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 نقی زاده: سال جدید را با یک
 بازی سنگین شروع کردیم

بازی  با  را  فوتبال مس رفسنجان گفت: سال 1400  تیم  هافبک 
سنگینی شروع کردیم و نتیجه خوبی گرفتیم.علیرضا نقی زاده در مورد 
اولین بازی مس رفسنجان در سال 1400 مقابل تراکتور اظهار داشت: 
سال جدید را با بازی سنگینی مقابل تراکتور در ورزشگاه یادگار امام 
مساوی  و  است  ایران  تیم های  بهترین  از  یکی  تیم  این  کردیم.  شروع 
مقابل آن برای ما نتیجه خوبی بود. هرچند که موقعیت هایی داشتیم 
و نتوانستیم ضربات آخر را خوب بزنیم. برای تراکتور در لیگ قهرمانان 
سابقش  تیم  مقابل  اینکه  مورد  در  می کنم.وی  موفقیت  آرزوی  آسیا 
و  شدم  بزرگ  تراکتور  در  کودکی  از  من  کرد:  رفت، عنوان  میدان  به 
اما  کردم  برتن  را  تیم  این  پیراهن  که  می کنم  افتخار  یافتم  پرورش 
فوتبال حرفه ای است. االن بازیکن مس رفسنجان هستم و برای موفقیت 
این تیم تالش می کنم. نتیجه هم دست خدا است.هافبک تیم فوتبال 
ما  تیم  اظهار داشت: شرایط  تیم  این  مورد شرایط  در  رفسنجان  مس 
خیلی خوب است. در تعطیالت اردوی سه روزه ای را در تهران داشتیم. 
محمد ربیعی و کادر فنی شبانه روز زحمت می کشند و تالش می کنند. 
علی رغم اینکه تیم در سال اول حضور در لیگ برتر است اما شخصیت 
خوبی پیدا کرده و اگر برنامه ریزی ها همین طور ادامه داشته باشد مس 
بود. خواهد  ایران  فوتبال  مدعیان  جزو  آینده  سال  قطعاً  رفسنجان 

نقی زاده در مورد اضافه شدن مهدی کیانی و محمد انصاری از نیم فصل 
دوم به تیم مس رفسنجان گفت: هر دوی آنها فوتبالیست های بزرگی 
هستند و قطعاً به تیم در کنار سایر بازیکنان کمک می کنند تا بتوانیم 
و دل  بیاوریم  به دست  را  است  رفسنجان  جایگاهی که شایسته مس 
هواداران را شاد کنیم.وی در خصوص شرایط خودش عنوان کرد: خودم 
در حال حاضر شرایط خوبی دارم. علی رغم اینکه در اوایل فصل مصدوم 
شدم اما رفته رفته شرایط بهتری پیدا کردم و االن هم از نظر بدنی کاماًل 
آماده ام تا به تیم کمک کنم.هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان در مورد 
بازی هفته بیستم مس رفسنجان مقابل سایپا گفت: در لیگ برتر بازی 
آسانی نداریم. سایپا تیم جوان و با برنامه ای است اما به این سه امتیاز 

نیاز داریم و تالش می کنیم مقابل سایپا به پیروزی برسیم.
بیژن: نساجی از جدول خارج شده بود

مدافع تیم فوتبال نساجی قائمشهر گفت: تیم ما از جدول خارج شده 
بود، ولی کسب دو پیروزی پیاپی امیدها را در نساجی زنده کرد.مجتبی 
برابر سایپا و نفت  از کسب دو برد مهم  بیژن درباره وضعیت تیمش بعد 
مسجدسلیمان گفت: این دو بازی مهمترین بازی های ما در این فصل بود 
نتیجه  مسابقه  دو  این  در  اگر  بازگرداند.  جدول  به  دوباره  را  نساجی  که 
نمی گرفتیم شرایط نساجی برای ماندن در لیگ برتر بسیار بد می شد، ولی 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  گرفتیم.وی  مهم  امتیازی  خوشبختانه شش 
»آیا نساجی در لیگ برتر ماندگار خواهد شد؟«، تصریح کرد: کار ما بسیار 
سخت است و هنوز در منطقه قرمز قرار داریم. ما متأسفانه در نیم فصل 
اول چند بازی را خیلی راحت از دست دادیم که خودمان مقصر بودیم و 
البته بدشانسی هم آوردیم. نساجی واقعاً از جدول خارج شده بود، ولی این 
دو برد امیدها را در تیم ما زنده کرد. حاال اختالف کمی با تیم های باالیی 
داریم که قابل جبران است و می توانیم این روند را ادامه دهیم. ما در دو 
بازی اخیر گلی هم دریافت نکردیم و در بازی جام حذفی برابر سایپا نیز 
فوتبال  تیم  است.مدافع  مثبتی  فاکتور  این  که  نخوردیم  دقیقه گل   120
نساجی قائمشهر در مورد بازی بعدی تیمش برابر پرسپولیس اظهار داشت: 
پرسپولیس بهترین تیم ایران در چند سال اخیر بوده است که دو بار هم 
به فینال آسیا رفت. آنها در بازی قبلی برابر پدیده هم خیلی خوب بازی 
کردند و باید چهار گل به این تیم می زدند که البته موقعیت های شان تبدیل 
به گل نشدند. پرسپولیس با جذب چند بازیکن قوی تر از نیم فصل اول شده 
است و ما بازی سختی داریم. البته تیم ما هم شرایط بسیار خوبی از لحاظ 
روحی و فنی دارد و قطعاً برای گرفتن سه امتیاز بازی خواهیم کرد. فکر 
می کنم با توجه به سبک بازی دو تیم، شاهد یک مسابقه جذاب باشیم 

که امیدوارم نتیجه به سود ما رقم بخورد.

را  آن  اگر  که  داریم  افتاده  عقب  بازی  یک  ما 
مان  شرایط  و  کنیم  می  صعود  چهارم  رده  به  ببریم 
بهتر می شود. حاال ما اصال آن بازی را حساب نمی 
کنیم و پله پله جلو می رویم.یونس شاکری در بازی 
روزدوشنبه تیمش مقابل ماشین سازی، شاخص ترین 
چهره سیرجانی ها بود. او با هت تریک مقابل ماشین 
پایان  از  بعد  و  بود  تیمش  گل  هر سه  زننده  سازی، 
بازی هم توپ امضا شده بازی را به رسم فوتبالی ها با 
خود به خانه برد. شاکری در گفت و گو با خبرنگار ما 
در خصوص بازی با ماشین سازی گفت: تا وقتی که 
گل بخوریم هم موقعیت های خوبی داشتیم اما توپ 

هایمان گل نمی شد. بعد از گلی که خوردیم از نظر 
بد شد چون داشتیم حمله  روحی شرایط مان کمی 
می کردیم و روی ضد حمله گل دریافت کردیم. در 
بهترین زمان گل زدیم و بازی را مساوی کردیم. در 
نیمه دوم هم بازی خوبی انجام دادیم و خدا را شکر 
توانستیم بازی را برده و سه امتیاز را کسب کنیم.وی 
در پاسخ به این سوال که فکر می کردی در بازی هت 
تریک کنی، گفت: نه اصال! یک درصد هم فکر نمی 
کردم. خدا را شکر که این اتفاق افتاد و از آن خیلی 
بود.  لیگ  تریک من در  اولین هت  خوشحال هستم. 
دو تا گل در یک بازی زده بودم ولی این اولین بارم 

بود که سه گل در یک بازی می زدم. االن با این سه 
روند  این  که  امیدوارم  گله شدم.  زدم شش  که  گلی 
فکر  االن  یادآور شد:  گهر  باشد.مهاجم گل  دار  ادامه 
می کنم من و منشا در بین مهاجمان جزو نفرات اول 
دوم لیگ باشیم. ما شرایط خوبی داشتیم. یک سری 
اتفاقات افتاد و فوتبال است و باال و پایین زیاد است. 
امیدوارم که 1400 سال خوبی باشد و به دوران قبلی 
مان برگردیم.شاکری در مورد شرایط تیمش در لیگ 
تصریح کرد: ما یک بازی عقب افتاده داریم که اگر آن 
را ببریم به رده چهارم صعود می کنیم و شرایط مان 
بهتر می شود. حاال ما اصال آن بازی را حساب نمی 

کنیم و پله پله جلو می رویم. هر بازی هم حکم فینال 
را دارد و انشاهلل که بازی به بازی جلو می رویم و موفق 
می شویم.در تصاویر مربوط به یکی از شادی گل های 
شاکری این گونه به نظر می رسید که او در حال گریه 
این خصوص گفت:  کردن است، مهاجم گل گهر در 
گریه نه ولی فکر نمی کردم بتوانم در این بازی سه گل 
بزنم.شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بازی بعدی مان 
مقابل پیکان است. این تیم، تیم خیلی خوبی است و 
سخت گل می خورد. از کادر فنی خوبی هم برخوردار 
هستند و بازی قبلی شان هم خیلی خوب کار کردند. 

ما برای برد می رویم و انشاهلل ببینیم چه می شود.

زمانی برای خوشحالی نداریم
 اسالمی: مقابل پرسپولیس
 دست و پا بسته نیستیم

مهاجم تیم فوتبال نساجی قائمشهر گفت این تیم در مصاف با 
پرسپولیس دست و پا بسته نیست و به دنبال کسب امتیاز خواهد 
مسجدسلیمان  نفت  برابر  تیمش  پیروزی  درباره  اسالمی  بود.کریم 
گفت:  ما می دانستیم سه امتیاز این بازی چقدر برای نساجی اهمیت 
دارد. بعد از دو بردی که برابر سایپا به دست آوردیم روحیه تیم باال 
رفت، ولی اهمیت این مسابقه خیلی بیشتر از دو بازی قبلی بود. نفت 
مسجدسلیمان هم تیم خوبی است. آنها در لیگ امسال برابر برخی 
از مدعیان و تیم های باالنشین نتایج خوبی گرفته بودند، ولی خدا را 
شکر که در نهایت بازی را بردیم.مهاجم تیم فوتبال نساجی قائمشهر 
یک  حتی  و  دادیم  انجام  حساب شده ای  بسیار  بازی  ما  داد:  ادامه 
موقعیت جدی هم به نفت ندادیم. جدا از دو گلی که به ثمر رساندیم 
باز هم می توانستیم گل بزنیم، ولی مسئله مهم این بود که سه امتیاز 
را بگیریم. این برد قطعاً در بازی های بعدی به تیم ما کمک خواهد 
کرد. خوشبختانه بعد از حضور آقای الهامی شرایط تیم تغییر کرد و 
باشگاه هم خیلی خوب از تیم حمایت می کند که این باعث دلگرمی 
ماست.وی در پاسخ به این پرسش که »آیا نساجی می تواند با شرایط 
سختی که در جدول دارد در لیگ برتر بماند؟«، تصریح کرد: همه ما 
می دانیم که در 11 بازی باقیمانده کار بسیار سختی در پیش خواهیم 
داشت، ولی باید صد برابر گذشته تالش کنیم تا به هدف مان برسیم. 
این درست است که بعد از پشت سر گذاشتن هفته های سخت سه 
خوشحالی  برای  زمانی  دیگر  ما  ولی  آوردیم،  دست  به  شیرین  برد 
کردن نداریم. مسئله مهم این است که به بازی های بعدی فکر کنیم 
باقی  برتر  لیگ  در  نساجی  نهایت  در  تا  بجنگیم  هفته  آخرین  تا  و 
اظهار  پرسپولیس  برابر  تیمش  بعدی  بازی  مورد  در  بماند.اسالمی 
نساجی  و شرایط  دارد  را  فینال  ما حکم  برای  بازی ها  داشت: همه 
طوری است که باید در هر بازی امتیاز بگیرد. بازی با پرسپولیس هم 
یکی از سخت ترین بازی ها ما خواهد بود و آنها در زمین خودشان 
فقط دنبال برد هستند، ولی ما هم نساجی هستیم و برابر پرسپولیس 
تیم دست و پا بسته ای نخواهیم بود. امیدوارم با انجام یک بازی خوب 

و حساب شده امتیاز بگیریم.
لغو یک دیدار لیگ برتر فوتسال

  چراغ سبز به تغییر برنامه بازی ها
 به خاطر تیم ملی

برنامه  احتمالی  تغییر  درباره  فوتسال  لیگ  سازمان  سرپرست 
لیگ برتر گفت که برنامه های تیم ملی در اولویت این سازمان است.

تیم  بازیکن  شش  کرونای  تست  شدن  مثبت  درباره  جابری  آرش 
 PCR فوتسال کوثر اصفهان گفت: هیئت فوتبال اصفهان، نتایج تست
اعضای تیم کوثر را ارسال کرد که تفسیر آن بر عهده ستاد مبارزه با 
کرونا در فوتبال بود. مطابق قانون برای لغو یک بازی، 25 درصد از 
تست PCR بازیکنان و اعضای کادر فنی یک تیم باید مثبت باشد 
این  بازیکنان تشکیل بدهند. تیم کوثر مشمول  و 80 درصد آن را 
قانون می شد و به هیئت های فوتبال استان های خوزستان و اصفهان 
تاریخ  است.  شده  لغو  اهورا  و  کوثر  تیم های  بازی  که  کردیم  اعالم 
جدید مسابقه متعاقباً اعالم می شود.سرپرست سازمان لیگ فوتسال 
در این باره که اردوی آتی تیم ملی مطابق برنامه، دو روز پیش از 
پایان لیگ برتر فوتسال آغاز خواهد شد و برنامه لیگ باید تغییر کند، 
بیان کرد: کمیته فوتسال هنوز درباره برنامه های خود، چیزی به ما 
اعالم نکرده و قطعاً برنامه های تیم ملی هم در اولویت ماست. هدف 
همه ما و ماحصل برگزاری لیگ برتر، موفقیت تیم ملی است. با این 
حال کمیته فوتسال باید درخواست خود را مکتوب اعالم کند تا این 

درخواست در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح شود.

یک درصد هم فکر نمی کردم سه گل بزنم

شاکری: برای هت تریک گریه نمی کنم

یزدی: استعفا نکردم اما دلخوری هم ندارم
سرمربی پیشین نفت مسجدسلیمان گفت که از سمت خود استعفا نکرده اما با این حال دلخوری از مدیران این باشگاه بابت انتخاب سرمربی جدید ندارد.داریوش یزدی درباره اینکه بدون استعفا از سرمربیگری نفت 
مسجدسلیمان از این تیم جدا شد گفت: برای نفت آرزوی موفقیت می کنم. استعفایی در کار نبوده، اما دوستان برای تیم مربی تعیین کردند. همانطور که مرا با یک امضا آوردند، مربی دیگری با یک امضا آمده و فکری از 
دوستان خوب من است. برای او و نفت مسجدسلیمان آرزو می کنم که در ادامه مسابقات موفق باشند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا از مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان دلخور است یا خیر، تصریح کرد: اصاًل دلخوری 
وجود ندارد. نه آن روزی که به نفت مسجدسلیمان آمدم خیلی خوشحال بودم، نه امروز خیلی ناراحت هستم. نفت تیم زادگاه و محبوب من است و برای آن آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. امید بسیاری از مردم به موفقیت 
تیم نفت مسجدسلیمان است.سرمربی پیشین نفت مسجدسلیمان در پاسخ به این پرسش که آیا نفتی ها در ادامه مسابقات می توانند به نیمه باالیی جدول لیگ برتر فوتبال بازگردند یا خیر، خاطرنشان کرد: نمی توانم در این 

باره اظهار نظر کنم و امیدوارم اتفاقات خوبی برای نفت رخ دهد.

روایت  استقالل  فوتبال  تیم  پیشین  بازیکن 
جالبی از ناکامی این تیم در مسابقات 1۹ سال پیش 
کرد.پرویز  مطرح  تهران  در  آسیا  باشگاه های  جام 
برومند درباره تساوی بدون گل تیم فوتبال استقالل 
اظهار  برتر،  لیگ  نوزدهم  هفته  در  پیکان  مقابل 
ورزشگاه  در  شدیدی  بادهای  فصل  این  در  داشت: 
این مسئله روی کیفیت  آزادی می وزد و فکر کنم 
بازی تأثیر گذاشته بود. استقالل نسبت به بازی های 
گذشته طراوات بیشتری از خود نشان داد، اما تیمی 
ببرد. را  بازی هایش  باید  دارد  قهرمانی  ادعای  که 

به نمایش  را به خوبی  بازی بسته  افزود: پیکان  وی 
گذاشت و اجازه نفوذ به استقالل نداد. موقعیت هایی 
نکرد.  استفاده  آنها  از  که  شد  دیاباته  شیخ  نصیب 
برابر  بتواند  بیشتر  تمرینات  با  استقالل  امیدوارم 

برسد.  برتری  به  می کنند  بازی  بسته  که  تیم هایی 
فرهاد مجیدی قطعاً دوستانی دارد که به او کمک 
کنند، خودش هم بازی ها را خواهد دید و ایرادها را 
پیدا می کند. امیدوارم در بازی های پیش ِرو در لیگ 
بدرخشند.دروازه بان  و  باشند  موفق  آسیا  قهرمانان 
به دیدار 1۹  اشاره ای  استقالل  فوتبال  تیم  پیشین 
سال پیش با آنیانگ کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی 
 10 کره های ها  گفت:  و  کرد  آسیا  باشگاه های  جام 
تمرین  محل  روز  هر  و  آمدند  ایران  به  زودتر  روز 
زمین خیس  تا  آب می کردند  از  پر  آب  تانکر  با  را 
»اینها  می گفتیم  و  می کردیم  مسخره  ما  شود. 
دیوانه اند که این کار را می کنند«. روز بازی که باران  
ما  دیوانه  شدیم  متوجه  می بارید  عجیبی  و  شدید 
بدی  اتفاقات  می کردیم.  مسخره  را  آنها  که  بودیم 

افتاد چون اصاًل فکر نمی کردیم آن روز باران ببارد. 
تا   AFC مسئوالن  که  داشت  شدت  آن قدر  باران 
صبح بازی می گفتند مسابقه برگزار نشود، اما خوب 
یادآور  شد.برومند  برگزار  بازی  و  نگرفتند  تصمیم 
شد: بازی به لحاظ فنی کیفیت نداشت و نباید اجازه 
برگزاری مسابقه را می دادند. در بازی رده بندی چند 
گل زدیم و نشان دادیم اگر بازی نیمه نهایی را عقب 
می انداختند قطعاً حریف کره ای را شکست می دادیم. 
قسمت نبود افتخار رسیدن به قهرمانی آسیا نصیب 
ما شود. مجید ساعدی فر دو دست لباس به من داده 
بود که آنها را در این بازی ها بپوشم. در نیمه اول 
ریخته شده  کودهای  بودم  زده  که  شیرجه هایی  با 
روی زمین روی صورتم بود. وقتی نیمه تمام شد، 
اما  کنم،  بازی  نمی توانستم  و  بود  زده  کهیر  بدنم 

خدا رحمت کند منصور پورحیدری را، به من گفت 
رفتم  دوش  زیر  باشی.«،  دروازه  درون  باید  »حتماً 
هم  نوروزی  دکتر  و  کردم   عوض  را  لباس هایم  و 
ادامه  بخوابد.وی  کمی  بدنم  التهاب  تا  کرد  کاری 
داد: از دقیقه 70 به بعد جانی نداشتم و چون روی 
دروازه استقالل خطری نبود و تیم ما برای جبران 
گل جلو رفته بود، کاماًل یخ زده بودم. متأسفانه آن  
بر  دو  تا  زد  اوت  به  نوازی  را محمد  پنالتی کذایی 
یک شکست بخوریم. دو بار شانس داشتم دو ستاره 
قهرمانی آسیا را کسب کنم؛ اولین بار مرحوم ناصر 
حجازی مرا در فینال از ترکیب خارج کرد و دومی 
هم با آن شرایط عجیب جوی نتوانستیم به فینال 
راه پیدا کنیم، دیداری که پاهای مان در آب بود و 

نبود. فوتبال  تصاویرش موجود است که اسمش 

افتخار رسیدن به قهرمانی آسیا نصیب ما نشد

برومند: تیمی که ادعای قهرمانی دارد باید بازی هایش را ببرد

خداحافظی پورموسوی از صنعت نفت آبادان
از شبکه های  انتشار پستی در یکی  با  آبادان  سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت 
اجتماعی از این تیم خداحافظی کرد.سیداکبر پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت 
نفت آبادان، با انتشار پستی در صفحه شخصی اش در یکی از شبکه های اجتماعی از 
تیم صنعت نفت خداحافظی کرد.پورموسوی در متن خداحافظی اش از صنعت نفت 
نوشته است: »می روم اما تیم صنعت نفت، مردم دوست داشتی آبادان و خاطرات خوب 
و دوستانی را که در این شهر پیدا کردم، هرگز فراموش نخواهم کرد. می روم به این 
دلیل که با دست خالی و تنها در جنگی نابرابر حضور داریم. می روم چون همدلی 
و یکرنگی در این شهر خیلی زود رنگ باخت. می روم تا بازیکنان باغیرتم در آرامش 
به کارشان ادامه بدهند و دوباره شایستگی های شان را ثابت کنند. می روم تا یک بار 
دیگر شاهد سوختن نیروهای بومی باشیم. می روم چون مرغ همسایه در این استان 
)خوزستان( غاز است. می روم چون زحمات همکاران و بازیکنانم و تالش صادقانه آنها 
با تمام مشکالت ریز و درشت و  کمبودها خیلی زود فراموش شد. می روم اما بدانید 

شانه خالی نکردم و رفیق نیمه راه نبودم. می روم فقط برای حفظ ارزش ها«.

فوتبال  تیم  مربی  خرمگاه  محمد 
تا  تیم  این  است  معتقد  اراک  آلومینیوم 
منصوریان  علیرضا  تفکرات  به  رسیدن 
فاصله دارد.محمد خرمگاه درباره تساوی 
فوالد  مقابل  اراک  آلومینیوم  گل  بدون 
مربیان  فوالد  داشت:  اظهار  خوزستان 
بسیار خوبی دارد و نکونام و دستیارانش 
کار  تیم  این  با  که  است  سال  دو  حدود 
فوالد  بر  کاماًل  نکونام  تفکرات  می کنند. 
حاکم است و همه تیم ها مقابل این تیم 
کار سختی  هم  ما  دارند.  شرایط سختی 
خوب  گلزنی  موقعیت  شش  اما  داشتیم، 
تیر  به  توپ  سه  که  آوردیم  دست  به 
در  فوالد  کرد.  برخورد  حریف  دروازه 

است  ایران  نماینده  آسیا  قهرمانان  لیگ 
و برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم.

آلومینیوم  تیم  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
اراک بیان کرد: خدا را شکر شرایط خوبی 
می کنیم  تالش  بازیکنان  و  ما  داریم. 
برسیم  منصوریان  مدنظر  شرایط  به 
تیم  به  آرام  آرام  را  تاکتیکی  کارهای  و 
بسیار  تاکنون  تیم  روند  می کنیم.  اضافه 
خوب بوده است و امیدوارم تیم آلومینیوم 
همین روند را حفظ کند.مربی آلومینیوم 
نتایج  است  ممکن  که  باره  این  در  اراک 
نیم فصل  در  آلومینیوم سازان  فوق العاده 
اول باعث افزایش توقعات هواداران اراکی 
فکر  منطقی  باید  گفت:  تسنیم  به  شود، 

کنیم. هواداران تیم آلومینیوم بسیار فهیم 
و منطقی هستند و شناخت خوبی از تیم 
نتایج  اول  نیم فصل  در  آلومینیوم  دارند. 
می کنیم  تالش  هم  ما  و  گرفت  خوبی 
تا  بخورد  رقم  تیم  برای  اتفاقات  بهترین 
در  دهیم.خرمگاه  ادامه  را  روند  همین 
و  آلومینیوم  تیم  جدید  بازیکنان  مورد 
برنامه کادر فنی این تیم برای تعطیالت 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  برتر  لیگ 
تیم  و  باشگاه  موجود  شرایط  داشته ها، 
آلومینیوم بازیکن گرفتیم تا به جایگاهی 
که مدنظرمان بود، برسیم. برای تعطیالت 
لیگ برتر هم اردویی خواهیم داشت که 

است. نشده  قطعی  هنوز  آن  محل 

خرمگاه:آلومینیومتارسیدنبهتفکراتماخیلیکاردارد
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حل مشکل
برای تیم خوب فوالد خوزستان در مسابقات آسیایی آرزوی 

موفقیت می کنم
مناجاتی- تهران

جوجیتسو المپیکی شد

المپیکی شدن ورزش جوجیتسو خبر  از  المپیک  کمیته بین المللی 
داد. پس از سالها بحث و جدل در رابطه با المپیکی شدن رشته جوجیتسو، 
بازیهای  المپیک در  با اعالم کمیته بین المللی  این رشته رزمی  سرانجام 
المپیک ۲۰۲۴ فرانسه گنجانده شد. کارلوس گریسی جونیور، نوه استاد 
 Gracie و   IBJJF برزیلی، سرپرست  بنیانگذار جوجیتسو  گریسی  فقید 
Barra  مسئولیت پیگیری و المپیکی شدن این رشته را برعهده داشت. 
با توجه به اینکه بسیاری از برزیلی ها از حضور این رشته در المپیک با نام 
ابراز ناراحتی کرده بودند چرا که این سبک توسط  جوجیتسو آمریکایی 
برزیلی ها در آمریکا گسترش یافته است؛ کارلوس گریسی جونیور در این 
خصوص اظهارداشت: از آنجا که ما می خواستیم ورزش خود را در المپیک 
از جودو جدا کنیم، ما این رشته را به عنوان جوجیتسوی برزیلی یا گریسی 
جوجیتسو وارد المپیک خواهیم کرد. وی در ادامه گفت: ما به تیمهایی که 
سبک خود را به عنوان جوجیتسو آمریکایی معرفی کنند اجازه شرکت در 

مسابقات را نخواهیم داد.
در  حضور  سابقه  ایران  در  جوجیتسو  است  ذکر  شایان 
فدراسیونهای مختلف همچون فدراسیون ورزشهای رزمی، فدراسیون 
جودو و فدراسیون کاراته را دارد که با توجه به امکان المپیکی شدن 
فدراسیون  یک  عنوان  به  جوجیتسو  دارد  جا  اصیل  رزمی  هنر  این 
مستقل شناخته شود. جوجیتسو در ایران توسط استاد نصراله کاکاوند 
بنیان نهاده شد و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و علیرضا داوودی 
به عنوان اولین مدال آور جهانی جوجیتسو در ایران نماینده رسمی 

است. ایران  در  برزیلی  جوجیتسو 
 صدور مجوز برگزاری مسابقات فیتنس

 از سوی وزارت بهداشت
سرپرست برگزاری اولین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی کشور 
از سوی وزارت بهداشت صادر شد و  این مسابقات  اعالم کرد مجوز 
این رقابتها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. امیر 
زندی، سرپرست برگزاری اولین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی کشور 
اظهارداشت: ما از قبل تمامی موارد بهداشتی را در نظر گرفته بودیم و 
برنامه ریزی طی روزهای اخیر برای رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
انجام شده بود. در همین راستا و بعد از مذاکرات صورت گرفته بین 
رئیس فدراسیون بدنسازی و مسئوالن وزارت بهداشت، مجوز برگزاری 
اولین دوره مسابقات فیتنس از سوی وزارت بهداشت صادر شد.وی 
افزود: دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با نگاه مثبتی که 
به این رشته ورزشی و این مسابقات داشتند، مجوز برگزاری مسابقات 
را در نامه ای به دکتر علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان اعالم کردند. سرپرست برگزاری مسابقات فیتنس قهرمانی 
کشور خاطرنشان کرد: از تمامی ورزشکاران حاضر در مسابقات در روز 
ثبت نام نتیجه منفی تست PCR که مربوط به ۴8 ساعت قبل باشد 
ارائه  اینکه تست منفی  بدون  و هیچ فردی  را دریافت خواهیم کرد 
دهد، وارد سالن نخواهد شد. همچنین گندزایی و مراحل ضدعفونی، 
رعایت فاصله اجتماعی و دیگر مسائل مربوط به پروتکل های بهداشتی 
به صورت کامال جدی و دقیق در مسابقات فیتنس اجرا خواهد شد. 
زندی در پایان گفت: امیدوارم با تالشی که فدراسیون بدنسازی انجام 
داده، بتوانیم اولین دوره مسابقات فیتنس را طی روزهای 19 و ۲۰ 
فروردین ماه به بهترین شکل در هتل اسپیناس پاالس برگزار کنیم. 
محل  همان  در  نیز  ورزشکاران  نام  ثبت  مراحل  امروز)چهارشنبه( 

مسابقات انجام خواهد شد.
کاپیتان برای مدال آسیایی می جنگد

استارت جودوکاران ایرانی از امروز در بیشکک
جودوکاران ایران کار خود را در رقابتهای قهرمانی آسیا از فردا 
امروز چهارشنبه 18  رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا  آغاز می کنند. 
 -۷۰ و   -۶۳ اوزان  جودوکاران  مبارزات  برگزاری  با  ماه  فروردین 
کیلوگرم زنان، ۷۳- و 81- کیلوگرم مردان در سالن گاسپروم شهر 
و  بریمانلو  محمدی  محمد  ایران  تیم  از  می شود.  پیگیری  بیشکک 
کیلوگرم   -۷۳ وزن  می روند.در  خود  رقبای  دیدار  به  کامیابی  امین 
با  باید  نخست  دور  جودوکار   1۶ میان  در  بریمانلو  محمدی  محمد 
برنده  دیدار  به  سپس  و  کند  مبارزه  ترکمنستان  از  »جومانیازف« 
عضو  ترین  باتجربه  و  کاپیتان  او  می رود.  یمن  و  تاجیکستان  دیدار 
تیم ملی ایران به شمار می رود که هدف خود را در ماههای آینده 
کسب سهمیه المپیک عنوان کرده است. امین کامیابی در وزن 81- 
کیلوگرم دور نخست با بکر الزیندین نماینده اردن می رود و در صورت 
برتری با سعید مالیی از مغولستان پیکار خواهد کرد. در این وزن 18 

دارند. شرکت  جودوکار 

سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن ۲۴ بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد. یوئیچی ناکاگاییچی، سرمربی تیم ملی 
والیبال ژاپن ۲۴ ساعت پس از پایان لیگ این کشور، ۲۴ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. تیم ملی ژاپن برای شرکت در لیگ 
ملتهای ۲۰۲1، المپیک توکیو و میزبانی از مسابقات قهرمانی مردان آسیا در شهر چیبا آماده می شود. یوکی ایشیکاوا به عنوان کاپیتان 

جدید تیم ملی ژاپن انتخاب شده است. تیم ملی ژاپن، یکی از حریفان ایران در المپیک توکیو خواهد بود.

حریف والیبال 
ایران در المپیک 
چهارشنبه 18 فروردین 1400 - 24 شعبان 1442 - 7 آوریل 2021- شماره 7640استارت زد

تنور مبارزات گزینشی المپیک داغ شد
۶ دالور ایرانی در قزاقستان

کسب  مبارزات  تنور  توکیو،  المپیک  رقابتهای  شدن  نزدیک  با 
سهمیه داغ تر شده و مدعیان کشتی جهان رقابت تنگاتنگی دارند. 
قاره  در  المپیک  گزینشی  فرنگی  و  آزاد  رقابتهای کشتی  در جریان 
اقیانوسیه و آفریقا که نفرات اول دوم موفق به دریافت سهیمه المپیک 
شدند. )1۲( سهمیه در آزاد و )1۲( سهمیه در فرنگی میان نفرات 
اول و دوم تقسیم شد. در چنین شرایطی کشتی گیران قاره کهن نیز 
۲۰ لغایت ۲۲ فروردین در شهر آلماتی قزاقستان به مصاف حریفان 
تا کنون ۶ سهمیه  ما  و فرنگی کشور  آزاد  خواهند رفت. در کشتی 
به دست آورده که در قزاقستان به دنبال ۶ سهمیه دیگر هستیم. با 
توجه به اینکه اکثر کشورهای صاحب نام جهان با برگزاری رقابتهای 
انتخابی ترکیب خود را شناخته اند، امیدواریم نمایندگان کشورمان 
در آلماتی قزاقستان بتوانند ۶ سهمیه در آزاد و فرنگی را به دست 
به خوبی می  قزاقستان  به  اعزامی  آوردند. کادرفنی و کشتی گیران 
دانند. در صورت عدم موفقیت در این مبارزات باید چشم به صوفیه 
بلغارستان دوخت که آخرین سهمیه ها اردیبهشت ماه در بلغارستان 
در  کشورمان  گیران  کشتی  موفقیت  امید  به  آمد.  خواهد  دست  به 

قزاقستان. آوردگاه 
اسامی کشتی گیران اعزامی

کشتی آزاد
وزن ۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی 

و 9۷ کیلوگرم: محمد حسین محمدیان.
کشتی فرنگی

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرائی، 8۷ کیلوگرم: حسین نوری، 9۷ 
کیلوگرم: محمد هادی ساروی.

با اعالم رسمی کنفدراسیون هندبال آسیا
ایران میزبان مسابقات هندبال قهرمانی 

آسیا شد
مسابقات  میزبانی  آسیا  هندبال  کنفدراسیون  رسمی  اعالم  با 
ایران  به   ۲۰۲۳ جهانی  مسابقات  انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  هندبال 
رسید. سال قبل کنفدراسیون هندبال آسیا میزبانی مسابقات هندبال 
رایزنی های  و  تالشها  از  داد. پس  ایران  به  را  آسیا  قهرمانی جوانان 
بسیار توسط مسئوالن فدراسیون هندبال شرایط میزبانی برای ایران 
در شهر شیراز مهیا شد که کنفدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه 
ای رسمی میزبانی را به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا از ایران 
گرفت و به کشور بحرین واگذار کرد. بعد از این اتفاق برخی از اهالی 
جامعه هندبال مسئوالن فدراسیون را مقصر می دانستند و عده ای 
اعتقاد داشتند که شیوع ویروس کرونا بهانه ای بود تا میزبانی از ایران  
با  از گذشت مدتی کنفدراسیون آسیا  این حال پس  با  گرفته شود. 
ارسال نامه ای کتبی به کشور های شرکت کننده در این مسابقات 
اعالم  کردکه رقابت ها به طور کلی لغو و در سال ۲۰۲1 هیچ گونه 
تا حسرت  نخواهد شد  برگزار  رده جوانان  در  آسیا  قهرمانی  مسابقه 

میزبانی از دست رفته برای ایران به فراموشی سپرده شود.
با وجود اینکه میزبانی مسابقات جوانان آسیا از ایران گرفته شد، 
با ارسال  اما مسئوالن فدراسیون هندبال مجدد وارد مذاکر شدند و 
قهرمانی  رویداد های مهم  از  میزبانی یکی  نامه های کتبی خواهان 
آسیا در بخش آقایان شدند تا باالخره پس از مدتی ظهر امروز سه 
شنبه 1۷ فروردین 1۴۰۰ کنفدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه ای 
کتبی و رسمی به فدراسیون هندبال، ایران را به صورت رسمی میزبان 
یعنی مسابقات  آسیا  قاره  معتبرترین مسابقات هندبال  و  ترین  مهم 
قهرمانی مردان قاره کهن معرفی کرد. چهار تیم برتر این رقابتها جواز 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان که قرار است در سال ۲۰۲۳ به 
اساس  بر  کرد.  برگزار شود کسب خواهند  لهستان  و  میزبانی سوئد 
برنامه اعالم شده از سوی مسئوالن کنفدراسیون آسیا این رقابت در 
ژانویه ۲۰۲۲ )دیماه 1۴۰۰( به میزبانی ایران برگزار خواهد شد که 
به احتمال زیاد همان شیراز میزبان جوانان آسیا میزبان این رویداد 

مهم ورزشی خواهد بود.
اختالفم با دوندگان مطرح ذهنی است

مرادی: فدراسیون ۱۰۰۰ تومان هم کمکم نکرد
برای  دوومیدانی  فدراسیون  می گوید  مردای  محمدجعفر 
شخصی  اسپانسر  با  و  نکرده  کمکی  هیچ  کنیا  اردوی  در  حضورش 

است. شده  اعزام 
کنیا گفت:  اردوی  در  مورد حضور خود  در  مرادی  محمدجعفر 
پیدا  اسپانسری  هیچ  اما  بیایم  اردو  این  به  می خواستم  قبل  سال ها 
اسپانسر  از دوستانم  از طریق یکی  تازگی  به  نمی کردم. خوشبختانه 
مرتضی  آقای  با  همراه  افزود:  وی  آمدم.  اردو  این  به  و  کردم  پیدا 
بیرانوند )دونده 1۰ هزار و ۵۰۰۰ متر( به کنیا آمده ایم که اردوی ما 
سه ماه ادامه دارد. البته آقای بیرانوند با هزینه شخصی آمده است.

گروه  در  گفت:  اردوی خود  شرایط  مورد  در  ماراتن  دونده  این 
آقای ژولین واندرز رکوردار نیمه مارتن اروپا در سال ۲۰19 هستیم 
از  نفر   1۵ به  نزدیک  و  دنیا  ماراتن  سابق  رکوردار  کیموتو  آقای  و 
دارند.  حضور  گروه  این  در  نیز  فعلی  قهرمانان  و  جهان  رکورداران 
تمرینات سخت و دشواری را پشت سر می گذاریم و تالش می کنیم تا 
رکوردهای خوبی را ثبت کنیم. وی در مورد سطح اردوی کنیا اظهار 
کرد: اینجا سطح آخر دنیاست و بهتر از آن وجود ندارد. در این اردو 
از دسترس  دور  دوندگان  این  رکوردهای  به  که دسترسی  فهمیدیم 
ماه   ۶ با  یعنی  داریم،  اختالف  نظر ذهنی کمی  از  فقط  ما  و  نیست 
تا یک سال تمرین با گروه به سطح آنها می رسیم. همه دو پا و یک 
قلب  داریم که با سختی و تمرین می توان حتی بهتر از این افراد شد.

این دونده ماراتن در پاسخ به این سوال که فدراسیون هم برای 
حضور در این اردو شما را حمایت کرده است؟ گفت: فدراسیون اصال 
وجود  استقامتی  دونده  انگار  آمده ام.  اردو  این  به  که  نیست  خبردار 
نمی کنند.  کمک  تومانی  هزار  یک  و  نمی پرسند  ما  از  حالی  ندارد، 
مرادی با بیان اینکه 1۵ روز از حضورش در اردوی کنیا می گذرد و به 
مرور به آمادگی بهتری دست پیدا می کند، در مورد مسابقات قهرمانی 
اما  کنم  کسب  را  ماراتن  المپیک  ورودی  می خواستم  گفت:  آسیا 
متاسفانه مسابقه ای برای کسب سهمیه نیست، بنابراین خودم را برای 
مسابقات ماراتن قهرمانی آسیا که تیر برگزار می شود، آماده می کنم.

مهرام یک گام به فینال لیگ بسکتبال 
نزدیک شد

تیم مهرام با شکست نفت آبادان در بازی اول نیمه نهایی لیگ برتر 
بسکتبال یک گام به فینال نزدیک شد. بعد از اینکه شهرداری گرگان 
موفق به شکست شیمیدر در بازی اول نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 
شد، دیروز تیمهای مهرام و نفت آبادان به مصاف هم رفتند. با تصمیم 
علی آرزومندی، مهرام تهران با ترکیب صمد نیکخواه بهرامی، حامد 
بازی را آغاز  امیرحسین خندان پور، ترل ترنت و سامرز  حسین زاده، 
کرد. در طرف مقابل نیز حماد سامری تیم نفت آبادان را با ترکیب 
و  سهراب نژاد  حامد  داورپناه،  سعید  حسن زاده،  محمد  داودی،  آرن 
رسول مظفری به زمین مسابقه فرستاد. در نهایت مهرامی  ها موفق 
شدند حریف خود را 89 بر ۷۲ از پیش رو بردارند و نخستین برد را 
جشن بگیرند. بازیهای مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 
۳ برد از ۵ مسابقه برگزار می شود که به این ترتیب، فعال سری دو تیم 

نفت و مهرام، یک بر صفر به سود مهرامی ها ادامه دارد.

کار  والیبال،  ملی  تیم  اردوی  در  حضور  از  مربی  دو  انصراف  با 
از مدتها قبل  تر شد.  ایرانی اش راحت  انتخاب دستیاران  برای  آلکنو 
که والدیمیر آلکنو به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال انتخاب شده بود، 
اعالم شد که او فقط توماس توتولو، دستیار ایتالیایی اش را به ایران می 
آورد و قرار است دو مربی ایرانی هم در کادرفنی حضور داشته باشند. 
فدراسیون با چند مربی جلسه برگزار کرد و در نهایت برترین مربیان 
لیگ برتری و آن هایی که در سالهای اخیر هم سابقه حضور در تیم 

ملی را داشتند، به اردو دعوت شدند. در ابتدا این رحمان محمدی راد، 
سرمربی سپاهان و مربی سابق تیم ملی بود که قید حضور در اردو را زد 

و دلیلی هم برای کار خود عنوان نکرد.
در حالی که پیمان اکبری نیز با تست کرونای مثبت مواجه شد 
و از اردو بیرون رفت، انتظار می رفت سعید رضایی در کنار محمدرضا 
تندروان در روزهایی که هنوز آلکنو به ایران نرسیده، در تمرینات حضور 
با  اخیر  سال  دو  در  که  هم  رضایی  که  رسید  خبر  اما  باشد،  داشته 

ملی  تیم  در  امسال  خواهد  نمی  بود،  حاضر  ملی  تیم  در  کوالکوویچ 
باشد. او دلیل این تصمیم را مشکالت شخصی عنوان کرده تا این روزها 
البته  باشد  ملی  تیم  تمرینات  کننده  هدایت  تندروان  محمدرضا  تنها 
این اتفاقات کار آلکنو را راحت تر کرد چون قرار بود او دو مربی را از 
بین این چهار نفر انتخاب کند. حاال به نظر می رسد پیمان اکبری و 
محمدرضا تندروان مربیان تیم ملی در لیگ ملت ها و المپیک توکیو 

باشند.

اکبری و تندروان، دستیاران احتمالی آلکنو در توکیو

انتخابی مربیان ملی والیبال بدون رقابت تمام شد!

جهانی  فدراسیون  رنکینگ  جدیدترین  در 
کاراته سه نماینده کاراته کشورمان در رتبه نخست 

گرفتند.  قرار 
جهانی  لیگ  مرحله  اولین  برگزاری  از  پس 
استانبول،  میزبانی  به   ۲۰۲1 سال  وان  کاراته 
کاراته  رنکینگ  انتشار  به  اقدام  جهانی  فدراسیون 
وزن  در  عسگری  بهمن  آن  براساس  که  کرد  کاها 
 +8۴ وزن  در  زاده  گنج  سجاد  کیلوگرم،   -۷۵
کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن ۶8+ کیلوگرم 
در صدر قرار گرفتند. ذبیح اهلل پورشیب نیز در این 
رده بندی  رتبه دوم وزن 8۴- کیلوگرم را به خود 
اختصاص داد، ضمن آنکه سارا بهمنیار نیز در رتبه 
رزیتا  ایستاد،  کیلوگرم   -۵۰ وزن  بندی  رده  سوم 

در  اباذری  صالح  و  کیلوگرم   -۶1 وزن  در  علیپور 
وزن 8۴+ کیلوگرم چهارم شدند و طراوت خاکسار 
نیز در وزن ۵۵- کیلوگرم در رتبه پنجم قرار گرفت. 
 1۳ مردان  بخش  در  شده  اعالم  رنکینگ  مطابق 
شدند  سوم  تا  اول  عناوین  کسب  به  موفق  کشور 
 ۲ با  کشورمان  کاراته  ملی  تیم  میان  این  در  که 
رتبه نخست و یک رتبه دوم برترین عملکرد را به 
نمایش گذاشت، پس از ایران، ترکیه با یک عنوان 
نخست و یک دومی و یک سومی در رده دوم قرار 
نماینده  با یک  نیز  دارد، مصر، قزاقستان و اسپانیا 
در صدر جدول، عملکرد بهتری از سایر کشورها در 

رساندند. ثبت  به  جهانی  بندی  رتبه 
وزن ۷۵- کیلوگرم:

1- بهمن عسگری با 8۷۶۷ امتیاز
۲- لویجی بوسا با 81۷۵ امتیاز از ایتالیا

۳- رافائل آقایف با ۷۵1۵ امتیاز از آذربایجان
1۲- علی اصغر آسیابری با ۳۴۵۷ امتیاز در رتبه 

 1۲
وزن 8۴- کیلوگرم:

1- اوگار آکتاش با 1۰۷1۷ امتیاز از ترکیه
۲- ذبیح اهلل پورشیب با 98۴۰ امتیاز

۳- ایوان کویچ با ۷1۳۲ امتیاز از کرواسی
1۲- مهدی خدابخشی با ۲91۷ امتیاز در رتبه 

1۲
18- مهدی قراری زاده با ۲1۳۷ امتیاز رتبه 18

8۳- علی فداکار با ۴8۰ امتیاز رتبه 8۳ 

وزن 8۴+ کیلوگرم:
1- سجاد گنج زاده با 88۴۲ امتیاز 

۲- گوگیتا آرکان با ۷81۵ امتیاز از گرجستان
۳- جاناتان هورنه با ۷۶1۲ امتیاز از آلمان

۴- صالح اباذری با ۵۶۳۲ امتیاز 
۴9- مهدی عاشوری با ۷8۷ امتیاز
۵۲- سامان حیدری با ۶9۷ امتیاز

 ۳1۵ با  عرب  هادی  و  همت  نیکو  مجید   -8۶
امتیاز 

وزن ۶8+ کیلوگرم:
1- حمیده عباسعلی با ۷۴1۷ امتیاز

۲- ملتم هاکااغلو با ۷۰1۲ امتیاز از ترکیه
۳- صوفیا برولتسوا با ۶۳9۷ امتیاز از قزاقستان

فدراسیون  اسپانیایی  رئیس  سانتونخا  رافائل 
المپیک  ملی  کمیته  محل  در  اندام  پرورش  جهانی 
مدیران  برخی  و  دبیرکل  سعیدی  صالحی امیری،  با 
رضا  دیدار  در  کرد.  گفت وگو  و  دیدار  کمیته 
رافائل  با  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  صالحی امیری، 
سانتونخا، رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی پرورش 
فخری  پیمان  دبیرکل،  سعیدی  کیکاوس  اندام، 
فتاحیان  فرید  ملی،  تیمهای  بر  نظارت  مرکز  رئیس 
رئیس  مشاور  سلیمی  بهداد  الملل،  بین  امور  مدیر 
و  نصیرزاده  عبدالمهدی  قهرمانان،  امور  در  کمیته  
کرباسی رئیس و دبیر فدراسیون  بدنسازی و پرورش 
بر  آن طرفین  و طی  داشتند  نیز حضور  ایران  اندام 
گسترش مناسبات و تنظیم تفاهمنامه های ورزشی 

کردند. تاکید 
ضمن  دیدار  این  ابتدای  در  صالحی امیری 
اسپانیایی  رئیس  سانتونخا  رافائل  به  خوشامدگویی 
فدراسیون جهانی پرورش اندام با تاکید بر اینکه وی 
فردی دانشمند و تحصیل کرده است اظهار کرد: ما 
به تجربه و سابقه شما در زمینه آموزش در مجموعه 

و  بدنسازی  افزود:  وی  نیازمندیم.  ایران  فدراسیون 
در  آن  زیرمجموعه  رشته های  سایر  و  اندام  پرورش 
شکل  به  ما  جامعه  در  و  دارد  تاریخی  سابقه  ایران 
های متفاوتی از استانداردهای جهانی به شکل بومی 
قوی ترین   و  قهرمانی  پهلوانی،  ادبیات  و  دارد  وجود 
از گذشته  ما  در کشور  که  است  ادبیاتی  نیز  مردان 

است. داشته  وجود 
به  توجه  با  گفت:  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
ظرفیت گسترده ایران در بدنسازی و فعال بودن این 
رشته در ۳1 استان کشور و همچنین برنامه وزارت 
واکسیناسیون  برای  کرونا  عالی  ستاد  و  بهداشت 
از فدراسیون جهانی  ایران در سال، ۲۰۲1  از  نیمی 
خواستاریم تا در رویدادهای بدنسازی و پرورش اندام 
ایران واگذار کنند چرا که ما آمادگی  به  را  میزبانی 
استانداردها  برگزاری مسابقات در سطح  برای  کامل 

المللی را داریم. ی بین 
صالحی امیری افزود: با توجه اینکه بحث آموزش 
در بدنسازی بخصوص در بخش تغذیه برای ما اهمیت 
سخت  امکانات  از  المپیک  ملی  آکادمی  در  و  دارد 

افزاری و نرم افزاری کافی برای برگزاری دوره های 
دوره های  این  برگزاری  برای  برخورداریم،   آموزشی 
نیازمند  شما  دانش  و  تخصص  به  توجه  با  آموزشی 
کمیته  رئیس  هستیم.  زمینه  این  در  قوی تر  ارتباط 
بدنسازی  قهرمانان  جایگاه  بر  تاکید  با  المپیک  ملی 
رئیس  سانتونخا  رافائل  از  جهان  و  آسیا  در  ایران 
ایران  تا  خواست  اندام  پرورش  جهانی  فدراسیون 
دیدار  این  ادامه  در  باشد.  داشته  کرسی های جهانی 
پرورش  جهانی  فدراسیون  رئیس  سانتونخا  رافائل 
اندام خطاب به صالحی امیری گفت: بسیار خرسندم 
که در جمع خانواده ورزش ایران حضور دارم، بابت 
احداث موزه ملی ورزش بسیار تبریک می گویم چرا 
که این کار با ارزش نه تنها ابعاد قهرمانی بلکه ابعاد 
اینکه نیروی  از  ادامه داد:  انسانی بسیاری دارد. وی 
بدنسازی  فدراسیون  ریاست  در  باانگیزه ای  و  جوان 
ایران  حضور دارد و از آنجایی که ایشان عضو هیئت 
روحیه  و  حمایت ها  و  هست  نیز  آسیایی  اجرایی 
دارد  را  المپیک  ملی  کمیته  راس  در  شما  ورزشی 
مطمئنم که بهترین اتفاقات برای این ورزش در ایران 

رقم خواهد خورد. و جهان 
افزود:  اندام  پرورش  جهانی  فدراسیون  رئیس 
مجمع  در  اندام  پرورش  و  بدنسازی  که  آنجایی  از 
آسیایی به رسمیت شناخته شده است و توانستیم  در 
بازی های ساحلی نیز حضور پیدا کنیم اما برای حضور 
در المپیک نیازمند حمایت کمیته ملی المپیک ایران 
هستیم چراکه این مهم یک وحدت و همبستگی را 
می طلبد. صالحی امیری در مقابل درخواست  رافائل 
سانتونخا گفت: خوشبختانه IOC انعطاف خوبی دارد 
اما من پیشنهاد می کنم تا شما نقشه راهی را تنظیم 
کنید ما در حوزه آسیایی با توجه به ارتباطات خوبی 
که داریم برای حضور این رشته در المپیک بخشی از 
مسئولیت را قبول و از شما حمایت می کنیم. رافائل 
در  آموزش  بر  عالوه  کرد:  تاکید  ادامه  در  سانتونخا 
زمینه تغذیه، مبارزه با دوپینگ و دانش افزایی افراد 
دوپینگ  کردن  کن  ریشه  در  جوان  نسل  بخصوص 
و  دوپینگ  اشاعه  به  که  افرادی  حذف  همچنین  و 
استفاده از داروها می پردازند امر بسیار مهمی است تا 

نسل جوان به ورزش پاک روی بیاورد.

مسابقات آزمایشی واترپلو در توکیو لغو شد
به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات آزمایشی واترپلو در توکیو برگزار نمی شود. کمیته برگزاری بازی های توکیو تصمیم گرفت مسابقات آزمایشی واترپلو را به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در فاصله کمتر از ۴ 
ماه مانده به بازیهای المپیک لغو کند. پیش از این توکیو ۲۰۲۰ اعالم کرده بود که رقابت های آزمایشی برای بازی های المپیک از سر گرفته می شود اما لغو مسابقات واترپلو ضربه دیگری برای برگزارکنندگان خواهد بود. 
براساس اعالم شبکه NHK ژاپن، مسابقات واترپلو به این دلیل لغو شده که کشورها به دلیل محدودیت ناشی از بحران جهانی ویروس کرونا نمی توانند وارد ژاپن شوند. ژاپن در حال مبارزه با موج چهارم ویروس همه گیر 

کروناست. این ویروس در حال حاضر روی مسابقات آزمایشی المپیک و همچنین حمل مشعل تأثیر می گذارد. فدراسیون جهانی شنا همچنین مسابقات آزمایشی شیرجه و شنای هنری را لغو کرد.

بازیکنان  جسمانی  آمادگی  افزایش  با  همزمان 
روز  سومین  در  تمرینات  ایران،  والیبال  ملی  تیم 
اردوی  روز  ملی پوشان سخت تر شد. سومین  اردوی 
انجام  با  دوشنبه  روز  عصر  ملی،  تیم  آماده سازی 
فدراسیون  سالن  در  توپی  و  بدنسازی  تمرینات 
پیگیری شد و ملی پوشان دیروز استراحت می کنند.

والیبال  ملی  تیم  مربی  تندروان  محمدرضا 
به  ملی پوشان  برای  شده  تدوین  برنامه  به  اشاره  با 
آلکنو«  »والدیمیر  نظر  طبق  افزود:  پلکانی،  صورت 
سرمربی تیم ملی، با افزایش سطح آمادگی بازیکنان، 
آخر  تا  و  کردیم  پیشرفته تر  و  را سخت تر  تمرینات 
هفته شاید به تمرینات شش به شش برسیم. تندروان 
درباره روند تمرینی بازیکنان تیم ملی گفت: در سه 
روز نخست اردو، بیش تر تمرکز بازیکنان و کادرفنی 
پروتکل های  کردن  پیاده  و  پزشکی  مسائل  روی  بر 
با کرونا در اردوی ملی پوشان  بهداشتی برای مقابله 
از  بازیکنان  هفته ای  دو  دوری  به  اشاره  با  وی  بود. 
تمرین و مسابقات در ایام نوروز، تصریح کرد: از عصر 
روز شنبه، تمرینات آمادگی جسمانی را شروع کردیم 
که برای برگشت به والیبال بازیکنان، تمرینات خاص 

آشنایی با توپ بعد از دو هفته دوری داشتیم.
داد:  ادامه  والیبال  ملی  تیم  کمک مربی 

مناسبی  جسمانی  شرایط  در  بازیکنان  خوشبختانه 
تمرینات  بر  عالوه  دلیل،  همین  به  و  دارند  قرار 
شروع  را  بعدی  مرحله  توپی  تمرینات  بدنسازی، 
ایران  از جمله مربیان والیبال  کردیم. سعید رضایی 
اردو  این  به  ملی  تیم  کادرفنی  در  حضور  برای  نیز 
دعوت شد، اما وی برای رسیدگی به مسائل شخصی، 

گرفت. مرخصی  روز  چند 
والیبال  ملی  تیم  سرپرست  خبر  خوش  امیر 
درباره مرخصی این مربی گفت: طی صحبتی که با 
امور  انجام  برای  اعالم کرد  او  سعید رضایی داشتم، 
شخصی نیاز به چند روز مرخصی دارد و با گذشت 
اعالم  درنهایت  رضایی  مرخصی،  این  از  روز  چند 
زمانی  مقطع  این  در  دالیل شخصی  به  بنا  که  کرد 
نیست. خوش خبر  ملی  تیم  کنار  در  به حضور  قادر 
سال  سه  در  رضایی  سعید  عملکرد  از  تقدیر  ضمن 
گذشته در جمع کادر فنی تیم ملی والیبال ایران که 
ابراز  داشت،  تیم  این  موفقیتهای  در  به سزایی  نقش 
در  بتوانند  کشورمان  ملی پوشان  که  کرد  امیدواری 
فرصتهای آتی از وجود این مربی ارزشمند بهره مند 
لیگ  جاری  سال  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  شوند. 
ملتها و بازیهای المپیک توکیو را پیش رو دارد و خود 
را برای حضور شایسته در این رقابتها آماده می کند.

دیداررئیسفدراسیونجهانیپرورشاندامباصالحیامیری

مبارز ۴۴ ساله ایرانی وحید یونسی 
موفق شد رکورد ناک اوت جهانی را در 
مبارزات آزاد MMA در نیوزلند بشکند. 
وحید یونسی، مربی و مبارز ایرانی ساکن 
کردن  اوت  ناک  با  شد  موفق  نیوزلند، 
حریفی از هاوایی رکورد سریع ترین ناک 
 MMA آزاد  مبارزات  در  را  جهان  اوت 
بشکند. این مسابقه در سنگین وزن برابر 
هاوایی  از  کناهالوا  الوین  نام  به  حریفی 
در  یونسی که  برگزار شد. وحید  آمریکا 
وزن 9۰ کیلو مبارزه می کرد باید برابر 
الوین 11۷ کیلویی به میدان می رفت و 

رقیب اهل هاوایی ۲۷ کیلو برتری وزنی 
نسبت به یونسی داشت.

این در حالی بود که مبارز سنگین 
جهانی  رنکینگ  دارای  آمریکایی  وزن 
مسابقات  در  شرکت  سابقه  همچنین  و 
به  یونسی  که  حالی  در  بود  ای  حرفه 
می  شرکت  مبارزات  در  آماتور  صورت 
جوان  مبارزان  آموزش  به  بیشتر  و  کرد 
جهانی  رنکینگ  فاقد  و  داشت  اشتغال 
بود. تنها برتری یونسی بر حریف جوان تر 
و سنگین وزن تر خود، ده سانت برتری 
سانتیمتری   1۷۵ فایتر  بر  یونسی  قدی 

نیز  برتری  همین  از  که  بود  آمریکایی 
استفاده  خود  آسای  برق  پیروزی  برای 
کرد. پیش از آغاز مبارزه وحید از سکویی 
که به قفس مسابقه می رفت پایین آمد و 
مادر پیر و پدر 8۷ ساله اش که به همراه 
دیگر اعضای خانواده اش در سالن حضور 
داشت را بوسید و این مسابقه را تقدیم به 
تمام پدارن جهان کرد. در قفس مسابقه 
و به محض شروع مبارزه وحید با سرعت 
و دقت و قدرت باال توانست در کمتر از ۴ 
ثانیه حریف امریکایی خود، که از هاوایی 
به اوکلند نیوزلند آمده بود، را ناک اوت 

از  پس  بالفاصله  توانست  یونسی  کند. 
و سریع  محکم  ای  با ضربه  مبارزه  آغاز 
به سر الوین او را به زمین انداخته و ناک 

اوت کند.
وحید یونسی ۴۴ ساله است و مربی 
بسیاری از مبارزهای جوان نیوزلند بوده 
فایترها  بین  در  بسیاری  احترام  از  و 
یونسی  مسابقه  از  پیش  است.  برخوردار 
آخرین  این  است  ممکن  که  بود  گفته 
آن شرکت می  در  که  باشد  ای  مسابقه 
کند. پس از پایان مبارزه یونسی با ادای 
احترام به رقیب جوان خود صحنه های 

زیبایی را در قفس مبارزه رقم زد و الوین 
یونسی  دست  که  بود  کسی  نخستین 
از  پیش  برد.  باال  پیروزی  نشانه  به  را 
تاریخ  اوت  ناک  ترین  سریع  رکورد  این 
مبارزات MMS و UFC به نام خورخه 
در  که  بود  آمریکایی،  مبارز  ماسویدال، 
با  را  خود  رقیب  توانست   ۲۰۲۰ سال 
ضربه ای که با زانو به او زد در پنج ثانیه 
با  یونسی  وحید  اکنون  کند.  اوت  ناک 
رکورددار  ای،  ثانیه   ۴ اوت  ناک  رکورد 
 MMA جهانی سریع ترین ناک اوت در

شود. می  محسوب 

ناک اوت در 4 ثانیه
رکورد سریع ترین ناک اوت MMA در دستان مبارز ایرانی

ایران  هندبال  برتر  لیگ  قهرمان 
جام  در  باید  دیگر  روز  سه  و  چهل 
تیم  برود.  میدان  به  آسیا  باشگاههای 
قهرمان  کازرون،  شاملی  شهید  هندبال 
لیگ برتر هندبال ایران، این روزها سخت 
تا  دارد  حضور  تدارکاتی  اردوهای  در 
باشگاههای  جام  بازیهای  برگزاری  آماده 
از  پس  که  کازرون  شاملی  شود.  آسیا 

چند دوره نایب قهرمانی باالخره توانست 
باالتر از تیم مس کرمان قرار بگیرد یک 
را  پایان سال،قهرمانی خود  از  پیش  ماه 
نیز  جدید  سال  آغاز  از  و  گرفت  جشن 
در  موفق  حضور  برای  ها  ریزی  برنامه 
کرد.به  آغاز  را  آسیا  باشگاههای  جام 
 1۵ روز  از  کازرون  شاملی  ترتیب  این 
فروردین ماه مرحله اول اردو و تمرینات 

خود را آغاز کرد. آنها تا روز ۳1 فروردین 
اردوی ابتدایی خود را پشت سر خواهند 
گذاشت تا آماده برگزاری بازی ها شوند. 
روز  از  آنها  ابتدایی  اردوی  پایان  از  پس 
۴ اردیبهشت ماه نیز اردوی دوم خود را 
آغاز خواهند کرد و تا 1۶ اردیبهشت ماه 
نیز این اردو ادامه خواهد داشت تا پس از 
آن، تیم آماده حضور در عربستان شود. 

رقابتهای هندبال  بیست و سومین دوره 
مردان آسیا از روز ۳۰ اردیبهشت ماه در 
جده عربستان آغاز خواهد شد و به این 
ترتیب 1۳ تیز در چهار گروه با یکدیگر 
به رقابت بپردازند. از ایران نیز به غیر از 
تیم  کازرون،  شاملی  شهید  هندبال  تیم 
مس کرمان نیز به عنوان نایب قهرمانی 
رقابتهای لیگ برتر ایران در این رقابتها 

حضور خواهد داشت. تیم شاملی کازرون 
رقابتها  این  در  قدرتمندتر  حضور  برای 
حاضر  ایرانی  لژیونر  دو  حضور  دنبال  به 
در رومانی یعنی اهلل کرم استکی و امین 
یوسف نژاد در این تیم هستند. البته در 
این باره هنوز مشخص نیست که این دو 
همراه  به  بتوانند  قانونی  نظر  از  بازیکن 

یا خیر. بروند  میدان  به  تیم شاملی 

شمارش معکوس برای حضور کازرونی ها در آسیا

ایمان پناهی
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بابک آستن به عنوان معاون ورزشی تیم ماشین سازی تبریز معرفی شد.با درخواست هواداران 
تیم ماشین سازی تبریز و نظر به تجارب ورزشی بابک آستن، طی حکمی از سوی حامد نجفی، وی 
به عنوان معاونت ورزشی این تیم معرفی شده و مسئولیت فنی این تیم را برعهده گرفت.  آستن در 
اولین روز کاری خود در جلسه ای فنی با صاحب نظران تیم ماشین سازی در خصوص کادر فنی این 

تیم تصمیم گیری خواهد کرد.

ثابت  با سیستم  سال  هفت هشت  ما  ملی  تیم 
بازی کرده و هر چه دستکاری و تغییر در تیم ملی 
از جدا  بعد  استقالل که  تیم  باشد.بازیکن سابق  کم 
کارشناس  قامت  در  سایپا  فنی  کادر  از جمع  شدن 
در برنامه های تلویزیونی حضور پیدا می کند، معتقد 
نباشد  فعلی  مقطع  در  ملی  تیم  سرمربی  که  است 
اشتباه  و  کرده  اعمال  تیمش  در  زیادی  تغییرات 
ویلموتس را تکرار کند. پیروز قربانی که مدتی است 
تیم  مورد  او در  است.  فنی سایپا جدا شده  کادر  از 
انجام  ملی و شرایط سخت آن صحبت های جالبی 

ادامه می خوانید: داد که در 
شرایط تیم ملی استثنایی است

کارهایی که االن در تیم ملی انجام می شود در 
هستند.  منطقی  کارهای  من  نظر  به  نرمال  شرایط 
باید شرایط تیم ملی را یک  منتهای مراتب ما االن 
شرایط استثنایی در نظر بگیریم. با توجه به اینکه ما 

در خرداد چهار بازی داریم و می دانیم که باید در 
استراتژی  باید  طبیعتا  شویم،  پیروز  بازی  چهار  هر 
مان را بر اساس آن تعیین کنیم و برای بازی های 

شویم. آماده 
کامبوج و هنک کنگ حریفان آسان تری هستند

احترامی  قابل  های  تیم  کنگ  هنگ  و  کامبوج 
توانند  می  بحرین  و  عراق  به  نسبت  ولی  هستند 
توانیم  استراتژی که می  باشند.  تری  آسان  حریفان 
تعیین کنیم را باید در بازی های تدارکاتی مان کامال 

بگیریم. کار  به 
امیدوارم اسکوچیچ اشتباه ویلموتس را تکرار نکند

شما تیم ملی را در اختیار داری که هفت هشت 
سال است که با یک طرز تفکر کار کرده اند. حاال من 
ویلموتس کار کردند  آقای  به آن مقطعی که  کاری 
ندارم. اکثرا بازیکنانی که زمان آقای کی روش حضور 
من  نظر  به  اصلی هستند.  تیم  در  االن هم  داشتند 

یکی از اشتباهات آقای ویلموتس این بود که خیلی 
سریع آمد و تغییراتی را که مدنظرش بود اعمال کرد. 

امیدوارم آقای اسکوچیچ چنین اشتباهی را نکند.
هدف اسکوچیچ از این تغییرات چیست؟

متاسفانه االن خیلی تغییر سیستم در بازی های 
تیم ملی مشاهده می کنیم. باید ببینیم هدف آقای 
اسکوچیچ از این تغییرات چیست. می دانیم که تیم 
ملی ما هفت هشت سال با سیستم ثابت بازی کرده 
و هر چه دستکاری و تغییر در تیم ملی کم باشد با 
توجه به اینکه می دانیم از بازی های پیشرو چه می 

خواهیم، بهتر باشد.
باید اول این مرحله را پشت سر بگذاریم

بگذاریم.  پشت سر  را  مرحله  این  اول  باید  ما 
شاید در مرحله بعد فرصت بیشتری در اختیار آقای 
اسکوچیچ و کادر فنی تیم ملی باشد. آن موقع می 
توانند تفکرات خودشان را پیاده کنند. ما سه بازی 

در  کردیم.  بازی  مختلف  سیستم  سه  با  تدارکاتی 
را  بازی  یک  کردیم،  بازی   3-4-2-1 بازی  یک 
2-4-4 لوزی بازی کردیم و این بازی هم تیم ملی 

کردیم. بازی   4-3-2-1
تیم ملی ما تیمی نیست که از نقطه صفر 

شروع کند
اسکوچیچ  آقای  استراتژی  و  هدف  دانم  نمی 
به چه صورت است. تیم ملی ما تیمی نیست که از 
نقطه صفر شروع کند. پتانسیلی که تیم ما با توجه 
به تعداد زیاد لژیونرهایش دارد، خیلی باالست. این 
تیم  یک  و  کنند  می  بازی  باال  سطح  در  لژیونرها 
اختیار  در  گونه  همین  را  درصدی   70-60 ملی 
داریم. یعنی با اردوهای تدارکاتی می تواند آن را به 
تغییرات  اسکوچیچ  آقای  برسد. هر چقدر   90-80
کمتری از لحاظ نفری و سیستمی در تیمش اعمال 

کند موفق تر خواهد بود.

هفته  در  گفت:  ایران  فوتبال  کارشناس 
هفته  و  بودند  خسته  مدعیان  همه  نوزدهم 
خوبی برای فوتبال ایران از نظر کیفیت بازی ها 
روز  بازی  خصوص  در  چرخابی  نبود.حسین 
داشت:  اظهار  سایپا  مقابل  سپاهان  دوشنبه  
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم متاسفانه 
در فوتبال ایران مرسوم است وقتی فاصله ای به 
هر دلیلی مانند فیفادی بین مسابقات می افتد 
همه تیم های مدعی به جای اینکه سرحال تر 
تیم ها  هفته  این  در  فرسوده می شوند.  شوند، 
از  هیچکدام  و  بودند  ضعیف تر  و  خسته تر 
فوالد،  استقالل،  پرسپولیس،  مانند  مدعیان 
اندازه  و  حد  در  سپاهان  همین  و  تراکتور 
کم  بسیار  بازی ها  افزود:  نبودند.وی  خودشان 
گل و کم افت و خیز بودند. در کل هفته خوبی 
برای فوتبال ایران از نظر کیفیت بازی ها نبود. 
سپاهان هم همین شرایط را داشت. این تیم 
دو  هر  اول  دقیقه  از 15  غیر  به  سایپا  مقابل 
سلمانی  یاسین  که  دقایقی  همچنین  و  نیمه 
وارد زمین شد، در شرایط همیشگی خودش 
بیشتری  اگر دقت  و حتی سایپا  نداشت  قرار 
می کرد می توانست به گل مساوی هم برسد.

امتیاز  سه  کسب  مورد  در  فوتبال  کارشناس 
بازی در ابتدای سال توسط شاگردان نویدکیا 
عنوان کرد: بازی دیروز سپاهان نشان داد که 
مربیان  افکار  سمت  به  کم  کم  نویدکیا  افکار 
حرفه ای می رود. خودش هم احساس می کرد 
شب  نان  از  امتیاز  سه  این  آوردن  دست  به 
نظر  از  هفته  این  در  سپاهان  است.  واجب تر 
توانست  کرد.  کار  خوب  خیلی  نتیجه گیری 
دو  فاصله  خودش  رقیب  با  جدول  صدر  در 
از  صحبت  دیگر  حاال  و  کند  ایجاد  امتیازی 
کرد:  تصریح  نیست. چرخابی  بیشتر  زده  گل 
بازی سپاهان نشان می دهد سه امتیاز برایش 

بسیار حساس بود. در 15 دقیقه شروع هر دو 
نیمه هجومی بود و سپس در ادامه اقتصادی 
بازی کرد یعنی توپ و زمین را به سایپا داده 
بود و منتظر توپ گیری و ضد حمله بود. البته 
در نیمه دوم هم پس از ورود یاسین سلمانی 
به حریف  اشاره  با  عوض شد.وی  تیم  روحیه 
سپاهان در بازی دیروز گفت: معموالً تیم هایی 
که به دنبال یک امتیاز هستند وقتی گل اول 
را می خورند دچار سردرگمی می شوند. بازی 

سایپا  شد  باعث  سپاهان  زودهنگام  گل 
سردرگم شود. این تیم در 15 دقیقه اول واقعا 
سردرگم بود ولی در دقیقه 16 اولین موقعیت 
خودش را به دست آورد که پیام نیازمند از باز 
نیازمند  شدن دروازه سپاهان جلوگیری کرد. 
دو عکس العمل معجزه آسا یکی در دقیقه 16 
که کمک  داشت  بازی  انتهای  در  یکی هم  و 
کرد سپاهان سه امتیاز را حفظ کند.کارشناس 
سپاهان  بازیکنان  عملکرد  مورد  در  فوتبال 
اشتباهات  سپاهان  دفاع  خط  دیروز  گفت: 
کمتری داشت و همچنین دفاع تیمی سپاهان 
باشد  خوب  تیمی  دفاع  وقتی  بود.  خوب  هم 
کرده اند.  کمکی  چه  هافبک ها  ببینیم  باید 
حاج صفی یک هافبک دفاعی رونده است و در 
تیم کمک کند. ضمن  به  این پست می تواند 
اینکه پورقاز هم چون گل سرنوشت ساز را زد 
نباید  هم  سلمانی  یاسین  از  و  بود  تأثیرگذار 
به  اینکه  مورد  در  چرخابی  کرد.  چشم پوشی 
نظر می رسد حاج صفی خیلی زود در تیم جا 
افتاده، اظهار داشت: به خاطر اینکه او از قبل 
را  سپاهان  و  داشته  آشنایی  نویدکیا  افکار  با 
هم می شناسد. سبک بازی او طوری است که 
که  همانطور  کند  کمک  سپاهان  به  می تواند 
به  امتیاز  سه  و  گل  حفظ  برای  گذشته  روز 

کرد. تیم کمک 

یک  مرحله  قرعه کشی  مراسم 
برگزار  فوتبال  نهایی جام حذفی  هشتم 
نهایی  مرحله یک هشتم  شد.قرعه کشی 
با حضور محسن  مسابقات جام حذفی  
و  پرسپولیس  اسبق  بازیکن  خلیلی 
تیم  اسبق  بازیکن  امیرآبادی  مهدی 
فوتبال استقالل برگزار شد.این رقابت ها 

در این مرحله در هشتم و نهم اردیبهشت 
برگزار می شود و تیم هایی که در لیگ 
تاریخ  این  از  بعد  قهرمانان آسیا هستند 
تیم  شود.اسامی  می  برگزار  بازیهایشان 
هایی که اول آمده میزبان هستند.نتیجه 

است: زیر  شرح  به  کشی  قرعه 
 استقالل - ذوب آهن

گل گهر سیرجان - پارس جنوبی جم
قشقایی شیراز- فوالد خوزستان

 آلومینیوم اراک - تراکتور
 شاهین بندرعامری - پرسپولیس

خوشه طالیی ساوه -سپاهان
نساجی - ملوان انزلی

خیبرخرم آباد- نفت آبادان

گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
استقالل در لیگ قهرمانان آسیا در گروه دشواری 
قرار گرفته که شرایط را برای تیم سخت کرده 
است.یداهلل اکبری در خصوص تقابل استقالل و 
پیکان که با تساوی بدون گل همراه بود اظهار 
داشت: پیکان بیشتر دفاع می کرد و فضا را بسته 
برنده  کردند  سعی  خیلی  استقاللی ها  اما  بود، 
برسند.  گل  به  نتوانستند  که  باشند  دیدار  این 
را  امتیاز  حداقل  دیدار  این  از  بود  آمده  پیکان 
باید  استقالل  مربیان  موفق هم شد.  که  بگیرد 
روی نقاط قوت تیم خود و نقاط ضعف حریف 
استقالل  بازیکنان  افزود:  می کردند.وی  کار 

می توانستند بیشتر در حمله شرکت کنند و از 
جناحین، دفاع چپ و راست پیکان را دور بزنند 
آنها مدعی عنوان قهرمانی هستند و حیف است 
بدهند  دست  از  راحتی  به  را  امتیازات  این  که 
به خصوص اینکه این دیدار در ورزشگاه آزادی 
از دست  امتیاز  پرسپولیس هم  و  انجام می شد 
حضور  تیم  این  در  خوبی  بازیکنان  بود.   داده 
دارند و هواداران امسال از این تیم توقع قهرمانی 
دارند. یک امتیاز دردی از استقالل دوا نمی کند 
و برای قهرمانی باید 3 امتیاز این دیدار ها کسب 
شود.اکبری در ادامه بررسی ناکامی استقالل در 
دیدار مقابل پیکان تصریح کرد: شرایط کرونایی 

به  ویروس  این  به  بازیکن  چند  ابتالی  و  تیم 
بازیکنان  بود.  تاثیرگذار  تیم  عملکرد  در  شدت 
نداشتند. را  آل  ایده  روحی  و  جسمی  شرایط 

مدافع  با حضور  رابطه  در  استقالل  پیشکسوت 
کروات آبی پوشان در ترکیب عنوان کرد: میلیچ 
عقیده  به  و  است  حرفه ای  و  باتجربه  بازیکن 
از  اگر  و  شد  خواهد  بهتر  بازی  به  بازی  من 
وجود این بازیکن استفاده شود قطعا تاثیرگذار 
و  استقالل  شرایط  در خصوص  بود.وی  خواهد 
آسیایی  رقابت های  در  ایران  نمایندگان  سایر 
گرفته  قرار  دشواری  گروه  در  استقالل  گفت: 
اما  است؛  کرده  تیم سخت  برای  را  شرایط  که 

استقالل که  به خصوص  ایران  نمایندگان  تمام 
در آسیا شناخته شده هم هست در این رقابت ها 
عربی  تیم های  از  و  دارند  گفتن  برای  حرف 
چیزی کم ندارند. اگر بازیکنان خودشان باشند 
این رقابت ها  نیاید می توانند در  اتفاقی پیش  و 
باشند.اکبری  و موفق  نتایج خوبی کسب کنند 
در  قاسمی نژاد  درخشش  به  اشاره  با  پایان  در 
نژاد  قاسمی  گفت:  پرسپولیس  مقابل  دیدار 
در  او  بازی های  پیگیر  است،  خوبی  بازیکن 
لیگ بوده ام. او بازیکنی بود که به درد استقالل 
می خورد  آسیایی  دیدار های  در  خصوص  به 
نمی دانم چرا نتوانستند او را به تیم اضافه کنند!

انتصاب معاون 
ورزشی ماشین سازی 
با درخواست 
هواداران!

نمی دانم خورشیدی چه مدت در استقالل کار کرد
اولیایی:انتخاب های فدراسیون باید در 

چارچوب اساسنامه باشد
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت: قبل از انتخاب ها همه 
چیز باید در هیأت رئیسه مطرح و روی آن بحث و جدل شود، در 
نهایت اعضا به یک جمع بندی می رسند و اگر انتخابی صورت بگیرد، 
صدای ناهمگون از هیأت رئیسه خارج نخواهد شد.کاظم اولیایی در 
خصوص انتخاب هایی که توسط فدراسیون فوتبال صورت گرفته و 
باعث انتقادات اهالی فوتبال شده است، اظهار داشت: شاید هر کدام 
از ما که وارد حوزه اجرا می شویم،به ساختار گریزی دچار خواهیم 
شد. فدراسیون فوتبال یک اساسنامه دارد که حاصل تجربه 200 
کشور در دنیا و 100 سال سابقه در فوتبال است. اگر ما در راستای 
خواهد  بیشتری کسب  موفقیت  قطعا  کنیم،  اساسنامه حرکت  آن 
شد. وی با اشاره به انتخاب خورشیدی برای سرپرستی تیم فوتبال 
گفت: تیم ملی فوتبال ایران شرایط استثنایی دارد و باید در چهار 
بردن  است که  این  ما  اولیه  ارزیابی  برسد.  پیروزی  به  آینده  بازی 
رقبا کار سختی نیست به شرط اینکه برنامه منظم و قابل دفاعی 
و  شود  تشکیل  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته  اگر  باشیم.  داشته 
طبق اساسنامه فدراسیون پیش برود، مطمئناً کار راحت تر خواهد 
مهاجرانی،  مثل حشمت  نفراتی  کمیته  این  در  مثال  طور  به  شد. 
جالل طالبی، همایون شاهرخی، حسن حبیبی و خیلی های دیگر 
می توانند حضور داشته باشند و تجربه این نفرات روی هم نزدیک 
به 300 سال فوتبال می شود. اولیایی خاطرنشان کرد: اگر هر کدام 
از این عزیزان یک نکته کوچک به تیم ملی اضافه کنند، هم کارها 
در چارچوب اساسنامه پیش رفته و هم به انتخاب ها انتقاد نمی شود. 
اجرایی، کمیته فنی،  به عنوان یک عامل  خورشیدی هم می تواند 
و  ملی  تیم  سرمربی  هم  صورت  آن  در  شود،  ملی  تیم  سرپرست 
کمیته  خروجی  خورشیدی  می دانستند  وقتی  بزرگ  بازیکنان  هم 
فنی است، نسبت به تصمیم فدراسیون تمکین می کردند.وی تصریح 
مطرح  رئیسه  هیأت  در  باید  چیز  همه  انتخاب ها  این  از  کرد: قبل 
به یک جمع بندی  اعضا  نهایت  در  و جدل شود.  بحث  آن  و روی 
می رسند و اگر هم انتخابی صورت بگیرد، صدای ناهمگون از هیأت 
رئیسه خارج نخواهد شد، اما اینگونه فردی مثل مجتبی خورشیدی 
توسط دوستان نصیحت و توسط دشمنان مورد تهاجم قرار می گیرد. 
همه صحبت من این است که کارها باید تحت اساسنامه فدراسیون 
مشاوران خوبی  باید  نیز  فدراسیون  رئیس  آنکه  برود، ضمن  پیش 
رئیس  به  باید  کرده  خرد  استخوان  و  تجربه  با  افراد  باشد.  داشته 
که  است  انکار  غیرقابل  واقعیت  این  و  بدهند  مشورت  فدراسیون 
از  به عنوان یک شهروند  نیاز دارد.  با تجربه  به مدیران  ما  فوتبال 
مسئوالن فدراسیون فوتبال می خواهم که منافع عمومی را در نظر 
بگیرند چون فوتبال به منافع عمومی مردم گره خورده و حتما باید 
داشته  نظرسنجی  کاربلد  پیشکسوتان  از  تصمیم گیری هایشان  در 
باشند. مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که 
آیا مجتبی خورشیدی تجربه کار یکساله و نیمه با وی در باشگاه 
استقالل را دارد چون او بعد از انتخابش در مصاحبه ای عنوان کرده 
این باشگاه کار کرده است، گفت: اجاره بدهید  یک سال و نیم در 
من در این خصوص به شما جواب ندهم. زمانی که من در باشگاه 
استقالل بودم خورشیدی به ما کمک می  کرد و حتی برای ما برنامه 
نوشت.یادم است او به عنوان معاون اجرایی یا در یک سمت دیگر 
آورده  فنی  مباحث  برای  را  وی  چند  هر  بود،  فعالیت  به  مشغول 
بودیم، اما اینکه دقیق بگویم او چه مدت در باشگاه استقالل حضور 

داشته را باید از همکارانم سؤال کنم

برنامه سفر تراکتور به امارات اعالم شد
برنامه سفر اعضای تیم فوتبال تراکتور به امارات برای شرکت 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد.اعضای تیم تراکتور 
راهی  آینده  هفته  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  برای حضور 
تست  در  جاری  هفته  پنجشنبه  تیم  شد.اعضای  خواهند  امارات 
رفت. خواهند  تهران  به  جمعه  روز  عصر  و  می کنند  کرونا شرکت 

صبح  تهران،  در  اقامت  روز  یک  از  پس  خطیبی  رسول  شاگردان 
روز شنبه به دبی می روند. آنها بالفاصله پس از رسیدن به دبی با 
اتوبوس راهی شهر شارجه خواهند شد تا در هتل محل اقامت خود 
مستقر شوند.گفتنی است، در سال های اخیر تمامی سفرهای تیم 
می گرفت،  انجام  آتا  هواپیمایی  اختصاصی  پرواز  با  تراکتور  فوتبال 
اما با توجه به محدودیت های خطوط پروازهای بین المللی، اعضای 
تیم با پرواز دیگری راهی امارات خواهند شد.تیم فوتبال تراکتور در 
گروه B مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم های پاختاکور ازبکستان، 
هوایی  نیروی  و  عربستان  الوحده  پلی آف  برنده  و  امارات  الشارجه 
عراق هم گروه است.برنامه مسابقات تیم تراکتور در مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر خواهد بود:
25 فروردین ساعت 19و30 )به وقت ایران(

تراکتور - پاختاکور
28 فروردین - ساعت 22و30 )به وقت ایران(

تراکتور - الشارجه
31 فروردین - ساعت 19و30 )به وقت ایران(

تراکتور - برنده پلی آف الوحده عربستان و نیروی هوایی عراق
3 اردیبهشت - ساعت 19و30 )به وقت ایران(

برنده پلی آف الوحده عربستان و نیروی هوایی عراق - تراکتور
6 اردیبهشت - ساعت 19و30 )به وقت ایران(

پاختاکور - تراکتور
9 اردیبهشت - ساعت 22و30 )به وقت ایران(

الشارجه - تراکتور
اعضای تیم فوتبال تراکتور دهم اردیبهشت ماه و پس از اتمام 

مرحله گروهی به ایران برمی گردند.
 تیم تهرانی به داوری ها اعتراض کرد
 بازی های دردسرساز پیکان

 با استقالل و پدیده 
باشگاه پیکان تهران طی نامه ای به رییس سازمان لیگ خواهان 
باشگاه  شد.مسئوالن  تیم  این  علیه  داوران  اشتباهات  به  رسیدگی 
پیکان صبح امروز در نامه ای خطاب به حیدر بهاروند، رییس سازمان 
لیگ اعتراض خود را به تکرار اشتباهات داوران در مسابقات اخیر این 
تیم آشکار ساختند.در نامه ای که باشگاه پیکان برای سازمان لیگ 
با استقالل در لیگ  به اشتباهات داوران در 3 مسابقه  ارسال کرده 
برتر و جام حذفی و همچنین دیدار با شهرخودرو)پدیده( اشاره شده 
است. پیکانی ها در این نامه به کارشناسی های داوری در برنامه های 
فاحش  اشتباه  یکماه گذشته 4  اعالم کرد طی  و  استناد  تلویزیونی 
معتقد هستند  باشگاه  این  مدیران  است.  داده  رخ  آنها  علیه  داوری 
در بازی اخیر با استقالل یک پنالتی به سود تیم شان گرفته نشده 
اشاره شده که در دیدار جام حذفی مقابل استقالل  است.همچنین 
پنالتی  است.  بوده  داوری  تیم  اشتباهات  نیز هردو گل حریف روی 
برگردانده شده مقابل پدیده نیز دیگر مساله ای است که خودروسازان 
درباره اش اعتراض دارند.در بخشی از نامه اعتراضی پیکان به ریاست 
سازمان لیگ آمده است: »با توجه به حساسیت جدول رقابت ها و به 
منظور جلوگیری از تضییع حق این باشگاه دستور رسیدگی صادر و 

در خصوص چیدمان داوران با دقت نظر بیشتری اقدام شود«.

 به جای سرمربی از مسبب این وضعیت
 نفت آبادان گالیه کنند

 فیروزی: برای بازگشت پورموسوی
 تالش می کنیم

خداحاظی  به  واکنش  در  آبادان  نفت  صنعت  سرپرست 
و  کرده  درک  را  پورموسوی  سیروس  گفت:  تیم  این  سرمربی 
پست  درباره  فیروزی  می کنیم.علی  تالش  وی  ماندن  برای 
صنعت  تیم  با  خداحافظی  و  پورموسوی  سیروس  اینستاگرامی 
در  باشگاه  مدیرعامل  با  االن  همین  داشت:  اظهار  آبادان  نفت 
این مورد تماس داشتم و فکر می کنم پورموسوی تا حدی هم 
 100 است.  کرده  منتشر  را  پستی  و  گرفته  تصمیم  احساسی 
می کنیم.وی  کار صحبت  به  بازگشت  برای  مربی  این  با  درصد 
افزود: با خود عیسی زاده هم حرف زدم و وی مدیری است که تا 
آخرین روز پای مربی اش می ماند. تاکنون هم اتفاق خیلی بدی 
درباره نتایج صنعت نفت رخ نداده است. در تیمی که بدون پول 
فعالیت می کند بحث مدیریت کردن مهم است. بازیکنان ما 6 ماه 
پول نگرفتند اما کادر فنی و مدیر باشگاه تا کنون مدیریت کرده 
و تیم ما هم تا االن نتایج بدی کسب نکرده است.سرپرست تیم 
صنعت نفت آبادان تصریح کرد: بزرگ ترین تیم های اروپایی با آن 
همه بودجه هم گاهی مواقع در چند مسابقه نتایج خوب کسب 
نمی کنند اما پورموسوی و کادر فنی اش تا کنون کار خود را به 
خوبی انجام داده اند. بازیکنان ما مدت هاست پولی نگرفتند اما با 
کنترل مدیریت باشگاه و کادر فنی تا کنون نتایج خوبی به دست 
آورده اند.فیروزی درباره گالیه های پورموسوی از شرایط کار در 
آبادان و اینکه وی در این پست اینستاگرامی اعالم کرده به این 
دلیل از صنعت نفت می روم که مرغ همسایه در خوزستان غاز 
است، گفت: خودم سال ها سرمربی بوده ام و می دانم پورموسوی 
می کنم.  درک  را  فنی  کادر  شرایط  می کند.  کار  تالشی  چه  با 
بهتری  نتایج  نفت  صنعت  ترمیم  با  داشتیم  امید  نیم فصل  در 
بازنده بودیم.  انتقاالت  اما به قول پورموسوی در نقل و  بگیریم 
را پیدا کرد.وی  باید مسبب اصلی  تبعات دارد  اتفاقات هم  این 
وارد  پول  و  می دهیم  پول  گفتند  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان 
باشگاه می شود اکنون باید بیایند و توضیح بدهند چگونه هیچ 
اتفاقی خوشایندی برای نفت آبادان رخ نداد و تیم از لحاظ مالی 
تقویت نشد. باید از آن افراد گالیه شود نه پورموسوی که با تمام 
تیم صنعت  کرد.سرپرست  کار  نفت  در صنعت  وجود  و  تعصب 
نظر  می توانند  باشگاه  این  مدیران  آیا  اینکه  درباره  آبادان  نفت 
به  رفتن  مشغول  اکنون  داد:  توضیح  بازگردانند  را  پورموسوی 
درباره  باشگاه  با مدیرعامل  برای صحبت  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
این بحث هستم. قطعا تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت 

تا پورموسوی را در تیم مان حفظ کنیم.

برای فکری شرط گذاشتیم
نظری: یزدی 14فروردین تیم را ترک کرد

رتبه  کسب  گفت:  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه  مدیرعامل 
تک رقمی و حضور شایسته در لیگ شرطی است که برای فکری 
به  فکری  محمود  انتخاب  خصوص  در  نظری  گذاشتیم.محمد 
عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان اظهارد اشت: در 
این چند هفته با توجه به نتایج ضعیف و غیرقابل قبول و اینکه 
سرمربی ما بعد از آخرین بازی در 14 فروردین خداحافظی و 
تیم را ترک کرد، به دنبال شرایطی بودیم که احیا کنیم و به 
ظرفیت های تیم برسیم. چند گزینه را بررسی کردیم که اولین 
آن ها محمود فکری بود. دیشب به توافق رسیدیم و االن سرمربی 
تیم ما است.وی در مورد همکاران فکری در کادرفنی جدید نفت 
مسجدسلیمان گفت: قصد داریم تلفیقی باشد. دو گزینه را ما 
از  پیشنهاد دادیم و تعدادی هم خود فکری در نظر دارد ولی 
کادرفنی قبلی هیچ کس نیست. قرارداد فکری تا پایان فصل و 
برای این چند هفته باقی مانده نیم فصل دوم است. بعد از آن 
اگر رضایت وجود داشت و توافق کردیم همکاری ادامه پیدا می 
آیا  اینکه  مورد  در  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه  کند.مدیرعامل 
شرط جایگاه برای فکری تعیین شده، عنوان کرد: وضعیت تیم 
در نیم فصل اول خوب بود اما در نیم فصل دوم در نیمه پایین 
لیگ  در  ماندن  است.  داشته  نزولی  سیر  و  گرفت  قرار  جدول 
در  شایسته  و حضور  رقمی  تک  رتبه  کسب  است.  برنامه  یک 
لیگ شرط و شروطی است که داشتیم.وی در مورد اینکه گفته 
گفت:  شده،  پرداخت  تیم  اعضای  مطالبات  50درصد  می شود 
باشگاه ها مشکالت مالی دارند و نفت مسجدسلیمان  بله، همه 
هم از این قائده مستثنی نیست. ما در پایان نیم فصل 50درصد 
50درصد  هم  را  کادرفنی  همین  دادیم.  را  بازیکنان  مطالبات 
با  کردیم،  فراهم  که  خوبی  امکانات  بر  عالوه  کردیم.  پرداخت 
دیگر  تیم های  از  بهتر  ما  های  پرداختی  مشکالت  تمام  وجود 
یزدی  داریوش  با  ارتباط  است.نظری در مورد دلیل قطع  بوده 
اظهار داشت: به دلیل نتایج ضعیف، هر کسی در این وضعیت 
تیم سهمی دارد. باید ببینیم سهم من مدیرعامل، هیات مدیره، 
است  معلوم  کنیم  نگاه  اگر  است.  چقدر  سرمربی  و  بازیکنان 
اگر  می کردیم.  ترمیم  را  شرایط  این  باید  و  بوده  کجا  مشکل 
ترمیم نمی کردیم شرایط سخت تر می شد و نمی توانستیم نتیجه 

دلخواه هواداران را کسب کنیم.

 منصوریان ارتباط خوبی با بازیکنان دارد
 حسینی: امیدوارم تعداد گل هایم

 در لیگ امسال دورقمی شود
هافبک تیم فوتبال آلومینیوم اراک ابراز امیدواری کرد، در لیگ 
درباره  حسینی  شود.سیدمهدی  دورقمی  گل هایش  تعداد  امسال 
آخرین وضعیت تیمش گفت: ما بعد از شکست خانگی برابر سپاهان 
وضعیت خوبی نداشتیم و روحیه بازیکنان به هم ریخته بود، ولی 
بعد از آمدن منصوریان شرایط تغییر کرد. البته در بازی با هوادار 
هم نمایش خوبی نداشتیم، ولی در ضربات پنالتی پیروز شدیم.»برد 
بهتر کرد.«، وی  را خیلی  تیم ما  برابر مس در رفسنجان وضعیت 
با یادآوری این جمله خاطر نشان کرد: در بازی با فوالد هم کاماًل 
مستحق برد بودیم، ولی متأسفانه موقعیت های متعددی را از دست 
دادیم و سه چهار بار هم توپ را به تیر دروازه حریف زدیم.هافبک 
تیم فوتبال آلومینیوم اراک همچنین تصریح کرد: دو بازی اخیر برابر 
مس و فوالد نشان داد که تیم ما به شرایط خوبی رسیده است. آقای 
منصوریان هم جو خوبی را در تیم ایجاد کرده است و ارتباط خوبی 
پایان فصل  تا  و  ادامه داده  را  این روند  امیدوارم  بازیکنان دارد.  با 
نتایج خوبی بگیریم.حسینی که با بازی در پُست هافبک پنج گل 
برای تیمش به ثمر رسانده است، در این مورد اظهار داشت: امسال 
و تا به اینجای لیگ پنج گل زده ام و یک پاس گل هم داده ام. خدا را 
شکر عملکردم خوب بوده است و خیلی امیدوارم که در ادامه لیگ 
باز هم برای آلومینیوم گل بزنم و تعداد گل هایم را دورقمی کنم. 
تمام هدفم این است که برای تیمم بازیکن مؤثری باشم.وی راجع 
امتیاز این  برابر ماشین سازی هم گفت: سه  بازی بعدی تیمش  به 
بازی برای ما خیلی مهم است و می توانیم در جدول هم شرایط مان 
را بهتر کنیم. ما بازی آسانی در پیش نداریم، ولی امیدوارم برنده از 

زمین بیرون بیاییم.

تست کرونای شمسایی منفی شد
سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند از منفی شدن تست کرونای تمامی اعضای این تیم خبر داد.ابتدای سال 1400 بود که تست کرونای شماری از اعضای تیم فوتسال گیتی پسند مثبت شد و آنها به قرنطینه رفتند. 
وحید شمسایی و مجید رئیسی، سرمربی و مربی تیم گیتی پسند به همراه سرپرست، مربی دروازه بانان و یک عضو تدارکات تیم، افرادی بودند که به کرونا مبتال شدند.در تستی که روز دوشنبه از اعضای تیم گیتی پسند 
گرفتند، مشخص شد هیچ یک از اعضای تیم کرونا ندارند و نتیجه مثبت میان تست ها دیده نمی شود.هواکشیان سرپرست تیم گیتی پسند با تأیید این موضوع گفت: خدا را شکر تست کرونای تمامی اعضای تیم منفی 

شد و کاماًل آماده دیدار با سن ایچ ساوه هستیم. من، شمسایی، رئیسی و سایر اعضای تیم که به کرونا مبتال شدیم، حدود 12 روز در قرنطینه بودیم و خدا را شکر این بیماری را پشت سر گذاشتیم.

پورموسوی: چقدر وعده پوچ به بازیکن بدهم؟
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از 
مشکالت مالی و وعده های بیهوده برای حل 
مشکالت به عنوان دلیل اصلی استعفایش یاد 
استعفایش  درباره  پورموسوی  سیروس  کرد.  
دلیل  به  نفت  صنعت  فوتبال  تیم  هدایت  از 
مشکالت مالی گفت: امسال تنها فصلی بود که 
وزیر نفت گفت چتر حمایتی ما روی تیم های 
نفتی است. پولی که اختصاص دادند، در دی 
ماه به حساب نفت مسجد سلیمان واریز شد 
سراغ  که  وقت  هر  نشد.  خبری  آبادان  از  اما 
گرفتیم گفتند این هفته و آن هفته پول واریز 
می شود. اول فصل به امید اینکه مشکالت حل 
و  اعتماد  هفته  هر  ولی  شدیم  جمع  می شود 

بازیکنان کمرنگ تر شد. باور 
وی افزود: حاال که به نیم فصل رسیده ایم 
می گویند چرا هفت، هشت بازی نبرده ایم. ما 
االن نباخته ایم؛ در واقع در نیم فصل باختیم 
به جای  و  کنیم  تقویت  را  تیم  نتوانستیم  که 
مصدومان بازیکن بگیریم. االن همه خودشان 
جدول  هفتم  که  امروز  کرده اند.  پنهان  را 
هستیم بحث فنی پیش می کشند و در فضای 
مجازی اعتراض می کنند. اینجا )صنعت نفت( 

که سندی به نام من نیست.
تاکید  آبادان  نفت  صنعت  تیم  سرمربی 
کرد: ما در یک جنگ نابرابر ایستادیم. چقدر 
به بازیکنان وعده پوچ و بیهوده بدهم؟ بازیکن 

بازی  غیرت  و  آبادان  مردم  خاطر  به  چقدر 
بازیکن  و  هستم  بازیکن  شرمنده  من  کنند؟ 
یادآور  اش.پورموسوی  خانواده  شرمنده  هم 
است.  بومی  ما  تیم  درصد   90 امسال  شد: 
سعی کردیم از نیروهای بومی استفاده کنیم. 
اَرنج  در  هستیم.  لیگ  در  جوان  تیم  سومین 
بازیکن 18 و 19 ساله داریم.  تیمی خودمان 
باختیم  وقتی  کردیم.  نگری  آینده  واقع  در 
در  ما  می دهیم.  جوانگرایی  تاوان  نگفتم 
خاطرنشان  وی  داریم.  فلسفه ای  نفت  صنعت 
سپر  سینه  می توانیم  جایی  یک  تا  کرد: 
و  می کردند  مصاحبه  روز  هر  عده ای  کنیم. 
می آوریم؛  پول  که  می گذاشتند  »استوری« 
این پول کجاست؟ این فشار و استرس به من 
و بازیکن وارد می شود. دلخوشی مردم آبادان 
به این تیم است. متاسفانه مسئوالن استان و 
می گذارند.پورموسوی  دست  روی  دست  شهر 
درباره  می کردم،  صحبت  ورزش  رادیو  با  که 
وضعیتش برای بازگشت به کار در تیم صنعت 
نفت گفت: من شب گذشته از مردم آبادان و 
بازیکنان خداحافظی کردم. قرار است جلسه ای 
میسر  همکاری  ادامه  پول  بدون  شود.  برگزار 
پرواز  نمی توانیم  مالی  وضعیت  این  با  نیست. 
عید  از  بعد  می گفتند  آقایان  بگیریم.  چارتر 
پول می رسد ولی هنوز خبری نیست. بازیکنان 

داده اند. دست  از  را  باورشان 

 آبی پوشان مدعی 
قهرمانی هستند

اکبری: یک 
امتیاز دردی 
از استقالل 
دوا نمی کند

تیم ملی در شرایطی نیست که از صفر شروع کند
قربانی: اسکوچیچ سیستم کی روش را دستکاری نکند

محمود فکری سرمربی سابق تیم فوتبال استقالل هدایت نفت مسجد سلیمان را برعهده گرفت.محمود فکری 
سرمربی سابق تیم استقالل پس از توافق با مدیران باشگاه نفت مسجد سلیمان هدایت این تیم را در ادامه این فصل 
رقابت های لیگ برتر عهده دار شد.فکری پیش از این هم هدایت این تیم را برعهده داشت.وی در ابتدای فصل هدایت 
استقالل را برعهده گرفت اما در نهایت از سمتش برکنار شد و فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان شد.با حضور فکری 

عمال کار داریوش یزدی به عنوان سرمربی نفت مسجد سلیمان به پایان رسید.

فکری سرمربی نفت مسجد سلیمان شد  همه مدعیان خسته بودند
چرخابی: افکار نویدکیا به سمت مربیان حرفه ای می رود

قرعه کشی یک هشتم نهایی جام حذفی
 استقالل به مصاف ذوب آهن می رود، پرسپولیس به دیدار حریف دسته دومی
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پای »شیخ« در میان است
محل هزینه کرد قرض ۵۸۰ هزار 

درهمی استقالل مشخص شد
مدیران وقت استقالل ابتدای سال ۹۹ مبلغی را 
به عنوان قرض به صورت درهم از یک فرد دریافت 
را دچار  باشگاه  این  آن  بازپرداخت  بودند که  کرده 
باشگاه  به  مربوط  اسنادی  است.اخیراً  کرده  مشکل 
مبلغ  گرفتن  قرض  بر  مبنی  شد  منتشر  استقالل 
نام »احمدی« توسط  از فردی به  ۵۸۰ هزار درهم 
که   ۹۹ اردیبهشت   ۱۰ تاریخ  در  سعادتمند  احمد 
بابت ضمانت بازگشت این پول، عالوه بر انعقاد یک 
برگ  یک  دهنده،  قرض  فرد  و  باشگاه  بین  قرارداد 
چک از سوی »رضا شعبانی« مشاور وقت سعادتمند 
به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال در اختیار فرد قرض دهنده 
قرار می گیرد که پشت این چک به عنوان ضمانت 
نوروزی )معاون  از سوی احمد سعادتمند و مهدی 
اقتصادی وقت باشگاه( امضا می شود.بر اساس قرارداد 
مدت  طی  می شود  موظف  استقالل  باشگاه  مزبور، 
یک ماه اصل مبلغ را بازگرداند در غیر این صورت به 
ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ۱,۰۰۰ درهم به عنوان 
غرامت به فرد قرض دهنده داده شود.این چک در 
موعد مقرر نقد نمی شود و فرد قرض دهنده چک را 
به اجرا گذاشته و با استناد به قراردادی که داشت، 
به مبلغ ۸۸۸ هزار درهم  با حکم دادگاه  را  باشگاه 
بدهکار می کند.پیگیری ها در این خصوص مشخص 
امارات  درهم  مبلغ ۸۵۲,۳۹۰  زمان  همان  در  کرد 
دیاباته  شیخ  حساب  به  استقالل  باشگاه  سوی  از 
بدهی های  از  مبلغی  این  که  شده  واریز  امارات  در 
باشگاه به نامبرده بود تا به واسطه دریافت این مبلغ 
این  واریز  بازگردد.  تهران  به  همکاری  ادامه  برای 
مبلغ از ۳۱ اردیبهشت سال قبل به حساب دیاباته 
آغاز شد؛ که این تاریخ با تاریخ دریافت پول از فرد 
مزبور تقریباً تطابق دارد.شیخ دیاباته با عنوان آقای 
این  و  بود  کرده  ترک  را  تهران  نوزدهم  فصل  گلی 
امکان برای او وجود داشت که به دلیل مطالباتش 
از این تیم جدا شود. مدیران  فسخ قرارداد کرده و 
وقت باشگاه استقالل که منابع مالی مناسبی برای 
فرد  این  با  نداشتند،  بازیکن  این  پرداخت مطالبات 
که از سوی یکی از حامیان مالی قبلی باشگاه معرفی 
شده بود ناچار به عقد این قرارداد شدند تا در آن 
مقطع امکان فسخ را از دیاباته سلب نمایند.مدیران 
وقت باشگاه استقالل مبلغ ۵۸۰ هزار درهم از این 
منابع  از  هم  را  مبلغ  مابقی  و  می کنند  قرض  فرد 
بهترین  نوزدهم  فصل  مطالبات  و  کرده  تهیه  دیگر 
گلزن خود را پرداخت کردند.این مبلغ از طریق یکی 
از صرافی ها معتبر ایرانی در دبی و به صورت پارت 
پارت به حساب دیاباته واریز شده است که بخشی 
از اسناد مربوط به این واریزی منتشر شده و بخشی 
دیگر از اسناد مربوطه که به رویت خبرنگار رسیده 

می ماند. محفوظ 

استقاللی ها پنجشنبه تست 
کرونا می دهند

اعضای تیم قبل از سفر به عربستان یکبار دیگر 
تست کرونا می دهند.  اعضای تیم استقالل بعد از 
یکروز  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  در  پیکان  با  دیدار 
برای  را  تمرینات خود  امروز  از  و  استراحت کردند 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا از سر گرفتند. یکی از 
مسائلی که کادرفنی استقالل روی آن تاکید دارد، 
پیشگیری بازیکنان و کادرفنی در مواجهه با ویروس 
ها  استقاللی  برخی  ابتالی  به  توجه  با  است.  کرونا 
طی روزهای گذشته به کرونا فرهاد مجیدی تاکید 
را  بهداشتی  های  پروتکل  شاگردان  تا  دارد  زیادی 
این  با  باشند.  امان  در  ویروس  از  تا  کنند  رعایت 
حال قرار است قبل از سفر اعضای تیم استقالل به 
آنها  همه  قهرمانان  لیگ  در  برای حضور  عربستان 
سالمتی شان مورد بازبینی قرار بگیرد. بر این اساس 
استقاللی ها روز پنجشنبه تست کرونا می دهند تا 
و  به ویروس وجود دارد، شناسایی شود  اگر مبتال 
اعضای  دارد  وجود  احتمال  این  برود.  قرنطینه  به 
تیم استقالل روز شنبه نیز یکبار دیگر قبل از سفر 
در  است؛  گفتنی  بدهند.  کرونا  تست  عربستان  به 
مسئوالن  نیز  عربستان  به  ها  استقاللی  ورود  بدو 
برگزاری لیگ قهرمانان آسیا از آنها تست می گیرند 

تا سالمتی شان مورد بررسی قرار بگیرد.

سر  پشت  را  بیستم  لیگ  حالی  در  استقالل 
اساسی  مسائل  از  یکی  بدنی  مشکل  که  می گذارد 
این تیم در طول فصل بوده است. حضور سه مربی 
از تمرینات پیش فصل  بدنساز متفاوت در استقالل 
تاکنون موجب شده تا این تیم از نظر بدنی با آسیب 
دیدگی ها و مشکالت زیادی مواجه شود و بازیکنان 
شرایط  مختلف  مربیان  با  کردن  کار  بخاطر  هم 
متفاوت بدنی پیدا کنند و تیم هم در جریان بازی ها 
سابقه  که  مومنی  مسعود  باشد.  روبرو  چالش  با 
فعالیت در تیم های آالنیا اسپور، پرسپولیس، صبای 
ازجمله  و  دارد  بدنساز  مربی  به عنوان  را   ... و  قم 
می شود،  محسوب  عرصه  این  در  دانش  با  مربیان 
مربی  به عنوان   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ فصل  شروع  از  قبل 
بدنساز استقالل انتخاب شد، اما پس از گذشت دو 
به شکل  و  آبی ها رسید  با  پایان همکاری  به  هفته 
غیرمنتظره ای از کادر فنی این تیم جدا شد.مومنی 
استقالل،  در  کوتاه مدت حضورش  دوران  پیرامون 
دلیل جدایی از این تیم، شرایط جسمانی بازیکنان، 
و  آبی پوشان  متوالی  و مصدومیت  بدنی  اُفت  دلیل 
... در جریان لیگ بیستم صحبت کرده که مشروح 

را در زیر می خوانید: اظهارات وی 
 حضور در استقالل

زمانی که آقای فکری سرمربی استقالل شد، 
دیگری  افراد  و  مرفاوی  صمد  آقای  کنارشان  در 
ازجمله حنیف عمران زاده، سعید عزیزیان و ... را 
بنده  اینکه  به  توجه  با  و  داشتند  مربی  به عنوان 
آقا صمد را می شناختم و چندین مقطع با ایشان 
همکاری کردم، با من تماس گرفتند تا به استقالل 
بروم. در همان برهه دو پیشنهاد داشتم که البته 
جدی نبود ولی قبول کردم به استقالل بروم چون 
دوست بسیار صمیمی ام، آقای مرفاوی که یکی از 
مربیان کاربلد فوتبال ایران است، این پیشنهاد را 
پذیرفتم.من در سوپر لیگ ترکیه سابقه کار کردم 
وقتی  تا  دادند  یاد  به من  رفتم،  آنجا  به  وقتی  و 
قراردادت را نبستی، کارت را شروع نکن، اما من 
بخاطر رفاقت با آقای مرفاوی و اعتماد به محمود 
فکری پذیرفتم تا از روز قبول مسؤولیتم، تیم را 
تمرین دهم. در همان زمان نیز از سوابق و شرایط 
گفته  و  خودم  تحلیل  طبق  و  داشتم  اطالع  تیم 
بزرگترین  از  یکی  که  بودم  متوجه  کارشناسان، 
است. بازیکنان  بدنی  مسئله  استقالل،  مشکالت 

و  کردم  شروع  استقالل  در  را  کارم  صادقانه 
بهبود  به  نیاز  تیم  این  صبح و ظهر می دیدم که 
استقالل  بازیکنان  از  برخی  دارد.  بدنی  وضعیت 
هم در گذشته سابقه کار کردن با بنده را داشتند 
باشگاه  بزرگان  از  که  مظلومی  پرویز  و همچنین 
استقالل است، عنوان می کردند که استقالل در ۹ 
سال اخیر اینطور تمرین بدنسازی نداشته است.

 آن مربی در کار بدنسازی حرفه ای نبود
ادامه  را  اگر کارم در استقالل  فکر می کنم 
می برد  نفع  همه  از  بیشتر  فکری  آقای  می دادم، 
و در جامعه فوتبال به ایشان کمک می کرد ولی 
هفته  دو  از  پس  که  افتاد  اتفاقی  چه  نمی دانم 
تمرین، تصمیم به قطع همکاری با بنده گرفتند. 
به  را  مربی  یک  می خواستند  افراد  برخی  شاید 
از  فکری  آقای  هم  شاید  یا  کنند  تحمیل  ایشان 
همکاری با من خوشش نمی آمد! بعد هم که جدا 
آورد  استقالل  به  دیگر  بدنساز  یک  ایشان  شدم، 
فکر  ولی  بود  محترمی  و  خیلی خوب  انسان  که 
می کنم این مربی، در کار بدنسازی حرفه ای نبود 
شد.  شروع  دیدگی ها  آسیب  دلیل  همین  به  و 
در  و  بود  پایین  بازیکنان  بدنی  پایه ی  متاسفانه 

آوردند. کم  بدنی  نظر  از  بازی ها  بیشتر 
 اگر در استقالل می ماندم، کمک زیادی می کردم

افتاد،  اتفاق  بنده  برای  که  شرایطی  تمام  با 
فکر می کنم اگر در استقالل می ماندم، می توانستم 
کمک زیادی به موفقیت تیم کنم تا از نظر بدنی 
باال  بیایند و این موضوع را به آقای مرفاوی هم 
زیاد  فکری  زمان  در  آسیب دیدگی  میزان  گفتم. 
هم  من  شدند.  متوجه  همه  را  اتفاق  این  و  بود 
وقتی از تیم بیرون آمدم، بازی ها را رصد می کردم 
و می دانستم که از نظر بدنی مشکل دارند. کاری 
و  ندارم  استقالل  سیستمی  و  تاکتیک  نوع  به 
در  چون  نمی کنم  ورود  موضوع  این  به  اصال 
نظرم  به  ولی  نیست  بنده  کار  و  اختیارات  حوزه 

بود. بدنی  بحث  استقالل،  مشکل  بزرگترین 
 مربی بدنساز مجیدی

حاال فرهاد مجیدی به استقالل آمده و آقای 
نوشادی که یکی از بهترین مربیان بدنساز ایران 
این  نکنید  و شک  آورده  همراه خودش  را  است 
تیم از نظر بدنی موفق می شود. نوشادی یکی از 
نظرم  به  و  بهترین هاست  جزو  و  عزیزم  دوستان 

را رفع می کند. استقالل  بدنی  مشکل 
 اختالف نظر داشتیم، اما می ماندم

در ابتدای فصل که زمان طالیی بدنسازی تیم 
است، استقالل زمان کمی داشت چون فکری دیر به 
استقالل ملحق شد، اما در آن زمان هم می توانست 
کارش را انجام دهد که این اتفاق نیفتاد. با بدنسازی 
ایده آل  بدنی  شرایط  به  می توانست  استقالل  من 
خط  از  الزم  ابزارهای  تمام  استقالل  چون  برسد 
دروازه تا نوک حمله را داشت و در هر پست از سه، 
چهار بازیکن عالی و سطح اول برخوردار بود. اعتقاد 
دارم که می شد این تیم را در باالترین سطح بدنی 
قرار داد ولی نظر فکری این بود که بنده نباشم یا 
با  موضوع  چند  نداشت!در  قبول  را  کارم  هم  شاید 
ایشان)فکری( نظریه های  ما مختلف بود و به نوعی 
اختالف نظر داشتیم ولی با اینحال من حاضر بودم 
سال   ۳۰ بنده  کنم.  کمک  استقالل  و  ایشان  به  تا 
سابقه کار و در لیگ برتر و خارج از کشور را دارم، 
اما نمی دانم آقای فکری کارم را قبول نداشتند یا به 
ایشان تحمیل شد که شخص دیگری را بیاورند. این 
مجبور  مسائل  همین  بخاطر  و  آمد  بوجود  شرایط 

شدند من را کنار بگذارند و به توافق نرسند.
 بدنسازی استقالل در زمان فکری هدر رفت

بدنسازی و رفع  درست است که االن زمان 
مشکل بدنی استقالل نیست ولی تمریناتی به نام 
صرفه جویی در زمان داریم که نوشادی کارش را 

زمان  انجام می دهد. آن  استقالل  و در  بلد است 
طالیی که قبل از شروع فصل بود را استقالل از 
دست داد و به نوعی به بطالت گذارند. حتی در 
کوران بازی ها نیز می توانیم تیم را از نظر بدنی به 
انجام  خاصی  تمرینات  و  برسانیم  خوبی  شرایط 
دهیم که به مسابقات ضربه نزند، اما هیچ کدام از 
این ها در زمان الزم در استقالل نیفتاد و در دوره 
از دست رفت.  این فرصت بدنسازی  آقای فکری 
روی بدنسازی تیم که یکی از ارکان مهم در تیم 
تکنیک مهم تر  و  تاکتیک  از  و  به حساب می آید 
انجام  است، فکری نتوانست این کار را به خوبی 
دهد. شاید هم مشاوران غلط به فکری  مشاوره 

می دادند و به او ضربه زدند.
 4-۳ بازیکن اضافه وزن داشتند!

عدم  در  استقالل  بدنی  مشکل  درصد   ۱۰۰
نتیجه گیری این تیم تاثیر داشت. یکی از بزرگترین 
مشکالت تیم آقای فکری بدنی بود. علی رغم اینکه 
برخی می گویند تاکتیک های مختلف عامل نتیجه 
نگرفتن استقالل بود، اما بزرگترین مشکل این تیم، 
بحث بدنی بود. سه، چهار بازیکن استقالل با اینکه 
اول  نیم فصل  در  هستند،  ایران  بهترین های  جزو 
می کردید،  نگاه  دقت  با  اگر  داشتند.  وزن  اضافه 
و  ندارند  را  آنها چابُکی الزم  متوجه می شدید که 
نمی توانند به عقب برگردند. این بازیکنان که اضافه 
مشکل  به  کامال   ۶۵-۷۰ دقیقه  از  داشتند،  وزن 

می خوردند و نمی توانستند کار کنند.
 مشکل بدنی استقالل در دربی

وجود  استقالل  در  بی هوازی  استقامت  بحث 
اضافه  اتفاق)مشکل  این  دربی  در  دقیقا  داشت. 
وزن برخی بازیکنان( کامال مشاهده می شد و اوج 
مشکل بدنی استقالل در دربی رقم خورد. استقالل 
آن بازی را باخته بود و فقط خالقیت قایدی موجب 
شد تا به تساوی برسد.  در آن زمان، واقعا بدن این 
بازیکنان خیلی خراب بود و مشکل داشتند. وقتی 
هم بدن بازیکنان خراب باشد، روی مسائل روحی 
سایکولوژی  نظر  از  و  می گذارد  تاثیر  هم  روانی 
چه  افکارش  در  فکری  می آید.نمی دانم  پایین  هم 
چیزی داشت، اما به نظرم در تیم های گذشته شاید 
جدیدی  تفکر  که  می کرد  کار  بدنسازی  مربی  با 
جسارت  نمی خواهم  عنوان  هیچ  به  البته  نداشت. 
کنم چون واقعا تمام مربیان برای من قابل احترام 
فکر می کنم فکری در طول سال های  اما  هستند، 
شیوه های  که  کرد  کار  بدنسازهایی  با  مختلف 
دوست  فکری  و  می کردند  پیاده  قدیمی  و  کهنه 
کند. بدنسازی  روش  همراه  به  را  استقالل  داشت 

قابل  و  باال  سطح  ایران  برتر  لیگ  در  تیم ها  همه 
احترام هستند ولی نمی توانیم کتمان کنیم و باید 
تافته  نوعی  به  پرسپولیس  و  استقالل  که  بگوییم 
جدابافته هستند. افکاری که فکری برای تیم بزرگ 
استقالل داشت، کافی نبود. استقالل باید به موقع 
فشار می آورد و کارهای به خصوص روی بازیکنان 
انجام می داد که اگر به من فرصت می دادند کمک 

تیم می اُفتاد. اتفاقات در  این  و  می کردم 
 او 100 درصد از مرفاوی مشورت نمی گرفت

فکری یک دستیار به نام صمد مرفاوی داشت 
که بازیکن بزرگ و سرمربی تیم های مختلف بوده 
ولی فکر می کنم ایشان ۱۰۰ درصد از آقای مرفاوی 
کمک نمی گرفتند. در دنیای فوتبال، کمک های اول 
سرمربیان بزرگ همه کاره است ولی با اینکه برای 
وقتی  اما  قائل هستم،  زیادی  بسیار  احترام  فکری 
از  کوله باری  با  مرفاوی  نام صمد  به  شما شخصی 
تجربه در دوران بازی و مربیگری را در کنارت داری 
خودت  کنی،  استفاده  احسن  نحو  به  نمی توانی  و 
استقالل  که  بازی  دو  یکی،  در  کرد.  خواهی  ضرر 
بهتر از برخی مسابقات عمل کرد، در آن زمان بود 
که مرفاوی یکی، دو هفته کار را در اختیار داشت.
 آن تفکرات در فوتبال امروز جواب نمی دهد

در مسئله اختالف نظر مربیان در کنار زمین 
نیست،  کاری ام  حوزه  در  چون  نمی کنم  دخالت 
و  کار می کنم  آقای فکری دید که من چطور  اما 
مد  موضوع  دو  گرفت.  همکاری  قطع  به  تصمیم 
نظر من بود؛ یا فکری در سال های قبل و تیم های 
گذشته که لیگ یک بودند، با مربی بدنسازی کار 
کرده بود که افکار قدیمی و سنتی داشت که در 
فوتبال امروز جواب نمی دهد یا شاید هم به ایشان 
تحمیل کرده بودند که فالن فرد را بیاورد و مجبور 
ندارم،  افراد  رزومه  به  کار شد.کاری  این  انجام  به 
به هیچ کس جسارت نمی کنم و برای همه احترام 
قائل هستم ولی وقتی یک مربی از آمریکا  به عنوان 
بدنساز می آورید و پس از فعالیت او میزان آسیب 
می آید  پایین  بدنی  توان  و  می رود  باال  دیدگی ها 
دیگر  بدنساز  یک  دنبال  به  خودتان  همچنین  و 
چرا  داشتید،  بدنساز  اگر  است؟  منطقی  می روید، 
شخصی  اگر  بیاورید؟  را  دیگر  نفر  یک  خواستید 
که در تیم داشتید و بد بود، چرا نفر اول)خود من( 
را نگه نداشتید؟ این اتفاقات باهم جور درنمی آید.

 اضافه وزن در حال رفع شدن است
پس از حضور فرهاد مجیدی، با اینکه استقالل 
نمی تواند کار خاصی روی زمان بندی انجام دهد، اما 
بدنش شاداب تر شده و روان تر بازی می کند. دو، سه 
بازیکن اضافه وزن داشتند ولی این مشکل هم در 
حال رفع شدن با کادر جدید است. آقای نوشادی 
در  و  است  کاربلد  و  کرده  تحصیل  مربیان  از  یکی 
کارشناسان  اکثر  قول  به  ولی  بوده  بزرگ  تیم های 
زمان طالیی بدنسازی قبل از فصل را از دست داده 
تا دندان مسلح هستند  البته در آسیا تیم ها  است. 
و از کوچک ترین فرصت بهره می برند، اما امیدوارم 
موفق باشند و در ادامه کارشان خوب پیش بروند.

 فکری آدم خوب و سالمتی است
توافق  به  من  با  فکری  وقتی  گفتم  گذشته  در 
نرسید، پیراهن استقالل برای من گشاد بود ولی این 
حرف را به طعنه گفتم ولی می دانستم وقتی یک تیم 
می خورد.  بن بست  به  باشد،  نداشته  خوبی  بدنسازی 
من استقالل را دوست دارم و برای آنها آرزوی موفقیت 
فکری  باشد.  موفق  راه  ادامه  در  امیدوارم  و  می کنم 
نکرده  خدایی  اگر  ولی  است  سالمت  و  خوب  انسان 

از آن پند بگیرد. باید  اشتباهی در استقالل داشته، 

یک پیشکسوت تیم فوتبال 
آبی پوشان  می گوید  استقالل 
جام  قرعه کشی  در  پایتخت 
بدشانس  مقداری  حذفی 
پیشکسوت  نوری  بودند.محمد 
درباره  استقالل  فوتبال  تیم 
هشتم  یک  مرحله  قرعه کشی 
مصاف  و  حذفی  جام  نهایی 
این  در  ذوب آهن  و  استقالل 
که  همانطور  گفت:  مرحله 
مرحله  در  استقالل  می دانید، 
قبل با پیکان بازی کرد. به نظر 
آبی ها در قرعه مقداری بدشانس 
که  همانطور  چون  هستند 
می بینید پرسپولیس قرعه آسانی 
به دست  آورده است.او ادامه داد: 
مصاف آبی ها با ذوب آهن از یک 
جهت خوب است که استقالل با 
یک تیم خوب بازی می کند و از 
یک جهت بد است چون مصاف 
استقالل  روی  پیش  سختی 
می کنم  فکر  من   بود.  خواهد 
جام  قهرمان  بخواهد  اگر  تیمی 
را  رقبای خود  باید  حذفی شود 
شکست  دیگری  از  پس  یکی 
بتواند  استقالل  امیدوارم  دهد. 
در  خود  برای  را  خوبی  شرایط 
بیاورد  دست  به  رقابت ها  این 

تیم  شود.پیشکسوت  موفق  و 
فوتبال استقالل با اشاره به اینکه 
در  پایین تر  دسته های  تیم های 
جام حذفی انگیزه  بیشتری دارند، 
اظهار کرد: مصاف تیم های لیگ 
چون  است  بدتر   ۲ لیگ  و  یک 
مصاف   و  است  زیاد  انگیزه شان 
با آن ها سخت تر است. من فکر 
برای  مشکلی  استقالل  می کنم 
باشد  نداشته  آهن  ذوب  مصاف 
برای  را  پیروزی  نتیجه  بتواند  و 
پایان  در  کند.نوری  کسب  خود 
جام  رقابت های  شرایط  درباره 
حذفی گفت: جام حذفی از این 
بازی ها  جهت راحت تر است که 
کمتر است و یک جهت سخت تر 
است که شاید در مرحله  بعدی 
هم  مقابل  سخت تری  تیم های 
چون  استقالل  بگیرند.  قرار 
مدعی  رقابت ها  این  در  همیشه 
شرایط  می تواند  است،  بوده 
و  دست  خود  برای  بهتری 
برای  شرایط  امسال  کند.  پا 
است  متفاوت  مقداری  استقالل 
یک  حداقل  تیم  از  هواداران  و 
جام می خواهند. امیدوارم شاهد 
موفقیت استقالل در رقابت های 

باشیم. پیش رو 
به  استقالل  فوتبال  تیم  هافبک 
تمرینات این تیم بازگشت.بابک مرادی 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال  دلیل  به  که 

با  کرد  نمی  تیم شرکت  این  تمرینات 
تمرینات  به  جدید  تست  شدن  منفی 
با  دیدار  از  بعد  بازگشت.وی  تیم  این 

کرونا  ویروس  به  مبتال  سازی  ماشین 
شد و دیدار گذشته آبی پوشان را هم 

داد. دست  از 

ابراز  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
بتواند به هدایت فرهاد  این تیم  امیدواری کرد 
آسیا  قهرمانان  لیگ  جدید  فصل  در  مجیدی 
پیشین  هافبک  یوسفی  باشد.محسن  موفق 
استقالل در خصوص تساوی بدون گل استقالل 
در  پیش  هفته   ۵ استقالل  گفت:  پیکان  برابر 
جام حذفی توانسته بود پیکان را شکست دهد 
یک  به  و  نرسید  پیروزی  به  برتر  لیگ  در  اما 
بار  این  افزود:  این دیدار بسنده کرد.وی  امتیاز 
یک  خود  مخصوص  تکنیک های  با  پیکان  هم 
شدت  به  که  تیمی  گرفت.  استقالل  از  امتیاز 
تدافعی بازی می کند و گل زدن به این تیم برای 
ابتدای  از  پیکان  است.  سخت  بسیار  مهاجمان 
بازی تا پایان بیشتر در زمین خود متمرکز شده 
بود و بازیکنان استقالل هرچه زدند به در بسته 
به  استقالل  موقعیت  دو  یکی  البته  می خورد. 

بان  با درخشش دروازه  آورد که آن هم  دست 
کرد:  تصریح  نشد.یوسفی  تبدیل  گل  به  پیکان 
بازیکن  چند  شدن  کرونایی  و  نوروز  تعطیالت 
بر روند تیمی استقالل تأثیر منفی گذاشته بود 
بابک  نرفت،  میدان  به  ابتدا  از  قائدی  مهدی 
مرادی به دلیل کرونا غایب دیدار بود و همین 
آرمانی  از آن شرایط  تیم  باعث شد که  مسائل 
دور  کمی  داشت،  نوروز  تعطیالت  از  قبل  که 
روزی  در  گفت:  استقالل  پیشین  شود.هافبک 
رسیده  تساوی  به  مشهد  در  پرسپولیس  که 
دیدار  این  در  برد  با  می توانست  استقالل  بود، 
فاصله امتیازی خود را با پرسپولیس به حداقل 
امتیاز  سه  پیکان  تدافعی  الیه های  اما  برساند 
با  پوشان همچنان  آبی  و  استقالل گرفت  از  را 
فاصله ۴ امتیازی با پرسپولیس به راه خود ادامه 
می دهند.وی در خصوص شروع این فصل لیگ 

قهرمانان خاطرنشان کرد: فصل گذشته استقالل 
به  نتوانست  و  نبود  موفق  قهرمانان  لیگ  در 
با  قهرمانان  لیگ  البته  کند.  صعود  بعد  مرحله 
تفاوت های فاحشی دارد. تیم های  برتر ما  لیگ 
استفاده  کالس  با  و  خوب  بازیکنان  از  عربی 
آنها  بازیکن  و شاید هزینه خرید یک  می کنند 
معادل هزینه یک سال تیم های ایرانی باشد ولی 
بارها اتفاق افتاده تیم های ایرانی با این بضاعت 
کمی که دارند در مقابل تیم های متمول نتایج 
فوتبال  آورند.پیشکسوت  دست  به  قبولی  قابل 
در  بار  این  بتواند  امیدوارم مجیدی  کرد:  تاکید 
لیگ قهرمانان به عنوان سرمربی عملکرد موفقی 
داشته باشد. اگرچه کار سختی در پیش دارند و 
باید با شروع لیگ قهرمانان که زمان زیادی هم 
باقی نمانده به هماهنگی کامل رسیده تا عملکرد 
موفقی در این فصل داشته باشند.هافبک پیشین 

استقالل ادامه داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
برگزار  متمرکز  صورت  به  عربستان  در  بازی ها 
استقالل  از  خانگی  بازی های  امتیاز  و  می شود 
که  بود  افتاده  اتفاق  بارها  است.  شده  سلب 
حمایت  با  ایرانی  تیم های  دیگر  یا  و  استقالل 
مرحله  به  و  داده  تغییر  را  نتیجه  طرفدارانشان، 
امسال همانند سالهای  اما  بعد صعود می کردند 
استقالل  و  ندارد  گذشته چنین شرایطی وجود 
مجبور است طی چند روز تمام بازی های خود را 
پشت سر هم انجام دهد.وی در پایان خاطرنشان 
قهرمانان  لیگ  در  ایرانی  تیم های  برای  کرد: 
شرایط  فاصله  اگرچه  می کنم.  موفقیت  آرزوی 
تیم های ایرانی از لحاظ حرفه ای با دیگر تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان تفاوت های بسیار زیادی 
ایرانی  تیم های  تا  می کنیم  دعا  همه  اما  دارد 

باشند. موفق  قهرمانان  لیگ  در  بتوانند 

معتقد  استقالل  پیشین  بازیکن 
جنبه های  از  ایرانی  تیم های  است 
قاره  قدرتمند  تیم های  با  مختلف 
کهن فاصله پیدا کرده اند.علی موسوی 
استقالل  گل  بدون  تساوی  درباره 
به  پیکان، گفت: شوک مثبتی  مقابل 
امتیازات  استقالل  و  شده  وارد  تیم 
بود.  اخیر گرفته  خوبی در دیدارهای 
با این حال تیم برای موفقیت در لیگ 
برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 
بازی  خیلی کار دارد. مجیدی تجربه 
و مربیگری در لیگ قهرمانان آسیا را 
دارد و می داند تیمش چه رقبای قلدر 
و خوبی دارد. تا آن زمان باید خیلی 

سیستم  کنیم.»پیکان  کار  تیم  روی 
از  نتوانست  استقالل  و  داشت  دفاعی 
روزنه های دفاعی این تیم عبور کند.«، 
وی ضمن بیان این جمله تصریح کرد: 
مقابل  استقالل  بازی  سومین  این 
شناخت  و  بود  فصل  این  در  پیکان 
داشت.  وجود  تیم  این  از  کافی 
مختلفی  تاکتیک های  باید  استقالل 
برسد.  گل  به  تا  می گرفت  پیش  در 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  مجیدی  تیم 
بازی های سخت تری دارد و ان شاءاهلل 
کند. کار  خوبی  به  تیم  روی  او 

درباره  استقالل  باشگاه  پیشکسوت 
تفاوت این تیم در دوران سرمربیگری 

به  فکری  محمود  و  مجیدی  فرهاد 
و  دونده تر  بازیکنان  گفت:  تسنیم 
و  می کنند  بازی  بهتری  روحیه  با 
با  کردند.  جمع  هم  خوبی  امتیازات 
بازیکنان و مربیان استقالل  این حال 
باید باهوش باشند و فاصله خود را با 
با  دیدار  کنند.  جبران  جدول  صدر 
پیکان فرصت خوبی برای این امر بود 
که دو امتیاز آن از دست رفت. نتایج 
نیست  پیش بینی  قابل  تیم ها  سایر 
امتیازات،  این  کسب  با  استقالل  و 
می تواند به قهرمانی لیگ برتر نزدیک 
و  پرسپولیس  استقالل،  شانس  شود. 
امسال  لیگ  قهرمانی  برای  سپاهان 

این  به  پاسخ  در  است.موسوی  برابر 
لیگ  برای  استقالل  آیا  که  پرسش 
به  پُست ها  کدام  در  آسیا  قهرمانان 
بیان  دارد،  نیاز  بیشتری  کیفیت 
پُست  سه  هر  در  تیم  نظرم  به  کرد: 
استقالل  دارد.  نیاز  قلدر  بازیکن  به 
تالش  با  و  نیست  بدی  تیم  ایران  در 
به  می تواند  خود  مربیان  و  بازیکنان 
سپاهان  و  پرسپولیس  برسد.  هدفش 
عملکرد پُر فراز و نشیبی دارند و اگر 
می توانند  باشند،  باهوش  استقاللی ها 
اما  شوند،  برتر  لیگ  قهرمان  امسال 
متفاوت  آسیایی  بازی های  در  شرایط 
کار  ایرانی  تیم های  همه  و  است 

طوالنی  به  اشاره  با  دارند.وی  سختی 
در  ایران  نمایندگان  ناکامی  شدن 
تصریح  آسیا  قهرمانان  لیگ  قهرمانی 
شکل  لحاظ  از  ایرانی  تیم های  کرد: 
بازیکنان،  فکر  طرز  امکانات،  بازی، 
با تیم های حرفه ای  مدیران و مربیان 
و حاشیه ها  کرده اند  پیدا  فاصله  آسیا 
است.  غلبه کرده  ما  فوتبال  بر  خیلی 
فینال  به  صعود  برای  ایرانی  تیم های 
قرعه خوبی  باید  آسیا  قهرمانان  لیگ 
در  سختی  بسیار  کار  باشند.  داشته 
این رقابت ها داریم، اما امیدوارم همت 
و تعصب بازیکنان ما بر چیزهایی که 

کند. غلبه  ندارند، 

را  اش  نهایی  تصمیم  استقالل  سرمربی 
درباره دانشگر اتخاذ کرده و این بازیکن همراه 
محمد  نمی رود.  آسیا  قهرمانان  لیگ  به  تیم 
دانشگر از حدود یکماه قبل مورد غضب فرهاد 
استقالل  تمرینات  در  و  گرفته  قرار  مجیدی 
غایب است. مدافع آبی ها که در جریان دیدار 
حذفی استقالل و پیکان با فرشید اسماعیلی 
بود، حاال  کرده  بحث  و  غالمپور جر  بهزاد  و 
مجوز بازگشت نگرفته و بعید هم هست فعال 
توجه  قابل  باشد.نکته  داشته  تیم  در  جایی 
درباره دانشگر این است که این بازیکن تااین 
لحظه نامش در لیست آسیایی استقالل قرار 
روزهای  طی  خصوص  این  در  است.  نگرفته 
برای  مجیدی  فرهاد  نزدیکان  برخی  گذشته 
اما  اند  داده  انجام  هایی  او وساطت  بازگشت 
سرمربی  و  نشده  کارساز  ها  پادرمیانی  این 
لیگ  به  دانشگر  بردن  برای  قصدی  استقالل 
روز  تا  استقالل  ندارد.باشگاه  آسیا  قهرمانان 
۱۹ فروردین برای اصالح لیست آسیایی خود 
می شد  گفته  خصوص  این  در  و  دارد  زمان 
خصوص  این  در  آخر  روز  تا  مجیدی  شاید 
کوتاه بیاید اما او تصمیم نهایی اش را گرفته و 
قصدی برای بردن دانشگر به عربستان ندارد. 
تاکید کرده  نیز  باشگاه  به مسئوالن  مجیدی 
اقدامی برای دریافت ویزای دانشگر نکنند تا 
مشخص شود این ستاره غایب بزرگ استقالل 

اصلی  باشد.مساله  آسیایی  های  رقابت  در 
درباره دانشگر این است که در روزهای پایانی 
به  مجیدی  فرهاد  زمستانی  انتقاالت  و  نقل 
باشگاه استقالل اعالم کرد که این بازیکن می 
را  فوتبالش  و  برود  دیگری  تیم  هر  به  تواند 
بازیکن  این  اما  کند  دنبال  دیگری  جای  در 
قبول نکرد و به امید آنکه مجیدی کوتاه می 
آید و به تمرینات برمی گردد کارش را دنبال 
کرد.درباره دانشگر روز گذشته حجت نظری 
سخنگوی باشگاه استقالل اعالم کرد که قرار 
به  بازیکن  این  انضباطی  کمیته  جلسه  است 
زودی در باشگاه تشکیل شود. از این صحبت 
اینگونه برداشت شد که شاید با جریمه نقدی 
به  راضی  نیز  مجیدی  باشگاه  توسط  دانشگر 
که  کردیم  اطالع  کسب  اما  شود  بازگشتش 
بازگرداندن  برای  قصدی  استقالل  سرمربی 
دانشگر به ترکیب تیمش ندارد.مساله دیگری 
رابرای  دانشگر  قید  مجیدی  شده  باعث  که 
او  بدنی  ناآمادگی  بزند،  آسیا  قهرمانان  لیگ 
تیم  با  است  یکماه  حدود  مدافع  این  است. 
شرایط  جسمانی  نظر  از  و  نداشته  تمرین 
مناسبی ندارد. به همین خاطرعمال حتی اگر 
را  الزم  کارآیی  هم  برود  عربستان  به  تیم  با 
به  دست  اتفاقات  مجموعه  و  داشت  نخواهد 
به  تصمیم  مجیدی  فرهاد  تا  داده  هم  دست 

بگیرد. قهرمانان  لیگ  در  دانشگر  غیبت 

در صورت صالحدید کادر فنی، اعضای تیم فوتبال استقالل می توانند تمرینات خود را در مجموعه ورزشی انقالب برگزار کنند.صبح دیروز 
)سه شنبه( احمد مددی مدیرعامل استقالل با همراهی ناصر فریاد شیران، مدیر آکادمی باشگاه استقالل، از وضعیت چمن مجموعه انقالب بازدید 
به عمل آورد. در این بازدید، مهندس موافق، مسئول اجرای پروژه ترمیم چمن مجموعه انقالب، درباره آخرین وضعیت چمن این مجموعه 
ورزشی توضیحاتی ارائه داد.در حال حاضر چمن مجموعه ورزشی انقالب از کیفیت مطلوبی برخوردار است و با صالحدید کادرفنی، آبی پوشان 

می توانند از این مجموعه هم استفاده کنند.

زمین چمن 
مجموعه انقالب 
مهیای تمرینات 
استقالل شد

بررسی بزرگترین مشکل آبی ها و فکری

داستان اضافه وزن سه، چهار بازیکن استقالل!
حتی اگر باشگاه هم با او برخورد کند

مجیدی حرف آخر را زد: دانشگر به آسیا نمی رود

 سقوط استقالل و پرسپولیس در رده جهانی
دو تیم پرسپولیس و استقالل در رده بندی جهانی چند پله سقوط داشتند. سایت »فوتبال دیتابیس« جدیدترین رده بندی باشگاه های فوتبال جهان را اعالم کرد که تیم فوتبال پرسپولیس در رده 
اول ایران ماند.شاگردان گل محمدی در این رده بندی با کسب ۱۵۹۹ امتیاز با ۳ پله سقوط در رده جهانی در جایگاه ۱۱۳ جهان قرار گرفتند. البته سرخ پوشان در رده بندی قاره کهن بدون تغییر در رده 
پنجم ماند.استقالل هم مثل گذشته در رده دوم رده بندی ایران و یازدهم آسیا قرار گرفت. البته آبی پوشان هم در رده بندی جهانی با ۱۰ پله سقوط رده ۲۲۵ جهان ایستادند.سپاهان به عنوان تیم سوم 

ایران و ۱۹ آسیا قرار گرفت اما زردپوشان اصفهان در رده جهانی با یک پله صعود در رده ۳۰۹ جهان قرار گرفتند.

/ با تیم های حرفه ای آسیا فاصله پیدا کرده ایم
موسوی: استقالل برای موفقیت در لیگ قهرمانان خیلی کار دارد

 امیدوارم مجیدی این بار موفق شود

محسن یوسفی:کار نمایندگان ایران سخت است

بازگشت مرادی به تمرینات استقالل نوری: می توان ذوب آهن را شکست داد
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نورالهی جادوگر ارتش سرخ است
هشدار سایت هندی: شکست دادن 

پرسپولیس غیر ممکن است
لیگ  مسابقات  آستانه  در  هندوستانی  سایت  یک 
و  پرداخته  پرسپولیس  وضعیت  بررسی  به  آسیا  قهرمانان 
نسبت به قدرت دفاعی و تهاجمی نماینده ایران که حریف 
لیگ  است.رقابت های  داده  هشدار  است،  هند  گوا  تیم 
قهرمانان فوتبال آسیا در فصل ۲۰۲۱ از هفته آینده برگزار 
گروه  در  ایران  نمایندگان  از  یکی  پرسپولیس  می شود. 
پنجم این مسابقات است؛ گروهی که میزبانی بازی هایش 
نخستین  که  است.گوا  هندوستان  از  گوا  تیم  عهده  بر 
را تجربه می کند، مورد  حضورش در لیگ قهرمانان آسیا 
تیم  این  قرار دارد و شرایط  توجه رسانه های هندوستانی 
و حریفانش مدام رصد می شود.سایت »khelnow« در 
و  است  پرداخته  پرسپولیس  وضعیت  بررسی  به  گزارشی 
که  است  کرده  یاد  تیمی  عنوان  به  ایران  نماینده  این  از 
از  بخشی  است.در  ممکن  غیر  اغلب  دادنش  شکست 
گزارش این سایت آمده است: »گوا در حالی که نخستین 
حضورش در لیگ قهرمانان را آغاز می کند، در یک گروه 
نسبتاً دشوار قرار گرفته است؛ جایی که بزرگترین چالش 
آنها تیم پرسپولیس است. پرسپولیس نه تنها مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ برتر ایران است بلکه همچنین نایب قهرمانی 
دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورده است. با 
یک خط حمله انباشته از بهترین استعدادهای آسیا و یک 
ساختار دفاعی سرسخت، شکست دادن ارتش سرخ اغلب 
و عملکرد  به جایگاه  است.«این سایت سپس  غیر ممکن 
پرسپولیس در لیگ برتر و همچنین تاریخچه این باشگاه 
این  »در  است:  آورده  و  پرداخته  گذشته  در  عناوینش  و 
از  کرده اند  بازی  ایران  بازیکنان  بهترین  از  بعضی  باشگاه 
همچنین  و  ایران  تاریخ  گلزن  بهترین  دایی  علی  جمله 
پروین -که  مانند علی کریمی و علی  برجسته ای  نفرات 
همچنین به عنوان بهترین بازیکن آنها محسوب می شود- 
تیم.«سایت  این  برای  بازی  از ۳۵۰  گل  از ۱۵۰  بیش  با 
پرسپولیس  یحیی گل محمدی سرمربی  به  مزبور سپس 
ملی  محمدی  »گل  است:  نوشته  او  درباره  و  کرده  اشاره 
بوده  سرمربی  تاکنون   ۲۰۰۸ سال  از  ایران  سابق  پوش 
عهده  بر  را  پرسپولیس  هدایت  مختلف  موقعیت  دو  در  و 
فعلی  قدرت  که  می شود  ثابت  حال  این  با  است.  گرفته 
است  کرده  کمک  سرخ  ارتش  به  او  زیرا  است  بیشتر  او 
که سنگر خود را در لیگ ایران حفظ کند و همچنین در 
آسیا موفق شود.پرسپولیس با هدایت گل محمدی، عنوان 
قهرمانی لیگ برتر در فصل گذشته را نسبتاً راحت به دست 
انجام  ای  شجاعانه  تالش  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  و  آورد 
داد. پرسپولیس به لطف تاکتیک های زیرکانه و مربیگری 
عالی گل محمدی، تیم های بزرگ مثل السد قطر و النصر 
عربستان را در مرحله حذفی لیگ قهرمانان شکست داد. 
او پرسپولیس را به یک تیم مهیج برای تماشا با یک سبک 
هجومی دلگرم کننده تبدیل کرده است اما همچنین خط 
ارتش  از  فصل  این  در  کلین شیت  با ۱۰  را  دفاعی خود 
سرخ در لیگ محکم کرده است. او در دوره فعلی حضورش 
و  است  کرده  کسب  برد  درصد   ۶۹.۲۹ پرسپولیس  در 
غول ایرانی با هدایت او در ۴۲ بازی فقط ۴ باخت داشته 
تاثیرگذار  بازیکنان  به  گزارش  این  بعدی  است.«بخش 
پرسپولیس اختصاص دارد و شهریار مغانلو، احمد نورالهی 
و سیدجالل حسینی به عنوان نفرات کلیدی در سه پست 

حمله، خط میانی و خط دفاعی معرفی شده اند:
پرسپولیس  میانی  خط  /   جادوگر  نورالهی  »احمد 
بهترین  مطمئناً  میانی  هافبک  پست  در  بازی  وجود  با 
بازیکن خط حمله پرسپولیس در این رقابت ها بوده است. 
او در ۱۸ مسابقه، ۶ گل به ثمر رسانده است و دو پاس 
گل داده. این موتور، اصلی ترین نیروی محرکه در وسط 
بازیکن  یک  تنها  نه  ساله،   ۲۸ بازیکن  این  است.  زمین 
به  واقعی در خط میانی است که می تواند در دفاع هم 
بسیار  بلکه  کند  کمک  تیمی هایش  هم  به  کار  سختی 
خالق است. حرکت نورالهی و توانایی یافتن هم تیمی ها 
در فضا او را به حریفی سر سخت برای هر تیمی تبدیل 
می کند. نورالهی با اعتماد به نفس در لیگ قهرمانان آسیا 
در  را  پرسپولیس  موتور خالقانه  داشتن  با  است  مصمم 

خط هافبک در فرم خوب خود حفظ کند.
شهریار مغانلو /    مغانلو ماه گذشته به پرسپولیس آمد 
اما به نظر می رسد یحیی گل محمدی او را آماده می کند 
تا در مرحله گروهی لیگ قهرمانان خط حمله تیمش را 
هدایت کند. مهاجم ۲۶ ساله چهره باتجربه ای است که 
پیش از بازگشت به ایران در این فصل در تیم سانتاکالرا 
در  که  نیرومند  نوک  مهاجم  یک  می کرد.  بازی  پرتغال 
دوئل های هوایی بسیار قدرتمند است و می تواند کابوس 

واقعی برای مدافعان تیم گوا در مرحله گروهی باشد.
در  سرخ  ارتش  که  حالی  /   در  حسینی  سیدجالل 
ایران  برتر  لیگ  ترین خط حمله در  این فصل بی رحم 
آنها  کرده.  کار  استثنایی  دفاعی  نظر  از  اما  است  نبوده 
گل   ۱۰ تنها  بازی   ۱۹ از  و  داشته اند  شیت  کلین   ۱۰
بخشی  حسینی  سیدجالل  کاپیتان  کرده اند.  دریافت 
بوده  نفوذ  قابل  غیر  دفاعی  خط  این  حفظ  در  اساسی 
است. حتی سه سال بعد از بازنشستگی از مسابقات ملی، 
ارائه  مسلطی  دفاعی  عملکرد  هنوز  ساله  مدافع ۳۹  این 
سادگی  به  را  بینی  پیش  قابل  غیر  مهاجمان  و  می دهد 
بوده  دفاع خود سر سخت  با  تنها  نه  او  می کند.  اثر  بی 
بلکه تهدیدی شگفت انگیز برای گلزنی تیمش بوده است؛ 
چهار گل در لیگ!« در بخش پایانی این گزارش هم تاکید 
شده است که مهار پرسپولیس با دفاع سر سخت و سبک 
ایران  با این نماینده  هجومی، کار سختی است و مقابله 
بود. گروه چالش سختی خواهد  در  تمام حریفان  برای 

 زمان نشست خبری گل محمدی
 و الهامی اعالم شد

تیم  سرمربیان  مسابقه  از  پیش  خبری  نشست  زمان 
لیگ  بیستم  از هفته  مازندران  نساجی  و  پرسپولیس  های 
خبری  نشست  زمان  شد.  اعالم   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ فصل  برتر 
پیش از مسابقه سرمربیان تیم های پرسپولیس و نساجی 
مازندران از هفته بیستم  لیگ برتر فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که 
عمومی  روابط  سالن  در  غیرحضوری(   ( آنالین  صورت  به 

سازمان لیگ برگزار می شود به شرح زیر است:
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

ساعت ۱۲و۳۰  ساکت الهامی سرمربی تیم نساجی مازندران
ساعت ۱۳ یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس

مسابقه دو تیم روز پنجشنبه  ۱۹  فروردین ۱۴۰۰  
ساعت  ۱۸و۵۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

به عربستان می رویم تا ایران را خوشحال کنیم
 انصاری: پنجره آنها را با کدخدامنشی

 باز کردند!
گرانقیمت  بازیکنان  العین  می گوید  فوالد  تیم  باسابقه  بازیکن 
است.  »تیم«  کلمه  واقعی  معمای  به  ایران  نماینده  اما  دارد  زیادی 
ساسان انصاری درباره وضعیت فوالد در آستانه دیدار برابر العین امارات، 
شرایطش و آینده این تیم در ادامه رقابت های لیگ برتر صحبت کرد:

همیشگی ات  تیم  به  فوالد  از  دوری  سال  چهار  سه،  از  *بعد 
داشته ای؟ رضایت  خودت  از  چقدر  مسابقات  اینجای  تا  برگشتی. 

- خدا را شکر وضعیت خوبی دارم. نه تنها من بلکه کل تیم چه 
به لحاظ فنی و چه به لحاظ روحی در شرایط ایده الی قرار دارد و 
با تمرینات خوبی که پشت سر می گذاریم هر روز به فرم بهتری در 
مقایسه با روز قبل می رسیم. من هم حقیقتا خوشحالم که توانستم 
به فوالد برگردم و امیدوارم بتوانم در کنار سایر بازیکنان روند خوبی 

که از سال قبل شروع شده را ادامه دهیم.
*فصل قبل فوالد باالتر از حد انتظار و روندی که در چند سال 
گذشته داشت به مقام سوم رسید و به لیگ قهرمانان آسیا صعود 

کند. حتما روند و کار فوالد را پیگیری می کردی.
- خب طبیعی است بعنوان بازیکنی که ۹ سال در تیم فوالد 
حضور داشته ام نتایج تیم را دنبال کرده باشم و معتقدم کادر فنی 
و بازیکنان با توجه به شرایطی که وجود داشت، نتایج خیلی خوبی 
از  پس  تیم  و  گرفت  را  نتایج  این  شایستگی  با  فوالد  کرد.  کسب 

سال ها، روزهای خوبی را برای هواداران رقم زد.
*تا اینجا چقدر از عملکردی که ارائه کرده اید رضایت دارید؟

-  امسال هم شرایط خیلی خوبی داریم اما با توجه به تالشی 
که کادر فنی، مدیریت و بازیکنان داشته اند این نتایج کمترین حق 
ماست. با این حال خیلی امیدوارم که در آخر فصل جایی بایستیم 

که شایسته تالش مجموعه فوالد است.
*تو با فوالد قهرمان ایران هم شده ای ولی از آن نتایج سال ها 
گذشته است. می شود این تیم را با تیمی که در آن حضور داشتی و 

با آن قهرمان شدی مقایسه کرد؟
- در کل معتقدم در فوتبال نمی شود تیم ها را با هم مقایسه 
کرد و هر تیمی شرایط و وضعیت خاص خودش را دارد. همانطور 
که گفتم من ۹ سال در فوالد بازی کرده ام و با این تیم قهرمان هم 
شده ام اما بنظرم تیم فعلی تیمی بسیار قابل احترام و با برنامه است. 
در تیم امسال همه چیز بر اساس اصول و قواعد حرفه ای است و 
هیچ چیز به قضا و قدر سپرده نشده است. آقای نکونام بعنوان یک 
سرمربی جوان و در عین حال با تجربه در راس کادر فنی پرانرژی 
فوالد حضور دارد و این کادر همه چیز برای موفقیت دارد. من با 
مربیان زیادی کار کرده ام اما با روندی که امسال در فوالد دیده ام 
با اطمینان می گویم که آقا جواد آینده مربیگری فوتبال ایران است 
و این حسن بزرگی برای فوالد است که چنین مربی بزرگی دارد. 
آقای نکونام با تجربیاتی که از بازی در باالترین سطح فوتبال دنیا 
دارد و سالها حضور در تیم ملی تاثیر غیرقابل کتمانی در روند رو به 
رشد فوالد دارد و با قاطعیت می گویم که فوالد در ادامه هم نتایجی 

خواهد گرفت که هواداران مثل فصل قبل خوشحال شوند.
خیلی ها  و  است  سخت  بسیار  برتر  لیگ  در  رقابت  *امسال 

رقابتهاست. این  دوره  نزدیک ترین  فصل  این  معتقدند 
- واقعا امسال لیگ نزدیکی داریم. تیم های حریف ما هزینه های 
بسیار، بسیار زیادی کرده اند و رقبای گردن کلفتی برای ما هستند اما 
فوالد به معنای واقعی کلمه یک »تیم« است. ما در کنار هم متحدیم 
هواداران هم  ما  موفقیت  در  از خودمان چه می خواهیم.  می دانیم  و 
نقش کلیدی دارند. من سالها با این هواداران زندگی کرده ام و خوب 
کند.  کمک  تیم  به  می تواند  چقدر  آنها  مثبت  انرژی  و  دعا  می دانم 
اعتمادی که آنها به کادر فنی و بازیکنان دارند برای ما بهترین اتفاق 
است و همیشه این اعتماد کمک حال مان بوده است، هر چند جایشان 
در ورزشگاه  خالی است اما ما همیشه آنها را در بازیها کنارمان حس 

می کنیم و قطعا آنها در ریاض هم در کنار ما هستند.
*شما به غیر از االن که بازیکن جواد نکونام به حساب می آیی 
با او در بعضی از اردوهای تیم ملی هم در زمان بازیگری اش حضور 
داشته ای. این جواد نکونام چقدر شبیه نکونام دوران بازیگری است؟

- آقای نکونام چه در دوران بازیگری و چه االن که سرمربی تیم 
هستند یک رهبر واقعی اند. وقتی یک بازیکن این همه سال بدون افت 
در تیم ملی حضور دارد و بیشترین بازی ملی را در کارنامه دارد حتما 
باید درست و سالم زندگی کرده باشد. آقای نکونام در تیم ملی که من 
اینکه کاپیتان تیم بود، کمک آقای کی روش  حضور داشتم در کنار 
هم به حساب می آمد و بی دلیل نیست که یک بازیکن می تواند این 
همه سال کاپیتان تیم ملی باشد. نظم و انضباط سرمربی ما از دوران 
بازیگری اش به دوران سرمربیگری اش سرایت کرده و در کنار پختگی 
ایران تبدیل کرده است. بیشتر، ایشان را به آینده مربیگری فوتبال 

این چند سال کسب کرده  نکونام در  آقای  تیم های  نتایجی هم که 
نشان می دهد که کار او روی اصول و اساسی بنا شده و قطعا کاری که 

روی اصول و طبق برنامه باشد به نتیجه ختم می شود.
فوتبال  دارید و چشم  امارات  العین  برابر  بازی مهمی  *شنبه 

بازی حساس است. این  به  ایران 
- بله بازی مهمی است. العین تیم شناخته  شده و صاحب عنوانی 
است و تیمی قدیمی و ریشه دار در فوتبال امارات و آسیا به حساب 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  امارات  فوتبال  قهرمانی  تنها  آنها  می آید. 
با  هم  ما  است.  تیم  این  قدرت  نشان دهنده  این  و  آورده اند  بدست 
تمریناتی که داشته ایم و آنالیزی که از حریف انجام شده در شرایط 
بسیار خوبی قرار داریم. العین تیمی است که خیلی از بازیکنانش هر 
به  تاثیرگذاری  بازیکنان  و  دارند  قرارداد  دالر  میلیون  چندین  کدام 
با تمرکز بسیار  باید  این کار ما را سخت می کند.  حساب می آیند و 
باال به مصاف العین برویم. به ریاض نمی رویم که تنها یک بازی انجام 

دهیم و برگردیم. به عربستان می رویم که العین را شکست دهیم.
*بدرستی اشاره کردی که فوالد نماینده ایران در این بازی است. 

بعنوان یکی از بازیکنان قدیمی فوالد این نگاه ملی را حس کردی؟
- می خواهم سوال شما را اینطور جواب بدهم که من سال ها 
بود دیدم که  بار  اولین  برای  امسال  اما  بازی کرده ام  برتر  لیگ  در 
تیم  یک  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  ماندن  بسته  در  انقدر  فدراسیون 
مصر است. من مشکلی با این قانون ندارم و اتفاقا می گویم اگر این 
قانون درست اجرا شود به نظم و انضباط فوتبال ایران کمک زیادی 
می کند اما سوال اینجاست که چطور می شود این قانون فقط برای 
یک تیم اجرا می شود و پنچره بقیه تیم ها با کدخدامنشی و یکسری 
ارتباط ها به راحتی باز می شود؟ از کدام نگاه ملی باید صحبت کرد؟ 
برایم تعجب آور  اینکه در میان تیم ها فقط پنجره فوالد بسته ماند 
است. به شخصه فکر نمی کرم پنجره فوالد با توجه به اینکه نماینده 
توجه  با  اجازه می دادند  اگر  بماند.  بسته  ایران در آسیاست  فوتبال 
العین شرایط  با  به نظر کادر در نیم فصل بازیکن بگیریم در بازی 
عادالنه تر می شد. شما وضعیت رقبای ما در لیگ برتر را نگاه کنید. 
همه تیم های رقیب فوالد حداقل سه، چهار بازیکن تاثیرگذار جذب 
کردند اما فدراسیون مصر بود که پنجره ما بسته بماند و خب در این 
وضعیت فرسایشی رقابت های لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 
آسیا کار ما به مراتب سخت تر می شود. تفکر تیمی ما اینطور نیست 
نتایج  بهترین  می خواهد  ما  تیم  و  بگیریم  َسرسَری  را  بازی ها  که 
بازیکن  با ممنوعیت جذب  ما  کار  اما  برای هواداران کسب کند  را 
سخت تر شده است. بیش از حد برای فوالد سخت گیری کردند اما ما 
سعی می کنیم برای بازی با العین از این موضوع برای خودمان انگیزه 
بسازیم و با انرژی بیشتر برای موفقیت فوتبال ایران به میدان برویم.

اعتقاد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
رضا  امام  ورزشگاه  زمین  چمن  اگر  دارد 
تیم  این  بازی  بود،  کوتاه تر  مشهد  )ع( 
مطهری  حمید  می شد.  زیباتر  پدیده  و 
اظهار  پدیده  مقابل  پرسپولیس  بازی  درباره 
دو  هر  بود.  زیبایی  فوق العاده  بازی  داشت: 
رو  و  خوب  فوتبال  ارائه  دنبال  همیشه  تیم 
پدیده  که  بضاعتی  به  بنا  هستند.  جلو  به 
بیشتر  که  بود  کرده  اتخاذ  تاکتیکی  داشت 
هم  ما  تیم  می کرد.  کار  ضدحمالت  روی 
توپ در همه  با گردش  مالکانه همراه  بازی 
مناطق زمین در دستور کارش بود. ما سعی 
و   باشد  متنوع  حمالت مان  طراحی  کردیم 
موقعیت خلق کردیم  همه دیدند که چقدر 
برگزار  لیگ  بازی های  زیبا ترین  از  یکی  و 
و  باشد  بهتری  بازی  می توانست  البته  شد. 
این برمی گردد به مسائل حاشیه ای که پیش 
که  می دانند  همه  داد:  ادامه  بود.وی  آمده 
دوست  وقت  هیچ  گل محمدی  نه  و  من  نه 
نداریم درباره مسائل حاشیه ای صحبت کنیم 
باشد.  فنی  نگاه مان  همیشه  می خواهیم  و 
مجبور  باطنی مان  میل  علی رغم  متأسفانه 
که  زمانی  ما  کنیم.  بیان  را  مطالبی  شدیم 
در پدیده کار می کردیم، اصاًل چنین اتفاقی 
نیست.  پدیده  تیم  من  بحث  بود.  نیفتاده 
من ناظر سازمان لیگ و مسئوالن ورزشگاه 
داور  حتی  می دانم.  مقصر  را  )ع(  رضا  امام 
و  داریم  مثبت  نگاه  ما  نیست.  مقصر  بازی 
نظرمان این نیست که باشگاه پدیده چنین 
از  خارج  فوتبال  فلسفه  است.  کرده  کاری 
لذت  فوتبال  از  همه  که  است  این  بیزینس 
تصریح  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی  ببرند. 
ثابت  و  گذاشتند  هم  درجه  زمین  در  کرد: 
آنجا  نزدیک  از  ما  بود.  بلند  چمن  که  شد 
بودیم که چنین شرایطی  کار کرده و دیده 
نداشت. هیچ موقع چمن ورزشگاه امام رضا 

)ع( ان طور نبود. من نظرم این است که اگر 
چمن کوتاه تر بود بازی  زیباتر می شد و همه 
لذت می بردند. گفتند چون بازی مساوی شد 
پرسپولیسی ها این حرف ها را زدند. ما قبل از 
ما  اعالم کردیم.  را  نظرمان  و  اعتراض  بازی 
قبل از بازی گفتیم که زمین مناسب فوتبال 
نیست. مطهری افزود: صحبت ما اصاًل درباره 

که  دیدیم  هم  قباًل  ما  است.  لیگ  سازمان 
زمین فوتبال کوچک و بزرگ شده است. این 
مسائل برای فوتبال ما خوشایند نیست. بعداً 
نباید  نمی شویم.  میزبان  چرا  که  می گوییم 
خدمت  برای  باید  کنیم.  توجیه  را  کارمان 
کورکورانه  و  کنیم  کار  و  فوتبال صحبت  به 
نباید  مسائل  این  نکنیم.  دفاع  اتفاق  یک  از 

باب شود و سازمان لیگ باید نظارت دقیقی 
داشته باشد. این حاشیه ها خوشایند فوتبال 
ما نیست. آرزو می کنم که ما مربیان فوتبال 
در برنامه های فوتبالی درباره مسائل تاکتیکی 
و فنی صحبت کنیم، نه اینکه درباره بلندی 
باشیم. داشته  اظهارنظر  توپ  باد  و  چمن 

از  بعد  آل کثیر  عیسی  حضور  درباره  وی 

آل کثیر  کرد:  خاطرنشان  محرومیتش  پایان 
متأسفانه نامهربانانه محروم شد. او فوق العاده 
انگشت  با  حتی  و  کشید  زحمت  ما  برای 
از  بعد  که  هم  االن  کرد.  بازی  شکسته 
شش ماه محرومیتش تمام شده است، همه 
به  بتواند  تا  کنند  کمک  باید  فوتبال  اهالی 

کند. کمک  ملی مان  فوتبال  و  پرسپولیس 

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در ۴ بازی پیش رو در 
انتخابی جام جهانی به میزبانی بحرین، به هیچ تیمی نباید رحم کنیم چرا 
که محکوم به بُرد هستیم.حمید درخشان  در خصوص عملکرد تیم فوتبال 
پرسپولیس در بازی مقابل پدیده اظهار داشت: پرسپولیس مقابل پدیده 
شروع خوبی داشت و تعویض ها در بازی تاثیرگذار بود؛ اما با فرصتی که 
پدیده به دست آورد غافلگیر شد. دروازه پرسپولیس در دقایقی باز شد که 
جایی برای جبران نبود. در نیمه دوم هم پرسپولیس چند فرصت خوب در 
ضدحمله به پدیده داد که حریف از این موقعیت به خوبی استفاده نکرد.

وی عنوان کرد: در مجموع پرسپولیس بازی خوبی ارائه داد، اما بازیکنان 
باید بدانند موقعیت هایی که به دست می آورند را نباید به راحتی از دست 
کار  کند  پیدا  ادامه  موقعیت ها  دادن  دست  از  در  اشتباهات  اگر  بدهند. 

با توجه به اینکه پرسپولیس بازیکنان جدید  پرسپولیس سخت می شود. 
آورده، آنها نیاز به زمان بیشتری برای پیدا کردن خود دارند.سرمربی سابق 
تیم  سرمربی  تکلیف  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
جوانان چه شد گفت: در حال حاضر بازی های جوانان و نوجوانان به دلیل 
امید هم همین  برای تیم  لغو شده و حتی ممکن است  شرایط کرونایی 
اتفاق بیفتد و بازی های جام جهانی لغو شود. با توجه به این لغو شدن ها، 
تیم ملی قطعا صدمه و ضربه بزرگی خواهد خورد. در خصوص سرمربی 
تیم  وضعیت  درباره  بگیرد.وی  تصمیم  باید  فدراسیون  هم   جوانان  تیم 
انتخابی جام جهانی تصریح کرد: همه جامعه  ایران برای حضور در  ملی 
جهانی کمک  جام  به  برای صعود  ایران  فوتبال  ملی  تیم  به  باید  ورزش 
کند. متاسفانه حواشی در خصوص گرفتن میزبانی از ایران وجود دارد، اما 

به هر حال کار از کار گذشته و با پرداختن به این حواشی نباید زمان را 
از دست داد.بازیکن سابق تیم ملی فوتبال گفت: االن فقط باید از لحاظ 
از  ایران  فوتبال  قرار دهیم.  را در شرایط خوبی  تیم ملی  روحی و روانی 
فوتبال بحرین و عراق فرا تر است و ما مقابل آنها وزنه سنگین هستیم. به 
نظرم اسکوچیچ خیلی خوب می تواند این شرایط روحی و روانی را برای 
تیم ملی در خاک بحرین به وجود بیاورد.درخشان با بیان اینکه آمادگی 
بدنی، چینش تیم ملی با نفرات خوب و مناسب و آمادگی روحی و روانی 
از  حواشی  گذاشتن  کنار  با  باید  کرد:  خاطرنشان  است،  اصل  مهم ترین 
همین حاال برای صعود به جام جهانی تالش کنیم، چون به لحاظ فنی و 
شخصیتی، قابلیت صعود داریم. در این ۴ بازی پیش رو به میزبانی بحرین، 

به هیچ تیمی نباید رحم کنیم چرا که محکوم به بُرد هستیم.

اینکه  وجود  با  گفت:  پرسپولیس  باشگاه  معاون 
دستور  با  اما  دادیم  دست  از  را  زمان  از  مقداری 
اعضای  ویزای  دریافت  کار  دوشنبه  روز  از  عزیزی خادم 
شود.ابراهیم  می  انجام  سریع تر  پرسپولیس  کاروان 
اعضای  ویزای  دریافت  وضعیت  آخرین  درباره  شکوری 
برای سفر  کاروان پرسپولیس و سایر مسائل لجستیکی 
به هند اظهار داشت: متاسفانه کارهای ویزای اعضای تیم 
ما تا امروز انجام نشده اما بچه های باشگاه شبانه روز در 
دیگری  بخش های  طلبد  می  البته  هستند.  تالش  حال 
از  البته  کنند.  کمک  ما  به  هم  هستند  فوتبال  در  که 
تر  فعال  بحث  این  عزیزی خادم  دستور  با  دوشنبه  روز 
امیدواریم  دهند.  می  انجام  را  خود  تالش   تمام  و  شده 
این مشکل هم حل شود.وی افزود: دریافت ویزای هند 
بسیار پیچیده است. به ویژه در بحث رقم ویزا پیچیدگی 
وجود دارد و برای هر نفر باید ۲۸۰ دالر هزینه شود. در 
زیادی  فرم هایی  پر کردن  و  انگشت نگاری  باید  آن  کنار 
انجام شود. روی این مسائل بچه های ما  که وجود دارد 
شبانه روزی کار می کنند و امیدواریم مشکل حل شود.

این تیم  باشگاه پرسپولیس درباره زمان سفر  سخنگوی 
به هند گفت: سعی کردیم طبق هماهنگی و مساعدت 
مدیرعامل باشگاه برای تیم پرواز چارتر در نظر بگیریم. 
شرایط کرونایی هند بسیار حاد است و اگر می خواستیم 
به وجود  برویم احتمال  این کشور  به  با پرواز های دیگر 
آمدن مشکل برای ما خیلی زیاد بود. به احتمال زیاد با 
چارتر به گوا هند می رویم و فکر می کنم پس از بازی 
برگزاری  انجام شود.شکوری درباره  پرواز  این  نساجی  با 
دربی پایتخت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت عنوان کرد: تیم 
ما مشکلی ندارد و فقط خواستار رعایت عدالت هستیم.  
اگر موردی برای باشگاه پرسپولیس است برای تیم های 
را  مواردی  دیگر  باشگاه های  برای  اگر  و  باشد  دیگر هم 
در نظر می گیرند برای ما هم در نظر بگیرند. همواره به 
خواهش  اما  گذاشتیم  احترام  لیگ  سازمان  برنامه ریزی 
می کنیم به همه تیم ها با یک دید نگاه شود. وی درباره 
با  بازی  برگزاری  به  راضی  پرسپولیس  باشگاه  آیا  اینکه 
کرد:  عنوان  است،  کرونایی  شرایط  به  توجه  با  نساجی 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و  لیگ  سازمان  تصمیمی  هر 
بگیرند، تابع هستیم اما می خواهیم بازی کنیم و مشکلی 
برای دیدار با نساجی نداریم. همانگونه که قبل از فینال 
لیگ قهرمانان آسیا تابع هر برنامه ریزی بودیم در حال 
حاضر هم به این شکل است اما فقط می خواهیم عدالت 

رعایت شود.معاون اجرایی پرسپولیس درباره اعتراض این 
باشگاه به شرایط ورزشگاه امام رضا)ع( در جریان بازی با 
پدیده گفت: وقتی درباره عدالت صحبت می کنیم یکی 
از موارد همین است. سازمان لیگ  به این دلیل که تیم 
ما  داشت  زیادی  میهمان  خودمان،  ورزشگاه  در  حریف 
کارت  شش  مسابقه  هر  برای  درحالیکه  کرد  جریمه  را 
و می توانیم  قرار می دهند  پرسپولیس  باشگاه  اختیار  در 
تصریح  کنیم.شکوری  آزادی  ورزشگاه  وارد  را  نفر  شش 
مستند  اطالعات  طبق  که  است  شرایطی  در  این  کرد: 
تعداد میهمانان حریف خیلی بیشتر از شش نفر بود اما 
جریمه  را  ما  لیگ  سازمان  و  انضباطی  کمیته  متاسفانه 
کرد. در شهرهای دیگر هم با مشکالت عجیب و غریبی 
دهند  می  انجام  فروشی  بلیت  نمی دانم  هستیم.  مواجه 
یا دوستان و آشنایان باشگاه ها وارد ورزشگاه می شوند 
تلویزیونی  تصاویر  در  حتی  که  زیادی  بسیار  تعداد  که 
افزود:  شوند.وی  می  ورزشگاه  وارد  است  مشخص 
متاسفانه با این مسائل هیچ برخوردی صورت نمی گیرد. 
حتی شاهد هستیم کنار زمین هم نفرات اضافی زیادی 
حضور دارند که این موضوع پرسپولیس را از لحاظ فنی 

و رعایت پروتکل های بهداشتی دچار مشکل می کند. در 
این وضعیت ابتالی یک بازیکن تیم ما هم به کرونا تبعات 
جبران ناپذیری دارد. سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره 
شکایت از محمدرضا فالحیان، بازیکن پدیده توضیح داد: 
است.  واضح  و  مستندات مشخص  و  اسناد  فکر می کنم 
منتظر  و  فرستادیم  لیگ  سازمان  به  را  خود  شکایت 
این  در  مقررات  و  قوانین  کنم  می  فکر  هستیم.  پاسخ 
صورت  تخلفی  اگر  می خواهیم  و  است  مشخص  موارد 
داده  است  پرسپولیس  حق  آنچه  و  شده  بررسی  گرفته 
برای  پرسپولیس  باشگاه  اقدام های  درباره  شود.شکوری 
جلوگیری از لو رفتن ترکیب و چیدمان این تیم قبل از 
هر بازی در کانال های مجازی گفت: این بحث به دست 
مدیریت باشگاه رسیده و سمیعی برای پیگیری موضوع 
دستور ویژه داده است اما از هواداران می خواهم تمرکز 
خود را روی حمایت از تیم بگذارند. شاید این مسائل از 
سوی برخی افرادی که دست شان از باشگاه پرسپولیس 
وارد  را  ما  تیم  دارد  امکان  و  کوتاه شده مطرح می شود 
بسیار  ما  کادرفنی  شکر  را  خدا  افزود:  کند.وی  حاشیه 
به  دوره  چندین  پرسپولیس  بازیکنان  و  است  حرفه ای 

صورت متوالی در  مسابقات آسیایی حضور داشته و موفق 
حاشیه ای  مسائل  وارد  دلیل  همین  به  کرده اند.  عمل 
نمی شویم.  از هواداران هم می خواهم وارد بازی افرادی 
که دست و منافع شان از پرسپولیس کوتاه شده نشوند. 
نیست  هم  بزرگ  و  حاد  خیلی  که  موضوع  این  پیگیر 
باشگاه  اجرایی  است.معاون  قابل حل  امر  این  و  هستیم 
عنوان  هند  کشور  امکانات  وضعیت  درباره  پرسپولیس 
را  هند  در  تیم  نیاز  مورد  الزام های  و  موارد  کلیه  کرد: 
برای فدراسیون ایران، هند و AFC ارسال کردیم. محل 
مسابقه، هتل، فاصله تمرینی تا هتل و فرودگاه، ورزشگاه، 
امنیتی را طبق چندین  رعایت پروتکل های بهداشتی و 
نامه به AFC اعالم کرده و خواستیم تضمین های الزم را 
در این مورد به ما ارائه بدهند تا مشکلی نداشته  باشیم. 
شکوری افزود: کنفدراسیون هم اعالم کرده تمام موارد را 
رصد می کنیم و تمام شرایط مهیا است. امیدواریم چنین 
اتفاقی رخ بدهد  اما طبق پیش بینی های خودمان شرایط 
هند با ایران، امارات و قطر متفاوت است. این کشور به 
آسیا  قهرمانان  لیگ  از  میزبانی  برای  را  تازگی کار خود 
با نظارت سمیعی  آغاز کرده و ما هم در کمیته ای که 
تشکیل شده سعی داریم کلیه مشکالت احتمالی را رصد 
ناشناخته  ما  برای  هند  افزود:  کنیم.وی  پیشگیری   و 
است و البته خود شهر گوا هم با متمرکز برگزار کردن 
پیش  مشکلی  امیدواریم  اما  هستند  ناآشنا  مسابقات 
نیاید. قطعا با مشکالت زیادی مواجه خواهیم بود. هیچ 
مواقع  برخی  اما  ندارد.  وجود  گوا  به  مستقیمی  پرواز 
هم باید نهادهایی که با فوتبال در ارتباط هستند به ما 
کرد:  تصریح  پرسپولیس  باشگاه  کنند.سخنگوی  کمک 
نامه نگاری  برای  را  پرسپولیس  باشگاه  هند  فدراسیون 
باید  ویزا  دریافت  برای  مکاتبات  کلیه  کند.  نمی  قبول 
از طریق فدراسیون فوتبال انجام شود. با توجه به سمتی 
که در گذشته در فدراسیون داشتم کلیه این موارد باید 
از طریق فدراسیون فوتبال صورت بگیرد. طبق پروتکل 
های بین المللی کلیه مکاتبات بین تیم ها و فدراسیون 
ها باید از طریق فدراسیون ها انجام شود. شکوری افزود: 
اگر قرار است مکاتبه ای با فدراسیون هند برای دریافت 
دعوت نامه و ویزا صورت بگیرد باید از طریق فدراسیون 
همان کشور صورت بگیرد تا آنها با هم در تماس باشند. 
با دستور عزیزی خادم کارها سریع  از روز دوشنبه  البته 
تر انجام شده و با وجود از دست دادن مقداری از زمان 
امیدواریم این مشکل تا روز پرواز پرسپولیس حل شود.

اعضای کاروان تیم پرسپولیس دیروز برای دریافت ویزای هند عازم سفارت این کشور شدند.اعضای تیم فوتبال 
پرسپولیس دیروز سه شنبه برای انجام تشریفات اداری مربوط به دریافت روادید، در سفارت هند حاضر شدند.اعضای 
کاروان اعزامی پرسپولیس ایران به هند، برای شرکت در رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ دیروز در 
چند گروه و چند مرحله به سفارت هند رفتند تا تشریفات اداری مربوط به صدور روادید برای آنها انجام شود.در صورت 

دریافت روادید اعضای تیم پرسپولیس جمعه به گوا سفر می کنند.

اعضای تیم 
پرسپولیس دیروز 
به سفارت هند رفتند

 فوتبال ایران از فوتبال بحرین و عراق فرا تر است
درخشان: تیم ملی نباید به هیچ تیمی رحم کند

 سازمان لیگ و مسئوالن ورزشگاه مقصر بودند

مطهری: اگر چمن کوتاه بود بازی با پدیده زیباتر می شد

آشنایی با حریف دسته دومی پرسپولیس در جام حذفی
حریف تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی تیمی از لیگ دسته دو کشور است.دیروز مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد. براین اساس تیم پرسپولیس در این مرحله باید در 
بوشهر به مصاف شاهین بندرعامری برود. این حریف  در لیگ دسته دوم فوتبال ایران حضور دارد و در مراحل قبلی این رقابت ها ابتدا نیروی زمینی را دو بر صفر شکست داد و در مرحله یک شانزدهم نهایی هم در ضربات پنالتی 
از سد استقالل مالثانی گذشت.رضا نظرزاده بازیکن سابق تیم های شاهین بوشهر و برق شیراز در حال حاضر سرمربی شاهین بندرعامری است.این تیم تا پایان هفته سیزدهم رقابت های گروه دوم لیگ دسته دو با ۵ برد، ۶ مساوی، 

۲ باخت  و ۲۱ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفته و با تیم صدرنشین مس شهربابک اختالف ۵ امتیازی دارد.

 هواداران وارد بازی افرادی که منافع شان قطع شده نشوند

شکوری: عزیزی خادم برای دریافت ویزای ما دستور پیگیری داد
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ماریتیمو در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ فوتبال پرتغال در مصاف با بنفیکا شکست خورد.از هفته 
بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ پرتغال، ماریتیمو در خانه بنفیکا به میدان رفت و با یک گل مغلوب 
شد.در این بازی امیر عابدزاده و علی علیپور 90 دقیقه در ترکیب تیم خود حضور داشتند.ماریتیمو در حال 

حاضر با 21 امتیاز قعرنشین است.

شکست ماریتیمو 
با عابدزاده و 
علیپور

شیراز  قشقایی  باشگاه  مدیرعامل 
نود  تیم  بازیکن  چند  بازی  مجوز  گفت: 
به  به همین خاطر  و  بوده  غیرقانونی  ارومیه 
کنیم.  می  شکایت  ورزش  حکمیت  دادگاه 
شیراز،  قشقایی  باشگاه   سه  شکایت  از  پس 
مبنی  بندرانزلی  ملوان  و  جم  پارس جنوبی 
بازیکن  چند  از  ارومیه  نود  تیم  استفاده  بر 
رای  فدراسیون  انضباطی  کمیته  غیرمجاز، 
تخلف  بر  تاکید  و  داد  نود  باشگاه  برائت  به 
کمیته  به  پرونده  شد  باعث  باشگاه  این 
رای  هم  استیناف  کمیته  در  برود.  استیناف 
مدیر  حالیکه  در  شد  تایید  انضباطی  کمیته 
است  معتقد  شیراز  قشقایی  باشگاه  عامل 
ادله  بررسی  بدون  را  رای  استیناف  کمیته 
است. کرده  صادر  باشگاه  این  مستندات  و 

خبرنگار  با  گفت وگو  در  نجف پور  روح اهلل 
زمینه  این  در  فارس  خبرگزاری  ورزشی 
ما  و  شده  تأیید  رأی  این  بله،  داشت:  اظهار 
قصد مراجعه به دادگاه CAS را داریم. برای 
حتی  استیناف،  کمیته  در  رأی  این  تأیید 
حاضر نشدند ما را بخواهند که حرف هایمان 
ارائه  را  و مستندات مان  مدارک  و  بشنوند  را 
بدهیم. چون پنجره باشگاه نود ارومیه توسط 
را  شکایت مان  داریم  قصد  شده  بسته  فیفا 
باشگاه  ببریم.مدیرعامل   CAS دادگاه  به 
از  شکایت  ماجرای  مورد  در  شیراز  قشقایی 
نود ارومیه عنوان کرد: اصل ماجرا این است 
که پنجره تیم نود ارومیه به خاطر بدهی به 
این  البته  شده،  بسته  خارجی  بازیکن  یک 
بازیکن برای ماشین سازی بوده اما زمانی که 
دادند  ارومیه  نود  به  را  ماشین سازی  امتیاز 
بدهی  این  شد.  منتقل  هم  آن  بدهی های 
توسط  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  شد  باعث 
می افتد  اتفاق  این  وقتی  و  شود  بسته  فیفا 
مرجع داخلی نمی تواند آن را باز کند. مانند 
تا  که  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه های 
نشد. باز  پنجره شان  ندادند  را  بدهی هایشان 

وی افزود: باشگاه نود در ابتدای فصل جاری 
برگزار  وضعیت  تعیین  کمیته  با  را  جلسه ای 
کرد. شورایی برگزار شد و در آن اجازه صدور 
کارت چند بازیکن را دادند. گفته می شود به 
کرده  اعالم  ارومیه  نود  باشگاه  اینکه  استناد 
سابق  بازیکن  و  نیستند  بازیکنان جدید  این 
نود بوده اند کارت بازی شان صادر شده اما ما 
اسنادی را ارائه کردیم و به کمیته انضباطی 
نود  سابق  بازیکن  بازیکنان،  این  که  دادیم 

نبوده اند. آنها حتی دو فصل قبل هم بازیکن 
نود نبوده اند و سه فصل قبل هم که اصاًل نود 
تصریح  است!نجف پور  نداشته  وجود  ارومیه 
کرد: گفتیم سازمان لیگ استعالم بگیرد که 
کارت بازی تیم قبلی این بازیکنان برای چه 
انضباطی  کمیته  متأسفانه  است.  بوده  تیمی 
صورت مسأله را پاک می کند و می گوید چون 
سازمان لیگ و فدراسیون مجوز داده اند این 
در  نمی شوند.  محسوب  غیرقانونی  بازیکنان 
این  نکرده اند  صورتی که آن ها حتی تحقیق 
بازیکنان در نود ارومیه بوده اند یا خیر. همان 
به ما گل  بازیکن در مسابقات لیگ آزادگان 
زد.مدیرعامل باشگاه قشقایی شیراز در مورد 
اینکه باشگاه نود ارومیه اعالم کرده فدراسیون 
فوتبال نامه ای را به فیفا ارسال کرده مبنی بر 
بدهی  این  خصوص  در  تعهدی  هیچ  اینکه 
خارجی متوجه باشگاه نود نیست، عنوان کرد: 
می شود،  منتقل  امتیازش  باشگاهی  وقتی 
می شوند.  منتقل  هم  آن  بدهی های  تمام 
امتیاز را  باشگاه نود اعالم می کند وقتی من 
گرفتم این بدهی ها وجود داشته و االن به من 
امتیاز  که  هستند  مدعی  آن ها  ندارد.  ربطی 
به ما هبه شده اما بحث هدیه و هبه و اینکه 
داخلی  کاربرد  ندارد  ربطی  من  به  بدهی ها 
دارد. در بُعد بین المللی این حرف ها خریداری 
اگر  نمی پذیرد.  را  صحبت ها  این  فیفا  ندارد. 
بر  آن  بدهی  شود  عوض  باشگاهی  امتیاز 
عهده باشگاه جدید است.نجف پور با اشاره به 
مصاحبه سال گذشته اش گفت: من از منافع 
آن مصاحبه من  به خاطر  دفاع کردم.  تیمم 
را اذیت کردند و حتی کمیته انضباطی برای 
گفتند شما  و  کرد  تعیین  نقدی  من جریمه 
شنیده ام  من  افزود:  کردید.وی  اکاذیب  نشر 
که فیفا هنوز پنجره نود ارومیه را باز نکرده 
دادگاه  به  آینده  هفته  داریم  قصد  ما  است. 
انضباطی  کمیته  رأی  کنیم.  شکایت   CAS
سابق  بازیکن  بازیکنان،  آن  بود.  ناعادالنه 
شده  پذیرفته  دلیل  این  به  و  نبودند  ارومیه 
که نود اعالم کرده بازیکن سابق ما بودند. من 
هم می گویم این ها بازیکن سابق نود نبودند. 
نود در فصل گذشته هم موجود  تیم  لیست 
است. کارت بازی آن ها در تیم های دیگر هم 
که  بازی شان  مجوز  بنابراین  است.  موجود 
صادر شده غیرقانونی است. شورایی تشکیل 
به  من  و  کنند  بازی  این ها  گفتند  و  دادند 
دادگاه CAS هم می خواهم همین را بگویم.

CAS شکایت باشگاه شیرازی به 
 تایید رای کمیته انضباطی از سوی استیناف 

در پرونده نود ارومیه جنجالی شد سرمربی تیم فوتبال پیکان می گوید: 
کارشناسان فقط از عملکرد استقالل انتقاد 
توجه  هم  پیکان  خوب  بازی  به  و  نکنند 
آخرین  درباره  تارتار  باشند.مهدی  داشته 
ما  کرد:  اظهار  پیکان  فوتبال  تیم  وضعیت 
کار  اینجای  تا  را  برتر  لیگ  برگشت  دور 
خوب پشت سر گذاشته ایم و از چهار بازی 
هفت امتیاز به دست آورده ایم. این عملکرد 
بازی  چهار  طول  در  و  است  خوبی  خیلی 
فقط دو گل دریافت کردیم و و در سه بازی 
هم دوازه بان مان را بسته نگه داشتیم. این 
نشان می دهد که ما پیشرفت خیلی خوبی 
داشته ایم و نسبت به شروع مسابقات تیم 
عملکرد  درباره  ایم.وی  شده  تری  منسجم 
در  ما  گفت:  هم  استقالل  مقابل  اش  تیم 
داشتیم.  خوبی  عملکرد  هم  استقالل  برابر 
و  کردند  انتقاد  ما  از  برخی  اینکه  وجود  با 
گفتند که پیکان موقعیت گلی نداشته است 
استقالل  برابر  بازی  در  ما  بگویم  باید  اما 
یک ضربه ایستگاهی زدیم که توپ پس از 
سایش به تیر دروازه راهی اوت شد. در ادامه 
هم یک فرصت تک به تک را در زاویه بسته 
خراب کردیم و یک پنالتی صد درصد را هم 
داور برای ما اعالم نکرد. این صحبت هایی 
بهتر  نیست.  منصفانه  شود  می  مطرح  که 
است وقتی قرار است از تیمی انتقاد کنیم 
ارزش تیم مقابلش را پایین نیاوریم. استقالل 
زمانی خطرناک است که توپ را در اختیار 
ندارد و به همین خاطر ما در این بازی در 
بیشتر دقایق توپ را به حریف دادیم و به 
جای آن فضا را از این تیم گرفتیم. به غیر از 
یکی، دو فرصت موقعیت زیادی به استقالل 
ندادیم. در مجموع بازیکنان ما بازی خوبی 
را انجام دادند. کارشناسان بهتر است فقط 
خوب  بازی  به  و  نکنند  انتقاد  استقالل  از 
تیم ما هم توجه داشته باشند.سرمربی تیم 

از صحبت  پیکان در بخش دیگری  فوتبال 
و  کرد  اشاره  داوری  اشتباهات  به  هایش 
باز هم می گویم  ام و  گفت: همیشه گفته 
مدیر  یک  عنوان  به  خادم  عزیزی  آقای  از 
هر  کنم  می  درخواست  جوان  و  پرانرژی 
فوتبال  به  را   VAR سیستم  تر  سریع  چه 
بیاورد چون تیم ها به ناحق در جدول جا 
وجود  داوری  اشتباهات  چون  اند  گرفته 
سهوی  البته  هم  اشتباهات  این  و  داشته 
صورت  اشتباه  حال  این  با  اما  است  بوده 
آقای  استقالل  برابر  بازی  در  است.  گرفته 
کرمانشاهی توپ را دنبال می کرد اما صحنه 
بود.  پنالتی  که  داد  رخ  دیگری  جای  خطا 
ما  تیم  داشت  وجود   VAR سیستم  اگر 
بازی  این  در  تنها  نه  رسید.  می  به حقش 
داوری  از  ما  هم  دیگر  های  بازی  در  بلکه 
داوری  پدیده  برابر  دیدار  در  دیدیم.  لطمه 
پنالتی ما را برگرداند و در دیدار برابر ذوب 
بازی  در  ما  داد.  رخ  اتفاق  آهن هم همین 
از داور تشکر کردیم چون  برابر ذوب آهن 
اما در دیدار  به درستی پنالتی را برگرداند 
برگردانده  ما  پنالتی  ناحق  به  پدیده  برابر 
آن سه  اگر  دادیم.  از دست  را  بازی  و  شد 
امتیاز را می گرفتیم االن شرایط بهتری در 
جدول داشتیم. امیدوارم فدراسیون فوتبال 
 VAR اقدام قدرتمندی برای آوردن سیستم
درباره  ادامه  در  همچنین  بدهند.او  انجام 
آینده تیم فوتبال پیکان هم گفت: ما بازی 
به بازی پیش می رویم و هدف ما این است 
که پیکان مثل سال گذشته دغدغه سقوط 
به  را  آبرومندی  جایگاه  و  باشد  نداشته  را 
ما  و  باالست  ما  از  انتظارات  آوریم.  دست 
به  آبرومندی  جایگاه  داریم  دوست  هم 
از  دیگری  بخش  در  بیاوریم.تارتار  دست 
صحبت هایش به عملکرد تیم ملی فوتبال 
گفت:  و  کرد  اشاره  سوریه  برابر  در  ایران 

بازی کردن در برابر تیم هایی مثل سوریه 
این  به ما کمک کند. در  تواند  خیلی نمی 
بازی بازیکنان ما خیلی زود به گل رسیدند 
همه  تا  نداشتند  را  الزم  انگیزه  ادامه  در  و 
بگذارند. هر  نمایش  به  را  توانایی خودشان 
را  توپ  مالکیت  سوریه  بازی  این  در  چند 
برابر  کردن  بازی  با  اما  داشت  اختیار  در 
تیم هایی مثل سوریه نمی توانیم پیشرفت 
الزم را داشته باشیم. کادر فنی جدید باید 
در بازی های بزرگ تر ایرادات تیم اش را 
پیدا کند. اینکه فقط یک بازی انجام بدهیم 
کند. کمک  ملی  تیم  به  تواند  نمی  خیلی 

در  است  قرار  که  هایی  بازی  در  افزود:  او 
بحرین برگزار شود هواداری حضور ندارد و 
در هر زمینی بازی کنیم کیفیت بازیکنان 
حریف  های  تیم  از  بهتر  مراتب  به  ایرانی 
کیفیت  ما  بازیکنان  فردی  نظر  از  است. 
نظر  از  بتوانیم  اگر  اما  دارند  باالیی  بسیار 
تیمی شرایط بهتری پیدا کنیم می توانیم 
را در  بهتری  بازی های  باشیم که  امیدوار 
درباره  پایان  در  باشیم.وی  داشته  پیش 
انتخاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم 
به  که  انتقادهایی هم  و  ایران  فوتبال  ملی 
این موضوع شد، گفت: باید به همه عزیزان 
زمان بدهیم. کسی که رئیس می شود باید 
بهتر  بکند.  را  کارش  تا  بدهیم  زمان  او  به 
مدیریت  تری  شناخته  فرد  یک  که  بود 
آقای  اما  گرفت  می  عهده  بر  را  ملی  تیم 
خورشیدی در مقطعی با خود من همکاری 
نظرم  دارد.  هم  مدیریتی  سوابق  و  داشته 
اگر  بدهند.  زمان  او  به  باید  که  است  این 
همه چیز خوب بود و نتایج خوبی به دست 
آمد مشخص می شود که همه تصمیمات 
درست بوده است اما اگر نتایج خوب نبود 
خوب  ها  انتصاب  که  شود  می  مشخص 

انتقاد کرد. باید  و  نبوده 

سعی می کنیم تیم ها را خسته نکنیم
مهدی: تا زمانی که بحث قرنطینه 

مطرح نشود بازی ها برگزار خواهد شد
زمانی  تا  گفت:  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس 
شود  نمی  متوقف  ها  بازی  نشود  مطرح  قرنطینه  بحث  که 
و امیدوارم با برگزاری مسابقات شادی و نشاط را به خانه ها 
ببریم. سهیل مهدی در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ برتر 
در خصوص برگزاری این مسابقات اظهار داشت: همانطور که 
می دانید شهرهای قرمز با رعایت شدید ها رقابت ها را برگزار 
می کنند، ستاد مبارزه با کرونا هم امروز این امر را تائید کرده 
است. تا زمانی که بحث قرنطینه مطرح نشود بازی ها متوقف 
نمی شود و امیدوارم شادی و نشاط را به خانه ها ببریم.وی 
ما  گفت:  قرمز  شهرهای  در  ها  بازی  برگزاری  خصوص  در 
و  برگزار کنیم  را  رقابت ها  قرمز  سابقه داشتیم در شهرهای 
اتفاقا بازی ها با سرعت خوبی بدون توقف برگزار شده است.

وی در خصوص اینکه برنامه ریزی برای جام حذفی و لیگ 
برتر که با مسابقات دیگر تداخل پیدا کرده است و سازمان 
لیگ چه برنامه ای برای بهتر برگزار شدن این مسابقات دارد 
گفت: برنامه مسابقات به ما تحمیل شده چون تیم ملی بازی 
های مهمی دارد و باشگاه ها هم در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
البته  کنیم.  برگزار  شکلی  هر  به  را  مسابقات  باید  ما  دارند. 
سعی ما این است که تیم ها را زیاد خسته نکنیم. امیدوارم 

مردم کمک کنند کرونا با آرامش مردم مهار شود.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی:

 لیگ برتر فوتبال تعطیل نمی شود
رقابت های  پیگیری  از  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رئیس 
لیگ برتر فوتبال خبر داد.دکتر غالمرضا نوروزی درباره برگزاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال با توجه به قرمز شدن برخی استان ها 
اردوهای  و  برتر  لیگ  مسابقات  داشت:  اظهار  تهران  جمله  از 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شرایطی  هر  در  ملی،  تیم های 
باره که هیأت  این  برگزار می شود و تعطیل نخواهد شد.وی در 
در  را  تهران  در  فوتبال  مسابقات  شب  دوشنبه  تهران  فوتبال 
اطالعیه ای رسمی تعطیل کرده است، عنوان کرد: آنها می توانند 
در  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  دهند.رئیس  انجام  کاری  چنین 
پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است رقابت های لیگ دسته 
اول فوتبال و مسابقات فوتسال تعطیل شوند یا خیر، گفت: این 
مسئله در اختیار ستاد مقابله با کرونا  است و آنها می توانند در 
مجوز  کرونا  ابتدای  از  بهداشت  وزارت  بگیرند.  تصمیم  باره  این 

را صادر کرده است. برتر  لیگ  برگزاری 
برای بازی با تیم ملی و افتتاح سالن صدرا

 یک تیم فوتسال اروپایی خرداد 
به ایران می آید

فوتسال  تیم  است  قرار  گرفته  صورت  مذاکرات  با 
مجارستان برای افتتاح سالن صدرای شیراز به ایران سفر کند.

در  فوتسال  مجهز  سالن های  از  یکی  که  شیراز  سالن صدرای 
ایران است آماده بهره برداری شده و قرار است با برگزاری بازی 
دوستانه رسما افتتاح شود. تا کنون چند بار برای بازی دوستانه 
دلیل  به  اما  برنامه ریزی شده  سالن  این  در  فوتسال  ملی  تیم 
شیوع بیماری کرونا هر بار این قضیه منتفی شده است. کمیته 
فوتسال قصد دارد این بار با حضور یک تیم اروپایی در ایران 
مذاکراتی  فوتسال  کمیته  کنند.مسووالن  افتتاح  را  سالن  این 
اروپا  فوتسال  دو  تیم های درجه  از  که  ملی مجارستان  تیم  با 
و  شیراز  در  تیم  این  با حضور  تا  داشته اند  می شوند  محسوب 
سالن  رسماً  ایران،  فوتسال  تیم  با  دوستانه  بازی  دو  برگزاری 
صدرا هم افتتاح شود. مسووالن کمیته فوتسال خرداد امسال 
را به عنوان زمان پیشنهادی برای برگزاری این بازی به مجارها 
اعالم کرده و موافقت اولیه آن ها را گرفته اند.قرار است این تیم 
در دو بازی دوستانه در شیراز به مصاف تیم ملی فوتسال ایران 
رفته تا شاگردان ناظم الشریعه پیش از جام جهانی فوتسال این 
بازی تدارکاتی را هم تجربه کنند هر چند تا زمان قطعی شدن 

این دیدار نباید خیلی هم به آن امیدوار بود.
 فکری: به دنبال جایگاه خوب

 برای نفت هستیم
های  تیم  نیمکت  روی  بر  تغییر  فکری جدیدترین  محمود 
را  مسجدسلیمان  نفت  هدایت  مجددا  او  و  است  برتری  لیگ 
با  مذاکرات  از  پس  فکری  محمود  شب  گرفت.دوشنبه  برعهده 
برعهده  را  تیم  این  هدایت  نفت مسجدسلیمان،  باشگاه  مدیران 
گرفت و جانشین داریوش یزدی شد. فکری که فصل را به عنوان 
مربی استقالل آغاز کرد، حاال به دنبال بقای نفت در لیگ برتر 
است.او دوشنبه شب برای لحظات کوتاهی با برنامه فوتبال برتر 
به صحبت پرداخت. فکری درباره حضور در نفت مسجدسلیمان 
گفت: با توجه به اینکه من شناخت خیلی خوبی نسبت به تیم 
نفت، نفرات و مدیریت خوب این تیم و فضای شهر مسجدسلیمان 
داشتم، این تیم را انتخاب کردم و امیدوارم با تمام توان و انرژی، 
در آنجا کار کنیم و جایگاه خوبی را در جدول رده بندی کسب 
اولین  زمان  در  چه  نفت  مالی  مشکالت  درباره  کنیم.فکری 
حضورش در این باشگاه و چه در زمان حال گفت: مطمئنا کمک 
اهالی رسانه و همه دوستان می تواند برای تیم نفت خیلی مفید 
باشد. ان شاهلل با تالش همدیگر، بتوانیم تیم نفت مسجدسلیمان 
تیم این  به  مسجدسلیمان  مرد  برسانیم.  خوبی  جایگاه  به   را 

 عالقه مند هستند و با این تیم زندگی کرده اند.
 مرزبان: قدم فوق العاده ای

 رو به جلو برداشتیم
سپاهان  قهرمانی  صورت  در  گوید  می  مرزبان  علیرضا 
حتما فاصه تهران تا اصفهان را پیاده طی خواهد کرد.علیرضا 
مرزبان در روزهای ابتدایی لیگ بیستم در برنامه ضربه آزاد 
اصفهان قول داد که اگر سپاهان قهرمان مسابقات لیگ شود، 
فاصله میان تهران تا اصفهان را پیاده طی خواهد کرد. حاال 
به قهرمانی  تیم ها  از سایر  بیشتر  ماه سپاهان  از چند  پس 
نزدیک است و نمایش های این تیم با محرم نویدکیا بسیاری 
از هواداران این تیم را امیدوار به کسب قهرمانی ششم کرده 
خبری  میکسدزون  در  دوشنبه   روز  مرزبان  است.علیرضا 
ورزشگاه دستگردی در واکنش به سوالی درباره این موضوع 
که هنوز روی حرف خود هست، بیان کرد:» هنوز راه خیلی 
زیادی داریم. ما خودمان می دانیم که یک قدم فوق العاده 
خوب رو جلو داشتیم. این کار را صد در صد انجام می دهم. 
چون وفاداری ای که به تیم هایم داشته ام، برای من همیشه 
زیادی  راه  ولی  االن  داد:»  ادامه  سپس  است.«او  بوده  مهم 
توانند  می  دیگر  های  تیم  و  مانده  دیگر  بازی  یازده  داریم. 
به راحتی به کورس قهرمانی بازگردند. هم پرسپولیس و هم 
مشخص  چیز  هیچ  و  داریم  پیش  در  سختی  راه  استقالل. 

نیست.«

جلسه هیات مدیره نفت آبادان برای رسیدگی به وضعیت پورموسوی
هیات مدیره باشگاه نفت آبادان امروز برای بررسی وضعیت سرمربی این تیم تشکیل جلسه می دهد.مشکالت مالی باشگاه صنعت نفت آبادان و برخی اعتراض هایی که نسبت به عملکرد این تیم 
در هفته  های اخیر لیگ برتر مطرح شده در نهایت کار را به جایی رساند تا سید سیروس پورموسوی با انتشار یک پست اینستاگرامی با انتقاد از این مسائل با تیم نفت خداحافظی کند.البته مدیران این 
باشگاه به هیچ وجه راضی به جدایی سرمربی خود نیستند و به همین دلیل می خواهند نظر پورموسوی را تغییر بدهند تا وی از پنجشنبه در تمرینات تیمش حاضر شود.برهمین اساس اعضای هیات 

مدیره باشگاه نفت صبح امروز نشستی را درباره رسیدگی به این موضوع سایر مشکالت باشگاه برگزار خواهند کرد.

دیدارهای هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال 
روز چهارشنبه برگزار می شود و سه تیم اول جدول 
مسابقات  دارند.  صدرنشینی  برای  نفسگیری  رقابت 
هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال در سال 1400 
دسته  لیگ  جدول  می شود.  برگزار  چهارشنبه  روز 
و  است  منظم  کامال  برتر  لیگ  جدول  برخالف  اول 
تعداد بازی های تیم ها یکسان است. مس کرمان 32 
استقالل  و  امتیازی   31 آستارا  شهرداری  امتیازی، 
خوزستان 30 امتیازی در رده های اول تا سوم جدول 
کورس  هفته  این  در  هم  تیم  سه  هر  دارند.  قرار 
نزدیکی برای صدرنشینی خواهند داشت. مس کرمان 
در اولین بازی سال 1400 در بوشهر میهمان شاهین 
است. فراز کمالوند سرمربی شاهین بوشهر مدیرفنی 
شد.  او  جانشین  مهابادی  داود  و  شد  استقالل  تیم 
مس برای حفظ صدر باید پیروز شود ولی کار راحتی 
هفتم  رده  در  امتیازی   27 شاهین  ندارد  بوشهر  در 
جدول است و می خواهد خود را به جمع باالنشینان 
برساند.  شهرداری آستارا هم بعد از نتایج خوبی که 
با پایان رافت گرفت این مربی را کنار گذاشت و این 
تا  رود  می  شیراز  به  خود  جدید  سرمربی  با  هفته 
مقابل فجرسپاسی بازی کند. این بازی بسیار حساس 
خواهد  دوم  پله  روی  مسابقه  برنده  است.  مهم  و 
ایستاد. شهرداری آستارا اگر می خواهد روی پله دوم 
بدهد  را شکست  باید فجرسپاسی شیراز  بماند  باقی 
آنصورت  در  شود  بازنده  جدید  سرمربی  با  اگر  ولی 
دارد.استقالل  را  جایگاه  این  به  رسیدن  شانس  فجر 
به مصاف خوشه طالیی ساوه  خوزستان رده سومی 
رده یازدهمی می رود. آبی پوشان اهوازی نسبت به دو 
بخت  شاید  و  دارد  آسان تری  بازی  جدول  اول  تیم 
بتوانند  هفته  این  آبی پوشان  و  کند  رو  تیم  این  به 
برسند.بادران  هم  جدول  صدر  به  شانسی  خوش  با 
تهران رده چهارمی به مصاف خیبر خرم آباد می رود. 
خیبر 19 امتیازی که در رده چهاردهم جدول قرار 
برگردد  خوب  شرایط  به  می خواهد  اگر  خیبر  دارد. 
باید بردن را در سال جدید آغاز کند. تیم هوادار که 
زمانی در صدر جدول لیگ قرار داشت اکنون در رده 
ششم جدول جا خوش کرده است. تیم رضا عنایتی 
این هفته باید به مصاف استقالل مالثانی برود. پارس 
جنوبی جم هم با محمد نصرتی در رده هشتم جدول 
بابل خواهد  رایکا  به مصاف  و  جا خوش کرده است 
را  خود  نشان سرمربی  نادر دست  که  رایکایی  رفت 

برای  همه  ندارد.  اختیار  در  کرونا  به  ابتال  دلیل  به 
دست نشان آرزوی سالمتی و بازگشت به میادین را 
دارند.ملوان میزبان تیم چوکای تالش است دو تیم از 
جمع تیم های مدعی فاصله زیادی دارند اما دربی های 
گیالن همیشه جذاب است. ملوان در رده نهم است و 
چوکا روی پله پانزدهم قرار دارد اما دربی های گیالن 
ربطی به وضعیت دو تیم در جدول لیگ ندارد.اسامی 

داوران هفته نوزدهم لیگ دسته اول:
 چهارشنبه 1۸ فروردین 1400
ملوان بندرانزلی- چوکا تالش   

حمید رضا همیراد – بابک خسروی – عبدالعلی 
شکرگذار – سعید لهراسبی

ناظر: سعید بخشی زاده        
آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز

رضا  رضایی-  علی  محمد   – گرجی  ابوالفضل 

حسینی حسین  سید  احمدی- 
 ناظر: اسماعیل آمری

رایکا بابل- پارس جنوبی جم بوشهر
مصطفی   – باهنر  سعید   – نیافر  علی  هادی 

حسینی     ابوالفضل  سید  بابایی- 
ناظر: رضا عبدوس

خیبر خرم آباد – بادران تهران
رضا  حمید   – بابایی  محسن   – مرادی  رضا 

اولیایی رسول   – آذرنیاد 
ناظر: مهرداد ذهبی

فجر سپاسی شیراز- شهرداری آستارا  
علی ابراهیمی – حسین مرادی – یداله کلوندی 

– محمد جواد عبدالهی    
 ناظر: محسن قهرمانی

گل ریحان البرز- نود ارومیه

مرتضی منصوریان- مسلم فاضلی – امیر امیری 
– محمد سندگل

ناظر: محمد حسن ابراهیمی    
هوادار تهران – استقالل مالثانی    

 – – مجتبی غریب  – میالد قاسمی  بای  علی 
ممشلی بهمن 

ناظر: حسین نیرویار
استقالل خوزستان – خوشه طالیی ساوه

وحید زمانی – حمید نادری – احمد حقانی – 
عقیل جهانبازی

ناظر: عبدالرسول استاد زاده
شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان

-سعید  سیفی  وحید   – سلطانی  سامان  امیر 
کریمی رضا   – زیبا 

ناظر : جواد شرفی

هفته نوزدهم لیگ دسته اول
 رقابت سه تیم برای صدرنشینی 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرپرست 
تیم هایشان  با  که  دیگر  سرپرستان  آیا  گفت: 
الملی  بین  تجربه  شوند  می  اعزام  خارج  به 
رزومه  خصوص  در  خورشیدی  دارند؟مجتبی 
خود برای حضور در سرپرستی تیم ملی فوتبال 
ایران اظهار داشت: من در جوانان پرسپولیس، 
و  ژاندارمری  بزرگساالن  آهن،  راه  نوجوانان 
که  بودم  کسانی  اولین  جز  و  داشتم  حضور   ...
گرفتم.  مربیگری  مدرک  ایران  فوتبال  در 
آقای  کنار  هم  نیم  و  سال  یک   75 سال   در 
بودم. استقالل  باشگاه  مدیریت  در  اولیایی 

راه  اهواز،  استقالل  چون  دیگری  های  تیم  در 
این  به  پاسخ  در  دارم.وی  کار  تجربه   ... و  آهن 
سوال که آیا پیش از این تجربه کار بین المللی 
یا خیر گفت: کسی که می خواهد پستی  کرده 
باید تجربه، تحصیات و  بگیرد  این سطح  را در 
تیم  سرپرست  زمانی  یک  باشد.  داشته  جوانی 
انتخاب می کردند اگر  ملی را با 70 سال سن 
چه آن عزیزان همه به گردن ما حق دارند ولی 
تحصیالت  االن  دارد.  جوانی  به  نیاز  سرپرستی 
لیسانس  فوق  دانشجوی  و  است  مرتبط  من 
که  دیگر  سرپرستان  آیا  هستم.  بدنی  تربیت 
تجربه  شوند  می  اعزام  خارج  به  تیم هایشان  با 
بین الملی دارند؟ االن کارها تعریف شده و فیفا 
چه  باید  زمانی  چه  ها  تیم  که  کند  می  اعالم 
قوانین  همان  طبق  همه  و  بدهند  انجام  کاری 

فیفا عمل می کنند. مطمئنا ما اجازه نمی دهیم 
در خصوص  بیاید.خورشیدی  وجود  به  مشکلی 
اینکه آیا اگر خودش رئیس فدراسیون بود فردی 
به نام خورشیدی را سرپرست تیم ملی می کرد 
یا خیر عنوان کرد:می گویند ما البی کرده ایم، 
به  و  گرفتند  تماس  من  با  فدراسیون  از  وقتی 
در  این  از  قبل  که  دیدم  را  مسائلی  رفتم  آنجا 
در  فدراسیون  ندیدم.  گذشته  مدیریتی  دوران 
آنها  و  است  حساس  بسیار  بسیار  انتخاباتش 
به  گذاشتند.  انتخاب  برای  را  زیادی  فیلترهای 
قول  به  و  بودند  دیگر هم  گزینه  غیر من 6-5 
شاعر قرعه کار به نام من دیوانه زدند.سرپرست 
ها  رسانه  از  کرد:یکی  تاکید  ملی  تیم  جدید 
سردار  با  تواند  می  خورشیدی  آیا  بود  نوشته 
به سردار  نیست من  قرار  اما  کند  مدارا  آزمون 
مثال  یا  بدهد  در  تو  پاس  که  بگویم  آزمون 
وظایف  بدهد.شرح  انجام  را  تاکتیکی  کار  فالن 
باز  من مشخص است.گوشی تلفن من همیشه 
است و همیشه هر نقدی را می شنوم.هر کسی 
کمال  با  دارد  ملی  تیم  به  کمک  به  رابطه  در 
میل می پذیرم. یک عده می خواهند فدراسیون 
را بکوبند به خورشیدی گیر می دهند. االن هر 
فردی انتخاب شود یک ایراد می گیرند.وی در 
خوب  اش  انگلیسی  زبان  آیا  اینکه  خصوص 
است  زبان من خوب  کرد:  عنوان  یا خیر  است 

کنم. صحبت  خوب  می توانم  و 

 قرار نیست به سردار آزمون بگویم پاس »تو در« بدهد
خورشیدی:آیا سرپرستان دیگر تجربه بین المللی دارند؟

جدول رده بندی لیگ دسته اول

 بهتر بود فرد شناخته تری مدیر تیم ملی می شد

تارتار: وسط انتقاد از استقالل، خوبی ما را هم ببینید

ساالری: هر هفته با یک سرمربی کار می کنیم
بازیکن تیم ماشین سازی تبریز گفت: شرایطی 
تاکتیک  یک  و  یک سرمربی  با  هفته  هر  که  داریم 
جدید کار می کنیم.بهمن ساالری در مورد شکست 
سیرجان  گل گهر  مقابل  ماشین سازی  گذشته  روز 
بازی  از گل اول حریف خوب  تا قبل  اظهار داشت: 
گل گهر  به  تا  بستیم  را  کناره ها  و  فضاها  کردیم. 
می کردیم  استفاده  از ضد حمله ها  ندهیم.  موقعیت 
و به  گل هم رسیدیم اما در ادامه نتوانستیم بازی 
را کنترل کنیم. در چند بازی این فصل همین اتفاق 
به  دیروز  بگیریم  نتیجه  نتوانستیم  و  افتاد  برایمان 
مدیریت  را  بازی ها  باید  گفتم  هم  ابراهیمی  محمد 
کنیم تا بعد از اینکه به گل می رسیم دروازه مان باز 
دقیقه 45 خوب و حساب شده  تا  افزود:  نشود.وی 
بازی کردیم اما بعد از اینکه گل گهر دروازه ما را باز 
بازی  به  نتوانستیم  و  شد  پاشیده  تیم  شیرازه  کرد 
برگردیم. تیم ما جوان است و تجربه کافی ندارد که 

گل زده را نگه دارد. در نیم فصل هم مهره های کلیدی 
را از دست دادیم که این مساله کارمان را سخت تر 
سرمربی گری  وضعیت  خصوص  در  می کند.ساالری 
تیم عنوان کرد: کادر فنی فعلی زحمت می کشد و 
کار می کند. به آنها گفته اند در کنار تیم باشید و به 
کارتان ادامه بدهید. با اینحال اگر از یک کودک 7، ۸ 
ساله هم بپرسید می گوید تغییرات زیاد سرمربیگری 
تعیین  اگر یک سرمربی  تیم ضربه می زند.  به  فقط 
شود و تا آخر با او کار کنیم شاید در دو سه بازی اول 
مشکل داشته باشیم اما مطمئناً  تیم در بازی چهارم 
مسیر خودش را پیدا می کند. ولی ما شرایطی داریم 
که هر هفته با یک سرمربی و یک تاکتیک جدید کار 
می کنیم. این اتفاق به بازیکنان و تیم ضربه می زند. 
بهتر است یک مربی را تعیین کنند و تا آخر فصل 
پای او بایستند. با این شرایط نمی شود نتیجه گرفت.

مهاجم تیم ماشین سازی در مورد وضعیت مالی این 

تیم اظهار داشت: ما قرار بود تا نیم فصل 50 درصد 
پرداخت  ما  به  االن حدود 35 درصد  تا  اما  بگیریم 
لیگ یک هم کمتر  از  قراردادهایمان  اینکه  با  شده 
است. این شرایط مالی ما را اذیت می کند. وضعیت 
اقتصادی طوری است که حتی قرارداد سه میلیاردی 
هم ببندید کم است. نمی گویم مشکل از باشگاه یا 
قرارداد  و  کردیم  قبول  خودمان  ما  است،  مدیریت 
بستیم اما قراردادهای ما خیلی پایین است و انتظار 
کرد:  تصریح  شود.وی  انجام  پرداختی هایمان  داریم 
در تیم ما اصال قرارداد میلیاردی وجود ندارد و همه 
زیر 400-500 میلیون هستند. با اینکه پیشنهاداتی 
هم  االن  ماندیم.  تیم  در  اما  داشتیم  نیم فصل  در 
لیگ  در  و  بگیرد  نتیجه  تیم  که  می کنیم  تالش 
اینکه گفته می شود  بماند.ساالری در خصوص  برتر 
لیگ دست یک  به  اول سقوط  ماشین سازی گزینه 
است، عنوان کرد: وقتی 5، 6 مربی عوض می کنیم و 

مردم این شرایط را می بینند باعث می شود بگویند 
ماشین سازی گزینه اول سقوط است اما ما سه بازی 
تیم  ببریم  را  آن ها  اگر  است.  خانه  داخل  ما  بعدی 
از  دور  اما  است  سختی  کار  برمی گردد.  جدول  به 
دسترس نیست. باشگاه باید از بازیکنان حمایت کند.

مهاجم ماشین سازی در مورد اینکه در کنار مشکالت 
مالی و کادرفنی، جایگاه تیم نیز روحیه بازیکنان را 
نظر  از  را  تیم  این  اگر  گفت:  قرارداده،  تاثیر  تحت 
مقایسه  اراک  آلومینیوم  با  مثال  عنوان  به  فردی 
کنید چیزی کم ندارد. فقط بحث روحیه است. آن ها 
می کنند.  کار  راحت تر  و  است  بهتر  قراردادهایشان 
ماشین سازی مشکل فنی ندارد، روحش خراب است. 
باید از بازیکنان حمایت شود و قو ل هایشان را عملی 
اختالفی  دیگر  تیم های  با  فردی  نظر  از  ما  کنند. 
نتیجه  می توانیم  باشیم  داشته  روحیه  اگر  نداریم. 

بگیریم و به جدول برگردیم.

کارشناس فوتبال و مدرس فیفا گفت: 
تا انتخابی جام جهانی حداقل باید 2 بازی 
اقبالی  باشیم.مسعود  داشته  دیگر  تدارکاتی 
فوتبال  ملی  تیم  در خصوص شانس صعود 
ایران به جام جهانی اظهار داشت: حدود یک 
جهانی  جام  انتخابی  برگزاری  تا  نیم  و  ماه 
باید  تورنومنتی  هر  برای  است.  مانده  باقی 
تحلیل کافی از تیم های حریف داشته باشیم 
و تمرکز را به جای بدنسازی، روی کارهای 
گروهی بگذاریم.وی در خصوص عملکرد تیم 
ملی ایران مقابل سوریه عنوان کرد: تیم ملی 
تعداد بازی های تدارکی کم با فاصله زمانی 
زیاد داشته است، در صورتی که باید با انجام 
از  الزم  و  کافی  شناخت  متعدد،  بازی های 
کسب  باشگاه ها  و  حریف  تیم های  بازیکن 
داشتن  و  موفقیت  برای  الزم  شرط  شود. 
تراکم دفاعی درست و موثر  فوتبال مدرن، 
ایران  دفاعی  سیستم  دیدار  این  در  است. 
متزلزل بود و درگیری بازیکن ها برای ایجاد 
بازی  کل  در  نمی خورد.  چشم  به  موقعیت 
سریع  خیلی  ملی  تیم  دادیم.  ارائه  ضعیفی 
کند،  سامان دهی  را  خود  دفاعی  خط  باید 

چرا که با این خط دفاعی قطعا می بازیم.
کارشناس فوتبال کشورمان افزود: گل 
به  حالی  در  سوریه  ملی  تیم  به  ایران  اول 
ثمر رسید که تیم حریف هنوز شکل درستی 

اینطور  عراق  مقابل  اگر  بود.  نکرده  پیدا 
باشیم قطعا می بازیم. در خط حمله سردار 
آزمون و مهدی طارمی موقعیت های زیادی 
مقابل  بازی  در  اگر  که  دادند  دست  از  را 
بحرین و عراق چنین اتفاقی بیفتد کار تیم 
ایران تمام است.وی با اشاره به اینکه انتخاب 
بازیکنان باید با برنامه باشد گفت: در زمین 
بحرین باید یک بازی تهاجمی ارائه داده و 
نیز  ما  باشیم.  به فکر حمله و گل نخوردن 
به عنوان اهالی ورزش نیز باید به بازیکنان 
دنیای  در  بازیکنان  از  برخی  دهیم،  انگیزه 
اند  رسده  کافی  پول  و  شهرت  به  فوتبال 
ندارند.اقبالی  بازی  برای  انگیزه ای  دیگر  و 
ایران  فوتبال  بازیکنان  اینکه  به  اشاره  با 
آماتور هستند، تصریح کرد: تا انتخابی جام 
بازی تدارکاتی دیگر  باید 2  جهانی حداقل 
داشته باشیم تا شناخت بازیکنان نسبت به 
تیم های حریف بیشتر شود. عراق و بحرین 
ایران  اما  می کنند،  بای  بزرگ  تیم های  با 
داشته  بازی  بزرگ  تیم های  با  نمی تواند 
باشد.وی در پایان خاطرنشان کرد: 4 بازی 
امتیاز   3 بازی  هر  داریم  بحرین  زمین  در 
دارد و ما برای صعود به جام جهانی باید 3 
امتیاز هر بازی، مجموعا 12 امتیاز را بگیریم 
و اگر یک بازی را هم مساوی کنیم صعود 

کرد. نخواهیم 

 اقبالی: حتی یک بازی را هم مساوی کنیم
 به جام جهانی نمی رویم
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عثمان مثل سانچز؛ مورد جالب گل زیبای دمبله
عثمان دمبله شب گذشته با گل دیرهنگام خود باعث پیروزی بارسلونا بر رئال وایادولید شد. بازی بارسا و وایادولید در نوکمپ گره خورده بود و آبی اناری ها تا دقیقه 90 نتوانسته بودند دروازه حریف را باز کنند و خوش 
شانس هم بودند که داور با تصمیم عجیبش در دقیقه 79 وایادولید را ده نفره کرده بود. در حالی که به نظر می رسید بارسا در خانه دو امتیاز کلیدی را از دست خواهد داد، عثمان دمبله توانست دقیقه 89 با ضربه پای چپ 
زیبای خود گل برتری را به ثمر برساند. رونالد آرائوخو روی یک ارسال از سمت راست با سر اثری کوچک روی توپ گذاشت و سپس دمبله کار را تمام کرد. ارزش این گل شاید در هفته های پایانی مشخص شود و حتی یکی از 
عوامل اصلی قهرمانی بارسا نیز لقب بگیرد. به همین دلیل امروز تیتر یک روزنامه های بارسلونا یه مضمون مشترک داشت:» گل قهرمانی...گل اللیگا. گل دمبله از یک حیث دیگر نیز جالب توجه بود. از 14 سپتامبر 2013 سابقه 

نداشت که بارسا با گلی دیرهنگام برنده بازی شود. در آن تاریخ الکسیس سانچس با گل دقیقه 94 خود که با ضربه قیچی به ثمر رسید، باعث پیروزی بارسا بر سویا در حضور 75 هزار هوادار در نوکمپ شده بود.

 توماس توخل: در 2 دقیقه
 از پی اس جی اخراجم کردند

سرمربی سابق پی اس جی در مورد چگونگی برکناری 
اش از این باشگاه صحبت کرد. 4 ماه پیش بود که توماس 
توخل پس از اختالفات دامنه دار با لئوناردو مدیر ورزشی 
و  دو سال  از  اخراج شد. پس  باشگاه  این  از  پی اس جی 
انتقاالتی  و  نقل  های  سیاست  از  که  توخل  خوب،  نیم 
از دست داد ولی خیلی  تیمش راضی نبود، شغل خود را 
او پس  استراحت  تا دوران  را پذیرفت  زود هدایت چلسی 
او  به جای  باشد.  کوتاه  بسیار  پی اس جی  از  برکناری  از 
گرفت. برعهده  را  ها  پاریسی  هدایت  پوچتینو  مائوریسیو 

از  با اسکای آلمان و در مورد اخراجش  توخل در مصاحبه 
پی اس جی گفت: بسیار شگفت انگیز بود. یادم است عصر 22 
دسامبر گذشته حس کردم که قرار است اتفاقاتی در مورد من رخ 
بدهد. نزدیک شب بود که با لئوناردو مالقات کردم. یک روز قبل 
از بازی با استراسبورگ بود و این حس به من دست داد که قرار 
است اخراج شوم ولی بازهم باور نمی کردم این اتفاق رخ بدهد. 
بازی را 4-0  بردیم. توخل ادامه داد: فردای آن روز بار دیگر با 
لئوناردو دیدار کردم و در 2  دقیقه خبر برکناری ام را داد. صحبت 
کوتاهی بود چون او حرف زیادی برای گفتن نداشت. بلند شدم 
و گفتم که کارهایم را در پاریس انجام خواهم داد و سپس می 
روم. وسایلم را از پاریس جمع کردم و به آلمان برای تعطیالت 
کریسمس برگشتم. تعطیالت مزخرفی بود ولی در نهایت بهترین 
هدیه کریسمس یعنی پیشنهاد مربیگری چلسی را دریافت کردم.

کونسیسائو: کاش چلسی بازی آخر 
خود را نمی باخت

سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو، می گوید این تیم 
با انگیزه پیروزی پا به دیدار برابر چلسی خواهد گذاشت. 
اروپا شگفتی بزرگی  پورتو در مرحله قبلی لیگ قهرمانان 
را  یوونتوس  یعنی  مسابقات  مدعیان  از  یکی  و  زد  رقم  را 
حذف کرد تا به جمع هشت تیم پایانی مهم ترین تورنومنت 
فوتبال اروپا راه پیدا کند. شاگردان سرجیو کنسیسائو فردا 
شب در در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی به مصاف 
چلسی خواهند رفت که این روزها با سرمربی جدید خود 
یعنی توماس توخل متحول شده است. سرجیو کونسیسائو، 
تیمش  بازی  از  پیش  در کنفرانس خبری  پورتو،  سرمربی 
دشواری  بسیار  کار  که  دانیم  می  ما  گفت:  چلسی  مقابل 
یک  ما  داریم.  آمادگی خوبی  اما  داشت  خواهیم  رو  پیش 
باشگاه تاریخی هستیم و توانسته ایم برای بهبود روحیه و 
کیفیت بازی خود بجنگیم. هر کسی به پیروزی باور نداشته 
باشد نمی تواند این پیراهن را بر تن کند. در زندگی هیچ 
تیمی  هر  که  فوتبال  در  مخصوصاً  نیست  غیرممکن  چیز 
ایده ها و نقاط قوت خود را دارد. شکست سنگین چلسی 
در آخرین بازی لیگ برتر: ای کاش چلسی در بازی آخر 
اوقات شرایط باعث می شود که  خود پیروز می شد. گاهی 

آژیر خطر برای شما به صدا در بیاید و هوشیارتر شوید.
یا  امروز یک  پایان گفت: ممکن است  کونسیسائو در 
غیبت  باشد.  داشته  وجود  ما  بازی  سیستم  در  تفاوت  دو 
سرجیو اولیویرا اصاًل ساده نیست اما من اینجا هستم تا راه 

حل مناسب را پیدا کنم.

پپه: چلسی حریف دشواری برای 
ماست اما...

پپه، مدافع پرتغالی پورتو، می گوید این تیم تمام تالش 
خود را برای موفقیت مقابل چلسی انجام خواهد داد. پورتو 
امشب در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
کمتر  گرفت.  قرار خواهد  روی چلسی  در  رو  سویا  در  اروپا 
کسی تصور می کرد که تیم پرتغالی در مرحله قبل موفق به 
شکست یوونتوس شود اما این اتفاق رخ داد و آنها اکنون به 
دنبال ادامه ماجراجویی خود در چمپیونزلیگ هستند. پپه، 
این  بازی  از  پیش  خبری  نشست  در  پورتو،  پرتغالی  ستاره 
تیم برابر چلسی گفت: بدون توجه به نام ها، ما همیشه به 
حریفان خود احترام می گذاریم. چلسی حریف دشواری برای 
ما خواهد بود اما تمام تالش خود را برای رسیدن به هدف مان 
باعث می  انجام خواهیم داد. مربی ما به گونه ای است که 
شود به ایده های او باور داشته باشیم. ما به تمام کارهایی که 
روزانه انجام می دهیم اعتقاد کامل داریم. شکست نخوردن در 
خانه از اهمیت باالیی برخوردار است و تیم تمام تمرکز خود 
را به کار می گیرد و این مسئله بسیار مهم است. گفتنی است 
پورتو فرداشب در حالی رو در روی چلسی قرار خواهد گرفت 
انگلیس  برتر  لیگ  در  خود  بازی  آخرین  انگلیسی  تیم  که 
برابر وست برومویچ پست سر  با شکست سنگین خانگی  را 
گذاشته بود اما در عین حال آن ها بعد از آمدن توماس توخل 
اند و قطعا شاگردان سرجیو کونسیسائو  کامال متحول شده 

کار دشواری در این مسابقه پیش رو خواهند داشت.
شهردار وایادولید: 

بازیکنان بارسلونا در سطح داور 
مسابقه نبودند!

بازی شب گذشته  از  ترین های پس  از عصبانی  یکی 
بارسا و رئال وایادولید، شهردار وایادولید بود. رئال وایادولید 
پس از 29 بازی و با کسب 27 امتیاز در رده 16 قرار دارد 
شب  تیم  این  کند.  می  حس  شدت  به  را  سقوط  خطر  و 
گذشته در نوکمپ نمایشی شجاعانه داشت و به نوعی قربانی 
است  معتقد  وایادولید  شد.  داوری  برانگیز  بحث  تصمیمات 
یک پنالتی برای شان اعالم نشد و هایمه التره داور بازی نیز 
دقیقه 79 به اشتباه اسکار پالنو را اخراج کرد. داور خطای از 
پشت اسکار پالنو روی عثمان دمبله را کارت قرمز مستقیم 
مجبور  نوکمپ  در  میهمان  ترتیب  این  به  و  داد  تشخیص 
 90 دقیقه  نهایت  در  و  کند  بازی  نفره   10 دقیقه   15 شد 
طبق  کرد.  ترک  را  زمین  خورده  شکست  گل،  دریافت  با 
نظر کارشناسان داوری مارکا و آاس، اخراج بازیکن وایادولید 
که  وایادولید  شهردار  پوئنته  اسکار  بود.  غیرمنصفانه  کامال 
بسیار عصبانی بود، پس از اتمام بازی توئیت کرد:» معتقدم 
داور باید به رختکن بارسا برود و بازیکنان این تیم را سرزنش 
در  آنها  نشوند.  پیروز  بود  نمانده  چیزی  که  چرا  کند؛  می 
سطح داور مسابقه نبودند و او در این پیروزی نقش موثرتری 
شهردارم  من  گفت:  هم  مارکا  به  وایادولید  شهردار  داشت. 
معتقدم  دهم.  نشان  نحوی  هر  به  را  اعتراضم  دارم  حق  و 
تصمیمات داوری روی بازی و در مجموع اللیگا تاثیر منفی 
یک  و  هواداران  ما،  به  بزرگ  توهینی  داوری  این  گذاشت. 
شهر بود. من احمق نیستم و اگر قرار است رقابتها اینگونه 
نداشته  توقع  ولی  دهند  انجام  را  کار  این  شود،  دستکاری 
باشند سکوت کنیم. معتقدم با این روند و اتفاقات، بعید است 

اتلتیکو قهرمان شود. اجازه دهند 

با  بارسا،  و  لیورپول  از  باالتر  مادرید  رئال 
اختالف رکورددار گران ترین ترین تیم قهرمان 
چمپیونزلیگ است. ارقام و اعدادی که به شماره 
در  فوتبالی  های  پروژه  بزرگترین  آیند.  نمی 
به  رسیدن  آن  و  دارند  ویژه  هدف  یک  نهایت 
سوال  اما  است؛  چمپیونزلیگ  قهرمانی  عنوان 
اینجاست که چنین پروژه هایی برای رسیدن به 

دارند؟ نیاز  هزینه  به چقدر  نهایی  هدف 
برای  معیار  یک  به  تبدیل  قهرمانان  لیگ 
است.  شده  اروپایی  های  تیم  بزرگی  سنجش 
در  تواند  می  جام  این  بردن  باال  بار  یک  حتی 
باشد.  اثرگذار  بسیار  باشگاه  یک  بزرگی  تعیین 
این هدف بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپاست 
و برای مثال سیتی و پی اس جی که هنوز موفق 
همه  از  تر  تاب  بی  اند،  نشده  جام  این  فتح  به 
تیم های دیگر هستند و در سالهای اخیر مبالغ 
در  و  باکیفیت  تیم  برای ساختن یک  را  کالنی 
اند.  دیده  تدارک  چمپیونزلیگ  قهرمانی  حد 
باعث  قهرمانان  لیگ  اهمیت  رفتن  باال  همین 
کسب  برای  رقابت  کشورها  برخی  در  که  شده 
عنوان قهرمانی جام های داخلی خسته کننده و 
یک طرفه باشد. در 10 سال گذشته لیگ ایتالیا 
تنها دو تیم یوونتوس) 9بار( و میالن را به عنوان 
و  بایرن  آلمان  در  است.  دیده  آ  سری  قهرمان 
و  رئال  بارسا،  تیم  سه  اسپانیا  در  دورتموند، 
اتلتیکو، در فرانسه 4 تیم و در لیگ انگلیس نیز 5 

تیم توانسته اند قهرمان لیگ های داخلی شوند. 
عنوان  کسب  آلمان(  کشورها)مثل  برخی  در 
سوپرکاپ  و  جام حذفی  و حتی  لیگ  قهرمانی 
مسلم  امر  و  وظیفه  یک  ها  تیم  برخی  برای 
قلمداد می شود که باعث شده رقابت ها بسیار 
از شروع فصل  خسته کننده شود. تقریبا پیش 
مشخص است قهرمان چه تیمی خواهد بود. در 
اسپانیا و انگلیس اما شرایط کمی متفاوت است 
تا از کیفیت لیگ  و لیگ قهرمانان باعث نشده 
داخلی کاسته شود. آنجا حداقل لیگ قهرمانان 
خیلی مقدم تر از رقابت های داخلی نیست. در 
چمپیونزلیگ  قهرمانی  عنوان  کسب  اما  نهایت 
و  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  همواره 
چمپیونزلیگ  فاتح  که  تیمی  رسد  می  نظر  به 
شده، بهترین تیم کشور خود نیز محسوب می 
شود؛ حتی اگر لیگ داخلی را فتح نکرده باشد. 
لیگ قهرمانان رقابتهایی است که در آن اهمیت 
ستاره ها و فوق ستاره ها بیشتر به چشم می آید 
و البته جذب چنین بازیکنانی نیز هزینه گرانی 
قهرمان  که  هایی  تیم  ساختن  برای  اما  دارد 
چمپیونزلیگ شده اند، چقدر هزینه شده است؟

فرمت جدید لیگ قهرمانان از سال 1993 
های  تیم  بررسی  نیز  مالک  و  شود  می  اجرا 
ترکیب  ارزش  است.  سال  همین  از  قهرمانی 
11 نفره اصلی تیم های قهرمان در این گزارش 
که  داشت  توجه  باید  البته  و  شود  می  بررسی 

باشد و در آن  بار قهرمان شده  اگر تیمی چند 
بازیکن تکراری  یا چند  قهرمانی ها حضور یک 
باشد، تنها ارزش شان در اولین عنوان قهرمانی 
بعدی  های  قهرمانی  در  و  شد  خواهد  محاسبه 

شود. می  قلمداد  صفر  آنها  ارزش 
به  سال  به  سال  که  نیست  تعجب  جای 
ارزش تیم های قهرمان افزوده شده است و البته 
در این بین نمونه هایی چون بایرن مونیخ سال 
2001 یا پورتوی 2004 نیز دیده می شوند که 
پایین  مرتبه  در  شان  بازیکنان  ارزش  لحاظ  از 
رئال  اند.  بوده  خود  قبل  دوره  قهرمان  از  تری 
در   2002 سال  قهرمانان  لیگ  فاتح  مادرید 
و  یورویی  میلیون  فیگوی 60  لوئیس  تیم خود 
زیدان 77.5 میلیون یورویی را داشت یا میالن 
روی  یورویی،  میلیون   31 نستای   2003 سال 
 36 اینزاگی  و  یورویی  میلیون   41.3 کاستای 
پیش  سالهای  در  شک  بی  را.  یورویی  میلیون 
رو بحران پاندمی کرونا باعث خواهد شد تا این 
روند افزایشی کمی مختل شود ولی حتی ارزش 
به عنوان قهرمان سال 2019 و بدون  لیورپول 
یورو  میلیون   370 قیمت،  گران  هایی  ستاره 
داشتن  با  بایرن  قبل  فصل  شد.  زده  تخمین 
روبرت لواندوفسکی و لئون گورتزکایی که جذب 
 8.5 کیمیش  یا  نداشت  ای  هزینه  هیچ  شان 
میلیون یورویی توانست قهرمان شود با این حال 
ارزش ترکیب ثابت حریف مقابلش یعنی پی اس 

بود. باال  به طرز وحشتناکی  جی 
رئال مادرید 2014؛ گران ترین تیم تاریخ

دوره  دومین   2009 سال  پرز  فلورنتینو 
مدیریتش در رئال را شروع کرد و در قدم اول 
ستاره های گران قیمتی چون ژابی آلونسو)34.5 
یورو(،  میلیون  بنزما)35  کریم  یورو(،  میلیون 
با  رونالدو  کریستیانو  و  یورو(  میلیون  کاکا)67 
94 میلیون یورو جذب شدند. الدسیما یا همان 
رئالی  برای  اروپا  قهرمانی  کسب دهمین عنوان 
ها تبدیل به یک وسواس ذهنی بزرگ شده بود. 
از سال 2002 رئال دیگر نتوانسته بود قهرمان 
واران،  رافا  بعد  سالهای  در  شود.  چمپیونزلیگ 
دنی کارواخال، فابیو کوئنترائو، آنخل دی ماریا، 
گرت بیل و لوکا مودریچ نیز به این جمع اضافه 
شدند. در واقع در ترکیب 11 نفره رئال مادریدی 
که سال 2014 الدسیما را فتح کرد، تنها ایکر 
این  برای  رئال  داشت.  صفر  هزینه  کاسیاس 
قهرمانی 401 میلیون یورو هزینه کرد. رئال در 
سال 2016 قهرمانی شماره 11 را کسب کرد. در 
اتلتیکو در سن سیرو،  ترکیب ثابت فینال برابر 
کیلور ناواس، په په، مارسلو، کاسیمیرو و تونی 
کروس اضافه شده بودند. سال 2017 در فینال 
کاردیف برابر یوونتوس، فقط ایسکو تازه وارد بود 
و در سال 2018 همان ترکیب ثابت سال 2017 
در فینال برابر لیورپول حضور داشت. در مجموع 
تا  برای 4 قهرمانی بین سال های 2014  رئال 

2018، 508 میلیون یورو هزینه کرد. به عبارتی 
برای هر قهرمانی  127.125 میلیون یورو.

بازیکن  چندین  مادرید  رئال  بین  این  در 
برای  رساند.  فروش  به  باال  ارقامی  با  نیز  را  خود 
ولی  بود  هزینه شده  یورو  میلیون  ماریا 33  دی 
با  موراتا  شد.  یونایتد  راهی  یورو  میلیون   75 با 
30 میلیون یورو از یوونتوس بازگردانده شده بود 
ولی با  66 میلیون یورو در سال 2017 به چلسی 
پیوست. فوق ستاره چون رونالدو که 94 میلیون 
رکوردار  بود حاال  هزینه شده  برای جذبش  یورو 
گلزنی در تاریخ رئال است و کریم بنزما هم یک 
لیگ  در  رائول  رکورد 71 گل  به  رسیدن  با  گل 
مادرید  رئال  مجموع  در  دارد.  فاصله  قهرمانان 
2014 با 401 میلیون یورو)11.6 تریلیون تومان( 
گران ترین تیم قهرمان تاریخ لیگ قهرمانان است. 
میلیون    370(2019 لیورپول  تیم  این  از  پس 
یورو(، بارسای 2015)213 میلیون یورو(، میالن 
منچستریونایتد  و  یورو(  میلیون   197.5(2003

دارند. قرار  یورو(  میلیون   184(2008
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لیگ  نهایی  چهارم  یک  به  تیم  هشت 
قهرمانان فصل جاری رسیده اند و میان شان از 
انتقاالت کرده  حیث هزینه هایی که در نقل و 
اند، تفاوت های زیادی وجود دارد. می توان به 
پی اس جی و سیتی اشاره کرد که هرگز قهرمان 
نشده اند و ارزش تیمی شان فوق العاده باالست. 

پی اس جی فقط برای جذب نیمار و امباپه 400 
حال  این  با  است.  کرده  پرداخت  یورو  میلیون 
بازیکن ثابت سیتی باالتر از پی اس  ارزش 11 
جی است و کمتر بازیکنی از سیتی برایش کمتر 
از 50 میلیون یورو هزینه شده است. سپس می 
توان به چلسی، رئال مادرید و دورتموند رسید. 
هر کدام مدعی قهرمانی اند ولی هیچکدام جزو 
شانس های اول محسوب نمی شوند. به بایرن و 
پرداختی  ارقام  مجموع  که  رسیم  می  لیورپول 
است.  بسیارکمتر  شان  ثابت  بازیکن   11 برای 
و   2019 در  تیم  دو  این  که  داشت  توجه  باید 
آنها  اصلی  ترکیب  و  اند  شده  قهرمان   2020
پورتو می  به  نهایت  در  است.  اغلب حفظ شده 
رسیم که از هر حیث ارزان تر از هفت تیم دیگر 
برایش  نیز  کمتری  شانس  و  است  شده  بسته 
باال  هزینه  صرف  که  است  واضح  هستند.  قائل 
به تنهایی تضمین کننده کسب عنوان قهرمانی 
جی  اس  وپی  سیتی  و  نیست  چمپیونزلیگ 
رئال  هستند.  ادعا  این  برای  خوبی  های  نمونه 
سال 2009 شروع به ساختن تیمی گران قیمت 
کرد و 5 سال طول کشید تا آن هزینه ها به ثمر 
بنشینند. چلسی سال 2012 نیز پس از سال ها 
هزینه و جذب بازیکنانی چون پتر چک، دیدیه 
دروگبا، فرانک لمپارد، جان تری و .... توانست به 
فوتبال همچنان ورزشی  بله؛  برسد.  هدف خود 

غیر قابل پیش بینی است.

مونیخ،  بایرن  سابق  ستاره  آلتینتوپ،  حمید 
در  قهرمانی  اول  بخت  است که منچسترسیتی  معتقد 
از  رفت  دور  برگزاری  آستانه  در  است.  چمپیونزلیگ 
چمپیونزلیگ،  نهایی  چهارم  یک  مرحله  های  رقابت 
سایت گل به مصاحبه با حمیت آلتینتوپ، ستاره سابق 
پرداخته  یوفا  و سفیر  ترکیه،  ملی  تیم  و  مونیخ  بایرن 
فینال سال 2010  بایرن مونیخ در  با  آلتینتوپ  است. 
هایی مثل  تیم  با  و همچنین  بازی کرد  چمپیونزلیگ 
رقابت  این  در  نیز  گاالتاسرای  و   مادرید  رئال  شالکه، 
ها حضور داشته است. این آلتینتوپ بود که به عنوان 
مرحله  در  ها  تیم  کشی  قرعه  گذشته  ماه  یوفا  سفیر 
یک چهارم نهایی را انجام داد. آلتینتوپ گفت: من از 
نتیجه قرعه کشی خیلی راضی ام. فکر می کنم که همه 
طرفداران فوتبال چنین بازی هایی را دوست دارند و باید 
به خاطر آنها هیجان زده باشند. در این مرحله از رقابتها 
منچسترسیتی که بسیاری آن را بخت اول قهرمانی در 
چمپیونزلیگ می دانند به مصاف دورتموند خواهد رفت 
و رئال مادرید و لیورپول نیز که روی هم رفته 19 جام 
روز  کرد.  خواهند  دیدار  یکدیگر  با  نیز  دارند  اروپایی 
چمپیونزلیگ  پیش  فصل  فینال  تکرار  نیز  چهارشنبه 
را خواهیم داشت و بایرن مونیخ و PSG در آلمان با 

یکدیگر رو به رو خواهند شد و شاگردان توماس توخل 
نیز با پورتوی دیدار می کنند که کریستیانو رونالدو و 
یوونتوس را از این رقابتها حذف کرده است. آلتینتوپ 
دوست دارد که بایرن مونیخ و رئال مادرید را در فینال 
این رقابتها در استانبول ببیند. ستاره با استعداد سابق 
مادرید  رئال  به   2011 سال  در  آنکه  از  پیش  ترک 
مونیخ  بایرن  برای  خود  بازی  فصل  چهار  در  بپیوندد 
شش عنوان قهرمانی را با این تیم کسب کرد. آلتینتوپ 
که تنها مدت کوتاهی را در رئال بازی کرد اما همچنان 
باره تیم زیدان گفت: آنها  طرفدار این تیم است و در 
تیم باکیفیتی هستند. اما نه آن کیفیت عظیم و خالقی 
که سالها پیش با کریستیانو رونالدو و آنخل دی ماریا 
داشتند. رئال اکنون استراتژی متفاوتی دارد. آنها هنوز 
تیبو  و  راموس  بنزما، سرخیو  کریم  به حضور  توجه  با 
آنها هافبک های خیلی  بازیکنان بزرگی دارند.  کورتوا 
خوبی نیز دارند مثل لوکا مودریچ و تونی کروس، بازی 
در خط  کمی  اما  تجربه.  با  و  باال  کیفیت  با  سازهایی 
حمله کم دارند. آنها وینیسیوس و بازیکنان حوانی مثل 
او را دارند، سرعت دارند، اما تجربه و ثبات کریستیانو یا 
حتی بازیکنی مثل گونزالو هیگواین را که وقتی من در 

رئال بازی می کردم آنجا بود، را ندارند.

بازی می  بازی تیمی  بر  با تکیه  االن رئال بیشتر 
رونالدو  کریستیانو  روی  توانند  نمی  دیگر  حاال  کند. 
حساب کنند که هر هفته هت تریک کند یا هیگواین 
که هفته ای دو گل بزند و یا هر بازی سه پاس گل از 
بازی  نتیجه  چیزها.  اینجور  و  باشند  داشته  ماریا  دی 
بیشتر 1-0، 1-1 و 2-1 است. من می دانم  ااالن  ها 
راضی  مادرید  رئال  از  واقعاً  اسپانیایی  هواداران  که 
تیمی که در حال حاضر  توجه کیفیت  با  اما  نیستند، 
دارند، وضعیت چندان بدی هم ندارند؛ در مرحله یک 
شانس  هنوز  و  هستند  چمپیونزلیگ  نهایی  چهارم 
قهرمانی در اللیگا را دارند... آلتینتوپ همچنین درباره 
لیورپول گفت: تیمی با تاریخی بزرگ، فرهنگی بزرگ 
و یک قدرت واقعی. این بازی است که من حتما می 
خواهم ببینم و مطمئنم که همه هواداران فوتبال هم 
همین احساس را دارند. هر دو تیم در باالترین سطح 
که  دانیم  می  اما  اند  نکرده  بازی  فصل  این  رد  خود 
لیورپول  دارند.  ها  رقابت  این  در  موفقی  تاریخ  دو  هر 
را  آنها  عملکرد  فصل  دراین  که  داشت  مصدومانی 
تحت تاثیر قرارداد اما شما هرگز نمی توانید آنها را در 
با توجه  اما  آلتینتوپ  بگیرید.  چمپیونزلیگ دست کم 
به غیبت لولندوفسکی به دلیل مصدومیت در دو دیدار 

باشگاه سابق خود  نگران  مرحله،  این  در  مونیخ  بایرن 
است: غیبت لواندوفسکی همه چیز را تغییر می دهد! 
شانس  بازی  دو  هر  در  بایرن  که  کردم  می  فکر  من 
لواندوفسکی  بدون  اکنون  اما  دارد  برد  برای  بیشتری 
برگشته  نیمار هم  و  بود.  داستان خیلی جالب خواهد 
است! این اوضاع را حتی از قبل هم سخت تر می کند.

می  فکر  افزود:  منچسترسیتی  درباره  آلتینتوپ 
کنم آنها بخت اول قهرمانی هستند. پپ گواردیوال هر 
قهرمانی که فکرش را بکنید با آنها برده به جز این یکی، 
همیشه  او  از  است.  ویژه  رقابت  یک  این  او  برای  پس 
بابت اینکه در چمپیونزلیگ قهرمان نشده انتقاد کرده 
اند و شاید این فصل شایسته قهرمانی باشد. آنها بخت 
که  تیمی  دو  از  یکی  حداقل  یا  هستند  قهرمانی  اول 

دارند! را  بیشترین شانس 
با سرمربی  آنها  نکنید.  فراموش  را هم  اما چلسی 
جدیدشان خیلی خوب پیش می روند. توماس توخل 
یک سرمربی عالی است. صورت او هیچ احساساتی را 
نشان نمی دهد و همیشه پوکرفیس است. نمی توانید 
بفهمید به چه چیزی فکر می کند. او درست برخالف 
یورگن کلوپ است که خیلی احساساتی است. خواندن 

توخل سخت تر است.

دخیا  داوید  ادامه حضور  است  معتقد  فردیناند  ریو 
میرر  نشریه  پیش  روز  دو  است.  غیرممکن  یونایتد  در 
پایان  در  دارد  قصد  دخیا  داوید  شد  مدعی  گزارشی  در 
از نظر  این جدایی  و  را ترک کند  فصل منچستریونایتد 
مالی به شدت به سود شیاطین سرخ خواهد بو زیرا دین 
هندرسون اخیرا به طور رسمی به دروازه بان اول انتخاب 
اوله گونار سولسشر تبدیل شده و داوید دخیا عالقه ای به 
تحمل نیمکت نشینی در فصول بعدی ندارد. 2 سال دیگر 
اما دستمزد  باقی مانده،  بان اسپانیایی  از قرارداد دروازه 
هنگفت و 350 هزار پوندی او در هفته باعث شده مدیران 
یونایتد نیز مشکلی با جدایی داوید دخیا نداشته باشند. 
دین هندرسون در فصل گذشته پس از سپری کردن یک 
دوره قرضی و موفق در شفیلد یونایتد و امضای قراردادی 
شش ساله با هفته ای 120 هزار پوند دستمزد در آگوست 
شیاطین  یک  شماره  بان  دروازه  به  اخیرا  گذشته،  سال 

سرخ بدل شده و به نظر می رسد این روند فصل بعد نیز 
ادامه داشته باشد. احتمال دارد داوید دخیا در فصل بعد 
راهی سری آ شده یا دوباره به کشور خود اسپانیا بازگردد. 
تی  بی  به  دخیا  مورد  در  یونایتد  اسطوره  فردیناند  ریو 
اسپورتس گفت: دو گزینه پیش روی داوید است. یا بماند 
و با هندرسون رقابت کند یا در پایان فصل بگوید دوران 

حضورم تمام شده و باید بروم.
گلر  عنوان  به  را  فصل  هندرسون  اگر  معتقدم 
شماره یک به اتمام برساند، دخیا خواهد رفت و ماندنش 
تعیین  هم  او  باالی  دستمزد  البته  شود.  می  غیرممکن 
که  بان  دروازه  دو  بودن  تیم،  یک  در  ولی  است  کننده 
ادعای شماره یک بودن دارند، اصال عملی نیست. داوید 
االن از هندرسون حمایت می کند و در ادامه نیز خواهد 
کرد ولی مطمئنم وقتی بعد از تمرین به خانه می رود، 
حس دردناکی دارد و غرورش را خدشه دار شده می بیند.

برابری و  لیورپول شانس  برابر  بنزما امشب  کریم 
حتی گذر از رکورد رائول گونزالس در لیگ قهرمانان را 
دارد. رئال مادرید از دور رفت یک چهارم نهایی لیگ 
لیورپول  میزبان  استفانو  دی  ورزشگاه  در  و  قهرمانان 
به  رئال  شک  بدون  که  حساسی  بسیار  بازی  است. 
نیز  از هر کسی  بیش  و  کند  فکر می  آن  در  پیروزی 
روی گلزنی کریم بنزما حساب باز کرده است. کریم که 
این روزها روی دور گلزنی قرار دارد، در لیگ قهرمانان 
اغلب توانسته موثر و گلزن نشان دهد. ستاره فرانسوی 
زمانی که در لیون بود، در 19 بازی توانست 12 گل 
به ثمر برساند و با پیراهن رئال نیز در لیگ قهرمانان 
رسانده  ثمر  به  نیز  گل   58 و  داده  انجام  بازی   107
است. تعداد گل های کریم بنزما در چمپیونزلیگ 70 
رکورد  با  برساند،  ثمر  به  گل  یک  امشب  اگر  و  است 
برابری  ها  رقابت  این  در  رئال  اسطوره  رائول  گلزنی 

خواهد کرد. کریم در حال حاضر پس از رونالدو)134 
لواندوفسکی)73  لیونل مسی)120 گل(، روبرت  گل(، 
گلزنان  بهترین  پنجم  رده  در  رائول)71گل(  و  گل( 
او  و  تنها  حاضر  حال  در  و  دارد  قرار  قهرمانان  لیگ 
اضافه  تعداد گلهای خود  بر  توانند  لواندوفسکی می  و 
کنند چرا که مسی و رونالدو با حذف بارسا و یووه در 
یک هشتم نهایی، دیگر در فصل جاری شانس خود را 
از دست داده اند. لیورپول پس از گاالتاسرای محبوب 
است. فصل 15- قهرمانان  لیگ  در  کریم  ترین شکار 

2014 در دور گروهی، کریم دو گل در آنفیلد زد و یک 
گل در برنابئو. او در فینال سال 2018 لیگ قهرمانان 
نیز یک گل به لیورپول زد تا در سه بازی زننده 4 گل 
به این تیم باشد. کریم به گاالتاسرای 5 گل زده است. 
ستاره فرانسوی در شش بازی اخیر رئال 9 گل به ثمر 
رسانده و تعداد گل های فصلش به 24 رسیده است. 

فلیک: مسابقه امروز ربطی به فینال فصل قبل ندارد
بایرن مونیخ، معتقد است که مسابقه فردا شب  هانسی فلیک، سرمربی 
از  یکی  در  ندارد.  فصل گذشته  فینال  به  ارتباطی  هیچ  ژرمن  پاری سن  برابر 
جذاب ترین بازی های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا فرداشب دو 
تیم بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ تکرار بازی 
پایانی فصل گذشته چمپیونزلیگ که قطعاً از زیبایی های بسیار باالیی برخوردار 
خواهد بود و بسیاری از هواداران فوتبال منتظر آغاز آن هستند. هانسی فلیک، 
سرمربی بایرن مونیخ، پیش از دیدار برابر پاری سن ژرمن گفت: پاری سن ژرمن 
به طور  و  بسیار خوب  بان  دروازه  یک  همراه  به  دارد،  هماهنگی  دفاع   خط 
کلی تیمی که از کیفیت باالیی برخوردار است. فینال لیگ قهرمانان در فصل 
گذشته هیچ ارتباطی به این بازی ندارد. این یک مسابقه جدید محسوب می 
شود. پاریس یک مربی جدید دارد و ما می خواهیم پیروز شویم و به نیمه نهایی 
برای حضور در  بازیکنان  بینم که همه  ادامه گفت: من می  فلیک در  برویم. 
مسابقه فردا کاماًل آماده هستند. بازیکنانی که امروز در تمرین حضور داشتند 
انتخاب  به  نسبت  شما  اوقات  گاهی  کنند.  بازی  فردا  مسابقه  در  توانند  می 
ترکیب احساس قطعیت نمی کنید بنابراین من می خواهم این مسئله را باز 
نگه دارم و اکنون صحبتی درباره آن انجام ندهم. اخبار پیرامون عدم تمدید 
قرارداد ژروم بواتنگ با بایرن مونیخ:  من نمی دانم که آیا باید در مورد همه 
بواتنگ  یا نه. من قبال نظر خودم را در مورد  چیز در رسانه ها صحبت کنم 
گفته ام و همه از قابلیت های او خبر دارند. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که 
آیا این مسائل صحت دارد یا خیر. فلیک درباره ستاره جوان بایرن مونیخ یعنی 
کریستوفر اسکات نیز گفت: ما او را با خودمان به الیپزیش بردیم چراکه یک 
جای خالی داشتیم. او سرعت خوبی دارد و در تمرینات نیز عالی عمل می کند. 
البته او در مسابقه فردا برابر پاری سن ژرمن حضور نخواهد داشت اما آخر هفته 
می تواند به میدان برود. هانسی فلیک همچنین در پایان صحبت های خود 
تایید کرد که سرژ گنابری ستاره آلمانی بایرن مونیخ با کمی گلودرد روبرو است 

و ممکن است مسابقه فردا شب را از دست بدهد.

پاوارد: غیبت لوا خیلی شرایطمان را تغییر نمی دهد
بنجامین پاوارد، مدافع فرانسوی بایرن مونیخ، معتقد است که غیبت 
روبرت لواندوفسکی نمی تواند تاثیر بیش از حدی در عملکرد این تیم داشته 
نهایی  مرحله یک چهارم  مسابقات  از حساس ترین  یکی  در  امشب  باشد. 
لیگ قهرمانان اروپا شاهد تقابل دو تیم مدعی یعنی بایرن مونیخ و پاری 
سن ژرمن خواهیم بود. دو تیم در حالی فردا شب به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت که فصل گذشته در مسابقه فینال در برابر هم قرار گرفته بودند؛ جایی 
که باواریایی ها با تک گل کینگزلی کومان به پیروزی رسیدند و نهایتاً جام 
قهرمانی را باالی سر بردند. بنجامین پاوارد، مدافع فرانسوی بایرن مونیخ، 
پیش از تقابل فردای این تیم برابر پاری سن ژرمن گفت:  ما در تیم ملی 
زیرا   )PSG بازیکنان  )با  نکردیم  صحبت  مسابقه  این  مورد  در  فرانسه 
با  بودیم.  کرده  تمرکز  آنها  روی  بر  و  بود  ما  روی  پیش  مهمی  مسابقات 
توجه به فینال فصل گذشته این مسابقه می تواند تا حدودی برای پاری 
سن ژرمن انتقامی می باشد اما ما آماده هستیم و می خواهیم در هر دو 
مسابقه رفت و برگشت به پیروزی برسیم.  پاوارد در مورد غیبت روبرت 
لواندوفسکی در مسابقه فردا شب برابر پاری سن ژرمن نیز گفت: شرایط 
تغییر چندانی نمی کند. لوا بهترین مهاجم جهان است اما ما بازیکنان خوبی 
در اختیار داریم که می توانند جایش را پر کنند. چوپوموتینگ در مقابل 
الیپزیش نمایش خوبی ارائه داد. البته ما دل مان برای لواندوفسکی تنگ 
می شود اما می خواهیم مثل همیشه بازی خودمان را انجام دهیم. احتمال 
حضور در پست دفاع وسط از فصل آینده: پست اصلی من دفاع وسط است 
این حال در حال  با  بازی کنم.  نیز  به عنوان مدافع کناری  توانم  اما می 
حاضر به این مسئله فکر نمی کنم و بعداً درباره آن صحبت خواهیم کرد.

سیتی منتظر یک تماس؛ مسی بله را می گوید؟
بهترین  تا  است  مسی  لیونل  نهایی  تصمیم  انتظار  در  منچسترسیتی 
قرارداد ممکن را مقابل او قرار دهد. به نقل از مارکا، تابستان گذشته لیونل 
مسی چیزی تا جدایی از بارسلونا فاصله نداشت. بوروفکس رسمی مسی به 
باشگاه حکایت از عزم جزم او برای ترک بارسا داشت اما در نهایت جوزپ 
ماریا بارتومئو رئیس وقت بارسلونا به مسی اجازه چنین کاری را نداد. مسی 
تا 2021 قرارداد داشت و بر اساس مفاد آن نمی توانست یکطرفه قراردادش 
را فسخ کند و در غیر این صورت باید در دادگاه پاسخگو می شد. مسی اعالم 
تا پایان  کرد که دوست ندارد بارسا را به دادگاه بکشاند و به همین دلیل 
استعفای  از  پس  و  کرده  تغییر  شرایط  بعد،  ماه  چند  ماند.  می  قراردادش 
بارتومئو و آمدن خوان الپورتا، بسیاری معتقدند شانس تمدید قرارداد مسی 
تابستان  شد.  خواهد  مشخص  فصل  پایان  در  چیز  همه  اما  یافته  افزایش 
2020 مشخص بود که اگر مسی بتواند مجوز جدایی را بگیرد، راهی کدام 
تیم خواهد شد. منچسترسیتی آماده بود تا با دستمزدی 50 تا 70 میلیون 
یورویی مسی را جذب کند و قرارداد او نیز آماده بود. این عالقه همچنان 
حفظ شده با این حال سران سیتی قصد ندارند هیچ اقدام رسمی تا قبل از 
تصمیم گیری نهایی مسی انجام دهند. در واقع سیتی منتظر یک تماس از 
لیونل مسی است. لوق ستاره آرژانتینی اگر اطالع دهد که تصمیم به جدایی 
راه  این  البته می داند که در  گرفته، سیتی رسما وارد عمل خواهد شد و 
رقیبی بزرگ چون پی اس جی خواهد داشت. پاریسی ها با داشتن نیمار، 
برگ برنده خوبی دارند که می تواند مسی را وسوسه کند راهی این باشگاه 
شود اما در سیتی هم پپ گواردیوال وزنه بزرگی محسوب می شود. سیتی 
برای فصل بعد و پس از جدایی سرخیو آگوئو نیاز به یک مهاجم جدید و نیز 
یک هافبک باکیفیت دارد و طبعا جذب مسی دیگر برنامه های این باشگاه 

در انتقاالت را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 

مدافع فرانسوی رئال مادرید به دلیل ابتال به کرونا بازی امشب برابر لیورپول را از دست خواهد داد. رئال مادرید و لیورپول بازی رفت خود از یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان را برگزار می کنند و هر دو تیم غایبان مهمی دارند. در رئال مادرید از چند روز پیش مشخص بود که سرخیو راموس به 
دلیل مصدومیت بازی نخواهد کرد و دقایقی اعالم شد که رافائل واران نیز به دلیل مثبت شدن تست کرونایش این بازی حساس را از دست خواهد داد. 
تست پی سی آر او مثبت شده و به این ترتیب زین الدین زیدان بهترین مدافع خود را در اختیار نخواهد داشت. رئال امشب با زوج ناچو و ادر میلیتائو 

باید به مصاف مثلث تهاجمی خوفناک لیورپول برود. واران همچنین ال کالسیکو را نیز از دست خواهد داد.

فرانکی دی یونگ: 
خیلی استرس داشتم ال 
کالسیکو را از دست بدهم

ستاره هلندی بارسا ممکن بود با دریافت 
یک کارت زرد بازی برابر رئال را از دست بدهد. 
بارسلونا دیشب در نوکمپ برای کسب پیروزی 
برابر وایادولید عذاب کشید. بازی تا دقیقه 90 
بدون گل دنبال می شد و بارسا دو امتیاز کلیدی 
را از دست داده بود تا اینکه عثمان دمبله توانست 
گل برتری را به ثمر برساند. در این بازی لیونل 
مسی و فرانکی دی یونگ خطر از دست دادن ال 
کالسیکو را به شدت حس می کردند و اگر یک 
کارت زرد می گرفتند قطعا در بازی شنبه هفته 
بعد برابر رئال قادر به حضور نبودند.  فرانکی دی 
یونگ در پایان بازی گفت: خیلی زجر کشیدیم 
ولی در نهایت برنده شدیم و البته مهمتر از هر 
چیز همین بود. برد در این بازی خیلی اهمیت 
داشت چون اتلتیکو باخته بود و پس از وقفه بازی 
های ملی همیشه کار دشوارتر است. روحیه تیمی 
خودمان را نشان دادیم و پاس پی نکشیدیم. این 
تیم هرگز دست از مبارزه بر نمی دارد و ناامید 
نمی شود. دی یونگ در مورد ال کالسیکو گفت: 
خیلی استرس داشتم و بسیار هم احتیاط کردم تا 
مرتکب اشتباه نشوم. خوشحالم که کارت نگرفتم 
و می توانم در ال کالسیکو بازی کنم.

می خواهید قهرمان چمپیونزلیگ شوید؟

از رئال تا منچستر؛ 6/11 تریلیون برای لمس آسمان

رافا واران 
بازی با 
لیورپول را از 
دست داد

سیتی بخت اول قهرمانی در CL است

در یک قدمی رکورد اسطوره؛ کریم بوی خون می دهد ریو فردیناند: غیرممکن است دخیا فصل بعد در یونایتد بماند
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مهاجم ایرانی زوریا اعالم کرد بعد از اتمام قراردادش با زوریا این تیم را ترک می کند.اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی فنرباغچه ترکیه که در این فصل 
برای زوریا برای می کند، اعالم کرد می خواهد به یکی از 5 لیگ معتبر اروپا منتقل شود.صیادمنش در مصاحبه خود عنوان کرد: مثل تمام بازیکنان فوتبال می 
خواهم در یکی از 5 لیگ معتبر فوتبال اروپا بازی کنم. االن تمام تمرکزم روی زوریا است. بعد از پایان قرارداد قرضی با زوریا تیم جدیدم انتخاب می کنم.وی 
افزود: وقتی به اوکراین آمدم دو پیشنهاد از تیم های این لیگ داشتم و همچنین از ترکیه، بلژیک و پرتغال هم پیشنهاد دریافت کردم. برای فنرباغچه تقریبا 
یک سال بازی کردم وقتی مدت زیادی نتوانستم به میدان بروم. زوریا را انتخاب کردم تا بازی به من برسد. آنها تیم خوبی داشتند که در رقابت های اروپایی 
حضور دارد.صیادمنش در این فصل برای زوریا 13 بازی انجام داد و 4 گل به ثمر رساند و 2 پاس گل داد. همچنین این بازیکن ایرانی در لیگ اروپا یک گل 

برای تیمش به ثمر رساند.

آزمون همچنان آقای گل لیگ برتر روسیه
روسیه  برتر  لیگ  گلزن  بهترین  همچنان  زنیت  ایرانی  مهاجم 
شناخته شد.سایت سازمان لیگ برتر فوتبال روسیه دیروز)سه شنبه( 
به معرفی  این کشور  لیگ  بیست و چهارم  اتمام مسابقات هفته  با 
کشورمان  پوش  ملی  مهاجم  آزمون  پرداخت.سردار  گلزنان  بهترین 
روز گذشته  بازی  در  نتوانست  اینکه  وجود  با  زنیت  باشگاه  و عضو 
تیمش با خیمکی گلزنی کرد ولی همچنان با زدن 13 گل در صدر 

باقی ماند. بهترین گلزنان 
استراحت 4 بازیکن کلیدی همگروهی 

استقالل پیش از آغاز لیگ قهرمانان آسیا
باشگاه الدحیل قطر به 4 بازیکن اصلی خود در بازی دیروز با 
فوتبال  داد.تیم  استراحت  آسیا  قهرمانان  لیگ  آغاز  از  پیش  الخور 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در  استقالل  رقبای  از  یکی  الدحیل 
الخور  مصاف  به  ستارگان  لیگ  در  شنبه(  دیروز)سه   2021 آسیا 
درباره  الدحیل  سرمربی  لموشی  صبری  رابطه  همین  رود.در  می 
آماده  برای  بازی  این  در  اش  کلیدی  بازیکن   4 به  دادن  استراحت 
شدن این بازیکنان در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: ما در این بازی به 
کریم بوضیاف، محمد مونتاری، المعز علی و بسام الراوی استراحت 
دادیم چون به همراه تیم ملی کشورشان بازی کرده بودند و نیاز به 
استراحت داشتند تا برای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا آماده 
شوند.الدحیل در این فصل علی کریمی هافبک ایرانی را در اختیار 
دارد. تقابل کریمی با استقالل تیم سابقش در لیگ قهرمانان آسیا 

بود. خواهد  جالب 
قوچان نژاد به باشگاه سابقش بازمی گردد؟

در  شایعات  نژاد،  قوچان  با  زووله  قرارداد  تمدید  عدم  از  پس 
و  شده  داغ  ایرانی  ستاره  شغلی  آینده  بر  مبنی  هلندی  رسانه های 
به تیم سابقش  یک سایت هلندی مدعی است که قوچی می تواند 
با 9 بازیکن  بازگردد.6 روز پیش باشگاه زووله رسما اعالم کرد که 
خود من جمله رضا قوچان نژاد دیگر ادامه نخواهد داد و قرارداد آنها 
را تمدید نخواهد کرد.قوچان نژاد که 2 سال برای زووله بازی کرد 
در اندیشه پیدا کردن تیم آینده اش است و باید دید در کدام باشگاه 
فصل آینده توپ خواهد زد.رسانه VoetbalPrimeur گزارش داد 
نژاد  قوچان  رضا  دوباره  جذب  اندیشه  در  هلند  کامبور  باشگاه  که 
اصلی صعود  گزینه  می زند،  توپ  دوم  دسته  در  که  تیم  این  است. 
به لیگ برتر هلند است و می خواهد برای فصل آینده و رقابت در 
داشته  ترکیب خود  در  را  نژاد  قوچان  هلند  فوتبال  باالترین سطح 
باشد.VoetbalPrimeur نوشت که بسیاری از تیم ها عالقه مند به 
جذب قوچان نژاد هستند ولی کامبور یک گزینه جدی برای ستاره 
کامبور  برای  نژاد در فصل 2011-2010  بود.قوچان  ایرانی خواهد 

بازی کرد و عملکردی فوق العاده از خود به ثبت رسانید.
عابدزاده بهترین دروازه بان هفته لیگ پرتغال 

بنفیکا  مقابل  بازی  در  فوق العاده  نمایشی  که  ایرانی  دروازه بان 
در  قرار گرفت.  پرتغال  لیگ  منتخب هفته  تیم  در  رسانید  ثبت  به 
چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ پرتغال، دوشنبه شب عابدزاده 
با اینکه تیمش مقابل بنفیکا شکست یک بر صفر را تجربه کرد ولی 
توانست آماری درخشان را در این مسابقه به ثبت رساند و با 7 مهار 
به بهترین بازیکن زمین نام گیرد. سایت گل پوینت که به تمجید از 
عابدزاده پرداخت و او را کابوس مهاجمان بنفیکا نامید در خبری از 
این ستاره ایرانی به عنوان دروازه بان برتر هفته نام برد. او توانست با 
کسب نمره 8.2 مقابل بنفیکا به بهترین دروازه بان هفته لیگ پرتغال 

لقب گیرد و به تیم منتخب برسد.
امامی فر رئیس مرکز ملی فوتبال شد

ملی  مرکز  فوتبال،رییس  فدراسیون  رییس  سوی  از  حکمی  طی 
فوتبال منصوب شد.طی حکمی از سوی شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس 
فدراسیون، علیرضا امامی فر به عنوان رییس  مرکز ملی فوتبال ایران منصوب 
تعهد  به  است:نظر  آمده  فر  امامی  به  عزیزی خادم  از حکم  شد.در قسمتی 
مرکز  رییس  عنوان  به  ابالغ  این  به موجب  و  ارزشمند جنابعالی  وتجربیات 
افزونتان را در  ایران  منصوب می شوید.موفقیت وبهروزی روز  ملی فوتبال 
عزیزی خادم  دوشنبه  روز  منان خواستارم.  از خداوند  محوله  وظایف  انجام 

انتخاب کرد. ملی  تیم  عنوان سرپرست  به  را  خورشیدی 

آخرین وضعیت سیدمجید حسینی؛
سه تیم یونانی و یک تیم ترکیه ای به دنبال 

جذب مدافع تیم ملی ایران
مذاکره  جدی  صورت  به  ترکیه ای  تیم  یک  و  یونانی  تیم  سه 
پیگیری  را  اسپور  ترابوزان  تیم  ایرانی  مدافع  با سیدمجید حسینی 
می کنند.قرارداد سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان 
اسپور تابستان امسال با این تیم به پایان می رسد. مسئوالن ترابوزان 
قراردادش  تمدید  برای  حسینی  موافقت  جلب  به  موفق  تاکنون 
نشده اند و احتمال جدایی این بازیکن باال است.جذب حسینی بدون 
پرداخت پول به باشگاه ترابوزان اسپور باعث شده است تا وی مدنظر 
تیم های  از  این  از  پیش  باشد.  اروپا  و  ترکیه  در  زیادی  باشگاه های 
سمپدوریا ایتالیا و اندرلخت بلژیک به عنوان مشتریان حسینی نام 
این مدافع  به سایر پیشنهادات  اما رسانه های ترکیه  بود  برده شده 
ایرانی پرداخته اند.سایت »fotomac« خبر داد عالوه بر باشگاه های 
آاِک و المپیاکوس یونان، تیم پاناتینایوکوس هم عالقه مند به جذب 
سایت  بگیرد.همچنین  خدمت  به  را  او  دارد  قصد  و  است  حسینی 
»yeniasir« خبر داد تیم ُگزتپه که چهارمین فصل حضورش در 
را  حسینی  مجید  دارد  قصد  می کند،  تجربه  را  ترکیه  لیگ  سوپر 
»الپاسالن  قرارداد  اتمام  به  باتوجه  موضوع  این  و  بگیرد  به خدمت 

این موضوع جدی دنبال می شود. اوزتورک« 

افشین عبداللهیان

آقای عزیزی خادم بهترین ها را انتخاب کن
 اسالمیان: وزیری داریم که یک دکان را 

اداره نکرده است
فدراسیون  رئیسه  هیأت  پیشین  عضو 
انتخاب  مورد  در  مستقیم  صورت  به  فوتبال 
فدراسیون  سرپرست  عنوان  به  خورشیدی 
های  پست  انتخاب  مورد  در  ولی  نزد  حرف 
فدراسیون  رئیس  به  مهمی  توصیه  حساس 
عنوان  به  خورشیدی  مجتبی  داشت.انتخاب 
از  ایران  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرپرست 
کرده  پا  به  زیادی  صدای  و  سر  گذشته  روز 
است.به  داشته  همراه  به  زیادی  انتقادات  و 
همین بهانه با محمود اسالمیان که طی هشت 
سال گذشته یکی از اعضای تاثیرگذار هیأت 
صحبت  هم  بوده،  فوتبال  فدراسیون  رئیسه 
آیا  که  سوال  این  به  واکنش  در  او  و  شدیم 
این انتخاب را درست می داند یا خیر، اینطور 
واکنش نشان داد و گفت:» من به این بحث 
به  راجع  قضاوتی  هیچ  و  کنم  نمی  ورود  ها 
این انتخاب ها ندارم. اما یادم می آید در یک 
کالس بودیم که یک مدیر ارشد ژاپنی بر یک 
جمله تاکید ویژه ای داشت. این مدیر اعتقاد 
برنامه  قبیل  از  مدیریت  وظایف  تمام  داشت 
ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ... 10 درصد 
یک  که  است  این  درصد   90 و  است  کار  از 
داشته  را  ممکن  های  انتخاب  بهترین  مدیر 
فدراسیون  رئیسه  هیأت  پیشین  باشد.«عضو 
فوتبال سپس ادامه داد:» البته در کل کشور 
ولی  شود  می  انتخاب  وزیر  که  است  اینطور 
در  من  باشد.  نکرده  اداره  دکان  یک  شاید 
نمی  قضاوتی  شده،  انجام  که  انتخابی  مورد 
توصیه  یک  ولی  ندارم،  شناختی  چون  کنم 
خدمت آقای عزیزی خادم دارم. من ایشان را 
قبول دارم و امیدوارم موفق باشند. ایشان اگر 
در هر پستی بهترین ها را انتخاب کند، موفق 
بعدی صحبت های محمود  می شود.«بخش 
اسالمیان با اشاره به سمت قبلی وزیر ورزش 
در سازمان میراث فرهنگی بود و اضافه کرد:» 
یک  ولی  است  شریفی  انسان  سلطانی  آقای 
ایرانگردی  و  فرهنگی  میراث  در سازمان  روز 
ما  یعنی  ورزش.  وزارت  در  روز  یک  و  است 
در این 40 سال نتوانسته ایم یک متخصص 
درباره  ادامه  در  کنیم؟!.«اسالمیان  تربیت 
دوران حضورش در راس باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان صحبت کرد و افزود:» من خودم قبال 
فوالد مبارکه بودم؛ 70، 80 مدیر ارشد داشتم 
نیاوردم. کنکور  بیرون  از  را  آنها  از  ولی یکی 
زیادی  تعداد  میان  از  را  افراد  و  گذاشتیم 
درصد   80  ،  70 کردیم.  انتخاب  داوطلب 
از همان موقع هستند. ما  نیروهای مدیریتی 
کمبود نداریم و این رفتار  و انتخاب هایی که 
انجام می شود، درنهایت باعث ضرر کردن خود 
مدیران می شود.«عضو پیشین هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال بار دیگر بر حرف های خود 
تاکید کرد و گفت:» ما یک مصیبت کلی در 
کشور داریم که از خود وزرا شروع می شود. 
من می گویم مدیران شایسته همین حاال هم 
هستند ولی کمند. ببینید چند وزیر داریم که 
در همان رشته کار کرده اند و پله پله باال آمده 
ما  هستند؟!  نفر  چند  ببینید  بروید  ولی  اند. 
فقط تو حوزه دفاع امنیتی اینطوری نیستیم. 
کرده  پیشرفت  موشکی  صنایع  در  چطور  ما 
می  نقطه ای  را  ها  آمریکایی  پایگاه  که  ایم، 
زنیم. خب از ابتدا در صنایع موشکی 4 مدیر 
در  نفر   4 االن  تا  جنگ  اول  از  ایم.  داشته 
این پست داشته ایم، که همه هم عالی بوده 
اند. انتخاب خوب، شایستگی و ثبات. بله در 
صنایع موشکی نقطه ای می زنیم،من روودی 
به این بحث ها نمی کنم هیچ قضاوتی راجع 
به این انتخاب ها ندارم. یک مدیر ارشد ژاپنی 
می گفت یک جمله می گفت و فرمودند این 

ها که گفنید ده درصده و 90 درصد این است 
که بهترین انتخاب های ممکن را داشته باشد. 
برنمه ریزی، سازاند و .. موفق شود. موفقیت 
انتخاب های درست  این است که  یک مدیر 
وزیر  که  است  اینطور  کشور  کل  شد.در  می 
نکرده  اداره  انتخاب می شود ولی یک دکان 
است. قضاوتی نمی کنم چون شناختی ندارم. 
توصیه خدمت عزیزی خادم دارم. من ایشان 
هر  در  باشد.  موفق  امیدوارم  و  دارم  قبول  را 
انتخاب کند؛ موفق  را  بهترین ها  اگر  گستی 
است  شریفی  انسان  سلطانی  شود.آقای  می 
این 40  ایرانگردی یعنی ما در  ولی یک روز 

تربیت. متخصص  یک  سال 
من خودم فوالد مبارکه بودم، 70 ، 80 
مدیر ارشد داشتم ولی یکی از آنها را از بیرون 
درصد   80  ،  70 گذاشتیم.  کنکور  نیاوردم. 
از همان موقع هستند. ما  نیروهای مدیریتی 
کردن  باعث ضرر  رفتار  این  و  نداریم  کمبود 
کلی  مصیبت  یک  شود.ما  می  مدیران  خود 
من  شود.  می  شروع  وزرا  خود  از  که  داریم 
چند  ببینید  کمند.  ولی  هستند  گویم  می 
و  کرده  کار  رشته  همان  در  که  داریم  وزیر 
پله پله آمده باال. ببینید چند نفر هستند. ما 
فقط تو حوزه دفاع امنیتی اینطوری نیستیم. 
کرده  پیشرفت  موشکی  صنایع  در  چطور  ما 
ایم.  ایمن که نقطه می زنیم. 4 مدیر داشته 
پست  این  در  نفر   4 االن  تا  جنگ  اول  از 
انتخاب  اند.  بوده  عالی  هم  همه  که  داشتیم 
این صنایع  در  بله  ثبات.  و  خوب، شایستگی 
نقطه ای می زنیم، چون انتخاب های خیلی 
خوبی داشته ایم.«از اسالمیان در رابطه با قول 
عزیزی خادم برای ایجاد درآمد هزار میلیارد 
تومانی پرسیدیم و اینکه آیا تحقق این موضوع 
این  به  او در واکنش  یا خیر، که  امکان دارد 
سوال گفت:» فوتبال ما یک بخش از فوتبال 
درصد   70 تا   60 دنیا  فوتبال  در  دنیاست. 
درآمدهای فدراسیون و کلیه باشگاه ها از حق 
پخش است و تا این موضوع حل نشود، فوتبال 
مشکلش حل نمی شود. با ادامه این وضعیت 
هم فوتبال ضرر می کند و هم تلویزیون. یک 
بازیکن االن 150 میلیون یورو در دنیا قیمت 
دارد. طارمی همین حاال یک بازیکن 10 ، 15 
میلیون یورویی است. هزینه ها باال رفته و نرخ 
ارز هم در ایران باال رفته. البته آقای عزیزی 
خادم یک آدم اقتصادی است و می خواهد یک 
آدم اقتصادی را هم به عنوان نایب رئیس اول 
بیاورد. ولی ببینید تمام این ها می شود 30 
درصد یا 40 درصد درآمد. موضوع اصلی حق 
باید حل شود.«اسالمیان در  پخش است که 
ادامه به اقتصاد دولتی ایران اشاره کرد:» یک 
اقتصاد دولتی که  بدیهیات داریم مثل  سری 
هیچ جای دنیا دیگر نیست. جز کره شمالی. 
حتی روسیه که کمونیست است و چین هم 
به صورت دولتی اداره نمی شود. مثال میهن 
و چند شرکت دیگر رقابت خیلی خوبی دارند 
و بهترین لبنیات را در ایران تولید می کنند 
اقتصاد  همین  سازی  خودرو  بخش  در  ولی 
دولتی باعث شده ماشین های ما بشوند پژو 
را  این مسائل  بعدی  امیدوارم دولت  پراید.  و 
حل  باید  را  پخش  حق  موضوع  و  کند  حل 
شود.«بخش پایانی صحبت های اسالمیان هم 
اینطور مطرح شد:» به مرور زمان احتماال این 
از  یکی  فوتبال  کند.  می  پیدا  تغییر  مسائل 
ارکان مهم کشور است و امیدوارم برادر عزیزم 
آقای عزیزی خادم با تصمیماتی که می گیرد، 
تحول ایجاد کند. من شخصا به ایجاد تحوالت 
ایشان  که  ای  اقتصادی  سابقه  با  و  امیدوارم 
دارند، امیدوارم به فوتبال ایران کمک کنند.«

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: 
از 2 باشگاه لیگ برتری و یک تیم دسته اولی 
نقل  کار  راحت  آنها خیلی  ولی  طلبکار هستم 
نکونام  جواد  می دهند.  انجام  را  انتقاالتشان  و 
فوتبال فوالد  تیم  در خصوص آخرین وضعیت 
آماده  داشت:  اظهار  عربستان  بهه  از سفر  قبل 
در  حاضر  حال  در  و  هستیم  ریاض  به  سفر 
و  داریم  خوبی  شرایط  داریم.  حضور  فرودگاه 
نماینده  امیدوارم  آماده هستند.  همه  بازیکنان 
شایسته ای برای کشور باشیم. خودتان می دانید 
و  می کنند  زیادی  هزینه های  عربی  تیم های 
آسیا  در  قهرمانی  مدعی  می تواند  حتی  العین 
نمایش  به  را  خوبی  بازی  امیدوارم  باشد.  هم 
بگذاریم و نماینده خوبی برای کشور باشیم.وی 
در خصوص اینکه میزبانی ها از کشور ما گرفته 
شده و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی فوالد 
نماینده  را بسته است گفت: ما هم  دست وی 
رقابت  این  میزبان  ما  هستیم.  ایران  فوتبال 
بودیم و حتی میزبانی در اهواز به ما داده شد 

اما در نهایت میزبان کشوری شد که برای تیم 
اماراتی خوب است. بدون هیچ صحبتی میزبان 
تیم  و  دارد  وجود  اختالفاتی  چون  شد،  عوض 
به عربستان نمی روند و برعکس و  ایرانی  های 
معموال بازی ها در کشور سوم برگزار می شد اما 
شرایط به شکلی پیش رفت که مجبور هستیم 
نقل  پنجره  شدن  بسته  شود.  عربستان  راهی 
است. من  تاسف  باعث  هم  باشگاه  انتقاالتی  و 

تیم هایی که  افزود:  فوالد  فوتبال  تیم  سرمربی 
در نیم فصل دوم موفق می شوند همه یارگیری 
نقاط  می کنند،  قوا  تجدید  چون  می کنند، 
می کنند  طرف  بر  جدید  نفرات  با  را  شعفشان 
قول  به  ولی  کنیم  یارگیری  نتوانستیم  ما  ولی 
آقای پیروانی که برای او آرزوی سالمتی می کنم 
جنگ تفنگ بادی با  ژ3 است. ما باید با تفنگ 
بادی به مصاف ژ3 برویم.نکونام یادآور شد: من 
خیلی به قانون تاکید دارم و حاضر هستم قانون 
اول روی من و تیم من اجرا شود اما خودم از 
اولی  دسته  تیم  یک  و  برتری  لیگ  باشگاه   2

نقل  کار  راحت  آنها خیلی  ولی  طلبکار هستم 
و انتقاالتشان را انجام می دهند.نمی خواهم این 
مباحث را باز کنم چون در آستانه سفر هستیم 
فوتبال  که  بیفتد  اتفاقاتی  هستم  امیدوار  فقط 
خصوص  در  کند.نکونام  پیدا  رشد  کشورمان 
گفت:  العین  ژاپنی  بازیکن  دوپینگ  شایعه 
ژاپنی گرفتند که  بازیکن  بود، یک  این شایعه 
آنها  نمی آید.  مسابقات  این  به  و  شده  مصدوم 
یک بازیکن برزیلی دارند که پاسپورت اماراتی 
دارد و با تمام قوا به مصاف ما می آیند.وی در 
امارات  النصر  مقابل  العین  شکیت  خصوص 
روحیه  تضعیف  باعث  موضوع  این  آیا  اینکه  و 
تییم اماراتی نمی شود گفت: من بازی با النصر 
برد چون 4  النصر  را  بازی  را خودم دیدم. آن 
خارجی قوی و فوق العاده داشت. گل های زده 
شده در آن بازی به خاطر بازیکنان 5 میلیون 
دالری النصر بود. بازیکنانی که در امارات بازی 
را عوض می کنند.گل  بازی  می کنند در لحظه 
اول را روی یک ضربه ایتسگاهی و گل دوم را 

بازیکن خارجی این تیم با ضربه سر فوق العاده 
زد. در مجموع ما تمرینات خوبی را انجام دادیم 
تالشمان  تمام  و  هستیم  مسابقه  این  آماده  و 
را انجام می دهیم که موفق شویم.سرمربی تیم 
تیمش  مصدومان  خصوص  در  فوالد  فوتبال 
فقط  است  خوب  ما  بازیکنان  شرایط  گفت: 
که  دارد  مصدومیت  مشکل  کمی  والی  ایوب 
برای  بازیکن  این  شرایط  نیست  معلوم  هنوز 
و  تاریخ  خصوص  در  است.وی  چگونه  مسابقه 
زمان برگزاری مسابقه با العین گفت: در تاریخ 
21 فروردین به مصاف حریف می رویم. از مردم 
می خواهم برای موفقیت ما دعا کنند. حضور ما 
 4 هر  امیدوارم  است.  ایران  نماینده  عنوان  به 
البته  باشد.  ما  کشور  سربلندی  باعث  نماینده 
در  ما  رتبه  آوردیم.  هم  بدشانسی  مقدار  یک 
لیگ  در  ما  رتبه  حتی  و  بود  سوم  رتبه  لیگ 
باالتر از تیمی بود که در مرحله گروهی حضور 
به  محکوم  حذفی  مسابقات  خاطر  به  اما  دارد 

بازی ها شدیم. این  حضور در پلی آف 

آبادان  نفت  صنعت  فوتبال  تیم  مدافع 
هر کسی  ما،  تیم  مشکالت  به  توجه  با  گفت: 
از پورموسوی سرمربی بود، گزینه سقوط  غیر 
شرایط  خصوص  در  طیبی  بودیم.محمد 
پورموسوی  کناره گیری  و  آبادان  نفت  صنعت 
حدود  داشت:  اظهار  تیم  این  سرمربیگری  از 
نمی شود.  رسیدگی  تیم  به  که  است  ماه   4،5
عیسی زاده  جز  به  و  است  زیاد  ما  مشکالت 
به  دیگری  شخص  پورموسوی  و  )مدیرعامل( 
بازیکنان نیست و  دنبال گرفتن حق و حقوق 
همه ما بی انگیزه شده ایم. شرایط طوری است 

که بازیکنان در تمرین نمی توانند با تمرکز باال 
کار کنند. بازیکن جوان ما پول توجیبی و کرایه 
ابتدای  از  ادامه داد: تیم ما  ندارد. وی  ماشین 
فصل حاشیه ای نداشت و جزو تیم های اول تا 
پورموسوی  از  بودیم. جا دارد که  سوم جدول 
تشکر کنیم خیلی زحمت کشیده است. او به 
به دنبال  به مسائل فنی فکر کند  اینکه  جای 
که  است  افتخار  است.  بازیکنان  و حقوق  حق 
مربی  این  از  و خیلی چیزها  او هستم  شاگرد 
یاد گرفته ام و قدردان زحماتش هستم. می دانم 
تیم گزینه  بود  پورموسوی  که هر کسی جای 

و  پورموسوی  زحمات  مدیون  بود.  سقوط 
دستیارانش هستیم. مدافع تیم فوتبال صنعت 
هواداران  و  آبادان  مردم  از  کرد:  عنوان  نفت 
باشند.  تیم  پشت  که  می خواهم  تیم  خوب 
اگر  بگیریم.  نتیجه  بتوانیم  تا  باشیم  باید یکی 
نکنید  شک  بود  مهیا  فصل  اول  مثل  شرایط 
اول  تیم   4 جزو  ما  تیم  پورموسوی  حضور  با 
است  بازیکنان  دلسوز  ما  سرمربی  بود.  جدول 
و وقتی می بیند بازیکنان پول توجیبی و کرایه 
تاکسی ندارند به او هم فشار می آید. هیچ کس 
بهتر از پورموسوی برای صنعت نفت نیست و 

از هواداران می خواهم از تیم و سرمربی حمایت 
مسئوالن  از  کرد:  خاطرنشان  طیبی  کنند. 
انتظار داریم نسبت به تیم ما بی تفاوت نباشند. 
مردم  و  هواداران  دلخوشی  تنها  نفت  صنعت 
خوب آبادان است. اگر نگاه کنید مردم آبادان با 
عشق و عالقه تیم را دوست دارند. پورموسوی 
در نیم فصل دوم پیشنهادات مالی خوبی داشت 
ولی با غیرت و تعصب در این تیم ماند و اگر 
مسئوالن این تیم را حمایت کنند شک ندارم 
که پورموسوی به تیم برمی گردد و دلخوشی را 

گرداند. بازخواهد  آبادان  به 

 فقط دو نفر پیگیر مشکالت صنعت نفت هستند
طیبی: هر کسی جای پورموسوی بود، گزینه سقوط می شدیم

گفت،  پدیده  فوتبال  تیم  مهاجم 
رضایت نامه اش  پول  استقالل  باشگاه  اگر 
رحمتی  سیدمهدی  می کرد،  پرداخت  را 
امین  نداشت.  او  جدایی  با  مخالفتی 
فوتبال پدیده درباره  تیم  قاسمی نژاد مهاجم 
اظهار  استقالل  به  انتقالش  شدن  منتفی 
دارد  شرافتی  سکوت  وقت ها  بعضی  داشت: 
که صحبت کردن ندارد. احساس می کنم که 
سکوت کنم بهتر است. کمال افتخار من است 
که باشگاه استقالل به من پیشنهاد داد، ولی 
بهتر است که صحبتی نکنم. اگر پول نقد به 
باشگاه شهر خودرو )پدیده(  می رسید باشگاه 
را  موضوع  این  من  می داد.  را  رضایت نامه ام 
هم  حاضر  حال  در  خدا.  به  کرده ام  واگذار 
بهتر  که  شد  این  بر  تصمیم  ندارم.  مشکلی 
از نیم فصل اول در خدمت تیم پدیده باشم. 
وی که با برنامه فوتبال برتر گفت وگو می کرد، 
استقالل،  با  مذاکره  زمان  در  اینکه  درباره 
برابر  دو  را  رضایت نامه  مبلغ  پدیده  باشگاه 

ابتدا و طبق صحبت مان  از  کرد، یادآور شد: 
مبلغ رضایت نامه من سه میلیارد تومان بود. 
سیدمهدی رحمتی هم به من گفته بود که 
اگر پول رضایت نامه ام پرداخت شود مخالفتی 
من  ندارد.  استقالل  در  حضورم  و  جدایی  با 
شوم،  جدا  پدیده  از  می خواستم  فصل  اول 
اما رحمتی از من خواست که در تیم بمانم. 
ولی  داشتم،  جدایی  قصد  هم  نیم فصل  در 
فصل  آخر  در  شدم.  ماندنی  دلیلی  هر  به 
یک  با  و  می آید  پیش  چه  ببینیم  باید  هم 
تصمیم منطقی از پدیده جدا می شوم. مهاجم 
پرسش  این  به  پاسخ  در  پدیده  فوتبال  تیم 
پیشنهاد  هم  پرسپولیس  از  نیم فصل  در  که 
داشته است یا خیر،  گفت: من هیچ پیشنهاد 
البته  نداشتم.  پرسپولیس  باشگاه  از  رسمی 
پیشنهاد غیررسمی داشتم!قاسمی نژاد درباره 
خوشحالی اش بعد از گلزنی مقابل پرسپولیس 
به  نیازی  و  بود  دلی  من  خوشحالی  گفت: 
توضیح ندارد و به هیچکس هم ربطی ندارد.

رفت  دیدار  در  امشب  حالی  در  پورتو  فوتبال  تیم 
با چلسی  اروپا  نهایی لیگ قهرمانان  مرحله یک چهارم 
اولیویرا«  »سرجیو  و  طارمی  مهدی  که  می کند  بازی 
فوتبال  ندارد.تیم  اختیار  در  را  خود  کلیدی  بازیکن  دو 
رفت  دیدار  در  امروزچهارشنبه  از ساعت 23و30  پورتو 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف 
سرجیو  و  طارمی  مهدی  می رود.  انگلیس  چلسی  تیم 
اولیویرا مهاجم و هافبک پورتو به دلیل محرومیت امکان 
همراهی تیمشان را در این بازی حساس ندارند.طارمی 
در بازی برگشت با یوونتوس در مرحله یک هشتم نهایی 
بدهد.  از دست  را  با چلسی  بازی  تا  قرمز گرفت  کارت 
اولیویرا هم در آن مسابقه کارت زرد گرفت تا نتواند پورتو 
را در بازی فردا شب همراهی کند.سایت »rtp« پرتغال 

در گزارشی شرایط دو تیم چلسی و پورتو را در آستانه 
این مسابقه تشریح کرده است.در بخشی از این گزارش 
و  است  پیچیده  مسابقه  این  در  پورتو  است: »کار  آمده 
این مسئله در بازی نخست )با چلسی( تشدید می شود 
زیرا سرجیو کونسیسائو )سرمربی پورتو( دو بازیکن اصلی 
خود را در اختیار ندارد بخصوص سرجیو اولیویرا.در بازی 
اولیویرا در دقیقه 97 کارت  یوونتوس،  ایتالیا مقابل  در 
)مقابل چلسی( محروم شد؛  رفت  دیدار  واز  زرد گرفت 
با دریافت دومین کارت  با طارمی که  سناریویی مشابه 
زرد در دقیقه 54 همان مسابقه اخراج شد. بدون هافبک 
ملی پوش پرتغالی و مهاجم ایرانی، کونسیسائو می تواند 
و  انتخاب کند  برای خط هافبک  را  گروییچ صربستانی 

لوییز دیاز را جلو قرار بدهد.«

خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
معتقد است، باز نشدن پنجره نقل وانتقاالت 
باشگاه فوالد فرصت تقویت در نیم فصل را از 
سرخپوشان اهوازی گرفته است. سعید آذری 
درباره  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
قهرمانان  لیگ  پلی آف  در  تیم  این  شرایط 
AFC به کلیه  آسیا اظهار داشت: زمانی که 
تیم ها اعالم کرد شرایط میزبانی شان را اعالم 
کنند ما هم این کار را کردیم و تا آخرین روز 
هم میزبان ما بودیم، ولی متأسفانه با توجه 
به اینکه AFC به ما اعالم کرد که اهواز به 
گرایش  سیاه  منطقه  به  کرونا  شیوع  لحاظ 

گرفتند  ما  از  را  میزبانی  است،  کرده  پیدا 
و  برنامه ریزی  طبق  دادند.  عربستان  به  و 
کنیم  بازی  عربستان  در  باید  گروه بندی مان 
و ان شاءاهلل عازم عربستان خواهیم شد. وی 
راجع به آخرین شرایط تیم فوالد خوزستان 
با  اهواز  از  16و30  ساعت  ماامروز  گفت: 
پرواز مستقیم به ریاض می رویم و به محض 
اینکه رسیدیم در فرودگاه روادید تیم صادر 
روز  در  تمرین  جلسه  سه  از  بعد  و  می شود 
21 فروردین بازی مان را مقابل العین برگزار 
خواهیم کرد. مدیرعامل باشگاه فوالد در مود 
باز نشدن پنجره نقل وانتقاالت تیمش تصریح 

کرد: دفاعیاتی که ما در کمیته های استیناف 
و وضعیت طی دو جلسه ارائه کردیم، آقایان 
در  بزرگی  خالء  متأسفانه  نکرد.  متقاعد  را 
چیزی  ما  دارد.  وجود  ما  انضباطی  قوانین 
به عنوان شورای عالی حکمیت در فدراسیون 
وضعیت  کمیته  در  که  تصمیماتی  نداریم. 
که  است  مرجعی  تنها  می شود  تصویب 
باشگاه ها می توانند به آن رجوع کنند.آذری 
یادآور شد: حدود شش ماه است که پرونده 
ما به دادگاه CAS رفته است و مستندات مان 
نگرفتیم.  نتیجه  ارسال کردیم، ولی هنوز  را 
گرفته  فوالد  از  خوب  فرصت  یک  متأسفانه 

بازیکنان جدید بگیریم  شد. ما می توانستیم 
سخت  العین  با  بازی  نیفتاد.  اتفاق  این  که 
تک  تک  دست  کنم  تکرار  باید  و  است 
که  می بوسم  را  فوالد  فنی  کادر  و  بازیکنان 
زحمت کشیدند.وی ادامه داد: ما تا چه زمانی 
باید واژه غیرت ایرانی را یدک بکشیم و بار 
روانی را در تیم ایجاد کنیم؟! ای کاش یک 
جایگاه  ایرانی  تدبیر  واژه  همیشه  برای  بار 
خودش را در سیستم مدیریتی ورزش کشور 
پیدا می کرد تا خودمان تیم های خودمان را 
خلع سالح نکنیم و به مسلخ نرسانیم. با این 

می جنگیم. وجودمان  همه  با  ما  حال 

آذری: نتوانستیم آقایان را متقاعد کنیم تا پنجره  فوالد باز شود

مخالفت AFC با درخواست نامتعارف سعودی ها
 هیچ تیمی حق خروج از قرنطینه در لیگ قهرمانان را ندارد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست نامتعارف 3 باشگاه سعودی میزبان لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد.نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست 3 باشگاه 
االهلی، الهالل و النصر که به ترتیب میزبان بازی های گروه های سوم، اول و چهارم لیگ قهرمانان آسیا هستند، مخالفت کرد.این 3 باشگاه سعودی میزبان درخواست امتیاز ویژه کردند و خواستار 
این شدند تا در دوران مسابقات تیم ها و بازیکنانشان بتوانند در اوقات آزاد از هتل و قرنطینه خارج شوند.کنفدراسیون فوتبال با این درخواست نامتعارف سعودی ها مخالفت کرد و اعالم کرد باید 
تمام تیم ها در قرنطینه کامل باشند و در جریان مسابقات حق خروج از هتل اقامتگاه خود را ندارد و تنها می توانند هتل را به مقصد زمین بازی یا تمرین ترک کنند.مسابقات مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا از 25 فروردین آغاز می شود. االهلی میزبان گروه استقالل است. فوالد در صورت برد مقابل العین امارات به گروه النصر صعود می کند و باید در ریاض بازی کند. تیم های تراکتور و 

پرسپولیس هم به ترتیب باید برای انجام بازی های خود در این رقابت ها به کشور امارات و هند سفر کنند.

صیادمنش: 
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 پنجره فوالد بسته اما تیم های بدهکار 
به من راحت بازیکن می گیرند

نکونام: با تفنگ بادی 
به مصاف ژ3 می رویم

جایگزین مهاجم ایران کیست؟
کار سخت پورتو مقابل چلسی در غیاب طارمی و »اولیویرا«

قاسمی نژاد: رحمتی مخالفتی با حضور من در استقالل نداشت

سوت در دست سری النکایی ها
تیم داوری فوالد - العین مشخص شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری بازی حساس تیم های فوالد و العین را مشخص کرد.
تیم فوالد خوزستان که با قرارگیری در رتبه سوم لیگ برتر ایران سهمیه آسیایی کسب کرد، روز 
شنبه در ریاض باید به مصاف تیم العین برود و در صورت پیروزی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
راه پیدا می کند.طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، کریشانسا دیالن پریرای سری النکایی داور 
وسط این بازی خواهد بود. هماسونگا و دون سانجیو دو داور هموطن او نیز کمک هایش خواهند 
بود. این در حالی است که داور چهارم عمر مبارک عمانی است.بشیر خالک لبنانی به عنوان ناظر 

برگزاری بازی انتخاب شده و محمد الهجار سوری نیز ناظر داوری خواهد بود.

عزیزی خادم دالیل این انتخاب را بهتر از همه می داند
افشاریان: خورشیدی را نمی شناسم!

را  آقای خورشیدی  فوتبال گفت:من  فدراسیون  رئیسه  عضو هیات 
نمی شناسم و اسم وی را که به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شده روز 
دوشنبه شنیدم.خداداد افشاریان در خصوص انتخاب مجتبی خورشیدی 
را  ایشان  من  داشت:  اظهار  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست  عنوان  به 
نمی شناسم!وی در پاسخ به این سوال که خورشیدی سرپرست تیم ملی 
فوتبال ایران شده است گفت: این موضوع را می دانم ولی من روز دوشنبه 
برای اولین بار اسم او را شنیدم. این انتخاب توسط آقای عزیزی خادم 
صورت گرفته و خودش دالیل این انتخاب را بهتر می داند. حتما رئیس 
را  انتخاب  این  که  دیده  خورشیدی  آقای  در  را  قابلیت هایی  فدراسیون 
انجام داده است.عضو هیات رئیسه فدراسیون در پاسخ به این سوال که 
آیا در خصوص این انتخاب مشورتی با اعضای هیات رئیسه صورت گرفته 
یا خیر گفت: من هنوز آقای عزیزی خادم را ندیدم که در این زمینه با 

او صحبت کنم.


