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آینده سایپا با صادقی روشن است
ربیعی: غیبت 6-5 بازیکن کار ما را در بازی 

فردا سخت می کند
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: نبود 5-6 بازیکن خیلی 
ما را اذیت می کند و کافی است 2-3 نفر هم در فرم ایده آل خود نباشند 

و در آن صورت کار خیلی سخت تر می شود.
 محمد ربیعی در نشست خبری پیش از دیدار با سایپا اظهار داشت: 
در ابتدا برای نادر دشت نشان آرزوی سالمتی می کنم و امیدوارم دوباره 
تراکتور  مقابل  بازی  در  افزود:  باشیم.وی  زمین  کنار  وی  شاهد حضور 
که چند بازیکن را نداشتیم بازی خوبی انجام دادیم. طبیعی است بازی 
در تبریز سخت باشد ولی هدف اصلی من در آن بازی از کار انداختن 
موقعیت  حریف  به  می خواستیم  ما  بود.  حریف  جلوی  خط  مهره های 
ندهیم و از فرصت ها استفاده کنیم که در نهایت این موضوع منجر به 
تساوی در بازی شد.سرمربی مس رفسنجان تاکید کرد: شرایط ایده آل 
این بود که 3 امتیاز را بگیریم ولی نمی توانم بگویم کسب یک امتیاز در 
تبریز خوب نیست. اینکه دست پر از تبریز برگشتیم برای ما با توجه به 
شکست مقابل تراکتور در دیدار خانگی روند رو به جلو محسوب می شود. 
ما در مقابل استقالل و گل گهر در دور رفت شکست خوردیم ولی در 
دور برگشت از آنها امتیاز گرفتیم و این موضوع برای ما روند رو به رشد 
محسوب می شود. ما در حال بر طرف کردن نقاط ضعف و البته روند رو 
به رشد هستیم.ربیعی در خصوص مصدومان تیمش گفت: ما و تیم های 
گرفته  اوج  به شدت  کرونا  در شرایط خیلی خاص هستیم چون  دیگر 
است. بهنام مددی مدیر رسانه ای تیم ما هم به خاطر ابتال به کرونا در 
قرنطینه است و به جز او طوفانیان و پالیزمان هم کرونا گرفته اند. من 
برای سالمتی هر 3 نفر آرزوی سالمتی می کنم.وی تاکید کرد: سایپا تیم 
جوان و خوبی است که پویا بازی می کند. صادقی را کامال می شناسم. او 
سرمایه گرانبهای این باشگاه است. خود من هم 5 سال در سمت های 
تیم  سرپرست  عنوان  به  چه   ( داشتم  سایپا حضور  باشگاه  در  مختلف 
آنالیز، مدیر فنی و ...( و کامال به شان و منزلت صادقی که 2 دهه برای 
و  بازی سخت  فردا  می دانیم  واقف هستم.  باشگاه زحمت کشیده،  این 
پیچیده ای داریم و از طرف دیگر چند بازیکنمان را نداریم ولی ان شاءاهلل 
سعی می کنیم بازی را به نفع خودمان جلو ببریم.سرمربی مس رفسنجان 
تصریح کرد: در بازی فردا محمد قاضی، مسیح زاهدی، محمد انصاری 
و محسن طرحانی را قطعا در اختیار نداریم. حامد نورمحمدی هم بعد 
از یک وقفه طوالنی مصدومیت شرایط بازی کردن را به صورت کامل 
ندارد و در صورت نیاز از او استفاده می کنیم.نبود 5-6 بازیکن خیلی ما 
را اذیت می کند و کافی است 2-3 نفر هم در فرم ایده آل خود نباشند و 
در آن صورت کار خیلی سخت می شود. بازیکنان ما تمرینات خوبی را 
پشت سر گذاشتند و امیدوارم فردا هر کدام وظایف خود را به درستی 
انجام بدهند.ربیعی ادامه داد: امیدوارم دو تیم فردا شاهد یک بازی خوب 
و جوانمردانه را انجام بدهند. خوشحال هستم مقابل تیمی بازی داریم 
که قابل احترام است. من آینده سایپا را با صادقی روشن می بینم. سال 
گذشته هم این موضوع را تکرار کردم. در کل بلد نیستم در مورد افراد 
زیاد صحبت کنم ولی مطمئن هستیم صبوری برای مجموعه سایپا بهبود 
بازیکنان متعدد به نتیجه  امیدوارم تیم ما در غیاب  بخش خواهد بود. 

خوبی برسد و مردم رفسنجان خوشحال شوند. 

ساعت بازی سپاهان و نفت مسجدسلیمان 
تغییر کرد

ساعت مسابقه دو تیم سپاهان اصفهان و نفت مسجدسلیمان 
سپاهان  تیم  دو  کرد.مسابقه  تغییر  برتر  لیگ  بیستم  هفته  از 
فصل  برتر  لیگ  بیستم  هفته  از  مسجدسلیمان  نفت  و  اصفهان 
تردد شبانه  روز دوشنبه 23  به دلیل محدودیت   ۱3۹۹-۱۴۰۰
فروردین در ورزشگاه نقش جهان اصفهان  به جای ساعت۱۸و5۰ 

شود. می  آغاز  ساعت3۰و۱7  در 

طلسم گلزنی را باید حل کنیم
 رحمتی: صادقی برنامه سه ساله 

در سایپا دارد
مربی تیم فوتبال سایپا گفت: شایعه ها همیشه هست و افرادی 
در فوتبال هستند که به دنبال منافع خودشان هستند اما صحبتی از 

سوی باشگاه با صادقی انجام نشده است.
کیانوش رحمتی در نشست خبری پیش از بازی با مس رفسنجان 
اظهار داشت: این هفته با مس رفسنجان بازی داریم تیمی پرمهره  و 
پرامکاناتی هستند. امسال با جذب بازیکنان خوب و تاثیرگذار شرایط 
بازی  از  لحظه هایی  آنهادر چه  باشند. می دانیم  داشته  نسبتا خوبی 
تیمی خطرناک تری هستند و روی آن لحظات کار کرده ایم. از طرفی 
خودمان برنامه هایی برای بازی فردا ترسیم کرده ایم تا با یک بازی 
بتوانیم سه  بازیکنان  از سوی  فداکاری  و  ، همراه جنگندگی  خوب 
مورد  در  سایپا  تیم  برسیم.مربی  امتیاز  حداقل  یا  بگیریم  را  امتیاز 
شرایط این تیم گفت: در این چند هفته از نظر نتیجه گیری خوب 
امیدوار  ما  تیم  نداریم  مشکلی  فوتبالی  نظر  از  ولی  نکرده ایم  عمل 
کننده بازی می کند  و تا دقیقه ۹۰ تالش شان را  با جان و دل در 
شرایط  و  موقعیت  خلق  و  مالکیت  نظر  از  و  می دهند  انجام  زمین 
خوبی داریم اما باید طلسم چند هفته گل نزنی را حل کنیم و شاید 
در  کنیمکیانوش رحمتی  را حل  گلزنی  این مشکل  بتوانیم  فردا  از 
مورد شناختش از حریف عنوان کرد: مس تیم خوبی است، کادرفنی 
خوبی دارد، بازیکنانی که دست مربی را باز می گذارد که در بازی های 
بر اساس نتیجه تاکتیک آن لحظات را  مختلف در دقایق مختلف  
داشته باشند آنها نیز برای 3 امتیاز هستند و این مساله از جهتی 
راحت  ترمی کند.وی در  را  کار  از جهتی  و  ما سخت  برای  را  ر   کا 
مورد حمایت باشگاه سایپا از ابراهیم صادقی گفت: مدیرعامل محترم 
سراجی و اعضای هیات مدیره حمایت خوبی از صادقی دارند و برنامه 
سه ساله دارند و االن هم  بازیکنان خوبی مثل ابوالفضل جاللی داریم  
به تیم ملی دعوت شده آکه در آینده تعداد این بازیکنان بیشتر می 
شود. آنها نیز نگاه کارشناسانه دارند و می بینند که از نظر فوتبالی 
تیم سایپا خوب کار می کند.  با گرفتن این سه امتیاز از این شراط 
خارج می شویمرحمتی در مورد شایعه هایی مبنی بر اولتیماتوم به 
فوتبال هستند  در  افرادی  و  شایعه ها همیشه هست  گفت:  صادقی 
که به دنبال منافع خودشان هستند. وجود دارد این مسایل اما آنچه 
واقعیت داشته باشد اما صحبتی از سوی باشگاه باآقای صادقی انجام 
نشده است.مربی سایپا در مورد مصدومان تیمش عنوان کرد: رضا جعفری، 
با تمام وجود  اما بقیه  فریبرز گرامی، طاها شریعتی و دره مصدوم هستند 
تمرین کردن  و می خواهیم بهتر از نیمه دوم بازی با سپاهان بازی کنیم و با 

کسب امتیاز خارج شویم.با مثبت شدن تست کرونا
فرجی و آقایی به گوا نرفتند

مثبت  دلیل  به  گوا  به  تیم  این  سفر  آستانه  در  آقایی  سعید 
شدن تست کرونا، این تیم را همراهی نکرد.در شرایطی که یحیی 
گل محمدی پیش از این فرشاد فرجی را به دلیل ابتال به کرونا در 
سفر به هند در اختیار نداشت، سعید آقایی نیز در آستانه سفر با 
این تیم شود.مدافع  تا شرایط علیه  پاسخ مثبت تست مواجه شد 
این تیم حضوری فیکس  چپ سرخپوشان که در دیدارهای اخیر 
در جمع شاگردان یحیی گل محمدی داشت و نمایش قابل قبولی 
این تیم و در  از تست روز جمعه  از خود به جا گذاشته بود، بعد 
شرایطی که کاروان پرسپولیس در آستانه اعزام به هند قرار داشت 
با پاسخ مثبت کرونا مواجه شد تا خیلی زود اقدامات قرنطینه و جدا 
کردنش از تیم صورت گیرد.با این شرایط آقایی طی روزهای آینده 
بار دیگر تحت تست مجدد قرار خواهد گرفت و در صورتی که با 
پاسخ منفی مواجه شود راهی گوا خواهد شد و در غیر اینصورت 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  گروهی  مرحله  در  تیمش  بزرگ  غایب 

لقب می گیرد. آسیا 

فوتبال  فدراسیون  رییس  حقوقی  عالی  مشاور 
می گوید شکایت ایران از تصمیم AFC برای واگذاری 
به  آسیا  سوم  گروه  در  جهانی  جام  انتخابی  میزبانی 
برای  خود  قانونی  حق  از  و  بوده  ناعادالنه  بحرین 
استفاده  ایران  مملکت  حقوق  تضییع  از  جلوگیری 
رییس  حقوقی  عالی  مشاور  رفیعی،  کرده اند.غالمرضا 
تقاضای  به    AFC واکنش  درباره  فوتبال  فدراسیون 
رسیدگی سریع به پرونده اعطای میزبانی به بحرین در 
دادگاه CAS، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا عالوه بر 
دو روز مهلت قانونی، یک روز دیگر برای پاسخگویی 
تا  را  خود  پاسخ  آن ها  احتماال  بود.  کرده  درخواست 
پایان ساعت اداری دیروز داده  باشند اما در حال حاضر 
سر  به  یک شنبه(  و  )شنبه  هفته  پایان  تعطیالت  در 
می بریم و روز دوشنبه مشخص که AFC با درخواست 

یا خیر. ایران موافقت کرده است 
 دوست نداریم تاخیری در برگزاری انتخابی

 جام جهانی ایجاد شود
علت  به  دارد  امکان  که  این  به  واکنش  در  او 
رسیدگی به این پرونده، تاخیری در برگزاری مسابقات 
انتخابی جام جهانی در گروه ایران حاصل شود؟ اظهار 
درخواست  این  با  کنفدراسیون  که  امیدواریم  کرد: 
تکلیف  ما می خواهیم  این که  به خاطر  موافقت کند، 

مشخص شد و اصال دوست نداریم تاخیری در اجرای 
مسابقات پیش بیاد. ایران عضوی و از بنیان گذاران این 
کنفدراسیون است و قصد نداریم کوچک ترین اخاللی 
در برنامه بازی ها پیش آید.مشاور عالی حقوقی رییس 
فدراسیون فوتبال با بیان این که ایران حسن نیت خود 
دادگاه  از  گفت:  است،  داده  نشان  پرونده  این  در  را 
ضمن استفاده از حق دادخواهی، تقاضا کردیم که در 
صورت پذیرش AFC رسیدگی سریع به پرونده انجام 
شود و به این شکل حسن نیت  خودمان را نشان دادیم.

نمی توانم بگویم درصد موفقیت در پرونده 
شکایت از AFC به CAS چقدر است؟

برای  ایران  اقدام  که  این  به  واکنش  در  رفیعی 
گفت:  بود؟  مناسبی  اقدام  پرونده  این  به  رسیدگی 
در  ایران  موفقیت  امکان  خود  معیارهای  با  بعضی ها 
موفقیت  شانس  چقدر  که  می سنجند  را  پرونده  این 
داریم و آیا در این دعوا برنده می شویم و آیا تضمینی 
وجود دارد که در دادگاه بین اللملی موفق شویم؟ این 
عالی  مشاور  عنوان  به  هرگز  نیست.  درست  سواالت 
موفقیت  درصد  نمی توانم  فوتبال  فدراسیون  حقوقی 
مثل  بین المللی  قضایی  مراجع  به  مراجعه  بگویم.  را 
حقوقی  مشاور  نیست.این  چاقو  شرط  به  هندوانه 
توجه  دعوا  طرح  در  شد:  یادآور  فوتبال  فدراسیون 

می کنیم که آیا حقی تضییع شده است و نکته دوم 
ما  دادخواهی  به  رسیدگی  برای  مرجعی  آیا  که  این 
مطلع  نتیجه  از  ما  که  یا خیر. همان طور  دارد  وجود 
نهایت چه کسی  در  نمی داند که  AFC هم  نیستیم، 
که  است  قضاتی  از  صحبت  اینجا  شد.  خواهد  برنده 
اقدام به رسیدگی می کنند و ما هیچ تسلطی نداریم 

داد. خواهند  رایی  چه  که 
  CAS به AFC شکایت از 

در حد وسع وبضاعت ما است
رفیعی تاکید کرد: این که فردی بگوید »ما بررسی 
از  بنابراین  و  نداریم  شانسی  شدیم  متوجه  و  کردیم 
حق قانونی خودمان استفاده نکردیم« درست نیست. 
این دلیل  به  یا مقامی در هر تشکیالتی  اگر مسوول 
نداشتیم،  شانسی  چون  نکردم  دعوا  اقامه  که  بگوید 
اشتباه است. شما بیخود کردی که نظر شخصی دادی 
قانونی  راستای حقوق  باید در  ما  نداریم.  که شانسی 
مملکت در این پرونده از حق مان دفاع می کردیم. آن 
چه انجام دادیم تالش در حد وسع و بضاعت ما بود.

او با بیان این که تضییع حق قانونی فدراسیون فوتبال 
به قبل از این دوره مربوط می شود، افزود: منشا این 
انتخابات  و  رئیسه  هیات  کار  به  شروع  از  قبل  قضایا 
با این حال ما خودمان را موظف دانستیم  اخیر بود. 

که جلوی تضییع حققمان را بگیرم و اقامه دعوا کنیم.
قول نمی دهیم که در این پرونده پیروز شویم

بگوید  مقابل  طرف  شاید  کرد:  تاکید  رفیعی 
حق شما تضییع نشده و ما به این دلیل این تصمیم 
طرح  با  نباید  که  است  این  مهم  اما  کردیم  اتخاذ  را 
مواضع انحرافی در مخاطبان و در مردم، این توقع را 
ایجاد کنیم که قول دادیم صد درصد در این پرونده 
قول  بتوان  که  نیست  مساله ای  این  شویم.  پیروز 
پیروز  دادگاه  این  در  که حتما  کرد  تضمبن  و  و  داد 
می شویم. پس در این صورت چه نیازی است که به 
هم  ایران  دادگاه  و  دادگستری  در  آیا  برویم؟  دادگاه 
کسی  می گیریم،  وکیل  و  می کنیم  دعوا  اقامه  وقتی 
از قبل می گوید که برنده این دادگاه است؟ اگر کسی 
تعهدی بدهد، وکیل نیست.مشاور عالی حقوقی رئیس 
فدراسیون فوتبال اظهار کرد: براساس اسناد و مدارک 
مشکل  و  نمی دانیم  عادالنه  را   AFC رای  شده،  ارائه 
در  دعوا  طرح  نداریم.  کنفدراسیون  این  با  دیگری 
این کنفدراسیون پیش بینی شده که »اگر  اساسنامه 
باشد  داشته  اختالفی  کنفدراسیون  و  فدراسیون  یک 
حل و فصل این موضوع در صالحیت دادگاه  داوری 
ورزش است. هر رای هم صادر شود، مورد قبول دو 

است. طرف 

رفیعی: قول نمی دهیم در پرونده شکایت از AFC به CAS پیروز شویم

ماشین سازی تبریز....................... آلومینیوم اراک
مس رفسنجان......................................... سایپا

بازیهای امروز لیگ برتر

 فریبا: استقالل با این نفرات قابلیت کسب
 3 جام را دارد

 شکوری:
 بهترین هتل

گوا را گرفتیم اما 
شرایط خوب نیست

 پیروانی: هند شرایط
 میزبانی ندارد و روزهای

سختی پیش روی ماست

 رفیعی: قول نمی دهیم در پرونده شکایت
 از AFC به CAS پیروز شویم

کامیابی نیا: گوا قرنطینه ندارد اما 
نمی توانیم بیرون برویم

 فریادشیران: در صورت اثبات تخلف تیم »کیا«
 دومین قهرمانی استقالل مسجل می شود

اسکوچیچ توصیه نمی پذیرد اما شبیه کی روش نیست

فرکی : بهتر است سکوت کنیم
 همدانی: استقالل با فرهاد
روند مثبتی را دنبال می کند

 قربانی:
فوتبال آسیا 
برخالف ایران 
منطق دارد

انتظاری: حریف دست و پا بسته ای برای سپاهان نیستیم
هافبک تیم فوتبال مسجد سلیمان گفت: سپاهان کیفیت خوبی دارد و یکی از شانس های اصلی قهرمانی است ولی ما هم اصال تیم دست و پابسته ای نیستیم.نیما انتظاری در خصوص بازی هفته بیستم نفت 
مسجدسلیمان مقابل سپاهان اظهار داشت: طبیعتا بازی سختی است، سپاهان نشان داده که کیفیت خوبی دارد و یکی از شانس های اصلی قهرمانی است ولی ما هم اصال تیم دست و پابسته ای نیستیم. شاید در چند 
بازی اخیر به هر دلیلی نتوانستیم کیفیت خودمان را نشان بدهیم و نتیجه دلخواه مان را کسب کنیم اما به هرحال بازیکنان با کیفیتی داریم.وی افزود: سپاهان تیم پرمهره ای است و در هر خط بازیکنان تأثیرگذار زیادی 
چه درون زمین و چه روی نیمکت دارد اما ما به این بازی امیدواریم و به جدول نگاه نمی کنیم. به اصفهان می رویم که کار خودمان را انجام بدهیم و تمام تالشمان را به کار می گیریم که از اصفهان با امتیاز برگردیم.

هافبک نفت مسجدسلیمان در مورد حضور فکری روی نیمکت این تیم عنوان کرد: او نیاز به تعریف ندارد و از افتخارات فوتبال ایران است. با آمدن فکری انرژی و هیجان دوباره ای به تیم تزریق شده است و امیدواریم 
این شوک جواب بدهد. تالش می کنیم از این انرژی مثبت به نحو احسن استفاده کنیم تا مقابل سپاهان نتیجه خوبی به دست بیاوریم.انتظاری در مورد این که در بازی رفت 3 بر یک سپاهان را شکست داده بودند و 
آیا این نتیجه کمک می کند که با انگیزه بیشتری به میدان بروند، گفت: این نتیجه بی تأثیر نیست اما به هر حال شرایط سپاهان و همچنین تیم ما نسبت به اول فصل فرق کرده، از آن بازی زمان زیادی گذشته و حاال 

نگاه متفاوتی به بازی روز دوشنبه داریم. در زمین حریف بازی می کنیم و این مساله کارمان را سخت می کند اما با برنامه ای که داریم به دنبال امتیاز گرفتن هستیم.

اکبرپور: اگر خدا بخواهد در لیگ می مانیم

فوالد درآسیا بزرگی کرد
با مثبت 

 شدن
 تست کرونا 

فرجی و 
 آقایی 
 به گوا
 نرفتند

فوالد4-العین امارات صفر

دیدار تیم های فوالد و العین امارات با نتیجه ای پر 
گل به سود نماینده ایران به پایان رسید.

دیدار تیم های فوالد ایران و العین امارات از ساعت 
عربستان  ریاض  حمد  بن  فیصل  ورزشگاه  در   2۰:3۰
صفر  بر   ۴ و  پرگل  برتری  با  دیدار  این  که  شد  برگزار 

رسید. پایان  به  نکونام  جواد  شاگردان 
تجربه  اولین  با  همراه  که  پیروزی  این  با  فوالد 
چهارم  گروه  در  می شد  محسوب  هم  نکونام  آسیایی 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم های  النصر عربستان، 
مرحله  این  از  صعود  برای  اردن  الوحدات  و  قطر  السد 

کرد. خواهد  رقابت 
داور:ریشانسا دیالن پریرای )سریالنکا(

کمک ها:هماسونگا و دون سانجیو )سریالنکا(
حردانی)۴2(  صالح  قرمز:گل:  زرد:کارت  کارت 
پاتوسی)55(برای فوالد  آیاندا   ) پریرا)۴۹ و ۸7  لوسیانو 

ایران
ترکیب فوالد خوزستان

آغاسی،  عارف  موسوی،  مهران   محسن،فروزان، 

مهر،  درخشان  نجاریان(،مهران    7۸ حردانی)  صالح 
نفس،  نیک  زبیر  عبداهلل زاده(،  احمد  آبشک) 65  محمد 
فرشاداحمدزاده(7۸۰  حردانی(،  صابر  پاتوسی)7۸  آیاندا 
 ۸۸ پریرا)  لوسیانو  و  انصاری  ابراهیمی(،ساسان  حسین 

میری( محمد 
سرمربی: جواد نکونام

ترکیب العین امارات
البا  عیسی(،   75 کایو)  نادر،  یحیی  عیسی،  خالد 
البلوشی)  خالد  مندز،  اریک  بندراالحبابی،  کودجو، 
جمعه،تسوکاسا  سعید  سالم،  مهند   ، برحان(  احمد   66

عباس محمد  و  شیوتانی 
سرمربی: پدرو امانوئل

دقیقه 5: ارسال احمدزاده را مدافع العین از مقابل 
پای پریرا راهی کرنر کرد. این اولین موقعیت خطرناک 

فوالد در این دیدار بود.
دقیقه 22: ارسال محمد آبشک را پریرا با ضربه سر 
قطع کرد اما توپ در اختیار دروازه بان العین قرار گرفت.

دقیقه 32:ضربه دیدنی حردانی را دروازه بان العین 
راهی کرنر کرد.

مهر  درخشان  سر  روی  پاتوسی  3۴:ارسال  دقیقه 

رفت. بیرون  به  وی  سر  ضربه  اما  نشست 
احمدزاده روی حرکت روی  دقیقه ۴2:پاس خوب 
گل  حردانی  کننده  تمام  ضربه  با  فوالد  بازیکنان  زمین 

را رقم زد. ایران  نماینده  اول 
دقیقه ۴۹: ارسال پاتوسی از روی ضربه کرنر با ضربه 

سر پریرا دومین گل فوالد را به رقم زد.
ضربه  با  انصاری  ساسان  خوب  حرکت   :55 دقیقه 
وی در توپ را مقابل پای پاتوسی انداخت و این بازیکن با 
ضربه پای چپ دروازه العین را برای سومین بار باز کرد.

بود  نزدیک  پاتوسی  خطرناک  ارسال   :65 دقیقه 
واکنش  اما  شود  العین  دروازه  وارد  مستقیم  صورت  به 
ایران  نماینده  گل  چهارمین  از  مانع  تیم  این  دروازه بان 

شد.
محسن  را  العین  مهاجم  محکم  ضربه   :۸۰ دقیقه 

کرد. دفع  فروزان 
دقیقه ۸7: اشتباه کاپیتان العین پریرا را با دروازه بان 
العین تک به تک کرد تا ضربه این بازیکن برای بار چهارم 

دروازه نماینده امارات را باز کند.

پلی آف لیگ قهرمانان آسیا

فوالد درآسیا بزرگی کرد
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سالمتی و موفقیت
برای اعضای تیم پرسپولیس در بازیهای آسیای آرزوی سالمتی 

و موفقیت دارم.
محتشم- تهران

شاهمیری رسما بازنشسته شد
داور  شاهمیری  )محمد(  فرهاد   ،)FIVB( والیبال  جهانی  فدراسیون 
بین المللی کشورمان را به صورت رسمی بازنشسته کرد.فدراسیون جهانی 
را  کشورمان  بین المللی  داور  شاهمیری  )محمد(  فرهاد   ،)FIVB( والیبال 
تاریخ  این  از  پیش  جهانی،  فدراسیون  کرد.  بازنشسته  رسمی  صورت  به 
بازنشستگی این داور بین المللی کشورمان را یک سال تمدید کرده بود اما با 
توجه به منع قانونی قضاوت و حضور در کمیته داوران کنفدراسیون والیبال 
آسیا، شاهمیری رسما بازنشسته شد.شاهمیری که دارای کتگوری A است، 
قباًل برای قضاوت در بازی های المپیک توکیو نیز دعوت شده بود، اما حاال 
این دعوت لغو شده است. وی سابقه قضاوت در بازی های المپیک 2008 
پکن و 2016 ریو را در پرونده کاری خود دارد.شاهمیری با تایید این قانون 
که اگر داوری عضو کمیته داوران کنفدراسیون آسیا شود، دیگر نمی تواند در 
میادین مختلف والیبال قضاوت کند، گفت: زمانی که برای حضور در کمیته 
داوران درخواست دادم، آگاهی کامل نسبت به این منع قانونی داشتم.وی 
تصریح کرد: در مشورت با مسئوالن فدراسیون ایران، به این نتیجه رسیدم 
که حضورم در کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا، کمک بیش تری 
لیگ  تجربه شخصی ام در  به  افزودن  تا  ایران خواهد داشت  والیبال  برای 
ملت ها و المپیک که قبال تجربه آن را داشته ام.داور بین المللی والیبال ایران 
ایران جایگاه خود را در  تاکید کرد: تالش می کنم همان گونه که والیبال 
جهان به دست آورده است، داوران والیبال کشورمان نیز بتواند به جایگاه 
واقعی خود برسند.همچنین آندره زانوویچ از روسیه، زوریتسا از صربستان و 
آرتورو از بلژیک که قبال برای قضاوت در المپیک توکیو انتخاب شده بودند، 
به دلیل عضویت در کمیته داوران کنفدراسیون اروپا، بازنشسته شدند و به 

همراه شاهمیری دیگر در بازی های المپیک توکیو قضاوت نخواهند کرد.
محمدکاظم، سرمربی تیم والیبال شهرداری 

ورامین شد
تیم  جدید  سرمربی  عنوان  به  والیبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
شهرداری ورامین انتخاب شد.محمد محمدکاظم، بازیکن پیشین تیم 
به عنوان سرمربی  والیبال و تیم های پیکان و شهرداری ورامین  ملی 
جدید تیم شهرداری ورامین انتخاب شد.احسن شیرکوند، رئیس هیئت 
خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  به  خبر  این  تایید  ضمن  ورامین  والیبال 
تسنیم اظهار داشت: ایده ما در تیم شهرداری ورامین، معرفی بازیکنان 
را  کار  این  ما  است.  مربیگری  در عرصه  ورزش  به جامعه  ملی  بزرگ 
در مورد محمد ترکاشوند، رحمان محمدی راد، محمد عمده غیاثی و 
مجید تابش نژاد نیز انجام دادیم.رئیس هیئت والیبال ورامین ادامه داد: 
محمدکاظم، بازیکن وفاداری برای تیم ما بوده و انتخاب ما یک انتخاب 
کامال والیبالی و از جنس این ورزش بوده است. ما به او اعتماد کردیم 
و معتقدیم که محمدکاظم می تواند، یکی از مربیان بزرگ ایران باشد. 
ما نشان دادیم که در عمل به جوانان اعتماد داریم.شیرکوند گفت:  روند 
جذب بازیکن ما از چند روز دیگر آغاز خواهد شد. ما به اندازه بضاعت 
رویم. خوشبختانه مردم و طرفداران  و پیش می  خود خرج می کنیم 
تیم ورامین تنها به دنبال مقام و جایگاه نیستند و حتی اگر نتیجه هم 

نگیریم از ما حمایت می کنند.
ساملوو: شانس موفقیت ما به میزان آمادگی 

تیم در توکیو بستگی دارد
در  زیادی  تیم های  گفت:  روسیه  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
والیبال جهان وجود دارند که می توانند به پیروزی های بزرگ برسند.

توماس ساملوو، سرمربی فنالندی تیم ملی والیبال روسیه در حالی 
برتر  لیگ  فینال  به  را  سن پترزبورگ  زنیت  خود،  باشگاهی  تیم  که 
در  هست.ساملوو  هم  المپیک  در  موفقیت  فکر  به  رسانده  روسیه 
آرزوی همه، کسب مدال در  اظهار داشت:  المپیک  به  ماه  فاصله 3 
المپیک است و من هم از این قضیه مستثنی نیستم. ما مدال طالی 
المپیک را به عنوان هدف خود انتخاب کرده ایم ولی در این راه، تنها 
نیستیم. تیم های زیادی در والیبال جهان وجود  دارند که می توانند 
به پیروزی های بزرگ برسند. به همین خاطر، شانس موفقیت ما به 
میزان آمادگی تیم در توکیو بستگی دارد.سرمربی تیم ملی والیبال 
روسیه ادامه داد: باید ببینیم چه بازیکنانی را در المپیک در اختیار 

ترکیبی خواهیم رسید. به چه  و  خواهیم داشت 
تیم بوکس جوانان ایران به لهستان رسید

تیم بوکس جوانان ایران دیروز )شنبه( به شهر کیلتس لهستان 
قهرمانی  بوکس  رقابت های  رسید.  جهانی  رقابت های  برگزاری  محل 
جهان جوانان از روز دوشنبه هفته جاری به مدت یازده روز در شهر 
کیلتس لهستان برگزار می شود و بوکسورهای سراسر جهان در این 
دیروز  هم  ایران  بوکس  رفت.تیم  خواهند  رینگ  روی  بزرگ  رویداد 
اقامت خود مستقر  تا در هتل محل  به شهر کیلتس رسید  )شنبه( 

شود.ترکیب تیم ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:
وزن 49 کیلوگرم: مهدی پرویزی
وزن 52 کیلوگرم: مصطفی ریگی

وزن 60 کیلوگرم: رامین بابالو
وزن 64 کیلوگرم: امیررضا شکاری

وزن 69 کیلوگرم: فرهاد مرادی
وزن 91 کیلوگرم: سید علی سیدصدری

وزن به اضافه 91 کیلوگرم: مهدی جشنانی
سپهوند،  مرتضی  و  است  جوانان  تیم  سرمربی  پور  مهدی  رضا 
ایمان طیبی و سید مهدی ابراهیمی هم به عنوان مربی این تیم را 

می کنند. همراهی 

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به بهبود رکوردهای بانوان ایرانی از وزنه زدن سه تن از آنها در گروه A مسابقات 
قهرمانی آسیا خبر داد.داوود باقری با اشاره به همکاری ایفمارک ایران مال با فدراسیون وزنه برداری اظهار داشت: آنها اسپانسر پزشکی 
ورزشی ما شده و قرار است تا بازی های المپیک به آقایان و خانم های وزنه بردار ما خدمات بدهند. خوشبختانه ایفمارک از امکانات 
بسیار خوبی برخوردار است و تجهیزات پیشرفته ای برای ما دارد. می توانیم آسیب دیدگی های مان آنجا پیگیری کنیم و در بحث 

ریلکسیشن و اختالالت خواب نیز می توانیم از امکانات ایفمارک استفاده کنیم. 
یکشنبه 22 فروردین 1400 - 28 شعبان 1442 - 11 آوریل 2021- شماره 7643

علی نژاد: وزارت ورزش از فدراسیون 
هندبال، حمایت کاملی خواهد داشت

ورزش  توسعه  معاون  با  دیدار  در  هندبال  فدراسیون  رئیس 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد تیم 

ملی هندبال بار دیگر به رقابت های جهانی راه یابد. 
با مهدی  دیدار  در  فدراسیون هندبال  رئیس  پاکدل،  علیرضا 
ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون  علی نژاد، 
و جوانان ابراز امیدواری کرد تیم ملی هندبال، بعد از شش سال، 
بار دیگر به رقابت های جهانی راه یابد.در این جلسه که بعدازظهر 
دیروز )شنبه 21 فروردین( در دفتر معاونت قهرمانی وزارت ورزش 
برگزار شد، پاکدل با اشاره به میزبانی ایران برای مسابقات هندبال 
جام ملت های آسیا گفت: این هم اتفاق میمونی است که بعد از 13 
سال ایران بار دیگر میزبان هندبالیست های قاره کهن می شود. برای 
حمایت  و  پشتیبانی  واسطه  به  هندبال  فدراسیون  میزبانی  امتیاز 
موثری  رایزنی های  و  تالش  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت 
داشت.رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به اینکه برای میزبانی این 
جام، شش استان کشورمان اعالم آمادگی کرده اند و تا دو سه روز 
آینده فدراسیون با بررسی همه جوانب، محل برگزاری جام ملت ها 
برتر  را تعیین خواهد کرد، گفت: قرار گرفتن در جمع چهار تیم 
آسیا، کار سخت و دشواری است، چون حریفان قدری داریم که در 
این سال ها فاصله شان را با ما زیاد کرده اند، اما با این حال هدف 
اصلی  ما قرار گرفتن در بین چهار برتر آسیا و صعود به رقابت های 
قهرمانی جهان است.در این جلسه مهدی علی نژاد ضمن تقدیر از 
برنامه ریزی خوب و عملکرد فدراسیون هندبال به ویژه در برگزاری 
کرد:  تاکید  کرونایی،  شرایط  در  و   1399 سال  در  هندبال  لیگ 
همانگونه که اشاره شد میزبانی جام ملت های آسیا فرصت خوبی 
رقابت های  در  ایران  هندبال  دومین حضور  شاهد  بتوان  که  است 

جهانی و عملکرد بهتری نسبت به گذشته باشیم.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: 10 ماه تا آغاز 
رقابت ها  این  باشکوه  برگزاری  برای  اما  داریم،  زمان  ملت ها  جام 
از حاال باید برنامه ریزی کرد. فدراسیون باید هر چه زودتر ستاد 
برگزاری بازی ها را تشکیل دهد و مطمئنا وزارت ورزش و جوانان 
قاره ای حمایت  این مسابقات  برای برگزاری  از فدراسیون هندبال 

داشت. کاملی خواهد 
لژیونر ایرانی منتظر تعطیالت 40 روزه لیگ کرواسی
کرمیان: برای فصل بعد از لهستان و 

مجارستان پیشنهاد دارم
در  ماندن  قصد  گوید  ایران می  هندبال  کرمانشاهی  بازیکن 
ایران بعد  لیگ کرواسی را ندارد. محسن کرمیان لژیونر هندبال 
به  ایرانی  های  تیم  همراهی  و  ایران  لیگ  در  بازی  و  حضور  از 
عضویت یک تیم از کشور مقدونیه در آمد. کرمیان پس از مقدونیه 
و  بست  قرارداد  غرب  آباد  اسالم  زاگرس  با  و  بازگشت  ایران  به 
همراه با نماینده غرب کشور در رقابت های جام باشگاه های آسیا 
حضور یافت. مجدد کرمیان لژیونر شد و حاال در کرواسی و در 
تیم بجیلوار مشغول فعالیت است. خط زن کرمانشاهی که سابقه 
عضویت در تیم ملی هندبال را در کارنامه دارد، در آخرین دیدار 
میدان  به  بجیلوار  برای  دوم  نیمه  در  کرواسی  لیگ  در  تیمش 
رفت و توانست در خط دفاعی دیوار بلندی بسازد اما زور یاران 
کرمیان به حریف قدرتمند نرسید و بازی را با حساب 3۷بر 29 
گل  سه  تایم  این  در  ایرانی  لژیونر  این  کردند.  واگذار  حریف  به 
برای تیمش به ثمر رساند. او بعد از بازی در گفت وگو با خبرنگار 
» ورزش سه » عنوان کرد: در نیم فصل دوم خیلی خوب کار را 
آغاز کردیم تا جایی که از پنج مسابقه اخیر چهار برد را به دست 
آوردیم و شکست امروز مقابل یکی از تیم های قدرتمند و مدعی 
کرواسی بود. هر چند بازی را خوب شروع کردیم  اما در لحظاتی 
بازی از هدایت ما خارج شد و حریف ازتجربه و موقعیت های به 
تعطیلی  به  اشاره  با  کرد.کرمیان  استفاده  خوبی  به  آمده  دست 
با توجه به اینکه تیم زاگرب یکی  احتمالی لیگ کرواسی گفت: 
های  رقابت  در  و  است  کرواسی  معروف  و  شاخص  های  تیم  از 
سهالیگ و لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد، خبر رسیده که تست 
کرونای 12 نفر از بازیکنانش مثبت اعالم شده که بر همین اساس 
حفظ  جهت  به  کرواسی  ورزش  وزازت  و  فدراسیون  مسئوالن 
های  رقابت  روزه   40 تعطیلی  خواهان  هندبال  جامعه  سالمتی 
لیگ کرواسی هستند و باید صبر کرد تا تصمیم نهایی از سوی 
مسئولین اعالم شود.وی در پاسخ به این سوال که در فصل آینده 
اندیشد،  می  دیگر  پیشنهادهای  به  یا  ماند  خواهند  بجیلوار  در 
افزود: خداروشکر از شرایط فعلی خودم در لیگ کرواسی راضی ام 
ولی به دنبال پیشنهادات بهترم و سعی خواهم کرد در فصل بعدی 
باالتری  کیفی  کرواسی سطح  لیگ  از  که  کنم  انتخاب  را  تیمی 
داشته باشد و در حال حاضر تا پایان لیگ امسال هشت مسابقه 
برای تیمم باقی مانده صبر میکنم و برای فصل تصمیم می گیرم .

کرمیان در پایان با بیان اینکه چند پیشنهاد اروپایی دارد گفت: 
از دو کشور لهستان و مجارستان برای فصل بعدی پیشنهاد دارم 
و در تالش هستم تا یک گزینه را نهایی کنم تا به صورت رسمی 

قرار داد امضا کنم.

 حضور نمایندگان کمیته فنی فدراسیون 
در اردوی تیم ملی کاراته مردان

علیرضا احسانی دبیر کمیته فنی، محسن رشیدی نژاد و محمد 
بهرامی اعضای کمیته فنی و وحید مومنی دبیر فدراسیون امروز 
مرحله  دهمین  کردند.  بازدید  مردان  کاراته  ملی  تیم  اردوی  از 
در  انقالب  ورزشی  مجموعه  در  آقایان  کاراته  ملی  تیم  اردوی  از 
محسن  فنی،  کمیته  دبیر  احسانی  علیرضا  و  است  برگزاری  حال 
مومنی  وحید  و  فنی  کمیته  اعضای  بهرامی  و محمد  رشیدی نژاد 
ملی  تمرینات  از  فروردین ماه(   21 دیروز)شنبه-  فدراسیون  دبیر 
کردند.علیرضا  گفت و گو  پوشان  ملی  با  و  بازدید  کاراته  پوشان 
تیم  گفت:  بازدید  این  در  فدراسیون  فنی  کمیته  دبیر  احسانی 
جزو  ابتدا  همان  از  و  دارد  قدمت  سال   55 از  بیش  ایران  کاراته 
قدرت های کاراته جهان بوده و همچنان نیز هست. افتخارات کاراته 
نیز  المپیک در عرصه های جهانی و آسیایی  از مسابقات  باید بعد 
ادامه داشته باشد.دییر کمیته فنی افزود: امیدوارم کاراته ایران در 
المپیک همچنان بدرخشد تا مدال های المپیک نیز به افتخاراتمان 
اضافه شود.سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان 
در این دیدار گفت: در مسابقات لیگ جهانی لیسبون سهمیه دوم 
کنیم  می  کسب  را  سهمیه  سومین  شااهلل  ان  پاریس  مسابقات  و 
تیم  المپیک حاضر شویم.سرمربی  کامل در مسابقات  قدرت  با  تا 
و  المپیک  در  کاراته کشورمان  پوشان  ملی  کرد:  ملی خاطرنشان 
مسابقات جهانی و آسیایی با اقتدار مبارزه می کنند، این ورزشکاران 
نگه  باال  را در عرصه ورزش  مانند سربازان وطن پرچم کشورمان 
می دارند تا باعث اقتدار ایران اسالمی شوند.دهمین مرحله اردوی 
تیم ملی کاراته آقایان کشورمان از 16 فروردین ماه آغاز و تا 24 
فروردین در آکادمی  ملی المپیک برگزار خواهد شد.اردوهای ملی 
پوشان کاراته ایران جهت حضور در رقابت های کاراته وان لیسبون 
که آخرین مرحله رقابت کسب سهمیه المپیک از طریق رنگینگ و 
همچنین پیکارهای پاریس که رقابت های گزینشی برای المپیک 

توکیو است، تشکیل شده است.

دبیر: امیدوارم حسین نوری یک عمر افسوس اشتباهش را نخورد
اشتباه  به  اشاره  با  کشتی  فدراسیون  رئیس 
فاحشی که حسین نوری در مبارزه نیمه نهایی انتخابی 
افسوس  عمر  یک  او  امیدوارم  گفت:  داشت،  المپیک 
این اشتباه را نخورد. علیرضا دبیر که در محل برگزاری 
در  است،  حاضر  آسیا  قهرمانی  و  گزینشی  مسابقات 
مورد کسب دو سهمیه کشتی فرنگی در آلماتی اظهار 
داشت: فرنگی تا اینجای کار انصافا زحمتش را کشیده 
اشتباه  نوری  حسین  می شد.  سهمیه ای  سه  باید  و 
فاحشی کرد و امیدوارم یک عمر افسوس این اشتباه 
را نخورد. ما باید سه سهمیه می گرفتیم اما دو سهمیه 

سهمیه  فقط  یکی  هستند.  مدال  امید  گرفتیم  که 
می گیرد و یکی عالوه بر سهمیه برای همه حریفانش 
خط و نشان می کشد. گرایی و ساروی با کشتی هایی 
اینجا گرفتند برای مدعیان اوزان 6۷ و 9۷ کیلو  که 
این دو  دنیا روی  نکنید  نشان کشیدند. شک  و  خط 
قبل سهمیه  از  که  کسانی  همچنین  و  ما  کشتی گیر 
شانس  مورد  در  می کند.وی  باز  ویژه  گرفتند حساب 
واقعیت  کرد:  تاکید  سهمیه  کسب  برای  آزاد  کشتی 
این است که اصوال کسانی در المپیک مدال می گیرند 
که نگاه  شان المپیکی باشد. کسی که فقط فکر سهمیه 

باشد، فکر سکوی المپیک نیست. من این را به بچه 
که  شد  فرصتی  المپیک  ساله  یک  تعویق  گفتم.  ها 
تیم ما توانمندی خودش را باالتر ببرد. اگر قرار باشد 
بحرین  یا  جنوبی  کره  به  گزینشی  در  ما  کشتی گیر 
المپیک  مدال  به  رسیدن  برای  تواند  می  آیا  ببازد، 
حریفان سرشناس روسیه و آمریکا را ببرد. من همیشه 
گفتم آدم از دنباله به ستاره می رسد و یعنی باید در 
گزینشی خوب عمل کنند تا مدال المپیک هم بگیرند.

دبیر ادامه داد: به لطف خدا در کشتی آزاد هم با قرعه 
البته در فرنگی هم قرعه خوب  خوبی مواجه شدیم، 

برای شان  فرقی  قرعه  دادند  نشان  بچه ها  اما  داشتیم 
ابراز  ضمن  خاتمه  در  کشتی  فدراسیون  ندارد.رئیس 
امیدواری برای کسب سه سهمیه باقی مانده آزاد در 
از همه بچه ها، حتی حسین نوری  آلماتی گفت: من 
که باخته تشکر می کنم. به همه سرمربیان و مربیان 
انصافا  نباشید، می گویم.  فرنگی خسته  و  آزاد  کشتی 
در 5،6 ماه گذشته در شرایط کرونایی تمرین کردن 
بسیار سخت بود. به عنوان خادم بچه ها از همه آنها 
ممنونم و امیدوارم فردا هم خدا کمک کند و سهمیه 

ها را بگیریم.

نیمه  مرحله  سوم  بازی  در  آبادان  نفت  بسکتبال  تیم 
نهایی لیگ برتر بسکتبال از سد مهرام گذشت.تیم های نفت 
نهایی  نیمه  از مرحله  بازی سوم  در  تهران  مهرام  و  آبادان 
از ساعت 13و15 دیروز به مصاف هم  برتر بسکتبال  لیگ 
رفتند که این بازی با نتیجه ۷4 بر ۷0 به سود نفت به پایان 
رسید تا نفت در بازی شماری، 2 بر یک از حریف تهرانی 
پیش بیفتد.نفت در کوارترهای اول، و چهارم 23 بر 19 و 
24 بر 19 برنده شد و در کوارترهای دوم و سوم 12 بر 13 
و 15 بر 19 نتیجه را به مهرام واگذار کرد.صمد نیکخواه 3۷ 
امتیاز، 6 ریباند و 6 پاس گل برای مهرام، محمد حسن زاده 
12 امتیاز و ۷ ریباند برای نفت داشت.ساالر منجی و محمد 
از مهرام  از نفت و دووان سامرز و آرمان زنگنه  حسن زاده 
بر   89 نخست  بازی  در  شدند.مهرام  فوله   5 بازی  این  در 
۷2 پیروز شده و نتیجه بازی دوم 69 بر 59 به سود نفت 
آبادان بود.بازی چهارم دو تیم، روز دوشنبه ساعت 13و15 

در سالن فدراسیون بسکتبال برگزار خواهد شد.

لیگ برتر بسکتبال

 نفت، برنده بازی 
سوم نیمه نهایی

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که همچنان از 
که  کرد  تاکید  است  ناراحت  نوری  حسین  شکست 
روی ضعف او در کنار تشک مدت ها کار شده بود، این 
باخت غیرقابل باور بود.محمد بنا در خصوص اینکه 
پیش از اعزام به مسابقات گزینشی گفته بود کار رضا 
گرایی برای گرفتن سهمیه سخت است، اظهار داشت: 
رضا واقعا عالی بود. اتحادیه جهانی در سایتش لقب 
ستاره را به او داده و واقعا یک ستاره بود. اوج کارش 
هم در فینال بود. هرچند کشتی گیر هندی رنک یک 
بود ولی باقی نفرات در گروهش در حد او نبودند و 
ما می دانستیم که خیلی راحت با این قرعه سهمیه 
مبارزه ای  با  فینال  در  او  ولی  گرفت  که  را می گیرد 
که مقابل حریف کره ای نشان داد که چقدر برحسب 
لیاقتش سهمیه و مدال طال را گرفته، این کشتی گیر 
به  و  برده  را  خودش  گروه  خوب های  تمام  کره ای 
برایش  که  داد  نشان  رضا  اما  بود،  رسیده  فینال 
می گیرد.وی  کشتی  حریفی  چه  با  نمی کند  فرقی 
درمورد اینکه آیا گرایی و ساروی شانس کسب مدال 
المپیک  برای  باید  اول  افزود:  دارند،  هم  را  المپیک 

انتخاب شوند تا بعد از آن در مورد شانس مدال شان 
صحبت کنیم. همه باید انتخاب شوند که هنوز این 
اتفاق نیفتاده است.سرمربی تیم ملی که هنوز هم از 
شکست ثانیه های آخر حسین نوری و عدم دستیابی 
کرد:  تصریح  باره  این  در  است،  ناراحت  سهمیه  به 
شکست حسین که غیر قابل باور بود، اینکه در 30 
پیش هستی،  از حریفت  بر صفر   4 درحالیکه  ثانیه 
 4 و  نمی دانی  را  اسمش  حتی  که  بخوری  را  فنی 
از دست بدهی، نمی دانم چه می شود گفت.  امتیاز 
این اشتباه اولش نبود چند بار است که در ثانیه های 
آخر ضربه می خورد. دلم بیشتر از این می سوزد که 
این مسئله فن خوردن کنار تشک را در جام جهانی 
کردیم.  کار  آن  روی  خیلی  و  داشت  هم  صربستان 
حبیب اخالقی، عادل بالی تبار، بهروز حضرتی پور و 
خود من روی این مسئله کار کردیم که کنار تشک ها 
چطور کشتی بگیرد ولی باز اشتباه همیشگی را تکرار 
با یک فن مسخره 4  را  برده  و کشتی 4 هیچ  کرد 
امتیازی از دست داد.بنا در پاسخ به این سوال که آیا 
نوری باز هم شانسی برای حضور در گزینشی جهانی 

بایستی  و  ندارد  شانسی  طبیعتا  کرد:  تصریح  دارد، 
یک فکر دیگری کنیم. او نه شرایط روحی آنچنانی 
با  امیدی داشت.  این کشتی ها می شود  با  نه  دارد و 
این شیوه ای که کشتی گرفت حتی اگر حریف چینی 
بتواند  که  کشتی گیری  آن  از  نشانی  می برد  هم  را 
برای ما در المپیک مدال بگیرد، نداشت. البته ما در 
قوی ترین دوران کشتی فرنگی مان که بهترین میان 
این سال  در  کیلو که  و 80  اوزان ۷0  در  را  وزن ها 
ها اوزانش خیلی تغییر کرده، داشتیم و آخرش 8۷ 
کیلوگرم شده، نتوانستیم مدال المپیک بگیریم چون 
وزن خیلی سختی است. حاال بایستی به فکر کسب 
در  هم  آن  باشیم  صوفیه  مسابقات  در  آخر  سهمیه 
شرایطی که روسیه هم در این وزن سهمیه نگرفته، 
این  در  حتما  شد،  کامل  آلماتی  در  کادرمان  وقتی 
خصوص بعد از آسیایی جلسه خواهیم داشت.محمد 
بنا در مورد مسابقات قهرمانی آسیا و شانس کشورمان 
برای کسب قهرمانی این رقابت ها تاکید کرد: به امید 
قهرمان  بگیرند  را  کشتی ها  بهترین  اگر  بچه ها  خدا 
دو  گذشته  نیم  و  سال  یک  فاصله  در  شد.  خواهند 

بار در این رقابت ها اول شدیم و این سومین بار در 
آسیا شرکت  قهرمانی  در  که  است  گذشته  سال  دو 
می کنیم. به تیم خوب و جوان و باانگیزه مان خیلی 
امیدوار هستم و فکر می کنم بتوانیم قهرمان شویم.

محمد بنا با اشاره به اینکه 3-4 روز است که درست 
خاطرنشان  و  کرد  قدردانی  همکارانش  از  نخوابیده، 
کرد: من در میان کادرم کمترین زحمت را می کشم 
ولی بیشتر از آنها دیده می شوم. بهروز حضرتی پور و 
در  تبار،  بالی  عادل  اخالقی،  حبیب  جزینی،  رسول 
میان اینها کسی که کار کمتری انجام می دهد منم. 
مثل دکتر ساسان که سال هاست  آدمی  از  دارد  جا 
محمد  همچنین  و  می کشد  زحمت  ملی  تیم  برای 
بچه های  با  سخت  روز  دو  که  تیم  ماساژور  علیزاده 
بعد  آزادکارهاست،  کنار  االن  و  گذرانده  را  فرنگی 
هم  بعدش  و  آسیایی  فرنگی کار   10 و  می روند  آنها 
10 آزادکار را آماده می کنند، تشکر کنم. آنها دیده 
نمی شوند و فقط محمد بنا دیده می شود. اصل کار 
کار  که  می کنیم  تالش  فقط  ما  خداست،  دست 

انجام شود. درست 

تیم  انتخابی  رقابت های  برتر  نفرات 
ملی کشتی فرنگی جوانان مشخص شدند.

رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی 
جوانان برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و جهان روزهای 20 و 21 فروردین 
استان  سنندج  شهر  آزادی  سالن  در  ماه 
کردستان برگزار شد.اسامی نفرات برتر این 

رقابت ها به شرح زیر است:
بزرگی  امیررضا ده  55 کیلوگرم: 1- 
)فارس(  ناصرپور  احمدرضا   -2 )فارس( 
علی   -4 )قم(  جواهری  محمدمهدی   -3
طارق   -5 )خوزستان(  نورایی  وند  حاجی 
علیرضا  و  رضوی(  )خراسان  غبیشاوی 

)گلستان(. دشتی  غریب 
اسمعیلی  سعید   -1 کیلوگرم:   60
)خوزستان( 2- رضا قیطاسی )خوزستان( 
3- امیرحسین خوانساری )خوزستان( 4- 
عارف محمدی )خوزستان( 5- عمران حق 
مرادی )کردستان( و محمد جانقلی )قم(.

محمدی  ایمان   -1 کیلوگرم:   63
فر  جبالی  محمدامین   -2 )خوزستان( 
 -4 )خوزستان(  احمدی  امید   -3 )قم( 
بختیاری(  و  )چهارمحال  نصیری  مرتضی 
امیرحین نریمان )کرمانشاه( و محمد   -5

)خوزستان(. غالمی 
6۷ کیلوگرم: 1- سید دانیال سهرابی 

)خوزستان( 2- شاهین بداغی )خوزستان( 3- 
محمدمهدی کشتکار )فارس( 4- داود مختاری 
و  )خوزستان(  عبدولی  علی   -5 )اصفهان( 

)آذربایجان شرقی(. شایان ساعی 
)قم(  عبدی  امیر   -1 کیلوگرم:   ۷2
2- مرتضی پورعیسی )مازندران( 3- رضا 
ساکی )خوزستان( 4- امیرمحمد مرادی 
)کرمانشاه( 5- علی اسکندری )اصفهان( 

و سجاد اختری )تهران(.
مهمدی  علیرضا   -1 کیلوگرم:   ۷۷
هداوند  محمدمهدی   -2 )خوزستان( 
)خوزستان(  کاوسی  مسعود   -3 )تهران( 
علیرضا   -5 )ایالم(  خلفیان  امیررضا   -4

امیررضا  سید  و  )خوزستان(  ارقش 
)گیالن(. چوبچیان 

ناقوسی  محمد   -1 کیلوگرم:   82
محمودی  محمدحسین   -2 )خوزستان( 
)مازندران(  یزدی  یاسین   -3 )تهران( 
4- رضا اکبری )کردستان( 5- محمدباقر 
دیناروند  علیرضا  و  )تهران(  میرزایی 

)خوزستان(.
عابدی  علی   -1 کیلوگرم:   8۷
زاده  کریمی  سعید   -2 )مازندران( 
اکبری  امیررضا   -3 )خوزستان( 
سلیمانی  مجید   -4 )مازندران( 
)خوزستان( 5- امیرمحمد اسماعیل زاده 

. ) ن گیال (
القوسی  مرتضی   -1 کیلوگرم:   9۷
عبدالهی  محمدصادق   -2 )مازندران( 
)قم( 3- شایان حبیب زارع )خوزستان( 
 -5 )البرز(  افتخاری  حمید  سید   -4
پایدار  ابوالفضل  و  )تهران(  قربانی  هادی 

)خوزستان(.
امیرمحمد   -1 کیلوگرم:   130
پور  حسین  سعید   -2 )تهران(  بیات 
)اصفهان(  قربانی  3- حسن  )خوزستان( 
4- حمیدرضا اوج زاده )البرز( 5- فردین 
لطفی  ابوالفضل  و  )مازندران(  هدایتی 

تهران(. )توابع 

گفت:  شیمیدر  بسکتبال  تیم  سرمربی 
مظلوم نمایی و اتفاقاتی که در این ده دوازده سال 
افتاد و حس مالکیتی که در برخی ها وجود دارد، در 
شأن بسکتبال  ما نیست.مصطفی هاشمی، سرمربی 
تیمش  شکست  مورد  در  شیمیدر  بسکتبال  تیم 
مرحله  سوم  بازی  در  گرگان  شهرداری  مقابل 
اظهار  فینال  به  نرسیدن  و  برتر  لیگ  نهایی  نیمه 
داشت: الزم است از همه رسانه ها عذرخواهی کنم، 
شاید در پیروزی ها پاسخگو نباشم ولی در باخت، 
شیمیدر  بسکتبال  تیم  هستم.سرمربی  پاسخگو 
ادامه داد: در بازی مقابل شهرداری، ایرادهای فنی 
تمرکز  آنها  کردن  برطرف  روی  باید  که  داشتیم 

می کردیم. این ایرادها هم در حمله و هم در دفاع 
تمام  مدت،  این  در  باشگاه  و  بازیکنان  ولی  بود 
مرحله  تا  ما  گفت:  کردند.هاشمی  را  خود  تالش 
برای ما کافی  نهایی لیگ، پیش آمدیم ولی  نیمه 
نبود. ما به فینال فکر می کردیم و به دنبال قهرمانی 
هم  حریف  دارد.  باخت  و  برد  ورزش،  ولی  بودیم 
بازیکنان خوب و ملی پوشان زیادی داشت که ما را 
تحت فشار زیادی قرار دادند و باختیم.وی تصریح 
را  آن  ما  و  اتفاقات ورزشی می افتد  بازی  کرد:  در 
می پذیریم.  من نه درباره داوری حرف می زنم و نه 
اتفاقاتی  به آن اعتراض می کنم اما مظلوم نمایی و 
مالکیتی  افتاد و حس  دوازده سال  این ده  در  که 

ما  بسکتبال   شأن  در  دارد،  وجود  برخی ها  در  که 
نیست. من بر خالف خیلی ها، خط قرمز را رعایت 
لطمه  بسکتبال،  خانواده  نهایت،  در  چون  می کنم 
به  مدت  این  در  داشت:  اظهار  می خورد.هاشمی 
خاطر بردهای ما حرف هایی زده شد و حتی باخت 
اول ما مقابل شهرداری گرگان که به سخره گرفته 
شد و گفتند به حال تیم ملی باید گریست اما من 
فکر می کنم اگر مالک برخی ها این شرایط است، 
باید به حال تیم ملی باید ُمرد!او ادامه داد: در این 
ده دوازده سال، فضایی بود که به خیلی ها اجازه داد 
به همه چیز و همه جا برسند و همیشه باشند ولی 
ما یاد گرفتیم بسکتبال را روی دو پای خود انجام 

نباشیم. وابسته  قدرت  منبع  به  و هیچوقت  دهیم 
هاشمی گفت: تبلیغات مسمومی هم که این سال ها 
شد، متاسفانه هدفمند بود و چاره ای برای آن نبود 
ولی من به بازیکنان و مردم گرگان، خسته نباشید 
و  بود  بازی  این  دنبال  چشم شان  آن ها  می گویم، 
تصریح  شیمیدر  باشد.سرمربی  مبارکشان  و  بردند 
خانواده  به  متعلق  و  همه  متعلق  بسکتبال  کرد: 
شایسته  نیست.  نفر  دو  یکی  مال  است،  بسکتبال  
همه  است.  شده  بی رنگ  سال ها،  این  در  ساالری 
دنیا، مال بعضی هاست و آخرش ما می شویم مافیا! 
استفاده  رانت  این  از  و  قدرت  منبع  به  چسبیدن 

نیست. درست  کردن، 

 به دنبال قهرمانی آسیا هستیم

بنا: گرایی لیاقتش را در فینال نشان داد؛ نوری اشتباه همیشگی را تکرار کرد

پایان رقابت های انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان

 نفرات برتر مشخص شدند

نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک 
2004 آتن با اشاره به اینکه ریه هایش 
درگیر کرونا نشده اند، تأکید کرد که با 
وجود مراقبت بسیار و ماندن درخانه 
رضایی  است.علیرضا  گرفته  کرونا 
کرونا  ویروس  به  ابتالیش  درباره 
را  پروتکل ها  همه  این  داشت:  اظهار 
خانه  در  نهایت  در  اما  کردم،  رعایت 
خانواده ام  اعضای  همه  گرفتم.  کرونا 
پسر  تست  اما  می کردند،  رعایت  هم 
همان  شد.  مثبت  همسرم  و  کوچکم 
تست  هم  بزرگم  پسر  و  من  وقت 
فردای  از  اما  بود،  منفی  که  دادیم 
شروع  دیگر  عالئم  و  تب  روز  آن 

هر  بود،  مثبت  که  دادم  تست  و  شد 
داشتم،  درد  بدن  و  لرز  و  تب  چند 
درگیر  ریه هایم  خوشبختانه  اما 
نشدند.وی که به خاطر ابتال به کرونا 
همراهی تیم اعزامی به جام دانکلوف 
داد،  دست  از  سرپرست  به عنوان  را 
المپیک  گزینشی  مسابقات  مورد  در 
گزینشی  رقابت های  کرد:  تصریح 
کشتی  برای  مهمی  بسیار  مسابقات 
ماست. قطعاً اگر بچه ها زودتر سهمیه 
زمان  با  و  راحت تر  فنی  کادر  بگیرند 
بیشتری فرصت آماده سازی نفرات را 
برای  می توانیم  و  دارد  المپیک  برای 
داشته  بهتری  برنامه ریزی  مسابقات 

بگیریم،  سهمیه  دیرتر  اگر  و  باشیم 
آماده سازی ملی پوشان این اوزان برای 
المپیک مشکل تر خواهد شد.سرمربی 
امید  آزاد  کشتی  ملی  تیم  پیشین 
می کنم  دعا  من  گفت:  خاتمه  در 
ان شاءاهلل بچه ها در مرحله اول هر سه 
سهمیه را بگیرند، هرچند این خیلی 
کرونا  لحاظ  به  البته  است.  سخت 
بوده  هم  مشابه  تقریباً  همه  وضعیت 
میدان  اولین  در  می خواهند  همه  و 
با  تا  کنند  کامل  را  سهمیه های شان 
و  ادامه دهند  کار  به  دغدغه کمتری 
باال  را  مسابقه  سطح  موضوع  همین 

می کند. سنگین  را  رقابت  و  برده 

دیر سهمیه بگیریم، آماده سازی برای المپیک مشکل می شود 
رضایی: پروتکل ها را رعایت کردم اما در خانه کرونا گرفتم 

مرحله  به  ایران  کشتی  ملی پوش  سه 
در  پتروف  نیکوالی  و  دانکلوف  جام  نهایی  نیمه 
کشتی  المللی  بین  رسیدند.رقابت های  بلغارستان 
پنجشنبه  روز  از  پتروف  نیکوالی  و  دانکلوف  جام 
19 فروردین ماه در شهر پلودیو بلغارستان در حال 
برگزاری است. در مسابقات صبح امروز سه نماینده 
کشورمان به میدان رفتند که نتایج آن ها به شرح 

است: زیر 
کشتی آزاد

مجتبی گلیج در وزن 9۷ کیلوگرم و در دیدار 
نخست با نتیجه 10 بر صفر خوتچویا از گرجستان 
انگستروم  مقابل  دوم  دور  در  وی  کرد.  مغلوب  را 
از سوئد با نتیجه 11 بر صفر به پیروزی رسید و 
راهی مرحله نیمه نهایی شد.در وزن 125 کیلوگرم 

که به صورت دوره ای و در دو گروه برگزار می شود، 
امین طاهری در گروه »ب« مقابل اسالم آدیزوف 
از بلغارستان با نتیجه 10 بر صفر به برتری دست 
با  سرگروهی  برای  و  بعد  کشتی  در  وی  یافت. 
نتیجه 15 بر 4  آلکسی ژورژولیانی از گرجستان را 
مغلوب کرد. وی در دیدار نیمه نهایی به مصاف نفر 

دوم گروه »الف« می رود.
کشتی فرنگی

پس  کیلوگرم،   60 وزن  در  ناصرپور  پویا 
مقابل  به  دوم  دور  در  اول  دور  در  استراحت  از 
سیراشکی از بلغارستان با نتیجه 9 بر صفر پیروز 
با  نهایی  نیمه  مرحله  در  و  بعد  دور  در  وی  شد. 
روبرو  ترکیه  از  ایلبارس  و  یارا  میان  برنده کشتی 

می شود.

کشتی جام دانکلوف و نیکوالی پتروف
 گلیج، طاهری و ناصرپور به دیدار نیمه نهایی راه یافتند

باقری: ۳ وزنه بردار 
بانوی ایران در گروه 
A مسابقات آسیایی 
وزنه می زنند
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خرمگاه: ماشین سازی تیم اول تبریز و بسیار خطرناک است

مصدومان تیم فوتبال گل گهر آماده بازی در هفته بیستم هستند. تیم فوتبال گل گهر سیرجان که در اولین 
بازی سال1400، سه بر یک به پیروزی رسید در هفته بیستم لیگ برتر مهمان پیکان خواهد بود.فرشید باقری، علی 
دشتی و امین پورعلی که به علت مصدومیت نامشان در لیست بازی قبلی مقابل ماشین سازی وجود نداشت، با اتمام 
دوره درمانی مشکلی برای همراهی تیم ندارند و می توانند با نظر امیرقلعه نویی در بازی این هفته به میدان بروند.

دیدار پیکان و گل گهر روز دوشنبه بیست و سوم فروردین از ساعت 17و30 آغاز می شود.
بازگشت مصدومان 
تیم قلعه نویی

مطابق اسناد و منابع موجود، مهدی تاج 
در طول جلسه کمیته اجرایی AFC، فرصتی 
بحرین  میزبانی  موضوع  به  اعتراض  برای 
موضوع،  این  از  غیر  مباحثی  طرح  و  نداشته 
که  است  رسانه ای  جریان  و  ندارد  سندیت 
اعطای  انداخته اند.موضوع  راه  او  به  نزدیکان 
جهانی  جام  انتخابی  در  بحرین  به  میزبانی 
فوتبال و سلب میزبانی از ایران، یکی از مسائل 
است.  ایران  فوتبال  اخیر  روزهای  چند  مهم 
ایرانی  رئیس  نایب  تاج،  مهدی  واکنش  عدم 
AFC به این موضوع در ماه های گذشته نیز 
بارها  که  بوده  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی 
است،  داشته  همراه  به  رسانه ایی  بازتاب های 
تا اینکه در روزهای گذشته و بعد از برگزاری 
شد  عنوان   ،AFC اجرایی  کمیته  جلسه 
مهدی تاج در این جلسه به موضوع میزبانی 
بحرین اعتراض کرده است.انتشار این خبر در 
 AFC کنار پاسخ کوتاه ویندزور جان، دبیرکل
به این موضوع آن هم همراه با عکسی از دیدار 
تاج و دبیرکل در البی محل برگزاری جلسه 
آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  اجرایی  کمیته 
AFC هیچ  آن  از  پیش  که  بود  در شرایطی 
عنوان  به  بحرین  میزبانی  مبحث  به  اشاره ای 
تاج  مهدی  اعتراض  و  این جلسه  کار  دستور 
تاکنون  بود.هم چنین  نکرده  نشست  این  در 
هیج سندی درباره گنجاندن موضوع میزبانی 
دستور  در  جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های 
مهدی  درخواست  حتی  و  مذکور  جلسه  کار 
تاج برای اظهارنظر در جریان این نشست در 
دستور کار جلسه کمیته اجرایی منتشر نشده 
مشاور  رفیعی،  غالمرضا  راستا،  این  است.در 
فوتبال، طرح  عالی حقوقی رئیس فدراسیون 
اعتراض به میزبانی بحرین از سوی مهدی تاج 
را نادرست دانست و گفت: »بر خالف آنچه که 
در برخی از رسانه ها مطرح شده است، طبق 
اعالم رسمی صبح امروز کنفدراسیون فوتبال 

آسیا، موضوع اعتراض ایران به میزبانی بحرین 
در مسابقات باقیمانده گروه C مقدماتی جام 
جهانی قطر اصال در دستور کار هیات رئیسه 
دستور  در  موضوعی  که  زمانی  است.  نبوده 
با  موارد  از  برخی  طرح  نباشد،  جلسه  کار 
ادعایی خالف   ،AFC رسمی  اعالم  به  توجه 
واقع و فریب افکار عمومی می باشد. اعتراض 
آن   AFC رئیسه  هیات  عضو  ایرانی  نماینده 
نبود  هم زمانی که موضوع در دستور جلسه 
نتیجه ای  چه  نمی دانم  و  دیرهنگام  بسیار 
رفعیی،  آنچه  طبق  واقع  است.«در  داشته 
تنها  کرده،  عنوان  هم  بین المللی  حقوقدان 
مسائلی در جلسه کمیته اجرایی AFC طرح 
می شود که از قبل در دستور این جلسه وجود 
حتی  اعضا  به  فرصتی  هیچ  و  باشد  داشته 
خارج  مفاد  طرح  برای  کنفدراسیون  رئیس 
همین  نمی شود.مطابق  داده  دستورجلسه  از 
موضوع، مهدی تاج هم طبیعتا هیچ فرصتی 
برای طرح اعتراض به میزبانی بحرین نداشته 
است و انتشار خبر اعتراض تاج به این میزبانی 
هم بیش از آنکه واقعیت داشته باشد به نظر 
جریان سازی رسانه ای یاران نزدیک به او، برای 
تاج  تطهیر و موثر نشان دادن حضور مهدی 
است.هرچند   AFC رییسی  نایب  پست  در 
این خبر  از  تصاویر منتشره  از  آنچه  براساس 
 AFC دبیرکل  و  تاج  دیدار  است،  مشخص 
خارج از جلسه و به صورت سرپایی بوده که 
کوتاه  گفت وگوی  یک  از  عکس  یک  طبیعتا 
نیز نمی تواند سندی برای طرح اعتراض مورد 
درست  واقعیت  یک  این  باشد.متاسفانه  ادعا 
بین المللی  کرسی ها  از  یک  هیچ  که  است 
نتوانسته  گذشته  دهه  چند  در  ایران  فوتبال 
هیچ منفعتی را نصیب فوتبال ایران کند و در 
امید  ایران ظاهر شود.  از منافع  جایگاه دفاع 
است که در فدراسیون جدید این روندها نیز 

کند.. تغییر 

از  بعد  گفت:  ماشین سازی  سرمربی 
تبریز  ماشین سازی  خودم،  خانه  به  مدت ها 
علیرضا  است.   افتخار  برای من  که  برگشتم 
اکبرپور سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی در 
نشست خبری پیش از دیدار مقابل آلومینیوم 
اراک در خصوص قبول هدایت یک تیم لیگ 
برتری، اظهار داشت: بعد از مدت ها به خانه 
برای  برگشتم که  تبریز  خودم، ماشین سازی 
من افتخار است. آرزویم این بود که یک روز 
به اینجا برگردم و خدمت کنم و همه می دانند 
اینجا اسمی برای خودم پیدا کردم و  از  من 
ماشین سازی  از  شدم  اکبرپور  علیرضا  اگر 
بوده است.وی درباره اینکه با توجه به شرایط 
دارد  بقا  برای  شانسی  آیا  جدول  در  تیمش 
نتایج  و  شرایط  می دانند  همه  گفت:  نه،  یا 
امیدی  همیشه  اما  بوده  ماشین سازی چطور 
امیدوارم  داد.  تغییر  را  وضعیت  که  هست 
ماشین سازی  موفقیت  برای  شرایط  همه  که 
فراهم شود. من مدتی کمی است که به تیم 
بازی  این  از  برای ما  اضافه شدم و لیگ هم 
و  نیست  جدول  به  نگاه مان  می شود.  شروع 
نتایج و شخصیت تیم را  این است  تالش ما 
به دست  امیدوارم همه دست  درست کنیم. 
جایگاه  به  را  ماشین سازی  تا  بدهیم  هم 
سخت  شرایط  برگردانیم.  خودش  اصلی 
را  تیم  که  نگرفته  قول  از من  و کسی  است 
در لیگ برتر نگه دارم، اما سعی می کنم هر 
چیزی از دستم بر می آید، برای ماشین سازی 
بگذارم. به این هم فکر نمی کنم همین جا در 
در  گفتند  برخی  چون  شوم،  محو  مربیگری 
ماشین سازی خراب می شوی که من گفتم از 
ماشین سازی به فوتبال ایران معرفی شدم و 
اگر همین جا هم خراب شوم، مشکلی نیست.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی درباره اینکه 

تیمش برای حداقل امتیاز بازی می کند یا با 
توجه به شرایطش در جدول به دنبال بازی 
میدان می رود،  به  برد  برای  و  است  هجومی 
رفتار  عاقالنه  مربی  هر  کرد:  خاطرنشان 
که  نیست  اینطور  لیگ  بازی های  و  می کند 
باید پیروز شویم که به مرحله  بگوییم حتماً 
ترمیم  را  تیم  کردیم  سعی  ما  برویم.  بعدی 
کنیم و روحیه بازیکنان را باال ببریم. سعی ما 
این است که گل نخوریم و بتوانیم گل بزنیم. 
و  بودم  مهاجم  می کردم،  بازی  فوتبال  وقتی 
گل های زیادی زدم و همیشه فوتبال هجومی 
را دوست داشتم، اما االن وضعیت فرق دارد 
را  بازی  فردا  باشیم.  دفاع هم  فکر  به  باید  و 
برای  را  تدابیر خودمان  و  داد  انجام خواهیم 
این بازی داریم و بعد از بازی درباره نمایشی 
در  می کنیم.اکبرپور  صحبت  داشتیم  که 
خصوص اینکه چقدر به ماندن ماشین سازی 
در لیگ برتر امیدوار است، گفت: جواب این 
سؤال را دادم و همانطور که گفتم امید داریم 
و می خواهیم با تمام توان کار کنیم. اگر خدا 
می خواهیم  که  کارهایی  بچه ها  و  بخواهد 
هم  اگر  می مانیم.  لیگ  در  دهند،  انجام  را 
و  نداده  رخ  اتفاقی  نرسیدیم،  هدف مان  به 
را  باید شخصیت  ما  نیست.  ما  روی  فشاری 
به تیم برگردانیم و شاید خیلی ها فکر کنند 
ما فقط دنبال نتیجه گیری هستیم اما درست 
کردن تیم از ماندن در لیگ برتر هم مهمتر 
است. ما به امید زنده هستیم و مطمئناً برای 
حفظ تیم در لیگ برتر هم تالش می کنیم اما 
قابل پیش بینی نیست. یک زمان در  فوتبال 
تیم بهمن کرج در حالی که فکر نمی کردیم، 
به  رفتیم.  دوم  دسته  لیگ  به  کنیم  سقوط 
غیرقابل  فوتبال  که  می گویم  دلیل  همین 

است. پیش بینی 

مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: 
اخیر  هفته های  در  ماشین سازی  اینکه  با 
خطرناک  بسیار  اما  نگرفته  خوبی  نتایج 
تیمی دردسرساز  برای هر  و می تواند  است 
خبری  نشست  در  خرمگاه  شود.محمد 
تبریز  ماشین سازی  تیم های  دیدار  از  پیش 
امیدوارم  داشت:  اظهار  اراک  آلومینیوم  و 
از  دور  به  و  خوب  خیلی  بازی  یک  فردا 
تفکرات  و  می آید  پیش  که  باشد  شرایطی 
نسبت  کنیم.  پیاده  زمین  در  را  فنی  کادر 
می دانیم  و  آگاهیم  کاماًل  ماشین سازی  به 
می تواند  تیم  این  است.  خطرناکی  تیم  چه 
آنالیز  برای هر حریفی خطرناک باشد و ما 
با  داشته ایم.وی  تیم  این  به  نسبت  کافی 
بیان  اکبرپور  علیرضا  شاگردان  از  تمجید 
کرد: ماشین سازی تیم بسیار خوبی است و 
می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد. این 
دردسرساز  برای گل گهر  گذشته  هفته  تیم 
افتاد. ماشین سازی  بر صفر جلو  شد و یک 
گل گهر  برای  بازی  که  زد  رقم  شرایطی 
کاماًل  موضوع  این  به  ما  بود.  شده  سخت 
واقف هستیم و می دانیم بازی بسیار سختی 
داریم. به دنبال این هستیم که ابتدا نتیجه 
به  را  شرایط  سپس  کنیم،  حفظ  را  بازی 
آلومینیوم  کنیم.مربی  دیکته  ماشین سازی 
در  منصوریان  و  او  حضور  مورد  در  اراک 
که  است  هفته  سه  کرد:  تصریح  اراک 
کردیم  تالش  و  هستیم  آلومینیوم  خدمت 
تفکرات خود و چیزی را که منصوریان مد 
نظر دارد، در این تیم پیاده کنیم. به دنبال 

این هستیم که اگر آلومینیوم به چیزی نیاز 
دارد به آن اضافه کرده و تفکرات تاکتیکی 
با  کنیم.»  پیاده  تیم  این  در  را  منصوریان 
لیگ  در  ماشین سازی  قعرنشینی  به  توجه 
پیروزی  یک  دنبال  به  آلومینیوم  آیا  برتر، 
پُرگل است یا برای کسب یک تساوی خارج 
پاسخ  در  از خانه تالش می کند.«، خرمگاه 
چنین  ماشین سازی  گفت:  پرسش  این  به 
با  است.  احترام  قابل  بسیار  و  نیست  تیمی 
اینکه حریف در هفته های اخیر نتایج خوبی 
نگرفته اما بسیار خطرناک است و می تواند 
برای هر تیمی دردسرساز شود. با کادر فنی 
جدید ماشین سازی آشنا هستیم و مطمئناً 
امیدوارم  می شود.  خطرناک تر  ما  برای  کار 
تماشاگران  که  باشد  روز خیلی خوبی  فردا 
زمین،  بازیکنان در  و  ببرند  لذت  فوتبال  از 
در  کنند.وی  پیاده  را  مربیان  برنامه های 
پایان خاطرنشان کرد: از میهمان نوازی مردم 
منصوریان  و  می کنیم  تشکر  تبریز  خوب 
تأکید کرد از طرف او از مسئوالن و اعضای 
مقابل  خودم  کنم.  ویژه ای  تشکر  تیم  هتل 
بازی  عزیزش  سرمربی  و  ماشین سازی  تیم 
و  ریشه دار  تیمی  ماشین سازی  می کردم. 
سرمربی حریف هم بازیکن قدیمی این تیم 
بسیار  شرایط  ماشین سازی  امیدوارم  است. 
خوبی پیدا کند و در لیگ برتر بماند. همه 
فوتبال دوستان می دانند که ماشین سازی از 
امیدوارم  و  بوده  تبریز  اول شهر  تیم  قدیم، 
تماشاگران فهیم این تیم، به چیزی که در 

برسند. دارند  خود  تفکرات 

نیم فصل لیگ یک  شهرداری آستارا در حالی که قهرمان 
شده بود دو شکست پی در پی و سنگین داشته است و این نشان 
می دهد دیگر نمی شود روی این تیم به عنوان یک مدعی حساب 
باز کرد.بعد از جدایی مهدی حسینی نسب مربی تیم شهرداری 
رافت هم  پایان  کرد  اعالم  باشگاه  تیم،  این  فنی  کادر  از  آستارا 
دیگر سرمربی شهرداری آستارا نیست و در نهایت آستارایی ها 
با مربی جدید و ناشناخته به مصاف فجر سپاسی رفتند و 1-3 
شکست خوردند. نتیجه ای که در بازی قبلی این تیم هم تکرار 
شده بود. در بازی با شاهین شهرداری بوشهر. با این تفاوت که در 
بازی با شاهین شهرداری بوشهر تیم با هدایت پایان رافت خوب 
بازی کرد و ابتدا می توانست به تیم حریف گل برتری را بزند و 
در نهایت به دلیل عدم استفاده از موقعیت ها شکست خورد.بدون 
شک اولین رمز موفقیت در فوتبال به خصوص در لیگ یک تعهد 

باشگاه در پرداختی هاست. البته نه صرف هزینه های کالن. اینکه 
باشگاه به موقع به تعهداتی که در قبال بازیکنان دارد عمل کند 
که این اتفاق در تیم شهرداری آستارا رخ نداده است و این منجر 
به جدایی کادر فنی و یکی از بازیکنان خوب یعنی آرش افشین 
شده است. بازیکنی که این هفته در ترکیب خیبر خرم آباد و در 
بازی با بادران پاس گل داد و تیمش یک بر صفر این بازی نفس 
گیر و سخت را برد.شاید باشگاه شهرداری آستارا تصور می کرده 
پر رنگی در  رافت نقش  پایان  و  نتیجه گرفته  بوده که  تیم  این 
نتیجه گیری نداشته و در غیاب او هم روند نتیجه گیری ادامه 
خواهد داشت اما مشخص بود که این تصور اشتباه است به این 
دلیل که سرمربی فرمانده تیم است و زمانی که تیم را ترک می 
کند بازیکنان صالبت الزم را از دست می دهند و از همه مهمتر 

دلیل جدایی او معیشت بازیکنان بوده است. 

عزیزی خادم که با شعار شفافیت 
در  شد،  فوتبال  فدراسیون  وارد 
آزمون  در  ممکن  زمان  کمترین 
گرفت  مردودی  نمره  بزرگ شفافیت 
عمل  تا  حرف  فاصله  دهد  نشان  تا 
مجتبی  انتخاب  اینکه  است.با  بسیار 
تیم  سرپرست  عنوان  به  خورشیدی 
دنبال  به  را  زیادی  انتقادهای  ملی 
و  فوتبال  فدراسیون  اما  داشت، 
خادم  عزیزی  شهاب الدین  شخص 
این  فدراسیون  رئیس  عنوان  به  که 
شفافیتی  بود،  کرده  صادر  را  حکم 
در این ماجرا نداشتند. این در حالی 
بود که عزیزی خادم در بدو ورودش 
نطق های  در  حتی  و  فدراسیون  به 
شفافیت  لزوم  از  خود  انتخاباتی 
صحبت می کرد و در نخستین قدم که 
اصل  این  از  گرفت،  قرار  انتقاد  مورد 
عزیزی  انتخاب های  کرد.دیگر  دوری 
خادم هم با انتقادهای زیادی روبه رو 
نایب  سرپرست  انتخاب  از  بوده؛ 
رسانه ای  مدیر  تا  دوم  و  اول  رئیسی 
رئیس  اوج کج سلیقگی  اما  ملی،  تیم 
انتخاب  در  فوتبال  فدراسیون  جوان 
روز  خادم  عزیزی  بود.  سرپرست 
گفت:  تلویزیونی  مصاحبه  در  جمعه 
از  نفر  چند  با  خورشیدی  از  »قبل 
تا  به مدت دو  چهره های ملی کشور 
سه ساعت صحبت کردم. من با افراد 
صاحب نظر در فوتبال تماس گرفتم 
و خواهش کردم مسئولیت را بپذیرند 
اما قبول نکردند. فوتبال را به سمتی 
بردند که همه چیِز آن خدشه دار شده 
است.«عدم شفافیت عزیزی خادم در 
توضیح پروسه انتخاب سرپرست تیم 
او  که  می شود  مشخص  جایی  ملی، 
فقط به گفتن یک جمله کلی بسنده 

افرادی که پیشنهاد  او نه تعداد  کرد. 
سرپرستی تیم ملی را رد کردند، اعالم 
کرد و نه اسامی آنها را به زبان آورد. 
شعار  با  که  خادم  عزیزی  واقع  در 
گذاشت  فدراسیون  به  گام  شفافیت 
نمره  شفاف سازی  آزمون  اولین  در 
کلیات  ذکر  به  فقط  و  نگرفت  قبولی 
شفاف سازی  بر  بنا  اگر  کرد.  بسنده 
اسامی  باید  فدراسیون  رئیس  است 
را  کرده  صحبت  آنها  با  که  افرادی 
عزیزی  شفافیت  می کرد.عدم  اعالم 
می دهد  نشان  مسئله  این  در  خادم 
یعنی  ایران  فوتبال  که حلقه گمشده 
شفافیتی که رئیس فدراسیون فوتبال، 
بار  چندین  انتخابات  از  پس  و  پیش 
به آن اشاره کرده بود همچنان مفقود 
به  روشنی  پاسخ  هنوز  که  چرا  است 
عنوان  به  خورشیدی  انتخاب  دلیل 
است. نشده  داده  ملی  تیم  سرپرست 

نکته پایانی اینکه عزیزی خادم گفته 
چون چند نفر صاحب نظر این پست 
را قبول نکرده اند در نهایت خورشیدی 
به سمت سرپرستی تیم ملی انتخاب 
خادم  عزیزی  اگر  شاید  است.  شده 
یک فرد فوتبالی بود چنین صحبتی را 
انجام نمی داد چرا که اگر یک فوتبالی 
انتخاب  برای  نفره  صد  چند  لیست 
کند،  تنظیم  ملی  تیم  سرپرست 
لیست  انتهای  در  مجتبی خورشیدی 
هم قرار نمی گیرد اما عزیزی خادم که 
تنها با سابقه عضویت در هیئت رئیسه 
به  تیم  دو  یکی  و  فوتبال  فدراسیون 
از  خیلی  از  قطعاً  رسیده  فدراسیون 
بی اطالع  فوتبال  به  مربوط  مسائل 
است. عزیزی خادم البته به این سؤال 
ساده هم پاسخ نداد که معیار انتخاب 

است؟ بوده  چه  خورشیدی 

سنندجی  مدافع  پناهی  سیف  پویا 
دسته  لیگ  های  بهترین  از  یکی  بادران 
دست  است.فرصتی  جاری  فصل  در  اول 
داد دقایقی با این مدافع چپ پا و با تجربه 
گپ بزنیم که بحث به دوست و همشهری 

اش » وریا غفوری« کشیده شد و...
* بادران در دو هفته اخیر امتیازات 

حیاتی از دست داد؛ آیا اینطور نیست؟
که  بگویم  توانم  می  جرأت  به   -
دسته  لیگ  تیم  ترین  بدشانس  بادران 
در  ما  است.  بوده  جاری  درفصل  اول 
گل  موقعیت   6 یا   5 حداقل  هربازی 
حریفان  از  سرتر  و  کنیم  می  ایجاد 
درخشش  بدشانسی،  با  اما  هستیم 
دقتی  کم  یا  حریف  های  گلرتیم 
خودمان این موقعیت ها تبدیل به گل 
نمی شود. انشاهلل ازهمین هفته و بازی 
با آرمان گهر بدشانسی های ما هم تمام 

شد. خواهد 
* کارکردن با محسن عاشوری چه 

به  زیادی  عالقه  دانیم  می  است؟  طور 
فوتبال زیبا دارد.

فنی  نظر  از  تنها  نه  محسن  آقا   -
یک  بلکه  است  توانایی  مربی  بسیار 
ها  بچه  همه  است.  واقعی  جنتلمن 
روی  که  کسانی  چه  و  دارند  دوستش 
که  آنهایی  چه  و  نشینند  می  نیمکت 
آقای  خواهند  می  کنند  می  بازی 
ایشان  کنند.  خوشحال  را  عاشوری 
تمرینات بسیار به روزی انجام داده و به 
فوتبال مالکانه و زیبا عالقه دارد. انشاهلل 
بتوانیم زحمات ایشان و سایر مربیان را 

کنیم. جبران  بعدی  های  بازی  در 
ارتباط  در  ات  همشهری  با   *

غفوری؟ وریا  هستی؛ 
- با وریا غفوری از بچگی با هم بزرگ 
همشهری  و  سنندج  بچه  دو  هر  شدیم. 
هستیم و در پاس تهران و همدان با هم 

بودیم. هنوز هم در ارتباطیم و...
* یک عکسی هم در ایام عید از تو 

و وریا غفوری منتشر شد که ماسک به 
صورت نداشتید و کمی پُرسروصدا شد؟

برای  فقط  لحظه  یک  کنید  باور   -
عکس ماسک خود را درآوردیم. ضمن آن 
که هر دو تست داده بودیم که جواب آن 

منفی بود و چیز خاصی هم نبود.
* اگر بخواهی کاپیتان استقالل را 

در یک کالم معرفی کنی؟
- وریا غفوری یک انسان است. یک 
است  پیله  و  شیله  بی  که  صادق  مرد 
از  شاید  که  زند  می  را  هایش  و حرف 
بابت زیاد ضرر کرده است. وریا  همین 
هنوز  و  العاده  فوق  هم  فنی  نظر  از 
است.  ایران  راست  مدافع  بهترین  هم 
جهانی 2018  جام  درآستانه  متأسفانه 
وریا  حق  ناباوری  درمیان  و  روسیه 
غفوری را خوردند. االن هم واقعا عجیب 
نمی  دعوت  ملی  تیم  به  چرا  که  است 
شود. وریا از لحاظ فنی خیلی می تواند 

کند. کمک  ملی  تیم  به 

آباد  با خیبرخرم  دیدار  در  چرا   *
کردید؟ واگذار  را  نتیجه 

باشید  دیده  را  بازی  فیلم  اگر   -
متوجه می شدید ما سوار بازی بودیم. 
نیمه اول باید 3 یا 4 گل می زدیم اما 
کم  مقدار  یک  و  خیبر  گلر  درخشش 
تبدیل  ها  موقعیت  این  خودمان  دقتی 
به گل نشد تا روی یک ضد حمله گل 
با  آوردیم  نمی  بدشانسی  اگر  بخوریم. 
برنده می شدیم. یا 3 گل   2 اختالف 

در  بتوانی  کنی  می  فکر  حاال   *
جبران  سیرجان  گهر  آرمان  با  بازی 

؟ کنید
را  گهر  آرمان  البته  نه!  که  چرا   -
از  هم  تیم  این  بگیریم.  نباید  دستکم 
برنامه لیگ دسته  با  و  تیم های خوب 
اول است. باید با تمرکز کامل مقابل این 
تیم بازی کرده و انشاهلل درخانه برنده از 

شویم. خارج  زمین 
برای صعود  * چند درصد شانس 

قائل هستی؟ برتر  لیگ  به  بادران 
با  همراه   93  -94 درفصل  من   -
ماشین سازی درحالی صعود کردیم که 
عقب  امتیاز   9 پایان  به  هفته  چند  تا 
بودیم اما سرانجام صعود کردیم. امسال 
هم خیلی امیدوارم همراه بادران به لیگ 
برتر صعود کنیم چون تیم بسیار خوبی 
داریم و کادرفنی هم خیلی زحمت می 

کشد. من یکی خیلی خیلی امیدوارم.
* بهترین بازیکن لیگ دسته اول تا 
پایان هفته نوزدهم چه کسی بوده است؟

- انتخاب من » تیم بادران« است. 
ما یک تیم هستیم که فوتبال زیبا بازی 
می کنیم و می توانید از حریفان بپرسید.

* و باالخره حرف پایانی؟
انشاهلل  و  کرده  تشکر  شما  از   -
تالش می کنیم زحمات مالک، مدیریت 
و کادرفنی باشگاه بادران را با ارائه بازی 
های خوب و نتایج بهتر در ادامه فصل 
جبران کرده و به لیگ برتر صعود کنیم

هفته بیستم لیگ برتر
 بازگشت منصوریان به تبریز، 

شام آخر ابراهیم صادقی ؟
روز  برتر  لیگ  بیستم  هفته  مسابقات  ادامه  در 
یکشنبه دو مسابقه در تبریز و رفسنجان برگزار می 
شود که نتایج آن برای تیم های قعرنشین مهم است. 
مسابقه  دو  یکشنبه  بیستم  هفته  مسابقات  ادامه  در 
دیگر برگزار می شود. که نتیجه هر دو دیدار برای تیم 
های قعرنشین جدول اهمیت ویژه ای دارد. نگاهی به 

این دو مسابقه می اندازیم؛
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک؛ 

بازگشت منصوریان به تبریز
امتیاز   9 فقط  هفته   19 از  بعد  سازی  ماشین 
این  است.  کرده  خوش  جا  قعرجدول  در  و  گرفته 
را  بدی  روزگار  تبریزی  دار  ریشه  و  قدیمی  تیم 
سپری می کند  و در این فصل فقط سه چهار بار 
است. آخرین سرمربی  داده  تغییر  را  سرمربی خود 
اکبرپور  علیرضا  سازی  ماشین  برای  شده  انتخاب 
است. پیشکسوت خوشنام فوتبال تبریزی که سابقه 
او  حال  این  با  دارد.  هم  را  استقالل  تیم  در  بازی 
دارد.  برتر  لیگ  تیم در  بقا  برای  بسیار سختی  کار 
ماشین سازان این هفته میزبان تیم آلومینیوم اراک 
منصوریان  است.  منصوریان  علیرضا  سرمربیگری  با 
که لیگ بیستم را با سرمربیگری تراکتور تبریز آغاز 
کرد حاال دوباره به تبریز سفر می کند و این مرتبه 
هم  منصوریان  حضور  با  جدیدش.آلومینیوم  تیم  با 
نتیجه خوبی گرفته و مس رفسنجان را شکست داده 
و با فوالد خوزستان هم مساوی کرده است و حاال به 
دنبال یک پیروزی دیگر است. آلومینیوم در صورت 
به  و  شود  می  امتیازی   30 سازی  ماشین  شکست 
ای که  رتبه  کرد.  رده چهارم جدول صعود خواهد 
آلومینیوم  زیرا  نداشتند  هم  را  انتظارش  ها  خیلی 
اولین فصل حضورش را در لیگ برتر تجربه می کند. 
و  دفاع  ترین خط  ضعیف  داشتن  با  سازی  ماشین 
کسب کمتر از نیم امتیاز در هر مسابقه بعید است 
بتواند آلومینیوم را شکست بدهد. آلومینیوم در بازی 
یک  بر   4 هم  خطیبی  رسول  سرمربیگری  با  رفت 

ماشین سازی را شکست داده بود.
 مس رفسنجان -سایپا؛

 شام آخر ابراهیم صادقی؟
سایپا از 7 مسابقه اخیر خود فقط 2 امتیاز کسب 
کرده و این سیر نزولی باعث نگرانی و اعتراض مدیران 
شده  تیم  سرمربی  صادقی  ابراهیم  به  سایپا  باشگاه 
است. به طوریکه در رسانه ها اعالم شد این مسابقه 
در واقع فرصت آخر ابراهیم صادقی است و اگر نتواند 
پیروز شود مجبور است جای خود را به مربی دیگری 
بدهد. به همین دلیل شاید سایپا در این مسابقه خارج 
از خانه انتحاری بازی کندو  به دنبال برد باشد البته 
نارنجی پوشان با 10 گل زده بدترین و ضعیف ترین 
خط حمله لیگ را هم در اختیار دارند ولی سرمربی 
از بازی مالکانه در هفت مسابقه دیگر که  تیم مدام 
که  رفسنجان  گفت!مس  می  سخن  نگرفت  نتیجه 
اولین فصل حضورش را در لیگ برتر تجربه می کند 
رده  در  امتیازی   25 تیم  این  دارد.  متفاوتی  شرایط 
نهم است اما سایپا با 18 امتیاز در رده چهاردهم قرار 
دارد و اگر نتواند در این بازی هم پیروز شود تبدیل 
به یکی از نامزدهای سقوط به لیگ یک خواهد شد. 
شاگردان محمد ربیعی در 4 بازی اخیر بردی نداشته 
اند و با یک شکست و سه تساوی کار خود را دنبال 
کرده اند که در این مسابقه قطعا به دنبال سه امتیاز 
خواهند بود.بازی رفت دو تیم با نتیجه مساوی بدون 

گل به پایان رسید.
اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر:

*یکشنبه 22 فروردین 1400
شهرخودرو مشهد- ذوب آهن

رحیم   ، میرزابیگی  علی  پورخلف-  عبدالنبی 
شکور حیدر  ناظر:  مهر،  فرخی  پیمان  پور-  حاجی 

مس رفسنجان - سایپا
امیر عرب براقی ، محمد علی پورمتقی ، رحیم 

حاجیلو ، حسین زیاری، ناظر: ابوطالب طاهریان
ماشین سازی ، آلومینیوم اراک

سید مهدی مرجان زاده ، جعفر مهاجر ، امین 
مرادی                 ناظر: مسعود  ، رضوان سرشار،  زاهدی 

*دوشنبه 23 فروردین 1400
پیکان ، گل گهر سیرجان              

میثم حیدری ، براتعلی مولوی ، ایوب غالم زاده 
، سعید رحیمی مقدم ، ناظر: محسن ترکی      

سپاهان- نفت مسجد سلیمان
کوپال ناظمی ، فرزاد بهرامی ، محمد عطایی ، 

ناظر: علیرضا کهوری سید رضا مهدوی، 

کنکاشی در یک خبر، از نمایش تا واقعیت!
آیا واقعا مهدی تاج به میزبانی بحرین اعتراض کرده است؟

مهاجم خارجی ذوب آهن جراحی کرد
مهاجم خارجی تیم فوتبال ذوب آهن تحت عمل جراحی قرار گرفت.دارکو بیدوف مهاجم صربستانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد. امیرحسین شریفیان پور پزشک تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: این بازیکن مدتی بود که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی جزئی شده بود که با نظر کادر پزشکی تیم فوتبال و مشورت با پزشک متخصص روز جمعه زانوی خود را عمل کرد. به 
همین خاطر پیش بینی می شود حداقل سه هفته از میادین به دور باشد.وی افزود: قاسم  حدادی فر کاپیتان با اخالق تیم فوتبال ذوب آهن نیز دچار آسیب دیدگی مختصری شده و چند هفته ای را به استراحت می پردازد.

وریا هنوز هم بهترین مدافع راست ایران است
سیف پناهی: بدشانس ترین تیم هستیم

اگر خدا بخواهد در لیگ می مانیم
اکبرپور:  به خانه ام برگشته ام

جدول رده بندی لیگ برتر 

بازگشت غالمپور به 
تمرینات استقالل

مربی دروازه بان های استقالل در تمرینات این تیم حضور 
پیدا کرد.بهزاد غالمپور یکی از اعضای کرونایی استقالل بود که 
به خاطر ابتال به این بیماری حدود 20 روز در قرنطینه بسر برد. 
در این مدت غالمپور نتوانست در تمرینات استقالل هم شرکت 
کند و دروازه بان های این تیم بدون مربی اختصاصی تمرینات 
خود را جلو بردند.حاال اما در تست آخری که غالمپور انجام داده، 
مشخص شده او دیگر مبتال به ویروس کرونا نیست و سالمتی 
تمرینات  به  غالمپور  رو  این  است.از  آورده  دست  به  را  اش 
استقالل هم برگشته و تیمش را در آستانه لیگ قهرمانان آسیا 
همراهی کند.مربی گلرهای استقالل همراه تیم به عربستان می 
رود و در جده نیز برای مسابقات لیگ قهرمانان دروازه بان ها می 

توانند زیر نظر او کارشان را دنبال کنند.

چه کسانی سرپرستی تیم ملی را قبول نکردند؟
شفافیت، حلقه گمشده فدراسیون فوتبال و عزیزی خادم

غیبت مرادی در بازی های نخست لیگ قهرمانان
هافبک استقالل برای بازگشت به ترکیب اصلی کار سختی در پیش دارد.

بابک مرادی بازیکن استقالل که به دلیل ابتال به ویروس کرونا چند روزی دور از 
تمرین استقالل بود چند روز است که به تمرینات این تیم بازگشته است .گفتنی 
است این بازیکن هنوز سطح آمادگی ایده آلی ندارد و به احتمال دو بازی اول 

استقالل در لیگ قهرمانان آسیا را از دست خواهد داد.

خداحافظی یاران فردوسی پور با مربی سرخابی
بازیکن سابق استقالل و پرسپولیس پس از یک دهه سرمربیگری در تیم فوتبال رسانه ورزش از سمت خود کناره گیری کرد.

تیم فوتبال رسانه ورزش که با کاپیتانی عادل فردوسی پور و با حضور جمعی از اهالی رسانه و مطبوعات در تورنمنت ها و دیدارهای 
مختلف حضور پیدا می کند، در طول ده سال گذشته با هدایت محمود کلهر بازیکن سابق سرخابی های پایتخت به میدان می رفت 
اما حاال پس از گذشت یک دهه، کلهر به دلیل مشغله های شخصی قادر به همراهی رسانه ورزش نیست.او به این علت از سمت 
خود کناره گیری کرد و عادل فردوسی پور و همبازیانش در تیم رسانه ورزش هم با اهدای هدایایی از جمله تابلو فرش تصویر محمود 

کلهر با جام قهرمانی تورنمنت حرف و مشاغل در جلسه تمرینی هفته گذشته از سرمربی شان تقدیر و قدردانی کردند.

شهرداری آستارا؛ تیمی که دیگر مدعی صعود نیست
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چرا ستاره صرب رقیب استقالل 
از لیست آسیایی خط خورد؟

رسانه سعودی از دلیل خط خوردن هافبک 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  لیست  از  االهلی  صرب 
اعالم کرد.نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد  
بازیکن صرب االهلی  دلیل خط خوردن فیگسا 
شد.فیگسا  مشخص  تیم  این  آسیایی  لیست  از 
باشگاه  ولی  خواستار درخواست مطالباتش شد 
طلبش  شده  تعیین  موعد  در  نتوانست  االهلی 
بازیکن  این  خاطر  همین  به  کند  پرداخت  را 
برای  االهلی  لیست  از  تا  برنگشت  کشورش  از 
بخورد. خط  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضور 

یورو  تا مبلغ 850 هزار  االهلی در تالش است 
را برای بازیکن صربش مهیا کند تا این بازیکن 
فسخ  برای  هفته  یک  تنها  برگردد.  جده  به 
قرارداد این بازیکن به صورت خودکار باقی مانده 
لیگ  در  استقالل  رقیب  و  میزبان  است.االهلی 
قهرمانان آسیا است. شاگردان مجیدی در اولین 
بازی خود از این رقابت ها از پنجشنبه آینده به 

رود. تیم سعودی می  این  مصاف 
نمایندگان ایران شانس زیادی ندارند
فالحت زاده: تیم ها می توانند 

شیوه بازی پیکان مقابل 
استقالل را »کپی« کنند

بازیکن پیشین استقالل با اشاره به آخرین 
دیدار این تیم پیش از حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: پیکان نشان داد که چگونه می توان 
فالحت زاده  کرد.فرشاد  متوقف  را  آبی پوشان 
درباره تساوی استقالل مقابل پیکان در آخرین 
قهرمانان  لیگ  در  حضور  از  پیش  مسابقه اش 
استقالل  مقابل  پیکان  داشت:  اظهار  آسیا 
بیشتر  و  گذاشت  نمایش  به  بسته ای  بازی 
به  آنها  بود.  برنامه ریزی کرده  روی ضدحمالت 
استقالل  بودند.  کرده  آنالیز  را  استقالل  خوبی 
تاکنون بد نتیجه نگرفته ولی تیم در نیمه دوم 
پیشین  شد.بازیکن  مشکل  دچار  پیکان  مقابل 
و  تفکرات مجیدی  افزود:  استقالل  فوتبال  تیم 
استقالل  و  نداد  جواب  پیکان  مقابل  کمالوند 
راه  تارتار  و دفاعی شاگردان  بسته  بازی  مقابل 
دومی برای رسیدن به گل نداشت. در نیم فصل 
دوم امتیاز گرفتن خیلی سخت است و تیم های 
بازی پیکان را  دیگر به راحتی می توانند شیوه 
واقع  در  کنند.  متوقف  را  استقالل  و  »ُکپی« 
پیکان راه توقف استقالل را به خوبی نشان داد 
پیکان  تدافعی  بازی  برابر  نتوانست  استقالل  و 
کرد:  انجام دهد.فالحت زاده  خاطرنشان  کاری 
از  بیشتر  باید  استقالل  موفقیت  برای  مجیدی 
دوستان  از  او  کند.  استفاده  پیشکسوتان  نظر 
قدیمی من است و امیدوارم ضعف های استقالل 
را برطرف کند و تیم به شرایط آرمانی برگردد.

لیگ  در  استقالل  موفقیت  شانس  درباره  وی 
قهرمانان آسیا گفت: با توجه به شرایط فوتبال 
از  کدام  هیچ  بلکه  استقالل،  تنها  نه  ایران، 
زیادی  موفقیت  شانس  کشورمان  نمایندگان 
تیم های  با  برابری  رقابت  ما  تیم های  ندارند. 
حاال ها  حاال   شرایط  این  با  و  ندارند  آسیایی 

شویم. آسیا  قهرمان  نمی توانیم 
فریادشیران: 

 در صورت اثبات تخلف
 تیم »کیا«، دومین قهرمانی 

استقالل مسجل می شود
اکثر  گفت:  استقالل  فوتبال  آکادمی  مدیر 
این  که  گذاشته ایم  سر  پشت  برد  با  را  دربی ها 
کادرفنی،  مربیان،  جمعی  تالش  حاصل  مورد 
است. بوده  هواداران  و  باشگاه  عوامل  بازیکنان، 

دربی  برد  پاداش   خصوص  در  فریادشیران  ناصر 
تیم های پایه استقالل و همچنین پاداش قهرمانی 
تیم امید اظهار داشت: این کار حتماً در فرصت 
مناسب انجام خواهد گرفت. شاهد اتفاقات خوبی 
بوده ایم تیم امید قهرمان شد، تیم نوجوان بخاطر 
حکم  منتظر  همه  که  شده  دوم  کیا  تیم  تخلف 
دومین  شود  اثبات  تخلف  اگر  و  هستند  صادره 
تیم  در  و  می شود  مسجل  هم  امسال  قهرمانی 
اکثر  دارد.  وجود  قهرمانی  احتمال  هم  جوانان 
دربی ها را با برد پشت سر گذاشته ایم که این مورد 
حاصل تالش جمعی مربیان، کادر فنی، بازیکنان، 
عوامل باشگاه و هواداران بوده است.مدیر آکادمی 
آکادمی  زمان تست گیری  با  رابطه  استقالل در 
به  بستگی  گیری  تست  انجام  زمان  کرد:  بیان 
وضعیت کرونا، تصمیمات وزارت بهداشت و ستاد 
با کرونا دارد و همچنین تصمیمات  ملی مبارزه 
استان  فوتبال  محترم  هیات  که  است  ابالغی  و 
تهران ارائه می دهند و ما از طریق سایت و کانال 
کرد. خواهیم  اعالم  معتبر  های  رسانه  و  باشگاه 

وی در مورد جایگزینی اکبرپور که به تازگی به 
عنوان سرمربی ماشین سازی انتخاب شدند عنوان 
کرد: به مردم تبریز به خاطر این انتخاب تبریک 
می گویم که مربی با اخالق، سالم، فنی و آینده 
داری به عنوان سرمربی این تیم ریشه دار انتخاب 
شد؛ در مورد جایگزینی وی فعاًل هیچ برنامه ای 
بهترین  که  است  این  بر  تالش  اما  ندارد،  وجود 
با  که  شود  انتخاب  او  جانشین  عنوان  به  مربی 
قدرت تر از سال قبل ادامه دهیم.فریادشیران در 
امکان  و  امید  بازیکنان  از  برخی  وضعیت  مورد 
حال  در  گفت:  بزرگساالن  تیم  در  آنها  حضور 
حاضر تعامل خوبی بین کادرفنی فعلی و آکادمی 
وجود دارد و نگاه آنها به تیم های پایه مثبت است 
و با توجه به حساسیت های پیش رو رضایت نامه 
برخی از بازیکنان که در تیم بزرگساالن هم بودند 
به عنوان یار قرضی به تیم های دیگر داده شده 
است و برخی نیز در فرصت مناسب و بعد از بازی 
تیم  به  فنی  کادر  نظر  با  رو  پیش  آسیایی  های 

می یابند. انتقال  بزرگساالن 

گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  سابق  مربی 
استقالل در بازی مقابل پرسپولیس یا سپاهان 
بازی  بلکه  نمی کند  روشن  را  قهرمانی  تکلیف 
مس  سایپا،  سلیمان،  مسجد  فوالد،  مقابل 
رفسنجان و... فرایند تعیین قهرمان پایانی لیگ 
تساوی  در خصوص  طالبی  بود.ابراهیم  خواهد 
داشت:  اظهار  پیکان  و  استقالل  گل  بدون 
بهتر  نتیجه ای  به  استقالل  سنتی  رقیب  وقتی 
از تساوی مقابل پدیده در مشهد نرسید، شاید 
لغزش  این  از  همه فکر می کردند که استقالل 
قهرمانی  معادله  در  را  استفاده  بهترین  رقیب 
نیفتاد.وی  اتفاق  این  متاسفانه  که  برد  خواهد 
فرگوسن  الکس  باشد  یادتان  اگر  افزود: همین 
با شیاطین سرخ بیش از یک دهه حاکم مطلق 
لیگ برتر جزیره بود. البته الکس و شاگردانش 
چون  حریفانی،  مقابل  سال ها  این  طول  در 
منچسترسیتی  و  لیورپول  چلسی،  آرسنال، 
این  بازنده  بعضاً  حتی  و  نبودند  برنده  همیشه 
دیدار های به اصطالح بزرگ بودند، ولی همیشه 
یا  فوالم  چارلتون،  بیرمنگام،  با  جدال  در 
برایتون برنده بودند.وی در ادامه گفت: استقالل 
تکلیف  سپاهان  یا  پرسپولیس  مقابل  بازی  در 
مقابل  بازی  بلکه  نمی کند  روشن  را  قهرمانی 
رفسنجان  مس  سایپا،  سلیمان،  مسجد  فوالد، 
و... یا همین تقابل با پیکان، اصلی ترین فرایند 
بود.طالبی  خواهد  لیگ  پایانی  قهرمان  تعیین 
گفت: در اینکه استقالل تیم برتر زمین بود و 
بیشترین سهم از بازی را داشت و با یک بازی 
سه  کسب  دنبال  به  دقایق  آخرین  تا  هجومی 
امتیاز بازی بود شکی نیست، اما آنچه یک تیم 
معمولی  تیم های  از  متفاوت  را  برتر  و  قهرمان 
می کند چیزی ورای این موضوعات است. علم 
در  که  دارد  پافشاری  اصل  این  بر  فوتبال  روز 
داشتن  بدون  بودن  مدعی  و  موفقیت  فوتبال 
ادامه  نیست.وی  ممکن  بازی،  هر  برای  برنامه 
استقالل  گفت  می توان  صراحت  با  آنچه  داد: 
پیکان  مقابل  بازی  مخصوص  برنامه  یک  فاقد 
می دانستند  شاگردانش  و  مجیدی  اگر  بود، 
بسته و چند الیه  دفاع  با یک  تارتار  شاگردان 
شرایط  کرد  خواهند  بازی  استقالل  مقابل  در 
به گونه دیگری رقم می خورد. ما نمی توانیم به 
پیکانی ها به دلیل بازی دفاعی که داشتند ایراد 

بگیریم؛ باید بدانیم که چگونه باید مقابل چنین 
می توان  راهکار  کدام  با  و  کرد  عمل  شرایطی 
جلسات  در  باید  کرد.  حل  را  مشکلی  چنین 
غلبه  راه  چندین  بار ها  و  بار ها  تمرینی  و  فنی 
بر چنین سد و مانعی تمرین می شد و در روز 
بازی پیاده می شد.وی افزود: بازیکنان استقالل 
در انتقال توپ از دفاع به حمله سرعت الزم را 
نداشتند. آنها می توانستند با این فاکتور اجازه 
آرایش چند الیه و سخت را به مدافعین حریف 
کرد  ارائه  پیکان  که  دفاعی  بازی  با  ندهند. 
بعید می دانم نیاز به گذشت یک نیمه از بازی 
و  زاده  بدانیم حضور همزمان کریم  تا  داشتیم 
میلیچ که هیچکدام مهره هجومی برای شرکت 
نمی کند. دوا  دردی  نیستند  ما  حمالت  در 

عملکرد  با  رابطه  در  استقالل  پیشکسوت 
از  نظر  صرف  کرد:  بیان  استقالل  در  مجیدی 
مجیدی  تیم  تاکتیکی،  و  فنی  کاستی های 
روندی  و  خوب  تیمی  روحیه  بهتر،  ریتمی  با 
قانونمندتر عمل می کند. خط ها و ربط ها شکل 
موفقیت  برای  بازیکنان  و  دارند  تری  منطقی 
گروهی تمام تالش خود را می کنند و حواشی 
کمتری در تیم حس می شود، در کل می توان 
گفت استقالل مجیدی تیم تر و بهتر از گذشته 
بازی می کند.مربی سابق استقالل در خصوص 
شرایط نمایندگان ایران در رقابت های آسیایی 
رقابت های  در  ناکامی  سال  چهل  کرد:  عنوان 
رده های مختلف  و  باشگاهی  آسیایی در شکل 
با  ما  است. هر سال  انگیز  ملی موضوعی رقت 
با  البته  می شویم؛  رقابت ها  وارد  نمایندگانی 
ها،  باشگاه  عملکرد  چگونگی  در  تفاوت هایی 
جام  کسب  نزدیکی  تا  نادری  موارد  در  حتی 
هم پیش می رویم، اما در کسب عنوان قهرمانی 
در بین همین حریفان قاره خودمان هم ناکام 
این  تاسف است  بیشتر موجب  آنچه  ایم،  بوده 
است که آنقدر در این سال ها حذف شدن ها و 
ناکامی ها تکرار شده اند که برای خودمان هم به 
یک امر عادی تبدیل شده که حتی در رسانه ها 
در  نیز  فوتبالی  و  ورزشی  متعدد  برنامه های  و 
مورد ان کنکاش و بحثی نمی شود. انگار به جز 
داشت.  دیگری  انتظار  نباید  سرنوشتی  چنین 
یادمان باشد فوتبال مدرن و برتر تنها محصول 
ماست. باشگاه های  در  آگاه  مربیان  و  مدیران 

آغاز  به  اشاره  با  آبی پوشان  پیشین  کاپیتان 
فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، گفت: فوتبال در 
تیم ها  بعضا خود  و  نیست  پیش بینی  قابل  ایران 
نمی دانند برنامه شان چیست. اما در آسیا فوتبال 
توجه  با  استقالل  فوتبال  است.تیم  منطق  دارای 
به لغو دیدار هفته بیستم این تیم مقابل صنعت 
لیگ  برای دیدار در مرحله گروهی  آبادان،  نفت 
قهرمانان آسیا آماده می شود. بازی هایی که از روز 
۲۶ فروردین آغاز می شود و آبی پوشان در گروه 
الدحیل  عربستان،  االهلی  با  مسابقات  این  سوم 
برگزار می شود.در خصوص  عراق  الشرطه  و  قطر 
به  اعزام  آستانه  در  پوشان  آبی  وضعیت  آخرین 
عربستان و حضور در این مسابقات، پیروز قربانی 
کاپیتان سابق این تیم شرکت کرد و توضیحاتی 

ارائه داد.
استقالل کمبود بازیکن با کیفیت ندارد

بازیکنان  کمیت  و  کیفیت  به  ابتدا  قربانی 
این  خدا  لطف  به  گفت:  و  کرد  اشاره  استقالل 
است  ایران  تیم های  ترین  مهره  پر  از  یکی  تیم 
و خوشبختانه چه به لحاظ کیفیت چه به لحاظ 
سپاهان  و  استقالل  است.  خوب  بسیار  کمیت، 
در  کیفیت  با  زیاد  مهره های  داشتن  لحاظ  به 
من  اعتقاد  به  نظر  این  از  و  دارند  قرار  هم  کنار 
تر  مهره  پر  پرسپولیس هم  از  تیم حتی  دو  این 
هستند. اگر پست به پست از درون دروازه تا آخر 
در  می بینیم  کنیم،  نگاه  استقالل  نفرات  اسم  به 
دارند  حضور  خوب  بازیکن  دو  حداقل  پست  هر 
که کیفیت آنها تفاوت چندانی با هم ندارد و هر 
حضور  هم  دیدارها  سخت ترین  در  می توانند  دو 
اظهار  پوشان  آبی  سابق  باشند.کاپیتان  داشته 

داشت: در استقالل بازیکن خوب زیاد هست، اما 
با  از آنها استفاده کرد، همه آنها را  اینکه چطور 
هم هماهنگ کرد و چطور تیم را با این بازیکنان 
است. فنی  کادر  و  مربی  وظیفه  رساند،  اوج  به 

به  تازه  افزود: کادر فنی جدید استقالل هم  وی 
بدیهی است که  و کاماًل  تیم ملحق شده اند  این 
باید به آنها زمان کافی داد این شرایط را در تیم 

کنند. ایجاد 
آسیا ساده تر از لیگ برتر ایران

آبی  حضور  خصوص  در  فوتبال  کارشناس 
آسیا  لیگ  ساخت:  خاطرنشان  آسیا  در  پوشان 
با لیگ برتر تفاوت اساسی دارد و حتی می توان 
آسیا  لیگ  در  است.  ساده تر  حدودی  تا  گفت 
قابل  مطالعه،  قابل  ایران  لیگ  خالف  بر  تیم ها 
آنالیز و قابل پیش بینی هستند. فوتبال در آسیا 

بر خالف ایران منطق دارد و یک دیدار بر اساس 
یک  برای همین  می رود.  جلو  منطق خاص  یک 
نتایج  آسیا  در  می تواند  راحتی  به  باهوش  مربی 

بگیرد. مطلوب 
فوتبال واکنش گرایانه در آسیا مناسب تر است

مهر  خبرنگار  با  گفتگویش  ادامه  در  قربانی 
فوتبال  باید  مواقع  خیلی  آسیا  در  کرد:  تصریح 
از  باید  مواقع  خیلی  و  داد  انجام  گرایانه  کنش 
استقالل  کند.  استفاده  گرایانه  واکنش  فوتبال 
قابلیت  دارد،  اختیار  در  که  بازیکنانی  لحاظ  به 
اینکه  و  دارد  را  فوتبال  دو سبک  از هر  استفاده 
کند،  استفاده  فوتبالی  نوع  از چه  بازی  کدام  در 
اتخاذ  را  آن  باید  فنی  کادر  که  است  تصمیم 
خصوص  در  پوشان  آبی  پیشین  نمایند.مدافع 
ساختار دفاعی این تیم و گل نخوردن در ۳ بازی 

آخر گفت: اینکه یک تیم کم گل می خورد یا خیر، 
به سازمان و ساختار دفاعی بستگی دارد نه صرفاً 
خط دفاع. این جمله کلیشه ای را بار دیگر تکرار 
حمله  نوک  از  تیمی  هر  دفاعی  کار  که  می کنم 
آغاز می شود به دفاع ختم می شود. استقالل هم از 
ساختار دفاعی خوبی بهره می برد و همین ساختار 
دفاعی خوب هم در آسیا می تواند به موفقیت این 
تیم کمک کند. استقالل با همین ساختار دفاعی 
می تواند مقابل مهاجمان گران قیمت و خارجی 
مقاومت کند.وی در  تیم های عربی در عربستان 
بیان  آسیا  در  استقالل  همگروه  تیم   ۳ خصوص 
تیم   ۳ این  از  دقیقی  شناخت  و  آنالیز  داشت: 
ندارم؛ اما به طور کلی می دانم الدحیل و االهلی 
بازیکنان  از  که  هستند  قیمتی  گران  تیم های 
خارجی خوبی استفاده می کنند. الشرطه هم مثل 
همه تیم های عراقی یک فوتبال قدرتی با چاشنی 

می کند. استفاده  فردی  تکنیک 
در استقالل باید هم افزایی ایجاد شود

شانس  خصوص  در  پوشان  آبی  پیشکسوت 
صعود این تیم از گروه مرگ تاکید کرد: استقالل 
به لحاظ نفری نفرات مورد نیاز برای صعود را در 
اختیار دارد، اما باید این نفرات به خوبی در این 
راه هدایت شده و از آنها به بهترین شکل ممکن 
بازی گرفته شود. در وهله اول باید سیستم های 
مناسب انتخاب شود و در وهله بعدی باید افراد 
سیستم های  این  در  خود  جای  در  درستی  به 
درست قرار بگیرند. باید در تیم هم افزایی ایجاد 
شود؛ این مشکلی بود که استقالل در گذشته هم 
بهتر  شرایط  قدری  مجیدی  ورود  از  بعد  داشت. 

شد، اما هنوز به ایده آل خود نرسیده است.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت:توقع 
من از فدراسیون فوتبال این بود که افراد بزرگتری 
کنار کار باشند.بهتاش فریبا در خصوص لغو دیدار 
استقالل و نفت آبادان قبل از سفر آبی پوشان به 
عربستان و اینکه آیا این موضوع به سود شاگردان 
شرایط  اگر  داشت:  خیر  اظهار  یا  است  مجیدی 
که  بود  بهتر  استقالل  بود،  کرونا  بدون  و  عادی 
اما حاال که کرونا وجود  بازی می کرد،  آبادان  در 
نکرد. آبادان سفر  به  استقالل  که  بهتر شد  دارد 

بازی  در  استقالل  کرونایی  بازیکنان  دیدید  شما 
بود تیم  قرار  اگر  نداشتند و  را  آخر کیفیت الزم 
درگیر کرونا و مسائل دیگر شود قطعا در عربستان 
اینکه  خصوص  در  وی  می شد.  مشکل  دچار 
االهلی عربستان در شش بازی اخیر خود متحمل 
شکست شده و در شرایط خوبی به سر نمی برد، 
گفت: بازی های لیگ قهرمانان با بازی های داخلی 
فرق دارد. تیم های ایرانی در آسیا یک مدل دیگر 
همان  با  االهلی  گفت  نمی شود  و  می کنند  بازی 
استقالل  می شود.  مسابقات  وارد  شکست  تفکر 
مسابقه  اولین  و  شود  بازی ها  وارد  محکم  باید 
برای  می تواند  اول  امتیاز  سه  است.  مهم  بسیار 
هر تیمی مهم باشد و امیدوارم استقالل مسابقات 
فوتبال  تیم  پیشکسوت  کند.  آغاز  پیروزی  با  را 
استقالل در خصوص اظهارات فرشاد ماجدی که 
مدعی شده بود این تیم در هر سه جام قهرمانی 
اینکه  می خواهد گفت: این تفکر اصال بد نیست. 
که  می بیند  حدی  در  را  تیمش  استقالل  مربی 
نفراتی  است.  خوبی  نکته  بجنگد  جام  سه  برای 
که استقالل دارد قابلیت کسب سه گانه را دارند، 
یک  که  دارد  وجود  هم  کلیشه ای  یک حرف  اما 
بازیکن حریف آسیایی بودجه اش به اندازه بودجه 

کرد:  خاطرنشان  وی  است.  استقالل  باشگاه  کل 
استقالل وقتی با یک تیم قطری بازی می کند که 
بازیکن خارجی  و سه  دارند  بازیکن خارجی  سه 
هم پاسپورت آن کشور را گرفته اند، یعنی جنگ 
بار  سه  ایران  در  باشگاه  دو  البته  می کند،  نابرابر 
قهرمان آسیا شدند، این توانایی در تیم های ایرانی 
با شاخصه های غیرت و تعصب و البته مهارت های 
فردی وجود دارد. ما هم دلتنگ قهرمانی استقالل 
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  بازیکن  هستیم.  آسیا  در 
ایران در خصوص انتخاب هایی که شهاب عزیزی 
انجام داده است و معرفی  برای فدراسیون  خادم 
مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی 
کرد:  عنوان  شده،  مواجه  گسترده  اعتراضات  با 
احترامی  تمام  با  فوتبال  فدراسیون  از  من  توقع 
بود که  این  قائل هستم  آقایان منتخب  برای  که 
به  انتخاب ها  این  باشند.  بزرگتری کنار کار  افراد 
هر  زد،  خواهد  لطمه   ملی  تیم  به  تجربه  جهت 
چند گفته می شود این نفراتی که معرفی شده اند 
از مسائل  تأکید کرد: غیر  فریبا  فوتبالی هستند. 
کرد.در  توجه  شخصیتی  مسائل  به  باید  فنی 
پست سرپرستی تیم ملی، فردی مثل محمدرضا 
ساکت که مدیرعامل یک باشگاه بوده در سالهای 
گذشته انتخاب شده که خودم دلیل این موضوع 
را نمی دانم، اما شخصی مثل همایون شاهرخی با 
آن شخصیت، رزومه و کارنامه مربیگری سرپرست 
کنونی  سرپرست  به  من  است.  بوده  ملی  تیم 
احترام  او  برای  و  نمی کنم  بی احترامی  ملی  تیم 
قائلم،اما به نظرم باید افراد بزرگتری را برای این 
پست انتخاب می کردیم که رزومه قوی در فوتبال 
ایران داشتند و از لحاظ شخصیتی نیز در فوتبال 

بودند. برخوردار  ویژه ای  از جایگاه  ایران 

و  فنی  روند  استقالل  باشگاه  پیشکسوت 
مثبت  مجیدی  فرهاد  با  را  تیم  این  حرکتی 
خود  مجیدی  فرهاد  با  می کند.استقالل  ارزیابی 
چالشی  و  قهرمانان  لیگ  در  حضور  مهیای  را 
دوباره در این رقابت ها می کند و ستار همدانی با 
مثبت ارزیابی کردن روند فنی تیم، امیدوار است 
شاگردان فرهاد مجیدی به موفقیت در آن دست 
یابند. ستار همدانی درباره شرایط استقالل گفت: 
استقالل پس از تغییراتی که در کادر فنی داشت 
شرایط خوبی پیدا کرده و تصور من این است که 
آنها موفق خواهند شد. البته برای رسیدن به این 
موفقیت باید یک نکته مهم را مدنظر قرار داد و آن 
حمایت تمام و کمال هواداران از بازیکنان و کادر 
یا چند  دادن یک  از دست  با  نباید  و  است  فنی 
امتیاز پشت آن ها را خالی کرد. به نظر من روند 

آن ها  بازی  سبک  است،  خوب  استقالل  حرکتی 
بهتر شده و در کل شرایط خوبی دارند.او با اشاره 
به بازی پیکان در هفته نوزدهم گفت: این بار هم 
پیکان با تکنیک های مخصوص خود یک امتیاز از 
استقالل گرفت. تیمی که به شدت تدافعی بازی 
مهاجمان  برای  تیم  این  به  زدن  گل  و  می کند 
بسیار سخت است. پیکان از ابتدای بازی تا پایان 
بیشتر در زمین خود متمرکز شده بود و بازیکنان 
البته  استقالل هرچه زدند به در بسته می خورد. 
آن  آورد که  به دست  استقالل  یکی دو موقعیت 
به گل تبدیل  بان پیکان  با درخشش دروازه  هم 
نشد. به هر حال تعطیالت نوروز و کرونایی شدن 
منفی  تأثیر  استقالل  تیمی  روند  بر  بازیکن  چند 
گذاشته بود مهدی قائدی از ابتدا به میدان نرفت، 
و  بود  دیدار  غایب  کرونا  دلیل  به  مرادی  بابک 

شرایط  آن  از  تیم  که  شد  باعث  مسائل  همین 
کمی  داشت،  نوروز  تعطیالت  از  قبل  که  آرمانی 
وضعیت  درخصوص  آبی ها  شود.پیشکسوت  دور 
تیم برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
قهرمانان  لیگ  در  استقالل  گذشته  فصل  گفت: 
موفق نبود و نتوانست به مرحله بعد صعود کند. 
تفاوت های  ما  برتر  لیگ  با  قهرمانان  لیگ  البته 
فاحشی دارد. امیدوارم مجیدی بتواند این بار در 
لیگ قهرمانان به عنوان سرمربی عملکرد موفقی 
داشته باشد. اگرچه کار سختی در پیش دارند و 
با شروع لیگ قهرمانان که زمان زیادی هم  باید 
باقی نمانده به هماهنگی کامل رسیده تا عملکرد 
اتفاق  بارها  باشند.  داشته  فصل  این  در  موفقی 
ایرانی  افتاده بود که استقالل و یا دیگر تیم های 
و  داده  تغییر  را  نتیجه  طرفدارانشان،  حمایت  با 

به مرحله بعد صعود می کردند اما امسال همانند 
و  ندارد  وجود  شرایطی  چنین  گذشته  سال های 
استقالل مجبور است طی چند روز تمام بازی های 
خود را پشت سر هم انجام دهد. همینطور ساعت 
برگزاری مسابقات تیم هم یک مقدار نگران کننده 
با درایت کادرفنی این مشکل  است که امیدوارم 
دردسرساز نشود.بازیکن سابق تیم ملی همینطور 
درباره وضعیت شاگردان اسکوچیچ پیش از شرکت 
در ادامه مسابقات مرحله انتخابی جام جهانی قطر 
گفت: تا انتخابی جام جهانی حداقل باید ۲ بازی 
تدارکاتی دیگر داشته باشیم تا شناخت بازیکنان 
تک  شود.تک  بیشتر  حریف  تیم های  به  نسبت 
امتیازات در 4 بازی باقیمانده از اهمیت برخوردار 
نتیجه  دستیابی  برای  شرایط  امیدوارم  و  است 

شود. فراهم  مناسب 

به  آبی پوشان گفت:  پیشکسوت 
استقالل  در  مجیدی  فرهاد  عملکرد 
صعود  برای  و  می دهم  قبولی  نمره 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  از  تیم 
شانس خوبی قائل هستم.محمد نوری 
اشاره  با  استقالل  باشگاه  پیشکسوت 
مقابل  پوشان  آبی  خانگی  تساوی  به 
حالت  در  بازی  این  اگر  گفت:  پیکان 
از  می شد  بود،  شده  برگزار  عادی 
توجه  با  اما  کرد.  انتقاد  تیم  عملکرد 
به  بازیکنان  از  تعدادی  اینکه  به 
قابل  تعداد  و  بودند  مبتال شده  کرونا 
روزهای  تیم  بازیکنان  از  مالحظه ای 
انتقاد  جای  نداشتند،  تمرین  زیادی 
باوجود  کرد:  اضافه  نمی ماند.وی 

برتری  استقالل  هم  باز  شرایط،  این 
داشت  پیکان  به  نسبت  محسوسی 
کاماًل  و  بسته  بازی  اگر  بسا  چه  و 
تدافعی پیکان نبود، فرهاد با ۳ امتیاز 
می شد. خارج  میدان  از  بازی  کامل 

پوشان  آبی  فنی  پیشین کمیته  عضو 
مجیدی  فرهاد  عملکرد  کرد:  تاکید 
در مجموع این چهار بازی قابل قبول 
قبولی  نمره  او  به  می توان  و  است 
او  این را هم در نظر بگیرید که  داد. 
کردن  کار  برای  زیادی  فرصت  هنوز 
زمان  اصلی ترین  در  و  نداشته  تیم  با 
کرونا  است،  فصل  نیم  تعطیالت  که 
آماده  فرصت  و  زد  تیمش  اردوی  به 
اینکه  با  گرفت.  را  فصل  نیم  سازی 

فاصله  جدول  صدر  و  استقالل  بین 
ایجاد شده، اما این فاصله قابل جبران 
است و آبی پوشان شرایط قهرمانی در 
خصوص  در  دارند.نوری  را  فصل  این 
قهرمانان  لیگ  در  پوشان  آبی  حضور 
فرصتی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  آسیا 
به  تیم  مانده،  بازی ها  این  آغاز  تا  که 
شرایط مطلوب بدنی خواهد می رسد. 
در  مدعی  و  خوب  تیم های  اینکه  با 
شاگردان  اما  دارند،  قرار  سوم  گروه 
مالحظه ای  قابل  شانس  مجیدی 
برای صعود از گروه خود دارند. منوط 
و  نام  حد  در  ما  بازیکنان  اینکه  به 
حضور  میدان  این  در  خودشان  آوازه 
امنای  هیات  سابق  کنند.عضو  پیدا 

خصوص  در  پوشان  آبی  آکادمی 
شرایط تیم های پایه و آکادمی گفت: 
عنوان  به  مددی  آقای  حضور  ابتدای 
همراه  به  من  بود  قرار  مدیرعامل 
حیدری  خسرو  جباری،  علی  آقایان 
امنای  هیات  اعضای  برهانی  آرش  و 
هم  جلساتی  حتی  و  باشیم  آکادمی 
در این خصوص برگزار کردیم و آقای 
فریاد  آقای  به  ما  خود  جلوی  مددی 
امنا  باید زیر نظر هیات  شیران گفت 
کار کنی.وی بیان داشت: فریاد شیران 
از دوستان قدیمی من است و برایش 
احترام زیادی قائل هستم، اما شخصاً 
با حضور  ابتدا  از همان  بنا به دالیلی 
موافق  آکادمی  به عنوان مدیر  ایشان 

نبودم و این عدم موافقتم را ابراز کرده 
و حتی آن را رسانه ای کردم تا بعدها 
ایجاد نشود.نوری خاطرنشان  مشکلی 
شد،  تر  جدی  کار  وقتی  اما  ساخت: 
مشاهده  مددی  آقای  از  رفتارهایی 
کردم که برایم مشخص شد در صدد 
خودش  تا  است  امنا  هیات  حذف 
شخصاً با آقای فریاد شیران برای اداره 
آکادمی سیاستگذاری کند. در صورتی 
آکادمی  بر  نظارت  امنا  کار هیات  که 
آقای  شاید  کردم  احساس  من  است. 
مددی دوست ندارد از سوی ما بر کار 
همین  برای  و  باشد  نظارتی  آکادمی 
تا اصاًل هیات  انجام داد  با ما  رفتاری 

نگیرد. شکل  جدید  امنای 

سرمربی سابق استقالل در اینستاگرام یک رکورد جهانی ثبت کرد.سایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد آندره آ استراماچونی 
سرمربی سابق اینتر و استقالل ایران در اینستاگرام با انتشار پستی از تصویر خود رکورد جهانی زد.استراماچونی 85 هفته پیش یک 
پست با تصویر خود در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد که این پست با دریافت 9 میلیون و ۲00 هزار کامنت در اینستاگرام رکورد 
زد.استرماچونی در سال ۲019 هدایت استقالل را برعهده گرفت و موفق شد در دوره این تیم را صدرنشین لیگ کند ولی بعد از حدود 

نیم فصل حضوردر تیم تهرانی به دلیل عدم پرداخت مطالباتش قراردادش را فسخ کرد.

رکورد جهانی 
استراماچونی در 
اینستاگرام

 ناکامی در آسیا عادی شده

طالبی: برد مقابل پرسپولیس و سپاهان باعث 
قهرمانی استقالل نمی شود

رقیب استقالل منتظر جواب تست کرونا
کاروان تیم فوتبال الشرطه عراق دیروز)شنبه( عازم جده می شود تا در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند.سایت »الکوره« خبر داد کاروان الشرطه عراق برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
دیروز)شنبه( عازم جده عربستان است.طبق اعالم سرمربی الشرطه دیروز پاسخ تست کرونای اعضای کاروان اعالم شد تا بعد از اعالم نتایج عازم عربستان شوند. الشرطه در آخرین بازی خود در لیگ عراق 

با نتیجه ۳ بر یک مقابل النجف باخته بود.الشرطه یکی از رقبای استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است.

همدانی: استقالل با فرهاد روند مثبتی را دنبال می کند

برای سرپرستی تیم ملی باید فرد بزرگتری را انتخاب می کردند
فریبا: استقالل با این نفرات قابلیت کسب 3 جام را دارد

نیاز ضروری استقالل برای صعود
قربانی:فوتبال آسیا برخالف ایران منطق دارد

تشریح آخرین وضعیت استقالل پیش از سفر به عربستان
تیم فوتبال استقالل آخرین تمرین خود را پیش از سفر به عربستان امروز در سالن وزنه برگزار 
برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا  را  خواهد کرد. تیم فوتبال استقالل که خودش 
آماده می کند، آخرین تمرین خود در تهران را دیروز )شنبه( ساعت 1۳ در سالن وزنه برگزار خواهد 
کرد.آبی پوشان امروزساعت 15 از فرودگاه مهرآباد عازم عربستان می شوند.در تمرینات روزهای گذشته 
استقالل همه بازیکنان به غیر از محمد دانشگر شرکت کردند. بهزاد غالمپور، فرزاد مجیدی و بابک 
مرادی که مدتی درگیر ابتال به ویروس کرونا بودند، بدون مشکل در تمرینات شرکت کرده اند. قرار است 
امروز نتیجه تست کرونای اعضای تیم برسد تا نفرات اعزامی به عربستان مشخص شوند.تیم استقالل 
در گروه C، با تیم های االهلی عربستان، الدحیل قطر و الشرطه عراق همگروه است و در اولین بازی 

ساعت 45 دقیقه بامداد ۲7 فروردین به مصاف االهلی خواهد رفت.

محمد نوری: عملکرد مجیدی قابل انتقاد نیست

امید ابراهیمی در لیست استقالل نیست
باوجود اتمام قرارداد امید ابراهیمی با االهلی قطر، احتمال بازگشت این بازیکن به استقالل ضعیف است.امید ابراهیمی هافبک ملی پوش و ۳۳ ساله ای که در دو فصل گذشته برای االهلی قطر به میدان رفت، قراردادش با این تیم به 
پایان رسید و برخی اخبار از قطر حکایت از عدم عالقه باشگاه قطری به تمدید قرارداد با این ملی پوش ایرانی دارد.در حالی که برخی از گمانه زنی ها حکایت از بازگشت احتمالی ابراهیمی به استقالل دارد، اما خبرنگار ما در این خصوص 
کسب اطالع کرد این آبی پوش سابق )حداقل تا امروز( گزینه بازگشت به این تیم نیست. تاکنون حتی صحبتی در خصوص بازگشت ابراهیمی به جمع آبی پوشان نشده و فرهاد مجیدی هم درخواستی در این راستا نداشته است.آبی 
پوشان در پست هافبک دفاعی بازیکنانی مثل مسعود ریگی و مهدی مهدی پور را به عنوان نفرات اصلی دارند؛ و فرشید اسماعیلی، داریوش شجاعیان، آرش رضاوند و سینا خادم پور هم نفراتی هستند که قابلیت بازی در این پست را دارند.

لیست استقالل برای لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص شد

 دانشگر خط خورد
لیست تیم فوتبال استقالل برای رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.با نظر فرهاد 
مجیدی، لیست تیم فوتبال استقالل برای 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
مشخص شد که به شرح زیر است:

رشید مظاهری - ارسالن مطهری - مهدی 
مهدی پور - احمد موسوی - مهدی قایدی 
- سینا خادم پور - سبحان خاقانی - شیخ 
دیاباته - بابک مرادی - فرشید اسماعیلی - 
وریا غفوری - حسین حسینی  - عارف غالمی 
- متین کریم زاده - مسعود ریگی - داریوش 
شجاعیان - محمد نادری - محمد حسین 
مرادمند - سیاوش یزدانی - آرش رضاوند - 
هروویه میلیچ - عرفان گل محمدی - آرش 
داج  لیری - سعید مهری - آرمان رمضانی - 
امیر حسین بیات و سینا سعیدی فر

پیش از این گفته شده بود، محمد دانشگر 
با تایید کادر فنی، می تواند در لیست تیم 
حضور داشته باشد اما به نظر می رسد فرهاد 
مجیدی و کادر فنی قید حضور این بازیکن 
را در لیگ قهرمانان آسیا زدند.
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تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان 
آسیا بازیکن محروم ندارند

تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا طبق 
اعالم AFC بازیکن محرومی ندارند.کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به نامه استعالم فدراسیون فوتبال به نمایندگی از 
چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان 2021 آسیا 
مبنی بر این که آیا از جمع بازیکنان و اعضای کادر فنی 
این چهار تیم، فردی با محرومیت روبرو است یا نه، پاسخ 
ارسالی  نامه  از  فوتبال آسیا در بخشی  داد.کنفدراسیون 
موجود  رکوردهای  و  آمار  است:طبق  آورده  چنین  خود 
و  بازیکنان  از  یک  هیچ  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  نزد 
مربیان چهار باشگاه ایرانی با محرومیت در لیگ قهرمانان 
آسیا 2021 روبرو نیستند ولی یادآور می شویم که طبق 
این  مسوولیت  مسابقات،  برگزاری   67  –  1  –  3 قانون 
یا  به محرومیت  آنها نسبت  و  است  باشگاه ها  با  موضوع 

عدم محرومیت بازیکنان در مسابقه، مسئول هستند.

دلیل غیبت پورموسوی در تمرین روز 
گذشته نفت آبادان مشخص شد

اتمام  از  پس  آبادان  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
مرخصی یک روزه اش در تمرین روز جمعه نفت آبادان 
هم غایب بود.پس از برگزاری جلسه سیروس پورموسوی 
و  وی  شد  قرار  آبادان  نفت  باشگاه  مدیره  هیات  با 
ادامه  تیم  این  با  را  دستیارانش همچنان همکاری خود 
پنجشنبه  از  نفت  تیم  تمرینات  اساس  بدهند.برهمین 
یکم  و  بیست  هفته  در  گل گهر  با  بازی  برگزاری  برای 
لیگ برتر شروع شد. البته با وجود حضور پورموسوی در 
محل تمرین، به دلیل اینکه یک روز از مسئوالن باشگاه 
دستیاران  به  را  دادن  تمرین  کار  بود،  گرفته  مرخصی 
خود سپرد و محل را زودتر ترک کرد.البته روز گذشته 
پورموسوی  به دلیل بروز برخی عالئم مربوط به کرونا در 
نشود.  آبادانی ها حاضر  تمرین  داد در  ترجیح  بدن خود 
به همین دلیل تمرینات صنعت نفت زیرنظر امیرحسین 
پیروانی برگزار شد. سرمربی نفت اکنون منتظر مشخص 
منفی  صورت  در  تا  است  خودش  تست  جواب  شدن 
وی  البته  بازگردد.  تمرینات  به  تست،  این  شدن  اعالم 
اکنون حال خوبی دارد. تمرین دیروز صنعت نفت ساعت 
18و30 برگزار شد. علی فیروزی، سرپرست تیم صنعت 
با  پورموسوی  داشت:   اظهار  موضوع  این  تایید  با  نفت 
تشخیص خودش دچار عالئمی شده و دیروز هم تست 
داده تا احتمال ابتالیش به ویروس کرونا مشخص شود. 
اکنون شرایط خوبی دارد و منتظر هستیم جواب  البته 
تست مشخص شود تا در صورت منفی بودن، وی بتواند 

کند. نفت شرکت  تمرینات صنعت  در 

زمان نشست خبری سرمربیان 
پیکان و گل گهر اعالم شد

مسابقه سرمربیان  از  پیش  نشست خبری  زمان 
هفته  از  گهرسیرجان  گل  و  تهران  پیکان  های  تیم 
شد.  اعالم   13۹۹-1۴00 فصل  برتر  لیگ  بیستم 
تیم  مسابقه سرمربیان  از  پیش  نشست خبری  زمان 
های پیکان تهران و گل گهرسیرجان از هفته بیستم  
لیگ برتر فصل 1۴00-13۹۹ که به صورت آنالین ) 
لیگ  سازمان  عمومی  روابط  سالن  در  غیرحضوری( 

زیر است: به شرح  برگزار می شود 
یکشنبه 22 فروردین 1۴00

ساعت 12  مهدی تارتار سرمربی تیم پیکان
ساعت 12و30  امیر قلعه نویی سرمربی تیم گل گهرسیرجان

مسابقه دو تیم روز دوشنبه  23  فروردین 1۴00  ساعت  
17و30 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.

بازیکنان ماشین سازی همچنان در 
انتظار دریافت مطالبات

به  غایب  یک  با  تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم 
در  ماشین سازی  رفت.  خواهد  اراک  آلومینیوم  مصاف 
حالی فردا در هفته بیستم لیگ برتر مقابل آلومینیوم 
قرار خواهد گرفت که ایمان باصفا در این بازی قادر به 
همراهی تیمش نخواهد بود. باصفا به دلیل مصدومیت 
و مثبت بودن تست کرونا در تمرینات این تیم غایب 
بود و چند روزی است که در تمرینات تیمش حضور 
بازی  در  را  تیمش  نمی تواند  باصفا  حال  این  با  دارد. 
خواهد  برگزار  تبریز  در  که  اراک  آلومینیوم  با  فردا 
گذشت  با  ماشین سازی  کند.بازیکنان  همراهی  شد، 
1۹ هفته از مسابقات لیگ برتر کمتر از 30 درصد از 
مبالغ قراردادهایشان را دریافت کرده اند که این موضوع 
نارضایتی آنها را به همراه داشته است. بازیکنان این تیم 
همچنان در انتظار پرداخت پول از سوی باشگاه هستند 

تا دریافتی شان به 60 درصد برسد.

آوخ: سایپا را شکست می دهیم
بازی  گفت:  رفسنجان  مس  فوتبال  تیم  مهاجم 
سختی مقابل سایپا داریم ولی پیش بینی من این است 
در  آوخ  داد.مهرداد  خواهیم  را شکست  حریف مان  که 
خصوص بازی فردا با سایپا در هفته بیستم لیگ برتر 
فوتبال گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد. در چند بازی 
امتیازهای حساسی از دست دادیم و هدف مان این است 
که 3 امتیاز دیدار با سایپا را بگیریم. موقعیت آنها هم 
حساس است و سایپا هم به چیزی جز برد فکر نمی کند 
شکست  را  سایپا  که  است  این  من  پیش بینی  ولی 
خواهیم داد.وی در پاسخ به این پرسش که »چرا مس 
رفسنجان در چند بازی گذشته نتایج خوبی نگرفت؟« 
خاطرنشان کرد: در نیم فصل دوم امتیاز گرفتن خیلی 
در چند  نیست.  ما  تیم  برای  فقط  این  و  است  سخت 
داشتیم، ضمن  بازی  مدعی  تیم  با چند  بازی گذشته 
اینکه چند بازیکن جدید هم به تیم ما اضافه شدند و 
از طرفی  داشتیم.  زمان  به  نیاز  کامل  هماهنگی  برای 
برخی از بازیکنان ما مصدوم هم شده بودند و االن هم 
یکی دو مصدوم داریم.آوخ اظهار داشت: وقتی تیم ما 
به لیگ برتر صعود کرد هدف اول مسئوالن باشگاه این 
االن  تا  خوشبختانه  بماند.  برتر  لیگ  در  مس  که  بود 
نتایج خوبی گرفته ایم و تا اتمام مسابقات هم فقط این 
را کسب  جایگاهی خوب  که  می کنیم  دنبال  را  هدف 
اگر  و  است  نزدیک  هم  به  خیلی  تیم ها  فاصله  کنیم. 
بازی با سایپا را ببریم این شانس را داریم تا حتی به 

رتبه چهارم جدول هم برسیم.

 بهترین هتل گوا را گرفتیم اما شرایط خوب نیست
شکوری: تا روز جمعه همه چیز برای 

پروازمان به هند »اوکی« بود
سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: متأسفانه با وجود اینکه تا 
روزجمعه همه چیز هماهنگ بود، اما امروز کشور هند اجازه پروازه 
به ما نمی هد.ابراهیم شکوری درباره بالتکلیفی باشگاه پرسپولیس 
برای سفر به هند اظهار داشت: متأسفانه کشور هند اجازه پرواز به 
باشگاه پرسپولیس و فدراسیون  از دست  این موضوع  ما نمی دهد. 
فوتبال خارج است و به کشور هند مربوط می شود. فرودگاه شهر گوا 
در اختیار نیروی دریایی هند قرار دارد و تا روز گذشته همه چیز 
این مشکل پیش آمده است.  امروز  اما  بود،  ما »اوکی«  برای سفر 
بارهای تیم ما هم در هواپیماست و منتظریم تا این مشکل برطرف 
شود.وی در مورد نگرانی یحیی گل محمدی از وضعیت هتل کشور 
هند و اینکه این هتل دارای 230 تا 2۴0 اتاق است، گفت: شرایطی 
که برای رعایت پروتکل های بهداشتی سال گذشته در قطر وجود 
داشت، در هند وجود ندارد. مجبور شدیم این هتل را بگیریم. این 
بهترین هتلی است که در شهر گوا وجود دارد و الریان قطر هم در 
همین هتل اسکان دارد.سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه 
AFC چطور به هند با این شرایط میزبانی داده است، گفت: ما هم 
داده  میزبانی  هند  به  و  تأیید  امکانات  این  چطور  اصاًل  نمی دانیم 
به کشوری می رویم که شرایط  ما  قباًل هم گفتم،  شده است. من 
نیست  ایران  حتی  و  امارات  قطر،  مانند  هند  دارد.  ویژه ای  بسیار 
مطالبات  پرداخت  بحث  مورد  در  دارد.شکوری  متفاوتی  شرایط  و 
بازیکنان عنوان کرد: روز جمعه سمیعی با بازیکنان صحبت کرد و 

توضیحاتی به آنها ارائه داد.

آماده سازی ورزشگاه شهدای گمنام برای 
استقرار آکادمی فوتبال پرسپولیس

منظور  به   1۹ منطقه  محدوده  در  گمنام  شهدای  ورزشگاه 
استقرار آکادمی فوتبال پرسپولیس بهسازی، تجهیز و آماده سازی 
مدیران  و   1۹ و   18 مناطق  شهرداران  راستا،  همین  شود.در  می 
باشگاه پرسپولیس با حضور در ورزشگاه شهدای گمنام، از شرایط 
بازدید  است،  قرارگرفته  پرسپولیس  اختیار  در  که  مجموعه  این 
فوتبال  آکادمی  استقرار  برای  تجهیز  و  بهسازی  کلید  تا  کردند 
توکلی شهردار  علی  که  بازدید  این  روشن شود.  طی  پرسپولیس 
مدیره  هیات  رییس  نایب  و  مدیرعامل  منطقه 1۹، جعفر سمیعی 
باشگاه، سیدمحمد فیاض عضو هیات مدیره باشگاه و شهردار منطقه 
اداری  معاون  عطایی  علی  و  اجرایی  معاون  ابراهیم شکوری    ،18
و پشتیبانی باشگاه پرسپولیس حضور داشتند، هماهنگی های الزم 
و  بازسازی  امکانات،  ارتقاء  باشگاه،  این  از  مناسب  وری  بهره  برای 
راستا  همین  گرفت.در  صورت  آن  مختلف  بخش های  بهسازی 
اقدامات عمرانی باشگاه شهدای گمنام بزودی و همزمان با حضور 
تیم فوتبال پرسپولیس ایران در هند و برگزاری مرحله گروهی لیگ 
از آماده سازی  بعد  این مجموعه  تا  قهرمانان آسیا آغاز خواهد شد 
برای فصل پیش روی رقابت های فوتبال پایه تهران در اختیار آکادمی 
فوتبال پرسپولیس قرار گرفته و محل برگزاری تمرینات، بازی ها و 
استعدادهای فوتبال باشد.از سوی دیگر بازسازی و تجهیز ورزشگاه 
شهدای گمنام گامی مهم برای تبدیل این مجموعه به کمپ و مرکز 
برای  یادگاری  یک  عنوان  به  نیز  و  فوتبال  توسعه  و  پایه  تیم های 
آینده فوتبال پرسپولیس و تهران محسوب می شود.بر اساس گزارش 
سایت شهر، باشگاه شهدای گمنام در خیابان مهران منطقه 1۹ قرار 

دارد و در برگیرنده زمین ها و سالن های مختلفی است.

 مشکل حل شد؛ پرسپولیس عصر دیروز
 به هند رفت

دیروز  عصر  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاروان  مشکالت،  رفع  با 
برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راهی هند  شد. 
از  پس  گفت:  پرسپولیس  باشگاه  اجرایی  معاون  شکوری  ابراهیم 
پیگیری بی وقفه مدیریت باشگاه، باالخره مشکل سفر به کشور هند 
حل شد و مجوز پرواز به دست مان رسید.وی افزود: بر همین اساس، 
حرکت  گوا  شهر  سمت  به  ایران  سرخپوشان  کاروان  دیروز  عصر 
هند  در  ایران  سفارت  و  خارجه  امور  وزارت  از  باید  کرد.  خواهد 
تقدیر و تشکر کرد زیرا با کمک آنها مشکالت از سر راه برداشته 
شد و پرسپولیس مهیای سفر به کشور هند است.سخنگوی باشگاه 
پرسپولیس تاکید کرد: تاخیر در شروع سفر از کنترل باشگاه خارج 
بود اما به هر حال مشکل را با پیگیری دقیق و کامل، حل کردیم. 
با این حال امیدواریم مشکالت دیگری برای تیم پیش نیاید و سفر 
و اردوی خوبی را در هند داشته باشیم؛ هرچند نمی توان نسبت به 
به شرایط فعلی مشخص است  باتوجه  بود.  این موضوع خوش بین 
بازیکنان، کادرفنی و مدیریت باشگاه در کشور هند، کار سختی را 
پیش رو دارند.شکوری گفت: از هواداران درخواست می کنیم حمایت 
از تیم را افزایش دهند تا در این سفر، بار دیگر اقتدار پرسپولیس 

ایران را به رخ رقبای آسیایی بکشیم.
گوا قرنطینه ندارد اما نمی توانیم بیرون برویم

کامیابی نیا: بازیکنان پرسپولیس واکسن 
قهرمانی زده اند

می گوید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  هافبک  کامیابی نیا،  کمال 
که بازیکنان این تیم واکسن زده اند اما واکسن قهرمانی بوده که 
در این چند سال از آن بهره می برند. کمال کامیابی نیا، هافبک 
تیم فوتبال پرسپولیس پیش از سفر این تیم به هند برای حضور 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و رقابت با تیم های گوای 
هند، الریان قطر و الوحده امارات اظهار داشت: وضعیت ما خوب 
و  برد پشت سر گذاشتیم  با  را هم  لیگ  بازی  است که آخرین 
روحیه خوبی داریم. امیدوارم به هند برویم، نتایج خوبی بگیریم 
شرایط  به  توجه  با  اینکه  درباره  کنیم.وی  صعود  گروه مان  از  و 
کار  که  ندارد  وجود  هتل  در  هم  قرنطینه ای  اینکه  و  کرونایی 
هم  ما  گفت:  می کند،  سخت  سالمتی  حفظ  برای  را  بازیکنان 
شنیده ایم شهری که در آن هستیم آزاد است و قرنطینه نیست. 
به هر حال خودمان باید رعایت کنیم و تا جایی که ممکن است 
همه  اما  نمی رویم  که  بیرون  می کنیم.  هماهنگ  تیم  پزشک  با 
چیز را باید رعایت کنیم. هدف ما صعود از گروه مان است و به 
نمی کنیم. فکر  دیگری  چیز  به  و  می رویم  هند  به  دلیل  همین 

تیم  این  حریفان  خصوص  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  هافبک 
در گروه E لیگ قهرمانان آسیا، خاطرنشان کرد: سه تیم دیگر، 
خوب هستند. تیم هایی که به لیگ قهرمانان می آیند، پتانسیل 
دوره  و  هستیم  پرسپولیس  هم  ما  دارند.  را  گروه شان  از  صعود 
باشیم  داشته  خوبی  تمرکز  امیدوارم  بودیم.  فینالیست  گذشته 
صحبت  این  به  واکنش  در  بگیریم.کامیابی نیا  نتیجه  بتوانیم  تا 
با  و  زده اند  واکسن  تیم ها  برخی  گویا  گفته  که  الهامی  ساکت 
خیال راحت مسابقات شان را برگزار می کنند، اظهار داشت: بله، 
بازیکنان پرسپولیس همگی واکسن قهرمانی زده اند.وی در پاسخ 
به این سؤال که آیا واکسن کرونا هم زده اند یا نه، گفت: فعاًل که 
ما واکسن کرونا نزده ایم اما همانطور که گفتم واکسن قهرمانی 

زده ایم و در این چند سال هم از آن استفاده می کنیم.

آل کثیر؛ مهره 
تعویضی پرسپولیس 

در آسیا؟ 
عیسی آل کثیر در دو بازی ابتدایی خود پس 
از محرومیت به ترتیب 6 و 22 دقیقه فرصت بازی 
پیدا کرد.استفاده مستمر کادرفنی پرسپولیس از او 
که شش ماه اخیر تمرین منظم گروهی نداشته، به 

وضوح نشان می دهد که مربیان پرسپولیس روی 
این بازیکن حساب باز کرده اند و قصد دارند به این 
شکل آمادگی این بازیکن را برای مسابقات مهم تر 
باال ببرند.آل کثیر در بازی با شهرخودرو و نساجی 
در دقایق 86 و 68 وارد زمین شد و باوجود تفاوت 
در زمین بازی، نمایش مشابهی داشت. دوری شش 

ماهه ال کثیر از زمین مسابقه سبب شده تا فرم ایده 
آل بازی اش را از دست بدهد که طبیعی هم هست. 
او در بازی با نساجی در زمانی حدود 2۵ دقیقه هیچ 

پاسی نداشت و با کمترین لمس توپ، یک گل را 
به ثمر رساند.همین میزان آمادگی نامطلوب مهاجم 

جنوبی سبب شده تا کادرفنی او را بازیکنی تعویضی 
بداند. بازیکنی که در لیگ قهرمانان 2020 چهار گل 

برای پرسپولیس زد و حاال انگیزه زیادی دارد تا در 
مهم ترین مسابقات باشگاهی ای اف سی، بار دیگر 

توانایی اش را نشان دهد.

در  پرسپولیس  سابق  پیشکسوت 
قهرمانان  لیگ  در  تیم  این  حضور  خصوص 
آسیا توضیح داد.سپهر حیدری اظهار داشت: 
سنگ  با  بیشتر  را  باشد  بزرگ  که  تیمی 
می زنند. با این وجود پرسپولیس مایه افتخار 
ایران شده است که در سه  اعتبار فوتبال  و 
قهرمانان  لیگ  فینال  به  بار  دو  قبلی،  دوره 
راه پیدا کرد.بازیکنان پرسپولیس بدون توجه 
برای  دیگران  گاه  بی  و  گاه  که  مسائلی  به 
توجیه عملکرد ضعیف خود مطرح می کنند، 
قدر این جایگاه و اعتبار را بدانند. همچنین 
مطمئن باشند که آسیا آنها را بزرگ می بیند.

دوره های  این  در  پرسپولیس  داد:  ادامه  وی 
این  کرد.  آبروداری  ایران  فوتبال  برای  اخیر 
که  عجیبی  مشکالت  وجود  با  هم  را  کار 
که  مشکالتی  داد.  انجام  بود  روبرو  آن  با 
در  پا  از  را  دیگری  تیم  هر  آنها،  از  یک  هر 
می آورد  و این خودش جذابیت پرسپولیس 
کرد. بیشتر  را  داد  انجام  که  کاری  ارزش  و 

در  برانکو  زمان  در  گفت:  ادامه  در  حیدری 
از  محروم  تیم  که  رسیدیم  فینال  به  حالی 
بعضی  شرایط،  آن  در  و  بود  بازیکن  جذب 
در  و  قبل  سال  شدند.  جدا  هم  بازیکنان 
به  دیگر  مشکالت  یکسری  هم  یحیی  زمان 
وجود آمد. در دنیای امروز فوتبال، بازیکنان 
کلیدی را به این راحتی از دست نمی دهند 
چوب  جورهایی  یک  پرسپولیس،  در  ولی 
این  بسیاری  برای  االن  تیم خورد.  به  حراج 
می شود،  چگونه  که  است  آمده  پیش  سوال 
یک تیم این همه بال بر سرش بیاورند و باز 
راه خودش را برود.کاپیتان سابق پرسپولیس 
این  در  پرسپولیس  بازی های  به  اشاره  با 
کرد:  خاطرنشان  فارس،  خلیج  لیگ  فصل 
را  با مشکالت، خود  مواجهه  در  پرسپولیس 
با هوشمندی وفق داده است. در همین فصل 
شاهد بودیم تیم بدون مهاجم تخصصی وارد 
کادر  که  بود  آن  معنای  به  این  شد.  زمین 
اضافه  عقب  از  بازیکنان  می خواست  فنی 

حریفان  گمراهی  باعث  هم  حدی  تا  شوند، 
فنی  باالی  قابلیت  از  نشان  این مسائل  شد. 
اوج  شرایطی  چنین  دارد.در  پرسپولیس  در 
بی انصافی است اگر به خاطر مثال یک تساوی، 
انتقاد  بی رحمانه  بازیکنان  و  فنی  کادر  به 
شود. این حرف من به معنای آن نیست که 
نباید نقدی در کار باشد ولی بعضی مسائلی 
که گاه با آن برخورد می کنیم و می بینیم یا 
با اشاره  می شنویم واقعا بی انصافی است.وی 
به بحث هایی که در همین راستا درباره خط 
حمله وجود دارد، تصریح کرد: هواداران باید 
شک  اصال  من  کنند.  صبوری  مقدار  یک 
ندارم که پرسپولیس می تواند یک خط حمله 
خیلی خوب داشته باشد. با این مهاجمان و 
یک  به  پرسپولیس  داریم،  که  هافبک هایی 
تیم بی رحم بدل خواهد شد، باید کمی زمان 
است.  برگشته  ترابی  االن  بود.  صبور  و  داد 
کیفیت  عبدی  مثل  بازیکنی  که  حالی  در 
فنی خود در دربی و آسیا را نشان داده، آل 
کثیر هم برگشته است و مغانلو را هم جذب 
و  است  کیفیت  با  بازیکن  یک  که  کرده اند 
من  نظر  به  می بینیم.  حرکاتش  در  را  این 
را  قابلیت  این  کامال  پرسپولیس  حمله  خط 
بدل شود  مرگبار  به خط حمله ای  که  دارد 
حیدری  داد.سپهر  خواهد  روی  اتفاق  این  و 
درباره ارزیابی خود از پرسپولیس برای لیگ 
قهرمانان آسیا افزود: این پرسپولیس در لیگ 
و  ندارد  قهرمانی  جز  هدفی  فارس،  خلیج 
حتما به آن می رسد. من که اعتقاد دارم دو، 
خود  قهرمانی  می تواند  هم  زودتر  هفته  سه 
در  که  است  ضروری  البته  کند.  مسجل  را 
شرایط سخت به تیم انگیره، انرژی و آرامش 
بدهیم. من برای حرف هایی که می زنم دلیل 
پرسپولیسی  که  این  خاطر  به  و  دارم  فنی 
این  نمی کنم.  احساساتی  صحبت  هستم، 
است.  قبل  سال  از  بهتر  خیلی  پرسپولیس 
مثال سال قبل در خط حمله، ابزار آن چنانی 
نداشت. دست پرسپولیس رو بود. االن واقعا 

نفراتی دارد که با ورود بعضی از آنها به زمین، 
شکل بازی و حرکت تیم تغییر می کند. االن 
وجود  فنی  کادر  برای  بیشتری  گزینه های 
در خط  داریم.  هم  فنی خالق  کادر  و  دارد 
دفاع کسی مثل سید جالل را داریم که بزنیم 
در  تجربه  با  است. یک خط  عالی  تخته،  به 
اختیار داریم و در خط هافبک هم ترکیبی از 
بازیکنان متفاوت حضور دارند.سپهر حیدری 
در ادامه عنوان کرد: پرسپولیس در دوره قبل 
هم می توانست قهرمان آسیا بشود، نه از روی 
بود ولی  بلکه کامال سزاوارش  اقبال  و  بخت 
دیدیم با تیم چه کردند. از یک طرف، بازیکن 
بازیکنانی  دیگر  سوی  از  دادیم،  دست  از 
داخلی  جدال  دیگر  طرف  از  شدند،  محروم 
وجود داشت که آرامش را از بین می برد و از 
سوی دیگر بازی های پرسپولیس لغو شود. به 
نظر من هیچ همکاری نشد و پرسپولیس در 
شرایطی به فینال رفت که اصال در وضعیت 
مسابقه دادن نبود ولی باز هم کم نیاوردند و 
آن  پرسپولیس  که  االن  بود.  پایاپای  رقابت 
بحران داخلی را ندارد و باشگاه تیم را حمایت 
می کند و تیم کامل تر با بازیکنان قبلی خوب 
داریم، چرا نباید شرایط را بهتر بدانیم و این 
پرسپولیس کامال شانس قهرمانی دارد. البته 
مهم است که تیم، آرامش و تمرکز خود را 
حفظ کند. به هر حال حریفان هم پیشرفت 
را  خود  ضعف  نقاط  کرده اند  سعی  و  کرده 

کنند. برطرف 
پایان  در  پرسپولیس  سابق  کاپیتان 
گفت: هواداران همیشه معرفت خود را نشان 
داده اند. پرسپولیس مقدمه این قهرمانی های 
پیاپی را آن زمانی فراهم شده دید که تیم 
فنی  درک  با  هواداران  ولی  نشد  قهرمان 
کردند.  تشویق  ایستاده  را  تیم  داشتند،  که 
ولی  دارد  وجود  همیشه  پائین ها  و  باال  این 
خرج  به  که  درایتی  و  صبوری  با  هواداران 
مراحل سخت  از  را  تیم  می توانند  می دهند 

ببرند. قهرمانی  سمت  به  و  بدهند  عبور 

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال گوا هند 
گفت: هر 6 بازی ما در لیگ قهرمانان آسیا 

اهمیت دارد و کار بسیار سختی داریم.
فوتبال  تیم  سرمربی  فراندو«  »خوان 
پرسپولیس  تیم های  با  که  هندوستان  گوا 
لیگ  در  قطر  الوحده  و  قطر  الریان  ایران، 
تحلیل  به  است،  همگروه  آسیا  قهرمانان 

این گروه پرداخت.فرناندو گفت: مسئولیت 
بسیار بزرگی است. این نخستین تجربه من 
باشگاه  این  در  و  هندوستان  در  آسیا،  در 
را  باشگاه  و  بازیکنان  ماه،   6 از  بعد  است. 
است  بزرگی  مسئولیت  این  می شناسم. 
زیرا لیگ قهرمانان آسیا رقابت های داخلی 
نیست بلکه بین المللی است. این مانند ارائه 

فوتبال هند به جهان خواهد بود.وی ادامه 
داد: تمام بازیکنان باید تمرکز داشته باشند 
دقیقه  و ۹0  کنند  کار  تیمی  به صورت  تا 
یا  اول  به مسابقه  این مربوط  باشند.  آماده 
کدام  هر  که  داریم  مسابقه   6 نیست.  دوم 
برایمان خیلی اهمیت دارد.سرمربی تیم گوا 
پنجم  گروه  در  رقیبانش  به  اشاره  با  هند 

خیلی  خیلی،  ما  کار  که  دانم  می  گفت: 
خیلی  بازیکنان  )رقبا(  آنها  است.  دشوار 
خوب با تجربه باال در این مسابقات دارند. 
برای آنها، لحظه بزرگی است که در مرحله 
بعد  مرحله  راهی  و  کنند  شرکت  گروهی 
برای  عالی  این یک فرصت  ما  برای  شوند. 
بازیکنان  آگاهی  و  تجربه  کسب  یادگیری، 

محلی از مسابقات بین المللی است.فرناندو 
به  شما  است.  متفاوت  این  کرد:  تصریح 
تمرکز ۹0 دقیقه ای و کار تیمی نیاز دارید. 
دارید  بازیکن  سه  دو،  شما  هند،  لیگ  در 
در  اما  کنند  کمک  تیم  به  می توانند  که 
که  دارید  نیاز  شما  المللی،  بین  مسابقات 

است. مهم  خیلی  این  باشید.  تیم  یک 

بودن  بی تاثیر  گفت:  پرسپولیس  اسبق  دروازه بان 
که  کشوری  می شود  سبب   AFC در  ما  کرسی های 
و  می کند  استفاده  فوتبال  جای  به  کریکت  زمین  از 
دومین کشور از لحاظ میزبان ابتال به کرونا است میزبان 
درباره  نکیسا  شود.نیما  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
وضعیت نامناسب کشور هند برای برگزاری رقابت های 
پرسپولیس  تیم های  میزبانی  و  آسیا  قهرمانان  لیگ 
واقعا  داشت:  اظهار  امارات  الوحده  و  قطر  ایران، الریان 
تعجب می کنم در شرایطی که هند دومین کشور از لحاظ 
میزان ابتال به پاندمی کرونا در سطح جهان است، چگونه 
اما  می آورد  دست  به  را  قهرمانان  لیگ  میزبانی  مجوز 
ایران نمی تواند میزبان باشد. اکنون میزان درگذشتگان 
به دلیل کرونا در کشورمان کمتر از 200 نفر است اما 
را  روز جان خود  در  نفر  هزار  دو  تا  هزار  بین  هند  در 
این موضوع دالیل زیادی  افزود:  از دست می دهند.وی 
دارد که یکی از آنها این است که کرسی های فرمایشی 
تعداد  بلکه  نیستند  تاثیرگذار  تنها  نه   AFC در  ایران 
زیادی از آنها حفظ نشدند. نباید وضعیت این کرسی ها 
به شکلی باشد که فقط برای سفر رفتن و خوردن میوه و 

شیرینی در جلسات به کار گرفته شود بلکه باید به سود 
کشورمان بوده و برخی مواقع نظراتی که به ضرر ما است 
وتو کنند. با این وضعیت خیلی نگران آینده کشورمان 
ملی  تیم  اسبق  المللی هستم.دروازه بان  بین  فضای  در 
ایران درباره شرایط نامناسب میزبانی هند فارغ از بحث 
آنجا  داد:  توضیح  ایران  فوتبال  المللی  بین  کرسی های 
خطرناک  گفت  می توان  حتی  و  ندارد  باثباتی  شرایط 
است. به نظر من AFC باید در این وضعیت میزبانی را 
دست کم به امارات می داد. قطعا در آن شرایط میزبانی 
بهتری شاهد بودیم و تیم ها دردسر کمتری می کشیدند. 
بی شک برای کسب میزبانی برخی البی های بین المللی 
داد:  ادامه  است.نکیسا  از سوی هندی ها صورت گرفته 
هند تا چند سال قبل زمین فوتبال نداشت و از زمین 
کریکت برای برگزاری مسابقات فوتبال استفاده می کرد. 
بازی  کشور  آن  در  مرحله  دو  و  رفته  هند  به  بار  دو 
کرده  کشی  را خط  کریکت  زمین  زمان  آن  در  کردم. 
و به عنوان زمین فوتبال استفاده می کردند. به هر حال 
فوتبال ایران باخت های دیپلماتیک می دهد و همین امر 
باعث می شود پرسپولیس به عنوان نایب قهرمان آسیا 

در این شرایط عجیب و غریب  مجبور به سفر به هند 
داد:  توضیح  سرخ پوشان  فنی  شرایط  باره  در  شود.وی 
به دلیل  پرنوسانی  تیم در ماه های گذشته شرایط  این 
به  نفراتی که  ادامه  بازیکنان داشت و در  غیبت برخی 
پرسپولیس اضافه شدند، برای جا افتادن در ترکیب نیاز 
اخیر خود  بازی های  تیم در  این  البته   به زمان دارند. 
فوتبال هجومی و رو به جلویی بازی کرده و در هر بازی 
بارها روی دروازه حریفانش خطرساز ظاهر شده است. 
قهرمان  لیگ  بازی های  در  پرسپولیس  دارم  اطمینان 
آسیا قابلیت های خود را بیشتر از گذشته عرضه خواهد 
هر  داشت:  اظهار  ایران  ملی  تیم  اسبق  کرد.دروازه بان 
چند پرسپولیس در این چند وقت بیشتر بازی هایش را 
با پیروزی به اتمام رسانده، اما اکثر این بردها با اختالف 
سوزی  فرصت  البته  است.  بوده  اقتصادی  و  گل  یک 
بازیکنان هم دالیل زیادی دارد. مطمئن هستم کادرفنی 
یحیی گل محمدی با بازیکنان تمرینات اختصاصی انجام 
ویژه  به  اخیر  دیدارهای  در  کرد:  اضافه  می دهد.نکیسا 
بازی با پدیده و نساجی چندین موقعیت صد در صدی 
مقابل  مغانلو  شهریار  حتی  رفت.   بین  از  پرسپولیس 

بیرون  دروازه  خط  روی  از  را  توپ  کرمان  نوین  مس 
را بیشتر جمع  باید حواسش  بازیکن هم  فرستاد. خود 
کند زیرا وقتی تیم این همه موقعیت به دست می آورد، 
ندارد. اطمینان  تاکتیکی مشکل زیادی  از لحاظ  یعنی 
لیگ  در  که  است  توانمندی  مهاجم  هم  مغانلو  دارم 
قهرمانان توانایی خود را بیشتر نشان می دهد.وی درباره 
حریفان پرسپولیس در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا 
عنوان کرد: وقتی از کشور خارج می شوید تمام رقیبان 
هند  فوتبال  از  است  مدت ها  باشند.  سخت  می توانند 
بی خبر هستم اما روی کاغذ تیم گوا نمی تواند مقابل 
پرسپولیس حرفی برای گفتن داشته باشد.  به نظر من 
الریان قطر و الوحده امارات حریفان خطرناکی هستند. 
دروازه بان اسبق پرسپولیس درباره رقابت شجاع خلیل 
توضیح  پرسپولیس  مقابل  قطر  الریان  ترکیب  در  زاده 
هم  و  است  جذاب  هم  پرسپولیس  برای  امر  این  داد: 
خطرناک زیرا شجاع سیستم پرسپولیس را می شناسد و 
نمی خواهد در تیم الریان برایش مشکلی ایجاد شود. به 
همین دلیل سعی خواهد کر د بهترین راندمان کاری را 

از خودش مقابل پرسپولیس نشان بدهد.

هند  گفت:  پرسپولیس  تیم  مدیر 
به  توجه  با  و  ندارد  را  میزبانی  شرایط 
خوب نبودن وضعیت زمین های تمرینی 
روزهای  کشور  این  در  آمد  و  رفت  و 
داشت.  خواهیم  پیش رو  را  سختی 
افشین پیروانی درباره تأخیر در سفر تیم 
پرسپولیس ایران به هند برای حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: قبل از 
هموطنان،دوستان،  از  باید  صحبت هایم 
مادرم  فوت  که  طرفدارانی  و  همبازیان 
همه  برای  کنم  تشکر  گفته  تسلیت  را 
دارم.وی  سالمتی  آرزوی  هموطنان 
از  نکوست  که  سالی  متأسفانه  افزود: 
نرفتیم  هند  به  هنوز  پیداست.  بهارش 
مشکالت زیادی ایجاد شده و سفر تیم به 
تأخیر خورد. شاید برخی دوستان بگویند 
تمرکز  اما  بوده  ساعته  چند  تأخیر  این 
مدیریت  و  فنی، خودمان  کادر  برنامه  و 
خلل  آن  در  و  ریخت  هم  به  را  باشگاه 
ایجاد کرد. فکر می کنم باید برنامه ریزی 
بهتر می شد.مدیر تیم پرسپولیس اضافه 
میزبانی  شرایط  هند  می کنم  فکر  کرد: 
وضعیت  بگویم  جا  همین  از  ندارد.  را 
در  آمد  و  رفت  و  تمرینی  زمین های 
روزهای  و  نیست  اصال خوب  این کشور 
سختی را در آنجا پیش رو خواهیم داشت. 
البته بحث فنی جداست. تیم، بازیکنان، 

کادر فنی و امور فنی پرسپولیس خوب 
اتفاق های  زمین  از  بیرون  در  اما  است 
است.پیروانی  ما  پیش روی  سختی 
خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم بر تمام 
البته کار سخت  این مسائل غلبه کنیم. 
کسی  که  است  این  ما  هدف  اما  است 
به  دست  همه  و  نبیند  کرونایی  آسیب 
دست هم بدهیم تا اتفاق های خوبی رقم 
بخورد. هواداران منتظر برد و قهرمانی در 
این مرحله هستند. ما را دعا کرده و از راه 
دور انرژی مثبت خود را به تیم بدهند تا 
با بهتر شدن شرایط کرونایی، با وضعیت 
تلویزیونی  گیرنده های  پای  ایده آل تری 
را  پرسپولیس  تیم  پیروزی  و  بنشینند 
درباره  گفت وگو  ادامه  در  ببینند.وی 
اینکه برخی  مدعی هستند بازیکنان این 
تیم واکسن زده اند، گفت: بله، ما واکسن 
زده ایم .سال هاست واکسن عشق، تعصب 
و برد و قهرمانی زده ایم. خیلی از دوستان 
بدانند این واکسن هیچ جایی نیست. باید 
پیراهنی بپوشید که لوگوی پرسپولیس 
را داشته باشد. در ادامه با دست به دست 
هم دادن و تعصب باال قهرمانی بیاورید. 
مطمئن باشید این واکسن تأثیر زیادی 
پرسپولیس  اگر می خواهند درباره  دارد. 
را  ادب  و  اخالق  باید  کنند  صحبت 

کنند. رعایت 

کاروان تیم فوتبال الریان قطر به همراه مدافع ایرانی امروز)یکشنبه( عازم هند است تا در لیگ قهرمانان آسیا 
شرکت کند.سایت باشگاه الریان قطر اسامی بازیکنان خود را برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را 
اعالم کرد.در لیست اعالمی از سوی باشگاه قطری نام شجاع خلیل زاده مدافع ملی پوش کشورمان حضور داشت. 
الریان یکی از رقبای پرسپولیس در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا است.طبق اعالم باشگاه قطری کاروان این تیم 

امروز)یکشنبه( عازم هند است تا در این مسابقات شرکت کند.

رقیب پرسپولیس 
با خلیل زاده امروز 
عازم هند

داوران کویتی آماده قضاوت بازی های گروه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 داور کویتی را برای قضاوت بازی های گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.کنفدراسیون فوتبال آسیا احمد العلی و عبدالعادی العنزی دو داور کویتی را برای قضاوت در بازی های گروه پنجم 
لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.این دو داور کویتی دیروز عازم شهر گوای هند می شوند تا خود را آماده قضاوت برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا کنند. پرسپولیس به همراه الریان قطر، گوای هند و الوحده امارات در این گروه 

رقابت می کنند.کاروان سرخ پوشان پایتخت دیروز)شنبه( عازم هند شدند.

»کار ما خیلی دشوار است«
تحلیل رقیب اسپانیایی گل محمدی از گروه پرسپولیس در آسیا

پرسپولیس توانایی  هایش را در آسیا بیشتر نشان می دهد
نکیسا: بی تاثیر بودن کرسی های ما در AFC سبب میزبانی هند شد

واکسن عشق و تعصب به پرسپولیس را زده ایمسپهر حیدری: خواهیم دید که پرسپولیس یک تیم بی رحم با خط حمله مرگبار می شود
پیروانی: هند شرایط میزبانی ندارد و روزهای 

سختی پیش روی ما است

قرارداد ستاره رقیب هندی پرسپولیس تمدید شد
باشگاه گوای هند از تمدید قرارداد هافبک طراحش تا سال 202۴ خبر داد.

تا سال  را  فرناندز هافبک طراح خود  براندن  قرارداد  اعالم کرد  باشگاه گوای هند 
لیگ  گروهی  مرحله  در  پرسپولیس  میزبان  و  رقبا  از  یکی  کرد.گوا  تمدید   202۴
قهرمانان آسیا است. این هافبک ملی پوش هندی یکی از ستاره های گوا به شمار 
می آید که نقش کلیدی در قهرمانی این تیم در سوپر لیگ هند داشته است.کاروان 
پرسپولیس قرار است دیروز)شنبه( عازم هند شود تا در این رقابت ها شرکت کند.
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اسکوچیچ توصیه نمی پذیرد اما شبیه کی روش نیست

مسئوالن باشگاه شارجه امارات در فرودگاه دبی از اعضای تیم فوتبال تراکتور استقبال کردند.اعضای تیم در بدو ورود به فرودگاه دبی، 
مورد استقبال مسئوالن باشگاه شارجه امارات قرار گرفتند.مسئوالن باشگاه شارجه امارات ضمن خوش آمدگویی به اعضای تیم تراکتور، 
برای آنها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت کردند.تراکتور در گروه B مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با پاختاکور ازبکستان، 

شارجه امارات و نیروی هوایی عراق همگروه است.

 استقبال مسئوالن
 باشگاه شارجه از 
کاروان تراکتور

دبیرخانه  مدیریت  توسعه  معاون 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
برای  کیش  وضعیت  آخرین  تشریح  به 
احداث  و  ملی  تیم  اردوی  برگزاری 
پرداخت. جزیره  این  در  ملی  تیم  کمپ 

اردوی  برگزاری  درباره  وکیلی  قاسم 
کیش  جزیره  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
در  که  تالشی  با  امیدواریم  داشت:  اظهار 
فدراسیون و مجموعه دیپلماسی کشور در 
به  میزبانی  مسلم  حق  است،  انجام  حال 
کشور عزیزمان بازگردد اما اگر این اتفاق 
نیفتد، ایران دارای ظرفیت های بی نهایت 
از  را  الزم  پشتیبانی  تواند  می  که  است 
تیم ملی داشته باشد. ان شاهلل سربلند در 
می  ظاهر  جهانی  جام  انتخابی  مسابقات 
شویم و بچه های ما انتقام این جفای ناحق 
جبران  و  گرفته  مسابقات  میدان  در  را 
لحاظ  به  کیش  افزود:  کرد.وی  خواهند 
دارای  و لجستیک  امکانات  و هوایی،  آب 
ظرفیت های خوبی است و امکانات ورزشی 
خوبی هم دارد. از زمان حضورمان سعی 
امکانات  فیفا  استانداردهای  طبق  کردیم 
کیش را مهیا کرده تا هم سهمی در جام 
تیم های  و هم  باشیم  داشته  قطر  جهانی 
در  بزرگساالن  تیم  ویژه  به  کشور  ملی 
را  خود  آماده سازی  اردوهای  جزیره  این 
داشته باشند و نیازی نباشد به کشورهای 
کشورها  سایر  از  همچنین   بروند.  دیگر 
در کیش میزبانی کنیم.معاون مناطق آزاد 
کشور اضافه کرد: با حضور شهاب عزیزی 
انگیزه  و  تالش  و  فدراسیون  به  خادم 
سازمان  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه  وی، 
برای  را  خود  آمادگی  کیش  آزاد  منطقه 
سوم  زمانی  بازه  در  تیم  اردوی  برگزاری 
امکانات  یازدهم خرداد و فراهم کردن  تا 
اردوی  از  خوبی  میزبانی  تا  کردند  اعالم 
و  شوق  این  باشیم.  داشته  ملی  تیم 
استقبال فقط مختص مدیران منطقه آزاد 
از  هم  جزیره  سرمایه گذاران  بلکه  نیست 
را  خود  آمادگی  و  آمده  وجد  به  امر  این 
این  آبرومندانه تر  و  بهتر  برگزاری  برای 
کرده اند.وکیلی  اعالم  کیش  در  تمرینات 
امیدواریم  بعدی  گام های  در  کرد:  اضافه 
با مشارکت منطقه آزاد کیش و فدراسیون 
فوتبال شاهد تاسیس کمپ تیم های ملی 
کشورهای  همطراز  امکاناتی  با  کیش  در 
خوبی  جلسه  گذشته  هفته  باشیم.  دیگر 
و  مدیرعامل  خادم،  عزیزی  حضور  با  را 
توافق  و  داشتیم  کیش  آزاد  منطقه  دبیر 
به  نسبت  فدراسیون  تشخیص  طبق  شد 
تاسیس یک مرکز اصلی و کمپ استاندارد 
ورزشی، آنچه اکنون در این منطقه وجود 
تاسیس  به  نیاز  آنچه  و  یابد  ارتقاء  دارد 
تشخیص  اولویت  شود.  احداث  دارد 
از  پیش  داد:  ادامه  است.وی  فدراسیون 

داشت کمپی  تقاضا  بخش خصوصی  این 
در کیش ویژه تیم های ملی داشته باشد. 
در جنب این کاری که بخش خصوصی در 
هماهنگی  طبق  داریم  تالش  دارد  دست 
را  موجود  امکانات  فدراسیون  مدیریت  با 
به روز رسانی کنیم. اکنون سه زمین در 
روزرسانی  به  است  نیاز  که  داریم  جزیره 
بخش  خوشبختانه  یابند.  توسعه  و  شده 
و  داشته  مطالعاتی  هم  فدراسیون  فنی 
معاون  ایم.  رسیده  جمع بندی  این  به 
شورایعالی  دبیرخانه  مدیریت  توسعه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: شاید 
حضور  با  نهایی  قرارداد  هفته  همین  در 
مناطق  دبیرخانه  فدراسیون،  مسئوالن 
آزاد و مسئوالن منطقه آزاد کیش امضاء 
که  جدیتی  این  با  دبیرخانه  عزم  شود.  
در دوره مدیریت کنونی فدراسیون شاهد 
هستیم این است که به آمادگی لجستیک 
و  ورزشی  زمین های  آماده سازی  درباره 
برسیم.وکیلی  ملی  تیم های  ویژه  کمپ 
و کمپ های  احداث زمین ها  زمان  درباره 
داد:  توضیح  کیش  جزیره  در  ورزشی 
دور  گذشته  در  را  کیش  مکان  بهترین 
در دهکده داشتیم و در این دهکده پیش 
از  یکی  که  شده  فوتبال  زمین  سه  بینی 
در  اما  دارد  خوبی  ظرفیت  ها  زمین  این 
را  الزم  دقت  قبلی  مدیران  زمان  فرآیند 
به  خوب  مکان  و  امکانات  این  و  نکرده 
مرور زمان فرسوده شده است.وی تصریح 
کرد: به لحاظ پیش بینی مکانی که برای 
کار  شده  گرفته  نظر  در  دهکده  این 
زمین  است.  گرفته  انجام  هوشمندانه ای 
به  نیاز  که  داریم  اختیار  در  هم  را  الزم 
با  امیدواریم  که  دارد  بازسازی  و  ترمیم 
در  ملی  تیم  اردوی  برگزاری  به  توجه 
با  زمین ها  این  از  یکی  دست کم  کیش 
به  فدراسیون  نظر  زیر  روزی  شبانه  کار 
آزاد  مناطق  برسد.معاون  الزم  استاندارد 
کشور تصریح کرد:  در تدارک کمپی که 
در طراز کمپ های جهانی است و می تواند 
را جلب کند  نظر فدراسیون دیگر کشورها 
هستیم و عزم همگان هم روی این موضوع 
به  سریع تر  هرچه  می کنیم  تالش  است. 
عملیات احداث چنین کمپی برسیم. بخش 
خصوصی در گذشته چنین مجوزی گرفته 
و در تدارک اقدام های حقوقی است تا این 
کرد:   تصریح  شود.وکیلی  عملیاتی  مجوز 
همکارانش  و  عزیزی خادم  عزم  هم  اکنون 
کنار  در  باشد  این  ما  ترجیح  شده   سبب 
بخش خصوصی خود فدراسیون هم بخشی 
از ظرفیت فعلی کیش را در اختیار بگیرد و 
کمپی را احداث کند که زیرنظر فدراسیون 
و  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  شود.  اداره 
اتفاقی  چنین  آینده  هفته های  در  شاید 

. بیفتد

به  اشاره  با  ایران  فوتبال  کارشناس 
فدراسیون  ریاست  از  خود  شناخت  عدم 
نیاز  مدیریت  گفت:  وی  انتصابات  و  فوتبال 
اما  دارد  مدیر  آن  ذات  و  آکادمیک  علم  به 
ایران »فقر علم مدیریت« داریم. در ورزش 

حسین کالنی درباره انتقادات اهالی فوتبال 
رئیس  عزیزی  الدین  شهاب  انتصابات  به 
فدراسیون فوتبال گفت: من واقعاً نمی توانم 
آن  از  شناختی  هیچ  که  مجموعه ای  درباره 
فوتبال  کنم.کارشناس  نظر  اظهار  ندارم 
عزیزی  آقای  حضور  از  قبل  افزود:  ایران 
فدراسیون  مدیریتی  امور  راس  در  خادم 
فوتبال هم گفتم که او را نمی شناسم. االن 
هم افرادی که در فدراسیون حاضر شده اند 
را  انتصابات  این  اخبار  البته  نمی شناسم.  را 
متر  اینکه  اما  نمی کنم  کامل  پیگیری  نیز 
باشد  مشخص  نصب ها  و  عزل  این  معیار  و 
مردم فوتبالدوست ایران راحت تر می توانند 
علم  فقر  بپذیریم  باید  بپذیرند.  را  آن 
داریم. فوتبال  بخصوص  ورزش  در  مدیریت 

در  حضور  تجربه  نمی توان  کرد:  تاکید  وی 
را  سبز  مستطیل  در  کردن  بازی  و  فوتبال 
دلیلی بر مدیریت خوب دانست. قطعاً حضور 
توجه  آن  به  مردم  که  مهم  جایگاه های  در 
مدیریتی  آکادمی  علم  به  نیاز  دارند  ویژه 
حضور  درباره  ایران  فوتبال  دارد.پیشکسوت 
قامت  در  خورشیدی  مجتبی  نظیر  افرادی 

شد:  یادآور  بزرگساالن  ملی  تیم  سرپرست 
من ایشان را هم نمی شناسم. سرپرستی یک 
تیم مسئولیت های سنگین و ویژه ای دارد. 
پل ارتباطی بین بازیکن و مربی و مدیر است. 
چتر حمایتی یک تیم با سرپرست بطور کامل 
رقابت های  شروع  به  راجع  می شود.او  پهن 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا تاکید کرد: بازی 
در آسیا قطعاً سخت تر از رقابت های داخلی 
خواهد بود. من فکر می کنم تیم های ایرانی 
با توجه به محدودیت جذب بازیکن خارجی، 
شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته خواهند 
بازیکنان  توان  به  با توجه  داشت. من خودم 
تیم هایی نظیر پرسپولیس، استقالل و فوالد و 
تراکتور امیدوار به خلق بهترین نتایج هستم.

کالنی گفت: اینکه در داخل خاک خودمان به 
دلیل محدودیت های کرونایی و کج سلیقگی 
نیست  خوبی  اتفاق  نمی کنیم  بازی   AFC
در  را  نمایندگانی  مطمئن هستم  هم  باز  اما 
خواهیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله 
در  ایران  ملی  تیم  برنامه  درباره  داشت.وی 
ادامه رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر خاطرنشان کرد: راهی که با آقای 
ما سخت کرد.  برای  را  کار  رفتیم  ویلموتس 
من فکر می کنم در دور برگشت چاره ای جز 
تمرکز روی برد نداریم. حیف است قاره آسیا 
تیمی مثل ایران را به عنوان نماینده در جام 

باشد. نداشته  جهانی 

تشریح آخرین وضعیت کیش برای میزبانی از اردوی 
شاگردان اسکوچیچ و احداث کمپ تیم های ملی

 مسئوالن فوتبال را نمی شناسم
حسین کالنی:ورزش ایران »فقر علم مدیریت« دارد

گفت  ساوه  سن ایچ  سرمربی 
دیدار  در  گیتی پسند  تیم  مربی  که 
فریاد  بازی  سراسر  در  تیم،  دو 
با  خاصی  برخورد  هم  داور  و  می زد 
اصغری مقدم  نداد.جواد  انجام  وی 
درباره شکست 4 بر ۲ سن ایچ ساوه 
اظهار  اصفهان  گیتی پسند  مقابل 
سخت  بازی  این  پیش بینی  داشت: 
و  بازیکنان  گیتی پسند  را می کردیم. 
مربیان توانایی دارد و کار رقبا مقابل 

است. دشوار  تیم  این 
بازیکن  محدودیت  با  هم  ما 
تأثیرگذار  مهره  دو  و  هستیم  مواجه 
بازی  نداشتیم.  اختیار  در  را  خود 
دیداری  شاهد  و  کردیم  ارائه  خوبی 
مسابقه  ابتدای  در  بودیم.  پایاپای 

دریافت  با   , نداشتیم  عملکرد خوبی 
اینکه  از  پس  شدیم.  تنبیه  گل  دو 
کردیم،  وارد  حریف  به  زیادی  فشار 
تیمی  شرایط  برگشتیم.  بازی  به 
سن ایچ خیلی مطلوب نبود و بچه ها 
درگیری  مورد  در  نبودند.وی  خوب 
کرد:  تصریح  تیم  دو  نیمکت  اعضای 
گیتی پسند  نیمکت نشینان  از  یکی 
داور  با  مدام  مشیری  حمید  نام  به 
فریاد  می کرد.  صحبت  ما  نیمکت  و 
را  توجهات  خالی  سالن  در  زدن 
می گفت  مدام  او  می کند.  جلب 
و  است  رفیق  داوران  با  اصغری مقدم 
او  به  زرد  کارت  یک  تنها  هم  داور 
داد؛ آن هم نه به خاطر این صحبت، 
به  پیاپی  اعتراض های  به خاطر  بلکه 

کردن  بازی  فوتسال  نوع  این  داور. 
من  و  نیست  خوب  خیلی  بُردن  و 
بدهم  اجازه  نباید  اول،  نفر  به عنوان 
که  گونه ای  هر  من،  کنار  آدم  این 
تیم ها  کند.»همه  برخورد  می خواهد 
چنین  و  دارند  گالیه  فرد  این  از 
به  را  گیتی پسند  باشگاه  شخصی، 
سرمربی  می برد.«  سؤال  زیر  تنهایی 
جمله  این  بیان  ضمن  ساوه  سن ایچ 
هستیم،  هم  مقابل  زمین  در  گفت: 
و  نمی کنیم  دشمنی  یکدیگر  با  اما 
ما  هستیم.  دوست  زمین  از  بیرون 
فقط سر بازیکن خودی داد می زنیم 
و کاری به نیمکت تیم حریف نداریم. 
تالش نمی کنیم دعوایی راه بیندازیم.

از عدم رعایت  انتقاد  با  اصغری مقدم 

بازیکنان  توسط  جوانمردانه  بازی 
بازیکنان  شد:  یادآور  گیتی پسند 
حریف بازی را آغاز کردند که ما سه 
نفر در زمین داشتیم. بازیکن حریف 
زمین خورد یا به دیوار برخورد کرد، 
اما بازی را نگه داشتیم و این اتفاقات 
زیباتر  را  فوتسال  می تواند  که  است 
بازی  ما  مقابل  سونگون  مس  کند. 
جوانمردانه کرد و ما هم آن را تشویق 
داوری  صحنه های  مسابقه  کردیم. 
فقط  داور  و  نداشت  تأثیرگذاری 
می توانست یک پنالتی در نقطه اول 
بازیکن ما  بگیرد. در یک صحنه هم 
و  شد  زمین  وارد  متر  یک  اندازه  به 
شش نفره شدیم. داور چهارم خطای 
دوضرب اعالم کرد که تصمیم درستی 

بود.وی در این باره که سن ایچ ساوه 
تا هفته گذشته در صدر جدول لیگ 
برتر بود و حاال نیز به قهرمانی نزدیک 
است، به تسنیم گفت: قهرمانی ابزار، 
قوی  خیلی  مدیریت  سازماندهی، 
شما  و  می خواهد  توانا  بازیکنان  و 
باشید.  داشته  قهرمانی  تجربه  باید 
برای  یا  قهرمانی  مدعی  باشگاه های 
اینکه  یا  شده اند،  بسته  قهرمانی 
دارند.  را  عنوان  این  کسب  سابقه 
نشده  بسته  قهرمانی  برای  ما  تیم 
که  می کنیم  را  خود  تالش  تمام  و 
نباشیم.  بسته ای  پا  و  دست  حریف 
به قهرمانی فکر نمی کنیم و بازی به 
بازی پیش می رویم تا بهترین جایگاه 

بیاوریم. دست  به  را 

خاص  متانت  همان  با  فرکی  حسین 
فدراسیون  تصمیمات  از  انتقاد  به  خودش 
پرداخته و درباره جلسه در خصوص پیشنهاد 
انتخاب  داد.  پاسخ  هم  ملی  تیم  سرپرستی 
مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست جدید 
فدراسیون  از  را  زیادی  انتقادات  ملی  تیم 
فوتبال در پی داشته است. این در حالیست 
که خیلی از کارشناسان فوتبالی اعتقاد دارند 
شاید  سمت  این  برای  اصلح تری  افراد  که 
بیشتری  ملی شایستگی  تیم  در  استراتژیک 
تیم  اسبق  مهاجم  فرکی،  حسین  داشتند. 
ملی  تیم  در  حضور  سال ها  سابقه  که  ملی 
قهرمانی  و  مختلف  تیم های  سرمربیگری  و 
دارد، یکی  کارنامه  را در  و سپاهان  فوالد  با 
از افرادی بود که گفته می شد مذاکراتی برای 
فرکی  است.  داشته  سرپرستی  سمت  قبول 
که بعد از پایان همکاری با پیکان طی چند 
وقت اخیر به دلیل شیوع کرونا ترجیح داده از 
فضای فوتبال فاصله بگیرد، در این گفتگو به 
توضیح درباره تصمیمات اخیر در این زمینه 

می پردازد. فوتبال  فدراسیون  در  و 
دوری از فوتبال و ماجرای ترس از کرونا

این داستان کرونا یک مقدار باعث شده 
تا جانب احتیاط را داشته باشیم. هر خانواده 
ای شرایطی دارد ولی چون من در خانواده 
همسرم  و  پسرانم  خودم،  به  وابسته  تنها 
نیستم و مادر و خواهرانم هم نگران هستند 
احتیاط  تا  شود  می  باعث  موضوع  این  و 
شوخی  موضوع  این  باشم.  داشته  بیشتری 
بردار نیست. این حق طبیعی خانواده است و 
ما چندین سال دویدم و زدیم و نبودیم. شما 
همین االن سپیدرود رشت را ببینید که ۱۲ 
نشان  دست  آقای  و  شدند  مثبت  بازیکنش 
هم درگیر این ماجراست و خیلی از دوستان 
باید مراقب  و  آنها  بیامرزد  رفتند و خدا  هم 
باشیم و امیدوارم این بیماری ریشه کن شود.
در تیم ملی به دنبال منافع مالی نبودم

دوست  که  افتاد  اتفاق  داستان هایی 
آید  برمی  مان  دست  از  کاری  اگر  داشتیم 
با توصیه دوستان می خواستم  انجام دهیم. 
تصمیمم  هرحال  به  دهم.  انجام  را  کار  این 
روی کار مربیگری طی 4-3 سال آینده است 
پیشنهاداتی  و محبت دوستان  اصرار  با  ولی 
که می آید در شرایط کرونا کمی دور باشم. 
مدیر  جوادی،  آقایان  جمله  از  دوستان  ولی 
سالمی  آدم  که  فدراسیون  عمومی  روابط 

است و همچنین آقای وحید هاشمیان اصرار 
این حال  با  بدهیم.  انجام  کاری  که  داشتند 
ملی  تیم  برای  دستم  از  کمکی  اگر  گفتم 
اینکه  بدهیم.  انجام  بیاید  بر  ملی  فوتبال  و 
بدهیم  انجام  کاری  ملی  تیم  برای  بتوانیم 
در هر شرایطی لذتبخش است همانطور که 
پیش از این نیز پنج شش سال فی سبیل اهلل 
حقوق  حد  در  بله،  دادیم!  انجام  را  کار  این 
پاداشی که  بعضا  و  بود  میلیون  قرارداد 5  و 
به ما از جام جهانی چه در دوره بازیگری و 
مربی نرسید و حق و حقوقم ضایع شد. در 
در  و  بود  خودم  برای  افتخاری  ملی  فوتبال 
هم  میلیون   ۱۰۰ شاید  مالی  مسائل  مقابل 
بود.  افتخار  برایم  فقط  و  باشد  نیامده  گیرم 
االن هم به دنبال کمک بودم. با آقای عزیزی 
خادم جلسه ای نداشتم و با آقایان جوادی و 
هاشمیان صحبت کردیم و گفتم اگر شرایط 
کنم.  کمک  ملی  تیم  به  بتوانیم  شود  مهیا 
افراد دیگری هم بودند که بتوانند به تیم ملی 

کنند. کمک 
 افراد زیادی شایسته سرپرستی

 تیم ملی بودند
آن  وظایف  شرح  و  سرپرست  بحث  در 
نیست.  من  کار  ولی  هستم  آگاه  کامال  من 
ما  و  نبودم  موافق  سرپرست  سمت  با  من 
بحث مدیریت تیم ملی را دنبال می کردیم 
تا تجربه سال ها و تجربه ای که داشتیم به 
تیم ملی کمک کنیم. ولی تصمیم گیرنده ما 
تصمیم  و  است  فوتبال  فدراسیون  و  نبودیم 
گرفته و حتما خودشان پاسخگو هستند ولی 
من باید بگویم این کار را دلی می خواستم 
انجام بدهم و برایم مهم بود که آقای جوادی 
که از دوستان بنده هستند و از دوستان قابل 
آقای  همچنین  و  هستند  رسانه  در  احترام 
بتوانم  هستند،  ملی  تیم  در  که  هاشمیان  
کمکی کنم اما به هر دلیلی حاال این اتفاق 

نیفتاد.
مسووالن فدراسیون باید مانع از 

کارشکنی بحرینی ها شوند
بحرین  در  اتفاقات  آن  که  دوره ای  
از  از دوره کذایی یاد کنم. بعد  باید  افتاد را 
بود و  آن ما رفتیم در ریاست آقای دادکان 
کنترل های شدیدی داشتیم. ما بازی را آنجا 
بار  هم چندین  آن  از  بعد  و  کردیم  مساوی 
بحرین را شکست دادیم و بالیی که باید سر 
اتفاق  آن  اما  آوردیم.  را  آوردیم  می  بحرین 

باعث یک تجربه بزرگ برای فوتبال ما شد. 
بار تجربه می کنید دیگر  اگر وقتی یک  اما 
نباید تکرار  شود و باید با چشم باز وارد منامه 
نهیب  و  تکرارها  این  همه  شویم.  بحرین  و 
زدن ها برای این است که دیگر تیم ملی دچار 
اتفاق تکراری در بحرین نشود. مسووالن ما 
مانع  و  کنند  پیشگیری  را  مسائل  همه  باید 
چه  هر  هم  امروز  تا  شوند.  کارشکنی ها  از 
آنها می  بیشتر  از زور  کارشکنی شده نشان 
با  ملی  تیم  که  کنند  کاری  باید  اما  دهد 
کمترین تنش و مشکل کارش را دنبال کنند.
افراد زیادی شایسته تر برای حضور در 

سرپرستی تیم ملی بودند
کردن  کوچک  و  توهین  قصد  من 
افراد  مسلما  اما  ندارم  را  شخصیتی  هیچ 
بودند.  سمت  این  شایسته  که  بودند  زیادی 
جمله  از  ما  شصتی  دهه  مطرح  چهره های 
آقایان خاکپور و... هستند که کفه ترازو را به 
نمی  تیم ملی سنگین تر می کردند. من  نفع 
باید سکوت  باید چه کنیم.  دانم که ما االن 
در  دوستان  امیدوارم  بزنیم.  حرف  یا  کنیم 
نمی  االن  و  کنند  عمل  موفق  و  بهتر  آینده 
نبی  آقای  کرد.  قضاوت  را  فدراسیون  توان 
اما  کشیدند  زیادی  زحمات  فدراسیون  در 
وقتی آقای قنبرزاده جای ایشان را گرفتند، 
برای من قابل قبول است. ایشان به هرحال 
است.  خوبی  انتخاب  و  کرده  مدیریتی  کار 
داشته  انتقادی  واکنش  مگر  انتخاب ها  این 
نگاه  همان  در  ها  انتخاب  بعضی  اما  است؟ 

اول افکار عمومی را نگران می کند و نشان 
فکر  اگر  نیست.  درست  مسیر  که  دهد  می 
می کنیم هر چقدر بخواهیم به این موضوع 
برهم بخورد  تیم ملی شاید  بپردازیم تمرکز 
و ذهنیتی به وجود بیاید که بازیکن فکرش 
روی تمرین و بازی نباشد. این موضوع به نفع 
ملی  تیم  که  مطمئنم  من  نیست.  ملی  تیم 
بازیکنان خوب و توانمندی خواهد داشت که 
شکل  بزرگی  اتفاق  بحرین  در  هستند  قادر 
دهند و موفق شوند اما باید کمترین صدمه 
به تیم ملی وارد شود. همه به انتخاب های 
باید  چه  دیگر  ما  و  اند  پرداخته  فدراسیون 
بگویم. اگر کارشناسی می شد و بحث انتخاب 
می شد االن شاید شاهد این موضوع نبودیم. 
و  آن  تبعات  که  شده  گرفته  تصمیمی  االن 
ملی  تیم  به  است  ممکن  آن  آسیب  اولین 
برسد و به همین منظور باید سیاست سکوت 
برای  کمتری  مشکل  تا  بگیریم  پیش  در  را 
تیم ملی پیش بیاید. ما یک روز در تیم ملی 
تیم  برای  و  بودیم  باشگاه  روز  یک  و  بودیم 
ملی مسلما بهترین آرزوها را داریم و باالخره 
برسد. سر  به  عمرمان  تا  هستیم  خدمتگذار 
هیچ اتفاقی بیشتر از حضور ویلموتس 

به فوتبال ما ضربه نزد
کی  و  اسکوچیچ  آقای  بخواهیم  اگر 
آن  به  نباید  کنیم  مقایسه  هم  با  را  روش 
برایم  اسکوچیچ  آقای  جایگاه  االن  پرداخت. 
قابل احترام است و باید حمایت زیادی از وی 
کردم.  صحبت  ایشان  با  پیش  چندی  شود. 

شاید در بدترین زمان ایشان مسوولیت تیم 
ملی را پذیرفته و اینکه بخواهیم االن قضاوت 
بدی از او داشته باشیم منصفانه نیست. بودن 
ایشان  آقای هاشمیان و همکارانش در کنار 
حمایت  با  باید  داریم  که  خوبی  بازیکنان  و 
آقای  شود.  خوب  نتیجه  به  منتهی  الزم 
باید کامال حمایت شود و انشااهلل  اسکوچیچ 
حمایت منتهی به موفقیت تیم ملی شود. در 
با تیم ملی آنجایی ضربه خوردیم که  رابطه 
یک  آمدنش  و  آمد  ما  فوتبال  به  ویلموتس 
افتاده  اتفاقاتی  زد.  برهم  را  معادالت  سری 
همراه  شکست  دو  با  که  نتیجه  بخش  در 
بود و البته از نظر مالی هم بی سابقه است. 
در فوتبال یک مربی بیاید و این همه اتفاق 
شکل دهد. هم ای اف سی، فیفا، فدراسیون 
موضوع  هستند.  ماجرا  این  درگیر  همه  و 
مهمتری از دراگان اسکوچیچ همین است که 
به ما و فوتبال ما آسیب زده است. اینکه چرا 
هیچ  دادند  را شکل  موضوع  این  که  کسانی 
پاسخی ندادند در حیطه اختیارات ما نیست. 
اینکه بخواهیم نبش قبر کنیم هیچ چیزی را 
را  االن همه چیز  نظرم  به  نمی دهد.  تغییر 
در راستای موفقیت تیم ملی در چهار بازی 

دهیم. قرار  آتی 
 اسکوچیچ توصیه پذیر نیست

 اما شبیه کی روش نیست
در  حضور  با  رابطه  در  بنده  جلسه 
به 6-7  نبوده و مربوط  تیم ملی  سرپرستی 
ماه پیش بود. ایشان چندین بار از من دعوت 
کرده بودند و در نهایت با شرایط خوبی که 
و  دوستانه  نشست  ایشان  با  کردم  احساس 
با  اسکوچیچ  آقای  هم  قبال  داشتم.  خوبی 
اصال  اما  داشتند  جلساتی  دیگر  سرمربیان 
زمان  از  نبود.  ملی  تیم  سرپرستی  درباره 
دوستانه  ارتباط  ملوان  در  اسکوچیچ  حضور 
همین  واسطه  به  و  داشتم  او  با  خوبی  و 
هاشمیان  آقای  که  ارتباطی  و  دوستی 
نظرات  نقطه  و  داشتیم  جلسه  دادند  شکل 
بحثی  زمان  آن  اصال  داشتیم.  مشترکی 
درباره سرپرستی تیم ملی نبود.درباره اینکه 
حال  در  شاید  ملی  تیم  سرمربی  می گویید 
حاضر توصیه پذیر بوده اند که سرپرستی تیم 
ملی را به آقای خورشیدی داده اند باید به این 
نکته اشاره کنم که ما این بحث را در دوره 
آقای کی روش داشتیم. ایشان هر تصمیمی 
قدرت  و  اختیار  با  بگیرند  خواستند  می  که 

می گرفتند. حتی مدیررسانه، سرپرست و ... 
هم  بارها  و  کردند  می  انتخاب  خودشان  را 
به این دلیل به مشکل خوردند و خیلی ها از 
تیم ملی جدا شدند اما این اختیاراتی بود که 
این  بودند.  ایشان داده  به  فدراسیون فوتبال 
رسانه ها هم می  اوقات بحث  بعضی  موضوع 
شد اما اگر کمتر بود به این خاطر بود که تیم 
ملی نتایج می گرفت و در کاراکتر برنده بود و 
اجازه نقد بیشتر را نمی داد. اما افکار عمومی 
در  شاید  تصمیمات  این  که  بود  آگاه  کامال 
جایی که آقای کی روش هم بزرگ شده قابل 
قبول و پذیرش نیست که همه اختیارات با 
سرمربی باشد. طبیعتا به نظرم هم نباید به 
این شکل باشد و فدراسیون فوتبال اختیاراتی 
تواند برای تیم ملی  از خودش دارد که می 
تصمیم بگیرد و این دلیلی بر این نمی شود 
در  است  پذیر  توصیه  اسکوچیچ  آقای  که 
انتخابی است. ایشان در شرح وظایف خودش 
تواند  نمی  برای وی  و کسی  کند  عمل می 
خصوص  در  اما  کند  انتخاب  مربی  کمک 
تدارکات و پشتیبانی و سرپرست فدراسیون 
فوتبال است که باید تصمیم بگیرد و فردی را 
برای این پست مشخص کند و این موضوع به 
اسکوچیچ و توصیه پذیری وی ربطی نداشته 

است.
 فوتبال ایران در مسیر کاهش 

کیفیت است
فرصت  هستم  خانه  در  که  اکنون 
بهتر  و  دارم  فوتبال  تماشای  برای  بیشتری 
می بینم. متاسفانه باید اعتراف کنم که هیچ 
از دیدن  و  بینم  نمی  ما  فوتبال  کیفیتی در 
این  با  رود.  می  سر  ام  حوصله  فوتبال  این 
متاسفانه شرایط  ولی  کردیم  زندگی  فوتبال 
کرونا و نبود تماشاچی و... شاید تاثیر زیادی 
است.  داشته  ما  فوتبال  کیفیت  کاهش  در 
ای  انگیزه  و  بینم  نمی  را  خوبی  بازی  هیچ 
برای دیدن ندارم و شاید فقط برای سرگرمی 
می بینم. همین بازی آخر که چند موقعیت 
گل این تیم دارد و تنها دو گل از آن بیرون 
می آید نشان دهنده این است که فوتبال ما 
در مسیر کاهش کیفیت است و تمرکز پایین 
فوتبال  وضعیت  این  از  است.  کم  انگیزه  و 
دلخوشی  تنها  و  نیستم  خوشحال  چندان 
تیم  ماه  خرداد  انتهای  تا  که  است  این  ما 
ملی بتواند با کسب نتایج خوب شور و حال 

بدهد. فوتبال  به  بیشتری 

فرکی : بهتر است سکوت کنیم

کشاورز: فاصله ما با تیم فوتسال مس سونگون این تعداد گل نبود
سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز می گوید فاصله تیمش با تیم مس سونگون 5 گل نبوده است.فرهاد کشاورز سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز در مورد شکست 7 بر ۲ تیمش از تیم فوتسال 
مس سونگون گفت: ما می دانستیم با تیمی بازی داریم که هفته پیش باخته اما شانس اصلی قهرمانی است و این کار را سخت می کند. ما خوب بازی کردیم اما واقعا در دو، سه دقیقه اتفاقاتی در تیم 
ما افتاد که واقعاً از عهده ما خارج بود. من هیچ وقت در مورد داوری صحبت نمی کنم اما شرایط داوری کاری با ما کرد که بازی از دست خارج شد.وی افزود: زمانی که ما بازی با اختالف یک گل عقب 
بودیم داور از اعالم یک خطا به سود ما امتناع کرد ولی صحنه ای که اخراج نداشت را به بازیکن ما کارت قرمز داد و شیرازه تیم از هم پاشید.وی افزود: ما تیم جوانی داریم و این جوانی باعث شد تا 
پس از اتفاقات تیم به لحاظ روانی تحت تاثیر قرار بگیرد به خصوص که مرتضی عزتی بازیکن تاثیرگذار تیم را از دست دادیم و این کار ما برای جبران نتیجه سخت شد.سرمربی تیم فوتسال مقاومت 
البرز ادامه داد: من به تعداد گل ها کاری ندارم. به هیچ عنوان فاصله ما با تیم مس این تعداد گل نبود و در بازی برگشت این را ثابت خواهیم کرد. مقصر باخت من هستم و تالش می کنیم دوباره به 

مدار همیشگی خودمان برگردیم.

شاید  و  حد  از  بیش  تعصب  شاید 
برای  را  کار  داوری  اندازه  از  بیش  اشتباهات 
این قشر تعیین کننده در فوتبال ایران سخت 
کند.اشکان خورشیدی یکی از بهترین داوران 
این سال  و در  است که همواره  ایران  فوتبال 
ها تالش کرده فرم خوب داوری خود را حفظ 
به دالیل مختلف کمتر  او در فصلی که  کند. 
در  سوت  مسابقات  در  گذشته  های  سال  از 
دست گرفته در گفت و گویی کوتاه به سواالت 
خبرنگار پاسخ می دهد درحالی که مثل همه 
امیدوار است ریاست جدید فدراسیون فوتبال 
اساسی  تحولی  داوران  معیشت  موضوع  در 

کند. ایجاد 
فصل  اینجای  به  تا  خورشیدی  *آقای 
یعنی هفته بیستم از رقابت های لیگ برتر چند 

اید؟ داوری کرده  را  بازی 
داور  بازی  چهار  در  اول  فصل  نیم  در   -
بودم و در نیم فصل دوم تا به اینجای کار در 
دو دیدار قضاوت کردم و باید دید در ادامه چه 

افتاد؟ خواهد  اتفاقی 
به  کنید  صحبت   var بحث  *درباره 
نظرتان چه زمانی این سیستم به صورت قطعی 

میشود؟ ایران  وارد 
کند  می  کمک  بسیار  حال  هر  به   -
کنیم  می  استقبال  ما  و  شود  کم  اشتباهات 
ولی نمی دانیم این سیستم وارد بشود یا خیر 

زیرا خارج از اختیار ما است. به دلیل هزینه بر 
بودن نتوانستیم var را وارد کنیم و باید تایید 
نهایی را از فیفا بگیریم. اگر این کار انجام شود 
هجمه های وارده از سمت مربیان و باشگاه ها 

نیز کم می شود.
افتاده است  این گونه جا  به نوعی  *االن 
که در صفحات مجازی اشتباهات داوران خیلی 
صحبت  مورد  این  در  شود  می  نمایی  بزرگ 

کنید؟ می 
- متاسفانه همین طور است که شما می 
گویید ما نمی گوییم داوران اصاًل اشتباه نمی 
کنند اما ما از قبل هم گفته ایم که یک داور 
بهترین قضاوتش  تا  را می کند  تمام تالشش 
را به نمایش بگذارد اما تیم ها به محض این 
تمام  می کنند  سعی  میکند  اشتباه  داور  که 
اشتباهاتی که یک فرد یا یک تیم دارد را گردن 
داور بیندازند درحالی که واقعا اینگونه نیست 
نوع  فقط  دارد  مشکل  کال  تیمی  یک  اگر  و 
قضاوت داور نیست که تاثیرگذار است. گاهی 
اوقات می بینید یک تیم تعویض اشتباه انجام 
می دهد و یا بازیکن گل نمی زند و در آن زمان 
دیواری کوتاه تر از دیوار داوران پیدا نمی کنند. 
اگر داور در طول ۹۰ دقیقه 5۰ سوت بزند که 
اشتباه  آن  و یک سوت  آن درست  4۹ سوت 
باشد تیم ها آن اشتباه را بزرگ می کنند و این 

نیست. منصفانه  واقعاً 

*تا به حال هواداران کدام تیم بیشتر به 
گرفتند؟ شما سخت 

- فرقی نمی کند. هواداران، طرفدار های 
و  خوشحال  هایش  برد  با  و  هستند  تیمشان 
هر  قطعا  شوند.  می  ناراحت  هایش  باخت  از 
نسبت  حد  از  بیش  تعصب  که  تماشاچی 
داور  به  نسبت  است  ممکن  دارد  تیمش  به 
او  برای  مسائل  یا یک سری  و  باشد  معترض 
تیم  از  خیلی  هواداران  قطعا  بیاورد.  وجود  به 
مریز  و  کژدار  داوران  برای  که  اند  بوده  ها 
به  توان  نمی  و  اند  آورده  وجود  به  مشکالتی 

کرد. اشاره  خاصی  تیم 
به  داوران  به  که  کمی  حقوق  مورد  *در 
خصوص در لیگ های پایین تر تعلق می گیرد 

کنید؟ می  صحبت 
- ما از اول هم گفته ایم که کسانی که وارد 
عرصه داوری می شوند به خاطر عشقشان این 
کار را انجام می دهند. البته نباید از این جمله 
خدماتی  شود  باعث  اینکه  و  شود   تعبیر  سو 
به داور ها ندهند. با توجه به شرایط کنونی و 
پولی که در فوتبال دنیا و کشورمان هزینه می 
شود قطعا نه به اندازه پولی که برای بازیکنان 
ما  داوران  باید  ولی  مربیان هزینه می شود  و 
دستمزدی معقول و معمولی بگیرند. من فکر 
را  دستمزد  کمترین  دنیا  در  داوران  کنم  می 
ما  داوران  نیست.  ما  حق  این  و  گیرند  می 

انسان های شریف و سالمی هستند که تمام 
فوتبال  چرخه  به  تا  کنند  می  را  تالششان 
داشته  اشتباهی  کم  قضاوت  و  کنند  کمک 
باشند ولی مسئوالن فدراسیون باید فکری به 
می  قرار  داوران  اختیار  در  که  امکاناتی  حال 

بازنگری شود.  این قضیه  دهند بکنند و در 
مثل  امکانات  کوچکترین  در  حتی  ما 
واقعا  ما  الزحمه  حق  و  داریم  مشکل  البسه 
کم است. انشااهلل حاال که آقای عزیزی خادم 
تشریف آورده به این مسائل ورود کند و توجه 

شود. داوری  به  بیشتری 

نمی توانم بگویم بیشترین مشکل مربوط به کدام تیم است

خورشیدی: داورها اشتباه می کنند اما تعیین کننده نیست

نفت  باشگاه  ورزشی  معاون 
خاصی  شرط  هیچ  گفت:  مسجدسلیمان 
هر  و  نشده  قید  فکری  محمود  قرارداد  در 
های  قرارداد  در  مرسوم  شروط  هست  چه 
مورد  در  سلیمانی   است.مصطفی  فوتبالی 
نفت  تیم  فنی  کادر  در  پیاپی  تغییرات 
مسجد سلیمان تصریح کرد: شرایط ایجاب 
می کرد تغییرات صورت گیرد. مدیریت در 
است  الزم  که  رسید  نتیجه  این  به  نهایت 
بود  الزم  که  چرا  شود.  انجام  تغییرات 
از  دهیم.  ادامه  را  خود  جلو  به  رو  حرکت 
کردند  احساس  باشگاه  مدیران  که  زمانی 
به  است  افتاده  وقفه  تیم  پیشرفت  راه  در 
این جمع بندی رسیدند. از این رو فعال در 
سابقه  با  و  هستیم  فکری  محمود  خدمت 
در  قطعا  داریم  سراغ  او  از  که  توانایی  و 
امیدوارم  می شود.  موفق  مسجدسلیمان 
در  همکاری  این  که  شود  فراهم  شرایط 
فصل بعد هم ادامه داشته باشد.سلیمانی هر 

گونه شرط و شروط برای این مربی حتی در 
خصوص بقا در لیگ برتر را رد کرد و گفت: 
هیچ شرطی برای این مربی نگذاشتیم و اگر 
مربی  این  قرارداد  در  و شروطی هم  شرط 
بوده همان شروطی است که در قرارداد های 
او  برای  ما  نه  است.  بوده  معمول  فوتبالی 
شروطی  ما  برای  او  نه  و  گذاشتیم  شرط 
قائل شد. ما اصال به سقوط فکر نمی کنیم و 
مطمئن هستم با فکری به رتبه های خوبی 
چنین  نداشت  دلیل  رو  این  از  می رسیم. 
شروطی را قید کنیم.وی در پایان با اشاره 
تیم  بازیکنان  قرارداد  از  نیمی  پرداخت  به 
تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون 5۰ درصد 
یکی  طی  و  کردیم  پرداخت  را  قرارداد ها 
دو هفته آینده با توجه به بودجه ای که به 
باشگاه وارد می شود بخش دیگری از قرارداد 
شرایط  کرد.  خواهیم  پرداخت  را  بازیکنان 
خوب به نظر می رسد و ما به روز های بهتر 

امیدواریم.

سلیمانی: اصال به سقوط فکر نمی کنیم اینگونه بُردن خوب نیست
سرمربی سن ایچ: مربی گیتی پسند مدام می گفت اصغری مقدم با داوران رفیق است

آستن از ماشین سازی رفت
انتصاب های لحظه ای در باشگاه تبریزی

معاون ورزشی تیم فوتبال ماشین سازی که 4روز پیش به این 
سمت منصوب شده بود، استعفا داد.باشگاه ماشین سازی تبریز اعالم 
کرد هفته گذشته بابک آستن به عنوان معاون ورزشی تیم ماشین 
سازی انتخاب شد ولی این موضوع قبل از آغاز به کار رسمی ایشان 
با حواشی و اعتراض اکثریت هواداران فوتبال آذربایجان همراه بود.در 
همین راستا بابک آستن امروز استعفای خود را به مدیرعامل باشگاه 
تقدیم کرد. به خاطر تکریم هواداران و جلوگیری از ایجاد حواشی در 
تیم، با تصمیم مدیریت باشگاه، با این استعفا موافقت و حضور آستن 
دارد  اعالم می  منتفی شد.بدینوسیله  تیم  ورزشی  معاون  عنوان  به 
که آستن تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی و تعهدی در تیم و باشگاه 

ماشین سازی نداشته و من بعد نیز نخواهد داشت.
همه چیز از اول فصل بد شروع شد

 رضایی: به قعرنشینی ماشین سازی 
توجه نمی کنم

به  توجهی  گفت:  تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم  دروازه بان 
بعدی  بازی های  در  و تالش می کنم  ندارم  ماشین سازی  قعرنشینی 
خصوص  در  رضایی  باشم.محمدامین  داشته  را  عملکرد  بهترین 
ما  شرایط  متاسفانه  گفت:  در جدول  ماشین سازی  بحرانی  وضعیت 
در جدول اصال خوب نیست و باید در بازی های بعدی بیشتر تالش 
به عنوان  و من  اضافه شده  فنی جدید  کنیم. در حال حاضر کادر 
بهترین  بازی ها  و  تمرینات  در  هستم  موظف  حرفه ای  بازیکن  یک 
بازی های  در  که  است  این  ما  هدف  تمام  باشم.  داشته  را  عملکرد 
این  به  بعدی فوتبال آبرومندانه ای به نمایش بگذاریم.وی در پاسخ 
پرسش که »قبول دارد سقوط ماشین سازی به لیگ دسته اول قطعی 
است؟« عنوان کرد: نمی دانم تفکر بقیه بازیکنان تیم چطور است ولی 
من اینطور فکر می کنم که باید تا آخرین هفته تالش کنیم و بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. برخی فکر می کنند اگر خوب یا بد کار کنند 
زیاد مهم نیست ولی طرز فکر من این است که هرچقدر تالش کنم 
ماشین سازی  قعرنشینی  به  توجهی  آینده می بینم.  در  را  نتیجه اش 
ندارم و تالش می کنم در بازی های بعدی بهترین عملکرد را داشته 
اینکه  تیمم کوشش کنم.رضایی در خصوص  برای موفقیت  و  باشم 
شد،  مواجه  وضعیتی  چنین  با  امسال  لیگ  در  ماشین سازی  چرا 
خاطرنشان کرد: در ماشین سازی همه چیز از اول فصل بد شروع شد. 
وقتی از ابتدا همه چیز بد شروع شود طبیعتا نمی توان انتظار داشت 
که نتایج خوبی بگیریم. وقتی قعرنشین هستیم حتما خیلی مشکالت 
در ماشین سازی وجود داشته که کار به اینجا رسیده است.دروازه بان 
گفت:  اراک،  آلومینیوم  برابر  فردا  دیدار  خصوص  در  ماشین سازی 
شرایط آلومینیوم طوری است که نه خطر سقوط را احساس می کند 
و نه شانس کسب سهمیه دارد. شاید چنین تیم هایی انگیزه باالیی 
نداشته باشند، به نتیجه این مسابقه خوشبین هستم و امیدوارم سه 

امتیاز این بازی خانگی را بگیریم.
 پزشک سپاهان: مصدومیت خلعتبری

 رفع شد
پزشک تیم فوتبال سپاهان در خصوص آخرین وضعیت سالمت 
بازیکنان این تیم توضیحاتی ارائه داد.علی ربیعی در خصوص آخرین 
وضعیت مصدومیت محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم فوتبال سپاهان 
اظهار داشت: مصدومیت خلعتبری در حال حاضر حل شده است. او 
دیروز به همراه تیم تمرین کرد. این بازیکن  یک هفته قبل از ناحیه 
ُمچ پا مصدوم شده بود ولی در حال حاضر حالش خوب است.وی در 
خصوص سایر بازیکنان مصدوم تیمش گفت: در حال حاضر سپاهان 
آخرین  خصوص  در  سپاهان  ندارد.پزشک  مصدومی  گونه  هیچ 
تست های کرونا سپاهان اظهار داشت: یک هفته قبل آخرین تست 

کرونا سپاهان گرفته شد که نتایج همه تست ها منفی بود.
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فرار موقت بیلفلد از منطقه سقوط
شاگردان فرانک کرامر با برتری خانگی مقابل فرایبورگ، تا حدودی از منطقه سقوط به بوندس لیگای دو دور شدند.هفته بیست وهشتم مسابقات بوندس لیگای آلمان، جمعه شب با دیدار تیم های آرمینیا بیلفلد و فرایبورگ 
آغاز شد که این مسابقه با برتری یک بر صفر آرمینیا بیلفلد خاتمه یافت.باپتیسته سانتاماریا در دقیقه 69، دروازه تیم خودی را به اشتباه گشود تا بیلفلد با 26 امتیاز، فاصله ای نسبی با منطقه سقوط بگیرد و به رتبه چهاردهم 

جدول صعود کند. فرایبورِگ 37 امتیازی نیز در رده دهم جدول رقابت ها ماندنی شد.

 مائوریسیو پوچتینو: همه تالش
 می کنیم امباپه تمدید کند و بماند

کاری  هر  باشگاه  است  معتقد  جی  اس  پی  سرمربی 
امباپه  کند.کیلیان  حفظ  را  امباپه  کیلیان  تا  کرد  خواهد 
فرانسوی در 17  است. ستاره  مادرید  رئال  رویای 4 ساله 
سالگی و در موناکو بود که چهره شد. او در حالی که  در 12 
سالگی چیزی تا پیوستن به آکادمی رئال فاصله نداشت، در 
نهایت ترجیح داد در موناکو فوتبالش را ادامه دهد.تابستان 
2017 رئال مادرید نتوانست در برابر پیشنهاد مالی باالتر 
زادگاهش  شهر  تیم  به  امباپه  و  شود  پیروز  جی  اس  پی 
همچنان  رئال  بعد  سال   4 شد.  ملحق  فوتبال  ادامه  برای 
اصرار برای جذب امباپه دارد و تابستان پیش رو را فرصت 
مناسبی برای تحقق این رویا می داند.مائوریسیو پوچتینو 
مورد  در  و  خود  خبری  نشست  در  اس جی  پی  سرمربی 
آینده کیلیان امباپه گفت:» تمایل باشگاه تمدید با کیلیان 
در  باشگاه  دلیل سران  به همین  و  اوست  ماندنی شدن  و 
تالشند تا با او به توافق برسند. کیلیان بسیار جوان است 
اما بلوغ را در فوتبال او می بینید. در عین جوانی باتجربه و 
بسیار باکیفیت است.«پوچتینو در ادامه گفت:» او را آسوده 
خاطر و متمرکز روی پی اس جی می بینم و قصد دارد در 
بازی های حساس پیش رو کمک موثری برای تیم باشد. 
برای رسیدن به اهداف مان کیلیان کلیدی و تعیین کننده 
است و همه تالش می کنیم با ما بماند. متاسفانه شایعات 
در مورد کیلیان را نمی توان کنترل کرد. فوتبال در چنین 
عادت  آن  به  و  دارد  خود  با  را  چیزهایی  چنین  سطحی 
داریم. پیرامون او همیشه حرف و حدیث وجود دارد و این 

است.« طبیعی 

 طعنه مورینیو به اوله؛ فرگوسن 
حتما نظر دیگری دارد

ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی به طعنه پاسخ مصاحبه 
اخیر اوله گونار سولسشر را داده است.دو سال و نیم قبل بود 
که اوله گونار سولسشر جوان به جای ژوزه مورینیو سرمربی 
برگزیده  موقت  گزینه  عنوان  به  ابتدا  که  او  شد.  یونایتد 
شده بود، در ادامه و با نتایج خوب خود باعث شد مدیران 
یونایتد قراردادش را دائمی کنند. اما سولسشر در این مدت 
موفق به کسب حتی یک جام هم نشده و برخی معتقدند 
اما مدیران  یونایتد نیست،  برای هدایت  او گزینه مناسبی 
تمدید  را  نروژی  سرمربی  این  قرارداد  دارند  قصد  باشگاه 
کنند.سولسشر اخیرا در مصاحبه ای مدعی شد کسب جام 
به  تبدیل  موضوع  این  و  نیست  یونایتد  در  او  اول  اولویت 
وسواسی برای دیگر مربیان شده، اما ژوزه مورینیو به طعنه 
پاسخ داد که سرالکس فرگوسن حتما نظر دیگری در این 
مورد دارد.ژوزه مورینیو در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
سولسشر گفت: »این نظر او است. من کامال مطمئن هستم 
که رئیس بزرگ او یعنی سر الکس فرگوسن نظر دیگری در 
این باره داشت. اما من به عقیده اوله گونار سولسشر در این 
رابطه احترام می گذارم. آزادی تفکر و عقاید وجود دارد و 
اگر سولسشر در مورد مربیگری اینگونه فکر می کند از نظر 
به  با گفتن عقیده اش نسبت  او  زیرا  نیست،  من مشکلی 
کسی بی احترامی نکرده است. اما من حرفم را دوباره تکرار 
می کنم، معتقدم رئیس بزرگ او و بزرگترین سرمربی تاریخ 

لیگ برتر، دیدگاه دیگری در رابطه با این موضوع دارد.”

نظر گواردیوال درباره پیوستن آگوئرو 
به یکی از رقبای منچسترسیتی

را  خود  نظر  منچسترسیتی  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  دیگر  یکی  به  آرژانتینی اش  ستاره  پیوستن  درباره 
تیم های لیگ برتری در پایان فصل جاری عنوان کرد. پپ 
با  فوتبال منچسترسیتی می گوید  تیم  گواردیوال، سرمربی 
دیگر  یکی  به  جاری  فصل  پایان  در  آگوئرو  اینکه سرخیو 
از تیم های لیگ برتر انگلیس ملحق شود و از فصل آینده 
نمی شود.آگوئروی  ناراحت  بگیرد  قرار  فعلی اش  تیم  برابر 
با من سیتی قرارداد دارد و  پایان فصل جاری  تا  32 ساله 
در پایان این فصل از »سیتیزن ها« جدا می شود. از زمانی 
که این مسئله قطعی شده است، شایعاتی درباره پیوستن 
لیدزیونایتد مطرح  و  تاتنهام  مانند چلسی،  تیم هایی  به  او 
شده است. گواردیوال اما مشکلی با این قضیه ندارد.سرمربی 
اسپانیایی منچسترسیتی گفت: من صالح او را می خواهم. 
قطعاً چیزی که من برای سرخیو می خواهم این است که 
در این سال های پایانی حرفه اش بهترین انتخاب را داشته 
و  بگیرد حمایت می کنیم  او  که  از هر تصمیمی  ما  باشد. 
می کنیم. موفقیت  آرزوی  خانواده اش  و  خودش  برای 

ترجیح من  ترجیح دهد،  افزود: هر چه خودش  گواردیوال 
هم هست و هرچه من ترجیح دهم، ترجیح اوست. چیزی 
ماست.آگوئروی 32  نفع همه  به  باشد  نفع سرخیو  به  که 
منچسترسیتی  به  اتلتیکومادرید  تیم  از  سال 2011  ساله 
پیوست و در 385 بازی اش برای این تیم در تمامی رقابت ها 
257 گل زد که او را به بهترین گلزن تاریخ آبی های شهر 

کرد. تبدیل  منچستر 

 قطعی؛ غیبت پدیده ایتالیایی
 در یورو 2020

نیکوال زانیولو تایید کرد که در یورو 2020 نمی تواند 
زانیولو  نیکولو  کند.مصدومیت  همراهی  را  ایتالیا  ملی  تیم 
پدیده فوتبال ایتالیا در جریان پیروزی 1-0 الجوردی ها 
های  ماه  برای  را  او  گذشته  ماه  شهریور  در  هلند  مقابل 
طوالنی به دور از میادین نگاه داشته است. در جریان آن 
بازی بعد از برخورد زانیولو با دانی فان دبیک او روی زمین 
افتاد و بعد از مدتی درحالی که مشخص بود درد می کشد، 
از زمین بیرون رفت. زانیولو پیشتر زیر تیغ جراحی رفته و 
رباط صلیبی اش را به دست جراحان سپرده بود. نخستین 
بار او ماه ژانویه 2020 مصدوم شد و تا انتهای فصل تنها 
آ در  به لطف طوالنی شدن سری  پایانی و  در هفته های 
نتیجه کرونا توانست هشت بازی برای باشگاهش رم انجام 
ماه  تا  او  ریکاوری  زانیولو،  مجدد  مصدومیت  از  دهد.پس 
بازگشت احتمالی  با وجود  ادامه خواهد داشت ولی  آینده 
نخواهد   2020 یورو  در  حضور  برای  شانسی  میادین،  به 
از  یورو عنوان کرد  تایید غیبت خود در  با  زانیولو  داشت. 
امروز تمام تمرکز خود را بر روی رقابت های انتخابی جام 
جهانی قطر و حضور در این رقابت ها معطوف خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال ایتالیا در یورو 2020 با تیم های ولز، ترکیه 
و سوئیس همگروه شده است و تیم آماده روبرتو مانچینی 
امیدوار به درخشش در این دوره از رقابت ها است.زانیولو در 
7 بازی ملی همراه تیم ملی فوتبال کشورش دو بار موفق 

به گلزنی شده است.

دروازه بان  گرفت  خدمت  به  خواهان  منچستریونایتد  باشگاه 
رسانه های  که  حالی  است.در  اتلتیکومادرید  فوتبال  تیم  اسلوانیایی 
پست  در  تغییراتی  ایجاد  احتمال  درباره  اخیر  هفته های  در  انگلیسی 
دروازه بانی منچستریونایتد در پایان فصل جاری اخباری منتشر کرده اند، 
حاال پایگاه خبری »90 مین« خبر می دهد که باشگاه منچستریونایتد 
نسبت به جذب یان اوبالک از اتلتیکومادرید عالقه مند است.این دروازه بان 
است،  اتلتیکومادرید  باشگاه  درعضویت   2014 سال  از  که  اسلوونیایی 
مدت هاست که مورد توجه کادرفنی و سران باشگاه منچستریونایتد قرار 

تابستانی  انگلیسی قصد دارد در پنجره نقل وانتقاالت  باشگاه  این  دارد. 
امتحان  او  گرفتن  خدمت  به  برای  را  خود  شانس  دیگر  بار  پیش رو 
اتلتیکومادرید  تحت قرارداد   2023 سال  تا  که  28ساله  کنند.اوبالک 
است، تابستان گذشته در آستانه پیوستن به چلسی بود اما سران این 
باشگاه اسپانیایی حاضر نشدند به لندنی ها بابت رقم فسخ 109 میلیون 
پوندی این دروازه بان اسلوونیایی تخفیف دهند و در نهایت این انتقال 
جدایی  احتمال  بحث  اخیر  هفته های  نگرفت.در  خود  به  عملی  شکل 
داوید دخه آ از منچستریونایتد در پایان فصل جاری مطرح شده است، 

دروازه بانی که از سال 2011 در این تیم عضویت دارد و در این سال ها 
دروازه بان شماره یک شیاطین سرخ بوده است. این دروازه بان اسپانیایی 
به  باانگیزه ای  و  جوان  رقیب  دارد،  قرار  پاری سن ژرمن  توجه  مورد  که 
نام دین هندرسون در ترکیب منچستریونایتد دارد.اخیراً نشریه »سان« 
مدعی شده بود که مدیران این باشگاه انگلیسی قصد دارند روی دین 
هندرسون برای بلندمدت حساب باز کنند، دروازه بانی که تابستان اخیر 
پس از دو فصل قرضی موفق در شفیلدیونایتد به جمع شیاطین سرخ 
بازگشت و در ادامه قراردادش را با این باشگاه تا سال 2025 تمدید شد.

تمدید  برای  پوگبا  پل  تمایل  عدم 
قرارداد شاید در نهایت باعث محقق شدن 
و  منچستریونایتد  بین  بازیکن  معاوضه 
منچستریونایتد  شود.باشگاه  یوونتوس 
نظر  به  خود  میانی  خط  تقویت  منظور  به 
می رسد به دنبال به خدمت گرفتن هافبک 
هفته  است.  یوونتوس  فوتبال  تیم  سوئدی 
ایتالیا  مرکاتو  کالچو  سایت  که  بود  پیش 
در  انگلیسی  باشگاه  این  شده  مدعی 
خود  شانس  دیگر  بار  جاری  فصل  پایان 

امتحان  کولوسفسکی  دژان  جذب  برای  را 
تودو  اسپانیایی  سایت  کرد.اکنون  خواهد 
باشگاه  مدیران  فیچاخس خبر می دهد که 
خدمت  به  از  اینکه  برای  منچستریونایتد 
حاصل  اطمینان  کولوسفسکی  گرفتن 
این  با  را  پوگبا  هستند  حاضر  کنند،  پیدا 
فرانسوی   هافبک  و  کنند  معاوضه  بازیکن 
ماه های  بازگردانند.در  تورین  به  را  خود 
اخیر گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر 
اینکه سران باشگاه منچستریونایتد متقاعد 

شده اند که پوگبا قصد تمدید قراردادش با 
این باشگاه را ندارد، از این رو به دنبال این 
هستند تا در تابستان آینده از فروش او سود 
یوونتوس  مادرید،  رئال  باشگاه  سه  ببرند. 
پوگبا  اصلی  مشتریان  پاری سن ژرمن  و 
منچستریونایتد  با  قراردادش  که  هستند 
در پایان ماه ژوئن 2022 منقضی می شود، 
برای  منچستری ها  که  است  حالی  در  این 
یورو  میلیون   75 بازیکن  این  واگذازی 
از  پس   2012 سال  در  می خواهند.پوگبا 

یوونتوس  به  منچستریونایتد  از  جدایی 
پیوست و در چهار سالی که در عضویت این 
تیم ایتالیایی بود، با ارائه بازی های درخشان 
و ثبت 34 گل زده و 40 پاس گل در 178 
را  منچستریونایتد  باشگاه  مسئوالن  بازی، 
متقاعد  اولدترافورد  به  بازگرداندنش  برای 
کرد و در نهایت در تابستان 2016 با عقد 
که  یورو  میلیون   105 ارزش  به  قراردادی 
نقل وانتقاالت  جهانی  رکورد  زمان  آن  در 
بازگشت.این  سرخ  شیاطین  جمع  به  بود، 

 32 در  فصل  این  که  فرانسوی  هافبک 
رفته  میدان  به  منچستریونایتد  برای  بازی 
را  گل  پاس  چهار  و  زده  گل   پنج  آمار  و 
در  ارزشش  است،  گذاشته  برجای  خود  از 
بازار نقل وانتقاالت 60 میلیون یورو تخمین 
هم  ساله   20 است.کولوسفسکی  شده  زده 
یوونتوس  به  پارما  از   2020 سال  در  که 
این  تحت قرارداد   2025 سال  تا  پیوست 
بازار  در  ارزشش  و  است  ایتالیایی  باشگاه 

است. یورو  میلیون   45 نقل وانتقاالت 

در  کین  هری  حضور  فصل  آخرین  این  شاید 
برای  باشد.هری کین سال هاست که  تاتنهام  باشگاه 
توجهی  قابل  افتخار  به  اما  کند   می  بازی  تاتنهام 
نرسیده است. مهاجم ارزشمند ملی پوش از مدت ها 
قبل فکر رفتن از تیم لندنی به ذهنش رسیده اما تا به 
ادعای  است.طبق  نگرفته  قطعی  تصمیمی  لحظه  این 
سایت اتلتیک، این بازیکن همچنان وضعیت تاتنهام را 

بررسی می کند و همه چیز به جایگاه تیمش در پایان 
فصل در لیگ برتر بستگی خواهد داشت.در صورتی که 
لیگ قهرمانان نشود،  به کسب سهمیه  تاتنهام موفق 
باشگاه  این  از  جدایی  برای  تابستان  در  کین  هری 
لندنی اقدام خواهد کرد. کین به تازگی در مصاحبه ای 
احتمال جدایی از تاتنهام را رد نکرده و گفته بود بعد 
آینده خود تصمیم خواهد  از مسابقات یورو در مورد 

در  ناکامی  به خاطر  انگلیس  ملی  تیم  گرفت.کاپیتان 
و  است  ناراحت  تاتنهام  در  قهرمانی  های  جام  کسب 
لیگ  در  از حضور  شرایط  این  وجود  با  ندارد  دوست 
قهرمانان نیز محروم باشد و به همین خاطر به سران 
در  ناکامی  صورت  در  که  است  داده  اطالع  باشگاه 
صعود به لیگ قهرمانان برای جدایی از تاتنهام تالش 
خواهد کرد.تاتنهام اکنون با 49 امتیاز در رده ششم 

جدول لیگ برتر قرار دارد و در سه امتیازی وستهام 
برابر  اتحادیه  جام  فینال  تاتنهام  است.  چهارمی  رده 
سیتی را نیز پیش رو دارد و اگر قهرمان شود، شاید 
در ماندنی شدن هری کین تاثیرگذار باشد.کین فصل 
جاری 41 بازی برای تیمش انجام داده، 29 گل زده 
ترانسفرمارکت  است. سایت  داده  نیز  پاس گل  و 16 

ارزش او را 120 میلیون یورو تخمین زده است.

مجوز  از صدور  اروپا  فوتبال  اتحادیه 
برای  ورزشگاه ها  به  تماشاگران  ورود 
داد. خبر   2020 یورو  بازی  های  تماشای 

برای  که  کرد  اعالم  اروپا  فوتبال  اتحادیه 
)یورو(  اروپا  ملت های  جام  مسابقات 
ورزشگاه ها  به  تماشاگران  جاری،  سال 
باز خواهند گشت اما 4 شهر از شهر  های 
میزبان از جمله پایتخت ایتالیا هنوز باید 
برنامه های خود  اطالعاتی تکمیلی درباره 
برای اجرای این طرح ارائه کنند.در حال 
از 12 شهری که قرار  حاضر هشت شهر 

)تورنمنتی   2020 یورو  بازی های  است 
تابستان سال گذشته برگزار  که قرار بود 
سال  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  و  شود 
شود،  برگزار  آنها  در  شد(  موکول  جاری 
مجوز  صدور  امکان  که  کرده اند  تأیید 
از 25  ورزشگاه ها  به  تماشاگر  ورود  برای 
تا صد درصد ظرفیت ورزشگاه را دارند.بر 
اساس اعالم یوفا؛ شهر های سن پترزبورگ، 
بخارست،  آمستردام،  باکو،  بوداپست، 
کرده اند  اعالم  و گالسکو  لندن  کپنهاگ، 
اندازه 25 درصد گنجایش  که حداقل به 

ورزشگاه های خود اجازه ورود تماشاگران 
بخارست  میان  این  در  داد.  خواهند  را 
از صد  استفاده  برای  بود که  تنها شهری 
برای  شهر  این  ورزشگاه  ظرفیت  درصد 
اعالم   2020 یورو  بازی های  از  میزبانی 
اتحادیه  اعالم  است.طبق  کرده  آمادگی 
حضور  برای  مجوز  صدور  اروپا،  فوتبال 
هشت  این  ورزشگاه های  در  تماشاگران 
گرفته  صورت  برآوردهای  اساس  بر  شهر 
واکسیناسیون  پروژه  پیشرفت  میزان  از 
احتمال  کاهش  البته  و  محل ها  آن  در 

دلیل گرمتر شده هوا  به  ویروس  سرایت 
شهر  چهار  حال  همین  در  است.اما  بوده 
بیلبائو  ایتالیا،  رم  آلمان،  مونیخ  جمله  از 
روز   9 تا  هم  ایرلند  دوبلین  و  اسپانیا 
تکمیلی  اطالعات  تا  دارند  فرصت  دیگر 
درباره تصمیم نهایی برای صدور مجوز یا 
ممنوعیت ورود تماشاگر به ورزشگاه های 
بر  حاکم  کنند.نهاد  ارائه  یوفا  به  را  خود 
و  هواداران  تشویق  ضمن  اروپا  فوتبال 
عالقمندان تماشای بازی های یورو 2020 
به رعایت محدودیت های لحاظ شده برای 

سفر های برون مرزی به شهرهای میزبان 
بیشتر  شیوع   از  جلوگیری  منظور  به 
کرونا، تأکید کرده که هیچ معافیتی برای 
از  پیش  که  هوادارانی  از  دسته  آن  سفر  
این اقدام به خرید بلیت بازی ها کرده اند، 
صادر نخواهد شد.رقابت های یورو 2020 
از روز 21 خرداد سال جاری آغاز می شود 
این  می رسد.  پایان  به  تیرماه   21 روز  و 
است  اروپا  ملت های  جام  از  دوره  اولین 
که به صورت غیرمتمرکز و در چند کشور 

می شود. برگزار 

 دور جدید مذاکرات یوونتوس با دیباال
 برای تمدید قرارداد

مهاجم  با  میالدی  آینده  ماه  دارد  نظر  در  یوونتوس  باشگاه 
آرژانتینی اش پای میز مذاکره برای تمدید قرارداد او بنشیند.در ماه های 
دیباال  پائولو  حرفه ای  آینده  خصوص  در  زیادی  شایعات  دوباره  اخیر 
این مهاجم آرژانتینی  از احتمال جدایی  مطرح شده و برخی رسانه ها 
از یوونتوس خبر داده ند اما حاال روزنامه ایتالیایی »توتو اسپورت« خبر 
می دهد که مدیران باشگاه ایتالیایی در نظر دارند این بازیکن را حفظ 
آینده  ماه  است  قرار  یوونتوس  باشگاه  این گزارش؛ مدیران  کنند.طبق 
با دیباالی 27 ساله پای میز مذاکره بنشینند و درباره  میالدی )ِمی( 
تمدید قرارداد این بازیکن مذاکره کنند. پیش از این یوونتوس پیشنهاد 
دستمزد 10 میلیون یورو در سال را برای تمدید قرارداد به این مهاجم 
آرژانتینی داده بود که مورد موافقت او قرار نگرفته بود و به همین خاطر 
به بن بست خورده است.اخیراً روزنامه ایتالیایی  مذاکرات طرفین موقتاً 
پیشنهاد  اگر  دیباال  پائولو  بود؛  داده  گزارش  اسپورت«  دلو  »گاتزتا 
نیست  حاضر  نکند،  دریافت  یوونتوس  باشگاه  سوی  از  قرارداد  تمدید 
پیش از پایان قرارداد کنونی اش که تا سال 2022 اعتبار دارد، از جمع 
راه راه پوشان تورین جدا شود.این مهاجم آرژانتینی در تابستان 2019 
را رد کرد، زمانی که می توانست  به منچستریونایتد  پیوستن  پیشنهاد 
منچستریونایتد،  همچون  باشگاه هایی  شود.  معاوضه  لوکاکو  روملو  با 
پاری سن ژرمن، بارسلونا، چلسی و تاتنهام همچنان وضعیت او را زیرنظر 
دارند.دیباال که در سال 2015 از پالرمو به یوونتوس پیوست، تاکنون در 
245 بازی برای یووه به میدان رفته و 99 گل نیز به ثمر رسانده است.

»جیمی جامپ« بازی منچستریونایتد - 
گرانادا چگونه وارد ورزشگاه شد؟

تیم های  بازی  محل  ورزشگاه  به  اسپانیایی  شهروند  یک  ورود 
درباره  را  بسیاری  کنجکاوی  اروپا  لیگ  در  گرانادا  و  منچستریونایتد 
پنجشنبه  برانگیحت.بازی  استادیوم  به  او  کردن  پیدا  دسترسی  نحوه 
شب تیم های فوتبال گرانادا و منچستریونایتد در اسپانیا در دور رفت 
از مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا با یک حاشیه عجیب همراه بود. 
ورود یک فرد برهنه به زمین بازی در دقیقه 10 آن هم در حالی که 
به دلیل شیوع کرونا قرار بود هیچ تماشاگر یا هواداری اجازه ورود به 
ورزشگاه را نداشته باشد. چیزی که ماجرا را بدتر جلوه می داد، ورود این 
شهروند اسپانیایی به زمین مسابقه بدون رعایت هیچ یک از پروتکل های 
بهداشتی و نداشتن ماسک بود که می  توانست سالمتی بازیکنان را به 
و  معیارها  این  از  بعد  که  شد  سبب  تنها  نه  اتفاق  بیندازد.این  خطر 
مشابه  موارد  از  جلوگیری  برای  سخت تری  و  سفت  امنیتی  تمهیدات 
مرد  این  ورود  نحوه  درباره  را  بسیاری  کنجکاوی  بلکه  شود  اندیشیده 
اسپانیایی به زمین مسابقه برانگیخت.اکنون پلیس اسپانیا با تحقیقاتی 
که از فرد متخلف با نام اولمو گارسیا انجام داده - فردی که ظاهراً سابقه 
انجام حرکاتی مشابه در گذشته را داشته اشت - گزارشی درباره نحوه 
ورود او به ورزشگاه منتشر کرده است.طبق این گزارش؛ اولمو گارسیا 
ساعت 7 صبح روز بازی با عبور از نگهبانان مستقر در حدفاصل ورزشگاه 
لس کارمنس شهر گرانادا و ساختمان مجاور آن، خودش را به داخل 
ورزشگاه رسانده و به مدت 14 ساعت زیر یک بنر بزرگ پنهان شده 
تا در زمان مناسب وارد زمین بازی شود.در پایان این بازی تیم فوتبال 
منچستریونایتد با نتیجه 2 بر صفر میزبان اسپانیایی خود را شکست داد 
و به لطف این نتیجه با کسب یک تساوی در بازی برگشت که پنجشنبه 
هفته جاری در ورزشگاه اولدترافورد برگزار می شود هم به مرحله نیمه 

نهایی صعود خواهد کرد.

کاپیتان سفره دلش را باز کرد
 سرخیو راموس: این بزرگ ترین درد

 و غصه زندگی من است!
سرخیو راموس، اسطوره رئال مادرید خاطرات تلخی از روزهایی 
جدایی از سویا دارد.17 سال پیش و هنگام انتقال سرخیو راموس از 
سویا به رئال مادرید، جنجال های فراوانی ایجاد شده و این بازیکن به 
شدت مورد انتقاد از سوی هواداران سویا قرار گرفت. تا مدت ها هرگاه 
به  سویا  هواداران  شد،  می  پیسخوان  سانچس  راهی  راموس  سرخیو 
شدت به او توهین می کردند و حاال این بازیکن در مورد روند انتقال 
به رئال مادرید صحبت کرده است. از سویا و رفتن  و دالیل جدایی 

سرخیو راموس گفت: »من می دانم هواداران و ساکنان سویا چه حسی 
زیرا  بگوید،  به من  رابطه چیزی  این  در  تواند  نمی  دارند. هیچ کس 
من از کوچکی در این شهر زندگی کرده ام. تمامی اخبار و اطالعات 
در مورد جدایی من از سویا و انتقال به رئال مادرید تغییر یافته و به 
هواداران سویا دروغ گفته شد. این کار باعث شد که شرایط نه تنها 
برای من بلکه برای خانواده ام دشوار پیش برود و من هنگام بازگشت 
به سویا با رفتار تند هواداران این تیم مواجه شدم.من هرگز دردی که 
فراموش  را  مادرم کشیدند  و  پدر  و همچنین  مادربزرگم  و  پدربزرگ 
نمی  دیگر  حتی  من  خانواده  بخشم.  نمی  را  آن  مسببان  و  نکرده 
توانند به سویا سفر کنند. شاید برخی نظر متفاوتی داشته باشند، اما 
پدربزرگ و مادربزرگ من دیگر نمی توانند در سویا زندگی کرده و به 
آنجا سفر کنند و این بزرگترین دردی است که من تاکنون در زندگی 
ام. من در زندگی خود اشتباهات  کشیده و همیشه به همراه داشته 
زیادی مرتکب شده ام و شاید بزرگترین اشتباهم در آن مقطع، سکوت 
کردن و توضیح ندادن در مورد این انتقال بود. با این سکوت اجازه دادم 
دیگران داستان را تعریف کنند. قرارداد من با رئال مادرید یک انتقال 
کامال توافق شده بین باشگاه ها و دو رئیس یعنی فلورنتینو پرز و دل 
نیدو بود.تا روز مرگ بازیکن سویا محسوب می شوم. وقتی مقابل سویا 
موفق به گلزنی شدم رفتارم با خشم و عصبانیت بود و دلیل این کار 

توهین هایی بود که به خانواده ام شده بود.”

 پایان ناکامی های ولورهمپتون
 با بُردی دیرهنگام

ولورهمپتون برتری دیرهنگامی را در لندن به دست آورد تا طلسم 
ولورهمپتون  و  فوالم  شود.تیم های  شکسته  تیم  این  نشدن های  پیروز 
در نخستین دیدار از هفته سی ویکم لیگ برتر انگلیس، جمعه شب در 
ورزشگاه کراون کاتج لندن به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 
یک بر صفر ولورهمپتون همراه شد.آداما ترائوره با گل دیرهنگام خود 
در دقیقه 3+90، پیروزی را برای گرگ ها به ارمغان آورد. ولورهمپتون 
در دقیقه 1+45 هم صاحب یک ضربه پنالتی شد که ویلیان ژوزه آن 
را هدر داد.این نتیجه، تعداد شکست های پیاپی فوالم را به عدد چهار 
رساند و باعث شد این تیم با 26 امتیاز، در رتبه هجدهم جدول و در 
قبلی  دیدار  پنج  در  که  نیز  ولورهمپتون  بماند.  باقی  قعرنشینان  جمع 
خود در کسب پیروزی بازمانده بود، با 38 امتیاز به رده دوازدهم جدول 

لیگ جزیره صعود کرد.

لیل با غلبه بر متز، خیال خود از بابت صدرنشینی در پایان هفته سی ودوم لوشامپیونه راحت کرد.هفته سی ودوم رقابت های فوتبال لیگ یک فرانسه 
)لوشامپیونه(، جمعه شب با دیدار تیم های متز و لیل آغاز شد که لیل با نتیجه 2 بر صفر به برتری دست یافت.بوراک ایلماز در دقیقه 60 و مهمت زکی 
سلیک در دقیقه 89، گل های این مسابقه را به ثمر رساندند. متز نیز در دقیقه 17 صاحب یک ضربه پنالتی شد که آرون ریا ایسکا نتوانست توپ را به 
تور دروازه صدرنشین برساند.لیل با تحمیل چهارمین شکست متوالی به متز، 69 امتیازی شد و با شش امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به پاری سن ژرمن، 

در صدر جدول لوشامپیونه ماندنی شد. متِز 42 امتیازی نیز در رتبه دهم جدول لیگ یک فرانسه قرار گرفته است.

اسطوره رم در 
بیمارستان بستری شد

دنیله ده روسی، ستاره سابق رم به علت 
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری 
شده است.در دوره اول شیوع ویروس کرونا، 
افراد بسیاری در ایتالیا جان خود را از 
دست دادند و این کشور به شدت درگیر 
این ویروس بود. بازیکنان فراوانی در سری 
آ نیز به ویروس کرونا مبتال شدند و حاال 
این اتفاق برای دنیله ده روسی، اسطوره 
فوتبال ایتالیا و مربی تیم ملی این کشور 
رخ داده است.به نظر می رسد ریه دنیله ده 
روسی درگیر شده و به همین علت کادر 
پزشکی بستری شدن در بیمارستان را برای 
او تجویز کرده است. البته انگار شرایط دنیله 
ده روسی خیلی هم بد نیست و زیر نظر 
پزشکان شرایط او تحت کنترل است.ده 
روسی در مقطع برگزاری دیدارهای مقطع 
جام جهانی چند هفته قبل به ویروس کرونا 
مبتال شد و او هنوز قادر به غلبه بر این 
بیماری نبوده است. دنیله ده روسی که در 
اواخر دوران ورزشی خود مدتی کوتاهی در 
بوکاجونیورز آرژانتین نیز بازی کرد، اخیرا به 
کادر فنی تیم ملی ایتالیا نیز اضافه شده و با 
روبرتو مانچینی همکاری می کند.

 منچستریونایتد به دنبال
 جذب اوبالک

لیل جایگاه 
خود را در 
صدر جدول 
مستحکم کرد

احتمال یک معاوضه بزرگ بین منچستر و یوونتوس

هشدار کین به تاتنهام؛ سهمیه نگیریم، می روم

لیونل مسی نه، اینجا مقصد رونالدو است! 
احتمال انتقال کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی یوونتوس به پاری 
در  و  اسپورت  توتو  نشریه  ادعای  است.طبق  یافته  افزایش  ژرمن  سن 
صورت انتقال نهایی شدن انتقال کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی به رئال 
مادرید، پی اس جی می تواند کریستیانو رونالدو را به عنوان جایگزین او 
جذب کند. قرارداد کیلیان امباپه با پاری سن ژرمن در ژوئن سال 2022 
به پایان می رسد و هنوز طرفین برای تمدید زمان حضور امباپه در این 
باشگاه به توافق نرسیده اند. شرایط برای رونالدو نیز متفاوت نیست، یک 
سال دیگر از قرارداد این بازیکن با یوونتوس باقی مانده و ممکن است 
میلیون  به قیمت 29  رو  تابستان پیش  را در  رونالدو  ایتالیایی  باشگاه 
یورو به فروش برساند.البته به نظر می رسد ستاره پرتغالی در حال حاضر 
عالقه ای به ترک تورین ندارد و یوونتوس نیز به فکر فروش او نیست. 
به زودی رونالدو با مدیران باشگاه یوونتوس دیدار خواهد کرد تا درباره 
آینده مذاکره کند و تصمیم نهایی فقط به خود او بستگی دارد.اخباری 
در مورد احتمال انتقال رونالدو به رئال مادرید نیز منتشر شده، اما زین 
الدین زیدان دیروز واکنش خاصی به این شایعات نشان نداد. سرمربی 
فرانسوی در این رابطه گفت: »ما خیلی خوب یکدیگر را می شناسیم. 
اما رونالدو بازیکن تیم من نیست و من نمی توانم در مورد او صحبت 
کنم. خواهیم دید که او در آینده چه تصمیمی می گیرد.”در این شرایط 
ممکن است یوونتوس نیز برای خرید مائورو ایکاردی از پاری سن ژرمن 
به عنوان جایگزین رونالدو اقدام کند. مائوریتو از شرایط خود در پاریس 
چندان راضی نیست و دستمزد باال و 10 میلیون یورویی این بازیکن 
ممکن است باشگاه فرانسوی را مجاب به فروش او بکند. در ماه های 
اخیر اخباری در مورد احتمال رفتن لیونل مسی به پاریس منتشر شده 

بود، اما به نظر او قراردادش را با بارسلونا تمدید خواهد کرد.

سیمئونه جانشین کونته در اینتر می شود؟
را  اتلتیکومادرید  فوتبال  تیم  کنونی  سرمربی  اینتر،  باشگاه  سران 
به عنوان گزینه جانشینی آنتونیو کونته در نظر دارند.آنتونیو کونته که 
در دومین فصل حضورش روی نیمکت سرمربیگری اینتر در آستانه به 
قهرمانی رساندن این تیم در رقابت های سری A ایتالیا پس از 11 سال 
است، آینده حرفه ای اش در این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد، این در 
حالی است که وی تا سال 2022 با اینتر قرارداد دارد.برخی رسانه های 
ایتالیایی پیش از این از احتمال جدایی آنتونیو کونته از اینتر در پایان 
فصل جاری خبر داده بودند، اما روزنامه ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« 
این  قراداد  تمدید  دنبال  به  اینتر  باشگاه  مدیران  که  مدعی شد  اخیراً 
مربی 51 ساله خود هستند، به خصوص اگر اینتر این فصل فاتح سری 
A ایتالیا شود.سایت اسپانیایی »تودو فیچاخس« حاال خبر می دهد؛ در 
با اینتر  صورتی که آنتونیو کونته بخواهد به هر دلیلی به همکاری اش 
ایتالیایی دیه گو سیمئونه سرمربی فعلی  باشگاه  این  پایان دهد، سران 
اتلتیکومادرید را به عنوان جانشین او در نظر دارند. این مربی آرژانتینی 
قرارداد فعلی اش با اتلیتکو تا پایان ماه ژوئن 2022 اعتبار دارد.دیه گو 
سیمئونه که بین سال های 1997 تا 1999 عضو تیم فوتبال اینتر بود 
و با این تیم قهرمانی در جام یوفا را هم تجربه کرد، چندی پیش در 
گفت وگو با برنامه »ال پارتیداسو« از شبکه رادیویی »کوپه« اسپانیا در 
اینتر گفته بود: همیشه گفته ام که روزی سرمربی  به  بازگشتش  مورد 
اینتر خواهم شد و این را به عنوان گزینه ای در نظر دارم.این مربی 50 
ساله  که از سال 2011 هدایت اتلتیکومادرید را برعهده دارد، تاکنون 
این تیم را به هفت قهرمانی مختلف از جمله یک قهرمانی در اللیگا و 
دو قهرمانی در لیگ اروپا رسانده و با روخی بالنکو هم دو بار هم تا فینال 

لیگ قهرمانان اروپا پیشروی کرده است.

یوونتوس به دنبال جایگزینی ایکاردی با دیباال
سابق  مهاجم  پیر  بانوی  که  است  شده  مدعی  ایتالیایی  رسانه  یک 
او  مدیربرنامه های  با  زودی  به  راستا  در همین  و  گرفته  نظر  زیر  را  اینتر 
نقل  ادعای مهمی درباره  ایتالیا  استمپای  نیز مالقات خواهد کرد. نشریه 
و انتقاالت فوتبال تیم فوتبال یوونتوس در پنجره تابستانی مطرح کرده و 
در گزارشی تحت عنوان »معاوضه ایکاردی - دیباال، یوونتوس با واندا نارا 
قرار مالقات گذاشت« از برنامه بانوی پیر برای جذب مهاجم سابق اینتر 
خبر داده است.یوونتوس پیش از این هم مشتری ایکاردی بود اما مخالفت 
باشگاه اینتر با انتقال این مهاجم آرژانتینی با پیوستن بازیکن سابقش به 
یک رقیب مستقیم، در نهایت او تابستان سال گذشته راهی پاری سن ژرمن 
کرد.با اینکه قرارداد اینتر با پاری سن ژرمن برای انتقال ایکاردی به پارک 
دو پرنس شامل بندی می شود که فروش او به یک تیم ایتالیایی را مشروط 
این  یوونتوس  نراتزوری می کند،  به  دیگر  یوروی  میلیون  پرداخت 15  به 
بازیکن را زیر نظر گرفته تا در صورت عدم توافق با پائولو دیباال برای تمدید 
قرارداد، هموطن او را به آلیانتس تورین ببرد.طبق ادعای استمپا یوونتوس 
با واندا نارا همسر و مدیربرنامه های مالقات خواهد کرد تا درباره بازگشت 
این بازیکن به سری A مذاکره کند.در همین حال این حتمال وجود دارد 
که یوونتوس دیباال را به بارسلونا بفروشد اما اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن 
است هدف جوزپه ماروتا مدیر اجرایی باشگاه اینتر برای جذب مهاجم چپ 
پای یوونتوس به عنوان بازیکن آزاد در پایان فصل 22-2021 محقق شود. 
پیشنهاد خود به دیباال برای تمدید قرارداد که شامل  یوونتوسی ها اخیراً 
افزایش حقوقش به 10 میلیون یورو در سال بود را پس گرفتند و ظاهراً 
برنامه ای برای ارائه پیشنهاد جدید ندارند. این تصمیم باشگاه پس از آن 
اتخاذ شد که دیباال و مدیران برنامه اش درخواست افزایش حقوق به 15 

میلیون یورو در سال را داشتند.

ادعای اتلتیک

حضور تماشاگران در یورو ۲۰۲۰ قطعی شد
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سید جالل حسینی: هند که میزبان باشد، وضعیت همین است
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شرایط خوبی پیش از اعزام به هند وجود نداشت و باید ببنیم در هند چه خبر است.سید جالل حسینی درباره سفر 
پرسپولیس به هند اظهار داشت: شرایط خوبی نیست و ما از صبح معطل هستیم. باید برویم و ببینیم در هند چه خبر است.وی در مورد اینکه گفته می شود 
هندی ها برای سفر پرسپولیس کارشکنی کرده اند، گفت: حاال هر کسی هر کاری کرده متأسفانه این شرایط ماست. مطمئناً کار سختی داریم. وقتی هند میزبان 
می شود، وضعیت همین است.کاپیتان پرسپولیس در مورد حریفان این تیم توضیح داد: حریفان سخت هستند. الوحده و الریان را که همه می شناسند. گوا هند 
هم حریف سختی است.سید جالل حسینی در مورد اتهامی که در مورد واکسن زدن بازیکنان پرسپولیس مطرح می شود، عنوان کرد: امروز یا فردا می بینید که 

بازیکنان ما کرونا گرفتند و آنوقت متوجه می شوید چه کسی واکسن زده است!

مهرتاییدAFCبهورزشگاههای
بحرینبرایمیزبانیازایران

درانتخابیجامجهانی
برای  میزبان  های  ورزشگاه  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ناظر 
مسابقات گروه سوم انتخابی جام جهانی 2022 را تایید کرد.نشریه 
»البالد« بحرین خبر داد شین مان جیل، نایب رئیس کمیته برگزاری 
و  ها  زیرساخت  از  روزجمعه  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مسابقات 
انتخابی  ورزشگاه های بحرین برای میزبانی از مسابقات گروه سوم 
جام جهانی 2022 دیدار کرد.مسئول کره ای AFC  از ورزشگاه ملی، 
استادیوم خلیفه و استادیوم شیخ علی بن محمد دیدار کرد. بعد از 
فوتبال آسیا ورزشگاه های  نماینده کنفدراسیون  بررسی های الزم 
میزبان برای مسابقات انتخابی را تایید کرد.پیش از این فدراسیون 
ادامه  به عنوان میزبان  بحرین  انتخاب شدن  به دلیل  ایران  فوتبال 
مسابقات گروه سوم از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دادگاه حکمیت 
ورزش شکایت کرده بود.قرار است این مسابقات طبق برنامه ریزی 

اعالم شده از خرداد آغاز می شود

مدافع ایرانی در حال مذاکره با آ.اک
جزئیاتپیشنهادترابزونبرایتمدید

مشخصشد
مدیر برنامه مدافع ایرانی ترابزون اسپور درباره جزئیات پیشنهاد 
تیم ترکیه ای برای تمدید قرارداد و پیشنهادات دیگر صحبت کرد.

علیرضا پیکان مدیر برنامه مجید حسینی مدافع ایرانی ترابزون اسپور 
رسیده  های  پیشنهادی  و  ای  ترکیه  تیم  با  موکلش  آینده  درباره 
 »SDNA« با سایت در مصاحبه  برنامه حسینی  کرد.مدیر  صحبت 
یونان گفت: شایعاتی مطرح شده که مدافع ایرانی به پاناتینایکوس 
می رود ولی این خبر صحت ندارد. باشگاه آ.اک به دنبال موکلم است 
و مذاکرات در حال انجام است. حسینی ذهنیت خوبی برای حضور 
در سوپر لیگ یونان دارد. البته پیشنهادهای دیگری نیز وجود دارد.

ارائه کرده  برای تمدید پیشنهاد جدیدی  ترابزون اسپور  افزود:  وی 
است. تیم ترکیه ای پیشنهاد 3 ساله داده است. ما در حال بررسی 
بهترین  ماه  همین  آخر  تا  و  هستیم  رسیده  های  پیشنهادی  تمام 

تصمیم را درباره آینده حسینی می گیریم.
پاسخرئیسفدراسیونپزشکی-ورزشیبهاظهارات

الهامیدرموردتزریقواکسنبهپرسپولیسیها
تیم  سرمربی  اظهارات  به  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رئیس 
به  واکنش  در  نوروزی  داد.غالمرضا  نشان  واکنش  نساجی  فوتبال 
واکسن  تیم ها  ای  برخی  شده  مدعی  که  الهامی  ساکت  اظهارات 
بدون  ها  برخی  شده  رایج  متاسفانه  داشت:  اظهار  زده ان  کرونا 
استدالل صحبت می  کنند. ما تازه برای المپیکی ها و پارالمپیکی ها و 
پیگیری های وزارت ورزش و دکتر نمکی مجوز گرفته ایم که واکسن 
بزنیم.وی افزود:بقیه ورزشکاران چون در اولویت نیستند حتما باید تا 
تولید انبوه واکسن صبر کنند. اینکه گفته می شود واکسن به صورت 
خصوص تزریق می شود را ندیدم ولی توصیه می کنم کسی این کار را 
انجام ندهد چون مشخص نیست اگر واکسنی هم وجود داشته باشد 

اصل بودن آن مشخص نیست.
قهرمانیبدونشکستالسد

درلیگستارگانقطر
قهرمان فصل جاری  رکوردها  بهترین  ثبت  با  السد دوحه  تیم 
لیگ ستارگان قطر شد.تیم السد جمعه شب با کسب پیروزی برابر 
پایانی لیگ ستارگان قطر بدون ثبت حتی  قطر اس سی در هفته 
بازیکنان  از  بسیاری  السد  شد.  رقابت ها  این  قهرمان  شکست  یک 
کلیدی اش را در این دیدار نداشت اما در نهایت با ثبت یک پیروزی 
دیگر توانست قهرمانی بدون شکست را جشن بگیرد.همچنین السد 
عناوین بهترین خط حمله، خط دفاعی و آقای لیگ ستارگان قطر 
نیز  السد  سرمربی  داد.ژاوی،  اختصاص  خود  به  جاری  فصل  در  را 
از آن  باید  و  از شگفتی است  بیشتر  این مورد گفت: شرایط ما  در 
در رقابت های آینده استفاده کنیم. دشوارترین تورنمنت یعنی لیگ 
قهرمانان آسیا را پیش رو داریم. ما در زمان عالی به سر می  بریم و 

هستیم. رقابت  آماده 

لیگ ستارگان قطر
تیمخلیلزادهآسیاییشد

قطر  ستارگان  لیگ  پایانی  هفته  بازی  در  تساوی  با  الریان  تیم 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  آینده  فصل  پلی آف  مرحله  در  سهمیه حضور 
برابر  و  رفت  الخور  مصاف  به  شب  جمعه  الریان  تیم  آورد.  دست  به 
میهمانش به تساوی یک - یک بسنده کرد. فرانک کوم تنها گل الریان 
را در دقیقه 44 به ثمر رساند. گل تساوی الخور هم توسط سعید محمد 
براهیمی در دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه الریان شد.شجاع 
خلیل زاده مدافع ایرانی الریان در این مسابقه در ترکیب اصلی تیمش 
بازی کرد.تیم الریان با این تساوی 35 امتیازی شد و ضمن قرار گرفتن 
در رده سوم جدول لیگ ستارگان قطر سهمیه حضور در مرحله پلی آف 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد. تیم السد با 60 امتیاز 

قهرمان فصل 21-2020 لیگ ستارگان شد.
مدیرعاملرایکا:حالدستنشانخیلی

بهترشدهاست
آخرین  درخصوص  توضیحاتی  بابل،  رایکای  باشگاه  مدیرعامل 
درباره  درزی  کرد.فرید  ارائه  باشگاه  این  فوتبال  تیم  سرمربی  وضعیت 
شرایط نادر دست نشان که به دلیل ابتالی به کرونا در بیمارستان بستری 
تا  است  مصنوعی  خواب  در  همچنان  دست نشان  داشت:  اظهار  شده، 
گذشته خیلی  روزهای  به  نسبت  وی  حال  مساعد شود.  او  ریه  شرایط 
بهتر است. کلیه های او شب اول مشکل پیدا کرد که دستگاه دیالیز به او 
متصل شد، سپس کلیه ها به شرایط قبل بازگشت.وی درخصوص کادر 
فنی تیم رایکای بابل در غیاب دست نشان عنوان کرد: اکنون شبیر لطفی 
 هدایت تیم را بر عهده دارد و با او مقابل پارس جنوبی پیروز شدیم. کادر 

فنی تیم اتحاد داشتند و سلیقه نادر دست نشان را می دانستند.
مقتداییتنهاغایبنفتمسجدسلیمان

یک  فکری  محمود  تصمیم  با  نفت مسجدسلیمان  فوتبال  تیم 
روز زودتر راهی اصفهان شد.نفت مسجدسلیمان در حالی در هفته 
بیستم مسابقات لیگ برتر برابر سپاهان قرار خواهد گرفت که اعضای 
اصفهان شدند.با  راهی  )شنبه(  دیروز  تمرین  انجام  از  بعد  تیم  این 
تصمیم محمود فکری، نفت مسجدسلیمان یک روز زودتر به اصفهان 
این  امروزدر  را  سپاهان  با  بازی  از  قبل  تمرین  آخرین  آنها  و  رفت 
شهر انجام خواهد داد. نفت مسجدسلیمان برای دیدار روز دوشنبه 
برابر سپاهان فقط مجتبی مقتدایی را به دلیل محرومیت در اختیار 

داشت. نخواهد 

افشینعبداللهیان

مصطفوی:یک بچه ۴ساله هم این انتخاب ها را نمی کند
انتقاد  با  رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
فدراسیون  در  خادم  عزیزی  انتخاب های  از 
فوتبال گفت: یک بچه 4ساله هم این انتخاب ها 
را نمی کند.داریوش مصطفوی   درباره انتقاداتی 
اظهار  می شود،  وارد  فوتبال  فدراسیون  به  که 
داشت: همیشه گفته ام کاندیداهای فدراسیون 
وقتی می خواهند رئیس شوند باید اهداف شان 
چه کاری  می خواهند  بدانند  همه  تا  بگویند  را 
انجام دهند. من جزو کسانی بودم که تا لحظه 
آخر از بهاروند حمایت کردم ولی عزیزی خادم 
را با اینکه مدتی در فدراسیون بوده است، خیلی 
نمی شناختم. او دوره ای عضو هیئت رئیسه بوده 
است و احساس می کردم وقتی این قدر به دنبال 

برنامه ای دارد. ریاست فدراسیون است، حتماً 
وقتی در فدراسیون کار سیاسی شروع 

شود تا انتهای آن مشخص است
برنامه  باید  مدیر  یک  کرد:  عنوان  وی 
داشته باشد ولی من برنامه ای در فدراسیون 
دارد  وجود  برنامه ای  اگر  نمی بینم.  فوتبال 
و  هستم  من  مقصر  نمی فهمم،  را  آن  من  و 
را  برنامه ها  اگر  ولی  کنم  عذرخواهی  باید 
جامعه هم نمی فهمد، دیگر مشکل از جامعه 
در  است.  فدراسیون  رئیس  مقصر  و  نیست 
که  دادکان  آقای  دوره  در  به جز  سال ها  این 
اعضای فدراسیون خیلی سیاسی بودند، کدام 
رئیس فدراسیون با وزیر امور خارجه مالقات 
داشته است؟ وقتی در فدراسیون کار سیاسی 
است. مشخص  آن  انتهای  تا  می شود  شروع 

اداره  با اشاره به مسئولیت سخت  مصطفوی 
این فدراسیون یادآور شد: درست است ابتدای 
کار عزیزی خادم است ولی قبل از انتخابات 
از  اطالع  با  فدراسیون  بعدی  رئیس  گفتم 
کاندیدا  آن  هدایت  برای  فدراسیون  وضعیت 
انتخاب می شود  که  گفتم کسی  است،  شده 
حق ندارد بعداً از بدهکاری فدراسیون گالیه 
کند. اگر تیم ملی به جام جهانی نرود، از قبل 
می دانستند که کار تیم ملی سخت شده است 

قبول کردند. با همین شرایط مسئولیت  و 
در فدراسیون برنامه ای برای شکست 

عراق و بحرین نمی بینم
راجع  فوتبال  فدراسیون  پیشین  رئیس 
خادم  عزیزی  شهاب الدین  اخیر  انتصابات  به 
که  کشوری  در  گفت:  فوتبال،  فدراسیون  در  
این همه آدم بزرگ وجود دارند و می توانند به 
انجام  انتصابات عجیبی  تیم ملی کمک کنند،  
شده است. در فوتبال یک کشور همه چیز، در 
تیم ملی خودش را نشان می دهد. باید فوتبال 
ایران در مسیری قرار بگیرد که بتواند بحرین 
و عراق را شکست دهد ولی هیچ برنامه ای که 
بتوانیم این اتفاق مهم را رقم بزنیم وجود ندارد 

نمی بینم. یا حداقل من 

یک بچه 4ساله هم این انتخاب ها را نمی کند
4ساله  بچه  یک  کرد:  تأکید  مصطفوی 
کسی  با  ما  نمی کند،  را  انتخاب ها  این  هم 
سرپرست  به عنوان  که  آقایی  نداریم.  تعارف 
آزمون،  می تواند  است  شده  منصوب  ملی  تیم 
را  حاج صفی  و  انصاری  فرد  و  بیرانوند  طارمی، 
مدیریت کند؟ آیا بازیکنان، خورشیدی را بهتر 
و  مهاجرانی  حشمت  اشاره  زبان  یا  می فهمند 
انتصابات  درباره  اصاًل  من  را؟  خاکپور  محمد 
فدراسیون حرفی ندارم ولی اگر زمانی کار گیر 
کرد، حرف های زیادی به عنوان یک فوتبالی که 
60 سال پیش بازیکن تیم ملی بوده دارم و از 

نمی گذرم. کشورم  حق 
رئیس فدراسیون فوتبال در باغ نیست

اینکه  بیان  با  فدراسیون  پیشین  رئیس 
»شأن فوتبال ما خیلی باالتر از این حرف هاست« 
گفت: با وجود این همه آدم  بزرگ و پیشکسوت 
و چهره بین المللی که داریم، با این تصمیمات، 
کنار  جام جهانی  از  را  ملی  تیم  دستی دستی 
می گذاریم، این نشان می دهد رئیس فدراسیون 
فوتبال اصاًل در باغ نیست. همیشه گفته ام افراد 
اول باید کار کنند، بعد آنها را قضاوت کنیم ولی 

سالی که نکوست از بهارش پیداست.
همه بازیکنان تیم 98 می توانند 

سرپرست تیم ملی باشند
این  اینکه »اصاًل توقع  بیان  با  مصطفوی 
نداشتم«  فوتبال  فدراسیون  در  را  انتخاب ها 
باید  ملی  تیم  سرپرست  عنوان  شد:  یادآور 
همه  باشد.  داشته  باالتری  خیلی  جایگاه 
داشتند  حضور   98 تیم  در  که  بازیکنانی 
می توانند سرپرست تیم ملی باشند. نیما نکیسا 
که تحصیل کرده است، نمی توانست سرپرست 
مهاجرانی  حشمت  واقعاً  باشد؟  ملی  تیم 
نمی توانست به تیم ملی کمک کند؟ ما افراد 
محترم بسیاری داریم اما از این تصمیمات از 
خواب می پرم، چون دستی دستی همه چیز را 

می بریم. بین  از 
 همه ایرادها را باید

 به مجمع فدراسیون بگیریم
شاید  گفت:  تسنیم  به  پایان  در  وی 
این  اگر  تاریکی است ولی  تیری در  انتخاب ها 
انتصاب ها مورد  تیر ها به هدف هم بخورد این 
قبول مردم نیست. باید همه ایرادها را به مجمع 
تا  فدراسیون  رئیس  وضعیت  این  با  و  بگیریم 
20 سال دیگر هم معلوم است، تا شکل مجمع 
هر  می شوند.  رئیس  افراد  همین  نشود  عوض 
رئیس  می کند  البی  و  دارد  پول  که  کسی 
فدراسیون می شود. اعتقادم بر این است که این 
انتصاب ها اصاًل در شأن فوتبال نیست. کسانی 
دنبال این انتصابات هستند که بلد نیستند در 

کنند. کار  چگونه  فوتبال 

مدیرعامل فرابورس ایران: 
صورت های مالی پرسپولیس و استقالل حاکی از سود آوری است

پیکان  فوتبال  تیم  بازیکن 
گفت: ای کاش در بازی استقالل و 
پیکان VAR بود و صحنه مشکوک 
می شد.آرمان  بررسی  لحظه  همان 
تیم  تساوی  خصوص  در  قاسمی 
در  استقالل  مقابل  پیکان  فوتبال 
در  گفت:  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته 
نیمه اول خوب بازی کردیم و چند 
به  تبدیل  که  داشتیم  هم  موقعیت 

نشد. گل 
و  بود   3-5-2 ما  تیم  سیستم 
به  کناری  بال های  دفاع  زمان  در 
بنابراین  می شدند؛  اضافه  مدافعین 
سیستم  و  نکردیم  بازی  دفاعی  ما 
به  پیکان  داشتیم.  شناوری  بازی 
دنبال برد بود، اما در خانه حریف و 
تیمی مثل استقالل یک امتیاز هم 

مثل  تیم هایی  افزود:  نیست.وی  بد 
بازیکنان  پرسپولیس،  و  استقالل 
می کنند  سعی  و  دارند  بزرگی 
بدهند.  نشان  را  عملکرد  بهترین 
و  داریم  جوانی  تیم  دیگر  طرف  از 
از دقایق  طبیعی بود که در بعضی 
یک  باشد.  حریف  دست  مالکیت 
را  بازی  جریان  که  دیگری  مورد 
تغییر داد، وزش باد بود. فوتبالیست 
حرفه ای با هر شرایط جوی فوتبال 
بازی می کند؛ اما وزش باد به حدی 
سکو های  از  وسایل  بعضی  که  بود 
آزادی به پایین افتاد. با این شرایط 
دوم  نیمه  در  هم  توپ  حرکت 
نیمه  در  اگر  شد.  سخت تر  خیلی 
به  می زدیم  گل  استقالل  به  اول 
می دانم  بعید  جوی  شرایط  خاطر 

کنند.بازیکن  جبران  می توانستند 
تیم فوتبال پیکان در پاسخ به اینکه 
آیا کادرفنی تیمش روی پیش بینی 
و  نداشت  مطالعه ای  هواشناسی 
غافلگیر شدند، عنوان کرد: کادرفنی 
به  و  بررسی داشتند  این زمینه  در 
شاهد  بازی  در  که  کرد  اعالم  ما 
قدرت  اینکه  اما  بود؛  خواهیم  باد 
باشد، فکرش  این حد  به  باد  وزش 
را نمی کردیم.قاسمی درباره صحنه 
گفت:  تیمش  پنالتی  به  مشکوک 
در محوطه جریمه روی رضا جبیره 
خطا شد، ما در جریان بازی متوجه 
نشدیم. بعضی از کارشناسان داوری 
و  دانستند  پنالتی  را  صحنه  این 
مشخص شد داوری به ضرر ما بوده 
و  داشتیم   VAR کاش  ای  است.  

صحنه مشکوک همان لحظه بررسی 
می شد. اینطوری داور با مرور مجدد 
را  کارش  کیفیت  مشکوک  صحنه 
تیم ها  حق  کمتر  و  می برد  باالتر 
فوتبال  تیم  می شود.بازیکن  ضایع 
با حضور کادرفنی  رابطه  پیکان در 
تیم ملی در ورزشگاه آزادی و تاثیر 
عنوان  خودروسازان  انگیزه های  بر 
تیم  کادرفنی  اعضای  حضور  کرد: 
به ویژه  تاثیرگذار است.  ملی حتما 
جوان  بازیکنان  که  ما  تیم  برای 
گالیه  میان  این  در  دارد.  بیشتری 
دارم چرا تیم پیکان هیچ سهمیه ای 
در  نداشت.  ملی  تیم  لیست  برای 
فوتبال جهان آنسو فاتی با 18 سال 
بازی  اسپانیا  ملی  تیم  برای  سن 
یا  است  تاثیرگذار  آنقدر  می کند 

با 39 سال  ابراهیموویچ که  زالتان 
سن، بعد از چند سال دوباره به تیم 
یعنی  می شود.  دعوت  سوئد  ملی 
باتجربه  و  جوان  بازیکنان  میان  از 
الیق  هم  نفر  یک  حتی  پیکان 
دعوت شدن به تیم ملی نیست؟وی 
افزود: اگر در بازی دوستانه سوریه 
تیم  همراه  به  برتری  لیگ  بازیکن 
ملی کسب تجربه نکند، چه زمانی 
نشان  را  خودش  قابلیت  می تواند 
سرمربی  اعتماد  باید  چطور  بدهد؟ 
تیم ملی را جلب کند؟ فالن بازیکن 
کارنامه اش  در  ملی  بازی   50 که 
است برای سرمربی و کادرفنی تیم 
نظرم  به  است.  شده  شناخته  ملی 
باید به بازیکنان کمتر دعوت شده، 

بدهند. فرصت 

از  فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
از  پشتیبانی  و  هماهنگی  ملی  ستاد  تشکیل 
تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.منصور قنبرزاده، 
در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
برنامه ریزی و پشتیبانی  خصوص تشکیل ستاد 
جهانی  جام  مقدماتی  رقابتهای  جهت  ملی  تیم 
خادم،  عزیزی  دستور  به  بنا  ستاد  این  گفت: 
ساماندهی،  منظور  به  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
فوتبال  ملی  تیم  از  پیشتیبانی  و  ریزی  برنامه 
بزرگساالن به منظور حضور شایسته و مقتدرانه 
قطر   2022 جهانی  جام  مقدماتی  مسابقات  در 
اصلی  ماموریت  داد:  ادامه  شود.وی  می  تشکیل 
این ستاد حمایت های معنوی و مادی از فرصت 
ملی،  همبستگی  افزایش  برای  جهانی  جام 
پشتیبانی های فنی  و تدارکاتی برای موفقیت تیم 
ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی2022 
قطر است که با بر عهده داشتن این مسئولیت، 
از امروز کلیه اقدامات مربوط به آغاز جلسات و 
برنامه ریزی های مد نظر صورت گرفته و اعضای 
بین  های  کمیته  از  مذکور  ستاد  دهند  تشکیل 
الملل، روابط عمومی، امور پشتیبانی و خدمات، 
فوتبال،  ملی  مرکز  ملی،  های  تیم  دپارتمان 
حراست، پزشکی، تشریفات و کلیه عوامل مرتبط 
هستند. ملی  های  تیم  های  ریزی  برنامه  با 

ادامه داد:   فوتبال  سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
و  تمرینی  کمپ  هتلینگ،  پشتیبانی،  تدارکات 
اسکان تیم ملی، خدمات پشتیبانی و کلیه موارد 
مرتبط با این ستاد سازماندهی و به صورت روزانه 
پیگیری خواهد شد تا در خصوص حمایت از تیم 
ملی درکلیه زمینه ها با یک برنامه ریزی مدرن، 
تمامی  گیری،  اندازه  و  سنجش  قابل  صحیح، 
اگر  چنانچه  وقت  اسرع  در  و  نظر  تحت  موارد 
موضوعی باشد،سریعا آن را حل و فصل نماییم.

این  ستاد  این  تالش  تمام  داد:   ادامه  قنبرزاده 
تمهیدات  اصولی  ریزی  برنامه  یک  با  که  است 
نیاز  مورد  امکانات  تامین  و  آسایش  برای  الزم 
مقتدرانه  شاهد حضوری  تا  شود  مهیا  ملی  تیم 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی باشیم.وی در 
پایان ضمن تشکر از حسن نظر رئیس فدراسیون 
فوتبال بر تشکیل این ستاد گفت: ستاد گزارشات 
خود را مستمرا در اختیار رئیس فدراسیون قرار 
خواهد داد واز ایشان بر اساس سیاستگذاری های 
خواهد  را  الزم  های  رهنمود  فوتبال  فدراسیون 
گرفت. در واقع این ستاد به دور از هرگونه حاشیه 
و صرفا در جهت حمایت از تیم ملی تمام تالش 
خود را به کار می گیرد تا شاهد حضوری موفق و 
مقتدرانه در رقابتهای مقدماتی جام جهانی پیش 

باشیم. رو 

گفت:  ایران  فرابورس  شرکت  مدیرعامل 
و  پرسپولیس  و  استقالل  شدن  خصوصی 
مشکالت  باشگاه،  دو  مدیریت  شدن  تجاری 
می کند.  تکلیف  تعیین  را  تیم  دو  این  بزرگ 
فرابورس  شرکت  مدیرعامل  هامونی،  امیر 
ایران با تقدیر از جدیت وزیر ورزش و جوانان 
و  استقالل  سهام  واگذاری  شدن  نهایی  برای 
برای  ما  است  سال  هشت  گفت:  پرسپولیس 
می کنیم  تالش  باشگاه  دو  این  سهام  عرضه 
آقای  جدیت  و  تالش ها  با  خوشبختانه  و 

وزارت  و  جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر، 
اکنون  خصوصی سازی،  سازمان  و  اقتصاد 
اصالح ساختار و صورت های مالی دو شرکت 
سودآوری  از  حاکی  پرسپولیس  و  استقالل 
بحث  البته  افزود:  فرابورس  است.مدیرعامل 
در  اما  است،  مطرح  هم  سود  این  پایداری 
حال حاضر با فعالیت های صورت گرفته برای 
و  مالی  ساختاری  اصالحات  و  مالی  شفافیت 
استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه  دو  مدیریتی 
سرخابی  اولیه  عرضه  برای  خوبی  شرایط 

گفت:  داریم.هامونی  فرابورس  پایه  بازار  در 
خصوصی شدن استقالل و پرسپولیس برکات 
مدیریت  شدن  تجاری  و  دارد  خوبی  بسیار 
از  تیم  دو  این  بزرگ  مشکالت  باشگاه،  دو 
تلویزیونی را تعیین تکلیف  جمله حق پخش 
می کند و همچنین قرار گرفتن اطالعات مالی 
و مدیریتی آنها در سامانه کدال )سامانه نشر 
بورس(  شرکت های  گزارش های  اطالعات 
بیشتر  شفافیت  به  زیادی  بسیار  کمک 
استقالل و پرسپولیس می کند و این موضوع 

و  مهم  هوادار  و  سرمایه گذار  سهامدار،  برای 
که  فرابورس  بود.مدیرعامل  خواهد  ارزشمند 
اقتصادی  نظران  صاحب  از  زیادی  جمع  در 
و  اقتصاد  حوزه های  مدیران  و  خبرنگاران  و 
ورزش کشور در شبکه اجتماعی کالب هاوس 
صحبت می کرد، تأکید کرد: قطعاً واگذاری این 
دو باشگاه به عنوان سرمایه ملی با حساسیت 
الزم  ثبات  تا  و  می گیرد  زیاد صورت  دقت  و 
بابت  این  از  و  نمی شود  قطع  آنها  از  حمایت 

نیست. نگرانی  جای  هواداران  برای 

زمان احتمالی اولین بازی ایران در جام جهانی فوتسال
زمان احتمالی اولین بازی ایران در جام جهانی فوتسال 2021 مشخص شد.قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتسال2021 اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد و 24 تیم حاضر در این پیکارها 
در 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت خواهند کرد. با توجه به عملکرد خوب ایران در دوره قبل به احتمال زیاد تیم فوتسال ایران یکی از سرگروه های این دوره از مسابقات خواهد بود و همین عامل 
می تواند قرعه خوبی را نصیب شاگردان سید محمد ناظم الشریعه کند. بر اساس برنامه ریزی فیفا تیم ایران به احتمال زیاد اولین دیدار خود در این مسابقات را دوم مهرماه برگزار خواهد کرد اما 

حریفان و تاریخ دقیق مسابقات پس از قرعه کشی بازی ها مشخص خواهد شد.

ستاد حمایت از تیم ملی فوتبال ایران تشکیل می شود

از  مصاحبه  یک  در  سرانجام  دایی  علی 
کودکی  در  استقالل  فوتبال  تیم  به  گرایشش 
پرده برداشت.علی دایی شاید مهمترین بازیکن 
بازی  آقای گل فعلی  باشد؛  ایران  فوتبال  تاریخ 
با  که  ای  ستاره  و  جهان  فوتبال  در  ملی  های 
حدنصاب  ملی،  سطح  در  دیرهنگامش  ظهور 
های خیره کننده ای را با خود جابجا کرد.سابقه 
حضور دایی در فوتبال ایران در ابتدا به جام فلق 
برمیگردد. مسابقاتی با حضور تیم های منتخب 
از  باشگاهی در اسفند سال 1368 که تیمی  و 
اردبیل برای حضور در این تورنمنت عازم شیراز 
بار  اولین  برای  دایی  علی  که  جایی  بود.  شده 
تیم  این  ترکیب  در  نیمه  و  نصف  درخششی 
اردبیلی داشت.با این حال، اولین مربی که روی 
علی دایی دست گذاشت و او را به سطح رقابت 
مظلومی  پرویز  آورد،  تهران  در  باشگاهی  های 
را  دایی  که  تهران  تاکسیرانی  تیم  مربی  بود. 
اضافه  خودش  تیم  به  دانشجویی  دوران  در 
بار در  اولین  برای  ایران  فوتبال  تا شهریار  کرد 
پیدا کند. تهران حضور  رقابت های دسته دوم 

تاکسیرانی در آن دوران مسابقه ای هم در جام 
در  که  داشت  پرسپولیس  مقابل  تهران  حذفی 
یک روز بارانی با 4 گل مغلوب سرخپوشان شد. 
پرسپولیسی که فرشاد پیوس و مرتضی کرمانی 
مقدم را در اوج در اختیار داشت اما پدیده تازه 
ای در راه بود.بعد از حضور در تاکسیرانی، مرحوم 
ناصر حجازی ستاره سابق استقالل و مربی تازه 
بازگشته به ایران که بعد از دو تجربه موفق در 
هدایت  سپاهان،  و  کرمان  شهرداری  های  تیم 
تیم متمول بانک تجارت را در دست گرفته بود، 
آغاز  این  و  کرد  دعوت  اردوی خود  به  را  دایی 
درخشش دایی در فوتبال ایران شد.او در رقابت 
و  استقالل  غیاب  در  که  تهران  باشگاهی  های 
پرسپولیس برگزار می شد در 18 بازی 18 گل 

عضو  او  رفت  می  انتظار  که  شرایطی  در  و  زد 
ایران در مسابقات جام ملت های آسیا در  تیم 
تا  زد  را خط  او  پروین  باشد، علی  سال 1992 
درخشش او نزدیک به یک سال به تعویق بیفتد.

تیم ملی ایران در تورنمنت جام ملت های آسیا 
و  تساوی  یک  برد،  یک  با  بازی   3 در  ژاپن  در 
ای  تازه  تیم  تا ساخت  یک شکست حذف شد 
در دستورکار علی پروین قرار بگیرد. دایی بعد 
از این مسابقات و برای مرحله اول مقدماتی جام 
از  جهانی 1994 به تیم ملی دعوت شد و بعد 
حضور در جام اکو، اولین بازی ملی مهم خود را 
در دیدار مقابل عمان انجام داد. جایی که حضور 
لرزاندن دوباره  برای  ایش در زمین،  10 دقیقه 
تیر دروازه حریف کافی بود. این مسابقه اگر چه 
با تساوی بدون گل به پایان رسید اما نوید ظهور 
ستاره بزرگی را در تاریخ فوتبال ایران می داد. 
علی در بازی بعدی مقابل تایوان پایش به گلزنی 

باز شد و در پایان این مسابقات یکی از ستارگان 
فوتبال ایران بود. او سپس در تورنمنت نهایی و 
در  جهانی  جام  مقدماتی  متمرکز  مسابقات  در 
از  را  مسابقات  این  بازیکن  بهترین  عنوان  قطر 
بحث حضورش  موقع  همان  از  و  کرد  آن خود 
در بایرن مونیخ نیز مطرح شد. اتفاقی که البته 
در  او  حضور  از  پس  و  ساله  چند  تأخیری  با 
سرخپوشان،  جمع  در  درخشش  و  پرسپولیس 
انتقال به قطر و حضور در آرمینیا بیله فلد رخ 
داد.علی دایی در آخرین مصاحبه از گرایشش به 
استقالل در دوران کودکی گفته است. او گفته 
تنها  هستیم،  برادر   5 که  ما  خانواده  در  است: 
داداش بزرگ من پرسپولیسی بود و ما 4 برادر 
دیگر استقاللی بودیم. اما از زمانیکه فوتبال را در 
تهران به صورت جدی بازی کردم، پرسپولیس 
نداشتند.دایی  چندانی  تفاوت  برایم  استقالل  و 
ادامه داد: اما از زمانیکه لباس پرسپولیس را بر 

می  افتخار  و  پرسپولیسی شدم  یک  کردم،  تن 
من  اینکه  اما  هستم.  تیم  این  طرفدار  که  کنم 
در حال حاضر استقاللی هستم، به هیچ عنوان 
صحت ندارد. من تا زمانیکه وارد دانشگاه شدم، 
یک استقاللی بودم ولی بعد از اینکه فوتبال را 
برایم  ها  کردم، سرخابی  دنبال  به شکل جدی 
از عضویت در  اما پس  تفاوت چندانی نداشتند 
پرسپولیس، یک پرسپولیسی محسوب می شوم 
را  نتایج آن  این تیم را خیلی دوست دارم و  و 
دنبال می کنم.علی دایی در دو مقطع نیز هدایت 
پرسپولیس را برعهده داشت. او پس از برکناری 
سرخپوشان  سرمربی  ملی،  تیم  هدایت  از 
حذفی  جام  قهرمانی  دو  کسب  شد.  پایتخت 
در دو سال متوالی در مقطع نخست حضور در 
پرسپولیس از افتخارات دایی محسوب می شود. 
او پس از جدایی از جمع سرخپوشان و حضور 
در راه آهن، دوباره به پرسپولیس بازگشت و این 
در  و  رساند  برتر  لیگ  قهرمانی  نائب  به  را  تیم 
فصل بعدش از این تیم برکنار شد و جایش را 
بیستم  لیگ  ابتدای  داد.در  درخشان  حمید  به 
عنوان  به  سعادتمند  احمد  حضور  زمان  در  و 
به  دایی  علی  بحث حضور  استقالل،  مدیرعامل 
شد.  مطرح  نیز  مجیدی  فرهاد  جانشین  عنوان 
سعادتمند پس از برکناری حتی مدعی مذاکره 
با دایی نیز شد که این مسئله از سوی شهریار 
فوتبال ایران تکذیب شد.به هر حال در صورت 
استقالل،  سرمربی  عنوان  به  دایی  علی  حضور 
دو  میان  مربیگری  انتقاالت  بزرگترین  از  یکی 
باشگاه رخ می داد. پیش از این، بیژن ذوالفقار 
هدایت  سابقه  پرسپولیس  سابق  بازیکن  نسب 
استقالل را در کارنامه داشته است و تاکنون در 
تاریخ دو باشگاه هرگز این اتفاق رخ نداده است 
مشترک  سرمربی  پرسپولیس  و  استقالل  که 

باشند. داشته 

اعتراف بزرگ و خبرساز
علی دایی؛ مهمترین پرسپولیسی استقاللی تاریخ!

گفت:  اراک  آلومینیوم  باشگاه  مدیرعامل 
تعیین  کمیته  به  خطیبی  از  شکایت  پرونده 
تعیین  منتظر  ما  و  است  شده  ارجاع  وضعیت 
خصوص  در  عباسی  هستیم.سعید  آن  تکلیف 
علیرضا  حضور  زمان  از  اراک  آلومینیوم  عملکرد 
با حضور منصوریان تیم  منصوریان اظهار داشت: 
هر  که  است  طبیعی  است.  گرفته  خوبی  شکل 
تیمی از جدایی سرمربی اش لطمه هایی ببیند؛ اما 
منصوریان با حضورش در کنار تیم با روش هایی 
که بکارگیری کرده است از طریق روحی و روانی 
تیم را ریکاوری کرده است. در حال حاضر تیم به 
آرامش خوبی رسیده است و اوضاع مناسب است.

وی در خصوص شکایت از رسول خطیبی گفت: 
واحد  توسط  جدی  خیلی  صورت  به  مورد  این 

می شود.  دنبال  ایرالکو  کارخانه  و  باشگاه  حقوقی 
پرونده به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
آن  تکلیف  تعیین  منتظر  ما  و  است  شده  ارجاع 
هستیم. سرمربی که تحت قرارداد باشگاه ما بوده 
است به یکباره با تیم دیگری قرارداد امضا می کند 
می کند. روشن  را  مسئله  این  تکلیف  قانون  و 

خصوص  در  اراک  آلومینیوم  باشگاه  مدیرعامل 
فوتبال  تیمداری  از  ایرالکو  گیری  کناره  شایعه 
هم  فصل  شروع  از  قبل  مسئله  این  کرد:  عنوان 
از بازی  اما کار ادامه پیدا کرد و بعد  مطرح بود؛ 
شد.  منتفی  قضیه  این  جدی  صورت  به  سپاهان 
ندارد.  وجود  مورد  این  در  مسئله ای  هیچ  دیگر 
و  مدیره  هیئت  سهامداران،  مجمع  حمایت  با 

ندارد. وجود  مسئله ای  هیچ  دیگر  استاندار 

عباسی: آلومینیوم با منصوریان به آرامش رسید

سه بازیکن غایب مس رفسنجان در بازی مقابل سایپا
سه بازیکن مس رفسنجان در بازی امروز مقابل سایپا غایب هستند.تیم فوتبال مس رفسنجان 
روز یکشنبه بیست و دوم فروردین درچارچوب هفته بیستم لیگ برتر میزبان سایپا خواهد بود.

بازیکن مصدوم مس رفسنجان هستند که  انصاری، محمد قاضی و محسن طرحانی سه  محمد 
نمی توانند تیم را در بازی فردا همراهی کنند.همچنین بر اساس آخرین تستی که برای جلوگیری 
از شیوع کرونا از اعضای تیم مس رفسنجان گرفته شد، هیچ مورد مثبتی در این تیم وجود ندارد.

گزارشی  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
های  تیم  کلیدی  های  مهره  درباره  را 
گزارشی  آسیا  قهرمانان  لیگ  دوم  گروه 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نوشت.سایت 
دیروز)شنبه( به معرفی مهره های کلیدی 
آسیا  قهرمانان  لیگ  دوم  گروه  های  تیم 
ها  بازی  این  آغاز  آستانه  در   2021
شارجه  های  تیم  با  پرداخت.تراکتور 
پاختاکور  و  عراق  هوایی  نیرو  امارات، 
کند.  می  رقابت  گروه  این  در  ازبکستان 
محمدرضا   AFC سایت  رابطه  همین  در 
عنوان  به  تراکتور  بان  دروازه  اخباری 
کرد. انتخاب  تبریزی  تیم  کلیدی  مهره 

علیرضا  دوران  در  نوشت:   AFC سایت 
امیر عابدزاده و پیام  بیرانوند، حامد لک، 
به  ایرانی  گلرهای  طالیی  دوران  نیازمند 
شود.  نمی  محدود  بان  دروازه  چهار  این 
هستند  معتقد  تراکتور  باشگاه  هواداران 

مثل  تمجید  مستحق  اخباری  محمدرضا 
است.اخباری  مطرح  بان  دروازه  دیگران 
 2016 آسیا  سال   23 زیر  مسابقات  در 
داشت.  ایران  ملی  تیم  در  بارزی  جایگاه 
تراکتور  همراه  به  باشگاهی  سطح  در  او 
هشتم  یک  مرحله  به  گذشته  سال  در 
رسید. دروازه بان ایرانی در 6 بازی مرحله 
کلین  بار   4 آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
شیت کرده است.اخباری در سال 2021 
با تراکتور به دوران اوج برگشته و در این 
فصل 6 بار کلین شیت کرده است. دروازه 
بعد  دیگری  هر شخص  مثل  مشهور  بان 
می  ایرانت  حذفی  جام  در  قهرمانی  از 
باشد.در  تاثیرگذار  نیز  آسیا  در  خواهد 
پایان این گزارش AFC یک نظرسنجی به 
راه انداخته و از کاربران سوال کرده کدام 
تیم در پایان به صورت صدرنشین گروه به 

کند. می  صعود  بعد  مرحله 

 B در گروه AFC اخباری ستاره تراکتور از دید 
لیگ قهرمانان آسیا

 پنالتی ما مقابل استقالل به خاطر نبود VAR سوخت

قاسمی: چرا پیکان یک سهمیه هم در تیم ملی ندارد؟


