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با  پرسپولیس  باشگاه  مذاکرات 
او  و  است  انجام  درحال  گلمحدی  یحیی 
خواهد  تیم سرخپوش  سرمربی  زودی  به 
شد.پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ از تیم 
قراردادی  عقد  با  او  پرسپولیس،  فوتبال 
شد.  عربستان  ااهلی  سرمربی  ساله   ۲
در  اخیر  سال   ۴ در  که  ساله   ۶۵ برانکو 
داشت  العاده ای  فوق  عملکرد  پرسپولیس 
و موفق به قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی 

و سوپرجام شد و همچنین نایب قهرمانی 
اما  آورد،  بدست  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
داشت،  وجود  که  شرایطی  به  توجه  با 
از  برود.پس  ااهلی  به  تا  گرفت  تصمیم 
جدایی مرد کروات از یحیی گلمحدی به 
عنوان اصلی ترین گزینه جانشینی او یاد 
می شود. گل محمدی که در گذشته سابقه 
نتوانست  دارد،  را  پرسپولیس  سرمربیگری 
بیاورد،  بدست  تیم  این  با  موفقیت هایی 

پدیده  با  را  موفقی  فصل  مشهد  در  اما 
سپری کرد و یکی از بهترین مربیان لیگ 
گزینه  پیش  ماه  یک  حدود  او  بود.  ایران 
ملی  تیم  هدایت  برای  فوتبال  فدراسیون 
امید بود، اما در پایان قراردادش را با پدیده 
۲ ساله تمدید کرد تا در تیم مشهدی بماند.

مذاکرات  از  باشگاه   ۲ مسئوان  درحالیکه 
یحیی با پرسپولیس اظهار بی اطاعی و آن 
را به صورت رسمی اعام نکردند، اما یکی 

از مسئوان باشگاه پرسپولیس بیان کرد، 
مذاکرات با یحیی گلمحدی انجام شده و 
قرار است او رضایت نامه خود را از پدیده 
بگیرد و درحال حاضر بهترین گزینه برای 
است.ازم  گلمحدی  پرسپولیس،  هدایت 
اولیه  توافقات  و  مذاکرات  است،  ذکر  به 
صورت گرفته و گلمحدی تا یکشنبه هفته 
آینده به صورت رسمی هدایت پرسپولیس 

می گیرد. برعهده  را 

جوان  حسابی  اخیر  سال  چهار  همین  در 
جبهه  منفور  و  بودند  محبوب  دو  هر  می دادند؛ 
مقابل. هر دو هم موفق بودند و در عرصه کاری شان 
که  بود  این  اما  اصلی  جنگ  بهترین ها.  از  یکی 
معنی  می ماند؟  کسی  چه  و  می رود  کسی  چه 
را  ایران  فوتبال  که  کسی  می شد  هم  ضمنی اش 
ترک کند بازنده است و دیگری برنده. این خاصه 
داستانی بود که فوتبال ایران در چهار سال گذشته 
با کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ تجربه کرد. 
دو نفر از برترین مربیانی که در دهه اخیر به فوتبال 
ایران آمدند، تبدیل شدند به دو قطب مخالف که 
جدل های کامی شان تا مدت ها سوژه رسانه ها بود.

تقریباً چهار  ایران آمد؛  به  برانکو  از  کی روش قبل 
که  کاری ای  رزومه  البته  و  کاریزما  با  زودتر.  سال 
داشت )دستیاری فرگوسن بزرگ و سرمربی گری 
فوتبال  هواداران  دل  در  زود  مادرید(، خیلی  رئال 
جا شد؛ خوش تیپی اش هم مزید بر علت شد تا به 
سرعت بر محبوبیتش اضافه شود. البته چیزی که 
او را موفق تر کرد، تزریق روحیه جنگندگی به تیم 
ملی ایران و منسجم کردن این تیم بود؛ او فوتبال 
ایران را »اتوبوسی« کرد، ولی »اتوبوسش« محبوب 
بود و با همان فوتبال تدافعی هم مردم را به خیابان 
که  بود  زمانی  تا  »دل ها«  فتح وفتوحات  کشاند؛ 

برانکو از راه رسید.
از  بعد  ایران،  فوتبال  سابق  سرمربی  برانکو، 
کش وقوس فراوان دوباره برگشت تا این بار هدایت 
بگیرد.  برعهده  را  تهران  پرطرفدار  تیم  از دو  یکی 
آغازی  پرسپولیس،  نیمکت  روی  برانکو  نشستن 
مربی  دو  این  فراموش نشدنی  جدال های  برای 
مربی  یک  را  سرش  یک  که  جدلی  بود؛  بزرگ 
می برد  پیش  رسانه ای اش  طیف  با  پرتغالی  لجباز 
که  آرام  ظاهر  به  کروات  یک  را  دیگرش  سر  و 
چیزی  می رسید،  رقیب  تحریک کردن  پای  وقتی 
شاید  دو  این  جدال  نمی گذاشت.ماجرای  کم 
حکایت پیدایش مرغ و تخم مرغ باشد، ولی چیزی 
برای »شماره یک  اینکه تاش  است  که مشخص 
قلب ها شدن« یکی از دایل اصلی اش بود؛ کی روش 
که تا قبل از برانکو در قلب هواداران فوتبال ایران 
یکه تازی می کرد، به ناگاه با رقیب عشقی ای مواجه 
شد که محبوبیتش روزبه روز بیشتر و بیشتر می شد. 
از داستان های هزاره قبل هم می شد حدس زد که 
وقتی پای رقیب عشقی به میان بیاید، چاره ای به 
غیر از دوئل کردن نیست؛ کی روش به واسطه تفکر 
)همان  داشت  مردم  بین  که  محبوبیتی  و  قبلی 
مردمی که به صفحات مجازی رئیس جمهور هجوم 
بردند و خواستند هرطور شده این مرد پرتغالی در 
می دانست؛  برنده  پیش  از  را  بماند( خودش  ایران 
خیلی ها  پشت  او  نبود؛  دوئلش  اولین  کی روش 
علیرضا  ترابیان،  عباس  بود:  مالیده  خاک  به  را 
اسدی، محمود گودرزی، مهدی محمدنبی، مانوئل 
جباری،  مجتبی  عابدینی،  امیر  خطیر،  علی  ژوزه، 
امیر  مایلی کهن،  محمد  عقیلی،  هادی  خلعتبری، 
کریمی.  علی  حتی  و  مظلومی  پرویز  قلعه نویی، 
کی روش به واسطه پشتوانه اش در همه این دوئل ها 
آنهاست؛  از  یکی  شبیه  هم  برانکو  می کرد  تصور 

بین  مشخصی  خط  کروات  مرد  اینکه  از  غافل 
کشیده  پرتغالی  مرد  اطرافیان  و  باشگاه  خودش، 
شد؛  شروع  همین جاها  از  درست  هم  بود.داستان 
با  و  باشد  اول  نفر  جایی که کی روش می خواست 
فشار  برانکو  بر  بتواند  ملی  تیم  پرسپولیسی های 
واسطه  به  بود  کرده  حس  اما  هم  برانکو  بیاورد. 
هواداران میلیونی پرسپولیس )همان ها که یک صدا 
برانکو برانکو می گفتند( می شود رقیب گردن کلفت 
عشقی را به راحتی از دور خارج کرد. آغاز این دوئل 
سنگین بود؛ بازیکنان ملی پوش پرسپولیس قربانیان 
نخست بودند و بعد هم که طعنه ها و کنایه ها شروع 
شد، یکی دیگری را مار سمی خطاب کرد که چشم 
را  ندارد و دیگری هم رقیب  را  تیم ملی  موفقیت 
تا  کرد  لیگ  رقابت های  مهندسی کردن  به  متهم 
این  سادگی،  همین  نشود.به  قهرمان  پرسپولیس 
دوگانگی، این دوقطبی و این جدال عاشقانه برای 
»دوست داشته شدن« به رسانه ها و سکوها کشیده 
شد؛ دوگانگی بیش از هر زمان دیگری در فوتبال 
ایران »دلبری« می کرد. »کی روشی ها« یک طرف 
اتهامات و جدال های  و »برانکویی ها« طرف دیگر. 
کامی هم که پایانی برایش نبود؛ مقصر ناکامی تیم 
ملی در جام جهانی برانکو شد )به زعم کی روش( 
و »قهرمانی که هیچ جامی ندارد و تربیت درستی 
هم نشده«، طعنه و پاسخ برانکو به او بود. کی روش 
صندلی اش  بر  نشستن  قصد  برانکو  می کرد  تصور 
برانکو هم کی روش را متوهم می خواند. را دارد و 

ساز  بااخره  که  کرد  پیدا  ادامه  آن قدر  جدال ها 
از  بخشی  بین  را  پایگاهش  که  کی روش  جدایی 
کوک شد.  بود،  داده  از دست  هم  سابق  هواداران 
او از تهران به بوگوتا رفت تا »برانکویی ها« هلهله 
پیروزی سر دهند. آنها خودشان را برنده می دانستند 
و می گفتند: »تیم ملی آزاد شد!«. دیری نپایید که 
هم  برانکو  رسید«؛  هم  رقیب  کوچه  به  »عروسی 
عربستان  کشور  از  سر  حاا  و  کرد  ترک  را  ایران 
در  ایران  یک  شماره  سیاسی  رقیب  که  درآورده 
که  بود  »کی روشی ها«  نوبت  این بار  است.  منطقه 
از رفتن رقیب خوشحال باشند و ِکل بکشند.دوئل 
فواید  که چهار سال طول کشید،  عاشقانه طوری 
بهترین  دو  این  داشت؛  ایران  فوتبال  برای  زیادی 
تیم های تاریخ فوتبال ایران را پایه ریزی کردند؛ از 
کی روش که بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران را در 
جام جهانی روسیه، آن هم در گروهی سخت کسب 
کرد تا برانکو که بهترین تیم تاریخ پرسپولیس را 
با دست خالی ساخت و به فینال آسیا برد. او در 
قدرت  و  آورد  برای سرخ ها  جام  سال شش  چهار 
ازدست رفته را به آنها برگرداند. کی روش هم چیزی 
کم نگذاشت؛ دوبار صعود پی درپی به جام جهانی 
برای نخستین بار در تاریخ و گرفتن بهترین نتیجه 
ایران در جام جهانی.دوئل کی روش  فوتبال  تاریخ 
دو  هر  چون  نداشت،  برنده ای  دست آخر  برانکو  و 
ایران را ترک کردند، ولی به احتمال فراوان بازنده 
زمان  شاید  ایران.  فوتبال  داشت:  خواهد  بزرگی 
برانکو  برای  فوتبال  هواداران  دل  تا  نگذرد  زیادی 
و کی روش با تمام تنش هایی که به وجود آوردند، 

شود. تنگ 

کی روش برنده شد یا برانکو؟  استراماچونِی جوان 
پخته تر از پیرمرد آلمانی

استراماچونی  آندره  قوس  و  کش  ها  هفته  از  پس  سرانجام 
ایران شد و در مراسم معارفه شرکت کرد.مسلما خیلی زود  وارد 
است که بخواهیم در مورد آندره استراماچونی نظر بدهیم و او را 
ساعتی  چند  همین  در  گفت  باید  بدهیم.ولی  قرار  بررسی  مورد 
که از حضور او در ایران میگذرد میتوان نکات مثبتی را مشاهده 
کرد.استراماچونِی جوان در مصاحبه های خود نشان داد که کاما 
خونسرد و منطقیست و با آرامش کامل به سواات جواب میدهد 
و برعکس وینفرد شفر اسیر جو و فضای احساسِی پیرامون خود 
نمیشود.مطمئنا مربی ای که در سری آ و بخصوص اینتر کار کرده 
کاما باهوش و حرفه ایست.این آرامش و خونسردی برای سرمربی 
و  هیاهو  پر  تیمهای  در  بخصوص  باشد  میتواند  ویژه  امتیاز  یک 
حاشیه داری مثل استقال و پرسپولیس.درست بر عکس پیر مرد 
آلمانی که بیش از حد هیجانی بود و در خیلی مواقع این هیجان 
این آرامش و  کاذب به تیم و سکوها منتقل میشد.بی شک اگر  
خونسردی در جریان مسابقه هم از سوِی استراماچونی حفظ شود، 
میتواند در روند تیم تاثیر مثبت داشته باشد چیزی شبیه به برانکو 
التهاب  عامل  و  میکرد  آرام  را  سکوها  و  تیم  خود،  آرامش  با  که 
از  وتمجید  ایران  ملت  فرهنگ  نبود.ستایش  تیم  درون  و  سکوها 
قول  ندادن  آن  از  مهمتر  و  استقال  پرشمار  هواداران  و  مدیریت 
قهرمانی با توجه به عدم شناخت کافی از بازیکنان و فوتبال ایران 
و نهایتا  اشاره به راه سختی که پیِش روی او و همکارانش است، 
از دیگر  نکات مثبت آندره بود.هواداران استقال میتوانند امیدوار 
باشند که بعد از چند فصل ناکامی ، در فصل پیِش رو با داشتن یک 
مربی باانگیزه و آرام دوباره مدعی قهرمانی باشند و به روزهای اوج 
باز گردند.البته بشرطی که کمی صبور باشند و به کادر فنی جدید 
وقت کافی بدهند.بدون شک حضور مربیان بین المللی و شناخته 
شده در فوتبال ایران به جذابیت لیگ برتر و همچنین اعتبار آن 
کمک فراوانی خواهد کرد و موجب پویایی و پیشرفت فوتبال ایران 
خواهد شد.مانند پنج ضلعی قهرمانی فصل گذشته که سه ضلع آن 
مربیان خارجی بودند.نقش مدیران استقال هم در این راه بسیار 
حداقل  به  را  تیم  حواشی  باید  است.آنها  کننده  تعیین  و  حیاتی 
کنند.در  فراهم  مربی  سر  برای  را  ازم  ابزار  و  امکانات  و  برسانند 
پایان باید به مدیران استقال بابت برگزاری مراسم معارفه آندره 
استراماچونی تبریک گفت و آن را یک حرکت روبه جلو در راستای 
به  سریعتر  هرچه  ایران  فوتبال  دانست.امیدواریم  ای شدن  حرفه 

معناِی واقعی کلمه مسیر حرفه ای شدن را ِطی نماید.
ستارهفوتسالجهانبهتبریزمیرود

وحید شمسایی به منظور حضور در اختتامیه مسابقات فوتسال 
قهرمانی زیر ۲0سال آسیا عازم تبریز خواهد شد. رقابت های فوتسال 
رده  مسابقات  برگزاری  با  شنبه  امروز  آسیا   سال  زیر ۲0  قهرمانی 
رسد.وحید  می  پایان  به  تبریز  پورشریفی  سالن  در  فینال  و  بندی 
شمسایی ستاره فوتسال ایران و جهان، میهمان ویژه روز پایانی این 
جام حضور  اهدای  و  اختتامیه  مراسم  در  که  بود  خواهد  ها  رقابت 

پیدا می کند.
برای حفظ پاتوسی

استقال125هزاردارکمدارد
استقال برای آیاندا پاتوسی وقت چندانی ندارد.باشگاه استقال 
برای آیاندا پاتوسی وقت چندانی ندارد. آنها باید تا روز دوشنبه ۲۵0 
هزار به حساب باشگاه کیپ تاون سیتی واریز کند.از باشگاه استقال 
خبر می رسد که برای حفظ این بازیکن آبی ها حدود 1۲۵ هزار دار 

کم دارند که تاش می کنند تا هر طور شده این پول را تهیه کنند.

گلمحدی تا یکشنبه در پرسپولیس
مذاکرات سرخپوشان با یحیی تایید شد

 بازگشت مایی به پارس جنوبی
مدافع جوان ایرانجوان، خرید جدید کمالوند

جم  جنوبی  پارس  به  بوشهر  ایرانجوان  تیم  گذشته  فصل  بازیکن  دو 
در  بوشهر،  ایرانجوان  تیم  گذشته  فصل  دروازه بان  و  راست  پیوستند.مدافع 
فصل نوزدهم لیگ برتر پیراهن پارس جنوبی جم را بر تن خواهند کرد.حسن 
حاجب مدافع راست ۲3 ساله ایرانجوان بوشهر بود که فوتبالش را از رده های 
پایه این تیم آغاز کرده و ۴ سال در تیم بزرگساان این باشگاه حضور داشت، 
اکنون با عقد قراردادی 3ساله برای پارس جنوبی توپ خواهد زد.همچنین 
به  به صورت قرضی  پارس جنوبی که سال گذشته  بان  علی مایی دروازه 

ایرانجوان بوشهر رفته بود، با پایان قراردادش به این تیم بازگشت.
با اعام استراماچونی، پیروز قربانی نفر ایرانی کادر فنی

حضور رضایی در استقال متنفی شد
با اعام سرمربی ایتالیایی استقال حضور رحمان رضایی در کادر فنی 
درباره  استقال  استراماچونی، سرمربی جدید  منتفی شد.آندره  پوشان  آبی 
شناختش از فوتبال ایران پیش از حضور در ایران و دستیاران احتمالی اش 
که  بگویم  دیده شده، گفت: صادقانه  آن ها  بین  رضایی هم  نام رحمان  که 
وقتی خطیر با من تماس گرفت، شناختی از فوتبال ایران نداشتم اما پس از 
آن تاش کردم که درباره فوتبال ایران یاد بگیرم و با کمک مسئوان باشگاه 
این شناخت را بیشتر کنم. من همراه خودم سه مربی حرفه ای آوردم که دو 
نفر آن ها تکنیکال و یک نفر بدنساز است. از باشگاه خواستم که یک مربی 
درباره  کنند.  معرفی  من  به  آنالیزور  یک  و  دروازه بان  مربی  یک  تکنیکال، 
رحمان باید بگویم که ایجنت ایشان با ما یکی است و تجربه بازی در ایتالیا  
ایران را دارد. با رحمان صحبت کردیم و تجربه بازی در دو کشور را منتقل 
کرد ولی در حال حاضر به طور رسمی در کادرفنی ما حضور ندارد ولی از او 
تشکر می کنم.طبق اعام رسمی مربی و مدیران باشگاه پیروز قربانی به عنوان 
دستیار ایرانی استراماچونی در کادر فنی حضور خواهد داشت و بهزاد غامپور 

مربی گلرهای این تیم است.

دارد  اعتقاد  استقال  سابق  هافبک 
موفقیت  به  را  تیم  این  می تواند  استراماچونی 
استقال  سابق  هافبک  کاظمی  برساند.حسین 
برای  کافی  تجربه  از  استراماچونی  است  معتقد 
این  زمانی  و  است  برخوردار  استقال  هدایت 
مسئله را ثابت خواهد کرد. با وی در این خصوص 
به صحبت  پدیده  و همچنین حضور رحمتی در 

پرداختیم.
*سرمربی استقال هم انتخاب شد. در این 

می کنید؟ مورد صحبت 
از  استقال  هواداران  خیال  شکر  را  خدا   -
ایتالیایی  امیدوارم سرمربی  بابت راحت شد.  این 
بتواند با استقال به موفقیت برسد. شواهد نشان 
است. برخوردار  باایی  توانمندی  از  که  می دهد 

*اما او در هر تیمی که مربیگری کرده موفق 
نبوده است؟

تیم هایی  در  او  زیرا  نیست  ماک  اینها   -
صاحبنام  و  مطرح  همگی  که  کرده  مربیگری 
می کنم  فکر  من  ایتالیا،  اینترمیان  مثل  بودند 
استقال  مربیگری  برای  اینترمیان  در  او  تجربه 

بیاید. او  کار  به 
تمدید  هنوز  استقال  ملی پوشان  *قرارداد 

دارید؟ نظری  چه  مورد  این  در  نشده. 
- در این مورد ملی پوشان خواسته هایی دارند 
که باید برآورده شود و این اتفاق خواهد افتاد. آنها 

هم دوست دارند در استقال بمانند.

متفاوتی  امسال شرایط  لیگ  دارید  قبول   *
دارد؟

تیم ها  از  خیلی  است.  همین طور  دقیقا   -
هنوز سرمربی ندارند و هنوز خیلی از تیم ها هم 
ماه  تمریناتشان شروع نشده در صورتی که یک 

می شود. شروع  لیگ  مسابقات  دیگر 
* مهدی رحمتی هم از استقال جدا شد.

- رحمتی بازیکن بزرگ و باکیفیتی است و 
باشد.  مثمرثمر  استقال  برای  می توان  همچنان 

از استقال جدا شد. باید ببینیم چرا رحمتی 
* فرهاد مجیدی هم به عنوان سرمربی تیم 

امید انتخاب شده است.
در  کار  از  خوبی  بسیار  تجربه  مجیدی   -
مثل  تیم هایی  وقتی  است.  گرفته  یاد  استقال 
تجربه  مربیگری می کنید  پرسپولیس  و  استقال 
می کنم  فکر  من  می آوریدو  دست  به  را  خوبی 
تجربه حضور مجیدی در استقال، برای او مفید 
خواهد بود. اتفاقا خوب است که به مربیان جوان 

شود. اعتماد  مجیدی  امثال 
* ویلموتس هم در دو بازی هدایت تیم ملی 

را برعهده داشت. عملکرد او چطور بود؟
- ویلموتس مربی جوان و کارنامه داری است. 
بازی خوب  دو  این  در  را  ویلموتس  عملکرد  من 
این  امیدوارم  حمله.  فاز  در  خصوص  به  دیدم 

باشد. داشته  ادامه  وی  موفقیت 

باید ببینیم چرا رحمتی از استقال جدا شد
 کاظمی: تجربه استرا در اینترمیان در استقال

 به کار او می آید

میادسرلکازسپاهانجداشد
هافبک دفاعی سپاهان فصل بعد دیگر در این تیم حضور 
نخواهد داشت.میاد سرلک، هافبک دفاعی سپاهان که حدود 
در  دیگر  آینده  فصل  از  داشت،  حضور  تیم  این  در  سال   10
جمع طایی پوشان جایی ندارد.قرارداد سرلک با سپاهانی ها به 
پایان رسیده و مسئوان باشگاه به او اطاع دادند در برنامه های 
خود  جدید  تیم  فکر  به  و  ندارد  جایی  تیم  این  جدید  فصل 
باشد.پیش از این 8 بازیکن دیگر یعنی مهرداد محمدی، محمد 
ابراهیمی، بختیار رحمانی، حسن جعفری، محمد مسلمی پور، 
خالد شفیعی، سیاوش یزدانی و جال علی محمدی جدایی شان 
از جمع بازیکنان سپاهان قطعی شده بود و حاا سرلک نهمین 

بازیکن این فهرست است.

ایمانسلیمیدرآستانهلژیونرشدن
مدافع تراکتورسازی مورد توجه یک تیم پرتغالی قرار دارد.ایمان سلیمی، مدافع جوان تراکتورسازی که فصل گذشته عملکرد 
خوبی در ترکیب این تیم داشت مورد توجه براگای پرتغال قرار دارد و ممکن است در پنجره تابستانی لژیونر شود.سلیمی فصل قبل 
هم از براگا پیشنهاد داشت و مذاکراتی با این باشگاه انجام داد ولی طرفین بر سر مسائل مالی به توافق نرسیدند تا این بازیکن در 
تراکتورسازی به فعالیتش ادامه دهد ولی حاا ظاهراً پیشنهاد جدید این باشگاه پرتغالی مبلغ بااتری است.البته سلیمی با تراکتورسازی 

قرارداد دارد ولی بند جدایی در صورت داشتن پیشنهاد خارجی در قراردادش وجود دارد و از این لحاظ مشکلی نخواهد داشت.
دردسرشفربرایاستقالیها

دردسر مرد آلمانی همچنان برای آبی پوشان تمامی ندارد. اندره آ استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقال در حالی 
روز گذشته وارد ایران شد که قرار است مراسم معارفه وی برگزار شود.استراماچونی قبل از ورود به ایران قرارداد خود را به صورت 
الکترونیکی امضا کرده و قرار است به طور رسمی قراردادش در ایران را هم امضا کند که در این میان وینفرد شفر با توجه به قرارداد 
یک ساله ای که برای فصل آتی با استقالی ها داشت می تواند علیه آبی ها شکایت کند.از طرفی استراماچونی برای حضور در استقال 

و آغاز کارش احتماا یک سوم مبلغ قرارداد خود به ارزش ۷00 هزار یورو را دریافت می کند.

پیروزی شیرین  پوست پرتغال را کندیم
اما سخت برای 

شاگردان 
کواکویچ

ایران 3 - پرتغال یک

استراماچونی: قول بهتر شدن را می دهم، نه قهرمانی

 برانکو: چند ماه قبل تصمیم
 به رفتن گرفتم

رقبا شرایط مالی خوبی دارند

قربانی: استراماچونی باید روح قهرمانی استقال را بیدار کند

بازیکننبایدجزئیاتقراردادشرا
بهفضایمجازیببرد

فتحی: در چارچوب 
قرارداد باشگاه در خدمت 
حسینی و غفوری هستیم

 نورافکن: مالک شارلوا گفت
 باید به تمرینات برگردم

 ذوالفقار نسب: کار برای مربی داخلی 
در پرسپولیس سخت است

ابراهیمی: جانشینی برانکو دل شیر می خواهد

جباری: استقال نیاز به بازیکن بزرگ دارد
 دنیزلی: برای قهرمانی نیاز
 به بازیکن باکیفیت داریم

حاجیلو: استراماچونی برعکس مربی قبلی 
توجهی به حاشیه ها ندارد

غامپور: استقال 
یک گلر دیگر مثل 
حسینی می خواهد



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 

پیروزی فرانسه مقابل استرالیا
تیم ملی والیبال فرانسه موفق به شکست استرالیا شد. تیم ملی فرانسه در نخستین بازی از گروه 15 لیگ ملتهای والیبال 2019 که در سالن رضازاده شهر اردبیل برگزار شد با نتیجه 3 بر صفر موفق به شکست تیم ملی 
استرالیا شد. نتیجه ستهای این بازی 25 بر 23، 25 بر 22 و 25 بر 22 بود. فرانسه پس از این بازی با 7 پیروزی، 3 شکست، 22 امتیازی شد و استرالیا با تنها یک پیروزی و 9 شکست، 7 امتیازی باقیماند. تیم ملی استرالیا اگرچه 
در دفاع روی تور از حریف اروپایی خود برتر بود ولی فرانسوی ها در اسپک برتری محسوسی بر استرالیا داشتند. تیمهای ملی استرالیا و فرانسه پیش از این 6 بار در میادین مهم بین المللی با یکدیگر روبه رو شده بودند که فرانسه 

در 5 بازی به پیروزی رسیده بود. تنها پیروزی استرالیا در لیگ جهانی 2104 بود. استرالیا در بازی بعدی خود از ساعت 18و30 دقیقه امروز شنبه به مصاف ایران می رود و فرانسه با پرتغال روبه رو می شود.
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نتایج خوب
همراه  امیدوارم  و  دارم  موفقیت  آرزوی  استراماچونی  برای 

بگیرد. خوبی  نتایج  استقال 
داوودی - تهران

شنبه اول تیر 1398 - 18 شوال1440 - 22 ژوئن 2019-  شماره 7159

فعا سکوت می کنم
نعمتی: به بدهی های فدراسیون کشتی 

نپردازیم، بهتر است
به  کنونی  شرایط  در  اگر  گفت:   کشتی  فدراسیون  سرپرست 
بهروز  است.  بهتر  نپردازیم  کشتی  فدراسیون  بدهی های  میزان 
نعمتی درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی، گفت: طبق 
داشتیم، گفت:  المپیک  ملی  و کمیته  وزارت ورزش  با  توافقی که 
انتخابات   فدراسیون کشتی  فکر می کنم نیمه اول تیرماه مجمع 
برگزار خواهد شد. وی درخصوص اینکه گفته می شود قصد ماندن 
تا المپیک را دارد یا خیر گفت: چنین قصدی ندارم و این اخبار به 
صورت نادرست منتشر می شود. دوست دارم هر چه زودتر انتخابات 
برگزار و رئیس فدراسیون انتخاب شود. سرپرست فدراسیون کشتی  
تصریح کرد: اردوهای تیم های ملی در تمام رده های سنی به صورت 
و  ایتالیا  در  هم  رنکینگ  بحث  در  است.  پیگیری  حال  در  منظم 
قزاقستان نتایج خوبی کسب شد. کادر فنی کشتی آ زاد حضور در 
جام یاشاردوغوی ترکیه را مدنظر دارد. در کشتی فرنگی هم نظر 
دوستان اعزام دو وزن به این مسابقات بود اما نظر محمد بنا این بود 
که چون این دو وزن المپیکی نیستند اعزام کشتی گیران نمی تواند 
که  متفاوتی  رقم های  درباره  نعمتی  بهروز  باشد.  مثمرثمر  خیلی 
می شود  مطرح  کشتی  فدراسیون  میلیاردی  بدهی  خصوص  در 
خطیب  مرحوم  زمان  به  حتی  بدهی ها  این  از  برخی  کرد:  عنوان 
هم برمی گردد اجازه بدهید برای اینکه چالش بیشتری ایجاد نشود 
عدد را اعام نکنم اما در روز مجمع جمع بندی بازرس فدراسیون را 
اعام خواهیم کرد. پرداختن به بدهی ها در شرایط کنونی مشکلی 
از کشتی دوا نمی کند. وی افزود: در دیداری که با رئیس اتحادیه 
جهانی کشتی داشتم، مواردی که مربوط به بدهی های ارزی می شد 
تا حدود زیادی حل شد و قرار شد به صورت اقساطی پرداخت شود 
حدود  180 هزار فرانک هم اختاف حساب داشتیم که آن نیز حل 
شد. اجازه دهید میزان بدهی های فدراسیون توسط بازرس در روز 
برخی  به  اشاره  با  کشتی  فدراسیون  سرپرست  شود.  اعام  مجمع 
بیراه  و  بد  من  به  خیلی ها  گفت:  مجازی،  فضای  در  بداخاقی ها 
برگزاری  از  بعد  و  کنم  فعا سکوت  می دهم  ترجیح  اما  می گویند 
انتخابات درد و دل هایم را به مردم خواهد گفت. نعمتی در پاسخ به 
این سوال که آیا تغییراتی در کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی بزرگساان خواهیم داشت یا نه گفت: هیچ تغییری نخواهیم 
درباره  وی  می دهد.  ادامه  کارش  به  قدرت  با  فنی  کادر  و  داشت 
از حامیان  آن گفت:  از  بهره برداری  زمان  و  آکادمی کشتی  اوضاع 
مالی فدراسیون تشکر می کنم و در جلساتی که داشتیم قول دادند 

تا پایان سال تکمیل شود. 

دریاچه آزادی میزبان ملی پوشان آبهای آرام
مرحله جدید اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام آقایان و 
بانوان از شنبه یکم تیرماه آغاز می شود و ملی پوشان تمرینات 
خود را زیر نظر کادرفنی ادامه خواهند داد. برای ششمین مرحله 
از اردوی آماده سازی تیم ملی آبهای آرام مردان 5 قایقران در 
بخش کایاک و یک قایقران در بخش کانو به اردو دعوت شده 
اند تا تمرینات خود را برای حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی 
اردوی  از  مرحله  این  دهند.  ادامه  المپیک  انتخابی  و  جهان 
آماده سازی تیم ملی از یک لغایت 22 تیر به میزبانی دریاچه 
آزادی برگزار می شود که در بخش کایاک پیمان قویدل و علی 
آقامیرزایی از گیان، احمدرضا طالبیان از اصفهان، امید احمدی 
عادل  کانو  بخش  در  و  مازندران  از  بوداغی  امین  و  زنجان  از 
ملکی  حسین  هستند.  شده  دعوت  نفرات  گلستان  از  مجللی 
دومین  هستند.  اردو  سرپرست  قاطع  مرتضی  و  کایاک  مربی 
اردوی تیم ملی آبهای آرام جوانان و زیر 23 سال در بخش کانو 
نیز برای حضوری موفق در رقابت های جهانی جوانان و زیر 23 
و  برگزار می شود  آزادی  تیر در دریاچه  تا 22  تیر  از 1  سال 
محمدنبی رضایی و عرفان زنده پی در این اردو حضور خواهند 
را  پوشان  ملی  هدایت  مربی  عنوان  به  پورعزیز  ایمان  داشت. 
برعهده خواهد داشت. همچنین چهارمین مرحله از اردوی آماده 
سازی تیم ملی آبهای آرام بانوان نیز در دریاچه آزادی برگزار 
از تمرینات ملی پوشان برای حضوری  خواهد شد. این مرحله 
موفق در رقابت های قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک از 
1 تیر تا 22 تیر برگزار می شود و 3 قایقران در بخش کایاک و 
3 قایقران در بخش کانو به اردو دعوت شده اند. فاطمه مجللی 
مربی تیم ملی آبهای آرام است و آرزو حکیمی از همدان، هدیه 
کاظمی از هرمزگان و الناز شفیعیان از گیان در بخش کایاک 
از  از گیان و مهسا کهنسال  آتنا رئوفی و پریسا محمدزاده  و 

خوزستان در بخش کانو نفرات دعوت شده به اردو هستند.

استکی سرمربی تیم ملی بوکس شد
را  ملی  تیم  هدایت  سمت  حفظ  با  بوکس  ملی  تیم  مدیر 
نیازیمبتوف  بولت  منتفی شدن حضور  دنبال  به  برعهده گرفت. 
مربی قزاقستانی، علی استکی به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس 
انتخاب شد. استکی با حفظ سمت مدیریت سازمان تیمهای ملی 
بوکس قرار است تا مسابقات جهانی بوکس در روسیه هدایت تیم 

ملی را برعهده داشته باشد.

مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا
کیخا نایب قهرمان شد

رقابت های  دوم  مقام  به  کشورمان  ژیمناستیک  پوش  ملی 
رقابتهای  فینال  در  یافت.  دست  مغولستان  در  آسیا  قهرمانی 
کیخا  سعیدرضا  مغولستان،  در  آسیا  قهرمانی  هنری  ژیمناستیک 
اردن در  نماینده  از  امتیاز 14.567 پس  با  در وسیله خرک حلقه 
رده دوم ایستاد و نایب قهرمان آسیا شد. همچنین ورزشکار چینی 
در رده سوم قرار گرفت. فینال وسیله دارحلقه هم دیروز برگزار  شد 
است؛  گفتنی  رفت.  خود  حریفان  مصاف  به  احمدکهنی  مهدی  و 
هشتمین دوره رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا با حضور 

است. برگزاری  در حال  مغولستان  باتور  اوان  در  ورزشکار   80
مرحله دوم کسب ورودی المپیک شنا

رکورد شکنی یاوری و فینالیست شدن 
نمایندگان ایران

مهدی  کرواسی  المللی  بین  شنا  مسابقات  نخست  روز  در 
یاوری  پروانه و علیرضا  بنیامین قره حسنلو در 50 متر  و  انصاری 
کشور   open مسابقات  شدند.  فینالیست  آزاد  متر   200 ماده  در 
 )FINA( کرواسی از سری رقابت های رسمی فدراسیون جهانی شنا
برای دومین مرحله کسب ورودی المپیک 2020 ژاپن و مسابقات 
قهرمانی جهان 2019 کره جنوبی از امروز )جمعه( در شهر زاگرب 
آغاز شد. در روز نخست این مسابقات علیرضا یاوری در 200 متر 
آزاد و مهدی انصاری و بنیامین قره حسنلو در ماده 50 متر پروانه 
به آب زدند. ابتدا علیرضا یاوری نماینده شنای ایران در ماه 200 
متر آزاد به آب زد. این شناگر جوان تیم ملی در مرحله مقدماتی 
جایگاه  در  ثانیه  و 93 صدم  ثانیه   51 و  دقیقه  یک  زمان  ثبت  با 
نخست ایستاد و عاوه بر راه یابی به مرحله فینال موفق شد رکورد 
ملی این ماده را جابجا کند. رکورد این ماده پیش از این در سال 
2009 توسط سعید ملک آشتیانی با زمان یک دقیقه و 53 ثانیه 
و 32 صدم ثانیه به ثبت رسیده بود و یاوری موفق شد پس از 10 
سال این رکورد را به نام خود ثبت کند. در ادامه مهدی انصاری و 
بنیامین قره حسنلو در ماده 50 متر پروانه با حریفان خود به رقابت 
پرداختند. در پایان مرحله مقدماتی این ماده به ترتیب انصاری و 
قره حسنلو با زمان های 25 ثانیه و 4 صدم ثانیه و 25 ثانیه و 73 
صدم ثانیه در مجموع سوم و ششم و راهی فینال این ماده شدند. 
شناگر  سه  یاوری  علیرضا  و  حسنلو  قره  بنیامین  انصاری،  مهدی 
اعزامی ایران در این رقابتها هستند. ملی پوشان ایران دوشنبه )سوم 

تیر 1398( به تهران باز خواهند گشت.
ترکیب تیم ملی تیراندازی با کمان برای یونیورسیاد ایتالیا

شعبانی بهار سرپرست شد
ترکیب تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در رقابتهای یونیورسیاد 
کمان  با  تیراندازی  ملی  تیم  ترکیب  شد.  اعام  جهان  دانشجویان 
دانشجویان ایران برای حضور در سی امین دوره رقابتهای یونیورسیاد 
دانشجویان جهان 2019 در ناپل ایتالیا مشخص شد. تیم تیراندازی 
با کمان دانشجویان ایران در رشته کامپوند در دو بخش دختران و 

پسران با ترکیب زیر در مسابقات شرکت خواهند کرد:
* کامپوند بانوان: بهاره رضایی و سوگند حداد

* کامپوند آقایان: محمد صالح پالیزبان و کیارش فرزان
همچنین مجید احمدی به عنوان مربی و غامرضا شعبانی بهار 
به عنوان سرپرست هدایت دانشجویان را در این دیدارها بر عهده 
با  تیراندازی  سایت  در  را  خود  تمرینات  تیم  این  داشت.  خواهند 
کمان در استادیوم آزادی پیگیری می کند. سی امین دوره بازی های 
 23 لغایت   12 از   2019 جهان  دانشجویان  تابستانی  یونیورسیاد 

تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود.

مسابقات شطرنج غرب آسیا
برتری دوباره نمایندگان ایران در دور دوم

پایان  به  شرایطی  در  آسیا  غرب  شطرنج  مسابقات  دوم  دور 
صاحب  دیدارها  تمامی  در  بازهم  کشورمان  نمایندگان  که  رسید 
پیروزی شدند. دور دوم مسابقات شطرنج غرب آسیا پنجشنبه شب 
به پایان رسید و نمایندگان ایران به مانند دور اول در تمامی دیدارها 
پیروز شدند. نتایج شطرنج بازان ایران در دور دوم مسابقات قهرمانی 

غرب آسیا به شرح زیر است:
* احسان قائم مقامی از ایران )2531( یک – منصور از اردن )2240( صفر
* آرین غامی از ایران )2530( یک – الهوار از امارات )2232( صفر

* امیررضا پوررمضانعلی از ایران )2466( یک – احمد الخطیب از 
اردن )2232( صفر

* سارا خادم الشریعه از ایران )2478( یک – العطر از اردن )1908( صفر
* مبینا علی نسب )2256( از ایران یک – آنوشا مهدیان از ایران )2078( صفر

کشور   13 با حضور  آسیا  غرب  قهرمانی  مسابقات شطرنج 
ایران، قطر، یمن، سوریه، کویت، اردن، بحرین، فلسطین، لبنان، 
عراق، عربستان، امارات متحده عربی و عمان تا 6 تیرماه برگزار 
می شود. این رقابتها هر دو سال یکبار برگزار می شود و قهرمان 
آن در بخش آقایان و بانوان جواز صعود مستقیم به رقابت های 
مقصودلو،  پرهام  این  از  پیش  کند.  می  کسب  را  جهانی  جام 
جام  در  حضور  جواز  فیروزجا  علیرضا  و  طباطبایی  محمدامین 

را کسب کرده اند. جهانی 

بانوان بسکتبال ایران مقابل رومانی 
شکست خوردند

هلند  کاپ جهانی  در  ایران  بانوان  نفره   3 بسکتبال  ملی  تیم 
 3 بسکتبال  جهانی  کاپ  رقابتهای  خورد.  شکست  رومانی  مقابل 
ملی  تیم  است.  برگزاری  در حال  هلند  آمستردام  میزبانی  به  نفره 
قرار  رومانی  مقابل  امروز  خود  دیدار  سومین  در  کشورمان  بانوان 
گرفت و با نتیجه 21 بر 7 مغلوب شد. تیم ملی ایران در نخستین 
بازی خود روز سه شنبه مقابل اسپانیا شکست خورد اما در بازی با 
مغولستان در یک دیدار نزدیک و حساس به برتری رسید. آخرین 
دیدار ایران در مرحله گروهی مقابل جمهوری چک انجام می شود. 
دارام وکیلی، سعیده علّی، شادی عبدلوند و کیمیا یزدیان ترکیب 

ایران را در این دوره از کاپ جهانی تشکیل می دهند.
 حضور قهرمان المپیک در مسابقات جهانی

 در هاله ای از ابهام
سهراب مرادی مصدوم شد

تیم  دیروز  تمرین  در  المپیک  و  جهان  وزنه برداری  قهرمان 
ایران در  برداری  ملی مصدوم شد. سهراب مرادی، قهرمان وزنه 
ناحیه کتف  از  وزنه 200 کیلوگرمی  امروز هنگام زدن  تمرینات 
و آرنج دچار مصدومیت شد. بعد از این مصدومیت وی بافصله 
برای گرفتن MRI عازم بیمارستان شد که معاینات اولیه حکایت 
از  به گفته یکی  اما  این وزنه بردار دارد،  مصدومیت نسبتا شدید 
اعضای کادر فنی شنبه قرار است جلسه کمیته پزشکی تشکیل 
شود تا بعد از بررسی دقیق تر تصمیم نهایی فدراسیون در این 

خصوص به صورت رسمی اعام شود.

دهمین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
 2019 ملتهای  لیگ  در  خود  مسابقه 
ملی  تیم  شد.  پرتغال  شکست  به  موفق 
در  بازی خود  نخستین  در  ایران  والیبال 
ملتهای  لیگ  های  رقابت  چهارم  هفته 
2019 از ساعت 18و30 دقیقه به مصاف 
پرتغال رفت که این مسابقه با نتیجه 3 بر 
یک و با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 27، 
17 بر 25 و 25 بر 18 به سود شاگردان 
کرد.ایگور  پیدا  خاتمه  کواکوویچ  ایگور 
از  مسابقه  این  شروع  برای  کواکوویچ 
ترکیب سعید معروف، علی شفیعی، علی 
اصغر مجرد، پوریا یلی، میاد عبادی پور، 
پور  حضرت  محمدرضا  و  فیاضی  پوریا 

کرد. استفاده 
ست نخست؛ 25 بر 23 به سود پرتغال

پرشور  حمایت  با  ایران  ملی  تیم 
دفاع  کرد.  آغاز  بهتر  را  بازی  تماشاگران 
 5 بر   8 را  بازی  امتیاز  مجرد  اصغر  علی 

به سود ایران کرد تا هر دو تیم به وقت 
وقت  برای  بروند.  اول  فنی  استراحت 
و  کرد  تغییر  شرایط  دوم  فنی  استراحت 
پرتغالی ها با دفاع های خوب و با استفاده 
از حمات ناقص تیم ایران نتیجه بازی را 
16 بر 15 به سود خود کنند. پرتغالی ها 
و  داشتند  عملکرد خوبی  انتظار  برخاف 
آنها شد  به سود  بر 20  بازی 22  نتیجه 
استراحت  وقت  درخواست  کواکوویچ  تا 
وقت  این  از  بعد  بافاصله  کند.  فنی 
تساوی  به   22 امتیاز  در  بازی  استراحت 
رسید. این ست در نهایت با نتیجه 25 بر 

کرد. پیدا  خاتمه  پرتغال  سود  به   23
ست دوم؛ 27 بر 25 به سود ایران

ست  در  پیروزی  از  که  ها  پرتغالی 
را هم  بودند ست دوم  انگیزه گرفته  اول 
خیلی خوب شروع کردند. تیم ایران هم 
کمی بی نظم و ناهماهنگ بود تا اینکه در 
به  تیم ها  پرتغال  به سود  بر 4  امتیاز 8 

وقت استراحت فنی اول رفتند. در ادامه 
امیر غفور جایگزین پوریا یلی شد و پس 
از آن روند تیم ایران کمی بهتر شد. ملی 
پوشان ایران با زدن سرویس های پرشی 
دریافت کننده های حریف را دچار مشکل 
کردند و در امتیاز 16 بر 15 به سود ایران 
تیم ها به وقت استراحت فنی دوم رفتند. 
این ست در نهایت با نتیجه 27 بر 25 به 

سود ایران خاتمه پیدا کرد.
ست سوم؛ 25 بر 17 به سود ایران

تیم  اشتباهات  به کمک  ها  پرتغالی 
را در ست سوم خوب شروع  بازی  ایران 
پیش  ایران  از  هم  صفر  بر   4 و  کردند 
افتادند. اعتراض های شدید و وقفه های 
طوانی موجب شد تا داور مسابقه به تیم 
امتیاز  پرتغال کارت قرمز نشان دهد. در 
8 بر 5 به سود پرتغال هر دو تیم به وقت 
امتیاز 12  در  رفتند.  اول  فنی  استراحت 
سرویس  و  شد  کشیده  تساوی  به  بازی 

علی اصغر مجرد نتیجه بازی را 14 بر 12 
به سود ایران کرد تا سیلوا، سرمربی تیم 
استراحت  وقت  درخواست  پرتغال  ملی 
فنی کند. 16 بر 13 به سود ایران نتیجه 
استراحت  وقت  به  را  ها  تیم  که  بود  ای 
با  نهایت  در  این ست  فرستاد.  دوم  فنی 
خاتمه  ایران  سود  به    17 بر   25 نتیجه 
پیدا کرد. 16 تیم حاضر در لیگ ملت های 
هم  مصاف  به  دوره ای  به صورت  والیبال 
می روند و در پایان مرحله مقدماتی، پنج 
تیم برتر به همراه آمریکا )میزبان مرحله 

بعد می شوند. دور  راهی  نهایی( 
ست چهارم؛ 25 بر 18 به سود ایران

و  نزدیک شروع شد  این ست بسیار 
در امتیاز 8 بر 7 به سود ایران تیم ها به 
رفتند. سرویس  اول  فنی  استراحت  وقت 
دریافت  ایران  پوشان  ملی  خوب  های 
کننده های پرتغال را به دردسر انداخت و 
نتیجه بازی 13 بر 10 به سود ایران شد تا 

سیلوا درخواست وقت استراحت فنی کند. 
در امتیاز 16 بر 13 به سود ایران تیم ها 
ملی  رفتند.  دوم  فنی  استراحت  وقت  به 
عملکردی  چهارم  ست  در  ایران  پوشان 
بهتری نسبت به ست های قبلی داشتند. 
به سود  بر 18  نتیجه 25  با  ست چهارم 
ایران تمام شد. با این نتیجه ایران توانست 
با  نهمین پیروزی خود را جشن بگیرد و 
29 امتیاز همچنان صدرنشین جدول رده 
بندی لیگ ملت ها باشد. پرتغالی ها هم 
از  دوره  این  در  خود  شکست  هشتمین 
رقابت های را متحمل شدند و همچنان در 
رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارند. 
برنامه بازیهای ایران در هفته چهارم لیگ 

ملتهای والیبال به شرح زیر است:
امروز شنبه اول تیر 13۹8

* ساعت 18و30 دقیقه: ایران - استرالیا
فردا یکشنبه دوم تیر 13۹8

* ساعت 18و30 دقیقه: ایران - فرانسه

شکیل اونیل، یکی از نمادهای تاریخی لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا )NBA(3 بازیکن برتر این رقابتها را معرفی کرد. شکیل اونیل، سنتر مشهور بسکتبال جهان 
و یکی از اعضای تاار مشاهیر به معرفی 3 بازیکن برتر کنونی رقابتهای NBA پرداخت. شکیل اونیل 47 ساله گفت: کووای لئونارد )تورنتو رپتورز( خیلی درست و 
دقیق بازی می کند. زمانی که داوران علیه او سوت می زنند ناراحتی از خود بروز نمی دهد. در واقع او می خواهد بازی کند. کووای ترکیبی از مدارس قدیمی و جدید 
بسکتبال است. شاید بتوانیم او را میان 3 بازیکن برتر NBA قرار دهیم. البته در این رده بندی لبران جیمز )لس آنجلیس لیکرز( جایگاه نخست را دارد و کوین دورانت 
)گلدن استیت( دوم است. کووای لئونارد به باارزش ترین بازیکن بازیهای فینال NBA تبدیل شد و تورنتو رپترز با درخشش او موفق به شکست گلدن استیت شده بود.

3 بازیکن 
 NBA برتر
از نگاه 
شکیل اونیل

گفت:  نونهاان  تکواندو  تیم  سرمربی 
اگر مشکلی در فدراسیون و تیم ملی وجود 
داشته باشد انتقادات خود را مطرح می کنم 
تخریب چی  دوستان  برخی  مانند  اما 
خصوص  در  کریمی  مرتضی  نیستم. 
شرایط تیم تکواندو نونهاان اظهار داشت: 
انجام  برنامه ریزی  طبق  و  حاضر  حال  در 
می کنیم.  پیگیری  را  خود  تمرینات  شده 
شد  برگزار  نونهاان  لیگ  چهارشنبه  روز 
را  مسابقات  در  ملی پوان  حضور  اجازه  و 
دادیم. با عملکرد خوب آنها  امیدواری های 
ما برای موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا 
در  وی  یافت.  افزایش  جهان  قهرمانی  و 
خصوص دایل تشکیل دو تیم برای اعزام 
به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان عنوان 
کرد: مسابقات قهرمانی آسیا در تاریخ اول 
و دوم مردادماه برگزار خواهد شد و طبیعتا 

به  مردادماه  چهارم  یا  سوم  روزهای  در 
یازدهم  طرفی  از  گشت،  بازخواهیم  ایران 
اعزام  جهانی  مسابقات  به  باید  مردادماه 
ریسک  شد  باعث  موضوع  همین  شویم. 
نیروهای  حضور  به  توجه  با  و  نکنیم 
سرمربی  دهیم.  تشکیل  را  تیم  دو  خوب، 
تنها  نه  نونهاان تصریح کرد:  تیم تکواندو 
پتانسیل تشکیل دو تیم را داریم بلکه حتی 
را تشکیل دهیم. وقتی  تیم  می توانیم سه 
استعدادهای  و  پتانسیل  که  داریم  اعتقاد 
خوبی داریم باید از آن استفاده کنیم. اصا 
قصد نداشتیم تنها چند بازیکن را انتخاب و 
آنها را به تمام مسابقات اعزام کنیم. کریمی 
در مورد اینکه این دو تیم از لحاظ پتانسیل 
فنی در یک سطح هستند، گفت: در برخی 
اوزان واقعا هر دو بازیکن ما در یک اندازه 
هستند و در برخی اوزان دیگر نیز تفاوت 

عنوان  به  باید  ما  که  دارد  وجود  اندکی 
بازیکنان  هدایت  در  را  تفاوت  این  مربی 
نیز  آسیا  قهرمانی  مسابقات  ببریم.  بین  از 
قهرمانی  مسابقات  از  پایین تری  سطح  در 
جهان برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به 
نونهاان  تکواندو  ملی  تیم  که  سوال  این 
دوره  قهرمانی  نایب  عنوان  تبدیل  توانایی 
این دوره  به قهرمانی جهان را در  گذشته 
خواهد داشت، گفت: قطعا این پتانسیل را 
داریم. یکی از نقاط ضعف من عدم حضور 
شناخت  و  نونهاان  جهانی  مسابقات  در 
از رضا  دلیل  به همین  و  است  از حریفان 
حضور  سابقه  که  جنگو  یوسف  و  یاری 
و  کمک  داشتند  را  جهانی  مسابقات  در 
اینکه  به  توجه  با  قطعا  گرفتم.  راهنمایی 
اعتقاد دارم در مسابقات جهانی  به بچه ها 
حریفان  به  و  شد  خواهیم  ظاهر  قدرتمند 

تیم  سابق  سرمربی  داد.  نخواهیم  باج 
منتقدان  اظهارات  مورد  در  تکواندو  ملی 
ملی  تیم  و  فدراسیون  از  او   حمایت  که 
را به خاطر گرفتن پست سرمربیگری تیم 
اصا  گفت:  تسنیم  به  می دانند،  نونهاان 
اینطور نیست و هنوز هم منتقد فدراسیون 
هستم. پوادگر گفت هر وقت انتقادی دارم 
با او در میان بگذارم و هنوز هم این کار را 
انجام می دهم. حتی برخی اوقات پوادگر 
این  با  اما  می شود،  ناراحت  من  دست  از 
می کنم.  عنوان  را  خود  انتقادات  وجود 
انتقادات،  این  با وجود  کریمی تاکید کرد: 
تخریب چی  دوستان  برخی  مانند  اما 
نمی برم.  سوال  زیر  را  چیز  همه  و  نیستم 
اگر واقعا قصد خدمت داریم می توانیم این 
همیشه  دهیم.  انجام  جایی  هر  در  را  کار 
خود را سرباز تکواندو می دانم و روزی که 

به  ندارد  نیاز  به من  اعام کرد  فدراسیون 
کار  و  رفتم  کوچک  شهرهای  و  استان ها 
خاص  هدف  و  پست  دنبال  فقط  و  کردم 
با  کار کردن  از  نیز  نبودم. در حال حاضر 
نونهاان لذت می برم و اینطور نیست که به 
انتقاد  نونهاان دیگر  تیم  خاطر حضور در 
نکنم. وی خاطر نشان کرد: اگر از پوادگر 
بپرسید شاید هنوز با من مخالف باشد، اما 
دعوت  من  از  دارد  قبولم  اینکه  خاطر  به 
»به به  که  نیست  اینطور  کرد.  به همکاری 
باشم و هر جا  و چه چه گوی« فدراسیون 
دوستان  مانند  اما  می گویم  ببینم،  ضعف 
هوچی گری نخواهم کرد. این دوستان اگر 
خیلی دلسوز تکواندو هستند به استان ها و 
شهرهای که تشنه تمرین کردن، حضور و 
حتی عکس گرفتن با آنها هستند، رفته و 

کنند. کار  آنجا 

برد ساحلی بازان زیر ۲۱ سال مقابل سوئد
تیم زیر 21 سال ایران به دلیل انصراف تیم سوئد با نتیجه 2 بر صفر به برد فنی دست یافت. تیم زیر 21 سال والیبال ساحلی ایران در دومین بازی مسابقات قهرمانی جهان به علت حضور نیافتن تیم سوئد با حساب 

2 بر صفر پیروز میدان اعام شد. مصدومیت یکی از بازیکنان سوئد دلیل عدم حضور آنها مقابل تیم ایران بود.

هنوز هم از فدراسیون تکواندو انتقاد می کنم

کریمی: در مسابقات جهانی باج نمی دهیم

آخرین  از  بعد  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
شد.  حاضر  خبری  نشست  در  پوشان  ملی  تمرین 
ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  کواکوویچ  ایگور 
لیگ  مسابقات  چهارم  هفته  دیدارهای  آستانه  در 
اردبیل  از حضور در  والیبال تصریح کرد:  ملت های 
شهر  این  از  خوبی  خاطرات  زیرا  هستم  خوشحال 
کسب  و  است  سخت  ما  برای  ها  بازی  همه  دارم. 
باشیم،  میزبان  اگر  حتی  مسابقه  هر  در  پیروزی 
وی  بود.  خواهد  من  تمام حرف  این  و  است  سخت 
در  حضور  برای  موسوی  وضعیت  درباره  ادامه  در 
مشکل  موسوی  کرد:  عنوان  مسابقات  از  هفته  این 
و مقرر  لیست است  او در  نام  اما  مصدومیت داشت 
از  را  اول  بازی  است  ممکن  کند.  کمک  ما  به  شد 
دست بدهد اما او بازیکنی است که قرار است خود 
بتواند   اگر  کند.  را کمک  ما  تا  برساند  شرایط  به  را 

کمک کند خیلی خوب است و اگر نتواند به ما کمک 
کند، مسعود غامی و اصغر مجرد برای او جانشین 
های خوبی هستند. سرمربی تیم ملی درباره وضعیت 
معنوی نژاد اضافه کرد: او در ژاپن دچار مصدومیت 
شد اما برگشته تا به ما کمک کند.  صرفا این نیست 
که بخواهیم برابر مدافعان قد بلند از او استفاده کنیم 
دارد.  را  مسابقه  شرایط  و  است  خوبی  بازیکن  او  و 
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی 
می تواند کار صعود را در اردبیل تمام کند، تشریح 
را پیش رو  بازی های سختی  پایان  تا  ابتدا  از  کرد: 
داریم. استرالیا را سال گذشته بردیم اما بازی سختی 
چند  هر  و  دنیاست  بهترینهای  از  فرانسه  داشتیم. 
بازیکنان اصلی را به همراه ندارد اما هر بازی برای ما 
سخت خواهد بود. ما بازی به بازی تاش می کنیم و 

داد. رخ خواهد  اتفاقی  ببینیم چه  باید 

شکست  گفت:  استرالیا  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
خوردیم اما باید مقابل پرتغال و چین در ادامه راه بازی 
باقی  ملتها  لیگ  در  که  داریم  را  شانس  این  و  کنیم 
فرانسه  مقابل  تیمش  دیدار  از  لبدف پس  مارک  بمانیم. 
در   2019 های  ملت  لیگ  های  رقابت  چهارم  هفته  در 
نشست خبری حضور پیدا کرد و درمورد این بازی اظهار 

خبری  نشست  در  دیر  کمی  اینکه  از  باید  ابتدا  داشت: 
حضور پیدا کردم از همه عذرخواهی کنم. ما امروز فرصت 
استفاده  فرانسه  های  ستاره  غیبت  از  تا  داشتیم  خوبی 
داشتیم  که  فرصتی  قدر  اما  برسیم،  پیروزی  به  و  کنیم 
را ندانستیم. وی ادامه داد: برد خوبی برای فرانسه بود و 
به آنها تبریک می گویم. امیدوارم برای بازی فردا مقابل 

ایران به آمادگی خوبی برسیم. سرمربی تیم ملی والیبال 
های  گزینه  از  یکی  تیمش  اینکه  درخصوص  استرالیا 
احتمالی سقوط به رده پایین تر است، گفت: این موضوع 
باید  اما  امروز شکست خوردیم،  است؛  ما هم مهم  برای 
مقابل پرتغال و چین در ادامه راه بازی کنیم و این شانس 

را داریم که در لیگ ملت ها باقی بمانیم.

قدر فرصتها را ندانستیم
لبدف: شانس بقا 
در لیگ ملتها را 
داریم

خبری  نشست  در  فرانسه  تیم  سرمربی  تیلیه 
پیش از شروع هفته چهارم لیگ ملتها حاضر شد. 
لوران تیلیه سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه درباره 
دیدارهای این تیم در هفته چهارم مسابقات گفت: 
این  از  و  دارم  حضور  ایران  در  که  است  بار  اولین 
بازی خواهیم  بزرگ  تیم  با سه  موضوع خوشحالم. 
کرد. خوبی لیگ ملت ها این است که بیشتر بازی 
می کنیم و این موضوع ما را آماده می کند. ایران 
بهترین تیم جهان است و ما در ایران با آنها بازی 
می کنیم. برای دو بازی دیگر با پرتغال و استرالیا 
تاش می کنیم زیرا این دو بازی برای ما مهم است. 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تمرکز تیم 
لیگ  یا  است  المپیک  انتخابی  مسابقات  روی  شما 
ملت ها را جدی گرفته اید، عنوان کرد: برای ما در 
اروپا مسابقات مقدماتی المپیک مهم است زیرا اگر 

اید.  مرده  انگار  نروید،  المپیک  به  فرانسه  در  شما 
البته همه مسابقات برای ما مهم است و این درست 
نیست که بگوییم این مسابقات اهمیت ندارد. البته 
استراحت دادن به بازیکنان اصلی مهم است اما من 
تاش می کنم یک تعادل حفظ کنم. قرار است ما 
برابر تیم های بزرگ مانند ایران و پرتغال و استرالیا 
رقابت کنیم. اگر تعادل بین تیمها حفظ شود برای 
من مهم است. در ادامه این نشست خبری  کاپیتان 
این تیم در این باره اضافه کرد: برای من و تیم ما 
از  و  است  بسیار خوب  تجربه  ایران یک  در  حضور 
ایران خوشحال هستیم. هفته سختی را  حضور در 
انجام  تیم  در  زیادی  تغییرات  زیرا  داریم  رو  پیش 
دادیم. بازی به بازی پیش خواهیم رفت. خوشحال 
تجربه  ایران  در  را  خوبی  بسیار  فضای  که  هستم 

کرد. خواهیم 

کواکوویچ: خاطرات خوبی از اردبیل داریمسرمربی فرانسه: ایران بهترین تیم جهان است

پیروزی شیرین اما سخت برای شاگردان کواکویچ

پوست پرتغال را کندیم
ایران 3 - پرتغال یک
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شیخ اری: امیدوارم دنیزلی با آرامش بتواند به هدفش برسد
سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: من امیدوارم دنیزلی آرامش داشته باشد تا بتواند به هدفش برسد.احد شیخ اری در مورد انتخابش به عنوان سرپرست تیم اظهار داشت: امیدوارم بعد از مدت ها حضورم در فوتبال 
مثمر ثمر باشم و این انتخاب مثبت باشد. من هر چه در توان داشته باشم برای کمک به تراکتورسازی و شادی هواداران انجام می دهم. باعث خوشحالی من خواهد شد که بتوانم به مردم این خطه کمکی کرده باشم.وی ادامه 
داد: ما همه تاش می کنیم که تراکتورسازی در مسیر قهرمانی باشد البته من خودم تازه وارد باشگاه شدم و هنوز باید فرصت داشته باشم تا شرایط را بسنجم. در جلسه معارفه هم آقای دنیزلی را دیدم. امیدوارم او آرامش 
داشته باشد تا بتواند به هدفش برسد. قطعا اگر شرایط کاری برای دنیزلی فراهم باشد و او هم آرامش داشته باشد تراکتورسازی می تواند در مسیر خوبی قرار گیرد.سرپرست جدید تراکتورسازی در خصوص حواشی ایجاد شده در 
تبریز و کانال های هواداری مبنی بر اینکه چرا باشگاه برخی افراد را برای فصل جدید انتخاب کرده است گفت: این مسائل در همه جا هست. طبیعی است فصل نقل و انتقاات است و رقبا هم سخت کار می کنند. برخی حرفها 
منطقی و برخی غیر منطقی است که اصا قابل توجه نیستند. مطمئن باشید با تمهیداتی که باشگاه در نظر گرفته است این اتفاقات بهبود پیدا می کند و مسیر برای ارتباط خوب باشگاه با هواداران و رسانه ها هموارتر می شود.

آینده مهاجم ایرانی ناتینگهام فارست انگلیس با این تیم هنوز مشخص نیست.سایت ناتنیگهام پوست در گزارشی به آخرین وضعیت بازیکنان و 
لژیونرهای ناتنگهام فارست پرداخت.  این سایت خبری درباره کریم انصاری فردف مهاجم ملی پوش کشورمان نوشت: مهاجم ایرانی زیرنظر باشگاه های 
بشکتاش ترکیه، هامبورگ آلمان  و تیم اسکاتلندی است. اگر ناتنگهام فارست در اندیشه تقویت خط حمله اش است باید تکلیف انصاری فرد مشخص 
شود. آیا این مهاجم ایرانی در این تیم می ماند یا نه؟کریم انصاری فرد فصل گذشته از تیم المپیاکوس یونان به تیم ناتینگهام فارست انگلیس ملحق شد 

ولی در طی یک فصل حضورش در اینم شانس زیادی برای حضور در ترکیب اصلی نداشت و تعداد کمی از بازی ها در ترکیب اصلی بود.

باتکلیفی 
انصاری فرد در 
ناتینگهام فارست

سرمربی ترکیه ای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت که این 
تیم برای قهرمان شدن در لیگ برتر نیاز به بازیکن باکیفیت دارد.
مصطفی دنیزلی  در خصوص وضعیت این روزهای تراکتورسازی 

گفت: کار را شروع کرده ایم و تمرینات طبق برنامه جلو می رود ولی 
مسئله اصلی این است که تیم هنوز تکمیل نشده است. هنوز با نفرات 

کامل تمرین نمی کنیم، تعدادی از بازیکنان فصل گذشته باید به 
تمرین اضافه شوند و البته چند بازیکن جدید هم باید جذب کنیم.
وی در خصوص اضافه شدن چند بازیکن خارجی به تراکتورسازی 

اظهار داشت: نیاز به جذب بازیکن داریم به همین دلیل سخت تاش 
می کنیم تا نفرات موردنظرمان را جذب کنیم. کار ما از صبح شروع 

می شود و در این چند روز تا ساعت 5 صبح بیدار هستم تا فیلم بازی 
بازیکنان مختلف را ببینم. نکته مهم این است که باید بازیکن باکیفیت 

انتخاب کنیم. ما برای قهرمان شدن نیاز به بازیکن با کیفیت داریم.
دنیزلی در پاسخ به این پرسش که آیا تراکتورسازی در فصل جدید 

می تواند برای اولین بار قهرمان لیگ برتر شود گفت: اان در مقطعی 
هستیم که باید در خصوص هدف های فعلی صحبت کنیم. هدف ما 
تشکیل یک تیم خوب است و من دوست دارم با تیِم کامل به اردو 

برویم تا نحوه آماده سازی تیم به بهترین شکل جلو برود. اگر تیم 
تکمیل شود و بتوانیم بازیکن باکیفیت جذب کنیم آن زمان می توانیم 

برای رسیدن به هدف هایمان امیدوار باشیم.سرمربی تراکتورسازی 
در ارتباط با جو فوتبالی شهر تبریز و استقبال هواداران عنوان کرد: 
من در این چند روز فرصت نکردم به سطح شهر بروم ولی می دانم 

که هواداران چه اشتیاقی دارند و چگونه تیمشان را دوست دارند. این 
جو بسیار خوب است و امیدوارم همه ما در کنار هم روزهای خوب و 
شیرینی را تجربه کنیم.دنیزلی خاطرنشان کرد: باید از امیر قلعه نویی، 

جواد نکونام و رسول خطیبی تشکر کنم. آنها مثل برادر و پسرهای من 
هستند که تماس گرفتند و به من خوشامد گفتند. من هم برای آنها 

آرزوی موفقیت و سامتی دارم.

دو بازیکن جدید به ماشین سازی پیوستند
گرفتند.  به خدمت  را  بازیکن جدید  دو  تبریز  سبزپوشان شهر 
مهیار  زحمتکش و علیرضا مصطفایی با تایید سرمربی  تیم و پس از 
توافق با باشگاه، با امضای قرارداد رسمی به جمع سبرقباهای فوتبال 
تبریز ملحق شدند.مهیار زحمتکش، مدافع  ۲۶ ساله، تا فصل گذشته 
به عنوان  نیز  مصطفایی  علیرضا  و  داشت  حضور  ملوان انزلی  تیم  در 
بازیکن زیر۲۳سال در پست هافبک، سابقه بازی در تیم چوکای تالش 
را در کارنامه دارد.ماشین سازی، پیش از این ضمن تمدید قرارداد 
نریمان جهان،  سامان  کریمی،  بهزادی  فرید  و  زنده روح  احمدرضا 

شاهین ثاقبی و کاخابر  کاکاشویلی را به خدمت گرفته است.
 از امروز با یحیی استارت می زنیم

حمیداوی: صحبتهای یوسفی درباره حضور 
گل محمدی در پرسپولیس کذب است

مالک باشگاه شهرخودرو صحبت های پیمان یوسفی در برنامه 
اینکه  خصوص  در  حمیداوی  کرد.فرهاد  تکذیب  را  مردم  و  ورزش 
محمدی  گل  کده  اعام  مردم  و  ورزش  برنامه  در  یوسفی  پیمان 
سرمربی پرسپولیس شده است گفت: من این خبر را تکذیب می کنم، 
صحبتی که در برنامه ورزش و مردم شده صحت ندارد. من تازه همین 
را  و مردم  فیلم صحبت های مجری ورزش  و  ایران رسیدم  به  اان 
برای من ارسال کردند.وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با 
گل محمدی مذاکره ای صورت گرفته شده باشد و او بی اطاع باشد، 
گفت: من بعید می دانم چون این کار حرفه ای نیست. ضمن آنکه از 
امروزتمرینات ما آغاز خواهد شد و یحیی گل محمدی هم نفرات خود 
انتخاب کرده است.مالک باشگاه پدیده تاکید کرد: نمی  را معرفی و 
دانم این اخبار از کجا آمده، کل تیم ما بر اساس افکار گل محمدی 
برای ۲ سال بسته شده است. متاسفانه وقتی من نبودم حتی جایگزین 
گل محمدی را هم برای تیم ما انتخاب کرده اند!وی در خصوص اینکه 
۲ بازیکن جدید برای تیمش انتخاب کرده، گفت: طی روزهای آینده 

برای ۲ بازیکنی که انتخاب کردیم به جمع بندی خواهیم رسید.

لژیونر فوتبال ایران به لیگ سنگاپور رفت
قرارداد  سنگاپوری  تیم  یک  با  ایران  فوتبال  شیرازی  بازیکن 
را  پرتغال  فوتبال  لیگ  بازی در  بست.هافبک مرودشتی که سابقه 
دارد، به عضویت تیمی از لیگ سنگاپور درآمد.آرش استواری، لژیونر 
ایرانی و بازیکن سابق لوسیتانو پرتغال با قراردادی یکساله به تیم 

بوکیت تیما اف سی در لیگ سنگاپور پیوست.

آغاز دوره حرفه ای با حضور مربیان 
سرشناس فوتبال ایران

مدرس  حضور  با  امروز  صبح  فوتبال  حرفه ای  مربیگری  کاس 
اکبر  حضور  با  فوتبال  ای  حرفه  مربیگری  شد.دوره  آغاز  سنگاپوری 
میثاقیان، نادر دست نشان، علی طهماسبی زاده، نادر عربی، محمدرضا 
مهاجری، اصغر مازیار،کیومرث دهقانپور، علی دایی، محمود محمودی 
علیرضا  تقوی،  مجتبی  پورموسوی،  اکبر  سید  ویسی،  عبداه  نیا، 
منصوریان، مهدی تارتار، محمد مومنی مقدم، سید هادی طباطبایی، 
محمود فکری، داوود مهابادی، سید مجتبی حسینی، حمید مطهری، 
این  شد.مدرسی  آغاز  خطیبی  رسول  و  کمالون  فراز  محمدی،  اکبر 
دوره بر عهده وینسته سوپرا مانیوم از سنگاپور و با دستیاری محصص 

است. دوره فوق به مدت 10 روز برگزار می شود.

رضا مهاجری سرمربی نساجی مازندران شد
باشگاه نساجی مازندران در اطاعیه ای از انتخاب رضا مهاجری 
مازندران  نساجی  داد.باشگاه  خبر  خود  تیم  سرمربی  عنوان  به 
و  هواداران  عموم  اطاع  کرد:به  منتشر  زیر  شرح  به  بیانیه ای 
عاقمندان باشگاه فوتبال نساجی می رساند ، با تصمیم هییت مدیره 
نساجی  باشگاه  سرمربی  عنوان  به   ، مهاجری  محمدرضا   ، باشگاه 
در لیگ نوزدهم لیگ برتر انتخاب و انتصاب گردید.برای سرمربی 
شایسته تیم،  موفقیت و بهروزی و سربلندی باشگاه نساجی کبیر 
را آرزومندیم.شایان ذکر است نخستین جلسه تمرین روز دوشنبه 
قائمشهر  وطنی  شهید  استادیوم  در   1۹ ساعت  راس  تیرماه  سوم 
برگزار می گردد.لذا بازیکنان تیم،  روز نخست تمرین ضمن معرفی 
خود به سرمربی منتخب در محل تمرین حاضر خواهند بود.کلیه 
هواداران و عاقمندان میتوانند جهت حمایت از تیم خود در محل 
ماشین  هدایت  گذشته  فصل  مهاجری  رضا  یابند.  حضور  تمرین 

داشت. برعهده  را  تبریز  سازی 
امسال با دنیزلی موفق می شویم

زاهدی: حضور در تیم تراکتورسازی آرزوی 
هر بازیکنی است

مدافع فصل جدید تیم فوتبال تراکتور گفت:حضور در تیم بزرگ و 
پر هوادار تراکتور آرزوی هر بازیکنی است.مسیح زاهدی در حاشیه عقد 
قرارداد با این تیم، بیان کرد: پیش از این بارها از عاقه ام برای حضور در 
تراکتور حرف زده بودم و در چندین مقطع تا آستانه حضور در تراکتور 
پیش رفته بودم که این اتفاق رخ نداده بود.وی با اشاره به حضور مصطفی 
دنیزلی در رأس کادرفنی تراکتور، گفت: با حضور آقای دنیزلی، بازیکنان 
مطرح  شد.زاهدی  خواهیم  موفق  امسال  میلیونی مان  هواداران  و  خوب 
کرد: من به عنوان یکی از دفاع وسط های ایران شانس حضور در تراکتور 
را داشتم که پس از دستور مهندس زنوزی، لحظه ای درنگ نکرده و خود 
را به تبریز رساندم و اکنون برای محک زدن خودم و شروع یک چالش 
جدید آماده هستم، با تراکتور سفید امضا کردم و می خواهم امسال به 
تیم ملی برسم.وی ادامه داد: بازی کردن در کنار بازیکنان بزرگ تراکتور، 
روح و فکر بزرگ می خواهد و امروز تراکتور به عنوان پرطرفدار ترین تیم 
اینکه برای بازی کردن در  با بیان  ترک جهان شناخته می شود.زاهدی 
حضور هواداران تراکتور لحظه شماری می کنم، اظهار کرد: چندین بار در 
بازی های حساس برای حمایت از تراکتور در ورزشگاه یادگار امام )ره( 
حضور یافتم، واقعا تشویق هواداران پرشور تراکتور بی نظیر بوده که جو را 
برای رقیب سنگین می کند و البته برای بازیکن تراکتور بسیار جو مثبت 
و خوبی است.وی در رابطه با سایر مدافعان وسط تراکتور، گفت: خانزاده 
بازیکن ملی پوش بوده و سلیمی نیز فصل گذشته فیکس تراکتور بود، من 
هم در تیم قدیمی ماشین سازی فوتبال بازی کردم و آماده رقابت سالم 

با سایر بازیکنان هستم.
تمرینات سپاهان از شنبه استارت می خورد
 جدایی احتمالی نویدکیا از سپاهان

فصل  تمرینات  و  بازگشت  ایران  به  سپاهان   فوتبال  تیم  سرمربی 
سرمربی  قلعه نویی  شد.امیر  خواهد  آغاز  شنبه  امروز  از  تیم  این  جدید 
سپاهان که با استفاده از فرصت تعطیات لیگ برتر راهی اروپا شده بود، 
به ایران بازگشت تا دور جدید تمرینات طایی پوشان برای فصل جدید 
را از روز شنبه آغاز کند.به گفته رضا فتاحی سرپرست تیم سپاهان میاد 
سرلک بازیکن باتجربه این تیم پس از سال ها حضور در این تیم با به پایان 
رسیدن قراردادش از جمع شاگردان امیر قلعه نویی جدا خواهد شد و در 
این تیم حضور نخواهد داشت.همچنین قرارداد نویدکیا  فصل جدید در 
نیز به پایان رسیده است و به احتمال زیاد او نیز از تیم جدا خواهد شد.

بازیکن اسبق استقال از سرمربی جدید آبی ها 
ارکان  همه  است  امیدوار  و  دارد  قهرمانی  انتظار 
موفق  بتواند  تا  کنند  استراماچونی کمک  به  باشگاه 
معتقد  استقال  تیم  پیشکسوت  نوازی  محمد  شود. 
است استراماچونی مربی بزرگی است و تجربه حضور 
در  تواند  می  و  دارد  را  ایتالیا  بزرگ  های  تیم  در 
استقال موفق شود به شرطی که شرایط را برای او 
فراهم کنند تا با آرامش کارش را شروع کند و پیش 
فصل خوبی را برای آماده سازی تیم پشت سر بگذارد 

با آمادگی ازم وارد مسابقات شود.  و 
*در مورد حضور استراماچونی در استقال چه 

دارید؟ نظری 
- اوا که به استقالی ها تبریک می گویم چون 
مربی بزرگی است و انشاه به درد استقال بخورد و 
بتواند این تیم را به جایگاه اصلی اش برگرداند. البته 
امکاناتی که می خواهند را باید در اختیارش بگذارند 
و نفراتی که می خواهد را جذب کنند. کسانی هم که 
می آیند باید لیاقت پیراهن استقال را داشته باشند 
و جوابگوی مردم باشند. حضور استراماچونی فرصت 
قابل  نتیجه  امیدوارم  و  است  استقال  برای  خوبی 
زیر فشار دربیاید و  از  و مدیریت هم  بگیرند  قبولی 
نیت مدیران باشگاه هم فقط موفقیت استقال باشد.

و  استقال  از  را  ازم  شناخت  *استراماچونی 
فوتبال ایران ندارد. با این شرایط می تواند در استقال 

شود؟ موفق 

- بستگی به کارآیی خودش دارد. استراماچونی مربی 
بزرگ و حرفه ای است و از این اتفاقات برایش زیاد افتاده 
های  تیم  مربی  و  بوده  بزرگی  فوتبالیست  ایشان  است. 
بزرگی هم بوده از استقال و فوتبال ما هم شناخت پیدا می 
کند. همه به او کمک کنند و به تیم و استراماچونی آرامش 
بدهند تا نتیجه بگیرد. به هر حال مربی بزرگی است و این 

همه هم برایش هزینه کرده اند و می تواند نتیجه بگیرد.
*با اینکه استقال مربی گران قیمتی به خدمتی 
گرفته اما پرسپولیسی ها معترض هستند که چرا به 
آنها به موقع پول ندادند تا برانکو را حفظ کنند. در 

این رابطه چه نظری دارید؟
- آن ماجرا به ما مربوط نمی شود و نمی توانم در 
بحث پرسپولیس دخالت کنم و نظری بدهم. به هر حال 
چند سال است که همین اتفاقات می افتد و هر کسی 
دلیل  همین  به  کند  صحبت  خودش  جایگاه  در  باید 
قضیه پرسپولیس به من مربوط نمی شود. من بازیکن 
استقال بوده ام و سالیان سال برای این تیم بازی کرده 
ام و زحمت کشیده ام و اان هم پیشکسوت استقال 
هستم و در مورد پرسپولیس نمی توانم صحبت کنم. 
امیدوارم هر دو تیم قوی باشند تا فوتبال ما خوب باشد 

و تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم.
*در مورد جدایی مهدی رحمتی از استقال چه 

نظری دارید؟
استقال  در  سالیان سال  مهدی  هر حال  به   -
شود.  جدا  شد  باعث  ها  حاشیه  و  اتفاقات  و  بوده 

مهدی برای استقال زحمت کشیده و کاپیتان تیم 
بوده و برای او در تیم جدیدش آرزوی موفقیت دارم 

باشد. درخشان  همیشه  مثل  امیدوارم  و 
حسینی  حسین  شرط  که  کرده  فاش  *خطیر 
برای تمدید با استقال جدایی رحمتی بوده، در این 

رابطه چه نظری دارید؟
- بازیکن که نمی تواند برای باشگه شرط و شروط 
بازیکن  و  است  مهم  باشگاه  و  فنی  کادر  نظر  بگذارد. 
اینطوری  بگیرد چون  باشگاه تصمیم  برای  تواند  نمی 
سنگ روی سنگ بند نمی شود. در این رابطه سرمربی 
تصمیم می گیرد چون باید جوابگو باشد و حرف آخر 
را استراماچونی می زند. اینها حاشیه است که درست 

می کنند و بازیکن حق دخالت ندارد.
باشگاه  معاون  را  حواشی  می شود  گفته  *اما 

است. آورده  وجود  به  خطیر  یعنی 
- هر کسی می تواند حاشیه درست کند و خطیر 
هم جزو مدیران باشگاه است و بعید می دانم بخواهد 

حاشیه درست کند.
*خطیر اعام کرده حسین حسینی برای تمدید 
قراردادش سالی ۳ میلیارد از استقال خواسته، این 

رقم عجیب نیست؟
و  به عملکرد  است. کسی  نجومی  اان  ها  رقم   -
شایستگی بازیکن نگاه نمی کند و تنها کسی که سود 
برای خودش  می برد دال ها هستند. اان هر کسی 
بازارگرمی  متاسفانه  و  دارد  دال  و  برنامه  مدیر  یک 

کارشناسی  بدون  و  آید  به وجود می  که  هایی هست 
این رقم ها مطرح می شود. نه به آن زمان که پول نمی 
دادند و می گفتند با پیراهن استقال قرارداد بسته ای 
و نه به اان که اگر پول ندهند بازیکنان به تیم های 
دیگر می روند چون باشگاهها اان پول دارند و مشکل 
مالی ندارند. امیدوارم استقال پول داشته باشد و بدهد 

تا آخر فصل کار به شکایت و دادگاه نکشد.
*چه فصلی را برای استقال متصور هستید؟

یک  چون  است  سخت  ایتالیایی  مربی  کار   -
سری از بازیکنان جدا شده اند و یک سری حاشیه ها 
هم بود که جمع و جور شده است. به هر حال فصل 
سختی برای استراماچونی است اما فکر می کنم اگر 
نتیجه  توانند  می  باشند،  داشته  خوبی  فصل  پیش 
بگیرند چون مربی جدید آمده و بازیکنان هم انگیزه 
باایی دارند و می توانند موفق شوند و اگر غیر از این 

باشد به مشکل می خورند.
*از استراماچونی در این فصل انتظار قهرمانی دارید؟

محبوب  تیم  دارند  دوست  همه  حال  هر  به   -
شان قهرمان شود اما چیزی که هست استراماچونی 
انتظار  باید  ولی  است  سخت  کارش  و  آمده  تازه 
استراماچونی مربی  باشیم چون هم  قهرمانی داشته 
و  است  بزرگی  تیم  استقال  هم  و  است  بزرگی 
تماشاچی همیشه از تیم برد می خواهد و این اتفاق 
می تواند بیفتد چون استقال تیم بزرگی است و با 

دارد. را  قهرمانی  پتانسیل  هواداران  این 

شوک تیم امید به فوتسال ایران
زنگ خطری که شنیده نشد

تیم فوتسال زیر ۲0 سال ایران در شرایطی مقابل ژاپن شکست 
خورد و از صعود به فینال مسابقات قهرمانی آسیا بازماند که نتایج 
ضعیف در بازی های تدارکاتی نوید این روزها را می داد.دومین دوره 
مسابقات فوتسال زیر ۲0 سال آسیا به میزبانی تبریز در ایران در 
جریان است. روز گذشته تیم فوتسال زیر ۲0 سال ایران در دیدار 
نیمه نهایی برابر ژاپن با نتیجه سنگین ۸ بر ۴ شکست خورد تا از 
رسیدن به فینال بازماند. این باخت در حالی رقم خورد که ایران در 

دوره اول به عنوان قهرمانی رسیده بود.
زنگ خطری که شنیده نشد

۹ اردیبهشت ماه بود که در گزارشی نسبت به ضعف های فنی 
دوستانه  بازی های  نتایج  داد.  هشدار  ایران  امید  تیم  مشکات  و 
ایران در چند ماه گذشته خود گویای مشکاتی بود که ملی پوشان 
کشورمان با آن دست به گریبان بودند اما نه کمیته فوتسال و نه 
اعضای کمیته فنی اقدام مؤثری برای این مشکات انجام ندادند و 

اگر هم تصمیمی گرفته شد، کار از کار گذشته بود.
باخت به روسیه و واکنش عجیب پرهیزکار

شاگردان حمید شاندیزی فروردین ماه در دو دیدار دوستانه 
یک  و  باخت  یک  دیدارها  این  نتیجه  که  رفتند  روسیه  مصاف  به 
در  فوتسال  کمیته  رئیس  پرهیزکار  داود  بود.  ایران  برای  تساوی 
واکنش به نتیجه ضعیف ایران مقابل روسیه به خبرنگار مهر گفته 
بود: »نمی خواهم توجیه کنم ولی ما قرار است در بازی های آسیایی 
حاضر شویم و تیم های آسیایی هم در سطح روسیه نیستند.« حاا 
با باخت ایران به ژاپن پرهیزکار می تواند توضیح بدهد که آیا ژاپن 

در سطح روسیه هست یا خیر!
با ژاپن مساوی کردیم؛ به اندونزی باختیم

تیم ایران که خود را برای حضور در بازی های آسیایی آماده 
می کرد، در یک تورنمنت چهار جانبه در چین تایپه با حضور این 
کشور، ژاپن و اندونزی شرکت کرد. دیداری که می توانست محک 
خوبی برای ارزیابی فنی تیم کشورمان باشد چرا که تیم های حاضر 
این  در  ایران  اما  تعجب  کمال  در  بودند.  آسیایی  همگی  آن  در 
تورنمنت هم نتایج قابل بحثی گرفت که کمیته فوتسال به سادگی 
از کنار آن گذشت. ایران چین تایپه را پرگل شکست داد، با ژاپن به 
سختی تساوی کرد و برابر اندونزی با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

از انصراف صانعی تا دخالت در کار حیدریان
در  دوره  اولین  برای  ایران  سال  زیر ۲0  فوتسال  تیم  هدایت 
دستان علی صانعی بود. صانعی بعد از بازگشت از مسابقات المپیک 
تیم  در  کار  عطای  انتقادات،  فشار  خاطر  به  آرژانتین  در  جوانان 
زیر ۲0 سال را به لقایش بخشید و کمیته فوتسال برای بازگشت 
وی اقدام مؤثری نکرد. گزینه بعدی مدیران وقت کمیته فوتسال و 
کمیته فنی، محمدرضا حیدریان بود. حیدریان حتی کارش را در 
این تیم آغاز کرد و بازیکنان مدنظر را زیر نظر گرفت اما به دلیل 
دخالت های مدیران وقت، محترمانه از تیم زیر ۲0 سال کنار کشید.

انتخاب شاندیزی و عدم تعامل با کادر فنی تیم ملی
هرچه  آمادگی  برای  سال  زیر ۲0  فوتسال  تیم  که  شرایطی  در 
کمیته  اجماع  بشناسد،  زودتر  را  خود  سرمربی  داشت  نیاز  بیشتر 
فوتسال بعد از انصراف صانعی و حیدریان روی حمید شاندیزی بود. 
این مربی سابقه کار با صانعی را داشت اما نتوانست راه او را ادامه بدهد. 
این  بازماند که  به فینال آسیا  از رسیدن  با شاندیزی  ایران در حالی 
مسابقات به میزبانی کشورمان برگزار می شد و این شانس را داشتیم 
آسیا  فوتسال  در  را  جایگاهمان  متوالی،  قهرمانی  دومین  تکرار  با  تا 
مستحکم تر کنیم. در این میان گفته می شود عدم تعامل شاندیزی با 
کادر فنی تیم ملی فوتسال بزرگساان باعث دلخوری هایی شده بود 

و بدون شک این مسئله در عملکرد تیم امید تاثیرگذار بوده است.
اضافه شدن هاشم زاده؛ تحمیلی یا اختیاری؟

تایپه،  تورنمنت چین  از  زیر ۲0 سال  فوتسال  تیم  بازگشت  از  بعد 
کمیته فوتسال محمد هاشم زاده مربی تیم ملی بزرگساان را به عنوان 
مدیر فنی به کادر زیر ۲0 ساله ها اضافه کرد تا ضعف های فنی موجود در 
تیم پوشش پیدا کند. هرچند شاندیزی در مصاحبه هایش اعام کرد هاشم 
زاده با نظر او به تیمش اضافه شده، اما پیگیری های خبرنگار مهر نشان 

می دهد حضور مربی تیم ملی چندان هم با میل شاندیزی نبوده است.
افغانستان پدیده شد؛ یک زنگ خطر دیگر برای فوتسال

تیم فوتسال زیر ۲0 سال افغانستان پدیده این دوره از مسابقات 
قهرمانی آسیا بوده است. این تیم در تمام مسابقاتش به شایستگی پا 
به میدان گذاشت و توانست با حذف تیمی مدعی از جمله تایلند پا 
به فینال بگذارد. صرفنظر از قهرمانی یا نایب قهرمانی افغانستان در 
فوتسال آسیا، حضور این تیم به همراه ژاپن زنگ خطر دیگری است 
برای فوتسال کشورمان. افغانستان نماد تیم هایی است که پیشرفتش 
را در فوتسال استارت زده و باتوجه به حضور اکثر بازیکنان این تیم 
در ایران، پله های ترقی را با سرعت بیشتری طی می کند. از سوی 
دیگر ژاپنی ها که در چند دوره گذشته جام ملت های آسیا با قهرمانی 
های ایران حرفی برای گفتن نداشتند، دوباره سرمایه گذاری و برنامه 
ریزی را برای گرفتن جام های آسیا آغاز کرده اند. در این شرایط می 
طلبد کمیته فوتسال در برنامه ها و انتخاب هایش بازنگری های ازم 

را داشته باشد؛ قبل از آنکه فرصت های بیشتری از دست برود.

پیشنهاد میلیاردی سایپا مانع استقالی 
شدن رضاوند می شود؟

میلیاردی  پیشنهادی  ارائه  با  سایپا  فوتبال  باشگاه  مسئوان 
آرش  هستند.قرارداد  او  قرارداد  تمدید  صدد  در  رضاوند  آرش  به 
رضاوند، هافبک خاق و بازیساز تیم فوتبال سایپا تهران در پایان 
لیگ هجدهم با این تیم به اتمام رسید و اکنون او از برخی باشگاه 
کرده  دریافت  جدی  پیشنهاد  آینده  فصل  برای  برتری  لیگ  های 
که  هستند  باشگاهی   ۲ اصفهان،  سپاهان  و  تهران  است.استقال 
به صورت جدی با رضاوند وارد مذاکره شده اند و پیشنهادات خود 
را برای جذب او ارائه کرده اند. در این میان با توجه به اینکه این 
هافبک ۲5 ساله سابقه عضویت در تیم های پایه استقال را داشته، 
شانس آبی پوشان پایتخت برای جذب او بیشتر به نظر می رسد.البته 
باشگاه سایپا در روز های اخیر با ارائه پیشنهادی میلیاردی خواستار 
تمدید قرارداد این بازیکن شده است تا او برای سومین فصل متوالی 
در جمع نارنجی پوشان پایتخت به میدان برود. حفظ رضاوند، یکی 
از اهداف نقل و انتقاتی ابراهیم صادقی، سرمربی جوان سایپا است 
و او به مدیران باشگاه اعام کرده به همین راحتی اجازه ندهند یکی 
می رسد  نظر  تیم جدا شود.به  این  از  بازیکنانش  تاثیرگذارترین  از 
رضاوند با پذیرفتن پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه سایپا، به 

گران ترین بازیکن فصل آتی این تیم تبدیل خواهد شد.

دو بازیکن ایرانجوان بوشهر در پارس جنوبی جم
پارس جنوبی جم  به  بوشهر  ایرانجوان  بازیکن فصل گذشته  دو 
پیوستند.حسن حاجب مدافع راست و علی مایی دروازه بان ایرانجوان 
خواهند  توپ  جم  جنوبی  پارس  برای  نوزدهم  برتر  لیگ  در  بوشهر 
زد.حاجب مدافع راست ۲۳ ساله ایرانجوان بوشهر بود که فوتبالش را 
از رده های پایه این تیم آغاز کرده و ۴ سال در تیم بزرگساان این 
باشگاه حضور داشته است. او حاا با پارس جنوبی قراردادی ۳ ساله 
که  جنوبی  پارس  بان  دروازه  مایی  علی  است.همچنین  کرده  امضا 
فصل گذشته به صورت قرضی به ایرانجوان بوشهر رفته بود، با پایان 

قراردادش به جمع شاگردان فراز کمالوند ملحق شد.

 از قلعه نویی، نکونام و خطیبی تشکر می کنم

دنیزلی: برای قهرمانی نیاز به بازیکن باکیفیت داریم

رقم ها نجومی شده است

نوازی: باید از استراماچونی انتظار قهرمانی داشته باشیم چون مربی بزرگی است

 نمی توانیم خواسته بازیکنان فصل قبل را برآورده کنیم
کمالوند:بازی در شهری به جز »جم« امکان پذیر نیست

تیم  سرمربی  کمالوند،  فراز 
با  گفت:  جنوبی  پارس  فوتبال 
بازیکنان فصل قبل مذاکره کردیم، 
آنها  خواسته های  نمی توانیم  ولی 
در  کمالوند   فراز  کنیم.  برآورده  را 
برای  جدید  بازیکنان  جذب  مورد 
جم،  جنوبی  پارس  فوتبال  تیم 
اظهار داشت: ما نمی توانیم بازیکنان 
جذب  برتری  لیگ  یا  اسم ورسم دار 
کنیم چرا که بودجه باشگاه محدود 
کردیم  سعی  رو  این  از  و  است 
با  و  جوان  که  بگیریم  بازیکنانی 
تاش  داد:  ادامه  باشند.وی  انگیزه 
خواهد  تیم  بضاعت  اساس  بر  ما 

بازیکنان توقع قهرمانی نمی رود و برای  این  از  بود. قطعا 
ماندن در لیگ برتر تاش می کنیم و از ما بیش از این هم 
توقع ندارند.سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی با اشاره به 
بازیکنان فصل قبل این تیم و ماندن یا رفتن آنها، گفت: 
مبالغ  ولی  کردیم،  صحبت  قبل  فصل  بازیکنان  اغلب  با 
درخواستی آنها به بودجه این فصل ما نمی خورد. قطعا آنها 
توقع دارند قراردادی بهتر از فصل قبل ببندند در حالی که 
نمی توانیم  نتیجه  در  است.  کرده  پیدا  کاهش  ما  بودجه 

هنوز  دلیل  همین  به  کنیم.  برآورده  را  آنها  خواسته 
نتوانسته ایم با بازیکنان فصل قبل به نتیجه برسیم و طبق 
برنامه خودمان یارگیری می کنیم.کمالوند در پایان با اشاره 
در خصوص  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  تهدید  به 
شرایط میزبانی خاطرنشان کرد: بدون شک شرایط برای 
ما حساس است، اما فکر نمی کنم حل شدنی نباشد. ضمن 
اینکه نمی شود در جم میزبانی نکنیم و در شهر دیگری 
و  است  مدیریتی  موضوعی  این  حال  این  با  کنیم.  بازی 

باشند. پاسخگو  باید  جنوبی  پارس  باشگاه  مدیران 

تمامی  از  او  گفت:  اسدی  رضا  مدیربرنامه های 
هیچ  با  اما  دارد  پیشنهاد  ایران  مطرح  های  تیم 
باشگاه حتی نشست هم نداشته ایم.رضا اسدی یکی 
انتقاات که اسمش در  از بازیکنان مطرح در نقل و 
شدن  لینک  علی رغم  او  است.  مطرح  ها  تیم  اکثر 
بی سر و صدا  لیگ،  تیم های مطرح  اکثر  به  نامش 
انتقاات است که اکنون صحبت  ترین ستاره نقل و 
قرارداد  امضای  و  استقال  به  پیشنهادی وی  رقم  از 
ساله  هافبک ۲۲  واقع  در  اما  می شود  پرسپولیس  با 
ندارد. بعدی  تیم  برای  تصمیمی  هیچ  فعا  سایپا 

مدیربرنامه های رضا اسدی درباره وضعیت آینده این 
بازیکن گفت: رضا اسدی  هنوز هیچ تصمیمی برای 
است.  استراحت  حال  در  و  نگرفته  خود  بعدی  تیم 
عجله ای برای انتخاب تیم بعدی وجودندارد و با صبر 
است  بزرگی  بازیکن  او  کند.  اعام می  را  آینده  تیم 
است.  ایران  فوتبال  استعدادهای  بهترین  از  یکی  و 
با وی در حال همکاری هستم،  بازیکنی که  بهترین 
بی تردید رضا اسدی است. او آینده فوتبال ایران است 
بیشتری  تامل  با  باید  او  بعدی  تیم  برای  تصمیم  و 

صورت بگیرد. وی در مورد پیشنهادات اسدی گفت: 
اما  ایران پیشنهاد دارد  از تمامی تیم های مطرح  او 
با هیچ باشگاه حتی نشست هم نداشته ایم. فقط به 
و جلسه  کرده ام  باشگاه صحبت  مدیر  با  تلفنی  طور 
برنامه های  ایم.مدیر  نداشته  باشگاهی  با  تاکنون  ای 
اسدی مورد پیشنهادی که به پرسپولیس و استقال 
و پرسپولیس داده است افزود: هیچ پیشنهادی تا این 
لحظه به هیچ باشگاه ایرانی داده نشده است و ما فقط 
شنونده پیشنهادات بوده ایم. یک باشگاه در ایران به 
او هیچ  اما  ارائه کرد  وی پیشنهاد ۳00 هزار داری 
جوابی به این پیشنهاد نداد. حتی در خواست جلسه 
هم نداد. نگاه اوبه بازی در خارج از ایران است و در 
های  آدم  متاسفانه  اما  هستیم  امر  این  برای  تاش 
آن ها  پیشنهاد  که  می گیرند  تماس  روز  در  بسیاری 
واقعی نیست یا به درد رضا نمی خورند. ما می خواهیم 
اگر او به خارج از ایران می رود به لیگ و تیمی برود 
که در شان او باشد و آینده اش را تضمین کند. او به 
هیچ وجه عاقه ای به شلوغ کاری ندارد و ما هم بی 

سر و صدا در حال بررسی پیشنهادات هستیم.

 هیچ پیشنهادی به سرخابی ها نداده ایم
مدیربرنامه اسدی: او به پیشنهاد ٣٠٠هزار داری جوابی نداد

 اوساگوآنا ۴۵٠ هزار دار می خواهد
محمدباقر صادقی دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن برای تمدید قرارداد، با مسئوان این باشگاه اختاف 
مالی دارد.مسئوان باشگاه ذوب آهن بعد از جدایی رشید مظاهری، درصدد حفظ محمدباقر صادقی هستند 
و حتی گفته می شود که شاید یک دروازه بان جدید همه به جمع ذوبی ها اضافه شود. حفظ صادقی یکی از 
برنامه های ذوب آهن در فصل نقل و انتقاات است ولی طرفین برای تمدید قرارداد با یکدیگر از لحاظ مالی 
اختاف دارند. مذاکرات ذوب آهن با صادقی همچنان ادامه دارد و این باشگاه امیدوار است که در نهایت با 
صادقی به توافق برسد.خبر دیگر اینکه کریستین اوساگوآنا مهاجم ذوب آهن هم به احتمال فراوان از ذوب آهن 
جدا خواهد شد. این بازیکن برای ماندن در تیم اصفهانی ۴50 هزار دار می خواهد که ذوبی ها نمی توانند 

چنین مبلغی را تامین کنند. اوساگوآنا با چند تیم از کشور قطر، عربستان و امارات در حال مذاکره است.

میرزاپور رفت، غبیشاوی مربی فواد شد
مربی دروازه بان های تیم فواد رسما تغییر کرد.ابراهیم میرزاپور، مربی دروازه بان های فصل گذشته تیم 
فواد سرانجام با مسئوان این باشگاه برای ادامه همکاری به توافق نرسید و کار او با سرخپوشان اهوازی خاتمه 
یافت.پس از جدایی میرزاپور، نادر غبیشاوی با درخواست جواد نکونام به عنوان مربی دروازه بان های فواد 

انتخاب شد. غبیشاوی خیلی زود با حضور در اردوی شهرکرد فوادی ها، کار خود را با این تیم استارت زد. 

یزدی دوباره مدیرعامل نفت مسجدسلیمان می شود
مدیرعامل پیشین باشگاه نفت مسجدسلیمان دوباره به مسند مدیریت این باشگاه خواهد نشست.هدایت 
یزدی مدیرعامل پیشین نفت مسجدسلیمان به زودی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه نفت مسجدسلیمان 
معرفی خواهد شد. یزدی پیش از این مدیرعامل این باشگاه بود و در زمان او نفتی ها به لیگ برتر صعود کردند.

پیش از این مهران نصیریان دوست مدیرعاملی نفت مسجدسلیمان را برعهده داشت. اما حاا قرار است یزدی 
یکبار دیگر به عنوان مدیرعامل در این باشگاه مشغول به کار شود.
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که  کسی  گفت:  استقال  تیم  مربی 
سرمربی اینترمیان بوده قطعاً شرایط فنی 
باایی دارد. باید فرصت را صرف یادگیری 
از او کنیم.پیروز قربانی در خصوص حضور 
گفت:  استقال  فوتبال  تیم  فنی  کادر  در 
اما  نداشتم  شدن  دستیار  برای  برنامه ای 
شد  داده  قرار  اختیارم  در  خوبی  موقعیت 
از دانش سرمربی جدید  بتوانم  امیدوارم  و 
به  از 10 سال  بعد  استقال استفاده کنم، 
این  از  بتوانم  امیدوارم  و  برگشتم  استقال 
موقعیت به خوبی استفاده کنم. قربانی در 
ادامه افزود: مشکلی که در کشور ما وجود 
دارد این است که در مقابل یادگیری موضع 
داریم و فکر می کنیم همه چیز را می دانیم 
در  باید  نیست،  طور  این  که  صورتی  در 
درجه اول بتوانیم یاد بگیریم. استراماچونی 
صاحب  فوتبال  در  که  می آید  کشوری  از 
این  که  می کنم  شکر  را  خدا  است.  سبک 

شد.  من  نصیب  موقعیت 
انتظار داشتم سؤاات سطح بااتری از 

استراماچونی پرسیده شود 
اینکه  مورد  در  استقال  تیم  مربی 
می بیند،  را چطور  استراماچونی  کار  سطح 
تا  نشده  برگزار  خاصی  جلسه  هنوز  گفت: 
اما او دیروز در کنفرانس  ما صحبت کنیم 
با  داد  پاسخ  سؤاات  به  خوبی  به  خبری 
بود  پایین  سؤاات  سطح  متأسفانه  اینکه 
نشان  سؤاات  به  او  دادن  پاسخ  نحوه  اما 
داد که مربی خوبی است، من انتظار داشتم 
در کنفرانس خبری سؤاات سطح بااتری 
استراماچونی  به هر حال  اما  پرسیده شود 
یک  که  داد  نشان  خودش  پاسخ های  با 
به  ایده  و  فکر  با  که  است  حرفه ای  مربی 
شناخت  مورد  در  است.وی  آمده  ایران 
باید  گفت:  ایران،  فوتبال  از  استراماچونی 
قبول کنیم که او شناختی نسبی از فوتبال 
ایران دارد. باید به او زمان بیشتری بدهیم، 

هواداران آستانه تحملشان را باا ببرند و به 
سبک  یک  بدهند.  فرصت  جدید  سرمربی 
زمان  به  نیاز  و  شده  استقال  وارد  جدید 
با حضور  تیم  آینده  که  معتقدم  من  دارد. 

بود. خواهد  روشن  جدید  سرمربی 
نباید بگذاریم مشکات مالی منجر به 

بی نظمی شوند
جدید  سرمربی  وظیفه  مورد  در  قربانی 
باید  او  که  کاری  مهمترین   : گفت  استقال 
انجام بدهد این است که حس خودباوری را 
سالی  چند  استقال  برگرداند.  استقال  به 
است که جام نیاورده و او باید روح قهرمانی 
برای  بازیکنان  تا  کند  بیدار  استقال  در  را 
قهرمانی بجنگند. در سال های اخیر مشکات 
زیادی استقال را اذیت کرد که در رأس آنها 
مشکات مالی است، کاری که مدیریت و ما 
باید انجام بدهیم این است که اجازه ندهیم 
اذیت  را  استقال  مشکات  این  هم  امسال 
کند، نباید بگذاریم که مشکات مالی منجر 

به بی نظمی و تأثیر منفی روی تیم بشود. 
همه ما باید در یک راستا حرکت کنیم

میهمان  که  استقال  فوتبال  تیم  مربی 
برنامه ورزش و مردم بود، در مورد اینکه ارتباط 
دارد،  استقال  هواداران  و  سکوها  با  خوبی 
گفت: هواداران همیشه به من لطف داشتند، 
هواداران  با  چه  کردم  سعی  همیشه  من 
استقال و چه با هواداران پرسپولیس رابطه ای 
توأم با احترام داشته باشم، برای قهرمانی فقط 
از استراماچونی نمی توانیم توقع داشته باشیم. 
قرار  اختیارش  در  مجموعه  کل  امیدوارم 
باید  تماشاگران  و  بگیرد. مدیریت، کادر فنی 
در یک راستا حرکت کنیم تا آن اتفاق خوب 

بیفتد.  استقال  برای 
حرکات غامپور مختص علی دایی بود!

در  غامپور  حضور  خصوص  در  وی 
بهترین  از  یکی  غامپور  گفت:  استقال 
دروازه بانان فوتبال ایران بوده و ضمن اینکه 

تجربیات  و  کرده  کار  هم  زیادی  جاهای  در 
مورد  در  قربانی  دارد.  زمینه  این  در  خوبی 
شادی های پس از گل غامپور با علی دایی و 
اینکه ممکن است این شادی ها برای سرمربی 
عنوان  نباشد  خوبی  اتفاق  استقال  جدید 
کرد: آن حرکات مختص علی دایی بود و من 

بگیرم!  را  او  جلوی  اینجا  می کنم  سعی 
سال سختی برای استقال است

مربی جدید استقال در خصوص رقبای 
این فصل آبی ها گفت: امسال لیگ فشرده ای 
را داریم، سال گذشته هم همین بود و تا هفته 
استقال  نبود،  مشخص  لیگ  قهرمان  آخر 
دارد،  جدی  و  اصلی  رقیب   6  ،5 امسال 
شرایطش با بقیه تیم ها فرق می کند، مشکات 
مالی روی این تیم خیلی تأثیر گذاشته است 
و البته این مشکات از جانب مدیریت نیست 
حاکم  ما  جامعه  بر  که  است  شرایطی  بلکه 
است. تیم های دیگر شرایط مالی خوبی دارند 
و از این شرایط خوبشان استفاده کردند، سال 
استراماچونی  است.  استقال  برای  سختی 
تیم سازی  پروسه  بسازد،  تیم جدید  باید یک 

زمان بر است با این حال او یک مربی باتجربه 
و جوان است که انگیزه دارد و باید زمان را در 

بدهیم.  قرار  اختیارش 
باید گلر یک و دو مشخص شود تا 

سطح توقع باا نرود
مهدی  جدایی  خصوص  در  قربانی 
رحمتی از استقال گفت: من هم از طریق 
نظر  به  موضوع شدم،  این  متوجه  رسانه ها 
من باید در تیم مشخص شود که گلر یک 
چه کسی است و گلر دوم چه کسی است 
تا سطح توقع باا نرود. در اروپا هم همین 
روال وجود دارد. در استقال طوری برخورد 
را  خودشان  تیم  دروازه بان  دو  هر  که  شد 
گلر یک می دانستند که همین مسأله باعث 

شد که حاشیه هایی درست شود.
 استقال به بازیکن تاپ نیاز دارد

استقال  مشکات  خصوص  در  وی 
از  استقال  کرد:  تصریح  گذشته  فصل  در 
استفاده  خوبی  به  گذشته  سال  پیش فصل 
با  تیم  این  که  خوبی  سال  از  بعد  نکرد، 
بازیکنانی مثل امید ابراهیمی و تیام و مجید 

از  افتاد. تعدادی  اتفاق  این  حسینی داشت 
و  شدند  جدا  جهانی  جام  از  بعد  بازیکنان 
به همین خاطر نیاز بود که یک تیم جدید 
با  را  خودش  پیش فصل  شفر  شود.  ساخته 
و  خورد  مشکل  به  او  کرد،  آغاز  هفته   4
نحوه یارگیری سال گذشته هم مشکل ساز 
شد.قربانی اضافه کرد: استقال از نظر وجود 
تاپ  بازیکن  داشت،  مشکل  تاپ  بازیکنان 
بازیکنی است که تیم را رو به جلو ببرد و 
ابراهیمی  امید  باشد.  داشته  قهرمانی  روح 
یک بازیکن تاپ بود شما وقتی یک بازیکن 
تاپ را از دست می دهید موظف هستید یک 
بازیکن تاپ را به تیم اضافه کنید. استقال 
برای  که  کرد  جذب  را  مستعدی  بازیکنان 
بود  خواهند  خوبی  سرمایه های  تیم  آینده 
قهرمانی  کورس  در  اینکه  برای  همیشه  ام 

باشید. داشته  تاپ  بازیکن  باید  باشید 
استراماچونی از یک فوتبال صاحب 

سبک می آید
در خصوص  استقال  تیم  جدید  مربی 
باید  ابتدا  ما  گفت:  استراماچونی  رزومه 
علی رغم  او  چیست،  مقایسه  ماک  ببینیم 
تیم های  در  و  است  باتجربه  خیلی  جوانی 
فوتبال  یک  از  او  است.  کرده  کار  زیادی 
سرمربی  که  کسی  می آید  سبک  صاحب 
باایی  فنی  شرایط  قطعاً  بوده  اینترمیان 
از  یادگیری  صرف  را  فرصت  باید  دارد. 
فوتبال  به  زیادی  بزرگ  مربیان  کنیم.  او 
به  آنها  دانش  از  نتوانستیم  و  آمدند  ایران 
ورزش  یک  فوتبال  کنیم.  استفاده  خوبی 
وارداتی است اان بهترین زمان است که از 
استراماچونی یاد بگیریم و در سال های آینده 
برای فوتبال مان استفاده کنیم به جای اینکه 
به حاشیه ها بپردازیم. حتی من فکر می کنم 
بگوید  جوان  مربیان  به  می تواند  فدراسیون 
تمرینات  بیایند،  استقال  تمرین  به سر  که 

کنند. نوت برداری  و  ببینند  را 

نظر نهایی را غامپور می دهد
دروازه بان  یک  حضور  مورد  در  وی 
باشگاه  گزینه های  تیم گفت:  این  دیگر در 
این خصوص  دارد که در  را مدنظر  زیادی 
نظر نهایی را بهزاد غامپور می دهد و طی 
روزهای آینده مشخص خواهد شد که این 

است. کسی  چه  گزینه 
هدف اولم یادگیری است

مورد  در  تهران  آبی های  اسبق  مدافع 
بازگشت به این تیم گفت: باعث افتخار من 
خودم  خانه  به  سال   10 از  بعد  که  است 
و  بود  گرفتن  یاد  من  اول  هدف  برگشتم 
استقال  مجموعه  به  کمک  دوم  م  هدف 
تماشاگران  که  می کنم  تأکید  هم  باز  بود. 
آستانه صبرشان را باا ببرند و به کادر فنی 
اجازه بدهند کار خودش را به خوبی پیش 
ببرد. امیدوارم امسال بتوانیم اجازه ندهیم 
که بی نظمی برای تیم مشکل ساز شود که 
برای موفقیت خیلی مهم است.  این عامل 
انتظارات از استقال همیشه باا بوده است 
را  فوتبالی خودمان  باید سواد  این حال  با 
باا ببریم و بدانیم که پروسه تیم سازی یک 

است.  زمان بر  پروسه 
همه باشگاه ها به فرهاد کمک کنند

قربانی در مورد حضور فرهاد مجیدی 
مجیدی  فرهاد  گفت:  امید  ملی  تیم  در 
اختاف  حال  هر  به  است،  من  بزرگتر 
سلیقه وجود دارد اما من موظف به احترام 
بسیار  کار  او  هستم  بزرگتر  به  گذاشتن 
سختی را بر عهده گرفته، من امیدوارم که 
همه باشگاه ها به او کمک کنند تا تیم امید 
مربی  کند.  پیدا  راه  المپیک  به  بااخره  ما 
و در خصوص مسابقات  پایان  در  استقال 
امسال  انشاءاه  برتر گفت:  این فصل لیگ 
لیگی داشته باشیم که به دنبال لذت بردن 
سال  که  را  اتفاقاتی  و  باشیم  فوتبال  از 

ببینیم. کمتر  را  افتاد  گذشته 

رحمان رضایی در کادرم نیست، از شفر مشورت نگرفتم

استراماچونی:قول بهتر شدن را می دهم نه قهرمانی
خلیل زاده:  کمیته فنی اعتقاد 

داشت استراماچونی بعد از ۶ سال 
استقال را قهرمان می کند

گفت:  استقال  باشگاه  مدیره  هیأت  عضو 
سرمربی جدید  بودند  معتقد  فنی  کمیته  اعضای 
کند. قهرمان  را  تیم  سال   6 از  بعد  می تواند 

آندره  معارفه  مراسم  از  بعد  خلیل زاده  اسماعیل 
در  استقال  تیم  جدید  سرمربی  استراماچونی  آ 
جمع خبرنگاران گفت:  متأسفانه همین امروز در 
حالیکه به نشست خبری می آمدم یک خبر جعلی 
اقتصادی  و  فرهنگی  کار  چون  ولی  شد  پخش 
مختلف  سؤاات  به  مجبوریم  می دهیم  انجام 
آیا سرمربی  اینکه  بدهیم. وی در خصوص  پاسخ 
آبی پوشان می تواند این تیم را موفق کند یا خیر، 
گفت: فکر می کنم او می تواند. من نظر فنی ندارم 
ولی در جلسات هیأت مدیره چیزی که دوستان 
فنی به من می گفتند روی این مربی نظر مثبتی 
داشتند. آنها اعتقاد داشتند استقال بعد از شش 
ما  دوستان  نظر  این  شود  قهرمان  می تواند  سال 
اینکه  بود. خلیل زاده در خصوص  در کمیته فنی 
حسینی مدعی شده ۲.5میلیارد تومان به استقال 
آقای  کار  این  مسئول  گفت:  است،   داده  تخفیف 
آنها  تا جایی که من خبر داشتم  و  منزوی است 
تا دیروز مذاکره کردند ولی در مورد امروز خبری 
یا  غفوری  یعنی  بزرگوار  دو  این  اینکه  ندارم. 
حسینی در استقال می مانند یا خیر را باید بگویم 
که حتماً در این باشگاه می مانند.وی در پایان در 
صفحات  در  وی  مورد  در  که  مطالبی  خصوص 
مجازی منتشر شده که شخصی از او شکایت کرده 
منتشر  که  مطالبی  و  اتهامات  بابت  گفت:  است، 

می کنم. شکایت  دادسرا  به  شده 
زودتر می آمدم نمی گذاشتم رحمتی برود
غامپور: استقال یک گلر دیگر 

مثل حسینی می خواهد
مربی گلرهای تیم فوتبال استقال گفت: برای 
سیدحسین  کیفیت  در  گلر  یک  دوم  دروازه بان 
از  بعد  غامپور  می کنیم.بهزاد  جذب  حسینی 
مراسم معارفه آندره آ استراماچونی سرمربی جدید 
شرایط  که  سؤال  این  به  درپاسخ  استقال  تیم 
این  چرا  و  می  کند  ارزیابی  چطور  را  آبی پوشان 
تیم طی سال های اخیر قهرمان نشده است، گفت: 
این مسائل در حیطه باشگاه است و من نمی توانم 
درباره آن صحبت کنم.وی در خصوص دروازه بانان 
استقال گفت: حسین حسینی فعاً  هست تا یک 
دروازه بان در سطح او جذب کنیم. وی در پاسخ به 
در حد حسینی  گلری  استقال  آیا  که  این سؤال 
به عنوان دروازه بان دوم جذب می کند، گفت: بله، 
همینطور است باید حتماً  در حد او بگیریم به هر 
اخطاره   سه  یا  شود  مصدوم  او  است  ممکن  حال 
شود ما در سه ام شرکت می کنیم و حتماً گلری در 
در  استقال  گلرهای  بگیریم.مربی  حسینی  سطح 
پاسخ به این سؤال که آیا منادی دروازه بان سایپا به 
آبی پوشان اضافه می شود یا خیر، گفت: این موضوع 
شایعه است و تصمیمی در این مورد گرفته نشده 
اطاعی  سایپا  از  منادی  خداحافظی  از  من  است. 
ندارم  ولی اگر شما اطاعاتی دارید به من بگویید.

مدعی  وی  ظاهراً  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
جذب  او  نظر  با  باید  استقال  گلرهای  بود  شده 
شوند، گفت: شما به غیر از این شک دارید؟ آقای 
استراماچونی از وضعیت گلری که ما می خواهیم یا 
خیر می شوند و نظر نهایی را می دهند اما من در 
مورد گلرها تصمیم گیری خواهم کرد.وی در پاسخ 
به این سؤال که آیا از جدایی رحمتی اطاع داشت 
یا خیر، گفت: اگر زودتر به استقال می آمدم اجازه 

به وی نمی دادم. جدایی 

سرمربی تیم فوتبال استقال گفت: می دانید 
که استقال امسال سوم شد و باید بهتر کار کرد که 
امضای  از  بعد  استراماچونی  آ  آندره  قهرمان شویم. 
این  به  پاسخ  در  خود  خبری  نشست  در  و  قرارداد 
سوال که آیا می داند استقال تیمی است که سالها 
از وی می خواهند  هواداران  و  نشده  قهرمان  است 
این تیم را قهرمان کند و آیا وی قول قهرمانی می 
دهد یا خیر گفت:می دانم که استقال 6 سال است 
که قهرمان نشده و قطعا کار سخت خواهد بود. می 
دانید که استقال امسال سوم شد و باید بهتر کار 
کرد که قهرمان شویم. یکسری از خارجی ها رفته 
کار  قطعا  و  شدند  جدا  هم  بازیکن  یکسری  و  اند 

است. سخت 
قول بهتر شدن را می دهم نه قهرمانی

وی تاکید کرد: من همیشه رابطه مستقیمی با 
باشگاه و طرفداران داشته ام ولی نمی خواهم قولی 
بدهم. من تاشم این است که سطح کیفی را ارتقا 
را می  بهتر شدن و تاش مضاعف  بدهم. من قول 
دهم نه قهرمانی.مطمئنا بدون بازیکنان نمی شود به 

موفقیت و قهرمانی رسید.
رحمان رضایی در کادر من نیست

شایعه  خصوص  در  استقال  تیم  سرمربی 
استقال  فنی  کادر  در  رضایی  رحمان  حضور 
تیم  این  در  خود  همکاران  حضور  همچنین  و 

تماس  من  با  خطیر  وقتی  بگویم  گفت:صادقانه 
گرفت هیچ اطاعاتی از فوتبال ایران نداشتم ولی 
سعی کردم اطاعاتم را جمع کنم.امیدوارم با کمک 
همراه  برسم.من  خوبی  بندی  جمع  به  همکارانم 
یک  خواستم  باشگاه  از  ام.  آورده  مربی   3 خودم 
مربی گلرها و یک مربی دیگر به همراه یک آنالیزور 
را  آنالیز  کار  من  همکاران  از  یکی  بدهد.  قرار  را 
ام  کرده  هم  مترجم  یک  درخواست  کرد.  خواهد 
برقرار  ارتباط  در  است  ممکن  کردم  حس  چون 
رضایی  رحمان  مورد  شوم.در  مشکل  دچار  کردن 
باید بگویم که مدیر برنامه وی با مدیر برنامه من 
یکی است، او تجربه بازی در ایتالیا را دارد، البته او 

در حال حاضر در کادر فنی من حضور ندارد ولی از 
کنم. می  تشکر  کرده  او  که  هایی  کمک 

قدم به قدم جلو می رویم
سرمربی تیم استقال در خصوص اهدافش در این 
تیم گفت:در لیگ ما کارمان را قدم به قدم جلو می برم. 
یکی از اهداف من  آرام آرام جلو رفتن است. ما نیاز به 

بازیکنان خارجی با کیفیت و خوب نیاز داریم.
در ایتالیا فوتبال هجومی مثل بلیت های 

پرفروش است
به  پاسخ  در  استقال  تیم  جدید  سرمربی 
دنبال ساخت  به  ایم شما  ما شنیده  که  این سوال 
را  موضوع  این  آیا  و  استقال هجومی هستید  یک 
تائید می کنید گفت:در ایتالیا مثالی هست که می 
در  است. من  پرفروش  بلیت  مثل  گویند که حمله 
اینکه  ولی  ام  ساخته  هجومی  تیمی  اسپارتاپراگ 
بازی می  با چه سیستمی  بگوییم  از حاا  بخواهیم 
کنیم کار غلطی است و اول باید بازیکنان را بشناسم 

بزنم. تیمم حرف  مورد سیستم  در  بعد  و 
با شفر برای حضور در استقال مشورت نکردم

که  زمانی  وی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
می خواست به استقال بیاید با افراد زیادی مشورت 
یا خیر  کرد  مشورت  هم  وینفرد شفر  با  آیا  و  کرد 
گفت: من با شفر مشورت نکردم ولی باید بگویم او 

است. باتجربه  مربی 
انتخاب مدیر ورزشی در حیطه اختیارات من نیست

استراماچونی در پاسخ به این سوال که آیا مدیر 
ورزشی که مشکل استقال طی سالهای اخیر بوده را 
می تواند حل کند یا خیر گفت: این موضوع در حیطه 
اختیارات من نیست و باشگاه باید آن را مشخص کند.

بازیکنان ایتالیایی چندان ارزان نیستند
وی در خصوص اینکه گفته می شود ۲ بازیکن 
مورد  گفت:در  بیایند  ایران  به  است  قرار  ایتالیایی 
این  مهم  ولی  ام  دیده  هایی  فیلم  داخلی  بازیکنان 
است که با آنها کار کنم. ما حتما بازیکن خارجی می 
آوریم و شاید ایتالیایی هم باشند ولی این را بگویم 

ایتالیایی چندان ارزان نیستند. بازیکنان 

کادر فنی آبی پوشان مشخص شدند
استراماچونی رسما سرمربی استقال شد

مراسم معارفه آندره آ استراماچونی سرمربی استقال برگزار و این مربی ایتالیایی به عنوان سرمربی جدید آبی پوشان معرفی شد.مراسم معارفه آندره آ استراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقال از ساعت 18 
امروز در هتل آکادمی تهران برگزار شد.با وجود اینکه سرمربی تیم استقال قرارداد دیجیتالی خود را به امضا رسانده بود اما در مراسمی نمادین و در حضور نمایندگان رسانه ها وی قرارداد خود را به امضا رساند.

سباستن لتو، مارکو کیسر و عمر دانسی 3 دستیار خارجی استراماچونی ایتالیایی در استقال هستند. بهزاد غامپور و پیروز قربانی به عنوان مربی دروازه بان ها و دستیار ایرانی در این تیم فعالیت خواهند کرد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقال گفت: امسال هواداران فقط قهرمانی می خواهند و همین کسب عنوان قهرمانی هم نیاز به بازیکن بزرگ دارد. 
علی جباری قبل از مراسم معارفه سرمربی جدید استقال در جمع خبرنگاران گفت: می دانم که کار مدیران باشگاه سخت است و باید بازیکن بزرگ 
جذب کرد. استقال بازیکن بزرگ می خواهد تا بتوانند کار را در بیاورند.وی افزود: هوادار استقال دیگر صبرش تمام شده و قهرمانی می خواهد اگر 
امسال قهرمان نشوند صدای تماشاگران درمی آید. پیشکسوت استقال در پاسخ به این سؤال که آیا استراماچونی می تواند استقال را موفق کند، 

گفت: این مربی ابزار می خواهد. باید ساختار برای او فراهم شود و بعد از او قهرمانی بخواهند.

جباری: هوادار 
فقط امسال 
قهرمانی 
می خواهد

ما  گفت:  استقال  باشگاه  مدیرعامل 
خدمت  در  باشگاه  قرارداد  چارچوب  در 
حسینی و غفوری هستیم قرارداد حسینی 
مقررات  قالب  در  اما  نشده  نهایی  هنوز 
باشگاه سعی می کنیم قرارداد آنها را منعقد 
کنیم.امیرحسین فتحی بعد از پایان مراسم 
خصوص  در  استراماچونی  آ  آندره  معارفه 
من  را  سؤال  این  گفت:  مربی  این  قرارداد 
قبًا هم پاسخ داده ام. مبلغی که سایت های 
برای وی منتشر کرده اند درست  ایتالیایی 
رقم  آن  نصف  از  وی  قرارداد  و  نیست 
و  نقل  خصوص  در  وی  است.  کمتر  هم 
پنج  از  بیش  ما  گفت:  استقال  انتقاات 
شنبه  روز  است  قرار  و  گرفته ایم   بازیکن 
در  کنیم.فتحی  معرفی  را  آنها  یکشنبه  یا 
غفوری گفت:  و  خصوص وضعیت چشمی 
به  زودی  به  چشمی  و  حسینی  غفوری، 
ایران  جمع ما اضافه می شوند. چشمی در 
مذاکره  او  با  بازگشت  محض  به  و  نیست 
مصاحبه  خصوص  در  کرد.فتحی  خواهیم 
و  استقال  باشگاه  مدیران  علیه  منتظری 
او مدعی شد که  او گفت: خود  انتقادهای 
با او تماس گرفته شده و اجازه بدهید که 
ندهم. جواب  امروز  را  حاشیه ای  سؤاات 

وی در پاسخ به این سؤال که زمین تمرین 
ورزشگاه  در  ما  است، گفت:  استقال کجا 
نفت تهرانسر تمرین خواهیم کرد و زمینی 
در شأن استقال خواهیم داشت.مدیرعامل 
آیا  اینکه  خصوص  در  استقال  باشگاه 
استقال  در  حضور  برای  وی  با  بازیکنان 

ما  بله،  گفت:  خیر،  یا  هستند  هماهنگ 
انجام  را  بازیکنان هماهنگی ازم  در مورد 
بازیکنان جذب شدند.  او  با نظر  داده ایم و 
فتحی در پاسخ به این سؤال که آیا رحمتی 
با وی برای جدایی از استقال صحبت کرد 
کاپیتان  و  بازیکن  رحمتی  گفت:  خیر،  یا 
زیادی  زحمات  و  بوده  استقال  بزرگ 
بازیکن  او  البته  کشیده  باشگاه  این  برای 
انتخاب تیم  برای  آزاد محسوب می شود و 
تصمیم  بوده که خودش  وظیفه اش  جدید 
بگیرد.وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
مبنی براینکه آیا حسینی مبلغ ۲.5 میلیارد 
تومان به باشگاه تخفیف داده و آیا قرارداد 
تومان  3.5میلیارد  بعد  سال  دو  برای  وی 
است، گفت: در ابتدای صحبت هایم بگویم 
که اواً که من با پخش قرارداد در فضای 
مجازی مخالف هستم این کار اصًا درست 
او در  و  بازیکن صحبت شود  با  نیست که 
فضای مجازی این صحبت ها را منتقل کند 
کردیم  صحبت  حسینی  سیدحسین  با  ما 
و به نتایج خوبی رسیدیم. ما در چارچوب 
قرارداد باشگاه در خدمت حسینی و غفوری 
هستیم قرارداد حسینی هنوز نهایی نشده 
اما در قالب مقررات باشگاه سعی می کنیم 
ادامه  در  کنیم.او  منعقد  را  آنها  قرارداد 
گفتم  هم  قبا  کرد:  اضافه  پاتوسی  درباره 
نیم  و  بود  ساله   1.5 پاتوسی  قرارداد  که 
فصل آن پرداخت شده است. هیات مدیره 
قول داده تا قرارداد او را تامین اعتبار کند 

باقی خواهد ماند. او  این ترتیب  به  و 

در چارچوب قرارداد باشگاه در خدمت حسینی و غفوری هستیم
 فتحی: بازیکن نباید جزئیات قراردادش را 

به فضای مجازی ببرد

اصغر حاجیلو، سرپرست تیم فوتبال استقال با رد کردن شایعه 
استقال  سرپرستی  صندلی  برای  گفت:  سمت،  این  از  استعفایش 
می خواهند  همزمان  نفر   13  ،1۲ می کنم  فکر  و  بود  زیاد  تقاضا 
معارفه  مراسم  حاشیه  در  حاجیلو  بنشینند.اصغر  صندلی  یک  روی 
آندره آ استراماچونی به عنوان سرمربی جدید استقال گفت: انتخاب 
و  قهرمانی ها  او  امیدوارم  باشد.  مبارک  استقال  برای  مربی  این 
این سؤال  به  پاسخ  در  بزند.وی  رقم  استقال  برای  را  پیروزی هایی 
که آیا از سرپرستی استقال استعفا کرده، چون گفته می شود حتی 
را  این  نمی دانم،  داشت:  اظهار  است،  شده  انتخاب  هم  او  جانشین 
رسانه ها نوشتند، در حالی که من چیزی نگفته بودم. اکنون هم اینجا 
اتفاقی  بخواهد  آینده  در  اگر  است.  نداده  رخ  اتفاقی  هیچ  و  هستم 
در جایگاه  افزود:  استقال  فوتبال  تیم  بدهد، می دهد.سرپرست  رخ 

من یک نفر بیشتر نیست و اگر بخواهم بروم، فقط یک نفر می تواند 
بیاید. آنقدر تقاضا زیاد بود که فکر می کنم 1۲، 13 نفر با هم روی 
و هیئت  فتحی  آقای  که  روزی  فکر می کنم  بنشینند!  یک صندلی 
مدیره خواستند سرپرست تیم را تغییر بدهند، مجاز هستند و اگر هر 
کسی به عنوان پیشکسوت در این جایگاه حضور داشته باشد، باعث 
افتخار من است.حاجیلو در واکنش به بحث هایی که پیرامون قرارداد 
سیدحسین حسینی و وریا غفوری مطرح شده است، گفت: من در 
مورد قراردادها چیزی نمی دانم و آقای خطیر )معاون ورزشی باشگاه 
استقال( مسئولیت دارد. به همین دلیل در مورد رقم قراردادها و 
این مسائل خبری ندارم. من در این مسائل نبودم و نخواهم بود.وی 
میلیاردی  و شش  پنج  رقم های  آیا مطرح شدن  اینکه  در خصوص 
برای قرارداد بازیکنان یادشده باعث به هم ریختن جو تیم نمی شود، 

اظهار داشت: بازیکنان خودشان همه چیز را می دانند و وقتی قرارداد 
می بندند بین خودشان شفاف سازی وجود دارد و به یکدیگر اطاع 
درباره  استقال  فوتبال  تیم  گرفته اند.سرپرست  چقدر  که  می دهند 
کند،  ایجاد  تیم  این  در  تحولی  می تواند  استراماچونی  آیا  اینکه 
را جذب  آدم  هم  او  و سیمای  است. صورت  مربی جوانی  او  گفت: 
در  و سیاقی که  با سبک  تیم می دهد.  به  می کند که حس جوانی 
تیم های قبلی اش داشته است، فکر می کنم می تواند با استقال موفق 
باشگاه پیگیری کردم،  از معاون های  بنده  براساس چیزی که  شود. 
خوشبختانه مسائل حاشیه ای هم وجود نخواهد داشت. برعکس نفر 
قبلی فضای مجازی روی استراماچونی تأثیر نمی گذارد و این شاید 
برگ برنده و کلید موفقیت باشد که او به حاشیه ها و مصاحبه هایی 

با استقال ندارد، توجهی نمی کند. ارتباطی  که 

قربانی: استراماچونی باید روح قهرمانی استقال را بیدار کندرقبا شرایط مالی خوبی دارند

استقال  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
حاکم  استقال  بر  خوبی  شرایط  گفت: 
این  می تواند  معجزه  یک  تنها  و  نیست 
تیم را برای فصل بعد قهرمان کند.جعفر 
که  شرایطی  با  داشت:  اظهار  مختاریفر 
تیم استقال دارد استراماچونی که هیچ، 
مربیان خیلی بزرگ تر از او هم نمی توانند 
بسازند.وی  قهرمانی  مدعی  تیم،  این  از 
ابزار  ساخت،  زیر  شدن  قهرمان  افزود: 
در  را  آن  فعًا  که  می خواهد  امکاناتی  و 
این باشگاه نمی بینیم. هیچ تیمی شانسی 
مدعی قهرمانی نمی شود و باید امکانات 
من  که  روندی  این  با  کرد.  فراهم  را  آن 
شانس  توانم  نمی  بینم  می  استقال  از 
جدید  فصل  در  قهرمانی اش  برای  زیادی 

تواند  می  معجزه  یک  تنها  شوم.  قائل 
ارمغان  به  ما  برای  را  بعد  فصل  قهرمانی 
گفت:  پوشان  آبی  سابق  بیاورد.کاپیتان 
باید  ورزش  وزارت  در  باادستی  مدیران 
چه  تیم  این  در  ببینند  و  کنند  واکاوی 
بازیکنان  همه  که  دارد  وجود  مشکلی 
باتجربه و بزرگتر ناراضی هستند. مگر می 
بازیکن  نباشد و پنج، شش  شود مشکلی 
با هم همصدا شده و ابراز نارضایی کنند.

در  که  من  ساخت:  خاطرنشان  مختاریفر 
باشگاه نیستم ببینم مشکل کجاست، اما 
منشاء  باید  دارند  مسئولیت  که  آنهایی 
مشکل را شناسایی کرده و آن را از بین 
ببرند در غیر اینصورت مدیون میلیون ها 

شد. خواهند  استقال  هوادار 

جعفر مختاریفر:بزرگتر از استراماچونی هم نمی تواند 
استقال را قهرمان کند

به نظر می رسد تخفیف سیدحسین 
او  ادعای  با  استقال  باشگاه  به  حسینی 
باشد.سیدحسین حسینی،  تفاوت داشته 
روز  استقال  فوتبال  تیم  دروازه بان 
عضو  منزوی،  کامران  با  چهارشنبه 
برای  مذاکراتی  باشگاه  مدیره  هیئت 
دروازه بان  داد.  انجام  قراردادش  تمدید 
تیم فوتبال استقال پس از پایان جلسه 
که  شد  مدعی  شخصی اش  صفحه  در 
تخفیف  باشگاه  به  نیم  و  میلیارد  دو 
علی  که  است  حالی  در  این  است.  داده 
استقال  باشگاه  ورزشی  معاون  خطیر، 
برای دو  این گفته بود حسینی  از  پیش 
شده  تومان  میلیارد  شش  خواهان  سال 
قرارداد  حسینی،  تخفیف  به  توجه  با  و 
تومان  میلیون   500 و  میلیارد  سه  او 
محسوب می شود.حسینی عاوه بر اینکه 
دو  استقال  هواداران  خاطر  به  گفت 
شد  مدعی  داده،  تخفیف  نیم  و  میلیارد 
نداشته  قرارداد  تمدید  برای  مشکلی  که 
این  باعث  کسی  چه  می دانند  همه  و 

اما،  استقال  باشگاه  است.  شده  اتفاق 
هیچ اشاره ای به تمدید قرارداد حسینی 
نکرد و پس از ساعتی نیز حسینی پست 
اجتماعی  شبکه های  از  یکی  در  را  خود 
تمدید  درباره  شائبه هایی  تا  کرد  پاک 
نشان  شود.پیگیری ها  مطرح  قراردادش 
میلیارد  دو  تخفیف  ماجرای  که  می دهد 
و نیم حسینی زیاد درست نیست و گفته 
دلیل  به  استقال  دروازه بان  که  می شود 
دارد،  قرار  خود  ایجنت  تأثیر  تحت  اینکه 
تومانی  میلیارد  پنج  قراردادی  درخواست 
برای دو فصل کرده است. به همین دلیل 
است که باشگاه استقال هیچ واکنشی به 
قرار  و  نداده  نشان  حسینی  با  مذاکره اش 
شده است بار دیگر مذاکرات طی امروز و 
فردا ادامه داشته باشد تا بلکه حسینی به 
بدهد.  تخفیف  گفته،  خودش  آنچه  خاطر 
ناگفته نماند که باشگاه استقال با توجه به 
گزینه   دنبال  رحمتی،  سیدمهدی  جدایی 
جانشینی اوست تا با حسینی برای رسیدن 

باشد. داشته  رقابت  دروازه  درون  به 

وقتی باشگاه به خبر تمدید قرارداد دروازه بانش اشاره نکرد
آیا حسینی ۲ میلیارد و نیم به استقال تخفیف داده است؟

حاجیلو: استراماچونی برعکس مربی قبلی توجهی به حاشیه ها ندارد

جلسه مدیران استقال بعداز معارفه استراماچونی در هتل آکادمی
اعضای هیأت مدیره باشگاه استقال بعداز مراسم معارفه استراماچونی جلسه ای را با یکدیگر برگزار کردند.اعضای هیأت مدیره باشگاه استقال بعد از مراسم معارفه آندره آ استراماچونی جلسه ای را در ابی هتل آکادمی با یکدیگر 

برگزار کردند.امیرحسین فتحی، کامران منزوی، اسماعیل خلیل زاده، علی خطیر، هادی مباشری، علی جباری و چند نفر از پیشکسوتان استقال در ابی هتل آکادمی با یکدیگر پیرامون مسائل مختلف به صحبت پرداختند.

مدیره  هیات  اعضای  و  پیشکسوتان 
استراماچونی  معارفه  مراسم  در  استقال 
و  معارفه  مراسم  کردند.  پیدا  حضور 
تیم  جدید  سرمربی  خبری  نشست 
استقال از ساعت 18 در سالن کنفرانس 
برگزار  شرایطی  در  تهران  آکادمی  هتل 
شد که این مراسم با پخش قرآن و سرود 

شد. آغاز  ایران  اسامی  جمهوری 
از  اعم  استقال  مدیره  هیات  اعضای   *
فتحی، ماجدی، خلیل زاده در این مراسم 

کردند. پیدا  حضور 

مجید  فریبا،  بهتاش  مظلومی،  پرویز   *
جباری،  علی  قراب،  جواد  مطلق،  نامجو 
اصغر  نوروزی،  کشاورز،دکتر  مهدی 
 .... حاجیلو، پیروز قربانی، بهزاد غامپور و 

دارند. حضور  مراسم  این  در 
* علی خطیر،هادی مباشری، معاون ورزشی 

استقال در این مراسم حضور داشت.
*خبرنگاران و عکاسان زیادی برای حضور در 
این مراسم در هتل آکادمی حضور پیدا کردند.

* سفیر ایتالیا در ایران هم در این مراسم 
حضور دارد.

 حضور پیشکسوتان، سفیر ایتالیا و هیات مدیره استقال
 در مراسم معارفه استراماچونی
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بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به جدایی برانکو 
سرمربی  حضور  احتمال  و  تیم  این  از  ایوانکوویچ 
در خصوص  مصلح  داد.شایان  نشان  واکنش  جدید 
تمدید قرارداد با پرسپولیس و جدایی برانکو از این 

تیم صحبت هایی کرد که در زیر می خوانید:
بازیکنی  دومین  خلیل زاده  از شجاع  بعد   *
بودی که قراردادت را با پرسپولیس تمدید کردی.

- شاید اگر سفر خارجی نمی رفتم حتی قبل 
از شجاع قراردادم را تمدید می کردم چرا که بعد 
از مسابقات لیگ و جام حذفی اول به نجف رفتم 
و سپس راهی بیروت شدم و به خاطر همین دو 
چند  هر  کشید  طول  کمی  قراردادم  تمدید  سفر 
در  سپاهان  با  بازی  از  قبل  باشگاه  مسئوان  که 
را  قراردادم  تا  گرفتند  تماس  من  با  جام حذفی 
تمدید کنم اما من به آنها گفتم اجازه بدهید ابتدا 
لیگ تمام شود و بعد به دنبال تمدید قرارداد باشیم. 
بعد از آن یک بار قبل از سفر به نجف و یک بار هم 
زمانی که پای پله هواپیما بودم و می خواستم به 
بیروت بروم از من خواستند تا قراردادم را تمدید 
کنم اما به آنها گفتم اجازه بدهید از بیروت برگردم 
و بعد قراردادم را تمدید کنم. بعد از آن هم که من 
در سفر بودم آقای برانکو از پرسپولیس جدا شد 
و بعد از اینکه باز هم باشگاه برای تمدید قرارداد 
نهایت قراردادم را تمدید  با من تماس گرفت در 
کردم. باور کنید اهل ناز کردن و کاس گذاشتن 
نیستم اما پیشنهادهایی هم داشتم هر چند که از 
قبل گفته بودم که اولویت من پرسپولیس است و 
خوشحالم که حاا قراردادم را برای دو سال دیگر 

تمدید کردم.
* پرسپولیس چند فصل فوق العاده داشت و 
تو هم دو سال این شرایط را تجربه کردی. فکر 
از  بعد  دوران  در  می توانید  را  روند  این  می کنی 

ادامه دهید؟ برانکو هم 
پرسپولیس  در  را  رویایی  سال  دو  من   -
بهترین  در  که  خوشحالم  و  کردم  سپری 
پرسپولیس تاریخ بازی کردم. این دو سال برای 

همه ما عالی بود اما قطعاً با رفتن آقای برانکو کار 
ثباتی که وجود داشت  دلیل  به  سخت می شود. 
امیدوارم  و  بگیریم  را  نتایج  بهترین  توانستیم  ما 
بتواند  می آید  برانکو  آقای  از  بعد  کسی  هر  که 
ما  و  دهد  وفق  شرایط  با  را  خودش  زود  خیلی 
هم نتایج خوبی بگیریم. مربی جدید باید خیلی 
تا مثل زمان  زود پرسپولیس را به ثبات برساند 
آقای برانکو نتایج خوبی بگیریم هر چند که بعد 

بود. خواهد  خیلی سخت  ما  کار  برانکو  از 
* به نکته خوبی اشاره کردی. با رفتن آقای 

برانکو شرایط پرسپولیس چطور خواهد شد؟

ثبات  که  بودیم  شاهد  همیشه  ایران  در   -
از  برخی  اما  شود  نتیجه گیری  باعث  می تواند 
به  و  می کنند  عوض  مربی  زود  خیلی  تیم ها 
دیدیم  پرسپولیس  در  برمی خورند.  هم  مشکل 
که ثبات مربی گری باعث شد نتایج خیلی خوبی 
ما دچار مشکل  برانکو  آقای  رفتن  با  اما  بگیریم 
بعدی  مربی  انتخاب  به  چیز  همه  شد.  خواهیم 
کار  برانکو  از  بعد  دوران  که  چرا  دارد  بستگی 
تا  کنیم  تاش  باید  بود.  خواهد  سخت  ما  برای 
حداقل بتوانیم فصل آینده مقام در خور شأن نام 

کنیم. کسب  را  پرسپولیس 

که  کرد  عنوان  صحبت هایی  در  برانکو   *
نظر  به  دارد.  جدید  اندیشه  به  نیاز  پرسپولیس 
خودت پرسپولیس نیاز به اندیشه جدید دارد یا 
ادامه دهد؟ را  روند خوبش  برانکو می توانست  با 

و  است  برانکو  آقای  صحبت های  این   -
کند  صحبت  باره  این  در  می تواند  بهتر  خودش 
اما ما با شرایط او خودمان را وفق داده بودیم و 
نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم و شاید اگر برانکو 
می ماند این روند ادامه دار بود. ما دو سال خیلی 
خوب را با هم داشتیم و من به عنوان یک بازیکن 
که  کردم  پیشرفت  آنقدر  او  نظر  زیر  یکی  لیگ 

و  رفتم  میدان  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  در 
چنین پیشرفتی شاید برای هر بازیکنی رخ ندهد 
اما من کنار آقای برانکو رشد کردم و او همیشه 
به من اعتقاد داشت و می دیدید که در پست های 
مختلف از من استفاده می کرد اما جدایی او برای 

همه ما سخت خواهد بود. 
در  گل محمدی  یحیی  از حضور  * صحبت 
پرسپولیس شنیده می شود. نظر تو درباره حضور 

او به عنوان جانشین برانکو چیست؟
زد  حرف  نمی شود  جدید  مربی  به  راجع   -
چرا که اان خیلی زود است که بخواهیم درباره 
این مسائل صحبت کنیم. ابتدا باید اجازه دهید 
سرمربی جدید انتخاب و معرفی شود و منطقی 
است که اان در این باره صحبت نکنیم. هر زمان 
مربی جدید انتخاب شد می توان درباره فعالیت و 

عملکرد او صحبت کرد. 
از 9 جام  اخیر  پرسپولیس در سه فصل   *
ممکن 7 جام را به دست آورد. اان قبول داری 
که انتظارت از پرسپولیس خیلی باا رفته است؟

سختی  بسیار  کار  و  گرفتیم  جام    7 ما   -
آن  به  تیمی  هیچ  ایران  در  که  دادیم  انجام 
نرسیده است اما امیدوارم با روشن شدن وضعیت 
فصل  بتوانیم  هواداران  حمایت  و  پرسپولیس 
قبل  سال های  مثل  شاید  بزنیم.  رقم  را  خوبی 
نتوانیم این همه جام بگیریم اما باید به جایگاهی 
که لیاقت پرسپولیس است برسیم تا دل هواداران 

شود.  شاد  پرسپولیس 
* در پرسپولیس ماندی و این در حالی است 
شانس  هم  نادری  محمد  و  انصاری  محمد  که 
رقابت  دارند.  پرسپولیس  در  ماندن  برای  زیادی 

بود؟ این شرایط سخت نخواهد  در 
- ما سال قبل هم همین شرایط را داشتیم 
بهتر  که  بازیکنی  هر  تیم  سرمربی  نظر  طبق  و 
بود به زمین می رفت. در کل مهم این است که 
پرسپولیس موفق شود و این از هر چیزی مهمتر 

است.

باشگاه پرسپولیس 4 بازیکن را به عنوان هدف 
اصلی خود مشخص کرده و می خواهد با خرید آن ها، 
تیمی قدرتمند را روانه فصل جدید کند. پس از برانکو 
برای  حاا  پرسپولیس  باشگاه  مدیران  ایوانکوویچ، 
انتخاب سرمربی جدید به تکاپو افتاده اند و در حال 
مذاکره با گزینه های مختلف هستند. از بین یحیی 
گل محمدی یا مربیان خارجی که نامشان در اطراف 
باشگاه پرسپولیس شنیده می شود، به زودی یک نفر 
از  اما فارغ  روی نیمکت سرخپوشان خواهد نشست 
انتخاب سرمربی، سرخ ها 4 هدف جدی در نقل و 
آن ها،  با جذب  امیدوارند  و  انتقاات خواهند داشت 
پرقدرت تر از همیشه در لیگ نوزدهم حاضر شوند.

سیدجال  زاده،  خلیل  شجاع  دفاع  خط  در  قرمزها 
به  اما  دارند  اختیار  در  را  انصاری  و محمد  حسینی 
هستند.  نیز  زادگان  کنعانی  محمدحسین  دنبال 
کنعانی که در یک مقطع کوتاه پیراهن پرسپولیس 
را پوشید، فصل گذشته در ترکیب تیم ماشین سازی 
ملت  جام  به  شد  موفق  و  داشت  خوبی  درخشش 
او  قرارداد  که  این  به  باتوجه  برسد.  نیز  آسیا  های 
نیز  زادگان  کنعانی  و  رسیده  پایان  به  قبلی  تیم  با 
جذب  دارد،  پرسپولیس  در  حضور  به  زیادی  عاقه 
ایرج  برای  خاصی  دشواری  تواند  نمی  بازیکن  این 
عرب و دیگر مدیران باشگاه داشته باشد.وحید امیری 
دیگر ستاره ای است که مورد توجه پرسپولیسی ها 
هفدهم  و  شانزدهم  های  لیگ  در  امیری  دارد.  قرار 
پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد و یکی از بهترین و 
مثمرثمرترین بازیکنان این تیم بود. او در پست های 
وینگر چپ و مهاجم سایه برای تیم برانکو بازی کرد 
اما در تابستان سال گذشته، پرسپولیس را ترک کرد 
و به ترابزون اسپور پیوست. فصل ناموفق امیری در 
ترکیه در حالی رقم خورد که حاا سرخ ها به دنبالش 
هستند و می خواهند با خرید او، گام بلندی در نقل 
بدون  جذب  برای  بردارند.پرسپولیس  انتقاات  و 

انجام  ترابزون  با  را  مذاکراتی  باید  امیری  ی  هزینه 
بازیکن،  این  باتوجه به دستمزد قابل توجه  اما  دهد 
باشگاه ترک بی میل نیست که به شکل رایگان او را 
کار  ایجاد سروصدا و جنجال،  البته شاید  آزاد کند. 
اسپور،  ترابزون  باشگاه  شود  سبب  و  کند  سخت  را 
از پرسپولیسی ها پول رضایت نامه بخواهد.عاوه بر 
را  پرسپولیسی دیگر  دارند دو  قرمزها قصد  این دو، 
از  هم به این تیم بازگردانند. فرشاد احمدزاده یکی 
سپری  لهستان  در  را  ناموفقی  فصل  که  هاست  آن 
دارد.  قرار  ها  پرسپولیسی  توجه  مورد  حاا  و  کرد 
احمدزاده که در تیم های پایه پرسپولیس رشد کرد 
و به فوتبال معرفی شد، از لیگ پانزدهم در ترکیب 
تیم برانکو جای داشت و مهره مورد عاقه این مربی 
به  بازهم  دارد  احتمال  حاا  و  رفت  می  شمار  به 
جمع سرخپوشان بازگردد.اما شاید مهم ترین هدف 
تابستانی پرسپولیس، مهدی طارمی باشد. مهاجمی 
که پس از دو عنوان آقای گلی در لیگ های پانزدهم 
و شانزدهم، به خاطر بی قانونی در جریان انتقال از 
ریزه اسپور به پرسپولیس، 4 ماه محروم شد و سپس 
به الغرافه رفت اما حاا ممکن است بار دیگر در حوالی 
خیابان شیخ بهایی قرارداد جدیدی را با پرسپولیسی 
این ها در شرایطی هستند  برساند.البته  امضا  به  ها 
که بازیکن دیگری از پرسپولیس جدا نشود. شاید با 
جدایی علیرضا بیرانوند، شاهد حضور یک دروازه بان 
فرشاد  خرید  باشیم.همچنین  پرسپولیس  در  نامدار 
احمدزاده به شرطی انجام می شود که قرارداد بشار 
رسن به امضا نرسد. بشار نیز در این روزها مذاکراتی 
را با مدیران سرخ داشته و باتوجه به محبوبیتی که 
و  نقل  در  پرسپولیس  مهم  بازیکنان  از  یکی  دارد، 
منتظر  باید  حال  این  آید.با  می  به حساب  انتقاات 
ماند و دید که در روزهای آتی چه اتفاقی رخ می دهد 
و آیا سرخ ها می توانند اهداف اصلی خود در نقل و 

انتقاات را جذب کنند یا نه. 

فوتبال  تیم  سابق  مدافع  نصرتی  محمد 
این  در  داخلی  مربی  انتخاب  گفت:  پرسپولیس 
برهه زمانی به نفع پرسپولیس و هوادارانش نیست. 
تیم  از  برانکو  جدایی  خصوص  در  نصرتی  محمد 
آن  هر  برانکو  داشت:  اظهار  پرسپولیس  فوتبال 
چیزی که از دستش بر می آمد در این مدت برای 
پرسپولیس انجام داد و هر چیزی را که می خواست 
تازه ای  چیز  برانکو  داد:  ادامه  آورد.وی  دست  به 
که  عنوانی  تنها  کند.  اضافه  پرسپولیس  به  نداشت 
آن  بود.  آسیا  قهرمانی  نکرد،  پرسپولیس کسب  در 
زمان  دلیل مشکاتی که در آن  به  قهرمانی،  نایب 
برانکو  نبود.  قهرمانی  از  کمتر  داشت  پرسپولیس 
ایران  به  که  بوده  خارجی  خوب  مربی  دو  از  یکی 
آمده و توانسته بهترین نتایج را کسب کند. باشگاه 
پرسپولیس نیاز داشت تا با رویکرد جدید آشنا شود.

هیئت  نقش  در خصوص  پرسپولیس  بازیکن سابق 
مدیره در اتفاقات اخیر گفت: ای کاش هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس جلسه ای با برانکو برگزار می کرد 
مشکات  این  تا  می رسید  نهایی  جمع بندی  به  و 
پیش نیاید. هر روز مسئوان پرسپولیس بهانه های 
را  برانکو  پول  می خواهیم  که  آوردند  می  مختلفی 
باشگاه  برای  کنیم.  پرداخت  یا حضوری  با چمدان 
بزرگی مثل پرسپولیس زشت است که این اتفاقات 
پرسپولیس  هواداران  احساسات  با  نباید  دهد.  رخ 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشین  شود.مدافع  بازی 
این  مدیره  هیئت  از  شناختی  آیا  اینکه  مورد  در 
عرب  آمدن  از  پیش  تا  گفت:  خیر،  یا  دارد  باشگاه 
تنها  نداشتم.  او  از  شناختی  پرسپولیس  باشگاه  به 
به  ورزشی  کاشانی  مدیره  هیئت  اعضای  میان  از 
حساب می آید. البته این افراد هم تقصیری ندارند و 
در نهایت وزارت ورزش تصمیم گیرنده نهایی است 

و فقط این نفرات از وزارت ورزش دستور می گیرند 
سرمربی  مورد  در  می کنند.نصرتی  اجرا  را  آن  و 
مسئوان  اگر  کرد:  تصریح  پرسپولیس  تیم  آینده 
برانکو  جدایی  زمینه  خودشان  پرسپولیس  باشگاه 
از  بزرگ تر  مربی  باید  کردند،  فراهم  تیم  را  این  از 
از این طریق دل هواداران را شاد  تا  بیاورند  برانکو 
بدهند،  را  برانکو  پول  نمی توانند  وقتی  البته  کنند. 
مدیران  بیاورند؟  بزرگ تر  مربی  می خواهند  چطور 
این باشگاه باید بر اساس داشته هایشان برنامه ریزی 
باید  می شود  برانکو  جانشین  که  کسی  هر  کنند. 
خیلی زود بتواند با شرایط این آشنا شود. استفاده از 
مربی داخلی در این برهه زمانی خوب نیست چون 
در صورت عدم  است  و ممکن  نمی دهند  بها  او  به 
علیه  هواداران  ابتدایی،  دیدار  در چند  نتیجه گیری 
او شعارهایی سر دهند. با این شرایط بهتر است به 
مربی خارجی اعتماد کنند.وی ادامه داد: متاسفانه با 
اینکه پرسپولیس و استقال تیم های بزرگی در ایران 
به حساب می آیند، اما فاقد یک استادیوم خصوصی 
هستند. وقتی این تیم ها از زیر ساخت مناسبی چه 
برخوردار  افزاری  سخت  چه  و  نرم افزاری  لحاظ  از 
داشت.نصرتی  آنها  از  بیشتری  توقع  نباید  نیستند 
خنده  باعث  داشت:  اظهار  صحبت هایش  پایان  در 
است که مسئوان باشگاه پرسپولیس نتوانند بودجه 
تأمین کنند. وقتی پرسپولیس  را  جذب یک مربی 
زیر نظر دولت است، وزارت ورزش مکلف است این 
پول را تأمین کند. به نظرم مسئوان می توانستند با 
برگزاری یک نشست خبری به شکل زیبا و نمادین 
از برانکو بابت حضور چهار ساله اش در ایران تجلیل 
و موضوع جدایی او را به صورت رسمی اعام کنند 
سوال  زیر  پرسپولیس  باشگاه  نه  صورت  این  به  تا 

برانکو دلخور شوند. از  نه هواداران  برود و 

بازیکن تیم پرسپولیس به شایعه حضورش در یکی از تیم های متمول لیگ برتری واکنش نشان داد.سفر 
کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به تبریز باعث شده تا شایعات زیادی درخصوص این بازیکن 
به گوش برسد. کامیابی نیا  در این خصوص گفت: من برای کار شخصی به سفر آمدم و اصا سفر من ارتباطی 
به فوتبال ندارد. وی ادامه داد: من دو سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و براساس قراردادم در پرسپولیس 

می مانم و حرف هایی که مطرح شده فقط شایعه است که صحت ندارد

فوتبال  تیم  پیشکسوت  ابراهیمی  ناصر   
دل  شدن  برانکو  جانشین  گفت:  پرسپولیس 
این جو  با  به نظر می رسد  بعید  شیر خواهد و 
شود. قهرمان  دوباره  پرسپولیس  شده  ایجاد 

از  برانکو  جدایی  خصوص  در  ابراهیمی  ناصر 
آمدی  رفتی یک  اظهار داشت: هر  پرسپولیس 
دارد و برانکو هم پس از چهار سال و نیم تصمیم 
گرفت عطای حضور در پرسپولیس را به لقایش 
ببخشد. او از نظر فنی مربی با دانش و کار بلدی 
محسوب می شود. تیم پرسپولیس قبل از برانکو 
در جایگاه چهاردهم قرار داشت اما با آمدن او به 
بهترین نتایج ممکن دست یافت، سه قهرمانی 
و یک نایب قهرمانی همراه با این مربی در لیگ 
با  موفق  مربی  بااخره هر  آورد.  به دست  برتر 
برانکو هم  بهتربن پیشنهادات روبرو می شود و 

از این قاعده مستثنی نبود. شاید او به این پول 
نیاز مبرمی داشته که قبول کرده راهی ااهلی 
عربستان شود.وی ادامه داد: برانکو از مسئوان 
را  او  باشگاه پرسپولیس درخواست کرد، طلب 
پرداخت کنند اما مسئوان باشگاه پرسپولیس 
به این هشدار او چندان توجه نکردند و همین 
باعث شد او از پرسپولیس جدا شود.پیشکسوت 
عملکرد  خصوص  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  پرسپولیس  در  عرب 
باشگاه خرج  برای  تا  ندارد  پولی  مدیره  هیئت 
کمک  تیم  این  به  تا  است  دولت  وظیفه  کند، 
خصوصی  را  باشگاه  این  دولت  اگر  کند.  مالی 
کند دیگر این مشکات پیش نخواهد آمد. ای 
برگزاری  از  قبل  باشگاه  این  مسئوان  کاش 
جام حذفی با برانکو تسویه حساب می کردند و 

پول او را می دادند تا با این شرایط وی مجبور 
گفت:  ادامه  در  نشود.وی  پرسپولیس  ترک  به 
خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  که  پول هایی 
وسوسه انگیز  می کنند  پیشنهاد  مربیان  به 
نبود.  این مسئله مسثنی  از  برانکو هم  و  است 
نتواند  و  بنشیند  میز  دور  که  نیست  آن  مدیر 
کاری کند، بلکه مدیر آن است که بتواند برای 
پرسپولیس  باشگاه  اگر  باشد.  مثمرثمر  باشگاه 
پول داشت چرا برانکو را حفظ نکرد و اگر هم 
مدیرعامل این باشگاه نمی تواند پول بیاورد بهتر 
برای  به کسی بدهد که  را  است جای خودش 
می خواهد  عرب  اگر  کند.  درآمدزایی  باشگاه 
اینطوری باشگاه داری کند بهتر است از باشگاه 
بزرگی مثل پرسپولیس خداحافظی کند. حتی 
خواستار  هواداران  هم  اخیر  روز  چند  این  در 

این  و  شده اند  مدیرعاملی  از  عرب  استعفای 
راضی  او  عملکرد  از  هواداران  می دهد  نشان 
نیستند.ابراهیمی در خصوص احتمال جانشینی 
نوزدهم  لیگ  در  برانکو  جای  به  گل محمدی 
بتواند  گل محمدی  است  سخت  خیلی  گفت: 
افتخاراتی را که برانکو برای باشگاه کسب کرده 
دوباره تکرار کند. جانشین برانکو شدن دل شیر 
جو  این  با  می رسد  نظر  به  بعید  و  می خواهد 
ایجاد شده پرسپولیس دوباره قهرمان شود. در 
اینکه یحیی مربی بزرگی است شکی نیست، اما 
با این وجود کار سختی پیش رو دارد تا بتواند 
تمام  حال  برسد.  موفقیت  به  پرسپولیس  در 
این  در  و  است  پول  پرسپولیس  در  مشکات 
برهه زمانی حرف اول و آخر را در فوتبال ایران 

می زند. پول 

واکنش مشاور مدیرعامل پرسپولیس 
به صحبت در مورد دایی و آخرین 

وضعیت نیمکت سرخ ها
مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به نقل وقول هایی 
که از او در فضای مجازی پخش شده است واکنش نشان 
او  از  قولی  نقد  اینکه  خصوص  در  حبیب زاده  داد.سهند 
در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است و 
دایی حرف هایی مطرح  علی  درباره  این صحبت ها  در  او 
پرسپولیس  هواداران  امروز  تجمع  در  گفت:  است،  کرده 
حرف های  و  داشتند  زیادی  درخواست های  هواداران 
آقای  می گفتند  برخی ها  می کردند.  مطرح  هم  گوناگونی 
مدعی  دیگر  برخی  کرده،  صحبت  گل محمدی  با  عرب 
بودند که آقای نبی با آقای دایی حرف زده و برخی هم 
گفت وگو  قطبی  آقای  با  خلیلی  آقای  که  می کردند  ادعا 
کرده است و من برای اینکه به حرف های آنها پاسخ بدهم 
با آنها به صحبت پرداختم.وی ادامه داد: من به هواداران 
گفتم که آقای دایی اصًا ایران نیست که آقای نبی با او 
صحبت کرده باشد. همچنین گفتم آقای قطبی در چین 
حضور دارد و آقای خلیلی در تهران است و صحبتی با هم 
نکردند. همچنین برخی ها می گفتند که آقای عرب و آقای 
گل محمدی دیروز ناهار را با هم صرف کردند اما من به 
آنها گفتم که آقای عرب در کنار خانواده خود حضور دارد 
و با آقای گل محمدی دیدار نکرده است. مشاور مدیرعامل  
پرسپولیس افزود: وقتی این صحبت ها را مطرح کردم یکی 
از هواداران گفت که آقای دایی ممنوع الکار است. وقتی 
این  او گفتم که من  به  این هوادار چنین حرفی زد من 
حرف را از شما می شنوم که آقای دایی ممنوع الکار است 
و خبری در این باره ندارم و حرفی هم در این خصوص 
و  و قبل  بداخاقی کردند  برخی ها  اما متأسفانه  نمی زنم 
من  قول  از  مسئله  این  تنها  و  بریدند  را  من  حرف  بعد 
عنوان شده که آقای دایی ممنوع الکار است اما من در آن 
لحظه به آن هوادار گفتم که من از شما می شنوم که آقای 
اما جمله من از شما می شنوم را  دایی ممنوع الکار است 
قطع کردند و تنها این جمله که آقای دایی ممنوع الکار 
است را از قول من انتشار دادند و این در حالی است که 
من چنین حرفی نزدم.حبیب زاده اظهار داشت: باشگاه در 
متأسفانه  اما  است  بزرگ  برای جذب مربی  حال مذاکره 
برخی ها بداخاقی می کنند و در جهت تخریب افراد گام 
برمی دارند که این واقعاً درست نیست چرا که من چنین 
حرفی نزده ام. اما از قول من اظهارات کذب را در فضای 

منتشر می کنند. مجازی 

ملی پوش جنجالی یک قدم تا امضا 
با پرسپولیس

یک  تنها  ابتدایی  مذاکرات  از  بعد  ملی پوش  مدافع 
دارد. فاصله  پرسپولیس  در  مجدد  در  حضور  برای  گام 

محمدحسین کنعانی زادگان خوش شانس بود که جدایی 
برانکو ایوانکوویچ باعث شده تا او در لیست نقل و انتقااتی 
پرسپولیس حاضر شود و مذاکرات برای بازگشت به این 
این  جذب  به  پاسخ  در  که  دهد.برانکو  صورت  را  تیم 
جدایی اش  با  بود،  کرده  مخالفت  این  از  پیش  بازیکن 
داده  پرحاشیه  و  بازیکن جنجالی  این  به  را  فرصت  این 
تا باب مذاکرات با مسووان نقل و انتقااتی پرسپولیس 
را استارت بزند.کنعانی زادگان در چند مقطع با واکنش 
تند هواداران پرسپولیس مواجه شده بود؛ او یک بار در 
شرایطی که بازیکن قرضی پرسپولیس در ملوان محسوب 
روبروی  جنجالی اش  شادی  با  خود  گل  از  بعد  می شد، 
در  و  انتقاات  و  نقل  در  دیگر  بار  گرفت.  قرار  هواداران 
حالی که بازیکن پرسپولیس بود با پیشنهاد مالی بااتر 
برای  و  استقال شد  راهی  فدراسیون  عجیب  تصمیم  و 
هواداران سرخ کری خواند.او اکنون در روزهایی که برانکو 
به  نقل  انتقااتی سرخ ها  لیست  و  تیم جدا شده  این  از 
طور کامل تغییر یافته، گزینه حضور در اردوگاه سرخ ها 
سمت  به  طرفین  دیدمذاکرات  باید  و  می شود  محسوب 

توافق نهایی پیش خواهد رفت یا خیر.

شاید پرسپولیس دیگر این همه جام نیاورد

مصلح: بعد از برانکو کار سختی داریم

علیپور در آستانه جدایی از پرسپولیس و حضور در لیگ بلژیک

بیانیه هم صادر شد!
تجمع هواداران پرسپولیس مقابل ورزشگاه درفشی فر

هواداران معترض تیم فوتبال پرسپولیس پس از اینکه اجازه پیدا نکردند مقابل ساختمان باشگاه تجمع کنند به همین دلیل این بار مقابل ورزشگاه درفشی فر حاضر شدند. بعد از سه 
روز تجمع هواداران تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه به این هواداران معترض اجازه ادامه تجمع روبه روی ساختمان باشگاه پرسپولیس داده نشد.از صبح امروز نیروهای 
انتظامی برای برقراری نظم و جلوگیری از اتفاقات پیش بینی نشده مقابل ساختمان پرسپولیس حاضر شدند و اجازه تجمع به هواداران پرسپولیس داده نشد.به همین دلیل هواداران معترض 
به جدایی برانکو، این بار مقابل ورزشگاه درفشی فر حضور پیدا کردند و تجمع آنها در این محل برگزار شد.هواداران پرسپولیس که حدود ۵۰ نفر بودند، یک بیانیه امضا کردند که در این 

بیانیه درخواست هایی از باشگاه پرسپولیس مطرح شده بود و قرار است این بیانیه به دست مسئوان باشگاه برسد.

وضع فعلی تقصیر هیچکس نیست
ذوالفقار نسب: کار برای مربی 

داخلی در پرسپولیس سخت است
پرسپولیس  اینکه  بیان  با  ایران  فوتبال  کارشناس 
حق  برانکو  گفت:  باشد،  المللی  بین  مربی  دنبال  باید 
فعلی  و شرایط  فکر کند  ای اش  آینده حرفه  به  داشت 
مانند سمی برای جانشین داخلی اش است.بیژن ذوالفقار 
نسب در خصوص برخورد هواداران پرسپولیس با جدایی 
چنانچه  هواداران  گفت:  تیم  این  از  ایوانکوویچ  برانکو 
باشگاه  به  هم  ازم  نظم  شوند  متوجه  را  واقعیت ها 
موضوع  اما  دانست.  مقصر  نباید  را  کسی  می گردد.  باز 
پیچیده  چیز  همه  تا  شده  باعث  رفتارها  که  اینجاست 
شود. با این حال من فکر می کنم در شرایط فعلی نباید 
پرسپولیس  مالی  بحران های  دانست.  مقصر  را  کسی 
ایران  فوتبال  دارد.کارشناس  بدهی ها  در  بسزایی  نقش 
درباره برخورد برانکو با مشکات مالی پرسپولیس افزود: 
برانکو از هفت الی هشت ماه پیش درخواست پرداخت 
بارها مشکاتش را در میان  مطالباتش را داشته است. 
به  می کشید.  آخر  روزهای  به  کار  نباید  و  بود  گذاشته 
هر حال قرارداد بین بازیکن و مربی با باشگاه مهمترین 
پرداختی های  بود.  متعهد  آن  به  باید  که  است  برگه ای 
مالی به برانکو نیاز به مدیریت داشت.وی ادامه داد: رفتار 
برانکو اصًا اشتباه نبود. او زندگی حرفه ای دارد و باید 
تصمیم مناسبی برای آینده شغلی خود می گرفت. حاا 
که به طور قطع برانکو رفته است باید دنبال جایگزین 
بین المللی برایش باشند.ذوالفقارنسب درباره قرارداد با 
جانشین برانکو به مدیران باشگاه هشدار داد و تصریح 
مربی  یک  روی  را  برانکو  اشتباهات  نباید  آنها  کرد: 
نیاز  خارجی  مربی  هر  کنند.  تجربه  هم  دیگر  خارجی 
با  تیم  در  را  افکارش  بتواند  تا  دارد  خاطر  اطمینان  به 
سرمربی  حضور  احتمال  درباره  کند.وی  دنبال  آرامش 
داخلی در رأس کادرفنی پرسپولیس تاکید کرد: مربی 
داخلی خیلی سخت است که بتواند با این شرایط موفق 
فنی  توانایی های  آنها  کند.  برآورده  را  انتظارات  و  شود 
ازم را دارند اما حاشیه های کاذب فعلی می تواند برای 
هر مربی داخلی که به پرسپولیس بیاید سم مهلک باشد.

کدام بازیکن ها سرخپوش می شوند؟
4 هدف اصلی پرسپولیس در نقل و انتقاات

باید یک مربی بزرگ تر از برانکو بیاورند
 نصرتی: انتخاب مربی ایرانی در این مقطع به صاح

 پرسپولیس نیست

 سفرم کاری بوده نه ورزشی

کامیابی نیا: با پرسپولیس دو سال دیگر قرارداد دارم

جانشینی برانکو دل شیر می خواهد

ابراهیمی: عرب خداحافظی کند بهتر است!

حساب  به  بلژیکی  باشگاه  سوی  از  پول  واریز  صورت  در 
باشگاه  در  حضور  برای  علیپور  رضایت نامه  پرسپولیس  باشگاه 
تیم  مهاجم  علیپور  علی  کرد.  خواهند  صادر  را  وارخم  زولته 
فوتبال پرسپولیس بعد از پیشنهادهایی که از برخی از باشگاه های 
خارجی کسب کرد حاا تصمیم گرفته تا فوتبالش را در خارج 
از کشور ادامه دهد. به همین دلیل این بازیکن به دفتر باشگاه 
پرسپولیس رفت و پیشنهاد رسمی باشگاه زولته وارخم بلژیک 
را به مسئوان باشگاه ارائه کرد.پیشنهاد این باشگاه بلژیکی به 

علیپور رقمی در حدود 7۰۰ هزار یورو است و به نظر می رسد 
مسئوان باشگاه پرسپولیس مخالفتی با جدایی علیپور نداشته 
که  شد  قرار  نهایت  در  شده  انجام  صحبت های  از  بعد  باشند. 
باشگاه بلژیکی خواهان علیپور تا چند روز آینده مبلغ پیشنهادی 
خود را به حساب باشگاه پرسپولیس واریز کند تا مسئوان این 
باشگاه هم رضایت نامه علیپور برای پیوستن به تیم زولته وارخم 
این  به  آینده  تا چند روز  را صادر کنند. مسئوان پرسپولیس 

باشگاه بلژیکی فرصت دادند تا این پول را واریز کند.

اردوی فواد در آستانه کامل شدن
جمع بازیکنان تیم فواد در اردوی شهرکرد رفته رفته جمع می شود.  تیم فوتبال فواد خوزستان که تمرینات پیش فصل خود 
را زودتر از دیگر تیم ها شروع کرده، چند روزی است که در اردوی شهرکرد به سر می برد.در ابتدای اردو، چند نفر از بازیکنان فواد 
غایب بودند و این روزها نکونام شاهد تکمیل شدن بازیکنان تیمش در این اردو است. صابر حردانی پس از اینکه با مدیران فواد به توافق 
رسید، به اردو اضافه شد. همچنین احسان مرادیان و فرزاد جعفری هم در روزهای اخیر به شهرکرد شدند.سینا مریدی نیز قرار است در 
زودترین فرصت خود را به اردو برساند. بدین ترتیب جمع بازیکنانی که با فواد قرارداد دارند، امروز و فردا در شهرکرد کامل می شود.

پاسخ منفی دروازه بان تیم ملی پرتغال به تیم برانکو
داد.»آنتونیو  منفی  پاسخ  عربستان  ااهلی  تیم  پیشنهاد  به  پرتغال  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان 
آلبرتو باستوس« معروف به »بتو« دروازه بان تیم ملی فوتبال پرتغال که سابقه بازی در تیم های 
به پیشنهاد ۲ میلیون یورویی تیم ااهلی  سویا اسپانیا و اسپورتینگ لیسبون پرتغال را هم دارد، 
عربستان پاسخ منفی داده است.این دروازه بان در حال حاضر در لیگ ترکیه بازی می کند و اعام 
کرده است قصد دارد همچنان در اروپا به فعالیتش ادامه بدهد.هدایت تیم فوتبال ااهلی عربستان 

بر عهده برانکو ایوانکوویچ است.

باشگاه نفت مسجد سلیمان در حال مذاکره با سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال پارس جنوبی است.
مسئوان باشگاه نفت مسجد سلیمان هنوز سرمربی این تیم را برای فصل آینده انتخاب نکرده اند. آنها در 
حال انجام مذاکره با مهدی تارتار هستند و در حال حاضر این مربی، جدی ترین گزینه نفتی ها برای فصل 
جدید است.باید منتظر ماند و دید که روند مذاکرات مسئوان نفت مسجد سلیمان با تارتار به کجا خواهد 

رسید. تارتار فصل گذشته هدایت تیم پارس جنوبی جم را برعهده داشت.

تارتار 
جدی ترین گزینه 
سرمربیگری نفت 
مسجد سلیمان



6 شنبه اول تیر 1398 - 18 شوال1440 - 22 ژوئن 2019-  شماره 7159فوتبال ایران

احتمال آغاز تمرینات استقال از روز یکشنبه
تمرینات تیم فوتبال استقال به احتمال فراوان از روز یکشنبه 
ایران  در  حضور  زمان  از  استراماچونی  آ  آندره  شد.  خواهد  آغاز 
چندین جلسه با مسئوان استقال برگزار کرده و در تدارک برنامه 
های پیش فصل آبی پوشان است.وی در اولین اقدام برنامه تمرینات 
را مشخص کرده و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد تمرینات 
از روز یکشنبه در زمین ورزشگاه نفت تهرانسر آغاز  تیم استقال 
روزهای  استقال طی  بازیکنان  که  است  حلی  در  شد.این  خواهد 
آینده باید تست پزشکی را پشت سر بگذارند و تنها تا امروز چند 

نفر در آزمایشات پزشکی پیش فصل شرکت کردند.
هرج و مرج در انتهای نشست خبری مربی ایتالیایی
 استراماچونی به سرعت محل را ترک کرد

دچار  استراماچونی، جلسه  اندره آ  کنفرانس خبری  انتهای  در 
را  نشست  محل  سرعت  به  ایتالیایی  سرمربی  و  شد  مرج  و  هرج 
ترک کرد.نشست خبری آندره آ استراماچونی دقایقی پیش به پایان 
رسید و سرمربی ایتالیایی رسما هدایت استقال را بر عهده گرفت.

وی پس از امضای قرارداد پاسخگوی خبرنگاران شد و به سواات 
آن ها پاسخ داد اما در حالی که این نشست ادامه داشت، اعام شد 
که زمان حضور در سالن محل برگزاری کنفرانس خبری به پایان 
انتهای نشست خبری  در  باعث شد که  این موضوع  است.  رسیده 
سرمربی ایتالیایی هرج و مرج ایجاد شود و درنهایت استراماچونی به 
سرعت نشست خبری را ترک کرد تا این گونه نشست خبری این 

سرمربی به پایان برسد.

حضور بازیکنان استقال در تست های پزشکی 
فصل  آغاز  از  پیش  پزشکی  تست های  در  استقال  بازیکنان 
شرکت کردند.بازیکنان تیم فوتبال استقال با نظر سرمربی و کادر 
پزشکی روز پنجشنبه برای سپری کردن تست های پزشکی در مرکز 
پزشکی ایفمارک حاضر شدند و تست های پیش از شروع فصل را 
این  در  نیز  استراماچونی  دستیاران  همچنین  گذاشتند.  سر  پشت 
استقال در  بازیکن جدید  نیز 4  مرکز حضور داشتند.روز گذشته 

بودند. تست های پزشکی شرکت کرده 

مخالفت باشگاه استقال با جدایی دانشگر
به دلیل خالی شدن خط دفاع، باشگاه استقال با جدایی مدافع 
تیمش مخالفت است. محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال استقال که 
نیم فصل دوم سال گذشته نمایش خوبی در خط دفاعی استقال 
نفراتی، چون پژمان منتظری و روزبه  بازیکن در کنار  این  داشت. 
با  که  دادند.دانشگر  تشکیل  را  لیگ  دفاعی  خط  بهترین  چشمی 
کرده  دریافت  پیشنهاد جدی  قطر  لیگ  از  دارد،  قرارداد  استقال 
خواهد  آبی ها  برای  خوبی  مالی  سود  حتی  که  پیشنهادی  است. 
شدت  به  تیم شان  مدافع  جدایی  با  استقال  مسئوان  اما  داشت، 
و  منتظری  پژمان  حضور  ادامه  ابهام  به  توجه  کرده اند.با  مخالفت 
جدایی احتمالی روزبه چشمی، دست استقال برای داشتن مدافع 
انتقال تا  با این  خالی می شود. به همین دلیل، مسئوان استقال 

کرده اند. مخالفت  امروز 

مذاکره با چشمی در جواب مصاحبه منتظری
باشگاه استقال در تاش است تا با حفظ روزبه چشمی پاسخ 
مناسبی به حرف های پژمان منتظری بدهد.رابطه مسئوان باشگاه 
استقال و پژمان منتظری پس از پایان لیگ برتر خراب شده است. 
ماجرا از اینجا شروع شد که مدافع باتجربه استقال صحبت هایی 
کامران  میانجی گری  مدت،  این  داد.در  انجام  باشگاه  مدیران  علیه 
منزوی عضو هیئت مدیره استقال نتیجه ای نداشته است. نکته قابل 
تیم شان  مدافع  روزبه چشمی  با  استقال  مسئوان  مذاکره  توجه، 
با  نتوانسته  اما ظاهرا  لژیونر می شود،  بود  بازیکنی که گفته  است. 
تیم قطری به توافق برسد.مسئوان استقال قصد دارند با مذاکره 
با چشمی به نوعی به مصاحبه منتظری هم پاسخ بدهند که گفته 
چشمی  با  مذاکره  نمی خواستند.  را  چشمی  استقال  مدیران  بود 
خوب پیش رفته و اگر مسائل مالی حل شود، چشمی در استقال 

ماندنی خواهد شد.

صیادمنش راهی ترکیه شد
راهی  راهی  تهران  استقال  فوتبال  تیم  مهاجم فصل گذشته 
فوتبال  تیم  گذشته  فصل  مهاجم  صیادمنش  شد.اللهیار  ترکیه 
استقال تهران برای حضور در تیم فوتبال فنرباغچه راهی کش ور 
ترکیه شد.صیادمنش فصل گذشته در تیم فوتبال استقال تهران 
بازی های خوبی را از خود به نمایش گذاشت و مورد توجه مدیران 

قرار گرفت. ترکیه ای  تیم  این 
استقال مظلوم است و جز اسپانسر کسی کمک نمی کند
منزوی: آرامش را از آنهایی که دست 

در انه زنبور کردند می گیریم
عضو هیات مدیره باشگاه استقال گفت: سازمان بازرسی فقط 
اجازه  بیاید  پرسپولیس  و  استقال  مثل  باشگاه های  سراغ  نباید 
بدهید اسم این تیم ها را نگویم ولی به وقتش تیم شان را به هم 
می ریزیم.کامران منزوی بعد از مراسم معارفه آندره آ استراماچونی 
در جمع خبرنگاران گفت:  اگر عمری باقی باشد و در هیأت مدیره 
و  کردند  زنبور  انه  در  که دست  آنهایی  به  ماندم  باقی  استقال 
را  بازیکن  که  می دهم  نشان  بریزند  هم  به  را  استقال  خواستند 
به  سال  دو  برای  حسینی  حسین  با  ما  چه؛  یعنی  کردن  هوایی 
توافق رسیدیم و خدا را شکر می کنم که هنوز تعصب نمرده است. 
وی افزود: امسال دست استقال و من بسته بود و وقت نداشتیم 
ولی همانطور که گفتم آرامش را از تیمی که می خواست بازیکنان 
ما را ببرد خواهیم گرفت. وقتی آنها بروند و سابقه من را نگاه کنند 
در  می دهم.منزوی  انجام  را  کارم  که چگونه  خواهند شد  متوجه 
پاسخ به این سؤال که منظورش چه کسانی است، گفت: منظورم 
به  وقتی  پیشنهاد می دهند.  میلیارد   ۹ و   ۸ که  به همان کسانی 
این  در  است. من  پیشنهاد داری می دهند خیلی جالب  بازیکن 
چند روز بغض و سکوت کردم و اصًا وظیفه ندارم صحبت کنم 
فقط  بازرسی  سازمان  معتقدم  که  و شنیدم  دیدم  ولی چیزهایی 
اجازه  بیاید  پرسپولیس  و  استقال  مثل  باشگاه های  سراغ  نباید 
به  را  تیم شان  وقتش  به  ولی  نگویم  را  ها  تیم  این  اسم  بدهید 
هم می ریزیم.عضو هیأت مدیره باشگاه استقال در خصوص اینکه 
آنها چیست،  از  امتیاز  و شایعه کسر  باشگاه  این  دستگاه جریمه 
گفت: ما همین حاا هم جلسه داشتیم ولی یادتان باشد که ما یک 
باشگاه مظلوم هستیم که هیچ کس نمی تواند به ما کمک کند مگر 
رامی کنیم  تمام تاش مان  ما  این است که  اسپانسر. حقیقت  جز 
که اول قضیه پروپیچ را حل کنیم. ما تاش کنیم موضوع را حل 
به همراه  بتوانم  که  آنجایی  تا  وقت گذاشتیم  روز  و شبانه  کنیم 
فقط  کرد.  خواهیم  حل  را  مشکات  مدیره  هیأت  دوستان  سایر 
خودشان  دارند  عرضه  اگر  دیگر  تیم های  دوستان  بگویم  را  این 
استقال  برای  نیایند.  استقال  بازیکنان  سراغ  و  بسازند  بازیکن 

مظلوم خودشان را تکه پاره نکنند بهتر است.

ملی  تیم  سابق  ستاره  کارمبئو،  کریستن 
فرانسه و رئال مادرید، بعد از حضور در آکادمی 
با ورزش سه  اختصاصی  ای  ایرانسل مصاحبه 
با  جنگنده  هافبک  یک  قبل  دهه  دو  داشت. 
رئال  میدان  میانه  در  فرد  به  منحصر  موهایی 
مادرید چهره شد و در جام جهانی 1۹۹۸ نیز 
بازی های خوبی در ترکیب فرانسه قهرمان ارائه 
داد. کارمبئو در چهار سال موفق به فتح لیگ 
قهرمانان با رئال مادرید، جام جهانی 1۹۹۸ و 
یورو 2000 با تیم ملی فرانسه شد و روزهایی 
را در دوران حضور خود در مستطیل  رویایی 
کارمبئو  کریستن  کرد.اگرچه  طی  سبز 
مستاصل از تقاضاهای مکرر برای گرفتن سلفی 
بود، اما با روی خوش و حوصله پاسخ سواات 
را داد. او از پاسخ در مورد تبعیض های نژادی 
در دوران ژان شیراک، رئیس جمهوری اسبق 
سرمربی  را  گواردیوا  پپ  رفت،  طفره  فرانسه 
مورد عاقه خود و این نسل تیم ملی فرانسه و 
کیلیان امباپه را بهترین خواند. در ادامه توجه 
رئال  سابق  ستاره  با  گفت  و  گپ  به  را  شما 

مادرید جلب می کنیم؛
* به شما خوشآمد می گوییم و امیدوارم 
سفر خوبی در ایران داشته باشید، چه تفاوتی 
کمپ  بین  جوان  بازیکنان  پرورش  مسیر  در 
استعدادیابی ایرانسل در ایران و دیگر آکادمی 
با آکادمی های  ایران  مانند  ها در کشورهایی 
در  فونتین  کلیر  مانند  جهان  در  پیشرفته 

دارد؟ وجود  فرانسه 
در  ای  العاده  فوق  ساختار  نیز  ایران  در   -
آکادمی ها وجود دارد و از دید من اان همه چیز 
ام.  بوده  جالبی  اتفاقات  شاهد  من  و  بوده  عالی 
استعدادهای زیادی در اینجا دیده ام و خوشحالم 
که امکانات خوبی در این کمپ مشاهده کرده ام.

فرانسه  به  سالگی   17 سن  در  شما   *
به سطح  سالگی   20 سن  در  و  کردید  مهاجرت 
در  مواقع  برخی  در  کردید.  پیدا  راه  فوتبال  اول 
فوتبال  به  دیر  خیلی  ایران  مانند  آسیایی  کشور 
معرفی می شوند. چرا در فوتبال اروپا بازیکنان در 
سن پایین قادرند به سطح اول فوتبال راه یابند؟
سپری  از  بعد  اما  بودم  ساله   17 من   -
بودم.  بالغ شده  واقعا  تحصیات  دوران  کردن 
وقتی راهی نانت شدم به من فوتبال را آموزش 
باید  ها  بچه  و  است  شغل  یک  فوتبال  دادند. 
نکات زیادی بیاموزند. من این قدرت را داشتم 
بتوانم  و  دهم  تطبیق  شرایط  با  را  خودم  که 
آموزش می  مربیان  به  که  فوتبالی  ای  فلسفه 
بیشتر  و  بیشتر  روز  هر  گیرم.  فرا  را  دادند 

تمرین می کردم و زندگی خود را برای رسیدن 
فوتبال  اول  سطح  و  بازیکنان  دیگر  سطح  به 

کردم. فدا  فرانسه 
 * بعد از 5 سال موفق در نانت و 2 فصل 
خوب در سری آ در لباس سمپدوریا، در سال 
1۹۹7 و در حالیکه بارسلونا نیز خواهان جذب 
شما بود اما شما راهی رئال مادرید شدید و یک 
سال بعد نیز در فینالی که شما بازی کردید، 
رئال مادرید بعد از غلبه بر یوونتوس چند سال 
فاتح اروپا شد، ارزیابی شما از درخشان ترین 

دوران فوتبالی تان چیست؟
و  آموختم  زیادی  چیزهای  فرانسه  در   -
و  کاتاناچیو  چون  مسائلی  نیز  ایتالیا  فوتبال  در 
تاکتیک های جدید را آموختم که بعد به رئال 
مادرید رسیدم. هرگز تصور نمی کردم روزی در 
رئال مادرید بازی کنم و وقتی صدای لورنزو سانز 
رئیس وقت باشگاه رئال مادرید را شنیدم، فقط 
می خواستم خیلی زود به مادرید بروم.  در این 
اتفاقات  مادرید  در  و  افتاد  وقفه  نیز  ماه   6 بین 
داد.  رخ  من  برای  تصور  از  فراتر  و  غیرعادی 
بازیکنان  زیادی  تعداد  با  باشگاهی  مادرید  رئال 
بااستعداد و بزرگ، بازیکنانی که واقعا کهکشانی 
ها بودند و آنجا نیز مجبور بودم خودم را با سطح 
باشگاه تطبیق دهم. باید فلسفه باشگاه را قبول 
می کردم و زبان، ذهن و همه چیز را تغییر می 
باید  مادرید  رئال  در  کردن  بازی  برای  دادم. 
به  انتقال  که  دانستم  می  کردم.  می  پیشرفت 
رئال مادرید به معنی فتح جام های فراوان است.

تیم  لباس  با  خانه  در  بعد  سال  یک   *
سال  دو  و  جهانی  جام  قهرمان  فرانسه  ملی 
این  همیشه  اما  شدید.  قهرمان  یورو  در  بعد 
فرانسه  ملی  تیم  در  که  داشت  وجود  ذهنیت 
تبعیض بین بازیکنان  اصیل فرانسوی و متولد 
مثال  عنوان  به  دارد؛  وجود  دیگر  کشورهای 
جمهوری  رئیس  شیراک  ژاک  سرد  برخورد 
اهدای  هنگام  در  زیدان  الدین  زین  با  فرانسه 
مدال )کارمبئو می خندد(، آیا شما به عنوان 
یک بازیکن ملی  مشکل و یا تبعیضی را در این 

کردید؟ حس  خصوص 
باید روی ورزش تمرکز کنیم.  - ما فقط 
از مسائل سیاسی صحبت کنیم  بخواهیم  اگر 
باعث  این  و  از فضای ورزش است  بیرون  این 
کاهش انگیزه ما می شود. فوتبال مسیر پیش 
کسب  به  موفق  نهایت  در  ما  و  ماست  روی 
و  مدال  و  شدیم  جهانی  جام  قهرمانی  عنوان 
جام گرفتیم. بعد از آن قهرمانی یک کشور و 
است. فوتبال  قدرت  این  را شناختند،  ما  دنیا 

* بر خاف زین الدین زیدان، لوران بان، 
دیدیه دشان .. )کارمبئو با خنده اشاره می کند 
تعداد بسیاری دیگر( به مربیگری روی آوردند، 
چرا شما هرگز سرمربی نشدید و به پست های 

مدیریتی روی آوردید؟
فوتبالی  فعالیت  است  سال   20 من   -
داشته و از داخل و خارج زمین شناخت کافی 
دارم. دوره آموزشی باکیفیت مربیگری گذرانده 
ام و برای من کار کردن خارج از زمین فوتبال 
جذاب است زیرا می توانیم باعث رشد باشگاه و 
نزدیک شدن آن به هواداران و بچه ها در داخل 

و خارج کشور شویم.
نمی خواهید هدایت  نیز  آینده  در  آیا   *

گیرید؟ عهده  بر  را  تیمی 
- من در حال حاضر دو مدرک مربیگری 
دارم و می توانم سطح سوم را نیز بگذرانم  اما 
عاقه ای به مربیگری ندارم. دوست دارم زمان 
خود را با خانواده، مردم و در طبیعت بگذارنم.

* شما تحلیل گر فوتبال هستید و طبیعتا 
بازی های تیم ملی ایران را نیز تماشا کردید. 
ایران تا آستانه صعود به دور دوم نیز پیش رفت 
اما با بدشانسی و بداقبالی حذف شد. آیا سبک 
بازی ایران خصوصا در مقابل تیم های بزرگ 
آنهم با یک سرمربی بین المللی مانند کارلوس 
کی روش در حال حاضر نیز هدایت کلمبیا را 

بر عهده دارد، توجه شما را جلب کرد؟
- من بازی های ایران را تماشا کردم، یک 
بازی مساوی کرد و به نظر من تیم بااستعدادی 
بود. اما مساله  اصلی آغاز فوتبال از پایه است، 
بعضی بازیکنان مانند سرخیو راموس یا جرارد 

بااترین  تا  و  کرده  آغاز  پایه  فوتبال  از  پیکه 
سطح هم رسیدند و هنگام حضور در بازی های 

ملی تجربه باایی داشتند.
* اگر فوتبال پایه خود را مانند تیم های 
پراکندگی  باشید،  داشته  سال   17 و   16 زیر 
حضور بازیکنان کمتر می شود و گاهی شاید 7 
یا ۸ بازیکن اصلی تیم ملی از یک رده باشند و 
تنها با چند تغییر می توان تیم خود را ساخت.

 201۸ جهانی  جام  در  فرانسه  تیم   *
مقتدرانه قهرمان شد. این تیم بازیکنان بزرگی 
چه در زمین و چه در نیمکت در اختیار دارد، 
آیا فکر می کنید همانند نسل شما آنها نیز می 
توانند در یورو 2020 و جام جهانی 2022 در 

قطر موفقیت های متوالی را تکرار کنند؟
- من امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهد. دیدیه 
و  شناسد  می  خوبی  به  را  خود  بازیکنان  دشان 
استعدادهای فراوانی نیز در اختیار دارد. با اضافه 
خواهد  هم  بهتر  شرایط  بازیکن   3 الی   2 شدن 
تغییر نیست  به  نیاز  این فلسفه  ادامه  برای  شد. 
جوان  تیمی  حاضر  حال  در  فرانسه  ترکیب  زیرا 
است. کیلیان امباپه در این سن موفق به فتح جام 
جهانی شده و باید دید در ادامه قادر به انجام چه 
کارهایی خواهد بود و به نظر من هدف اول دیدیه 
دشان استمرار این روند است. دشان نقطه اتصال 
بین نسل ما و نسل فعلی بازیکنان فرانسه است و 
همانند دوران ما منظم و گروهی بوده و تنها به 

بازی گروهی فکر می کند.
* دو ماه قبل پیش بینی کردید بارسلونا 
شکست  اما  شود،  می  قهرمانان  لیگ  قهرمان 
تغییر  را  چیز  همه  آنفیلد  در  غیرمنتظره 

علیرغم  اخیر  های  سال  در  بارسلونا  چرا  داد. 
را در  روند  این  تواند  نمی  موفقیت در الیگا، 

کند؟ تکرار  نیز  قهرمانان  لیگ 
بیشتر  و  نیستم  بارسلونا  طرفدار  من   -
کنم  صحبت  مادرید  رئال  مورد  در  توانم  می 
زیرا فرهنگ من رئال مادرید است. به نظر من 
دانم  نمی  اما  قهرمان شود  توانست  می  بارسا 
چه اتفاقی در آنفیلد رخ داد و این تیم نتوانست 

را تکرار کند. بازی همیشگی خود 
* شاید سوال کلیشه ای باشد اما بازیکن 
مورد عاقه شما بین لیونل مسی و کریستیانو 

رونالدو کیست؟
- کریستیانو رونالدو از الیگا رفت اما مسی 
انتخاب  پس  کند  می  بازی  الیگا  در  همچنان 
من مسی خواهد بود )با خنده(، اما من در حال 
حاضر می توانم ادن هازارد را نیز انتخاب کنم.

بازیکنی  خود  ورزشی  دوران  در  شما   *
پرانرژی، جنگنده و با تکل های محکم بودید، 
کدام  فوتبال  دنیای  فعلی  بازیکنان  بین  در 

دانید؟ می  خود  شبیه  بیشتر  را  بازیکن 
- نمی دانم، پل پوگبا؟ وی از من تکنیکی تر 
و دونده تر است و در پست بازیکن آزاد بازی می 
کند، فوتبال بسیار نسبت به گذشته تغییر کرده 
است و من نمی توانم بگویم کدام بازیکن شبیه 
من است، این را شما باید بگویید. شما پاسخ بده، 

چه بازیکنی در فوتبال شبیه علی دایی است؟
* به جز سرمربیان بزرگ فرانسوی، کدام 
می  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  دنیا  در  سرمربی 
پپ  مانند  هجومی  افکار  با  مربیانی  دهند؟ 
گواردیوا و یورگن کلوپ یا مربیان با رویکرد 

مورینیو؟ ژوزه  مانند  دفاعی 
زیرا  دهم  می  ترجیح  را  گواردیوا  من   -
برتر قهرمان  لیگ  بوندسلیگا و  وی در الیگا، 
لیگ  فتح  دنبال  به  نیز  بعد  فصل  و  شده 

بود. خواهد  قهرمانان 
* برویم سراغ تیم مورد عاقه شما رئال 
مادرید، آنها بعد از سه فصل فوق العاده و یک 
فصل فاجعه آمیز، تابستان امسال ستاره هایی 
چون ادن هازارد، لوکا یوویچ، فران مندی ... 
را جذب کرده و قصد دارند بازیکنانی چون پل 
پوگبا و کریستن اریکسن و  ستاره های دیگر 
را راهی برنابئو کنند؟ آیا تصمیم زیدان برای 

بازگشت به مادرید درست بود؟
بود  درست  زیزو  تصمیم  من  نظر  به   -
را  باشگاه  او  و  اوست  خانه  مادرید  رئال  زیرا 
سه  از  بعد  باشگاه  این  شناسد.  می  خوبی  به 
سال صرفه جویی  حاا تصمیمی منطقی برای 

جذب بازیکنان گرفته است. هدف روال مادرید 
تکرار  را  گذشته  های  موفقیت  که  است  این 
کند و هم در لیگ قهرمانان و هم در الیگا به 
موفقیت دست یابد. به نظر من زیدان موقعیت 
دارد. بیشتر  های  موفقیت  برای کسب  خوبی 

* شما در کنار بازیکنان بزرگی در سری 
آ، الیگا و تیم ملی فرانسه بازی کرده اید. کدام 
بازیکن بیش از همه شما را تحت تاثیر قرار داد؟

- من با ستاره های بزرگ و فراوانی همبازی 
بوده ام. اولین خورخه بورچه گا آرژانتینی تاثیر 
نانت  در  زمانیکه  داشت.  من  روی  فراوانی 
و من 1۹  ساله  بودم خورخه 2۸  وی  همبازی 
فراوانی روی من داشت  تاثیر  و وی  بودم  ساله 
زیرا وی با آرژانتین قهرمان جهان شده بود. در 
ادامه در ایتالیا با ستاره های زیادی مانند روبرتو 
مانچینی همبازی شدم که بازیکن متفاوتی بود. 
با  نیز  فرانسه  ملی  تیم  در  و  مادرید  رئال  در 

بودم. همبازی  جهان  بهترین 
* در نهایت پس ستاره ای را نمی توانید 

انتخاب کنید؟
این  شاید  که  است  این  هم  دلیلش  نه، 
الشعاع  تحت  را  من  ورزشی  دوران  انتخاب 
سرشناس،  بازیکنان  جز  به  زیرا  دهد  قرار 
حتی بازیکنان گمنام دسته دو یا سه نیز روی 
فوتبال من تاثیر زیادی داشتند. اما در نهایت 
باید بگویم زیدان فوق العاده بود و من از بازی 

بردم. لذت  او  کنار 
به  اما  باشد  دشواری  انتخاب  شاید   *
و  نسل 201۸  نسل 1۹۹۸،  بین  از  شما  نظر 
حتی نسل 1۹۸0 که ستاره هایی مانند میشل 
پاتینی داشت، به نظر شما کدام نسل را می 

دانست؟ فرانسه  فوتبال  طایی  نسل  توان 
-  من نسل فعلی فوتبال فرانسه و از این 
نسل کیلیان امباپه را انتخاب می کنم زیرا او 
می تواند وارث فوتبال فرانسه باشد و در وی 

DNA بازیکنان قبلی وجود دارد.
بازیکن  بهترین  آخر،  سوال  عنوان  به   *
سال 201۹ جهان از نظر شما بین لیونل مسی، 
کیلیان  دایک،  فن  ویرژیل  رونالدو،  کریستیانو 
امباپه، ادن هازارد و .... اگر قرار باشد شما برنده 
را اعام کنید، رای شما چه کسی خواهد بود؟

فتح  به  موفق  رونالدو  نیست،  راحتی  کار   -
اروپا  لیگ  هازارد  ادن  شد،  اروپا  های  ملت  لیگ 
های  ستاره  کردند،  فتح  را  الیگا  مسی  لیونل  و 
متفاوتی وجود داشته و برای رای دادن پارامترهای 
مختلفی وجود دارد اما رای من در نهایت با وجود 

فن دایک، بین مسی و رونالدو خواهد بود.

کارمبئو: کدام بازیکن در فوتبال شبیه علی دایی است؟

وحید شمسایی، عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال 
به  باید  کنونی  مقطع  در  کرد  تأکید  ساحلی  فوتبال  و 
فکر کسب مقام سومی مسابقات فوتسال زیر 20 سال 
آسیا باشیم.وحید شمسایی درباره شکست ۸ بر 4 تیم 
فوتسال زیر 20 سال ایران مقابل ژاپن در مرحله نیمه 
داشت:  اظهار  آسیا  قهرمانی  فوتسال  مسابقات  نهایی 
حداقل  تا  کنیم  تمرکز  رده بندی  بازی  روی  باید  فعًا 
مقام سومی را کسب کنیم. بازیکنان ما جوان هستند و 
وقتی در کشور خودمان می بازند،  به لحاظ فکری به هم 
می ریزند و اگر قرار باشد خدای نکرده مقام سومی را هم 
از دست بدهیم، دیگر »بدتر از بد« می شود! ضمن اینکه 
جمعیت خوبی هم در تبریز برای حمایت از تیم ما به 

سالن آمده بود و باید از همه آنها تشکر کنیم.
ناراحت کننده است در کشور خودمان فینال را 

از دست دادیم
و  دادند  انجام  را  خود  تاش  بچه ها  افزود:  وی 
بازی به بازی بهتر شدند. به ژاپن باختیم، ولی چیزی 
بهتر  قبل  بازی های  به  نسبت  اینکه  است  مهم  که 
بودیم و چندین بار توپ های مان به تیر دروازه خورد. 
ژاپن با برنامه تر از ما بود و وقتی در فاصله 3۸ ثانیه 
باشیم، ورق  برنده  بازی می توانستیم  پایان  به  مانده 
برگشت و به بازی مسلط شد و در نهایت هم بازی 
را برد. این خیلی ناراحت کننده است که در کشور 

خودمان تیم ما نتوانست فینال را ببیند.
طبیعی است اان همه بپرسند چرا اینطور شد

شمسایی در خصوص عملکرد فنی تیم فوتسال 
زیر 20 سال یادآور شد: فارغ از بحث فنی باید یک 
با  را قبول کنیم، داستان رده زیر 20 سال  واقعیت 
این  که  اول  روز  از  من  است.  متفاوت  بزرگساان 
نزدیک  بازی ها  همه  نتیجه  تقریباً  دیدم،  را  بازی ها 
به هم بود. شما نگاه کنید، افغانستان به فینال آمده، 
ولی  بیفتد،  اتفاق  تیم  این  نمی کرد  باور  هیچ کس 
من همان روز اول گفتم افغانستان تیم خوبی است. 
نزدیک  هم  به  خیلی  پایه  رده های  در  تیم ها  فاصله 
است. دو سال پیش قهرمان این مسابقات شده بودیم 

و این انتظار را داشتیم در تبریز هم قهرمان شویم، 
می پرسند  همه  می بازد  تیم  وقتی  است  طبیعی  اما 
چرا اینطور شد.وی ادامه داد: باید به آینده نگاه کرد 
و باید بدانیم کشورهای دیگر در رده های پایه در حال 
کشورهای  شاکله  بازیکنان  این  و  بوده  برنامه ریزی 
فقط  هستند.  آینده  سال  هشت  یا  هفت  در  دیگر 
چیزی که اآن من را نگران کرده این است که اگر 
به این نحو جلو برویم، پشتوانه سازی مان برای آینده 
خوب نخواهد بود. روزی که وارد کمیته فنی فوتسال 
سال   20 زیر  تیم  سرمربی  شاندیزی  حمید  شدیم، 
این جمع بندی  به  کردیم  فنی  بحث  هم  وقتی  بود. 
با  قهرمانی  و  تیم  این  در  کار  سابقه  او  که  رسیدیم 
این تیم را در دوره قبل دارد، ضمن اینکه شاندیزی 
در المپیک جوانان هم کنار این تیم حضور داشت. ما 
دیدیم فاصله زمانی تا مسابقات انتخاباتی یک یا دو 
ماه بیشتر نیست و تنها کسی که می تواند این تیم 
از او حمایت  را هدایت کند، شاندیزی است. ما هم 

تیم  و  را کشید  و کادرفنی هم زحمت خود  کردیم 
ایران از مرحله مقدماتی هم باا آمد. 

از دست دادن فینال ناراحت کننده است
بود.  آماده  امید  تیم  برای  فضا  گفت:  شمسایی 
را  خود  تاش  هم  او  کادرفنی  و  شاندیزی  حمید 
اما فوتبال هم جزو زندگی است و همانطور  کردند، 
که یک روز شما خوشحال هستید، ممکن است یک 
ناراحت باشید. ما به خاطر نتایجی که رقم  روز هم 
خورده همه ما ناراحتیم، اما نمی توانیم زحماتی که 
الحق واانصاف  ولی  بگیریم  نادیده  را  شده  کشیده 

است. کننده  ناراحت  فینال  به  نرسیدن 
بعد از پایان مسابقات در مورد مسائل فنی 

حرف می زنم
سطح  که  موضوع  این  طرح  به  واکنش  در  وی 
فنی تیم ایران به طور کلی راضی کننده نبود  عنوان 
کرد: من همیشه گفتم ما ایرانیم، اما شما نمی توانید 
قدرت  ما  بزنید.  رقم  خود  برای  را  فوتبال  اتفاقات 

بامنازع فوتسال آسیا و سوم جهان هستیم، ولی اجازه 
بدهید بازی رده بندی تمام شود بعد در مورد مسائل 
را  فنی حرف می زنم. من همیشه صادقانه همه چیز 
گفتم، اما اان سومی در این مسابقات مهم است. توقع 
برای همه اهالی فوتسال قهرمانی بوده، اما نشده، این 
اتفاق  این  ان اشاءاه  هم جزو جذابیت فوتسال است. 
درسی شود برای آینده، در واقعیت نه فقط به حرف.
کسی که انتقاد کرده در جایگاهی نیست که 

نظر بدهد!
شمسایی در ادامه با اشاره به انتقادهای محمود 
داشت:  اظهار  ایران  سال   20 زیر  تیم  از  خوراکچی 
اما  هستند،  ناراحت  اتفاق  این  از  فوتسالی ها  همه 
یادمان باشد این نتایج ممکن است برای هر مربی در 
دوره ای اتفاق بیفتد. برخی دوستان می گویند من با 
این و آن تماس گرفتم و مواردی را گفتم، اصًا کسی 
که این حرف را زده در جایگاهی نیست که بخواهد 

به آقای انصاری فرد یا به گروه فنی نظری بدهد!
به خاطر »دو  هزار 10 شاهی« حاضرند در همه 

تیم ها کار کنند
وی افزود: یادمان باشد همین دوستانی که این 
لیگ  به  را  برتری  لیگ  تیم  دو  می زنند  را  حرف ها 
پایین تر برده اند. یادمان باشد روزهای بد برای همه 
مربی ها است. با هوا و هوس صحبت نکنیم و دنبال 
به  بگیریم.  را  کسی  جای  بخواهیم  که  نباشیم  این 
و  داده ایم  دست  از  را  فینال  ما  کنیم.  فکر  کشور 
که  نیست  خوب  این  اما  است  کننده  ناراحت  این 
از  و  بریزیم  نفر  یک  روی  همه  می افتد  اتفاقی  تا 
یک  بازی  از  بعد  شاندیزی  حاا  شویم.  رد  نفر  یک 
حرفی زده )ژاپن ایران را شانسی شکست داد(، شاید 
منظورش این بوده در زمانی که از حریف پیش بودیم 
توپ های مان تبدیل به گل نشد و ژاپن شانس آورد. 
حرف ها  این  اان  که  کسانی  باشد  یادمان  کل  در 
لیگ  به  را  برتری  لیگ  تیم  را می زنند خودشان دو 
شاهی«   10 هزار،  »دو  خاطر  به  و  برده اند  پایین تر 

کنند! کار  تیم ها  همه  برای  حاضرند 

جدیدترین آراء کمیته تعیین وضعیت در 
فدراسیون فوتبال

در  را  خود  آرای  فوتبال  فدراسیون  بازیکنان  وضعیت  کمیته 
خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی 
باشگاههای مورد شکایت اعام کرد. آرای صادره شده به شرح زیر است:

سپیدرود  باشگاه  با  منصوری  حمیدرضا  شکایت  پرونده  در 
خواهان  دعوی  پرونده  بررسی  به  توجه  با  وضعیت  کمیته  رشت، 
را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
و 24۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
700/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

باشگاه  بازیکن  سینک  امید  از  خورسندی  ولی  شکایت  به  توجه  با 
نساجی مازندران، سینک به پرداخت مبلغ 4۹0/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ ۹/۸00/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
خواهان  دعوی  وضعیت  کمیته  همچنین  شد.  محکوم  خورسندی(  )ولی 

را نسبت به مبلغ 140/000/000 ریال مردود و قابل رسیدگی دانست.
در پی شکایت حمید رضا عسگری از باشگاه آلومینیوم اراک، 
این باشگاه به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

در حق خواهان محکوم شد.
شهرداری  باشگاه  از  پورصادقی  پیمان  شکایت  پرونده  در 
پرونده دعوی خواهان  بررسی  به  توجه  با  بندرعباس، کمیته وضعیت 
را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1۹۸ قانون آیین دادرسی حکم به 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 475/000/000  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 

کرد. صادر  خواهان  حق  در  خواسته 
ملوان  باشگاه  از  فضائلی  علیرضا  شکایت  پی  در  همچنین 
بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 263/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین  کمیته وضعیت 
درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی 

خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.
بازیکن  سااروند  فرشاد  از  خورسندی  ولی  شکایت  به  توجه  با 
استقال خوزستان ، این بازیکن به پرداخت مبلغ ۸20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 16/400/000 ریال هزینه دادرسی در حق 
ولی خورسندی محکوم شد. . همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان 
را نسبت به مبلغ 350/000/000 ریال مردود و قابل رسیدگی دانست.

در  اباغ  تاریخ  از  روز   7 مدت  آرای صادره ظرف  است  گفتنی 
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

ناظم الشریعه:  حیف است مقام سومی آسیا 
را به دست نیاوریم

سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگساان ایران گفت: بازیکنان رده امید، 
آینده فوتسال کشورمان را رقم می زنند.محمد ناظم الشریعه درخصوص 
بازی امیدهای فوتسال ایران مقابل ژاپن گفت: در ابتدا به همه بازیکنان 
در  که  است  همین  به  فوتسال  بازی  زیبایی  می گویم.  نباشید  خسته 
تغییر  چیز  همه  لحظه  یک  در  اما  باشی  برنده  می توانی  آخر  3۸ثانیه 
می کند. در فوتبال و فوتسال همیشه جزییات تعیین کننده است.سرمربی 
تیم ملی فوتسال بزرگساان افزود: باید بسیار کار کنیم تا دوباره به نقطه 
برایمان  اان  که  باشد  برنز  مدال  کسب  باید  مان   تاش  برگردیم.  اوج 
کنیم  و ساختارسازی  ریزی  برنامه  باید  آن  از  دارد. پس  زیادی  اهمیت 
تیم زحمت هم  این  برای  بشویم.  آسیا  قهرمان  دوباره  دیگر  دو سال  تا 
کشیده شده بود و می بینیم که در چهار بازی اخیر، عملکرد تیم بازی به 
بازی بهتر شده است، در واقع در بازی های قبلی اوضاع ما به خوبی بازی 
ژاپن نبود.ناظم الشریعه ادامه داد: در روزی که می توانستیم ژاپن را ببریم 
شکست خوردیم. شاید اگر یکی از توپ هایمان داخل گل می رفت این 
اتفاقات نمی افتاد. هیچ چیز تمام نشده و باید برای کسب مقام سومی آسیا  
تاش کنیم وحیف است اگر آن را بدست نیاوریم.  وی در پایان با اشاره 
به اینکه دنبال کردن بازی های این رده سنی بسیار مفید بوده، گفت: به 

هرحال بازیکنان این رده، آینده فوتسال کشورمان را رقم می زنند. 

مهاجم ایرانی الغرافه در فصل آینده در این تیم قطری حضور نخواهد داشت.سایت استاد الدوحه 
قطر خبر داد که باشگاه الغرافه نیت تغییر 3 لژیونرش یعنی مهدی طارمی، وایس و اسنایدر را دارد. 
پرونده اسنایدر بسته شده است و او دیگر جایی در تیم ندارد.اما درباره وایس و طارمی هنوز به صورت 
رسمی موضع باشگاه الغرافه اعام نشده است ولی تصمیم باشگاه قطع همکاری با این دو بازیکن و به 

خدمت گرفتن بازیکنان جدید است.

الغرافه قصد 
قطع همکاری با 
طارمی را دارد

کسانی که انتقاد می کنند خودشان ۲ تیم لیگ برتری را انداخته اند

شمسایی: مقام سومی را از دست دهیم، »بدتر از بد« می شود

تقدیر نماینده AFC از مسئوان آذربایجان شرقی بابت برگزاری مناسب مسابقات فوتسال زیر 20 سال
نماینده AFC از مسئوان آذربایجان شرقی بابت برگزاری مناسب مسابقات فوتسال زیر 20 سال تقدیر کردند.دیدار تیم های ایران و ژاپن در با حضور بیش از 2000 نفر در سالن پورشریفی تبریز 
برگزار شد.علی کفاشیان، سیدمحمد ناظم الشریعه، علی تارقلی زاده، پدرو گاان مدرس داوری فیفا، محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری، میشاییل پطروس مربی دروازه بان های تیم ملی، یعقوب فیلگوش 
مربی دروازه بانهای تیم ملی دانش آموزی، اسماعیل تقی پور، آرش جابری، علیرضا سهرابی مسوول چیدمان داوران فوتسال، برنو گارسیا سرمربی تیم ملی بزرگساان ژاپن،غامعلی مرتضایی، از نزدیک 
بازی را نظاره کردند.تماشاگران با شور و حال خاصی تا پایان بازی تیم ملی را تشویق کردند.کلیه ناظران لیگ برتر فوتسال کشور که در کاس پیش فصل در تبریز حضور دارند در سالن حضور داشتند.

بازیکنان تیم فرش آرا مشهد هم که در اردوی تبریز بسر می برند این دیدار را در سالن پورشریفی تبریز تماشا کردند.کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از برگزاری کنفرانس خبری پس از دیدار مربیان دو 
تیم ایران و ژاپن از فدراسیون فوتبال ایران و اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و مسولین برگزاری سالن پورشریفی تبریز تشکر کرد.در پایان این دیدار تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران مقابل 

ژاپن ۸ بر 4 مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند.

اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال ایران نحوه 
را مشخص  فوتسال  برتر  لیگ  آف  پلی  مسابقات  برگزاری 
امروز  فوتسال  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  کردند.جلسه 
حاضر  اعضای  و  شد  برگزار  تبریز  شهر  میزبانی  به  جمعه 
در این جلسه درباره مسائل مختلف از جمله نحوه برگزاری 
مرحله پلی آف لیگ با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.در 
انصاریفرد رئیس سازمان لیگ  این جلسه که محمدحسن 
به  فوتسال  برتر  لیگ  برگزاری  داشت،  فوتسال هم حضور 

شرح زیر تصویب شد:

از سال جدید )سوال  پلی آف قبل  از مرحله  1- دو دوره 
13۹۹( و پیش از حضور تیم ملی فوتسال در جام ملت ها 

برگزار می شود.
2- شیوه برگزاری مسابقات مرحله پلی آف تا پیش از فینال 

به صورت دو برد از سه مسابقه است.
در  شود.  می  برگزار  برگشت  و  رفت  صورت  به  فینال   -3
صورتی که همه چیز در فینال مساوی شد، یک مسابقه بین 

فینالیست ها در زمین بی طرف برگزار می شود.
4- زمان برگزاری فینال بعد از تعطیات عید نوروز است.

سعید نجاریان عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال 
با اعام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: تیم ملی فوتسال 
ایران اسفندماه امسال بازی های جام ملت های آسیا را در 
پیش دارد که پیش از حضور در این مسابقات، دو دوره از 

پلی آف برگزار خواهد شد.
نجاریان در خصوص اینکه آیا طبق پیشنهاد بعضی از 
باشگاه ها، قرار است تیم اول در مرحله اول پلی آف شرکت 
نداشته باشد؟ گفت: خیر، تیم اول هم از همان دوره اول 

پلی آف بازی می کند.

شیوه برگزاری پلی آف 
فوتسال مشخص شد

 فینال بعد از 
عید نوروز!
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 تابارز: نسبت به صعود اروگوئه
 نگران نیستم

اسکار تابارز، سرمربی تیم ملی اروگوئه بعد از تساوی 
تیمش مقابل ژاپن می گوید از اینکه صعود اروگوئه از مرحله 
گروهی به بازی آخرش با شیلی وابسته شده، نگران نیست.

بعد از آنکه تیم ملی اروگوئه ساعاتی پیش در دومین بازی 
خود در رقابتهای کوپا آمه ریکا مقابل ژاپن به تساوی 2-2 
اینکه  از  گفت  تیم  این  تابارز سرمربی  اسکار  یافت،  دست 
سرنوشت صعود تیمش به مرحله یک چهارم نهایی به بازی 
آخر مرحله گروهی مقابل شیلی وابسته شده نگران نیست 
و او در تیم ملی اروگوئه بارها با شرایط مشابه روبرو شده 
 C گروه  رقابتهای  دوم  روز  در  تساوی  این  با  است.اروگوئه 
به  و  ایستاد  رقابتها  این  مهمان  ژاپن،  مقابل  آمه ریکا  کوپا 
تساوی 2-2 رضایت داد تا با چهار امتیاز و یک بازی بیشتر 
اول  بازی  از  بایستد. شیلی  از شیلی در صدر جدول گروه 
با  تیمش  بازی  از  بعد  تابارز  است.اسکار  امتیازی  خود سه 
که  سالی  در 13  من  می دانید  به خبرنگاران گفت:«  ژاپن 
هدایت اروگوئه را به عهده دارم چند بار با این شرایط مواجه 
شده ام؟ ما از این بازی نتیجه گیری های ازم را خواهیم کرد. 
من درسهای این بازی را استخراج خواهم کرد تا تیم آنها 
نیستم”. نگران  وجه  هیچ  به  ولی  کند  بررسی  دقت  به  را 

سرمربی اروگوئه در ادامه گفت:« بازی های مهمی در پیش 
چطور  گروه  جدول  اوضاع  نهایت  در  ببینیم  باید  و  است 
خواهد شد. ما تیم خیلی باتجربه ای هستیم و در بازی بعدی 
و  داد  خواهیم  انجام  را  ممکن  بازی  بهترین  شیلی  مقابل 
راه شکست دادن آنها را پیدا خواهیم کرد”.تابارز در ادامه 
گفت:« ژاپن امروز نسبت به ما در تحمیل اراده اش موفق تر 
با شانس های کمی که داشت موفق شد دو گل  بود چون 
به ثمر برساند. درحالیکه ما نسبت به آنها شانس های خیلی 
بیشتری داشتیم ولی فقط توانستیم دو گل به ثمر برسانیم”.

مورینیو: یونایتد 900 دقیقه هم بازی 
می کرد، گل نمی زد

ژوزه مورینیو، سرمربی سابق چلسی، معتقد است در 
تیم  برتر،  لیگ  در  منچستریونایتد  با  اش  رویارویی  اولین 
توانست  نمی  داشت،  وقت  دقیقه   900 اگر  حتی  حریف 
مورینیو  که  بود  سال 2004  کند.در  باز  را  تیمش  دروازه 
تیمش  و  گرفت  برعهده  را  هدایت چلسی  بار  اولین  برای 
گرفت.  قرار  منچستریونایتد  مقابل  فصل  دیدار  اولین  در 
در  و  برسند  پیروزی  به   0-1 دیدار  آن  در  توانستند  آنها 
نهایت با 12 امتیاز فاصله، در آن فصل به قهرمانی برسند. 
مورینیو معتقد است که تیمش در آن دیدار با تمام وجود 
بازی کرد و تیم حریف هیچ شانسی برای پیروزی نداشت.

پیروزی  به  مستقیم  مقابل حریف  که  بود  مهم  گفت:«  او 
برسیم. اگر می خواهید قهرمان شوید، در 38 هفته، شما 
در  ویژه  به  بدهید؛  دست  از  زیادی  امتیازات  توانید  نمی 
خانه مقابل حریف مستقیم.فکر می کردم این خیلی مهم 
بود زیرا تناقضی بین صحبت های ما با بازیکنان، جاه طلبی 
مان و نتیجه بازی وجود نداشت. اگر بگویید » در این فصل 
باید قهرمان شویم« و سپس در اولین بازی در خانه مقابل 
حریف مستقیم، 3-0 شکست بخورید، یک گام رو به عقب 
برداشته اید.بنابراین این یک گام رو به جلو بود؛ یک ارتباط 
بزرگ بین مسابقه و آنچه ما تاش می کردیم تا در پیش 
فصل به تیم بدهیم که قدرت ذهنی، انسجام، نظم تاکتیکی 
باید هر کاری می  بود.شما  بودن  از آن، جاه طلب  و پس 
توانید در آن بازی انجام بدهید؛ در هر دقیقه از بازی، در هر 
ثانیه از بازی.کیفیت، قدرت فیزیکی، کنترل احساسی؛ باید 
همه چیزتان را روی بازی بگذارید. این یکی از آن بازی ها 
بود که من 90 دقیقه را احساس کردم اما اگر 900 دقیقه 
هم بود، آنها نمی توانستند گل بزنند. ما در هر صورت آن 

بازی را می بردیم.”

دمبله یک فصل دیگر از بارسا 
مهلت گرفت

وجود  با  را  دمبله  که  ندارد  قصد  بارسلونا  باشگاه 
حاشیه های زیادی که داشته، بفروشد.عثمان دمبله بعد از 
تن  بر  را  بارسلونا  پیراهن  دورتموند  بوروسیا  در  درخشش 
زیادی  بارسلونا حاشیه های  در  فرانسوی  بازیکن  این  کرد. 
کند.چندی  آورده  بر  را  انتظارات  نتوانسته  اصًا  و  داشته 
به  بارسا  سران  که  کردند  ادعا  اسپانیا  های  رسانه  پیش 
بستن  قصد چشم  دیگر  که  اند  داده  اطاع  دمبله  ایجنت 
روی بی انضباطی های این بازیکن را ندارند و با تکرار این 
قرار خواهد گرفت. تابستانی  فروش  فهرست  در  او  قضیه، 

به گوش  بارسلونا  از  زیادی درباره جدایی دمبله  خبرهای 
می رسد. از پاری  سن  ژرمن و لیورپول به عنوان مشتریان 
جدی این بازیکن فرانسوی سخن به میان می آید. در همین 
رابطه روز گذشته جلسه ای بین سران بارسا و مدیر برنامه 
های دمبله به انجام رسید که خروجی آن مثبت بود.  طبق 
برنامه های  به مدیر  بارسلونا  باشگاه  ادعای موندودپورتیوو، 
دمبله تاکید کرده است که این بازیکن فعا فروشی نیست 
و در فهرست فصل بعد این تیم جای دارد. به این ترتیب 
ستاره  به  دیگر  فصل  یک  تا  است  گرفته  تصمیم  بارسا 
فرانسوی بی انضباط خود فرصت دهد و احتماا این آخرین 

مهلت کاتاان ها به او خواهد بود.

 آلفونسو پرز: گواردیوا یکی از 
ناامیدی های بزرگ من در فوتبال بود

انتقاد  به  بارسا  آلفونسو پرز، ستاره سابق رئال مادرید و 
از افکار و ایدئولوژی پپ گواردیوا پرداخت.آلفونسو پرز سابقه 
سال ها بازی برای تیم ملی اسپانیا و باشگاه های رئال مادرید، 
بتیس، بارسا و المپیک مارسی را دارد. او در بارسا و تیم ملی 
اسپانیا هم تیمی پپ گواردیوا بود و شناخت بسیار خوبی از او 
دارد.پپ که پس از کنار گذاشتن فوتبال وارد عرصه مربیگری 
شد و اکنون برخی او را بهترین مربی دنیای فوتبال نیز می 
با  مصاحبه  در  او  است.  بزرگ  ناامیدی  یک  پرز  برای  دانند، 
رادیو مارکا در مورد گواردیوا گفت:» من و پپ دوستان خوبی 
از  او یکی  باید بگویم که در عین حال  بودیم و هستیم ولی 
ناامیدیهای بزرگ من در فوتبال است. با یکدیگر روزهای خوب 
و البته سختی را در فوتبال تجربه کردیم.در تیم ملی کنار هم 
او  از همین جا شروع شد.  پپ  با  و مشکل من  بازی کردیم 
برای تیم ملی بازی می کرد و البته کاما نیز حرفه ای رفتار 
می کرد ولی افکار و ایدئولوژی ضد اسپانیایی داشت و از بیان 
کردن شان نیز ابایی نداشت. این مساله کمی باعث ناامیدی 
من از او می شد. او البته یک بازیکن و حاا یک مربی بزرگ 
و خوب است ولی مشکل من با طرز فکر او در مورد اسپانیا و 

تمایات استقال طلبانه او در مورد کاتالونیا بود.«

در حالی که رسانه های بارسلونا خبر از تمایل نیمار برای بازگشت 
به بارسا می دهند اما این ستاره برزیلی روز گذشته به رئال چراغ سبز 
جدی نشان داد.این روزها بحث جدایی احتمالی نیمار از پی اس جی 
و بازگشت او به الیگا، سوژه داغ رسانه های دنیاست. پس از مصاحبه 
به  تیمش  بازیکنان  به  او  هشدار  و  جی(  اس  پی  الخلیفی)مدیر  ناصر 
خصوص نیمار، گفته می شود که ستاره برزیلی عزم جدایی کرده و پی 
ادعا  فرانسوی  ندارد. رسانه های  این موضوع  با  اس جی هم مخالفتی 
با رقمی نزدیک به 300 میلیون یورو می تواند به  اند که نیمار  کرده 

باشگاهی دیگر برود.در کاتالونیامعتقدند که نیمار تمایل دارد به بارسا 
برگردد و اینکه مسی در تاش است تا نظر سران باشگاه برای جذب 
گریزمان را برگردانده و آنها را به جذب نیمار متقاعد کند. امروز حتی 
نشریه اسپورت فاش ساخت که از طریق دو واسطه، مذاکراتی نیز بین 
بارسا و پی اس جی صورت گرفته است.در مادرید اما بر این اعتقادند 
که بازگشت نیمار به بارسا تقریبا غیرممکن است و این بازیکن به رئال 
نزدیک تر خواهد بود.در بحبوحه شایعات، شب گذشته انتشار عکسی از 
سوی بنزما در اینستاگرام خبرساز شد. ستاره فرانسوی رئال یک سلفی 

از خود با نیمار منتشر کرد و ستاره برزیلی نیز این عکس را در استوری 
خود به نمایش گذاشت.همچنین شب گذشته در برنامه ال چیرینگیتو 
نوشیدن  زیدان)زمان  گذشته  روز  اینستای  پست  نیمار  که  شد  فاش 
چای، دیوید بکام کجایی؟( را هم ایک کرده است. دو چراغ سبز نیمار 
به رئال در یک روز، اتفاقی بود که کسی تصورش را هم نمی کرد. در 
بارسا را دارد، هرگز  به  بازگشت  نیمار قصد  اگر  مادرید می گویند که 
اجازه نمی داد بنزما آن عکس را منتشر کند و پست زیدان را هم ایک 

نمی کرد. ادعایی که نمی تواند دور از واقعیت باشد.

شروع رویاپردازی های هواداران رئال

دو چراغ سبز نیمار به رئال 
در یک روز! 

انتقال تاکفوسا کوبو، ستاره ژاپنی به رئال مادرید تقریباً قطعی شده و حتی ممکن است انتقال او امروز جمعه اعام رسمی شود. روزنامه اسپانیایی مارکا اعام کرد تاکفوسا کوبو، 
ستاره جوان فوتبال ژاپن و باشگاه اف سی توکیو که لقب مسی آسیایی را یدک می کشد در آستانه انتقال به رئال مادرید قرار دارد. بر اساس این گزارش توافق ها بین دو باشگاه انجام 
شده و حتی ممکن است امروز جمعه، انتقال ستاره ژاپنی به رئال رسماً اعام شود. درست چند روز بعد از آنکه کوبو اولین بازی ملی خود برای ژاپن را در مقابل السالوادور، در بازی 
دوستانه ای برای آماده شدن تیم ملی این کشور جهت حضور در کوپا آمه ریکا انجام داد خبر انتقال قریب الوقوع او به رئال مادرید رسانه ای شد. مارکا می گوید رئال مادرید به تاکفوسا 
کوبو پیشنهاد دستمزدی 1 میلیون یورویی و قراردادی پنج ساله داده است. از سوی دیگر رئال برای انتقال ستاره ژاپنی به باشگاه او اف سی توکیو هم 2 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد.

مارادونا: دروغ می گویند، آلزایمر ندارم
دیگو مارادونا با انتشار پستی در اینستاگرام گزارش های منتشرشده 
درباره ابتای او به بیماری آلزایمر را به شدت تکذیب کرد.دیگو مارادونا، 
درحالیکه  اینستاگرام،  در  ویدیویی  انتشار  با  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
مشخصا عصبانی به نظر می رسید اعام کرد بر خاف شایعات منتشر 
شده به بیماری آلزایمر مبتا نیست. مارادونا در ادامه صحبتهایش در 
کرده  توهین  کرده اند  منتشر  را  شایعات  این  که  به کسانی  ویدیو  این 
از آن مطرح شد  آنها را دروغگو خواند.این صحبت های مارادونا بعد  و 
که روزنامه آرژانتینی کرونیکا با انتشار گزارشی مدعی شد مارادونا به  
او در مرحله  مشکات عصبی مبتا است و پزشکان تشخیص داده اند 
صفحه  در  که  ویدیویی  در  دارد.مارادونا  قرار  آلزایمر  بیماری  شروع 
اینستاگرامش منتشر کرد گفت:« آنها دروغ می گویند، دروغ می گویند. 
چیست”. بیماری  این  نمی دانند  ولی  می کنند  صحبت  آلزایمر  از  آنها 

دیگو در ادامه صحبتهایش گفت:« کلمه آلزایمر کلمه وحشتناکی است. 
مرگ  حال  در  من  ولی  می میرند.  باشند  مبتا  آلزایمر  به  که  کسانی 
ولی من  شایعه پراکنی هستند  دنبال  به  فقط  بی مصرف ها  این  نیستم. 
اسیر شایعات نمی شوم”.این در حالی است که وکیل مارادونا هفته پیش 
اعام کرد دیگو از مربی گری باشگاه مکزیکی دورادوس استعفا داده تا 
بتواند وقت بیشتری را به سامتش اختصاص دهد و از ناحیه شانه و زانو 

تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

مگوایر، سیتی را به یونایتد ترجیح می دهد
میرر می گوید منچسترسیتی در رقابت با منچستریونایتد برای 
جذب هری مگوایر پیروز خواهد شد و او را با قراردادی 65 میلیون 
پوندی به خدمت خواهد گرفت. پیش از این مشخص شده بود که 
مگوایر،  هری  جذب  خواهان  منچستر  شهر  بزرگ  باشگاه  دو  هر 
حاا  می گوید  میرر  روزنامه  اما  هستند  انگلیسی  ملی پوش  ستاره 
پیش  یونایتد  از  مگوایر  جذب  برای  رقابت  این  در  منچسترسیتی 
افتاده است.مگوایر بعد از دو سال حضور در لستر آماده ترک این تیم 
است و میرر مدعی است این بازیکن 26ساله سیتی را  به یونایتد 
ترجیح می دهد، به خصوص به این دلیل که فرصت خواهد داشت 
زیر نظر پپ گواردیوا کار کند.گواردیوا هم دفاع وسطی می خواهد 
که جانشین وینسنت کمپانی شود و مگوایر را بهترین گزینه برای 
جانشینی کاپیتان افسانه ای سیتی می داند که در پایان فصل جاری 
این باشگاه را ترک کرد.اما یونایتد هم به دنبال جذب مگوایر است 
و اوله گنار سولسشر که قصد دارد تغییراتی عمده در ترکیب تیمش 
برای تیمش  او  یونایتد اعام کرده حضور  به مدیران  بیاورد  بوجود 
تا کنون  اما میرر می گوید منچستریونایتد  بود.  بسیار مفید خواهد 
نتوانسته با باشگاه لستر بر سر مسائل مالی و مبلغ مورد نظر لستر 

برای واگذاری مگوایر به توافق برسد.

 بازگشت پتر چک به چلسی
 به عنوان مشاور

بعد از انتشار عکسهایی از پتر چک در استادیوم استمفوردبریج، 
چلسی  باشگاه  به   فنی  مشاور  سمت  پذیرش  با  که  کرد  تایید  او 
بازگشته است. پتر چک، دروازه بان 37ساله آرسنال تایید کرد که با 
پذیرش سمت مشاور فنی به باشگاه سابقش چلسی بازگشته است. 
با آرسنال به پایان  چک در پایان ماه جاری میادی که قراردادش 
می رسد با فوتبال خداحافظی کرده و به عنوان مشاور فنی در باشگاه 
چلسی به فعالیت ادامه خواهد داد. بعد از حضور چک در استادیوم 
به  سابقش  باشگاه  به  او  پیوستن  استمفوردبریج،   چلسی،  خانگی 
عنوان مشاور فنی اعام رسمی شد. در تصاویر منتشر شده، پتر چک 
در کنار مارینا گرانوسکایا، مدیر مقتدر چلسی در حالی دیده می شود 
که پیراهن آبی رنگ چلسی را رو به دوربین در دست گرفته است.

بازی  برای چلسی  به عنوان دروازه بان  از یک دهه  بیش  پیتر چک 
کرده، برای این تیم 494 بار به میدان رفته و چهار قهرمانی در لیگ 
است که  است.این در حالی  پیراهن چلسی جشن گرفته  با  را  برتر 
چلسی قصد دارد به عنوان حرکت بعدی خود برای تغییر و تحوات 
در کادر فنی تیم، فرانک لمپارد، همبازی سابق پتر چک را به عنوان 

سرمربی جدید باشگاه منصوب کند.
درخواست ریوالدو:

 نیمار به بارسلونا برگردد
ریوالدو، اسطوره برزیلی و ستاره سابق بارسلونا می گوید نیمار باید 
به جای رئال به بارسا برگردد و قبول کند که ترک بارسلونا توسط او 
اشتباه بوده است.ریوالدو، اسطوره فوتبال برزیل و ستاره سابق بلوگرانا 
می گوید نیمار باید فکر انتقال به رئال مادرید را از سرش بیرون کرده و 
به بارسلونا برگردد. ریوالدو همچنین مدعی است نیمار باید بپذیرد که 
تصمیمش برای ترک بارسلونا و پیوستن به پاری سن ژرمن اشتباه بوده 
است.ریوالدو در این باره به خبرنگاران گفت:« خیلی دوست دارم نیمار 
به بارسلونا برگردد. این هم برای بارسا و هم برای نیمار خوب است”.

بارسلونا  از  نیمار  رفتن  ادامه صحبت هایش گفت:«  برزیلی در  اسطوره 
اشتباه بود. خود نیمار و پدرش این را نمی گویند ولی واقعیت این است 
که اشتباه بود. چهار پنج سال از قرارداد او با بارسلونا مانده بود و هیچ 
ادامه  در  نداشت”.ریوالدو  وجود  نیمار  توسط  باشگاه  ترک  برای  دلیلی 
گفت:« اگر نیمار به رئال برود برای بارسا خبر خوبی نیست. چون اگر 

نیمار به  مادرید برود رئال واقعا قوی خواهد شد”.

سولسشر،پوگبارادریونایتدنمیخواهد
روسای  از  گنار سولسشر،  اوله  انگلیسی مدعی شدند  رسانه های 
باشگاه یونایتد خواستار فروش پل پوگبا شده تا دست او برای خرید 
پل  آینده  درباره  شایعات  شود.درحالیکه  باز  نظرش  مورد  بازیکنان 
پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد این روزها به اوج رسیده و خود 
پوگبا هم اخیراً تایید کرده بود که به دنبال چالشی جدید می گردد، 
برخی رسانه های ورزشی در انگلیس مدعی شدند اوله گنار سولسشر، 
سرمربی یونایتد از روسای این باشگاه خواسته پل پوگبا را به فروش 
برسانند تا از نظر مالی دست او برای جذب بازیکنان مورد نظرش باز 
شود.مهمترین تیمهایی که از آنها به عنوان مقاصد احتمالی پوگبا نام 
برده می شود رئال مادرید و یوونتوس هستند. تا پیش از این مدیران 
را  پوگبا  بودند که قصد فروش  اعام کرده  به صورت رسمی  یونایتد 
نظر  است  ممکن  سولسشر،  اصرار  با  می رسد  نظر  به  حاا  اما  ندارند 
مدیران این باشگاه تغییر کند.گفته می شود منچستریونایتد که فصل 
آینده در لیگ قهرمانان حضور نخواهد داشت تنها 100 میلیون پوند 
برای خریدهای تابستانی در اختیار سولسشر گذاشته و بعد از نهایی 
برای  شد،  خواهد  انجام  زودی  به  که  بیساکا  وان  آرون  انتقال  شدن 
سولسشر تنها 27 میلیون پوند دیگر باقی خواهد ماند. به همین دلیل 
بازیکنان  جذب  برای  است  مجبور  یونایتد  نروژی  سرمربی  که  است 

بیشتر نیم نگاهی به فروش بازیکنان خود داشته باشد.

مسی ژاپنی به 
رئال مادرید 
منتقل می شود

نیمار  انتقال  شد  مدعی  دیلی میل 
برای  او  زیاد  تمایل  وجود  با  بارسلونا  به 
این  در  سوارز  و  مسی  به  دوباره  پیوستن 
تیم، همچنان بعید به نظر می رسد. روزنامه 
گزارشی  انتشار  با  دیلی میل  انگلیسی 
اختصاصی مدعی شد با وجود اینکه نیمار، 
ستاره برزیلی بزرگ پاری سن ژرمن تمایل 
زیادی برای بازگشت به تیم سابقش بارسلونا 
و ملحق شدن به لیونل مسی و لوئیس سوارز 
این  موجود،  شرایط  به  توجه  با  ولی  دارد، 
می رسد.ناصر  نظر  به  بعید  همچنان  انتقال 
هفته ای  در   PSG باشگاه  رئیس  الخلیفی، 
نیمار  به  خطاب  تند  لحنی  با  گذشت  که 
گفت که اگر او حاضر نیست با تمام وجود 
در خدمت پروژه پاری سن ژرمن باشد راه 
خروج از باشگاه را می داند. نیمار البته مدتی 
نیمار  قرارداد  این فکر می کند. در  به  است 

می شد  گفته  و  ندارد  وجود  آزادسازی  بند 
بر اساس این قرارداد، نیمار می تواند بعد از 
دو فصل PSG را ترک کند، آنهم با همان 
مبلغی که PSG در سال 2017 برای خرید 
او پرداخت کرده بود.ولی با توجه به شرایط 
فعلی بارسلونا قادر به پرداخت 222 میلیون 
یورو برای بازگرداندن ستاره ای که دو سال 
رئال  و  نیست  بود  فروخته   PSG به  پیش 
مبلغی  چنین  پرداخت  به  قادر  هم  مادرید 
نخواهد بود. دیلی میل می گوید عاوه بر این، 
هیچکدام از این دو باشگاه قادر به پرداخت 
هم  نیمار  پوندی  میلیون   31 دستمزد 
نخواهند بود.اما عاقه لیونل مسی و لوئیس 
مهمی  عامل  میان  این  در  نیمار  به  سوارز 
است. اگر مسی از مدیران بارسلونا خواستار 
کاتاان  باشگاه  شود  نیمار  بازگرداندن 
خواهد  نگاه  دیگری  زاویه  از  را  انتقال  این 

و  نقل  تصمیمات  در  کمتر  مسی  اما  کرد. 
می کند  دخالت  بارسلونا  باشگاه  انتقااتی 
نیمار  درباره  کنون  تا  می گوید  دیلی میل  و 
است.از  نداشته  باشگاه  مدیران  با  گفتگویی 
سوی دیگر بارسلونا و نیمار در یک پرونده 
حقوقی درگیر هستند چرا که یک شرکت 
بارسلونا  شده  مدعی  برزیلی  سرمایه گذاری 
شرکت  این  به  باید  آنچه  از  کمتر  مبالغی 
پیوستن  زمان  در  آنها  است چون  پرداخته 
او  حقوق  از  بخشی  مالک  بارسا  به  نیمار 
بوده اند و بارسلونا در پرداخت کامل حقوق 
است. کرده  کوتاهی  برزیلی  شرکت  این 

پیشرفته  مذاکرات  درباره  که  ادعاهایی 
به  نیمار  بازگشت  برای   PSG و  بارسلونا 
میل  دیلی  توسط  کاتالونیا مطرح شده هم 
تکذیب شده. این روزنامه انگلیسی می گوید 
مستقیمی  ارتباط  راه  هیچ  حاضر  حال  در 

دیگر  سوی  ندارد.از  وجود  باشگاه  دو  بین 
بازگشت نیمار از بعد فنی کار ارنستو والورده 
والورده  ساده تر.  نه  و  می کند  پیچیده تر  را 
زمانی که نیمار از سوی بارسا فروخته شد 
او  جای  به  بود  خواسته  باشگاه  مدیران  از 
آنتوان گریزمان را به نوکمپ بیاورند و حاا 
به نظر می رسد تا چند روز دیگر فوتبالیست 
محبوب والورده به بارسلونا خواهد پیوست.

اگر مطابق انتظارها گریزمان روز 1 جوای 
به بارسا ملحق شود والورده سه بازیکن خط 
اختیار  در  را  آینده  فصل  برای  خود  حمله 
خواهد داشت. والورده هرگز خواستار اضافه 
تیمش  به  کوتینیو  و  دمبله  عثمان  شدن 
او  نیمار،  شدن  اضافه  صورت  در  و  نبوده 
فصل آینده شش بازیکن برای سه پست در 
اختیار خواهد داشت که برای یک مربی به 
نیست. خوشحال کننده ای  اتفاق  وجه  هیچ 

برزیلی  رسانه های  که  است  علت  به همین 
 ،PSG مدعی شده اند بر اساس توافق بارسا و
دو باشگاه قصد دارند روی سناریویی توافق 
از  بازیکن  نیمار، چند  بازگشت  با  کنند که 
 . به پاری سن ژرمن منتقل شوند  بارسلونا 
راکیتچی  همینطور  و  دمبله  یا  کوتینیو  از 
که  کسانی  عنوان  به  اومتیتی  ساموئل  و 
خواهند   PSG به  نیمار  ازای  در  احتماا 
مسلما  است.بارسلونا  شده  برده  اسم  رفت 
از صحبت های رسانه ای درباره انتقال نیمار 
به این تیم راضی است چون به این ترتیب 
قرار  که  گریزمان  آنتوان  انتقال  از  توجه ها 
است روز اول جوای انجام شود پرت خواهد 
شد. اما دیلی میل می گوید مدیران بارسلونا 
به  نزدیک  منابع  به  خصوصی  جلسات  در 
بازگرداندن  برای  قصدی  که  گفته اند  خود 

ندارند. بارسلونا  به  نیمار 

بارسلونا، بر خاف شایعات، نیمار را نمی خواهد

والورده گریزمان را می خواهد، نه نیمار

سوارز: اروگوئه نباید ژاپن را دست کم می گرفت
لوئیس سوارز، ستاره اروگوئه ای بارسلونا بعد از توقف تیم ملی کشورش مقابل ژاپن می گوید اروگوئه نباید ژاپن را دست کم می گرفته و این اشتباه بزرگی از سوی آبی آسمانی ها بوده است.اروگوئه ساعاتی پیش در حالی در دومین بازی خود در مرحله 
گروهی رقابتهای کوپا آمه ریکا به مصاف ژاپن رفت که بعد از پیروزی پرگل 4-0 مقابل اکوادور در بازی اولش، امیدوار بود ژاپن را نیز شکست داده و صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کند. اما اروگوئه در مقابل مهمان آسیایی کوپا به زحمت 
توانست به نتیجه تساوی 2-2 دست یابد تا لوئیس سوارز، ستاره تیم ملی این کشور و باشگاه بارسلونا بعد از بازی مدعی شود او و هم تیمی هایش ژاپن را دست کم گرفته بوده و به همین دلیل نتوانسته اند بر این تیم پیروز شوند.سوارز در دومین دقیقه مسابقه 
تا یک قدمی گلزنی به ژاپن پیش رفت ولی ضربه والی جسورانه او از نزدیکی های مرکز زمین با اختافی کم از باای دروازه به بیرون رفت. سوارز در دقیقه 32 گل اول تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند اما این ضربه پنالتی حرف و حدیث های 
بسیاری به همراه داشت و با اعتراض شدید ژاپنی ها همراه شد.سوارز بعد از بازی به خبرنگاران گفت:« ما رویهم رفته خوب کار کردیم ولی این را یاد گرفتیم که در تورنمنت هایی با این سطح از کیفیت اگر حتی دو اشتباه بکنید ممکن است دو گل دریافت 
کنید. پس باید در چنین رقابتهایی کاما مراقب و محتاط باشید”.ستاره اروگوئه و بارسا در ادامه گفت:« ژاپن تیم جوان و سریعی است ولی ما می دانستیم آنها کیفیت باایی دارند. آنها ما را خوب پرس کردند و نگذاشتند آنطور که دلمان می خواست بازی 

کنیم. ما می دانستیم این بازی می تواند سخت باشد و نباید فقط به نتیجه بازی آنها مقابل شیلی نگاه کرد. با این حال، این نتیجه باعث رشد بیشتر ما می شود چون اروگوئه یکی از بهترین تیم های ملی دنیا است”.

اروگوئه در دیدار مقابل ژاپن با دو تصمیم جنجالی 
با این تیم به تساوی 2-2 دست یافته  داوری موفق شد 
بازی  و برای صعود به مرحله بعدی کوپا آمه ریکا منتظر 
رقابتهای  دوم  روز  بماند.در  گروهی  مرحله  در  خود  آخر 
با  و  رفت  ژاپن  مصاف  به  اروگوئه  آمه ریکا  کوپا   C گروه 
افتاد ولی  از ژاپنی ها عقب  بار  اینکه در طول مسابقه دو 
در هر دو مورد، به لطف تصمیم های بحث برانگیز داوری 
توانست جبران کرده و در نهایت بازی را با نتیجه تساوی 
2-2 به پایان ببرد.اروگوئه با این تساوی 4 امتیازی شد و 
با یک بازی کمتر نسبت به شیلی، با چهار امتیاز در رتبه 

اول جدول گروه C قرار گرفت. ژاپن نیز با این یک امتیاز 
فعا در رتبه سوم این گروه، بااتر از اکوادور ایستاد.ژاپن 
به   0-4 را  اولش  بازی  که  کرد  شروع  را  بازی  حالی  در 
شیلی باخته بود اما از آن سوی میدان، اروگوئه موفق شده 
بود اکوادور را 4-0 شکست داده و از پیش رو بردارد. اما 
با وجود چند تاش در اوایل بازی از سوی اروگوئه، ژاپن 
میوشی  کوجی  و  تبدیل شد  میدان  برتر  تیم  به  کم  کم 
روی  گل  این  انداخت.  پیش  را  آسیایی ها   25 دقیقه  در 
رسید.هفت  ثمر  به  میوشی  دقیق  ضربه  با  و  ضدحمله 
از روی نقطه  اروگوئه ای  لوئیس سوارز ستاره  بعد،  دقیقه 

پنالتی بازی را به تساوی کشاند. این پنالتی بعد از بررسی 
اروگوئه  نفع  به  بسیار  و جنجال های   VAR از  استفاده  با 
اعام شد. به نظر می رسید در تاش برای به دست گرفتن 
نائومیچی  کنترل توپ، ادینسون کاوانی به مدافع ژاپنی، 
ژاپنی ها داور ضربه  اما در کمال شگفتی   اوئدا ضربه زده 
پنالتی را به سود اروگوئه اعام کرد.اما عصبانیت ژاپنی ها 
با شروع نیمه دوم بیشتر هم شد چرا که درحالیکه به نظر 
می رسید خوزه خیمنز مدافع اروگوئه روی شویا ناکامیجی 
آسیایی  تیم  به  پنالتی  دادن  از  داور  شده  خطا  مرتکب 
خودداری کرد. اما ژاپنی ها کمی بعد بدون نیاز به پنالتی 

دوباره از حریف خود پیش افتادند.فرناندو موسلرا سنگربان 
اروگوئه برای جمع کردن یک سانتر از دروازه بیرون آمد 
اما توپ را با کف دست جلوی پای میوشی انداخت تا او 
به راحتی دومین گل خود در این بازی را به ثمر برساند.

بعد  اروگوئه، قهرمان 15 دوره کوپا آمه ریکا هفت دقیقه 
توسط خیمنز بازی را یک بار دیگر به تساوی کشاند. تیم 
اسکار تابارز بعد از آن برای زدن گل پیروزی تاش زیادی 
کرد ولی موفق نشد. سوارز در این دقایق توپی را به تیر 
را  خود  صعود  نتواند  اروگوئه  نهایت  در  تا  کوبید  دروازه 
قطعی کرده و منتظر بازی آخر خود در این گروه بماند.

رائول سرمربی تیم دوم 
رئال مادرید شد

باشگاه رئال مادرید اعام کرد که رائول گونسالس 
را به عنوان سرمربی تیم دوم این باشگاه انتخاب کرده 
است.رائول که سال ها ستاره اول رئال مادرید بود، 
پیش از این هدایت تیم زیر 15 ساله های باشگاه را 
برعهده داشت و عملکرد خوب او باعث شد تا مدیران 
رئال تصمیم بگیرند هدایت تیم دوم باشگاه را به عهده 
او بگذارند.رائول هفته گذشته توانست مدرک حرفه 
ای اش از یوفا را دریافت کند و اکنون می تواند در هر 
رده ای به عنوان سرمربی فعالیت کند.انتخاب ستاره 
های سابق باشگاه به عنوان سرمربی تیم دوم و در نظر 
داشتن آنها به عنوان گزینه هدایت تیم اول، سیاستی 
است که مدیران رئال در چند سال اخیر آن را دنبال 
می کنند.اولین کسی که این مسیر را در سال های 
اخیر طی کرد، زین الدین زیدان بود که توانست در 
مقطع اول حضورش در سانتیاگو برنابئو، رئال را به 
سه قهرمانی پیاپی در چمپیونزلیگ برساند.پس از او 
سانتیاگو سواری چنین ترفیعی را تجربه کرد اما نتایج 
رئال با او چندان خوب نبود و در نهایت جای خود را 
به زیدان داد.اکنون رئال با نشستن روی نیمکت رئال 
مادریِد کاستیا، این فرصت را خواهد داشت تا با کسب 
نتایج خوب، خود را به گزینه ای برای هدایت تیم اول 
باشگاه در سال های آینده تبدیل کند.

در  دارد  قصد  لیورپول  می گوید  کلوپ  یورگن 
دل  و  دست  انتقاات  و  نقل  بازار  در  جاری  تابستان 
باز باشد تا بتواند با رقبای خود در لیگ برتر هماوردی 
کند.یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول به صورت تلویحی 
تابستان  در  دارد  قصد  لیورپول  باشگاه  که  کرد  اعام 
انتقاات  و  نقل  بازار  وارد  بازی  دل  و  دست  با  جاری 
شود چرا که هدفش این است که بتواند با رقبای خود 

در لیگ برتر هماوردی کند.لیورپول فصل گذشته فصل 
بسیار موفقی را پشت سر گذاشت، در لیگ برتر به مقام 
نایب قهرمانی دست یافت و قهرمان چمپیونزلیگ شد، 
اما کلوپ احساس می کند برای اینکه از حریفانش عقب 
نیفتد باید برای ساختن تیمی پرقدرت تر در بازار نقل و 
انتقاات سرمایه گذاری کند.یورگن کلوپ در گفتگو با 
تلویزیون ZDF آلمان گفت:« لیورپول باشگاه جاه طلبی 

است و ما اگر به اندازه باشگاه های دیگر در بازار نقل و 
انتقاات خرج نکنیم فصل آینده قادر به رقابت با آنها 
هم  ما  و  می کنند  ولخرجی  دارند  همه  بود.  نخواهیم 
قصد  اول  وهله  در  بکنیم”.لیورپول  را  کار  همین  باید 
دارد برای جایگزین کردن دانیل استوریج یک مهاجم 
به  از  بعد  جاری  تابستان  در  استوریج  کند.  خریداری 
خواهد  ترک  را  باشگاه  این  قراردادش  رسیدن  پایان 

کرد.بنا بر گزارش ها، لیورپول تا کنون 12 بازیکن را به 
دقت مورد بررسی قرار داده که از جمله آنها می توان 
به مهاجم چلسی، برتران ترائوره، وینگر بورنموث، رایان 
فریزر و مهاجم ایپزیش و تیم ملی آلمان، تیمو ورنر 
اشاره کرد.از این گذشته خبرهایی درباره تاش لیورپول 
برای جذب ماتیس دی لیخت، کاپیتان آژاکس و جونیور 

فیرپو، دفاع چپ رئال بتیس منتشر شده است.

خداحافظی فرناندو تورس از دنیای فوتبال
 فرناندو تورس، مهاجم سابق لیورپول و اتلتیکو مادرید و ستاره سابق تیم ملی اسپانیا اعام کرد تصمیم گرفته بازنشسته شود و کفش هایش را بیاویزد. فرناندو تورس، مهاجم اسپانیایی که با پیراهن تیم ملی کشورش فاتح 
جام جهانی شده بود بعد از دوران فوتبالی 18ساله  ای که با افتخارات و گلهای زیادی همراه بود، اعام کرد قصد دارد بازنشسته شده و کفش هایش را بیاویزد.فرناندو تورس، مهاجم اسپانیایی که سابقه بازی در تیمهایی مثل اتلتیکو 
مادرید، لیورپول و چلسی را دارد به صورت رسمی اعام کرد از فوتبال خداحافظی کرده و بازنشسته خواهد شد.مهاجم 35ساله اسپانیایی می گوید به این نتیجه رسیده که زمان مناسب برای خداحافظی با فوتبال فرا رسیده است. 
تورس با پیراهن باشگاه ژاپنی ساگان توسو بازنشسته خواهد شد.تورس با اعام این تصمیم خود در شبکه های اجتماعی، گفت:« می خواهم مطلب خیلی مهمی اعام کنم. بعد از 18 سال پرهیجان، بااخره زمان آن رسید که به 

فعالیت فوتبالی ام خاتمه بدهم. روز یکشنبه آینده بیست و سوم ژوئن ساعت 10 صبح به وقت محلی در ژاپن، در توکیو یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد و جزئیات را توضیح خواهم داد. به امید دیدار”.

جدید  سرمربی  به  کنایه  ضمن  ناپولی  باشگاه  رئیس 
تحت هدایت  ناپولی  مقابل  ساری  شکست  آرزوی  یوونتوس، 
 2015 سال های  بین  که  ساری  کرد.مائوریتزیو  را  آنچلوتی 
سال  یک  از  پس  داشت،  برعهده  را  ناپولی  هدایت   2018 تا 
قراردادی  با  را  یوونتوس  سرمربیگری در چلسی حاا هدایت 
دو ساله برعهده گرفته است.این سرمربی ایتالیایی که هواداران 
ناپولی او را خائن نامیده اند، در اولین کنفرانس خبری اش به 
و  بودم  ناپولی  در  سال  من سه  گفت:»  یووه  عنوان سرمربی 
برای  گرفتم  تصمیم  تیم  این  هواداران  به  احترام  نهایت  در 

سرمربیگری به خارج از ایتالیا بروم. در ادامه نیاز به بازگشت به 
ایتالیا داشتم و پیشنهادی از یوونتوس دریافت کردم و همین و 
بس. در زندگی ام به همه احترام گذاشته ام و 110 درصد توانم 
را در هر باشگاهی که در آن کار کرده ام، به کار بسته ام. حاا 
همین تعهد کاری را به یوونتوس دارم.«آئورلیو دی ائورنتیس، 
رئیس باشگاه ناپولی که در اواخر دوره سرمربیگری ساری در 
کارلو  داد  ترجیح  نهایت  در  و  به مشکل خورد  او  با  تیم  این 
آنچلوتی را جانشین او کند، در گفت  وگو با سایت توتو ناپولی 
گفت:» ساری مرد ورزشگاه بود، مرد جایگاه دوآتیشه ها، کسی 

باشگاه  مرد  اما  آنچلوتی  داشتند.  دوست  را  او  هواداران  که 
زمین  در  کارلتو  که  می شود  بهتر  وقتی  هم  اوضاع  و  است 
ورزشی  لباس  همیشه  دهد.ساری  را شکست  یوونتوس  بازی 
دوست  خیلی  می کند.  بیداد  و  داد  زمین  کنار  و  می پوشد 
دارم ببینم که او چطور با تیم جدیدش خود را وفق می دهد، 
یوونتوس  مسابقه  زمین  در  آنچلوتی  دارم  دوست  بیشتر  اما 
تحت هدایت ساری را شکست دهد. بعد از آن باید ببینیم که 
هواداران ناپولی که ساری را خائن بزرگ خطاب می کنند، چه 

گفت.« خواهند 

کلوپ: لیورپول امسال ولخرجی می کند

رئیس ناپولی: 
امیدوارم 
آنچلوتی 
یوونتوس ساری 
را شکست دهد

اروگوئه 2- 2ژاپن

 توقف آسیایی ها با جنجال داوری
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دروازه بان های تراکتورسازی با انگیزه زیادی در تمرینات این تیم حضور یافته اند.با اضافه شدن رشید مظاهری به تمرینات تراکتورسازی او در کنار محمدرضا 
اخباری کارشان را جلو می برند و با یکدیگر رقابت دارند. این در حالی است که گفته می شود محمدرضا اخباری باپیشنهاد استقال تهران مواجه شده و طی 
روزهای آینده با توافق نهایی قراردادش با تراکتورسازی را فسخ می کند. با این وجود اخباری با توجه به قراردادی که دارد از روز اول شروع تمرینات حضور داشته 
و همپای سایر بازیکنان کارش را جلو می برد.اگر اخباری از تراکتورسازی برودکه رشید مظاهری باید به تنهایی وظیفه حراست از دروازه را به دوش بکشد اما اگر 
به هر دلیلی جدایی اخباری منتفی شود، بی تردید شاهد رقابت جذابی میان او و مظاهری در لیگ نوزدهم خواهیم بود. دو دروازه بانی که سابقه حضور در تیم 
ملی فوتبال کنار یکدیگر را هم دارند و حاا این روزها در تمرینات تراکتور همراه هم حضور دارند. باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی پیرامون 

صاحبان قفس توری تراکتورسازی رخ می دهد.

مظاهری- 
 اخباری؛

  این رقابت 
 ادامه دار 
است؟

تمدید قرارداد ماشین سازی با دو بازیکن
فرید بهزادی کریمی و احمدرضا زنده روح قرارداد خود با باشگاه 
احمدرضا   و  کریمی  بهزادی  کردند.فرید  تمدید  را  ماشین سازی 
زنده روح روز  پنج شنبه ۳۰ خرداد  با حضور در محل باشگاه و توافق 
با مدیران، قرارداد خود را با سبرقباهای فوتبال تبریز تمدید کردند.

گفتنی است، تیم فوتبال ماشین سازی با سرمربیگری رسول خطیبی 
در مسابقات فصل ۹۹-۹۸ فوتبال کشور حضور خواهد داشت و پیش 
از این سامان نریمان جهان، شاهین ثاقبی و کاخابر کاکاشویلی را به 

خدمت گرفته است.
در صورت مذاکره با گل محمدی، پدیده 

شهر خودرو از پرسپولیس شکایت می کند
باشگاه  گل محمدی،  با  پرسپولیس  باشگاه  مذاکره  صورت  در 
پدیده شهر خودرو از سرخ پوشان تهرانی شکایت خواهد کرد.در حالی 
که مسئوان باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب سرمربی جدید برای 
تیم خود هستند، شایعه مذاکرات این باشگاه با یحیی گل محمدی 
هرچند  شده  منتشر  رسانه ها  در  خودرو  شهر  پدیده  تیم  سرمربی 
که هیچ مقام مسئولی این مذاکرات را تایید نکرده است.در صورت 
اثبات مذاکره مسئوان باشگاه پرسپولیس با گل محمدی مسئوان 
باشگاه پدیده شهر خودرو از پرسپولیس شکایت خواهند کرد.فرهاد 

حمیداوی مالک باشگاه پدیده شهر خودرو این خبر را تایید کرد.
 تابش: فدراسیون فوتبال را 
برای سوپرجام تهدید نکردم

برای  فوتبال  فدراسیون  تهدید  سپاهان  باشگاه  مدیرعامل 
تابش  دانست.مسعود  محض  کذب  را  سوپرجام  بازی  برگزاری 
بازی  برگزاری  برای  فوتبال  فدراسیون  تهدید  شایعه  خصوص  در 
سوپرجام مقابل پرسپولیس گفت: اصا چنین چیزی صحت ندارد. 
من چنین حرفی نزده ام و نمی دانم از کجا این اخبار منتشر می شود. 
همان طور که چند روز پیش هم گفتم این تصمیمی است که گرفته 
شده و ما هم از تصمیم فدراسیون تبعیت می کنیم.تابش افزود: دیگر 
نداریم. حساسیتی  را  آنها  این ماجراها خسته شده ایم و حوصله  از 
روی این قضیه نداریم به کار خودمان مشغول هستیم. من نمی دانم 
بازی  پرسپولیس  و  ما  بین  باید  که  گفته ام  و  کرده ام  کجا صحبت 
سوپرجام برگزار شود. چنین چیزی کذب محض است و ما همان طور 
که چند روز پیش به خود شما اعام کردیم، اعتراضی نسبت به این 

نداریم. ماجرا 
پیشنهاد جدید کی روش به سپاهان برای 

تمدید قرارداد
باشگاه سپاهان برای حفظ استنلی کی روش آقای گل لیگ برتر 
ایران باید با این بازیکن وارد مذاکره شود.کی روش استنلی، مهاجم 
فصل گذشته سپاهان در دو فصل گذشته در دو تیم اصفهانی زیر 
نظر امیر قلعه نویی بازی کرد و حاا این مربی برای فصل آینده هم 
برای حفظ  سپاهانی ها  است.  تیمش  برزیلی  مهاجم  خواهان حفظ 
گذشته  فصل  به  نسبت  را  بازیکن  این  قرارداد  مبلغ  باید  کی روش 
بیشتر کنند، خصوصاً اینکه استنلی توانست در فصل گذشته عنوان 
آقای گلی لیگ برتر ایران را به همراه لوسیانو پریرا به دست آورد.

کی روش قرار است تا 1۰ روز آینده به ایران بیاید تا مذاکرات خودش 
را با مسئوان باشگاه سپاهان انجام دهد. این بازیکن قرار است برای 
ماندن در سپاهان پیشنهادی 6۰۰ تا ۸۰۰ هزار داری به مسئوان 

باشگاه سپاهان ارائه دهد.
فوادی ها دنبال جذب مدافع استقال

دارد.   پیشنهاد  خوزستان  فواد  از  استقال  فوتبال  تیم  مدافع 
تیم فوتبال فواد خوزستان با سرمریبگری جواد نکونام از چند روز 
قبل تمرینات خود را برای حضور در نوزدهمین دوره لیگ برتر آغاز 
کرده  است.نکونام برای تقویت تیمش از مسئوان فواد درخواست 
فوتبال  تیم  بازیکن  او،  اول  جذب یک مدافع چپ کرده که گزینه 
اول جواد  استقال است.میاد زکی پور مدافع چپ استقال گزینه 
استقال  با  زکی پور  است.  فوادخوزستان  در  حضور  برای  نکونام 
قرارداد دارد، اما مسئوان فواد با تصمیم نکونام به دنبال جذب این 
بازیکن هستند.با توجه به اینکه در سمت چپ بازیکنانی چون آرمین 
سهرابیان، میثم تیموری و  احتماا امید نورافکن حضور دارند، شاید 
زکی پور بخواهد به فواد برود، اما نتیجه این تصمیمات در روز های 

آینده مشخص می شود.

شاگردان شاندیزی به فینال نرسیدند 
شکست تیم فوتسال زیر 20 سال ایران 

مقابل ژاپن
ژاپن  مقابل  شکست  با  ایران  سال   ۲۰ زیر  فوتسال  ملی  تیم 
از رسیدن به فینال بازماند.مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی 
آسیا که از ۲۴ خرداد با حضور 1۲ تیم در چهار گروه ۳ تیمی به 
میزبانی تبریز  در سالن  پور شریفی آغاز شد. در دیدار دوم مرحله 
به  ایران  سال   ۲۰ زیر  فوتسال  ملی  تیم  مسابقات  این  نهایی  نیمه 
مصاف ژاپن رفت که این دیدار با پیروزی پرگل ۸ بر ۴ ژاپنی ها به 
پایان رسید تا شاگردان شاندیزی از رسیدن به فینال بازبمانند.بدین 
ترتیب بعد از ناکامی تیم ملی فوتبال بزرگساان ایران، تیم ملی امید 
و فوتبال ساحلی در مسابقات قهرمانی آسیا این بار نوبت تیم ملی 
فوتسال زیر ۲۰ سال ایران شد.تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال ایران 

در بازی رده بندی شنبه به مصاف اندونزی برود.
پایان اردوی خرداد تیم فوتبال امید

برگزاری آخرین تمرین،  با  امید  اردوی خردادماه تیم ملی فوتبال 
اردوی  در  امید  تیم  تمرین  رسید.آخرین  پایان  به  پنجشنبه  روز  صبح 
خردادماه از ساعت 1۰ در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و به مدت 6۰ دقیقه 
برنامه های آماده سازی  اعام کادر فنی  با  پایان تمرین  یافت.در  ادامه 
اردوی خردادماه پایان یافت و بازیکنان به تمرینات تیم های باشگاهی 

خودشان بازگشتند.اردوی بعدی تیم امید اواسط تیر آغاز می شود.
غفوری در استقال ماندنی شد

این  برای  هم  آینده  فصل  تهران  استقال  فوتبال  تیم  مدافع 
تیم به میدان خواهد رفت.سید حسین حسینی )دروازه بان( و وریا 
غفوری )مدافع( پس از انجام مذاکرات با کامران منزوی، عضو هیئت 
مدیره باشگاه فوتبال استقال تهران، راضی شدند تا قرارداد خود را 
با این باشگاه تمدید کنند  حسینی قرارداد خود را با استقال ۲ ساله 
تمدید کرده و وریا غفوری نیز پس از کش و قوس های فراوان، بعد از 
مذاکره با کامران منزوی برای تمدید قراردادش به توافق کامل رسید 
با آبی های پایتخت  و قرار است  برای ۲ فصل دیگر قراردادش را 
تمدید کند.گفته می شود پیش نویس قرارداد حسینی و غفوری از 
سوی منزوی به فتحی  تحویل داده شد تا این ۲ بازیکن برای سال 

آینده قراردادشان را امضا کنند.

 با ااهلی تماس داشتم!

 برانکو: چند ماه قبل
تصمیم به رفتن گرفتم

سرمربی سابق پرسپولیس می گوید از چند ماه قبل 
با مدیران باشگاه جدیدش در تماس بوده است. برانکو 
ایوانکوویچ در گفت وگویی با سایت اسپورت ۳6۰  در مورد 
بحث حضورش در تیم ااهلی عربستان صحبت کرد.وی 
ابتدا اظهارداشت: اولین تماس من، با روسای ااهلی، بعد 
از تصمیمم برای ترک پرسپولیس، از چند ماه قبل شروع 
شد.خیلی ساده و سریع بود تا جایی که به توافق ازم 
رسیدیم. اکنون هم خوشحالم که مربی تیمی مثل ااهلی 
هستم.من دوران بزرگی را در کار مربیگری تجربه  کرده ام. 
حاا هم امیدوارم که با همراهی هم، بتوانیم به نتایج مطلوب 
برسیم.مربی سابق سرخ پوشان در مورد پیامی که برای 
ااهلی دارد، عنوان کرد: از همراهی این تیم بسیار خوشحالم.

همینطور از این که جمعیت کثیری از هواداران تیم را 
حمایت می کنند. امیدوارم با حمایت آنها بتوان به کیفیت 
مورد نظر رسید و انتظارات هواداران را برآورده کرد.برانکو 
در مورد بحث خرید بازیکن خارجی برای تیمش نیز چنین 
نظر داد: با مدیر باشگاه مرتب در تماس هستم تا بهترین 
تصمیم گیری ها را در این مورد داشته باشیم. به نظرم 
بازیکنانی باید برگزیده شوند که بتوانند به تیم کمک کنند.

او در مورد بهترین بازیکن کشورهای عربی نیز بیان کرد: 
دوست ندارم در این باره صحبت کنم. عربستان بازیکنان 
بومی و غیربومی خوبی دارد که می   توان تیمی قدرتمند برای 
حضور در لیگ قهرمانان ساخت.

جایگاه  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
و  آسیا  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  در  ایران 
جهان خوب است و تاشمان این است که در 
فوتبال نیز شرایط مطلوبی پیدا کنیم. مهدی 
از  تجلیل  همایش  در  پنجشنبه  عصر  تاج 
برترین های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی 
استان اصفهان در سالن همایش های دانشگاه 
از  هدف  بیشترین  کرد:  اظهار  خوراسگان، 
با  برای  بهانه ای  جشن ها  این گونه  برگزاری 
هم بودن است. جشن برترین ها، یعنی با هم 
بهترین  و  فوتبالی ها  بودن  هم  دور  و  بودن 
کدورت ها  رفتن  بین  از  و  اتحاد  آن  نتیجه 
است.وی افزود: همیشه برگزاری این مراسم 
و برنامه ها خالی از اشکال نیست، اما همین 
تازه  دیداری  و  می شوید  جمع  هم  دور  که 
می کنید خوب است و در آن یاد می گیریم به 
پیشکسوتان احترام بگذاریم.وی با بیان اینکه 
فرهنگی  و  اجتماعی  نهاد  بزرگترین  فوتبال 
بزرگ ترین  همواره  فوتبال  گفت:  است، 
و  سازمان  هیچ  دارد.  را  انسانی  همایش های 
نهادی در کشور مانند فوتبال همایش انسانی 
به  نفر  هزار  صدها  ساانه  نمی کند.  برگزار 
ورزشگاه ها می آیند و یا بیش از ۴۰ میلیون 
یک فوتبال را تماشا می کنند و عملکرد ما و 
با  فوتبال  فدراسیون  می بینند.رئیس  را  شما 
اشاره به توجه و حساسیت مردم و مسئوان 
نسبت به فوتبال و موضوعات آن اظهار کرد: 
و  رفتم  مجلس  به  بار  سه  گذشته  هفته  در 

نمایندگان  از  یکی  با  رادیو  در  دیروز  همین 
دارم  اعتقاد  چراکه  داشتم،  صحبت  مجلس 
نباید گذاشت کسی در کیان فوتبال دخالت 
و  شود  حفظ  باید  فوتبال  استقال  و  کند 
به  فوتبال  از  این چیزی که  باید سعی شود 
دست امروزی ها رسیده به نسل آینده برسد 
و فوتبال، فوتبال بماند و این اتفاق هم خواهد 
افتاد.وی با اشاره به جایگاه تیم های فوتبال، 
جهان  و  آسیا  در  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال 
ساحلی  فوتبال  و  فوتسال  کرد:  نشان  خاطر 
مناسبی  شرایط  جهان  و  ایران  در  اصفهان 
دارد، سهم این استان از نظر عضویت در تیم 
ملی نیز باا و خوب است و از مربیان خوبی 
خصوص  در  همچنین  می برد.تاج  بهره  هم 
استان  گفت:  آهن  ذوب  و  سپاهان  تیم های 
اصفهان باید تیم های فوتبال بیشتری داشته 
تیم های  تا  کنیم  تاش  راستا  این  در  باشد، 
با  همچنین  بیایند.وی  صحنه  به  هم  دیگر 
اداری  ساختمان  از  بهره برداری  به  اشاره 
ماه  در  ایام  و  شهرکرد  فوتبال  هیأت های 
برای  اداری  ساختمانی  کرد:  تصریح  آینده 
هم  اصفهان  استان  فوتبال  هیئت  استقرار 
در  زمینی  راستا  این  در  که  است  نیاز  مورد 
اختیار هیأت قرار می گیرد اما ساخت آن را 
باید استان خود برعهده بگیرد. در این مراسم 
فوتبال  و  فوتسال  فوتبال،  برترین های  از 
ساحلی در بخش های مختلف بانوان و آقایان 

شد. تجلیل 

تاج: نباید گذاشت کسی در کیان فوتبال دخالت کند

تکسیرا بیستم به تمرینات اضافه می شود؛

تاوارس از قلعه نویی سه روز فرصت خواست 
دو مربی پرتغالی تیم فوتبال سپاهان به دایلی دیرتر از سایر اعضای باشگاه به تمرینات ملحق خواهند شد و در این میان شاید تاوارس دیگر به همکاری خود با طایی پوشان ادامه ندهد.به 
گزارش »ورزش سه« میگل تکسیرا به همراه روی تاوارس دو دستیار پرتغالی امیرقلعه نویی به شمار می روند که طی سال های اخیر در دو باشگاه تراکتورسازی و ذوب آهن نقش ویژه ای در 
کارهای فنی تیم های تحت نظر امیرقلعه نویی داشته اند و طی فصل گذشته هم این همکاری در سپاهان ادامه پیدا کرد.این دو مربی پس از پایان رقابت نیمه نهایی جام حذفی برای استراحت 
به کشورشان بازگشتند و به دایلی کمی دیرتر به تمرینات طایی پوشان اضافه خواهند شد.تمرینات تیم فوتبال سپاهان از روز آینده یکم تیرماه آغاز می شود ولی میگل تکسیرا دستیار امیرقلعه 
نویی به دلیل حضور در دوره حرفه ای مربیگری فوتبال که زیر نظر یوفا برگزار می شود، ۲۰ تیرماه به سایر اعضای کادر فنی تیم اضافه می شود. در مورد روی تاوارس اما شرایط هنوز به طور کامل 
مشخص نیست. مربی گلرهای تیم فوتبال سپاهان که همیشه گلرهایی آماده برای امیرقلعه نویی مهیا کرده، تا سوم تیرماه از باشگاه سپاهان فرصت خواسته تا برای همکاری مجدد با امیرقلعه نویی 
پاسخ نهایی اش را بدهد. با توجه به مذاکراتی که میان طرفین انجام شده احتمال بازگشت روی تاوارس بیشتر از قطع همکاری او با سپاهان است ولی در صورتی که این اتفاق رخ دهد، سرمربی 

طایی پوشان یک مربی گلر دیگر که او هم پرتغالی است را برای اضافه شدن به کادر فنی تیمش زیر نظر دارد.

اردوی پیش فصل تیم فوتبال پرسپولیس 
به جای کانادا به احتمال زیاد در ترکیه برگزار 
خواهد شد.تیم فوتبال پرسپولیس تهران که با 
کسب 61 امتیاز به قهرمانی لیگ برتر رسید و 
رقابت های  در  شد،  تریک  هت  ثبت  به  موفق 
گیان گذشت  داماش  از سد  نیز  جام حذفی 
حذفی  و  لیگ  در  قهرمانی   ۲ به  همزمان  و 
از  پس  است.  توجهی  قابل  رکورد  که  رسید 
تعطیات  به  پرسپولیسی ها  ها،  بازی  پایان 
سرخ  تمرینات  تیر   ۵ از  است  قرار  و  رفتند 

شود. آغاز  کاظمی  شهید  ورزشگاه  در  پوشان 
پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس 
سرمربی  هنوز  عربستان،  ااهلی  در  حضور  و 
مدیران  اما  نشده،  انتخاب  سرخپوشان  جدید 
باشگاه بیان کردند که اگر سرمربی تیم نیز تا 
۵ تیر مشخص نشود، تمرینات با حضور کریم 
باقری، مربی پرسپولیس آغاز خواهد شد.حدود 
در  پرسپولیس  افتخارات  از  پس  قبل،  ماه   ۳
ارسال  با  کانادایی  شرکت  یک  آسیا،  و  ایران 
از  پرسپولیس،  باشگاه  به  رسمی  نامه  دعوت 

اردویی  برگزاری  جهت  کرد  دعوت  تیم  این 
چند روزه و چند بازی دوستانه به این کشور 
)سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو  که  کند  سفر 
و  پرسپولیس  مدیران  پرسپولیس(،  سابق 
شورای برون مرزی موافقت خود را نسبت به 
سرخپوشان  سفر  و  کردند  اعام  موضوع  این 
بود طبق  قرار  و  کانادا قطعی شد  به  پایتخت 
ایجاد  از  پس  اما  شود،  انجام  تیر   1۵ برنامه 
مشکاتی قرار شد این اردو لغو و سرخپوشان 
ترکیه می روند.این شرکت  به  زیاد  احتمال  به 

را  پرسپولیس  سفر  هزینه های  تمام  بود  قرار 
سرخپوشان  جاری  تابستان  در  و  کند  تقبل 
احتمال  به  و  لغو شد  اما  بروند،  این کشور  به 
است،  ذکر  به  می روند.ازم  ترکیه  به  زیاد 
و  می شود  آغاز  مردادماه  اواسط  از  برتر  لیگ 
شان  سرمربی  وضعیت  تاکنون  پرسپولیسی ها 
مشخص نشده و هنوز موفق به جذب بازیکنی 
نشدند، البته قرارداد شجاع خلیل زاده و شایان 
مصلح تمدید شد و ترابی هم توافق کرد تا در 

بماند. پرسپولیس  در  نوزدهم  لیگ 

پرسپولیسی ها به جای کانادا راهی ترکیه می شوند

اگر رضایت نامه ام را بگیرند در خدمت استقال هستم

 نورافکن: مالک شارلوا گفت 
باید به تمرینات برگردم 

هافبک فصل گذشته استقال گفت وضعیت ماندنش در این تیم  دست 
خودش نیست.امید نورافکن در این باره گفت: من تا روز آخر نقل و انتقاات 
منتظر استقال می مانم ولی شرایط دست خودم نیست چون قانونا بازیکن 

شارلوا هستم.او ادامه داد: من باید تا ۵ روز دیگر خود را به باشگاه شارلوا معرفی 
کنم و در تمرینات این تیم حاضر شوم. این موضوع در قراردادم هست و باید آن 

را اجرا کنم.هافبک فصل گذشته استقال در پاسخ به این سوال که آیا دوست 
دارد در شارلوا بماند یا نه هم گفت: دوست داشتن من یک بحث است و شرایط 

قراردادم بحث دیگر، من شرایطم در شارلوا خوب است و اگر بتوانم به ترکیب 
اصلی برسم این فوق العاده است. اگر قرار است در استقال بمانم باشگاه باید با 

مدیران شارلوا مذاکره کند.نورافکن در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه استقال 
مذاکره ای با مدیران باشگاه شارلوا انجام داده است یا نه هم گفت: از طریق 

مدیربرنامه هایم شنیده ام که صحبت هایی شده است. آقای بیات مالک باشگاه 
شارلوا که آدم صادقی هستند هم گفتند باید در تمرینات شارلوا حاضر شوم 
تا شرایطم برای ماندن در استقال مشخص شود. فعا باید به باشگاه شارلوا 

برگردم. اگر باشگاه رضایت نامه من را بگیرد در خدمت این باشگاه هستم.

سرمربی تیم ملی جوانان گفت: تورنمنت 
روسیه سبب شد روی برخی بازیکنان تیم ملی 
درصد   6۰ اکنون  و  کنیم  تجدیدنظر  جوانان 
پورموسوی،  سیروس  ایم.  شناخته  را  تیممان 
ایران درباره آخرین  سرمربی تیم ملی جوانان 
تورنمنت  در  حضور  از  پس  تیم  این  وضعیت 
تورنمنت  کرد:  بیان  روسیه  پترزبورگ  سن 
نبود  دوستانه  من  نظر  به  و  بود  خوبی  خیلی 
کوچک  جهانی  جام  حد  در  تورنمنتی  بلکه 
ما  به  خیلی  فنی  لحاظ  از  رقابت ها  این  بود. 
تعدادی  به  نسبت  شد  سبب  و  کرد  کمک 
بعدی  اردوی  در  و  کرده  تجدیدنظر  بازیکنان 
مان بازیکنان دیگری را دعوت کنیم و آن ها را 
محک بزنیم.او افزود: 6۰ درصد تیممان را در 
به زمان  با توجه  و  تورنمنت روسیه شناختیم 
باقی مانده تا رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا 
تکمیل  هم  را  درصد   ۴۰ این  می کنیم  سعی 
ملی  تیم  کردن  بازی  درباره  کنیم.پورموسوی 
مانند  تیم هایی  با  روسیه  تورنمنت  در  جوانان 
مقابل  کرد:  بیان  یونان  و  روسیه  آرژانتین، 
آرژانتین که سرآمد بازی های تیم ملی جوانان 
بود، بچه هایمان عملکرد خوبی داشتند، اما به 
قدرت  با  بخواهیم  اگر  باختیم.  حریف  تجربه 
کامل در رقابت های آسیایی حاضر شویم باید با 
کشور های صاحب سبک و باتجربه بازی کنیم. 
با توجه به همگروهی با امارات باید سعی کنیم 
کنیم  بازی  تیم هایی  با  دیدار های دوستانه  در 
تیم  باشد.سرمربی  این تیم  شبیه  که سبکشان 
ملی جوانان افزود: تیم خوبی داریم، اما کارمان 
درباره  کنیم.او  کار  بیشتر  باید  و  است  سخت 
دلیل جدایی هادی عقیلی از کادرفنی تیم ملی 
جوانان و اینکه چه کسی جانشین او می شود، 

اظهار داشت: خود هادی باید درباره این موضوع 
آخرمان  بازی  از  پس  چراکه  بدهد  توضیح 
تیم ملی جوانان خداحافظی  با  تصمیم گرفت 
گذاشتیم.  احترام  او  تصمیم  به  هم  ما  و  کند 
تصمیمی  تاکنون  هم  عقیلی  جانشین  درباره 
آتی  برنامه های  درباره  ایم.پورموسوی  نگرفته 
تیم ملی جوانان گفت: امروز با مسئوان کمیته 
جوانان فدراسیون فوتبال حلسه داشتیم و قرار 
بازیکنانی  حضور  با  را  روزه ای  سه  اردوی  شد 
که کمتر در اردوی تیم ملی بوده اند تشکیل 
بدهیم و آن ها را ببینیم. از ۲۰ تیر هم اردوی 
این هستیم  جدیدمان شروع می شود و دنبال 
با  دوستانه  بازی  هم  شهریور  و  مرداد  در 
بازیکنانمان  تا  بدهیم  انجام  خارجی  تیم های 
در آن بازی ها محک بخورند. البته تنها اردوی 
سایر  و  شده  قطعی  اندونزی  در  ما  خارجی 
می شود.سرمربی  برگزار  ایران  در  اردوهایمان 
مارک  با  تعامل  درباره  ایران  جوانان  ملی  تیم 
این  او در تمرین  با توجه به حضور  ویلموتس 
تیم گفت: پس از اینکه ویلموتس به تمرین تیم 
جوانان آمد، راهی روسیه شدیم. او صحبت های 
خوبی با بازیکنانمان انجام داده و بچه ها تحت 
تاثیر قرار گرفتند. همین که ویلموتس می گوید 
به جوان ها اهمیت می دهد و کارشان را دنبال 
تیم  بازیکنان  انگیزه  افزایش  به  منجر  می کند 
ملی جوانان می شود.پورموسوی درباره شایعاتی 
 ۲ و  سلیمان  مسجد  نفت  پیشنهاد  درباره  که 
تیم دیگر برای او مطرح شده است، بیان کرد: 
شد  منتفی  سلیمان  مسجد  نفت  در  حضورم 
فدراسیون  مسئوان  با  که  جلسه ای  طبق  و 
داشتیم قرار شد همچنان در خدمت تیم ملی 

باشیم. جوانان 

پورموسوی: تورنمنت روسیه سبب شد روی برخی 
بازیکنان تیم ملی جوانان تجدیدنظر کنیم

استان  فوتبال  هیأت  دبیر  تیموری،  عباس 
نامزد های  اسامی  وضعیت  آخرین  درباره  تهران 
ریاست  انتخابات  برای  شده  صاحیت  تائید 
از  مدارک  بررسی  از  پس  کرد:  بیان  هیئت  این 
امور  و  صاحیت ها  تعیین  نفره   ۳ کمیته  سوی 
مورد  نامزد   ۵ فوتبال،  فدراسیون  استان های 
ابراهیم شکوری، سرپرست  که  گرفتند  قرار  تائید 
دبیرکل فدراسیون این فهرست را به ما اباغ کرد 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  به  را  آن ها  مدارک  و 
برخی  از آن  اما پس  ارسال کردیم،  تهران  استان 
افرادی که برای پست ریاست هیئت فوتبال ثبت 
نام کرده بودند، اعتراض هایی داشته و مدعی شدند 
دارد  وجود  پرونده شان  در  که  نواقصی  می توانند 
محمدی،  گل  رضا  که  نشستی  در  کنند.  برطرف 
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با مسئوان 
کمیته ای  تشکیل  با  شد  قرار  داشت،  فدراسیون 
نقص  این  از  پیش  که  نامزد هایی  مدارک  جدید 
ادامه  شود.او  بررسی  دیگر  بار  داشتند  مدرک 
فهرست  دیگر  بار  این کمیته  از نشست  داد: پس 
یزدانی،  آباد،  ملک  شیرازی،  شامل  نفره ای   1۳
عباسی، ایلکا، کیومرثی و رئیسی کیا را مورد تائید 
سعادتی،  نام های  به  کاندید  شش  البته  داد.  قرار 
خبیری، نکیسا، پور خدا قلی و زرگر هم تا پایان 
خرداد فرصت دارند مدارکشان را تکمیل کنند و 
استان های  امور  تائید کمیته  به  اگر مدارک آن ها 
انتخابات  فدراسیون برسد، آن ها هم می توانند در 
انتخاباتی ریاست هیئت  شرکت کنند.دبیر مجمع 
را  نفر  این 1۳  اسامی  کرد:  تصریح  تهران  فوتبال 
به مراجع ذی صاح و حراست اداره کل ورزش و 
جوانان ارسال کردم تا بررسی صاحیت آن ها انجام 
شود تا پس از تائید صاحیت ها بدون از دست دادن 
زمان، انتخابات را به موقع برگزار کنیم. حدود ۲۰ 
تا ۲۵ روز برای بررسی صاحیت نامزد ها از سوی 

حراست زمان می برد و من فکر می کنم اواخر تیر 
اساسنامه  طبق  کنیم.  برگزار  را  انتخابات  بتوانیم 
یکی از مدارکی که نامزد ها باید ارائه کنند، گواهی 
این  آن ها  از  بسیاری  که  است  پیشینه  سوء  عدم 
برخی  اینکه  دلیل  به  اما  کردند،  ارائه  را  گواهی 
خود  کار  محل  از  داشتند،  دولتی  سمت  نفرات 
حکم کارگزینی آوردند و این حکم را جای مدرک 
سوء پیشینه ارائه دادند.تیموری درباره شائباتی که 
به  تهران  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  فشار  درباره 
کاندید های  برخی  حضور  برای  فوتبال  فدراسیون 
مدنظر این اداره در انتخابات هیئت فوتبال مطرح 
انتخابات  این  نامزدی که در  شده است، گفت: ۵ 
و  ورزش  کل  اداره  کارمندان  از  اند  کرده  شرکت 
جوانان هستند. افرادی که بیرون از گود ماجرا را 
می بینند، احساس می کنند اداره کل برای برعهده 
نفرات  این  از  فوتبال  ریاست هیئت  گرفتن پست 
مدیرکل  که  صحبتی  در  اما  می کند،  حمایت 
اعام  صراحت  به  داشت،  من  با  جوانان  و  ورزش 
بدون حاشیه  انتخابات  است که  این  کرد هدفش 
تائید شده  تمام دوستان  وقتی  البته  برگزار شود. 
در  مهندسی  کند  ادعا  نمی تواند  کسی  دیگر  اند، 
انتخابات وجود دارد یا قرار است از شخص خاصی 
حمایت شود. این گوی و این میدان. باید دوستان 
بیایند و اعتماد مجمع را کسب کنند. شرایط برای 
درباره  تهران  فوتبال  هیئت  است.دبیر  برابر  همه 
داشت:  اظهار  هیئت  این  مجمع  اعضای  تعداد 
مجمع ما حدود 6۰ عضو دارد. استان تهران فقط 
دارد که روسای هیئت آن ها عضو  ۲۴ شهرستان 
مجمع هستند. باشگاه های لیگ برتری، لیگ یک، 
لیگ دو و لیگ سه، داوران، بازیکنان، مربیان در 
بخش آقایان و بانوان در این مجمع نماینده دارند. 
نحوه انتخاب رئیس هم به صورت کسب نصف به 

است. اعضای مجمع  از  رای  اضافه یک 

کسی نمی تواند ادعا کند انتخابات مهندسی می شود
 تیموری: انتخابات هیأت فوتبال استان تهران اواخر تیر

 برگزار می شود

پرسپولیسی ها پیشنهادی به وحید امیری نداده اند
مسئوان باشگاه پرسپولیس تهران پیشنهادی به وحید امیری برای جذب این بازیکن ندادند. پیش از خروج برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 6۵ ساله پرسپولیس تهران از ایران، او در نشستی که با ایرج 
عرب، مدیرعامل تیم داشت، فهرست بازیکنان آزاد و مدنظرش را تحویل مدیران باشگاه داد تا نسبت به جذب آن ها اقدام کنند. در روز های گذشته برخی رسانه ها از مذاکرات وحید امیری با 
پرسپولیس خبر داده بودند، اما مسئوان این باشگاه پیشنهادی به هافبک تیم ملی نداده اند.وحید امیری ۳1 ساله پس از اینکه ۲ فصل فوق العاده را همراه با پرسپولیس پشت سر گذاشت و به 
قهرمانی در لیگ برتر رسید و در جام جهانی ۲۰1۸ روسیه هم بازی کرد، با عقد قراردادی ۲ ساله به ترابوزان اسپور ترکیه پیوست، اما در این تیم شرایط خوبی را پشت سر نگذاشت و به احتمال 
زیاد از این تیم جدا خواهد شد.ازم به ذکر است، امیری نتوانست در فوتبال ترکیه عملکرد خوبی داشته باشد و این روز ها هم به نیمکت نشین تیمش تبدیل شده است تا آمار نیمکت نشینی او 
در فصل جاری بیشتر از چیزی که انتظار می رفت، باشد و باید دید امیری آیا به لیگ ایران بازخواهد گشت یا خیر؟در روز های اخیر هم رسانه های ترکیه ای از عاقه تراکتورسازی تبریز، سپاهان 
اصفهان، استقال و پرسپولیس تهران به این بازیکن خبر داده بودند، اما یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس بیان کرد: پیشنهادی به وحید امیری داده نشده و حضور این بازیکن در پرسپولیس 
تاکنون کذب است. ازم به ذکر است، او در صورتی که بخواهد به لیگ ایران بازگردد، باید از مدیران تیم ترکیه ای رضایت نامه بگیرد که مانع بزرگی محسوب می شود. از تراکتورسازی تبریز 

به عنوان مشتری پر و پا قرص این بازیکن نام برده می شود.

تیرماه سال جاری  اواخر  در  فوتبال  ملی  تیم  اردوی 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  می شود.اردوی  برگزار  تهران  در 
می شود.  تشکیل  تیرماه  در  و  دی  فیفا  روزهای  از  پیش 
کادر فنی تیم ملی برای اشراف بیش تر روی بازیکنان تیم 
ملی و استفاده از سایر بازیکنان مستعد که تاکنون به تیم 
گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  کم تر  یا  نشده اند  دعوت  ملی 
دارد.اردوی  تیرماه  تا ۲۴  تاریخ 1۹  از  اردو  تشکیل  قصد 
فیفا  رسمی  غیر  روزهای  در  برگزاری  به جهت  ملی  تیم 
از  نیمی  که  می شود  برگزار  لژیونر  بازیکنان  بدون حضور 
بازیکنان تیم ملی در اردوهای گذشته بودند. با این حال 
تیم  در  برتر شانس حضور  لیگ  در  بازیکنان شاغل  همه 
ملی را خواهند داشت.همان طور که گفته شد این اردو در 
روزهای غیر رسمی فیفا برگزار می شود و طبیعتاً خبری 

از بازی دوستانه رسمی نیست و اگر شرایط فراهم شود، 
تیم ملی دیدار دوستانه ای با تیم ملی امید برگزار می کند 
که در حال محک زدن بیش از ۵۰ بازیکن و آماده کردن 
تیم جدیدی برای حضور در انتخابی المپیک است.از سوی 
قبلی سازمان  اباغ  با وجود  ملی  تیم  فعلی  اردوی  دیگر، 
لیگ کوتاه تر شده و دیگر خبری از برگزاری 11 روز اردو 
نیست چرا که ویلموتس اعتقاد دارد نباید خللی به دوران 
برتر  لیگ  برای حضور در  تیم ها  آماده سازی  و  بدنسازی 
وارد شود.پیش از این و سه سال قبل، کارلوس کی روش 
بود که در  اتریش  اردویی 11 روزه در  برگزاری  در صدد 
آن مقطع زمانی، برانکو برگزاری آن اردو را زیر سوال برد 
و نامعتبر دانست تا جنگی به درازای بیش از سه سال را 

میان دو مربی خارجی شاهد باشیم.

جزییاتی از اردوی تیم ملی بدون حضور لژیونرها و با حضور چهره های جدید  سفیر ایتالیا: مطمئنم استراماچونی
 موفق می شود

سفیر ایتالیا در نشست خبری استراماچونی حاضر شد تا سخنران 
ویژه مراسم باشد.جوزپه کورنه، سفیر ایران در ایتالیا در جریان مراسم 
باشگاه و هواداران استقال  از ریاست  ابتدا  معارفه استراماچونی گفت: 
افزود:  تشکر می کنم و خوشحالم که کنار آقای استراماچونی هستم.او 
میخواهم به روابط خوب ایران و ایتالیا اشاره کنم برای همین یکی از 
ایران  در  که  هستم  مطمئن  دارد.  حضور  ایران  در  ما  مربیان  بهترین 
او  برای  کرد.  خواهند  منتقل  را  فوتبالی  فرهنگ  و  بود  خواهند  موفق 
آرزوی موفقیت می کنم و می دانم که او در لیگ برتر ایران موفق خواهد 
بود. در پایان می خواهم آرزو بکنم که این یک قدم دیگر برای پیشرفت 
آقای  که  همانطور  باشد.  ایتالیا  و  ایران  بین  هنری  و  فرهنگی  روابط 

دریافت کردم. امروز  برخورد خوبی  گفتند،  استراماچونی 


