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اشاره  با  استقال  باشگاه  پیشین  مدیرعامل 
به اظهار نظری که سرمربی جدید این تیم داشته 
است گفت: قول ندادن استراماچونی برای قهرمانی 
معرفی  از  بعد  است.  عقانی  حرف  یک  استقال 
فوتبال  مسابقات  میزبان  عنوان  به  قطر  رسمی 
بر کمک  مبنی  هایی  جام جهانی ۲۰۲۲، صحبت 
گرفتن از امکانات جزیره کیش برای برگزاری این 
رویداد بزرگ و برگزاری کمپ آماده سازی بعضی 
واقع  در  شد.  مطرح  کیش  جزیره  در  کشورها  از 
مسئوان فوتبال قطر با توجه به شباهت و نزدیک 
کشور،  این  به  کیش  هوایی  و  آب  شرایط  بودن 
متقاضی بهره مندی از امکانات جزیره برای برگزاری 
مسابقات جام جهانی بودند به خصوص اینکه قطری 
ها با برخی کشورهای همسایه خود مانند عربستان، 
همین  دارند.بر  سیاسی  مشکات  امارات  و  بحرین 
اساس مسئوان سازمان منطقه آزاد کیش به شدت 
سرانجام  به  را  آن  بتوانند  تا  شدند  موضوع  پیگیر 
موضوع  این  گذشته  های  ماه  اگرچه طی  برسانند 
در سایه بسیاری مسائل مرتبط با تیم ملی فوتبال 
به  و مدیریت فدراسیون قرار گرفت طوریکه هنوز 
نتیجه قطعی نرسیده است.طبق صحبت های بهرام 
افشارزاده دبیر شورای ورزش و تربیت بدنی سازمان 
منطقه آزاد کیش، همکاری این جزیره با قطری ها 
امروز گام رو به جلویی هم  به  تا  اما  منتفی نشده 
راستای  در  که  است.البته  نشده  برداشته  آن  برای 
محقق شدن این موضوع که برای ورزش و فوتبال 
داشته  زیادی  مثبت  تاثیرگذاری  تواند  می  ایران 
باشد، امروز شنبه بهرام افشارزاده نشستی با حسن 
کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
این شرکت  تعامل  و  از همکاری  تا  ورزشی داشت 
موردنظر  میزبانی  برای  ازم  امکانات  ساخت  برای 
با خبرنگار مهر در  بهره گرفته شود.وی در گفتگو 
کیش  شرایط  آخرین  کل  در  و  نشست  این  مورد 
انجام  پیگیری های  و  به میزبانی قطر  برای کمک 
لحاظ  به  گفت:  و  داد  توضیح  زمینه  این  در  شده 
امکانات اصًا جزیره کیش شرایط ازم برای کمک 
به میزبانی قطری ها را ندارد با این حال همچنان 
پیگیر هستیم تا این موضوع را به سرانجام برسانیم.

مدیریت  با  امروز  که  نشستی  داد:  ادامه  افشارزاده 
داشتیم  ورزشی  اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت 
هم در همین رابطه بود. از وی خواستیم بازدیدی از 
امکانات جزیره داشته باشد تا بتوانیم از این مجوعه 
)شرکت توسعه( برای انجام ساخت و سازهای ازم 
بهره ببریم.دبیر شورای ورزش و تربیت بدنی منطقه 
آزاد کیش با تاکید بر اینکه گرفتن امتیاز ازم برای 
کمک به میزبانی قطری ها کار خیلی سختی است، 
زمینه  این  در  مهم  گام  اولین  کرد:  خاطرنشان 
داشتن امکانات به روز است. در جزیره کیش هتل و 
امکاناتی مانند استخر در حد نیاز و استاندارد وجود 
باشیم.  باید چند زمین فوتبال هم داشته  اما  دارد 
اساسی  بازسازی  نیازمند  هم  فعلی  امکانات  برخی 
است.»بهتر نیست با این اوضاع و احوال و در نظر 
گرفتن خیلی از مسائل مانند فرصت نه چندان زیاد 
حاشیه  مسائل  برخی  و  جهانی  جام  تا  مانده  باقی 

شود؟«،  زده  همکاری  این  قیِد  کل  در  دیگر،  ای 
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: نه؛ 
چرا باید این کار را انجام دهیم وقتی همین موضوع 
سازهای  و  ساخت  اینکه  برای  شود  می  ای  بهانه 
را  جزیره  این  و  شود  انجام  کیش  جزیره  در  ازم 
برای  دهد  می  انگیزه  همکاری  این  کنیم.  مجهز 
اینکه مصمم تر در این زمینه حرکت داشته باشیم 
ضمن اینکه باعث می شود تا شرایط ازم مهیا شود 
برای اینکه جدا از جام جهانی، خیلی از تیم ها برای 
کمپ های تمرینی خود متقاضی حضور در کیش 
ایران حائز اهمیت  برای ورزش  این موضوع  شوند. 
پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  است.افشارزاده 
و  ایران  همکاری  پیگیر  هم  ها  قطری  »خوِد  که 
جزیره کیش برای میزبانی جام جهانی هستند؟«، 
گفت: به هر حال باید ابتدا امکانات ازم را فراهم 
کنیم. با توجه به اوضاع و احوال منطقه و تاثیری 
که برخی مسائل سیاسی بر آن گذاشته، می توانیم 
در صورت داشتن امکانات ازم همکاری با قطر را 
همچنان  دلیل  همین  به  کنیم.  اجرایی  فاز  وارد 
در  هم  را  امروز  نشست  و  هستیم  موضوع  پیگیر 
همین راستا برگزار کردیم.وی در مورد زمان بازدید 
مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از 
امکانات جزیره کیش گفت: هنوز مشخص نیست اما 
قطعاً باید در اولین فرصت شرایط این بازدید مهیا 
کاری  است  قرار  اگر  نداریم.  زیادی  فرصت  شود. 
شورای  کنیم.دبیر  اقدام  موقع  به  باید  شود  انجام 
مورد  در  کیش  آزاد  منطقه  بدنی  تربیت  و  ورزش 
ساخت  انجام  برای  ازم  های  هزینه  بینی  »پیش 
تامین  اینکه  و  جزیره  این  در  موردنظر  سازهای  و 
تصریح  نه؟«،  یا  است  ورزش  وزارت  با  هزینه  این 
کرد: پیش بینی دقیقی نداشته ایم اما با توجه به 
کم  ها  هزینه  قطعاً  نیاز  مورد  امکانات  گستردگی 
نخواهد بود. وزارت ورزش هم در تامین این هزینه 
هیچ نقشی ندارد. سازمان منطقه آزاد کیش تامین 
گفتگو  ادامه  در  افشارزاده  بود.بهرام  خواهد  کننده 
سرمربی  استراماچونی  مورد  در  مهر  خبرنگار  با 
اند،  گرفته  خدمت  به  ها  استقالی  که  جدیدی 
گفت: از این مربی هیچ شناختی ندارم که بخواهم 
نظری در مورد او داشته باشم. فقط اینکه امیدوارم 
استقال با حضور این مربی آرامش ازم را به دست 
بیاورد.وی تصریح کرد: نکته مهم این است که برای 
تا  شود  ایجاد  ازم  فضای  همکارانش  و  مربی  این 
حواشی  درگیر  مدام  اینکه  نه  کنند  کار  بتوانند 
به  دیگری  مربی  هر  و  استراماچونی  قطعاً  باشند. 
آرامِش کاری بیشتر از هر فاکتوری نیاز دارد. این 
است.مدیرعامل  مهمتر  هم  پول  از  حتی  موضوع 
اینکه  مورد  در  استقال همپچنین  باشگاه  پیشین 
سرمربی جدید این تیم قولی بابت قهرمانی در لیگ 
برتر نداده است، گفت: حرف عقانی زده است؛ او 
با همین حرف نشان داد که چقدر با تجربه است. 
اصًا مگر می شود در فوتبال که هیچ ثانیه آن قابل 
پیش بینی نیست، قولی داد. به نظرم استراماچونی 
عقانی ترین حرف را زده است. او با این حرف خود 

را از خیلی حواشی ایمن کرد.

مربی ایتالیایی نشان داد اهل وعده نیست
روشن:برای معارفه استراماچونی کسی با 

من تماس نگرفت
تماس  من  با  اصا  کسی  گفت:  استقال  باشگاه  پیشکسوت 
نگرفت که در مراسم معارفه استراماچونی حضور داشته باشم.حسن 
استراماچونی  معارفه  مراسم  در  غیبتش  دایل  در خصوص  روشن 
 ... و  قراب  جواد  نوری،  محمد  جباری،  علی  مثل  نفراتی  اینکه  و 
که اعضای کمیته فنی این باشگاه هم نیستند ولی در این مراسم 
این  در  که  نگرفت  تماس  من  با  اصا  گفت: کسی  داشتند  حضور 
برایم  مسائل  بود؟این  کجا  مراسم  اصا  افزود:  باشم.وی  مراسم 
را  زندگی خودم  و  ندارم  ها  حرف  این  به  کاری  است.  شده  عادی 
می کنم.پیشکسوت استقال در خصوص اینکه دیدگاهش نسبت به 
استراماچونی چیست گفت: حرف های او خوب بود،خوشم آمد که 
او یک حرفی زد که تمام منظورش را رساند.  بی دلیل قول نداد. 
مربی ایتالیایی گفت که نمی توانم حرفی بزنم و اول باید بازیکنانم را 
ببینم و بعد در مورد سیستم تیمم تصمیم بگیرم. همین حرف نشان 

اینگونه مسائل نیست. می دهد اهل شعار و وعده و 
بحث بازگشت مطرح نیست

برزای خواستار مطالباتش از استقال شد
مهاجم سابق تیم فوتبال استقال خواستار دریافت مطالباتش از 
این باشگاه شد.بهنام برزای هافبک- مهاجم سابق استقال که فصل 
گذشته در پدیده بازی می کرد دیروز در محل باشگاه استقال حاضر 
شد و خواستار دریافت مطالبات خود از این باشگاه شد.بعد از حضور 
این بازیکن در باشگاه استقال شایعه بازگشت وی به این تیم مطرح 
روز  بود.برزای  شده  باشگاه  راهی  مطالباتش  برای  تنها  وی  اما  شد 
گذشته از تیم فوتبال پدیده جدا شد و مقصد آینده  او مشخص نیست.

فریبا:  استراماچونی یک تیم خوب و 
بازیکنانی باکیفیت می خواهد

تاکید کرد که در کادر فنی  استقال  باشگاه  فنی  عضو کمیته 
آبی پوشان باید یک یا دو مربی ایرانی هم حضور داشته باشند.بهتاش 
جدید  سرمربی  به عنوان  استراماچونی  انتخاب  خصوص  در  فریبا 
استقال و اینکه یا این مربی می تواند در این تیم موفق باشد عنوان 
باید صبر کرد و زمان نشان می دهد که عملکرد  کرد: در این مورد 
زیادی  آشنایی  هنوز  بود.  خواهد  چگونه  استقال  در  استراماچونی 
یک  وقتی  اما  نداریم  ایتالیایی  مربی  این  تفکرات  و  مربی  سبک  با 
مربی حتی سه روز هم در باشگاه اینترمیان مربیگری کرده باشد، 
قطعا مربی خوبی است.عضو کمیته فنی باشگاه استقال در خصوص 
وضعیت استقال در فصل نقل و انتقاات گفت: اعتقاد من این است 
که استقال باید در فصل نقل و انتقاات بهترین بازیکنان را جذب 
کرده و نقاط ضعف خودش را برطرف کند، در ضمن حفظ بازیکنان 
تاثیرگذار هم بسیار مهم است. استقال باید یک تیم خوب در اختیار 
استراماچونی قرار دهد و این مربی نیاز به بازیکنانی باکیفیت دارد، در 
ضمن باشگاه استقال باید تا حد امکان مشکات سخت افزاری را هم 
برطرف کند. امیدوارم برای فصل جدید تیم خوبی بسته شود.فریبا 
می شود  گفته  اینکه  و  قربانی  پیروز  زودهنگام  جدایی  خصوص  در 
استراماچونی نیاز به مربی تکنیکال نداشت، تاکید کرد: نمی دانم دلیل 
جدایی پیروز چه بود که این مربی در فاصله یک روز آمد و جدا شد. 
قربانی یک مربی جوان است که می توانست در استقال و در کنار 
استراماچونی تجربیاتش را بااتر ببرد. یک یا دو مربی جوان ایرانی 
که از سرمایه های استقال هستند، باید در کادر فنی این تیم حضور 
داشته باشند. آینده مربیگری استقال همین جوان ها هستند و قرار 

نیست استقال همیشه مربی خارجی داشته باشد.

دادکان و مصطفوی حق دارند حرف بزنند 

تاج:امسالمثلفیفاویوفابرخوردمیکنیم!

میاد محمدی؛ گزینه زنیت در جناح چپ خط دفاع
یک رسانه روسی میاد محمدی، ملی پوش ایرانی را یکی از گزینه های زنیت سن پترزبورگ برای خرید در نقل واتتقال های تابستانی معرفی کرد.زنیت سن پترزبورگ در نقل وانتقال های 
تابستانی به دنبال یک بازیکن ارزشمند به جای دومینکو کریسیتو در جناح چپ دفاعی است اما هنوز موفق به جذب چنین بازیکنی نشد.این رسانه روسی در ادامه با اشاره به میاد 
محمدی، مدافع ایرانی 3 فصل اخیر تیم احمد گروژنی در لیگ برتر فوتبال این کشور نوشت: میاد محمدی که قراردادش با احمد گروژنی پایان یافته و تمایل به ماندن در لیگ برتر 
روسیه دارد یکی از گزینه های زنیت سن پترزبورگ در جناح چپ دفاعی است. او همانند تیمش یک بازیکن سازنده و مبارز است . میاد محمدی در تیم احمد گروژنی نسبت به بازیکنان 
خط دفاعی این تیم در طول سالیان اخیر متفاوت نشان داد. این مدافع ایرانی عاقه زیادی به مشارکت در حمله و نفوذ به خط دفاعی حریفان دارد. در طول یک سوم زمان بازی این کار 

را می کند که آمار بسیار خوبی برای مدافعان محسوب می شود. البته نباید فراموش کرد که تیم احمد گروژنی با 5 مدافع بازی می کرد و میاد محمدی اجازه حمله داشت.

استرماچونی حرف عقانی زد
افشارزاده:پیگیر کمک به میزبانی جام جهانی هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: امسال 
مثل فیفا و یوفا عمل می کنیم و همانطور 
که بارها توضیح دادم بیانیه نویسی جریمه 
خواهد داشت.مهدی تاج با اشاره به حوادث 
اینکه  و  فینال جام حذفی  درباره  داده  رخ 
مدعی شده بود برخی ارگان ها با فدراسیون 
همکاری نمی کنند گفت: من ارگان خاصی 
وقتی  که  است  این  ما  حرف  نگفتم،  را 

می شود ورزشگاه ها را کنترل کرد و بلیت را 
الکترونیک کرد چرا این کار انجام نشود؟وی 
افزود: نیروی انتظامی می گوید ما 1۰ هزار 
نفر را پشت در ورزشگاه نمی توانیم کنترل 
فردا  اگر  گفتم  هم  مجلس  در  من  کنیم. 
تیمی را از بازی داخل خانه محروم کردیم 
نمایندگان محترم فشار نیاورند که بازی در 
خصوص  در  شود.تاج  برگزار  استان  همان 

کل  گفت:  خاطیان  با  قاطع  برخورد  عدم 
دارد.  انضباطی  پیوست  امسال  قراردادهای 
از هفته اول برخورد خواهیم کرد. هر مربی 
مطمئنا  بزند  حرف  داور  علیه  بازیکنی  یا 
یوفا  و  فیفا  مثل  امسال  می شود.  محروم 
عمل می کنیم و همانطور که بارها توضیح 
داشت. خواهد  جریمه  نویسی  بیانیه  دادم 

برخی  از  که  گایه هایی  خصوص  در  وی 

فوتبال  گفت:  داشت  مجلس  نمایندگان 
باید نگاه فوتبالی داشته باشد. کسی که نه 
نباید  دارد  تیمی  استانش  نه  و  دارد  تیمی 
حرف فوتبالی بزند.دادکان و مصطفوی اگر 
در  مسابقه  هزار   8-7 می زنند  حرف هایی 
نماینده ای  اگر  کرده اند.  برگزار  بازی  سال 
کجای  نمی دانیم  ما  که  می زند  حرف هایی 

برای ما سخت است. این  فوتبال است 

کروات  بان  دروازه  رادوشوویچ  بوژیدار 
تهران  به  فردا  گوید  می  پرسپولیس  تیم 
کند.   مذاکره  پرسپولیس  باشگاه  با  تا  می آید 
سرخپوشان پایتخت وضعیت سخت و بحرانی 
را تجربه می کنند. آن ها که امیدوار بودند پس 
از برانکو ایوانکوویچ، گل محمدی را به همراه 
بنشانند،  خود  نیمکت  روی  کروات  مربیان 
و  پدیده  تمرین  در  یحیی  حضور  با  حاا 
منتفی شدن حضور او در تیمشان مواجه شده 
اند و به همین خاطر در باتکلیفی محض به 
سر می برند. این در حالی است که بازیکنان 
خارجی پرسپولیس نیز وضعیت خوبی ندارند. 
ای  نتیجه  به  فعا  رسن  بشار  با  مذاکرات 
فیفا  به  شکایت  آستانه  در  بودیمیر  نرسیده، 
قرار دارد و آینده رادوشوویچ نیز نامعلوم است. 
دروازه بان کروات تیم پرسپولیس در گفتگو با 
خبرنگار ورزش سه، به سوااتی درباره آینده 
خود پاسخ داد و همچنین درباره برانکو اظهار 

کرد. نظر 
* رادو اان کجا هستی؟ هیچ خبری 

از تو نیست!

استراحت  مشغول  کشورم  در  من   -
هستم. فصل سختی را پشت سر گذاشتیم 
حاا  باشم،  خانواده  با  نتوانستم  خیلی  و 
هستیم،  خوشگذرانی  و  تفریح  حال  در 
همین  گذرد!  می  خوش  واقعا  زاگرب  در 
به  اان در فرودگاه هستیم و منتظر پرواز 

تهران. به  هم  آنجا  از  استانبول، 
* اما حتما می دانی که باشگاه پرسپولیس 

وضعیت خوبی ندارد.
- بله در جریان کامل اتفاقات هستم و 
اخبار را پیگیری می کنم. شنیدم که برانکو 
رفت و حاا باشگاه می خواهد مربی جدید 

را انتخاب کند.
سال   3 کن،  صحبت  برانکو  درباره   *

داشتی. او  با  را  خوب 
در  ای  کننده  تعیین  نقش  برانکو   -
را  بزرگی  کارهای  و  داشت  من  فوتبال 
تا  من  مربی  بزرگترین  او  داد.  انجام  برایم 
حاا بوده و شخصیت بسیار بزرگ و واایی 
برانکو  که  ناراحتم  بسیار  من  داشت.  هم 
آرزوی  برایش  اما  ترک کرد  را  پرسپولیس 

راه  ادامه  در  که  امیدوارم  و  دارم  موفقیت 
کند. کسب  را  زیادی  عناوین 

* وضعیت خودت به چه شکلی است؟
می  که  چیزی  آخرین  بخواهم  اگر   -
خانواده  با  فردا  که  است  این  بگویم  را  دانم 
مذاکره  باشگاه  با  تا  آمد  خواهیم  تهران  به 
کنیم. ما باید به یک راهکار مالی برسیم چون 
مشکل دیگری وجود ندارد، همه چیز خوب 
هم حل  مالی  مسائل  امیدوارم  فقط  و  است 
شوند، البته خودتان و هواداران می دانید که 
ام. نداشته  من هیچ وقت درخواست عجیب 

نداشتی،  عجیب  درخواست  گفتی   *
چیست؟ ات  خواسته  پس 

ام  خانواده  خواهم  می  فقط  من   -
من  به  باشگاه  خواهم  می  باشند،  راحت 
احترام بگذارد تا من هم متقابا به خانواده 
ام احترام بگذارم، این خیلی مهم است. می 
دانم که وضعیت مالی باشگاه خوب نیست 

کرد. خواهیم  مذاکره  حال  هر  به  اما 
* به هر حال در پرسپولیس خواهی ماند؟

- همه چیز فردا مشخص می شود، ما 

با رئیس باشگاه آقای عرب صحبت خواهیم 
کرد و من آماده هستم که در پرسپولیس 
بمانم. من یک فصل دیگر هم قرارداد دارم 
شوند،  انجام  باید  توافق ها  حال  هر  به  اما 
نگاهم به مذاکرات مثبت هستند و امیدوارم 
همه چیز خوب پیش برود. اگر باشگاه من 
را بخواهد بااخره یک راهی پیدا می شود.

* آیا مطالبات فصل گذشته را دریافت 
کردی؟ می توانی یک عدد بدهی؟

ای  حرفه  اما  نکردم  دریافت  خیر   -
نیست که وارد این جزئیات شویم. من فردا 
به تهران می آیم و مذاکره می کنم و آن 

شود. می  مشخص  چیز  همه  وقت 
* شاید بیرانوند جدا شود و تو گلر اول 

شوی، به این فکر کرده ای؟
چیزها  این  به  اصا  کنید  باور   -
پرسپولیس  هواداران  با  من  نکردم.  فکر 
خوشحال هستم و روی نیمکت و در تمرین 
هم تمام تاشم را می کنم. به هر حال این 
کسی  چه  میگیرد  تصمیم  که  است  مربی 

کند. بازی 

برانکو بهترین مربی و معلم من بود

رادو: فردا به تهران می آیم تا مذاکره کنیم

مدافع تیم پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد با حمایت 
هواداران بتوانند روزهای خوبی را در لیگ نوزدهم سپری کنند.

محمد اهل شاخه درباره حضورش در تیم پارس جنوبی جم عنوان 
کرد: خیلی خوشحالم که بعد از یکسال سخت با تراکتورسازی و 
ماشین سازی در خدمت تیم خوب پارس جنوبی جم هستم. وقتی 
با مسئوان باشگاه پارس جنوبی صحبت کردم و حسن نیت آنها 
را دیدم، تصمیم گرفتم به پارس بپیوندم. خوشحالم که در خدمت 
شخص آقای کمالوند هستم و دلیل اصلی حضورم در پارس ایشان 

بود.وی درباره تغییرات پارس جنوبی در ترکیبش گفت: تیم پارس 
جنوبی با نفراتی که جذب شدند و بازیکنان دیگری که اضافه می 
شوند شرایط خوبی را تجربه خواهد کرد. از این مهم پارس جنوبی 
مدیریت خوبی دارد و کمالوند نیز به عنوان یک مربی بادانش و 
با  انشااه  برسانند.  خوب  شرایط  به  را  تیم  توانند  می  باکیفیت 
حمایت هواداران خوب پارس بتوانیم نتایج خوبی به دست آوریم.

مدافع پارس جنوبی درباره جوانگرایی انجام شده در پارس جنوبی 
و پیش بینی اش از آینده این تیم خاطرنشان کرد: مطمئنا کار 

زیادی  تاش  باید  گرفتن  نتیجه  برای  و  داشت  خواهیم  سختی 
تغییر  به سال گذشته  بودجه نسبت  نظر  از  ما  تیم  انجام دهیم. 
کرده و در تقابل با تیم های دیگر و به خصوص باشگاه هایی که 
هزینه زیاد انجام می دهند کارمان دشوار خواهد بود. با این حال 
همه باهم تاش خواهیم کرد بتوانیم پارس جنوبی را به اهدافی 
که دارد، برسانیم.اهل شاخه در پایان افزود: ما از امروز کارمان را 
برای لیگ نوزدهم آغاز می کنیم. فکر می کنم یکی از تیم هایی 

هستیم که زود استارت می زنیم.

اهل شاخه: کمالوند، دلیل اصلی حضورم در پارس جم بود

اقتدار در اردبیل دهمین برد مثل آب خوردن
ایران3 - استرالیا صفر

فعا در پدیده می مانم

گلمحمدی: 
قصه من و 

پرسپولیس 
تمام شد

تاج: امسال مثل فیفا و یوفا برخورد می کنیم!

شایعه فروش اطاعات کی روش به قطر باورکردنی نبود

نکونام:هرکاریکردند
ایرانقهرمان
جامملتهانشود!

منصوریان: 
مجیدی بداند 
 که آتش فوتبال

 تند است
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روزمعارفه
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نمیخواهند
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مذاکره
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مربی ایتالیایی نشان داد اهل وعده نیست

 روشن: برای معارفه استراماچونی
 هیچکس با من تماس نگرفت

در نامه بهاروند به باشگاهها اعام شد
3 شرط برای آغاز لیگ برتر نوزدهم

تصمیمجدیبودیمیربرایترک
پرسپولیسوشکایتبهفیفا دین محمدی: اگر استقال خوب بسته نشود 

استراماچونی که هیچ مورینیو هم جواب نمی دهد

مسابقات فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا

ایران با شکست اندونزی سوم شد
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تیماولآسیاوتیمسومجهان
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مقتدر
چه  هر  پرسپولیس  محبوب  تیم  اندرکاران  دست  امیداوارم 
برسند نتیجه  به  تیم  این  برای هدایت  با یک مربی مقتدر  زودتر 
اوجی - تهران
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چرا در مرحله استقامت تست می گیرند؟
ناصری: پیاز بفروشیم، بیشتر سود می کنیم

ملی پوش کانوی ایران از وضعیت قایقرانی و تستهای انتخابی 
کانوی  ملی  تیم  تمرینی  درباره وضعیت  ناصری  کرد. شاهو  گایه 
ایران اظهار داشت: ما تمرینات زمتسان را از دست دادیم. فدراسیون 
هم برنامه درستی نداشت. قرار بود اردوها در قشم پیگیری شود که 
لغو شد اما وضعیت اان بد نیست، هر چند ما کاپ های جهانی را 
از دست دادیم و در هیچ مسابقه ای شرکت نمی کنیم، با این شرایط 
همه انتظار دارند نتیجه بگیریم. در کاپ های جهانی، چین رکورد 
دنیا را جابجا کرد. این برای ما خوب است چون این کشور می تواند 

در مسابقات جهانی سهمیه المپیک بگیرد.
 چطور در مرحله استقامت
 تست انتخابی می گیرند؟

نامناسبی  زمان  در  انتخابی  تست های  اینکه  از  گایه  با  وی 
به  هستیم.  استقامتی  مرحله  در  ما  کرد:  خاطرنشان  شده،  گرفته 
همین دلیل رکوردها خوب نیست. مسابقه قهرمانی جهان هم دو 
ماه دیگر برگزار می شود، بنابراین اوج کار ما مردادماه است. وقتی 
تمرینات ما در مسافت ۱۰ و ۱۵ کیلومتر برگزار می شود، چگونه 
می توانید در مسافت ۱۰۰۰ متر مسابقه بدهیم؟ تست که می گیرند 
البته  کرده ایم،  کار  استقامتی  ما  چون  می شود،  خراب  ما  روحیه 
ورزشکاران دیگر هم بودند که از استان های مختلف در این تست 
شرکت داشتند. با توجه به اینکه هدف آنها قهرمانی جهان و المپیک 

نیست فقط در تست گیری شرکت داشتند.
کانوی دو نفره نزدیکترین قایق برای کسب سهمیه است

ناصری در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه در بازی های آسیایی هم با 
یک ماه تمرین راهی مسابقات شد، تصریح کرد: با علی اجاقی ۳۰ روز تمرین 
کردیم و راهی بازی های آسیایی شدیم. من هیچ مسابقه ای نرفته بودم. سه 
سال دور بودم، اما یک ماه قبل از مسابقات تمرینات خوبی داشتیم. با این 
شرایط نتیجه ای هم که گرفتیم بد نبود، چهارم شدیم اما با یک ماه نمی شد 
کاری کرد. از اینکه مدال نگرفتم ناراحتم، اما رکورد خوبی زدیم. حاا هم 
چند کاپ جهانی را از دست داده ایم. ما کشورهایی را در آسیا گرفته بودیم 
که در کاپ های جهانی رکوردهای خوبی را به ثبت رساندند. وی ادامه داد: 
به  ندارد،  اما ما چون فدراسیون پول  همه کشورها تخصصی کار می کنند، 
یا تعداد نفرات کمتری را به مسابقات قهرمانی  کاپ های جهانی نمی رویم 
قایق  به کسب سهمیه،  قایق  نزدیک ترین  که  حالی  در  می فرستیم.  جهان 
دونفره است. چون رکورد خوبی داریم و فاصله مان با کشورهای دیگر کم 

است. این را با یک ماه تمرین در بازی های آسیایی نشان دادیم.
پیاز بفروشین بیشتر سود می کنیم!

جهانی  مسابقات  در  اینکه  درباره  ایران  کانوی  ملی پوش 
مجارستان که سهمیه المپیک توکیو توزیع می شود اعام شده 
شرایطی  هر  در  ما  کرد:  عنوان  شد،  خواهد  اعزام  قایقران  یک 
که در اردبیل داشتیم، گفتیم اشکالی ندارد، تمرینات را برگزار 
و  نداشتیم  خوب  خوابگاه  اما  بود  خوب  غذایی  شرایط  کردیم. 
روی زمین می خوابیدیم. وسط تمرینات استقامتی به ما گفتند 
با  همه  و  شدیم  تهران  راهی  دلیل  همین  به  می گیرند،  تست 
ماشین شخصی آمدیم. وسط راه من غذا خوردم که مسموم شدم. 
مربی هم گفته بود ورزشکار من در استقامت است و نمی تواند 
انتخابی  تست  شرایط  این  در  چرا  نمی دانم  اما  دهد،  تست 
گرفتند. قایق هایمان همان قایق های ۱۲ سال قبل است که سر 
آن دعواست. پارویی که دارم شخصا آن را خریدم که برای ۱۰ 
سال پیش است. ما با این شرایط تمرین می کنیم. از نظر مالی 
نمی گویم،  را  نیست. خودم  هم حقوق هایی که می گیریم خوب 
تومان  هزار   ۴۰۰-۵۰۰ است  متاهل  که  داریم  ورزشکاری 

می کند. سود  بیشتر  بفروشد  پیاز  اگر  ورزشکار  این  می گیرد. 
پرونده استخدام من مدت هاست جلو نمی رود

غذا،  هزینه  هم  کلی  ندارم،  شغلی  من  شد:  یادآور  ناصری 
فدراسیون  که  حقوقی  ویتامین هاست.  و  پروتئین ها  مکمل ها، 
می دهد کفاف هزینه های ما را نمی دهد. من قرار بود به عنوان یک 
مدال آور استخدام شوم، اما مدت هاست پرونده من جلو نمی رود، با 
اینکه تحصیات عالیه در رشته تربیت بدنی دارم و ۱۸ سال است 

شود. استخدام  نتوانسته ام  هنوز  می کنم،  کار  قایقرانی  در  که 

غیبت قهرمان المپیک در بازیهای اروپایی 
در ترکیب ترکیه

بازی های  در  حضور  برای  ترکیه  آزاد  کشتی  تیم  ترکیب 
اروپایی ۲۰۱9 باروس مشخص شد. رقابتهای کشتی دومین دوره 
المپیکی  اوزان  در  تیرماه   9 تا   ۴ روزهای  طی  اروپایی،  بازی های 
)آزاد، فرنگی و زنان( در شهر مینسک باروس برگزار می شود. تیم 
کیلوگرم،   ۵7 وزن  در  آتلی  سلیمان  ترکیب  با  ترکیه  آزاد  کشتی 
صاح الدین کلیچسالیان در وزن 6۵ کیلوگرم، سنور دمیرتاش در 
وزن 7۴ کیلوگرم، فاتح اردین در وزن ۸6 کیلوگرم، باکی شاهین 
در وزن 97 کیلوگرم و فاتح یاشارلی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در این 
مسابقات به میدان می رود. طاها آکگول، قهرمان سنگین وزن این 
کشور و دارنده مدال طای المپیک و جهان به دلیل آمادگی هرچه 
بیشتر برای حضور در رقابتهای جهانی و گزینشی المپیک در کشور 

قزاقستان، در بازی های اروپایی به میدان نخواهد رفت.

برای میزبانی ایران در حال مذاکره هستیم
الوویچ: در دفاع از کشتی ایران مورد 

انتقاد قرار گرفتم
جهانی  اتحادیه  رئیس  با  دیروز  المپیک ظهر  ملی  کمیته  رئیس 
کشتی دیدار کرد. در ادامه دیدار رییس کمیته ملی المپیک با سران 
المللی  بین  کمیته  جدید  ساختمان  افتتاح  حاشیه  در  جهان  ورزش 
اتحادیه  رئیس  الوویچ  نناد  دیروز  ظهر  سوییس  لوزان  در  المپیک 
جهانی کشتی در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن 
اشاره به اهمیت جایگاه کشتی ایران گفت: من یکی از مدافعان کشتی 
قرار  انتقاد  مورد  ایران  کشتی  از  حمایت  بدلیل  بارها  و  هستم  ایران 
گرفتم. وی تصریح کرد:در حال حاضر برای میزبانی ایران ازمسابقات 
جام جهانی کشتی فرنگی در حال مذاکره هستیم و  از اینکه کمیته 
ملی المپیک ایران  از رشته کشتی حمایت می کند خوشحالم. سعی 
داریم با برنامه ریزی های دقیق در فدراسیون جهانی کشتی این رشته 
ایران  انتخابات کشتی  ورزشی را تماشاگر پسند کنیم. الوویچ درباره 
کنیم  نمی  مداخله  ایران  داخلی کشتی  موضوعات  در  ما  کرد:  عنوان 
نیز صحبت کرده  فدراسیون کشتی  نعمتی سرپرست  با  باره  دراین  و 
ایم؛ ما فقط توقع داریم همه چیز براساس تصمیمات مجمع عمومی 
باشد و قانون رعایت شود چرا که ما حتی در امور فدراسیون جهانی 
کشتی نیز دخالت نمی کنیم. وی همچنین در خصوص سهمیه  بازی 
های ساحلی آسیا به ایران قول همکاری داد. در ادامه صالحی امیری  
ورزش  بدون کشتی  اینکه  و  ایران  در  اهمیت کشتی  بر  تاکید  ضمن 
ایران هویت ندارد  و همچنین  انتخابات رئیس فدراسیون کشتی ایران 
می  برگزار  کشتی  انتخابات  آینده  هفته  سه  تا  افزود:  و  کرد  صحبت 
نمی کند  ها دخالت  فدراسیون  امور  در  المپیک  ملی  و کمیته  شود  
و فقط نقش نظارتی و حمایتی داریم. همچنین در این دیدار صاحی 
امیری با تاکید برمیزبانی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 
درخصوص شهرهای پیشنهادی برای میزبانی این رقابتها گفتگو کرد.

آیا کاری کرده ایم ورزشکار دغدغه نداشته باشد؟
اقلیمی: گفتند در اردو نباشم قبول کردم

سرمربی سابق تیم ملی کانوی ایران درباره کنار رفتنش از هدایت 
تیم ملی ایران صحبتهایی را مطرح کرد. الیاس اقلیمی سرمربی سابق 
تیم ملی کانوی ایران درباره کنار گذاشتنش از هدایت ملی پوشان اظهار 
داشت: یک ماه است که به اردوها نمی آیم چون رئیس فدراسیون گفت 
فعًا من در تمرینات نباشم. آمدنم دست خودم بود رفتنم دست رئیس 
فدراسیون! وی درباره مشکاتی که ایجاد شده عنوان کرد: اختاف نظر 
بحث  دیدم  هم  من  داشت  وجود  ورزشکاران  حقوق  و  اعزام ها  درباره 
ترک کردم. همین شد که  را  دلیل جلسه  به همین  است  بهتر  نکنم 
گفتم اردوی بعد را نیایم. به جز من شاهو ناصری و علی اجاقی را دعوت 
نکردند نظرشان این است که فقط مجللی در اردو باشد. سرمربی سابق 
تیم ملی کانوی ایران درباره اینکه شنیده شده فقط یک نفر به مسابقات 
شد  خواهد  اعزام  المپیک  سهمیه  کسب  برای  آرام  آب های  جهانی 
خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون اعتقاد داشت فقط یک نفر برود اما 
این مسابقه آخرین رویداد تدارکاتی است که ما می توانیم در آن شرکت 
قبول  اما  بین المللی  اردوی  نه  و  داریم  مسابقه  نه  دیگر  چون  کنیم 
ورزشکاران در خصوص  برخی  انتقاد  درباره  اقلیمی همچنین  نکردند. 
اینکه تست های انتخابی در زمان استقامت از آنها گرفته شده، تصریح 
کرد: وقتی اختیار از دست من خارج است چه کار می توانم کنم؟ من 
تا لحظه آخر مخالفت کردم اصًا این تست برای کایاک بود چون مربی 
آنها اصرار داشت تست بگیرد تا برای قایق ۴ نفره وضعیت حضور در 
مسابقه کسب سهمیه مشخص شود اما من گفتم نیازی به تست سرعت 
ندارم چون وضعیت ورزشکار ما تا دو ماه آینده بهتر خواهد شد حتی 
با رئیس فدراسیون صحبت کردم که برای مسابقات جهانی روی اوج 
نباشیم، برای مسابقات قاره ای هم 6 ماه وقت داریم تا خودمان را آماده 
کنیم. وی افزود: نه حقوق مربیان را افزایش دادند، نه حقوق ورزشکار 
را درست و حسابی می دهند و نه اردوی خوب می گذارند. برخی از این 
ورزشکاران ازدواج کرده اند، سرکار می روند و دغدغه دارند، باید آنها را 
درک کنیم اما می گویند یا کار یا ورزش. آیا کاری کردیم که ورزشکار 
انتظاری  چه  کنیم  کاری  نتوانستیم  وقتی  باشد؟  نداشته  دغدغه  ما 
داریم؟ من هفته ای باید یکبار از محل اردو خارج شوم و به شهر محل 
بیاورم. به من  تا پول یک هفته را در  زندگی ام بروم، ۲ روز کار کنم 
گفتند همراه دو ورزشکار در این اردو نباشم به نظرم اگر ورزشکاران 
تایم های خوبی نزدند مطمئن باشید در قهرمانی آسیا می توانند برای 
کسب سهمیه بجنگند. اجاقی و ناصری ورزشکاران خوبی هستند که 
تجربه دارند اگر رسیدگی مالی و فکری شود وضعیت  آنها تغییر می کند 
اما اگر آنها را کنار بگذاریم نمی توانیم در زمان مسابقه از خدا بخواهیم 
دو ورزشکار را برای ما بیاورد که سهمیه بگیرند! این نظر فدراسیون بود 

ما هم تابع هستیم هر تصمیمی بگیرند باید عمل کنیم.
لیست ورزشکاران پناهجو برای المپیک 2020 اعام شد

 IOCنام 3 ایرانی در لیست
کمیته بین المللی المپیک )IOC( اسامی ورزشکاران پناهجو را برای 
آمادگی جهت حضور در المپیک توکیو اعام کرد که نام 3 ایرانی در این 
پناهجویان  تیم  لیست  المپیک  بین المللی  لیست دیده می شود. کمیته 
تحت حمایت را برای آماده سازی جهت حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
اعام کرد که آنها در ۸ رشته ورزشی شرکت خواهند کرد. این خبر در 
در  مراسمی  اعام شد که هر سال  ژوئن  تاریخ ۲۰  در  پناهجویان  روز 
این خصوص برگزار می شود. 37 ورزشکار پناهجو از کشورهای مختلف 
در تیم المپیک کمیته بین المللی المپیک )IOC( حضور دارند که ۱۰ 
ورزشکار از جمله ورزشکارانی هستند که در المپیک ۲۰۱6 ریو حضور 
المپیک ۲۰۱6 تشکیل شد که  بار در  برای نخستین  تیم  این  داشتند. 
ورزشکاران پناهنده زیر پرچم المپیک به رقابت پرداختند و در مراسم 
رژه نیز حضور داشتند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در 
این باره گفت: در روز جهانی پناهجویان، ما قدرت، شجاعت و استقامت 
میلیون ها نفر از پناهجویان را جشن گرفتیم. با اعام لیست پناهجویان 
در  را  ورزش  پناهندگان  که  دهیم  نشان  می خواهیم  ما  شده  بورسیه 
اجتماع غنی می سازند. وی افزود: همه این پناه جویان امروز اعام کردند 
که هدف شان این است بخشی از تیم المپیک پناهجویان در بازی های 
۲۰۲۰ باشند. این تیم ادامه یک کار انسانی است که برای نخستین بار 
امیدواری  از  را  سیگنالی  تیم  این  شد.  تشکیل  ریو   ۲۰۱6 المپیک  در 
به تمام پناهجویان جهان می فرستد و یادآور بحران بزرگ خواهد بود. 
اریتره،  افغانستان، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو،  از  ورزشکارانی 
سوریه،  و  سودان  جنوبی،  سودان  ایران،  اسامی  جمهوری  اتیوپی، 
پناهجویان بورسیه شده هستند که در رشته های دوومیدانی، بدمینتون، 
بوکس، جودو، کاراته، شنا، تکواندو و وزنه برداری رقابت خواهند کرد. در 
این لیست نام 3 ایرانی دیده می شود که به شرح زیر است: ترکیب اصلی 

این تیم برای المپیک توکیو قرار است ژوئن 2۰2۰ اعام شود.
نام ورزشکار: امیرمحمد حسینی، کشوری که در آن زندگی می کند: 
ژانویه  از  ورزشکار  این   - کیلوگرم(   -۵۸( تکواندو  رشته:  آلمان، 

است. بورسیه شده   ۲۰۱9
می کند:  زندگی  آن  در  که  کشوری  پوریونس،  دینا  ورزشکار:  نام 
می ۲۰۱۸  از  ورزشکار  این  کیلوگرم(   -۴9( تکواندو  رشته:  هلند، 

است. شده  بورسیه 
زندگی  آن  در  که  کشوری  مهدی پورنژاد،  کسری  ورزشکار:  نام 
می کند: آلمان، رشته: تکواندو )۸۰- کیلوگرم( این ورزشکار از ژانویه 

است. بورسیه شده   ۲۰۱9

ایران3 - استرالیا صفر
برتر  کاما  بازی  یک  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
توانست از سد استرالیا با نتیجه 3 بر صفر عبور کند 
و به دهمین برد خود دست پیدا کند. روزهای پرشور 
شکست  تداوم  از  بعد  دارد.  ادامه  والیبال  هیجان  و 
از  گام  اولین  در  خانگی  بازیهای  در  ایران  ناپذیری 
کسب  کواکوویچ  شاگردان  امروز  چهارم،  هفته 
دهمین برد خود در لیگ ملت های ۲۰۱9 به مصاف 
استرالیا رفتند. استرالیا برخاف ایران نتوانسته نتایج 
یک  فقط  و  کند  کسب  امسال  رقابتهای  در  خوبی 
است.  آورده  دست  به  خود  قبلی  بازی   ۱۰ از  برد 
کانگوروها که برای بقا در لیگ ملتها تاش می کنند، 
قبل از این بازی ۲3 بار در تاریخ به مصاف ایران رفته 
برد  و ۱۰  ایران  برد سهم  میان ۱3  این  در  بود که 
نبرد  و چهارمین  بیست  امروز  و  بوده  استرالیا  سهم 
سالی  استرالیا چند  برگزار شد.  آسیایی  تیم   ۲ بین 
است که زیر نظر کنفدراسیون والیبال آسیا فعالیت 
می کند و مثل ژاپن، چین و ایران نماینده آسیا در 

لیگ ملت ها به شمار می رود.
به دنبال قطعی کردن صعود تیمش  کواکوویچ که 
با همان ترکیب  تقریبا  پایان هفته چهارم است،  در 
برخی  اگرچه  فرستاد؛  زمین  به  را  ایران  همیشگی 
ایجاد  مربی  این  برای  را  دردسرهایی  ها  مصدومیت 
کرده است. سالن حسین رضازاده اردبیل هم که مثل 
ایرانی  هواداران  و  تماشاگر شده  از  مملو  روز جمعه 

دارند. بلندقامتان  از  را  حمایت صددرصدی 
ست اول: ایران ۲۵ - استرالیا ۱9

برابر  قرمز  یکدست  های  پیراهن  با  دیروز  ایران   *
گرفت. قرار  زردپوش  استرالیای 

* کواکوویچ تغییراتی را در ترکیب تیمش به وجود 
است:  شده  زمین  وارد  نفرات  این  با  ایران  و  آورده 
سعید معروف، فرهاد قائمی، محمدجواد معنوی نژاد، 
علی اصغر مجرد، امیر غفور، علی شفیعی و محمدرضا 

حضرت پور)لیبرو(.
استرالیا  و  نشد  آغاز  خوب  ایران  برای  ست  این   *
توانایی  و  ایرانی  بازیکنان  اشتباهات  روی  توانست 

بیفتد. پیش  صفر  بر   3 سرویس  زدن  در  خوب 
* این اختاف با عملکرد خوب استرالیایی ها حفظ 
شد و اختاف روی نتیجه 7 بر ۴ هم وجود داشت.

* دفاع خوب مجرد و اشتباه بازیکن استرالیایی باعث 
شد ۲ تیم در امتیاز 7 برابر شوند.

* در نهایت امتیاز ۸ هم با اسپک غفور به ایران رسید 
تا وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر 7 به سود 

شاگردان کواکوویچ رقم بخورد.
* استرالیا بار دیگر بعد از تساوی ۲ تیم در امتیاز 9 
با سرویس های خوب دریافت ایران را دچار مشکل 

کرد و ۲ امتیاز گرفت.
قرار  سرویس  خط  در  قائمی  فرهاد  این  از  بعد   *
گرفت و با سرویس سرعتی خود دریافت استرالیا را 
دچار مشکل کرد تا دفاع روی تور ایران بازی را به 

بکشاند. تساوی 
*  بار دیگر دفاع روی تور ایران خوش درخشید و ۲ 

امتیاز دیگر از استرالیا گرفت.
* سرمربی استرالیا بعد از ثبت نتیجه ۱۴ بر ۱۲ به 

سود ایران درخواست وقت استراحت کرد.
* بعد از این وقفه استرالیا با یک اسپک و در ادامه 

اشتباه غفور بار دیگر بازی را به تساوی کشاند.
* امیر غفور در خط سرویس قرار گرفت و با ضربه 
فوق العاده خود اشتباه قبلی اش را جبران کرد و یک 

امتیاز سرویس گرفت.
با حساب ۱6 بر ۱۴ به  * وقت استراحت فنی دوم 

ثبت شد. ایران  سود 
* امیر غفور یک امتیاز سرویس دیگر را از ساعدهای 

بازیکنان استرالیا کسب کرد.
*  این روند ادامه داشت و غفور هجدهمین امتیاز را 

هم با سرویس مستقیم به دست آورد.
دومین  استرالیا  سرمربی  تا  شد  باعث  اتفاق  این   *

کند. درخواست  هم  را  استراحتش  وقت 
* این وقفه هم جلوی خودنمایی غفور را نگرفت و او 

یک سرویس دیگر را در زمین حریف خواباند.
* روند امتیازگیری ایران بااخره بعد از چند دقیقه 

قطع شد و استرالیا به امتیاز ۱۵ رسید.
* سرویس عجیب معنوی نژاد از زیر تور رد شد. این 
زمین  در  را  او  جای  پور  عبادی  تا  شد  باعث  اتفاق 

بگیرد.
* دریافت نه چندان جالب عبادی پور، معروف را روی 
تور به دردسر انداخت و در نهایت امتیاز به استرالیا 

رسید تا اختاف کاهش یابد.
خود  جای  به  کواکوویچ  تصمیم  با  نژاد  معنوی   *

برگشت.
تا  شد  باعث  قائمی  فرهاد  خوب  های  سرویس   *

ببازند. را  قافیه  ها  استرالیایی 
با حساب ۲۵ بر ۱9 به سود  *  در نهایت ست اول 

رسید. پایان  به  ایران 
ست دوم: ایران ۲۵ - استرالیا ۱9

*  کواکوویچ با همان ترکیب ست اول تیمش را به 
زمین فرستاد و معنوی نژاد هم در زمین حاضر بود.

به  نژاد  معنوی  توسط  امتیاز  اولین  اینکه  از  بعد   *
وجود  هم  امتیاز  دومین  کسب  فرصت  آمد،  دست 
داشت که با تعارف عجیب در زمین ایران این فرصت 

رفت. از دست 
*  با دریافت خوب حضرت پور و در ادامه هوشمندی 

معنوی نژاد اختاف ایران با حریفش افزایش یافت.
* عملکرد فوق العاده مدافعان ایران روی تور باعث 

شد تا اختاف امتیاز به عدد ۵ برسد.
* وقت استراحت فنی اول با حساب ۸ بر 3 به سود 

ایران رقم خورد.
تا  گرفت  سرویس  امتیاز  یک  هم  شفیعی  علی   *

برسد.  6 عدد  به  اختاف 

بار دیگر سرمربی استرالیا مجبور شد  این  از  * بعد 
ایجاد کند. وقفه  بازی  استراحت در  با گرفتن وقت 

* بااخره استرالیا بعد از یک وقفه طوانی توانست 
به امتیاز ۴ برسد.

علی  به  متوالی سرعتی  پاس  * سعید معروف چند 
بدرخشد. تور  بازیکن روی  این  تا  داد  اصغر مجرد 

با حساب ۱6 بر ۱۱ به  *  وقت استراحت فنی دوم 
خورد. رقم  ایران  سود 

باعث  اختاف  افزایش  و  ایران  امتیازگیری  تداوم   *
استراحت  وقت  استرالیا  سرمربی  دیگر  بار  تا  شد 

بگیرد.
امتیاز  یک  هم  وقفه  این  از  بعد  قائمی  فرهاد    *

گرفت. سرویس 
* بعد از اینکه سرویس بازیکن استرالیایی به بیرون 
رفت، سرمربی این تیم درخواست ویدیوچک کرد که 

فایده ای برای تیمش نداشت.
* معنوی نژاد بار دیگر در حمله موفق نبود اما این 

بار توسط کواکوویچ تعویض نشد.
* پوریا یلی در مقطعی برای کمک به دفاع روی تور 

به جای معروف وارد زمین شد.
* با دفاع روی تور علی اصغر مجرد ایران به امتیاز 

رسید.  ۲۵
بر ۱9  این ست هم ۲۵  در  ایران  اول  * مثل ست 
به برتری رسید تا در آستانه پیروزی در این مسابقه 

بگیرد. قرار 
ست سوم: ایران ۲۵ - استرالیا ۱۴

* اولین امتیاز با اشتباه بازیکن استرالیایی به ایران 
هم  تیم  این  سرمربی  بازبینی  درخواست  و  رسید 

نداشت. سودی 
* دومین امتیاز هم با خطای بازیکن استرالیایی به 

رسید. ایران 
* ۲ اسپک متوالی از معنوی نژاد باعث شد ایران ۵ 

بر ۲ از حریف پیش بیفتد.
* روی یک توپ برگشتی، امیر غفور در نقش پاسور 
و سعید معروف در نقش مهاجم ظاهر شد و امتیاز 

به ایران رسید.

* بعد از رسیدن اختاف به عدد ۴ سرمربی استرالیا 
درخواست وقت استراحت کرد.

شد  باعث  استرالیایی  بازیکنان  اشتباهات  ادامه   *
ایران خیلی زود به امتیاز ۸ برسد؛ در حالی که حریف 

فقط ۲ امتیاز به دست آورده بود.
* داستان برای استرالیا ادامه داشت و بار دیگر وقتی 
سرمربی  زدند،  بیرون  به  را  توپ  تیم  این  بازیکنان 
سودی  برایش  اما  داد،  بازبینی  درخواست  استرالیا 

نداشت.
* جواد معنوی نژاد با یک سرویس خوب اختاف ۲ 

تیم را به عدد 7 رساند.
* بازی کاما یکطرفه دنبال می شد و هواداران هم 
لذت می  بازیکنان  توسط  متوالی  امتیازات  از کسب 

بردند.
نتوانست  برگشتی  توپ های  در  بار  غفور ۲  امیر   *

تور عبور دهد. از روی  را  توپ 
* وقت استراحت فنی دوم با حساب ۱6 بر ۸ به سود 

ایران ثبت شد.
* مسعود غامی به جای علی شفیعی وارد زمین شد.

* با خطای بازیکن استرالیایی و عملکرد خوب ایران 
عدد 9  به  اختاف  زمین  و عقب  تور  روی  دفاع  در 

رسید.
جواد  و  یلی  پوریا  اختاف  افزایش  با  کواکوویچ   *
وارد  معروف  سعید  و  غفور  امیر  جای  به  را  کریمی 

کرد. زمین 
بازیکنان استرالیایی سرویس های زیادی را هدر   *

دادند که باعث عصبانیت سرمربی این تیم شد.
* جواد کریمی، پاسور جوان ایران با یک دفاع روی 

تور یک امتیاز برای ایران به ارمغان آورد.
تا  گرفت  دیگر  سرویس  امتیاز  یک  قائمی  فرهاد   *

برسد.  ۲۴ امتیاز  به  ایران 
تا  آمد  به دست  یلی  پوریا  توسط  هم  امتیاز ۲۵   *

رسید. برتری  به  سوم  در ست   ۱۴ بر   ۲۵ ایران 
در مجموع ایران در یک بازی نسبتا آسان توانست 3 
بر صفر و با اقتدار از سد استرالیا عبور کند و همچنان 

صدرنشین بماند.

 دهمین برد مثل آب خوردناقتدار در اردبیل

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و استرالیا را به خود اختصاص داد. تیم ملی والیبال ایران در دومین 
مسابقه خود از هفته چهارم رقابتهای لیگ ملتهای 2۰19 در سالن حسین رضازاده اردبیل به مصاف استرالیا رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر و 
با امتیازهای 25 بر 19، 25 بر 19 و 25 بر 14 به سود شاگردان ایگور کواکوویچ خاتمه پیدا کرد. در پایان این مسابقه امیر غفور با کسب 16 امتیاز 

توانست عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص دهد.  پس از وی محمدجواد معنوی نژاد موفق شد 9 امتیاز برای ایران کسب کند.

غفور بازهم 
امتیازآورترین 
بازیکن شد

معنوی نژاد نیاز به اعتماد به نفس دارد

کواکوویچ:اهمیتیبهخیلیازصحبتهانمیدهم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: اهمیتی به خیلی از صحبتها نمی دهم، تغییرات دایل مختلفی دارد از جمله مصدومیت و خستگی و ... حتی شاهد هستیم تیمی مانند استرالیا هم تغییراتی در ترکیب تیم خود ایجاد می کند. 
ایگور کواکوویچ پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل استرالیا در نشست خبری حضور پیدا کرد و در مورد این مسابقه اظهار داشت: تمام تیم ها این امتیاز را داشتند که در این جو فوق العاده بازی کنند. ما میزبان بودیم و هواداران 
در ارومیه و اردبیل ما را به خوبی حمایت کردند. وی ادامه داد: در ست اول بازی روز گذشته و دیدار مقابل کانادا حضور تماشاگران فشاری هم به ما وارد کرد. در مجموع خوشحالم که توانستیم دو هفته از حریفان خود میزبانی کنیم. 
کواکوویچ درپاسخ به این سوال که آیا انتقادات اخیر موجب شد تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کنید یا دلیل دیگری داشت، تصریح کرد: معمواً به عنوان یک مربی اهمیتی به خیلی از صحبت ها نمی دهم، چون من مربی هستم و باید 
کار خودم را انجام دهم. تمایلی ندارم هر روز درمورد این موضوع صحبت کنم. سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: تغییرات دایل مختلفی دارد از جمله مصدومیت و خستگی و ... حتی شاهد هستیم تیمی مانند استرالیا هم 
تغییراتی در ترکیب تیم خود ایجاد می کند. وی درخصوص عملکرد معنوی نژاد عنوان کرد: او در بازی های زیادی این فرصت را داشت که به ما کمک کند. او در بازی مقابل آرژانتین در هفته دوم مصدوم شد، اما حاا به تیم برگشته 
است. معنوی نژاد نیاز به اعتماد به نفس دارد تا با تیم هماهنگ شود. امروز او در مجموع خوب بازی کرد، اما چند بار در زدن سرویس پرشی مشکل داشت. کواکوویچ درمورد غیبت سعید معروف در نشست خبری روز جمعه گفت: 

معروف به دلیل ازدحام مقابل سالن کنفرانس نتوانست به نشست خبری بیاید. مردم می خواستند با وی عکس بگیرند اما قطعاً در بازیهای بعدی حتما در نشست خبری حضور پیدا می کند.

بلندقامتان ایران دورقمی شدند و در صدر ماندند!
تیم ملی والیبال ایران در دیدار مقابل استرالیا به پیروزی رسید تا همچنان در صدر لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱9 باقی بماند. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود از هفته چهارم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۱9 
از ساعت ۱۸و3۰ دقیقه در سالن حسین رضازاده اردبیل به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱9، ۲۵ بر ۱9 و ۲۵ بر ۱۴ به سود شاگردان ایگور کواکوویچ خاتمه پیدا کرد. با این پیروزی 
تعداد بردهای ایران به عدد ۱۰ رسید و دورقمی شد. شاگردان کواکوویچ با این نتیجه 3۰ امتیازی شدند و به صدرنشینی خود ادامه دادند تا یک قدم تا صعود به فینال رقابتهای لیگ ملتها به میزبان شیکاگو فاصله 

داشته باشند. استرالیا هم با این نتیجه دهمین شکست خود را متحمل شد در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی ماند.

سرمربی تیم ملی والیبال استرالیا گفت: در ایران می توان 
مارک  دارد.  مردم  برای  ویژه ای  جایگاه  چه  والیبال  فهمید 
ایران  مقابل  استرالیا  والیبال  ملی  تیم  از شکست  پس  لبدف 
نشست  در  ملت های۲۰۱9  لیگ  رقابت های  در هفته چهارم 
خبری حضور پیدا کرد و درمورد این مسابقه اظهارداشت: به 
تیم ایران تبریک می گویم. بازی مقابل تیم های باای جدول 
داشتیم  را  شانس  این  ما  اول  ست  در  است.  سخت  همیشه 
را  اما حمایت پرشور هواداران کار  بیافتیم،  ایران پیش  از  که 
تیم  به  بازهم  باشیم.  برنده  نتوانستیم  و  کرد  سخت  ما  برای 

باشد.  مسابقه  این  برنده  توانست  که  گویم  می  تبریک  ایران 
ایجاد  تیمش  ترکیب  در  تغییری  چرا  اینکه  درخصوص  وی 
نکرد تا شاید روند بازی تغییر کند، گفت: لیگ ملتها مسابقاتی 
طوانی است و اگر بخواهیم امکانات خود را با لهستان و فرانسه 
مقایسه کنیم دست مان بسته است. ما محدودیت هایی داریم. 
به هر حال بازی فردا برای ما حکم فینال را دارد و امیدوارم 
سرمربی  مانیم.  می  لیگ  در  که  باشیم  تیمهایی  جز  بتوانیم 
اردبیل  میزبانی  شرایط  درخصوص  استرالیا  والیبال  ملی  تیم 
خاطرنشان کرد: میزبانی فوق العاده بود و این را در نشست قبل 

از مسابقات هم گفتم. اینجا می توان احساس کرد که والیبال 
برای مردم جایگاه ویژه ای دارد. جو سالن عالی بود و خوشحالم 
که بازیکنان کم تجربه و جوان تیم ما این فرصت را داشتند تا 
در چنین جوی بازی کنند.  مکس استپلس، کاپیتان تیم ملی 
والیبال استرالیا هم در این نشست عنوان کرد: از بازی کردن 
در ایران با این جو و تماشاگران والیبالدوست لذت بردم. ایران 
از حمایت هواداران برخوردار بود. با توجه به صدرنشینی ایران 
بازی مقابل آنها اصًا آسان نیست. ایرانی ها هر لحظه بهتر بازی 

می کنند و بهتر از گذشته می شوند.

لبدف: در ایران 
می توان فهمید 
والیبال جایگاه 
ویژه ای دارد

ما  ایران گفت: هدف  والیبال  تیم ملی  کاپیتان 
درصد   9۰ اینجا  تا  و  است  نهایی  مرحله  به  صعود 
راه را طی کردیم. سعید معروف پس از پیروزی تیم 
استرالیا در نشست خبری  ایران مقابل  والیبال  ملی 
حضور پیدا کرد و درمورد این مسابقه اظهار داشت: 
بازی آسانی نبود. این بازی برای ما سخت شروع شد، 
اما خدا را شکر با کنترل بازی موفق شدیم به هدف 
خود برسیم. وی ادامه داد: سرویس های خوبی زدیم 

که یکی از عوامل موفقیت ما بود. به همه بازیکنان 
تبریک می گویم. ما با ترکیبهای متفاوتی بازی کردیم 
بگویم.  تبریک  به همه  را  پیروزی  این  بازهم  باید  و 
روز  خبری  نشست  در  غیبتش  درخصوص  معروف 
گذشته خاطرنشان کرد: دیروز نمی دانستم کنفرانس 
خبری برگزار می شود به همین دلیل نیامدم. کاپیتان 
تیم ملی والیبال ایران گفت: هدف ما صعود به مرحله 
نهایی است و تا اینجا 9۰ درصد راه را طی کردیم. 

خود  بازی  دومین  در  فرانسه  والیبال  ملی  تیم 
سد  از  صفر  بر   3 توانست  هم  اردبیل  میزبانی  به 
دوم  روز  از  بازی  اولین  در  کند.  عبور  خود  حریف 
فرانسه  ملی  تیم   ۲۰۱9 ملتهای  لیگ  چهارم  هفته 
حسین  سالن  میزبانی  به  دقیقه  ۱۵و3۰  ساعت  از 
رضازاده اردبیل به مصاف پرتغال رفت. خروسها که 
جزو تیم های مدعی صعود به مرحله نهایی هستند، 
با توجه به نمایش دیروز پرتغال مقابل ایران حریف 

خود را دست کم نگرفتند. فرانسه با استفاده از تجربه 
خود توانست در 3 ست متوالی برابر حریف خود به 
برتری برسد. آنها که در طول ست ها بازی نزدیکی را 
با پرتغال داشتند، با نتایج ۲۵ بر ۲3، ۲6 بر ۲۴ و ۲۵ 
بر ۲3 مقابل حریف کم تجربه خود به برتری دست 
یافتند. فرانسه که روز جمعه هم استرالیا را 3 بر صفر 
شکست داده بود، هنوز در اردبیل حتی یک ست را 
هم نباخته و امروز هم به مصاف ایران خواهد رفت.

فرانسه با برد به استقبال ایران رفت
تاخت و تاز خروسها در اردبیل

سرویسهای خوب عامل موفقیت ایران بود
معروف: 90 درصد راه را رفته ایم
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بازیکن ملی پوش استقال فردا قراردادش را با استقال تمدید می کند.کامران منزوی، عضو هیات مدیره باشگاه استقال درباره روند 
مذاکره با وریا غفوری اظهار کرد: از ابتدا با وریا غفوری مشکلی نداشتیم. ما پیش از این بندبند پیش نویس قراردادی که توسط مدیربرنامه های 
او نوشته شده بود را بررسی کردیم که این پیش نویس پنج شنبه به باشگاه داده شد. دیروز )شنبه( هم آقای فتحی این قرارداد را بررسی 
کرد و مشکلی از بابت تمدید با وریا غفوری وجود ندارد.او در پاسخ به این سوال که این قرارداد چه زمانی منعقد و تمدید می شود گفت: تا 
این لحظه قرار است که اگر کسی نظر این بازیکن را تغییر ندهد،امروز )یکشنبه( این قرارداد امضا شود تا رسماً قرارداد غفوری تمدید شود.

زمان تمدید قرارداد 
وریا با استقال 
مشخص شد

واکنش سرمربی پدیده به جلسه با حمیداوی و عرب
گلمحمدی:فعادرپدیدهمیمانم

فوتبال  تیم  سرمربی  و  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل  جلسه 
پدیده شهر خودرو و مالک این باشگاه برای حضور گل محمدی در 
پرسپولیس بی نتیجه بود. یحیی گل محمدی به همراه داود فنایی 
آماده  تا  رسید  مشهد  فرودگاه  به  پیش  دقایقی  رحمتی  مهدی  و 
نخستین تمرین این تیم برای فصل جدید شوند. این سرمربی درباره 
و  حمیداوی  با  او  )شنبه(  دیروز  صبح  جلسه  و  پدیده  در  ماندنش 
ایرج عرب اعام کرد: فعًا در پدیده می مانم.صبح دیروز ایرج عرب 
و یحیی گل محمدی همراه با فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه پدیده 
و  پدیده  از  گل محمدی  جدایی  درباره  تا  دادند  تشکیل  جلسه ای 
این جلسه  اینکه در  حضورش در پرسپولیس مذاکره شود.با وجود 
پرسپولیس  در  گل محمدی  حضور  بر  اصرار  پرسپولیس  مدیرعامل 
داشت اما در نهایت مالک پدیده اعام کرد، به هیچ عنوان به جدایی 
سرمربی تیمش رضایت نخواهد داد. از این رو این جلسه بی نتیجه 
به اتمام رسید تا گل محمدی راهی مشهد شود و خود را برای حضور 

در تمرین عصر تیمش آماده کند.
21 روز برزخی برای آبی ها

استقال در آستانه محرومیت از نقل و 
انتقاات

دارد. فرصت  روز  فقط21  پروپیچ  پول  پرداخت  برای  استقال 
است.  گریبانگیر  زیادی  مشکات  با  روزها  این  استقال  مشکل 
پرداخت پول وینفرد شفر از یک سو و طلب پروپیچ و شکایت او از 
استقال به فیفا از سوی دیگر باعث شده که این روزها آبی پوشان 
اوضاع خوبی نداشته باشندچندی پیش فیفا در تاریخ 13 می نامه ای 
به باشگاه استقال ارسال کرد که در آن تاکید شده است آبی ها دو 
ماه فرصت دارد تا طلب 360 هزار داری پروپیچ را پرداخت کند 
یعنی استقال فقط 21 روز دیگر وقت دارد تا بتواند از محرومیت 
اینکه این پول هم  انتقاات رهایی یابد.با توجه به  از پنجره نقل و 
مبلغ کمی نیست باید منتظر ماند و دید آیا مسئوان استقال که 
این روزها تمام ذهن و فکرشان آندره استراماچونی است و بیشتر به 
دنبال عکس گرفتن و حضور در کنار این مربی هستند آیا می توانند 

این خطر به نسبت بزرگ را پشت سر بگذارند یا خیر.
تقدیر باشگاه سایپا از پزشک وظیفه شناس 

برای نجات جان بازیکن جوان
خود  وظیفه شناس  پزشک  مرادی،  حمیدعلی  از  سایپا  باشگاه 
پوشان  نارنجی  امیدهای  تیم  جوان  بازیکن  به  دوباره  زندگی  که 
بخشید قدردانی کرد. مرتضی فراهانی، قائم مقام مدیرعامل و عضو 
دیدار  در  مرداد  ماه(  یکم  ) شنبه  دیروز  سایپا  باشگاه  مدیره  هیئت 
وی  از  لوح  اهدای  با  وظیفه شناس،  پزشک  مرادی،  حمیدعلی  با 
قدردانی کرد. مرتضی فراهانی در این دیدار با اشاره به اقدام بزرگ 
ترویج  موجب  کار،  این  از  تقدیر  افزود:  وظیفه شناس،  پزشک  این 
فرهنگ انسان دوستی و وظیفه شناسی در جامعه می شود. بنابر این 
ماه  روزهای  آخرین  در  سایپا  امیدهای  تیم  جوان  بازیکن  گزارش، 
با  و کاهش عائم حیاتی می شود که  مبارک رمضان دچار تشنج 
حضور به موقع  مرادی پزشک تیم امیدهای سایپا بر بالین بازیکن 
جوان  و پیگیری های مستمرش در روزهای گذشته، این ورزشکار 
سامتی کامل خود را بدست آورده و می تواند به زندگی عادی و 
حرفه ای خود ادامه دهد.در متن لوح تقدیر دکتر حمیدعلی مرادی 
آمده است؛جامعه ی پزشکی کشور برخود می بالد که افرادی پاک 
نهاد و نیکوسرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی در سودای تامین 
سامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تاش می 
نمایند.این لوح تقدیر را به پاس شایستگی و بایستگی شما به پیشگاه 
لطیف پرمهرتان تقدیم میداریم.به قداست جامعه پاکتان سپیدترین 

زندگی را برای شما آرزومندیم.
خبری که سایت مصری درباره سرمربی 

سابق استقال لو داد
یاس  بنی  سرمربی  شفر  وینفرد  کرد  اعام  مصری  سایت  یک 
امارات است.سایت مصری »اخبار الیوم« اعام کرد »وینفرد شفر« 
آلمانی  مربی  دیگر  »اتوفیستر«  همراه  به  استقال  سابق  سرمربی 
مسابقات  این  جریان  در  آفریقا  ملت های  جام  کارشناس  عنوان  به 
اتوفیستر که  با شفر  اعام کرد که  فعالیت خواهند کرد.این سایت 
جام  تحلیل  برای  دارند  را  آفریقا  و  عربی  کشورهای  در  کار  سابقه 
ملت های آفریقا به توافق رسیده است.البته اخبار الیوم از وینفرد شفر 
به عنوان سرمربی تیم بنی یاس امارات یاد کرده است.شفر پیش از 
این سرمربی استقال ایران بود اما در اواخر فصل از سمتش برکنار 
امارات  با باشگاه بنی یاس  شد. گفته می شود شفر بعد از استقال 
به توافق رسیده اما به خاطر گرفتن مطالباتش از استقال از اعام 

این خبر خودداری می شود. رسمی 
دنیزلی راهی ترکیه شد

تعطیلی تمرینات تراکتورسازی تا 3 روز
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی برای بررسی شرایط دستیاران 
خود راهی کشورش شد.مصطفی دنیزلی شب گذشته برای بررسی 
دستیاران ترک تبار خود و بررسی مکان اردوی تراکتورسازی راهی 
کشورش شد.با توجه به سفر دنیزلی تمرینات این تیم که از هفته 
گذشته آغاز شده بود به مدت سه روز تعطیل اعام شد و از سه شنبه 
استارت تمرینات زده می شود.پیش از این سرمربی تراکتورسازی از 
باشگاه خواسته بود با شروع جدی تمرینات همه بازیکنان در تمرین 

حاضر شوند.
 دلیل عجیب لیکنز

 برای ترک تراکتورسازی!
سرمربی بلژیکی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی عنوان کرده که 
ایران بوده  از تراکتورسازی و فوتبال  او  امنیت شخصی دلیل رفتن 
است. جرج لیکنز سرمربی بلژیکی که مدتی در تیم تراکتورسازی کار 
کرد ولی نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد در 
نهایت از هدایت این تیم کنار رفت.لیکنز درباره رفتن از تراکتورسازی 
و فوتبال ایران گفت: امنیت شخصی شما در زندگی مهمترین مساله 
البته حضور در تراکتورسازی یک تجربه فوق العاده برای من  است. 
بود. حضور ۸0 هزار تماشاگر در بازی های ما بی نظیر بود. ما شروع 
خوبی هم در هفته های نخستین داشتیم که من هدایت تیم را بر 
عهده گرفتم. من همچنین در کنار هیات مدیره یک برنامه جامعی 
برای رشد تراکتورسازی در نظر گرفتم. در عین حال احساس کردم 
بواسطه تحریم ها و تحوات منطقه ایی مشکات رو به افزایش است. 
 ۹0 دقیقه  تصمیم  و  آمریکا  و  ایران  بین  تنش های  دلیل  به  اخیراً 
ترامپ مبنی بر حمله نکردن به ایران، مشخص کرد که من تصمیم 
درستی گرفته ام.او در بخش پایانی درباره آینده مربیگری خود گفت: 
نمی خواهم به چیزی درباره فوتبال فکر کنم و تنها تمرکز من این 
است که بتوانم در کنار خانواده ام در آسایش زندگی کنم.بعد از قطع 
همکاری تراکتورسازی با این مربی بلژیکی، مصطفی دنیزلی هدایت 

تیم تبریزی را عهده دار شد.

جدول ارزشمند ترین مدافعان ایرانی

مجیدحسینی
30میلیاردتومان

مجید حسینی در حال حاضر گران قیمت ترین 
مدافع ایرانی در جهان محسوب می شود.پست دفاع 
وسط همیشه یکی از حساس ترین و مهم ترین 
پست های فوتبال محسوب می شود و تیم ها همواره 
سعی دارند با جذب بازیکن توانمند در این پست 
دروازه  تیم شان را نفوذ  ناپذیرتر از قبل کنند ولی 
معمواً بازیکنان خوب و با کیفیت در این پست 
تعدادشان زیاد نیست و همین موضوع باعث باا 
رفتن قیمت آنها می شود.در بین مدافعان ایرانی هم 
همیشه این موضوع وجود داشته و مدافعان خوب 
همیشه جزو بازیکنان گران قیمت پنجره های نقل 
و انتقااتی هستند.در حال حاضر جدول گران ترین 
مدافعان ایرانی بر اساس سایت ترانسفرمارکت به 
شرح زیر است که طی آن مجید حسینی، مدافع 
ایرانی ترابوزان که فصل گذشته جذب این تیم شد، 
2 میلیون یورو قیمت گذاری شده که معادل حدود 
30 میلیارد تومان می شود.پورعلی گنجی هم با 1.3 
میلیون یورو در رتبه بعدی هست و شجاع خلیل زاده 
و روزبه چشمی با ۹00 هزار یورو در جایگاه بعدی 
قرار دارند و گران ترین مدافعان ایرانِی شاغل در 
لیگ برتر محسوب می شوند. حسین کنعانی زادگان 
و محمد خانزاده با ۸00 و 700 هزار یورو گزینه های 
بعدی هستند.

درباره  اصفهان  باشگاه سپاهان  عامل  مدیر 
در  باشگاه  این  پیرامون  حواشی  و  شایعات 
کرد.مسعود  صحبت  انتقاات  و  نقل  پروسه 
تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان درباره 
برای  پوشان  طایی  انتقاات  و  نقل  وضعیت 
شرایط  از  لحظه  این  تا  ما  داشت:  اظهار  لیگ 
لیست  اساس  بر  را  نفرات  چون  هستیم  راضی 
آقای قلعه نویی و درخواست او گرفته ایم. برای 
نیستیم هم  امسال در خدمتشان  بازیکنانی که 
آرزوی موفقیت داریم. ورود یا خروج بازیکنان با 
نظر کادر فنی بوده است. با چند نفر هم داریم 
نشده  تمام  کارمان  هنوز  و  کنیم  می  مذاکره 
است. نقل و انتقاات را در روزهای آتی هم ادامه 
پیرامون  اخباری  متاسفانه  افزود:  دهیم.او  می 
سپاهان می شنویم که اصا صحت ندارد. مثا 
بعضی از اسامی به عنوان ورودی های احتمالی 
مطرح می شوند. ضمن احترام به آقایان کنعانی 
زادگان، منتظری، کاوه رضایی و بشار رسن، این 
عزیزان در لیست سرمربی تیم سپاهان نیستند 
و مذاکره ای با آنها نداشته ایم. در برخی خبرها 
دیدیم که نوشته اند ما مذاکره کردیم ولی هیئت 
مدیره مخالفت کرده است. ولی باید بگویم اصا 
هیئت مدیره اینجا تیم نمی بندد و چنین وظیفه 
ای ندارد. ما با نظر قلعه نویی تیم می بندیم. این 
برای چه است.  سفسطه و مغلطه ها نمی دانم 
این 4 نفر، همه بازیکنان خوب، قابل و ملی پوش 
اند که  نبوده  نویی  قلعه  لیست  هستند ولی در 
نفر  به هیئت مدیره بکشد. ما دو سه  اصا کار 
دیگر هم در صدد هستیم که بگیریم. همه این 
نفرات بر اساس نظر قلعه نویی جذب شده و می 
شایعات  درباره  باشگاه سپاهان  شوند.مدیرعامل 
عده  یک  گفت:  تیم  این  انتقاات  و  نقل  توقف 
مارکت  به سوپر  می خواهیم  ما  کنند  می  فکر 

بازیکن گرفتن، مذاکره  بخریم.  برویم و جنسی 
می خواهد. اان هم راضی هستیم و هیچ چیز 
گرفته  هم  خوبی  بازیکنان  است.  نشده  متوقف 
ایم. یک سهمیه دیگر هم از لیگ برتر گرفته ایم 
که فردا اعام می کنیم. ضمن اینکه بازیکنانی 
اند،  آمده  شاهین  از  که  محبی  و  زینالی  مثل 
جوان هستند و قطعا در آینده بیشتر از آنها می 
شنویم. فکر نمی کنم تا به اینجا عملکرد بدی 
داشته باشیم و همانطور که گفتم، کار ما هنوز 
ادامه دارد.وی ادامه داد: تمرینات تیم ما هم از 
با قدرت  امروز شروع شده است و می خواهیم 
جلو برویم. البته به قطاری که در حرکت است، 
سنگ می زنند و چنین بحث هایی تقریبا قابل 
انتظار است. اما شما بگویید کجای دنیا یک تیم 
در روز اول نقل و انتقاات همه نفرات مد نظر 
خود را می گیرد؟ همه چیز حساب و کتاب دارد. 
بنا  و  داریم  حضور  سخت  تورنمنت  سه  در  ما 
مسابقات  روانه  را  قدرتمند  تیم  یک  که  داریم 
این فصل کنیم.تابش در مورد اردوی تدارکاتی 
با  خارجی  اردوی  درباره  داشت:  اظهار  سپاهان 
است.  نشده  گرفته  تصمیمی  شرایط  به  توجه 
فدراسیون و وزارت ورزش هم توصیه کرده اند 
نکنیم.  برگزار  خارجی  اردوی  امکان  حد  تا  که 
اما  اگر شرایط عوض شود، بحث دیگری است. 
اردو  کردان  در  تیر   15 از  است،  قطعی  آنچه 
و  کنیم  بررسی  را  شرایط  باید  داشت.  خواهیم 
ببینیم  که  نداریم  ها  تیم  بقیه  به  نگاهی  هیچ 
انجام  را  آن  هم  ما  مثا  تا  کنند  می  کار  چه 
دهیم. طبق برنامه های خودمان پیش می رویم 
و تا کنون اردوی کردان که گفتم، قطعی شده 
است.او در ادامه صحبت های خود درباره بودجه 
ما  بودجه  داد:  توضیح  اینطور  سپاهان  باشگاه 
اتفاقا  ولی  داشته  افزایش  قبل  سال  به  نسبت 

کردم  اشتباه  هم  شاید  و  گفتم  جایی  در  بنده 
استفاده کردند. من گفتم که  برخی سوء  چون 
سنی  های  رده  در  تیم   ۸0 از  بیش  داشتن  با 
مختلف و همچنین آقایان و بانوان، که همه در 
میلیارد  صد  به  نزدیک  هستند،  قهرمانی  حد 
ما 3500 ورزشکار، مربی،  داریم.  بودجه  تومان 
پزشک، تدارکات و... را سرویس می دهیم. تمام 
این تیم ها روی هم حدود ۹0 و اندی میلیارد 
در  دوستان  از  سری  یک  دارند.  بودجه  تومان 
ها  گویند خود سپاهانی  می  دیگر  های  باشگاه 
اما  دارند!  بودجه  قدر  فان   که  اند  گفته  هم 
این  و  داریم  تیم  چقدر  ما  که  کنند  نمی  نگاه 
نیست.  بزرگساان  فوتبال  تیم  برای  فقط  عدد 
مثا رشته های والیبال، هندبال، دوچرخه و ... از 
آکادمی و نونهاان تا رده بزرگساان تیم داریم و 
همه در حد قهرمانی در رده های خود هستند.

مدیرعامل سپاهان در مورد مطرح شدن برخی 
اسامی از جمله فرشاد احمدزاده برای حضور در 
سپاهان، گفت: دو سه بازیکن دیگر می خواهیم. 
آقای قلعه نویی اولویت بندی کرده اند. به همین 
دلیل با هفت، هشت نفر در حال مذاکره هستیم 
لیست  نفرات حاضر در  بتوانیم  امیدواریم که  و 
انگار  انتظارها  برخی  متاسفانه  بگیریم.  را  اصلی 
فقط از سپاهان است.او همچنین افزود: متاسفانه 
بعضی کانال ها فقط به اسم هوادار های سپاهان 
زده می شود و اصا مورد تایید ما نیست. سایت 
رسمی باشگاه کاما مشخص است. از این فضای 
مجازی ایجاد شده خیلی آسیب ها زده می شود 
اند.تابش در  و عده زیادی مثا کارشناس شده 
مورد بحث های پیرامون سوپرجام گفت: در این 
باشیم،  داشته  حساسیت  بخواهیم  اگر  شرایط 
خوب نیست. ما به اندازه کافی تنش داشته ایم و 
دیگر خسته شده ایم. قبل از شروع لیگ آرامش 

را حفظ می کنیم. دیگر دوست ندارم در مورد 
سوپرجام بحثی بکنم و فایده ای هم ندارد.وی 
اظهار  سپاهان  تیم  بستن  مهلت  آخرین  درباره 
داشت: طبیعتا یکی دو جا برای نیم فصل خالی 
که  است  این  هدفمان  کل  در  اما  گذاریم.  می 
در اسرع وقت تیم را ببندیم و تا قبل از اردوی 
آغاز می شود،  ماه  تیر  پانزدهم  که  پیش فصل 
را  نوزدهم  لیگ  از  قبل  انتقااتی  و  نقل  پرونده 
ببندیم.مدیرعامل سپاهان در توضیحی تکمیلی 
گفت:  تیم  این  از  شده  جدا  بازیکنان  پیرامون 
همه خروجی ها اوا با صمیمیت جدا شده اند 
و خیلی ارتباط خوبی داشتیم و برایشان آرزوی 
سامتی و موفقیت کرده ایم. موردی هم نبوده 
است که باشگاه بخواهد بمانند و آنها رفته باشند. 
به هرحال در هر فصل شرایط متفاوت است و 
با نظر کادر فنی ممکن است برخی نفرات جدا 
شوند. این یک مورد طبیعی است.وی افزود: خالد 
شفیعی هم از ما جدا شده است. این را نیز باید 
بگویم که همه خروجی های ما بازیکنان خوبی 
رحمانی،  بختیار  ابراهیمی،  شفیعی،  اند.  بوده 
بازیکنان  همه  و...  محمدی  علی  سرلک، جال 
باشند.  موفق  هستم  امیدوار  و  هستند  خوبی 
آنها حتما در فصل آینده و در تیم های جدید 
خود نیز جزو سرآمدهای لیگ خواهند بود.تابش 
می  همه  از  انتهای صحبتم  در  گفت:  پایان  در 
خواهم که واقعیت گرا باشند و حقایق را ببینند. 
اینکه اینطور راحت درباره بودجه سپاهان حرف 
چه  برای  بدانند  باید  نیست.  درست  زنند،  می 
تعداد تیم و فرد چنین بودجه ای وجود دارد نه 
فقط یک تیم. و اینکه هیئت مدیره در سپاهان 
بازیکن نمی بندد و خبرهایی که درباره دخالت 
هیئت مدیره در نقل و انتقاات مطرح می شود، 

بی اساس است.

فکر می کنند نقل و انتقاات مثل سوپر مارکت است
تابش: این 4 بازیکن اصا در لیست قلعه نویی نیستند

رحمتیدرمشهد؛
اولینروزتابستانبعدازبهارسخت

دروازه بان تازه وارد پدیده به دور از هیاهوی همیشگی 
فصل جدید را آغاز می کند.دوران جدید برای مهدی رحمتی 

با پیراهن پدیده از عصر روز شنبه و در شهر مشهد شروع 
شد. کاپیتان سابق آبی ها که سه فصل متوالی در این تیم 

حضور داشت، تصمیم گرفت تا با پایان قرارداد خود استقال 
را ترک کند و حاا در شهر مشهد سال های آخر فوتبال خود 

را سپری می کند.مهدی رحمتی که بهار فوق العاده سختی 
را در استقال سپری کرده بود، امروز با لباسی یک دست 

مشکی وارد محل تمرین تیم پدیده شد تا به این ترتیب با 
رنگ مورد عاقه، کار را آغاز کند. کاپیتان آبی ها که امیدوار 

است روزگار او در پدیده با روزهای سخت بهار ۹۸ در استقال 
فاصله داشته باشد، کار سختی در تیم مشهدی پیش رو دارد 

و با توجه به نتایج این تیم در فصل گذشته امیدوار است 
امسال بتواند باز هم با پدیده در لیگ و آسیا نتایج قابل قبولی 
کسب کند تا ثابت کند که هنوز با خط پایان دوران حرفه ای 
فاصله زشظیادی دارد.رحمتی در مشهد هم از سوی هواداران 
مورد استقبال قرار گرفت و قبل از شروع تمرین سوژه اصلی 

برای تصاویر سلفی بود تا اولین تمرین او حال و هوایی مشابه 
روزهای حضور در استقال داشته باشد.

قنبری  محمدعلی  می شود  گفته 
مدیرعامل اسبق نساجی که عامل حضور 
مالکان  قاسم نژاد  و حسین  پرهام  مهدی 
در  بوده،  باشگاه  این  به  نساجی  اسبق 
معرفی خریدار جدید نقش به سزایی دارد. 
تنها 3۹ روز مانده تا آغاز رقابت های لیگ 
نوزدهم اما هنوز وضعیت باشگاه نساجی 
هواداران  و  نشده  مشخص  مازندران 
در  شمالی،  ریشه دار  تیِم  این  میلیونی 
برزخ تصمیمات مالکان این باشگاه به سر 
از  گذشته  چهارشنبه  چند  می برند.هر 
نساجی،  باشگاه  عمومی  روابط  سوی 
سرمربی  به عنوان  مهاجری  محمدرضا 
این تیم معرفی شده اما همچنان باشگاه 
قائم مقام،  مدیرعامل،  از  محروم  نساجی 
معاونان و دیگر ارکان باشگاه، سرپرست، 
مدیر رسانه، مدیر پایه ها و ... است.روابط 
عمومی باشگاه تاریخ شروع تمرینات تیم 
استادیوم  را روز دوشنبه هفته جاری در 
شهید وطنی قائم شهر اعام کرده اما ظاهراً 
آنها  وضعیت  درخصوص  صحبتی  هیچ 
نشده است.شنیده ها حاکی از آن است که 
مالکان نساجی »فرهاد صنیعی فر سهامدار 
60 درصدی و رضا حدادیان سهامدار 40 
خریدار  به  تیم  واگذاری  قصد  درصدی« 
صنیعی فر  تفاهمنامه  در  دارند؛  را  جدید 
و حدادیان آمده است: هر یک از آنها هر 
زمانی قصد واگذاری سهام خود را داشته 
سهامدار  با  سهام  خرید  اولویت  باشند، 
قصد  حدادیان  اگر  یعنی  است،  دیگر 
دارد سهام خود را بفروشد، صنیعی فر در 
اولویت خرید این سهام است و عکِس این 

موضوع نیز صدق خواهد کرد اما به عنوان 
سهام  خرید  توانایی  صنیعی فر  اگر  مثال 
حدادیان را نداشته باشد، باز هم خریدار 
دومی که قرار است با صنیعی فر مشارکت 
داشته باشد، ابتدا باید مورد قبول و وثوق 
صنیعی فر قرار بگیرد.اگر هم صنیعی فر و 
را  سهام شان  فروش  قصد  حدادیان  هم 
قبول  مورد  سوم  نفر  باید  باشند،  داشته 
باشگاه  بگیرد.ظاهراً  قرار  سهامدار  دو  هر 
داشته  امروز  به  تا  مشتری  چند  نساجی 
است و در این میان با موافقت صنیعی فر 
و حدادیان، خریدار اصلی باشگاه نساجی 
انجام  نظر  مد  توافقات  و  شده  مشخص 
قرار  امضا  آستانه  در  و  شده  مکتوب  و 
قنبری  محمدعلی  می شود  دارد.گفته 
مدیرعامل اسبق نساجی که عامل حضور 
مالکان  قاسم نژاد  و حسین  پرهام  مهدی 
در  بوده،  باشگاه  این  به  نساجی  اسبق 
معرفی خریدار جدید نقش به سزایی دارد.

خریدار  میان  که  توافقاتی  از  پس  حتی 
حدادیان  و  صنیعی فر  و  نساجی  جدید 
حضور  با  مهاجری  محمدرضا  شد،  انجام 
در قائم شهر با عوامل آینده باشگاه نساجی 
واگذاری  این  اگر  تا  رسید  توافق  به  نیز 
قبول مدیریت جدید  مورد  او  انجام شد، 
طبق  بگیرد.همچنین  قرار  نیز  نساجی 
نظر خریدار جدید، تمرینات و اقامت تیم 
انتقال  قائم شهر  به  نساجی  بزرگساان 
رسیدن  امضا  به  از  پس  و  یافت  خواهد 
قراردادنامه، بافاصله همه مسئولیت های 
باتکلیف باشگاه و تیم، متصدیان خود را 

شناخت. خواهند 

مذاکره مهاجری با مدیریت آینده
نساجی لیگ را با مالکیت جدید آغاز خواهد کرد؟!

تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان این 
سرمربی  استخدام  به  ازهرزمانی  روزها 
مورد نظر خود برای فصل آینده نزدیک تر 
شده اما هنوزبه طور رسمی خبری دراین 
تیم  است.حکایت  نشده  اعام  خصوص 
لیگ  در  مسجدسلیمان  نفت  فوتبال 
چراکه  بود  عجیبی  حکایت  هجدهم 
درخشانی  نتایج  به  اتکا  با  تنها  تیم  این 
پانزدهم  تا  دهم  هفته  از  به یک باره  که 
نیم فصل اول گرفت، توانست حکم بقای 
به نوعی تضمین  را  برتر  خودش در لیگ 
امتیازاتشان  تمام  درصد   50 آن ها  کند. 
را در فاصله همین 5 هفته  درکل فصل 
به دست آوردند تا در لیگ بعدی بازهم 
و  نشینان  زاگرس  محبوب  تیم  شاهد 
این  بقای  باشیم.  ایران  بختیاری های 
تیم در لیگ اخیر وقتی جالب تر به نظر 
می رسد که متوجه می شویم آن ها به تنها 
تیمی در تاریخ لیگ برتر بدل شدند که 
دوم  نیم فصل  در  برد  یک  حتی  بدون 
حاضر  بعدی  لیگ  در  بازهم  می توانند 
که  مربیانی  عملکرد  شوند.درخصوص 
در فصل گذشته هرکدام در مقطعی در 
که  گفت  می توان  حضوریافتند  تیم  این 
نفت M.I.S با محمود فکری به لیگ برتر 
لیگ  در  را  کارش  ویسی  با  کرد،  صعود 
آغاز کرد، با مرزبان خودش را باا کشید 
و با فیروز کریمی باقی ماند.پس از سوت 
در  ذوب آهن  مقابل  تیم  این  بازی  پایان 
هفته پایانی لیگ، فیروز کریمی که تنها 
را  تیم  این  سکان  انتهایی  بازی   5 برای 
اتمام  به  قراردادش  بود  گرفته  در دست 
رسید تا ازهمان روز به بعد نام های زیادی 
تیم  این  هدایت  گرفتن  به خدمت  برای 
مردم  که  فکری  برسد.محمود  گوش  به 
را  خوبی  بسیار  خاطرات  او  با  شهر  این 
گزینه  محتمل ترین  به نوعی  داشتند 
علی رغم  که  بود  تیم  این  گری  سرمربی 
توافق مسئوان نفت با مخالفت استاندار 
با بستن قرارداد  خوزستان مواجه شد تا 
لیست  از  نامش  عما  اراک  آلومینیوم  با 
حضور در نفت خط بخورد. گزینه بعدی 
سیروس پور موسوی سرمربی تیم فوتبال 
داد  ترجیح  هم  او  که  بود  ایران  جوانان 
فدراسیون  معیت  در  را  کارش  ادامه  که 
فوتبال باشد تا شاید وقتی دیگر بخواهد 
به لیگ برتر بازگردد.اما گزینه بعدی که 
نیمکت  به  هرکسی  از  بیشتر  روزها  این 
و گفته می شود  است  نزدیک تر  تیم  این 
است  رسانده  اتمام  به  نفت  با  را  کارش 
سرمربی  تارتار  مهدی  جز  نیست  کسی 

سابق تیم پارس جنوبی جم که حاا پس 
از خروج از این تیم بدش نمی آید بازهم 
نامش را در لیست یکی از شانزده مربی 
از  جذاب تر  فصل  این  در  که  برتر  لیگ 
هر فصلی به نظر می رسد مطرح کند.اما  
به نظر می رسد مهدی تارتار  به دنبال 
همین  به  و  است  بهتری  های  پیشنهاد 
نفع  به  را  زمان  که  نمی آید  بدش  دلیل 
است  شرایطی  در  این   . بخرد  خودش 
طرفداران  بیش ازحد  فشار  علت  به  که 
زودتر  چه  هر  شدن  مشخص  برای  نفت 
در  تارتار  دارد  امکان  تیم  این  سرمربی 
محاسباتش دچار اشتباه شود و فصل را 
بسیاری  کند.درحالی که  آغاز  تیم  بدون 
و  شناخته اند  را  خود  سرمربی  تیم ها  از 
را  خود  فعالیت  انتقاات  و  نقل  بازار  در 
آغاز کرده اند بازیکنان نفت در باتکلیفی 
محض به سر می برند و هنوز نمی دانند که 
باید چه تصمیمی درخصوص آینده خود 
بگیرند. تا به امروز آن ها علیرضا علیزاده 
شادکام  محمد  و  زاده  هاشمی  هیثم  و 
می بینند  جداشده  خودشان  جمع  از  را 
پیش  شکل  همین  به  وضعیت  اگر  و 
کولیبالی،  موسی  خروج  شاهد  باید  رود 
یوسف وکیا، اکبر افاقی، میاد خدایی از 
درحالی که  این  و  باشیم  تیم  این  جمع 
اولی ها هنوز هیچ ورودی  است که شهر 
نفت  مسئوان  و  مدیران  نداشته اند. 
به  پرداختن  بر  عاوه  مسجدسلیمان 
را  حضورشان  قدر  باید  تیم  فنی  امور 
پی  در  و  بشمارند  مغتنم  برتر  لیگ  در 
امکانات  و  زیرساخت ها  کردن  برآورده 
یکی  به عنوان  مناسب  سخت افزاری 
کسی  تا  باشند  ایران  برتر  تیم   16 از 
به  را  شهر  این  ندهد  اجازه  خودش  به 
برگزاری یک  برای  اولیه  امکانات  کمبود 
ببرد.ورزشگاه  سؤال  زیر  رسمی  دیدار 
از  یکی  به عنوان  محمدی  بهنام  شهید 
به شدت  ایران  ورزشگاه های  قدیمی ترین 
نیازمند رسیدگی هر چه زودتر و بیشتر 
این  مردم  تا  است  تیم  این  مسئوان 
ایران  شهرهای  از  بسیاری  مثل  شهرهم 
فوتبال  اول  سطح  در  ازحضورتیمشان 
ایران لذت ببرند. این مهم پیش نخواهد 
آمد مگر اینکه ارکان مدیریتی این تیم با 
مسئوان شهری و استانی آستین هایشان 
از  تا کار  بزنند و یک صدا شوند و  باا  را 
به  پرداختن  به دوراز  است  نگذشته  کار 
اتخاذ  را  واحد  تصمیمی  مسائل شخصی 
تا روزهای خوب این تیم در لیگ  کنند 

شود. تکرار  بازهم  یک 

مسجدسلیمان با تارتار به توافق می رسد؟

تیم  جدید  بازیکن  ستاری،  محمد 
باشگاه همه  این  پیکان گفت: در  فوتبال 
چیز سرجای خودش قرار دارد و بازیکن 
فکر  فوتبال  به  فقط  دارد  که  آرامشی  با 
می کند.محمد ستاری با ابراز خرسندی از 
پیوستن به پیکان گفت: من فصل خوبی 
را در پارس جنوبی پشت سر گذاشتم و 
عملکرد رضایت بخشی در این تیم داشتم. 
فقط چهار بازی را به دلیل مصدومیت از 
دست دادم و بعد از پایان فصل هم چند 
را  پیکان  نهایت  در  که  داشتم  پیشنهاد 
انتخاب کردم. من حتی در نیم فصل سال 
باشگاه  گذشته هم پیشنهاد داشتم، ولی 
پارس جنوبی با جدایی ام مخالفت کرد. در 
پیشنهادها  بررسی  از  بعد  این مقطع هم 
انتخاب کردم.وی در  را  پیکان  نهایت  در 
یادآور شد: فصل گذشته مشکات  ادامه 

در  جنوبی  پارس  تا  شد  باعث  مالی 
نیم فصل دوم شرایط خوبی نداشته باشد 
و همین موضوع در نتایج ما تأثیرگذار بود. 
دوست داشتم جایی بازی کنم که آرامش 
را  شرایطی  چنین  پیکان  و  باشم  داشته 
دارد. من در باشگاه ذوب آهن هم بوده ام 
و پیکان هم شرایطی مثل ذوب آهن دارد. 
در پیکان همه چیز سرجای خودش قرار 
دارد و بازیکن با آرامشی که دارد فقط به 
فوتبال فکر می کند.مدافع - هافبک جدید 
پایان تصریح کرد:  پیکان در  فوتبال  تیم 
مشورت  خیلی ها  با  پیکان  انتخاب  برای 
کردم و فکر می کنم انتخاب خوبی انجام 
دادم. وقتی بازیکن دغدغه زمین تمرین، 
قطعاً  باشد،  نداشته  را   ... و  مالی  مسائل 
بازی کند و  باا خوب  با تمرکز  می تواند 

در خدمت تیم باشد.

عملکرد خوبی در پارس جنوبی داشتم
 ستاری: در پیکان همه چیز سر جای خودش

 قرار دارد
باشگاه  پیشین  مدیرعامل  عابدینی  امیر 
سر  به  کشور  از  خارج  در  روزها  این  پرسپولیس 
عابدینی  امیر  از  خبری  که  می برد.مدت هاست 
فوتبال  باسابقه  مدیران  جمله  از  عابدینی  نیست. 
اول  سطح  در  سال ها  که  می شود  محسوب  ایران 
فوتبال مدیریت کرده؛ از فدراسیون فوتبال گرفته تا 
باشگاه های مختلف. این روزها اما کمتر خبری از این 
مدیر به گوش می رسد. اظهارنظرهای امیر عابدینی 
که  آنجاست  در  و  مجازی  فضای  به  شده  محدود 
پیشنهادها یا نظراتش را می دهد. همین نکته جای 
خوبی  ارتباط  که  عابدینی  چگونه  که  دارد  تعجب 
نظر  اظهار  به  کمتر  روزها  این  داشته،  رسانه ها  با 
که  است  مدتی  وی  می شود  می پردازد.گفته  رسمی 
ندارد که  ایران حضور  از کشور رفته و در  به خارج 
این موضوع هم در جای خود جای تامل دارد. اینکه 
از رفتنش  رفته و چرا پس  ایران  از  به چه دلیل  او 
در  دارد.عابدینی  پرسش  جای  کرده،  کمتر صحبت 

چند سال اخیر در مدیریت باشگاه هایی مانند داماش 
مرتکب اشتباهات زیادی شد و اتفاقاتی در آن زمان 
رخ داد که عجیب بود. او همواره اعتقاد داشت که به 
کار  در  می تواند  می داند  را  فنی  مسائل  اینکه  دلیل 
می داد.  انجام  هم  را  کار  این  و  کند  دخالت  مربیان 
شخصی اش  صفحه  در  پستی  اخیرا  او  حال  این  با 
با  است.  داده  پرسپولیس  درباره  نظراتی  و  گذاشته 
دوران  در  اخیر  سال  چند  در  که  اتفاقاتی  یادآوری 
رخ  او  مدیریت  تحت  تیم های  در  عابدینی  مدیریت 
نگاه  این مدیر  راهکارهای  به  تردید  با  داده می توان 
کمیته  مسئول  عنوان  به  هم  مدتی  البته  او  کرد. 
در  که  می کرد  فعالیت  فوتبال  فدراسیون  اقتصادی 
رئیسه  هیئت  نهایت  در  و  نبود  موفق  هم  کار  این 
فدراسیون رای به برکناری او داد.هر چه هست اینکه 
مدتی است امیر عابدینی در ایران آفتابی نشده و باید 
اینکه همچنان  یا  ایران می آید  به  او  نهایت  دید در 
دور از وطن به اظهارنظر در فضای مجازی می پردازد.

جدایی اخباری از تراکتور در گروی موافقت دنیزلی
به  را  اخباری  محمدرضا  درباره  گیری  تصمیم  تراکتورسازی  باشگاه  مسئوان 
که  فوتبال  ملی  تیم  سابق  بان  دروازه  اخباری  اند.محمدرضا  سپرده  دنیزلی  مصطفی 
نیم فصل لیگ هجدهم با قراردادی 3.5 ساله به تراکتورسازی برگشت، پیشنهادهایی 
از چند تیم لیگ برتری دریافت کرده است. درباره اخباری گفته می شود که مسئوان 
باشگاه استقال سخت پیگیر حضور او در تیم خود هستند و مذاکرات اولیه را نیز با 
این بازیکن انجام داده اند.مساله مهم درباره جدایی اخباری اما قرارداد بلندمدتی است 
که این دروازه بان باتجربه با تراکتورسازی دارد و در صورتی می تواند به تیم دیگری 
توجه  با  دیگر  از سوی  را جلب کند.  آذربایجان  باشگاه  بپیوندد که رضایت مسئوان 
از  نیز بی میل به جدایی  به حضور رشید مظاهری در تراکتورسازی اخباری خودش 
این تیم نیست اما باید نظر مسئوان باشگاهش را جلب کند.در این خصوص مدیران 
اند  باشگاه تراکتورسازی همه چیز را درباره اخباری به مصطفی دنیزلی واگذار کرده 
اتخاذ کند. غامرضا صادقیان مدیرعامل  نهایی را  باید تصمیم  تبار  این مربی ترک  و 
باشگاه تراکتورسازی درباره وضعیت اخباری به باشگاه خبرنگاران گفته است: »وضعیت 
یکسری از بازیکنان ما هنوز مشخص نشده است و بازیکن آزاد محسوب می شوند. اگر 
دنیزلی خواهان حفظ برخی از بازیکنان از جمله اخباری باشد به طور حتم فصل آینده 

هم در تیم می مانند، در غیر این صورت به تیم دیگری می روند.«

غیبت عجیب امیر عابدینی در ایران و توصیه های مجازی به مدیران!
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جدیدش  سرمربی  معرفی  با  که  استقال  باشگاه 
به سمت آرامش حرکت می کند، در هفته های گذشته 
اشتباهاتی را توسط مسئوانش مرتکب شد که کمتر 
ایران شاهد چنین اشتباهاتی بودیم.باشگاه  در فوتبال 
را  تاریخی اش  مقاطع  ترین  عجیب  از  یکی  استقال 
تجربه می کند. نه به این لحاظ که بحران این باشگاه را 
احاطه کرده، چون آنها روزهای بحرانی تر از این را هم 
تجربه کرده بودند. بلکه به لحاظ عدم امنیت رسانه ای 
که همه شاغلین در این باشگاه را تهدید می کند.مدتی 
کامًا  باشگاه  این  در  رسانه ای  مدیریت  که سوء  است 
این  رسانه ای  ارتباطات  که  حالی  در  است.  مشهود 
باشگاه به حداقل رسیده و باشگاه کمترین تعامل را با 
رسانه ها دارد، برخی اتفاقات بر خاف عرف معمول و به 
طرز عجیبی رسانه ای می شود تا منشاء مشکاتی برای 
تاریخی  آنها شود. در همین رابطه چند اشتباه بزرگ 
بحران های  بر  که  پیوست  وقوع  به  مجموعه  این  در 

مدیریتی این تیم اضافه کرد.
۱- رسانه ای شدن قرارداد بازیکنان

اولین و یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در این 
خصوص روی داد، سر در آوردن اسناد محرمانه مالی 
و ریز قرارداد بازیکنان در رسانه ها بود. هرچند هنوز 
و  مالی چطور  اسناد  این  نشده  درستی مشخص  به 
چگونه و از چه منبعی در اختیار رسانه ها قرار گرفت، 
اما این اقدام بی سابقه که حتماً از سوی یک خودی 
صورت گرفته، بعنوان اشتباهی بزرگ در تاریخ این 
لو رفتن اسناد  از  باشگاه ثبت خواهد شد. عجیب تر 
مدیران  سکوت  رسانه ها،  در  باشگاه  مالی  محرمانه 
این  مقصر  یافتن  جهت  پیگیری  عدم  و  مجموعه 

می باشد. اتفاق 
۲- رسانه ای شدن چت شفر

گیری  سخت  برای  هم  عادی  حالت  در  شفر 

زیادی  انگیزه های  استقال  با  حساب  تسویه  در 
یکی  با  وی  های  چت  تصویر  شدن  رسانه ای  دارد. 
انگیزه های تازه ای برای  از معاونین باشگاه هم حتماً 
تازه تر  ادله(  )بخوانید  بهانه های  و  کرده  ایجاد  شفر 
هم به دست تصمیم گیرندگان کمیته انضباطی فیفا 
خواهد داد تا در صدور رای و فشار بر باشگاه استقال 
به منظور تسویه حساب با مربی سابق شان سرعت 

دهند. به خرج  عمل 
۳- انتشار فایل صوتی فرهاد مجیدی

دست به دست شدن فایل صوتی فرهاد مجیدی 
پرویز  علیه  بر  که  و صحبت هایی  مجازی  فضای  در 
اتفاقات  ترین  عجیب  از  بود  داده  انجام  مظلومی 
این  نشد  مشخص  رسماً  هرچند  بود.  ایران  فوتبال 
فضای  از  سر  منبعی  چه  از  و  چطور  صوتی  فایل 
بی  آن  انتشار  می شود  گفته  اما  آورد،  در  مجازی 
ارتباط به مصاحبه های تند مجیدی بر علیه یکی از 

نبود. باشگاه  مسئوان 
۴- انتشار ریز درخواست بازیکنان

در  و  است  پسندیده  امری  شفافسازی  هرچند 
مدیران  دارند  انتظار  تیمی  هر  هواداران  هم  فوتبال 
شفافسازی  به  صداقت  اصل  رعایت  با  مجموعه 
آگاه  باشگاه  داخلی  مسائل  از  را  آنها  و  پرداخته 
نمایند، اما رسانه ای کردن ریز صحبتهای دو بازیکن 
در جلسه ای رسمی که هنوز منتج به نتیجه نشده و 
پرونده مذاکره با آنها باز است، با شفافسازی تفاوت 
در  بازیکن  دو  با  مکالمات  ریز  کردن  دارد.رسانه ای 
تشکیل شده  آنها  قرارداد  تمدید  برای  که  جلسه ای 
بود، نه تنها دردی از استقال دوا نکرد، بلکه چالش 
بازیکنان  شد  باعث  و  کرد  ایجاد  آنها  برای  تازه ای 
این تیم به جای تمدید قرارداد، جبهه تازه ای مقابل 

کنند. باز  مدیرانش  و  باشگاه 

مسئوان باشگاه استقال تنها تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه فرصت دارند مبلغ رضایتنامه پاتوسی را به حساب 
باشگاه کیپ تاون واریز کنند. آیاندا پاتوسی هافبک فصل 
گذشته تیم استقال چندی پیش اعام کرد از این باشگاه 
استقال  به  بازیکن  این  اینکه  برای  اما  است  شده  جدا 
دوشنبه  روز  تا  فقط  تنها  باشگاه  این  مسئوان  برگردد 
حساب  به  را  بازیکن  این  رضایتنامه  مبلغ  دارند  فرصت 
کیپ تاون واریز کنند. این توافق نامه در ابتدای نیم فصل 
با باشگاه آفریقایی امضا شده که مسئوان استقال تا یک 

تاریخ مشخص فرصت دارند پول رضایتنامه این بازیکن را 
به حساب باشگاه آفریقایی پرداخت کنند.استقالی ها باید 
برای گرفتن رضایتنامه این بازیکن مبلغ 350 هزار دار 
این صورت  غیر  در  و  کنند  پرداخت  آفریقایی  باشگاه  به 
برای جذب این بازیکن باید دوباره وارد مذاکره شوند که 
البته این موضوع کار ماندن پاتوسی در جمع آبی پوشان 
بر  استقال عاوه  باشگاه  را سخت خواهد کرد.مسئوان 
این رقم باید بر سر رقم قرارداد خود پاتوسی با این بازیکن 

به توافق برسند.

کاپیتان فصل گذشته استقال با انتشار پیامی از 
هواداران این تیم خداحافظی کرد.مهدی رحمتی بعد 

از سال ها حضور در استقال تصمیم گرفت از این 
تیم جدا شود تا برای فصل جدید در پدیده مشهد به 
میدان برود.اما مهدی رحمتی دیروز با انتشار عکسی 

از بلیتش برای سفر به مشهد و پستی طعنه آمیز 
از هواداران استقال خداحافظی کرد:رفتن سخت 

نیست، نه باید دنبال مقصر بگردی و نه تهمت بزنی 
و نه دیگران رو مقصر جلوه بدی... از همه اونایی که 

تو این سالها از من حمایت کردن تشکر می کنم 
و دستشون رو می بوسم. میرم شهری که یک عمر 

آرزوش رو داشتم، میرم پیش کسی که به نوکریش 
افتخار می کنم .امام رضا )ع(یکبار دیگه به من 

نشون داد که هیچ وقت رهام نکرده و همیشه دستم 
رو میگیره و هیچ حسی بهتر از این نیست .با افتخار 
می گم نوکرتم امام رضا)ع(.. انشااه خدا تو این دنیا 
جوابه همه مارو بده اگر بدی کردیم ، خیانت کردیم 

، تهمت زدیم ، پشت سر هم بد گویی کردیم. »وقتی 
دیگران را قضاوت میکنی آنها را نه، بلکه خودت را 
تعریف میکنی...« یا حق.«مهدی رحمتی در پست 

اینستاگرام خود از کسی نام نبرده است ولی این 
پیام بار دیگر نشان می دهد او با بازیکنانی در تیم 

اختاف داشته که البته فعا ترجیح می دهد نام آنها 
رسانه ای نشود.

معاون  صحبت های  حالی  در  استقال  باشگاه 
را  تیم  این  بازیکن  دو  با  مذاکره  درباره  ورزشی اش 
اعام کرده که صحبت های مدیرعامل  باشگاه  موضع 
اظهارات  از  او  که  می دهد  نشان  پایتخت  آبی های 
استراماچونی  آندره آ  آمدن  با  است.  ناراضی  معاونش 
لیگ  استقال در  قبول مسئولیت هدایت  و  ایران  به 
نوزدهم، هواداران استقال چشم انتظار تمدید قرارداد 
خوب  مهره  چند  جذب  و  تاثیرگذارشان  بازیکنان  با 
حواشی  دچار  پایتخت  آبی های  حال  این  با  هستند. 
و  اینستاگرامی  پست های  از  ناشی  که  شدند  زیادی 
مصاحبه های بازیکنان و مدیران استقال است.تا هفته 
پیرامون  شایعات  تاثیر  تحت  بیشتر  اخبار  گذشته، 
اینکه علی خطیر،  تا  بود  باشگاه استقال  بازیکنان و 
معاون ورزشی باشگاه در مصاحبه ای رسمی با سایت 
باشگاه استقال درباره روند مذاکره با حسین حسینی 
و وریا غفوری موضع گرفت و صحبت هایی را که بین 
رسانه ای  بود  گرفته  باشگاه صورت  و  بازیکن  دو  این 
کرد و به صدر اخبار تبدیل شد.این صحبت های خطیر، 
واکنش تند وریا غفوری و سید حسین حسینی را به 
همراه داشت. آن ها در این مصاحبه ها به حاشیه هایی 
حضورش  دوران  طول  در  خطیر  علی  سوی  از  که 
توضیحاتی  و  کردند  اشاره  شد،  ایجاد  استقال  در 
از  که   - منزوی  و  آن ها  بین  که  درباره صحبت هایی 
را  بازیکنان  با  مذاکره  مسئولیت  مدیره  هیات  سوی 
بود  هم  این صحبت ها  از  دادند. پس   - دارد  برعهده 
علیه علی  و  را شکست  پژمان منتظری سکوتش  که 
خطیر موضع گرفت.پس از صحبت های تند بازیکنان 
رسمی  سایت  استقال،  باشگاه  ورزشی  معاون  علیه 
انتقاات آبی های  باشگاه در اطاعیه ای درباره نقل و 

مواضع  خطیر،  صحبت های  که  کرد  اعام  پایتخت 
زیادی  این حال مدت  با  بوده است.  استقال  باشگاه 
ازم نبود که مدیران استقال موضع رسمی خودشان 
باشگاه  مدیرعامل  فتحی،  امیرحسین  کنند.  نقض  را 
در  استراماچونی  معارفه  مراسم  حاشیه  در  استقال 
جمع خبرنگاران حاضر شد و زمانی که با سوالی درباره 
صحبت های حسین حسینی مبنی بر انجام مذاکرات 
به  میلیاردی   ۲.5 تخفیف  دادن  و  منزوی  با  مثبت 
استقال روبرو شد اظهار کرد:«من با پخش قراردادها 
در فضای مجازی مخالفم. این کار اصًا درست نیست 
که با بازیکنان صحبت شود و این صحبت ها در فضای 
نشان  فتحی  صحبت های  “این  شود.  منتقل  مجازی 
می دهد که او از انتشار جزئیات مذاکرات با بازیکنان 
برای  استقال  باشگاه  بیانیه  احتمااً  و  ندارد  رضایت 
کم کردن فشار هواداران از روی علی خطیر بوده در 
حالی که خود مدیران باشگاه هم از اظهارات او ناراضی 
بودند. این نارضایتی بی دلیل هم نیست زیرا با خارج 
شدن مذاکرات از فضای آرامش، کار باشگاه برای پیش 
بردن مراحل آن سخت شده و موجب به هم خوردن 
به  قرار  اگر  نتیجه  در  احتمالی هم می شود.  توافقات 
انجام  قرارداد  امضای  از  پس  باید  است،  شفاف سازی 
شود. البته این احتمال هم وجود دارد که مدیرعامل 
استقال تنها با انتشار این صحبت ها از سوی بازیکنان 
به  باید  استقال  مدیران  اوصاف،  این  دارد.با  مشکل 
خودشان  عوامل  از سوی  بعضاً  که  حاشیه هایی  حال 
»داستان های  تارانتینو،  قالب  در  و  می شود  ایجاد 
کنند  فکری  کنند،  کارگردانی  را  عامه پسند«شان 
آبی های  موفقیت  مانع  گذشته  فصل  که  اتفاقاتی  تا 

نشود. تکرار  نوزدهم  لیگ  پایتخت شد، در 

استراماچونی مشاور خوب می خواهد
شاهین بیانی: رحمتی دیگر جایی در 

استقال نداشت
مدافع پیشین تیم فوتبال استقال گفت: با توجه به اتفاقاتی که 
استقال  در  جایی  دیگر  او  بود،  داده  رخ  فصل  نیم  در  رحمتی  برای 
نداشت.شاهین بیانی با اشاره به آغاز رسمی حضور سرمربی ایتالیایی 
در تیم فوتبال استقال گفت: استراماچونی در درجه اول، باید با فوتبال 
او در  ما آشنا شود و بداند به چه کشور و تیمی آمده است. مطمئناً 
درازمدت و با شناختی که از فوتبال ما پیدا می کند، نتایج قابل قبولی 
کسب خواهد کرد اما در حال حاضر باید کسانی در کنار او باشند که 
هم استقال را به خوبی بشناسند، هم مشاوره خوبی به او بدهند و هم 
از لحاظ فنی، به او کمک کنند تا موقعیتش آرام آرام در استقال محکم 
شود.بیانی در خصوص انتقاداتی که به دلیل عدم جذب بازیکنان جدید 
است،  گرفته  انجام  استقال  مدیران  از  قدیمی ها  با  قرارداد  تمدید  و 
گفت: در چند سال گذشته همیشه این اتفاق تلخ در استقال وجود 
اردوی پیش فصل  آبی پوشان  این هستیم که  داشته و هر سال شاهد 
خوبی را برگزار نمی کنند که این در پایان، به استقال ضربه می زند 
اما امیدوارم امسال این اتفاق رخ ندهد، هر چه زودتر بازیکنان مد نظر، 
جذب و با نفرات فصل گذشته تمدید قرارداد شود تا شاهد یک تیم 
پرقدرت باشیم.وی تصریح کرد: اگر استقال می خواهد در فصل جدید، 
نتایج خوبی کسب کند، باید اسکلت فصل گذشته خود را حفظ کرده 
و بازیکنانی را به تیم اضافه کند که نقاط ضعف فصل پیش را پوشش 
دهند بنابراین حفظ نفرات سال گذشته، باید در اولویت باشد تا شاهد 
یک استقال پرقدرت در لیگ نوزدهم باشیم.مدافع پیشین تیم فوتبال 
و  مدیرعامل  مدیره،  هیئت  اعضای  بین  که  اتفاقاتی  درباره  استقال 
شاهد  دنیا  جای  هیچ  در  گفت:  است،  آمده  وجود  به  باشگاه  معاون 
همه  بخواهد  باشگاه  مسئوان  از  یکی  اینکه  نیستیم.  مسائلی  چنین 
انجام دهد، کار پسندیده ای نیست. هرکس چارچوب  کارها را شخصاً 
کاری دارد و باید در حیطه وظایفش عمل کند. اگر قرار است استقال 
باید یک برنامه ریزی دقیق  آرامش داشته و فصل خوبی را آغاز کند، 
نوزدهم  لیگ  وارد  دغدغه،  بدون  بتوانند  آبی پوشان  تا  گرفته  صورت 
شده و نتایجی را کسب کنند که مد نظر هواداران است.بیانی در رابطه 
با جدایی سید مهدی رحمتی از استقال و انتقاداتی که پس از دربی 
بازیکن  اظهار داشت: رحمتی  این دروازه بان شد،  به  توسط هواداران، 
دارم،  اعتقاد  و  کرده  کمک  استقال  و  ملی  تیم  به  او  است،  بزرگی 
آن  از  و پس  نیم فصل  در  که  با شرایطی  اما  زیادی کشیده  زحمات 
پنالتی جنجالی در دربی به وجود آمد، جایی در استقال ندارد و او 
برای اینکه به آرامش برسد و استقال هم این آرامش را تجربه کند، از 
تیم جدا شد.وی بیان کرد: رحمتی بهترین کار را انجام داد، از چنین 
اقدامی، هم خودش سود برد و هم استقال زیرا وی دیگر جایی در این 
تیم نداشت، هواداران علیه او موضع گرفته بودند و خواستار رفتن او 
شدند؛ بنابراین وقتی چنین اتفاقی برای یک بازیکن بزرگ رخ می دهد، 
که  چرا  دهد  انجام  را  کار  این  زودتر  هر چه  که  است  این  در  صاح 
معتقدم مهدی بهترین کار را کرد که از استقال جدا شد.مدافع پیشین 
زمان  لیگ  شروع  تا  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  استقال  فوتبال  تیم 
باید هر چه زودتر  استقال  نمانده است. سرمربی جدید  باقی  زیادی 
برنامه دقیق خود را برای شروع تمرینات آمادگی جسمانی و فنی، به 
باشگاه ارائه داده که این تیم بتواند تا روز پنجم مرداد ماه که اولین روز 

شروع لیگ نوزدهم است، یک تیم آماده را روانه مسابقات کند.

داود  حسینی: بازیکن باید گذشته اش را 
به یاد بیاورد و برای استقال شرط نگذارد

پیشکسوت آبی پوشان گفت: بازیکنانی که با استقال چهره شدند 
مشکل  قرارداد  تمدید  برای  و  بیاورند  خاطر  به  را  خود  گذشته  باید 
استقال  فصل  پیش  روند  داشت:  اظهار  حسینی  نکنند.داود  ایجاد 
استقال در  نگرانی کرد.  این موضوع احساس  بابت  باید  و  کند است 
چند سال اخیر همیشه در پیش فصل ها ضربه خورده و قهرمانی را از 
دست داده و متاسفانه این اتفاق در حال تکرار است.وی افزود: اگر قرار 
باشد باز هم در نیم فصل اول به دلیل خوب سپری نشدن پیش فصل 
امتیازات تعیین کننده ای از دست بدهیم، در نیم فصل دوم هرچقدر 
پوشان  آبی  نخواهیم شد.پیشکسوت  قهرمان  باز  باشیم  که خوب  هم 
این  پوشان  ملی  تمدید  در خصوص  آمده  پیش  حواشی  در خصوص 
تیم گفت: اصل مطلب این است که برخی از مدیران برنامه به خاطر 
تا  این باعث شده  این وسط شیطنت می کنند و  سودجویی های خود 
آن  از  بعد  اما  شود.  ایجاد  اختاف  بازیکنان  و  مجموعه  مدیران  بین 
خود بازیکنان هم همکاری ازم را با باشگاه نمی کنند.حسینی گفت: 
بازیکنانی که سابقه بازی در استقال دارند باید به این نکته توجه کنند 
که با این تیم چهره شدند و در دل میلیون ها هوادار جا گرفتند و حاا 
را  باشگاه  قرارداد  تمدید  برای  و  کنند  فراموش  را  نباید گذشته خود 
دچار مشکل کنند.سرمربی تیم نونهاان استقال ادامه داد: به اعتقاد 
باای  بازیکنان  با  بلند مدت  قرارداد  نبستن  برای  باشگاه  تصمیم  من 
از جایی شنیدم  اینکه من  30 سال درست و قابل دفاع است. ضمن 
استراماچونی اصًا تمایلی به استفاده از بازیکنان باای 30 سال ندارد 
و اساس کارش را بر استفاده از بازیکن جوان بسته است.حسینی در 
خاتمه گفت: بعنوان پیشکسوت استقال امیدوارم شرایط این تیم برای 

فصل پیش رو سامان گرفته و رضایت هواداران جلب شود.
فتحی باید استراماچونی را مجاب به دستیار ایرانی کند
قربانی: روز معارفه فهمیدم من را 

نمی خواهند
به  اعتقادی  تیم  این  سرمربی  گوید  می  استقال  جدید  مربی 
دستیار ایرانی نداشت و به همین دلیل از سمت خود کناره گیری 
کرد.پیروز قربانی در هفته گذشته به عنوان مربی استقال انتخاب 
شد هرچند که هرگز این خبر رسانه ای نشد اما او روز گذشته به 
کنارگیری  خود  سمت  از  خواند  شرایط  بودن  نامساعد  آنچه  دلیل 
که  شرایطی  دلیل  به  گفت:  استعفایش  دلیل  مورد  در  کرد.قربانی 
داشتم حس کردم ماندنم به صاح نیست و به همین دلیل تصمیم 
گفته  استراماچونی  شاید  داد:  ادامه  شوم.او  جدا  استقال  از  گرفتم 
با شخص  فتحی  آقای  وقتی  ولی  ندارد  ایرانی  دستیار  به  اعتقادی 
من صحبت می کند یعنی حتما چیزهایی بوده است. من در جلسه 
اشتباه  ندارم.   استراماچونی  کادرفنی  در  فهمیدم که جایی  معارفه 
کردم و باید اول از حضور در کادر فنی مطمئن می شدم  و در کل 
فکر می کنم بازی خوردم.گزینه مربیگری استقال در مورد اینکه در 
مراسم معارفه استراماچونی برای او در محل کادرفنی صندلی تعریف 
شده بود اما باشگاه هرگز خبر مربیگری او را رسما اعام نکرد هم 
گفت: بااخره من به این مسائل توجهی نمی کنم. قطعا ناهماهنگی 
که بین مدیریت و سرمربی تیم وجود داشت باعث شد این اتفاق ها 
رخ بدهد. این مسائل را هم بهتر است از باشگاه بپرسید. من اینطوری 
نداشته  باشم و جایی در آن  نداشته  ام، جایی که دوست  آمده  بار 
باشم کار نمی کنم. این اخاق من است و مشکل خاصی هم وجود 
ندارد.قربانی در مورد اینکه استراماچونی اعتقادی به دستیار ایرانی 
ندارد هم گفت: این کار حرفه ای نیست. باشگاه باید ایشان را مجبور 
کند مربی ایرانی بیاورد، من که رفتم و داستانم به پایان رسید اما 
استراماچونی حتما نیاز به دستیار ایرانی دارد. هر بایی سرمان می 

آید مقصر خودمان هستیم و باید جلوی این ضرر را بگیریم.

معتقد  استقال  باشگاه  پیشکسوت 
است که نباید در نقل و انتقاات بازیکنان 
مقابل هواداران قرار گیرند و باید در آرامش 
حضور  درباره  جباری  رسید.علی  توافق  به 
کرد:  اظهار  استقال  در  استراماچونی 
استراماچونی به خاطر اینکه مربی ای سطح 
بااست، می تواند به استقال کمک کند تا 
به موفقیت برسد. البته او در حد عالی نیست 
ولی در حدی بااست که یک گزینه خوب 
البته  برای هدایت استقال محسوب شود. 
موفقیت او، مشروط بر داشتن ابزارهای ازم 
نمی تواند  تنهایی  به  استراماچونی  و  است 
کار بزرگی کند. در حال حاضر هم هواداران 
نیازمند  که  هستند  نتیجه  کسب  خواستار 
است.او  استقال  حد  در  ابزارهای  داشتن 

درباره ارزیابی اش از عملکرد مدیران باشگاه 
در فصل نقل و انتقاات، بیان کرد: در نقل و 
انتقاات باشگاه افراد جوانی دخیل هستند 
بازیکنان  انتخاب  ندارند.  کافی  تجربه  که 
مهم  خیلی  استقال  مانند  باشگاهی  برای 
باید  می شوند  جذب  که  بازیکنانی  و  است 
اندازه های استقال و تاج باشند.  در حد و 
بازیکن معمولی به درد استقال نمی خورد و 
عملکرد باشگاه تاکنون این موضوع را نشان 
داده است. در مورد بازیکنانی که استقال 
با آن ها به توافق رسیده کارشناسی صورت 
نگرفته که دلیل آن سپردن کار به جوانانی 
است که مشورت هم نمی کنند.پیشکسوت 
باشگاه استقال در پاسخ به این سوال که 
آیا بهتر نبود باشگاه به جای منتشر کردن 

آرامش  در  خطیر،  سوی  از  تند  مصاحبه 
را حل می کرد،  و غفوری  موضوع حسینی 
گفت: من معتقد هستم که همه مسائل را 
باید در آرامش حل کرد. اگر قرار باشد که 
جز  بگیرند،  قرار  هواداران  مقابل  بازیکنان 
حسینی  ندارد.  استقال  برای  چیزی  ضرر 
و  هستند  استقال  بازیکنان  هم  غفوری  و 
طبعاً در فصل نقل وانتقاات با پیشنهاداتی 
می شوند  روبرو  دیگر  باشگاه های  سوی  از 
به  متعلق  آن ها  اینکه  به  توجه  با  ولی 
استقال و تاج هستند باید در آرامش آن ها 
را حفظ کنند.جباری درباره مراسم معارفه 
پیشکسوتان  حضور  با  که  استراماچونی 
برگزار  رسانه  اصحاب  و  استقال  باشگاه 
مراسم حق  این  در  مسلماً  کرد:  بیان  شد، 

استراماچونی  مقابل  استقال  پیشکسوتان 
ادا نشد و مراسم در حدی بود که یک مربی 
را معرفی کنند. جایگاه و مقام پیشکسوتان 
این نبود که با آن ها در مراسم معارفه چنان 
برخورد شود.او در پایان گفت: من معتقدم 
پیشکسوتان  به  باید  استقال  مدیران  که 
کارشناسی  نظر  و  بگذارد  احترام  بزرگش 
نفر  دو  یکی،  نظر  به  و  بخواهد  را  آن ها 
بازیکنان  از  می توانند  آن ها  نکند.  بسنده 
چنین  که  بگیرند  مشورت  استقال  بزرگ 
گفتند،  افراد  خود  که  همان طور  اتفاقی 
این  همه  با  است.  نیفتاده  اتفاق  تاکنون 
و  هستیم  استقالی  و  تاجی  ما  مشکات، 
که  می کنیم  موفقیت  آرزوی  تیم  برای 

بگیرند. نتیجه  امسال  حداقل 

واکنش مربی دروازه بان های استقال به برکناری اش
 خنده ام گرفت!

مربی دروازه بان های تیم فوتبال استقال گفت: برکناری من شایعه است و نمی دانم منبع این شایعات کجاست.بهزاد غامپور در پاسخ به این پرسش که گفته شده است شما هم همانند 
پیروز قربانی از کادر فنی استقال کنار گذاشته شده اید، گفت: تعجب می کنم که این صحبت ها به وجود می آید. من نمی دانم منبع این شایعات کجاست. اان که با شما صحبت می کنم، 
از جلسه با مربیان استقال بیرون آمدم و در خصوص شروع تمرینات و برنامه آماده سازی تیم، جلسه داشتیم.وی تأکید کرد: متأسفانه این روزها در فضای مجازی همه جور شایعاتی وجود 
دارد و اان که شما این موضوع را به من گفتید، هم خنده ام گرفت و هم به شدت تعجب کردم.غامپور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دروازه بان جدیدی برای استقال به جز 

حسین حسینی در نظر دارید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در این خصوص اجازه دهید صحبت نکنم تا با آرامش، یک دروازه بان خوب را برای استقال انتخاب کنیم.

خداحافظی طعنه آمیز رحمتی از استقال 

هافبک تیم فوتبال استقال با ۲ پیشنهاد از سوی قطر و بلژیک مواجه شده است.علی کریمی هافبک فصل گذشته آبی 
پوشان تنها بازیکنی است که برای فصل جدید با آبی پوشان وارد مذاکره نشده است.این بازیکن تصمیم به ترک استقال 
گرفته و ۲ پیشنهاد از کشورهای قطر و بلژیک دارد که در حال بررسی این پیشنهادات است.کریمی تصمیم گرفته به هر شکل 
ممکن راهی خارج از کشور شود اما در مورد ۲ پیشنهاد رسیده هنوز جمع بندی نهایی را انجام نداده است.مسئوان باشگاه 

استقال در خط هافبک فعا مسعود ریگی را جذب کرده اند.

پیشنهاد جدید 
برای هافبک 
استقال از قطر و 
بلژیک

سیروس دین محمدی، بازیکن و مربی پیشین تیم فوتبال 
باید  تیم  این  خارجی  کنار سرمربی  در  کرد،  تأکید  استقال 
درباره  دین محمدی  بگیرد.سیروس  قرار  هم  ایرانی  فرد  یک 
تیم  جدید  سرمربی  به عنوان  استراماچونی  آندره آ  انتخاب 
فوتبال استقال اظهار داشت: درست است که باشگاه استقال 
یک مربی درجه یک خارجی آورده و این هیچ ایرادی ندارد، 
اما اصل کار این است که یک تیم خوب بسته شود و باشگاه 
خوب  تیم  یک  اگر  کند.  جدا  حاشیه ها  از  را  تیم  این  بتواند 
برای استراماچونی بسته نشود, باشگاه پول بیهوده خرج کرده  
است. من امیدوارم استقال بتواند در نقل وانتقاات نیز موفق 
باشد و اگر این طور شود پیش از آغاز فصل باشگاه دو پیروزی 
کسب کرده است؛ یکی برای جذب مربی خوب و دومی بابت 
بستن یک تیم ایده آل.وی با تأکید بر اینکه »اگر استراماچونی 
مهره های کافی در اختیار نداشته باشد,  نمی تواند در استقال 
نتیجه بگیرد.«، تصریح کرد: اگر مهره و بازیکن خوب در اختیار 
مربی گذاشته نشود, استراماچونی که هیچ شما مورینیو را هم 

پیشین  نمی دهد.بازیکن  رخ  اتفاقی  هیچ  بیاورید  استقال  به 
فنی  کادر  از  قربانی  پیروز  زودهنگام  جدایی  درباره  استقال 
با شخصیت  این حرکات  با  من  نظر  به  یادآور شد:  استقال, 
بازی  کشیده اند،  زحمت  آن  در  که  بازیکنانی  و  استقال 
از زمانی که 17 سال داشت و مرحوم  را  پیروز  می شود. من 
زحمات  او  می شناسم.  آورد,  استقال  به  را  او  پورحیدری 
زیادی برای استقال کشیده است و فکر می کنم می تواند در 
پیشکسوتان مان  شخصیت  باید  ما  باشد.  موفق  هم  مربیگری 
استراماچونی  اینکه  دلیل  به  او  که  شنیدم  کنیم.  حفظ  را 
حضور  از  است,  آورده  ایران  به  خارجی  مربی  کادرش  برای 
شخصیت  با  نباید  ما  است.  کرده  کناره گیری  استقال  در 
به  اشاره  با  کنیم.دین محمدی  بازی  این طور  پیشکسوتان مان 
اینکه »مسئوان باشگاه باید حاشیه ها را از تیم دور کنند.«، 
خاطرنشان کرد: اولین کاری که مربی باید انجام دهد این است 
که حاشیه ها را از تیمش دور کند. اگر از اول فصل تیم وارد 
حاشیه شود, وای به حال وسط و آخر فصل.وی درباره اینکه 

بگیرد,  قرار  ایرانی  مربی  یک  استراماچونی  کنار  در  نباید  آیا 
گفت: چرا که نه, استقال باید از پیشکسوتانش استفاده کند. 
در کنار مربی خارجی باید یک فرد ایرانی هم باشد تا از حضور 
زحمت  تیم  این  برای  استقال  پیشکسوتان  کند.  استفاده  او 
کشیده اند و پیروز )قربانی( هم یکی از آنهاست. اگر پیروز نشد, 
یک نفر دیگر باید در کادر فنی کنار استراماچونی قرار بگیرد, 
وگرنه آوردن مربی خارجی هیچ فایده ای نداشته است. اینکه 
استراماچونی تیم را دوم, سوم یا چهارم جدول کند و آخر هم 
جدا شود، به درد نمی خورد.مربی پیشین تیم فوتبال استقال 
باید یک  اینکه  در خاتمه تصریح کرد: استراماچونی عاوه بر 
مربی استقالی را در کنارش قرار بدهد, حداقل باید هفته ای 
یک بار نیز با مربیان پایه جلسه بگذارد و تجربیات خود را در 
اختیار آنها قرار بدهد. در این صورت می توانیم بگویم که ما از 
آوردن این مربی خوب و سطح باا استفاده کرده ایم، اما اینکه 
یک مربی بیاید و مقطعی کار کند و برود,  این درست نیست و 

به نوعی به پیشکسوتان باشگاه بی احترامی شده است.

قبول  نمی توانم  گفت:  پوشان  آبی  پیشکسوت 
نقل و  اتفاقاتی در  به صورت تصادفی  کنم هر سال 
انتقاات بیفتد که باعث ضعیف شدن استقال شود.

طور  به  را  فوتبال  این  داشت:  اظهار  حیدری  هاشم 
این  اینطوری  ااقل  است.  بهتر  کنند  تعطیل  کلی 
همه هوادار هم حرص نمی خورند.پیشکسوت فوتبال 
ایران که از شرایط حاکم بر فوتبال و به ویژه باشگاه 
استقال به شدت دلخور است در ادامه بیان داشت: 
کشورهای  حرفه ای  فوتبال  شبیه  ما  فوتبال  کجای 
لیگ  اسم  معیاری  و  متر  چه  با  است؟  پیشرفته 
ما حرفه ای  فوتبال  واقعاً  را حرفه ای گذاشتیم؟  مان 
استقال  باشگاه  به مشکات  اشاره  با  است؟حیدری 
گفت: کجای دنیا یک تیم حرفه ای را می بینید که هر 
سال در نقل و انتقاات زیر و رو می شود، 10 بازیکن 
اتفاق  این  می آیند.  جدید  بازیکن   10 و  می روند 
چند سال است که برای استقال می افتد و من که 
پیشکسوت این باشگاه هستم هیچ جوری نمی توانم 
می دهد. روی  تصادفی  اتفاقات  این  کنم  قبول 

پشت  دارم  یقین  گفت:  پوشان  آبی  پیشین  مهاجم 
تضعیف  وظیفه اش  که  است  کار  در  دستهایی  پرده 
از  غیر  اگر  است.  انتقاات  و  نقل  در فصل  استقال 

این است چطور می شود که 5 بازیکن ملی پوش به 
منتظری،  مجیدی،  افزود:  کنند.وی  برخورد  مشکل 
مشکاتی صحبت  از  دارند  بقیه  و  غفوری  حسینی، 
می کنند که ظاهراً منشاء آنها یکی از معاونین باشگاه 
است. این آقا کیست که همه از او ناراحت هستند؟ 
چرا این آقا مدیریت نمی شود؟ دو حالت بیشتر ندارد. 
این  یا  کند  مدیریت  را  آقا  این  نمی تواند  فتحی  یا 
آقا با هماهنگی خود فتحی این کارها را می کند. از 
این دو حالت خارج نیست.حیدری تاکید کرد: ما در 
فوتبال  این  فاتحه  باید  نداریم.  مدیریت  فوتبال  این 
را خواند و دِر آن را بست. برای همین تیم استقال 
از دست داد و  را  سال گذشته یک هوادار چشمش 
وضع  است  این  وجود  این  با  را.  جانش  هوادار  یک 
گفت:  پوشان  آبی  باشگاه.پیشکسوت  این  مدیریت 
آقای وزیر ورزش! به خدا حق هواداران استقال این 
سناریوی  و  باشد  داشته  مدیریتی  که چنین  نیست 
تضعیف این تیم در نقل و انتقاات چند سال تکرار 
شود. همانطور که گفتم من شک دارم این سناریوی 
تکراری در چند فصل پی در پی به صورت تصادفی 
من  که  شرایطی  این  با  شود.  تکرار  استقال  برای 

ندارم. آینده  به فصل  زیادی  امید  می بینم 

آبی ها خودزنی کردند
چهار اشتباه بزرگ و تاریخی در استقال

تارانتینو در استقال!
 چه کسی حرف آخر را می زند؟

 هاشم حیدری: پشت پرده دست هایی هست که هر سال
 استقال را ضعیف تر کند

 با شخصیت قربانی بازی شد
دین محمدی: اگر استقال خوب بسته نشود استراماچونی که هیچ مورینیو هم جواب نمی دهد

 احترام بزرگان باشگاه حفظ نشد!
جباری: جوانی بی تجربه در نقل وانتقاات استقال دخیل است

دوشنبه آخرین فرصت استقال برای پرداخت پول رضایتنامه پاتوسی چراغ قرمز برخی از مدیران 
استقال مقابل بازیکن باتجربه

یکی از جدایی طلبان باشگاه استقال پژمان منتظری 
است و تاش های برخی از مدیران برای متقاعد ساختن وی 
جهت تمدید هنوز به نتیجه نرسیده است. پژمان منتظری 
مراتب  پیش  چندی  پوشان  آبی  گذشته  فصل  کاپیتان 
نارضایتی اش از شرایط باشگاه و خداحافظی از این تیم را 
رسماً اعام کرد. با این وجود استقالی ها امیدوارند بتوانند 
نمایند.در  جلب  تیم  این  با  کار  ادامه  برای  را  او  رضایت 
حالی که کامران منزوی عضو باتجربه هیات مدیره استقال 
خطیر  وظیفه  خطیر  علی  جای  به  پیش  روز  چند  از  که 
مذاکره با بازیکنان را بر عهده گرفت، در صدد باز کردن باب 
مذاکره با منتظری و جلب نظر وی برای بازگشت به جمع 
آبی پوشان است، یک طیف از مدیران این باشگاه تمایل 
چندانی به این اتفاق نداشته و ترجیح می دهند نسبت به 
بازگشت منتظری چراغ سبز نشان ندهند.دوگانگی نظر در 
خصوص بازگشت منتظری به جمع آبی پوشان باعث شده 
تا سرنوشت این بازیکن و همراهی کردن استقال در فصل 

بعد در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

تمریناتاستقالازامروزآغازمیشود
عصرامروز  از  استقال  فوتبال  تیم  تمرینات 
می شود. برگزار  تهرانسر  ورزشگاه  در  و  )یکشنبه( 

هرچه  حضور  برای  استقال  فوتبال  تیم  تمرینات 
برتر  لیگ  رقابت های  روی  پیش  فصل  در  بهتر 
فوتبال ایران از عصر امروز )یکشنبه( و در ورزشگاه 
استقالی ها  تمرین  می شود.اولین  برگزار  تهرانسر 
پشت درهای بسته خواهد بود و در اولین فرصت از 
اصحاب رسانه و هواداران دعوت می شود تا در تمرین 

کنند. پیدا  حضور  استقال 

پنجمین خرید استقال در تست های پزشکی
علی دشتی پنجمین خرید استقال است که در تست های پزشکی شرکت می کند.علی دشتی پنجمین خرید 
تیم استقال بعد از یزدانی، ریگی، باقری و بلبلی در تست های پزشکی باشگاه شرکت کرد تا به این ترتیب مشخص 
شود که او نیز با استقال توافق کرده و شایعات قبلی به صورت نهایی به واقعیت تبدیل شود.البته خریدهای جدید 
استقال هنوز معارفه نشده اند و بر اساس عرف، بعد از موفقیت در تست های پزشکی می توانند قرارداد خود را ثبت 
کنند و حاا منتظر مشخص شدن وضعیت تست های پزشکی خود هستند.دشتی که فصل گذشته در سایپا حضور 

داشت از جمله اولین خریدهای استقال است که قبل از حضور استراماچونی به آبی ها پیوسته بود.

مخالفت باشگاه استقال با جدایی دانشگر
باشگاه استقال با جدایی محمد دانشگر و پیوستن این بازیکن به لیگ قطر مخالفت کرد.محمد دانشگر با 
پیشنهاد  یک تیم قطری مواجه شده اما این بازیکن یک سال دیگر با آبی پوشان قرارداد دارد. از سوی دیگر 
انتقال این بازیکن سود قابل توجهی نصیب باشگاه استقال خواهد کرد اما مسئوان این باشگاه با جدایی 
دانشگر مخالف هستند.مدیران باشگاه استقال با توجه به اینکه هنوز وضعیت منتظری و چشمی برای حضور 

در استقال مشخص نیست با انتقال این بازیکن به لیگ قطر مخالفت کردند.
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آکادمی فوتبال عابدزاده رسما افتتاح شد
آکادمی فوتبال احمدرضا عابدزاده دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران رسما دیروز افتتاح شد.احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان دیروز رسما آکادمی فوتبال خود را افتتاح کرد.در 

مراسمی که دیروز برگزار شد خانواده نونهاان و نوجوانان عاقمند به فوتبال به همراه فرزاندانشان حضور داشتند تا در این آکادمی به آموزش فوتبال بپردازند.این آکادمی در محله درکه تهران افتتاح شده است.

یک نماینده مجلس مدعی شد جدایی برانکو 
ایوانکوویچ به این خاطر بوده است که پرسپولیس 
برانکو  اقدام  گفت:  وی  می کند.  افت  آینده  فصل 
انجام  زیدان  الدین  زین  که  بود  اقدامی  شبیه 
داد!محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو فراکسیون 
باشگاه  هواداران  تجمع  به  اشاره  با  مجلس  ورزش 
پرسپولیس علیه مدیر عامل و هیأت مدیره باشگاه 
به منظور بازگشت برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه 
به  بایستی  باشگاه ها  هواداران  گفت:  پرسپولیس، 
جنبه های مختلف باشگاه داری توجه داشته باشند 
و باید به تصمیم افراد احترام گذاشت.نماینده مردم 

آقای  فسا در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
برانکو در مصاحبه های اخیر خود عنوان کرده است 
با تیم ااهلی  از ۵ ماه قبل تصمیم به مذاکره  که 
پرسپولیس  از  جدایی  برای  را  تصمیمش  و  گرفته 
گرفته بود لذا بهانه کردن موضوعاتی همچون عدم 
تخریب  برای  حاشیه ای  دایل  برانکو  طلب  وصل 
این باشگاه است.جمالی  هیأت مدیره و مدیرعامل 
برانکو  با  بارها  ایران در کرواسی  یادآور شد: سفیر 
انتقال  برای  آمادگی  اعام  مراتب  و  کرده  مذاکره 
تصمیم  بنابراین  است.  کرده  اعام  را  او  به  پول 
برانکو، ارتباطی با نقد نشدن حق و حقوقش نداشت 

تصمیم  این  به  باید  و  بود  حرفه  ای  تصمیمی  و 
با  مجلس  ورزش  فراکسیون  گذاشت.عضو  احترام 
قهرمانی های  کسب  از  پس  تیمی  هر  اینکه  بیان 
قطعاً  و  داشت  خواهد  افت  دوران  مکرر  و  متعدد 
از  سخت تر  تیم  یک  در  قهرمانی  شخصیت  حفظ 
عاقه  ای  برانکو  کرد:  اضافه  است،  قهرمانی  کسب 
باشد  پرسپولیس  همراه  افت  دوران  در  نداشت 
تصمیمی  با  و  شود  نوشته  او  پای  به  ناکامی ها  تا 
حرفه ای نسبت به جدایی از پرسپولیس اقدام کرد! 
از  پس  نیز  مادرید  رئال  مربی  زیدان  که  همانطور 
افت  دوران  از  پیش  بسیار،  موفقیت های  کسب 

بر  هم  برانکو  اخیر  تصمیم  شد،  جدا  رئال  تیم  از 
همین مبنا بود.جمالی نوبندگانی ادامه داد: بنابراین 
باشگاه  به  پیشکسوتان  و  تماشاگران  که  فشاری 
ایجاد جو کاذبی  وارد می کنند موجب  پرسپولیس 
علیه باشگاه می شود و حتی در عقد قرارداد با برخی 
مربیان نیز مانع ایجاد می کند و هزینه هایی بر دوش 
باشگاه گذاشته می  شود.وی با بیان اینکه تجمعاتی 
علیه مدیرعامل و هیأت مدیره یک باشگاه به هیچ 
عنوان سابقه ای در فوتبال ما نداشته است به خانه 
ملت گفت: حقوق اعضای هیأت مدیره باشگاه کمتر 
از یک بازیکن زیر ۲۳ سال تیم پرسپولیس است.

بهانه خوبی  ملبورن  ساز  تولد حماسه 
در  داشتنی  دوست  چهره  این  تا  بود 
برنامه«سام صبح بخیر«با سورپرایز جالبی 
صاحب  پویش  که  آنجایی  .از  شود  مواجه 
بخیر«  صبح  »سام  برنامه  در  خوب  خانه 
در حال برگزاری است امروز خداداد عزیزی 
در روز تولدش به عنوان یکی از صاحبخانه 
های خوب، مهمان این برنامه بود. حماسه 
ویژه  جایگاه  از  همچنان  که  ملبورن  ساز 
عادی  مردم  و  فوتبال  اهالی  میان  در  ای 
ویژه  این  در  همیشه  مثل  است  برخوردار 
گفتگویی  که  داد  پاسخ  به سئواات  برنامه 

آمد. در  آب  از  جالبی 
شهر مشهد دیگر پایین و باا ندارد

پایین  در   74 سال  را  ام  خانه  اولین 
مشهد  حاا  دیگر  اما  خریدم  مشهد  شهر 
پایین و باا ندارد. ما سال ۵۵ از روستاهای 
اطراف فریمان به مشهد آمدیم و زمین های 
دام  ما  است.  کاری  دیم  پدرم  کشاورزی 
هایمان را فروختیم و در پایین شهر مشهد 
دو خانه خریدیم که یکی را به پسرعموهایم 
پدرم  بود.  کرده  فوت  عمویم  چون  دادیم 

است. جا  همان  هنوز 
اولین قراردادم 3.5 میلیون تومان بود

سال 74 که به بهمن رفتم سه میلیون 
و خرده ای قرارداد بستم و با رهن گذاشتن 
یک خانه توانستم به مبلغ 4 میلیون تومان 
این  با   شود  نمی  دیگر  حاا  بخرم.  را  آن 

مبلغ هیچ کاری انجام داد.
با مستاجرها هم خودم هم برادرم 

راه می آییم
مستاجر داریم اما همه کارها با برادرم 
است و او آدم مهربانی است و با مستاجرها 
کنار می آید. مثا مستاجر می گوید فروشم 
با  شود  می  اگر  و  نبوده  خوب  مغازه  در 
او  معموا  و  برویم  جلو  قبل  سال  قرارداد 

کند. می  همراهی 
خودمان برای پدرم زن گرفتیم

ما سه برادر و یک خواهر هستیم و بعد 
از فوت مادرم در سال 69، پدر دوباره ازدواج 
هم  دیگر  پسر  سه  دومش  خانم  از  و  کرد 

دارد. او بعد از فوت مادرم خیلی اذیت شد 
من که فرزند کوچکتر هستم آن موقع 19 
ساله بودم و همه می دیدیم که پدر چطور 
اذیت می شود و از روستای خودمان خانمی 

برای او گرفتیم.
فوتبالیست ها بوتاکس می کنند

دختر  دارم.  پسر  یک  و  دختر  دو  من 
به  استرالیا  و  قطر  بازی  بین  بزرگترم سال 76 
سورپرایز  تولد  کیک  این  با  که  حاا  آمد.  دنیا 
شدم یک شوخی هم با رفقای خودم داشته باشم 
بد نیست، آن فوتبالیست هایی که بوتاکس می 

نیستم. کار  این  موافق  زیاد  من  اما  کنند 
هنرپیشه نیستم و نمی توانم فیلم بازی کنم

ما  به  کسی  ساز«  »ستاره  برنامه  در   
سناریو نمی دهد. ما خودمان هستیم، چون 
هنرپیشه نیستیم و نمی توانیم هم باشیم. 

خودمانیم. بلکه 
جلوی آقافیروز اشتباه از من بود

 درباره آن حاشیه هم موضوع اختاف 
من  بود.  کریمی  فیروز  و  من  بین  سلیقه 
و  بردم  باا  را  صدایم  مقداری  متاسفانه 
بگومگویی شکل گرفت که ناشی از اختاف 

بود. از من  اشتباه  و  بود  سلیقه 
***

خداداد در بخش پایانی با جواب های 
چهره  برخی  به  نسبت  را  خود  نظر  کوتاه 
زیر  در  که  داد  ارائه  فوتبالی  شاخص  های 
مربی  جدایی  از  او  که  جایی  خوانید،  می 
ابراز  پرسپولیس  از  ملی  تیم  در  سابقش 

کرد. تاسف 
با  که  پروفسوری  برانکوایوانکوویچ؛ 
از  که  خورم  می  تاسف  و  کردم  کار  او 

شد. جدا  پرسپولیس 
کارلوس کی روش؛ مربی بزرگی که با 

جامعه فوتبال ما مدارا نکرد.
رضا عطاران؛ همشهری عزیزم در فیلم 

خوابم میاد مهمانش بودیم.
رییس  معدود  جزو  دادکان؛  محمد 

بود. فوتبالی  که  هایی  فدراسیون 
علی کریمی؛ جادوگر و دوست خوب.

حسین کعبی؛ نظری ندارم.

نتایج و عملکردی که برانکوایوانکوویچ با 
پرسپولیس به دست آورد حاا انتخاب سرمربی 
بعدی این تیم را تبدیل به کاری مشکل برای 
است.پرسپولیسی  کرده  ها  گزینه  و  باشگاه 
هستند. تیم  این  آینده  نگران  اینروزها  ها 

اخیر  روزهای  در  نیز  باشگاه  این  پیشکسوتان 
نسبت به تمایات و تفکراتی که دارند درباره 
اما  کنند  می  و  کرده  اظهارنظر  اخیر  اتفاقات 
بازیکنان  ترین  از محبوب  انصاریان یکی  علی 
معدود  از  یکی  هشتاد،  دهه  در  پرسپولیس 
کسانی است که در این ارتباط حرفی نزده بود. 
البته او حسابی سرش گرم کار ساخت و ساز 
نظر می  به  و  فیلم و سریال است  بازی در  و 
رسد که از فوتبال فاصله گرفته است. انصاریان 
حال  در  راستش  گفت:»  اینروزهایش  درباره 
او  هستم.«  هایم  فیلم  اکران  منتظر  حاضر 
افزود:» در حال حاضر چهارفیلم دارم و منتظر 
هستم اکران شوند.دو فیلم کمدی یکی با استاد 
مهدی صباغ زاده)کلوب همسران( و یکی هم 
با رضا سلطانی و دو فیلم جدی بازی کرده ام 
ببینند و  این فیلم ها را  امیدوارم که مردم  و 

دوست داشته باشند.«انصاریان درباره اینکه آیا 
اخبار پرسپولیس را دنبال می کند یا نه؟ هم 
گفت:» راستش را بخواهید کمی از فوتبال دور 
هستم خیلی نمی توانم جدی درگیرش باشم. 
اما می دانم تیم در شرایط و مقطع حساسی 
گرفته  تصمیم  بهترین  باید  و  گرفته  قرار 
شود.«مدافع محبوب پرسپولیسی ها در دهه 
به  اشاره  با  همچنین  هشتاد  و  هفتاد  های 
اینکه نظرش درباره سرمربی آینده این تیم 
چیست هم گفت:» من فقط می توانم آرزو 
کنم هرکسی به درد پرسپولیس می خورد 
بیاید. شرایط اان خیلی سخت است و این 
که  کرده  بازی  و  گرفته  نتیجه  شکلی  تیم 
کار مربی بعدی را بیش از اندازه دشوار می 
کند.«او همچنین درباره حضور گل محمدی 
در پرسپولیس گفت:»یحیی گل محمدی در 
است  کرده  پیشرفت  خیلی  سال  چند  این 
اما همانطور که گفتم هرکسی که به جای 
هر  امیدوارم  دارد.  سختی  کار  بیاید  برانکو 
به  شود  می  انتخابی  هر  و  افتد  می  اتفاقی 

باشد.« پرسپولیس  نفع 

برانکو  از جدایی  باشگاه عربستان شکایت خواهد کرد. پس  از  اغوای مربی اش  به خاطر  تهران  باشگاه پرسپولیس 
ایوانکوویچ از پرسپولیس و توافقش با باشگاه ااهلی عربستان، پرسپولیسی ها مدعی شدند که مربی کروات یک فصل دیگر 
با آنها قرارداد دارد و نمی تواند با تیم عربستانی قرارداد امضا کند. با این حال برانکو یک طرفه قراردادش را با پرسپولیس 
فسخ کرد تا بتواند با ااهلی قرارداد امضا کند. از این رو مسئوان حقوقی باشگاه پرسپولیس در حال جمع آوری مستندات 

ازم هستند تا طی چند روز آینده رسماً از ااهلی عربستان به فیفا به خاطر اغوای مربی شان شکایت کنند.

پرسپولیس از 
ااهلی عربستان 
شکایت می کند

فوتبال  تیم  پیشین  بازیکن  محمدخانی،  ناصر 
یحیی  فعلی  زمانی  مقطع  در  که  کرد  تأکید  پرسپولیس 
گل محمدی بهترین گزینه برای هدایت این تیم است.ناصر 
پرسپولیس  از  ایوانکوویچ  برانکو  جدایی  درباره  محمدخانی 
برانکو در چهار سال گذشته بهترین عملکرد ممکن  گفت: 
پیش  ماه  چند  از  باید  باشگاه  و  داشت  پرسپولیس  در  را 
محکم کار می کرد تا این مربی را در پرسپولیس نگه دارد. هر 
چند برانکو گفته است که از چند ماه پیش تصمیم به ترک 
پرسپولیس گرفته بود، ولی به هرحال مسئوان پرسپولیس 
پرسپولیس  در  او  تا  دهند  انجام  اقداماتی  می توانستند 
بابت  پرسپولیس  هواداران  نگرانی  به  واکنش  در  بماند.وی 
جدایی برانکو از این تیم تأکید کرد: آنها حق دارند ناراحت 
این موضوع چیزی را تغییر نمی دهد.  باشند، ولی  و نگران 
این  باشگاه در  این است که  و مهم  رفته  برانکو  اان دیگر 

شرایط حساس خیلی زود تصمیم بگیرد و سرمربی جدید 
را انتخاب کند. قرار نیست ما بابت جدایی این مربی ماتم 
نمی کند.  عوض  را  چیزی  نگرانی  و  ناراحتی  بگیریم، چون 
را  سرمربی  زودتر  چه  هر  باشگاه  که  است  این  مهم  اان 
انتخاب کند.محمدخانی در پاسخ به این پرسش که بهترین 
تصریح  است،  مربی  کدام  پرسپولیس  هدایت  برای  گزینه 
اگر  می شود.  مربوط  باشگاه  مسئوان  به  موضوع  این  کرد: 
و  وسواس  با  باید  بیاورد  خارجی  مربی  می خواهد  باشگاه 
دقت تصمیم بگیرند. اان زمان زیادی در اختیار پرسپولیس 
با شرایط  تا  دارد  زمان  به  نیاز  مربی خارجی هم  و  نیست 
این  در  من  نظر  به  شود.  آشنا  ایران  فوتبال  و  پرسپولیس 
هدایت  برای  گزینه  بهترین  گل محمدی  یحیی  شرایط 
را  توانایی خود  این چند سال  در  یحیی  است.  پرسپولیس 

است. داشته  هم  روشنی  کارنامه  و  کرده  اثبات 

تقلب پرسپولیس از روی دست استقال!

زنگاجانشینبرانکومیشود؟

رقم پیشنهادی زنگا به 
پرسپولیس مشخص شد

هدایت  برای  ایتالیایی  مربی  پیشنهادی  رقم 
برانکو  جدایی  از  شد.بعد  مشخص  پرسپولیس  تیم 
باشگاه  این  مسئوان  پرسپولیس  تیم  از  ایوانکوویچ 
در تاش هستند تا بتوانند جانشینی برای این مربی 
کروات پیدا کنند و به همین دلیل مذاکراتی با یحیی 
گل محمدی سرمربی تیم پدیده شهر خودرو انجام شد 
که به دلیل مخالفت مالک این باشگاه مشهدی حضور 
گل محمدی به احتمال زیاد منتفی خواهد بود.از طرف 
دیگر برخی از فعاان و ایجنت های فوتبال گزینه های 
که  کردند  معرفی  پرسپولیس  مدیران  به  خارجی 
یکی از این مربیان والتر زنگا مربی ایتالیایی شناخته 
شده ای است که سال ها در حوزه خلیج فارس فعالیت 
کرده است. زنگا موافقت خود را برای حضور در فوتبال 
برای  خود  پیشنهادی  رقم  حتی  و  کرده  اعام  ایران 
با  حضور در پرسپولیس را هم مشخص نموده است. 
پیگیری ها مشخص شد که زنگا حاضر است با رقمی 
به  مشغول  پرسپولیس  در  دار  هزار   ۵00 حدود  در 
کار شود و باید دید بعد از استقال که استراماچونی 
مربی  یک  می تواند  پرسپولیس هم  آیا  کرد  را جذب 

ایتالیایی به خدمت بگیرد یا نه؟

بعد از باشگاه استقال حاا یک گزینه ایتالیایی 
و  شده  پیشنهاد  پرسپولیس  باشگاه  مسئوان  به 
این احتمال وجود دارد که دروازه بان مطرح فوتبال 
ایتالیا به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شود.

باشگاه  با  ایوانکوویچ  برانکو  همکاری  قطع  از  بعد 
پرسپولیس، مسئوان این باشگاه به دنبال انتخاب 
جایگزین برای این مربی کروات بودند و در همین 
رابطه یحیی گل محمدی سرمربی تیم پدیده شهر 
باشگاه  البته  دادند.  انجام  مذاکرات جدی  خودرو 
با  جدی  طور  به  گذشته  روز  سه  این  در  پدیده 
این خواسته پرسپولیس مخالفت کرده است و از 

سویی باشگاه پرسپولیس هم دست از سر یحیی 
همه  پرسپولیس  مسئوان  حال  این  با  برنداشته 
به  و  اند  نگذاشته  را روی گل محمدی  فکر خود 
دنبال گزینه های خارجی هم هستند. در همین 
راستا از سوی برخی از فعاان فوتبال در امارات، 
به مسئوان باشگاه پرسپولیس پیشنهاد شد که با 
والتر زنگا سرمربی ایتالیایی برای پذیرش هدایت 
پرسپولیس مذاکره کنند. زنگا که سابقه دروازه بانی 
در  را   1990 جهانی  جام  در  ایتالیا  ملی  تیم  در 
مثل  تیم هایی  مربیگری  بر  عاوه  دارد،  کارنامه 
در  بلگراد  سرخ  ستاره  و  رومانی  بخارست  استوا 

تیم های حوزه خلیج فارس همانند العین ، النصر 
و الجزیره امارات و النصر عربستان را هم برعهده 
در  خاصی  خیلی  نتایج  مربی  این  است.  داشته 
توانسته  فقط  و  نیاورده  دست  به  مربیگری  زمان 
مقام  به   ۲004 سال  در  استوابخارست  تیم  با 
 ۲00۵ سال  در  و  رومانی  کشور  لیگ  قهرمانی 
قهرمان جام حذفی و سوپرلیگ صربستان با تیم 
مربیگری  آ هم  در سری  زنگا  بشود.  ستاره سرخ 
کاتانیا  سمپدوریا،  مثل  تیم هایی  هدایت  و  کرده 
است  قرار  است.  داشته  برعهده  هم  را  کروتونه  و 
و  بررسی شود  پرسپولیس  باشگاه  در  زنگا  رزومه 

شد.  خواهد  تصمیم گیری  او  خصوص  در  سپس 
رقم  است  گفتنی  هم  مالی  مسائل  خصوص  در 
مربیان  به  نسبت  ایتالیایی  مربی  این  پیشنهادی 
شانس  این  شاید  و  است  پایین تری  رقم  خارجی 
را داشته باشد که بعد از استراماچونی در باشگاه 
استقال، او هم به عنوان یک مربی ایتالیایی دیگر 
به  زنگا  نام  به کار شود.  ایران مشغول  در فوتبال 
یکی از ایجنت های فوتبال ایران داده شده تا او این 
مسئله را با مسئوان باشگاه پرسپولیس در میان 
بگذارد و به نظر می رسد تصمیم گیری در خصوص 

انجام خواهد شد. به زودی  ایتالیایی  این گزینه 

مهاجم کروات تیم فوتبال پرسپولیس در حال تنظیم شکایت نامه از این باشگاه و ارائه 
به فیفاست.همان طور که انتظار می رفت ماریو بودیمیر قصد ماندن در پرسپولیس را ندارد و 
برای دریافت مطالباتش از این باشگاه به زودی به فیفا شکایت خواهد کرد.این مهاجم کروات 
از  فقط درصد جزئی  اان  تا  آن مقطع  از  آمد  پرسپولیس  به  نیم فصل فصل گذشته  در  که 
مبلغ قراردادش را دریافت کرده و به خاطر عقب افتادن مطالباتش می تواند به فیفا شکایت 
کند و خواهان کل مبلغ قراردادش از این باشگاه شود.ماریو بودیمیر یک فصل دیگر با باشگاه 

پرسپولیس قرارداد دارد و تصمیمش را برای ترک این تیم و شکایت به فیفا گرفته است.

دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس در راه بازگشت به تهران است.بوژیدار رادوشویچ تنها بازمانده  از جمع 
کروات های پرسپولیس است که در مسیر بازگشت به تهران قرار دارد. او دو فصل دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد 
و برخاف دیگر کروات هایی که فصل پیش در جمع سرخپوشان بودند، قصد جدایی از این تیم را ندارد.رادوشویچ  دیشب 

به تهران رسید و برای دریافت مطالباتش نیز در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا خواهد کرد.

زلف عرب به سرمربی جدید گره خورد
نیم نگاه وزیر به جابجایی

انتقاداتی  که  پرسپولیس  باشگاه  اخیر  اتفاقات 
باشگاه  مسئوان  و  ورزش  وزارت  متوجه  را  زیادی 
تغییرات  ایجاد  فکر  به  را  فر  سلطانی  مسعود  کرده، 
است.جدایی  انداخته  باشگاه  مدیریت  راس  در  جدید 
پرسپولیس  هواداران  تا  شد  باعث  ایوانکوویچ  برانکو 
عرب  ایرج  آنها  رأس  در  و  باشگاه  این  مدیره  هیأت 
را مقصر بدانند. هوادارانی که چند روز متوالی مقابل 
با  تا  کردند  تجمع  پرسپولیس  باشگاه  ساختمان 
پرسپولیس  مدیران  استعفای  شعارهای خود خواهان 
خواهان  پرسپولیس  هواداران  حالی که  شوند.در 
استعفای دسته جمعی هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس 
بودند تحرکات عجیبی در بین آنها رخ داد. برخی از 
برای حذب سرمربی و  را  اعضا مذاکرات جداگانه ای 
چشمان  از  دور  بتوانند  تا  کردند  آغاز  خود  بازیکنان 
سوی  برسند.از  ازم  توافقات  به  باشگاه  مدیرعامل 
مشاوران  با  همراه  و  ننشست  بیکار  هم  عرب  دیگر 
برگزار  خود  از  حمایت  برای  را  زیادی  قرارهای  خود 
گل  یحیی  دیدار  به  پرسپولیس  مدیرعامل  کرد. 
کند  برانکو  جانشین  را  او  تا  است  رفته  هم  محمدی 
انجام  از  مانع  پدیده  باشگاه  با  مربی  این  قرارداد  اما 
در  آمده  وجود  به  است.تعلل  شده  کنون  تا  کار  این 
انتخاب سرمربی پرسپولیس، چند دستگی در هیأت 
رفتن  به  نسبت  هواداران  تیز  و  تند  اعتراض  مدیره، 
ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  تا  شده  باعث  برانکو 
باشگاه  مجمع  رئیس  حقوقی  لحاظ  از  که  جوانان  و 
شرایط  این  به  نسبت  می شود  محسوب  پرسپولیس 
در چینش هیأت  و قصد دخالت  نگرانی کرده  اظهار 
تاش های  آخرین  از  حکایت  دارد.شنیده ها  را  مدیره 
ایرج عرب برای ماندن در باشگاه پرسپولیس دارد اما 
وزیر ورزش قصد دارد ظرف 4۸ ساعت آینده نسبت 
به این موضوع تصمیم گیری نهایی کند.سلطانی فر در 
حال بررسی گزینه هایی خارج از هیأت مدیره است تا 
سرپرست باشگاه را انتخاب کند اما همه چیز بستگی 
به فعالیت های دو روز آینده هیأت مدیره پرسپولیس 

دارد. بحران  این  حل  برای 

مخالفت حمیدوای با پرسپولیسی 
 شدن گل محمدی در دیدار با عرب

باشگاه  مالک  و  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
عرب  کردند.ایرج  دیدار  یکدیگر  با  شهرخودرو  پدیده 
دیدار  به  دیروز  صبح  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
فرهاد حمیداوی مالک باشگاه پدیده شهرخودرو رفت 
سرمربی  گل محمدی  یحیی  حضور  مجوز  بتواند  تا 
عرب  دیدار  این  بگیرد.در  پرسپولیس  در  را  تیم  این 
خواستار این شد تا گل محمدی به پرسپولیس بپیوندد 
و  ایستاد  خود  مواضع  روی  همچنان  حمیداوی  اما 
و  است  تیم  این  سرمربی  گل محمدی  که  کرد  اعام 
حالی  در  اتفاقات  داد.این  نخواهد  را  او  جدایی  اجازه 
مشهد شد  راهی  امروز  ظهر  گل محمدی  که  داد  رخ 
از ساعت 17  پدیده شهرخودرو  تیم  تمرین  اولین  تا 

شود. برگزار  آباد  منزل  زمین  در  دیروز 

مامیچ از گزینه های سرمربیگری 
پرسپولیس خارج شد

برای  شانسی  عربستان  الهال  سابق  سرمربی 
برانکو  جدایی  از  ندارد.بعد  پرسپولیس  سرمربیگری 
برای  زیادی  نام های  پرسپولیس  تیم  از  ایوانکوویچ 
مربیان  از  یکی  آمد که  میان  به  این مربی  جانشینی 
و  امارات  العین  تیم های  مامیچ سرمربی سابق  زوران 
الهال عربستان بود.این مربی که از الهال عربستان 
کامل  گرفتن  برای  بود  شده  اخراج  پیش  چندی 
مطالباتش از این باشگاه عربستانی قصد ندارد تا پایان 
قرارداد یک ساله اش با الهال هدایت تیمی را بر عهده 
بگیرد چرا که اگر بخواهد راهی تیم دیگری شود دیگر 
این  قرارداد  رسید.رقم  نخواهد  او  به  الهال  از  پولی 
مربی با الهال عربستان یک میلیون چهار صد و سی 
هزار یورو است و مامیچ برای دریافت کامل این پول 
از فوتبال خواهد نشست.به دلیل  این فصل را بیرون 
همین موضوع مسئوان باشگاه پرسپولیس قید جذب 
این مربی را زدند و حاا سراغ گزینه های دیگر رفته اند.

تکلیف چمدان پر از پول در 
باشگاه پرسپولیس چه شد؟

سردرگمی  روزهای  حالی  در  پرسپولیس  باشگاه 
که  می گذارد  سر  پشت  سرمربی  نبودن  بابت  را  خود 
باید منتظر شرایط بدتر از اینها هم باشد. جدایی برانکو 
ایوانکوویچ از باشگاه پرسپولیس سبب شد تا این تیم با 
بحران جدی روی نیمکت خود برای انتخاب سرمربی 
متوالی  فصل  سه  که  پایتخت  شود.سرخپوشان  روبرو 
دلیل  به  بودند  رسیده  قهرمانی  مقام  به  برتر  لیگ  در 
عدم پرداخت مطالبات موفق ترین مربی خارجی تاریخ 
لیگ برتر با فسخ یکطرفه قرارداد از سوی برانکو روبرو 
شدند تا وی همراه با دستیاران خود به ااهلی عربستان 
کوچ کند.باشگاه پرسپولیس که فکر می کرد برانکو بار 
را در طول  تا طلبش  داد  آنها فرصت خواهد  به  دیگر 
از  توجهی  قابل  بخش  داشت  قصد  کند  دریافت  زمان 
که  پولی  کند.  پرداخت  نقد  صورت  به  را  مطالباتش 
هرگز به سرمربی این تیم نرسید تا برانکو پس از اتمام 
قراردادش  بود  داده  پرسپولیس  مدیران  به  که  مهلتی 
از  پس  پرسپولیس  کند.مسئوان  رسمی  را  ااهلی  با 
نامه فسخ قرارداد برانکو تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ 
کردند. آنها طلب برانکو را باز هم پرداخت نکردند تا جو 
مدیره  هیات  کنند.  خنثی  را  خودشان  علیه  هواداران 
ادامه  حالی  در  را  خود  عجیب  تصمیمات  پرسپولیس 
باشگاه خاک  برانکو در  از پول  پر  می دهد که چمدان 
از  نشود،  پرداخت  روزها  این  اگر  که  می خورد.پولی 
طریق دادگاه های بین المللی توسط وکیل برانکو دنبال 
یورو  میلیون  یک  به  نزدیک  بتواند  او  تا  شد  خواهد 
با غرامت آن را دریافت کند.باشگاه پرسپولیس  همراه 
در حالی روزهای سخت خود را برای انتخاب سرمربی 
این  در  نگری  آینده  تیم پشت سر می گذارد که هیچ 
زمینه نمی شود. تیمی که به خاطر همین شکایت های 
بین المللی مالی بدهکار شد تا نتواند به قراردادهای به 

جای خود عمل کرده و برانکو را از دست بدهد.

جشن تولد حماسه ساز ملبورن 
خداداد:جداییبرانکوازپرسپولیستاسفآوربود

گل محمدی در این چند سال پیشرفت کرده
انصاریان:جانشینیبرانکوکارخیلیسختیاست

تصمیم جدی بودیمیر برای ترک پرسپولیس و شکایت به فیفا
که  روزهایی  در  پرسپولیس 
برانکوایوانکوویچ به ااهلی عربستان پیوست، 
هنوز نتوانسته جانشین او را پیدا کند هرچند 
به نظر می رسد گزینه اصلی آن ها یحیی گل 
عنوان  به  محمدی  گل  باشد.یحیی  محمدی 
گزینه اصلی هیات مدیره پرسپولیس معرفی 
با پدیده شهرخودرو قرارداد دارد  او  اما  شده 
و هنوز نتوانسته مجوز جدایی اش را بگیرد. 
حمیددرخشان سرمربی و کاپیتان پرسپولیس 
در سال های قبل در این رابطه نظر دیگری 
دارد. او معتقد است که پرسپولیس باید حتما 
استثنایی   9 شماره  بیاورد.  خارجی  مربی 
هفتاد  و  شصت  های  دهه  در  ایران  فوتبال 
درباره آینده نیمکت پرسپولیس و یحیی گل 
نمی  فرقی  واقعا  برایم  من  گفت:»  محمدی 
کند چه کسی مربی پرسپولیس شود. یحیی 
گل محمدی هم اگر بشود خیلی خوب است 
اما آنچه مهم است اینکه تماشاگران به مربیان 
داخلی فرصت نمی دهند و خیلی سخت آن 
می  فکر  من  افزود:»  او  پذیرند.«  می  را  ها 

مهره  دیگر  بار  یک  نکند  نکرده  خدای  کنم 
خارجی  مربی  اگر  اما  بسوزانیم.  را  هایمان 
بیاید هواداران فرصت کافی را خواهند داد.« 
درخشان که در دو مقطع هدایت پرسپولیس 
و در دهه هفتاد سرمربی  به عهده داشته  را 
پرسپولیس  تاریخ  های  تیم  بهترین  از  یکی 
بوده است گفت:» من خودم طعم این اتفاق 
را چشیده ام. در دومین  دوره ای که مربی 
پرسپولیس بودم هفت هشت مصدوم داشتیم 
و شرایط تیم خوب نبود اما تماشاچیان هرگز 
حاضر نشدند به من فرصت بدهند با اینکه در 
رقابت های آسیایی نتایج خوبی گرفته بودیم. 
به نظر من باشگاه باید نگاهش به جذب مربی 
و  پذیرفته  را  او  تماشاگران  تا  باشد  خارجی 
همچنین  بدهند.«او  او  به  را  ازم  فرصت 
گفت:» پرسپولیس تیم خیلی خوبی است و 
باید  باشگاه  و  دارد  را  اصلی  بندی  استخوان 
خوب  مربی  یک  با  زودتر  هرچه  کند  تاش 
این  از  بیش  زمان  تا  ببندد  قرارداد  خارجی 

نرود.« دست 

تیم  پیشین  مهاجم  بزیک،  ادموند 
یحیی  که  دارد  اعتقاد  پرسپولیس  فوتبال 
هدایت  برای  مناسبی  گزینه  گل محمدی 
جدایی  درباره  بزیک  است.ادموند  تیم  این 
از پرسپولیس و حاشیه هایی که در  برانکو 
این مدت بابت جدایی او ایجاد شده است، 
پرسپولیس  از  باید  روز  یک  برانکو  گفت: 
که  سال  چند  این  در  مربی  این  می رفت. 
به  را  کارش  داشت  حضور  پرسپولیس  در 
بهترین شکل و به نحو احسن انجام داد و در 
نهایت هم تصمیم گرفت که جدا شود. من 
اقداماتی  نمی دانم چه  و  نیستم  باشگاه  در 
می توانست صورت بگیرد، ولی مسئله مهم 
پیشین  برانکوست.مهاجم  انتخاب جانشین 
افزود:  ادامه  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
شروع  باید  به زودی  پرسپولیس  تمرینات 
هم  نقل وانتقاات  فصل  طرفی  از  و  شود 

در جریان است. مسئله مهم این است که 
پرسپولیس نباید زمان را از دست بدهد و 
مهمترین موضوع انتخاب جانشین مناسب 
برای برانکوست.وی در پاسخ به این پرسش 
که پرسپولیس باید سراغ گزینه داخلی برود 
یا خارجی، تأکید کرد: من نمی توانم در این 
بگویم که هر  باید  مورد نظر بدهم و فقط 
فردی جانشین برانکو شود قطعاً کار سختی 
در این تیم خواهد داشت. طبیعتاً برخی با 
هم  برخی  و  هستند  موافق  خارجی  مربی 
استفاده از مربی ایرانی را به صاح می دانند. 
در نهایت باید دید باشگاه چه تصمیمی در 
واکنش  در  زمینه خواهد گرفت.بزیک  این 
در  گل محمدی  یحیی  حضور  بحث  به 
است  باشگاه  این  کرد:  تصریح  پرسپولیس 
انتخاب سرمربی صحبت  باید در مورد  که 

بگیرد.  و تصمیم  کند 

عضو فراکسیون ورزش مجلس: 
برانکو همان کاری را با پرسپولیس کرد که زیدان در رئال کرده بود!

رادوشویچ در راه بازگشت به ایران

گایه اسپانسر از پرسپولیس  به دلیل اقدامات 
غیرحرفه ای و عدم اجرای تعهدات 

اسپانسر باشگاه پرسپولیس از اقدام غیرحرفه ای این باشگاه و حذف لوگوی ایرانسل از 
باشگاه پرسپولیس  انجام تعهدات  روی لباس پرسپولیس به شدت گایه کرد.به دلیل عدم 
نسبت به اسپانسر خود، شرکت ایرانسل در نامه ای خطاب به این باشگاه از انجام عدم تعهدات 
گایه و ابراز نارضایتی کرد. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در مراسم جشن قهرمانی لیگ 
برتر که در شهر جم برگزار شد با لباس هایی روی سکو رفتند که نام اسپانسر باشگاه روی 
آن درج نشده بود و این مساله گایه مسئوان ایرانسل را در پی داشت. همچنین در آخرین 
لیگ  مقدماتی  مرحله  پایانی  هفته  در  قطر  السد  با  بازی  از  قبل  پرسپولیس  تیم  تمرین  
لباس هایی تمرین  با  بازیکنان پرسپولیس  برگزار شد  آزادی  قهرمانان آسیا که در ورزشگاه 
کردند که روی آن هیچ نام یا نشانی از ایرانسل به عنوان اسپانسر باشگاه نبود. از طرف دیگر 
اسپانسر  لوگوی  برگزار شد  اهواز  در جشن قهرمانی تیم پرسپولیس در جام حذفی که در 
باشگاه در کوچکترین حد روی لباس بازیکنان نقش بسته بود و این موارد باعث شد تا شرکت 

ایرانسل نامه ای مبنی بر نارضایتی خود از پرسپولیس به این باشگاه ارائه کند.

درخشان: پرسپولیس باید به سرعت مربی خارجی بیاورد

بزیک: برانکو یک روز باید از پرسپولیس می ر فت

محمدخانی:گلمحمدیدراینشرایطبهترینگزینهبرایهدایتپرسپولیساست
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امیرآبادی:قربانی کار عاقانه ای کرد
مهدی امیرآبادی، پیشکسوت تیم فوتبال استقال گفت: قربانی از آن دسته کسانی است که برای خودش شخصیت قائل می شود و نمی خواهد به هر قیمتی در باشگاه باشد. در 
خصوص انصراف پیروز قربانی از مربیگری در تیم فوتبال استقال تهران اظهار داشت: به نظرم قربانی کار خوبی انجام داد. او از آن دسته کسانی است که برای خودش شخصیت قائل 
می شود و نمی خواهد به هر قیمتی در باشگاه باشد.وی افزود: وقتی که هنوز مشخص نیست قربانی قرار است در کدام بخش فعالیت کند، به نظرم بهترین تصمیم را گرفت که کناره گیری 

کرد. به هر حال هر کسی برای خودش شخصیت دارد و پیروز هم یکی از بازیکنان زحمت کش و اان پیشکسوت استقال است. در هر صورت فکر می کنم کار عاقانه ای کرد.

دوران  در  و  کردید  بازی  الیگا  در  سال   8 *شما 
هایی  ستاره  مقابل  بازی  بودید.  اسپانیا  فوتبال  طایی 
رونالدینیو،  آنری،  زاتان،  بکهام،  رونالدو،  مسی،  چون 

بود.  خاص  خیلی  و...  ژاوی  اینیستا،  روبینیو، 
- واقعا بازیکنانی که گفتید همه در تاریخ ماندگار 
اینقدر  الیگا  های  ستاره  تعداد  قبل تر  شاید  هستند. 
نبود. در دوره ای من اوساسونا بازی کردم دوران طایی 
مقابل  را  ام  بازی رسمی  اولین  بود. من  اسپانیا  فوتبال 
داشت  دوست  بودم.  نیمکت  روی  دادم.  انجام  بارسا 
داشتم به زمین بروم و بازی کنم ولی در نیمه اول سه 
گل خوردیم. هر چه بازی جلوتر می رفت روی نیمکت 

پائین می رفتم تا مربی من را نبیند و بازی ام ندهد!
*یعنی دوست نداشتی بازی کنی؟

بود. تیم شان هم خیلی  - اصا خیلی وحشتناک 
قوی بود. اتوئو، تیری هانری، رونالدینیو، دکو، خیلی تیم 
فوق العاده بودند.هر چه از بازی می گذاشت می گفتم 
بازی  اما  ساعت  نیم  است.  بهتر  نکنم  بازی  کن،  ولش 

کردم. واقعا سخت بود بازی مقابل بارسا.
*رونالدو یا مسی؟شما کدام را انتخاب می کنید؟

انتخاب  را  نفر  عالی می خواهید یک  تا  بین دو   -
کنید. اگر بگویم مسی، رونالدو هم برای خود ابر قدرت 
است. بگویم رونالدو، باز باید همین حرف را درباره مسی 
بزنم. واقعیت این است که هر دو فوق العاده هستند. من 

فوتبال مسی را بیشتر ترجیح می دهم. 
*بهترین بازیکن تاریخ از نظر شما؟

انتخاب  اما هر دو را  - من نظرم روی مسی است 
کنم.  می 

*مارادونا یا پله؟
باید می دیدم و کارشناسی نظر  بازی هایی که   -
می دادم را ندیدم. در عصر خودم بگویم واقعا رونالدو، 
رونالدو تپل برزیلی، ریوالدو و... فوق ستاره بودند اما در 

کل مسی یک چیز دیگری است. 
اند.جدایی  از هم جدا شده  رونالدو  و  *اان مسی 

آورده است؟ پائین  را  این ۲ کیفیت الیگا 
مخصوصا  مادرید  رئال  و  بارسلونا  که  زمانی  از   -
جام حذفی  یا  نبردند  را  الیگا  و  قهرمانان  لیگ  بارسا، 
را نبردند، کیفیت تیم شان آمد پائین، کیفیت تیم ملی 

پائین.  آمد  هم  کشورشان 
*چه شد به شما در اسپانیا گفتند خاویار ایرانی؟

یوفا  بازی در جام  از  بعد  بود که  مارکا  - خبرنگار 
با من مصاحبه کرد. چون خاویار ایرانی در دنیا معروف 

است، این لقب را به من دادند. 
*میدانی هم قرار بود در شهر پامپلونا به اسم شما 

کنند. 
- واقعا تیم اوساسونا طرفدار پیدا کرده بود. بیشتر 
خیلی  داشت.  ایران  از  اوساسونا  سایت  وب  را  مخاطب 
برایشان  بودند.  بیشتر  ها  اسپانیایی  از خود  بود.  جالب 
جالب بود. همچین صحبتی با شهردار شده بود. ولی به 

زبان فارسی در میدانی سام ایرانی را نوشتند. 
*یک خبری که در دوره حضور شما در اوساسونا 
جنجالی شد خبری بود که یک خبرگزاری خارجی زد. 
یک بازیکن ایرانی ملی پوش شاغل در اسپانیا را به جرم 
حمل مواد مخدر در فرودگاه گرفته اند. یادتان هست؟

- بله، یادم هست. شرایط سخت شد. به خاطر اینکه 
تمرین  نومانسیا  در  قبا  که  بود  ایرانی  یک  باشگاه  در 
این خاف  بود.  نکرده  بازی  ولی  تیم  آن  بود. در  کرده 
را کرده بود. وقتی صحبت از ایرانی الیگا شد، ناگهان 
اتفاقاتی افتاد که تمام سایت ها و خبرگزاری ها بدون 

تحقیق نوشتند و یک چند ساعتی کا درگیر شدم. 
*خانواده نگران نشدند؟

- خانواده می دانند من چطور شخصیتی دارم ولی 
و  ما  ساعتی  چند  بودند.  نگران  خیلی  رفقا  و  دوستان 
باشگاه اوساسونا را مشغول کردند و باعث جنجال شدند. 
*شما  رکورددار بازی های ملی هستید. بازی های 

ملی شما دقیق چند تا است؟
- می گویند 15۲ تا. می توانست تعداد بازی های 
نبودم.  القاب  باشد ولی من هیچوقت دنبال  بیشتر  من 
روزی که شروع کردم نمی دانستم چند بازی می کنم.

و  خاطر  یک  من  برای  بازی  هر  نیست.  تعدادش  مهم 
افتخاری است. همین اان با شما حرف می زنم وقتی 
بازی تیم ملی در جام ملت های استرالیا را ببینم، بغض 
حال  و  حس  یک  را.  عراق  بازی  مخصوصا  کنم  می 

دارم.  دیگری 
*هر دو بازی آخر را گل زدی...

تیم  شیلی.  هم  و  زدم  گل  سوئد  بازی  هم  بله   -
شیلی واقعا خوب بود. یکی از تیم هایی بود که در جام 

آنها سرمربی سویا  مربی  داشتم.  را دوست  آنها  جهانی 
شد. 

بازی سوئد در هتل تیم  از  بعد  *خداحافظی شما 
ملی. می دانستیم شاید می خواستید بعد از جام جهانی 

۲014 هم خداحافظی کنید. 
- خیلی برایم سخت بود. من از تیم ملی نوجوانان، 
جوانان بزرگساان امید، همه رده ها را بازی کردم. حتی 
خیلی  کردم.  بازی  هم  آسیا  غرب  و  بوسان  های  بازی 
به  پروازی.  شرایط  و  اردو  اش  همه  بود.  سخت  برایم 
ها  سال  کره.  و  مالدیو  رفتم  می  اسپانیا  از  باید  یکباره 
درست  اینها  همه  داشتم.  پرواز  کلی  اوساسونا  خود  با 
جایی  اواخرش  ولی  خواهد.  می  روحیه  و  انگیزه  است. 
می رسید که خسته می شوید. سعی کردم ادامه دهم. 
خداحافظی  از  بعد  حتی  داشت.  نیاز  من  به  ملی  تیم 
ام چند بازیکن خواستند منصرفم کنند اما تصمیمم را 
گرفتم. حتی وقتی رفتم با من صحبت کردند که برگردم 

ملی.  تیم 
*خود آقای کی روش؟

- نفرات را نمی توانم بگویم ولی با من یک جلسه 
ای داشتند و از من خواستند برگردم. 

*چرا؟ خا کاپیتانی در تیم ملی احساس می شد؟
- دیگر واقعیت این بود نه اینکه بیایم حتما بازی 
نکردن تصمیم  یا  بازی کردن  باشم.  تیم  با  اینکه  کنم، 
ولی  کنم.  کمک  و  باشم  تیم  کنار  اینکه  است.  مربی 
صحبت هایی که کردیم گفتم نه. بهتر است فعا بیرون 
سال  یک  دهم.  می  انجام  بتوانم  کمکی  هر  ولی  باشم 
ادامه دادم فوتبالم را و بعد به خواست کی روش و تیم 

ملی آمدم تیم ملی آن هم به عنوان مربی.
*قهرمانی با تیم امید در پوسان و بعد هم جام ملت 

های چین. ناداوری و ...
می رود.  بازیکن  با ۲5-۲0  آن  باورتان می شود   -
یکسری بازی ها 13 تا بازیکن با 4 گلر. محروم و مصدوم 
های  بازی  در  هایی  اخراج  و  بود  که  هایی  درگیری  و 
رسیدیم.  نهایی  نیمه  تا  اتفاقات  این  با  داشتیم.  عمان 
بازی چین را هم باید می بردیم. علیرغم کیفیت فنی، 
با اشتباه داوری بازی را باختیم. پنالتی ها را هم دیدید 
که چه شد. متاسفانه جام را از دست دادیم ولی آن تیم 

بود.  واقعا شایسته 
*در مسیر جام جهانی ۲014 فکر می کردیم دیگر 
صعود نمی کنیم. مخصوصا در بازی با کره که مسعود 
شجاعی هم در آزادی اخراج شد و همه فکر می کردند 
بازد ولی شما یک گل خیلی خیلی حساس  ایران می 

زدی. 
- آن بازی برای ما حیاتی بود. از باخت لبنان آمده 
بودیم. در مقابل لبنان باید با 5 بر صفر می بردیم. گل 
ولی  آمد.  دست  به  اتفاق  و  فردی  اشتباه  روی  شان 
متاسفانه در آن بازی توپ ها به گل نرفت و باختیم. باید 
اشتباه  داور  مسعود  اول  کارت  روی  بردیم.  می  را  کره 
العاده بود.  کرد. 1۲0 هزار تماشاگر داشتیم. جو فوق 

*یک جنجال بزرگ هم راه افتاد. قبل از بازی قطر 

می گفتند کی روش اطاعات تیم ملی را فروخته است. 
ماجرا چه بود؟

- ما در اردوی دبی بودیم. این صحبت ها شد. من 
بازیکنان را می دیدم ،تمرینات را، جدیت کار را. واقعا 
ناراحت بودم از این موضوع. یادم هست یکی از مسئوان 
را  بازی  و  افتاده  اتفاقی  چنین  گفت  من  به  بود.  آنجا 

اند.  فروخته 
*مسئول ورزش؟

- بله. گفتند بازی فروخته شده است. خودت تیم 
تا  اینجا  بازیکنان صحبت کن. آمده ایم  با  را جمع کن. 
حواسمان به تیم باشد.گفتم آقا همچین چیزی نیست. 
بینم تمرینات را.  با تیم تمرین می کنم. دارم می  من 
می  زحمت  چقدر  که  بینم  می  را  مربیان  و  بازیکنان 

کشند. 
*اسم شان را می توانید بگوئید؟

- نه.
را کشف  اسمش  بگوئید خودمان  اختصار هم  *به 

کنیم! می 
- نه به اختصار هم نمی توانم بگویم. کسی هم نمی 
تواند کشف کند چون این صحبت ها فقط بین دو نفر 

بود. نفر سومی نبود. 
*کی روش این صحبت ها را فهمید؟

- نه اصا. من به کسی نگفتم. مستقیم فقط به من 
گفتند که حواستان به تیم و بازیکنان باشد. من همانجا 
می  که  بود  حدی  به  ناراحتی  حتی  و  کردم  تکذیب 
خواستم به چند نفر بگویم و آنها را در جریان بگذارم. 

ولی گفتم بهتر است در خودم نگه دارم. 
*تصمیم خوبی بود. کی روش می فهمید جنجال 

بزرگ می شد. 
- هر کدام از بازیکنان هم می فهمیدند همینطور 

می شد. 
بعدا ولی فهمید. 

نمی دانست کی با من صحبت کرده است. من یادم 
هست عکس او را با لباس عربی روی جلد روزنامه ای 
گذاشتند که چنین اتفاقی می خواهد بیفتد. ولی حتی 
از بین می  این اعتماد به مربی  بازیکنان می گفتم،  به 
رفت. من به همین خاطر نگفتم تا روز بازی قطر که آن 
اتفاقات افتاد و بردیم. بعد از بازی گفتم آقا واقعیت چیز 
مربی  یک  وقتی  دیدم.  می  را  کار  چون  است  دیگری 
اینقدر زحمت می کشد دنبال نتیجه گیری است. خدا 
را شکر بازی های بعدی را هم بردیم و صعود کردیم. 

*شما شناخت زیادی از کی روش داشتید. چه شد 
آقای کی روش در چهار سال دوم اینقدر طاقتش تمام 

شده بود.
- اینطوری نبود. ببیند همین اان ما مربی جدید 

آورده ایم. کسی انتقادی می کند؟
نه.

 چند وقت زمان بدهید! شروع می شود همه چیز. 
یکی یکی بیرون می آیند. یکی این می گوید. یکی آن 
می گوید. به هر حال این تنش ها به وجود می آید. وقتی 

مربی 4 سال یک جا باشد تنش 
ها بیشتر است. افراد بیشتر نظر می دهند و صحبت می 
کنند. قطعا برای هر مربی ای که فکر کنید، این اتفاق 

می افتد. مخصوصا 8 سال.دوره کوتاهی نیست. 
شما روز آخر پیش کی روش رفتید. بعد از اتفاقاتی 

که در تیم ملی افتاد و جدا شدید...
خیلی  دادم  انجام  که  ای  وظیفه  به  نسبت  من 
فوتبال کشورمان و من زحمت  برای  ایشان  خوشحالم. 
کشید. شرایط را طوری رقم زده بود تا بتوانم پیشرفت 
کنم. این برایم مهم بود. وظیفه خودم بود. باید این کار 

نظرم کار درستی کردم.  به  را می کردم. 
در مورد جدایی شما از تیم ملی خیلی بحث بود. 
خیلی ها اعتقاد داشتند اگر نکونام می ماند به نفع تیم 
ملی بود. چه اتفاقی در اردوی دبی افتاد؟ یک بار توضیح 

دهید. فدراسیون که توضیح نداد. 
ولی  نخواهید!  توضیح  فدراسیون  از  هیچوقت  کا 
باز  موقعی  باید  کنم.  باز  را  موضوع  ندارم  دوست  واقعا 
هستم.  درگیر  خیلی  اان  باشم  نداشته  کاری  که  کنم 
وقتی شما روز آخر رفتی پیش کی روش خیلی ها 

احساس کردند کی روش مقصر ماجرا نبوده است. 
نه ایشان هم مقصر بودند. روز آخر به خود او گفتم. 
به اندازه خودش مقصر بود. من هم به اندازه خودم مقصر 
بودم. فدراسیون هم مقصر بود. ولی اینکه بخواهم بازش 
کنم به صاحم نیست. شرایط طوری نیست که بخواهم 
موفقیت خودم  به  فقط  فعا  کنم.  فکر  دیگری  به چیز 

فکر می کنم. 
*در جلسه آخری که داشتید ظاهرا آقای کی روش 

خیلی گریه کرد. 
- برویم سوال بعدی؟

*به این دلیل می پرسیم که شاید روزهای آخر به 
او خیلی سخت گذشت و حداقل دوست داشت با یک 

جام از ایران برود. 
- با جام رفتن یک چیز است، این بدرقه ما ایرانی 

ها چیز دیگری است.کا بد بدرقه می کنیم. 
*یک جمله معروف هست که ما خوش استقبال و 

بد بدرقه هستیم. 
بعد  گرفتند.  تحویل  را  من  چقدر  و  بود  -  خوب 
آنطوری  که  شفر  آقای  بروند،  خواهند  می  که  موقعی 
می رود، آقای کی روش هم که آنطوری می رود. ویرا 

رود.  می  آنطوری  باژویچ  رود.  می  آنطوری 
*بگذریم...در جام جهانی برزیل یک خاطره تلخ یا 

شیرین داریم. بازی آرژانتین.
های  بازی  نشد  بگویم  ام جهانی کا  آن  درباره   -
خوبی کنیم. امکانات مثل این دوره نبود. واقعیت بگویم. 
با کمال احترام به تمام بازیکنان که دوستان من هستند. 
به نظر من هیچکس در فوتبال ایران فکر نمی کرد آن 
جام  برویم  که  نبودیم  تیمی  جهانی.  جام  برود  تیم 
من  نظر  به  بودند.  قوی  واقعا  ازبکستان  و  کره  جهانی. 

صعود آن تیم یک شاهکار در فوتبال ما بود. 
همه حال  آرژانتین  بازی  در  مسی  ضربه   اما 

 ایرانی ها را گرفت. 
مسی است دیگر. از این گل ها به هزاران هزار تیم 

زده است. 
آن گل همه را مقصر کرده است. شما، رضا گوچی، 

حقیقی و...
آن جام  ما  تیم  دارد.  فرق  مردمی  با  فوتبالی  نگاه 
آرژانتین  بازی  کرد.  بازی  اینقدر خوب  نیجریه  با  بازی 
اینقدر خوب بازی کرد. بازی بوسنی و در نیمه دوم واقعا 
تحلیل رفتیم. اان ما مثا باید بگوئیم در بازی بوسنی 
که سه گل خوردیم، چه کسانی مقصر بودند؟ کی توپ 
را لو داد، کی اشتباه کرد؟ کدام گل گل خورد؟! کدام 
دفاع بود؟ کسانی که فوتبالی هستند می دانند. تیم گل 
می زند و گل می خورد. تا حاا کدام بازیکنی تنهایی 

یک جام آورده است؟ برود تنهایی بازی کند؟
دو داور هستند که فکر کنیم ایرانی ها هرگز آنها 
را نمی بخشند. یکی مازیچ داور بازی آرژانتین و دیگری 
ویلیامز داور بازی عراق. ظاهرا شما هر دو را بعدا دیدید. 
را  او  دیدم.  السد  و  العربی  بازی  در  را  مازیچ  بله، 
که  گفت  می  هنوز  کردم.  داور صحبت  این  با  و  دیدم 

نبود!  پنالتی  و  بود  درست  من  تصمیم 
یعنی برخاف همه کارشناس ها. 

بله، روی حرفش بود و می گفت تصمیم من درست 
بود. 

ویلیامز چطور؟
او را دیدم. در فرودگاه بود.  رفتیم ازبکستان. آنجا 
اصا صحبتی نمی شد کرد. کی روش طوری او را نگاه 

می کرد که اگر حرف می زدند دعوا می شد!
بین دو نیمه که کی روش خواست او را بزند. 

بعد از بازی بدتر بود! به هر حال آن تیم ما خیلی 
خوب بود و می توانستیم جام را ببریم. تمام زورشان را 

زدند ما را از جام بیرون بگذارند. 
یعنی دست مافیا در کار بود؟

من نمی دانم مافیا یا چیز دیگری ولی عراق تیمی 
نبود که ما را ببرد. یک بر صفر بودیم اینقدر بازی راحت 
بود گفتم سه هیچ می بریم. واقعا هم می بردیم. بدون 
هیچ دغدغه ای. حتی در 10 نفره ما موقعیت نداشتند. 
فقط سه گل زدند. تنها چیزی که می توانست شرایط را 

عوض کند همین داور بود. 
دستیار  شما  که  بود  باره  این  در  صحبت  خیلی 

شوید. می  امید  سرمربی  یا  ویلموتس 
بود سرمربی  قرار  قبل  نیم  و  ببینید من سه سال 
جوانان شوم. این اتفاق رخ نداد. دو سال قبل من جلسه 
ای با کی روش و تاج داشتم که بشوم سرمربی تیم امید. 
نظر کی روش این بود. همه چیز خوب پیش رفت ولی 
زمان  آن  نشد.  انجام  کار  این  نشد.  موافقت  نهایت  در 
زمانی بود که واقعا وقت داشتم تیم خوبی ببندم. هم تیم 
را برای المپیک آماده شود. درباره دستیاری ویلموتس.... 
بود.  نخواهم  دستیار  دیگر  بیاید  هم  خارجی  مربی  هر 
من دستیاری را انجام دادم سرمربی شدم. کنار یکی از 
نیست  شرایط طوری  کردم.  کار  مربیان جهان  بهترین 

که برگردم. 
اهوازی  با  رابطه شما هم  اید.  فواد شده  سرمربی 

است.  ها خوب 
باشگاهی  در  فوادم.  در  خوشحالم  شکر  را  خدا 
می  کار  باشگاهی  در  دارد.  شکل  و  ساختار  که  هستم 
کنم حرفه ای هستند. امیدوارم که فصل خوبی را کنار 
هواداران و تماشاگران سال خوبی را پشت سر بگذاریم. 
من به تنهایی یا مدیریت به تنها نمی تواند کاری کند. 
این  فصل  آخر  نهایت  در  داریم.  مردم  حمایت  به  نیاز 
لیاقت  که  کنند  افتخار  فواد  به  که  دهم  می  را  قول 

است.  مردم 
*خاطره ای از گلت به کره داری؟ 

اینقدر خوشحال بود  از گل  - مهرداد پوادی بعد 
و  کرد  بلند  و  گرفت  کمر  از  را  تیم  مربی  سیموئز  که 
می  داشتم  گفت  سیموئز  بازی  از  بعد  کرد.  خوشحالی 

بود. باا  سالش  و  مردم. سن 
*باحال ترین بازیکن تیم ملی؟

 - زیاد داشتیم. در این مدتی در این سال های سال 
بودم. واقعا بازیکن باحال. همه خوب بودند. شیرین زیاد 
بود، میناوند  بودم حالی  از قدیم که من بچه  داشتیم 

بود، پژمان جمشیدی بود، هاشم بیک زاده
*بد قلق ترین بازیکن تیم ملی چه کسی بود؟

- گناه دارند. ما رفیق بودیم کنار هم. ولی خدا را 
شکر می کنم. از تک تک آنها تشکر می کنم کنار هم 
بودیم. من افتخارش را داشتم که کنار آنها بازی کنم. 

همه خوب بودند و فوق العاده.

نکونام: هرکاری کردند ایران قهرمان جام ملتها نشود!شایعه فروش اطاعات کی روش به قطر باورکردنی نبود
سرمربی تیم فوتبال 

فواد و بازیکن پیشین 
تیم ملی در گفت و گویی 

مفصل به تمامی آنچه طی 
سال های اخیر پیرامونش 

گذشته پاسخ داد.جواد 
نکونام کاپیتان سابق تیم 
ملی بعد از خداحافظی از 

فوتبال بافاصله راه مربیگری 
را در پیش گرفت و بعد از 
یک دوره موفق در نساجی 

این تیم را بعد از ۲4 
سال به لیگ برتر هدایت 
کرد. وی بعد از جدایی از 

نساجی امسال هدایت فواد 
خوزستان را عهده دار شده 
و امید دارد تیم اول استان 

خوزستان را آماده لیگ 
برتر کند.نکونام در خصوص 

مسائل مختلف از دوران 
فوتبالش و .... صحبت کرده 
که متن این گفت و گو را در 

زیر می خوانید:

واسعی بازیکن تیم پیکان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.ظهر دیروز سعید واسعی هافبک تهاجمی و جوان تیم فوتبال پیکان 
با حضور در دفتر شیعی مدیر عامل باشگاه و مذاکره با وی قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید کرد.واسعی ۲5 ساله که فصل گذشته 
نمایش قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته بود و با ۲1 بارحضور در میدان نقش تاثیر گذاری برای تیم خود داشت برای دو فصل دیگر 

نیز برای پیکان توپ خواهد زد.

قرارداد 
 واسعی
و پیکان 
تمدید شد

ما  گفت:  سپاهان  تیم  جوان  هافبک 
مقابل  سوپرجام  در  که  داشتیم  دوست 
در  کریمی  کنیم.محمد  بازی  پرسپولیس 
خصوص  یارگیری های طایی پوشان برای 
فصل نوزدهم لیگ برتر، گفت: خدا را شکر 
فکر می کنم باشگاه عملکرد خوبی در بازار 
نقل و انتقاات داشت، بازیکنان خوبی جذب 
تیم شدند که فکر می کنم قرار گرفتن آنها  
در کنار بازیکنان قدیمی تر، تیم را به خوبی 
تقویت کرده است و امیدوارم نفرات جدید 
برای موفقیت در فصل جدید به خوبی به 
ما کمک کنند.امروز اولین جلسه تمرینات 
تیم برگزار می شود و استارت فصل جدید 
را می زنیم امیدوارم که این سال را با دست 
خصوص  در  برسانیم.کریمی  پایان  به  پر 
تأثیرگذار  بازیکنان  برخی  قرارداد  تمدید 
که  آنجا  تا  سپاهان، گفت:  گذشته  فصل 
من می دانم فقط تمدید قرارداد کی روش 
مذاکرات  اما  شده  طوانی  کمی  استنلی 
انجام  حال  در  بازیکن  این  و  باشگاه   بین 
خوبی  به  مذاکرات  این  امیدوارم  و  است 

کند  تمدید  را  قراردادش  او  و  برود  پیش 
وجود  از  بتوانیم  هم  فصل جدید  برای  تا 
سپاهان  گل ساز  کنیم.هافبک  استفاده  او 
آیا امسال هم مانند فصل  اینکه  در مورد 
موفقیت  به  خودش  پاس های  با  گذشته 
امیدوارم  کرد، گفت:  خواهد  کمک  تیم 
 ، امسال  می کنم  فکر  بیفتد،  اتفاق  این 

شرایط  و  باشد  ما  برای  سخت تری  سال 
بقیه  مانند  هم  من  اما  داریم  سخت تری 
می کنم  تمرین  وجودم  تمام  با  بازیکنان 
تیم  پیروزی  و  موفقیت  به  بتوانم  تا 
از  بیشتر  که  نمی دهم  قولی  کنم.  کمک 
تمام سعی  اما  بدهم  پاس گل  قبل  فصل 
بیفتد و  اتفاق  این  این است که  و تاشم 

تیم  امتیازگیری  و  نتیجه گیری  به  بتوانم 
کمک کنم. وی در ادامه گفت:  ما امسال 
تمام تاش مان را می کنیم که حداقل یک 
پیش رو  را  سختی  کار  کنیم  کسب  جام 
و  است  همین  هدف مان  تمام  اما  داریم 
کرد.  خواهیم  تمرین  اتفاق  همین  برای 
لیگ  در  سپاهان  مورد حضور  در  کریمی 
امسال  را شکر  خدا  گفت:  آسیا  قهرمانان 
داریم  هم  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه 
سخت  را  شرایط  کمی  مسئله  این  البته 
کرده است چرا که باید همه حواس مان به 
مسابقات لیگ باشد هم جام حذفی و هم 
خستگی ها  است  قاره ای.ممکن  بازی های 
تمام  ما  اما  شود،  بیشتر  مصدومیت ها  و 
لیگ  در  تا  می بندیم  کار  به  را  تاش مان 
و  کنیم  کسب  خوبی  نتایج  آسیا  قهرمان 
کشورمان  برای  خوبی  نماینده  بتوانیم 
در  هجدهم  لیگ  گل  پاس  باشیم.آقای 
سوپرجام  بازی  نشدن  برگزار  خصوص 
گفت:  ما دوست داشتیم که در سوپرجام 
بازی کنیم اما به هر حال این اتفاق نیفتاد.

فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا
ایران با شکست اندونزی به مقام سوم رسید

به  اندونزی  شکست  با  کشورمان  سال   ۲0 زیر  فوتسال  تیم 
زیر فوتسال  یافت.تیم های  دست  آسیا  قهرمانی  مسابقات  سوم   مقام 

 ۲0 سال ایران و اندونزی از ساعت 16 دیروز )شنبه(، در دیدار رده بندی 
رقابت های قهرمانی آسیا در سالن شهید پورشریفی تبریز به مصاف هم 

رفتند که ایران با برتری 9 بر یک، در رتبه سوم مسابقات جای گرفت.
دو بازیکن جوان به عضویت گل گهر درآمدند

بگوویچ  شاگردان  جمع  به  جوان  هافبک  یک  و  مهاجم  یک 
پست  در  را  دیگر  بازیکن  دو  امروز  سیرجان  گل گهر  پیوستند.تیم 
به  نوزدهم  لیگ  در  موفق  برای حضور  هافبک  همچنین  و  مهاجم 
خدمت گرفت. رضا کرماچعب بازیکن سابق پرسپولیس و  همچنین 
عقد  با  تبریز  تراکتورسازی  گذشته  فصل  هافبک  طاهران  علی 
برتر درآمدند.پیش  نماینده سیرجان در لیگ  قراردادی به عضویت 
از این نیز میاد فراهانی دروازه بان فصل گذشته پدیده شهرخودرو 
با قرارداد یکساله به عنوان دروازه بان این فصل گل گهر معرفی شد. 
تمرینات تیم گل گهر برای حضور در فصل جدید فوتبال ایران عصر 

آغاز خواهد شد. تهران  امروز در زمین کارگران 
 باشگاه تراکتور: 3 بازیکن ذوب آهن 

تا نیم فصل بازیکن ما هستند
باشگاه تراکتور معتقد است سه بازیکن سرباز تیم فوتبال ذوب آهن 
باشگاه هستند.مدتی است که  این  بازیکن  اول همچنان  نیم فصل  تا 
سه  پور  مهدی  مهدی  و  پهلوان  احسان  اسماعیلی فر،  دانیال  بحث 
بازیکن ذوب آهن که به عنوان سرباز راهی تراکتور شدند مطرح است. 
در مورد این سه بازیکن که فقط از مدت سربازی آنها دو ماه آموزشی 
باقی مانده صحبت های ضد و نقیض بوده است. در برخی خبرها آمده 
که باشگاه ذوب آهن و تراکتور بابت بازگشت این سه بازیکن به اصفهان 
با کاهش مدت  اند و یا گفته می شود نظام وظیفه  به تفاهم رسیده 
باقی مانده سربازی آنها موافقت کرده است.در همین خصوص صادقیان 
مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: ما توافقی با باشگاه ذوب آهن نداشتیم. 
این بازیکنان طبق قرارداد و مدتی که از سربازی آنها باقی مانده تا نیم 
فصل بازیکن تراکتور به شمار می روند و اگر قرار به جدایی آنها باشد 
باید دو باشگاه به تفاهم برسند که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. 
البته ما هفته گذشته درگیر حضور دنیزلی در تبریز بودیم. ما و باشگاه 

ذوب آهن باید توافق کنیم.
 محل برگزاری اردوی تراکتور 

هنوز مشخص نیست
تیم فوتبال تراکتور به طور حتم در ترکیه اردوی خود را برگزار 
می کند اما محل اردو مشخص نیست.مصطفی دنیزلی شب گذشته 
و  بدنساز  انتخاب  برای  ای که  بین 8 گزینه  از  تا  ترکیه شد  راهی 
مربی دروازه بان ها دارد مذاکرات نهایی را انجام دهد و سپس از سه 
شنبه تمرینات این تیم آغاز می شود. مسئوان تیم تبریزی در نظر 
دارند برای اردو تیم را راهی ترکیه کنند.در همین زمینه به گفته 
صادقیان مدیرعامل باشگاه این تیم از دو باشگاه ترکیه ای دعوتنامه 
دارند و حتی این سفر برای این باشگاه هزینه مالی نخواهد داشت. با 
توجه به اینکه هنوز دنیزلی محل برگزاری اردو از بین این دو جای 
دعوت شده را تعیین نکرده هنوز مشخص نیست کدام محل اردوی 
سرخپوشان تبریزی باشد.ظاهرا قرار است تیم تراکتور در این سفر 

دو بازی دوستانه با باشگاه های ترکیه ای هم داشته باشد.
 میرزاپور: قبل از آمدن به پیکان مذاکراتی

 با باشگاه فواد داشتم
فوتبال  تیم  جدید  دروازه بان های  مربی  میرزاپور،  ابراهیم 
باشگاه  با  مذاکراتی  تیم  این  به  پیوستن  از  پیش  که  گفت  پیکان 
حضورش  مورد  در  میرزاپور  ابراهیم  است.  داشته  خوزستان  فواد 
بازیکن پیکان بوده ام و  در پیکان به عنوان مربی دروازه بان ها گفت: 
از اینکه دوباره می توانم این بار به عنوان مربی در خدمت این تیم 
باشم، بسیار خوشحالم. بنده قبل از آمدن به پیکان با باشگاه فواد 
خوزستان مذاکراتی را انجام دادم، اما در نهایت به توافق نرسیدیم 
و در همین جا هم جا دارد از هیئت مدیره باشگاه، دکتر رضایی و 
در  مورد حضور  در  کنم.میرزاپور  تشکر  نکونام  جواد  عزیزم  دوست 
کادر فنی حسین فرکی افزود: سال ها در تیم ملی شاگرد حسین آقا 
بوده ام و اکنون هم افتخار می کنم که در کادر فنی تیم او خدمت 
بسیار  باشگاهی  بگویم که  را  این  باید  پیکان هم  می کنم. در مورد 
جزو  اخیر  سالیان  در  توانسته  مدیریت  ثبات  با  که  است  حرفه ای 
باشگاه های برتر فوتبال ایران باشد. امیدوارم با تاش مجموعه پیکان 

بزنیم. این تیم رقم  برای  را  بتوانیم روزهای خوبی  این فصل 
خداحافظی تیم ملی با آدیداس

تیم ملی در اردوی تیرماه با پوشاک آدیداس خداحافظی می کند.
فدراسیون فوتبال به زودی قرارداد البسه تیم های ملی فوتبال ایران را 
پوشاک  از  استفاده  و  فراوان  قوس های  و  کش  از  می کند.بعد  منعقد 
فوتبال،  ملی  تیم های  برای  خارجی  و  داخلی  مختلفی  شرکت های 
فدراسیون  آقایان،  و  خانم ها  بخش  دو  در  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال 
این  بخش  است.مهم ترین  جدیدی  قرارداد  عقد  آستانه  در  فوتبال 
قرارداد در رابطه با تیم ملی بزرگساان است که از جام جهانی تاکنون 
اسپانسر و تأمین کننده پوشاک ورزشی ندارد و از پوشاک باقی مانده 
طبیعتاً  و  می کند  استفاده  فوتبال  فدراسیون  انبارهای  در  آدیداس 
و  تیم ملی  ندارد.با مشخص شدن سرمربی  این طریق  از  عایدی هم 
انجام دو بازی دوستانه، تیم ملی در اردوی جدیدش از پوشاک جدید 
و رسمی خود بهره خواهد برد.بر این اساس بعد از گذشت حدود سه 
سال از خرید پوشاک آدیداس و سپس عقد قرارداد اسپانسری در جام 

آلمانی کنار گذاشته می شود. برند  این  جهانی، 
 فکری: باشگاه استقال نباید گوش

 به فرمان مربی باشد
درباره  استقال  مدیران  عملکرد  به  نسبت  استقال  پیشکسوت 
سرمربی  فکری  کرد.محمود  انتقاد  استراماچونی  ایرانی  دستیاران 
آخرین  کرد:  اظهار  مربیان  حرفه ای  کاس  حاشیه  در  اراک  آلومینیوم 
مرحله حرفه ای فوتبال است. در یکی دو روزی که گذشت مطالب خوبی 
را شاهد باشیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.وی درباره شرایط 
و  کند  استفاده  ایرانی  دستیار  از  که  است  باشگاه  حق  گفت:  استقال 
آن هم از پیشکسوتانی استفاده کند که سال های آتی بتوان روی آن ها 
با  رفتار  نوع  شوند.  استقال  سرمربی  آینده  در  و  کرد  سرمایه گذاری 
همه  این  و  مدیریتی  کادر  وجود چنین  با  و  نبود  درست  قربانی  پیروز 
کار  چه  دقیقاً  آن ها  داد.  رخ  چیزی  چنین  چرا  نمی دانم  شلوغ کاری، 
می کنند؟ شما با یک پیشکسوت صحبت و مذاکره می کنی و دو روز بعد 
آبرویش را می بری؟ اگر سرمربی بخواهد سوء استفاده کند و فکر کند 
که باشگاه گوش به فرمان او است، باید جلویش گرفته شود.فکری اضافه 
کرد: رایزنی ها باعث شد تا پیروز قربانی انتخاب شود و از او باید حمایت 
باید  هستند  مسئول  باشگاه  در  که  کسانی  نیست.  آنالیزور  او  می شد. 
مشاوره بگیرند و خود رأی نباشند و ابهت باشگاه را در نظر بگیرند. آن ها 
نباید فکر کنند که سال های سال در استقال هستند و در آخر فصل باید 

باشند. باشند که هواداران راضی  به گونه ای کار کرده 

پیکان در روزهای اخیر با برخی از بازیکنان فصل 
پیش خود تمدید قرارداد کرد اما مهاجم فصل گذشته 
این تیم هنوز با آنها توافق نکرده است. عیسی آل کثیر 
سال گذشته ، فصل متفاوتی را سپری کرد. او در لیگ 
خوبی  شرایط  اصا  تهران  نفت  که  حالی  در   ، هفدهم 
توانست  و  بود  تیمش  بازیکنان  بهترین  از  یکی  نداشت 
آمار هشت گل و دو پاس گل را به ثبت برساند. او در 
نهایت در  حالی که گفته می شد پیشنهاداتی دارد در 
ابتدای لیگ هجدهم به پیکان پیوست اما شرایط آنطور 
که انتظار می رفت نشد. آل کثیر هر چند در پیکان هم 
8 گل در یک فصل زد اما خیلی کم به عنوان بازیکن 
اصلی به کار گرفته شد. این بازیکن جنوبی درباره شرایط 
او درباره  اهواز هستم.«  حال حاضرش گفت:» فعا که 
آب و هوای اینروزهای اهواز گفت:» هوا واقعا وحشتناک 
گرم است. اهواز زمستانش خوب است و تابستان ها فقط 
شرایط  درباره  رفت.«او  بیرون  خانه  از  شود  می  شب 
اما  از فضا دور هستم  فوتبالی اش هم گفت:» فعا که 

تمرینات خودم را انجام می دهم. هنوز تصمیم نهایی را 
بهترین تصمیم  ام. دوست دارم  نگرفته  بعد  برای فصل 
 ، بود  که  دلیلی  هر  به  گذشته  فصل  که  چرا  بگیرم  را 
شدم.  اذیت  خیلی  هرچی،  یا  اشتباه  انتخاب  خاطر  به 
امیدوارم خدا کمک کند و بتوانم این بار تصمیم خوبی 
بگیرم.«مهاجم فصل گذشته پیکان درباره شرایط ادامه 
مذاکره  پیکان  با  گفت:»  هم  تیم  این  با  اش  همکاری 
قرار  و  به آن ها دادم  را  کردیم و من مبلغ پیشنهادی 
است که تصمیم گرفته شود.«آل کثیر در رابطه با دیگر 
گزینه ها و اینکه برای فصل بعد چه برنامه ای دارد هم 
گفت:» گزینه های دیگری هستند اما فعا تصمیم نهایی 
را نگرفته ام. با این حال مساله مالی یکی از مهمترین 
مساله  هم  اینجا  دیگری  شغل  هر  مثل  است.  ها  آیتم 
مالی مهم است اما چیزهای دیگر هم برایم اهمیت دارند، 
امکانات باشگاه و اینکه تیم را برای قهرمانی ببندند قطعا 
امسال  دارم  داشت.دوست  خواهند  نقش  انتخاب  روی 

جایی باشم که برای قهرمانی بجنگد و مدعی باشد.«

فعا که در خرماپزان اهواز هستم
آل کثیر: پیشنهادم را به پیکانی ها داده ام

کریمی: امیدوارم مذاکره کی روش و سپاهان به خوبی پیش برود

امیرآبادی:قربانی کار عاقانه ای کرد
مهدی امیرآبادی، پیشکسوت تیم فوتبال استقال گفت: قربانی از آن دسته کسانی است که برای 
خودش شخصیت قائل می شود و نمی خواهد به هر قیمتی در باشگاه باشد. در خصوص انصراف پیروز 
قربانی از مربیگری در تیم فوتبال استقال تهران اظهار داشت: به نظرم قربانی کار خوبی انجام داد. او از 
آن دسته کسانی است که برای خودش شخصیت قائل می شود و نمی خواهد به هر قیمتی در باشگاه باشد.

وی افزود: وقتی که هنوز مشخص نیست قربانی قرار است در کدام بخش فعالیت کند، به نظرم بهترین 
تصمیم را گرفت که کناره گیری کرد. به هر حال هر کسی برای خودش شخصیت دارد و پیروز هم یکی 
از بازیکنان زحمت کش و اان پیشکسوت استقال است. در هر صورت فکر می کنم کار عاقانه ای کرد.
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رکوردشکنی های اتلتیکو با جذب 
رونالدو جدید پرتغال

به  پیوستن  تا  چیزی  بنفیکا  ستاره  فلیکس،  ژوائو 
اتلتیکو فاصله ندارد و پیش بینی می شود که در چند روز 
آینده این اتفاق رخ دهد. ابتدا گفته می شد که چهارشنبه 
هفته گذشته ژوائو فلیکس، پدیده جدید فوتبال پرتغال 
که به وی لقب رونالدوی جدید را داده اند، راهی اتلتیکو 
می شود ولی به دایلی هنوز این انتقال نهایی نشده است. 
میلیون   120 خود،  ساله   19 ستاره  فروش  برای  بنفیکا 
در  تنها  اتلتیکو  و  خواهد  می  را  او  فسخ  بند  رقم  یورو 
صورت پرداخت این مبلغ می تواند فلیکس را به خدمت 
بگیرد. هرچند توافق بازیکن با اتلتیکو نهایی شده ولی با 
پرداخت 120 میلیون یورو از سوی اتلتیکو، انتقال رسمی 
اتلتیکو  در  را  رکوردها  انتقال،  این  با  ژوائو  شد.  خواهد 
خواهد شکست. او نه تنها گران ترین بازیکن تاریخ باشگاه 
به  نیز  را  قرارداد  بند فسخ  رقم  بااترین  که  خواهد شد 
قرارداد،  نهایی شدن  از  داد. پس  اختصاص خواهد  خود 
جدایی  بند  فلیکس،  برای  یورو  میلیون   350 است  قرار 
در نظر گرفته شود که بااترین در تاریخ اتلتیکو خواهد 
بود. پیش از این، آنتوان گریزمان و دیگو کاستا با 200 
میلیون یورو، بااترین رقم بند فسخ در اتلتیکو را داشتند 
میلیون  به 120  تیر  از 10  گریزمان  بند فسخ  البته  که 
یورو کاهش خواهد یافت. همچنین تووماس لمار که فصل 
گذشته با قراردادی به ارزش 70 میلیون یورو از موناکو 
به اتلتیکو پیوست، فعا گران ترین بازیکن تاریخ اتلتیکو 
است و با نهایی شدن انتقال ژوائو فلیکس، جای خود را 

به او خواهد داد.

مارکینیوش: نیمار؟ از خودش بپرسید 
کجا خواهد رفت

مدافع تیم ملی برزیل حاضر نشد به سوالی در مورد 
آینده نیمار پاسخ دهد. مارکینیوش، مدافع پی اس جی 
آمه  کوپا  در  سلسائو  ثابت  بازیکن  برزیل،  ملی  تیم  و 
پی  در  نیمار  با  بودن  تیمی  هم  سبب  به  او  ریکاست. 
برای  خبرنگاران  های  سوژه  از  یکی  همواره  جی،  اس 
سوال در مورد آینده این بازیکن است. نیمار که کوپا را 
به دلیل مصدومیت از دست داده، در اردوی تیم ملی 
کشورش حاضر شد و خوش و بش گرمی با ملی پوشان 
پرو  با  بازی  نشست خبری  در  که  مارکینیوش  داشت. 
شرکت کرده بود، با سوالی در مورد آینده نیمار روبرو 
شد و پاسخ داد: بله، نیمار روز گذشته به دیدن ما آمد 
اگر می  نشد.  موضوع  این  مورد  در  هیچ صحبتی  ولی 
خواهید بدانید او به چه تیمی خواهد رفت، بهتر است 
برود  یا  بماند  است  ممکن  او  کنید.  سوال  خودش  از 
فقط  من  تمرکز  اان  اوست.  خود  با  نهایی  تصمیم  و 
با  بازی  مورد  در  مارکینیوش  ریکاست.  آمه  کوپا  روی 
پرو گفت: در آخرین شکست برابر پرو، من حاضر بودم. 
آنها با دست به ما گل زدند و با همان یک گل پیروز 
با گوئررو در  شدند. پرو تیم خوب و منسجمی دارد و 
کار  بازیکن  این  مهار  است.  زهرداری  تیم  حمله،  خط 
سختی است ولی ما مقابل هوادارانمان بازی می کنیم و 

به چیزی جز پیروزی فکر نمی کنیم.

گواردیوا و کرویف هم ناجی 
آرژانتین نمی شدند

سطح  در  که  است  سال   26 آرژانتین  ملی  تیم 
است.  نشده  ارزشمندی  عنوان  هیچ  فاتح  بزرگساان، 
آخرین قهرمانی آرژانتین به کوپا آمه ریکای 1993 بر 
یک  به  رسیدن  وجود  با  اخیر  سالهای  در  و  گردد  می 
نتوانسته  فینال جام جهانی و دو فینال کوپا آمه ریکا، 
به توفیقی دست یابد. آلبی سلسته حتی با داشتن مسی 
دست  پیروزی  به  امسال  ریکای  امه  کوپا  در  نتوانسته 
یابد. در بازی اول مغلوب کلمبیا شد و در بازی دوم برابر 
سرنوشت  یافت.  دست  یک  بر  یک  تساوی  به  پاراگوئه 
صعود به یک چهارم نهایی در دست خود آرژانتین نیست 
و در وهله اول باید قطر را مغلوب کند و سپس به انتظار 
نتایج دیگر بنشیند. سزار لوئیس منوتی، سرمربی سابق 
قهرمان   1978 سال  را  تیم  این  که  آرژانتین  ملی  تیم 
جهان کرد، در مورد وضعیت فعلی این تیم گفت: از نظر 
گردد.  نمی  بر  سرمربی  تجربه  به  ملی  تیم  مشکل  من 
لیونل اسکالونی البته که تجربه باایی در مربیگری ندارد 
ولی این مشکل اصلی ما نیست. معتقدم نه گواردیوا و 
ناجی  توانستند  نه کرویف هم در سال های اخیر نمی 
تیم  مربیگری  سابقه  دو،  هر  اینکه  چه  شوند.  آرژانتین 
موفق  باشگاهی  رده  در  فقط  و  نداشتند  را  ملی  های 
است.  دیگری  دنیای  ملی،  سطح  در  مربیگری  بودند. 
برای  نه  کرویف،  و  گواردیوا  از سوی  آرژانتین  هدایت 
ما خوب می شد و نه برای آنها. منوتی ادامه داد: به نظر 
من باید عملکرد اسکالونی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در 
این راه باید همه جوانب در نظر گرفته شود. اگر صرفا 
اشتباه  کنیم،  تمرکز  موضوع  دو  یا  یک  روی  بخواهیم 
برایم مهم  و  را شکست دهیم  باید قطر  ما  بود.  خواهد 
نیست به عنوان تیم چندم راهی مرحله بعد می شویم. 
اما اگر دوشنبه حذف هم  صرفا صعود کفایت می کند 

نخواهم شد. شویم، شگفت زده 

ورود قریب الوقوع رئال به عرصه 
فوتبال زنان

بعد  فصل  فراوان،  احتمال  به  مادرید  رئال  باشگاه 
بود.  خواهد  حاضر  اسپانیا  زنان  فوتبال  برتر  لیگ  در 
فلورنتینو پرز بااخره زیر فشارها تسلیم شد و رضایت 
داد تا رئال مادرید وارد عرصه فوتبال زنان شود. طبق 
گزارش اوکی دیاریو، رئال فصل بعد در لیگ »ایبردروا« 
حاضر خواهد بود و تیمی برای کسب عنوان قهرمانی، 
و  بارسا  خاف  بر  رئال  کرد.  خواهد  ها  رقابت  روانه 
اتلتیکو، فعالیتی در فوتبال زنان نداشت اما این روند از 
فصل بعد تغییر خواهد کرد. رئال قرار است امتیاز تیم 
تازه صعود کرده به دسته اول، »سی دی تاکون« را به 
مبلغ نیم میلیون یورو خریداری کند و این مهم، هفته 
بعد نهایی خواهد شد. به این ترتیب رئال به جای تاکون 
در سطح اول فوتبال زنان اسپانیا حاضر خواهد بود. از 
تیمهای حاضر در الیگا، بارسا، اتلتیکو، سوسیداد، لوانته 
و اتلتیک بیلبائو در فوتبال زنان نیز فعالیت دارند. بارسا 
فصل گذشته برای اولین بار تا فینال لیگ قهرمانان زنان 
نیز صعود کرد ولی با شکست سنگین از لیون، به نایب 

قهرمانی رضایت داد.

ستاره تیم ملی شیلی فاش کرد که با وجود درد در ناحیه قوزک 
و حتی  رفته  میدان  به  آمه ریکا  کوپا  در  تیم  این  بازی  دومین  در 
موفق به گلزنی شده است. الکسیس سانچس بال تیم ملی شیلی 
اعام کرد که با وجود مصدومیت در مصاف تیمش مقابل اکوادور در 
دور دوم بازی های مرحله گروهی کوپا آمه ریکا به میدان رفته و به 
این تیم برای کسب پیروزی 2 بر یک کمک کرده است. سانچس با 
گلی که در این بازی زد به شیلی کمک کرد که 6 امتیازی شود و 
با صعود به رده اول گروه سوم از بابت صعود به مرحله یک چهارم 

اعتراف  بازی  از  بعد  منچستریونایتد  تیم  بال  شود.  مطمئن  نهایی 
با  اما  دید  آسیب  قوزک  ناحیه  از  بازی  این  اول  نیمه  در  که  کرد 
به  مسابقه  پایان  در  وی  است.  داده  ادامه  به حضورش  وجود  این 
اما من آن  پایم پیچید  از یک سانتر، قوزک  خبرنگاران گفت: بعد 
را بانداژ کردم و برای کاهش درد هم یک قرص خوردم و دوباره به 
میدان رفتم. من فکر می کنم که رباط قوزکم کشیده شده است. من 
با درد به بازی کردن ادامه دادم اما امیدوارم که مصدومیتم خیلی 
جدی نباشد. رینالدو روئدا سرمربی شیلی هم با تمجید از سانچس 

را  او  وضعیت  پزشکان  نیمه  دو  بین  گفت:  فداکاری اش  خاطر  به 
ارزیابی کردند و او گفت که می تواند به بازی ادامه دهم، اگرچه کلی 
یخ روی پایش گذاشته بودند. او در نیمه دوم واقعاً برای تیم زحمت 
کشید. دوباره وضعیتش را بررسی می کنیم و امیدوارم که مشکلش 
بازی اش در کوپا آمه ریکا  نباشد. تیم ملی شیلی در آخرین  جدی 
به مصاف اروگوئه ای می رود که با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار 
دارد. شیلیایی ها با یک تساوی هم از بابت صعود به عنوان تیم اول 

گروه مطمئن می شوند.

سانچس: امیدوارم 
مصدومیتم جدی نباشد

اسکای اسپورتس مدعی شد یوونتوس برای جذب ماتیاس دی لیخت با باشگاه آژاکس به توافق دست یافته است. گرچه به نظر می رسید ماتیاس دی لیخت برای انتقال به پاری سن 
ژرمن با این باشگاه متمول فرانسوی به توافق کامل دست یافته است، اما از دیشب شایعات حضور این مدافع 19 ساله و هلندی در یوونتوس شدت گرفت و حاا اسکای اسپورتس خبر از 
توافق بیانکونری با باشگاه آژاکس برای انتقال ماتیاس دی لیخت به تورین داده است. به نظر می رسد دی لیخت با مبلغ 70 میلیون یورو راهی یوونتوس خواهد شد اما هنوز خبری در 
مورد دستمزد این بازیکن جوان در تیم جدیدش منتشر نشده است. ابتدا این بارسلونا بود که برای جذب ماتیاس دی لیخت وارد عمل شده و به نظر می رسید انتقال این بازیکن به نوکمپ 

نهایی شده باشد اما در ادامه تیم هایی چون پاری سن ژرمن و یوونتوس نیز وارد کورس شدند و حاا اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تورین مقصد بعدی مدافع آینده دار هلندی خواهد بود.

سرنوشت یوونتوس در دست مادران و نامزدها!
تکلیف 2 خرید بزرگ و تابستانی یوونتوس هنوز نامشخص است. 
یوونتوس در تابستان امسال قصد دارد تیم را تقویت کرده و برای فتح 
اما هنوز  بازیکنانی آماده را به خدمت بگیرد  بعد  لیگ قهرمانان فصل 
قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  رابیو  آدرین  و  لیخت  دی  ماتیاس  سرنوشت 
دارد. نشریه تلگراف هلند مدعی شد یوونتوس با پیشنهادی 70 میلیون 
یورویی برای خرید دی لیخت وارد عمل شده و می خواهد دستمزدی 
ساانه 15 تا 20 میلیون یورو نیز به خود وی بدهد تا بااتر از رقبایی 
نشریه  همین  اما  کند  را جذب  وی  بارسلونا  و  ژرمن  سن  پاری  چون 
وعده  لیخت  دی  نامزد  به  ژرمن  سن  پاری  شد  مدعی  قبل  ساعتی 
حمایت از وی برای حضور در عرصه مدلینگ داده و همچنین آپارتمانی 
زیبا نیز به مادر این بازیکن هلندی نشان داده تا آنها را برای انتقال به 
پاریس وسوسه کند و به همین دلیل انتقال دی لیخت به تورین قطعی 
نیست. همچنین بیانکونری برای انتقال آدرین رابیو، هافبک 26 ساله 
نیز است  برنامه هایش  بازیکن که مدیر  این  با مادر  باید  نیز  فرانسوی 
رابیوت  حضور  و  نشده  نهایی  هنوز  نیز  توافق  این  اما  برسد  توافق  به 
در یوونتوس در هاله ای از ابهام قرار دارد اما شاید دشوارترین پروسه 
مدیران یوونتوس مربوط به مائورو ایکاردی باشد. اگر آنها خواهان انتقال 
این  توافق برسند که  به  نارا  واندا  با  باید  باشند  اینتر  مهاجم 26 ساله 

پروسه نیز بسیار دشوار خواهد بود.

 والورده: تا زمانی که بخواهند 
در رئال خواهم ماند

فده والورده هافبک اروگوئه ای رئال، همچنان آینده ای مبهم در 
این باشگاه دارد. فده والورده فصل گذشته توانست به تیم اول رئال راه 
یافته و ارزش های خود را نشان دهد. او در دوران حضور سانتی سواری 
توانست به ترکیب اصلی رئال هم راه یابد و شرایط برای او با ورود زیدان 
انتظارات به والورده  نیز خوب پیش رفت. سرمربی فرانسوی بر خاف 
در ترکیب اصلی رئال میدان داد و به نظر می رسد که فصل بعد نیز 
روی او حساب می کند. والورده که اکنون همراه تیم ملی اروگوئه در 
کوپا آمه ریکا برزیل حضور دارد و در این تیم هم بازیکن ثابت است، 
در مورد آینده اش گفت:» وقت زیادی برای فکر کردن به این موضوع 
نداشته ام چرا که تمرکزم روی کوپا آمه ریکا است اما در جریان اتفاقات 
باشگاه هستم و معارفه بازیکنان جدید را دیده ام. از پروژه جدید باشگاه 
خوشحالم و امیدوارم خریدهای جدید موثر ظاهر شوند. در حال حاضر 
من بازیکن رئال هستم و تا زمانی که غیر این را نگویند، در رئال خواهم 
ماند. ببینیم چه پیش می آید. معارفه 50 هزار نفری هازارد: اگر بازیکنی 
باشید که برای معارفه تان 50 هزار نفر به برنابئو بیایند، باید بسیار به 
خودتان افتخار کنید. پوگبا: در این مورد چیزی برای گفتن ندارم. اگر 
پوگبا به رئال بیاید، از او استقبال خواهیم کرد و اگر نخواهد بیاید، کاری 

نمی توان انجام داد.

اوزه بیو دی فرانچسکو سرمربی سمپدوریا شد
باشگاه سمپدوریا رسما اوزه بیو دی فرانچسکو را به عنوان سرمربی 
جدید خود با قراردادی سه ساله منصوب کرد.  2 شب پیش اعام شد 
مارکو جیامپائولو، سرمربی سابق سمپدوریا که با توافقی دو طرفه از این 
تیم جدا شده، هدایت میان را بر عهده خواهد گرفت و حاا مدیران 
سمپدوریا خبر دادند برای فصل بعد، اوزه بیو دی فرانچسکو جانشین 
مارکو جیامپائولو شده است. دی فرانچسکو که در اواسط فصل قبل از 
باشگاه رم اخراج شده بود، در این تیم روزهای درخشانی را نیز تجربه 
کرده بود و حتی تیمش را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان نیز رسانده بود. 
حاا دی فرانچسکو 49 ساله سرمربی جدید سمپدوریا شده و قراردادی 
تا ژوئن 2022 با این تیم با دستمزدی ساانه 1.8 میلیون یورو امضا 
کرده است. ماسیمو فررو، رئیس باشگاه سپدوریا در این رابطه گفت: اوزه 
بیو دی فرانچسکو با هدف کمک به رشد باشگاه به تیم ما آمده و بهترین 
با  فوتبال  تجربه،  آمادگی،  با  فرانچسکو  آید. دی  به شمار می  انتخاب 
کیفیت، تمایل به کسب موفقیت و ذهنیت آماده راهی سمپدوریا خواهد 

شد و من به وی خوشامد می گویم.

گزینه خرید میان در آستانه پیوستن به 
سوسیداد

مدیران  مذاکره  اهداف  از  یکی  نروژی،  بازیکن  اودگارد  مارتین 
ورزشی میان با سران رئال مادرید بود. پنجشنبه گذشته پائولو مالدینی 
و زوانمیر بوبان از تیم مدیریت ورزشی میان در مادرید حاضر بودند 
تا برای جذب سه بازیکن به توافق دست یابند. طبق ادعای رسانه های 
بازیکنانی  مایورال،  بورخا  و  سبایوس  دنی  اودگارد،  مارتین  اسپانیایی، 
بودند که میان قصد جذب آنها را دارد. مالدینی در بازگشت به میان 
گفت که همه چیز خوب پیش رفته است اما دیروز نشریه آاس ادعا کرد 
که اودگارد تمایلی برای پیوستن به میان ندارد و در دو روز گذشته از 
بایر لورکوزن و رئال سوسیداد بازدید کرده است. او پنجشنبه در آلمان 
بود و از باشگاه لورکوزن دیدن کرد و روز گذشته نیز در سن سباستین 
حضور داشت و چندین ساعت با سران رئال سوسیداد مذاکره کرد. در 
حال حاضر به نظر می رسد که اودگارد فصل بعد به صورت قرضی به 
رئال سوسیداد خواهد رفت و در قرارداد او بند خرید دائمی نیز گنجانده 
خواهد شد؛ هرچند که مادریدی ها بیشتر تمایل دارند او فصل بعد در 
بوندسلیگا به فوتبالش ادامه دهد. در هر صورت آنچه مسلم است اینکه 

میان امیدی برای جذب بازیکن نروژی آینده دار نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره رئال مادرید: تاش 
کردیم ولی مسی نمی خواست به رئال بیاید

خرونیمو فاره متخصص قلب و یکی از اعضای هیئت مدیره رئال 
اند.  برای جذب مسی تاش کرده  بار  اعتراف کرد که چندین  مادرید 
مسی زمانی که تنها 13 سال داشت، وارد آکادمی فوتبال بارسلونا شد 
و در 18 سالگی اولین بازی خود برای تیم اول را انجام داد. او در 14 
اروپایی از جمله رئال و  بارها مورد توجه تیم های دیگر  سال گذشته 
بارسا را ترک نکرده است. خرونیمو فاره  سیتی قرار داشته ولی هرگز 
عضو هیات مدیره رئال، در مصاحبه با نشریه ال موندو فاش ساخت که 
تاش هایی نافرجام برای جذب مسی داشته اند: بله، اگر مسی اان در 
رئال نیست، به این دلیل است که نمی خواست به رئال بیاید. ما در یک 
مقطع تاش زیادی داشتیم اما تحت هیچ شرایطی جذب او عملی نبود. 
مسی نمی خواست از بارسا جدا شود. در عوض ما رونالدو را برای 9 سال 
در اختیار داشتیم و از نبوغ او نهایت استفاده را بردیم. فاره در تمجید از 
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال گفت: پس از دوره اول باشکوه رئال در 
دهه 50 و 60 با ریاست سانتیاگو برنابئو، حاا ما فلورنتینو پرز را داریم 
بار دیگر به یک تیم کهکشانی و  برنابئو، رئال را  از  الگو برداری  با  که 
باشکوه تبدیل کرد و دومین دوره پرافتخار رئال را رقم زد. باعث افتخار 
است که ریاست رئال را شخصی چون پرز در اختیار دارد. رئال همیشه 

خانه ستاره های برتر دنیا بوده و خواهد بود.

توافق 
یوونتوس 
 برای جذب
 دی لیخت

لیونل  خانه  در  ای  جلسه  قبل  مدتی 
و  نقل  های  استراتژی  تبیین  برای  مسی 
انتقااتی تابستان بارسلونا برگزار شد. شکست 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر لیورپول در 
دیداری غیرمنتظره، اتفاقی بود که نباید برای 
بعد،  روز  داد. 11  رخ  و  داد  رخ می  بارسلونا 
جوزپ بارتومئو برای ماقات با لیونل مسی و 
آرام کردن اوضاع راهی خانه کاپیتان بارسلونا 

تقویت  برای  ای  جلسه  آنجا  در  و  گشته 
شد. برگزار  بارسلونا  رختکن 

شرایط  که  شد  مشخص  جلسه  آن  در 
مناسب  فصل  دو  این  در  نیمار  بدون  بارسا 
با  را  مسی  لیونل  منزل  بارتومئو  و  نبوده 
از  بعد  ترک کرد که حتی  برنامه مدون  یک 
شکست در فینال کوپا دل ری در هفته بعد 
ماندن  نداد؛  تغییر  را  آن  نیز  والنسبا  مقابل 

بعد  فصل  برای  نیمکت  روی  والورده  ارنستو 
این  در  همچنین  نیمار.  خرید  برای  تاش  و 
صحبت  نیز  گریزمان  آنتوان  مورد  در  جلسه 
شد اما واکنش رختکن به انتقال او منفی بوده 
است و مشخص نیست برنامه بارسا برای فصل 
بعد نسبت به جذب این ستاره فرانسوی چه 
پایان جلسه در خانه  از زمان  اما  خواهد شد 
مسی، شرایط نیمار تغییر کرده و جذب وی 

دشوار شده است. وی اخیرا متهم به تجاوز به 
یک دختر برزیلی شده اما با توجه به خسته 
شدن پاری سن ژرمن از رویکرد ستاره برزیلی 
و البته تمایل لیونل مسی، هنوز احتمال این 
برای  روش  ترین  منطقی  است.  زیاد  انتقال 
جذب نیمار، فروش فیلیپ کوتینیو یا معاوضه 
با ورود نیمار دیگر ماندن وی  وی است زیرا 
در  رقمی  با  بتواند  بارسا  اگر  نیست.  منطقی 

حدود 100 میلیون یورو کمتر از فروش نیمار 
او را جذب کند، انتقالی خوب برای این باشگاه 
خواهد بود. اما مهم ترین نکته اینجاست که 
و  بوده  نیمار  بازگشت  خواهان  مسی  لیونل 
بارسا عاقمند به در اوج ماندن کاپیتان خود 
طی 3 تا 4 سال بعدی است؛ پس پاسخ مثبت 
دادن به خواسته او منطقی ترین یا حدقل امن 

بود. ترین روش خواهد 

ستاره محبوب کاپیتان کیست؟

جلسه ای در خانه لیونل مسی؛ تغییر سرنوشت بارسا!

فیلیپه کوتینیو پس از تساوی برزیل برابر ونزوئا 
مورد انتقاد رسانه های برزیلی و مردم این کشور قرار 
گرفته است. تیم ملی برزیل در کوپا آمه ریکا 2019 
دو بازی انجام داده است. در اولی با سه گل بولیوی را 
شکست داد و در دومی برابر ونزوئا با تساوی بدون 
گل متوقف شد. دو گل سلسائو با دخالت وی ای آر 
مردود اعام شد تا برزیل در حضور هواداران خودی 

نتواند بر ونزوئا پیروز شود. فیلیپه کوتینیو که فصل 
از سوی  بارسا پشت سر گذاشت و حتی  با  را  بدی 
مواجه  اعتراضی  های  با سوت  باشگاه  این  هواداران 
شد، پس از بازی با ونزوئا مورد خشم مردم برزیل 
کوتینیو  که  دارند  اعتقاد  آنها  است.  گرفته  قرار  نیز 

خاقیت گذشته خود را از دست داده. 
بازی  خبری  نشست  در  برزیل  سرمربی  تیته 

البته  از کوتینیو گفت:  امشب مقابل پرو و در دفاع 
ولی  کند  بازی  اینها  از  بهتر  تواند  می  کوتینیو  که 
ها  وینگر  نیست.  او  تنها وظیفه  خلق موقعیت گل، 
باید خلق موقعیت کنند. روبرتو فیرمینو هم باید این 
نباید  به همچنین.  انجام دهد. آرتور ملو هم  را  کار 
این  بیندازیم.  کوتینیو  گردن  به  را  تقصیرات  همه 
غیرمنصفانه است که بگوییم فقط کوتینیو باید خلق 

موقعیت کند. تیته در مورد حضور نیمار در اردوی 
او برای تست پزشکی به  تیم ملی برزیل نیز گفت: 
مصدومیت  وضعیت  تیم،  پزشک  و  بود  آمده  اردو 
مچ پای او را بررسی کرد. اینجا همه از دیدن نیمار 
خوشحال شدیم. فشار بازی مقابل هواداران: من به 
عنوان مربی و نیز همه بازیکنانم، از بازی مقابل مردم 

بریم. برزیل لذت می 

رناتو سانچز:
 دیگر هرگز برای بایرن 
مونیخ بازی نخواهم کرد

رناتو سانچز، پدیده فوتبال پرتغال در یورو 2016 
بود و پس از درخشش در این تورنمنت از بنفیکا راهی 
بایرن مونیخ شد. زمانی گفته می شد که رناتو سانچز 
ستاره آینده فوتبال دنیا خواهد بود. برنده جایزه پسر 
طایی سال 2016، پس از درخشش با پرتغال در یورو 
2016 و کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها راهی 
بایرن مونیخ شد ولی یک سال بعد به سوانسی در لیگ 
برتر قرض داده شد. اوضاع برای او نه در بایرن و نه 
در سوانسی خوب پیش نرفت؛ به طوریکه در دو سال 
گذشته تنها 29 بازی انجام داده، یک گل زده و یک 
پاس گل داده است. رناتو با بایرن تا سال 2021 قرارداد 
دارد ولی بسیار بعید است او فصل بعد نیز پیراهن این 
باشگاه را به تن داشته باشد. گفته می شود پی اس جی 
خواهان به خدمت گرفتن اوست. طبق ادعای اسپورت 
بیلد، رناتو از شرایطش در بایرن اصا راضی نیست و 
بی تاب جدایی از این باشگاه است. او در آخرین بازی 
فصل بایرن که در آن 45 دقیقه در میدان بود، به هم 
تیمی هایش گفته است:» خدا را شکر، فقط 45 دقیقه 
باقیمانده و سپس راهی تعطیات خواهم شد. دیگر 
هرگز برای بایرن بازی نخواهم کرد. هرگز.

بازگرداندن  قصد  فقط  بارسا  کنید  می  تصور  اگر 
نیمار در تابستان را دارد، سخت در اشتباهید. بارتومئو 
کند.  تبدیل  کهکشانی  تیم  یک  به  را  بارسا  دارد  قصد 
می  را  بارسلونا  باشگاه  انتظار  شلوغ  و  داغ  تابستانی 
کشد. نیمار هم مثل همیشه سوژه شماره یک تابستانی 
خواهد بود. در مادرید بر این اعتقادند که نیمار اگر قصد 
انتخاب خواهد کرد  بازگشت به الیگا را دارد، رئال را 
نیمار  بازگشت  روی  اسپورت  نشریه  نیز  کاتالونیا  در  و 
به بارسا پافشاری می کند. دیگر نشریه ورزشی معتبر 
داده  گزارش  امروز  نیز  موندودپورتیوو  یعنی  کاتالونیا 

است که بیشتر اعضای باشگاه بارسلونا با بازگشت نیمار 
دیاریو  معروف  خبرنگار  ماسنو،  آلبرت  هستند.  مخالف 
به دقت تحت  را  نیمار  به  اسپورت که تحوات مربوط 
تعقیب دارد، امروز گزارش داد که جوزپ ماریا بارتومئو، 
که  است  نیمار  خواهان  تنها  نه  بارسلونا  باشگاه  رئیس 
قصد دارد آنتوان گریزمان را نیز به خدمت بگیرد. اتفاقی 
که می تواند بارسا را به یک تیم کهکشانی بدل کرده و 
خط حمله این تیم را مخوف تر از همیشه کند. جذب 
های  دشواری  همزمان،  صورت  به  گریزمان  و  نیمار 
بسیاری دارد اما تا همین دو هفته پیش، جذب نیمار 

غیرممکن به نظر می رسید و حاا دیگر اینگونه نیست. 
با گریزمان هم، زمستان گذشته پیش قرارداد به امضا 
را  انتقال  تا  تیر هستند  و دو طرف منتظر 10  رسیده 
نهایی کنند. بارسا طبق ادعای اسپورت، برای نیمار سه 
جذب  برای  آنها،  به  عمل  صورت  در  و  گذاشته  شرط 
از  او  اینکه  ابتدا  اقدام خواهد کرد.  به صورت جدی  او 
باید  او  دوم  بکاهد.  خود  یورویی  میلیون   30 دستمزد 
شکایت خود از بارسا بابت عدم پرداخت پاداش تمدید 
رسما  اینکه  سوم  و  بگیرد  پس  را  سال 2016  قرارداد 
در سال 2017  بارسا  ترک  برای  باشگاه  و  هواداران  از 

عذرخواهی کند البته در صورت اجرایی شدن این سه 
شرط هم کار بارسا برای جذب همزمان نیمار و گریزمان 
دشوار خواهد بود. در این بین، چندین ستاره باید بارسا 
را ترک کنند. کوتینیو، راکیتیچ، دمبله و اومتیتی می 
توانند بازیکنانی باشند که با جدایی خود، دست بارسا 
را هم در خرید نیمار و گریزمان و هم پرداخت دستمزد 
این دو بازیکن باز کنند. بارسا بر خاف رئال، هرگز در 
تاریخ خود یک تیم کهکشانی نداشته اما قطعا در صورت 
تابستانی  تواند  می  گریزمان،  و  نیمار  همزمان  جذب 

کهکشانی را برای هوادارانش رقم بزند.

قرارداد بنتاکور با یوونتوس تمدید شد
قرارداد رودریگو بنتاکور، هافبک اروگوئه ای باشگاه یوونتوس با این تیم تا سال 2024 تمدید شد. رودریگو بنتاکور دو سال قبل و با اصرار مکس آلگری از بوکاجونیورز راهی یوونتوس شد و حاا و در حالیکه وی به زودی 
22 ساله خواهد شد، قرارداد خود را تا سال 2024 با باشگاه پرافتخار ایتالیایی تمدید کرده است. حاا و با جدایی مکس آلگری از یوونتوس نیز به نظر می رسد سرمربی جدید این تیم خواهان حفظ هافبک اروگوئه ای خود برای 
فصول بعدی است و به همین دلیل بیانکونری قرارداد یکی از با استعدادترین و آینده دار ترین بازیکنان خود را تمدید کرده است البته با ورود آرون رمزی و انتقال احتمالی ستاره هایی چون آدرین رابیو یا پل پوگبا به تورین، 

احتماا کار بنتاکور برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت برای فصل بعد دشوارتر خواهد شد اما باشگاه یوونتوس با تمدید قرارداد این بازیکن نشان داد به هافبک اروگوئه ای خود اطمینان دارد.

بسیار  پیشنهاد  چلسی  برزیلی  ستاره  ویلیان، 
و  کرده  رد  را  شنهوا  شانگهای  چینی  باشگاه  وسوسه انگیز 
تصمیم دارد در چلسی بماند و برای فیکس شدن در این 
تیم مبارزه کند. روزنامه دیلی میل با انتشار گزارشی اعام 
وسوسه انگیز  پیشنهاد  چلسی  برزیلی  ستاره  ویلیان،  کرد، 
باشگاه چینی شانگهای شنهوا برای پیوستن به این باشگاه 
واحد  یک  هفتگی،  دستمزد  پوند  230هزار  شامل  که 

آپارتمان و دو اتوموبیل بوده را رد کرده و تصمیم دارد در 
چلسی مانده و برای فیکس شدن در استمفوردبریج مبارزه 
کند. وینگر برزیلی فصل گذشته در چلسی روزهای سختی 
را پشت سر گذاشت و تنها موفق به زدن سه گل برای این 
تیم شد. از قرارداد فعلی ویلیان 30ساله با چلسی تنها یک 
سال باقی مانده و او می داند که احتماا در فصل تابستان 
با پیشنهادهای وسوسه انگیز دیگری هم روبرو خواهد شد. 

بر اساس این گزارش، باشگاه شانگهای شنهوای چین عاوه 
ویلیان  به  هفته  در  پوند  230هزار  دستمزد  پیشنهاد  بر 
در  راننده  با  اتومبیل  دو  و  آپارتمان  یک  بوده  کرده  اعام 
او  هواپیمای  بلیط های  هزینه  و  گذاشت  خواهد  اختیارش 
برای سفرهای رفت و برگشت به  چین را هم تقبل خواهد 
کرد. اما ویلیان این پیشنهاد را رد کرده و به باشگاه چینی 

گفته قصد دارد در چلسی ماندگار شود.

با جذب همزمان نیمار و گریزمان
بارسلونا به دنبال بستن یک تیم کهکشانی

ستاره برزیلی 
چلسی و رد 
پیشنهاد کان 
باشگاه چینی

دفاع قاطعانه تیته از کوتینیو مقابل انتقادات

تماس تلفنی پوگبا با ساری: کمک کن به یووه بیایم
روزنامه ایتالیایی توتواسپورت مدعی شد پل پوگبا، ستاره منچستریونایتد 
با ماتوریتزیو ساری، سرمربی جدید یوونتوس تماس تلفنی گرفته و از ساری 
ایتالیایی  روزنامه  ادعای  اساس  بر  بگیرد.  خدمت  به  یووه  در  را  او  خواسته 
توتواسپورت، پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد که قصد ادامه حضور 
در این باشگاه انگلیسی را ندارد و این هفته اعام کرد به دنبال چالش جدیدی 
می گردد با ماتوریتزیو ساری، سرمربی جدید یوونتوس، تماس تلفنی گرفته و 
از ساری خواسته او را در یووه به خدمت بگیرد. مدتی است که شایعات درباره 
جدایی پوگبا از یونایتد و گمانه زنی درباره تیم آینده او به اوج رسیده ولی خود 
نشان  به دنبال تجربه چالشی جدید می گردد  اینکه  اعام  با  این هفته  پوگبا 
داد که این شایعات غیرواقعی نبوده است. حاا روزنامه ایتالیایی توتواسپورت 
می گوید پوگبا که در سال 2016 یوونتوس را ترک کرد و با قراردادی 89میلیون 
پوندی که آن زمان رکوردی جهانی بود به منچستریونایتد پیوست، با ساری، 
انتقالش  برای  که  کرده  درخواست  او  از  و  گرفته  تماس  یووه  سرمربی جدید 
انتظار  در  بی صبرانه  پوگبا  می گوید  توتواسپورت  کند.  اقدام  ایتالیایی  تیم  به 
بازگشت به تورین است و برای همین با ساری تماس گرفته و از او خواسته 
برای رسیدن به این خواسته اش به او کمک کند. این در حالی است که یونایتد 
اصرار دارد پوگبا فروشی نیست و اگر قرار باشد به او اجازه ترک باشگاه را بدهد 

در ازای آن خواهان مبلغی 150 میلیون پوندی خواهد بود. 

سرمربی شیلی: سانچس در یونایتد به اندازه 
تیم ملی قدر نمی بیند

سرمربی تیم ملی شیلی با دفاع از ستاره تیم ملی این کشور الکسیس 
سانچس می گوید او در تیم ملی بیشتر از یونایتد قدر می بیند و برای همین 
تمجید  با  شیلی  ملی  تیم  سرمربی  روئدا،  رینالدو  دارد.  بیشتری  درخشش 
با  باشگاهی  در سطح  که  سانچس  الکسیس  کشور،  این  ملی  تیم  ستاره  از 
عملکرد  از  که  انتقاداتی  به  اشاره  با  می کند  بازی  منچستریونایتد  پیراهن 
ضعیف سانچس در فصل گذشته برای یونایتد شده بود می گوید او در تیم 
ملی کشورش بیشتر قدر می بیند و با شور و عشق بیشتری تاش می کند و 
شاید برای همین است که در تیم ملی شیلی عملکرد بهتری دارد. سانچس 
در بازی شیلی مقابل اکوادور با وجود آنکه از ناحیه قوزک پا مصدوم شده بود 
به حضور در میدان ادامه داد تا در دقیقه 51 گل دوم و پیروزی بخش شیلی 
را به ثمر برساند. سانچس تا کنون در دو مسابقه شیلی در کوپا دو گل به 
ثمر رسانده و این در حالی است که در فصل 2018-2019 لیگ برتر برای 
منچستریونایتد تنها یک گل به ثمر رسانده است. سرمربی تیم ملی شیلی 
در گفتگو با خبرنگاران گفت: سانچس در تیم ملی انگیزه زیادی دارد و به 
تیم ملی کشورش عشق می ورزد و با بازیکنان تیم  رابطه خیلی صمیمی ای 
دارد. شاید عدم وجود این عوامل در منچستریونایتد عامل این ماجرا باشد.

وعده های جذاب ساری در ماقات با رونالدو
ماقاتی که انتظارش می رفت، بین ساری و رونالدو در یونان صورت 
ایتالیایی وعده های جذابی به فوق ستاره پرتغالی داد.  گرفت و سرمربی 
به عنوان سرمربی جدید  چند روز پیش مراسم معارفه مائوریتزیو ساری 
گرفت.  برعهده  را  بیانکونری  هدایت  رسما  او  و  رسید  انجام  به  یوونتوس 
با  بازیکنانش،  از  تایید کرد که برای شناخت بیشتر  ساری در آن مراسم 
آنها ماقات هایی جداگانه خواهد داشت و گفت که به یونان خواهد رفت 
تا با رونالدو که آنجا تعطیات را پشت سر می گذارد، صحبت کند. او گفت 
که این کار را با مهم ترین های تیمش شروع خواهد کرد. این ماقات روز 
جمعه صورت گرفت و ساری موفق شد پیش از شروع کار در یوونتوس، با 
فوق ستاره پرتغالی در مورد ایده هایش حرف بزند. ساری گفته بود که کار 
با رونالدو یک افتخار است و برای او یک قدم به جلو محسوب می شود. 
به جا  او، رکورد های گلزنی جدیدی  با  بود که رونالدو  ادعا کرده  ساری 
خواهد گذاشت. طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، ساری در ماقات با رونالدو 
به وی گفته است که فصل بعد از او به عنوان مهاجم مرکزی و در پست 
شماره 9 استفاده خواهد کرد تا بیش از همیشه به دروازه نزدیک باشد و 
بتواند گل های بیشتری نسبت به فصل گذشته به ثمر برساند. رونالدو فصل 
قبل 21 گل به ثمر رساند و عنوان آقای گلی را به کوالیارا واگذار کرد. او 
شاهد بود که مسی با 36 گل، برای ششمین بار فاتح کفش طای اروپا شد.
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شماره 7160

۳ بازیکن پرسپولیس با عرب دیدار 
کردند

با  باشگاه،  در  حضور  با  پرسپولیس  بازیکن  سه 
در  عرب  داشتند.ایرج  گفت وگو  و  دیدار  عامل  مدیر 
مسابقات،  فصل جدید  برای شروع  برنامه ریزی ها  ادامه 
انصاری  با حسین ماهینی، محمد  دیروز در دفتر خود 
و شجاع خلیل زاده دیدار و گفت وگو داشت.این ماقات 
در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته، شجاع 
خلیل زاده و شایان مصلح نسبت به تمدید قرارداد خود 
که  از جلسه ای  ترابی هم پس  مهدی  و  کرده اند  اقدام 
آینده  فصل  کرد؛  اعام  باشگاه  به  داشت،  وی  با  عرب 

بود. خواهد  سرخپوشان  کنار 
تمدید قرارداد دو بازیکن فواد

با  را  قرارداد خود  فواد خوزستان  تیم  بازیکن  دو 
این باشگاه تمدید کردند.سینا مریدی و فرزاد جعفری 
دو بازیکن تیم فوتبال فواد خوزستان قرارداد خود را با 
این باشگاه تمدید کردند. قرارداد مریدی برای سه سال 
فواد  باشگاه  با  دیگر  سال  دو  برای  جعفری  قرارداد  و 
بازیکن  دو  این  برنامه های  مدیر  شد.  تمدید  خوزستان 

این خبر را تأیید کرد.
تمرینات تیم پیکان زیر نظر فرکی 

آغاز شد
در فصل  برای حضور  پیکان  فوتبال  تیم  تمرینات 
آینده لیگ برتر از دیروز آغاز شد.تمرینات تیم فوتبال 
برگزار  خودرو  ایران  ورزشگاه  در  امروز  صبح  از  پیکان 
تیم حضور  این  بازیکنان  از  برخی  تمرین  این  در  شد. 
در  فنی  کادر  هماهنگی  با  هم  دیگر  برخی  و  داشتند 
تمرین شرکت نکردند. ابراهیم میرزاپور مربی جدید تیم 
و  کرد  پیدا  حضور  تمرین  محل  در  دیروز  هم  پیکان 
دروازه بانان این تیم را تمرین داد. همچنین جابر انصاری 
پزشکی  کادر  نظر  زیر  هم  پیکان  تیم  مصدوم  بازیکن 

کرد. تمرین 
میرزاپور به پیکان پیوست

پیکان  تیم  به  خوزستان  فواد  تیم  سابق  مربی 
ملی  تیم  سابق  گلر  میرزاپور  ابراهیم  دیروز  پیوست. 
مذاکره  و  پیکان  عامل  مدیر  دفتر  در  با حضور  فوتبال 
با شیعی با عقد قراردادی یک ساله بعنوان مربی دروازه 
بان ها به کادر فنی پیکان اضافه شد.میرزاپور فصل قبل 
خوزستان  فواد  تیم  دروازه بان های  مربی  عنوان  به 

بود کار  به  مشغول 
آغار رسمی تمرینات شاهین 

بوشهر از دوشنبه
تمرینات جدی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر 
آغاز می شود.مهرداد کریمیان  از دوشنبه هفته جاری 
مربی تیم شاهین شهرداری بوشهر در گفتگویی اظهار 
داشت : تمرینات را با تست گیری آغاز کردیم و به دنبال 
این هستیم که اگر بازیکنی در رده سنی زیر ۲۳ سال در 
تست گیری شناسایی شود به تمرینات اصلی تیم اضافه 
شود.مربی تیم شاهین شهرداری بوشهر افزود : تمرینات 
اصلی تیم از روز دوشنبه ۳ تیرماه با حضور مربی بدنساز 
در بوشهر آغاز خواهد شد و در ادامه از روز ۱۲ تیرماه 
به مدت یک هفته در شهر بروجن اردو خواهیم داشت.

کریمیان اشاره کرد : طبق لیست آقای ویسی مسئوان 
و  هستند  بازیکنان  با  مذاکره  حال  در  و  پیگیر  باشگاه 
تعدادی از بازیکنان نیز در اردوی بروجن به تیم ملحق 

خواهند شد.
ذوب آهن از امروز برای لیگ 

نوزدهم استارت می زند
لیگ  امروزبرای  از  ذوب آهن  فوتبال  تیم  تمرینات 
نوزدهم آغاز خواهد شد.براساس اعام باشگاه ذوب آهن 
اصفهان، تمرینات سبزپوشان اصفهانی به منظور حضور 
امروز  از  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  دوره  نوزدهمین  در 
یکشنبه دوم تیرماه در اصفهان آغاز خواهد شد. به این 
ترتیب شاگردان منصوریان عصر امروزاز ساعت ۱9و۳0 
برگزار خواهند  ملت  ورزشگاه  در  را  تمرین خود  اولین 
کرد.  تیم ذوب آهن عاوه بر حضور در لیگ برتر فوتبال 
کشور؛ مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال 
آسیا و دیدار با ااتحاد عربستان در این مرحله از رقابت 

ها را پیش رو دارد.
میرزایی: فواد مرا می خواست اما 

سپاهان مخالفت کرد
فواد خوزستان  فوتبال  تیم  هافبک فصل گذشته 
گفت: باشگاه فواد برای فصل جدید هم مرا می خواست 
کرد.رضا  مخالفت  تیم  این  در  حضورم  با  سپاهان  اما 
میرزایی در خصوص بازگشتش به سپاهان گفت: فصل 
گذشته به عنوان بازیکن قرضی برای فواد بازی کردم و 
حتی مسئوان این باشگاه با مسئوان سپاهان صحبت 
کردند تا در فواد بمانم ولی باشگاه سپاهان با این موضوع 
مخالفت کرد. برای فصل جدید در لیست امیر قلعه نویی 
بودم و با توجه به اینکه با سپاهان قرارداد داشتم به این 
تیم برگشتم.وی عنوان کرد: این برای اولین بار است که 
است که  بزرگی  مربی  ایشان  کار می کنم،  قلعه نویی  با 
نیازی به تعریف ندارد. نتایج قلعه نویی همه چیز را نشان 
می دهد. از کار کردن با قلعه نویی خوشحالم و امیدوارم 
فصل خوبی را در سپاهان پشت سر بگذارم.میرزایی در 
رابطه با پُرمهره بودن سپاهان و اینکه آیا فکر نمی کند 
برای بازی در این تیم با سختی هایی مواجه شود، گفت: 
بازی  باشخصیتی است و طبیعتا  و  بزرگ  تیم  سپاهان 
دارد.  را  خودش  خاص  سختی های  تیم  این  در  کردن 
برای من موفقیت تیم بسیار مهم است و اگر می خواهم 
باید  باشم،  داشته  بیشتری  فرصت  کردن  بازی  برای 
در  سپاهان  کنم.هافبک  تاش  بیشتر  و  باشم  قوی تر 
خصوص شانس قهرمانی این تیم اظهار داشت: سپاهان 
این  به  داوری ها  ولی  داشت  شانس  هم  گذشته  فصل 
تیم ضربه زد. امیدوارم در فصل جدید بعد از چند سال 

شاهد قهرمانی سپاهان باشیم.

سرمربی جدید پارس جنوبی معتقد است اکنون برای قضاوت مربیان خارجی جدید لیگ برتر و تیم ملی زود است. فراز کمالوند سرمربی پارس جنوبی در 
حاشیه کاس مربیان اظهار کرد: کاس خوبی است و سطح حرفه ای دارد و شرکت کننده های خوبی در این کاس حضور دارند و مدرس های خوبی وظیفه کاس را 
برعهده دارند.وی در خصوص زمان شروع لیگ و احتمال برگزار نشدن آن گفت: فکر می کنم یکسری محکم کاری ها برای شروع لیگ انجام شود. من حرف های تاج 
را قبول دارم. فضای فوتبال ملتهب است و فوتبال جای سنگ پرانی و مصدومیت هواداران نیست. این ناهنجاری ها از رخنه برخی از تماشاگرنماها ایجاد شده است.

کمالوند درباره حاشیه های پایانی لیگ هجدهم و اینکه آیا جریاناتی باعث شده پرسپولیس قهرمان شود؟ گفت: من اصًا این را قبول ندارم زیرا فوتبال در داخل 
زمین رقم می خورد.او در خصوص مربیان جدید لیگ برتری و حضور ویلموتس در تیم ملی گفت: قضاوت درباره مربیانی چون دنیزلی، استراماچونی و ویلموتس 

علی رغم اینکه مربیان خوبی هستند زود است و باید عملکرد آن ها را دید.

کمالوند: 
 تماشاگرنماها

در دل فوتبال 
رخنه کرده اند

از  رضایت  ابراز  با  آهن  ذوب  سرمربی 
ایران  در  که  مربیگری  پروایسنس  کاس 
همکارانمان  اینجا  گفت:  می شود،  برگزار 
از  کاس،  از  استفاده  ضمن  و  می بینیم  را 
منصوریان  می بریم.علیرضا  لذت  هم  حضور 
در حاشیه برگزاری کاس های مربیگری در 
فدراسیون فوتبال در گفت وگو با خبرنگاران 
و  فوتبال  فدراسیون  مسئوان  از  گفت: 
می کنم.  تشکر  آموزش  کمیته  دوستان 
یک  داشتیم  انتظار  که  چرا  بود  دیر  خیلی 
سال قبل مدرک پروایسنس ما تکمیل شود 
کاس،  این  در  ما  مدرس  درگذشت  با  اما 
کاس  داد:  ادامه  شد.وی  عوض  استادمان 
انضباط خوبی دارد. همه تابع آقای محصص 
و  می شویم  زمین  وارد  صبح  هفت  هستیم. 
در ساعات میانی ظهر به کاس های تئوری 
کاس های  در  حضور  از  جدا  می پردازیم. 
یکی  لیگ  و  برتر  لیگ  مربیان  با  مربیگری، 
فوتبالمان  امیداوریم  می کنیم.  دانش  تبادل 
شود.سرمربی  خارج  بغرنج  شرایط  این  از 
و  دوستان  سایر  با  دیدار  درباره  آهن  ذوب 
دایی،  علی  گفت:  این کاس  در  همکارانش 
محمود فکری و سایر مربیان را می بینیم. با 
همدیگر شوخی می کنیم و باخت ها و بردها 
اما طبیعی است که  به رخ هم می کشیم  را 
از حضور در کاس و دیدن دوستان خودمان 
ذوب  شرایط  درباره  می بریم.منصوریان  لذت 
و  تابستانی  انتقاات  و  نقل  فصل  در  آهن 
ما  کرد:  خاطرنشان  تیم،  سازی  آماده  فصل 
در  ایران  فوتبال  نماینده  اینکه  به  توجه  با 
به  توجه  با  بااست.  توقعمان  هستیم،  آسیا 
فصل نقل و انتقاات و قیمت بازیکنان، باید 
مقطع  سه  در  ما  بازیکنان  قیمت  که  گفت 
افزایش  ناگهان   9۸ و   9۲ ،۸۸ سال های  در 

شرایط  خاطر  به  شاید  است.  کرده  پیدا 
دار تا پارسال قیمت ها کمتر بود اما با این 
کار  کنیم.  بپاش  و  بریز  نمی توانیم  ما  حال 
ما آکادمیک است و در کنار آن باید نتیجه 
کردیم  سعی  افزود:  بگیریم.وی  هم  خوبی 
بازیکن  سه  دو،  کنیم.  را حفظ  تیم  ساختار 
نکند،  تمدید  اگر  که  نکردند  تمدید  هنوز 
سراغ سایر بازیکنان در بازار می رویم. در این 
فصل به محمدباقر صادقی اعتماد کردیم. این 
یک شانس بزرگ برای او است که می تواند 
در  کند.  جبران  را  گذشته  سال  چهار  سه، 
مجموع به بازیکنان جوان و بنزین سبز تیم 

درباره  آهن  ذوب  کردیم.سرمربی  اعتماد 
اینکه آیا قیمت بازیکنان واقعی است، اظهار 
کرد: اگر نرخ دار را واقعی بدانیم، قیمت ها 
واقعی است. اگر ما مبلغ قرارداد بازیکنان را 
افزایش قیمت دار ضرب کنیم،  با  متناسب 
قیمت ها واقعی است اما این در شرایطی است 
که قیمت دار واقعی باشد. اگر قیمت واقعی 
آسیا  استاندارد  به  اگر  کنیم،  پیدا  را  فوتبال 
سطح  در  بازیکنان  کیفیت  اساس  بر  صرفاً 
نظر  از  را  بازیکنان  بهترین  کنیم،  نگاه  آسیا 
جهانی  جام  به   ۲0۱۴ سال  در  داریم.  فنی 
لژیونر   ۲0 حدود   ۲0۱۸ سال  در  و  رفتیم 

استعدادیاب های  اان  شد:  یادآور  داریم.او 
دنیا روی بازیکنان ۱۷ ساله ما تمرکز کردند 
و به دنبال این بازیکنان هستند. این نشان از 
رشد فوتبال است. قیمت واقعی ما باید با جی 
لیگ و کی لیگ هماهنگ شود.منصوریان در 
این سوال که دریافت سه، چهار  به  واکنش 
میلیارد تومان در سال در مقایسه با دستمزد 
درآمد  تومان  میلیون  نیم  و  یک  که  کسی 
دارد، بسیار زیاد است، اظهار کرد: بله درست 
مقایسه  در  تومان  میلیارد  چهار  سه،  است. 
با کسی که در ماه سه ، چهار میلیارد تومان 
می گیرد، عددی نیست! فوتبالیست در طول 

سال کلی زحمت می کشد و زیر آفتاب تاش 
و  می دهیم  او  به  را  تمرین  بدترین  می کند. 
بیمه ای  هیچ شرکت  پاره شود،  رباطش  اگر 
خیلی  در  نیست.  خسارت  این  جبران  برای 
از شغل ها، در طول سال ۳0 میلیارد تومان 
همه  نیستند  دید  در  چون  اما  دارند  درآمد 
روی فوتبال تمرکز می کنند. فوتبال قسمتی 
تیم  است.سرمربی  خور  کتک  و  جامعه  از 
رنکینگ  در  ما  کرد:  خاطرنشان  آهن  ذوب 
اول هستیم اما اگر سخت افزاری اول شویم، 
برابری  کره جنوبی  و  ژاپن  لیگ  با  می توانیم 
لیگ  قیمت های  آسیا  در  نظر  به  کنیم. 
با تبلیغات  چین کاذب است که می خواهند 
آور  سرسام  قیمت  بشکند.  باا  را  خودشان 
نظرم  به  شوند.  مطرح  که  می دهند  ارائه 
است.او  حقش  بگیرد،  چقدر  هر  فوتبالیست 
تیم  در  مجیدی  فرهاد  سرمربی گری  درباره 
ملی امید نیز گفت: برای دوست عزیزم فرهاد 
مسیر  که  دارم  را  بهترین ها  آرزوی  مجیدی 
ابراز  او  است.  کرده  انتخاب  را  چالشی  پر 
فوتبال  داغ  صندلی های  وارد  و  کرد  عاقه 
شد. البته بزرگ تر خوبی مانند حمید استیلی 
در کنار او است که به فرهاد کمک می کند. 
نام  با  بسوزد. مجیدی  او  بدهیم  اجازه  نباید 
خودش ریسک کرد و کنار فوتبال آمد. آتش 
فوتبال تند است چرا که یک روز می برید و 
هورا می کشند اما وقتی ببازید خبری از این 
چیزها نیست. او باید دانش خود را باا ببرد. 
به طور قطع استعداد خوبی است و امیدوارم 
این مقطع مهم  از  تا  او را کمک کنند  همه 
و سخت عبور کند و به تیم ملی امید کمک 
کند. به طور ویژه او را دوست دارم.منصوریان 
در  استراماچونی  و  دنیزلی  برای  پایان  در 

کرد. موفقیت  آرزوی  ایران  فوتبال 

ازبرانکوتشکرمیکنم
قطبی: پرسپولیس جزو خانواده من است

به  بازگشتم  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  اسبق  سرمربی 
پرسپولیس بستگی به شرایط دارد، با این حال این تیم جز خانواده 
من است.افشین قطبی سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
در حال حاضر در هلند هستم و تمام تمرکزم را روی بیماری خانواده 
در  و  است  بزرگی  باشگاه  پرسپولیس،  کرد:  تصریح  گذاشتم.او  ام 
سال های اخیر عملکرد خوبی داشته است. برانکو توانست تیم خوبی 

را تشکیل دهد. 
از او به دلیل ساخت تیمی خوب و بدون حاشیه تشکر می کنم.

بازگشتم به پرسپولیس بستگی به شرایط  قطبی خاطر نشان کرد: 
دارد. با این حال پرسپولیس جز خانواده من است. شایعه مذاکره با 
با محسن  مذاکره من  ناراحت شدم، چون  و  را شنیدم  پرسپولیس 
خلیلی صحت نداشت.سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: 
نسل جدید تیم ملی ما بسیار جوان و خوب است و عملکرد برخی از 
بازیکنان را در تیم ملی دیدیم. به نظرم ویلموتس با نسل فعلی تیم 

ملی موفق خواهد بود.
 آذری:صادقیان در مورد مسائلی
 که اطاع ندارد اظهار نظر نکند

سه  که  کرد  تاکید  ذوب آهن  باشگاه  مدیرعامل  آذری  سعید 
بازیکن سرباز این تیم که در تراکتورسازی حضور دارند باید پیش 
از آغاز فصل به جمع سبزپوشان برگردند.سعید آذری در خصوص 
دانیال  کرده  اعام  تراکتورسازی  باشگاه  مدیرعامل  صادقیان  اینکه 
بازیکن سرباز  اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی مهدی پور سه 
ذوب آهن که در تراکتورسازی حضور دارند تا نیم فصل بازیکن این 
تیم به شمار می روند، گفت: نمی خواستم که با تراکتورسازی بحث 
این سه  بگویم که خدمت مقدس سربازی  باید  اما  رسانه ای کنیم، 
بازیکن تمام شده و باید به ذوب آهن برگردند.وی ادامه داد: در ایران 
همیشه در ابتدای خدمت سربازی سرباز ها به دوره آموزشی می روند، 
اما برای این سه بازیکن ما، تراکتورسازی برخاف مقررات عمل کرد 
و ابتدا از آنها بازی گرفت و حاا که خدمت آنها تمام شده این سه 

نفر را به دوره آموزشی برده.
توصیه  صادقیان  به  کرد:  تاکید  ذوب آهن  باشگاه  مدیرعامل 
می کنم در موارد و مسائلی که اشراف و اطاع ندارد اظهار نظر نکند 
ما نمی گذاریم حق ذوب آهن ضایع شود این سه بازیکن پیش از آغاز 

فصل باید به تیم ما برگردند.
نام باشگاه تراکتورسازی تغییر کرد

دادند. تغییر  را  باشگاه  این  نام  تراکتورسازی  باشگاه  مسئوان 
اداره  و ساختار  تغییرات مدیریتی  راستای  تراکتورسازی در  باشگاه 
دادند. تغییر  را  باشگاه  این  نام  جالب  تصمیم  یک  در  باشگاه  این 

مالک این باشگاه در ثبت جدید نام را به شرکت فرهنگی، ورزشی 
مدیرعامل  صادقیان  گفته  به  است.  داده  تغییر  تراکتور  اقتصادی  و 
این باشگاه از نام تراکتور پسوند سازی حذف شده تا از نظر گویش 
برای مردم راحت تر باشد.قرار است در ادامه تغییرات ساختاری در 
این باشگاه معاونت های فرهنگی، هواداری، آموزشی و اقتصادی و 

اضافه شود. گذاری  سرمایه 
 اعضا کمیته فنی تراکتور 

چه کسانی هستند؟
اقدام  سرمربی  انتخاب  از  قبل  فصل  این  تراکتورسازی  باشگاه 
فنی  کمیته  عهده  به  بازیکنان  انتخاب  که  کرد  بازیکن  جذب  به 
بوده است.باشگاه تراکتورسازی برای فصل جدید برای جلوگیری از 
هدر رفتن تایم نقل و انتقاات و تا مشخص شدن سرمربی اقدام به 
تشکیل کمیته فنی کرد.کمیته ای که تا پیش از این کمتر در این 
باشگاه از آن صحبت می شد اما برای فصل جدید و با تغییر مدیریت 
در باشگاه در اولین اقدام کمیته فنی تشکیل شد.شاید برای خیلی 
ها سوال باشد که اعضای کمیته فنی این باشگاه چه کسانی هستند 
که قبل از انتخاب مصطفی دنیزلی به عنوان سرمربی لیست بازیکنان 
صادقیان  خصوص  این  داد.در  قرار  باشگاه  مدیرعامل  اختیار  در  را 
مدیرعامل باشگاه تراکتور به خبرنگار ورزشی فارس گفت: من نمی 
را بگویم که اعضای  این  توانم  اما می  بیاورم.  از کسی  توانم اسمی 
کمیته فنی تراکتور مشتمل بر اعضای داخلی و خارجی هستند. یک 
نفر از باشگاه بشیکتاش ترکیه و یک فرد فنی از انگلیس که خارجی 
هم هست در کمیفته فنی ما هستند. به دلیل جلوگیری از حواشی و 
ارتباط های نامعقولی که برخی افراد می گیرند اسامی اعضای کمیته 

فنی را نمی گویم.
سپاهان یک مهاجم جوان جذب کرد

تیم فوتبال سپاهان با یک مهاجم جدید قرارداد بست.ابوالفضل 
با  پیوست.عکاشه  سپاهان  پوشان  طایی  جمع  به  عکاشه  بابادی 
قراردادی به مدت سه فصل به تیم سپاهان اضافه شد. کاشه، مهاجم 
فصل پیش تیم فوتبال اروند خرمشهر متولد ۱۸ اسفند ماه ۱۳۷۷ 
امیدهای سپاهان  فهرست  در  است.عکاشه  اصفهان(   ( اهل شهرضا 

قرار می گیرد.
دروازه بان پدیده یک سال در سیرجان

گلگهر  عضویت  به  خودرو  شهر  تیم  گذشته  فصل  دروازه بان 
درآمد. سیرجان 

تیم گلگهر سیرجان قصد دارد در رقابت های این فصل لیگ 
این  مدیران  خاطر  همین  به  باشد،  داشته  پرقدرتی  حضور  برتر 
باشگاه در تاشند تا بازیکنان مدنظر وینگوبکوویچ سرمربی کروات 
این تیم را هر چه زودتر به خدمت بگیرند، در همین راستا میاد 
عقد  با  هجدهم  لیگ  در  خودرو  شهر  پدیده  دروازه بان  فراهانی 
فراهانی،  بر  عاوه  گرفت.  قرار  بگوویچ  لیست  در  یکساله  قرارداد 
قرار است طی سه چهار روز آینده با چند بازیکن دیگر طبق نظر 
اضافه  گلگهر  فصل جدید  لیست  به  آنها  تا  بگوویچ صحبت شود 
چند  دنبال  به  تیم شان  تقویت  برای  گلگهر  تیم  مدیران  شوند. 
سرمربی  لیست  تکمیل  برای  آنها  هستند،  نیز  خارجی  بازیکن 
تیم، هافبک هایی از آفریقا و اروپا را زیرنظر گرفتند تا در صورت 
یا چند  و  )بازی ساز(  پلی میکر  با جذب یک  فراهم شدن شرایط، 
در  نتیجه گیری  برای  را  نماینده سیرجان  میانی  هافبک، کمربند 

کنند. محکم  نوزدهم  لیگ 
 گلمحمدی، فنایی و رحمتی وارد

 مشهد شدند
استقبال  میان  در  شهرخودرو  پدیده  تیم  دروازه بان  و  مربیان 
هواداران مشهدی وارد مشهد شدند.یحیی گل محمدی سرمربی تیم 
پدیده شهرخودرو و داود فنایی مربی دروازه بانان این تیم همراه با 
مهدی رحمتی دیروز راهی مشهد شدند.این در حالی است که حدود 
۲00 هوادار تیم پدیده شهرخودرو با حضور در فرودگاه از مربیان و 

بازیکن جدید تیم خود استقبال کردند.

فوتبالیستهرچقدربگیرد،حقشاست

منصوریان: مجیدی بداند که آتش فوتبال، تند است

ای  نامه  ارسال  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
به استاندارهای استان تیم های که در لیگ برتر 
ورزشگاهها  کردن  مجهز  خواستار  دارند،  حضور 
شد. مهدی تاج با ارسال نامه ای به استاندارهای 
خوزستان،  کرمان،  شرقی،  آذربایجان  اصفهان، 
بوشهر، تهران و خراسان رضوی در خصوص آماده 
کردن شرایط ورزشگاه ها برای برگزاری مسابقات 
آمده  نامه  این  شد.در  آینده  فصل  برتر  لیگ 
است:سازمان لیگ در راستای اجرای منویات و 
مصوبات شورای امنیت کشور و همچنین قوانین 
صدور مجوز حرفه ای AFC،در نظر دارد در فصل 
پیش رو لیگ برتر فوتبال از برگزاری مسابقات 

استانداردهای  فاقد  که  هایی  استادیوم  در 
های  )استادیوم  از  اعم  امنیتی  و  ایمنی  اولیه 
گذاری  شماره  الکترونیکی،  فروشی  بلیت  فاقد 
صندلی، دوربین های مداربسته و خدمات رفاهی 
باشگاه های  و  باشند، خودداری  تماشاگران( می 
تیرماه  تا  بایست  می  متبوع  استان  برتری  لیگ 
های  درخواست  رفع  به  نسبت  جاری  سال 
کنند.بدیهی  اقدام  کشور  امنیت  محترم  شورای 
است در غیر این صورت باشگاهها ملزم به معرفی 
آن  در  فوق  امکانات مشروحه  با  ثالث  استادیوم 
استان و یا استان های همجوار بوده و از سازمان 
اخذ کنند. برگزاری مسابقه  فوتبال مجوز  لیگ 

ای  نامه  در  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  رئیس 
به باشگاه های لیگ برتری عنوان کرد: طبق مصوبه 
کنفدراسیون  الزامات  و  کشور  ملی  امنیت  شورای 
تجهیز  صورت  در  نوزدهم  برتر  لیگ  آسیا  فوتبال 
ای  نامه  در  بهاروند  می شود.حیدر  آغاز  ها  ورزشگاه 
مصوبه  کرد:پیرو  اعام  برتری  لیگ  های  باشگاه  به 
اخیر شورای امنیت ملی کشور و الزامات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در سیستم مجوز حرفه ای ضروری است 
که ورزشگاه های میزبان مسابقات لیگ برتر کشور به 
تضمین  و  عمومی  نظم  کنترل  ازم جهت  تجهیزات 
ایمنی و امنیت مجهز گردند.با توجه به الزام و تاکید 
شورای امنیت کشور  چنانچه برخی از ورزشگاه هایی 
الزامات  استقرار  عملیات  نمودن  آغاز  وجود  با  که 
خواسته شده نتوانند قبل از شروع لیگ جدید امکانات 
مورد نظر را نهایی کنند به ناچار باید تا زمان استقرار 

ورزشگاه  به  مذکور  مسابقات  شده  خواسته  امکانات 
هایی واجد شرایط  در سایر شهرها و استان های دیگر 
منتقل گردد.فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با توجه 
به دستورالعمل صادرشده در صورتی مجاز به برگزاری 
میزبان   ورزشگاه های  اکثریت  که  باشند  مسابقه می 

شرایط خواسته شده ذیل را فراهم آوردند:
بلیت  سیسستم  استقرار  و  اندازی  راه   -۱
الکترونیک به همراه نصب گیت های ورودی و شماره 

ها صندلی  شدن  دار 
و  کنترل  اتاق  سیستم  به  ورزشگاه  تجهیز   -۲
دوربین های مدار بسته از مبادی  ورودی تا سکوها

تا  بیرونی  فضاهای  تفکیک  و  سازی  جدا   -۳
سکوها و مسیرهای تردد تماشاگران میهمان، میزبان 

اجرایی     عوامل  و 

درنامهبهاروندبهباشگاههااعامشد
 سه شرط برای آغاز لیگ برتر نوزدهم

نامهمهموتوامبااولتیماتومتاجبهباشگاهها
برایلیگنوزدهم

دنیزلی درصدد تقویت خط حمله تراکتوسازی
مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درصدد تقویت خط حمله تیمش برای حضور در فصل جدید لیگ 
برتر است.تراکتورسازی امید زیادی برای بازگرداندن آنتونی استوکس و لی اروین به تبریز ندارد، این در حالی است که دنیزلی در 
جلساتی که با مسئوان باشگاه داشته، تاکید کرده که حاضر نیست منتظر بازیکنانی باشد که برای بازگشت به این تیم وضعیت 
مبهمی دارند. بر همین اساس دنیزلی درصدد تقویت خط حمله تراکتورسازی است و قرار است دو بازیکن خارجی به این تیم 
اضافه شوند. مهاجمان برزیلی و آفریقایی گزینه های اصلی این مربی ترکیه ای هستند.* تراکتورسازی در حالی تمرینات را شروع 
کرده که هنوز کاپیتان های تیم ملی به تبریز نیامده اند. احسان حاج صفی قرار است در هفته جاری به تبریز بیاید. مسعود شجاعی 
هم به خارج از کشور رفته و قرار است پایان هفته به ایران برگردد تا در تمرینات تراکتورسازی حضور پیدا کند. اشکان دژاگه اما 
وضعیت مبهمی دارد و گفته می شود که این بازیکن درصدد جدایی از تراکتورسازی است.*خبر دیگر اینکه به زودی دو مربی به 

عنوان مربی بدنساز و مربی دروازه بان ها به کادر فنی تراکتورسازی اضافه خواهند شد.

ویلموتس حلقه رابط تیم های ملی می شود

ایران حضور دارد و مشغول برنامه ریزی و ایجاد  اتمام اردوی این تیم کماکان در  از  سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال بعد 
ساختار جدید میان تیم های ملی ایران است.اردوی تیم ملی فوتبال ایران اواسط خرداد به پایان رسید. مارک ویلموتس با اتمام 
اردوی تیم ملی به بازدید از تمرینات تیم های پایه فدراسیون فوتبال مشغول شد و اخیراً اخبار جدیدی از اردوی این تیم در تیر 
ماه منتشر شده است.ویلموتس عاوه بر برنامه ریزی برای برگزاری اردوی پنج روزه تیمش در تهران، مشغول ایجاد چارت کاری 
جدید در تیم های پایه از نوجوانان تا رده سنی امید است.یکی از مفاد قرارداد مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران، نظارت بر 
تیم های پایه و ایجاد ساختار جدید برای تعامل بیشتر میان این تیم ها و انتقال بازیکنان از یک رده سنی به رده سنی دیگر است 
تا استعدادی در این حلقه، نادیده گرفته نشود. حتی این امکان وجود دارد که هر کدام از مربیان رده های سنی پایه در صورت 
مشاهده بازیکن با استعدادی که توانایی حضور در رده های سنی بااتر را هم دارد به تیم بزرگ تر توصیه کند.رابطه مسالمت آمیز 
و حتی نظارتی از سوی سرمربی تیم ملی بزرگساان بر تیم های پایه در دوره مربیگری کارلوس کی روش از جمله انتقادات به 
فدراسیون فوتبال بود که هیچ گاه نتوانست این رابطه را میان تیم های ملی ایجاد کند.سرمربی بلژیکی بعد از بازدید از اردوی تیم 
ملی نوجوانان و جوانان، در اردوی آینده تیم ملی امید نیز حضور خواهد یافت.اخباری مبنی بر بازی دوستانه تیم ویلموتس و 

مجیدی در اردوی دو تیم در تیرماه وجود دارد چرا که اردوی هر دو تیم خارج از روزهای رسمی فیفا برگزار می شود.

در حالی که در فاصله کمتر از 6 هفته مانده به 
باید تمرینات  بازی ها همه تیم ها  آغاز فصل جدید 
آماده سازی خود را آغاز می کردند چون برای آماده 
سه  هنوز  است،  نیاز  زمان  هفته   6 کم  دست  سازی 
تیم سرمربی جدید خود را معرفی نکرده اند.سه تیم 
نفت  آبادان،  نفت  صنعت  از  عبارتند  سرمربی  بدون 
در  پرسپولیس  تهران.  پرسپولیس  و  سلیمان  مسجد 
آتی  فصل  برای  که  داد  دست  از  را  برانکو  شرایطی 
هم با این مربی قرارداد داشت و به این خاطر از قبل 
هیچ برنامه ای برای دوران پسا برانکو نداشت و حاا 
هم گفته می شود به دنبال جذب یحیی گل محمدی 
مربی پدیده است. البته مالک باشگاه شهر خودرو بارها 
اجازه  است  کرده  تاکید  گذشته  روزهای  در  بارها  و 
حضور یحیی در تیم پرسپولیس را صادر نخواهد کرد. 
صنعت نفت آبادان با رفتن سرجیوی پرتغالی که او هم 
مثل برانکو به لیگ عربستان رفته به دنبال یک مربی 
دیروز  سلیمان  مسجد  نفت  اما  است.  دیگر  خارجی 
مذاکرات جدی با مهدی تارتار مربی موفق سال های 
اخیر پارس جنوبی داشته است و شاید در صورت رفع 
مدنظر  بازیکنان  جذب  چنین  هم  و  مالی  مشکات 
موفق به عقد قرارداد با مربی فصل گذشته تیم پارس 
جنوبی شود.جا مانده بزرگ لیگ برتر نوزدهم در بین 
دلیل  به  که  ای  مربی  بود.  دایی خواهد  علی  مربیان 
اشاره به قیمت پراید در یکی از کنفرانس های خبری 
از کار  بازیکنان  به عدم پرداخت مطالبات  اعتراض  و 
برکنار شد و چالش های او با مدیر عامل باشگاه بعد 
از برکناری هم ادامه داشت! و مجید جالی که فصل 

و  داشت  حضور  نساجی  و  پیکان  تیم  دردو  گذشته 
مهدی تارتار که البته شانس حضور این مربی در لیگ 
برتر نوزدهم در روزهای آینده زیاد است. جدا از حضور 
در  می شود  گفته  سلیمان  نفت مسجد  در  احتمالی 
صورت حضور یحیی گل محمدی در تیم پرسپولیس 
مهدی تارتار یکی از گزینه های احتمالی پدیده مشهد 
خواهد بود.گفتنی است از جمع ۱6 تیم لیگ برتری 
تنها ۷ تیم با مربیان فصل گذشته خود وارد بازی ها 
تغییر  تیم ها دستخوش  بقیه  و کادر فنی  می شوند 
شده است: لیست کادر فنی تیم های لیگ برتری در 

فصل جدید از این قرار خواهد بود:
۱- سپاهان )امیر قلعه نویی(

۲-سایپا  )ابراهیم صادقی(
۳-صنعت نفت آبادان )؟(   

۴-نساجی مازندران )رضا مهاجری(
5-پیکان )حسین فرکی(     

6-فواد )جواد نکونام(  
۷-تراکتورسازی )مصطفی دنیزلی(     
۸-ماشین سازی تبریز )رسول خطیبی(  

9-پدیده شهرخودرو )یحیی گل محمدی(     
۱0-پارس جنوبی جم )فراز کمالوند(  

۱۱-پرسپولیس )؟(  
۱۲-نفت  مسجدسلیمان )؟(

۱۳-ذوب آهن )علیرضا منصوریان(
۱۴-استقال )استراماچونی(  
۱5-گل گهر )وینکو بگوویچ(

۱6-شاهین شهرداری بوشهر )عبداه ویسی(

۳ تیم بدون مربی؛ علی دایی جا مانده بزرگ

 کنعانی زادگان: با هیچ تیمی
 مذاکره نکرده ام

محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع تیم فوتبال ماشین سازی 
نکرده  مذاکره  تیمی  با  که  کرد  تأکید  گذشته  فصل  در  تبریز 
و  تبریز  به  سفرش  مورد  در  کنعانی زادگان  است.محمدحسین 
آینده  فصل  برای  تراکتورسازی  لیست  در  می شود  گفته  اینکه 
قرار دارد، گفت: من برای انجام کاری شخصی یک روز به تبریز 
سفر کردم و اان هم در تهران هستم. واقعیت این است که تا 
به امروز با هیچ تیمی صحبت نکرده ام و تمام مسائل را به دست 
ببینم  باید  و  دارم  مدیربرنامه هایم سپردم.»پیشنهادهای خوبی 
مدیربرنامه هایم چه تصمیمی می گیرد.«، مدافع تیم ملی فوتبال 
کشورمان با بیان این جمله در پاسخ به این پرسش که چه زمانی 
تیم جدیدش را انتخاب خواهد کرد، گفت: دوست ندارم تا قبل 
نمی توانم  کنم.  صحبت  زیاد  می شود،  مشخص  تیمم  اینکه  از 

زمان خاصی را هم برای مشخص شدن تیمم پیش بینی کنم.

 فنایی: گلمحمدی با پدیده 
ادامه می دهد

دستیار گل محمدی می گوید صحبتی با او پیرامون 
فنایی، مربی  نداشته است.داود  پرسپولیس  به  پیوستن 
در  گل محمدی  یحیی  دستیار  و  پدیده  دروازه بان های 
پرسپولیس  به  سرمربی  این  پیوستن  درباره  تیم  این 
توافق  جریان  از  من  گفت:  پدیده  با  قرارداد  فسخ  و 
تمرینی  برنامه  او  بی خبرم.  پرسپولیس  با  گل محمدی 
پدیده را به ما داده و اآن هم در فرودگاه هستم تا به 
مشهد بروم و نخستین جلسه تمرینی با پدیده را برگزار 
کنیم.وی ادامه داد: تاکنون گل محمدی خبری از رفتن 
به پرسپولیس به من نداده و حتی در این رابطه صحبتی 
با هم نداشته ایم. من اکنون عضو پدیده هستم و تمرکزم 
روی تمرین با این تیم است تا تیم قدرتمندی را راهی 

نوزدهم کنیم. لیگ 


