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صعود اندونزي به مرحله حذفي با شکست عراق
تيم اندونزي با شکست عراق به عنوان صدرنشين راهي مرحله 
بعد مسابقات فوتسال زير 20 سال آسيا شد.تيم هاي عراق و اندونزي 
ديروز )يکشنبه( از ساعت 12:00 در گروه چهارم مسابقات قهرماني 
فوتسال زير 20 سال آسيا در سالن پورشريفي تبريز به مصاف يکديگر 
رفتند.در اين ديدار بازيکنان تيم فوتسال زير 20 سال اندونزي موفق 

شدند با نتيجه نزديک 2 بر يک از سدحريف خود عبور کنند.
تراکتورسازي از ديروز تمرينات خود را آغاز کرد

بازيکنان تيم فوتبال تراکتورسازي ديروز کار خود را براي حضور 
در نوزدهمين دوره ليگ برتر آغاز کردند.مصطفي دنيزلي به عنوان 
سرمربي تراکتورسازي در نوزدهمين دوره ليگ برتر انتخاب شد.قرار 
است دنيزلي طي يکي دو روز آينده عازم ايران شود و با حضور در 
تمرينات کار اين تيم به صورت رسمي آغاز شود. هرچند زمان شروع 
تيم  اين  اما  است  دنيزلي  حضور  با  تراکتورسازي  تمرينات  رسمي 
امروز اولين جلسه تمريني خود را از ساعت 10 و 30 دقيقه برگزار 
و  رفتند  تمرين  محل  به  امروز  تراکتورسازي  کرد.بازيکنان  خواهد 
قرار است لباس هاي جديد خود را دريافت کنند  و تمرين سبکي را 
انجام دهند.طبق اعام مسئوان  در زمين اختصاصي تراکتورسازي 
تراکتورسازي اين تمرين بيشتر براي هماهنگي ابتداي فصل و آماده 

سازي کار براي حضور دنيزلي است.
بازيکن عراقي در آستانه جدايي

پيشنهاد تيم ترکيه اي به بشار رسن و 
تعيين مهلت براي پرسپوليس

پيشنهاد  از  پرسپوليس  عراقي  بازيکن  رسن  بشار  برنامه  مدير 
وضعيت  که  شرايطي  داد.در  خبر  بازيکن  اين  به  ترکيه اي  تيم هاي 
است،  نشده  مشخص  هنوز  ايوانکوويچ  برانکو  با  پرسپوليس  باشگاه 
شرايط تمديد قرارداد بعضي از بازيکنان از جمله بشار رسن هم در 
ابهام قرار دارد.بشار رسن که عاقه دارد در پرسپوليس بماند، به خاطر 
مشکات مالي اين باشگاه در آستانه جدايي از جمع سرخپوشان قرار 
باشگاه  يک  پيشنهاد  از  رسن  بشار  برنامه  مدير  دزهبود  دارد.بهروز 
ترکيه اي به اين بازيکن خبر داد و گفت: در صورتي که پرسپوليس 
نکند،  پرداخت  تعيين شده  محدود  زمان  تا  را  بشار  مالي  مطالبات 

مذاکره با يک تيم ترکيه اي را آغاز مي کنيم.
واکنش سردار آزمون به پيشنهاد اتزيو

مهاجم تيم ملي فوتبال کشورمان به تمايل باشگاه اتزيو براي جذب 
خود واکنش نشان داد.سردار آزمون، مهاجم ايراني و  24 ساله تيم فوتبال 
زنيت سن پترزبورگ روسيه در پايان فصل جاري رقابت هاي ليگ برتر اين 
برترين  دوم  رتبه  توانست  تيمش،  با  قهرماني  عنوان  کسب  ضمن  کشور، 
گلزنان را هم با به ثمر رساندن 13 گل بدست آورد.عملکرد آزمون در ليگ 
روسيه سبب شده است برخي رسانه هاي اروپايي در روز هاي اخير بار ديگر 
از تمايل باشگاه اتزيو ايتاليا براي جذب او خبر بدهند و اخباري به گوش 
مي رسد مبني بر اينکه ايگلي تاره، مدير ورزشي آلبانيايي اين باشگاه تمايل 
دارد اتزيو به جاي جذب آندره آ پتانيا، مهاجم 23 ساله تيم آتاانتا که فصل 
گذشته به صورت قرضي براي اسپال به ميدان رفت بار ديگر پروژه جذب 
آزمون را دنبال کند.سردار در نقل و انتقاات ژانويه 2019 با قراردادي به 
ارزش 12 ميليون يورو و به مدت سه سال و نيم از روبين کازان به زنيت 
دارد،  قرارداد  روسي  باشگاه  با  ديگر  فصل  اينکه سه  به  توجه  با  و  پيوست 
پترزبورگ  سن  زنيت  مديران  رضايت  بايد  او  جذب  براي  اتزيو  مسئوان 
براي جذب  اتزيو  باشگاه  تمايل  درباره  گفتگويي  در  کنند.آزمون  را جلب 
خودش گفت: با زنيت قرارداد دارم و از اين موضوع بي اطاع هستم.زنيت 
سن پتربورگ به دليل کسب عنوان قهرماني ليگ روسيه به عنوان يکي از 
تيم هاي سيد يک فصل 2019-20 ليگ قهرمانان اروپا به صورت مستقيم 

در مرحله گروهي اين مسابقات شرکت مي کند.

تنها راه غلبه بر روسیه سرويس های قدرتمند بود
کواکوویچ: باید فینالیست شویم

سرمربی تيم ملی واليبال ايران گفت: هدف ما برای ديدار مقابل 
را  کار  اين  بهترين صورت  به  و  بود  قدرتمند  های  روسيه سرويس 
نداشتيم،  روسيه  مقابل  پيروزی  برای  ديگری  شانس  داديم.  انجام 
ايگور کواکوويچ پس از ديدار تيمش مقابل روسيه در نشست خبری 
ايران  از مردم  اين مسابقه اظهار داشت:  حضور پيدا کرد و درمورد 
مخصوصاً مردم خوب اروميه، بازيکنان و کادر فنی تشکر می کنم که 
ميزبانی خوبی داشتند. اگر قرار باشد يک بار ديگر در اروميه بازی 
کنيم نيازمند حمايت چنين تماشاگرانی هستيم. برای ما مهم اين 
است که حتماً به فينال برويم و مشخص نيست تا انتها صدرنشين 
باشيم. وی درمورد نوسان در بازی تيم ايران مقابل تيم های مختلف، 
خاطرنشان کرد: ما در گذشته شروع بدی در تورنمنت ها داشتيم، 
اما اين بار تورنمنت را خوب شروع کرديم. کيفيت باای ملی پوشان 
تيم  مقابل  بازی  بجنگند.  امتياز  هر  برای  تا  موجب می شود  ايران 
هايی که خيلی تاش می کنند و می خواهند ما را شکست بدهند 
اما خيلی  افتاديم،  عقب  از حريف  دوم  در ست  است؛  کمی سخت 

خوب و بدون پذيرش شکست جنگيديم و برنده شديم.
سرمربی تيم ملی واليبال ايران گفت: هدف ما برای اين بازی 
زدن سرويس های قدرتمند بود و به بهترين صورت اين کار را انجام 
چون  نداشتيم،  روسيه  مقابل  پيروزی  برای  ديگری  شانس  داديم. 
دريافت کننده های خوبی دارند. اگر توپ راحت به دست پاسور آنها 
فياضی و معروف  ما خيلی سخت می شد. موسوی،  می رسيد کار 
در اين بازی سرويس های خوبی زدند. به صورت کلی تاش کرديم 
روی زدن سرويس تمرکز کنيم و اين موضوع بسيار به ما کمک کرد.

کواکوويچ در مورد بازی های هفته آينده و اينکه آيا قرار است 
بازهم از همين ترکيب استفاده شود يا شهرام محمودی به تيم اضافه 
خواهد شد، عنوان کرد: اين برای بار سوم است که اين سوال از من 
پرسيده می شود و فکر می کنم شما با من شوخی می کنيد، اما يک 
سوال جدی هم پرسيديد که سورپرايز شدم. درمورد شهرام محمودی 
توانست پرش  بود و نمی  پا مصدوم  ناحيه مچ  از  او  بگويم که  بايد 
در  و  هستيم  تماس  در  وی  با  است.  مداوا  حال  در  و  باشد  داشته 

فرصت های آينده از حضور وی استفاده می کنيم.
 بازيکنان من حس کردند که بايد توپ را 

به گونه ای بزنند که بترکد
ساملوو: ایران در شرایط خیلی خوبی بود

سرمربی تيم ملی واليبال روسيه گفت: بازيکنان من حس کردند 
که بايد توپ را به گونه ای بزنند که بترکد، اما وقتی به آرامش رسيديم 
سرويس های خوبی زديم. توماس ساملوو پس از ديدار تيمش مقابل 
ايران در نشست خبری حضور پيدا کرد و درمورد اين مسابقه اظهار 
ايران تبريک بگويم که امروز برنده شد و  داشت: می خواهم به تيم 
خيلی خوب بازی کرد.وی ادامه داد: ايران در شرايط خيلی خوبی بود 
و با اعتماد به نفس باا عملکرد مناسبی داشت. ايرانی ها با احساسات 
تماشاگران خود همراه هستند. فشار زيادی از طرف تماشاگران به ما 
وارد شد و بازيکنان من حس کردند که بايد توپ را به گونه ای بزنند 
زديم. خوبی  های  سرويس  رسيديم  آرامش  به  وقتی  اما  بترکد،  که 

سرمربی تيم ملی واليبال روسيه عنوان کرد: اين بازی، بازی لحظه ها 
بود. ما در دريافت عملکرد ايده آلی نداشتيم. به اين نتيجه احترام می 
گذاريم، چون ايران به خوبی در زمين حاضر شد و اين فرصت خوبی 
اين  از  کنيم  می  تاش  بگيريم.  ياد  را  نکاتی  بتوانيم  تا  بود  ما  برای 
فرصت به بهترين صورت استفاده کنيم.همچنين ايگور کوبزار، کاپيتان 
تيم ملی واليبال روسيه هم در اين نشست خبری گفت: تشکر می کنم 
از هوادارنی که در سالن بودند. جو سالن برايم جالب بود. به ايران هم 

بابت اين پيروزی تبريک می گويم.

غول کشی در ارومیه
باشگاه ذوب آهن در شرايطي وارد بازار نقل و 
انتقاات شده است که در اتفاقي عجيب مسئواني 
بازيکنان  با  مذاکره  حال  در  هم  مديرعامل  جز  به 
هستند! تيم فوتبال ذوب آهن تنها نماينده ايران در 
است  آسيا  قهرمانان  ليگ  نهايي  مرحله يک هشتم 
کشورمان  تيم هاي  ساير  به  نسبت  حيث  اين  از  و 
شرايط حساس تري دارد چرا که در مردادماه و در 
نماينده  با  آسيا  در  بايد  برتر،  ليگ  آغازين  روزهاي 
عربستان بازي کند.در چنين شرايط حساسي، ايجاد 
با  منطقي  و  اصولي  مذاکره  و  باشگاه  در  آرامش 
ابتدايي ترين  تيم،  سريع تر  هرچه  بستن  و  بازيکنان 
اما در ذوب آهن  اصول مديريتي محسوب مي شود 
که  حالي  در  نيست.  مراد  وفق  بر  چندان  اوضاع 
وظيفه  اجرايي  شخص  عنوان  به  باشگاه  مديرعامل 
مذاکره و امضاي قرارداد با نفرات مدنظر سرمربي را 
دارد اما در روزهاي گذشته بعضي از اعضاي هيأت 
مديره ذوب آهن هم در جلسات مذاکره با بازيکنان 
هم  بازيکنان  تعجب  باعث  اتفاق  دارند!اين  حضور 
قرارداد  تمديد  براي  را  آنها  از  بعضي  و  است  شده 
مردد کرده است. محمدباقر صادقي دروازه بان تيم 
ذوب آهن يکي از بازيکناني است که مي گويد با اين 
وضعيت احساس راحتي در مذاکره با باشگاه ندارد.

ارتباط  اين  در  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  صادقي 
با شخص  آهن  ذوب  در  قبل  سال هاي  کرد:  اظهار 
قرارداد مي بستيم  و  مذاکره مي کرديم  آذري  سعيد 

ايجاد شده  باشگاه  ولي امسال تغيير و تحواتي در 
است و گويا يکسري افراد ديگر تصميم گير هستند.

وي ادامه داد: نه اينکه اين افراد بخواهند براي تيم 
سنگ اندازي کنند ولي اگر بخواهيد همزمان با چند 
نفر مذاکره کنيد چندان جالب و قشنگ نيست. يکي 
بود در چند سال گذشته  باعث شده  از دايلي که 
کنم، شخص  امضا  سفيد  قرارداد  آهن  ذوب  تيم  با 
سعيد آذري بود ولي امسال شرايط فرق دارد.دروازه 
بان ذوب آهن تصريح کرد: ذوب آهن در سال هاي 
گذشته به اين شکل نبود. البته اعتراضي هم ندارم 
وقتي  مي شود.  مذاکره سخت  روند  مقدار  يک  ولي 
نتيجه  به  بهتر  و  نفر مذاکره مي کنيد زودتر  با يک 
را  خودش  خاص  ديدگاه  فردي  هر  چون  مي رسيد 
شرايط  اين  ديگري  باشگاه  در  نمي کنم  فکر  دارد. 
رخ  اتفاقات  اين  امسال  چرا  دانم  نمي  باشد.  حاکم 
و  هستم  تيم  بازيکن  من  افزود:  است.صادقي  داده 
نمي توانم به اين مسائل ورود کنم. فقط نظر شخصي 
آهن  ذوب  در  که  است  سال   15 گويم.  مي  را  ام 
هستم و امسال احساس راحتي در مذاکرات ندارم.

دروازه بان ذوب آهن در پايان درباره اينکه آيا با اين 
باشگاه به توافق رسيده است؟ گفت:  اين  با  شرايط 
هنوز به توافق مالي نرسيده ايم. اولويت اول تا سوم 
من ذوب آهن است ولي همانطور که گفتم امسال 
شرايط فرق مي کند بخصوص اينکه از تيم هاي ديگر 

دارم پيشنهاد  هم 

داود رفعتی، رئيس دپارتمان داوری فدراسيون 
برای   VAR آموزشی  دوره  که  کرد  اعام  فوتبال 

شد. خواهد  برگزار  مردادماه  اول  از  ايرانی،  داوران 
به نقل از سايت رسمی فدراسيون فوتبال، داود 
رفعتی درباره برگزاری نشست اعضای کميته داوران 
با حضور مهدی تاج، رئيس فدراسيون فوتبال که بعد 
نشست  گفت:   شد،  برگزار  )يکشنبه(  ديروز  ظهر  از 
کميته داوران با حضور مهدی تاج، ابراهيم شکوری، 
غياثی،  رضا  سهرابی،  عليرضا  اصفهانيان،  فريدون 
و  اسماعيل صفيری، محمدرضا فاح  بحرينی،  زاهد 
طاهره کشتيرانی امروز برگزار شد.وی ادامه داد: مقرر 
شد باشگاه ها برای فصل جديد ليگ برتر فرايند زير 
ساخت VAR را فراهم کنند. همچنين سازمان ليگ 
محل نصب دوربين ها را به ورزشگاه ها اعام کند. در 
هر ورزشگاه بايد 14 دوربين نصب شود.رفعتی افزود: 

باشگاه های ليگ برتری که ميزبان مسابقات هستند، 
را   VAR ساختی  زير  فرايند  رقابت ها  آغاز  تا  بايد 
سازمان  به  را  آن  و  آماده  خانگی  ورزشگاه های  در 
درباره  داوران  دپارتمان  کنند.رئيس  معرفی  ليگ 
بود  قرار  گفت:  چک  ويدئو  سيستم  آموزشی  دوره 
با  فيفا  برگزار کنيم که  تيرماه  اول  از  را  اين کاس 
اول  از  دوره  اين  و  کرد  مخالفت  آن  برگزاری  زمان 
مدرسی سوبخيدين  به  روز  به مدت چهار  مردادماه 
دوره ای  می کنيم. سپس  آغاز  فوتبال  ملی  مرکز  در 
خواهيم  برگزار  کشور  سراسر  اپراتورهای  برای  را 
که می دانيم 80  همانطور  کرد:  کرد.وی خاطرنشان 
کشور در دنيا متقاضی دوره VAR هستند و اجرای 
سيستم ويدئو چک با برگزاری اين دوره که زير نظر 
اين  در  باشگاه ها  اميدوارم  می شود.  آغاز  فيفاست، 

انجام دهند. را  زمينه همکاری های ازم 

باشگاه پرسپوليس در خصوص وضعيت قرارداد 
برانکو ايوانکوويچ اطاعيه ای را صادر کرد.

 سايت باشگاه پرسپوليس نوشت: باشگاه در پی 
همکاری  وضعيت  با  ارتباط  در  آمده  پيش  مسايل 
ايوانکوويچ  برانکو  اينکه  بر  تاکيد  با  تيم،  سرمربی 
و همه  داند  پرسپوليس می  فوتبال  تيم  را سرمربی 
اقدامات را طبق توافق به عمل آمده انجام داده است، 

را صادر کرد. اطاعيه ای 
باشگاه پرسپوليس  »به اطاع هواداران پر شور 
ايوانکوويچ  برانکو  آقای  موافقت  پی  در  می رساند؛ 
سرمربی محترم تيم فوتبال باشگاه، مبنی بر تسويه 
پيش  وصولی  و   9۷  –  98 فصل  قرارداد  حساب 

پرداخت فصل 99 – 98 حداکثر تا تاريخ 28 خرداد 
ماه 1398 اين باشگاه آمادگی خود را برای پرداخت 
خاتمه  فصل  مطالبات  زمينه  در  توافق  مورد  مبلغ 
قرارداد  اساس  )بر  آتی  پرداخت فصل  و پيش  يافته 
معتبر فی مابين( اعام و ارز مورد نياز نيز تهيه کرد.

از وکيل  نامه ای  اين وجود، )2۶ خرداد 98(  با 
کرده اند  اعام  که  نموديم  دريافت  ايشان  حقوقی 
قرارداد فصل 99 – 98 را به صورت دو جانبه فسخ 
نيست.  باشگاه  اين  قبول  مورد  پيشنهاد  نماييم.اين 
تمامی تمهيدات ازم اعم از آماده نمودن مبالغ مورد 
پرداخت  پيش   ،9۷  –  98 فصل  به  مربوط  توافق 
فصل 99 – 98 و بليت بازگشت به تهران، برای آغاز 

تمرينات پيش از فصل فراهم و همچنين مذاکره با 
بازيکنانی که مورد پيشنهاد ايشان برای پيوستن به 
اين  انجام شده است.با عنايت به تمام  اند  تيم بوده 
موارد و با توجه به تصميم باشگاه، برانکو ايوانکوويچ، 
تنها گزينه سرمربيگری تيم فوتبال پرسپوليس است 
و مخالفت باشگاه به ايشان در ارتباط با فسخ قرارداد 
از  بيشتر  باشگاه  که  است  توضيح  به  اعام شد.ازم 
۶0 درصد اصل قرارداد ايشان را قبًا پرداخت نموده 
است. مابقی اصل قرارداد، پاداش های تعهد شده در 
قرارداد و پيش پرداخت فصل بعد هم آماده پرداخت 

بوده و کتباً نيز به ايشان اعام گرديده است.
اساس، همانطور که در خال سال های  اين  بر 

از  حرفه ای  رفتار  و  وفاداری  تعهد،  شاهد  اخير، 
باعث  همواره  که  بوده ايم  ايوانکوويچ  برانکو  آقای 
حال  عين  در  و  بوده  هواداران  و  باشگاه  سربلندی 
از احترام متقابل و حس قدرشناسی اعضای باشگاه 
انتظار  بوده اند،  برخودار  خود،  به  نسبت  هواداران  و 
می رود پاسخ مناسبی از ايشان دريافت نماييم.باشگاه 
اطمينان می دهد که به صورت شفاف همه موارد را 
به صورت رسمی از کانال باشگاه در اختيار هواداران 
و عاقمندان قرار داده تا انشاءاه از فضای مبتنی بر 
حدس و گمان و شنيده ها پرهيز شده و در فضايی 
ساير  و  محترم  سرمربی  باشگاه،  منافع  آميز  تفاهم 

گردد.« حاصل  اعضا 

با او فسخ نمی کنیم!اطاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص قرارداد برانکو

مورد عجيب مذاکره با بازيکنان در ذوب آهن

روزنامه اسپانيايی آلتو آراگون مدعی شد باشگاه 
فصل  انتقال  از  شکايتش  بابت  دارد  انتظار  اوئسکا 
باشگاه  اين  به  فيفا  از سوی  قدوس،  گذشته سامان 
آراگون  آلتو  اسپانيايی  روزنامه  بگيرد.  تعلق  غرامت 
در  دارد  انتظار  اوئسکا  اسپانيايی  باشگاه  کرد  اعام 
شکايت  درباره  فيفا  حکم  آينده  هفته  اول  روزهای 
قدوس،  سامان  گذشته  فصل  انتقال  از  باشگاه  اين 
فرانسه،  آميان  باشگاه  بازيکن  و  ملی پوش کشورمان 
غرامت  اوئسکا  به  فيفا  اساس حکم  بر  و  اعام شود 
فيفا  می گويد  اسپانيايی  روزنامه  اين  بگيرد.  تعلق 
اوئسکا  به  پرداخت غرامت  به  زياد حکم  احتمال  به 
هم  را  قدوس  سامان  اين،  بر  عاوه  و  داد  خواهد 

کرد. خواهد  جريمه 
گذشته  تابستان  که  است  قرار  اين  از  ماجرا 
رسيد  توافق  به  سوئد  اوسترسوند  با  اوئسکا  باشگاه 
تا سامان قدوس که آن زمان بازيکن اوسترسوند بود 
اوسترسوند  اينکه هم  با  ولی  اوئسکا ملحق شود.  به 
بودند  کرده  امضا  را  اوئسکا  با  قرارداد  قدوس  هم  و 
در  و  کشيد  پس  پا  قرارداد  اين  از  سوئدی  باشگاه 
در  سر  آميان  فرانسوی  باشگاه  از  قدوس  نهايت 
از اين بود که اوئسکا عليه سامان قدوس  آورد. بعد 
بر  به فيفا شکايت کرد و حاا  اوسترسوند  باشگاه  و 

مديران  از  نقل  به  اسپانيايی  روزنامه  گزارش  اساس 
باشگاه اوئسکا، حکم فيفا درباره اين پرونده روزهای 
باشگاه  رئيس  شد.  خواهد  اعام  آينده  هفته  اول 
فيفا  حکم  دارد  انتظار  گفت  روزنامه  اين  به  اوئسکا 
به  اوسترسوند  سوی  از  غرامت  و  جريمه  پرداخت 
رئيس  باشد.  قدوس  سامان  محروميت  و  اوئسکا 
باشگاه اوئسکا در اين باره گفت: ما عليه اوسترسوند 
فيفا  که  غرامتی  ميزان  نمی دانم  کرده ايم.  شکايت 
هر  به  ولی  بود  خواهد  چقدر  کرد  خواهد  مشخص 
به  بسيار  فعلی  در شرايط  غرامت  اين  دريافت  حال 
کار ما خواهد آمد. در ضمن خود بازيکن هم جريمه 
خواهد شد و حتی ممکن است با محروميت و تعليق 
روبرو شود يا ممکن است فيفا حکم دهد که سامان 
قدوس هم به باشگاه ما غرامت پرداخت کند. رئيس 
يعنی  ماجرا  اين  طرف  سه  می گويد  اوئسکا  باشگاه 
قدوس،  سامان  و  آميان  باشگاه  اوسترسوند،  باشگاه 
چند ساعت پيش از شروع جلسه کميته حل اختاف 
فيفا با باشگاه اسپانيايی تماس گرفته و خواهان حل 
اوئسکا  رئيس  شده اند.  طرفين  بين  ماجرا  فصل  و 
اسپانيايی  باشگاه  سوی  از  درخواست  اين  می گويد 
سوی  از  رای  صدور  منتظر  اوئسکا  حاا  و  شده  رد 

است. فيفا 

به دلیل شکايت اوئسکا در ماجرای انتقال قدوس به آمیان
سامان قدوس محروم می شود؟

رفعتی: دوره آموزشی VAR اول مردادماه برگزار می شود
حضور ووریا غفورى در تمرین تیم امید

تمرين عصر ديروز تيم اميد با حضور بازيکن تيم ملی فوتبال بزرگساان انجام شد.به نقل از سايت رسمی 
فدراسيون فوتبال، بازيکنان تيم اميد طبق برنامه تمرين خود را از ساعت 18 در زمين شماره 1  مرکز  ملی 
فوتبال برگزار کردند.در دقايق پايانی اين تمرين ووريا غفوری بازيکن تيم ملی و باشگاه استقال با حضور در 
محل تمرينات تيم اميد ديدار و گفت و گوی صميمی با فرهاد مجيدی و برخی از بازيکنان تيم اميد داشت.

گفتنی است صبح دوشنبه تمرينات تعطيل خواهد بود و بازيکنان تيم اميد عصر فردا در يک نوبت از ساعت 18 
در مرکز ملی تمرين می کنند و نمايندگان رسانه می توانند در  ت 20 دقيقه ابتدايی اين تمرين حضور يابند.

جمشيد خطيبي مديرعامل جديد ماشين سازي
شود. مي  معرفي  مديرعامل  بعنوان  سازي،  ماشين  در  نصيرزاده  هوشنگ  مقام  قائم  خطيبي  جمشيد 

جمشيد خطيبي در سال هاي گذشته بعنوان قائم مقام هوشنگ نصيرزاده در باشگاه هاي گسترش و ماشين 
سازي فعاليت مي کرد و بعد از کناره گيري هوشنگ نصيرزاده از مديرعاملي تيم دوم تبريز، جمشيد خطيبي 
اين جمشيد خطيبي که سابقه سرپرستي  از  از سر خواهد گرفت. پيش  را  فعاليت خود  بعنوان مديرعامل 
تيم تراکتور را داشت بعنوان قائم مقامي تراکتور مطرح شده بود ولي با کناره گيري غيرمنتظره نصيرزاده از 

مديرعاملي ماشين سازي، جانشين وي خواهد شد.

ايران3 – روسيه صفر

تنها راه غلبه بر روسيه سرويس های قدرتمند بود

کواکوویچ: باید 
فینالیست شویم

 ساملوو:
ایران در شرایط 
خیلی خوبی بود

 بازيکنان من حس کردند که بايد توپ را 
به گونه ای بزنند که بترکد

 سید مهدى رحمتی 
رسمًا به پدیده پیوست

 نامه فسخ قرارداد برانکو
 به باشگاه پرسپولیس رسید

پرسپولیس بازهم بدون بازی قهرمان سوپرجام شد
سازمان لیگ: تیمی که همزمان قهرمان لیگ برتر و 

حذفی شود قهرمان سوپرجام است

جنگ 2 باشگاه قيمتها را باا برده است

آذری: نقل و انتقاات 
آشفته است

 سرخابی ها پرتماشاگرترين تيمهای 
غرب آسيا

علیپور: با اجازه 
پرسپولیسی ها 

می خواهم لژیونر شوم

برانکو: با چمدان پولم را از پرسپولیس 
می گیرم و به کرواسی می آورم!

  AFC درخواست غرامت باشگاه ذوب آهن را
 رد کرد!

 حسینی سرمربی مس کرمان شد
 غامپور مربی گلرهای استقال



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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تعیین تکلیف
لیست  و  پرسپولیس،  بازیکنان  فنی  کادر  تکلیف  امیدوارم 

شود. مشخص  زودتر  هرچه  برانکو 
جابری - تهران

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 13 شوال1440 - 17 ژوئن 2019-  شماره 7155

لهستان 3 - کانادا یک
 رالی پرهیجان به نفع اروپا

تیم لهستان موفق شد در آخرین بازی خود در هفته سوم لیگ 
ملتها 3بر صفر کانادا را شکست دهد. دیدار تیمهای لهستان و کانادا 
در سالن غدیر ارومیه آغاز شد. لهستانی های تیره پوش بازی را بهتر 
آغاز کردند و موفق شدند با ایجاد اختاف 3 امتیازی، کار را تا اواسط 
ست پیش برده و زودتر به امتیاز 16 برسند. در ادامه اختاف بیشتر 
هم شد و در نهایت شاگردان هینن 25-20 برنده ست اول شدند اما 
در ست دوم اوضاع متفاوت پیش رفت. دو تیم بازی نزدیکی را ارائه 
را  لهستان  نتیجه 25-27  با  تیم کانادا موفق شد  کردند و سرانجام 
شکست دهد تا برای کسب اولین امتیاز خود در ارومیه امیدوار شود. 
ست سوم با نمایش خوب لهستانی ها آغاز شد و ادامه یافت. شاگردان 
هینن توانستند این ست را با نتیجه 25-20 به نفع خود تمام کنند. 
در ست چهارم تیم کانادا موفق شد پا به پای تیم لهستان پیش بیاید. 
آن ها که در آستانه گرفتن امتیاز پیروزی بودند، امتیاز 27 و 2۸ را به 

تیم لهستان دادند تا تیم اروپایی برنده بازی شود.

جایگاه بانوان خیلی زود پر شد!
بانوان ارومیه ای خیلی زود توانستند جایگاه خود در ورزشگاه 
غدیر را پر کنند. در فاصله ۹0 دقیقه تا شروع آخرین بازی ایران 
بانوان در این سالن پر شد. این در حالی است  در ارومیه، جایگاه 
که هنوز جایگاه خالی در دیگر سکوها به چشم می خورد اما زنان 
و دختران پرشور والیبال دوست، خیلی زود در سکوی خود مستقر 
شده اند. باوجود این که تمام صندلی ها به تسخیر بانوان درآمده اما 
همچنان ورود آن ها به سالن ادامه دارد و احتماا اتفاقاتی که روز 
گذشته رخ داد، بار دیگر رقم خواهد خورد. بانوان ارومیه ای در طول 
بازی لهستان و کانادا به شدت تیم ملی را تشویق می کردند و در 

موج مکزیکی و تشویق ایسلندی نیز حضور فعالی داشتند.

تبریک نفربه نفر به سبک کاپیتان معروف
به  تک  لهستان  برابر  پیروزی  از  بعد  والیبال  ملی  تیم  کاپیتان 
تک به هم تیمی هایش تبریک گفت. سعید معروف که یک پای همه 
روز  بوده،  ها  ملت  لیگ  در  والیبال  ملی  تیم  امسال  های  موفقیت 
برابر لهستان سراغ تک تک هم تیمی هایش  از پیروزی  گذشته بعد 
رفت و به آنها تبریک گفت. پاسور تیم ملی که به خوبی نقش کاپیتان 
تمامی  به سراغ  بازی  از  بعد  بازی می کند،  در طول مسابقه هم  را 
بازیکنان جوان و باتجربه تیم ملی رفت و به آنها خسته نباشید گفت. 
سعید معروف در حالی که برخی از بازیکنان در حال سرد کردن بودند 
و برخی دیگر به شادی می پرداختند، آنها را در آغوش می گرفت و 
جماتی را می گفت تا خیلی زود ریکاوری کرده و برای بازی حساس 
با روسیه آماده شوند. آنطور که از تصاویر پیداست همدلی در تیم ملی 
بازیکنانی که در ترکیب حضور  والیبال حسابی موج می زند و حتی 

ندارند نیز مثل بازیکنان اصلی به فکر موفقیت هستند.

حدادی به دایموند لیگ مراکش دعوت نشد!
مراکش  لیگ  دایموند  مسابقات  به  آسیا  دیسک  پرتاب  قهرمان 
دعوت نشد. مرحله هفتم مسابقات دو و میدانی دایموند لیگ که قرار 
است در مراکش برگزار شود با غیبت قهرمان پرتاب دیسک آسیا همراه 
دیسک  پرتاب  لیست  استارت  در  حدادی  حضوراحسان  عدم  است. 
قهرمان  غیبت  به  راجع  بزرگی  ابهام  مراکش  لیگ  دایموند  مسابقات 
به عدم  به وجود آورده است. حدادی در واکنش  پرتاب دیسک آسیا 
دعوتش در این مرحله از مسابقات دایموند لیگ، دلیل این موضوع را 
وی  است.  دانسته  لیگ  دایموند  مسابقات  برگزاری  مسئولین  تصمیم 
عنوان کرده که امتیاز این دوره از مسابقات را با عدم حضورش از دست 
داده و برای حضور درمرحله نهایی مسابقات دایموند لیگ کار سختی 
خواهد داشت. احسان حدادی در مسابقات دایموند لیگ دوحه قطر در 
پرتاب دیسک با رکورد 66.7۸ متر به عنوان سومی رسید. حدادی در 
دیگر مرحله مسابقات دایموند لیگ با رکورد 65.34 در استکهلم سوئد 
به عنوان پنجمی دست یافت. این قهرمان ایرانی در مصاحبه ای دلیل 

عدم دعوتش از سوی مراکش را مسائل سیاسی دانسته است.

برتری تیم ملی هندبال ساحلی مقابل تایلند
ساحلی بازان هندبال ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای 
از  روز  دومین  در  رسیدند.  برتری  به  تایلند  مقابل  آسیا  قهرمانی 
رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ملی هندبال ایران در 
دومین دیدار خود برابر تایلند قرار گرفت و با حساب 2 بر یک به 
برتری رسید. این تیم نیز توانسته بود در نخستین دیدارش مقابل 
به  فردا  باید  ایران  تیم ملی هندبال ساحلی  برسد.  برتری  به  ژاپن 
ساحلی  هندبال  ملی  تیم  دیدارهای  نتایج  برود.  عربستان  مصاف 

ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به قرار زیر است:
* ژاپن صفر – ایران 2
* تایلند یک – ایران 2

و  آسیا  قهرمانی  ساحلی  هندبال  رقابتهای  از  دوره  هفتمین 
انتخابی جهان از 25 خرداد به میزبانی چین آغاز شد و تا اول تیرماه 
با عمان،  ایران در گروه دوم  تیم ملی هندبال ساحلی  ادامه دارد. 
تایلند، پاکستان، ژاپن و عربستان همگروه است. در گروه نخست نیز 
قطر، ویتنام، چین تایپه، افغانستان، اندونزی و فیلیپین قرار دارند.

علی میرزا آقابیگ در مورد پیش نیازها، ضرورتها، 
بایدها و نبایدهای بسکتبال تهران توضیحاتی را ارائه 
داد. کاندیدای مجمع انتخابی ریاست هیات بسکتبال 
تهران، برنامه راهبردی خود را با توجه به پیش نیازها، 
ضرورتها، بایدها و نبایدهای بسکتبال تهران ارائه کرد.

کاندید  گرفتید  تصمیم  که  افتاد  اتفاقی  چه   *
بشوید؟

- از آنجایی که هدف در جهت توسعه و اعتای 
بسکتبال تهران به عنوان قطب بزرگ بسکتبال ایران 
اسامی،  جمهوری  محترم  قوانین  اساس  بر  لذا  است 
به  المپیک،  ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ورزش  در  اسامی  اخاق  موازین  و  ها  ارزش  شعائر، 
متعهد بوده و تاش خود را برای ایجاد همدلی و وفاق 
در بین نیروهای بسکتبال و در راه تحقق بخشیدن به 
اهداف مورد نظر به کار خواهم بست.نظر به ضرورت 
توسعه ظرفیت های بسکتبال تهران، به عنوان سمبل 
و نماد تحرک و نشاط اجتماعی جامعه آماری بسکتبال 
مربیان  پیشکسوتان،  توان  و  دانش  است  ازم  کشور، 
کار  به  بسکتبال  ویژه  به  ورزش  خبره  کارشناسان  و 
با رعایت اصل »ِخَرد جمعی« و  گرفته شود. بنابراین 
اداره »شورایی« بسکتبال، از صائب نظران این عرصه 
ارکان مختلف تصمیم گیری استفاده خواهد شد. در 

* در این راستا اهدافتان چیست؟

شناخت،  برای  سیاستگذاری  و  ریزی  برنامه   -
کارآمد،  نیروهای  حفظ  با  همراه  حمایت  و  هدایت 
توسعه منابع مالی، رویکرد به باشگاهها و استعدادهای 
بسکتبال استان و کمک به باا بردن سطح توانمندی 
از طریق  تابعه  تهران و شهرهای  های بسکتبال شهر 
خارجی. های  اعزام  یا  داخلی  مسابقات  برگزاری 

.)... و  ها  تیم  )مربیان، 
نام  ما  برای  اساسی  وظایف  از  توانید  می  اگر   *

ببرید؟
تأسیس و گسترش باشگاهها و تیم های بسکتبال 
راه  آموزشی،  مراکز  و  ها  کانون  فعالیت  از  حمایت  و 
اندازی کمیته های مختلف به منظور تفویض اختیارات 
فوری  رفع  منظور  به  ها  گیری  تصمیم  در  سرعت  و 
برنامه ریزی واحد کمیته  موانع و مشکات همچنین 
ها با در نظر گرفتن انسجام و نظم درونی کلیت برنامه 
ها  سازمان  میان  هماهنگی  ایجاد  تهران،  هیات  های 
کارگیری  به  برای  غیرمرتبط  و  مرتبط  نهادهای  و 
نظیر  بسکتبال.  با  مرتبط  اما  دیگر  های  ظرفیت 
های  انجمن  مالی،  مؤسسات  و  مراکز  ها،  شهرداری 
بسکتبال  آموزشی  های  برنامه  قالب  در   ... و  ورزشی 
نظر  در  با  نفره  سه  بسکتبال  رویدادهای  برگزاری  و 
گرفتن جنبه های تفریحی این بازی برای ایجاد انگیزه 
در بین نهادهای مختلف، انعقاد قراردادهای مختلف با 

باشگاهها و مراکز خصوصی در راستای تبیین اهداف 
های  برنامه  به  رویکرد  با  تهران  بسکتبال  ای  توسعه 
با  دولتی  های  کمک  رساندن  حداقل  به  همگانی، 
درآمدهای  محل  از  مالی  ازم  منابع  و  بودجه  تأمین 
کمیته  تشکیل  مالی،  حامیان  و  مارکتینگ  تبلیغاتی، 
حقوقی داوران، بازیکنان، مربیان و باشگاهداران، طرح 
تمیز و قالب دهی باشگاهها و تیم های شرکت کننده 
اطاعاتی  بانک  ایجاد  تهران،  استان  های  بازی  در 
 ،)... و  هواداران  داوران،  بازیکنان،  )باشگاهها،  روز  به 
حضور  با  المللی  بین  رسمی  تورنمنتهای  برگزاری 
تیمهای داخلی و خارجی همراه با اعزام تیم های برتر 
از کشور، تمرکززدایی  تورنمنت های خارج  به  استان 
با هدف توسعه زیرساختی و استفاده از مجموعه های 
جدید برای برگزاری بازی های متعدد تهران، همسان 
همکاری  با  داوران  و  مربیان  آموزشی  سیستم  سازی 
کمیته آموزش فدراسیون بسکتبال، تشکیل کمپهای 
اختصاصی بسکتبال برای فعالیتهای در طول سال تیم 
هماهنگی  و  همکاری  استفاده،  تهران،  منتخب  های 
تبادل  برای  دانشگاهها  و  عالی  مؤسسات  و  مراکز  با 
با  همراه  فرهنگی.  و  علمی  آموزشی،  های  زمینه  در 
دانش افزایی مربیان، توجه به توسعه همگانی همراه با 
رویکرد قهرمانی به بسکتبال سه نفره. ایجاد خاقیت و 
ابتکار بر اساس این بازی و تفکیک بازیهای تک به تک، 

مسابقات مهارتها و ... برای رشد تکنیک های انفرادی 
به  بودجه جداگانه  تخصیص  تهرانی،  بسکتبالیستهای 
با هدف  عملکرد  و  برنامه  اساس  بر  تابعه  های  هیات 
بسکتبال  به  بخشی  کیفیت  و  مسابقات   جداسازی 
در شهرهای تابعه، تشکیل هیات رئیسه فراجناحی با 
هدف استفاده از ظرفیتهای مادی، معنوی و فنی افراد 
اقتصادی  و  فنی  متعدد  های  برنامه  پشتیبانی  برای 
بسکتبال تهران، برپایی جشنواره های میکرو و مینی 
بسکتبال برای سنین 5 تا 7 ساله و ۸ تا 12 ساله به 
منظور عاقه مند کردن بچه ها و رشد جامعه آماری 
بسکتبال تهران، معرفی برترینهای بسکتبال شهرتهران 
و هیات های تابعه در پایان هر سال به منظور ایجاد 
شعار  به  متعهد  هیاتها،  و  تیمها  بین  رقابت  و  انگیزه 
BALL IN SCHOOL فدراسیون جهانی بسکتبال با 
و  آموزش  با  متقابل  آموزشی  فعالیت های  ساماندهی 
شهرهای  و  تهران  مختلف  مناطق  مدارس  و  پرورش 
تابعه، تأسیس خانه مشاهیر یا موزه بسکتبال تهران به 
منظور تکریم، حفظ و پاسداشت مقام پیشکسوتان و 
جمع آوری دستاوردهای تاریخی و فرهنگی بسکتبال 
تهران در این مجموعه و اجرای طرح »بسکتبال برای 
)ایونت(  رویدادهای مختلف  برگزاری  اهداف  با  همه« 
به  امکان عمومی و دسترسی همگانی  در پارک ها و 

بسکتبال. بازی 

ستاره پلیکانز همبازی پادشاه در لس آنجلس لیکرز شد
2 باشگاه پلیکانز و لیکرز برای انتقال آنتونی دیویس به توافق رسیدند. آنتونی دیویس ستاره 26 ساله تیم بسکتبال نیواورلینز پلیکانز با موافقت مسئوان و باشگاه لس آنجلس لیکرز و پلیکانز به لیکرز پیوست و همبازی 
لبرون جیمز پادشاه شد. پلیکانز در قبال جذب انزوبال، برندن اینگرام و جاش هارت و 3 انتخاب راند اول یارکشی فصل بعد NBA با حضور دیویس در لیکرز موافقت کرده است. لبرون جیمز هم در صفحه شخصی خود از 

حضور دیویس در لیکرز استقبال کرده است.

تیم ملی ایران موفق شد در دیداری جذاب 
والیبال  تب  دهد.  3-0 شکست  را  روسیه 
درخشش  و  است  داغ  حسابی  روزها  این 
شاگردان کواکوویچ هم به این فضا دامن 
زده است. تیم ملی ایران که تاکنون فقط 
یک باخت مقابل برزیل را در کارنامه دارد، 
مقابل  سوم  هفته  در  خود  قبلی  بازی   2
سر  پشت  پیروزی  با  را  لهستان  و  کانادا 
تماشاگران  حمایت  با  که  اتفاقی  گذاشت؛ 
بلندقامتان  خورد.  رقم  ای  ارومیه  پرشور 
بازی  حساس ترین  در  امروز  عصر  ایرانی 
می  روسیه  مصاف  به  سوم  هفته  در  خود 
لقب  که جنگ صدرنشینی  دیداری  روند؛ 
گرفته است. 2 تیم قبل از بازی امروز در 
حضور  ملت ها  لیگ  دوم  و  اول  رده های 
داشتند و به همین جهت رویارویی آنها از 
باایی در سالن غدیر برخوردار  حساسیت 
بود.  تزارها این بار با هدایت ساملوو پای 
به لیگ ملت ها گذاشتند و با وجود غیبت 
موزرسکی  مثل  خود  ستاره های  از  برخی 
اصلی  مدعیان  جزو  بازهم  میخایلووف  و 
در  ایران  می روند.   شمار  به  رقابت ها  این 
تاریخچه بازی های رودررو با روسیه کمتر 
 14 در  دهد.  را شکست  تیم  این  توانسته 
قبل  روسیه  و  ایران  والیبال  رویارویی  بار 
از بازی امروز، ملی پوشان ایرانی فقط 3 بار 
توانستند بر حریف خود غلبه کنند. آخرین 
جریان  در  گذشته  سال  هم  تیم   2 تقابل 
لیگ ملت های 201۸ با حساب 3 بر یک 
بار  امروز  پایان رسید.   به  روسیه  به سود 
دیگر سالن 6 هزار نفری غدیر ارومیه مملو 
کواکوویچ  شاگردان  تا  شد  تماشاگر  از 
بتوانند با تمام قوا برای حفط صدرنشینی 

بگذرند. روسیه  از سد  خود 
ست اول: ایران 25 - روسیه 20

تشویق  میان  در  کواکوویچ  شاگردان   *
آن  شدند.  زمین  وارد  هواداران  شدید 
مصاف  به  سفید  پیراهن  با  امروز  ها 

رفت. خواهند  روسیه  سرخپوشان 
ملی  تیم  هایی  ثانیه  برای  هواداران   *
نوازی  تا میهمان  را تشویق کردند  روسیه 

دهند. نشان  را  خود 
روسیه  مصاف  به  ترکیب  این  با  ایران   *
می رود: معروف، حضرت پور، عبادی پور، 

غفور. و  فیاضی  موسوی، 

* تیم ایران موفق شد امتیاز نخست بازی 
را کسب کند.

* سفیدپوشان ایران خیلی زود خود را سه 
امتیاز پیش انداختند؛ 2-5.

* ایران موفق شد زودتر به امتیاز ۸ برسد. 
شاگردان کواکوویچ اختاف 2 امتیازی را 

حفظ کرده اند.
دست  از  را  خود  سروس  کوبزار  ایگور   *
بعدی  امتیاز  برسد.   3 به  اختاف  تا  داد 
را فیاضی با اسپک کنترل شده ماهرانه به 

آورد. دست 
امتیاز  دیدنی  سرویس  با  فیاضی   *
چهاردهم را گرفت. او سرویس بعدی را از 

داد. دست 
* تیم ایران موفق شد به امتیاز 16 برسد. 
پس از آن هواداران به شدت ایران را مورد 

تشویق قرار دادند.
* پاس دوبله وسط سعید معروف اختاف 
العاده  فوق  شروع  رساند؛  امتیاز   5 به  را 

اول. در ست  یوزها 
ایران،  توسط  امتیاز   21 کسب  از  پس   *
درخواست  خشمگینانه  روسیه  سرمربی 
اول  ست  در  شاگردانش  کرد.  اوت  تایم 

اند. نکرده  عبور   15 امتیاز  از  هنوز 
*پس از تایم اوت دوم روس ها، بازیکنان 
دادند  دست  از  را  متوالی  امتیاز   3 ایران 
نیز درخواست وقت  این که کواکوویچ  تا 
استراحت کرد. حاا ایران 23 روسیه 1۹.

* روس ها امتیاز 24 را با بی دقتی آبشار 
زن خود به ایران دادند اما توماس تصمیم 
کند.  چک  ویدیو  درخواست  تا  گرفت 

ماند. نافرجام  که  درخواستی 
* ایران امتیاز 25 را با ضربه سرویس زن 

روسیه به تور به دست آورد.
ست دوم: ایران 26 روسیه 24

 * در ست دوم تیم روسیه با ایران پایاپای 
پیش می رود و نمی خواهد با شکست در 

این دست، کارش را سخت تر کند.
* در ست دوم تیم روسیه با ایران پایاپای 
پیش می رود و نمی خواهد با شکست در 

این دست، کارش را سخت تر کند.
* ویکتور پواتائف روسیه با آبشاری دیدنی 
روسیه را به امتیاز 7 رساند. آن ها سپس به 

امتیاز ۸ نیز رسیدند.
* پس از دریافت و ضربه ضعیف فیاضی، 
بازیکن  آبشار  موسوی  همراه  به  شفیعی 

کردند. دفاع  خوبی  به  را  روسیه 
امتیاز  کسب  در  دیگر  بار  یک  فیاضی   *
ناموفق عمل کرد تا کواکوویچ درخواست 

کند. اوت  تایم 
* روسیه با جای خالی پاسورش به امتیاز 

13 رسید تا اختاف به 5 برسد.
* روسیه پس از رالی دیدنی به امتیاز 16 

و تایم استراحت فنی رسید.
تشویق  میان  در  معروف  سعید   *
وحشتناک هواداران سرویس دقیقی را زد 
با نظر داور امتیاز آن به روسیه رسید  که 
اما کواکوویچ درخواست ویدیو چک کرد 
ایران  حساب  در  درستی  به  آن  امتیاز  تا 

شود. نوشته 
شدند  موفق  کواکوویچ  شاگردان   *
اختاف امتیاز را تاحدی جبران کنند. حاا 

است.  1۹-17 نتیجه 
سرویس  با  فامت  بلند  فیلیپوف  ایگور   *
موسوی  کرد.  دچار مشکل  را  ایران  خوب 
نتوانست پاس بد معروف را تبدیل به  نیز 
امتیاز کند تا نتیجه 23-20 شود. معروف 
خالی  جای  یک  با  آن  از  پس  بافاصله 

کرد. جبران  دیدنی 

غیرمنتظره  و  تماشایی  ضربه  با  ایران   *
 23 امتیاز  به  شد  موفق  معروف  سعید 
جانانه  دفاعی  با  شفیعی  سپس  رسید. 

کرد. ثبت  ایران  نام  به  را   24 امتیاز 
روسیه  تیم  شفیعی،  دفاع  از  پس   *
امتیاز  داور  و  کرد  چک  ویدیو  درخواست 
را به آن ها داد اما پس از درخواست سعید 
معروف و بازبینی دوباره ایران به امتیاز 24 

یابد. دست 
فوق  با سرویس  ایران  برای  آخر  امتیاز   *

آمد. دست  به  معروف  العاده 
ست سوم: ایران 25 روسیه 23

* دفاع فوق العاده میاد عبادی پور سبب 
شد تا ایران اختافش را با روسیه به عدد 

2 برساند.
* امتیاز بعدی را پوریا فیاضی با سرویسی 

دیدنی به دست آورد؛ 2-5.
* پس از آن نوبت به دفاع محمد موسوی 
این  را دفاع کند.  آبشار روس ها  تا  رسید 

دومین دفاع موسوی در بازی بود.
* دریافت فوق العاده سعید معروف و پاس 
دیدنی حضرت پور با ضربه غفور همراه شد 
 3 اختاف  و  برسد   10 امتیاز  به  ایران  تا 

امتیازی را حفظ کند.
سبب  ایران  توسط   14 امتیاز  کسب   *
تایم  درخواست  روسیه  سرمربی  تا  شد 
استراحت کند. فشار هواداران برای کسب 

است. شده  بیشتر  سوم  ست 
وقت  از  پس  شدند  موفق  ها  روس   *
کسب  متوالی  امتیاز  چند  فنی  استراحت 
ایران  قدمی  یک  به  ها  آن  حاا  کنند، 

اند. رسیده 
* شفیعی با سرویسی دقیق توانست ایران 
را به امتیاز 20 برسند. او سرویس بعدی را 

از دست داد.
شدت  به  ورزشگاه  در  حاضر  هواداران   *
اکثر  در دست  کنند.  می  تشویق  را  ایران 

دارد. قرار  ایران  پرچم  هواداران 
* تیم ایران موفق شد روسیه را در ارومیه 
امتیاز  که  این  جالب  نکته  دهد.  شکست 
به دست  ها  اشتباه روس  با سرویس  آخر 

آمد.
* بازیکنان تیم ملی پس از بازی به سمت 
تشویق  ها  آن  توسط  و  رفتند  هواداران 

شدند.

قهرمان وزنه برداری المپیک رسماً وارد جرگه مربیان شد. بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری المپیک 2012 لندن به عنوان 
سرمربی تیم وزنه برداری بیمه رازی منصوب شد. این نخستین تجربه سلیمی در عرصه مربیگری است که از ابتدای فصل آینده 
رقابت های لیگ برتر وزنه برداری رقم خواهد خورد. سلیمی 30 ساله یک طای المپیک، دو طا و یک نقره و یک برنز در 
مسابقات قهرمانی جهان، سه طای بازی های آسیایی و سه عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه افتخاراتش دارد. سلیمی پس از 

بازیهای آسیایی 201۸ اندونزی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

بهداد سلیمی 
سرمربی تیم 
وزنه برداری 
بیمه رازی شد

معرفی جودوکاران اعزامی به 
رقابتهای قهرمانی آسیا

ترکیب نهایی تیم ملی جوانان اعزامی به رقابتهای قهرمانی 
دوره  هجدهمین  شد.  اعام  جودو  فدراسیون  سوی  از  آسیا 
رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی چین تایپه طی 
روزهای 7 و ۸ مرداد ماه برگزار می شود و تیم ملی جوانان ایران 
با سرمربیگری محمدرضا حاج یوسف زاده، محمد مهدی ذاکری 
رقابتها شرکت می کند. طبق  از  این دوره  و مختار خورنگ در 
کیلوگرم،   -60 وزن  در  فر  ریاحی  مصطفی  فنی  کادر  تصمیم 
در  کیلوگرم، وحید جدی  در وزن 66-  بریمانلو  علی محمدی 
وزن 73- کیلوگرم، امین کامیابی در وزن ۸1- کیلوگرم، قاسم 
در وزن 100-  پرهیزگار  علی  کیلوگرم،  در وزن ۹0-  باغچقی 
کیلوگرم و فرزین شاهباز در وزن 100+ کیلوگرم در این دوره از 
مسابقات حضور خواهند داشت. از این تیم پیرهیزگار و باغچقی 

مدال برنز دوره قبل را در کارنامه دارند.

سرپرست نایب رئیسی فدراسیون 
کاراته معرفی شد

کاراته  فدراسیون  رئیس  طباطبایی،  سیدحسن  حکم  با 
حکمی  طی  شد.  معرفی  فدراسیون  این  رئیس  نایب  سرپرست 
محسن  کاراته،  فدراسیون  رئیس  طباطبایی،  سیدحسن  سوی  از 
منصوب  فدراسیون  این  رئیسی  نایب  عنوان سرپرست  به  خمارلو 
شد. خمارلو پیش از این در روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
فعالیت می کرد. خمارلو پیش از این در شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی نیز مدیریت روابط عمومی و اداری را بر عهده داشت.

۳ مدال ساواته ایران در مسابقات 
جهانی تونس

مبارزان ساواته ایران در مسابقات جهانی تونس صاحب سه 
مدال شدند. در پایان مسابقات جهانی ساواته 201۹ به میزبانی 
حسینی  مهدی  سید  تک مدال  با  ایران  مردان  تیم ملی  تونس، 
به کار خود پایان داد و تیم ملی ساواته بانوان موفق به کسب 
 26 تا   23 روزهای  طی  رقابتها  این  شد.  برنز  و  نشان نقره  دو 
از  از بیش  با حضور ساواته کارانی  خردادماه در شهر حمامات 
برگزار شد  کنترلی(  )غیر  کامبت  استایل  در  جهان  کشور   40
دو  کسب  با  حسینی  مهدی  سید  کیلوگرم،   +۸5 وزن  در  که 
برابر  شکست  و  تونس  و  روسیه  از  حریفانی  مقابل  قاطع  برد 
رومن فااندری ساواته کار با سابقه فرانسوی و قهرمان مسابقات 
با  حسینی  یافت.  دست  برنز  نشان  به  کرواسی   2017 جهانی 
کسب این مدال، عنوان سومی خود در مسابقات جهانی 2017 
و 75- کسری  اوزان 65-، 70-  در  اما  کرد.  تکرار  را  کرواسی 
احسانی، محمد امین غضنفری نیا و محمود صابری به توفیقی 
دست نیافتند، ضمن اینکه مسعود عسکری کاپیتان تیم ملی نیز 
در مسابقه نخست مقابل بلژیک به دلیل شکستگی بینی از ادامه 
بانوان، مهناز امینی در  این رقابتها بازماند. همچنین در بخش 
وزن 75- کیلوگرم با واگذاری نتیجه دیدار فینال به ساواته کار 
میزبان، به نشان نقره دست یافت تا برای نخستین بار در تاریخ 
ساواته ایران، نشان نقره در استایل کامبت )غیر کنترلی( برای 
الهام عبدی در  ایران کسب شود. در این رقابتها  بانوان  ساواته 
وزن 75+ کیلو، علیرغم مصدومیت شدید در مسابقه با حریف 
فرانسوی اما در نهایت به مقام سومی و مدال برنز دست یافت، 
ضمن اینکه ساحل خراسان زاد در 52- کیلوگرم نیز با قبول دو 

شکست مقابل تونس و چین تایپه از این رقابت ها حذف شد.

تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام 
بانوان برگزار شد

رده سنی  در سه  بانوان  آرام  آبهای  ملی  تیم  انتخابی  تست 
شد.  برگزار  آزادی  دریاچه  در  جوانان  و  سال  زیر23  بزرگساان، 
در  موفق  حضور  برای  بانوان  آرام  آبهای  ملی  تیم  انتخابی  تست 
 2020 توکیو  المپیک  سهمیه  کسب  و  جهان  قهرمانی  مسابقات 
شد.  برگزار  آزادی  ورزشگاه  دریاچه  در  ماه  اردیبهشت   26 امروز 
این رقابتها در رده سنی بزرگساان، زیر23 سال و جوانان و در دو 
بخش کایاک و کانو و در دو ماده 500 متر و 200 متر انجام شد. 
در کایاک 500 متر بزرگساان هدیه کاظمی از هرمزگان اول، آرزو 
حکیمی از همدان دوم و الناز شفعیان از گیان سوم شد. در کایاک 
500 متر زیر23 سال ساجده تبریزی و منا ابراهیمی از تهران اول 
و دوم شدند و سما یاسمی از کرمانشاه در جایگاه سوم قرار گرفت. 
در کانو 500 متر زیر23 سال پریسا محمدزاده از گیان اول، مریم 
شورگشتی از تهران دوم و مهسا کهنسال از خوزستان سوم شد. 
در کانو 500 متر جوانان هدیه خیرآبادی و زهرا مطهر از تهران 
اول و دوم شدند و گلشن رهیده از کرمانشاه سوم شد. در کایاک 
از  قویدل  راسپینا  اول،  از گیان  تانیا کارگرپور  500 متر جوانان 
کایاک 200 متر  از گیان سوم شد. در  ترنج  ترانه  و  تهران دوم 
و  از هرمزگان  از همدان، هدیه کاظمی  آرزو حکیمی  بزرگساان 
الناز شفعیان از گیان به تریب اول تا سوم شدند. در کایاک 200 
متر زیر23 سال ساجده تبریزی و منا ابراهیمی از تهران اول و دوم 
شدند و سما یاسمی از کرمانشاه سوم شد. در کانو 200 متر زیر23 
سال آتنا رئوفی از گیان اول، مهسا کهنسال از خوزستان دوم و 
هدیه  جوانان  متر   200 کانو  در  شد.  سوم  گیان  از  زیبا سماک 
خیرآبادی و زهرا مطهر از تهران اول و دوم شدند و گلشن رهیده 
از کرمانشاه سوم شد. در کایاک 200 متر جوانان پدیده پهلوانزاده 
از تهران، تانیا کارگرپور از گیان و سارا حسینی از تهران به ترتیب 
انتخابی  این ترتیب تست  به  تا سوم قرار گرفتند.  در جایگاه اول 
تیم ملی آبهای آرام بانوان برگزار شد و پس از تشکیل کمیته فنی 

نفرات برتر به مرحله بعدی اردوها دعوت خواهند شد.

 ترکیب تیم تکواندو دانشجویان
 پسر ایران مشخص شد

در  شرکت  برای  پسر  دانشجویان  تکواندو  ملی  تیم  ترکیب 
سی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان در کشور ایتالیا مشخص 
ایران در سی امین یونیورسیاد  شد. تیم ملی تکواندو دانشجویان 
از سوی  منظور  همین  به  کرد.  خواهد  دانشجویان جهان شرکت 
کمیته فنی و مربیان، ترکیب نهایی تکواندوکاران پسر اعزامی به 
)وزن  پور  هادی  آرمین  شدند.  معرفی  زیر  شرح  به  رقابت ها  این 
5۸- کیلو گرم(، سروش احمدی )وزن 63- کیلو گرم(، میر هاشم 
حسینی )وزن 6۸- کیلو گرم(، امیرمحمد بخشی )وزن 74- کیلو 
ناظمی  عرفان  و  گرم(  کیلو   -۸0 )وزن  برخورداری  مهران  گرم(، 
)وزن ۸7- کیلو گرم( همچنین فریبرز عسگری به عنوان سرمربی، 
عنوان  به  رحیمی  اصغر  و  مربی  عنوان  به  بسحاق  محمد  علی 
خواهند  برعهده  دیدارها  این  در  پوشان  ملی  هدایت  سرپرست 
فدراسیون  سالن  در  را  خود  تمرینات  پسر  تکواندوکاران  داشت. 
تکواندو تا قبل از اعزام پیگیری می کنند. این رقابتها G2 است و 
به نفر اول 20 امتیاز، نفر دوم 12 امتیاز و نفرات سوم 7.2 امتیاز 
در راستای افزایش امتیازات رنکینگ المپیکی شان تعلق می گیرد. 
جهان  دانشجویان  تابستانی  یونیورسیاد  بازیهای  دوره  امین  سی 
201۹ از 12 لغایت 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود.

غول کشی در ارومیهایران 3- روسیه صفر

توضیحات آقابیگ درباره پیشبرد اهداف بسکتبال

به  ایران  اسامی  جمهوری  ارتش  منتخب  کوهنوردان 
میزبانی مرکز آموزش تخصص های درجه داری نیروی دریایی، 
با حضور در ارتفاعات استان گیان، قله شاهین نشین دیلمان 
امیر  با حضور  این همایش کوهپیمایی که  را فتح کردند. در 
هماهنگ  معاون  و  ستاد  رئیس  سیاری،  اه  حبیب  دریادار 
از  منتخب  کوهنورد   50 از  بیش  شد،  برگزار  ارتش  کننده 
یکان های ارتش و نیروهای تابعه با هدف ارتقای توان جسمی 

و روحی و افزایش آمادگی های رزمی و دفاعی شرکت کردند. 
منطقه  به  اعزامی  ورزشکاران  جمع  در  سیاری  دریادار  امیر 
تحقق  گفت:  کوهنوردی  ورزش  اهمیت  خصوص  در  دیلمان 
جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  ارتش  به  محوله  ماموریت های 
شاداب  روحی  و  سالم  جسمی  از  برخورداری  مستلزم  کشور 
عنوان  به  متنوع  و  ارتفاعات مختلف  در  است که کوهنوردی 
یک رشته کاربردی در سطح نیروهای مسلح این امکان را برای 

ارتقای توان جسمی و روحی کارکنان فراهم می کند. در این 
فوادی،  جمشید  دوم  سرتیپ  امیر  که  کوهپیمایی  همایش 
و  فرماندهان  از  تعدادی  و  ارتش  بدنی  تربیت  رئیس سازمان 
داشتند،  نیز حضور  عملیاتی  و  آموزشی  های  یکان  مسئوان 
ورزشکاران اعزامی پس از یک راهپیمایی برد بلند، با صعود به 
قله شاهین نشین منطقه دیلمان، آمادگی روحی و رزمی خود 

اعام کردند. انجام هرگونه ماموریت دفاعی  برای  را 

اعزام  از  معلوان  انجمن دوچرخه سواری  رییس 
 2020 پارالمپیک  بازیهای  به  معلول  دوچرخه سواران 
توکیو خبر داد و گفت: برای شرکت در مسابقات کسب 
فدراسیون جهانی  پاسخ  منتظر  توکیو  سهمیه 2020 
برای  ببینیم  تا  فدراسیون دوچرخه سواری هستیم  به 
مسابقاتی  چه  در  سهمیه  کسب  مسابقات  در  شرکت 
با  افزود:  عصفوری  فرهاد  کنیم.  شرکت  توانیم  می 
تنها  پارالمپیک  ملی  کمیته  سیاست  اینکه  به  توجه 
پارالمپیک  بازی های  به  مدال آور  رشته های  اعزام 
دوچرخه سواری  رشته  متأسفانه  بود،  توکیو   2020
در  شرکت  امکان  و  بود  قاعده  این  از  خارج  معلوان 
نشستی  طی  اما  نداشت.  را  سهمیه  کسب  مسابقات 
ملی  کمیته  رئیس  خسروی وفا  محمود  با  اخیراً  که 
فدراسیون  که  این شد  بر  تصمیم  داشتیم  پارالمپیک 

دوچرخه سواری با فدراسیون جهانی مکاتباتی را برای 
کسب  مسابقات  در  معلول  دوچرخه سواران  حضور 
سهمیه داشته باشد تا ببینند در چه مسابقاتی امکان 
سهمیه  کسب  برای  معلول  دوچرخه سواران  شرکت 
کمیته  به  سواری  دوچرخه  فدراسیون  تا  دارد  وجود 
در  نیز  وفا  البته خسروی  کند.  اعام  پارالمپیک  ملی 
همان جلسه تاکید کرد که از دوچرخه سواران معلول 
پارالمپیک  سهمیه  کسب  مسابقات  در  شرکت  برای 
چه  در  اینکه  البته  داد  خواهد  انجام  را  ازم  حمایت 
کمیته  صاحدید  به  بستگی  کنیم  شرکت  تورنمنتی 
ملی پارالمپیک دارد. وی در پاسخ به این پرسش که 
اردوی  در  حاضر  حال  در  معلول  دوچرخه سواران  آیا 
هنوز  چون  گفت:  خیر؟  یا  می برند  سر  به  آمادگی 
در  شرکت  برای  معلول  دوچرخه سواران  وضعیت 

چه  در  که  نیست  مشخص  سهمیه  کسب  مسابقات 
تورنمنتی امکان شرکت دارند فعًا اردویی برپا نیست 
سریع تر  تا  هستیم  جهانی  فدراسیون  پاسخ  منتظر  و 
دعوت  آمادگی  اردوی  به  را  معلول  دوچرخه سواران 
کنیم. رئیس انجمن دوچرخه سواری معلوان همچنین 
و  تجهیزات  نظر  از  چقدر  که  پرسش  این  پیرامون 
امکانات در مضیقه هستید، تصریح کرد: اکثر تجهیزات 
غیراستاندارد  و  قدیمی  دوچرخه سواران  امکانات  و 
معلول  دوچرخه سواران  که  زمانی  از  البته  هستند. 
قرار گرفتند  تحت پوشش فدراسیون دوچرخه سواری 
اعزام  و  تجهیزات  نظر  از  را  ازم  حمایت های  قمری 
البته تا جایی  داشته و هیچ تفاوتی قائل نبوده است. 
از  دوچرخه سواری  فدراسیون  رئیس  دارم  اطاع  که 
طریق وزارت ورزش برای خرید تجهیزات جدید و به 

روز اقداماتی انجام داده است که امیدوارم نتیجه بخش 
باشد. بویژه در بخش نابینایان که تجهیزات آنها بسیار 
در  عصفوری  است.   2004 سال  به  مربوط  و  قدیمی 
پیست  بخش  در  امکانات  کمبود  به  اشاره  با  پایان 
افزود: یکی از مشکات دوچرخه سواران معلول برای 
پیست های  نبود  پیست  رشته  در  خود  آماده سازی 
چوبی و استاندارد در کشور است و مجبورند تمرینات 
خود را در پیست های سیمانی انجام دهند و این سبب 
از  ما  ورزشکاران  هرچند  می شود.  آنها  عملکرد  افت 
جمله مهدی محمدی با وجود این کمبودها در پیست 
عملکرد موفق تری نسبت به جاده دارند و ما مجبوریم 
با همین شرایط دوچرخه سواران خود را برای شرکت 
توکیو   2020 پارالمپیک  سهمیه  کسب  مسابقات  در 

کنیم. آماده 

اعزام دوچرخه سواران معلول به پارالمپیک 2020 توکیو

قهرمانی رئیس هیأت وزنه برداری کرمانشاه شد
علیرضا قهرمانی برای 4 سال به عنوان رئیس جدید هیأت وزنه برداری کرمانشاه انتخاب شد. مجمع انتخاباتی ریاست هیأت وزنه برداری استان کرمانشاه با حضور خسروی سرپرست فدراسیون برگزار و علیرضا قهرمانی 

با کسب ۸ رای به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

صعود کوهنوردان 
 منتخب ارتش
 به ارتفاعات 
دیلمان گیان



3 دوشنبه 27 خرداد 1398 - 13 شوال1440 - 17 ژوئن 2019-  شماره 7155فوتبال ایران

AFC درخواست غرامت باشگاه ذوب آهن را رد کرد
کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست غرامت باشگاه ذوب آهن را به دلیل سفر به عراق و لغو بازی با النصر عربستان رد کرد.دیدار برگشت تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و النصر 
عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ابتدا قرار بود در عراق برگزار شود که با دستور کنفدراسیون فوتبال آسیا و به دایل امنیتی، این مسابقه لغو و به قطر منتقل شد.این 
اتفاق در شرایط رخ داد که ذوب آهن برای برگزاری بازی به عراق سفر کرده بود و هزینه های زیادی برای این سفر متقبل شده بود.مدیران باشگاه ذوب آهن بعد از بازگشت به ایران، 
در نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست گرفتن غرامت بابت لغو این مسابقه کردند.AFC بعد از بررسی نامه این باشگاه ایرانی، درخواست آنها را برای دریافت غرامت رد 

کرد.با این حال شکایت ذوب آهن از باشگاه الزورا و میزبانی این تیم در عراق در حال بررسی است و رأی انضباطی آن در آینده صادر خواهد شد.

کاس مربیگری درجه B آسیا با حضور رئیس کمیته آموزش، پیشکسوت و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال جوانان و مسئولین هیات فوتبال استان اصفهان برگزار 
شد.میرشاد ماجدی، رئیس کمیته جوانان گفت: کاس مربیگری درجه B آسیا اصفهان با حضور آقاجان، صادقی، مسئولین آموزش استان و دادخواه دبیر هیات برگزار شد 
که بازیکنانی از تیم های ذوب آهن و سپاهان حضور داشتند.وی گفت:این دوره در چارچوب کنواسیون برگزار می شود تا بهترین محتوا و مطالب به حاضرین ارائه شود. 
ضمن اینکه درسی این دوره بر عهده توتونی است.وی در پایان گفت: از نکات جالب توجه در این دوره،  حضور برزمهری، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان بود.زمانی 
که در تیم ملی جوانان به عنوان بازیکن حضور داشتم ایشان به عنوان سرمربی من در این تیم بودند و حضورشان در این دوره باعث روحیه و ارائه تجربه برای حاضرین بود.

حضور سرمربی 
اسبق تیم ملی 
 B جوانان در کاس
آسیا در اصفهان

بازیکن پیشین تیم های استقال خوزستان 
و فواد که پس از مصدومیت و دوری هفت ماهه 
از مستطیل سبز در حال بازگشت قوی به فوتبال 
است، بسیار دوست دارد آن مثلث ZBZ پیشین 
استقال خوزستان )زهیوی، بیت سعید و زبیدی( 
داشت،  تیم  این  قهرمانی  در  بسیاری  نقش  که 
مجددا در تیم دیگر استان شکل بگیرد تا مردم 
خوزستان برای بار دیگر خود را در صدر فوتبال 
کشور ببینند.رحیم زهیوی، بازیکنی که به همراه 
و  ایران  برتر  لیگ  قهرمانی  خوزستان  استقال 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده و 
بازی در لیگ قطر را نیز در کارنامه خود دارد و 
در تیم فواد نیز روزهای خوبی را برای هواداران 
مصدومیت  آن  از  پس  است،  زده  رقم  تیم  این 
سخِت هفتم آذرماه با لباس ذوب آهن آن هم برابر 
فواد، اکنون به دنبال بازگشت قوی به مستطیل 
سبز است. او بسیار دوست دارد آن ZBZ پیشین 
استقال خوزستان )زهیوی، بیت سعید و زبیدی( 
داشت،  تیم  این  قهرمانی  در  بسیاری  نقش  که 
مردم  تا  بگیرد  شکل  دیگر  تیمی  در  مجدداً 
خوزستان برای بار دیگر خود را در صدر فوتبال 
کشور ببینند. با رحیم زهیوی گفت وگویی انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید:
از  درباره شرایطش پس  ابتدا  در  زهیوی 
آن آسیب دیدگی سخت و پارگی رباط صلیبی، 
اظهار کرد: تقریباً هفت ماهی از مصدومیت من 
تا  پزشکان  تشخیص  طبق  اکنون  و  می گذرد 
مردادماه بدن من به صورت کامل، آماده بازی 
و  قدرتی  کارهای  انجام  در حال  اکنون  است. 
بتوانم  تا  هستم  درمانم  پروسه  اتمام  منتظر 

با قدرت به مستطیل سبز برگردم. مجدداً 
دوست دارم روزی به فوتبال برگردم که 

قوی باشم
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در 
حال حاضر پیشنهادی برای بازی در تیم های 
لیگ برتری داشته اید؟ گفت: سه چهار تیم به 
من پیشنهاد داده اند که اگر مراحل درمان ات به 
پایان رسیده است با تو قرارداد ببندیم اما من 
بازیکنی هستم که فقط دوست ندارم بازی کنم 
میدان  وارد  قدرت  تمام  با  و عاقه مند هستم 
به  دلیل هنوز جواب قطعی  به همین  و  شوم 
به  و  نداده ام  تیم  چهار  سه  این  از  هیچکدام 

آن ها اعام کرده ام که طی یک ماه پیش رو به 
آن ها پاسخ خواهم داد. من دوست دارم روزی 
به فوتبال برگردم که قوی باشم. در هر صورت 
مانند  تا  هستم  درمان  مراحل  اتمام  منتظر 

سال های قبل به خوبی به فوتبال برگردم.
 پیشنهادهای استقال و پرسپولیس را 

به خاطر فواد رد کردم
فواد  فوتبال  تیم  پیشین  بازیکن 
به  فواد  هواداران  عاقه  درباره  خوزستان 
خاطرنشان کرد:  نیز  تیم  این  به  او  بازگشت 
با  مجدد  همکاری  به  عاقه مند  نیز  خودم 
باشگاه فواد هستم. زمانی که دو فصل پیش 
به فواد  پس از حضور در تیم قطری، مجدداً 
آن  در  من  که  می دانستند  همه  برگشتم، 
مقطع زمانی از تیم های استقال و پرسپولیس 
پیشنهادهای خوبی داشتم ولی به دایلی فواد 
را انتخاب کردم. در هر صورت همه هواداران 
می دانند که من خودم را ثابت کرده ام و سالی 
نیز  برتر  لیگ  قهرمان  خوزستان  استقال  که 
و  کردم  ادا  استان  این  مردم  به  را  دینم  شد، 
سال بعد از این قهرمانی هم در حالی که بازهم 
از تیم های تهرانی پیشنهاد داشتم، در استقال 
افزود:  ماندم.وی  نداشت،  پولی  که  خوزستانی 
همه می دانند حضور در استقال و پرسپولیس 
و  نرفتم  من  ولی  است  بازیکنی  هر  آرزوی 
آن چه  از  کم تر  قراردادی  با  پیش  فصل  دو 
باشگاه های دیگر می دادند، به فواد رفتم که از 
این انتخاب اصًا ناراحت نیستم. در همان سال 
نیز من واقعاً به فواد خدمت کردم و در حالی 
که بازیکن چندانی نداشتیم تا رده دوم جدول 
نیز پیش رفتیم ولی یکسری حواشی باعث شد 
این رده را از دست بدهیم ولی در همان سال 
به  را  با کسب عنوان هفتمی، لیگ  نهایت  در 

رساندیم. پایان 
برای ماندن در فواد مقاومت کردم ولی 

من را نخواستند
سال  بهترین  نظرم  به  کرد:  بیان  زهیوی 
فوتبالی ام در فواد بود اما در حالی که عملکرد 
در  من  ماندن  با  افراد  یکسری  داشتم،  خوبی 
در  هم  باز  من  البته  کردند.  مخالفت  فواد 
تیم های  از  هجدهم  لیگ  برای  که  حالی 
فواد  در  ماندن  برای  داشتم،  پیشنهاد  دیگر 

مقاومت کردم اما بعد با من تماس گرفتند که 
بر چه  بمانی که نمی دانم  نمی توانی در فواد 

گفتند. من  به  این گونه  اساسی 
 تفکرات من و علی دایی با هم متفاوت بود

در  نمی توانم  دیگر  این که  داد:  ادامه  وی 
در  و  شد  اعام  من  به  دیر  خیلی  بمانم  فواد 
نهایت مجبور شدم به تیم سایپا بروم که با آقای 
نیز به مشکل برخوردم زیرا تفکرات  علی دایی 
ما با یکدیگر متفاوت بود و سیستم بازی اش به 
من نمی خورد. البته در همان بازی اول که برای 
سایپا انجام دادم، سه پاس گل دادم و در ادامه 
شدم  جدا  تیم  این  از  و  نکردم  بازی  دیگر  هم 
در  نیز  آهن  ذوب  برای  رفتم.  آهن  ذوب  به  و 
بازی  رساندم.  ثمر  به  گل  نخست  بازی  همان 
بعدمان هم با تیم فواد بود که در همین دیدار 
من دچار مصدومیت و پارگی رباط صلیبی شدم 
بدبختی  یا  خوشبختی  را  اسمش  نمی دانم  که 
پارگی  از  بدتر  اتفاقی  که  اما خوشحالم  بگذارم 

نداد. برایم رخ  رباط صلیبی 
می خواهم به خاطر این که رحیم زهیوی هستم 

برای بازگشت به فوتبال به من کمک شود
خاطرنشان کرد:  خوزستانی  بازیکن  این 
را  دستم  و  باشند  کنارم  خیلی ها  باید  اکنون 
روی  از  کسی  نمی خواهم  من  البته  بگیرند، 
به این صورت  ترحم به من کمک کند و اگر 
باشد هیچ وقت فوتبال را ادامه نخواهم داد. اگر 

قرار است کسی به من کمک کند، می خواهم 
من  به  هستم  زهیوی  رحیم  این که  خاطر  به 
جمله  از  بسیاری  بازیکنان  ما  کند.  کمک 
مهدی  و  ماهینی  حسین  شجاعیان،  داریوش 
زبیدی را داشتیم که دچار همین مصدومیت 
شدند ولی مجدداً با قدرت به میادین برگشتند. 
فوتبال  از  جزئی  هم  مصدومیت  حال  هر  به 
باشد.  ما  با  همیشه  برای  نیست  قرار  و  است 
خدا را شکر می کنم که اکنون شرایطم بسیار 
بازی  فوتبال  می توانم  مجدداً  و  است  خوب 
تا  می دهم  انجام  را  فشرده ای  تمرینات  کنم. 
با آمادگی کامل وارد لیگ برتر شوم. در حال 
حاضر کنار دکتر نوروزی و آقای سامی جمالی 
کار می کنم که بسیار به من کمک می کنند و 

از آن ها تشکر کنم. دارد  جا 
اگر روزی مربی شوم، تنها از بازیکنان 

خوزستانی حمایت می کنم
به  اخیراً  که  انتقادی  درباره  هم چنین  او 
کم تر  دادن  بها  بر  مبنی  خوزستانی  تیم های 
به هر حال  بومی می شود، گفت:  بازیکنان  به 
با  که  می کنند  جذب  را  بازیکنانی  مربیان 
اما  باشد  داشته  مطابقت  کاری شان  سیستم 
خود من اگر روزی مربی شوم، تنها از بازیکنان 
خوزستانی حمایت خواهم کرد زیرا بازیکنانی 
کامل و باغیرتی هستند. سالی که در استقال 
با  ما  که  بود  بازی هایی  بودیم،  خوزستان 

این  و  می شدیم  حاضر  زمین  در  مصدومیت 
مورد را در فواد هم شاهد هستیم. به طور مثال 
وقتی خودم به تیم قطر رفتم، زمانی که دچار 
استراحت  ماه  به دو  نزدیک  مصدومیت شدم، 
کردم. البته می توانستم با همان مصدومیت هم 
کامل  مصدومیتم  دادم  ترجیح  اما  کنم  بازی 
یا  فواد  تیم های  در  زمانی که  ولی  رفع شود 
استقال خوزستان بودم با همین شرایط بازی 
می کردم زیرا دوست داشتم تیم استانم نتیجه 
بگیرد. باید بگویم بیش تر بازیکنان خوزستانی 
به همین صورت هستند. در هر صورت نفرات 
به  داریم که می توانند  را در خوزستان  خوبی 

کنند. کمک  استان  تیم های 
نمی خواستند همیشه استقال خوزستان 

در اوج باشد
زهیوی درباره سقوط استقال خوزستان 
که قهرمانی با این تیم و حضور در لیگ قهرمان 
آسیا را نیز تجربه کرده است نیز عنوان کرد: من 
واقعاً برای آن مدیران و آدم هایی که پشت این 
تیم بودند و بعد رهایش کردند، متاسف هستم. 
زمانی که قهرمان شدیم، فصل بعد از آن نیز 
بازیکنان خوزستانی که سرنوشت ساز بودند در 
استقال خوزستان ماندند و حتی می توانستیم 
باشیم  شگفتی ساز  متوالی  سال  دومین  برای 
نظرم  به  که  نمی دادند  پول  بازیکنان  به  ولی 
این کار عمداً صورت می گرفت و نمی خواستند 
همیشه استقال خوزستان در اوج باشد. خیلی 
از سه  ولی پس  قهرمان شود  تیمی  است،  بد 
هیچ  در  اتفاق  این  کند.  سقوط  سال  چهار 
این  جای دنیا نمی افتد. به هر حال رخ دادن 
اتفاق برای مردم خوزستان اصًا خوب نیست 
یک  لیگ  به  خوزستان  استقال  که  زمانی  و 
یاد  به  زیرا  شدم  ناراحت  بسیار  کرد،  سقوط 
و  بی نظیر  کار  آن  انجام  و  قهرمانی  سال  آن 
امسال  که  است  حیف  و  افتادم  سرنوشت ساز 

این تیم در لیگ برتر نیست.
عبداه ویسی را از استقال خوزستان 

فراری دادند
فواد  فوتبال  تیم  پیشین  بازیکن  این 
عبداه  حتی  آدم ها  همین  گفت:  خوزستان 
ویسی را که تیم را به قهرمانی رساند، فراری 
دادند. در آن سال قهرمانی ویسی خیلی به ما 

کمک کرد. او از نظر روحی روانی آدم بزرگی 
محسوب  جنتلمن  فرد  یک  نظرم  به  و  است 
که  کردند  تیم  با  کاری  متأسفانه  اما  می شود 
استقال  از  بازیکنان خوب  بعد هم  و  او رفت 
به  آن عده  به هر حال  خوزستان جدا شدند. 
مقصود خود رسیدند و تنها چیزی که می توانم 
این آدم ها متأسفم. برای  این است که  بگویم 

هجدهم  لیگ  در  فواد  عملکرد  درباره  وی 
فواد  چون  تیمی  برای  خاطرنشان کرد:  نیز 
تغییرات متوالی سرمربی خوب نیست. اتفاقی 
بودیم.  آن  شاهد  بارها  هجدهم  فصل  در  که 
فواد باشگاه کوچکی نیست و دو قهرمانی در 
لیگ برتر را تجربه کرده و بازیکنانی را داشته 
آن  اکنون  ولی  بودند  تیم ملی  عضو  که  است 
فواد کجا است و چه کسی مقصر این شرایط 
باید  خوب  شرایط  به  رسیدن  برای  است؟ 

شود. هزینه  و  جذب  بزرگ  بازیکنان 
 نباید درباره جواد نکونام زود قضاوت کنیم

زهیوی با بیان این که اکنون نباید درباره 
باشگاه  و  او  یارگیری  نحوه  و  نکونام  جواد 
قضاوت کنیم، گفت: نکونام در گذشته بازیکن 
خیلی بزرگی بوده و کاپیتانی تیم ایران را هم 
بزرگ  تیم های  در  او  است.  داشته  عهده  بر 
جهان بازی کرده و خود را ثابت کرده است. 
ما مربیان بسیاری از ایرانی تا خارجی را به 
فواد آوردیم که طی چند سال اخیر جواب 
جواد  خصوص  در  نباید  اکنون  ولی  ندادند 
نکونام زود قضاوت کنیم و باید به او فرصت 
دهیم که کار کند تا بتواند خود را ثابت کند 
با نکونام نتیجه  بتواند  و احتمال دارد فواد 
بگیرد. سالی که همراه با استقال خوزستان 
ستاره  بازیکنان  شدیم،  برتر  لیگ  قهرمان 
هم  اکنون  پس  نداشتیم،  رسم دار  و  اسم  و 
باید  و  کرد  قضاوت  زود  فواد  درباره  نباید 
حال  در  فواد  باشگاه  باشیم.  فواد  حامی 
حاضر بازیکنان بومی خود را هم حفظ کرده 
داشته  انتقاات  و  نقل  در  خوبی  عملکرد  و 
دارم  دوست  خیلی  گفت:  پایان  در  است.او 
ZBZ پیشین استقال خوزستان  آن  مجدداً 
و  بیت سعید  حسن  و  من  از  متشکل  که 
هم  کنار  و  بگیرد  شکل  بود،  زبیدی  مهدی 

کنیم. کمک  خوزستان  فوتبال  به 

فوتبال سیاسی در پایتخت
فاز  وارد  روز  هر  تهران  فوتبال  هیات  انتخابات  موضوع 
جدیدتری می شود و این روزها خبرهایی به گوش می رسد که 
حال و هوای فوتبال پایتخت را سیاسی کرده است.، داستان فوتبال 
تبلور  مهد  روزگاری  روزی  که  تهرانی  دارد.  پردردی  قصه  تهران 
به  اکنون  بود  بوم  مرزو  این  فوتبال  داشتنی  دوست  های  ستاره 
محلی برای دعوای سیاسی شده است.درحالی که همیشه فوتبالی 
این  انتقاداتی داشتند و دارند  اداره فوتبال کانشهر تهران  به  ها 
جای  به  پایتخت  ورزشی  مسئوان  که  هستیم  این  شاهد  روزها 
فراهم  تهران  فوتبال  بهسازی  و  شرایط  بهبود  برای  را  راه  اینکه 
فدراسیون  که  مدتهاست  هستند.  قدرت  جنگ  دنبال  به  کنند 
تهران دچار چالش  فوتبال  انتخابات هیات  برگزاری  برای  فوتبال 
های خاص است. بر اساس انتشار دو آگهی در یکی از روزنامه های 
نفر   21 تهران  فوتبال  هیات  انتخابات  در  نام  ثبت  برای  ورزشی 
برای پست ریاست هیات فوتبال تهران ثبت نام کردند. پس از این 
ثبت نام با یک فرایندی سخت و پیگیری های فدراسیون فوتبال 
سرانجام با معرفی نماینده اداره کل استان ورزش و جوانان تهران 
ماجعفری، حسین  با حضور  کاندیداها  نفره صاحیت   3 کمیته 
آل اسحاق کارشناس حقوقی و عباس تیموری دبیر مجمع هیات 
و  مدارک  بررسی  از  پس  کمیته  این  شد.  تشکیل  تهران  فوتبال 
این بررسی را برای کمیته  نام شده گزارش  افراد ثبت  صاحیت 
امور استانها در فدراسیون فوتبال و سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
 21 از  و  بررسی  ماه  یک  حدود  از  بعد  و  کردند  ارسال  فوتبال 
انتخاب شدند  نفر ثبت نام شده نام 5 نفر به عنوان تایید نهایی 
کمیته  حقوقی  کارشناس  اسحاق  آل  حسین  گفته  به  البته  که 
صاحیت به خبرنگار ورزشی فارس از این 5 نفر هم همگی مورد 
اند.حبیب  شده  نهایی  تایید  نفر   2 فقط  و  اند  نشده  واقع  تایید 
ملک  مهدی  و  ایلکا  علی  عباسی،  یزدانی،  علیرضا  شیرازی،  اه 
نام  نهایی  تاییدشدگان  عنوان  به  آنها  از  که  هستند  افرادی  آباد 
مدرک  نقص  دچار  هنوز  آنها  از  نفر  سه  البته  که  شود  می  برده 
گل  رضا  نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  هستند.  خود  صاحیت  در 
محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بعد از اعام این 
با فدراسیون  نگاری هایی که  نامه  شرایط به صورت ویژه ای در 
فوتبال نه هیات فوتبال داشته از شخصی به نام علی اصغر زرگر 
حمایت کرده و عدم صاحیت زرگر که اکنون رئیس گروه توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل هست را مورد نقد قرارداده 
اینکه  بررسی مجدد کرده است.  فوتبال خواستار  از فدراسیون  و 
چطور رضا گل محمدی با توجه به قوانین برگزاری انتخابات هیات 
فوتبال و شرایطی که یک کاندیدا باید داشته باشد اصرار به این 
دارد که فرد با سمت دولتی مورد تایید قرار گیرد جای سوال است.

به فدراسیون  نامه هایی که  تر در  حتی رضا گل محمدی پیش 
فوتبال ارسال کرده از حضور حبیب اه شیرازی به عنوان یکی از 
کاندیداها معترض شده و اعام کرده چطور امکان دارد کسی که 
خودش اکنون رئیس است به عنوان نامزد انتخاب شده است اما 
در این باره حسین آل اسحاق به خبرنگار ورزشی فارس گفت: در 
انتخابات هیات فوتبال تهران منعی برای حضور کسی که  قانون 
اکنون رئیس هیات فوتبال است نیست و بهتر است چه آقای گل 
دارند  موارد  برخی  به  انتقادی  یا  نقصی  دیگر  افراد  چه  محمدی 
جالب  های  اتفاق  کنند.از  عنوان  را  آن  قانونی  مواد  به  استناد  با 
دیگری که اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در فرایند ثبت 
نام هیات فوتبال تهران داشته اصرار بر این بوده که از 5 نفر از 
اعضای ثبت نام شده به نام های جعفر زرنگار، علی ایلکا، علی اصغر 
زرگر، حسین صالح و حسین خبیری با توجه به اینکه از مدیران 
درخواستی  نامه  نشود.  گرفته  سوءپیشینه  هستند  کارشناسان  و 
تاریخ  در  درخواستی  چنین  برای  محمدی  گل  به  خطاب  زرگر 
27 فروردین سال جاری ارسال شده است و گل محمدی نیز در 
دبیر هیات  تیموری  به  اردیبهشت سال جاری خطاب  تاریخ 14 
از  اینکه  به  با توجه  نفر  این 5  تهران عنوان می کند که  فوتبال 
مدیران اداره کل ورزش و جوانان تهران هستند بنابراین مدارک 
این  عجیب  است.مسئله  کل  اداره  این  تایید  مورد  آنها  سوابق  و 
است که اداره کل استان ورزش تهران درحالی که می داند یکی 
از شرایط احراز صاحیت برای پست ریاست هیات فوتبال تهران 
نامه  این  افراد و نداشتن پست سازمانی است چطور  دولتی نبود 
نگاری ها را انجام داده و چطور اصرار بر بودن افرادی در انتخابات 
هیات فوتبال داشته و دارد که اصلی ترین شرایط را نداشته اند. از 
سویی اصرار بر تایید شدن زرگر که سابقه مدیریتی او به 10 سال 
نمی رسد و از همه مهتر اکنون پست سازمانی دارد عجیب است.

در این خصوص حسین آل اسحاق می گوید: من اصا اسمی نمی 
افرادی  از  اما برخی  با شخص خاصی نیست  برم و روی صحبتم 
که رد صاحیت شده اند دارای پست سازمانی در ادارات دولتی 
هستند و طبق اساسنامه هیات فوتبال تهران که اباغیه فدراسیون 
فوتبال است تکلیف برای احراز صاحیت ر این مورد روشن است. 
باشد  افرادی که دارای پست دولتی هستند  به حضور  اصرار  اگر 
دخالت دولت به شمار می رود و فیفا در صورتی که این موضوع 
انتخابات فدراسیون فوتبال  بابت همین  را متوجه شود می تواند 
را تعلیق کند. حاا باید دید سرانجام تاییدشدگان نهایی انتخابات 
هیات فوتبال تهران چه می شود و آیا رنگ و بوی سیاسی دست 

از سر فوتبال پایتخت برمیدارد یا خیر.

کرمانشاه در نقشه شاگردان وینگو
برنامه پیش فصل گل گهر به تعویق افتاد

سرپرست گل گهر سیرجان از برنامه جدید این تیم برای اردوی 
پیش فصل خبر داد.تیم گلگهر سیرجان که عضو تازه  وارد لیگ برتر 
در رقابت های این فصل خواهد بود، برنامه های آماده سازی خودش 
براساس  کرد.  خواهد  پیگیری  پایتخت  در  تأخیر  روز  چند  با  را 
برنامه ریزی قبلی قرار بود این تیم آماده سازی پیش فصل را با برپایی 
اردو در تهران از روز 25 خرداد آغاز کند اما به دلیل سفر بگوویچ به 
کرواسی، این برنامه از اوایل تیر پیگیری خواهد شد. سرمربی کروات 
گل گهر که مدتی پیش از تعطیات بازگشته بود، لیست خودش را 
به مدیران باشگاه داد و طی چند روز حضورش در تهران مذاکراتی 
قرار  و  شد  کرواسی  راهی  دوباره  اما  داد  انجام  بازیکن  چند  با  را 
است روز 30 خرداد به تهران برگردد. حیدر افسری سرپرست تیم 
گل گهر با اعام این خبر تصریح کرد: پس از بازگشت وینگوبگوویچ، 
بازیکنان تیم در یکی از روزهای 31 خرداد یا اول تیر اردویی چند 
روز را در تهران برپا می کنند و پس از آن راهی کرمانشاه می شویم 
تا اردویی 10-12 روزه را در آنجا داشته باشیم. پس از این مرحله، 
دوباره به تهران برمی گردیم تا چند بازی تدارکاتی را انجام بدهیم 
و ممکن است طبق برنامه ریزی انجام شده، در شیراز هم در یک 

تورنمنت چهارجانبه شرکت کنیم.

تراکتور دو مدافع به خدمت گرفت
سیلوفریرادوسانتوس و محمد مسلمي پور به تراکتور پیوستند.

محمد مسلمی پور  همراه  به  برزیلی  مدافع  دوسانتوس  سیلوفریرا 
ملحق  سرخ پوشان  جمع  به  ملی پوش)تیم ملی امید(  چپ  مدافع 
خانزاده  از  بعد  جدید  فصل  بومی  خرید  سومین  شدند.مسلمی پور 

است. مهری  و 

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی، گفت: تیم را برای 
قهرمانی بستند. محمدرضا زنوزی چند کاپیتان تیم ملی 
را به تبریز آورده و همه تاش می کنند که به قهرمانی 
برسیم.. محمد مسلمی پور مدافع چپ تیم فوتبال امید 
این  گذاشت.  سر  پشت  سپاهان  در  را  هجدهم  لیگ 
بازیکن بعد از جدایی از سپاهان بار دیگر به تراکتورسازی 
بازگشت.مسلمی پور در مورد وضعیت تیم امید و حضور 

در تراکتورسازی صحبت های زیر را مطرح کرد.
* چه شد که دوباره به تراکتورسازی بازگشتی؟

از  دارم  چه  هر  بود.  من  خانه  تراکتورسازی   -
تراکتورسازی است و از این تیم به تیم ملی امید رسیدم. 
فصل جدید  در  و  بودم  دور  تیم  این  از  مدتی  اجبار  به 
تصمیم گرفتم که دوباره به تراکتورسازی بازگردم و در 

کنم. بازی  اینجا 
* دو سال از قراردادت به سپاهان باقی مانده بود 

بازگشت گرفتی؟ به  چه شد که تصمیم 
- دیگه شرایط به نحوی پیش رفت که تصمیم به 
حضور در تراکتورسازی گرفتم. مشکات خانوادگی هم 
داشتم و سرانجام با میل قلبی به تراکتورسازی آمدم تا 

در شهر خودم باشم.
* حضور مصطفی دنیزلی را در تبریز چطور ارزیابی می کنی؟

است.  تبار  ترک  مربیان  بزرگترین  از  یکی  دنیزلی   -
و  باشد  داشته  تراکتورسازی  در  خوبی  شرایط  او  امیدوارم 

بتوانیم تیم را به جایگاه خوبی که همه انتظار دارند برسانیم. 
* همه از تراکتورسازی انتظار قهرمانی دارند. هدف 

این تیم در فصل جدید چیست؟
زنوزی  محمدرضا  بستند.  قهرمانی  برای  را  تیم   -
زحمت کشیده و چند کاپیتان تیم ملی را به تبریز آورد. 
همه بچه ها تاش می کنند تا تیم را به جایگاه قهرمانی 

برسانیم.
شرایط  شد.  امید  تیم  سرمربی  مجیدی  فرهاد   *

است؟ چطور 
از  یکی  او  ندارد.  تعریف  به  نیاز  مجیدی  فرهاد   -
اسطوره ها فوتبال ایران است. امیدواریم شرایط خوبی را در 
تیم امید تجربه کنیم و بتوانیم بعد از 44 سال راهی المپیک 

کنیم. ایران کسب  فوتبال  برای  تازه ای  افتخار  و  شویم 
* تیم امید یک مقدار دیر استارت نزد؟

- بله همینطور است زمان زیادی از دست رفت و 
بیشتر  تاش  با  اما  کردیم  دیر شروع  را  کار  مقدار  یک 
شرایط  و  کنیم  جبران  را  موضوع  این  می کنیم  سعی 

بیاوریم. وجود  به  تیم  برای  را  خوبی 
* وصحبت پایانی.

تراکتورسازی  با  همراه  را  خوبی  فصل  امیدوارم   -
هواداران  به  خوبی  هدیه  بتوانیم  و  بگذاریم  سر  پشت 
بزرگ  مجموعه  برای  همچنین  بدهیم.  تیم مان  شور  پر 
دارم. موفقیت  آرزوی  هم  تیم  این  هواداران  و  سپاهان 

رحمتی رسمًا به پدیده پیوست 
دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقال به عضویت تیم پدیده شهر خودرو در آمد.سیدمهدی رحمتی با قراردادی دو ساله 
به صورت رسمی به تیم پدیده شهر خودرو پیوست. این بازیکن با تأیید و درخواست یحیی گل محمدی و پس از مذاکراتی طوانی 

با فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه شهر خودرو برای لیگ نوزدهم و بیستم به عضویت شهر خودرو درآمد.

احتمال دارد فواد با نکونام نتیجه بگیرد

زهیوی: دوست دارم مثلث ZBZ دوباره شکل بگیرد

اول،  دسته  لیگ  به  سقوط  از  بعد  خوزستان  استقال 
همان  با  و  اهواز  در  فردا  از  جدید  فصل  برای  را  کارش 
که  خوزستان  استقال  کند.  می  آغاز  قبل  سال  کادرفنی 
از گذراندن  بعد   ، به مقام قهرمانی رسید  پانزدهم  در لیگ 
از  گذشته  فصل  سرانجام  هجدهم  لیگ  در  روزهای سخت 
لیگ برتر به لیگ یک سقوط کرد. این تیم حاا باید برای 
از  بعد  هرچند  کند  آماده  را  خودش  یک  لیگ  در   حضور 
برتری  لیگ  سهمیه  یک  خرید  درباره  هایی  حرف  سقوط 
به گوش می رسید.محمد رحیمی  نیز  باشگاه  این  از سوی 
مدیرعامل باشگاه استقال خوزستان درباره شرایط این تیم 
گفت:» ما قصد داریم تمریناتمان را از فردا برای فصل آینده 
آغاز کنیم. این تمرین زیرنظر کادرفنی سال گذشته ، آقای 
روی  ما  افزود:»  او  شود.«  می  برگزار  دستیارانش  و  علوی 
به همین خاطر  و  داریم  انتخاب سرمربی جدید حساسیت 
فعا  بکشد  طول  کمی  سرمربی  انتخاب  است  ممکن  چون 
درباره  کرد.«او  خواهیم  شروع  کادر  همین  با  را  تمرینات 
محمد علوی و کادرفنی استقال خوزستان هم گفت:» این 
کادرفنی با ما قرارداد دارند و مشکلی هم برای ادامه همکاری 

ندارند. اما خب همه چیز بستگی به سرمربی آینده تیم ما 
دارد. آقای علوی فصل قبل خیلی به ما کمک کرد آن هم 
بدون هیچ چشمداشتی... ما قدردان ایشان بودیم و هستیم، 
از  ما است که  و وظیفه  استان است  از خوب های  او یکی 
این مربیان جوان حمایت کنیم. علوی پیشنهادات دیگری از 
لیگ یک دارد اما چون عرق و شناخت نسبت به تیم دارد 
کند  آغاز  استقال خوزستان  با  فعا  را  کار  که  قبول کرده 
ما  های  گزینه  از  یکی  هم  علوی  محمد  خود  اینکه  ضمن 
برای سرمربیگری تیم است.«او اضافه کرد:» ماک اصلی ما 
برای انتخاب سرمربی این است که بومی باشد و تجربه خوبی 
هم داشته باشد. همه تاش و هدف ما این است که امسال 
خوزستان  استقال  مدیرعامل  کنیم.«  صعود  برتر  لیگ  به 
درصد   50 حدود  گفت:»  تیم  این  بازیکنان  قرارداد  درباره 
بازیکنان تیم قرارداد دارند و از آن هایی که قرارداد ندارند 
وجود  این  با  بمانند.  دارند  تمایل  که  هستند  بازیکن   6-5
سرمربی آینده تیم مهم است و باید ببینیم چه بازیکنانی را 
مدنظر دارد اما فکر می کنم حدود 50 درصد تغییر در فصل 
جدید در لیست نفرات تیم به وجود بیاید.«رحیمی در این 

رابطه که در یک مصاحبه اعام کرده بود قصد دارد امتیاز 
یک تیم لیگ برتری را بخرد گفت:» خبرنگاران از من درباره 
افتادن تیم پرسیدند و گفتند شایعاتی در خصوص واگذاری 
برخی از تیم ها بود و من گفتم که این حق طبیعی استقال 
خوزستان است که اگر بخواهند امتیازی را واگذار کنند این 
کار را بکند. با این وجود ما با قدرت در لیگ یک شرکت می 
بر می گردیم.«او  برتر  به لیگ  توانایی که داریم  با  و  کنیم 
همچنین درباره مسایلی چون اتهام شرط بندی که به یکی 
از بازیکنان این تیم زده شده بود گفت:» مساله خاصی نبود. 
شوخی بین دو نفر بود و من همان موقع هم حمایت قاطعی 
از بازیکن تیم داشتم. با وجود اینکه قراردادهای ما باا نبود 
من به پاک بودن بازیکنان ایمان دارم و آن ها را از نزدیک 
می شناسم. این شایعه را همان موقع رد کردم و بازیکن هم 
همه گونه مدارکی که وجود داشت را در اختیار ما گذاشت. 
بازیکنانمان  بابت  از  ما خیالمان  و  نبود  مساله خاصی  هیچ 
راحت است. تیم ما تقریبا سه هفته قبل از پایان لیگ سقوط 
کرده بود اما همه دیدند که بچه های ما کاما شرافتمندانه 

کردند.« بازی  خروجی های جلسه جدید هیئت رئیسه سازمان 
لیگ، قرار است در فصل جدید به صورت جدی دنبال 
از  یکی  نشود.  تکرار  گذشته  فصل  مشکات  تا  شود 
این موارد هشدار به 3 تیم درباره میزبانی شان است.

نامه دبیر شورای امنیت در خصوص برگزاری مسابقات 
و  فوتبال  فدراسیون  رئیس  آینده،  فصل  از  فوتبال 
هیئت رئیسه سازمان لیگ را برآن داشت تا جلسه ای 
که  جلسه ای  کنند.  برگزار  خصوص  این  در  را  مهم 
خروجی آن طبق تصمیم هیئت رئیسه الزام باشگاه ها 
در رعایت فروش بلیت مسابقات به صورت الکترونیک 
بود. ورزشگاه ها  کردن صندلی  و همچنین شماره دار 

طبق مصوبات هیئت رئیسه سازمان لیگ و خروجی 
باشگاه ها  شد،  برگزار  شنبه  روز  که  جدید  جلسه 
موظف هستند که صندلی ورزشگاه های محل میزبانی 
را شماره دار کرده و همچنین بلیت فروشی مسابقات 
را از لیگ نوزدهم فقط و فقط به صورت الکترونیک 
این خصوص  در  دهند.  انجام  مشخص  ملی  کد  با  و 
باید  و  است  سنگین  نیز  فوتبال  فدراسیون  وظیفه 
در  و  باشد  داشته  مسئله  این  روی  دقیق  نظارتی 
ناگوار جدیدی،  اتفاق  دادن  رخ  با  و  این صورت  غیر 
امنیت کشور  مقصر شناخته خواهد شد.دبیر شورای 
به صورت جدی اشاره کرده که ورزشگاه های فوتبال 
باید استاندارد امنیتی داشته باشند و با رعایت فروش 
الکترونیکی بلیت مسابقات و همچنین کنترل ورزشگاه 
با دوربین های مداربسته، اگر تماشاگری دچار تخلف 
شد با توجه به شماره صندلی و بلیتی که خریداری 
خاطیان  با  برخورد  تا  شود  شناسایی  است،  کرده 
بلیت  فروش  همین رو  از  بگیرد.  صورت  سهولت  به 
دیگر  نیز  تماشاگران  و  شد  خواهد  الزام  الکترونیک 
کاغذی،  بلیت  خرید  و  سنتی  صورت  به  نمی توانند 
اکنون  که  هم  فوتبال  ورزشگاه شوند.فدراسیون  وارد 
شرایط را سخت تر از گذشته می بیند، تصمیم گرفته 
طبق قوانین فیفا و AFC با باشگاه ها برخورد کند. بر 

این اساس باشگاه هایی که در شهرشان استانداردهای 
نتوانند هتل و  ازم را برای میزبانی نداشته باشند و 
ورزشگاه مناسبی را برای میزبانی فراهم کنند، اجازه 
میزبانی از مسابقات را نخواهند داشت. از همین رو با 
تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ، مسابقات خانگی 
تیم هایی که شرایط میزبانی را نداشته باشند در شهر 
بررسی هایی  می شود.طبق  برگزار  همجوار  استان  یا 
اولیه  نتایج  به  و  داده  انجام  فوتبال  فدراسیون  که 
برتری  هم رسیده، تاکنون سه تیم حال حاضر لیگ 
در صورتی  تنها  ندارند.  را  در شهرشان  میزبانی  حق 
بتوانند  باشگاه ها  این  که  می کند  تغییر  شرایط  این 
نفت  تیم  بدهند.سه  تغییر  شهرشان  در  را  شرایط 
مسجدسلیمان، پارس جنوبی جم و نساجی مازندران 
تیم هایی هستند که شرایط مناسبی برای میزبانی در 
لیگ نوزدهم ندارند. مشکل آنها یا مربوط به ورزشگاه 
است، یا هتل مناسبی در شهرشان وجود ندارد یا هر 
دو مشکل به صورت همزمان در شهرهای آنها دیده 
می شود.با توجه به شرایط و استانداردهایی که وجود 
دارد، تیمی چون نفت مسجدسلیمان می تواند در شهر 
برگزار  را  خانگی اش  دیدارهای  اهواز  خود،  همجوار 
سخت تر  نساجی  مثل  تیمی  برای  شرایط  اما  کند، 
لیگ  مسابقات  میزبانی  استانداردهای  چراکه  است 
برتر فوتبال در استان گیان نیز که همجوار با استان 
مازندران است، مورد تأیید نیست. از همین رو ممکن 
است نساجی مجبور به برگزاری مسابقات خانگی اش 
در تهران یا شهر دیگری شود. با این حال از آنجایی 
می شود،  برگزار  تهران  در  نیز  تیم  این  تمرینات  که 
این احتمال بیشتر است.پارس جنوبی نیز که در شهر 
است،  مواجه  تیم ها  از  میزبانی  در  مشکاتی  با  جم 
و  شود  خانگی اش  ورزشگاه  تغییر  به  مجبور  احتمااً 
باید ورزشگاه دیگری را در استان هرمزگان یا استان 
مجاور دیگری انتخاب کند که عاوه بر داشتن هتل، 

باشد. داشته  را  استانداردهای ازم  نیز  ورزشگاه 

تمرینات را با علوی و کادر سابق آغاز می کنیم

رحیمی: استقال خوزستان به لیگ برتر برمی گردد

هر چه دارم از تراکتور است
مسلمی پور: تیم برای قهرمانی بسته می شود

۳ تیم لیگ برتری در خطر از دست دادن میزبانی در لیگ نوزدهم

قول مالک باشگاه تراکتورسازی 
برای حل مشکل سربازان ذوب آهن

مدیرعامل  به  تراکتورسازی  باشگاه  مالک 
داد مشکل خدمت سربازی  قول  آهن  باشگاه ذوب 
کند.دانیال  برطرف  را  آهن  ذوب  بازیکن  سه 
پور  مهدی  مهدی  و  پهلوان  احسان  فر،  اسماعیلی 
سه بازیکن سرباز ذوب آهن بودند که دوران خدمت 
خود را در تراکتورسازی سپری کردند. با اتمام دوران 
بازیکن  سه  فصل،  این  پایان  در  و  سربازی  خدمت 
ذوب آهن برای گذراندن دوره آموزشی راهی پادگان 
شدند و بخش زیادی از اردوهای آماده سازی پیش 
فصل ذوب آهن را از دست خواهند داد.این در حالی 
است که ذوبی ها باید در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا روز 14 مرداد به مصاف ااتحاد 
و  فنی  کادر  نگرانی  مسئله  بروند.همین  عربستان 
مدیران ذوب آهن را در پی داشته است. سعید آذری 
زنوزی  محمدرضا  با  تلفنی  تماس  در  گذشته  شب 
مالک باشگاه تراکتورسازی درخواست کرد راه حلی 
بگیرد.  نظر  در  تیم  این  سربازان  مشکل  حل  برای 
زنوزی هم قول داد باتوجه به اینکه ذوب آهن تنها 
نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا است، این 

برطرف کند. را زودتر  مشکل 
حسینی سرمربی مس کرمان شد

مس  فوتبال  تیم  سرمربی  حسینی  مجتبی 
گذشته  فصل  سرمربی  حسینی  شد.مجتبی  کرمان 
تیم فوتبال گل ریحان البرز به عنوان سرمربی جدید 
تیم فوتبال مس کرمان انتخاب شد.قرارداد حسینی 
با مس کرمان یک ساله است و قرار است وی طی 
کند.فرزاد  انتخاب  را  خود  دستیاران  آتی  روزهای 
حسین خانی سرمربی کرمانی ها در فصل گذشته بود.
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استقال  فوتبال  تيم  سابق  دروازه بان 
مسئوان  طرف  از  که  رفتارهايي  اين  گفت:با 
باشگاه استقال مي بينم حسرت مي خورم که 
دادند  پيشنهاد  پرسپوليسي ها  که  روزي  چرا 
به آن تيم نرفتم.پرويز برومند ضمن انتقاد از 
را  زير  صحبت هاي  استقال  مديران  تصميم 

داد: انجام 
مديران استقال تعصب ندارند، مربي 

پرسپوليس را استخدام کرده اند
گفت:  صحبت هايش  ابتداي  در  برومند 
تعصبي  هيچ  استقال  در  بگويم  ابتدا  همين 
وجود ندارد، متأسف هستم که امروز بايد کساني 
استقال  به  کرده اند  کار  پرسپوليس  در  که 
سال  هشت  متأسفم.  اتفاقات  اين  براي  بيايند. 
و  شدم  محروم  کشيدم،  زحمت  تيم  اين  براي 
کتفم را از دست دادم، حتي رزومه من هم از 
خيلي ها بااتر است و در کارنامه ام جام جهاني، 
انگار  اما  دارد،  وجود  آسيا  فينال  و  قهرماني 
وقتي حرف نزنيم آقايان فکر مي کنند ما چيزي 
من  به  امسال  تا  پارسال  از  نمي شويم.  متوجه 
گفته اند براي حضور در استقال صبر کن، ولي 
هنوز منتظر زنگ آقايان هستم، به نظر شما اين 

است؟  درست  رفتارها 
به رحمتي تبريک مي گويم او بهترين 

کار را کرد
در  ملي  تيم  و  استقال  سابق  دروازه بان 
به  گفت:   رحمتي  جدايي  به  اشاره  با  ادامه 
مهدي رحمتي تبريک مي گويم و معتقدم او 
ماند  مي  استقال  در  او  کرد،  را  کار  بهترين 

توهين  او  به  بيفتد؟  برايش  اتفاقي  چه  که 
ارزش  آيا  بشنوند؟  حرف  خانواده اش  شود؟ 
دارد بازيکن اين همه سال براي تيمش بازي 
کند و در نهايت هزار حرف و حديث درباره اش 
در  سال  همه  اين  که  مني  آيا  شود؟  درست 
استقال بازي کردم و محبوب هواداران بودم 
من  مي بينم؟  باشگاه  طرف  از  مناسبي  رفتار 
تجربه ام را مي گويم که حاا در زندگي ام آن را 
حس مي کنم. بدون تعارف در باشگاه استقال 

ندارد. وجود  تعصبي 
کسي که مشتش را به هوادار استقال 

نشان داده بايد مربي ما شود؟
وي ادامه داد: زماني پيراهن استقال به 
زمين مي افتاد خودمان را مي کشتيم، ولي اان 
مربي که در پرسپوليس کار کرده، مشتش را به 
سمت هواداران گره کرده و از باخت استقال 
اين را  برده، در استقال مربي مي شود.  لذت 
هم بگويم، بهزاد غامپور دوست صميمي من 
است،  باشخصيت  بسيار  انسان  يک  و  است 
بداند.  را  واقعيت  هم  استقال  هوادار  بايد  اما 
گذشته بازيکنان و مربيان را که نمي شود پاک 
کرد و اين دردآور است که مني که عمرم در 

استقال بوده، بيرون از گود نشستم.
روزي که شنيدم نوازي و عنايتي را راه 

ندادند يخ کردم!
تأکيد  فارس  با  گفت وگو  ادامه  در  وي 
رضا  برومند،  پرويز  نوازي،  محمد  امثال  کرد: 
عمرشان  استقال  اين  در  خيلي ها  و  عنايتي 
آيا  اما  کردند،  معنا  را  تعصب  و  گذاشتند  را 

به  رفته که  يادتان  آنها هست؟  فکر  به  کسي 
در  آقايان  شديم؟  محروم  درگيري  آن  خاطر 
ندارند. روزي  تيم  به  باشگاه استقال تعصبي 
به  را  عنايتي  رضا  و  نوازي  که شنيدم محمد 
اين  کردم!  يخ  ندادند،  راه  استقال  آکادمي 
نيم خيز  استاديوم  را در  بازيکنان روزي مردم 
راه  خودشان  خانه  به  را  آنها  اما  مي کردند، 
اين  با  رفتاري  چنين  که  کسي  نمي دهند. 
فکر  به  فقط  و  نبوده  استقالي  کرده،  آدم ها 

بوده.  خودش 
حسرت مي خورم چرا به پرسپوليس نرفتم!

برومند در ادامه تأکيد کرد: اان حسرت 
پرسپوليسي ها  که  روزي  چرا  که  مي خورم 
پيشنهاد دادند به آن تيم نرفتم. از ميليون ها 
پول گذشتم، ولي رگ دستم را نشان مي دادم 
و مي گفتم استقال هستم، اما اان مي فهمم 
من  حرف هاي  اين  کردم.  بزرگي  اشتباه  که 
تماما براي هوادار استقال درددل است، اصا 
دوست ندارم باشگاه بگويد ما پرويز برومندي 
هم داشتيم. ابتداي فصل وقتي بازي ها شروع 
رخ  اتفاقاتي  چه  نمي گويد  کسي  ديگر  شود، 
داده است. ممکن است هر روز در طول فصل 
بازيکنان بگويند بي غيرت، ولي هوادار بداند در 
را  مردم من  ندارد.  تعصبي وجود  باشگاه  اين 
در خيابان مي بينند و مردم به من مي گويند 
شما چرا حرفي نمي زنيد و در خيابان به من 
ايراد مي گيرند، ولي آيا کسي براي ما تره هم 

مي کند؟  خرد 
منزوي مي گويد زبان بلدي؟ او براي 

استقال چه کار کرده است؟
دروازه بان سابق استقال تأکيد کرد: اين 
تصميم گيرنده  استقال  در  که  مدير  آقايان 
هستند، اگر در زندگي شان دو روز پشت هم 
که  را  ما  امثال  قدر  امروز  مي کردند،  تمرين 
کشيديم  زحمت  باشگاه  دراين  سال  هشت 
مي دانستند. ميرشاد ماجدي در استقال بازي 
اين  براي  اما کامران منزوي چه کاري  کرده، 
باشگاه کرده است؟ من همه اعضا را مي گويم 
باشگاه  اين  براي  کدامشان  نفر،  يک  فقط  نه 
جلوي  را  صورتشان  و  داده  خرج  به  تعصب 
توپ گذاشته اند؟ تنها کسي که به اين باشگاه 
به  منزوي  کامران  است.  هوادار  دارد  تعصب 
من گفته آيا تو انگليسي بلدي يا نه؟ من هم 
جواب دادم تا آنجا که کارم را راه بيندازم بلدم، 
که  کردند  بهانه  را  مسائل  همين  آقايان  ولي 
سراغي از ما نگيرند. من به رحمتي و حسيني 
حق مي دهم که به تيم هاي ديگر بروند، چون 
بازي  سال  هشت  با  برومند  پرويز  مِن  وقتي 
در استقال اصا ديده نمي شوم، فردا آنها هم 

مي بينند.  را  چيزها  همين 
امسال هم مي بينيد استقال چندم مي شود

کرد:  تأکيد  صحبت هايش  پايان  در  وي 
به  که  مديراني  نديدم  يکبار  سالها  اين  در 
باشند.  باشگاه  اين  فکر  به  مي آيند  استقال 
قهرمان  سال  سه  پرسپوليس  مي گوييد  شما 
شده، من به شما مي گويم امسال را هم ببينيد 
که استقال چندم مي شود. آيا فکر مي کنيد با 
اين روش ها مي توانيد استقال را تغيير دهيد؟ 

وريا غفوري؛ تمديدي مهم استقال
مدافع راست استقال يکي از بازيکناني است که هنوز تکليفش با آبي ها مشخص 
نشده است و مديران اين باشگاه در تاش هستند قرارداد او را تمديد کنند.وريا غفوري 
سه فصل در استقال حضور دارد و در يک فصل و نيم حضور شفر در اين تيم يکي از 
بهترين بازيکنان تيمش بود اما او با پايان ليگ هجدهم قراردادش با آبي ها به پايان 
رسيده است  و مديران اين باشگاه در تاش هستند قرارداد او را هرچه زودتر تمديد 
کنند.غفوري اولين بازيکني بود که از باشگاه براي تمديد قرارداد پيشنهاد دريافت کرد و 
مديران استقال تاش کردند قرارداد او را پيش از برگزاري اردوي تيم ملي تمديد کنند 
اما پيشنهاد مالي اين باشگاه پايين تر از حد انتظار مدافع فصل گذشته آبي ها بود و به 
همين دليل همه چيز به بعد از بازگشت او از اردوي تيم ملي موکول شد.وريا غفوري در 
مذاکرات اوليه خود دلخوري از يکي از مديران استقال داشت و به همين دليل کامران 
منزوي عضو هيئت مديره باشگاه مامور شد تا اين بازيکن را راضي به ماندن در جمع آبي 
پوشان کند. منزوي روز جمعه با وريا غفوري تماس گرفت و صحبت هاي اوليه را با اين 
بازيکن انجام داد و حاا قرار است اين بازيکن براي مذاکره مجدد ظرف يکي دو روز آينده 
در باشگاه استقال حاضر شود.در اين بين به نظر مي رسد مديران استقال بايد هرچه 
زودتر تکليف وريا غفوري را روشن کنند تا اين بازيکن هم از همان ابتدا در تمرين هاي 
اين تيم حاضر شود و هم پيشنهاد خوبي که از يک تيم مدعي ليگ برتري دريافت کرده 
است منجر به جدايي اش از جمع آبي پوشان نشود.در روزهايي که پاتوسي به احتمال 
زياد از استقال جدا مي شود، مهدي رحمتي در آستانه عقد قرارداد با پديده قرار گرفته، 
چشمي مي خواهد فوتبالش را در خارج از ايران ادامه بدهد و البته صيادمنش راه ليگ 
ترکيه را در پيش گرفته است تمديد قرارداد با بازيکنان فعلي براي آبي ها بسيار مهم 
است که در اين بين يکي از مهمترين اين بازيکنان وريا غفوري خواهد بود، بازيکني 
که در سال هاي گذشته نمايش خوبي در ترکيب آبي ها داشته است.البته به نظر مي 
رسد خود وريا غفوري هم عاقه دارد در استقال بماند و با برطرف شدن بعضي از موارد 
قرارداد خود را با آبي پوشان تمديد مي کند.

جدايي نورافکن از 
استقال قطعي شد

مدافع-هافبک فصل گذشته تيم فوتبال 
استقال با شرايط پيش رو فصل آينده به بلژيک 

بازخواهد گشت.اميد نورافکن مدافع- هافبک 
استقال که به صورت قرضي به جمع آبي 

پوشان بازگشته است در فصل جديد بايد به 
تيم فوتبال شارلواي بلژيک برگردد مگر اينکه 

استقالي ها بتوانند رضايت باشگاه شارلوا را 
بگيرند.اين بازيکن البته از فصل قبل تنها 30 

درصد مطالبات خود را  از استقال دريافت کرده 
و رقمي حدود 150 ميليون تومان از 2 فصل 

پيش طلبکار است. عاوه بر اين باشگاه استقال 
بايد براي ماندن اين بازيکن رقم سنگيني را به 
باشگاه بلژيکي پرداخت کند به همين علت با 
وجود عاقه اين بازيکن به ماندن در استقال 

جدايي وي از جمع آبي پوشان قطعي شده است.
استقال در پست مدافع چپ فعا ميثم تيموري، 

مياد زکي پور و آرمين سهرابيان را در اختيار 
دارد اگرچه نورافکن در فصل گذشته در پست 

هافبک دفاعي نيز به کار گرفته شد.

است  معتقد  استقال  سابق  مديرعامل 
اينده  فصل  تا  کرد  حمايت  تيم  اين  از  بايد 
سابق  افشارزاده،مديرعامل  شود.بهرام  موفق 
اين  به  فعلي  زمان  در  بايد  استقال مي گويد 
هست  مشکلي  هم  اگر  و  کرد  کمک  باشگاه 
نبايد آن را جار زد و بايد در خفا گفته شود.
*در مورد استقال کمي صحبت کنيد؟

- بهتر است در مورد استقال صحبت نکنيم 
خودش مدير و عامل رييس هيات مديره دارد.

استقال  در  موفق  شخص  يک  *شما 
بوديد؟

گفته  کسي  چه  نبودم  موفق  من  نه   -

موفق بوده ام؟زماني که من در استقال بودم 
فضا به گونه اي بود که مي توانستم کار بکنم 
اان هم بايد من و شما اهالي رسانه بگذاريم 
آن ها راحت کارشان انجام دهند و فکر تقابل 
با رسانه ها نباشند،اگر مدام با رسانه ها در تنش 
انجام  درست  را  کارشان  نمي توانند  باشند 
اگر هم  تشويقشان کنيم.  بايد  بنابراين  دهند 
فتحي  آقاي  به  خفا  در  بايد  داريم  انتقادي 

نمي کند. قبول  يا  مي کند  قبول  يا  بگوييم 
*نظرتان در مورد جدايي بازيکن بزرگي مثل 

مهدي رحمتي و رفتن او به تيم پديده چيست؟
رحمتي  بااخره  ندارم.  اطاعي  من   -

کرده  فکر  احتماا  و  است  بزرگ  بازيکن  يک 
کند. کار  بهتر  پديده  در  مي تواند 

*شما با فرهاد مجيدي هم کار کرده ايد 
به  تبديل  اميد  تيم ملي  او در  برخي معتقدند 

مي شود؟ مهره سوخته  يک 
بوده  فوتبال  در  ايي  خبره  بازيکن  او    -
است.  گذرانده  هم  را  مختلفي  کاس هاي  و 
مي تواند  بهتر  خيلي  و  است  جوان  مجيدي 
بايد  گروه  يک  البته  بخواند،  را  جوان ها  فکر 
اين کار را انجام دهد و قطعا يک فرد نمي تواند 
تيم المپيک را به ثمر برساند. به نظر من آقاي 
مجيدي توانايي اش را دارد، ولي بايد کمکش 

کنيم اگر مدام بگوييم او نمي تواند قطعا به اين 
نمي تواند. که  باور مي رسد 

زمان  شده  روز  سوژه  مجددا  *بدهي ها 
خير؟ يا  شد  پرداخت  بدهي ها  شما 

- باشگاه هايي مثل استقال و پرسپوليس 
قبا  مالي  مشکات  دارند  بدهي  حال  هر  به 
بوده اان هم هست و هميشه هم خواهد بود.
*مي گويند شما بدهي هل را پرداخت نکرده ايد.

کرديم  مي  پرداخت  که  بود  پول  اگر   -
من  اما  نداده اند  که  افزوده شد  بدهي ها  يکسري 
بدهي هاي خيلي ها را دادم که نمي توانم اسم ببرم 
است. بوده  مديرعامل  کدام  دوره  به  مربوط  که 

با اعام رسمي اي اف سي چمپيونز ليگ، ورزشگاه آزادي در بازي استقال در سال 2019 ترسناک ترين استاديوم 
تا  از سال 2003  آسيا  باشگاه هاي  پرهودارترين  اعام  به  مبادرت  ليگ  اي اف سي چمپيونز  آسيا شد.توئيتر رسمي 
کنون کرد که ابتدا گوانگژو چين و سپس پرسپوليس و استقال در به عنوان دومين وسومين تيم هاي پرهوادار آسيا 
در بازي هاي خانگي معرفي کرد.در اين بين ورزشگاه صد هزار نفري آزادي در بازي سال 2019 استقال، به عنوان 

ترسناک ترين ورزشگاه براي تيم هاي حريف مشخص و اعام شد.

ورزشگاه آزادي 
ترسناک ترين 
استاديوم آسيا

اينکه  بيان  با  آهن  ذوب  باشگاه  مديرعامل 
است،  برده  باا  را  بازيکنان  قيمت   باشگاه  دو  جنگ 
قيمت  از  و حتی  را رصد می کنيم  گفت: همه چيز 
خبر  مطهری  ارسان  به  استقال  تيم  پيشنهادی 
فوتبال  تيم  وضعيت  آخرين  آذری  داريم.سعيد 
را  فوتبال  برتر  ليگ  انتقاات  و  نقل  در  آهن  ذوب 
باشگاه،  اساس سياست های  بر  و گفت:  کرد  تشريح 
با بودجه ما  بازيکنی که سرمربی تيم بخواهد و  هر 
هماهنگ باشد را با هماهنگی اعضای محترم هيأت 

می کنيم. جذب  مديره 
نمی شود به بازيکنی که ۸۰ هزار دار 

می گرفت، ۵۰۰ هزار دار بدهيم
داشت  درخواست  منصوريان  آقای  افزود:  وی 
از  که  حسينی  محمدرضا  و  مظاهری  رشيد  جز  به 
گذشته  سال  نفرات  حداکثر  شدند،  جدا  آهن  ذوب 
طرف  يک  منصوريان  درخواست  کنيم.  حفظ  را 
است و سياست و بودجه باشگاه و هيأت مديره هم 
دار  هزار   ۸0 که  بازيکنی  به  نمی شود  طرف.  يک 
نه  اين  بدهيم.  دار  هزار   500 يکباره  گرفته،  می 
انصاف است، نه شرع و نه عرف. منصوريان بازيکنان 
مدنظرش را معرفی می کند و ما هم با سياستی که 
در هيأت مديره و باشگاه پيش بينی کرده ايم، کار 

بريم. می  پيش  را 
بودجه دو باشگاه کهکشانی است و جنگشان 

باا گرفته
ارائه  به  اشاره  با  آهن  ذوب  باشگاه  مديرعامل 
قيمت های عجيب و غريب از سوی بعضی بازيکنان، 
تصريح کرد: جنگ بين دو باشگاه باا گرفته است و 
تاثيرش را در نقل و انتقاات ليگ برتر گذاشته. آنها 
به هر قيمتی بازيکن می خرند. بودجه اين باشگاه ها 

است. کهکشانی 
پول اهميت دارد ولی مديريت مهمتر است

آذری ادامه داد: شايد ما نتوانيم در بحث بودجه 
و خريد با اين باشگاه ها رقابت کنيم ولی تذکری که 
می دهم اين است؛ ليگ و نتيجه گرفتن در مسابقات 
هم  اين  از  پيش  نيست.  بازيکن  انتقال  و  نقل  فقط 
بوده اند تيم هايی که ستاره هايی را خريدند اما موفق 
باشگاهداری  نشدند. پول مهم است ولی مديريت و 

اهميت بيشتری دارد.
نقل و انتقاات آشفته است

حال  در  انتقاات  و  نقل  بازار  شد:  يادآور  وی 
حاضر آشفته است ولی ذوب آهن با هماهنگی هيأت 

بازار خريد می کند. با احتياط در اين  مديره و 
اسير هيجان بازار نقل و انتقاات نمی شويم

اين  به  پاسخ  در  آهن  ذوب  باشگاه  مديرعامل 
سوال که آيا اوساگونا مهاجم فصل گذشته ذوبی ها 
موظف هستيم  ما  گفت:  است؟  ماندنی  تيم  اين  در 
کنيم.  حرکت  مديره  هيأت  سياست های  اساس  بر 
پيشنهاد  را  رقمی  و  عدد  هر  می تواند  بازيکنی  هر 
بدهد و بازارگرمی کند. بايد بگويم به صورت دقيق 
بازار را رصد می کنيم و اطاعاتمان کامل است. ذوب 
و  نمی شود  انتقاات  و  نقل  بازار  هيجان  اسير  آهن 
همانطور که گفتم اطاعاتمان کامل است. بر اساس 
می کنيم.  مصوباتمان حرکت  و  مديره  هيأت  بودجه 

خوشبختانه عليرضا منصوريان هم شرايط ذوب آهن 
به خوبی می داند. را 

 حتی مبلغ پيشنهادی
 استقال به مطهری را می دانيم

مديرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به سوالی 
تمديد  و  مطهری  اميرارسان  وضعيت  بر  مبنی 
قرارداد اين بازيکن خاطرنشان کرد: ما هفته گذشته 
جلسه ای با مطهری داشتيم ولی ظاهراً او صبح روز 
استقال  مديران  با   10 ساعت  حوالی  و  گذشته 
بازار را رصد  جلسه ای داشته است. وقتی می گويم 
می کنيم، منظورم همين است که اطاعاتمان کامل 
را  مطهری  به  استقال  پيشنهادی  رقم  حتی  است. 

می دانيم. دقيق 
مديران بايد با هم در ارتباط باشند

بازار،  آشفته  اين  در  نظرم  به  داد:  ادامه  آذری 
تنگاتنگ  ارتباط  باشد،  راهگشا  می تواند  که  چيزی 
نتوانند  واسطه ها  و  دال ها  تا  است  باشگاه ها  مديران 
آنها را دور بزنند. در اينصورت بازار در کنترل باشگاه ها 
سعی  شرايط  اين  در  بعضی ها  متأسفانه  بود.  خواهد 
دارند. نگه  داغ  کذايی  قيمت های  با  را  بازار  می کنند 

مطهری و هر بازيکن آزاد حق مذاکره دارد
با  مطهری  آيا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  وی 
استقال به توافق نهايی رسيده است؟ گفت: اين را نمی 
دانم ولی او روز گذشته جلسه ای داشته است. مطهری 
محق است و هر بازيکن آزادی هم می تواند مذاکره کند. 

حرف من اين بود که بازار را تحت کنترل داريم.
زنوزی قول همکاری داد

ديگری  بخش  در  آهن  ذوب  باشگاه  مديرعامل 
تلفنی  تماس  به  مهر،  خبرنگار  با  خود  گفتگوی  از 
تراکتورسازی  باشگاه  با محمدرضا زنوزی مالک  اش 
اشاره کرد و گفت: با آقای زنوزی درباره بازگشت سه 
بازيکن سرباز ذوب آهن صحبت کردم و گفتم به اين 
مقابل  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  بازی  برای  بازيکنان 
نماينده عربستان نياز داريم. ايشان هم قول همکاری 

داد تا سه سرباز ما در اسرع وقت برگردند.
با نماينده عربستان بازی داريم؛ مشکل 

سربازان را حل کنيد
دوران  که  است  اين  ما  تعجب  افزود:  آذری 
سربازی  خدمت  شروع  از  قبل  سربازان  آموزشی 
ما  خواهش  نيست.  اينطور  بازيکنان  برای  اما  است 
اين است که مسئوان با ذوب آهن همکاری کنند. 
مصاف  به  برگشت  و  رفت  بازی  در  بايد  مردادماه 
حساس  شرايطمان  واقعاً  برويم.  عربستان  نماينده 
اين  حساسيت  به  توجه  با  می کنم  خواهش  است. 
به  اين  البته  کنند.  حل  را  آهن  ذوب  مشکل  بازی 
هم  فوتبال  فدراسيون  و  تاج  آقای  سياست های 
ما  کنند.  ورود  موضوع  اين  به  بايد  که  می گردد  بر 
 3۷ بازيکن  يک  ااتحاد  تيم  هستيم.  ايران  نماينده 
آماده  اردوی  و  انگليس می خرد  از  يورويی  ميليون 
سازی اش را هم در بريتانيا برگزار می کند. فرق ما با 
حريفمان اين است که دست به دست هم می دهيم 
تا نماينده کشورمان را تضعيف کنيم ولی آنها وقتی 
کمک  يکديگر  به  است،  وسط  منافعشان  پای  که 

هستيم. فردی  منافع  فکر  به  اينجا  ما  می کنند. 

 جنگ دو باشگاه قيمت ها را باا برده است
آذری: نقل و انتقاات آشفته است

با  قرارداد  تمديد  براي  استقال  باشگاه  مسئوان 
پاتوسي دچار مشکات جدي هستند.آياندا پاتوسي در 
نيم فصل ليگ گذشته به استقال پيوست و در همان 
ابتدا تبديل به مهره اي قابل قبول در جمع آبي پوشان 
شد اما حاا باشگاه استقال براي اين بازيکن بايد هزينه 
زيادي پرداخت کند.استقالي ها براي دريافت رضايتنامه 
پاتوسي بايد مبلغي حدود 300 هزار دار به باشگاه کيپ 
تاون پرداخت کنند تا رضايتنامه اين بازيکن را بگيرند. 

عاوه بر اين استقالي ها بايد مبلغي را هم به خود اين 
بازيکن پرداخت کنند.مسئوان باشگاه استقال چند روز 
مالي  حامي  از  تومان  ميليارد   10 حدود  مبلغي  پيش 
خود دريافت کردند که اين مبلغ بايد به بازيکنان بابت 
مطالبات فصل گذشته و همچنين استراماچوني پرداخت 
شود.در اين بين استقال مشکاتي نظير پرداخت طلب 
پروپيچ را هم دارد و مسئله جذب دوباره پاتوسي به يک 

معضل براي اين باشگاه تبديل شده است.

بازگشت ارسان مطهري به سبد خريد استقال
با وجود اين که خبرهايي مبني بر ماندن مهاجم ذوبي ها در اصفهان منتشر شده بود اما مديرعامل اين باشگاه از بازگشت دوباره اين بازيکن به سبدخريدهاي استقال پرده برداشت.ارسان 
مطهري در نيم فصل دوم فصل گذشته در ترکيب ذوب آهن دوباره اوج گرفت تا به يکي از بهترين هاي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا تبديل شود. مطهري که قراردادش با ذوبي ها به پايان 
رسيد تا به عنوان بازيکن آزاد شناخته شود از دو هفته قبل به عنوان يکي از گزينه هاي مد نظر استقال مطرح شد اما در نهايت خبر رسيد که با ذوبي ها براي ماندن به توافق رسيده است.

با اين اخبار عما ديگر شانسي براي استقالي ها در راه عقد قرارداد با اين بازيکن گلزن و جوان وجود نداشت تا اين که سعيد آذري مديرعامل ذوب آهن امروز در گفتگويي پرده از بازگشت 
ارسان مطهري به سبدخريدهاي تابستاني آبي هاي تهران برداشت. آذري با اشاره به اين که مطهري و استقالي ها ديروز پاي ميز مذاکره نشستند به اين بازيکن حق داد به عنوان بازيکن آزاد 
به بهترين پيشنهادش پاسخ مثبت بدهد.با شفاف سازي صورت گرفته از جانب سعيد آذري مديرعامل ذوب آهن اين اميد براي استقالي ها افزايش يافت تا از يکي ديگر از خريدهاي جديد و 

تابستاني خود اطمينان داشته باشند، خريدي که اگر روي فرم باشد مي تواند مشکات گلزني گريبانگير استقال را تا حد زيادي برطرف و پوشش بدهد.

بدهي خيلي ها را دادم که نمي توانم اسم ببرم
افشارزاده: مجيدي توانايي اش را دارد، ولي بايد کمکش کنيم! 

غامپور مربي گلرهاي استقال شد
تيم  گذشته  فصل  مربي  و  استقال  سابق  بازيکن 
تيم  گلرهاي  اينده  فصل  مربي  عنوان  به  سايپا  فوتبال 
آندره آ  انتخاب  از  شد.بعد  انتخاب  استقال  فوتبال 
استراماچوني به عنوان سرمربي جديد استقال مسئوان 
اين باشگاه براي تکميل کادر فني اين تيم با گزينه هاي 
مختلف وارد مذاکره شدند و در اولين اقدام مربي دروازه بان 
هاي اين تيم را انتخاب کردند.بهزاد غامپور مربي فصل 
گذشته گلرهاي سايپا در فصل آينده با مسئوان استقال 
به توافق رسيد و قرار است در ليگ نوزدهم وظيفه تمرين 
دادن دروازه بان هاي اين تيم را بر عهده داشته باشد.فصل 
گذشته اشکان نامداري به عنوان مربي گلرهاي استقال 
فعاليت مي کرد که وي در فصل آتي در تيم سايپا حضور 

داشت. خواهد 

خليل زاده:قرار است استراماچوني 
آخر هفته به تهران بيايد

سرمربي  گويد  مي  استقال  مديره  هيئت  عضو 
وجود  آيد.با  مي  تهران  به  هفته  آخر  تيم  اين  جديد 
اينکه آندره آ استراماچوني چند روزي است قراردادش 
دقيق  زمان  هنوز  باشگاه  مديران  است،  کرده  امضا  را 
ورود او به ايران را اعام نکرده اند.اسماعيل خليل زاده 
هفته  آخر  استراماچوني  است  قرار  گفت:  باره  اين  در 
تا مراسم معارفه اش را برگزار کنيم و  بيايد  ايران  به 
رسما کارش را آغاز کند.او در پاسخ به اين سوال که 
چه روزي استراماچوني وارد ايران مي شود هم گفت: 
او خودش اعام کرده است تا آخر هفته به ايران مي 
آيد اما من دقيقا نمي دانم چه روزي اين اتفاق خواهد 
افتاد.قرار است بعد از ورود استرماچوني به ايران تمرين 

هاي اين تيم رسما آغاز شود.

استارت تمرين هاي استقال در انتظار 
ورود استراماچوني

در  هاي خود  تمرين  براي شروع  استقال  بازيکنان 
انتظار ورود سرمربي اين تيم هستند.آندره آ استراماچوني 
هفته  اواخر  استقال  با  مذاکره  ها  مدت  از  بعد  بااخره 
اين مربي  اما  نهايي کرد  آبي ها  با  را  قرارداد خود  پيش 
است.همين  نکرده  ايران سفر  به  قرارداد  عقد  براي  هنوز 
دقيق  زمان  فعا  استقال  مديران  که  شده  باعث  مساله 
دقيقا مشخص  و  نکنند  اعام  را  پوشان  آبي  تمرين  آغاز 
نيست اولين جلسه آبي پوشان چه زماني آغاز مي شود. 
البته مديران استقال در تاش هستند تمرين هاي اين 
تيم  اين  تا  کنند  آغاز  تيرماه  ابتدايي  روزهاي  در  را  تيم 
برخاف سال هاي گذشته بتواند با بدنسازي مناسب پاي 

بگذارد. نوزدهم  ليگ  به 
مربيان ايتاليايي صاحب سبک هستند

چيني: استقالي ها بايد به 
استراماچوني زمان بدهند

مربي پيشين تيم فوتبال استقال گفت که باشگاه 
زمان  تيم  اين  ايتاليايي  سرمربي  به  بايد  هواداران  و 
استراماچوني  انتخاب  در خصوص  چيني  بدهند.علي 
استقال  گفت:  استقال  جديد  سرمربي  عنوان  به 
است.  کرده  استخدام  را  اروپايي  جوان  مربي  يک 
فوتبال ايتاليا در دنيا صاحب سبک است، همانطور که 
استراماچوني  هستند.  صاحب سبک  ايتاليايي  مربيان 
انگيزه زيادي  مي تواند در استقال موفق باشد چون 
براي موفقيت دارد ولي هواداران و باشگاه بايد به اين 
استقال  شرايط  با  مربي  اين  تا  بدهند  زمان  مربي 
آيا  اينکه  در خصوص  شود.وي  آشنا  ايران  فوتبال  و 
ايران نمي تواند  از فوتبال  عدم شناخت استراماچوني 
امتيازهاي  دادن  دست  از  به  منجر  ليگ  ابتداي  در 
طبيعتا  کرد:  عنوان  شود،  استقال  براي  حساس 
بازيکنان  همچنين  و  استراماچوني  ايراني  دستياران 
اطاعات  حريف  تيم هاي  و  ليگ  شرايط  از  استقال 
استقال  که  است  اين  مهم  مسئله  و  دارند  را  ازم 
به خوبي بتواند دوران آماده سازي را تا شروع ليگ به 
بهترين شکل پشت سر بگذارد. استقال بايد در زمينه 
اردوهاي  بازيکنان،  قرارداد  تمديد  بازيکن،  جذب 
بدنسازي،  فصل  همچنين  و  تدارکاتي  بازي هاي  و 
به  اشاره  با  باشد.چيني  داشته  را  عملکرد  بهترين 
وضعيت دروازه بان هاي استقال و اينکه سيد مهدي 
رحمتي احتماا از جمع آبي پوشان جدا خواهد شد، 
اظهار داشت: من هم شنيده ام که رحمتي قرار است 
به پديده برود. حسيني هم دروازه بان آينده دار و بسيار 
او را حفظ  بايد  خوبي است و باشگاه استقال حتما 
کند، در ضمن ديگر بازيکنان تاثيرگذار تيم هم بايد 
حفظ شوند. اميدوارم استقال در فصل جاري بعد از 

برتر شود. ليگ  قهرمان  چند سال 

تيم  با  را  خود  قرارداد  تازگی  به  پورقاز  عزت 
گويد:  می  اينباره  در  است.او  کرده  تمديد  سپاهان 
بعد از پايان فصل يکی دو پيشنهاد جدی از تيم های 
داخلی و يک پيشنهاد از تيم های عربی دريافت کرده 
بودم اما ترجيح دادم که در سپاهان بمانم چون در 
اين تيم راحت هستم و از همه مهمتر می خواهم به 
همراه سپاهان بازی در ليگ قهرمانان آسيا را تجربه 
کنم. ادامه حضور امير قلعه نويی در سپاهان هم مزيد 
بر علت شد که تصميم به تمديد قرارداد خود بگيرم 
چون با اين مربی راحت هستم و به من آزادی عمل 
می دهد که در برنامه های تهاجمی تيم شرکت کنم.

زدن  وجود  با  که  موضوع  اين  به  واکنش  در  عزت 
هم  باز  گذشت  که  فصلی  در  سپاهان  برای  گل   6
اينبار  اردوی تيم ملی دعوت نشده است؟ گفت:  به 
تصور می کردم به اردوی تيم ملی دعوت شوم به اين 
خاطر که فصل خوبی به همراه تيم سپاهان داشتم 
و با زدن 6 گل، گل زن ترين مدافع فصل اخير بودم 
اما وظيفه من اين است که به سليقه کادر فنی تيم 
ادامه  خود  تاش  به  هم  باز  و  بگذارم  احترام  ملی 
بدهم. البته مارک ويلموتس به تازگی به تهران آمده 
بيشتر  و  ندارد  داخلی  بازيکنان  از  کافی  شناخت  و 
به ليست تيم ملی در جام ملت ها نگاه کرده است. 
در  حضور  شايسته  هم  ديگر  بازيکن  چند  نظرم  به 

تيم  ندارم سرمربی  و شک  ملی هستند  تيم  اردوی 
ملی با ديدن بازی های ليگ برتر ليست خود را تغيير 
خواهد داد. بنابراين من نگاه اميدوارانه ای به آينده 
دارم و همه تاش خود را بکار می گيرم تا در اردوی 
بعدی تيم ملی حضور داشته باشم.مدافع تيم سپاهان 
در مورد عملکرد تيم ملی در دو بازی اخير گفت: من 
نقد  را  ملی  تيم  های  بازی  که  نيستم  جايگاهی  در 
کنم اما به عنوان يک شهروند می گويم تيم ملی در 
دو بازی اخير ارايه گر بازی خوب و تهاجمی بود و با 
ادامه اين روند من شک ندارم به موفقيت های خوبی 
مدافع  پست  در  اينکه  با  شخصا  من  رسيد.  خواهد 
ميانی بازی می کنم حضور در حمله را دوست دارم 
توانستم 5 گل  و خوشبختانه در فصلی که گذشت 
و يک گل در جام حذفی  برتر  ليگ  در  تيمم  برای 
به ثمر برسانم. بازيکنان تيم ملی و فوتبال ما آنقدر 
توانمند هستند که توام با دفاع دست به حمله بزنند 
از کره ای  و ديديد که در کره جنوبی حتی بيشتر 
ها موقعيت گلزنی ايجاد کرديم.عزت پورقاز در پايان 
گفت:  آتی  فصل  در  سپاهان  تيم  اهداف  مورد  در 
فوتبال ادامه دارد. ما يک بار ديگر برای رسيدن به 
قهرمانی و بازی های خوب در ليگ قهرمانان تاش 
می کنيم. اميدوارم اينبار کمتر مرتکب اشتباه شويم 

و اشتباهات داوری به ضرر ما نباشد.

منزوي براي استقال چه کار کرد؟
برومند: غامپور از باخت ما خوشحال مي شد،اشتباه کردم به پرسپوليس نرفتم!

۲ بازيکن پيکان تمديد کردند
چند بازيکن تيم پيکان قرارداد خود را با اين باشگاه تمديد 
کردند.ماهان رحمانی  هافبک جوان تيم فوتبال پيکان با حضور 
در دفتر شيعی مدير عامل باشگاه قرارداد خود را برای يک فصل 
ديگر با پيکان تمديد کرد. رحمانی با تمديد قرارداد خود چهارمين 
فصل متوالی حضور خود در پيکان را تجربه خواهد کرد.حجت حق 
وردی دفاع وسط با تجربه تيم فوتبال پيکان با حضور در باشگاه و 
مذاکره با شيعی مدير عامل پيکان قرارداد خود را برای يک فصل 
ديگر تمديد کرد. حق وردی با تمديد قرارداد خود سومين فصل 

متوالی است که برای پيکان توپ خواهد زد.

زمان برگزاری مراسم استقبال از 
مصطفی دنيزلی اعام شد

سرمربی جديد قرمزهای تبريز فردا وارد اين شهر خواهد 
تيم  جديد  سرمربی  دنيزلی  مصطفی  از  استقبال  مراسم  شد. 
خرداد(در   2۷ امروز)دوشنبه  21و30  ساعت  تراکتور،  فوتبال 
برگزار  تبريز  مدنی  شهيد  بين المللی  فرودگاه  حجاج  ترمينال 
نظر  زير  خرداد   2۸ سه شنبه  روز  از  نيز  تيم  می شود.تمرينات 
برگزاری  زمان  اينکه  ضمن  شد.  خواهد  آغاز  دنيزلی  مصطفی 
مراسم معارفه سرمربی و بازيکنان جديد با حضور هواداران در 

می شود. اعام  متعاقبا  ديزل   بنيان  استاديوم 

مشکل جدي استقالي ها براي تمديد قرارداد پاتوسي

وظيفه من احترام به کادر فنی تيم ملی است
پورقاز بعد از تمديد قرارداد با سپاهان
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مهاجم پرسپولیس با پیشنهاد قره باغ آذربایجان بطور کلی مخالفت کرد تا حضورش در این تیم منتفی شود.تیم فوتبال قره باغ آذربایجان که در رقابت های اروپایی 
حضور موفقی در سال های اخیر داشته است قصد داشت علی علیپور را در تعطیات زمستانی جذب کند.مهاجم پرسپولیس که موفق شد عنوان آقای گلی لیگ برتر 
را در فصل گذشته کسب کند در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر نیز هفت گل به ثمر رساند تا باشگاه آذربایجانی را مجاب به جذبش کند.مسئوان باشگاه قره باغ 
آذربایجان که پیشنهاد اولیه خود را به مدیران باشگاه پرسپولیس ارائه داده بودند خواهان عقد قرارداد طوانی مدت با علیپور شدند اما این بازیکن با توجه به اینکه مبلغ 

پیشنهادی قره باغ چندان چشمگیر نبود تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند تا لیگ را با این تیم به اتمام برساند و سپس به گزینه های خارجی اش فکر کند.

مهاجم تیم فوتبال 
پرسپولیس 
پیشنهاد یک تیم 
خارجی را رد کرد

شوک بزرگ به سرخپوشان
نامه فسخ قرارداد برانکو به باشگاه 

پرسپولیس رسید
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که به خاطر مطالباتش حاضر 
مسئوان  برای  را  خود  قرارداد  فسخ  نامه  نشده،  همکاری  ادامه  به 
این باشگاه ارسال کرده است و فصل آینده سرمربی این تیم نخواهد 
بود.برانکو ایوانکوویچ که بابت عدم پرداخت مطالبات خود از باشگاه 
باشگاه  به  را  قرارداد خود  فسخ  نامه  امروز  بود  ناراحت  پرسپولیس 
ابراز  ضمن  پایتخت  سرخپوشان  کرد.سرمربی  ارسال  پرسپولیس 
ناراحتی بابت عدم پرداخت مطالباتش قید کرده است مشکل مربوط 
به همکاران وی نیز حل نشده است و او حاضر به ادامه همکاری با 
باشگاه پرسپولیس نیست.قرار است سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در مذاکره با مسئوان باشگاه پیرامون دریافت مطالباتش به توافق 
برسد و از آنجایی که باشگاه به تعهدات مالی اش عمل نکرده است، 
وی بابت فسخ قرارداد سال آینده اش خسارتی به باشگاه نخواهد داد.

 عرب پیگیر اردوی پرسپولیس 
در کانادا شد

کانادا  به  تیم  این  سفر  پیگیر  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
که  است  قرار  قبلی  برنامه  این کشور شد.طبق  در  اردو  برگزاری  و 
کانادا  کشور  در  تیر   ۲۷ الی   ۱۵ از  پرسپولیس  فوتبال  تیم  اردوی 
احتمال وجود دارد که  این  به دلیل برخی مسائل  اما  برگزار شود، 
اردوی سرخپوشان در این کشور دستخوش تغییراتی شود. قرار است 
ابتدا راهی کشور  بازیکنان پرسپولیس برای حضور در کشور کانادا 
آذربایجان شوند تا اقدامات مربوط به اخذ ویزای کانادا برگزار شود، 
اما از طرفی برخی از بازیکنان پرسپولیس با استفاده از تعطیات، به 
مسافرت رفته و در ایران نیستند و به همین خاطر برنامه های این 
سفر مطابق پیش بینی ها انجام نشد. به همین دلیل مسئوان باشگاه 
پرسپولیس پیگیر کارهای مربوط به این سفر شدند. قرار است ایرج 
اردو شود و کارهای  این  باشگاه شخصا پیگیر  این  عرب مدیرعامل 

مربوط به این سفر را پیگیری کند.
 پرسپولیس فصل آینده
 آل اشپورت می پوشد؟

مسئوان باشگاه پرسپولیس برای تهیه البسه فصل آینده خود با 
شرکت آل اشپورت مذاکراتی انجام دادند.مسئوان باشگاه پرسپولیس 
با مسئوان  آینده  باشگاه در فصل  این  نیاز  البسه مورد  تهیه  برای 
که  مذاکرات  کردند.این  آغاز  را  خود  مذاکرات  آل اشپورت  شرکت 
نتایج خوبی هم رسیده و  به  انجام می شود  حدود یک ماهی است 
به احتمال فراوان فصل آینده سرخ پوشان با پیراهن های تولید این 

شرکت به میدان خواهند رفت.
خبرنگار عربستانی: برانکو نزدیکترین 

گزینه هدایت ااهلی است
پرسپولیس  سرمربی  که  شد  مدعی  عربستانی  خبرنگار 
نزدیکترین گزینه هدایت ااهلی است.شب گذشته در برنامه » قناه 
ااهلی  جدید  سرمربی  انتخاب  موضوع  به  عربستان  الریاضیه«   ۲4
پرداخته شد.در این برنامه زنده حسن عبدالقادر یکی از خبرنگاران 
سرمربی  برانکو،  توافق  اخیر  اخبار  درباره  عربستان  ورزشی  مشهور 
پرسپولیس با ااهلی این طور گفت: به نظرم من برانکو نزدیکترین 

است. ااهلی  هدایت  گزینه 
تماس اعضای هیات مدیره پرسپولیس با برانکو

برقرار  تلفنی  تماس  برانکو  با  پرسپولیس  مدیره  هیات  اعضای 
کردند.جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس روز گذشته برگزار شد 
و عاوه بر صحبت در خصوص وضعیت نقل و انتقاات باشگاه، درباره 
او بحث  با  ادامه همکاری  و  تیم  این  برانکو سرمربی  وضعیت طلب 
و بررسی صورت گرفت.در جریان جلسه، تماس تلفنی بین برانکو و 
اعضای هیات مدیره صورت گرفت و به سرمربی کروات پرسپولیس 
اطمینان خاطر داده شد که پول او به صورت کامل تهیه شده است.

روز  از  که  شد  اعام  پرسپولیس  سرمربی  به  تلفنی  تماس  این  در 
یکشنبه )دیروز( او می تواند برای گرفتن مطالباتش به باشگاه بیاید 
یا اینکه نماینده، وکیل و یا برادرش را راهی باشگاه پرسپولیس کند 

تا پول او را دریافت کنند.
پرسپولیس بازهم بدون بازی قهرمان 

سوپرجام شد
دیدار سوپرجام فصل  برگزاری  با عدم  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
۹۸-۹۷ ایران یک قهرمانی دیگر به کارنامه موفق خود اضافه کرد.

ایران برگزار و  روز شنبه جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال 
تصویب شد که دیدار سوپرجام فصل ۹۸-۹۷ برگزار نشود. بنابراین 
لیگ  و  حذفی  جام  در  اینکه  به  توجه  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
از  بود.یکی  خواهد  نیز  سوپرجام  قهرمان  است,  شده  قهرمان  برتر 
اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ این خبر را تأیید کرد.پیش از این 
بحث هایی مبنی بر برگزاری دیدار پرسپولیس با سپاهان )به عنوان 
بود.به  شده  مطرح  سوپرجام  دیدار  قالب  در  برتر(  لیگ  دوم  تیم 
بدون  پرسپولیس  که  است  پیاپی  بار  دومین  این  تسنیم,  گزارش 
سال  تیم  این  می شود.  جام  این  قهرمان  سوپرجام,  دیدار  برگزاری 
گذشته نیز با انصراف استقال از حضور در دیدار سوپرجام، قهرمان 

این جام شده بود.
 برانکو اسم جدید برای خرید 

به پرسپولیس نداده است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هیچ بازیکن جدیدی را به 
زمان  از  ایوانکوویچ  است.برانکو  نکرده  اضافه  خود  خرید  لیست 
ترک تهران برای گذراندن استراحت خود در کرواسی تنها دو بار 

با مسئوان باشگاه پرسپولیس تماس تلفنی داشته است.
در  است  مطالباتش  منتظر وصول  که  پرسپولیس  سرمربی 
دو مکالمه کوتاهی که با ایرج عرب و پندار خمارلو مدیر روابط 
عمومی باشگاه پرسپولیس داشته است هیچ صحبتی درباره بازار 
نقل و انتقااتی این تیم نکرده است.برانکو که قبل از رفتن خود 
مهدی طارمی، محمدرضا حسینی، محمد بلبلی، علی نعمتی و 
حسین مهربان را در لیست خرید پرسپولیس قرار داده بود هیچ 
گزینه جدیدی را به باشگاه معرفی نکرده است.از این رو شایعات 
و  ندارد  پرسپولیس صحت  به  امیری  وحید  بازگشت  به  مربوط 
برانکو پس از بازگشت به تهران در خصوص افراد جدید تصمیم 

گیری می کند.
ماقات محسن خلیلی با علی پروین

او  با  پروین  علی  بالین  در  حضور  با  پرسپولیس  پیشکسوت 
ماقات کرد.علی پروین، اسطوره باشگاه پرسپولیس شب گذشته به 
گرفت. قرار  پزشکی  بررسی  مورد  و  منتقل شد  بیمارستان کسری 

بعد از اینکه شب گذشته ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس با حضور 
نیز محسن  امروز  با اسطوره سرخپوشان دیدار کرد،  بیمارستان  در 
خلیلی، سرپرست این تیم نیز با حضور بر بالین شماره هفت سابق با 

او ماقات و برایش آرزوی سامتی کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید 
مشکلی برای کار در ایران ندارد و از آمریکایی ها 
بابت تحریم هایی که اعمال کرده، گایه کرد.

میهمانان  از  یکی  که  ایوانکوویچ  برانکو 
بود  کجاست«  شما  »اسطوره  نام  به  رویدادی 
برگزار  مونیخ  شهر  در  )یکشنبه(  دیروز  که 
 ۱00« سایت  پرسش  این  به  پاسخ  در  شد، 
پوستو« کرواسی که »آیا حضورتان در مونیخ 
گفت:  دارد؟«،  ارتباطی  حرفه ای تان  آینده  به 
من اینجا کاری شخصی ندارم. اینجا با خانواده 
و دوستانم هستم، درست مثل اینکه در خانه 
به  اینکه  به  اشاره  با  دارم.وی  خودمان حضور 
ایران  مالی  تراکنش های  بودن  مسدود  دلیل 
از سوی  تحریم  دلیل  به  بانک های خارجی  با 
کشورهای غربی ، مجبور است طلب باقیمانده 
خود از باشگاه پرسپولیس که 600 هزار یورو 
ایران  نقدی و حضوری در  به صورت  را  است 
دریافت کند، اظهار داشت: این موضوع صحت 

دارد اما به نظرم خنده دار است. می دانم ایران 
در حال حاضر مشکاتی در زمینه معامات و 
تراکنش مالی دارد، اما در نهایت این موضوع 
می تواند حل و فصل شود. نگران پولم در ایران 
نیستم، من تنها یک چمدان با خودم به ایران 
خواهم  انتقال  کرواسی  به  را  پولم  و  می برم 
شده اند  دردسرساز  من  برای  آمریکایی ها  داد. 
خنده(  )با  می کنم.  زندگی  تهران  در  چون 
مراقب  خوبی  به  باید  می گیرم  را  پولم  وقتی 
چمدان پولم باشم!برانکو خاطرنشان کرد: چهار 
سال شگفت انگیز در تهران داشتیم و هواداران 
هستند  کادرفنی ام  و  من  عاشق  پرسپولیس 
چون نتایج فوق العاده ای با این تیم گرفته ایم. 
هر  در  و  است  مهم  خیلی  ایران  در  فوتبال 
به  تماشاگر  هزار   ۵۵ میانگین  طور  به  بازی 
ورزشگاه می آیند. به صفحه من در اینستاگرم 
می شوید  موضوع  این  متوجه  کنید  نگاه  هم 
و  دارم  دنبال کننده  میلیون  یک  از  بیش  که 

بازیکنان  است.  چیز  همه  گویای  خود  این 
و  هستند  ارزشمند  بسیار  و  شگفت انگیز  من 
ندارم.سرمربی  آنجا  در  شخصی  مشکل  هیچ 
پرسش  این  به  پاسخ  در  پرسپولیس  کروات 
گذرنامه  در  ایرانی  ُمهر  وقتی  »می گویند  که 
می خورد، در  کشورهای غربی این مشکل ساز 
می شود؟«، تأکید کرد: وقتی برای اولین بار به 
آمریکا داشتم،  به  ایران رفتم و سپس سفری 
کنسولگری ایاات متحده از من پرسید »این 
چیست، ایران؟«، من در پاسخ به طور شفاف 
گفتم که »من مربی فوتبال هستم و کارم را 
انجام می دهم. باشگاه ها به من زنگ می زنند و 
سیاست  به  کاری  می کنم.  کار  برای شان  من 
ندارم. اگر شما به من ویزا بدهید که داده اید، 
نکرده اید.  که  نکنید  صادر  برایم  ویزا  هم  اگر 
من پنج سال پیش ویزای آمریکا را گرفتم و 
بازی دو تیم مکزیک و پاراگوئه را در شیکاگو 

کردم. تماشا 

درباره  پرسپولیس  مدیره  هیات  عضو 
بازیکنانی  تیم، حضور  این  در  برانکو  سرنوشت 
از فیفا و  چون بیرانوند و علیپور، طلب باشگاه 
گفت. سخن  تیم  این  در  ورزش  وزیر  دخالت 

نبی در ابتدا درباره وضعیت برانکو توضیح داد: 
طبق آخرین صحبتی که دیروز در جلسه هیات 
داشتیم  دیگر  دوستان  و  عرب  آقای  با  مدیره 
و  شود  می  پرداخت  برانکو  مطالبات  فردا 
باشگاه تعهداتش را نسبت به او انجام می دهد. 
انسان  و  دارد  قرارداد  ما  با  دیگر  سال  یک  او 
به  متعهد  باید  که  هست  هم  مداری  اخاق 
قرارداد سال  از  درصد  ما ۲0  باشد.  قراردادش 
آینده را هم به او پرداخت می کنیم.وی شایعه 
جدایی او را نقل قولی از رسانه های عربستان 
تضعیف  زمینه  در  همواره  که  دانست  سعودی 
ایشان  از  ما  افزود:   و  کنند  کار می  ما  ورزش 
یک برنامه سه ساله خواسته ایم و برنامه های 
مشخص  سرمربی  نگرش  با  باید  را  مان  آینده 
این  نظرش  و  داشت  وقت  ضیق  ایشان  کنیم. 
ارائه  را  برنامه  مرخصی  از  بازگشت  از  بعد  بود 
دغدغه  او  آیا  که  زمینه  این  در  بدهد.نبی 
داشته،  همکاری  ادامه  برای  هم  دیگری  های 
تصریح کرد: اگر از خود او سوال کنید باشگاه 
است.  داشته  برای حضورش  را  بهترین شرایط 
که  رفت  می  تاشکند  به  باید  پرسپولیس  مثا 

پرواز چارتر  ما یک  اما  بود  پرواز  نیازمند چند 
گرفتیم که مستقیم به تاشکند برود و پشتیبانی 
را به خوبی انجام دادیم.این عضو هیات مدیره 
درصد  یک  اگر  اینکه  به  پاسخ  در  پرسپولیس 
برانکو ماندگار نشد گزینه های جایگزینی برای 
او در نظر دارید؟ گفت: با توجه به گزارش آقای 
عرب به عنوان مدیرعامل حضور ایشان در تیم 
قطعی  تعهدات طرفین  به  توجه  با  پرسپولیس 
درست  مسئله  این  به  پرداختن  بنابراین  است 
نیست.وی در این باره که آیا ای اف سی و فیفا 
اظهار  گردانند،  برمی  را  پرسپولیس  های  پول 
از  است  ماه   4 و  داریم  مطالباتی  فیفا  از  کرد: 
طریق فدراسیون مکاتبه کرده ایم ما نمی توانیم 
داده  فدراسیون خبر  و  پیگیری کنیم  مستقیم 
تواند  نمی  مختلف  دایل  به  فیفا  مالی  بخش 
پول را واریز کند منتظریم فدراسیون راه حلی 
با  کاشانی  آقای  کند.  پیدا  مسئله  این  برای 
امیدواریم  و  داشت  دیدار  خارجه  امور  وزارت 
مطالبات  فیفا  از  خارجه  وزارت  هماهنگی  با 
شروط  زمینه  در  بگیریم.نبی  را  پرسپولیس 
بازی  از  بعد  گفت:  بعدی،  فصل  برای  برانکو 
در جلسه  برانکو  آقای  اصفهان  در  لیگ  پایانی 
اینکه  اول  را مطرح کرد  بعد چند موضوع  روز 
بازیکنان را برای فصل بعد می خواهد تا  تمام 
همچنین  کند.  حفظ  را  تیم  بندی  استخوان 

درباره تعداد بازیکنانی که برای خارج از کشور 
پیشرفتشان  نباید جلوی  دارند  پیشنهاد خوبی 
را بگیریم و اگر جدا شدند جایگزین پیش بینی 
میلیون  یک  پیشنهاد  درباره  کرد.وی  خواهیم 
کرد:  تصریح  پرسپولیس  بان  دروازه  به  داری 
بیرانوند یکی از مهره های کلیدی باشگاه است 
و برانکو روی او حساس است همانطور که تمام 
پرسپولیسی ها حساس هستند. او پیشنهاداتی 
دارد. ممکن است برانکو با حضور بازیکنان در 
پستی  اما  باشد  نداشته  از کشور مشکل  خارج 
مثل دروازه بانی را باید حفظ کرد. باید با آقای 
تاکید  کنیم.نبی  مشورت  زمینه  این  در  برانکو 
از  پست  چند  در  کشور  از  خارج  در  ما  کرد: 
بازیکن داشته  دفاع کمتر  و  بانی  جمله دروازه 
ایم اما هافبک وفورواد زیاد صادر کرده ایم اگر 
و  بیرانوند  شرایط  به  بیفتد  بخواهد  اتفاق  این 
هیات  دارد.عضو  بستگی  برانکو  نظرات  نقطه 
مدیره پرسپولیس درباره اینکه آیا ممکن است 
را  او  یا  کنند  فکر  بیرانوند  قرارداد  افزایش  به 
از رفتن منصرف کنند، ادامه داد: کسی که در 
ارقامی  و  اعداد  آن  کند  می  بازی  پرسپولیس 
اگر  شاید  گیرد  می  تعلق  او  به  قرارداد  در  که 
در  اما  باشد  برابر  سه  برود  دیگری  باشگاه  در 
پرسپولیس فرق می کند. رشد و صعود بیرانوند 
تعصب  باشگاه  به  او  بود.  پرسپولیس  در  هم 

قلقلک  را  او  ارقام  و  اعداد  کنم  نمی  فکر  دارد 
کار  دستور  در  کرد  اعام  همچنین  بدهد.وی 
و  نیست  استقال  از  بازیکن  پرسپولیس جذب 
درباره پیشنهادات علیپور نیز توضیح داد: علیپور 
از بلژیک و اسپانیا پیشنهاد دارد و هنوز به جمع 
هم  ما  کند  انتخاب  را  کدام  که  نرسیده  بندی 
تصمیم را به او سپرده ایم.نبی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: در خصوص بازیکنان خارجی 
در  که  کسانی  است،  شده  تامین  مالی  منابع 
پرسپولیس هستند باشگاه خانه خودشان است 
و کسی با خانواده اش مشکل ندارد. خوشبختانه 
منابع مالی دوستان پیش بینی شده است.وی 
درباره بازگشت بازیکنانی چون فرشاد احمدزاده 
یا محرمی به پرسپولیس اظهار کرد: آقای برانکو 
ذکر  را  اسامی  داده  باشگاه  به  که  فهرستی  در 
اولویت هایی که مدنظرش  به  با توجه  کرده و 
است ما اقدام می کنیم ما روالی داریم ولی باید 
اخاق حرفه ای را رعایت کنیم.این عضو هیات 
اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  پرسپولیس  مدیره 
وزیر ورزش تا به حال کوچکترین دخالتی در دو 
باشگاه استقال و پرسپولیس نداشته و این دو 
مدیر و مسئول دارند، در پایان گفت: ما وظیفه 
نظارتی برای امور صحیح باشگاه داریم. باشگاه 
آن  در  مختلفی  اشخاص  و  است  ارکان  دارای 

کنند. می  فعالیت 

»شماره ۹« می ماند یا به قطر می رود؟

جلسه سرنوشت ساز ترابی با 
مسئوان پرسپولیس

مهدی ترابی قرار است امروز در نشستی با مسئوان باشگاه 
پرسپولیس درباره وضعیتش در فصل بعد تصمیم گیری کند.مهدی ترابی, 

هافبک تأثیرگذار تیم فوتبال پرسپولیس با پیشنهادی از کشور قطر رو به رو 
شده و این درحالی است که این بازیکن در نیم فصل دوم فصل گذشته 

به جمع پرسپولیسی ها اضافه شده بود و حاا هواداران پرسپولیس با 
این وضعیت نگران جدایی زودهنگام این بازیکن هستند. نکته مهم در 

قرارداد ترابی با پرسپولیس این است که این بازیکن می تواند در صورت 
داشتن پیشنهاد خارجی باشگاه را ترک کند و همین موضوع به یک خطر 

جدی برای پرسپولیس تبدیل شده است.ترابی با توجه به پیشنهادی 
که دارد, احتمااً روز سه شنبه برای مذاکره به دوحه سفر می کند, ولی 
در این میان اتفاقاتی است که در صورت رخ دادن می تواند ترابی را در 

پرسپولیس حفظ کند. یکی از مسائل مهم پرداخت مطالبات ترابی است. 
باشگاه پرسپولیس این روز ها به خاطر چالش بزرگی که در زمینه فراهم 
کردن مبلغ بدهی برانکو و دستیارانش مواجه شده, مشکاتی هم برای 

پرداخت قرارداد بازیکنانش دارد. با این حال اما مسئوان پرسپولیس 
امیدوارند که با فراهم کردن پول ترابی, بتوانند این بازیکن را حفظ کنند.
قرار است امروز)دوشنبه( مهدی ترابی با مسئوان باشگاه نشست مهم و 

سرنوشت سازی داشته باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا نتیجه این 
جلسه می تواند ترابی را از سفر به قطر منصرف کند یا خیر.

حسینکعبی:باجداییبرانکو،پرسپولیسصددرصدضررمیکند
بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: با جدایی برانکو، پرسپولیس صد درصد ضرر می کند، چون این مربی شخصیت بسیار باایی دارد و هواداران نیز عاشق همین شخصیت او هستند. حسین کعبی 
درباره احتمال جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس گفت:هواداران قلباً برانکو را دوست دارند اما بعضی از آقایان سعی می کنند که به مسائل ورود کنند چرا که پرسپولیس سال به سال دارد بهتر 
می شود و می خواهند با جدا کردن برانکو از پرسپولیس روند خوب این تیم را قطع کنند.وی ادامه داد: یکی از مربیان این موضوع را رها نمی کند و منتظر است تا برانکو برود و پرسپولیس بیاید. او سال 
گذشته مربی فواد بوده و فوتبال ما را رها نمی کند. پرسپولیس سه سال است که با برانکو بهترین نتیجه را گرفته اما ما این مسائل را می دانیم و مردم نمی دانند. عده ای نمی خواهند پرسپولیس را رها 
کند و ما می دانیم که پرسپولیس دارد از کجا ضربه می خورد.بازیکن پیشین پرسپولیس تصریح کرد: خیلی ها هستند که بِد پرسپولیس را می خواهند, آقایانی وجود دارند که می خواهند هرچه زودتر 
برانکو برود تا سرمربی تیم شود. آنها به جز سیاه بازی کار دیگری بلد نیستند. این فرد در هتل نشسته و مدام پیغام و پسغام می دهد که سرمربی پرسپولیس شود. او فصل پیش در فواد حضور داشته و 
به بازیکنان گفته بود که قراردادشان را تمدید نکنند چرا که می خواهد آنها را به پرسپولیس بیاورد.کعبی عنوان کرد: من اسم این آدم را نمی آورم چون از او خوشم نمی آید. من از کسی ترسی ندارم اما 
همه می دانند که چه کسی را می گویم. من با او در تیم ملی و پرسپولیس کار کردم و می دانم که چطور آدمی است اما اان مدام دارد پیغام و پسغام می دهد و به دوستانش در ایران می گوید که کار ها 
را طوری فراهم کنند تا او به پرسپولیس بیاید. من اطمینان دارم هر طور که شده باید برانکو را نگه دارند و اگر به هر دلیل نتوانستند او را حفظ کند بهتر است یک مربی بهتر از برانکو به پرسپولیس 

بیاید نه اینکه ما به سمت عقب برویم. پرسپولیس پیشرفت کرده و باید مربی بزرگتری داشته باشد کسی که اسم دار است و کارنامه فوتبالی خوبی دارد و از لحاظ شخصیتی به تیم کمک می کند.

آمار  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
در  را  کهن  قاره  تیم های  پرتماشاگرترین 
لیگ قهرمانان آسیا اعام کرد. کنفدراسیون 
پرتماشاگرترین  آمار   )AFC( آسیا  فوتبال 
قهرمانان  لیگ  در  را  قاره  این  تیم های 
آسیا اعام کرد که بر این اساس، گوانگجو 
 ۱.۵۹۱.۲6۳ مجموع  با  چین  اورگرانده 
گرفت.  قرار  نخست  رده  در  تماشاگر 
در  نفر   ۱.4۸۱.6۵0 با  ایران  پرسپولیس 
 ۱.4۳۵.00۱ با  ایران  استقال  و  دوم  رده 
الهال  تیم  گرفتند.  قرار  سوم  رده  در  نفر 
تماشاگر،   ۱.۳۸۱.۷۲۷ با  هم  عربستان 
چهارم آسیاست.طبق اعام AFC این چهار 
تیم تنها تیم های آسیایی هستند که تعداد 
تماشاگرانشان در لیگ قهرمانان آسیا از مرز 
 AFC است.  کرده  عبور  نفر  میلیون  یک 
همچنین در توصیف تماشاگران این تیم ها 
نوشت: »ارتش سرخ« دیوانه کننده ترین جو 

را در ورزشگاه خانگی اش می سازد و ورزشگاه 
آزادی در بازی های استقال، ترسناک ترین 
جاست. فارغ از اینکه قرار رگفتن نام دو تیم 
قاره  پرتماشاگرترین های  ایرانی در فهرست 
است،  افتخار  مایه  و  پیش بینی  قابل  کهن، 
که  است  سال  چند  که  داشت  توجه  باید 
تیم های ایرانی از میزبانی تیم های عربستانی 
موضوع  این  اگر  بسا  چه  و  هستند  محروم 
وجود نداشت، اکنون پرسپولیس و استقال، 
نخست  جایگاه  سوم،  و  دوم  رده  جای  به 
از آن خود می کردند.فاصله  را  این فهرست 
تیم نخست این رده بندی یعنی گوانگجو با 
ورزشگاه  )یک  نفر   ۱0۹.6۱۳ پرسپولیس، 
آزادی( و با استقال، ۱۵6.۲6۲ نفر )یک و 
نیم ورزشگاه آزادی( است! همین نکته نشان 
می دهد که دیپلماسی ضعیف فوتبال ایران 
در آسیا، چه لطمه ای به داشته های فوتبال 

است. زده  ایران 

بشار: طی 48 ساعت آینده با پرسپولیس توافق می کنم
هافبک عراقی پرسپولیس در گفتگویی با هواداران این تیم تایید کرد مذاکراتی مثبتی 
با باشگاه برای ادامه همکاری داشته است.بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس که در پایان 
نامعلومی برای ادامه همکاری دارد، از روند  دومین فصل حضورش در این تیم، سرنوشت 
مثبت مذاکرات برای تمدید قرارداد خبر داده است.هافبک ملی پوش پرسپولیس که علیرغم 
سرنوشت  آن،  مالی  مفاد  اجرایی شدن  عدم  دلیل  به  فصل  نیم  اواسط  در  قرارداد  تمدید 
نامعلومی با سرخپوشان داشت، دقایقی پیش در گفتگوی ایو اینستاگرامی خود با هواداران 
این تیم تایید کرد مذاکرات بین طرفین به شکل مثبت پیش رفته و طی فردا یا پس فردا 
روند تمدید قرارداد نهایی خواهد شد.طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر جدایی بشار رسن 
با توجه به چند پیشنهاد داخلی و حضور احتمالی اش در قطر به گوش می رسید. اکنون باید 
دید با ابراز امیدواری که بشار رسن به هواداران تیمش داده، او برای تمدید قرارداد به ایران 
سفر خواهد کرد یا خیر.رسن چندی پیش با گایه تند نسبت به رفتار مدیران پرسپولیس 
و انتشار یک پست جنجالی مدعی شده بود با عدم دریافت مطالباتش، عایدی حضورش در 
باشگاه یک عکس با جام قهرمانی این تیم بوده است. اکنون اما به نظر می رسد شرایط به 
شکلی پیش رفته که مدیران تیم موفق شده اند نظر او را برای مذاکرات جدید جلب کنند.

آمریکایی ها برایم دردسرساز شده اند
برانکو:باچمدانپولمراازپرسپولیسمیگیرموبهکرواسیمیآورم!

برانکو به ما تعهد دارد و صحبت درباره جایگزین او اخاقی نیست

نبی:اعدادوارقامبیرانوندراقلقلکنمیدهد
فرصتی که از دست رفت 

پرسپولیس و استقال، پرتماشاگرترین تیم های غرب آسیا

علیپور  علی  جدایی  با  دارد  احتمال 
نژاد  قوچان  طارمی،  مهدی  رد  جواب  و 
فوتبال  تیم  بپیوندد.،  پرسپولیس  به 
پرسپولیس تهران که با کسب 6۱ امتیاز 
به  موفق  و  رسید  برتر  لیگ  قهرمانی  به 
جام  رقابت های  در  شد،  تریک  ثبت هت 
حذفی نیز از سد داماش گیانیان 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 
تمرینات سرخ  تیر   ۵ است  قرار  و  رفتند 
پوشان با هدایت برانکو در ورزشگاه شهید 
پایتخت  شود.سرخپوشان  آغاز  کاظمی 
در  خالی  جای  یک  فقط  حاضر  درحال 
نظر  به  که  دارند  خود  بزرگسال  لیست 
و  باشد  مصلح  شایان  به  متعلق  می رسد 
پرسپولیسی ها با او قرارداد جدیدی امضا 
کنند و در این صورت، پرسپولیسی ها فقط 
بازیکن بزرگسالی،  نام  با خروج  می توانند 
فوتبالیست جدیدی را به خدمت بگیرند.

نیز که در  نعمتی  علی علیپور و سیامک 
فصل گذشته سهمیه زیر ۲۵ سال بودند، 
دارند  جای  بزرگساان  فهرست  در  حاا 
و  است  تکمیل  لیست  دلیل  همین  به  و 
بازیکن  می توانند  در صورتی  سرخپوشان 
را خارج  نفر  نام یک  که  بگیرند  جدیدی 
جوان  مهاجم  زیاد  احتمال  کنند.به 
مازندرانی )علیپور( لژیونر و راهی اسپانیا 

بودیمیر  احتمالی  جدایی  با  و  می شود 
تا  بودند  صدد  در  پرسپولیسی ها  کروات، 
اما  بگیرد،  خدمت  به  را  طارمی  مهدی 
کرد،  اعام  سرخپوش  تیم  مدیران  به  او 
ادامه  اروپا  در  را  فوتبالش  تا  دارد  قصد 
دهد و به همین دلیل پرسپولیسی شدن 
علیپور  جدایی  است.با  منفی  بازیکن  این 
مهاجم  پست  در  پرسپولیس  بودیمیر،  و 
بدون بازیکن است و هرچند سرخپوشان 
مذاکراتی  نژاد  قوچان  رضا  با  گذشته  در 
داشتند و او اعام کرد، درحال حاضر در 
اروپا خواهد ماند، اما احتمال دارد شاگرد 
سرخپوشان  شود.   پرسپولیس  در  برانکو 
شریفی،  مهدی  اسدی،  امین  محمد 
مهاجم  پست  در   ... و  نعمتی  سیامک 
مانند  کدام  هیچ  اما  دارند،  اختیار  در 
شان  اصلی  پست  هدف  مهاجم  گوچی، 
نیست و به همین دلیل پرسپولیسی ها در 
حاضر  حال  در  هستند.   او  جذب  صدد 
بیرانوند، رادوشوویچ، سیدجال حسینی، 
کامیابی نیا،  ماهینی،  عالیشاه،  خلیل زاده، 
مصلح،  خواه،  ربیع  نوراللهی،  انصاری، 
بودیمیر،  رفیعی،  ترابی،  شریفی،  شیری، 
بزرگسال  بازیکن   ۱۸ علیپور  و  نعمتی 
محسوب  نوزدهم  لیگ  برای  پرسپولیس 
می شوند و محمد نادری و بشار رسن در 
صورتی که ماندنی شوند در لیست زیر ۲۵ 

می گیرند. قرار  سال 

واکنش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به نامه فسخ قرارداد برانکو
ایشان  باید بگویم پول  برانکو  آقای  باشگاه پرسپولیس گفت: درباره حضور  مدیرعامل 
برانکو  قرارداد  فسخ  نامه  در خصوص  تحویلش شود.ایرج عرب  تا  است  آماده  نقد  بصورت 
ایوانکوویچ به باشگاه پرسپولیس بابت عدم دریافت مطالبات خود گفت: اقای برانکو طلب 
دارد و ما هم طلب ایشان را آماده کرده ایم تا صبح دوشنبه به صورت نقد در اختیارش قرار 
دهیم.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: همه چیز در این باره به پرداخت پول آقای برانکو 
بستگی دارد که پولش را هم آماده کرده ایم. هیچ گزینه ای دیگری هم غیر از برانکو نداشته 

و نداریم. او سرمربی پرسپولیس است.
جلسه فوق العاده در باشگاه پرسپولیس درباره نامه برانکو

برگزار  فوق العاده  جلسه  برانکو  نامه  از  پس  پرسپولیس  باشگاه  مدیره  هیأت  اعضای 
کردند.پس از اتفاقاتی که درباره وضعیت برانکو و مطالباتش از باشگاه پرسپولیس رخ داد 
این باشگاه جلسه فوری و فوق العاده ای در این باشگاه برگزار کردند. اعضای هیأت مدیره 

با وجود تهیه پول مطالبات برانکو و به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دستیارانش به همین 
دلیل او خواستار کناره گیری از این تیم شده و این مسأله باعث شد تا مدیران و اعضای هیأت 

مدیره باشگاه پرسپولیس امروز جلسه فوق العاده ای را برگزار کنند.

گوچیگزینهجدیدپرسپولیسیهادرخطحمله

هیئت  رئیس  الماسخاله،  قربانعلی 
ارسال  با  گفت:  گیان  استان  فوتبال 
نامه ای به استاندار گیان خواهان تعیبن 
و  سپیدرود  باشگاه های  مالکیت  تکلیف 
در  الماسخاله  قربانعلی  شدیم.  ملوان  
مورد وضعیت مالکیت باشگاه سپیدرود 
رشت، اظهار داشت: ما به راحتی تیم را 
استعفا  که  این  برای  و  نمی گیریم  پس 
داد:  ادامه  داریم.وی  شرط  بپذیریم  را 
حاا  که  گرفت  را  تیم  شکلی  به  بیات 
واگذار  دیگری  فرد  به  را  آن  نمی شود 
کرد. او مقداری بدهی را قبول کرد که 
رو  این  از  است.  شده  ساز  مشکل  حاا 
باید با وی و مسئوان اداره کل ورزش 

کنیم. صحبت  گیان  استان  جوانان  و 
در  گیان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
زمان  در  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
واگذاری امتیاز به بیات مانع از پذیرش 
هیچ  من  به  گفت:  است،  نشده  بدهی 
برای  علی کریمی  بودند.  نداده  اطاعی 
ارتباط  در  کل  اداره  با  امتیاز  انتقال 
می گوید  هم  کل  اداره  چند  هر  بود. 
و  کرد  مذاکره  کریمی  با  خودش  بیات 
در نهایت توافقش را به اداره کل نشان 
داد و آنها هم امضا کردند.الماسخاله در 
برای  نامه ای  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان 
کردیم  ارسال  و  تنظیم  گیان  استاندار 
فوتبال  تیم های  وضعیت  نامه  آن  در  و 

تا  مالی  مشکات  از  دادیم.  توضیح  را 
عدم مالک حقیقی برای برخی تیم های 
نهایت  در  کردیم.  تشریح  را  طرفدار  پر 
با  اندیشی  در هم  استاندار خواستیم  از 
نمایندگان استان به وضعیت این تیم ها 
رسیدگی کند. خصوصا در مورد تیم های 
فوتبال داماش، ملوان و سپیدرود. از آنها 
خواستیم زودتر مالکی را مشخص کنند 
تا بتوانند کار مدیریتی انجام دهند. پیدا 
من  کار  تیم ها  این  برای  مالک  کردن 
نیست چرا که شناختی از صنعتگران و 
موارد کمک  این  در  ندارم.  استان  تجار 
خواستیم و امیدواریم استاندار گیان به 

کند. کمک  ما 

پشت پرده درگیری بازیکن لیگ برتری با 
مربی تیم ملی

ملی  تیم  مربی  با  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  بازیکنان  از  یکی 
درگیر شده و به همین دلیل به اردوی جدید دعوت نشده است.

در اردوی یکی از تیم های ملی فوتبال ایران، بازیکن لیگ برتری 
با مربی تیم دچار درگیری می شود و به همین دلیل سرمربی تیم 
نیز با او برخورد می کند. در مسابقات که برگزار می شود او جای 
خود را به بازیکن دیگری می دهد و هر چند روی نیمکت حاشیه ای 
ایجاد نمی کند، اما با حضور مربی جدید هم کماکان به اردو دعوت 
ملی  تیم  به  هیچگاه  شاید  که  بیاید  پیش  شایعه  این  تا  نمی شد 
دعوت نشود.این بازیکن که در تیم های مطرح فوتبال ایران حضور 
داده  قول  اول  به  اما  است،  ملی  تیم  در  خود  آینده  نگران  دارد، 
بابت  این  از  مشکلی  و  می شود  دعوت  اردو  به  زودی  به  تا  شده 
وجود ندارد.این بازیکن بیان کرد: مشکل خاصی وجود ندارد و من 
درگیری نداشتم. دعوت نشدنم به اردوی به طور قطع فنی نبوده، 

اما مشکلی نیست و در اردو های بعدی حاضر می شوم.

 بیات تیم را طوری گرفت که نمی شود واگذارش کرد
الماسخاله:از استاندار گیان خواستیم به وضعیت مالکیت سپیدرود رسیدگی کند
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ژاپن با غلبه بر ویتناگ حریف عراق در یک چهارم مسازقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا شد.مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیا 
که در تبریز سالن پور شریفی در حال برگزاری است در سومین روز و در اولین بازی تیم های اندونزی و عراق از ساعت ۱۲ به مصاف هم رفتند.  
در بازی دوم و از ساعت ۱۴و۳۰ تیم های ژاپن ویتنام به مصاف هم رفتند.  که در نتیجه تیم ژاپن توانست ۲ بر یک ویتنام را شکست دهد و در 

مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات به مصاف عراق برو.

ژاپن با غلبه بر 
ویتنام حریف عراق 
در یک چهارم 
نهایی شد

ماشین  گذشته  فصل  خوب  هافبک 
تراکتورسازی  در  حضور  اینکه  ضمن  سازی 
امیدواری  ابراز  می داند  تصمیمش  بهترین  را 
کرد که در این فصل همراه این تیم به مقام 
قهرمانی دست یابند.تیم فوتبال تراکتورسازی 
تبریز پس ازآنکه در فصل گذشته در هفته های 
پایانی قافیه را به رقبای خوب واگذار کرد با 
نشان  انتقاات  و  نقل  بازار  به  ورودش  نحوه 
داده نه تنها انگیزه اش را برای فتح لیگ برتر 
تمام  این فصل  بلکه در  نداده است  از دست 
عزم خود را جزم کرده است تا جام زرین لیگ 
و  ببرد  آذربایجان  دیار  به  خود  با  را  نوزدهم 
زنوزی  بشکند.محمدرضا  را  طلسم  به نوعی 
مالک این تیم عاوه بر خرید مصطفی دنیزلی 
سرمربی سرشناس و پرافتخار ترکیه ای چند 
بازیکنانش  جمع  به  هم  را  خوب  بازیکن 
اضافه کرده است. یکی از آن بازیکنان سعید 
مهری هافبک تدافعی و خوش تکنیک فصل 
گذشته ماشین سازی است.مهری جزو یکی از 
در  گذشته  فصل  در  که  بود  خوبی  بازیکنان 
ماشین سازی زیر نظر رضا مهاجری بازی های 
خوبی را به نمایش گذاشت و همین امر کافی 
را  بومی  جوان  این  تراکتور  مسئوان  تا  بود 
ابتدا  در  وی  دربیاورند.  تراکتور  استخدام  به 
اظهار  تراکتورسازی  به  انتقالش  خصوص  در 
که  فصل  این  پایان  از  من بعد  »خب  داشت: 
هم پشت  را  خوبی  نسبتاً  فصل  می کنم  فکر 
تیم های  از سوی  پیشنهاد  گذاشتم چند  سر 
بهترین  می کنم  فکر  ولی  داشتم  مختلف 
دیگر  سال  یک  تا  گرفتم  را  ممکن  تصمیم 
ادامه  را  فوتبالم  تبریزی  تماشاگران  کنار  در 
بازی هایم  کنارسایرهم  در  بتوانیم  بلکه  دهم 
در  برسانیم.«وی  آرزویشان  به  را  ها  شور  پر 
که  می کنند  تصور  خیلی ها  اینکه  خصوص 
در  ماشین سازی  باشگاه  مالک  که  به این علت 
این  به  رفتن  جز  راهی  دارد  حضور  تراکتور 
هنوز  باوجوداینکه  »من  گفت:  نداشت  تیم 

اجباری  هیچ  داشتم  قرارداد  ماشین سازی  با 
نبود و آرزوی هرکسی در این شهر است که 
بازی کند که خدا  تراکتور  بخواهد در  روزی 
تجربه هم قسمت من شد.«وی  این  را شکر 
تراکتور  گذشته  فصل  به  اشاره  با  ادامه  در 
افزود: »پارسال هم تراکتور تیم بسیار خوبی 
را بسته بود اما متأسفانه در هفته های پایانی 
باشید  مطمئن  اما  نشد  کسب  ازم  نتیجه 
حضور  خصوص  در  ماست.«وی  سال  امسال 
مصطفی دنیزلی یکی از مربیان مطرح فوتبال 
این  »به هرحال  گفت:  تراکتور  تیم  در  ترکیه 
نشان می دهد تا چه حد امسال تیم تراکتور 
خیلی  طبیعی  به طور  و  دارد  باایی  انگیزه 
زیر  را  فوتبالم  از  برهه  این  در  که  خوشحالم 
نظر کسی مثل دنیزلی که یک مربی باکاس 
دنبال  است  دنیا  سطح  در  شناخته شده  و 
خواهم کرد و امیدوارم بتوانم نظر او را در این 
فصل جلب کنم و در کل فصل خوبی را پشت 
و  تخصصی  پست  درباره  بگذارم.«مهری  سر 
درحضوربازیکنان  فصل  این  که  سختی  کار 
کرد:  تأکید  چیست  دارد  تراکتور  باکیفیت 
پست  در  فصل  این  بازی های  اکثر  در  »من 
بازی  قابلیت  اما  کردم  بازی  دفاعی  هافبک 
باوجود  دارم.  هم  هجومی  هافبک  پست  در 
بازیکنان بسیار خوب و باکیفیتی که در حال 
حاضر در تراکتور حضور دارند می دانم چه کار 
سختی را در پیش رودارم. این امر نه تنها مایه 
دلسردی من نمی شود بلکه باعث خواهد شد 
با  پایان  را بیشتر کنم.«وی در  تا من تاشم 
و  تراکتور  در  موردعاقه اش  شماره  به  اشاره 
شخصاً  »من  داشت:  اظهار  تمریناتش  شروع 
اهداف  به هرحال  اما  دارم  به شماره 8 عاقه 
شماره  که  رودارم  پیش  در  را  بزرگ تری 
نخواهد  چندانی  ارزش  برابرش  در  پیراهن 
تمرینات  دیروز  تا  من  اینکه  ضمن  داشت. 
امروز  از  اما  را پی می گرفتم  اختصاصی خود 
تمرینات ما به شکل رسمی آغاز خواهد شد.«

دعوت از 5 بازیکن به اردوی تیم امید
کادرفنی تیم فوتبال امید 5 بازیکن جدید را به تمرینات این تیم فراخواندند.بر اساس تصمیم کادر 
فنی تیم ملی فوتبال امید رضا آذری بازیکن باشگاه استقال به همراه امیر شبانی مدافع پارس جم جهت 
حضور در تمرینات گروه اول بازیکنان تیم امید به اردو دعوت شدند و از صبح روز یکشنبه در تمرینات 
حضور یافتند.همچنین محمد شریفی از استقال خوزستان، رضا دهقان بازیکن باشگاه سپاهان و جعفر 
سلمانی از صنعت نفت آبادان به تمرینات بازیکنان گروه دوم دعوت شدند که باید از روز سه شنبه در 
اردوی تیم ملی امید حضور یابند.بر این اساس تعداد مجموع نفرات دعوت شده به اردوی خرداد به 55 

بازیکن رسید.
تغییرات ادامه دار در تیم امید

با توجه به تغییرات در کادرفنی تیم فوتبال امید نفرات کادرگذشته هیچ کدام در تمرین روز گذشته 
حضور نداشتند.تیم فوتبال امید بعد از مرحله اول انتخابی المپیک روز گذشته دور جدید تمرینات خود 
را بعد از حدود ۳ ماه تعطیلی آغاز کرد.این مرحله از اردوها زیر نظر فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی 
آغاز شد و در کادرفنی تغییرات زیادی به وجود آمده بود. رضا شاهرودی و سهراب بختیاری زاده که در 
زمان زاتکو کرانچار دستیاران این مربی بودند به همکاری خود با تیم امید پایان بخشیدند و تنها فرشاد 
ماجدی از کادرفنی قبلی باقی مانده بود.این تغییرات فقط محدود به کادرفنی نبود بلکه در کادر پزشکی 
و تدارکات هم تغییراتی به وجود آمد.هیچکدام از اعضای تدارکات، پزشکان و ماساژورهای تیم امید افراد 
حاضر در دور قبل نبودند و به جای آنها نفرات جدیدی جایگزین شده بود. گفته می شود این تغییرات با 

نظر فدراسیون فوتبال اعمال شده است.

المپیک  بازی های  عالی  ستاد  سخنگوی 
فدراسیون  با  امید  فوتبال  تیم  مسئولیت  گفت: 
فوتبال است و این نهاد پاسخگو خواهد بود.نصراه 
حقوق  پرداخت  سیستم  خصوص  در  سجادی 
به  توجه  با  گفت:  ایران  المپیکی  ورزشکاران  به 
اینکه ورزشکاران عزیز کشورمان از امسال درگیر 
 ۲۰۲۰ المپیک  برای  سهمیه  کسب  مسابقات 
هستند، مقرر شد پس از کسب سهمیه توسط هر 
ورزشکار از طرف وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک یک کمک هزینه ماهیانه غیر مستمر 
کاروان  شود.رئیس  پرداخت  آنها  به  المپیکی  و 
اعزامی ایران به بازی های المپیک ادامه داد: مبلغ 
میلیون   5۰ ماهیانه  صورت  به  هزینه  کمک  این 
از  پرداخت ها  که  است  شده  گرفته  نظر  در  ریال 
تیر ماه امسال تا پایان تیر ماه سال آینده به مدت 
البته  کرد:  تاکید  شد.وی  خواهد  انجام  سال  یک 
یا  امسال  طول  در  ورزشکار  یک  که  صورتی  در 
اوایل سال آینده هم کسب سهمیه را انجام دهد، 
مبلغ این کمک هزینه برای یک سال محاسبه و به 
فدراسیون مربوطه پرداخت خواهد شد تا در اختیار 
المپیک کرده است  ورزشکاری که کسب سهمیه 

قرار گیرد. البته این مبلغ غیر از حقوقی هست که 
در  شرکت  جهت  مختلف  های  رشته  ورزشکاران 
اردوی تیم های ملی دریافت می کنند.سخنگوی 
ستاد عالی بازی های المپیک در خصوص انتخاب 
سرمربی تیم ملی فوتبال المپیک و شرایط حاکم 
تیم های  مربیان  تمام  انتخاب  گفت:  تیم  این  بر 
فدراسیون های  وظایف  فوتبال جزو  از جمله  ملی 
طرق  از  است  ممکن  کار  این  که  است  مربوطه 
در  رئیسه  هیئت  یا  مربیان  کمیته  مثل  مختلف 
است  طبیعی  شود.  انجام  مختلف  فدراسیون های 
که ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی هیچ 
داشت. نخواهد  و  ندارد  این خصوص  در  دخالتی 

است  ممکن  البته  کرد:  عنوان  پایان  در  سجادی 
تمام  عملکرد  خصوص  در  مختلفی  گزارش های 
از  دارند  قرار  المپیک  مسیر  در  که  ملی  تیم های 
طرف فدراسیون های مربوطه در ستاد عالی بازی 
های المپیک ارائه می شود که فوتبال هم یکی از 
مثل  و  ندارد  تفاوتی  ها  رشته  سایر  با  و  آنهاست 
بر  فنی  انتخاب های  مسئولیت  فدراسیون ها  سایر 
قبال  در  بایستی  و  است  فوتبال  فدراسیون  عهده 

باشد. پاسخگو  آن  نتایج 

شایعه  به  استقال  تیم  سابق  مدافع 
جدایی کاپیتان این تیم واکنش نشان داد.

مهدی امیرابادی مدافع سابق تیم استقال 
از انتخاب سرمربی برای استقال خوشحال 
رسیدن  برای  اول  گام  این  معتقد  و  بوده 
روزها  این  که  است.امیرآبادی  موفقیت  به 
است،  مربیگری  کاس  گذراندن  مشغول 
در  سابقش  همبازی  مجیدی  فرهاد  برای 
موفقیت  آرزوی  امید  تیم  در  نیز  استقال 

کرد.
عنوان  به  استراماچونی  *بااخره 

شد؟ انتخاب  استقال  سرمربی 
آرزو  و  بودم  استقال  نگران  خیلی   -
سرمربی  تکلیف  زودتر  هرچه  می کردم 
مشخص بشود. خدا را شکر بعد از روزهای 
افتاد و استقال  اتفاق  متوالی بااخره این 
تا  حداقل  شد.  مشخص  سرمربی اش 

درآمدند. نگرانی  از  هواداران  حدودی 
این  کنار  ندارید  دوست  شما  *خود 

شوید؟ کار  به  مشغول  ایتالیایی  مربی 
دارد  دوست  مربی  هر  حال  هر  به   -
این  از  استقال مربیگری کند من هم  در 
قاعده مستثنی نیستم ولی این را می دانم 
من  و  هستند  خیلی ها  جلوتر  من  از  که 
به  بتوانم  تا  کنم  کسب  تجربه  باید  فعا 
برای  حال  هر  به  بازگردم.  استقال  تیم 
کار  به  مشغول  استقال  در  که  کسی  هر 

دارم. موفقیت  آرزوی  می شود 
موفق  انتقاات  و  نقل  در  استقال   *
عمل نکرده است علت را در چه می دانید؟

توانست  استقال  که  بود  این  مهم   -

گام اول را که انتخاب سرمربی بود بردارد. 
ماجدی  و  منزوی  چون  آقایانی  حضور  با 
مطمئن هستم استقال در نقل و انتقاات 
استقال  البته  کرد.  خواهد  عمل  موفق 
فقط نیاز به چند بازیکن دارد تا اگر بتواند 
شاکله اصلی تیمش را حفظ کند فصل بعد 

باشد. قهرمانی  مدعیان  از  یکی  می تواند 
* مهدی رحمتی هم در آستانه جدا 

است؟ شدن 
استقال  برای  سال ها  رحمتی   -
بوده  تیم  این  کاپیتان  و  کشیده  زحمت 
و  غنیمت  تیمی  هر  در  او  وجود  است. 
نعمت است و خودش باید در این خصوص 
هر  به  بماند.  یا  برود  که  بگیرد  تصمیم 
ایرانی است که رحمتی را  حال کدام تیم 

نخواهد.
*حضور فرهاد مجیدی را در تیم امید 

چطور ارزیابی می کنید؟
همبازی  و  هم اتاقی  فرهاد  حال  هر  به   -
موفقیت  آرزوی  برایش  همیشه  و  بوده  من 
و  است  برخوردار  فراوانی  انگیزه  از  او  می کنم. 
همین می تواند او را به موفقیت برساند. مطمئنم 

شد. خواهد  موفق  امید  تیم  در  مجیدی 
* تیم ملی با حضور ویلموتس دو بازی 
تدارکاتی را برگزار کرد. ارزیابی تان چیست؟

عین  در  اما  جوان  مربی  ویلموتس   -
دو  این  در  ملی  تیم  است.  باتجربه  حال 
عملکرد  توانسته  ویلموتس  با حضور  بازی 
خوبی داشته باشد. آنها در فاز حمله بهتر 
از قبل شده اند و در فاز دفاعی هم همچون 

بوده اند.  عالی  گذشته 

برگزار  بازهم  ایران  فوتبال  سوپرجام 
نخواهد شد و این بار سازمان لیگ فدراسیون 
این  برگزاری  چاله  در  نیفتادن  برای  فوتبال 
قهرمان  عنوان  به  را  پرسپولیس   ، مسابقه 
سوپرجام  قهرمانی  دومین  کرد.این  معرفی 
پرسپولیس است بدون آنکه مسابقه ای بدهد. 
برگزاری  به  حاضر  استقال  گذشته  سال 
مسابقه در روز موعود نشد و در نهایت تصمیم 
عنوان  به  پرسپولیس  که  شد  گرفته  براین 
این  امسال هم قهرمانی  قهرمان معرفی شود. 
تیم در لیگ برتر و جام حذفی باعث شد که 
سازمان لیگ قید برگزاری این مسابقه را زده و 
جام را به پرسپولیس بدهد.قبل از بازی فینال 
مسابقات  کننده  برگزار  مسئول  حذفی  جام 
سرنوشت  درباره  او  از  که  خبرنگاری  درپاسخ 
سوپرجام پرسید گفت:» با قهرمانی پرسپولیس 
سوپرجام روی هواست.« مساله این بود که در 
صورت قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی-که 
این اتفاق رخ داد- سازمان لیگ نمی دانست 
باید بین کدام دو تیم برگزار  که این بازی را 
کند. آن ها مانده بودند که پرسپولیس با تیم 
دوم جام حذفی که داماش بود بازی کند یا با 
سپاهان که در لیگ برتر به مقام دوم رسیده 
بود. بازی های پرسپولیس با هر دوتیم در این 
می شد  باعث  این  و  بود  فصل جنجالی شده 
که عما مسئوان برگزار کننده مسابقات بین 
دو گزینه دردسرساز قرار بگیرند. آن ها اما در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که در کل بیخیال 
شاید  و  ترین  آسان  شوند.  برگزاری سوپرجام 
داد  انجام  شد  می  که  کاری  دردسرترین  کم 
پیاپی  برگزاری سوپرجام در دو سال  اما عدم 
از هرچیزی عملکرد و چهره فدراسیون  بیش 
را خدشه دار می کند.سازمان لیگ شاید می 
دانست که برگزاری بازی پرسپولیس و سپاهان 

برای کسب مقام قهرمانی سوپرجام ، با توجه 
به اتفاقاتی که در دو بازی آخر این دو تیم در 
لیگ برتر و جام حذفی افتاد کار سختی است 
و از طرفی اگر این امتیاز به داماش داده می 
شد بی شک مورد قبول سپاهانی ها قرار نمی 
خواهد  برگزار  کجا  سوپرجام  درضمن  گرفت. 
سوپر  برگزاری  از  درحالی  لیگ  شد؟سازمان 
جام فرار کرد که معلوم نیست برای دو بازی 
بازی  و  برتر  لیگ  در  سپاهان  و  پرسپولیس 
های احتمالی در جام حذفی و لیگ قهرمانان 
به نظر می رسد که  چکار خواهند کرد چون 
برتر  لیگ  در  را  تیم  دو  این  بازی های  نتوان 
برای  آنجایی که  از  اما سوپرجام  نکرد.  برگزار 
فدراسیون و سازمان لیگ اهمیت زیادی ندارد 
خیلی راحت به جای فراهم کردن شرایط برای 
برگزاری آن ، بیخیالش می شوند.اما این آسان 
نکردن  برگزار  است.  آن  بدترین  و  راه  ترین 
پرسپولیس  که  دلیل  این  به  سوپرجام  بازی 
بی  برده است  را  برتر و جام حذفی  لیگ  هم 
تردید نادرست ترین تصمیم است چرا که در 
عمل نشان می دهد برگزار کنندگان مسابقات 
دستکم درحال حاضر توانایی برگزاری مسابقه 
و  پرسپولیس  بین  فینال  بازی  حد  در  ای 
قوانین مشخص  نبود  البته  ندارند.  را  سپاهان 
را  ها  آن  توان  می  راحتی  به  که  قوانینی  و 
دور زد دلیل و ریشه اصلی چنین تصمیماتی 
است.عدم برگزاری سوپرجام شاید باعث عبور 
یک  برگزاری  از  لیگ  سازمان  دردسر  بی 
این  و  فدراسیون  اقتدار  اما  شود  بازی سخت 
سازمان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد و 
نتیجه این سست انگاری و خودبینی بی شک 
اتفاقاتی  در  و  رو  پیش  فصل  در  را  تاثیراتش 
نشان  بود  خواهند  قبل  از  بدتر  مراتب  به  که 

دهد. می 

تصمیماتی که دودش به چشم فوتبال می رود
فرار سازمان لیگ از برگزاری سوپرجام انصاری دست خالی 

باشگاه پرسپولیس را 
ترک کرد

مدافع پرسپولیس که برای مذاکره و صحبت درباره 
مطالباتش در باشگاه حضور یافته بود، موفق به صحبت با 
مدیرعامل این تیم نشد.محمد انصاری، مدافع سرخپوشان 
که هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده و این روزها 
دوران نقاهت بعد از مصدومیت رباط صلیبی را پشت سر 
می گذارد، در شرایطی که دیروز برای مذاکره و مطالبات 
خود در باشگاه حضور یافته بود، موفق به دیدار با ایرج 
عرب و جلسه حول این موضوع نشد.انصاری که در دیدار 
فینال لیگ قهرمانان آسیا و در دیدار برابر کاشیما آنتلرز 
بازیکنان  دیگر  برخاف  بود،  شده  دیدگی  آسیب  دچار 
از  را  کمتری  درصد  و  نکرده  دریافت  را  خود  مطالبات 
باشگاه گرفته است. این در حالی است که طی روزهای 
و  برای جدایی مواجه شده  پیشنهاد مناسبی  با  او  اخیر 
به دنبال این است تا در گفتگو با مدیرعامل به صحبت 
دراین زمینه بنشیند. شلوغی باشگاه و بحث در خصوص 
مسائل مربوط به تمدید قرارداد برانکو باعث شد تا ایرج 
با  را  این جلسه  و  کند  ترک  را  باشگاه  زود  عرب خیلی 

انصاری به روز دیگری موکول کند.

درباره  جم  جنوبی  پارس  فوتبال  تیم  مربی 
انتخاب این تیم و همکاری با فراز کمالوند صحبت 
کرد.مرتضی اسدی درباره همکاری با فراز کمالوند 
در پارس جنوبی جم گفت: این حق آقا فراز بوده 
که  شرایطی  با  و  کند  مربیگری  برتر  لیگ  در  که 
داشت،  حضور  یک  لیگ  در  فصل  یک  آمد  پیش 
حاا به لیگ برتر برگشته تا خودش را اثبات کند. 
این توانایی را دارند و رزومه ایشان نشان داده که 
نتایج خوبی دریافت کرده و آمار خوبی از خودش 
به جای گذاشته است. او ادامه داد:  پارس جنوبی 
لیگ  تیم های خوب  از  گذشته  فصل  دو  جم طی 
برتر بوده که بین تیم ها باای جدول حضور داشته 
و انتخابی که ایشان داشته به نظرم درست است. 
باای  تیم های  امسال فکر می کنم  با شرایط لیگ 
را  انتقاات  و  نقل  بود.  متفاوت تر خواهند  جدولی 
هم آغاز کرده ایم و نسبت به نیاز تیم بازیکنان زیر 
درباره  می شوند.اسدی  جذب  کمالوند  آقای  نظر 
آقا  شاگرد  من  گفت:  جنوبی  پارس  در  مربیگری 

و شاگردی   استاد  با من  ایشان  رابطه  و  بودم  فراز 
است. بالطبع از نظر روحیه و اخاق به هم نزدیک 
هستیم و شناختی خوبی از یکدیگر داریم. ایشان 
صاح دیدند که این فصل کنار هم باشیم و من هم 
این  که  امیدوارم  و  نمی کنم  دریغ  کمکی  هیچ  از 
پارس  کنیم.مربی  کسب  لذت بخشی  نتایج  فصل 
این خصوص که درباره مشکات مالی  جنوبی در 
طبق  حقیقتا  گفت:  خیر  یا  دارد  آگاهی  تیم  این 
شنیده ها می دانستم که مشکل وجود داشته و اان 
هم نمی دانم که بودجه باشگاه چقدر است ولی با 
مدیریت باشگاه و آقای کمالوند سعی می کنند در 
اندازه ای که تیم قدرتمند در لیگ ظاهر شود بازیکن 
قول ها  یکسری  راستا  این  در  و  می کنند  جذب 
کمالوند  آقای  شوند.  عملی  امیدواریم  که  داده اند 
بازیکنان باانگیزه و جوان را جذب می کنند تا از این 
نیروی جوانی و جویای نام بودن آنها استفاده کنیم 
تا نتیجه گیری کنیم. اسدی درباره حضور مصطفی 
دنیزلی در تیم سابقش، تراکتورسازی تبریز، گفت: 

نداشتند  حضور  که  سال  چند  این  در  نمی دانم 
و  ایران داشته اند  اما کارنامه خوبی در  بودند  کجا 
نتایج خوبی گرفته اند. امیدواریم تراکتورسازی که 
تیم شان  از  سختی  شرایط  با  و  است  مردمی  تیم 
حمایت می کنند فصل بعدی حداقل یک جام را به 
دست بیاورند. امیدواریم امسال با تدابیری که آنها 
دارند امسال حداقل با یک جام دل هواداران را شاد 
کنند که طی این چند سال به حق خود نرسیده اند.

مارک  درباره حضور  پایان  پارس جنوبی در  مربی 
ویلموتس در تیم ملی گفت: اان که زمان قضاوت 
کرده اند.  آغاز  را  کارشان  تازه  ایشان  چون  نیست 
همین  و  بوده اند  خوب  خیلی  بلژیک  در  ایشان 
روحیه جنگندگی که در تیم ملی سر گرفته شده 
بچه ها بهتر بازی کردند و تقویت شده اند. امیدوارم 
را  کشور  این  مردم  گرفتن  نتیجه  با  ملی  تیم  که 
و سرمربی  پوشان  ملی  برای همه  کند؛  خوشحال 
آن آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم دوباره به راحتی 

به جام جهانی برسیم.

اسدی: حق تراکتور است با دنیزلی جام بگیرد

مهری: مطمئن باشید امسال، سال ماست

 ورزشکارانی که سهمیه المپیک بگیرند، حقوق ماهیانه می گیرند
سجادی: مسئولیت تیم فوتبال امید با فدراسیون فوتبال است

حقوقی  امور  مسئول  فغانپور  اه  صفی 
احسان  اخیر  اظهارات  درباره  فوتبال  فدراسیون 
فرهنگی  کمیسیون  عضو  هاشمی،  زاده  قاضی 
مجلس شورای اسامی نسبت به مهدی تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال و این فدراسیون بیان کرد: بنا بر 
فقید  بنیانگذار  )ره(  خمینی  امام  حضرت  فرموده 
راس  در  اسامی  شورای  مجلس  اسامی،  انقاب 
امور است و همه ما این موضوع را قبول داریم و 
به آن پایبندیم. فدراسیون فوتبال هم فرمایش های 
حضرت امام خمینی و همچنین رهبر فرزانه انقاب 
در مورد شأن و جایگاه مجلس را کاما قبول دارد.

راس  در  مجلس  که  اصل  این  ما  همه  افزود:  او 
امور است را می دانیم، اما نمایندگان هم براساس 
در  هاشمی  زاده  قاضی  که  اساسی  قانون  همان 
اظهاراتش به آن استناد کرده وظایفشان مشخص 
نمایندگی  وظایف  حوزه  در  می توانند  آن ها  است. 
مجلس اظهار نظر هایی داشته باشند و آنچه خارج 

از وظایف نمایندگی بیان می کنند باید همانند همه 
حقوقی  امور  باشند.مسئول  پاسخگو  عادی  مردم 
مجلس  نمایندگان  داد:  ادامه  فوتبال  فدراسیون 
نمی توانند در اظهار نظر های خود به افراد، اشخاص 
و ارگان های مختلف توهین کرده یا مطالب کذبی 
نماینده  اگر  کرد:  تصریح  کنند.فغانپور  عنوان  را 
نمایندگی  وظایف  حوزه  از  خارج  بخواهد  مجلس 
اش، مطالب کذب و حاوی توهین عنوان کند قطعا 
و  قانونی  و  نظارتی  مراجع  سوی  از  موضوع  این 
فوتبال  فدراسیون  اگر  است.  پیگیری  قابل  قضائی 
به این نتیجه برسد که اظهارات احسان قاضی زاده 
هاشمی )نماینده مردم فریمان در مجلس شورای 
اسامی( خارج از وظایف نمایندگی اش بوده و این 
تلقی  فوتبال  فدراسیون  امور  در  دخالت  اظهارات 
اذهان  تشویش  یا  توهین  بیانیه  این  در  یا  شود 
عمل  به  را  قانونی  اقدام های  قطعا  باشد،  عمومی 

می آورد.

مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال:
 اگر اظهارات قاضی زاده هاشمی حاوی توهین باشد

 از طریق قانون پیگیری می کنیم

سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی  صادقی  ابراهیم   
کان  پول  نمی توانیم  بازیکنی  هیچ  به  ما  گفت: 
را  خودمان  محدودیت های  پرداخت  برای  و  بدهیم 
تمرینات سایپا  آغاز  داریم.ابراهیم صادقی  در مورد 
برای فصل جدید، فعالیت این تیم در نقل وانتقاات، 
جدایی ستاره های سایپا از این تیم، هدفش در فصل 
جدید و ... صحبت هایی را انجام داد که متن کامل 

می خوانید: زیر  در  را  آن 
*شما اولین تیمی بودید که تمرینات تان را برای 

فصل جدید شروع کردید.
شروع  را  خودمان  کار  خرداد  بیست  از  ما   -
کردیم و در نوبت صبح دو روز اول از بازیکنان تستی 
هم تست گرفتیم. اان هم با تیم اصلی تمرینات مان 
را شروع کردیم و در فصل نقل وانتقاات هم فعالیت 
داشته ایم. با توجه به تغییرات زیادی که داشتیم باید 

خیلی زود تمرینات مان را شروع می کردیم.
*از نقل وانتقاات چه خبر؟

- خب ما چند بازیکن لیگ برتری و لیگ یکی 
گرفتیم و به سه، چهار بازیکن دیگر هم احتیاج داریم.

*ساموئل سارفو از سایپا جدا شد، آیا برای فصل 
جدید دنبال بازیکن خارجی می روید؟

- بله سارفو با خوبی و خوشی از جمع ما جدا 
برای  که  بگویم  هم  خارجی  بازیکن  مورد  در  شد. 

نمی خواهیم. خارجی  بازیکن  جدید  فصل 
شما  برای  یک  لیگ  از  بازیکن  جذب  *پروسه 

بود؟ چطور 
- بازیکنی که در تیم لیگ برتری شده در هشتاد 

درصد بازی ها به میدان رفته بازیکن بدی است؟ یا 
بدی  بازیکن  زده  لیگ یک ۱۰ گل  بازیکنی که در 
است؟ ما رزومه بازیکن را مورد بررسی قرار می دادیم، 

ضمن اینکه از هر بازیکن چند فیلم هم دیده ام.
علیاری  و  اسدی  رضاوند،  مانند  *بازیکنانی 
ظاهرا پیشنهاد هایی از تیم هایی مانند استقال دارند، 

می شود؟ چه  بازیکنان  این  تکلیف 
- این بازیکنانی که گفتید با ما قرارداد ندارند و 
می توانند جدا شوند. من هم در رسانه ها شنیدم که 
چیزی  می خواهند.  را  بازیکنان  این  بزرگ  تیم های 
بازیکنی نمی توانیم پول کان  به هیچ  که هست ما 
را  خودمان  محدودیت های  پرداخت  برای  و  بدهیم 

داریم.
*یعنی موافق جدایی این بازیکنان هستید؟

- همه این بازیکنانی که گفتید برای من بسیار 
بازیکنی  به  سایپا  در  ما  ولی  هستند،  احترام  قابل 
تمام  با  و  باشد  پیشرفت  دنبال  که  داریم  احتیاج 
وجود برای تیم به میدان برود. شاید بازیکن دوست 
داشته باشد در پرسپولیس و استقال بازی کند، من 
که نمی توانم جلوی پیشرفت کسی را بگیرم. هرکس 
خودش می داند چه تصمیمی برای آینده اش بگیرد.

*از سوی مدیران باشگاه سایپا فشاری روی شما 
برای نتیجه گیری وجود دارد؟

بسازم  باشخصیت  و  جدید  تیمی  می خواهم   -
که خوب و محکم فوتبال بازی کند، البته نیم نگاهی 
هم به آینده دارم. ما می خواهیم طوری برنامه ریزی 
داشته  قدرتمند  تیمی  آینده  سال  در سه  که  کنیم 

باشیم. همین اان ۷ بازیکن ما در تیم امید هستند 
و ۲ بازیکن هم در تیم جوانان داریم. ضمن اینکه از 
این ۷ بازیکن چند نفری سال گذشته در لیگ برتر 
همه  روی  ما  هستند.  هم  باتجربه  و  کرده اند  بازی 
ما  روی  فشاری  کل  در  کرده ایم.  باز  حساب  این ها 

ندارد. وجود 
*هدف تان برای فصل جدید چیست؟ آیا دنبال 

سهمیه هستید؟
قهرمانی،  ما  هدف  که  بگویم  نمی توانم  من   -
این  ما  است، هدف  نکردن  یا سقوط  کسب سهمیه 
است که روز به روز پیشرفت کنیم و عملکرد خوبی 
داشته باشیم. کنار این مسائل فکر کسب نتیجه هم 

هستیم.

صادقی:نه قهرمانی، نه سقوط؛ هدفمان فقط پیشرفت کردن است
تمرین صبحگاهی امید ها در مرکز ملی فوتبال

تمرین نوبت صبح تیم ملی فوتبال امید از ساعت ۱۰ در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شد.پس از 
دعوت شدن دو بازیکن جدید به اردوی گروه نخست ، رضا آذری و محمد شبانی بازیکنان باشگاههای 
استقال تهران و پارس جم هم در تمرین دیروز تیم امید حضور یافتند.بخش ابتدایی تمرین به حرکات 
ترکیبی و پاس های تک ضرب اختصاص داشت و پس از آن بازی درون تیمی به منظور ارزیابی میزان 
شاگردانش  به  را  نکاتی  بازی  برگزاری  طول  در  مجیدی  فرهاد  شد.  انجام  نفرات  عملکرد  و  آمادگی 
خاطرنشان ساخت.گفتنی است نوبت دوم تمرین تیم امید در روز یکشنبه ساعت ۱8 برگزار می شود و 

نمایندگان رسانه های گروهی امکان حضور در ۲۰ دقیقه ابتدایی این تمرین را خواهند داشت.

فهرست بازیکنان مورد نیاز فرکی در کمیته جذب باشگاه پیکان
حسین فرکی فهرست بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه پیکان ارائه کرده تا تمرینات پیش فصل با تمام نفرات آغاز شود.  پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه 
پیکان با حسین فرکی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه فهرست بازیکنان مورد نیاز خود را به محمود شیعی مدیر عامل باشگاه  ارائه کرده است.قرار شده تا آغاز 
تمرینات پیش فصل، به موازات تمدید قرارداد بازیکنان مورد نیاز فصل پیش، پروسه جذب نفرات جدید آغاز شود و تیم فوتبال این باشگاه با نفرات کامل اردوی 
خود را شروع کند.در باشگاه پیکان جذب بازیکنان مراحل خاص خودش را دارد و از این نظر با برخی باشگاه ها که مدیرعامل یا سرمربی شخصا مذاکره می کنند، 
متفاوت است. مربی تنها وظیفه دارد که اسامی بازیکنان را به باشگاه ارائه کند و خودش در جلسه مذاکره باشگاه و بازیکن حضور ندارد.وظیفه جذب بازیکن جدید 
در باشگاه پیکان برعهده کمیته جذب است. این کمیته درمورد مدت، مبلغ و بندهای قرارداد با نفراتی که در فهرست سرمربی قراردارند مذاکره می کند و در نهایت 

اگر به توافق رسیدند، با حضور مدیرعامل قرارداد آنها امضا می شود.

مالک باشگاه شهر خودرو خراسان گفت: تیمي 
امام  دیار  و  بزرگ  خراسان  خونگرم  مردم  شان  در 
آسیایي  و  برتر  لیگ  مسابقات  راهي  ها  مهرباني 
شرایط  به  اشاره  با  حمیداوی  فرهاد  کرد.  خواهیم 
تیمش اظهار کرد: تمامی برنامه های مدنظر باشگاه 
به خوبی در حال انجام است و انشاه طی روزهای 
بازیکنان  از جذب  نیز خبرهای خوب دیگری  آینده 
جدید و تمدید قرار داد با نفرات مورد نظر یحیی گل 
اشاره  با  کرد.وی  خواهیم  رسانی  اطاع  را  محمدی 
اظهار کرد:  با سید مهدی رحمتی  داد  قرار  به عقد 
تیم  سرمربی  عنوان  به  محمدی  گل  اینکه  از  پس 
رحمتی را در لیستش قرار داد، ما جلسات مختلفی 
هفته  افزود:  کردیم.حمیداوی  برگزار  رحمتی  با  را 
گذشته در نهایت با رحمتی به توافق خوبی رسیدیم 
ولی او از ما چند روز وقت خواست که در نهایت نیز 

دروازه  این  با   رسمی  داد  قرار  شدیم  موفق  امروز 
شهر  باشگاه  برسانیم.مالک  امضا  به  را  نامدار  بان 
انتقاات  و  نقل  در فصل  داد:  ادامه  خودرو خراسان 
به هر شکل شرایط متفاوتی رقم می خورد. بیش از 
نیمی از بازیکنان فصل قبل ما از تیم های مختلف 
با پیشنهادهای باایی روبرو بودند که البته چند نفر 
هم از تیم جدا شدند اما ما شاکله اصلی تیم را حفظ 
اکبر صادقی و   ، با مرادمند  داد  قرار  کردیم. تمدید 
امین قاسمی نژاد کار راحتی نبود اما با عنایت امام 
بازیکنان موفق  البته نظر مثبت خود این  رضا)ع( و 
شدیم قرار دادهای این بازیکنان را تمدید نماییم.وی 
بازیکنان  تمدید  و  جذب  در  مهم  اتفاق  یک  افزود: 
قرادادهای دو ، سه و چهارساله این بازیکنان بود تا 
ما در فصل آینده دیگر به مشکلی نخوریم و این هم 
را  بتوانیم دغدغه هوادارانمان  تا  بود  بزرگ  یک کار 

نیز در آینده برطرف کنیم.حمیداوی ادامه داد: گل 
محمدی لیست نفرات مورد نظر خودش را به ما داده 
بازیکن جدید هم به توافق رسیدیم  با چند  است و 
که طی روزهای آینده آنها را اعام خواهیم کرد. به 
باید تیمی در خور شان مردم خونگرم  هر شکل ما 
در  نماییم.حمیداوی  مسابقات  راهی  بزرگ  خراسان 
خصوص شروع تمرینات تیم شهر خودرو میز گفت: 
شنبه  روز  از  انشاه  شده  انجام  های  هماهنگی  با 
با حضور یحیی گل محمدی و  را  استارت تمرینات 
از شروع  پیش  تا  زد.ما  در مشهد خواهیم  بازیکنان 
فصل قرار است یک اردو هم داشته باشیم که در حال 
بررسی گزینه های داخلی و خارجی برای بر پایی این 
اردو خواهیم بود.به هواداران نیز این قول را می دهم 
که تیم خوبی را روانه مسابقات نماییم و نگرانی بابت 

باشند نداشته  مختلف  موضوعات 

تمرینات شهر خودرو از شنبه آغاز مي شود
حمیداوی:تیمي در شان مردم خراسان راهي مسابقات خواهیم کرد

امیرآبادی: دوست دارم مربی استقال شوم

خراسان  خودرو  شهر  تیم  تجربه  با  هافبک 
دیگرم  پیشنهادات  به  را  مشهد  در  ماندن  گفت: 
دوباره  توانیم  می  هستم  مطمئن  و  دادم  ترجیح 
اکبر  کنیم.  تکرار  را  گذشته  فصل  خوب  نتایج 
صادقی با اشاره به تمدید قراردادش با شهرخودرو 
خراسان اظهار کرد: خوشبختانه با حضور به موقع 
البته  مهندس حمیداوی، دانش باای کادرفنی و 
فوتبال  برای  توانستیم  بازیکنان،  تاش  و  همدلی 
خراسان، خاطره ای شیرین و بی نظیر را ثبت کنیم. 
با ادامه همان روند، به بهترین  انشاه امسال هم 
هواداران  دل  خوب،  نتایج  کسب  با  ممکن  شکل 
لیگ  پایان  با  خب  افزود:  می کنیم.وی  شاد  را 
ترجیح  اما  داشتم  مختلفی  پیشنهادات  هجدهم 
بمانم.صحبت های خوبی  در مشهد  بازهم  تا  دادم 
را با مدیران باشگاه داشتم و در نهایت نیز قراردادم 
با تیم را تمدید کردم.صادقی ادامه داد: فرق بزرگ 
امسال با سال های گذشته، حضور شهرخودرو در 

فوتبال  نماینده  امسال  آسیاست.  قهرمانان  لیگ 
نماینده  تا  می کنیم  تاش  اعضا  همه  و  ایرانیم 
باشیم.  رقابت ها  این  در  کشورمان  برای  خوبی 
مهمترین نکته در لیگ برتر نوزدهم، حفظ همدلی 
نخست  هفته  از  امتیازات  تک  تک   از  استفاده  و 
و  بگیریم  کم  دست  را  حریفی  هیچ  نباید  است. 
حمایت  به  اشاره  با  دهیم.وی  باج  تیمی  هیچ  به 
ویژه هواداران در فصلی که گذشت، تصریح کرد: 
نیاز  هواداران  حضور  به  گذشته  از  بیش  امسال 
فوتبال  تیم صاحب سهمیه  امسال جزو ۴  داریم. 
نماینده  و  هستیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران 
ایرانیم . مطمئنم که می توانیم نماینده خوبی برای 
لیگ مان باشیم.هافبک تیم پدیده شهر خودرو در 
پایان تاکید کرد: می دانیم که توقع ها از شهرخودرو 
قابل  دیگر  جدولی  میانه  رتبه  شده است.  بیشتر 
قبول نیست و برای استمرار باانشینی در فوتبال 

می جنگیم. ایران 

صادقی: تفاوت تیم امسال ما آسیایی بودن است
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فالکائو و راز پیروزی تیم کی روش برابر آرژانتین

ریچارلیسون: به داوید نرس گفتم به اورتون بیاید

ادر میلیتائو، مدافع ملی پوش برزیلی روز گذشته در جریان تمرین دچار مصدومیت شد. تیم ملی برزیل پس از پیروزی 2بر صفر بر بولیوی این روزها در ورزشگاه اختصاصی 
پالمیراس خود را برای بازی دوم مقابل ونزوئا مهیا می کند. بازیکنان برزیل روز گذشته ابتدا در سالن بدنسازی حاضر شدند و سپس آنهایی که فرصت بازی برابر بولیوی را پیدا 
نکرده بودند، روی چمن، تمرین پرفشاری را انجام دادند. در جریان این تمرین، ادر ملیتائو، خرید جدید رئال مادرید از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار مصدومیت شد و نتوانست 
تمرین را به اتمام برسند. او به سرعت زیر نظر فیزیوتراپ ها قرار گرفت و قرار است امروز یک تست پزشکی از او گرفته شود. گفته می شود که میلیتائو ممکن است کوپا آمه 
ریکا را به دلیل همین مصدومیت از دست بدهد که خبر بدی برای او خواهد بود. میلیتائو چندی پیش با قراردادی شش ساله به ارزش 50 میلیون یورو از پورتو به رئال پیوست.

خرید جدید 
 رئال کوپا
  آمه ریکا را
 از دست داد؟

آدرین رابیو، ستاره جدایی طلب پی 
اس جی احتماا یکی از خریدهای جدید 
باشگاه یوونتوس خواهد بود. رابیو مدت 
از پی اس جی کنار گذاشته  هاست که 
شده و حتی از نیم فصل دوم حق حضور 
نداشت.  هم  را  باشگاه  این  رختکن  در 
باشگاه  با  قرارداد  تمدید  عدم  او  گناه 
به  ژوئن   30 رابیو  قرارداد  بود.  پاریسی 
اتمام می رسد و از اول جوای می تواند 
از  ابتدا  در  شود.  خود  جدید  تیم  راهی 
بارسا و رئال به عنوان مقصد نهایی او یاد 
می شد اما در چند روز اخیر ادعا شده 

است که او با یوونتوس به توافق رسیده 
میدان  به  تیم  این  برای  بعد  فصل  از  و 

رفت. خواهد 
جی جی بوفون، گلر ایتالیایی سابق 
یوونتوس و پی اس جی که فصل گذشته 
با رابیو هم تیمی بود، در مورد این بازیکن 
به کوریره دلو اسپورت گفت: رابیو بازیکن 
فوق العاده ای است. او قدرت بدنی پوگبا 
آرتورو  به  شخصیتی  لحاظ  از  دارد،  را 
نیز  فنی  لحاظ  از  و  است  شبیه  ویدال 
باورنکردنی  آدرین  است.  مارکیزیو  مثل 
البته  قدرتمند.  بسیار  بازیکنی  و  است 

که درون محوطه جریمه باید بهتر شود 
ولی می توانید روی او برای 10 گل در 
هر فصل حساب باز کنید. او پسر خوبی 

است و یک هم تیمی عالی.
حضور  مورد  در  همچنین  بوفون 
کونته در اینتر و اتهام خیانت یوونتوسی 
به  کونته  آنتونیو  رفتن  گفت:  او  به  ها 
که  چیزی  نکرد.  ناراحت  را  من  اینتر 
واقعاً من را ناراحت کرد، دیدن هوادارانی 
است که خواسته اند نام کونته و ستاره او 
در تاار مشاهیر باشگاه یوونتوس حذف 
است.  پیوسته  اینتر  به  او  که  چرا  شود 

من هم خودم را جزو جامعه یوونتوسی ها 
هواداران  و  بازیکنان  مدیران،  می دانم، 
همین  به  و  می شناسم  را  باشگاه  این  
دلیل می دانم که آنتونیو چه خدماتی به 
این  به  چیزهایی  چه  و  کرده  یوونتوس 
تیم داده است. او تا جایی که می توانست 
و جان داشت برای یوونتوس تاش کرد 
و زحمت کشید. او چه وقتی که بازیکن 
یوونتوس بود چه وقتی سرمربی این تیم 
او  نکرد.  کم کاری  تیم  این  برای  شد، 
وقتی سرمربی یووه شد، این تیم را روی 
شفافیت  با  را  آن  و  گذاشت  شانه هایش 

این مسیر  در  و  موفقیت رساند  به  تمام 
در  نخواست.  برای خودش چیزی  هرگز 
سرمربی  کونته  که  فشرده ای  فصل  سه 
یووه بود، حتی یک لحظه هم تمرکزش 
را از دست نداد. من برای آنتونیو احترام 
او  با  هم  خوبی  رابطه  و  قائلم  فراوانی 
قرار  هم  کنار  ما  اینکه  محض  به  دارم. 
و  نفس، صمیمیت  به  اعتماد  می گیریم، 
دارد  وجود  بین مان  که  متقابلی  احترام 
آدم  اینکه  به  او  می کنیم.  احساس  را 
این  از  دارد، پس  باشد گرایش  متفاوتی 
نظر شاید کمی غیرعادی به نظر برسد.

 ستاره لیورپول و رد پیشنهاد 
نجومی رئال مادرید

مصری  ستاره  صاح،  محمد  شد  مدعی  میرر  نشریه 
رد  را  مادرید  رئال  یورویی  میلیون   150 پیشنهاد  لیورپول، 
کرده است. به نظر می سد محمد صاح پیشنهادی نجومی 
برای ترک لیورپول و انتقال به رئال مادرید بعد از فینال لیگ 
داده  ترجیح  و  شده  منصرف  نهایت  در  اما  داشته  قهرمانان 
از رم راهی  باقی بماند. محمد صاح 2 سال قبل  در آنفیلد 
ای  العاده  فوق  عملکردی  فصل   2 این  طی  و  شد  لیورپول 
لیگ  فینال  به  رسیدن  بار   2 و  داشته  تیم  این  ترکیب  در 
قهرمانان را تجربه کرده است. میرر در گزارشی اذعان داشت 
جذب  برای  پوند  میلیون   150 هنگفت  رقم  با  مادرید  رئال 
ستاره مصری دست به کار شده و در ابتدا نیز محمد صاح 
اما  شده،  وسوسه  پیشنهاد  این  به  مثبت  پاسخ  دادن  برای 
یورگن کلوپ بعد از برگزاری جلسه با کادر مدیریتی باشگاه 
آنفیلد  در  ماندن  به  را  موفق شده صاح  نهایت  در  لیورپول 
راضی کند. محمد صاح به باشگاه لیورپول اطاع داده امسال 
اما ممکن است  این باشگاه نیست  زمان مناسبی برای ترک 
وی در تابستان بعدی به جدایی از لیورپول فکر کند. به جز 
رئال مادرید، یوونتوس نیز خواهان به خدمت گرفتن ستاره 
مصری و 27 ساله مرسی سایدی ها بوده اما در نهایت صاح 
به همه پیشنهادات پاسخ منفی داده و جدیی از لیورپول را 

این فصل رد کرده است. برای  حداقل 

ماریانا گرانوسکایا: ساری می خواست 
پیش پدر و مادرش باشد

باشگاه  مدیریتی  کادر  اعضای  از  یکی  گرانوسکایا،  ماریانا 
چلسی، در مورد دایل جدایی مائوریتسیو ساری از این باشگاه 
صحبت کرد. ساعتی قبل باشگاه چلسی اعام کرد دوره همکاری 
یک ساله آنها با مائوریتسو ساری، سرمربی 55 ساله و ایتالیایی 
به پایان رسیده و وی از فصل بعد هدایت یوونتوس را بر عهده 
یکی  را  وی  بسیاری  که  گرانوسکایا  ماریانا  حاا  گرفت.  خواهد 
مورد دایل  در  دانند،  فوتبال می  دنیای  زنان  قدرتمندترین  از 
جدایی ساری و تمایل وی به بازگشت به سرزمین مادرش اش 
توضیحاتی ارائه داده است. مارینا گرانوسکایا، مدیر باشگاه چلسی 
گفت: از صحبتهایی که بعد از دیدار فینال لیگ اروپا بین ما انجام 
شد، مشخص بود که مائوریتسو ساری مایل است که دوباره به 
کشور خود بازگردد و وی توضیح داد که دایل مهمی برای این 
ساری  مائوریتسیو  دارد.  ایتالیا  به  بازگشت  به  عاقه  و  تصمیم 
معتقد بود در این مقطع باید بیشتر در کنار خانواده اش باشد 
والدینی  ساری  داشت.  باایی  اهمیت  وی  برای  موضوع  این  و 
از  تا بتواند  سالخورده دارد و وی تمایل داشت پیش آنها باشد 

پدر و مادرش مراقبت کند.

فرانک لمپارد؛ یک قدم تا نیمکت چلسی
چلسی،  باشگاه  اسطوره  لمپارد،  فرانک  رسد  می  نظر  به 
بااخره  ندارد. گمانه زنی ها  این تیم  تا نیمکت  فاصله چندانی 
به حقیقت تبدیل شد و ساعتی قبل باشگاه یوونتوس اعام کرد 
با مائوریتسیو ساری، سرمربی ایتالیایی چلسی برای هدایت این 
از  از یک فصل موفق در لندن  به توافق رسیده و وی بعد  تیم 
چلسی جدا خواهد شد. با توجه به محرومیت چلسی از شرکت 
البته جدایی ادن هازارد، به نظر می  انتقاات و  بازار نقل و  در 
لمپارد،  فرانک  اما  باشد  تیم  این  انتظار  در  سختی  فصل  رسد 
ستاره سابق چلسی و سرمربی فعلی دربی کانتی، برای هدایت 
ادعای  به توافق رسیده است. طبق  آبراموویچ  با رومن  این تیم 
نشریه تایمز، مالک متمول روس به فرانک لمپارد تضمین داده 
حداقل دو سال برای هدایت چلسی به وی زمان خواهد داد تا 
او با آرامش قادر به پیاده کردن برنامه های خود در این باشگاه 
باشد. علیرغم مطرح شدن نام هایی چون اریک تن هاگ، ژوزه 
برای  ازم  توافقات  رسد  می  نظر  به  آلگری،  مکس  و  مورینیو 
انتصاب فرانک لمپارد به عنوان سرمربی جدید چلسی انجام شده 
و ستاره ای که بیش از یک دهه با لباس این تیم به میدان رفته و 
افتخارات فراوانی در مستطیل سبز با چلسی کسب کرد، از فصل 
بعد و پس از سپری کردن یک دوره موفق در دربی کانتی، روی 

نیمکت چلسی قرار خواهد گرفت.

 کوادرادو: می خواستیم
 به طلسم آرژانتین پایان دهیم

ستاره تیم   ملی فوتبال کلمبیا از پیروزی برابر آرژانتین بسیار 
خوشحال است و از برنامه ریزی خوب کی روش برای پیروزی در 
این دیدار سخن به میان آورد. تیم   ملی فوتبال  کلمبیا رقابت های 
کوپا آمه ریکا را بسیار خوب آغاز کرد. کلمبیا با هدایت کارلوس 
از  یکی  که  آرژانتین  فوتبال  تیم   ملی  برابر  دیدار  در  کی روش 
مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی است توانست با دو گل به 
پیروزی برسد. این اولین برد کلمبیا بر آرژانتین در دوازده سال 
اخیر بود. خوان کوادرادو، ستاره یوونتوسی تیم ملی کلمبیا بعد 
از این دیدار گفت :» تاش بسیار زیادی از خود نشان دادیم چرا 
که می خواستیم به ناکامی خود برابر آرژانتین پایان دهیم و به 
پیروزی برسیم. خوشبختانه بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم 
و توانستیم که با شایستگی هم به پیروزی برسیم. سرمربی تیم 
برنامه ریزی بسیار خوبی برای این دیدار داشت و ما توانستیم آن 
را اجرا کنیم و با پیروزی از میدان خارج شویم. می خواهیم در 
برزیل تاریخ سازی کنیم. تاریخ خواهد نوشت که کلمبیا توانست 

آرژانتین را شکست دهد و این بسیار خوشحال کننده است.
با قراردادی سه ساله

مائوریتزیو ساری سرمربی یوونتوس شد
مائوریتزیو ساری با تایید رسمی باشگاه یوونتوس از این پس 
هدایت این باشگاه را بر عهده خواهد داشت. دو باشگاه یوونتوس 
دست  توافق  به  نهایت  در  زنی  چانه  روز  چند  از  پس  وچلسی 
یافتند و مائوریتزیو ساری توانست مجوز جدایی خود از باشگاه 
لندنی را دریافت کرده و  برای سه فصل آینده، به عنوان سرمربی 
جدید یوونتوس منصوب شود. ساری تابستان گذشته از ناپولی 
کند.  اروپا  لیگ  قهرمان  را  تیم  این  توانست  و  رفت  چلسی  به 
برتر قرار داد و توانست سهمیه  او چلسی را در رده سوم لیگ 
لیگ قهرمانان را برای این تیم به دست بیاورد اما پس از قطع 
همکاری مکس الگری با یوونتوس، شایعات زیادی در مورد عاقه 
سران یووه برای انتخاب ساری به عنوان سرمربی بعدی خود به 
گوش می رسید و در نهایت امروز همه چیز قطعی شد. باشگاه 
چلسی در بیانیه ای ضمن تشکر و قدردانی از ساری بابت کسب 
قهرمانی لیگ اروپا اعام کرد که این مربی عاقه شدیدی برای 
بازگشت به کشور خود داشت و در نهایت باشگاه نیز دایل او 
این ترتیب  به  را تعیین کننده دانست.  ایتالیا  به  بازگشت  برای 
ساری از این پس هدایت تیمی را برعهده خواهد داشت که در 
هشت سال گذشته فاتح اسکودتو شده اما هدف اصلی اش فتح 

لیگ قهرمانان خواهد بود.

ماتیاس سوارز: از باخت به کلمبیا 
عصبانی هستیم

تیم ملی آرژانتین بامداد دیروز در یک بازی پر انتقاد مغلوب 
تیم کلمبیا شد و کوپا آمه ریکا را با شکست آغاز کرد. آرژانتین در 
در  به خصوص  واگذار کرد که  کلمبیا  به  را  بازی  با دو گل  حالی 
نیمه اول تحت تاثیر بازی حریف قرار داشت و شاگردان کی روش 
نیز رسیدند.  به حق خود  و  بودند  تیم شایسته میدان  در مجموع 
که  حالی  در  و  بازی   79 دقیقه  ریورپاته  مهاجم  سوارز،  ماتیاس 
بازی با یک گل به سود کلمبیا در جریان بود، وارد زمین شد ولی 
نتوانست کار خاصی انجام دهد و آرژانتین گل دوم را هم دریافت 
کرد. وی در پایان بازی گفت: مطمئنم که می توانیم بهتر از اینها 
بازی کنیم. نیمه اول بسیار بد بودیم ولی نیمه دوم توپ را بیشتر 
در اختیار گرفتیم و در حالی که سعی داشتیم به گل برسیم، روی 
یک ضدحمله گل خوردیم و گل دوم کلمبیا هم روی غافلگیری به 
ثبت رسید. از این باخت عصبانی هستیم ولی باید توجه داشت که 
چه در هنگام برد و چه هنگام باخت، باید به سرعت آن را فراموش 
کرده و به بازی بعد فکر کرد. ما می توانیم بهتر شویم. به این تیم 
و به مربی مان ایمان دارم و هنوز هیچ چیز تمام نشده است. ما در  

ابتدای راه هستیم و آرژانتین بهتری را در ادامه خواهید دید.

دلیل عجیب اسکالونی برای تعویض آگوئرو
کوپا  در  بازی خود  اولین  در  دیروز  بامداد  آرژانتین  ملی  تیم 
آمه ریکا، با دو گل مغلوب کلمبیا شد. مسی و یارانش نتوانستند در 
اولین چالش خود در کوپه آمه ریکا برزیل به توفیقی دست یابند 
و با دو گل بازی را به شاگردان کارلوس کی روش باختند. از سال 
1997 سابقه نداشت که آرژانتین اولین بازی خود در کوپا آمه ریکا 
را واگذار کند. مسی هم نتوانست در بازی امروز کار خاصی انجام 
دهد و تاش های او نیز بی نتیجه ماند. در این بین، تعویض دقیقه 
79 سرخیو آگوئرو و ورود ماتیاس سوارز به جای او بحث برانگیز 
بود و انتقاد رسانه های آرژانتینی را باعث شده است. آنها معتقدند 
در حالی که آرژانتین با یک گل از کلمبیا عقب بود و به گل تساوی 
نیاز داشت، آگوئرو نباید تعویض می شد. لیونل اسکالونی، سرمربی 
جوان آلبی سلسته در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت: چرا سوارز 
را به جای آگوئرو وارد زمین کردم؟ چون سوارز یک مهاجم نوک 
است و می تواند هم به عنوان شماره 9 بازی کند و هم به عنوان 
وینگر چپ. او وقتی با اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه آگوئرو تحت 
نباید تعویض می  از سوارز است و  هر شرایطی مهاجمی گلزن تر 

شد، حاضر به پاسخگویی نشد.

 وضعیت عجیب ماراکانا برای
 بازی قطر- پاراگوئه

شرایط ورزشگاه تاریخی ماراکانا در آستانه برگزاری بازی قطر 
و پاراگوئه در کوپا آمه ریکا 2019 برزیل، به هیچ عنوان مطلوب 
نیست. آخرین تمرین تیمهای قطر و پاراگوئه پیش از رویارویی با 
یکدیگر، در ورزشگاه ماراکانا ریودوژانیرو برگزار شد. یک ربع شروع 
تمرین با حضور خبرنگاران و عکاسان همراه بود و نکته ای عجیب، 
توجه همگان را به خود جلب کرد. به فاصله یک روز تا شروع بازی، 
ورزشگاه شکسته  جنوبی  و  بخش شمالی  در  زیادی  های  صندلی 
شده یا از جا کنده شده بود و حفره هایی سیاه روی سکوهای این 
اینکه  جالب  نکته  کرد.  می  خودنمایی  تاریخی  و  بزرگ  ورزشگاه 
این  در  برزیل  لیگ  فوتبال  های  رقابت  گذشته،  هفته  یکشنبه  تا 
ورزشگاه برگزار می شد و از روز دوشنبه ورزشگاه به برگزارکنندگان 
کوپا آمه ریکا تحویل داده شده است. ورزشگاهی که محل برگزاری 
بازی های فامینگو و کورینتیانس است و به دلیل آشوب هواداران 
ادعای  طبق  است.  شده  تخریب  آن  صندلی  هزار   6 به  نزدیک 
و  برای نصب صندلی های جدید شروع شده  برگزارکنندگان، کار 
قول داده شده است که حداقل 4 هزار صندلی جدید در ورزشگاه 
تعبیه شود تا تماشاگران حاضر در ورزشگاه با مشکل مواجه نشوند.

هازارد: به خاطر زیدان عاشق فوتبال و 
رئال شدم

ادن هازارد هفته گذشته در مراسمی تاریخی با حضور 50 هزار 
از  رئال  تبدیل شد.  باشگاه  این  بازیکن جدید  به  رسما  رئال،  هوادار 
از  نیز  بلژیکی  ستاره  و  بود  هازارد  ادن  دنبال جذب  به  پیش  مدتها 
اینکه  از  ابراز عاقه به رئال استفاده می کرد. پس  هر فرصتی برای 
تابستان گذشته این انتقال ممکن نشد، در نهایت رئالی ها توانستند 
هازارد را با قراردادی پنج ساله به ارزش 100 میلیون یورو جذب کنند. 
او پنجشنبه شب در برنابئو رسما به هواداران رئال معرفی شد. ادن 
هازارد در مصاحبه با رئال مادرید تی وی و در مورد مراسم معارفه اش 
گفت: حس فوق العاده ای دارم. پوشیدن پیراهن رئال برای من ارزش 
زیادی دارد. رئال بهترین باشگاه دنیاست و سخت بتوانم احساسم را 
بیان کنم. قدم گذاشتن در چمن برنابئو و مشاهده 50 هزار هوادار 
تاب  بی  بود.  العاده  فوق  اتفاقی  بودند،  آمده  معارفه  برای مراسم  که 
اولین بازی رسمی خودم با پیراهن رئال در برنابئو هستم. هازارد در 
مورد تحقق رویای پیوستنش به رئال گفت: از 5 سالگی که فوتبال 
بازی کردن در باغ کنار خانه مان را شروع کردم، رویای تبدیل شدن 
به یک بازیکن حرفه ای را داشتم. همیشه دوست داشتم برای رئال 
بازی کنم و سرانجام در 28 سالگی به آرزویم رسیدم. توصیف حسی 
که دارم دشوار است. از پیوستن به رئال بسیار خوشحالم. زیدان: به 
خاطر زیدان عاشق فوتبال و رئال مادرید شدم. بلژیکی بودم ولی به 
خاطر زیدان بازی های فرانسه را دنبال می کردم. اولین خاطره بزرگم 
از زیدان گلی بود که در فینال لیگ قهرمانان 2001 به لورکوزن زد. 
دوست دارم پیش فصل برسد و هر چه زودتر کار زیر نظر او را شروع 
کنم. هازارد در پایان صحبت هایش گفت: وقتی برای رئال بازی می 
کنید، باید به فکر کسب همه جام ها باشید. من می خواهم با رئال 
اهدافی  باید همیشه  تیم و هواداران،  به خاطر  فاتح همه چیز شوم. 
بزرگ در سر داشت. رئال عادت دارد که هر سال عناوین قهرمانی را 
به دست بیاورد. اگر مثل یک تیم بازی کنیم و با عشق و عاقه، می 
توانیم در نهایت موفق شویم. در رئال فقط باید به قهرمانی فکر کرد.

”LIGA PROMISES“ قهرمانی رئال در 
 با پیروزی بر بارسا

تیم نونهاان رئال مادرید با برتری یک بر صفر بر بارسا توانست 
فاتح تورنمنت آینده سازان اسپانیا شود. نونهاان باشگاه رئال مادرید 
 )LIGA PROMISES(عنوان قهرمان لیگ آینده داران فوتبال اسپانیا
را از آن خود کرد. این تیم در فینال رقابت ها رقیب اصلی اش بارسلونا 
را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و برای اولین بار از سال 2000 
قهرمان لیگ نونهاان اسپانیا شد. تک گل رئال را پائولو اگو به ثمر 
برای  که  نداد  اجازه  بارسلونا  به  پیروزی  این  با  مادرید  رئال  رساند. 
سومین سال متوالی در بیست و ششمین دوره از برگزاری لیگ نونهاان 
دیگر  رقابتها،  این  رده بندی  دیدار  در  قهرمان شود. همچنین  اسپانیا 
سویا  مقابل  قبول شکست  با  هم  اسپانیول  یعنی  کاتالونیا  ایالت  تیم 
از ایستادن روی سکو باز ماند. به این ترتیب در فصلی که تیم اصلی 
باشگاه رئال مادرید در کورس قهرمانی الیگا مغلوب بارسلونا شد و به 
مقام سوم بسنده کرد، نونهاان باشگاه رئال مادرید توانستند یک جام 

دیگر به ویترین افتخارات باشگاه رئال مادرید اضافه کنند.

فرانچسکو توتی از رم جدا خواهد شد
فرانچسکو توتی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی رسما جدایی خود از کادر مدیریتی رم را اعام خواهد کرد. فصل جدایی اسطوره ها از رم فرا رسیده و پس از اینکه در پایان فصلی که گذشت دنیله ده 
روسی از جمع بازیکنان جالوروسی جدا شد، حاا فرانچسکو توتی نیز تمایلی به ادامه فعالیت در این باشگاه ندارد و فردا خبر جدایی خود از کادر مدیریتی باشگاه را رسما اعام خواهد کرد. این اتفاق در حالی 
رخ می دهد که اخبار حاکی از عدم توافق فکری بین فرانچسکو توتی و دیگر اعضای مدیریتی باشگاه است و به همین دلیل اسطوره باشگاه رم دیگر عاقه ای به ماندن در پست مدیر ورزشی نداشته و قصد 
دارد بعد از سال ها حضور مستمر در باشگاه رم از این تیم جدا شود. توتی 786 بازی به عنوان بازیکن برای باشگاه رم انجام داده و در سال 2017 از این تیم خداحافظی کرده و در عرصه مدیریت مشغول به 

فعالیت شد اما فردا و پس از 30 سال متوالی، دوران حضور فرانچسکو توتی در باشگاه رم به پایان خواهد رسید.

رسمی  صورت  به  بار  اولین  برای  پوگبا  پل 
دیگر  تیمی  در  بعد  فصل  دارد  قصد  که  کرد  اعام 
 2016 تابستان  پوگبا  دهد.  ادامه  خود  فوتبال  به 
یوونتوس  از  یورویی  میلیون  انتقالی 105  با  که  بود 
یونایتد  از  او سال 2012  راهی منچستریونایتد شد. 
از  بود و پس  پیوسته  یووه  به  آزاد  بازیکن  به عنوان 
در سه سال  بازگشت.  باشگاه سابق خود  به  4 سال 
گذشته او توانسته با یونایتد قهرمان لیگ اروپا و نیز 
دستیابی  در  ولی  شود  انگلیس  فوتبال  حذفی  جام 
ژوزه  با  که سال گذشته  پوگبا  بازماند.  برتر  لیگ  به 
مورینیو سخت به مشکل خورده بود و قصد جدایی در 
انتقاات زمستانی را داشت اما با اخراج مرد پرتغالی و 
آمدن اوله گنار سولسشر، تصمیم گرفت تا پایان فصل 
مورد  در  زیادی  شایعات  اخیر  های  هفته  در  بماند. 
جدایی پوگبا و پیوستن او به رئال و اخیرا یوونتوس 
چندین  رئال  که  شود  می  گفته  است.  شده  مطرح 
دور با سران یونایتد وارد مذاکره شده و رقم انتقال او 
نیز 168 میلیون یورو عنوان شده است اما رئالی ها 
نمی خواهند بیش از 150 میلیون یورو هزینه کنند. 

یوونتوس هم در این مدت بیکار ننشسته و مذاکراتی 
برای بازگردان پوگبا داشته است. ستاره فرانسوی که 
برد، در یک نشست  به سر می  این روزها در توکیو 
اخیر  شایعات  مورد  در  به سوالی  پاسخ  در  و  خبری 
شایعه  و  حرف  گویید،  می  شما  که  همانطور  گفت: 
در مورد من زیاد است. من سه سال بزرگ و خوب 
بازیکنی  هر  مثل  و  ام  داشته  منچستریونایتد  در  را 
در هر تیمی، روزهای بد و خوبی را تجربه کرده ام. 
فصل گذشته شاید بهترین فصل من در یونایتد بود 
کنم  می  فکر  داده،  رخ  که  اتفاقاتی  تمام  از  پس  و 
تجربه  و  یونایتد  از  جدایی  برای  زمان  بهترین  اان 
یک چالش جدید در تیمی دیگر باشد. پوگبا در 92 
بازی برای یونایتد توانسته 24 گل به ثمر برساند و 
انگلیس نیز  فصل گذشته در تیم منتخب لیگ برتر 
قرار گرفت. بسیاری او را نزدیک به رئال می دانند و با 
مصاحبه امروز باید عنوان داشت که ستاره فرانسوی 
دیگر چیزی تا پیوستن به جمع کهکشانی ها فاصله 
و  است  پرز  از  زیدان  مستقیم  درخواست  او  ندارد. 

دارند. اصرار  رئال روی جذب وی  سران 

در  منچستریونایتد  فرانسوی  ستاره  پوگبا،  پل 
یک مصاحبه کوتاه اعام کرد که فصل بعد به تیمی 
اخبار  و  شایعات  ها  هفته  از  پس  رفت.  خواهد  دیگر 
ضد و نقیض در مورد پل پوگبا، سرانجام او امروز فاش 
ساخت که به جدایی از منچستریونایتد فکر می کند 
و به دنبال یک چالش جدید است. او که در توکیو به 
سر می برد، در مصاحبه با خبرنگار گاردین گفت: من 
سه سال بزرگ و خوب را در منچستریونایتد داشته ام 
و مثل هر بازیکنی در هر تیمی، روزهای بد و خوبی را 
تجربه کرده ام. فصل گذشته شاید بهترین فصل من 
در یونایتد بود و پس از تمام اتفاقاتی که رخ داده، فکر 
یونایتد و  از  برای جدایی  بهترین زمان  می کنم اان 
تجربه یک چالش جدید در تیمی دیگر باشد. مصاحبه 
پوگبا بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها داشت و 
واکنش هواداران یونایتد را نیز در شبکه های اجتماعی 
باعث شد. بسیاری از آنها جدایی پوگبا را به ضرر تیم 
محبوب شان می دانند و از این بیم دارند که مدیریت 
خدمت  به  او  برای  مناسبی  جایگزین  نتواند  فعلی 
بگیرد. یکی از هواداران یونایتد در حساب توئیتر خود 

نوشته است: بازیکنانی چون فرناندز، اندومبله و توماس 
پارتی را فراموش کنید. باشگاه احتماا برای جانشین 
خواهد  ثبت  جدیدی  انتقااتی  و  نقل  رکورد  پوگبا، 
از رونالدو  کرد. دیگری توئیت کرده است: پوگبا پس 
بهترین و بااستعدادترین بازیکنی بوده که جذب کرده 
تر  به عقب  و طوانی  بزرگ  او یک قدم  ایم. فروش 
شدن دوران بازسازی تیم خواهد بود. هوادار متعصب 
رنج  مدیریتی  مشکل  از  یونایتد  است:  نوشته  دیگری 
می برد. خریدهای آنها کمتر کمکی به پیشرفت تیم 
کرده و پوگبا با علم به این مساله و دورنمای تاریکی 
که در تیم می بیند، قصد جدایی دارد. این مدیریت، 
بهترین بازیکنان تیم را فراری می دهد. هواداری دیگر 
معتقد است که پوگبا در تیمی دیگر، ارزش هایش را 
بهتر نشان خواهد داد: با جدایی پوگبا احتماا متوجه 
و  ایم  داده  دست  از  را  بازیکنی  چه  که  شد  خواهیم 
اینکه او چقدر خوب بوده است. من به مدیریت فعلی 
برای پیدا کردن یک جانشین خوب برای پوگبا اعتماد 
ندارم. از رئال مادرید و یوونتوس به عنوان مقصد بعدی 

پوگبا نام برده می شود.

باشگاه  ساله   18 ستاره  فلیکس،  ژوائو 
فوتبال  بعدی  رونالدوی  بسیاری،  را  بنفیکا 
فصل  فلیکس  ژوائو  دانند.  می  پرتغال 
ثابت  ترکیب  به  جوانی  عین  در  گذشته 
برای  درخشانی  های  بازی  و  رسید  بنفیکا 
کرد  کمک  او  گذاشت.  نمایش  به  تیم  این 
بنفیکا قهرمان پرتغال شود و با زدن 20 گل، 
یکی از بهترین های تیمش بود. درخشش او 

باعث شده تا تیم های بزرگی چون اتلتیکو 
و سیتی خواهان جذبش شوند ولی بند فسخ 
120 میلیون یورویی، مانع بزرگی در راهی 
جدایی او از بنفیکا محسوب می شود. باشگاه 
پرتغالی حاضر نیست تحت هیچ شرایطی از 
این مبلغ کسر کند. در حالی که گفته می 
شود اتلتیکو شانس اول جذب فلیکس است 
و او را جایگزین گریزمان خواهد کرد، امروز 

قدم  ادعا کرد که سران سیتی  میرر  نشریه 
هایی بزرگ در راه جذب این پدیده پرتغالی 
پرداخت  سیتی  پیشنهاد  اند.  برداشته 
یورو است  از 120 میلیون  تر  پایین  مبلغی 
بنفیکا  به  فصل  را یک  فلیکس  اما حاضرند 
داشتن  از  گواردیوا  پپ  دهند.  قرض 
استرلینگ،  آگوئرو و ژسوس در خط حمله 
به  نیاز  بعد  فصل  برای  و  است  راضی  خود 

مهاجم جدید ندارد. به همین دلیل مشکلی 
با حضور فلیکس در بنفیکا برای یک سال به 
پیشنهاد  این  داشت.  نخواهد  قرضی  صورت 
ممکن است برای بنفیکا راضی کننده باشد 
و آنها حاضر شوند پای میز مذاکره بنشینند. 
باشگاه اتلتیکو در عوض تاش دارد تا از رقم 
با پاسخ  انتقال قطعی فلیکس کم کند ولی 

است. روبرو شده  بنفیکا  قاطع  منفی 

اورتون  برزیلی  ستاره  ریچارلیسون، 
برزیلی  پدیده  نرس،  داوید  به  می گوید 
آژاکس و هم تیمی اش در تیم ملی برزیل 
با  و  شده  منتقل  اورتون  به  کرده  توصیه 
مهاجم  ریچارلیسون،  شود.  همبازی  او 
از  یکی  گذشته  فصل  که  اورتون  برزیلی 
انگلیسی  تیم  این  ستاره های  بزرگترین 
بود می گوید به هم تیمی اش در تیم ملی 

برزیل، داوید نرس که فصل درخشانی را 
از  یکی  و  گذاشته  سر  پشت  آژاکس  در 
پدیده های درخشان این تیم بوده توصیه 
بعد  اورتون منتقل شده و فصل  به  کرده 
با او همبازی شود. این در حالی است که 
آژاکس قصد دارد نرس را در این باشگاه 
هلندی حفظ کند اما بسیاری از باشگاه های 
وینگر  جذب  دنبال  به  شدت  به  اروپایی 

به  نرس  حساس  گلهای  هستند.  برزیلی 
رئال مادرید و یوونتوس در لیگ قهرمانان 
کرده  تبدیل  پرخواهان  بازیکنی  به  را  او 
از سایرین  بیش  آرسنال  و گفته می شود 
اما  برنامه ریزی کرده است  او  برای جذب 
درحالیکه خبرهایی مبنی بر تاش اورتون 
برای جذب داوید نرس هم منتشر شده، 
توصیه  نرس  به  می گوید  ریچارلیسون 

و  شده  منتقل  اورتون  به  حتما  کرده 
شود.  همبازی  او  با  پارک  گودیسون  در 
از پیروزی برزیل مقابل  ریچارلیسون بعد 
خبرنگاران  به  آمه ریکا  کوپا  در  بولیوی 
انتقالش  درباره  نرس  داوید  با  من  گفت: 
درهای  گفتم  او  به  و  کرده ام  صحبت 
اگر  و  است  باز  رویش  به  اورتون  باشگاه 
به اورتون بیاید می تواند به ما خیلی کمک 

کند. ستاره برزیلی اورتون در ادامه گفت: 
این  اگر  بیاید.  اورتون  به  نرس  امیدوارم 
اتفاق بیفتد هواداران اورتون از او به گرمی 
استقبال خواهند کرد. من داوید نرس را از 
زمانی که با هم در تیم ملی زیر 20سال 
او  با  و  می شناسم  می کردیم  بازی  برزیل 
واقعا  دارم.  نزدیکی  و  خوب  خیلی  رابطه 
ببینم. پارک  را در گودیسون  او  امیدوارم 

خامس: پیروزی مقابل 
آرژانتین یک برد تاریخی بود

خامس رودریگز، ستاره تیم ملی کلمبیا بعد 
از پیروزی 2برصفر این تیم مقابل آرژانتین در 
رقابتهای کوپا آمه ریکا عملکرد هم تیمی هایش 
را تحسین کرده و گفت کلمبیا با این پیروزی 

تاریخسازی کرده است.  تیم ملی کلمبیا با هدایت 
کارلوس کی روش در اولین بازی خود در رقابتهای 
کوپا آمه ریکای 2019 به مصاف آرژانتین، یکی از 
بخت های اصلی قهرمانی رقابتها رفت و موفق شد 

یاران مسی را با نتیجه 2بر صفر شکست دهد. 
خامس رودریگز، ستاره کلمبیایی رئال مادرید که 

به عنوان بازیکن قرضی در بایرن مونیخ توپ می زند 
بعد از پیروزی بزرگ کلمبیا به خبرنگاران گفت 

او و هم تیمی هایش پیروزی بزرگی بدست آورده و 
موفق به تاریخسازی شده اند. خامس بعد از پیروزی 

2بر صفر شاگردان کی روش مقابل آلبی سلسته با 
اشاره به ناکامی کلمبیا در پیروزی بر آرژانتین در 
12 سال اخیر به خبرنگاران گفت: ما تاریخسازی 
کردیم چون بعد از سالها موفق شدیم آرژانتین را 

شکست دهیم. این برای ما خیلی مهم است. خامس 
در ادامه صحبتهایش افزود: ما در این بازی خیلی 

تاش کردیم، مداوم دویدیم و خوشبختانه توانستیم 
به گل برسیم. باید به همه هم تیمی هایم تبریک 
بگویم ولی حاا دیگر وقت آن است که به فکر 

بازی های بعدی باشیم.

هنگفت  پیشنهاد  شد  مدعی  میل  دیلی 
شده  باعث  دی لیخت  ماتیس  به  ژرمن  سن  پاری 
منچستریونایتد  و  بارسلونا  یعنی   PSG رقبای 
روزنامه  شوند.  ناامید  هلندی  ستاره  جذب  از 
دی لیخت،  ماتیس  می گوید  دیلی میل  انگلیسی 
علت  به  اروپا  حاضر  حال  مدافع  پرخواهان ترین 
سن  پاری  فرانسوی  باشگاه  هنگفت  پیشنهاد 
دو  که  چرا  شد  خواهد  منتقل  تیم  این  به  ژرمن 
رقیب اصلی PSG یعنی بارسلونا و منچستریونایتد 
چنین  دی لیخت  جذب  برای  نیستند  حاضر 
از   PSG پیشنهادی  مبلغ  کنند.  پرداخت  مبلغی 
اعام  سال  در  دار  میلیون   21 دیلی میل  سوی 
به  آژاکس  رسیدن  در  که  دی لیخت  است.  شده 
از  داشت  مهمی  نقش  چمپیونزلیگ  نیمه نهایی 

سوی تعداد زیادی از بزرگترین باشگاه های اروپایی 
نظر  به  گزارش،  این  اساس  بر  اما  می شد  دنبال 
از  پاری سن ژرمن موفق شده  نهایت  می رسد در 
او به این باشگاه فرانسوی اطمینان حاصل  انتقال 
برای  زیادی  تاش  پیش  چندی  از  بارسلونا  کند. 
راضی کردن دی لیخت برای پیوستن به این باشگاه 
کاتاان انجام داد ولی دی لیخت تا همین اواخر از 
صحبت  آینده اش  تیم  انتخاب  درباره  خود  تردید 
می کرد. بر اساس این گزارش دی لیخت در نهایت 
به این نتیجه رسیده که در ادامه دوران فوتبالی اش 
فرصت کافی برای بازی کردن در لیگ برتر انگلیس 
بهتر است  به همین علت فعا  را دارد و  یا الیگا 
پیشنهاد هنگفت پاری سن ژرمن را قبول کند و به 

شود. ملحق  فرانسوی  ثروتمند  تیم  این 

بوفون: رابیو میکسی از پوگبا، ویدال و مارکیزیو است

قدم بزرگ سیتی 
برای جذب 
رونالدوی جدید 
پرتغال

پوگبا خواهان جدایی از منچستر شدواکنش هواداران منچستر به درخواست جدایی پوگبا

گل  دو  با  توانست  دیروز  بامداد  کلمبیا  ملی  تیم 
بر آرژانتین پیروز شده و کوپا آمه ریکا را با سه امتیاز 
شیرین آغاز کند. کلمبیا از سال 2007 نتوانسته بود بر 
آرژانتین پیروز شود و به طلسم شکست نخوردن های 
آلبی سلسته در اولین بازی خود در کوپا آمه ریکا که از 
سال 1997 پابرجا بود نیز پایان داد. روجر مارتینز در 
دقیقه 71 و دووان زاپاتا دقیقه 86، دو گل تیم کی روش 
ستاره  فالکائو،  رادامل  کردند.  آرژانتین  دروازه  وارد  را 
کلمبیا از ابتدا در زمین حاضر بود و تاثیرگذاری خاصی 
روی شکل بازی تیمش داشت. او در پایان بازی گفت:» 
شروع رقابت ها با پیروزی، آرامش بخش است. ما برابر 
دانستیم که  و می  داشتیم  بازی  قدرتمند  بسیار  تیمی 
ها  بازی  ادامه  برای  مناسبی  روحیه  شویم،  پیروز  اگر 
پیدا خواهیم کرد. در هر صورت معتقدم این هنوز شروع 

انجام  باید  قهرمانی  برای  زیادی  کارهای  و  است  راه 
تمرکزمان  و  کنیم  فراموش  را  پیروزی  این  باید  دهیم. 
این  بازی  قطعا  بگذاریم.  قطر  برابر  بعدی  بازی  روی  را 
تیم برابر پاراگوئه را تماشا خواهیم کرد. فالکائو در مورد 
راز پیروزی بر آرژانتین گفت:» کی روش گفته بود که 
نفر احاطه  باید دو  را  بازیکن صاحب توپ آرژانتین  هر 
بودیم و اجازه نمی دادیم  کنند. در هنگام دفاع متحد 
بازیکنان آرژانتین به خصوص مسی، آزادانه کار کنند. در 
زمانی که صاحب توپ بودیم نیز برنامه های مشخصی 
برای حمله داشتیم. خوب حفظ توپ می کردیم و می 
دانستیم از کجا باید به حریف ضربه بزنیم. در مقاطعی 
هم که آنها بهتر کار می کردند نیز به خوبی توانستیم 
باایی  بازی خوانی بسیار  اداره کنیم. تمرکز و  را  بازی 

داشتیم و در واقع یک نمایش کامل را ارائه دادیم.

ادعای دیلی میل: دی لیخت به PSG می  پیوندد
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مذاکره با بیرانوند به فردا موکول شد
در شرایطی که باشگاه پرسپولیس قصد داشت دیروز با بیرانوند حول ادامه همکاری به بحث بنشیند، این موضوع به امروزموکول شد.علیرضا بیرانوند، دروازه 
بان ملی پوش پرسپولیس با پیشنهاداتی از اروپا همراه شده و این مساله باعث شد تا وکیل این دروازه بان با حضور در باشگاه به مذاکره برای دریافت رضایتنامه 
و شیوه جدایی وی بپردازد.باشگاه پرسپولیس اما خواستار مذاکره برای تمدید همکاری و ادامه حضور این دروازه بان شده است. قرار بود بر این اساس مذاکره ای 
بین طرفین در دفتر باشگاه صورت گیرد. اما با توجه به شرایط حساس باشگاه و تمدید قرارداد و مذاکره با برانکو ایوانکوویچ، این مذاکره با 24 ساعت تاخیر انجام 

خواهد شد و قرار است فردا بیرانوند با حضور در باشگاه با ایرج عرب به گفتگو بپردازد.

بهترین  و  سرخپوشان  گذشته  فصل  گل  آقای 
تصمیم  از  پرسپولیس،  برای  هجدهم  لیگ  گلزن 
قطعی خود برای پایان همکاری با این تیم خبر داده 
است. علی علیپور، بعد از چهار فصل حضور در جمع 
رویاپردازی  مسیر  ادامه  در  دارد  قصد  سرخپوشان 
خود برای نقل و انتقاات تابستانی راهی لیگ اروپا 
در  میلیونی   80 قراردادی  ازای  در  که  شود.علیپور 
لیگ چهاردهم از راه آهن به پرسپولیس پیوست و به 
عنوان جوانترین گلزن دربی نیز در دیدار پایانی آن 
فصل موفق به باز کردن دروازه استقال شده بود، در 
با عملکردی درخشان و ثبت 19 گل  لیگ هفدهم 
به عنوان آقای گلی دست یافت.نکته جالب توجه در 
خصوص این بازیکن که ثبات جالبی در خط حمله 
فصل  دو  در  و  داشته  فصول  این  طی  پرسپولیس 
گذشته با اعتماد کادرفنی توانسته به عنوان برترین 
گلزن تیم نیز معرفی شود، به مبلغ قرارداد او مربوط 
است. علیپور در خصوص مسائل مالی خود در زمان 
حضور چهار ساله در پرسپولیس گفته: سال اول قرار 
دادم 80 میلیون، سال دوم 180 میلیون، سال سوم 
۳۶0 میلیون و این فصل۵۵0 میلیون تومان بود.آقای 
گل فصل هفدهم و برترین گلزن فصل گذشته اکنون 
اما رویای حضور در فوتبال اروپا و ادامه رویاپردازی 

پیروزی  به  زمینه  این  در  و  می کند  دنبال  را  خود 
آمدم.  کنار  پرسپولیس  شرایط  همه  با  کرده:  اعام 
با  اما  بود.  پایین تر  هم تیمی هایم  تمام  از  قراردادم 
با  می خواهم  کردم.  بازی  پرسپولیس  برای  افتخار 
دعای خیر هواداران لژیونر بشوم.این در حالی است 
که علیپور سه فصل پیش نیز و در روزهایی که لیگ 
جوان  بازیکنان  برای  مناسبی  پیشنهادات  روسیه 
در  حضور  پیشنهاد  با  می داد،  ترتیب  ایران  فوتبال 
این لیگ مواجه شده بود که در آن مقطع با ممانعت 
باشگاه همراه شد. او در این فصل اما بار دیگر مورد 
دو  می شود  گفته  و  گرفته  قرار  ایجنت ها  توجه 
جیب  در  یونان  و  اسپانیا  لیگ  از  مناسب  پیشنهاد 
دارد. موضوعی که او را کاما ترغیب کرده برای ادامه 
به  را  اروپا  فوتبال  در  تجربه حضور  بازیگری  دوران 
با  اضافه کند.علیپور در گفتگوی خود  کارنامه خود 
جدایی  برای  خود  تمایل  از  قطعی  طور  به  پیروزی 
خبر داده و با اشاره به مسائل مالی و دریافتی هایش 
در این تیم، ادامه حضورش را در فوتبال اروپا ترسیم 
کرده است. در خصوص علیپور گفته می شود از دو 
تیم آلمریا اسپانیا و همچنین آاک یونان با پیشنهاد 
همراه شده است و باید دید در نهایت چه اتفاقی در 

خصوص او رخ خواهد داد.

مهاجرانی و استیلی به ماقات پروین رفتند
سرمربی و بازیکن اسبق تیم ملی به ماقات پروین رفتند.حشمت مهاجرانی و حمید استیلی سرمربی 
از علی پروین  به عیادت  بیمارستان کسری  با حضور در  فوتبال کشورمان دیروز  تیم ملی  بازیکن اسبق  و 
پرداختند.پروین با دیدن مربی و شاگرد سابق خود با آن ها به خوش و بش پرداخت و توضیحاتی درباره آخرین 

وضعیتش به آنها داد.

امروز مرخص می شوم 
پروین: تا ۵۰ سالگی نمی دانستم قلبم کجاست 

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که اوضاع جسمانیش خوب است و جای نگرانی نیست.علی 
پروین درباره وضعیت جسمانی خود گفت: خدا را شکر وضعیتم خوب است و جای نگرانی نیست من تا ۵0 
سالگی اصًا نمی دانستم قلبم کجاست و بیماری قند چیست اما چند وقتی است قند خونم گاهی باا و پایین 
می شود که باعث نگرانی خانواده می شود.او افزود: روز شنبه به همین خاطر خانواده مرا به زور به بیمارستان 
آوردند تا زیر نظر دکتر نوروزی که یکی از دوستان قدیمی من است چکاپ کنم. اان هم همه چیز خوب 
است و امروزاز بیمارستان مرخصی می شوم.پروین در پایان خاطر نشان کرد: از تمام کسانی که حال مرا جویا 

شدند تشکر می کنم.

علیپور: با اجازه پرسپولیسی ها می خواهم لژیونر شوم
فدراسیون  داوران  کمیته  سخنگوی 
داوری  شرایط  بهبود  گفت:برای  فوتبال 
فوتبال باید هم بلیت فروشی الکترونیکی 
لحاظ  مالی  سنگین  جرایم  هم  و  انجام 
وضعیت  مورد  در  غیاثی  رضا  شود.سید 
در  داوری  در فصل گذشته گفت:  داوری 
در  قبلی  فصول  تمام  مثل  گذشته  فصل 
فوتبال کشورمان بود. من از ۵1 سال است 
که در فوتبال و بخش داوری حضور دارم و 
هیچ وقت ندیده ام که فصلی داوری بدون 
امروز  تا  تخت جمشید  جام  باشد.از  بوده 
و  داور  هم  و  بوده ام  داور  کمک  هم  من 
سمت  هم  داوری  مختلف  بخش های  در 
وجود  داوری مشکل  در  همیشه  داشته ام 
داشته است. حاا درصد اشتباهات داوری 
در  افزود:  وی  است.  بوده  بیشتر  و  کمتر 
شاهد  را  داوری  اشتباهات  هم  فصل  این 
داوران  به  هم  آخر  هفته  چند  در  بودیم 
وضعیت  و  شد  داده  میدان  بیشتر  جوان 
داوری بهتر هم شد. به هر حال باید نهادها 
و سازمان های دیگر هم برای بهتر شدن 
جام  فینال  در  آیا  کنند.  کمک  داوری 
بلیت  باید  داشت؟!  مشکل  داوری  حذفی 
رونق  ما  فوتبال  در  الکترونیکی  فروشی 
بگیرد تا همه بدانند که روی هر صندلی 
آن  مشخصات  و  نشسته  تماشاگر  کدام 
معلوم باشد. در آنصورت شاید حتی شاهد 
داور  زیرا  نباشیم  هم  داوران  به  فحاشی 
که  تماشاگرانی  یا  تماشاگر  از  می تواند 
فحاشی می کنند هم شکایت کنند. غیاثی 
فدراسیون  انضباطی  آئین نامه  به  اشاره  با 
انضباطی فدراسیون  فوتبال گفت: کمیته 
اما  می دهد  انجام  را  خود  تاش  تمام 
واقعیت این است که میزان جرایم در این 
آئین نامه بازدارنده نیست. وقتی بازیکن و 
باید  می گیرند  میلیاردی  دستمزد  مربی 
هم میزان جرایم چند صد میلیونی باشد 
تا دیگر هیچ بازیکن و مربی جرات حمله 
ور شدن و اعتراض به داور را نداشته باشد. 
اعمال  شاهد  هم  اروپا  در  که  همانطور 
جرایم سنگین مالی برای چنین بازیکنان 

یادتان  اگر  می گیرند.  نظر  در  مربیانی  و 
ایران خیلی کم  رانندگی در  باشد جرایم 
بود و شاهد تخلفات زیاد رانندگی بودیم 
دیگر  جرایم  این  نسبی  افزایش  با  اما  
کمتر شاهد عبور رانندگان از چراغ قرمز 
ورود  خیابان  کمتر  راننده ای  و  هستیم 
ما  فوتبال  در  بنابراین  می رود.  را  ممنوع 
هم باید جرایم انضباطی سنگین مالی در 
آئین نامه لحاظ شود. من این پیشنهاد را 
هم  فوتبال  فدراسیون  محترم  رئیس  به 
افزود:  داوران  کمیته  داده ام.سخنگوی 
چرا  می گوییم  داور  به  وقتی  متاسفانه 
نکردی  گزارش  را  بازیکن  رفتار  فان 
می گوید مگر گزارش کنم چه اتفاقی رخ 
بازدارنده  جرایم  باید  بنابراین  می دهد؟! 
داوری  امر  در  متخلفان  برای  سنگینی 
در  که  مربیانی  و  بازیکنان  و  شود  لحاظ 
جرایم  با  می کنند  ایجاد  اخال  داور  امر 
در  دیگر  سویی  از  شوند.  مواجه  سنگین 
داورانی  با  برخورد  امکان  فضایی  چنین 
هم که دچار خطا می شوند زیادتر خواهد 
اشتباهات  شاهد  ما  فصل  این  در  شد. 
اشتباه  دلیل  به  تیم  یک  و  بودیم  داوری 
کند  صعود  یک  لیگ  به  نتوانست  داوری 
با  دیگر  مسابقاتی  در  هم  نتایج  برخی  و 
اشتباهات داوری تغییر کرد. بنابراین باید 
تاش کنیم درصد اشتباهات داوری کمتر 
جو  در  هم  مربیان  کرد:  تصریح  شود.وی 
ضعف  و  هستند  مقصر  داوری  ملتهب 
زیرا  دارد  وجود  زمینه  این  در  مدیریتی 
داور  به  که  گفته  بازیکنان  به  مربی  اگر 
بازیکن  اگر  و  اوست  اشتباه  کند  اعتراض 
بدون اجازه مربی به داور پرخاش می کند 
مربی  که  است  مدیریتی  مساله  بازهم 
به خوبی مدیریت  را  بازیکنانش  نتوانسته 
کند. متاسفانه گاهی هم شاهد هستیم که 
داوران از بازیکنان نامی می ترسند و وقتی 
می شوند  معترض  او  به  بازیکنانی  چنین 
این  حالیکه  در  می کند  مماشات  داور 
حساب  داور  از  باید  که  هستند  بازیکنان 

ببرند.

 غیاثی: با بلیت فروشی الکترونیک و جرایم سنگین
 می توان اشتباه داوری را کم کرد

در  ایران  جوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
جدایی  دلیل  سلیقه  اختاف  آیا  اینکه  مورد 
هادی عقیلی از کادرفنی بود، گفت: اختافی 
با عقیلی نداشتیم.سیدسیروس پورموسوی در 
ششم  رده  در  جوانان  تیم  گرفتن  قرار  مورد 
تورنمنت  گفت:  سن پطرزبورگ،   تورنمنت 
بسیار خوبی بود. متاسفانه ما با توجه به حذف 
جوانان در رقابت های سال قبل هیچ ساختاری 
نداشتیم از دی ماه سال قبل چهار ماه تست 
گرفتیم تا یک تیم تشکیل دهیم که بتوانیم 
از  تعدادی  کنیم.  شرکت  تورنمنت  این  در 
بازیکنان هم به دلیل نقص مدرک نتوانستند 
داشتیم  انتظار  باشند.  کنارمان  سفر  این  در 
این تیم که به روسیه رفت ۶0-70 درصد تیم 
ما را تشکیل دهند  اما به این نتیجه رسیدیم 
تغییرات  ایجاد  به  نیاز  پست ها  برخی  در  که 
را  تیم مان  مسابقات  شروع  از  قبل  تا  داریم 
مقدار  یک  اینکه  مورد  در  کنیم.وی  تکمیل 
ناامید به نظر می رسد، عنوان کرد: خیر اینطور 
نیست. ما در گروه بدی قرار داشتیم. روسیه 
این  عنوان دارهای  آرژانتین جزو  بود،  میزبان 
تورنمنت است و تیم دیگر هم ارمنستان بود.  
در بازی روسیه بازیکنان ما تحت تاثیر میزبان 
در  داشت.  وجود  هم  ناداوری  و  گرفتند  قرار 
با کار و تاش  آرژانتین نشان دادیم  با  بازی 
این  در  کنیم.  کار  بهتر  می توانیم  بیشتر 
تورنمنت متوجه شدیم که در برخی پست ها 
نیاز به خانه تکانی کنیم. باید بازیکنان دیگر 
را هم مورد بررسی قرار دهیم.پورموسوی در 
مورد اینکه چرا هادی عقیلی از این تیم جدا 
یونان  با  بازی  از  قبل  کرد:  خاطرنشان  شد، 
زمانی که قرار بود بازیکنان برای گرم کردن به 

زمین بروند عقیلی برای تیم آرزوی موفقیت 
کرد  و گفت دیگر نمی توانم با تیم امید کار 
را ادامه دهم. بعد از آن درگیر مسابقه بودیم 
دیگر  ایران شدیم.  راهی  به سرعت  و سپس 
فرصتی نبود که در مورد این موضوع صحبت 
به  عقیلی خودش تصمیم  به هر حال  کنیم. 
آیا  اینکه  مورد  در  گرفت.وی  همکاری  قطع 
قبل از بازی با یونان این مسئله را مطرح کرد، 
گفت: او به رختکن آمد و گفت نمی توانم تیم 
که  داشت  مشکاتی  ظاهرا  کنم.  همراهی  را 
مدت  این  تا  گفت  او  نکرد.  بازگو  را  چیزی 
باشم.  کنارتان  نمی توانم  دیگر  و  بودم  تیم  با 
بازی  در  بازیکنان خداحافظی کرد.  با  سپس 
آخر هم کنار ما در نیمکت بود.پورموسوی در 
مورد اینکه آیا با عقیلی اختافی داشته است، 
تیم  نبود.سرمربی  اختافی  خیر  کرد:  عنوان 
جوانان در مورد اینکه تکلیف جایگزین او چه 
نمی کنم  فکر  کرد:فعا  خاطرنشان  می شود، 
فرصت مان  شود.  اضافه  ما  جمع  به  کسی 
بختیاری زاده  و  مارکو  فعا  است.  کم  بسیار 
به  را  کسی  باشد  نیاز  اگر  هستند.  کنارمان 
کادرفنی اضافه می کنیم.پورموسوی در مورد 
اینکه گفته می شد او یکی از گزینه های نفت 
دو  از  من  کرد:  عنوان  است،  مسجدسلیمان 
تیم لیگ برتری و یک تیم لیگ دسته اولی 
به  مورد  این  در  هنوز  اما  داشتم  پیشنهاد 
آیا  اینکه  مورد  در  نرسیدیم.وی  بندی  جمع 
می کند،  بررسی  را  پیشنهادات  این  همچنان 
گفت: بله همینطور است.پورموسوی در مورد 
اینکه  آیا ممکن است از تیم جوانان جدا شود 
و به لیگ برتر برود، اظهار داشت:  این امکان 

دارد. وجود 

در حال بررسی 3 پیشنهاد مربیگری هستم
پورموسوی: اختافی با عقیلی نداشتیم

جلسه مهم تاج  و گل محمدی در خصوص 
انتخابات هیئت فوتبال تهران

رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس اداره ورزش و جوانان تهران 
برگزار  تهران  فوتبال  هیئت  انتخابات  خصوص  در  مهم  جلسه ای 
در  زیادی  حواشی  گذشته  روز  دو  یکی ،  در  که  حالی  در  کردند.  
صاحیت  تعیین  و  تهران  استان  فوتبال  هیئت  انتخابات  خصوص 
این  در  مهم  جلسه ای  امروز  شد  مطرح  انتخابات  این  کاندیداهای 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  گل محمدی  شد.رضا  برگزار  خصوص 
تهران و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه ای مهم حضور 
انتخابات  تا  این خصوص صحبت و تصمیم گیری کنند  تا در  دارند 

شود. برگزار  حاشیه ای  هیچ  بدون  تهران  استان  فوتبال  هیئت 
ناراحتی منتظری از مسئوان استقال

خود  باشگاه  مسئوان  رفتار  از  استقال  فوتبال  تیم  مدافع 
ناراحت است. پژمان منتظری مدافع باتجربه و ملی پوش تیم فوتبال 
استقال قراردادش با این تیم به پایان رسیده است.منتظری که یکی 
از مهره های ارزشمند آبی پوشان بود، پس از اعام لیست تیم ملی، 
انتقاد از رفتار مسئوان استقال پرداخت و اعام کرد که هیچ  به 
تماسی با او گرفته نشده است.اگر چه فرهاد مجیدی آن مقطع نشان 
داد که دو بار با او تماس گرفته، اما منتظری انتظار داشت که مدیران 
پیغام های  هم  مدت  این  در  می کردند.  برقرار  او  با  تماسی  باشگاه 
مدیران باشگاه بی فایده بوده و منتظری به شدت از رفتار مسئوان 
باشگاه ناراحت است.او اعتقاد دارد برخی رفتار ها نشان می دهد که او 

را از استقال دور کنند و به اهداف شان برسند.

سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان
تاج چطور می گوید نقش جهان مناسب 

آسیا نیست؟
آقای  مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: نمی دانم 
نماینده های  است،  کرده  بیان  را  این صحبت ها  اساسی  بر چه  تاج 
AFC تا به حال چندین بار از ورزشگاه نقش جهان دیدن کرده اند 
و آن را تأیید کردند.محمد سلطان حسینی پیرامون ورزشگاه نقش 
بود  گفته  تازگی  به  تاج  مهدی  که  آن  به  مربوط  مسائل  و  جهان 
اظهار  ندارد،  را  آسیایی  بازی های  برگزاری  پتانسیل  ورزشگاه  این 
کرد: نمی دانم آقای تاج بر چه اساسی این صحبت ها را بیان کرده 
نقش  ورزشگاه  از  بار  چندین  حال  به  تا   AFC نماینده های  است، 
بر  پرسید  تاج  از  باید  کردند؛  تأیید  را  آن  و  کرده اند  دیدن  جهان 
چه اساسی چنین سخنانی را مطرح کرده است؟وی افزود: شرکت 
توسعه و تجهیز به وظایف خود عمل کرده است و ایرادات ورزشگاه 

است. شده  برطرف 

مصوبه سازمان لیگ: تیمی که همزمان قهرمان 
لیگ برتر و حذفی شود قهرمان سوپرجام است

در جلسه روز شنبه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوبه جدیدی 
در مورد قهرمانی سوپرجام تصویب شد.در جلسه روز شنبه هیات 
رئیسه سازمان لیگ یکی از مباحثی که به تصویب رسیده در مورد 
قهرمانی سوپرجام است.طبق مصوبه جدید از امسال به بعد هر تیمی 
که همزمان قهرمان لیگ برتر و جام حذفی شود مسابقه سوپرجام 
برگزار نمی شود و تیم مذکور به عنوان قهرمان سوپرجام معرفی می 
شود.معموا عرف بر این است که قهرمان لیگ برتر و جام حذفی 
تا قهرمان سوپرجام مشخص شود.  برگزار کنند  با هم مسابهق ای 
امسال نیز با توجه به قهرمانی همزمان پرسپولیس در لیگ برتر و 
جام حذفی سازمان لیگ اعام کرد این تیم قهرمان سوپرجام شده 

است.
 صفیری: پیشنهاد ریاست کمیته داوران

 به من داده نشده است
ریاست  پیشنهاد  گفت:  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  عضو 
مورد  در  صفیری  است.اسماعیل  نشده  داده  من  به  داوران  کمیته 
دیروز  جلسه  در  داوران  کمیته  رئیس  عنوان  به  انتخابش  احتمال 
گفت: هیچ پیشنهادی برای ریاست کمیته داوران به من نشده و در 
این زمینه صحبتی با من نشده است. امروز هم در کمیته داوران در 
خدمت آقای تاج ریاست محترم فدراسیون فوتبال هستیم. وی افزود: 
من هم شایعاتی در مورد انتخاب رئیس کمیته داوران شنیده ام اما 
هیچ چیز مشخص نیست و انتخاب ریاست کمیته داوران به جناب 
آقای تاج است.من به عنوان عضو کوچکی از جامعه داوری در خدمت 

داوی فوتبال هستم.
بازیکن پیکان تمدید کرد

تیم  این  با  را  خود  قرارداد  پیکان  فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک 
تمدید کرد.امیر حسین کریمی هافبک دفاعی و جنگنده تیم فوتبال 
را  قرارداد خود  باشگاه  با حضور در دفتر شیعی مدیر عامل  پیکان 
برای یک فصل دیگر با پیکان تمدید کرد.این سومین فصل متوالی 

است که کریمی با پیراهن پیکان به میدان خواهد رفت.

آقای گل سرخ ها و تصمیم قطعی برای جدایی

سایت رسمی باشگاه زنیت سن پترزبورگ گزارشی از عملکرد سردار آزمون در فصل 2019 - 2018 ارائه کرد.در بخشی از این گزارش پیرامون سردار آزمون به عنوان یکی از قهرمانان تیم زنیت 
سن پترزبورگ در  فصل 2019 - 2018 آمده است: سردار آزمون روز اول ماه فوریه )12بهمن( به زنیت پیوست اما او سهم بسیار بزرگی در قهرمانی زنیت در لیگ برتر روسیه داشت. نقش سردار 
آزمون در زنیت تغییری نکرد و همانند گذشته لحظه های عبور از خط دفاعی حریف را به خوبی احساس می کرد. شاید کلیدی ترین بازی او در ترکیب تیم زنیت برابر فنرباغچه ترکیه در دور برگشت 
لیگ اروپا بود که با گل هایش این تیم به مرحله یک هشتم راه یافت.سایت رسمی زنیت سپس با اشاره به گل های حساس سردار آزمون برای این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر روسیه و رقابت های 
 اروپایی نوشت: در نتیجه سردار آزمون به بهترین گلزن لیگ برتر روسیه از نظر کیفی و بدون استفاده از ضربه پنالتی در نیم فصل دوم تبدیل شد، هر چند فدور چالوف از زسکا مسکو با به ثمر رساندن

 1۵ گل در مقایسه با 1۳ گل سردار آزمون عنوان آقای گلی لیگ برتر روسیه را کسب کرد اما مهاجم ایرانی زنیت درباره او گفت: می خواهم به فدور چالوف تبریک بگویم. او بازیکن خوبی است اما برای 
من قهرمانی زنیت در لیگ برتر روسیه اهمیت بیشتری از رسیدن به عنوان آقای گلی دارد. بدین خاطر از همان آغاز پیوستنم به زنیت به آقای گلی فکر نمی کردم.فدور چالوف هم درباره سردار آزمون 
می گوید: او هوشمندترین مهاجم لیگ برتر روسیه است. سردار آزمون بازیکنی قدرتمند است که بسیار عالی پرواز می کند. دیگر بازیکنان لیگ برتر روسیه نیز توانمندی های سردار آزمون را ستایش 
کردند. این مهاجم ایرانی زنیت به عنوان دومین بازیکن برتر لیگ برتر روسیه از نگاه بازیکنان این رقابت هاشناخته شد. زنیت لیگ قهرمانان اروپا را در فصل جدید پیش رو دارد و سردار آزمون پیش از 

با روستوف در همین رقابت ها برابر تیم های قدرتمند بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید بازی کرده است.

روایت زنیت از سهم بزرگ سردار آزمون در قهرمانی لیگ برتر روسیه

آخرین فرصت های استقال در فیفا
باشگاه استقال برای مختومه شدن پرونده پروپچیچ در فیفا زمان زیادی ندارد.پروپچیچ 
بازیکن خارجی و اسبق تیم فوتبال استقال تهران که پس از جدایی از جمع آبی پوشان 
برای دریافت مطالبات خود از این تیم به فدراسیون فوتبال جهان )فیفا( شکایت کرده بود 
و در نهایت این تیم را محکوم به تیم را محکوم به پرداخت ۳۶4 هزار دار کرد.فیفا طی 
زمانی مقرر به باشگاه استقال فرصت داده تا مطالبات این بازیکن را پرداخت کند. در غیر 
این صورت فیفا تبعات عدم پرداخت طلب پروپچیچ را اینطور اعام کرده که  این باشگاه 
در انتظار محرومیت از 2 پنجره نقل و انتقاات برای تمام تیم های سنی باشگاه خواهد بود 
باشد. ارائه شده  برداشته می شود که مدارک تسویه حساب  و تنها در صورتی محرومیت 

همچنین در صورت عدم پرداخت بدهی، محرومیت برای 2 پنجره دیگر تمدید خواهد شد 
و در صورت عدم تسویه حساب، استقال به لیگ دسته یک سقوط می کند.به این ترتیب 
باشگاه استقال فرصت زیادی برای پرداخت این بازیکن ندارد و این باشگاه برای حضور در 
رقابت های آسیایی هم باید پرونده های موجود در فیفا را تسویه کند تا خطری آبی ها را تهدید 
نکند.گفته می شود که مدیران استقال به زودی طلب این بازیکن را پرداخت خواهند کرد.

استقالی ها پولدار شدند
مدیران باشگاه استقال تا 24 آینده مطالبات بازیکنان و کادرفنی این تیم را به حساب آن ها 
واریز می کنند.دیروز 10 میلیارد تومان به حساب باشگاه استقال تهران واریز شد و به این ترتیب 
و پس از طی امور بانکی امروزاین پول به حساب بازیکنان و کادر فنی استقال واریز می شود.در 
پایان فصل گذشته بازیکنان استقال به میزان پرداختی شان اعتراض داشتند. بازیکنان استقال 
که پیش از این فقط ۵0 تا ۵۵ درصد از مبلغ قرارداد فصل گذشته خود را دریافت کرده بودند 
بازیکنان  دریافت می کنند.طبق شنیده ها  را  پول، همه مطالبات فصل گذشته  این  احتساب  با 
باشگاه حاضر  باید در کلینیک پزشکی  استراماچونی  آندره آ  با ورود  و  استقال روز چهارشنبه 

شوند و از روز اول تیرماه نیز تمرینات را زیر نظر این مربی ایتالیایی آغاز کنند.

 بیرانوند به عیادت پروین رفت
رفت.علی  پرسپولیس  باشگاه  پیشکسوت  عیادت  به  پایتخت  سرخپوشان  سنگربان  بیرانوند  علیرضا 
پروین که برای کنترل قند خون و بررسی های پزشکی در بیمارستان بستری شده است، نگرانی هایی 
برای اهالی فوتبال ایجاد کرده است ولی مشکل مربی سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس جدی نیست و 
او به زودی از بیمارستان مرخص می شود.علیرضا بیرانوند سنگربان فعلی سرخپوشان که این روزها اخبار 
زیادی در مورد جدایی اش شنیده می شود، دقایقی پیش به بیمارستان رفت و از پیشکسوت فوتبال ایران 

عیادت کرد.

مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی جم گفت: 
یک  باشگاه  این  مدیریت  در  حضورم  زمان  از 

نکرده ام. دریافت  هم  ریال 
فوتبال  باشکاه  عامل  مدیر  رضاییان  بهرام 
صحبت های  خصوص  در  جم  جنوبی  پارس 
اظهار  بودنش  شغله   2 پیرامون  شده  مطرح 
مبلغی  هیچ  جنوبی  پارس  باشگاه  در  من  کرد: 
باشگاه  این  در  من  نمی کنم. حضور  دریافت  را 
یک تکلیف است و تا زمانی هم که قرار باشد، 
در این باشگاه هستم. اما وقتی حتی یک ریال 
شغله   2 می توانم  چطور  نمی کنم  دریافت  هم 

شوم. محسوب 
کمالوند انگیزه باایی برای حضور در جم 

دارد
در  جنوبی  پارس  باشکاه  عامل  مدیر 
عنوان  به  کمالوند  فراز  با  قرارداد  عقد  خصوص 
این تیم عنوان کرد: کمالوند عاوه بر  سرمربی 
برای  فراوانی  انگیزه  دارد،  که  باایی  تجربه ی 
حضور در تیم ما داشت؛ او مربی است که توانایی 

دارد. را  ما  تیم  هدایت  برای  ازم  شرایط  و 
ابراهیمی تجربه باایی در لیگ برتر دارد

با  که  قرارداد هایی  درمورد  رضاییان 
بازیکنان جدید در این تیم بسته می شود گفت: 
در  باایی  بسیار  تجربه  ابراهیمی  مثل  بازیکنی 

تیم های لیگ برتری دارد. ایمان باصفا هم عاوه 
تهران،  استقال  مثل  تیمی  در  بازی  سابقه  بر 
سن زیادی ندارد. ما امسال به بازیکنان با تجربه 

داریم. نیاز  نیز 
سقف قرارداد ها در تیم ما قابل مقاسیه با 

دیگر تیم ها نیست
تیم  در  قرارداد ها  مبلغ  سقف  درباره  او 
باشگاه پارس جنوبی جم خاطرنشان کرد: مبلغ 
قرارداد ها در تیم ما مشخص است و ما نمی توانیم 
مثل خیلی از تیم ها قرارداد های آنچنانی ببندیم. 
به هر حال ما هم برای قرارداد های مان سقفی 
داریم که این مبلغ قابل مقایسه با دیگر تیم ها 
سقف  همین  برحسب  را  مان  بازیکنان  نیست؛ 
طبق  کمالوند  قرارداد  رقم  اما  می کنیم.  جذب 

نمی شود. رسانه ای  حرفه ای  عرف 
امسال هزینه های مان را کمتر کرده ایم

در  که  مالی  مشکات  درباره  رضاییان 
گذشته گریبان گیر باشگاه پارس جنوبی بوده 
است گفت: طبق جلساتی که داشتیم قرار بر 
بشود.  ما  به  کمک هایی  امسال  که  بوده  این 
را  مان  هزینه های  که  ایم  داده  قول  نیز  ما 
در  هم  اتفاق  این  که  می بینید  کنیم.  کمتر 
حال رخ دادن است تا همه مشکات در این 

شود. برطرف  تیم 

رضاییان: وقتی یک ریال هم از باشگاه پارس جنوبی 
دریافت نمی کنم، چگونه ۲ شغله محسوب می شوم؟

زیاد  احتمال  به  شایعات  برخاف 
مهاجم برزیلی تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
در این تیم ماندنی است. کی روش استنلی 
گذشته  فصل  ستاره های  از  یکی  و  مهاجم 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که قراردادش با 
این تیم تمام شده، شایعات مختلفی درباره 
جدایی اش از این تیم به گوش می رسد. در 
بازیکن  این  که  شد  گفته  حتی  راستا  این 
پیشنهادی از لیگ چین دریافت کرده است.

پس  می شود  شنیده  خبر  جدیدترین  در 
با  سپاهان  باشگاه  مسئوان  مذاکرات  از 
شده  این  بر  قرار  استنلی،  برنامه های  مدیر 
بازیکن پس از گذراندن تعطیاتش به  این 
اصفهان برگردد و قرارداد جدیدی را با این 
باشگاه امضا کند. همچنین قلعه نویی که از 
ماندن این بازیکن در تیمش اطمینان دارد 
جایگزین  دنبال  گفته  باشگاه  مدیران  به 
قراردادش  او  چراکه  نباشند  استنلی  برای 
نظر  به  شرایط  این  با  می کند.  تمدید  را 
هفته  یک  تا  بازیکن  این  تکلیف  می رسد 
آینده مشخص می شود و اگر اتفاق خاصی 
می کند.خبر  تمدید  را  قراردادش  ندهد  رخ 
یا  ماندن  وضعیت  اینکه،  سپاهان  از  دیگر 
هنوز  تیم  این  مدافع  شفیعی  خالد  رفتن 
قراردادش  که  بازیکن  این  نیست.  مشخص 
مذاکره ای  هنوز  شده  تمام  سپاهانی ها  با 
برای تمدید با مسئوان باشگاه انجام نداده 
می رود  انتظار  نیست.  روشن  تکلیفش  و 
بین  مذاکرات  از  پس  و  آینده  روز های  در 
هم  بازیکن  این  نهایی  وضعیت  طرفین 
اینکه،  دیگر  خبر  شود.همچنین  مشخص 
آیاندا پاتوسی ستاره نیم فصل دوم استقال 
که مدنظر سپاهانی ها قرار دارد و مذاکراتی 

این  به  است  ممکن  داده  انجام  آنها  با  هم 
به  احتماا  می شود  شنیده  نپیوندد.  تیم 
دلیل رقم باای عقد قرارداد با این بازیکن 
سپاهانی ها از این انتقال منصرف می شوند، 
اما در صورتی که مبلغ این بازیکن پایین تر 
بیاید احتمال پیوستن او به جمع شاگردان 
شرایطی  در  این  دارد.  وجود  قلعه نویی 
به  دار  هزار   240 اگر  استقال  که  است 
باشگاه سابق پاتوسی )کیپ تاون( بدهد این 
قانونی  صورت  به  آینده  سال   2 تا  بازیکن 
می شود.چیزی  محسوب  استقال  بازیکن 
دارد  تصمیم  قلعه نویی  است  مشخص  که 
را  گذشته  فصل  در  تیمش  استخوان بندی 
زیادی  تعداد  دلیل  همین  به  و  کند  حفظ 
شده  تمام  قراردادشان  که  بازیکنانی  از 
باشگاه  به  تمدید  برای  آتی  روز های  طی 
می روند. در این میان فقط سیاوش یزدانی 
با مسئوان سپاهان به توافق نرسید که آن 
هم به دلیل شرطی که گذاشته بود رفتنی 

شد.

آخرین اخبار نقل وانتقااتی از سپاهان
احتمال ماندن استنلی قوت گرفت

رضا فتاحی می گوید وکیل باشگاه سپاهان 
پیگیر شکایت از محمد مسلمی پور است که شب 

گذشته به تراکتوسازی پیوست.
محمد مسلمی پور در شرایطی شب گذشته 
به عنوان یکی از خریدهای رسمی تراکتورسازی 
قراردادی  سپاهان  باشگاه  که  شد  رونمایی 
مدافع چپ  ولی  داشت  بازیکن  این  با  بلندمدت 
و  نقل  قانون   1۶ ماده  از  استفاده  با  امید،  تیم 
انتقاات که اگر بازیکنی کمتر از 10 درصد برای 
تیمش بازی کند، می تواند فسخ یک طرف کند، 
فتاحی  است.رضا  کرده  فسخ  پوشان  طایی  با 
این  به  واکنش  در  سپاهان  باشگاه  سرپرست 
معاوضه  مورد  در  که  هایی  صحبت  و  اتفاقات 
انصاری  ساسان  با  زاده  مهدی  و  پور  مسلمی 
وجود دارد، به خبرنگار »ورزش سه« می گوید:» 
با  شده  معاوضه  مورد  اصا  پور  مسلمی  محمد 
به صورت  را  قراردادش  او  نبود.  انصاری  ساسان 
به  و  بود  کرده  فسخ  تراکتورسازی  با  طرفه  یک 
عنوان بازیکن آزاد به تیم فوتبال سپاهان پیوست. 
از او شکایت کرده بود؛ مثل  البته تراکتورسازی 

با  را  قراردادش  طرفه  یک  صورت  به  که  اان 
ایم.«او  کرده  شکایت  او  از  و  کرده  فسخ  هم  ما 
و  کرده  اشاره  آقایی  سعید  موضوع  به  ادامه  در 
افزود:» ساسان انصاری در معامله ای معاوضه شد 
بود.  آقایی  سعید  های  بدهی  آن  طرف  یک  که 
در واقع سعید آقایی مبلغی به آقای زنوزی مالک 
باشگاه تراکتورسازی بدهکار بود و این مبلغ کسر 
به  را  انصاری  ساسان  ما  اینکه  از  بعد  البته  شد. 
تراکتورسازی دادیم، چکی که تراکتورسازی جهت 
دریافت مطالبات سعید آقایی به اجرا گذاشته بود 
شد  برداشته  بود،  گرفته  را  آقایی  جلب  حکم  و 
پایان  در  شد.«فتاحی  گرفته  پس  هم  شکایت  و 
شده،  شکایت  پور  مسلمی  از  اینکه  به  اشاره  با 
اطاع  بدون  پور هم  داد: » محمد مسلمی  ادامه 
تراکتورسازی به باشگاه سپاهان اضافه شد و هم 
بدون اجازه ما به باشگاه تراکتورسازی رفته است. 
طبق قانون بعد از 1۵ روز باید برای این موضوع 
اقدام می کرده که ما هنوز در رابطه با این موضوع 
این  پیگیر  ما  وکیل  ولی  نداریم  دقیقی  اطاعات 

است.« موضوع 

فتاحی: از مسلمی پور شکایت می کنیم و پیگیریم


