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نصیریان دوست مدیرعامل نفت مسجدسلیمان:
تحریک بازیکنان مثل دزدی در روز روشن است

 واکنش جنجالی سرمربی نفت آبادان 
به پیشنهاد پرسپولیس

 اسکوچیچ: ترابی و علیپور را بدهید
 آل کثیر را بگیرید

 باشگاه پرسپولیس برای جذب مهره های کالدرون دست به کار 
تهاجمی روی عیسی آل کثیر و شهریار  تقویت خط  برای  و  شده 
مغانلو دو مهره موفق و گلزن نیم فصل در جدول گلزنان حساب ویژه 
برای انتقال زمستانی خود باز کرده است. تالش باشگاه پرسپولیس 
این  ارسال درخواست کتبی  با  آقای گل کنونی فصل  برای جذب 
پیکان  باشگاه  همچنین  بوده،  همراه  آبادان  نفت  باشگاه  به  انتقال 
این  اما مسلم است که  را دریافت کرده است  نامه پرسپولیس  نیز 
بازیکن کلیدی خود نخواهند گذشت،  از دو  به سادگی  باشگاه  دو 
به خصوص که نفت آبادان برای سهمیه آسیایی و تاریخ سازی در 
لیگ می جنگد و پیکان نیز اوضاع دشواری برای فرار از سقوط در 
جدول دارد.در اینباره گفته می شود حسین فرکی سرمربی پیکان 
با درخواست انتقال شهریار مغانلو مخالفت کرده و اعالم کرده این 
مهاجم را نه برای پرسپولیس و نه هیچ تیم دیگری از دست نخواهد 
داد. اما باشگاه نفت آبادان تصمیم گیری در این زمینه را به دراگان 
سرمربی  با  زمینه  همین  در  است.  کرده  واگذار  کروات  اسکوچیچ 
اهل کرواسی نفت که برای پشت سر گذاشتن تعطیالت سال نوی 
پاسخ  در  او  که  گرفتیم  تماس  دارد،  حضور  کشورش  در  میالدی 
گفت: آل کثیر را از دست نخواهیم داد. او 300 درصد در صنعت 
نفت می ماند.دراگان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن 
است با پیشنهاد معاوضه باشگاه پرسپولیس موافقت کند، به شوخی 
گفت: بله، مهدی ترابی و علی علیپور را به نفت بدهند و آن وقت ما 

عیسی را برای آنها آزاد می کنیم.

 پایان باز مهمترین مذاکره سال؛
استقالل-استراماچونی

با گذشت 72 ساعت از شروع مذاکرات استقالل با سرمربی تیم 
خود هنوز کسی دقیقا نمی داند نتیجه و البته روند مذاکرات این 
باشگاه چه بوده است. استراماچونی یک روز قبل از بازی با پیکان 
ایران را ترک کرد و با چند بار متوقف شدن مذاکرات حاال شرایط 
به گونه ای پیش رفته است که دوباره باب مذاکرات آغاز شده است.

اسماعیل خلیل زاده به همراه رحمان رضایی و علی خطیر 72 
ساعت است که به همراه وکیل استراماچونی در دوحه حضور دارند 
تا مذاکرات نهایی را برای بازگردان سرمربی ایتالیایی به تهران انجام 
نشده  منتشر  مذاکرات  روند  مورد  در  هنوز هیچ خبری  اما  بدهند 
تا دوباره  نهایی استراماچونی هستند  انتظار پاسخ  است و همه در 

امیدواری برای کسب عنوان قهرمانی به اردوگاه آبی برگردد.
اما شرط اول استراماچونی برای از سر گرفتن مذاکرات استقالل 
این بوده است که تمام شروطی که بین دو طرف مطرح شده است 
به صورت سکرت باقی بماند، موضوعی که این بار تیم مذاکره کننده 
باشگاه استقالل در آن موفق بوده است و تا امروز کوچکترین خبری 

در رسانه ها در باره مفاد این جلسه به بیرون منتشر نشده است.
در این بین البته ذکر یک نکته ضروری است و آن هم این است 
که استقالل حدود 17 روز دیگر باید در هفته هفدهم لیگ برتر به 
مصاف فوالد برود و 4 روز بعد اولین بازی خود را در پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا برگزار کند و با این شرایط مدیران باشگاه باید هرچه 
زودتر تکلیف نیمکت خود را معلوم کنند تا تمرینات آبی ها هرچه 
سریعتر آغاز شود.در این بین بسیاری از مدیران، بازیکنان و حتی 
هواداران استقالل امیدوار هستند در ساعت پایانی امشب و بعد از 
استراماچونی  زبان  از  بله  باالخره یک  پرفشار  مذاکرات  72 ساعت 
بشنوند و او برای سروسامان دادن به وضعیت این تیم هرچه زودتر 

راهی ایران شود.

گفت:  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
به  و  نشود  رعایت  فوالد  حق  که  صورتی  در 
لجبازی های شان ادامه دهند ما هم تصمیم می گیریم 
آذری  ندهیم.سعید  امید  تیم  به  را  بازیکنان مان  که 
درباره برگزاری دیدار فوالد خوزستان مقابل استقالل 
در هفته هفدهم لیگ برتر در تاریخ 27 دی ماه اظهار 
داشت: به طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان و 
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ نامه زده ایم که برای 
احقاق حق مان در این تاریخ با استقالل بازی نخواهیم 
کرد. این نمی شود که فوالد، هم دو هفته زودتر نسبت 
به بقیه تیم ها نیم فصل را تمام و هم دو هفته زودتر 
نیم فصل را آغاز کند! مگر فوالد گوشت قربانی است 
که باید با این برنامه ریزی بازی کند؟وی ادامه داد: 
اصاًل  آقایان  و  فوالد ظلم می شود  به  این وضعیت  با 
نه حواس شان به لیگ برتر است و نه لیگ قهرمانان 
آسیا. از آن طرف برای استقالل که نماینده ایران در 
آسیاست نیز شرایط سخت می شود و باید در 4 روز 
این شرایط هم زودتر  با  انجام دهد.  بازی سخت  دو 
نیم فصل را تمام کردیم و هم زودتر نیم فصل دوم 
تا نقل   را آغاز می  کنیم و این موضوع باعث می شود 
و انتقاالت را از دست دهیم و نتوانیم با سایر تیم ها 
آن طرف  از  باشیم.  داشته  عادالنه ای  و  برابر  شرایط 
زود بازی کردن ما باعث می شود سایر تیم ها بر حسب 

نتایج تیم ما برنامه ریزی کنند. چطور می شود که یک 
تیم که بازی  های معوقه هم دارد, به یک باره 3 بازی 
امتیاز   9 و  می کند  برگزار  خانه  در  هم  سر  پشت 
می گیرد؟ چطور بازی یک باشگاه که یک بازیکن در 
تیم امید دارد,  را برگزار نمی کنند؟مدیرعامل باشگاه 
بازیکن  فوالد خوزستان عنوان کرد: می خواهیم یک 
ملی پوش در رده امید جذب کنیم و در این صورت 
می رسد.  نفر   3 به  امید  تیم  در  ما  بازیکنان  جمع 
بنابراین از لحاظ قانونی بازی های ما هم نباید با وجود 
است  قرار  اگر  شود.  برگزار  امید  تیم  در  بازیکن   3
لجبازی کنید من هم بازیکن به تیم امید نمی دهم. 
حاضرم محروم شوم اما اجازه ندهم حق فوالد خورده 
شود. اگر بخواهید از موضع قدرت صحبت کنید و حق 
ما را ندهید, ماهم به شما بازیکن نمی دهیم.آذری با 
در  نجاریان  مجتبی  و  آقاسی  عارف  به حضور  اشاره 
اردوی تیم امید, یادآور شد: نکونام با بازی دادن به 
آمادگی  مرز  به  را  آنها  خوزستانی,  جوان  بازیکنان 
برای حضور در تیم امید رسانده و االن نیز ما افتخار 
می کنیم که این بازیکنان توانسته اند در فوالد رشد و 
و حقوق   باید حق  ولی  پیدا کنند  راه  ملی  به سطح 
ما نیز رعایت شود. با وجود اینکه در بازی های قبل 
با شما  تا  کنید  امید همکاری  تیم  با  که  گفتند  هم 
همکاری کنیم اما االن قربانی این تصمیمات شده ایم.

وی درباره استعفای مهدی تاج  از ریاست فدراسیون 
مجمع  برگزاری  تاریخ  درباره  که  ابهاماتی  و  فوتبال 
انتخاباتی فدراسیون وجود دارد, عنوان کرد: آئین نامه 
مجمع  اعضای  همه  می گوید  فدراسیون  و  شرکت ها 
درخواست  مجمع  رئیس  به  حالت  این  در  می توانند 
برگزاری مجمع فوق العاده بدهند. اگر اعضای مجمع 
با  شرکت  یا  سازمان  سرنوشت  برای  که  مواردی  در 
باید  باشند,  شرایط پیش آمده احساس خطر داشته 
برای برگزاری مجمع فوق العاده اقدام کنند و از رئیس 
باشند.مدیرعامل  داشته  را  درخواست  این  مجمع 
به سرپرستی حیدر  اشاره  با  فوالد خوزستان  باشگاه 
فرد  بهاروند,  گفت:  فوتبال  فدراسیون  در  بهاروند 
توانمند و باتجربه ای است و اگر اعضای مجمع به این 
جمع بندی برسند با این شرایط می تواند تا برگزاری 
یک  کرد,  صبر  ماه  اردیبهشت  در  انتخاباتی  مجمع 
بحث است ولی اگر اینطور نیست, حتی یکی از اعضا 
و  فوری  مجمع  برگزاری  برای  دارد  را  حق  این  نیز 
پیش از موعد درخواست کند.آذری که خود به عنوان 
حساب  به  فوتبال  فدراسیون  مجمع  اعضای  از  یکی 
تصریح  فدراسیون  کنونی  وضعیت  درباره  می آید, 
دارد  قرار  مخاطره آمیزی  شرایط  در  ما  فوتبال  کرد: 
و لیگ قهرمانان آسیا از مرحله پلی آف آغاز شده و 
برنامه های مسابقات نیز دارای اشکاالت اساسی است. 

رو  باید  باشگاهی  رده  در  ما  فوتبال  دیگر  سوی  از 
به  از 2+2  تا سهمیه سال آینده  به جلو ظاهر شود 
1+3 افزایش و با یک برنامه میان مدت به 4 سهمیه 
مقدماتی  مسابقات  آغاز  دیگر  مورد  بازگردد.  کامل 
بدترین  در  باید  ایران  امید  تیم  که  است  المپیک 
کرد:  اضافه  برود.وی  رقبایش  به مصاف  زمانی  برهه 
وضعیت نیمکت تیم ملی هم مشخص نیست و ادامه 
است.  پیش  در  نیز  جهانی  جام  مقدماتی  مسابقات 
غیبت مربیان در تیم های بزرگ و فقدان حضور یک 
باید  مربی بزرگ در تیم ملی از مشکالتی است که 
فدراسیون برای رفع آنها زودتر اقدام کند. یکی دیگر 
جام  برتر,  لیگ  مسابقات  برگزاری  مهم  مسائل  از 
سعی  باید  که  است  آسیا  قهرمانان  لیگ  و  حذفی 
باشگاه  برگزار کنیم.مدیرعامل  بهترین نحو  به  کنیم 
فوالد خوزستان گفت: فکر می کنم دالیل فوق کافی 
باشد تا مجمع فوق العاده برگزار شود و فدراسیون با 
رویکردی مشخص کار را جلو ببرد اما اگر این تحلیل 
وجود داشته باشد که کار با سرپرست تا اردیبهشت 
ماه ادامه پیدا کند, بهاروند آنقدر فرد توانمندی است 
که بتواند کار را به این شیوه ادامه دهد و ما هم باید 
با شرایطی که در حال حاضر  اگر چه  کمک کنیم؛ 
وجود دارد و برنامه ریزی هایی که می شود, کار خیلی 

است. سخت 

نفت  باشگاه  مدیرعامل  دوست  نصیریان  مهران 
مسجدسلیمان در گفتگویی با خبرنگار ورزش سه اظهار 
باشگاه های  مسئوالن  از  بسیاری  از  واقعاً  »من  داشت: 
مالی  قدرت  توجه  با  که  گله مندم  برتری  لیگ  متمول 
مسجدسلیمان  مثل  تیم های  بازیکنان  دارند  که  باالیی 
را که قدرت مالی زیادی ندارند تحریک می کنند و این 
دور از انصاف است. دیگر دوره این موضوعات گذشته و 
شما مطمئن باشید این جور تخلفات در فوتبال روز دنیا 
تبعات بسیار سنگینی در بر دارد که متاسفانه در فوتبال 
در  دوست  شود.«نصیریان  نمی  آن  به  توجهی  هیچ  ما 
ادامه افزود: »واقعاً تیم های با چنین رویه ناجوانمردانه ای 
چطور می توانند بعد از به دست آوردن عنوانی احتمالی 
به خودشان ببالند و به آن افتخار کنند. این کار آقایان 
با  که  می شود  رفتارهایی  آمدن  وجود  به  باعث  مثاًل 
این  مثال  برای  دارد.  زیادی  منافات  ورزشی  روحیات 
عمد  روی  از  ما  بازیکنان  از  یکی  که  است  شده  باعث 
تا تیم ما را به جرم  بانکی خود را مسدود کند  حساب 
اینکه در پرداخت حقوقش اهمال کرده ترک کند و به 
این یک دزدی در  ازنظر من  و  بپیوندد  باشگاه موردنظر 

است.« روشن  روز 
 او که دل پری از این بابت داشت اضافه کرد: »افتخار 
و بزرگی یک باشگاه تنها به دست آوردن عنوان قهرمانی 
و کسب سهمیه نیست. یک باشگاه زمانی می تواند خود را 
بزرگ بنامد که اندازه سرسوزن به فکر ساخت و پرورش 
بگذارند  دست  روی  دست  اینکه  نه  باشد،  هم  بازیکن 
دیگر  باشگاه های  در  استعدادهایی  ظهور  منتظر  تنها  و 
نیست.«  هنر  که  خوری  حاضری  به قول معروف  و  باشد 
مدیرعامل شهر اولی ها خاطرنشان کرد: »اگر قرار باشد 
چه  گری  سرمربی  دیگر  که  شود  باب  موضوعات  این 
لطفی می تواند داشته باشد. اینکه اختالف طبقاتی تیم ها 
اول  یابد در درجه  افزایش  بخواهد  برتر هرروز  لیگ  در 
دودش به چشم فوتبال ایران می رود و کم کم سرچشمه 
ظهور بازیکنان بااستعداد خشک خواهد شد. تا چه زمانی 
یک  به پای  اینکه  بدهیم.  را  موضوع  این  تاوان  باید  ما 
بازیکن بشینند و او را به مبالغ مالی تحریک کنند هیچ 
بازیکن  آن  آینده  اینکه هم  نخواهد داشت جز  منفعتی 
مثل  سازی  بازیکن  تیم های  سرنوشت  هم  و  شود  تباه 

بیفتد.« به خطر  مسجدسلیمان 

مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال باید برگزار شود
آذری: گوشت قربانی نیستیم؛قرار به لجبازی باشد به تیم امید بازیکن نمی دهیم

جدایی هافبک پیشین پرسپولیس از ملوان
در  پانزدهم  تا  دوازدهم  لیگ های  در  که  کمندانی  میالد   
برای  تعویضی  بازیکن  به عنوان  بیشتر  و  داشت  عضویت  پرسپولیس 
این تیم به میدان می رفت، طی یک سال و نیم اخیر برای گذراندن 
بعد  که  هافبک 2۵ ساله  داشت.این  انزلی حضور  ملوان  در  سربازی 
داشت،  مشهد عضویت  پدیده  در  دو سال  پرسپولیس،  در  از حضور 
قبل از شروع فصل 9۸-97 برای گذراندن دوران خدمت سربازی به 
ملوان انزلی پیوست و اکنون اعالم کرد به پایان کارش با این باشگاه 
انتشار پیامی نوشته است:  با  لیگ یکی رسیده است.میالد کمندانی 
مشخص  را  آینده ام  تیم  زودی  به  و  رسیده  پایان  به  من  »خدمت 
از  یکی  که  کنم  عرض  ملوان  هواداران  خدمت  خواستم  می کنم. 
پیشنهادهای من از تیم گل گهر نیز از طریق آقای مرتضی زاده، مربی 
قدیمی خودم از طرف آقای جاللی مطرح شده و آقای پورغالمی هیچ 
نقشی در این پیشنهاد نداشتند.«با این اوصاف باید احتمال داد که 
میالد کمندانی پس از یک فصل و نیم بازی در لیگ دسته اول، مجددا 

برمی گردد و راهی گل گهر سیرجان خواهد شد. برتر  لیگ  به 

انصاری فرد: کالدرون مثل استراماچونی نمی شود

مواردی که درباره قرارداد ویلموتس مطرح می شود، درست نیست
 علی نژاد: 11 میلیون دالر ما در فیفا 

بلوکه شده است

رضاییان جزو 5 گلزن برتر سال 2019 قطر

 آذری: قرار به لجبازی باشد
 به تیم امید بازیکن نمی دهیم

واکنش جنجالی سرمربی نفت آبادان به پیشنهاد پرسپولیس

اسکوچیچ: ترابی و علیپور را بدهید،آل کثیر را بگیرید

لیست آسیایی استقالل به فدراسیون فوتبال ارسال شد

تغییرات گسترده در هیات مدیره استقالل
منزوی و فتحی هم رفتنی شدند؟

 ذوالفقارنسب:
 خطر در کمین فوتبال ایران است

خداحافظیخطیبیباسرمربیگریماشینسازی

 حضور استراماچونی در میان 4 نامزد کسب
 عنوان بهترین مربی دهه اودینزه

 نوازی: نمی دانیم استراماچونی دروغ می گوید
یا مسئوالن استقالل

 تارتار: تا پایان هفته تصمیمم را به باشگاه
 اعالم می کنم

 صادقی: تاوان ستاره شدن مهدی ترابی را
 سایپا داد

اصفهانیان: شکوری نگفت می خواهد 
سرپرست فدراسیون شود

آغاز فعالیت رسمی استقالل در نقل و انتقاالت
 در شرایطی که هنوز تکلیف سرمربی تیم فوتبال استقالل مشخص نیست و تیم مذاکره کننده این 
در  استقالل  انتقاالت  و  نقل  برند، مسئوالن  به سر می  در دوحه  اکنون  استراماچونی هم  با وکیل  باشگاه 
روزهای گذشته مذاکره با چند بازیکن را آغاز کرده اند.در حال حاضر مدیران باشگاه استقالل با چند بازیکن 

باب مذاکره را آغاز کرده اند تا آبی ها بتوانند نقاط ضعف خود را هرچه زودتر برطرف کنند.
استقالل باید لیست نهایی خود را برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا تا روز بیست و چهارم دی ماه 

ارسال کند و با این شرایط باید منتظر ماند و دید آبی ها با چه بازیکنانی به توافق نهایی می رسند.

نصیرزاده: با استعفای خطیبی موافقت نمی شود

کفاشیان: 
فروردین ماه 

کنار رفتم 
اما استعفایی 

ندادم!



منهای فوتبال

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق 
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رئیس فدراسیون 
امیدوارم تکلیف رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی 

هرچه زودتر مشخص شود .
باباپور - تهران
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برترین کشتی گیران سال 2019 جهان معرفی شدند

 ۳۰ هزار فرانک جایزه نفر نخست
اطالع  پایگاه  روی  بر  که  خبری  در  کشتی  جهانی  اتحادیه 
رسانی خود منتشر کرده است، برترین کشتی گیران سال 201۹ 
میالدی را معرفی کرده است. در رشته کشتی آزاد فرانک چامیزو 
از ایتالیا، در رشته کشتی فرنگی ویکتور لورینچ از مجارستان و در 
کشتی زنان تامیرا منساه از آمریکا بعنوان برترین کشتی گیران سال 
201۹ میالدی جهان معرفی شده اند. رده بندی کشتی گیران برتر 

سال 201۹ میالدی به شرح زیر است:
 10۶ )ایتالیا(  کیلوگرم   74 چامیزو  فرانک   -1 آزاد:  کشتی 
امتیاز، 2- جی دن کاکس ۹2 کیلوگرم)آمریکا( ۹0 امتیاز و ۳- گنو 

امتیاز  ۸۸ )گرجستان(  کیلوگرم  پتریاشویلی 125 
کیلوگرم)مجارستان(   ۸7 لورینچ  ویکتور   -1 فرنگی:  کشتی 
۹2 امتیاز، 2- شینوبو اوتا ۶۳ کیلوگرم)ژاپن( ۸۸ امتیاز و ۳- ژان 
کیلوگرم    ۹7 اولویف  موسی  و  )اوکراین(  کیلوگرم   ۸7 بلنیوک 

امتیاز  ۸2 )روسیه( 
 10۸ )آمریکا(  کیلوگرم   ۶۸ منساه  تامیرا   -1 زنان:  کشتی 
امتیاز، 2- آیسولو تینیبکووا ۶2 کیلوگرم)قرقیزستان( ۹4 امتیاز و 

امتیاز )آلمان( ۸7  کیلوگرم   پوتر 7۶  آلین   -۳
این کشتی گیران بر اساس عملکردشان در رقابتهای قاره ای 
و جهانی و مسابقات بین المللی رنکینگ دار و با توجه به امتیازات 
بدست آمده معرفی شده اند. اتحادیه جهانی کشتی به نفرات اول 
تا سوم برترین کشتی گیران جهان به ترتیب ۳0، 20 و 10 هزار 
فرانک سوئیس اهداء خواهد کرد که در کشتی فرنگی با توجه به 
حضور دو نفر در جایگاه سوم 5 هزار فرانک به هر نفر داده می شود.

الماس! نابغه ایرانی باقی بمان ...
 سرنگونی شاه، قهرمانی را

 از فیروزجا گرفت
نابغه 1۶ ساله شطرنج ایران با افتادن مهره شاه از رفتن روی 
سکوی جهانی بازماند اما باید امیدوار باشیم در آینده با پرچم ایران 
به  عالقه مندان  همه  اینکه  با  ببینیم.  او  گردن  بر  را  جهان  طالی 
شطرنج  ساله   1۶ نابغه  داشتند  انتظار  جهان  و  ایران  در  شطرنج 
ایران بعد از درخشش در بخش سریع مسابقات جهانی مسکو در 
بخش برق آسا هم روی یکی از سکوها قرار بگیرد، در آخرین مسابقه 
اتفاقات  بود،  او  بازیهای  سخت ترین  از  یکی  که  فیروزجا  علیرضا 

عجیب و غیرمنتظره ای رخ داد.
فیروزجا که این روزها تنها تهدید کننده مگنوس کارلسن 
رقابت های  در  و  است  جهان  نروژی  گذشته  سال   10 قهرمان 
بخش سریع پشت سر او در روی سکوی نایب قهرمانی جهان 
قرار گرفت، دیشب در یک مسابقه حساس در مسکو به مصاف 
از این مسابقه توانسته بود  کارلسن رفت. علیرضا که روز قبل 
هیکارو ناکامورا سوپر استاد بزرگ آمریکایی و مرد شماره یک 
رفتن  شانس  اینکه  برای  دهد،  شکست  را  جهان  برق آسای 
روی سکو داشته باشد، باید برابر کارلسن هم به نتیجه خوبی 

می رسید تا بار دیگر همه را شگفت زده کند.
پرچم  با  البته  که  ایران  شطرنج  ساله   1۶ نابغه  این 
اواخر  در  بود،  شده  حاضر  رقابت ها  این  در  جهانی  فدراسیون 
این مسابقه برق آسا، با یک بدشانسی عجیب مواجه شد. او در 
حالی که مشغول جابجایی مهره »شاه« در آخرین حرکت های 
این مسابقه بود و بعد از آن می خواست سریعا دست خود را 
روی ساعت ببرد، متوجه شد که این مهره روی صفحه شطرنج 
افتاده است. فیروزجا که می خواست مهره خود را به حالت قبلی 
بازگرداند و بعد دستش را روی دکمه زمان بزند، با رای داوران 
مبنی بر پایان مسابقه مواجه شد. وقتی علیرضا فهمید داوران 
به خاطر از دست دادن زمان او را بازنده اعالم کردند، مشغول 
از داوران می خواست ماجرا  با داوران شد. وقتی یکی  صحبت 
را برای فیروزجا و کارلسن توضیح دهد، با اعتراض شطرنج باز 
ایرانی مواجه شد. فیروزجا که زیر بار این شکست نمی رفت، 
داوران را مجبور کرد که فیلم مسابقه را بار دیگر بازبینی کنند. 
این اتفاق هم رخ داد، اما تغییری در تصمیم داوران ایجاد نشد 
تا این نابغه ایرانی بازنده اعالم شود و شانس رفتن روی سکوی 
که  حالی  در  بدهد.  دست  از  را  جهان  آسای  برق  مسابقات 
مگنوس کارلسن نروژی مثل مسابقات سریع، در بخش برق آسا 
هم صدرنشین شد و مدال طال را کسب کرد، علیرضا فیروزجا 
پیرامون  شایعات  که  فیروزجا  یافت.  دست  ششمی  عنوان  به 
تغییر تابعیتش قوت گرفته، دیشب بعد از اتمام مسابقات تمامی 
ایرانیان  حاضر در سالن را به شام دعوت کرد. علیرضا که تنها 
آینده  در  می آید،  حساب  به  ایران  شطرنج  بزرگ  سوپراستاد 
بگیرد چون  قرار  بزرگان جهان  نخست  رده  در  می تواند  قطعا 
از ستاره های  و در همین سن هم خیلی  دارد  هنوز 1۶ سال 
دنیای شطرنج را غافلگیر کرده است. پس باید امیدوار باشیم 
فیروزجا برخالف شایعاتی که طی هفته های اخیر منتشر شده، 
از تصمیم خود صرف نظر کند و از دور بعدی مسابقات بار دیگر 
این  بگیرد. شاید  قرار  رقبای جهانی خود  برابر  ایران  پرچم  با 
زودی  به  فیروزجا  علیرضا  که  نباشد  دسترسی  از  دور  رویای 

پرچم ایران را بر بام شطرنج جهان بکوبد.

ملی پوش قایقرانی ایران گفت: 5 ماه در تیم ملی قایقرانی آذربایجان بودم اما افشین فرزام تشویقم کرد که برگردم. بهمن نصیری ملی پوش قایقرانی ایران درباره تصمیمش 
برای مهاجرت گفت: بعد از بازی های آسیایی جاکارتا به دلیل مشکالتی که در قایقرانی وجود داشت راهی کشور آذربایجان شدم و به تیم ملی این کشور پیوستم. من 5 ماه هم 
در تیم ملی آذربایجان بودم و ورزشکار این کشور شدم و تمرین کردم. وی افزود: شرایطم خوب بود و پول خوبی می گرفتم. آنجا از نظر مالی واقعا شرایط خوبی داشت و وضعیتم 
مناسب بود. موضوع این بود که به دلیل اینکه برای تغییر تابعیت دو سال نمی توانستم مسابقه بدهم و از طرفی ذهنم درگیر بود و دلم می خواست برای کشورم مسابقه بدهم 
تصمیم گرفتم برگردم. دارنده مدال طالی قهرمانی آسیا افزود: در آن مدت با آقای فرزام که مربی تیم ملی ایران شده بود در تماس بودم و او من را تشویق کرد که بازگردم. در آن 
زمانی که تصمیم گرفتم بروم مشکالتی در قایقرانی وجود داشت اما پس از تغییرات با آقای فرزام صحبت کردم و تصمیم گرفتم که به ایران بازگردم و برای کشور خودم پارو بزنم. 

ماجرای منصرف  
شدن ملی پوش 
قایقرانی از تغییر 
تابعیت

برگزاری مسابقات لیفت قهرمانی کشور 
در شهر آیلند

آیلند  به میزبانی شهر  از فردا  لیفت قهرمانی کشور  مسابقات 
برگزار می شود. مسابقات لیفت بدون لوازم قهرمانی کشور از فردا 
چهارشنبه 11 لغایت 1۳ دیماه در رده های سنی نوجوانان، جوانان، 
بزرگساالن و پیشکسوتان به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام 
فدراسیون  نظر  زیر  و  آیلند(  ایرانیان)شهر  اقتصادی  ویژه  منطقه 

بدنسازی و پرورش اندام ایران برگزار می شود.
ترین  قوی  قدیمی  مربی  غضبانی  بابک  میان  این  در 
مردان و پاورلیفتینگ و همچنین دبیر wpc )حرفه ای های 
کشور  قهرمانی  مسابقات  برگزار  خصوص  در  پاورلیفتینگ( 
گفت: قبل از آغاز مسابقات از مجموعه شهر آیلند بازدیدکردیم 
و امکانات بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات فراهم است و 
امیدواریم که بتوانیم در بهترین شرایط این مسابقات را برگزار 
به  نسبت  لیفت  مسابقات  افزود: هر ساله  ادامه  در  کنیم. وی 
و  است  برخوردار  بهتری  استقبال  از  قدرتی  های  رشته  دیگر 
از 400 شرکت کننده  امسال هم پیش بینی می کنیم بیش 
از سراسر کشور در رده های سنی مختلف با یکدیگر به رقابت 

بپردازند.
اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات  سرپرست  توکلی،  امیر 
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان)شهر آیلند( که خود از قهرمانان 
و  شود  می  محسوب  ورزشی  رشته  این  جهانی  و  آسیایی 
برگزاری  خصوص  در  نیز  دارند  برعهده  را  مسابقات  میزبانی 
خوشحالم  بسیار  اظهارداشت:  کشور  قهرمانی  لیفت  مسابقات 
که در این مجموعه حرفه ای میزبان مسابقات قهرمانی کشور 
هستیم و تالش می کنیم به بهترین شکل ممکن این رقابتها 
را برگزار نماییم تا این مرحله نیز با حمایت مدیران ارشد شهر 
برای  را  شرایط  بهترین  موسوی  مهندس  آقای  آیلند خصوصا 
برگزاری هرچه بهتر مسابقات قهرمانی کشور فراهم کرده ایم و 
امیدواریم که با امکاناتی که در اختیار داریم مسابقات با سطح 
افزود:  ادامه  برگزار کنیم. وی در  بسیار مناسب  فنی  و  کیفی 
برنامه های زیادی برای هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه 
ویژه اقتصادی ایرانیان)آیلند( در نظر داریم و به امید خدا در 
آینده شاهد برگزاری مسابقات معتبر زیادی در سطح کشوری 
و بین المللی در این مجموعه حرفه ای ورزشی خواهیم بود.

اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر  پورحسین،  علی  ادامه  در 
ایرانیان)آیلند( نیز گفت: این منطقه از سال 1۳۸۹ با گرایش 
گردشگری و ورزشی اولین منطقه ای است که با این گرایش 
مجموعه  ساختهای  زیر  از  بسیاری  خوشبختانه  و  شده  ایجاد 
به بهره برداری رسیده از جمله موتور اسپرت و پیستهای بین 
المللی ما که در سال گذشته نزدیک به ۶0 رویداد ملی و بین 
المللی را با کیفیت بسیار مطلوب میزبانی کردند. در اینجا جا 
که  اعتمادی  بابت  جوانان  و  ورزش  وزارت  مسئولین  از  دارد 
کنم  قدردانی  و  تشکر  داشتند  ایرانیان  سرزمین  مجموعه  به 
و انشااهلل بتوانیم با زیرساختها و امکاناتی که در اختیار داریم 
کرد:  اضافه  وی  باشیم.  کشور  ورزش  برای  صدیقی  خادمان 
قهرمانی  لیفت  مسابقات  میزبانی  که  هستیم  بسیار خوشحال 
صورت  که  استقبالی  با  شک  بدون  و  داریم  برعهده  را  کشور 
بسیار  کیفی  سطح  با  پرشور  مسابقات  میزبان  بتوانیم  گرفته 
گفت:  خاتمه  در  پورحسین  باشیم.  مجموعه  این  در  مناسبی 
دیگر هم  رویداد کشوری  مسابقات یک  این  اختتامیه  روز  در 
اتومبیلرانی  رقابتهای  به  مربوط  ایم که  ها گنجانده  برنامه  در 
ممکن  شکل  بهترین  به  امیدواریم  که  است  امدادی  اساللوم 

باشیم. مسابقات  این  میزبان  بتوانیم 

در  دیروز  المپیک  ملی  کمیته 
تاکنون  که  ورزشکارانی  از  مراسمی 
را   2020 المپیک  در  حضور  سهمیه 
کسب کردند، تقدیر کرد. مراسم تقدیر 
از ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب 
سهمیه بازیهای المپیک توکیو شده اند، 
ظهر دیروز در محل کمیته ملی المپیک 
مراسم صالحی  این  این  در  برگزار شد. 
دبیر  و  رییس  نایب  )رییس(،  امیری 
کاروان  سرپرست  المپیک،  ملی  کمیته 
مرکز  مدیر   ،2020 المپیک  در  ایران 
هیات  اعضای  ملی،  تیمهای  بر  نظارت 
و  رنگرز  المپیک، حسن  اجرایی کمیته 
کمیته  رییس  مشاوران  سلیمی  بهداد 
ملی المپیک و روسای برخی فدراسیونها 
حضور داشتند. از میان ورزشکارانی که 
صمد  کرده اند،  کسب  سهمیه  تاکنون 
نیکخواه بهرامی، مایک رستم پور، آرمان 
ملی  تیم  از  جمشیدی  محمد  و  زنگنه 
قاسمی  امیر  نجاتی،  علیرضا  بسکتبال، 
تیم  از  گرایی  محمدعلی  و  منجزی 
ملی کشتی فرنگی، آرمین هادی پور و 
تیم ملی تکواندو،  از  میرهاشم حسینی 
رضا اطری از تیم ملی کشتی آزاد و 4 
نفر از تیراندازان تیم ملی بانوان حضور 
داشتند. احسان حدادی و حسن یزدانی 
را می توان بزرگترین غایبان این مراسم 
این  در  المپیک  ملی  کمیته  دانست. 
 4.5 ورزشکاران  از  کدام  هر  به  مراسم 
که  حالی  در  کرد؛  اهدا  تومان  میلیون 
 5 ماهیانه  حقوق  از  جدا  مبلغ  این 
زودی  به  است  قرار  که  بود  میلیونی 
ورزشکاران  به  ورزش  وزارت  سوی  از 

شود. پرداخت  المپیکی 

 هر چه در توان داشتیم برای
 المپیک گذاشتیم

صالحی امیری: ورزشکاران انتظار 
ایجاد نکنند

گفت:  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
ایجاد  انتظار  خواهم  می  ورزشکاران  از 
داخل  را  آن  دارند  مسائلی  اگر  و  نکنند 
خود خانواده حل کنند. سید رضا صالحی 
ورزشکاران  از  تجلیل  مراسم  در  امیری 
عالقه مند  کرد:  بیان   2020 المپیکی 
بودیم از نزدیک شما ورزشکاران را ببینیم 
ما  اینکه  اول  دهیم.  انتقال  را  پیام  دو  و 
و وزارت ورزش از زحمات تک تک شما 
روسای  خصوصا  می کنم  تشکر  و  تقدیر 
فدراسیونها که کمتر دیده می شوند. صبح 

درگیر  اعتبارشان  و  توان  تمام  با  تا شب 
فراهم  را  ورزشکاران  رضایت  تا  هستند 
کنند. وی ادامه داد: دوم اینکه قهرمانان 
ما بدانند آنچه در توان ما و وزارت ورزش 
و  گذاشتیم  بود،   2020 المپیک  برای 
االن  ببخشند. همین  ما  بر  را  ها  کاستی 
با نوبخت جلسه داشتم و مداوم در حال 
الزم  امکانات  تا  هستیم  جلسه  برگزاری 
خاص  کشور  شرایط  اما  کنیم  فراهم  را 
بابت  و  داریم  منابع  محدودیت  و  است 
عذرخواهی  ورزشکاران  شما  از  کاستی 
می کنم. وی همچنین گفت: همه تالش 
شیرینی  و  سکه  و  سکو  به  تواند  می  ها 
کامی ملت ختم شود. از شما ورزشکاران 
ایجاد  کسی  برای  انتظاری  می خواهم 

نکنید و ما هم این کار را نمی کنیم. البته 
مسئولیتش  اقتضای  به  سجادی  آقای 
ایجاد  فدراسیونها  روسای  برای  انتظار 
می کند. باید کمترین استرس و فشار را 
من  نظر  از  کنیم.  منتقل  ورزشکاران  به 
توکیو  در  پیروز هستید چه  االن  از  شما 
آنچه  نروید چون  بروید و چه  روی سکو 
گذاشتید.  اخالص  طبق  در  را  داشتید 
رشته  وضعیت  مورد  در  امیری  صالحی 
های مختلف گفت: کشتی هویت و غرور 
ملی ما است و برای مردم خوشنامی می 
و  است  المپیک  در  ما  امید  کاراته  آورد. 
وزنه  در  بود.  خواهد  درخشان  انشاءاهلل 
برداری همچنان به مدیریت علی مرادی 
و کادرفنی امید داریم اما شرایط سختی 

در کسب سهمیه المپیک داریم. با وجود 
کاراته  اما  شدیم  تعلیق  جودو  در  اینکه 
ظهور کرد. از تیم فوتبال امید نیز انتظار 
تالش حداکثر و بازی جوانمردانه داریم و 
تیراندازی  در  سپردیم.  خدا  به  را  نتیجه 
شش سهمیه گرفتیم که خودش پیروزی 
رییس  گرفت.  جشن  را  آن  باید  و  است 
از  گفت:  پایان  در  المپیک  ملی  کمیته 
را  مسائل  خواهم  می  ورزشکاران  شما 
فضای  در  و  کنید  حل  خانواده  داخل 
عمومی کام ملت را شیرین کنید. همه ما 
تالش می کنیم با کمک به یکدیگر شما 
کنم  نمی  فکر  نتیجه  به  من  بدرخشید. 
کوتاهی کنیم  فکر می کنم  این  به  بلکه 
امیری در  را نبخشند. صالحی  و ملت ما 
جمع خبرنگاران نیزگفت: ما به این جمع 
کسانی  از  مرحله  هر  در  رسیدیم  بندی 
با  تا  کنیم  تجلیل  می گیرند،  سهمیه  که 
شوند.  آماده  المپیک  برای  فراوان  انگیزه 
ما باید پیش از المپیک چند کار را انجام 
دهیم، یکی تامین منابع مالی و پشتیبانی 
از فدراسیون هاست که وزارت و کمیته با 
بحث  می دهند.  انجام  دارند  دولت  همت 
باید  را  افزارها  سخت  و  تجهیزات  بعدی 
تجهیرات  با  فدراسیون ها  تا  کنیم  فراهم 
حاضر  المپیک  در  استاندارد  و  جدید 
فشنگ های  تیراندازی  در  مثال  شوند. 
استاندارد الزم داریم که باید از کشورهای 
دیگر فراهم شود. در کل من شرایط را در 
دوم  دور  در  و  می بینم  مثبت  بسیار  حد 
المپیک  از کسب سهمیه و خود  بعد  که 
است کاروان ما خواهد درخشید. از بانک 
مرکزی هم تشکر می کنم منابع ارزی ما 

کرد. تامین  را 

ورزشی  پیشکسوتان  و  قهرمانان  از  صندوق حمایت 
رشته  سه  پیشکسوتان  از  ورزش  هتل  در  مراسمی  طی 
صندوق  آورد.  عمل  به  تجلیل  کشتی  و  فوتبال  بوکس، 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی دیروز سه شنبه 
صندوق  )مدیرعامل  ابطحی  مصطفی  حضور  با  10دیماه 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی( طی مراسمی 
نوآموز  ناصر  صنعتکاران،  محمدعلی  از   ورزش  هتل  در 
و قاسم امیر یاوری پیشکسوتان کشتی، فوتبال و بوکس 
تجلیل به عمل آورد. در این مراسم پیشکسوتانی همچون 
محمد نصیری، ابراهیم جوادی، حمید جاسمیان، حسین 
روشن،  حسن  آتشی،  عنایت  خوردبین،  محمود  کالنی، 
تقی عسگری، مسعود صالحیه، پرویز سیروس پور، جواد 
زرینچه، هادی نراقی فوتبال، علی خسروی، حسن میرزا 
آقا بیک بسکتبال، فریده شجاعی، عیسی ساوه شمشکی، 
سلمان  اکبری،  علی  فوتبال،  قراب  جواد  عربشاهی،  ضیا 
مهدی  زاده،  امن  ثوری،  حسین  آریا،  جمشید  حسام، 
محمودی،  محمد  احمدی،  امیر  آرش،  جمشید  محبی، 
مقصودی،  منوچهر  لرستانی،  علیرضا  سرایی،  جیره  علی 
عباس نمازیان، رحیم عظیمی، صمد مرفاویی، محمدرضا 
طالقانی، محمد صادقی، غالمحسین نوریان، علی قلمسیاه، 
غالمرضا جعفری  و محمد نوری حضور داشتند.  در این 
مراسم پرویز سیروس پور پیشکسوت کشتی گفت: تاریخ 
ورزشی  پیشکسوتان  شما  افتخارات  مدیون  ایران  ورزش 
است. صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی 
برگزاری  شاهد  قبل  های  دوره  در  که  برداشته  را  گامی 
چنین مراسم هایی نبودیم. وی افزود: امیدوارم این مراسم 

ها تداوم داشته باشد و روز به روز توسعه پیدا کند.
و  قهرمانان  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل  ابطحی، 

خوشحالم  گفت:  مراسم  این  در  نیز  ورزشی  پیشکسوتان 
که امروز با حضور در خانه پیشکسوتان در مراسم شادی 
و نشاط شما حضور پیدا کردیم نه در مراسم غم و اندوه. 
وی با اشاره به روز 17 دی سالروز درگذشت جهان پهلوان 
گرفتیم  تختی  پهلوان  جهان  از  که  درسی  افزود:  تختی، 
برای  و  بشناسیم  را  زمان خود  تختی های  است که  این 
از  برداریم. وی خاطرنشان کرد: هر کدام  گام  آنها  حفظ 
این مراسم حضور دارند تختی  امروز در  پیشکسوتان که 
های برومند این سرزمین هستند و تالشمان بر این است 
که جامعه با این پیشکسوتان آشنا شود. ابطحی همچنین 
به پیشکسوتان  نقل شهری  و  رایگان حمل  بلیت  ارائه  از 
در سال ۹۹ خبر داد و افزود: با رایزنی که با شورای شهر 
از سال آینده تمام پیشکسوتان  انجام دادیم  و شهرداری 
و قهرمانان ورزشی از بلیت رایگان مترو و بی آرتی بهره 
مند خواهند شد. مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان 

و پیشکسوتان ورزشی در پایان  همچنین از شکل گیری 
شعبه دو خانه پیشکسوتان در مشهد مقدس خبر داد و 
گفت: با همکاری شورای شهر و شهرداری مشهد در سال 
دایر خواهد  مشهد  در  پیشکسوتان  خانه  دو  آینده شعبه 
در  نیز  فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس  نوآموز،  ناصر  شد. 
مدیرعامل  صحبتهای  از  که  چه  آن  گفت:  مراسم  این 
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی برداشت 
از  تواند  این صندوق می  نتیجه رسیدم که  این  به  کردم 
به  ورزشی  های  رشته  تمام  در  مملکت  این  پیشکسوتان 
ملی  کمیته  و  ورزشی  فدراسیونهای  عالی  مشاور  عنوان 
این  امیدوارم  من  کرد:  اضافه  وی  کند.  استفاده  المپیک 
وعده ها عملیاتی شده و از پیشکسوتان به نفع احسن در 

استفاده شود. ورزش کشور 
در پایان این مراسم محمدرضا طالقانی اظهارداشت: 
و  قهرمانان  از  حمایت  صندوق  گیری  شکل  زمان  از 

برگزاری  شاهد  که  است  بار  نخستین  برای  پیشکسوتان 
خودم  من  هستیم.  پیشکسوتان  برای  مراسمی  چنین 
عضو این صندوق نیستم و اصال اطالع نداشتم که محل 
صندوق کجاست. امروز برای اولین بار است که در مراسم 
صندوق شرکت می کنم. امیدوارم با کمک ابطحی و سایر 
باشد.  داشته  تداوم  مراسمها  گونه  این  صندوق  دوستان 
عامل  مدیر  این  از  پیش  که  کسانی  از  خیلی  گفت:  وی 
صندوق بودند قرار بود کارهایی را برای پیشکسوتان انجام 
دهند که عملیاتی نشد. کاری که امروز صندوق با همکاری 
سایر دوستان انجام می دهد ارزشمند است. کاش چنین 
مراسم هایی زودتر از این ها برگزار می شد. طالقانی در 
پایان افزود: وقتی صنعتکاران را برای تجلیل صدا کردید 
احساس کردم من را صدا زدید. امیدوارم این مراسم تداوم 
آن  از  که  ای  اسطوره  از هر سه  نیز  کلیپی  باشد.  داشته 
خاطرات  یادآور  که  شد  پخش  آمد  عمل  به  تجلیل  ها 
تابلوفرشی  اهدای  با  بود. همچنین  ها  آن  ورزشی  دوران 
آمد.  عمل  به  تجلیل  ها  آن  از  ها  اسطوره  این  تصویر  از 
ناصر نوآموز معروف به تیمسار نوآموز متولد 1۳17و ملی 
پوش و بازیکن سابق باشگاه های فوتبال دارایی و پاس و به 
عنوان اولین رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از پیروزی 
صنعتکاران  محمدعلی  داراست.  نیز  را  اسالمی  انقالب 
متولد 1۳17 نیز برنز المپیک کشتی آزاد 1۹۶4 توکیو و 
طال و نقره مسابقات جهانی 1۹۶1 و 1۹۶5 را در کارنامه 
پیروزی  از  پس  کشتی  فدراسیون  رئیس  اولین  و  دارد 
 1۳10 متولد  یاوری  امیر  قاسم  است.  اسالمی  انقالب 
المپیک  ایران است که سابقه حضور در  باسابقه  بوکسور 
را  بازیهای آسیایی 1۹5۸ توکیو  نقره  1۹۶0 و همچنین 

دارد. کارنامه  در 

آزاد  کشتی  ملی  تیم های  مدیر 
کشتی   در  دخالتی  اینکه  بر  تاکید  با 
و  کریمی  و  یزدانی  نگرفتن  یا  گرفتن 
و  لیگ  مسابقات  در  کشتی گیران  دیگر 
باشگاه های جهان نداشته است، گفت: خود 
کشتی گیران با تیم هایشان صحبت کردند و 
ارزیابی  بستند. محسن کاوه درباره  قرارداد 
در  ایران  نوجوان  آزادکاران  حضور  از  خود 
جام کریسمس روسیه، اظهارداشت: ما نباید 
نتیجه  کسب  دنبال  به  نوجوانان  رده  در 
باشیم، هدف از حضور در این رقابت ها این 
بود که کشتی گیران نوجوان میدان ببینند 
و صاحب تجربه بیشتری شوند. این درست 
پیروزی  یک  یا  باخت  یک  با  که  نیست 
بخواهیم درباره کشتی گیران نوجوان دست 

بزنیم. فنی  قضاوت  به 
نباید در رده های پایه دنبال نتیجه باشیم

ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیمهای  مدیر 
از  مسابقات  این  در  کردیم  سعی  افزود: 
نکرده  کم  وزن  که  کنیم  استفاده  نفراتی 
باشند. خوشبختانه این نفرات می توانند تا 2 
سال در رده نوجوانان بمانند و از این حیث 
حضور در این مسابقات فرصت ارزشمندی 
اعزامی و مربیان آن ها بود. در  برای نفرات 
مجموع مسابقات جمع و جور و خوبی بود 
اوزان  بیشتر  در  نیز  خوبی  کشتی گیران  و 
حضور داشتند. به اعتقاد من هر چه بر روی 
به  کنیم  و تالش  برنامه ریزی  پایه  رده های 
ضمن  بود  خواهد  ایران  کشتی  آینده  نفع 
اینکه نتیجه تیم نیز در این مسابقات خوب 
بود و بچه ها نیز کشتی های خوبی گرفتند.

غیبت تیموری در جام تختی
وی در ادامه درباره در پیش بودن جام 
تختی و اینکه چه نفراتی عدم حضور خود 
گفت:  اند،  کرده  اعالم  را  رقابتها  این  در 

بهمن تیموری تنها کشتی گیری بود که از 
توجه  با  و  دارد  آسیب دیدگی  کمر  ناحیه 
به اینکه وزن 7۹ کیلوگرم نیز جزو اوزان 
که  بود  این  کار  بهترین  نیست،  المپیکی 
به مداوای آسیب دیدگی اش بپردازد. سایر 
بگیرند  کشتی  باید  همه  کشتی گیران 
برای  ما  اصلی  مبنای  تختی  جام  که  چرا 

بود. خواهد  المپیک 
غایبان جام تختی هیچ شانسی برای 

المپیک نخواهند داشت
جام  غایبان  اینکه  بر  تاکید  با  کاوه 
تختی هیچ شانسی برای رسیدن به المپیک 
اعالم  دیگر  بار  کرد:  خاطرنشان  ندارند، 
تختی  جام  در  غایب  کشتی گیران  می کنم 
و  ملی  تیم  در  حضور  برای  شانسی  هیچ 
فقط  داشت.  نخواهند  المپیک  به  رسیدن 
فنی  کادر  مجوز  بتوانند  که  کشتی گیرانی 
بر  و  خاص  بسیار  شرایط  در  هم  آن  که 
را  می شود،  صادر  شاخص  یکسری  اساس 
بگیرند اجازه کشتی نگرفتن در جام تختی 
در  تصمیم گیری  البته  داشت.  خواهند  را 
ملی  تیم  فنی  کادر  در حیطه  فقط  اینباره 
نیست و فیلتری از باال نیز در اینباره اعمال 

کرد. خواهد  نظر 
من چکاره بودم به کشتی گیر بگویم 

در لیگ کشتی نگیر
آزاد  کشتی  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
علیرضا  و  یزدانی  آسیب دیدگی حسن  درباره 
چرایی  از  که  زیادی  انتقادهای  و  کریمی 
نفرات در مسابقاتی همچون جام  این  حضور 
متاسفانه  گفت:  می شود،  جهان  باشگاه های 
گل  آب  می کنند  فکر  دوستان  از  یکسری 
بگیرند.  ماهی  آن  از  می خواهند  و  شده  آلود 
ابتدا این را بگویم که هدف اصلی از برگزاری 
رقابت های لیگ، بحث کمک مالی به کشتی 

گیران و منافع مالی ورزشکاران و مربیان در 
هر رشته ای است. زمانی که که یک کشتی گیر 
تیم ها  از  کدام  هر  با  خود  اراده  و  اختیار  با 
قرارداد می بندد آیا می توان افراد دیگری را در 
صورت پیش آمدن هر حادثه ای مقصر بدانیم؟ 
کشتی گیران  خود  اختیارات  از  موضوع  این 
است و قصد همه نیز این بوده که با حضور در 
لیگ به منافع مالی برسند و انگیزه شان بیشتر 
شود. یکی از دوستان که خیلی سعی می کند 
خود را خبرنگار جا بزند در جایی نوشته بود 
که چرا کاوه جلوی این کار را نگرفته است؟ 
مگر من کاره ای بودم که بخواهم به کشتی گیر 
بگویم نباید در لیگ کشتی بگیری؟ خودشان 

گرفتند. و کشتی  کرده اند  توافق 
مگر قاسمپور و تیموری هم در لیگ 

آسیب دیدند؟
دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
نشدنی  جدا  جزئی  همیشه  آسیب دیدگی 
بوده  کشتی  مثل  رشته ای  و  ورزش  از 
نیز  کریمی  و  یزدانی  آسیب دیدگی  و 
یا مکان  و  می توانست در هر زمان دیگری 
که  شکر  را  خدا  حاال  بیفتد.  اتفاق  دیگری 
ما  و  داد  رخ  اتفاق  این  مناسبی  زمان  در 
این  بازگرداندن  و  مداوا  برای  کافی  فرصت 
را خواهیم داشت. مسئوالن ورزش  عزیزان 
درمان  پیگیر  وسواس  با  نیز  فدراسیون  و 
این دو کشتی گیر هستند و قطعا به شرایط 
خوبی خواهند رسید. در کنار این ها کامران 
آسیب   هم  تیموری  بهمن  یا  و  قاسمپور 
بود؟  لیگ  در  هم  آن ها  آسیب  آیا  دیدند، 
اینکه یک نفر از بدنه خودمان بخواهد همه 
نیست.  کار درستی  ببرد  زیر سوال  را  چیز 
بدست  با  نیز  کریمی  و  یزدانی  ان شاءاهلل 
آوردن سالمتی در مراحل بعدی و انتخابی 

کرد. خواهند  شرکت  المپیک 

چند سال فقط به نفر اول تیم ملی 
توجه شد

پشتوانه  لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  کاوه 
لیگ،  رقابتهای  برگزاری  با  در کشتی  سازی 
سال های  طی  ما  ملی پوشان  یکسری  گفت: 
اخیر انگیزه خود را از دست دادند چرا که طی 
۳ یا 4 سال فقط نفر اول مورد توجه بود و به 
همین دلیل نفرات دوم و سوم لطمه خوردند. 
نداریم.  اول هم  نفر  اوزان  ما حتی در برخی 
به  کشتی گیران  همه  که  است  این  ما  هدف 
این باور برسند که دیده می شوند و با تالش 
و پشتکار می توانند به تیم ملی راه یابند. هیچ 
رویداد  هر  یا  و  المپیک  برای  کشتی گیری 
به  بهترین ها  و  نیست  شده  انتخاب  دیگری 

تیم ملی خواهند رسید. دوبنده 
کریمی گفت خودم خواستم کشتی بگیرم

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد در ادامه 
حضور  از  انتقادات  درباره  ایسنا،  با  گفتگو 
علیرضا کریمی در دیدار فینال باشگاه های 
و  آسیب دیدگی  داشتن  رغم  علی  جهان 
اینکه احتیاجی نیز به برد او نبود، گفت: بعد 
از کشتی فینال بالفاصله با علیرضا کریمی 
صحبت کردم و به او گفتم چه اتفاقی افتاد. 
او گفت پایم از قبل همین مشکل را داشت 
شود.  ساز  مشکل  برایم  نمی کردم  فکر  اما 
حتما  باید  و  می کردی  ریسک  نباید  گفتم 
و  کریمی  خود  از  می دادی.  اطالع  ما  به 
مسئوالن تیم نیز پرس و جو کردم و همه 
گفتند کریمی اعالم کرده بود مشکلی برای 

ندارد. فینال  مبارزه 
برخی کشتی گیران پیش از لیگ تست 

پزشکی می دهند
کمیته  رییس  از  قدردانی  با  وی 
پیگیری  برای  کشتی  فدراسیون  پزشکی 
کرد:  خاطرنشان  کریمی،  و  یزدانی  درمان 

صحبتی که با رییس کمیته پزشکی داشتیم 
از  پیش  و  نزدیک  آینده  در  که  بود  این 
کمیته  به  را  اسامی  از  یکسری  لیگ  شروع 
پزشکی  تست های  تمام  تا  بدهیم  پزشکی 
درصد  و  شود  گرفته  کشتی گیران  این  از 
بطور  وضعیتشان  آخرین  و  آسیب دیدگی 
مشخص  کار  این  با  گردد.  مشخص  دقیق 
باعث  آن ها  گرفتن  کشتی   آیا  که  می شود 
تشدید آسیب دیدگی شان می شود یا مشکل 
جدی وجود ندارد. البته نمی توان بطور کامل 
از آسیب ها جلوگیری کرد اما جای این کار 

باشد. اثرگذار  می تواند  قطعا  و  بود  خالی 
لیگ باعث دیده شدن امثال خدایی و 

حبیبی شد
کاوه با بیان اینکه لیگ عالوه بر بحث 
کشتی گیران،  و  مربیان  برای  درآمدزایی 
گفت:  شد،  نیز  مربیان  برخی  ظهور  باعث 
 ۹ یا   ۸ می کنم  فکر  خدایی  مجید  مثال 
بود  نشده  مربیگری  وارد  که  بود  سال 
تا  داد  او  به  را  فرصت  این  امسال  لیگ  و 
بتواند تیمش را مهیای حضور در این رقابت 
دیگر  دوستان  و  حبیبی  هادی  یا  کند.  ها 
دادند.  نشان  را  توانایی هایشان  و  آمدند  که 
پشتوانه سازی  بحث  برای  خوبی  اتفاق  این 
به  قطعا  و  بود  خواهد  مربیگری  عرصه  در 
کشتی کمک خواهد کرد. یکسری از مربیان 
را زیر نظر داریم تا در بحث تیم های ملی 
نیز به مرور وارد عرصه شوند. در کنار این 
الزم  که  داریم   را  قهرمانانمان  ما  عزیزان 
تا  باشند  داشته  باشگاهی  فعالیت  است 
دنبال  همه  اینکه  برسند.  ملی  رده های  به 
سرمربیگری و مربیگری تیم ملی باشند نه 
به نفع آن ها و نه به نفع کشتی است. قطعا 
در  باشگاهها  در  مربیگری  فعالیت  آغاز  با 
کنار تیم های ملی و در تمرینات و اعزام ها 

قرار می گیرند تا به مرور به مرز پختگی در 
یکباره  به  اینکه  نه  البته  برسند،  مربیگری 
بعد  کنیم  ملی  تیم  مربیگری  وارد  را  آن ها 
بروند  نگیرند و  را  نتیجه الزم  از مدتی هم 
دنبال کار و زندگی شان و این وسط مربیان 

شوند. بی انگیزه  و  دلخور  نیز  سازنده 
مربیانی داریم که از جیبشان برای 

کشتی گیر هزینه می کنند
به  سفر  همین  در  من  داد:  ادامه  وی 
مسکو که در کنار تیم نوجوانان بودم متوجه 
حالیکه  در  ما  سازنده  مربیان  برخی  شدم 
زیادی  مشکالت  مالی  لحاظ  به  خودشان 
از کشتی گیرانشان حمایت مالی  اما  دارند 
هم می کنند و از جیبشان برای آن ها خرج 
می کنند تا به موفقیت برسند. خب ما باید 
پیشرفت  ما  کشتی  تا  بدانیم  را  این ها  قدر 
کند. بار اصلی کشتی بر دوش همین مربیان 
قطعا  که  استان هاست  در  گمنام  سازنده 

گرفت. خواهند  قرار  توجه  مورد 
برخی مربیان در اینستاگرام برای 

کشتی حاشیه درست می کنند
المپیک  سال  در  گفت:  پایان  در  کاوه 
هستیم. از جامعه کشتی و مربیان می خواهم 
به آرامش کشتی در این برهه حساس کمک 
با  کنند. متاسفانه برخی دوستان و مربیان 
ایجاد  دنبال   ... و  اینستاگرامی  پیج های 
آن ها  همه  از  هستند.  کشتی  برای  حاشیه 
در  کشتی  بدهند  اجازه  می کنم  خواهش 
خود  کار  به  آرامش  در  حساس  برهه  این 
موفق  المپیک  در  کشتی  اگر  دهد.  ادامه 
شود سربلندی آن برای همه اهالی کشتی 
کشتی  موفقیت  اینکه  ضمن  بود،  خواهد 
در  نیز  مالی  آورده  و  منافع  می شود  باعث 
این رشته بیشتر شود که به نفع همه مربیان 

بود. خواهد  گیران  کشتی  و 

حسن یزدانی و احسان حدادی غایب بودند

پاداش 4.5 میلیونی کمیته به المپیکی ها

کاوه: من چه کاره بودم به یزدانی و کریمی بگویم در لیگ کشتی نگیرند

تجلیل از 3 اسطوره کشتی، فوتبال و بوکس با حضور پیشکسوتان ورزش انجام شد
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ازواگذاریدوباشگاهاستقبالمیکنیم
سلطانی فر: وضعیت مالیاتی سرخابی ها 

شفاف سازی شده
با  که  مختلفی  نشست های  با  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
سازمان مالیاتی داشتیم، شفاف سازی ها برای استقالل و پرسپولیس 
انجام شده است. مسعود سلطانی فر  رویکرد دولت و وزارت ورزش 
و  پرسپولیس  های  باشگاه  سریعتر  چه  هر  واگذاری  را  جوانان  و 
استقالل عنوان کرد و اظهار داشت: هر یک روز که امکانپذیر باشد 
ما این دو باشگاه را واگذار کنیم، استقبال می کنیم چرا که هم از 
جهت رعایت الزامات بین المللی و هم از این جهت که باشگاه های 
ورزشی خصوصی، فرآیند رشد و توسعه را بهتر طی کنند. وی ادامه 
داد: این دو باشگاه بنیه فوتبال کشور هستند و با خصوصی شدن 

می توانند برای ورزش پایه کارهای اساسی تر ی انجام بدهند.
سلطانی فر با اعالم این خبر که  بسیاری از بدهی ها پرداخت 
شده عنوان کرد: هم اکنون وضعیت این دو باشگاه سرو سامان پیدا 
کرده و موضوع تامین منابع مالی و اسپانسرینگ به گونه ای حل 
شده که بدون اتکا به بودجه دولتی که ممنوعیت و محدودیت دارد، 
با کمک های مردمی و  تبلیغات، هزینه هایشان تامین شود.وزیر 
ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه به لحاظ مالیاتی برای این دو 
باشگاه اقدامات اساسی صورت گرفته توضیح داد: ضمن سازماندهی 
مختلفی  های  نشست  با  نیز  مالیاتی  زمینه  در  باشگاه  دو  ساختار 
که با سازمان مالیاتی داشتیم،کامال شفاف سازی کردیم.وی اظهار 
بتواند  ها  و شفاف سازی  ها  نشست  برگزاری  روند  کرد  امیدواری 

مشکالت این دو باشگاه را حل کند.
پورعلیگنجیبایدلیگقطرراترککند
الرایه: انصاری فرد در السیلیه می ماند

و  نقل  احتمالی  تغییرات  درباره  گزارشی  قطر  الرایه  نشریه 
»الرایه«  کرد.نشریه  ارائه  قطر  ستارگان  لیگ  زمستانی  انتقاالت 
قطر دیروز در گزارشی به تغییرات قابل انتظار در نقل و انتقاالت 
زمستانی در لیگ ستارگان پرداخت. این نشریه دوباره به مرتضی 
پورعلی گنجی، مدافع ایرانی العربی حمله کرد و او را بازیکنی بی 
کیفیت نامید که باید لیگ قطر را ترک کند.از سوی دیگر این رسانه 
قطری اعالم کرد که کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشومان 
و عضو باشگاه السیلیه در ترکیب این تیم ، عملکرد رضایت بخشی 

داشته و در این تیم تا پایان فصل خواهد ماند.
 پرهیزکار: تصمیم کادرفنی

مالک اقدامات بعدی ما است
رئیس کمیته فوتسال گفت: کادرفنی تیم ملی فوتسال باید به 
این نتیجه برسد که در این شرایط انجام بازی تدارکاتی بازی کردن 
موارد  پیرامون  پرهیزکار  داود  خیر.  یا  است  نکردن  بازی  از  بهتر 
بازی دوستانه تیم ملی فوتسال در  انجام  مطرح شده در خصوص 
فیفا دی بهمن ماه اظهار داشت: سه قاره آفریقا، اروپا و آمریکا در 
فیفادی پیش رو که از 28 ژانویه تا 7 فوریه است، مشغول برگزاری 
بازی  انجام  امکان  بنابراین  هستند.  جهانی  جام  انتخابی  مسابقات 
دوستانه با هیچ تیم شاخصی از این سه قاره وجود ندارد.وی ادامه 
داد: دو حالت وجود دارد، اول اینکه تیمی از این سه قاره صعودش را 
به جام جهانی مسجل کند، که در این صورت پس از برگزاری چنین 
نخواهد  تدارکاتی  بازی  انجام  به  حاضر  بالفاصله  مهمی،  مسابقات 
بود. در دومین حالت هم تیم های بازمانده از صعود انگیزه ای برای 
انجام بازی دوستانه ندارند، چراکه فرصت حضور در جام جهانی را 
ندارند. تدارکاتی  بازی  انجام یک  برای  از دست می دهند و دلیلی 

رئیس کمیته فوتسال ایران تاکید کرد: این دو حالت، پاسخ صریحی 
از رایزنی با هفت تیم از این سه قاره است که ما دریافت کردیم. 
اینکه تیم ملی فوتسال کشورمان در آستانه مسابقات مهم و حساس 
قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی یک بازی تدارکاتی دیگر هم در 
برنامه های آماده سازی چند ماه اخیرش داشته باشد، اتفاق بسیار 
خوبی است، اما باید واقع بین باشیم و شرایط را منطقی دنبال کنیم.

پرهیزکار افزود: تنها راهکار موجود، انجام بازی با تیم های آسیایی 
به هرحال  ندارد.  کار  این  انجام  به  عالقه ای  ما  کادرفنی  که  است 
کادرفنی تصمیم گیرنده و مالک اصلی اقدامات بعدی ماست و باید 
به این جمع بندی برسد که اساساً بازی کردن بهتر از بازی نکردن 

است یا خیر.
اردوی پرسپولیس در قطر قطعی شد

با اعالم باشگاه پرسپولیس، اردوی این تیم در کمپ الشحانیه 
قطر قطعی شد.باشگاه پرسپولیس رسما اعالم کرد که اردوی این 
تیم در کشور قطر و در کمپ الشحانیه قطعی شده و این تیم برای 
آماده سازی در نیم فصل دوم به این اردوی خارج از کشور می رود.

هم چنین این باشگاه اعالم کرد که الشحانیه قطر نیز با نامه سرخ ها 
موافقت کرده و این تیم به زودی عازم قطر خواهد شد.

اصرار کالدرون به جذب بازیکن ایرانی، باشگاه 
پرسپولیس به دنبال بازیکن خارجی!

باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب بازیکن خارجی است در حالی که 
سرمربی این تیم همچنان با این موضوع مخالفت می کند.گابریل کالدرون 
با مدیران  تعطیالت در نشست خبری و همچنین جلسه  به  از رفتن  قبل 
بازیکنان  و  شده  منصرف  خارجی  بازیکن  جذب  از  که  کرد  اعالم  باشگاه 
مدنظر ایرانی اش جذب شوند. دانیال اسماعیلی فر، شهریار مغانلو و عیسی  
آل کثیر نفراتی هستند که کالدرون برای تقویت تیمش مدنظر دارد.باشگاه 
پرسپولیس به طور رسمی برای جذب این نفرات اقدام کرد اما هیچ یک از 
باشگاه ها حاضر به از دست دادن ستاره تیم خود نیستند. مدیریت باشگاه 
دنبال  به  شنیده  را  داخلی  باشگاه های  منفی  پاسخ  وقتی  هم  پرسپولیس 
جذب بازیکنان خارجی مدنظرش است.در این بین اما کالدرون مشکل اصلی 
باشگاه پرسپولیس برای جذب بازیکنان خارجی است. این مربی آرژانتینی 
تاکید داشته و دارد که اگر بازیکنی خارجی قرار است به تیمش بیاید باید 
با نظر او باشد در غیر این صورت باید بازیکن ایرانی به تیمش اضافه شود.

کالدرون تا قبل از بازی تیمش با نساجی مازندران مخالفتی با سرخپوش 
شدن گزینه های خارجی معرفی شده از سوی باشگاه نداشت اما به یکباره 
تغییر موضع داد.عالء عباس مهاجم ملی پوش عراقی یکی از بازیکنانی است 

که باشگاه پرسپولیس به جذب وی عالقه دارد اما کالدرون مخالف است.
نامهباشگاهفوالدبهعضوهیأترئیسه

فدراسیونفوتبال:
مقابل استقالل بازی نمی کنیم

رئیسه  هیأت  عضو  به  نامه ای  ارسال  با  خوزستان  فوالد  باشگاه 
مقابل  کرد  اعالم  خوزستان  استان  فوتبال  هیأت  رئیس  و  فدراسیون 
استقالل در تاریخ اعالم شده بازی نخواهند کرد. مسئوالن باشگاه فوالد 
خوزستان به برنامه جدیدی که توسط سازمان لیگ ارائه شده معترض 
استقالل  مقابل  تیم  این  بازی  که  صورتی  در  کردند  اعالم  و  هستند 
لغو نشود در تاریخ مقرر بازی نخواهند کرد.فوالدی ها با ارسال نامه به 
فوتبال  هیأت  رئیس  و  فوتبال  رئیسه  هیأت  عضو  طالقانی  عبدالکاظم 
خوزستان اعالم کردند که در تاریخ 27 دی ماه مقابل استقالل به میدان 
هیأت  رئیس  از  و  ذکر شده  فوالد  باشگاه  نامه دالیل  این  نمی روند.در 
فوتبال خوزستان خواسته شد تا پیگیر درخواست باشگاه فوالد باشند.

هافبک میانی تیم شاهین بوشهر با عقد قراردادی راهی لیگ آزادگان شد. ابوذر صفر زاده که در نیم فصل اول رقابت 
های لیگ برتر در تیم شاهین بوشهر توپ می زد، به عنوان بازیکن جدید مس کرمان به این تیم منتقل شد.صفرزاده 
با 24 سال سن سابقه بازی در تیم های سپاسی و ذوب آهن را دارد و در فصل قبل بازی های لیگ برتر 14 بازی برای 
ذوب آهن انجام داد. این بازیکن در نیم فصل اول بازی های لیگ برتر امسال نیز در 12 بازی تیم شاهین بوشهر به عنوان 

هافبک میانی برای این تیم توپ زد.

بازیکن شاهین 
 بوشهر
 به مس کرمان 
پیوست

جوان  بازیکنان  می گوید  سایپا  سرمربی 
سایپا در دو، سه فصل آینده تبدیل به بازیکنان 
موثری خواهند شد و مثل مهدی ترابی از این 
پس  صادقی  ابراهیم  می شوند.  ستاره  باشگاه 
که  رفسنجان  مس  و  سایپا  دوستانه  بازی  از 
ظهر دیروز برگزار شد، اظهار کرد: تمرینات ما 
بعد از ۵ روز استراحت، از روز پنج شنبه هفته 
انجام  بدنسازی  کارهای  و  شد  شروع  گذشته 
تدارکاتی  مسابقه  یک  داشتیم  دوست  دادیم؛ 
داشته باشیم؛ از تیم مس رفسنجان نیز تشکر 
با ما بازی کردند.او ادامه داد: دو  می کنیم که 
کردیم  و سعی  داشتیم  کامل  و  متفاوت  نیمه 
نیمه  بازیکنان خود استفاده کنیم. در  از تمام 
میدان  به  ما  جوان  بازیکنان  همه  تقریبا  دوم 
رفتند. به نظرم برای ما خیلی بهتر است که در 
بازی های دوستانه ببازیم چون ما قبل از شروع 
تدارکاتی  دیدارهای  تمام  فصل  این  مسابقات 
االن  ولی  نداشتیم  باختی  هیچ  و  بردیم  را 
سعی می کنیم از تمام نفرات تیم بهره ببریم و 
نتیجه مسابقات دوستانه اهمیتی برای ما ندارد.

سرمربی سایپا با اشاره به اینکه اشکاالت ما باید 
در دیدارهای دوستانه مشخص و بر طرف شود، 
ما  برای  خیلی  فصل  ابتدای  شاید  کرد:  ابراز 
اهمیت داشت که در مسابقات تدارکاتی نتیجه 
مس  مقابل  خوبی  بازی  امروز  ولی  بگیریم 
باید  را  جوان  بازیکنان  نظرم  به  دادیم.  انجام 
در اینگونه دیدارها و برابر تیمی که صدرنشین 
لیگ یک است و شانس صعود به لیگ برتر را 
دارد، به میدان بفرستیم و محک بزنیم چرا که 
قطعا اگر در اینگونه بازی ها خوب کار کردند، 

در لیگ برتر نیز فرصت حضور در مسابقات به 
دست می آورند.صادقی درمورد اینکه بیشترین 
ضرر را بین همه تیم های لیگ برتری از داوری 
داشتند، عنوان کرد: تیم ما از اشتباهات سهوِی 
از  اگر  قبال هم گفتم  داوری خیلی ضرر کرد؛ 
جدول  میانه  در  نمی خوردیم،  ضربه  داوری 
برنامه  در  موضوع  این  هم  دیشب  که  بودیم 
فوتبال برتر مشخص شد.او یادآور شد: من یک 
مربی هستم و باید کار فنی انجام دهم؛ یک تیم 
خیلی جوان آماده کردم و بازیکنان را به زمین 
به  برتر  لیگ  در  بار  اولین  برای  که  فرستادم 
میدان رفتند. روزانه 14 تا 1۵ ساعت برای این 
بازیکنان و تیم وقت می گذاریم ولی اشتباهات 
آن  برای  نمی توانم  و  نیست  من  داوری دست 
کاری انجام دهم.سرمربی سایپا ادامه داد: قطعا 
از تجربیات نیم فصل اول در دور برگشت بهره 
نظر فنی، در هفت،  از  و فکر می کنم  می بریم 
هشت مسابقه اخیرمان خیلی خوب کار کردیم 
ولی در دو، سه بازی اشتباهات داوری و در دو، 
با  زد.  لطمه  ما  به  فردی  اشتباهات  هفته  سه 
این وجود به تیممان امیدوار هستیم و مطمئن 
باشید سایپا حرف های زیادی برای گفتن دارد.

 17 فصل  شروع  از  پیش  کرد:  اضافه  صادقی 
االن  که  نفراتی  شدند؛  جدا  سایپا  از  بازیکن 
هستند.  برتر  لیگ  خوب  تیم های  ستاره های 
نداشت  را  بازیکنان  آن  قرارداد  رقم  ما  باشگاه 
و این نفرات هم دوست داشتند پیشرفت کنند 
و رقم بیشتری بگیرند. به همین دلیل بازیکنان 
بازیکنان جداشده کردیم.او  را جایگزین  جوان 
بازیکنان جوان  از  نتیجه گرفتن  اینکه  بیان  با 

از مدیریت  باید  به صبر دارد، اظهار کرد:  نیاز 
مورد  و  داشت  اطمینان  من  به  که  باشگاه 
حمایت شان بودم، تشکر کنم و امیدوار هستم 
سایپا  بدهم.سرمربی  را  حمایت ها  این  پاسخ 
انتقاالت  این تیم در نقل و  درخصوص اهداف 
باتجربه  بازیکن  سه  دو،  می کنیم  سعی  گفت: 
زیاد  خیلی  ما  جوان  نفرات  تعداد  بگیریم؛ 
که  دادیم  قرار  نظر  مد  را  بازیکنانی  ما  است؛ 
در نیم فصل اول در تیم های خود بازی کردند 
اسم  نمی توانیم  داشتند.  هم  خوبی  عملکرد  و 
این مسئله  نهایی شدن،  از  بعد  باید  بگوییم و 
مشخص شود.صادقی با تاکید بر اینکه بازیکن 
خارجی مد نظر نداریم، عنوان کرد: من لیستم 
با  مسئوالن  و  دادم  قرار  باشگاه  اختیار  در   را 
مدیربرنامه ها یا خوِد بازیکنان صحبت می کنند 
را جذب کنیم.او  نظرمان  نفرات مد  بتوانیم  تا 
تصریح کرد: قبل از بازی ما مقابل ذوب آهن، به 
بازیکن ما گفته بودند که تا دو، سه روز دیگر 
نام  نمی توانم  دقیقا  می شویم؛  سایپا  سرمربی 
آن سرمربی را بگویم؛ اشکالی ندارد یک مربی 
نتیجه نگرفته و به دنبال تغییر تیم است ولی 
بد  خیلی  بزنید،  هم  بر  را  بازیکن  ذهن  اینکه 
است. مربیانی هم هستند که االن کار می کنند، 
انجام می دهند  دارند، خیلی هم مصاحبه  تیم 
ابراز عالقه می کنند و  و به تیم و هوادارانشان 
ارتباط  و  کانال  ایجاد  دنبال  به  دیگر  از سوی 
زدن هستند.سرمربی سایپا اضافه کرد: من آدم 
منطقی هستم و می دانم بزرگترین مربیان دنیا 
ولی  می شوند  برکنار  نگیرند،  نتیجه  اگر  هم 
خوب مان،  مدیرعامل  و  باشگاه  حمایت های  از 

می توانیم  دارم  اطمینان  هستم.  مدبر  آقای 
درباره  بزنیم.صادقی  رقم  خوبی  روزهای 
شرایط  و  سایپا  جوانگرایی  از  استیلی  تمجید 
جوانگرایی  وقتی  کرد:  عنوان  امید  ملی  تیم 
مربیان  و  مدیران  از  خیلی  کردم،  شروع  را 
نده چون  انجام  را  کاری  به من گفتند چنین 
ریسک بزرگی است و اگر نتیجه نگیری، محو 
می شوی؛ هیچکس در اولین سال مربیگری اش 
چنین تیم و بازیکنان جوانی را نمی بنند. این 
کار تاوان دارد.او یادآور شد: سایپا دو، سه فصل 
تاوان مهدی ترابی را داد تا تبدیل به بازیکنی 
یک  االن  گفت  می توان  جرات  به  که  شود 
پرسپولیس  برای  مسابقات  از  بسیاری  در  تنه 
داشته  نگه  جدول  باالی  در  و  بوده  تاثیرگذار 
است.سرمربی نارنجی پوشان ادامه داد: درمورد 
سایر جوانان سایپا هم دو، سه فصل دیگر باید 
ببینید چه شرایطی دارند ولی من به کاری که 
انجام دادم، اعتقاد داشتم و خوشبختانه باشگاه 
نیز حمایت کرده و به نظرم وضعیت تیم بهتر 
خواهد شد.صادقی تصریح کرد: از آقای استیلی 
که به من لطف داشتند، تشکر می کنم؛ ما 1۳ 
امید  ملی  تیم  در  می توانند  که  داریم  بازیکن 
بازی کنند و ۹ نفر در لیست نهایی و ۶ بازیکن 
کرد:  عنوان  داشتند.او  حضور  اخیر  اردوی  در 
امیدوار هستم تیم ملی امید ایران به المپیک 
دیر  استیلی  آقای  اینکه  وجود  با  کند.  صعود 
آمدند، اما به همراه همکاران خود خیلی خوب 
کار می کنند و زحمت می کشند. خیلی به آنها 
امیدوار هستیم و آرزوی موفقیت داریم تا بعد 

از 4۰ سال به المپیک صعود کنیم.

شرایط  خاطر  به  گوید  می  شهرخودرو  راست  مدافع 
خانوادگی اش می خواهد در نیم فصل از این تیم جدا شود.

فرشاد محمدی مهر در مدت نیم فصل حضور در شهرخودرو 
حضور ثابتی در ترکیب این تیم داشت و توانست سه پای 
گل هم به نام خودش ثبت کند. او در مورد شرایطش در 
بود ولی دو  شهرخودرو گفت: خدا را شکر شرایطم خوب 
مصدومیت برایم پیش آمد که کمی کارم را عقب انداخت. 
شاید اگر این مصدومیت ها نبود می توانستم شرایط بهتری 
را هم تجربه کنم.او در پاسخ به این سوال که آیا جدایی 

اش از استقالل و حضور در شهرخودرو برایش سخت نبود 
هم گفت: سخت بود ولی من می خواستم جایی بروم که 
بازی کنم و بتوانم شرایط را بهتر کنم. می خواست بازی 
کنم تا برگردم به روزهای خوبم. و فکر می کنم در مجموع 
در  شهرخودرو  راست  دادم.مدافع  انجام  خوبی  های  بازی 
هم  آمده  وجود  به  اش  جدایی  باره  در  که  شایعاتی  مورد 
گفت: به احتمال زیاد جدا می شوم. مشکل خانوادگی دارم 
و نمی توانم در نیم فصل دوم در این تیم باشم. من این 
تصیمم را 4۰ روز است که گرفته ام. بچه ام دارد به دنیا 

می آید و  همسرم در مشهد تنها است و به همین دلیل 
امکان ادامه حضور در این تیم وجود ندارد.محمدی مهر در 
انتخاب تیم جدیدش هم گفت: هنوز معلوم نیست،  مورد 
کنم  می  سعی  و  هستم  باشگاه  چند  با  مذاکره  حال  در 
بگیرم.او در مورد شایعاتی که در مورد  را  بهترین تصمیم 
گوش  به  پرسپولیس  در  محمدی  گل  یحیی  سرمربیگری 
می رسد هم گفت: من خبر ندارم و در مورد آقا یحیی این 
حرف ها از اول فصل هم بوده است. واقعا در این چند روز 

اصال از اتفاق های باشگاه خبر ندارم.

بازیکن اسبق تیم ملی معتقد است 
اگر اعتماد و وقتی که در فوتبال صرف 
خارجی ها می شود به مربیان ایران هم 
می توانستند  هم  آن ها  می گرفت  تعلق 
باشند.سید  ثمر  مثمر  میزان  همان  به 
سابق  بازیکن  سیدصالحی  مهدی 
فوتبال ایران با توجه به وضعیت که در 
ایران  فوتبال  خارجی  مربیان  خصوص 
به وجود آمده است گفت: اگر بخواهیم 
تحریم ها را در نظر بگیرم بهتر است از 
مربیان ایرانی استفاده کنیم تا در آینده 
مالی  مسائل  مورد  در  درگیری هایی 
AFC طرف  و  فیفا  با  و  باشیم  نداشته 

نشویم. اگر می توانیم از پس هزینه های 
دیگر  طرف  از  و  برآییم  خارجی  مربی 
را  ما  شرایط  تمام  خارجی  مربی  هم 
با  خارجی  مربی  می توانیم  بپذیرد 
کیفیت استخدام کنیم ولی اگر درگیر 
مربی  از  استفاده  باشیم  تحریم  شرایط 
این  بر  تاکید  با  است.او  بهتر  داخلی 
از  استفاده  بحرانی  شرایط  دراین  که 
تصریح  است  صرفه تر  به  ایران  مربیان 
کرد: در میان مربیان ایرانی هم تعدادی 
از کیفیت خوبی  قلعه نویی  آقای  مانند 
برخورداند و تعدادی هم برای پیشرفت 
چرخه  این  فقط  دارند.  نیاز  زمان  به 

دیگر  مربیان  و  یابد  گسترش  باید 
حال  در  چون  شوند  وارد  بتوانند  هم 
از  جدای  مربی  چند  اسم  فقط  حاضر 
است.سیدصالحی  مطرح  مهارتشان 
ضعف مدیریت و اتفاقاتی که در پشت 
پرده فوتبال رخ می دهد را عامل اصلی 
عدم و حضور مربیان با کیفیت خارجی 
تعداد  فقط  است  معتقد  و  دانست 
را  مربی  جایگاه  در  که  هستند  اندکی 
با  گاهی  چند  از  هر  و  کرده اند  اشغال 
پاسخ  در  می شوند.او  تعویض  یکدیگر 
ایرانی  مربیان  حضور  درباره  سوالی  به 
در تیم ملی گفت: برای استخدام مربی 

و  کارنامه  فاکتور  ترین  مهم  ملی  تیم 
به  هم  کی روش  آقای  اوست.  عملکرد 
خاطر عملکرد خوبش نبود که توانست 
به  بلکه  باشد  گذار  تاثیر  ملی  تیم  در 
ملی  تیم  در  حضور  سال  هشت  علت 
بود که توانست به ثبات برسد. اگر این 
وقت به مربیان ایرانی هم داده می شد، 
می توانستند تیم را به ثبات برسانند و 
ویژگی  افزود:  برسند.وی  موفقیت  به 
بازیکنان  که  است  این  ایرانی ها  ما  بد 
سطح  در  و  بهتر  را  خارجی  مربیان  و 
افرادی  که  صورتی  در  می دانیم  باالتر 
ایران می شوند معموال  که وارد فوتبال 

نیستند.  برخوردار  باالیی  کیفیت  از 
نفت  صنعت  سرمربی  اسکوچیچ  آقای 
سال ها در ایران حضور داشتن با شرایط 
آشنا شدند و حاال عملکرد خیلی خوبی 
را به نمایش گذاشته اند. آقای برانکو هم 
همین طور است ایشان هم سال ها در 
پرسپولیس  در  آن  از  پس  و  ملی  تیم 
اگر  مطمئنا  کردند.  اندوزی  تجربه 
ایرانی  مربیان  به  بیشتری  اعتماد 
می شد و وقت بیشتری در اختیار آنها 
قرار می گرفت آن ها می توانستند مانند 
همکاران خارجی شان توانایی هایشان را 

دهند. نشان 

سرمربیایکهتیمدارد،دنبالآمدنبهسایپاست!

صادقی: تاوان ستاره شدن مهدی ترابی را سایپا داد

امیرقلعه  گوید  می  سپاهان  فوتبال  تیم  کاپیتان 
بود، چون  ناراضی  نفت  از شکست مقابل صنعت  نویی 
پیش از بازی هشدارهای الزم را داده بود.مهدی کیانی 
کاپیتان و بازیکن با تجربه تیم فوتبال سپاهان در رابطه 
با دیدار برابر صنعت نفت و شکست غیرمنتظره ای که 
را  هایش  حرف  اینگونه  کردند،  تجربه  پوشان  طالیی 
آغاز کرد: » ما می دانستیم بازی با صنعت نفت بازی 
دارد.  خوبی  فنی  کادر  و  بازیکنان  چون  است،  سختی 
ضمن اینکه هواداران هم فشار می آورند و بازی کردن 
در آبادان را سخت تر می کنند. با این حال کادر فنی 
در  و  بود  کرده  آنالیز  ضعفشان  و  قوت  نقاط  روی  ما 
بازی  به  ولی  افتادیم  از حریف عقب  بار  بازی هم یک 
برگشتیم. در نیمه دوم متاسفانه فکر کردیم بازی تمام 
شده است. به نظرم بازیکنان تیم یک ذره احساس غرور 
می  بازی  ما  مقابل  قدرت  تمام  با  ها  تیم  ولی  کردند 
تا ۹۰   1 دقیقه  از  که  بدانند  باید  ما  بازیکنان  و  کنند 
نیم  داشتیم  دوست  باشند.  داشته  کامل  تمرکز  باید 
فصل اول را با برد به تعطیالت برویم ولی نشد. با این 
حال بعضی از شکست ها درسی می شود که دیگر این 
اشتباهاتمان را تکرار نکنیم و شرمنده هواداران و کادر 
فنی نشویم.«از کیانی در مورد واکنش امیرقلعه نویی به 
این شکست که اولین باخت سپاهان بود، پرسیدیم که 
او بیان کرد: » آقای قلعه نویی از این موضوع ناراحت 
بود که از جاهایی گل خوردیم که گوشزد شده بود، ولی 
بچه ها تمرکز کافی را نداشتند و گل خوردیم. دوست 
داشتیم نیم فصل با رکورد شکنی تمام شود ولی برای ما 
همین شکست درسی شد تا دیگر مقابل هر تیمی بازی 
می کنیم، از پیش خودمان را برنده ندانیم.«از کاپیتان 
سپاهان در رابطه با نتایج خوب سپاهان طی نیم فصل 
اول پرسیدیم که با کسب ۳1 امتیاز برای این تیم همراه 
شد و آنها در پایان در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گرفتند. شماره ۶ طالیی پوشان در پاسخ به این سوال 
گفت: » بله تبریک می گویم به بازیکنان و کادر فنی. 
ما ۵ ، ۶ بازیکن مصدوم داشتیم و همیشه غایبانی در 
اصال  نظرم  به  دیگر  سوی  از  داشتیم.  فصل  نیم  طول 

برنامه ریزی سازمان لیگ دقیق نیست؛ با این حال ما 
احترام گذاشته ایم، ولی اگر این مسابقه در همان زمان 
برگزار می شد، نتیجه چیز دیگری بود و تیم ما با این 
همه وقفه بازی نمی کرد. این شکست هم درسی باشد 
برای نیم فصل دوم بازیکنان تیم. در مجموع ولی چه 
کنار  که  آنهایی  چه  و  کردند   می  بازی  که  بازیکنانی 
تیم بودند، همه با تمام وجود بازی کردند. امیدوارم در 
نیم فصل دوم با تالش و کار سخت به چیزی که می 
خواهیم برسیم.«کیانی در رابطه با شروع نیم فصل دوم 
آسیایی  های  بازی  در  باید  سپاهان  اینکه  و  ها  رقابت 
هم شرکت داشته باشد، بیان کرد: » در نیم فصل دوم 
بازی کردن و امتیاز گرفتن سخت تر می شود و بچه ها 
این را می دانند. ما آماده سه جام می شویم؛ کادر فنی 
بسیار خوبی داریم و امیدوارم این فصل با خوشی برای 
ما تمام شود.«کاپیتان ۳2 ساله تیم فوتبال سپاهان در 
واکنش به سوالی در رابطه با کیفیت مسابقات نیم فصل 
باید  ایران  لیگ  نظرم  به   « داد:  توضیح  اینگونه  اول، 
آمار گلزنی ها، پاس  بهتر شود ولی  باید  به سال  سال 

و...  توپ  مالکیت  میزان  بدل می شود،  و  رد  هایی که 
زیاد خوب نیستند و مهم ترین دلیل آن هم کیفیت بد 
زمین ها است. در زمین آبادان وقتی می خواستیم پاس 
بدهیم، توپ می پرید. زمین ها باید کیفیت استاندارد 
داشته باشند.  وقتی بچه های ما در آزادی، نقش جهان، 
تبریز یا مشهد بازی می کنند، شرایط زمین ها خیلی 
توانند روی زمین کار کنند ولی در  خوب است و می 
زمین ها و استادیوم های دیگر کیفیت زمین ها اصال 
خوب نیست و این باعث می شود که در نهایت کیفیت 
تیم ها و لیگ ایران پایین بیاید.«هافبک دفاعی سپاهان 
در رابطه با عملکرد داوری طی نیم فصل بیان کرد: » 
ببینید من فکر می کنم در نیم فصل اول داوری هم به 
ضرر همه تیم ها بوده و هم به سود آنها. نباید بگوییم 
داوری به ضرر ما بوده یا به سود ما.  همه داوران قابل 
احترامند. اگر به داوران از نظر روحی و روانی رسیدگی 
شود، تمرکز بیشتری خواهند داشت و بیشتر و بهتر می 
توانند بازی ها را مدیریت کنند، ولی به داورها رسیدگی 
نمی شود. در فوتبال این همه هزینه می شود، اما داورها 

نشان می شود،  دارند؛ یکی آتش  واقعا شرایط سختی 
یکی به سراغ شغل دیگری می رود و این باعث می شود 
که آنها تمرکز کامل نداشته باشند. به نظرم باید بیشتر 
برای آنها ارزش قائل شویم. اگر این مسائل رعایت شود 
به نظرم عملکرد داوران هم بهتر می شود.«از کیانی در 
پرسیدیم  ایران   فوتبال  روزهای  این  شرایط  با  رابطه 
تیم  از  حمایت  مورد  در  هواداران  میان  که  جوی  و 
های مختلف وجود دارد. کاپیتان سپاهان در پاسخ به 
ها  تیم  از  با حمایت  » خودم  داد:   توضیح  این سوال 
موافقم، ولی این حمایت ها باید برای همه باشد. مثال 
ما تیم سپاهان هستیم و در آسیا می خواهیم شرکت 
کنیم؛ امیدواریم همانطور که به استقالل و پرسپولیس 
پرداختند به سپاهان هم بپردازند. این فوتبال خیلی ها 
را زده کرده است. تیم های شهرستانی هوادار دارند و 
باید برای آنها ارزش قائل شد. باید از همه تیم ها حمایت 
شود و این نیاز به برنامه ریزی دارد.«کیانی در رابطه با 
برنامه ریزی سازمان لیگ طی نیم فصل افزود: » طوری 
بازی  ماه  یک  ما  دفعه  یک  که  بود  شده  ریزی  برنامه 
نمی کردیم و پس از آن، باید هر سه چهار روز یک بار 
بازی می کردیم. این شرایط خوب نیست؛ نه یک ماه 
با  بازی نکردن و نه بازی های فشرده. ببینید بازی ما 
صنعت نفت چقدر وقفه داشت. ما چطور با صنعت نفت 
من  حال  این  با  خوردیم.  را  اش  لطمه  و  کردیم  بازی 
و  ایم  احترام گذاشته  ما همیشه  باز هم می گویم که 
امیدوارم در نیم فصل دوم دقت بیشتری شود.«کیانی به 
حرف هایش اینگونه خاتمه داد: » واقعا دلم می سوزد. 
امیدوارم مسئولین فکری بکنند. االن سرمربی تیم ملی 
نداریم و تیم های ما قرار است در لیگ قهرمانان آسیا 
شرکت کنند ولی رئیس فدراسیون هم نداریم و چطور 
برنامه  امیدوارم  بگیریم.  خوبی  نتایج  که  داریم  انتظار 
آرزوی  هم  استیلی  آقای  برای  و  شود  بهتر  ها  ریزی 
و  محبی  آقای   « داد:  ادامه  در  کنم.«او  می  موفقیت 
نورافکن دو بازیکن خوب ما در تیم امید هستند و به 
نظرم می توانند به تیم ملی امید کمک کنند. امیدوارم 

تیم ملی امید ما بتواند سهمیه المپیک را بگیرد.«

مدافع سپاهان جراحی شد 
عزت اهلل پورقاز مدافع سپاهان دیروز در یکی از بیمارستان های تهران زیر نظر دکتر کیهانی جراحی شد.مدافع تیم سپاهان در بازی با نساجی از ناحیه رباط دچار آسیب دیدگی شد و بعد از عکسبرداری مشخص 
شد که رباط پای او پاره شده است. پورقاز پیش از این هم یک بار در تیم سپاهان و در بازی با پرسپولیس به شدت از ناحیه کمر آسیب دید که خوشبختانه خطر از او رفع شد و دوباره به میدان برگشت.پورقاز فصل 
گذشته با زدن ۶ گل زن ترین مدافع میانی لیگ برتر بود و این فصل هم تا زمانی که در ترکیب خط دفاعی تیم سپاهان به میدان رفت با ۵ گل خورده در 1۳ بازی به همراه هم تیمی هایش صاحب بهترین خط دفاعی 
لیگ برتر بود. البته سپاهان در نهایت دور رفت را با 1۰ گل خورده به پایان برد به این خاطر که از هفته سیزدهم تا شانزدهم ۵ گل دیگر خورد که 4 گل در بازی با صنعت نفت آبادان از سوی تیم حریف به ثمر رسید.

عزت اهلل پورقاز در بازی با نساجی بدون برخورد با بازیکنی از ناحیه رباط آسیب دید. او روی یکی از توپ ها به هوا پرید اما به هنگام فرود بد پایین آمد و از ناحیه رباط آسیب دید.

سیدصالحی: در شرایط تحریم استفاده از مربی داخلی بهتر است

هنوزمقصدبعدیمن
مشخصنیست

محمدی مهر: 
نمی دانم آقا یحیی 
به پرسپولیس 
می رود یا نه

دوستداشتیمبابردنیمفصلراتمامکنیم
کیانی: مثل سرخابی ها از سپاهان هم حمایت کنید

 آرای کمیته وضعیت بازیکنان
 علیه ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان

خود  آرای  فوتبال  فدراسیون  بازیکنان  وضعیت  کمیته 
کرد. اعالم  مطروحه  های  پرونده  از  تعدادی  خصوص  در  را 
زیر شرح  به  پرونده  چند  خصوص  در  وضعیت  کمیته   آرای 

 است:
از باشگاه ذوب آهن  *با توجه به شکایت جالل هاشمی 
اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 42 میلیون ریال بابت 
هزینه  بابت  ریال   ۶۰۰ و  هزار   ۹1۵ مبلغ  و  خواسته  اصل 
دعوای  وضعیت  کمیته  همچنین  گردید.  محکوم  دادرسی 
خواهان را نسبت به مبلغ 1۰ میلیون ریال قابل رسیدگی نمی 

است( قطعی  رای  )این  داند. 
*براساس رای صادره شده در پرونده شکایت مسعود حق 
جو از باشگاه بادران تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 82۰ 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 17 میلیون و 87۶ 

هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.
مسجد  نفت  باشگاه  از  وکیا  یوسف  شکایت  پی  *در 
 7۵۰ و  میلیارد  یک  مبلغ  پرداخت  به  باشگاه  این  سلیمان، 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون ریال بابت 

شد. محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه 
از  ریال  میلیون   ۳۵۰ مبلغ  وضعیت  کمیته  همچنین   

کرد. رد  را  خواهان  دعوای 
*در پرونده شکایت میالد ابطحی از باشگاه مس کرمان، 
اصل  بابت  ریال  میلیون   ۶۰8 مبلغ  پرداخت  به  باشگاه  این 
بابت  خواسته و پرداخت مبلغ 12 میلیون و 1۶۰ هزار ریال 
همچنین  گردید.  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه 
کمیته وضعیت مابقی مبلغ مورد درخواست را با توجه به عدم 

کرد. رد  خواهان  استحقاق 
*با توجه به شکایت محمدرضا نجفی از باشگاه ایرانجوان 
بوشهر، این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ۳1۵ میلیون ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۶ میلیون و 8۶7 هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد.
در ابالغ  تاریخ  از  روز   7 مدت  ظرف  صادره   آرای 

تجدیدنظرخواهی  قابل  فوتبال  فدراسیون  استیناف  کمیته   
بود. خواهد 

اعالم اسامی داوران هفته بیست وچهارم 
لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی های هفته 
کرد.اسامی  اعالم  را  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های  بیست وچهارم 
فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  بیست وچهارم  هفته  دیدارهای  داوران 

است: زیر  به شرح  باشگاه های کشور 
پنجشنبه 12 دی

* آذرخش بندرعباس – شهروند ساری
و  رودساز  امیرمختار  زینی،  وحید عرض پیما، مصطفی  داوران: 

طاهری مهدی 
ناظر: عبدالکریم سیستانی

* اهورا بهبهان – ستارگان ورامین
فیروز ممبینی  پورشایگان،  افشار، رضا  مهرابی  ابراهیم  داوران: 

و رضا کیامنش
ناظر: هرمز مشفق

* سوهان محمدسیمای قم – ملی حفاری اهواز
داوران: میرهادی اسماعیلی، انور ابراهیم پور، رضا وثوقی و میالد 

امیری
ناظر: مهران جعفری

* گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه
و  امیری  حسین  آخوندی،  ابراهیم  سبزواری،  احسان  داوران: 

حقوقی محمدمهدی 
ناظر: محمد فرجی

* مقاومت البرز – هایپرشهر شاهین شهر
و  مرادیان  علی  داودپور،  محمد  کمربسته،  اسماعیل  داوران: 

مرادی کاظم 
ناظر: حسین شاهمرادی

* شاهین کرمانشاه – فرش آرای مشهد
داوران: فرزین صالح، مصطفی ُکرد، مجید اکبری و مهدی ُکرد

ناظر: احمدرضا جباری
* ارژن شیراز – مس سونگون

و  وحدتی  حسین  شرونی،  محمد  نصیرلو،  محمودرضا  داوران: 
صادقی مهدی 

ناظر: عباس دهقانپور
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نیکبخت ناظر بازی مس کرمان و نیروی زمینی
تیم فوتبال مس کرمان در دیداری دوستانه با یک گل موفق به شکست شاگردان امید روانخواه شد.در شرایطی که تیم های مختلف لیگ یکی خود را برای شروع نیم فصل دوم رقابت ها که از 17 بهمن ماه 
آغاز می شود، آماده می کنند، در ادامه بازی های دوستانه، تیم مس کرمان در ورزشگاه کارگران به مصاف نیروی زمینی رفت. این دیدار در پایان با تک گل مهرداد قنبری از روی نقطه پنالتی به سود شاگردان 
مجتبی حسینی خاتمه یافت.این دیدار در طول 90 دقیقه درگیری های فیزیکی زیادی به همراه داشت که در یکی از این برخوردها، امید رونخواه را مجبور به تعویض یکی از بازیکنان خود شد که دیگر قادر 

به ادامه بازی نبود.نکته جالب توجه این دیدار این بود که تیم سرخپوشان پاکدشت در زمین دیگر ورزشگاه کارگران در حال تمرین بود و علیرضا نیکبخت واحدی این بازی را از روی سکوها زیر نظر گرفت.

سرمربی استقالل جزو 4 نامزد کسب عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر باشگاه اودینزه انتخاب شد.سایت »توتو اودینزه« ایتالیا 4 نامزد بهترین 
سرمربی یک دهه اخیر تیم اودینزه را معرفی کرد. نام آندره   استراماچونی، سرمربی استقالل در میان این مربیان دیده می شود.سرمربی ایتالیایی در سال 
2014 هدایت اودینزه را در دست داشت. او در 41 بازی که روی نیمکت این تیم نشست 12 برد، 11 تساوی و 18 شکست به دست آورد. این آمار سرمربی 
استقالل با وجود ضعیف بودن ولی در میان 4 نامزد بهترین مربی یک دهه اخیر این باشگاه قرار گرفت.فرانچسکو گویدولین، لوئیجی دل نری و ایگور تودور 

3 کاندیدای دیگر کسب عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر اودینزه هستند.

مسئوالن تیم فوتبال استقالل در صدد 
هستند تا یک مدافع راست باتجربه را به 

خدمت بگیرند که جانشین مناسبی برای وریا 
غفوری باشد. وریا غفوری کاپیتان باتجربه 

تیم استقالل است که در تمام دیدارهای نیم 
فصل نخست این تیم به صورت نود دقیقه 
بازی کرد تا در کنار سید حسین حسینی 
با 100 درصد حضور در میدان، رکورددار 
بیشترین دقایق بازی برای این تیم باشد، 
ذخیره باتجربه ای روی نیمکت ندارد تا در 

روزهای غیبتش جای وی را در این تیم پر 
کند. حضور آبی ها در لیگ قهرمانان آسیا 
و فشرده شدن بازی های این تیم در نیم 
فصل دوم، مسئوالن تیم را به فکر یافتن 

یک جانشین خوب برای غفوری انداخته تا 
در صورت غیبت وی به هر دلیلی، گزینه 

مناسبی برای حضور در دفاع راست داشته 
باشند.گرچه غفوری در تمام دیدارهای 
نیم فصل نخست بازی کرد، اما کاپیتان 

آبی پوشان ذخیره باتجربه و مطمئنی روی 
نیمکت ندارد و بر همین اساس مسئوالن 

باشگاه در تالشند تا کمبود بازیکن باتجربه 
در این پست را جبران کنند.

حضور استراماچونی 
در میان 4 نامزد 
کسب عنوان بهترین 
مربی دهه اودینزه

اول  فصل  نیم  استقالل  فوتبال  تیم 
در  را  برتر  لیگ  رقابت های  دوره  نوزدهمین 
شرایطی به پایان برد که دست کادر فنی این 
نیاز است  بود و  تیم در برخی پست ها بسته 
فوتبال  شود.تیم  تقویت  دوم  فصل  نیم  برای 
سپری  را  خوبی  نسبتا  فصل  نیم  استقالل 
پایانی  هفته  سه  حواشی  اگر  بسا  چه  و  کرد 
برای آنها پیش نمی آمد و استراماچونی اردوی 
تیمش را ترک نمی کرد حتی می توانست در 
قرار  جدول  صدر  در  شانزدهم  هفته  پایان 
را  استراماچونی  که  مشکالتی  از  یکی  گیرد. 
در نیم فصل اول آزار داد، کمبود بازیکن روی 
برای  ها  آبی  سرمربی  دست  تا  بود  نیمکت 
تغییرات بسته باشد. استقاللی ها در بسیاری 
از پست ها بازیکن نزدیک به نفرات ثابت شان 
نداشتند و بسیاری از امتیازات از دست رفته 
آنها نیز از همین معضل نشات می گرفت.کار 
که  بود  رسیده  جایی  به  استقالل  سرمربی 
بود  ای شده  کلیشه  کامال  آنها  های  تعویض 
و بازیکنی مثل آرش رضاوند به همین دلیل 
در پست های زیادی به کار گرفته شد.گرچه 
استقاللی ها برای به میدان فرستادن تیم شان 
هر  در  و  نداشتند  مشکلی  بازی  ابتدای  در 
11 پست بازیکنان خوب و قابل اعتمادی در 
اختیار داشتند، اما نیمکت نشینان آنها از نظر 
تا  نبودند  نفرات اصلی  به  نزدیک  فنی خیلی 
مواجه  مشکل  با  ها  تعویض  در  هم  سرمربی 
بازیکنان اصلی  می شد و هم در مواقعی که 
اش با محرومیت یا مصدومیت مواجه بودند.

در این گزارش استقالل را پست به پست مورد 
آنها  شود  مشخص  تا  می دهیم  قرار  بررسی 
دقیقا در چه پست هایی به بازیکن نیاز دارند.

دروازهبان
گل های  که  این  علیرغم  استقاللی ها 
زیادی دریافت داشته اند، اما به سید حسین 
گزینه  بهترین  را  او  و  معتقدند  حسینی 
وی  ذخیره  اما  می دانند.  پست  این  برای 
اسم  به  تجربه  کم  و  جوان  بان  دروازه  یک 
در  تنها  قطعا  که  است  پورحمیدی  حسین 
حسینی  مصدومیت  یا  محرومیت  صورت 
فرصت بازی پیدا می کند. هرچند فاصله بین 
اما  است،  زیاد  بسیار  استقالل  دروازه بان  دو 
یک  خرید  برای  برنامه ای  آبی ها  است  بعید 
باشند. برای نیم فصل دوم داشته  دروازه بان 

مدافعمیانی
میانی  مدافع   ۵ با  را  فصل  استقالل 
میالد  اسم  به  آنها  از  یکی  که  کرد  آغاز 
باقری هرگز فرصت بازی پیدا نکرد. یزدانی، 
بودند  مدافعی   4 دانشگر  و  چشمی  غالمی، 
که به دفعات برای این تیم به میدان رفتند. 
استراماچونی بعضا خواسته و بعضا ناخواسته 
ترکیب 3 نفره قلب دفاعی اش را از بین این 
4 بازیکن انتخاب کرد که شبیه به هم بودن 
این  دفاعی  خط  تا  شد  باعث  مدافع   4 این 
فصل  نیم  باشد.در  پذیر  آسیب  همیشه  تیم 
مسجل  پوشان  آبی  جمع  از  باقری  جدایی 
شده و سرمربی این تیم استراماچونی باشد یا 
فرد دیگری، استقاللی ها به یک مدافع میانی 
از جنسی متفاوت نیاز دارند. در همین رابطه 
با منتظری  شایعه هایی در خصوص مذاکره 
به گوش می رسد که البته این شایعه ها هنوز 

است. نشده  تکذیب  یا  تایید 
مدافعچپ

یکی از معدود پست هایی است که آبی ها 

کمبود بازیکن ندارند و دو بازیکن نزدیک به 
هم و قابل اعتماد دارند. هروویه میلیچ مدافع 
پور  زکی  میالد  همراه  به  کروات  و  باتجربه 
جوان و انرژیک، آبی ها را صاحب دو مدافع 
ترین  سخت  در  که  دارد  اعتماد  قابل  چپ 
برای  توانند  آنها می  از  شرایط هم هر کدام 

این تیم بازی کنند.
مدافعراست

آماده  و  بهترین  را می توان  غفوری  وریا 
و  بهترین  از  یکی  و  استقالل  بازیکن  ترین 
حضورش  که  دانست  لیگ  های  ترین  آماده 
بیمه  را  تیم  این  دفاعی  خط  راست  سمت 
وی  با  بعدی  بازیکن  فاصله  اما  است.  کرده 
روزهای  در  آبی ها  گرچه  است.  زیاد  بسیار 
امیر  نداری شاید بتوانند روی علی دشتی و 
این پست حساب کنند،  حسین کارگر روی 
اما بدیهی هست که آنها یک مدافع تخصصی 
با فاصله ای کم نسبت به غفوری نیاز دارند.

هافبکدفاعی
فرشید  مثل  نفراتی  پست  این  در  آبی ها 
دارند  را  ریگی  مسعود  و  کریمی  علی  باقری، 
و  هستند  تخصصی  دفاعی  هافبک های  که 
بازی  دفاعی  هافبک  دو  با  آنها  که  آنجایی  از 
می کنند، داشتن 3 بازیکن در این پست دست 
سرمربی را کامال باز می گذارد. به خصوص که 
در صورت کمبود بازیکن روزبه چشمی و آرش 
رضاوند هم می توانند در این پست بازی کنند. 
استقاللی ها در این پست کمبود بازیکن ندارند 

بازیکنی هم در سبد خرید نگذاشته اند.  و 
هافبکبازیساز

اخیر  سالهای  در  که  است  پستی  این 
آبی ها همواره از نداشتن آن رنج برده اند. در 
آیاندا  و  جباروف  سرور  اخیر  سال  چهار  سه 
بازیساز  هافبک  خالء  مقاطعی  در  پاتوسی 
فرشید  فصل  این  در  و  بردند  بین  از  را 
بر عهده  را  این وظیفه  تنهایی  به  اسماعیلی 
بازیساز  هافبک  یک  به  استقاللی ها  دارد. 
صورت  در  که  خصوص  به  دارند  مبرم  نیاز 
صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
به  اسماعیلی نسبت  باالی خشونت  و درصد 
دقایق بازی اش، آنها حتما به هافبکب دیگری 

دارند.  نیاز  بازیسازی  خصوصیات  با 
وینگر

گرچه وینگرهای چپ و راست استقالل 
زیاد  آنها  کمیت  اما  دارند،  خوبی  کیفیت 
استخدام  به  مجموعه  مدیران  تا  نیست  باال 
وینگرهای جدید هم نیم نگاهی داشته باشند. 
به خصوص که محسن کریمی یکی از وینگر 
های این تیم نیز با مصدومیت جدی از ناحیه 
رباط صلیبی مواجه شده و حداقل جای او را 

باید با بازیکن دیگری پر کنند.
مهاجم

با  را  لیگ  حمله  خط  بهترین  آبی ها 
دارند.  اختیار  در  مهاجمان  بهترین  داشتن 
استقالل  اصلی  مهاجمان  قائدی  و  دیاباته 
هستند که با 1۶ گل زده بهترین عملکرد را 
دارند. تبریزی و سجاد آقایی دیگر مهاجمان 
به  نسبت  زیادی  فاصل  که  هستند  تیم  این 
یک  خرید  برای  ها  آبی  لذا  و  دارند  دو  این 
باتجربه دیگر نیز تالش می کنند. در  مهاجم 
مهاجم  سه  دو  می شود  شنیده  رابطه  همین 
صورت  در  که  هستند  استقاللی ها  نظر  مد 
حاصل شدن توافق نهایی، جذب حداقل یکی 

گرفت. خواهد  قرار  کار  دستور  در  آنها  از 

معتقد  استقالل  سابق  کاپیتان 
تیم  این  تکلیف  زودی  به  است 
بیانی  خواهدشد.شاهرخ  مشخص 
معتقد  استقالل  سابق  کاپیتان 
استقالل  تکلیف  زودتر  چه  هر  است 
مشخص شود به سود این تیم خواهد 
آبی ها  اینکه  به  توجه  با  که  زیرا  بود 
آسیا  قهرمانان  لیگ  آف  پلی  در  باید 
شرکت کند باید هر چه زودتر تکلیف 
بازیکنان جدیدشان مشخص  و  مربی 

شود.
روزها  این  استقال  *شرایط 

نیست؟ مناسب 

عقیده  هم  شما  با  هم  من   -
روزها  این  استقالل  متاسفانه  هستم 
دارد  قرار  خودش  شرایط  بدترین  در 
از  منفی  اخبار  روز  هر  متاسفانه  و 
هر چه  باید  تیم شنیده می شود  این 
مدیرعامل  و  سرمربی  تکلیف  زودتر 
استقالل   هواداران  تا  شود  مشخص 
من  شوند.  خارج  نگرانی  این  از 
مطمئن هستم تا چند روز آینده این 

شد. خواهد  تمام  بالتکلیفی ها 
*در ماجرای به وجود آ مده چه 

می دانید؟ مقصر  را  کسی 
- االن دنبال مقصر گشتن هیچ 

دردی را دوا نمی کند زیرا که شرایط 
خاصی در باشگاه استقالل حاکم است 
و باید تالش کرد تا تیم به یک ثبات 
برسد. به نظر من وزیر ورزش باید هر 

چه زودتر ورود کند.
استراماچونی  شما  نظر  *به 

؟ د د می گر بر
بیفتد  اتفاق  این  که  امیدوارم   -
چون وی تجربه خوبی را در نیم فصل 
با استقالل داشت و می تواند دوباره این 
روند خوب را تکرار کند. البته که به 
نظر من او در بازگشت کار سخت تری 
را در پیش خواهد داشت زیرا که باید 

این تیم بحران زده استقالل را دوباره 
با زی  ما  بدهد. همچنین  سروسامان 
تیم های  نماینده  یک  مقابل  اف  پلی 
ما  برای  که  داشت  خواهیم  آسیایی 

خیلی اهمیت دارد.
استقالل  مدیره  هیات  با  *مردم 

نیستند؟ موافق  زیاد  هم 
از  که  داد  حق  آنها  به  باید   -
راضی  زیاد  آمده  وجود  به  شرایط 
طوری  باید  استقالل  مربی  نباشند 
اینجا  به  کار  که  می کرد  برنامه ریزی 
خواست  به  باید  استقالل  نکشد 
هواداران احترام گذاشت و باید تالش 

برای  را  تصمیمات  بهترین  که  کرد 
گرفت. استقالل 

مدعی  می تواند  *استقالل 
بشود؟ قهرمانی 

دوباره  می توان  نظرم  به   -
فصل  نیم  پایانی  بازی  چند  همچون 
به  شرایط  اگر  بود  قهرمانی  پی  اول 
است  سخت  کار  باشد  منوال  همین 
اما غیرممکن نیست اگر این تیم چند 
بازیکن خوب جذب کند می تواند در 
پی قهرمانی باشد. به نظر من استقالل 
تازه در حال جان گرفتن بود که این 

آمد. وجود  به  برایش  مساله 

اولویتآبیهامشخصشد
استقالل در چه پست هایی بازیکن می خواهد

بیانی: باید بهترین تصمیم را برای استقالل گرفت

اکبرپور: مربیان خارجی فقط به دنبال 
پول هستند

که  ایرانی  مربیان  بر عکس  گفت:  استقالل  باشگاه  پیشکسوت 
با عشق و عالقه به دنبال موفقیت تیمشان هستند مربیان خارجی 
فقط به دنبال پول هستند.سیاوش اکبرپور در خصوص شرایط تیم 
شهرداری بم در لیگ دسته دوم اظهار داشت: شرایط خوب است و 
با توجه به بازی های زیادی که در پیش داریم، امیدوارم شرایط برای 
ما بهتر پیش برود. نیم اول فصل خوب بودیم و چون اختالف زیادی 
انگیزه  با  می توانیم  دوم  فصل  نیم  مطمئنم  نداریم  جدول  صدر  با 
لیگ  به  این است  ما  تمام تالش  برویم.  رقیبان  به مصاف  بیشتری 
استقالل  روزهای  این  شرایط  مورد  در  کنیم.وی  صعود  اول  دسته 
باشگاه  این  مدیران  لطف  به  روزها  این  در  استقالل  شرایط  گفت: 
خیلی بد است. در شرایطی که این تیم مدیرعامل ندارد اما در کمال 
به  استراماچونی  بازگرداندن  دنبال  به  باشگاه  این  مسئوالن  تعجب 
با  ایرانی که  نیمکت سرمربیگری استقالل هستند. برعکس مربیان 
عشق و عالقه به دنبال موفقیت تیمشان هستند مربیان خارجی فقط 
به دنبال پول هستند. مشکل استقالل این است که مدیرانی بر مسند 
استقالل  باشگاه  نیستند.پیشکسوت  فوتبالی  که  گرفته اند  قرار  کار 
سرمربی  عنوان  به  کسی  چه  فعلی  شرایط  در  اینکه  خصوص  در 
استقالل انتخاب خواهد شد، تصریح کرد: به هر حال فرهاد مجیدی 
جانشینی  او  وقتی  اما  کشیده  زحمت  خیلی  استقالل  باشگاه  برای 
استراماچونی را قبول نکرد، یک نفر را باید برای حضور روی نیمکت 
استقالل انتخاب کنند. ان شاءهلل بار دیگر سرمربی ایتالیایی به ایران 
البته گذر زمان واقعیت ها را مشخص خواهد کرد. اکبرپور  برگردد. 
در خصوص ارزیابی اش از کیفیت لیگ نوزدهم افزود: نسبت به سال 
قبل کیفیت مسابقات لیگ بهتر شده است و نزدیکی تیم ها در جدول 
رده بندی خود گویای همین مسئله است. واقعأ نمی توان متوجه شد 
چه تیمی در فصل جاری قهرمان لیگ برتر خواهد شد. تیم استقالل 
هم از هفته پنچم به بعد در قامت یک تیم مدعی در مسابقات ظاهر 
شده بود اما با بی کفایتی و مدیریت ضعیف نگذاشتند این روند ادامه 
استقالل می سوزد.  برای  زبان می آورم دلم  بر  اگر حرفی  پیدا کند. 
من پیش از این بازیکن استقالل بودم و حاال هوادارش هستم و با 

موفقیت هایش خوشحال و با ناکامی هایش ناراحت می شوم.
منزویوفتحیهمرفتنیشدند

تغییرات گسترده در هیات مدیره استقالل 
با حضور مدیران اقتصادی

کرده،  استعفا  خود  سمت  از  که  ماجدی  میرشاد  جز  به 
مدیره  هیات  از  زودی  به  فتحی  امیر حسین  و  منزوی  کامران 
باشگاه استقالل جدا خواهند شد. اشتباهات پیاپی مدیریتی در 
باشگاه استقالل طی سال های اخیر و خروجی نامناسب ناشی از 
تصمیمات غلط  در این باشگاه باعث موجی از اعتراضات در بین 
استراماچونی  خروج  آن  آخر  نمونه  که  شده  تیم  این  هواداران 
بهرام  این سال ها  بود.در  باشگاه  این  با  قرارداد  فسخ  و  ایران  از 
فتحی  حسین  امیر  نهایت  در  و  افتخاری  رضا  سید  افشارزاده، 
هر  که  کردند  فعالیت  استقالل  باشگاه  در  مدیرعامل  عنوان  به 
منجر  که  داشتند  اشتباهاتی  خود  نوبه  به  نفرات  این  از  کدام 
عقد  اخیر شد.هر چند  در فصول  تیم  این  نتیجه گیری  به عدم 
باعث  اخیر  فصل   2 در  خارجی  بازیکنان  و  مربیان  با  قرارداد 
آینده  در  که  باشگاه شد  این  به  فراوانی  مالی  زیان های  و  ضرر 
اما  کرد  دچار مشکل خواهد  مالی  بعد  در  را  استقالل  امور  نیز 
ظاهرا مسئوالن وزارت ورزش تصمیم گرفته اند این بار به جای 
هرم  راس  در  را  سابقه  با  مدیرانی  سابقه  کم  و  ناشناخته  افراد 
مدیریت این باشگاه انتخاب کنند.پیگیری های خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری فارس برای تغییرات مدیریتی در این باشگاه به جایی 
رسیده که کامران منزوی و امیر حسین فتحی آخرین روزهای 
حضور در این باشگاه را سپری می کنند. از طرف دیگر میرشاد 
ماجدی در ابتدای هفته از سمت خود کنار رفت تا جدایی وی 
هم قطعی شود اما در این بین اسماعیل خلیل زاده در باشگاه 
در  حضورش  زمان  مدت  از  شخص  است.این  ماندنی  استقالل 
برای  حتی  و  کرده  تیم  این  امور  خرج  را  زیادی  مبالغ  باشگاه 
ماندن استراماچونی از حساب خود مطالبات این مربی را پرداخت 
کرده است. به همین دلیل وزارت ورزش و جوانان تصمیم دارد 
از خلیل زاده در آینده استفاده کند. همچنین دیگر عضو هیات 
با وجود  مدیره باشگاه استقالل علی فتح اهلل زاده خواهد بود که 
استعفای هفته قبل و مخالفت هیات مدیره با این کناره گیری، در 
هیات مدیره بعدی این باشگاه هم حضور خواهد داشت.مسئوالن 
وزارت ورزش تصمیم دارند نهایتا تا پایان هفته آینده تغییرات 
زمینه  این  در  و  کنند  رسمی  را  استقالل  باشگاه  مدیریت  در 
رایزنی های زیادی را با افراد مختلف انجام داده اند. ظاهرا مدیران 
اقتصادی در لیست مورد نظر وزیر ورزش قرار گرفته اند. با این 
آندره آ  وضعیت  شدن  روشن  از  بعد  فراوان  احتمال  به  شرایط 
استراماچونی)چه این مربی به استقالل برگردد و چه بر نگردد( 
اعضای جدید هیات مدیره استقالل معرفی  و در اولین نشست 

انتخاب خواهد شد. نیز  باشگاه  این  اعضا، مدیرعامل 
پایفیفاهمدرمیاناست

دردسر جدید استقالل؛ فرصت سه روزه 
CAS برای فرار از بازشدن پرونده در

استقالل با چالش و دردسری جدید مواجه شده که می تواند 
شرایط این باشگاه را بیش از گذشته بحرانی کند.در حالی که 
نشده،  خارج  خود  سرمربی  بحران  از  استقالل  باشگاه  هنوز 
یک پرونده دیگر از سوی وکیل خارجی این باشگاه در دادگاه 
بین المللی حکمیت ورزش )CAS( در حال باز شدن است.سال 
گذشته بعد از شکایت باشگاه استقالل از سازمان لیگ و باشگاه 
یک  باشگاه  این  سوپرجام،  خصوص  در   CAS به  پرسپولیس 
وکیل خارجی را در حالی به خدمت گرفت که تاکنون هزینه های 
تومان است  را که مبلغی حدود 400 میلیون  الوکاله وی  حق 
چندین  در  استقالل  باشگاه  سابق  است.وکیل  نکرده  پرداخت 
نوبت موضوع را از مدیران قبلی و فعلی باشگاه استقالل پیگیری 
نگرفت.وی  مذکور  مبلغ  دریافت  خصوص  در  پاسخی  اما  کرد 
ایران و  فوتبال  باشگاه، فدراسیون  به  نامه های متعددی که  در 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ارسال کرده اعالم کرده 
در صورتی که تا تاریخ سوم ژانویه )13 دی ماه( حقوق معوقه اش 
این  علیه   CAS دادگاه  نزد  را  جدیدی  پرونده  نشود،  پرداخت 
باشگاه باز خواهد کرد. این پرونده عالوه بر اینکه می تواند منجر 
به محکومیت قطعی باشگاه شود، ۵00 میلیون تومان به باشگاه 
بابت هزینه های دادرسی تحمیل خواهد کرد.وکیل سابق باشگاه 
فدراسیون  حقوق  بخش  مسئول  دیگر  هفته  یک  تا  استقالل 
به مسئوالن  را  موضوع  این  و حتی  فوتبال خواهد شد  جهانی 
ورزش ایران نیز اطالع داده است. این اتفاق می تواند پای فیفا 
را نه تنها به این پرونده باز کند بلکه کل فوتبال ایران را دچار 
لطمات جدی در حوزه حقوقی خواهد کرد.باید دید علت تعلل و 
عدم پاسخگویی مدیران استقالل و وزیر ورزش و جوانان به این 
موضوع چیست، چرا که این موضوع می تواند مشکالت زیادی را 

بیاورد. برای آبی پوشان به وجود 

در  که  استقالل  و  ملی  تیم  سابق  ستاره 
نخستین گام های مربی شدن به سر می برد، 
درباره تیم های محبوب خود، تیم ملی ایران و 
برنامه هایش برای دوران مربیگری سخن گفت. 
دور  نه چندان  های  مبعلی ستاره سال  ایمان 
فوتبال ایران که چند ماهی است از دوران بازی 
فعلی خود گفت:  درباره شرایط  فاصله گرفته، 
یک کالس مربیگری B آسیا را در پیش داریم 
که قرار است در اهواز برگزار شود. فعال در حال 
دانش افزایی هستم و باید خودم را آماده کنم. 
فوتبال ها را می بینم و دنبال می کنم. اخیرا 
هم به قطر رفته بودم تا بازی فینال باشگاه های 

جهان را بین لیورپول و فالمینگو ببینم.
امیدوارمیکروزایرانیهاهمدر

ورزشگاههالذتببرند
ایران  در  که  برسد  روز  یک  امیدوارم 
نگاه می کنند، چنین  را  بازی ها  تماشاگرانی که 
برای  که  کسانی  مثل  باشند.  داشته  خوبی  حس 
کاش  بودند.  آمده  فالمینگو  و  لیورپول  بازی 
ورزشگاه های ما آنقدر خوب شود که تماشاگران ما 
بتوانند به راحت ترین شکل خودشان را برسانند، 
فراهم  برایشان  امکانات  بنشینند،  خود  جای  سر 
از فوتبال  باشد و خالصه هیچ دغدغه ای به غیر 
بد  شعارهای  نشود،  کنده  صندلی  باشند.  نداشته 
نباشد  مطلوب  است  ممکن  نتیجه  حاال  ندهند، 
بازی  هم  پارسال  من  باشد.  منظم  چیز  همه  اما 
العین و رئال را دیده بودم. این دو بازی برای من 
واقعا لذتبخش بود. مردم راحت هستند و در کنار 
در  امیدوارم  پردازند.  می  تفریحشان  به  فوتبال 
اینقدر ورزشگاه ها خوب بشوند که  کشور ما هم 
مردم درگیر حاشیه ها نباشند و فقط لذت ببرند.

جدیداازلیورپولخوشمآمده
لیورپول یکی از آماده ترین تیم های دنیا 
است. من زیاد طرفدار لیورپول نبودم اما جدیدا 
و  فیرمینو، صالح  آید.  می  تیم خوشم  این  از 

مانه را در این تیم دوست دارم.
بهخاطرمورینیومجبورمتیمعوضکنم

های  تیم  مجبورم  مورینیو  خاطر  به  من 
طرفدار  زمانی  کنم.  عوض  را  ام  عالقه  مورد 
چلسی بودم، بعد منچستر یونایتد و حاال تاتنهام 
را باید دوست داشته باشم. چند سالی هست که 
دوستش دارم. شاید مدل بازی اش بعضی مواقع 
تماشاگر پسند نباشد ولی من کاراکتر، هوش و 
روانشناسی اش را دوست دارم. البته بعضی بازی 
ها هم خیلی تیمش خوب بازی می کند. االن 

نسبت به قبل هم بهتر شده است.
تجربهتماشایفینالباشگاههایجهان

گرم کردن بازیکنان تا حدودی در این بازی 
بازیکن  بود.  متفاوت  ایرانی  های  تیم  به  نسبت 
خیلی  کردند.  می  تمرین  زمین  پشت  که  هایی 

خیلی  شاید  شد.  دستگیرم  بازی  این  در  چیزها 
خوب نشود توضیح داد ولی قطعا تجربه خوبی بود.
حاضرنیستمبههرقیمتیمربیگریرا

شروعکنم
من مربیگری را اندازه فوتبال بازی کردن 
تیمی  هر  در  و  قیمتی  هر  به  اما  دارم  دوست 
اما  بودم  جواد  آقا  کمک  فوالد  در  امسال  نه. 
بنا به دالیلی خودم نخواستم بمانم. هیچ بحث 
ناراحتی و اینها نبود و خودم به خاطر کارهایی 
ها  کالس  به  تا  شدم  جدا  تیم  از  داشتم،  که 
مربیگری  بیشتری  دانش  و  تمرکز  با  و  برسم 
کنم. حقیقتا بدم هم نمی آید که آکادمیک از 
تیم های پایه شروع کنم. فکر می کنم با کار 
می  آدم  گیر  چیزها  خیلی  پایه  های  تیم  در 
قدرش  آیی  می  بزرگساالن  تیم  به  وقتی  آید. 
را بیشتر می دانی. روانشناسی بهتری هم نیاز 
با بچه ها راحت نیست. دارد چون کار کردن 
شایددرتیمهایپایهفوالدمربیگریکنم

فکر کنم اکثر مربیان تیم های پایه خیلی 
دوست دارند که در تیم های بزرگسال کمک 
و  داشتم  را  شرایط  این  من  اما  شوند.  مربی 
کمک مربی تیم بزرگ فوالد بودم ولی تصمیمم 
را به خاطر چند دلیل گرفتم. احتمال دارد در 
تیم های پایه فوالد کار کنم. صحبت هایی هم 
همه  ها  تیم  و  نیست  مشخص  اما  است  شده 
مربی دارند. من دوست دارم اگر قرار است کار 
کنم، از ابتدا خودم باشم و تیم را از پایه ببندم.
چراخوزستاندرتیمملینمایندهندارد؟

لیگ  در  فوالد  پایه  های  تیم  معموال 
هایی  بازیکن  و  آورند  می  مقام  کشوری  های 
اندازه قبل اسامی  اما به  هم معرفی می کنند 
بزرگ نیستند. االن خوزستان چند سال است 
کسی  اگر  یا  ندارد  ملی  تیم  در  نماینده  که 
بازی نکرده. ما االن سه تیم  هم دعوت شده، 
داریم که تقریبا همه نتیجه گرفته اند و باالی 
جدول هستند. چرا نماینده در تیم ملی نداشته 
باشیم؟ حاال پژمان منتظری و مسعود شجاعی 
خوزستانی هستند اما سالیان سال است که از 
خوزستان دور بوده اند. باید همه تالش کنیم 
پوشیدن  باالخره  باشیم.  داشته   نماینده  که 

است. افتخار  ملی  تیم  لباس 
فوالدیهاصبرکنند؛نتیجهکارنکونام

درآیندهمشخصمیشود
آقا جواد کار می کردم. می  با  من مدتی 
فکر  کشد.  می  زحمت  دارد  خیلی  که  دیدم 
است.  کارش  عاشق  و  است  فوتبال  ذکرش  و 
شاید  است.  پرحاشیه  و  بزرگ  تیم  یک  فوالد 
استقالل  و  پرسپولیس  از  بیشتر  اوقات  بعضی 
حاشیه داشته باشد. آقا جواد تا حدودی با این 
اذیت  هم  مقدار  یک  اما  دارد  آشنایی  مسئله 

می  صحبت  هم  با  هم  فصل  اول  است.  شده 
کردیم و متوجه شد که فوالد حاشیه دارد. یک 
موقع شما نتیجه می گیری و اصال متوجه این 
حاشیه ها نمی شوی. جواد امسال به زعم من 
خوب  داشته  که  شرایطی  به  توجه  با  االن  تا 
در  اولش  تجربه  باالخره  است.  گرفته  نتیجه 
عوض  تیم  در  بازیکن  کلی  و  بوده  خوزستان 
شده بود. حداقل یک سال باید جواد را ببینیم 
باید تماشاگران واقع بینانه  بعد قضاوت کنیم. 
راضی  هم  ها  بازی  بعضی  اگر  و  کنند  نگاه 
بیشتر  دیگر  های  تیم  کنند.  تحمل  نیستند، 
هزینه کرده اند و یک نیم فصل هم مانده است 
که ممکن است با سه چهار بازی سرنوشت تیم 
ها عوض شود. البته می دانیم که هزینه همه 
یک  با  خوزستان  استقالل  مثال  نیست.  چیز 
همین  یا  شد  لیگ  قهرمان  کم  بسیار  هزینه 
از  کنم  نمی  فکر  سلیمان  مسجد  نفت  امسال 
نظر هزینه جزو ده، دوازده تیم اول لیگ باشد. 
بگیرد،  نتیجه  بتواند  کم  هزینه  با  اگر  مربی 
قیمت سال بعد خودش 2 برابر می شود. فوالد 
باید حداقل یک سال به نکونام فرصت بدهد و 
پایان فصل درباره عملکرد او می شود نظر داد. 
تا االن که به نظر من فوالد با در نظر گرفتن 
را هم  این  همه جوانب خوب کار کرده است. 
باید بگوییم که شاید قرارداد ها در فوالد پایین 
تر از بقیه مدعیان باشد، اما این باشگاه پول را 
به موقع پرداخت می کند ضمن اینکه مشکل 

ندارد. را اصال  افزاری  اولیه و سخت  امکانات 
همهازاسکوچیچتعریفمیکنند

همه  ولی  ام،  نکرده  کار  اسکوچیچ  با  من 
تیم های دیگر کار  یا  او در فوالد  با  کسانی که 
کنند.  می  یاد  مربی  این  از  خوبی  به  اند،  کرده 
می گویند انسان خوب و باهوشی است. شما اگر 
نتیجه  سالها  توانید  نمی  نباشید،  خوبی  انسان 
بگیرید و همه درباره تان خوب بگویند. مربیگری 
یک پکیج است. اگر همه چیز را کنار هم داشته 
باشید، از شما تعریف می کنند. چیزی که من از 
است.  بوده  خوب  همیشه  ام،  شنیده  اسکوچیچ 
نوع  و  ام  دیده  را  صنعت  های  بازی  از  بعضی 

دارم. بازی می کند، دوست  را که  فوتبالی 
دوستداشتمیکسالدرآبادانبازیکنم

گویم.  می  که  است  بار  اولین  را  این 
دوست  بازیگری  زمان  خودم  من  حقیقتش 
داشتم یک سال در آبادان بازی کنم اما قسمت 
دوست  آبادان  شهر  و  مردم  خاطر  به  نشد. 

نشد. اما  باشم  آنجا  فصل  یک  داشتم 
این4تیممدعیاناصلیقهرمانیلیگهستند

پرسپولیس،  تیم  چهار  کنم  می  فکر 
نهایی  مدعیان  تراکتور  و  سپاهان  استقالل، 
خیلی  را  نفت  صنعت  هستند.  لیگ  قهرمانی 

سخت می شود جزو مدعیان آورد چون کارش 
خیلی سخت است. ممکن است بعضی بازیکنان 
اضافه  بازیکن  بتوانند  فصل  نیم  اگر  جدا شوند. 
را  نفت  صنعت  االن  به  تا  بشود.  شاید  کنند، 
ای  انگیزه  دیگر  حاال  اما  دانستند،  نمی  مدعی 
که مقابل این تیم می گذارند خیلی بیشتر است. 
مثل اتفاقی که پارسال برای پدیده افتاد. از وقتی 
درصد  چند  مقابلش  ها  تیم  شد،  مدعی  پدیده 
بیشتر انگیزه دارند. به نظرم هر چقدر بازیکنان و 
مربیان صنعت نفت در صحبت ها کمتر توقعات 
بگیرند  بازیکن  اگر  است.  بهتر  ببرند،  باالتر  را 
را جزء مدعیان  آنها  باشند، می شود  باهوش  و 

است. سخت  خیلی  کارشان  ولی  دانست 
امیدوارماستراماچونیبرگرددوقهرمانشود

است.  ها  رنگ  از  فراتر  استقالل  ماجرای 
سیاسی ها و ورزشی ها به آن پرداخته اند و در 
کشورهای مختلف درباره اش صحبت کرده اند. 
به من به عنوان یک ایرانی برخورد که چرا این 
اتفاقات افتاده است. من خودم استقاللی ام ولی 
افتاد،  پرسپولیس هم می  برای  اتفاق  این  اگر 
ناراحت می شدم. نمی دانم کار به کجا رسیده 
و امیدوارم این قضیه به جایی ختم شود که به 
استراماچونی  که  امیدوارم  شود.  استقالل  نفع 
برگردد چون خیلی استقاللی ها دوستش دارند 
و به او اعتقاد دارند. اما قطعا اگر بیاید، کارش 
در نیم فصل دوم خیلی سخت تر خواهد بود. 
استقالل  نکرده  اگر خدای  که  کسانی هستند 
رو  را  خود  انتقادات  نشود،  قهرمان  فصل  آخر 
به استراماچونی مطرح کنند. بگویند اگر تیم را 
رها نکرده بود، این امتیازات از دست نمی رفت. 
من خودم به عنوان یک استقاللی دوست دارم 
که قهرمان شود. امیدوارم بیاید و قهرمان شود 
و خوب کار کند. از اول نباید می گذاشتند این 
اتفاق بیفتد. االن هم اگر تیمی غیر از استقالل 

بود که هوادار نداشت، دنبالش نمی رفتند.
برانکوویحییگزینههایخوبیبرای

تیمملیهستند
یک  به  نیاز  ملی  تیم  فعلی،  شرایط  با 
مربیگری  کار  از  بیشتر  مربی  دارد.  روانشناس 
باکیفیتی  بازیکنان  ما  باشد.  روانشناس  باید 
داریم و فقط انگیزه روحی روانی ما پایین است. 
نیاز به نظم تیمی داریم. باید کسی را بیاوریم 
که بازیکنان را بفهمد. اگر گزینه خارجی نشد، 
گل  نظرم  به  باشیم.  داشته  ایرانی  مربی  یک 
هستند.  خوبی  های  گزینه  برانکو  و  محمدی 
آقای قلعه نویی هم می تواند. اگر قرار است یک 
خارجی بیاوریم که هم سطح ایرانی ها باشد، 
نظر من یک  از  برانکو  است.  بهتر  ایرانی  خب 
اشراف  کامال  است.  و خارجی  ایرانی  از  تلفیق 

ایرانی ها دوستش دارند. از  دارد و خیلی 

بهخاطرمورینیومجبورمتیمعوضکنم
مبعلی: کاش استراماچونی بیاید و استقالل را قهرمان کند

استقالل  تیم  پیشکسوت  نوازی،  محمد 
می کنند  بازی  استقالل  با  متُأسفانه  گفت: 
دروغ  استراماچونی  که  نیست  مشخص  و 
نوازی  باشگاه.محمد  مسئوالن  یا  می گوید 
عدم  و  استقالل  روزهای  این  وضعیت  درباره 
استراماچونی  آندره آ  تکلیف  شدن  مشخص 
بالتکلیف  ما هم مثل هواداران  اظهار داشت: 
سیستم  نداریم.  خبر  چیز  هیچ  از  و  هستیم 
مدیریتی استقالل معضلی برای هواداران شده 
و هر کسی می آید، فقط وعده وعید می دهد و 
هیچ اتفاقی نمی افتد. روز به روز به مشکالت 
کسی  متأسفانه  می شود.  اضافه  استقالل 
جوابگو نیست و خبری به مردم نمی دهند تا 
نتیجه  بود  بگیرند.»قرار  قرار  جریان  در  همه 
مذاکرات با استراماچونی مشخص شود«. وی 
با بیان این جمله تصریح کرد: متأسفم که با 
و  می کنند  بازی  آن  بزرگی  و  استقالل  اسم 
هیچ تصمیمی گرفته نمی شود. متوجه نشدیم 
مسئوالن  یا  می گوید  دروغ  استراماچونی 
ضرر  به  می گذرد،  که  لحظه  هر  استقالل. 
می ترسم  شرایط،  این  در  است.  استقالل 
را  استقالل  نتواند  و  برگردد  استراماچونی 
جمع و جور کند. امیدواریم او برگردد، چون 
خواسته مردم است. استقالل با استراماچونی 
نتیجه گرفت و مردم خوشحال شده و هواداران 

واقعا او را دوست دارند.پیشکسوت تیم فوتبال 
هیئت  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  استقالل 
مدیره استقالل برای خودش تصمیم می گیرد 
اتفاق  هیچ  می آورند.  را  خودشان  آدم های  و 
واقعا  اگر  نمی افتد.  استقالل  در  خوشایندی 
به  را  آن  زودتر  کنند،  مدیریت  نمی توانند 
بخش خصوصی و مردم واگذار کنند تا خیال 
همه راحت شود. چرا استقالل و پرسپولیس 
چند سال است که درگیر مشکالت مدیریتی 
از  اخیر  سال های  در  استقالل  هستند؟ 
مدت  این  در  است.  خورده  ضربه  مدیریت 
یک حرف یا نتیجه خوب از استقالل نشنیده  
برای  شنیده ایم.  وعید  وعده  تنها  و  ندیده   و 
مدیران استقالل متأسفم که این همه هزینه 
اگر جای  نمی افتد.  اتفاقی  اما هیچ  می کنند، 
ورزشی  رشته  چند  و  بوده  اروپایی  تیم های 
نیز زیر نظر باشگاه بودند، چطور می خواستند 
مدیریت کنند؟نوازی ادامه داد: با این وضعیت 
از  خارج  از  مدیر  باید  که  می رسیم  جایی  به 
کشور بیاوریم تا برای استقالل تصمیم بگیرد. 
این شرایط برای استقالل زشت است. یکسری 
از دوستان می خواهند وارد تیم شده و بزرگی 
کنند و نظر بدهند. متأسفانه هر کسی از راه 
می رسد، به استقالل ضربه و حرفی می زند که 

می شوند. ناراحت  مردم 

استقالل به دنبال جانشین مطمئن برای وریا غفوری

آصفی: تا چیزی قطعی نشود صحبت نمی کنم
عضو سابق هیات مدیره استقالل و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال یکی از گزینه های بازگشت به بدنه مدیریتی در استقالل است.وزارت ورزش روی تغییرات گسترده در هیات مدیره استقالل به 
جمع بندی رسیده و به احتمال فراوان به زودی نفرات جدیدی به بدنه مدیریتی این باشگاه اضافه می شوند.در این بین وزارت روی گزینه های با سابقه مدیریتی روشن به جمع بندی رسیده و قرار 
است به جای میرشاد ماجدی، کامران منزوی و امیر حسین فتحی نفرات جدیدی را انتخاب کند.یکی از نفرات مد نظر وزارت ورزش برای حضور در هیات مدیره استقالل حمیدرضا آصفی است. در 

خصوص شایعه حضور آصفی در هیات مدیره باشگاه استقالل با وی تماس گرفت که آصفی پاسخ داد:  ترجیح می دهم تا چیزی قطعی نشده است در این زمینه صحبتی انجام ندهم.

بایدازخارجازکشورمدیربیاوریم!
نوازی: نمی دانیم استراماچونی دروغ می گوید یا مسئوالن استقالل

 دو مهاجم ایرانی و خارجی در سبد خرید زمستانی
 تیم فوتبال استقالل

یک مهاجم خارجی و یک مهاجم داخلی در سبد خرید زمستانی استقالل قرار دارند که 
ممکن است یکی از آنها برای نیم فصل دوم به جمع آبی پوشان بپیوندد. در حالی که مذاکرات 
نهایی  نتیجه  به  استراماچونی هنوز  از سوی  تیم مذاکره کننده  و  استقالل  باشگاه  نمایندگان 
نرسیده، باشگاه استقالل فعالیت های نقل و انتقاالتی اش را از طریق برخی عوامل باشگاه آغاز 
کرده و باب مذاکره با چند بازیکن را باز کرده است.استقاللی ها که از کمبود مهاجم رنج می برند، 
مهاجمانی را در سبد خرید خود قرار داده اند و سعی در جذب آنها دارند.بنا بر این گزارش، 
ارسالن مطهری مهاجم ذوب آهن و آنتونی استوکس مهاجم سابق تیم تراکتور تبریز گزینه هایی 
هستند که آبی های پایتخت روی آنها تمرکز کرده تا در صورت توافق نهایی نسبت به جذب 
یکی از آنها اقدام نمایند.مهدی قائدی، شیخ دیاباته، سجاد آقایی و مرتضی تبریزی مهاجمان نیم 

فصل نخست آبی ها بودند که دیاباته و قائدی روی هم 1۶ بار موفق به گلزنی شدند.
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باید  گفت:  پرسپولیس  تیم  پیشکسوت 
و  بگذاریم  احترام  سرمربی  خواسته های  به 
کمک کنیم این خواسته ها عملی شوند. حمید  
درخشان درخصوص صدرنشینی پرسپولیس در 
داشت:  اظهار  برتر  لیگ  شانزدهم  هفته  پایان 
با  پرسپولیس  که  هستیم  خوشحال  خیلی 
صدرنشینی در لیگ برتر به تعطیالت رفت. این 
نیم  طول  در  که  فرازونشیب هایی  تمام  با  تیم 
فصل داشت توانست صدر جدول را به خودش 
اختصاص بدهد و این جای امیدواری دارد که 
در نیم فصل دوم هم بتواند به خوبی و با قدرت 
هم  ما  تا  بدهد  ادامه  خودش  راه  به  بیشتری 
فکر  برتر  لیگ  قهرمانی  چهارمین  به  بتوانیم 
کنیم.درخشان در مورد کیفیت تیم پرسپولیس 
و انتقاداتی که درمورد نتیجه گیری هایی که در 
مورد این تیم می شود عنوان کرد: تیم کیفیت 
در  خوبی  خیلی  بازیکنان  دارد،  خوبی  خیلی 
تیم بازی می کنند و می توان گفت  در هر پست 
دو بازیکن خوب داریم. با اینحال امیدوارم که 
بهتر  مراتب  به  تیم  کیفیت  دوم  فصل  نیم  در 
از  تیم  کیفیت  که  است  طبیعی  البته  و  شود 
تاکنون  تیم  بهتر شود. عملکرد فنی  دور رفت 
اما  فراز و نشیب داشته  این که  با  بوده،  خوب 
صدرنشینی شده است.  اگر یک مهاجم خوب 
به  حمله  خط  ر  د  بتواند  که  شود  تیم  جذب 
علی علیپور کمک کند کیفیت تیم بهتر از این 
هم خواهد شد. پیشکسوت پرسپولیس درمورد 

ناراحتی های پیش آمده بین کالدرون و باشگاه 
و  استقالل  ماجرای  است  ممکن  آیا  اینکه  و 
شود،  تکرار  هم  پرسپولیس  در  استراماچونی 
اظهار داشت: به امید خدا که این طور نمی شود. 
و  باشگاه  مدیرعامل  درایت  با  دارم  اطمینان 
اعضای هیات مدیره این مشکالت هرچه زودتر 
مرتفع خواهند شد و همه چیز روال عادی پیدا 
می کند. هر کسی خصوصیات شخصی خودش 
او  بگذاریم.  احترام  کالدرون  به  باید  دارد.  را 
با  را  عملکردش  که  است  حرفه ای  مربی  یک 
همه  وظیفه  داده،  نشان  شده  انجام  بازی های 
ما این است که به خواسته های سرمربی احترام 
عملی  خواسته ها  این  کنیم  کمک  و  بگذاریم 
او  خواسته های  که  دهیم  اجازه  نباید  شوند. 
به هر  ناراحتی شوند.  باعث  و  برسند  به گالیه 
باید  آنها  دارد که  مربی خواسته هایی  حال هر 
انجام شوند. وی در خصوص اختالفی که بین 
تصریح  آمده  بوجود  تیم  سرپرست  و  سرمربی 
کرد: من در این زمینه اطالع چندانی ندارم و 
نمی توانم اظهارنظر کنم. آنها با هم کار می کنند 
و نمی توانم چه درمورد کالدرون و چه در مورد 
افراد دیگر صحبت کنم. باشگاه مدیریت دارد و 
حتما کسانی هستند که بنشینند و این مسائل 
را بررسی و مشکالت را حل کنند. این مساله 
را فقط مدیریت باشگاه می تواند حل کند چون 
نزدیک  نفر  دو  این  به  که  است  مدیریت  فقط 

است.

از  پرسپولیس  فوتبال  تیم  ملی پوش  مدافع 
گفت:  و  کرد  رضایت  ابراز  تیم  این  در  حضورش 
کالدرون  و  کی روش  کارلوس  همچون  مربیانی 
او  از  که  نیستند  بازیکن  ابرو  و  چشم  عاشق 
در  زادگان  کنعانی  محمدحسین  کنند.  استفاده 
پرسپولیس  به  برتر  لیگ  رقابت های  فصل  ابتدای 
پیوست تا رقابت سرسختانه ای را با شجاع خلیل 
ایستادن در قلب  برای  زاده و سیدجالل حسینی 
خط دفاعی سرخ ها آغاز کند. مدافعی که از سوی 
اردوهای  به  او  دعوت های  و  روش  کی  کارلوس 
تیم ملی فوتبال ایران شناخته شد اما با رفتن او 
همچنان در تیم ملی ماند تا مارک ویلموتس نیز در 
دوران کوتاه سرمربیگری اش در فوتبال ملی ایران 
در  توانست  خوزستانی  مدافع  کند.  استفاده  او  از 
اعتماد گابریل کالدرون  بازه زمانی مورد  کمترین 
نیز قرار بگیرد تا در نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر ۱۴ بار بازی کند.محمدحسین کنعانی زادگان 
رفتن  از  پس  پرسپولیس  در  حضور  خصوص  در 
به استقالل تهران و همچنین شرایط فصل جاری 

کرد. کالدرون صحبت  گابریل  با  سرخ ها 
می دانستم کار خیلی سختی دارم

مدافع ملی پوش پرسپولیس درباره بازگشت به 
و  تهران  استقالل  پیراهن  اینکه  از  پس  پرسپولیس 
سپس ماشین سازی را بر تن کرده بود اظهار داشت: 
که  گفتم  بارها  که  تهران  استقالل  به  رفتن  درباره 
شفاف  خودم  ذهن  در  را  موضوع  این  و  بود  اشتباه 
کردم. وقتی هم پیشنهاد پرسپولیس را دریافت کردم 
می دانستم خیلی سخت خواهد بود اما این چالش را 
پذیرفتم.وی افزود: شاید گفتن اینکه بازگشت به تیم 
محبوب دوران کودکی ام احساسی غیر قابل قیاس 
واقعاً  اما  باشد  عجیب  بقیه  برای  کمی  دارد  برایم 

همین حس را در من ایجاد کرد.
از سیدجالل و شجاع یاد می گیرم

کنعانی زادگان درباره اینکه آیا فکر می کردی 
در حضور سید جالل حسینی و شجاع خلیل زاده 
بتوانی بازی های زیادی را انجام دهی تصریح کرد: 
خیلی  روزهای  من  داشتم.  دوست  را  چالش  این 
سعی  واقعاً  می گذرانم.  آنها  کنار  در  را  خوبی 
سیدجالل  از  داریم  که  رفاقتی  کنار  در  می کنم 

بگیرم. یاد  زاده  و شجاع خلیل  حسینی 
سید آرامش می دهد شجاع و بقیه 

همبستگی
که  این سوال  به  واکنش  در  زادگان  کنعانی 
بارها شایعه شده یکی از شما سه نفر وقتی نیمکت 
من  کرد:  تاکید  بودید  ناراحت  شدید  می  نشینی 
با آقای حسینی در تیم ملی رابطه خوبی داشتم. 
ایشان  با  نیز  پرسپولیس  در  حضورم  قبلی  دوره 
آقا سید  رفتار  در  را  احساسی  بودم. هرگز چنین 
ام  رابطه  کرد:  تصریح  پرسپولیس  ندیدم.مدافع 
به  آمدنم  بود.  خوب  خیلی  هم  قبل  از  شجاع  با 
روزهای  واقعاً  هم  کنار  تا  شد  باعث  پرسپولیس 
خوبی داشته باشیم. اگر بخواهم درباره سیدجالل 
بازیکنان  و  تیم  به  او  گویم  می  قطعاً  بزنم  حرفی 
همبستگی  هم  بازیکنان  بقیه  می دهد  آرامش 

دارند. زیادی 
حاشیه را بوسیدم!

کنعانی زادگان در واکنش به پرسش خبرنگار 
مهر مبنی بر اینکه به نظر می رسد در پرسپولیس 

کمتر به حاشیه فکر می کنی افزود: واقعاً همینطور 
را  حاشیه  نمی کنم.  هم  شیطنت  دیگر  است. 
بوسیدم و کنار گذاشتم. دلیلی ندارد تمرکزم را سر 
مسائلی بگذارم که به ضررم است. فوتبالم را بازی 
هرکار  هستم  عاشقش  که  تیمی  برای  و  می کنم 
فرصتی  می دهم.  انجام  باشد  ممکن  که  مفیدی 
که االن در پرسپولیس دارم شاید هرگز دیگر رخ 

ندهد. پس باید هم خودم لذت ببرم هم هوادار.
اتمسفر دربی جور دیگری است

کنعانی زادگان در ادامه با اشاره به درگیری 
با مرتضی تبریزی مهاجم  در دربی نودم پایتخت 
استقالل تهران تاکید کرد: این بازی واقعاً متفاوت 
است. من فقط یکبار از روی نیمکت تجربه منحصر 
تریک  با هت  که  آنموقع  داشتم.  دربی  از  بفردی 
ایمون زائد توانستیم استقالل را ببریم روی نیمکت 
پرسپولیس بودم اما این بار موضوع فرق می کرد. 
چون داخل زمین بودم و احساس می کردم آمده 
ایم که فقط ببریم. باید می بردیم و این اتفاق هم 

افتاد.
شادی گل عربی!

منحصر  گل  شادی  درباره  زادگان  کنعانی 
تیم  و  پرسپولیس  برای  گلزنی  از  پس  بفردش 
هم  من  است.  عربی  حرکت  یک  این  گفت:  ملی 
اصالتم خوزستانی و عرب است. چنین حرکتی در 
مراسم های عزاداری نیز انجام می شود. در واقع این 
یک حرکت است که عرب نشینان هم در عزا و هم 
در شادی انجام می دهند.مدافع پرسپولیس افزود: 
فکرش را نمی کردم این شادی گلم اینقدر بازدید 
داشتم  دوست  خودم  شود!  جذاب  و  کند  پیدا 
به  این  از  را  این حرکت  بزنم و  را  چنین حرکتی 

می دهم. انجام  هم  بعد 
کی روش عاشق چشم و ابرو بازیکن نبود

کنعانی زادگان درباره انتقاداتی که از کارلوس 
ملی می شود  تیم  در  او  از  بابت دعوت  کی روش 
تاکید کرد: مربی فوق العاده بزرگی همچون او که 
تعارفی  هیچ  نبود.  بازیکن  ابروی  و  چشم  عاشق 
هم نداشت. اگر یک ذره احساس می کرد به درد 
روش  کی  تنها  نه  می گذاشت.  کنار  خوری  نمی 
هستند.  همینطور  هم  کالدرون  و  ویلموتس  بلکه 
آنها تعارف نمی کنند. من در طول دوران فوتبالی 
ام هیچ مربی ایرانی را هم ندیدم که یک بازیکن 

ضعیف را به دلخواه خود داخل زمین بفرستد.
کم کاری ویلموتس؟

از  خیلی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
منتقدان ویلموتس معتقد بودند او جدیت الزم را 
ویلموتس  کرد:  تاکید  نداشت  ملی  تیم  قبال  در 
را  بلژیک  ستاره های  که  کسی  بود.  بزرگی  مربی 
شناسایی و با آنها کار کند قطعاً مربی بزرگی در 
دنیاست. به هر حال نشد که با تیم ملی ادامه دهد 
و امیدوارم بهترین جانشین برای او انتخاب شود.

در جریان قرارداد کالدرون نیستم
مشکالتی  به  راجع  ادامه  در  زادگان  کنعانی 
به  پرسپولیس  باشگاه  و  کالدرون  گابریل  بین  که 
وجود آمده است نیز صحبت کرد و گفت: من واقعاً 
در جریان قرارداد سرمربی تیم با باشگاه نیستم. به 
خودم هم اجازه نمی دهم در این باره صحبت کنم. 
من بازیکن پرسپولیس هستم و باید کار خودم را 

انجام دهم.

 باید به کالدرون احترام بگذاریم
درخشان: با درایت مدیریت پرسپولیس ماجرای استراماچونی 

تکرار نمی شود

جدایی پیروانی؟ کسی حق دخالت ندارد

انصاریفرد:کالدرونمثلاستراماچونینمیشود

گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه تماسی تلفنی با سیدجالل حسینی برقرار کرد و جویای وضعیت شد.با 
انتشار این خبر که سیدجالل نیز گفته است وضعیت هیچ تغییری نکرده و باشگاه مطالبات را پرداخت نکرده است.پیش تر کالدرون اعالم 
کرده یود که با سیدجالل حسینی به عنوان کاپیتان تیم در ارتباط خواهد بود.قرار است وی لیست مازاد تیم را به همراه برنامه های تمرینی 

به مدیران باشگاه اطالع دهد.باید دید با توجه به این تماس تلفنی آیا تغییری در برنامه به وجود می آید یا نه.

تماس کوتاه 
کالدرون با 
سیدجالل حسینی

* ابتدا می خواهیم درباره ی مباحث مالی باشگاه 
پر  باشگاه  عامل  مدیر  که  اول  روز  کنید.  صحبت 
سپولیس شدید نخستین مصاحبه وعده حل مشکالت 
قدم هایی  چه  زمینه  این  در  دادید.  را  باشگاه  مالی 

است؟ شده  برداشته 
چالش های  آمدیم  باشگاه  به  که  اول  روز  از   -
باشگاه  هزینه های  چون  بود.  ما  روی  پیش  مختلفی 
متاسفانه  است.  شده  برابر  چندین  پیشین  به  نسبت 
به  اسپانسرها  و  نیست  جالب  هم  اقتصادی  اوضاع 
از  که  ندارند  چندانی  استقبال  موضوع  این  خاطر 
باشگاه حمایت کنند. همین مسائل شاید سختی کار 
وقت  درصد   ۸۰ تا   ۷۰ شاید  است.  کرده  برابر  دو  را 
ما را رسیدگی به مباحث اقتصادی می گیرد. چون ما 
بتوانیم  تا  کنیم  برگزار  مختلفی  جلسه های  مجبوریم 
صورت  هر  در  اما  کنیم.  برطرف  را  مالی  مشکالت 
توانستیم با مجری و کارگزار جدید قرار داد خوبی را 
منعقد کنیم. به هواداران اعالم می کنم این کارگزار که 
باشگاه های  همه  از  است  باشگاه  و  اپراتور  میان  رابط 
کشور جدا است و فقط به باشگاه پرسپولیس اختصاص 
دارد. قبال این گونه کارها بین چند باشگاه به صورت 
حدود  درآمدزایی  این  از  البته  می شد.  انجام  مشترک 
۸۰ درصد به باشگاه می رسد. ما تصمیم داریم میزان 
این درآمدها را به طور کامل به هواداران اعالم کنیم. 
یعنی ماهانه به هواداران می گوییم که از این راه چقدر 
هواداران  است.  گرفته  قرار  باشگاه  اختیار  در  درآمد 
باشند.  امور  این  جریان  در  شفاف  صورت  به  باید  ما 
هواداران ما باید بدانند در این سامانه هواداری چند نفر 
عضو هستند و ماهانه چقدر به باشگاه پول می رسد. ما 
روز سوم بهمن نیز برنامه های اقتصادی جدید خودمان 
بخش  موقع  آن  از  ان شاءاهلل  و  می کنیم  رونمایی  را 
زیادی از مشکالت مالی باشگاه برطرف شده است. ما 
هواداری  سامانه  قالب  در  هم  را  خدماتی  داریم  قصد 
که  آن هایی  می خواهیم  چون  بدهیم.  هواداران مان  به 
دراین زمینه هزینه می کنند از خدماتی هم برخوردار 
بشوند. اگر در چند ماه اخیر این کارگزاران و اسپانسرها 
نبودند ما با مشکالت مالی زیادی روبه رو می شدیم. اما 
همین  به  است.  شده  برطرف  مشکالت  از  کمی  االن 
را  بازیکنان  قرارداد  از  درصد   ۳۰ توانستیم  خاطر 
لیگ  در  برای حضور  و مجوز حرفه ای  کنیم  پرداخت 
قهرمانان آسیا را کسب کنیم و در ادامه هم قسط اول 
آقای کالدرون را پرداخت کردیم. ما با مربیان خارجی 
تا پایان آذر ماه تسویه کرده ایم و امیدواریم این روند 
ادامه داشته باشد و تا آغاز نیم فصل بتوانیم ۲۰ درصد 
دوم  قسط  آن  بر  عالوه  و  بدهیم  بازیکنان  به  دوباره 
آقای کالدرون را نیز پرداخت کنیم. تا ان شاء اهلل دیگر 
باید بگویم بازیکنان  البته  مشکل مالی نداشته باشیم. 
ما مطالباتی از فصل گذشته دارند و در کنار آن ها هم 
است.  رسیده  باشگاه  دست  به  مختلفی  شکایت های 
بازیکنان  وضعیت  تعیین  کمیته  در  پرونده  تعدادی 
به  باید  هم  تومان  میلیارد   ۷ به  نزدیک  و  دارد  وجود 
ریحان فیلم بدهیم. حدود ۴ میلیارد تومان هم بدهی 
به برهان مبین داریم. یک آژانس هواپیمایی هم نزدیک 
به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ما طلبکار است. 
بنابراین ما در یک تنگنای مالی قرار داریم و در تالش 
هستیم با برنامه های اقتصادی که در نظر داریم به مرور 
برخی  از  را  کنیم.طلب هایی  پرداخت  را  بدهی ها  این 
می کنیم.  وصول  آنها  از  مرور  به  و  داریم  اپراتورها  از 
اما  جلسه های خوبی هم در این زمینه برگزار کردیم. 
داریم.  در  ما مطالبات مخفی هم  بدانید  است  جالب 
مطالبات  این  مدارک  و  اسناد  ارائه  با  هستیم  تالش 
در حال  بدهکاران  با  را هم وصول کنیم. خوشبختانه 
که  تومان  میلیارد  آن ۲۰  درباره ی  اما  توافق هستیم. 
نیستم ریز موضوع  بگویم در جریان  باید  شما گفتید 

 ۲۰ حدود  پرسپولیس  باشگاه  قبلی  کارگزار   *
به  تا  آیا   . است  بدهکار  باشگاه  این  به  تومان  میلیارد 
مطالبات  این  وصول  برای  قدمی  توانسته اید  حال 
شرکت  این  با  زمان  درآن  که  قراردادی  آیا  بردارید؟ 
تا  دارد  را  الزم  اجرایی  ضمانت های  بود  شده  منعقد 
باشگاه بتواند با استفاده از آن ضمانت ها مطالبات خود 

کند؟ دریافت  را 
- طلب هایی را از برخی از اپراتورها داریم و به مرور 
از آن ها وصول می کنیم. جلسه های خوبی هم در این 
زمینه برگزار کردیم. اما جالب است بدانید ما مطالبات 
و  اسناد  ارائه  با  هستیم  تالش  در  داریم.   هم  مخفی 
این مطالبات را هم وصول کنیم. خوشبختانه  مدارک 
با بدهکاران در حال توافق هستیم. اما درباره ی آن ۲۰ 
جریان  در  بگویم  باید  گفتید  شما  که  تومان  میلیارد 
تالش  حقوقی  دفتر  طریق  از  اما  نیستم.  موضوع  ریز 

می کنیم کل مطالباتی که داریم را وصول کنیم.
مالی  مشکالت  حل  و  درآمد  کسب  برای  آیا   *

؟ است  هواداری  سامانه  به  شما  امید  صرفا  باشگاه 
نمی کنیم  فکر  هواداری  سامانه  به  فقط  ما   -
برنامه های اقتصادی دیگری داریم که در آینده نزدیک 
برنامه ها  این  کرد.  خواهیم  صحبت  آن ها  درباره ی 
هواداران  از  تنها  نه  آینده  در  قطعا  و  هستند  جدید 
پولی دریافت نمی کنیم بلکه به آن ها خدمات ویژه ای 
عالوه  تا  می کنیم  مشارکت  آن ها  با  ما  داد.  خواهیم 
باشگاه،  برای  درآمدزایی  و  ما  از طرح های  استفاده  بر 
هواداران  اگر  یعنی  باشند.  داشته  درآمد  هواداران هم 
طرح های ما را پیگیری کنند طی بازه ۶ ماه می بینند 

کرده اند. کسب  خوبی  درآمد 
پیامکی  سامانه های  درباره ی  ارتباطات  وزیر   *
صحبت هایی را مطرح کرده بود؛ آیا این سامانه هواداری 
شما شامل همان مباحثی که آقای وزیر مطرح کرده 

بود هم می شود؟
- ما از این قاعده مستثنی شدیم. چون برخی از 

پول  مشترکان  از  مخفیانه  صورت  به  شرکت ها 
از حساب  که  نداشتند  اطالع  برخی  یعنی  می گرفتند 
موبایل شان پولی پرداخت می کنند اما همه مسائل ما 

باشد. راحت  هواداران  خیال  تا  است  شفاف 
درآمدزایی  قصد  هواداری  سامانه  از  شما   *
نمی شود  پرسپولیس«   « برند  از  راستی  به  آیا  دارید؛ 
هواداران هم  گونه روی کمک  این  تا  درآمدزایی کرد 

نکنید؟  باز  حسابی 
یعنی  است  همین  داریم  ما  که  طرحی   -
می خواهیم از برند پرسپولیس درآمدزایی کنیم. وقتی 
طرح های ما رونمایی شد شفاف درباره ی آن ها صحبت 
می کنیم.قطعا در آینده نه تنها از هواداران پولی دریافت 
داد.  خواهیم  ویژه ای  آن ها خدمات  به  بلکه  نمی کنیم 
از  استفاده  بر  عالوه  تا  می کنیم  مشارکت  آن ها  با  ما 
هم  هواداران  باشگاه،  برای  درآمدزایی  و  ما  طرح های 

باشند داشته  درآمد 
می شود  روزها  این  که  مبحثی  مهم ترین   *
درباره ی آن از شما سوال کرد، بحث گابریل کالدرون 
است. در هفته های نخست با وجود این که تیم نتیجه 
نمی گرفت اما شما از مربی آرژانتینی حمایت کردید و 
حتی  با وجود مطرح شدن بحث اولتیماتوم، شما این 
موضوع را تکذیب کردید. اما حاال پس از کسب نتایج 
خوب، کالدرون حمالتی را به باشگاه پرسپولیس کرد. 

این مربی چیست؟ اظهارات  به  پاسخ شما 
آمدم هم کادر فنی و هم کادر  زمانی که من   -
بازیکنان بسته شده بود. از روز اول بدون این که روی 
کردیم  سعی  باشیم  داشته  حساسیت  موضوع  این 
آرامش ایجاد کنیم. تا هواداران خیال شان راحت باشد 
که یک همبستگی در مجموعه پرسپولیس وجود دارد. 
این عقیده و  ماه نشان دادیم در راستای  ما در چهار 
ایده پیش رفته ایم. حتی در آن شرایط سخت که تیم 
با شکست روبه رو بود هیچ اولتیماتومی به سرمربی تیم 
اداره  برانکو،  پسا  دوران  در  می دانستیم  چون  ندادیم. 
کردن تیم سخت می شود. بازیکنان ۷ جام پی در پی 
بودند؟  رسیده  آسیا  فینال  به  و  بودند  کرده  را کسب 
بنابراین شرایط اداره کردن این تیم سخت بود. از روز 
به  او هم  و  گفتم  وزیر  آقای  به  را  موارد  این  اول هم 
من گفت که قبول دارم کار شما سخت است. با توکل 
و  فنی  کادر  همراهی  و  شبانه روزی  تالش  و  خدا  به 
انتها  در  شد  باعث  هواداران  طور  همین  و  بازیکنان 
موفق بشویم. اما درباره ی گابریل کالدرون باید بگویم 
ما تا سه شنبه هفته قبل هیچ گونه مشکلی نداشتیم. ما 
ضعف های باشگاه را برطرف کردیم و در کنار تیم هم 
یک آنالیزور حرفه ای آوردیم. البته برای سرپرستی تیم 
با وجود این که از زحمات محسن خلیلی تشکر می کنم 
اما افشین پیروانی را آوردیم که تجربه بیش تری داشت. 
همه این ها باعث شد که آقای کالدرون با خیال راحت 
از  بگویم  باید  هم  را  این  البته  بدهد.  ادامه  کارش  به 
ما  با  خود  اول  قسط  دریافت  برای  که  کالدرون  آقای 
همکاری کردند واقعا قدردان این همکاری او هستیم. 
قبال گفته ام و باز هم می گویم با وجود این که کالدرون 
و  کرد  کمک  ما  به  اما  نداشت  دریافتی  هیچ  ماه  دو 
به  را  او  اول  قسط  توانستیم  نهایت  در  و  داد  فرصت 
طور کامل پرداخت کنیم. در نهایت آرامش تیم پیش 
رفت و توانستیم نتیجه بگیریم. اما همان طور که گفتم 
شد.  شروع  قبل  روز  چند  از  کالدرون  و  ما  مشکالت 
زمانی که در باشگاه جلسه گذاشتیم و درباره ی مباحث 
درباره ی  هم  آخر  جلسه  در  کردیم.  مختلف صحبت 
توافق  به  قطر  اردوی  همین طور  و  جدید  بازیکنان 
به  اما  گرفتیم.  هم  یادگاری  عکس  حتی  و  رسیدیم. 
یک باره او بعد از بازی با نساجی و همین طور در برنامه 
این  در  هم  ما  کرد.  صحبت  باشگاه  علیه  تلویزیونی 
باره به خاطر صالح تیم هیچ گونه موضع گیری انجام 
و حدیث  گونه حرف  داریم هر  اعتقاد  باز هم  ندادیم. 

باید در مجموعه  دارد  اگر وجود  و مشکل  و دلخوری 
خانواده  در  مسائل  این  همه  یعنی  شود.  حل  باشگاه 
پرسپولیس حل شود. ما باید رو در رو صحبت کنیم. 
می دانیم مشکالتی داریم اما موافق این موضوع نیستیم 
که این مسائل در رسانه ها و اذهان عمومی مطرح شود. 
شاید در این میان ما هم صحبت هایی داشته باشیم اما 

رو در رو می نشینیم و صحبت می کنیم.
* خبرهایی در برخی از رسانه ها مطرح شد مبنی 
شرط  تهران  ترک  از  پیش  کالدرون  آقای  که  این  بر 
گذاشته اند که برای ادامه همکاری افرادی نظیر افشین 
پیروانی،  و حتی حسین قدوسی از باشگاه جدا شوند؟  

درباره ی این مسائل صحبت می کنید؟
ارکان  است.  شده  تعریف  وظایف  یک سری   -
مباحث  اما  می کند  تعیین  باشگاه  مدیریت  را  باشگاه 
دخالتی  هیچ  ما  و  می گردد  بر  سرمربی  به  تیم  فنی 
در  داریم کسی  انتظار  هم  نداریم. همین طور  آن  در 
است  موضوعی  اگر  نکند.  دخالت  باشگاه  انتصاب های 
باید بشینیم و درباره ی آن ها صحبت کنیم. همان طور 
که گفتم تا سه شنبه هفته گذشته هیچ گونه مشکلی 
وجود نداشت و افشین پیروانی مورد حمایت سرمربی 
تیم بود. من می دیدم افشین پیروانی درسفرها و حتی 
می کرد.  مدیریت  را  تیم  مختلف چقدر خوب  مباحث 
می کند.  مدیریت  را  تیم  قاطعانه  و  مودبانه  او  یعنی 
است  کرده  تعریف  پیروانی  افشین  از  بارها  کالدرون 
من  می کند.   کار  کنارش  در  او  که  بود  خوشحال  و 
نمی دانم بعد از روز سه شنبه چه اتفاقی رخ داد که این 
مسائل حاشیه ای مطرح شد. افشین پیروانی یک نیروی 
باید  دارد  مساله ای  کالدرون  آقای  اگر  و  است  کارآمد 
بیاید و بنشینیم و صحبت کنیم.مشکالت ما و کالدرون 
از چند روز قبل شروع شد. در باشگاه جلسه گذاشتیم و 
درباره ی مباحث مختلف صحبت کردیم اما به یکباره او 
بعد از بازی با نساجی و همین طور در برنامه تلویزیونی 
علیه باشگاه صحبت کرد. ما هم در این باره به خاطر 

ندادیم انجام  تیم هیچ گونه موضع گیری  صالح 
* با حضور افشین پیروانی آیا کالدرون به ایران بر 

می گردد تا کارش را ادامه دهد؟
- باید برگردند چون مشکلی وجود ندارد و این که 
آقای خلیلی به تیم برگردند هم صحبتی درباره ی آن 
نشده است. ما بحث دیگری نداریم و فکر نمی کنم این 

مساله باعث نیامدن آقای کالدرون بشود.
* کالدرون در مقاطعی از فصل با برخی بازیکنان 
دچار مشکل شد و آن ها را کنار گذاشت. با وجود این 
که افشین پیروانی سعی داشت موضوع را مدیریت کند 
اما باز هم اخباری به گوش رسانه ها رسید. درباره این 

مباحث هم صحبت کنید.
در  کرده ام.  بازی  پرسپولیس  در  خودم  من   -
دارد.  وجود  همیشه  مسائل  اینگونه  بزرگ  تیم های 
بزرگ ترین تیم های دنیا هم که حرفه ای کار می کنند 
کالدرون  آقای  با  آن قدر  هستند.  اتفاقات  این  شاهد 
ارتباط صمیمی داشتیم که می گفتیم اگر شما صالح 
با  پیروانی  افشین  یا  من  که  است  نیاز  و  می دانید 
بازیکنی صحبت کنیم، این کار را انجام بدهیم. طبیعتا 
بازیکنان خوب زیادی دارد ممکن است  در تیمی که 
همبستگی  و  اتحاد  با  ما  بدهد.  رخ  تفاهم هایی  سوء 
خودمان این مسائل را حل می کردیم. این آرامشی که 
در یک نیم فصل تیم ما داشت به خاطر همین مسائل 
بود. بعد از این مسائل هم تیم در مسیر خودش حرکت 

رسیدیم. این جا  به  و  کرد 
* مشکل آقای کالدرون و علیرضا بیرانوند حل شد؟

هفته  یک  بیرانوند  ندارد.  وجود  مشکلی  بله   -
استراحت کرد و با آغاز تمرینات دوباره کارش را شروع 

می کند.
و  کالدرون  گابریل  مشکل  می کنید  فکر  شما   *
پرسپولیس از کجا شروع شد که در نهایت این مربی 

باشگاه را »دروغگو« خطاب کرد. آیا دلیل این موضوع 
پیدا کرده اید؟ را 

رو  در  رو  کالدرون  آقای  با  می دهیم  ترجیح   -
رسانه ای  مسائل  این  نداریم  دوست  و  کنیم  صحبت 
که  بحثی  گونه  هر  که  است  این  ما  استراتژی  شود. 
باعث بر هم خوردن آرامش ما می شود را عنوان نکنیم 
و به دنبال این هستیم که رو در رو صحبت کنیم. روش 
انتظار داریم همه  مدیریتی ما این گونه است. بنابراین 
کسانی که با باشگاه کار می کنند و تعهدی به باشگاه 

دارند و مسائل را در درون خانواده حل کنند.
* خیلی از هواداران پرسپولیس نگران این هستند 
استراماچونی  مثل  هم  کالدرون  گابریل  موضوع  که 
بشود و همانند او در رسانه های خارجی مصاحبه کند 

و مواضعش را اعالم کند. شما این نگرانی را ندارید؟
- بعید می دانم این اتفاق رخ بدهد. آقای کالدرون 
یک پست در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده و 
معنی آن این گونه نبوده که دیگر به ایران نیاید. به نظر 
را  باید خودش  و  است  تیمی که در صدر جدول  من 
برای لیگ قهرمانان آسیا آماده کند هر گونه تنش به 
ضررش است. این گونه مسائل به ضرر هر کسی است 
من  دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  باشگاه  می خواهد  که 
آقای کالدرون زحمت  این که  به  با توجه  انتظار دارم 
کشیدند و تیم را به این جا رساندند خودشان بیایند و 

به سمت سه جام پیش رو حرکت کنیم.
از پرسپولیس فاصله بگیریم  * می خواهیم کمی 
همان طور  کنیم.  صحبت  فوتبال  فدراسیون  درباره  و 
کرد.  استعفا  خود  سمت  از  تاج  مهدی  می دانید  که 
به  نسبت  زیادی  انتقادات  شما  مدیریت  دوره  در 
همین طور  و  داوری  بخش  در  فدراسیون  عملکرد 
کمیته انضباطی مطرح شد. فکر می کنید رییس جدید 
فدراسیون فوتبال چه کارهایی باید انجام بدهد تا دیگر 

نباشیم. انضباطی  مباحث  و  داوری  مشکالت  شاهد 
- فدراسیون باید درباره این مسائل دقیق تر باشد 
و صحبت کند. وظیفه باشگاه ها این است که به قانون 
احترام بگذارند اما همه مسائل از سوی هواداران رصد 
زمین  از  خارج  یا  و  بازی  درون  اتفاقی  هر  می شود. 
که  دارند  انتظار  ما  از  و  می بینند  هواداران  بدهد  رخ 
کنیم.  ما می شود صحبت  علیه  که  تبعیض هایی  بابت 
شاید بارزترین تبعیضی که درباره ما شد بحث شجاع 
محرومیت  مسائل  از  دیگر  یکی  و  بود  خلیل زاده 
بیش تر  استقالل  هواداران  داربی  در  بود.  ما  هواداران 
سر  سنگ  با  حتی  و  داشتند  حاشیه  ما  هواداران  از 
برابر  دیدار  در  در گذشته هم  را شکستند.  ما  بازیکن 
دیده اند.  آسیب  ما  هواداران  از  زیادی  تعداد  سپاهان 
انجام  مربیان  برخی  بدی  نظرهای  اظهار  باره  این  در 
نهایت  در  و  نگرفت  صورت  برخوردی  هیچ  اما  دادند 
به  باشگاه  مدیرعامل  پای  که  رسید  این جا  به  کار 
فدراسیون  داریم  انتظار  ما  شود.  باز  انضباطی  کمیته 
افرادی  را  داوران مان  ما  کند.  رفتار  عدالت  با  فوتبال 
هستند  سالم  و  زحمتکش  آن ها  چون  می دانیم  سالم 
داوران  کمیته  می گیرند.  قرار  تاثیر  تحت  گهگاهی  و 
باید این مسائل را زیر نظر داشته باشد و حق تیم ها را 
در زمین مسابقه به آن ها بدهد. امیدواریم با تغییراتی 
ایجاد می شود، فضای دارای  فوتبال  که در فدراسیون 
عدالت را شاهد باشیم. آقای تاج هم تا به حال زحمات 
زیادی برای فدراسیون فوتبال کشیده است و ما برای 
هم  کالدرون  گابریل  داریم.موضوع  سالمتی  آرزوی  او 
مثل استراماچونی می شود؟ بعید می دانم این اتفاق رخ 
بدهد. آقای کالدرون یک پست در صفحه اینستاگرامی 
خود منتشر کرده و معنی آن این گونه نبوده که دیگر 

نیاید ایران  به 
* از زمانی که شما آمدید انتصاب های زیادی در 
باشگاه پرسپولیس انجام شد و انتقاداتی هم به برخی 
به طور مثال مهرداد میناوند که مدیر  بود.  افراد وارد 

انتقادات  اخیر  هفته های  در  پرسپولیس شد  تلویزیون 
زیادی را به گابریل کالدرون و همین طور اعضای هیات 
مدیره باشگاه مطرح می کرد. این شائبه به وجود آمد 
که شما سعی دارید افراد مخالف را به باشگاه بیاورید. 

درباره این مسائل هم صحبت کنید.
- یک از کسانی را که من منصوب کردم حسین 
قدوسی بود. من با این فرد ۳۰ سال است که دوست 
او کامال مشخص  او مشاور اعظم من و رزومه  هستم. 
یک  که  است  کامال مشخص  هم  پیروانی  آقای  است. 
پرسپولیسی تمام عیار است و در تیم ملی بازی کرده 
است و تجارب بسیار زیادی دارد. همه از تعصب افشین 
پیروانی صحبت می کنند اما درباره مهرداد میناوند که 
به آن اشاره کردید باید بگویم خیلی در فضای مجازی 
نیستم که ببینم او چه انتقاداتی را مطرح کرده است. 
دیگری  فضای  هیچ  در  نه  و  اینستاگرام  در  نه  من 
فعالیت نمی کنم و فقط برخی مطالبی که درباره باشگاه 
مطرح می شود را می خوانم. اگر مهرداد میناوند نقطه 
نظری داشته است مربوط به خودش است و این گونه 
نیست که ما مخالفان را به باشگاه آورده باشیم. نه آقای 
خبیری و نه آقای یلوه و نه دیگر عزیزانی را که ما به 
افرادی  از  باشگاه آوردیم مخالف باشگاه نیستند. همه 
هستند که واقعا دلسوز باشگاه هستند. مهرداد میناوند 
البته  دارند.  پرسپولیس  باشگاه  در  طوالنی  سابقه  هم 
مهرداد میناوند در باشگاه پستی نگرفته بلکه با شرکت 
کارگزار باشگاه همکاری دارد. درباره افرادی که من به 
تا  آن ها  از  کدام  هیچ  بگویم  باید  هم  آورده ام  باشگاه 
به حال دریافتی نداشته اند، چون مشکالت استخدامی 
این  در  کنیم.  برطرف  را  این مشکالت  باید  که  داریم 
دریافت  جزئی  پاداش  یک  فقط  پیروانی  افشین  میان 

کرده و او هم هیچ گونه حقوقی نگرفته است.
* آیا با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی کشور 
به  اعتقاد  که  هستید  مدیرانی  از  دسته  آن  جزء  شما 

یا خیر؟ دارید  داخلی  مربیان  و  بازیکنان  از  استفاده 
تا  و  ماست  سرمربی  کالدرون  آقای  االن   -
تالش  در  و  گرفته ایم  خوبی  نتایج  او  با  هم  حال  به 
هستیم تعهدات مالی خودمان را انجام بدهیم. ما برای 
در  و  داریم  را  خودمان  راهکارهای  مالی  منابع  تامین 
آینده مشکلی نخواهیم داشت. من اعتقاد دارم باشگاه 
حمایت  مورد  که  باشد  داشته  مربی  باید  پرسپولیس 
هواداران باشد. نه این که اسم بزرگی داشته باشد بلکه 

کند. برآورده  را  تیم  فنی  نیاز  باید 
 * فکر می کنید دلیل حضور بازیکنان بی کیفیت 
می توان  چگونه  و  چیست  ایران  فوتبال  در  خارجی 

ایستاد؟ موضوع  این  مقابل 
بازیکنان  باید  تیم ها  است،  درستی  حرف  این   -
بیگانه  رسانه های  وقتی  کنند.  جذب  کیفیت  با  خوب 
نشدن  پرداخت  درباره  مباحثی  و  می کنند  سمپاشی 
مطالبات بازیکنان خارجی را عنوان می کنند، کار برای 
میان  این  در  می شود.  سخت  خارجی  بازیکن  جذب 
هم  مناسب  قیمت  با  خوب  بازیکن  می خواهید  وقتی 
منفی  تبلیغات  این  خاطر  به  بازیکن  آن  کنید  جذب 

نمی آید. ایران  به 
* وزیر ورزش و جوانان تاکید ویژه ای بر واگذاری 
استقالل و پرسپولیس دارد. شما به عنوان پیشکسوت 
و همین طور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس فکر می کنید 
شیوه واگذاری باید چگونه باشد. آیا پرسپولیس را باید 
یک فرد ثروتمند اداره کند یا سهام باشگاه را به همه 

هواداران واگذار کنند؟
- آقای وزیر همیشه تاکید دارند که در جلسات 
بحث  که  هستند  مصر  چون  کنید.  شرکت  هفتگی 
واگذاری استقالل پرسپولیس رخ بدهد. من در جزییات 
اما  بکنند  می خواهند  کار  چه  که  نیستم  مساله  این 
می دانم صورت های مالی دو باشگاه باید مثبت باشد تا 
بتوانند آن ها را در بورس ارائه بدهند. من اعتقاد دارم 
روش واگذاری باید طوری باشد که سهامداران باشگاه 
می توانند  برخی  که  است  درست  باشند.  هواداران 
سهامدار عمده محسوب بشوند و مدیریت باشگاه را در 
اختیار بگیرند اما در کل باشگاه را باید هواداران اداره 
اینگونه  را  باشگاه ها  کنند. در بیش تر جاهای دنیا هم 

می کنند. اداره 
دوباره  ایوانکوویچ  برانکو  درباره  می خواهیم   *
هواداران  نگرانی  باعث  واقعا  بحث  این  کنیم.  سوال 
شده است. خیلی ها نگران هستند که شکایت برانکو به 

می کنید؟ ارزیابی  چطور  را  شرایط  برسد.  نتیجه 
- ما سعی داریم با مذاکره مشکالت را حل کنیم. 
یا  و  ببخشد  را  طلبش  برانکو  که  نگفتیم  وقت  هیچ 
ما  از  و ۱۰۰ هزار دالر  میلیون  او یک  بدهد.  تخفیف 
طلبکار است و حقش این است که این پول را بگیرد اما 
به خاطر رها کردن قراردادی که با باشگاه پرسپولیس 
این  می توانیم  و  داریم  هم حرف هایی  ما  است  داشته 
موضوع را پیگیری کنیم. به برانکو اعالم کرده ایم طلب 
قرارداد  که  این  بابت  بیایید  اما  است  شما سر جایش 
توافق  یک  به  و  کنیم  رفتید صحبت  و  کردید  رها  را 
برسیم. کل حرف ما همین است. چند روز نمایندگان 
ادامه  ما در زاگرب بودند و مذاکره کردند و مذاکرات 

داشت. خواهد 
* آیا به خاطر حضور احتمالی برانکو ایوانکوویچ 
را  پرسپولیس  باشگاه  فوتبال  فدراسیون  ملی  تیم  در 
تحت فشار نگذاشته تا طلب این مربی را پرداخت کند؟

- نه به هیچ عنوان ما را تحت فشار نگذاشتند. ما 
به این مسائل ورود نمی کنیم چون به ما ارتباطی ندارد.

* آیا احتمال دارد به خاطر حضور برانکو در تیم 
ملی مطالبات او از سوی وزارت ورزش پرداخت شود؟

- نه این چنین صحبتی اصال مطرح نشده است. 
طلب برانکو مربوط به باشگاه پرسپولیس است و خود 

ما باید پرداخت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به خواسته کالدرون برای ادامه همکاری به شرط تغییر افشین پیروانی از سرپرستی تیم تاکید کرد که به 
کسی اجازه نمی دهد در امور مدیریت باشگاه دخالت کند؛ با این حال انصاری فرد ابراز امیدواری کرد که مربی آرژانتینی به ایران برگردد و به کارش ادامه 
دهد.محمدحسن انصاری فرد درباره ی مباحث مختلف باشگاه پرسپولیس به صحبت پرداخت. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در این گفت وگو به مشکالت 
ایجاد شده پیرامون گابریل کالدرون اشاره و عنوان کرد که در مباحث فنی تیم هیچ گونه دخالتی ندارد اما در مقابل هم به کسی اجازه نمی دهد که در 
امور مدیریت باشگاه دخالت کند. البته انصاری فرد در این گفت وگو اشاره ای هم به مباحث درآمدزایی و کارهای اقتصادی باشگاه پرسپولیس داشت و وعده 
داد به زودی با برنامه های اقتصادی که اجرایی خواهد شد، مشکالت مالی قرمز پوشان تهرانی حل خواهد شد.در ادامه متن کامل گفت وگوی محمد حسن 

انصاری فرد با ایسنا را می خوانید:

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به قدرتنمایی 
پرسپولیس در لیگ ایران در سال ۲۰۱۹ میالدی 
بعد  قهرمانی  عنوان  مدافع  کرد.پرسپولیس  اشاره 
با  توانست  قبل،  در فصل  دو جام  در  قهرمانی  از 
و  برساند  پایان  به  را  قدرت سال ۲۰۱۹ میالدی 

ابتدا در جام حذفی شهرداری ماهشهر را برد و به 
نیمه نهایی رسید و در ادامه با برتری برابر نساجی 
زیر بکشد  به  را در صدر جدول  توانست سپاهان 
با صدرنشینی به پایان ببرد.هر دو  و این سال را 
گل پرسپولیس را در بازی برابر شهرداری ماهشهر 

علی علیپور به ثمر رساند و در بازی برابر نساجی 
نیز ابتدا وحید امیری توانست برای قرمزها گلزنی 
پرسپولیس  ربیع خواه،  اخراج محسن  با  ولی  کند 
دوم  نیمه  در  بازی  از  زیادی  دقایق  شد  مجبور 
گابریل  شاگردان  بپردازد.  بازی  به  نفره   ۱۰ را 

جدول  صدر  به  حالی  در  امتیاز   ۳۴ با  کالدرون 
رسیدند که سپاهان در آبادان برابر نفت این شهر 
قرمزها  تا  ۲ شکست خورد  بر   ۴ پرگل  نتیجه  با 
ایران  لیگ  در صدر جدول  اختالف  امتیاز  با سه 
ایسنا، هفته هفدهم  باشند.به گزارش  قرار گرفته 

رقابت های لیگ برتر ایران با اعالم سازمان لیگ از 
۲۷ دی شروع می شود که در این هفته سپاهان 
برابر ماشین سازی تبریز به میدان خواهد رفت و 
یعنی  تبریز  از  دیگری  تیم  به مصاف  پرسپولیس 

می رود. تراکتور 

AFC: پرسپولیس سال ۲۰۱۹ را با قدرت تمام کرد

چالش پرسپولیس را دوست داشتم
کنعانیزادگان:کالدرونوکیروشعاشقچشموابرونیستند
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مسجد  نفت  باشگاه  مدیررسانه ای  اعالم  با 
برای  را  تارتار  مهدی  توانسته  باشگاه  این  سلیمان، 
بازیکنان  که  حالی  در  کند.   راضی  تیم  به  بازگشت 
تعطیالت  در  سلیمان  مسجد  نفت  تیم  اعضای  و 
تکلیف  تعیین  برای  بالتکلیفی  نوعی در  به  نیم فصل 
از  خوبی  خبرهای  اما  می برند،  سر  به  تیم  سرمربی 
این باشگاه جنوبی شنیده می شود و به نظر می رسد 
رضایت  موفق شده  نفت مسجد سلیمان  باشگاه  که 
تیم  این  نیمکت  به  بازگشت  برای  را  تارتار  مهدی 
نماینده مسجد سلیمان در  از ورود  جلب کند. پس 
موفق  باشگاه  ماجرا،  این  به  اسالمی  مجلس شورای 
شده که تارتار را برای بازگشت به تیم راضی کند و 
اطمینان  باشگاه  مدیران  همراه  به  شهری  مسؤوالن 
الزم برای برطرف کردن دغدغه های مالی تیم را به 
تارتار داده اند. طبق مذاکرات انجام شده، باشگاه نفت 
مسجد سلیمان قرار است به تمام اعضای تیم، حدود 
آن ها  دریافتی  تا  باشد  داشته  پرداختی  درصد   30
رسانه ای  مدیر  حسنوند  برسد.مهران  درصد   50 به 

باشگاه نفت مسجدسلیمان با اعالم این خبر گفت: در 
حال حاضر باشگاه با مهدی تارتار برای بازگشت به 
توافق رسیده است و منتظر این هستیم که جلسه ای 
تمرینات مشخص  آغاز  تا زمان  برگزار کنیم  او  با  را 
تکلیف  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  شود.حسنوند 
شد،  خواهد  چگونه  تیم  خروجی های  و  ورودی ها 
اظهار داشت: منتظر اعالم نظر مهدی تارتار هستیم و 
باید ببینیم که او برای تقویت تیم چه برنامه ای دارد. 
در حال حاضر او هنوز لیستی به ما نداده است. وی 
در پاسخ به این سؤال که آیا مطالبات خود سرمربی 
خودش  برای  او  کرد:  عنوان  است،  شده  پرداخت 
صحبت نکرده و تا االن فقط تالش و تأکیدش روی 
بازیکنان و دیگر اعضای کادرفنی  پرداخت مطالبات 
بوده است.  حسنوند در خصوص اینکه گفته می شود 
سوشا مکانی از جمع بازیکنان نفت مسجد سلیمان 
جدا شده، گفت: قرارداد سوشا برای یک فصل است 
و تا آنجا که من می دانم او در نفت مسجد سلیمان 

باشگاه همکاری خواهد کرد. با  و  ماندگار شده 

سایپا مقابل صدرنشین لیگ دسته اول فوتبال شکست خورد
تیم فوتبال سایپا دیروز در دیداری دوستانه نتیجه را واگذار کرد.بازیکنان تیم فوتبال سایپا امروز در ادامه 
برنامه آماده سازی کادر فنی برای تعطیالت نیم فصل، به مصاف مس رفسنجان رفتند. این بازی در نهایت با 
پیروزی میهمان به پایان رسید.شاگردان ابراهیم صادقی بعدازظهر دیروز در دیداری تدارکاتی به مصاف مس 
رفسنجان رفتند. این دیدار با نتیجه 2 بر  صفر به سود مس به پایان رسید. گل های این رقابت را حجت 
اسالمی و مهرداد رضایی به ثمر رساندند.مس رفسنجان با 33 امتیاز و تفاضل بهتر نسبت به فجرسپاسی، 

صدرنشین لیگ دسته اول است. نارنجی پوشان تهران نیز روی پله سیزدهم جدول لیگ برتر قرار دارند.
ابراهیمی پیروز پرونده شکایت از تراکتور شد

ابراهیمی و باشگاه تراکتور صادر کرد.بر  کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده محمد 
اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه تراکتورتبریز به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 73 میلیون و 436 هزار 
و 82 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 161 میلیون و 468 هزار و 722 ریال بابت هزینه دادرسی در 
قبال استراداد سه فقره چک توسط خواهان در مهلت 30 روزه گردیده است.این رای قابل تجدید نظر خواهی 

در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.

پست  تغییر  که  است  معتقد  چراغپور  جالل 
انعطاف  بازیکنان  که  صورتی  در  امید،  ملی  تیم  در 
ایران  امید  بود.تیم ملی  نخواهد  باشند، مضر  داشته 
روز آینده آخرین تمرین را در ایران با حضور اصحاب 
رسانه برگزار می کند و سپس عازم تایلند می شود.

یکی از نکاتی که در آخرین دیدار دوستانه تیم ملی 
مقابل قطر زیر نظر حمید استیلی دیده شد، استفاده 
از برخی بازیکنان در پست های غیرتخصصی بود؛ به 
عنوان مثال، مهدی مهدی خانی که بیشتر او را در 
پست وینگر و مهاجم دیده ایم، قرار است در پست 
هافبک تدافعی بازی کند؛ یا امید نورافکن قرار است 
این در حالی است  بازی کند و  در پست دفاع آخر 
روزهای  میانی،  هافبک  پست  در  ها  هفته  این  که 
همین  کند.به  می  تجربه  سپاهان  در  را  درخشانی 
و  کشور  فوتبال  کارشناس  چراغپور  جالل  با  دلیل 
مربی سابق تیم ملی در این رابطه گفتگو کردیم که 

صحبت های او را در ادامه می خوانید.
درست کردن تیم ملی بزرگسال و امید با هم 

متفاوت است
 کیفیت درست کردن تیم ملی بزرگسال و تیم 
درست  در  است.  متفاوت  هم  با  قدری  امید،  ملی 
پست  تغییر  اینکه  امکان  بزرگسال  ملی  تیم  کردن 
البته  و  ندارد  وجود  زیاد  باشیم،  داشته  آنچنانی 
است  این  خاطر  به  این  شود.   می  دیده  هم  کمتر 
که بازیکنان جا افتاده اند و از سن 18 سن که پایان 
دوران طالیی رشد و یادگیری است، گذر کرده اند. 
این نقطه پایان دوران طالیی رشد است. البته بعد از 
این هم بازیکنان قابلیت یادگیری دارند ولی به مانند 

بود. نخواهد  گذشته 
هنوز معتقدم روزبه چشمی در پست هافبک 

دفاعی بهتر است
امید در یک  تا رده  ما قبال مواردی داشتیم که 
پست بازی می کرده اند و بعد تغییر پست داده اند. 
نمونه واضح این تغییر، روزبه چشمی بود که در پست 
هافبک بازی می کرد ولی پس از مسابقات مقدماتی 
المپیک که در پست دفاع آخر استفاده شد، االن در 
استقالل هم دفاع آخر بازی می کند. االن هم معتقدم 
خیلی بهتر است، جلو دفاع بازی کند تا دفاع وسط.
امکان جایگزینی پست های هم خانواده وجود دارد

به  شروع  امید  مثل  تیمی  برای  شما  وقتی 
که  دارد  وجود  امکان  این  کنید،  می  بازی  انتخاب 
پست های هم خانواده از لحاظ »کیفیت تکنیکی« و 
»نیازهای بدنی« را جایگزین کنید. مثال دفاع راست 
به اصطالح R1 گفته می شود و هافبک راست  که 
های  ویژگی  شود،  می  خوانده   R2 اصطالح  به  که 
مشترکی دارند. در سیستم 1-3-2-4 بازیکن سمت 
راست دو هافبک دفاعی R3 گفته می شود که این 
و   R1 پست با  کمتری  مشترک  های  ویژگی  پست 
R2 دارد ولی باز هم می توان این سه پست را هم 

خانواده به شمار آورد و این بستگی به ویژگی های 
دارد. بازیکن 

اگر جهانبخش هافبک تدافعی بشود، می سوزد
راست  دفاع  ایران  در  کیا  مهدوی  مهدی  مثال 
بازی می کرد، ولی در آلمان هافبک راست بازی می 
کرد و وقتی در این اواخر به ایران بازگشت، ما از او در 
پست راست رونده بازی گرفتیم. پس این سه پست 
از نظر تکنیکی به هم نزدیکند. حاال دیگر به شرایط 
بازیکن هم برمی گردد. مثال می توانیم از جهانبخش 
در سیستم 1-3-2-4 در گوش راست استفاده کنیم 
ولی اگر او را در همین سیستم، به عنوان یکی از دو 
توانایی  و  ها  ویژگی  کنیم،  استفاده  دفاعی  هافبک 
های او را سوزانده ایم، چون این بازیکن خواص بازی 

در آن پست را ندارد.
حاج صفی االن در تراکتور فقط در زمین 

حضور دارد
صفی  حاج  است.  صفی  حاج  دیگر  مثال  یک   
اول دفاع چپ بازی می کرد یا همان L1. بعد از دفاع 
چپ در سیستم 1-3-2-4 شد، وینگر چپ )L2( که 
باز هم ویژگی های بازی در آن پست را دارد ولی از 
زمانی که یکی از دو هافبک دفاعی شد و در پستی 
که به آن )L3( می گویند، استفاده شد، دیگر مثل 
سابق نبود. به نظرم او االن در تراکتور بازی نمی کند 
و فقط حضور دارد و فقط چون تجربه دارد و سنش 
باالست و در دو پست دیگر بازی کرده، پست هافبک 
دفاعی یا هافبک وسط چپ را هم به او می دهند. 
اصال اشتباه ویلموتس در بازی با بحرین همین بود 
که باعث شد به این تیم ببازیم. بعد نوراللهی را آورد 

که این بازیکن با امید ابراهیمی بیشتر جواب داد.
بعضی پست ها هم خانواده اند

پس بعضی پست ها هم خانواده هستند؛ به عنوان 
مثال دفاع چپ، هافبک چپ و در صورتی که بازیکن 
این  از  توان  می  حتی  باشد  داشته  تاکتیکی  انعطاف 
بازیکن در پست هافبک میانی چپ هم استفاده کرد.

تغییر پست توسط استیلی طبیعی است
در مجموع در تیم امید پتانسیل بیشتری برای 
تمام  هنوز  آنها  یادگیری  فصل  و  داریم  جابه جایی 
نشده. دوران طالیی یادگیری تمام شده ولی یادگیری 
هنوز در جریان است. برای تیم ملی پست دعوت می 
بیشتر  بازیکنان  پتانسیل  به  امید  تیم  کنیم ولی در 
توجه می شود و روی آنها هنوز مارک نخورده است. 
اگر  نتیجه  در  است.  بازتر  امید  تیم  مربیان  دست 
استیلی تغییراتی در پست بازیکنان ایجاد کند، این 
تغییر پست طبیعی است و البته به انعطاف بازیکن 

هم بستگی دارد.
حرف پایانی؟

تیم ملی امید در حال حاضر تیم بسیار خوبی است 
و چکیده استعدادهای لیگ است؛ خدا کند آقای استیلی 

هر چقدر تیم خوب است، او هم بتواند خوب عمل کند.

قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  معاونت  سرپرست 
وزارت ورزش و جوانان گفت: مواردی که در رسانه ها 
به  ویلموتس مطرح می شود،  با  قرارداد  نحوه  درباره 
نظر من خیلی درست نیست و فدراسیون در پرداخت 
پول به مشکالت جدی برخورد کرد.مهدی علی نژاد 
در حاشیه رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور 
از  تاج  مهدی  استعفای  درباره  خبرنگاران،  در جمع 
متاسفانه  داشت:  اظهار  فوتبال،  فدراسیون  ریاست 
باعث  بود،  تاج  آقای  روی  که  کاری  سنگین  فشار 
شد بعد از اتفاقی که در ترکیه برای او رخ داده بود، 
مجددا ناراحتی قلبی پیدا کند. پس از اطالع از این 
با  و  رفتم  بیمارستان  به  فرصت  اولین  در  موضوع 
پزشک او صحبت کردم که اعالم کردند شرایط آقای 
تاج مطلوب نیست.سرپرست معاونت ورزش حرفه ای 
همه  داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  و 
نسبت به وضعیت سالمتی تاج احساس خطر کردند 
و خیلی قاطع عنوان کردند تحت هیچ شرایطی دیگر 
باشد.علی نژاد  زا و سنگین داشته  نباید کار استرس 
درباره برخی صحبت ها مبنی بر اینکه استعفای تاج 
ارتباطی به بحث بیماری وی نداشته است، گفت: به 
هیچ وجه بحث دیگری غیر از بیماری مطرح نبوده 
و سالمتی وی در خطر جدی بود. چندی پیش نیز 
فشارهای  بود.  گذاشته  قلب  استند  حتی  ترکیه  در 
العاده در فوتبال زیاد است  کاری و عصبی که فوق 
باعث بروز این اتفاق شد و نهایتا 2 روز پیش منجر 
به استعفای ایشان شد. هیات رییسه فدراسیون نیز 
این استعفا را پذیرفت و بهاروند به عنوان سرپرست 
زمان  درباره  شد.وی  انتخاب  فوتبال  فدراسیون 
نیز  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  برگزاری  احتمالی 
این  در  باید  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  گفت: 
چند  ظرف  می کنم  فکر  و  کند  گیری  تصمیم  باره 
روز آینده زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند. 
این موضوع در اختیار هیات رئیسه فدراسیون است و 
بزودی در اینباره تصمیم گیری خواهند کرد.علی نژاد 
درباره بالتکلیفی تیم ملی پس از رفتن ویلموتس و 
به  تاج خاطرنشان کرد: ویلموتس خودش  استعفای 
دیگر  نمی کنم  فکر  و  داد  پایان  ملی  تیم  با  قرارداد 

از  یکی  باشد.  مطرح  ملی  تیم  در  وی  بحث حضور 
مباحثی که روز گذشته که به اتفاق هیات رئیسه در 
که  بود  این  مطرح شد،  بودیم،  ورزش  وزیر  خدمت 
هیات رئیسه و بویژه بهاروند هر چه سریع تر نسبت 
به پیگیری و انتخاب سرمربی تیم ملی اقدام کنند.

سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ به 
این سوال که سرمربی بعدی تیم ملی ایرانی خواهد 
یا خارجی، گفت: چند گزینه داخلی و خارجی  بود 
برای هدایت تیم ملی مطرح شده و هر تصمیمی که 
هیات رئیسه فدراسیون بگیرد، مورد حمایت وزارت 
گسترده  زیان  و  ضرر  درباره  بود.وی  خواهد  ورزش 
ویلموتس  با  فوتبال  فدراسیون  قرارداد  در  مالی 
رئیس  عنوان  به  تاج  مهدی  اقدامات  آیا  اینکه  و 
فدراسیون فوتبال در انعقاد این قرارداد مورد بررسی 
خاطرنشان  خیر،  یا  گرفت  خواهد  قرار  پیگیری  و 
یکسری  و  شده  بسته  قراردادی  حال  هر  به  کرد: 
جوانب احتیاط نیز در این قرارداد رعایت شده است. 
با  قرارداد  نحوه  درباره  رسانه ها  در  که  مواردی  این 
درست  خیلی  من  نظر  به  می شود  مطرح  ویلموتس 
مشکالت  به  پول  پرداخت  در  فدراسیون  نیست؛ 
جدی برخورد کرد.سرپرست معاونت ورزش حرفه ای 
و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: 11 میلیون 
زیادی  بسیار  مبلغ  که  شده  بلوکه  فیفا  در  ما  دالر 
است. تحریم های ظالمانه آمریکا باعث شده نتوانیم 
البته در  این پول را که حق خودمان است بگیریم؛ 
تالشیم و پیگیر هستیم که از هر راه ممکن حقمان 
بحث  سرانجام  درباره  ادامه  در  نژاد  بگیریم.علی  را 
بازگشت استراماچونی به استقالل که حتی انتقادات 
طرفداران استقالل از مسئوالن وزارت ورزش را  نیز 
بدنبال داشته، گفت: خود مجموعه استقالل باید در 
تیمی  نیز  در حال حاضر  باشد.  پاسخگو  زمینه  این 
در  استراماچونی  وکیل  با  مذاکره  حال  در  ایران  از 
برسند.وی در  راه حل خوبی  به  تا  دوحه قطر است 
پایان درباره احتمال قطع همکاری کالدرون با باشگاه 
پرسپولیس گفت: فکر نمی کنم درباره آقای کالدرون 
این  است  بهتر  البته  باشد.  داشته  وجود  مشکلی 

انصاری فرد بپرسید. از آقای  موضوع را 

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تیم ملی فوتسال ایران از اوایل بهمن ماه به اردو می رود.مسابقات فوتسال قهرمانی 2020 آسیا از 7 
تا 18 اسفند ۹8 در ترکمنستان برگزار می شود و تیم ملی ایران در گروه چهارم این پیکارها با تیم های تایلند، کره جنویی و عربستان هم گروه 
است.کادرفنی تیم ملی که با توجه به فشردگی لیگ نتوانسته اردوهای کوتاه مدت خود را برگزار کند برنامه اردوهای تدراکاتی خود را در اختیار 
سازمان لیگ فوتسال و کمیته فوتسال گذاشته است.بر این اساس مرحله اول پلی آف لیگ برتر 30 دی ماه به پایان می رسد و شاگردان ناظم 

الشریعه از 4 یا 5 بهمن ماه اردوی نهایی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را در تهران استارت خواهند زد.

برگزاری اردوی 
نهایی تیم ملی 
فوتسال از اوایل 
بهمن

تیم ملی؛ پس از استعفای تاج، پیش از 
انتخاب سرمربی
 پروژه صعود؛ 

سخت تر از آنچه به نظر می رسد
مهمترین  که  رسید  می  نظر  به  قبل  روز  چند  تا 
چالش د فدراسیون فوتبال ایران، انتخاب سرمربی جدید 
استعفای  خبر  ناگهان  اما  است  بزرگساالن  ملی  تیم 
تا  شد  منتشر  فوتبال  فدراسیون  ریاست  از  تاج  مهدی 
دچار  نیز  کالن  در سطح  فدراسیون  که  شود  مشخص 
اعضای  جلسه  پی  در  است.  شده  اساسی  چالش  یک 
از  یکی  اما  ورزش  وزیر  با  فدراسیون  این  رئیسه  هیات 
مهمترین خروجی های جلسه این بود که »مقرر شده 
جانشین  عنوان  به  بهاروند  اقای  ماموریت  مهمترین 
اسرع  در  ملی  تیم  انتخاب سرمربی جدید  تاج،  مهدی 
وقت باشد«. به این ترتیب ویز ورزش و تمامی اعضای 
هیات رئیسه به حساسیت این ماموریت اذعان کرده اند.

وقتی باقی نمانده...
تیم  که  برسد  نظر  به  اینطور  کلی  نگاه  در  شاید 
توان  می  همچنان  و  ندارد  رسمی  مسابقات  فعال  ملی 
برای سرمربیگری  با طمانینه روی گزینه های مختلف 
تیم ملی مطالعه کرد، اما تیم ملی اتفاقا در یک مقطع 
حساس قرار دارد و هر گزینه ای که به عنوان سرمربی 
ویژه  سازی  اماده  برای  چندانی  فرصت  شود،  انتخاب 
تیمش نخواهد داشت. تیم ملی در ماه فروردین 13۹۹ 
دو بازی مقابل کامبوج و هنگ کنگ انجام می دهد و در 
خرداد ماه نیز دو بازی حساس مقابل بحرین و عراق را 
انجام خواهد داد. اگر پروژه صعود به دور دوم با موفقیت 
اول  اخر مرحله  بازی  از  ماه پس  انجام شود، فقط سه 
مقدماتی  دوم  مرحله  بازی  اولین  در  باید  عراق،  مقابل 
جام جهانی حاضر شویم؛ شهریور 13۹۹ زمان اغاز دور 

دوم این بازیها در دو گروه شش تیمی است.
تر  سخت  جهانی،  جام  به  مستقیم  صعود  بار  این 
از دوره گذشته)جام جهانی 2018( است، چون در آن 
بودند.  تیم ها در دو گروه 5 تیمی تقسیم شده  دوره، 
به این ترتیب کادرفنی تیم ملی ایران، حتی در جریان 
شرایط  تحلیل  و  بررسی  به  باید  کنونی،  دور  بازیهای 
کنند،  دوم صعود می  دور  به  که  قدرتمندی  تیم های 
چند  از  پس  دستیارانش  و  کیروش  کارلوس  بپردازند. 
سال حضور مداوم در تیم ملی، برای مقدماتی دور دوم 
جام جهانی 2018 اماده می شدند و کادرفنی تیم ملی 
سرکار  ایرانی  سرمربی  یک  ریاست  به  اگر  حتی  تازه 
این  در  و  بود  خواهند  خود  کار  سیکل  اغاز  در  بیاید، 
شرایط، با یک پروژه آسان مواجه نیستیم. این یک پروژه 

است. دشوار 
پتانسیل هیجان انگیز، کار طاقت فرسا

 تیم ملی کنونی یک مجموعه ویژه با نیروی انسانی 
هیجان انگیز است. تعداد زیادی لژیونر اماده که در لیگ 
در  اماده  ستاره  چندین  کنند،  می  بازی  اروپایی  های 
لیگ  در  جوان  پدیده  چندین  البته  و  ایران  برتر  لیگ 
به  تبدیل   2022 جهانی  جام  تا  توانند  می  که  ایران 
مهره هایی قابل اتکا شوندد. محبی وینگر سپاهان فقط 
یکی از این نمونه هاست که فاصله اولین بازی اش در 
لیگ برتر تا اولین بازی ملی اش فقط چند هفته بود. 
انتخاب  تیم ملی  به عنوان سرمربی  این هرکس  بر  بنا 
شود، با متریال هیجان انگیزی مواجه است که پتانسیل 
باالیی برای ایجاد موفقیت دارند اما از سوی دیگر همین 
موضوع هم کار کادرفنی جدید تیم ملی را سخت می 
کند، چون این تیم، شبیه تیم ملی مثال قطر نیست که 
فقط مانیتور کردن هفته به هفته دحیل و السد، برای 
انتخاب فهرست تیم ملی در اردوهای مختلف و انتخاب 

ترکیب تیم ملی کافی باشد.
باید  هفته  به  هفته  ملی،  تیم  بعدی  کادرفنی   
بلژیک،  پرتغال،  های  لیگ  در  ایرانی  بازیکنان  عملکرد 
پر  ای  پروژه  و  بررسی کنند  را  و قطر  انگلیس، روسیه 
از جزئیات را با دقت کامل پیش ببرند. تیم ملی ایران 
پس از جام جهانی 2014 با ظهور تعداد زیادی پدیده 
و ستاره مستعد، یکی از نسل های پرتوان فوتبال ایران 
در چند دهه اخیر را تشکیل داده که این موضوع، کار 

را سنگین می کند. ملی  تیم  کادرفنی 
بحرین بازی می کند، ما پیگیر اخبار هستیم

از  باید هرچه سریعتر  حالی  در  فوتبال  فدراسیون 
بین چند گزینه داخلی و خارجی، سرمربی جدید تیم 
ملی را انتخاب کند که بحرین و عراق به عنوان رقبای 
ایران در مرحله اول مقدماتی جام جهانی، همین چند 
برخالف  و  داشتند  شرکت  خلیج  جام  در  پیش  هفته 
ایران، کامال در شرایط مسابقه هستند. فراموش نکنیم 
از تیم  که بحرین قهرمان تورنمنت خلیج شده و یکی 
های درحال توسعه در غرب اسیاست. ایران اما فیفادی 
های اخیر را از دست داده و بازیکنان تیم ملی هم بیش 
از آنکه زمان خود را در اردوی تیم ملی سپری کنند، 
ملی  تیم  کادرفنی  اینده  درباره  مختلف  اخبار  پیگیر 
هستند. این انرژی باید هرچه سریعتر در زمین چمن و 
زیر نظر کادرفنی جدید تیم ملی صرف شود. بازیکنانی 
مثل طارمی و ازمون و انصاریفر باید فرم خوب خودشان 
را با حضور در تمرینات و بازیهای تیم ملی حفظ کنند. 
فقط به این فکر کنید که کادرفنی جدید تیم ملی بدون 
برگشت  دور  بازی  اولین  در  دوستانه،  بازی  یک  حتی 
مقدماتی جام جهانی، مقابل کامبوج قرار بگیرند. البته 
اما این  بازی، بازی سختی محسوب نمی شود  این  که 

نیست. اتفاق جالبی 
ایتالیا و هلند قربانیان بزرگ ساده انگاری

در چند دوره قبلی جام جهانی، غافلگیرهای بزرگی 
ونتورا در  با  ایتالیا که  نمونه  بودیم. مهمترین  را شاهد 
و  نکرد  صعود   2014 جهانی  جام  به  تعجب،  کمال 
همینطور هلند که از غایبان بزرگ این تورنمنت بود. در 
مقیاس فوتبال اسیا، ایران همان قدرت ذاتی و شهرتی را 
دارد که هلند و ایتالیا در اروپا دارند. بنا بر این نباید فکر 
کنیم که می توانیم چند اشتباه ویژه در تایمینگ انتخاب 
کادرفنی یا در انتخاب حریفان تدارکاتی در فیفادی ها 
انجام دهیم و بعد وابسته به آن قدرت و شهرت ذاتی، به 
راحتی به جام جهانی صعود کنیم. این یک مسیر سخت 
را  هلند  و  انگلیس  و  ایتالیا  گاهی  که  است  طوالنی  و 
قربانی می کند. تیم ملی ایران یکی از قویترین پتانسیل 
بخش  از  اخیر،  سال  یک  در  اما  اسیاست  فوتبال  های 
بزرگی از این پتانسیل استفاده نشده است. اکنون تیم 
ملی چه با کادرفنی داخلی یا خارجی، نیاز به کار شبانه 
روزی دارد تا این پتانسیل ویژه به خوبی ازاد شود و در 

سومین جام جهانی پیاپی حاضر شویم.

دست مربیان تیم ملی امید برای تغییر پست باز است
چراغپور: امیدوارم هر چه امیدها خوبند، استیلی بهتر باشد

11 میلیون دالر ما در فیفا بلوکه شده
علی نژاد: مواردی که درباره قرارداد ویلموتس مطرح می شود، 

درست نیست

خداحافظی خطیبی با سرمربیگری ماشین سازی 
سرمربی ماشین سازی از سمت خود استعفا کرد.رسول خطیبی در این فصل هدایت ماشین 
سازی را برعهده گرفت و با وجود اینکه بازیکن سرشناس زیادی نداشت توانست تیمش را در 
نیم فصل اول به رتبه نهم جدول رده بندی برساند.ماشین سازی در نیم فصل اول با پرسپولیس 
مساوی کرد و استقالل و تراکتورسازی را شکست داد تا یکی از تیم هایی باشد که برابر تیم های 
قدرتمند لیگ برتر نتیجه های بسیار خوبی کسب کرده است.با این حال رسول خطیبی به دلیل 
مسائلی با انتشار پست اینستاگرامی از سمت سرمربیگری ماشین سازی استعفا داد تا این تیم 

هم به جمع تیم هایی که تکلیف سرمربی شان مشخص نیست اضافه شود.

خبرهای خوب مالی برای ماشین سازی در راه است
نصیرزاده: با استعفای خطیبی موافقت نمی شود

سرپرست باشگاه ماشین سازی گفت: استعفایی از خطیبی به بنده نرسیده و فضای 
مجازی محل خوبی برای تصمیم گیری نیست.هوشنگ نصیرزاده در مورد پیام رسول 
باشگاه  به  خطیبی  رسول  سوی  از  استعفایی  داشت:  اظهار  مجازی  فضای  در  خطیبی 
نرسیده است و به طور قطع هم فضای مجازی محلی برای تصمیم گیری نیست. وی 
افزود: با توجه به اینکه ماشین سازی با رسول خطیبی نتایج خوبی گرفته است حتی 
اگر استعفای کتبی هم بدهد هیات مدیره با این تصمیم مخالفت می کند. ما مشکالتی 
بهتر است که سعی کنیم  این شرایط  تاکید کرد: در  داریم که مقطعی است.نصیرزاده 
آستانه تحمل خود را باال ببریم چون طرف روزهای آینده برای حل مشکالت مالی باشگاه 
خبرهای خوبی برای بازیکنان و کادرفنی در راه است. امیدواریم رسول خطیبی هم از 

تصمیم خودش منصرف شود.

 تارتار: تا پایان هفته تصمیمم را به باشگاه
 نفت مسجد سلیمان اعالم می کنم

سوشا در نفت مسجد سلیمان می ماند

بازگشت تارتار قطعی شد

درخواست عربستان برای میزبانی جام ملت ها
روزنامه شرق االوسط عربستان خبر داد که فدراسیون فوتبال این کشور برای میزبانی جام ملت ها درخواست داده است.حدود یک سال از برگزاری جام ملت های 201۹ با میزبانی امارات 
می گذرد. تورنومنتی که با نظم قابل توجهی برگزار شد و با قهرمانی قطر به پایان رسید و حاال تیم های آسیایی خود را آماده جام ملت های بعدی در چین می کنند. اما از همین حاال، چند کشور 
رقابت برای میزبانی جام ملت های 2027 را آغاز کرده اند که یکی از آن ها عربستان سعودی است.آن ها که تاکنون هیچگاه میزبان جام ملت ها نبوده اند، حاال پا پیش گذاشته اند و باتوجه به 
امکاناتی که در اختیار دارند، شانس قابل توجهی برای کسب میزبانی خواهند داشت. البته هنوز به طور دقیق و مشخص اعالم نشده که رقبای کشور سعودی در این راه چه کشورهایی هستند.

پیش تر شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته بود برای میزبانی جام ملت ها بین 8 تا 10 استادیوم نیاز است. بنابراین سعودی ها مشکلی از این بابت نخواهند داشت و البته در 
صورت قبول درخواست آن ها، احتماال شاهد ساخت استادیوم های جدید هم خواهیم بود.ایران که در سال های 1۹68 و 1۹76 دو بار میزبان این رقابت ها بود، آخرین بار برای جام ملت های 
201۹ کاندیدا شد اما در نهایت رقابت را به امارات واگذار کرد. باید دید پس از انتخاب رییس فدراسیون جدید، آیا ایران هم وارد این رقابت خواهد شد یا نه.باتوجه به مشکالت موجود بین ایران 

و عربستان، مشخص نیست که در صورت میزبانی سعودی ها، تیم ملی ایران به چه شکلی در این رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد. احتماال این موضوع در انتخاب AFC اثرگذار خواهد بود.

چند  آبادان  نفت  فوتبال  تیم  مهاجم 
روزی است که دنبال کسب رضایت باشگاهش 
است تا بتواند به یکی از پیشنهادهای وسوسه 
انگیزش پاسخ دهد.عیسی آل کثیر به واسطه 
قرار گرفتن در صدر جدول گلزنان لیگ برتر 
داشته  آبادان  نفت  تیم  در  که  درخششی  و 
جمله  از  برتری  لیگ  تیم  چند  توجه  مورد 
این  است.  گرفته  قرار  تراکتور  و  پرسپولیس 

به  آبادان  نفت  باشگاه  که  است  شرایطی  در 
کرده   اعالم  بازیکن  این  خواهان  های  تیم 
تا  که  کثیر  نیست.آل  فروشی  بازیکن  این 
روز  دارد  قرارداد  آبادانی  تیم  با  فصل  پایان 
جلسه  در  هایش  مدیربرنامه  همراه  دوشنبه 
خواستار  آبادان  نفت  باشگاه  مدیرعامل  ای 
زاده  عیسی  علی  اما  شده  اش  رضایتنامه 
مدیرعامل باشگاه نفت آبادان به او اعالم کرده 

مسئول فنی تیم اسکوچیچ است و او هم در 
تاکید کرده آل کثیر  باشگاه  به  تلفنی  تماس 
را می خواهد و نظرش برای صدور رضایتنامه 
مساعد نیست.با وجودی که باشگاه نفت آبادان 
به صراحت مخالفت خود را اعالم کرده است 
اما این بازیکن امروز در صفحه شخصی خود 
نگرانی  موجبات  قرمز  قلب  دو  قراردادن  با 
و  است  کرده  فراهم  را  آبادان  نفت  هواداران 

تعداد قابل توجهی از هواداران این تیم با پیام 
از  جلوگیری  خواستار  باشگاه  مسئوالن  به 
رفتن این بازیکن شده اند.آل کثیر در قرارداد 
خود با باشگاه نفت هیچ بندی مبنی بر فسخ 
قرارداد هم ندارد و حرفه ای این است که تابع 
او  که  رفتاری  اما  باشد  باشگاهش  تصمیمات 
این روزها از خود نشان می دهد بیشتر باعث 
شده تا هواداران نفت را ناراحت و نگران کند.

قلب های قرمزی که دردسرساز شد
تالش های نافرجام گزینه پرسپولیس برای دریافت رضایتنامه از نفت

گل محمدی از دیروز در تمرینات شهر خودرو
سرمربی شهر خودرو از دیروز به تمرینات تیمش باز خواهد گشت.دور جدید تمرینات شهر خودرو از روزدوشنبه در مشهد آغاز شد و یحیی گل محمدی در این تمرین حضور نداشت. سرمربی 
شهر خودرو قرار است از امروز در تمرینات تیمش حضور پیدا کند.این در حالی است که جدایی روح اهلل باقری، رضا صدری، سینا زامهران  فرشاد محمدی مهر از این تیم در نیم فصل قطعی شده است.

احضار 2 بازیکن فوالد به کمیته انضباطی باشگاه
باشگاه  این  انضباطی  کمیته  به  را  تیم  این  بازیکن  دو  خوزستان  فوالد  باشگاه  مسئوالن 
فراخواندند. سینا مریدی و فرزاد جعفری با آغاز تمرینات این تیم خود را به جواد نکونام معرفی 
فرا  انضباطی  به کمیته  را  نفر  این دو  باشگاه فوالد خوزستان  به همین علت مسئوالن  و  نکردند 
خواندند.سینا مریدی در ابتدای فصل نیز در تمرینات فوالد شرکت نکرد که این موضوع ناراحتی 
جواد نکونام را در پی داشت و حاال مجددا این بازیکن در تمرینات سرخپوشان اهواز شرکت نکرده 

انضباطی پاسخگوی دالیل غیبت خود باشند. است.قرار است هر دو نفر در کمیته 

مهدی: به دلیل مشخص نبودن سرمربی و اردو های تیم ملی 
برنامه کامل لیگ را اعالم نکردیم

و  سرمربی  نبودن  مشخص  دلیل  به  گفت:  فوتبال  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  سرپرست 
برنامه  های تیم ملی، برنامه لیگ را تا هفته بیست و یکم اعالم کردیم.سهیل مهدی در خصوص 
اینکه چرا برنامه لیگ برتر تا هفته بیست ویکم اعالم شده است، اظهار داشت: همین برنامه را هم 
به سختی اعالم کردیم. متاسفانه برنامه ریزی برای هفته های پیش روی لیگ برتر با توجه به شرایط 
موجود، کاری سخت و فشرده است.وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، بنا به هر دلیلی اگر 
بخواهیم هر بازی را جابه جا کنیم؛ شاید نتوانیم لیگ را به اتمام برسانیم.سرپرست کمیته مسابقات 
سازمان لیگ فوتبال ایران افزود: منتظر هستیم که سرمربی تیم ملی هرچه زودتر مشخص و به 
واسطه آن نیز زمان اردو های تیم ملی تعیین شود. همچنین باید برنامه تیم هایی مثل استقالل و 
شهرخودرو در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا نیز مشخص شود که امیدواریم این دو تیم به مرحله 
گروهی صعود کنند.مهدی خاطرنشان کرد: با حل شدن و پاسخ دادن به این سوال ها، مابقی هفته ها 

را اعالم خواهیم کرد تا در موعد مقرر خودش لیگ را به اتمام برسانیم.

نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
کرده  اعالم  که  سلیمان  مسجد 
نمی  باز  تیم  این  به  دیگر  بود 
هفته  پایان  تا  کرد  تاکید  گردد 
کند.  می  مشخص  را  تکلیفش 
ای  رسانه  مدیر  گفته  به 
سلیمان،  مسجد  نفت  باشگاه 

هیات  اعضای  جلسه  از  بعد 
مدیره با مهدی تارتار قرار شده 
که وی به تمرینات تیم بازگردد. 
زمینه  این  در  تارتار  مهدی  اما 
با  که  صحبتی  داشت:  اظهار 
هیات مدیره داشتم قرار بر این 
تصمیم  هفته  آخر  تا  که  شد 

کادرفنی را برای ماندن یا رفتن 
به آنها اعالم کنم. با توجه به این 
تارتار  مهدی  طرف  از  صحبت 
نیست  قطعی  او  بازگشت  هنوز 
باشگاه نفت مسجد سلیمان  اما 
تاکید دارد که او به این تیم باز 

گردد. می 
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پیشنهاد رسمی بارسا برای جذب 
ستاره دیناموزاگرب

دنی اولمو ستاره اسپانیایی و ملی پوش دیناموزاگرب 
باشگاه  است.  کرده  دریافت  بارسلونا  از  رسمی  پیشنهادی 
و  داشته  نظر  زیر  را  اولمو  دنی  قبل  ها  مدت  از  بارسلونا 
اخیرا پیشنهادی رسمی برای جذب او به دیناموزاگرب ارائه 
داده است. پیشنهادی که البته از نظر باشگاه کروات معقول 
نبوده و رد خواهد شد. هافبک کاتاالن که بین سال های 
از  کرد،  می  بازی  بارسا  های  پایه  برای   2014 تا   2007
به  او  عملکرد  و  کند  می  بازی  دینامو  برای   2015 سال 
قدری خوب بود که به تیم ملی اسپانیا نیز دعوت شده و 
برای این تیم یک بازی انجام داده و یک گل نیز زده است. 
را هم  اسپانیا  پایه ای  تیم های  تمام  برای  بازی  او سابقه 
باشگاه  به  نزدیک  این منبع  ادعای  در کارنامه دارد. طبق 
پایین تر  اولمو را به مبلغی  بارسلونا، دینامو حاضر نیست 
تیم  دیگر  نیز  اتلتیکو  و  کند  واگذار  یورو  میلیون   35 از 
خواهان اوست. اولمو اخیرا در مصاحبه با السستا و در مورد 
آینده اش گفته بود:» دیگر نمی خواهم به بازی در دینامو 
ادامه دهم و در پایان فصل به باشگاهی دیگر خواهم رفت. 
زمان  بودم  معتقد  و  داشتم  جدایی  قصد  گذشته  تابستان 
از  صورت  هر  در  نشد.  ولی  است  پیشرفت  برای  مناسبی 
حضور در دینامو ناراضی نیستم ولی جدایی و انتقال به یک 

باشگاه بزرگتر قدمی رو به جلو برایم خواهد بود.

 تمجید ویژه آنچلوتی
 از گواردیوال و سیتی

پیش  اورتون،  ایتالیایی  سرمربی  آنچلوتی،  کارلو 
از  ای  ویژه  تمجید  منچسترسیتی  مقابل  تیمش  بازی  از 
را  آنچلوتی فصل  انجام داد. کارلو  پپ گواردیوال و تیمش 
تیم  این  با  نتوانست  اما  آغاز کرد  ناپولی  با سرمربی گری 
نتایج خوبی کسب کند و نهایتا از هدایت این تیم ایتالیایی 
برکنار شد. در تاریخ 21 دسامبر اما آنچلوتی بار دیگر به 
انگلیس بازگشت و این بار هدایت اورتون را بر عهده گرفت. 
تاثیر  ساید  مرسی  در  حضورش  کوتاه  مدت  در  آنچلوتی 
خوبی در اورتون داشته و در دو بازی موفق به کسب دو 
مسابقات هفته  از سری  امروز  اورتون  است.  پیروزی شده 
بیست و یکم لیگ برتر مهمان منچسترسیتی خواهد بود. 
سیتیزن ها در این فصل خیلی زود از کورس قهرمانی عقب 
مانده اند و شرایط خیلی خوبی را تجربه نمی کند. پیش 
از این بازی اما آنچلوتی به دفاع از عملکرد پپ گواردیوال 
پرداخته است. او گفت: پپ سرمربی فوق العاده ای است. 
در  زیادی  های  بازی  دارم.  او  با  خوبی  بسیار  رابطه  من 
یکدیگر  مطبوعاتی  کنفرانس  اما  نگرفتیم  قرار  هم  مقابل 
را می بینیم.  احترام زیادی برای او قائل هستم. پپ یک 
خاصی  کارهای  تا  کند  می  تالش  همواره  او  است.  نابغه 
انجام دهد. آنچلوتی در ادامه گفت: بازی مقابل سیتی یک 
آزمایش سخت برای ما خواهد بود تا مشخص شود که در 
چه سطحی هستیم. ما باید از بازی مقابل یکی از بهترین 

باشیم. اروپا خوشحال  و  انگلیس  تیم های 

 سوارز: برای جدایی از بارسا
 هنوز زود است

لوئیس سوارز به فکر جدایی از بارسا نیست و تمدید 
لوئیس  است.  کرده  تعیین  خود  بعدی  هدف  را  قرارداد 
سوارز از سال 2014 برای بارسا بازی می کند و چهارمین 
گلزن تاریخ باشگاه نیز محسوب می شود. ستاره اروگوئه 
اما عالقه  اینکه به 33 سالگی نزدیک است  با وجود  ای 
و  اخبار  اخیر  ماه  دو  یکی  در  ندارد.  جدایی  برای  ای 
مارتینز  الئوتارو  جذب  احتمال  مورد  در  زیادی  شایعات 
توسط بارسا منتشر شده ولی سوارز از این بابت خطری 
در  من  گفت:  اسپورت  دیاریو  به  او  کند.  نمی  احساس 
برای  را  توانم  تمام  نیز  بسیار خوشحالم و همیشه  بارسا 
گویای  خود  من  ارقام  و  آمار  ام.  گذاشته  زمین  در  تیم 
همه چیز هستند. معتقدم به زمانی رسیده ایم که باید در 
مورد تمدید صحبت کنیم و خوشبین هستم که به نتایج 
بارسا هنوز  از  برای جدایی  برسیم.  زمینه  این  خوبی در 
زود است. سوارز با 190 گل حاال کوباال و سزار را باالتر 
با 618 گل دست  از مسی که  بیند. جدای  از خود می 
نیافتنی به نظر می رسد، او حاال تنها 4 گل با کوباال و 42 
گل با سزار فاصله دارد. سوارز در این رابطه گفت: همیشه 
در  هدفم  و  کنم  نمی  فکر  رکوردشکنی  به  که  ام  گفته 
درجه اول موفقیت تیم است ولی وقتی به شکستن رکورد 
اسطوره هایی مثل کوباال نزدیک می شوید، نمی توانید 
احساس غرور نکنید. دربی برابر اسپانیول: دربی همیشه 
حساس است و باید مراقب بود. درست است که اسپانیول 
شرایط خوبی ندارد ولی با توجه به کیفیت بازیکنانی که 
آنها  باشد.  قعر جدول  در  نباید  معتقدم  دارد،  اختیار  در 
باانگیزه تر از همیشه برابر ما قرار می گیرند و باید بهترین 

بازی خودمان را ارائه دهیم.

تالش چلسی برای جذب مهاجم 
آلمانی در ژانویه

تیمو  جذب  برای  چلسی  تالش  تلگراف  گزارش  به 
و  دارد  ادامه  الیپزیش  ملی پوش  آلمانی  مهاجم  ورنر، 
در  را  آلمانی  ستاره  این  هستند  مصمم  لندن  آبی های 
ماه ژانویه به لندن منتقل کنند. بر اساس اعالم روزنامه 
انگلیسی تلگراف، باشگاه چلسی با باشگاه آلمانی الیپزیش 
قرارداد  در  آیا  که  پرسیده  باره  این  در  و  گرفته  تماس 
که  دارد  وجود  آزاد سازی ای  بند  آلمانی  باشگاه  با  ورنر 
به  ورنر  انتقال  برای  آن  از  ژانویه  ماه  در  بتواند  چلسی 
که  است  حالی  در  این  کند؟  استفاده  استمفوردبریج 
مهاجم  ورنر،  جذب  به  اروپایی  بزرگ  باشگاه  چندین 
ملی پوش الیپزیش عالقه مند هستند اما چلسی که مصمم 
است در ماه ژانویه یک مهاجم درجه یک به ترکیب خود 
اضافه کند بیشتر از همه برای انتقال او مصمم است. بعد 
از آنکه محرومیت چلسی از حضور در بازار نقل و انتقاالت 
بار  فشار  از  کاستن  برای  لمپارد  فرانک  شد،  برداشته 
تهاجمی تیمش بر روی تامی آبراهام، به دنبال جذب یک 
مهاجم جدید بوده و تیمو ورنر را هدف گرفته. بر اساس 
گزارش تلگراف، چلسی با باشگاه الیپزیش تماس گرفته و 
از این باشگاه درباره وجود یا عدم وجود بند آزادسازی در 
قرارداد ورنر پرسیده است البته لمپارد به جز تیمو ورنر، 
مهره های تهاجمی دیگری را هم برای تیمش نامزد کرده 
است که از جمله آنها می توان به موسی دمبله از لیون، 
از  بیلی  لئون  زاها،  ویلفرید  از دورتموند،  جیدون سانچو 

اشاره کرد. ویارئال  از  لورکوزن و ساموئل چوکووئزه 

به نظر می رسد که اسکات مک تومینی، ستاره اسکاتلندی منچستر یونایتد، به دلیل مصدومیت 8 ماه از میادین دور خواهد بود. پل پوگبا در بازی هفته گذشته منچستر یونایتد مقابل نیوکسل به 
میادین بازگشت و در نیمه دوم به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد. با این وجود اما گزارش ها حاکی از آن است که گل پوگبا هنوز هم درد کمی را در پاهای خود احساس می کند. با وجود شایعات 
زیاد درباره جدایی پوگبا، او در تمرینات روز دوشنبه شرکت کرد و به نظر نمی رسد که مشکلی برای حضور در بازی مقابل آرسنال داشته باشد. خبر بد برای اوله گنار سولسشر و تیمش اما به مصدومیت 
دیگر هافبک این تیم یعنی اسکات مک تومینی برمی گردد. در حالیکه مربی شیاطین سرخ امیدوار بود که هافبک اسکاتلندی تیمش بعد از 4 هفته به میادین بازگردد اما امروز دیلی میل در گزارشی 
مدعی شد که پزشکان منچستر یونایتد مدعی شدند که مصدومیت مک تومینی حدود 8 هفته به طول خواهد انجامید؛ اتفاقی که قطعاً می تواند بدترین خبر ممکن برای اوله گنار سولسشر و تیمش باشد.

رونالدو با مدل موی جدید در تمرینات یووه 
جالب  ظاهری  با  یوونتوس  پرتغالی  ستاره  رونالدو،  کریستیانو 
یک  روز  رونالدو  کریستیانو  است.  شده  ظاهر  تیم  این  تمرینات  در 
به عنوان  برگزار شد  شنبه در مراسم گلوب ساکر که در شهر دبی 
بهترین بازیکن سال جهان در سال 2019 انتخاب شد. ستاره پرتغالی 
دست  آ  سری  قهرمانی  مقام  به  یووه  با   2019 فصل  در  یوونتوس 
از سال ها  اما پس  ایتالیا  بیانکونری در رقابتهای جام حذفی  یافت. 
قهرمانان  لیگ  آنها در  پیدا کند.  قهرمانی دست  به عنوان  نتوانست 
نیز در بازی مقابل آژاکس حذف شدند تا کریستیانو رونالدو و یووه 
باشند.  مانده  ناکام  نیز در کسب  جام چمپونزلیگ  در سال 2019 
به  ممکن  بدترین شکل  به  را  سال 2019  یوونتوس  دیگر  از سوی 
ایتالیا  سوپرجام  دیدار  در  ساری  مائوریتزیو  شاگردان  رساند.  پایان 
مقابل التزیو شکست خوردند تا سال 2019 برای رونالدو و یووه به 
رونالدو  کریستیانو  روزهای  این  جالب  نکته  یابد.  پایان  تلخی  شکل 
پرتغالی که در  این فوق ستاره  باز می گردد.  به ظاهر جدیدش  اما 
مراسم گلوب ساکر نیز با مدل موی جدید حاضر شده بود، حاال در 
در  یوونتوس  است.  این شکل ظاهر شده  به  نیز  یوونتوس  تمرینات 
حالی تمرینات خود را از سر گرفته که آن ها باید روز یکشنبه هفته 

آینده در رقابت های سری آ به مصاف کالیاری بروند.

اولین بازی وین رونی در انگلیس؛ روز پنجشنبه
فیلیپ کوکو سرمربی دربی کانتی می گوید وین رونی که اخیرا 
به این تیم پیوسته از نظر بدنی در آمادگی کامل است و می تواند روز 
اولین دیدار خود برای این تیم را  بارنزلی  پنجشنبه در بازی مقابل 
انجام دهد. فیلیپ کوکو، سرمربی تیم دربی کانتی که در لیگ دسته 
یک انگلیس حضور دارد اعالم کرد وین رونی ستاره کهنه کار فوتبال 
این کشور که اخیرا بعد از مدتی حضور در لیگ آمریکا به کشورش 
دیدار  در  پنج شنبه  روز  می تواند  ملحق شد،  تیم  این  به  و  بازگشت 
مقابل بارنزلی برای این تیم به میدان برود. دربی این روزها وضعیت 
به پیروزی برسد.  نتوانسته  اخیر خود  بازی  ندارد و در هفت  خوبی 
دربی  تیم جدیدش  برای  پنج شنبه  روز  می تواند  قوانین  رونی طبق 
کرد  اعالم  سرمربی  عنوان  به  کوکو  فیلیپ  و  برود  میدان  به  کانتی 
کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس عالوه بر اینکه طبق قوانین می تواند 
برای این تیم به میدان برود از نظر بدنی هم در آمادگی کامل به سر 
را  پیراهن دربی  با   بازی اش  اولین  پنج شنبه  روز  و می تواند  می برد 
انجام دهد. فیلیپ کوکو در این باره گفت: وقتی شما بازیکنی با سابقه 
رونی، با کیفیت رونی و با تجربه وین رونی دارید باید خیلی خوشحال 
باشید که بتوانید از او در ترکیب تیم تان استفاده کنید. برای همین 
راستش را بخواهید من برای استفاده از وین رونی در ترکیب اول تیم 

حتی یک لحظه تردید نمی کنم.

 گران ترین ستاره های بازنشسته
 سال 2019

بازنشسته شده  بازیکنان  باارزش ترین  ترانسفر مارکت فهرست 
در سال 2019 را اعالم کرد. ژاوی اسپانیایی با ارزش 65 میلیون 
شاهد  میالدی   2019 سال  دارد.  قرار  فهرست  این  صدر  در  یورو 
ژاوی،  از  بود.  دنیا  فوتبال  از  نام آشنایی  بازنشسته شدن چهره های 
شواین اشتایگر،  باستین  تا  گرفته  اتوئو  ساموئل  و  فن پرسی  رابین 
آرین روبن، وسلی اشنایدر و فرناندو تورس. وبسایت ترانسفرمارکت 
اعالم  زمان  در  بازنشسته  ستاره های  این  ارزش  بررسی  با 
سال  در  که  بازیکنانی  باارزش ترین  از  فهرستی  بازنشستگی شان 
با  اسپانیایی  ژاوی، هافبک  اعالم کرد.  را  بازنشسته شده اند   2019
ارزش 50 میلیون یورو، گران قیمت ترین بازیکن بازنشسته در سال 
2019 بوده است. بعد از او فرناندو تورس اسپانیایی با 47.5 میلیون 
پوند در رتبه دوم قرار دارد. بعد از این دو ستاره سابق اسپانیایی رتبه 
سوم در اختیار یک هلندی است و رابین فن پرسی با ارزش 47.5 
ایستاده است. یک ستاره هلندی دیگر  میلیون یورو در رتبه سوم 
رتبه های بعدی فهرست را به خود اختصاص داده اند. وسلی اشنایدر 
با 45 میلیون یورو رتبه چهارم را به خود اختصاص داده. ساموئل 
ارزش  یورو  میلیون  بازنشستگی 42  زمان  در  کامرونی هم  اتوئوی 
داشته. آرین روبن، ستاره بازنشسته بایرن مونیخ با 40 میلیون یورو 
در رتبه بعدی است. البته باستین شواین اشتایگر آلمانی هم با رقم 
با آرین روبن داشته است. رتبه های  برابر  ارزشی  یورو  40 میلیون 
فرانسوی،  اورای  پاتریس  پیتر چک،  اختیار  در  فهرست  این  دیگر 

قرار دارد. انگلیسی  اشلی کول 

دوری هشت 
هفته ای ستاره 
 یونایتد
 از میادین

تراشتگن و مقاومت عجیب در مقابل جراحی زانو
گلر آلمانی بارسا با وجود مصدومیت مزمن تاندون زانو عالقه ای به جراحی نشان نداده است. روز گذشته بود که تیم پزشکی بارسا خبر از مصدومیت مارک آندره تراشتگن داد. دروازه بان آلمانی احتماال دربی کاتالونیا برابر 
اسپانیول را از دست خواهد داد ولی می تواند به سوپرکاپ اسپانیا برسد. مصدومیت زانوی تراشتگن اتفاق جدیدی نیست و او مدت هاست از این ناحیه احساس درد می کند ولی هر بار که با پیشنهاد جراحی روبرو شده، مخالفت 
کرده است. در واقع تیم پزشکی بارسا به وی توصیه کرده است که برای خالصی از این مصدومیت مزمن اقدام به جراحی کند ولی این اتفاق سبب خواهد شد تا او بین 10 تا 12 هفته به دور از میادین باشد. او اگر بخواهد در 
ژانویه زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد، عمال فصل را از دست خواهد داد. دیگر گزینه تراشتگن جراحی پس از یورو 2020 خواهد بود اما اگر آلمان به فینال رقابت ها برسد، او در صورت جراحی تا ماه اکتبر 2020 قادر به 
حضور در میادین نخواهد بود. در حال حاضر دوری 10 روزه برای او پیش بینی شده است و احتماال مشکلی برای سوپرکاپ نخواهد داشت ولی اصرار تیم پزشکی بارسا برای اینکه او باالخره تن به جراحی بدهد، ادامه خواهد داشت.

سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
منچستریونایتد معتقد است که این تیم در 
یک دوره انتقال قرار دارد و در آینده بهتر از 
اینها خواهد شد. شیاطین سرخ بسیار امیدوار 
بودند که در رقابت برای جذب پدیده نروژی 
سالزبورگ یعنی ارلینگ هالند پیروز شوند؛ 
اتفاقی که رخ نداد و این ستاره نروژی نهایتا 
به دورتموند پیوست. با این وجود هنوز مدت 
باقیمانده  ژانویه  بازار  پایان  تا  زیادی  نسبتا 

یافتن گزینه ای  تنها در صورت  یونایتد  اما 
مناسب، برای تقویت خط حمله خود اقدام 
خواهد کرد. اوله گنار سولسشر حاال و پیش 
از بازی تیمش مقابل آرسنال درباره فعالیت 
صحبت  انتقاالت  و  نقل  در  سرخ  شیاطین 
می  ما  گفت:  باره  این  در  او  است.  کرده 
توانیم بازیکنان را در فرم خوب شان حفظ 
کنیم و من نسبت به این موضوع خوش بین 
هستم. از سمت دیگر من از جذب پشتوانه 

برای تیم حمایت می کنم. اگر بتوانیم یک 
یا دو بازیکن جذب کنیم بسیار خوب خواهد 
درستی  انتخاب  مورد  این  در  باید  اما  بود 
به  ما  که  ندارد  دلیلی  هیچ  باشیم.  داشته 
که  کنیم  جذب  را  بازیکنی  ناگهانی  شکل 
اما  بیاید  جا  این  به  ماه  چهار  یا  سه  برای 
نتواند کمکی به ما بکند. ما باید یک خرید 
خوب انجام دهیم که بتواند در بلند مدت به 
ام که  داشته  اعتقاد  ما کمک کند. همیشه 

راشفورد و مارسیال می توانند گلزنی کنند 
اما میسون گرین وود نیز به خوبی جای آنها 
را پر می کند و همیشه حضورش با گلزنی 
خط  بابت  من  بنابراین  است.  بوده  همراه 
حمله تیم نگران نیستم. سولسشر در ادامه 
درباره جدایی روملو لوکاکو در تابستان نیز 
گفت: لوکاکو مهاجم خوبی است و همیشه 
گلزنی می کند اما زمان جدایی او فرا رسیده 
جذب  او  برای  جانشینی  نتوانستیم  ما  بود. 

را داریم. سرمربی  اما حاال گرین وود  کنیم 
گفت: سال 2020  پایان  در  شیاطین سرخ 
می  من  و  رسد  می  نظر  به  کننده  امیدوار 
باشد.  نیز  من  برای  خوبی  سال  که  خواهم 
فکر می کنم که در مسیر دستی قرار داریم. 
و مطمئنا  داریم  قرار  انتقال  دوره  ما دریک 
در سالهای آینده قدرتمند تر می شویم. تیم 
در حال پیشرفت است و می خواهیم به این 

دهیم. ادامه  روند 

سولسشر: جدایی لوکاکو؟ حاال گرین وود را داریم

فن دایک: لیورپول باید از فصل گذشته 
درس بگیرد

این  که  است  معتقد  لیورپول،  هلندی  ستاره  دایک،  فن  ویرژیل 
کند.  تکرار  را  قبل  اشتباهات  نمی خواهد  و  گرفته  از گذشته درس  تیم 
امتیاز در صدر جدول  تر و 55  بازی کم  با یک  لیورپول در حال حاضر 
لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. این در حالی است که تیم دوم جدول 
یعنی لسترسیتی 42 امتیاز دارد. این یعنی 13 امتیاز کم تر از لیورپول 
صدرنشین؛ موضوعی که باعث شده شاگردان یورگن کلوپ در این فصل 
مدعی اصلی عنوان قهرمانی به حساب بیایند تا باالخره به طلسم 30 ساله 
از  لیورپول  است که  معتقد  اما  لیورپول  پایان دهند. ستاره هلندی  خود 
اشتباهات گذشته درس گرفته و نمی خواهد آن ها را تکرار کند. فن دایک 
در این باره گفت: ما اکنون در نیمه های فصل قرار داریم و امیدوار هستیم 
که فصل را در باالترین رتبه به پایان رسانیم. ما باید روی بازی های آینده 
مان تمرکز کنیم. همه تجربیات ما از سال گذشته به ما در این فصل کمک 
کرده است. ما فصل گذشته تنها یک بار در لیگ برتر شکست خوردیم. 
در لیگ قهرمانان نیز قهرمان شدیم. همه این ها در این فصل به ما کمک 
کرده است. فن دایک در ادامه گفت: ما در فصل گذشته خیلی به قهرمانی 
نزدیک بودیم اما در نهایت سیتی کمی از ما بهتر بود و قهرمان شد. همین 
مسئله باعث شده که در فصل جدید سخت تر تالش کنیم؛ موضوعی دلیل 

پیروزیها و بازی خوب ما در این فصل بوده است. 

لیونل مسی در حالی قدم به سال 2020 
را  رونالدو  همیشه،  مثل  که  گذاشت  خواهد 
می  که  سالی  بیند.  می  خود  رقیب  بزرگترین 
لیونل مسی  او منجر شود.  بزرگ  فرار  به  تواند 
سال  به  پا  حالی  در  آرژانتینی  ستاره  فوق 
2020 خواهد گذاشت که رکوردها و چالشهای 
جدیدی انتظار او را می کشند و از حیث رکورد 
ها، در راس همه رکورد پله قرار دارد. اسطوره 
برزیلی فوتبال از سال 1974 یک رکورد تاریخی 
را در اختیار دارد. او که بین سال های 1956 
کرد،  می  بازی  برزیل  سانتوس  برای  تا 1974 
ثمر  به  گل   643 باشگاه  این  برای   توانست 
برساند. رکورد پله به نظر جاوادانه می آمد ولی 
ظهور پسری از روساریو همه معادالت را تغییر 
تعداد گل  به آالوس زد،  با گلی که مسی  داد. 
هایش برای بارسا در همه رقابت های رسمی به 
618 گل رسید و او حاال تنها 25 گل تا برابری 
با رکورد پله فاصله دارد. مسی برای رسیدن به 
تعداد گل های بین المللی پله نیز تنها هفت گل 
فاصله دارد. در سال 2020 چالش های مختلفی 
نیز در انتظار لیونل مسی خواهند بود از جمله 
ثبت  یا  بارسا  با  پیروزی  پانصدمین  به  رسیدن 
هفتصد گل به عنوان یک فوتالیست حرفه ای. 
آرژانتین  پیراهن  با  دارد  قصد  همچنین  مسی 
ملی  در سطح  بزرگ خود  افتخار  اولین  به  نیز 
را  ریکا  آمه  کوپا  جوالی،  ماه  در  و  یابد  دست 
فتح کند. او می خواهد در شرایطی به دسامبر 
2020 برسد که توپ طالی هفتم را نیز کسب 
کرده باشد. در زیر به 20 چالش مهم مسی در 
سال 2020 اشاره خواهیم کرد؛ چالش هایی که 
می توانند باعث فرار بزرگ او از رونالدو و نزدیک 

تر شدن به مرز جاودانگی شوند:
پیراهن  با  مسی  بارسا:  با  پیروزی   500
بارسا تاکنون 498 پیروزی در 705 بازی رسمی 
کسب کرده است. حاصل کار، 618 گل و 240 

پاس گل بوده است.
900 بازی به عنوان فوتبالیست حرفه ای: 

تا به اینجا در کارنامه مسی 843 بازی به ثبت 
تیم  پیراهن  قالب  در  بازی   138 است.  رسیده 
ملی آرژانتین بوده است و مابقی با پیراهن بارسا.

ای:  حرفه  فوتبالیست  عنوان  به  گل   700
لیونل مسی 618 گل برای بارسا به ثمر رسانده 
و 70 گل ملی هم در کارنامه دارد. با 688 گل، 
رکورد  به  رسیدن  برای  دیگر  گل   12 تنها  او 
700 گل فاصله دارد. با ریتم فعلی به نظر می 

رسد در کمتر از دو ماه به این رکورد برسد.
پنجمین قهرمانی چمپیونزلیگ با بارسلونا: 
و  بارسا  پیراهن  با  بار   4 تاکنون  مسی  لیونل 
و 2015  های 2006، 2009، 2011  سال  در 
موفق به فتح لیگ قهرمانان شده است. او می 
تواند با گذر از اینیستا و ژاوی تبدیل به اولین 
بازیکن تاریخ بارسا شود که پنج عنوان قهرمانی 
سال   4 در  است.  کرده  کسب  را  چمپیونزلیگ 
است.  مانده  ناکام  همواره  بارسا  با  او  گذشته 
اسطوره  خنتو  پاکو  اختیار  در  اروپایی  رکورد 

است. قهرمانی  با شش  رئال 
فتح یازدهمین قهرمانی اللیگا: لیونل مسی 
تاکنون ده بار با بارسا فاتح اللیگا شده است و 
پاکو  قهرمانی   11 رکورد  با  قهرمانی  یک  حاال 

خنتو در اللیگا فاصله دارد.
25 گل تا رکورد تاریخی پله: مسی با 618 
به  تا  دارد  فاصله  گل   26 تنها  بارسا  برای  گل 
برای  را  بیشترین گل  که  تبدیل شود  بازیکنی 
یک باشگاه به ثمر رسانده است. پله با 643 گل 

است. رکورددار 
پیراهن  با  مسی  افتخار:  بیشترین  با  بازیکنی 
مختلف  های  رقابت  در  قهرمانی  عنوان   34 بارسا 
به  هنوز  آرژانتین  پیراهن  با  او  است.  کرده  کسب 
افتخاری دست پیدا نکرده و باالتر از او دنی آلوز قرار 
دارد که با 39 جام، پرافتخارترین بازیکن دنیاست. 
کسب رکورد بیشترین آقای گلی در اللیگا: 
لیونل مسی تا به اینجای فصل 13 گل در اللیگا 
به ثمر رسانده و پس از او کریم بنزما با 12 گل 
قرار دارد. فصل جاری می تواند چهارمین فصل 

متوالی باشد که مسی آقای گل اللیگا می شود 
کند.  سانچس  هوگو  و  استفانو  رکورد دی  با  و 
تاریخ  بازیکن  اولین  تواند  می  مسی  همچنین 
اللیگا شود که هفت بار آقای گل شده است. او 

این رکورد را با زارا مشترک است.
فصل  مسی  لیونل  طال:  کفش  هفتمین 
کفش  فاتح  بار  ششمین  برای  توانست  گذشته 
طال شود. رونالدو با چهار کفش طال دوم است. 
تواند فصل 20-2019 کفش طالی  می  مسی 

کند تصاحب  نیز  را  خود  هفتم 
سال  مسی  طال:  توپ  هفت  به  رسیدن 
فاتح توپ طال شد و  بار  برای ششمین   2019
محسوب  مدعی جدی  یک  نیز  بعد  سال  برای 
او در صورت فتح هفتمین توپ طال  می شود. 
داد.  خواهد  افزایش  دو  به  را  رونالدو  با  فاصله 
تاکنون  و  به زودی 33 ساله خواهد شد  مسی 
استنلی متیوس)  و  یاشین)34 سالگی(  لو  تنها 
سالگی   33 از  باالتر  سنی  در  سالگی(   41

برسند. طال  توپ  به  اند  توانسته 
در  مسی  آرژانتین:  با  ریکا  آمه  کوپا  فتح 
سال های 2016 و 2017 دو بار تا پای فینال 
او  شد.  قهرمان  نایب  ولی  رفت  ریکا  آمه  کوپا 
سال 2014 نیز در فینال جام جهانی قهرمانی 
را از دست داد. تنها افتخار ملی او با تیم المپیک 
 12 از  است.  پکن  المپیک 2008  در  آرژانتین 
میزبانی  با  ریکا  آمه  کوپا  جوالی   12 تا  ژوئن 
خواهد شد. برگزار  کلمبیا  و  آرژانتین  مشترک 

کاشته:  ضربات  در  تریک  هت  رکورد  ثبت 
مسی تاکنون در سه بازی موفق به دبل با ضربات 
 2015 سوپرکاپ  در  سویا  شده)برابر  کاشته 
اسپانیا، اسپانیول در فصل 2019- 2018 و سلتا 
در فصل جاری( و این فرصت را دارد تا سه ضربه 

آزاد را در یک بازی به گل تبدیل کند.
شکستن رکورد هشت گل روی ضربات کاشته 
در یک فصل: این رکورد در اختیار خود مسی است 
به   2018  -2017 و   2016  -  2015 فصول  که 
ثبت رسید. مسی 46 گل روی ضربات کاشته در 

بارسا و 6 گل نیز در تیم ملی به ثمر رسانده است. 
او رکورد 76 گل جونینیو را پیش رو دارد.

ثبت رکورد بیشترین بازی برای بارسا: این 
رکورد در اختیار ژاوی با 767 بازی است. مسی 
با 705 بازی تنها 62 بازی برای رسیدن به این 

رکورد فاصله دارد.
بارسا:   10 شماره  پیراهن  با  بازی   600
به  با جدایی رونالدینیو  و  از سال 2008  مسی 
بارسا رسید و تاکنون 595  پیراهن شماره 10 
بازی با این پیراهن انجام داده، 567 گل زده و 

است. داده  نیز  گل  پاس   221
هفت آقای گلی لیگ قهرمانان: مسی فصل 
ثمر  به  قهرمانان  لیگ  در  گل  دو  تنها  جاری 
رسانده و هشت گل با رکورد لواندوفسکی فاصله 
آقای گلی لیگ  دارد. رونالدو در مجموع هفت 
قهرمانان را در کارنامه دارد و مسی با شش آقای 

گلی پشت سر او ایستاده است.
لیگ  در  رونالدو  گلزنی  رکورد  به  رسیدن 
گل   128 قهرمانان  لیگ  در  رونالدو  قهرمانان: 
به ثمر رسانده و مسی 114 گله است. جبران 
این فاصله در سال 2020 کمی بعید به نظر می 

نیست. غیرممکن  ولی چیزی  رسد 
لیگ  در  بازی  بیشترین  رکورد  به  رسیدن 
قهرمانان: فعال ژاوی با 151 بازی از این حیث 
با 140  بارسا رکورددار است و مسی  در تاریخ 
بازی در تعقیب او. در مجموع ایکر کاسیاس و 
رونالدو با 177 و 168 بازی اول و دوم هستند.

گلزنی در سه فینال لیگ قهرمانان: مسی 
پیش از این در دو فینال 2009 و 2011 لیگ 
قهرمانان موفق به گلزنی شده است)هر دو برابر 
یونایتد(. اگر بارسا به فینال استانبول برسد، می 
تواند با جدایی از سامی اتوئو به تنهایی در تاریخ 

بارسا رکورددار شود.
گلزنی روی ضربات کرنر و قیچی برگردان: 
مسی تاکنون از روی نقطه کرنر موفق به گلزنی 
نشده است و روی قیچی برگردان هم گلی از او 

به ثبت نرسیده است.

موندودپورتیووبررسیمیکند

مسی در مرز جاودانگی؛ 2020 سال فرار از رونالدو

مینو رایوال ایجنت پل پوگبا که بعد از انتقال ارلینگ 
هالند به دورتموند هدف خشم باشگاه منچستریونایتد 
قرار گرفته می گوید پوگبا باید در تیمی بازی کند که 
نیست.  یونایتد  تیم  این  و  کند  رقابت  قهرمانی  برای 
این  می گوید  رایوال  مینو  پوگبا،  پل  برنامه های  مدیر 
که  کند  بازی  تیمی  در  باید  یونایتد  فرانسوی  ستاره 
برای قهرمانی رقابت می کند. این صحبت های رایوال به 
خصوص بعد از نقش او در انتقال ارلینگ هالند، دیگر 
موکلش، که به جای یونایتد راهی دورتموند شد خشم 

برانگیخته.  را  شیاطین سرخ 
با مصدومیت های  پل پوگبا که در فصل جاری 
متعدد روبرو بوده با شایعات بسیاری مواجه است که 
می دهند.  خبر  یونایتد  از  او  قریب الوقوع  جدایی  از 
تازه ترین  او، مینو رایوال در  برنامه های جنجالی  مدیر 
هم  آینده  سال  شاید  پوگبا  می گوید  خود  اظهارنظر 

در یونایتد ماندگار شود ولی برای اینکه چنین اتفاقی 
بیفتد یونایتد باید به روزهای اوج خود برگشته و تیمی 
باشد که برای قهرمانی رقابت می کند. رایوال در گفتگو 
با اسکای اسپورتز در پاسخ به این سوال که آیا می تواند 
گفت:  کند  تصور  یونایتد  در  هم  دیگر  سال  را  پوگبا 
بله می توانم، ولی در باشگاهی که برای  قهرمانی در 
لیگ می جنگد و حتی برای قهرمانی در چمپیونزلیگ 
امید دارد. ایجنت پل پوگبا در ادامه گفت: این عجیب 
هستم؟  این  نگران  که  هستم  کسی  تنها  من  است؟ 
معتقدم  من  نیست؟  مساله  این  نگران  باشگاه  مالک 
هر کسی که عاشق یونایتد است به خاطر این مساله 
مساله  این  نگران  بازیکنم  خاطر  به  من  است.  نگران 
بازیکن منچستریونایتد است  تا زمانی که  هستم. پل 
فتح  دنبال  به  که  کند  بازی  باشگاهی  در  می خواهد 

است. قهرمانی  جامهای 

ارلینگ  جذب  برای  جدال  منچستریونایتد 
باخت  دورتموند  بروسیا  به  را  نروژی  پدیده  هالند 
تقویت خط حمله  برای  دیگر  ای  گزینه  به  حاال  و 
خود فکر می کند. رسانه های انگلیسی در یک ماه 
گذشته اخبار زیادی در مورد انتقال احتمالی ارلینگ 
هالند به منچستریونایتد منتشر کرده بودند اما این 
ستاره نروژی که برای سالزبورگ بازی می کرد، در 
او که  برود.  بروسیا دورتموند  به  داد  ترجیح  نهایت 
یونایتد  سرمربی  سولسشر  گنار  اوله  شاگرد  زمانی 
با وجود دریافت پیشنهاد از شیاطین سرخ به  بود، 
برای  بزرگی  فرصت  یونایتد  تا  رفت  آلمان  فوتبال 
سران  بدهد.  دست  از  را  بزرگ  مهاجم  یک  جذب 
فکر گزینه های  به  و حاال  اند  نشده  ناامید  یونایتد 
بعدی خود هستند. طبق ادعای سان، هدف جدید 
این  است. ستاره  کالورت-لوین«  یونایتد »دومنیک 

روزهای باشگاه اورتون که فصل جاری بسیار خوش 
محصول  دارد،  سال   22 که  او  است.  درخشیده 
برای  از سال 2016  و  است  یونایتد  شفیلد  باشگاه 
اورتون بازی می کند. دومنیک امسال در همه رقابت 
ها 22 بازی انجام داده و 10 گل نیز به ثمر رسانده 
است.  بوده  برتر  لیگ  در  آن  گل  هشت  که  است 
از این خاطره خوبی از جذب مهاجم  یونایتد پیش 
از اورتون دارد. سال 2004 وین رونی اورتون را به 
مقصد یونایتد ترک کرد و در این باشگاه تبدیل به 

شد. اسطوره  یک 
طبق این گزارش یونایتد حاضر است 60 میلیون 
کالورت-لوین  و  کند  هزینه  انتقال  این  برای  یورو 
واکنش  دید  باید  بگیرد.  خدمت  به  زمستان  در  را 
باشگاه اورتون و شخص کارلو آنچلوتی)سرمربی( به 

این پیشنهاد چه خواهد بود.

منچستر و 60 میلیون یورو برای جذب ستاره اورتونمینو رایوال: پوگبا باید در تیمی بازی کند که شانس قهرمانی است

یونایتد می تواند مالدینی، مارادونا و پله را 
هم نابود کند

مینو رایوال، مدیربرنامه بازیکنانی نظیر پل پوگبا و ارلینگ هالند، به 
شدت از باشگاه منچستریونایتد انتقاد کرد. مینو رایوال یکی از بهترین 
و معرف ترین مدیر برنامه های دنیای فوتبال به حساب می آید. رایوال 
در حال حاضر بازیکنانی نظیر زالتان ابراهیموویچ، پل پوگبا، ماتیاس 
دی لیخت و ارلینگ هالند را تحت قرارداد خود دارد. او همچنین طی 
انتقال  نیز  ها  آن  آخرین  که  کرده  ایجاد  زیادی  اخیر حواشی  فصول 
ارلینگ هالند به دورتموند پس از کش و قوسهای فراوان بوده است. 
رایوال طی سال های گذشته درگیری های زیادی با باشگاههای بزرگ 
اروپایی داشته و گفته می شود که این مدیر برنامه یک کابوس برای 
آن ها به حساب می آید. رایوال حاال و در جدید ترین اظهار نظر خود، 
انتقاد شدیدی از باشگاه منچستر یونایتد انجام داده است. او در این 
باره گفت: در مقطع کنونی هیچ بازیکنی را به یونایتد منتقل نمی کنم. 
آن ها قابلیت این را دارند که بازیکنانی نظیر مالدینی، پله و مارادونا 
را هم نابود کنند. رایوال در ادامه درباره پل پوگبا و ماتیاس دی لیخت 
نیز گفت: پوگبا در حال حاضر می خواهد در باشگاهی باشد که بتواند 
نیز قصد دارد  باشد. دی لیخت  اولش در یوونتوس  در آن مثل سال 
به بهترین مدافع جهان تبدیل شود به همین خاطر او را به یوونتوس 

فرستادم تا مدرکش را در دانشگاه هاروارد مدافعان کسب کند.

 رابی ویلیامز: رئال باعث شد
 احساس کوچکی کنم

رابی ویلیامز خواننده انگلیسی که دوستی صمیمانه ای با تونی کروس 
دارد، از وی خواست که به یونایتد ملحق شود. تونی کروس ستاره رئال 
ای  ستاره  همچنان  باشگاه  این  در  حضورش  فصل  ششمین  در  مادرید 
تعیین کننده است. او زمانی مورد توجه منچستریونایتد هم قرار داشت اما 
همواره گفته است که به فوتبالش در رئال پایان خواهد داد. روز گذشته 
افراد  این مستند  در  و  رونمایی شد  تونی کروس  زندگی  ویژه  از مستند 
مشهور فوتبالی و غیر فوتبالی به صحبت در مورد کروس پرداختند. یکی از 
آنها رابی ویلیامز خواننده مشهور انگلیسی بود که دوستی صمیمانه ای با 
ستاره آلمانی دارد. ویلیامز در این مستند خطاب به کروس می گوید: تو در 
مادرید تمام موفقیت ها را به دست آورده ای و من از تو می خواهم که به 
منچستریونایتد بیپوندی. من فکر می کنم ما در انگلیس بهترین لیگ دنیا 
را داریم. به همین دلیل این موضوع که تیمی غیرانگلیسی در دنیا بهترین 
باشد، بسیار من را آزار می دهد. رئال مادرید باعث شده که من احساس 
کوچکی کنم. فوتبال دین من است و من دوست ندارم که خدایانی بزرگتر 
رئال  به  پیوستن  از  پیش  کروس  تونی  باشد.  داشته  وجود  من  از خدای 
مادرید در بایرن مونیخ حضور داشت و در سال 2014 از این تیم آلمانی 
جدا شد تا به اسپانیا بیاید. او از آن زمان تا به حال یک قهرمانی اللیگا و 3 

قهرمانی در لیگ قهرمانان در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

شکار لحظه ها؛ مسی در حال تماشای مسی!
کمتر پیش آمده است که از یک فوق ستاره فوتبال تصویری هنگام تماشای بازی های خودش به ثبت برسد. لیونل مسی فوق ستاره بارسا این روزها در زادگاهش روساریو مشغول گذران تعطیالت زمستانی است. او تا دوم ژانویه 
)دو روز دیگر( نیز مرخصی دارد و به همراه سوارز و ویدال دیرتر از دیگر بازیکنان به بارسلون بازخواهد گشت اما این تعطیالت هم سبب نشده تا مسی از تمرینات بدنسازی غافل شود. تصویری از بهترین بازیکن حال حاضر دنیا شکار 
شده است که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. لیونل مسی در حال تماشای بازی ها و گل های لیونل مسی که در حال پخش از شبکه فاکس اسپورتس بود. این تصویر را واله خورن از مسی شکار کرده است: به سالن بدنسازی 

رفتم و مسی را در حال تماشای مسی دیدم. صحنه ای باورنکردنی بود و آن را به تصویر کشیدم.
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مهدیتاجرئیسکمیتهفوتسالآسیامیماند؟
با استعفای تاج از فدراسیون فوتبال این نگرانی ایجاد شده که آیا 
کرسی مهم ریاست فوتسال آسیا از دست می رود یا نه؟مهدی تاج جدا 
از ریاست فدراسیون فوتبال که از علی کفاشیان گرفت، ریاست کمیته 
 AFC فوتسال آسیا نیز از کفاشیان به او رسید تا یکی از کرسی های مهم
در اختیار ایران باشد.تاج به عنوان نایب رئیس منطقه مرکزی آسیا و 
رئیس کمیته فوتسال AFC اثرگذاری خوبی در حوزه فوتسال داشت با 
این حال استعفای او از ریاست فدراسیون فوتبال وضعیت پست آسیایی 
او را هم مبهم کرده است.به نظر می رسد همچون رفتن علی کفاشیان از 
فوتسال، تاج نیز تا زمان مشخص شدن رئیس بعدی و انتخابات کمیته 
مهم  این کرسی  تا  باشد  داشته  اختیار  در  را  این پست  آسیا  فوتسال 
آسیایی از ایران نرفته و در سال های بعد به جانشین او در فدراسیون 
فوتبال برسد.مهدی تاج حدود 3 سال و نیم رییس فدراسیون فوتبال 
بود و اخیرا در پی بروز عارضه قلبی از ریاست فدراسیون استعفا کرد.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند را به عنوان جانسین تاج 
و سرپرست فدراسیون فوتبال انتخاب کرده است.

الیک 32 میلیونی صفحه AFC در سال 
پربازدترینهامربوطبهایران

در  اینستاگرام  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  صفحه 
رسمی  صفحه  است.  داشته  الیک  میلیون   32 میالدی  اخیر  سال 
اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا 9 پست پربازدید سال 2019 
در صفحه خود را منتشر کرد.AFC اعالم کرد که در سال گذشته 
را منتشر  پربازدید  صفحه اش 32 میلیون الیک داشته و 9 پست 

بود. ایران  به  پربازدید مربوط  این 9 پست  اکثر  کرد. 

تراکتور مهری را از دست نمی دهد
 شایعات عجیب در مورد نقل و انتقاالت

 تیم تبریزی
از دست  را  ندارد هافبک خود  نیت  به هیچ وجه  تراکتور  باشگاه 
بدهد.تیم تراکتور همان سایر تیم ها در نقل و انتقاالت به دنبال جذب 
بازیکنانی است تا تیم خود را تقویت کند اما در خصوص نقل و انتقاالت 
این تیم گمانه زنی ها وشایعات عجیبی منتشر می شود که مسئوالن 
مورد  در  های  خبرسازی  از  کنند.یکی  نمی  تایید  را  آنها  باشگاه  این 
به  و  است  الهامی  ساکت  تایید  مورد  که  بازیکنی  است.  مهری  سعید 
سبک بازی او اعتقاد دارد و به باشگاه هم اعالم کرده به هیچ وجه قصد 
ندارد این بازیکن را از دست بدهد اما در اقدامی عجیب شایعاتی مبنی 
افتاده  راه  به  بازیکن شهرخودرو  فرشاد محمدی مهر  با  او  معاوضه  بر 
بازیکن شهرخودرو  برای جذب  ای  برنامه  تراکتور  باشگاه  که  درحالی 
ندارد.از سوی دیگر مباحثی مربوط به محمدرضا آزادی مطرح است که 
در مورد این بازیکن در روزهای آینده کادرفنی تصمیم گیری خواهد 
تراکتور گفته  انتقاالت  کرد.از جمله موارد دیگری که در مورد نقل و 
می شود پیشنهاد 5میلیادری به شهریار مغانلو بازیکن پیکان است. این 
خواهد  نمی  را  بازیکن  این  کرده  اعالم  پیکان  باشگاه  که  درحالیست 
از دست بدهد و از طرف دیگر باشگاه تراکتور هم حاضر نیست بابت 
جذب این بازیکن پول زیادی هزینه کند.درحال حاضر تمرینات تراکتور 

تعطیل است و هفته آینده این تیم راهی ترکیه می شود.
بازیکنتیمملیامیددرتیررسفوالد

مسئوالن باشگاه فوالد خوزستان طی روزهای آینده با یکی از 
بازیکنان تیم ملی امید قرارداد خواهند بست.مسئوالن باشگاه فوالد 
خوزستان طی روزهای اخیر کار نقل و انتقاالتی خود را آغاز کرده 
تیم  این  به  جدید  بازیکنان  شدن  اضافه  پیگیر  جدی  صورت  به  و 
هستند.در همین راستا فوالد با یک از بازیکنان تیم ملی امید مذاکره 
انیس  همچنین  است.  کرده  پیدا  دست  خوبی  توافقات  به  و  کرده 
بنیاسین بازیکن اردنی این تیم در لیست فروش باشگاه فوالد قرار 

گرفته بود به کشورش بازگشته است.
آخرین تمرین تیم فوتبال امید با حضور 

خبرنگاران امروزبرگزار می شود
تایلند  به  اعزام  از  پیش  امید  ملی  تیم  بازیکنان  تمرین  آخرین 
صبح چهارشنبه برگزار می شود.شاگردان حمید استیلی بعد از دو روز 
استراحت صبح چهارشنبه از ساعت 11 آخرین تمرین خود را در مرکز 
نمایندگان محترم  ایران برگزار می کنند.به همین منظور  ملی فوتبال 
تمرین  آخرین  از  گزارش  تهیه  جهت  توانند  می  گروهی  های  رسانه 
تیم  یابند.اعضای  فوتبال حضور  ملی  مرکز  در   ایران  فوتبال  امیدهای 
المپیک پس از این تمرین به منظور حضور در مسابقات قهرمانی زیر 
23 سال آسیا و انتخابی المپیک عصر چهارشنبه راهی تایلند می شوند.

رضاییان جزو 5 گلزن برتر سال 2019 قطر
مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه الشحانیه جزو 5 گلزن 
امروز  الدوحه« قطر  قرار گرفت.نشریه »استاد  برتر سال 2019 قطر 
رامین  کرد.  ارائه  قطر   2019 سال  گلزنان  بهترین  درباره  گزارشی 
رضاییان، مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه الشحانیه عملکرد 
درخشانی به همراه این تیم در سال جاری داشت و با زدن 9 گل جزو 
5 گلزن برتر سال قطر قرار گرفت.رضاییان اگرچه پستش دفاع است 
اما برای الشحانیه خوش درخشیده است. او در بسیاری از بازی برای 
باعث شده  تیمش نقش ناجی را داشت ولی عملکرد ضعیف تیمش 
تا آنها با اتمام نیم فصل اول با کسب 5 امتیاز در قعر جدول باشند.
واکنشوزارتخارجهاردنبهبازداشت
موقتبازیکنتیمملیاینکشوردرایران

یک منبع در وزارت خارجه اردن به بازداشت موقت بازیکن تیم ملی 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  ایران  در  خوزستان  فوالد  باشگاه  و  کشور  این 
مقامات ایران همکاری خوبی در این مساله با ما داشتند. یک منبع در وزارت 
خارجه اردن در واکنش به بازداشت انس بنی یاسین، بازیکن تیم ملی این 
کشور و باشگاه فوالد خوزستان در ایران گفت: وزارت خارجه اردن مساله 
بازداشت انس بنی یاسین، بازیکن تیم ملی اردن در ایران را پیگیری می 
کند.وی افزود: وزارت خارجه اردن به طور مداوم با مقامات ایرانی در ارتباط 
است تا بتواند انس بنی یاسین را به کشورش بازگرداند و از جزئیات مشکل 
وی باخبر شود. مقامات ایرانی همکاری خوبی در این مساله با ما داشتند و 
سرکنسول اردن در تهران با انس بنی یاسین دیدار کرد.این منبع در ادامه 
گفت: بازیکن تیم فوالد خوزستان و تیم ملی اردن اکنون به محل اقامت 
خود در تهران بازگشته است تا پس از انجام اقدامات الزم توسط ایران بتواند 
به کشور خود بازگردد.بر اساس برخی گزارش ها، انس بنی یاسین، بازیکن 
اردنی تیم فوالد خوزستان که در لیست فروش این تیم قرار گرفته است روز 
یکشنبه هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی)ره( تهران دستگیر 
شده و اجازه خروج با ارز بیش از حد مجاز به وی داده نشده است.گفته می 
شود که این بازیکن اردنی قصد داشته است قسمتی از مبلغ قراردادش که 
به صورت نقدی از باشگاه فوالد خوزستان دریافت کرده بود را همراه خود 
از کشور خارج کند اما در فرودگاه امام از خروج وی جلوگیری شده است.

فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو 
گفت: تاکید وزیر ورزش بر این بود که هرچه 
زودتر تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص شود.

فریدون اصفهانیان در مورد اینکه آیا اعضای 
گذشته  روز  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات 
با وزیر ورزش  برای تعیین تکلیف در جلسه 
برای  ما  خیر،  داشت:  اظهار  شدند،  حاضر 
تعیین تکلیف به وزارت نرفتیم. وقتی تصمیم 
جمعی گرفته می شود، وزیر ورزش هم باید از 
آن آگاه باشد. با توجه به اساسنامه اگر رئیس 
و  باشد  کرده  فوت  یا  باشد  غایب  فدراسیون 
کارش  نتواند  دائم  طور  به  یا  موقت  طور  به 
را                                                                         در فدراسیون ادامه دهد، نایب رئیس اول 
رئیسه  هیات  اعضای  سایر  یا  رئیس  نواب  یا 
عده دار وظیفه رئیس فدراسیون خواهند شد. 
در جلسه ای که داشتیم همه اعضا متفق القول 
اعالم کردند که حیدر بهاروند مسئول انجام 
باشد.اصفهانیان  فدراسیون  ریاست  وظایف 
برای  کفاشیان  گفته می شود  اینکه  مورد  در 
کرده،  تالش  فدراسیون  ریاست  به  بازگشت 
با  ایشان  نیست.  این طور  خیر،   کرد:  عنوان 
توجه به اینکه نایب اول بودند و مدتی حضور 
نداشتند، اعالم کرد اگر دوست داشته باشید 
به  کفاشیان  نمی کنم  فکر  برمی گردم.  من 
کسی برای بازگشت زنگ زده باشد. او چندین 
سال رئیس فدراسیون بوده و کمبودی ندارد، 
اما  نداده ام،  کتبی  استعفای  من  گفت  فقط 
او  می دهم.  انجام  را                                                                          کار  این  بخواهید  اگر 
بزرگی  آدم  و  نیاورده  فشاری  بازگشت  برای 
است.عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در 
مورد اینکه ابراهیم شکوری گفته بود امورات 
اینطور  و  است  من  دست  فوتبال  اجرایی 
فدراسیون  سرپرست  دارد  قضد  که  شد  القا 
ابراهیم شکوری دبیرکل  فوتبال شود، گفت: 

اجرایی  فوتبال و مسئول کارهای  فدراسیون 
چنین  اما  گفته  درست  او  است.  فدراسیون 
سرپرست  می خواهم  که  نگفته  چیزی 
فدراسیون باشم. برداشت ها متفاوت است. او 
انجام می دهم  را                                                                          اجرایی  کارهای  گفته  فقط 
در  هست.وی  هم  کار  این  انجام  حال  در  و 
در سازمان  بهاروند  مورد مسئولیت مشترک 
لیگ و فدراسیون اظهار داشت: این کار موقت 
است و ایشان باید تا زمان برگزاری انتخابات 
نیز  را                                                                          فدراسیون  رئیس  وظایف  فدراسیون 
اظهارات  مورد  در  باشد.اصفهانیان  عهده دار 
اعالم  نماینده مجلس که  قاضی زاده هاشمی 
پرونده های  باید  تاج  رفتن  کنار  با  بود  کرده 
مورد  این  در  گفت:  شود،  بررسی  او  گذشته 
چیزی نمی دانم و بهتر است از خود او سوال 
فدراسیون  و  مجلس  بین  چالشی  کنید. 
در  می تواند  مجلس  ندارد.  وجود  فوتبال 
خمینی)ره(  امام  و  کند  دخالت  امور  تمامی 
راس  در  که مجلس  کردند  اعالم  را                                                                          این  هم 
هستند  ما  از  مجلس  نمایندگان  است.  امور 
منتخب  درواقع  آنها  آن هستیم.  از  ما هم  و 
فدراسیون  رئیسه  هیات  هستند.عضو  ما 
فوتبال در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم 
روز  کرد:  تصریح  کشورمان  بزرگساالن  ملی 
گذشته که نزد وزیر ورزش هم رفتیم، او بر 
این مسئله تاکید کرد و گفت طبق اساسنامه 
پیش بروید. تاکید بر این بود که هرچه زودتر 
تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص شود. ما هم 
از روز گذشته به خاطر این موضوع جلسات 
هم  شهرستان  به  حتی  و  داشتیم  مختلفی 
تیم  سرمربی  زودتر  هرچه  بتوانیم  تا  نرفتیم 
ملی را                                                                         مشخص کنیم.اصفهانیان در پاسخ به 
این سوال که آیا امروز هم جلسه ای خواهند 

نیست. مشخص  هنوز  کرد:  عنوان  داشت، 

است  معتقد  ایران  فوتبال  باسابقه  مدیر 
فقط  فوتبال  فدراسیون  رئیس  استعفای  دلیل 
بدترین  در  اتفاق  این  و  بود  او  قلبی  بیماری 
را  دادرس  مهدی  افتاد.  وی  برای  ممکن  زمان 
مدیر  بینیم،  می  ایران  فوتبال  در  هاست  مدت 
حضور  مختلفی  های  سمت  در  که  ای  باسابقه 
با صراحت  از مدیران  داشت و برخالف بسیاری 
کامل به صحبت می پرداخت. برای دقایقی با او 
فوتبال  فدراسیون  و  تاج  مهدی  وضعیت  درباره 
به صحبت نشستیم. او در ابتدا درباره استعفای 
مهدی تاج گفت: به طور خالصه می توانم بگویم 
زور تاج به بیماری قلبی نرسید و به همین دلیل 
مجبور به کنار رفتن از فوتبال شد. همه کسانی 
که به فدراسیون رفت و آمد داشتند بارها دیده 
دلیل  همین  به  و  دارد  قلبی  ناراحتی  که  بودند 
مجبور به استفاده از دارو بود. او پیش از این و در 
اردوی تیم ملی در ترکیه هم دچار حمله قلبی و 
بستری شده بود اما این بار دیگر نتوانست ادامه 
می  کل  در  داد.  استعفا  دلیل  همین  به  و  دهد 
ترین  موقع  بی  ایشان  قلبی  حمله  بگویم  توانم 
اتفاقی بود که می شد بیفتد.او در پاسخ به این 
سوال که درباره تاج گفته می شود وی مجبور به 
استعفا شده است گفت: حرف و حدیث همیشه 
بوده اما چیزی که درباره ایشان پیداست بیماری 
قلب اوست. کار اجرایی در جایی مانند فدراسیون 
دلیل  به همین  و  است  به شدت سخت  فوتبال 
سر  به  بالیی  چه  نفهمند  خیلی  است  ممکن 
کسی که رئیس فدراسیون فوتبال می شود می 
ادامه داد: متاسفانه خیلی ها  باره  این  آید.او در 
می  هم  به  را  جاری  سیستم  میان  این  در  هم 
خیلی  کند.  می  بدتر  را  کار  هم  همین  و  زنند 

اوقات می بینیم خیلی ها که چیزی از وضعیت 
فوتبال نمی دانند می آیند و اظهارنظر می کنند 
نماینده  از  برخی  کنند.  می  بدتر  را  کار  فقط  و 
های مجلس را ببینید. چون نزدیک انتخاب می 
شویم و فوتبال هم فراگیر است می آیند حرف 
هایی به زبان می آورند که در ذهن مردم بمانند. 
حرف هایی حاشیه ای که اصال نمی توان آنها را 
تاج هم  آقای  البته من معتقدم  مستند دانست. 
انرژی بسیاری  نباید پاسخ آنها را می داد چون 
برای این کار گذاشته شد.دادرس در ادامه درباره 
حضور نفرات بعدی در فدراسیون فوتبال گفت: 
کسی  هر  و  دارد  وجود  مشکالت  همین  ببینید 
بیاید معضالت فراوانی خواهد داشت. ما فوتبالی 
ها همدیگر را می شناسیم و می دانیم هر کسی 
بیاید  فوتبال  این  به  هرکسی  دارد.  توان  چقدر 
سختی های فراوانی به همراه خواهد داشت.او در 
این باره ادامه داد: متاسفانه خیلی ها هم کمکی 
شود.  بهتر  اوضاع  تا  کنند  نمی  فوتبال  این  به 
شما همان موضوع بازنشسته ها را ببینید، کسی 
سازمان  رئیس  ها،  فوتبالی  جز  نداشت  مشکلی 
بعدا  آورد  فشار  به همه  کلی  که  بازرسی کشور 
مشخص شد خودش هشت شغله بود! خیلی ها 
مشکل داشتند اما فقط فوتبالی ها دیده شدند و 
برنامه هایشان به هم ریخت. متاسفانه فوتبال در 
چشم است و به همین دلیل هرکسی که بخواهد 
جلب توجه کند و یا خودش را مطرح کند می 
آید به فوتبال می زند.دادرس در پایان گفت: االن 
45 روز به انتخابات فدراسیون فوتبال باقی مانده 
است و به همین دلیل امیدوارم کسی که بتواند 
به فوتبال کمک کند پا پیش بگذارد و تا حدی از 
کارهای سخت و پیچیده فدراسیون را پیش ببرد.

شکوری نگفت می خواهد سرپرست فدراسیون شود
اصفهانیان:کفاشیانفشارینیاوردهاست

سرنوشت سردار آزمون در نقل وانتقال های زمستانی اروپا پس از مشورت مدیران و سرمربی زنیت مشخص خواهد شد.پیشنهاد 30 میلیون پوندی باشگاه 
کریستال پاالس انگلیس برای جذب سردار آزمون، مهاجم زنیت بسیار جدی به نظر می رسد اما هنوز سران این باشگاه به صورت جدی تصمیمی برای انجام 
مذاکره اتخاذ نکرده اند. سردار آزمون که زمستان سال گذشته با قراردادی 12 میلیون یورویی از روبین کازان به زنیت پیوست، هم اکنون در سایت ترانسفرمارکت 
قیمت 18 میلیون یورویی دارد.بر اساس این گزارش، سران باشگاه زنیت هنوز تصمیم قطعی درباره آینده سردار آزمون نگرفته اند. از سویی سرگئی سماک، 
سرمربی 43 ساله زنیت اعالم کرده است در نقل وانتقال های زمستانی قصد خرید بازیکن جدیدی ندارد اما اگر باشگاه با پیشنهاد خوبی برای فروش بازیکنی 
مواجه شود می تواند آن را به صورت جدی مورد ارزیابی قرار دهد.باشگاه کریستال پاالس انگلیس برای تقویت خط حمله خود فدور چالوف )زسکا مسکو( و 
سردار آزمون )زنیت سن پترزبورگ( را در فهرست خریدهای خود قرار داده است. با توجه به مخالفت زسکا مسکو برای فروش چالوف به نظر می رسد کریستال 

پاالس امید زیادی به جذب سردار آزمون دارد.

جلسه
سرنوشتساز
مدیرانو
سرمربیزنیت
برایفروش
سردارآزمون

زور تاج به بیماری قلبی نرسید
دادرس:هرکسیبیایدمشکالتفدراسیونپابرجاست

واکنش رئیس باشگاه آمیای فرانسه به پایان محرومیت 
سامان قدوس

خوبی  اتفاق  را  قدوس  سامان  ماهه   4 محرومیت  پایان  فرانسه  آمیای  باشگاه  رئیس 
لیگ  نیم فصل دوم  آمیا در  تیم  احتمالی  تقویت  به  یوآنین در واکنش  توصیف کرد.برنارد 
فرانسه )لوشامپیونه( گفت: قطعاً می خواهیم خودمان را تقویت کنیم تا شاهد تیم بهتری 
در نیم فصل دوم باشیم، البته خروج برخی بازیکنان از فهرست تیم آمیا را نیز رد نمی کنم. 
ما در ادامه رقابت ها شاهد بازگشت سامان قدوس در پست مهاجم چپ هستیم و همچنین 
گانو را برای خط دفاعی در اختیار خواهیم داشت. با بازگشت این دو بازیکن باید شرایط را 
برای جذب بازیکنان جدید در ماه ژانویه مورد بررسی قرار دهیم.محرومیت 4 ماهه سامان 
قدوس از سوی کمیته انضباطی فیفا 3 روز قبل به پایان رسید و این بازیکن ایرانی اکنون 
می تواند در بازی های رسمی به میدان برود. تیم آمیا در پایان نیم فصل نخست لیگ فرانسه 

با 17 امتیاز در رده هجدهم جدول لوشامپیونه قرار گرفته است.

باشگاه استقالل لیست آسیایی خود را 
تکمیل و به فدراسیون فوتبال ارسال کرد. 

دومین جلسه ستاد بازی های آسیایی باشگاه 
استقالل با حضور اعضا برگزار و یک روز 

زودتر از مهلت تعیین شده از طرف فدراسیون 
فوتبال لیست نهایی تهیه و  اسامی بازیکنان و 

کادرفنی به فدراسیون فوتبال ارسال شد. 
طبق قوانین لیگ قهرمانان آسیا تا یک 

هفته قبل از اولین بازی تیم استقالل در 
مرحله پلی آف امکان جابجایی یا اضافه کردن 
5 بازیکن وجود خواهد داشت. همچنین پس 
از دو بازی مرحله پلی اف و در صورت صعود 

استقالل به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
مجددا امکان حذف و اضافه  5 بازیکن ممکن 

خواهد بود.استقالل یکم بهمن در ورزشگاه 
آزادی به مصاف برنده الفیصلی اردن و الکویت 

کویت می رود.

به  اشاره  ضمن  ایران  فوتبال  کارشناس 
داشت:  اظهار  پرسپولیس  قبول  قابل  عملکرد 
قطعا کالدرون به این تیم باز می گردد چون هیچ 
تیم دیگری او را نمی خواهد.بیژن ذوالفقارنسب 
درباره رقابت های نیم فصل اول نوزدهمین دوره 
لیگ برتر فوتبال ایران اظهار داشت: شروع لیگ 
با عجیب ترین اتفاقات همراه شد و همین باعث 
شد تا فشردگی بازی ها را شاهد باشیم. مدیریت 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در مشکالت 
فصل  بازی های  تقویم  درباره  وجودآمده  به 
جاری مقصر هستند. آنها وعده دادند مشکالت 
این  اما  شود  حل  ورزشگاه  به  هواداران  ورود 
کار مثل گذشته در حال انجام است و تغییری 

ایران  فوتبال  است.کارشناس  نخورده  رقم 
رقابت  کرد:  تصریح  تیم ها  رقابت های  درباره 
تیم ها همچون گذشته بین باشگاه های متمول 
صنعتی و تیم های فقیر و بی پول است. مدیریت 
فوتبال ایران بیشتر مربوط به مسائل مالی است. 
باشگاهداری  وضعیت  که  می دهد  نشان  این 
برنامه  هیچ  است.  مالی  کاماًل  ایران  فوتبال  در 
و  رشد  که  ندارد  وجود  زمینه  این  در  مدونی 
توسعه فوتبال در یک باشگاه را رقم بزند. همه 
که  است  طبیعی  می کند.  تعیین  پول  را  چیز 
در چنین شرایطی برخی تیم ها عالی می شوند 
برای  باری  تأسف  نتایج  هم  تیم ها  از  بعضی  و 
هواداران خود رقم می زنند.وی درباره قهرمانی 

گابریل  با  اول  فصل  نیم  پایان  در  پرسپولیس 
بازیکنان خیلی خوبی  تیم  این  افزود:  کالدرون 
داشت  نیاز  کالدرون  که  پستی  هر  در  دارد. 
بازیکنان خیلی خوبی جذب شد. من هنوز هم 
معتقدم که اگر کالدرون بتواند بازدهی بازیکنان 
را باال ببرد اختالف این تیم با سایر تیم ها بسیار 
اختالف  درباره  شد.ذوالفقارنسب  خواهد  زیاد 
مدیرعامل  انصاریفرد  محمدحسن  با  کالدرون 
به  هیچکس  کرد:  تاکید  پرسپولیس  باشگاه 
اندازه کالدرون خودش را نمی شناسد. کالدرون 
خیلی به نفعش است که به ایران بازگردد. هیچ 
چه  با  می داند  خدا  و  نمی خواهد  را  او  تیمی 
تا سرمربی پرسپولیس  آمد  ایران  به  سیستمی 

شود. او خیلی خوب می داند که جایی مشتری 
ندارد. کالدرون قطعاً به پرسپولیس بر می گردد.

درخواست  درباره  پرسپولیس  پیشکسوت 
گذاشتن  کناره  بر  مبنی  آرژانتینی  سرمربی 
مربوط  کالدرون  به  افزود:  باشگاه  مدیر  چند 
نمی شود که چه کسانی در باشگاه پرسپولیس 
به  را  مشکالت  باید  او  باشد.  داشته  حضور 
حداقل برساند نه بیشتر.ذوالفقارنسب در پایان 
اقتصادی  مشکل  اگر  امسال  کرد:  خاطرنشان 
حل  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  نمایندگان 
ایران  فوتبال  می خوریم.  جدی  مشکل  نشود 
کمین  در  خطر  و  روبروست  جدی  هشدار  با 

است. ایرانی  باشگاه های 

خطر در کمین فوتبال ایران است

ذوالفقارنسب:هیچکسکالدرونرانمیخواهد

فروردین ماه کنار رفتم، اما استعفایی ندادم

کفاشیان:تمایلیبرایسرپرستیفدراسیونندارم
نایب رییس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: باید هر کسی می آید، سریعا برود سراغ مجمع و انتخابات را برگزار کند تا زودتر تکلیف مدیریت فدراسیون روشن شود.علی کفاشیان درباره اینکه 
گفته می شود او استعفای رسمی از نایب رییسی فدراسیون نداده و می تواند سرپرست باشد، اظهار داشت: در انتخاباتی که حدود 4 سال قبل انجام شد، من به عنوان نایب رییس اول فدراسیون 
انتخاب شدم. من در این سمت تا فروردین امسال حضور داشتم که در آن مقطع به دلیل مسائل بازنشستگی کنار رفتم. به عنوان نایب رییس امضای اسناد و اوراق بهادار را انجام می دهم، اما 
وقتی گفتند به خاطر مسائل بازنشستگی نمی توانم باشم، دیگر حضور پیدا نکردم. به آقای تاج هم این اختیار را دادم که اگر می خواهد کسی را به جای من انتخاب کند، یک نفر را به مجمع 
معرفی کند و رای بگیرد. این کار انجام نشد. من هم استعفای کتبی ندادم و فقط در فدراسیون حضور پیدا نکردم.وی ادامه داد: من این سمت را دارم. بحث این است که اگر بخواهم االن مشغول 
شوم و این خال زمانی را پر کنم، مسئوالن ورزش کشور باید از اختیاراتی که دارند، مجوز را بگیرند تا من بتوانم کارها را 2، 3 ماهه پیش ببرم. االن مهم نیست چه کسی می آید. باید هر کسی 
می آید، سریعا برود سراغ مجمع و انتخابات را برگزار کند تا زودتر تکلیف مدیریت فدراسیون روشن شود.کفاشیان در پاسخ به این سوال که می تواند سرپرست فدراسیون باشد یا خیر، گفت: 
من تمایلی برای این کار ندارم، اما هر کسی از دستم برمی آید، برای فوتبال انجام می دهم.وی افزود: باید همه دغدغه ما این باشد که فوتبال را به سرمنزل مقصود برسانیم. این بالتکلیفی می 
تواند به فوتبال ضربه بزند. باید زودتر هیات رییسه تکلیف را مشخص کند. درباره بحث بازنشستگی هم چه من باشم و چه بهاروند، باید مجوزهای الزم برای حضور یک فرد به عنوان سرپرست 
صادر شود.نایب رییس پیشین فدراسیون فوتبال درباره عملکرد تاج در دوران ریاست فدراسیون گفت: تاج هم واقعا تالش خود را کرد و شاید موانعی بوده که نتوانسته برخی کارها را انجام دهد.

افشین عبداللهیان

تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم  کاپیتان 
گفت: استقالل را در 2 بازی بردیم، تراکتور را 
با آن همه هجمه شکست دادیم و بعد از توقف 
داشتیم  پاداش  انتظار  تهران  در  پرسپولیس 
ولی کسی از مسئوالن را در رختکن ندیدیم.

عملکرد  خصوص  در  نریمان جهان  سامان 
ماشین سازی در نیم فصل اول اظهار داشت: 
ابتدای فصل تیم با تغییرات گسترده کار خود 
را شروع کرد و آقای خطیبی هم کار سختی 
را برای هماهنگی و نظم دادن به سیستم و 
این حال تالش  با  ولی  داشت  تیمی  حرکت 
با  کار  ابتدای  تا در همان  تیمی موجب شد 
شکست دادن استقالل کار را شروع کنیم و 
همین پیروزی انتظارات را از تیم ما باال برد.

او ادامه داد: باید قبول کنیم تیم ما یک تیم 
معمولی بود که نه برای قهرمانی بسته شده 
نتایجی  ولی  آسیایی  سهمیه  برای  نه  و  بود 
که کسب کردیم انتظارات را باال برد، ناگفته 
را داشتیم که  پتانسیل  این  نماند که ما هم 
هر  شد،  هم  اینگونه  و  بگیریم  بهتری  نتایج 
چند اعتقاد دارم فوتبالی که ما ارائه می دادیم 
خیلی باالتر از نتایج تیممان بود ولی نتایج به 
دست آمده هم رضایت بخش و باالتر از اهداف 
باشگاه بود.کاپیتان ماشین سازی عنوان کرد: 
ما تیمی تشکیل دادیم که دومین تیم جوان 
و دومین تیم کم هزینه لیگ برتر است و این 
نتایج و جایگاه ما نشان می دهد که در شرایط 
و  گرفتیم  فوق العاده ای  نتایج  اقتصادی،  بد 
اتفاق  این  ولی  بودیم  پاداش  و  تشویق  الیق 
این موضوع گالیه  از  نیز دقیقا  نیفتاد که ما 
بازی   2 در  ما  کرد:  نشان  خاطر  داریم.وی 
دادیم.  شکست  را  استقالل  برگشت  و  رفت 
ناجوانمردانه  هجمه   همه  آن  با  را  تراکتور 
را  پرسپولیس  و  دادیم  شکست  خود،  علیه 
بعد از بردهای پیاپی و در شرایطی که باالی 
جدول و بهترین شرایط بود، در تهران متوقف 
و  مدیر  هیچ  تیم  رختکن  در  ولی  کردیم 
نبود.  پاداش خبری  از  و  ندیدیم  را  مسؤولی 
مهم  مسئوالن  برای  ما  بردهای  یعنی  این 
نبود و آنها از ما بقا در لیگ را می خواستند. 
بقا  برای  را  الزم  امتیازات  اول  نیم فصل  در 
برای شان  ادامه کار دیگر  تا در  جمع کردیم 
ما  تیم  کرد:  عنوان  نباشد!نریمان جهان  مهم 
خصوصی است و از طریق یک هلدینگ بزرگ 
ما  نمی دانیم طرف حساب  ما  می شود.  اداره 
کدام شرکت از این مجموعه بزرگ است که 
مستقیم از آنها گالیه کنیم ولی در هر صورت 

بچه ها شرایط مالی خوبی ندارند و در کل 20 
درصد دریافتی داشتیم که آخرین دریافتی ما 
مربوط به سه ماه قبل است. خیلی از بازیکنان 
در روز تعطیلی تمرینات حتی پول رفتن به 
ماشین سازی  نداشتند.کاپیتان  هم  را  خانه 
افزود: از دو سال گذشته ۶0درصد طلب دارم 
که در شرایط مالِی این فصل واقعا نمی دانم 
به  مالی  نظر  از  دهم.  انجام  باید  کاری  چه 
در  باید  چگونه  نمی دانم  و  خورده ام  مشکل 
این شرایط روی تمرینات خود تمرکز داشته 
نصیرزاده  آقای  با  نیز  را  موضوع  این  باشم. 
حاصل  نتیجه ای  ولی  می کنیم  مطرح 
را می کند  نیز تالش خود  او  البته  نمی شود. 
ولی همکاری الزم از طرف شرکت های تامین 
کننده مالی انجام نشده و ایشان نیز مثل ما 
بازیکنان در شرایط بد گرفتار شده اند.نریمان 
مالی  مشکالت  از  جدا  کرد:  تصریح  جهان 
به شخصه درگیر یک سری  تیم، من خودم 
مشکالت مالی هستم که تمرکزم را گرفته و 
در شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی توانم روی 
تمرینات و بازی ها تمرکز کنم، همین موضوع 
باعث خواهد شد که عملکرد مثبتی برای تیم 
نداشته باشم که هر دو طرف متضرر خواهیم 
نصیرزاده  آقای  با  گذشته  روزهای  در  شد. 

که  می کنم  هم  تشکر  و  کردم  صحبت  نیز 
انجام  ما  مشکالت  حل  برای  را  خود  تالش 
پرداخت  توانایی  باشگاه  اگر  ولی  می دهد 
را  من  جاری  فصل  و  گذشته  سال  مطالبات 
نداشته باشد،خواهش کرده ام که قراردادم را 
فسخ کنند تا بتوانم در تیم دیگری مشکالت 
مالی ام را حل کنم. با این وجود طبق تعهدی 
که به باشگاه دارم، تا به حال با تیمی مذاکره 
نکرده ام ولی بدون اغراق و بازارگرمی می گویم 
که چند پیشنهاد خوب دارم و اگر مشکالتم 
حل نشود، مجبور هستم از این تیم جدا شده 
مشکالتم  حل  دنبال  به  دیگری  تیم  در  و 
همیشه  اینکه  بیان  با  نریمان جهان  باشم. 
خورده اند،  ضربه  تبریز  در  بومی  بازیکنان 
عنوان کرد: از سال های گذشته درصد زیادی 
از قراردادم باقی مانده است ولی من به عنوان 
را  شهر  این  و  تیم  این  بومی،  بازیکن  یک 
من  نوعی  به  یا  و  می دانم  خودم  به  متعلق 
به  موقع  هیچ  و  هستم  شهر  این  به  متعلق 
خود اجازه ندادم از این تیم ها شکایت کنم. 
همیشه احترام ها را نگه داشته ام ولی بدون 
شکایت هم نتوانستم حقم را بگیرم ولی در 
مرام  و  ادعا  هم  خیلی  که  دیگران  مقابل 
داشتند و محبوب هم بودند، شکایت کرده اند 

و تا ریال آخر پول شان را گرفته اند؛ تنها ما 
بومی ها سرمان بی کاله مانده است، اما االن 
کاپیتان  هستم.  بدی  شرایط  در  کنید  باور 
به  آنها  اعتراض  اینکه  بیان  با  ماشین سازی 
است،  زنوزی  به  صدای شان  رسیدن  خاطر 
عنوان کرد: واقعا شرایط مالی خوبی نداریم 
ولی با این حال کم کاری از طرف شرکت های 
با  چون  است  بوده  مالی  کننده  تامین 
آقای  از  گذشته  سال   10 در  که  شناختی 
از شرایط  او  که  دارم  اعتقاد  داشتم،  زنوزی 
ما بی اطالع است و طبیعی است که با وجود 
دغدغه های کاری زیادی که  دارد، خیلی در 
جریان امورات ریز تیم نباشد و اگر گالیه ای 
می کنیم، بخاطر این است که او در جریان 
بدهد.او  رسیدگی  دستور  و  بگیرد  قرار  کار 
تصریح کرد: من به شخصه از خدمات آقای 
زنوزی به ورزش آذربایجان و ایران قدردانی 
می کنم و به عنوان عضو کوچکی از مجموعه 
شرایط  به  رسیدگی  درخواست  او،  بزرگ 
هفته های  در  کنید  باور  دارم؛  را  موجود 
رفتن  راه  نای  بازیکنان  از  هیچکدام  پایانی 
کادرفنی  با  همدلی  تنها  و  نداشتند  هم  را 
و شخص رسول خطیبی ما را به تمرینات و 

کرد. دلگرم  مسابقات  ادامه 

زنوزی از مشکالت ما خبر ندارد

نریمانجهان:بزرگانرابردیمولیدررختکنمسئولیندیدیم

لیست آسیایی استقالل به 
فدراسیون فوتبال ارسال شد

جلسه سه ساعته هیات مدیره پرسپولیس با محوریت 
نقل و انتقاالت برگزار شد

هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، دوشنبه شب تشکیل جلسه دادند و درباره 
مسایل باشگاه، تیم و نقل و انتقاالت گفت و گو و تصمیم گیری کردند.دوشنبه شب جلسه 
مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد و بیش از سه ساعت به طول انجامید.

در این جلسه که همچون نشست قبلی تمامی اعضا در آن حضور داشتند عالوه بر بررسی 
برخی مسائل مرتبط با امور باشگاه، درباره امور تیم و شرایط کنونی نیز تبادل نظر و گفت و 

گو شد. نقل و انتقاالت زمستانی نیز از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
پرسپولیس در کمپ الشحانیه قطر اردو می زند

 اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کمپ باشگاه الشحانیه قطر قطعی شد. مسئوالن این 
باشگاه قطری نامه موافقت خود را در این خصوص به باشگاه پرسپولیس ارسال کردند. با 
اعالم باشگاه پرسپولیس اردوی سرخ پوشان از 18 تا 30 دی در دوحه برگزار خواهد شد. 
پرسپولیسی ها 18 دی در تهران تمرین می کنند و همان شب راهی دوحه می شوند و 30 

دی ماه به تهران برمی گردند.


