شود.  متوقف 

انداخت. پیش  را  ایران  شفیعی  علی  اسپک 
 *با دفاع خوب روی تور و در ادامه حمایت مناسب 

ایران 2 امتیاز از حریف پیش افتاد.

بار دیگر  ایران  به سود  بر 17  نتیجه 19  ثبت   *با 
استراحت  وقت  گرفتن  به  مجبور  لهستان  سرمربی 

شد.
دچار  را  لهستان  دریافت  شفیعی  خوب   *سرویس 
مشکل کرد و در ادامه فیاضی به خوبی امتیاز 20 را 

ایران کسب کرد. برای 
بازیکن  توسط  بااخره  ایران  امتیازگیری   *روند 

شد. قطع  لهستان  سرعتی 
هم  را   22 امتیاز  معروف  سعید  العاده  فوق   *دفاع 
 4 عدد  به  تیم   2 اختاف  تا  کرد  ثبت  ایران  برای 

برسد.
 *بعد از ثبت امتیاز 24 برای ایران، فرهاد قائمی به 
جای محمد موسوی وارد زمین شد و در خط سرویس 

قرار گرفت.
 *تک دفاع میاد عبادی پور باعث شد ایران امتیاز 

25 را هم کسب کند.
به  ایران  سود  به   20 بر   25 با حساب  اول   *ست 

برساند. پایان 
ست دوم: ایران 21  لهستان 25

 *لهستان ست دوم را بهتر آغاز کرد و توانست اولین 
امتیاز را برای خود کند.

از  بعد  شانسی  خوش  چاشنی  با  امتیاز    *دومین 
برخورد سرویس لهستانی ها به تور و خوابیدن جلوی 

رسید. تیم  این  به  ایران  زمین 
مدافع  حضور  عدم  وجود  با  پور  عبادی    *میاد 
دهد. عبور  تور  از  توپ  نتوانست  خودش  روبروی 

 *چهارمین امتیاز متوالی هم با دفاع خوب لهستانی 
ها به این تیم رسید.

وقت  درخواست  شد  مجبور  کواکوویچ   *ایگور 
کند. استراحت 

 *بعد از این وقفه هم ایران نتوانست به اولین امتیاز 
خود برسد و لهستان امتیاز پنجم و ششم را هم کسب 

کرد!
 *بااخره امیر غفور توانست طلسم ست دوم را برای 

ایران بشکند و اولین امتیاز را کسب کرد.
امتیاز  یک  تور  کمک  با  توانست  شفیعی   *علی 

کند. کسب  سرویس 
 *وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 3 به سود 

لهستان رقم خورد.
با  امتیازی خود را حفظ کرد و   *لهستان فاصله 5 

افتاد. پیش  بر 5  بازیکن سرعتی خود 10  اسپک 
و ضربه هوشمندانه  معروف   *دریافت خوب سعید 

داد. را کاهش  فاصله  پور  عبادی 
بود  معتقد  داد چون  ایران  به  را  امتیاز  داور  دیگر   *بار 
توپ لهستانی ها به بیرون رفته، اما بعد از اعتراض ویتالی 

هینن و درخواست بازبینی او امتیاز به لهستان رسید.

به  را  امتیاز  اختاف  توانست  ایران  اینکه  از   *بعد 
وقت  درخواست  لهستان  سرمربی  برساند،   2 عدد 

کرد. استراحت 
 *اسپک موسوی روی پاس بریده معروف به بیرون 

رفت تا اختاف 2 تیم بار دیگر به عدد 4 برسد.
 *برای چندمین بار متوالی درخواست بازبینی ویتالی 
هینن با موفقیت همراه بود تا این تیم امتیاز 16 را 

هم کسب کند.
با حساب 16 بر 12 به   *وقت استراحت فنی دوم 

خورد. رقم  لهستان  سود 
 *بعد از اینکه داور اعام کرد سرویس موسوی به 
از سوی کواکوویچ  بازبینی  بیرون رفته، درخواست 

هم ثمری نداشت و امتیاز به لهستان رسید.
 *قدرتی زن لهستانی ها در شرایطی نامتعادل توپش 

را به بیرون زد تا اختاف 2 تیم به عدد 2 برسد.
دفاع  از  توانست  لهستان  تماشایی  رالی  یک   *در 

بگیرد. امتیاز  ایران 
لهستان،  سود  به   15 بر   19 نتیجه  ثبت  از   *بعد 
کواکوویچ دومین وقت استراحت خود را درخواست 

کرد.
 *شاگردان ویتالی هینن اختاف 4 امتیازی خود را 

حفظ کردند تا نتیجه 21 بر 17 ثبت شود.
 *حضور پوریا یلی به جای سعید معروف برای کمک 

به دفاع روی تور هم کمکی به ایران نکرد.
خط  در  تا  گرفت  را  موسوی  جای  قائمی    *فرهاد 
سرویس قرار بگیرد، اما سرویس او به تور برخورد کرد 

تا لهستان به امتیاز 24 برسد.
 *در نهایت لهستان با نتیجه 25 بر 21 در ست دوم 
به برتری رسید تا 2 تیم در ست شماری برابر شوند.

ست سوم: ایران 18 لهستان 25
دوم،  ست  اواخر  در  زیاد  تغییرات  وجود   *با 
اولیه  ترکیب  همان  با  را  تیمش  بازهم  کواکوویچ 

فرستاد. زمین  به 
 *برخاف ست دوم ایران اولین امتیاز را توسط پوریا 

فیاضی کسب کرد.
با  بازبینی هینن برخاف دفعات قبلی   *درخواست 
موفقیت همراه نبود و ایران توانست به امتیاز 2 برسد.

را  توپ  خواست  می  معروف  سعید  که  حالی   *در 
شد. خطا  مرتکب  دهد،  عبور  تور  روی  از  خودش 

 *لهستان وقت استراحت فنی اول را با حساب 8 بر 
6 به سود خود رقم زد.

 *دفاع شدن فیاضی توسط مدافعان لهستان باعث 
شد اختاف به عدد 3 برسد.

 *فرهاد قائمی بعد از این اتفاق به جای پوریا فیاضی 
وارد زمین شد.

 *اولین سرویس لهستانی ها بعد از ورود قائمی روی 

دست او زده شد و این بازیکن موفق به دریافت نشد.
 *بعد از ثبت نتیجه 10 بر 6 کواکوویچ درخواست 

وقت استراحت کرد.
هفتم  امتیاز  توانست  غفور  امیر  وقفه  این  از   *بعد 

کند. کسب  را 
تا  زد  بیرون  به  را  توپ  لهستانی  بازیکن   *سپس 
پور  عبادی  حین  همین  در  یابد.  کاهش  اختاف 
حریف  روی  بیشتری  فشار  خواست  تماشاگران  از 

بیاورند.
داور اعام کرد  امتیاز متوالی  برای دومین   *وقتی 
درخواست  هینن  رفته،  بیرون  به  ها  لهستانی  توپ 
بازبینی داد و این بار هم موفق بود تا امتیاز به تیمش 

برسد.
 *یک دریافت ناقص دیگر در زمین ایران باعث شد 

لهستان خیلی راحت به امتیاز 12 برسد.
اسپک  ادامه  در  و  قائمی  فرهاد  خوب   *سرویس 

داد. کاهش  امتیاز   2 به  را  اختاف  موسوی 
 *تک دفاع موسوی اختاف را به یک امتیاز رساند و 

در سالن شور و هیجان مضاعفی برپا کرد.
 12 بر   13 نتیجه  ثبت  از  بعد  لهستان   *سرمربی 
وقت  درخواست  تیمش  برتری  میزان  کاهش  و 

کرد. استراحت 
 *سرویس خوب موسوی و در ادامه عملکرد خوب 
کشیده  تساوی  به  بازی  شد  باعث  تور  روی  ایران 

شود.
به  بر 15  با حساب 16  استراحت فنی دوم  * وقت 

خورد. رقم  لهستان  سود 
را  ایران  بازیکنان  تور  خطای  داور  که  حالی   *در 
کواکوویچ  بازبینی  درخواست  بود،  کرده  اعام 
نشان داد خطایی صورت نگرفته است. این موضوع 
نهایت  در  اما  بود،  همراه  هینن  ویتالی  اعتراض  با 

شد. تکرار  سرویس 
 *دریافت ضعیف از فرهاد قائمی باعث شد تا امتیاز 
به  را  خود  جای  بافاصله  او  برسد.  لهستان  به   18

داد. فیاضی  پوریا 
 *بعد از اینکه اختاف امتیاز 2 تیم بار دیگر به عدد 

3 رسید، کواکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.
روند سرویس  متوقف شدن  باعث  وقفه هم   *این 
های خوب لهستان نشد و باردیگر این تیم به امتیاز 

رسید.
 17 امتیاز  به  ایران  غفور  امیر  ضربه  با   *بااخره 

رسید.
ایران  نشد  باعث  هم  غفور  امیر  خوب   *سرویس 

دهد. کاهش  را  امتیازی   4 اختاف 
و  شد  بازی  توقف  باعث  فیاضی  پای   *خونریزی 
کرد. باندپیچی  را  او  پای  ملی  تیم  پزشک  افزوزی، 

 *بعد از رسیدن اختاف به عدد 5، پوریا یلی به جای 
امیر غفور وارد زمین شد.

 *جواد کریمی هم به جای سعید معروف در پست 
پاسور وارد زمین شد.

و  نداشت  سودی  ایران  برای  هم  تغییرات   *این 
رسید.  25 امتیاز  به  زود  خیلی  لهستان 

لهستان  سود  به   18 بر   25 با حساب  سوم   *ست 
دادن  آستانه شکست  در  تیم  این  تا  رسید  پایان  به 

بگیرد. قرار  ایران 
ست چهارم: ایران 25 لهستان 17

ها  لهستانی  به  هم  چهارم  ست  در  امتیاز   *اولین 
رسید.

 *بعد از اینکه امیر غفور بازی را به تساوی کشاند، 
ایران فرصت داشت با سرویس خوب شفیعی امتیاز 
برتری را کسب کند، اما از این فرصت استفاده نکرد.

و هوشمندی  غفور  امیر  ادامه سرویس خوب   *در 
بیفتد. پیش  بر 2  ایران 3  باعث شد  فیاضی  پوریا 

 *پاس ناقص معروف به موسوی و ضربه عجیب او 
باعث شد لهستان بار دیگر یک امتیاز برتر از ایران 

باشد.
 2 *تیم پایاپای پیش رفتند و در امتیاز 7 برابر شدند.

 *میاد عبادی پور توانست یک امتیاز سرویس از 
بگیرد. لهستان  بازیکنان  ساعدهای 

 *وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود 
ایران ثبت شد.

 *درخواست بازبینی کواکوویچ روی توپی که داور 
به سود لهستان اعام کرد، فایده ای نداشت و 2 تیم 

در امتیاز 8 برابر شدند.
بازیکنان  های  اسپک  روی  ایران  باره  چند   *دفاع 
لهستان در نهایت ثمر داشت و ایران توانست 2 امتیاز 

از حریف پیش بیفتد.
 *در حالی که ضربه بازیکن لهستانی مشکوک به 
ایران  بازیکنان  شدید  اعتراض  با  بود،  توپ  حمل 

داد. لهستان  به  را  امتیاز  داور  اما  شد،  همراه 
را  زیادی  های  سرویس  دیروز  که  فیاضی   *پوریا 
خود  سرویس  متفاوتی  به سبک  بود،  داده  دست  از 
خوب  عملکرد  ادامه  در  کرد.  لهستان  زمین  وارد  را 
امتیاز  به  را  ایران  ایران و ضربه موسوی  خط حمله 

رساند.  13
ایران سرمربی  به سود  بر 10  نتیجه 13  ثبت   *با 

کرد. استراحت  وقت  درخواست  لهستان 
متوقف  را  ایران  امتیازگیری  روند  هم  وقفه   *این 
نکرد و موسوی یک دفاع دیگر انجام داد تا اختاف 

به 4 برسد.
او  شد  باعث  بازی  توقف  در  داور  عجیب   *اشتباه 
سرویس  خود  اشتباه  به  بردن  پی  با  دقایقی  از  بعد 

جا دهد. به  را 
 *دومین وقت استراحت فنی با حساب 16 بر 11 به 

سود ایران رقم خورد.
 *سرویس خوب موسوی و بازگشت توپ به زمین 
ایران باعث شد معروف با هوشمندی یک امتیاز دیگر 

به نام ایران ثبت کند.
 *این روند امتیازگیری توسط بازیکنان ایرانی ادامه 
سرمربی   11 بر   18 نتیجه  ثبت  از  بعد  و  بود  دار 

گرفت. استراحت  وقت  دیگر  بار  لهستان 
امتیاز  و  نکرد  متوقف  را  ایرانی ها  وقفه هم   *این 

شد. کسب  پور  عبادی  توسط  نیز  نوزدهم 
با ضربه کنارسکی  توانستند  لهستانی ها   *بااخره 

امتیاز دوازدهم را به نام خود ثبت کنند.
 *برای چندمین بار متوالی داور در تشخیص محل 
بازبینی سرمربی  فرود توپ اشتباه کرد و درخواست 

لهستان با موفقیت همراه بود.
 *مرتضی شریفی، بازیکن جوان ایران هم بااخره 
برای اولین بار در لیگ ملت های 2019 فرصت بازی 

پیدا کرد و به جای فیاضی وارد زمین شد.
گرفتن  با  ایران  رسید  می  نظر  به  که  حالی   *در 
امتیاز 25 برنده ست چهارم شده، درخواست بازبینی 
سرمربی لهستان باعث شد 2 تیم به زمین برگردند. با 
اینکه به نظر نمی رسید توپ به دست مدافعان ایران 
برخورد کرده باشد، سیستم بازبینی نتیجه عجیبی را 
موسوی  شدید  اعتراض  با  موضوع  این  داد!  نشان 

بود. همراه 
وقت  بازیکنانش  کردن  آرام  برای   *کواکوویچ 

گرفت. استراحت 
با  توانست  ایران  زمین،  به  تیم   2 بازگشت   *در 
حساب 25 بر 17 ست چهارم را به سود خود به پایان 
ست  در  حساس  بازی  این  برنده  تکلیف  تا  برساند 

شود. مشخص  پنجم 
ست پنجم: ایران 15 لهستان 8

 *ست سرنوشت ساز این بازی با کسب امتیاز توسط 
لهستان آغاز شد، اما امیر غفور خیلی زود این امتیاز 

را جبران کرد.
 *دفاع خوب امیر غفور باعث شد ایران یک امتیاز از 

لهستان پیش بیفتد.
 *در حالی که داور معتقد بود توپ لهستانی ها به 
بیرون رفته، هینن درخواست بازبینی کرد و مشخص 
بیرون  به  و  کرده  برخورد  فیاضی  بدن  به  توپ  شد 

است. رفته 
داور  تصمیم  روی  لهستان  سرمربی  دیگر   *بار 
با  اتفاق  این  داد.  بازبینی  اعتراض کرد و درخواست 
به  هینن  با  لحظاتی  که  بود  همراه  معروف  واکنش 
صحبت پرداخت. این درخواست موفقیت آمیز نبود و 

برساند.  2 عدد  به  را  اختاف  توانست  ایران 
امیر  با اسپک  ایران  امتیازی،  اختاف 2   *با حفظ 

غفور نتیجه 7 بر 5 را به سود خود ثبت کرد.
 *بار دیگر اسپک بازیکنان لهستانی به تور برخورد 

کرد و ایران به امتیاز 8 رسید.
تیم   2 ایران،  به سود   5 بر   8 نتیجه  ثبت  از   *بعد 

کردند. عوض  را  خود  زمین 
 *سرویس خوب عبادی پور، دریافت در زمین ایران 
و ضربه خوب فیاضی باعث شد ایران اختافش را به 

عدد 4 افزایش دهد.
 *ویتالی هینن بعد از ثبت نتیجه 11 بر 7 درخواست 
جلوگیری  تیمش  از شکست  تا  کرد  استراحت  وقت 

کند.
 *سیدمحمد موسوی هم یک دفاع دیگر به نام خود 
پیروزی نزدیک  به  از پیش  ایران بیش  تا  ثبت کرد 

شود.
 *سرمربی لهستان بار دیگر با وقت استراحت وقفه 

ای در بازی ایجاد کرد.
 *درخواست ویدیوچک از سرمربی لهستان در حالی 
دست  با  توپ  برخورد  خاطر  به  را  امتیاز  داور  که 
زیادی  دقایق  بود،  داده  ایران  به  لهستان  مدافعان 
باعث توقف مسابقه شد. داور در ابتدا سرویس را به 
جا داد چون در تصاویر خیلی برخورد توپ با دست 
زاویه ای  از  از پخش تصویر  بعد  اما  نبود،  مشخص 

برگشت. ایران  سود  به  داور  تصمیم  دیگر 
 *پوریا یلی به جای سعید معروف وارد زمین شد تا 

در دفاع روی تور به ایران کمک کند.
 *امتیاز پانزدهم توسط این بازیکن برای ایران ثبت 

شد.
 *ایران ست پنجم را با حساب 15 بر 8 به سود خود 

به پایان برد.
در مجموع تیم ملی ایران موفق شد با حساب 3 بر 2 

در برابر لهستان به برتری دست پیدا کند.

ایران و لهستان  بازی  ایتالیا در آستانه  بازیکن تیم ملی والیبال  از کوبیاک حمایت کرد. تراویسا  ایتالیا  بازیکنان تیم ملی والیبال  از  یکی 
از کوبیاک والیبالیست لهستانی که صحبت های جنجالی علیه ایرانی ها انجام داده حمایت کرد. او گفت: قطعاً این مواضع را نمی توان مواضع 
نژادپرستانه دانست که کوبیاک به آن متهم شده است. او نظر خودش را داشته است و هر کس می تواند نظر خودش را ابراز کند. وی ادامه داد: 
البته او در آن دیدار شاید تحریک شده بود اما بازیکنان ایرانی در زمین فرشته نیستند. ایرانی ها مردمانی مهربان و خوب هستند ولی به شدت 
روی تیم خود تعصب دارند. آنها از ابتدا تا انتهای بازی بی وقفه تیم خودشان را حمایت می کنند و کار برای تیم مهمان بسیار سخت می شود.

حمایت بازیکن 
تیم والیبال 
ایتالیا از 
کوبیاک

از  نامه عذرخواهی رییس فدراسیون لهستان 
مردم ایران در حالی در سالن غدیر ارومیه خوانده 
شد که همه انتظار داشتند خود کوبیاک این نامه 
را بنویسد. بعد از چند هفته کش و قوس بااخره 
از  عذرخواهی  به  مجبور  لهستان  باتجربه  بازیکن 
صورت  به  عذرخواهی  این  اگرچه  شد؛  ایرانی ها 
رسمی از سوی خود این بازیکن صورت نگرفت و 
رییس فدراسیون لهستان چنین کاری را انجام داد. 
داد که میشل کوبیاک  اتفاق در شرایطی رخ  این 
مدتی قبل در مصاحبه تصویری علیه مردم و والیبال 
ایران صحبت هایی را بر زبان آورد که باعث ناراحتی 
اتفاقات  ایرانی ها شد. این اظهارات کوبیاک بعد از 
فینال جام باشگاه های آسیا رخ داد که درگیری او 
ایرانی  بازیکنان  و  ژاپن  پاناسونیک  تیم  پیراهن  با 
داده  جای  خود  دل  در  را  ورامین  شهرداری  تیم 
به  کوبیاک  از  ایران  فدراسیون  شکایت  با  بود. 
هم  و  لهستان  فدراسیون  هم  جهانی،  فدراسیون 
FIVB در روزهای اخیر این بازیکن را توبیخ کردند. 
به  ایران  مقابل  بارها  که  لهستان  باتجربه  بازیکن 
میدان رفته، با محرومیت 6 جلسه ای مواجه شد و 
به همین دلیل نتوانست به ارومیه برای هفته سوم 
لیگ ملت ها سفر کند. در حکم کمیته انضباطی 

فدراسیون جهانی درباره پرونده کوبیاک، آمده بود 
خود  رسمی  عذرخواهی  نامه  باید  بازیکن  این  که 
توسط  تا  دهد  تحویل  لهستان  فدراسیون  به  را 
لهستان  و  ایران  بازی  از  این کشور قبل  مسئوان 
در سالن غدیر ارومیه خوانده شود. امروز نامه ای که 
مردم  به  لهستان خطاب  فدراسیون  رییس  توسط 
بعد  بود،  نوشته شده  با مضمون عذرخواهی  ایران 
از ترجمه برای حاضران در سالن غدیر خوانده شد 
تا تنش ها بین بازیکنان 2 تیم قبل از بازی رودررو 
به حداقل برسد. البته همه انتظار داشتند این نامه 
از سوی خود میشل کوبیاک نوشته شده باشد، اما 
فدراسیون لهستان این نامه را نوشته بود. متن این 
زیر  شرح  به  شد،  خوانده  غدیر  سالن  در  که  نامه 

است:
والیبال  فدراسیون  محترم  سرپرست 
افشین  آقای  جناب  ایران،  اسامی  جمهوی 

داوری
پیرو مصاحبه تاسف برانگیز و کامًا نامناسب 
بزرگساان  ملی  تیم  کاپیتان  کوبیاک،  میشل 
لهستان در مورد مردم ایران، فدراسیون والیبال 
صادقانه  عذرخواهی  مراتب  دارد  قصد  لهستان 
ایشان  صحبت  خصوص  در  را  خود  خالصانه  و 

در خصوص  تاسف عمیق  اظهار  با  آورد.  فراهم 
حاصل  خاطر  اطمینان  ایشان،  های  صحبت 
گونه  هیچ  تحت  لهستان  فدراسیون  نمایید 
شرایطی، چنین رویکرد جنون آمیزی را ندارد. 
اخاقی  منشور  از  لهستان  والیبال  فدراسیون 
المپیک مبنی بر حفظ کرامت انسانی و هویت 
بین  رقبای  با  بازی جوانمردانه  برگزاری  و  ملی 
المللی پیروی می کند و چنین تعهدی در قبال 
فدراسیون والیبال ایران هم وجود دارد و هرگونه 
پرستانه  نژاد  و  آمیز  توهین  اقدام  و  نظر  اظهار 
کند.  می  محکوم  شدت  به  را  اخاقی  ضد  و 
غیرقابل  رفتار  پیرو  لهستان  والیبال  فدراسیون 
قبول بازیکن ما، اقدامات سخت گیرانه ای را در 
نظر گرفته است تا رفتار غیرمودبانه، گستاخانه 
فدراسیون  نماید.  جبران  را  وی  غیراخافی   و 
والیبال لهستان ضمن اظهار تاسف عمیق از به 
وجود آمدن این مسئله، هر گونه اقدام ازم برای 
جلوگیری از اینگونه وقایع را فراهم خواهد آورد. 
امیدواریم تعامل خوبی را که سالها میان ایران و 

بازگردد. به زودی  بود،  برقرار  لهستان 
فدراسیون  رئیس   - کاسپرشیک  یاشک 

لهستان والیبال 

فدراسیون لهستان به جای بازیکن جنجالی نامه نوشت
عذرخواهی رسمی از ایرانی ها بابت اظهارات کوبیاک

سورپرایز بسکتبالیست ها برای 60 سالگی وزیر
بسکتبال  ملی  تیم  بازیکنان  توسط  تولدش  روز  در  ورزش  وزیر 
سورپرایز شد. مسعود سلطانی فر که برای روحیه دادن به بسکتبالیستها 
در تاار آزادی حاضر شده بود و خوابگاه ملی پوشان را هم رسما افتتاح 
کرد، توسط آسمان خراش های ایرانی سورپرایز شد. او که خودش به این 
موضوع اذعان کرد و از سورپرایزی که بسکتبالیست ها برایش در نظر 
گرفته بودند، تشکر کرد؛ گفت: سال قبل در روز تولدم تیم ملی ایران در 
جام جهانی فوتبال مقابل مراکش آن پیروزی ارزشمند را به دست آورد 
افتاد. فکرش را نمی کردم که بسکتبالیست ها  اتفاق  و امسال هم این 
تولد مرا یادشان باشد. صمد نیکخواه بهرامی به عنوان کاپیتان تیم ملی 
کیکی که با طرح توپ بسکتبال تهیه شده بود را به سمت سلطانی فر 
برد و به این شکل تولد به یادماندنی را برای وزیر ورزش رقم زد. دقایقی 
بعد سلطانی فر پایین آمد و کیک تولد 60 سالگی خود را مقابل دیدگان 
بازیکنان، مسئوان و خبرنگاران برید تا وارد دهه هفتم زندگی اش شود.

بازگشت سنتر 218 سانتی در کمال آرامش
تیم ملی در کمال  از  از مدتها دوری  بعد  ایران  ستاره بسکتبال 
بار  آخرین  حدادی  حامد  کرد.  شرکت  دیروز  تمرین  در  آرامش 
شهریورماه سال گذشته در جریان انتخابی جام جهانی برای تیم ملی 
در سالن آزادی مقابل فیلیپین دقایق کوتاهی به میدان رفت و از آن 
پس برخی اتفاقات باعث دوری او از تیم ملی شد. سنتر 218 سانتی 
که فصل پر فراز و نشیبی را در لیگ های چین و لبنان سپری کرد، بعد 
از مصاحبه سرپرست تیم ملی در واکنش به اعتراض بازیکنان نسبت 
با فدراسیون و کادرفنی وارد چالش عجیبی شد  به برخی کمبودها، 
او در جریان صعود تیم ملی به جام جهانی منجر شد.  که به دوری 
یکبار هم حامد دیرتر از موعد در اردو حاضر شد و با وجود دعوت از 
سوی شاهین طبع،   به خاطر این تاخیر نتوانست به تمرینات بپیوندد. 
با پادرمیانی صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک که اتفاقا امروز 
با  در محل تمرین بسکتبالیست ها حضور داشت، اختافات حدادی 
را در کنار سایرین  او حاا خودش  و  فدراسیون و کادرفنی رفع شد 
برای جام جهانی آماده می کند. حامد حدادی برخاف ماههای اخیر 
که خیلی پرسروصدا بود، امروز با آرامش و به دور از هیاهو تمرین خود 

را پیگیری کرد و حاضر به گفت و گو با خبرنگاران هم نشد.

روسیه با برد به استقبال ایران رفت
تیم ملی والیبال روسیه موفق شد با شکست 3 بر یک کانادا بار دیگر 
موقتا به صدر جدول لیگ ملتها برسد. در اولین بازی از روز دوم هفته 
سوم لیگ ملت های 2019 والیبال تیم های روسیه و کانادا به میزبانی 
را  لهستان  دیروز  که  ها  روس  رفتند.  هم  مصاف  به  ارومیه  غدیر  سالن 
شمار  به  دوره  این  مدعیان  جزو  و  بودند  کرده  مغلوب  سالن  همین  در 
می روند،  دیروز هم با قدرت باایی در بازی حاضر شدند. در حالی که 
کردند،  می  حمایت  کانادا  از  جدول  شرایط  خاطر  به  ایرانی  تماشاگران 
شاگردان ساملوو در تیم روسیه توانستند ست اول را با حساب 25 بر 23 
به سود خود رقم بزنند. در ادامه کانادایی ها به خودشان آمدند و در حالی 
بازگشت  با یک  بودند،  از حریف عقب  امتیازات زیادی  که در ست دوم 
خوب ست دوم را با نتیجه 25 بر 22 به نفع خود به پایان بردند. بار دیگر 
نوبت به روسیه رسید تا برتری خودش را بر حریف دیکته کند و در ست 
سوم هم تزارها 25 بر 20 به برتری دست یافتند. ست چهارم هم با وجود 
تاش کانادایی ها به سود روسیه با حساب 25 بر 23 به پایان رسید و در 
نهایت این روس ها بودند که با نتیجه 3 بر یک برنده این مسابقه شدند.

لیگ ملتها در ارومیه برگزار می شود و هر 
روز بیش از 6 هزار نفر به سالن غدیر می روند 
تا بازیها را تماشا کنند. دومین روز لیگ ملتها 
در ارومیه با دیدار تیمهای روسیه و کانادا آغاز 
شد. مسابقه ای که اگرچه برای میزبان رقابتها 
هواداران  مقابل  در  احتماا  اما  ندارد  اهمیتی 
اتفاقی  برگزار خواهد شد.  ای  ارومیه  پرتعداد 
و  می دهد  رخ  کمتر  دنیا  نقاط  دیگر  در  که 
برای  فقط  کشورها  دیگر  هواداران  معموا 
می روند.  ارومیه  به  خود  تیم  بازی  تماشای 
والیبال  تماشاگران  که  است  این  جالب  نکته 
به  نسبت  خوبی  بسیار  شناخت  شهر  این  در 
این ورزش دارند و همین موضوع عامل تمایز 
آن ها نسبت به دیگر نقاط ایران و بسیاری از 
در  است  ممکن  یعنی  است.  جهان  شهرهای 
دیگر شهرها نیز همین مقدار هوادار به سالن 

این  از  را  اطاعاتی  چنین  که  این  اما  بروند 
است. بسیار عجیب  باشند  داشته  ورزش 

دو  هر  گذشته  روز  یوواسی  دورناار  در 
تیم لهستان و روسیه تشویق شدند! در واقع 
به  اقدام  طرفداران  مسابقه،  روند  به  باتوجه 
برایشان  و  می کردند  ها  تیم  از  یکی  تشویق 
اهمیتی نداشت که پیروزی کدام تیم به نفع 
ایران است. آن ها با این کار خود نشان دادند 
که درکشان از والیبال فرای سود و ضرر تیم 
را  کند  بازی  بهتر  که  تیمی  و  است  خودی 
مورد حمایت خود قرار می دهند اما تمام اینها 
برای پیش از شروع بازی ایران بود. ساعت 18 
یاران سعید معروف  ای که  لحظه  درست در 
شدت  به  طرفداران  گذاشتند،  زمین  به  پای 
تا  لحظه  همان  از  و  کردند  تشویق  را  ها  آن 
نکرد.  فروکش  ها  تشویق  بازی، صدای  پایان 

هوادارانی که از شهرها و اقوام مختلف بودند، 
و  کردند  نمایان  را  خود  اتحاد  بازی  این  در 
همچنین فرهنگ باایشان برای میزبانی از یک 
تورنمنت مهم را به معرض نمایش گذاشتند. 
یکی از اتفاقات جالب و ابداعی توسط هواداران 
استادیوم  بانوان حاضر در  ارومیه ای، تشویق 
گیزاری،  »آذربایجان  شعار  با  ها  آن  بود. 
دختران  از  حمایت  به  اولدوزازی«  گویلرین 
با  نیز  بازی  طول  در  و  پرداختند  ارومیه ای 
رفتار خود ثابت کردند که مسئوان می توانند 
را  تصمیماتی  چنین  نیز  لیگ  های  بازی  در 
اتفاقات جمعه شب نیز نشان از شور  بگیرند. 
باای طرفداران ارومیه ای برای حمایت از تیم 
با حمایت  امروز هم  هوادارانی که  دارد؛  ملی 
خواهند  نشان  شکیل،  میزبانی  و  جانبه  همه 

والیبال جهان هستند. پایتخت  که  داد 

ارومیه پایتخت جدید والیبال جهان

ازدحام جمعیت شدید در جایگاه بانوان
هم اکنون نزدیک به 1000 نفر از بانوان والیبال دوست در جایگاه خود مستقر هستند و ازدحام عجیبی در این قسمت به وجود آمده 
است. صبح دیروز حدود ۷00 بلیت برای جایگاه بانوان فروخته شد اما حضور پرشور زنان والیبال دوست ارومیه سبب شد تا تعداد بیشتری از 
آن ها وارد سالن شوند. هم اکنون در اواسط ست سوم نزدیک به 1000 نفر در این جایگاه کوچک مستقر شده اند و همین موضوع سبب شده 
تا عده ای از آن ها سرپا مانده یا در راهروها بنشینند. فشار و ازدحام جمعیت سبب شد تا چند نفر از بانوان وارد قسمت آقایان شوند که البته 

با ورود نیروی انتظامی، از این اقدام آن ها جلوگیری شد. هم اینک نیروی انتظامی بیشتری در این قسمت مستقر هستند.
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برانکوازااهلیفرصتخواست؛طلبمراازپرسپولیسبگیرم،میآیم!
سرمربی پرسپولیس از مسئوان باشگاه ااهلی عربستان فرصت خواست.باشگاه ااهلی عربستان بنا به گزارش رسانه های این کشور امروز تکلیف سرمربی خود را مشخص می کند و برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرخ پوشان گزینه 

اصلی تیم سعودی است.در این راستا امروز سایت »اجواء سبورت« مدعی شد که برانکو از مسئوان باشگاه ااهلی فرصت خواسته تا طلب 620 هزار داری اش را از پرسپولیس بگیرد و بعد از آن هدایت این تیم را برعهده بگیرد.

روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره زمان دومین دیدار تیم ملی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2022 توضیحاتی ارائه کرد.بر این 
اساس و با توجه به پیگیری های صورت گرفته طی 4 ماه گذشته از سوی فدراسیون و مکاتبات انجام شده با مبادی کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا، اعام می شود که دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در این مرحله از مسابقات در خارج از خانه برگزار خواهد شد.بر این اساس، در 
روز 10 سپتامبر سال 2019 )نوزدهم شهریور 98( که مصادف با عاشورای حسینی است، تیم ملی میهمان خواهد بود. تیم ملی در نخستین 

دیدار این مرحله با قرعه استراحت روبرو شده است.

تیم ملی فوتبال 
عاشورا در خارج 
از خانه به میدان 
می رود

روز  گفت:  فوتسال  ملی  تیم  ابق  س  سرمربی 
مسابقات  در  هنگ کنگ  و  ایران  دیدار  در  گذشته 
فوتسال زیر 20 سال آسیابه یکباره این بازی از شبکه 
ورزش قطع شد که این موضوع نکته تاریکی برای این 
شبکه و توهینی بزرگی به خانواده فوتسال بود.حسین 
شمس در مورد پیروزی ۷ بر ۳ روز گذشته تیم ملی 
بازی  گفت:  هنگ کنگ  مقابل  سال   20 زیر  فوتسال 
خیلی خوبی را شاهد بودیم. به جز در نیمه اول که 
ما خیلی ترسیدیم.با شروع نیمه دوم خیلی  نسبت به 
بهتر شدیم و من فکر می کنم دلیل خوب  اول  نیمه 
نبودن در نیمه اول جو ورزشگاه و بازیکنان جوان تیم 
این جو قرار گرفته  تأثیر جوانی و  ملی بود که مورد 

بودند.
جو ورزشگاه باعث استرس بازیکنان جوان در 

نیمه اول شد
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال گفت: تیم ملی 
صعود  راحتی  به  مسابقات  این  نهایی  نیمه  تا  ایران 
می کند و هیچ مشکلی نداریم در این مرحله است که 
طبق همیشه  باید با رقبای سنتی خود ژاپن،تایلند و 
عراق بازی کنیم. امیدوارم در آنجا هم موفق شویم.
 قطع بازی فوتسال نقطه تاریکی برای شبکه 

ورزش و توهین به فوتسالی  ها بود
وی همچنین در مورد پخش و قطع دیدار ایران 
و هنگ کنگ که روز گذشته از شبکه ورزش در حال 
پخش بود، گفت: همانطور که همه می دانند از قبل 
شبکه  از  ایران  بازی های  تمام  که  بود  شده  اعام 

و  ایران  بازی  در  گذشته  روز  می شود  پخش  ورزش 
قطع  شبکه  این  از  بازی  این  یکباره  به  هنگ کنگ  
شد و به کنفرانس خبری والیبال پرداخت.این موضوع 
نقطه تاریکی برای شبکه ورزش است و توهینی بزرگ 

بود. فوتسال  میلیون طرفدار  به حدودا 16 
چرا کسی نسبت به توهین های صورت گرفته به 

فوتسال  اعتراض نمی کند
شمس افزود                                                                                                                                                                                                                   : تیم ملی زیر 20 سال تیمی ایرانی 
است نه رژیم صهیونیستی و نه … چرا شبکه ورزش 
بازی  گرفته   AFC از  را  تلویزیونی  پخش  حق  که 
فوتسال را حدود 20 دقیقه قطع و به کنفرانس خبری 
فوتسال  به  توهین  این همه  چرا  پردازد؟  می  والیبال 
آید؟  نمی  بر  آن  از  دفاع  در  هیچکسی  و  شود  می 
صداوسیما )شبکه ورزش( با AFC قراداد بسته و برای 
پخش این مسابقات پول دریافت کرده است و آنها باید 

کار خودشان را به نحو احسن انجام دهند.
 از تاج خبری نیست

شمس گفت: صدا و سیما، که شبکه ۳ و شبکه 
در  چرا  داده ،  قرار  والیبال  مختص  را  سهند  استانی 
پخش فوتسال از شبکه ورزش  باید تداخل به وجود 
اعتراض کنیم،  این موضوع  به  نباید  آید؟ من و شما 
فدراسیون  ریاست  تاج  شخص  باید  را  اعتراض  بلکه 
خبری  هیچ  وی  از  متأسفانه  که  دهد  انجام  فوتبال 
به  و  باشد  داشته  را  دارد همه  تاج دوست  و  نیست  
بازی  است  قرار  هم  فردا  نکند.  اعتراض  کس  هیچ 
فکر  من  و  شود  پخش  شبکه  این   از  افغانستان   با 

 می کنم دوبار باید فوتسال قطع و به کنفرانس خبری
 والیبال پرداخته شود.

  آیا قطع فوتسال از شبکه ورزش
 حق الناس نیست؟ 

وی افزود: همگان شاهد بودید روز گذشته  صدا 
به پخش کنفرانس  و  را قطع  فوتسال  بازی  و سیما  
به پخش  بلکه  والیبال  بازی  نه پخش  خبری آن هم 
سایر  و  من   که  پرداخت.سوالی  خبر  کنفرانس 
فوتسالی ها از مسئوان شبکه ورزش داریم این است 
از کنفدراسیون  را  تلویزیونی  که شما که حق پخش 
قطع  را  بازی  این  یکباره  به  چرا  گرفته اید،  آسیا 

نیست؟  الناس  حق  این  آیا  می کنید 
 فوتسال به فوتبال اعتبار بخشیده

صحبت های  با  رابطه  در  همچنین  شمس 
اعام  که  فوتسال  کمیته  دبیری  سرپرست  پرهیزگار 
کرده بود میزبانی قهرمانی فوتسال آسیا زیر 20 سال 
است،  ایران  فوتبال  بودن  قدرتمند  خاطر  به  تبریز 
اگر  می گویم  فوتبال  فدراسیون  و  وی  به  من  گفت: 
فوتسال  اقتدار  خاطر  به  دادند،  را  میزبانی  ایران  به 
قرار  اگر  فوتبال. شما  به خاطر  نه  ایران در آسیاست 
این  هم  فدراسیون  و  بگیرید  را  فوتبال  میزبانی  بود 
به  را  ملت های  جام  داشته،   AFC از  را   درخواست 
که  است  فوتسال  این  امارات.  به  نه  دادند  می  شما 
به فدراسیون فوتبال اعتبار بخشیده است نه فوتبال. 
پرهیزگار به خاطر دلخوشی  مسئوان فدراسیون این 

است. کرده  را  صحبت ها 

فدراسیون فوتبال باید اعتراض کند
در  همه  حاضر  حال  در  گفت:  پایان  در  وی 
مملکت ما به فکر انتخاب سرمربیان تیم های استقال 
فوتسال  فکر  به  کس  هیچ  و  هستند  پرسپولیس  و 
نیست و من فکر می کنم حداقل کاری که فدراسیون 
رسیدگی  آن  به  باید  و  دهد  انجام  می تواند  فوتبال 
 20 زیر  ملی  تیم  گذشته  روز  بازی  قطع  کند،بحث 
سال از شبکه ورزش است و باید مورد اعتراض شدید 
این فدراسیون قرار بگیرد به این دلیل که این شبکه 
آسیایی  کشورهای  در  فوتسال  دی  اچ  پخش  بابت 
که  کاری  و حداقل  گرفته  پول  آسیا  کنفدراسیون  از 
فدراسیون فوتبال می تواند انجام دهد کسر مبالغی از 

است. قرارداد  صدا سیما 

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم گفت: 
کل بودجه ما برای فصل آینده نصف دستمزد 
فصل  در  برتر  لیگ  مطرح  خارجی  سرمربیان 
آینده است.بهرام رضائیان در مورد شرایط پارس 
و  فوتبال  تابستانی  انتقاات  و  نقل  در  جنوبی 
اینکه آیا بخاطر بودجه محدود این باشگاه مدام 
اولی جذاب می کند، گفت:  بازیکن لیگ دسته 
بخشی از آن بخاطر بودجه است اما بخش دیگر 
بسیار  اولی  دسته  لیگ  بازیکنان  که  است  این 
دارند.  هم  خوبی  کیفیت  و  هستند  انگیزه  با 
وی در مورد جدایی بازیکنان قدیمی از پارس 
جنوبی گفت: احمد گوهری، سعید محمدی فر و 
مجید علیاری از جمع ما جدا شده اند و حسین 
پورامین و ابراهیم صالحی نیز از برخی باشگاه ها 
مثل پیکان، گل گهرسیرجان و فواد خوزستان 
پیشنهاد دارند. پیشنهادهای مالی قابل توجهی 
ما  باشگاه  است که  داده شده  بازیکنان  این  به 
نیست.  دستمزدهایی  چنین  پرداخت  به  قادر 
 ۳0 که  گفته ایم  خود  قدیمی  بازیکنان  به  ما 
دستمزد  کمتر  گذشته  فصل  به  نسبت  درصد 
می دهیم. این در حالی است که برخی باشگاه ها 
نیم  و  یک  پیشنهاد  ما  بازیکنان  از  برخی  به 
اینکه  تومانی داده اند.رضائیان در مورد  میلیارد 
 4 و   ۳ پیشنهاد های  ظاهرا  باشگاه ها  برخی 
میلیارد تومانی به برخی بازیکنان در لیگ برتر 
داده آند، گفت:  تیم پارس جنوبی برای کسب 
مقام قهرمانی و یا گرفتن سهمیه آسیایی بسته 
با بودجه محدودی که داریم به  نمی شود و ما 
دنبال حضوری خوب در لیگ برتر هستیم که 
بتوانیم با کمک هواداران مان در بین 8 تیم اول 

جدول باقی بمانیم. واقعیت این است که فقط 
هزینه هایی  چنین  می توانند  چنین  تیم   ۵ 4یا 
یا  هستند  قهرمانی  دنبال  به  و  بدهند  انجام 
هستند  قهرمانان  لیگ  در  ایران  سهمیه  اینکه 
و می خواهند از اعتبار فوتبال مان در اسیا دفاع 
تصریح  جنوبی  پارس  باشگاه  کنند.مدیرعامل 
و  بوده  گونه  ایران همیشه همین  فوتبال  کرد: 
و یکسری  بوده اند  قهرمانی  دنبال  به  تیم   ۵-4
تیم های دیگر در میانه جدول قرار می گیرند و 
برخی تیم ها نیز برای سقوط نکردن می جنگند. 
جنوبی  پارس  بازیکنان  با  اینکه  مورد  در  وی 
بابت فصل گذشته تسویه حساب کامل شده یا 
نه و وضعیت مالی این باشگاه برای فصل آینده 
چگونه است اظهار داشت: کدام تیم با بازیکنانش 
بابت فصل گذشته تسویه حساب کامل کرده که 
ما این کار را انجام داده باشیم؟! از نظر مالی با 
مشکل  داشته ایم  که  انقباضی  بودجه  به  توجه 
کمتری در زمینه مالی داشته باشیم اما واقعیت 
این است که باشگاه ها در فوتبال ایران از درآمد 
و  تلویزیونی  پخش  حق  همان  که  خود  ثابت 
باید چشم  و  محرومند  است  محیطی  تبلیغات 
دنبال  به  و  باشند  داشته  متغیر  درآمدهای  به 
گرفتن یک میلیارد تومان و ۵00 میلیون تومان 
از این طرف و آن طرف باشیم. رضائیان در مورد 
اینکه در همین لیگ شاهد مربیانی درجه اولی 
مثل مصطفی دنیزلی، و استاراماچونی ایتالیایی 
بود  خواهیم  میلیاردی  چند  دستمزدهای  با 
دستمزد  زمینه  در  ما  باشگاه  بودجه  گفت: 
مربیان  دستمزد  نصف  کادرفنی   و  بازیکنان 

مطرح خارجی در لیگ برتر است.

ساله   69 سرمربی  دنیزلی  مصطفی 
چون  تیم هایی  هدایت  سابقه  که  ترکیه ای 
پاس  و  پرسپولیس  گااتاسرای،  بشیکتاش، 
را در کارنامه خود دارد، به عنوان سرمربی 
را  تیم  این  تا  شد  انتخاب  تراکتورسازی 
خود  قهرمانی  نخستین  به  رسیدن  برای 
در بااترین سطح فوتبال ایران کمک کند. 
البته این مربی کهنه کار 8 سالی است که از 
تیم هایش  اغلب  و  گرفته  فاصله  اوج  دوران 
او پشت سر  با  را  نتوانستند روزهای خوبی 
ورزشگاه  نیمکت  و  نوزدهم  لیگ  بگذارند. 
محبوب  مربی  که  است  جایی  امام  یادگار 
و  بنشیند  آن  روی  باید  پرسپولیسی ها 
را  تراکتورسازی  یعنی  خود  جدید  تیم 
هدایت کند. نقطه مشترک تراکتورسازی و 
سال ها  که  است  طلسمی  شکستن  دنیزلی 
گریبان گیر این دو شده و باعث شده دست 
جدید  سرمربی  بماند.  کوتاه  جام  از  آن ها 
را  ایران  خوبی  خاطره  با  تراکتورسازی 
حمید  نهمی  رده  پرسپولیس  و  نکرد  ترک 
جایگاه  در  سیزدهم،  لیگ  در  را  درخشان 
دستاورد  بزرگ ترین  داد.  تحویل  دوازدهم 
تیم دنیزلی در آن سال، داربی معروفی بود 
این  شاگردان  زاید،  ایمون  درخشش  با  که 
صفر  بر   2 بازی  توانستند  ترکیه ای  مربی 
 2 بر   ۳ دقیقه   10 در  نفر   10 با  را  باخته 
کنند.پس از آن این مربی راهی کشور خود 
شد و هدایت ریزه اسپور در لیگ دسته اول 
توانست  و  بر عهده گرفت  را   )TFF( ترکیه 
جواز  و  شود  قهرمان  نایب  تیم  این  با 
کند.  کسب  را  ترکیه  سوپرلیگ  در  حضور 
باعث  ترکیه ای  این عملکرد خوب سرمربی 
تمدید قرارداد او نشد تا دنیزلی برای فصل 
14-201۳ هدایت خزر آذبایجان را بر عهده 
متوسط  تیم  این  در  وی  عملکرد  بگیرد. 
بود و شاگردانش در بااترین سطح فوتبال 
ششم  رده  به  تیم   10 بین  در  آذربایجان 
قناعت کردند.این نتیجه باعث شد تا او یک 

در  شود.  خانه نشین  و  کند  استراحت  سال 
گااتاسرای  که  زمانی  و   201۵-16 فصل 
حمزه اقلو  حمزه  داشت،  قرار  سوم  رده  در 
به علت نتایج ضعیف برکنار شد و مصطفی 
گاا  نتوانست  او شد. وی  دنیزلی جایگزین 
را از وضع بحرانی خارج کند به طوری که 
به رده  اواخر همین فصل تیم ترکیه ای  در 
با  باشگاه  این  مدیران  تا  کرد  پنجم سقوط 
دنیزلی قطع همکاری کنند. گااتاسرای در 
پایان فصل را در رده ششم به اتمام رساند.

گاا  در  نامطلوب  نتایج  آن  که  بود  طبیعی 
دنیزلی  دفتر  راهی  را  مناسبی  پیشنهادات 
 2016-1۷ فصل  شود  مجبور  او  تا  نکند 
کند.  پیگیری  خانه  از  را  دنیا  لیگ های 
اسکیشهیر دسته اولی در فصل 201۷ این 
خودش  هم  تا  داد  مربی  این  به  را  فرصت 
اما  برگردند  موفقیت  مسیر  به  تیم  هم  و 
ترکیه ای  تیم  و  دنیزلی  سینوسی،  نتایج  با 
و  شدند  نزدیک تر  دوم  دسته  به  سقوط  به 
فصل،  پایان  از  پیش  باشگاه  این  نتیجه  در 
قطع همکاری اش را با این مربی اعام کرد.

به  دوباره  پاشا  قاسم  با  دنیزلی  آن  از  پس 
سطح اول فوتبال ترکیه برگشت اما بعد از 
۳2 بازی و حضور در رده سیزدهم و فاصله 
کم تا منطقه سقوط از سمتش استعفا داد 
و خانه نشین شد. قاسم پاشا در انتهای این 
فصل در رده چهاردهم قرار گرفت و توانست 
مجوز بقا در سوپرلیگ ترکیه را کسب کند.

پس از 8 سال دوری از ایران و ناکامی های 
مختلف در ترکیه و آذربایجان دوباره به ایران 
یک  هدایت  بار  چهارمین  برای  تا  بازگشته 
ایرانی را بر عهده بگیرد. تراکتورسازی  تیم 
در حالی به این مربی 69 ساله اعتماد کرده 
او تنها 42 درصد پیروزی در سال های  که 
اخیر داشته و مالک متمول تبریزی بیشتر 
به دنبال سوپرایز کردن هواداران و رساندن 
به خواسته شان یعنی سپردن هدایت  آن ها 

بود. ترکیه ای  مربی  یک  به  تیم 

۸ سال ناموفق در لیگ
تراکتورودنیزلیطلسمشکنمیشوند؟

فوتسال به فدراسیون اعتبار داده نه فوتبال

شمس: قطع بازی تیم ملی نقطه تاریکی برای شبکه ورزش بود

زمان حضور دنیزلی در تبریز 
مشخص نیست

زمان حضور سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی 
تراکتورسازی  است.   نشده  مشخص  هنوز  تبریز  در 
روز  مختلف  مربیان  با  مذاکره  هفته  چند  از  بعد 
جدید  سرمربی  عنوان  به  دنیزلی  مصطفی  گذشته 

شد. انتخاب  تراکتورسازی 
* زمان حضور مصطفی دنیزلی در تبریز هنوز 
پدر  درگذشت  به  توجه  با  است.  نشده  مشخص 
در  تازه ای  خبر  او  تراکتورسازی  باشگاه  مدیرعامل 
این مورد اعام نکرده است اما طبق اعام مسئوان 
باشگاه با توجه به صحبت های صورت گرفته تاش 
مسئوان باشگاه بر این است که دنیزلی تا روز سه 

بیاید. ایران  به  شنبه هفته جاری 
* قرار است طی روزهای آینده دنیزلی برنامه 
خود را به مسئوان باشگاه تراکتورسازی اعام کند و 

زمان شروع تمرینات این تیم مشخص شود.
* صادقیان مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی که 
به درگذشت  با توجه  با دنیزلی  از عقد قرارداد  بعد 
و  تشییع  مراسم  دیروز  بازگشت.  ایران  به  پدرش 
تدفین پدر مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با حضور 

برخی از مسئوان این تیم برگزار شد.
 محمدی قراردادش را با
 ذوب آهن تمدید کرد 

تیم  این  در  اصفهانی  سبزپوشان  تیم  مدافع 
ماندنی شد. هادی محمدی مدافع ذوب آهن اصفهان 
صبح دیروز با حضور در باشگاه قرارداد خود با تیم 

ذوب آهن را به مدت دوفصل دیگر تمدید کرد.

اردوی 10 روزه پارس جنوبی در 
سرعین اردبیل

اعضای تیم پارس جنوبی جم اردوی تدارکاتی 
می  برگزار  اردبیل  سرعین  در  را  خود  فصل  پیش 
رضاییان  بهرام  موافقت  و  کمالوند  فراز  نظر  کنند.با 
در  خود  تمرینات  شروع  از  بعد  جنوبی  پارس  تیم 
تاریخ اول تیرماه اردوی تدارکاتی 10 روزه ای را در 
دستور کار خود قرار خواهد داد.بر این اساس پارسی 
ها روز 10 تیرماه به مدت 10 روز در سرعین اردبیل 
اردوی تدارکاتی پیش فصل خود را برگزار می کنند. 
تدارکاتی  بازی  اردو چند  این  در جریان  است  قرار 
نیز در دستور کار شاگردان فراز کمالوند قرار بگیرد.

 ۲ بازیکن پارس جنوبی
 مشتری دارند

2 بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبی از تیم های 
توجهی  قابل  پیشنهاد های  برتری  لیگ  متمول 
دریافت کرده اند.حسین پورامین و ابراهیم صالحی در 
این فصل از تیم هایی نظیر پیکان، گل گهرسیرجان و 
فواد خوزستان پیشنهادهای قابل توجه مالی دارند. 
پیشنهادهایی که باعث شده باشگاه پارس جنوبی از 
حفظ این دو بازیکن خود ناامید شود. بهرام رضائیان 
تایید  را  خبر  این  جنوبی  پارس  باشگاه  مدیرعامل 
کرد.پیش از این نیز احمد گوهری، سعید محمدی 
فر و مجید علیاری از پارس جنوبی جدا شده بودند. 
تارتار  مهدی  جای  به  نیز  کمالوند  فراز  همچنین 

هدایت پارس جنوبی را برعهده گرفته است.
ولسیانی: خوشحالم که دوباره با 

قلعه نویی کار می کنم
گئورگی ولسیانی، مدافع گرجستانی تیم فوتبال 
پیوستم  بزرگ  تیم  یک  به  اینکه  از  گفت:  سپاهان 
احساس خوبی دارم و امیدوارم با این تیم قهرمانی 
با  ولسیانی  کنم.گئورگی  تجربه  را  برتر  لیگ  در 
به حضورش در سپاهان گفت: خوشحالم که  اشاره 
به چنین تیمی آمدم. سپاهان در فوتبال ایران یک 
تیم ریشه دار و با افتخار است و همیشه در کورس 
قهرمانی قرار دارد. سپاهان در آسیا هم تیم شناخته 
شده ای است و در اینجا می توانم یک چالش جدید 
کار  ذوب آهن  در  قبل  فصل  دو  من  کنم.  تجربه  را 
کردن با امیر قلعه نویی را تجربه کردم و خوشحالم 
که باز هم چنین فرصتی را پیدا کردم تا زیر نظر این 
مربی کار کنم.وی درباره شانس قهرمانی سپاهان در 
همیشه  سپاهان  کرد:  تأکید  آینده  فصل  برتر  لیگ 
شانس  هم  گذشته  فصل  و  است  قهرمانی  دنبال 
آینده  فصل  تیم  مطمئناً  داشت.  را  جام  دو  گرفتن 
قوی تر خواهد بود و ما هدفی جز قهرمانی نخواهیم 
ایران در فصل گذشته بسیار جذاب و  داشت. لیگ 
آینده  فصل  می کنم  فکر  و  بود  پیش بینی  غیرقابل 
گرجستانی  باشد.مدافع  داشته  شرایطی  چنین  هم 
کرد: سپاهان  تصریح  پایان  در  فوتبال سپاهان  تیم 
باشگاه بزرگی است و احساس خوبی دارم که اینجا را 
انتخاب کردم. مذاکرات ما هم زیاد طوانی نبود و در 
نهایت یک تیم خوب را برای ادامه فوتبالم انتخاب 
کردم. در فصل آینده دوست دارم قهرمانی در لیگ 
برتر را تجربه کنم. البته سپاهان در دو جام دیگر هم 
این فرصت را دارد تا شایستگی خود را نشان دهد، 

در لیگ قهرمانان آسیا. خصوصاً 
آغاز نقل و انتقاات در پیکانشهر

 وحید شیخ ویسی با پیکان 
تمدید کرد

در  حضور  با  پیکان  گذشته  فصل  بان  دروازه 
محل این باشگاه قراردادش را به مدت دوسال دیگر 
حضور  تیم  این  در  نیز  آینده  فصل  تا  کرد  تمدید 
با تجربه  بان  باشد.وحید شیخ ویسی دروازه  داشته 
پیکان برای تمدید قراردادش با این باشگاه به توافق 
دروازه  این  کرد.  تمدید  تیم  این  با  امروز  و  رسید 
پیکان  برای  بازی   19 گذشته  فصل  ساله   ۳2 بان 
را  بازی دروازه تیمش  انجام داد و موفق شد در 6 
تیم  از  ابتدای لیگ هجدهم  نگه داشت.او در  بسته 
قرار  حاا  و  پیوست  پیکان  به  خوزستان  استقال 
است یک فصل دیگر از دروازه این تیم حراست کند. 
استقال  های  تیم  در  پیکان  از  پیش  ویسی  شیخ 
بازی  سایپا  و  سپاسی  فجر  تهران،  نفت  خوزستان، 

است. کرده 

آذری وعده های دروغ نمی دهد 

هادی محمدی:در ذوب آهن آرامش دارم
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بعد از تمدید قراردادش با این تیم گفت: در ذوب آهن آرامش دارم و فقط به فوتبال فکر می کنم.هادی محمدی بعد از تمدید دو ساله قراردادش با تیم ذوب آهن گفت: 
ذوب آهن را به معنای واقعی خانه خودم می دانم. من همیشه در این تیم و باشگاه آرامش داشتم و به دور از هر حاشیه ای تنها به فوتبال فکر کردم.مدافع تیم ذوب آهن افزود: نقطه قوت باشگاه ذوب آهن عاوه بر 
برخورداری از امکانات بسیار خوب و کادر فنی با تجربه، همین آرامشی است که بر تیم حاکم است. به همین دلیل است که ورود به تیم ذوب آهن آرزوی بسیاری از فوتبالیست های کشور است.محمدی دلیل وجود 
آرامش و عدم حواشی معمول در تیم ذوب آهن را مدیریت قوی این باشگاه دانست و گفت: آقای سعید آذری یک مدیر ایق و بسیار با تجربه است و بر خاف برخی از مدیران که فقط پشت میزشان می نشینند و 
وعده های دروغین می دهند و حق بازیکن را ضایع می کنند، مدیری است که بر همه جزئیات احاطه کامل دارد. آذری مراقب است ضمن اینکه همه پرداخت های بازیکنان و کادر سر موعد پرداخت شود، همه حواشی 
و جزیی ترین مسائل را نیز کنترل می کند تا کادر فنی و بازیکنان بتوانند در آرامش کامل تنها به مسائل فنی و فوتبالی فکر کنند.وی تصریح کرد: افتخار این را داشتم که با آقای منصوریان در تیم امید همکاری 
داشته باشم. ایشان یک مربی کم نظیر است که در عین حالی که با همه بازیکنان رفیق می باشد و در کنارش همیشه احساس صمیمت و راحتی می کنیم ولی همه کارها را در کمال نظم و انضباط پیش می برد.هادی 
محمدی در پایان گفت: در فصل پیش رو ما باید در سه جبهه بجنگیم. مهمتر از همه لیگ قهرمانان آسیاست که ذوب آهن 6 سال متوالی است که با قدرت در آن حضور دارد. با تیم قدرتمندی همچون ااتحاد 
رو به رو می شویم و انشااه پس از برد مقتدرانه این تیم به مراحل بعدی این رقابت ها قدم بگذاریم. در لیگ برتر نیز باید از همان بازی های نخست به فکر به دست آوردن سه امتیاز باشیم چون شیوه همه تیم های 
قدرتمند حضور با اقتدار از بازی های اول لیگ می باشد. همچنین در جام حذفی نیز که میانبری است برای رقابت های آسیایی باید با قدرت وارد شویم همانطور که قهرمانی در جام حذفی سنت دیرینه ذوب آهن 

است و به امید خدا به راحتی به آن دست خواهیم یافت.

تاکید  سپاهان  فوتبال  تیم  جدید  هافبک 
استقال  در  حضورش  بحث  مورد  در  که  کرد 
بود. نداده  انجام  مظلومی  پرویز  با  مذاکره ای 

سید محمدرضا حسینی در خصوص پیوستن به 
سپاهان در حالی که بحث حضورش در استقال 
هم مطرح بود گفت: چند پیشنهاد بسیار خوب 
از قطر و  ایران و همچنین دو پیشنهاد  لیگ  از 
به  پیشنهادهای خارجی  البته  که  داشتم  ترکیه 
صحبت هایی  هم  استقال  با  نرسید.  سرانجامی 
انجام دادم که البته به مراحل جدی نرسید، در 
ضمن من خیلی زود تصمیم گرفتم و چون در 
نهایت تصمیم گرفتم  اصفهان راحت هستم، در 
سپاهان را انتخاب کنم. خیلی هم از این انتخاب 
خوشحالم، از اینکه قرار است در یک تیم پرافتخار 
فوتبال بازی کنم.وی در مورد اینکه آیا سپاهان 
می تواند در فصل جدید قهرمان شود، عنوان کرد: 
سپاهان فصل گذشته با امیر قلعه نویی اوج گرفت 
قهرمانی  جدی  مدعی  جدید  فصل  در  قطعا  و 
سه  در  موفقیت  هم  باشگاه  برنامه  بود.  خواهد 

تا  می خواهد  هم  آسیا  در  سپاهان  و  است  جام 
خوبی  نتایج  امیدوارم  کند.  صعود  باا  مراحل 
بگیریم و دل هواداران را شاد کنیم. مطمئنا فصل 
خواهد  خوبی  بسیار  فصل  سپاهان  برای  جدید 
شدن  منتشر  با  رابطه  در  سپاهان  بود.هافبک 
گفته  مجیدی  فرهاد  اینکه  و  صوتی  فایل  یک 
نمی خورد،  استقال  درد  به  حسینی  محمدرضا 
با  تصریح کرد: من در مورد استقال مذاکره ای 
آقای مظلومی انجام نداده ام و نظر آقای مجیدی 
می تواند  فردی  هر  است.  احترام  قابل  برایم  هم 
این  باید  فقط  ولی  بدهد  را  خودش  خاص  نظر 
را بگویم که دنبال بازارگرمی نبودم و در همان 
اوایل فصل نقل و انتقاات با وجود پیشنهادهای 
گرفتم. تصمیم  زود  خیلی  داشتم  که  خوبی 

باشگاه  مجموعه  زحمات  از  باید  گفت:  حسینی 
ذوب آهن تشکر کنم. من سال های خوبی در این 
تیم داشتم و باید از مدیران باشگاه، مربیانی که 
هم تیمی هایم  همچنین  و  کشدند  زحمت  برایم 
تشکر کنم برای ذوب آهن آرزوی موفقیت دارم.

 نظر فرهاد مجیدی قابل احترام است
حسینی: مذاکره ای با مظلومی انجام ندادم

رضائیان:بودجهپارسجنوبینصفدستمزدسرمربیان
خارجیلیگاست!

 شکوری: ظرفیت برگزاری رویدادهای مهم 
در فوتبال ایران وجود دارد

از اعضای کمیته برگزاری مسابقات  سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال جمعه شب در نشستی 
فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا قدردانی کرد. ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
در نشست شب گذشته ضمن قدردانی از اعضای کمیته برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال 
آسیا  گفت:خوشبختانه نخستین روز بازی ها به خوبی برگزار شد و شاهد تاش همه جانبه اعضای کمیته 
بودیم که موجب رضایت نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.شکوری همچنین اظهار داشت: 
مسابقات مهم و معتبری در تبریز برگزار شده ولی این نخستین بار است که یک تورنمنت در این سطح 
در تبریز انجام می شود و این تجربه مهمی است. همچنین نشان می دهد ظرفیت برگزاری رویدادهای 

مهمی در فوتبال ایران وجود دارد و جوانان ایرانی توانایی برگزاری رویدادهای بزرگ را نیز دارند

اخبار نقل وانتقااتی پرسپولیس

علیپورراهرابرایپرسپولیسیشدنطارمیهموارمیکند
با جدایی علیپور به احتمال زیاد طارمی جانشین این بازیکن خواهد شد. با توجه به 
اینکه هنوز تکلیف برانکو با پرسپولیس مشخص نشده و کنار آن هم این باشگاه به طور 

جدی در فصل نقل و انتقاات تابستانی فعالیت خاصی انجام نداده خیلی از هواداران 
نگران وضعیت این تیم برای فصل آینده هستند.البته در لیستی که برانکو به مسئوان 
باشگاه پرسپولیس برای خرید داده نهایتا نام سه بازیکن دیده می شود که در صدر این 
فهرست نام مهدی طارمی آقای گل لیگ پانزدهم و شانزدهم دیده می شود. مسئوان 

باشگاه پرسپولیس سخت در تاش هستند تا دوباره او را به این تیم بازگردانند. هر چند 
که در این بین خبرهایی هم مبنی بر بازگشت دوباره فرشاد احمدزاده برای لیگ نوزدهم 

به پرسپولیس شنیده می شود.در جمع بازیکنان فعلی سرخپوشان، تنها علیپور است 
که با پیشنهادات خارجی مواجه شده و یکی از باشگاه های اروپایی حاضر شده در کنار 

مبلغ رضایت نامه 600 تا ۷00 هزار داری این مهاجم، همین مبلغ را هم به خود او 
پرداخت کند تا او را خریداری کند. آنطور که شواهد و قرائن پیداست مسئوان باشگاه 

پرسپولیس بدشان نمی آید با فروش علیپور پول خوبی از این بابت دریافت کنند و با این 
پول طارمی را جذب کنند.همچنین با توجه به مشکات ارزی احتمال جدایی بازیکنان 

خارجی مثل رسن، بودیمیر و رادوشوویچ برای لیگ نوزدهم از تیم پرسپولیس تهران 
وجود دارد.در ضمن محمد نادری که نیم دوم فصل لیگ هجدهم به پرسپولیس پیوست 
به احتمال فراوان در این تیم ماندگار خواهد شد، چون که مسئوان باشگاه پرسپولیس 

مذاکرات خوبی را با تیم کورتریک باشگاه فعلی این مدافع انجام داده اند و به توافقات 
خوبی هم دست یافته اند تا قرارداد نادری را با پرسپولیس دائمی کنند.

قراردادش  که  ایرانی  بازیکن  بهادری  قدرت 
گفت:  کرد،  فسخ  چین  شنزن  فوتسال  تیم  با  را 
امیدوارم دیگر تجربه بازی در لیگ چین برایم تکرار 
نشود!قدرت بهادری درباره حضورش در تیم فوتسال 
این تیم در لیگ فوتسال چین  با  شنزن و قهرمانی 
بود  نشیبی  و  فراز  پر  لیگ  من  برای  امسال  گفت: 
ولی خوشبختانه یک قهرمانی دیگر کسب کردم. تیم 
ما شرایط خیلی خوبی داشت و با اختاف ۵ امتیاز 
نسبت به تیم دوم قهرمان شد.وی ادامه داد: حضور در 
چین برای من تجربه جدیدی بود. برای هر بازیکنی 
بازی در هر شهری یک تجربه جدید است. برای من 
هم یک تجربه جدید بود. ان شاءاه که دیگر چنین 
فوتسال  نشود!بازیکن  تکرار  برایم  تجربه ای در چین 
با تیم شنزن فسخ  اینکه قراردادش را  با بیان  ایران 
کرده است، تصریح کرد: من تا جام باشگاه های آسیا 

با تیم شنزن قرارداد داشتم ولی با فسخ قراردادم به 
ایران برگشتم و دیگر با این تیم نخواهم بود.بهادری 
از  یکی  گفت:  چین  در  زندگی  شرایط  به  اشاره  با 
بودن  طوانی  چین،  در  من  برای  جالب  موضوعات 
از شهر  مسافت های پروازی است که کوتاه ترین آن 
سه  پرواز  اگر  بود.  ساعت  سه  دیگر  شهرهای  به  ما 
گاهی  کردیم!  می  شکر  را  خدا  می شد  پیدا  ساعته 
پرواز داخلی داشتیم.وی  نیم هم  و  اوقات ۵ ساعت 
ادامه داد: موضوع دیگر برنامه ریزی لیگ چین بود. 
تمام بازی های فوتسال لیگ چین برای تمام تیم ها 
هم  جدول  باای  و  انتها  تیم  شد.  می  زنده  پخش 
کرده  درست  اینترنتی  برنامه  یک  در چین  نداشت. 
تلویزیون  و  موبایل  با  توانستند  می  همه  که  بودند 
مسابقات را زنده تماشا کنند. در تمام مسابقات هم 
اول  از  داشتند.  حضور  جدی  صورت  به  اسپانسرها 

روز  و  ساعت  و  زمان  لیگ  بازی  آخرین  تا  فصل 
ساعت  یک  حتی  زمان  این  و  بود  مشخص  مسابقه 
هم جابجا نشد.بازیکن ایرانی فوتسال درباره شرایط 
فنی لیگ چین و تاثیر این لیگ بر پیشرفت تیم ملی 
چین خاطرنشان کرد: لیگ چین باوجود بازیکنان و 
ولی  است  پیشرفت  حال  در  خارجی  خوب  مربیان 
اینکه بازیکنان و کشورشان چقدر پیشرفت کنند به 
ایرانی که در چین  بازیکنان  بر می گردد.  خودشان 
بازیکنانی  نیستند؛  کوچکی  نفرات  کنند،  می  بازی 
مثل فرهاد توکلی، احمد اسماعیل پور و علی اصغر 
در  بازیکنانی که در چین هستند  زاده. همه  حسن 
می  بر  ها  چینی  به  این  اند.  کرده  بازی  ملی  تیم 
خارجی  نفرات  دیگر  و  ایرانی  بازیکنان  از  که  گردد 
تیم  در  پیشرفت  دنبال  قطعاً  آنها  کنند.  الگوبرداری 
با  اش  مذاکره  درباره  پایان  در  هستند.بهادری  ملی 

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند برای فصل آینده 
بوده  خودم  مربی  قبًا  پسند  گیتی  سرمربی  گفت: 
است و فوتسالم را مدیون حمید بی غم هستم. او مرا 
به فوتسال آورد و همیشه به اینکه شاگردش هستم 
افتخار می کنم. به خاطر رفاقت و رابطه شاگردی - 
با  اما  کرد  من صحبت  با  مستقیم  غم  بی  استادی، 
چه  ببینیم  تا  ام.  نداشته  ای  مذاکره  گیتی  باشگاه 
پیش می آید. همه جا صحبت شده که با گیتی پسند 
مذاکره کرده ام ولی از طرف این باشگاه با من تماس 
نگرفته اند. فقط چون بحث شاگردی و استادی با بی 
غم بوده است، ایشان اسم مرا به باشگاه داده است. 
بی غم مربی و بزرگ من است. باید با او صحبت کنم 
تا به یک توافق برسیم. تیم های دیگری هم هستند 
اولم  نظر  ولی  اند  داشته  بنده  با  هایی  صحبت  که 

با حمید بی غم است. همکاری 

بهادری:امیدوارمدیگرتجربهبازیدرچینبرایمتکرارنشود!

تیم های  را در خصوص  آرای خود  انضباطی  کمیته 
تبریز  تراکتورسازی  های  تیم  کرد.دیدار  صادر  مختلف 
تیم  هواداران  از سوی  و  برگزار شد  تهران  پرسپولیس  و 
تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم مقابل 
و داور مسابقه صورت گرفت. تیم تراکتورسازی تبریز به 

نقدی محکوم شد. ریال جریمه  میلیون  پرداخت 100 
تبریز  تراکتورسازی  تیم  بازیکن  ایمانی  *اکبر 
بر  اعتراض  عنوان  به  ورزشی  غیر  رفتار  دلیل  به  نیز 
تعویضش با توبیخ کتبی کمیته انضباطی رو به رو شد.

*تیم فواد مبارکه سپاهان به دلیل استفاده از 
الفاط نامناسب توسط تماشاگرانش در دیدار برابر 

ماشین سازی تبریز به توبیخ کتبی محکوم شد.
تیمهای نفت مسجد سلیمان و ذوب  *دیدار 
آهن اصفهان برگزار و از سوی تماشاگران تیم نفت 
مسجد سلیمان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور، 
عوامل دیگر تیم ها، پرتاب نارنجک و ورود یکی از 
لیدرها به داخل زمین پس از پایان مسابقه رخ داد. 
این تیم به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

شد.) این رای قابل تجدی نظر است(
به  آهن  ذوب  منصوریان،سرمربی  *علیرضا 
دلیل رفتار غیر ورزشی و اهانت به داور که منجر به 
اخراجش شد و پس از اخراج به نماینده فدراسیون 

اهانت و فحاشی کرد به سه جلسه از همراهی تیم 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون  پرداخت 200  و  خود 

محکوم شد. ) این رای قابل تجدی نظر است(
به دلیل  تیم ذوب آهن  بازیکن  *وحید محمدزاده  
اهانت به داور که از بازی اخراج شد به دو جلسه از همراهی 
تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی 

پرداخت کند. ) این رای قابل تجدی نظر است(.
به  آهن  ذوب  تیم  مربی  خرمگاه،  *محمد 
نماینده فدراسیون  به  اظهارات کذب نسبت  دلیل 
در کنفرانس خبری به توبیخ کتبی و پرداخت ۵0 

شد. محکوم  نقدی  جریمه  ریال  میلیون 

آرش رضاوند در دوراهی استقال 
و سپاهان

لیگ  تیم  توجه چند  مورد  سایپا  هافبک هجومی 
هافبک هجومی  رضاوند،  است.آرش  گرفته  قرار  برتری 
سایپا با وجود اینکه از تیم خود پیشنهاد تمدید قرارداد 
برتری  لیگ  تیم  توجه چند  مورد  روزها  این  ولی  دارد 
از این پیشنهادها به قدری جذاب  قرار گرفته و برخی 
هستند که باعث وسوسه شدن این بازیکن شوند.در حال 
حاضر عاوه بر استقال که مدتی است به دنبال رضاوند 
است، سپاهان هم نسبت به جذب او عاقه نشان داده 
و سعی دارد این بازیکن را به خدمت بگیرد.این بازیکن 
سایپا  ترکیب  در  خوبی  عملکرد  قبل  فصل  ساله   2۵
داشت و حاا باید دید از بین پیشنهاداتی که به دستش 

رسیده کدام را انتخاب خواهد کرد.

محرومیت ۲ جلسه ای بازیکن ذوب آهن
منصوریانبا۳جلسهمحرومیتنقرهداغشد
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استقال  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: استراماچونی یک مربی شجاع است که 
برای آمدن به ایران با واسکو مشورت کرده 
و طبعا این مربی اروپایی می تواند به تیم ما 
هیات  رئیس  سعادتمند  کند.احمد  کمک 
اینکه  خصوص  در  استقال  باشگاه  مدیره 
با چه هزینه ای استقالی شد  استراماچونی 
گفت: چون خیلی از عزیزان رقم های زیادی 
را در رسانه ها اعام کردند ولی من می گویم 
رقم پیشنهادی ما به وی نصف ارقامی است 
که عنوان شده است. او حدود 700 هزار یورو 
با 3 دستیارش برای یک فصل دریافت خواهد 
کرد.وی در خصوص شایعه حضور حسینی در 
گفت:او  علیپور  علی  استوری  و  پرسپولیس 
به  حسینی  نکنید  است. شک  کرده  شوخی 
استقالی  یک  و  دارد  تعلق  استقال  باشگاه 
ناب است. ما بنا داریم قرارداد او را 2 سال به 
خصوص  در  کنیم.سعادتمند  تمدید  باا 
دلخوری مجیدی از خطیر و فتحی گفت: من 
دوستان  این  نمی دانم.  را  موضوع  این  علت 
آنها موفقیت  اند و هدف  کنار هم کار کرده 
استقال بوده است. مجیدی پسر خوبی است 
و خیلی ها او را دوست دارند. من 5 ماه پیش 
گفتم مجیدی مربی بزرگی می شود و خیلی 
سابقه  او  وقتی  چرا  که  کردند  انتقاد  ها 
ولی  کردید  حمایت  وی  از  ندارد  مربیگری 
خوشحالم بعد از 5 ماه او اان سرمربی تیم 
ایران شده است. نگاه خیلی ها به تیم  امید 
ملی امید است و امیدواریم به المپیک صعود 
کند.رئیس هیات مدیره استقال در خصوص 
رفت گفت: جایگاه  استقال  از  او  اینکه چرا 
مجیدی اان قطعا ارتقا پیدا کرده است. هم 
ملی  کمیته  هم  و  ورزش  وزارت  هم  مردم، 
المپیک روی این تیم نظارت دارند. من اگر 
به  ما  تیم  که  است  دهه   4 نکنم  اشتباه 
المپیک نرفته است و امیدوارم حاا این اتفاق 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیفتد.وی 
مجیدی از حضور در استقال مکدر شده بود 
باشد  داشته  خاطر  تکدر  کسی  گفت:اگر 
فرصتی را از دست می دهد ولی او یک فرصت 
ملی به دست آورد.در ورزش بااخره مشکات 
کوچکی به وجود می آید و بر طرف می شود.

مجیدی اان سرمربی تیم ملی امید است و 
در  است.سعادتمند  استقال  پودش  و  تار 
اینکه  و  رحمتی  مهدی  ماجرای  خصوص 
است  شده  ماندگار  استقال  در  وی  ظاهرا 
اصلی  ستون های  از  یکی  گفت:رحمتی 
استقال بوده و هست. او یک استقالی اصیل 
است و در تیم ملی هم زحمات زیادی کشیده 
است. قرارداد وی با استقال تمام شده است 
ولی فکر می کنم گل محمدی و باشگاه پدیده 
با وی به توافق رسیده اند و بیش از 90 درصد 
کار وی با پدیده تمام شده است.وی با اشاره 
مقابل ساختمان  استقال  هواداران  اینکه  به 
باشگاه علیه وی حرف هایی زده بودند گفت: 
شنیدم  را  زدند  هایی  حرف  نفر  چند  اینکه 
ولی این مسائل مهم نیست. او بازیکن بزرگی 
زحمات  رحمتی  طبیعتا  و  هست  و  بوده 
زیادی کشیده اما رفتن وی تصمیم خودش 
بوده است. من فکر می کنم او و باشگاه پدیده 
خصوص  در  اند.سعادتمند  رسیده  توافق  به 
گفت:  استقال  پوشان  ملی  قرارداد  وضعیت 
بازیکنان تیم ملی طی هفته گذشته در اردو 
به  گذشته  روز  نکنم  اشتباه  اگر  و  اند  بوده 
تهران برگشتند. در هیات مدیره هم قرار شد 
ظاهرا  که  شود  برقرار  ارتباط  پوشان  ملی  با 
اند.  این کار را کرده  آقایان منزوی و فتحی 
از این به بعد چون سرمربی  فکر می کنم ما 
تیممان مشخص شده برای تمدید قراردادها 
وارد عمل شویم. در مورد مربی جدید تیم هم 
بگویم استراماچونی 10 سال از من کوچکتر 
به  او دقیقا در روزی که من  و شجاع است. 
دنیا آمده ام متولد شده است. ما یک مربی 
ما  به  داریم که می تواند  را  ایتالیا  از  اروپایی 
مربی  یک  با  قرارداد  پروسه  کند.  کمک 
شدن  تطبیق  طبعا  و  می برد  زمان  خارجی 
با  حتی  او  است.  زمان بر  اروپا  و  ما  فرهنگ 
واسکو هم مشورت کرده و بارها اشاره کرده 
مربی  دارد.او  دوست  خیلی  را  ایران  که 
می داند  من  از  بهتر  خیلی  و  است  باهوشی 
کسانی  چه  استقال   ... و  چپ  دفاع  گلرها، 
خیلی  او  دارد.  زیادی  اطاعات  و  هستند 
حرفه ای عمل کرد و کمک هایش را به تهران 
کشور  وارد  کامل  نظر  یک  با  و  فرستاد 
در  استقال  مدیره  هیات  می شود.عضو 
خصوص اینکه آیا شفر دالی کرده که علی 
گفت:شفر  است  زده  را  حرف ها  آن  خطیر 
زیادی  زحمات  و  بوده  خوبی  خیلی  مربی 
کشیده است. به نظر من نباید در مورد این 
باشگاه  به  او  مطمئنا  کرد.  صحبت  مباحث 
دعوت می شود و با او توافق می شود. در مورد 
نبوده و اصا  اینگونه  شایعه دالی ان شااه 
در  است.وی  بهتر  نزنیم  حرف  موردش  در 
خصوص مدرک مربیگری پسر شفر گفت: ما 
ورود  ریز  مسائل  به  باشگاه  مدیره  هیات  در 
باید در بحث مدرک سنجی فیفا  نمی کنیم. 
در  ما  عزیزان  کنیم.  بررسی  را  مسائل  این 
باشگاه آنقدر حرفه ای هستند که اگر مشکلی 
کردند.رئیس  می  برخورد  او  با  حتما  بوده 
خصوص  در  استقال  باشگاه  مدیره  هیات 
همچنین  و  تیم  این  جدید  نفرات  جذب 
باشگاه  این  از  پاتوسی  سنگین  درخواست 
باشگاه  مدیره  هیات  اخیر  جلسه  در  گفت: 
مصمم به حفظ پاتوسی شدیم، عزم ما حفظ 
این بازیکن است ولی این را در نظر بگیرید 
نمی خواهم  می گوید  بازیکنی  یک  زمانی 

بازیکن  این  حفظ  ما  غم  و  هم  تمام  بمانم. 
است و به نتایج مثبتی هم رسیدیم و قرار شد 
فتحی با مدیر برنامه های این بازیکن صحبت 
مدیره  هیات  این  اینکه  بر  تاکید  با  کند.وی 
4.5 ماه است در باشگاه کار می کند گفت: در 
این مدت نزدیک به 31 میلیون تومان آورده 
داشتیم و قرار است در این هفته مجددا به 
از  دارد  باشیم. جا  داشته  پرداختی  بازیکنان 
با ما همکاری  ارتباطات تشکر کنم که  وزیر 
کرد و وزیر ورزش هم با تماس با وی مقدمات 
کار را فراهم کرد.ان شااه همه بازیکنان در 
3-4 روز آتی مطالبات خود را دریافت خواهد 
چهارشنبه  روز  کرد:  تاکید  کرد.سعادتمند 
استراماچونی در تهران حاضر شود و بافاصله 
نوروزی  دکتر  کلینیک  در  بازیکنان  همه 
مورد  را  آنها  او وضعیت  و  کنند  پیدا  حضور 
شایعه  خصوص  در  بدهد.وی  قرار  بررسی 
پیشنهاد سنگین باشگاه های دیگر به غفوری 
گفت: طبعا بازیکنانی که در ترکیب اصلی ما 
روز  ولی  دارند  خوبی  پیشنهادات  هستند 
گذشته در باشگاه با وی صحبت کردند و فکر 
باشد  نداشته  وجود  مشکلی  اگر  می کنم 
غفوری در استقال خواهد ماند. وقتی کادر 
مطمئنا  می شناسد  را  بازیکنان  همه  فنی 
باشگاه  مدیرعامل  می دهد.  هم  را  نظراتش 
حتی گزارش قد و وزن بازیکنان را به مربی 
جدید داده است.رئیس هیات مدیره استقال 
در خصوص اینکه چرا استرماچونی این همه 
اساس  بر  ما  گفت:  است  کرده  عوض  تیم 
گذشته  های  تیم  در  که  نتایجی  و  رزومه 
گرفته او را جذب کرده و طبعا عملکرد وی را 
بررسی کردیم.سعادتمند در خصوص شایعه 
حضور رحمان رضایی در استقال گفت: من 
هم این موضوع را شنیدم. من هیچ اطاعی 
در  هم  او  می دانم  ولی  ندارم  زمینه  این  در 
ایتالیا بازی کرده اما در مورد حضور وی نظر 
در  اینکه  خصوص  در  ندارم.وی  دقیقی 
بین  وزارت  بود  کرده  ادعا  ای  مصاحبه 
می شود  قائل  تفاوت  پرسپولیس  و  استقال 
من  است،  بوده  اشتباه  برداشت  این  گفت: 
گفتم اسپانسر به ما پرداختی کمتری داشته 
است. دیدید که بافاصله بعد از عرایض من 
اسپانسر ورود کرد و مبلغی را پرداخت کرد. 
 12 حدود  می کنم  اعام  هم  جا  همین  در 
طلبکار  اتکا  و  کوثر  بانک  از  تومان  میلیارد 
هستیم و خواهش می کنم وزیر دفاع دستور 
بدهند این مبلغ هم پرداخت شود. وقتی ما 
را  مطالباتمان  باید  می خواهیم  را  پاتوسی 
مشکل  به  ها  پرداختی  در  که  کنیم  وصول 
نخوریم.وی ادامه داد: بخشی از مطالبات ما از 
پرداخت  هم  آن  قطعا  که  مانده  ایرانسل 
باشگاه   2 اسپانسر  کسی  شد.وقتی  خواهد 
می شود قطعا باید پرداختی هایش روی روال 
انجام می شود هواداران  تعهدات  باشد. وقتی 
منبع  چند  ما  کرد.مگر  خواهد  حمایت  هم 
داریم که اعتباراتمان را دریافت کنیم؟رئیس 
حضور  خصوص  در  استقال  مدیره  هیات 
یزدانی و منتظری در استقال گفت: من واقعا 
خصوص  در  ندارم.وی  خبر  موضوع  این  از 
شایعه حضور برانکو در تیم عربستانی گفت: 
من هم مثل شما شنیده ام ولی خبر دقیقی 
به  باید  ما  گفت:  پایان  در  ندارم.سعادتمند 
پردرآمدترین باشگاه های جهان نگاه کنیم و 
باید به آن سمت و سو برویم. مثا باشگاه اول 
 100 و  هزار   11 حدود  مادرید  رئال  جهان 
همه  اگر  است.  داشته  درآمد  تومان  میلیارد 
تیم های لیگ را جمع کنیم شاید 10 درصد 
درآمد باشگاه رئال در سال 2019 را داشته 
باشند. در بخش در آمدی بیش از 80 درصد 
استفاده  تلویزیونی  پخش  حق  از  ها  باشگاه 
می کنند که ما این بحث را در ایران نداریم. 
حق  از  درصد   91 تا  پااس  کریستال  حتی 
پخش تلویزیونی استفاده می کند. نمایندگان 
اما  هستند  ما  عزیزان  همه  مجلس  محترم 
به  مالی  کمک  ورزش  وزارت  گفتند  همه 
پیگرد  حتی  موضوع  این  و  نکند  ها  باشگاه 
قانونی دارد. فوتبال در حال حاضر یک منبع 
بزرگ اقتصادی است. امیدوارم قوانینی وضع 
شود که از حق پخش استفاده کنیم. مثا از 
های  زمین  کنیم.  استفاده  باعوض  وام های 
به  ما  مگر  شود.  واگذار  ها  باشگاه  به  خوب 
جلوی  که  ایم  داده  اختیاری  چه  ها  باشگاه 
کمک به آنها هم گرفته می شود. در اصل 44 
باید به باشگاه های خصوصی کمک شود.وی 
داشته  محکمی  قوانین  اگر  ما  کرد:  تاکید 
آمدزایی  در  سمت  به  ها  باشگاه  باشیم 
مجلس  نمایندگان  از  من  خواهش  می روند. 
این است که به بخش خصوصی کمک کنند. 
از آقای تاج نیز خواهش می کنم  با توجه به 
اینکه 850 هزار دار سهم ما در فیفا است  را 
پیگیری کند که این مبلغ مشکل پروپیچ را 
دار  هزار   30 بازیکن  این  کرد.  خواهد  حل 
دار  هزار   400 به  اان  ولی  داشت  قرارداد 
رسیده است. ما با 850 هزار دار  هم پاتوسی 
پروپیچ حل  و هم مشکل  می کنیم  را حفظ 
می شود. از وزارت امور خارجه نیز می خواهم 
فدراسیون  را حل کند. خود  این مشکل  که 
که اان با ویلموتس قرارداد دارد دچار مشکل 
است. من از فدراسیون می خواهم که عاوه بر 
پیگیری این موضوعات حق تبلیغات محیطی 
هیات  کند.رئیس  پرداخت  و  پیگیری  هم  را 
مدیره استقال تاکید کرد: ما تا 40 روز دیگر 
پرداخت  را  پروپیچ  طلب  تا   داریم  فرصت 
ما  نوبت  امسال  که  بگویم  هم  را  این  کنیم. 
است و تمام هم و غم ما این است که امسال 

کار را برای قهرمانی استارت بزنیم.

 علیپور شوخی کرد!
 سعادتمند: استراماچونی با واسکو مشورت کرد

 او مربی شجاعی است

از  گفت:  استقال  فوتبال  تیم  سرمربی 
سری آ ایتالیا پیشنهاد مربیگری داشتم اما به 
دلیل طوانی شدن روند مذاکرات ترجیح دادم 
که حضور در ایران و استقال را انتخاب کنم.

ایتالیایی و 43  آ استراماچونی سرمربی  آندره 
فوتبال  تیم  هدایت  ساله   2 قراردادی  با  ساله 
وی  اساس  این  بر  گرفت.  برعهده  را  استقال 
انجام داده  با سایت کالچو مرکاتو  مصاحبه ای 
می خوانید. را  مصاحبه  این  از  بخش هایی  که 

استقال  گفت:  استقال  حضور  درباره  وی 
یکی از مهمترین باشگاه های آسیا است و آن 
ها می خواهند پس از 6 سال ناکامی قهرمانی 
لیگ برتر را بدست آورند. آن ها در لیگ داخلی 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  و  شدند  سوم  امسال 

هم در مرحله گروهی کنار رفتند و به دنبال 
هستند. آینده  فصل  در  بهتر  عملکرد  کسب 

استراماچونی در ادامه صحبت های خود به شور 
و شوق هواداران فوتبال در ایران اشاره کرد و 
اینکه در دربی )دیدار استقال و پرسپولیس( 
ندارد. وجود  آزادی  ورزشگاه  در  خالی  جای 

استقال  با  خود  ساله  دو  قرارداد  درباره  وی 
گفت: در ایتالیا به حضور در یک تیم از سری 
آ نزدیم بودم اما خیلی مذاکرات طوانی شد و 
در نهایت تصمیم گرفتم به تیم استقال بروم 
را پس  از کشور خود  خارج  تجربه  و سومین 
و  یونان  پاناتینایکوس  تیم های  در  حضور  از 
و  آورم  بدست  را  اسپارتاپراگ جمهوری چک 
خوشحالم در 43 سالگی به اندازه کافی خوش 

شوم  روبرو  هایی  چالش  با  که  هستم  شانس 
به  و  مرد  یک  عنوان  به  را  من  تواند  می  که 
اعام  با  دهد.استراماچونی  رشد  مربی  عنوان 
دنبال  به  استقال  ورزشی  مدیر  خطیر  اینکه 
اولین  با  و  بود  باتجربه  و  جوان  سرمربی  یک 
تماسی که با او داشتند درباره هدایت استقال 
متقاعد نشده و این پیشنهاد را نپذیرفت، گفت: 
در ادامه پس از مدتی تصمیم گرفتم  از افراد 
سابقه  که  واسکو  خولیو  جمله  از  ایتالیایی 
را داشتند، در خصوص کار در  ایران   کار در 
اطمینان  من  به  آن ها  و  بپرسم  را  کشور  این 
آرژانتین  متولد  واسکو  )خولیو  دادند.  خاطر 
شهروند  و  دارد  ایتالیایی  اصالتی  اما  است 
و  نقل  درباره  شود.(وی  می  محسوب  ایتالیا 

حال  در  گفت:  هم  استقال  باشگاه  انتقات 
قصد  من  و  نیست  کامل  استقال  تیم  حاضر 
دارم از سه سهمیه خارجی تیم استفاده کنم، 
استقال  به  ایتالیا  از  بازیکنانی  دارم  دوست 
بیاورم، به خصوص بازیکنانی که آن ها را خوب 
می شناسم.در ادامه این سایت به این موضوع 
اشاره داشت که استراماچونی به همراه همسر 
زبان  و  آمد  خواهد  ایران  به  فرزندش  دو  و 
بازیکنان استقال  ایتالیایی وی و اینکه اغلب 
در زبان انگلیسی هم مسلط نیستند، می تواند 
برای وی چالش برانگیز باشد اما او برای حضور 
در ایران آماده است و استقال یک ایتالیایی را 
برای بازگشت به دوران قهرمانی انتخاب کرده 

است.

واسکو به من اطمینان داد 

استراماچونی: از سری آ پیشنهاد داشتم اما استقال را انتخاب کردم

افشارزاده: اظهار نظر افتخاری بی تقوایی است، 
به احدی در استقال اجازه امضا نمی دادم

مدیرعامل سابق باشگاه استقال گفت:من به احدی اجازه نمی دادم 
به جای من نامه ای را امضا کند ضمن آنکه باشگاه دبیرخانه داشت و 
روی همه نامه ها و امضاهایی که صورت می گرفت نظارت می کرد.بهرام 
افشارزاده در خصوص محرومیتی که سید رضا افتخاری و صادق ورمزیار 
اینکه  بر  مبنی  افتخاری  اظهارات  همچنین  و  اند  شده  مواجه  آن  با 
گفت:اصا  می داد  انجام  را  کار  همین  هم  افشارزاده  زمان  در  ورمزیار 
این  نگرفت.  صورت  استقال  در  من  مدیریت  زمان  در  اتفاقی  چنین 
اظهارات بی تقوایی است! من به احدی اجازه نمی دادم کسی به جای 
خانم  و  داشت  دبیرخانه  باشگاه  آنکه  کند ضمن  امضا  را  ای  نامه  من 
نظارت  می گرفت  صورت  که  امضاهایی  و  ها  نامه  همه  روی  فخرایی 
از استقال که در زمان وی  می کرد.وی در خصوص مطالبات پروپیچ 
پروپیچ  به  که  نداشتیم  پولی  زمان  آن  در  ما  گفت:  است  جذب شده 
بدهیم. ما در آن زمان بیش از 6-7 مربی را آوردیم و مطالباتشان را 

پرداخت کردیم ولی در مورد پروپیچ پولی نداشتیم.
 افتخاری: زمانی که آقایان به دنیا نیامده 

بودند برای فوتبال زحمت می کشیدم
گفت:  استقال  باشگاه  پیشین  مدیرعامل  افتخاری،  سیدرضا 
نظر گرفته است، خدشه ای  برای من در  محرومیتی که کمیته اخاق 
به اعتبارم وارد نمی کند.کمیته اخاق فدراسیون فوتبال اعام کرد که 
قرارداد  برای  امضا  جعل  دلیل  به  ورمزیار  صادق  و  افتخاری  سیدرضا 
بازیکنان رده های پایه باشگاه استقال، به ترتیب به مدت پنج و 10 سال 
از فعالیت های مربوط به فوتبال محروم خواهند بود. سیدرضا افتخاری، 
مدیرعامل پیشین باشگاه استقال در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در 
واکنش به این محرومیت اظهار داشت: خودم را از فوتبال کنار کشیده  
و در واقع محروم کرده ام. با این اوصاف نیازی نبود محرومم کنند! اینها 
احتمااً شناختی روی من و سابقه ام ندارند و تازه به فوتبال آمده اند.وی 
افزود: زمانی که برای جام جهانی فوتسال به کلمبیا رفتم، صادق ورمزیار 
اتفاق  این  امضا می کرد.  به جای من  را  پایه  رده های  بازیکنان  قرارداد 
در زمان بهرام افشارزاده هم افتاده بود و به جای مدیرعامل، قراردادها 
را امضا می کردند. زمانی که با تیم ملی فوتسال بودم، ورمزیار به جای 
من امضا کرده بود و زمانی که متوجه این مسئله شدم، اعام کردم که 
پای هیچ برگه ای را امضا نکرده ام و هر برگه ای را که امضا شده است، 
از آن، حراست و کمیته اخاق ورود  امضا کنم. پس  تا خودم  بیاورید 
کردند و ورمزیار را خواستند و حتی با او برخورد شد.مدیرعامل پیشین 
استقال با تأکید بر اینکه این اتفاق هیچ ارتباطی به او نداشته است، 
خاطرنشان کرد: روحم از ماجرای رخ داده خبر نداشت. به دوستان در 
کمیته اخاق هم گفته بودم که پرونده ارتباطی به بنده ندارد. این رأی 
اینکه چرا  به کمیته استیناف خواهد رفت. علت  اعتراض است و  قابل 
با وجود توضیحات محرومم کرده اند، نمی دانم، اما موضوع کامًا روشن 
است. این چیزها خدشه ای به اعتبارم وارد نمی کند. 30 سال برای این 
فوتبال زحمت کشیده ام، آن هم زمانی که آقایان به دنیا نیامده بودند. 
یک نفر خواسته با چنین رأی خودش را مطرح کند، اما خدا جای حق 

است. نشسته 
با حکم کمیته اخاق فدراسیون فوتبال صورت گرفت

افتخاری و ورمزیار جمعا ۱۵ سال از 
فعالیت های فوتبالی محروم شدند

کمیته  اخاق فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده جنجالی جعل 
و تخلف در آکادمی فوتبال باشگاه استقال تهران در نهایت مدیرعامل وقت 
و مسئول آکادمی این باشگاه را جمعا به 15 سال محرومیت از فعالیت های 
فوتبالی محروم و به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد ریالی محکوم کرد. 
پرونده جنجالی جعل و تخلف در سندهای اداری و مالی در آکادمی باشگاه 
استقال تهران مدت ها است که در محافل خبری و انضباطی فوتبال مطرح 
این پرونده  به  با قاطعیت  است. سرانجام کمیته  اخاق فدراسیون فوتبال 
مطلعان، حکم  و  متخلفان  احضار  هم چنین  و  بررسی  از  پس  و  رسیدگی 
فوتبال،  اساس حکم کمیته  اخاق فدراسیون  اعام کرد.بر  را  نهایی خود 
محرومیت  سال   5 به  استقال  پیشین  مدیرعامل  افتخاری،  سیدرضا 
شده  محکوم  نقدی  جریمه  ریال  میلیون   500 و  فوتبالی  فعالیت های  از 
است.صادق ورمزیار مسئول وقت آکادمی فوتبال استقال نیز به 10 سال 
محرومیت از تمامی فعالیت های فوتبالی و 500 میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شده  است.محکومان می توانند به رای کمیته اخاق اعتراض کنند 
و امکان تجدیدنظرخواهی در این احکام وجود دارد.پرونده آکادمی باشگاه 
استقال تهران به جهت جعل،  قصور و سوء استفاده از موقعیت هم چنان در 
دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است و متهمان این پرونده باید پاسخگوی 
افتخاری  باشند.در زمان مدیریت  اتهام خود در دادسرا  جنبه های کیفری 
بر باشگاه استقال و ریاست ورمزیار بر آکادمی فوتبال استقال، با استفاده 
از ابراز مجعول و دست کاری در قراردادهای برخی از بازیکنان و هم چنین 
جعل اسناد، تخلفاتی رخ داده بود که اکنون کمیته اخاق فدراسیون فوتبال 
مدیرعامل و رییس اکادمی وقت باشگاه را در این ماجرا محکوم کرده است..

ورمزیار:با آمدن استراماچونی شرایط 
استقال بهتر می شود

 صادق ورمزیار مدافع سابق تیم فوتبال استقال تهران گفت: با آمدن 
استراماچونی شرایط استقال تا حدود زیادی بهتر می شود. صادق ورمزیار 
در خصوص شرایط این روزهای تیم فوتبال استقال تهران اظهار داشت: 
به نظرم با آمدن استراماچونی تا حدود زیادی شرایط استقال بهتر از قبل 
می شود. در کنار قرارداد با سرمربی جدید، مسئوان باشگاه یا هر شخصی 
که مسئول نقل و انتقاات است، باید در نقاطی که ضعف دارند بازیکنانی 
را جذب کنند تا بتوانند سریع تر وارد مرحله بدنسازی شوند. اان شرایطی 
داخلی باشگاه استقال مساعد نیست و مدیران این تیم باید کمک کنند 
تا آرامش دوباره به تیم بازگردد.وی ادامه داد: در هر صورت اگر خیلی زود 
مدیران باشگاه استقال قرارداد بازیکنان خود را تمدید و چند بازیکن هم 
خریداری کنند، راحت تر می توانند مهیای تمرینات پیش فصل شوند و اگر 
اتفاقی در خصوص جذب بازیکن رخ ندهد، مطمئن باشید در شروع لیگ 
نوزدهم با مشکاتی نظیر عدم هماهنگی و ... مواجه خواهند شد.پیشکسوت 
تیم فوتبال استقال تهران در مورد انتخاب مجیدی به عنوان سرمربی تیم 
امید گفت: امیدوارم مجیدی در سمت جدید موفق شود. به هر حال درست 
است او تجربه باایی ندارد اما باید همه کمک کنند و دعا کنیم در کاری 

که به او محول شده به نتایج موفقیت آمیزی دست پیدا کند.
حسینی ماندنی است 

تشریح آخرین وضعیت دروازه بان استقال
سیدحسین حسینی، دروازه بان تیم فوتبال استقال در صورت 
اینکه  به  توجه  تیم می ماند.با  این  مالی اش در  حل شدن مشکات 
شده  قطعی  زیادی  حد  تا  استقال  از  رحمتی  سیدمهدی  جدایی 
است، مسئوان استقال به دنبال تمدید قرارداد سیدحسین حسینی، 
دروازه بان آینده دار آبی پوشان هستند. مسئوان باشگاه در چند نوبت 
با سیدحسین حسینی صحبت کرده اند که بیشتر در رابطه با مسائل 
مالی بوده است.مدیران باشگاه روز گذشته نیز با مدیربرنامه های این 
بازیکن صحبت کردند. مسئوان استقال به دنبال جلب رضایت این 
دروازه بان برای حل مسائل مالی و رقم قرارداد هستند. حسینی نیز 
تأکید کرده است که اولویت اول او ادامه حضور در استقال است و 
دوست ندارد به خاطر مسائل مالی از این تیم جدا شود. حسینی با 
توجه به جدایی رحمتی، دروازه بان شماره یک استقال خواهد شد.

با وجود انتشار غیرقانونی فایل صوتی
فرهاد مجیدی تصمیمی برای شکایت ندارد

مربی استقال با وجود حقی که مبنی بر شکایت از عوامل پخش فایل صوتی جنجالی روزهای گذشته دارد اما تصمیمی بر انجام این کار ندارد. در دو روز گذشته فایلی خصوصی از گفتگوهای 
خصوصی  فرهاد مجیدی با علی خطیر با موضوع مذاکره دیگر اعضای باشگاه استقال با بازیکنان  منتشر شد که جنجال های زیادی به راه انداخت. انتشار این فایل برحسب قوانین موجود می 
تواند با پیگیری قانونی عقوبت سختی برای عامل انتشار دهنده آن داشته باشد.از همین رو انتظار می رفت مربی و ستاره سابق استقالی ها به صورت قانونی این موضوع را پیگیری کند اما در 
آخرین لحظات اعام شد که فرهاد مجیدی قصدی برای پیگیری قضایی این اتفاق ندارد و شکایتی انجام نخواهد داد.فرهاد مجیدی با توجه به این که هدایت تیم امید را در دست گرفته است 
همین طور از آن جا که دوست ندارد تیم محبوبش استقال را در شرایط حساس فعلی با حواشی بیشتری نکند تصمیمی برای شکایت و پیگیری حقوقی انتشار فایل صوتی اخیر ندارد و ترجیح 

می دهد تمام تمرکز خود را روی هدایت تیم امید قرار داده و مانع حاشیه سازی در استقال شود.

استراماچونی چهارشنبه به تهران سفر می کند
با عقد قراردادی دو ساله به  سرمربی جدید استقال چهارشنبه وارد تهران می شود.آندرآ استراماچونی 
عنوان سرمربی جدید استقال انتخاب شد.  استراماچونی چهارشنبه وارد تهران خواهد شد تا هدایت استقال 

برای فصل جدید را در دست بگیرد.سعادتمند عضو هیات مدیره استقال این خبر را تایید کرد.

کیانوش رحمتی: بزرگترین مشکل استقال در این 
سال ها مربی و بازیکن بود

نیاز به یک رهبر در راس  بازیکن سابق استقال تهران اظهار داشت:  استقال 
کادرفنی دارد و مطمئنم که استراماچونی این مسئله را حل می کند. من می بینیم 
که برخی هواداران استقال نگران هستند ولی به آن ها می گویم که استقال مشکل 
بازیکن ندارد و اصوا فاصله بازیکنان در ایران خیلی باهم زیاد نیست و من مطمئنم که 
ما باید عاوه بر دادن امکانات، سعی در کنترل حواشی کنیم تا موفق شویم. کیانوش 
رحمتی در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه استقال، درباره حضور استراماچونی به 
عنوان سرمربی استقال گفت: این مربی کارش را در ایتالیا و در بااترین سطح فوتبال 
قاره،  این  اول  اروپا و در سطح  توانمندی است. در  او مربی  اروپا دنبال کرده است. 
علم تمرین و پیشرفته ترین متدها وجود دارد و فوتبال کاما علمی دنبال می شود. 
ما می توانیم از تجربیات مربی جوان و خوبی مثل او استفاده کنیم. متاسفانه حواشی 
زیادی در فوتبال ایران هست و اگر ما بتوانیم این حواشی را مهار کنیم، فکر می کنم 
نساجی  در  زمانی که  افزود:  برساند.او  نظرش  مد  به هدف  را  استقال  استراماچونی 
حضور داشتم، یک مربی اسپانیایی با ما کار می کرد که بسیار خوش فکر بود. او با 
جدیت کار می کرد و بسیار به ما کمک می کرد. مطمئنا استراماچونی که سطح و 
تواناییش بسیار بیشتر هم هست، می تواند به استقال کمک کند. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا به نظرش استقال زمان را از دست داده، گفت: خیر اصا اینگونه نیست. 
بزرگترین مشکل ما در این سال ها بحث مربی بوده است و ما مشکل بازیکن نداشته 
ایم. اگر ما در این سال ها نتیجه نگرفته ایم، دلیل، مسائل دیگری بوده که نمی خواهم 
درباره اش صحبتی کنم. استقال نیاز به یک رهبر در راس کادرفنی دارد و مطمئنم 
که استراماچونی این مسئله را حل می کند. من می بینیم که برخی هواداران استقال 
نگران هستند ولی به آن ها می گویم که استقال مشکل بازیکن ندارد و اصوا فاصله 
باید عاوه بر دادن  ایران خیلی باهم زیاد نیست و من مطمئنم که ما  بازیکنان در 
امکانات، سعی در کنترل حواشی کنیم تا موفق شویم. استراماچونی جوان و با انرژی 

است و این مسئله حتما به ما کمک می کند.

گفت:  استقال  باشگاه  پیشکسوت 
بزرگ جذب  بسیار  مهره های  باید  استقال 
جباری  کنند.علی  کمک  تیم  به  تا  کند 
عنوان  به  استراماچونی  انتخاب  درباره 
گفت:  استقال  فوتبال  تیم  جدید  سرمربی 
بوده  اینترمیان  سرمربی  استراماچونی 
برعهده  را  دیگر  بزرگ  تیم  چند  هدایت  و 
استقال  در  او  است. مطمئناً حضور  داشته 
به  فعلی  شرایط  در  و  باشد  خوب  می تواند 
مربی  یک  او  کند.  زیادی  کمک  تیم  این 
جوان است که تجربه ازم را نیز دارد و برای 
استقال در این شرایط مثمرثمر خواهد بود. 
اما یک مسئله وجود دارد و آن این است که 
نیاز  باشد  این مربی هرچقدر هم که خوب 
دارد. نتیجه گیری  برای  خوب  مهره های  به 

انتخاب  از  بعد  باید  استقال  داد:  ادامه  وی 
تمدید  دنبال  به  اول  وهله  در  استراماچونی 
همچنین جذب  و  کلیدی  بازیکنان  قرارداد 
تیم  یک  استقال  باشد.  جدید  بازیکنان 
بزرگ است و نیاز به مهره های بزرگ دارد و 

هر بازیکنی که در تیم های دیگر خوب بازی 
استقال هم  در  نمی شود که  دلیل  می کند 
بسیار  مهره های  باید  استقال  باشد.  خوب 
بزرگ را جذب کند تا به تیم کمک کنند. در 
بازیکنان کلیدی فصل پیش، استقال  کنار 
نیاز به جذب چند مهره بزرگ دارد تا کارش 
را به خوبی پیش ببرد و بازیکنان درجه دو 
نمی خورند. تیم  این  درد  به  سه  درجه  و 

پیشکسوت فوتبال استقال درباره درگیری 
بازیکنان  از  برخی  بین  شده  ایجاد  لفظی 
داشت:  اظهار  تیم.  این  پرالتهاب  فضای  و 
دارد  وجود  استقال  در  بدی  بسیار  فضای 
استقال یک  نکند.  پیدا  ادامه  امیدوارم  که 
دارد  زیادی  هواداران  و  است  بزرگ  باشگاه 
که  باشند  حدی  در  نیز  بازیکنانش  باید  و 
حیثیت و جایگاه باشگاه را حفظ کنند. اگر 
بازیکنان  باید  دارد  وجود  مسئله ای  تیم  در 
حل  را  مشکل شان  و  بگیرند  قرار  هم  کنار 
فضای  و  اینستاگرام  در  اینکه  نه  کنند 
مجازی مدام به هم بی احترامی کنند و کری 

بخوانند. بازیکن بزرگ باید حرمت. انسانیت 
در  فقط  اینکه  نه  کند  حفظ  را  دوستی  و 
زمین بازی یک بازیکن بزرگ باشند.جباری 
تاکید کرد: بچه ها باید آرامش داشته باشند 
هم  با  و  بنشینند  هم  دور  مشکات  در  و 
هواداران  کنند.  حل  را  مشکات  و  صحبت 
تا  نگران هستند و منتظرند  و  ناراحت  اان 
اتفاقات  این  اما  شود  بسته  خوب  تیم  یک 
می تواند باعث حاشیه شود و آنها را نگران و 
باید به پیشرفت تیم  ناراحت تر کند. بچه ها 
کمک و حرمت ها را حفظ کنند. چرا که این 
دوستی هاست  این  و  می شود  تمام  فوتبال 
فوتبال  تیم  می ماند.پیشکسوت  باقی  که 
تیم  می کنم  آرزو  کرد:  تصریح  استقال 
طوری بسته شود که هواداران راضی باشند 
و بتوانیم بعد از سال ها دوباره قهرمان لیگ 
برتر شویم. هواداران عاشق این تیم هستند و 
دوست دارند زمانی که به استادیوم می آیند 
فتح اه زاده  از  زمان  یک  بگیرد.  نتیجه  تیم 
ایراد می گرفتند که بازیکنان بزرگ می گیرد 

اما من اان  و در استقال بمب می ترکاند. 
بازیکنان  جذب  به  استقال  که  می گویم 
کلیدی نیاز دارد یا به قول معروف نیاز دارد 
چند  باید  استقال  بترکاند.  بمب  چند  که 
بازیکن بزرگ جذب کند نه اینکه افرادی در 
سطح بازیکنانی که همین اان دارد، جذب 
کند.جباری یادآور شد: یک مربی خوب برای 
احتیاج  نیز  ابزار خوب  و  نفرات  به  موفقیت 
دارد. شما اگر بهترین مربی دنیا را نیز به تیم 
ندهید هیچ  را  نفرات ازم  او  به  اما  بیاورید 
کاری نمی تواند بکند. ممکن است اگر زمین 
عوض  تمرینات  محل  نباشد.  خوب  تمرین 
حضور  تیم  در  خوب  نفرات  اگر  اما  شود 
نداشته باشند. مربی برای مهره چینی و پیاده 
تاکتیک هایش دچار مشکل می شود.  کردن 
هوادارانی که روی سکوها می نشینند و تیم 
را تشویق می کنند دوست دارند که در تیم، 
مهره های بزرگ حضور داشته باشند. همین 
کمک  تیم  به  می توانند  بزرگ  مهره های 

بیاورند. ورزشگاه  به  را  هواداران  و  کنند 

 استقال باید چند »بمب« بترکاند!
جباری: استراماچونی هر چقدر هم مربی بزرگی باشد نیاز به ابزار دارد

سرمربی آلمانی فصل گذشته استقال به دنبال تهیه مدارکی علیه مسئوان این باشگاه است. وینفرد شفر هنوز نتوانسته با مسئوان باشگاه استقال به توافق 
برسد. او و مدیران باشگاه به هیچ عنوان با یکدیگر تعامل ندارند و این مربی هم مدعی شده که از مسئوان استقال شکایت می کند.در تازه ترین خبر، شفر متوجه 
برخی صحبت های مسئوان استقال علیه خود شده و دنبال مدارکی علیه آنها است. صحبت هایی که در آن به سرمربی سابق استقال اتهام دالی زده شده است.

شفر که متوجه شده مسئوان استقال مسائل حقوقی را به خوبی می دانند و اجازه نمی دهند او با هر شرایطی شکایت کند، در مورد برخی صحبت ها هنوز واکنش 
آنچنانی نشان نداده، اما منتظر دریافت مدارک علیه مسئوان استقال است.

شفر به دنبال 
جمع آوری مدارک 
علیه مسئوان 
استقال

روند مثبت در مذاکرات استقال و وریا غفوری
مسئوان باشگاه استقال 
در حال مذاکره با وریا غفوری 
هستند تا قرارداد این بازیکن را 
برای فصل آینده تمدید کنند. 
وریا غفوری یکی از بازیکنانی 
است که قراردادش با باشگاه 
استقال به پایان رسیده و 
در هفته های اخیر خبرهای 
مختلفی درباره احتمال جدایی 
این بازیکن از جمع آبی پوشان 
مطرح شده است.طرفین درباره 
مسائل مالی از جمله پرداخت 
طلب و رقم قرارداد فصل آینده، 
اختاف هایی با یکدیگر داشتند، 
ولی مسئوان استقال در تاش 
هستند تا این بازیکن ملی پوش 
را حفظ کنند. یکی از مسئوان 
باشگاه استقال به خبرنگار 
تسنیم خبر داد که روند 
مذاکرات این باشگاه با غفوری 
مثبت بوده است و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، این بازیکن 
قراردادش را با آبی پوشان تمدید 
خواهد کرد.
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برانکو از آلمان به کرواسی برگشت
سرمربی کروات تیم پرسپولیس به کشورش برگشت. برانکو ایوانکوویچ که راهی آلمان شده بود شب گذشته به واراژدین کرواسی برگشت.برانکو در حالی شب گذشته به شهر خود برگشته 

که تا چند روز آینده منتظر پرداخت مطالباتش از سوی مسئوان باشگاه پرسپولیس است.در صورتی که مطالبات برانکو پرداخت شود او و دستیارانش ۵ تیرماه در تهران حاضر خواهند شد.

می دانم  گفت:  پرسپولیس  تیم  مربی 
تصمیم برانکو برای آنها بسیار مهم است و در 
برانکو  دارم،  قرار  هواداران  حساسیت  جریان 
را  موارد  همه  قطعاً  و  نیست  کوچکی  مربی 
می سنجد و بعد تصمیم می گیرد.ایگور پانادیچ 
احتمال  برانکو،  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
دیگر  موارد  و  عربستان  کشور  به  او  رفتن 

می خوانید: زیر  در  که  کرد  صحبت هایی 
* این روزها دغدغه هواداران پرسپولیس روشن 

شدن وضعیت برانکو است. از برانکو خبری دارید؟
به  گذشته  شب  و  بود  آلمان  -برانکو 
کرواسی برگشت. تا جایی که من می دانم او در 
چند روز آینده درگیر برگزاری چند کنفرانس 
اما می دانم  و سمینار فوتبال در زاگرب است 
که هواداران پرسپولیس دغدغه او را دارند هر 
چند که من واقعاً از تصمیم او بی اطاع هستم. 
اما او یک  درست است که برانکو در ارتباطم 
زیادی  نشیب  و  فراز  که  است  حرفه ای  مربی 
تا  هستیم  منتظر  هم  ما  و  دیده  فوتبال  در 
او  که  نمی دانم  اما  بگیرد  را  نهایی  تصمیم  او 

نه. یا  برگردد  ایران  به  می خواهد 
* برانکو از کشور عربستان هم پیشنهاد 
خیلی خوبی دارد. شما فکر می کنید که او به 
کار در پرسپولیس ادامه می دهد یا اینکه راهی 

عربستان می شود؟

به  پیشنهاد  که  می گویم  واضح  را  این   -
او  بلکه  نیست  عربستان  کشور  از  فقط  برانکو 
پیشنهادهایی از چند کشور دیگر هم دارد چرا 
که به هر حال نتایج او با پرسپولیس درخشان 
نادیده  را  درخشان  نتایج  این  نمی توان  و  بوده 
گرفت. مطمئناً من هم به عنوان دستیار برانکو 
کادر  از  جزئی  من  برود.  او  که  می روم  جایی 
فنی برانکو هستم و هر کجا که او باشد من هم 
نیامدن  یا  آمدن  دلیل  همین  به  و  بود  خواهم 
من به پرسپولیس بستگی به تصمیم برانکو دارد. 
* در ایران همه دغدغه برانکو را دارند و 
هواداران پرسپولیس مشتاق هستند تا بدانند 

که او به پرسپولیس برمی گردد؟
- بله، من هم می دانم که چقدر تصمیم 
سایت های  است.  مهم  هواداران  برای  برانکو 
ترجمه  گوگل  در  را  فارسی  و  زبان  انگلیسی 
می خوانم.  را  آنها  کروات  زبان  به  و  می کنم 
مهم  بسیار  آنها  برای  برانکو  تصمیم  می دانم 
قرار  هواداران  حساسیت  جریان  در  و  است 
مربی  برانکو  که  بگویم  باید  را  این  دارم. 
کوچکی نیست و قطعاً همه موارد را می سنجد 

می گیرد.  تصمیم  بعد  و 
مدعی  پرسپولیس  باشگاه  مسئوان   *
شده اند که پول برانکو و دستیارانش تهیه شده و 
قرار است که این پول به حساب شما واریز شود. 

من  با  باشگاه  سوی  از  تماسی  هیچ   -
گرفته نشده تا درباره پول صحبتی انجام شود 
اما برای من مشخص نیست که پرسپولیسی ها 
از چه مسیری می خواهند پول را به ما بدهند. 
از  صحبت  عربی  رسانه های  اخبار  در   *
توافقات برانکو با باشگاه ااهلی عربستان به گوش 
می رسد و فکر می کنید چقدر احتمال وجود دارد 

برود. این کشور  به  کار  ادامه  برای  برانکو 
را  پرسپولیس  با  برانکو  نتایج  نمی شود   -
دارند  قصد  برخی ها  که  چند  هر  کرد،  کتمان 
کار  اصا  اما  دهند  جلوه  کوچک  را  او  نتایج 
دیده اند  را  برانکو  عملکرد  همه  نیست.  جالبی 
همین  دلیل  به  نیست.  کتمان  قابل  او  نتایج  و 
نتایج است که برانکو پیشنهادهای مختلفی دارد 
که عربستان هم یکی از آنها است. دستاوردهای 
و کسی  نیست  پرسپولیس کوچک  برای  برانکو 
نمی تواند آن را زیر سؤال ببرد اما در این شرایط 

نمی کنم. را درک  قول ها  نقل  از  برخی 
که  دارید  قرار  اخبار  جریان  در  حتماً   *
با  پرسپولیس  دروازه بان  بیرانوند  علیرضا 
او  با  است.  روبه رو شده  پیشنهادهای خارجی 

کرده اید؟ صحبتی  باره  این  در 
بیرانوند در تماس هستم و  با  بله، من   -
درباره او باید بگویم که او سال بسیار سختی را 
پشت سر گذاشت و کارهای بزرگی انجام داد به 

همین دلیل بسیار خسته است و قبل از اینکه 
بخواهد به پیشنهادهایش فکر کند باید کمی 
استراحت کند چون او اان به استراحت نیاز 
دارد. بیرانوند در حال حاضر بهترین دروازه بان 
آسیاست اما با وجود بهترین بودن باز هم نیاز 

به استراحت دارد. 
* بیرانوند پیشنهادهای خوبی از ژاپن و 
پرتغال دارد و شما به او پیشنهاد می دهید که 

کجا را برای ادامه فوتبال انتخاب کند؟
دروازه بان  بهترین  او  می گویم  وقتی   -
به  او  چون  است  خاطر  همین  به  آسیاست 
پیشنهادهای  بودن  بهترین  همین  خاطر 
خوبی هم به دست می آورد اما به او گفتم او 
می خواهد  اگر  بگیرد.  را  تصمیم  بهترین  باید 
در  باید  که  دهد  ادامه  فوتبال  به  ایران  در 
بماند  است  ایران  تیم  بهترین  که  پرسپولیس 
برود  ایران  از  خارج  به  می خواهد  هم  اگر  و 
که باید به دنبال پیشنهاد خیلی خوبی باشد. 
درباره بیرانوند شنیده ام که از پرتغال پیشنهاد 
دارد اما او اگر می خواهد به پرتغال برود باید 
بازی  است  پرتغال  تیم  بهترین  که  پورتو  در 
کند نه اینکه به تیم های کوچک برود. انتخاب 
اما من می دانم که  بسیار مهم است  او  آینده 
طبق قراردادی که با پرسپولیس دارد نظر این 
مهم  شدن  لژیونر  و  جدایی  برای  هم  باشگاه 
است. من از همین طریق به بیرانوند می گویم 
برای لژیونر شدن به تیم های کوچک فکر نکند 

برود.  بزرگ  تیم های  سراغ  به  بلکه 
در  حضور  به  عاقه مند  ایرانی  بازیکنان   *
هم  بیرانوند  شاید  و  هستند  خارجی  تیم های 
دوست داشته باشد این تجربه را به دست بیاورد. 
ایرانی  بازیکنان  از  خیلی  که  می دانم   -
دوست دارند خارج از ایران فوتبال بازی کنند 
آنها  ارز  قیمت  وضعیت  به  توجه  با  که  چرا 
بیاورند  دست  به  بیشتری  پول  هم  می توانند 
و هم تجربه حرفه ای کسب کنند و به همین 
خاطر است که می گویم بازیکنی مثل بیرانوند 

باشد.  داشته  خوبی  خیلی  انتخاب  باید 
* به موضوع برانکو برگردیم. چه پاسخی 

برای دغدغه هواداران پرسپولیس دارید؟
- من دغدغه هواداران را درک می کنم چرا 
که آنها پرسپولیس را دوست دارند و اخبار را از 
طریق رسانه های ایرانی پیگیر هستم  اما هواداران 
پرسپولیس هم برای برانکو این حق را قائل باشند 
بتواند یک تصمیم منطقی و درست بگیرد.  او  تا 
من و سایر دستیاران برانکو در کادر او هستیم و 

هر کجا که او برود ما هم خواهیم رفت.

تیم  جدید  و  ای  ترکیه  مربی  دنیزلی  مصطفی 
لیگ  در  فصل  چهار  حضور  سابقه  با  تراکتورسازی 
تهاجمی  سبک  با  و  بازگشته  ایران  فوتبال  به  برتر 
به  تبدیل  را  نوزدهم  لیگ  تواند  می  فوتبالش 
سرمربی  بکند.بازگشت  هم  تر  پرهیجان  تورنمنتی 
ترکیه ای و محبوب به فوتبال ایران با واکنش های 
مثبتی از سوی بازیکنان سابق او در تیم های پاس 
و پرسپولیس همراه بوده است. مهرزاد معدنچی یکی 
از بازیکنانی است که فصل خاطره انگیزی را با این 
سرمربی ترکیه ای سپری کرد. او که به عنوان یکی 
از استعدادهای جوان فوتبال ایران از فجرسپاسی به 
پرسپولیس آمده بود بعد از یک فصل سخت و پرفشار 
آری  آمدن  با  و  پایانی  پروین در هفته های  با علی 
هان تبدیل به یکی از ستاره های تیم شد. او در لیگ 
ششم یکی از مهره های کلیدی مصطفی دنیزلی در 
بود.  تیمش  بازیکنان  بهترین  از  یکی  و  حمله  خط 
برخی  که  بود  دنیزلی  تیم  گلزن  بهترین  معدنچی 
ترین  نواز  چشم  و  ترین  تهاجمی  از  یکی  معتقدند 
فوتبال ها را در تاریخ لیگ برتر بازی می کرد.شماره 
یازده چپ پا و سابق پرسپولیس در ارتباط با حضور 
مصطفی دنیزلی در تراکتورسازی گفت:» وقتی این 
خبر را شنیدم خیلی خوشحال شدم چرا که آن فصل 
که در پرسپولیس با دنیزلی کار کردم جزو بهترین 
سال های فوتبالی ام بود. واقعا از حضور او خوشحال 
شدم چرا که معتقدم هر چه مربیان خوب و با دانش 
بیشتری به فوتبال ایران بیایند در نهایت سودش به 
با هدایت  فوتبال ما می رسد.«او درباره پرسپولیس 
دنیزلی در لیگ ششم گفت:» دنیزلی قبل از حضور 
در پرسپولیس مربی تیم پاس بود و همه دیده بودند 
باایی  کیفیت  با  و  های خوب  بازی  او چه  تیم  که 
ارائه می داد. وقتی هم که به پرسپولیس آمد ما از 
لحاظ فنی واقعا سال خیلی خوبی داشتیم با وجود 
اینکه در برخی از پست ها با کمبود بازیکن مواجه 
بودیم.«او افزود:» باید یک موضوع جالبی را بگویم. 
بازیکنان نیمکت نشین  افتد که  اتفاق می  این زیاد 
راضی  مربی  تصمیمات  و  شرایط خودشان  از  اصوا 
نباشند اما در پرسپولیس نیمکت نشین های تیم از 
ما که فیکس بودیم بیشتر دنیزلی را دوست داشتند. 
او به نظر من یک روانشناس بزرگ و یک انسان بسیار 
شریف است. او مثل بعضی از مربیان نیست که بین 
بازیکنان تبعیض قائل می شوند. او هیچ تفاوتی بین 
نمی  کردند  نمی  و  کردند  می  بازی  که  بازیکنانی 
گذاشت. کا دنیزلی آدم ضعیف کشی نیست و من 
به شخصه خیلی چیزها از او یادگرفتم.«شماره یازده 
ادامه  در  ششم  و  پنجم  های  لیگ  در  پرسپولیس 
برگشت لیگ ششم  بازی  ما در  یادم هست  گفت:» 
را  بازی  سه  بر   4 نتیجه  با  پیکان  برابر  بازی  در  و 
در  بازیکنان  فردی  اشتباهات  بازی  این  در  باختیم. 
باخت تیم خیلی موثر بود، کریم باقری یک پنالتی 
را گل نکرد، خود من چند موقعیت را خراب کردم 
اشتباه  زاده در خط دفاعی چند  ابوالفضل حاجی  و 
و  خبری  کنفرانس  در  نه  دنیزلی  اما  داشت  بزرگ 
خاطر  به  را  بازیکنان  هیچگاه  بازی  از  بعد  حتی  نه 
اشتباهاتشان مقصر ندانست. این موضوع خیلی مهم 
است درحالی که قدیم برخی از مربیان نتیجه ضعیف 
را کاما به اشتباه بازیکنان ربط می دادند. البته اان 

هایشان  در مصاحبه  مربیان خیلی کم  و  بهتر شده 
بازیکنان تیم خودشان را مقصر می دانند. بازیکن اگر 
اشتباهی هم بکند همه می دانند که او اشتباه کرده 
همان  که  بکند  کاری  مربی  که  است  این  مهم  اما 
بازیکن از هفته دیگر بهتر و با جان و دل برای تیم 
بازی کند. اتفاقی که در پرسپولیس در زمان حضور 
دنیزلی رخ می داد.« او درباره اینکه دنیزلی در پاس 
و پرسپولیس برخی از بازیکنان را کنار گذاشت هم 
کرد. خود  نمی  اخراج  را  دلیل کسی  بی  او  گفت:» 
تمرین  اجازه  روز  دو  کردم  که  کاری  خاطر  به  من 
نداشتم اما رفتار او به گونه ای بود که وقتی برگشتم 
دیگر  کردم  سعی  و  آمدم  بیشتر  انگیزه  و  قدرت  با 
با  ادامه  در  معدنچی  نکنم.«مهرزاد  اشتباهی  چنین 
اشاره به حضور مرد محبوب ترکیه ای روی نیمکت 
بازی  تمام  بعد  به  این  از  من  گفت:»  تراکتورسازی 
حضور  کنم.  می  دنبال  را  تراکتورسازی  اخبار  و  ها 
را  فوتبال  او  بود.  موثر خواهد  تیم خیلی  این  در  او 
سخت نمی گیرد و من مطمئن هستم که تراکتور با 
دنیزلی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود.«او 
افزود:» با حضور دنیزلی و استراماچونی در تراکتور و 
استقال لیگ برتر جذاب تر می شود. امیدوارم مساله 
پرسپولیسی ها هم با برانکو زودتر حل شود تا امسال 
شاهد رقابت های جالبی باشیم.« مهاجم پرسپولیس 
ادامه  در  دوازدهم  و  ششم  پنجم،  های  لیگ  در 
گفت:» اینروزها خیلی حاشیه درباره پرسپولیس به 
وجود آمده اما من نظرم با خیلی ها متفاوت است. 
من فکر می کنم کسی که در راس کار است اصا 
از  اان خیلی  بماند.  برانکو  نخواهد  ندارد که  دلیلی 
کنند  می  صحبت  طوری  طرفداران  و  پیشکسوتان 
شود.  جدا  برانکو  خواهد  می  باشگاه  مدیر  انگار  که 
اگر آقای عرب نتواند برانکو را حفظ کند منفورترین 
مدیر این چند سال اخیر پرسپولیس می شود و قطعا 
او دوست ندارد چنین اتفاقی رخ بدهد. همه مدیران 
بهترین  و  بیاورند  را  مربیان  بهترین  دارند  دوست 
به  برانکو  گفت:»  همچنین  بگیرند.«او  هم  را  نتایج 
پرسپولیس و فوتبال ایران خدمات زیادی کرده و می 
توان گفت در این سه سال بیشترین و بهترین سود و 
بازدهی را برای فوتبال ایران و پرسپولیسی ها داشته 
است. امیدوارم بحث مسایل مالی زودتر حل شود تا 
پرسپولیس دچار افت و حاشیه نشود.«مهاجم سابق 
عنوان  به  هم  که چند سال  ملی  تیم  و  پرسپولیس 
لژیونر در فوتبال امارات حضور داشت درباره اینکه با 
وجود محبوبیت بین هواداران پرسپولیس اما در سال 
های اخیر از فوتبال فاصله گرفته و کمتر خبری از او 
هست هم گفت:» ببینید برخی نامهربانی ها ممکن 
است در طول زندگی برای آدم رخ بدهد و هر کسی 
با توجه به شخصیتی که دارد با آن برخورد می کند. 
برخی می جنگند و برخی دیگر گوشه گیر می شوند. 
من در اواخر فوتبالم اشتباهاتی داشتم و انتخاب های 
باعث شد  من  تصمیم  دو سه  دادم.  انجام  اشتباهی 
که خیلی زود از فوتبال کناره گیری کنم و بعد هم 
ترجیح دادم خودم را از فضای فوتبال دور نگه دارم. 
اان زندگی آرامی دارم اما برای ما که عاشق فوتبال 
هستیم دوری سخت می گذرد. اان هم به هواداران 
پرسپولیس که هنوز من را به یاد دارند قول می دهم 

که بیشتر حضور داشته باشم.«

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به زودی راهی کشور آذربایجان خواهند شد. طبق برنامه قبلی قرار است تیم فوتبال پرسپولیس برای 
برپایی اردوی آماده سازی ۱۵ تیرماه راهی کشور کانادا شود تا در این کشور حدود ۱۲ روز تمرینات خود را انجام دهد.این در حالی است که 
به دلیل اینکه سفارت کشور کانادا در ایران فعال نیست به همین دلیل برای انجام مصاحبه و اخذ ویزای این کشور، بازیکنان پرسپولیس باید 
راهی کشور دیگری شوند تا در سفارت کانادا حضور پیدا کنند.با هماهنگی های انجام شده قرار است بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در ۳ 

گروه راهی کشور آذربایجان شوند تا در سفارتخانه کانادا حاضر شوند تا بتوانند ویزای سفر به این کشور را به دست بیاورند.

پرسپولیسی ها 
به کشور 
آذربایجان 
می روند

برای تمدید ناز نکردم

خلیل زاده: اان وقت 
رفتن از پرسپولیس نیست

مدافع تیم پرسپولیس گفت: بدون ناز و ادا قراردادم را سه ساله 
تمدید کردم و می خواهم چهارمین قهرمانی را بدست بیاورم.شجاع 
خلیل زاده درخصوص تمدید قراردادش با تیم پرسپولیس گفت: 
قراردادم را با پرسپولیس تمدید کردم تا بتوانم چهارمین قهرمانی 
متوالی را با این تیم بدست بیاورم. وی درباره پیشنهادهایی که از 
کشور قطر داشت افزود: من پیشنهاد خیلی خوبی از کشور قطر داشتم 
اما به پرسپولیس هم متعهد هستم. اان وقت رفتن از پرسپولیس 
نیست و ابتدا باید به تیم ملی برسم و بعد به این مسائل فکر کنم. اان 
وقتی نیست که بخواهم پرسپولیس را تنها بگذارم و زمان های بهتری 
هم وجود دارد. خلیل زاده درباره اینکه کار در پرسپولیس سخت 
شده و انتظار هواداران از این تیم باا رفته تصریح کرد: سال قبل هم 
می گفتند که نمی توانیم سومین قهرمانی متوالی را بدست بیاوریم 
اما دیدید که قهرمان شدیم و امسال هم به دنبال کسب چهارمین 
قهرمانی هستیم. پول آقای برانکو هم آماده شده و من امروز در باشگاه 
در جریان ا ین موضوع قرار گرفتم. مدافع پرسپولیس افزود: باشگاه 
پرسپولیس می توانست با فروش من پول زیادی گیرش بیاید اما قبول 
نکردند. اگر من لژیونر می شدم چهار برابر پولی که پرسپولیس به من 
می داد را برای دریافت رضایتنامه می دادند اما من به خاطر هواداران 
پرسپولیس ماندم  و این در حالی است که پیشنهاد خارجی من هنوز 
هم روی میز آقای عرب هست. من پرسپولیس را دوست دارم و بدون 
هیچ قید و شریطی قراردادم را برای سه سال دیگر تمدید کردم. هیچ 
ناز و ادایی هم نداشتم و قراردادم را تمدید کردم تا در این تیم بمانم.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت  یک 
زودتر  هرچه  باید  باشگاه  این  مدیران  می گوید 
کنند.ناصر  مشص  را  تیم  فنی  کادر  تکلیف 
فنی  کادر  مبهم  وضعیت  درباره  محمدخانی 
پرسپولیس اظهار کرد: تا به امروز که همه منتظر 
تیمش  سرمربی  مطالبات  باشگاه  مدیریت  بودند 
فکر می کنم حاا  کند.  پرداخت  او  به  و  آماده  را 
است،  پرداخت  آماده  او  مطالبات  شده  اعام  که 
مربی ای  او  بماند.  پرسپولیس  در  هم  برانکو 
کند. ترک  را  پرسپولیس  سادگی  به  که  نیست 

را  تیمی  پیاپی  فصل  که سه  مربی ای  افزود:  وی 
قهرمان می کند و در یک فصل دو جام به دست 
می آورد، قطعاً توانایی های زیادی دارد و نباید به 
باشگاه  داد. مدیران  از دست  را  او  این سادگی ها 
برانکو  با  چطور  تیم  که  می دانند  خوبی  به  هم 
همه  بنابراین  و  کند  غلبه  حریفان  بر  توانست 
تاش خود را انجام می دهند تا او را حفظ کنند. 
حاا که مطالبات او فراهم شده، فقط انجام یک 
مذاکره ساده مانده تا برانکو در پرسپولیس بماند.

محمدخانی در پاسخ به این سوال که اگر برانکو 
چه  باشگاه  این  مدیران  نماند،  پرسپولیس  در 
نباید  برانکو  چرا  گفت:  دهند؟  انجام  باید  کاری 
و  بوده  موفقی  مربی  او  بماند؟  پرسپولیس  در 
مبلغ  باید  آورده  دست  به  قهرمانی  سه  که  حاا 
خیال  آسودگی  با  تا  شود  بیش تر  هم  قراردادش 

آن قدر  اان  چرا  نمی دانم  بماند.  پرسپولیس  در 
با  خیلی ها  می برد.  سر  به  باتکلیفی  در  باشگاه 
برانکو  حفظ  برای  چرا  که  می گیرند  تماس  من 
من  می گویم  پاسخ  در  هم  من  نمی کنید؟  کاری 
یک پیشکسوت هستم و مدیران باشگاه باید برای 
برایم  واقعاً  کنند.  اقدام  تیم شان  سرمربی  حفظ 
سوال است چرا مدیران پرسپولیس خیلی راحت 
تکلیف را مشخص نمی کنند؟این پیشکسوت تیم 
فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که این 
تیم در فصل نقل و انتقاات در چه پست هایی باید 
بازیکن جذب کند؟ گفت: در این باره قطعاً برانکو 
بهترین فردی است که می داند چه بازیکنانی باید 
به خاطر  جذب شوند و مطالبی که ما می گوئیم 
در  می کنم  فکر  اما  است  تیم  بیرون  از  نگاه مان 
داریم  بازیکن  به  نیاز  راست  و  چپ  دفاع  پست 
چراکه در طول فصل دیدید با مصدومیت انصاری 
البته  شدیم.  مواجه  مشکل  با  چطور  ماهینی  و 
برای خط هافبک و مهاجم هم باید بازیکن جذب 
شود.وی در پایان درباره ماریو بودیمیر هم گفت: 
برآورده  را  انتظارات  نتوانسته  کروات  بازیکن  این 
توجه  با  می کردیم  فکر  همه  آمد  که  ابتدا  کند. 
به فیزیک خوبی که دارد، گل های زیادی به ثمر 
خواهد برساند اما دیدیم حتی در ایجاد موقعیت 
گل برای هم تیمی هایش هم ناتوان بود. بنابراین 
بهتر است به جای او یک مهاجم بهتر جذب شود.

آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند در پرسپولیس
وکیل علیرضا بیرانوند توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این دروازه بان ارائه کرد.مصطفی سلیمانی با بیان اینکه امروز برای صحبت با مسئوان پرسپولیس به باشگاه نرفته است, 
عنوان کرد: برای بیرانوند پیشنهادی از یک تیم اروپایی به دست مان رسیده و این باشگاه نامه ای ارسال کرده است. باید در این یکی, دو روز به باشگاه برویم و نامه را تحویل دهیم و 
درباره این پیشنهاد صحبت کنیم.وی ادامه داد: در قرارداد بندی داریم که بیرانوند با پرداخت مبلغی می تواند از تیم جدا شود, البته پرسپولیس خانه بیرانوند است و ما صبر می کنیم 

تا درباره جدایی او مذاکره کنیم تا هم مصلحت باشگاه و هم علیرضا را در نظر بگیریم.

جالب  پرسپولیس  باشگاه  داخلی  اوضاع 
نیست و هر کسی در این باشگاه دنبال قدرت 
روزها  این  پرسپولیس  است.  وضعیت  گرفتن 
مشخص  هنوز  برانکو  تکلیف  نیست،  خوب 
به  برانکو  جدایی  مورد  در  شایعات  نشده، 
رسیده، سرخپوشان  ممکن خود  بااترین حد 
تراکتورسازی  سپاهان،  استقال،  خاف  بر 
در  فعالیتی  هیچ  اان  تا  مدعیان  سایر  و 
خوب  مالی  اوضاع  نداشته اند،  نقل وانتقاات 
نیست و ... . در این وانفسا جنگ قدرت داخلی 
هم در باشگاه پرسپولیس راه افتاده است.نکته 
عجیب اینجاست که در چند وقت گذشته اکثر 

مدیران و ارکان باشگاه و حتی تیم پرسپولیس 
»تیم«  کردن  جمع  و  قدرت نمایی  مشغول 
سعی  هرکسی  یعنی  هستند!  خودشان  برای 
می کند موافقان خود را جمع کند تا با قدرت 
ندارد  هم  کند!فرقی  حمله  مخالفانش  به  زیاد 
باشد، همه در  که »طرف« چه سمتی داشته 
حال اعمال قدرت برای یکدیگر هستند تا جا 
وسط  این  و  شود  محکم  باشگاه  در  پایشان 
است. پرسپولیس  نیست  مهم  که  تنها چیزی 

اطرافیان  برخی  باشگاه،  باای  رده   مدیران 
حتی  و  تیم  مسئوان  و  نزدیکان  مدیرعامل، 
کارمندان رده متوسط باشگاه هم در حال یار 

از  بیشتر  در حال حاضر  جمع کردن هستند. 
اینکه این افراد به فکر حل کردن مشکات تیم 
»زیرآب«  فکر  به  باشند  پرسپولیس  باشگاه  و 
زدن یکدیگر، »زیرآبی« رفتن و قدرت گرفتن 
که  اینجاست  جالب  هستند.نکته  خودشان 
برخی از این افراد حاضر هستند برای پیشبرد 
اهداف خودشان حتی به باشگاه هم ضربه بزنند 
و مثا در مواقعی که ازم باشد اسناد محرمانه 
باشگاه را منتشر کنند.مسئله عجیب این است 
باشگاه  مدیرعامل  عنوان  به  عرب  ایرج  که 
سر  بر  شدت  به  روزها  این  که  پرسپولیس 
موضوع برانکو و رفتن احتمالی اش تحت فشار 

این تحرکات خبر  از  از هیچکدام  تقریبا  است 
ندارد و انرژی اش را برای جمع کردن داستان 
تا  باعث شده  برانکو گذاشته و همین موضوع 
عاشقان قدرت در باشگاه پرسپولیس بیشتر از 
گذشته دنبال اهداف شخصی خودشان باشند.

در این شرایط می طلبد که ایرج عرب و حتی 
تا  کنند  ورود  موضوع  این  به  دیگر  مسئوان 
پرسپولیس بیشتر از این از این قدرت نمایی ها 
ضربه نخورد. نکته جالب اینجاست که این افراد 
در صحبت هایشان مدام از هواداران پرسپولیس 
مایه می گذارند اما در عمل با رفتارشان به این 

می زنند. ضربه  هوادارانش  و  تیم 

واکاوی از جنگ اعمال قدرت در پرسپولیس

چهکسی»زیرآبی«میرود؟

 آقای پیمانکار هم هست!
»غیرفنی ها« مسئول جذب 

بازیکنان پرسپولیس
نظر  مد  بازیکنان  جذب  وظیفه  پرسپولیس  باشگاه 
برانکو ایوانکوویچ را به کمیته ای واگذار کرده است که در 
بین آنها افراد ورزشی دیده نمی شوند و در عوض پیمانکار 
پنج  خرید  لیست  هست!  هم  درفشی فر  ورزشی  مجموعه 
برانکو  توسط  گذشته  هفته  حالی  در  پرسپولیس  نفره 
ایوانکوویچ به محسن خلیلی ارائه داده شده است که هنوز 
مدنظر  بازیکنان  با  جدی  مذاکره  و  آنها  جذب  از  خبری 
سرمربی کروات سرخ ها نیست.ایرج عرب مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس برای خرید بازیکنان مد نظر برانکو ایوانکوویچ 
کمیته جذب تشکیل داده است که خودش همراه با علی 
حقوقی  )معاون  ذاکر  مهدی  مدیره(،  هیأت  )عضو  رغبتی 
آن  در  مدیرعامل(  )مشاور  زاده  حبیب  سهند  و  باشگاه( 
و  فنی  آنها  از  هیچکدام  که  جذبی  دارند.کمیته  حضور 
ورزشی نیستند و بصورت شفاهی توسط عرب انتخاب شده 
در  مدیره  هیات  ناظر  عنوان  به  رغبتی  معلوم  قرار  اند.از 
برای  نیز  ذاکر  مهدی  دارد.  حضور  جذب  کمیته  جلسات 
حضور  اعضا  بین  در  باشگاه  این  حقوقی  بندهای  بررسی 
در  مدیرعامل  مشاور  آقای  حضور  توجه  جالب  دارد.نکته 
اکثر مسئولیت های مهم پرسپولیس است. حبیب زاده در 
حالی وارد کمیته جذب شده است که پیمانکار پرسپولیس 
مشابهی  های  مسئولیت  هیچگونه  تاکنون  و  هست  نیز 
حالی  در  پرسپولیس  جذب  ندارد.کمیته  خود  کارنامه  در 
رسمی  فعالیت  هیچگونه  کنون  تا  که  است  شده  تشکیل 
برانکو،  مدنظر  بازیکن  پنج  از  بازیکن  دو  و  است  نداشته 

اند. کرده  را مشخص  آینده خود  های فصل  تیم  تکلیف 

احتماللغواردوی
پرسپولیسیهادرکانادا

احتمال دارد اردوی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس 
در کشور کانادا لغو شود.تیم فوتبال پرسپولیس تهران که 
با کسب ۶۱ امتیاز به قهرمانی لیگ برتر رسید و موفق به 
ثبت هت تریک شد، در  رقابت های جام حذفی نیز از سد 
داماش گیان گذشت و همزمان به ۲ قهرمانی در لیگ و 
حذفی رسید که رکورد قابل توجهی است. پس از پایان 
بازی ها، پرسپولیسی ها به تعطیات رفتند و قرار است ۵ 
تیر تمرینات شرخ پوشان در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز 
شود.همچنین بلیت بازگشت سرخپوشان برای برانکو نیز 
در تاریخ ۵ تیر است تا مربی کروات برای هدایت تیمش 
به تهران بیاید البته این موضوع به پرداخت مطالبات او 
و کادرفنی بستگی دارد که تا پیش از پایان اولتیماتوم 
برانکو انجام شود.پس از افتخارات پرسپولیس در ایران و 
آسیا، یک شرکت کانادایی با ارسال دعوت نامه رسمی به 
باشگاه پرسپولیس، از این تیم دعوت کرد جهت برگزاری 
اردویی چند روزه و چند بازی دوستانه به این کشور سفر 
کند که برانکو، مدیران پرسپولیس و شورای برون مرزی 
موافقت خود را نسبت به این موضوع اعام کردند و سفر 
برنامه  به کانادا قطعی شد و طبق  پایتخت  سرخپوشان 
تمام هزینه های سفر  انجام می شود.این شرکت  تیر   ۱۵
پرسپولیس را تقبل کرده و قرار است در تابستان جاری 
سرخپوشان به این کشور بروند. البته با توجه به مشخص 
نبودن وضعیت برانکو و مشکاتی که وجود دارد، احتمال 
دارد این اردو لغو شود.لیگ برتر از اواسط مردادماه آغاز 
می شود و پرسپولیسی ها تاکنون وضعیت سرمربی شان 

مشخص نشده و هنوز موفق به جذب بازیکنی نشدند.

پاسپورت مدافع پرسپولیس به 
ایجنت های کره ای رسید

اول  صفحه  تصویر  جنوبی  کره  کشور  از  ایجنت هایی 
پاسپورت بازیکن تیم پرسپولیس را خواسته اند تا زمینه انتقال 
او به این کشور را فراهم کنند. محمد انصاری که در نیم فصل 
دوم به دلیل مصدومیت در ترکیب پرسپولیس حضور نداشت 
این روزها تمرینات اختصاصی خود را پیگیری می کند اما در 
باا است. در  بازیکن هم  این  لژیونر شدن  احتمال  بین  این 
اوایل فصل پاییز یک باشگاه ژاپنی به صورت جدی خواهان 
برگشت  بازی  در  او  مصدومیت  اما  بود  شده  انصاری  جذب 
فینال لیگ قهرمان آسیا باعث شد تا ژاپنی ها قید همکاری با 
این بازیکن را بزنند. در حال حاضر ایجنت های ژاپنی و کره ای 
باز هم به فکر انتقال انصاری به تیم های شرق آسیا افتادند و 
این احتمال وجود دارد که مدافع تیم پرسپولیس فصل آینده 
از  ایجنت هایی  دهد.  ادامه  فوتبال  به  کشور  از  خارج  در  را 
کشور کره جنوبی تصویری از گذرنامه انصاری را خواسته اند 
تا مقدمات حضور او را در این کشور فراهم کنند و این مساله 
شانس این بازیکن را برای پیوستن به یکی از تیم های کشور 

کره جنوبی باا برده است.

پرسپولیس تماسی برای پرداخت پول نگرفته است

پانادیچ:برانکومربیکوچکینیستوبهترینتصمیمرامیگیرد

امسال تمام بازی های تراکتور را می بینم

معدنچی:دنیزلیآدمضعیفکشینیست

ناصر محمدخانی: نباید برانکو را به این سادگی ها از دست داد

مطالباتش  دریافت  برای  کروات  سرمربی 
ادامه  مشکات  و  کند  اقدام  زودی  به  می تواند 
فرا  برسد.با  حداقل  به  سرخپوشان  با  همکاری 
آغاز  و  هجدهم  لیگ  مسابقات  پایان  رسیدن 
استراحت بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس که فصل 
و جام حذفی  برتر  لیگ  قهرمانی  جام  با کسب  را 
به  کننده ای  شوکه  خبر  بودند،  رسانده  پایان  به 
با  است  فصلی  چهار  که  رسید  تیم  این  طرفداران 
پیدا کرده اند. زیادی دست  به عناوین  مرد کروات 

برانکو ایوانکوویچ که طی فصل گذشته به دلیل عدم 
فعالیت در پنجره نقل و انتقاات شرایط سختی را 
اعضای  دیگر  همانند  کرد  تحمل  شاگردانش  کنار 
تا  بود  منتظر  و  بود  نکرده  دریافت  پولی  تیم  این 
که  برگردد  عادی  به حالت  پایانی شرایط  روزهای 
اینطور نشد تا او به صورت جدی خواستار دریافت 
منابع  تامین  مسیر  باشد.در  خود  معوقه  مطالبات 
ایوانکوویچ  برانکو  دستمزد  پرداخت  برای  ازم 

شد  منتشر  او  جدایی  شایعات  امروز  همین  تا 
سرمربی  عنوان  به  را  او  عربستانی  رسانه های  و 
ااهلی عربستان معرفی کردند.باشگاه  بعدی  فصل 
پرسپولیس با مذاکراتی که طی چند هفته گذشته 
داشته موفق شد بااخره طلب برانکو را آماده کند 
و حاا آماده پرداخت به این سرمربی است. باشگاه 
یا  برانکو  تا  است  منتظر  راستا  این  در  پرسپولیس 
وکیلش روز دوشنبه با حضور در باشگاه مبلغ مورد 
نظر وی را دریافت کنند تا طرفین برای همکاری 
در فصل آینده مشکلی نداشته باشند.در این رابطه 
از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد آنها ضمن تامین 
پیش  تامین  به  موفق  ایوانکوویچ،  برانکو  مطالبات 
پرداخت فصل آینده او نیز شده اند و در حال حاضر 
که  حالی  در  هستند.  آن  نقدی  پرداخت  به  قادر 
سرمربی کروات پیش از این خواستار پرداخت این 
باید  و  بود  به حسابش شده  واریز  به صورت  مبلغ 

رفت. پیش خواهد  به چه شکلی  ماجرا  این  دید 

باشگاه پرسپولیس طلب برانکو ایوانکوویچ را تامین کرد
وکیل یا خودش دوشنبه پول را تحویل بگیرد!
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تیم ملی  انتخاب شد.محمد حبیبی مربی گلرهای  امید  فوتبال  تیم  به عنوان مربی گلرهای  محمد حبیبی 
فوتبال نوجوانان به عنوان مربی دروازه بان های تیم فوتبال امید انتخاب شد.با انتخاب فرهاد مجیدی وی در تدارک 
تکمیل کادر فنی این تیم است و در اولین اقدام محمد حبیبی به این تیم اضافه شد.حبیبی سال ها دروازه بان و 

مربی گلرهای تیم فوتبال ملوان بود.

حبیبی مربی 
 گلرهای
تیم فوتبال 
امید شد

از فصلی که در  هافبک استقال به شدت 
این تیم سپری کرد دلخور است و اعتقاد دارد به 
حقش در این تیم نرسیده است.فرشاد محمدی 
ترکیب  در  ثابتی  حضور  فصل  اول  در  مهر 
استقال داشت اما با وجود نمایش های مناسب 
نیم  آبی ها دور شد و در  ترکیب  از  رفته  رفته 
فصل دوم به او بازی نرسید.محمدی مهر حرف 
های جالبی در مورد فصلی که پشت سر گذاشت 

به زبان آورد که در ادامه آن را می خوانید:
تو  به  اصا  دوم  نیم فصل  در  *چطور شد 

نرسید؟ بازی 
بازی  خوب  خیلی  را  نفت  صنعت  بازی   -
کردم و یکی از بهترین بازیکنان زمین بودم. بعد 
بازی بعدی را به خاطر  این بازی شفر گفت  از 
تیم ملی بیرون هستی ولی بازی های بعد بازی 
می کنی، بازی با پدیده گفت این بازی هم بازی 
یک  فقط  و  هستی  آینده  بازیکن  تو  ولی  نکن 
امسال را طاقت بیاور، بعد از آن نفر اول پست 

دفاع راست استقال می شوی.
به جدایی  اول تصمیم  نیم فصل  *چرا در 

نگرفتی؟
- بعد از این که تیم از اردوی نیم فصل که 
در ترکیه بود برگشت،  من و میثم تیموری او را 
نگه داشتیم تا صحبت کنیم، یک دقیقه ایستاد 
مان  نشینی  نیمکت  مورد  در  جوابی  که  بعد 
نداشت، رفت. نیم فصل که تمام شد مدیر برنامه 
دانستم  می  چون  شوم  جدا  که  فرستادم  را  ام 
همین شرایط در نیم فصل دوم هم وجود دارد. 
افتاد  فصل  نیم  در  که  هایی  اتفاق  گفت  شفر 
هرگز اتفاق نمی افتد و شرایطش فرق می کند 
و من فرشاد را قبول دارم. نیم فصل دوم با بازی 
برابر پیکان شروع شد اما او من را در لیست 18 
این  بودم  کرده  بینی  پیش  من  نگذاشت.  نفره 
شرایط پیش می آید و به همین دلیل هم می 

خواستم جدا شوم، حتی گفتم من را به صورت 
قرضی به تیم دیگری بدهید.

راضی  استقال  در  خودت  نمایش  *از 
؟ هستی

و  کردم  می  بازی  فصل  ابتدای  در  من   -
گفت  فصل  اول  کنفرانس  دو  در  شفر  حتی 
هستند.  فرشاد  و  باقری  من  خریدهای  بهترین 
اول فصل کل تیم خوب نبود ولی من را اولین 
من  برای  این  و  آورد  می  بیرون  ترکیب  از  نفر 

بود. کننده  ناراحت 
*در کل برخورد شفر با تو چطور بود؟

برخورد  بد  خیلی  دوم  فصل  نیم  در  او    -
می  را  ما  زور جواب سام  به  و حتی  کرد  می 

داد. من را می فرستاد پشت دروازه خیلی وقت 
ها، بعد می گفت او باید در تمرین خوب باشد. 
کسی که پشت دروازه است چطور باید خود را 
ترکیب  در  فصل  اول  بازیکن  یک  بدهد؟  نشان 
اصلی بوده، بعد نیمکت نشین شده، بعد از آن 
نمی  قرار  هم  نفره   18 لیست  در  نامش  حتی 
گیرد، حتی در تمرین گروهی هم حضور ندارد، 
در  من  ماند؟  می  روحیه  بازیکن  این  برای  آیا 
12 بازی حتی نامم در لیست 18 نفره هم قرار 

نداشت.
*خیلی ها می گویند تو و روح اه باقری 
چون اعتراض نمی کردید خیلی راحت از لیست 

18 نفره خط می خوردید.

- من کا همینطوری هستم. حرفی ندارم 
بزنم ولی دلیل نیمکت نشینی برایم واضح نبود، 
نمی دانم چه اتفاقی می افتاد. یک بار شب دربی 
رفت شفر من را به رستوران برد و با من صحبت 
بودم.  نشین  نیمکت  ماه   4 من  زمان  آن  کرد، 
مورد  در  من  گفت  و  کرد  صحبت  ساعت  یک 
تو اشتباه کردم و باید بازی می کردی، گفت تو 
تیم هستی،  آینده  بازیکن  نباش و گفت  نگران 
گیری.  را می  و حقت  یکی کن  تیم  با  را  دلت 
دربی تمام شد و چون نتیجه مناسب بود ما را 
تحویل نمی گرفت. شفر زمان هایی که تیمش 
با  خوبی  رابطه  اصا  گرفت  می  نتیجه  خوب 

نداشت. نشین  نیمکت  بازیکنان 
*آخر فهمیدی چرا به یکباره نیمکت نشین 

شدی؟
- هیچ وقت نفهمیدم. بازیکنان می گفتند 
حالی  در  ای  گفته  شفر  مورد  در  چیزی  شاید 
تمرین  سر  رفتم  می  زدم،  نمی  حرفی  من  که 
روزهای  رفتم.  می  ام  خانه  به  تمرین  از  بعد  و 
هتل  گفتند  می  مواقع  از  بعضی  بازی  از  قبل 
نیایید و حتی اجازه نمی دادند در تمرین عرق 
که  من  کنیم.  شرکت  بازی  از  قبل  روز  گیری 
بازیکن 15 سال نبودم و این مسائل ناراحتم می 
کرد.  بعضی وقت ها لباس هتلی با خودمان نمی 
نیستیم،  لیست  در  دانستیم  می  چون  آوردیم 
این را از برخوردهایی که با ما می شد مطمئن 

بودیم.
*آیا کسی در ترکیب استقال دخالت می 

کرد؟
- من نظری در این باره ندارم و حرف نزنم 

بهتر است.
*در استقال می مانی؟

پایبند  قراردادم  به  و  دارم  قرارداد  - من 
. هستم

به  نسبت  استقال  و  ملی  تیم  سابق  هافبک   
حضورمربی ایتالیایی در این تیم واکنش نشان داد.فریدون 
زندی هافبک سابق تیم ملی و استقال معتقد است حضور 
مربیان خارجی در فوتبال ایران مفید است و می تواند به 
المان  در  روزها  این  که  زندی  .با  کند  فوتبال کمک  رشد 
مشغول مربیگری است در خصوص اخرین شرایط استقال 

کردیم ملی صحبت  تیم  و 
توافق  به  ایتالیایی  مربی  یک  با  بااخره  *استقال 

رسید؟
با  توانست  استقال  بااخره  که  خوشحالم  خیلی   -
مربی که مدت ها بود به دنبال توافق با وی بود را به خدمت 
بگیرد به نظر من مربی خارجی خیلی می تواند به استقال 
در فصل آینده کمک کند البته که مشکلی که این مربی 
دارد این است که شناخت چندانی از بازیکنان ایرانی ندارد.

*پس یعنی در واقع استقال در چند هفته اول باز هم 
در نتیجه گیری موفق نخواهد بود؟

- من چنین شرایطی را پش بینی نمی کنم زیرا یک 
مربی ایرانی در کنار استراماچونی حضور خواهد داشت و به 
وی راهنمایی های ازم را انجام خواهد داد تا زمانی که وی 

شناخت ازم را به دست بیاورد.
خیلی  دستمزد  ایتالیایی  مربی  این  می شود  *شنیده 

استقال دریافت خواهد کرد؟ از  را  باایی 
- به مربیان خارجی هر چقدر هم پول بدهیم ضرری 
اول  تراز  و  خوب  باید  خارجی  مربیان  که  البته  نکرده ایم 
باشد استراماچونی هم در اینترمیان مربیگری کرده قطعا 
را مطالعه کردم در  او  بود من سوابق  مربی خوبی خواهد 
تیم های مطرحی مربیگیری کرد و در این برهه می تواند به 

استقال کمک کند.
بازگشت  و  مربی  این  حضور  با  آینده  سال  *قطعا 

بود؟ خواهیم  شاهد  را  جذابی  لیگ  دنیزلی 
- من هم با شما هم عقیده هستم هر چه قدر مربیان 
کمک  فوتبال  رشد  به  بیایند  ایران  فوتبال  به  اول  تراز 

می کند.
کردید  ایران  فوتبال  از  که  تعریف هایی  همه  این  *با 

بازگردید؟ ایران  به  ندارید  دوست  خودتان 
در  دارم  دوست  گفته ام  مصاحبه هایم  در  بارها  من   -
فراهم  هم  شرایطش  باید  اما  کنم  مربیگری  ایران  فوتبال 
شود مطمئن هستم که این اتفاق می افتد و بااخره روزی 

مربیگری می کنم. ایران  فوتبال  در  من 
*کار کردن در فوتبال ایران چطور است؟

- هم شیرین و هم سخت است زیرا آلمانی ها به نظم 
و انضباط اهمیت می دهند و همین است که فوتبال آ نها در 

این چند سال پیشرفت خوبی کرده است اینجا به بازیکنان 
صورت  به  را  فوتبال  و  می شوند  داده  تعلیم  کودکی  از 
آکادمیک یاد می گیرند و در سنین جوانی بیشتر تیم های 
هم  اتفاق  این  امیدوارم  می پردازند  بازی  به  آلمان  مطرح 

ایران بیفتد. روزی در 
*عملکرد ویلموتس را در این دو بازی چطور دیدی؟

- ابتدا باید بگویم خیلی خوشحال هستم که یکی از 
مربیگری  ایران  تیم  در  هاشمیان  یعنی  دوستانم  بهترین 
دارد  باای  بسیار  توانایی  و  استعداد  حید  و  می کنند 
ویلموتس هم در این دو بازی نشان داده که شاخت خیلی 
پیدا کرده همان طور که می بینید  ایران  فوتبال  از  خوبی 
عملکرد تیم ملی در فاز هجومی نسبت به زمان کی روش 
پیشرفت کرده است و انگار بازیکنان از یک چیزی راهایی 
یافته اند من آ ینده تیم ملی را با ویلموتس بسیار درخشان 

می بینم.
نظرت  شد  امید  تیم  سرمربی  هم  مجیدی  *فرهاد 

؟ چیست
- با حضور مربیان جوان در فوتبال خیلی موافق هستم 
بود  استقال  سرمربی  که  بازی  چند  آن  در  هم  مجیدی 
دارد  او  که  انگیزه ای  این  و  بود  خوب  خیلی  علمکردش 

کند. کمک  موفقیتش  به  می تواند 

انگیزه مجیدی به موفقیتش کمک می کند

زندی:هرچهقدرمربیانترازاولبهفوتبالایرانبیایندبهرشدفوتبالکمکمیکند

در فضای مجازی به استقال ضربه می زنند 

ماجدی:نام خانوادگی هر کس ماجدی است فامیل من است؟
عضو هیأت مدیره باشگاه استقال گفت: دشمنان استقال در صفحات مجازی با اهدافی خاص، سعی بر به هم زدن ارتباط و رفتار بین خانواده این باشگاه و توهین به آنها هستند.میرشاد ماجدی با 
اشاره به اینکه شخصی را در صفحات مجازی به عنوان پسر عموی وی برای جلسه با والتر زنگا معرفی کرده اند، گفت: متأسف هستم که مدتی است در صفحات مجازی شیطنت هایی رخ می دهد که شدیداً 
به دنبال پیگیری آن هستم. وی افزود: من نه در اینستاگرام و نه در توئیتر و در هیچ نرم افزار دیگری حضور مجازی ندارم و هر صفحه ای که به نام من درست شده فیک است. از سال ۹2 چند بار مصاحبه 
کرده ام و گفته ام من در هیچ صفحه مجازی فعال نیستم و حاا هم روی این موضوع تأکید می کنم. اما اینکه شخصی را به عنوان پسر عمو به من نسبت داده اند واقعاً عجیب است.عضو هیأت مدیره باشگاه 
استقال تأکید کرد: نمی دانم آنهایی که این رفتارها را می کنند آیا خدا را می شناسند یا نه، اما من پسرعمویی به نام جابر ندارم ضمن آنکه مسئولیت مذاکره با سرمربی تیم برعهده مدیرعامل باشگاه بوده 
و اگر یادتان باشد در آخرین مصاحبه خودم اعام کردم که من با مربیان صحبت نمی کنم. وی ادامه داد: متأسفانه این کارها بیشتر برای ضربه زدن به استقال است و به نظرم دشمنان استقال با چنین 
اهدافی سعی بر به هم زدن ارتباط و رفتار بین خانواده این باشگاه و توهین به آنها هستند. همانطور که تأکید کردم من شخصی به نام جابر ماجدی را به عنوان پسر عمو نمی شناسم و قرار نیست هر شخصی 
فامیلی اش ماجدی بود با من نسبت داشته باشد. اینکه می گویند پسر عموی ماجدی با والتر زنگا مذاکره کرده کذب محض است و من بابت این اتفاقات متأسف هستم و فقط این را بگویم که تمامی این 

موارد را به صورت قانونی پیگیری کرده و ذره ای کوتاه نخواهم آمد.

فوتبال  تیم  پیشین  کاپیتان 
استقال گفت: متاسفانه شرایط این تیم 
خوب نیست و هیچکس و هیچ چیز سر 
جای خودش قرار ندارد.شاهرخ بیانی در 
عنوان  به  استراماچونی  خصوص حضور 
با توجه  سرمربی جدید استقال گفت: 
به آنکه او شناختی از بازیکنان ما ندارد 
و هنوز با جو و فوتبال ایران آشنا نیست، 
باید یک یا دو مربی باتجربه داخلی در 
همفکری  با  بتواند  او  تا  باشند  کنارش 
آنها عملکرد قابل قبولی داشته باشد.وی 
عنوان  به  مجیدی  بود  قرار  کرد:  تاکید 
دستیار در کنار این مربی باشد اما او به 
یکباره از استقال جدا و به سرمربیگری 
دارم  اعتقاد  البته  رسید.  امید  تیم 
مجیدی در این خصوص اشتباه بزرگی 
از  را  استقال  راحتی  به  نباید  و  کرد 
دست می داد.کاپیتان پیشین استقال 
امید  تیم  کرد: سرمربیگری  خاطرنشان 
ما  که  سالهاست  دارد.  باایی  ریسک 
پیدا کنیم  راه  المپیک  به  ایم  نتوانسته 
و به یاد دارم از زمان حسن حبیبی تا 
به امروز که مجیدی به عنوان سرمربی 
نبوده  موفق  هرگز  است،  شده  انتخاب 
ایم. بنابراین ای کاش فرهاد یک فصل 
دیگر در استقال می ماند، تجربه کسب 
می  جدا  استقال  از  بعد  و  کرد  می 
آرزوی  او  برای  صورت  هر  در  اما  شد. 
موفقیت دارم و امیدوارم بتواند در تیم 
کرد:  تصریح  باشد.بیانی  موفق  امید 
و  است  سخت  کردن  کار  استقال  در 
استراماچونی  به  که  کسی  امیدوارم 
این  که  باشد  گفته  او  به  داده  مشاوره 
تیم یکی از تیم های قدرتمند و بزرگ 
آسیاست و طرفداران متعصبی دارد که 
جز قهرمانی و موفقیت تیمشان به چیز 
دیگری فکر نمی کنند.وی در خصوص 
چندین  گفت:  هم  استقال  تیم  آینده 
سال است در استقال هیچکس و هیچ 
اعتقاد  نیست.  خودش  جای  سر  چیز 
پورحیدری  مرحوم  که  زمانی  از  دارم 
شرایط  استقال  رفت،  خدا  رحمت  به 
خوبی پیدا نکرد. او بزرگ استقال بود، 
از او  به تیم سروسامان می داد و همه 
شرایط  حاا  اما  داشتند.  شنوی  حرف 
فرق کرده و متاسفانه معاون باشگاه در 
همه امور دخالت می کند که این بسیار 
غیر قابل قبول و پسندیده نیست. به یاد 
و  نقل  در  هم  باشگاه  معاون  که  ندارم 
دخالت  سرمربی  و  بازیکن  انتقاات 
بزند  کارهایی  به  یا حتی دست  و  کند 
نیست.  معاون  یک  شان  در  اصًا  که 

باشگاه استقال، باشگاه کوچکی نیست 
که هر کس بخواهد در امور آن دخالت 
بر  و  کنترل  تحت  باید  چیز  همه  کند. 
نه  شود  انجام  ریزی  برنامه  یک  اساس 
کاری  هر  خودسرانه  کس  هر  اینکه 
دهد.کاپیتان  انجام  خواهد  می  دلش 
پیشین استقال تاکید کرد: استقال و 
فوتبال  های  تیم  تمامی  با  پرسپولیس 
هواداران  آنها  هستند.  متفاوت  ایران 
در  همیشه  که  دارند  متعصبی  و  فهیم 
نمی  بنابراین  هستند  تیمشان  کنار 
ببینند.  متزلزل  را  تیمشان  خواهند که 
تجربه ثابت کرده هر موقع مدیریت این 
دو باشگاه تنها به فکر موفقیت تیم بود، 
این دو تیم عملکرد قابل قبولی داشته 
هر  در  آن  زمانی که مسئوان  ولی  اند 
کاری دخالت کردند این دو تیم راه به 
باشگاه  شان  در  بنابراین  نبردند.  جایی 
همه  در  تیم  این  مسئوان  که  نیست 
خصوص  در  کنند.بیانی  دخالت  کارها 
کمیته  از  مطلق  نامجو  مجید  جدایی 
انجام  را  کار  بهترین  مجید  گفت:  فنی 
کارایی  عمًا  فنی  کمیته  وقتی  داد. 
ماندن  باشد،  فرمایشی  و  باشد  نداشته 
دارم  اعتقاد  نیست.  صاح  به  آن  در 
مجید  و  فریبا  بهتاش  مظلومی،  آقایان 
رضایی هم باید از کمیته بیرون بیایند 
به  را  خود  نظرات  نتوانند  وقتی  زیرا 
مدیران استقال بدهند و یا اینکه در امر 
داشته  نقشی  سرمربی  و  بازیکن  جذب 
است  فایده  بی  ماندنشان  پس  باشند، 
کمیته  این  که  دهد  می  نشان  این  و 
استقال  مدیران  و  است  نمایشی  فقط 
خودشان کارها را انجام می دهند و اگر 
به  را  همه  خوردند  بست  بن  به  روزی 
انداخت. آیا  گردن کمیته فنی خواهند 
تا به حال برای جذب بازیکن با اعضای 
اعتقاد  کمیته صحبت شده است؟ پس 
دارم بزرگان استقال که در کمیته فنی 
مساعد  کار  برای  شرایط  اگر  هستند 
نیست، آنجا را ترک کنند تا فردا همه 
نیفتد.کاپیتان  آنها  گردن  به  تقصیرها 
خاطرنشان  پایان  در  استقال  پیشین 
زمان  اینکه  به  توجه  با  امیدوارم  کرد: 
نمانده  باقی  لیگ  شروع  تا  زیادی 
به  استقال  باشگاه  از  خوبی  خبرهای 
این  نگران  هواداران  زیرا  برسد  گوش 
امسال هم  نمی خواهند  و  تیم هستند 
بدون جام بمانند. آنها در سرما و گرما 
تیمشان را حمایت کرده و می کنند تا 
بتوانند در پایان فصل جام را در دستان 

ببینند. محبوبشان  بازیکنان 

فرهاد مجیدی ریسک بزرگی کرد
شاهرخ بیانی:در استقال هیچ چیز سر جای 

خودش نیست

رئیس کمیته جوانان گفت: تغییر و تحول در تیم ملی اتفاق 
افتاده و فلسفه ای که ویلموتس به کار گرفته، همان چیزی است 
که فوتبال ما به آن نیاز دارد.اکبر محمدی، رئیس کمیته جوانان 
نظر  به  گفت:  سوریه  برابر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  دیدار  درباره 
در  و  کرده  شروع  را  سازی  تیم  پروسه  ویلموتس  که  رسد  می 
بازیکن، آماده سازی تیم،  انتخاب  این پروسه چند فرآیند مانند 
بازیهای دوستانه و مسابقات رسمی را پیش رو دارد و به نظر می 
رسد که سرمربی تیم ملی فوتبال هم اکنون در پروسه بازیکنان 
قرار داشته و طبیعتا دو بازی دوستانه آنهم یکی از آسیای شرقی 
و آسیای غربی گزینه معقولی بود.وی ادامه داد: ویلموتس در بازی 
اول تفکرات خود را نشان داد و تیم ما در بخش مالکیت توپ، 
تنوع حمله و راهکارهای گلزنی به خوبی عمل کرد. ضمن اینکه 
نقطه عطف در این دیدار دوستانه حضور بازیکنان از تیم جوانان 
را  و جهانبخش  آزمون  ما  نیز  بود.در گذشته  بزرگساان  تیم  در 

فوق  و عملکردشان  تزریق   بزرگساان  به  از جوانان  داشتیم که 
العاده بود.وی در خصوص دیدار ایران و کره جنوبی در ادامه گفت: 
دیدار دوستانه با تیم آسیای شرقی  و در زمین کره جنوبی، محک 
جدی بود که بازیکنان ایران خوردند.انگیزه باایی که کره جنوبی 
داشت تا بتواند بعد از چند سال مقابل ایران پیروز شود  و بازی 
را بسیار جدی گرفته بود و در مقابل  انگیزه باای ویلموتس که 
تیم را ارنج کرد تا بتواند بهترین نتیجه را بگیرد. تیم ملی فوتبال 
به  را  بازی بسیار تماشایی  باادر تمامی خطوط  با کیفیت  ایران 
نمایش گذاشت. معتقدم مدل این مسابقه  با تمام مسابقه هایی 
که با کره جنوبی برگزار می کر دیم، بسیار متفاوت بود.وی اظهار 
داشت: تغییر و تحول در تیم ملی اتفاق می افتد و فلسفه ای که 
ویلموتس به کار گرفته همان چیزی است که فوتبال ما به آن نیاز 
دارد. بعد از سازماندهی دفاعی  که تیم ملی فوتبال داشت اکنون 
با حضور ویلموتس و  بازی تهاجمی در کنار مالکیت توپ  انجام 

کادر فنی اتفاق افتاده است.رئیس کمیته جوانان در ادامه افزود: 
می  نظر  به  و   بود  عالی  بسیار  نیمکت   روی  هاشمیان  حضور 
بازیکنان برقرار شده و تاثیر  رسد ارتباط خوبی بین هاشمیان و 
فوتبال  ملی  تیم  پایان در خصوص  در  را می گذارد.وی  خودش 
امید گفت: رویکرد فدراسیون در استفاده از نیروهای جوان است 
.با انگیزه باایی که فرهاد مجیدی داشته در کنار تجربه ای که از 
همراهی مربیان بزرگ  به دست آورده است و همچنین شرکت در 
کاسهای حرفه ای و همچنین حضور در کادر فنی تیم استقال 
در سال قبل، نشان از ظهور مربی جوان و با انگیزه است و می 
با  استیلی و حضور  بدون شک  مدیریت  تواند موفق عمل کند. 
انگیزه مجیدی،ترکیب خوبی در تیم امید خواهد بود  که کمیته 
فنی و جوانان به همراه سازمان تیم های ملی باعث می شود که 
این تیم با استفاده از تجربیات قبلی و برنامه ریزی و سازماندهی 

جدید به اهدافش دست پیدا کند.

محمدی:فوتبال ما به فلسفه ویلموتس نیاز دارد

او می گفت تو آینده استقال هستی اما در عمل...
محمدی مهر: می بردیم شفر ما را آدم حساب نمی کرد!

 روایت رسانه های ترکیه ای از هزینه
 1/5 میلیون یورویی جذب وحید امیری 

توسط تیم های ایرانی
دو رسانه ترکیه ای به بررسی آخرین شرایط وحید امیری، ملی پوش 
پرداختند.سایت  تابستانی  نقل وانتقال های  در  ترابزون اسپور  تیم  ایرانی 
Gunebakis ترکیه نوشت: وحید امیری که با امیدهای بزرگی به تیم 
مهیای  و  کند  برآورده  را  انتظارها  نتوانست  بود،  پیوسته  ترابزون اسپور 
با هزینه 140 هزار  بازیکن که  این  است.  ایران  برتر  لیگ  به  بازگشت 
یورویی برای مدیران ترابزون اسپور و دستمزد 750 هزار یورویی سال 
انتقال یافت برای فصل آینده نیز 650 هزار  گذشته به ترابزون اسپور 
همکاری  شرایط  هنوز  که  است  حالی  در  این  کند.  دریافت  باید  یورو 
سویی  از  نیست.  روشن  آینده  فصل  در  امیری  وحید  و  ترابزون اسپور 
نشان  او  جذب  به  تمایلی  پرسپولیس  یعنی  بازیکن  این  پیشین  تیم 
کرده  اعام  خبری  در  نیز  ترکیه  فوتوماچ  روزنامه  است.سایت  نداده 
تمایل  تبریز  تراکتورسازی  تیم  است: مصطفی دنیزلی، سرمربی جدید 
به جذب وحید امیری 31 ساله دارد، البته تیم های سپاهان، استقال و 
پرسپولیس هم او را می خواهند. این بازیکن که سال گذشته نتوانست 
سود زیادی برای ترابزون اسپور کسب کند برای پیوستن به تیم تحت 
هدایت دنیزلی 1.5 میلیون یورو خواهد خواست. در این صورت است که 

انجام خواهد شد. امیری  انتقال وحید 
اعام آخرین شرایط همکاری آپوئل قبرس 

با رضا قوچان نژاد
یک رسانه قبرسی آخرین شرایط همکاری تیم آپوئل نیکوزیا با 
رضا قوچان نژاد، مهاجم ایرانی را اعام کرد.هیچ پیشرفتی در مسئله 
و شرایط همانند گذشته  ندارد  آپوئل وجود  تیم  با  قوچان نژاد  رضا 
است، البته به طور یقین رضا قوچان نژاد بازیکن فصل آینده آپوئل 
این  قرارداد  از  سال  یک  باقی ماندن  به  توجه  با  تیم  این  و  نیست 
بازیکن به دنبال یافتن راه حلی خواهد بود.این رسانه قبرسی در ادامه 
نوشت: رضا قوچان نژاد با پیشنهادهایی از تیم های ایرانی مواجه شد 

اما تمایلی به بازی در کشورش ندارد و می خواهد در اروپا بماند.
بازی  فصل   2 از  پس  میادی   2018 سال  قوچان نژاد  رضا 
برای تیم هیرنوین هلند با عقد قرارداد 2 ساله ای راهی تیم آپوئل 
قبرس شد. این مهاجم  ایرانی پس از چند بازی در این تیم قبرسی 
نیمکت نشین شد و سپس به صورت قرضی برای مدت 6 ماه به تیم 

پیوست. استرالیا  سیدنی  اف سی 
می خواهم در فوتبال باشگاهی کار کنم

 بختیاری زاده: مشکلی با مجیدی ندارم
 قبا جدا شدم

سهراب بختیاری زاده می گوید هیچ مشکلی با فرهاد مجیدی 
ندارد و قبل از اینکه مجیدی انتخاب شود، تصمیم به جدایی از تیم 
ایران  امید گرفته است.سهراب بختیاری زاده مربی سابق تیم امید 
در مورد دلیل جدایی اش از این تیم پس از انتخاب فرهاد مجیدی 
توضیح داد: من قبل از اینکه فرهاد بیاید کارم با تیم امید تمام شده 
این  به  و  بودیم  کرده  مورد صحبت  این  در  استیلی  آقای  با  و  بود 
کارم  فرهاد  از  قبل  کنیم.  همکاری  قطع  که  رسیدیم  بندی  جمع 
تمام شده بود.او حرف هایش را ادامه داد و گفت: قرار بود چون تیم 
امید مربی نداشت، یک اردوی 10 روز را برگزار کنیم که بعد گفتند 
بدون سرمربی تیم اردو برگزار نکند تا مربی انتخاب شود و این اردو 
هم برگزار نشد.بختیاری زاده اضافه کرد: بعد هم فرهاد با من تماس 
گرفت و صحبت کردیم. به فرهاد توضیح دادم که قبل از شما کارم 
تمام شده بود و می خواهم کارم را در جایی دیگر ادامه دهم.بازیکن 
سابق تیم ملی و زننده یکی از گل های ایران در جام جهانی 2006 
مقابل آنگوا در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای آینده اش 
دارد، بیان کرد: می خواهم در فوتبال باشگاهی به کارم ادامه دهم.

از بختیاری زاده در مورد اینکه آیا برای حضور در استقال به عنوان 
دستیار استراماچونی با او صحبت شده هم پرسیدیم که البته پاسخ 

او منفی بود.
مجیدی تجربه خوبی دارد! 

محصص: ویلموتس دنبال محک زدن 
بازیکنان است

مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال گفت: ویلموتس 
در حال جمع آوری اطاعات و محک زدن بازیکنان است.مرتضی محصص 
گفت: دو مسابقه ای که برابر سوریه و کره جنوبی انجام دادیم با اینکه 
دوستانه بود، ولی اهمیت خیلی ویژه ای داشت. در حقیقت با برنامه های 
بزرگساان  تیم  سرمربی  کرد:  تصریح  شدیم.وی  آشنا  ویلموتس  مارک 
است.  برخوردار  فوتبال  جامعه  در  خاصه ای  عاقه  و  احترام  از  همیشه 
بخاطر  نه  کرد،  آغاز  را  راه  این  موفق  ویلموتس خیلی  اساس،  برهمین 
نتایجی که در این دو بازی دوستانه کسب کرد، بلکه تیم ملی در مسیر 
تازه ای از افکار این مربی بلژیکی قرار گرفت.  توجه به فوتبال تهاجمی 
خیلی تماشاگرپسند و جذاب است.محصص درباره بازی ایران برابر سوریه 
گفت: بازی اول برابر سوریه که یک تیم متوسط در رده آسیایی است، 
بازی نسبتا راحتی بود. آنچه مسلم است یک مربی تازه وارد برای اینکه 
نسبتا  تیم  یک  با  کند  پیدا  بیشتری  هماهنگی  به  و  آشنا  بازیکنان  با 
از  یکی  کره جنوبی  برابر  دیدار  اما  می کند،  برگزار  دوستانه  بازی  راحت 
بازی های جذاب و زیبا چند وقت اخیر در ذهن عاقه مندان به فوتبال 
خواهد بود، چرا که هر دو تیم میل به حمله داشتند و بازیکنان از سرعت 
و تکنیکی خیلی خوبی برخوردار بودند. افسوس که گل های بیشتری در 
این مسابقه  رد و بدل نشد.محصص با اشاره به به عملکرد خوب بازیکنان 
ایران گفت: بدون اینکه تعصب زیادی داشته باشم، فوتبالی که تیم ملی 
بود.  با حساب و ویژگی های مخصوص به خودش  ما نشان داد فوتبالی 
نه بخاطر اینکه ایرانی هستم، برای اینکه نیمه اول و دوم شاهد دو بازی 
کاما متفاوت و زیرکانه بودیم. ویلموتس از دو سیستم متفاوت در این 
حال  در  ویلموتس  است  مسلم  آنچه  داد:  ادامه  کرد.وی  استفاده  دیدار 
از  تلفیقی  مطمئنم  است.  بازیکنان  زدن  و محک  اطاعات  آوری  جمع 
نیروهای با تجربه و جوان را در آینده نزدیک در تیم بزرگساان خواهیم 
برگزار  تیرماه  در  که  بزرگساان  ملی  تیم  اردوی  در  همچنین  داشت. 
خواهد شد، یک بازی دوستانه با تیم ملی امید انجام می شود. در کل تیم 
ملی شروع بسیاری خوبی داشت. بازی با کره جنوبی که یکی از بهترین 
تیم های آسیا در خانه خودش انجام داد، نمایش فوق العاده ای داشتیم 
و این می تواند نقطه عطفی برای آینده بهتر باشد. اگر به میانگین سنی 
بازیکنان  یا دو مورد  نگاه کنیم، شاید یک  این دو مسابقه  بازیکنان در 
باای 30 سال بود که این هم نوید بخش خبر خوب برای آینده فوتبال 
در این چندسال گذشته است. بنظرم ویلموتس به جوانان بهای زیادی 
می دهد. محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال درباره تیم فوتبال 
امید گفت: اولین اردوی تیم ملی امید بعدازظهر دیروز )شنبه( از ساعت 
17و30 با کاس تئوری آغاز و سپس از ساعت 18 در زمین شماره یک 
مرکز ملی تمرینات عملی برگزار شد. باید به این تیم فرصت دهیم، فرهاد 
مجیدی با اینکه جوان است اما تجربه خوبی دارد. در فوتبال اروپا و حوزه 
خلیج فارس بازی کرده است. دوره ای که با شفر و استقال داشت، ثابت 
کرد آینده بسیار خوبی دارد. به خاطر انرژی و نظمی که فرهاد مجیدی 
دارد امیدوار هستم تلفیق خیلی خوبی از بازیکنان نوجوان و جوان در 
تیم امید داشته باشیم. با اضافه شدن رضا شکاری، یونس دلفی، الهیار 

صیادمنش و امید  نورافکن می توانیم صاحب یک تیم خوبی باشیم.

عضو سابق هیئت رئیسه سازمان لیگ معتقد است که فرهنگ سازی 
و عزم جدی برای به راه انداختن فروش بلیت الکترونیکی برای کنترل 
تنش ها آسان است و با عزم و پیگیری مستمر می توان به آن دست پیدا 
کرد.منصور قنبرزاده در خصوص فروش بلیت به صورت الکترونیکی گفت: 
در بحث بلیت فروشی باید زیر ساخت ها آماده شود و این ابتدائی ترین 
موضوع در فوتبال است که باید به آن توجه کرد. معضات پیش آمده 
در اصفهان و در اهواز به دلیل انجام نادرست مکانیزم بلیت فروشی بود و 
شاهد آن بودیم که خیلی ها بدون بلیت به داخل ورزشگاه آمدند و برای 
نیروی انتظامی هم چالش های زیادی درست کردند.او افزود : کسانی که 
هم بلیت داشتند به دلیل عدم اطمینان که بتوانند در ورزشگاه حضور 
پیدا کنند ساعت ها قبل در ورزشگاه می آمدند و همچنین نبود امکاناتی 
اعم از سرویس بهداشتی مناسب، نمازخانه و حتی نبود تغذیه مناسب 

فشار روانی زیادی روی تماشاگران ایجاد می کرد که باعث بوجود آمدن 
روحیه خشونت طلبی و درنهایت منجر به بروز تنش هایی در روی سکوها 
می شود.قنبرزاده با اشاره به نکات مثبت فروش الکترونیکی گفت : اگر 
بلیت فروشی الکترونیکی انجام شود با ثبت کد ملی اگر اتفاقی رخ دهد 
و  امنیتی هم وصل کرد  پیگیری است حتی می توان دوربین های  قابل 
ساعت ها  از  که  می کند  کمک  تماشاگر  به  هم  روانی  نظر  از  همچنین 
قبل به ورزشگاه نیاید و نیم ساعت قبل بازی در ورزشگاه حضور داشته 
باشد که این مستلزم آن است که هواداری که بلیت تهیه کرده است از 
حضور خود در ورزشگاه مطمئن شود و باید برنامه ریزی به گونه ای انجام 
الکترونیکی تهیه نکرده  بلیت  باشد که  باور داشته  اگر هوادار  گیرد که 
نمی تواند به داخل ورزشگاه برود حتی اگر نیمی از صندلی های ورزشگاه 
خالی باشد.او تاکید کرد: وزارت ورزش باید به طور جد به این موضوع 

بپردازد و فرهنگ سازی را در سطح جامعه با کمک گیری از رسانه ها 
انجام دهد و الکترونیکی کردن بلیت ها یک زنجیره است که همه ارگان ها 
مانند فدراسیون فوتبال، نیروی انتظامی و … باید برنامه ریزی کنند و 
هرکسی وظیفه ی خود را به نحو احسنت انجام دهد که به اعتقاد من 
اینکه  برای  نیست.قنبرزاده گفت: در کشورهای دیگر  زیاد مشکلی  کار 
ولی  زیادی می کنند  و هزینه های  بیایند جایزه  ورزشگاه  به  تماشاگران 
تماشاگران  که  هستیم  آن  شاهد  و  است  زیاد  عاقه  این  ما  کشور  در 
زیادی برای دیدن فوتبال می آیند ولی متاسفانه به جای اینکه از این 
فرصت استفاده کنیم این فرصت را به تهدید تبدیل کرده ایم و شاهد 
آن هستیم که تمایل زیادی وجود ندارد که بازی ها در روز تعطیل انجام 
شود که مبادا تماشاگران زیادی به ورزشگاه ها بیایند و کنترل ورزشگاه 

از دست برود.

قنبرزاده: وزارت ورزش باید به طور جدی پیگیر موضوع بلیت فروشی ورزشگاه ها شود

بیستم  هفته  برگزاری  از  پس 
تیم شهرداری  بانوان  برتر  لیگ  بازیهای 
حریف  مقابل  برتری  با  شد  موفق  بم 
دو  را  برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان  خود، 
هفته پیش از پایان مسابقات از آن خود 
کند.از بازی های هفته بیستم لیگ برتر 
این  قهرمان  نهایت  در  ها  بازی  از  یکی 
به  و  کرد  را مشخص  ها  رقابت  از  دوره 
کسب  با  بم  شهرداری  تیم  ترتیب  این 
ارومیه ای  حریف  مقابل  پرگل  پیروزی 
بازی  پایان  از  موفق شد دو هفته پیش 
لیگ  قهرمانی  عنوان  به  را  خود  ها 
امشب  بازی  در  برساند.آنها  بانوان  برتر 
میدان  به  همیاری  تیم  برابر  توانستند 
پیروزی  به  گل   7 با  نهایت  در  و  بروند 
خود  امتیاز  هشتمین  و  پنجاه  و  برسند 
را در لیگ برتر امسال به ثبت برسانند و 
از آن خود  در نهایت عنوان قهرمانی را 
برای ششمین  امسال  که  عنوانی  کنند، 
است. شده  کرمانی  تیم  این  نصیب  بار 

نکته جالب توجه درباره قهرمانی بمی ها 
در رقابت های امسال اینکه آنها توانستند 
با عملکرد حیرت انگیز خود رکوردهای 
بسیاری را در تاریخ لیگ برتر بانوان به 

نام خود بزنند که از آن جمله می توان به 
108 گل زده در 20 دیداری که این تیم 
به انجام رسانده اشاره کرد که آنها را به 
بین  هجومی  خط  قدرتمندترین  عنوان 
سوی  در  و  کرد  معرفی  بانوان  تیم های 
بازی  پایان  تا  6 گل  تنها  دریافت  دیگر 
های هفته بیستم باعث شد تا  بهترین 
باشد. ها  بمی  برای  نیز  دفاعی  خط 

رقابت های  در  حالی  در  بم  شهرداری 
به میدان رفت که در  برتر  لیگ  امسال 
1۹ بازی موفق به کسب پیروزی شد و 
با تساوی به  یکی از دیدارهای این تیم 
ترتیب می  این  به  و  پایان رسیده است 
توان گفت آنها تاکنون تنها دو امتیاز را 
از دست دادند تا در نهایت با کمبود دو 
بازی پایانی با 58 امتیاز عنوان قهرمانی 
خود را به ثبت برسانند.نزدیک ترین تیم 
به شهرداری بم، تیم شهرداری سیرجان 
است که تاکنون با 51 امتیاز در رده دوم 
جدول لیگ برتر بانوان قرار دارد. البته با 
پایانی در صورتی که  بازی  به دو  توجه 
یه  بیاورند  دست  به  امتیاز  یک  بتوانند 
عنوان نایب قهرمان لیگ امسال معرفی 

شوند. می 

با کسب ۵۸ امتیاز    
شهرداریبم؛قهرمانیمقتدرفوتبالبانوانایران
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دردسرهای اتهام تجاوز رونالدو 
تمامی ندارد

از احضار شدن کریستیانو رونالدو به دادگاه  اخبار حاکی 
مایورگا  کاترین  به  وی  تجاوز  اتهام  پرونده  برای  متحده  ایالت 
تجاوز  اتهام  پرونده  اشپیگل  نشریه  قبل  یکسال  حدود  است. 
ستاره پرتغالی به کاترین مایورگا در سال 2009 در اس وگاس 
را دوباره به جریان انداخت و اگرچه چند روز قبل بسیاری از 
است،  شده  اعام  مختومه  پرونده  این  شدند  مدعی  ها  رسانه 
اما حاا نشریه اسپانیایی اسپورت به نقل از TMZ مدعی شد 
رونالدو  وکای  برای  ای  احضاریه  متحده  ایالت  فدرال  دادگاه 
ارسال کرده و آنها برای پاسخگویی باید در دادگاه حاضر شوند 
و به نظر می رسد اگر این اخبار صحت داشته باشد، دردسرهای 
ستاره پرتغالی در مورد این پرونده ادامه خواهد داشت البته به 
این  به  دادن  پاسخ  به  ای  رونالدو عاقه  نظر می رسد وکای 
نامه و حضور در دادگاه ندارند و باید دید پاسخ دادگاه فدرال 
در صورت غیبت رونالدو در موعد تعیین شده چه خواهد بود. 
از  ایتالیایی خواسته نمونه ای  از مقامات  همچنین این دادگاه 
هنوز  که  کنند  ارسال  تحقیقات  ادامه  برای  را  رونالدو   DNA

پاسخی از سوی آنها برای این درخواست داده نشده است.

 یورش 120 میلیون یورویی
 پایان کار ایکاردی؟

در  ایکاردی  مائورو  حضور  روزهای  رسد  می  نظر  به 
اینترمیان رو به پایان باشد. اخبار حاکی از آن است علیرغم 
تمایل ایکاری به ماندن در اینتر، آنتونیو کونته عاقه ای به 
نیز موید  نراتزوری  انتقااتی  و  نقل  اهداف  و  ندارد  او  حفظ 
آرژانتینی در سن سیرو  پایان 6 ساله دوران حضور مهاجم 
است. کوریره دا اسپورت امروز مدعی شد اینتر 3 هدف مهم 
در بازار تابستانی امسال داشته و اهداف کونته، تقویت خط 
اینتر به  حمله و میانی این تیم است. برای بخش هجومی، 
شدت خواهان جذب روملو لوکاکو است و حتی تا مبلغ 70 
میلیون یورو نیز برای او پرداخت خواهد کرد. همچنین ادین 
ژکو نیز در لیست خرید اینتر قرار دارد و به نظر می رسد این 
انتقال از رم به زودی با مبلغ 15 میلیون یورو نهایی خواهد 
او، لوکاکو و ائوتارو مارتینز،  شد تا بدین ترتیبب با حضور 

دیگر جایی برای حضور ایکاردی در رختکن اینتر نباشد. 

مارکا؛ اتهام بزرگ به رئیس فدراسیون 
فوتبال اسپانیا

طبق  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  رئیس  روبیالس،  لوئیس 
اسناد لو رفته که توسط مارکا افشا شده، از سوی پلیس تحت 
لوئیس  که  بود  پیش  سال  دو  از  کمتر  است.  گرفته  قرار  اتهام 
به عنوان رئیس جدید فدراسیون  ویار  آنخل  به جای  روبیالس، 
اقدامات  برانگیزترین  بحث  از  یکی  شد.  انتخاب  اسپانیا  فوتبال 
روز  سه  اسپانیا  سرمربیگری  از  لوپتگی  جولن  اخراج  روبیالس، 
برگزاری  تغییر  در  او  ابداعی  اقدامات  بود.  به جام جهانی  مانده 
سوپرکاپ اسپانیا و نیز کوپا دل ری نیز این اواخر خبرساز شده 
بود. دیروز نشریه مارکا فاش ساخت که نام لوئیس روبیالس در 
آنها  به  و  دارند  قرار  پلیس  تحقیقات  تحت  که  کسانی  لیست 
اتهاماتی چون دریافت رشوه وارد شده، دیده می شود. این اسناد 
پلیس  اخیر  عملیات  به  هستند،  صفحه   1000 به  نزدیک  که 
اسپانیا و دستگیری بیش از 15 نفره به اتهام تبانی و شرطبندی 
تحقیقاتی  از  پس  روبیالس  شود.  می  مربوط  اسپانیا  فوتبال  در 
جداگانه، متهم شده است که امتیاز احداث یک زمین فوتبال را 
به صورت ناعادانه به باشگاه اوئسکا واگذار کرده است. او مشخصا 
در ارتباط با یکی از سران باشگاه اوئسکا به نام پتون این امتیاز 
را واگذار کرده است. گویا پتون در ازای دریافت کمک مالی از 
سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا برای احداث زمین فوتبال، متعهد 
به نوشتن کتابی برای فدراسیون فوتبال شده است و در صورت 
اثبات این موضوع، قطعا ادامه کار روبیالس در فدراسیون فوتبال 
آگوستین  پتون،  همراه  روبیالس  افتاد.  خواهد  خطر  به  اسپانیا 
اسائوسا)رئیس سابق اوئسکا( و اسکار فلو مورد بازجویی پلیس 

قرار گرفته اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

واکنش سوارز به دخالت مسی در 
ترکیب بارسلونا

به  به مسی  انتقادی  آرژانتین برخی مواقع هجمه  در 
قدری باا می رود که انتقادات از سطح فنی به بیرون زمین 
با  ناکامی های مسی در کسب موفقیت  فوتبال می رسد. 
تیم ملی آرژانتین، همواره این انتقادات را برای او به همراه 
داشته است که مثل بارسا برای تیم کشورش نمی جنگد. 
مسی با آرژانتین در سه فینال مهم حضور داشته اما هرگز 
موفق به کسب عنوان قهرمانی نشده است. یکی از انتقاداتی 
بازیکن  یازده  تعیین  در  او  دخالت  می شود،  مسی  به  که 
لوئیس  است.  آرژانتین  ملی  تیم  همچنین  و  بارسا  اصلی 
مسی،  صمیمی  دوست  و  بارسا  ای  اروگوئه  ستاره  سوارز 
در واکنش به این اتهامات، به فاکس اسپورتس گفت: من 
و مسی بارها شده در مورد این مسائل حرف زده ایم. لئو 
یک انسان است و قطعا از چنین انتقاداتی ناراحت می شود. 
اتهامات عجیبی مثل  انتقادات فنی قبول است ولی وقتی 
دخالت در ترکیب اصلی را می شنود، واقعا ازرده خاطر می 
شود. با این وجود، مسی هرگز و هرگز گایه ای نسبت به 
این انتقادات نکرده است. در تیم ملی از او در مورد مسائل 
همیشه  مسی  پاسخ  ولی  اند  خواسته  راهنمایی  مختلف 
منفی بوده است. او تصمیمات را بر عهده کادر فنی گذاشته 
و ترجیح داده حتی مشاوره هم ندهد. این اتهامات به مسی 
وارد نیست و چیزی جز دلخوری برای او باقی نمی گذارد.

رابرتسون: بازی مقابل هازارد، سخت 
تر از مسی و رونالدو است

ستاره خط دفاع لیورپول به ستایش از خرید جدید رئال 
مادرید پرداخت و او را هم تراز با مسی و رونالدو دانست. ادن 
هازارد بعد از درخشش در چلسی و لیگ جزیره مورد توجه 
باشگاه رئال مادرید قرار گرفت و در نهایت هم پیراهن این تیم 
را بر تن کرد. قرارداد هازارد با رئال مادرید پنج ساله است. 
سانتیاگو  در  هوادار  هزار   50 بازیکن  این  معارفه  مراسم  در 
به  لیورپول  چپ  بال  رابرتسون،  اندرو  بودند.  حاضر  برنابئو 
ستایش از ادن هازارد پرداخت و گفت : بازی برابر هازارد برای 
این همه  او شایسته  بوده است.  بازیکنی  از هر  من سخت تر 
ستایش است و باید هم این گونه باشکوه از او استقبال می شد. 
است.  جهان  فوتبال  حاضر  حال  بازیکنان  بهترین  از  هازارد 
وی ادامه داد: به نظر من بازی کردن برابر هازارد سخت تر از 
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو است. من در لیورپول برابر 
از  که  ام باپه  و  نیمار  مسی،  رونالدو،  مثل  بزرگی  ستاره های 
بهترینهای فوتبال جهان هستند بازی کرده ام اما هیچ کدام از 

آنها مثل هازارد من را اذیت نکردند.

تیم ملی آرژانتین امیدوار است بعد از سالها ناکامی بااخره در 
یک تورنمنت مهم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود. رقابتهای کوپا 
با دیدار برزیل مقابل بولیوی آغاز شد و  بامداد امروز و  از  آمه ریکا 
باید به مصاف  بامداد فردا و در دیداری حساس، تیم ملی آرژانتین 
کلمبیا برود. آلبی سلسته از سال 2007 و بعد از شکست برابر کلمبیا 
هرگز مغلوب این تیم نشده و امیدوار است این طلسم 12 ساله امسال 

نیز ادامه پیدا کند.
تیم ملی آرژانتین آخرین بار در سال 1993 موفق به فتح کوپا 

آمه ریکا شده و طی این سالها نه در این رقابت ها و نه در جام جهانی 
ملی  تیم  اینجاست  جالب  است.  نداشته  قهرمانی  در کسب  توفیقی 
آرژانتین در پنج دوره از هفت جام جهانی زیر 20 سال از بین 1995 
های  بازی  در  و 2008  های 2004  در سال  و همچنین  تا 2007 
های جوان  اما ستاره  قهرمانی شده  عنوان  به کسب  موفق  المپیک 
تکرار  به  قادر  اند،  رسیده  بزرگسال  رده  به  که  زمانی  سلسته  آلبی 
درخشش خود نبوده اند. لیونل مسی 31 ساله بعد از سال ها ناکامی 
در کوپا آمه ریکا و جام جهانی، حاا به دنبال کسب اولین قهرمانی با 

لباس تیم ملی آرژانتین خواهد بود و شاید این دوره از آخرین شانس 
های این ستاره برای کسب یک جام در عرصه ملی باشد.

قاب تصویری ناکام از لیونل مسی، از اشک های او بعد از فینال 
کوپا آمه ریکا مقابل شیلی و از دست دادن پنالتی تا چهره مغموم 
و  تکراری  تصاویری  آلمان،  مقابل  جهانی 2014  جام  فینال  از  بعد 
متفاوت از دوران درخشان باشگاهی مسی در سال های اخیر بوده و 
حاا بهترین زمان برای او فرا رسیده تا با بازوبند کاپیتانی تیم ملی 

آرژانتین، موفق به فتح یک جام شود.

آرزوی آرژانتین برآورده می شود؟

 رویای لیونل مسی
 این آخرین تاشمه! 

سرمربی سابق یوونتوس بار دیگر تاکید کرد که فصل آینده را به استراحت خواهد پرداخت. ماسیمیلیانو آلگری، پس از 5 سال حضور در یووه و کسب 5 اسکودتوی متوالی، با این 
باشگاه قطع همکاری کرد. سران یووه پس از اینکه آلگری نتوانست در 5 سال گذشته قهرمانی چمپیونزلیگ را به ارمغان بیاورد، تصمیم به ایجاد تغییراتی اساسی در پست سرمربیگری 
گرفتند و قرار است مائوریتزیو ساری سکان هدایت بیانکونری را بر عهده بگیرد. چند روز پیش آلگری گفت که فصل بعد هدایت تیمی را بر عهده نخواهد گرفت و امروز نیز در حاشیه 
یک مراسم تبلیغاتی در میان، حرف خود را تکرار کرد: خب، اتخاذ این تصمیم آسان تر از آن چیزی بود که تصورش را می کردم؛ چرا که از هیچ تیمی به من پیشنهاد نرسید. پس 

بهترین راه توقف بود. اینجا در حال لذت بردم از هوای گرم و مطبوع هستم و به زودی نیز راهی تعطیات خواهم شد.

ژان میشل آاس: مندی نتوانست مقابل 
پیشنهاد زیدان مقاومت کند

ژان میشل آاس، رئیس باشگاه لیون، در مورد انتقال فران مندی 
به رئال مادرید صحبت کرد. رئال مادرید در مسیر تقویت ترکیب خود 
در بازار نقل و انتقاات تابستانی، چند روز زمینه انتقال فران مندی، 
مدافع جوان و فرانسوی لیون به برنابئو را نیز قطعی کرد و ژان میشل 
آاس مدعی شد این بازیکن زمانیکه با پیشنهاد زین الدین زیدان برای 
نبوده و  به دادن پاسخ منفی  به رئال مادرید مواجه شده، قادر  انتقال 
باشگاه اسپانیایی شده است. ژان میشل آاس گفت: فران  این  راهی 
مندی زمانی که 22 ساله بود شروع به بازی کردن در لیگ فرانسه کرد، 
اما روند رشد او بسیار سریع بود. فلورنتینو پرز و من همیشه دوستان 
روند  بر  همیشه  دوستی  این  و  ایم  بوده  یکدیگر  برای  خوبی  بسیار 
مذاکرات تاثیر می گذارد. انتقال فران مندی به رئال مادرید خواسته 
مستقیم زین الدین زیدان، سرمربی این تیم بود و زمانی که زیزو با این 
بازیکن تماس گرفت، دیگر مندی نمی توانست در مقابل این پیشنهاد 
مقاومت کند و شرایط به شکلی بود که امکان جلوگیری از نهایی شدن 
این انتقال از سوی من نیز وجود نداشت. برای جانشینی فران مندی ما 
با هریتیر دیانگه از آیندهوون به توافق دست یافته ایم که دارای ویژگی 
های مشابه و چشم اندازی روشن در آینده بوده است. دیانگه بلژیکی 

بوده و 17 سال سن دارد.
در رویای ماقات با اسطوره

 بدشانسی عجیب بدل لیونل مسی
 سر بزنگاه!

آلبی سلسته  از هواداران  باعث شده یکی  لیونل مسی  به  عشق 
زندگی خود را به حراج بگذارد. پائولو ویتور رودریگز، هوادار آرژانتینی 
و 22 ساله، در رویای سلفی گرفتن با لیونل مسی است و به همین 
هنگام  در  تا  کرده  سفر  برزیل  به  آرزو  این  به  رسیدن  برای  دلیل 
برگزاری رقابت های کوپا آمه ریکا 2019، موفق به ماقات با اسطوره 
خود شود. پائولو ویتور رودریگز تاش زیادی کرده تا چهره خود را نیز 
شبیه به ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین کند و به نظر می رسد 
تا حدودی نیز موفق به انجام این کار شده است البته این سفر برای 
این  هزینه  تامین  برای  او  و  بوده  بسیار دشوار  رودریگز  ویتور  پائولو 
راه طول و دراز، مجبور به فروش دوچرخه، کامپیوتر و برخی دیگر 
از وسیله های خود شده است اما درست در هنگامیکه وی خود را به 
با  تا  اقامت تیم ملی آرژانتین رسانده بود  هر زحمتی به هتل محل 
لیونل مسی عکس بگیرد، اوج بدشانسی به سراغ پائولو آمد و وی تلفن 
با لیونل مسی  همراه خود را گم کرد تا در نهایت در سفلی گرفتن 
ناکام بماند البته بعد از دقایقی و بعد از تاش مامورین هتل، گوشی 
پائولو پیدا شد اما دیگر کار از کار گذشته بود و او حداقل تا اینجای 

جام در رسیدن به رویای خود ناکام مانده است.

مت هوملس در آستانه بازگشت به دورتموند
در  مونیخ،  بایرن  باشگاه  ساله   30 و  آلمانی  مدافع  هوملس،  مت 
آستانه بازگشت به دورتموند قرار دارد. در ماه می سال 2016 بود که 
مت هوملس با انتقالی جنجالی و در ادامه کوچ ستاره های دورتموند به 
بایرن مونیخ، راهی این تیم شد و حاا بعد از 3 سال، به نظر می رسد 
او فاصله ای تا بازگشت به سیگنال ایدونا پارک ندارد. اسکای اسپورتس 
مدعی شد مذاکرات باشگاه دورتموند با بایرن مونیخ در مورد انتقال مت 
هوملس بسیار مثبت بوده و اگرچه هنوز قراردادی بین طرفین منعقد 
نشده اما به نظر می رسد این انتقال به زودی قطعی خواهد شد. باشگاه 
برای خرید مدافع سابق خود که 7  دورتموند حدود 30 میلیون یورو 
سال هم برای آنها به میدان رفته بود هزینه خواهد کرد و طبق ادعای 
نشریه آلمانی بیلد، باشگاه بایرن مونیخ نیز مشکلی با جدایی هوملس 
ندارد. هوملس در دوران حضور خود در دورتموند 309 بار برای این تیم 
به میدان رفت اما ناکامی های متوالی این تیم باعث شد او برای کسب 
افتخارات بیشتر راهی مونیخ شود و هوملس طی این سالها نیز سه بار 
اما حاا او سودای بازگشت به  در لباس این تیم فاتح بوندسلیگا شد، 

خانه را در سر دارد.

سوارز: ابتدا انکار می کردم کیه لینی را 
گاز گرفتم!

ای، در مورد جنجال جام  اروگوئه  باتجربه  لوییس سوارز، مهاجم 
جهانی 2014 با جورجو کیه لینی صحبت کرد. لوییس سوارز در رقابت 
مقابل  در  گروهی  مرحله  دیدار  آخرین  در  و  جام جهانی 2014  های 
ماه   4 دلیل  همین  به  و  گرفت  گاز  را  لینی  کیه  جورجو  شانه  ایتالیا، 
پذیرش  ضمن  سوارز  لوییس  حاا  شد.  محروم  میادین  در  حضور  از 
اشتباهاتش در آن مقطع، از روزهای سختی که بر وی گذشته و تاش 
برای تغییر شرایط در آن زمان صحبت کرده است. لوییس سوارز گفت: 
همسرم از من پرسید که چه اتفاقی افتاد و من به او گفتم ما برخورد 
ساده ای با هم داشتیم. در آن مقطع من هنوز واقعیت را قبول نکرده 
بوده ام و در مرحله انکار بودم که این یک اشتباه بزرگ بود. در ادامه من 
نزد روانشناس رفتم و این موضوع واقعا به من کمک کرد تا اشتباهاتم 
را پذیرفته و رشد کنم. من در طول این مدت با همسر، فرزندان و هم 
تیمی هایم برخورد خوبی داشته ام. با این حال، من غیرعادی رفتار می 
کردم. من با بارسلونا قرارداد امضا کرده بودم اما حتی رسانه ها از این 
موضوع خبر نداشتند. در آن مقطع فکر می کردم کارم تمام شده و باید 

بازنشسته شوم.

ریبری: توان بازی برای یک تیم بزرگ را دارم
از  بازنشستگی  قصد  بایرن  از  از خداحافظی  پس  ریبری  فرانک 
فوتبال را ندارد. باشگاه بایرن مونیخ چندی قبل اعام کرد تمایلی به 
تمدید قرارداد فرانک ریبری ندارد و بدین ترتیب دوران درخشش این 
ستاره فرانسوی در آلیانس آره نا به اتمام رسید. ماه گذشته در آخرین 
احساساتی  هواداران  تشویق  از  بعد  ریبری  فرانک  بایرن،  فصل  بازی 
شد و نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد تا بدین ترتیب تصاویری 
تاثیرگذار در آخرین ساعات حضور وی در لباس بایرن مونیخ به ثبت 
برسد. فرانک ریبری در سال 2007 به بایرن مونیخ پیوست و با این 
تیم 9 بار فاتح بوندسلیگا شد. ستاره فرانسوی اما همچنان قصد دارد 
به فوتبال ادامه دهد و معتقد است می تواند تا دو سال دیگر در یک 
ارائه  برای  چیزی  همچنان  کنم  می  »فکر  کند:  بازی  بزرگ  باشگاه 
کردن دارم. تا زمانی که حس کنم پاها و ذهنیتم سطح باایی دارد، 
به فوتبالم ادامه خواهم داد. معتقدم که می توانم برای باشگاهی بزرگ 
بازی کنم. می خواهم دو سال دیگر بازی کنم. البته پول بیشتری نیز 
به دست خواهم آورد. مهم نیست به چه باشگاهی می روم ولی این 
تصمیم مهمی است که فقط به من بستگی ندارد و خانواده ام نیز در 
این تصمیم دخیل هستند. به هر حال معتقدم که همچنان می توانم 

یک چالش جدید را در سطحی باا تجربه کنم.

آلگری: هیچ 
تیمی به من 
پیشنهاد نداد

یکی از اهداف اصلی بارسا در فصل نقل و انتقااتی 
با  برای رقابت  تابستان، جذب یک مدافع هافبک چپ 
قصد  رو  پیش  تابستان  در  بارسلونا  آلباست.  جوردی 
تقویت سمت چپ دفاعی خود را دارد. پس از جدایی 
بازیکنی  تابستان گذشته، کاتاان ها  لوکاس دینیه در 
جوردی  تا  شد  باعث  این  و  نکردند  جذب  او  جای  به 
کند  تحمل  گذشته  فصل  در  را  سابقه  بی  فشاری  آلبا 

بارسا  باشد. سران  فیکس  ها  بازی  اکثر  در  اجبار  به  و 
ندارند و  را  حاا دیگر قصد تکرار اشتباه فصل گذشته 
قطعا یک بازیکن برای رقابت با آلبا به خدمت خواهند 
جذب  همواره  اخیر  های  سال  در  بارسا  هدف  گرفت. 
دیوید آابا، ستاره اتریشی بایرن بوده اما هم قیمت 60 
او و هم دستمزد باایش، موانع جدی  میلیون یورویی 
او  احتمال جذب  بوده است.  بازیکن  این  انتقال  راه  در 

غیرممکن نیست ولی تقریبا بعید است چنین انتقالی را 
شاهد باشیم. در هفته های اخیر صحبت از جذب فیلیپه 
لوئیس و آلبرتو موره نو، مدافعان اتلتیکو و لیورپول بوده 
و امروز نشریه اسپورت ادعا کرد که رافا گوئررو، مدافع 
ترین  به جدی  بروسیا دورتموند،  پرتغالی  هافبک چپ 
سال  گوئررو  است.  شده  تبدیل  بارسا  مسئوان  گزینه 
2016 نیز مدنظر بارسا قرار داشت ولی تصمیم گرفت 

او  قرارداد  از  سال  یک  تنها  حاا  و  برود  دورتموند  به 
باقیمانده و قصد تمدید نیز ندارد. دورتموندی ها برای 
فروش گوئررو 25 میلیون یورو درخواست کرده اند ولی 
بارسا با علم به اینکه تنها یک سال از قرارداد این ستاره 
پرتغالی باقیمانده، در تاش است تا رقم انتقال را کاهش 
دهد. در هر صورت، مذاکرات ابتدایی شروع شده و باید 

صبر کرد و دید، چه سرانجامی خواهد داشت.

نصب مجسمه یوهان کرویف فقید در نوکمپ
قرار است اواخر تابستان، مجسمه ای از یوهان کرویف، اسطوره باشگاه بارسلونا بیرون ورزشگاه نوکمپ نصب شود. یوهان کرویف در دهه 70 میادی از آژاکس به بارسلونا پیوست و به کمک او بارسا پس از سال ها توانست قهرمان 
الیگا شود. کرویف در اواخر دهه 80 میادی نیز سرمربی بارسا شد و به سلطه 5 ساله رئال در الیگا پایان داد و توانست این باشگاه را 4 سال متوالی قهرمان الیگا کند. اسطوره هلندی دو سال پیش بود که از دنیا رفت و طبق ادعای 
موندودپورتیوو قرار است اواخر ماه آگوست و در ابتدای فصل 20-2019، مجسمه او در بیرون ورزشگاه نوکمپ مستقر شود. طبق ادعای این نشریه، باشگاه بارسلونا مقدمات و زیرساخت های ازم برای این قضیه را فراهم کرده است 

و محل نصب مجسمه نیز کنار مجسمه کوباا، اسطوره مجار بارسلونا خواهد بود. همچنین فصل بعد، ورزشگاه یوهان کرویف نیز افتتاح خواهد شد که محل برگزاری بازی های تیم زنان، تیم های جوانان و آکادمی باشگاه خواهد بود.

ستاره دورتموند، رقیب احتمالی آلبا در بارسلونا

پیام عذرخواهی کوتینیو 
برای بارسایی ها از برزیل

فیلیپه کوتینیو، ستاره تیم ملی برزیل و 
باشگاه بارسلونا بامداد امروز در دیدار افتتاحیه 
کوپا آمه ریکا خوش درخشید. تیم ملی برزیل 
بامداد دیروز در اولین دیدار کوپا آمه ریکا 
2019 توانست با سه گل بر بولیوی پیروز شود. 
میزبان رقابت ها به لطف دو گل کوتینیو و 
یک گل از اورتون توانست بر حریف سختکوش 
خود پیروز شود. کوتینیو که فصلی تلخ را از 
لحاظ شخصی در بارسا پشت سر گذاشت و در 
مقاطعی از سوی هواداران بارسا هو شده بود، 
امروز عقده گشایی کرد و ستاره اول سلسائو بود. 
او پس از بازی و در مصاحبه با مارکا به نوعی 
از هواداران بارسا پوزش خواست که نتوانسته 
در حد انتظارات ظاهر شود: چیز زیادی برای 
گفتن ندارم و فقط می توانم از همه کسانی که 
حامی و پشتیبان من بوده اند، تشکر کنم. فصل 
گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشتم؛ 
چرا که داخل زمین در حد انتظارات ظاهر 
نشدم و از این بابت متاسفم. در هر صورت 
فوتبال همین است و اان در تاشم تا بتوانم به 
روزهای خوب خود برگردم. قطعا از زدن دو گل 
و کمک به پیروزی تیمم خوشحالم ولی مهمتر 
از گل های من، پیروزی بود که به آن رسیدیم.

پست  از  احتماا  رم،  باشگاه  اسطوره  توتی  فرانچسکو 
اساس  بر  رفت.  خواهد  کنار  باشگاه  این  در  خود  مدیریتی 
انتظار می رود  ایتالیایی  گزارش های منتشر شده در رسانه های 
فرانچسکو توتی روز دوشنبه با حضور در یک کنفرانس خبری 
کند.  اعام  را  رم  باشگاه  از  جدایی اش  المپیکو  ورزشگاه  در 
اسطوره باشگاه رم در حال حاضر معاون بخش نقل وانتقاات این 

باشگاه ایتالیایی است و تا پایان ماه ژوئن 2021 با رم قرارداد 
پیشنهاد  توتی  فرانچسکو  به  رم  باشگاه  مدیران  دارد.  همکاری 
داده اند به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال رم به فعالیت خود در 
این باشگاه ادامه دهد. در واقع آنها در نظر دارند با این کار تمرکز 
توتی 42 ساله را بیشتر معطوف به رختکن و امور داخلی تیم 
رم کنند، اما اسطوره جالوروسی برنامه دیگری دارد. فرانچسکو 

که در ماه ِمی 2017 در سن 40 سالگی کفش هایش را آویخت، 
ایتالیایی سپری کرد  تیم  این  در  را  بازیگری اش  دوران  تمامی 
و بین سال های 1992 تا 2017 برای جالوروسی بازی کرد. با 
جدایی دانیله دروسی از رم و در صورتی که توتی اقدام به ترک 
این باشگاه ایتالیایی کند، دیگر اثری از اسطوره های رم در این 

نخواهد شد. دیده  باشگاه 

جدایی احتمالی 
فرانچسکو توتی 
از رم

سران بارسا از مدت ها پیش مطلع بودند که پی 
اس جی قصد سنگ اندازی در راه جذب یکی از مهره 
های مورد نظر این باشگاه را دارد. بارسلونا زمستان 
گذشته بود که فرانکی دی یونگ را به خدمت گرفت 
باشگاه  این  در  را  کارش  تابستان  از  بازیکن  این  و 
در  مادرید  رئال  که  حالی  در  کرد.  خواهد  شروع 
کند،  جذب  جدید  بازیکن   5 توانسته  مدت  همین 
بارسا خرید جدیدی انجام نداده است و منتظر اول 
جوای برای پرداخت بند فسخ 120 میلیون یورویی 
جذب  قصد  همچنین  بارسا  است.  گریزمان  آنتوان 
ماتایس دی لیخت، مدافع و کاپیتان آژاکس را هم 
دارد ولی تقریبا امید خود را برای به خدمت گرفتن 

واقع  در  است.  داده  از دست  دار  آینده  بازیکن  این 
مسئوان بارسا از ماه ها پیش می دانستند که پی 
اس جی مانع جذب یکی از گزینه های مدنظرشان 
خواهد شد. پس از اینکه تیر پی اس جی برای جذب 
می  نظر  به  خورد،  سنگ  به  گریزمان  و  یونگ  دی 
پیوستن  از  را  لیخت  دی  اند  توانسته  آنها  که  رسد 
به بارسا منصرف کنند و با ارائه دستمزدی دو برابر 
دستمزد پیشنهادی بارسا، این ستاره جوان را متقاعد 
کرده اند که فصل بعد در پاریس به فوتبالش ادامه 
دهد. حتی خانواده دی لیخت این روزها در پاریس 
به دنبال یافتن خانه ای مناسب هستند و به نظر باید 

کار انتقال او به پی اس جی را تمام شده دانست.

تاکه فوسا کوبو، ستاره 18 ساله ژاپنی رسما به رئال 
مادرید پیوست. این پدیده 18 ساله ژاپنی فوتبالش را از 
آکادمی اماسیای بارسلونا آغاز کرد ولی سال 2015 یکی 
پنجره  دو  در  بازیکن  خرید  از  بارسا  محرومیت  دایل  از 
نقل و انتقااتی بود. سران بارسا در جذب تاکه فوسا کوبو 
و چند بازیکن دیگر، قوانین را زیر پا گذاشته بودند و به 
همین دلیل نیز دو پنجره نقل و انتقااتی محروم شدند. در 
حالی که بارسا تاش داشت تا کوبو را بار دیگر به خدمت 
گذشته  روز  و  کرد  پیش دستی  که  بود  رئال  این  بگیرد، 
انتقال او به جمع کهکشانی ها رسمی شد. کوبو که سالی 
یک میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت، فعا قرار است 
برای تیم دوم باشگاه به میدان برود. او که به مسی ژاپن 

برزیل  در  ملی کشورش  تیم  همراه  اکنون  است،  معروف 
حضور دارد و خود را برای حضور در کوپا آمه ریکا مهیا می 
کند. کوبو در برزیل و در مصاحبه با خبرنگار مارکا گفت: 
از پیوستن به رئال بسیار خوشحال و هیجان زده ام. کاما 
آسوده خاطرم و با اینکه دیروز هم یک روز عادی است ولی 
واضح است که از همیشه خوشحال تر هستم. مقایسه با 
مسی: مسی در یک سطح دیگر است و نمی توانم خودم را 
با او مقایسه کنم هرچند که این مقایسه باعث افتخار من 
است. شاید من شبیه به مسی بازی کنم ولی من خودم 
هستم و نه هیچکس دیگر. جوان ترین بازیکن تیم ملی 
ژاپن در کوپا آمه ریکا هستم و اگر فرصت پیدا کنم، در 

زمین ارزش هایم را ثابت خواهم کرد.

خرید جدید رئال، من را با مسی مقایسه نکنید بارسلونا از جذب دی لیخت ناامید شد

پستی  انتشار  با  رونالدو  کریستیانو 
گذشته  فصل  ارزیابی  به  اینستاگرام،  در 
تیمی  و  فردی  های  موفقیت  و  پرداخت 
گذشته  تابستان  شد.  یادآور  را  خود 
و  رئال  از  جدایی  با  رونالدو  کریستیانو 
او  شد.  خبرساز  یوونتوس  به  پیوستن 
پس از 9 سال بازی برای رئال راهی یووه 
اولین فصل حضورش،  در  توانست  و  شد 
قهرمانی سری آ و نیز سوپرکاپ ایتالیا را 
تجربه کند اما از قهرمانی در چمپیونزلیگ 
ناکام ماند. بسیاری معتقدند او به همین 
طای  توپ  کسب  برای  شانسی  دلیل 
پرتغال  با  قهرمانی  ولی  ندارد  ششم خود 

در لیگ ملت های اروپا و هت تریک او در 
بازی نیمه نهایی برابر سوئیس، باعث شده 
تا شانس او برای توپ طا کمی افزایش 

یابد.
خود  اینستاگرامی  پست  در  رونالدو 
کرد  اشاره  یوونتوس  به  انتقالش  به  ابتدا 
یادماندنی ای!  به  فصل  چه  نوشت:»  و 
تجربه های جدید، باشگاهی عظیم، شهری 
هیجان انگیز، شکستن رکوردهای جدید و 

دیگر.« قهرمانی  عنوان  سه 
او سپس تمام موفقیت های فردی و 
تیمی خود در فصل گذشته را برای دوست 
پیروزی بخش  گل  شد:  یادآور  دارانش 

سری  در  قهرمانی  ایتالیا،  سوپرجام  در 
ثمر  به  و  آ  سری  بازیکن  بهترین  آ، 
لیگ  در  قهرمانی   – گل   21 رساندن 
که  بازیکنی  اولین   – هت تریک  و  ملتها 
در چمپیونزلیگ به 100 پیروزی و 125 
گل زده رسید- اولین بازیکنی که 10 جام 
قهرمانی یوفا بدست آورد – اولین بازیکنی 
که با تیم ملی در همه مراحل نهایی این 
جام  جهانی،  جام  کرده:  گلزنی  رقابتها 
ملتهای اروپا، جام کنفدراسیون ها و لیگ 
ملتهای یوفا – اولین بازیکنی که از سال 
تیم ملی در ده دوره  با  تا 2019   2004
پیاپی در رقابتهای نهایی موفق به گلزنی 

اصلی  هدف  که  معتقدند  بسیاری  شده.  
رونالدو از انتشار این پست، یادآوری این 
یکی  همچنان  او  که  است  بوده  مساله 
سال  در  طا  توپ  اصلی  های  شانس  از 
که  رونالدو  شود.  می  محسوب   2019
سال گذشته در رده بندی نهایی پس از 
مودریچ دوم شد، امسال به همراه ویرژیل 
فن دایک و لیونل مسی، جزو سه گزینه 
اصلی توپ طا محسوب می شود. هرچند 
خیلی ها معتقدند که این ستاره 34 ساله 
شانس زیادی برای این مهم ندارد ولی او 
با اعتماد به نفس ستودنی خود، عقیده ای 
با لیورپول،  دیگر دارد. ویرژیل فن دایک 

و  کرد  تجربه  را  چمپیونزلیگ  قهرمانی 
عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس را 
نیز تصاحب کرد. او می تواند پس از سال 
2006 که کاناوارو توپ طا گرفت، دومین 
مدافعی باشد که به توپ طا رسیده است. 
لیونل مسی هم هرچند با بارسا در لیگ 
قهرمانان توفیقی کسب نکرد اما توانست 
سال  سومین  برای  را  اروپا  طای  کفش 
متوالی تصاحب کند و برای دومین فصل 
اگر مسی  قهرمان الیگا شد.  متوالی هم 
ریکا  آمه  کوپا  قهرمان  آرژانتین  با  بتواند 
شود، شانس خود برای توپ طای ششم 

افزایش خواهد داد. از پیش  را بیش 

 CR7 و به چالش کشیدن مسی و فن دایک

رمزگشایی از پست اینستاگرامی جدید رونالدو

لوکاس واسکز، جدیدترین هدف سارقان در مادرید
ستاره رئال مادرید به جدید ترین سوژه سارقان تبدیل شد و منزل 
او مورد سرقت قرار گرفت. چند روز پیش بود که ال چیرنگتیو، ادعا کرد 
که منزل زین الدین زیدان و ایسکو مورد سرقت قرار گرفته است و حتی 
تصاویر ورود سارقان نیز پخش شد. دیروز نیز نوبت به لوکاس واسکز رسید 
که با این اتفاق تلخ روبرو شود. ستاره رئال که چند روزی همراه خانواده اش 
در جزایر بالئار مشغول استراحت و گذران تعطیات بود، پس از بازگشت به 
خانه متوجه سرقت شد. چندین  وسیله قیمتی از خانه او به سرقت رفته و 
تحقیقات پلیس در این زمینه شروع شده است. در ماه های اخیر، چندین 
سرقت نیز از منزل ستاره های بارسا از جمله جوردی آلبا و پرینس بواتنگ 
صورت گرفت و گفته می شود که سران رئال در جست و جوی راهی برای 
متوقف کردن این سرقت ها هستند. افزایش ضریب امنیتی به خصوص در 
زمان هایی که بازیکنان در تعطیات هستند یا با تیم باشگاهی و ملی در 

اردو به سر می برند، یکی از برنامه های باشگاه عنوان شده است.

سیگنال باکایوکو برایPSG : من را بخرید
تیمو باکایوکو، هافبک چلسی که فصل گذشته به صورت قرضی در میان 
بازی می کرد می گوید امیدوار است بتواند به پاری سن ژرمن منتقل شود. تیمو 
باکایوکو، هافبک چلسی که فصل گذشته به عنوان بازیکن قرضی به میان رفته 
و در آث میان بازی می کرد با ارسال پیام برای باشگاه فرانسوی پاری سن ژرمن 
می گوید عاشق این باشگاه بوده و امیدوار است یک روز بتواند در PSG بازی 
کند. باکایوکو در آث میان جنجال های زیادی به راه انداخت و درگیری های 
او با گنارو گتوزو، سرمربی سابق این تیم از ذهن هواداران میان پاک نخواهد 
شد. باکایوکو که حاا با پایان فصل سری آ به لندن بازگشته تا به تیمش چلسی 
ملحق شود در گفتگو با نشریه فرانسوی اکیپ برای مدیران PSG پیام ارسال 
کرده و به آنها اعام کرده که تمایل زیادی برای منتقل شدن به این تیم دارد. 
با توجه به اینکه مائوریسیو ساری، سرمربی چلسی به احتمال زیاد به زودی به 
یوونتوس خواهد پیوست و همچنین ممنوعیت باشگاه لندنی از حضور در بازار 

نقل و انتقاات، آینده این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

کیلور ناواس برای ترک رئال پیشنهاد ندارد
روزنامه اسپانیایی آ اس می گوید رئال مادرید که قصد فروش کیلور ناواس 
را دارد هنوز برای او پیشنهادی دریافت نکرده است. با توجه به شایعات اخیر 
درباره تمایل رئال مادرید به فروش دروازه بانش کیلور ناواس، روزنامه اسپانیایی 
آ اس مدعی شد با وجود تمایل رئال برای فروش ناواس، این باشگاه تا  کنون 
اخیراً  اسپانیایی  است. رسانه های  نکرده  ناواس دریافت  برای  پیشنهادی  هیچ 
اعام کرده بودند زین الدین زیدان، سرمربی جدید رئال، تیبو کورتوا، سنگربان 
بلژیکی این تیم را به عنوان دروازه بان اول تیمش در نظر گرفته و تمایلی برای 
نگه داشتن کیلور ناواس در تیمش ندارد. به همین علت گفته می شود رئال 
به  جدید  فصل  شروع  از  پیش  تا  را  خود  کاستاریکایی   دروازه بان  دارد  قصد 
فروش برساند. اما حاا روزنامه آ اس با انتشار مطلبی مدعی شد تا کنون هیچ 
پیشنهادی برای انتقال ناواس به رئال نرسیده است. بر اساس این گزارش ناواس 
مایل است به عنوان بازیکن آزاد رئال مادرید را ترک کرده ولی از باشگاه آینده 

خود درخواست دستمزد ساانه 7 میلیون یورویی خواهد داشت .



یکشنبه 26 خرداد 1398
12 شوال 1440
16 ژوئن 2019

شماره 7154

روسای فدراسیون های فوتبال و اسکی امروز در نشست ستاد عالی بازی های المپیک حضور خواهند داشت.قرار بود نشست ستاد عالی بازی های المپیک امروز 
برگزار شود که این جلسه لغو شد. به دنبال لغو این جلسه، وزیر ورزش، رئیس و سرپرست دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی بسکتبال بازدید کردند.

قرار است نشست ستاد عالی ساعت 10 روز یکشنبه برگزار شود که در این نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت تیم فوتبال امید و 
انتخاب فرهاد مجیدی گزارشاتی را ارائه خواهد کرد. سیدعبدی افتخاری عضو هیات اجرایی کمیته و رئیس فدراسیون اسکی نیز با حضور در نشست درباره حضور 
ملی پوشان در المپیک زمستانی جوانان گزارشاتی را ارائه خواهد کرد.بحث درباره حقوق ورزشکاران المپیکی از دیگر مواردی است که در نشست ستاد عالی بازی های 
المپیک درباره آن بحث خواهد شد. با توجه به میزبانی قطر برای بازی های ساحلی جهان این احتمال وجود دارد درباره حضور کاروان ایران در این بازی ها نیز 

صحبت هایی مطرح شود.احتمال دارد کمیته ملی المپیک این هفته جلسه هیات اجرایی را برگزار کند.

 تاج امروز
در ستاد عالی 
بازی های المپیک 
گزارش می دهد

سرمربی خواستار پست برای برادرش شد!
 دستیارخارجی مجیدی به اردوی اول

 تیم امید نمی رسد
امید  تیم  اردوی  اولین  در  مجیدی  فرهاد  اسپانیایی  دستیار 
بعد از انتخاب سرمربی جدید حاضر نمی شود.فرهاد مجیدی بعد از 
مذاکره با مربیان مختلف به عنوان سرمربی جدید تیم امید انتخاب 
شد.مجیدی قصد دارد از یک مربی اسپانیایی در کادرفنی تیم خود 
از  که  امید  تیم  اردوی  اولین  در  اسپانیایی  مربی  کند.این  استفاده 
دیروز آغاز شده غایب خواهد بود.همچنین مجیدی در جلسه ای که 
به  برادرش  فرزاد مجیدی  کرده  درخواست  داشته  تیم  با مسئوان 

عنوان مشاور در کنار او حضور یابد.

زمان برپایی اردوی سپاهان در تهران 
مشخص شد

تیم فوتبال سپاهان اولین مرحله آماده سازی برای لیگ نوزدهم 
را در تهران برگزار می کند.تیم سپاهان قصد دارد در فصل جدید عاوه 
بر حضور موفق در لیگ برتر، در بازی های لیگ قهرمانان آسیا را نیز 
عملکرد خوب و راضی کننده ای داشته باشد به همین خاطر مسئوان 
این باشگاه بر اساس لیست سرمربی اقدام به جذب و یا تمدید قرارداد 
طایی  شده،  انجام  ریزی  برنامه  اساس  کردند.بر  نظر  مورد  بازیکنان 
از روز اول تیر تمریناتشان را زیر نظر قلعه نویی آغاز  پوشان اصفهان 
خواهند  سر  پشت  تهران  در  را  سازی  آماده  اول  مرحله  و  می کنند 
روز  را  اردو  این  آغاز  زمان  سپاهان  سرپرست  فتاحی،  گذاشت.رضا 
پانزدهم تیر در منطقه کردان اعام کرد.ضمن اینکه بازیکنان سپاهان 
پس از این اردو، مرحله بعدی آماده سازی پیش فصل را در اروپا و به 

احتمال زیاد در کشور بلژیک یا اوکراین برگزار خواهند کرد.

اتفاق عجیب در آکادمی استقال
  ممانعت از حضور عنایتی برای

 تماشای بازی پسرش!
استقال  آکادمی  در  جالبی  اتفاقات  اخیر  های  هفته  طی 
رخ داده که قابل تامل است.در شرایطی که در ابتدای این فصل 
تغییرات گسترده ای در آکادمی باشگاه استقال انجام شد و در 
راس آن محمد مومنی ریاست این مجموعه را بر عهده گرفت 
اما حاا  کمتر شود  به گذشته  نسبت  می رفت مشکات  انتظار 
جذب  پیرامون  آکادمی  رئیس  با  مربیان  اختافات  بر  عاوه 
بازیکنان اتفاقات عجیب  تری هم رخ می دهد.ماجرا از این قرار 
است که رضا عنایتی آقای گل سابق فوتبال ایران و بازیکن سابق 
های  تیم  در  که  پسرانش  از  یکی  بازی  تماشای  برای  استقال 
آکادمی استقال حضور دارد به ورزشگاه امام رضا)ع( می رود اما 
از حضور وی در استادیوم ممانعت به عمل می آید.مهاجم سابق 
اعتراضی  او را نمی شناسند  استقال وقتی متوجه می شود که 
مسئولی  با  گو  و  گفت  دقایقی  از  بعد  و  نکرد  موضوع  این  به 
با  و  زد  را  پسرش  بازی  تماشای  قید  نمی شناخت   را  که وی 
ناراحتی ورزشگاه امام رضا را ترک کرد اما بعد از دقایقی با تماس 

بازگشت. ورزشگاه  به  آکادمی  مسئوان 

فدراسیون فوتبال: ادعای ایجنت رومانیایی 
مورد تایید ما نیست!

ادعای  را درباره  فوتبال توضیحاتی  روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال  فدراسیون  عمومی  کرد.روابط  منتشر  اروپایی  ایجنت  یک 
آنتونیو پوفی،که  نام  به  در اطاعیه ای اعام کرد؛ اظهارات فردی 
مذاکرات  فرآیند  با  ارتباطی  هیچ  است  رومانی  اهل  ایجنت  یک 
و  ایران  اسامی  فوتبال جمهوری  فدراسیون  میان  گرفته  صورت 
مارک ویلموتس ندارد.نامبرده به عنوان یک ایجنت آزاد اظهاراتی 
را مطرح کرده که بر اساس پیگیری های صورت گرفته به مدت 
ها قبل از زمان آغاز مذاکرات رسمی میان فدراسیون فوتبال ایران 
و ویلموتس مربوط می شود.بر این اساس، تاکید می شود از آغاز 
فدراسیون  رییس  میان  گرفته  صورت  مذاکرات  رسمی  پایان  تا 
فوتبال جمهوری اسامی ایران و سرمربی تیم ملی، چنین فردی 
در فرآیند مذاکرات حضور نداشته است و فدراسیون فوتبال ایران 
همراهی عضو سفارت  با  تنها  و  واسطه  بی  و  مستقیم  به صورت 
محترم جمهوری اسامی ایران در بلژیک با مارک ویلموتس،باب 
مذاکرات را گشود و در نهایت قرارداد میان طرفین به امضا رسید.
بدین ترتیب، اظهارات و ادعاهای این ایجنت مورد تایید نیست.

شیخ ویسی: پیکان این فصل باثبات تر 
خواهد بود

با این باشگاه  با تمدید قراردادش  دروازه بان تیم فوتبال پیکان 
در  داد.وحید شیخ ویسی  نشان  واکنش  آینده  لیگ فصل  و وضعیت 
به هر حال من یک  باشگاه پیکان گفت:  با  قرارداد  خصوص تمدید 
فصل در پیکان حضور داشتم و شرایط خوبی بر این تیم حاکم است. 
خوشبختانه در پیکان همه چیز با برنامه ریزی پیش می رود و تاش 
مدیران بر این است که بازیکنان کمترین دغدغه و مشکل را داشته 
باشند، به همین دلیل با وجود داشتن دو پیشنهاد اما تصمیم گرفتم 
که در پیکان بمانم و حضور آقای فرکی هم مزید بر علت شد تا به 
تیم  اینکه فصل گذشته  در خصوص  ادامه دهم. وی  پیکان  در  کار 
پیکان فراز و نشیب های زیادی داشت، تصریح کرد: در این دو سه 
سال اخیر پیکان این شرایط را داشته است و چند بازی را می برد و 
چند بازی را می باخت، اما فکر می کنم امسال باثبات تر باشیم، چرا که 
برنامه ریزی باشگاه و آقای فرکی بر این است که تیم با شرایط بهتری 
چطور  باید  که  می داند  و  است  کاربلد  فرکی  آقای  دهد.  انجام  کار 
شرایط پیکان را بهبود ببخشد. دروازه بان تیم پیکان درباره لیگ فصل 
آینده و جذابیت های احتمالی آن ادامه داد: تا وقتی لیگ آغاز نشده 
نمی توان در خصوص شرایط لیگ آینده صحبت کرد و هیچ چیز قابل 
این است که  اما چیزی که قابل پیش بینی است  پیش بینی نیست، 
مطمئنا هر سال لیگ سخت تر می شود و فکر می کنم فصل آینده هم 
فصل سختی برای همه تیم ها باشد.شیخ ویسی در پاسخ به این سؤال 
که آیا هدف فصل آینده پیکان کسب سهمیه است، گفت: مطمئنا 
هیچ تیمی بدش نمی آید که سهمیه آسیایی بگیرد و ما هم تاش 
می کنیم که این سهمیه را به دست بیاوریم اما تاش ما در ابتدا این 

است که رتبه یک رقمی در جدول کسب کنیم.

خلیل زاده با پرسپولیس تمدید کرد
قرارداد مدافع تیم پرسپولیس با این باشگاه تمدید شد.پس از 
قرارداد شجاع خلیل زاده  اخیر درنهایت  انجام مذاکرات در ورزهای 
مدافع تیم پرسپولیس با این تیم برای سه سال دیگر تمدید شد. در 
روبرو شده  قطری  تیم های  از  پیشنهادهایی  با  خلیل زاده  که  حالی 
بود اما درنهایت قراردادش تمدید شد تا همچنان در این تیم بماند.

در  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان 
شایسته  و  مناسب  برگزاری  خصوص 
اطاعیه  ایران  فوتبال  باشگاهی  مسابقات 
ای صادر کرد.بعد از نشست دیروز جلسه 
ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات 
که با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون 
در  ای  اطاعیه  لیگ  سازمان  شد.  برگزار 
در  باشگاهی  مسابقات  برگزاری  خصوص 

کرد: صادر  زیر  شرح  به  آینده  فصل 
با توجه به اتفاقات اخیر در برگزاری 
مسابقات فوتبال در هفته پایانی لیگ برتر 
خلیج فارس و مسابقات پایانی جام حذفی 
و  ورزش  وزارت  تاکیدات  به  عنایت  با  و 
جوانان و فدراسیون فوتبال و وفق مصوبات 
جلسه اخیر کمیسیون تامین نظم و امنیت 
معطوف  امنیت  شورای  ورزشی  مسابقات 
محترم  دبیر   ۲۵/۳/1۳۹۸ مورخ  نامه  به 
شورای امنیت کشور ، بدینوسیله مصوبات 
جهت  زیر  بشرح  نظر  مورد  الزامات  و 
رعایت دقیق آن در ورزشگاهها اعام می 
پیگیرانه  و  جدی  کامًا  بصورت  تا  گردد 
عملیاتی  و  اجرایی   ، باشگاهها  توسط 
لیگ بصورت  بدیهی است سازمان  گردد، 
کامًا مصمم ، در نظر دارد امور مذکور را 
نماید  پیگیری  و  کنترل  نظارت،  قاطعانه 
شده  یاد  موارد  تحقق  عدم  صورت  در  و 
مشکات  رفع  تا  میزبان  تیم  مسابقات   ،
استاندارد  ورزشگاه  نزدیکترین  به  مذکور 
شهرستان همجوار و دارای امکانات تائید 
خواهد  منتقل  لیگ  سازمان  توسط  شده 
شد و سازمان لیگ هیچ استثنایی نیز در 

باشد. نمی  قائل  این خصوص 
، اباغی سازمان  1- پیوست امنیتی 

لیگ و فدراسیون فوتبال ناظر به مقررات 
و آئین نامه های فیفا و کنفدراسیون آسیا 
و  رعایت  الزامی  بطور  باشگاهها  توسط   ،

شود. اجرایی 
توسط  فروشی  بلیط  فرآیند   -۲
سازمان  نظارت  و  کنترل  با  و  ها  باشگاه 
لیگ بطور صددرصد مکانیزه و الکترونیکی 
برای  ملی  کد  هویت  احراز  با  اینترنتی  و 
جانمائی  و  فوتبال  هواداران  و  تماشاگران 
مصوبه  به  )ناظر  صندلی  شماره  درج  با 
نامه  آئین  برابر  کشور(  امنیت  شورای 

شود  انجام   ، لیگ  سازمان  اباغی 
حوزه  در  ساختی  زیر  مشکات   -۳
خدمات  و  ورزشگاه  امنیتی  و  ایمنی 
آئین  برابر  هواداران  رفتارهای  و  عمومی 
نصب  قبیل  از  موجود،  مقررات  و  نامه 
بندی  بلوک   ، گذاری  شماره  و  صندلی 
و  ورود  راهروها،  سازی  ایمن   ، استادیوم 
خروج در شرایط عادی و اضطراری ، نصب 
دوربین های مدار بسته، ایجاد اتاق نظارت 
پیش   ، حریق  اطفاء  سیستم  کنترل،  و 
سازی  محوطه   ، اضطراری  تخلیه  بینی 
امکانات  ویاتقویت  ایجاد   ، ها  پارکینگ 
برگزاری مسابقات فصل  از  تا قبل  رفاهی 
ورودی  مبادی  گذاری  گیت   ، رو  پیش 
شورای  مصوبه   ۲ )بند  برابر  ها  استادیوم 
اباغی  های  نامه  آئین  و  کشور(  امنیت 

گردد. نقص  رفع  لیگ  سازمان 
تقاضا  محترم  باشگاههای  کلیه  از 
اباغ شده توسط  ابعاد موارد  دارد تمامی 
مقامات  همکاری  با  کشور  امنیت  شورای 
مسئول محلی اقدام نموده تا مشکلی برای 

نشود. حاصل  آنها  میزبانی 

هشدار سازمان لیگ به باشگاه ها: 
 مشکات حل نشود میزبانی به شهر های همجوار

 داده می شود
مارک ویلموتس در اقدامی جالب اردوی 
روز   ۵ به  روز   11 از  را  ماه  تیر  در  ملی  تیم 
کاهش داده است تا ملی پوشان بتوانند زمان 
های  هماهنگی  به  یابی  برای دست  بیشتری 
ازم در اردوی تیم های باشگاهی حاضر شوند.

شود  می  برگزار  بهانه  این  به  ماه  تیر  اردوی 
که مارک از بازیکنان داخلی شناخت بیشتری 
انتخاب  آتی  های  بازی  برای  تا  کند  پیدا 
مربی  رسد  می  نظر  به  باشد.  داشته  بهتری 
ملی  تیم  سازی  آماده  خصوص  در  بلژیکی 
دیدگاه متفاوتی نسبت به کارلوس کی روش 
دارد. سرمربی حال حاضر کلمبیا طی ۸ سال 
حضور در فوتبال ایران بر این عقیده بود که 
بازیکنان تیم ملی به اندازه کافی در تمرینات 

تیم های باشگاهی تحت فشار قرار نمی گیرند 
اینرو هر گاه تیم ملی  از  و آماده نمی شوند! 
مسابقه ای پیش رو داشت، کارلوس کی روش 
را  ملی  تیم  برتر  لیگ  تعطیلی  درخواست  با 
باعث  این  که  برد  می  مدت  بلند  اردوی  به 
اعتراض باشگاه ها می شد و البته کاری هم از 
دست کسی ساخته نبود چرا که سازمان لیگ 
پیاده  عینا  را  روش  کی  کارلوس  برنامه  برتر 
فوتبال  در  که  است  حالی  در  این  کرد.  می 
حرفه ای بازیکنان تنها 7۲ ساعت قبل از بازی 
هایی که در تقویم فیفا قرار دارند در اختیار 
تیم های ملی قرار می گیرند. در فوتبال حرفه 
در  بازیکنان  که  دارد  وجود  دیدگاه  این  ای 
آماده می شوند  باشگاهی  تیم های  تمرینات 

و 7۲ ساعت زمان برای رسیدن به هماهنگی 
است. کافی  ملی  تیم  تمرین  در  ازم  های 

برنامه آماده سازی  از قبل در  اردوی تیر ماه 
تیم ملی وجود داشت و قرار بود تیم ملی 11 
یک  در  ویلموتس  مارک  اما  کند  تمرین  روز 
تصمیم درست اعام کرد این اردو طی ۵ روز 
برگزار می شود تا بازیکنان زمان بیشتری در 
هماهنگی  به  رسیدن  برای  ها  باشگاه  اختیار 
دیدگاه  با  رسد  می  نظر  به  باشند.  های ازم 
تعطیات  رو  پیش  در فصل  ویلموتس  مارک 
سرمربی  اینکه  جالب  شود.  تر  کم  برتر  لیگ 
تیم ملی بدنسازی که به همراه خود به کادر 
با  وقت  پاره  صورت  به  آورده  ملی  تیم  فنی 
باشگاه  از  یکی  با  او  دارد.  داد  قرار  ملی  تیم 

های بلژیکی قرارداد دارد و تنها برای اردوها 
است  معنی  بدین  این  آمد.  خواهد  ایران  به 
تیم  مربیان  از  خیلی  مثل  ویلموتس  مارک 
های ملی بر این باور است که بازیکنان باید در 
تمرینات تیم های باشگاهی بدنسازی کنند و 
آماده شوند. از همه مهمتر حضور بازیکنان در 
از حضور  بهتر  به مراتب  باشگاهی  بازی های 
به  است  ملی  تیم  مدت  بلند  های  دراردوی 
این خاطر که حضور در مسابقه بهتر از تمرین 
است!قطعا یک تیم ملی خوب از دل یک لیگ 
برتر پویا بیرون خواهد داد و مارک ویلموتس 
با کاهش اردوی تیرماه به باشگاه ها این پیام 
را داد که در فصل آتی زمان تعطیلی لیگ برتر 

کم تر خواهد شد.

چالش جدید تیم ملی، بازی در روز عاشورا
شاگردان ویلموتس در دومین بازی خود در مرحله  مقدماتی جام جهانی باید در روز عاشورا به میدان بروند. دیداری که احتمااً زمان برگزاری آن چالش جدید برای فدراسیون فوتبال است.۹0 
نوشت: »قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ قطر بیست وششم تیرماه در قطر برگزار می شود. طبق رنکینگ فیفا، شاگردان مارک ویلموتس بلژیکی در تیم ملی، با تیم های ژاپن، کره جنوبی، 
استرالیا، قطر، امارات، عربستان و چین در سید نخست آسیا قرار گرفته اند. در این مرحله ۴0 تیم حضور دارند که در ۸ گروه پنج تیمی قرار می گیرند. از هر گروه تیم های اول در کنار چهار تیم برتر 
دوم به مرحله پایانی انتخابی جام جهانی صعود می کند. در آن مرحله تیم ها در دو گروه ۶ تیمی برای صعود به جام جهانی با هم رقابت می کنند.«نود در ادامه نوشت: »یکی از چالش های فوتبال ایران 
برای صعود به جام جهانی ۲01۸ روسیه به بازی رفت مقابل کره جنوبی در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی برمی گردد. تاریخ بازی تیم ملی مقابل کره جنوبی روز تاسوعا بود و بازی در غروب آن 
روز و شب عاشورا برگزار شد. در آن روزها مخالفت های زیادی با برگزاری این بازی صورت گرفت اما در نهایت بازی در شب عاشورا برگزار شد و تیم ملی هم با تک گل سردار آزمون مهمان خود را 
شکست داد. حاا شاگردان ویلموتس در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی باید در روز عاشورا به میدان بروند. دیداری که احتمااً زمان برگزاری آن چالش جدید برای فدراسیون فوتبال 
است. هنوز مشخص نیست بازی دوم تیم ملی که در روز نوزدهم شهریور ماه برگزار می شود، با چه تیمی است و در کجا برگزار می شود اما اگر ایران در آن بازی میزبان باشد، چالش جدی پیش روی 

فوتبال ایران است.«

یک رسانه اسپانیایی از اجبار سامان قدوس، 
آمیای  تیم  به  انتقالش  در  ایرانی  ملی پوش 
فرانسه خبر داد.باشگاه اوئسکا با ارجاع شکایت 
و  سوئد  اوسترشوندس  باشگاه  از  فیفا  به  خود 
سامان قدوس به خاطر عدم پایبندی به قرارداد 
۴ ساله فصل گذشته و انتقال این مهاجم ایرانی 
به تیم آمیا فرانسه انتظار دریافت خسارت مالی 
و تحریم آنها را دارد. وکای سوئدی و سامان 
قدوس مدتی قبل برای رسیدن به یک توافق تا 
پیش از صدور حکم از سوی فیفا راهی اسپانیا 
 ۴0 غرامت  درخواست  اوئسکا  چند  هر  شدند. 
از  اما این میزان خسارت  میلیون یورویی دارد 
انتظار  نخواهد شد. هر چند  تعیین  فیفا  سوی 
سوئد،  اوسترشوندس  باشگاه های  فیفا  می رود 
آمیا فرانسه و سامان قدوس را با محرومیت هایی 
مواجه کند.مانوئل تورس، رئیس باشگاه اوئسکا 
رای  صدور  انتظار  گفت:  رابطه  این  در  اسپانیا 
اصل  یک  داریم.  را  آینده  هفته  در  فیفا  نهایی 
نقل وانتقال های  قوانین  در  قراردادی  ثابت 

بازیکنان در فیفا وجود دارد که در آن اقدام های 
تنبیهی و جبران خسارت های مالی پیش بینی 
شدند. ادعای ما بر مبنای همین قوانین است. 
کردند  اعتراف  زمانی  قدوس  سامان  وکای 
را  بازیکن  این  سوئد  اوسترشوندس  باشگاه  که 
مجبور به امضای قرارداد با آمیای فرانسه کرد. 
اعتراف  فیفا  برای  نامه ای  در  قدوس  سامان 
فرانسه  آمیای  با  قرارداد  امضای  از  که  کرد 
را  انتقالی  چنین  وکایش  و  او  نبود.  راضی 
اوئسکا  با  قدوس  سامان  وقتی  نمی خواستند. 
قرارداد امضا کرد موافقت باشگاه اوسترشوندس 
را  قراردادش  او  بود.  آورده  دست  به  را  سوئد 
و  سوئد  فوتبال  فدراسیون  کارت  و  کرد  امضا 
موافقت نامه باشگاه اوسترشوندس را داشت. این 
از سوی  اما حکم صادره  انتقال صورت نگرفت 
قراردادی  ثبات  فیفا مشخص می کند که اصل 
از  فیفا  در  بازیکنان  نقل وانتقال های  قوانین  در 
قدوس  سامان  و  اوسترشوندس  باشگاه  سوی 

است. شده  نقض 

اولین  گفت:  داوری  دپارتمان  رئیس 
دوره آموزشی سیستم کمک داور ویدئویی 
مدرس  نظر  زیر  روز،  هفت  مدت  به  را 
مورد  در  رفعتی  داود  می کنیم.  برگزار  فیفا 
طبق  گفت:  فوتبال  قوانین  زیاد  تغییرات 
خود  تیم ها  که  همانطور  قبل  سال های 
آماده  آینده  فصل  در  بهتر  حضور  برای  را 
برای حضوری  را  خود  هم  داوران  می کنند 
قطعا  و  می کنند  آماده  میدان  در  بهتر 
برای  آموزشی  کاس های  داوران  کمیته 
اینکه  ویژه  به  کرد.  خواهند  برگزار  داوران 
تغییرات زیادی در قوانین فوتبال داشته ایم 
که فصل آینده باید این قوانین در لیگ برتر 
یازدهم  از  اضافه کرد:  اجرا شود.وی  ما هم 
می شود،  اجرا  داوری  جدید  قوانین  تیر 
در  که  داشتیم  قوانین  در  زیادی  تغییرات 
ما  کنیم،  اعام می  را  آنها  توجیهی  کاس 
کردیم  ترجمه  ماه  اسفند  از  را  قوانین  این 
فضای  در  و  فوتبال  فدراسیون  سایت  در  و 
هم  لیگ  سازمان  به  دادیم،  قرار  مجازی 
ارائه دادیم تا در اختیار باشگاه ها قرار دهد. 
به  جدا  جدا  را  قوانین  این  اینکه  ضمن 
داوران توضیح دادیم.رفعتی درباره برگزاری 
فوتسال گفت: دوره  برتر  لیگ  داوران  دوره 
توجیهی و آموزشی پیش فصل داوران لیگ 
برتر فوتسال با حضور 7۶ داور زیر نظر پدرو 
 ۲7 دوشنبه  روز  از  فیفا  مدرس   – گاان 
خردادماه به مدت سه روز به میزبانی هیات 
در هتل گسترش  آذربایجان شرقی  فوتبال 
تبریز آغاز می شود و در آخرین روز کاس 
شرکت کنندگان زیر نظر  گاان تست های 
برگزار می کنند. را خود  آمادگی جسمانی 

افزود:  ادامه  در  داوران  دپارتمان  رئیس 
آموزشی  دوره  اولین  داریم  قصد  همچنین 

داور   ۲۴ حضور  با  را   ویدئو چک  سیستم 
برگزار  فوتبال  ملی  مرکز  در  تیرماه  اول  از 
خواهیم کرد. این دوره به مدت هفت روز زیر 
نظر مدرس فیفا به صورت تئوری و عملی 
انجام می شود. تمام  تاش مان را می کنیم 
داوران  آموزش  ماهه  زمانی سه  برهه  در  تا 
را به اتمام برسانیم. دوره ای را نیز همزمان 
برگزار  کشور  سراسر  اپراتورهای  برای 
خواهیم کرد. در این کاس ترجیحا داورانی 
حضور دارند که به سیستم فن آوری و آی 
خصوص  در  باشند.رفعتی  آشنا  کاما  تی 
روند خرید تجهیزات سیستم این تکنولوژی 
اضافه کرد: در این رابطه با فیفا و بورد بین 
الملی مکاتبات و هماهنگی را انجام خواهیم 
بسته  قرارداد  شرکت  این  با  بزودی  و  داد 
و  خریداری  نظر  مورد  دستگاه  تا  شود  می 
داوران  آموزش  برای  فوتبال  ملی  مرکز  در 
نیز  ها  باشگاه  همزمان  شد.  خواهد  نصب 
را  زمینه  این  در  ازم  همکاریهای  باید 
فوتبال  فدراسیون  طریق  از  و  دهند  انجام 
ورزشگاهها  در  و  خریداری  را  سیستم  این 
نصب  کنند.وی اضافه کرد: تهیه سخت افزار 
بر  و  نیست  فدراسیون  وظیفه  سیستم  این 
به  آن  آموزش  بحث  باشگاه هاست،  عهده 
داوران وظیفه ما است، به سازمان لیگ نامه 
می زنیم و محل  لوکیشین دوربین ها را اعام 
می کنیم تا آن را به باشگاه ها بدهند. ان شاه 
از فصل آینده لیگ نوزدهم از VAR استفاده 
بر  زمان  موضوع  این  اجرای  اما  می کنیم 
است.رئیس دپارتمان داوران در پایان اظهار 
نائب رئیس  ایرماتوف بعنوان  داشت: روشن 
اول فدراسیون ازبکستان انتخاب شد و اینکه 
وی شانس قضاوت در مسابقات جام جهانی 
نیست. مشخص  هنوز  دارد  را  قطر   ۲0۲0

مشخص نیست ایرماتوف در جام جهانی قضاوت کند
رفعتی:  آموزشVAR  را با 24داور برگزار می کنیم

خبر خوش ویلموتس برای باشگاه ها

تعطیلی های لیگ برتر کم می شود

اعام زمان شروع فصل ۹۹-۹۸ لیگ برتر
از  زودتر  روز  دو  برتر  لیگ  فصل جدید  کرد  اعام  قطعی  طور  به  لیگ  سازمان  رئیس 
زمان قبلی عنوان شده، آغاز می شود.حیدر بهاروند درباره زمان آغاز لیگ نوزدهم عنوان کرد: 
طبق برنامه قرار بود بازی ها از روز دهم مردادماه ۹۸ آغاز شود ولی به دلیل اینکه ذوب آهن 
تغییر  برتر  لیگ  شروع  زمان  دارد،  آسیا حضور  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در 
کرده است.او ادامه داد: بخاطر بازی آسیایی ذوب آهن ایران در لیگ قهرمانان آسیا، در تاریخ 
هشتم مردادماه نخستین بازی لیگ برتر در فصل جدید برگزار می شود.رئیس سازمان لیگ 
یادآور شد: البته برگزاری مسابقات فصل جدید لیگ برتر ملزم به اجرای مباحث امنیتی در 
ورزشگاه ها از جمله تجهیز تمام استادیوم ها به دوربین های مدار بسته و همچنین بلیت فروشی 
شود.طبق  جلوگیری  حوادث  از  تا  است  ورزشگاه ها  همه  در  باشگاه ها  سوی  از  الکترونیکی 
باید پیش بینی کرد که احتماا ذوب آهن  بهاروند، رئیس سازمان لیگ داشته،  اظهاراتی که 
به دلیل حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، افتتاحیه فصل جدید را برگزار می کند.

مدیرعامل تراکتور دو نفر از معاونین خود را منصوب کرد
را  باشگاه تراکتور  صادقیان طی احکامی جداگانه معاون ورزشی و معاون فرهنگی 
منصوب کرد.صادقیان پس از بازگشت از استانبول به تبریز با حضور محل باشگاه، پس 
از برگزاری جلسه، طی احکامی جداگانه میرمعصوم سهرابی را به سمت معاونت ورزشی و 

محمد نصیری را به سمت معاونت فرهنگی هلدینگ تراکتور منصوب کرد.

کرانچار در راهروهای فدراسیون فوتبال!
سرمربی سابق تیم ملی امید به فدراسیون فوتبال رفت.در حالی که تمرینات تیم امید 
ایران از دیروز زیر نظر فرهاد مجیدی سرمربی جدید این تیم آغاز شود، زاتکو کرانچار هم به 
تهران سفر کرده است!سرمربی کروات و سابق تیم امید که حدود دوماه پیش از سمتش کنار 
رفت، بعد از حضور در تهران امروز به فدراسیون فوتبال رفت تا جلساتی را با مسئوان برگزار 
کند. به نظر می رسد کرانچار برای انجام امور مربوط به فسخ قراردادش و تسویه حساب کامل 
با فدراسیون فوتبال به ایران آمده است.کرانچار همچنین قصد دارد برخی کارهای نیمه تمام 

خود را در تهران انجام دهد و بامداد سه شنبه به کرواسی برگردد.

موافقت ضمنی کورتریک  با قرارداد نادری و پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس نامه ای برای باشگاه کورتریک بلژیک فرستاد و خواستار قرارداد دائمی با محمد 
نادری شد.محمد نادری که در نیم فصل با قرارداد قرضی از باشگاه کورتریک بلژیک به پرسپولیس آمده 
بود عملکرد خوبی در این تیم داشت به طوری که برانکو از مسئوان باشگاه خواسته تا قرارداد او با این 
تیم قطعی و دائمی شود.در همین رابطه طی روزهای گذشته مسئوان باشگاه پرسپولیس به باشگاه 
از پیگیری های  بازیکن جوان شدند.پس  این  با  نامه زدند و خواستار قرارداد قطعی  بلژیک  کورتریک 
صورت گرفته، مسئوان باشگاه کورتریک موافقت ضمنی خود را با قرارداد دائمی نادری با پرسپولیس 

اعام کردند و به نظر می رسد تا آخر هفته وضعیت این بازیکن با پرسپولیس مشخص و روشن شود.

 ابراز نارضایتی قدوس از امضای قرارداد با آمیا
محرومیت در انتظار اوسترشوندس و ملی پوش ایرانی

زمان اردوی تیر شاگردان ویلموتس مشخص شد
ملی پوشان 6 روز زیر نظر مربی بلژیکی

این  منتشر کرد.بر  ملی  تیم  آتی  اردوی  از  ای  تازه  فوتبال،جزییات  فدراسیون  روابط عمومی 
اساس و پیرو اطاعیه قبلی و با توجه به لغو فیفادی ماه مارچ برای تیم ملی با درخواست سازمان 
لیگ،اردوی ماه جوای در برنامه های تیم ملی فوتبال پیش بینی شد.با این وجود و با توجه به 
حساسیت این مقطع زمانی و تاکید مارک ویلموتس،سرمربی تیم ملی بر ضرورت روند آماده سازی 
باشگاهها ،اردوی آتی تیم ملی از 11 روز به ۵ روز تقلیل یافت تا باشگاههایی که در فهرست آتی ملی 
پوش دارند،از امکان بیشتری برای همراهی بازیکنان خود بهره مند باشند.با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی،اردوی آتی از 1۹ تا ۲۴ تیر برگزار خواهد شد.این اردو در 
مرکز ملی ملی فوتبال برپا خواهد شد و ملی پوشان در زمین شماره ۲ این مرکز تمرین خواهند کرد.

برنامه ریزی پوشش رسانه ای اردو برای همکاران ارجمند متعاقبا اعام خواهد شد.

معاون استقال جریمه و توبیخ شد
جریمه استقال، ماشین سازی و پرسپولیس

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های لیگ برتر صادر کرد.باتوجه به مصاحبه 
علی خطی، معاون باشگاه استقال و بیان الفاظ نامناسب توسط وی نسبت به مسئول دپارتمان 
داوران، کمیته انضباطی پس از بررسی طبق ماده 71  مقررات انضباطی  وی را به توبیخ کتبی 

و پرداخت ۵0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
*دیدار تیم های پرسپولیس و ماشین سازی تبریز در هفته ۲۹ لیگ برتر فوتبال برگزار و 
از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بعد از پایان مسابقه 
رخ داد. این تیم به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بهزاد بشتایم، مربی 
تیم ماشین سازی تبریز نیز به دلیل اعتراض به داور که از بازی اخراج شده بود با توبیخ کتبی 

کمیته انضباطی مواجه شد.
بازی  مقامات  دیگر  و  داور  به  تماشاگرانش  مکرر  فحاشی  دلیل  به  تهران  استقال  *تیم 

محکوم شد. نقدی  جریمه  ریال  میلیون  پرداخت 100  به  رشت،  سپیدرود  مقابل 

محمدرضا پورمحمد به گل گهرسیرجان پیوست
به  بازیکن فصل گذشته مس کرمان  بگوویچ شد.  وینگو  لیگ شانزدهم شاگرد  اخاق  بازیکن 
عنوان سهمیه لیگ دسته اول به تیم گل گهر سیرجان پیوست.محمدرضا پور محمد مدافع راست 
مس کرمان با قراردادی یک ساله به عضویت گل گهر در آمد تا در فصل جدید لیگ برتر زیر نظر 
وینگوبگوییچ توپ بزند.پورمحمد سابقه بازی در تیم های فجرشهیدسپاسی، ماشین سازی تبریز و 
صنعت نفت آبادان را دارد و در فصل ۹۶-۹۵ به عنوان بازیکن اخاق لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب 
شد.تیم گل گهرسیرجان برای آماده سازی هرچه بهتر بجهت حضور در فصل جدید مسابقات لیگ 

برتر، طبق برنامه از روز ۲۵خرداد اردوی آماده سازی خود را در تهران برپا خواهد کرد.


