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استقالل در آسیا
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ذوالفقارنسب :پرسپولیس با این روند مقابل تیمهای آسیایی به مشکل میخورد
علی جوادی از فدراسیون فوتبال
خداحافظی کرد

با وجود اینکه رئیس فدراسیون فوتبال با استعفای علی جوادی
از مدیریت روابط عمومی این فدراسیون مخالفت کرده بود ،جوادی با
انتشار پیامی از خداحافظیاش با این مجموعه خبر داد.چند روز پیش
بود که خبر استعفای علی جوادی از مدیریت روابط عمومی فدراسیون
فوتبال منتشر شد .خبرها حاکی از این بود که بعضی از تصمیمات
شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال از جمله انتخاب
مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی ،عامل این استعفا بوده
است.عزیزی خادم تاکید کرد که باوجود استعفای جوادی ،با این استعفا
موافقت نشده است.دقایقی بعد از این صحبتهای عزیزی خادم ،علی
جوادی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به صورت قطعی از پایان
همکاری اش با فدراسیون خبر داد.جوادی نوشت« :ما آزمودهایم در این
شهر بخت خویش  /بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش .آنچه
صالح فوتبال بود گفتم چون دلم بیش از هر چیز برای ایران میسوزد.
برخالف خیلیها به فکر منافع خودم نبودم و مصلحت فوتبال اهمیت
ویژه ای برایم داشت .زمان بهترین قاضی است .برای تیم ملی و فوتبال
کشورم ،بهترینها را آرزو میکنم».

«فروزان» و «پاتوسی» دو بازیکن کلیدی
فوالد مقابل العین از دید AFC

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به دیدار دو تیم فوالد
ایران و العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.تیمهای فوتبال
فوالد ایران و العین امارات فردا شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان
آسیا در شهر ریاض عربستان به مصاف هم میروند.سایت کنفدراسیون
فوتبال آسیا در گزارشی با اشاره به عملکرد و سابقه دو تیم در لیگهای
داخلی و لیگ قهرمانان آسیا ،به معرفی نفرات کلیدی پرداخته است.
 AFCمحسن فروزان دروازه بان و آیاندا پاتوسی هافبک فوالد را به عنوان
بازیکنان موثر این تیم معرفی کرده است.فروزان در فوالد  ۹کلین شیت
داشته و در دومین تیم دارای خط دفاعی مستحکم ،تنها  11گل دریافت
کرده است.پاتوسی هم در گزارش  AFCبازیکنی معرفی شده است که
چهار تیم برای فوالد در لیگ به ثمر رسانده و سابقه بازی با العین را در
زمان حضورش در لیگ امارات و تیم بنی یاس داشته است.

غیبت دو مهره کلیدی الوحده مقابل پرسپولیس

با مصدومیت محمد برغش در جریان دیدار پلی آف لیگ قهرمانان
آسیا مقابل الزوراء ،حاال ممکن است او نیز همچون طحون الزعابی این
رقابت ها را از دست بدهد.روز پنجشنبه بود که نشریه االتحاد امارات از
مصدومیت طحون الزعابی هافبک تیم ملی امارات و باشگاه الوحده خبر
داد و اعالم کرد که این بازیکن  21ساله به دلیل آسیب دیدگی در دیدار
با التحاد الکلبا ،رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را از دست داده است.
مصدومیت الزعابی که در فیفا دی اخیر برای تیم ملی امارات در مقابل
هند به میدان رفت ،آخرین خبر بد برای الوحده نیست چرا که رسانه دبی
اسپورت در خبری اعالم کرد که محمد برغش دیگر بازیکن ملی پوش
الوحده به دلیل آسیا دیدگی در جریان دیدار پلی آف لیگ قهرمانان آسیا
مقابل الزوراء ممکن است رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را از دست بدهد.
دبی اسپورت نوشته است که کادرفنی الوحده در انتظار گزارشات پزشکی
است تا آخرین وضعیت محمد برغش که در پست مدافع راست بازی می
کند را بررسی کرده و تصمیم گیری کنند که آیا او را به همراه خود به هند
ببرند یا این بازیکن به طور کلی نمی تواند برای الوحده در این رقابت ها به
میدان برود.محمد برغش در جریان هر  4دیدار تیم ملی امارات در رقابت
های مقدماتی جام جهانی برای کشورش به میدان رفت ولی در لیست
اخیر فن مارویک ،به تیم ملی کشورش دعوت نشد .او یکی از مهره های
کلیدی الوحده در لیگ قهرمانان  201۹بود و حاال کادرفنی الوحده به
مربیگری هنک تن کاته تا آخرین لحظات منتظر این بازیکن می
مانند تا در صورت بهبود ،او را در لیست آسیایی خود قرار دهند.

موهایم سفید شد ولی منتظر باخت هیچکس نبودم
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سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت :در
زمان سرمربیگری من فضایی وجود داشت که اگر آب
هم میخوردیم میگفتند چرا آب میخورند ،ولی االن
همه چیز خوب شده است و همه استقاللی شدهاند.
محمود فکری در حاشیه مراسم معارفهاش اظهار داشت:
شناخت خیلی خوبی از نفت مسجدسلیمان و فضای
شهر مسجدسلیمان داشتم .این تیم پتانسیل خیلی
خوبی داشته و دارد .بازیکنان جوان خوبی در این تیم
حضور دارند که خیلی آیندهدار هستند و همین االن نیز
میتوان از آنها استفاده کرد .خیلی امیدوارم با پتانسیل
فنی این تیم ،بازیهای خوبی را ارائه کنیم .من عِرق
خاصی به این تیم دارم ،چون در صعودش به لیگ برتر
نقش داشتهام و االن هم دوست داریم همه تالشمان
را انجام دهیم تا این تیم در لیگ برتر بماند .در چند
بازی اخیر وضعیت نفت خیلی خوب نبوده است ،ولی
در خودم دیدم که میتوانم به این تیم کمک کنم.وی
درباره اینکه مدت قراردادش تا چه زمانی است ،گفت:
در حال حاضر قراردادم تا پایان همین فصل است و
بعد از آن باید ببینم چه میشود.سرمربی تیم فوتبال
نفت مسجدسلیمان درباره اینکه او در تیمهای نه چندان
مطرح خوب کار میکند و آیا االن فکر میکند میتواند
به نفت که نزدیک به سقوط است کمک کند ،عنوان کرد:
ما تیم خوب هم گرفتیم و خوب کار کردیم ،ولی از روز
اول و زمانی که حتی بازیها شروع نشده بود ،اذیتمان
میکردند .با همه مشکالتی که وجود داشت ،آن تیم را

جمع و جور کردیم .وقتی عاشق کارت باشی و کارت را
دوست داشته باشی ،مطمئناً هر جایی میتوانی تیم را
جمع و جور کنی و نتیجه بگیری .بدون شک اینجا هم
همه تالشمان را میکنیم تا بتوانیم نتایج خوبی کسب
کنیم.فکری درباره مشکالت باشگاه نفت تصریح کرد:
هیچ تیمی در ایران نیست که مشکل نداشته باشد و
اکثرا ً دچار مشکل هستند .شاید یکی دو تیم از لحاظ
مدیریت ،تشکیالت و پشتیبانی مشکالت کمتری داشته
باشند .مطمئناً ما هم بهعنوان یک مربی ایرانی با این
فضا آشنا هستیم و با شناخت این تیم را انتخاب کردیم
تا بتوانیم فضای خوبی را به وجود بیاوریم و نگاهها را
دوباره به نفت مسجدسلیمان برگردانیم.وی درباره
مصافش با سپاهان در نخستین گام ،گفت :سپاهان غیر
از هفتههای اول شکل خوبی پیدا کرده و خودش را به
صدر جدول رسانده است .این تیم یکی از تیمهایی است
که مدیریت ،تشکیالت و نظم خیلی خوبی دارد .ما برای
 11بازی به اینجا آمدیم تا بتوانیم تیم را از منطقه قرمز
خارج کنیم .این پتانسیل را در تیم دیدم که از بازی اول
هم امتیاز بگیریم.سرمربی پیشین استقالل درباره اینکه
آیا علت سفید شدن موههایش حضور در این تیم بوده
است ،یادآور شد :اکثر عمرم را در استقالل گذراندم ،ولی
یکسری شاید نمیدانند یا خودشان را به خواب میزنند.
اکثر عمرمان با استقالل گذشته است ،ولی در این مدت
(حضور بهعنوان سرمربی در استقالل) موهایم کم سفید
نشد که البته فدای سر استقاللیها.فکری اشاره کرد :در

استقالل عدهای کودتا و توطئه کردند ،ولی دیگر نیازی
نیست که به این مسائل وارد شویم .فضایی وجود داشت
که اگر آب میخوردیم هم میگفتند چرا آب میخورند،
ولی االن همه چیز خوب شده و همه استقاللی شدهاند و
کادر هم استقاللی است .همه چیز گل و بلبل است .زیاد
وارد این موضوعات نشویم چون استقالل در آسیا باید
به میدان برود و برای این تیم آرزوی موفقیت میکنیم.
وی اضافه کرد :روز اول حضورم در استقالل سر همین
زمین همه را به یک مبارزه جوانمردانه دعوت کردم.
در فوتبال فقط اینکه امتیاز بگیریم و قهرمان شویم،
مهم نیست .ما ورزشکار هستیم و باید اصول جوانمردی
را رعایت کنیم .همه چیز در قهرمانی تمام نمیشود و
باید انسانیت را حفظ کنیم و این خیلی مهم است .به
بازیکنان باید یاد بدهیم که در زندگیشان مرد بوده و
شرافت داشته باشند .همه باید یاد بگیریم که زندگی بعد
از مرگ هم هست و فقط این زندگی روی زمین نیست.
خیلیها بعد از مرگ نام نیکو گذاشهاند و خیلیها هم
نام بد .فقط روزی که علی انصاریانها فوت میکنند
نباید برای ما درس عبرت باشد .باید اگر روزی از دنیا
رفتیم به نام نیک از ما یاد شود.وی گفت :امیدوارم برای
همه اتفاقات خوبی رخ بدهد .هیچ وقت برای کسی بد
نخواستم و منتظر باخت هیچکس نبودم .برای همه
ایرانیها آرزوی بهترینها را دارم .هر چقدر ما ایرانیها
پیشرفت کنیم حال همه خوب میشود ،ولی هرچقدر
در حوزههای مختلف بد نتیجه بگیریم حال همه بد

میشود .انشاءاهلل حال همه خوب باشد و به دنبال این
باشیم که به یکدیگر کمک کرده و پیشرفت کنیم .دنبال
خراب کردن و گرفتن پای همدیگر نباشیم و برویم دنبال
اینکه دست یکدیگر را بگیرم و بلند کنیم.سرمربی جدید
نفت مسجدسلیمان راجع به اینکه در زمان حضورش در
استقالل گفته بود سالم کار میکند و پوکر باز نیست،
خاطرنشان کرد :از این بابت خدا را شکر میکنم .شاید
من مدعی هستم که سالم کار میکنم و اگر واقعاً اینطور
است ،این بزرگترین حسن من است .زندگی در ظاهر
برد و باخت دارد ،ولی باید از اصل نیفتاد .در جوامع
دیگر سالم کار کردن باعث پیشرفت میشود ،ولی در
جامعه ما در هر قسمت مشکل و گرفتاری وجود دارد.
اگر ادعا دارم که سالم هستم و اگر واقعاً سالم هستم ،این
بزرگترین افتخار من است که از خانوادهام به ارث بردهام.
فکری افزود :یک روز در استقالل بازیکن بودم و 100
هزار نفر تشویقم میکردند .االن وارد مربیگری شدم و
این هم یک روزی تمام میشود .یا دوباره به استقالل
برمیگردم یا بر نمیگردم ،ولی چیزی که میماند نام و
رفتار نیک و انسانیت است ،وگرنه اینکه به هر قیمتی
جایی بمانم ،اگر نباشم بهتر است .وی درباره اینکه فکر
میکند استقالل در آسیا میتواند موفق باشد ،عنوان
کرد :استقالل همیشه استقالل است و یکی از بزرگترین
و پرافتخارترین تیمهای آسیاست .اسم این تیم همیشه
ترس به اندام حریفان میاندازد و امیدوارم امسال نیز
استقالل بهعنوان تیم اول به مرحله بعد راه پیدا کند.

در زمینی باختیم که در آن گل و گیاه روییده بود

نصرتی :ترابی برگ برنده پرسپولیس خواهد بود
سرمربی پارس جنوبی جم با انتقاد شدید از
عملکرد سازمان لیگ در برگزاری مسابقات لیگ
یک ،تیمش را مستحق باخت مقابل رایکا بابل
نمیداند .محمد نصرتی بعد از باخت یک بر صفر
تیمش مقابل رایکا گفت :ما هفته های سخت و
پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم و خیلی
تالش کردیم تا بچه ها را با انگیزه باال راهی این
مسابقه کنیم .این بازی اهمیت ویژه ای برایمان
داشت چون می خواستیم سال جدید را با برد به
پایان آغاز کنیم.وی ادامه داد :با آنالیزی که انجام
داده بودیم ،به خوبی از نقاط ضعف و قوت حریف
مطلع بودیم .بازی را هم خیلی خوب آغاز کردیم
و توانستیم  ۹0دقیقه توپ و میدان را از آن خود
کنیم .ما با تکیه بر انگیزه و شجاعت بازیکنان
جوان خود مبارزه می کنیم به طوریکه در این

دیدار هم از چهار بازیکن  18سال استفاده کردیم.
نصرتی درباره عملکرد بازیکنانش گفت :در طول
جریان بازی کامال مسلط به زمین و حریف بودیم و
اگر بازیکنان مان فرصت طلب بودند می توانستیم
با اختالف  3گل پیروز شویم .ما در مالکیت توپ و
ایجاد موقعیت گلزنی برتر از حریف بودیم هرچند
رایکا هم تیم قابل احترامی بود و در نهایت با
خوش شانسی به گل رسیدند .ضمن اینکه جا دارد
برای آقای دست نشان هم آرزوی سالمتی و شفای
عاجل کنیم .سرمربی پارس جم در خصوص نحوه
ی میزبانی رایکا اظهار داشت :نمی دانم چرا سازمان
لیگ اصرار دارد به هر شکلی که شده بازی ها را
فقط برگزار کند و کیفیت برایشان ابدا مهم نیست!
این اولین دیداری بود که در ورزشگاه بابل برگزار
می شد و به هیچ عنوان پروتکل های بهداشتی

رعایت نشده بود به طوریکه حداقل  500نفر بدون
داشتن مسولیتی در ورزشگاه حضور داشتند! وی
افزود :کیفیت بسیار بد زمین هم کامال مشهود
بود .زمین خیلی سفت بود و کلی گیاه متفرقه
در زمین روییده بود .ابعاد زمین و حتی تیر دروازه
ها استاندارد نبود! سرمربی پارس جنوبی جم با
اشاره به کیفیت بد زمین که موجب مصدومیت
یک بازیکن از هر تیم شد ،گفت :داوری بد هم
در این بازی مزید بر علت شد تا نتوانیم نتیجه
الزم را کسب کنیم .واقعا در این شرایط سخت
کرونایی و اقتصادی باید با مشکالت برگزاری
مسابقات و داوری ها هم دست و پنجه نرم کنیم.
نمی دانم چرا سازمان لیگ اصرار دارد در هر
شرایطی مسابقات را برگزار کند .نصرتی درباره
قرعه جام تیمش در جام حذفی اظهار داشت :ما

امضای تفاهمنامه همکاری سپاهان و زنیت روسیه

تیمی بازی خواهیم کرد که کیفیت باالیی داشته
و مربی کاربلدی روی نیمکت خود دارد .اما با
تکیه بر انگیزه بازیکنان جوان خود دنبال شگفتی
هستیم و می خواهیم شانس خود را امتحان کنیم.
بازیکن اسبق پرسپولیس در خصوص برد این تیم
مقابل نساجی مازندران اظهار داشت :پرسپولیس
مثل همیشه خوب ،با برنامه و مسلط بازی کرد
و شایسته برد بود .تیم روان و دلچسب بازی کرد
و بی شک ترابی بهترین بازیکن سرخپوشان بود.
ترابی می تواند برگ برنده گلمحمدی در لیگ
قهرمانان آسیا باشد .وی در خاتمه خاطرنشان کرد:
در بین نمایندگان کشورمان پرسپولیس شرایط
خوبی به لحاظ کیفیت با ی دارد و با بازگشت آل
کثیر و بازیکنان جذب شده این فصل هم می تواند
مدعی باشد.

باشگاههای سپاهان اصفهان و زنیت سن پترزبورگ روسیه با یکدیگر تفاهمنامه همکاری امضا کردند.صبح دیروز (جمعه) ،تفاهمنامه همکاری دو جانبه میان باشگاه سپاهان و باشگاه زنیت سن پترزبورگ در راستای
توسعه همکاریهای بینالمللی به امضای دو طرف رسید .این جلسه با حضور بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه در اصفهان ،الکساندر مدودوف مدیرعامل باشگاه زنیت و محمدرضا ساکت مدیرعامل سپاهان به صورت
آنالین برگزار شد.به موجب این تفاهمنامه این دو باشگاه در زمینههای ،فنی ورزشی ،برگزاری دورههای آموزشی ،استعدادیابی ،توسعه فوتبال بانوان و تیمهای پایه با یکدیگر همکاری خواهند کرد .برگزاری دورههای
مربیگری در سن پترزبورگ و ایران ،همکاری جهت پرورش استعدادهای دو باشگاه و برگزاری بازیهای دوستانه از دیگر مفاد این تفاهمنامه است .ضمناً محمدرضا ساکت مدیرعامل سپاهان از تیم فوتبال زنیت برای
انجام دیداری دوستانه در زمان مقتضی دعوت کرد .مدت این تفاهمنامه دو سال است و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.در این جلسه وبیناری ،حامد اصفا امور بین الملل ،مسعود نصیریان مدیر اداری  ITو علی
ناظری مدیر روابط عمومی سپاهان حضور داشتند.

آذری :برای یک جنگ فوقالعاده با العین
آماده میشویم

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان شرایط این تیم را مطلوب خواند
و گفت ،جنگی فوقالعاده با العین در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان
آسیا پیش رو دارند.سعید آذری درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال
فوالد خوزستان برای دیدار مقابل العین امارات در مرحله پلیآف لیگ
قهرمانان آسیا ،اظهار داشت :همه چیز خدا را شکر خیلی خوب پیش
میرود .بعد از اسکان در هتل بالفاصله همه اعضای تیم تست کرونا دادند
و خدا را شکر جواب همه آزمایشها منفی بود .صبح روز چهارشنبه تیم
تمرینات آمادگی جسمانیاش را در یک سالن وزنهبرداری مجهز در
قالب سه گروه انجام شد.وی اشاره کرد :چهارشنبه شب هم در یکی
از ورزشگاهای ریاض که امکانات خیلی خوبی داشت تمرین تاکتیکی
تیم انجام شد .فردا شب نیز قرار است از ساعت 17و 30تا 18و30
آخرین جلسه تمرینی پیش از بازی در زمین اصلی ورزشگاه ملک فصیل
بن عهد برگزار شود .بچهها روحیه ،انرژی باال و وضعیت خیلی خوبی
دارند .انشاءاهلل در فرصت باقیمانده برای یک جنگ فوقالعاده با حریف
سرسختمان آماده میشویم.مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در مورد
وضعیت میزبانی عربستان ،گفت :با توجه به شرایط و جوی که وجود
داشت این میزبانی خوب از فوالد مقداری جای تأمل داشت ،ولی باید
بگویم همه چیز برای ما اینجا تاکنون خوب است .تیم فوالد بعد از
حضور در ریاض از یک ترمینال خصوصی خارج شد و پذیرایی از تیم از
لحظه ورود تاکنون خیلی خوب بوده است .همه دست اندرکاران AFC
و کشور میزبان همه تالششان را کردند تا با توجه به مسائل کرونا همه
پروتکلها رعایت شود .برای همین در بدو ورود در کمترین زمان ممکن
به هتل رفتیم.آذری راجع به وضعیت تیم العین نیز خاطرنشان کرد:
خدا را شکر ظاهرا ً این تیم نیز مشکل کرونا نداشته است و با ترکیبی
کامل به عربستان آمدهاند .قائدتاً العینیها واکسن نیز زدهاند و شرایط
ایدهآل و خوبی دارند .همه چیز در این بازی به ساق پای بچههایی که
وارد زمین میشوند ،ربط دارد و امیدوارم برنده از زمین خارج شویم.
وی در خاتمه تصریح کرد :تاکنون همه پشتیبانیها از تیم را باشگاه
و شرکت فوالد خوزستان انجام دادهاند .تیم با پرواز چارتر از اهواز
مستقیماً به ریاض سفر کرد که جا دارد از آقای حدادیان و هواپیمایی
وارش نیز تشکر کنم .امیدوارم در پایان همه این مسائل یک خوشحالی
بزرگ حاصل شود و بتوانیم بهعنوان چهارمین نماینده ایران به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان گام بگذاریم

هجوم کرونا به تیم محبوب شهر رشت

بیش از 15مورد مثبت تمرین سپیدرود را
تعطیل کرد

تمرینات تیم فوتبال سپیدرود رشت تا اطالع ثانوی تعطیل شد.پس از
بروز عالئم مشهود کرونا بین اعضای تیم سپیدرود در دو روز پنجشنبه ،با
صالحدید کادر پزشکی صبح روز جمعه از تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان
تیم مجددا تست رپید و پیسیآر گرفته شد که پس از مثبت شدن بیش از
نصف اعضای تیم ،تمرینات به صورت موقت تعطیل شد.احمدرضا فیروزی
فیزیوتراپ باشگاه سپیدرود در این ارتباط گفت :علی رغم اینکه روز سه
شنبه تست رپید کرونای اعضای سپیدرود منفی شده بود اما در تمرین روز
چهارشنبه بین چند بازیکن عالئم کرونا دیده شد که بالفاصله از تیم جدا
شدند .این اتفاق در تمرین روز پنجشنبه نیز با تعداد بیشتری مشاهده شد
که به همین دلیل از ریاست مرکز بهداشت رشت درخواست انجام مجدد
تست رپید و پیسیآر در تمرین صبح روز جمعه را کردیم.وی افزود :پس
از انجام تست رپید در تمرین روز جمعه و مثبت شدن بیش از پانزده نفر
از اعضای تیم سپیدرود ،با مشورت مسئولین مربوطه اجازه برگزاری انجام
تمرین را ندادیم و تمرینات تا کسب تکلیف از سوی سازمان لیگ و کمیته
پزشکی ایفمارک تعطیل شد که پس از مشخص شدن نتیجه تست پیسیآر
و مکاتبه و کسب تکلیف با مسئولین امر اخبار تکمیلی را بالفاصله
اعالم خواهیم کرد.

شکست یاران
برخورداری
در لیگ
هندبال قطر

تیم العربی که دروازه بان تیم ملی هندبال ایران را در خدمت دارد مقابل الغرافه شکست خورد .تیم العربی که سعید برخورداری
دروازه بان تیم ملی هندبال ایران را در خدمت دارد در هفته پنجم لیگ قطر مقابل تیم الغرافه که در رده سوم این لیگ قرار دارد با
نتیجه  2۶بر  2۷شکست خورد .سعید برخورداری در نیم فصل از تیم گواداالراخا اسپانیا جدا شد و به تیم العربی قطر پیوست .تیم
العربی هفته قبل مقابل تیم السد و الشمال به برتری رسیده بود و در حال حاضر نیز در رده نخست لیگ قطر قرار دارد .تیم الریان
در هفته بعد باید مقابل تیم الریان به میدان برود.

مثلث قهر المپینها تکمیل شد

خداحافظی فروغ عباسی از تیم ملی اسکی

بانوی المپین اسکی با انتشار پیامی در فضای مجازی از دنیای
ورزش حرفه ای اسکی خداحافظی کرد .فروغ عباسی چهره شناخته
شده نه تنها ورزش اسکی بلکه بسیاری از رشتههای ورزشی از
جمله دوچرخه سواری است .وی که سابقه دو بار حضور در المپیک
زمستانی و مشعلداری المپیک زمستانی را در کارنامه دارد روز
گذشته در واکنش به برخی اتفاقات و بی مهریها از دنیای ورزش
قهرمانی حرفهای خداحافظی کرد.این تصمیم در روزهایی گرفته
میشود که دو اسکی باز مرد تیم ملی آقایان نیز خداحافظی کرده یا
کنار گذاشته شدهاند .محمد کیادربندسری و حسین ساوه شمشکی
برترین اسکی بازان آلپاین ایران با سابقه حضور موفق در المپیک
زمستانی و مدالهای متنوع آسیایی در طی سالیان اخیر با مسئوالن
فدراسیون و کادر فنی تیمهای ملی به مشکل خوردهاند .اگرچه گاهاً
برخی خداحافظیها در دنیای ورزش قهرمانی احساسی و ناشی از
شدت فشار مقطعی در برخی مواقع و رویدادهاست اما آنچه مسلم
است اسکی ایران نیاز به یک تحول اساسی در بعضی بخشها دارد.
ضعفهای عمده و محسوس اداره اسکی ،تمامیت خواهی برخی افراد،
کوچک و کوچکتر شدن دایره فعالیت نامهای تکراری در اسکی
و بهره بردن بی چون و چرای عدهای از امکانات اسکی از جمله
مهمترین معضالت این ورزش زمستانی است.

رکوردشکنی نواک جوکوویچ
با  311هفته صدرنشینی

تنیسور صربستانی سرانجام رکورد راجر فدرر سوئیسی را در
رنکینگ جهانی شکست .سایت رسمی انجمن تنیس حرفهای مردان
جهان ( )ATPدیروز دوشنبه جدیدترین رنکینگ جهانی را منتشر
کرد و نواک جوکوویچ در صدر قرار گرفت .نواک جوکوویچ به طور
رسمی با  ۳11هفته صدرنشینی در رنکینگ برترین تنیسورهای
جهان رکورد  ۳10هفتهای راجر فدرر را شکست .رنکینگ جدید
برترین تنیسورهای مرد جهان به شرح زیر است:
 -1نواک جوکوویچ (صربستان) با  120۳0امتیاز -2 ،رافائل
نادال (اسپانیا) با  9850امتیاز -۳ ،دانیل مدودف (روسیه) با 9۷۳5
امتیاز -4 ،دومینیک تیم (اتریش) با  9125امتیاز -5 ،استفانوس
تسیتسیپاس (یونان) با  ۶۶۶0امتیاز -۶ ،راجر فدرر (سوئیس) با
 ۶۶۳0امتیاز -۷ ،الکساندر زورف (آلمان) با  5۶15امتیاز -8 ،آندری
روبلف (روسیه) با  5019امتیاز -9 ،دیگو شوارتزمن (آرژانتین) با
 ۳۶40امتیاز و  -10ماتئو برتینی (ایتالیا) با  ۳480امتیاز

انتصاب مجدد باخ به عنوان رئیس کمیته المپیک

توماس باخ بدون رقیب دوباره رئیس کمیته بین المللی المپیک
خواهد شد .توماس باخ برای دومین بار بدون مخالف به عنوان رئیس
کمیته بینالمللی المپیک انتخاب خواهد شد .این انتخاب در حالی
صورت میگیرد که فقط  5ماه تا افتتاحیه بازی های به تعویق افتاده
توکیو به دلیل ویروس کرونا و کمتر از یک سال به بازی های المپیک
زمستانی پکن فرصت باقیست .مهمترین برنامه کاری وی در ابتدای
دوره چهار ساله جدید ،پس از  8سال فعالیت و مشکالتی که این مقام
 ۶۷ساله آلمانی در خصوص دوپینگ روسیه و بازیهای المپیک ریو
داشت ،موج ویروس کرونا در المپیک توکیوست .صد و سی و هفتمین
نشست هیات اجرایی کمیته بینالمللی المپیک روزهای چهارشنبه تا
جمعه در لوزان با حضور اعضا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد
شد .قبل از انتصاب مجدد باخ ،هیات اجرایی قرار است در مورد
فعالیت های  IOCو کمیته های برگزاری بازی های آینده المپیک
گزارشاتی را دریافت کند.

نفرات اعزامی به رقابتهای جامجهانی تیراندازی در هند
مشخص شدند .مسابقات جام جهانی تیراندازی  28اسفند تا 9
فروردین  1400در دهلی هند برگزار میشود .این رقابت آخرین
مسابقات برای کسب سهمیه المپیک است و در پایان آن و با اعالم
رنکینگ نهایی ،تکلیف سهمیههای المپیک از طریق رنکینگ جهانی
مشخص میشود .گلنوش سبقتالهی و جواد فروغی در تپانچه و
حسین باقری ،امیر محمد نکونام و پوریا نوروزی در تفنگ به این
مسابقات اعزام میشوند .از بین تیراندازان کشورمان سبقتالهی و
باقری شانس کسب سهمیه از طریق رنکینگ را دارند .نجمه خدمتی،
آرمینا صادقیان ،فاطمه کرمزاده ،مهیار صداقت و هانیه رستمیان به
این مسابقات اعزامنمیشوند.

ادعای المپین بوکس :برای تاریخسازی به
توکیو میروم

المپین تیم ملی بوکس ایران میگوید :با آمادگی کامل و برای
تاریخسازی به المپیک میروم .سید شاهین موسوی اظهار کرد :امسال
چون پس از سالها لیگ برتر بوکس در شرایط کرونایی و آنهم بهطور
متمرکز و مثل قهرمانی کشور برگزار شد ،خیلی خوب و به نوعی نقطه عطف
این رشته بود .وی ادامه داد :در سال جاری به خاطر کرونا مسابقه خاصی
نداشتیم و فقط یک اردوی مشترک با تیم سوریه بود و لیگ برتر خیلی
به ما کمک کرد .موسوی با اشاره به لغو رقابتهای کسب سهمیه المپیک
توکیو ،تصریح کرد :اگر رقابتهای کسب سهمیه لغو نمیشد ،بوکسورهای
ایرانی میتوانستند سهمیه بیشتر بگیرند چون توان این کار را دارند و
امیدواریم حاال که رقابتها لغو شده ،چند سهمیه دیگر به ایران بدهند.عضو
تیم پلیمر خلیج فارس خرمآباد تاکید کرد :با آمادگی کامل به توکیو میروم
و هرگز برای زنگ تفریح راهی این میدان مهم نمیشوم .برای تاریخسازی
به المپیک میروم که امیدوارم خداوند لیاقت این کار را به من بدهد تا
نشان بدهیم که بوکس ایران ضعیف نیست و حرف برای گفتن دارد .وی
در خصوص حمایتهای فدراسیون نیز گفت :ناشکر نیستم ولی حمایتها
میتوانست بهتر از این هم باشد .آقای استکی فراتر از سرمربی برای ما بوده
و هر کاری از دستش برآمده انجام داده و امیدوارم با یک نتیجه خوب در
المپیک سربلندش کنیم.موسوی با اشاره به نداشتن مدال جهانی در بوکس
ایران ،تاکید کرد :کسب مدال دور از دسترس نیست ولی به ریزهکاریهای
خاصی از طرف فدراسیون و ملیپوشان نیاز دارد .اگر حمایتها بیشتر شود
و خیال مشتزنان راحت باشد میتوان به نتیجه خوب امیدوارتر بود .این
ملیپوش ضمن تشکر از برگزاری لیگ برتر ،اضافه کرد :اکثر بوکسورها به
لحاظ مالی از خانوادههای ضعیف هستند و برگزاری لیگ ،دلگرمکننده بود.
بوکس لیاقت دارد و کالس این رشته در مسابقه برگزار کردن از هر نظر
عالی است و امیدوارم که برگزاری لیگ ادامهدار باشد.

معرفی ماشینهای ایمنی فرمول یک

سازمان فرمول یک ماشینهای ایمنی فصل جدید این رقابتها
را معرفی کرد .این سازمان با کارخانههای مرسدس و آستون مارتین
برای فراهم کردن ماشینهای ایمنی فرمول یک  2021قرارداد امضا
کرده است .این  2سازنده به ترتیب در طول فصل جدید فرمول یک
باید این کار را انجام دهند .آستون مارتین ماشینهای  Vantageو
 DBXرا ارائه میکند .مرسدس نیز که از سال  199۶میالدی فراهم
کننده انحصاری ماشین ایمنی فرمول یک است مدلهای AMG
 GT Rو  AMGرا به تیمها در رنگ قرمز تحویل خواهد داد .فصل
جدید فرمول یک پایان ماه جاری میالدی با گرندپری بحرین آغاز
خواهد شد.

اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
اذان صبح فردا
طلوع آفتاب فردا

تلفن فاکس سازمان آگهی ها 44026612 - 44058034:

زیبا و پر گل
امیدوارم شاگرادان نکونام دریک بازی زیبا پر گل مقابل العین
به پیروزی برسند.
زهتابی -تهران
در این مرحله با با نتیجه  10بر  2یانان چن از چین
را مغلوب کرد و ضمن کسب سهمیه المپیک به دیدار
فینال راه یافت .ساروی در دیدار فینال مقابل اوزور
ژوژوپبیکوف از قرقیزستان با نتیجه  10بر صفر پیروز و
صاحب مدال طال شد.
اسامی نفرات برتر این رقابتها که نفرات اول و
دوم آن صاحب سهمیه المپیک شدند ،به شرح زیر
است:
 ۶0کیلوگرم -1 :ژوالمان شارشنبیکوف

بعد از شکست علیرضا کریمی در فینال تورنمنت ایتالیا برخی
کادرفنی تیم ملی را مقصر می دانند .علیرضا کریمی دارنده  2مدال
برنز و یک نقره جهان در جام متئو پلیکونه ایتالیا پس از حدود یک
سال دوری از مسابقات توانست مدال نقره را کسب کند .کریمی تا
فینال ،کشتیهای خوبی گرفت و تمام رقبایش را قاطعانه شکست
داد ولی در فینال با نتیجه ۳بر  ۳مقابل کولین مور از آمریکا شکست
خورد .او بعد از مسابقات جهانی قزاقستان 2019که توانست مدال
نقره بگیرد ،برای حضور در المپیک به وزن  9۷کیلوگرم آمد ولی
سال گذشته در لیگبرتر پایش آسیب دید .کریمی بالفاصله بعد از
به تعویق افتادن المپیک توکیو ،جراحی کرد .بعد از ماهها استراحت،

(قرقیزستان)  -2سایلیک والیهان (چین)  -۳فیروز
میرزا رجب اف (تاجیکستان) و هان جائه گیونگ (کره
جنو بی )
 ۶۷کیلوگرم -1 :محمدرضا گرایی (ایران) 2
 هان سو ریو (کره جنوبی)  -۳آشو (هند) و آرامواردانیان (ازبکستان)
 ۷۷کیلوگرم -1 :آکژول محموداف (قرقیزستان)
 -2شوهی یابیکو (ژاپن)  -۳سینگ گورپریت (هند) و
هوجون ژانگ (چین)

 8۷کیلوگرم -1 :نورسلطان تورسینوف (قزاقستان)
 -2فی پنگ (چین)  -۳ماساتو سومی (ژاپن) و جین
هیوک کیم (کره جنوبی)
 9۷کیلوگرم -1 :محمدهادی ساروی (ایران) -2
اوزور ژوژوپبیکوف (قرقیزستان)  -۳یانان چن (چین) و
سی یئول لی (کره جنوبی)
 1۳0کیلوگرم -1 :مومینجان عبداله یف
(ازبکستان)  - 2مین سئوک کیم (کره جنوبی) -۳
لینگ ژئی منگ (چین) و ناوین (هند)ظ

او در تورنمنت ایتالیا دوباره روی تشک رفت .دور اول  ۶به  ۳هایدن
زیلمر از آمریکا را شکست داد ،در نیمهنهایی هم 10به صفر ابراهیم
جیتفجی از ترکیه را مبهوت کرد.
کریمی در فینال یک زیر گرفت و خاک کرد که داوران به اشتباه
به او یک امتیاز دادند .درحالیکه به اعتقاد کارشناسان داوری 2
امتیاز کریمی قطعی بود .در صحنهای دیگر یک رکبی به حریفش
زد که کارشناسان داوری معتقدند  4امتیاز داشته اما داور تنها 2
امتیاز به او داد .در هر دو صحنه مربیان تیم ملی هیچ اعتراضی
برای بازبینی فیلم کشتی نکردند .نتیجه کشتی در نهایت  ۳-۳شد و
کریمی طال را از دست داد .او درباره این رقابتها به همشهری گفت:

مسابقه خوبی بود .باالخره بعد از مدتها روی تشک رفته بودم .در
کشتی اول کمی گیج بودم ولی در ادامه شرایطم بهتر شد .در فینال
 ۳امتیازم را ندادند ،اصال نمیدانم چرا کشتی به این شکل شد .حریف
فینالم کشتیگیری نبود که به او ببازم .کشتیگیری که دور اول او را
بردم چندین بار حریف فینالم را برده بود ولی کشتی از دستم درآمد.
کریمی درباره اینکه چرا مربیانش از چلنج استفاده نکردهاند ،گفت:
دلیلش را نمیدانم .کشتی برایم راحت بود و اصال نباید با این حریف
مساوی میشدم .چند روز پیش هم در تورنمنت کییف ،کادر فنی
ایران با بیاطالعی از تغییر برنامه مسابقات باعث شد علیتبار شانس
گرفتن مدال را از دست بدهد و از دور مسابقات حذف شود.

دختر سوارکاری که کمتر از مردان نمی پرد
در حالی که در رشته پرش با اسب مردان و
زنان به صورت همزمان با هم رقابت می کنند ،ملیکا
غروی توانسته نامی برای خودش در میان مردان
سوارکار دست و پا کند .سالها بود که یک دختر
نتوانسته بود در مسابقات کشوری مقام کسب کند
که این طلسم امسال با نایب قهرمانی ملیکا غروی
شکسته شد .این دختر سوارکار که در رقابتهای
پرش با اسب قهرمانی کشور شرکت کرده بود ،با
نایب قهرمانی به کار خود پایان داد و باعث باال رفتن
اعتماد به نفس دختران سوارکار شد .ملیکا غروی
مدیر باشگاه آزمون و فرزند منوچهر غروی از مدیران
پیشین صنعت خودروسازی کشور است .او که سابقه
حضور در مسابقات بین المللی را هم دارد ،معتقد
است قانون ممنوعیت ورود اسب می تواند باعث
پسرفت این رشته در سال های آینده شود .به همین
بهانه با این بانوی سوارکار کالم شدیم که مشروح
گفتگو با ملیکا غروی را در ادامه می خوانید.
* سالهای زیادی بود که یک دختر نتوانسته
بود در مسابقات کشوری اسبسواری مقام بیاورد
ولی شما امسال نایب قهرمان شدید و این طلسم را
شکستید؛ درباره مقامتان صحبت کنید.
 خب خیلی وقت است که در تمام دنیا خانمهاو آقایان باهم در مسابقات شرکت میکنند و ما هم
قبال جدا بودیم ولی به دستور فدراسیون جهانی

غروی :ممنوعیت ورود اسب باعث پسرفتمان می شود
مسابقات باهم برگزار میشود .قبال ما خیلی از آقایان
عقب بودیم چون سطح موانع ما پایینتر بود ولی
سعی کردم با تالش و خرید اسبهای خوب و کمکی
که از همسرم اقای محزون گرفتم به این مقام برسم.
* به عنوان یک دختر که در این رشته فعالیت
میکند کمی از سختیهایی که کشیدید و مشکالت
سر راهتان هست ،بگویید.
 تمرینات ما و هرکسی که در سطح قهرمانیشرکت میکند باید منظم باشد .من خودم مدیر
باشگاه آزمون هستم و شاگردانی دارم و کارهای
باشگاه بر عهده من است و باید  5-4ساعت اسب
سوار شوم تا آمادگی جسمانی را داشته باشم .معموال
 8صبح میآیم و سواری میکنم تا  11و بعد تا 4
عصر به کارهای باشگاه میرسم و  4تا  8سواری
می کنم.
* اهداف آیندهتان چیست؟
 سعی میکنم تا جایی که میتوانم درمسابقت کشوری شرکت کنم .ما پارسال در
مسابقات بینالمللی هم شرکت کردیم ولی امسال
به خاطر کرونا نتوانستیم برویم .پارسال من و
همسرم مقام آوردیم و جوایزی گرفتیم و من دنبال
این هستم که آنجا اسب که تهیه میکنیم در چند
مسابقه بینالمللی شرکت کنیم و بعد اسبها را وارد
کنیم تا هم نام کشورمان را زنده نگه داریم و هم با

اسبها جور شویم و بعد به ایران بیاوریم که البته
فعال واردات اسب ممنوع شده است!
* درباره قانون ممنوعیت ورود اسب بگویید
و اینکه چرا این تصمیم گرفته شده و نظر شما
چیست ؟
 ما خودمان تولید و پرورش اسب داریم وحداقل سالی  20اسب تولید میکنیم و دوست
داریم تولیدات داخلی پا بگیرد ولی مجبوریم یک
سری اسبهای نژاددار را مرتب وارد ایران کنیم تا
این ورزش را سرپا نگه داریم چون اسبهای داخلی
ما تا یک حدی توان دارند .وقتی جلوی واردات را
بگیرند ما نمیتوانیم اسبهای به روز را وارد کنیم
و متاسفانه ما اینجا شرایط آب و هوایی الزم برای
پرورش همه اسبها را نداریم .در ایران هوا خشک
است و فقط در شمال میتوان اسب را پرورش داد
و اگر حداقل بخواهیم رشته پرش را زنده نگه داریم
باید اسب وارد کنیم.
* اگر این قانون اجرایی شود فکر میکنید چه
آیندهای در انتظار است؟
 از اولین باری که اسب آوردیم چون تریناسب متفاوت بوده باعث شده سوارههای ما بروند یاد
بگیرند ولی هنوز وقتی اسب میآوریم سوارهها باید
خودشان را تطبیق دهند و به همین دلیل سواره
ایران از زمان ورود اسب تغییر محسوسی داشته و

ارتفاع موانع در مسابقات قهرمانی کشور از  1۳5به
 155رسیده و اسبها قابلیت شرکت در مسابقات
اسیایی را دارند ولی اگر این روال را ادامه ندهیم
پسرفت میکنیم.
* آیا این تصمیم اصال قانونی است؟
 من نمیدانم اصال چرا این تصمیم را گرفتندولی به نظرم کسی که اسب میآورد با هزینه خودش
است و ارز دولتی نمیگیرد و بخش خصوصی است
و سرمایهگذاران این بخش را از دست میدهیم .اآلن
یک سال مرز بسته شده و نتوانستیم اسب بیاوریم.
* شاید باعث بیکاری خیلیها هم شده است!
 بله دقیقا.* در مورد طوماری که علیه این موضوع امضا
شده هم توضیحی بدهید.
 درخواست داشتیم که واردات باز شود و مثلقبل باشد و هرکسی در توانش است کار کند و به
اسپانسرهای دیگر اسب بفروشد چون مربیان ما
توانایی خرید اسب ندارند و نیاز به اسپانسر است.
وقتی اسب وارد نشود اسپانسرها میروند .ما دو سال
دیگر میخواهیم به مسابقات آسیایی برویم و اگر
اسب جدید وارد نشود اینها پیر میشوند و از طرفی
اسبها در مسابقات آسیب میبینند .دامپزشکی ما
هم آنقدر قوی نیست که بتوانیم همیشه اسبها
سالم نگه داریم.

دادگر :امیدوارم سبد سهمیه تیراندازی در المپیک ُپر بارتر شود

رئیس فدراسیون تیراندازی گفت :تیراندازی فوتبال
نیست که درآمدزا باشد و باید امکانات به رایگان در
اختیارمان قرار بگیرد .نشست خبری رئیس فدراسیون
تیراندازی با اصحاب رسانه دیروز در محل این فدراسیون
برگزار شد.
علی دادگر در ابتدای این مراسم اظهارداشت :انشااهلل
که سال  1400سال خوبی برای ایران باشد و گشایش
اقتصادی ،سیاسی و مالی بر کشورمان حاکم شود .سال اخیر
بسیار پرفراز و نشیب برای فدراسیون تیراندازی سپری شد.
ابتدای سال در شرایطی که برای المپیک حاضر میشدیم،
با بیماری کرونا مواجه شدیم و به برنامههای روتین تدوین
شده توسط مربیان ملی دادیم .نهایتاً در نیمه دوم سال
توانستیم مجوزهای الزم را از نهادهای مربوطه کسب کنیم
تا مسابقات لیگ و آزاد برگزار شود که موفقیتی نسبی
برای فدراسیون تیراندازی بود .ستاد مبارزه با کرونا اص ًال
اجازه برگزاری لیگ را به ما نمیداد که باالخره توانستیم
به زحمت زیاد و محدودیتهای خاصی این امر را محقق
کنیم .اگرچه دیر شد اما برگزار شد و با مشارکت مربیان
عزیز توانستیم لیگ را به سرانجام برسانیم.
وی افزود :ورزشکاران نو ظهوری در مسابقات امسال
داشتیم که امید است پشتوانههای خوبی برای تیمهای
ملیمان باشند .برای نخستین بار لیگ جدید اهداف پروازی
را ابداع و ترسیم کردیم که عواید بسیاری زیادی برایمان
داشت .برگزاری منظم لیگها باعث میشد که تیمهای
ملی ما به موفقیتهای بینالمللی برسند و تصمیم گرفتیم
که این موضوع برای اهداف پروازی هم شکل گرفت.
رئیس فدراسیون تیراندازی درباره برنامه های آتی
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فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس شرق
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پالک 86

کریمی :نباید به کشتی گیر آمریکایی می باختم

حضور تنها یک المپیکی در هند

تیراندازان اعزامی به جامجهانی مشخص شدند

شنبه  21فروردین  27 - 1400شعبان  10 - 1442آوریل  -2021شماره 7642

ردهبندی نفرات برتر مشخص شد

کشتی گزینشی المپیک
ردهبندی نفرات برتر رقابتهای کشتی فرنگی
گزینشی المپیک در قاره آسیا مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت
فدراسیون کشتی ،رقابتهای کشتی فرنگی گزینشی
المپیک در قاره آسیا امروز (جمعه  20فروردین ماه)
در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد .در پایان این
مسابقات محمدرضا گرایی و محمدهادی ساروی در
اوزان  ۶۷و  9۷کیلوگرم ضمن کسب سهمیه المپیک
به مدال طال نیز دست یافتند.
نتایج کشتیگیران کشورمان در این مسابقات به
شرح زیر است:
در وزن  ۶۷کیلوگرم ،محمدرضا گرایی در دور
اول و کمتر از یک دقیقه با نتیجه  8بر صفر شروز
اوچیلوف از تاجیکستان را از پیش رو برداشت .وی در
دور بعد مقابل احمد داحشان از اردن با نتیجه  8بر
صفر پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد .گرایی در این
مرحله آشو دارنده مدال برنز آسیا از هند را با نتیجه
 9بر صفر مغلوب کرد و ضمن راهیابی به دیدار فینال،
سهمیه المپیک توکیو را نیز کسب کرد .وی در دیدار
فینال هان سو ریو قهرمان جهان از کره جنوبی را با
نتیجه  9بر صفر غلوب کرد تا ضمن کسب مدال طال و
سهمیه المپیک ،تمامی حریفان خود را با امتیاز عالی
از پیش رو بردارد.در وزن  8۷کیلوگرم ،حسین نوری
در کشتی نخست با نتیجه  9بر صفر شاگلدی آنایف از
ترکمنستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه
یافت .وی در این مرحله مقابل فی پنگ دارنده مدال
برنز بازی های آسیایی از چین با نتیجه  4بر  4مغلوب
و سهمیه المپیک را از دست داد .نوری با این شکست
به دیدار رده بندی رفت .وی در این دیدار با توجه به
آسیب دیدگی مقابل جین هیوک کیم از کره جنوبی
است حضور نیافت و پنجم شد.
در وزن  9۷کیلوگرم ،محمدهادی ساروی پس از
استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه  8بر صفر
جهانگیر توردیف دارنده مدال نقره آسیا از ازبکستان را
از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد .وی
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فدراسیون گفت :در سال  1400در معرض آزمون بزرگی
بهنام المپیک هستیم .زحمات همکارانم در فدراسیون
باعث شد تا  ۶سهمیه مستقیم حضور در توکیو را کسب
کنیم و امیدواریم که حاصل آن زحمات را در المپیک
توکیو کسب کنیم .همچنین در پایان سال با اعزام تیمهای
ملی تفنگ و تپانچه به مسابقات هندوستان مواجه هستیم
تا سبد سهمیههای ما پربارتر شود .پس از آن قرار بود
مسابقات کره جنوبی برگزار شود که لغو شد و اردوی
آلمان هم به همین مشکل دچار شد .تنها مسابقه ممکن
مسابقات آذربایجان است که امیدواریم در تیرماه بتوانیم
در باکو شرکت کنیم.دادگر در ادامه بیان کرد :تیراندازی
االن یک خانواده متحد و قدرتمند دارد و مسائلی که با
خانم هاشمی وجود داشت ،حل شده .مشکالت ایشان به
امکانات فنی و اداری تیم ملی بازمیگشت که سعی کردیم
آنرا برطرف کنیم .ایشان تا پایان المپیک  2020در تیم
ملی خواهند بود و امیدواریم باز هم حضور داشته باشند.
در هر خانواده اختالف نظر وجود دارد و ما هم مستثنی
نیستیم .خواستههای وی تامین شده ،ولی برخی خارج از
اراده فدراسیون و کشور است.
وی با تاکید بر پرداخت حقوق ملی پوشان ادامه داد:
مشکلی که درباره حقوق بچههای تیم ملی وجود داشت،
برطرف شده و تمام نیازهای ملیپوشان توسط فدراسیون
تیراندازی و با کمک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و
جوانان تامین میشود .ادارات کل استانی هم به ورزشکاران
کمک میکنند تا مشکلی وجود نداشته باشد و گالیهای
پیش نیاید.
رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به مشکل

همیشگی مهمات تاکید کرد :در سالهای گذشته
مشکالت حضور در مسابقات و تامین مهمات را داشتیم اما
شیوع بیماری کرونا مشکالت ما را 10چندان کرد .تامین
مهمات ما سابقاً از راه اعزامها انجام میشد اما فع ًال این
امکان برای ما فراهم نیست .با حداقلها باید بسازیم و
کاری بکنیم کارستان .تعدادی فشنگ برای تمرینات آتی
از آلمان خریداری شده بود که هواپیمایی کشور مبدا صرفاً
نصف آنرا تحویل داد و مابقیاش نزد همکاران ما در آلمان
محفوظ هست.
رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص عدم اعزام
 5تیرانداز المپیکی به جام جهانی در هند گفت :مشخص
نیست که چه زمانی میتوانیم اعزام داشته باشیم و
برنامههای ما تحتالشعاع شرایط کرونایی قرار گرفته است.
حفظ سالمتی بچهها در شرایط کرونایی از اولویتهای
ماست و این تصمیمگیریها بر اساس خرد جمعیست.
در این رابطه با مربیان نشست داشتیم و نتیجه بر این بود
که تنها کسانی که شانس کسب سهمیه المپیکی دارند به
مسابقات گزینشی اعزام شوند و این تشخیص فنی بوده.
فروغی با توجه به اینکه در مسابقات کمتری شرکت کرده
بود ،به خواست مربی به هند اعزام میشود.
دادگر در پاسخ به سئوالی درباره ترکیب تیم اعزامی
به المپیک بیان کرد :در فدراسیون بهدنبال شفافیت
هستیم و سهمیهها متعلق به کشور هست ،نه فرد .بهدنبال
اعزام بهترینها هستیم و مطابق با شیوهنامه خود تصمیم
به اعزام میگیریم .فکر میکنم کسانی که به المپیک
اعزام شوند ،همینهایی خواهند بود که سهمیهها را کسب
کردهاند.

وی در خصوص وضعیت بدهی الزلو سوچک مربی
سابق تیم ملی اظهار داشت :آقای الزلو یکی از مربیان
خوب تیراندازی دنیاست که ما مدیون زحماتشان هستیم.
بنیان موفقیتهای ما در تیراندازی از کارهای ایشان بوده
و مربیان زیادی هم در سطح جهانی تربیت کردهاند .ایشان
قرارداد سنگینی داشتند و اگر امروز بود ،بههیچعنوان
همکاری مقدور نمیشد .ایشان حدود  80هزار دالر از
کشورمان طلبکار بودند که تمام آن تسویهحساب شده
و به هیچ عنوان به هیچ مربی خارجی بدهی نداریم .این
بدهیها از گذشتگان وجود داشت و حدود  1۷.5میلیارد
تومان بدهی داشتیم که بهجز شرکت توسعه و تجهیز،
طلبکاری نداریم.
دادگر افزود :در رابطه با پرداختهایی که به
ورزشگاه آزادی داشتیم ،بهروز هستیم اما درباره شرکت
تجهیز گالیهایست که همه فدراسیونهای ورزشی دارند.
یکسری امکانات حاکمیتی در اختیار ماست که نباید
حتی ریالی به شرکت تجهیز بدهیم ،آنها باید کمک کنند
و استفاده کردن از امکانات و اردوها با اجاره دادن منطقی
نیست .شخصاً قراردادها را امضا نکردم و تا زمانی که باشم
هم امضا نمیکنم .فدراسیون تیراندازی نیازمند توجه و
کمک است ،مثل فوتبال نیستیم که درآمدزا باشیم .باید
امکانات به رایگان در اختیارمان قرار بگیرد و بدهیهایی که
از گذشته مانده ،باید با کمک وزارت ورزش حل شود .اگر
به شرکت توسعه پرداخت داشته باشیم ،چیزی از بودجه
ما برای اعزامها نمیماند .بدهی به شرکت توسعه از گذشته
است .در سه سال گذشته چیزی اجاره نکردیم .امیدوارم
در وزارت ورزش و شرکت توسعه این مسئله حل شود.

اتفاقات امیدوار کننده در مسابقات کشوری پرورش اندام

وقتی چشم بدنسازان به جزیره خیره شد

مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور در حالی به پایان رسید
که برخی اتفاقات جدید توجه اهالی این رشته را به خود جلب کرد.
شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پرورش اندام در شرایطی
روزهای  14و  15اسفندماه به میزبانی جزیره کیش برگزار شد که
حدود یکسال و نیم از آخرین مسابقات داخلی این رشته در ایران می
گذشت 518 .ورزشکار با وجود محدودیتهایی که فدراسیون برای
اعزام تیم ها قرار داده بود و همچنین تعطیلی های پرتعداد باشگاهها
در یک سال اخیر در این رقابتها حاضر شدند .خیلی از مدعیان که
در سال  2019روی سکوی جهانی هم رفته بودند ،روی استیج تاالر
شهر کیش دیده می شدند؛ اتفاقی که سطح مسابقات را به شکل
چشمگیری افزایش داده بود.یکی از اتفاقات جالب در پایان رقابتها
قرار نگرفتن تهران در میان تیم های برتر بود .پایتخت نشین ها که
معموال عادت داشتند روی سکوی قهرمانی مسابقات کشوری قرار
بگیرند ،بعد از چند سال از تیم های دیگر همچون اصفهان ،هرمزگان
و کیش در رشته های مختلف عقب افتادند .بسیاری از کارشناسان
دلیل این اتفاق را سخت گیری فدراسیون روی قانون و استفاده هر
استان از ورزشکاران بومی می دانند.چند اتفاق ویژه هم در حاشیه
مسابقات قهرمانی کشور پرورش اندام برای نخستین بار رخ داد و توجه
همه را به خود جلب کرد .حضور مسئوالن رده باالی ورزش کشور
از جمله یکی از معاونان وزیر ورزش و دو تن از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در مسابقات پرورش اندام در نوع خود جالب توجه
بود .به نظر می رسد نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی با ارتباطاتی
که داشته ،به خوبی توانسته پای مسئوالن را به رشته ای که سال ها
از سوی نهادهای اصلی ورزش ترد شده بود ،باز کند؛ اتفاقی که نوید
روزهای بهتری را برای این رشته پرمخاطب می دهد .از سوی دیگر
برای اولین بار شاهد حضور ماموران نادو برای اخذ تست دوپینگ در
سالن مسابقات بودیم .از نفرات برتر تست دوپینگ اخذ شد تا درهای
جدیدی به روی ورزشکاران این رشته باز شود .فدراسیون جدید هم
نشان داد که مبارزه با دوپینگ در حد شعار نبوده است.
و اما در بخش پخش زنده مسابقات یک اتفاق جالب رخ داد.
برای نخستین بار مسابقات پرورش اندام از سوی فدراسیون و از طریق
فضای مجازی پخش شد تا مخاطبان بتوانند به صورت زنده شاهد
عملکرد ورزشکاران باشند .البته این اتفاق به مذاق برخی از پیج های
مجازی که از هویت مشخصی برخوردار نیستند ،خوش نیامد و باعث
انتقاد آنها شد .حتی اخبار ورزشی صداوسیما نیز این مسابقات را
پوشش داد و گزارشی پخش کرد که شطرنجی شدن بدن ورزشکاران
در آن حاشیه هایی را هم به وجود آورد .با تمام این مسائل به نظر
می رسد  15سال بعد از تاسیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام،
رشته های زیرمجموعه این فدراسیون دنیای جدیدی را تجربه می
کنند و تغییرات کامال در همین دو ماه گذشته که رییس جدید روی
کار آمده ،محسوس بوده است.

حضور در رویداد آسیایی گامی به جلوست

صالحیامیری :در خصوص جودو نباید
احساسی عمل کرد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :در خصوص جودو نباید
احساسی و شتاب زده عمل کنیم .سیدرضا صالحی امیری رئیس
کمیته ملی المپیک درباره وضعیت قایقرانی ،اظهارداشت ۳ :عامل
باعث شد فدراسیون قایقرانی در مسیر جهش قرار بگیرد .اول انتخاب
رئیس جوان و دوم اینکه سهرابیان با برنامه کار میکند و سوم
استفاده از ظرفیت ملی.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد :سهرابیان از همه امکانات
برای بهرهبرداری استفاده کرده و ظرفیت کشوری است .این فدراسیون
در مسیر جهش قرار گرفته است .وی در خصوص رای جودو ،تصریح
کرد :نباید در این باره شتاب زده و احساسی عمل کرد .باید منتظر
اقدامات بعدی فدراسیون جهانی باشیم .نکته دیگر اینکه موفقیت
جودو برای مجوز حضور در رویداد آسیایی گامی رو به جلوست.
جامعه جودو انتظار دارد هر چه زودتر تعلیق کامل برداشته و هرگونه
حضور در رویدادهای آسیایی و جهانی فراهم شود.

اولین باخت یاران برخورداری در لیگ ستارگان

العربی با سنگربان تیم ملی هندبال نخستین باخت خود را در
لیگ ستارگان قطر متحمل شد .تیم هندبال العربی که از سعید
برخورداری دروازه بان تیم ملی هندبال ایران در ترکیب خود بهره
می برد در هفته پنجم این مسابقات دیشب به مصاف تیم الغرافه
ای رفت که در رده سوم جدول قرار دارد و در یک دیدار نزدیک و
پایاپای با نتیجه  2۶بر  2۷بازی را به حریف واگذار کرد .تیم العربی
در شرایطی این بازی را واگذار کرد که چهار دیدار قبلی خود را با برد
به پایان رسانده بود و با وجود این شکست نیز همچنان  12امتیازی
در رده نخست لیگ قطر قرار دارد .تیم العربی در هفته ششم مقابل
تیم الریان صف آرایی می کند .سعید برخورداری قبل از پیوستن به
تیم العربی در اللیگا اسپانیا و تیم گواداالخارا مشغول بازی بود که
نیم فصل اول از این تیم جدا شد و به قطر سفر کرد .در سال های
اخیر بازیکنان ایرانی همچون شاهو نصرتی ،اهلل کرم و سجاد استکی
در لیگ قطر حضور داشتند که در حال حاضر در رومانی و فرانسه
فعالیت می کنند.

آغاز تمرینات نفت
آبادان با حضور
پورموسوی

تمرینات تیم نفت آبادان پس از چهار روز وقفه با حضور سیروس پورموسوی آغاز شد.سیروس پورموسوی پس از
جلسه روز پنجشنبه خود با مسئوالن باشگاه صنعت نفت از تصمیم خود برای جدایی از این تیم صرفنظر کرد.بر همین
اساس وی دیروز همراه با کادر فنیاش در تمرین نفت آبادان شرکت کرد تا بازیکنان این تیم پس از چهار روز تعطیلی کار
خود را برای بازی با گلگهر سیرجان در هفته بیست و یکم لیگ برتر آغاز کنند.نفت آبادان روز بیست و سوم اردیبهشت
در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف گلگهر خواهد رفت.

حضور مدیرکل تشریفات وزارت امور
خارجه در دفتر باشگاه پرسپولیس

مدیرکل تشریفات امور خارجه کشورمان برای کمک به
دریافت ویزا اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در دفتر این باشگاه
حاضر شد.در فاصله زمانی بسیار کم تا شروع سفر به شهر گوا،
باشگاه پرسپولیس با یک شوک بزرگ مواجه شد و مشکل عجیبی
برای ارسال فرمهای مربوط به دریافت ویزای هند به وجود آمد .این
مشکالت سبب شد تعدادی از مدیران باشگاه ،به مدت دو شب تا
بامداد در دفتر باشگاه بمانند و این مشکالت را مرتفع کنند ،آنهم
در شرایطی که این مسائل باید در جای دیگری حل میشد.با این
حال روز سهشنبه دکتر هنردوست مدیرکل تشریفات وزارت امور
خارجه برای کمک به تسهیل امور مربوط به دریافت ویزا شخصاً به
دفتر باشگاه پرسپولیس آمد و با جعفر سمیعی مدیرعامل ،ابراهیم
شکوری معاون اجرایی ،علی عطایی معاون اداری و پشتیبانی و
امیرعلی حسینی مدیر روابط بینالملل جلسهای برگزار کرد.حضور
دکتر هنردوست که یکی از طرفداران پرسپولیس است ،حضورش
در دفتر باشگاه و تماسهایش با مسئوالن ارشد سفارت هند ،باعث
افزایش سرعت روند انجام کارهای اداری مربوط به ویزا شد.

اقدام غیرحرفهای پرسپولیسیها پس از
بازی با نساجی

بازیکنان تیم پرسپولیس پس از بازی با نساجی اقدامی
غیرحرفهای انجام دادند.درحالیکه پیش از دیدار پرسپولیس و
نساجی به صورت رسمی از سوی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ
اعالم شده بود در پایان این مسابقه مصاحبهای از سوی میکسدزون
ورزشگاه آزادی انجام نمیشود اما پس از این دیدار اتفاق متفاوتی
رخ داد.گزارشگران و خبرنگاران برخی رسانهها و برنامههای خاص
پس از این دیدار در تونل ورزشگاه آزادی با بازیکنان پرسپولیس
مصاحبه کردند.تیم پرسپولیس قرار است شنبه هفته آینده برای
حضور در لیگ قهرمانان آسیا عازم گوا هند شود و در روزهای اخیر
بحث رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی از سوی
مسئوالن این تیم برای جلوگیری از ابتالی سرخ پوشان به ویروس
کرونا مطرح شد.با این وجود در اقدامی عجیب و غیرحرفهای برخی
بازیکنان و حتی سرمربی پرسپولیس پس از مسابقه با نساجی و در
شرایطی که شهر تهران از لحاظ کرونا وضعیت کامال قرمزی دارد
در گفت و گو با رسانههای حاضر در ورزشگاه آزادی شرکت کردند!

شیری  30:امتیاز باقی مانده و میمانیم

مدافع نساجی معتقد است توانایی جبران نتیجه در  1۰هفته
پایانی فصل برای بقا در لیگ برتر را دارند.حامد شیری پس از شکست
نساجی مقابل پرسپولیس عنوان کرد :ما قبل از آغاز بازی اخبار بدی
درباره وضعیت جسمانی آقای دستنشان ،اسطوره باشگاه نساجی
و قائمشهر شنیدیم که ما را خیلی ناراحت کرد .بخاطر ایشان هم
که شده ،تمام تالش و هدف ما در این دیدار نمایش خوب مقابل
پرسپولیس بود تا نتیجه حداقلی بگیریم و این اتفاق به گوش آقا نادر
برسد و موجب خوشحالی ایشان و باال رفتن روحیه هواداران نساجی
شود ،اما این اتفاق نیفتاد.او ادامه داد :متاسفانه جریان مسابقه به
شکلی پیش رفت که در  2۰دقیقه ابتدایی نمایش خوبی نداشتیم،
اما پس از آن توانستیم به بازی مسلط شویم و حتی در نیمه دوم نیز
شرایط ما خیلی بهتر شد ولی به هر حال وقتی شما گلهایی دریافت
میکنید که همه میبینند و میگویند آفساید بوده ،کاری از دست
شما برنمیآید.مدافع نساجی یادآور شد :بازی تمام شده و ما بازنده
هستیم .به تیم خوب پرسپولیس تبریک میگویم و امیدوارم در ادامه
مسیر به موفقیت برسند.شیری درباره شرایط نساجی در پایین جدول
گفت :کار سختی داریم ولی  1۰هفته از بازیها و  ۳۰امتیاز دست
نخورده باقی مانده ،اما این وعده را به هواداران نساجی میدهم که در
لیگ برتر میمانیم و شرایط ما قطعا بهتر میشود.

زامهران :می توانستیم گل تساوی را به
پرسپولیس بزنیم

بازیکن تیم فوتبال نساجی مازندران می گوید این تیم شروع
خوبی مقابل پرسپولیس نداشته ولی در ادامه نمایش قرمزهای
قائمشهری بهتر شده است .حسین زامهران بازیکن تیم فوتبال
نساجی مازندران در کنفرانس خبری پس از دیدار برابر پرسپولیس
در ورزشگاه آزادی که با پیروزی  2بر صفر سرخپوشان همراه شد،
در میکسدزون خبری درباره این بازی گفت :ما بازی را خوب شروع
نکردیم و گل هم خوردیم ولی رفته رفته خیلی بهتر شدیم و حتی می
توانستیم به گل هم برسیم.هافبک نساجی مازندران ادامه داد :خب به
هر حال از موقعیت هایی که داشتیم استفاده نکردیم و در ضدحمله
در دقایق آخر گل دوم را هم خوردیم و بازی را واگذار کردیم.

انصراف مرفاوی از حضور در نفت مسجدسلیمان

یکی از دستیارانی که سرمربی جدید تیم نفت مسجد سلیمان
برای خود انتخاب کرده بود از حضور در این تیم انصراف شد.نفت
مسجد سلیمان لیگ امسال را با هدایت مجتبی حسینی آغاز کرد و
پس از جدایی او داریوش یزدی هدایت این تیم را عهده دار شد اما این
مربی هفته گذشته جدایی زودهنگامی از جمع نفتی ها داشت.باشگاه
نفت مسجد سلیمان به دنبال این اتفاق ،محمود فکری را به عنوان
سرمربی جدید خود انتخاب کرد .به این ترتیب محمود فکری که به
تازگی از هدایت استقالل کنار رفته بود ،به عنوان سومین سرمربی
نفتی ها در این فصل کار خود را شروع کرد.فکری در کادر فنی نفت
مسجد سلیمان از ترکیب کادر فنی خود در نساجی و استقالل بهره
برده و حنیف عمران زاده و صمد مرفاوی را به عنوان دو دستیارش
انتخاب کرد.صمد مرفاوی اما دیروز از حضور در کادر فنی تیم نفت
مسجد سلیمان انصراف داد تا به این ترتیب حنیف عمران زاده تنها
دستیار استقاللی فکری در نفت مسجد سلیمان باشد .حال باید دید
سرمربی جدید نفتی ها چه کسی را جایگزین مرفاوی خواهد کرد؟
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تسلیم شدن یعنی توهین به فوتبال

نکونام :جوانان فوالد آماده فداکاری برای ایران هستند
سرمربی تیم فوتبال فوالد ایران گفت :در دوران
بازیگری یاد گرفتم که تسلیم شدن یعنی توهین به
فوتبال ،این را به بازیکنانم هم گفتهام و در ذهن
آنها جا افتاده است.جواد نکونام در آستانه دیدار
فوالد ایران برابر العین امارات در مرحله پلیآف لیگ
قهرمانان آسیا اظهار داشت :فردا نماینده فوتبال ایران
هستیم و با تمام توان تالش میکنیم از فوتبال ایران
در آسیا دفاع کنیم .شرایط بازی در لیگ برتر و
مسابقاتی بینالمللی چون لیگ قهرمانان آسیا کامال
متفاوت است و این موضوع را بازیکنانم بخوبی درک
کردهاند.وی افزود :مدتهای زیادی بر روی العین و
شیوه بازیاش کار کردهایم .بازیکنان جوان و باتجربه
فوالد از حضور در لیگ قهرمانان آسیا هیجانزده و
خوشحال هستند .آنها آماده فداکاری برای تیمشان،
فوتبال ایران و خوشحالی هواداران خوب فوالد هستند.
میدانند چطور تعهد و مسئولیتشان را تا آخر بازی
انجام دهند .در مجموعه فوالد دیگر کسی به این
فکر نمیکند در این مدت چقدر به ما نگاه ملی شده.
فردا میخواهیم خوب باشیم.سرمربی تیم فوالد ایران
تصریح کرد :مثل العین بازیکن گرانقیمت و چندین
میلیون دالری نداریم اما تیمی داریم که کامال با برنامه
است ،متحد بودن را خوب تمرین کرده و اکنون در
باالترین سطح هماهنگی ،اتحاد و آمادگی است .برای
بازیکنانم خوشحالم که میتوانند در باالترین سطح
باشگاهی فوتبال آسیا تواناییشان را نشان دهند .این
پاداش نمایش خیلی خوب آنها در فصل گذشته است
اما نمیخواهیم در اینجا متوقف شویم و به امید خدا
بازی با العین شروعی برای تیم فوالد خواهد بود .البته
هیچ کس حق ندارد فراموش کند که العین چه تیم
با کیفیتی است .همه کیفیت این تیم را در سالهای
اخیر مقابل تیمهای ایرانی دیدهاند.نکونام در پاسخ به
این سوال که حریف شما قهرمان سابق لیگ قهرمانان

ویزای اعضای کاروان پرسپولیس برای
سفر به هند صادر شد

ویزای تمام اعضای کاروان پرسپولیس برای سفر به هند صادر
شد .فرآیند دریافت ویزای سفر به کشور هند با تالش شبانهروزی
بخش مدیریت باشگاه پرسپولیس به سرانجام رسید و برای همه
اعضای کاروان روادید صادر شد.این در حالی است که اتفاقات زیادی
در هفته گذشته رقم خورد و کارشکنیهایی در میان بود تا باشگاه با
مشکالت عدیدهای مواجه شود اما با دستور جعفر سمیعی مدیرعامل
باشگاه ،اتحاد و هماهنگی بین کمیتههای مختلف ایجاد شد.با هدایت
ابراهیم شکوری معاون اجرایی و امیرعلی حسینی مدیر روابط
بینالملل پرسپولیس ،اقداماتی مانند ثبت فرمهای درخواست ویزا
یا تکمیل فوری مدارک اعضای تیم صورت گرفت که این فرآیند طی
چهار شب تا بامداد ادامه داشت .در کنار تالش شبانهروزی کارمندان
باشگاه پرسپولیس ،مدیران عالیرتبه وزارت امور خارجه و همچنین
مقامات سفارت هند هم کمک شایانی کردند تا در نهایت ویزای سفر
به این کشور صادر شود.سرخپوشان روز شنبه با تشریفات و پرواز
اختصاصی ،تهران را به مقصد گوا ترک میکنند تا برای حضور در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا  2۰21آماده شوند.

فوتبال ایران

آسیاست ،پرافتخارترین تیم امارات به حساب میآید
و آیا فکر میکنید میتوانید از این مرحله عبور کنید،
گفت :هر چه بازی سختتر باشد بازیکنانم تالششان
را بیشتر میکنند .این فلسفه کار ماست که با هدف
مشخص و تالشی زیاد به آنچه میخواهیم میرسیم.
این را در این یک سال و نیم گذشته بخوبی نشان
دادهایم و بارها ثابت کردهایم .همیشه از بازیکنان تیم

خواستهام مثبت فکر کنند و روی تواناییهای خودشان
متمرکز باشند .فوتبال همیشه پر از شگفتی است.
حتی اینکه فصل قبل توانستیم سهمیه آسیا بگیریم
برای خیلیها شگفتی بود اما ما به کاری که میکنیم
اطمینان داریم و با برنامهای از پیش تعیین شده و
مشخص به دیدار برابر العین میرویم .در فوتبال هیچ
تیمی قبل از بازی پیروز نیست.هیچ تیمی هم کامل

نیست حتی العین.سرمربی تیم فوالد گفت :در دوران
بازیگری یاد گرفتم که تسلیم شدن یعنی توهین به
فوتبال .این را به بازیکنانم هم گفتهام و این موضوع
در ذهن آنها جا افتاده است .در جایی که ایستادهایم
هیچ چیز نمیتواند ما را تسلیم کند ،نه پنجره بسته
نقل و انتقاالت و نه بازی در عربستان که در واقع به
معنی میزبانی اماراتیهاست.

مشکالت مالی صدای کادرفنی را هم درآورد

بازیکنان تیم پرسپولیس در آستانه
سفر به هند برای حضور در لیگ قهرمانان
آسیا از لحاظ مالی گالیه های زیادی
دارند.تیم فوتبال پرسپولیس روزپنجشنبه
در چارچوب دیدارهای هفته بیستم لیگ
برتر در ورزشگاه آزادی مقابل نساجی
مازندران به برتری دو بر صفر رسید و
تا پیش از برگزاری بازی سپاهان و نفت
مسجد سلیمان صدرنشین شود.این
برد در آستانه سفر پرسپولیس به لیگ
قهرمانان آسیا اتفاق مثبتی برای سرخ
پوشان است و میتواند از لحاظ روحی
و روانی آنها را در وضعیت مطلوبی قرار
بدهد اما این همه ماجرا نیست .شاگردان
یحیی گلمحمدی در روزهای اخیر و

به ویژه از زمان شروع تمرینات خود در
سال جدید گالیه های زیادی نسبت به
وضعیت مالی خود داشتهاند .موضوعی که
سبب شد حمید مطهری با تکرار صحبت
های خود در نشست خبری قبل بازی با
نساجی در پایان این مسابقه هم اعالم
کند«توقع دارم مدیران باشگاه در ادامه راه
ما را همراهی کنند .می دانم خیلی سعی
و تالش میکنند بهترین ها را رقم بزنند
اما بچههای ما با وجود کمترین دریافتی
با دل و جان کار می کنند .امیدوارم
مدیران باشگاه مسیر را برای ما مهیا کنند
تا در ادامه به مشکل نخوریم» .از دوران
آغاز مدیریت جعفر سمیعی در باشگاه
پرسپولیس همواره کادرفنی و مدیریت این

حضور در بزرگترین رقابت باشگاهی
قاره کهن شوند.مدیران فعلی باشگاه
پرسپولیس با وجود پرداخت تمام پاداشها
و آپشنهای مربوط به سالهای قبل از
لحاظ پرداخت مبلغ قرارداد بازیکنان در
این فصل نتوانستهاند تعادل الزم را تا
پایان هفته بیستم لیگ برتر ایجاد کنند
و به جز یکی دو بازیکن تازه وارد که برای
دریافت رضایت نامه از تیم سابق خود و
به دلیل برخی مشکالتشان از ابتدای
لیگ حدود  ۶۰درصد دریافتی داشتهاند
سایر نفرات درحالیکه دو سوم از بازی
های لیگ را پشت سر گذاشته اند زیر
نصف قرارداد خود یعنی حدود  ۳۵درصد
دریافت کرده اند.یکی دیگر از موارد مربوط

به مشکالت مالی در اردوگاه سرخپوشان
پرداخت نشدن پاداش برد بازیهای این
فصل تیم بوده و این امر هم سبب گالیه
بازیکنان و اعضای کادرفنی شده است .این
در شرایطی است که هیچ قول یا وعدهای
برای پرداخت بخش دیگری از قرارداد
پرسپولیسیها تا قبل از سفر به هند به
آنها داده نشده است.مدیران فعلی باشگاه
پرسپولیس از زمان آغاز کار خود در باشگاه
برخی بدهیهای سنگین مثل طلب ماریو
بودیمیر ،اینیگو والنسیا را هم به سرانجام
رساندهاند که البته طبق اعالم خود
سمیعی بخشی از پولی که برای پرداخت
این مطالبات و البته بازیکنان تیم هزینه
شده از راه قرض گرفتنبوده است.

توقع دارم مدیران باشگاه ما را همراهی کنند

مطهری :مشخص است شلوغکاری از جانب کدام تیم و کدام نیمکت بوده است

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :توقع دارم
مدیران باشگاه در ادامه راه ما را همراهی کنند
میدانم خیلی سعی و تالش میکنند تا بهترینها
را برای ما رقم بزنند .حمید مطهری پس از برتری
 2بر صفر پرسپولیس مقابل نساجی در نشست
خبری اظهار داشت :همه بازیها در نیم فصل دوم
خیلی سخت و همه تیمها قابل احترام هستند.
امروز هم بازی سختی داشتیم اما این برد را به
هواداران ،بازیکنان و مجموعه پرسپولیس تبریک
می گویم .در نیمفصل دوم همه تیمها برای امتیاز
گرفتن تالش میکنند و امروز هم دیدار سختی
داشتیم .در نهایت سه امتیاز را کسب کردیم.وی

افزود :در نیمه اول مثل همیشه کنترل بازی،
نمایش مالکانه از جانب بود و خیلی زود به گل
رسیدیم .روی کارهای ترکیبی خیلی روی مدافعان
کناری حریف فشار گذاشتیم و این فشارها به ویژه
روی دفاع راست حریف منجر به تغییراتی در تیم
نساجی شد .نیمه اول کامل در اختیار پرسپولیس
بود .مربی تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد :طبیعی
است زمانی که بازی را جلو بوده و میخواهید از
گل خود مراقبت کنید طرحهای دیگری را هم
در نظر میگیرید به همین دلیل مهدی ترابی را
مقداری از خط هافبک خود دورتر کردیم تا بتوانیم
با پاسهایی که طول بیشتری داشت این بازیکن
را جدا کنیم .دیدید در این نیمه چه موقعیتهایی
نصیب وی شد .مطهری اضافه کرد :در نیمه دوم
حریف رو به بازی مستقیم آورد اما تیم ما هم
زمانی که نساجی قصد ورود به عمق داشت این
فضا را بست و حریف رو به توپهای بلند آورد این
موضوع خواسته ما بود و نساجی را وادار به استفاده
از توپهای بلند کردیم.وی افزود :حریف قصد
داشت از فضاها و توپهای بلند برای مهاجمان
خود استفاده کند اما نساجی را خیلی خوب
کنترل کردیم تعویضهای خیلی به موقع و انرژی
که انجام دادیم که سبب شد انرژی مضاعفی به
پرسپولیس تزریق شود .دیدید که نقرات تعویضی
ما تا چه اندازه خوب کار کردند و خیلی تأثیرگذار
بودند .روی گل دوم پرسپولیس کمال کامیابینیا،
امید عالیشاه و عیسی آلکثیر واقعاً تأثیرگذار بودند

در نهایت تیم ما روی کار تیمی عالی به پیروزی
رسید .بچهها فوقالعاده عمل کرده و از سیدجالل
حسینی و نفرات خط جلو همه عالی و فوقالعاده
در خدمت تیم بودند .آنها دستورهای تاکتیکی را
به خوبی پیاده کردند که این امر سبب کسب سه
امتیاز شد.مربی پرسپولیس اضافه کرد :توقع دارم
مدیران باشگاه در ادامه راه ما را همراهی کنند
میدانم خیلی سعی و تالش میکنند تا بهترینها
را برای ما رقم بزنند اما در نشست خبری قبل از
مسابقه هم گفتم بچههای ما کمترین دریافتی را
داشتند اما با این وجود با دل و جان کار میکنند.
امیدوارم مسیر را برای ادامه کار پرسپولیس
مهیا کنند تا در ادامه فصل به مشکل نخوریم.
مطهری درباره اینکه باشگاه نساجی اعالم کرده از
داور این مسابقه شکایت خواهد کرد ،گفت :این
موضوع به خودشان مربوط میشود و دربارهاش
صحبتی ندارم اما خیلی مشخص است شلوغکاری
از جانب کدام تیم و کدام نیمکت بوده است .از
داوران میخواهم با شجاعت کار کنند تا ببینیم
میتوانند به این شکل امتیاز بگیرند یا خیر .خیلی
از تیمها با فشار آوردن به داور و داد و بیداد
کردن از داوران امتیاز میگیرند اما اگر داوران
شجاعت داشته باشند چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
درباره این موضوع صحبت نمیکنم و هر فردی
داخل ورزشگاه بود میتواند شهادت بدهد کدام
نیمکت شلوغکاری کرد.وی درباره فرصتسوزی
بازیکنان پرسپولیس در این مسابقه توضیح داد:

نمیدانم چه بگویم ،همیشه دوستان به ما لطف
دارند همیشه هر کاری انجام بدهیم جور دیگری
از ما سؤال میپرسند البته به آنها حق میدهم
در تیمی که سیدجالل حسینی ،احمد نوراللهی
و مهاجم ما گلزنی میکنند از لحاظ تاکتیکی به
بلوغ رسیده و کار تیمیاش حرف اول و آخر را
میزند اما در شرایطی که روی یک بازیکن زوم
میشود خیلی خوب نیست و خواهش میکنم
به بازیکنان ما فشار وارد نکنند.مربی سرخپوشان
افزود :پرسپولیس شکل خود را پیدا کرده و
کارش را جلو میبرد .در نهایت همیشه گفتهام
اگر انتقادی همراه با استدالل و منطق باشد به
روی چشم آن را می پذیریم از این انتقاد استفاده
خواهیم کرد زیرا اگر انتقادپذیر نباشید در راه
خود پیشرفتی نخواهید داشت اما انتقادهایی که
سازنده باشد استفاده میکنیم زیرا اعتقاد داریم با
این موضوع رو به جلو خواهیم رفت.مطهری درباره
اینکه به نظر میرسد پرسپولیس و سپاهان مدعی
اصلی قهرمانی هستند و چه راهکاری برای تقابل
با این تیم دارید ،گفت :سپاهان تیم قابل احترامی
است همانگونه که تیمهای دیگر مدعی هستند
تمرکزمان روی کار خودمان است و سعی میکنیم
بازی به بازی پیش برویم .اکنون وارد رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا شدهایم و تفکراتمان در این
مسابقه با لیگ برتر متفاوت میشود .با بازگشت
در لیگ قهرمانان شرایط خود را در نظر میگیریم
همه تیمها مثل سپاهان قابل احترام هستند.

بلبلی :در استقالل نامالیمتی هایی شد ولی بهتر است حرفم در دلم بماند
هافبک تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت :بزرگترین شاخصه
بچههای ما جنگندگی است ،باید تمام توانمان را بگذاریم که نتیجه
دلخواه را کسب کنیم.محمد بلبلی در مورد شروع کار نفت مسجد
سلیمان در سال  14۰۰اظهار داشت :در ابتدا باید از مجتبی حسینی،
مجید محافظتکار و داریوش یزدی و همکارانشان در کادرفنی تشکر
کنم .شرمنده آنها شدیم که نتوانستیم خواسته هایشان را برآورده کنیم.
همچنین به محمود فکری و کادرفنی جدید خوش آمد میگویم.وی
افزود :شرایطمان در جدول سخت است و نیاز به امتیاز داریم .بازیهای
سختی پیش رو داریم .در لیگ برتر تیم ضعیف نداریم و حریفانمان
قدر هستند .همه تیمها با برنامه بازی میکنند و ما هم تمام تالشمان
را به کار میگیریم که در بازیهای آینده امتیازات الزم را کسب کنیم.
بازیکنان ما جوان ،جنگنده و فنی هستند و میتوانیم نتیجه بگیریم و دل
هوادران را شاد کنیم.هافبک نفت مسجدسلیمان در مورد شکست مقابل
نساجی در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت :فوتبال باال و پایین زیاد دارد
و در آن چیزی را نمیتوانید پیش بینی کنید .آن بازی یک اتفاق بود
و دیگر تکرار نمیشود .بزرگترین شاخصه بچههای ما جنگندگی است.

در آن بازی اصال جنگنده نبودیم ولی قول میدهیم از این به بعد تمام
توانمان را بگذاریم که نتیجه دلخواه را کسب کنیم.بلبلی در خصوص
کارکردن با محمود فکری عنوان کرد :محمودفکری و همکارانش مربیان
قابل احترامی هستند و بازیکنان بزرگی بودند .همه ما بازیکنان باید دست
به دست هم بدهیم و با هدایت کادرفنی جدید رو به جلو برویم تا نتیجه
دلخواه را کسب کنیم .امیدوارم آنطور که میخواهیم بشود و در این راه
تمام تالشمان را به کار میگیریم .آمدن محمود فکری ،حنیف عمران
زاده و سعید لطفی برایمان انگیزه جدیدی شده ،انشااهلل همه چیز بر
وفق مراد ما باشد و خوب پیش برود.وی در مورد بازی با سپاهان در هفته
بیستم لیگ برتر که اولین محک نفت مسجدسلیمان با محمود فکری
است ،اظهار داشت :فقط یک جلسه با او تمرین کردیم و هنوز کارفنی
آنچنانی انجام ندادیم ولی بچهها انگیزه خیلی خوبی دارند .تمرین دیروز
خیلی با نشاط و پرفشار بود .بازی با سپاهان مطمئنا خیلی سخت است.
آنها صدرنشین لیگ برتر ،دونده و جنگنده هستند .بازیکنان با تجربه
زیادی دارند .اگر آنها میدوند ما باید بیشتر بدویم و اگر میجنگند ما
باید بیشتر بجنگیم تا نتیجه خوبی بگیریم .شرایطمان در جدول بد شده

فوالد  -العین امارات

در انتظار اولین پیروزی در شرایط نابرابر

تیم فوالد خوزستان اولین نماینده ایران در لیگ قهرمانان
شنبه ساعت  2۰:2۰در مرحله پلی آف به مصاف تیم العین امارات
خواهد رفت .لیگ قهرمانان آسیا در سال  2۰21برای فوتبال ایران
خیلی مظلومانه آغاز می شود .تیم های ایرانی در سال جدید
میالدی نه تنها از میزبانی محروم هستند بلکه مجبورند در سرزمین
هایی به میدان بروند که اصال باب میل آنها نیست .فوالد خوزستان
و استقالل مجبور به سفر به عربستان شده اند و پرسپولیس هم
باید به هند سرزمین اعجایب و سینما برود! تراکتور هم در قطر به
مصاف رقبایش خواهد رفت.فوالد خوزستان اولین نماینده ایران در
لیگ قهرمانان آسیا شنبه ساعت 2۰و 2۰به مصاف العین امارات
خواهد رفت .العین تیم قدرتمندی است که در سال های گذشته
همواره مشکالت زیادی برای تیم های ایرانی به وجود آورده است.
فوالد خوزستان قطعا هوشمندانه و با تمرکز مقابل این تیم اماراتی
بازی خواهد کرد .هرچند جواد نکونام گفته با تفنگ بادی باید
به مصاف ژسه برویم و العین حتی می تواند مدعی قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا باشد .به این ترتیب مشخص است که فوالد
خوزستان با چه تیم قدرتمندی بازی خواهد داشت .هرچند ابتدا
قرار بود العین به اهواز سفر کند و این مسابقه در ایران برگزار شود
اما در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی را از باشگاه خوب و
منظم فوالد خوزستان بدون هیچ توضیحی گرفت! به هر حال فوالد
خوزستان در صورت عبور از مسابقه دشوار و صعود به مرحله بعد
باید در گروه  Dو با تیم های السد قطر ،النصر عربستان ،الوحدات
اردن بازی کند که گروه سختی هست.صعود فوالد باعث خواهد
شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا بیش از گذشته به قدرت فوتبال
ایران پی ببرد و بداند که با سیاسی کاری چه ظلم بزرگی در حق
یکی از بهترین فوتبال های آسیا انجام داده است.به هر حال فوالد
خوزستان با اتکا به نیروی انسانی قدرتمند و جوانان توانای ایرانی
و به لطف مدیریت خوب باشگاهش می تواند در این بازی حساس
پیروز شود .پاتوسی بازیکن خارجی فوالد در وصف العین امارات
گفته این تیم محدودیتی برای خرج کردن ندارد! اما در فوتبال
تیم ها برنده می شوند نه فقط ستاره ها.کریشانسا دیالن پریرای
سریالنکایی داور وسط دیدار فوالد ایران و العین امارات خواهد بود.
هماسونگا و دونسانجیو دو داور هموطن وی کمکهایش در این
بازی خواهند بود .داور چهارم عمر مبارک عمانی است.

نظری :با تفاهم شکایت خود را
از حسینی پس میگیریم

زنگ خطر برای پرسپولیس در آستانه لیگ قهرمانان آسیا
تیم به تعریف و تمجید از فعالیتهای وی
و سایر مسئوالن باشگاه پرداخته و شاید
برای اولین بار بود که به شکل صریح یکی
از مربیان پرسپولیس به گالیه از وضعیت
مالی تیم در زمان سمیعی پرداخت.
این امر نشان میدهد وضعیت مالی در
تیم پرسپولیس به هیچ وجه ایدهآل
نیست و اعضای تیم که قبل از تعطیالت
نوروز تنها پنج درصد دریافتی داشتهاند
مشکالت زیادی را احساس میکنند.تیم
پرسپولیس قرار است امروزبرای حضور در
لیگ قهرمانان آسیا عازم هند شود اما به
نظر میرسد هیچ قولی مبنی بر پرداخت
بخش دیگری از قرارداد بازیکنان به آنها
داده نشده است تا با روحیه عازم گوا برای
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و این را میدانیم .انشااهلل بتوانیم به خواستههایمان برسیم.هافبک نفت
مسجدسلیمان در مورد شرایط خودش گفت :خداراشکر شرایطم خیلی
خوب شده و به آمادگی خوبی رسیدهام .بدشانس بودم و هنوز گلزنی
نکردهام ولی این مساله روی من تاثیر نمیگذارد .البته مهم این است
که به نتیجه گیری تیم کمک کنم اما مطمئنم در ادامه راه میتوانم
هم گلزنی کنم و هم برای تیمم مثمر ثمر باشم .انشااهلل از این به بعد
این اتفاق بیفتد .باید بازی به بازی بهتر بشوم.بلبلی تصریح کرد :برای
برگشت به استقالل باید بازیکنی باشم که میتواند به تیم کمک کند.
من بازیکن قرضی هستم .در انتهای فصل باید اینجا را ترک کنم و به
استقالل برگردم .به اینجا آمدهام تا شرایط خوبی به دست بیاورم و به
سطحی برسم که بتوانم در استقالل به تیم کمک کنم .البته در آن زمان
هم میتوانستم به تیم کمک کنم اما نامالیمتیها و مشکالتی بود و
نامردیهایی شد که حاال نمیخواهم بحث را باز کنم .حرف دلم در دلم
بماند بهتر است .نمیخواهم دغدغه جدیدی برایم به وجود بیاید .دنبال
حاشیه نیستم .باید بجنگم و دوباره حقم را بگیرم در غیر این صورت
مطمئنم تا صبح هم صحبت کنم کسی حرفم را باور نمیکند.

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت :شرط اولمان با
محمود فکری باقی ماندن در لیگ برتر است.محمد نظری درباره
انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال نفت
مسجد سلیمان اظهار داشت :با توجه به نتایج ضیعفی که در
هفتههای اخیر داشتیم به این جمعه بندی رسیدیم تحولی ایجاد
کرده و در فرصت باقیمانده نیم فصل دوم توانمندیهای تیم را احیا
کرده تا بتوانیم به نتایج دلخواه و جایگاه مورد انتظار مردم خوب
مسجد سلیمان و هوادارانمان دست پیدا کنیم .نباید فرصت را بیش
از این از دست بدهیم.وی درباره اظهارنظر داریوش یزدی مبنی بر
استعفا ندادن از نفت مسجدسلیمان گفت :نمیدانیم این موضوع را
چگونه تعبیر کنیم .داریوش یزدی پس ازبازی با نساجی در تاریخ
 14فروردین خداحافظی کرد و از زحماتش تشکر میکنم .وقتی
بدون هماهنگی با ما با تیم و بچهها خداحافظی و تیم را ترک کرده
نمیدانیم اسم این موضوع را استعفا بگذاریم یا خداحافظی؛ واقعیت
همین است.مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان درباره مشکالت
مالی این باشگاه توضیح داد :در این فصل وضعیت مالی ما بهتر
از سالهای قبل بوده و تاکنون  ۵۰درصد به بازیکنان پرداختی
داشتهایم که یکی از بهترین پرداختیها در لیگ برتر بوده است.
در زمان سرمربیگری مجتبی حسینی ۶۰درصد قراردادش را
پرداخت کردیم و بازیکنان و کادر فنی هم در آن زمان  ۵۰درصد
دریافتی داشتند.نظری در حاشیه مرامس معارفه محمود فکری
در تمرین نفت مسجد سلیمان گفت :به کادر فنی بعدی هم ۵۰
درصد پرداخت کردیم .برای نیم فصل دوم هم برنامه داریم و طبق
هماهنگی با حامیان مالی هدفگذاری کردهایم که در روزهای
آتی این موضوع هم نهایی خواهد شد تا به مشکلی نخوریم.وی
درباره آخرین وضعیت شکایت باشگاه نفت مسجدسلیمان از مجتبی
حسینی عنوان کرد :برخالف خداحافظی داریوش یزدی از بازیکنان،
مجتبی حسینی بدون اینکه این کار را هم انجام بدهد تشریف برد
و از نفت جدا شد .شکایت همکاران ما در باشگاه نفت از وی به
فدراسیون فوتبال رفته و اکنون هم پیگیری میشود .در آن زمان
با حسینی به تفاهم نرسیده بودیم و اگر اکنون به تفاهم برسیم از
شکایت خود صرفنظر خواهیم کرد زیرا بندهایی در قرارداد این
مربی وجود دارد که باید حق و حقوق ما را جبران میکرد.مدیرعامل
نفت مسجد سلیمان درباره هدفگذاری این تیم با هدایت محمود
فکری گفت :در نیمفصل دوم با تقویت تیمها به ویژه تیمهای
انتهای جدولی که برای رهایی از سقوط میجنگند بازیها سختتر
میشود .طبیعی است ما هم باید این کار را انجام میدادیم و تا
حدی نفت مسجدسلیمان تقویت شد و اکنون هم شرط اولمان با
محمود فکری باقی ماندن در لیگ برتر است .شرط دوم هم این است
که رتبه خوبی در جدول به دست آوریم.نظری درباره زمان قرارداد
محمود فکری عنوان کرد :تا پایان فصل با فکری قرارداد داریم .در
پایان فصل باید هر دو طرف ازهم راضی باشند و انشاءاهلل برنامهای
بچینیم تا در ادامه هم از خدمات ایشان استفاده کنیم.نظری درباره
حضور هواداران نفت مسجدسلیمان در ساختمانهای اطراف
ورزشگاه شهید بهنام محمدی برای حمایت و تماشای بازیهای این
تیم بیان داشت :نفت در مسجدسلیمان ،شهرهای همجوار کل استان
خوزستان ،بین بختیاریها و حتی خارج از کشور طرفدارانی دارد
که همیشه حمایتهای خیلی خوبی از تیم داشتهاند .روندی هم که
پیش گرفتهایم برای این است که جواب مثبتی به حمایت هواداران
بدهیم و اجازه ندهیم تیم افت کرده و شرایط سختی پیدا کند.
انشاءاهلل بتوانیم هواداران را خوشحال کرده و هدف ما خوشحال
کردن مردم به شکل مطلوب است.

ترابی :کنعانی زادگان گفت من گل را زدم

مهدی ترابی در واکنش به اینکه ماجرای ثبت گل به کجا
کشید و در نهایت گل باید به نام او شود یا کنعانی زادگان ،مدعی
شد که آن را ندیده و بعدا نظرش را خواهد گفت.ماجرای گل اول
پرسپولیس و اینکه ترابی با ضربه مستقیم آن را وارد دروازه کرده
یا کنعانی زادگان در بین راه روی آن تاثیرگذار بوده تا میکسدزون
استادیوم آزادی نیز کشید و ترابی در مقام پاسخگویی در این زمینه
قرار گرفت و گفت :من ندیدم اما حسین می گوید که او گل را زده
است.وی درباره اینکه کنعانی زادگان مدعی شده در رختکن صحنه
را به او نشان داده و مشخص شده که گل باید به نام وی شود گفت:
نه ،او دروغ می گوید و من صحنه را هنوز ندیده ام.ترابی درباره
این دیدار نیز گفت :بازی خوبی بود و موقعیت های خوبی به وجود
آوردیم اما متاسفانه در ضربات آخر کم تمرکز بودیم و این قول را
می دهم که در بازی های بعدی بهتر شویم.

اعالم برنامه
سفر استقالل به
عربستان

برنامه سفر تیم فوتبال استقالل به عربستان برای شرکت در بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.تیم فوتبال استقالل که
خودش را برای بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند ،یکشنبه  22فروردین ساعت  15با پرواز اختصاصی از فرودگاه مهرآباد راهی
کشور عربستان خواهد شد .شاگردان فرهاد مجیدی در گروه  Cبا تیمهای االهلی عربستان ،الدحیل قطر و الشرطه عراق همگروه هستند .آبیپوشان در
اولین دیدار 45 ،دقیقه بامداد جمعه  2۷فروردین به مصاف االهلی عربستان خواهند رفت .دیروز (جمعه) پس از پایان تمرین از اعضای تیم استقالل
تست کرونا گرفته میشود .آبیپوشان پس از رسیدن به عربستان نیز بار دیگر باید تست کرونا بدهند.
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حضور  ۳بازیکن
در باشگاه استقالل

به آکادمی باشگاه رحم نکردند

مهران پور:استقالل در آسیا دست و پا بسته نیست
پیشکسوت باشگاه استقالل با بیان اینکه این
تیم کار سختی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
دارد ،گفت :با این حال استقالل تیم دست و پا
بسته ای نیست .محمد رضا مهران پور پیشکسوت
باشگاه استقالل که در دهه هفتاد برای  5سال در
این تیم بازی کرد و بیشتر از  100بار با پیراهن آبی
پوشان در دیدارهای مختلف داخلی و خارجی به
میدان رفت ،سالهاست در زمینه مربیگری فعالیت
دارد .این بازیکن پیشین آبی پوشان که خاطره گل
زیبا و سرنوشت سازش در سال  ۷3به تیم سایپا که
با شوتی از راه دور به ثمر رسید همچنان در ذهن
هواداران کمی قدیمی تر آبی پوشان نقش بسته ،در
خصوص وضعیت این تیم توضیحاتی داد.
شرایط آسیا با لیگ متفاوت است
این یک اصل است که شرایط لیگ قهرمانان
آسیا با لیگ داخلی کام ً
ال متفاوت است و تیمهای
باتجربهتر مثل استقالل همواره عملکردی موفق تر
در آسیا دارند .لذا باید از استقالل هم در آسیا انتظار
بازیهایی به مراتب زیباتر و با کیفیت تر از دیدارهایی
که در رقابتهای داخلی از آن شاهد هستیم ،داشت.
حریف دست و پا بستهای نیستیم
بازیکنان ایرانی نسبت به دیگر بازیکنان
آسیایی باهوشتر هستند و این وجه تمایز فوتبال
ایران از آسیاست .تیمهای ایرانی به خصوص
استقالل به لطف بازیکنان باهوشی که دارند
مقابل تیمهای گِران و بازیکنان خارجی تیمهای
رقیب چندان دست و پا بسته نیستند .من به
توانایی استقالل در گروه بسیار دشوار سوم لیگ
قهرمانان آسیا امید دارم.
کمک داور ویدئویی
از آنجایی که بازیها در خاک عربستان است،
ممکن است داوریها به سود تیم میزبان باشد که
در این صورت ما و دیگر تیمها صدمه میبینیم.
نمیدانم در جده  VARهست یا خیر ،اما واقعاً
امیدوارم کمک داور ویدئویی در عربستان باشد تا
حداقل ما با خیالی کمی آسودهتر از داوریها در
این بازیها حضور یابیم.
شانس صعود استقالل
در حال حاضر که بازیها شروع نشده،
شانس صعود همه تیمها یکسان است و این
نتایج بازیهاست که شانس تیمها را کم و زیاد
میکند .من پیشکسوت و هوادار استقالل هستم
و امیدوارم شانس استقالل از سایر تیمها بیشتر
باشد .واقعیت این است که کار برای صعود بسیار
سخت است ،اما نشدنی نیست .البته منظورم این
است که کار صعود برای هر چهار تیم سخت است
نه تنها برای استقالل و هر چهار تیم واقعاً به یک
اندازه شانس صعود از گروه خود را دارند.
مدیریت باشگاه ضعیف است
مجموعه مدیریت باشگاه فع ً
ال دارد کارش را
انجام میدهد ،اما این مجموعه مدیریتی ضعیف
است و این یک واقعیت غیر قابل انکار است.
مدیریت ضعیف است و چیزی هم نمیشود گفت.
چیزی نمیشود گفت چون تیم در آستانه حضور
در جام باشگاههای آسیا است و این زمان خوبی
برای حرف زدن نیست .وگرنه حرف برای گفتن
بسیار است .البته این موضوع جدیدی نیست و
با اینکه گالیه بسیار است ،معموالً همیشه زمان
برای طرح این گالیهها مناسب نیست؛ چون
همیشه بهانهای هست که اگر گله کنیم بگویند
زمان مناسب نبود و تیم به حاشیه رفت.
نمره  1۹برای مدیر عامل؟!
شنیدهام که آقای مددی به مدیریت
خودشان نمره  1۹دادهاند و این برای من بسیار
عجیب است .آقای مددی خودش را با چه کسی
قیاس کرده و مالک نمره دهی او به چه بود؟
نمره را کارشناسان یا هواداران باید عملکرد مدیر
عامل بدهند نه خودش .نمره دادن آقای مددی
مثل مربی است که تیمش در پایین جدول قرار
دارد و خودش به خودش نمره  1۹بدهد .این
را هم بگویم به شخصه دنبال نمره دادن و نمره
گرفتن نیستم؛ به نظر من مجموعه تیم باید موفق
و هوادار راضی و خوشحال باشد .بعضی از مدیران
این باشگاه تنها با رفتن شان از این مجموعه
میتوانند هواداران را خوشحال کنند.
مدیر ورزشی نداریم
باشگاه کلی مدیر و معاون دارد اما حتی یک
مدیر ورزشی یا یک عضو ورزشی در هیات مدیره
نیست .برای همین است که این همه تصمیمات

غیر کارشناسی در این باشگاه گرفته میشود.
این یک درد برای باشگاه استقالل هست که از
این همه پیشکسوت ،حتی یک نفر هم در هیچ
کجای مدیریت این باشگاه نیست و پیشکسوتان
کوچکترین نقشی در تصمیمات این تیم ندارند.
حتی همان کمیته فنی تشریفاتی را هم از چرخه
مدیریت باشگاه حذف کردند تا به طور کامل پای
پیشکسوتان را از باشگاه ببرند.
به آکادمی هم رحم نکردند
قبل از هر صحبتی این را بگویم که حرفهای
من جنبه شخصی ندارد و اگر صحبتی درباره
آقای فریادشیران بیان میکنم به شخصیت
شخصی ایشان جسارت نمیکنم .ایشان یک
پیشکسوت ،بزرگتر ما و اهل فوتبال هستند و
بسیار انسان محترم و با شخصیت .اما انتخاب
ایشان به عنوان مدیر آکادمی یعنی توهین به
همه پیشکسوتان استقالل .آنهایی که برای
استقالل تصمیمات عجیب میگیرند ،حتی به
آکادمی هم رحم نکردند .یعنی در بین حدود
 200پیشکسوت استقالل حتی یک نفر هم نبود
مدیر آکادمی شود که رفتند یک غیر استقاللی
را آوردند؟ در بین پیشکسوتان این باشگاه از هر
قشری که بخواهید پیدا میکنید .پیر و جوان،
تحصیلکرده ،باتجربه در تیمهای پایه و… شاید
هم آقایان ،پیشکسوتان باشگاهی که در آن
مدیریت میکنند را نمیشناسند.
کمیته فنی
چرا کمیته فنی را منحل کردند؟ چرا آقایان
اعضای کمیته فنی که پیشکسوت این باشگاه
هستند را به اتاق خود راه ندادند و طوری برخورد
کردند که بروند و پشت سرشان را هم نگاه
نکنند؟ اینها برای این باشگاه درد است .با اینکه
کمیته فنی تشریفاتی بود ،اما همین کمیته فنی
تشریفاتی را هم از بین بردند .کمیته فنی اگر باز
هم تشکیل شود نباید نمایشی باشد .باید با یک
ساز و کار درست انتخاب شود و این کمیته به
تایید دیگر پیشکسوتان هم برسد تا با قدرت و
پشتوانه همه پیشکسوتان کار کند.
پیشکسوتان در استقالل احترام ندارند
در همه جای دنیا پیشکسوتان سرمایههای
باشگاه هستند که یا مستقیم به باشگاه خود
خدمت میکنند و از تیمشان حمایت میکنند .اما
پیشکسوتان به جای خدماتی که ارائه میدهند ،از
باشگاه خود انتظار حمایت معنوی و احترام دارند.
روی معنوی بودن حمایت تاکید میکنم ،چون
تا اسم پیشکسوت و حمایت میآید ،بعضیها
فکر میکنند این جماعت مو سپید کرده و سینه
سوخته به دنبال منافع مادی هستند .خدا را شکر
اکثر قریب به اتفاق پیشکسوتان این باشگاه نیاز
مالی ندارند و تنها انتظارشان از باشگاه حرمت
و احترام است .باشگاه باید به پیشکسوت خود
احترام و جایگاه بدهد تا از او حمایت ببیند.
پیشکسوت سرمایه باشگاه است ،مثل مردمی که
سرمایه یک کشور هستند .اقتدار هر باشگاهی هم
به پیشکسوتانش بستگی دارد .این توضیح را هم
بدهم من اگر گله و انتقادی دارم ،به هیچ وجه
خودم را نمیبینم .من دارم از جایگاه پیشکسوت
حمایت میکنم.
کوتاهی استقالل در قبال پیشکسوتان
نام استقالل بسیار بزرگتر از مدیر ،بازیکن،
مربی و پیشکسوت است و حفظ بزرگی این نام
منوط به این است که همه سر جای خودشان
باشند .یکی از آن قشری که باید سر جای
خودش قرار گیرد تا بزرگی استقالل حفظ
شود ،پیشکسوتان هستند .پیشکسوتانی که
باید حرمت آنها از سوی باشگاه حفظ شود ،نه
اینکه اینطور نادیده گرفته شوند .همه بازیکنانی
که امروز ستاره تیم هستند و در اوج شهرت به
سر میبرند ،باید بدانند خیلی زودتر از آنچه که
فکر میکنند به ما پیشکسوتان اضافه میشوند.
منظورم این است که روز به روز بر تعداد این
پیشکسوتان اضافه میشود و ما االن شاید هفت
هشت نسل پیشکسوت داشته باشیم .این چرخه
روزگار است که نمیتوان جلوی آن را گرفت.
یک فوتبالیست در سن بازنشستگی به توجه نیاز
دارد و این وظیفه باشگاه است که به پیشکسوتان
خود تکریم کند .اما باشگاه بزرگ استقالل در
این مقطع در خصوص تکریم به پیشکسوتانش به
شدت کوتاهی کرده است.

اختر :میزبانی عربستان به نفع کادرفنی استقالل است
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت:
برگزاری متمرکز بازیها در عربستان برای
کادرفنی بهتر است .چون دیگر دغدغه سفر
به کشورهای دیگر ،امکانات و زمین تمرین
ندارد.ادموند اختر در خصوص پیشبینی
اش از شرایط تیم فوتبال استقالل در لیگ
قهرمانان آسیا اظهار داشت :شاید روی کاغذ
قرعه استقالل سخت باشد؛ اما استقالل
همیشه در زمین مسابقه تواناییاش را نشان
داده است .به خاطر همین کیفیت بازیها،
آبیپوشان پرافتخارترین تیم آسیایی ایران
هستند .از طرف دیگر برگزاری متمرکز
بازیها در عربستان برای کادرفنی بهتر
است .چون دیگر دغدغه سفر به کشورهای
مختلف ،امکانات و زمین تمرین ندارد و این
فایده بازیهای متمرکز است که باید از آن
استفاده کرد .بعد از چند روز هم با آبوهوای
جده منطبق میشوند.وی در خصوص عملکرد
فرهاد مجیدی در استقالل گفت :فرهاد
مجیدی به تازگی هدایت استقالل را به عده
گرفته است هنوز زود است که قضاوت قطعی
درباره عملکردش داشته باشیم ،اما استقالل
در همین چند هفته بازیهای قابل قبولی به

نمایش گذاشته است .استقالل در زمانی که
فکری هدایت تیم را به عهده داست نتایج بدی
نمیگرفت؛ اما بازی زیبایی را هم به نمایش
نمیگذاشت .به نظرم مجیدی برای ارائه بازی
زیبا بیشتر تالش کند.وی افزود :با توجه به
اینکه بازی استقالل مقابل صنعت نفت لغو
شد نزدیک به  13روز در شرایط مسابقه قرار
ندارد و تا بیست و هفتم فروردین که در لیگ
قهرمانان آسیا به میدان برود .این مورد کمی
باعث نگرانیام شده .انشاءاهلل با تدبیر کادرفنی
از این موضوع هم عبور کنیم.اختر در مورد
قرعهکشی جام حذفی و تقابل آبیپوشان با
ذوبآهن تصریح کرد :تیمی که میخواهد
قهرمان شود ،نباید قرعه برایش فرقی داشته
باشد .میخواهد تیم دسته سومی باشد ،دسته
دوم یا لیگ برتری باید در همه بازیها برای
برد وارد زمین مسابقه شود و به هدفش برسد.
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت :در
سالهای اخیر تغییرات مدیریتی زیادی در
استقالل داشتهایم .ثبات درمدیریت میتواند به
هر تیمی از جمله استقالل کمک کند .حداقل
کاری که مدیران در چند وقت اخیر باید انجام
بدهند تزریق آرامش به تیم است.

میلیچ برای
تمدید
قرارداد
توافق کرد

3بازیکن تیم فوتبال استقالل
روزپنجشنبه در محل این باشگاه حضور
پیدا کردند.عارف غالمی و مهدی قائدی
با حضور در ساختمان باشگاه استقالل
جلسه ای را با احمد مددی برگزار
کردند.این 2بازیکن پیرامون مسائل
مالی خود در فصل جاری با مدیرعامل
باشگاه استقالل دیدار و گفت و گو
کردند.همچنین هرویه میلیچ مدافع
کروات استقالل با حضور در محل این
باشگاه برای تمدید قرارداد به توافق
رسید.قرار است قرارداد وی به مدت
یک سال و نیم با استقالل تمدید شود.

میلیچ :انشااهلل شنبه خبر خوب میشنوید

مدافع ایتالیایی استقالل بهصورت ضمنی خبر از توافق برای تمدید قراردادش داد.هروویه میلیچ پس از حضور در باشگاه استقالل ،درباره دلیل طوالنی شدن مذاکرات او با این تیم برای تمدید قرارداد
که از ساعت  10صبح شروع شده بود ،اظهار کرد :با توجه به اینکه سرمربی تیم اعالم کرد نباید مصاحبهای انجام دهیم ،نمیتوانم گفتوگوی زیادی داشته باشم ،اما باید از آقای عبدیان بخاطر وقتی که
گذاشتند و تا این لحظه باشگاه بودند ،تشکر کنم.او ادامه داد :به زبان خودتان باید بگویم که انشااهلل شنبه به نتایج خوبی(برای تمدید قرارداد) میرسیم.مدافع چپ استقالل عنوان کرد :امیدوارم اخبار
خوب در این باره را از زبان ایشان(مهدی عبدیان) بشنوید.

جباری :استقالل از هیچ تیمی در آسیا نمیترسد
پیشکسوت استقالل گفت :تیمهای
سرسختی رقیب استقالل هستند اما این دلیل
نمیشود تا از آنها بترسیم چرا که استقالل،
استقالل است و پرافتخارترین تیم ایران در قاره
کهن محسوب میشود.علی جباری کاپیتان تیمی
بود که با استقالل قهرمان آسیا شد و برای اولین
بار مهمترین و معتبرترین جام قاره کهن را برای
این تیم باالی سر برد ،بازیکن سالهای دور
استقالل و پیشکسوت امروز آبیپوشان در گفت و
گو با خبرنگار ورزشی ایرنا درباره حضور استقالل
در لیگ قهرمان آسیا سخن گفت که مشروح این
گفت و گو در ادامه می آید.
*آیا شمارش معکوس برای حضور استقالل
در لیگ قهرمانان آسیا آغاز شده است؟
 لیگ قهرمانان مهم ترین تورنمنتباشگاهی قاره آسیاست و همه تیم ها با تمام
قدرت در آن شرکت میکنند ،استقالل بر خالف
سالهای گذشته باید به دنبال این باشد تا وداعی
زودهنگام با این رقابت ها نداشته باشد.
*استقالل در گروه مرگ قرار گرفته است؟
 استقالل در گروه سختی قرار گرفته است واین موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست ،استقالل

در چند سال گذشته بارها چنین شرایطی را تجربه
کرده اما موفق بوده و از گروه خود صعود کرده
است ،استقالل باید به دنبال این باشد که مرحله
به مرحله پیش رفته و تا فینال خود را باال بکشد.
*نظرتان درباره رقبای استقالل چیست؟
 الدحیل یکی از بهترین تیمهای آسیا درچند سال اخیر بوده که سرمایهگذاری خوبی را
انجام داده است ،آنها فوتبال را تاکتیکی و قدرتی
بازی میکنند ،از یک بازیکن استقاللی به نام
علی کریمی بهره میبرند ،استقالل کار دشواری
را برابر الدحیل پیش رو دارد.
*الشرطه رقیب دیگر استقالل است؟
 آنها سالهاست در سطح اول فوتبالآسیا حضور دارند ،پیش از این با نام پلیس بازی
میکردند ،آنها فصل گذشته دو بار با استقالل
بازی کردند .آبیپوشان شناخت خوبی از نماینده
عراق در لیگ قهرمانان آسیا دارند.االهلی هم
در خانه بازی میکند و در چند سال گذشته
پیشرفت خوبی در لیگ عربستان داشته است،
تیمهای سرسختی رقیب استقالل هستند اما این
دلیل نمیشود تا از آنها بترسیم چرا که استقالل،
استقالل است و پرافتخارترین تیم ایران در قاره

کهن محسوب میشود.
*بازی کردن در عربستان و نیمهشب برای
استقالل مشکل ساز نیست؟
 به هر حال این یک اتفاق تلخ نه تنها برایاستقالل بلکه برای فوتبال ایران است که تیم
های ایرانی نمیتوانند در خانه به مصاف رقبای
خود بروند ،متاسفانه چنین اتفاقی افتاده است
اما استقالل با تمام قدرت به مصاف رقبای خود
خواهد رفت ،آبیپوشان غیرت و انگیزه دارند و
میخواهند دل میلیونها هوادار خود را شاد کنند.
*استقالل در بازی با پیکان عملکرد خوبی
نداشت ،دلیل را در چه می دانید؟
 لیگ برتر چند هفتهای تعطیل بود وبرخی از بازیکنان استقالل کرونا داشتند و همین
عاملی بود تا این تیم نتواند شرایط خوبی داشته
باشد ،استقالل چند موقعیت گل هم داشت اما
بهره الزم را از آنها نبرد ،البته نباید این نکته را
فراموش کرد که پیکان بازی دفاعی و بسته را در
دستور کار قرار داده بود و همین کار شاگردان
فرهاد مجیدی را سخت کرد ،به هر حال این بازی
تمام شده است و باید به فکر مسابقات آینده بود
تا کیفیت بهتری را از آبیها شاهد باشیم.

*قاسمی نژاد میتوانست به استقالل کمک
کند اما حضور او در جمع آبیپوشان منتفی شد،
این می تواند تاثیرگذار باشد؟
 این بازیکن در نیم فصل اول عملکردخیلی خوبی با پیراهن پدیده داشت و بهترین
نمایشها را به اجرا گذاشت ،او بازیکن تاثیرگذار
و خالقی است که میتوانست به استقالل در لیگ
قهرمانان آسیا کمک کند و قدرت تهاجمی آبیها
را باالتر ببرد اما این اتفاق نیفتاد ،با تمام این
تفاسیر استقالل نفرات خوبی در خط حمله دارد
که هر تیمی آرزوی داشتن آنها را دارد ،به هر
حال باید با نفرات فعلی رفت و حتم دارم شیخ
دیاباته ،ارسالن مطهری و مهدی قایدی روزهای
خوبی را در آسیا برای استقالل رقم خواهند زد.
*برخیها اعتقاد دارند شیخ دیاباته و هرویه
میلیچ با روزهای خوبشان فاصله گرفته اند؟
 این دو از بهترین بازیکنان خارجی فوتبالایران هستند ،آنها مصدوم و از تمرینات به دور
بودند و همین عامل باعث شد تا از شرایط مطلوب
گذشته فاصله بگیرند ،شیخ دیاباته و هرویه میلیچ
به زودی به همان بازیکنی تبدیل خواهند شد که
هواداران انتظار دارند.

تصمیم بازی نکردن استقالل در آبادان درست بود

طاهری :انتخاب خورشیدی برای سرپرستی تیم ملی جای سوال دارد
بازیکن اسبق تیم فوتبال ایران
و باشگاه استقالل گفت :تصمیم برای
بازی نکردن استقالل در آبادان درست
بود چون چند بازیکن به کرونا مبتال
شده بودند و استرس این موضوع به
تیم تزریق شده بود.بیژن طاهری
در خصوص اینکه آیا از نظر وی اگر
استقالل در آبادان قبل از شرکت در
لیگ قهرمانان آسیا مقابل نفت آبادان
بازی میکرد در شرایط مسابقه قرار
میگرفت یا خیر ،اظهار داشت :به نظر
من تصمیم برای بازی نکردن استقالل
در آبادان درست بود به این خاطر که
چند بازیکن استقالل به ویروس کرونا
مبتال شده بودند و این استرس به
مجموعه تیم تزریق شده بود .وقتی
هم بازیکنان کرونایی برگشتند

شرایط قبل را نداشتند درست مثل
قائدی که دیدید قائدی همیشگی
نبود .به اعتقاد من نرفتن استقالل
به آبادان تصمیم درستی بود و حاال
میتوانند با تمام قوا مهیای بازیهای
آسیایی شوند.وی در خصوص اینکه
استقالل در دیدار مقابل پیکان از نظر
گلزنی به مشکل خورد و این نگرانی
به وجود آمد که مقابل تیمهای بسته
کار گل زدن برای شاگردان مجیدی
سخت میشود ،گفت :زمانیکه در
قطر الهالل عربستان را شکست
دادیم مدیر این باشگاه آنجا بود و
گفت استقالل تیمی بسیار قوی در
فوتبال آسیا است .انصافاً بدون تعصب
این حرف را میزنم که آنها خیلی از
استقالل میترسند .این صحبت را

کردم که بگویم استقالل نسبت به
 2سال قبل ضعیفتر نشده است و
توان شکست دادن تیم های همگروه
خود را دارد.پیشکسوت فوتبال ایران
تأکید کرد :از الهالل قویتر در فوتبال
آسیا نداریم پس الشرطه و االهلی
نمیتوانند برای استقالل ترسناک
باشند آن هم در شرایطی که الهالل
از استقالل میترسد .با تمرکز میتوان
در مسابقات آسیایی نتیجه گرفت و
اگر شاگردان مجیدی با آرامش وارد
این بازیها شوند حتی به عنوان تیم
اول هم توانایی صعود به دور بعد را
دارند .هر سه تیم حاضر در گروه
استقالل تیمهای خوبی هستند و یک
بار الدحیل با سه گل ما را شکست
داد ولی استقالل پختهتر شده و

استقالل در آسیا باید صالبت بیشتری داشته باشد

امیرآبادی :دیاباته میتواند بهتر عمل کند
پیشکسوت استقالل میگوید آبی
پوشان برای حضور در مسابقات لیگ
قهرمانان آسیا به صالبت بیشتری نیاز
دارند.مهدی امیر آبادی درباره شرایط
تیم استقالل پیش از حضور در لیگ
قهرمانان آسیا گفت :تساوی مقابل پیکان
نتیجه بدی نبود که برخی به کادرفنی
انتقادات بی رحمانهای را مطرح میکنند.
تیم شرایط سختی را پشت سر گذاشته
و بازیکنان هنوز زیر نظر فرهاد مجیدی
خودشان را پیدا نکردهاند .بازی برابر پیکان
سخت بود زیرا خیلی دفاعی بازی کردند
و تیمهای تارتار همیشه مقابل استقالل
چنین نمایشی دارند .پیش بینی میشد
در این بازی شرایط سخت باشد اما انتظار
داریم که از تک موقعیتها هم حداکثر
استفاده را کنیم.او درباره وضعیت خط
حمله تیم گفت :دیاباته به خصوص در
حد انتظارات رفتار نمیکند و باید خیلی
بهتر اینها باشد .همه میدانیم که او
در شرایط آرمانی فصل گذشته نیست
که البته طبیعی است و همه تیم مانند
او از حد مناسب خودشان دور هستند
اما تو مقابل پیکان حداقل باید یک گل
به ثمر میرساند .او درباره اینکه گفته

میشود با حضور قاسمی نژاد این مشکل
برطرف میشد ،گفت :بله ،به طور حتم
اگر امین قاسمینژاد جذب میشد قدرت
تیم افزایش پیدا میکرد و میتوانست
قدرت تهاجمیاش در نیم فصل دوم
افزایش پیدا کند .استقالل این فرصت را
داشت تا اختالف خود را با صدر جدول
کمتر کند اما گاهی اوقات در فوتبال این
اتفاقات پیش میآید .پیکان بازی دفاعی
را در دستور کار خود قرار داده بود و با
چندین نفر دفاع میکرد تا حداقل امتیاز را
مقابل آبیپوشان به دست آورد.پیشکسوت
آبی پوشان درباره پیش بینی از نتایج تیم
در لیگ قهرمانان آسیا گفت :به طور حتم
استقالل برای رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا باید صالبت بیشتری داشته باشد تا
بتواند از پس رقیبان خارجی خود برآید.
آبیپوشان اگر سرعت بیشتری به بازی
میدادند میتوانستند موفقتر باشند ،به
طور حتم کادرفنی استقالل این بازی را به
طور کامل آنالیز کرده تا نقاط ضعف تیم را
برطرف کنند .استقالل مربیان و بازیکنان
خوبی در اختیار دارد که با آنها میتواند
در رقابتهای آتی موفقیتهای بزرگی را
به دست آورد.

4

مطمئن هستیم میتوانند از این
گروه صعود کند.طاهری خاطرنشان
کرد :همانطور که گفتم تیم استقالل
از نظر مهره کمتر از تیم  2سال
قبل نیست .تیمهای ایرانی هر زمان
از ایران به بیرون میروند خیلی
بهتر فوتبال بازی میکنند و شاید
این موضوع به خاطر کیفیت زمین
چمن یا وضعیت آبوهوایی باشد.
برای همه نمایندگان ایران در لیگ
قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت میکنم
و مطمئن هستم اگر آنها با تمرکز وارد
مسابقات شوند توانایی زیادی خواهند
داشت.بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال
ایران در خصوص انتخاب مجتبی
خورشیدی به عنوان سرپرست تیم
ملی فوتبال ایران که با انتقادات

کارشناسان مواجه شده است ،عنوان
کرد :من برای مجتبی خورشیدی
احترام زیادی قائل هستم البته او
را به عنوان یک مربی میشناسم اما
در کشوری که این همه بازیکنان
پرافتخار دارد میشد فرد دیگری را
انتخاب کرد .مث ً
ال اگر علی دایی روی
ً
نیمکت تیم ملی بنشیند قطعا با این
که بیژن طاهری روی نیمکت تیم
ملی باشد از لحاظ اعتبار خیلی فرق
دارد .شاید به خاطر همین است که
این انتخاب جای سؤال دارد .ما خیلی
از بازیکنان سابق تیم ملی را داریم
که به زبان انگلیسی و امور بینالمللی
آشنا هستند که میتوانستند انتخاب
شوند اما در نهایت فدراسیون چنین
تصمیمی گرفته است.

عبدیان :بدهی استقالل قبل از حضور من است
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل به بدهی
سنگین این تیم به یک فرد اشاره کرد.مهدی عبدیان
در مورد ادعای یک فرد مبنی بر پرداخت حدود 2
و نیم میلیارد تومان به همراه  ۸۸۸هزار درهم برای
بدهیهای باشگاه استقالل و مبلغی که به او برگشت
داده نشده است ،ابراز کرد :من اطالعی در این باره
ندارم و این بدهی برای قبل از حضور بنده در هیئت
مدیره است و حتی از جزئیات آن مطلع نیستم.
او ادامه داد :قرار است در نخستین جلسه هیئت
مدیره باشگاه این موضوع مطرح شود و پس از آن
در صورت اطالع ،این خصوص را توضیح خواهم داد.
عبدیان درباره مشکالتی که گفته میشود در هیئت
مدیره باشگاه استقالل وجود دارد و به همین دلیل
جلسه تشکیل نشده است ،عنوان کرد :اینطور نیست
که جلسات بهم خورده باشد .جلسات را بهصورت

غیر حضوری برگزار کردیم و اعضای هیئت مدیره هر
روز در ارتباط هستیم .اینطور نیست که یک هفته
رها کنیم و برویم.عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل
اضافه کرد :روز پنجشنبه است و من در باشگاه
استقالل حضور دارم .مطمئن باشید اگر کاری وجود
داشته باشد ،تمام اعضاء حضور خواهند داشت.او در
خصوص شرایط استقالل در آستانه بازیهای لیگ
قهرمانان آسیا گفت :تیم خوبی داریم و روحیه کادر
فنی و بازیکنان هم در وضعیت مطلوبی است .تاریخ
باشگاه استقالل نیز نشان داده که در آسیا شرایط
خوبی داشته است .گروه فوقالعاده سختی داریم ،اما
استقالل هم مرد روزهای سخت است .استقالل به
راحتی قهرمان نشده و تیمهای بزرگی را در سالیان
اخیر در آسیا شکست دادیم .انشااهلل امسال هم این
اتفاق میاُفتد.

بدترین االهلی تاریخ مقابل استقالل

االهلی عربستان یکی از رقبای استقالل در لیگ قهرمانان آسیا بدترین روزهای خود را سپری می کند.
برنامه تلویزیونی «الدوری مع الولید» عربستان به تحلیل اوضاع بحرانی این روزهای االهلی عربستان پرداخت.این
برنامه ورزشی در کشور عربستان به آمار بد االهلی که یکی رقبای اصلی استقالل در لیگ قهرمانان آسیا است،
پرداخت .طبق اعالم این برنامه االهلی بعد از نقل و انتقاالت زمستانی  ۸بازی در لیگ انجام داد که در هیچ کدام
به پیروزی نرسیده است.االهلی در  ۸بازی  6باخته داشته و  2تساوی کسب کرده است .خط حمله تیم سعودی
در این  ۸بازی تنها  ۸گل زده ولی در مقابل خط دفاعش به شدت عملکرد ضعیفی داشته و  1۹گل دریافت کرده
است.با نگاه به تاریخ باشگاه االهلی ،برای اولین بار در تاریخ لیگ عربستان این تیم در  3ماه بدون برد بوده است.
یعنی در  3ماه گذشته بدترین االهلی تاریخ لیگ عربستان را شاهد بودیم.شاگردان مجیدی در اولین بازی خود
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید در تاریخ  26فروردین به مصاف این تیم بحران زده سعودی بروند.

دوست داشتم قرعه جام حذفی ما
سپاهان باشد

شریفات :هیچ ُکری
با خطیبی نداریم

مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت:
هیچ ُکری با رسول خطیبی نداریم و انتقام ما از
سپاهان است که نشان بدهیم آن بازی یک اتفاق
بود.اسماعیل شریفات در پاسخ به این سؤال که
سال جدید را چگونه آغاز کرد ،اظهار داشت :سال
جدید را با یک تیرک شروع کردم .اگر آن ضربه
گل میشد یکی از گلهای خوب این فصل بود
اما قسمت نشد که در بازی مقابل فوالد گلزنی
کنم .حیف شد این توپ تبدیل به گل نشد.مدافع
تیم فوتبال آلومینیوم اراک با اشاره به بازی هفته
نوزدهم این تیم قابل فوالد خوزستان تصریح کرد:
فوالد تیمی بزرگ و یکی از قطبهای فوتبال
ایران است .این تیم در آسیا حرفهای زیادی
برای گفتن دارد .اگر از مرحله پلیآف باال بروند
میتوانند در مرحله گروهی راحتتر کار کنند .من
برایشان دعا میکنم که برنده باشند و به مرحله
گروهی برسند .مطمئنم فوالد میتواند در پلیآف
نتیجه بگیرد .با حضور سعید آذری کادر مدیریتی
قوی دارند و مربی آنها هم در جام جهانی بازی
کرده است.شریفات گفت :در اولین بازی سال
 1400نشان دادیم آلومینیوم اراک تیم خیلی
خوبی است و پتانسیل باالیی دارد .در این بازی
موقعیتهای زیادی داشتیم و حیف که تماشاگر
نبود .هر دو تیم موقعیتهایی داشتند ولی فکر
میکنم  6به  3و موقعیتهای ما دو برابر آنها
بود .باید این بازی را میبردیم و به رده چهارم
جدول میرسیدیم ولی متأسفانه قسمت نشد.
مدافع تیم فوتبال آلومینیوم در مورد شرایط
فعلی این تیم گفت :همه ما یکدست شدهایم .با
اینکه اولین سالی است که کنار هم هستیم ولی
شناخت خوبی از هم داریم .مقابل فوالد هم با
سیستم  3-5-2بازی و به راحتی یکدیگر را پیدا
کردیم .فکر میکنم این روند ادامه دارد .در کنار
آن نگاهی هم به باالی جدول داریم .وی افزود:
کسی فکر نمیکرد آلومینیوم اینطور نتیجه بگیرد
و االن انتظارات از تیم ما باال رفته اما انتظارات
باید معقول باشند .کادر فنی جدیدی به تیم
اضافه شده و تاکتیکهای خاصی دارند .مسلماً
ما بازی هجومی خودمان را حفظ میکنیم و با
حضور منصوریان شاید هجومیتر از نیمفصل
اول هم بشویم.شریفات در مورد تغییر سرمربی
در نیمفصل و کار با علیرضا منصوریان اظهار
داشت :روزهای خیلی سختی را بعد از رفتن
رسول خطیبی داشتیم و همه چیز به هم ریخته
بود ولی با تالش سعید عباسی (مدیرعامل باشگاه
آلومینیوم) و هیأت مدیره علیرضا منصوریان آمد
که به نظرم بهترین انتخاب در آن برهه زمانی
بود .او یک مربی باتجربه ،فنی و کاربلد است
و نتیجهاش را هم در بازی اول سال دیدیم.
هرچند مساوی کردیم اما این نتیجه مقابل مقابل
فوالدی بود که مدعی لیگ و یک تیم آسیایی
است .خودم خیلی خوشحالم از اینکه کادر فنی
جدیدی آمده و با منصوریان کار میکنم.مدافع
تیم فوتبال آلومینیوم اراک در مورد اینکه در جام
حذفی باید به مصاف تراکتور بروند ،گفت :دوست
داشتم با سپاهان بازی کنیم که نشان بدهیم آن
بازی (باخت  6بر یک در هفته هفدهم) یک اتفاق
بود .انشااهلل تراکتور را ببریم تا در مراحل بعدی
به سپاهان بخوریم .بازی با تراکتور قرعه سختی
است اما در این بازی میزبانیم .در تبریز تراکتور
را بردیم و فکر میکنم در اراک هم برد دور از
دسترس نیست .با اینکه تراکتور تیم بزرگی است
اما ما مقابل تیمهای بزرگ بهتر نتیجه میگیریم.
وی در مورد اینکه شاید گفته شود این مسابقه
به نوعی انتقام آلومینیوم از رسول خطیبی باشد،
اظهار داشت :نه ،هیچ انتقامی وجود ندارد .ما در
هر بازی برای برد به زمین می رویم و تراکتور
هم چه با رسول خطیبی باشد و چه با هر مربی
دیگری برای ما فرقی نمیکرد .مهم این است که
به مرحله بعدی برسیم .همه ما دوست داریم این
بازی را ببریم و به سپاهان برسیم .هیچ کری با
رسول خطیبی نداریم و انتقام ما از سپاهان است
که نشان بدهیم آن بازی یک اتفاق بود .شریفات
در خصوص تقابل با ماشینسازی در هفته بیستم
لیگ برتر عنوان کرد :این بازی هم بازی سختی
است .ماشینسازی در انتهای جدول قرار دارد اما
خوب بازی میکنند .جایگاه ماشینسازی اینجای
جدول نیست و بازی سختی در تبریز داریم .آنها
چیزی برای از دست دادن ندارند .باید با تمام
قدرت به زمین برویم و با سه امتیاز برگردیم.وی
در مورد اینکه در فصل جاری به عنوان مدافع
راست بازی می کند و آیا این تغییر پست برای او
مشکل ایجاد نکرده ،گفت :پست جدیدم را دوست
دارم و به آن عادت کردهام .با اینکه کارهای
دفاعیام بیشتر شده اما در حمله هم خیلی شرکت
میکنم .این را مدیون رسول خطیبی هستم که
پست جدیدی به من داد و فوتبالم زنده شد.

مدیر رایکای بابل خبر داد:

دستنشان در کما است

مدیرعامل رایکا بابل گفت :وضعیت نادر
دستنشان در بیمارستان خیلی مناسب نیست و
او به کما رفته است.فرید درزی مدیرعامل رایکا
بابل در مورد شرایط جسمانی نادر دستنشان
اظهار داشت :متأسفانه سطح هوشیاری این مربی
باال نیست و او به کما رفته است .البته پس از
اتصال دستگاهها به ایشان شرایط ریههایش بهبود
یافته و ریههای او برگشته است .با این حال مردم
برای این مربی خوب ما دعا کنند .وی افزود :دو
هفته پیش با او جلسهای داشتم که حالش چندان
خوب نبود و تست اولیه او در کرونا منفی اعالم
شد ولی پاسخ تست دومش مثبت بود .همه ما
برای این پیشکسوت خوب فوتبال دعا میکنیم.

نتیجه تست کرونای
پرسپولیسی ها
منفی شد

نتیجه جدیدترین تست کرونای اعضای تیم فوتبال پرسپولیس منفی اعالم شد.پیش از شروع تمرین روز
پنجشنبه پرسپولیس همه اعضای تیم در تست مربوط به تشخیص کووید  ۱۹شرکت کردند.با هماهنگی به عمل
آمده توسط کادر پزشکی تیم ،تست کرونای بازیکنان و کادر فنی و عوامل اجرایی توسط مجید مختاری که از
ابتدای شیوع ویروس کرونا ،تستهای مربوط به تشخیص این ویروس را در تیم انجام داده ،گرفته و مشخص شد
نتیجه تمامی تستهای اخیر منفی بوده است.

ذوالفقارنسب :پرسپولیس با این روند
مقابل تیمهای آسیایی به مشکل میخورد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس تاکتیک و روش بازی این
تیم را کارآمد نمیداند ،معتقد است سرخپوشان با این رویه در
آسیا به مشکل خواهند خورد.بیژن ذوالفقارنسب درباره عملکرد
پرسپولیس مقابل نساجی اظهار داشت :فکر میکنم پرسپولیس با
توجه به تغییراتی که اخیرا ً داشته است ،نیاز به هماهنگی و وحدت
تیمی بیشتری دارد .در ساختار دفاعی بازیکنان این تیم ۸۰ ،۷۰
درصد وظایفشان را انجام میدهند ،ولی از لحاظ زمانی هافبکها
باید زودتر به کمک این خط بیایند .در این بخش نیاز به تقویت
و هماهنگی دیده میشود.وی با اشاره به عملکرد خط میانی
پرسپولیس تصریح کرد :خط میانی همیشه نقطه قوت پرسپولیس
بوده است ،ولی االن در ترکیبی که به میدان میرود ،نفراتی
هستند که شناخت کافی از هم ندارند و به درستی نمیتوانند
نظم بازی را مثل فصل پیش لیگ قهرمانان برقرار کنند .فصل
قبل به هیچ وجه این حالتها در پرسپولیس دیده نمیشد ،ولی
االن هماهنگی وجود ندارد .هافبکهای میانی باید خیلی خوب در
فاز تهاجمی اضافه شوند ،ولی در بازی مقابل نساجی خیلی این
موضوع دیده نشد.این پیشکسوت پرسپولیس با بیان اینکه «این
تیم با نفرات جدید نیاز به تمرینات تخصصی بیشتری دارد» ،گفت:
مطمئناً این روش کار مقابل تیمهای توانمند آسیایی که به خوبی
بازیکنان را تحلیل میکنند ،کارآمد نخواهد بود و تیم به مشکل
خواهد خورد .قطعاً در لیگ قهرمانان حریفان مثل تیمهای داخلی
نیستند و خیلی راحت میتوانند نفرات مؤثر را از بازی خارج کنند.
این تیم به هماهنگیهای فنی بیشتری احتیاج دارد ،مخصوصاً
در ساختار خط میانی تا بتواند بازی را با اراده خودش کنترل
کنند.ذوالفقارنسب همچنین یادآور شد :سال گذشته پرسپولیس
در لیگ قهرمانان خیلی خوب بازی را مدیریت میکرد ،ولی االن
ناهماهنگی در خط میانی مشهود است.وی راجع به موقعیتهای
زیادی که مهاجمان پرسپولیس در این بازی نیز از دست دادند،
اظهار داشت :درست است که االن عیسی آلکثیر و شهریار مغانلو
به تیم اضافه شدند ،ولی به نظرم باید فرصت بیشتری به بازیکن
جوانی مثل مهدی عبدی داده میشد تا این بازیکن با روحیه
باالتری در کنار دیگر بازیکنان رشد کند .االن فکر میکنم بازیکنی
به نام عبدی که یکی از پدیدههای پرسپولیس بود و گلهای
باارزشی را به ثمر رساند ،کام ً
ال محو شده است .باید به جوانها
نیز بهای الزم داده شود تا رقابت خوبی در تیم شکل بگیرد.این
کارشناس فوتبال درباره اینکه چه توصیهای به پرسپولیس برای
حضور در لیگ قهرمانان آسیا دارد ،خاطرنشان کرد :در درجه اول
اینکه تیم باید به دنبال آرامش فکری باشد .بعد از آن خیلی معلوم
نیست تیم در خطوط میانی و دفاعی به چه صورتی بازی میکند و
باید وظایف در کار دفاعی و تهاجمی مشخص شده باشد .تیم باید
بتواند به سطحی برسد که مثل فصل پیش لیگ قهرمانان با کالس
مناسب مالکیت توپ را برای خود نگه دارد.ذوالفقارنسب اضافه
کرد :در بازی با نساجی زمانی که پرسپولیس به گل دست پیدا
کرد و باید بازی را در اختیار میگرفت ،شاهد بودیم که تیم ۳۰
ثانیه هم گردش توپ هوشمندانه در یک سوم میانی نداشت .این
تیم ظرفیتهای بسیار باالیی دارد .از همه مهمتر اینکه بازیکنان
این تیم میل به ترقی و حضور در تیم ملی دارند و کام ً
ال باید از
این انرژی در تیم استفاده شود تا در شرایط بهتری نسبت به سال
پیش راهی لیگ قهرمانان شود.

حیدری :پرسپولیس شانس اول
قهرمانی در آسیا است

سفر به هند با نمایش دلچسب

انتظاری :چرا پرسپولیس به جای جذب
اسپانسر پول قرض می کند؟

ناهماهنگی در خط میانی مشهود است
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صدرنشینی ،اعتراض و جنگ نیمکتها

موقعیت خراب کردن اپیدمی شده است

مهاجم اسبق پرسپولیس گفت :پرسپولیس باز هم فرصتهای
زیادی را از دست داد و این امر تبدیل به یک اپیدمی شده است.
سهراب انتظاری درباره برتری دو بر صفر پرسپولیس مقابل نساجی
در هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت :پرسپولیس درنیمه اول بهتر
از نیمه دوم بازی کرد و پس از به ثمر رساندن گل زودهنگام به
نساجی فرصت داد جلوتر بیاید و موقعیتهایی را به دست آورد.
البته مانند دیدارهای قبلی موقعیتهای زیادی داشت که این
فرصتها را هم از دست داد .وی افزود :همیشه نباید پرسپولیس
به این راحتی موقعیت خراب کند و این امر به یک اپیدمی تبدیل
شده است .حمالت نصفه و نیمه نساجی هم زهردار بود و اگر این
تیم در زمان یک بر صفر بودن نتیجه مسابقه گل تساوی را به ثمر
می رساند کار برای پرسپولیس سخت می شد .البته این سه امتیاز
موقت تیم را به صدر جدول رساند و در ادامه راه هم به پرسپولیس
کمک میکند .با این برد پرسپولیس با روحیه خوبی به لیگ
قهرمانان آسیا میرود و امیدواریم با نمایش خوب در آن مسابقات
هم با دست پر به ایران بازگردد .بازیکن اسبق پرسپولیس درباره
عملکرد تیم نساجی گفت :به عنوان یک مازندرانی می گویم نساجی
در نیمه اول با استرس بازی کرد و تحت تاثیر پرسپولیس بود اما در
نیمه دوم عملکرد خوب و عالی داشت .جایگاه نساجی رتبه پانزدهم
جدول نیست و امیدوارم در دیدارهای آینده موفق باشد و سهمیه
این استان را در لیگ برتر حفظ کند.انتظاری درباره صحبتهای
حمید مطهری در نشستهای قبل و پس از بازی با نساجی مبنی
بر مشکالت مالی این تیم توضیح داد :طبق آنچه ما در رسانهها و
فضای مجازی میبینیم از روزی که سمیعی ،صدری و شکوری به
پرسپولیس آمدند ،فقط در حال زحمت کشیدن برای جمع آوری
پول هستند .طبیعی است بازیکنان و کادرفنی حق دارند پولشان
را بخواهند اما آنها هم باید صبورتر باشند .وضعیت اقتصادی جامعه
به هم ریخته است .وی تصریح کرد :با وجود تالشهای مسئوالن
باشگاه برای رفع مشکالت مالی امیدوارم وقتی آنها از پرسپولیس
رفتند شرایط به شکلی نشود که مشکل دیگری اضافه شود .یادم
میآید محمد حسن انصاری فرد برای جذب آنتونی استوکس به
شکلی از یک نفر پول گرفت که مشکالتی برای باشگاه درست
شد .مهاجم اسبق پرسپولیس درباره اینکه خود جعفر سمیعی هم
اعالم کرده برای پرداخت بخشی از بدهیهای این باشگاه پول قرض
گرفته است ،عنوان کرد :اینکه بخواهیم با قرض گرفتن مشکالت را
به شکل موقت حل کنیم ،سبب انباشته شدن این مسائل میشود.
اگر روال با این وضعیت پیش برود ،وضعیت بغرنج میشود .نمیدانم
تیمی که چهار دوره متوالی قهرمان لیگ برتر شده و دو بار به فینال
لیگ قهرمانان رسیده چرا هنوز اندر خم یک کوچه است .واقعا
عجیب است پرسپولیس با این همه هوادار و افتخار مشکل مالی
داشته باشد .انتظاری تصریح کرد :مگر تیمهای اروپایی از اسپانسر
و تبلیغات درآمد ندارند .چرا پرسپولیس به جای این اقدام باید فکر
قرض گرفتن باشد .درآمدهای باشگاه کجا هزینه میشود؟ از سال
 ۸۰که خودم به پرسپولیس آمدم تاکنون مدام از مشکالت مالی
این تیم و استقالل صحبت میشود .مگر میشود دو تیمی که این
همه هوادار دارند ،این همه مشکل داشته باشند .وی اضافه کرد:
برای تیمی مثل پرسپولیس بد است که بازیکنانش برای دریافت
حق خود مشکل داشته باشند .این مسائل باید ریشهای حل شود.
اگر واقعا سمیعی اکنون برای هزینه های پرسپولیس پول قرض می
گیرد در ادامه باید این قرضها چگونه پرداخت شود .برای پرداخت
هر قرضی تعهدی هم به وجود میآید.

نگاه سرخ

پرسپولیس  -2نساجی صفر
سرخپوشان با بازی هجومی و زدن دو گل
موفق به کسب پیروزی مقابل نساجی شدند
تا موقتا به صدر جدول لیگ برتر برسند.
پرسپولیس در نخستین بازی نیمفصل دوم
به برد رسید و صدرنشین شد ،اما پس از
آن در سه دیدار لیگ برتر یک پیروزی
و دو مساوی مقابل صنعت نفت و پدیده
داشت تا با این عملکرد به رده دوم برود
و جای خود را با سپاهان عوض کند ،اما
سرخپوشان پایتخت برای صعود موقت به
صدر و رسیدن به شرایط روحی مناسب
قبل از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ،به
دنبال گرفتن سه امتیاز از نساجی بودند
که با ارائه یک نمایش سراسر هجومی و
تماشایی توانستند بازی خوبی ارائه دهند
و با گلهای محمدحسین کنعانیزادگان()۸
و عیسی آلکثیر( )۹۰+۱با برتری  ۲بر صفر
از سد شاگردان الهامی عبور کنند.
استادیوم :آزادی ،بدون تماشاگر.
داور :محمدحسین زاهدیفر /کمکها:
سعید قاسمی و صادق رستمی؛ داور چهارم:
احمد محمدی ،ناظر داوری :علیرضا یزدانی.
اخطار :حامد لک( )۴۲از پرسپولیس،
حامد شیری( )۲۳احسان قهاری( )۴۴رضا
دهقانی( )۶۱از نساجی
پرسپولیس
حامد لک ،محمدحسین کنعانیزادگان،
سید جالل حسینی ،سیامک نعمتی ،سعید
آقایی ،میالد سرلک ،احمد نوراللهی ،احسان
پهلوان،مهدی ترابی ( -۸۱امید عالیشاه)،
وحید امیری( -۶۸عیسی آلکثیر) ،شهریار
مغانلو ( -۸۶کمال کامیابینیا)
سرمربی :یحیی گلمحمدی
نساجی مازندران
سعید جاللیراد ،حامد شیری ،مجتبی بیژن،
حسن نجفی ،سعید غالمعلیبیگی ،اکبر

صادقی ،ایوب کالنتری ،علی داوران(-۳۹
احسان قهاری) ،حسین زامهران ( -۵۵رضا
دهقانی) ،کریماسالمی( -۸۰علی زارعی)،
علی آلکثیر ( -۸۰سجاد آقایی)
سرمربی :ساکت الهامی
شرح گل
پرسپولیس یک  -نساجی صفر (دقیقه
 :۸محمدحسین کنعانیزادگان) :ارسال
مهدی ترابی از روی ضربه ایستگاهی
میانه زمین با عبور از روی سر مدافعان
نساجی و مهاجمان پرسپولیس و در حالی
که محمدحسین کنعانیزادگان خود را
برای ضربه زدن به توپ پرتاب کرده بود،
به زمین اصابت کرد و تبدیل به گل شد؛
البته داور مسابقه برخالف آن چیزی که در
تصویر تلویزیونی مشاهده شد ،گل را به نام

کنعانیزادگان ثبت کرده است.
پرسپولیس  - ۲نساجی صفر (دقیقه :۹۰+۱
عیسی آلکثیر) :کمال کامیابینیا با نفوذ از
میانه زمین به سمت محوطه جریمه نساجی
با پاس در عمق امید عالیشاه را صاحب توپ
کرد که حرکت سریع و پاس در عرض او
به مقابل دروازه خالی نساجی توسط عیسی
آلکثیر تبدیل به گل شد.
لحظات حساس:
ثانیه  :۳۵سعید آقایی در جناح چپ زمین
احمد نوراللهی را صاحب توپ کرد که نفوذ
سریع و پاس کاتبک او با شوت احسان
پهلوان همراه شد ،اما ضربه این بازیکن پس
از برخورد به مدافع نساجی ،توسط سعید
جاللیراد دفع شد و در ادامه نیز ضربه
وحید امیری در ریباند ،در اختیار دروازهبان

نساجی قرار گرفت.
دقیقه  :۶شوت محکم و خطرناک حسن
نجفی از روی ضربه ایستگاهی میانه زمین
را حامد لک دفع کرد.
دقیقه  :۱۴حرکت سریع مهدی ترابی از
سمت چپ زمین فرصت خطرناکی را برای
پرسپولیس ترتیب داد که پاس در عرض
او را مهاجمان سرخپوش نتوانستند استفاده
کنند تا توپ به جناح چپ برود.
دقیقه  :۱۵مهدی ترابی دوباره یک حرکت
خطرناک در محوطه جریمه نساجی انجام
داد که این بار شوت پای چپ او توسط
جاللیراد برگشت داده شد و در ادامه
نیز نفوذ احسان پهلوان یک کرنر برای
پرسپولیس به همراه داشت.
دقیقه  :۱۹شوت پشت محوطه علی داوران،

هافبک نساجی را حامد لک مهار کرد.
دقیقه  :۲۳یک حمله خطرناک دیگر برای
پرسپولیس با حرکت شهریار مغانلو به وجود
آمد که این بار شوت روی پای او پس از
برخورد به مجتبی بیژن راهی کارنر شد.
دقیقه  :۲۹سانتر زیبای مهدی ترابی از روی
کرنر سمت چپ زمین به مقابل تیرک دوم
و ضربه سر شهریار مغانلو ،پس از برخورد
به مدافع حریف با کمترین اختالف از کنار
دروازه نساجی رد شد و مجددا به کرنر رفت.
دقیقه  :۳۴پاس رو به جلوی مهدی ترابی را
احمد نوراللهی بدون مکث و با پاس نمایشی
و دیدنی به شهریار مغانلو رساند که شوت
پای چپ او با اختالف کمی از کنار دروازه
نساجی رد شد.
دقیقه  :۴۵علی آلکثیر با سانتر ناگهانی
پای چپ قصد داشت دروازه پرسپولیس را
باز کند که حامد لک در دو مرحله توپ را
جمع کرد.
دقیقه  :۱+۴۵شروع مجدد حامد لک را
شهریار مغانلو با ضربه سر وحید امیری
رساند که در ادامه پاس در عرض این
بازیکن ،بعد از دفع توپ توسط مجتبی
بیژن به مغانلو نرسید و توسط جاللیراد
مهار شد.
دقیقه  :۲+۴۵نفوذهای سرعتی مهدی ترابی
یکبار دیگر نزدیک بود پرسپولیس را به گل
برساند که این بار تغییر جهت و شوت پای
چپ او تبدیل به گل نشد و در ادامه احسان
قهاری از مقابل پای امیری توپ را به کرنر زد.
دقیقه  :۴۹حسن نجفی بعد از عوض کردن
پا به خوبی از سد نعمتی عبور کرد و در
مقابل دروازه پرسپولیس قرار گرفت که
شوت پای چپ خطرناک او از مقابل دروازه
پرسپولیس رد شد و از خط طولی زمین
عبور کرد.
دقیقه  :۵۰فرصت طالیی برای زدن گل دوم
پرسپولیس هدر رفت و این بار شوت پای
چپ شهریار مغانلو از کنار دروازه نساجی
راهی اوت شد.
دقیقه  :۵۱موقعیتهای عالی گلزنی
پرسپولیس یکی پس از دیگری از دست
میرود و این بار ضربه چیپ میالد سرلک
در موقعیت تک به تک تبدیل به گل نشد از
کنار دروازه نساجی به بیرون رفت.
دقیقه  :۶۲اشتباه در خط دفاعی نساجی توپ
را به مهدی ترابی برساند که شوت فنی زمینی
او توسط سعید جاللیراد راهی کرنر شد.
دقیقه  :۶۶احسان پهلوان با حرکت تکنیکی
در سمت راست زمین ایجاد موقعیت کرد
که ارسال او با ضربه سر مهدی ترابی به
بیرون رفت.
دقیقه  :۶۹حسن نجفی از سمت چپ زمین
ارسال کوتاهی انجام داد که کریم اسالمی
پس از عبور از سد کنعانیزادگان با شوت
پای چپ شانس خود را برای گلزنی امتحان
کرد که ضربه او به شکل خطرناکی از کنار
دروازه پرسپولیس عبور کرد و این موقعیت
خوب تبدیل به گل نشد.
دقیقه  :۷۹بازیکنان پرسپولیس در موقعیت
 ۵به  ۲در محوطه جریمه نساجی باز
هم فرصتسوزی کردند و این بار حمله
سرخپوشان از کنار دروازه راهی اوت شد.
دقیقه  :۹۰+۴توپ ارسالی از جناح راست
زمین و ضربه سر سجاد آقایی به شکل
خطرناکی از کنار دروازه پرسپولیس رد شد.

حاللی :با مسببان قرارداد ویلموتس برخورد شود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :باید با کسانی که مسبب اصلی کوتاهیها بودند و قرارداد ویلموتس را بدون اطالع کافی و بررسی دقیق امضا کردند برخورد شود تا درس عبرتی برای روسای آینده فدراسیون فوتبال
شود.اسماعیل حاللی در خصوص قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی و رویارویی پرسپولیس با شاهین بندر عامری اظهار داشت :پرسپولیس به جز مشکل رفت و آمد و زمین بازی نامرغوب در شهرستان مشکل دیگری
نخواهد داشت .تیمها به خاطر شرایط خوب پرسپولیس و نفرات خوبی که در اختیار دارد توان مقابله با این تیم را ندارند .تیمهای لیگهای پایینتر برای اینکه بازیکنان خودشان را نشان دهند و دیده شوند تمام تالش خود را
میکنند ،که شاید این کار را کمی برای پرسپولیسیها سخت کند .هاللی در مورد انتصابات اخیر فدراسیون فوتبال بیان کرد :متاسفانه فدراسیون فوتبال بدون آگاهی و شناخت ،افرادی را در سمتهایی قرار میدهد که هیچ تجربه
و اطالعی از آن سمت ندارند .وضعیت االن فوتبال ما به همین بیتوجهای مربوط میشود و با این شرایطی که فدراسیون فوتبال در پیش گرفته است آینده خوبی برای آن نمیبینم.پیشکسوت پرسپولیس در رابطه توقیف ساختمان
فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس بخاطر بدهی به شستا گفت :ساختمان باشگاه را که به نام پرسپولیس خریداری شده چرا تا حاال سند نزدند؟ و چرا همچنان به نام فدراسیون فوتبال بوده که باعث شود این اتفاق بیفتد که بابت
بدهی فدراسیون توقیف شود؟ به نظرم باید با کسانی که مسبب اصلی این کوتاهیها بودند و قرارداد ویلموتس را بدون اطالع کافی و بررسی دقیق امضا کردند برخورد شود تا درس عبرتی برای روسای آینده فدراسیون فوتبال شود.

بررسی پرسپولیس در  ACLتوسط سایت گل
بخش هندی وب سایت گل در بررسی حریفان
گوا ،گریز کوتاهی نیز به پرسپولیس زده است.با
صعود الوحده امارات به مرحله اصلی بازی های لیگ
قهرمانان آسیا ،گروه پنجم این رقابت ها تکمیل شد و
این تیم اماراتی در کنار گوا هند به عنوان تیم میزبان،
پرسپولیس و الریان قطر قرار گرفت.بخش هندی وب
سایت  Goalبه بررسی حریفان گوا در این گروه
پرداخته و به صورت کوتاه به شرایط پرسپولیس اشاره
کرده است .گل نوشته است :پرسپولیس که موفق شد
به فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال گذشته برسد ،به
عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران پای به این
مسابقات خواهد گذاشت.گل نوشته است :ارتش سرخ

در این فصل از رقابت های لیگ برتر ایران تنها در
یک بازی تن به شکست داده است و اکنون در صدر
جدول رده بندی لیگ ایران حضور دارد.گل در ادامه
با اشاره با حضور یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی
پرسپولیس نوشته است :گل محمدی موفق شد در سال
گذشته پرسپولیس را به مقام قهرمانی لیگ برتر برساند
و این تنها موفقیت او نبود چرا که یحیی سرخپوشان
را به فینال لیگ قهرمانان در سال گذشته رساند.
پرسپولیس در نخستین دیدار خود در رقابت های لیگ
قهرمانان آسیا ،روز چهارشنبه  ۲۵فروردین به مصاف
الوحده امارات خواهد رفت .گوا هندوستان و الریان قطر
دیگر همگروهی های شاگردان گل محمدی هستند.

گزارش تمرین پرسپولیس

ریکاوری و مینی فوتبال سرخ پوشان در حضور سمیعی قبل از سفر به هند
آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از سفر به
هند برگزار شد .تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس
از ساعت ۱۱و ۴۵در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.
*جعفر سمیعی و محمد فیاض مدیرعامل و عضو
هیات مدیره ،برای این تمرین در ورزشگاه حضور
پیدا کرده بودند.
*در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند.
گروهی که در بازی با نساجی حضور پیدا کرده بودند به
ریکاوری و تمرین کوتاهتری زیر نظر بدنساز پرداختند.
*سایر بازیکنان هم زیر نظر سایر اعضای کادر فنی به

پاسکاری کوتاه و تحت فشار و همچنین مینی فوتبال
در بخش کوچکی از زمین پرداختند.
*در این تمرین  ۷۵دقیقه همه نفرات ،حاضر بودند.
*مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در زمان حضور در
تمرین برای دقایقی به شکل خصوصی با یحیی گل
محمدی صحبت کرد.
*این آخرین تمرین پرسپولیس ایران در تهران قبل
از حضور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا بود.
*سرخپوشان صبح امروزشنبه ،تهران را به مقصد
گوا ترک خواهند کرد.

5

جدول رده بندی لیگ برتر

یک پیشکستوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید این
تیم در لیگ قهرمانان آسیا شانس اول قهرمانی است.سپهر
حیدری درباره پیروزی پرسپولیس برابر نساجی مازندران
اظهار کرد :پرسپولیس هفتهها است که بازیهای خوبی به
نمایش میگذارد و هیچ تیمی مثل این تیم نمیتواند فرصت
گلزنی خلق کند .به شخصه از تماشای بازی لذت بردم .فکر
میکنم در نیمه نخست پرسپولیس  ۱۴و یا  ۱۵فرصت گلزنی
داشت آن هم مقابل تیمی مثل نساجی که با پرس شدید
بازی میکند و همه فضاها را میبندند .پرسپولیس در دیدار
برابر نساجی هر زمانی اراده کرد ،صاحب فرصت گل شد و
بازی مثل بازیهای سالنی شده بود .اگر بازیکنان کمی دقت
میکردند تفاضل گل تیم بهتر میشد چون همین تفاضل
گل میتواند در پایان فصل به تیم کمک کند.او افزود :یکی از
اتفاقات خوب این دیدار گلزنی عیسی آلکثیر بود .روی این
صحنه امید عالیشاه از خود گذشتگی کرد چون در شرایطی
که میتوانست خودش به سمت دروازه شوت زنی کند،
فرصت گلزنی را برای عیسی آلکثیر ایجاد کرد .این موضوع
باعث میشود عیسی هم با روحیه در لیگ قهرمانان برای
پرسپولیس بازی کند .درست است که مهاجمان پرسپولیس
گلزنی نمیکنند اما فکر میکنم مهم نیست چه کسی گل
میزند و مهم این است که تیم به گل برسد .اگر در بازی
دقت کنید میبینید مهاجمان خودشان برای سایرین فرصت
گلزنی ایجاد میکنند.حیدری همچنین گفت :مهاجمان
پرسپولیس با حضور در میان مدافعان حریف و حرکتهای
بدون توپ ،توجه مدافعان را به خود جلب میکنند تا سایر
بازیکنان فرصت گلزنی به دست بیاورند.وی درباره عملکرد
مهدی عبدی هم گفت :این بازیکن تحت فشار است .او در
شرایطی برای پرسپولیس گلزنی کرد که این تیم مهاجم
نداشت و هافبکهای نفوذی هم از تیم جدا شده بودند .با
این حال با تمرکز باال این بازیکنان میتواند دوباره گلزنی
کند .شهریار مغانلو هم از زمانی که آمده واقعا عملکرد خوبی
داشته واقعا دفاع حریف را به خوبی برهم میزند.او در بخش
دیگری از صحبتهایش درباره حضور پرسپولیس در لیگ
قهرمانان آسیا هم گفت :پرسپولیس تیم بیتجربهای نیست
و در سه سال دو بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود
کرده است .مطمئنا همین تجربه به بازیکنان کمک میکند.
در این فصل پرسپولیس با کیفیتی را در لیگ قهرمانان
آسیا خواهیم دید و اگر با همین کیفیت پیش برود شانس
اول قهرمانی در آسیا خواهد بود.حیدری هم چنین گفت:
یک عادتی به وجود آمده که نیمکتهای مقابل پرسپولیس
دائم به داور اعتراض میکنند چون احساس میکنند فقط
با این تاکتیک میتوانند مقابل پرسپولیس نتیجه بگیرند.
این رفتارها منسوخ شده است و بهتر است با تاکتیکهای
فوتبالی سعی کنیم مقابل پرسپولیس قرار بگیریم و قبول
کنیم مقابل پرسپولیس ضعیفتر هستیم.

ساعت بازی های گروه پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد

ساعت بازی های گروه پنجم رقابت های فصل ۲۰۲۱
لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد.فدراسیون فوتبال امارات در
توییتی امروز اعالم کرد رایزنی های فراوانی با کنفدراسیون
آسیا انجام داده که نتیجه بخش بوده است.مطابق این اعالم
این فدراسیون درخواست تغییر زمان بازی های تیم الوحده
را به بعداز افطار موکول شده است.به همین خاطر ساعت
بازی این تیم با پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
تغییر کرده است.پیش از این قرار بود این مسابقات در ساعت
۱۶و ۳۰و  ۱۹به وقت ایران انجام شود اما اکنون با تغییر
ساعت تیم های این مرحله در ساعات  ۱۹و ۲۱و ۳۰به مصاف
هم می روند.برنامه بازی های این گروه به شرح ذیل است:
 ۱۴آوریل( ۲۵فروردین)
پرسپولیس ایران -الوحده امارات /ساعت ۱۹
گوا هند -الریان قطر /ساعت ۲۱و۳۰
 ۱۷آوریل ( ۲۸فروردین)
الوحده امارات -گوا هند /ساعت ۱۹
الریان قطر -پرسپولیس ایران /ساعت ۲۱و۳۰
 ۲۰آوریل( ۳۱فروردین)
الوحده امارات -الریان قطر /ساعت ۱۹
پرسپولیس ایران -گوا هند /ساعت ۲۱و۳۰
 ۲۳آوریل( ۳اردیبهشت)
الریان قطر -الوحده امارات /ساعت ۱۹
گوا هند -پرسپولیس ایران /ساعت ۲۱و۳۰
 ۲۶آوریل( ۶اردیبهشت)
الوحده امارات -پرسپولیس ایران /ساعت ۱۹
الریان قطر -گوا هند /ساعت ۲۱و۳۰
 ۲۹آوریل( ۹اردیبهشت)
پرسپولیس ایران -الریان قطر /ساعت ۱۹
گوا هند -الوحده امارات /ساعت ۲۱و۳۰

پیروزی
الخریطیات با
منتظری مقابل
یاران محمدی

الخریطیات در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ ستارگان قطر در دیدار مقابل العربی به پیروزی رسید.از هفته بیست و یکم
رقابتهای لیگ ستارگان قطر ،العربی میزبان الخریطیات بود و با نتیجه دو بر یک شکست خورد.در این بازی مهرداد محمدی 90
دقیقه بازی کرد و روی گل اول تیمش پاس گل داد.پژمان منتظری هم  90دقیقه در بازی حضور داشت.الخریطیات با وجود این
برد پیش از این سقوطش به دسته پایین تر مسجل شده است.العربی هم با  26امتیاز هفتم است.
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نفت را به اوج برمیگردانیم

جلوی تیم عوض کردن مربیان در طول فصل را میگیریم

لطفی :فکری از خودی ضربه خورد

عزیزیخادم :بزرگان فوتبال سرپرستی تیم ملی را نپذیرفتند

دستیار محمود فکری در نفت مسجدسلیمان می گوید قبال
شرایط سخت تر از این را در این تیم تجربه کرده اند و به
زودی نفت  misرا به اوج بر می گردانند.سعید لطفی که قب ً
ال
تجربه کار با محمود فکری در نفت مسجدسلیمان در لیگ یک را
داشته در مورد اینکه آیا این تجربه به آنها در فصل جاری کمک
میکند یا خیر به خبرنگار ما گفت :ما با فرهنگ مسجدسلیمان
آشنا هستیم و از آنجایی که من کرد هستم و آنها نیز بختیاری
هستند از نظر قومیتی فاصله آنچنانی نداریم و جدا از این در
آن یک سال و نیمی که با هم زندگی کردیم خیلی از آداب و
رسوم آن ها را یاد گرفتم ،انسانهای بسیار مهربانی هستند و
تنها دلخوشی شان تیم نفت است .او در همین باره ادامه داد:
سال اولی که رفتیم تیم در خطر سقوط بود و میدیدیم که
مردم چگونه دست و پا میزنند که این تیم نیفتد .بازیکنان
جوانی داشتیم و ما با هزار مکافات کار کردیم اما برای سال بعد
خودمان تیم را بستیم و خدا کمک کرد که توانستیم شرایط را
مهیا کنیم و  ۳۴هفته صدر لیگ یک ایران بودیم و تمام رکوردها
را شکستیم .موضوع خیلی دور از انتظار نیست و نفت را دوباره
به آن شرایط اوجش بر می گردانیم.این مربی در مورد تجربه
کار با محمود فکری با توجه به اینکه یک فصل پر حاشیه را در
استقالل داشت و اینکه با توجه به شرایط نفت مسجدسلیمان
از نظر جدول و حاشیهای کمی پیچیده است و آیا میتوانند این
قضیه را مدیریت کنند یا خیر خاطر نشان کرد :متاسفانه آقای
فکری در استقالل از خودی ها ضربه خورد چطور به محض
اینکه او رفت یک شبه همه مشکالت برطرف شد؟ انسان به
این موضوع شک میکند ولی در مسجدسلیمان ما قطعا تجربه
سختتر از این را داشتیم و در سال اولی که تیم داشت سقوط
میکرد شرایط از االن خیلی بدتر بود .دورادور که این تیم را
زیرنظر و با بچههایشان ارتباط داشتم فهمیدم که مشکل این
تیم بیشتر ذهنی است .نفت مسجدسلیمان بازیکنان با کیفیتی
دارد و من فکر می کنم به امید خدا و با آقای فکری و کادر خیلی
خوبش در اولین تعطیلی که به دست بیاوریم تیم را به شرایط
نرمالش بر می گردانیم.

سیدجالل :حساسیت بازی باعث تنش و
اعتراضات شد

سیدجالل حسینی حساسیت بازی را باعث ایجاد تنش و
درگیری زیاد در این بازی دانست.کاپیتان پرسپولیس درباره دیدار
مقابل نساجی مازندران گفت :میدانستیم بازی سختی را در پیش
خواهیم داشت .اکنون آماده حضور در آسیا می شویم .آنجا شرایط
سخت تر خواهد بود و بازی ها نزدیک تر خواهد بود .بازی حساسی
برای هر دو تیم بود و همین باعث شد تا برخورد و اعتراض زیاد
شود.سیدجالل درباره فرصت سوزی بازیکنان این تیم گفت :فوتبال
همین است و ما امروز موقعیت های خوبی داشتیم .انشااهلل بچه های
ما در آینده بهتر عمل خواهند کرد و مشکلی نخواهیم داشت.

شکایت نساجی از داور بازی با پرسپولیس

مدیر رسانهای باشگاه نساجی اعالم کرد از داور دیدار این تیم با
پرسپولیس شکایت خواهد شد.تیم فوتبال نساجی امشب با  2گل در
ورزشگاه آزادی مغلوب پرسپولیس شد اما داور بازی در چند صحنه
به بازیکنان این تیم کارت زرد نشان داد و  2عضو کادر فنی این تیم
را اخراج کرد.مجتبی ابراهیمی مدیر رسانهای تیم نساجی در نشست
خبری این مسابقه اظهار داشت :باشگاه قطعا به خاطر قضاوت آقای
زاهدی فر از وی به کمیته داوران شکایت خواهد کرد.قبل از بازی ۳
بازیکن تیم ما کرونا گرفتند اما نساجی مثل تیمهای متمول باالی
جدولی نیست که اعتراض کنیم .داور بازی هر کاری خواست با
نساجی کرد .گل اول حریف کامال مردود بود و در مورد گل دوم هم
نباید حرف زد.وی افزود :باشگاه نساجی قطعا از داور شکایت خواهد
کرد چون داور با هر اعتراض بازیکنان ما داور کارت زرد میداد اما با
بازیکنان پرسپولیس مهربانانه رفتار میشد.

عابدینی به ماشین سازی تبریز پیوست

مدافع  -هافبک تبریزی به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز
پیوست.فردین عابدینی بازیکن تبریزی نیم فصل اول نساجی
مازنداران با تائید علیرضا اکبرپور و توافق با حامد نجفی ،مدیرعامل
باشگاه به جمع ماشین سازان اضافه شده و تمرینات خود را آغاز
کرد.فردین عابدینی مدافع  -هافبک تبریزی در فصل گذشته برای
ماشین سازی تبریز به میدان رفته و یکی از نفرات برتر تیم بود که
در ابتدای فصل از این تیم جدا شده بود و امروز بعنوان بازیکن آزاد
به ماشین سازی پیوست.

عاشوری :هتتریک شاکری
فشار را از تیم کم کرد

بازیکن تیم فوتبال گلگهر سیرجان گفت :گلزنی شاکری
اتفاق خیلی مهمی است و خوشحالم که این اتفاق افتاد.علیاصغر
عاشوری در خصوص پیروزی سه بر یک گلگهر سیرجان
مقابل ماشینسازی تبریز اظهار داشت :آنهایی که مسابقه را
تماشا کردند از کیفیت بازی لذت بردند .ماشینسازی به خاطر
شرایطش در جدول لیگ برتر دوست نداشت با شکست از زمین
مسابقه خارج شود .از طرف دیگر گلگهر همدل شده است که
دل هواداران را شاد کند و با کسب پیروزی از زمین خارج شود.
از زمانی که تمرینات خودمان را شروع کردیم بازیکنان ،کادرفنی
و مدیریت تصمیم گرفتیم بازی به بازی پیش برویم .از امروز
دیگر خوشحالی تمام شد و باید به فکر بازی پیکان باشیم.
وی در خصوص هتتریک یونس شاکری مقابل ماشینسازی
و تاثیر روحی این قضیه بر عملکرد گلگهر عنوان کرد :اتفاق
خیلی مهمی است و خوشحالم که برای شاکری این اتفاق افتاد.
هتتریک کمی فشار را از خط جلو و هافبک تیم کم کرد .انشااهلل
در سال جدید این گلزنیها ادامه پیدا کند.بازیکن تیم فوتبال
گلگهرسیرجان درباره خلق موقعیتهای زیاد تیمش و از دست
دادن موقعیتها گفت :انصافا در هر بازی موقعیتهای زیادی
گل حریف،
خلق میکنیم در همین بازی ماشینسازی قبل از ِ
چند موقعیت خودم از دست دادم .اما تیمی بیشتر گل میزند
که خلق موقعیت بیشتری داشته باشد .قبول دارم بعضی توپها
به خاطر بدشانسی و یا کم دقتی از دست میرود که به نظرم
بخشی از این طبیعی است.عاشوری در رابطه با پیش بینیاش
از نتیجه پایان فصل گلگهر گفت :باید منطقی باشیم ،تیم ما
سال دومی است که در لیگ برتر حضور دارد .البته ما به کمک
کادرفنی و مدیریت خوبی که داریم تالش میکنیم که بهترین
نتایج را بگیریم و در هر بازی برای پیروزی به زمین میرویم؛ ولی
اتفاقات فوتبال قابل پیشبینی نیست.بازیکن تیم فوتبال گلگهر
در خصوص بازی آینده این تیم مقابل پیکان اظهار داشت :پیکان
تیم خوبی است و برابر استقالل هم مساوی کرد .در کنار این
موضوع ما در نیم فصل اول تجربه پرتاب اوت بلند نادر محمدی
را داریم و میدانیم باید مراقب باشیم .از طرف دیگر تیم ما هم
تیم بزرگی است و بازیکنانی دارد که در موقعیتهای سخت
خودشان را نشان میدهند .ما امسال بازی به بازی پیش میرویم
و هدفمان کسب نتیجه خوب در لیگ برتر است.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت :یک مربی
در طول فصل سه بار میچرخد و سه لیگ
عوض میکند .کجا چنین اتفاقی میافتد؟
البته ما قطعاً جلوی این کار را میگیریم.
شهابالدین عزیزیخادم رئیس فدراسیون
فوتبال اظهار داشت :وقتی یک نفر وارد فضای
جدید میشود ،یک اسنادی را باید داشته
باشیم تا جلو برویم .در روزی که ما در
فدراسیون مستقر شدیم ،یک جلسه در هیئت
رئیسه برگزار کردیم و دوستانی که رای آورده
بودند ،حضور داشتند .همه افرادی هستند که
در گذشته ورزش حضور داشتهاند .آقایان
ماجدی ،افشاریان ،حیدری ،رضاییان ،براتی،
سراجی ،بهاروند ،مهرعلی و سر کار خانم
موسوی هم حضور دارند که همه این عزیزان
در حوزههای مختلف پیش از این هم در
فوتبال حضور داشتهاند و افراد باتجربهای
هستند و یک تیم کامال منسجم و کارآمد
هستند.وی ادامه داد :آقای مهرعلی فردی
بینالمللی است و تجربه دارد .ما قنبرزاده را
هم در کنار خودمان داریم و انسان متبحری
است و به عنوان سرپرست دبیرکلی از طرف
هیئترئیسه منصوب شدند .در آقای رفیعی
هم از افراد کارآمد هستند و در بخش حقوقی
فعالیت دارند .افراد دیگری هم هستند که
اضافه خواهند شد .روند ما رو به رشد است.
شرایط فدراسیون همانطور که مشخص است،
شرایط بسیار سختی است و به دالیلی که نیاز
نیست به آن بپردازیم ،همه از آن آگاه هستند
و ما هم آگاهانه این مسئولیت را پذیرفتیم و
تالش میکنیم .زمان میخواهد تا شرایطی که
به دلیل بیبرنامگی و  ...به وجود آمده است را
حل کنیم ،یک کاری که با همفکری هیئت
رئیسه فدراسیون فوتبال انجام خواهیم داد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره عدم میزبانی
تیم ملی و تالشهای فدراسیون در این زمینه
عنوان کرد :بعد از اینکه به لطف خدا و اعتماد
مجمع در مسند فدراسیون قرار گرفتیم ،درباره
میزبانی نامه زدیم ،میزبانی حق واقعی فوتبال
ایران است که به ناحق گرفته شده است .این
موضوع صحت ندارد که  AFCدر خصوص
میزبانیها اعالم کرده بود ،میزبانی در صورت
موافقت تیمهای همگروه بوده است .ما از تمام
ظرفیتهایمان استفاده کردیم و فرایند
حقوقی را شروع کردیم و به  CASشکایت
کردیم .ما احساس کردیم ظلمی به فوتبال
ملی ایران وارد شده است و نسبت به
شکایتمان ناامید نیستیم .ما به محض اینکه
فدراسیون را تحویل گرفتیم ،یک شوکی به
جامعه فوتبال تحمیل شد .در جلسهای که با
شیخ سلمان رئیس  AFCداشتیم ،ما اصرار
داشتیم که درباره بحث میزبانی صحبت کنیم.
عزیزیخادم در واکنش با تقابل با  AFCدر
خصوص بحث میزبانی و اینکه یکسری مخالف
و موافق شکایت فدراسیون فوتبال هستند،
خاطرنشان کرد :من حتما دیپلماسی را متوجه
هستم و مشورت میکنم .ما در هزاره سوم باید
تنشزدایی کنیم و مسالمتآمیز رفتار کنیم و
میدانیم که  AFCنهاد باالدستی ما است.
چیزی که برای ما مهم است ظلمی است که بر
فوتبال ایران وارد شده است ،به همین دلیل
زمان ما کم بود برای شکایت به  ،CASبه
همین دلیل این پروژه را جلو بردیم ،در آینده
زمان داریم تا دوباره شیخ سلمان را ببینیم.وی
خاطرنشان کرد :در دقیقه آخر شکایت ما ثبت
شد ،ظرف  7،8روز آینده این موضوع مشخص
میشود اینکه ما دستور موقت بگیریم تا
بازیها به کشور دیگری برود یا فرایند حقوقی
آن تعیین تکلیف میشود .ما از تمام
ظرفیتهایمان استفاده خواهیم کرد .مسلم

است که کشور عراق دوست ندارد به ایران
نیاید و در بحرین بازی کند .ما بدهکار به مردم
هستیم ،کرسیهای ایران در  AFCبیمصرف
بودهاند .ما برای احقاق حقوق ملی ،شبانهروز
کار و تالش میکنیم .این موضوع یکی از
میراثهایی است که برای فدراسیون فوتبال
مانده است .درباره پرونده ویلموتس هم باید
بگویم که ما بدهی  6میلیون و  500هزار
یورویی داریم .دادگاه این پرونده عقب افتاده و
به اوایل تیرماه موکول شده است .ما امیدوار
هستیم که این بدهی را کم کنیم .این موضوع
هیئت رئیسه قبلی و وزارت ورزش را درگیر
کرده است .تیم ملی را به لبه تیغ بردهایم،
بیاعتمادی به وجود آمده است و مسائلی به
فوتبال ملی وارد شده است .فوتبال ما در یک
مسیر جدید قدم گذاشته است و صورتهای
مالی را بررسی میکنیم ،تیمهای ملی یک
ریال درآمدزایی نداشتهاند ،فدراسیون فوتبال
متصدی تیم ملی و فوتبال در استانها است.
در بحث لیگ یک کارگروه گذاشتیم ،یک
بسته مناسب اقتصادی تدارک دیدیم و
کارشناس اقتصادی گذاشتهایم که ارزیابی کند
تا فوتبال را ذره ذره اقتصادی کنیم .تیم ملی
اولویت اصلی ما است و بعد از آن باید بتوانیم
اسپانسر وارد کنیم و فوتبال را توسعه دهیم.
هر کسی توان دارد بیاید تا کار را انجام دهد.
ما حسابرس مستقل داریم تا ببینیم چه چیزی
تحویل گرفتهایم .مطمئنا فوتبال در مسیر
توسعه زیرساخت قرار گرفته است و در همان
مسیری که قول دادهایم ،قدم میگذاریم.رئیس
فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تاکنون در
حوزههای فنی دست به تغییر نزده است،
تصریح کرد :ما کمیته توسعه فنی داریم که
میرشاد ماجدی در آن فعالیت میکند .من با
افراد زیادی درباره بحث فنی صحبت کردم و
امامیفر را در آکادمی فوتبال گذاشتم .او
سابقه دارد و فضای فوتبال برای همینها باز
شده است .فوتبال ملی متعلق به همین مردم
است و فوتبالیها باید بیایند .میتوانم بگویم
دو دهه است که صدها نفر ،پشت درهای بسته
فوتبال ماندهاند و به آنها اجازه ورود ندادهاند.
عزیزی خادم با بیان اینکه نخستین جلسه
هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در سال 1۴00
در زاهدان برگزار میشود ،گفت :اینها
حلقههای مفقوده فدراسیون فوتبال است .از
کسی اسم نمیآورم اما فوتبال را به سمتی
بردند که بلیت داخلی هواپیما به ما نمیدهند.
زمانی که یک جا به سمت کماعتباری میرود،
دیگر نمیآیند .ما هنوز وارد فضای انتصابات
نشدیم و مسائل مربوط به تیم ملی هم در
اختیار کمیته فنی است.وی در خصوص
جایگاه سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران و
واگذاری آن به مجتبی خورشیدی بیان کرد:
بهتر است وارد تصمیمی که گرفتیم ،نشوم.
قبل از خورشیدی با چند نفر از چهرههای ملی
کشور به مدت دو تا سه ساعت صحبت کردم.
من با افراد صاحب نظر در فوتبال تماس گرفتم
و خواهش کردم مسئولیت را بپذیرند .با این
حال فوتبال را به سمتی بردند که همه چی ِز آن
خدشهدار شده است .فوتبال ملی متعلق به
همه است .نمیتوانید خطکش بگذارید و
بگویید فقط یک عده باشند.رئیس فدراسیون
فوتبال با اشاره به گالیه اهالی فوتبال از شرایط
فعلی اظهار داشت :دهها سرمربی کامنت
میگذارند و میگویند که در این چرخه
نیستند .یک مربی در طول فصل سه بار
میچرخد و سه لیگ عوض میکند .کجا
چنین اتفاقی میافتد؟ البته ما قطعاً جلوی این
کار را میگیریم .من درخصوص این سمت
(سرپرستی تیم ملی) با چند نفر صحبت کردم

و جلسه گذاشتم.عزیزی خادم در این باره که
گفته میشود باید سرپرست بهتری برای تیم
ملی انتخاب میشد تا بازیکنان از او
حرفشنوی داشته باشند ،خاطرنشان کرد:
نگاه ما متفاوت است .بر تیمهای ملی نظارت
میشود و مسئولیت تیم ملی هم با من است.
تیم ملی روی لبه تیغ قرار دارد و ما از دراگان
اسکوچیچ هم حمایت میکنیم .این در
چارچوب اختیاراتی است که من دارم و از
روزی که آمدیم از اسکوچیچ حمایت کرده و
میکنیم.وی در ادامه تصریح کرد :به ما تلفن
شده که سال گذشته فالنی در فالن جا بوده
است .با این حال از اسکوچیچ حمایت میکنیم
و جلسه خوبی با هاشمیان گذاشتیم که بسیار
محترم بود .او و مربیان ملی یک ریال پول
نگرفتهاند و همه را دستهبندی میکنیم .کار ما
برنامهریزی شده و باید جلو برویم .امامیفر
فردی تحصیلکرده است که دکترای
تربیتبدنی دارد .از جامعه رسانه تشکر میکنم
و به همه آنها احترام میگذارم .با قریب به
اتفاق اهالی رسانه رفیق هستم و انتظارات از ما
باالست .ما کمیته فنی داریم و حوزه فنی در
اختیار من نیست.وی درخصوص استعفای علی
جوادی از سمت سخنگوی فدراسیون فوتبال
گفت :علی آقا دوست خوب من است و بحث
سرپرست نبود .اختیارات در انتصابها با خودم
است و هر کسی مسئولیتی دارد .جوادی از
دلسوزان و دوستان خودم است و استعفای او
را هنوز نپذیرفتهام .ما در این مسیر جلو
میرویم و در حوزه فنی ،کارها توسط کمیته
توسعه فنی انجام میشود .خیلی خوب است
که فضا را رصد میکنید اما چمنی برای تمرین
ندارید و صدها قرارداد وجود دارد .تیم ملی ما
روی لبه تیغ قرار گرفته و یک ریال درآمدزایی
ندارید.رئیس فدراسیون فوتبال در مورد
شرایط تیم ملی و جا ماندن اسکوچیچ از
اتوبوس این تیم گفت :تیم ملی نماد 80
میلیون ایرانی است و باید حداقل امکانات را
داشته باشیم .شما مسائل مهمتر را ببینید .من
عملگرا هستم و آموختهام زمانم را صرف جایی
کنم که چهره فوتبال را درست کنم .اجازه
بدهید مسائل کلی را درست کنیم و بدانید
«چون که صد آید نود هم پیش ماست» .هیچ
آژانسی حاضر نبوده برای ستاره تیم ملی پرواز
یا لباس بگیرد .با این حال تیم نتیجه موفقی
گرفت و از کادر فنی حمایت میکنیم.
اسکوچیچ خواهان اضافه شدن دو دستیار بود
که آن را انجام دادیم .با احتساب اینکه در
بحرین بازی میکنیم ،اردوی کیش را تدارک
دیدیم.عزیزی خادم با بیان اینکه فدراسیون
فوتبال غرق در بدهی است ،خاطرنشان کرد:
تالش کردیم ساختار درست کنیم .در همین
شرایط یک پرواز چارتر پشت تیم ملی آمده
است .مدیر هتلی در جزیر کیش گفت تمام

اعضای تیم ملی به صورت رایگان به هتل
بیایند و تدارکات الزم را برنامهریزی کردیم .در
حالی که میخواستم هتل قبلی را بگیرم اما
گفتند از سه سال پیش پول هتل را ندادهاند.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد :در حوزه
پزشکی حتما از دکتر نوروزی مشاوره میگیرم.
ما اعتقادمان بر مشورتپذیری است .توصیه
نمیپذیریم و دروغ هم نمیگوییم به همین
دلیل با مردم شفاف صحبت میکنیم و با فساد
مبارزه خواهیم کرد .در همین یک ماهه
گذشته  10،15روز تعطیلی داشتهایم اما
برنامهریزی هم کردهایم .در همین مدت با
عزیزانی صحبت کردم که چندین سال هیچ
ارتباطی با آنها برقرار نشده بود .از علی پروین
و علی دایی و  ...خواستیم که در سطحهای باال
به ما کمک کنند .فوتبال متعلق به این افراد
است .با دکتر ذوالفقارنسب و حاجرضایی به
طور مرتب در تماس هستم .انتصابی صورت
نگرفته است .یک انتصاب بوده است که قبل از
این انتصاب هم با  2،۳نفر صحبت کردیم که
آنها نپذیرفتند .فوتبال متعلق به همه است،
دهها مربی و داور به من پیام دادند ،این فضا
بسته است و پشت خط ماندهاند .برای تیم ملی
امید برای المپیک پاریس با کمیته المپیک
نشست گذاشتهایم و برنامهریزی کردهایم .در
حوزه فوتسال با آقایان شمس و شمسایی
صحبت کردیم و با آقای ناظمالشریعه برای
جام جهانی برنامهریزی کردهایم .همه این
مسائل دستهبندی شده است .ما آمدهایم که
فوتبال را در استانها توسعه دهیم .فوتبال در
مناطق کمبرخوردار باید توسعه پیدا کند.
کارشناس رسمی دادگستری باید تمام منابع
فدراسیون را ارزشگذاری کند ،حتما
درآمدزایی خواهیم کرد .در حوزههای موردنیاز
مثل حقوقی و  ...گفتهایم که فراخوان میدهیم
و انسانهای متخصص را جذب خواهیم کرد.
در حوزه استعدادیابی کشور را به  ۴منطقه
تقسیم کردیم تا استعدادهای مناطق محروم را
پیدا کنیم.عزیزیخادم در پاسخ به این سوال
که پس از حضورش در فدراسیون فوتبال ،افراد
از او انتظاری داشتهاند ،عنوان کرد :افرادی که
در تیم انتخاباتی ما بودند ،همه صادقانه کنار
ما بودند و با عشق کنار هم بودیم که چنین
نتیجهای رقم خورد .ما کارمان را انجام
میدهیم و در آن مسیری که ایمان داریم
حرکت میکنیم و از تمام ظرفیتها استفاده
میکنیم .تیم ملی اولویت اصلی ما است و
همزمان هم استعدادیابی خواهیم کرد .برای
تیم ملی مسئله پرواز چارتر و هتل را حل
کردهایم .ما هنوز کاری را شروع نکردیم و فقط
مقدمات را انجام دادهایم .در مجمع آتی
فدراسیون ،ارکان قضایی باید در مجمع حضور
داشته باشند و باید بتوانیم اعتبار مالی و
اقتصادی را برگردانیم تا ساختار را درست

بازی صحنهای نداشت که این همه اعتراض صورت بگیرد

کارشناس داوری گفت :گل دوم پرسپولیس در
موقعیت کامال آفساید به ثمر رسید.نوید مظفری در
خصوص عملکرد تیم داوری دیدار پرسپولیس و نساجی
اظهار داشت :گل دوم پرسپولیس قطعا آفساید بود.وی
در خصوص صحنه گل اول پرسپولیس نیز گفت :در
مورد آن صحنه خیلی نمیشد نظر داد ولی گل دوم
در موقعیت آفساید شکل گرفت.کارشناس داوری در
خصوص کارتهای زرد و قرمز زاهدی فر به کادر فقنی
و بازیکنان نساجی گفت:متاسفانه در لیگ ما خیلی بیش
از حد به داوری اعتراض میکنند و این موضوع تبدیل
به یک اپیدمی شده است .این دیدار صحنه آنچنان
خاصی نداشت که این همه اعتراض در آن صورت بگیرد.
مظفری خاطرنشان کرد :تا زمانی که کمیته انضباطی به
این مسائل ورود نکند و به شکل جدی با این اعتراضها
برخورد نشود رویه همینگونه است.

کرمانیمقدم:درلیگقهرمانانموقعیتبههمینراحتیبهدستنمیآید
پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت :بازیکنان
پرسپولیس باید حواس خود را بیشتر جمع کنند
زیرا در مسابقات مهمی مثل لیگ قهرمانان
فرصت به همین راحتی به دست نمیآید.مرتضی
کرمانی مقدم درباره برتری دو بر صفر تیم
فوتبال پرسپولیس مقابل نساجی در هفته بیستم
لیگ برتر اظهار داشت :این تیم در نیمه اول کامل
بازی را در اختیار داشت و مشخص بود یحیی گل
محمدی با استفاده از سیستم رو به جلو و حمله
ای از همان ابتدا پرسپولیس را برای برد به زمین
فرستاده است.وی افزود :هرچند طبق معمول باز
هم بازیکنان پرسپولیس موقعیت سوزی کرده و
فرصتهای زیادی را از دست دادند اما خدا را
شکر میکنم این بازی را بردند تا تیم با روحیه

نشود ،کنار مظلوم میایستد و فیفا نیز چنین
کاری میکند.عزیزی خادم در ادامه تصریح
کرد :اولین جلسه هیئترئیسه در اهواز است و
کمپ تیم ملی به چهارمحال و بختیاری
میرود؛ یعنی نگاه توزیع عادالنه فوتبال از
خوی و سلماس تا سرباز در سیستان و
بلوچستان .از شمال غربی تا جنوب شرقی
کشور متعلق به همه است .من با بسیاری از
شهرستانها در ارتباط هستم و برای توسعه
فوتبال برنامهریزی میکنیم .زمین چمن و
هتل باید درست شود.رئیس فدراسیون فوتبال
با اشاره به مذاکراتش با محمد جواهری اظهار
داشت :با مدیرعامل گلگهر صحبت کردم و از
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر
میکنم .امکانات خوبی در سیرجان وجود دارد
و آمادگی میزبانی از تیمهای ملی را دارند.
اینها هنر است .آنها امکانات دارند و تیم ملی
هم به آنجا اعتبار میدهد .این تیم از امکانات
سیرجان استفاده میکند و باید در فوتبال
بتوانیم از منابع برای رسیدن به منافع استفاده
کنیم .از دوستان در مناطق آزاد کیش تشکر
میکنم .امکانات هواپیمایی برای سربلندی
کشور ،انسجام و فوتبال ملی است.عزیزی
خادم در مورد هدف اصلی فدراسیون فوتبال
گفت :تیم ملی هدف اصلی ماست و بحث
حقوقی را با رفیعی پیش میبریم .نمیتوانم
درباره احتمال پیروزی در پروندهها صحبت
کنم و ما فقط وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع
کنیم؛ مردمی که با صدها گرفتاری ناشی از
تحریمها روبرو هستند .ما تالش خود را
میکنیم و نتیجه دست ما نیست .مناطق آزاد
از یک ماه پیش ،کمپ خود را آماده کرده تا در
اختیار تیم ملی بگذارد و سپس با پرواز
اختصاصی به منامه میرویم .پیش از آن،
امکانات حداقلی را هم نمیدیدیم .اینها
کارهای فدراسیون فوتبال است.وی با بیان
اینکه فدراسیون ریلگذاری روشنی دارد،
تصریح کرد :ما نگاه بسته فوتبال را باز و فضا را
ایجاد میکنیم .من با یکی از چهرههای
شناختهشده فوتبال تماس گرفتم و گفت از
اولین کسانی هستم که پس از چند سال با او
تماس گرفتهام .به تکتک این چهرهها تلفن
زدم و من به ماجدی مأموریت دادم که با آنها
ارتباط داشته باشند.رئیس فدراسیون فوتبال
در پاسخ به این پرسش که آیا با انتصاباتی که
در کمیته فنی صورت خواهد گرفت ،موافق
است یا خیر ،خاطرنشان کرد :بله این صحبت
من و اساسنامه است .اساسنامه میگوید باید
تصمیم جمعی گرفت و هر تصمیمی که در
حوزه فنی تیمهای ملی گرفته میشود ،باید در
کمیته فنی باشد .این اتفاق از لحاظ حرفهای
نیفتاده و در حال شکلگیری است .مسئولیت
من ،تأمین امکانات و لجستیک است و
صالحیت این را ندارم که درباره موضوع فنی
صحبت کنم .مسئولیتی در کمیته فنی ندارم و
باید در هیئترئیسه به صورت جمعی تصمیم
گرفته شود.عزیزی خادم درخصوص گرفته
شدن میزبانی مسابقات آسیایی فوتسال از
ایران و داده شدن آن به ازبکستان بیان کرد:
این اتفاقات به دیپلماسی و این مسئله
برمیگردد که قدرت البی و برنامهریزی برای
استفاده از شرایط موجود را ندارید .اتفاق رخ
داده برای تیم ملی بزرگساالن را دیدید؟ دیگر
چه انتظاری دارید؟ برای شیخ سلمان احترام
قائل هستم و نگاه بدبینانهای نداریم اما اگر
مسئله میزبانی پیش نمیآمد ،به دیدار او
نمیرفتم.وی در پایان گفت :انشاءاهلل هر
کسی به نزدیکان خود کمک کند و انشاءاهلل
روزهای خوب را در فوتبال خواهیم دید.

خورشیدی  :کسانی که از من انتقاد می کنند هدفشان
زدن فدراسیون است

مظفری:گل دوم پرسپولیس به نساجی آفساید بود

خوبی عازم لیگ قهرمانان شود .سه امتیاز این
مسابقه خیلی مهم بود و فکر میکنم بچه ها
کامال برای مسابقات آسیایی آماده هستند.هافبک
اسبق پرسپولیس با اشاره به فرصت سوزیهای
تیم تصریح کرد :این موقعیت خراب کردن ها
امکان دارد جایی بدترین آسیب را به تیم بزند .به
ویژه در لیگ قهرمانان به دست آوردن موقعیت
به همین راحتی نیست و بازیکنان پرسپولیس
باید از تک فرصت های خود استفاده کنند.
قطعا گل محمدی و کادرفنی این موضوع را به
بازیکنان گوشزد می کند .کرمانی مقدم افزود:
در همین دو بازی مقابل پدیده و نساجی باالی
 10-12موقعیت  80-90درصدی از دست رفت.
باید بازیکنان حواس خود را بیشتر جمع کرده

کنیم.وی درباره برنامهریزی در فوتبال پایه
تصریح کرد :همانطور که گفتم در بحث
استعدادیابی در مناطق کمبرخوردار کشور را
به  ۴منطقه تقسیم کردیم و کسی که در جم
یا سنندج نشسته است باید از فوتبال بهرهمند
شود .ما تازه آمدهایم و زمان میخواهد تا
فوتبالی که  20سال چنین اتفاقاتی در آن
مطرح نبوده است را اصالح کنیم .ما کارمان را
با هیئت رئیسه محترم جلو میبریم.
عزیزیخادم درباره حقالزحمه داوران گفت:
این مبالغ حقالزحمه آنها حقشان نیست .من
با اسپانسر صحبت کردهام که تجدیدنظر کنم.
با همین حداقل حقالزحمه ،خیلی از داوران
 10تا  18ماه است که حقوق نگرفتهاند .ما
چند جلسه گذاشتهایم و برنامهریزی میکنیم
تا بتوانیم مبلغ حقوق داوران را باال ببریم.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص بحث
ممنوعیت حضور مربی و بازیکن خارجی
خاطرنشان کرد :باید این موضوع را در هیئت
رئیسه مطرح کنم .در این خصوص باید
اطالعات بگیریم .من به دلیل اینکه در این
حوزه مطالعهای نکردهام ،نمیتوانم االن
صحبت کنم .آنچه که برای ما مهم است
منافع ملی فوتبال است .موضوع ممنوعیت
مربی و بازیکن خارجی را در هیئت رئیسه
آینده مطرح خواهیم کرد .ما باید یک صندوق
تشکیل دهیم ،پول مربی و بازیکن را کنار
بگذاریم تا هرجا که فسخ کردند دیگر پروندهای
علیه فوتبال ما تشکیل نشود.وی درباره
چابکسازی لیگ عنوان کرد :ما در ابتدا و
مقدمات کار هستیم و در حال مطالعه این
موضوع هستیم و فاز به فاز جلو میرویم .این
موضوع به صالبت فوتبال و باشگاهها کمک
خواهد کرد .باید قدم به قدم جلو برویم .قرار
است که جلسهای در این زمینه تشکیل دهیم
و یک شبه نمیتوانیم همه این مشکالت را
حل کنیم و زمان میخواهد.عزیزیخادم
درباره بدهی شستا و تسویه حساب فدراسیون
فوتبال خاطرنشان کرد :یکی از همان مشکالتی
که اشاره کردم ،همین بدهی است .با آقای
رضوانیفر صحبت کردم و قرار گذاشتیم که
جلسهای داشته باشیم .بخش اعظم این بدهی
به یورو پرداخت شده است ،مابهالتفاوت را هم
صحبت میکنیم که حل شود .ببینید در
فوتبال چه چیزهایی به گروگان رفته است و
باید با کارگروههای مختلف بنشینیم و جلسه
بگذاریم تا حل شود .بخشی از بدهی که باقی
مانده است را به دنبال تفاهم و توافق هستیم
تا بتوانیم موضوع را تمام کنیم .ساختمان
فدراسیون همچنان در همان ساختمان قبلی
است ،امیدواریم بتوانیم ساختمان را به کمپ
ببریم.وی درخصوص مصادره سه دانگ
ساختمان باشگاه پرسپولیس به شرکت شستا
بابت بدهی از فدراسیون فوتبال گفت :من
چنین چیزی را ندیدم .در این مملکت همه
چیز شفاهی است و باید کتبی باشد .گفتههای
افراد قابل احترام است ،اما بر اساس دادهها
صحبت میکنم و برنامه ،عملگرایی،
واقعیتگرایی ،ساختار درست کردن ،نگاه به
آینده و توسعهمحور بودن مهم است .ما در
همین راستا حرکت میکنیم و رضایت مردم و
افکار عمومی برای ما مهم است .ممکن است
عدهای در هر تصمیم از ما ناراضی باشند.رئیس
فدراسیون فوتبال درباره اعتراضها به انتخابات
هیئت فوتبال تهران خاطرنشان کرد :این
موضوع در حد شنیدههاست و اعتراضاتی شده
اما چیزی به صورت رسمی نوشته نشده است.
هر مطلبی باشد ،قطعاً اقدام میکنم و اعتقاد
داریم نباید حقی از کسی ضایع شود.
فدراسیون در راستای اینکه حقی تضییع
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و از موقعیت های خود بهتر استفاده کنند .بی
شک وقتی تعداد گل های زده باالتر برود تیم
وضعیت بهتری را به دست خواهد آورد .وی با
اشاره به حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان
آسیا توضیح داد :در آسیا حریف آسانی وجود
ندارد و تمام حریفان سخت هستند اما امسال
پرسپولیس تیم و نفرات بهتری نسبت به سال
گذشته دارد و باید برای کسب قهرمانی تالش
کند .پرسپولیس پتانسیل کسب این عنوان را
دارد و به هیچ چیزی نباید فکر کند.پیشکسوت
پرسپولیس درباره دلخوری بازیکنان این تیم از
دریافتی های این فصل خود گفت :خیلی از تیم
ها چنین مشکلی دارند که عامل آن وضعیت
مملکت است اما بچه های پرسپولیس در گذشته

هم چنین مشکالتی داشته اند که حل شده است.
آنها به حدی حرفهای هستند که با این مسائل
به تیم ضربه نمی زنند و با وجود اذیت شدن از
مشکالت مالی کاری نمیکنند که تیم به حاشیه
برود.کرمانی مقدم تصریح کرد :حرفه بازیکنان
پرسپولیس فوتبال است و وقتی با این کیفیت
کار حرفهای خود را انجام میدهند باید به موقع
هم پول بگیرند اما صبرشان زیاد است و اطمینان
دارم تیمشان را بیشتر دوست دارند .ان شاهلل این
مسائل هم درست میشود .جعفر سمیعی هم به
عنوان یک مدیر جوان که اکنون در باشگاه کار
میکند باید به موقع پول بچهها را از هر طریقی
که میتواند پرداخت کند تا تیم با آرامش وارد
ادامه مسابقات و بازیهای آسیایی شود.

سرپرست تیم ملی بزرگساالن فوتبال
ایران به دفاع از رزومه خودش پرداخت.
سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران
در دفاع از رزومه خود و انتخابش توسط
فدراسیون فوتبال ،اظهار داشت :بعضیها
میگویند یک بار هم اسم من را در فوتبال
نشنیدهاند و من اصال در فوتبال نبودهام.
این در حالی است که من از سال 75
وارد باشگاه راه آهن شدم و نزدیک به
 18-19سال در این باشگاه در سمتهای
مختلف مشغول به کار بودم و تیمهای
متعدد ورزشی را مدیریت و برنامه ریزی
میکردم .توامان وارد کار مربیگری هم
شدم .تیمهای فوتبال ،والیبال ،بسکتبال
و ...نزدیک به یک فصل و  2-۳ماه هم
در استقالل سابقه حضور به عنوان معاون
ورزشی را دارم .من در سال  2001در
مربیگری مدرک  Aگرفتم و از آنجایی که
در سمتهای مختلفی در فوتبال حضور
داشتم با شرایط کار سرپرستی آشنا
هستم.وی تصریح کرد :بعضیها میگویند
من اصال در ورزش نبوده ام .پس این همه
سابقه و این همه حضور جعلی بوده؟ من
در سال  72ازدواج کردم .نکند به زن و
بچهام دروغ گفتهام و شاگردانی که تحویل
فوتبال دادهام همه وهم بر انگیز بوده است.
در حالی که رسانههای بیگانه به من حمله
کردهاند ،رسانههای داخلی هم از من انتقاد
میکنند و گاهی در انتقادات حرفهایی
زده میشود که دور از واقعیت و انصاف
است.سرپرست تیم ملی بزرگساالن ایران
گفت :من که با کسی مشکل ندارم و
همیشه اهل تعامل بودم .به نظرم برخی

به خاطر خصومتهایی که با فدراسیون
فوتبال دارند این کار را انجام میدهند یا
به دنبال سهم خواهی هستند .برخی نیز
سوار موج میشوند و پیش خود میگویند
حاال که بقیه دارند انتقاد میکنند بگذارید
ما هم انتقاد کنیم .پیش از من کسانی در
سرپرستی تیم ملی حضور داشتند که اصال
از جنس ورزش نبودند .البته همه عزیزان
من هستند و من نقدی به عملکردشان
ندارم .شاید هم کارنامه آنها کارنامه بسیار
درخشانی بوده اما چرا آن موقع از آنها
انتقاد نشد؟ با وجود اینکه نزدیک به 25
سال در فوتبال بودم و در همه پستها
کار کردم و تحصیالتم نیز در این زمینه
است مورد انتقاد واقع میشوم و نمیدانم
به کدامین گناه من را میزنند .جالب اینکه
اصال حضورم را در فوتبال منکر میشوند.
وی در خصوص اینکه آیا کارش را در تیم
ملی شروع کرده است یا نه ،عنوان کرد:
بله 2-۳ ،روزی است که کارم را شروع
کردهام .با مهدی خراطی نشست داشتم.
قرار است تیم ملی  ۴خرداد در کیش اردو
بزند .ما  10خرداد با پرواز اختصاصی کیش
ایر راهی منامه میشویم و طبق برنامه به
ترتیب با هنگ کنگ ،بحرین ،کامبوج و
عراق بازی می کنیم .اتفاق خوبی که در
روزهای اخیر افتاده عقد قرارداد با شرکت
هواپیمایی کیش ایر بوده و از این پس
پروازهای تیم ملی به صورت چارتر انجام
خواهد شد .این برنامهها با حضور دوباره
اسکوچیچ در تهران بررسی می شود .او به
زادگاهش رفته و تا چند روز دیگر به تهران
بر میگردد.

نیمار برگردد؛
قهرمان
چمپیونزلیگ
می شویم

در بارسلونا هنوز تعداد زیادی از بازیکنان رویای بازگشت نیمار را در سر دارند .نیمار تابستان  2017با قراردادش  222میلیون یورویی بارسا را به مقصد پی اس جی ترک کرد و به زعم
بسیاری مرتکب خیانتی بزرگ شد .یک سال بعد او از این انتقال ابراز پشیمانی کرد و تابستان  2019چیزی تا بازگشت فاصله نداشت ولی تقاضای مالی باالی پی اس جی مانع شد .اکنون اما
شرایط تغییر کرده و نیمار طبق ادعای رسانه های فرانسوی ،چیزی تا تمدید  4ساله با باشگاه پاریسی فاصله ندارد .در این بین برخی منابع نیز گزارش داده اند که نیمار پس از تردیدهایی که در
مورد جدایی لیونل مسی از بارسا پیدا کرده ،فعال مذاکرات تمدیدش را متوقف نگاه داشته است .در میان بازیکنان بارسلونا یا بهتر بگوییم بخش عمده ای از آنها ،نیمار همچنان بازیکنی محبوب
است .به خصوص میان کسانی که سابقه هم تیمی بودن با او را دارند .این دسته معتقدند اگر نیمار برگردد ،می توانند فصل بعد شانس بسیار بیشتری برای فتح لیگ قهرمانان داشته باشند.

یک روز به بازی بزرگ

کروس یا دی یونگ؛ کدام
سلطان ال کالسیکو می شود؟
لیست طوالنی بهانههای سرمربی لیورپول

از باد و برف تا زمین؛ بهانههای
تمامنشدنی کلوپ

یورگن کلوپ از زمانی که هدایت لیورپول را در دست گرفته
است هم قهرمانی در چمپیونزلیگ و هم قهرمانی در لیگ برتر را برای
قرمزها به ارمغان آورده ،اما همچنین بهانههای زیادی هم آورده است.
در ماه فوریه و پیش از شکست  1-4لیورپول برابر منچسترسیتی در
آنفیلد ،روی کین ضمن انتقاد از یورگن کلوپ گفت که سرمربی قرمزها
خیلی بهانه می آورد .ستاره سابق ایرلندی حق داشت .پس از شکست
سنگین برابر سیتی کلوپ «تردید کردن» را دلیل دو خطای وحشتناک
و سرنوشت ساز الیسون ،دروازه بان لیورپول ،دانست .کلوپ در مصاحبه
پس از بازی گفت :واقعا توضیحی برای این ماجرا وجود ندارد ،شاید
الیسون یک لحظه تردید کرد و جسارتش را از دست داد یا همچین
چیزی .می دانم به نظر خنده دار می رسد اما ممکن است این اتفاق
بیافتد ،اما به هر حال هنوز فرصت داشت تا توپ را دفع کند اما خب
الی بارها ما را نجات داده است ،شکی در این نیست و امشب هم دو
اشتباه کرد .همین است که هست .در گذشته کلوپ بارها و بارها از
اوضاع آب و هوایی به عنوان بهانه استفاده کرده است؛ او بارها ادعا کرده
که وزیدن باد ،بارش برف و یا حتی گرمای هوا تاثیر منفی روی تیم او
گذاشته است .او حتی یک بار گفته بود که  BTاسپورت دستور داده
بازی لیورپول برابر وست بروم زودتر از آنچه که او می خواسته تمام
شود! آخرین بهانه یورگن کلوپ اما ورزشگاه رئال مادرید است .قرمزها
در بازی رفت از مرحله یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ در ورزشگاه شش
هزار نفری آلفونسو دی استفانو  1-3برابر رئال مادرید شکست خوردند.
رئال در این فصل مشغول بازسازی سانتیاگو برنابئو است و تمام بازی
های خود را در ورزشگاه تیم شماره دو خود برگزار می کند و کلوپ
پس از بازی درباره ورزشگاه به این تیم طعنه زد .کلوپ در کنفرانس
پس از بازی گفت :امشب واقعا عجیب بود .به خاطر استادیوم موقعیت
دشوار و متفاوتی بود .آنفیلد حداقل استادیومی مناسب است و این برای
ما خوب خواهد بود.

الکالسیکو و اتفاقی که برای اولین بار رخ
خواهد داد

برای اولینبار دیدار ال کالسیکو در ورزشگاه آلفردو دی استفانو
برگزار خواهد شد .دیدار حساس شنبه شب بین دو تیم رئال مادرید
و بارسلونا در ورزشگاه آلفردو دی استفانو ،یکی از زمین های تمرینی
کمپ والدیباس ،برگزار خواهد شد .دی استفانو دوازدهمین ورزشگاهی
لقب خواهد گرفت که میزبان دیدارهای الکالسیکو بوده است .اولین بار
الکالسیکو در سال  1902و در Hipódromo de la Castellana
مادرید برگزار شد؛ محلی که بیشتر برای مسابقات اتومبیل رانی مورد
استفاده قرار می گرفت .این تنها الکالسیکوی رسمی است که در آنجا
برگزار شده ،در حالی که  244مسابقه دیگر بین ورزشگاه های سانتیاگو
برنابئو( ،)98نوکمپ( ،)88لس کورتس( ،)30چامارتین( ،)17مستایا(،)3
اودانل( ،)3وندامتروپولیتانو( ، )2ولودرام پارک( ، )1ویسنته کالدرون()1
و ال روماردا ( )1تقسیم شده است .بعد از شروع گسترده ویروس کرونا
باشگاه رئال مادرید کار بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را آغاز کرد و
به همین دلیل از آن زمان تا به حال کهکشانی ها در آلفردو دی استفانو
از حریفان خود میزبانی میکنند؛ ورزشگاهی که  6000نفر گنجایش
دارد اما به دلیل شرایط موجود هواداران در آن حاضر نمی شوند .آلفردو
دی استفانو در سال  2006و در کمپ تمرینی والدیباس افتتاح شد.
این استادیوم تا سال  2020میزبان تیم دوم رئال مادرید یعنی کاستیا
بود که در دسته دوم و سوم اسپانیا توپ می زد .البته دی استفانو پیش
از این نیز میزبان الکالسیکوها بوده است اما نه میان تیم های اول
رئال مادرید و بارسلونا .این ورزشگاه دارای تجهیزات پیشرفته است؛ از
گرمایش زیر زمین و یک محوطه بزرگ مطبوعاتی گرفته تا صفحات
خورشیدی سازگار با محیط زیست .با این وجود رئال مادرید بعد از انتقال
بازی های تیم اول به دی استفانو ،این ورزشگاه را بیش از قبل تجهیز
کرد .کارهایی نظیر قرار دادن دوربین های مورد نظر اللیگا و یوفا در آن
و اقداماتی در راستای سازگار شدن با شرایط کرونایی .از طرف دیگر
حاال رئال مادرید کام ً
ال نسبت به بازی در این استادیوم احساس راحتی
میکند و زین الدین زیدان نیز با این مکان آشناست چرا که پیش از
این در قامت مربیگری کاستیا در دی استفانو تمرین و بازی کرده است.
همچنین اسطوره و نماد باشگاه رئال مادرید یعنی سرخیو راموس اولین
گل خود را در سال  2006در این استادیوم به ثمر رساند .حاال 15 ،سال
بعد ،دی استفانو میزبان ال کالسیکو خواهد بود؛ صد و هشتاد و دومین
بازی رئال مادرید و بارسلونا در تاریخ اللیگا و دویست و چهل و ششمین
دیدار رسمی دو تیم در تمام دوران.

گری نویل :واران خرید رویایی منچستر
یونایتد است

گری نویل ،ستاره سابق شیاطین سرخ ،معتقد است که رافائل
وارارن ،ستاره رئال مادرید ،می تواند خریدی رویایی برای منچستریونایتد
باشد ،هر چند این تیم در دیگر نقاط زمین نیز نیاز به تقویت دارد .گری
نویل مشتاق است تا در تابستان پیش رو رافائل واران را در اولدترافورد
ببیند اما تاکید می کند که یونایتد در چندین پست نیازمند تقویت
است .نویل وارارن را خریدی رویایی برای شیاطین سرخ می داند و به
سولسشر توصیه کرده تا با گرفتن بازیکنان جدید تیمش را درسه ناحیه
تقویت کند .پیشبینی می شود که منچستریونایتد در پنجره تابستانی
بسیار فعال باشد و بازیکنان زیادی را جذب کند .گفته می شود
شیاطین سرخ قصد دارند یک دفاع وسط مطمئن دیگر را به جمع خود
اضافه کنند .نویل معتقد است که تقویت منچستریونایتد در آن منطقه
از زمین باید اولویت سولسشر باشد .گری نویل که در اکانت توییتر خود
ساعتی را به پرسش و پاسخ با فوتبال دوستان اختصاص داده بود ،در
پاسخ به این سوال که با کدام بازیکن از تیم های رقیب قرارداد امضا می
کنی ،توییت کرد «واران” .از نویل همچنین پرسیده شد که سولسشر
در پنجره نقل و انتقاالتی بعدی باید در کدام مناطق زمین بیش از بقیه
به فکر تقویت تیم خود باشد؟ نویل پاسخ داد :مدافع میانی ،مهاجم
و وینگر راست .نویل البته پیشنهاداتی برای شیاطین سرخ در دیگر
مناطق زمین نیز داشت .رافائل واران و سرخیو راموس ،دو مدافع رئال
مادرید ،از گزینه های هستند که منچستریونایتد برای تقویت خط دفاع
خود در نظر دارد .در یک سوم پایانی زمین نیز یونایتد یکی از تیم هایی
است که چشم به امضای قرارداد با ارلینگ هالند ،ستاره دورتموند ،دارد.
جیدون سانچو ،هم بازی انگلیسی هالند در دورتموند ،نیز یکی از اهداف
شیاطین سرخ در این سال ها بوده است و ممکن است در تابستان پیش
رو باالخره این بازیکن پا به اولدترافورد بگذارد .عثمان دمبله ،ستاره
بارسلونا ،نیز از دیگر اهداف یونایتد در تابستان خواهد بود.

ستاره هلندی بارسا از لحاظ گلزنی و آمار گلزنی بهتر از تونی
کروس بوده ولی ستاره آلمانی رئال مادرید پاس گل های بیشتری داده
است .فرانکی دی یونگ تابستان  2019بود که از آژاکس به بارسلونا
ملحق شد .فصل نخست او در این باشگاه پرنوسان بود و زیر نظر ارنستو
والورده و سپس کیکه ستین به ندرت ارزش های واقعی خود را نشان
داد .فصل جاری و زیر نظر رونالد کومان اما شرایط تغییر کرده و دی
یونگ توانسته به یک مهره غیر قابل جانشین در ترکیب بارسا تبدیل
شود .او به وقت نیاز حتی در دفاع میانی نیز بازی کرده است هرچند که
پست اصلی او هافبک است.

فوتبال بین الملل
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یک آمار جالب از دی یونگ به پاس های درست او بر می
گردد( 2045از  2227پاس و متوسط  91درصد) .او از این حیث بازیکن
شماره یک اللیگا حتی باالتر از تونی کروس است .کروس در رده چهارم
قرار دارد و باالتر از از او سرخیو بوسکتس و دنی پاره خو قرار دارند.
پیش از اتمام سال میالدی  2020رونالد کومان تصمیم گرفت
دی یونگ را به دروازه حریف نزدیک تر کند و حاصل کار مثبت
بود .دی یونگ توانست چندین گل بعضا مهم برای بارسلونا بزند به
طور مثال برابر گرانادا ،سوسیداد ،الچه و رایووایکانو .در حالی که
او روزهای خوبی را سپری می کرد ،کومان تغییر سیستم داد و با

آرایش  3-4-2-1دی یونگ به مرکز زمین بازگشت .تونی کروس
پس از شش سال بازی برای رئال و کسب همه افتخارات ممکن،
نیازی به تعریف و تمجید ندارد .پاس گل استثنایی او به وینسیوس
در بازی اخیر برابر لیورپول هنوز نقل محافل رسانه ای است .بدون
شک دی یونگ و تونی کروس بهترین هافبک های فعلی اللیگا
هستند و جدال شان در ال کالسیکوی فردا دیدنی خواهد بود.
دی یونگ شش گل زده و شش پاس گل داده و تونی کروس هم
دو گل زده و  10پاس گل داده است .فردا کدام یک میانه زمین
را به نام می زند؟

به بهترین مسی نیاز داریم

کومان :یورگن کلوپ به رئال بی احترامی کرد
سرمربی بارسا در نشست خبری
ال کالسیکو به انتقادات یورگن کلوپ از
ورزشگاه آلفردو دی استفانوی رئال واکنش
منفی نشان داد .بارسلونا از هفته  30اللیگا
میهمان رئال مادرید در یکی از حساس
ترین ال کالسیکوهای چند سال گذشته
است .بارسا که روی دور پیروزی قرار دارد،
توانسته خود را به یک امتیازی اتلتیکوی
صدرنشین برساند و رئال را نیز در دو
امتیازی خود می بیند .برنده بازی فردا در
کورس قهرمانی باقی خواهد ماند.
یورگن کلوپ پیش از بازی سه شنبه
شب برابر رئال به انتقاد از ورزشگاه آلفردو
دی استفانوی رئال پرداخت و آن را یک
کمپ تمرینی خواند .ال کالسیکوی فردا
نیز برای اولین بار در این ورزشگاه برگزار

می شود .رونالد کومان سرمربی بارسا در
پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر کلوپ
گفت «:این بی احترامی به باشگاهی
بزرگ مثل رئال مادرید است .آنها
تصمیم گرفتند در شرایط برگزاری بازی
ها بدون تماشاگر ،ورزشگاه برنابئو را
بازسازی کنند و تصمیم درستی هم بود.
طبعا برای هر میزبان ،بازی در حضور
تماشاگرانش مزیت است و در شرایط
فعلی هیچ تیمی از بازی خانگی در
ورزشگاه بدون تماشاگر لذت نمی برد
ولی در هر صورت وضعیت فعلی همین
است و باید پذیرفت».
وضعیت بارسا :روند خوبی را طی می
کنیم و تیم به اطمینان خوبی رسیده است.
رئال هم اخیرا بسیار بهتر شده و هر دوی ما

در شرایط مطلوبی به سر می بریم .دو تیم
برای قهرمانی می جنگند و همین نشان
می دهد که بازی فردا چه اهمیتی دارد.
اهمیت پیروزی در ال کالسیکو در
فتح اللیگا :معتقدم نتیجه نهایی تعیین
کننده نیست چون پس از ال کالسیکو
هنوز هشت بازی دیگر باید انجام دهیم.
هر دیداری در اللیگا دشواری های خودش
را دارد و کسب پیروزی ساده نیست .می
توانم بگویم که برنده بازی روحیه مضاعفی
خواهد گرفت؛ همین.
پیکه و سرجی روبرتو :هر دو برای مان
بازیکنانی مهم هستند نه صرفا از جهت
کیفیت فنی .پیکه و سرجی باتجربه اند
و حضورشان در رختکن همیشه مثبت
است .هر دو از لحاظ بدنی در شرایط خوبی

هستند و بسیار باانگیزه برای کمک به تیم.
خوشحالم که تقریبا همه بازیکنانم را در
اختیار دارم .سیستم رئال :آنها به روش
های مختلفی بازی می کنند و باید منتظر
ماند و دید .ما به نحوی آماده شده ایم که
برابر هر سیستمی از رئال ،خوب و موثر
واکنش نشان دهیم .باید مالک توپ و زمین
باشیم و رئال را به خوبی پرس کنیم.
منطقه بازی دی یونگ :این امتیاز
اوست که می تواند در دفاع و هافبک
بازی کند .اگر دفاع میانی باشد ،بازی از
عقب مان بهتر می شود و در خط میانی
هم نشان داده است که به خوبی می تواند
حتی در محوطه جریمه حریف ،خطرساز
شود .داشتن بازیکنی مثل دی یونگ برای
هر مربی یک مزیت است .فردا مشخص می

شود کجای زمین خواهد بود.
غیبت راموس و واران :برای رئال غیبت
این دو مهم است و البته ما هم غایبانی
داریم .پیکه و سرجی به بازی رسیده اند
ولی باید توجه داشت که هفته ها به دور
از میادین بودند .واران و راموس دو مدافع
میانی بسیار خوبند و نباید از نقش کاپیتانی
راموس هم گذشت .هر دو به تیم شخصیت
می دهند اما رئال برابر لیورپول نشان داد
که به خوبی راه پر کردن جای خالی این
دو را بلد است.
لئو مسی :به بهترین مسی ممکن نیاز
داریم و البته تیم هم باید بهترین نمایش
خودش را ارائه دهد .باید خوب و کامل کار
کرد؛ در حمله ،در پاسکاری ها و در سرعت
و تحرک باال.

یک مقصد غیر منتظره پیش روی سرخیو آگوئرو
به نظر میرسد باشگاه لیدزیونایتد به جذب
سرخیو آگوئرو عالقه مند است .سرخیو آگوئرو،
اسطوره منچسترسیتی و بهترین گلزن تاریخ این
باشگاه در پایان فصل به همکاری یک دهه ای خود
با سیتیزن ها پایان می دهد و از جمع شاگردان
پپ گواردیوال جدا خواهد شد .این در حالی است
که بسیاری از غولهای فوتبال اروپا از جمله چند
باشگاه انگلیسی خواهان جذب آگوئرو هستند .در
روزهای گذشته شایعات پیرامون تیم بعدی ستاره
آرژانتینی به بیشترین حد خود رسیده است .در
ابتدا گفته میشد که بارسلونا محتمل ترین گزینه
برای این مهاجم گلزن خواهد بود اما در چند روز
اخیر رسانههای انگلیسی گزارش دادند که آگوئرو
ترجیح میدهد به کارش در لیگ برتر ادامه دهد و
در این راستا چلسی به او عالقه مند است .از طرفی
چندی پیش گفته شد که آرسنال نیز به جذب
سرخیو آگوئرو عالقمند است اما به نظر می رسد که
این دو تیم لندنی تنها مشتریان لیگ برتری ستاره
آرژانتینی به حساب نمیآیند .در همین ارتباط
سایت  90Minگزارشی منتشر کرده و مدعی شده
که باشگاه لیدز یونایتد نیز به جذب سرخیو آگوئرو
عالقهمند است و در واقع سرمربی آرژانتینی آنها
یعنی مارچلو بیلسا امیدوار به همکاری با هم وطن
خود است .اکنون باید منتظر ماند و دید که این
مسئله تا چه حدی جدی است و اینکه آیا آگوئرو به
حضور در تیم نه چندان مدعی لیدز که در رقابتهای
اروپایی نیز حاضر نیست رضایت خواهد داد یا خیر.

سیستم سنتی یا سه دفاعه؟

سرگیجه رونالد کومان در آستانه
ال کالسیکو

سررمبی هلندی بارسا برای سیستم بازی تیمش
برابر رئال مادرید تردیدهایی جدی دارد .در ورزشگاه دی
استفانو شاهد یکی از حساس ترین ال کالسیکوهای چند
سال اخیر خواهیم بود .هم بارسا و هم رئال در بهترین فرم
خود هستند و برنده بازی گام مهمی به سمت قهرمانی
اللیگا برخواهد داشت .در حال حاضر بارسا در یک امتیازی
اتلتیکو است و رئال نیز با اتلتیکو سه امتیاز اختالف دارد.
رونالد کومان سرمربی بارسا از ابتدای حضورش روی
نیمکت این باشگاه نشان داده است که اگر سیستم و
استراتژی او جواب بدهد ،به ندرت حاضر به ایجاد تغییرات
در آن خواهد بود .کومان چندی پیش سیستم سه دفاعه
را امتحان کرد و هفته ها نیز از همین برنامه برای بازی ها
استفاده کرد ولی او در بازی اخیر مقابل وایادولید به خوبی
متوجه شد که اگر پیروزی می خواهد ،باید به سیستم
محبوب  4-3-3برگردد .مرد هلندی در نیمه دوم دست به
اصالح سیستمش زد و بارسا به لطف گل دقیقه  90عثمان
دمبله بازی را به سود خود خاتمه داد .اکنون این سوال
مطرح می شود که کومان برای ال کالسیکو چه سیستمی
را استفاده خواهد کرد؛  3-4-2-1یا 4-3-3؟
به خصوص پست بازی فرانکی دی یونگ و عثمان
دمبله مبهم به نظر می رسد.
دی یونگ در خط دفاع و به عنوان دفاع میانی خوب
جواب داده ولی واضح است که ستاره هلندی در خط میانی
کارآیی به مراتب بیشتری دارد .عثمان دمبله هم نشان داده
است که به عنوان بال چپ یا راست مهره ای فوق العاده
موثر خواهد بود و با استفاده از سرعت باالیش می تواند از
فضای خالی پشت مدافعان کناری حریف سود ببرد .دمبله
عمال بدون فضا نیمی از توانایی هایش را از دست می دهد.
برای دفاع میانی و راست و در حالی که وضعیت جرارد پیکه
و سرجی روبرتو نامشخص است و احتماال به بازی نخواهند
رسید ،رونالد آرائوخو و اسکار مینگسا در دسترس هستند.
اولی جای پیکه را می گیرد و دومی مطابق هفته های گذشته
دفاع راست خواهد بود .تا قبل از بازی با وایادولید قطعی بود
که بارسا برابر رئال با سیستم سه دفاع حاضر خواهد شد ولی
حاال تردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد.

لوبو کاراسکو :حتی مقایسه
وینیسیوس با امباپه یک توهین است

عجیب ولی واقعی؛ داور ال کالسیکو عوض شد!

در اتفاقی کم سابقه داور ال کالسیکو یک روز به برگزاری مسابقه مصدوم شد .سرانجام پس از گمانه زنی های بسیار کمیته داوران فوتبال اسپانیا متئو الهوس را به عنوان داور ال کالسیکو معرفی کرد .سوتو گرادو نیز قرار شد
داور وی ای آر باشد .الهوس چهارشنبه شب دیدار بایرن مونیخ و پی اس جی در دور رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را سوت زد و دقایقی پیش اعالم شد که به دلیل مصدومیت قادر به قضاوت ال کالسیکو نخواهد بود .در
پی این اتفاق ،کمیته داوران فوتبال اسپانیا خیل مانسانو را به عنوان داور جدید ال کالسیکو معرفی کرد .مانسانو در میان اهالی بارسلونا داور محبوبی نیست و معموال قضاوت های او برای بارسا حواشی به دنبال داشته است .جالب
اینکه پیش از انتخاب الهوس ،از دی بروگوس و مونوئرا مونته رو به عنوان داوران احتمالی این بازی حساس نام برده شده بود .مانسانو برای رئال  31بار داوری کرده و حاصل کار  25برد ،سه تساوی و  3شکست برای کهکشانی
ها بوده است .او برای بارسا  20بار قضاوت کرده و  11پیروزی 5 ،تساوی و  4شکست نصیب آبی اناری ها شده است .مانسانو تنها یک بار سابقه داوری ال کالسیکو را دارد که به بازی رفت اللیگای فصل  2014-15بر می گردد.

حکم اللیگا در مورد جنجال توهین نژادی
اتحادیه اللیگا با انتشار بیانیه ای بازیکن کادیز
را از اتهام توهین نژادی به بازیکن والنسیا تبرئه کرد.
یکشنبه گذشته و در دقیقه  36بازی کادیز برابر
والنسیا پس از اینکه مختار دیاخابی ،خوان کاال،
بازیکن کادیز را متهم به نژادپرستی و توهین نژادی
کرد ،بازیکنان والنسیا زمین بازی را در حمایت از هم
تیمی شان ترک کردند ،اما خیلی زود مجبور شدند
تا به زمین برگردند .دیاخابی اول به سوی کاال رفت
و با او درگیر شد و سپس به سوی داور بازی رفت
و موضوع را به او اطالع داد و به همراه هم تیمی
هایش به رختکن رفت .اما تنها دقایقی بعد بازیکنان
والنسیا مجبور به حضور در زمین شدند و بازی از سر

باورنکردنی :بی عملی اللیگا در برابر نژادپرستی

گرفته شد ،تنها دیاخابی حاضر نشد به بازی ادامه
دهد و تعویض شد! اکانت توییتر باشگاه والنسیا در
واکنش به این اتفاقات توییت کرد :نه به نژادپرستی.
تیم جلسه ای برگزار کرد و تصمیم گرفت که برای
مبارزه برای افتخار و غرور باشگاه ،به بازی ادامه دهد
اما نژادپرستی از هر نوع را باید محکوم کرد .بازیکنی
که توهین نژادی را دریافت کرده بود از هم تیمی
هایش خواست تا به زمین بازگردند .ما از تو حمایت
می کنیم مختار .پس از پایان مسابقه که با شکست
 1-2والنسیا به اتمام رسید ،خوزه گایا ،مدافع والنسیا،
گفت« :مختار به ما گفت که کاال به او توهین نژادی
کرده است .ما به زمین برگشتیم چون به ما گفتند

می توانند برای ترک زمین سه امتیاز یا بیشتر جریمه
مان کنند .مختار از ما خواست تا به زمین برگردیم.
خیلی ناراحت بود .توهین خیلی زشتی بود ”.ژاوی
گارسیا سرمربی والنسیا ،پس از بازی گفت« :وقتی
در رختکن بودیم به ما گفته شد که اگر به زمین
برنگردیم ممکن است با محرومیت جریمه شویم .با
دیاخابی در این باره صحبت کردیم و او گفت که
خودش قادر به بازی نیست اما درک می کند که ما
باید به زمین برگردیم و بازی کنیم تا محروم نشویم”.
این نخستین بازی در اللیگا بود که به دلیل وقوع
توهین نژادی متوقف شد .دو روز پیش اللیگا پرونده
ای در این رابطه گشود و تحقیقات مفصلی را به عمل

آورد تا در مورد اتهام دیاخابی به خوان کاال تصمیم
گیری کند .اگر توهین نژادی کاال اثبات می شد ،او
با محرومیتی سنگین مواجه می شد اما اللیگا شب
گذشته با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که پس از بررسی
تمامی فیلم ها و صداهای موجود ،مشخص شده
است که کاال هیچ توهین نژادی به دیاخابی نکرده
و توهینی که در ویدیوها شنیده می شود ،با لهجه
آمریکای جنوبی بوده و مشخص نیست دقیقا از سوی
چه کسی خطاب به دیاخابی عنوان شده است .به این
ترتیب کاال از خطر محرومیت به دلیل توهین نژادی
فرار کرد .همچنین باشگاه کادیز اعالم کرد که قصد
ندارد علیه والنسیا و دیاخابی شکایت کند.

ما مثل همیشه بوده و می دانیم که بازی
دشواری خواهد بود .بازی بسیار سخت که
سطح توقعات در آن خیلی باالست .پس از
بازی با لیورپول خوب استراحت کرده ایم
و حاال آماده پذیرایی از بارسلونا هستیم.
این بازی هم مثل بازی با کادیز سه امتیاز
دارد؛ هرچند اهمیت و بُعد رسانه ای
باالتری خواهد داشت.
پیروز بازی شانس اصلی قهرمانی
اللیگا :اتلتیکو فعال از هر دوی ما جلوتر
است و تا روز پایانی سرنوشت مشخص
نمی شود .مدت هاست این را می گویم.
اللیگای امسال نزدیک و فشرده است
و نبرد قهرمانی بین سه تیم است .تا

روز پایانی چیزی مشخص نیست .هنوز
امتیازات زیادی باقی مانده است.
وینیسیوس :از او راضی هستیم و از
بازی هایش لذت می بریم ولی معتقدم
باید او را راحت گذاشت .نباید خیلی از
وینیسیوس صحبت کرد و به مقایسه
پرداخت .وینی بسیار جوان است و او
را آسوده خاطر می بینم .از این بابت
خوشحالم چون پیرامونش مسائل زیادی
مطرح می شود و در کانون اخبار است.
وضعیت هازارد :بهتر شده ولی ادن در
ال کالسیکو نخواهد بود چرا که مشکالت
مصدومیت هنوز با اوست و باید زمان داد.
خوشبختانه مجموعه ای غنی و با کیفیت

دارم و این باعث می شود دغدغه ای برای
بازی فردا از جانب بازیکنان نداشته باشم.
همه آماده و در خدمت تیم هستند.
آخرین ال کالسیکوی راموس؟:
امیدوارم اینطور نباشد و با ما تمدید کند.
شکست و خداحافظی با قهرمانی:
خیر؛ به این فکر نمی کنم .فردا همه توان
مان را در زمین می گذاریم تا برنده شویم.
شوق امباپه برای پیوستن به رئال :او
را خیلی خوب می شناسم .کیلیان بازیکن
من نیست و نمی توانم در موردش حرف
بزنم .برایم فقط بازی فردا مهم است .امباپه
بازیکن بزرگی است و در مورد وضعیت
آینده او ،باید ببینیم که چه می شود.

توخل :اعتمادمان به ورنر و هاورتز را از دست نمیدهیم

اسطوره بارسلونا معتقد است وینیسیوس با کیلیان
امباپه قابل مقایسه نیست .وینیسیوس جونیوز ستاره
درخشان رئال در شب برتری بر لیورپول بود .او دو گل
زد و تحسین های جهانی را نیز موجب شد .وینسسیوس
مدت ها بود که متهم به خراب کردن فرصت های گلزنی
می شد ولی در بهترین بازی ممکن توانست اعاده حیثیت
کند هرچند که مخالفان او می گویند این روند ادامه
دار نخواهد بود .در میان هواداران رئال حاال محبوبیت
وینیسیوس بیشتر از گذشته شده است و حتی برخی از
آنها معتقدند با درخشش وینی دیگر نیازی به صرف هزینه
نجومی برای خرید کیلیان امباپه نیست .رئال قصد دارد این
تابستان  120تا  150میلیون یورو برای ستاره فرانسوی
پی اس جی هزینه کرده تا خط آتش خود را متحول
کند .رئال پس از جدایی رونالدو از حیث آمار گلزنی افتی
آشکار را تجربه می کند .لوبو کاراسکو ستاره سابق بارسا
و تیم ملی اسپانیا شب گذشته در برنامه ال چیرینگیتو
به مقایسه های صورت گرفت بین وینیسیوس و امباپه
واکنش جالبی نشان داد و گفت «:از شب بازی با لیورپول
می بینم که دوست داران رئال به مقایسه وینیسیوس و
امباپه پرداخته اند و بعضا وینیسیوس را بهتر می دانند .از
نظر من فقط خود مقایسه یک توهین فوتبالی محسوب
می شود .امباپه  4سال است در باالترین سطح فوتبال دنیا
بازی می کند و حتی نمی خواهم به قهرمانی جام جهانی
 2018و گلزنی او در فینال اشاره کنم .افتخارات امباپه
با پیراهن پی اس جی و تیم ملی فرانسه را با افتخارات
وینیسیوس مقایسه کنید .وینیسیوس چند سال با امباپه
فاصله دارد و برایم عجیب نیست که سران رئال حتی او را
برای جذب امباپه معاوضه کنند.

ورزشگاه دی استفانو

زیدان :مسی باید تمدید کند و در بارسا بماند
زین الدین زیدان ابراز امیدواری کرد
که سرخیو راموس با رئال و لئو مسی با
بارسا تمدید کنند .رئال مادرید امروز
در حساس ترین بازی هفته  30اللیگا
میزبان بارسلونا خواهد بود .هر دو تیم در
شرایط مطلوبی قرار دارند و بدون شک
یکی از حساس ترین ال کالسیکوهای
سال های اخیر محسوب می شود .بارسا
با اتلتیکوی صدرنشین یک امتیاز و رئال
سه امتیاز اختالف دارد و برنده بازی می
تواند امیدواری های زیادی به کسب عنوان
قهرمانی داشته باشد.
زین الدین زیدان سرمربی رئال در
نشست خبری این بازی گفت :تمرینات
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آخرین ال کالسیکوی مسی :دوست
ندارم این آخرین ال کالسیکوی مسی
باشد و امیدوارم در بارسلونا بماند .او در
بارسا راحت است و برای اللیگا هم خوب
خواهد بود که ماندنی شود.
مسی و ناکامی در گلزنی به رئال
در شش بازی متوالی :می دانیم مسی
چه بازیکنی است .او می تواند شش ال
کالسیکوی متوالی هم گل نزند ولی ارزش
هایش زیر سوال نمی رود .توجه داشته
باشید که ما برابر بارسا قرار می گیریم
و نه لیونل مسی .بارسا بازیکنان خوب
زیادی دارد .هدف ما مهار نقاط قوت این
تیم است که البته کم هم نیستند.

چلسی فردا در لیگ برتر به مصاف کریستال پاالس خواهد رفت و توماس توخل ،سرمربی آبی ها ،در کنفرانس خبری پیش از این بازی درباره وضعیت شاگردانش صحبت کرد.توخل درباره اوضاع کای هاوارتز و تیمو ورنر بعد از یک ناکامی دیگر در بازی
برابر پورتو گفت :به بازی هایی که پورتو در چمپیونزلیگ انجام داده نگاه کنید .یک بازی خوب و روان از یکی از رقبای پورتو به من نشان دهید و بعد با هم صحبت می کنیم! آنها این کار را خیلی سخت می کردند .بازی کردن به عنوان مهاجم کار آسانی
نیست اما آنها روی دفاع تاثیر زیادی داشتند ،آنها برای ما سخت تالش کردند .ما بعد از  65 ،60دقیقه دست به تغییر زدیم اما ایمان و اعتمادمان را به آنها از دست نداده ایم .می پذیریم که گاهی سخت است که تاثیر بزرگی روی جریان بازی بگذاری».

برگ برنده بزرگ رئال مقابل بارسا
در ال کالسیکو

رئال مادرید با تکیه بر نتایج خوبی که در ورزشگاه خانگی
خود برابر رقبای بزرگ گرفته ،به مصاف بارسا خواهد رفت .در
رئال مادرید یک جمله معروف دارند که از زبان اسطوره فقید
این باشگاه خوانیتو بیرون آمده است؛ اینکه دقایق بازی در
برنابئو طوالنی تر از همه جاست .پس از شکست  1-2رئال
در نیمه نهایی جام یوفای 1985-86برابر اینتر در سن سیرو
بود که خوانیتو آن جمله را گفت و رئال در بازی برگشت 1-5
برنده شد و به فینال رفت تا قهرمان شود .فصل گذشته و پس
از شیوع گسترده کرونا در اسپانیا و تعطیلی  90روزه اللیگا،
رئال مادرید موقتا از برنابئو به ورزشگاه آلفردو دی استفانو نقل
مکان کرد تا ورزشگاه قدیمی مورد بازسازی قرار بگیرد .حاصل
کار رئال در ورزشگاه دی استفانو 21 ،برد 4 ،شکست و تنها
یک تساوی بوده است .از  11بازی باقیمانده اللیگای 2019-20
رئال شش بازی را میزبان بود و همه را در دی استفانو با برد
پشت سر گذاشت و در نهایت با کسب  10برد و یک تساوی
قهرمان اللیگا شد .فصل جاری اما رئال در دی استفانو برابر
رقبای بزرگ موفق نشان داده ولی برابر حریفان کوچک ضعف
نشان داده است .رئال در لیگ قهرمانان بازی خانگی خود را به
شاختار  3-2باخت و در اللیگا نیز برابر کادیز ،لوانته و آالوس
بازی های خانگی خود را واگذار کرده است .دقیقا زمانی که به
نظر می رسید رئال با زیدان در سراشیبی قرار گرفته ،این تیم
با کسب پیروزی های خانگی برابر رقبای بزرگ بار دیگر اوج
گرفت .پیروزی  2-3بر اینتر و  0-2بر گالدباخ در لیگ قهرمانان
که منجر به صعود رئال به عنوان تیم اول به یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان شد یا برتری خانگی  0-2بر اتلتیکو که سبب
شد فاصله با صدر زیادتر نشود .آن تنها باخت دور رفت اللیگای
اتلتیکو بود .تیمی که  50امتیاز از  57امتیاز دور رفت را کسب
کرد .رئال مادرید بازی خانگی خود برابر آتاالنتا در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان را با سه گل پیروز شود و سه شنبه شب
نیز توانست لیورپول را در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 1-3
شکست دهد .حریف بعدی رئال در دی استفانو بارسلونا خواهد
بود؛ اولین و احتماال آخرین ال کالسیکو در ورزشگاه دس
استفانو .یک پیروزی خانگی دیگر برابر رقیبی بزرگ؟

طارمی
مرد محبوب
کانال
طرفداری
پورتو

افشین

عبداللهیان

ابراهیمی در تیم منتخب هفته لیگ ستارگان قطر

هافبک ایرانی االهلی در تیم منتخب هفته بیست و یکم لیگ
ستارگان قطر قرار گرفت.شبکه «الکاس» قطر بعد از اتمام هفته
بیست و یک لیگ ستارگان به معرفی تیم منتخب هفته در این
رقابت ها پرداخت.امید ابراهیمی هافبک و کاپیتان االهلی با عملکرد
خوبش در بازی با قطر که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید
در تیم منتخب هفته قرار گرفت.

کانال مشهور طرفداری پورتو در فضای مجازی از امیدواری به هتتریک مهدی طارمی در بازی برگشت مقابل چلسی در لیگ قهرمانان اروپا صحبت کرد.
پنجشنبه شب در چارچوب دور رفت لیگ قهرمانان اروپا ،پورتو در ورزشگاه خانگی خود مقابل چلسی بدون حضور طارمی شکست  2بر صفر را تجربه کرد تا کار
برای این تیم و صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا سختتر شود.مهدی طارمی به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی مقابل یوونتوس در این مسابقه
حضور نداشت و طرفداران پورتو امیدوارند با قرار گرفتن ستاره ایرانی در ترکیب پورتو در بازی برگشت ،این تیم چلسی را شکست دهد.در فضای مجازی ،کانال
مشهور طرفداری باشگاه پورتو به نام «پورتیستا» اظهار امیدواری کرد که مهدی طارمی در مسابقه برگشت مقابل چلسی هتتریک خواهد کرد.این امیدواری
پورتیستا باعث شده تا بسیاری از طرفداران پورتو این پست را دست به دست بچرخانند و از گلزنی طارمی در مسابقه برگشت صحبت کنند.پورتیستا همچنین
نوشت نبود طارمی و سرخیو اولیورا برای کونسیسائو بسیار گران تمام شد و اگر آنها بودند ،پورتو چنین شکستی مقابل چلسی را تجربه نمیکرد .دیدار برگشت
در روز سه شنبه آتی و  24فروردین ماه در ورزشگاه استمفورد بریج برگزار خواهد شد
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گلمحمدی :موقعیت خاصی به نساجی ندادیم و بردیم

پیکارهای لیگ قهرمانان آسیا پشت درهای بسته

پیکارهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با تصمیم ا .اف.سی
پشت درهای بسته انجام خواهند شد .کنفدراسیون فوتبال آسیا
روز سهشنبه در راستای آمادهسازی برای برگزاری مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا که به صورت متمرکز برگزار میشود ،در نامهای
به فدراسیونهای میزبان اعالم کرد به منظور حفظ سالمت اعضای
تیمهای حاضر و همچنین مقامهای رسمی در برگزاری مسابقات،
رقابتها پشت درهای بسته انجام خواهد شد و هیچ تماشاگری در
ورزشگاهها حضور پیدا نمیکند.به این ترتیب ماده سوم از پروتکلهای
ابالغی مربوط به مقابله با کووید ،۱۹اجرایی خواهد بود .کنفدراسیون
فوتبال آسیا در پایان تاکید کرد؛ آماده پاسخگویی به تمام سواالت
و شبهات ،دریافت نقطه نظرات باشگاهها و فدراسیونهای حاضر در
رقابتها است .نامه مذکور به صورت جداگانه برای هر یک از گروهها
از جمله گروه پنج که پرسپولیس در آن حضور دارد ،تنظیم و ارسال
شده است.

توضیحات مدیر تیم مس رفسنجان درباره
وضعیت کرونایی این تیم

مدیر تیم فوتبال مس رفسنجان درخصوص وضعیت اعضای
این تیم که تست کرونای آنها مثبت شده است ،توضیحاتی ارائه
کرد.علی حیدر رضایی درباره وضعیت اعضای تیم مس رفسنجان
که به کرونا مبتال شدهاند ،گفت :دو نفر از اعضای کادر فنی تیم ما
به کرونا مبتال شدهاند و تست همه بازیکنان تیم منفی بود .پیشتر
حامد نورمحمدی به کرونا مبتال شده بود که اکنون هیچ بازیکنی
با چنین شرایطی نداریم .تست فراز امامعلی هم مثبت شد که هر
دو تست بعدی او هم منفی بود .باشگاه روی سالمت اعضای تیم
حساس است و تاکنون کمترین افراد مبتال به کرونا داشتیم.وی
با اشاره به مراقبتهای پزشکی مس رفسنجان بیان کرد :باشگاه
تیم سالمت کنار تیم مس رفسنجان گذاشته تا اماکن حضور تیم
را زودتر ضدعفونی کنند .بچهها هم پروتکلها را رعایت میکنند
و تالش میکنیم اتفاقی برای کسی رخ ندهد .در این هفته سه
بار تست کرونا گرفتیم و نتیجه آخرین تست هم بهزودی مشخص
میشود.مدیر تیم مس رفسنجان درخصوص غیبت پُرتعداد بازیکنان
این تیم برای دیدار با سایپا تصریح کرد :دست مربی خالی است و
چند مهره تأثیرگذار همراه مس رفسنجان نیستند .ما محمد قاضی،
مسیح زاهدی ،محمد انصاری و محسن طرحانی مصدوم هستند را
هم به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

طارمی؛ پنجمین بازیکن برتر لیگ پرتغال

ستاره ایرانی پورتو در جایگاه پنجم برترین بازیکنان لیگ برتر
پرتغال ،تا پایان هفته بیستوپنجم این رقابتها قرار گرفت.صفحه
سایت تحلیلی «گل پوینت» در توئیتر ،اسامی برترین بازیکنان
مسابقات لیگ برتر پرتغال را تا پایان هفته بیستوپنجم اعالم کرد
که نام مهدی طارمی ،در رتبه پنجم این ردهبندی دیده میشود.به
این ترتیب ژوائو پالینیا و پدرو گونکالوس از اسپورتینگ به ترتیب
با  ۱0.3و  ۹.3امتیاز ،در جایگاههای اول و دوم ایستادند و سرجیو
اولیویرا از پورتو و رایان گائولد از تیم فارنسه ،در ردههای سوم و
چهارم قرار گرفتند .مهدی طارمی که تا پایان هفته بیستوپنجم
توانسته  ۹بار دروازه رقبا را باز کند ،نمره  8و جایگاه پنجم را به
ِ
اسپورتینگ
دست آورد.پورتو با کسب  57امتیاز و  8امتیاز کمتر از
صدرنشین ،در رتبه دوم جدول لیگ برتر پرتغال قرار گرفته است.

فوتسال ایران به دنبال حضور
در جام جهانی کوچک

تیم ملی فوتسال ایران به دنبال حضور در مسابقاتی موسوم
به جامجهانی کوچک است.در سال های گذشته مسابقات فوتسال
گرندپریکس برزیل معروف به جام جهانی کوچک برگزار می شد
اما با مشکالت مالی برزیلی ها و همچنین شیوع بیماری کرونا
برگزاری این مسابقات به زمان دیگری موکول شده است.تیم فوتسال
ایران نیز که همواره یکی از تیمهای حاضر در این مسابقات بوده
و بازیهای خوبی در این تورنمنت انجام میداد مترصد فرصتی
برای حضور در مسابقات مشابه است .اخیرا ً فدراسیون فوتبال تایلند
برنامهریزی برای مسابقاتی موسوم به جامجهانی کوچک را آغاز کرده
و در حال رایزنی با چند تیم معتبر از جمله تیم های فوتسال قاره
آمریکای جنوبی و اروپا است تا پای آنها را به بانکوک باز کند .برنامه
ریزی مسابقات برای تیر یا مرداد امسال صورت گرفته و از ایران
نیز خواسته شده تا تمایل خود برای حضور در این مسابقات را
اعالم کند.ایران قرار است پس از قطعی شدن تیمهای حاضر در این
رقابتها در مورد حضورش در تایلند تصمیمگیری کند.

بازتاب شکایت ایران از  AFCبه دادگاه
عالی ورزش

شکایت ایران از  AFCبه دادگاه عالی ورزش در رویترز بازتاب داشت
و اکنون دادگاه عالی ورزش باید خیلی سریع به این موضوع بپردازد.
فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای
برگزاری مسابقات مقدماتی گروه  Cجام جهانی آسیا در بحرین به
دادگاه داوری ورزش شکایت کرده است AFC.ماه گذشته اعالم کرد
بازیهای باقیمانده در مقدماتی جام جهانی گروه  Cدر اواخر ماه می
و اوایل ماه ژوئن در بحرین برگزار میشود .ایران قرار بود سه بازی
از چهار دیدار اخیر گروهی خود از جمله بازی برگشت مقابل بحرین
را در خانه انجام دهد و به «محرومیت» از حق میزبانی مسابقات به
 AFCاعتراض کرد.در بیانیه منتشر شده در وب سایت فدراسیون آمده
است :پس از اعالم دبیرکل  AFCمبنی بر غیرقابل برگشت بودن تصمیم،
فدراسیون فوتبال ایران به این تصمیم در دادگاه داوری ورزش ()CAS
اعتراض کرد.فدراسیون فوتبال ایران از دادگاه داوری برای بررسی سریع
پرونده درخواست کرده است.ایران مدتهاست که با بحرین روابط
سیاسی پرتنشی دارد ،تنشهایی که با امضای پیمان صلح با اسراییل
از سوی بحرین در سال گذشته شدت گرفت.اتحادیه فوتبال بحرین به
دلیل تخلفات مختلف از جمله بیاحترامی به سرود ایران در مسابقات
مقدماتی جام جهانی در سال  20۱۹بیست هزار فرانک سوییس از سوی
فیفا جریمه شد.مهدی طارمی مهاجم ایران ماه گذشته در مورد گرمای
شدید بحرین در ماه می و ژوئن ابراز نگرانی کرد و ادعا کرد  ،AFCکه
توسط سلمان بن ابراهیم آل خلیفه بحرینی هدایت میشود به طور
معمول علیه ایران مغرضانه عمل میکند.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به نمایش تهاجمی تیمش مدعی شد که آنها تیم برتر این بازی برابر نساجی مازندران بودند و به حق خود رسیدند .پرسپولیس پیش از سفر به هند برای دیدارهای
لیگ قهرمانان آسیا برابر نساجی مازندران به میدان رفت و توانست حریف خود را با دو گل شکست دهد.یحیی گل محمدی ،سرمربی پرسپولیس که در بازی امروز به دلیل محرومیت از روی سکوها
شاهد نمایش این تیم بود در پایان بازی گفت :بازی خوبی بود و در مجموع تیم برتر میدان بودیم .موقعیت های خوبی شکل دادیم و موقعیت خاصی هم به جز یک صحنه به حریف ندادیم .فکر می
کنم بچه ها خوب بازی کردند و به همه آنها خسته نباشید می گویم و جا دارد به هواداران هم بابت این برد تبریک بگویم.

کامیابینیا :حاال فکر و ذکر ما آسیاست

هافبک پرسپولیس امیدوار است از
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود
کنند.کمال کامیابینیا پس از برتری
پرسپولیس مقابل نساجی اظهار کرد :بازی
خوبی بود که خدا را شکر توانستیم سه
امتیاز را بگیریم و با روحیه به آسیا برویم .از
حاال به بعد تمام فکر و ذکر ما لیگ قهرمانان
است و با تمرکز باال به هند میرویم تا از

مرحله گروهی صعود کنیم.او در خصوص
فرصتسوزی مهاجمان پرسپولیس عنوان
کرد :یکی از ویژگیهای مثبت پرسپولیس
است که موقعیت ایجاد میکند ،اما باید
تمرکز بیشتری داشته باشیم تا به گل
برسیم و از فرصتهایمان بهره ببریم.هافبک
پرسپولیس درباره شرایط تیمش در آستانه
حضور در لیگ قهرمانان ابراز کرد :شرایط

هر دوره متفاوت است و تیمها با امکانات
و ریکاوری خوبی به بازیها میآیند .در
شرایط کرونایی نیز مسابقات را هر سه روز
یکبار گذاشتهاند که کارمان را سخت خواهد
کرد.کامیابینیا اضافه کرد :هر تیمی تمرکز
و ریکاوری بهتری داشته باشد ،در آسیا
موفق میشود و نتیجه خواهد گرفت.او
پیرامون برگزاری بازیها در هند و میزبانی

که کمتر تماشاگر فوتبال پیشبینی حضور
یک تیم از این کشور در لیگ قهرمانان را
داشت ،عنوان کرد :تمام تیمهای آسیا در
حال پیشرفت هستند .شما قطر را نگاه کنید
که در رنکینگ فیفا چه جایگاهی داشت و
االن به کجا رسیده است .باشگاههای خارجی
در حال پیشرفت هستند و امیدوارم فوتبال
ایران نیز روز به روز پیشرفت کند

مخالفت فدراسیون فوتبال با پیشنهاد ویلموتس

حضوری جلسه داشته باشیم

فدراسیون فوتبال با پیشنهاد وکالی سرمربی پیشین تیم ملی مبنی بر پیگیری پرونده وی با برگزاری جلسه غیر حضوری مخالفت کرده است .پرونده مارک ویلموتس با محوریت درخواستی
که برای دریافت غرامت  ۶.5میلیون یورویی داشته همچنان در فدراسیون فوتبال باز است و در دوره ریاست شهاب الدین عزیزی خادم هم مورد رسیدگی قرار گرفته است .در همین رابطه و در
پاسخ به برخی پیگیری های انجام شده توسط ایران ،وکالی ویلموتس پیشنهاد برگزاری جلسه غیرحضوری را داده اند که البته مورد موافقت عزیزی خادم و همکارانش در فدراسیون فوتبال قرار
نگرفته است .عزیزی خادم در این رابطه گفت :آنها خواهان جلسه غیر حضوری بودند که نپذیرفتیم .تاکید داشتیم که جلسه باید حضوری باشد و ا مید داریم که انجام شود .رئیس فدراسیون
فوتبال تصریح کرد :ویلموتس فدراسیون و هیات رئیسه قبل را درگیر کرد .تیم ملی را به لبه تیغ برد .بی اعتمادی هم ایجاد کرده است .مسائل مالی اینچنینی هم مطرح شده است .باید به
صورت حضوری به موضوعات رسیدگی شود.

دانشگر در لیست آسیایی استقالل
محمد دانشگر ،مدافع مغضوب تیم
فوتبال استقالل در لیست آسیایی این تیم
برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا قرار دارد .محمد دانشگر ،مدافع تیم
فوتبال استقالل که به دلیل درگیری و ایجاد
حواشی در بازی مرحله یک شانزدهم نهایی
جام حذفی مقابل پیکان از سوی فرهاد
مجیدی کنار گذاشته شد ،دیگر نتوانست
مجوز بازگشت به تمرینات را بگیرد.سرمربی
استقالل که متوجه رفتارهای عجیب این
بازیکن با بهزاد غالمپور ،مربی دروازهبانهای
آبیپوشان قرار گرفت ،روی این بازیکن قلم
قرمز کشید و خواستار جدایی این بازیکن
شد .باشگاه استقالل نیز جریمه سنگینی

برای این بازیکن در نظر گرفته که هنوز
جزئیات آن تشریح نشده است .با توجه به
در پیش بودن بازیهای مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا ،بحثهای زیادی درباره سفر
دانشگر با استقالل به عربستان مطرح شد.
از باشگاه استقالل خبر میرسد که نام این
بازیکن در لیست آسیایی قرار گرفته است،
اما بخشیده شدن او توسط مجیدی طی
امروز و فردا مشخص خواهد شد .این باشگاه
در تالش است که دانشگر با عذرخواهی از
مجیدی و اعضای تیم همراه این تیم به
عربستان سفر کند ،موضوعی که باید تا روز
یکشنبه صبر کرد و دید که محقق میشود
یا نه.

مربی بدنساز تیم فوالد ایران از دست
اندرکاران کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت
برگزاری بازی لیگ قهرمانان در شرایط فعلی
تشکر کرد.تیم فوالد در دیدار پلی آف لیگ
قهرمانان آسیا فردا به مصاف العین خواهد رفت.
صحبت های یوسو سسما نوبل ،مربی بدنساز تیم
فوالد در نشست مطبوعاتی پیش از این دیدار
را بخوانید:
از  AFCمتشکریم
ابتدا از دست اندرکاران  AFCو کسانی
که در برگزاری این مسابقات نقش دارند از طرف
خودم ،کادر فنی و بازیکنان تشکر می کنم که
باعث شدند ما اینجا پیش از مسابقه پلی آف
راحت باشیم AFC .تا اینجا کار خود را عالی
و بدون نس انجام داده است .برای ما حضور در
این مسابقات باعث افتخار است .من هم از اینکه

برای اولین بار به عنوان مربی در این مسابقات
حضور دارم خوشحالم .سطح  AFCدر کارهایی
که انجام داده واقعا باال بوده است .با توجه به
شرایط کرونایی موجود کار کردن سخت است؛
مجددا از حضور در این مسابقات ابراز خوشحالی
می کنم از  AFCبه خاطر زمین تمرین صاف
و بی نقصی که در اختیارمان گذاشته نیز تشکر
می کنم.
سال پر فراز و نشیبی داشتیم
برای رسیدن به این مرحله خیلی تالش و
سخت کوشی کردیم .یک سال پرفراز و نشیب
را در لیگ برتر ایران داشتیم .لیگ برتر به دلیل
شیوع کرونا  ۱5ماه طول کشید .متاسفانه این
ویروس داخل رختکن ما هم درز پیدا کرد.
ولی با همه این مشکالت توانستیم سهمیه
آسیا کسب کنیم .و خوشحالیم که بعد از هفت

برای پرداخت بخشی از قرارداد بازیکنان در زمان حضورشان
در گوا برنامه داریم

سمیعی :از کیفیت میزبانی هندیها اطالع نداریم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جمع
بازیکنان این تیم گفت :از کیفیت میزبانی
هندی ها اطالع نداریم اما با توجه به تضمین
های  AFCامیدوارم بهترین اتفاقها رقم
بخورد.جعفر سمیعی ،امروز جمعه همراه
با محمد فیاض(عضو هیات مدیره باشگاه
پرسپولیس ) با حضور در ورزشگاه شهید
کاظمی ،در جمع سرخپوشان حضور پیدا کرد
و آخرین تمرین نماینده ایران قبل از اعزام
به هند ،میزبان بازیهای گروه پنجم لیگ
قهرمانان آسیا  ،202۱را به نظاره نشست.او
در جریان این حضور با بازیکنان نیز گفتگو
کرد .وی در ابتدای صحبتهای خود ،سال نو
را به بازیکنان تبریک گفت و برای همه مردم
ایران به ویژه پرسپولیسیها آرزوی سالمتی،
برکت و رهایی از ویروس منحوس کرونا کرد
تا همگان بتوانند به روال عادی زندگی خود
برگردند.وی در بخش بعدی صحبتهای خود
ادامه داد :به شما پیروزی خوب و روحیه
بخش برابر نساجی را هم تبریک میگویم.
ما امیدواریم با این روندی که در آن قرار
دارید ،قهرمانی پیاپی پنجم را نیز از آن خود
بکنید .قهرمانی که مثل همه قهرمانیهای
طول تاریخ پرسپولیس در زمین فوتبال رقم
بخورد.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اضافه
کرد :باشگاه با تالشی که به کار بست ،بهترین
شرایط سفر از نظر تشریفات و پرواز را تدارک
دیده است ولی هنوز از کیفیت میزبانی
هندیها اطالع نداریم و امیدواریم با توجه
به تضمینهایی که کنفدراسیون فوتبال
آسیا داده است ،بهترین اتفاقات رقم بخورد
و هیچ دغدغهای پیش نیاید.سمیعی افزود:
در ارتباط با هتل ،در جریان باشید ،هتلی در
اختیار گرفتهایم ،همان است که الریان نیز در
آن اسکان مییابد و یکی از بهترین امکانهای
موجود را در نظر گرفتهایم.وی خاطر نشان

کرد :اطمینان داشته باشید که از دغدغههای
مالی تیم و اعضای آن خبر داریم و عمده
دغدغه ما در باشگاه نیز حل این مشکالت
است .راهکارهایی را برای گذر سریعتر از این
شرایط در نظر گرفته ایم که امیدواریم زودتر
تاثیرگذار شود .در راستای کاهش دغدغههای
شما هم ،برنامه این است که وقتی در هند به
سر میبرید ،بخش دیگری از مطالبات را به
حساب شما واریز کنیم ،هرچند نشان دادهاید
با وجود مشکالت هم با تعصب کامل با تمام
توان برای پرسپولیس ،جنگیدهاید.مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس عنوان کرد :البته شکی
نیست که رمز اصلی موفقیت پرسپولیس،
هماهنگی ،دوستی و اتحاد است .اصولی که
از پرسپولیس به هواداران و از هواداران به
کالبد پرسپولیس تزریق میشود .قطعا کلید
ادامه موفقیتها نیز همین است .هر روز هم
که جلوتر میرویم ،این اتحاد و هماهنگی
بیشتر میشود و هواداران هم به عنوان
نقطه قوت پرسپولیس ،در این راستا به ما
کمک میکنند.سمیعی همچنین از بازیکنان
خواست که اگر صحبت یا سوالی دارند در
جمع یا با خودش مطرح کنند که در جمعی
صمیمانه به چند سوال پاسخ دادند و احمد
نوراللهی و امید عالیشاه هم مطالبی را مطرح
کردند.وی با ابراز امیدواری به دستیابی به
موفقیتهای بیشتر در سال  202۱و ۱400
تصریح کرد :پرسپولیس در این سالهای
اخیر ،بهتر از همه تیمهای آسیایی راه
رسیدن به فینال آسیا را آموخته است و
امیدواریم به یاری خدا ،حمایت هواداران،
همت بازیکنان ،درایت کادر فنی و تالش
مدیران و پرسنل باشگاه ،این بار قهرمانی
لیگ قهرمانان توسط پرسپولیس ایران برای
فوتبال ایران حاصل شود.

باتجربههای تیم در چشم هستند

ابراهیمی :ماشینسازی برای جبران وقت دارد
بازیکن تیم فوتبال ماشینسازی تبریز
گفت :ما بازیکنان باتجربهتر در چشم هستیم
و کار خیلی سختی داریم.محمد ابراهیمی
در خصوص شرایط فعلی تیم ماشینسازی
تبریز اظهار داشت :قطعا شرایط خوبی از نظر
نتیجهگیری نداریم اما همه تالش میکنیم که
در بازیهای آینده امتیازات را جمع کنیم.
علیرضا اکبرپور تازه آمده و فقط چند جلسه
کنار تیم بوده ،بیشتر روی مسائل روحی-روانی
کار میکند و البته تمریناتی هم در نظر گرفته
تا نقاط ضعف تیم را بپوشاند و نقاط قوت هم
تقویت شوند.وی در مورد اینکه ماشین سازی
کارش را با شکست مقابل گل گهر در سال
جدید آغاز کرد ،گفت :تیم ما واقعا از نظر
بازیکن دچار مشکل است .من حدود  ۱0روز
است به تیم اضافه شدهام .جدایی چند بازیکن
از تیم کار را سخت کرده است .تیم ما بازیکنان
جوان و آیندهداری دارد اما بازی دادن به جوانان
تاوانی هم دارد .با اینحال همه امید داریم و
تالش میکنیم تا در بازیهای آینده اتفاقات
خوبی بیفتد .انشااهلل باشگاه هم از بازیکنان
حمایت کند تا امتیازات الزم را بگیریم.هافبک
ماشینسازی در خصوص اینکه این تیم با وجود
قعرنشینی هنوز امیدهای پررنگی برای امتیاز
گرفتن و جدا شدن از انتهای جدول دارد،
عنوان کرد :وقت هست و میتوان جبران کرد
ولی باید همه مسائل را در نظر گرفت .تیم ما
باید در بازیها ایجاد شانس و از موقعیتهایش
به خوبی استفاده کند .ضمن اینکه باید برای
بسته ماندن دروازه هم تالش کنیم .به آینده
امیدواریم .انشااهلل سرمربی تیم در کارش
موفق باشد .او از خود ماشینسازی است .در
این تیم رشد کرد و به فوتبال ایران معرفی

شد .اکبرپور به دنبال این است که به تیم شهر
خودش کمک کند و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی در مورد انتخاب تیم ماشینسازی برای
ادامه کار گفت :مشکالت خانوادگی داشتم که
باید به تبریز میآمدم .پیشنهادات لیگ برتری
دیگری هم داشتم اما در شرف پسردار شدن
هستم و باید در تبریز کنار خانواده باشم .ضمن
اینکه خودم هم  ۱0سال در تبریز بودم و این
شهر و مردمش را دوست دارم .میدانستم
کار سختی در ماشینسازی دارم اما قطعا به
دنبال کمک کردن به تیم هستم .این راه را
انتخاب کردم و امیدوارم شرمنده مردم نشوم.
همه ما تمام تالشمان را به کار میگیریم و
امیدواریم خدا هم کمک کند.ابراهیمی در
خصوص بازی هفته بیستم مقابل آلومینیوم
اراک اظهار داشت :همه بازیها برای ما سخت
است .در خانه بازی داریم و باید این سه امتیاز
را بگیریم .با برنامهریزی کادر فنی و همت و
تالش بازیکنان انشااهلل بتوانیم سه امتیاز را
بگیریم.وی در مورد اینکه جزو بازیکنان با
تجربه و شناخته شده ماشینسازی است و به
همین خاطر حساب ویژهای روی او باز شده،
گفت :قطعا کار خیلی سختی داریم .اینکه
تیم در انتهای جدول باشد ،بازیکنانی دارد که
در لیگ برتر تجربه زیادی ندارند و همچنین
چند بازیکن هم از تیمهای پایه آمدهاند ،کار
را سخت میکند .به همین خاطر بابت نتایج
ما بازیکنان باتجربهتر تیم در چشم هستیم .با
اینحال من هرکجا بودم تمام تالشم را کردهام.
در ماشینسازی هم همینطور است و با تمام
وجود تالش میکنم .امیدواریم برای تیم موثر
باشیم و بتوانیم به ماشینسازی و بازیکنان
جوانش کمک کنیم.

منتظری به فوتبال ایران باز میگردد؟

مربی فوالد :بازیکنانمان تشنه موفقیت هستند
سال دوری فوالد از آسیا دوباره در این مسابقات
حضور پیدا کرده ایم.
هر اتفاقی بیافتد سرمان باال خواهد بود
برای رسیدن به آسیا آقای آذری و دیگر
اعضای کادر اجرایی باشگاه زحمات زیادی
کشیدند .از بازیکنان تیم هم بسیار ممنونم که
اگر زحمت آنها نبود برای ما ناممکن بود که
در آسیا باشیم .بازیکنان ما بخاطر این تالش
شایسته تالش هستند .ما به آنها یاد دادیم که
چگونه برای تیم فداکاری کرده و نظم و انضباط
را برای رسیدن به موفقیت انجام بدهند .با توجه
به رابطه ای که بازیکنان باهم داشتند توانستیم
یک تیم را تشکیل داده و موفق باشیم .تیم ما
از نظر ذهنی و فیزیکی یک تیم قدرتمند بود
و هست .متاسفانه به خاطر اینکه پنجره نقل
و انتقاالت مان بسته بود نتوانستیم بازیکنی را

الخریطیات به دنبال تغییر فهرست بازیکنان خارجیاش
به تیم اضافه کنیم .این موضوع باعث شد تا
بازیکنان ما بیشتر تشنه موفقیت باشند و بیشتر
تالش کنند و آماده یک رقابت جانانه باشند.
صد در صد به خاطر هوادارانمان و مردم ایران
هر اتفاقی در زمین بیافتد ما سرمان قطعا باال
خواهد بود چرا که تا لحظه آخر خواهیم جنگید.
برای برد وارد زمین می شویم
العین یک تیم بزرگ است و تجربه زیادی
در لیگ قهرمانان آسیا دارد .این تیم بازیکنان
سطح باالی و گران قیمتی دارد .این را هم می
دانیم که بودجه آنها هم خیلی از ما بیشتر است.
بی صبرانه منتظر این هستیم که سوت بازی
با العین زده شده و ما پیروز بازی باشیم و به
مرحله گروهی صعود کنیم .با تمام احترامی که
به العین می گذاریم ما برای برد و صعود وارد
مسابقه خواهیم شد.

خبری از پرداخت مطالبات فوتسالی ها نیست

فدراسیون فوتبال همچنان مطالبات کادرفنی تیم ملی فوتسال را پرداخت نکرده است.در آخرین روزهای سال  ۹۹سید محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال در جلسه با عزیزیخادم
رئیس جدید فدراسیون فوتبال شرکت کرد .در این جلسه عزیزیخادم از نگاه ویژه به فوتسال به خصوص در ماه های منتهی به جام جهانی خبر داد و تاکید کرد که با توجه به افتخار آفرینی های
متعدد این رشته قطعاً نگاه ویژه به آن خواهد شد.پس از این جلسه انتظار میرفت مطالبات کادرفنی تیم ملی فوتسال پرداخت شود اما هنوز خبری از این قضیه نیست و کادرفنی تیم ملی فوتسال
بدون دریافت مطالبات خود در این تیم فعالیت میکنند .این در حالیست که سال گذشته محمد هاشم زاده دستیار اول ناظم الشریعه به همین دلیل عطای ماندن در تیم ملی را به لقایش بخشید
و راهی تیم باشگاهی گیتیپسند اصفهان شد.

سقوط تیم فوتبال الخریطیات به دسته
دوم لیگ قطر قطعی شد و مسئوالن این باشگاه
به دنبال ایجاد تغییراتی در فهرست بازیکنان
خارجی برای حضور در فصل آتی خواهند بود.
منصور موسی رئیس سازمان فوتبال الخریطیات
درباره شرایط این تیم پس از سقوط به دسته دوم
گفت :ما یکی از بدترین فصلها را گذراندیم و فکر
میکنم قربانی بیماری کرونا شدیم .به دلیل شرایط
خاص این بیماری بعد از پایان بازیهای دسته دوم
تنها  ۱0روز برای ورود به لیگ ستارگان فرصت
داشتیم .زمانی نبود که بتوانیم بازیکنان خارجی
جدید جذب و تیم را تقویت کنیم به همین دلیل
فاصله زیادی با دیگر تیمهای لیگ داشتیم و در
نهایت سقوط کردیم .البته این پایان دنیا نیست

و حاال تالش میکنیم با تقویت تیم دوباره به
لیگ ستارگان برگردیم.وی در مورد تغییرات تیم
الخریطیات برای فصل آینده هم گفت :در روزهای
آینده همه شرایط را به خوبی بررسی میکنیم
تا در مورد بازیکنان خارجی تیم تصمیمگیری
الزم را داشته باشیم .ما در انتظار گزارش کادر
فنی در مورد عملکرد بازیکنان خواهیم بود و بر
همین اساس وضعیت نفرات خارجی تیم مشخص
میشود.در همین حال گفته میشود پژمان
منتظری تمایلی به حضور دوباره در لیگ دسته
دوم قطر به همراه الخریطیات ندارد و این باشگاه
هم به دنبال نفرات خارجی جوانتری خواهد بود.
در این صورت احتمال بازگشت منتظری به فوتبال
ایران قوت میگیرد.

پیروزی پدیده در دو بازی دوستانه

تیم فوتبال پدیده خراسان در دو بازی دوستانه به پیروزی دست یافت .شاگردان سید مهدی
رحمتی عصر امروز در بازی دوستانه مقابل تیم امیدهای پدیده به تری  ۶بر صفر دست یافتند.در این
بازی که در زمین تمرینی محمعه ورزشی امام رضا(ع) مشهد برگزار شد ،تیم پدیده خراسان موفق شد
تیم امید پدیده را با گلهای امین قاسمی نژاد ،حسین مهربان ،علی طاهران ،رحمان جعفری وابوذر
صفرزاده( 2گل) شکست دهد.روز گذشته نیز تیم پدیده خراسان با ترکیبی متشکل از بازیکنان جوان و
اصلی خود به مصاف تیم آرامش مشهد رفت و این تیم را هم با نتیجه  5بر یک از پیش رو برداشت.تیم
پدیده خراسان پنجشنبه هفته آینده در مشهد به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.

