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انتخابات هيات فوتبال استان تهران و همچنين 
بايد  انتخابات  اين  در  حضور  براي  افراد  صاحيت 
انتخابات  بگيرد.  قرار  ذيصاح  مراجع  ذره بين  زير 
هيات فوتبال استان قرار است به زودي برگزار شود 
اما طي هفته هاي اخير صحبتهاي زيادي در مورد 
شفاف نبودن وضعيت نامزدها مطرح شده است. از 
طرفي شائبه هايي در مورد تحميل افراد سياسي در 
انتخابات هيات فوتبال استان تهران مطرح شد که 
جوانان  و  ورزش  کل  مدير  گل محمدي  رضا  البته 

استان تهران به اين اتفاقات واکنش نشان داد.
انتخابات  براي  که  عضوي   21 از  مجموع  در 
ثبت نام کردند 13 نفر مورد تائيد قرار گرفتند که 
تا  نفرات منتظر گزارش حراست هستند  اين  البته 
هم  باز  وجود  اين  با  اما  شود  محرز  آنها  صاحيت 
براي  که  افراد  برخي  مدارک  مورد  در  شائبه هايي 

دارد. وجود  کردند  اقدام  نام  ثبت 
به طور مثال نيما نکيسا کسي است که بازيکن 
و  اسم  نظر  از  و  بوده  ايران  فوتبال  ملي  تيم  سابق 
آنجا که  از  اما  رسم فردي موجه محسوب مي شود 
بايد 5 سال سابقه مديريتي از  نام  افراد براي ثبت 
خود ارائه کنند مدارک نيما نکيسا چندان موجه و 
قابل قبول به نظر نمي رسد. به طور مثال در رزومه 
ارائه شده توسط نيما نکيسا که توسط دانشگاه پيام 
نور به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ارسال 
شده عنوان شد که وي از سال 93 تا امروز به عنوان 
رئيس انجمن فوتبال دانشگاههاي پيام نور فعاليت 
به  تنها در سال 79  نکيسا  نيما  دارد در حالي که 
عنوان رئيس اين انجمن فعاليت کرده و حتي حکم 
دارد.  وجود  نور  پيام  دانشگاه  سايت  روي  نيز  وي 
اين حکم در تاريخ 20 فروردين 97 به نکيسا اباغ 
شده که حتي عکس اباغ حکم نيز روي سايت اين 

دانشگاه وجود دارد.

از سوي ديگر قبل از نيما نکيسا رحمان رضايي 
نور  پيام  دانشگاه  فوتبال  انجمن  رئيس  عنوان  به 
انتخاب شده است که حکم وي توسط دکتر نجفي 
برزگر صادر شده است. سوال اينجا است که دانشگاه 
گل محمدي  به  ارسالي  رزومه  در  چگونه  نور  پيام 
کرده  قيد  تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل 
فوتبال  انجمن  مسئول  امروز  تا   93 سال  از  نکيسا 
اين دانشگاه بوده است؟ آيا ارسال چنين نامه اي که 
مستنداتش چيز ديگري نشان مي دهد قانوني است؟ 
پيام  فوتبال دانشگاه  انجمن  به طور مثال مديريت 
نور از سال 93-94 در اختيار شخصي با نام غزوان 
بوده است، در سال 94-95 و 96-97  مديريت اين 
انجمن در اختيار رحمان رضايي بوده که اتفاقا وي 
هم به عنوان سرمربي اين دانشگاه فعاليت مي کرده 
را  انجمن  اين  مديريت   97 سال  در  تنها  نکيسا  و 
عهده دار شده است. پس چگونه در اين نامه عنوان 
شده نکيسا از سال 93 مدير انجمن فوتبال دانشگاه 
شکوري  ابراهيم  نامه  در  آنکه  ضمن  است؟  بوده 
سرپرست دبير کلي فدراسيون فوتبال به اداره کل 
خواستار  که  افرادي  تمامي  آمده  جوانان  و  ورزش 
و  معتبر  مدارک  بايد  هستند  انتخابات  در  حضور 
همچنين احکام مديريت خود را به مراجع ذيصاح 
 97 سال  حکم  که  است  حالي  در  اين  کنند.  ارائه 
نور روي سايت قرار گرفته  پيام  نکيسا در دانشگاه 
از سال 93 وي  عنوان شده  که  احکام وي  بقيه  و 
نامه  نيست.)تصوير  موجود  داشته  فعاليت  آنجا  در 

شکوري و حکم سال 97 نکيسا را در زير ببنيد(.
و  نور  پيام  دانشگاه  مسئوان  از  ديگر  سوال 
که  است  اين  اند  کرده  تائيد  را  نکيسا  که  کساني 
آيا مديريت تيم فوتبال که به اصاح خودمان همان 
محسوب  مديريتي  کارنامه  جزو  است  سرپرستي 
مي شود؟! در بند دوم نامه ارسالي دانشگاه پيام نور 

به گل محمدي آمده که نکيسا به عنوان مدير تيم 
معرفي  جنوبي  کره  مسابقات  به  نور  پيام  دانشگاه 
مديريت  کارنامه  تيم  مديريت  آيا  ولي  است  شده 

است؟  ورزش  در  کان 
نيما  که  اشاره شده  نيز  فوق  نامه  اول  بند  در 
پيام  دانشگاه  فوتبال  تيم  به عنوان سرمربي  نکيسا 
نور در سال 93 موفق به کسب عنوان قهرماني شده 
تيم  يک  در  يک شخص  سرمربيگري  احتساب  که 
باعث  خودش  مديريت  سابقه  عنوان  به  دانشگاهي 
ايجاد سوال است. اگر اينگونه است تمامي سرمربيان 
را  خودشان  مي تواند  ايران  فوتبال  در  برتري  ليگ 
مدير دانسته در تمامي انتخابات شرکت کنند زيرا 

اين هم جزو سابقه مديريتي محسوب مي شود! 
نيما  مديريتي  سابقه  به  مربوط  فوق  نامه 
ارائه شده که بدون  نکيسا توسط دانشگاه پيام نور 
که  درخواستي  با  نامه  اين  قانوني  آيتم هاي  شک 
فدراسيون فوتبال از اداره کل ورزش و جوانان براي 
حديث  و  حرف  هيچگونه  بدون  انتخابات  برگزاري 
توسط  رزومه  دارد.ارسال  مغايرت  کرده  ارسال 
نصيرزاده که خودش نامزد فدراسيون کشتي است 
براي بازيکن سابق تيم ملي فوتبال ايران آن هم در 
شرايطي که سرمربيگري و مديريت انجمن کارنامه 
مديريتي محسوب نمي شود در نوع خود عجيب به 

مي رسد. نظر 
کل  مدير  گلمحمدي  رضا  با  دليل  همين  به 
در  و  گرفت  تماس  تهران  استان  جوانان  و  ورزش 
سوال  وي  از  نکيسا  نيما  مديريتي  رزومه  خصوص 
ارسالي  رزومه  باره گفت:  اين  در  کرد. گل محمدي 
بر  ما  که  باشد  داشته  آيتم   20 است  ممکن  افراد 
بررسي  مورد  را  افراد  شده  ارائه  آيتمهاي  اساس 
قرار مي دهيم. در کميته اي که تشکيل شده من، 
شکوري،طالقاني و کاشاني از وزارت ورزش و جوانان 

. داريم  حضور 
وي در پاسخ به اين سوال که مثا رزومه نيما 
نامه  در  وي  چون  بوده  قبول  مورد  چگونه  نکيسا 
عنوان  به  شده  ارسال  نور  پيام  دانشگاه  از  که  اي 
انجمن فوتبال و سرمربي فعاليت کرده است  مدير 
گفت:دانشگاه پيام نور نامه اي را به اداره کل ارسال 
کرده که در آن رزومه نکيسا ذکر شده است. اعتقاد 
خود بنده اين است که با توجه به حضور نکيسا در 
جام جهاني و اينکه وي دانشجوي دکترا است همين 

خودش يک رزومه محسوب مي شود.
آيا  در  اين سوال که  به  پاسخ  گلمحمدي در 
قوانين فدراسيون فوتبال آمده بازيکني که در جام 
جهاني حضور داشته و سوابق مديريتي زيادي ندارد  
مي تواند در انتخابات شرکت کند يا خير گفت: نه، 
عرض من اين است که اينها شامل قوانين فدراسيون 
نيست اما نظر رضا گل محمدي اين است که حضور 
در جام جهاني، دانشجوي دکترا بودن و همچنين 
پايه خودش رزومه است. ضمن  تيم هاي  مديريت 
آنکه اين رزومه به عاوه مدارکي که دانشگاه پيام 
نور به ما ارائه کرده با هم در رزومه مديريتي نکيسا 
اعام  هم  فوتبال  است.فدراسيون  شده  محسوب 
جزو  هم  کوچک  بخش  در  مديريت  حتي  کرده 

مي شود. محسوب  رزومه 
با مدارک منتشر شده به نظر مي رسد مسئوان 
بايد  تهران  استان  فوتبال  هيات  انتخابات  برگزاري 
زيرا  کنند  ورود  آنها  استعام  و  افراد  رزومه  روي 
همانطور که در مطالب باا عنوان شده در کارنامه 
مديريتي يکي از کانديداها مثل نکيسا سرمربيگري 
تيم فوتبال رزومه مديريت محسوب شده يا در حالي 
که عنوان شده وي از سال 93 مدير انجمن فوتبال 
دانشگاه پيام نور بوده اما شواهد نشان مي دهد اين 

اتفاق رخ نداده است.

رزومه سازي نامزد فدراسیون کشتي براي بازيکن سابق تیم ملي

لزوم نظارت روي انتخابات هیات فوتبال تهران

فرجی با ما قرارداد داشت، اقدام قانونی می کنیم
 قنبری: نساجی همیشه 
در مازندران غریبه است

متعلق  نساجی  گفت:  نساجی  مالک  ااختيار  تام  نماينده 
باشگاه  است،سياست  بوده  غريبه  هميشه  ولی  است  مازندران  به 
به  ميهمان  مثل  و  نکند  بازی  اينجا  در  فقط  نساجی  که  است  اين 
به  انتخابش  قنبری در خصوص  علی  نرود. محمد  و  نيايد  قائمشهر 
باشگاه  مالک  نماينده  فعا  من  گفت:  باشگاه  اين  مديرعامل  عنوان 
هستم ولی هنوز سمتم در باشگاه مشخص نيست. شايد مديرعامل 
شدم، شايد رئيس هيات مديره و .... ولی فعا نماينده تام ااختيار 
مالک باشگاه هستم. وی در خصوص اينکه ظاهرا قرار است تمرينات 
نساجی در قائمشهر آغاز شود و تيم دوباره راهی تهران شود گفت: 
اين صحبت های مهاجری بوده که کاما درست است و تمرينات ما از 
امروز در ورزشگاه شهيد وطنی برگزار می شود.البته قرار است امروز 
تهران  به  برای 6 روز  قائمشهر تمرين کند و سپس  تيم در  فردا  و 
برود و دوباره به قائشمره برگردد. نماينده تام ااختيار مالک باشگاه 
نساجی در خصوص دستياران مهاجری گفت:فعا اين مربی 2 کمک 
را به ما معرفی کرده است. البته اين را بگويم که نساجی متعلق به 
مازندران است ولی هميشه غريبه بوده است.سياست باشگاه اين است 
که نساجی فقط در اينجا بازی نکند و مثل ميهمان به قائمشهر نيايد 
و نرود.ما سعی داريم در کادر فنی از نفرات بومی هم استفاده کنيم 
و 2 کمک قائمشهری در کادر فنی خواهيم داشت ضمن آنکه تيم 
پزشکی هم از قائمشهر انتخاب خواهيم کرد. وی با اشاره به جدايی 
آنجايی که  تا  ... گفت:  و  بازيکنانی مثل گوليسيانی، آبشک، فرجی 
من می دانم فرشاد فرجی 2 هفته پيش با باشگاه پديده توافق کرده 
باشگاه نساجی داشته  با  او قراردادی 2 ساله  بود ولی من شنيده ام 
او را  ولی چون مدارک هنوز به دست من نرسيده وضعيت قرارداد 
بررسی نکرده ام. اگر او با ما قرارداد داشته باشد اقدامات قانونی را در 
مورد فرجی انجام خواهيم داد.در اين بين بازيکن مستعد مازندرانی 
ما  تيم  در   ... و  شيری  حامد  عباس زاده،  مثل  نفراتی  و  نداريم  کم 

داشت. حضور خواهند 

کولیبالی با نفت مسجدسلیمان تمدید کرد
به  تيم  اين  با  را  قراردادش  مسجدسليمان  نفت  تيم  مدافع 
مدت يک فصل ديگر تمديد کرد. موسی کوليبالی مدافع تيم نفت 
حاليکه  در  کرد.  تمديد  تيم  اين  با  را  قراردادش  مسجدسليمان 
صحبتهايی مبنی بر انتقال اين بازيکن به فواد خوزستان به گوش 
امضا کرد يک سال  امروز  قراردادی که  با  بازيکن  اين  اما  می رسيد 

داشت. خواهد  حضور  مسجدسليمان  نفت  در  ديگر 
ثبت قرارداد ۱۱ سپاهانی
نویدکیا ماندنی شد

قرارداد  امروز  اصفهان،  زردپوش  تيم  بازيکنان  از  گروهی 
دبير  حميدرضادادخواه  اعام  با  رساندند.  ثبت  به  را  خودشان 
با  ديروز  سپاهان  تيم  11بازيکن  اصفهان  استان  فوتبال  هيات 

رساندند. ثبت  به  را  قراردادشان  هيات،  اين  در  حضور 
بر اين  اساس محمد محبی، رضاميرزايی، مرتضی منصوری و 
محمدزينالی) 3 فصل(- مهدی کيانی، سيد محمدرضا حسينی، 
زاده،  شهباز  سجاد  مسلمان)2فصل(-  محسن  و  پورقاز  عزت اه 
را  قراردادهايشان  نويدکيا)1فصل(،  رسول  و  ولسيانی  گئورگی 

دفتر هيات فوتبال اصفهان به ثبت رساندند.
با  قراردادش  پايان  به  که  نويدکيا  رسول  ترتيب  اين  به 
سپاهان رسيده بود، حضورش در اين تيم را به مدت يک فصل 

کرد. تمديد  ديگر 

 شرط تارتار برای پذیرش هدایت 
نفت مسجدسلیمان

سمت  اين  پذيرش  برای  مسجدسليمان  نفت  احتمالی  سرمربی 
شرطی را برای مديران باشگاه در نظر گرفته است. از مهدی تارتار به 
عنوان جدی ترين گزينه هدايت تيم فوتبال نفت مسجدسليمان نام برده 
می شود اما اين مربی برای هدايت نماينده مسجدسليمان در ليگ برتر 
تارتار ليستی  باشگاه در نظر گرفته است.  اين  شرطی را برای مديران 
از بازيکنان مدنظرش را به مسئوان نفت مسجدسليمان داده و اعام 
کرده که بازيکنانی را که می خواهد جذب شوند. سرمربی  احتمالی نفت 
جذب  را  می خواهد  که  بازيکنانی  اگر  که  کرده  عنوان  مسجدسليمان 
کنند هدايت اين تيم را در فصل آينده برعهده خواهد گرفت. در همين 

راستا قرارداد موسی کوليبالی مدافع اين تيم عصر ديروز تمديد شد.
امیدوارم به خاطر انتقاد مرا مجازات نکنند
کی روش: دیگر موافق VAR نیستم

سرمربی تيم ملی کلمبيا بعد از بازی با پاراگوئه به کمک داوری 
ويدئويی انتقاد کرد. تيم ملی کلمبيا در سومين بازی اش از مرحله 
با  و  رفت  پاراگوئه  ملی  تيم  مصاف  به   2019 آمريکا  کوپا  گروهی 
سرمربی  روش،  کی  رسيد.کارلوس  پيروزی  به  صفر  بر  يک  نتيجه 
سابق تيم ملی کشورمان و کنونی کلمبيا بعد از اين پيروزی گفت: 
در دوران مربيگری ام هميشه فکر می کردم که تکنولوژی می تواند 
به فوتبال کمک کند اما متوجه شدم مفاهيم مختلفی وجود دارد و 
پناه  با  را  داوران  که  تصميماتی  افزود:  وی  است.  آراء  بازی  فوتبال 
بردن به VAR می گيرند مثل کودکی است که بايد برای راه رفتنش 
به او آموزش داد و او را حمايت کرد. چون محک به اين شکل يعنی 
صداقت فوتبال زير سوال می رود. VAR را دوست ندارم و اميدوارم 

به خاطر اين حرف مرا مجازات نکنند.
عراق به دنبال قهرمانی در خانه
 پایان شایعات، همام و بشار

 در لیست نهایی عراق
را  رسن  بشار  و  همام  طارق  عراق  ملی  تيم  اسلوونی  اهل  سرمربی 
در ليست نهايی خود برای مسابقات غرب آسيا قرار داد. مسابقات غرب 
آسيا در دو شهر اربيل و کربا برگزار خواهد شد. در حال حاضر حضور 
کشورهای عراق، اردن، کويت، سوريه، فلسطين، بحرين، لبنان و يمن در 
اين دوره از مسابقات قطعی شده است. کاتانچ، سرمربی اهل اسلوونی تيم 
ملی عراق ظهر امروز ليست نهايی خود برای حضور در اين مسابقات را 
اعام کرد که حضور دو بازيکن استقال و پرسپوليس در آن جالب توجه 
است. در حالی که پيش از اين شايعاتی در خصوص غيبت اين دو بازيکن 
در تيم ملی شنيده می شد اما سرمربی عراق نام همام طارق و بشار رسن 
را در ليست نهايی اش قرار داد تا از حاا برای قهرمانی در اين مسابقات 
های  پرافتخارترين  از  يکی  عنوان  به  ايران  ملی  تيم  باشد.  داشته  برنامه 
منطقه غرب آسيا در دوره های قبلی، منطقه خود را تغيير داده و از اين 
پس به عنوان تيم آسيای ميانه )مرکزی( در مسابقات حاضر خواهد شد.

معرفی دستیاران برانکو در ااهلی
انتقال کامل کادر فنی پرسپولیس به جده

ااهلی  در  را  جديدش  فنی  کادر  پرسپوليس  سابق  سرمربی 
برانکو  الرياضيه عربستان خبر داد که  عربستان معرفی کرد. نشريه 
در  کرد  معرفی  را  ااهلی 3 دستيارش  کروات  ايوانکوويچ، سرمربی 
برانکو در  نيز ديده می شود.  او  بزرگتر  بردار  نام  بين 3 دستيارش 
پرسپوليس با زاتکو بردارش، ايگور پاناديچ و مارکو  کار می کرد و 
همه اين 3 دستيارش به همراه او به جده خواهند آمد.برانکو بنا به 

آيد. عربستان می  به  اين هفته  پنجشنبه  گزارشها 

مشکات نقش جهان در حال حل شدن است
تاج: به تابش گفتم نباید مشکات قبلی تکرار شود

رييس فدراسيون فوتبال ايران بار ديگر بر موضع قبلی خود تاکيد کرد و گفت 
اگر زيرساخت ها فراهم نباشد، اجازه برگزاری بازی ها داده نمی شود. مهدی تاج 
در خصوص ميزبانی نقش جهان در بازی های آسيايی اظهار کرد: مشکاتی که 
مانع ميزبانی سپاهان در نقش جهان بود در حال حل شدن است و اميدواريم تا 
شروع فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا اين موضوع به طور کامل رفع شود. وی 
با تاکيد ير اينکه فوتبال امروزی اتحاد اهالی فوتبال را می طلبد افزود: برگزاری 
تجليل ها و همايش ها برای فوتبالی ها امری است که به خوبی در اصفهان انجام 
می شود و توسعه آن می تواند به اتحاد بيشتر فوتبال دوستان و سرانجام بهتر شدن 
وضعيت فوتبال استان شود. رييس فدراسيون فوتبال در خصوص اينکه چند سالی 
است ميزبانی های بين المللی به اصفهان داده نمی شود، ادامه داد: اين مسئله جلو 
آمدن مسئولين شهر را می خواهد، اما کسی در اصفهان جلو نيامده است و بالعکس 
اصفهان، تبريز  با درخواست و پيگيری های مناسب  از سالن خوبی برخوردار شده 
است. وی از ايجاد زيرساخت های الکترويکی در آينده نزديک در اصفهان خبر داد 
و اضافه کرد: در نشستی که با مديرعامل سپاهان داشتم بر ايجاد زيرساخت ها 
تاکيد شد؛ تا زمانی که اين زيرساخت ها نباشد مسئولين کشوری اجازه برگزاری 

مسابقات فوتبال را نمی دهند چرا که مشکات قبلی تکرار خواهد شد.

احیای تیم ريشه دار هما در دستور کار هیات فوتبال تهران
تیم 50 ساله پایتخت دوباره زنده می شود

حبيب اه شيرازی رئيس هيات فوتبال استان تهران با حضور در مجموعه فرهنگی 
ورزشی هما و بازديد از امکانات اين باشگاه خبر از حمايت در جهت احيای اين باشگاه 
قديمی و ريشه دار استان تهران داد. در اين ديدار که عصر روز يکشنبه دوم تيرماه و 
برگزار شد دکتر شيرازی  فرهنگی ورزشی هما  باشگاه  رئيس  بابايی  عليرضا  به دعوت 
ضمن بازديد از امکانات و تاار افتخارات اين باشگاه به مدير باشگاه هما قول همکاری و 
مساعدت برای احيای نام اين باشگاه ريشه دار تهرانی را داد. در اين ديدار مقرر شد تا با 
استفاده از پتانسيل اين باشگاه قديمی و همکاری در بخش های استعداديابی فوتباليست 
های استان تهران، آکادمی های فوتبال سطح استان و حضور مجدد هما در مسابقات 
استان تهران همکاری های ازم صورت پذيرد. در اين ديدار عليرضا بابايی رئيس باشگاه 
از شيرازی خواست تا زمينه مجدد و  حضور تيم های پايه ای هما و برگزاری کاس 
های فوتبال و مربيگری برای اقايان و بانوان در باشگاه هما توسط هيئت فوتبال فراهم 
گردد. باشگاه با سابقه هما و فوتبال آن در سال 134٨ و با تاش های مرد خوشنام 
فوتبال ايران پرويز دهداری شکل گرفت. از چهره های فوتبالی شاخص اين باشگاه می 
توان با بازيکنان بزرگی همچون سهام الدين ميرفخاری، حميد عليدوستی،  دکتر مهدی 
عزيزی،  عليرضا  توانايی،  احمد سنجری، محمد  نراقی،  هادی  احمد سجادی،  خبيری، 

مجيد صالح، محمد تقوی و جال بشرزاد اشاره کرد.

بونجاح: الجزایر پتانسیل 
درخشش در جام ملتها را دارد

ستاره خط حمله تيم ملی الجزاير معتقد 
مراحل  بااترين  به  تواند  می  تيم  اين  است 
فوتبال  ملی  تيم  برسد.  آفريقا  ملتهای  جام 
با  آفريقا  ملتهای  را در جام  الجزاير کار خود 
در  کرد.  آغاز  کنيا  مقابل  صفر  بر  دو  برتری 
اين بازی بغداد بونجاح، از روی نقطه پنالتی 
اولين گل تيمش را به ثمر رساند. بونجاح پس 
به  تواند  می  الجزاير  تيم  گفت:  بازی  اين  از 
بااترين مراحل تورنمنت جام ملتهای آفريقا 
راه پيدا کند. اين بازی آسان نبود و همه می 
دانستيم که مشکل خواهد بود. در اين ديدار با 
انضباط خوبی کار کرديم و از هواداران هم به 
خاطر حمايتشان تشکر می کنم. وی افزود: با 
بااترين انگيزه به مصر آمده ايم. می خواهيم 
برگردانيم.  دوباره  را  الجزاير  فوتبال  اقتدار 
تيم ملی الجزاير دومين بازی خود را در جام 
ملتهای آفريقا مقابل سنگال برگزار می کند.

کشتی در باتکلیفی تاریخی؟
ماجرای اشتباه عجیب سايت فدراسیون جهانی والیبال

صدر از دست رفت؛ صعود هم قطعی نیست!
دلیل سوء تفاهم با معروف خبر اشتباه سايت جهانی بود

 کواکوویچ: فرصت قطعی کردن صعود را
 از دست دادیم



منهای فوتبال
ایمان پناهی

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
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 عضویت فیاضی نیا در انجمن
 کیک بوکسینگ واکو ایران

مهناز فیاضی نیا از ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ با ارسال 
نامه ای از درخواست عضویت خود در انجمن کیک بوکسینگ واکو 
اینجانب  است:  ذیل  به شرح  نامه  این  متن  است.  داده  ایران خبر 
بوکسینک در  از ورزشکاران رشته ورزشی کیک  نیا  فیاضی  مهناز 
ایران که تا کنون با سبک تاپ فول کنتاکت در فدراسیون ورزشهای 
هرگونه  ادامه  از  را  خود  انصراف  بدینوسیله  داشته،  فعالیت  رزمی 
با سبک تاپ فول کنتاکت و فدراسیون ورزشهای رزمی  همکاری 
ناصر  ریاست  به  واکو  بوکسینک  کیک  انجمن  از  و  نموده  اعام 
نصیری تقاضای عضویت می نمایم. همچنین اعام نموده که پس 
با فدراسیون ورزشهای رزمی، به  از سالها فعالیت در این سبک و 
این نتیجه رسیدم که به صاح اینجانب و هنرجویان تحت پوشش 
است که با انجمن واکو ایران که تشکیاتی معتبر به ریاست ناصر 
)واکو  آسیا  بوکسینگ  کیک  کنفدراسیون  رسمی  نماینده  نصیری 
آسیا( و سازمان واکو در ایران است، فعالیت نمایم. اینجانب مهناز 
فیاضی نیا متعهد می شوم که کلیه ضوابط و مقررات انجمن کیک 
واکو   ( آسیا  بوکسینگ  کیک  کنفدراسیون  ایران،  واکو  بوکسینگ 
آسیا( و سازمان واکو را در سطوح و مراحل فعالیت خود با حفظ 
امانت و صیانت رعایت نموده و همچنین این اطاعیه را با صراحت 
به  توجه  با  تصمیم  این  که  است  یادآوری  به  ازم  نمایم.  تکمیل 
معرفی انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران به عنوان متولی ورزش 
تایید  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  توسط  ایران  در  بوکسینگ  کیک 
جایگاه و ادامه فعالیت آن انجمن در فدراسیون انجمن های ورزشی 
توسط وزارت ورزش و جوانان و همچنین عضویت رسمی واکو ایران 
در کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا )واکو آسیا( که عضو رسمی 
مسوول  عنوان  به  آن  طرف  از  و  باشد  می  آسیا  المپیک  شورای 
اینکه سازمان  ورزش کیک بوکسینگ در آسیا منصوب گردیده و 
است.  بوده، گرفته شده  آکورد  اسپورت  واکو عضو رسمی سازمان 
انجمن کیک  اینجانب متعهد می شوم که کلیه ضوابط و مقررات 
)واکو  آسیا  بوکسینگ  کیک  کنفدراسیون  ایران،  واکو  بوکسینگ 
آسیا( و سازمان واکو را در سطوح و مراحل فعالیت خود با حفظ 
امانت و صیانت رعایت نمایم. این مطلب جهت اطاع ورزشکاران و 

عاقمندان به ورزش کیک بوکسینگ می باشد.
مراسم روز فرهنگ پهلوانی و روز المپیک 

برگزار شد
با  المپیک  باشکوه روز ملی فرهنگ پهلوانی و روز جهانی  مراسم 
حضور ملی پوشان تکواندو برگزار شد. مراسم باشکوه روز ملی فرهنگ 
ملی  حضور  با  ژوئن(   23( المپیک  جهانی  روز  و  شوال(   17( پهلوانی 
فدراسیون  ابتکار  به  فرهنگی  رویداد  این  شد.  برگزار  تکواندو  پوشان 
تکواندو و با حضور اعضای تیم های ملی و کادر فنی دختران و پسران 
در رده های سنی نونهاان، نوجوانان و بزرگساان با نمایش آیین های 
اژدری  زورخانه شهید  در  یونسکو(  معنوی  میراث  )ثبت  ایران  پهلوانی 
جماران صورت گرفت.  سیدنصراه سجادی سرپرست کاروان ایران در 
فدراسیون  رییس  توکیو، سیدمحمد پوادگر   - المپیک 2020  بازیهای 
رییس  کیان  طلوع  فرهاد  و  دبیرفدراسیون  امینی  مسعود   ، تکواندو 
انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی در سخنانی به آموزش مضامین 
هویت  و  ملی  عرق  تقویت  هدف  با  المپیزم  نهضت  و  پهلوانی  فرهنگ 
ادامه نیز گواهی حضور در  ایرانی اعضای تیم های ملی پرداختند. در 
این برنامه فرهنگی و تقدیر از کلیه شرکت کنندگان به امضای مشترک 
رییس  باخ  توماس  و  المپیک  ملی  کمیته  رییس  امیری  صالحی  رضا 
بین المللی کمیته المپیک به حاضران اعطا گردید. در بخش دیگر این 
رییس  میرجلیلی  و  ورزشکاران  بسیج  سازمان  رییس  آذرنوش  برنامه، 
تربیت بدنی بسیج با ارائه نقدیرنامه با امضای مشترک به مناسبت 17 
شوال )روز قشر بسیج( از اهتمام ویژه فدراسیون تکواندو به امور فرهنگی 
تجلیل کردند. همچنین انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی نیز ضمن 
فرهنگ  مروج  فدراسیون  برترین  عنوان  به  تکواندو  فدراسیون  معرفی 
پهلوانی از پوادگر تجلیل کرد و نماد یادبود مرام پهلوانی نیز به دلیل 
حمایتهای سجادی از ترویج فرهنگ پهلوانی به وی اهدا شد. در پایان 
نیز به دلیل استقبال خوب ملی پوشان از این مراسم، پوادگر اعام کرد 
که برنامه های فرهنگی فدراسیون تکواندو با عنایت به اهمیت این حوزه 

در سال قبل از المپیک با قوت بیشتری تداوم خواهد یافت.

هندبال ساحلی ایران در آسیا سوم شد
ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در در دیدار رده بندی رقابتهای 
قهرمانی آسیا با برتری به عنوان سوم رسید و مجوز حضور در قهرمانی 
جهان را بدست آورد. ساحلی پوشان تیم ملی هندبال ایران در دیدار 
رده بندی رقابت های قهرمانی آسیا در چین مقابل ویتنام با نتیجه 2 
بر یک پیروز شدند و به مقام سومی رسیدند. تیم ملی هندبال ساحلی 
جهان  قهرمانی  رقابتهای  در  حضور  مجوز  نتیجه  این  کسب  با  ایران 
2020 ایتالیا را به دست آورد. تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله 
گروهی این مسابقات با چهار پیروزی مقابل ژاپن، تایلند، عربستان و 
پاکستان و یک شکست برابر عمان به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه 
نهایی شده بود و در نیمه نهایی مقابل تیم ملی قطر شکست خورد. 
انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  هندبال ساحلی  رقابت های  از  دوره  هفتمین 
جهان از 2۵ خرداد به میزبانی چین آغاز شد. ساحلی بازان کشورمان در 

دوره قبلی هم همین عنوان را به دست آورده بودند.

کشتی در باتکلیفی تاریخی؟   
* اکبر فیض

است.  نبوده  باتکلیف  اینگونه  تاریخ  ایران هرگز درطول  کشتی 
انتصاب سرپرست موقت دوم! در راس فدراسیون کشتی آنهم درآستانه 
المپیک اتفاق جالب نیست که بسیارنگران کننده است. مسئولین تصمیم 
گیرنده بخوبی می دانند کشتی سهم بزرگی درتوفیقات ورزش داشته و 
مدالهای این ورزش برای کشور بسیار حیاتی است. نگاهی به گذشته 
تاریخی کشتی بیانگرآن است که هرگاه این ورزش درحاشیه قرارگرفت 
خروجی اش ناکامی و شکست بود. موفقیت درکشتی به حرف و شعار 
 نیست که مستلزم همکاری، اتحاد و یکدلی کشتی و ثبات مدیریت است. 
درحال حاضرکشتی خود را برای شرکت در مسابقات جهانی وکسب 
انتخاب رییس  اما برای کشتی  المپیک آماده می سازد  سهمیه های 
فدراسیون بر اساس اساسنامه ازم و ضروری است. اگرچه تیمهای ملی 
با دلگرمی  تواند  اما وقتی کادرفنی می  دارند  فرنگی سرمربی  و  آزاد 
بیشتر به کار خود  ادامه دهد که بداند مسئول 4 سال آینده کشتی 
اعام شده  کاندیداها  اسامی  رود  انتظار می  اوصاف  تمام  با  کیست.  
و شخص وزیر پیگیر این موضوع باشد که خیلی وقت است زمان را 

ایم. ازدست داده 
انتخابی ناقص!

ساعت 11صبح جمعه این هفته مدعیان درجه اول پوشیدن دوبنده 
تیم ملی درسالن 12هزار نفره آزادی رودروی هم قرارگرفته و مقابل هم 
صف آرایی خواهند کرد.  کشتی آزاد در۵ وزن انتخابی خواهد داشت؟! اما 
در فرنگی سرمربی تیم ملی با تشخیص خود ملی پوشان جهانی را انتصاب 
می کند. با توجه در پیش بودن انتخابی های ۵ وزن در روز جمعه بعد از 

پایان رقابتها مروری برمسائل مختلف کشتی خواهیم داشت.

دلیل سوء تفاهم با معروف خبر اشتباه سایت جهانی است
کواکوویچ: فرصت قطعی کردن صعود را از دست دادیم

 شاهین طبع: دنبال بهانه نیستیم اما
 ما هم نیاز به نگاه ویژه داریم

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: صمد نیکخواه بهرامی با اینکه 
مدتهاست بازی نکرده اما با به دست آوردن آمادگی اش می تواند فوق 
العاده برای تیم ملی مفید باشد. تیم ملی بسکتبال ایران کار خود را 
برای حضور در جام جهانی 201۹ آغاز کرده؛ مسابقاتی که عاوه بر 
به   2020 المپیک  به  رسیدن  برای  راه  مهمترین  همیشگی  اهمیت 
حساب می آید. مهران شاهین طبع که در هفته های اخیر برای دعوت 
کردن برخی از بازیکنان زیر فشار بود، در نهایت از اکثر نفرات باتجربه 
دعوت کرده تا بسکتبال ایران بدون هیچ حرف و حدیثی مسیر حضور 
قدرتمند در جام جهانی را در پیش بگیرد. در حاشیه تمرین تیم ملی 
بسکتبال دقایقی با سرمربی این تیم همکام شدیم. در ادامه مشروح 

صحبتهای مهران شاهین طبع را می خوانید.
با آمادگی مدنظرمان فاصله داریم

فکر می کنم بازیکنان تمام تاش خود را انجام می دهند و در این 
یک هفته هم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم، اما کمی با آمادگی 
مدنظرمان فاصله داریم. البته با عزمی که بازیکنان و کادرفنی دارند، 

سعی مان این است که روز به روز شرایط بهتری پیدا کنیم.
بازیکنان خسته بودند و نیاز به استراحت داشتند

که  بگیریم  تصمیم  ما  تا  داد  هم  دست  به  دست  مسائل  برخی 
حدود یک ماه به بازیکنان بعد از لیگ برتر استراحت بدهیم. بازسازی 
خوابگاهها، طوانی شدن لیگ و خستگی بازیکنان از جمله دایلی که 
باعث شد تا ما اردوی خود را با تاخیر آغاز کنیم. سال گذشته برای 
نخستین بار بود که بازیکنان را در ۵، ۶ مقطع طوانی دور هم جمع 
کرده بودیم. در مجموع این استراحت تصمیم درستی بود، اما برای به 
دست آوردن آمادگی بیشتر نیاز به فشار بیشتری در تمرینات داریم.

تمرکز بازیکنان در تمرینات باا رفته
همین  در  ملی  تیم  اسکان  و  فدراسیون  خوابگاه های  بازسازی  با 
محل نسبت به گذشته شرایط برای ملی پوشان بهتر شده است. تمرکز 
بازیکنان در تمرینات بیشتر است چون آنها رفت و آمد کمتری دارند. 

دست ما هم بازتر است تا در تمرینات با آرامش بیشتری کار کنیم.
صمد می تواند فوق العاده مفید باشد

صمد نیکخواه بهرامی با اینکه مدت هاست بازی نکرده، اما از 
تیم ملی  او سال ها در  ارزشمند است.  ما خیلی  برای  نظر تجربه 
بازی کرده و تجربه خوبی دارد. صمد و امثال او اگر بتواند به آمادگی 
مطلوب برسند، می توانند به ما کمک کنند. همه چیز در گروی این 
است که وضعیت آمادگی شان به نوعی باشد که شرایط بهتری پیدا 
کنند. در آن صورت می توانند فوق العاده مفید باشند. به هر حال به 

تدریج تعدادی از بازیکنان باید از لیست تیم ملی کنار بروند.
نباید اعتماد به نفس بازیکنان را بگیریم

قاعدتا وقتی من با این تیم کار می کنم، سعی ام بر این است از 
حداکثر ظرفیت بسکتبال ایران استفاده کنم. ما تاکنون بازی های 
خوبی انجام دادیم و این ظرفیت قبا نمایان شده است. جام جهانی 
میدان سختی است، اما سعی می کنیم اعتماد به نفس بازیکنان را 
نگیریم تا آن ها از ظرفیتی که در زمین دارند، بتوانند استفاده کنند.

مشکل اقتصادی برای همه هست؛ دنبال بهانه نیستیم
در  و  دارد  وجود  مالی  مشکات  و  مسائل  ما  ورزش  در  مجموع  در 
می  را  ما  باشگاههای  وضعیت  کند.  می  موضوع صدق  این  هم  بسکتبال 
سال  یا 10   ۵ مثل  دیگر  مالی  نظر  از  ها  فدراسیون  شرایط  شاید  بینید. 
گذشته نباشد. البته اگر ما بخواهیم دنبال این مسائل برویم، از کار خودمان 
عقب بمانیم. سعی ما هم این است که با شرایط و محدودیت های اقتصادی 

فعلی خودمان را تطبیق دهیم و بدون بهانه کارمان را پیش ببریم.
دستور مقامات باید شامل حال بسکتبال هم بشود

ویژه  به  حمایت  به  نیاز  بسکتبال  که  بگویم  هم  را  این  البته 
اقتصادی کشور  بازهم می گویم که شرایط  اقتصادی دارد.  حمایت 
را درک می کنیم. به نظر من بسکتبال نیاز به یک حامی باثبات و 
کسی که بتواند همه نیازهای بسکتبال را تامین کند، دارد. این اتفاق 
هم نیاز به دستورات مقامات بااتر دارد تا مثل برخی از رشته ها که 
باثبات و به صورت پیوسته از سوی برخی از بانک ها حمایت می شوند، 
تا  نیاز دارد  بسکتبال هم شامل چنین حمایتی شود. بسکتبال هم 

مثل رشته های دیگر چنین مبالغ چشمگیری را دریافت کند.
وزارت و کمیته دست بسکتبال را به اسپانسرها برسانند

موضوع ندادن پاداش بازیکنان هم شامل صحبتی بود که کردم. در سطح 
مدیریت فدراسیون وقتی با مقامات بااتر صحبت می شود، آنها هم محدودیت 
هایی که در کشور داریم را مطرح می کنند. به هر حال این محدودیت ها 
تا  هم  آنها  است.  بسته  هم  را  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  دست 
جایی که توانستند کمک کردند. برخی از فدراسیون های ورزشی شاید درصد 
بیشتری از فدراسیون بسکتبال حمایت می شوند، اما از وزارت ورزش و کمیته 

المپیک می خواهیم دست بسکتبال را به اسپانسرهای قوی برساند. 

بازیکن دو رگه تیم ملی بسکتبال از اردو خارج و به فرانسه بازگشت. اردوی تیم ملی بسکتبال از شنبه هفته گذشته آغاز شده 
و نوید نیکتاش بازیکن دو رگه کشورمان هم در تمرینات حضور داشت اما به دلیل مشکات خانوادگی اردو را ترک کرد. نیکتاش 
که در فرانسه زندگی می کند به دلیل بیماری مادرش به این کشور بازگشته و اینکه دوباره در تیم ملی حضور داشته باشد، مشخص 
نیست. مایک رستم پور و آرون گرامی پور دیگر دو رگه های تیم ملی هم فعا در اردو به دنبال درمان مصدومیت های خود هستند. 

تیم ملی بسکتبال کشورمان خود را برای حضور در جام جهانی 201۹ که در چین برگزار می شود، آماده می کند.

بازیکن دو رگه 
تیم ملی بسکتبال 
از اردو خارج شد

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: با توجه به اینکه تیمهای باای 
از دست می دهند،  امتیاز  و  بازی دارند  با هم  جدولی در هفته آخر 
صعود ما تقریبا قطعی است. دومین شکست تیم ملی والیبال ایران در 
لیگ ملتهای 201۹ در شرایطی رقم خورد که سایت فدراسیون جهانی 
قبل از این دیدار از صعود قطعی ایران خبر داده بود! با این حال در 
آستانه بازی دیروز ایران و فرانسه FIVB هم خبر خود را اصاح کرد اما 

نشانه هایی از بی انگیزگی در میان بازیکنان دیده می شد.
برخی  غیبت  درباره  والیبال  ملی  تیم  امیر خوش خبر، سرپرست 
بازیکنان اصلی مقابل فرانسه گفت: پزشک تیم اجازه بازی به نفراتی 
 3 این  نداشت.  فیاضی  پوریا  و  غفور  امیر  پور،  عبادی  میاد  همچون 

بازیکن دچار مصدومیت های جزیی هستند و روی آنها ریسک نکردیم. 
میدان  به  بلغارستان  در  درمانی  کارهای  با  توانند  می  احتماا  البته 
بروند. وی در پاسخ به این سوال که بازیکنان قبل از بازی با فرانسه 
تصور می کردند صعود ایران قطعی شده، عنوان کرد: خیر، اینطور نبود. 
کسی فکر نمی کرد که صعود ما قطعی شده است. سایت فدراسیون 
جهانی این خبر را به اشتباه منتشر کرد اما بازیکنان توجیه بودند. آنها 
با تمام توان وارد زمین شدند، اما متاسفانه نتیجه خوبی به دست نیامد.

سرپرست تیم ملی درباره اینکه معروف در نشست خبری صعود 
ایران را قطعی عنوان کرده بود، گفت: معروف به خاطر اینکه شرایط 
جدول را می داند، گفته صعود ما قطعی است. با توجه به اینکه تیم 

های باای جدولی در هفته آخر با هم بازی دارند و امتیاز از دست می 
دهند، صعود ما تقریبا قطعی است. با این حال تا زمانی که روی کاغذ 
صعود ایران قطعی نشده باشد، نمی توانیم این موضوع را اعام کنیم.

خوش خبر در پایان در پاسخ به این سوال که ویزای آمریکا برای 
از  داشت:  بیان  خیر،  یا  نهایی صادر شده  مرحله  در  بازیکنان  حضور 
سفارت آمریکا به ما پیام دادند بعد از بازگشت از بلغارستان یک نفر 
پاسپورت  را داخل  ویزاها  تا  ببرد  به دوبی  را  تیم  پاسپورت های کل 
ها بزنند. فعا که گفتند 2۶ پاسپورت به سفارت بیاورید که به اندازه 
درخواست های ماست. امیدوارم که همه اعضای تیم بتوانند ویزای خود 

را دریافت کنند.

کواکوویچ به ستاره ها استراحت 
نمی دهد

کواکوویچ قصد دارد تیمش را با ترکیب اصلی برای 
هفته پنجم لیگ ملت ها راهی بلغارستان کند. در حالی 
قطعی  زیادی  حد  تا  نهایی  مرحله  به  ایران  صعود  که 
شده و همچنان 3 بازی پیش روی ایران در هفته پنجم 
دارد،  قرار  صربستان  و  آمریکا  بلغارستان،  تیم   3 برابر 
بازیکنان جوانتر  با  تا کواکوویچ  این احتمال می رفت 
از  برخی  هم  یکشنبه  روز  اینکه  با  برود.  بلغارستان  به 
بازیکنان اصلی ایران همچون غفور، عبادی پور و فیاضی 
همین  با  دارد  قصد  کواکوویچ  گویا  کردند،  استراحت 
نفرات تیمش را راهی بلغارستان کند. تیم ملی والیبال 
که ظهر دیروز از اردبیل راهی تهران شدند، هیچ جلسه 
تمرینی را در تهران نخواهد داشت. شاگردان کواکوویچ 
شوند  می  بلغارستان  کشور  راهی   1۵ ساعت  امروز 
کشور  این  در  را  پنجم  هفته  از  قبل  خود  تمرینات  و 
امیر خوش خبر، سرپرست  گفته  به  کنند.  پیگیری می 
اردبیل  بازیکنی که در  به احتمال فراوان 14  تیم ملی 
حضور  هم  بلغارستان  سفر  در  بودند،  ملی  تیم  همراه 
خواهند داشت. بدین ترتیب تیم ملی ایران با تمام قوا 
در هفته پنجم حاضر می شود و در هر 3 بازی مقابل 
صربستان، بلغارستان و آمریکا به دنبال برد خواهد بود.

گفت:  والیبال  ملی  تیم  جوان  زن  خط  پشت 
بازی  فرصت  هم  مانده  باقی  های  بازی  در  امیدوارم 
والیبال  ملتهای  لیگ  برسد.  جوان ها  ما  به  بیشتری 
تلویزیون  پای  را  بسیاری  مندان  عاقه  روزها  این 
نیز  گاهی  و  شوند  می  شاد  امتیاز  هر  با  که  نشانده 
نیز در  ایرانی  قامتان  بلند  مانند.  به دل می  حسرت 
این مسابقات حساس و نفس گیر بازی های تماشایی 
و به یادماندنی را به نمایش گذاشتند و تا حدودی راه 
صعود به مرحله نهایی را طی کرده اند. در این میان 
جوان  بازیکنان  از  برخی  به  کواکوویچ  دادن  بازی 
نوع خود جالب  والیبال جهان در  بااترین سطح  در 
توجه است. »پوریا یلی« جوان دهه هفتادی، متولد 
زن  در پست پشت خط  که  است  قوچان  شهرستان 
برای تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت ها 
به میدان رفت و در چند بازی نمایش خوبی از خود 
به جای گذاشت. این والیبالیست خراسانی که با 20۹ 
سانتی متر بلندقدترین بازیکن تیم ملی ایران به شمار 
می رود، دیروز به صورت بازیکن ثابت مقابل فرانسه به 
یلی،  پوریا  ادامه مشروح صحبتهای  در  رفت.  میدان 

را می خوانید. ایران  والیبال  بلندقامت  ملی پوش 
مقابل پرتغال به بازیکنان فشار آمد

سر  پشت  که  مسابقات  این  هفته  چهار  در 
خورد  رقم  برایمان  خوبی  خیلی  شرایط  گذاشتیم، 
توانستیم  پی  در  پی  پیروزی های  با  خوشبختانه  و 
صدرنشین لیگ ملت ها باشیم. در هفته چهارم برابر 
تیم پرتغال کمی فشار روی بازیکنان بود چون قبا 
از  مقابل پرتغال بازی نکرده بودیم و شناخت کافی 
واگذار  را   اول  دلیل ست  به همین  نداشتیم.  آن ها 
به  را  بازی  نبض  توانستیم  شکر  را  خدا  اما  کردیم،  
دست بگیریم و پیروز از زمین خارج شویم. استرالیا 
هم حریف شناخته شده ای برای ما در آسیا بود و با 
پیروز  بر صفر   3 موفق شدیم  بازی خوب  یک  ارائه 
واگذار  را  فرانسه  با  بازی  شویم. متاسفانه دیروز هم 
هم  فرانسه  و  بودند  خسته  خیلی  بازیکنان  کردیم. 

کرد. بازی  خوب 
مقابل برزیل بیش از همه اذیت شدیم

همه  از  باختیم،   2 بر   3 که  برزیل  با  بازی  در 
لهستان  با  دیدار  هرچند  شدیم،  اذیت  بیشتر  بازیها 
هم حساسیت های خاص خودش را داشت و همیشه 
به  توجه  با  ولی  داشتیم  خوانی  ُکری  تیم  این  با 
صحبت های »کوبیاک«، بازیکن لهستانی، خوشحالیم 

بدهیم. پیروزی  با  را  شان  پاسخ  توانستیم 

میزبانی ارومیه و اردبیل خیلی خوب بود
و  بود  خوب  خیلی  ارومیه  در  ایران  میزبانی 
نیک  فال  به  شهرستان ها  در  را  مسابقات  برگزاری 
همه  این  با  ارومیه  همچون  شهری  در  می گیریم. 
از مسابقات شد و  استقبال پرشوری  والیبال،  عاشق 
در اردبیل هم شاهد این همه شور و شوق در سالن 

بودیم. مسابقه 
الگوی ورزشی ام »سوکولوف« بلغارستانی است

در  اما  ندارم،  ایران  والیبال  در  خاصی  الگوی 
به  و  دارم  را دوست  بلغارستانی  جهان »سوکولوف« 
طوری  ورزش  کرده ام.  انتخاب  خود  الگوی  عنوان 
است که می طلبد با روحیه و جنگندگی وارد زمین 
شوی. اگر روحیه فرد باا باشد می تواند با جسارت 

شود. حاضر  مسابقه  زمین  در  بیشتری 
مقابل ژاپن از عملکرد خودم راضی بودم

به  ابتدا  از  ژاپن  برابر  بازی  در  شاکرم  را  خدا 
خوبی  به  را  کواکوویچ  اعتقاد  پاسخ  و  رفتم  میدان 
دادم و در مجموع از عملکردم در این مسابقه راضی 
هستم. امیدوارم در بازی های باقی مانده هم فرصت 
بازی بیشتری به ما جوان ها برسد البته من در اکثر 
بازیها توانستم حداقل به عنوان بازیکن تعویضی وارد 

شوم. زمین 
یک شاخه گل هم در مشهد به من ندادند

شهر مشهد همیشه تیم های خوبی را در سطح 
اول والیبال کشور داشته است و باید این روند تداوم 
یابد. حیف است که استانی با این همه ظرفیت در لیگ 
برتر نماینده ای نداشته باشد. جوان هایی همچون من 
در  که  باشند  داشته  والیبال حضور  ملی  تیم  در  باید 
حضور  به  توانند  می  باشگاهی  های  تیم  زمینه  این 
والیبالیست های جوان خراسانی در تیمهای ملی کمک 
زیادی بکنند، چراکه اکثر شهرها چند ملی پوش دارند 
و طبیعتا حق  فقط من هستم  از خراسان رضوی  اما 
این استان بیشتر از این هاست. خود مسئوان هم می 
دانند که هیچ قدمی برای من برنداشته اند. زمانی که 
با  بازگشتم، در شهر مشهد حتی  از مسابقات جهانی 

یک شاخه گل هم به استقبالم نیامدند.
پیشنهاد خارجی دارم اما در ایران می مانم

اما  ام  داشته  پیشنهاداتی  خارجی  تیمهای  از 
به  نیاز  زن  خط  پشت  پست  در  اینکه  به  توجه  با 
تجربیات بیشتری دارم، به همین خاطر می خواهم 
به کارم در ایران ادامه دهم و با شرایط بهتری در تیم 

کنم. پیدا  حضور  خارجی  های 

هفته  چند  از  بعد  ایران  والیبال  ملی  تیم 
را  خود  جای  فرانسه  مقابل  شکست  با  صدرنشینی 
به برزیل داد. شنبه شب بود که بعد از شکست دادن 
استرالیا با نتیجه 3 بر صفر سایت فدراسیون جهانی 
خبر  ایران  قطعی شدن صعود  از  در خبری  والیبال 
داد. این اتفاق برخاف انتظار همگان بود، اما حتی 
فدراسیون  کردند  تصور  هم  رشته  این  کارشناسان 
جهانی دایلی برای اعام این خبر دارد و محاسباتی 
با توجه به بازی های باقی مانده انجام داده که نشان 

دارد. نهایی  به مرحله  ایران  از صعود قطعی 
حتی بازیکنان تیم ملی هم این پست فدراسیون 
و  دادند  قرار  خود  اینستاگرام  صفحه  در  را  جهانی 
با تفکر قطعی بودن صعود وارد زمین شدند.  دیروز 
نسبت  ایرانی  پوشان  ملی  تا  باعث شد  شاید همین 

به بازی های گذشته با انگیزه کمتری مقابل فرانسه 
ظاهر شوند و 3 بر صفر هم شکست بخورند اما سایت 
نزدیک  از  و  کرد  اصاح  را  خود  خبر  دیروز   FIVB
بودن ایران به صعود خبر داد. در واقع خبر قبلی که 
موضوع قطعی شدن صعود ایران را مطرح کرده بود، 

توسط فدراسیون جهانی اصاح شد!
ایگور کواکوویچ در نشست خبری بعد از بازی 
دیروز مقابل فرانسه به این موضوع اشاره و از اشتباه 
در  این  کرد؛  انتقاد  جهانی  فدراسیون  سایت  بزرگ 
حالی بود که کاپیتان تیم ملی ایران از صعود قطعی 

به مرحله نهایی صحبت می کرد!
باره  این  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
می گوید: ما به یک پیروزی بیشتر و یا نتایج دیگر 
تیم ها نیاز داریم تا صعود خود را قطعی کنیم. این 

از سوی سایت فدراسیون جهانی  بزرگ  اشتباه  یک 
با  و  ریاضی خواندند  و  رفتند  آنها مدرسه  بود. همه 
یک محاسبه ساده همه چیز مشخص می شود. این 
اشتباه آنها بوده است. نمی خواهم درباره صحبتهای 
سایت  اشتباه  این  دلیل  و  کنم  دخالت  معروف 

است. بوده  جهانی  فدراسیون 
ایران یک  همانطور که کواکوویچ اشاره کرده، 
پیروزی دیگر برای قطعی کردن صعود خود به مرحله 
حالی  در  این  دارد.  نیاز  در شیکاگو  و حضور  نهایی 
در  پنجم  هفته  باید  کواکوویچ  شاگردان  که  است 
آمریکا  و  بلغارستان  صربستان،  تیم   3 با  بلغارستان 
وجود  هم  دیگر  احتمال  یک  البته  شوند  رو  روبه 
داشت که اگر لهستان دیشب برابر ایتالیا شکست می 
خورد، به عنوان تیم ششم دیگر شانسی برای رسیدن 

به ایران نداشت و به همین دلیل صعود ایران روی 
کاغذ هم قطعی می شد، اما از بدشانسی ایران این 
اتفاق نیفتاد و لهستان 3 بر 2 برنده این بازی شد. 
حاا کواکوویچ و تیمش نباید هفته پایانی را دست 
کم بگیرند چون امکان هر اتفاقی وجود دارد. ایران 
حداقل به یک پیروزی دیگر نیاز دارد و این باعث می 
شود تا شاید کواکوویچ همه بازیکنان اصلی خود را 
به بلغارستان ببرد. اتفاق دیگری که بامداد امروز رخ 
که  بود  روسیه  برابر  برزیل  صفر  بر   3 پیروزی  داد، 
باعث شد این تیم بعد از چند هفته صدرنشینی را از 
ایران پس بگیرد. فعا شاگردان کواکوویچ با داشتن 
10 برد و 30 امتیاز با وجود اینکه از نظر امتیازی با 
برزیل برابر هستند،  به خاطر یک برد کمتر در رده 

دوم قرار دارند.

آخرین وضع کیانوش و سهراب از زبان سرمربی
برخواه: درباره مصدومیت مرادی بزرگنمایی شد

سرمربی تیم ملی وزنه برداری آخرین وضعیت کیانوش رستمی، سهراب مرادی و سایر ملی پوشان را تشریح کرد. تیم ملی وزنه برداری این روزها در شرایطی تمرینات خود را برای حضور در مسابقات جهانی سپری 
می کند که ستاره های اصلی این تیم مثل سهراب مرادی و کیانوش رستمی در تمرینات حاضر نیستند. محمدحسین برخواه، سرمربی تیم ملی وزنه برداری در حاشیه تمرین دیروز پوادمردان درباره مصدومیت اخیر سهراب 
مرادی گفت: این اتفاق در ورزش حرفه ای طبیعی است و در تمرینات سنگین رخ می دهد. ما هم همیشه استرس داریم که آسیب دیدگی برای بچه ها رخ ندهد. مصدومیت سهراب مرادی جدی نیست و فکر می کنم از 
ابتدای هفته آینده تمرینات را شروع می کند. فکر می کنیم که بتوانیم سهراب را در شرایط خوبی به مسابقات جهانی ببریم. وی در پاسخ به این سوال که باا بردن وزنه 200 کیلوگرمی در این شرایط برای سهراب مرادی 
زیاد نبوده، عنوان کرد: خیر. این وزنه باا نبوده و این مصدومیت هم ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. فقط ما نمی دانیم این خبر از کجا به بیرون درز کرد و درباره آن هم بزرگنمایی شد. برخواه در رابطه با وضعیت 

کیانوش رستمی پاسخ عجیبی داد و گفت: من باید این سوال را از شما بپرسم! سرمربی تیم ملی همچنین درباره احتمال حضور این وزنه بردار در مسابقات جهانی ابراز بی اطاعی کرد!

ماجرای اشتباه عجیب سایت فدراسیون جهانی والیبال

صدر از دست رفت؛ صعود هم قطعی نیست!

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: نمی خواهم درباره صحبت های 
معروف دخالت کنم و دلیل این اشتباه سایت فدراسیون جهانی بوده است. 
فرانسه در  ایران و  والیبال  از دیدار تیم های ملی  ایگور کواکوویچ پس 
نشست خبری حضور پیدا کرد و درمورد این بازی اظهار داشت: به تیم 
خوب فرانسه تبریک می گویم و همینطور از شهرهای ارومیه و اردبیل به 
دلیل انرژی فوق العاده ای که به ما حتی در روز شکست دادند، تشکر می 
کنم. امیدوارم این حمایت به ما انگیزه و انرژی مضاعفی در ادامه راه بدهد. 
بابت این شکست عذر خواهی می کنم. فرصت قطعی کردن صعود را از 
دست دادیم و امیدوارم در بلغارستان با استفاده از تمام نیرو فرصت حضور 
در شیکاگو را به دست بیاورم. سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که 
آیا تیم ما از نظر بدنی دچار مشکل است، عنوان کرد: همیشه وقتی که 
تیم شکست می خورد، نکات منفی بیشتر نمایان می شود اما این را قبول 
کنیم که این مسابقات فشرده و سخت است و تیم ها فشار زیادی را در 

بازی های زیاد تحمل می کند. تاش بازیکنان از آنها انرژی زیادی گرفته 
است. از لحاظ فیزیکی مشکل داریم و همه تیم ها این مشکل را دارند. ما 
10 پیروزی کسب کردیم و 3 بازی برای قطعی کردن حضور خود داریم. 
برای آماده سازی زمانی نداریم و برخی از بازیکنان خسته هستند. حتی 
در زمانی که می بازیم، باید ذهنیت زمان برد را داشته باشیم. وی در پاسخ 
به این سوال که از کدام بازیکن بیشتر رضایت دارید، تصریح کرد: برای 
احترام  تیم هستند.  اعضای یک  بازیکنان  به عنوان یک مربی، همه  من 
می گذارم که شما به عنوان یک خبرنگار به اسامی بیشتر عاقه داشته 
باشید. ممکن است یک بازیکن در ترکیب نباشد و تیم مهم است و نمی 
توانم به یک نام اشاره کنم. کواکوویچ در پاسخ به این سوال که شما و 
معروف درباره موضوع صعود اختاف نظر دارید، بیان کرد: سو تفاهم پیش 
آمده به دلیل خبر اشتباهی است که روی سایت فدراسیون جهانی قرار 
گرفت و شاید سعید معروف نیز به دلیل اینکه خبر امروز را دیده بود، این 

نیاز  نتایج دیگر تیم ها  یا  بیشتر و  به یک پیروزی  را داشت. ما  ذهنیت 
داریم تا صعود خود را قطعی کنیم. این یک اشتباه بزرگ از سوی سایت 
فدراسیون جهانی بود. همه آنها مدرسه رفتند و ریاضی خواندند و با یک 
محاسبه ساده همه چیز مشخص می شود. این اشتباه آنها بوده است. نمی 
خواهم درباره صحبت های معروف دخالت کنم و دلیل این اشتباه سایت 
فدراسیون جهانی بوده است. سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که 
برنامه تیم ملی برای حضور در شیکاگو چیست، گفت: نکته مهم این است 
که صعود نکردیم و مهم این است که اول صعود را قطعی کنیم. زمان برای 
آماده سازی نداریم و تنها 4 روز در بازگشت به ایران فرصت داریم. البته 
همه تیم ها این شرایط را دارند و وضعیت نیز مشابه همین بوده است. 
کواکوویچ در پایان صحبت های خود اظهار کرد: اولین مرتبه نیست که 
در خارج از پایتخت به میدان می روم. حمایت فوق العاده ای صورت گرفت 

اما راجع ادامه میزبانی در اردبیل من تصمیم گیرنده نیستم.

بازیکنان توجیه بودند که صعودمان قطعی نیست
خوش خبر: آمریکایی ها گفتند پاسپورت ها را بیاورید
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نشريه سان انگليس خبر داد که مدافع ملي پوش ايراني در آستانه انتقال به سلتيک قرار دارد. نشريه سان انگليس خبر داد 
که باشگاه سلتيک از سال گذشته به دنبال جذب مياد محمدي، مدافع ملي پوش ايراني احمد گروژني روسيه است و تابستان 
مي تواند بهترين زمان اين انتقال باشد. مدافع 25 ساله ايراني قراردادي با گروژني ندارد و اکنون به عنوان بازيکن آزاد به شمار 
مي آيد و مي تواند بهترين گزينه براي جانشيني کيران تيراني باشد. اگرچه تيراني انتقالش به آرسنال با مبلغ 15 ميليون پوند 

منتفي شده اما سلتيک به دنبال فروش او است و محمدي مي تواند بهترين جانشين براي او باشد.

سان: محمدي 
بهترين جانشين 
براي تيرني است

های  ويژگی  نظر  از  را  آزمون  سردار   *
کنی؟ می  معرفی  چطور  شخصی 

- من خيلی مهربان هستم.
* بيشتر توضيح بده.

داشته  مشکل  کسی  با  خواهم  نمی   -
هستم.  مثبت  انرژی  از  پر  هميشه  من  باشم. 
هم  هم  و  باشم  شاد  خودم  هم  دارم  دوست 
تيمی ها و هواداران تيم را خوشحال کنم. می 

نيستم. بدی  پسر  که  بگويم  توانم 
* اما وقتی داشتيم با پدرت می رفتيم ....

بدی  پسر  من  پدر  خنده(  با  )آزمون   -
است. بدی  پسر  واقعا  است. 

برانکو  با  پدرت  اختاف  ماجرای   *
بود؟ چه  ايوانکوويچ 

سرمربی  با  پدرم  گفت  شود  می   -
به  برانکو  داشت.  مشکل  برانکو  پرسپوليس، 
بازی  ملی  تيم  برای  آزمون  چرا  گفت  پدرم 
پسرم  درباره  چرا  داد  جواب  پدرم  کند؟  می 
داری  را  خودت  تيم  شما  کنی؟  می  صحبت 
و پسرم لژيونر است؛ چرا چنين حرفی را می 
زنی. آن زمان من در فهرست 5 نفره بهترين 
گلزنان تاريخ ايران بودم. 24 سالم بودم و می 
ولی فحش می  کنند  از من حمايت  خواستم 
پدری  هيچ  کردند.  می  انتقاد  من  از  و  دادند 
فرقی  بدهند.  فحش  پسرش  به  خواهد  نمی 
يا  جمهور  رييس  يا  باشد  فوتباليست  ندارد 

ديگر. هرکس 
* ماجرای فحاشی ها چيست؟

- می دانم اگر بد بازی کنم و گل نزنم، 
مرا می کشند. به فحشی که به خود من می 
سامت  و  خانواده  از  کنم.  نمی  توجه  دهند 
اما همه چيز  نگران هستم. اان  پدر و مادرم 
خوب شده و هواداران فهميدند آن زمان چه 
اتفاقی افتاد. روابط خيلی خوبی با بازيکنان و 
عالی  چيز  همه  و  دارم  پرسپوليس  هواداران 
است. روابط خوبی با مردم دارم. واقعا می دانم 
و هميشه می خواهم  دارند  را دوست  فوتبال 
خوشحالشان کنم. واقعا دوست شان دارم. اين 

را از ته دل می گويم.
روی  انگليسی  زبان  به  خالوبی  يک   *

چرا؟ داری.  بدنت 
- به اين دليل که احتماا روزی در يک 

بازی می کنم. اروپايی  تيم 
* برای اين موضوع برنامه ريزی کردی؟

- بله دقيقا.
* اين خالکوبی ات که نوشته »من را به 
باش«،  داشته  دوست  هستم  که  کسی  خاطر 

دارد؟ معنايی  چه 
- معنی اش اين است که فقط به خاطر 
مرا مثل  نکنيد.  ارزيابی  مرا  بودنم  فوتباليست 
اگر می خواهيد پيش  ارزيابی کنيد.  يک آدم 
من باشيد درباره بازی، شهرت و پول فکر نکن. 
چه  حقيقت  در  خودم  اينکه  و  قلبم  درباره 

کن. توجه  هستم  کسی 
تغييری  چه  جوانی  دوران  به  نسبت   *

کردی؟
- وقتی که تيم می باخت و خودم خوب 
بازی می کردم، برايم مهم نبود که تيم باخته 

برديف  قربان  با  کار  به  وقتی شروع  اما  است. 
روندون،  مثل  قدرتمندی  بازيکنان  و  کردم 
می  اشتباه  فهميدم  ديدم  را   ... و  ريجيکوف 
خود  جان  انگار  باختيم  می  وقتی  آنها  کردم. 
را از دست می دادند. فهميدم قبل از هرچيز 
برای اين بايد بجنگم که تيم نبازد. اان وقتی 
می بازيم، احساس می کنم اتفاق تلخی افتاده 
نباخته  است. ما در روستوف دوسال در خانه 
بازی  در  و  رفتم  کازان  روبين  به  بعد  بوديم؛ 
از  گروهی  باختيم.  صفر  بر  دو  کراسنودار  با 
می  که  ديدم  رختکن  در  را  روبين  بازيکنان 
جوان  پسرهای  نبودند.  ناراحت  و  خنديدند 
اما مثل 17 ساله ها رفتار می کردند. نبودند 

* تو چه واکنشی نشان دادی؟
به  استخر  در  بودم؛  ناراحت  خيلی   -
بازی  در  از شکست  بعد  چطور  گفتم  مترجم 
مهم می خندند. کراسنودار تيم پرقدرتی است 
مترجم  بخورم.  شکست  خواهم  نمی  من  اما 
بعدی فکر کن.  بازی  به  و  فراموش کن  گفت 
من جواب دادم: اوکی؛ برای شما مهم نيست؟ 
ولی حداقل اين را به ديگران نشان ندهيد. از 

آمد. می  بدم  اتفاق  اين 
وضعيت  هر شکست  از  بعد  روبين  در   *

بود؟ چطور 
بايد  گيری،  می  خوبی  دستمزد  اگر   -
خوب بازی کنی. مثا اگر دستمزدم 3 ميليون 
يورو است بايد در همين سطح بازی کنم. اگر 

نمی  بازی  اما خوب  آورم  می  در  را  پول  اين 
را می گيرم؟ اين پول  برای چه  کنم اصا 

موقعيت  وقتی  است  دليل  همين  به   *
خوبی را از دست می دهی، انگار می خواهی 

کنی؟ خودکشی 
- بله، چون اين نان من است. گل می زنم 
و اگر فايده ای نداشته باشم، آن را نمی خورم. 
گل نزنم، کل تيم آسيب می بينند و هواداران 
ناراحت می شوند. اين وحشتناک است، چون 
بعدا به خودت فحش می دهی که چرا موقعيت 
را گل نکردی. البته 90 درصد فوتباليست ها 
در  روستوف  در  يکبار  هستند.  همينطور 
موقعيت  که  گرفتم  قرار  نزدن  گل  موقعيت 
بازيکن تاش  بازيکن است.  برای يک  سختی 
می کند اما نمی شود. برای يکی از هم تيمی 
های صميمی ام هم اين مساله پيش آمده بود 
و پدر و مادرم برای او خيلی دعا کردند. او از 
نگاه  او  به  من می خواست کمکش کنم، من 
می کردم و می گفتم مادر! به مادرم می گفتم 
او  نداشتم که  را درست کند. شک  همه چيز 

گل می زند.
ات  برادرزاده  با  کردنت  بازی  ماجرای   *

چيست؟ ات  گيری  سخت  و  ايليا 
- به او سخت می گيرم، چون اگر آسان 
گيرد.  نمی  ياد  ببرد چيزی  آسان  و  بزند  گل 
از  يکی  ميکائيل  با  بودم  ساله  دوازده  وقتی 
اقوامم پلی استيشن بازی می کردم، او در سن 

جوانی و بر اثر تصادف فوت کرد. او هميشه 
او می گفتم  به  برد.  در پلی استيشن مرا می 
توضيح می  او  ولی  ببرم،  يکبار هم من  بگذار 
عادانه  مبارزه  يک  در  و  بجنگم  بايد  که  داد 
پيروز بشوم. آنوقت من هميشه به اين فکر می 
کردم که چطور بازی بعدی را از او ببرم و اين 
چيزی است که ايليا دارد از من ياد می گيرد.

* انگليسی ات عالی است...
- انگليسی تو هم همينطور.

* در مدرسه انگليسی ياد گرفتی؟
- نه، در کازان با يريمنکو صحبت می کردم 

و صحبت می کردم و انگليسی را ياد گرفتم.
* چند زبان بلد هستی؟

- ترکمن، فارسی، ترکی، انگليسی و روسی.
* تاتاری چطور؟

- نه، کمی می فهمم؛ خيلی کم اما پدرم 
و  بلد است. حتی چينی  را  دنيا  زبانهای  همه 
ژاپنی. البته فقط با استفاده از دستها می تواند 

صحبت کند.
* روابطت با پدرت چطور است؟

- دوستم است؛ بهترين است.
* با او زياد شوخی می کنی؟

- پی در پی.
* چقدر در بزرگ شدنت نقش داشت؟

- به من ياد داد راه های پيروزی را پيدا 
کنم، اما وقتی گل نمی زنم برايش تبديل به 
بدترين آدم دنيا می شوم. او هرگز به من نمی 

آدم  بهترين  من  برای  اما  است  بهترين  گويد 
است. دنيا 

حال  و  حس  پر  رفتی؟  زنيت  به  چرا   *
بود؟ چه  زنيت  با  امسالت  لحظه  ترين 

چند  شوم.  قهرمان  تا  رفتم  زنيت  به   -
سال در ليگ روسيه بازی کرده ام، اما قهرمان 
نشده بودم. بازی ها را يکی بعد از ديگری می 
با  شديم.  می  تر  نزديک  هدفمان  به  و  برديم 
آقای سماک سرمربی زنيت قبل از 3 بازی آخر 
حرف زدم و گفتم انرژی ام تمام شده. يکسال 
و نيم بود که مرخصی نرفته بودم. خيلی سخت 
برايم بود  اواخر فصل دوره بسيار سختی  بود. 
اما آرزوی قهرمانی داشتم. به خودم می گفتم 
بهترين  خواهم  می  شوم،  قهرمان  خواهم  می 

شوم... بازيکن 
* می خواستی از چالوف)آقای گل ليگ 

روسيه( هم بيشتر گل بزنی؟
شود.  بهترين  خواست  می  هم  او  بله،   -
او پتانسيل زيادی دارد و فصل خوبی هم در 
اين  و  کرد  می  تمرين  هم  زياد  داشت.  زسکا 

می شد. تبديل  گل  به  ها  تاش 
* وقتی قهرمان شدی، حالت بهتر شد؟

- بله، بااخره وقت استراحت رسيد. اان 
سوار  اينکه  جز  خواهد  نمی  چيزی  دلم  هم 
اسب شوم و بروم. بعد از خداحافظی از فوتبال 

می خواهم سوارکار شوم.
* بعد از قهرمانی با زنيت در هواپيما چه 

اتفاقی افتاد؟
- ممکن بود سقوط کنيم. پرش ها ديوانه 
وار بود. 3 بازيکن ديوانه داريم؛ خودم، ريگونی 

و نوبوا.
* در آينده چه برنامه ای داری؟

- يک ليگ تاپ، فرقی ندارد.
گنگام)فرانسه(  تيم  مثا  ندارد؟  فرقی   *

هست؟ تو  مناسب 
بپيوندم.  خوبی  تيم  به  خواهم  می  نه،   -
آرزو دارم که اين تيم در ليگ قهرمانان اروپا 
باشد.  اروپا  نه حداقل در ليگ  اگر  بازی کند. 
از  اين دو ليگ قهرمان نشوم،  از  اگر در يکی 

بود. نخواهم  راضی  ام  زندگی 
* يعنی اگر چمپيونز ليگ يا ليگ اروپا را 
نبری فکر می کنی زندگی فوتبالی ات ناموفق 

بوده؟
نبوده  خوب  ام  فوتبالی  زندگی  بله،   -
بازيکنی  هر  من  نظر  به  البته  صورت.  آن  در 
خودش را باور کند، می تواند اين کار را انجام 
می  است.  مهم  جام  نيست.  مهم  تيم  بدهد. 
توانی در رئال باشی و هيچ جامی نبری، اما می 
توانی با تومسک)تيم ليگ دوی روسی( برنده 

بشوی. اروپا  ليگ 
برای  که  زمانی  در  حست  توانی  می   *
ترک  روسيه  مقصد  به  را  گلستان  بار  اولين 

بگويی؟ را  کردی 
- خيلی جوان بودم و بدون خانواده آمدم. 
کار خيلی سختی داشتم. بعد از هفته اول فکر 
می کردم که مرده ام اما بعدا کم کم آدمها را 
کشورها  همه  در  فرهنگ  فهميدم  و  شناختم 
اما  کنم  صحبت  توانستم  نمی  است.  متفاوت 

بعد از يکماه مثل ايران زندگی می کردم.
حرف  روسی  کشيدی  می  خجالت   *

نی؟ بز
بگويم خجالت می کشيدم.  توانم  نمی   -
برای  نبودم، زبان روسی خيلی  بلد  فقط زبان 
من سخت بود. باکو، دوست و مترجمم کمک 
می کرد و همه کارهايم را انجام می داد. البته 
اان می توانم روسی صحبت کنم و سر به سر 
باکو می گذارم و می گويم ديگر به تو نيازی 

تاجيکستان! برو  ندارم. 
* حرفهای کمی از تو شنيدم. تنها کلمه 

ای که به روسی گفتی يک ناسزا بود.
- همه فحشهای روسی را بلدم. وقتی در 
روستوف بودم، کااچوف همه فحشهای روسی 
را به من ياد داد. به او گفتم فحشها را به من 
اان  شوم.  متوجه  گفت  کسی  اگر  تا  بده  ياد 
80، 90 درصد صحبت های روسی را متوجه 

می شوم.
* زمينها در ايران خيلی بد است؟

فدراسيون  با  روش  کی  کارلوس  بله،   -
بيشتری  های  زمين  تا  جنگيد  می  فوتبال 
چيز  همه  انشااه  دانم،  نمی   ... ولی  بسازد 

شود. می  خوب 
* آيا درست است که آدمهای زيادی در 

گلستان برايت دعا می کنند؟
ايران  در همه  که  استان  اين  در  فقط  نه   -
دعا می کنند. گفتم که روابط خوبی با مردم دارم.

سردار؛ از برانکو تا کی روش از گرگان تا مادرید

آزمون: اگر چمپیونز لیگ را نبرم از زندگی راضی نخواهم بود
مهاجم ایرانی تیم زنیت سنت 

 MATCH پطرزبورگ در گفتگو با شبکه
TV صحبتهای جالبی را درباره روحیات 

خودش و دستاورد حضور چند ساله 
در روسیه انجام داد. سردار آزمون 
به واسطه چند سال بازی در کشور 

روسیه محبوبیت زیادی نزد هواداران 
فوتبال این کشور دارد. از این رو 

او در رسانه ها نیز به عنوان یک 
شخصیت برجسته شناخته می شود و 
بسیار مورد توجه است. بعد از پایان 

رقابتهای لیگ روسیه و قهرمانی زنیت 
سنت پطرزبورگ در این رقابت ها با 

حضور سردار آزمون گزارشگر برنامه 
MATCH TV تلویزیون روسیه در 

سفری به کشور ایران گزارشی جالب 
از آداب و رسوم ایرانی ها گرفت و 

البته سوژه اصلی این گزارش سردار 
آزمون بود. این گزارشگر گفت و گویی 

مفصل با سردار آزمون انجام داده و 
البته صحبتهایی نیز با پدر و مدیربرنامه 

هایش نیز داشته است. در این گفتگو 
مدیربرنامه های آزمون از عاقه مندی 

تیمهایی مثل مارسی و اتزیو، بایر 
لورکوزن و ولورهمپتون به خرید سردار 

گفته اما موضوع جالب تر حرف های 
خود این بازیکن درباره مسائل مختلف 

و درونیاتش است. این گفتگو را در 
ادامه بخوانید:

نفت آبادان در برزخ
سهم خواهان در صف مديريت، داان 

در جستجوي مربي
وضعيت باشگاه نفت آبادان هر روز بدتر از ديروز است و در اين 
بين اين سهم خواهان هستند که هر روز بيشتر از قبل مي شوند. 
تقريبا بااي 90 درصد تيم هاي حاضر در ليگ برتر تکليف خود را 
شناخته اند و تمرينات تيم ها براي فصل پيش رو آغاز شده است 
اما اين وسط برخي تيم ها هنوز در مسائل پيش پا افتاده دست و 
پا مي زنند. يکي از تيمهايي که در واقع بايد گفت هميشه چنين 
حواشي را پيش روي خود دارد باشگاه نفت آبادان است. تيمي با 
هم  و کسي  افتاده  گردابي  بد  به  روزها  اين  مردمي  قوي  پشتوانه 
دلش نمي سوزد. تاريخ مديريت هيات مديره باشگاه نفت آبادان به 
پايان رسيده و هفته هاست که مسئوان پاايشگاه به دنبال انتخاب 
نفرات جايگزين هستند. اينکه مسئوان اين باشگاه کي و چه زماني 
شهرشان  اول  سطح  فوتبالي  تيم  تنها  به  را  حواسشان  است  قرار 
بدهند معلوم نيست اما چيزي که معلوم است سهم خواهاني هستند 
که هر روز از تهران و آبادان به صف مديريت اين باشگاه اضافه مي 
تا  است  خودش  سياسي  هاي  ابي  دنبال  به  گروهي  هر  و  شوند 
آبادان را برعهده بگيرند. جالب است  بتوانند مديريت باشگاه نفت 
که باشگاه نفت آبادان در فصل هاي اخير با مشکات مالي روبرو 
بوده است واينکه چطور مي شود عده اي براي حضور در اين باشگاه 
سرو دست مي شکنند عجيب است. اين باشگاه از نظر مالي هميشه 
پشتوانه  با  تيمي  که  درحالي  بوده  روبرو  چالش  با  سالها  اين  در 
هواداري و استعدادهايي که هميشه فوتبال آبادان داشته مي تواند 
اين طور  تنها  نه  اما  باشد  فوتبال  اين  تيم هاي مدعي در  از  يکي 
نيست بلکه هميشه برعکس بوده است و با اما واگرها در ليگ برتر 
باقيمانده است. اولين شوک به آباداني ها بعد از پايان فصل جاري 
باشگاه مدعي  اين  زاده مديرعامل  ايجاد شد. در جايي که عيسي 
شده بود با سرجيوي برزيلي براي فصل جديد هم توافق کرده به 
يک باره خبر آمد که اين مربي با التعاون به توافق رسيده است. حاا 
بعد از گذشت آن شوک نه تنها باشگاه نفت سرمربي جايگزين را 
انتخاب نکرده بلکه از نظر مديريتي هم تکليف نامشخصي دارد. چند 
اردان مديرعامل  نام عليرضا  به  روز پيش شايعه شد که شخصي 
اين  آبادان  نفت  باشگاه  رسمي  کانال  اما  شده  باشگاه  اين  جديد 
اخبار را شايعه عنوان کرد و اطاع داد به زودي تغييرات مديريتي 
از  خبري  اما  گذرد  مي  روز  هر  و  شود  مي  رساني  اطاع  باشگاه 
اطاعات جديد و رسمي نيست. از آن طرف عده اي به فکر انتخاب 
سرمربي براي نفت آبادان هستند. عده اي دال درحالي که وضعيت 
با  با چه سازوکار و  باشگاه مشخص نيست معلوم نيست  مديريتي 
هماهنگي چه کسي به دنبال انتخاب سرمربي هستند و هر روز در 
مورد اين تيم شايعات مختلفي به گوش مي رسد. اين وسط تنها 
آبادان هستند.  نفت  عاشقان هميشگي  کنند  کساني که ضرر مي 
مثل هميشه مظلوم و مثل هميشه متضرر از سهم خواهان و دااني 
که فقط به فکر جيب و موقعيت خود هستند. نفت آبادان اگر همين 
امروز هم به داد خود برسد و وضعيت مديريتي و فني اش مشخص 

شود براي شروع کار دير کرده است.

هشدار به تيم برانکو؛ ذوب آهن جريمه نقدي شد
کنفدراسيون فوتبال آسيا رقيب پرسپوليس را تهديد و ذوب 
آسيا  قاره  فوتبال  سازمان  عالي ترين  کرد.  نقدي  جريمه  را  آهن 
رقابت هاي  گروهي  مرحله  در  حاضر  تيم هاي  از  گروهي  به  امروز 
ليگ قهرمانان و اي.اف.سي کاپ بابت نقض يکسري موارد هشدار 
به  عربستان  ااهلي  تيم  به  بيانيه ايي  انتشار  با  سازمان  اين  داد. 
اين  آوريل هشدارداد.  تاريخ 22  پرسپوليس در  با  رويارويي  خاطر 
سازمان به تيم عربستاني که هم اکنون برانکو ايوانکوويچ، سرمربي 
تکرار،  در صورت  داد  اختيارگرفته هشدار  در  را  پرسپوليس  سابق 
باجريمه نقدي مواجه خواهد شد. همچنين تيم ذوب آهن اصفهان 
به خاطر بازي مورد 22 آوريل با تيم ااهلي عربستان، هشدار گرفت.

همچنين جريمه نقدي 750 داري شد. ذوبي ها موظف هستند در 
مدت يک ماه اين جريمه را پرداخت کنند.

مدعيان ليگ نوزدهم به مصاف هم  مي روند
تقابل گلمحمدي و قلعه نويي پیش از 

اردوي کردان
سازي  آماده  برنامه هاي  چارچوب  در  سپاهان  فوتبال  تيم 
کرد.  خواهد  برگزار  مشهد  در  را  دوستانه  بازي  يک  فصل،  پيش 
در حاليکه تمرينات سپاهان اصفهان از اول تيرماه آغاز شده است 
نشده اند.  ملحق  تيم  اعضاي  ساير  به  پرتغالي   مربيان  هنوز  اما 
ميگوئل تکسيرا، که در حال حاضر مشغول گذراندن دوره مربي 
گري حرفه اي يوفا است از روز بيستم تير و در اردوي کردان بر 
تاوارس، مربي  اينکه روي  سر تمرينات حاضر خواهد شد. ضمن 
دروازه بان هاي سپاهان به علت عمل جراحي روي بيني خودش، 
تيرماه  سيزدهم  روز  از  و  نيست  درتمرينات  حضور  به  قادر  فعا 
به جمع طايي پوشان اضافه مي شود. عاوه بر اين دو مربي، دو 
بازيکن خارجي سپاهان يعني کي روش استنلي و وادمير کومان 
نيز هنوز به تمرينات تيم اضافه نشده اند و مسئوان باشگاه در حال 
مذاکره با ايندو بازيکن هستند که روند مذاکرات رو به پيشرفت 
است و با اين حساب، حضور اين دو بازيکن در جمع طايي پوشان 
را بايد تمديد شده دانست. گفتني است، در روزهاي اخير، اخباري 
از درخواست 600تا800هزار داري  در رسانه ها منتشر شده که 
کي روش حاکي بود اما مبلغ پيشنهادي اين بازيکن به سپاهان در 
با  نيست.  ارقام مطرح شده درست  و  است  حدود 400هزار دار 
اين حال باشگاه سپاهان براي جايگزيني کي روش پيش بيني هاي 
ازم را انجام داده و در صورتيکه مذاکرات باشگاه و مهاجم برزيلي 
نيجريه اي  اوساگونا مهاجم  با  باشگاه  به بن بست بخورد، مديران 
خواهند  مذاکره  وارد  تيم  حمله  خط  گزينه  عنوان  به  ذوب آهن 
شد. تيم فوتبال سپاهان در حال حاضر تمريناتش را در اصفهان 
پيگيري مي کند، بازيکنان اين تيم روز چهاردهم تيرماه و در شهر 
مشهد به مصاف تيم شهر خودرو خواهند رفت و پس از انجام اين 
بازي راهي تهران مي شوند تا اردوي آماده سازي پيش فصل را در 

منطقه کردان برگزار کنند.

مدافع سپیدرود به پیکان پیوست
باشگاه پيکان با قراردادی يک ساله، مدافع سپيدرود رشت را 
به خدمت گرفت. تيم فوتبال پيکان که در نقل و انتقاات حسين 
محمد  و  علی محمدی  جال الدين  صالحی،  ابراهيم  پورامينی، 
پورصف شکن  مياد  و  برتری  ليگ  خريدهای  به عنوان  را  ستاری 
را از داماش گيان جذب کرده بود، پنجمين سهميه ليگ برتری 
بلندقامت فصل گذشته سپيدرود اختصاص داد.  به مدافع  را  خود 
مياد شيخ سليمانی که سابقه بازی در تيم های نفت مسجدسليمان، 
قبل  فصل  و  دارد  کارنامه  در  را  ماهشهر  شهرداری  و  فجرسپاسی 
26 بازی برای سپيدرود رشت انجام داد و دو گل به ثمر رساند، با 
عقد قراردادی به پيکان پيوست تا مجددا به حضورش در ليگ برتر 
ادامه دهد. اين مدافع 27 ساله و ايذه ای، امروز بعد از حضور توافق 
با محمود شيعی مديرعامل باشگاه پيکان، قراردادی يک ساله با اين 

تيم امضاء کرد.

تيم  هافبک  جهانبخش  عليرضا 
مقابل  دوستانه  تيم  ديدار  دو  در  ملي 
سوريه و کره جنوبي به ميدان رفت و 
برابر سوريه گلزني هم  حتي در ديدار 

کرد.
شروع  جنوبي  کره  با  بازي  از   *
اما  بودند  برد  دنبال  خيلي  آنها  کنيم 
بريک  يک  تساوي  با  بازي  نهايت  در 
باره  اين  در  نظرخودت  پايان رسيد  به 

؟ چيست
شاهد  را  خوبي  بازي  واقعا  بله،   -
نبوديم،  بازنده  شکر  را  بوديم.خدا 
اينکه  وجود  با  خورديم  جدي  محک 
مساوي  بازي  اما  بودند  برد  دنبال  آنها 
شد. واقعا فوتبال خوبي بازي کرديم و 
اين  از  شاءاه  ان  بود.   عادانه  نتيجه 
بازي هاي دوستانه بيشتر داشته باشيم 
فيفادي  از  که  مسيري  اين  در  چراکه 
بعدي شروع مي شود کارمان سخت تر 
مي شود. براي همين اميدوارم شرايط 

باشيم. داشته  بهتري 
* ارزيابي کلي خودت از دو بازي 
دوستانه سوريه و کره جنوبي  آن هم 
با سرمربي جديد تيم ملي مثبت است؟

بود.  خوب  خيلي  کنم  مي  فکر   -
حاا کادرفني شناختي نداشتند ولي با 
اين حال فکر مي کنم آن تاثير گذاري 
گذاري  تاثير  و  نظرکيفيت  از  را  اوليه 
مثبت  طور  به  تکنيکي  و  تاکتيکي 
راضي  خيلي  هم  کادرفني  داشتند. 
راضي  ها  بچه  عملکرد  از  بودند.هم 
بودند هم از شرايطي که وجود داشت.

مربي  با  ملي  تيم  شرايط  پس   *
جديد هم خوب پيش مي رود درست 

است؟
- بله بااخره ما يک مدت طواني 

کرده  عادت  شرايط  و  سبک  يک  با 
بوديم اان با يک سبک جديد و مربي 
جديد مواجه هستيم. اميدوارم بتوانيم 
ان  دهيم.  ادامه  را  خوبمان  روند  اين 
شرايط  رو  پيش  اردوهاي  در  شاءاه 
بهتري داشته باشيم و بازيهاي دوستانه 

کنيم. فراهم  را  بهتري 
* 8 سال با کي روش کار کردي و 
اان ويلموتس سرمربي تيم ملي است. 

نظرت در مورد اين مربي چيست؟
به  نيازي  روش  کي  آقاي  قطعا   -
تعريف ندارد. شرايطي که تا اان براي 
مثبت  خيلي  داشته  وجود  ملي  تيم 
بوده و در همين راستا آقاي ويلموتس 

آمدند که مربي بزرگي است . در همين 
اردو نشان دادند مي تواند به تيم ملي 
که  است  هم  همين  براي  کند  کمک 
چند  اين  در  که  را  روندي  اميدوارم 
سال داشتيم را ادامه دهيم. البته قطعا 
هايش  خواسته  و  تاکتيک  فکر،  طرز 
متفاوت  روش  کي  آقاي  به  نسبت 
فکر  طرز  مربي  هر  همانطورکه  باشد. 
اردوي  کل  در  دارد.  را  خودش  خاص 
اميدوارم  بود  مثبت  داشتيم خيلي  که 

شود. هم  بهتر  رو  پيش  اردوهاي 
ويلموتس  و  کي روش  خيلي ها   *
و  مي کنند  مقايسه  يکديگر  با  را 
ايجاد  زمينه  اين  در  هم  حاشيه هايي 

خصوص  اين  در  نظرت  است.  شده 
؟ چيست

اتفاق  تواند  نمي  موضوع  اين   -
فوتبال  باشد. من مي گويم در  مثبتي 
هر آمدني رفتني دارد يک زمان آقاي 
بودند رفتند  تيم ملي  کي روش مربي 
سال  چند  آمدند  ويلموتس  آقاي  اان 
جديد  مربي  و  رود  مي  ايشان  بعدهم 
که   ملي  تيم  در  مخصوصا  آيد.  مي 
افراد  و  نيست  ثابت  هيچ کس  جايگاه 
بيشتر در رفت وآمد هستند. به خاطر 
همين من مي گويم با آقاي کي روش 
خيلي شرايط خوبي داشتيم اان هم با 
شد  مشخص  داديم   ارائه  که  فوتبالي 

آقاي ويلموتس خيلي مي تواند به تيم 
خوب  روند  همين  تا  کند  کمک  ملي 

دهيم. ادامه  را  مان 
براي  مان  برنامه  بايد  نظرت  به   *

باشد؟ چه  ملي  تيم  آينده 
هاي  بازي  و  اردوها  برگزاري   -
چراکه  است  اولويت  در  بهتر  دوستانه 
به سال دارند  تيم هاي رقيب ما سال 
کره  امارات،  شوند.قطر،  مي  تر  قوي 
همه  و...  عربستان   ، استراليا  جنوبي، 
دارند پيشرفت مي کنند در اين شرايط 
بايد اردوها و بازي هاي تدارکاتي خوبي 
برگزار کنيم. اان ژاپن و قطر دارند در 
مسابقات کوپا آمريکا بازي مي کنند تا 
افزوده شوند.  به قدرت و کيفيت شان 
ها  برنامه  نوع  اين  از  هم  ما  اميدوارم 

باشيم. داشته  بيشتر 
ملي  تيم  آينده  براي  هدفمان   *

باشد؟ تواند  مي  چه 
جهاني  جام  به  راحت  اينکه   -
اينکه در جام  بعداز آن  و  صعود کنيم 
ملت هاي پيش رو با استفاده از تجربه 
شرايط  بتوانيم  قبلي  هاي  ملت  جام 

باشيم. داشته  بهتري 
ات  باشگاهي  شرايط  مورد  در   *
گذشته  فصل  اينکه  و  کن  صحبت 
کني.  برآورده  را  انتظارات  نتوانستي 
چيست؟ بعد  فصل  براي  ات  برنامه 

تر  سخت  شرايط  سال  به  سال   -
مي شود. اان هم شرايط متفاوت است 
اما به طور يقين من تاشم را مي کنم. 
آمده  باشگاه  براي  جديدي  مربي  اان 
است اميدوارم شرايط جديد بهتر باشد 
و بتوانم در پازل تاکتيکي مربي جديد 
جاي داشته باشم و شرايط بهتر از فصل 

قبل شود.

نفت MIS در مسير سقوط پيش هنگام
معرفي  خود  سرمربي  هنوز  مسجدسليمان  نفت  فوتبال  تيم 
نکرده است و اين باعث شده است بازيکنان کليدي اين تيم هرروز 
سر از تيم هاي ديگر ليگ دربياورند. فصل گذشته تيم فوتبال نفت 
که  شود  ماندگار  برتر  ليگ  در  شد  موفق  حالي  در  مسجدسليمان 
نتوانست درنيم فصل دوم حتي يک برد به دست بياورد اما نتايج اين 
تيم در هفته هاي پاياني نيم فصل اول و تعلل رقباي اين تيم باعث 
شد تا اين تيم خطه خوزستان بتواند در ليگ نوزدهم حضور داشته 
قطع  به طور  مسجد  نفت  گذشته  فصل  بازيهاي  به  نگاهي  با  باشد. 
مي توان به اين نکته پي برد مهم ترين عاملي که توانست اين تيم را 
از سقوط به ليگ يک نجات دهد قدرت اين تيم در فاز دفاعي بود. 
خط دفاعي که با حضور يوسف وکيا در سمت راست، مياد خدايي 
در سمت چپ، مجتبي بيژن و موسي کوليبالي به عنوان زوج خط 
کسي  بود.  گرفته  دفاعي شکل  هافبک  پست  در  عليزاده  و  دفاعي 
شکي ندارد که رهبر اين خط دفاعي مدافع سيه چرده و تنومند اين 
تيم موسي کوليبالي بود که در 27 بازي اين تيم به صورت ثابت بازي 
کرد و تا حد زيادي جور گلهاي نزده اين تيم را با ارائه بازي ها خوبش 
کشيد. نفت مسجد در 30 بازي 34 گل دريافت کرده است، ميانگين 
1.1 گل براي تيمي که در رده چهاردهم جدول قرار گرفت مي تواند 
قابل قبول به نظر مي رسد. باتکليفي در اين تيم و مشخص نبودن 
وضعيت فني و مديريتي اين تيم باعث شده از جمع اين 5 بازيکن 
که اشاره شده است تا قبل از امروز عليرضا عليزاده به پديده بپيوندد. 
اما حاا موسي کوليبالي هم که به نوعي جزو بهترين بازيکن هاي اين 
فصل نفت محسوب مي شد به تيم فوتبال فواد خوزستان پيوست. 
مسئوان نفت مسجد سليمان گويا فراموش کرده اند که اين تيم در 
پرداختن مديريتي  دارد. سازوکار  قرار  ايران  فوتبال  بااترين سطح 
اين تيم به نوعي اين موضوع را در ذهن تداعي مي کند که مسئوان 
اين تيم، آن رغبتي که ازمه بودن در بين 16 تيم برتر ايران بايد 
افرادي که شايد  از  باشند را ندارند. دخالتهاي شمار زيادي  داشته 
بهتر است به جاي پرداختن به امور فوتبالي به مسائل کان تري ورود 
کنند باعث شده است که تابه حال مديران اين تيم در تعيين انتخاب 
سرمربي اين تيم تعلل به خرج دهند. اين در حال است که تاکنون 
4 تا 5 اسم براي هدايت اين تيم در نظر گرفته شده است و تا پاي 
بستن قرارداد هم پيش رفته اند اما هنوز هيچ خبري مبني بر انتخاب 
رسمي سرمربي اين تيم به گوش نمي رسد. اين يکي از دايل بارزي 
است که اين تيم بايد هر روز شاهد رفتن بازيکنان کليدي تيمش به 
باشگاه هاي ديگر باشد و به نظر مي رسد ادامه اين روند کار را براي 
اين تيم در فصل آينده از فصل پيش هم سخت تر خواهد کرد. در 
خصوص موسي کوليبالي که امروز خبر پيوستنش به فواد در رسانه 
منتشرشده است گفته مي شود که آن ها حتي در پرداخت هزينه هاي 
تا اين کمبود منابع مالي حل نشود  رفت وآمد او مشکل داشتند و 
وضعيت از امروز هم وخيم تر خواهد شد و اين اصرار به تيم داري 
از سوي مسئوان اين تيم به واقع باعث خواهد شد تا اين تيم را از 
حاا به عنوان اولين کانديداي سقوط به ليگ يک بشماريم، مگر اين 

چند روز را دريابي...

صادقيان: افزايش رفاه هواداران مورد توجه باشگاه تراکتور است
مديرعامل باشگاه فرهنگي، ورزشي و اقتصادي تراکتور گفت: افزايش رفاه هواداران در استاديوم ها به خصوص در استاديوم يادگار امام )ره( مورد توجه جدي است. غامرضا صادقيان با رئيس هيات فوتبال آذربايجان 

شرقي، اظهار کرد: هواداران بزرگترين سرمايه اين باشگاه هستند که در سرما و گرما آن را تنها نگذاشته و اغلب موفقيت تيم را رقم ميزنند. لذا نبايد از رفاه آن ها غفلت کرد.

طرز فکر ویلموتس و کي روش متفاوت است

جهانبخش: اميدوارم در پازل سرمربي جديد برايتون باشم
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تمرين نوبت صبح تيم فوتبال استقال 
تمرين  شد.  برگزار  تهرانسر  مجموعه  در 
ساعت  استقال  فوتبال  تيم  صبح  نوبت 
مجموعه  در  ديروز)دوشنبه(  دقيقه  9و30 
برگزار شد. بسته  درهاي  پشت  و  تهرانسر 

ايتاليايي  سرمربي  استراماچوني  آندره آ   *
ضمن  تمرين  آغاز  از  پيش  استقال  تيم 
آنها  براي  دقايقي  بازيکنان،  به  آمد  خوش 

کرد. صحبت  تمرين  با  رابطه  در 
با  را  قراردادش  گذشته  روز  که  غفوري  وريا   *

استقال تمديد کرده بود، در تمرين حضور يافت.
* فرشيد باقري با وجود اينکه تحت قرارداد 

استقال است، در تمرين شرکت نداشت.
* بازيکنان پس از گرم کردن، کار با توپ 
را آغاز کردند و سپس تمرينات سرعتي و 

استقامتي را پشت سر گذاشتند.
* با تصميم کادرفني بازيکنان از جي پي 

کردند. استفاده  اس 
نوبت  برنامه  طبق  استقال  است؛  گفتني 

مي پردازند. تمرين  به  نيز  عصر 

کروات  بازيکن  پروپيچ  شکايت  پرونده 
روزهاي  اين  دغدغه  استقال  پيشين  و 
بازيکنان  شکايت  است.  استقال  مسئوان 
ندارد  تمامي  ايراني  باشگاه هاي  از  خارجي 
و ظاهرا قرار نيست هيچ وقت هم به پايان 
سال هاي  در  استقال  مسئوان  برسد. 
کردن  مختومه  براي  زيادي  تاش  اخير 
استقال  پيشين  خارجي  بازيکنان  پرونده 
دردسرساز  پرونده  يک  هنوز  اما  کرده اند، 
آينده  روزهاي  در  اقدامي  اگر  که  دارند 
به  را  استقال  باشگاه  فيفا  نگيرد،  صورت 
نقل  پنجره  از دو  امتياز، محروميت  کسر 6 
اين  با  کرد.  محکوم خواهد   ... و  انتقاات  و 
را  آسيا  قهرمانان  ليگ  استقالي ها  شرايط 
هم از دست خواهند داد. اين پرونده مربوط 
استقال  پيشين  کروات  بازيکن  پروپيچ  به 
که  بلند  موهاي  با  بلندقامت  بازيکن  است، 
با  پانزدهم  ليگ  در  مظلومي  پرويز  زمان 
قراردادي دو ساله به استقال پيوست. بهرام 
نقل  نظري جويباري مسئول  علي  و  اميري 
از  بودند. پس  استقال  آن سال  انتقاات  و 
بازيکن  اين  منصوريان  عليرضا  فصل،  پايان 
برهاني،  آرش  مانند  بازيکناني  همراه  به  را 
حنيف عمران زاده، مياد فخرالديني و ... در 
ليست خروج قرار داد. پروپيچ با توجه به نامه 
قرار گرفتن اسمش در ليست خروج، ايران را 
هزار  زمان طلب 30  آن  پروپيچ  کرد.  ترک 

داشت. حضورش  يکسال  براي  داري 
هدايت  منصوريان  عليرضا  که  زماني 
استقال را برعهده گرفت، بهرام افشارزاده 
مديرعاملي  زمان  در  بود.  مديرعامل 
افشارزاده، نامه اي به ايجنت ايراني پروپيچ 
از او خواسته شد به پروپيچ اطاع  داده و 
اردوي  و  تمرينات  شروع  به  توجه  با  دهد 
حضور  باشگاه  در  استقال  فصل  پيش 
مهاجم  شود.  مذاکره  باره  اين  در  تا  يابد 
مسئوان  درخواست  به  بي توجه  کروات 
استقال شکايت خود را در فيفا انجام داد. 
رضا  به  را  خود  جاي  افشارزاده  ادامه  در 
باتکليف  پروپيچ  پرونده  تا  داد  افتخاري 
بماند. فيفا در نامه هايي به باشگاه استقال 
ابتدا  در  که  شد  آنها  توضيح  خواستار 
اينکه  تا  ندادند  پاسخ  استقال  مسئوان 
را  استقال  باشگاه  فيفا  انضباطي  کميته 
کرد.  پروپيچ محکوم  مطالبات  پرداخت  به 
دادگاه ورزشي  به  استقال  مسئوان وقت 
CAS شکايت کردند. خبرگزاري تسنيم در 
تاريخ هفدهم شهريور سال 97 به تشريح 
رأي CAS پرداخت که لينک آن را در اينجا 

مي توانيد مشاهده کنيد. در رأي صادر شده 
مسئوان  که  شده  داده  توضيح  وضوح  به 
فيفا  درخواست هاي  به  توجهي  استقال 
بايد مطالبات پروپيچ به همراه  نکرده اند و 
ديرکرد آن پرداخت شود. با گذشت زمان، 
مسئوان وقت استقال که با توجه به حضور 
فيفا طلب  از  جام جهاني  در  ملي پوشانش 
داشتند، خواستار پرداخت مطالبات پروپيچ 
توسط اين پول شدند. فيفا نيز با اين مسئله 
موافقت کرد، اما به دليل تحريم هاي صورت 
پرداخت  پروپيچ  پول  ايران،  عليه  گرفته 
نشد و فيفا از مسئوان استقال طي ضرب 
ااجلي خواستار پرداخت مطالبات مهاجم 
کروات شد. مسئوان استقال در اين مدت 
تهيه  براي  داخلي  منابع  با  زيادي  رايزني 
پول پروپيچ کردند، اما راه به جايي نبردند.

مديره  هيات  عضو  منزوي  کامران 
اين  پيگير  جدي  طور  به  که  استقال 
باشگاه  گفت:  باره  اين  در  است،  پرونده 
پول مان  آزادسازي  دنبال  و  دارد  مطالباتي 
هستيم. بايد راهي پيدا شود تا فدراسيون 
وزارت  از  کند.  ترخيص  را  پول مان  بتواند 
عنوان  به  را  پول  اين  خواستيم  خارجه 
کند،  کمک  ما  به  و  برداشته  خود  مطالبه 
نيست.  ديگري  راه  صورت  اين  غير  در 
اقدامي  اگر  و  ندارد  شوخي  کسي  با  فيفا 
صورت نگيرد، تبعات سنگيني براي باشگاه 
استقال خواهد داشت. وي افزود: مشکات 
ما در باشگاه استقال زياد است. با يکسري 
که  هستيم  روبه رو  نشده  انجام  تعهدات 
بايد  باشگاه  مديرعامل  فتحي  اميرحسين 
درباره آنها صحبت کند. يکسري تعهدات از 
گذشته آمده که تقصير هيچ کسي نيست. 
مديران قبلي پول نداشتند که آنها را انجام 
دهند. در اين شرايط، بايد تيم را براي فصل 
آينده قدرتمند بسته و انتظارات هواداران را 
برآورده کنيم. کار دشواري داريم، اما با اين 

مي دهيم. انجام  را  کارمان  وضعيت 
استقال  باشگاه  مديره  هيات  عضو 
در خصوص اينکه چه کسي مقصر پرونده 
اصلي  مقصر  بي پولي  گفت:  است،  پروپيچ 
با  داشتند،  پول  وقت  مديران  اگر  است. 
پروپيچ تسويه کرده و کار به اينجا کشيده 
شود. برابر   17 پروپيچ  طلب  که  نمي شد 

استقال  باشگاه  ساکنان  روزها  اين 
اين  پول  پرداخت  دغدغه  آباد  سعادت  در 
بازيکن را دارند تا اين تيم با محروميت از 
سوي فيفا مواجه نشود. بايد ديد در نهايت 

يا خير. فراهم خواهد شد  پروپيچ  پول 

جلسه استراماچوني با بازيکنان استقال
آغاز  از  پيش  ديروز  استقال  ايتاليايي  سرمربي 
تمرين جلسه اي با بازيکنان تيمش برگزار کرد. تمرين 
دقيقه  17و30  ساعت  از  استقال  ظهر  از  بعد  نوبت 
در تهرانسر آغاز شده است، پيش از شروع تمرينات 
آندره آ استراماچوني جلسه اي با بازيکنان برگزار کرد. 
استراماچوني با گذشت دو روز از شروع تمرين هاي 
استقال کم کم روي بازيکنان اين تيم شناخت پيدا 
کرده و احتماا در روزهاي آينده تمرينهاي تاکتيکي 
بزرگترين  حاضر  حال  در  شد.  خواهد  آغاز  تيم  اين 
فصل  بازيکنان  قرارداد  تمديد  عدم  استقال  مشکل 
گذشته اين تيم است که مديران باشگاه استقال در 

تاش هستند قرارداد آنها را تمديد کنند.

 مهاجم سابق استقال
 به کاسم پاشا پيوست

با قراردادي 2 ساله به تيم کاسم  بابا تيام  مامه 
تيام  بابا  مامه  پيوست.  ترکيه  ليگ  سوپر  در  پاشا 
مهاجم سنگالي و اسبق باشگاه استقال که با پيراهن 
بعدي  مقصد  بود،  درخشيد  خوش  پايتخت  آبي هاي 
تيم  با  ساله   26 مهاجم  اين  کرد.  مشخص  را  خود 
کاسم پاشا ترکيه پيوست. قرارداد وي به مدت 2+ يک 
سال خواهد بود که در صورت رضايت طرفين مجموعا 
تا 3 فصل افزايش خواهد يافت. وي پس از جدايي از 
استقال در عجمان توپ زد  ودر 26 بازي 13 و 6 

پاس گل را در کارنامه ثبت کرد.

 ليگ نوزدهم با تغيير نام
 3 باشگاه آغاز مي شود

با تغيير نام تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز ليگ برتر 
شد.  خواهد  آغاز  تيم  سه  نام  تغيير  با  نوزدهم  فصل  در 
اولين تيمي به نسبت فصل گذشته تغيير نام خواهد داد 
پديده مشهد است که با سرمايه گذاري مالک فوتبالي اين 
تيم به پديده شهر خودرو تغيير نام داده است و از اين به 
اين تيم پديده شهر خودرو  نام  بعد در جدول رده بندي 
ثبت خواهد شد. دومين تيمي که شامل حال تغيير نام 
بوشهر است که  باشگاهش شده است شاهين شهرداري 
بوشهر،  شهر  شوراي  تصويب  و  شهرداري  پيشنهاد  با 
پسوند«ليان«  به نام تيم شاهين اضافه شد که در صورت 
شاهين  به  شاهين  تيم   نام  شرکتها  ثبت  اداره  در  ثبت 
سومين  اما  و  يافت  خواهد  تغيير  بوشهر  شهرداري  ليان  
يا  آذربايجان  محبوب  تيم  به  مربوط  باشگاه  نام  تغيير 
تراکتورسازي تبريز است که آن ها با توجه به اينکه باشگاه 
تراکتورسازي ديگر ارتباطي با کارخانه تراکتورسازي ندارد 
به همين علت احتمال تغيير نام اين باشگاه وجود دارد. 
فصل  از  تراکتورسازي  باشگاه  است  قرار  مي شود  گفته 
و  کند  شرکت  برتر  ليگ  در  سازي  پسوند  بدون  آينده 
بايد برند جديد اين باشگاه به ثبت شرکت ها برسد و به 

اين موضوع اعام شود. سازمان ليگ هم 

خلعت براي ليگ نوزدهم استارت زد 
با آغاز تمرينات ذوبي ها، مهاجم آسيب ديده اين 
ليگ  در  موفق  حضور  براي  را  خود  تمرينات  نيز  تيم 
نوزدهم آغاز کرد. محمدرضا خلعتبري يکي از مهمترين 
بازيکنان حاضر در بازار نقل و انتقاات زمستاني بود و 
در نهايت توانست با خروج از جمع ياران گل محمدي 
خود را به اصفهان و ذوب آهن برساند و به عنوان اميد 
اول اين تيم در گلزني بازي هاي خود را در نيم فصل 
دوم آغاز کرد اما خيلي زود فرصت ادامه حضور در جمع 
ياران سابق خود را از دست داد و با مصدوميت سختي 
که نصيب او شد تا پايان بازي هاي ليگ هجدهم بيرون 
که  تلخي  اتفاق  از  پس  خلعتبري  ماند.  زمين چمن  از 
پاره  صليبي  رباط  بهبودي  به  بود  شده  گريبانگيرش  
شده پاي خود پرداخت تا اين که آمادگي کامل خود 
را باز يافت و از اولين روز تمرينات ذوبي ها، کار خود 
را براي هماهنگي با تيم آغاز  کرد. البته خلعتبري به 
دليل شدت آسيب ديدگي خود کمي دست به عصاتر 
از سايرين تمرين مي کند و البته تمريناتي اختصاصي 
نيز در دستور کار خود را دارد تا بتواند براي اين تيم 
در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا بدرخشد. محمدرضا 
که  شود  مي  محسوب  بازيکناني  جمله  از  خلعتبري 
فينال  به  آن  در  که  سبزپوشان  رويايي  هاي  سال  در 
بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا نيز راه پيدا کرده بودند 
حضور داشت. او پس از جدايي از ذوبي ها، به تيم هاي 
پديده  و  پرسپوليس  امارات،  اصفهان، عجمان  سپاهان 

مشهد رفت تا در نهايت باز هم به ذوب آهن رسيد.

هواداران صبور باشند، در هر 3 جام مدعي هستيم
باقري: بازي براي استقال و کار کردن با استراماچوني افتخار بزرگي است

مياد باقري، مدافع جديد تيم فوتبال استقال تأکيد کرد که اين 
تيم در فصل آينده در هر سه جام مدعي خواهد بود. مياد باقري ضمن 
ابراز خرسندي از پيوستن به استقال گفت: خوشحالم که به اين تيم 
بزرگ پيوستم. بدون شک حضور در استقال يک اتفاق مهم در زندگي 
ورزشي من بود. واقعيت اين است که من چند پيشنهاد از تيم هاي ليگ 
برتري داشتم، ولي در نهايت استقال را انتخاب کردم، چون بهترين 
انتخاب بود. اميدوارم جواب اعتماد باشگاه و سرمربي را بدهم و بهترين 

عملکرد را در اين تيم داشته باشم. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا 
فکر مي کند در استقال تبديل به بازيکن ثابت شود، عنوان کرد: من 
هدف هاي مهمي در ذهن دارم و مي خواهم بهترين عملکرد را داشته 
باشم. روي نيمکت استقال يک مربي بزرگ مثل استراماچوني حضور 
دارد و قطعاً اين مربي تاش بازيکنان را مي بيند. مي دانم که استقال 
براي  بازي  بازي کنم.  اين است که  بزرگي دارد، ولي هدفم  بازيکنان 
استقال و کار کردن با استراماچوني افتخار بزرگي است و بايد از اين 

فرصت به بهترين شکل استفاده کنم. مدافع جديد تيم فوتبال استقال 
در پاسخ به اين پرسش که آيا استقال مي تواند در فصل پيش رو بعد 
از سال ها قهرمان ليگ برتر شود، تصريح کرد: استقال قطعاً امسال در 
هر سه جام مدعي خواهد بود. ما دو روز است که تمرينات را شروع 
کرده ايم و انگيزه زيادي در بچه هاي تيم موج مي زند. فقط خواهش من 
از هواداران اين است که صبور باشند و تيم را مورد حمايت قرار دهند. 

قطعاً روزهاي خوبي در انتظار استقال است.

حسيني  سيدحسين  با  استقال  باشگاه  مذاکرات 
دروازه بان جوان آبي پوشان همچنان ادامه دارد. سيدحسين 
حسيني ديروز)دوشنبه( بار ديگر براي مذاکره با مسئوان 
رفت.  استقال  باشگاه  به  قرارداد  تمديد  جهت  استقال 
حسيني که به ديدار اميرحسين فتحي مديرعامل استقال 
رفته بود، بار ديگر خواسته هاي خود از جمله مبلغ قراردادش 
را اعام کرد و قرار است نتيجه آن در يکي دو روز آينده 

مشخص شود. اگر چه حسيني جايي بهتر از استقال ندارد، 
اما برخي موانع از جمله موضوع قرارداد مانعي براي تمديد 
روز  يکي دو  است. حسيني خودش گفته در  قرارداد شده 
اين  که  ديد  بايد  حاا  و  مي کند  تمديد  استقال  با  آينده 
اتفاق رخ مي دهد يا خير.  اين در شرايطي است که تمرينات 
استقال از روز يکشنبه آغاز شده و پس از جدايي مهدي 
است. آبي پوشان حسيني  دروازه بان شاخص  تنها  رحمتي، 

وريا غفوري با استقال تمديد کرد
بازيکن ملي پوش استقال قراردادش را با اين تيم تمديد کرد. وريا غفوري بعدازظهر روز يکشنبه با حضور در دفتر اميرحسين فتحي مديرعامل استقال قرارداد دوساله خود را با باشگاه استقال امضا کرد.

دغدغه و اضطراب در سعادت آباد
مقصر پرونده شکايت پروپيچ از استقال مشخص شد!

فوتبال  تيم  جديد  هافبک  ريگي،  مسعود 
استقال  تيم  در  حضور  از  گفت:  تهران  استقال 
بهترين  اميدوارم  و  دارم  فوق العاده اي  احساس 
مورد  در  ريگي  باشم.  داشته  را  ممکن  عملکرد 
و  استقال  گفت:  استقال  تيم  به  پيوستن 
پرسپوليس بزرگ ترين و محبو ب ترين تيم هاي ايران 
هستند و تمام فوتباليست ها دوست دارند در يکي 
از اين دو تيم بازي کنند. من فصل گذشته عملکرد 
خوبي در پديده داشتم و خوشحالم که اين عملکرد 
طوري بود که با پيشنهاد تيم بزرگي مثل استقال 

مواجه شدم. هافبک پيشين تيم فوتبال پديده شهر 
هم  ديگر  پيشنهاد  چند  من  شد:  يادآور  خودرو 
داشتم، ولي طبيعي بود که با تمام وجودم استقال 
آرزويم  به  استقال  به  پيوستن  با  کنم.  انتخاب  را 
پيراهن  که  دارم  فوق العاده اي  احساس  و  رسيدم 
اين تيم بزرگ را بر تن خواهم کرد. وي در پاسخ 
به ايشن سؤال که آيا نگران نيست در استقال به 
اندازه کافي فرصت بازي پيدا نکند، خاطرنشان کرد: 
تمام تاش من اين است که بتوانم بهترين عملکرد 
را داشته باشم و به هدف هايم برسم. طبيعتاً در يک 

بازيکني کار سختي دارد، ولي مهم  بزرگ هر  تيم 
تاش  گذشته  فصل  از  بيشتر  خيلي  که  است  اين 
فوتبال  تيم  هافبک  برسم.  هدف هايم  به  و  کنم 
استراماچوني  آندره آ  حضور  به  اشاره  با  استقال 
در اين تيم گفت: استراماچوني يک مربي بزرگ و 
اينتر  مثل  بزرگي  تيم  در  که  است  سبک  صاحب 
استراماچوني  و  بازيکنان  است.  مربيگري کرده  هم 
که  است  اين  ما  هدف  و  شده اند  آشنا  هم  با  تازه 
به يکديگر کمک کنيم. اميدوارم در کنار هم فصل 
ريگي  بزنيم.  رقم  استقال  براي هواداران  را  خوبي 

در ارتباط با اينکه آيا استقال مي تواند بعد از چند 
عنوان  کند،  تجربه  را  برتر  ليگ  در  قهرماني  سال 
بي صبرانه  استقال  هواداران  که  مي دانيم  کرد: 
آنها  طبيعتاً  برتر هستند.  ليگ  در  قهرماني  منتظر 
مأموريت  و  مي خواهند  قهرماني  سال  چند  از  بعد 
ليگ  در  قهرماني  با  امسال  که  است  اين  ما  مهم 
را خوشحال کنيم. وي در  استقال  برتر، هواداران 
پاسخ به اين پرسش که در استقال چه شماره اي 
را انتخاب خواهد کرد، گفت: هنوز شماره پيراهنم 

است. نشده  مشخص 

هواداران قهرماني مي خواهند، بايد آنها را خوشحال کنيم 
ريگي: به آرزويم رسيدم و احساس فوق ا لعاده اي دارم

گزارش تمرين صبح استقال
حضور غفوري و صحبتهاي استراماچوني با بازيکنان فصل  پيش  تمرينات  جديد  دور 

شد  خود  دوم  روز  وارد  حالی  در  استقال 
تعدادی  با  همکاری  ادامه  تکليف  هنوز  که 
مشخص  تيم  اين  سرشناس  های  ستاره  از 
جديد  سرمربی  شدن  مشخص  با  نيست. 
جديد  دور  نوزدهم  ليگ  برای  استقال 
تمرينات آماده سازی اين تيم از ديروز زير 
استراماچونی و دستيارانش در  آ  آندره  نظر 
زمين تهرانسر استارت خود تا فصلی نو در 
تاريخ اين باشگاه محبوب و پرطرفدار به ثبت 
برسد. مرد جوان و خوش پوش ايتاليايی در 
حالی چالش جديد خود در فوتبال ايران و 
بازيکنان  جمع  در  که  زد  استارت  را  آسيا 
حاضر در تمرين تعداد زيادی از چهره های 
سرشناس استقال غيبت داشتند، بازيکنانی 
که هر يک وضعيتی نامشخص و پر از ابهام 
و  دارند  تيم  اين  با  همکاری  ادامه  برای 
شايعات اطراف آنها حسابی اوج گرفته است. 
همين بهانه خوبی بود تا نگاهی بياندازيم به 
آخرين شرايط اين ستاره های سرشناس که 
طرفداران انتظار دارند باشگاه تا پايان هفته 

کند. مشخص  را  آنها  تکليف 
سيدحسين حسينی؛ توافق شد اما 

قراردادی بسته نشد
بعد  گسترده  نظرهای  اختاف  پيرو 
استقال  معاون  عجيب  های  افشاگری  از 

مذاکرات،  در  شده  مطرح  های  خواسته  از 
مذاکرات  ادامه  وظيفه  باشگاه  مديره  هيات 
هيات  عضو  تا  سپرد  منزوی  کامران  به  را 
مديره با اين دروازه بان ملی پوش پای ميز 
مذاکره بنشيند. آخرين نشست ميان طرفين 
نزديک به 8 ساعت به طول انجاميد، نشستی 
تمديد  برای  نهايی  توافق  آن  خروجی  که 
روز  با گذشت چند  اما  بود.  دوساله  قرارداد 
تا  نشد  قرارداد  امضای  به  منجر  توافق  اين 
روزهای  بزرگ  غايب  حسينی  سيدحسين 
بگيرد.  لقب  فصل  پيش  تمرينات  آغازين 
اين که چه مسائلی در موضوع عدم امضای 
دخيل  استقال  با  بان  دروازه  اين  قرارداد 
است، سئوال بزرگ طرفداران و اهالی فوتبال 
قلمداد می شود، سئوالی که منزوی مسئول 
مستقيم مذاکره و تمديد قرارداد در پاسخ به 
آن مدعی شد مشکلی وجود ندارد و قرارداد 
به زودی بسته خواهد شد. حال بايد منتظر 
ماند و ديد مديران باشگاه چه زمانی تصميم 
بردن  بين  از  و  توافق  اين  کردن  نهايی  به 

گرفت. خواهند  طرفداران  های  نگرانی 
روزبه چشمی؛ وسوسه لژيونری يا 

کاپيتانی در استقال
هايی  مهره  دست  آن  از  چشمی  روزبه 
است که در روزهای گذشته خبرهای ضد و 
نقيض بسيار زيادی پيرامون آينده او به گوش 

مدام  استقال  باشگاه  وجود  اين  با  رسيد. 
قرارداد  تمديد  به  بنا  که  موضوع  اين  روی 
کرد  پافشاری  دارد،  پوش  ملی  مهره  اين  با 
مذاکرات  آغاز  خصوص  در  نيز  خبرهايی  و 
نقل محافل شد غافل از اين که چشمی اصا 
مذاکره  ميز  پای  بخواهد  که  نبود  ايران  در 
دارد  حکايت  اين  از  خبرها  آخرين  بنشيند. 
به  پيوستن  را  خود  اول  اولويت  چشمی  که 
گزينه  است،  داده  قرار  خارجی  باشگاهی 
اول هم کوچ به فوتبال حاشيه خليج فارس 
می  شنيده  حال  اين  با  شود.  می  محسوب 
سوی  از  شده  برقرار  های  تماس  در  شود 
استقالی ها با اين بازيکن به روزبه پيشنهاد 
مناسب  شرايط  با  ای  ساله  دو  قرارداد  شده 
رسانده  امضا  به  پوشان  ملی  ساير  همچون 
فصل  اول  کاپيتان  سه  از  يکی  عنوان  به  و 
با  روزبه  تکليف  بزند.  استارت  استقال  با  را 
و  اواخر  تا  فراوان  احتمال  به  هم  استقال 
شد. خواهد  مشخص  آتی  هفته  اوايل  نهايتا 
فرشيد باقری؛ يکسال ديگر قرارداد دارد

روزهای  سرشناس  غايبان  ديگر  از 
ابتدايی تمرينات استقال می توان به فرشيد 
فصل  که  بازيکن  اين  کرد.  اشاره  باقری 
نسبتا  فنی  برخاف عملکرد  را  ای  پرحاشيه 
فصل  يک  هنوز  گذاشت  سر  پشت  خوب 
ديگر با باشگاه قرارداد دارد با اين توضيح که 

بازيکن  اين  سوم  سال  مالی  قرارداد  بند  در 
به  مبلغ  در خصوص  بايد  درج شده طرفين 
در  باقری  فرشيد  غيبت  شايد  برسند.  توافق 
ارتباط  بی  هم  تمرينات  ابتدايی  روزهای 
در  بايد  طرفين  چون  نباشد  موضوع  اين  به 
پرداخت  نحوه  و  قرارداد  مبلغ  برای  نشستی 
آخرين  تفاسير  اين  با  برسند.  تفاهم  به  آن 
تا  بازيکن  اين  اضافه شدن  از  حکايت  اخبار 
پايان هفته به تمرينات دارد که بايد منتظر 

نه؟ يا  شود  می  عملی  ديد  و  ماند 
علی کريمی؛ بازگشت به اروپا

تری نسبت  اوضاع مبهم  علی کريمی 
که  دارد  سرشناسی  بازيکنان  تمام  به 
نشده  مشخص  استقال  با  شان  تکليف 
فصل  که  ها  آبی  اصفهانی  هافبک  است. 
در  تيم  اصلی  های  ستون  از  يکی  به  قبل 
قراردادش  اتمام  با  تبديل شد  زمين  مرکز 
اميد دارد برای دومين بار راهی اروپا شود 
ايرانی  لژيونرهای  جمع  در  را  فوتبالش  تا 
شاغل در قاره سبز ادامه بدهد با اين تفاوت 
به دوره  بيشتری نسبت  بار تجربه  اين  که 
استقالی  دارد.  ديناموزاگرب  در  حضورش 
همچنان  تصميم  اين  از  اطاع  با  هم  ها 
مديربرنامه  و  کريمی  با  خود  مذاکرات 
ای  برنامه  چون  کردند  پيگيری  را  هايش 
برای از دست دادن او نداشتند اما همه چيز 

است. رفته  پيش  و عامت سئوال  ابهام  با 
طارق همام؛ سفر پرماجرا به ترکيه

در  پستی  انتشار  با  قبل  هفته  دو  يکی 
داد  خبر  استقال  در  ماندن  از  اينستاگرام 
به  عراقی  ستاره  غيرمنتظره  سفر  ديروز  اما 
هموطنش  همچون  نيز  او  تا  رفت  لو  ترکيه 
بشار رسن طرفداران ديگر تيم پايتخت را در 
آمپاس قرار دهد. طارق که هفته های پايانی 
مجيدی  فرهاد  تصميم  خاطر  به  را  ليگ 
با  شد  سکونشين  استقال  وقت  سرمربی 
باشگاه برای يک فصل ديگر قرارداد دارد اما 
او نيز بندی در قراردادش گنجانده شده که 
با دريافت پيشنهاد خارجی و پرداخت مبلغ 
توافق شده می تواند از استقال برود که سفر 
او به ترکيه آن هم درست در برهه استارت 
تمرينات پيش فصل می تواند وضعيتی مبهم 

برای او و تيم در پی داشته باشد.
پژمان منتظری؛ وداع تلخ يا آغازی شيرين

که  تندی  مصاحبه  از  بعد  کاپيتان 
استقال  و  ملی  تيم  از  رسما  و  داد  انجام 
خداحافظی کرد بار ديگر به سوژه اول نقل 
شد.  تبديل  ها  آبی  تابستانی  انتقاات  و 
در  خانواده  کنار  که  روزهايی  در  منتظری 
در  افتاده  راه  به  جو  با  داشت  حضور  قطر 
سوی  از  هايی  تماس  با  طرفداران  ميان 
تمديد  برای  استقال  باشگاه  مديران 

هيچ  که  هايی  تماس  شد،  روبرو  قرارداد 
کدام سرانجامی نداشت چون پژمان به آنها 
منزوی  کامران  حال  اين  با  نداد.  پاسخی 
اين  باقی ماندن  مدام روی تمديد شدن و 
از  دارد.  تاکيد  تيم  در  سرشناس  بازيکن 
همين رو بايد ديد طی روزهای آتی شاهد 
وداعی تلخ با سومين کاپيتان تيم خواهيم 
يا  حيدری(  خسرو  و  رحمتی  از  بود)بعد 

قرارداد. تمديد  با  شيرين  آغازی 
آياندا پاتوسی؛ گره 500 هزار داری

دوم  فصل  نيم  آفريقايی  ستاره 
روبرو  سرنوشتی  همان  با  ها  استقالی 
مامه  برای  او  از  تر  قبل  سال  يک  که  شد 
که  هايی  تعلل  خورد.  رقم  سنگالی  تيام 
پاتوسی  آياندا  قرارداد  تمديد  برای  شرايط 
را سخت تر از هميشه کرد تا طرفداران با 
بيم و اضطراب از دست دادن بهترين ستاره 
خود در ميانه ميدان روبرو باشند. پاتوسی 
براساس توافقی که ميان استقال و باشگاه 
قبلی او در کيپ تاوون رقم خورده بود بايد 
با پرداخت مبلغی در حدود 500 هزار دار 
زمينه ماندنش در استقال فراهم می شد 
اما بحران مالی حاکم بر باشگاه همين طور 
ادامه مذاکرات  ترديدهايی که در خصوص 
را  نامعلوم  ای  آينده  همچنان  دارد  وجود 

است. داده  قرار  بازيکن  اين  رو  پيش 

استراماچونی در انتظار ورود ستاره های سرشناس

هفتی که استقال را پنج ستاره می کند

ادامه مذاکرات 
حسيني و 
استقال

بازهم 
خبري از 
تمديد 
قرارداد 
نشد

با اعام مدير برنامه هاي اهل آفريقاي جنوبي استقال اين بازيکن قرارداد خود را با آبي ها تمديد نخواهد کرد. آياندا پاتوسي در نيم فصل دوم 
ليگ هجدهم با استقال قرارداد امضا کرد اما چون مبلغ رضايت نامه اين بازيکن در مهلت قانوني نقل و انتقاات پرداخت نشد، اين بازيکن ديگر تحت 
اختيار آبي ها نيست و بايد به باشگاه کيپ تاون آفريقاي جنوبي برگردد. مدير برنامه هاي آياندا پاتوسي گفت: اينکه گفته مي شود به پاتوسي پول 
پرداخت شده يا او با استقال قراردادش را تمديد کرده دروغ است و به هيچ عنوان چنين اتفاقي رخ نداده است. او در مورد احتمال تمديد قرارداد 

پاتوسي به استقال گفت: احتمال ماندن پاتوسي در استقال صفر مميز صفر درست است و اين بازيکن در اين تيم فعاليت نخواهد کرد.

داستان پاتوسي 
و استقال در 
خط پايان!

تدافعي  هافبک  يک  نويي  اميرقلعه 
را براي زوج مهدي کياني در نظر گرفته 
توفاني  شروعي  سپاهان  باشگاه  است. 
نوزدهم  ليگ  انتقاات  و  نقل  پنجره  در 
محمدرضا  منصوري،  مرتضي  و  داشت 
حسيني و جرجي گولسياني را به عنوان 
استخدام  به  برتري  ليگ  بازيکن  سه 
همچنين  درآورد؛  خود  فوتبال  تيم 
در  قرضي  صورت  به  که  ميزرايي  رضا 
جمع  به  کرد  مي  بازي  فوادخوزستان 
محمد  و  شدند  اضافه  پوشان  طايي 
عنوان  به  هم  محبي  محمد  و  زينالي 
اميرقلعه  تيم  به  سال   23 زير  سهميه 
نويي اضافه شدند. هواداران سپاهان که 
اين روزها از عملکرد باشگاه خود رضايت 
شرايط  در  باشگاه  معتقدند  و  ندارند 
سر  به  جديد  فصل  شروع  براي  خوبي 
مي برد، در انتظار رونمايي از خريدهاي 
تيمي  تا  هستند  محبوبشان  تيم  بعدي 
قدرتمندتر از ليگ هجدهم در مسابقات 
باشند. داشته  اختيار  در  نوزدهم  فصل 

نويي  اميرقلعه  که  پستهايي  از  يکي 
توجه ويژه اي به آن دارد، پست هافبک 
تدافعي است. فصل گذشته در اين پست 

مهدي کياني به تنهايي بازي مي کرد و 
در ديدارهايي هم بختيار رحماني و جال 
علي محمدي يک پست جلوتر بازي مي 
کردند؛ دو بازيکني که طي روزهاي اخير 
اند. مياد سرلک ديگر  تيم جدا شده  از 
شمار  به  پوشان  طايي  تدافعي  هافبک 
از  سال   10 از  پس  هم  او  که  رفت  مي 
سپاهان جدا شد. درپست هافبک تدافعي 
اميرقلعه  صاحديد  با  نويدکيا  رسول  اما 
که  بازيکني  شد؛  ماندني  تيم  در  نويي 
شرايط  و  نباشد  روبرو  مصدوميت  با  اگر 
بازيکني  تواند  مي  باشد،  داشته  خوبي 
مي  شنيده  حال  اين  با  باشد.  اتکا  قابل 
فصل  هافبک  زاده  نقي  عليرضا  شود 
نويي  اميرقلعه  که  تراکتورسازي  گذشته 
به واسطه حضور در تبريز شناخت خوبي 
از او دارد، با باشگاه به توافق دست يافته 
و به احتمال فراوان چهارمين خريد ليگ 
برتري طايي پوشان لقب خواهد گرفت. 
نقي زاده البته پيشنهادات ديگري از تيم 
هاي مطرح ليگ برتري داشته و در حال 
مي  نظر  به  بعيد  ولي  است  بندي  جمع 
رسد تغييري در تصميم او که پيوستن به 

شود. ايجاد  است،  سپاهان 

با  نشستي  جوانان  و  ورزش  وزير 
برگزار کرد و گزارش  ايرانسل  مديران 
حوزه  در  شرکت  اين  هاي  حمايت 
خصوص  به  و  ورزشي  هاي  فعاليت 
به  پرسپوليس  و  استقال  باشگاه  دو 
مسعود  مشترک  نشست  شد.  ارائه  او 
و  جوانان  و  ورزش  وزير  سلطاني فر 
در  ايرانسل  مديرعامل  آرند  عباسي 
محل دفتر وزير ورزش با هدف بررسي 
فعاليت هاي در دستور کار ايرانسل در 
حوزه ورزش و جوانان و تبادل نظر در 
توسعه همکاري هاي دوطرف  خصوص 
برگزار شد. در جريان اين نشست وزير 
ورزش و جوانان ضمن اعام رضايت از 
عملکرد ايرانسل در حوزه حمايت هاي 
اين  توسعه  بر  آمده،  عمل  به  ورزشي 
عباسي  بيژن  کرد.  تأکيد  همکاري ها 
برنامه هاي  درباره  ادامه  در  نيز  آرند 

آينده ايرانسل براي حمايت از فعاليت 
هاي ورزشي گفت و بيان کرد: ايرانسل 
همواره همراهي با ورزش و ورزشکاران 
را در راستاي مسؤوليت هاي اجتماعي 

مي داند. خود  ملي  و 
توافق  همچنين  نشست  اين  در 
مشترک  کميته اي  زودي  به  شد 
و  ورزش  وزير  نمايندگان  حضور  با 
اشخاص  و  ايرانسل  معاونان  جوانان، 
حقوقي مرتبط با حمايت هاي ورزشي، 
مي  که  موضوعي  کند؛  کار  به  آغاز 
شرکت  اين  مالي  هاي  کمک  تواند 
پايتخت  پرطرفدار  باشگاه  دو  به  را 
اسپانسر  ايرانسل  شرکت  کند.  بيشتر 
در  پرسپوليس  و  استقال  اصلي 
اين  ايران بود و  فصل گذشته فوتبال 
ادامه  هم  جديد  فصل  در  همکاري 

داشت. خواهد 

 چهارمين خريد ليگ برتري سپاهان
 از کدام تيم مي آيد؟

حمايت ايرانسل از استقال و پرسپوليس جدي تر شد
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اين  با کانديداهاي سرمربيگري  انجام مذاکره  مديرعامل و دو عضو هيات مديره پرسپوليس براي 
با  رغبتي  علي  و  مهدي محمدنبي  به اتفاق  دوشنبه  امروز  عرب  ايرج  استانبول خواهند شد.  راهي  تيم 
پرواز ساعت 9 صبح تهران را به قصد استانبول ترک کرد. اين سفر به منظور انجام مذاکره با گزينه هاي 
سرمربيگري سرخپوشان انجام مي شود. چاچيچ کروات، کاررا سرمربي ايتاليايي و الکساندر نوري به عنوان 

ياد مي شود. پرسپوليس  گزينه هاي سرمربيگري 

عرب و 2 عضو هيات 
مديره پرسپوليس به 
ترکيه مي روند

سفر پرسپوليسي ها به ترکيه براي مذاکره با مربي خارجي
هزينه  تور استانبول از کجا تأمين شده است؟

روش  خارجي  مربيان  با  مذاکره  براي  پرسپوليس  باشگاه 
از  بعد  پرسپوليس  باشگاه  است.  گرفته  پيش  در  را  پرهزينه اي 
بايد منتظر عواقب  ايوانکوويچ که  برانکو  جدايي پرحرف وحديث 
آن هم بود )به خاطر عدم تسويه حساب با اين مربي و دستيارانش( 
به سراغ يحيي گل محمدي رفت و در حالي که مشخص بود او با 
باشگاه پديده قرارداد دارد، يک هفته زمان برد تا به اين نتيجه 
برسند که بايد دنبال گزينه هاي ديگر باشند. مديريت اين باشگاه 
خارجي  مربيان  به سراغ  گرفتند  تصميم  به يک باره  مشاورش  و 
بروند و از آنجا که در اين کار تخصص کافي نداشتند از يک مدير 
برنامه ايراني کمک گرفتند تا با استفاده از نظرات او مربي خارجي 
را انتخاب کنند. در چند روز اخير شاهد رفت وآمد هاي دال هاي 
زيادي به باشگاه پرسپوليس بوديم و رقابت آنها براي آوردن مربي 
مدنظر خود به اين باشگاه بي سابقه بود، در همين راستا بيش از 
30 مربي خارجي به باشگاه پرسپوليس معرفي شد و با حداقل 10 
نفر آنها مذاکره صورت گرفت. در نهايت عرب و مشاورش تصميم 
گرفتند از بين گزينه هاي مختلف 4 و 5 سرمربي را گلچين کرده 
هزينه  با  که  بفرستند  ايجنت هاي شان دعوت نامه  و  آنها  براي  و 
باشگاه پرسپوليس سفري به استانبول داشته و رودررو صحبت 
کنند. همه اين اتفاقات البته پيش از مشاجره عرب با مشاورش 
و  مديرعامل  از  مشاور  به جدايي  نهايت  در  که  بود، مشاجره اي 
توجه  نکته جالب  انجاميد.  ترکيه  از فهرست مسافران  او  خروج 
اينکه در اين ميان يکي از واسطه ها که به جمع مشاوران پرتعداد 
بين  گزاف  قيمت  با  را  خود  نظر  مورد  مربي  شده  اضافه  عرب 
گزينه  هاي نهايي قرار داد تا او هم براي مذاکره به ترکيه دعوت 
ايجنت هاي شان در يکي  اين که حاا مربيان دعوت شده و  شود. 
از بهترين  هتل هاي استانبول با هزينه باشگاه پرسپوليس مستقر 
شده اند، مسئله اي است که نمي شود به سادگي از کنار آن گذشت. 
جالب تر اينکه تيم 5نفره از پرسپوليس براي مذاکره با چند مربي 
و همراه هاي شان عازم استانبول شده اند. عاوه بر چاچيچ، کاررا 
هم  آرژانتيني  سرمربي  کالدورن  گابريل  از  نوري،  الکساندر  و 
قرار  شده  گفته  و  ياد  پرسپوليس  سرمربيگري  گزينه  به عنوان 
باشگاه  واقع  در  شود،  مذاکره  ترکيه  در  هم  مربي  اين  با  است 
پرسپوليس فهرستي از مربيان خارجي را تهيه کرده تا در ترکيه 
استانبول چه  تور  در  نهايت  در  ديد  بايد  و  کند  آنها صحبت  با 
استخدام  در  پرسپوليس  باشگاه  مديريت  مي دهد!  رخ  اتفاقاتي 
جانشين برانکو مسير پرهزينه اي را در پيش گرفت در حالي که 
با همه اين مربيان مي شد به صورت تصويري تماس برقرار کرده و 
در نهايت با گزينه نهايي قرار ماقات گذاشت، مهم تر از آن پولي 
که قرار بود به برانکو و دستيارانش بابت دستمزد آنها پرداخت 
شود که حاا قرار است هزينه جذب مربيان خارجي شود. با اين 
شرايط بايد به زودي منتظر شکايت دسته جمعي مربيان کروات از 

پرسپوليس به فيفا هم باشيم.
مأموريت تيم 3 نفره پرسپوليس در استانبول

 مذاکره با 3 مربي
راهي  ديروز)دوشنبه(  پرسپوليس  باشگاه  از  نفره  سه  تيمي 
استانبول مي شود تا مذاکراتي جدي با گزينه هاي جانشيني برانکو 
امير  به همراه  ديروز)دوشنبه(  دارد  ايرج عرب قصد  باشد.  داشته 
باشگاه پرسپوليس و يک  امروز بين الملل  علي حسيني، مسئول 
ايجنت جهت مذاکره با مربياني چون آنته چاچيچ، الکس نوري 
همراه  به  نامبرده  مربيان  شود.  استانبول  راهي  کاررا  ماسيمو  و 
نشستي  عرب  با  به صورت جداگانه  يک  هر  مديربرنامه هاي خود 
را برگزار خواهند کرد تا در نهايت با يکي از اين مربيان قرارداد 
بيشتر  گزينه ها  ديگر  از  چاچيچ  شانس  بين  اين  در  شود.  امضا 
کاررا  از  کمتر  خيلي  او  درخواستي  رقم  که  اين جهت  از  است، 
ايتاليايي است. نوري نيز به خاطر کارنامه نه چندان خوبش گزينه 
سوم پرسپوليسي ها به حساب مي آيد. برخاف شايعات مطرح شده 
در  نقشي  هيچ  سرخپوشان  پيشين  سرمربي  ايوانکوويچ،  برانکو 
مذاکره باشگاه پرسپوليس با چاچيچ نداشته است و ندارد. نکته 
قابل توجه اينکه قرار بود مشاور عرب هم همراه او راهي استانبول 
علي  امير  شد  باعث  آنها  بين  شديد  لفظي  مشاجره  اما  شود، 

اين سفر جايگزين مشاور عرب شود. حسيني در 

مشاجره عرب با مشاورش در باشگاه 
پرسپوليس

لفظي  مشاجره  خود  کار  محل  در  پرسپوليس  مديرعامل 
پرسپوليس  باشگاه  مديريت  عرب  ايرج  داشت.  مشاورش  با  شديد 
و  انتخاب سرمربي  سر  بر  داشت،  پرکاري  روز  ديروز)يکشنبه(  که 
ديگر مسائل مربوط به اين باشگاه با سهند حبيب زاده مشاور خود 
مشاجره لفظي شديدي پيدا کرد. اين در حالي است که عرب در 
مقابل انتقاداتي که از مشاورش مي شد، از وي در رسانه ها حمايت 
کامل مي کرد. حبيب زاده ضمن تاييد مشاجره  اش با عرب گفت: با 

ندارم. را  بازگشت به محل کارم  اتفاق رخ داده ديگر قصد 

AFC  پرسپوليس و ذوب آهن را جريمه کرد
کنفدراسيون فوتبال آسيا، باشگاه هاي پرسپوليس و ذوب آهن 
 ،)AFC( آسيا  فوتبال  کنفدراسيون  رسمي  سايت  کرد.  جريمه  را 
امروز )دوشنبه( احکام جديد کميته انضباطي اين کنفدراسيون را 
منتشر کرد که نام باشگاه هاي ذوب آهن و پرسپوليس و ذوب آهن 
که  نوشت   AFC ديده مي شود.  محکوم شده  باشگاه هاي  ميان  در 
بازيکنان  با  تيم  اين  بازيکنان  ندادن  دست  دليل  به  پرسپوليس 
پاختاکور ازبکستان پس از ديدار دو تيم در تاشکند، مبلغ هزار و 
250 دار جريمه شده است. باشگاه پرسپوليس نيز بايد اين مبلغ را 
در 30 روز پس از صدور حکم پرداخت کند. ذوب آهن هم به دليل 
اصفهان  در  امارات  الوصل  مقابل  تيم  اين  ديدار  بليت هاي  فروش 
بدون مشخص بودن شماره صندلي، بايد مبلغ 750 دار را تا مدت 
30 روز پس از صدور اين حکم پرداخت کند. AFC همچنين در 
اين حکم نوشته که اين دومين مرتبه اي بود که ذوب آهن مرتکب 
به جريمه شديدتري  امر،  اين  تکرار  در صورت  و  تخلف شده  اين 

محکوم خواهد شد.

اقدام بوديمير براي فسخ قرارداد با 
پرسپوليس از طريق فيفا

مهاجم پرسپوليس براي جدايي و گرفتن طلبش از پرسپوليس 
از طريق فيفا اقدام کرد. باشگاه پرسپوليس به هشدارهاي ماريو 
اين  اينکه  تا  نکرد  توجهي  مطالباتش  پرداخت  براي  بوديمير 
کروات  مهاجم  کند.  اقدام  فيفا  طريق  از  گرفت  تصميم  بازيکن 
با اين باشگاه قرارداد داشت به  سرخپوشان که يک فصل ديگر 
دليل عدم دريافت مطالبات خود با ارسال نامه اي به فيفا ضمن 
فسخ قرارداد يکطرفه خواهان دريافت تمامي حق و حقوقش شد. 
باشگاه پرسپوليس پيش از اين هم مشابه چنين پرونده هايي در 
فيفا زياد داشت که منجر به جريمه هاي سنگين براي اين باشگاه 
شد و به نظر مي آيد اين موضوع چندان براي مديران فعلي باشگاه 

پرسپوليس  اهميتي ندارد.

مربيانی که هيچکدام ميليون داری نيستند

گزينه جدی تيم پرسپوليس برای هدايت اين 
تيم پيش از اين به دليل مبلغ پيشنهادی اش از سوی 

باشگاه تراکتور رد شده بود. در حالی که مسئوان 
باشگاه پرسپوليس برای انتخاب جايگزين برانکو 

ايوانکوويچ به ترکيه رفته اند اما هنوز به صورت قطعی 
مشخص نيست که از بين گزينه های اين باشگاه 
چه کسی هدايت سرخ پوشان پايتخت را بر عهده 

خواهد گرفت. به نظر می رسد الکساندر نوری مربی 
ايرانی - آلمانی يکی از گزينه های نزديک به باشگاه 
پرسپوليس است و در حال حاضر او شانس بيشتری 

نسبت به ساير نامزدها برای جانشينی برانکو ايوانکوويچ 
دارد اما قرار است پس از دو روز مذاکرات در نهايت تا 
روز چهارشنبه سرمربی جديد پرسپوليس مشخص و 

معرفی شود. الکساندر نوری که در تيم وردربرمن آلمان 
فعاليت کرده پيش از اينکه برای پرسپوليسی ها گزينه 

سرمربی گری باشد پيشنهادی از سوی تراکتورسازی 
تبريز داشت اما در نهايت مصطفی دنيزلی به عنوان 

سرمربی تراکتور معرفی شد. نوری به دليل رقم 
پيشنهادی اش از سوی مالک تراکتورسازی رد شد 
چرا که او مبلغ 450 هزار دار برای خود و يکی از 

دستيارانش طلب کرده بود که اين مبلغ مورد قبول 
زنوزی مالک باشگاه تراکتور قرار نگرفت. حاا بايد 

ديد که مديرعامل باشگاه پرسپوليس در صورت توافق 
قطعی با نوری چقدر به اين مربی پرداخت خواهد کرد 
هر چند که اين مربی ايرانی آلمانی به دليل پيشنهاد 

450 هزار داری از سوی تراکتور رد شده بود.

مديران پرسپوليس برای مذاکره نهايی با 
سرمربی فصل آينده اين تيم امروز به ترکيه 
انتخاب  تا  رسد  می  نظر  به  و  اند  کرده  سفر 
است.  نمانده  باقی  زيادی  زمان  جديد  مربی 
گزينه  از  نامی  رسمی  طور  به  باشگاه  هنوز  
خبرها  آخرين  اما  است  نياورده  مدنظرش 
گابريل  و  نوری  الکساندر  که  است  حاکی 
شخصا به استانبول آمده يا می آيند و ماسيمو 
برای مذاکره  را  ايتاليايی وکيلش  کاررا مربی 
فرستاده است. اين درحالی است که تا امروز 
صبح آنته چاچيچ کروات يکی از اصلی ترين 
گزينه های پرسپوليس بود اما گفته می شود 
با  مذاکره  قيد  فعا  مالی  به خاطر مسايل  او 

سرخ ها را زده است.
کدام انتخاب بهتر است؟

می  تجربه  را  خاصی  شرايط  پرسپوليس 
برانکو  جای  به  مربی  يک  بايد  که  چرا  کند، 
بياورد که بتواند مسير موفقيت آميزی که با او 
طی شده را ادامه دهد و حاا اين سوال پيش 
کاررا  ماسيمو  کالدرون،  ميان  از  که  آيد  می 
بهتری  انتخاب  گزينه  کدام  نوری  الکساندر  و 
با  دستکم  مربی  اين سه  از  کدام  هر  هستند. 
توجه به شناخت کلی که از آن ها وجود دارد 

دارند. قوتی  و  نقاط ضعف 
کالدرون جايگزين چاچيچ

به  که  زمانی  کروات  مربی  چاچيچ  آنته 
کمی  شد  مطرح  ها  شانس  از  يکی  عنوان 
گزينه های ديگر را به حاشيه برد. او 65 ساله 
با  کرواسی  اهل  است،  برانکو  سال  و  همسن  و 
و  گذاشته  سبيل  که  برانکو  شبيه  ای  چهره 
زاتکوايوانکوويچ  به  بگوييم  است  بهتر  شايد 
برادرش. او در کارنامه اش يک قهرمانی در ليگ 
ليگ  در  قهرمانی  سابق،  يوگساوی  سوم  رده 
دسته دوم کرواسی، قهرمانی با ديناموزاگرب در 
و جام حذفی کشور  برتر  ليگ  در  سال 2011 
اسلونی،  ليگ  در  ماريبور  با  قهرمانی  کرواسی، 
مقام سوم با ليبی در بازی های مديترانه ای و 
سابقه حضور در رده هفتمين مربی ملی جهان 
در سال 2016 را دارد هرچند تنها ماجراجويی 
او خارج از يوگساوی که در آن به دنيا آمده، 
بوده  در سال 2005  ليبی  ملی  تيم  در  حضور 
را  پايش  بالکان  از  حال  به  تا  او  درواقع  است. 
خودش  البته  چاچيچ  است.  نگذاشته  بيرون 
از  آنطور که  و  از جمع گزينه ها خارج کرد  را 
ترکيه خبر می رسد او اعام کرده به دليل عدم 
کند.  نمی  مذاکره  پرسپوليس  با  مالی  شفافيت 

چاچيچ آخرين بار هدايت تيم ملی کرواسی را 
به عهده داشت اما وقتی کرواسی در آستانه عدم 
داليچ  زاتکو  داشت  قرار  جام جهانی  به  صعود 
کرواسی  نهايت  در  توانست  و  او شده  جانشين 
با  حاا  اما  برساند  جهانی  جام  دوم  مقام  به  را 
نيامدن چاچيچ به استانبول پرسپوليسی ها يک 
نامش  اند. گزينه ای که  گزينه جديد رو کرده 
برای پرسپوليسی ها آشنا است چرا چند سال 
پيش او گزينه اصلی هدايت اين تيم بود و حتی 
در رای گيری که انجام شد بيشتری رای را آورد 
ايران  به  را  ژوزه  مانوئل  نهايت  در  رويانيان  اما 
آورد. کالدرون 59 ساله آخرين بار هدايت تيم 
فوتبال القطر را در کشور قطر به عهده داشت اما 
او که يکی  برکنار شد.  تيم  اين  توسط مديران 
جهانی  جام  در  آرژانتين  ملی  تيم  بازيکنان  از 
الهال و ااتحاد  1990 بوده، هدايت تيم های 
عربستان، بن ياس امارات، تيم ملی بحرين، رئال 
بتيس، تيم ملی عربستان و الوصل امارات را به 
کالدرون  که  جامی  آخرين  است.  داشته  عهده 
گرفته در سال 2011 و با تيم ملی عربستان در 

بوده است. اين کشور  برتر  ليگ 
الکساندر نوری و  کاررا؛ با انگيزه ها

تجربه  با  مربيان  کنار  در  اما  پرسپوليس 

مطرح  که  دارد  هم  را  جوانی  های  گزينه 
نوری  الکساندر  ها  آن  پرطرفدارترين  و  ترين 
نوری  است.  ايرانی-آلمانی  مربی  و  بازيکن 
متولد سال 1358 در آلمان از يک پدر ايرانی 
فوتبالش  زمان  در  او  است.  آلمانی  مادری  و 
بازی  دورانش  بهترين  و  بود  تهاجمی  هافبک 
بود  تا 2001  در وردربرمن در سال های 99 
پايين  رده  های  ليگ  در  بيشتر  آن  از  بعد  و 
آلمان بازی کرد. نوری در سال 1384 توسط 
ايران دعوت شد  به تيم ملی  برانکوايوانکوويچ 
اما مصدوميت مانع از آن شد که بتواند برای 
صورت  در  که  او  کند.  بازی  ايران  ملی  تيم 
کردن  برقرار  ارتباط  برای  ايران  در  حضورش 
در  داشت  نياز خواهد  آلمانی  زبان  مترجم  به 
مربيگری  در  پديده  يک  عنوان  به  وردربرمن 
فوتبال آلمان مطرح شد.  نوری در 36 سالگی 
اين  توانست  و  نشست  تيم  اين  نيمکت  روی 
ليگا  بوندس  در  را  پرطرفدار  و  قديمی  تيم 
چند  تنها   2017 فصل  در  اما  او  کند.  حفظ 
 5 با  و  نشست  وردربرمن  نيمکت  روی  هفته 
شکست، 5 تساوی و فقط دو برد از کار برکنار 
شد. او سپس از هفته هفتم فصل بعد هدايت 
انگولشتات را به عهده گرفت و در هشت بازی 

که سرمربی بود بدون هيچ بردی با 5 شکست 
برکنار شد. کار  از  تساوی  و سه 

اما رقيب جدی آلکس نوری برای حضور در 
نيمکت تيم پرسپوليس يک مربی نسبتا جوان 
بخش  که  است  کاررا  ماسيمو  نام  به  ايتاليايی 
عمده ای از کارنامه اش را دستيار آنتونيو کونته 
در يوونتوس و تيم ملی ايتاليا بوده است. او 55 
های  تيم  در  فوتبالش  دوران  در  و  است  ساله 
يوونتوس، باری، آتاانتا و ناپولی توپ زده است. 
جوانان  های  تيم  هدايت  او  نيز  مربيگری  در 
دستيار  مدتی  او  داشت.  عهده  به  را  يوونتوس 
آنتونيو کونته در يوونتوس و تيم ملی ايتاليا بود 
و سپس درسال 2016 به عنوان دستيار آلنيچف 
بعد  اما  گرفته شد.  کار  به  اسپارتاک مسکو  در 
تيم  سرمربی  عنوان  به  او  آلنيچف  برکناری  از 
اسپارتاک انتخاب شد و توانست در آن سال با 
اسپارتاک قهرمان ليگ روسيه و سوپر کاپ اين 
کشور شود. کاررا بعد از اين موفقيت قراردادش 
اما  کرد  تمديد  اسپارتاک  با   2019 ژوئن  تا  را 
در پايان فصل 2017-2018 از کار برکنار شد. 
گفته می شود مبلغ باای قراردادش با اسپارتاک 
تا  نشسته  بيرون  را  سال  يک  او  تا  شده  باعث 

بتواند دستمزدش را از اين باشگاه بگيرد.

مراقبت از جيب پرسپوليس
مبلغی  درباره  رسمی  اظهارنظر  هيچ  هنوز 
باشگاه  سوی  از  دارند  مدنظر  مربيان  اين  که 
نشده اما آنچه که هست اينکه رزومه و کارنامه 
اين مربيان به گونه ای نيست که باعث شگفت 
به  نبايد  نيز  پرسپوليس  مديران  و  شود  زدگی 
بد  معامله  يک  دارند  اان  که  شرايطی  خاطر 
انجام بدهند. تنها مربی که درباره مبلغش تقريبا 
اتفاق نظر وجود دارد ماسيمو کاررا است که می 
دستمزد  دار  ميليون  يک  مبلغی حدود  گويند 
می خواهد. اما آيا او اين مبلغ برای پرسپوليس 
بايد  شرايط  اين  در  پرسپوليس  آيا  ارزد؟  می 
اينقدر برای آوردن سرمربی هزينه کند؟ درست 
است که شرايط پرسپوليس بعد از جدايی برانکو 
و با توجه به فرصت کمی که تا مسابقات مانده 
کمی دشوار است اما اين نبايد آن ها را به سمت 

بکشاند. پرهزينه  معامله  يک  انجام 
اين مربيانی که امروز در سبد پرسپوليس 
و  عناوين  برانکو  اندازه  به  هيچکدام  هستند 
افتخار و سابقه کار در جاهای مختلف دنيا را 
ندارند. شايد  اگر قرار بود هزينه ميليون داری 
انجام شود، می شد خود برانکو را برای ماندن 
مجاب کرد و آن وقت شرايط کاما متفاوت بود.

آقای عرب، آقای نبی؛ لطفا گران نخريد

چاچيچ براي مذاکره با پرسپوليس به 
استانبول نمي آيد؟

3 گزينه ديگر روي ميز سرخ ها
کروات  گزينه  مالي  شفاف سازي  عدم  دليل  به 
پرسپوليس اعام کرد که براي مذاکرات به استانبول نمي آيد. 
ايرج عرب، مهدي محمدنبي و علي رغبتي مديرعامل و دو 
عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس صبح امروز براي مذاکره 
با نامزدهاي مربيگري اين تيم راهي ترکيه شدند. در حالي 
که چاچيچ تا روز گذشته گزينه نهايي پرسپوليسي ها بود اما 
کروات  مربي  اين  مالي  اختافات  دليل  به  مي رسد  نظر  به 
از جمع نامزدهاي پرسپوليس جدا شد، درحالي که طرفين 
روي مبلغ 750 هزار يورو به توافق رسيدند اما صبح ديروز 
چاچيچ در ايميلي اعام کرد که قبل از سفر به ترکيه کليه 
موارد مالي به صورت شفاف مشخص شده باشد اما از آنجايي 
که اين اتفاق رخ نداد و پرسپوليسي ها موارد مالي را مشخص 
نکردند به همين دليل چاچيچ اعام کرد به ترکيه نمي آيد 
از جمع  کروات  مربي  اين  نظر مي رسد  به  اين شرايط  با  و 
چنين  صورت  در  باشد.  شده  خارج  پرسپوليس  نامزدهاي 
مسئله اي حاا پرسپوليسي ها بايد دو گزينه الکساندر نوري 
و کارراي ايتالياي مذاکره کنند هر چند که به نظر مي رسد 
يک مربي اسپانيايي به نام کالدرون هم در بين گزينه هاي 

باشد. داشته  قرار  پرسپوليسي ها 

وکيل کاررا، دومين هدف مديران 
پرسپوليس در ترکيه

پرسپوليس  باشگاه  مديران  برنامه،  طبق  است  قرار 
مربي  اين  و شرايط  کنند  ديدار  نيز  کاررا  ماسيمو  وکيل  با 
ايتاليايي را به طور جدي مورد بررسي قرار دهند. ايرج عرب 
مديرعامل باشگاه پرسپوليس به همراه مهدي محمد نبي و 
استانبول  به  امروز  علي رغبتي دو عضو هيئت مديره صبح 
نيمکت  روي  بر  حضور  نهايي  گزينه  سه  با  تا  کردند  سفر 
اين  انجام دهند. در  را  نهايي  مربيگري سرخپوشان مذاکره 
اين  در  پرسپوليس  اولويت مديران  بين شنيده مي شود که 
با  اول  جلسه  و  است  نوري  الکساندر   با  مذاکره  ابتدا  سفر 
اين مربي و مدير برنامه هايش خواهد بود تا شرايط مختلف 
گزينه جوان و جذاب خود را مورد بررسي قرار دهند و براي 
عقد قرارداد با او مقدمات ابتدايي را فراهم کنند. هر چند که 
اين مربي مبلغ بسيار باايي را درخواست کرده که پرداخت 
بايد  حاا  از  و  است  پرسپوليس  باشگاه  توان  از  خارج  آن 
از  بعد  بدانيم.  منتفي  را  در جمع سرخپوشان  کاررا  حضور 
دومين جلسه حساس  استانبول  در هتل حيات  اين جلسه 
کاررا  ماسيمو  وکيل  با  باشگاه  مديريتي  مثلث  سرنوشت  و 
برگزار مي شود. قرار است وکيل اين مربي ايتاليايي به صورت 
مستقيم با طرف ايراني به گفت و گو بنشيند و در خصوص 
شرايط مختلف به خصوص مسائل مالي بحث انجام شود. در 
صورتي که کاررا نسبت به پيشنهاد اوليه خود تخفيف خوبي 
دهد اين مربي جزو گزينه هاي اصلي خواهد شد. طبق وعده 
مديران باشگاه تا ساعات پاياني روز چهارشنبه مربي اين تيم 
از بين گزينه هاي موجود معرفي مي شود. در صورتي اينکه 
پرسپوليسي ها در ترکيه توافقي با گزينه هاي پيش رو نداشته 
باشند، با توجه به کمبود وقت، گزينه هايي که در گذشته نيز 
مطرح شده بودند باز هم بر روي ميز مذاکره قرار مي گيرند و 
بايد ديد در نهايت چه سرنوشتي در انتظار قهرمان سه فصل 

اخير ايران بعد از جدايي برانکو ايوانکوويچ خواهد بود.

محصص: بايد سطح ليگ برتر 
کشورمان بهتر شود

گفت:  فوتبال  فدراسيون  توسعه  و  فني  کميته  رئيس 
مشکل مربيان ما اين است که پس از پايان و اتمام کاس هاي 
دانش افزايي و آموزشي همه چيز را فراموش مي کنند. مرتضي 
محصص دستيار مدرس سنگاپوري، در خصوص برگزاري کاس 
فوتبال  کيفيت  که  کنيم  سعي  بايد  گفت:  فوتبال  اي  حرفه 
ليگ  مسابقات  بايد  ما  اصلي  معيار  و  ببريم  بااتر  را  کشورمان 
قهرمانان آسيا باشد. ما چاره ي نداريم، براي رسيدن به سطوح 
اين  و  شود  بهتر  کشورمان  برتر  ليگ  سطح  بايد  فوتبال  باا  
اعمال  نيز  تيم ها  فني  کادر  و  بازيکنانمان  در  بايد  شدن  بهتر 
شود. رئيس کميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال در ادامه به 
بحث مربيگري و همچنين اشکال کار مربيان اشاره کرد و گفت: 
مشکل مربيان ما اين است که پس از پايان و اتمام کاس هاي 
از  ما  فراموش مي کنند.  را  آموزشي همه چيز  و  افزايي  دانش 
موضوعات تحليل درستي نداريم و  وقتي در کاس ها شرکت 
مي کنيم بايد نگاه ها و نگرش ها به فوتبال تغيير کند. مربيان 
بايد پشتکار، تاش، فعاليت و دانش افزايي را در دستور کار خود 
قرار دهند. خوشبختانه 23 مربي که در اين دوره حضور دارند با 
انگيزه باا در جهت ارتقاي دانش فني خود تاش مي کنند. وي 
در پايان گفت: آن چيزي که ما را تغيير مي دهد، نگاهي است 
که ما در ذهن خود پرورش مي دهيم و بايد از اين نگاه آنطور 
که مي خواهيم استفاده کنيم. خاقيت يکي از موضوعات مهم 
در فوتبال است و اين تنها نکته گمشده ي آموزش کشور است.

هزينه حضور اين مربی چقدر آب می خورد؟

الکساندر نوری در حوالی پرسپولیسی شدن

حسيني: ما هم مثل هواداران منتظر مربي هستيم

ليگ  براي  پرسپوليس  فوتبال  تيم 
فهرست  در  جدي  هايي  چالش  با  نوزدهم 
که  جايي  است؛  مواجه  خود  بزرگساان 
خالي  سهميه  جديد  خريدهاي  براي  شايد 
وجود نداشته باشد. به نظر مي رسد سرمربي 
آينده  روز  دو  يکي  در  پرسپوليس  تيم 
بر  عاوه  آن  از  پس  و  شد  خواهد  معرفي 
آغاز رسمي تمرينات، نقل و انتقاات سرخ 
ها نيز سروشکل جدي تري به خود خواهد 
فقط  عرب  ايرج  کار  اينجاي  تا  گرفت. 
با  و  کرده  پرسپوليسي  را  احمدزاده  فرشاد 
بوژيدار  و  زاده  خليل  شجاع  مصلح،  شايان 
توافق  به  آينده  فصل  براي  رادوشوويچ 

است. رسيده 
در  تيمي  هر  هاي  دغدغه  از  يکي 
خريد  سهميه  تابستاني،  انتقاات  و  نقل 
فهرست  همچنين  و  برتري  ليگ  بازيکنان 
هر  پيش  سال  تا  است.  بزرگسال  بازيکنان 
در  بزرگسال  بازيکن   18 مي توانست  تيم 
فهرست خود داشته باشد اما سازمان ليگ 
تصميم گرفت سهميه حضور 3 بازيکن زير 
25 سال را هم براي تيم هاي ليگ برتري 
صادر کند تا آنها با ستاره هاي بيشتري به 

استقبال ليگ جديد بروند. تيم پرسپوليس 
فصل گذشته از نقل و انتقاات محروم بود 
اما در بازار زمستاني 7 بازيکن جديد را به 
فهرست خود اضافه کرد که حاا از آن جمع 
احتمال جدايي محمد نادري، ماريو بوديمير 
اما 4  و مهدي شريفي شريفي وجود دارد، 
خريد ديگر بعيد است از اين تيم جدا شوند.

ليست 18 نفره بدون جاي خالي
با بررسي بازيکنان تحت قرارداد سرخ 
نفره   18 ليست  که  مي شود  مشخص  ها 
ندارد  تيم هيچ جاي خالي  اين  بزرگساان 
البته اين به شرطي است که مهدي شريفي، 
شايعه  که  بيرانوند  عليرضا  و  عليپور  علي 
جدايي آن ها به گوش مي رسد، از اين تيم 
نروند. در واقع فرشاد احمدزاده هجدهمين 
جز  به  بود.  پرسپوليس  بزرگسال  بازيکن 
رفيعي،  سيدجال،  شجاع،  عاليشاه،  او 
انصاري،  ماهيني،  کمال،  ترابي،  نوراللهي، 
و  نعمتي  مصلح،  رادو،  خواه،  ربيع  شيري، 
دارند. نفره جاي  ليست 18  نيز در  عليپور 
برنامه سرخ ها براي سهميه زير 25 سال

سال   25 زير  بازيکن  سه  از  يکي 
پرسپوليس، آدام همتي است. البته مشخص 

نيست که او فصل آينده نيز در پرسپوليس 
حضور خواهد داشت يا خير و براي پاسخ به 
آينده  سرمربي  نظر  منتظر  بايد  سوال  اين 
 25 زير  سهميه  سه  قانون  ماند.  تيم  اين 
سال به اين شکل است که اين بازيکنان بايد 
فصل قبل را حتما در تيم فعلي خود سپري 
کرده باشند. فصل گذشته سيامک نعمتي و 
زير  فهرست  در  توانستند  مي  عليپور  علي 
اين  از  نيز  ها  آن  حاا  اما  باشند  سال   25
کار  اين موضوع  اند که  شرايط خارج شده 
را براي مديران پرسپوليس سخت و سخت 
عليپور  و  ترابي  مهدي  اکنون  کند.  مي  تر 
 25 وارد  تابستان  در  اما  هستند  ساله   24
سالگي خواهند شد. باتوجه به اين که فصل 
پيش بازيکنان زير 25 سال بايد بعد از دي 
ماه 72 متولد مي شدند، اکنون نيز ترابي و 
عليپور به خاطر چند ماه، نمي توانند در اين 
ليست قرار گيرند البته پرسپوليسي ها بايد 
استعام دقيق اين موضوع را از سازمان ليگ 

بگيرند.
گزينه هاي خريد؛ همه بزرگسال

زادگان،  کنعاني  محمدحسين  اگر 
وحيد  رضاييان،  رامين  طارمي،  مهدي 

پرسپوليس  مدنظر  بازيکنان  را  و...  اميري 
مي  نکته  اين  به  بدانيم،  آينده  فصل  براي 
اين  خريد  براي  پرسپوليس  که  رسيم 
سال   18 بااي  مهره  چند  بايد  بازيکنان 
خود را کنار بگذارد چرا که هيچ کدام از اين 
گزينه هاي خريد زير 25 سال سن ندارند.
در انتظار جوان گرايي پرسپوليسي ها

حضور  دوران  ابتداي  در  پرسپوليس 
به  را  زيادي  نسبتا  جوان  بازيکنان  برانکو 
سيامک  نظير  هايي  مهره  گرفت.  خدمت 
بشار  يا  بودند  سال   25 زير  که  نعمتي 
رسن زير 23 سال که مهره هايي کارآمد 
به شمار مي رفتند اما حاا تمام بازيکنان 
هستند  نشين  نيمکت  پرسپوليس  جوان 
به  تيم  تاثيرگذار  هاي  مهره  جزو  عما  و 
شمار نمي روند. بنابر اين پرسپوليس بايد 
مهره  چند  خريد  با  را  برانکو  پسا  دوران 
آينده  هاي  سال  در  تا  کند  آغاز  جوان 
که  است  طبيعي  البته  نشود  رکود  دچار 
گرايي،  جوان  کنار  در  تيم  اين  هواداران 
داشته  هم  را  ستاره  چند  خريد  انتظار 
تاکنون هيچ کدام  ها  پرسپوليسي  باشند. 
از 6 خريد ليگ برتري خود را انجام نداده 

تيم  از  بازيکنان  کدام  که  ديد  بايد  و  اند 
هاي ليگ برتري به پرسپوليس مي روند.

1- عليرضا بيرانوند
2- اميد عاليشاه

3- شجاع خليل زاده
4- سيدجال حسيني

5- سروش رفيعي
6- احمد نوراللهي

7- مهدي ترابي
8- کمال کاميابي نيا

9- حسين ماهيني
10- محمد انصاري
11- مهدي شيري

12- محسن ربيع خواه
13- بوژيدار رادوشوويچ

14- شايان مصلح
15- سيامک نعمتي

16- فرشاد احمدزاده
17- مهدي شريفي

18- علي عليپور
19- آدام همتي )زير 25 سال(

20- زير 25 سال
21- زير 25 سال

بررسي فهرست بزرگساان سرخپوشان

ليست پرسپوليس؛ چالش بااي 23 ساله ها 

ديروز  جلسه  در  گفت:  پرسپوليس  تيم  کاپيتان 
براي  بايد  اما  نشد  انتقاات  و  نقل  خصوص  در  صحبتي 
تيم خوب تاش کنيم چرا که دير بجنبيم  ساختن يک 
در  حسيني  سيدجال  خورد.  خواهد  ضربه  پرسپوليس 
پرسپوليس در روزهايي که هنوز  تيم   خصوص وضعيت 
گفت: شرايط سخت  است،  نشده  آغاز  تيم  اين  تمرينات 
است و ما هم مثل هواداران مي دانيم که کار بسيار سختي 
انتخاب  منتظر  هواداران  مثل  ما  همه  داريم.  پيش  در 
در  که همه  بگويم  بايد  را  اين  و  سرمربي جديد هستيم 
باتکليفي  اين  از  زودتر  هرچه  تا  مي کنند  تاش  باشگاه 
شرايط  که  مي دانيم  هواداران  مثل  هم  ما  شويم.  خارج 
به  اما  را درک مي کنيم  سختي داريم و مشغله هواداران 
هر حال آقاي برانکو رفت و اين اتفاقي است که افتاده و 
نبايد کار از اين سخت تر شود. وي افزود: ما هم مثل همه 
هواداران پرسپوليس از اتفاقات رخ داده ناراحت هستيم اما 
بايد بدانيم که اان وقت ناراحتي نيست چرا که روزهاي 
تيم  بايد مثل يک  ما  و  ما است  انتظار  بسيار سختي در 
وارد  کامل  تيم  يک  با  و  باشيم  هم  کنار  واحد  و  متحد 
مسابقات شويم. دلخوشي ما به حمايت هواداران مان است. 
کارستان.  کردند  کاري  قبل  فصل  که  هواداراني  همان 
و شرايط  آغاز کرديم  را  کار  بازيکن  با 10  قبل  ما فصل 

اما همين  را مي دانند  بسيار سختي داشتيم که همه آن 
هواداران در سرما و گرما حمايت فوق العاده اي از ما کردند 
و به ما انرژي دادند. به طوري که توانستيم موفقيت هاي 
خيلي خوبي به دست بياوريم و اين مسئله فقط با کمک 

بين  بود. هواداران در  هواداران پرشور پرسپوليس شدني 
ساير هواداران سرآمد هستند و اميدوارم که حمايت خود 
را از ما دريغ نکنند تا بتوانيم باز هم با کسب نتايج خوبي 
دل آنها را شاد کنيم چرا که هدف همه ما همين است. 

افزود: هواداران نگران هستند و  کاپيتان تيم پرسپوليس 
حق هم دارند چرا که شرايط ما سخت است و اين موضوع 
از  هم  ما  که  بدانند  آنها  اما  شده  هواداران  نگراني  باعث 
اين شرايط ناراحت هستيم. پرسپوليس متعلق به هواداران 
است و ما انتظار داريم که مثل هميشه پشتيبان تيم خود 
باشند. از طرف ديگر ما هم بايد تدارک خوبي ببينيم و با 
آمادگي کامل وارد مسابقات شويم. چرا که تيم هاي ديگر 
شکست  را  برتر  ليگ  اخير  دوره  سه  قهرمان  تا  مي آيند 
دهند و به همين دليل مي گويم که کار سخت تري نسبت 
بايد همه دست به دست هم  به گذشته در پيش داريم. 
پرسپوليس  نام  شأن  در  که  بسازيم  خوبي  تيم  و  بدهيم 
کنار هم  و در  بايد تاش کنيم  باشد. همه  و هوادارانش 
حضور داشته باشيم تا بتوانيم روند خوب چند سال اخير 
را ادامه دهيم. حسيني در مورد جلسه روز گذشته با ايرج 
عرب و کريم باقري و اينکه گفته مي شود از او درباره نقل و 
انتقاات پرسپوليس سؤال پرسيده شده است، افزود: هيچ 
سؤالي در مورد نقل و انتقاات از من پرسيده نشد و اين 
موضوع را رد مي کنم. اما ما ديروز جلسه خوبي با حضور 
اما  آقاکريم داشتيم و صحبت هاي خوبي هم مطرح شد. 
کار  همه  پرسپوليس  در  که  است  اين  موضوع  مهم ترين 

اتفاقات خوبي رخ بدهد.  تا  مي کنند 
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دو مربی خارجی تیم فوتبال سپاهان در فصل جدید هم با این تیم همکاری خواهند کرد. با وجود شروع تمرینات تیم فوتبال 
سپاهان، دو مربی خارجی این تیم هنوز به  ایران نیامده اند و همین موضوع شایعاتی را در مورد جدایی آنها به وجود آورده است. 
براساس این گزارش، روی تاوارس، مربی دروازه بان های سپاهان سرانجام موافقت خود را برای ادامه همکاری با سپاهان اعام کرده و 
قرار است هفته آینده به ایران بیاید. میگوئل تکسیرا، دیگر دستیار قلعه نویی هم برای گذراندن کاس حرفه ای مربیگری به کشورش 

سفر کرده و قرار است 20 تیر ماه به ایران برگردد.

ادامه همکاری 
تاوارس و 
تکسیرا با 
سپاهان

نشست رئیس فدراسیون با مدیر و سرمربی 
بخش های  مسئوان  و  ایران  امید  فوتبال  تیم 
مختلف فدراسیون برگزار شد. در نشستی که 
فدراسیون  رئیس  تاج،  مهدی  حضور  با  دیروز 
دبیرکلی  سرپرست  شکوری،  ابراهیم  فوتبال 
فرهاد  و  مدیر  استیلی،  حمید  فدراسیون، 
کشورمان  امید  فوتبال  تیم  سرمربی  مجیدی، 
و همچنین مسئوان بخش های مختلف برگزار 
زمان حضور  تا  امید  تیم  آتی  برنامه های  شد، 
المپیک  انتخابی  نهایی  مرحله  مسابقات  در 
در  قرار گرفت. همچنین  بررسی  مورد   2020
این جلسه، استیلی و مجیدی گزارشی درباره 
روند آماده سازی تیم فوتبال امید ارائه کردند.

فوتبال  تیم  سرمربی  مجیدی،  فرهاد 
مسئوان  با  امروز  جلسه  از  پس  ایران  امید 
از حمایت های  فوتبال، عنوان کرد:  فدراسیون 
راه  در  فدراسیون  سوی  از  گرفته  صورت 
برپایی نخستین اردوی تیم امید کمال سپاس 
وضعیت  بررسی  به  اردو،  این  در  ما  دارم.  را 
نفرات  از  گروهی  همچنین  و  قبلی  بازیکنان 

تیم  اردوی  داد:  ادامه  وی  پرداختیم.  جدید 
برپا  ممکن  شرایط  بهترین  در  امید  فوتبال 
بازیکنان  از  مجموعه ای  که  خوشحالم  شد. 
به طور  داریم.  اختیار  در  را  باانگیزه  و  مستعد 
برای  درخشان  استعدادهای  نفرات  این  حتم، 
فردای فوتبال کشور هستند و شکی نیست که 
در سالهای آتی پیراهن تیم ملی بزرگساان را 
برتن خواهند کرد. این موضوع مسئولیت آنها 

می کند. بیشتر  را 
مجیدی خاطرنشان کرد: اینکه فدراسیون 
دارد  آینده  به  دوراندیشانه ای  نگاه  فوتبال 
امروز،  جلسه  در  است.  مهمی  بسیار  موضوع 
پشتیبانی،  مسابقات،  اردویی،  جزئیات  کلیه 
بین المللی با حضور آقای تاج مورد بررسی قرار 
به  تأکیدات رئیس فدراسیون فوتبال  گرفت و 
بخش های زیرمجموعه باعث دلگرمی برای من 
همراهی  با  امید  فوتبال  تیم  برنامه های  است. 
رفت  خواهد  پیش  آتی  روزهای  در  تیم  مدیر 
تیم  آماده سازی  روند  در  باا  انگیزه  با  همه  و 

داشت. خواهند  شرکت 

بررسی برنامه های تیم فوتبال امید با حضور تاج 
مجیدی: اردوی تیم امید در بهترین شرایط برگزار شد

استیلی:تیمامیدگامبهگامپیشمیرود
حمید استیلی، مدیر تیم فوتبال امید کشورمان گفت: به عنوان مدیر تیم ملی امید، از همراهی ارکان فدراسیون در صف و ستاد تشکر می کنم. استیلی پس از جلسه با رئیس، سرپرست 
دبیرکلی و مسئوان بخش های مختلف فدراسیون فوتبال عنوان کرد: نشست امروز، بسیار راهگشا و مهم بود. از این جهت که همه حوزه های مرتبط با تیم امید در جلسه حضور داشتند و به 
تأکید رئیس فدراسیون امور مختلف مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در جلسه دیروز برنامه های مختلف مرتبط با تیم امید تا زمان حضور در تایلند را مورد بررسی قرار دادیم. همه 
جزئیات مورد تحلیل قرار گرفت. ریاست محترم فدراسیون فوتبال بر این موضوع تأکید داشتند که نباید کار به دقیقه آخر کشیده شود و ازم است جلسات به صورت منظم برگزار شود. استیلی 

افزود: به عنوان مدیر تیم فوتبال امید، از همراهی ارکان فدراسیون در صف و ستاد تشکر می کنم. ما گام به گام پیش می رویم و طبق برنامه تدوین شده روند حرکتی مان را طی خواهیم کرد.

محکومیت باشگاههای آلومینیوم اراک و کارون اروند خرمشهر
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تعدادی از پرونده های 
مطروحه در این کمیته اعام کرد. با توجه به شکایت مصطفی میرزایی از باشگاه آلومینیوم اراک، 
این باشگاه به پرداخت مبلغ 1.190.763.144 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم 
شد. همچنین کمیته وضعیت درخواست خواهان نسبت به خسارت تأخیر را مردود اعام کرد. 
درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. 
همچنین در پی شکایت امین رضایی قلعه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ 840.000.000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. درباره خسارات هزینه 
دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست. آرای صادره ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ اباغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

در فصل جدید به دنبال جبران هستم
 ابراهیمی: در سپاهان خیلی

 بدشانسی آوردم
ابراهیمی،  محمد 
پارس  فوتبال  تیم  مهاجم 
جنوبی جم گفت: در فصل 
بدشانسی  خیلی  گذشته 
امیدوارم در فصل  و  آوردم 
جبران  را  چیز  همه  جدید 
ابراهیمی  محمد  کنم. 
در  حضورش  به  اشاره  با 
گفت:  جم  جنوبی  پارس 
حضور فراز کمالوند در این 

تیم نقش مهمی در انتخاب من داشت، ضمن اینکه آقای رضاییان، 
مدیرعامل محترم باشگاه هم همزبان من است. امیدوارم فصل خوبی 
را کنار هم پشت سر بگذاریم. در سال های گذشته هم روزهای خوبی 
کنار کمالوند داشتم و امسال تاش خواهم کرد تا بهترین عملکرد 
ممکن را در پارس جنوبی داشته باشم. وی همچنین در مورد شرایط 
خاص پارس جنوبی جم در فصل گذشته و احتمال اینکه مشکات 
ادامه داشته باشد، عنوان کرد: پارس جنوبی در سال های  مالی اش 
گذشته نتایج خوبی با مهدی تارتار گرفت و امیدوارم که در فصل 
جدید هم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم تا هواداران را خوشحال کنیم. 
نفرات موردنظر کادر فنی را جذب  این است که  باشگاه هم دنبال 
کند. امیدوارم در فصل جدید کمترین مشکل را داشته باشیم و نتایج 
خوب پارس تکرار شود.  مهاجم تیم فوتبال پارس جنوبی جم در 
مورد اتفاقات فصل گذشته و اینکه بعد از رفتن به سپاهان، فرصتی 
برای بازی پیدا نکرد، اظهار داشت: من در سپاهان خیلی بدشانسی 
اردوی  در  می دانند.  فنی  کادر  و  مربیان  بازیکنان،  را  این  و  آوردم 
ترکیه از ناحیه زانو مصدوم شدم و مدتی از میادین دور بودم، زمانی 
وارد  که  بود  و خیلی سخت  می گرفت  نتیجه  تیم  برگشتم  که  هم 
ترکیب شوم. آن مصدومیت خیلی چیزها را به هم زد، ولی امیدوارم 

کنم. را جبران  در فصل جدید همه چیز 

فعال  مجازي  فضاي  در  گفت:  فوتبال  داور 
چه  موردم  در  نمي دانم  خاطر  همین  به  و  نیستم 

! یند مي گو
برتر  لیگ  شصتي  دهه  داور  بنیادي فر  موعود 
به  دارد  که  کمي  سن  وجود  با  کشورمان  فوتبال 
نظر مي رسد سیر صعودي خوبي را در حوزه داوري 
وجود  با  است.بنیادي فر  گرفته  پیش  در  فوتبال 
جواني تجربه قضاوت در بازي هاي ملي و همچنین 
باشگاهي قاره آسیا را کسب کرده که این دو مسئله 
نشان از توانایي هاي قابل قبول او در داوري فوتبال 
است: داده  انجام  را  زیر  داور گفتگوي  این  با  است. 

* آیا موعود بنیادي فر هنوز هم جوانترین داور 
لیگ برتر محسوب مي شود؟

جوانترین  من  پیش  سال  چند  شاید  خیر،   -
نیست  اینطور  دیگر  اان  اما  بودم  برتري  لیگ  داور 
و بچه هاي جوانتر از من هم در فوتبال ایران و لیگ 

دارند. حضور  برتر 
اول  سطح  وارد  که  گذشته  سال   9 به  اگر   *
فوتبال ایران شدید نگاه کنید چه تفاوتي را مي بینید؟

- اان تجربه خیلي متفاوتي نسبت به سال هاي 
به  دارم.  تفاوت  اول خیلي  روزهاي  با  دارم.  گذشته 
امیدوارم  و  است  شده  کمتر  استرسم  مثال  عنوان 
این  در  باشم.  داشته  پیشرفت  بتوانم  هم  ادامه  در 
سال ها فراز و فرود داشته ام و در طول این فصل ها 
یک  فصلي  کردم.هر  تجربه  را  زیادي  نوسان هاي 
تجربه جدید و بهتر براي من بوده که در روند کارم 
خیلي تاثیر گذاشته است. هر بازي یک تجربه جدید 
زیادي  استفاده  تجربیات  این  از  و  بوده  من  براي 
کردم. به خصوص در فصل گذشته که اتفاقاتي افتاد 
تاثیر  کارم  ادامه  روي  اتفاقات  این  مي کنم  فکر  و 

داشت. خواهند  خوبي 
* کدامیک از فصل هایي که پشت سر گذاشتید 

در ذهن شما پررنگ تر هستند؟
یعني  فصل گذشته  دو  از  مي توانم  نظرم  به   -
لیگ هاي هفدهم و هجدهم نام ببرم. اتفاقات خیلي 
بازي هاي  در  داشتم.  تجربیات خوبي  و  افتاد  خوبي 
مختلفي چه سخت و چه آسان،  سوت زدم که همه 

آنها روي کار من تاثیرگذار خواهد بود.
اول  سطح  در  که  سال هایي  این  طول  در   *
شما  ذهن  در  بازي  کدام  زدید  سوت  ایران  فوتبال 

است؟ مانده  بیشتر 
- بازي جام حذفي بین سپاهان و نفت تهران 
دایي  علي  سال  آن  شد.در  برگزار  اصفهان  در  که 
سرمربي نفت بود. بازي در نیمه دوم شرایط خاصي 
پیدا کرد که مجبور شدم 3-4 بازیکن را اخراج کنم.

بازي جنجالي شد  و  اخراج کردم  را هم  دایي  علي 
اساتید  تائید  مورد  من  تصمیمات  بازي  از  پس  اما 
مسئله  این  و  بود  گرفته  قرار  داوري  کارشناسان  و 
باعث شده بود که این بازي  تبدیل به خاطره خاصي 
براي من شود.البته نفت تهران برنده آن بازي شد و 

فینال رسید. به 
* آیا اخراج علي دایي با واکنش خاصي از سوي 

او همراه بود؟
دایي  که  بود  بار  اولین  چون  مي کنم  فکر   -
من  به  بازي  حتي  و  اخراج  هنگام  مي شد،  اخراج 
اعتراض کرد. البته من به خاطر رفتار غیرمسئوانه 
ایشان این تصمیم را گرفتم.دایي مي خواست تیمش 
را بیرون بیاورد. کنار زمین ایستاده بود و به او گفتم 
ایشان  اما  بروید  بیرون  و  نباشید  زمین  کنار  لطفا 
 8 حدود  دلیل  همین  به  و  نمي روم  بیرون  گفتند 
تصمیم  نهایت  در  که  شد  متوقف  بازي  هم  دقیقه 

برود. بیرون  گرفت 
* اما به هر حال نفت تهران برنده شد و همه 

چیز به خوبي و خوشي براي شما به پایان رسید!
اسطوره  او  است.  بزرگي  انسان  دایي  علي   -
نداشت.  قبول  را  اخراجش  است.  کشورمان  فوتبال 
بعد از بازي به من گفت نباید من را اخراج مي کردي 
اما کارشناسان داوري که  و این تصمیم اشتباه بود 
صحنه ها را دیده بودند تصمیمات من را تائید کردند. 
من از تیم نفت دو بازیکن را اخراج کردم حتي شجاع 

خلیل زاده هم که در سپاهان بازي مي کرد را اخراج 
اما  شد  جنجالي  دوم  نیمه  در  مسابقه  این  کردم. 
تائید  مورد  و  بود  درست  تصمیماتم  که  خوشحالم 

قرار گرفت. همه 
* در یک مناظره رادیویي سرمربي سپاهان به 
و  دارم  بد  خاطره  شما  از  من  گفت  فغاني  علیرضا 
اما  ما معروف شده   فوتبال  اکنون در  این اصطاح 
حاا مي توانیم بگوییم که علي دایي از شما خاطره 

ندارد! بدي 
- )باخنده( نه من اینطور فکر نمي کنم.تا فصل 
علي  سرمربیگري  با  سایپا  تیم  براي  بازي  آن  بعد 
دایي سوت زدم. ایشان هیچ مشکلي با من نداشتند.

اعتراض هایش در طول  به خاطر  دایي  * علي 
این  خاطر  به  است.آیا  شده  معروف  مسابقه  یک 
ویژه  و  حساس  مورد  یک  داوران  براي  اعتراضات، 

است؟
- نه این طور نیست. به هر حال ایشان مربي اي 
اعتراضات شان  و  مي فهمند  را  فوتبال  که  هستند 
واقعا فوتبالي است.او در اعتراض هایش خیلي اغراق 
در  کوره  از  حد  از  بیش  مواقع  بعضي  اما  نمي کند 
کنترل  به خاطر  داور هم مجبور مي شود  و  مي رود 
این رفتارها طبق قانون با او برخورد کند اما باز هم 
تاکید مي کنم اعتراضات علي دایي خارج از چارچوب 

نیست. فوتبال 
باشیم؛  داشته  به مسیر حرکت شما  نگاهي   *
شما از استان چهارمحال و بختیاري به سطح باایي 

در داوري و ورزش در کشور رسیده اید.
- استان ما واقعا محروم است و امکانات خیلي 
بحث  در  که  نمي شود  دلیل  این  اما  ندارد  زیادي 
داوري تاثیر داشته باشد. شما حتي اگر به کشورهاي 
مالزي و سنگاپور نگاه کنید آنها هم با وجود اینکه 
در  بزرگي  داوران  اما  نیستند  متمولي  کشورهاي 
آسیا و حتي دنیا دارند. بنابراین فکر مي کنم درست 
فوتبال  یک  به  حتما  را  داوري  بخواهیم  که  نیست 
خیلي خوب گره بزنیم. داوري شرایط خاص خودش 
و  توانایي ها  استعداد،  اساس  بر  داور  یک  دارد.  را 
ازم  برسد.  پیشرفت  به  مي تواند  خودش  تمرینات 
فراهم  داور  یک  براي  زیادي  خیلي  امکانات  نیست 
باشد. او اگر خوب تمرین کند، خوب استراحت کند 
و تغذیه مناسبي داشته باشد حتما پیشرفت مي کند. 
به خصوص در زمان حال که اگر از سن پایین شروع 
کند حتما به موفقیت خوبي مي رسد. این را هم باید 
اشاره کنم که استان ما چون در ارتفاع بااي 2 هزار 
متر قرار گرفته و در واقع بام ایران نامیده مي شود، 
روي آمادگي جسماني داوران این استان تاثیر خیلي 
خوبي دارد. چهار محال و بختیاري قبل از من داوران 

خوبي داشته و بعد از من هم خواهد داشت.
* بله و استان شما ورزشکاران سرشناسي را هم 

در سطح ملي معرفي دارد.
- استان ما ورزشکاران خیلي خوبي دارد. البته 
و  شده  صنعت  به  تبدیل  فوتبال  اینکه  به  توجه  با 
پیشرفتي  شاید  شود  خرج  پول  رشته  این  در  باید 
مختلف  ملي  تیم هاي  در  ما  استان  اما  نشود  دیده 
مانند دو ومیداني ورزشکاران المپیکي داشته، در تیم 
ملي بستکبال دو ملي پوش داریم و همین طور در 
تیم هاي پایه هندبال ورزشکاران خوبي حضور دارند. 
مي توان گفت در رشته هایي که نیاز زیادي به پول 
ندارند ورزشکاران استان ما سرآمد هستند. امیدوارم 
بیفتد.صنایع  براي استان ما  اتفاقات خاص و خوبي 
مانند  تا در رشته هایي  ما شود  استان  وارد  سنگین 

نیز ورزش استان به پیشرفت برسد. فوتبال 
شما  که  زماني  و  برگردیم  عقب  به  اگر  آیا   *
یک  که  داشتید  دوست  کردید  شروع  را  داوري 

باشید؟ فوتبالیست 
دوست  و  دارم  دوست  را  داوري  من  نه،   -
دارم این رشته را ادامه دهم. فکر نکنم اگر برگردم 
فوتبالیست بشوم و در واقع دوباره داوري را انتخاب 

مي کنم.
* با توجه به تحصیات شما به نظر مي رسد به 
در رشته  دارید. تحصیل  زیادي  کار مدیریت عاقه 

مدیریت ورزشي چقدر به کار شما در داوري کمک 
مي کند؟

بوده  تاثیرگذار  تحصیات  این  مطمئنا   -
با هم عجین شده اند.  است. تحصیات و کار من 
قرار  و  به مدیریت خیلي عاقمند هستم  بله من 
است که طي روزهاي آینده نیز از رساله دکتراي 
خودم دفاع کنم و عنقریب است که مدرک دکترا 
را هم دریافت کنم. یک داور باید مدیر خوبي باشد 
است  داوري ازم  براي  فاکتورهایي که  بر  وعاوه 
باید در زمین مسابقه مدیریت خوبي داشته باشد. 
روي  خیلي  تحصیاتم  مي کنم  فکر  مجموع  در 
کارم تاثیر داشت و حتما بعد از این به تحصیاتم 

مي دهم. ادامه 
* با توجه به جوي که در فوتبال ایران وجود 
دارد این سؤال را از شما مي پرسم. طرفداران قرمز 

آبي؟! یا طرفداران  بیشتر علیه شما موضع دارند 
داوران  خوشبختانه  آنها!  دو  هر  خنده(  )با   -
وقتي قضاوت مي کنند به هیچ رنگي فکر نمي کنند و 

آنها فقط قضاوت عادانه مهم است. براي 
*  در فضاي مجازي کدام گروه بیشتر علیه شما 

صحبت مي کنند؟
فضاي  در  من  خوشبختانه  نمي دانم  واقعا   -
مجازي فعال نیستم که فکر مي کنم این موضوع یک 
نکته مثبت براي من است و به همین خاطر نمي دانم 

که در موردم چه مي گویند.
فضاي  از  شما  بودن  دور  مي رسد  نظر  به   *
مجازي به داشتن آرامش بیشتر کمک زیادي کرده 

است.
- شک نکنید این مسئله خیلي تاثیرگذار است 
و من خیلي راحت هستم. البته همکاران دیگر من 
هستند که در فضاي مجازي وقت مي گذارند و فعال 
هستند و به هر حال به این کار عاقه دارند اما در 
مورد خودم فکر مي کنم چون در این فضا نیستم و 

صفحه خاصي هم ندارم آرامش برقرار است.
* براي قضاوت در دربي 86 نام شما به عنوان 
بازي در  اما  قضاوت  داور اصلي مسابقه مطرح شد 

نهایت به علیرضا فغاني رسید.
در  و  داوران  کمیته  نظر  دربي  داور  انتخاب   -
ارکان  این خصوص  در  است.  فدراسیون  همه  راس 
فیفا  رئیس  بود  قرار  مي گیرند.  تصمیم  فدراسیون 
و  بیاید  آزادي  ورزشگاه  به  بازي  این  تماشاي  براي 
تصمیم گرفته شد این بازي را علیرضا فغاني سوت 
فدراسیون،  تصمیمات  مطیع  همیشه  هم  من  بزند. 
کمیته و دپارتمان داوري بودم چه براي قضاوت در 
دربي و چه بازي هاي لیگ برتر و یا حتي لیگ هاي 

شوم. انتخاب  پایین تر 
* شما با وجود سن کمي که در داوري دارید 
اما یک بار در دربي و یک بار هم در مسابقه دوستانه 
چهارم  داور  عنوان  به  جنوبي  کره  مقابل  ملي  تیم 
انتخاب شدید و اینطور به نظر مي رسد که فدراسیون 
تجربه  خوبي  به  که  مي کند  کمک  شما  به  فوتبال 

کنید. جمع 
- بله همانطور که مي دانید فدراسیون و کمیته 
تک  تک  براي  داوري  دپارتمان  همچنین  و  داوران 
ارتقاء  را  آنها  مي خواهند  و  دارد  برنامه  داوران 

سخت  بازي هاي  در  را  داوران  همین  براي  دهند. 
مختلف  مسابقات  در  آنها  به  و  مي گیرند  کار  به 
بازي مي دهند تا داوران پخته شوند و روزي دست 
را  داوري  دپارتمان  و  داوران  کمیته  فدراسیون، 

بگیرند.
* امسال قرار است در لیگ قهرمانان آسیا هم 

قضاوت داشته باشید.
- پیش از این تیم علیرضا فغاني به بازي هاي 
آسیایي مي رفت. امسال هم تیم ما اضافه شده است. 
ان شااه بازي ها خوب شود. ما قبا هم در مسابقات 
آسیایي قضاوت کردیم و همه راضي بودند. امیدوارم 
انجام  خوبي  به  را  کارمان  بتوانیم  هم  آینده  سال 

دهیم و نماینده خوبي براي داوري ایران باشیم.
و  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  قضاوت  تفاوت   *

است؟ چگونه  داخلي  بازي هاي 
- به هر حال هر بازي شرایط خاص خودش را 
دارد اما به نظرم قضاوت در بیرون از ایران راحت تر 
خودشان  کار  و  هستند  مطیع تر  تیم ها  است.چون 
تیم ها  اعضاي  و دیگر  بازیکنان  و  انجام مي دهند  را 
در کار ما دخالت نمي کنند. این موضوع تفاوت بین 
خصوص  به  است،  دیگر  کشورهاي  و  ایران  فوتبال 

آسیا. شرق  کشورهاي 
به  ایران  فوتبالیست هاي  چرا  مي کنید  فکر   *

مي کنند؟ اعتراض  داوران  کار  به  شدت 
آسیا  ملتهاي  جام  در  ژاپن  و  ایران  بازي   -
بازي  آن  در  بود.  ایران  برتر  لیگ  نماي  تمام  آینه 
الکي به داور مسابقه  اعتراض  ما متاسفانه به خاطر 
به راحتي گل خوردیم. در صورتي که داور مسابقه 
تصمیمي نگرفته بود. فوتبال در کشورهاي دیگر به 
خصوص شرق آسیا و حتي کشورهاي عربي حرفه اي 
تر کار مي شود و براي همین آرامش بیشتري براي 

مي آورد. وجود  به  داوران 
بازیکنان  داخلي  بازي هاي  در  دارید  قبول   *
بیشتر از آنکه به  دنبال تحت تاثیر قرار دادن حریف 

باشند سعي در تحت تاثیر قرار دادن داور دارند؟
- بله، مسلما همینطور است. متاسفانه فوتبال 
نتیجه گرا باعث شده همه به دنبال نتیجه باشد و هر 
تیمي سعي مي کند به هر قیمتي نتیجه بازي را به 
نفع خودش تمام کند. دلیل این مسئله نتیجه گرایي 
است که از  مدیران فوتبال تا حتي هواداران به آن 
که  نیست  این  فکر  به  کسي  واقع  در  و  مي پردازند 

فوتبال قشنگ تري ارائه شود.
از سطح خود  * قبول دارید داوري فوتبال ما 

است؟ گرفته  زیادي  فاصله  فوتبال 
دو  موضوع  دو  بگوییم.این  نباید  اینطور  نه   -
کار  داور  کار  واقع  در  هستند.  هم  از  جدا  مقوله 
ندارند  هم  به  ارتباطي  حوزه  دو  این  است.  دیگري 
کرد.  قیاس  هم  با  را  آنها  نمي شود  مي کنم  فکر  و 
باید هر کدام را در جایگاه خودش ببینیم. نمي توانیم 
رفته  جهاني  جام  رده بندي  به  داوري  چون  بگوییم 
هم  از  پس  نکرده،  صعود  گروهش  از  ملي  تیم  اما 
فاصله زیادي دارد. در واقع فکر نمي کنم این مقایسه، 

باشد. درستي  مقایسه 
* منظور از این سؤال اشاره به پیشرفت داوري 

بود.

نداشت.  قبول  نمي شود  را  موضوع  این  بله،   -
شما ببینید علیرضا فعاني تمام ناممکن هاي داوري 
جام  فینال  المپیک،  فینال  در  او  کرد.  ممکن  را 
قضاوت  جهاني  جام  رده بندي  و  جهان  باشگاه هاي 
هم  آن  و  نرسید  جهاني  جام  فینال  به  فقط  کرد. 
رده بندي  براي  که  بود  ماحظات  و  بحث  خاطر  به 
فغاني  وجود  با  ما  داوري  من  نظر  به  شد.  انتخاب 

کرد. پیدا  خوبي  جایگاه 
ما  فغاني  علیرضا  از  بعد  مي کنید  فکر   *
مي توانیم داوري مثل او در سطح بین المللي داشته 

شیم؟ با
فغاني هنوز هم قضاوت مي کند  به هر حال   -
و براي جام جهاني بعدي هم کاندیدا است. در آن 
سطح داور باید شرایط خاص خودش را داشته باشد. 
فغاني نفر اول است و ما هم تاش مي کنیم پشت سر 

او این راه را ادامه دهیم.
* فکر مي کنید مي توانیم موعود بنیادي فر را 

روزي در رده بندي یا فینال جام جهاني ببینیم؟
این  به  - هر داوري دوست دارد تاش کند و 
مسابقات که در واقع بااترین سطح داوري در فوتبال 
است؛ برسد. من هم از این قاعده مستثني نیستم. به 
نظرم انتهاي داوري سوت زدن در فینال جام جهاني 
است و همه ما براي این هدف تاش مي کنیم. انشاه 
به آن جایگاه برسم و بتوانم نماینده شایسته اي براي 

داوري فوتبال ایران باشم.
و  فشار  و  اتفاقات فصل گذشته  به  توجه  با   *
مي توانیم  شد،  ایجاد  داوران  علیه  که  هجمه هایي 
داوران  براي  جهنمي  فصل  یک  قبل  فصل  بگوییم 

بود؟  ما 
کلیه  به هر حال در  اینطور گفت.  نمي توان   -
ادوار لیگ اشتباهات داوري وجود داشته است. حتي 
وجود  اشتباهات  این  هم  اروپایي  مهم  مسابقات  در 
دیگر  و یک سال  باشد  کمتر  یک سال  شاید  دارد. 
بیشتر باشد. در واقع اشتباه داوري همیشه با فوتبال 
عجین شده است. به نظر من فصل گذشته هجمه ها 
زیادتر بود، اشتباهات داوري همیشه هست و براي 
فصل آینده هم وجود دارد. حتي در جام جهاني هم 
باز هم   VAR وجود سیستم  با  که  بودند  مسابقاتي 
مي کنم  فکر  من  خاطر  همین  به  کرد.  اشتباه  داور 
این  برود  بااتر  سطح شان  آنها  عوامل  و  تیم ها  اگر 
هجمه ها پایین تر مي آید. اگر واقعاً مدیران و مربیان 
و بازیکنان با این مسئله یعني اشتباهات داوري کنار 
بیایند فصل آینده هجمه ها و فشارها کمتر مي شود. 
از  استفاده  که  است  جزم  هم  فدراسیون  عزم  البته 
اتفاق  این  و  بشود  عملي  ویدیویي  داوري  کمک 
کمتر  را  هجمه ها  نظرم  به  و  بود  خواهد  تأثیرگذار 

مي کند.
را  حاشیه ها   VAR از  استفاده  است  ممکن   *
بیشتر کند؟ به عنوان مثال مربیان در کنار خط به 

کنند! اصرار  گرفتن   VAR براي  مدام  داور 
ویدیویي  داور  کمک  سیستم  از  استفاده   -
دارد  وجود  قوانیني  دارد.  را  خودش  خاص  شرایط 
که اگر واقعاً خوب آموزش داده شوند حاشیه ایجاد 
باید بدانند که اگر بخواهند  نمي شود. عوامل تیم ها 
آن  محوطه  به  یا  بدهند   VAR درخواست  مدام 
ورود کنند قوانیني پیش بیني شده که ممکن است 
که  بدانند  اگر  شوند.  اخراج  حتي  یا  بگیرند  کارت 
قطعاً با آنها برخورد مي شود دیگر روي به این کارها 

نمي آورند.
 VAR شما با وجود جواني، به عنوان داور *

در کنار علیرضا فغاني انتخاب شده اید.
دارد  تصمیم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون   -
سیستم کمک داور ویدیویي را در لیگ قهرمانان 
را که  داوراني  براي همین  و  کند  استفاده  آسیا 
براي شرکت در کاس  دارند  قرار   A در کاس 
این من  به  توجه  با  VAR دعوت کرد.  آموزشي 
هم دعوت شدم شاید سنم خیلي باا نباشد. اما 
فکر مي کنم به هر حال AFC این توانایي را در 
کارم  مسابقات  در  بتوانم  ان شاءاه  و  دیده  من 
به  که  اعتمادي  این  تا  بدهم  انجام  خوبي  به  را 

در  ان شاءاه  و  دارم  نگه  را  شده  ایراني  داوران 
بیشتر شود. ایراني  داوران  به  اعتماد  این  آینده 

* حاشیه هاي داوري که قبل و بعد از مسابقات 
تأثیرگذار  شما  زندگي شخصي  روي  مي شود  ایجاد 

هستند؟
ندارد دروغ گفته ام  تأثیر  بگویم  بخواهم  اگر   -
به هر حال سعي مي کنم که در زندگي شخصي این 
حاشیه ها را کنار بگذارم و فکر مي کنم در این مورد 
توانسته ام موفق باشم. بازي هایي بوده که اشتباهاتي 
بازي  از  پس  کرده ام  حال سعي  هر  به  اما  داشته ام 
مسائل را کنترل کنم و با آنها کنار بیایم.خوشبختانه 
همسرم هم سعي مي کند که شرایط را برایم فراهم 
کند که اگر در موقعیت خاصي قرار گرفته باشم با 
مسائل و حاشیه ها کنار بیاید او در زندگي و کار من 
کمک  حال خوبي براي من بوده است و بابت این از 

او تشکر مي کنم.
را سوت  بازي  که شما آن  * شاید مهم ترین 
زدید فینال جام حذفي باشد که آن اتفاقات عجیب 

و غریب را در پي داشت!
- آن بازي شرایط خاص خودش را داشت من 
به چشم خودم دیدم که مسئولین سازمان لیگ و به 
این  که  کردند  تاش  فتاحي چقدر  خصوص سعید 
هواداران  بازي  آن  در  شود.  برگزار  خوبي  به  بازي 
به  متأسفانه  که  داشتند  به حقي  خواسته  داماش 
امنیتي  مسئولین  دست  از  شرایط  اینکه  خاطر 
ورزشگاه خارج شده بود براي آنها مشکل به وجود 
فینال  آمد. ولي در هر حال دوست داشتیم که در 
جام حذفي سوت بزنیم ضمن اینکه در آن ورزشگاه 
و  سرپرست  بودند،  فدراسیون  مقامات  و  مسئوان 
ناظر مسابقه حاضر بودند و هر دستوري که مي دادند 
بازي  که  بود  این  نظرشان  آنها  مي دادیم.  انجام  ما 
برگزار شود و ما هم تبعیت کردیم. باید از مسئوان 
سازمان لیگ و نیروهاي انتظامي تشکر کنم که براي 
ما شرایط خوبي درست کردند و تا آخر بازي هیچ 

نداشتیم.  خاصي  مشکل 
چگونه  بامداد  یک  ساعت  در  زدن  سوت   *

است؟!
بود.  جدیدي  تجربه  حال  هر  به  خنده(  )با   -
اتفاقي بود که نباید مي افتاد اما افتاد. ما وقتي دیدیم 
تاش  حد  چه  تا  مسابقات  برگزاري  مسئوان  که 
جمعیت  ازدحام  اما  شود  برگزار  بازي  که  مي کنند 
باعث شده بود که عنان کار از دست آنها خارج شود 
گفتیم باید هر جور شده این بازي را تا پایان قضاوت 

کنیم.
* با توجه به اتفاقات غیرفوتبالي که ممکن بود 

رخ دهد، از برگزاري بازي ترسي نداشتید؟
- نه، به هر حال ما به مسائل جانبي و حاشیه اي 
و  نداشتیم  خاصي  ترس  واقع  در  نمي کردیم  فکر 
داده  را  بازي  برگزاري  دستور  فدراسیون  مسئوان 

بودند و ما هم آن را انجام دادیم.
برخي  افتاد  تأخیر  به  بازي  که  زماني  در   *
کارشناسان در گفت وگو با رسانه ها معتقد بودند اگر 
داور دو بار به رختکن برود و داخل زمین شود و یا 
اینکه اگر برگزاري مسابقه بیش از یک ساعت و 30 
دقیقه به تأخیر بیافتد آن مسابقه باید به 24 ساعت 

بعد موکول شود.
- براي اولین بار است که در مورد این قوانین 
که  مسابقات  برگزاري  قوانین  در  شاید  مي شنوم. 
وجود  چیزي  چنین  است  لیگ  سازمان  آن  متولي 
چنین  فوتبال  مسابقه  قوانین  در  اما  باشد  داشته 
چیزي وجود ندارد. به هر حال مدیران و مسئوان 
مسئوان  بودند.  حاضر  آنجا  در  لیگ  سازمان 
آنها  هم  ما  اساتید  و  داوري  جامعه  و  فدراسیون 
حضور داشتند و هرچه دستور مي دادند ما هم مطیع 

بودیم. آن 
* و به عنوان سوال آخر،بازیکنان باید در فصل 

جدید منتظر کارت هاي پررنگ شما باشند؟!
اتفاق  این  نداریم  دوست  که  ما  خنده(  )با   -
بیفتد اما به هر حال اگر بازیکني دچار خطا و تخلف 

کنیم. برخورد  او  با  قوانین  شود مجبوریم مطابق 

آرامش دارم چون در فضاي مجازي نیستم

بنيادي فر: بازي ايران ـ ژاپن آينه تمام نماي ليگ برتر بود
پرهیزگار: مسابقات فوتسال زیر 

۲۰ سال آسیا، توانایی کشور برای 
برگزاری رویدادهای معتبر آسیایی 

را نشان داد
معتقد  فوتسال  کمیته  رئیس  پرهیزگار،  داود 
 20 زیر  قهرمانی  فوتسال  مسابقات  میزبانی  است 
و  فوتسال  برای  ارزشمندی  دستاورد  آسیا،  سال 
فوتبال کشورمان به شمار می رود. پرهیزگار، رئیس 
کمیته فوتسال و مسئول برگزاری مسابقات فوتسال 
این  برگزاری  مورد  در  آسیا  قهرمانی  سال  زیر 20 
با حضور 12  این مسابقات  رقابت ها گفت: میزبانی 
بسیار  اتفاق  تبریز،  در شهر  بار  نخستین  برای  تیم 
با  سختی ها،  تمامی  وجود  با  که  بود  ارزشمندی 
است  ازم  رسید.  پایان  به  سربلندی  و  موفقیت 
مسئوان  تمامی  نزدیک  همکاری  از  اینجا  در 
کل  اداره  خصوصاً  استان،  مختلف  حوزه های  در 
فوتبال  هیئت  شرقی،  آذربایجان  جوانان  و  ورزش 
شهرداری،  پورشریفی،  ورزشگاه  مسئوان  استان، 
استانداری، نیروی انتظامی و سایر بخش ها قدردانی 
چنین  آنها  حمایت  و  همکاری  بدون  که  کنیم 
کرد:  اضافه  پرهیزگار  نمی آمد.  دست  به  موفقیتی 
ماه  چند  مدت  به  فوتبال  فدراسیون  اجرایی  تیم 
درگیر برگزاری رقابت ها بود و زحمات شبانه روزی 
برگزاری  به  منجر  نهایت  در  تیم  این  اعضای 
نکته  این  به  است  ازم  شد.  رقابت ها  موفقیت آمیز 
از  میزبانی  در   AFC استانداردهای  که  شود  اشاره 
پیدا  ارتقا  گذشته  سال های  به  نسبت  رقابت ها 
کرده و به مراتب آیتم ها و موارد بیشتری از کشور 
میزبان درخواست می شود. با این وجود نمایندگان 
کنفدراسیون در تمامی بخش ها از میزبانی شایسته 
این میزبانی را در  ایران قدردانی و تشکر کردند و 
حد رقابت های استاندارد جهانی و بین المللی ارزیابی 
شرکت کننده  کشورهای  و  تیمها  همچنین  کردند. 
از شرایط میزبانی کمال رضایت را داشتند که  نیز 
فوتسال  کمیته  رئیس  است.  خوشحالی  باعث  این 
تصریح کرد: رئیس محترم فدراسیون و همکارانش، 
نهایت  شکوری  آقای  دبیرکلی  سرپرست  همچنین 
و  داشتند  میزبانی  این  از  را  حمایت  و  همکاری 
برگزاری  برای موفقیت کشور در  تمامی ظرفیت ها 
رقابت ها فراهم شد. در واقع این الگویی بود که به 
و  ایران  فوتبال  توانمندی های   ،AFC برگزاری  تیم 
خصوصاً شهر تبریز را نشان می داد تا بعد از میزبانی 
ایران از فینال لیگ قهرمانان آسیا، یک اتفاق بزرگ 
دیگر نیز برای فوتبال کشور ثبت شود. فکر می کنم 
میزبانی  زمینه ساز  می تواند  شایسته  میزبانی  این 
فوتبال ایران از رقابت ها و رویدادهای معتبر فوتبال 

باشد. مختلف  رده های  در  آسیا 

 پاعام برنامه هفته اول
 لیگ برتر فوتسال

نخست  هفته  برنامه  فوتسال،  لیگ  سازمان 
مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور را اعام 
کرد. برنامه دیدارهای هفته اول مسابقات فوتسال لیگ 
زیر  به شرح  در فصل 98-99  باشگاه های کشور  برتر 

است:
پنجشنبه 13 تیرماه 1398 ساعت 18

اهورای بهبهان - مس سونگون ورزقان )سالن علی 
ابن ابی طالب شهر بهبهان(

جمعه 14 تیرماه 1398 ساعت 18
شهروند ساری - سن ایچ ساوه  )سالن سیدرسول 

حسینی ساری(
)سالن  قم  البرز - سوهان محمدسیمای  مقاومت 

کرج( انقاب 
)سالن  مشهد  فرش آرای   - قرچک  مقاومت 

می شود( اعام  متعاقباً  بازی  برگزاری 
بندرعباس )سالن  ارژن شیراز - آذرخش  لبنیات 

شیراز( ابوالفتحی  شهید 
شاهین کرمانشاه - شرکت ملی حفاری خوزستان 

)سالن قمربنی هاشم کرمانشاه(
شاهین شهر  هایپرشهر   - اصفهان  پسند  گیتی 

اصفهان( پیروزی  )سالن 
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نیمار- پوگبا؛ معاوضه عجیبی که 
منتفی شد

برای  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  پیشنهاد  منچستریونایتد 
معاوضه پل پوگبا و نیمار را رد کرده است. دو ستاره گرانقیمت 
فوتبال جهان یعنی نیمار و پل پوگبا وضعیت نامشخصی در 
مورد فصل بعد دارند و احتمال باایی در مورد جدایی هر دو 
بازیکن از تیم هایشان وجود دارد. نشریه انگلیسی ایندپندنت 
داده  پیشنهاد  یونایتد  به  ژرمن  پاری سن  باشگاه  مدعی شد 
شیاطین  ساله   26 و  فرانسوی  هافبک  پوگبا،  پل  با  را  نیمار 
باشگاه  سوی  از  پیشنهاد  این  البته  که  کند  معاوضه  سرخ 
انگلیسی رد شده که دلیل آن نیز دستمزد باای نیمار و عدم 
توانایی یونایتد در پرداخت این مبلغ بوده است. علیرغم تمایل 
رئال مادرید، به نظر می رسد یوونتوس شانس بیشتری برای 
خرید پل پوگبا دارد و نشریات ایتالیایی دیروز خبر از تماس 
این بازیکن با مائوریتسیو ساری، سرمربی جدید بیانکونری و 
دادن پاسخ مثبت وی برای انتقال به تورین بوده اند. همچنین 
اخبار زیادی در مورد احتمال بازگشت نیمار به الیگا منتشر 
شده و مصاحبه اخیر ناصر الخلیفی نیز نشان داد باشگاه پاری 
سن ژرمن مشکلی برای فروش ستاره برزیلی خود ندارد. هم 
بارسلونا و هم رئال مادرید هر دو خواهان جذب نیمار هستند 
اما به نظر می رسد با توجه به عاقه شخصی خود نیمار، بارسا 
ممکن  و  باشد  برخوردار  وی  انتقال  برای  بیشتری  شانس  از 

است ستاره برزیلی بعد از 2 سال دوباره راهی نوکمپ شود.

 مارکینیوش: امیدوارم نیمار
 در پاری سن ژرمن باقی بماند

ابراز  ژرمن،  سن  پاری  برزیلی  مدافع  مارکینیوش، 
امیدواری کرد نیمار در این تیم باقی بماند. تنها دو سال 
بعد از انتقال جنجالی نیمار به پاری سن ژرمن در تابستان 
به  او  بازگشت  احتمال  مورد  در  اخباری   ،2017 سال 
بارسلونا و یا حتی انتقال به رئال مادرید در تابستان امسال 
منتشر شده است. مارکینیوش، هموطن نیمار در رختکن 
پی اس جی، حفظ بازیکنی مانند نیمار را دشوار دانست اما 
ابراز امیدواری کرد این اتفاق رخ دهد. مارکینیوش گفت: 
هم جذب بازیکنی در اندازه های نیمار و هم نگه داشتن او 
کاری دشوار است اما امیدوارم دوران حضور وی در پاری 
سن ژرمن ادامه یابد. نیمار یک بازیکن مهم، یک دوست 
و یک انسان دوست داشتنی برای من به شمار می آید و 
من واقعا امیدوارم که او در پاری سن ژرمن باقی بماند. من 
و نیمار اخیرا درباره آینده وی صحبت نکرده ایم، اما من 
حدس می زنم که تعداد زیادی از مردم در حال حاضر در 
مورد تیم بعدی نیمار صحبت می کنند. مصدومیت نیمار؟ 
او دوست صمیمی من است و من اخیرا جویای حال روحی 
و فیزیکی او بعد از آسیب دیدگی شده ام. او اخیرا حرکات 
با پا و ضربه زدن به توپ در خانه را آغاز کرده است. در 
ابتدا مصدومیت نیمار واقعا غم انگیز بود اما امروز او بهتر 
است و به همین دلیل ما از بهبود شرایط نیمار خوشحالیم.

کار دشوار آرژانتین برای فتح کوپا
وقتی مسی و پیراهن، تضمینی 

برای قهرمانی نیست
تغییرات لیونل اسکالونی)سرمربی آرژانتین( در نهایت موثر 
واقع شدند و آرژانتین توانست با پیروزی بر قطر راهی یک چهارم 
نیست.  کافی  قهرمانی  برای  این  اما  شود  ریکا  آمه  کوپا  نهایی 
برتری 2بر صفر بر قطر باعث شد تا آرژانتین در پله دوم گروه 
باید به مصاف ونزوئا برود.  خود قرار بگیرد و حاا جمعه شب 
عیار  تمام  فاجعه  یک  مانع  تا  داشت  پیروزی  به  نیاز  آرژانتین 
شود .عدم صعود به یک چهارم نهایی می توانست لکه سیاهی 
در تاریخ فوتبال آرژانتین باشد. آنها پس از شکست از کلمبیا و 
تساوی برابر پاراگوئه در آستانه حذف بودند و باید قطر را شکست 
می دادند و در نهایت نیز به هدف خود رسیدند. با وجود اینکه 
آرژانتین یک قدرت تاریخی در آمریکای جنوبی و دنیا محسوب 
می شود و لیونل مسی، یکی از بهترین های تاریخ فوتبال را در 
اختیار دارد اما تا به اینجای کار به گونه ای بازی نکرده است که 
یک مدعی برای قهرمانی نشان دهد و حداقل به عنوان تیمی که 
26 سال به دور از عناوین قهرمانی بوده، تاش در خوری از خود 
جدید  شروعی  تواند  می  اما  قطر  بر  پیروزی  است.  نداده  نشان 
برای آلبی سلسته باشد. در بازی شب گذشته، شاهد تغییراتی در 
چینش بازیکنان و نیز تاکتیک آرژانتین از سوی اسکالونی بودیم. 
گشت.  برمی  مهاجم  یک  شدن  اضافه  به  تغییرات  این  از  یکی 
حضور ائوتارو مارتینز کنار مسی و آگوئرو باعث شده بود تا خط 
حمله سه نفره آرژانتین، وزن بیشتری پیدا کند و این سبب شد 
تا مسی قدرت آزادی و تحرک بیشتری در زمین پیدا کند . به 
این ترتیب شاهد نفوذهای بیشتری از او در قلب خط دفاعی قطر 
گشت،  می  بر  عقب  به  مسی  وقتی  قبلی  های  بازی  در  بودیم. 
عما  و  ماند  می  تنها  و  تک  حریف،  مدافعان  میان  در  آگوئرو 
باید  همین سیستم  رفت.  می  از دست  هایش  توانایی  از  نیمی 
در بازی مقابل ونزوئا هم حفظ شود ولی نیاز است تا مهاجمان 
در کارهای دفاعی مشارکت بیشتری داشته باشند. مسی موظف 
نیست و نباید هم به عقب برگردد اما آگوئرو و ائوتارو باید چنین 
وظیفه ای را برعهده بگیرند. هر دو در بازی با قطر از این حیث 
کم کار بودند و در یکی دو صحنه می توانست عواقب بدی به 
همراه داشته باشد. خط میانی آرژانتین یکی از نقاط ضعف این 
با تغییراتی  تا  بود. اسکالونی سعی داشت  تیم حتی مقابل قطر 
جزئی باعث تحول در این منطقه شود ولی خاقیت و سرعت، 
دو عنصر گمشده آلبی سلسته در میانه میدان بودند. اشتباهات 
جانب  از  دقت  بی  های  کاری  پاس  و  دفاعی  خط  در  فردی 
اوتامندی و فویث هم می توانست توان سنگینی به همراه داشته 
باشد. بله، زمین مسابقه کیفیت باایی نداشت اما حتی این مساله 
هم نمی تواند توجیه مناسبی برای آن اشتباهات باشد. به اینها 
عدم دقت در زدن ضربات نهایی به خصوص از ناحیه آگوئرو را 
هم اضافه کنید. هرچند او گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند ولی 
می توانست یکی دو گل دیگر هم به ثمر برساند. آرژانتین البته 
خوش شانس هم بود که خیلی زود و دقیقه سوم توسط ائوتارو 
بازیکنان کاسته  از فشار و استرس روی  اندکی  تا  به گل رسید 
شود. پس از این گل، تصور می شد آرژانتین تسلط بهتری روی 
بازی پیدا کرده و گل های بعدی را بزند اما این قطر بود که با 
سازماندهی مناسب و حفظ توپ، می توانست در نیمه اول به گل 
تساوی هم برسد. قطری ها به سبب تجربه کمتر، فرصت ها را از 
دست دادند اما ستاره های برزیل، شیلی و اروگوئه بعید است که 
اشتباهات را به همین سادگی ببخشند. مسی و آرژانتین جمعه 
به ماراکانا یعنی همان ورزشگاهی که 5 سال پیش فینال جام 
جهانی را در آن به آلمان باختند، باز خواهند گشت؛ به این امید 
که هفتم جوای)16 تیر( بار دیگر در این ورزشگاه و در فینالی 
دیگر حاضر باشند اما برای این مهم، مسی و یارانش باید بسیار 

بسیار بهتر از اینها بازی کنند.

مسوت اوزیل با انتشار پستی در اینستاگرام خود به اعتراض مجدد 
با  ولی  تبار  ترک  پرداخت. ستاره  اجتماعی  تبعیض  و  نژادپرستی  علیه 
ملیت آلمانی آرسنال، در یک سال گذشته مشکات متعددی را در بیرون 
زمین فوتبال پشت سر گذاشته است. انتشار عکسی از او و گوندوغان در 
کنار اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، درست چند روز مانده به جام جهانی 
2018 باعث حواشی فراوانی برای او شد و جوی منفی علیه وی در آلمان 
به راه افتاد. اوزیل پس از جام جهانی به نشانه اعتراض از تیم ملی آلمان 

خداحافظی کرد و عنوان داشت که قربانی نژادپرستی شده است.
او دیروز با انتشار پستی جدید در اینستاگرام خود، بار دیگر متذکر 

شد که در آلمان و در زادگاهش گلزنکرشن، با انواع و اقسام مشکات 
مربوط به نژادپرستی روبرو بوده و اینکه مشکات همچنان پابرجاست: 
نژادی  تبعیض  و  نژادپرستی  ام که مشکات  زیادی شنیده  از دوستان 
همچنان وجود دارد. وقتی به اطرافم نگاه می کنم، متوجه می شوم که 
این مساله در سطوح مختلف دیده می شود. تبعیض های مختلفی به 
وجود  دیگر  و خیلی چیزهای  ژن  متفاوت،  پوست، مذهب  رنگ  خاطر 
دارد و این مساله قابل تامل است. اوزیل همچنین به انتقاد از گسترش 
آلودگی محیط زیست اشاره کرد و عنوان داشت که 450 میلیون نفر در 
سراسر دنیا با مشکات سامت روانی دست و پنجه نرم می کنند وی در 

ادامه نوشت: حمایت، گفت و گو و توجه، سه عبارت ساده هستند که می 
توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. خوشبختانه من از راه فوتبال یک 
زندگی مرفه را تجربه می کنم و از این بابت خوشحالم ولی تنها حرف 
زدن کافی نیست و باید عملگرا بود. اینکه بگوییم »نه به نژادپرستی«، 
کفایت نمی کند. اگر واقعا اقدامی عملی علیه نژادپرستی انجام دهیم، 
آنگاه می توان احساس غرور کرد و قدم به قدم می توان برای از بین 
بردن این مساله پیش رفت. اگر متحد باشیم، می توانیم بر مشکات غلبه 
کنیم. هر انسانی داستان خود را دارد ولی وقتی باهم می شویم، کارهای 

بزرگی می توانیم انجام دهیم.

طغیان اوزیل علیه نژادپرستی 
و تبعیض اجتماعی

فران مندی، مدافع فرانسوی رئال مادرید به خاطر اولین اشتباه توئیتری خود عذرخواهی کرد. حدود یک هفته قبل بود که فران مندی، مدافع جوان و فرانسوی باشگاه لیون با 
قراردادی 6 ساله و مبلغ 49 میلیون یورو راهی رئال مادرید شد و حاا فعالیت اخیر این بازیکن جوان در توئیتر خبرساز شده است. فران مندی یک توئیت مربوط به یکی از پیج هایی که 
خواهان جدایی لوکاس واسکز، مهاجم اسپانیایی رئال مادرید شده بود را به اشتباه ایک کرده بود و به همین دلیل به شدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفت. البته فران مندی خیلی زود 
اقرار به اشتباه خود کرده و مدعی شد به خاطر عدم تسلط به زبان انگلیسی مرتکب چنین اشتباهی شده است. فران مندی در صفحه توئیتر خود نوشت: من متوجه نشدم این عبارت چه 

معنایی داشته است. من قصد دارم زبان اسپانیایی را به سرعت یاد بگیرم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد، زنده باد مادرید.

 آن روی مهربان بایرن مونیخ
 که کمتر دیده اید!

بایرن مونیخ همیشه ستاره های دیگر تیمهای آلمانی را می خرد 
و هم خودش را قوی تر می کند و هم رقبا را ضعیف تر. با این حال، 
بایرن یک روی مهربان هم دارد که کمتر درباره آن صحبت شده 
است. اگر به تازگی یک دوگانه برده باشید و از یک جشن بزرگ 
پایان فصل در کنار هواداران تان فارغ شده باشید، چه کار می کنید؟ 
به یک تعطیات مفصل که حق خودتان می دانید، می روید  حتماً 
رکورددار  باشید.  مونیخی  بایرن  یک  اگر  نمی کنید  را  کار  این  اما 
قهرمانی در بوندس لیگا در پایان فصل 19-2018 یک بازی خیریه 
درست  بله،  رفت.  تابستانی اش  تعطیات  به  سپس  و  کرد  برگزار 
روبرت  حضور  با  مه،  ماه  پنجم  و  بیست  در  باواریایی ها  است. 
درست  را  بازی  این   ... و  گنابری  سرژ  مولر،  توماس  لواندوفسکی، 
حذفی  جام  فینال  در  ایپزیگ  مقابل  پیروزی شان  از  بعد  روز   2
آلمان برگزار کردند. حریف شان هم کایزرساترن بود. کل بلیت های 
ورزشگاه محل برگزاری این بازی - استادیوم فریتز والتر- فروخته 
شد و 49 هزار و 780 تماشاگر هم از نزدیک نظاره گر بازی بودند. 
دلیلش؟ شیاطین سرخ از بایرن خواسته بودند که به آنها برای حفظ 
مجوز ادامه حضورشان در دسته سوم فوتبال آلمان برای فصل آینده 
کمک کنند. با وجود اینکه کایزرساترن جزو رقبای قدیمی بایرن 
مونیخ است، باواریایی ها وظیفه خود دانستند که با آنها این بازی را 
انجام دهند، بازی که در دقایق پایانی آن لواندوفسکی گل تساوی 
را برای خنثی کردن گلی که هندریم زوک در دقیقه 8 زده بود، 
به ثمر رساند. این بازی در نهایت یک بر یک به پایان رسید. تمام 
فروش  از جمله  بازی  این  برگزاری  از  مالی حاصل  منافع  و  عواید 
بلیت ها به کایزرساترن رسید و از این رو قهرمان سابق بوندس لیگا 
هم مجوز حضورش در دسته سوم بوندس لیگا را حفظ کرد. با انجام 
این کار، بایرن مونیخ به سنتی طوانی مدت برای کمک به باشگاهی 
آلمانی، نیازمند کمک مالی بها داد. یکی از بارزترین نمونه های این 
ماه  ششم  روز  در  مونیخ  بایرن  که  زمانی  بود   2003 سال  مورد، 
نام چمنیتز  به  آلمان  پایین  دسته های  تیم های  از  یکی  با  جوای 
بازی کرد. این بازی فارغ از هر گونه تاش برای بازاریابی و کسب 
درآمد برای باواریایی ها بود و به لطف دو برادر کم سن  و  سال، ریک 
و روی فورچنر که به ترتیب 11 و 7 ساله بودند و در تیم آکادمی 
سال  زمستان  شد.  برگزار  می کردند،  بازی  باشگاه چمنیتز  جوانان 
قبل از آن بازی، این دو برادر به زمین تمرینی بایرن مونیخ رفته 
بودند و نامه ای را به میشاییل بااک هافبک سابق این تیم دادند، 
کسی که فوتبالش را از تیم  جوانان شرق آلمان آغاز کرده بود. او 
این  مونیخ،  بایرن  تمرینات  میهمانان کوچک  هم طبق درخواست 
در  رساند،  نامه ای که  باشگاه  عامل  مدیر  اولی هوینس،  به  را  نامه 
آن از باواریایی ها درخواست کمک شده بود. هوینس نیز مقدمات 
برگزاری یک بازی با چمنیتز را فراهم کرد. آن بازی را بایرن مونیخ 
برای  یورو  به 300 هزار  نزدیک  مالی  عواید  با  برد که  بر یک   11
چمنیتز همراه بود، رقمی که برای نجات دادن آن از ورشکستگی 
کافی بود. چند روز بعد، در تاریخ 12 جوای، بایرن مونیخ به کمک 
تیم سنت پائولی شتافت. این تیم شهر هامبورگ از فصل 2001-02 
خانه اش  در  بیستم  هفته  در  و حتی  داشت  بوندس لیگا حضور  در 
بایرن مونیخ را 2 بر یک شکست داده بود با این حال به دسته دوم 
بوندس لیگا سقوط کرد و در پایان فصل 03-2002 هم راهی دسته 
سوم شد. این سقوط با ضرر مالی هنگفتی برای سنت پائولی همراه 
شد و به همین دلیل باشگاه را نیازمند یک کمک مالی قابل توجه 
دراز کردند  مونیخ  بایرن  به سمت  را  آنها هم دست خود  می کرد. 
اوتمار  نگه داشتن مجوز شان کمک کند. آن زمان  برای  آنها  به  تا 
هیتسفلد سرمربی باواریایی ها بود و تیمش در ابتدای اردوی پیش 
فصل04-2003 قرار داشت. بایرن مونیخ به خانه سنت پائولی رفت 
و این تیم را یک بر صفر شکست داد. استادیوم پائولی پذیرای 25 
هزار تماشاگر شد و تمام عواید حاصل از فروش بلیت های بازی به 
تیم میزبان رسید. به این ترتیب سنت پائولی با کمک بایرن مونیخ از 
سقوط نجات یافت و مجوزش را حفظ کرد تا به دسته چهارم سقوط 
نکند. حتی هوینس هم بعد از بازی در اطراف ورزشگاه دورافتخار 
زد و یک تی شرت هم که روی آن واژه »Reter« به معنای ناجی 
را  کارها  این  مونیخ  بایرن  چرا  اما  داشت.  تن  به  بود،  شده  چاپ 
می کند؟ خب از آنجایی که بازی ها خارج از فصل تیم ها معمواً یا 
به  بازی ها  این  برگزار می شود،  تابستانی  یا  زمستانی  تعطیات  در 
بایرن مونیخ کمک می کند فرصتی برای آزمایش بازیکنان جدید یا 
جوانش داشته باشد اما این هیچ چیز از ارزش کار خیرخواهانه ای که 
باواریایی ها برای کمک به تیم های ضعیف تر آلمان انجام می دهند، 
و  تجارت  درگیر  بیشتر  که  امروز  مدرن  فوتبال  در  نمی کند.  کم 
درآمدزایی است، کم هستند باشگاه هایی که هنوز رسم جوانمردی 
برای پرداختن به مسائل غیرمادی را از یاد نبرده اند و بایرن مونیخ 

هم یکی از آنهاست.

 کاپلو: یووه دی لیخت را بخرد
 قهرمانی اش قطعی است

از  را  لیخت  دی  ماتایس  یوونتوس  اگر  است  معتقد  کاپلو  فابیو 
آژاکس بخرد، قهرمانی اش در سری آ از حاا تضمین شده است. آینده 
به نظر می  لیخت، کاپیتان جوان آژاکس همچنان مبهم  ماتایس دی 
رسد. در فرانسه می گویند که او قطعا راهی پی اس جی می شود و حتی 
نامزد او و مادرش، چندی پیش به دنبال یافتن یک عمارت مناسب در 
پاریس بودند. در بارسا نیز ابتدا خوشبینی هایی وجود داشت که دی 
لیخت پیراهن این باشگاه را به تن کند اما مدتی است که از بابت جذب 
این بازیکن ناامید شده اند. در دو روز گذشته اما رسانه های ایتالیایی 
با قاطعیت از تواقق این بازیکن با یوونتوس خبر داده اند. به نظر می 
رسد دی لیخت با مبلغ 70 میلیون یورو راهی یوونتوس خواهد شد و 
فابیو کاپلو،  نیز دریافت خواهد کرد.  دستمزد ساانه 12 میلیون یورو 
انتقال احتمالی دی لیخت به یووه  ایتالیایی در مورد  سرمربی مشهور 
گفت: اگر یووه دی لیخت را بخرد، کار در سری آ دوباره تمام است و 
در نتیجه یک راست باید وارد فصل بعد از آن شویم. دی لیخت در حال 
حاضر بهترین مدافع جهان است. او شما را قادر می سازد تا تنها با 2 
نفر خط دفاعی را به اصطاح ببندید. دفاع راست و چپ شما آزاد می 
شوند درست مثل همان اتفاقی که در آژاکس رخ می داد. کاپلو ادامه 
با  یووه  بندی است؛  برنده در شرط  لیخت مثل برگ  داد: داشتن دی 
داشتن او تمام پول قمار را می برد البته بدون داشتن او بقیه فقط می 
توانند به یووه نزدیک شوند؛ بگذارید واضح حرف بزنم منظورم از بقیه به 
طور مشخص ناپولی و اینتر است. میان، رم و اتزیو به دایل مشخص 
تاخیر در عزل و نصب های کادر فنی و مشکات مالی به هیچ وجه در 

کورس قهرمانی نخواهند بود.

اولین 
خرابکاری 
خرید جدید 
رئال مادرید! 

سالگی   32 تولد  روز  در  مسی  لیونل 
جانب  از  غیرمنتظره  هایی  کنایه  خود 
لوئیس فن خال دریافت کرد. سرمربی سابق 
بارسا مسی را مقصر اول ناکامی های اخیر 
آبی اناری ها می داند. لیونل مسی را با 5 
توپ طا و شش کفش طا در کارنامه اش، 
خیلی ها بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می 
نقاط دنیا هنوز  دانند. در آرژانتین و دیگر 
بر سر اینکه او بهترین بازیکن تاریخ است یا 
مارادونا، پله و رونالدو، اختاف وجود دارد. 
فوق ستاره بارسلونا امروز 32 ساله شد در 
حالی که همه تمرکزش روی کوپا آمه ریکا 
و بازی یک چهارم نهایی برابر ونزوئا است.

نتوانست  گذشت،  که  فصلی  در  مسی 
او  یابد.  دست  بارسلونا  با  اهدافش  همه  به 
در الیگا کمک کرد بارسا قهرمان شود ولی 
در کوپا دل ری و لیگ قهرمانان ناکام ماند 

نکرد.  تیم کاتاان  به  او کمکی  و گل های 
از آخرین قهرمانی بارسا در لیگ قهرمانان، 
بیش از 4 سال می گذرد و مسی نتوانست 
به  گذشته  فصل  ابتدای  که  ای  وعده  به 
فن  لوئیس  کند.  عمل  بود،  داده  هواداران 
در  بارسلونا  سابق  هلندی  سرمربی  خال، 
مصاحبه ای جنجالی با ال پائیس به مسی 
تاخت و او را یکی از مقصرین اصلی ناکامی 
قهرمانان  لیگ  در  بارسا  ساله  چند  های 
کرد  می  تصور  کسی  کمتر  شاید  دانست. 
که سرمربی سابق بارسا اینچنین علیه مسی 
مصاحبه کند. او در مورد اهمیت بازی تیمی 
به  گفت:  ها  ستاره  فوق  انفرادی  قدرت  و 
بارسا نگاه کنید. این تیم چند لیگ قهرمانان 
می  تاریخ  در  بهترین  را  او  که  بازیکنی  با 
دانند، برده است؟ به نیمار در پی اس جی 
نگاه کنید. او چند لیگ قهرمانان برای پی 

مسی  و  نیمار  آورده؟  ارمغان  به  جی  اس 
انفرادی  های  خاقیت  با  هایی  فوتبالیست 
بازیکنان خوبی  من  نگاه  از  دو  هر  هستند. 
بازیکنانی در خدمت تیم و  هستند ولی نه 
بازی گروهی. در بازی گروهی هیچ بازیکنی 
مثل بازیکنان در خدمت تیم اهمیت ندارند. 
باید  مسی  معتقدم  قهرمانان:  لیگ  و  مسی 
است  ممکن  چطور  که  کند  سوال  خود  از 
بارسا فاتح لیگ  با  نتوانسته  از سال 2015 
به عنوان یک  از مسی  قهرمانان شود؟ من 
فرد  به  منحصر  های  خاقیت  با  بازیکن 
نیز  او  آمارهای  و  آید  می  خوشم  انفرادی 
خارق العاده اند. بله؛ من از مسی خوشم می 
فاتح  او 5 سال است  با  بارسا  آید ولی چرا 

چرا؟ است؟  نشده  قهرمانان  لیگ 
او به عنوان کاپیتان باید از خود سوال 
نمی  موفق  اروپا  در  بارسا  چرا  که  کند 

اختیار  در  العاده  فوق  تیم  بارسا یک  شود. 
راکیتیچ،  بگوید  تواند  می  کسی  چه  دارد. 
کوتینیو، آلبا، تراشتگن و یا ویدال بازیکنان 
نوبه  به  هم  مسی  معتقدم  هستند؟  بدی 
لیگ  در  بارسا  های  ناکامی  مقصر  خود 
قهرمانان است و آنچه که در این چند سال 

است. آمده  اروپا  در  بارسا  سر  بر 
بازیکنان در خدمت تیم: از این حیث 
در  او  بزنم.  مثال  را  میلنر  توانم جیمز  می 
33 سالگی فوق العاده است. در فینال لیگ 
جای  همه  در  را  او  تاتنهام  برابر  قهرمانان 
خط  و  حمله  دفاع،  در  دیدیم.  می  زمین 
میانی، او برای لیورپول جانفشانی می کرد. 
تیم  برای  هم  مهاجمان  حتی  لیورپول  در 

کنند. می  بازی 
بازگشت نیمار به بارسا: به یاد دارم که 
نیمار وقتی در بارسا بود، برای مسی بازی 

می کرد. من هیچ چیز علیه نیمار ندارم و 
دانم ولی  العاده می  فوتبالیستی فوق  را  او 
در پی اس جی او برای تیم بازی نمی کند. 
معتقدم او و مسی باید برای تیم بازی کنند.

وابستگی بارسا به مسی: بارسا مجموعه 
ای از 30 بازیکن خوب است و معتقدم این 
وفق  تیم  با  را  خودش  باید  که  است  مسی 
در  که  زمانی  گواردیوا  برعکس.  نه  و  دهد 
بارسا بود، تاکتیکها را به نفع تیمش اجرا می 
کرد ولی مربیان بعد از او در بارسا بیش از حد 
به مسی وابسته شدند و روح اتحاد تیمی از 
بارسا گرفته شد. گواردیوا البته که به کمک 
مسی توانست فاتح آن همه جام شود ولی این 
بود.  ایده های پپ  بود که در خدمت  مسی 
این تفاوت بارسای گواردیوا با دیگران است. 
تاکتیک  وقف  را  خودش  که  بود  مسی  این 

های گواردیوا کرد و نه برعکس.

ضد حال قرن به نابغه

انتقادات بی رحمانه از مسی در روز تولد 32 سالگی

کمپانی: 

گواردیوا باعث تغییر نگاه 
من به فوتبال شد

کاپیتان سابق منچسترسیتی به تاثیر پپ گواردیوا 
بر او اشاره کرد و گفت که امیدوار است بتواند در تیم 
اندرلخت تاثیر باایی داشته باشد. ونسان کمپانی مدافع 
بلژیکی منچسترسیتی که 11 سال در این تیم توپ زد 
و بازوبند کاپیتانی سیتیزن ها را نیز به بازو بست، در 
نهایت تصمیم به جدایی گرفت و قرار است در اندرلخت 
بازیکن-مربی باشد. او از فصل جدید پیراهن شماره 4 
این تیم را به تن خواهد کرد. کمپانی در منچسترسیتی 
موفق شد در 360 بازی 20 گل برای این تیم به ثمر 
برساند و 4 قهرمانی در لیگ برتر، 4 قهرمانی در جام 
اتحادیه و 2 قهرمانی در جام حذفی را در کارنامه خود 
ثبت کند. کمپانی درباره حضور در اندرلخت گفت: دلیل 
حضور من در اندرلخت خیلی واضح است. من این تیم 
را دوست دارم و از اینکه می دیدیم اندرلخت نیاز به 
احیا و بازسازی دارد، تصمیم گرفتم به تیم بیایم. من 
این افتخار را داشتم که در دوران فوتبالم با بهترین 
مربی جهان یعنی پپ گواردیوا کار کنم. او دیدگاه من 
را به فوتبال عوض کرد و می خواهم آنچه از گواردیوا 
آموختم را در تیم اندرلخت اجرا کنم. دوست دارم تا به 
تیم محبوبم کمک کنم تا بتواند در فصل جدید عملکرد 
خوبی از خود ارائه دهد و به جایگاه واقعی خود برسد.

برزیل طی دو بازی نخست خود در مرحله گروهی 
کوپا آمه ریکا 2019 توسط تماشاگرهای خودی هو شد 
و انتقادات فراوانی به نحوه بازی شاگردهای تیته صورت 
گرفت. گر چه برزیل در بازی نخست مقابل بولیوی به 
برتری سه گله دست یافت اما نحوه بازی این تیم در 
نیمه اول، چنگی به دل نزد. همچنین سلسائو در بازی 
و  رسید  گل  بدون  تساوی  به  نیز  ونزوئا  مقابل  دوم 
نداشت  ای  چاره  تیته  کرد.  عصبانی  را  خود  هواداران 
تا  به اوج آمادگی برساند  بازی سوم،  که تیمش را در 
فشار انتقادات را از دوش خود و یارانش بردارد. »فاتح 
5 گانه جام جهانی« توانست در بازی سوم، یک عملکرد 
ببندد.  را  منتقدان خود  دهان  و  داده  ارائه  را  متفاوت 
اساسی  مشکل  ها،  کارشناس  اغلب  و  تیته  اعتراف  به 
برزیل در بازی با ونزوئا، در خط حمله بود و به همین 
سه  حمله  در خط  را  تغییر  دو  برزیل  سرمربی  دلیل، 
نفره تیمش به وجود آورد. داوید نرس و ریچارلیسون 
که ضعیف ترین یاران برزیل در بازی دوم بودند، این بار 
به نیمکت ذخیره ها منتقل شدند. بسیاری از منتقدین 
از تیته می خواستند تا گابریل ژسوس را در خط حمله 
به میدان بفرستد زیرا او پیش از شروع جام، 5 گل را 
طی 3 بازی آخر برای منچستر سیتی و تیم ملی زده 
با 7 گل طی  نیز  اورتون مهاجم گرمیو  بود. همچنین 
16 بازی برای تیم گرمیو، بسیار آماده به نظر می رسد 
و گل زیبایش در بازی افتتاحیه مقابل بولیوی، تحسین 
کارشناس ها را بر انگیخت اما تیته در دیدار با ونزوئا، 
از اورتون در ترکیب اصلی استفاده نکرد و موجب خشم 
رسانه ها و هواداران برزیلی شد. پرو به طور تاریخی، 
چندین بار در نقش گربه سیاه برزیل ظاهر شده و یک 
بار در کوپا آمه ریکا 1975، با حساب 3-1 از سد برزیل 
گذشت و یک بار نیز در سال 1989، به تساوی بدون 
گل دست یافت. در ضمن، همین تیم زیرک و با تجربه 
آمیز  تحقیر  باعث حذف  ریکا 2016  آمه  پرو در کوپا 

برزیل دونگا از مرحله گروهی شد. تیته کاما آگاه بود 
که برزیل باید تحت هر شرایطی به پیروزی دست یابد. 
در حالی که برخی از رسانه های پرویی، اتهام جاسوسی 
از تمرین پرو توسط پهپاد را به برزیلی ها نسبت می 
دادند، تیته این اتهام را رد کرد. حضور نیمار در اردوی 

سلسائو، باعث افزایش روحیه یاران برزیل شد.
برزیل بر خاف دو بازی قبل، یک شروع توفانی در 
نیمه اول داشت و انتقام سختی از پرو گرفت. یاران تیته 
در همان نیمه اول، سه گل را درون دروازه پدرو گایزه 
قرار دادند. عملکرد رؤیایی خط حمله برزیل اثبات کرد 
و  منطقی  کاما  تیم،  این  حمله  خط  به  انتقادات  که 
درست بود و تیته با دو تغییر بزرگ در جناحین خط 
حمله سلسائو، توانست خط آتش تیمش را مخوف تر از 
همیشه به میدان نبرد بفرستد. حضور اورتون و گابریل 
ژسوس به جای داوید نرس و ریچارلیسون، جان تازه 
فیرمینو  روبرتو  اما  بخشید  برزیل  حمله  خط  به  ای 
همچون دو بازی گذشته، به عنوان مهاجم نوک، بازی 
باز شد. اشتباه دروازه  به گلزنی  او  باز هم پای  کرد و 
بان پرو باعث شد تا گل دوم برزیل با کمترین فاصله 
زمانی نسبت به گل اول، به ثبت رسیده و شیرازه تیم 
پرو از هم بپاشد. گایزه در گل سوم نیز، با جایگیری نا 
درست خویش، به اورتون کمک کرد. حتی گایزه دروازه 
بان کهنه کار پرو با مهار یک ضربه پنالتی در نیمه دوم 
نیز نتوانست این اشتباه مهلک را جبران نماید. گلزنی 
مجدد روبرتو فیرمینو و اورتون و عملکرد عالی کوتینیو 
نکات  از جمله  متفکر سلسائو  مغز  و  بازیساز  نقش  در 
بارز این بازی بود. اگر چه پرو چندان آماده و هماهنگ 
به نظر نمی رسید اما برتری 5-0 برزیل را می بایست 
در  ویژه  به  تیته  یاران  سیال  و  متوازن  بازی  محصول 
جوان  مهاجم  اورتون  دانست.  حریف  زمین  سوم  یک 
و با آتیه برزیلی ها که طی 3 بازی در کوپا آمه ریکا، 
نوید ظهور یک ستاره  است،  ثمر رسانده  به  را  2 گل 

جدید از سرزمین فوتبال را می دهد. اورتون طی همین 
مدت کوتاه، محبوبیت بسیار زیادی را نزد برزیلی ها به 
دست آورده و تماشاگرها از حضور او در ترکیب اصلی 
تماشاگرهای  شوند.  می  خشنود  کشورشان،  ملی  تیم 
برزیلی با شعار »E Cebolinha یا پیاز کوچک«، به 
تشویق اورتون سوآرز می پرداختند. اورتون و فیرمینو 
در این بازی، هر کدام یک گل و یک پاس گل را در 
کارنامه خود به ثبت رساندند و اورتون به عنوان بهترین 
بازیکن میدان انتخاب شد. گابریل ژسوس در این بازی، 
به عنوان وینگر راست جایگزین ریچارلیسون شد و از 
لحاظ تاکتیکی، در انجام وظایف خویش موفق بود اما 
او یک ضربه پنالتی را از دست داد و تنها عنصر هجومی 
برزیل در این بازی بود که نه گل زد و نه پاس گل داد.

به اعتقاد تیته سرمربی برزیل، کیفیت خود زمین 
چمن کورینتیانس، کمک بزرگی به برزیل کرد زیرا این 
تیم در بازی های قبل نیز به طور میانگین، 600 پاس 
را رد و بدل می کرد اما از لحاظ آمار گلزنی و وضعیت 
خط حمله، عملکرد چندان مطلوبی نداشت. کوتینیو با 
55 پاس درست، 85 درصد دقت پاس، 4 پاس کلیدی، 
یک پاس گل و حدود 50 درصد موفقیت در دوئل ها 
از  گرفتن  فاصله  حال  در  که  داد  نشان  ها،  دریبل  و 
روزهای بد خود در بارسلونا است. اگر تیته بتواند حال 
و هوای کوتینیو را تغییر دهد و او را به همان روزهای 
اوج در لیورپول باز گرداند، بدون تردید مهم ترین نقطه 
ضعف برزیل یعنی خاقیت در خط هافبک را بر طرف 
امور  در  برزیل  شد،  ذکر  که  طور  همان  کرد.  خواهد 
تدافعی، بسیار مقتدر و محکم بوده و ضعف های این 
تیم در خط حمله نیز به خوبی برطرف شده زیرا تیته 
از لحاظ مهره، هیچ کمبودی در خط حمله ندارد. تنها 
مشکل ترسناک برزیل، عدم وجود هافبک های خاق 
آمادگی کافی  است. عدم  )به جز کوتینیو(  تکنیکی  و 
کوتینیو پس از پایان دومین فصل حضور در نیوکمپ، 

و  افت شده  دچار  نیز  روحی  لحاظ  از  او  تا  باعث شد 
تحت فشار قرار بگیرد. یکی از دایل عمده عدم کیفیت 
مطلوب در نحوه بازی برزیل، نا آمادگی روحی و فنی 
به  پرو،  با  دیدار  در  بارسلونا  هافبک  اما  بود  کوتینیو 
در  سزایی  به  تأثیر  و  بازگشت  قبلی  آمادگی  سطح 

افزایش کیفی بازی برزیلی ها داشت.
برزیل در دیدار با پرو، عاوه بر ارائه بازی زمینی 
و با کیفیت، فوتبال روان و تهاجمی، از لحاظ نتیجه و 
تعداد گل نیز توانست رضایت خاطر هواداران خود را بر 
آورده سازد. به گفته تیته، برزیل باید برای تمام شرایط، 
بعدی  را در مراحل  بازی  آماده شده و همین کیفیت 
بازی  در  باا  سرعت  بگذارد.  نمایش  معرض  به  جام، 
برزیلی  ناب  فوتبال  های  شاخص  از  یکی  ها،  برزیلی 
بوده و در مسابقه با پرو، این شاخص در بااترین حد 
ممکن قرار داشت. تیته از شاگردهای خود درخواست 
کرده که این ویژگی را باید در سایر بازی های نیز حفظ 
از شناسنامه فوتبال برزیل محسوب  کنند زیرا جزوی 
باا،  کیفیت  ارائه یک  توانست ضمن  برزیل  می شود. 
آل خود  ایده  به حد  نیز  تعداد گل  و  نتیجه  لحاظ  از 
رسیده و ضمن برتری 5-0 مقابل یاران ریکاردو گارکا، 
دیگر  یکی  بگیرد.  نیز  را   2016 ریکا  آمه  کوپا  انتقام 
از مهم ترین دستاوردهای سلسائو، ثبت سومین کلین 
العاده  فوق  عملکرد  و  ریکا  آمه  کوپا  در  پیاپی  شیت 
نقطه  که  همیشه  بر خاف  بود.  تیم  این  دفاعی  خط 
و خط  بان  دروازه  از  به طور سنتی،  ها  برزیلی  ضعف 
دفاعی بود، این بار تیم ملی برزیل هیچ دغدغه ای از 
خط دفاعی و دروازه ندارد. پرو به رغم وجود مهاجمان 
فارفان،  جفرسون  و  گریرو  پائولو  مانند  خطرناکی 
نتوانست حتی یک شانس بزرگ را بر روی خط دفاعی 
نزدیک  فوتبال  یک  ارائه  با  برزیل  نماید.  ایجاد  برزیل 
به »ژوگو بونیتو«، نوید بازگشت به روزهای اوج را می 
با طعم ناب فوتبال و جشن سامبایی! دهد، روزهایی 

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.

نمایش رؤیایی برزیل؛ بازگشت به ژوگو بونیتو؟

لوییس فان خال: لیونل مسی هم در ناکامی های بارسلونا نقش دارد
لوییس فان خال، سرمربی پرافتخار هلندی، معتقد است لیونل مسی نیز در ناکامی بارسلونا در لیگ قهرمانان نقش دارد. بارسلونا آخرین بار در سال 2015 موفق به فتح لیگ قهرمانان شد و طی سال ها علیرغم رسیدن به 
مراحل پایانی، حتی در فینالیست شدن نیز ناکام مانده است. معموا در این سالها کادر فنی یا دیگر بازیکنان بارسا مقصد این ناکامی شناخته شده اند اما فان خال مدعی شد لیونل مسی هم مسئول نتایجی است که بارسلونا 
می گیرد. لوییس فان خال گفت: من در رختکن یا جلسات تمرینی در بارسلونا نیستم، بنابراین نمی توانم در این مورد و عدم توفیق بارسلونا در فتح لیگ قهرمانان قضاوت کنم. من لیونل مسی را به عنوان یک بازیکن فردی 
دوست دارم، او بهترین بازیکن جهان است و آمار مسی شگفت انگیز است. اما چرا مسی پنج سال است در لیگ قهرمانان ناکام بوده؟ نمی دانم، به عنوان کاپیتان، شما باید از خودتان بپرسید که چرا تیم در اروپا به موفقیت نمی 
رسید زیرا بارسا یک ترکیب فوق العاده در اختیار دارد. من فکر می کنم نه فقط سرمربی بارسلونا، بلکه لیونل مسی نیز مسئول نتایجی است که برای بارسلونا اتفاق می افتد. بارسا 30 بازیکن دارد و مسی باید خودش را با دیگر 

بازیکنان تطبیق دهد. پپ گواردیوا کاری کرده بود مسی در خدمت تیم بازی کند اما دیگر مربیان بیش از حد به مسی وابسته بودند و حفظ روحیه تیم مهمترین موضوع در یک تیم است.
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روزنامه الحیات عربستان در گزارشی پیرامون بازگشت برانکو به فوتبال عربستان ضمن اشاره به برخی گزارش های منتشر شده در رسانه های خارجی نخستین 
آزمون مربی کروات را تقابل با الهال در لیگ قهرمانان آسیا دانست. روزنامه الحیات عربستان نوشت که بسیاری از رسانه های جهان نسبت به حضور برانکو 
ایوانکوویچ کروات در باشگاه ااهلی واکنش نشان داده اند. پایگاه خبری فوکس آسیا در این خصوص نوشت: برانکو بر اساس اعام حساب توئیتر باشگاه ااهلی به 
مدت دو فصل سرمربی این تیم خواهد بود و این به معنی بازگشت مربی 65 ساله کروات به فوتبال عربستان بعد از سال 2011 و هدایت ااتفاق است. نخستین 
آزمون جدی برانکو برابر رقیب همیشگی، الهال خواهد بود که در لیگ قهرمانان آسیا و مرحله یک هشتم نهایی مقابل ااهلی قرار می گیرد. پایگاه قانا اسکور هم 
در این خصوص نوشت: برانکو در ااهلی جانشین فوساتی خواهد شد که در ماه آوریل کنار رفت. برانکو سال 2002 به عنوان سرمربی ایران وارد فوتبال آسیا شد 

و با این تیم در جام ملت های آسیا به عنوان سوم قاره دست یافت.

گزارش الحیات 
از بازتاب 
بین المللی 
حضور برانکو 
در فوتبال 
عربستان

 بند دردسرساز در قرارداد
 علی کریمی و بیات مانع واگذاری باشگاه سپیدرود

باشگاه سپیدرود رشت در حالی در آستانه واگذاری به خریداران جدید قرار دارد که 
روند این انتقال به دایلی با مشکل مواجه شده است. تیم فوتبال سپیدرود رشت پس از 
سقوط به لیگ دسته اول در باتکلیفی کامل به سر می برد و هنوز وضعیت مالکیتی این 
باشگاهداری  از  فصل  پایان  در  که  باشگاه(  )مالک  بیات  کیومرث  نیست.  مشخص  باشگاه 
صرف نظر کرد،  حاا به دنبال فروش امتیاز سپیدرود به خریداران جدید است، اما بندی در 
قرارداد او با علی کریمی )مالک پیشین سپیدرود( وجود دارد که به مشکلی اساسی برای 
فروش امتیاز این باشگاه تبدیل شده است. ماجرا از این قرار است که در قرارداد ما بین بیات 
و کریمی دو بند وجود دارد که براساس بند نخست، در صورت انتقال مالکیت سپیدرود از 
بیات به شخص دیگری، ابتدا باید مبلغ یک میلیارد تومان چک های متعلق به علی کریمی 
پاس شود و سپس در بند دوم آمده است در صورت واگذاری مالکیت باشگاه مبلغ دو میلیارد 
تومان نیز باید به علی کریمی پرداخت شود. همین موضوع و به ویژه بند دوم قرارداد بیات و 
کریمی باعث شده است تا برخی از متقاضیان خرید باشگاه سپیدرود از اقدام خود صرف نظر 
کنند. در هر صورت در این مقطع کیومرث بیات در حال مذاکره با خریداران باشگاه است و 

باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار باشگاه پرطرفدار شمالی خواهد بود.
حضور شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان در 

تورنمنت شهدای شیراز
تورنمنت چهارجانبه  بوشهر و گل گهر سیرجان در  فوتبال شاهین شهرداری  تیمهای 
شهدای شیراز شرکت خواهند کرد. تورنمنت چهار جانبه شهدای شیراز از روزهای 28 لغایت 
31 تیر در شهر شیراز برگزار خواهد شد و حضور دو تیم لیگ برتری در این مسابقات قطعی 
شده است. تیمهای شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان که امسال به ترتیب با نایب 
قهرمانی و قهرمانی در لیگ دسته اول فوتبال، جواز حضور در دوره نوزدهم لیگ برتر را 
کسب کردند، در این تورنمنت شرکت خواهند کرد. براساس این گزارش فجر سپاسی شیراز 
و یکی از تیم های پارس جنوبی جم یا تیم فوتبال جوانان ایران، دیگر تیم های شرکت کننده 

در این مسابقات هستند.

مزد زحماتمان را گرفتیم

گلمحمدی: مشکات زیاد بود اما 
بازیکنانم پا پس نکشیدند

سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو خراسان گفت: بازیکنانم فصل گذشته 
با تاش و همدلی، از روزهای سخت عبور کردند و مزد زحمات خود را 

گرفتند. یحیی گلمحمدی ضمن حضور در جلسه علنی شورای شهر مشهد 
اظهارداشت: سال قبل تیم فوتبال پدیده شهر خودرو به بن بست رسیده 

بود و با مشکات ریز و درشتی روبه رو بودیم اما حمایت های شورای شهر 
و مدیریت شهری مشهد در آن زمان، مشکات تیم را حل و نقطه عطفی 
برای باشگاه ایجاد کرد تا راه را ادامه دهیم و در نهایت به سهمیه آسیایی 

دست یابیم. وی افزود: تاکنون در شهرهای مختلفی مربیگری کرده ام، ولی 
چنین اراده ای برای موفقیت تیمی از سوی مسئوان آن شهر مشاهده 

نکرده ام. اتفاقات سال پیش گرچه سختی های خاص خود را داشت، اما با 
همدلی و وفاق شهری و استانی توانستیم از آن روزها فاصله بگیریم و به 

ساحل آرامش برسیم. سرمربی پدیده شهر خودرو خراسان گفت: بازیکنانم 
در فصل گذشته زحمت اصلی را کشیدند و فشار زیادی را متحمل شدند. 

تمرینات پرفشار و مشکات مالی در کنار نبود برخی از امکانات، شرایط 
سختی را رقم زد، اما هیچ یک از بازیکنانم پا پس نکشیدند و با تاش 

فراوان به امید روزهای خوب و کسب نتیجه درخشان، مزد زحمات خود را 
گرفتند. نباید فراموش کنیم که چه فشاری روی بازیکنانم بود و توقع هم از 

آنها به شدت زیاد بود.

اصفهان  سپاهان  فوتبال  تیم  دروازه بان  امینی،  مهدی 
ناخوشایند  را  زردپوشان  رفتار  تیم،  این  از  جدایی  از  پس 
از سپاهان گفت:  درباره جدایی  امینی  کرد. مهدی  توصیف 
راهی  سپاهان  از  قرضی  صورت  به  گذشته  فصل  در  من 
پیکان شدم و خوشبختانه 11 بازی هم انجام دادم که مقابل 
تیم های خوب از جمله همین سپاهان درخشش داشتم. در 
و  رفتم  میدان  به  امید  تیم  با  همراه  هم  آسیایی  بازی های 
بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشتم. قرار بر این بود که بعد 
باشگاه سپاهان قرارداد  با  اینکه  به  با توجه  پایان فصل و  از 
اتفاقاتی  نهایت  در  اما  برگردم،  تیم  این  به  دوباره  داشتم، 
رخ داد که منجر به جدایی ام از سپاهان شد. وی ادامه داد: 
نمی دانم چطور حرف بزنم، اما باید بگویم که باشگاه سپاهان 
رفتار ناخوشایندی با من داشت که این برایم واقعاً عجیب بود. 
متأسفانه باشگاه تکلیف مرا مشخص نمی کرد و نمی دانستم 
باید چه کار کنم. من 11 سال در سپاهان بودم و در این تیم 

از بزرگانی چون محرم نویدکیا و هادی عقیلی یاد گرفتم که 
باشگاه  برای  هم  اان  همین  باشم.  داشته  غیرت  و  معرفت 
سپاهان آرزوی موفقیت دارم. به هرحال این باشگاه هم برای 
من  با  این طور  چرا  نمی دانم  اما  است،  کشیده  زحمت  من 
برخورد شد. دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در بخش دیگری 
از صحبت هاش اظهار داشت: انتظار داشتم حداقل باشگاه به 
صورت روشن موضع خودش را اعام کند که این اتفاق رخ 
نداد. در این مدت هم هر تیمی با من تماس گرفت گفتم که 
با باشگاه سپاهان قرارداد دارم به همین دلیل هیچ مذاکره ای 
با این تیم ها انجام ندادم. اصًا تصور نمی کردم که از سپاهان 
جدا شوم اما اتفاقاتی رخ داد که در نهایت جدا شدم. باید از 
روز  امیدوارم که یک  و  واقعی سپاهان تشکر کنم  هواداران 
برای  اان هم وضعیت من  بازی کنم.  تیم  این  برای  دوباره 
فصل بعد مشخص نیست، چون به پیشنهادهایی که به من 

ارائه شد پاسخی نداده بودم.

بازیکن مس رفسنجان به شاهین 
شهرداری بوشهر ملحق شد

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال مس رفسنجان به تیم شاهین 
شهرداری بوشهر پیوست.

 میاد مشایخ، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال مس رفسنجان 
با باشگاه شاهین شهرداری بوشهر قرارداد امضا کرد و رسماً به این 
تیم پیوست. همچنین میاد صارمی، بازیکن تیم شاهین هم قرارداد 
نیز شاگرد عبداه  آینده  باشگاه تمدید کرد و فصل  این  با  را  خود 

ویسی خواهد بود.
تاکید وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس 

برای تسویه حساب با برانکو
وزارت ورزش تاکید ویژه ای دارد که مطالبات سرمربی پیشین 
پرسپولیس پرداخت شود. باشگاه پرسپولیس قبل از تسویه حساب با 
مربیان و بازیکنان خارجی فصل پیش خود در حال جذب سرمربی 
خارجی است و در این شرایط باید منتظر شکایت برانکو و دستیارانش 
از این باشگاه باشیم  همانطور که ماریو بودیمیر در این مورد اقدام 
کرده است. در همین راستا وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس تاکید 
کرده که تا چند روز آینده تکلیف مربیان پیشین خود را روشن و 
با آنها تسویه حساب کند تا پرونده شکایتی دیگری از پرسپولیس 
در فیفا تشکیل نشود. باشگاه پرسپولیس حدود یک میلیون یورو به 

مربیان کروات فصل گذشته خود بدهکار است.
مطهری دستیار گل محمدی شد

عضو جدید کادر فنی تیم شهر خودرو خراسان معرفی شد. با 
درخواست یحیی گل محمدی و پس از مذاکراتی که میان مدیریت 
باشگاه  پدیده شهرخودرو خراسان و حمید مطهری صورت گرفت، 
در نهایت این مربی باسابقه فوتبال ایران، با عقد قراردادی یک ساله 
فصل  این  که  مطهری  درآمد.  خراسان  تیم شهرخودرو  عضویت  به 
یکی از دستیاران گل محمدی خواهد بود، پیش از این در تیم های 
سایپا، پیکان، صبای قم، نساجی، راه آهن و ... مربیگری کرده و در 

دوران بازی، در پرسپولیس توپ زده است.
 رفعتی: روی داوران جوان
 سرمایه گذاری می کنیم

از  فوتبال  فدراسیون  داوری  دپارتمان  رئیس  رفعتی،  داود 
رفعتی  داد.  خبر  شهرکرد  در  داوران  آکادمی  دوره  اولین  برگزاری 
فدراسیون،  داوران  کمیته  حاضر  حال  در  اظهارداشت:   باره  این  در 
طرحی را اجرا کرده که نخبگان داوری را در سرتاسر کشور شناسایی 
و قضاوت های آنها را ارزیابی می کند تا بهترین ها را برای این دوره 
آکادمی  دوره  اولین  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی  کند.  انتخاب 
داور   30 حضور  با  روز   4 مدت  به  تیرماه   10 از  را  فوتبال  داوران 
بار  ماه یک  برگزار می کنیم. قصد داریم هر سه  جوان در شهرکرد 
این دوره ها را در استان ها اجرا کنیم و طبق مصوبه کمیته داوران به 
استان ها نیز اباغ کرده ایم که هر استان باید آکادمی داوران داشته 

داوران معرفی کند. به کمیته  را  آکادمی  باشد و مسئول 
دوره  این  در  گفت:  کاس  این  برنامه  درباره  رفعتی   
آموزش های  داوری،  دانش افزایی  مدرسان  نظر  زیر  شرکت کنندگان 
ازم را درباره آمادگی جسمانی، قوانین داوری و جای گیری صحیح  
سرمایه گذاری  جوان  داوران  روی  است  مسلم  آنچه  می بینند.  
می کنیم. همچنین در این کاس ها داورانی که  22 تا 28 سال سن 

داشت. خواهند  حضور  دارند، 
معرفی اعضای کادرفنی ماشین سازی

مشخص  تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم  کادرفنی  اعضای 
مدیران  سوی  از  شده  انجام  بررسی های  براساس  شدند.  معرفی  و 
باشگاه و سرمربی، اعضای کادرفنی تیم فوتبال ماشین سازی به شرح 
ذیل انتخاب شدند.رسول خطیبی )سرمربی(،  سیدمحمد سیدعلوی 
)مدیر تیم(، غامرضا باغ آبادی، عادل باباپور و ناصر فرشباف )مربیان(، 
دروازه بانان(،  )مربی  فعال  داود  بدنساز(،  )مربی  جودکی  حمیدرضا 
)پزشک  خلیل پورآذر  داریوش  دکتر  )آنالیزور(،  حسین زاده  بختیار  
تیم(، حسین عطار نصرتی )فیزیوتراپ(، سعید صادقی و رضا امن زاده 
یوسف  اسدی،  ساسان  و  )مدیررسانه(  اکبرزاده  علی  )ماساژور(، 
نقی پور و حسن جنگی )تدارکات(.گفتنی است؛ زمان شروع تمرینات 
اعام خواهد شد. همچنین  تبریز متعاقبا  تیم فوتبال ماشین سازی 
معاونت فرهنگی باشگاه که کانون هواداران نیز در زیر مجموعه آن 

فعالیت خواهد داشت، به زودی معرفی می شود.
 کوچک زاده دوباره سرپرست

 نساجی شد
سرپرست  به عنوان  کوچک زاده  فرهاد  نساجی،   باشگاه  اعام  با 
نماینده  قنبری  اعام محمدعلی  بنابر  تیم منصوب شد.  این  جدید 
نیم فصل دوم  باشگاه نساجی، فرهاد کوچک زاده که در  تام ااختیار 
داشت،  عهده  بر  را  مازندرانی  سرپرستی سرخپوشان  گذشته  فصل 

برای یک فصل دیگر در این سمت ابقا شد.

بازگشت رادوشویچ به کرواسی
دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس به کشورش بازگشت. 
بود  آمده  ایران  به  مطالباتش  دریافت  برای  که  رادوشویچ  بوژیدار 
ایرج عرب و دریافت بخش عمده ای  با  از نشست  بعد  روز یکشنبه 
با  دیگر  فصل  دو  که  رادو  برگشت.  کرواسی  به  خود  مطالبات  از 
پرسپولیس قرارداد دارد قرار است تا پایان هفته به ایران بازگشته و 

شود. حاضر  سرخپوشان  تمرینات  جدید  دور  در 
 اوساگوآنا؛ گزینه جانشینی

 برای استنلی کی روش
از  یکی  اصفهان  ذوب آهن  فوتبال  تیم  گذشته  فصل  مهاجم 
مسئوان  است.  سپاهان  در  کی روش  استنلی  جانشینی  گزینه های 
باشگاه سپاهان درصدد تمدید قرارداد استنلی کی روش برای فصل 
گذشته،  فصل  در  برزیلی  مهاجم  این  درخشش  ولی  آینده هستند 
در  سپاهانی ها  است.  کرده  او سخت  برای حفظ  را  سپاهانی ها  کار 
تاش هستند تا از لحاظ مالی با این مهاجم به توافق برسند، این در 
حالی است که کی روش چند پیشنهاد خوب از کشورهای عربی هم 
دارد. اولویت سپاهان این است که قرارداد کی روش را تمدید کند، 
ولی اگر ماندن این بازیکن منتفی شد، سپاهانی ها سراغ گزینه های 
دیگری خواهند رفت. امیر قلعه نویی هم روز گذشته اعام کرد که 
اگر بازیکنان خارجی تمدید نکنند، برای آنها گزینه جانشین در نظر 
کی روش،  جانشینی  برای  سپاهان  گزینه های  از  یکی  است.  گرفته 
مهاجم فصل گذشته ذوب آهن است. براساس این گزارش کریستین 
و  نرسیده  تواق  به  مالی  مسائل  مورد  در  ذوبی ها  با  که  اوساگوآنا 
اگر سپاهان موفق به جذب کی روش نشود، با مهاجم فصل گذشته 

کرد. مذاکره خواهد  ذوب آهن 

درآمد نجومی الهال از قراردادهای 
اسپانسری

الهال عربستان رقمی قابل  مجموع قرارداد اسپانسری باشگاه 
توجه است. طبق اعام باشگاه الهال مجموع قراردادهای اسپانسری 
این باشگاه در سال آینده به مبلغی در حدود 109 میلیون ریال این 
طبق  اساس  این  بر  می رسد.  تومان(  میلیارد   400 )نزدیک  کشور 
تعاونی  شرکت  الهال  اسپانسرهای  از  یکی  گرفته  صورت  توافقات 
این  با  را  ریال  میلیون   20 ارزش  به  قرارداد  که  بود  خواهد  بیمه 
باشگاه به امضا رسانده است. قرارداد فروش لباس های این باشگاه در 
فصل جاری نیز با توجه به میزبان محبوبیت الهال در عربستان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس 32 میلیون ریال خواهد بود. همچنین 
پیراهن  روی  بر  تبلیغ  ثبت  باشگاه جهت  این  اصلی  قرارداد حامی 
به ارزش 57 میلیون ریال امضا شده که مجموع این عدد به حدود 
اسپانسری جدا  قرارداد  مبالغ  می رسد.  ریال سعودی  میلیون   109
از کمکهای دولتی وزارت ورزش عربستان و همچنین حق پخش و 
تبلیغات دور زمین محاسبه شده که با توجه به هزینه های سرسام 
این  با  می دهد.  افزایش  مراتب  به  را  درآمدها  رقم  باشگاه  این  آور 
میزان  با  الهال  باشگاه  متناسب  درآمدزایی  توجه  قابل  نکته  حال 
محبوبیت این باشگاه در منطقه خاورمیانه است در حالی که برخی 
از باشگاه های ایرانی هواداران بیشتری نسبت به الهال دارند اما در 

زمینه درآمدزایی فاصله قابل توجهی بین اعداد دیده می شود.

مذاکره مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان با 
بازیکنان مدنظر تارتار

اعضای هیات مدیره ابقا شدند
رئیس هیات مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان از مذاکره مدیران 
این باشگاه با بازیکنان مورد نظر مهدی تارتار خبر داد. عطاءاه بهادری 
مسئوان  گفت:  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه  وضعیت  آخرین  درباره 
استانی و شهرستان مسجدسلیمان، اعضای فعلی هیات مدیره باشگاه 
محمدی  به  را  موایی(  و  دوست  نصیریان  فرجی، شجاعی،  )بهادری، 
)مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب( برای ابقا در این سمت 
او این پیشنهاد را پذیرفت و اعضا در سمت خود  پیشنهاد کردند که 
ابقا شدند. محمدی اکنون باید نامه ای به مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران ارسال کند تا باشگاه نفت مسجدسلیمان به عنوان یک موسسه 
و با اعضای فعلی هیئت مدیره ثبت شود. وی درباره مذاکرات باشگاه 
زردپوشان  به عنوان سرمربی جدید  انتخاب  برای  تارتار  مهدی  با  نفت 
را  نفت  پیشنهاد  به صورت شفاهی  تارتار  اظهارداشت:  مسجدسلیمان 
پذیرفته است. او یک مربی جوان و باتجربه محسوب می شود و عملکرد 
خوبی داشته است. با بازیکنان موردنظر تارتار در تیم نفت یا تیم های 
دیگر مذاکره کردیم و این مذاکرات را ادامه می دهیم. تارتار گفته است 
موردنظرش  بازیکنان  که  می آید  مسجدسلیمان  نفت  به  صورتی  در 
یک  می کنیم  تاش  شود،  قطعی  نفت  در  او  اگر حضور  شوند.  جذب 
باشگاه  مدیره  هیات  رئیس  کنیم.  برگزار  وی  نظر  با  تدارکاتی  اردوی 
محمدی  شهیدبهنام  ورزشگاه  اصاحات  درباره  مسجدسلیمان  نفت 
مسجدسلیمان برای لیگ نوزدهم تصریح کرد: برای این ورزشگاه یک 
پیمانکار گرفتیم تا اصاحات موردنظر سازمان لیگ انجام شود و اان 
کارها پیش می رود. اعضای هیئت مدیره با دلگرمی های مدیران شهری 
و استانی به کار خود ادامه می دهند تا نفت مسجدسلیمان به جایگاه 

بازگردد. شایسته اش 

فصل نقل وانتقاات و خیمه مدیر برنامه ها روی یک باشگاه
بسته پیشنهادی پردردسر!

ایجنتهای  چشمگیر  فعالیت  موعد  فوتبال  انتقاات  و  نقل  فصل 
اتفاقات  میان  این  در  و  است  رسمی  غیر  و همچنین دال های  رسمی 
از پدیده های جدید رایج در فصل نقل و  قابل تأملی رخ می دهد. یکی 
انتقاات تمرکز ایجنت یا دال روی یک باشگاه خاص است به طوری 
که با این سبک کاری برخی از واسطه ها تاش می کنند با آوردن چند 
را  باشگاه  آن  خروجی  و  ورودی  مسیر  باشگاه  یک  به  همزمان  بازیکن 
به شکل انحصاری در اختیار خود داشته باشند. این اتفاق البته تبعات 
از  برخی  متاسفانه  اما  دارد  باشگاهها  برای  نزدیک  آینده  در  سنگینی 
این  به  توجه  بدون  دولتی  بعضا  باشگاه های  در  فعال  بی تجربه  مدیران 
مسئله اختیارات نقل و انتقاات باشگاه خود را به صورت انحصاری به یک 
ایجنت رسمی یا دال غیر رسمی واگذار می کنند. همچنین در برخی 
موارد مشاهده شده که سرمربیان باشگاه ها نیز با فرد واسطه هماهنگ 
هستند و بر همین اساس تنها انتخاب و جذب بازیکن از سوی همان فرد 
خاص صورت می گیرد. در فصل جاری نیز چنین اتفاقی برای برخی از 
باشگاه های لیگ برتری تکرار شده و بعضی از مدیربرنامه ها مسیر ورود و 
خروج و جذب بازیکن را به شکل انحصاری در یک باشگاه به کنترل خود 
در آورده اند. در بعضی از این موارد جذب یک بازیکن مشروط به جذب 
نفرات دیگری شده و در واقع واسطه مورد نظر به شکل هماهنگ چند 
بازیکن را در یک بسته پیشنهادی به باشگاه معرفی کرده و البته موفق 
به امضای قراردادهای مورد نظر خود نیز شده است. با توجه به استفاده 
باشگاه های دولتی از منابع عمومی به نظر می رسد ازم است در شرایط  
ویژه اقتصادی کشور نهادهای نظارتی دقت بیشتری در اینگونه فعالیت ها 

و بعضا موارد مشکوک فصل نقل و انتقاات داشته باشند.

بازدید فتاحِی محروم از ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر
رفع محرومیت یا بی خبری کمیته اخاق؟

با وجود  لیگ  مسابقات سازمان  فتاحی،  مسئول کمیته  سعید 
محرومیت از سوی کمیته اخاق،  روز گذشته )یکشنبه( از ورزشگاه 

نفت و گاز اروندان خرمشهر بازدید کرد!
بین  حذفی  جام  فینال  دیدار  حاشیه های  و  اتفاقات  از  پس 
حکمی  در  اخاق  کمیته  گیانیان،   داماش  و  پرسپولیس  تیم های 
سعید فتاحی،  مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ را تا اطاع ثانوی 
از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. تورک حتی در جدیدترین 
گفت و گوی خود نیز از پابرجا بودن محرومیت این مسئول سازمان 
از  یکشنبه  روز  محرومیت  وجود  با  فتاحی  اما  بود،  داده  خبر  لیگ 
ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر برای مسابقات لیگ دسته اول 
بازدید کرد و حتی عکس های این بازدید نیز در کانال رسمی باشگاه 
خرمشهری منتشر شد. حاا با بازدید فتاحی از ورزشگاه تیم کارون 
اروند خرمشهر، باید دید محرومیت او از سوی کمیته اخاق به پایان 
رسیده یا این بازدید بدون اطاع مسئوان کمیته اخاق بوده است!

مربی سپاهان پیشنهاد گل گهر را رد کرد
سیرجان  گل گهر  باشگاه  پیشنهاد  سپاهان  فوتبال  تیم  مربی 
اضافه شدن  باشگاه گل گهر سیرجان خواهان  رد کرد. مسئوان  را 
جال امیدیان به کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه بودند، اما مربی 
سپاهان به پیشنهاد گل گهر پاسخ منفی داد. مسئوان تیم سیرجانی 
از امیدیان خواستند تا به عنوان دستیار اول وینکو بگوویچ به این تیم 
بپیوندد، اما امیدیان به پیشنهاد قابل توجه گل گهر پاسخ منفی داد.

فواد  باشگاه  مدیرعامل  رضایی،  حبیب اه 
باشگاه  به  هم  ریال  یک  تاکنون  گفت:  خوزستان 
نشده  پرداخت  خسارت  به عنوان  خوزستان  فواد 
داده  رخ  اتفاقات  درباره  رضایی  حبیب اه  است. 
پرسپولیس  و  گیانیان  داماش  تیم های  دیدار  در 
در فینال جام حذفی و عدم پرداخت خسارت های 
خوزستان,  فواد  شهدای  ورزشگاه  به  شده  وارد 
اظهار داشت: ما ورزشگاه مان را به صورت رایگان در 
اختیار سازمان لیگ قرار دادیم تا فینال جام حذفی 
آبرومندانه برگزار شود، اما هیچ کس تاکنون نیامده 
است بابت اتفاقاتی که رخ داده و خسارت  هایی که 
ما عذر خواهی کند.  از  است  وارد شده  به ورزشگاه 
ما  از  تاکنون  هم  خالی  و  تشکر خشک  یک  حتی 
نشده است. وی با بیان اینکه باشگاه فواد خوزستان 
نهایت همکاری را برای در اختیار گذاشتن ورزشگاه 

است،  داشته  لیگ  سازمان  با  نیاز  مورد  امکانات  و 
برای ساخت  تصریح کرد: کارخانه فواد خوزستان 
این ورزشگاه 200 میلیارد تومان هزینه کرده است 
و اان با اتفاقاتی که رخ داده و از همه مهم تر اینکه 
کسی پیگیر خسارت های ما نیست, دیگر انگیزه ای 
ورزش  در  بازهم  بخواهیم  که  نمی ماند  برای مان 
سرمایه گذاری کنیم. باشگاه فواد اان نقش مهمی 
این طور شود که  نباید  در ورزش خوزستان دارد و 
ما با این رفتار ها از کار حرفه ای در فوتبال و ورزش 
خوزستان  فواد  باشگاه  مدیرعامل  شویم.  دلسرد 
هیات  )رئیس  طالقانی  میان  این  در  کرد:  تصریح 
فوتبال استان خوزستان( به جای اینکه از باشگاه ما 
حمایت کند, به نوعی گروکشی می کند و می گوید 
که قبًا هواداران فواد نیز به ورزشگاه غدیر اهواز 
فدراسیون  در  اعتباری  اگر  ایشان  زده اند.  خسارت 

زمانی  است.  تیم های خوزستانی  برای  دارد  فوتبال 
که تیم های پایه خوزستانی مخصوصاً فواد قهرمان 
می شوند برای رئیس هیئت اعتبار می آورد، اما حاا 

می گیرد! قرار  ما  رو به روی  طالقانی 
به  کارشناسان  اعام  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
خسارت  تومان  میلیارد  نیم  و  یک  فواد  ورزشگاه 
وارد شده است، اشاره کرد: تاکنون از این مبلغ یک 
نه  است.  نشده  پرداخت  فواد  باشگاه  به  هم  ریال 
بلکه سری  پرداخت نمی کنند  را  این خسارت  تنها 
هم به ما نمی زنند که ببینند ورزشگاه به چه حالی 
هیچ  و  نیامده  هم  نفر  یک  تاکنون  است.  درآمده 
این  با  شد:  یادآور  وی  است.  نشده  انجام  پیگیری 
از  بازی ها  از  بود برخی  وضعیت ما مجبور خواهیم 
جمله دیدار با پرسپولیس و استقال را در ورزشگاه 
غدیر اهواز برگزار کنیم. تاکنون فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ هیچ پاسخی به نامه های ما نداده اند و 
این رابطه وجود ندارد. انگار هیچ دغدغه ای در 

همچنین  خوزستان,  فواد  باشگاه  مدیرعامل 
درباره وضعیت این تیم گفت: ما اولین تیمی بودیم 
که سرمربی مان را مشخص کردیم و کار هایی مربوط 
به جذب و تمدید قرارداد بازیکنان را انجام دادیم. 
تاکنون 80 درصد از شالکه تیم شکل گرفته است 
و فواد نخستین تیمی است که به اردوی تدارکاتی 

اعزام شده. 
وی درباره پیوستن محمد بلبلی به تیم فوتبال 
استقال با وجود قرارداد با فواد, عنوان کرد: بابت 
تا  و  کرده ایم  لیگ شکایت  به سازمان  این موضوع 
کارش  استقال  باشگاه  بود.  خواهیم  پیگیر  آخر 
بازیکن  این  با  ما  که  حالی  در  و  نبوده  حرفه ای 

است. کرده  را جذب  او  بودیم,  بسته  قرارداد 

طالقانی به جای حمایت, گروکشی می کند

رضایی: یک ریال بابت خسارتهای ورزشگاه فواد پرداخت نشده است

از بزرگان سپاهان یاد گرفتم غیرت و معرفت داشته باشم
امینی: رفتار ناخوشایند باشگاه سپاهان برایم عجیب بود

کولیبالی به فواد خوزستان پیوست
احتمال اضافه شدن یک بازیساز به تیم نکونام

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان به فواد خوزستان پیوست. تیم فوتبال فواد خوزستان موسی 
کولیبالی را به خدمت گرفت. این مدافع اهل مالی فصل گذشته در نفت مسجد سلیمان و قبل از آن در تیمهای استقال 
خوزستان و سپاهان اصفهان توپ زده است. با این حساب تیم فوتبال فواد خوزستان یک سهمیه لیگ برتری دیگر برای 
یارگیری دارد و به احتمال زیاد یک بازیساز با نظر جواد نکونام به این تیم خواهد پیوست. باشگاه فواد که عملکرد پررنگی 
در نقل و انتقات پیش فصل داشته, موفق شده در زمان مناسب عاوه بر حفظ شاکله اصلی تیم و تمدید قرارداد نفراتش، 

بازیکنان مورد نیاز را جذب کند. این تیم هم اکنون در حال گذراندن اردوی تدارکاتی خود در شهرکرد است.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس از تیم المپیاکوس یونان پیشنهاد 
دارد.

 علیرضا بیرانوند که بعد از جام جهانی روسیه بیشتر مورد توجه تیم 

های خارجی قرار گرفته است، امسال هم پیشنهاداتی از کشورهای دیگر 

از جمله اسپانیا، ژاپن و بلژیک دارد.این دروازه بان ملی پوش ایران که 

همچنان با پرسپولیس قرارداد دارد، از کشور یونان و تیم المپیاکوس هم 

این وضعیت مشخص  در  است؛ هرچند که  دریافت کرده  را  پیشنهادی 

نیست باشگاه پرسپولیس با جدایی او موافقت کند یا خیر.

در  بندی  ولی  است   1400 سال  تا  پرسپولیس  با  بیرانوند  قرارداد 

جمع  از  تواند  می  معین  مبلغی  پرداخت  با  که  دارد  وجود  قرارداد  این 

مدیره  هیات  عضو  محمدنبی  مهدی  البته  شود.  جدا  سرخپوشان 

پرسپولیس چندی پیش در مصاحبه ای اعام کرد این باشگاه به بیرانوند 
دارد. نیاز 

پیشنهاد المپیاکوس یونان 
به علیرضا بیرانوند


