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نفت مسجد سلیمان جنگنده و سختکوش است
نویدکیا: باهوش و جدی نباشیم، امتیاز 

نمی گیریم
موضوع  به  اصال  گوید  می  سپاهان  فوتبال  تیم  سرمربی 
برابر نفت  به پیروزی  صدرنشینی و حفظ آن فکر نمی کند و تنها 
مسجد سلیمان می اندیشد. محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از 
بازی تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان که می تواند با پیروزی در آن 
بار دیگر تیمش را به صدر جدول برساند، حاضر شد و در مورد این 
مسابقه بیان کرد: بازی به بازی رقابت سخت تر می شود و به دست 
آوردن امتیاز راحت نیست. به همین دلیل باید تالش بیشتری کنیم. 
هر چقدر به آخر فصل نزدیک می شویم بازی ها سخت تر از گذشته 
خواهد شد.سرمربی سپاهان در ادامه با اشاره به حضور محمود فکری 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان اضافه کرد: تا قبل 
از انتخاب فکری، بازی های زیادی را از نفت مسجدسلیمان دیدیم اما 
سرمربی تیم عوض شد و نمی دانیم چه تغییراتی در تیم اعمال شده 
است. ما نیم فصل اول از نفتی ها شکست خوردیم و شرایط خاص 
از وضعیت فعلی مان یک قدم عقب  خودش را داشت. می دانیم اگر 
باشیم و چنین بازی هایی را نخواهیم جدی نگاه کنیم، ممکن است 
امتیازات کامل را از دست دهیم. به همین دلیل سعی می کنیم خیلی 
باهوش کار کنیم. می دانیم نفتی ها خیلی تالش می کنند و جنگنده 
هستند و این مساله کار ما را سخت می کند. امیدواریم بتوانیم نتیجه 
خوبی کسب کنیم.از محرم نویدکیا در مورد بازگشت به صدر و حفظ 
این  به  واکنش  او در  و  پرسیده شد  ادامه مسابقات  در  صدرنشینی 
و  داریم  قرار  جدول  کجای  نیست  مهم  من  برای  کرد:  بیان  سوال 
مهم این است که در بازی پیش رو تالش کنیم و اکنون هم به نفت 
برای  و سوم  دوم  یا  باشیم  اول  این که  می کنم.  فکر  مسجدسلیمان 
من مهم نیست اما دلم می خواهد تیمم همین روند را ادامه دهد و 
در نهایت به آن چیزی که می خواهیم برسیم. ممکن است جابجایی 
بین تیم ها زیاد باشد اما باید این دید را نگاه کنیم که هر بازی یک 
فینال است و باید سه امتیاز همان بازی را کسب کنیم. اکنون فقط 
برای من بازی با نفت مسجدسلیمان مهم است.سرمربی سپاهان با 
خاطر  به  خوزستان  مردم  و  فوالد  به  می خواهد  دلش  این که  بیان 
پیروزی مقابل العین تبریک بگوید، اضافه کرد: از هواداران خودمان 
هم می خواهم تشکر کنم چون قبل از بازی با تراکتور آمدند و ما را 
تشویق کردند و در ادامه اجازه دادند ما به سمت ورزشگاه برویم و 
دارد  امکان  که  آنجایی  تا  هم  اکنون  بود.  ترین شرایط  ایده آل  این 

محبت شان را از خانه برای ما بفرستند.
گل انصاری فرد، آ. ا. ک را اروپایی می کند

ملی پوش ایرانی آ. ا. ک آتن در جریان برتری تیمش مقابل آریس موفق 
به گلزنی شد. در دیدار آغازین هفته بیست و نهم سوپر لیگ یونان، تیم آ. 
ا. ک آتن که پس از دو مسابقه کریم انصاری فرد را در ترکیب و خط حمله 
داشت، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در استادیوم ِکلینفیس ویکلیدیس به مصاف 
تیم رده دومی آریس رفت.آ. ا. ک آتن بعد از چهار شکست پیاپی اخیرش، 
امروز نمایش متفاوت و خوبی در دیدار خارج از خانه مقابل آریس داشت و 
توانست خیلی زود با دو گل پیش بیفتد.در دقیقه ۳۷ نیز آ. ا. ک آتن صاحب 
دومین ضربه پنالتی در این مسابقه شد که کریم انصاری فرد برخالف پنالتی 
اول پشت توپ ایستاد و توانست گل سوم تیمش را به ثمر رساند و نیمه اول 
را با برتری ۳ بر صفر پشت سر بگذارند.آریس در دقیقه ۵۶ یکی از گل های 
خورده مقابل آ. ا. ک آتن را جبران کرد، اما در نهایت یاران انصاری فرد موفق 
شدند به پیروزی ۳ بر یک دست پیدا کنند و سه امتیاز این بازی حساس 
خارج از خانه را بگیرند. تیم فوتبال آ. ا. ک آتن با کسب این برد پُر گل 
۵۱ امتیازی شد و موقتا به رده سوم جدول سوپر لیگ یونان صعود کرد و 
امیدهایش برای به دست آوردن سهمیه پلی آف لیگ اروپا را افزایش داد.
کریم انصاری فرد با گلی که در این مسابقه به ثمر رساند، ۱۲ گله شد و رده 

دوم جدول برترین گلزنان سوپر لیگ یونان را حفظ کرد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: تمام 
فوتبال ما جزئیات شده و به کلیات توجهی نمی شود، 

مثل کبک سرشان را در برف کرده اند .
آلومینیوم  تساوی  از  پس  منصوریان  علیرضا   
باران روی  اظهار داشت:  تبریز  مقابل ماشین سازی 
کیفیت دو تیم تاثیر منفی گذاشته بود اما با توجه به 
اینکه در حین بازی باران نبارید دو تیم سعی داشتند 
موقعیت  خاطر  به  باشند.  داشته  را  روند  بهترین 
ماشین سازی در جدول ما با تیم های دیگر لیگ شاید 
به این سختی برخورد نمی کردیم. به اکبرپور تبریک 
از جنس  و  آماده کرد  را  بسیار خوبی  تیم  می گویم 
ماشین سازی است. ان شاءاهلل این تیم در لیگ برتر 
بماند. برای اکبرپور آرزوی موفقیت می کنم.سرمربی 
موقعیت  هفت  فوالد  دربازی  گفت:   اراک  آلومینیوم 

-۵۰ موقعیت  یک  فقط  کردیم،  خراب  صددرصد 
۵۰ داشتیم. امروز در نیمه اول می توانستیم به گل 
آرامشی که داشت  به دلیل  اما ماشین سازی  برسیم 
دغدغه حضور ندارد ما همیشه در بازی های خارج از 
خانه باید یک امتیاز داشته باشیم و آن را تبدیل به 
سه امتیاز کنیم. بچه ها قدر موقعیت ها را ندانستند 
و البته ماشین سازی هم خیلی زحمت کشید.وی در 
انتقاد از شرایط داوران در فوتبال ایران، عنوان کرد: 
در دوره های مختلف فدراسیون من خواهشی کردم 
اما انگار اصاًل در فوتبال ما گوش شنوایی وجود ندارد. 
باید امنیت شغلی داشته باشند. نمی شود  داوران ما 
مربی  یک  اگر  شاید  بگیرم.  درشت  عدد  مربی  من 
ما  می کرد.  فرق  قضیه  می زد  را  حرف  این  خارجی 
غریبه پرست هستیم چون حرف های خارجی ها را زود 

می کنیم. بولد 
توهین  هم  داوران  کرد:  تصریح  منصوریان 
می شوند و هم با دیگران قیاس می شوند در صورتی 
که قرارداد باالیی ندارند. امروز مرجان زاده و تیمش 
هد ست  یک  اما  کردند  داوری  باالیی  کالس  در 
چگونه  چهارم  داور  نداشتند.  ویبره  یک  و  معمولی 
صحبت هایش را منتقل کند؟ برای سرمربی ازدست 
آن  پشت  همه  می شود.  هزینه  میلیارد   ۲۰۰ رفته 
از  بیایید  یکدیگر می اندازند.  و گردن  قایم می شوند 

ببندید. قرارداد  را  بخشی  میلیارد   ۲۰۰ آن 
وی افزود: داور بعد از هر بازی یک تا ۲ میلیون 
تومان پول می گیرد. تمام داوران ۲ برابر این مبلغ را 
بپرسید.  را  دغدغه هایشان  آن ها  از  می کنند.  هزینه 
داور نباید دغدغه هد ست داشته باشد. تمام فوتبال 

ما جزئیات شده و به کلیات توجهی نمی شود. مثل 
هوا  روی  پاها  و  کرده اند  برف  در  را  سرشان  کبک 
یک  آنها  کند.  انتخاب  دوم  شغل  نباید  داور  است. 
ارتباط  برای  داور  کمک  و  داور  ندارن.د  هد ست 
باید ۱۰۰ متر  گرفتن دچار مشکل می شوند و داور 
این طرف زمین  به  از آن طرف زمین  بزند  استارت 
چه  اکبرپور  و  گفت  چه  منصوریان  بپرسید  و  بیاید 
فدراسیون  برای  اگر  گفت:  آلومینیوم  گفت!سرمربی 
شهریه  میلیون   ۵۰۰ باشگاهی  هر  از  نیست  مقدور 
برای  میلیون   ۵۰۰ بگذارند.  داوری  برای  و  بگیرند 
باشگاه ها پولی نیست. خدا را خوش نمی آید. نباید به 
داوری بی احترامی کنیم. امروز داور به ضرر ما پنالتی 
برای  من  بود.  درست  کاماًل  پنالتی  این  اما  گرفت 
ششمین یا هفتمین بار است که این حرف را می زنم.

 پرویزی: فقط در ساوه با سپاهان
 بازی می کنیم 

سرپرست تیم سپاهان گفته است اگر استادیوم شهید چمران ساوه 
تیم  این  باشد  نداشته  را  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  الزم  استانداردهای 

برای بازی با تیم خوشه طالیی راهی این شهر نخواهد شد. 
به  پاسخ  در  طالیی  خوشه  باشگاه  عامل  مدیر  پرویزی،  حسین 
مصاحبه رضا فتاحی این طور به خبرنگار ما گفته است: بر اساس قرعه 
طالیی  خوشه  تیم  با  بازی  برای  باید  سپاهان  تیم  لیگ  سازمان  کشی 
تیم  پذیرای  ساوه  از  غیر  در شهری  نیستیم  حاضر  ما  و  بیاید  ساوه  به 
سپاهان باشیم. جهت اطالع باید بگویم ما در سه ماه اخیر در ساوه بازی 
نکردیم تا چمن استادیوم شهید چمران ساوه که تازه کاشت شده است 
از بازید از  شرایط مساعدی پیدا کند که آقای فریبرز محمود زاده بعد 
چمن استادیوم اعالم کرد که این چمن یکی از بهترین هاست. رختکن 
استادیوم فصل گذشته بازسازی شده و از سویی ما فصل گذشته بازی ها 
را زیر نور برگزار می کردیم. صحبت از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا است. به خوبی می دانیم خیلی از استادیوم تیم های لیگ برتری هم 
نمی توانند استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را پاس کنند. همین 
چند وقت پیش بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا از استادیوم آزادی برای 

برگزاری دیدار برگشت نهایی لیگ قهرمانان آسیا ایراد گرفت. 
مدیر عامل باشگاه خوشه طالیی ادامه داد: ما باید بیش از این ها 
بازیکنان خوشه طالیی و هم  مراقب گفتار خود باشیم. جان و سالمت 
چنین بازیکنان تیم هایی که برای بازی به تیم ساوه می آیند برای ما 
ارزشمند است و رعایت پروتکل ها زیر نظر سازمان لیگ انجام می شود. 
از  تر  بازیکنان سپاهان رنگین  به گونه ای صحبت شده است که خون 
بازیکنان خوشه طالیی است و آنها در صورت بازی در استادیوم شهید 
چمران ساوه مصدوم خواهند شد. سوال من اینجاست آیا سالمت بازیکنان 
خوشه طالیی برای ما مهم نیست؟ ما در استادیومی به میدان می رویم 
که بازیکنان ما مصدوم شوند؟ بله درست است؛ امکانات استادیوم شهید 
چمران ساوه همانند امکانات استادیوم نقش جهان اصفهان نیست چرا 
که ما با وجود نزدیکی به پایتخت از بودجه دولتی کالنی بهره نمی بریم 
و اقداماتی که در استادیوم شهید چمران ساوه انجام شد مدت ها طول 
بازی  گذشته  فصل  در  هم  و  فصل  این  در  هم  ما  موجب شد  و  کشید 
های زیادی را در خارج از خانه برگزار کنیم. نه سرپرست تیم سپاهان 
و نه هیچ سرپرستی حق ندارد برای سازمان لیگ تعیین و تکلیف کند. 
دسته  های  تیم  میزبان  توانیم  می  که  داده  مجوز  ما  به  لیگ  سازمان 
اولی باشیم و حتما بر  همین اساس می توانیم برگزار کننده دیدار جام 
حذفی در برابر سپاهان هم باشیم و با سپاهان تنها در ساوه بازی کنیم. 
در فوتبال حرفه ای هم اینطور است. خیلی از تیم های شاخص و لیگ 
برتری در استادیوم های کوچک تیم های دسته اولی و دسته دومی و 
حتی دسته سومی به میدان می روند و اصال بحث این حرف و حدیث ها 
نیست. چمن استادیوم ما شرایط بسیار مساعدی دارد و هتلی که در شهر 
صنعتی کاوه بزرگ ترین شهر صنعتی ایران قرار دارد می تواند میزبان 
توسط شن سا  باشد. ساوه چندی پیش  میهمان  تیم های  برای  خوبی 
میزبان بازی های بزرگ و بین المللی فوتسال آسیا بود و هیچ مشکلی 
این است در هفته های  ندارد. سوال من  از تیم سپاهان  برای پذیرایی 
سپری شده از لیگ برتر آیا بازیکنان سپاهان مصدوم نشده اند؟ آیا این به 
خاطر بازی در استادیوم شهید چمران ساوه بوده است؟ جان بازیکنان ما 
هم برای ما ارزشمند است و از زمان پیدایش کرونا سعی کردیم پروتکل 
و  است  برقرار  ما  تیم  در  ها  تست  و  کنیم  رعایت  تیم  اردوی  در  را  ها 
طبیعتا شهر ساوه هم همانند همه شهرهای ایران که سپاهان برای بازی 
به آنجا رفته است و مردم در تالش برای رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشتی هستند و طرح  این حرف ها تنها خاطر مردم شهر را مکدر می 
کنند. ما هم دوست داشتیم استادیومی شبیه استادیوم سپاهان از بودجه 
دولتی بهره می بردیم اما امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته حداقلی 
است و در حد بضاعت همه تیم های دسته اولی و طبق استانداردهای 

سازمان لیگ امکانات را مهیا کرده ایم.

منصوریان: فوتبال ما مانند کبکی است که سرش را در برف کرده

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی 
بازیکنانش نقش  می گوید کم تجربگی 
مهمی در از دست رفتن سه امتیاز این 

تیم مقابل آلومینیوم داشته است.
جدید  سرمربی  اکبرپور  علیرضا   
ماشین سازی که در دوران بازیگری نیز 
روزهای خوشی را در این تیم تجربه کرد، 
در نشست خبری پس از تساوی مقابل 
آلومینیوم اراک گفت: به نظرم به عنوان 

اولین بازی برای ما بد نبود. تمام نکاتی 
انجام  بچه ها  بودیم  کرده  گوشزد  که  را 
انگاری  اما روی یک لحظه سهل  دادند 
و از جایی که گفته بودیم، گل خوردیم 
امتیاز  یک  با  را  امتیاز  سه  متاسفانه  و 
راضی  تیم  از  اینحال  با  کردیم.  عوض 
هستم. بازیکنان با این همه مشکالت با 
این سه  در  ما  بازی کردند.  تمام وجود 
جلسه تمرین نمی توانستیم بیشتر از این 

تیم  بدنی  نظر  از  بیاوریم.  فشار  تیم  به 
کردیم  کار  روحی  نظر  از  اما  بود  عقب 
اینکه  مورد  در  داد.اکبرپور  جواب  و 
با تساوی  را  نتیجه پیروزی  تیمش چرا 
عوض کرده، اضافه کرد: تیم ما بازی را 
خوب شروع کرد. خوب فشار آوردیم و 
موقعیت های زیادی در نیمه اول داشتیم 
تجربه  کردیم  جایگزین  که  نفراتی  اما 
ما  بازیکن  سر  به  توپی  ندارند.  را  الزم 

خورد که او هنوز سرگیجه دارد و نمی 
توانست سرپا بایستد. اگر این اتفاق نمی 
افتاد شاید شرایط متفاوت می شد.بخش 
مورد  در  اکبرپور  های  صحبت  بعدی 
و  بود  سازی  ماشین  تیم  بدنی  شرایط 
تیم  افزود:  موضوع  این  از  انتقاد  ضمن 
از نظر بدنی کمی افت کرد چون از  ما 
این نظر مشکل دارد. از نظر روحی هم 
را  آن  با صحبت  ما  که  داشتند  مشکل 

بازیکنان  از نظر تجربه هم  حل کردیم. 
بازیکنانی  اما  داریم  تیم  در  تجربه  با 
آنچنانی  تجربه  فرستادیم  زمین  به  که 
نداشتند. اگر تجربه داشتند می توانستند 
با زرنگی های فوتبال نه وقت تلف کردن 
و کارهایی که بقیه می کنند بلکه مانند 
گرفتن،  خطا  و  کناره ها  در  توپ  حفظ 
با سه  و  کنند  تمام  را  آخر  دقیقه   ۵-۶

بیایند. بیرون  امتیاز 

صادقی در یک قدمی جدایی از سایپا
سرمربی تیم فوتبال سایپا با توجه به نتایج ضعیف این تیم در آستانه استعفاء قرار گرفته است.تیم فوتبال سایپا تهران امشب در هفته بیستم لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مغلوب مس رفسنجان شد تا برای هشتمین 
هفته متوالی از کسب پیروزی ناکام شود.کسب تنها ۲ امتیاز در هفت بازی اخیر سبب شد سایپا در شرایطی بحرانی تر از قبل قرار گرفته و با کسب تنها ۱8 امتیاز و ایستادن در رتبه سیزدهم تنها دو امتیاز با منطقه سقوط 
فاصله داشته باشد. به نظر می رسد با توجه به تداوم ناکامی سایپا، ابراهیم صادقی که به عنوان یک چهره وفادار به نارنجی پوشان پایتخت عالقه زیادی دارد تصمیم گرفته از سرمربیگری سایپا استعفاء بدهد.در این میان 

هرچند مدیران باشگاه سایپا تمایل زیادی به جدایی وی از تیم ندارند اما در نهایت باید دید آیا آنها در صورت استعفای صادقی برای خروج تیم از این وضعیت با چنین موضوعی موافقت می کنند؟

با زرنگی های فوتبالی می توانستیم سه امتیاز را بگیریم

اکبرپور: ماشین سازی تجربه و شرایط بدنی خوبی ندارد

نتایج  بازیهای دیروز لیگ برتر
مس رفسنجان یک ....................... سایپا صفر
ماشین سازی  یک ................... آلومینیوم یک

برنامه بازیهای امروز لیگ برتر
پیکان.............................. گل گهرسیرجان
سپاهان......................... نفت  مسجدسلیمان

کمالوند: الدحیل قطر اصلی ترین حریف ماست
عبداللهی: باید به تصمیم مجیدی در مورد دانشگر احترام گذاشت

نظری:  کار استقالل 
 در عربستان 
دشوار است

 خوردبین: مگر عزیزی خادم قول استفاده
 از نخبگان را نداده بود؟

امید 
 عالیشاه:

 ده سال در پرسپولیس 
 هستم باز هم 

خواهم بود

 مطهری:
شادی گلم را 

 برای آسیا
کنار گذاشته ام

افشاگری عجیب هندی ها علیه پرسپولیس

مرادمند: صحبت درباره ضعف االهلی  آنها می دانستند نمی توانند پرواز کنند!
بازی رسانه ای است

 امیری: بازیکن پرسپولیس خواسته هواداران
 و جایگاهش را می داند

با رأی کمیته وضعیت
 شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده رد شد

منصوریان: فوتبال ما مانند کبکی است 
که سرش را در برف کرده

بازی  گفت:  رفسنجان  مس  فوتبال  تیم  سرمربی 
داشتیم. سایپا  مقابل  سختی  و  سنگین  بسیار 

مقابل  صفر  بر  یک  پیروزی  از  بعد  ربیعی  محمد 
سایپا در نشست خبری اظهار داشت: به خاطر درگذشت 
ایشان و  به  امیدوارم خدا  آرتا منهاجی تسلیت می گویم. 
نباشید  خسته   هم  سایپا  تیم  به  بدهد.  صبر  خانواده اش 
می گوییم. به آقای ابراهیم صادقی و همکارانش و خسته 
بسیار سخت  بازی  تیم خودشان،  به  نباشید و خدا قوت 
و سنگین بود می دانستیم سایپا انتحاری بازی می کند و 
انرژی امروز بازی کردند. تیم ما هم سعی کرد بر  با چه 
بازی حاکم شود. هر دو تیم بر روی یکدیگر پرس زیادی 
مرکز  یا  زمین  نیمه های  در  سنگینی  پرس های  داشتند 
زمین انجام دادند و این باعث شد که میزان توپ های از 

باشد. دست رفته دو تیم زیاد 
وی افزود: در برخی جاها در نیمه اول توانستیم نبض 
بازی را در دست بگیریم و موقعیت ایجاد کردیم سایپا هم 
رسیدیم.  گل  به  اول  نیمه  اواخر  در  اما  داشت  موقعیت 
را  بازی  کردیم  سعی  خودخواسته  طور  به  دوم  نیمه  در 

برویم. دو  بازی  انتقال  و  به بحث سرعت  و  کنترل کنیم 
ایجاد کردیم که ۲-۳ توپمان در  سه موقعیت خوب هم 
پاس آخر از بین رفت. می توانستیم بیشتر هم گل بزنیم.

یک  بازی  انتهای  در  هم  سایپا  داد:  ادامه  ربیعی 
موقعیت گل داشت. بازی بسیار پرانرژی و پر از جنگندگی 
و دوندگی از سوی هر دو تیم بود که خوشحالم سه امتیاز 
این بازی را گرفتیم. با توجه به اینکه تیم ما در یک مسیر 
مشخص حرکت می کند.وی در مورد تیم سایپا عنوان کرد:  
به عنوان کسی که پنج سال در باشگاه  سایپا در سمت های 
مختلف حضور داشتم  این نحوه بازی تیم سایپا را خوب و 
بسیار قوی دیدم. همینجا به مدیران می گویم سایپا قطعاً 
خوب  بسیار  رتبه  بسا  چه  و  ماند  خواهد  باقی  لیگ  در 
بسیار  صادقی  ابراهیم  است  معلوم  که  چرا  آورد،  بدست 
برنامه ریزی های  و  در ساختارسازی  و  کرده  درست عمل 
تیم درست عمل کرده است.مربی مس ادامه داد: سیستم 
دفاعی تیم مان در نیمه دوم خیلی دچار مشکل شد که به 
دلیل چرخش بازی و فشار بازی نفرات میانی و مهاجمان 
سایپا بود. هدفم از این حرف این است که بگویم ابراهیم 

صادقی سرمایه بسیار گران بهایی برای باشگاه سایپا است. 
انجام  درستی  بسیار  کار  سایپا  باشگاه  هستم  مطمئن 
دارد  ایشان  روی  که  صبوری  و  ثبات  خاطر  به  می دهد 
و برنامه هایی که از ایشان سراغ دارم و افکار و آرمانی که 
می دانم برای مجموعه سایپا صادقی دارد،  آینده خوبی را 
برای سایپا متصورم. او دو دهه به عنوان بازیکن و دو سال 
به عنوان مربی در این باشگاه کار کرده است و برایش از 

صمیم قلب آرزوی توفیق و موفقیت می کنم.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان در مورد گل سه 
امتیازی سلیمانی گفت: محمدرضا هم در بازی با تراکتور 
و هم در این بازی کاماًل در اختیار تیم بود و در چارچوب 
گل  کرد  حرکت  بودیم  کرده  تعیین  برایش  که  وظایفی 
خوبی هم زد. امیدوارم بتوانیم روند رو به رشد ایشان را 
ادامه بدهیم. ما مهاجمان خوب دیگری مثل  با همدیگر 
محمد قاضی را داریم. مهاجم با تجربه ای مثل مهدی آوخ 
را داریم و امیدوارم هر سه این عزیزان بتوانند مثمرثمر و 

باشند. ثمربخش 
می خواهید  هم  داوری  مورد  در  می دانم  افزود:  وی 

بازی  زد.  سوت  مسلط  با  خوب  خیلی  داور  کند؛  سؤال 
تصمیمات  برخی  روی  نیمکت  هردو  بود  سنگین  بسیار 
با درایت  و  داور خوب  نظرم  به  اما  داشتند  اعتراض هایی 
و با تدبیر بازی را هدایت کرد و هیچ صحنه مشکل داری 
ما  می گویم  نباشید  خسته  ایشان  به  نبود  بازی  این  در 
ولی  بودیم  شده  متضرر  داوری  ناحیه  از  بازی  چند  در  
وظیفه  بود،  صحنه ها  به  مسلط  خیلی  داور  امروز  واقعاً 
دارم از داور تعریف کنم. ربیعی با  اشاره به مربیان سایپا 
تیم  حقیقت  در  و  برجلو  و  رحمتی  صادقی،  آقای  گفت: 
این  همه  کامل  هستند.  خوبی  بسیار  مربیان  سایپا  فنی 
عزیزان را می شناسم. رگه های فنی خیلی خوبی در تیم 
سایپا دیدم. آرزوی توفیق و سالمتی دارم.  از مردم کشورم 
موارد  می توانند  تا  کرونا  چهارم  پیک  این  در  می خواهم 
بهداشتی و پروتکل را رعایت کنند.  ۲-۳ نفر اعضای تیم 
ما هم با این بیماری و ویروس مبارزه می کنند برای آنها 
آروز می کنم هرچه سریع تر سالمت خود را باز یابند. مردم 
برای سالمتی نادر دست نشان دعا کنند تا هر چه سریع تر 

باشیم. فوتبال شاهد  زمین  کنار  را  حضورش 

ربیعی: بازی بسیار سنگین و سختی مقابل سایپا داشتیم
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موفقیت
برای هر 4 نماینده کشورمان در رفابت های لیگ قهرمانان آسیا 

آرزوی موفقیت و صعود به مراحل باالتر را دارم.
جعفری - تهران

دوشنبه 23 فروردین 1400 -29 شعبان  1442 - 12  آوریل 2021-  شماره 7644

رییس فدراسیون کشتی بعد از رسیدن سهمیه 
های کشتی به عدد 11 در آلماتی قزاقستان، به شدت 

نسبت به کمبود بودجه این رشته اعتراض کرد.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی که برای 
رقابتهای گزینشی  تیمهای ملی کشتی در  همراهی 
آسیا  کشتی  شورای  نشست  در  حضور  همچنین  و 
راهی آلماتی شده، بعد از پایان مسابقات گزینشی که 
با موفقیت کشتی گیران ایرانی همراه شد و سهمیه 
کشتی ایران از 6 به 11 رسید، گالیه هایی را پیرامون 

عدم از کشتی مطرح کرد.
می توانستیم 6 سهمیه بگیریم

کمترین زحمت را من کشیدم. به همه خسته 
بگیریم.  سهمیه   6 توانستیم  می   می گویم.  نباشید 
انشاله با تجربه ای که محمد بنا دارد، در بلغارستان 
به  می گیریم.  را  سهمیه  باقیمانده  سهمیه  یک  هم 

کشیدند،  زحمت  که  کسانی  همه  به  خوب  مردم 
می گویم. تبریک  سرمربیان  ورزش،  مسئوالن 

دارید بودجه دالر سه هزار تومانی را به ما می دهید
این  با  دوستان  دارم.  کلی  صحبت  یک  من 
پول ها و اعتباری که می دهید دیگر نمی شود کار 
کرد. نمی گویم وزات ورزش و کمیته  ملی المپیک 
اما  برمی گردد  آنها  به  هم  جاهایی  یک  البته  که 
روی سخنم با دولت و مجلس است. کشتی مثل 
ایران  برای  انرژی هسته ای  و  فرش، خاویار، نفت 
است. با تمام احترامی که برای همه رشته ها قائلم 
نمی شود  پول ها  این  با  واهلل  به  را می گویم.  این 
می دادید  را  بودجه  این  که  زمان  آن  کرد.  کار 
بودجه دالر  بود. شما دارید  تومان  دالر سه هزار 
که  حالی  در  می دهید  ما  به  را  تومانی  هزار  سه 
دالر هشت برابر شده و همه هزینه های ما دالری 

است. می توانستیم همه سهمیه ها را بگیریم. من 
که  اعتبارهایی  این  با  می گویم  محکم  شما  به 
نکنید. المپیک حساب  در  روی کشتی  می دهید 

نه تنها در این المپیک که المپیک های بعدی ما 
هم دارد خراب می شود. برای المپیک های ۲0۲4  
و ۲0۲8 باید از االن کار کنیم. رئیس بعدی هم 
بیاید، من باید برایش زیرساخت آماده کرده باشم. 
باید نوجوانان و جوانان را برای رئیس بعدی آماده 

با این پول ها نمی توانم. کنم اما 
رئیس جمهور هم بیاید، کشتی نمی چرخد

ببینید  داشتیم؛  اعزام   6 فروردین  االن  همین 
هزار   144 به  نزدیک  می شود؟  چقدر  ما  هزینه های 
یورو هزینه کرده ایم. 1۷00 تا ۲ میلیارد هزینه بلیت 
تومان هزینه  میلیون  و ۷00-600  آسیایی  مسابقات 
بلیت بلغارستان شده است. بودجه ما چقدر است؟ ۷.5 

میلیارد. این هزینه هایی که گفتم فقط برای یک ماه 
آقایان نمی چرخد، دوستان ما در مجلس  بوده است. 
و دولت ببینید کشتی روز به روز خراب می شود. اگر 
کشتی می خواهید در المپیک موفق شود در جیب تان 
دست کنید و درست خرج کنید. با این پول ها رئیس 
را  نمی چرخد. چون کشتی  بیاید کشتی  هم  جمهور 

دوست دارم وظیفه خودم می دانستم بگویم.
کشتی برند علی دبیر نیست

از علی نژاد بصورت ویژه تشکر می کنم، بد است 
این را بگویم اما او مثل یک کارمند به ما کمک کرد. 
می کنم،  تشکر  هم  امیری  صالحی  و  ورزش  وزیر  از 
مجلس  و  دولت  از  ما  خواسته  می زنم  که  حرفی 
است. کشتی برای من نیست، کشتی برند جمهوری 
اسالمی است و وظیفه مجلس و دولت است که از آن 

کنند. حمایت 

هرکس  است  معتقد  سوریان  حمید 
تن  به  المپیک  در  را  تیم ملی  دوبنده 
که  دارد  وجود  او  از  توقع  این  می کند 

کند. کسب  مدال  بتواند 
حمید سوریان دارنده ۷مدال طالی 
به عنوان  روزها  این  که  المپیک  و  جهان 
فعالیت  کشتی  فدراسیون  در  نایب رئیس 
المپیک  ۲سهمیه  کسب  از  می کند 
رضایت نسبی دارد و معتقد است می شد 
هر 3سهمیه را در قزاقستان کسب کرد. 
به دلیل  ایران  کشتی گیر  پرافتخارترین 
آسیب دیدگی  نتیجه  که  زانو  جراحی 
است  قهرمانی  دور  نه چندان  سال های 
در  فرنگی کاران  کنار  در  نتوانست 
قزاقستان حاضر باشد ولی از دور عملکرد 

دارد. زیرنظر  دقت  به  را  آنها 
*   از عملکرد فرنگی کاران راضی بودید؟

باید  که  3سهمیه  مجموع  از   -
می گرفتیم ۲سهمیه کسب شد که ساروی 
قابل قبولی  و  خوب  کشتی های  گرایی  و 
بر  توانستند مقتدرانه عالوه  آنها  گرفتند. 
قهرمانی، سهمیه المپیک را برای کشتی 
هم  نوری  حسین  کنند.  کسب  ایران 
اختالف سطحش  و  بود  از حریفش  بهتر 
عملکرد  متأسفانه  ولی  بود.  مشهود  او  با 
ضعیفی داشت و کسب سهمیه اش منوط 

شد. بعدی  مسابقات  در  حضور  به 
* در 8۷ کیلوگرم کار کسب سهمیه 
رسید.  بلغارستان  گزینشی  مسابقات  به 

شرایط را چطور می بینید؟
- در بلغارستان کار به مراتب سخت تر 
قهرمانان  از  بسیاری  است.  قزاقستان  از 
بزرگ دنیا موفق به کسب سهمیه نشدند 
که باید در بلغارستان با یکدیگر به رقابت 

مهیا  قزاقستان همه شرایط  در  بپردازند. 
بود تا سهمیه در این وزن کسب شود که 
این اتفاق نیفتاد. حاال کشتی گیر این وزن 
که بعدا معرفی خواهد شد دوباره باید در 
تالش  کادرفنی  و  کند  شرکت  مسابقات 
خواهند کرد که او بتواند سهمیه المپیک 

را در بلغارستان کسب کند.
جزینی  رسول  کوچ  نحوه  خیلی ها   *
و  می دانند  نوری  دلیل شکست حسین  را 
و  می کرده  آرام  را  او  باید  مربی  می گویند 
دلیلی نداشته زمانی که 4امتیاز پیش است 
این باره چیست؟ نظر شما در  حمله کند. 

اینها  ندارم.  قبول  به هیچوجه   -

کسی  از  است.  کشتی گیر  فردی  اشتباه 
30سالگی  مرز  در  و  پختگی  اوج  در  که 
است و مدال جهانی هم در کارنامه دارد 
ولی  نمی رود.  اشتباهاتی  چنین  انتظار 
زیباست.  حوادث  همین  به خاطر  کشتی 
اشتباه  از  لحظه  یک  چینی  کشتی گیر 
نوری استفاده کرد و فن 4امتیازی را اجرا 
کرد. اصال دلیلی ندارد که بخواهیم دنبال 
مقصر دیگری بگردیم. از منظر دیگر هم 
اگر نگاه کنیم، بهترین دفاع حمله است. 
این  دارد  مهاجم  حالت  کشتی گیر  وقتی 
می شود.  محسوب  امتیاز  یک  خودش 
باید  و  افتاده  که  است  اتفاقی  به هرحال 

به آینده فکر کنیم تا بتوانیم در مسابقه 
کنیم. کسب  را  سهمیه  بعدی 

* گرایی و ساروی مقتدرانه قهرمان 
اینکه  بدون  توانست  گرایی  و  شدند 
حریفانش  تمام  بدهد  دست  از  امتیازی 
با امتیاز عالی شکست دهد. به نظرتان  را 
در  مدال  کسب  نوید  کشتی گیر  دو  این 

می دهند؟ را  المپیک 
رکوردی  بدون  ورزش  کشتی   -
مسابقات  سختی های  به  همه  و  است 
داریم.  اشراف  المپیک  همچون  بزرگی 
است  فوق العاده  ما  بچه های  قابلیت  ولی 
و نشان داده اند از توانمندی بسیار باالیی 

برخوردارند. برای کسب مدال در المپیک 
باید شرایط مهیا باشد و بچه ها تمرینات 
به  بتوانند  تا  بگذارند  منظم پشت سر  را 
هرکس  کنند.  پیدا  دست  افتخار  این 
دوبنده تیم ملی را به تن می کند به دلیل 
جایگاه کشتی در ورزش کشور این توقع 
کسب  مدال  بتواند  که  دارد  وجود  او  از 
کند. این بچه ها هم مستثنا نیستند و اگر 
جامعه  باشند  المپیک  در  ایران  نماینده 
کسب  انتظار  مردم  و  فنی  کادر  ورزش، 

دارند.  آنها  از  را  نتیجه  بهترین 
بازی های  در  3بار  خودتان  شما   *
در  را  سهمیه  هم  بودید.  حاضر  المپیک 
در  با سختی  و هم  گرفتید  مسابقات جهانی 
مسابقات گزینشی موفق شدید کسب سهمیه 
می دهید؟ توضیح  مسیر  این  درباره  کنید. 

فرصت  نخستین  در  که  کسی   -
کسب سهمیه می کند با آرامش خاطر، با 
تمرکز بیشتر، زمانبندی مناسب و حضور 
در مسابقات تدارکاتی خود را برای حضور 
سهمیه  اما  می کند.  آماده  المپیک  در 
گرفتن از مسابقات گزینشی با سختی ها، 
وزن کم کردن ها و فشار و استرس فراوانی 
همراه است. واقعیت این است برای کسی 
توفیر  می کند  تالش  وجود  تمام  با  که 
برای رسیدن  به هر حال  ندارد.  آنچنانی 
به باالترین سکو باید از مسیرهای سخت 
را  کار  نوری  حسین  ای کاش  کرد.  عبور 
ولی  می کرد  تمام  8۷کیلوگرم  وزن  در 
که  کسی  هر  آخر  مرحله  در  امیدوارم 
سهمیه  بتواند  است  کشورمان  نماینده 
المپیک را کسب کند. حضور در المپیک 
دنبال کسب  همه  ولی  است  افتخار  یک 

هستند. المپیک  در  افتخار 

مسابقات  در  درخشش  با  ایرانی  آزادکار  سه 
ایران  آزاد  کشتی  های  سهمیه  آلماتی،  گزینشی 
آزاد  کشتی  کردند.  تکمیل  را  توکیو  المپیک  در 
ایران نیز مثل کشتی فرنگی در مسابقات جهانی 
۲01٩ فقط با سه سهمیه از شش سهمیه ممکن 
در  سالی  یک  که  کاران  فرنگی  بود.  یافته  دست 
چند  بودند،  گزینشی  مسابقات  برگزاری  انتظار 
کسب  هم  دیگر  سهمیه  دو  توانستند  قبل  روز 
ای  سهمیه  کیلوگرم   8۷ وزن  در  اگرچه  کنند؛ 
تیم  کادرفنی  تصمیم  اساس  بر  نیامد.  دست  به 
 65 وزن  در  یزدانی  امیرمحمد  آزاد  کشتی  ملی 
و  کیلوگرم   ۷4 وزن  در  امامی  یونس  کیلوگرم، 
به  کیلوگرم   ٩۷ وزن  در  محمدیان  محمدحسین 
های  سهمیه  برای کسب  ایران  نمایندگان  عنوان 

در  را  خود  کار  امروز  و  شدند  معرفی  مانده  باقی 
آلماتی آغاز کردند. این سه آزادکار می دانستند با 
یک اشتباه قبل از فینال تمامی زحمات خود را از 
دست رفته خواهند دید و حتما باید برای المپیکی 

بگذارند.  پای  نهایی  دیدار  به  شدن 
پس  یزدانی  امیرمحمد  کیلوگرم   65 وزن  در 
محمد  دوم  دور  در  اول،  دور  در  استراحت  از 
عبدالکریم از کویت را با نتیجه 10 بر صفر مغلوب 
این  در  وی  شد.  نهایی  نیمه  مرحله  راهی  و  کرد 
مرحله به مصاف  حاجی محمد علی از بحرین رفت 
و با اینکه این حریف روسی االصل رقیب قدری به 
شمار می رفت، او توانست بدون اشتباه و با تالش 
زیاد 10 بر صفر محمد علی را از پیش رو بردارد. 
بدین ترتیب امیرمحمد یزدانی با رسیدن به فینال 

و  آلماتی  در  آزاد  کشتی  المپیکی  سهمیه  اولین 
البته چهارمین سهمیه در مجموع را به دست آورد.

در وزن ۷4 کیلوگرم یونس امامی در دور اول 
مقابل علی موحامت اووزمیرادوف از ترکمنستان با 
دور  در  رسید. وی  پیروزی  به  بر صفر  نتیجه 10 
بعد با نتیجه 11 بر صفر منگ حجی جان از چین 
یافت.  راه  نهایی  نیمه  مرحله  به  و  کرد  مغلوب  را 
امامی در این مرحله با نتیجه 10 بر صفر ساندیپ 
پیش  از  برتر  کامال  در یک کشتی  را  از هند  مان 
رو برداشت و ضمن حضور در دیدار فینال سهمیه 

المپیک را نیز کسب کرد.
در وزن ٩۷ کیلوگرم محمدحسین محمدیان 
در دور نخست با نتیجه 11 بر صفر نائویا آکاگوما 
بعدی ضیا  مبارزه  در  کرد. وی  مغلوب  را  ژاپن  از 

موحامت صفراف از ترکمنستان را با نتیجه 15 بر 4 
از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
ثانیه ساتیوارت کادیان  وی در این مرحله در 30 
بر  نتیجه 10  با  را  از هند  نقره آسیا  دارنده مدال 
صفر مغلوب کرد و ضمن کسب سهمیه المپیک به 

دیدار فینال راه یافت.
با  موفق شدند  ایرانی  آزادکاران  ترتیب  بدین 
درخشش در آلماتی نه تنها شش سهمیه المپیکی 
کشتی ایران را تکمیل کنند؛ بلکه عالقه مندان به 
کشتی را با نمایش بی نظیر خود به درخشش در 
المپیک نیز امیدوار کنند. البته که مشخص نیست 
حتما همین سه نفر در این سه وزن راهی المپیک 
کشور  داخل  در  سرسختی  رقبای  ها  آن  و  شوند 

برای تصاحب دوبنده تیم ملی خواهند داشت.

معتقد  هندبال  فدراسیون  رئیس 
لیگ  شروع  از  فراوان  احتمال  به  است 
بعدی مشکالت حضور بازیکنان و مربیان 
ایران  هندبال  برتر  لیگ  در  خارجی 
مرتفع خواهد شد. علیرضا پاکدل، رئیس 
درباره  گفتگویی  در  هندبال  فدراسیون 
بازی  و  ملی  تیم  و  فعلی هندبال  شرایط 

پرداخت. صحبت  به  بعد  فصل  های 
رقابتهای لیگ بعدی بدون تغییر 

خواهد بود
براساس تصمیم کمیته مسابقات تعداد 
تیمها بدون تغییر خواهد بود. اگر تیمی هم 
حضور  نتواند  دلیلی  هر  به  یا  دهد  انصراف 

پیدا کند، بر اساس شرایطی که وجود دارد، 
از تیم های دسته اول استفاده خواهیم کرد. 
امسال دو تیم پرواز و ستارگان دشتستان از 
لیگ مردان سقوط کردند و تیم های پدافند 
آنها  جایگزین  سپاهان  نوین  فوالد  و  مالرد 
شدند. بنابراین ما برنامه ای برای تغییر تیم 
های حاضر در بازی ها، چه در قسمت مردان 

و چه در قسمت بانوان نخواهیم داشت.
برای آغاز لیگ در انتظار سرمربی 

جدید تیم ملی هستیم
هندبال  ملی  تیم  سرمربی  تکلیف  تا 
درباره  توانیم  نمی  نشود  مشخص  ایران 
زمان آغاز بازی های لیگ برتر نظر بدهیم. 

در صورتی که روند انتخاب سرمربی زودتر 
طی شود به نفع ماست چرا که پس از آن 
می توانیم برای تاریخ آغاز بازی های لیگ 
برتر و کم و کیف آن به نتیجه برسیم. به 
هر حال نظر سرمربی تیم ملی برای ما مهم 
است که باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود.
سرمربی تیم ملی با مربی ایرانی کار 

خواهد کرد
درباره سرمربی تیم ملی و اینکه گفته 
می شود هر کسی که بیاید با خود مربی می 
تا  که  صحبت هایی  با  که  بگویم  باید  آورد 
جدید  سرمربی  است  قرار  داشته ایم،  کنون 
استفاده  ایرانی  مربیان  حضور  از  ملی  تیم 

کند و فردی را با خود به ایران نخواهد آورد.
اولویت ما موفقیت تیم ملی است 

اولویت ما در سال جاری موفقیت تیم 
ملی است و به همین دلیل باید براساس 
مسابقات  سایر  برای  فنی  کادر  نظر 
برنامه ریزی کنیم. به همین دلیل منتظر 
ملی هستیم  تیم  تکلیف سرمربی  تعیین 
از آن بتوانیم برای لیگ برتر هم  تا پس 
برنامه ریزی کنیم. نظر سرمربی جدید تیم 

لحاظ شود.  برنامه ریزی ها  در  باید  ملی 
به احتمال فراوان حضور خارجی ها 

در هندبال آزاد می شود
درباره استفاده از مربیان و بازیکنان 

و  شود  می  زیادی  سواالت  خارجی 
درخواستهایی از طرف باشگاه ها مبنی بر 
صدور مجوز برای برای حضور خارجی ها 
آنها  همه  جواب  در  باید  که  شود  می 
مجوز حضور  فراوان  احتمال  به  و  بگویم 
رقابت های  در  خارجی  مربی  و  بازیکن 
این  حتما  ما  می شود.  صادر  برتر  لیگ 
موضوع را پیگیری می کنیم و در جلسه 
هیات رئیسه نیز به آن خواهیم پرداخت. 
داشتند  اعتقاد  کارشناسان  برخی  اینکه 
باال  به  می تواند  خارجی ها  حضور  که 
امر  این  ما  کند  لیگ کمک  رفتن سطح 

کرد. خواهیم  پیگیری  را 

نایب قهرمانی یوزپلنگ در روزی که خلع سالح شد
 کفش دزدی علیه قهرمانی سریعترین

 مرد ایران!
تفتیان در روزی که کفشهایش به سرقت رفت، در  حسن 
را تجربه  استان زادگاه خود مقابل رقیب عراقی شکست تلخی 
کرد. سریعترین مرد ایران که رویای رسیدن به رکورد زیر 10 
ثانیه را هم در سر می پروراند، یکی از شرکت کنندگان در رقابت 
دوی صد متر مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا )ع(، 
گرامیداشت استاد علی باغبان باشی بود؛ مسابقاتی که به میزبانی 
ورزشگاه شیک و مدرن امام رضا مشهد در حال برگزاری است. 
از  یکی  عنوان  به  تفتیان  داشت،  وجود  انتظار  این  شک  بدون 
المپین های ایرانی و سریعترین مرد تاریخ ورزش ایران، بتواند 
در این مسابقه بین المللی که در ایران و اتفاقا در استان محل 
تولدش برگزار می شد، عنوان قهرمانی را کسب کند اما برخالف 
انتظار حسن تفتیان به عنوان نفر دوم از خط پایان مسابقه دوی 
در  کند.  سپری  مشهد  در  را  تلخی  روز  تا  کرد  عبور  متر  صد 
رقابت دوی 100 متر مقام اول به حسین علی الخفاجی از عراق 
با رکورد 10/45 رسید و مقام دوم را حسن تفتیان از خراسان 
را  سوم  مقام  و  کرد  ثبت  خود  نام  به   10.4۷ رکورد  با  رضوی 
هم محمد حسین ابارقی از کرمان با رکورد 10.5٩ کسب کرد. 
تفتیان اما بعد از این نتیجه نسبتا دور از انتظار در فاصله کمتر 
از 4 ماه تا المپیک توکیو، از یک اتفاق عجیب و بدشانسی خود 
قبل از مسابقه پرده برداشت: قبل از مسابقه و وقتی می خواستم 
گرم کنم، متوجه شدم که کفش هایم در کیفم نیست. همه جا 
را که چک کردیم، متوجه شدیم در دستگاه ایکس ری ورودی 
بخش  آن  مسئول  به  وقتی  و  افتاده  بیرون  ها  کفش  ورزشگاه 
های  کفش  کرده  اعالم  دیگری  فرد  که  گفت  کردیم،  مراجعه 
کامال  به همین خاطر  گرفته!  تحویل  را  آن  و  اوست  به  متعلق 
بهم ریختم و مجبور شدم از یک دونده 800 متر کفش قرض 
بگیرم که به پایم هم بزرگ بود! دوست داشتم هر طور شده در 
مشهد قهرمان شوم و به همین خاطر اگر الزم بود، حتی پابرهنه 
هم می دویدم، اما استرس بدی قبل از مسابقه به من وارد شد. 
ایرانی را هم یدک می  ایران که لقب یوزپلنگ  سریعترین مرد 
کشد، درباره تاثیر این بدشانسی روی عملکرد خود می گوید: صد 
درصد کار ما دونده ها وابسته به کفش هایمان است و بزرگ بودن 
این کفش باعث شد هم در استارت و هم در خط پایان تعادلم 
را از دست بدهم. رشته ما هم وابسته به صدم ثانیه هاست. شاید 
اما  بدود،  توانست  نمی  شرایط  این  با  بود،  من  جای  کسی  هر 
بازهم من رکورد بدی نزدم و دوم شدم. تفتیان در پاسخ به این 
سوال که ارزش مادی این کفش ها چقدر بوده، می افزاید: فکر 
می کنم حدود 10 میلیون قیمت این کفش ها باشد، اما مشکل 
اصال بحث مادی آن نبود. اوال از این کفش ها در ایران نیست و 
ثانیا اگر آقا دزده اجازه می داد من در این مسابقه با کفش هایم 
بدوم، خودم بعد از مسابقه آن را برمی گرداندم چون چند بار در 
ورزشگاه اعالم کردیم که هر کسی کفش ها را گرفته، بیاورد، اما 
خبری نشد. سریعترین مرد ایران که لقب یوزپلنگ ایرانی را هم 
یدک می کشد، درباره تاثیر این بدشانسی روی عملکرد خود می 
گوید: صددرصد کار ما دونده ها وابسته به کفش هایمان است و 
این اتفاق بد باعث شد که نتوانم در فینال به مقام بهتری دست 
یابم. کفش هایی که برای مسابقه پوشیدم برایم بزرگ بود و حتی 

در استارت هم تعادلم را از دست دادم.

خداحافظی هادی ساعی با تیم ملی تکواندو
هادی ساعی بعد از محرومیت از حضور در لیگ تکواندو، حاال 
قید سمتش به عنوان مدیرفنی تیم ملی را هم زده است. چندی 
قبل بود که هادی ساعی به دلیل درگیری فیزیکی با دبیر سازمان 
تکواندو یک سال  فدراسیون  قضایی  با حکم کمیته  تکواندو  لیگ 
این حال گفته می شد که  با  برتر محروم شد.  از حضور در لیگ 
خود  کار  به  ملی  تیم  مدیرفنی  عنوان  به  همچنان  ساعی  هادی 
ادامه خواهد داد؛ اتفاقی که گویا با خواست خود ساعی رخ نداده 
است. پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران که با پیراهن تیم ملی 
تکواندو دو طال و یک برنز المپیک را به ارمغان آورد، از حضورش 
در تیم ملی نیز استعفا داده و در فاصله چند ماه مانده به المپیک 
با کادرفنی همکاری ندارد. هادی ساعی در این باره گفت: مدت دو 
ماه است سر تمرین تیم ملی تکواندوی بزرگساالن نرفته ام. دعوا و 
مشکلی با کادر فنی تیم ملی، فدراسیون تکواندو و هیچ کس ندارم. 
کادرفنی تیم ملی با من هماهنگ نبود و من هم  آبرویم را از سر راه 
نیاوردم که همکاری ام را ادامه دهم. برهمین اساس تشخیص دادم 
نمی توانم دیگر با تیم ملی تکواندو همکاری داشته باشم ولی آنها 
اصرار داشتند با من کار کنند. برای موفقیت تیم ملی در مسابقات 
پیش رو دعا می کنم. هر کاری هم از دستم بربیاید برای موفقیت 
تیم ملی تکواندوی ایران انجام می دهم و دوست ندارم فدارسیون 
و کادر تیم ملی تکواندو لطمه بخورد.در این مدتی که با تیم ملی 
همکاری ندارم چند بار با پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو جلسه 
داشتیم و یکدیگر را دیدیم. بدین ترتیب بار دیگر همکاری مشترک 
ساعی و فدراسیون تکواندو به نتیجه خوبی نرسید و زودتر از آنچه 

که فکرش را می کردیم، به پایان رسید.

امامی: بدنم 
خیلی سرحال 
بود

مدعی وزن ۷4 کیلوگرم کشتی آزاد ایران از اینکه توانسته با کسب سهمیه المپیک ۲0۲0 توکیو مردم را شاد کند، ابراز خوشحالی کرد. یونس 
امامی بعد از اینکه توانست با شکست 10 بر صفر حریف هندی را در رقابت های گزینشی المپیک از پیش رو بردارد، عالوه بر فینالیست شدن در 
مسابقات کسب سهمیه قاره ای، جواز ورود به المپیک را دریافت کرد. وی بعد از کشتی نیمه نهایی که با بردش همراه بود، عنوان کرد: خداراشکر بدنم 
خیلی سرحال بود. 8 مرحله اردو بودیم و به آمادگی رسیدیم. امامی ادامه داد: توانستم کشتی های خوبی بگیرم تا ذره ای دل مردم را در شرایط  بد 

کرونا و وضعیت اقتصادی شاد کنم. خوشحالی مردم خوشحالی من است.

یزدانی: قول داده بودم کشتی گیر بحرینی را ببرم
نماینده وزن 65 کیلوگرم کشتی ایران پس از کسب سهمیه المپیک عنوان کرد که مقابل حریف روسی االصل بحرینی به دنبال انتقام  گرفتن بوده است. امیرمحمد یزدانی که با شکست 10 بر صفر حریف بحرینی اش 
موفق به کسب سهمیه المپیک شد، در مورد مسابقاتش در رقابتهای گزینشی المپیک به میزبانی قزاقستان گفت: صبح کشتی خیلی راحتی با کویت داشتم. کویت اسم و رسمی در کشتی ندارد، باید در این مبارزه فشار 
به من وارد می شد تا ضربانم باال برود، اما حریف فرار می کرد و زهر بدنم ریخته نشد. کشتی بعدی ام نیز متوسط بود و به همین دلیل نفس کم آوردم، حاال امیدوارم در فینال راحت تر کشتی بگیرم. ملی پوش کشورمان 
در مورد مبارزه اش با حریف روس تبار بحرینی در مرحله نیمه نهایی عنوان کرد: این کشتی گیر در مسابقات جهانی ۲01٩ کشتی گیر کوبا را برد و من را از مسابقات حذف کرد. با همه توانم روی تشک رفته بودم. هم 

دنبال انتقام بودم و هم به مربیان قول داده بودم با امتیاز عالی این حریف را ببرم. خدا را شکر توانستم این نتیجه را بگیرم و شرمنده مردم نشدم.

کشتی برای ایران انرژی هسته ای و نفت است

دبیر: از کشتی مدال می خواهید، دست به جیب شوید  طباطبایی: بر اساس المپیک 
برنامه ریزی می کنیم

رئیس فدراسیون بسکتبال می گوید که یکی از راه های توسعه 
بین المللی  مختلف  مسابقات  کشورگرفتن  میزبانی  در  رشته  این 
است و برنامه های آماده سازی تیم ملی نیز باید بر اساس المپیک 
تدوین شود. رامین طباطبایی درباره سپرده شدن میزبانی مسابقات 
بسکتال قهرمانی نوجوانان آسیا به ایران، توضیح داد: اگر خاطرتان 
باشد ما سال گذشته نیز در فروردین ماه میزبان مسابقات نوجوانان 
بودیم که بخاطر شرایط کرونا مسابقات برگزار نشد. به همین دلیل 
رایزنی های  خود را انجام دادیم تا حداقل میزبانی  را در ایران داشته 
و  است  بسکتبال  توسعه  فدراسیون  اهداف  از  یکی  چون  باشیم 
بحث  میزبانی یکی از راه های توسعه این رشته است. وی ادامه داد: 
فدراسیون به بحث گرفتن میزبانی ها اهمیت خاصی می دهد و بنده 
حتی به فیبا اعالم کرده بودم که میزبانی مسابقات غرب آسیا و آسیا 
را در رده های پایه، باشگاهی و ملی به ایران بسپارد. استراتژی ما 
این است که در سطح باشگاهی بزرگساالن و پایه میزبانی بگیریم 
سپرده  ایران  به  میزبانی  این  و  شد  خوبی  رایزنی  خوشبختانه   که 
شد. به نظرم چنین میزبانی هایی برای توسعه بسکتبال نیاز است. 
طباطبایی درباره شروع تمرینات تیم ایران نیز گفت: کارهای آغاز 
انتخاب نفرات مد  از االن شروع شده و در حال  ایران  اردوی تیم 
مبارک  رمضان  ماه  از  بعد  تکمیل ظرفیت،  از  تا پس  نظر هستیم 
تیم  شرایط  مورد  در  وی همچنین  کنیم.  را شروع  اردوهای خود 
نیز  آماده می کند  برای مسابقات جهانی  را  جوانان ۲0۲0 که خود 
گفت: یک کار خیلی خوبی که انجام شد بازی دادن به این تیم در 
لیگ برتر بود. وقتی که دیدیم بخاطر کرونا وضعیت  جوری است 
که نمی شود زمان دقیق مسابقات جهانی را تشخیص داد، به همین 
دلیل این تیم را در لیگ بازی دادیم که نتایج خوبی را در پی داشت. 
االن تیم آماده ای داریم و از اوایل اردیبهشت نیز اردوهای مقطعی 
رئیس  بگیرند.  نتایج خوبی  لتونی  در  ان شاءاهلل  که  شروع می شود 
فدراسیون بسکتبال ایران، درباره اردو و مسابقه تدارکاتی با تیم های 
خارجی برای تیم  جوانان نیز گفت: ما در سال های گذشته اردوی 
تدارکاتی برای این تیم داشتیم که در مسابقات جام پادشاهی تایلند 
و در یک اردو هم در ترکیه شرکت کردند. متاسفانه االن یک مقدار 
شرایط بخاطر کرونا سخت است، اما سعی می کنیم یک یا دو بازی 
تدارکاتی هم برگزار کنیم. فیبا آسیا اردن را به عنوان میزبان پنجره 
سوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا معرفی کرده است، طباطبایی در 
اینباره نیز گفت: ما باید روزهای ۲۲ و ۲4 خرداد در اردن مقابل 
حریفان بازی کنیم. باید برنامه های خود را به گونه ای طراحی کنیم 
که برای المپیک آماده شویم  که  این  مسابقات نیز دو بازی تدارکاتی 
اساس  پنجره  بر  را  خود  برنامه های  می کنیم  هستند. سعی  خوب 

سوم و مسابقات المپیک تدوین  کنیم تا تیم ملی آسیب نبیند.

 خوش خبر: خداحافظی آلکنو را
 به فال نیک می گیریم

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: خداحافظی آلکنو پس از 
المپیک از عرصه مربیگری را به فال نیک می گیریم. امیر خوش خبر 
درخصوص انتشار خبری مبنی بر خداحافظی آلکنو پس از المپیک از 
ما  با  این خصوص صحبتی  در  او هنوز  اظهارداشت:  مربیگری  عرصه 
نکرده است، اما اگر اینگونه باشد این اتفاق را به فال نیک می گیریم، 
چون معموالً مربیان سرشناس دنیا بعد از کسب یک افتخار بزرگ از 
عرصه مربیگری خداحافظی می کنند. آلکنو با زنیت سال بدی را پشت 
سر گذاشت و نتوانست به مدال برسد و حاال می توانیم امیدوار باشیم 
که او به دنبال کسب موفقیت با تیم ملی ایران باشد. سرپرست تیم 
ملی والیبال ایران درخصوص اضافه شدن یک مترجم خاص به کادر 
فنی تیم ملی تصریح کرد: آلکنو اصرار دارد تا فردی به نام کسرایی به 
کادر فنی تیم ملی اضافه شود. رئیس فدراسیون هنوز با این موضوع 
موافقت نکرده است، چراکه به دنبال حفظ سهمیه مربیان ایرانی روی 
نیمکت تیم ملی در المپیک است. وی عنوان کرد: باید با فدراسیون 
جهانی والیبال مکاتبه کنیم تا شرایط را به صورت دقیق جویا شویم. 
تالش می کنیم در المپیک حداقل دو مربی ایرانی روی نیمکت داشته 
باشیم و اگر شرایط فراهم باشد مترجم پشت نیمکت حاضر شود. به هر 
حال سخت گیری های زیادی در این خصوص می شود. منتظر حضور 
آلکنو هستیم تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم. خوش خبر درمورد 
کنترل ویروس کرونا در اردوی تیم ملی، گفت: کرونا نظم و برنامه های 
ما را بهم ریخته است. هر هفته از بازیکنان تست می  گیریم، اما واقعیت 
این است که کنترل و رعایت پروتکل ها خیلی سخت است. ما نهایتاً 
بتوانیم تیم را قرنطینه کنیم، اما افراد زیادی همچون آشپز، تدارکات و 
... با تیم در ارتباط هستند که نمی توانیم هر روز شرایط آنها را بررسی 

کنیم.واقعاً از استرس کرونا خسته شده ام.

 یوسف نژاد: بعد از سه ماه استراحت
 به هندبال برمی گردم

عضو ایرانی تیم  بوزائو رومانی می گوید به خاطر مصدومیت تا 
تابستان برای انتخاب تیم جدیدش صبر خواهم کرد. امین یوسف نژاد 
ملی پوش مازندرانی هندبال بعد از اینکه به لیگ  رومانی پیوست، به 
عضویت تیم کاالراشی درآمد، اما  اواخر نیم فصل نخست با مشکالتی 
که برای کاالراش به وجود آمد این تیم منحل شد و از ادامه بازی 
های زیمبریلور لیگ رومانی انصراف داد. با این اتفاق یوسف نژاد نیز 
تصمیم گرفت به جمع تیم بوزائو اضافه شود تا در نیم فصل دوم هم 
بازی سه لژیونر ایرانی دیگر در تیم بوزائو باشد. تیم بوزائو در آخرین 
دیدار در هفته بیست وسوم مقابل توردا بازی را واگذار کرد تا این تیم 
همچنان ۲٩ امتیازی و در جایگاه نهم باقی بماند.  محسن باباصفری 
نصرتی  شاهو  پشت سرگذاشت،  را  خوبی  دروازه شب  چارچوب  در 
نمایش  به  را  عملکرد خوبی  دفاعی  در خط  نیز  استکی  کرم  اهلل  و 
گذاشتند و بارها دروازه تیم دوم جدول لیگ رومانی یعنی توردا در 
خط حمله باز کردند اما درخشش لژیونرهای ایرانی مانع از شکست 
بوزائو نشد البته که نبود امین یوسف نژاد نیز در این دیدار به خوبی 
حس می شد چرا که امین در دیدار مقابل سوچاوا دچار مصدومیت 
دقایق  در  که  مصدومیتی  شد؛  راست  دست سمت  ناحیه  از  شدید 
پایانی نیمه نخست و دقایق ۲8 بازی در خط حمله برای امین رخ 
داد و او را مستقیم با آمبوالنس راهی بیمارستان کرد. یوسف نژاد بعد 
از مصدومیت در گفت وگوی با خبرنگار ما گفت: در دقایقی پایانی 
شدم.  راست  دست  ناحیه  از  شدید  مصدومیت  دچار  ساچاوا  مقابل 
برخوردی که با شکستگی و خونریزی استخوان دستم همراه بود و 
مرا مستقیم از زمین مسابقه به بیمارستان راهی کرد. در بیمارستان 
اتاق عمل رفتم  به  همان روز مرا بیهوش کردند و سپس روز بعد  
عملی که بیش از چهار ساعت به طول انجامید و خدا را شکر در حال 
حاضر شرایطم نسبت به قبل بهتر شده و در خانه زیر نظر پزشکان 
استراحت میکنم. یوسف نژاد با بیان اینکه حدود سه ماه نمی تواند در 
زمین هندبال به میدان برود گفت: خداروشکر دست سمت راستم که 
دچار مصدومیت شده فقط شکستگی استخوان بوده و به پنج های 
دست و انگشتانم آسیبی وارد نشده است و من می تونم پس از سه 
ماه دوباره هندبال را ادامه دهم. وی در پاسخ به جواب این سوال که 
در فصل بعد در لیگ رومانی می ماند یا قصد سفر به کشور دیگری 
را دارد گفت: در حال حاضر با بوزائو قرارداد دارم. قبل از مصدومیت 
اما در حال حاضر نمی دانم در  از کشور فرانسه داشتم  پیشنهادی 
تا  تابستان صبر خواهم کرد  تا  اتفاقی بیفتد و  آینده قرار است چه 

مصدومیتم برطرف شود و آن زمان تصمیم می گیریم.

با این نمایش به المپیک هم امیدواریم
3 ایرانی و 3 سهمیه؛ خیال کشتی آزاد راحت شد

آخرین اظهارنظر برای حضور خارجیها در لیگ برتر هندبال

پاکدل: برای آغاز لیگ در انتظار سرمربی جدید تیم ملی هستیم

چنین اشتباهی از این کشتی گیر باتجربه بعید بود

سوریان: برای باخت نوری دنبال مقصر نگردید

پاسور تیم ملی والیبال به کرونا مبتال شد
تست کرونای پاسور تیم ملی والیبال ایران مثبت اعالم شد و وی به قرنطینه رفت. اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت های لیگ ملت ها و المپیک توکوی درحال برگزاری است. با توجه به 
شرایط کرونایی حاکم در کشور هر هفته از بازیکنان تست گرفته می شود. طبق برنامه ریزی قبلی از بازیکنان تست گیری شد و در نهایت تست کرونای محمدطاهر وادی، پاسور تیم ملی مثبت اعالم شد. به این ترتیب علی 

رمضانی، تنها پاسور حاضر در اردوی تیم ملی خواهد بود. سعید معروف و جواد کریمی، دو پاسور دیگر تیم ملی با توجه به اینکه درگیر مسابقات تیم باشگاهی خود بودند، هنوز به جمع سایر ملی پوشان اضافه نشده اند.
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آاک آتن در رقابت های سوپرلیگ یونان در مصاف با آریس در روزی که مهاجم ایرانی اش موفق به گلزنی شد 
به برتری دست یافت. در دور دوم از رقابت های سوپرلیگ یونان که با حضور 6 تیم برتر پیگیری می شود، آاک آتن در 
خانه آریس به میدان رفت و با نتیجه 3 بر یک پیروز شد.کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی آاک در این بازی از ابتدا در 
ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه 36 از روی نقطه پنالتی گل سوم آاک را به ثمر رساند.وی در دقیقه 76 از 

زمین بیرون رفت.آاک در حال حاضر با 51 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

پیروزی آاک مقابل 
آریس با گلزنی 
انصاری فرد

ماشین سازی یک - آلومینیوم یک 
شاگردان اکبرپور و منصوریان به تساوی یک 
دادند.ماشین سازی  رضایت  تبریز  در  یک  بر 
به  پیروزی  یک  تنها  فصل  این  در  که  تبریز 
در  خوبی  چندان  نه  شرایط  و  آورده  دست 
انتهای جدول سپری می کرد، پس از تغییرات 
امروز در  اکبرپور  کادر فنی و حضور علیرضا 
دیداری خانگی در تالش برای کسب پیروزی 
در بازی خانگی مقابل آلومینیوم اراک بود و 
نمایش خوبی هم ارائه کرد، اما با وجود اینکه 
اما  افتاد،  پیش  حسین پور  سعید  پنالتی  با 
تا  دید  شده  باز  را  دروازه اش   84 دقیقه  در 
چهارمین  برای  منصوریان  علیرضا  شاگردان 
یک  به  و  بمانند  شکست ناپذیر  پیاپی  بازی 

برسند. امتیاز 
استادیوم: سردار شهید سلیمانی تبریز، بدون 

تماشاگر.
داور: سید مهدی مرجان زاده، کمک ها: جعفر 
رضوان  چهارم:  داور  زاهدی؛  امین  و  مهاجر 

مرادی. مسعود  داوری:  ناظر  سرشار، 
اخطار: سید محمد حسینی)31( منصور باقری)83( 
امید  ماشین سازی،  از  صادقیان)90+1(  سیروس 
امیرمحمد  عباسیان)80(  معین  سینگ)42( 

آلومینیوم از  هوشمند)87( 
ماشین سازی تبریز

محمد  رستمی،سید  مهدی  اسالمی،  مهدی 
گردانی،  صادقیان،حبیب  سیروس  حسینی، 
بهمن ساالری)66- سید محمد ابوترابی )73- 
علی نجفی((،منصور باقری، ایمان باصفا)66- 
سعید حسین پور(، اتابک زارعی )82- فرشاد 
ابراهیمی، محمدامین اسدی بیابانی(، محمد 

سرمربی: علیرضا اکبرپور
آلومینیوم اراک

امیرمحمد  توکلی،  شاهین  پورحمیدی،  حسین 
مرتضی  ایران پوریان)81-  محمد  هوشمند، 
سید  احمدی،  آریاکیا،مصطفی  پوریا  آقاخان(، 
میثم   -87( شریفات  اسماعیل  حسینی،  مهدی 
چراغعلی(،  علیرضا   -46( آقایی  میثم  مجیدی(، 
امید سینگ )46- معین عباسیان(، حامد پاکدل

سرمربی: علیرضا منصوریان
شرح گل

)دقیقه  صفر  آلومینیوم   - یک  ماشین سازی 
شده  اعالم  پنالتی  حسین پور(:  سعید   :71
حسین پور  سعید  را  ماشین سازی  سود  به 
راست  سمت  به  پورحمیدی  جهت  برخالف 
دروازه زد و گل اول تیمش را به ثمر رساند.

)دقیقه  یک  آلومینیوم   - یک  ماشین سازی 
84: حامد پاکدل(: پاس در عمق سید مهدی 
حسینی با ضربه سر در شرایط خوبی به حامد 
پاکدل رسید و او را در موقعیت تک به تک قرار 

داد که ضربه این بایکن با عبور از کنار دستان 
اسالمی تبدیل به گل تساوی اراکی ها شد.

لحظات حساس:
دقیقه 3: شوت میثم آقایی از پشت محوطه 
دروازه  باالی  از  خطرناکی  شکل  به  جریمه 

رفت. بیرون  به  ماشین سازی 
از  گردانی  حبیب  خطرناک  ارسال   :6 دقیقه 
سر  ضربه  و  زمین  راست  سمت  کرنر  روی 
کنار  از  کمی  اختالف  با  صادقیان  سیروس 

شد. اوت  راهی  آلومینیوم  دروازه 
از جناح راست و  ایران پوریان  نفوذ  دقیقه 6: 
ضربه سر حامد پاکدل ثمری نداشت و از روی 

دروازه ماشین سازی رد شد.
دقیقه 11: شوت راه دور منصور باقری از روی 

دروازه آلومینیوم عبور کرد.
باقری  منصور  تیز  و  تند  نفوذ   :27 دقیقه 
را   او  کوتاه  ارسال  و  زمین  چپ  جناح  از 
در  و  کرد  دفع  ناقص  شکل  به  پورحمیدی 
کردند. دور  را  توپ  آلومینیوم  مدافعان  ادامه 

دقیقه 29: شوت زمینی مهاجم آلومینیوم در 
اختیار اسالمی قرار گرفت.

ماشین سازی  دروازه  بود  نزدیک   :32 دقیقه 
روی یک گل به خودی باز شود که اسالمی به 

راحتی توپ را در اختیار گرفت.
در  حرکت  با  اسدی  محمدامین   :37 دقیقه 
شد  آلومینیوم  جریمه  محوطه  وارد  عرض 
پورحمیدی  را  او  پای چپ  زمینی  که شوت 

داد. برگشت 
با  بهمن ساالری  پای  دقیقه 38: شوت روی 
اختالف کمی از روی دروازه آلومینیوم رد شد.

ابراهیمی  محمد  محکم  شوت   :43 دقیقه 
را  زمین  میانه  ایستگاهی  ضربه  روی  از 

کرد. جمع  مرحله  دو  در  پورحمیدی 
دقیقه 47: پاسعباسیان و شوت حسینی پس 

از برخورد به منصور باقری به کرنر رفت.
روی  از  عباسیان  معین  سانتر   :49 دقیقه 
و ضربه سر مهاجم  زمین  راست  کرنر سمت 
مدافع  ادامه  در  و  اسالمی  را  آلومینیوم 

دادند. برگشت  ماشین سازی 
پشت  تا  حسینی  مهدی  حرکت   :51 دقیقه 
زمینی  و شوت  ماشین سازی  محوطه جریمه 

اسالمی جمع شد. توسط  او  پای چپ 
توپ  روی  توکلی  سر  ضربه   :64 دقیقه 
دروازه  باالی  از  عباسیان  توسط  ارسالی 

شد. اوت  راهی  ماشین 
دقیقه 68: پاس در عمق و رو به جلوی محمد 
ابراهیمی را در شرایطی پورحمیدی به شکل 
ناقص دفع کرد که در ادامه برخورد دروازه بان 
اعالم  به  منجر  ابوترابی  محمد  با  آلومینیوم 

پنالتی به سود ماشین سازی شد.

نایب  عنوان  به  که  موسوی  شهره 
انتخاب  فوتبال  فدراسیون  زنان  رئیس 
و  فوتبال  به  اینکه  از  بیش  نظر  به  شده، 
فوتسال زنان توجه کند، درگیر امور جاری 
و مشغله های کاری شخصی خود است.10 
ریاست  انتخاباتی  مجمع   1399 اسفند 
شهاب الدین  و  برگزار  فوتبال  فدراسیون 
به  سال  چهار  مدت  برای  خادم  عزیزی 
شد.  انتخاب  فدراسیون  این  رئیس  عنوان 
موسوی  شهره  که  بود  مجمع  همین  در 
رئیس  نایب  جایگاه  در  رای   70 کسب  با 
قرار  فدراسیون  زنان  رئیس  نایب  و  سوم 
گرفت تا هدایت فوتبال و فوتسال زنان را 
آنها  نابسامان  به وضعیت  و  بگیرد  برعهده 
رسیدگی کند. از این انتخاب بیش از 40 
روز گذشته و در این مدت موسوی به جای 
آنکه مدیریت فوتبال زنان را برعهده بگیرد 
خود  شخصی  مشغله های  فکر  به   نظر  به 
است و کمتر به وظایفش در قبال فوتبال 
و فوتسال زنان توجه کرده است. او که در 
از  یکی  این سمت  در  گرفتن  قرار  ابتدای 
دالیل عدم سرمایه گذاری در فوتبال زنان 
را شناخت کم دانست و رسانه ها را نیز به 
متهم  باره  این  در  ضعیف  رسانی  اطالع 
کرد، اکنون به نظر خودش دغدغه ی تمام 

ندارد. زنان  فوتبال  برای  وقتی 
اولویت موسوی کدام شغل است؟

نایب  و  رئیسه  هیات  عضو  موسوی 
او  است.  فوتبال  فدراسیون  زنان  رئیسی 
هم چنین مدیرعامل باشگاه ورزشی بادران 
در لیگ دسته یک است. موسوی هم چنین 
بادران  شبکه  بازاریابی  شرکت  مدیرعامل 
مختلفی  زمینه های  در  که  است  گستران 
غیره  و  بهداشتی  آرایشی،  کاالهای  چون 
چند  اکنون  موسوی  دارد.شهره  فعالیت 
میان  این  در  و  می شود  محسوب  شغله 
یک  چگونه  که  می آید  پیش  سوال  این 
در  مشکلی  هیچ  بدون  شغله  چند  مدیر 
مدیری  است؟  کار  به  مشغول  فدراسیون 
یک  مدیرعامل  عنوان  به  حضورش  که 
اجرایی  پست  در  فوتبالی  ورزشی  باشگاه 
»تضاد  ایجاد  باعث  فوتبال،  فدراسیون 
منافع« شده و خالف اساسنامه فدراسیون 
فوتبال است. حضور مستمر شهره موسوی 
دامن  شائبه  این  به  نیز  بادران  باشگاه  در 
را  به فدراسیون  او وظایف مربوط  زده که 
نیز به دفتر کار خود در این شرکت منتقل 
کرده و کمتر در فدراسیون فوتبال حضور 
دارد و حتی شنیده می شود که برای ارتباط 
با او باید ابتدا با منشی شرکت هماهنگی 
سررسیدی  در  حتی  آید.موسوی  عمل  به 
کارمندان  به   1400 نوروز  مناسب  به  که 
فدراسیون فوتبال هدیه داده، برای معرفی 

خود از عنوان مدیرعامل شرکت زنجیره ای 
سمت  نه  کرده  استفاده  گستران  بادران 
رسمی اش در این فدراسیون!گویا موسوی 
خود  کاری  مشغله های  تلفیق  حال  در 
اتفاقاتی  بود«  گفته  این  از  پیش  او  است. 
به  که  می زنیم  رقم  سال  چهار  این  در  را 
نظر  به  اکنون  و  باشید«  ندیده  خود  عمر 
عمل  حال  در  خود  وعده  این  به  می رسد 

است.   کردن 
وضعیت نابسامان فوتبال زنان در 

آستانه جام ملت ها  
جام  رقابت های  مقدماتی  مرحله 
ملت های زنان آسیا از 21 شهریور تا 3 مهر 
چهار  گروه   6 در  تیم   30 حضور  با   1400
تیمی و دو گروه سه تیمی به صورت متمرکز 
به  تیم  یک  گروه  هر  از  که  می شود  برگزار 
نهایی  مرحله  می کند.  صعود  نهایی  مرحله 
نیز  از 30 دی ماه تا 17 بهمن ماه با حضور 
باید در  ابتدا  ایران  برگزار می شود.  تیم   12
مرحله مقدماتی رقابت کند و کمتر از 6 ماه 
ملی  تیم  تکلیف  دارد.  آماده سازی  فرصت 
اردویی  ندارد،  فنی  کادر  نیست،  مشخص 
تیم  شده اند.  رها  ملی پوشان  و  نشده  اعالم 
ملی هم که ماه هاست از رنکینگ فیفا خارج 
این موضوع  برای حل  شده و کسی تالشی 
کافی  فرصت  بنظر  هم  موسوی  نمی کند. 
و  ندارد  را  مشکالت  این  به  رسیدگی  برای 
آینده ای  چه  نیست  مشخص  اساس  این  بر 

است. ملی  تیم های  انتظار  در 
وقتی رئیس هم بی توجهی می کند

رئیس  عنوان  به  عزیزی خادم 
همه  به  که  است  موظف  فدراسیون 
بخش های تحت مدیریت خود توجه و در 
اقدامات جدی  آنها  راستای حل مشکالت 
انجام بدهد. او که با معرفی شهره موسوی 
برای نایب رئیسی فدراسیون، بخش فوتبال 
زنان را در وضعیتی مبهم قرار داده، به نظر 
با بی توجهی به نحوه مدیریت نایب رئیس 
خود در حال رقم زدن روزهایی پیچیده تر 
از قبل برای فوتبال و فوتسال زنان است.

فوتبال  فدراسیون  جدید  مدیریتی  تیم 
اولین وعده خود در مورد پرداخت  به  که 
تا  آسیا  در  زنان  فوتسال  قهرمانی  پاداش 
و  اکنون  نکرد،  عمل   1399 سال  پایان 
که  داده  نشان  وظایفش  به  بی توجهی  با 
برون رفت  برای  متفاوتی  راهکار  و  دیدگاه 
که  است  ندارد.امید  اوضاع  این  از  زنان 
رییس فدراسیون فوتبال با تمرکز و توجه 
به  خود  ریاست  تحت  مدیران  عملکرد  بر 
در  گام ها  حداقل   که  کند  عمل  گونه ایی 
راه توسعه فوتبال زنان ایران برداشته شده 
نیز به سرعت  و مسیرهای اشتباه گذشته 

شود. اصالح 

برنامه مسابقات مرحله یک هشتم 
آزادساز  یادواره  حذفی)  جام  نهایی 
اعالم   1399-1400 فصل  خرمشهر( 
شد.برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400
جنوبی  سیرجان-پارس  گهر  گل 
امام  ورزشگاه    - جم- ساعت 20و30 

کرمان سیرجان  علی)ع( 
نفت  صنعت   - آباد  خرم  خیبر   
تختی  ورزشگاه    -21 ساعت  آبادان- 

لرستان آباد  خرم 
بندر  مازندران-ملوان  نساجی 
شهید  ورزشگاه     -21 ساعت  انزلی- 

مازندران قائمشهر  وطنی 
مبارکه  خوشه طالیی ساوه-فوالد 
برگزاری   محل   -21 ساعت  سپاهان- 

گردد. می  اعالم  متعاقبا 
دلیل  به  زیر  مسابقه  چهار  زمان 
تراکتور  استقالل،  تیم  چهار  حضور 
خوزستان  فوالد  و  پرسپولیس  تبریز، 

اعالم  متعاقبا  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
شد: خواهد 

تبریز- تراکتور  اراک-  آلومینیوم 
اراک خمینی)ره(  امام  ورزشگاه 

عامری-پرسپولیس-   بندر  شاهین 
ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

اصفهان-   آهن  استقالل-ذوب 
تهران آزادی  ورزشگاه 

خوزستان-  شیراز-فوالد  قشقایی 
محل برگزاری متعاقبا اعالم می گردد.

به  می تواند  پرسپولیس  باشگاه 
حکم صادرشده از سوی کمیته وضعیت 
درباره پرونده شجاع خلیل زاده اعتراض 
فسخ  از  پس  پرسپولیس  کند.باشگاه 
و  خلیل زاده  شجاع  طرفه  یک  قرارداد 
این  از  قطر  الریان  تیم  در  وی  حضور 
فدراسیون  وضعیت  کمیته  به  بازیکن 
فوتبال شکایت کرد.البته مسئوالن این 
اعالم کردند صالحیت  ابتدا  کمیته در 

که  ندارند  را  پرونده  این  به  رسیدگی 
پرسپولیس،  باشگاه  اعتراض  از  پس 
حضور  کرد  اعالم  استیناف  کمیته 
خلیل زاده در باشگاه الریان منعی برای 
بررسی پرونده در کمیته وضعیت ندارد. 
در نهایت کمیته وضعیت پس از بررسی 
لوایح طرفین رای خود را را اعالم کرد 
و طبق این رای 3-2 روز قبل شکایت 
البته  رد شد.  از خلیل زاده  پرسپولیس 

با توجه به بدوی بودن این رای کمیته 
داده  فرصت  پرسپولیس  به  وضعیت 
از  رای  ابالغ  تاریخ  از  روز  هفت  ظرف 
به  باشگاه،  این  به  لیگ  سازمان  سوی 
کند.  اعتراض  استیناف  کمیته  در  آن 
نظر  طبق  که  است  شرایطی  در  این 
باشگاه  حقوقی  کارشناسان  از  بسیاری 
را  پرونده  این  باید  ابتدا  از  پرسپولیس 

می کرد. پیگیری  فیفا  در 

 مس یک - سایپا صفر
برتری  برای حفظ گل  مسی ها در تالش 
در نیمه دوم و شاگردان صادقی در تالش 
ادامه  در  هستند.  شکست  از  فرار  برای 
رقابت های هفته بیستم لیگ برتر، مس 
عملکرد  انتظارها  برخالف  که  رفسنجان 
استادیوم  در  است،  داشته  قبولی  قابل 
رود.  می  سایپا  مصاف  به  خود  خانگی 
رتبه  در  که  ربیعی  محمد  شاگردان 
کسب  صورت  در  اند،  گرفته  قرار  خوبی 
صورت  به  توانند  می  بازی،  امتیاز  سه 
در  بگیرند.  فوالد  از  را  رده چهارم  موقت 
شیرین  رویای  با  ها  رفسنجانی  حالیکه 
کسب سهمیه آسیایی و ایستادن در رتبه 
چهارم به مصاف میهمان خود رفته اند که 
خودروسازان نیز جایگاه خوبی در جدول 
می  تهدید  را  آنها  سقوط  خطر  و  ندارند 
برای  نیز  صادقی  ابراهیم  شاگردان  کند. 
بدون  خواهند  نمی  منطقه خطر،  از  فرار 

شوند. خارج  کرمان  از  امتیاز 
استادیوم: شهدای صنعت مس رفسنجان، 

بدون تماشاگر.
داور: امیر عرب براقی، کمک ها: محمدعلی 
چهارم:  داور  حاجیلو؛  رحیم  و  پورمتقی 
ابوطالب  داوری:  ناظر  زیاری،  حسین 
طاهریان. کارت زرد: مهدی کیانی )39( 
مهرداد  مس  از  جعفری)90+2(  حسن 

سایپا از   )55( عبدی 
مس رفسنجان:

ربیع زاده،  هومن  نوشی صوفیانی،  داوود 
عقیل کعبی، حسن جعفری، فراز امامعلی، 
میثم  رضایی)86-  مهرداد  کیانی،  مهدی 
علیرضا   -86( اسالمی خواه  قائم  نقی زاده(، 
نقی زاده(، سجاد آشوری)72- محمدحسین 
مهرداد  آذرباد)72-  محسن  کریم زاده(، 

سلیمانی محمدرضا  آوخ(، 
سرمربی: محمد ربیعی

سایپا تهران:
محمدحسین اکبرمنادی، حسین ماهینی، 
رضا علیاری، فرزاد جعفری، سید ابوالفضل 
محمدصادق  عبدی،  مهرداد  جاللی، 
محسن  صادقی(،  امیرعلی  بارانی)79- 
سینا  مالکی)87-  حسین  مسلمان، 
علیاری مجید  حیدری،  مهرداد  مریدی(، 

سرمربی: ابراهیم صادقی
شرح گل

مس رفسنجان یک - سایپا صفر )دقیقه 
حرکت  سلیمانی(:  محمدرضا   :45
و  در  تو  پاس  و  ها  مسی  تیمی  خوب 
محمدرضا  به  خواه  اسالمی  قائم  زیبای 
کامال  زاویه  از  ضربه  و  رسید  سلیمانی 
گوشه  به  بازیکن  این  زیبای  و  بسته 
باالی دروازه سایپا و اکبرمنادی رفت و 

شد. باز  زیبایی  به  تیم  این  دروازه 
لحظات حساس:

به  خواه  اسالمی  کرنر  ارسال   :7 دقیقه 
روی دروازه با واکنش اکبرمنادی همراه 
شد و توپ برگشتی نیز به فراز امامعلی 
رسید که ضربه پای چپ این بازیکن با 

اختالف به بیرون رفت.
دقیقه 12: پاس امامعلی به مهرداد رضایی 
در پشت محوطه به این بازیکن رسید و او 
پا و غافلگیر کننده  با شوتی محکم، روی 
دروازه سایپا را تهدید کرد که اکبر منادی 
در دو مرحله و به زحمت توپ را مهار کرد.

زاده  ربیع  هومن  عجیب  اشتباه   :15 دقیقه 
مجید  به  توپ  تا  شد  باعث  مس  مدافع 
گوشه  در  او  و  برسد  سایپا  بازیکن  علیاری 
با  به تک  و در مصافی تک  محوطه جریمه 
نوشی صوفیانی، ضربه اش را به سمت دروازه 
دروازه  عمودی  تیم  کنار  از  او  توپ  که  زد 

رفت. بیرون  به  خطرناکی  شکل  به  مس 
به  جعفری  فرزاد  اوت  پرتاب   :20 دقیقه 
پس  بازیکن  این  و  رسید  عبدی  مهرداد 
یک  با  آذرباد  جاگذاشتن  و  توپ  استپ  از 
دریبل سرپای زیبا، یک شوت محکم و روی 
پا را به سمت دروازه مس زد که این شوت 
سهمگین با واکنش فوق العاده و استثنایی 

شد. کرنر  راهی  صوفیانی  نوشی  داوود 
توسط  زیبا  جناح  تعویض   :24 دقیقه 
ابوالفضل  به  را  توپ  مسلمان،  محسن 
این  خوب  سانتر  که  رساند  جاللی 
مجید  خطرناک  سر  ضربه  با  بازیکن 
باالی  از  او  توپ  که  علیاری همراه شد 

رفت. بیرون  به  دروازه 
دقیقه 29: توپ تقریبا در میانه های زمین 
سایپا بود که پاس مهدی کیانی به آشوری 
آذرباد  برای  را  توپ  بازیکن  این  و  رسید 
از  بازیکن  این  دیدنی  شلیک  که  کاشت 
فاصله 35 متری به تیر افقی دروازه سایپا 
می  آذرباد  مهیب  شلیک  کرد.  برخورد 
لیگ  های  گل  زیباترین  از  یکی  توانست 
بیستم را رقم بزند ولی این اتفاق رخ نداد.

را  فرصت  بهترین  سلیمانی   :57 دقیقه 
ثمر  به  را  مس  و  خود  دوم  گل  تا  داشت 
موقعیت  در  او  چپ  پای  شوت  که  رساند 

رفت. بیرون  به  تک  به  تک 
مس  میانی  خط  در  اشتباه   :66 دقیقه 
موجب شد تا سایپا روی یک ضد حمله 
سریع موقعیت خطرناکی به دست بیاورد 
نوشی صوفیانی  داوود  عالی  خروج  که 

از گلزنی شاگردان صادقی شد. مانع 
امیرعلی  تیز  و  تند  نفوذ   :90+1 دقیقه 
صادقی به محوطه جریمه مس رفسنجان 
و شوت زمینی او به سمت دروازه را عقیل 

با تکل به موقع راهی کرنر کرد. کعبی 

گوید  می  فوالد  سابق  کاپیتان 
تواند  می  العین  برابر  تیم  این  پیروزی 
یاران  به  و  ببرد  باال  را  تیمی  روحیه 

کند. کمک  راه  ادامه  در  نکونام 
پیروزی  یک  در  شد  موفق  فوالد 
به  العین  برابر  در  صفر  بر   4 مقتدرانه 
پیروزی دست پیدا و از مرحله پلی آف 
احمد  کند  صعود  آسیا  قهرمانان  لیگ 
ما  خبرنگار  به  مورد  این  در  آل نعمه 
گفت: واقعاً فوالد در دیدار شب گذشته 
و  کرد  بازی  تالش  پر  و  جاندار  خیلی 
باال چه  تمرکز  با  بازی  تمام دقایق  در 
در خط دفاع و چه در خط حمله  کار 
کرد و مزد زحماتش را گرفت و نشان 
آنالیز  را  العین  تیم  خوب  خیلی  داد 

کرده بود چون برنامه های زیادی برای 
رسیدن به گل داشت و همین طور هم 
شد و کال فوالد نشان داد که می تواند 
در  .او  باشد  موفق  کار خیلی  ادامه  در 
مورد عملکرد شیمبا و زدن دو گل در 
دیدار با العین توسط این بازیکن ادامه 
داد: شیمبا مهاجمی است که در چند 
سال اخیر عملکرد بسیار خوبی در لیگ 
ایران داشته است و نشان داده هرساله 
سن  در  و  است  گلی  آقای  کورس  در 
37 سالگی خیلی پر تالش و جنگنده 
ظاهر شده است. االن هم کاپیتان تیم 
فوالد شده که استحقاقش  را  هم دارد 
می تواند  فنی  و  نظر شخصیتی  از  .او  
بازیکنان  و  فوالد  تیم  به  زیادی  کمک 

سابق  کاپیتان  بکند.   تیم  این  جوانتر 
می  تیم  این  آیا  اینکه  مورد  در  فوالد 
تواند در بازی های بعدی اش در رقابت 
عمل  موفق  آسیا  قهرمانان  لیگ  های 
کند یا خیر گفت: فوالد در بازی های 
آسیایی می تواند عملکرد خوبی داشته 
مقابل  بازی  در  پیروزی  که  چرا  باشد 
العین می تواند از لحاظ روحی روانی به 
فوالد کمک کند و این تیم می تواند در 
خوب  خیلی  گروهی  مرحله  بازی های 
میزبانی  از  بتواند  اگر  ولی  کند  کار 
و  استفاده کند  احسن  نحو  به  خودش 
بازی های خانگی اش را در ایران انجام 
از کادر فنی  با تفکراتی که  دهد قطعاً 
فوالد سراغ دارم این تیم می تواند صعود 

تیم های  در  بازی  سابقه  که  وی  کند. 
سپاهان و تراکتور را دارد در مورد اینکه 
دو  این  مثل  ایران  های  نماینده  دیگر 
می  نیز  پرسپولیس  و  استقالل  و  تیم 
خیر  یا  باشند  موفق  آسیا  در  توانند 
های  نماینده  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
موفق  توانند  می  نیز  کشورمان  دیگر 
پرسپولیس که  تیم  به خصوص  باشند 
و  کرده  جذب  را  خوبی  بسیار  نفرات 
مدعی  آسیا  در  توانند  می  هم  امسال 
کنند.  کسب  قهرمانی  حتی  و  باشند 
تیم استقالل هم بسیار پر مهره است و 
قطعا می تواند نتایج بسیار خوبی کسب 
کند. کمی شرایط تراکتور را سخت می 
بینم زیرا نیم فصل نتوانست نفرات مورد 

نظرش را جذب کند و دو، سه بازیکن 
نسبت  قطعا  و  داد  از دست  را  خوبش 
تر  سخت  کارش  دیگر  های  تیم  به 
است ولی این تیم  ترکیبی از بازیکنان 
جوان و باتجربه را دارد و دعا می کنیم 
تیمشان موفق باشد و سپاهان نیز تیم 
می کنم  فکر  که  دارد  ای  آماده  بسیار 
کند.آل نعمه  کار  خوب  آسیا  در  بتواند 
از  دارد  جا  آخر  در  افزود:  پایان  در 
مدیریت خوب باشگاه فوالد خوزستان 
هم  نباشید  خسته  یک  و  کنیم  تشکر 
مردم  به  تبریکم  یک  و  فنی  کادر  به 
شرایط  این  در  که  می گویم  خوزستان 
این  است.  فوتبال  دلخوشی شان  واقعاً 

باشد. مبارکشان  پیروزی 

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال
دو دیدار دیگر از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال روز 
دوشنبه در تهران و اصفهان برگزار می شود. سپاهان 
پیکان  و  به صدر جدول تالش می کند  برای رسیدن 
رتبه چهارم شدن.مسابقات هفته  به دنبال  و گل گهر 
بیستم لیگ برتر در طول یک هفته پخش شده است.

مسابقات هفته بیستم از پنجشنبه پیش و با مسابقه 
پرسپولیس و نساجی آغاز شد و تا پنجشنبه این هفته 
و بازی شهرخودرو و ذوب آهن در ماه مبارک رمضان 
ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه مسابقه نفت آبادان و 
استقالل هم از این هفته به تعویق افتاده است.نگاهی 

به دو مسابقه روز دوشنبه می اندازیم؛
پیکان - گل گهرسیرجان؛ نبرد مربیان 

پرسپولیسی و استقاللی برای رتبه چهارم
برنده این مسابقه شانس دارد که تا رده چهارم 
جدول لیگ برتر صعود کند. پیکان در حال حاضر با 
25 امتیاز در رده دهم قرار گرفته و گل گهرسیرجان 
امتیاز  اما هر تیمی که سه  امتیازی هفتم است   26
خواهد  لیگ  جدول  در  چشمگیری  صعود  بگیرد  را 
هم  استقاللی  و  پرسپولیسی  مربیان  تقابل  داشت. 
مهدی  است.  کرده  بیشتر  را  مسابقه  این  جذابیت 
فوتبالی  تفکرات  با  خوبی  به  قلعه نویی  امیر  و  تارتار 
هفته  پیکان  دیگر  سویی  از  دارند.  آشنایی  یکدیگر 
کرد  متوقف  آزادی  ورزشگاه  در  را  استقالل  گذشته 
و یک امتیاز ارزشمند گرفت. این سومین مسابقه ای 
بود که تیم پیکان در آن گل نخورده است. شاگردان 
دروازه شان  از  خوبی  به  دوم  فصل  نیم  در  تارتار 
گذشته  هفته  گهرسیرجان  گل  کرده اند.  محافظت 
تیم قعرنشین ماشین سازی را 3 بر یک شکست داد. 
در آن مسابقه یونس شاکری هت تریک کرد اما نکته 
منفی آن بازی برای شاگردان قلعه نویی گل خوردن 
با نتیجه 2 بر یک  بازی رفت دو تیم را پیکان  بود. 
برد آن هم با گلی که نادر محمدی با پرتاب اوت به 
ثمر رساند. در آن بازی اشتباه فاحش علیرضا حقیقی 
تیمش  شدن  بازنده  باعث  اوت  پرتاب  این  روی 
به  رسیدن  البته  و  جبران  برای  گل گهر  شد.اکنون 

است. آمده  تهران  به  رتبه چهارم 
سپاهان - نفت مسجدسلیمان؛ فکری 

پرسپولیس را در صدر نگه می دارد؟
سد  از  باید  جدول  صدر  به  رسیدن  برای  سپاهان 
نفت مسجدسلیمان بگذرد کاری که اصال راحت نیست. 
نفت تیمی است که در بازی رفت با سرمربیگری مجتبی 
از  بعد  و  داد  شکست  را  سپاهان  یک  بر   3 حسینی 
نزولی  یزدی سیر  داریوش  با  نفت  تیم  جدایی حسینی 
استقالل  سابق  سرمربی  فکری  محمود  اکنون  گرفت. 
 8 مسجدسلیمان  نفت  دارد.  برعهده  را  نفت  هدایت 
هفته است که رنگ برد را ندیده و شرایط سختی دارد. 
نفت مسجدسلیمان 20 امتیازی در رده دوازدهم جدول 
ممکن  نکند  تغییر  نتیجه گیری اش  روند  اگر  و  ایستاده 
است به منطقه خطر و قعر جدول نزدیک تر شود.سپاهان 
و  رسانده  پرسپولیس  به  را  خود  متوالی  برد   6 با  هم 
است.  صدرنشینی  برای  تیم  این  رقیب  اصلی ترین 
سپاهان با مربیگری نویدکیا به دور از حاشیه و زیبا بازی 
می کند. زردپوشان اصفهانی اگر هفتمین برد را به دست 
با 2 امتیاز بیشتر جانشین پرسپولیس در صدر  بیاورند 
جدول قرار خواهند گرفت. البته نفت مسجدسلیمان با 
محمود فکری می خواهد روند نزولی خود را متوقف کند. 
فکری در صورت برد یا  گرفتن یک مساوی بدون گل از 
سپاهان، باعث تداوم صدرنشینی پرسپولیس خواهد شد 
ولی هر نتیجه ای دیگر در این مسابقه باعث می شود که 
برگردد.سجادشهباززاده  جدول  صدر  به  دوباره  سپاهان 
گلزنان  جدول  صدر  در  گل   16 با  که  سپاهان  مهاجم 
لیگ قرار دارد یکی از آماده ترین مهاجمان حال حاضر 
لیگ برتر است. فکری چند روز پیش در مراسم معارفه  
خود در نفت مسجدسلیمان به طور تلویحی از کم کاری 
برخی  اینکه  و  گفت  استقالل سخن  بازیکنان  از  برخی 
هفته  در  فکری  بماند.  استقالل  در  او  نداشتند  دوست 
پانزدهم لیگ برتر با استقالل 2 بر صفر مقابل سپاهان 
شکست خورد و حاال او یک تیم بدون ستاره های نامدار 
مقابل  نتیجه ای  چه  مرتبه  این  فکری  دید  باید  و  دارد 
مرتبه  این  پرسپولیس  هواداران  گرفت.  خواهد  سپاهان 
مشتاقند که محمود فکری مقابل سپاهان برنده شود تا 

بماند. باقی  تیم محبوب شان در صدر جدول 
اسامی داوران مسابقات هفته بیستم لیگ برتر
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میثم حیدری - براتعلی مولوی - ایوب غالم زاده 
- سعید رحیمی مقدم- ناظر: محسن ترکی      

سپاهان- نفت مسجد سلیمان ساعت 17و30
کوپال ناظمی - فرزاد بهرامی - محمد عطایی - 

سید رضا مهدوی - ناظر: علیرضا کهوری

قعرنشین امیدوار شد

پیروزی زوریا در غیاب بازیکنان ایرانی
تیم زوریا لوهانسک در غیاب بازیکنان ایرانی اش موفق به کسب سه امتیاز در دیداری خانگی شد.در چارچوب هفته بیست ویکم لیگ برتر اوکراین عصر دیروز )یکشنبه( تیم زوریا لوهانسک با نتیجه 2 بر 
صفر میهمانش اینهولچ را شکست داد و با 38 امتیاز رتبه سوم جدول را حفظ کرد. والدلن یورچنکو )52( و جونینهو )66( زننده دو گل زوریا در این بازی بودند.اللهیار صیادمنش و شهاب زاهدی در این مسابقه 

در فهرست بازیکنان تیم زوریا لوهانسک حضور نداشتند.

فوالد می تواند صعود کند
آل نعمه: شیمبا استحقاق کاپیتانی فوالد را دارد

جدول رده بندی لیگ برتر 

مرادمند:  
انگیزه و انرژی 

خوبی داریم
مدافع تیم فوتبال استقالل صحبت 
عربستان  نماینده  بودن  ضعیف  درباره 
دانست.محمدحسین  رسانه ای  بازی  را 
تیم  اعضای  سفر  آستانه  در  مرادمند 
شرایط  درباره  عربستان،  به  استقالل 
آبی پوشان اظهار داشت: خدا را شکر همه 
چیز خوب است و انگیزه و انرژی خوبی 
خوبی  نتیجه  بتوانیم  ان شاءاهلل  داریم. 
بگیریم. همه تیم ها خوب هستند و نباید 
مورد  در  بگیریم.وی  دست کم  را  تیمی 
عربستان  االهلی  می رسد  نظر  به  اینکه 
است،  شده  ضعیف  تیمی  به  تبدیل 
رسانه ای  بازی  این ها  همه  کرد:  بیان 
ضعیف  زمانی  چه  االهلی  وگرنه  است، 
استقالل  فوتبال  تیم  است؟مدافع  بوده 
برای  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
خواهد  گلزنی  مجیدی  فرهاد  شاگردان 
کرد یا خیر، تصریح کرد: دعا کنید برای 
استقالل مثمرثمر باشم. گل زدن یا نزدن 

نیست. مهم  من 

اعالم برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفیپیشتازی شاگردان ربیعی در خانه
 بازی های تیم های آسیایی معوقه شد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال و گرفتاری های چندگانه

فوتبال زنان مهم  است یا باشگاه بادران؟

بعد از رد شکایت پرسپولیس
فرصت دوباره به سرخپوشان برای اعتراض به حکم پرونده خلیل زاده
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 مجیدی به جوانان اعتماد دارد
مرتضی یکه:استقالل روزهای 

سختی در پیش دارد
لیگ  اینکه  بیان  با  استقالل  پیشین  مهاجم 
عربی  های  تیم  و  دارد  خاصی  شرایط  قهرمانان 
دارند،گفت:  اختیار  در  خوبی  خارجی  بازیکنان 
استقالل روزهای سختی در پیش دارد اما با وحدت 
در  یکه  باشد.مرتضی  موفق  تواند  می  همدلی  و 
پوشان  آبی  حضور  و  قهرمانان  لیگ  شروع  مورد 
لیگ  بازی های  باید  استقالل  گفت:  لیگ  این  در 
پرقدرت  به حضور  فقط  و  کند  فراموش  را  داخلی 
می دانیم شرایط  کند. همه  فکر  قهرمانان  لیگ  در 
فنی  کادر  است.  متفاوت  یکدیگر  با  لیگ  دو  این 
کرده  آنالیز  خوبی  به  را  حریفان  باید  پوشان  آبی 
آنها دسترسی پیدا کنند. نقاط قوت و ضعف  به  و 

این سوال که نقاط ضعف و قوت  وی در پاسخ به 
نظر  به  گفت:  می کنید،  ارزیابی  را چطور  استقالل 
من استقالل از بازیکنان خوبی سود می برد. مجیدی 
یک مربی جوان است و به بازیکنان جوانش اعتماد 
زیادی دارد، اگر بتواند خط میانی تیمش را محکم 
کند و از جوانان و باتجربه ها استفاده کند می تواند 
دارند  قیمتی  گران  بازیکنان  که  حریفانی  مقابل 
نتایج خوبی هم کسب کند. جوانان استقالل همه 
با انگیزه هستند و به طور حتم در کنار باتجربه ها 
می توانند هم تجربه کسب کنند و هم به هماهنگی 
شوند.مهاجم  پیروز  حریفان  مقابل  و  رسیده  کامل 
پیشین استقالل در ادامه گفت: چند روزی بیشتر 
به  استقالل  نمانده،  باقی  قهرمانان  لیگ  شروع  تا 
باید  همه  حساس  برهه  این  در  دارد.  نیاز  آرامش 
نتایج  بتواند  تیم  این  تا  داده  هم  دست  به  دست 
گرفتن  البته  کند.  کسب  قهرمانان  لیگ  در  خوبی 
از  خارج  بازی ها  انجام  و  ایران  از  میزبانی  امتیاز 
اما  است  زده  بدی  ضربه  ایرانی  تیم های  به  خانه 
باید با این شرایط کنار آمد و تیم ها تالش کنند تا 
بتوانند در لیگ قهرمانان موفق باشند.یکه در پایان 
خاطرنشان کرد: سال گذشته پرسپولیس تا فینال 
لیگ قهرمانان راه پیدا کرد اما به خاطر اشتباهاتی 
به جام نرسید. آرزو  انجام داد دستش  که خودش 
قهرمانان  لیگ  در  حاضر  ایرانی  تیم  چهار  می کنم 
امسال بتوانند عملکرد بسیار خوبی داشته تا شاهد 
حضور دو تیم ایرانی در فینال لیگ قهرمانان باشیم.

دانشگر با استقالل به عربستان نرفت
محمد  استقالل  باشگاه  سخنگوی  اعالم  با 
رود.اعضای  نمی  عربستان  به  تیم  این  با  دانشگر 
کاروان تیم فوتبال استقالل ایران دیروز برای حضور 
عازم  آسیا  قهرمانان  لیگ  دوم  گروه  رقابت های  در 
که  دانشگر  محمد  وجود  این  شد.با  عربستان  جده 
از حضور  کادرفنی  انضباطی  تصمیم  با  عید  قبل  از 
حجت  اعالم  طبق  شده  منع  استقالل  تمرینات  در 
باشگاه استقالل دیروز همراه تیم  نظری، سخنگوی 
دانشگر  کرده  اعالم  نظری  نرفت.البته  عربستان  به 
هم  ویزا  و  گذاشته  سر  پشت  را  کرونا  تست های 
برای وی صادر شده است. به همین دلیل هر زمان 
کادرفنی صالح بداند در سریع ترین زمان ممکن عازم 

شد. خواهد  مسابقات  برگزاری  محل 

دانشگر: هر نقل قولی دیدید، 
صحبت من نیست

برخی  به  نسبت  مجیدی  فرهاد  مغضوب  مدافع 
صحبت های منتشر شده از قول خودش واکنش نشان 
داد.بعد از خط خوردن محمد دانشگر از لیست مسافران 
لیگ  در  حضور  برای  عربستان  به  استقالل  اعزامی 
شده  مطرح  خصوص  این  در  زیادی  حواشی  قهرمانان 
است. در این باره برخی رسانه ها نقل قول هایی را نیز 
مساله  این  که  دادند  انتشار  این خصوص  در  دانشگر  از 
شده  مواجه  مجیدی  فرهاد  مغضوب  مدافع  واکنش  با 
نوشت: »دوستان  اینستاگرامش  است.دانشگر در صفحه 
عنوان  تحت  مطلب  هرگونه  استقالل؛  عزیز  هواداران  و 
یا  استقالل  لیست  از  خوردن  خط  به  دانشگر  واکنش 
صحت  عربستان  به  سفر  خصوص  در  من  از  قول  نقل 
ندارد. دقیقا یک ماه است هیچ رسانه ای اعم از تصویری، 
شنیداری، نوشتاری و ... مصاحبه ای انجام ندادم و اگر 
نیست.«گفتنی  از من دیدید صحبت من  قولی  نقل  هر 
از حدود یکماه قبل به دلیل جر و بحث  است؛ دانشگر 
نظر  با  اسماعیلی  فرشید  و  غالمپور  بهزاد  با  درگیری  و 
فرهاد مجیدی از حضور در تمرینات استقالل منع شده و 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز غایب خواهد بود.

 کمالوند: الدحیل قطر
 اصلی ترین حریف ماست

از  استقالل  فوتبال  تیم  مدیرفنی  کمالوند  فراز 
الدحیل به عنوان اصلی ترین حریف این تیم در مرحله 
کمالوند  فراز   کرد.  یاد  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
لیگ  گروهی  مرحله  در  استقالل  حضور  درباره 
قهرمانان آسیا، اظهار داشت: تالش مان را خواهیم کرد 
که بهترین نتایج را بگیریم. از االن نمی توان پیش بینی 
کرد چه تیمی حریف ماست، اما روی کاغذ الدحیل 
وضعیت  مورد  در  ماست.وی  رقیب  اصلی ترین  قطر 
نگرفته  قرار  استقالل  لیست  در  که  دانشگر  محمد 
است، گفت: دانشگر در لیست اعزامی ما نیست، اما به 

بازیکن خواهیم کرد. این  برای  فکری  امید خدا 

تست کرونای همه استقاللی ها 
برای سفر به عربستان منفی شد

تست کرونای اعضای تیم فوتبال استقالل برای 
استقالل  فوتبال  شد.تیم  منفی  عربستان  به  سفر 
به  را  تهران  وارش  هواپیمایی  پرواز  با   15 ساعت 
پوشان  آبی  و  کرد  خواهد  ترک  عربستان  مقصد 
سفر  این  در  دیگری  غایب  دانشگر  محمد  جز  به 
تیم  اعضای  تمامی  کرونای  داشت.تست  نخواهند 
فوتبال استقالل برای سفر به عربستان منفی شده 
عربستان  کشور  راهی  غایب  بدون  پوشان  آبی  و 
خواهند شد.تیم فوتبال استقالل با االهلی عربستان، 

است. همگروه  عراق  الشرطه  و  قطر  الدحیل 

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: دیاباته 
فشار روانی زیادی را احساس می کند و نیاز دارد 
در  جمشیدیان  بزند.احمد  خوب  گل  چند  که 
مقابل  استقالل  فوتبال  تیم  عملکرد  خصوص 
داشت:  اظهار  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  در  پیکان 
برای  زیادی  موقعیت های  استقالل  بازی  این  در 
برنامه  تیم  می گفتند  برخی  نداشت،  گلزنی 
نداشت، اما فکر نمی کنم هیچ تیمی بدون برنامه 
گلزنی  برای  مجیدی  برنامه های  نظرم  به  باشد؛ 
پرسپولیس  تساوی  از  بعد  خورد.  بن بست  به 
ایجاد  انگیزه  استقاللی ها  برای  باید  پدیده  مقابل 
از دست داد.وی در  را  امتیاز مهم  اما ۲  می شد، 
هر  در  تارتار  گفت:  نیز  پیکان  عملکرد  خصوص 
رعایت  را  دفاعی  اصول  داشته  حضور  که  تیمی 
دفاعی  الیه های  بازی  این  در  پیکان  می کند، 
استقالل  اما  بست،  را  نفوذ  راه  و  سازماندهی  را 
ترکیبی  کار  نتوانست  و  بود  خالقیت  دنبال  به 
باید بیشتر تالش کند؛ چرا  انجام دهد. استقالل 
جبرانی  جای  اشتباهات  این  با  است  ممکن  که 
فوتبال استقالل در  تیم  باشد.پیشکسوت  نداشته 
شیخ  گفت:  دیاباته  شیخ  عملکرد  مورد  در  ادامه 

فوتبالیستی است که جایگزینی ندارد، اما به دلیل 
از  مصدومیت های متعدد نیم فصل اول را تقریباً 
مدت  برای  بازیکن  یک  وقتی  اصوالً  داد.  دست 
را  زیادی  روانی  فشار  نمی کند  گلزنی  طوالنی 
احساس می کند و دیاباته االن نیاز دارد که چند 
گل خوب بزند. قائدی و مطهری هم مقابل پیکان 
مانند همیشه زهردار نبودند.جمشیدیان در رابطه 
با دیدار سپاهان و سایپا گفت: بازیکنان سپاهان 
بعد از برد ارزشمندی که مقابل استقالل داشتند، 
روحیه  و  گرفته  رو  پیش  فوق العاده ای  روند 
هم  سایپا  مقابل  نویدکیا  شاگردان  دارند.  زیادی 
با  رسیدند.وی  امتیاز  سه  به  داشتند  راحتی  کار 
اشاره به اینکه نیم فصل دوم جذاب تر از نیم فصل 
است در خصوص عملکرد تیم پرسپولیس مقابل 
فوق العاده ای  بازی  نیز  پرسپولیس  گفت:  پدیده 
مقابل نساجی به نمایش گذاشت و درصد مالکیت 
مهاجمان  تمرکز  عدم  اما  داشت،  هم  بیشتری 
در  کاًل  موقعیت هایش شد.  رفتن  از دست  باعث 
از  را  زیادی  موقعیت های  پرسپولیس  مدت  این 
دست داده که اگر از دست نمی داد می توانست با 

بگیرید. قرار  جدول  صدر  در  زیادی  اختالف 

به  گزارشی  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
قهرمانان  لیگ  سوم  گروه  های  ستاره  معرفی 
آسیا پرداخت.سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
های  ستاره  معرفی  در  خود  های  گزارش  ادامه 
آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در  ها  تیم 
استقالل  و   C گروه  به  گزارش  جدیدترین  در 
از دید کنفدراسیون    C پرداخت.4 ستاره گروه 
عمر  قائدی)استقالل(،  مهدی  ترتیب  به  فوتبال 
السومه) االهلی عربستان(، ریواس)الشرطه عراق( 
و دودو)الدحیل قطر( هستند.سایت AFC درباره 
ستاره استقالل، نوشت: مهدی قائدی از مدت ها 
قبل به عنوان یک بازیکن شناخته شده در لیگ 

ایران است که در  ۲۲ سالگی با عملکرد درخشان 
به عنوان پدیده مطرح شده و جزو جدایی ناپذیر 
از استقالل در 5 سال گذشته در لیگ قهرمانان 
رسیده  حذفی  مراحل  به  بار   4 که  است  آسیا 
است.در لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲0 ، قائدی یک 
گل زد و یک پاس گل داد. او در این رقابت ها 
هفت موقعیت خلق کرد و هفت شوت به سمت 
دروازه زد. ستاره ایرانی در این آمار در گروهش 
 AFC سایت  گزارشی  این  پایان  شد.در  بهترین 
یک نظرسنجی برگزار کرد و از کاربرانش سوال 
کرد کدام تیم به عنوان صدرنشین به مرحله بعد 

صعود می کند.

در  که  گفت  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
سفر به عربستان برای برگزاری مسابقات مرحله 
یک  فقط   ۲0۲1 آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
باشگاه  مدیرعامل  مددی،  احمد  دارند.  دغدغه 
استقالل درباره شرایط تیم فوتبال استقالل در 
لیگ  در  برای حضور  عربستان  به  آستانه سفر 
برنامه ریزی  اساس  بر  گفت:  آسیا،  قهرمانان 
عربستان  جده  به   C گروه  مسابقات   AFC
شهر  این  راهی  اختصاصی  پرواز  با  و  می رویم 
می شویم. وضعیت تیم خوب است و تمرینات 
با  با صحبتی هم که  برگزار شده است.  خوبی 
سرمربی تیم داشتم، از وضعیت تیم راضی بود.

آیا  اینکه  درباره  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
از سوی عربستانی ها  تا کارشکنی  رایزنی شده 
صورت نگیرد، گفت: امیدواریم بهترین شرایط 
را فراهم کنند، به هر حال آنها میزبان هستند و 
طبق قوانین و پروتکل ها باید رعایت میزبانی را 
داشته باشند و میزبان خوبی برای میهمان های 
بی حاشیه  و  آرام  سفری  امیدوارم  باشند.  خود 
داشته باشیم، در فرودگاه معطل نشویم و طبق 
برنامه پیش برویم.وی درباره اینکه آیا امکانات 
مناسبی در اختیار استقالل قرار خواهد گرفت 
و از فاصله زمین تمرین و هتل باخبر شده اند 
و  بینی  پیش  آخرین  کرد:  خاطرنشان  نه،  یا 
بررسی ما این بود که یک زمین را به دو تیم 
داده بودند و در این خصوص نامه نگاری کردیم 
که ما یک زمین اختصاصی می خواهیم. وقتی 
ادامه  را  پیگیری های خودمان  برسیم،  به جده 
می خواهیم.  اختصاصی  زمین  یک  و  می دهیم 
هتل  تا  تمرین  زمین  فاصله  که  نمی کنم  فکر 

و معتبری  باشد، چون هتل مشخص  زیاد  هم 
شده،  فراهم  که  امکاناتی  با  نهایت  در  داریم. 
فکر نمی کنم فاصله زیادی باشد. تنها دغدغه ما 
همین است که زمین تمرین اختصاصی داشته 
تیم های همگروه  از  با یکی  را  ما  باشیم، چون 
در یک زمین تمرین قرار داده بودند که نسبت 
درباره  کردیم.مددی  اعتراض  مسئله  این  به 
اینکه حضور محمد دانشگر در تیم و سفر او به 
عربستان به دلیل مسائل انضباطی منتفی شده 
است، اظهار داشت: نظر کادرفنی به این شکل 
بود و ما هم به نظر مربیان احترام می گذاریم.

وی در این باره که آیا جیب مسئوالن باشگاه 
از  پول است که در صورت صعود  پر  استقالل 
خجالت بازیکنان در آیند، گفت: قطعاً همینطور 
است و ما برنامه ریزی خوبی انجام دادیم.  مردم 
دعا کنند تا نتایج خوبی بگیریم و سعی خواهیم 
کرد بازیکنان شرایط ایده آلی داشته باشند.وی 
به  سفر  هنگام  پرسپولیسی ها  اینکه  مورد  در 
هند گفتند واکسن عشق و تعصب زده اند و آیا 
استقاللی ها برای سفر به عربستان واکسن کرونا 
زده اند یا نه، اظهار داشت: ما هم همین واکسن 
را  قهرمانی  واکسن  همچنین  و  گفتید  که  را 
و  برتر  لیگ  در  داخلی  عرصه  در  هم  زده ایم. 
جام حذفی دنبال نتایج خوب هستیم و هم در 
می خواهیم. را  ایران  سربلندی  قهرمانان  لیگ 

استقالل  بازی های  ساعت  خصوص  در  مددی 
اما قبول  گفت: به این ساعت اعتراض کردیم، 
برابر است  تیم  این حال شرایط دو  با  نکردند. 
و باید در آن ساعت بازی کنیم و امیدوارم که 

ندهد. اتفاقی رخ 

سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت:  
باید  همه  که  گرفته  تصمیمی  مجیدی 
احترام  آن  به  فنی  مسائل  چارچوب  در 
درخصوص  عبداللهی  بگذارند.نصراهلل 
این  عضو   5 برای  آمده  وجود  به  مشکل 
به  سفر  برای  مهرآباد  فرودگاه  در  تیم 
عربستان اظهار داشت: مشکل تا حدودی 
حل شده و بابک مرادی، متین کریم زاده و 
دکتر سیاه پوش می توانند با ما به عربستان 
سفر کنند. در حال تالش برای حل مشکل 
فرزاد  و  تیم  بازیکن  محمدی  گل  عرفان 
مجیدی هستیم تا این مشکل هم برطرف 
تست  شدن  منفی  به  اشاره  با  شود.وی 
کرونا تمامی اعضای تیم گفت:  قرار است 
بدهیم  تست  عربستان  در   مجدداً  فردا 
به  بازیکنان  جسمانی  سالمت  وضعیت  تا 
تأیید میزبان مسابقات برسد.سرپرست تیم 
فوتبال استقالل با اشاره به زمان برگزاری 
عنوان  عربستان  در  تیم  این  دیدارهای 
به  بازی  زمان  دقیقه ای   45 تغییر  کرد: 
خاطر نماز عشاء در کشور عربستان است 
و تمرینات ما هم در همان زمان مسابقات 

روبرو  مشکل  با  تیم  تا  می شود  برگزار 
نشود.عبداللهی در خصوص تصمیم فرهاد 
مجیدی برای عدم همراهی دانشگر در این 
سفر عنوان کرد: مجیدی تصمیمی گرفته 
باید در چارچوب مسائل فنی به  که همه 
آن احترام بگذارند. به هر حال او سرمربی 
مورد  در  نهایی  تصمیم گیری  و  است  تیم 
خصوص  در  اوست.وی  با  مسائل  این 
مسائلی که پیرامون تعداد اعضای کاروان 
و عنوان  به عربستان مطرح  استقالل  تیم 
شده این تیم با 60 نفر به مسابقات اعزام 
می شود گفت: ما ۲8 بازیکن در فهرستمان 
اعضای  نیز  نفر   ۲0 به  نزدیک  و  داریم 
سفر  هستند.  تیم  پشتیبانی  و  فنی  کادر 
60 نفره استقالل درست نیست و تعداد از 
این عددی که شما می گویید کمتر است.

سرپرست تیم فوتبال استقالل در پاسخ به 
آیا اعضای هیأت مدیره در  این سوال که 
این سفر آبی پوشان را همراهی می                                   کنند 
گفت:  قرار است آنها جداگانه به عربستان 
سفر کنند و در حال حاضر با اعضای تیم 

ندارند. حضور  فرودگاه  در 

مدافع تیم فوتبال استقالل گفت: خوشحال کردن مردم به ما انگیزه می دهد تا در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا نتایج خوبی کسب کنیم.سیاوش یزدانی درباره اعزام استقالل به لیگ قهرمانان آسیا، 
نماینده  تا  را دعا کنند  از مردم می خواهم ما  به مرز آمادگی رسیده ایم و  اظهار داشت: خدا را شکر 
شایسته ای برای کشور باشیم. وی اشاره کرد: کادر فنی حریفان را آنالیز کرده  و می توانیم مقابل حریفان 
بازی های خوبی انجام دهیم. باید به خوشحالی مردم فکر کنیم و همین موضوع به ما انگیزه می دهد.  
مدافع تیم فوتبال استقالل در واکنش به اینکه آیا آنها برای اعزام واکسن زده اند یا خیر، گفت: ما واکسن 

نزدیم. نزدیک به سه بار من کرونا گرفتم و دیگر نیازی به واکسن نیست!

فکر  گفت:  استقالل  باشگاه  سخنگوی 
در  چند  هر  است  خوب  تیم  وضعیت  می کنیم 
فوتبال بحث نود دقیقه و مستطیل سبز در میان 
است و برخی مسائل می تواند نتیجه را تغییر بدهد. 
فوتبال  تیم  آخرین وضعیت  درباره  نظری  حجت 
استقالل ایران قبل از اعزام به جده عربستان برای 
قهرمانان  لیگ  سوم  گروه  رقابت های  در  حضور 
آسیا اظهار داشت: کاروان استقالل عصر امروز از 
می کند.  حرکت  جده  سمت  به  مهرآباد  فرودگاه 
برای  اخیر  روزهای  در  که  مشکالتی  امیدوارم 
برخی تیم های دیگر پیش آمد، هم برای آن تیم ها 
خیلی زود رفع شود و هم برای سایر تیم ها پیش 
داشته  ره توشه ای  عزیمت  این  امیدواریم  نیاید. 
باشد و  درگام نخست استقالل و گام بعدی سایر 
برای  دوست داشتنی  سوغاتی  با  ایران  نمایندگان 
مردم ایران به میهن بازگرداند. وی درباره ادعای 
اینکه  بر  مبنی  هند  فدراسیون  از مسئوالن  یکی 
کشور  این  به  روزشنبه   پرسپولیس  نبوده  قرار 
برای  فرودگاه  باند  دلیل  همین  به  و  کند  سفر 
فرود آمدن پرواز این تیم خالی نشده بود توضیح 
تا  ایران  برای  بین المللی  شرایط  متأسفانه  داد: 
حدی خاص است و در عرصه جهانی تحت فشار 
را  این حق  هر کشوری  دلیل  همین  به  هستیم. 
که  هرگونه  تا  است  قائل  خود  برای  راحتی  به 

می خواهد با ما رفتار کند. اجازه بدهید توضیحات 
کشورهای خارجی را نپذیرم، زیرا خیلی مواقع زیر 
به شکل کلی  امیدواریم  توافق های خود می زنند 
این مشکالت برای هیچ یک از تیم های ما و اتباع 
کشورمان در سراسر جهان تکرار نشود.سخنگوی 
عنوان  تیم  این  وضعیت  درباره  استقالل  باشگاه 
کرد: الحمدهلل شرایط خوبی داریم و تمرینات هم 
تا روز گذشته زیر نظر فرهاد مجیدی و کادرفنی 
در  البته  است.  مطلوب  شرایط  داشت.  ادامه 
در  استقالل  کار  قطعا  و  داریم  قرار  گروه سختی 
عربستان دشوار است. با این وجود تالش کرده ایم 
سفر  این  طول  در  می تواند  که  مختلفی  شرایط 
به ما کمک کند، فراهم شود. امیدواریم مجموعه 
افرادی که می توانند در بهبود این شرایط کمک 
مدیریت  از  نکنند.  دریغ  تالشی  هیچ  از  کنند، 
پیشکسوتان  و  هواداران  ادواری،  مدیریت  فعلی، 
می خواهم این تالش ها را انجام دهند تا استقالل 
با بهترین نتیجه از این مرحله صعود کند. نظری 
خوبی  سوغاتی  با  استقالل  شاءاهلل  ان  افزود: 
برگردد. فکر می کنیم وضعیت تیم خوب است هر 
چند در فوتبال بحث نود دقیقه و مستطیل سبز 
در میان است و برخی مسائل می تواند نتیجه را 
تغییر بدهد. امیدواریم مجموع شرایط به بهترین 
برگردیم.  ایران  به  نتایج  بهترین  با  و  باشد  شکل 

از  منظورم  و  نیستم  سفر  این  عازم  خودم  البته 
به  مربوط  تیم  بازگشت  برای  شرایط  بهترین 
وضعیت  آخرین  درباره  وی  است.  استقالل  خود 
محمد دانشگر برای سفر به عربستان عنوان کرد: 
پشت  را  کرونا  به  مربوط  الزم  تست های  دانشگر 
سر گذاشته و حتی برای وی ویزا هم درخواست 
هر  که  کرده ایم  آماده  را  شرایط  مجموع  شده. 
باید  که  برسد  جمع بندی  این  به  کادرفنی  زمان 
از وی استفاده کند این امکان وجود داشته باشد.

فوتبال  کرد:  تصریح  استقالل  مدیره  هیأت  عضو 
باید  طبیعی  شکل  به  و  است  تیمی  بازی  یک 
یکی  کنیم.  عبور  فردمحوری  و  فردگرایی  از 
به  منجر  می تواند  که  مؤلفه هایی  مهمترین  از 
پیروزی یک تیم در یک تورنمنت شود و شرایط 
انضباط تیمی است.  و  را فراهم کند، نظم  تیمی 
تمام  انضباط  و  نظم  کردن  حاکم  برای  کادرفنی 
کرد:   تصریح  داده اند.نظری  انجام  را  خود  تالش 
برای ما  اینکه  با وجود  فکر می کنم برخی مواقع 
محروم بودن از یک بازیکن خوبمان سخت است 
اینگونه  است  نیاز  تیمی  انسجام  حفظ  برای  اما 
تصمیم ها گرفته شود. مدیریت باشگاه هم همیشه 
از این گونه تصمیمات کادرفنی حمایت می کند.

وی درباره اینکه با این وضعیت دانشگر به دلیل 
تنبیه انضباطی کادرفنی به عربستان نخواهد رفت 

عربستان  به  استقالل  کاروان  همراه  وی  گفت: 
چرا  مهیاست  دانشگر  برای  شرایط  ولی  نمی رود 
را پشت سر گذاشته  کرونای خود  که تست های 
و تست این بازیکن هم منفی بوده است ویزا هم 
برای وی تهیه شده. هر زمان کادرفنی صالح بداند 
کوتاه ترین  در  می تواند  کند  استفاده  دانشگر  از 
مدیره  هیات  شود.عضو  ملحق  استقالل  به  زمان 
مسائل  و  امکانات  شرایط  درباره  استقالل  باشگاه 
لجستیکی در جده عربستان توضیح داد: تمام این 
مسائل بررسی شده و همه چیز تحت کنترل است. 
هتل تیم مشخص شده و تمام اتفاق هایی که الزم 
است استقالل در آرامش کار خود را دنبال کند 
انجام شده. در ابتدای ورود به عربستان بار دیگر 
خواهد  گرفته  کرونا  تست  کاروان  افراد  تمام  از 
و  باشد  این تست هم منفی  امیدوارم جواب  شد 
ادامه  در  نظری  نشود.  ایجاد  تیم  برای  مشکلی 
شهروندان  تمام  امیدوارم  کرد:  تصریح  گفت وگو 
تمام پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند. 
اما انتظار می رود شهروندان در این وضعیت بهتر 
احتیاط کنند تا شاهد این نباشیم که عزیزان ما 
را بیشتر از دست بدهیم. این روزها وضعیت کرونا 
خیلی خطرناک است. پروتکل های مربوط به کرونا 
کردن  ریشه کن  شاهد  سپس  و  بگیرند  جدی  را 

باشیم. بیماری  این 

فوتبال  تیم  پیشکسوت  یک 
نباید  آبی پوشان  می گوید  استقالل 
لیگ  رقابت های  در  را  خود  رقبای 
بگیرد. کم  دست  آسیا  قهرمانان 

تیم  پیشکسوت  حبیبی،  گودرز 
این  شرایط  درباره  استقالل   فوتبال 
این  آمادگی  و  آبی پوشان  روزهای 
لیگ  رقابت های  در  حضور  برای  تیم 
وقتی  من  کرد:   اظهار  آسیا  قهرمانان 
را می خوانم،  اخبار  در فضای مجازی، 
است  قرار  نفره   64 کاروان  می بینم 
تیم  اینکه  جای  به  برود.  عربستان  به 
از  ببرند،  آنجا  به  تیم  پیشکسوتان،  از 

می خواهند  خودشان  فامیل  و  فک 
این  نیست  معلوم  حاال  ببرند.  سفر  به 
نظر  از  اما  می آید  کجا  از  هزینه  همه 
تیمی، بازیکنان در شرایط خوبی قرار 
دانشگر  محمد  شرایط  درباره  دارند.او 
در تیم و در واکنش به تصمیم باشگاه 
استقالل گفت: دانشگر با علم به اینکه 
مشکل اخالقی دارد، اگر با او صحبت 
رخ  دیگری  اتفاقات  می کردند، می شد 
دهد. به نظر شما این اتفاق برای این 
بازیکن خوب است؟ می گویند هر وقت 
می تواند  دانست  صالح  فنی  کادر  که 
به جمع تیم برگردد و به نظر من این 

نیست.پیشکسوت  خوب  اصال  حرکت 
شرایط  درباره  استقالل  فوتبال  تیم 
دفاع  وضعیت  گفت:  آبی پوشان  فنی 
نیست. در خط  اصال خوب  تیم  وسط 
هافبک هم مسعود ریگی نقش درستی 
از قلب منطقه دفاع  در زمین ندارد و 
توپ می گیرد. وقتی نقش این بازیکن 
کارهای  باید  است،  دفاعی  هافبک 
خودش را انجام دهد. باید دفاع وسط 
اعتماد به نفس الزم را به دست بیاورد. 
با بودن دیاباته، مطهری و قایدی از نظر 
خط حمله شرایط خوبی داریم اما این 
مساله به شرطی می تواند کارایی الزم 

را داشته باشد که انتخاب های درستی 
بگیرد. صورت  فنی  کادر  سوی  از 

حبیبی در خصوص گروه استقالل در 
گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
شرایط همگروهی ها خوب است اما  به 
را دست  تیم ها  استقالل،   که  شرطی 
باید بازی خوب مد نظر  کم نگیرند و 
از  گل  موقعیت های  و  باشد  استقالل 
دست نرود و هماهنگی های الزم انجام 
خواهش  غفوری  آقای  از  من  شود. 
کند.  تیم صحبت  بازیکنان  با  می کنم 
است  سرمربی  دست  عصای  کاپیتان 
به  باید  دارد،  وجود  اشتباهی  اگر  و 

امیدوارم شرایط  برطرف شود.  سرعت 
در این مسابقات به نفع استقالل جلو 
برود.او در پایان در پاسخ به این سوال 
که آیا استقالل می تواند در رقابت های 
مطلوبی  نتیجه  آسیا  قهرمانان  لیگ 
می خواهم  خدا  از   من  گفت:  بگیرد؟ 
استقالل  باشگاه  بیفتد.  اتفاق  این  که 
خانه دوم من است و می خواهم تیم از 
مرحله گروهی باال بیاید و نتایج خوبی 
اما  است  خوبی  تیم  استقالل  بگیرد. 
مدیریت ضعیف است و نمی تواند تیم 
را جمع و جور کند اما امیدوارم شرایط 

بخورد. رقم  آبی ها  سود  به  ادامه  در 

تیم فوتبال استقالل امشب نخستین جلسه تمرین خود را در شهر جده برگزار می کند. تیم فوتبال استقالل تهران در مرحله گروهی رقابتهای لیگ 
قهرمانان آسیا به همراه االهلی عربستان، الدحیل قطر و الشرطه عراق در گروه سوم این رقابت ها قرار دارد و آبی پوشان کارشان را با دیدار برابر االهلی آغاز 
می کنند. کاروان استقالل دیروز راهی عربستان می شود و بعد از ۲4 ساعت گذراندن قرنطینه، امروز مجوز اولین جلسه تمرینی خود را برگزار می کنند.اولین 
جلسه تمرین آبی پوشان در عربستان، در آخرین ساعات شب و زیر نور انجام می شود تا بدن بازیکنان به شرایط ساعت برگزاری مسابقه نزدیک شود.شاگردان 

مجیدی نخستین دیدار خود در این مسابقات را از ساعت 45 دقیقه بامداد روز جمعه ۲۷ فروردین مقابل االهلی برگزار می کنند.

استقالل امشب 
اولین جلسه 
تمرینی اش را 
برگزار می کند

برنامه های مجیدی مقابل پیکان به بن بست خورد

جمشیدیان: دیاباته نیاز دارد چند گل خوب بزند

ویزای فرزاد مجیدی برای سفر به عربستان صادر نشد
تیم فوتبال استقالل در حالی برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راهی عربستان می شود که ویزای فرزاد مجیدی صادر نشد. اعضای تیم فوتبال استقالل برای شرکت در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا تا ساعتی دیگر تهران را به مقصد جده ترک خواهند کرد. در این سفر تنها فرزاد مجیدی به دلیل صادر نشدن ویزایش تیم استقالل را همراهی نمی کند. مجیدی در روزهای آینده به مجموعه 

استقالل در عربستان اضافه خواهد شد.

کار استقالل در عربستان دشوار است

نظری:  امیدوارم تیم با سوغاتی خوب برگردد
 حریفان را آنالیز کرده ایم

یزدانی: خوشحال کردن مردم به ما انگیزه می دهد

حبیبی: استقالل رقبای خود در آسیا را دست کم نگیرد

مطهری: شادی 
گلم را برای آسیا 

کنار گذاشته ام
ارسالن مطهری، مهاجم استقالل درباره 
گروه آبی پوشان در این رقابت ها خاطرنشان 

کرد: دعا کنید که بتوانیم بازی های مان را ببریم. 
سخت ترین گروه بین نمایندگان ایران، برای 

استقالل است. تالش مان را می کنیم که نتیجه 
بگیریم. فکر کنم بتوانیم نتیجه قابل قبولی بگیریم 

و به عنوان تیم اول از گروه مان صعود کنیم.
وی در مورد اینکه آیا شادی گلش را برای این 

مسابقات کنار گذاشته یا نه، یادآور شد: صددرصد 
شادی مخصوص خودم را کنار گذاشته ام.

قائدی ستاره استقالل از دید AFC در لیگ قهرمانان آسیا

حسینی: می خواهیم پرچم استقالل را در عربستان باال نگه داریم
دروازه بان تیم فوتبال استقالل گفت: تمام تالش بازیکنان این است که پرچم استقالل در عربستان 
باال نگه داشته شود.سیدحسین حسینی درباره حضور استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، 
میزبانی  این مرحله صعود کنیم.وی در مورد  از گروه مان در  امیدوارم  و  داریم  گفت: شرایط خوبی 
فوالد  اما  بوده،  به چه صورت  میزبانی  بدانیم  که  نرفته ایم  عربستان  به  هنوز  کرد:  تصریح  عربستان 
خوزستان که به آنجا سفر کرده، از میزبانی رضایت دارد. دروازه بان تیم فوتبال استقالل در خصوص 
انگیزه آبی پوشان برای موفقیت در عربستان گفت: همه با انگیزه خاصی وارد این مسابقات می شویم 

تا پرچم استقالل را باال نگه داریم.

 سفر 60 نفره استقالل به عربستان صحت ندارد

عبداللهی: باید به تصمیم مجیدی در مورد 
دانشگر احترام گذاشت

 ما هم واکسن قهرمانی زده ایم
مددی: در سفر به عربستان تنها یک دغدغه داریم

مرادی: فرقی ندارد در چه گروهی قرار داریم 
هافبک تیم فوتبال استقالل تأکید کرد برای تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود، فرقی ندارد 
در چه گروهی قرار گرفته است.بابک مرادی درباره حضور استقالل در عربستان برای حضور در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: خدا را شکر روحیه مان خوب است و امیدوارم از عربستان با دست پر 
بازگردیم.وی در مورد کوتاه کردن موهایش عنوان کرد: گفتم آنجا هوا گرم است، به همین دلیل موهایم 
را کوتاه کردم.هافبک تیم استقالل در رابطه با گروه سخت استقالل گفت: برای تیمی که می خواهد 

قهرمان شود، فرقی ندارد در چه گروهی باشد. 
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فوتبال  تیم  اقامتش رسید.کاروان  به هتل محل  از چند ساعت معطلی در فرودگاه گوا،  بعد  فوتبال پرسپولیس  تیم  کاروان 
پرسپولیس که برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عازم گوا هند شده است، پس از حدود ۳ ساعت معطلی در 
رضایت  مورد  هتل،  و  اتوبوس  فرودگاه،  شرایط  تیم  مسئوالن  از  یکی  اعالم  اساس  رسید.بر  خود  اقامت  محل  هتل  به  فرودگاه، 

نمی شود. رعایت  هم  بهداشتی  پروتکل های  دیگر  از طرف  و  است  نبوده  پرسپولیسی ها 

پرسپولیس
پسازساعتها
معطلیبههتلش
در»گوآ«رسید

معتقد  پرسپولیس  پیشین  مربی 
یحیی  شاگردان  که  صورتی  در  است 
اتفاقات  و  بدشانسی  دچار  گل محمدی 
مجدداً  می توانند  نشوند،  غیرمنتظره 
صعود  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
عملکرد  درباره  قنبرپور  کنند.مصطفی 
لیگ  اخیر  هفته های  در  پرسپولیس 
هجومی  روند  تیم  گفت:  فوتبال  برتر 
از  کدام  هر  و  دارد  خوبی  هماهنگی  و 
که  پرسپولیس  تأثیرگذار  هافبک های 
برای  می توانند  می شوند،  توپ  صاحب 
از  راحتی  به  آنها  باشند.  خطرناک  رقبا 
می کنند،  عبور  خود  مستقیم  حریف 
کنار  از  و  می کنند  ترکیبی  کارهای 
را  کاری  هر  آنها  می زنند.  دور  زمین 
زمین  در  دهد،  انجام  باید  تیم  یک  که 
بسیار خوب هستند.وی  و  اجرا می کنند 
فرصت های  رفتن  دست  از  به  اشاره  با 
گاهی  کرد:  بیان  سرخپوشان  گلزنی 
بدشانسی یا عدم تمرکز کافی در محوطه 
نتواند  پرسپولیس  می شود  باعث  جریمه 
از موقعیت های گلزنی خود استفاده کند. 
از  بهتر  می توانند  پرسپولیس  مهاجمان 
حمله  حال خط  این  با  کنند.  عمل  این 
تیم با بازگشت آل کثیر و پیوستن مغانلو 
لیگ  می گیرد.  خود  به  بهتری  شکل 
و  دارد  باالتری  سطح  آسیا  قهرمانان 
تیم های باید از حداقل فرصت ها استفاده 
کند. مطمئناً در تمرینات روی گلزنی کار 
می کنند که با توجه به دوری آل کثیر از 
نظر  در  بیشتری  تمرینات  باید  میادین، 
با  پرسپولیس  پیشین  شود.مربی  گرفته 
تمجید از بازیکنان این تیم اظهار داشت: 
و  داشته  را  اشتباه  کمترین  تاکنون  لک 
خود،  مدیریت  با  حسینی  سیدجالل 
است.  کرده  برقرار  دفاع  در  را  الزم  نظم 
حسینی  مدیریت  با  پرسپولیس  دفاع 
از  یکی  می کنند،  بازی  که  جوانانی  و 
بوده  پرسپولیس  بخش های  بهترین 
در  می توانیم  و  داریم  خوبی  تیم  است. 
بگیریم.  نتایج مطلوبی  آسیایی  مسابقات 
پرسپولیس بازیکنان ذخیره خیلی خوبی 
در اختیار دارد و می بینیم بازیکنی چون 

تالش  باید  است.  مؤثر  چقدر  عالیشاه 
کنیم بازیکنان شرایط روانی خوبی داشته 
باشند.قنبرپور در پاسخ به این پرسش که 
نقطه ای  چه  در  پرسپولیس  نقطه ضعف 
ما  کرد: ضعف  تصریح  احساس می شود، 
در استفاده از موقعیت هاست که مطمئنم 
گوا  مقابل  نخست  دیدار  همین  در 
برطرف می شود. زیبایی فوتبال به همین 
آل کثیر  پای  را شکر  خدا  است.  اتفاقات 
به گلزنی باز شد و با کارهای ترکیبی که 
به  می توانیم  می شود،  انجام  جناحین  از 
حریفی  هیچ  برسیم.  بیشتری  گل های 
نمی شود،  میدان  وارد  بسته  پا  و  دست 
از  باالتر  پرسپولیس  قدمت  و  نام  اما 
رقباست و هماهنگی تیمی باعث می شود 
پیروزی  بگذریم.»مهم کسب  آنها  از سد 
پرسپولیس  دارند  توقع  همه  اما  است، 
بزند.«،  بازی  هر  در  گل  شش  یا  پنج 
باید  گفت:  جمله  این  بیان  ضمن  وی 
باشیم.  داشته  بیشتری  حوصله  و  صبر 
نظم  و  روانی  مسائل  جسمانی،  آمادگی 
مراحل  به  تیم  باعث می شود یک  تیمی 
پایانی مسابقات بین المللی برسد. خدا را 
شکر این نظم کاماًل در پرسپولیس دیده 
همگی  پرسپولیس  بازیکنان  می شود. 
جوان و باتجربه هستند و بازیکن جوانی 
زمانی  چه  می داند  نوراللهی  احمد  چون 
به  زمانی  چه  یا  شود  اضافه  حمله  به 
در  پرسپولیس  برگردد.پیشکسوت  دفاع 
قهرمانان  لیگ   E پایان درخصوص گروه 
به  پرسپولیس  کرد:  خاطرنشان  آسیا 
معنای واقعی »تیم« است و اگر حوادث 
قهرمانان  لیگ  ندهد، در  غیرمنتظره رخ 
گفتن  برای  زیادی  حرف های  آسیا 
خواهیم داشت. ابزار الزم و بازیکنان تیم 
ملی را داریم و زورمان از تیم هایی چون 
گوا بیشتر است. بازی ها مرحله به مرحله 
سخت تر می شود و باید آرامش بیشتری 
اول تمرکز  از دقیقه  باید  به تیم بدهیم. 
داشته باشیم و تا دقیقه 90 هم می توانیم 
باشد  اگر پرسپولیس خودش  بزنیم.  گل 
غیرمترقبه  حوادث  یا  بدشانسی  دچار  و 
شود. فینالیست  هم  باز  می تواند  نشود، 

ناموقدمتاینتیمباالترازرقباست
 قنبرپور: پرسپولیس می تواند باز هم به فینال

 لیگ قهرمانان آسیا برسد

کمتر کسی فکر می کرد در ثانیه های پایانی بازی 
آل  برای  را  توپ  گلزنی  موقعیت  در  او  نساجی  برابر 
کثیر مهیا کند اما عالیشاه مثل همیشه مدعی است 
عالیشاه  اوست.امید  جدایی ناپذیر  عشق  گلسازی  که 
خصوص  در  را  زیادی  شایعات  فصل  نیم  در  که 
نمایشی  با  می کرد  دنبال  پرسپولیس  از  جدایی اش 
موفق طی دیدارهای پایانی به آن پایان داد. او برابر 
از  که  کوتاهی  فرصت  از  بعد  نیز  مازندران  نساجی 
گلساز  نقش  در  توانست  گرفت  محمدی  گل  یحیی 
با اعتراضات زیادی در خصوص  ظاهر شود. گلی که 
آفساید بودن آل کثیر همراه شده اما عالیشاه مدعی 
است با اطمینان کامل آن را به مهاجم هم تیمی اش 

است. داده 
با نساجی مازندران و برتری  *ابتدا درباره بازی 
شده،  کسب  نتیجه  علیرغم  که  حریف  این  مقابل 

کن. صحبت  نمی رسید  نظر  به  آسان  چندان 
- بازی خوبی بود. در اوایل بازی که توپ و میدان 
بود. جا داشت که در همان  ما  تیم  اختیار  کامال در 
اوایل بازی به گل برسیم و خوشبختانه خیلی زود هم 
باز هم شانس  اول هم  از گل  بعد  و  به گل رسیدیم 
داشتیم. در نیمه دوم هم در ضدحمالت موقعیت های 
خوبی داشتیم. موقعیت ها را گل نکردیم و تیم کمی 
تحت فشار قرار گرفت اما خوشبختانه به برد رسیدیم 
و این برد حساسی برای ما در آستانه لیگ قهرمانان 

بود.
*در صحنه ای که پاس گل دادی همه انتظار این 
را داشتند که خودت ضربه نهایی را بزنی اما باز هم 

پاس گل را انتخاب کردی.
از  را  گل  پاس  واقعا  که  بودم  گفته  هم  قبال   -
گلزنی بیشتر دوست دارم. با توجه به پستی که داریم 
گل  پاس  اما  می گیریم  قرار  هم  گلزنی  موقعیت  در 
احساس بهتری دارد. طبیعی است که در این پست 
شما صاحب موقعیت گلزنی هم شوید. تمام تمرکزم 
و  کنم  تیم کمک  به  به شکل مطلوب  که  است  این 
خوشحالم که در این بازی اتفاق خوبی شکل گرفت.

*اصال انتظار پاس گل در آن صحنه با توجه به 
موقعیتی که داشتی نمی رفت.

- با توجه به اینکه عیسی از ابتدای حرکتم در 
آفساید قرار داشت این تصور را می کردند. اما بعد که 
دیدم شرایط او بهتر است ترجیح دادم به او پاس گل 
بدهم و خوشحالم که موفق شد گل اول خود را به ثمر 

برساند و من هم از این اتفاق خوشحالم.
*شادی گل عیسی آل کثیر هم جالب توجه بود 
و بعد از پاس گلی که دادی به شکلی جالبی گردنت 

را فشار داد.
کمی  و  بود  نکرده  بازی  که  بود  ماهی  شش   -
به  توجه  با  بدنی هم  نظر  از  قرار داشت.  فشار  تحت 
اینکه در کنار تیم نبود عقب است و خوشحالم که این 

موقعیت برای او فراهم شد تا گل بزند و مطمئنا این 
اتفاق کمک زیادی به او در لیگ قهرمانان آسیا خواهد 
کرد تا بار دیگر در نقش گلزن تیم عملکرد خوبی از 
خود به جا بگذارد و در کنار هم بار دیگر اتفاق خوبی 

را رقم بزنیم.
شدت  به  نساجی  باشگاه  اما  بازی  پایان  *در 
نسبت به این گل واکنش نشان داد و مدعی شد که 

بود. آفساید  موقعیت  در 
- نه، اگر دقت کنید من تا لحظه آخر نگاهم به 
سمت عیسی است و اول که دیدم آفساید است پاس 
ندادم. توپ را جلو بردم و تا زمانی که کامال مساوی 
نبود.  آفساید  به نظرم اصال  و  بودیم پاس دادم  شده 
شما نگاه کنید که کارشناسان زیادی هم گفتند که 
این صحنه آفساید نبود. حاال چند نفری هم که می 
گویند آفساید بوده نظرشان را نگاه کنید که بر پایه 

چه چیزی این مساله را گفتند.
می کنی  فکر  اینبار  و  قهرمانان  لیگ  دیگر  *بار 

برود؟ پیش  به چه شکل  شما  تیم  برای  شرایط 
به  بازیکنان جدید که جذب شدند می دانند   -
چه تیمی آمدند. بزرگترهای تیم به شکلی تمرین می 
کنند که به جوانان یاد می دهند که پیراهن چه تیمی 
را پوشیدند. بازیکنان خوبی با نظر کادرفنی به تیم ما 

اضافه شدند. دلیل اصلی موفقیت ما تالش بازیکنان 
اینجا  بازیکنی  هر  که  هستند  هواداران  نهایت  در  و 
می آید می داند پیراهن چه تیمی را بر تن کرده و چه 
عملکردی را باید به جا بگذارد. مطمئن باشید که این 
تیم تمام تالش خود را خواهد کرد که به عنوان تیم 
اول صعود کند و بعد از آن باید ببینیم شرایط به چه 
شکل خواهد بود و انشااهلل بتوانیم بار دیگر هواداران 
را خوشحال کنیم و دست پر از هند برگردیم و آماده 
ادامه مسابقات شویم. االن باید تمام تمرکزمان را روی 
این بگذاریم که از گروه باال برویم و بار دیگر بازی به 

بازی پیش برویم. 
شکل  به  انتقاالت  و  نقل  در  تو  برای  *شرایط 
درباره  زیادی  شایعات  و  میرفت  پیش  عجیبی 
همه  انگار  که  جور  یک  و  گرفت  شکل  جدایی ات 

بروی! تیم  از  دارند  دوست 
- چه کسی دوست داشت بروم؟

این  تو  جدایی  درباره  اخبار  و  شایعات  *تعدد 
روزهای  آخرین  شاید  که  می داد  نشان  را  مساله 

باشد. پرسپولیس  در  حضورت 
اما من  بوده  اما پیشنهادات هم  بوده  - شایعات 
نه درباره اش حرف زدم و نه چیزی را دنبال کردم. تا 
ببینیم  باید  و  قرارداد دارم  باشگاه  با  پایان فصل هم 

شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت.
*از تو برای تمدید قرارداد دعوت نکردند؟

- چرا اتفاقا نامه هم زدند و بعد از بازی با نساجی 
افتخار  االن هم  تا  آقای سمیعی صحبت کردند.  هم 
می کنم و خدا به من عزت داده که پیراهن این تیم 
را پوشیدم و نزدیک به 10 سال حضورم در این تیم 
می گذرد و انشااهلل عمری باشد بار دیگر در این تیم 

حضور داشته باشم.
می گیری  قرار  فشار  تحت  بیشتر  وقت  *هر 
این  بتوان  شاید  و  می گذاری  جا  به  بهتری  عملکرد 
اتفاق را شبیه روزهای علی دایی در تیم ملی دانست.

به  و من  است  الفارغ  مع  قیاس  که  این  - خب 
شخصه تمام تالشم را می کنم تا به تیم کمک کنم. ما 
نسبت به هواداران و پیراهنی که بر تن داریم مسوول 
هستیم و هیچ بازیکنی دلش نمی خواهد که عملکرد 
پرسپولیس که  تیم  در  باشد. خصوصا  نداشته  خوبی 
هر حرکت باعث می شود تا واکنش های زیادی نسبت 
به آن صورت گیرد. همه ما به دنبال بهترین عملکرد 
شرمنده  نمی خواهیم  وقت  هیچ  و  هستیم  تیم  در 
از  بیشتر  بتوانم  ادامه  در  امیدوارم  شویم.  هواداران 
این برای تیم موثر باشم و رضایت بیشتر کادرفنی و 

هواداران را دنبال کنم.

پرسپولیس  میانی  خط  در  را  باالیی  *ترافیک 
دور  بازیکنی  هر  نشینی  نیمکت  و  هستیم  شاهد 
ناراحت  بروی  نیمکت  روی  اینکه  نیست.  انتظار  از 
نمی شوی؟ آیا به خاطر نیمکت نشینی به جدایی فکر 

می کنی؟
نشینی  نیمکت  از  بگوید  که  بازیکنی  هر   -
ناراحت نیستم دروغ گفته یا واقعا کیفیت حضور در 
ترکیب اصلی و فیکس را ندارد. من هم شخصا واقعا 
دوست دارم در ترکیب باشم و به تیم کمک کنم. در 
دیدارهایی که به من فرصت دادند سعی کردم بتوانم 
که  دیدارهایی  در  حاال  باشم.  داشته  خوبی  عملکرد 
تالش  نباشم  دانستند  هم صالح  محمدی  گل  آقای 
شرایط  به  را  خودم  تا  داشتم  تمرینات  در  مضاعفی 

برسانم.  ایشان  مدنظر 
ایجاد  باعث  کلی  طور  به  نشینی  نیمکت  *این 
تنش و اختالف بین دو گروه فیکس و نیمکت نشین 

نمی شود؟
- مسلما این جور اتفاقات در روحیه بازیکن و هم 
شرایط آمادگی روحی و بدنی تاثیرگذار است. مطمئنا 
با چالش هایی روبرو می شویم و من هم آدمم و آهن 
که نیستم و انسان هستم و روحیاتی دارم. مسلما اما 
در قالب تیمی مسلما خیلی  چیزها حل می شود و خدا 

را شکر که فعال شرایط خوب پیش می رود.
در  سالگی حضورت  به 10  نزدیک  رفته  *رفته 
برای  اتفاق  این  می کردی  فکر  می رسی.  پرسپولیس 

بیفتد؟ تو 
فصل  این  در  و  نیست  بد  شرایط  که  فعال   -
ترجیح  سرمربی  اوقات  بعضی  حاال  کردم.  بازی  هم 
می دهد که در ترکیب نباشم اما هر زمان که تیم به 
من احتیاج داشت سعی کردم بهترین عملکردم را به 
جا بگذارم. از اینکه حدود 7 سال در پرسپولیس بودم 
واقعا احساس خوبی دارم و به آن افتخار می کنم. این 
شرایط  بتوانم  فوتبالم  ابتدای  در  که  بود  من  رویای 
آن  برای  و  بیاورم  به دست  را  پرسپولیس  در  حضور 
است  طوالنی  مدت  اکنون  که  خوشحالم  و  جنگیدم 

دارم. اینجا حضور  که 
*بزرگترین حسرتی که در این دوره طوالنی در 

پرسپولیس داشتی چه بود؟
کم  قهرمانی  دو  اخیر  قهرمانی  در  مطمئنا   -
برای  ما  شرایط  میکنم  فکر  آسیا.  قهرمانی های  شد. 
بزرگترین حسرت  و مسلما  بود  مهیا  قهرمانی خیلی 
هادی  مرحوم  فوت  از  بعد  من  دیگر  ماست. حسرت 
بود که ته جدول بودیم و در ادامه اینقدر خوب کار 
کردیم اما در نهایت با تفاضل گل قهرمان نشدیم. در 
بازی آخر واقعا هواداران مقابل راه آهن شرمنده مان 
کردند و حسرت بزرگی برای من بود و امیدوارم این 
خوشحالی ها ادامه داشته باشد و بار دیگر بتوانیم آنها 

برسانیم. دارند  اتفاقات شیرینی که دوست  به  را 

دهسالپرسپولیسهستمبازهمخواهمبود

امید عالیشاه: آهن که نیستم، آدمم!

پرسپولیسی ها پیگیر وضعیت غذایی و بهداشتی هتل محل اقامت خود شدند
پزشک تیم پرسپولیس دیروز جلسه ای را با مسئوالن هتل این تیم در گوا درباره وضعیت غذایی و پزشکی برگزار کرد. علیرضا حقیقت صبح دیروز در جلسه ای با مسووالن هتل پیگیر 
مسایل مربوط به تغذیه بازیکنان و همچنین تکمیل امکانات بهداشتی در اتاق ها شد.اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ایران بامداد دیروز یک شنبه وارد هتل محل اقامت خود شدند. پزشک 
تیم نیز صبح امروز در اولین اقدام جلسه ای با مسووالن هتل و آشپزخانه داشت.پزشک تیم پرسپولیس تصریح کرد: مسائل مختلفی وجود دارد که باید در محل اسکان مراقب آن ها باشیم. 
به عنوان مثال، از مسووالن هتل خواستیم که مواد ضد عفونی کننده و ماسک در اتاق ها قرار داده شود.حقیقت تصریح کرد: همچنین درباره منوی غذا باید هماهنگی می شد. ذائقه بچه ها، 

تایمینگ غذاهای اصلی و میان وعده ها، منوی مخصوص روز مسابقه و بعد از مسابقه، نوشیدنی ها و موارد دیگری از این دست را به هتل و مسوول آشپزخانه اعالم کردیم.

مجتبی  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  اسبق  سرپرست 
حمید  با  می گویید  اگر  نمی شناسم!  اصال  را  خورشیدی 
درخشان کار کرده شاید اگر ببینمش او را بشناسم!محمود 
برای  خورشیدی  مجتبی  انتخاب  مورد  در  خوردبین  
سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: اصال مجتبی 
شما  منظور  کردم  فکر  اول  نمی شناسم؟!  را  خورشیدی 
استان  پوش  ملی  فوتبالیست  اولین  خورشیدی)  علیرضا 
لرستان( است؟! چون مجتبی خورشیدی را اصال نمی شناسم! 
اگر  کار کرده شاید  با حمید درخشان مدتی  اگر می گویید 
ببینمش او را بشناسم! قطعا برای انتخاب سرپرست تیم ملی 
باید چهره ای شناخته شده انتخاب شود فردی که سابقه بازی 
در تیم ملی را داشته باشد.وی افزود: متاسفانه اکنون همه 
چیز رابطه ای شده است.اگر شما با کسی دوست باشید پست 

می گیرید و به تجربه و تخصص کمتر توجه می شود. مگر 
عزیزی خادم وقتی رای آورد و رئیس فدراسیون فوتبال شد 
اعالم نکرد از افراد متخصص و نخبه در فوتبال استفاده می 
خواهم  انتخاب  کار  برای  را  بهترین ها  گفت  خودش  کند؟ 
کرد. سرپرست اسبق پرسپولیس در مورد شرح وظایف یک 
و  دارد  برعهده  سنگینی  وظایف  سرپرست  گفت:  سرپرست 
کسری  و  کم  هیچگونه  تیم  که  بکند  را  تالشش  تمام  باید 
نداشته باشد و خواسته های مربی را برآورده کند  تا او و کادر 
و بازیکنانش بدون دغدغه کار کنند. سرپرست باید آرامش 
را به تیم بیاورد. سرپرست تیم ملی هم باید فردی شناخته 
شده و ملی باشد کسی که تجربه بازی در تیم ملی را هم 
داشته باشد. انتخاب مجتبی خورشیدی ریسک بزرگی برای 
تیم ملی است. تیمی که در آن بازیکنان بزرگی حضور دارند 

تصریح  دارد.خوردبین  تجربه  با  و  بزرگ  سرپرستی  به  نیاز 
کرد: ستاره ها و بازیکنان تیم ملی از سرپرستی حرف شنوی 
دارند که در حد خودشان باشد و سابقه و تجربه ملی زیادی 
داشته باشد و اگر فردی سرپرست تیم ملی شود که در حدو 
اندازه ملی پوشان نباشد ملی پوشان توجهی به حرف هایش 
در  طوالنی  سابقه  که  پرسپولیس  کرد.پیشکشوت  نخواهند 
سرپرستی این تیم داشته در مورد اینکه اگر او می خواست 
سرپرست انتخاب کند چه فردی را برای این سمت انتخاب 
می کرد، گفت: من از بین ملی پوشان سابق تیم ملی فردی 
را انتخاب می کردم تا سرپرست شود. سرپرست بزرگ و مدیر 
ملی  با  زیادی  سنی  اختالف  نباید  نظرم  به  ولی  است  تیم 
با این حال من برای تیم ملی آرزوی  پوشان داشته باشد.  

می کنم. موفقیت 

سرپرستتیمملیبایدچهرهملیباشد
خوردبین: مگر عزیزی خادم قول استفاده از نخبگان را نداده بود؟

اشاره  با  پرسپولیس  باشگاه  اسطوره 
به نفرات این تیم در مسیر لیگ قهرمانان 
خواهد  قادر  یحیی  که  است  مدعی  آسیا 
در  جام  به  دستیابی  شانس  دیگر  بار  بود 
اسطوره  پیوس،  دهد.فرشاد  را شکل  آسیا 
به  اشاره  با  پرسپولیس  باشگاه  گلزنی 
بازگشت عیسی آل کثیر و جذب شهریار 
عنوان  به  پرسپولیس  مهاجمان  از  مغانلو، 
برگ برنده این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
که  صورتی  در  که  شد  مدعی  و  کرد  یاد 
حمایت الزم از تیم صورت گیرد آنها قادر 
خواهند بود با یحیی گل محمدی بار دیگر 
در مسیر حضور در فینال آسیا قرار گیرند.

پیوس درباره دیدار مقابل نساجی و اینکه 
ادامه یافت  فرصت سوزی های پرسپولیس 
امیدوارکننده  نمایش  یک  این  می گوید: 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا بود و 
واقعا از این برد خوشحالم. مسلما مهمترین 
و  است  موقعیت  ایجاد  تیمی  هر  در  اصل 
تاکتیکی  نبوغ  نظر  از  پرسپولیس  وقتی 
این شرایط را دنبال می کند نشان می دهد 
می رود.  پیش  خوبی  به  تیم  در  کار  که 
خطوط  مخوف ترین  از  یکی  پرسپولیس 
حمله لیگ را دارد و نفراتی مثل عالیشاه، 
نوراللهی،  پهلوان،  امیری،  نعمتی،  ترابی، 
در  بود  خواهند  قادر  کثیر  آل  و  مغانلو 
ادامه نیز با همین روند تیم را به موفقیت 
موضوع  به  من  داد:  ادامه  وی  برسانند. 
نگاه  خوشبینی  با  هم  سوزی  فرصت 
می شود  موفق  پرسپولیس  اینکه  می کنم. 
موقعیت ایجاد کند قطعا اتفاق خوبی است. 
با این حال شاید نیاز به تمرکز باالتر در بین 
بازیکنان دارد تا بتوانند به نتیجه مطلوب تر 
دست یابند. شرایط در لیگ قهرمانان آسیا 
مسلما سخت تر است و شاید شما مقابل هر 
تیمی نتوانید این تعداد موقعیت گل ایجاد 
بهترین  به  موقعیت ها  از تک  باید  و  کنید 
شکل سود ببرید. با این حال جای نگرانی 

قادر  تیم  اطمینان دارم که  و  ندارد  وجود 
خواهد بود سربلند از مرحله اول و گروهی 
صعود کند.پیوس درباره غیبت سعید آقایی 
و فرشاد فرجی به دلیل ابتال به کرونا گفت: 
تیم  اردوی  به  فرجی  که شنیدم  جایی  تا 
اضافه خواهد شد. یحیی با سلیقه و تفکر 
و  کرده  انتخاب  را  تیمش  نفرات  باالیی 
کسی  هر  است.  کم  بازیکنان  بین  فاصله 
حضور  برای  را  خود  شایستگی  می تواند 
در ترکیب اصلی نشان دهد و هر چند کار 
با  بازیکنان  همه  مسلما  اما  شده  سخت تر 
روحیه و انگیزه و البته توان فردی و فنی 
خواهند  ترکیب  در  موفقیت  دنبال  به  باال 
به  اشاره  با  پرسپولیس  اسبق  مهاجم  بود. 
در  تیم  این  ترکیب  در  کثیر  آل  گلزنی 
یک  این  گفت:  نیز  محرومیت  از  بازگشت 
بود  عیسی  برای  العاده  فوق  و  ویژه  اتفاق 
شرایط  به  روحی  و  روانی  نظر  از  را  او  و 
قهرمانان  لیگ  شروع  آستانه  در  مطلوبی 
رساند. عیسی یک ماموریت نیمه نهایی در 
تیم دارد و با روحیه ای که از او دیده ام یکی 
پرسپولیس  ترکیب  تاثیرگذار  مهره های  از 
و  مغانلو  شهریار  او  کنار  در  بود.  خواهد 
دو  دارند که هر  مهدی عبدی هم حضور 
از تجربه و توانایی باالیی برخوردارند و به 
نظرم شرایط خوبی در فاز حمله و در فاز 
ترابی،  امیری،  وحید  حمایت  با  تهاجمی 
عالیشاه، پهلوان و نوراللهی خواهیم داشت. 
بازگشت  برای  پیشنهاداتش  درباره  پیوس 
ترجیحم  فعال  گفت:  مربیگری  نیمکت  به 
روزهای  پیشنهاداتی طی  است.  استراحت 
و  برنامه  با  می خواهم  اما  داشته ام  اخیر 
انتخاب  را  بعدی  تیم  مناسبی  استراتژی 
داشته  بزرگی  طلبی  جاه  که  تیمی  کنم. 
باشد و فارغ از حواشی در سودای دستیابی 
آینده  روزهای  طی  شاید  باشد.  هدف  به 
و  هدف  با  و  کنم  انتخاب  را  بعدی ام  تیم 
انگیزه دوباره برای یک اتفاق مهم بجنگیم.

شگفتیسازینه،یحییبازهممیتواندفینالیستشود
پیوس: خط حمله پرسپولیس مخوف و جام آور است

بهدلیلنادیدهگرفتنتذکرات؛
کرونایی های پرسپولیس جریمه سنگین شدند

سنگین  جریمه  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  در  کرونا  ویروس  به  مبتال  بازیکنان 
از سوی این باشگاه روبرو شدند.شیوع جهانی بیماری کرونا باعث تدوین آیین نامه 
بازیکنان،  رو  این  ویروس شد.از  این  با  مقابله  برای  پرسپولیس  باشگاه  در  انضباطی 
رعایت  را  نامه  آیین  این  بندهای  که  پرسپولیس  تدارکات  و  پزشکی  کادر  مربیان، 
نکنند با جریمه های ۲0 الی 1۴0 میلیون تومانی روبرو می شوند.اتفاقی که بابت عکس 
برای  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بدون  در جمع های خصوصی  و حضور  یادگاری 
برخی بازیکنان نظیر میالد سرلک، علی شجاعی و مهدی عبدی شد تا آنها با جریمه 
۲0 میلیون تومانی روبرو شوند.حاال با توجه به ابتالی فرشاد فرجی و سعید آقایی به 
ویروس کرونا سنگین ترین جریمه برای این دو بازیکن در نظر گرفته شده است.باشگاه 
پرسپولیس قصد دارد پس از دریافت گزارش از کادر پزشکی تیم درباره جریمه 100 

تا 1۴0 میلیون تومانی این بازیکنان تصمیم گیری کند.

با  تاکنون  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
اقامت  محل  هتل  در  ایرانی  آشپز  حضور 

است. نکرده  موافقت  پرسپولیس 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  ورود  از  پس 
در  حضور  برای  هند  گوا  شهر  به  ایران 
هتل  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
 ITC Grand توریستی و فوق العاده شیک
اقامت  گرفته  قرار  دریا  مجاورت  در  که  گوا 
کردند.این هتل حدود 10۴ اتاق بزرگ دارد 
شاگردان  می شود  سبب  موضوع  همین  که 
یحیی گل محمدی بتوانند با استفاده از این 
امکانات اتاق هایی که البته فاصله زیادی از 
هم دارند، وضعیت اقامتی خوبی را پشت سر 
بگذارند.این هتل به امکاناتی مثل سالن های 
پذیرایی، استخر، سالن ورزشی، زمین گلف، 

است.  مجهز   .... و  گل فروشی 
توریستهادرکنارسرخپوشان

قرارگرفتند
زمان  در  پرسپولیس  بزرگ  مشکل 
حضور در هتل اقامت همزمان توریست ها در 
آن است به همین دلیل شرایط برای رعایت 
تیم  قرنطینه  و  بهداشتی  پروتکل های  کامل 
امر نگرانی هایی را درباره  این  فراهم نیست. 
کرده  ایجاد  سرخ پوشان  اردوگاه  در  کرونا 

است.
بارشبارانازعصردیروزآغازشد

نیمه  جزیره  این  در  فعلی  هوای  و  آب 

ابری و تا حدودی ابری است. طبق گزارش 
های هواشناسی احتمال بارش باران در شهر 
از  هوا  دمای  دارد.  دیروز وجود  از عصر  گوا 
صبح دیروز تا آخرین ساعت شب بین ۳1 تا 

۳۳ درجه متغیر است.
از  دیگر  یکی  هوا  بودن  شرجی  البته 
مواردی است که پرسپولیسی ها اکنون با آن 
مواجه شده اند. رطوبت 70 درصدی در کنار 
قرار گرفتن هتل پرسپولیس کنار دریا سبب 
کامال  وضعیتی  با  کاروان  این  اعضای  شده 

باشند. مواجه  شرجی 

مخالفتAFCباحضور
آشپزایرانیدرهتل

یک  حدود  پرسپولیس  باشگاه  مدیران 
درخواست   AFC با  مذاکره  در  قبل  ماه 
هتل  آشپزخانه  در  ایرانی  آشپز  یک  کردند 
لحاظ  از  پوشان  سرخ    تا  شود  مستقر  آنها 
مسئوالن  البته  نشوند.  مشکل  دچار  غذایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب 
زیادی  توریست های  که  شرایطی  در  و 
کردن  بهانه  با  فعال  دارند  حضور  هتل  در 
درخواست  این  با  کرونا  به  مربوط  مسائل 

و  کیفیت  وجود  این  با  نکرده اند.  موافقت  
تنوع غذاها در این هتل تاکنون مورد انتقاد 

است.  نگرفته  قرار  پرسپولیسی ها 
پرسپولیسیهامنتظراعالم

جوابتستکرونا
همچنین قرار است پاسخ تست کرونای 
دو مرحله ای اعضای تیم ایرانی که پس از 
ورود آنها در فرودگاه و هتل از آنها گرفته شد 
تا امشب مشخص شود تا پس از آن شاگردان 
را در  اولین تمرین خود  یحیی گل محمدی 

گوا برگزار کنند.

توریستهادرهتلمجهزسرخپوشان
AFC مخالف حضور آشپز ایرانی در هتل محل اقامت پرسپولیس

نخستینتمرینپرسپولیسدرگوا
بدنسازی در 2 گروه و ادامه ناهماهنگی ها در هند

اعضای تیم پرسپولیس نخستین تمرین خود را در سالن بدنسازی محل اقامت خود در 
گوا برگزار کردند. بازیکنان تیم پرسپولیس ایران که بامداد امروز به گوا رسیدند بالفاصله در 
هتل محل اقامت خود تست های مربوط به تشخیص کووید 19 را انجام دادند.از آنجایی که 
هنوز جواب تست ها به کادر پزشکی تیم ارسال نشده، برای امروز تمرین بدنسازی و کار با 
وزنه در نظر گرفته شد و بازیکنان در دو گروه در سالن وزنه حاضر شده و زیر نظر بدنساز 
تیم تمرین کردند.این در حالی است که طبق مکاتبات باشگاه با AFC، قرار بود پرسپولیس 
امروز در زمینی که مشخص شده تمرین کند اما متاسفانه ناهماهنگی ها باعث شد این اتفاق 

رخ ندهد و پرسپولیس در سالن بدنسازی محل اقامت خود تمرین کند.

 با رأی کمیته وضعیت؛ شکایت پرسپولیس
 از شجاع خلیل زاده رد شد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده 
را وارد ندانست و به سود این بازیکن رأی داد.پس از شکایت باشگاه پرسپولیس از 
شجاع خلیل زاده و کش وقوس های فراوان، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود 
را درباره این پرونده صادر کرد.کمیته وضعیت پس از دریافت و بررسی لوایح طرفین، 
شکایت باشگاه پرسپولیس از خلیل زاده به دلیل فسخ قرارداد یک طرفه را رد کرد و 
ادعای باشگاه پرسپولیس در این پرونده را وارد ندانست. شجاع خلیل زاده مهرماه سال 
99 قراردادش را به صورت یک طرفه با پرسپولیس فسخ کرد و راهی الریان قطر شد. 
پس از این اتفاق، باشگاه پرسپولیس از این بازیکن به کمیته وضعیت شکایت کرد 

که این شکایت رد شد.

وکیل مدافع سابق پرسپولیس دلیل 
را  موکل خود  از  باشگاه  این  رد شکایت 

کرد. اعالم 
مصطفی سلیمانی درباره رد شکایت 
باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده از 
فوتبال  فدراسیون  وضعیت  کمیته  سوی 
پیش بینی  که  همانگونه  داشت:  اظهار 
مراجع  از  بارها گفتیم هیچ یک  و  کرده 
داخلی صالحیت رسیدگی به این پرونده 
از  پس  بازیکن  یک  وقتی  نداشتند.  را 
فسخ قرارداد خود به یک باشگاه خارجی 
باشگاه  منتقل می شود، یک طرف دعوا 
خارجی است.وی افزود: در چنین حالتی 
فیفا  اختالف  مرجع حل  در  باید  پرونده 
خارجی  باشگاه  اگر  زیرا  شود  بررسی 

وضعیت  کمیته  باشد،  کرده  تخلفی 
فدراسیون فوتبال ایران نمی تواند باشگاه 
خارجی را محکوم کند. به همین  دلیل 
خلیل  درباره  پرسپولیس  باشگاه  ادعای 

رد شد. زاده 
وکیل شجاع خلیل زاده تصریح کرد: 
یک  اگر  که  دارد  وجود  اجرایی  ضمانت 
قراردادش  موجه  دلیل  بدون  بازیکن 
باشگاه  شود،  محکوم  و  کند  فسخ  را 
شد.  خواهد  محکوم  هم  الیه  منتقل 
فدراسیون  وضعیت  کمیته  نهایت  در 
فوتبال با صدور قرار عدم دعوی شکایت 
پرسپولیس از خلیل زاده را رد کرد. از روز 
اما کسی  گفتیم  را  موضوع  این  هم  اول 

نکرد. گوش 

دلیل رد شکایت باشگاه پرسپولیس از خلیل زاده 
مشخص شد

از  یکی  با  مصاحبه ای  در  هند  تایمز 
مسئوالن فدارسیون فوتبال این کشور مدعی 
که  بوده  مطلع  پرسپولیس  باشگاه  که  شد 
پرواز  گوا  سمت  به  شنبه  روز  در  نمی تواند 
که  مدعی شد  گزارشی  در  هند  تایمز  کند. 
هند  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  از  یکی 
پرسپولیس  پرواز  تاخیر  علت  خصوص  در 
نوشت:  رسانه  است.این  کرده  افشاگری 
هند  گوای  به سمت  پرواز  برای  پرسپولیس 
چارتر  پرواز  با  که  زیرا  داشت  مجوز  به  نیاز 
قرار بود به این کشور بیاید. از 5 روز گذشته 
پرسپولیس و فدراسیون فوتبال ایران مدارک 
الزم را برای پرواز به سمت هند مهیا کردند 
که  کرد  اعالم  هند  فوتبال  فدراسیون  ولی 
است. خورده  تاخیر  به  مدارک  این  ثبت 

فدارسیون  اعضای  از  یکی  ادعای  به  تایمز 
بودند  مطلع  ایرانی ها  نوشت:  هند  فوتبال 
تا  که  می دانست  پرسپولیس  باشگاه  خود  و 
روز یکشنبه هیچ ظرفیتی برای پرواز وجود 
زمان  که  کردند  درخواست  ولی  آنها  ندارد. 
پرسپولیسی ها  اینکه  با  کند.  تغییر  پرواز 
می دانستند که اجازه پرواز ندارند ولی پرواز 
را در روز شنبه رزور کردند. ما در نیمه شب، 
پرسپولیس  بزنیم؟  زنگ  می توانستیم  که  به 
ما را متهم کرده در صورتی که نمی توانستیم 
کاری انجام دهیم.تایمز نوشت که پس از این 
»گاگان  نام  به  گوا  فرودگاه  ریاست  اتفاق، 
پرسپولیس  پرواز  که  کرد  تایید  مالیک« 
دوباره برنامه ریزی شده و این تیم می تواند 

کند. پرواز  هند  به سمت  شنبه شب 

افشاگریعجیبهندیهاعلیهپرسپولیس
آنها می دانستند نمی توانند پرواز کنند!



6 دوشنبه 23 فروردین 1400 - 29 شعبان 1442 - 12 آوریل 2021- شماره 7644فوتبال ایران

عشوری حکم نهایی را گرفت
غرامت یک میلیارد تومانی تراکتور به سینا

هافبک اصفهانی سابق تراکتور بابت سال دوم قرارداد با تراکتور این باشگاه را مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان جریمه کرد. سینا عشوری به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی از 
اردوی بازیکنان تراکتور کنار گذاشته شده بود و دستمزدش پرداخت نشده بود که پس از شکایت و پیگیری طوالنی توسط مصطفی سلیمانی، حاال حکم خود را از کمیته تعیین وضعیت دریافت کرده 
است.سینا عشوری یکی از بازیکنان مورد توجه فوتبال ایران در سال های ابتدایی دهه 90 بود؛ ولی دو مصدومیت در ذوب آهن و سپس تراکتور سبب شد تا در کنار اتفاقات دیگر این هافبک دفاعی در 

31 سالگی تصمیم به خداحافظی از فوتبال بگیرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه النصر برای تغییر ساعت بازی های خود در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد. نشریه »الریاضیه« 
عربستان خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه النصر مبنی بر تغییر ساعات شروع بازی های خود در گروه چهارم از ساعت 9 به وقت ریاض به 10 
شب)22و30 به 23و30( را نپذیرفت.فوالد با پیروزی مقابل العین با نتیجه 4 بر صفر با اقتدار راهی گروه چهارم لیگ قهرمانان شد و با تیم های النصر عربستان، السد 
قطر و الوحدات اردن رقیب شد.تمام بازی های گروه فوالد  ساعت 22و30 به وقت تهران برگزار می شود و باشگاه سعودی به دلیل ماه مبارک رمضان می خواست 

بازی های خود را با یک ساعت تاخیر یعنی از 23و30 به وقت تهران برگزار کند که AFC این درخواست سعودی ها را رد کرد.

 AFC مخالفت
با تغییر ساعت 
 بازی های فوالد 
 در لیگ
 قهرمانان آسیا

اگر  گفت:  نساجی  فوتبال  تیم  مدیر 
اجازه دهند تیم ها در زمین فوتبال با هم 
رقابت عادالنه داشته باشد نه تنها حرف و 
حدیثی بوجود نمی آید بلکه حق به حقدار 
مورد  در  کوچک زاده   می رسد.فرهاد 
آخرین وضعیت تیم نساجی مازندران بعد 
داشت:  اظهار  پرسپولیس  تیم  با  بازی  از 
سرمربی ما در بازی با پرسپولیس به ناحق 
شد،  اخراج  بازی  از  و  گرفت  قرمز  کارت 
این  از  است.  تیم  کنار  تمرینات  در  ولی 
رو با شروع مجدد تمرینات از روز دوشنبه 
برای  تیم  سازی  آماده  از  دیگری  فاز 
هفته های پیش رو را استارت می زنیم.وی 
با اشاره به اتفاقات بازی با تیم پرسپولیس 
تیم  گل  دو  هر  شد  ثابت  کرد:  تاکید 
به  کارشناسان  و  بود  آفساید  پرسپولیس 
کتبی  اعتراض  نیز  ما  کردند.  اذعان  آن 
فوتبال  فدراسیون  به  خصوص  این  در 
و  بگیریم  نتیجه  امیدوارم  کردیم.  ارسال 
از این پس برای بازی های حساس داوران 
بازی  نتیجه  چند  هر  بگذارند.  قوی تری 
حق  نداریم  دوست  ولی  گردد؛  برنمی 
ما  تیم  برابر  بازی  در  حتی  تیم ها  سایر 
ضایع شود.کوچک زاده تصریح کرد: از یک 
سمت  داور  این  سوت های  بازی  اول  ربع 
قضاوتش  نوع  از  داشت.  خاصی  سوی  و 
همه چیز کامال مشخص است. ما بی جهت 
اشتباهات  می دانیم  و  نشدیم  حساس 
وقتی  ولی  است،  فوتبال  از  جزئی  داوری 
این اشتباهات در 10 دقیقه اول بازی به 
سمت تیم مقابل است حساسیت به وجود 
و  بازیکن  و  مربی  العمل  عکس  و  می آید 
سایر اعضای تیم را به همراه خواهد داشت.

مدیر تیم نساجی در مورد اظهارات ساکت 
الهامی در خصوص تزریق واکسن کرونا به 
تیم پرسپولیس و واکنش کمیته پزشکی 
ورزشی گفت: الهامی با ذکر این مطلب در 
وقتی  بود  معتقد  او  است.  زده  مثال  واقع 
کرونایی  شرایط  وجود  با  پرسپولیس ها 
تیم ما تا این حد به برگزاری بازی اصرار 
حد  این  تا  که  زدند  واکسن  حتما  دارند 
مطمئن است. در واقع الهامی برای اعتماد 
خودشان  به  پرسپولیسی ها  حد  از  بیش 
داشتیم  دوست  هم  ما  است.  زده  مثالی 
بازی در شرایط عادی برگزار شود و همه 
اصرار کردیم  بازی  برگزاری  به  دیدند که 
هستند،  بهانه  ما  کرونایی های  نگویند  تا 
برابر  شرایط  در  بازی  این  کاش  ای  ولی  
هم از نظر کرونا و هم از نظر داوری برگزار 
می شد. خیلی ها بعد از این که اعالم شد 
کردند  ادعا  داریم  کرونایی  عضو  چند  ما 
دنبال  و  می کند  جوسازی  نساجی  تیم 

دنبال  به  رو  این  از  است.  سازی  حاشیه 
بهانه نبودیم و برای حفظ روح جوانمردی 
کردیم. بازی  لطفی ها  کم  برخی  وجود  با 

تیم  دو  عملکرد  به  اشاره  با  زاده  کوچک 
ما  تیم  کرد:  خاطر نشان  بازی  این  در 
موقعیت های گلرنی زیادی داشت و حتی 
نیمه دوم بر بازی سوار بودیم. بسته بازی 
با  فوتبال  بود ها  کم  وجود  با  و  نکردیم 
قابل  تیم  هم  آنها  کردیم.  برگزار  کالسی 
هایشان  خیلی  ولی  هستند،  احترامی 
اگر  بودند.  ما  تیم  فشار  تحت  می گفتند 
حدیث  و  حرف  بود  بهتر  کمی  قضاوت 
هم به وجود نمی آمد. حق ما در این بازی 
داوری  اشتباهات  من  نظر  به  شد.  ضایع 
بیش از حد تصور بود.وی با اعتراض نسبت 
پرسپولیس  تیم  با  بازی  نابرابر  شرایط  به 
تصریح کرد: من بار ها در ورزشگاه آزادی 
مقابل تیم پرسپولیس بازی کردم و همه 
را  زیادی  داور های  می دانم.  را  شرایط 
نتوانست  بازی  این  داور  ولی  دیدم،  هم 
مربی  و  بازیکنان  اعتراض  کند.  مدیریت 
مقابل  در  و  می داد  جواب  کارت  با  را  ما 
تیم  اعضای  پرخاشگرانه  اعتراض های 
مگر  نمی داد.  نشان  واکنشی  پرسپولیس 
خون آنها از ما رنگینتر است. چه تفاوتی 
تیم  برای  یعنی  دارد؟  وجود  تیم ها  بین 
تیمی مثل  برای  و  قائلید  دیگر شخصیت 
بازی کردند  فوتبال خوبی  تیم  نه؟ دو  ما 
وجود  تیم ها  بین  زیادی  فنی  تفاوت  و 
نداشت تنها تفاوت این بازی را داور ایجاد 
کرد.مدیر تیم نساجی ادامه داد: ارزش های 
تیم پرسپولیی را زیر سوال نمی برم، ولی 
نتیجه باید در زمین مشخص شود. در گل 
اشتباه  گفتم  او  به  و  بودم  داور  کنار  دوم 
جلو  به  رو  و  نبود  عرض  در  پاس  کردی 
حالی  در  دیدم.  من  داد  جواب  ولی  بود، 
که همان لحظه که با من صحبت می کرد 
از خط آفساید 10 متر عقب تر بود. جای 
ثابت  فیلم ها  در  که  است  باقی  شکرش 
این  ما  اگر  یعنی  است.  کرده  اشتباه  شد 
بودیم  زده  پرسپولیس  تیم  به  را  گل ها 
راحت  خیلی  اتفاقا  نمی گرفتند؟  آفساید 
می گرفتند و گل را مردود اعالم می کردند. 
نباید بین تیم ها تفاوت باشد. اگر حرف و 
حدیثی هم هست و مردم می گویندبرخی 
تیم ها حمایت می شوند به دلیل این است 
با  برابر  شرایط  در  تیم ها  نمی گذارند  که 
هم رقابت کنند. اگر اجازه دهند تیم ها در 
شرایط برابر رقابت کنند شک نکنید تیمی 
بیشتری  زحمت  و  است  ای تر  حرفه  که 
کشیده پیروز خواهد شد. خوب است که 

شود. مشخص  زمین  در  تفاوت ها 

مربی تیم فوتبال پیکان گفت: استفاده 
از این جوان ها نشان می دهد مهدی تارتار 
قابل  شجاعتی  و  خوب  بسیار  دیدگاهی 
نشست  در  پاشایی  دارد.حسین  ستایش 
با گل گهر در هفته  بازی  از  قبل  خبری 
بیستم لیگ برتر اظهار داشت: می دانیم 
گل گهر تیمی خوب و باکیفیتی است که 
با  کارنامه دار  و  باتجربه  کادرفنی  دارای 
این  است.  باکیفیت  بازیکنان  از  استفاده 
و  است   امتیازی  شش  ما  برای  مسابقه 
خوبی  به  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  روی 
بتوانیم  امیدوارم  افزود:  کرده ایم.وی  کار 
خوبی  نتیجه  خوب،  بازی  یک  کنار  در 
خوب،  تیم  داده ایم  نشان  بگیریم.  هم 
باکیفیت و قابل احترامی هستیم که این 
اواخر نتایج خیلی خوبی هم گرفته ایم. با 
جوان هایی که داریم امیدوار به رقم زدن 
نتایج مناسب برای باشگاه پیکان هستیم.

فوتبال پیکان درباره فشردگی  تیم  مربی 
جدول لیگ و احتمال صعود شش پله ای 
گهر  گل  مقابل  برتری  صورت  در  پیکان 
عنوان کرد: تیم های میانه جدولی رتبه و 
امتیاز نزدیکی به هم دارند. برخی تیم ها 
با یک برد و یک باخت 7-6 پله در جدول 
با  امیدواریم  می کنند.  سقوط  یا  صعود 
به  جدول  در  خوبی  رتبه  گل گهر  بردن 
تیم  تحول  درباره  آوریم.پاشایی  دست 
پیکان نسبت به نیم فصل اول گفت: تیم 
رفت  دور  دیدارهای  به  نسبت  کامال  ما 
اتفاق های  با توجه به  متحول شده است. 
ابتدای فصل و پتانسیل و گنجایش تیمی 
ما در آن زمان اکنون شرایط کامال متفاوت 
و  خوب  خیلی  تیم  اکنون  است.  شده 
نشان  اخیر  بازی های  و  تاکتیکی هستیم 
ادامه  داشته ایم.وی  پیشرفت  خیلی  داده 
داد: با این جوان هایی که در تیم مان داریم 
را  انداز و دست آورد خیلی خوبی  چشم 
رقم  ایران  فوتبال  و  پیکان  باشگاه  برای 

نشان  جوان ها  این  از  استفاده  زنیم.  می 
بسیار  دیدگاهی  تارتار  مهدی  دهد  می 
با  دارد.  ستایش  قابل  شجاعتی  و  خوب 
در  پیکان  باشگاه  آکادمیک  کار  به  توجه 
ستارگان  و  بازیکنان  آینده  سال    2-3
خوبی از این باشگاه در فوتبال ایران ظاهر 
خواهند شد.مربی پیکان درباره مهاجمان 
تیم حریف گفت: بازیکنان خیلی خوب و 
باکیفیتی در این تیم وجود دارند. بودجه 
گل گهر و پیکان با هم قابل مقایسه نیست 
و با این بودجه نفراتی را در اختیار گرفته 
هستند.  ایران  بهترین های  جزو  که  اند 
تمام نفرات حریف را آنالیز خوبی کرده ایم 
بازی  در  اشتباه  کمترین  با  امیدوارم  و 
نتیجه ای خوب پیروزی باارزشی به دست 
باشگاه  اعتراض  درباره  پاشایی  آوریم. 
اخیر  بازی های  داوران  عملکرد  به  پیکان 
توضیح داد: از کار خیلی خوب دفاع می 
با  رفت  بازی  در  نمی کنم  فکر  اما  کنیم 
مشکوک  صحنه  حیدری  بیژن  ذوب آهن 
مسئوالن  دیدار  همان  در  باشد.  دیده  را 
موبایل  با  مسئوالن  آهن  ذوب  باشگاه 
و  دادند  نشان  داور  به  را  صحنه  خود 
خوشحالیم حقی از تیمی ضایع نشد. باید 
به حیدری آفرین گفت.وی افزود: در بازی 
های قبلی از داوری بسیار آسیب دیدیم. 
استقالل  با  دیدار  در  که  صحنه ای  شاید 
و  نبود  کرمانشاهی  رضا  دید  در  داد  رخ 
عاجزانه  اما  گرفت  ایراد  وی  از  نمی توان 
فوتبال  در   VAR از  کنم  می  خواهش 
ایران استفاده  شود زیرا این امر به سود 
تیم های مظلوم مثل پیکان است. دوست 
داریم شرایط به شکلی باشد که تیمی از 
داوری ضرر نکند. داور مسابقه با پدیده 
شد  مرتکب  ما  علیه  وحشتناکی  اشتباه 
و مقابل استقالل هم کل کارشناساسان 
اذعان داشتند یک پنالتی صد در صد به 

نشد. ما گرفته  سود 

 آفساید بودن هر ۲ گل پرسپولیس ثابت شد
 کوچک زاده: نمی گذارند تیم ها در شرایط برابر 

با هم رقابت کنند
مربی تیم فوتبال سپاهان گفت: در بازی با 
بازی  یک  برای  را  تیم  ما  اینکه  وجود  با  سایپا 
بازی  کیفیت  از  اما  بودیم،  کرده  آماده  سخت 
در  مرزبان  نبودیم.علیرضا  راضی  دادیم  ارائه  که 
دیدار  در  سپاهان  فوتبال  تیم  عملکرد  خصوص 
بازی  یک  برای  را  تیم  ما  داشت:  اظهار  سایپا  با 
سخت آماده کرده بودیم؛ اما از کیفیت بازی که 
ارائه دادیم راضی نبودیم، سطح بازیکنان ما باالتر 
از آن چیزی بود که در بازی دیده شد. شانس های 
خوبی در این بازی داشتیم که می توانستیم بهتر 
این  نتیجه طبیعی  برد  اما  کنیم،  استفاده  آن  از 
بازی بود.وی افزود: سایپا خیلی ما را تحت فشار 
گذاشت، حتی موقعیت به ثمر رساندن گل دوم 
را داشتند. تیم سایپا خیلی خوب می تواند در ضد 
حمله عمل کند.مربی تیم فوتبال سپاهان تصریح 
قهرمانی  مدعیان  از  یکی  را  خود  سپاهان  کرد: 
می داند و  تا به امروز که 11 بازی مانده است در 
صدر جدول هستیم و با تیم دوم 2 امتیاز اختالف 
را  آمده  دست  به  امتیازات  داریم  سعی  داریم. 
حفط کنیم. البته این نکته را نباید فراموش کرد 
که تیم استقالل و پرسپولیس از مدعیان قهرمانی 
هستند و ما خودمان را بزرگترین و تنها مدعی 
برای قهرمانی نمی دانیم. حس من این است که 
قهرمانی به روز آخر کشیده خواهد شد. امیدوارم 
جام در دستان ما قرار گیرد و بتوانیم قهرمانی را 
به مردم اصفهان کادو دهیم.مرزبان در خصوص 

برنامه های تیم سپاهان تا انتهای فصل خاطرنشان 
توجه  با  دارد،  که  باالیی  هوش  با  نویدکیا  کرد: 
به شروع  بازی های آسیایی و فشرده بودن جام 

است.  گرفته  درنظر  ویژه ای  برنامه های  حذفی 
تالش می کنیم بتوانیم با سه روش مختلف بازی 
کنیم، دوم بحث بدنسازی و آمادگی تیم از نظر 

که  است  بحرانی  شرایط  با  مواجه  برای  روانی 
بتوانیم نتیجه یک کار  پایان فصل  امیدواریم در 

علمی و منطقی را بگیریم.

 سپاهان تنها مدعی قهرمانی نیست

مرزبان:احساسمیکنمقهرمانلیگبرتردرروزآخرمشخصمیشود
حق نداریم مغرور شویم

حردانی: بازی با العین به تاریخ پیوست
نداریم  حق  گفت:دیگر  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  مدافع 
به عقب برگردیم و به بازی با العین فکر کنیم.صالح حردانی که 
موفق شد نخستین گل فوالد را برابر العین امارات به ثمر برساند 
اظهار داشت:بازی دشواری بود. العین به هیچ عنوان تیم دست 
و پا بسته ای نیست و یکی از بهترین تیم های آسیا است. سابقه 
گران  قیمت ترین  از  یکی  آنها  است.  چیز  همه  گویای  تیم  این 
کسب  امارات  لیگ  قهرمانی  بیشترین  و  دارند  را  قاره  تیم های 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  که  هستند  اماراتی  تیم  تنها  کرده اند. 
کسب کرده اند. همه اینها نشان دهنده واقعیات تیم العین است.

وی افزود: از آن طرف ما هم برای موفقیت در این بازی هم قسم 
شده بودیم. کل تیم حول محور سرمربی برای این بازی متحد 
بودیم و می دانستیم چه می خواهیم. هدف مان روشن بود و برای 
تک تک لحظات بازی برنامه داشتیم. اگر یک بار دیگر بازی را 
ببینید متوجه می شوید که حتی یک کار اضافه هم انجام ندادیم 
و همین انسجام تیمی درون زمین و اتحاد کل تیم از مدیریت 
گرفته تا کادر فنی و بازیکنان باعث شد شب خاطره انگیزی رقم 
بخورد.حردانی با اشاره به دستور جواد نکونام به فراموش کردن 
دیدار برابر العین گفت: دیگر حق نداریم به عقب برگردیم و به 
بازی با العین فکر کنیم. 21 فروردین 1400 در تاریخ ثبت شد 
و یگر جزوی از گذشته است.هواداران تا مدتها می توانند از این 
بازی خوشحال باشند و با خاطرات زندگی کنند و فوتبال ایران 
العین  برابر  فوالد  نمایش  این  به  سال  سالهای  تا  می تواند  هم 
برای  فرصتی  تیم،  این  از  عضوی  عنوان  به  ما  اما  کند  افتخار 
شادی نداریم. باید رو به جلو نگاه کنیم. فینال بعدی ما بازی با 
السد قطر است. تیمی که نیازی نیست از قدرتش بگوییم و کل 
آسیا این تیم را می شناسد.وی افزود: امیدوارم با این انسجامی که 
داریم و اتحادی که در این یک و نیم ساله از زمان حضور نکونام 
در تیم ما بوجود آمده بتوانیم به نمایش خوب مان ادامه بدهیم. 
اگر پس از شش سال در بین بهترین تیم های آسیایی قرار داریم 
مزد سختی هایی است که مدیریت، کادر فنی و بازیکنان متحمل 
شده اند بنابراین حق نداریم پا پس بکشیم. بازی با العین شروع 
هر  نمی شویم،  متوقف  هم  مرحله  این  در  قطعا  و  است  کارمان 
چند که با توصیه کادر فنی به هیچ وجه حق نداریم مغرور شویم.

بازی با پدیده ۶ امتیازی است
حقدوست: به سقوط فکر نمی کنیم و از 

پایین جدول جدا می شویم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت، این تیم تحت 
هیچ شرایطی به سقوط فکر نمی کند و مطمئناً از پایین جدول 
وضعیت  آخرین  درباره  حقدوست  مجتبی  شد.  خواهد  جدا 
دادن  شکست  به  موفق  عید  تعطیالت  از  بعد  گفت:  ذوب آهن 
صنعت نفت شدیم و خدا را شکر وضعیت تیم خوب است. یک 
اردوی چهار روزه هم بعد از این بازی داشتیم که روز شنبه تمام 
شد و حاال هم برای بازی با پدیده آماده می شویم. خدا را شکر 
که پیشرفت فنی داشتیم و امیدوارم در ادامه بازی ها نتایج خوبی 
در ذوب آهن  تأثیر حضور مجتبی حسینی  مورد  در  بگیریم.وی 
تصریح کرد: ایشان نیازی به تعریف من ندارد و از لحاظ فنی ثابت 
شده است. تیم ما بعد از حضور مجتبی حسینی پیشرفت کرده 
است و تمرینات فشرده و خوبی را هم انجام می دهیم. حقدوست 
در پاسخ به این پرسش که »آیا ذوب آهن خطر سقوط را احساس 
نمی کند؟«، خاطر نشان کرد: در حال حاضر چند تیم وضعیت 
خطرناکی دارند و حتی تیم هایی که باالتر از ما هستند نیز خطر 
را احساس می کنند. با این حال باید بگویم که ذوب آهن اصاًل به 
سقوط فکر نمی کند. ما تیم خوبی داریم و مطمئناً با کسب نتایج 
خوب در هفته های آینده از پایین جدول جدا خواهیم شد.هافبک 
ذوب آهن راجع به بازی تیمش برابر شهر خودرو هم اظهار داشت: 
بازی هایی که تا پایان فصل برای ما باقی مانده است، حکم فینال 
را دارند و دیگر نباید مثل گذشته ساده امتیاز از دست بدهیم. 
بازی با پدیده هم یک بازی شش امتیازی است و امیدوارم نتیجه 

الزم را بگیریم. ما فقط برای برد بازی خواهیم کرد.
بازیکنان مان سر حال و شاداب هستند
 علوی: نباید فکر کنیم همه چیز 

تمام شده است
سرپرست فوالد خوزستان گفت: خداراشکر توانستیم با نتیجه 
باعث شود فکر کنیم همه چیز  نباید  این  اما  ببریم  را  بازی  خوبی 
تمام شده است.محمد علوی پس از پیروزی فوالدی ها مقابل العین 
امارات و صعود به مرحله گروهی این رقابت ها اظهار کرد: خداراشکر 
توانستیم با نتیجه خوبی بازی را ببریم اما این نباید باعث شود فکر 
کنیم همه چیز تمام شده است. ما تازه به مرحله باالتری رفتیم و 
ان شاءاهلل بتوانیم در این مرحله هم کار بزرگی انجام دهیم. کارمان 
هستند  گروه  این  در  بزرگی  تیم های  چون  است  سخت  خیلی 
دهیم   انجام  بازی  یک  باید  روز  چهار  سه  هر  این که  به  باتوجه  و 
نمی شود تیمی را دست کم بگیریم.او ادامه داد: بچه ها مقابل العین 
خیلی خوب کار کردند و توانستیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم. 
دعای خیر مردم ایران و خوزستان پشت ما بود و همه مردم ایران 
ایران هستیم و  فوتبال  نماینده  ما  پیروزی شاد شدند.  این  از  پس 
کنیم.  تبدیل  سهمیه  چهار  به  را  ایران  فوتبال  سهمیه  توانستیم 
ان شاءاهلل با سعی و تالش بچه ها بتوانیم در مرحله گروهی هم نتیجه 
خوبی کسب کنیم. بازیکنان مان سر حال و شاداب هستند و با این 
نتیجه می توانیم کارهای بزرگ تری هم انجام دهیم.سرپرست فوالد 
خوزستان در رابطه با میزبانی عربستانی ها گفت: خداراشکر تا امروز 
همه چیز عالی بود و هیچ گونه مشکل و دغدغه ای نداریم و همه چیز 
در اختیارمان است. استقبال عربستانی ها تا امروز گرم و خوب بوده 
است و امیدواریم تا روز آخر این میزبانی خوب تداوم داشته باشد و 
مشکلی برای مان به وجود نیاید. فوالدی ها در اولین دیدار خود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف السد قطر بروند.

غیبت مسیح و کمبود مدافع در مس
سایپا  برابر  دیدار  در  مصدومیت  بخاطر  رفسنجان  مدافع مس 

ندارد. حضور 
 مس رفسنجان در حالی بازی امروز مقابل سایپا را آغاز خواهد 
کرد که مسیح زاهدی، مدافع میانی مس به دلیل کشیدگی از ناحیه 
همسترینگ در این مسابقه حضور ندارد.زاهدی که امسال مهره ثابت 
و مطمئن مس رفسنجان در خط دفاعی بوده، در دیدار اخیرشان 
نمایش  می آمد،  حساب  به  هم  او  سابق  تیم  که  تراکتور  مقابل 
یک  و  داد  نجات  را  تیمش  دروازه  هم  یک بار  و  داشت  درخشانی 
موقعیت هم خلق کرد، اما پس از این بازی با مصدومیت مواجه شد 

و دیدار با سایپا را از دست داد.
غیبت مسیح زاهدی در فهرست مس رفسنجان برابر سایپا در 
حالی اتفاق می افتد که این تیم بخاطر کمبود مدافع مجبور شده تا از 
عقیل کعبی، مدافع چپ خود در دفاع میانی بهره ببرد و به این شکل 
بازی را آغاز کند.البته محمد انصاری، خرید جدید مس رفسنجان 
هم همانند مسیح زاهدی مصدوم است و در فهرست این تیم مقابل 

سایپا دیده نمی شود تا نتواند اولین بازی خود را انجام دهد.

سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز گفت: 
و  داشت  ما  از  خوبی  استقبال  شارجه  باشگاه 
شرایط  االن  ناهماهنگی ها،  یکسری  وجود  با 
تیم  شرایط  درباره  آذرنیا  داریم.حسن  خوبی 
ما روز  اظهار داشت:  امارات  تراکتور در کشور 
شنبه حدود ساعت 10 صبح به امارات رسیدیم 
و در فرودگاه از ما تست PCR گرفتند. بعد هم 
اعضای  از  به هر یک  و  به هتل منتقل شدیم 
کاماًل  اتاق  در  دادند.  جداگانه  اتاق  یک  تیم 

از ظهر  بعد  اینکه ساعت 4  تا  بودیم  قرنطینه 
یک تست مجدد از همه اعضای تیم گرفته شد 
و گفتند تا جواب تست ها نیاید حق تمرین و 
تردد را ندارید.وی ادامه داد: خوشبختانه جواب 
تست ها صبح دیروز به ما داده شد و تست تمام 
قرنطینه  از  هم  بچه ها  بود.  منفی  تیم  اعضای 
خارج شدند و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
جلسه  یک  و  وزنه  تمرین  جلسه  یک  امروز 
داشت. خواهیم  چمن  زمین  در  هم  تمرینی 

سرپرست تیم تراکتور راجع به میزبانی کشور 
امارات نیز گفت: باشگاه شارجه استقبال خوبی 
کرونایی،  شرایط  به  توجه  با  اما  داشت،  ما  از 
که  داشت  وجود  ابتدا  در  ناهماهنگی هایی 
خوشبختانه حل شد و ما االن مشکلی نداریم.

آذرنیا تصریح کرد: خدا را شکر شرایط بچه ها 
خیلی خوب است و همه یکدل تالش می کنند 
تا نتایج خوبی کسب کنیم و مطمئن باشید در 
این راه از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.وی 

رقبای  از  تراکتور  فنی  کادر  مورد شناخت  در 
این تیم گفت: از روزی که قرعه کشی مسابقات 
رقبا  بازی  فیلم های  ما  فنی  گروه  شد،  انجام 
نماینده  بین  پلی آف  بازی  حتی  دیدند.  را 
عربستان و عراق را هم گروه فنی ما زیر نظر 
داشت و از این بابت مشکلی نداریم. ان شاءاهلل 
بتوانیم با زحماتی که مالک و مدیریت باشگاه 
و  کنیم  برآورده  را  هواداران  انتظار  می کشند، 

باشیم. کشورمان  برای  خوبی  نماینده 

بازی  اتفاقات  به  اشاره  با  گل گهر  سرمربی 
حوادث  کرد  امیدواری  ابراز  پیکان  مقابل  رفت 
عجیب دوباره علیه تیمش تکرار نشوند.تیم گل 
لیگ  بیستم  هفته  چارچوب  در  سیرجان  گهر 
صحبت  بود.  خواهد  پیکان  میهمان  فردا  برتر 
نشست  در  تیم  این  مربی  امیدیان،  های جالل 

بخوانید: را  بازی  از  پیش  خبری 
 یکی از سخت ترین بازی های فصل را 

پیش رو داریم
خوب  های  تیم  جزو  مهره  نظر  از  پیکان 
است. این تیم از نظر مدیریتی هم از جمله تیم 
های قوی تهران به شمار می رود. این تیم از نظر 
هزینه هم عملکرد خوبی داشته است و فوتبال 
کند.  می  ارائه  را  کوشی  سخت  و  احترام  قابل 
یکی از سخت ترین بازی های فصل ما بازی فردا 
ادامه  برای  کلید  یک  تواند  می  که  بود  خواهد 

باشد. راه 
 بازی از لحاظ جدولی خیلی

 برایمان مهم است
اندیشیده  نویی  قلعه  آقای  که  تدابیری  با 
اند و تمرینات و آنالیزهایی که داشتیم در طی 
چند روز گذشته آماده بازی هستیم. انشاهلل که 
بتوانیم این بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم 
از  بازی  این  باشیم.  داشته  صعود  جدول  در  و 
لحاظ جدولی خیلی برای ما مهم است. امیدوارم 
بچه ها این قضیه را بدانند که بازی سختی داریم 

و باید روی هر لحظه بازی تمرکز بسیار باالیی 
فردا  بازی  در  موفقیت  به  خیلی  باشند.  داشته 

هستیم. امیدوار 
به تیم خودمان ایمان داریم

دانند  می  لیگ  بازیکنان  و  مربیان  همه 
نظر الیه  از  تیم هایی است که  پیکان جزو  که 
های دفاعی تیم خوبی است. آنها خیلی سخت 
کوش هستند و در زمین خیلی می دوند. باید از 
لحظات و تک موقعیت هایمان استفاده کنیم. ما 
به تیم خودمان ایمان داریم. ما یک تیم بسیار 
خوب هستیم که طی هفته های اخیر یک سری 
و  کرد  مان  اذیت  ها  ناداوری  و  ها  بدشانسی 

امیدواریم  نتایج الزم را کسب کنیم.  نتوانستیم 
بازی  از  یکی  که  سازی  ماشین  با  بازی  از  بعد 
موفقیت  با  هم  را  بازی  این  بود  ما  خوب  های 

بگذاریم. سر  پشت 
 قلعه نویی اعتقادی به سیستم

 چرخشی ندارد
او در پاسخ به این سوال که آیا قلعه نویی 
در گل گهر هم به سیستم چرخشی اعتقاد دارد، 
خیلی  فصل  این  در  چرخشی  سیستم  گفت: 
سیستم  سالی  هیچ  نویی  قلعه  آقای  نداشتیم. 
چرخشی نداشتند. همیشه دروازه بان یک و دو 
ایشان مشخص بوده است. شاید در طول فصل 

یک اتفاقاتی افتاده که دروازه بان دوم بازی کرده 
را  ای  قضیه  فصل چنین  این  در  ما  ولی  است. 

نداشتیم.
یک گل نادر در بازی رفت دریافت کردیم

باالخره اوت جزئی از اتفاقات فوتبال است. 
بازی رفت مان مقابل پیکان جزو بازی های بسیار 
خوب مان بود که امید گل ما آمار باالیی داشت. 
یکسری بدشانسی ها در آن دیدار گریبان مان 
را گرفت. همان گلی که از روی پرتاب اوت در 
بازی رفت از پیکان دریافت کردیم جزو اتفاقات 
نادر بود. بسیار امیدوار هستیم که در بازی فردا 
با توجه به شرایط روحی و تمرینات خوب نتیجه 

خوبی کسب کنیم.
 فقط خواستار عدالت

 هستیم و بس!
خیلی  خواهم  نمی  داوری  با  رابطه  در 
از نظر داوری  بودیم که  صحبت کنم. ما تیمی 
خیلی ضرر کردیم. استارت این قضیه بازی نفت 
آبادان بود که یک پنالتی بر ضد ما گرفتند. همه 
گفتند که این پنالتی درست نبود. فقط خواستار 
خواهیم.  نمی  زیادی  چیز  و  هستیم  عدالت 
امیدوارم خیلی اسم آقای قلعه نویی در داوری 
جا  هر  نویی  قلعه  آقای  نباشد. چون  دخیل  ها 
های  ناداوری  شاید  جاهایی  یک  بوده  سرمربی 
ذهینت  این  امیدوارم  ولی  افتاده  اتفاق  سهوی 

پاک شود. ما  برای  کال 

تست کرونای تراکتوری ها منفی شد
برگزار  شارجه  در  تراکتور  تمرین  اولین  دیروز  کرونا  تست  های  شدن  منفی  با 
می شود.تیم فوتبال تراکتور ایران پس از حضور در امارات دو تست کرونا را به ترتیب 
در فرودگاه دبی و هتل شرایتون شارجه پشت سر گذاشت که جواب هر دو تست منفی 
شد تا اعضای تیم ایرانی مشکلی برای خروج از قرنطینه نداشته باشند.رسول خطیبی 
روز شنبه برای شاگردانش استراحت در نظر گرفته بود و قرار است دیروز تراکتوری ها 
اولین تمرین خود را برای بازی با پاختاکور در شهر شارجه برگزار کنند.البته احتمال 
دارد تراکتوری ها یک نوبت تمرینی در سالن وزنه را هم در دستور کار قرار بدهند.تراکتور 
ایران از ساعت 19و30 چهارشنبه در ورزشگاه شارجه در اولین خود در گروه دوم لیگ 

قهرمانان آسیا به مصاف حریف ازبکستانی می رود.

 گروه فنی ما از روز قرعه کشی تمام حریفان را زیر نظر داشت

آذرنیا: ناهماهنگی هایی در امارات وجود داشت اما االن شرایط خوب است

استفاده از VAR به سود تیم های مظلوم مثل پیکان است
پاشایی:تارتارشجاعتیقابلستایشدارد

چیزی جز عدالت نمی خواهیم

امیدیان: از گل های نادر دیگر نمی خوریم

می توانیم از سپاهان امتیاز بگیریم
میرجوان: نفت با فکری به روزهای خوبش 

برمی گردد
بهترین  جزو  سپاهان  گفت:  مسجدسلیمان  نفت  فوتبال  تیم  مهاجم 
تیم های لیگ برتر است، ولی می توانیم از آنها امتیاز بگیریم.عماد میرجوان 
به  آمدن محمود فکری  از  بعد  نفت مسجدسلیمان  درباره آخرین وضعیت 
این تیم گفت: نفت در چند بازی گذشته نتایج خوبی نگرفت و در نهایت 
از  باید  فنی گرفتند.  کادر  تغییر در  ایجاد  به  باشگاه تصمیم  هم مسئوالن 
زحمات کادر فنی قبلی تشکر کنم و امیدوارم در ادامه بازی ها نتایج خوبی 
بگیریم. محمود فکری نیاز به تعریف من ندارد و بعد از حضور ایشان، تیم 
ما به روزهای خوبش بازخواهد گشت.وی در مورد بازی تیمش برابر سپاهان 
خاطر نشان کرد: فکری زمان زیادی برای این بازی در اختیار نداشت، ولی 
با  بازی  در  امیدوارم  و  کردیم  تمرین  روحیه  با  و  خوب  روز  چند  این  در 
سپاهان شرایط خوبی داشته باشیم. ما بازی سختی در پیش خواهیم داشت، 
جزو  هم  فصل  هر  در  معموالً  که  است  پرقدرتی  تیم  واقعاً  سپاهان  چون 
با مربیگری نویدکیا هم خوب بازی  مدعیان محسوب می شود. آنها امسال 
می کنند و هم خوب نتیجه می گیرند، با این حال تیم ما هم انگیزه دارد و 
نفت مسجدسلیمان  فوتبال  تیم  بگیریم.مهاجم  امتیاز  از سپاهان  می توانیم 
وضعیت خودش را هم مطلوب خواند و اظهار داشت: من قبل از شروع این 
فصل با مصدومیت عجیبی مواجه شدم و نتوانستیم بازی کنم، ولی دیگر 
نمی خواهم به گذشته برگردم. چند پیشنهاد هم داشتم، ولی چون از نفت 
مسجدسلیمان شناخت داشتم در نهایت این تیم را انتخاب کردم. امیدوارم 

در ادامه لیگ به تیمم کمک کنم.

مدافع تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: سپاهان 
و  است  رفت  بازی  در  جبران شکست  دنبال  با  مصاف  در 
روز سختی در پیش خواهیم داشت.مصطفی نائیج پور درباره 
آخرین وضعیت تیمش در آستانه بازی با سپاهان گفت: تیم 
ما دو شکست پیاپی را تجربه کرده است، ولی ما در مجموع 
وضعیت بدی نداریم. در چهار بازی ابتدایی از دور رفت سه 
امتیاز گرفته بودیم و از چهار بازی دور برگشت دو امتیاز 
گرفته ایم. ما امیدواریم که در بازی های بعدی روند بهتری 
از همین  نفت مسجدسلیمان  نتیجه گیری  و  باشیم  داشته 
محمود  حضور  مورد  در  شود.وی  شروع  سپاهان  با  بازی 
از  باید  کرد:  نشان  خاطر  مسجدسلیمان  نفت  در  فکری 
زحمات مجتبی حسینی و داریوش یزدی تشکر کنم. به هر 
حال تصمیم مسئوالن باشگاه این بود که تغییراتی در کادر 

فنی ایجاد شود و در نهایت هم آقای فکری به تیم ما آمد. 
همه ما از آمدن این مربی خوشحالیم و امیدوارم با توجه به 
شناخت قبلی که ایشان از نفت مسجدسلیمان دارد، نتایج 
خوبی در بازی های بعدی بگیریم.مدافع نفت مسجدسلیمان 
راجع به بازی فردای تیمش برابر سپاهان هم اظهار داشت: 
بازی سختی در پیش خواهیم داشت، چون سپاهان  قطعاً 
در بهترین فرم ممکن قرار دارد و برای قهرمانی می جنگد. 
ما این تیم را در بازی رفت شکست دادیم و این خودباروی 
نتیجه  یک  بتوانیم  هم  برگشت  بازی  در  که  داریم  را 
ولی می دانیم کار سختی در پیش خواهیم  بگیریم،  خوب 
داشت. سپاهان هم درصدد جبران باخت دور رفت است و 
نمی خواهد در این بازی امتیاز از دست بدهد. فکر می کنم 

شاهد بازی جذابی از سوی هر دو تیم باشیم.

خوشه طالیی در ساوه میزبان شد
اعالم محل برگزاری دو مسابقه از هفته بیستم لیگ یک 

ورزشگاه های محل برگزاری دو مسابقه از هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال فصل 1400-1399 اعالم شد.محل 
برگزاری دو مسابقه از هفته بیستم لیگ یک به شرح زیر اعالم شد:

خوشه طالیی ساوه – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 16و4۵- ورزشگاه شهید چمران شهر ساوه
بادران تهران – آرمان گهرسیرجان – ساعت 16و4۵- ورزشگاه کارگران شهر تهران

سپاهان می خواهد باخت دور رفت را جبران کند
نائیجپور:همهماازآمدنفکریخوشحالیم
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زنیت با درخشش سردار آزمون ستاره ایرانی خود در دیدار مقابل سوچی از شکست به پیروزی دست یافت. از هفته بیست و پنجم 
رقابت های لیگ برتر روسیه، زنیت در خانه سوچی به میدان رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.زنیت در این بازی با یک گل عقب 
بود و سردار آزمون موفق شد با دو گلی که در دقایق 63 و 80 به ثمر رساند زمینه ساز پیروزی تیمش شود.آزمون 90 دقیقه در ترکیب 

تیمش حضور داشت و پس از آن تعویض شد.زنیت با این برد 54 امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

سردار فرشته 
پیروزی بخش 
زنیت

فدراسیون  انتخابات  در  گوید  می  دایی  علی 
ریاست  کرسی  نامزدهای  از  یک  هیچ  فوتبال، 
اینکه شناختی نسبت  به دلیل  را حمایت  فدراسیون 
است. نکرده  حمایت  نداشته،  هایشان  برنامه  به 

به  را  ملی  امین گل  دایی 109  علی  که  روزهایی  از 
حاال  و  شده  سپری  سال   16 به  نزدیک  رساند،  ثمر 
یکی از سوپراستارهای تاریخ فوتبال دنیا چند گل تا 
شکستن این رکورد فاصله دارد. شهریار فوتبال ایران 
این روزها به نظر دل آزرده از رفتارها و فضای کنونی 
هم  را  ایران  در  مربیگری  به  بازگشت  خیال  و  است 
ندارد.آقای گل جهان فوتبال که این روزها کریستیانو 
رونالدو تالش دارد رکورد دو دهه قبلش را بشکند از 
پرسپولیس، تیم ملی، اورتون و ... صحبت کرده است؛ 

خوانید. می  ادامه  در  را  گفتگو  این 
گمانه زنی ها  کشور  از  خارج  به  شما  اخیر  *سفر 
برای حضورتان در تیم اورتون را بیشتر کرد. آیا این 

شد؟ خواهد  نهایی  انتقال 
پُست های  در  حضور  اورتون  پیشنهاد  موضوع   -
مدریتی این باشگاه بود و قرار نبود به عنوان مربی در 
این مجموعه فعالیت کنم. با احترام به جناب مشیری 
به همین خاطر خیلی پیگیر این پیشنهاد نشدم. سفر 
اخیر من هم خانوادگی به آمریکا بود که حاال هم به 
ایران برگشته ام. در این مدت هم دور از فوتبال و اخبار 

و احوال مربوط به آن بودم.
*اما خیلی ها اعتقاد دارند علی دایی می تواند یک 

مدیر کاما موفق در فوتبال باشد؟
پُست های  در  فعالیت  به  به هیچ وجه عالقه ای   -
مدیریتی فوتبال ندارم. اگر هم به فوتبال برگردم تنها 

برای مربیگری تصمیم خواهم گرفت.
این  یعنی  دادید.  منفی  پاسخ  که  اورتون  *به 

افتاد؟ خواهد  اتفاق  ایران  در  فوتبال  به  بازگشت 
اصال  حاضر  حال  در  فوتبال  به  بازگشت  برای   -
برنامه و فکر کار کردن در ایران را ندارم. باید بگویم 
به عنوان مربی  ایران  فوتبال  به  بازگشت  به  که اصال 
فعالیت  برای  بیفتد.  اتفاقی  چنین  که  نمی کنم  فکر 
در خارج از ایران هم که در حال حاضر اغلب لیگ ها 
بازی های نیم فصل دوم خود را دنبال می کنند. امید به 
خدا اگر شرایط مناسبی پیش بیاید برای ابتدای فصل 
آینده فوتبالی در خارج از ایران تصمیم خواهم گرفت 

که می توانم فعالیت کنم یا خیر.
فضای  از  دل آزردگی  از  نشانه هایی  شما  *پاسخ 

دارد؟ ایران  فوتبال 
نیست.  رفتارها  و  افراد  از  دل آزردگی  بحث   -
از پرداختن به خود فوتبال، ما درگیر  ببینید، بیشتر 
به  فعالیتم  سال های  این  در  هستیم.  دیگری  مسائل 
عنوان مربی در فوتبال ایران بیشتر از بحث فنی دور 
بودیم. چون اغلب باشگاه های ایران مشکالت عدیده ای 
دارند. بخصوص تیم های که من در آنها کار کردم. هر 
روز می بایست در پی حل مشکالت بازیکنانم باشم. به 
جای این که تمرکزمان را روی پیش برد مسائل فنی 
باشگاه ها  با  حقوق شان  و  حق  دنبال  باید  باشم،  تیم 
اجازه  شما  به  غیرفنی  مسائل  این  می گذاشتم.  وقت 
و  انرژی  و  تمرکز  و  توان  صد  در  صد  که  نمی دهد 

بگذارید. تیم  فوتبال و  را روی مسائل فنی  وقت تان 
*بله، این موارد را به یاد داریم. اعتصاب هایی که 
بازیکنان  به  باشگاه ها  تعهدات  اجرای  عدم  دلیل  به 
مسائل  این  تاوان  باید  دایی  علی  و  صورت می گرفت 

می داد؟ را 
- در تمام این سال ها به دلیل وجود همین مسائل 
تا چهل درصد فرصت  غیرفنی که عرض کردم، سی 
شد از زمان موجود را صرف پیاده کردن مسائل فنی 
فوتبالی جلوی پیشرفت کار  کنم. همیشه موارد غیر 
در  کوتاهی  مرور  بخواهم  اگر  می گرفت.  را  ما  فنی 
صبا،  راه آهن،  پرسپولیس،  در  که  مشکالتی  خصوص 
نفت و سایپا داشتیم بکنم، از حوصله این گفت و گو 
خارج است. همیشه پیش از تمرین یا بعد از بازی ها 
به  ناچار  فنی  برنامه ریزی  یا  آنالیز  جلسات  جای  به 
مشکالت  پیرامون  بازیکنانم  دل  و  درد  و  صحبت ها 
این  از  و  باشگاه  موقع  به  پرداخت های  عدم  و  مالی 

می کردم. گوش  موارد  دست 
*پس دل خوری از رفتارهای مستقیم با خودتان 
علت تصمیم به عدم بازگشت به فوتبال ایران نیست؟

در  می گویم  که  است  خاطر  همین  به  و  خیر   -
حال حاضر دوست ندارم به فوتبال ایران برگردم. در 
مناسبی  فرصت  بوده ام  دور  فوتبال  از  که  مدت  این 
کنم. رسیدگی  زندگی ام  امور  دیگر  به  که  آمد  پیش 

ریاست  انتخاباتی  کارزار  وارد  نه  دایی  *علی 
کاندیداها  از  از هیچ یک  نه  و  فوتبال شد  فدراسیون 
داشت؟ خاصی  علت  تصمیم  این  آیا  نکرد!  حمایت 

 - همان طور که اشاره کردید، خودم وارد رقابت 
خود  به  نشدم.  فوتبال  فدراسیون  ریاست  انتخاباتی 
که  گرفتم  حای  در  را  تصمیم  این  گفتم  قبال  شما 
از هیچ کاندیدی در  را هم  ای اف سی  و  فیفا  حمایت 
انتخابات فدراسیون حمایت نکردم، چون این اقدام من 
تأثیری در روند کار نمی گذاشت. چون هر کسی که 
به خوبی به اصطالح البی کرده بود، با افراد تأثیرگذار 
صحبت کرده و در این مسائل وارد بود، می توانستند 

آرای زیادی را به سمت خودشان جذب کنند.
*اما به هرحال همیشه اظهارات شما در بحث های 

فوتبالی مورد توجه قرار می گیرد؟
از  حمایتی  بحث های  وارد  دلیل  این  به  من   -
افراد  برنامه های  از  اطالعی  چون  نشدم،  کاندیداها 
این  نباید  بود،  نداده  خاصی  برنامه  کسی  نداشتم. 
وارد  اسامی  به صرف  که  از من می داشتند  را  انتظار 
انتخابی  هر  اگر  روزگار  فردای  بشوم.  کارزار حمایتی 
برای فدراسیون نتیجه نمی گرفت، ناکامی ها به گردن 
اگر موفق هم می شدند دیگر کسی  و  بود  علی دایی 

نمی شناخت. را  من 
سند  خودشان  نام  به  هم  موفقیت ها  البته  *و 

می خورد؟
- آفرین، همیشه همین طور بوده که می گویید. به 
هیچ وجه صالح نبود چنین اتفاقی رخ بدهد. نه این بار 
از هیچ کاندیدایی حمایت  آینده هم  که گذشت، در 
نمی کنم. ما باید این مسائل را درک کنیم و به تصمیم 

یک دیگر احترام بگذاریم.

داوری  مشکالت  برابر  یک تنه  که  *روزگاری 
نکرد؟ حمایت  شما  از  کسی  چرا  ایستادید، 

مسائل  برخی  مقابل  من  وقتی  شما  قول  به   -
نادرست در فوتبال ایران ایستادم و تاوانش را هم به 
تنهایی دادم، چه کسی از من حمایت کرد؟! اگر تا االن 

کسی بوده، برای من نام ببرید.
چطور  که  بوده  ذهنم  در  همیشه  سوال  *یک 
علی دایی در تمام این سال های اخیر در مراسم های 
تیم  این  پیشکسوت  پرسپولیس  باشگاه  مختلف 
محسوب و دعوت نشده، اما به وقت درخواست دریافت 
مطالباتش ناگهان پیشکسوتی می شود که باید از حق 

بگذرد؟ خودش 
این  با  باید  و  است  بوده  همین طور  همیشه   -
رفتارها بسازم که تا امروز هم همین رویه را درپیش 
گرفته ام. ما ذات مان همین است. ما همیشه همین جور 
بوده ایم. زمانی که کسی گرفتار است به ندرت کسی 
سراغش می رود. حال و احوالش را می پرسد. اما زمانی 
کول  و  سر  از  باشیم،  داشته  احتیاج  نفر  یک  یه  که 

می رویم. باال  طرف 
*مروری بر لیست بازیکنان لیگ برتر،ملی پوشان و 
لژیونرها حکایت از اثرگذاری انکارناپذیر علی دایی بر 
موفقیت های تیم های ملی و باشگاهی ایران دارد. در 

این خصوص چه نظری دارید؟
مسائل  این  به  راجع  بخواهم  نمی بینم  دلیلی   -
توانسته ام  که  می کنم  افتخار  من  بکنم.  زیاد صحبت 
به  ملی مان،  فوتبال  به  را  مستعد  حداقل چند چهره 
کنم.  معرفی  ایران  باشگاهی  فوتبال  به  اروپا،  فوتبال 
رضا اسدی که االن در لیگ اتریش بازی می کند، یک 
جوان 18 ساله بود در تیم نفت تهران که با هم کار 
تیم ملی  و  بلژیک  لیگ  االن در  قلی زاده  کردیم. علی 
توپ می زند. مهدی طارمی که در پورتو شرایط خیلی 
خوبی دارد و در تیم ملی هم عنصر بسیار تأثیرگذاری 
گفتن من  به  نیازی  که  دیگر  نام های  و خیلی  است. 
هر  را  من  بچه ها  این  موفقیت های  و  این ها  نیست. 
جهت راضی و دل شاد می کند. همین برای من کفایت 
در  بتوانند  ایرانی  ناب  استعدادهای  این  که  می کند 
بدرخشند  اروپایی  معتبر  لیگ های  و  جهانی  میادین 

باشند. و موفق 
*اما زمانی که علی دایی به جوانان بی نام و نشان 
در تیم های مختلف میدان می داد، مورد انتقاد خیلی ها 
قرار می گرفت. به عنوان مثال استفاده از مهدی طارمی 
و احمد نوراللهی در ترکیب اصلی پرسپولیس در همان 

فصل اول حضورشان در این تیم؟
- شما آن دوره را به خاطر بیاورید، مهدی طارمی 
و  است  پورتو  اصلی  نفرات  از  شکر  را  خدا  االن  که 
از ستون های  نوراللهی که در حال حاضر  احمد  همین 
پرسپولیس و بازیکن فیکس تیم ملی است را نمی توانید 
من  را  فحش هایش  دوره  همان  اما  بشوید.  منکرش 
رسانه های  آرشیو  در  ندارد.  ایرادی  هیچ  اما  شنیدم. 
ورزشی موجود است مصاحبه های انتقادی پیشکسوتان 
چنین  جای  می گرفتند  ایراد  که  پرسپولیس  عزیز 
بازیکنانی در پرسپولیس نیست. اما خب این نظرات آن 
و  عقیده  پای  و  داشتم  دیگری  نظر  من  و  بود  عزیزان 
اعتمادم به این نفرات ایستادم و خدا را شکر که گذشت 

است. بوده  درست  من  نظر  که  کرد  ثابت  زمان 
علی  هدایت  تحت  تیم های  دیگر  از  *سایپا 
به  و دوبار  لیگ برتر شد  قهرمان  بود که یک بار  دایی 
لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد. اما در این دو سالی 
دو  نارنجی پوشان می گذرد، هر  از  از جدایی شما  که 
فصل جزو کاندیداهای سقوط به لیگ یک بوده است؟

عهده دار  من  که  سایپایی  می کنم  افتخار   -
بود. هیچ وقت  بهترین ها  بودم، همیشه جزو  هدایتش 
سایپا با هدایت من کاندید سقوط نبود. اما در دو فصل 
اخیر متأسفانه کاندید سقوط به لیگ یک بوده است. 
متأسفانه مسائلی که همگان آگاه به آنها هستند سبب 
شد از سایپا بیرون بیایم. خیلی خوشحال می شوم یک 
گروه بیاید هزینه هایی که دو فصل حضور من در سایپا 
و این دو سال اخیر را بررسی کند. من با چه هزینه ای 
چه کارهایی انجام دادم و االن چه اتفاقی افتاده است.

دایی کلید  را علی  *پروژه جوان گرایی در سایپا 
زد. حسین نخودکار جوان ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر 
به  تنها  مورد  این  از شما  اما پس  بود.  زمان شما  در 
کننده  تأمین  می خواهیم  ما  که  گردید  بدل  شعار 

باشیم؟ تیم ها  دیگر  برای  بازیکن 

واقعی  معنی  به  بودم  سایپا  در  من  که  زمانی   -
با  که  مستعدی  جوان های  االن  کردم.  جوان گرایی 
من آمدند برای این تیم بازی می کنند. بضی وقت ها 
شعارهایی می دهند که تیم جوان است، فالن و بهمان 
بسته اید  حرفه ای  قرارداد  بازیکن  با  شما  مگر  است. 
بدهید؟!  انتقال  لیگ برتر  تیم های  به دیگر  را  آنها  که 
منفعتی  مسائل  این  از  که  داشته  تدبیری  باشگاه  آیا 
نصیبش بود؟! متأسفانه چنین شعارهایی هست و ما 
تنها خودمان را فریب می دهیم. تریبون دست کسانی 

می کنند. را  صحبت های شان  که  است 
اکنون  لیگ برتر  دوره  ششمین  قهرمان  *اما 

ندارد؟ جدول  در  خوبی  شرایط 
از  بعد  که  هستم  تیمی  ناراحت  خیلی  من   -
روزهای  به  را  بود  شده  لیگ برتر  قهرمان  که  سال ها 
خوب خودش برگرداندم و وفق شدیم سهمیه آسیایی 
ادامه  در  سایپا  مجموعه  برای  حال  این  با  بگیریم. 
رقابت های لیگ برتر آرزوی موفقیت دارم. حیف است 
از جدول مسابقات لیگ برتر  تهران  از  تیم خوب  یک 
کنار برود. امیدوارم همه افراد حاضر در این تیم دست 
به دست هم بدهند و کاری بکنند که سایپا تا انتهای 
در  بتواند  می کند  کسب  که  نتایجی  با  جاری  فصل 

بماند. باقی  لیگ برتر  رقابت های 
و  موقعیت  بعضی ها  گفت  بتوان  *شاید 
دایی  علی  مدیون  را  فوتبال  در  خود  موفقیت های 
هستند. اما همین بعضی ها این حقیقت را امروز روز 

کرده اند؟ فراموش 
به طور حتم همه  نمی کنم.  - من چنین فکری 
گرفتار هستند. متأسفانه گرفتاری ها خیلی زیاد شده 
است. من اصال و ابدا از این صحبتی که کردید ناراحت 
که  این  از  بیشتر  عزیزان  این  که  دارم  آرزو  نیستم. 
و  اخالقی  وظیفه  من  باشند.  موفق  بتوانند  هستند، 
انسانی ام را انجام داده ام. من کاری را کردم که وجدان 
و انسانیت به من حکم کرده انجام بدهم. هیچ  زمان 
به  چشم داشت  و  قدرشناسی  و  قدردانی  دنبال  هم 
چنین رفتارهای نبوده و نیستم. همین که در فوتبال 
هستم  راضی  و  خوشحال  من  رسیده اند  موفقیت  به 
با خدای خودم  به عهدی که  را شکر می کنم  و خدا 

به خوبی عمل کرده ام. بسته ام 
در  سایپا  قهرمانی  آخرین  و  اولین  سالگرد  *در 
لیگ برتر در صفحه اینستاگرام باشگاه سایپا مطلب و 
عکس هایی منتشر شد که نه نام نه تصویری از علی 

آنها به چشم نمی آمد؟ دایی در 
- این مسائل برای من اهمیتی ندارد. ایرادی هم 
نمی گیرم. این ها کوچک بودن آدم ها را نشان می دهد. 
آدم های بزرگ، کوچک فکر نمی کنند. اصال برای من 
مسئله ای ندارد که نامی از من در جایی برده شود. من 
تنها  بعضی ها  اما  می کنم.  فکر  دورترها  به  افکارم  در 

جلوی پای خودشان را می بینند.
نه  میزبانی  و  شد  انجام  فدراسیون  *انتخابات 
به  را  آسیا  لیگ قهرمانان  نه  و  جام جهانی  مقدماتی 

ندادند؟ ایران 
بازی های  میزبانی  برای  مناسبی  ساختار  ما   -
بین المللی ملی و باشگاهی نداریم که بتوانیم پذیرای 
میهمانان خارجی باشیم. در تهران تنها یک ورزشگاه 
آزادی را داریم. به غیر از این در کدام ورزشگاه تهران 
ورزشگاه  کنیم؟  برگزار  آسیایی  بازی  می خواهیم 
شأن  بتواند  که  دارید  سراغ  را  کجا  اکباتان؟  شهرک 

بگذارد؟ نمایش  به  را  آسیایی  بازی های 
میهمان  تیم های  برای  را  تمرینی  امکانات  کدام 
فراهم کنیم؟ االن که ورود تماشاگر ممنوع است. اما 
برای ورود بانوان چه کرده ایم؟ جز فینال لیگ قهرمانان 
آسیا که پرسپولیس برگزار کرد، آن هم با آن شرایط 
سخت، تعداد کمی از بانوان را به ورزشگاه راه دادند. 
برابر کامبوج! که تازه این موارد هم  یا بازی تیم ملی 
تحت فشار فیفا صورت گرفت و دیگر اتفاق نیفتاد تا 

کرونا آمد و ورود تماشاگر به ورزشگاه ها قدغن شد.
میان  در  جایی  که  هند  از  ما  امکانات  *یعنی 

است؟ کمتر  هم  ندارد  آسیا  فوتبال  قدرت های 
تا برطرف نکنیم  - خیلی مسائل وجود دارد که 
باید خواب میزبانی رقابت های ملی و باشگاهی آسیایی 
را در ایران ببینیم. از قبل هم وقوع چنین اتفاقی قابل 
متهم  برای  را  وقت مان  بی دلیل  پس  بود.  پیش بینی 
کردن فیفا و ای اف سی به دشمنی با ایران تلف نکنیم 
تا  باشیم  زیربنایی  و  اصولی  کارهای  انجام  فکر  به  و 

بتوانیم با دست پر از حق مان در مجامع بین المللی و 
بتوانیم در فوتسال  امر  نهایت  آسیایی دفاع کنیم. ما 
رقابت های  میزبان  سالنی  ورزش های  و  هندبال  و 
خیلی  فوتبال  خصوص  در  اما  بشویم.  بین المللی 
مشکل داریم تا بتوانیم به استانداردهای الزم در این 

برسیم. امر 
صورت  به   2022 جام جهانی  انتخابی  *حاال 
اقدامات  آیا  شد.  خواهد  برگزار  بحرین  در  متمرکز 
برای  می تواند  میزبان  روانی  و جنگ های  غیرفوتبالی 

بشود؟ مشکل ساز  ایران  تیم ملی 
در  بازی ها  برگزاری  وجود  با  حتم  طور  به   -
بین  گروه مان  از  صعود  برای  خوبی  شانس  بحرین 
لژیونرهای  به  کنید  توجه  هست.  آسیایی  تیم های 
و  می کنند  بازی  فیکس  تیم های شان  در  که  موفقی 
در کنار آنها بازیکنانی که در لیگ برتر خودمان توپ 
لژیونرها  از  کمتر  فنی شان  شایستگی های  و  می زنند 
نیست. برای همین بازی برابر سوریه تازه ما چند مهره 
جهانبخش،  علی رضا  نداشتیم.  را  مطرح مان  و  خوب 
امیر عابدزاده، مرتضی پورعلی گنجی به خاطر شرایط 
چهره های  از  تن  چند  بیایند.  نتوانستند  کرونایی 
داخلی هم نبودند. این نسل از فوتبال ایران می تواند 

بدهد. تشکیل  خوب  تیم  یک  از  بیشتر 
*در برابر غنای استعداد در فوتبال ایران، حریفان 
امکانات و مدیریت قوی و صاحب نفوذ در ای اف سی 

دارند؟
و  انسانی  منابع  بزرگترین  ایران  فوتبال   -
طوری  به  دارد.  اختیار  در  را  بزرگ  استعدادهای 
این ها  از  بیشتر  خیلی  می توانیم  و  می توانستیم  که 
باعث  اشتباه  تصمیمات  متأسفانه  اما  کنیم،  پیشرفت 
شد ما االن دغدغه این را داشته باشیم که نتوانیم از 
گروه خودمان صعود کنیم. ما آن قدر بازیکن خوب در 
این نسل تیم ملی داریم که قبال هم گفته ام، پیش از 
نتایج بهتری مقابل  این بدون مربی هم می توانستیم 
دست های  متأسفانه  اما  کنیم.  کسب  عراق  و  بحرین 
پشت پرده کارهایی کردند که االن به این روز دچار 
داشته  را  بازی ها  بعد  دور  به  صعود  دغدغه  و  شویم 

باشیم.
*زمان زیادی صرف انتخاب سرمربی جدید پس 

از مارک ویلموتس شد؟
بیت المال  جیب  از  پول  همه  این  این،  جز  به   -
جواب گو  هم  کسی  و  ویلموتس  مارک  برای  رفت 
نیست. نمی دانم چه زمانی می خواهند با مردم روراست 
باشند؟! چه زمانی می خواهند این مسائل را برای مردم 
و  افتاد  که  اتفاقاتی  مسببین  که  کنند  شفاف سازی 
کسانی  یا  کسی  چه  انداخت  روز  این  به  را  ما  فوتبال 
است. فوتبالی  و  مالی  زیان  و  ضرر  همه  این  مسئول 

نسل  نکنیم  صعود   2022 جام جهانی  به  *اگر 
خوبی از فوتبال ایران خواهد سوخت. این طور نیست؟

- من شک ندارم بازیکنان تیم ملی اگر اراده و عزم 
خود را جزم کنند در بازی های پیش رو این توانایی را 
دارند که از سد عراق و بحرین با وجود تمام ناالیمت ها 

عبور کنند.
اظهار داشت که  *وحید هاشمیان چندی پیش 
فوتبالیست های  سایر  حضور  برای  را  راه  دایی  علی 

کرد؟ باز  اروپا  فوتبال  در  ایرانی 
این  ایران  فوتبال  تاریخ  از  خاص  برهه  آن   -
من  فوتبال  مسیر  شکل  آن  به  که  بود  خدا  خواست 
تغییر پیدا کند. خداوند راهی را پیش روی من قرار 
داد که در بازی برابر کره جنوبی مربیانی از بوندس لیگا 
به امارات بیایند تا بازیکنان حریف ما را ارزیابی کنند، 
همکاری  و  تیم ملی  بازیکنان  بی نقص  بازی  لطف  به 
به  گل   4 شدم  موفق  داشتند،  من  با  که  بی نظیری 
ثمر برسانم. بعد از آن بازی ها به آلمان رفتم و مسیر 
فوتبالی ام به طور کل شکل دیگری به خودش گرفت.

بدون  که  است  شخصیتی  هاشمیان  وحید  *اما 
می کند؟ صحبت  تعارف 

- آقاوحید به من لطف دارند که این صحبت را 
کردند. ما بازیکنان کمی داشتیم که نتوانستند در اروپا 
موفق عمل کنند. خود آقای هاشمیان لقب هلی کوپتر 
ایرانی بوندس لیگا را با عملکرد موفق خودش گرفت. 
از  که  کریمی  علی  و  خداداد  و  مهدوی کیا  مهدی  یا 
حاال  بودند.  اروپا  فوتبال  در  ایران  موفق  لژیونرهای 
تمام  در  برزیلی ها  مثل  که  است  این  آرزوی من  هم 
اول  سطح  لیگ های  خصوص  به  اروپایی  کشورهای 

باشیم. ایرانی  لژیونرهای  درخشش  شاهد  اروپا 
*اگر قرار به انتخاب سه لژیونر برتر ایران باشد، 

شما نام چه نفراتی را تأیید خواهید کرد؟
ما در حال حاضر  لژیونرهای  نظر من همه  به   -
عالی عمل می کنند. اخبار آنها را تا حد ممکن دنبال 
می کنم. واقعا نمی توانم به نام سه نفر از لژیونرهای مان 
الیق  و  می کند  کار  عالی  عابدزاده  امیر  کنم.  اشاره 
حضور در سطح باالتری است. مهدی طارمی، سردار 
بلژیک،  در  رضایی  کاوه  و  قلی زاده   علی  آزمون، 
ایران رفت. همه  از فوتبال  شهاب زاهدی که بی صدا 
بازیکنان مان که در خارج از ایران توپ می زنند خوب 

. هستند
از  دست کمی  هم  آسیایی مان  *لژیونرهای 

ندارند؟ اروپایی مان  لژیونرهای 
- بله با نظر شما موافق هستم. حتی پورعلی گنجی 
که در چین بازی می کند. بنابراین می توانم بگویم االن 
با این سرمایه ها دو،سه تیم ملی تشکیل  ما می توانیم 
بدهیم. در هر پستی که دقت کنید چند بازیکن آماده 
و هم سطح داریم. حتی نفراتی که در داخل ایران بازی 
می کنند هیچ چیزی از لژیونرهای هم پست خودشان 
کم ندارند. با این تفاسیر واقعا حیف است این تیم ملی 
نتواند از گروه خودش صعود کند. بی شک تیم ملی به 
جام جهانی صعود کند، پس از آن لژیونرهای بیشتری 

در فوتبال اروپا و آسیا خواهیم داشت.
اظهارات  برخالف  که  قطر  ستارگان  لیگ  *و 
خارجی  بازیکن  هر  خرج  بی دلیل  پول  دیگر  قدیمی 

نمی کند؟
- بله، چون قطری ها با برنامه ریزی علمی و اصولی 
پیش آمده اند. همین تیم ملی قطر که قهرمان جام ملتها 
شد از پایه کنار هم بوده اند. مربی شان سال هاست با 
این نفرات کار می کند. دیدگاه کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس به فوتبال تغییر کرده است. بازیکنانی را 
خیلی  انتظارات  برای جذب شان،  می کنند  هزینه  که 
خودشان  بومی  بازیکنان  وگرنه  دارند.  آنها  از  باالیی 
هستند. از تمام دنیا بازیکنان خوبی را جذب می کنند 
تا سطح فوتبال تیم های باشگاهی شان را ارتقاء بدهند. 
تیم ملی شان قهرمان آسیا شده است. االن لژیونرهای 
زحمت  اروپایی مان  لژیونرهای  از  کمتر  قطر  در  ما 

نمی کشند.
در  حضور  از  خوب  سابقه  یک  با  *پرسپولیس 
لیگ قهرمانان آسیا به هند رفت. شرایط پیش روی تیم 
سابق تان در این دوره از بازی ها را چگونه پیش بینی 

می کنید؟
آل کثیر  عیسی  محرومیت  یافتن  پایان  با   -
نفرات  سایر  کنار  در  ترابی  مهدی  مجدد  حضور  و 
هند  در  برای حضور  ما  تیم  شدند  باعث  پرسپولیس 
خیلی  تیم  پرسپولیس  این  بشود.  تقویت  خوبی  به 
با  بازیکنان  این  با اُخت شدن  قدرتمندی شده است. 
یکدیگر هیچ تیمی توان ایستادگی برابر پرسپولیس را 
نخواهد داشت. پرسپولیس بدون شک به راحتی از این 
گروه به عنوان تیم نخست باال می آید. چون کادرفنی 
خوب و باتجربه ای در اختیار دارد. یحیی گل محمدی 
و همکارانش در کادرفنی به خوبی با تفکرات هم آشنا 

می شود. بزرگی محسوب  امتیاز  این  و  هستند 
سیدجالل  انکار  غیرقابل  و  تأثیرگذار  نقش  *و 
چگونه  را  سبز  مستطیل  داخل  مدیریت  در  حسینی 

می بینید؟
ستون  حسینی  سیدجالل  حتم  طور  به   -
پرسپولیس است. خوبی این پرسپولیس در این است 
باال در اختیار دارد که در واقع  با کیفیت  نفراتی  که 
سیدجالل  مثل  بزرگی  بازیکن  خالء  می توانند  ضرور 
احمد  همین  نگذارند.  خالی  دوباره اش  بازگشت  تا  را 
هستند  باشد.  تیم  این  ستون  می تواند  هم  نوراللهی 
تیم  رهبری  عهده دار  زمین  در  بتوانند  که  نفراتی 
در  دفاع  در خط  مثل سیدجالل  من  نظر  به  بشوند. 

داشته ایم. کم  خیلی  فوتبال مان 
*چطور می شود بازیکنی که قهرمانی های متعدد 
جوان  یک  انگیزه  و  قدرت  با  هنوز  دارد  کارنامه  در 

می شود؟ حاضر  مسابقه  زمین  در  تازه کار 
- دلیل اصلی اش هم می تواند آن تفکر حرفه ای و 
درستی که دارد، زندگی سالم و اصولی که دارد باشد. 
به سیدجالل کمک کند که  توانسته  این موارد  همه 
در 39 سالگی با این قدرت بازی کند. به اعتقاد من 
همین االن هم اگر خودش بخواهد می تواند به عنوان 
همیشه  امیدوارم  کند.  بازی  تیم ملی  فیکس  مهره 
همین شرایط را داشته باشد تا بتواند به پرسپولیس 

کند. کمک 
فصل  شرایط  و  لیگ برتر  در  پیاپی  قهرمانی  *چهار 
جاری، هواداران پرسپولیس را به کسب پنجمین قهرمانی 
سریالی امیدوار کرده است. آیا این اتفاق ُرخ خواهد داد؟

فصل  این  می تواند  پرسپولیس  حتم  طور  به  ببینید   -
هم مانند چهار فصل گذشته شرایط قهرمانی را داشته باشد. 
با این که امسال سپاهان و استقالل هم خوب کار کرده اند، 
دیگر  برای  که  احترامی  تمام  با  پرسپولیس  من  نظر  به  اما 
مدعیان قائل هستم، یک سر و گردن باالتر از تمام تیم های 
ایران است. حرفه ای فوتبال بازی می کند. با بازگشت عیسی 
و  این فصل جذب شدند  نفرات خوبی که  و دیگر  و مهدی 
با تیم بوده اند  از قبل تو سختی ها  تأثیرگذاری که  بازیکنان 
روند رو به رشدی را طی خواهد کرد. این تیم می تواند خیلی 
ما کادرفنی  برسد.  به آن چه که می خواهد  بهتر و سریع تر 
خیلی خوبی در اختیار داریم که می توانند به رشد کیفی و 

بازیکنان خیلی کمک کنند. فنی 
به  حکومتی  تیم  برچسب  اخیر  چندسال  *طی 
قهرمان چهار فصل اخیر لیگ برتر می زنند. این واژه به 

می چسبد؟ پرسپولیس 
واژه  این  اطالق  نمی توانم  ابدا  و  اصال  من   -
بپذیرم. پرسپولیس یک تیم  را  به پرسپولیس  نسبت 
مردمی است و به غیر از این چیز دیگری نمی توان به 

داد. نسبت  پرسپولیس 
*طی این دوسال دوری شما از فوتبال و با توجه 
به محبوبیت تان در بین رجال سیاسی، آیا درخواستی 

مبنی بر بازگشت به فوتبال ایران داشته اید؟
مدت  این  در  نیستم.  چیزها  این  دنبال  - من 
که  نپذیرفتم  خودم  من  اما  شد.  پیشنهاد  چندین 
بخواهم دوباره برگردم و در فوتبال ایران فعالیت کنم.

قرار نبود در اورتون مربی باشم و نپذیرفتم

 امیدوارم مددی عواقب حرف هایش را گردن بگیرددایی: پرسپولیس تیم مردمی است نه حکومتی
 حاتمی: در مورد طلبم از استقالل

 به AFC نامه زدم

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل تأکید کرد، برای دریافت 
زده  نامه  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  باشگاه  این  از  مطالباتش 

است.
مصدومیتش  وضعیت  درباره  پیکان  مهاجم  حاتمی  فرزاد 
گفت: قبل از بازی با استقالل از ناحیه عضالت چهارسر مصدوم 
شدم که متأسفانه هنوز این مصدومیت برطرف نشده است و در 
بازی فردا برابر گل گهر هم نمی توانم بازی کنم. البته روند درمان 
مصدومیتم به خوبی جلو می رود و تالش می کنم تا در بازی بعدی 
برابر مس به تیمم کمک کنم.وی همچنین در مورد اینکه موفق 
نشد طلبش از باشگاه استقالل را دریافت کند، تصریح کرد: من 
بابت سال 91 مبلغ 100 میلیون تومان از استقالل طلب دارم. 
برای گرفتن طلبم به باشگاه رفتم و حتی با نماینده آقای مددی 
هم صحبت کردم، ولی مالقاتی با مدیرعامل باشگاه نداشتم. در 
نهایت هم مدیرعامل استقالل این را نپذیرفت که طلبم پرداخت 
شود و گفته بود که باشگاه پول ندارد.مهاجم پیشین تیم فوتبال 
و  بروم  که  گفت  مددی  کرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  استقالل 
 AFC شکایت کنم، من هم در مورد طلبم از باشگاه استقالل به
نامه زدم. حتی در این زمینه به فدراسیون فوتبال هم رفتم و با 
سهیل مهدی و مسئوالن روابط بین الملل نیز صحبت کردم. من 
ولی  شود،  حل  مسئله  این  خاصی  مشکل  بدون  داشتم  دوست 
مدیرعامل استقالل گفت که شکایت کنم. امیدوارم ایشان عواقب 

حرف هایش را به گردن بگیرد.
نقاط ضعف و قوت استقالل برای آسیا
 بیاتی نیا: صعود از گروه مرگ 

کار بزرگی است
کارشناسان فوتبال با ابراز امیدواری از موفقیت آبی پوشان در آسیا، 
گفت: صعود از گروه مرگ برای هر چهار تیم دشوار است و اگر استقالل 
موفق به انجام این مهم شود، دست به کار بسیار بزرگی زده است.محسن 
بیاتی نیا مهاجم سابق استقالل اظهار داشت: بعد از حضور فرهاد مجیدی 
رفته  رفته  که  می رسد  نظرم  به  و  شد  بهتر  روز  به  روز  استقالل  شرایط 
شخصیت تیم باال رفت.مهاجم سابق آبی پوشان گفت: این یک قانون در 
فوتبال دنیاست که همه تیم های بزرگ و مدعی عالوه بر مسائل فنی، باید 
آنها  مربیان  و  بازیکنان  تفکر  و  شخصیت  و  کنند  رشد  هم  شخصیت  در 
فنی،  لحاظ  به  داشت  نیاز  استقالل  کند.  پیدا  پرورش  قهرمانی  برای  هم 
روحی و شخصیتی بازپروری شود؛ که به نظر می رسد این اتفاق در حال 
بیشتر  استقاللی ها  این  از  پیش  می رسید  نظر  به  افزود:  است.وی  افتادن 
رشد  قطعاً  گرفتن  نتیجه  مکمل  که  حالی  در  بودند،  نتیجه  گرفتن  محو 
تفکر و شخصیت در یک تیم است. همه تیم های مدعی دنیا با جدیت به 
این موضوع نگاه می کنند.بیاتی نیا بیان داشت: یکی از کارهای خوبی که 
تیم  استقالل  بود.  تیمش  درون  مدیریت خوب  داد،  انجام  مجیدی  فرهاد 
بزرگی است و تیم بزرگ نیاز به مدیریت قوی درون تیمی دارد که فرهاد 
این کار را خوب انجام داد.پیشکسوت فوتبال در خصوص نقش رسانه ها در 
کمک به تیم، مربیان و بازیکنان گفت: قطعاً رسانه ها نقش بسیار پررنگی 
دارند. این رسانه ها هستند که باید افکار عمومی را اداره کنند و به بازیکن 
را  رفتارشان  و  آنها  عمومی  افکار  از  نمایندگی  به  رسانه  که  کنند  تفهیم 
رصد می کند. رسانه از گذشته بسیار مهم بوده، االن خیلی مهم تر است در 
آینده هم بسیار مهم تر خواهد شد. تا دنیا باقی است رسانه هم هست و با 
قدرت تاثیرات خودش را در همه جا از جمله فوتبال خواهد گذاشت.ملی 
پوش سابق کشورمان در خصوص فضای مجازی نیز بیان داشت: از فضای 
مجازی خیلی بهتر از اینکه ما االن استفاده می کنیم می شود استفاده کرد. 
تکنولوژی فضای مجازی در کشور ما از فرهنگ آن جلوتر است، در حالی که 
این دو باید در بدترین حالت ممکن به موازات و به اندازه هم حرکت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: همانطور که از یک چاقو می شود مثل یک جراح 
استفاده کرد و جانی را نجات داد یا مثل یک قاتل استفاده کرد و جانی 
را گرفت، فضای مجازی هم همین گونه است و می توان از آن استفاده های 
مختلفی کرد. اما به نظر من در حال حاضر فضای مجازی در کشور ما مثل 
آنقدر که فضای  افتاده است.  قاتل  همان چاقویی است که در دست یک 
مجازی ترور و تخریب شخصیت می کند، به فرهنگ سازی و رشد شخصیت 
کمک نمی کند.مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص نقاط ضعف و قوت 
اینکه سرعت  با  گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  آستانه حضور  در  تیم  این 
انتقال توپ و سرعت فردی بازیکنان ما باالست، اما سرعت انتقال در تیم 
پایین است و این یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می شود که امیدوارم تا 
نیا خاطرنشان ساخت: لیگ  برود.بیاتی  بین  از  این ضعف  شروع مسابقات 
آسیا کاماًل با لیگ های داخلی متفاوت است و تیم ها با بازیکنان و مربیان 
گران قیمت می آیند و عموم تیم هایی که در این مسابقات هستند شخصیت 
قهرمانی دارند. لذا صعود از این گروه نه تنها برای استقالل، بلکه برای 3 
تیم دیگر هم بسیار دشوار است و هر تیمی از این گروه به عنوان تیم اول 
صعود کند، دست به کار بسیار بزرگی زده که من امیدوارم آبی پوشان آن 
تیمی باشند که سایرین را پشت سر می گذارند.پیشکسوت آبی پوشان در 
خاتمه گفت: به عنوان یک ایرانی برای همه نماینده های کشورمان در این 
مسابقات آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم شاهد صعود همه آنها از مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

ملی پوش امارات به بن بست خورد
برابر  نتوانست  فوالد  با  دیدار  در  العین  ملی پوش  راست  هافبک 
برابر  شرایطی  در  امارات  العین  کند.  کار  موفق  ایرانی  چپ  مدافع 
فوالد ایران شکست خورد و نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
بهره مندی  که  آنها  قوت  نقاط  از  یکی  دیدار  این  در  که  برسد  آسیا 
اثری  بود،  زمین  راست  جناح  از  با حرکت  االحبابی  بندر  نفوذهای  از 
نداشت و اماراتی ها نتوانستند با استفاده از این تاکتیک به گل برسند.

بندر االحبابی که طی سالیان اخیر یکی از ستاره های العین و تیم ملی 
امارات بوده، دیروز تنها دو نفوذ جدی مقابل فوالد خوزستان داشت، اما 
در سایر صحنه ها نمایش مطمئن و خوب مهران درخشان مهر اجازه نداد 
انجام دهد.درخشان مهر که همراه  العین کار خاصی  تا وینگر تکنیکی 
با ذوب آهن نیز تجربه آسیایی داشت و دیروز هم در سمت چپ خط 
دفاعی فوالد حضور داشت، یکی از بهترین های نماینده ایران در دیدار با 
العین امارات بود که توانست مانع از گلزنی و خلق موقعیت حریف شود.
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امیر عابدزاده که توانست مقابل فارنسه به بهترین بازیکن میدان لقب گیرد، پس از این درخشش از ذهنیت مثبت ماریتیمو گفت و اظهار داشت: 8 فینال تا پایان 
فصل وجود دارد.شنبه  شب  در هفته بیست و ششم لیگ پرتغال، مارتیمو با درخشش بازیکنان ایرانی خود مقابل فارنسه به برتری رسید. در این بازی عابدزاده به بهترین 
بازیکن میدان شناخته شد.دروازه بان ایرانی پس از این درخشش در مصاحبه با سایت باشگاه اظهار داشت: اول از هر چیزی تشکر می کنم بابت این جایزه. ما در طول 
هفته بسیار زیاد تمرین کردیم و سزاوار این بودیم که به پیروزی دست یابیم. امروز ما برنده شدیم ولی باید به بازی بعدی مقابل بلننسس بیاندیشیم زیرا به بردهای 
بیشتر احتیاج داریم.وی ادامه داد: ما می خواهیم عملکرد امروزمان را تداوم بخشیم زیرا می دانیم 8 فینال دیگر وجود دارد و باید تا انتهای فصل به موفقیت ادامه دهیم.

در جدول لیگ پرتغال، ماریتیمو با 24 امتیاز در رده شانزدهم جای گرفته و در منطقه سقوط به دسته پایین تر قرار دارد. بلننسس با 26 امتیاز، فامیلیکائو با 26 امتیاز 
و بوایشتا با 25 امتیاز باالتر از ماریتیمو قرار دارند.عابدزاده گفت: بدون توجه به رقیب، تمام بازی های ما اهمیت دارند و ما باید در هر بازی تالش کنیم تا بتوانیم بازی 
خودمان را اجرایی کنیم. هدف ما همیشه پیروزی و کسب 3 امتیاز است. ما تالش خواهیم کرد و به مبارزه ادامه خواهیم داد زیرا ماریتیمو بیشتر از این ها را می خواهد.

تمجید AFC از میزبانی شارجه برای 
تراکتور و دیگر رقبا در لیگ قهرمانان آسیا

شارجه  میزبانی  از  تمجید  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ناظر 
فدراسیون  پرداخت.سایت  آسیا  قهرمانان  لیگ  دوم  گروه  برای 
فوتبال امارات خبر داد جیمز لئو، نماینده AFC و ناظر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا با محمد هزام دبیرکل 
در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  کرد.نماینده  دیدار  فوتبال  فدراسیون 
این دیدار به تمجید از اقدامات فدراسیون امارات و باشگاه شارجه 
برای میزبانی از بازی های گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا پرداخت. 
ناظر AFC از میزبانی شارجه و اقدامات الزم در این زمینه تمجید 
کرد و تمام شرایط را برای میزبانی مسابقات مهیا دانست.تراکتور در 
گروه دوم با تیم های شارجه، پاختاکور ازبکستان و نیرو هوایی عراق 

است. رقیب 
سرمربی سابق الهالل گزینه العین شد

آف  پلی  در  فوالد  مقابل  باخت  از  بعد  امارات  العین  سرمربی 
لیگ قهرمانان آسیا در آستانه برکناری قرار دارد.سایت »اسپورت« 
عربستان خبر داد مسئوالن باشگاه العین امارات بعد از باخت مقابل 
برکنار  آستانه  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  آف  پلی  در  ایران  فوالد  تیم 
کردن پدرو امانوئل سرمربی خود قرار دارند.گزینه مطرح شده برای 
مربیگری در العین لوچسکیو سرمربی سابق الهالل عربستان است. 
این مربی رومانیایی در سال 2019 تیم عربستانی را قهرمان آسیا 
کرد.فوالد شنبه شب در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا العین را با 4 

گل مغلوب کرد.
استاد الدوحه: محمدی با عملکرد درخشان 
مستحق جایزه بهترین بازیکن هفته است

یک رسانه قطری به تمجید از مهاجم ایرانی العربی پرداخت و او 
را به عنوان بهترین بازیکن هفته پایانی لیگ ستارگان انتخاب کرد.

سایت »استاد الدوحه« قطر با اتمام هفته 22 و آخر لیگ ستارگان 
قطری  رسانه  پرداخت.این  هفته  مربی  و  بازیکن  بهترین  معرفی  به 
السیلیه  با  بازی  در  العربی  ایرانی  ستاره  محمدی  مهرداد  نوشت: 
بهترین بازیکن زمین شد و با به ثمر رساندن هت تریک، تیمش را 
با نتیجه 3 بر یک برنده کرد. محمدی با وجود اینکه مهاجم نوک 
نیست ولی فصل را با زدن 10 گل به پایان برد به همین خاطر این 
بازیکن را می توان بهترین بازیکن هفته لیگ قطر دانست.همچنین 
این رسانه قطری هالگریمسون سرمربی ایسلندی العربی را به عنوان 

بهترین مربی هفته انتخاب کرد.

 عملکرد تاثیرگذار طارمی
 در کمتر از 10 دقیقه 

در  از عملکرد مهدی طارمی  تمجید  به  پرتغالی  آماری  سایت 
لیگ  ششم  و  بیست  هفته  دیدار  در  پرداخت.  توندال  مقابل  دیدار 
بر صفر رسید  برتری 2  به  توندال  مقابل  پورتو  پرتغال، جمعه شب 
و توانست پیش از دیدار لیگ قهرمانان اروپا، نتیجه ای امیدبخش 
از دقیقه 74 وارد میدان  این مسابقه مهدی طارمی  کسب کند.در 
با یک حرکت زیبا گلزنی  برای پورتو  توانست در دقیقه 83  شد و 
کند. سایت آماری گل پوینت در گزارش بازی خود نوشت که مهدی 
طارمی بسیار در این مسابقه تاثیرگذار ظاهر شد و توانست در کمتر 
از 10 دقیقه بازی را برای پورتو تمام کند. گل او باعث شد تا پیروزی 
کونسیساو تثبیت شود و 3 امتیاز بازی بدست آید.سایت گل پوینت 
را   5.9 نمره  بازیکن  این  دقیقه حضور  در 16  مهدی طارمی  برای 
تخمین زد تا او به بهترین تعویضی کونسیساو بدل شود.پورتو با این 
برد به 5 امتیازی صدر جدول رسید و حاال باید منتظر دیدار امشب 
اسپورتینگ و فامیلیکائو بنشند و امیدوار باشد تا صدرنشین امتیاز از 
دست بدهد.در جدول لیگ پرتغال اسپورتینگ با یک بازی کمتر و 
65 امتیاز صدرنشین است و پورتو با 60 امتیاز در رده دوم و بنفیکا 

با 57 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
 نمره خوب علیپور و عابدزاده

 مقابل فارنسه 
علی علیپور با گلزنی مقابل فارنسه، هم به اولین گل خود در 
لیگ رسید و هم توانست نمره باالیی از سوی رسانه پرتغالی کسب 
پرتغال،  لیگ  ششم  و  بیست  هفته  چارچوب  در  شب  کند.شنبه 
ماریتیمو به مصاف فارنسه رفت و توانست با گلزنی علی علیپور به 
برتری یک بر صفر دست یابد.علیپور پس از مدت ها توانست اولین 
گل خود را در لیگ پرتغال به ثبت رساند و نمره ای خوب از سوی 
رسانه پرتغالی کسب کند. از سوی دیگر امیر عابدزاده نیز در دروازه 
ماریتیمو درخشان ظاهر شد و توانست عنوان برترین بازیکن میدان 
از سوی لیگ پرتغال را کسب کند.اگرچه طبق بررسی لیگ پرتغال، 
عابدزاده بهترین بازیکن زمین شد ولی سایت آماری گل پوینت، علی 
پوینت  دانست.گل  ماریتیمو  بازیکن  بهترین   6.5 نمره  با  را  علیپور 
ایرانی  بازیکنان  تا  نیز نمره باالی 6.1 را تخمین زد  برای عابدزاده 
با این برد 24  شب خوبی را در لیگ پرتغال کسب کنند.ماریتیمو 
امتیازی شد و توانست از قعر جدول 2 پله فاصله گیرد و برای عدم 
با 26  انتهای جدول فامیلیکائو  سقوط بجنگد. در لیگ پرتغال، در 
 24 با  ماریتیمو  و  پانزدهم  امتیاز   25 با  بوایشتا  چهاردهم،  امتیاز 
شانزدهم  رده  سوی  از  بتواند  باید  ماریتیمو  است.  شانزدهم  امتیاز 
فاصله گیرد تا به لیگ دسته پایین تر سقوط نکند. تیم های فارنسه 
با 22 امتیاز و ناسیونال با 21 امتیاز در رده های هفدهم و هجدهم 

جای گرفته اند.
 ایران از بالروس یا روسیه 

به جام جهانی فوتسال می رود
در  جهانی  جام  در  حضور  از  پیش  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
جام  زد.مسابقات  خواهد  اردو  بالروس  یا  روسیه  کشور  دو  از  یکی 
می شود.  برگزار  لیتوانی  در  امسال  شهریور  اواخر  فوتسال  جهانی 
این مسابقات به دلیل شیوع بیماری کرونا با یک سال تاخیر روبرو 
شده و حاال تیم ها از مدت ها قبل برنامه های آماده سازی خود برای 
حضور پرقدرت در این مسابقات را آماده کرده اند.تیم ملی فوتسال 
باشد چند  داشته  مناسبی  تدارکاتی  بازی  نتوانسته  هنوز  که  ایران 
بر  است.  کرده  برنامه ریزی  را  مسابقات  این  از  پیش  دوستانه  بازی 
او  داده  ارائه  فوتسال  کمیته  به  الشریعه  ناظم  که  برنامه ای  اساس 
رسیدن  از  از  پیش  و  ایران  از  خروج  از  پس  ملی  تیم  دارد  تمایل 
دو کشور  از  یکی  در   - جام جهانی  مسابقات  میزبان   - لیتوانی  به 
روسیه یا بالروس بازی دوستانه برگزار کند.با توجه به رابطه خوب 
فوتسال ایران و روسیه احتمال اینکه این دو تیم پیش از جام جهانی 
دو بازی دوستانه را در مسکو برگزار کنند زیاد است مگر اینکه به 
دلیل قدرت فوتسال ایران و احتمال رویارویی روس ها با ایران در 
جام جهانی، آنها قید این بازی دوستانه را بزنند که در آن صورت 
بالروس گزینه دیگری برای بازی دوستانه ایران پیش از حضور در 

بود. خواهد  لیتوانی 

افشین عبداللهیان

نباید باند بسازند و به چشم دشمن به همه نگاه کنند
 ترابیان: برای دیدار با اینفانتینو از طریق صحیح

 وارد نشدند
مدیر روابط بین الملل اسبق فدراسیون 
فوتبال گفت: اینفانتینو به مسئوالن فدراسیون 
فوتبال ما وقت نداده چون از طریق صحیح 
ترابیان  است.عباس  نشده  جلسه  درخواست 
دست  از  پیرامون  که  اتفاقاتی  خصوص  در 
رقابت های مقدماتی  ایران در  میزبانی  رفتن 
جام جهانی و همچنین لیگ قرهمانان آسیا 
رخ داده است و از طرفی فدراسیون فوتبال 
AFC جلسه  و  فیفا  با رئیس  تصمیم داشته 
در  منافعی  من  داشت:  اظهار  کند  برگزار 
می کنم  سعی  و  ندارم  فوتبال  فدراسیون 
 AFC صریح صحبت کنم. هنوز ارتباطاتی با
در  بحثی  پیش  مدتی  و  دارم  دوستانم  با 
مورد از دست رفتن میزبانی و این مسائل با 
یکی از دوستانم در AFC داشتم که او گفت 
 AFC به  را  نامه ای  ایران  فوتبال  فدراسیون 
قانع  بسیار  دلیل  سه  آن  در  و  است  نوشته 
او مدعی بود  افزود:  کننده را ذکر کرده.وی 
نامه ها قبال به این شکل خوب و مدون ارسال 
این  از  نمی شد و من خیلی خوشحال شدم 
نامه  ارسالی فدراسیون فوتبال مسؤوالن  که 
AFC را تحت تأثیر قرار داده است اما نباید 
فراموش کنیم که در AFC سمت های افراد 
بسیار مهم است و توانایی های فردی آنها هم 
در تصمیم گیری ها تأثیر دارد. مثاًل اگر کسی 
در ایران سخنران خوبی است، اما نتواند در 
AFC همه چیز را خوب بیان کند، در آنجا 
بین  روابط  شد.مدیر  خواهد  مشکل  دچار 
کرد:  تأکید  فوتبال  فدراسیون  اسبق  الملل 
AFC جلساتی بسیار چلنجی است  جلسات 
به خصوص در کمیته مسابقات یک فرد باید 
و  کند  توجیه  خوبی  به  را  خودش  منویات 
ضرر  خیلی  بخش  این  در  ما  هستم  معتقد 
صفایی  دوره  در  که  جایگاه هایی  کردیم. 
ما  و  داده ایم  دست  از  داشتیم  فراهانی 
سالیان سال واگن اول قطار بودیم، اما حاال 
نمی دانم واگن چندم آن قطار هستیم.ترابیان 
می فهمم   AFC برخوردهای  از  کرد:  تصریح 
هم  آنها  و  داده ایم  دست  از  را  جایگاهمان 
نشان داده اند شوخی با کسی ندارند. رئیس 
استان  از  یکی  که  است  کشوری  از   AFC
تکلیف  و  می شود  محسوب  عربستان  های 
عربستانی ها هم با ما مشخص است و دیدید 
که در این چند سال آنها در فوتبال علنا با 
دشمنی با ما برخورد کرده اند.وی در خصوص 
این که مسؤوالن فدراسیون فوتبال در ابتدا 
اما  بگذارند  اینفانتینو جلسه  با  می خواستند 
وقت  او  کرد:  عنوان  است،  نداده  وقت  وی 
درخواست  صحیح  طریق  از  چون  نداده 

جلسه طی نشده است. زمانی که تاج رئیس 
از  می خواهیم  گفت  من  به  شد،  فدراسیون 
فدراسیون  رئیس  بگیریم،  وقت  اینفانتینو 
جهانی فوتبال از دوستان صمیمی من است 
و من در منزل او رفت و آمد می کردم. حتی 
حضور  او  ازدواج  مراسم  در  پیش  سال   21
داشتم و در اولین سفری که تاج با این فرد 
دیدار کرد، من هم حضور داشتم و رابطه از 
اسبق  الملل  بین  روابط  شد.مدیر  آغاز  آنجا 
فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فدراسیون 
فوتبال باید به هر شکل ممکن از افرادی که 
اخیراً  بگیرد.  می توانند کمک کنند مشورت 
با من تماس گرفتند و  مسؤوالن فدراسیون 
در مورد هماهنگی برای فوتسال صحبت هایی 
شد که من هم با روی باز کمک کردم و دو 
ژاپن هماهنگ شد که جزئیات آن  با  دیدار 
به نفع ما بوده و بعدا هم اعالم خواهد شد. 
نمی گویم از من ولی از افرادی که می توانند 
کمک کنند حتما باید مشورت گرفته شود. 
و سخت  سفت  باندی  که  نیست  خوب  این 
بشویم و به بقیه به چشم دشمن نگاه کنیم.

با  می شود  نظرم  به  افزود:  فارس  به  ترابیان 
شاید  و  کرد  برقرار  ارتباط  اینفانتینو  دفتر 
باید چنین  حتماً  که  می شد  درخواست  اگر 
جلسه ای برگزار شود این اتفاق می افتاد. در 
هندی  دبیرکل  بگویم  باید  هم   AFC مورد 
آن ارتباط بسیار بدی با ما دارد به خصوص 
این که وقتی او می بیند خطایی بدون قید و 
شرط رخ داده است، بنابراین او سعی می کند 
مانع از برگزاری مالقات بین مسؤوالن ایران 
افرادی   AFC در  ما  شود.  سلمان  شیخ  و 
بزنند  نمی توانند حرف  داریم که هنوز هم 
و  می روند  جلسات  به  توریست  مثل  و 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  برمی گردند.وی 
 AFC از   CAS دادگاه  به  ایران  آیا شکایت 
فوتبال  علیه  نهاد  این  آینده  تصمیمات  در 
یا خیر گفت: شاید  تأثیر منفی دارد  ایران 
سوی  از  اما  نبوده  مناسب  شکایت  زمان 
اگر  است.  نداشته  وجود  هم  چاره ای  دیگر 
هنوز  ویلموتس  مورد  در  فیفا  کنید  دقت 
بدهد  حسابی  و  درست  جواب  نتوانسته 
خیلی  مربی  این  شکایت  قضیه  در  آنها  و 
ضمن  کردند،  عمل  غیرمنطقی  و  سریع 
این که فدراسیون فوتبال هم در این قضیه 
گاف داد و وقتی در قرارداد به آن نکته مهم 
سریع السیر  واکنشی  هم  فیفا  نشد،  توجه 
به  شکایت  با  فدراسیون  شاید  داد.  نشان 
دادگاه CAS خواست عنوان کند که آخرین 

انجام داده است. را هم  تالش خود 

فتاحی: بعد از زاینده رود،سپاهان دلخوشی مردم اصفهان است

آذری: پیروزی مقابل العین هویت جدیدی را برای فوالد ایجاد کرد

مردم  دلخوشی  گفت:  اصفهان  سپاهان  فوتبال  تیم  مدیر 
پایان  امیدواریم در  این تیم است و  زاینده رود  از  بعد  اصفهان 
در  فتاحی  بدهیم.رضا  آن ها  به  شیرینی  و  خوب  هدیه  فصل 
خدا  داشت:  اظهار  سپاهان  تیم  حاضر  حال  شرایط  خصوص 
برنامه های  با  بازیکنان  است.  تیم خیلی خوب  را شکر شرایط 
می توانم   و  می گذارند  سر  پشت  را  خوبی  تمرینات  فنی  کادر 
بگویم واقعا جو خیلی خوبی در تیم حاکم شده است. مدیران 
شرایط  این  در  استانی  همچنین  و  کارخانه  مسئوالن  باشگاه، 
اقتصادی حمایت خیلی خوبی از تیم دارند و به همین خاطر 
باید از آن ها تشکر ویژه داشته باشم. ان شااهلل روند خوب تیم 
تا پایان فصل حفظ شود و بتوانیم بعد از چند سال که نتایجی 
قهرمانی  به  کرونایی  شرایط  این  با  نگرفتیم  سپاهان  شان  در 
برسیم. دلخوشی مردم اصفهان بعد از زاینده رود این تیم است 
خواست  ما  از  هم  اصفهان  استاندار  که  همانطور  امیدواریم  و 
و  هواداران  به  شیرینی  و  خوب  هدیه  فصل  پایان  در  بتوانیم 
مقابل  بازی  مورد  در  سپاهان  تیم  بدهیم.مدیر  اصفهان  مردم 
نفت مسجدسلیمان عنوان کرد: نفت مسجدسلیمان تیم خیلی 
خوبی است. کادرفنی جدیدی به این تیم اضافه شده، محمود 
فکری از مربیان خوب، با سابقه و فهیم فوتبال ما است. ان شااهلل 

بازیکنان ما با ارائه یک بازی خیلی خوب سه امتیاز این بازی را 
کسب کنند و جایگاه مان در صدر جدول محکم تر  شود.فتاحی 
در مورد اینکه سپاهان در بازی جام حذفی مهمان خوشه طالیی 
خواهد بود و آیا کیفیت زمین شهر ساوه مطلوب برگزاری این 
استانداردهای  طبق  باید  زمین  کیفیت  گفت:  است،  مسابقه 
AFC باشد. ما چند بازیکن ملی پوش داریم که آن ها باید برای 
بازی های مقدماتی جام جهانی آماده باشند. اگر مصدوم شوند 
عالوه بر سپاهان تیم ملی هم ضرر می کند.وی افزود: با توجه 
به برگزاری بازی ها در ماه رمضان ورزشگاه باید حداقل 1200 
شرایط  باشند.  استاندارد  رختکن ها  باشد،  داشته  نور  لوکس 
به  باید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  دارد  وجود  کرونایی 
ستاره   5 هتل  باید  شهر  همچنین  شوند.  انجام  دقیق  صورت 
داشته باشد. اگر این امکانات و شرایط فراهم باشد مشکلی برای 
بازی در ساوه نداریم و آنها هم حق شان است در خانه خودشان 
میزبانی کنند اما اگر شرایط مهیا نباشد باشگاه سپاهان به هیچ 
عنوان زیر بار بازی در ساوه نمی رود.مدیر تیم سپاهان اصفهان 
در مورد تفاهم نامه همکاری با زنیت روسیه و اینکه آیا تاریخی 
برای بازی دوستانه مقابل این تیم مشخص شده، عنوان کرد: 
خیر، هنوز تاریخی مشخص نشده، زنیت از باشگاه های بزرگ 

باشگاه  دو  بین  خواهرخواندگی  قرارداد  و  است  روسیه  کشور 
بسته شد. ان شااهلل در آینده بتوانیم با استفاده از این قرارداد، 
بازی های  همچنین  و  باشیم  داشته  خوبی  دوجانبه  همکاری 
کنیم.وی  برگزار  روسیه  در  چه  و  ایران  در  چه  را  دوستانه ای 
داشت:  اظهار  برتر،  لیگ  مسابقات  داوری  مسائل  در خصوص 
مورد  بوده که در  این  ابتدای فصل  از  نویدکیا  سیاست محرم 
داوری صحبتی نکنیم و همانطور که می دانید صحبتی هم در 
این مورد نمی کنیم. آن ها قشر زحمتکشی هستند و با کمترین 
که  دارد  وجود  مسابقات  در  اشتباهاتی  می کنند.  کار  هزینه 
معتقدیم صددرصد سهوی هستند و داوران هم دوست دارند 
بهترین تصمیمات را بگیرند. فقط خواهشمان این است حق را 
برتر  برنامه  مسابقات لیگ  به اجرا بگذارند.فتاحی در خصوص 
گفت: ما تابع برنامه مسابقاتی سازمان لیگ هستیم. مسابقات 
لیگ برتر و جام حذفی را پیش رو داریم. تعدادی از تیم ها در 
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند. برای همه نمایندگان ایران در 
آسیا آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم همه از گروه هایشان 
صعود کنند. ضمن اینکه باید صعود تیم فوالد ایران به مرحله 
گروهی را، هم به این مجموعه و هم به مردم خوب خوزستان 

بگویم. تبریک 

 عابدزاده:
 8 فینال 
دیگر تا 
پایان فصل 
داریم 

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان اعتقاد 
العین  مقابل  تیم  این  قاطع  پیروزی  دارد، 
هویت جدیدی را برای سرخپوشان اهوازی به 
وجود آورده است. سعید آذری درباره پیروزی 
در  العین  مقابل  خوزستان  فوالد  صفر  بر   4
اظهار  آسیا،  قهرمانان  لیگ  پلی آف  مرحله 
داشت: ابتدا از رسانه ها برای پوشش فوق العاده 
خوبی که از بازی فوالد - العین داشتند، تشکر 
می کنم. بازی فوق العاده سختی داشتیم. العین 
از تیم های متمول و تاکتیکی آسیاست. سوابق 
این تیم را در دیدار با تیم های ایرانی می دانید، 

ولی بچه ها به باور خوبی رسیدند و خدا را شکر 
می کنم که با مدیریت و تبدیل جواد نکونام و 
تالش بازیکنان و درایت اعضای هیئت مدیره 
و کارخانه و حمایت هواداران اتفاق خوبی رخ 
داد و یک کار تاریخی صورت گرفت. وی اشاره 
کرد: خیلی خوشحالم که االن کشورمان چهار 
نماینده در لیگ قهرمانان دارد و این بی نظیر 
است، چون تنها کشوری که چهار نماینده دارد، 
است.  خوشحال کننده  اتفاق  این  هستیم.  ما 
گروهی  مرحله  در  فوالد  حضور  درباره  آذری 
لیگ قهرمانان هم گفت: مسابقات اصلی برای 

ما از بیست وپنجم فروردین شروع می شود. در 
اولین بازی مقابل السد کار سختی داریم، ولی 
خوبی  شروع  هم  بازی  این  در  که  امیدواریم 
داشته باشیم. تیم از لحاظ ریکاوری و پزشکی 
شرایط خوبی دارد. خدا را شکر تا االن مشکلی 
بابت کرونا نداشتیم و همه چیز تحت کنترل 
عربستان  میزبانی  وضعیت  درباره  است.آذری 
یادآور شد: در این مدت خیلی میزبانی خوب 
همه  است.  شده  رفتار  ما  با  احترام  با  و  بوده 
امکاناتی را که می خواستیم، در اختیار داریم و 
با قدرت کار را ادامه می دهیم.وی اشاره کرد: 

النصر  و  السد  حضور  با  داریم.  سختی  گروه 
الوحدات  تیم  است.  سخت  خیلی  کارمان 
توانمندی هایی دارد که موفق  اردن هم قطعاً 
پیدا کند. مدیرعامل  راه  به دور گروهی  شده 
باشگاه فوالد خوزستان در خاتمه اظهار داشت: 
و  هویت  دیروز  فوالد،  فنی  کادر  و  بازیکنان 
کردند.  ایجاد  تیم  این  برای  جدیدی  پرستیژ 
جواد نکونام یکی از اسطوره های فوتبال ایران 
است و حضور او در کنار دستیاران خوبش این 
به  قدرت  نهایت  با  بتوانیم  تا  را می دهد  نوید 

بدهیم. ادامه  راه مان 

کنایه عجیب هندبالی ها به فوتبال ایران
صفحه رسمی فدراسیون فوتبال هندبال ایران با انتشار تصویری به ناکامی فوتبال در گرفتن میزبانی کنایه زد.فدراسیون هندبال ایران موفق شد میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا را به دست 
آورد تا شانس صعود به رقابت های جهانی را داشته باشد.حاال در شرایطی که فوتبال از گرفتن میزبانی ناکام مانده، صفحه رسمی فدراسیون هندبال به فوتبالی ها کنایه زده است.آن ها با انتشار 

یک استوری که تصویر بازیکنان تیم ملی را نشان می دهد، نوشتند: »وقتی دیپلماسی هندبال آبروی از دست رفته در فوتبال را خرید«!
بر  عالوه  کیش،  اردوی  در  ملی  تیم 
مسائل تکنیکی و تاکتیکی، برنامه هایی برای 
هماهنگی بازیکنان با آب و هوای این منطقه 

داشت.  خواهد 
ماه  دو  از  کمتر  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
قطر   2022 جهانی  جام  انتخابی  در  دیگر 
در قاره آسیا به میدان می رود و باید در هر 
پیروزی  به  خود  سرنوشت ساز  دیدار  چهار 
یابد.با  رهایی  مهلکه  این  از  و  یابد  دست 
فوتبال آسیا،  به تصمیم کنفدراسیون  توجه 
در  متمرکز  صورت  به  ایران  گروه  مسابقات 
در  تیم های حاضر  و  برگزار می شود  بحرین 
این مرحله، به ناچار باید گرمای هوا در این 
مقطع از سال در بحرین )13 تا 25 خرداد( 
را تحمل کنند.در نتیجه، کادرفنی تیم ملی 
برگزاری  خواستار  گذشته  هفته های  طی 
اردویی در شرایط مشابه با آب و هوای این 
کشور شد تا بازیکنان قبل از شروع مسابقات، 
به آمادگی بدنی الزم برای هماهنگی با گرما 
و شرجی هوا در منطقه خلیج فارس برسند.

تیم ملی از کیش به بحرین می رود
مسافرت  محدودیت های  به  توجه  با 
و  قطر  جمله  از  منطقه  عربی  کشورهای  به 
امارات که از نظر زیرساخت و داشتن زمین 
مناسبی هستند،  در شرایط  مناسب  تمرین 
فدراسیون فوتبال برگزاری اردو در کیش را 
زیرساخت،  نظر  از  که  است  گرفته  نظر  در 
بهترین منطقه برای برگزاری اردوی تیم ملی 
در جنوب کشور است اما مشکل اصلی این 
جزیره به نبود زمین چمن مرغوب و مناسب 
مانند زمین چمن کمپ تیم های ملی فوتبال 
این مشکل،  رفع  مربوط می شود.برای  ایران 

فوتبال  فدراسیون  مدیران  میان  جلساتی 
و  آزاد  مناطق  سازمان  مدیران  همینطور  و 
این  راهبری  با  تا  برگزار شده  کیش  جزیره 
افزایش  برای  الزم  اصالحات  فدراسیون، 
کیفیت زمین چمن ورزشگاه المپیک کیش 
دغدغه های  تا  شود  انجام  اردو  این  برای 
کادرفنی تیم ملی از جمله دراگان اسکوچیچ 
مبنی بر زمین چمن صاف و یکدست تامین 
شود.در حال حاضر اقدامات الزم برای بهبود 
کیفیت زمین چمن این ورزشگاه آغاز شده تا 
تیم ملی از چهارم تا دهم خرداد اردوی خود 
را در این جزیره برگزار کند و سپس راهی 
بحرین شود تا در فاصله دو روز تا برگزاری 

برسد. به منامه  اولین مسابقه، 
 آمادگی برای گرما و شرجی بودن

 هوای بحرین
چهار  این  با  رویارویی  دغدغه  جز  به 
تیم از جمله بحرین و عراق که از نظر فنی 
تیم  کادرفنی  دارند،  قرار  خوبی  شرایط  در 
شدن  هماهنگ  برای  را  برنامه هایی  ملی 
بازیکنان با آب و هوای این منطقه از خلیج 
اردوی  این  است.در  گرفته  نظر  در  فارس 
تاکتیکی  و  بدنی  یک هفته ای، روی مسائل 
ایرانی  یوزهای  تا  شد  خواهد  کار  بازیکنان 
برای برگزاری چهار بازی در 13، 17، 21 و 
25 خرداد در بحرین با دمای هوا در حدود 
باال  بسیار  رطوبت  و  سانتی گراد  درجه   40
آماده شوند.ایران در این مسابقات، به ترتیب 
با هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق دیدار 
می کند و تنها در شرایطی به طور مستقیم 
راهی مرحله بعد می شود که هر چهار تیم را 

دهد. شکست 

 AFC سرمربی فوالد در مصاحبه با سایت
را  العین  باال  تمرکز  با  بازی  این  در  گفت: 
شکشت دادیم.تیم فوتبال فوالد خوزستان در 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 
به  صفر  بر   4 پرگل  نتیجه  با  و  رفت  العین 
پیروزی رسید تا به مرحله گروهی صعود کند.

در  ارزشمند  پیروزی  این  از  بعد  نکونام  جواد 
مصاحبه با سایت »AFC«، گفت: العین هم در 
این بازی مثل ما با جدیت بازی کرد اما بازی 
به نفع ما چرخید. از زمانیکه آخرین بازی خود 
در لیگ ایران را انجام دادیم تا االن روی بازی 
آماده  بازی  این  برای  و  داشتم  تمرکز  العین 

می شدیم. العین تیم خوبی است با این وجود 
ما به اینجا آمدیم و به توانایی خودمان اعتماد 
داشتیم و در این بازی هیچ فرصتی به رقیب 
ندادیم.وی افزود: ما در نیمه اول بازی فرصت 
های خوبی داشتیم و موفق به گلزنی شدیم. 
در نیمه دوم گل دوم را خیلی سریع به ثمر 

دست  به  را  بازی  زمام  آن  از  بعد  و  رساندیم 
مرحله  در  دانیم  ما خیلی خوب می  گرفتیم. 
گروهی بازی های سختی داریم اما تمام تالش 
خود را می کنیم.فوالد در گروه چهارم با تیم 
الوحدات  و  قطر  السد  عربستان،  النصر  های 

اردن رقیب شد.

آماده بازی های گروهی هستیم

نکونام: با تمرکز و تالش العین را شکست دادیم

همه  گفت:  پرسپولیس  تیم  بهافبک   
باالیی  حساسیت  از  قهرمانان  لیگ  دانند  می 
برخوردار است زیرا نه فقط نام پرسپولیس بلکه 
نام ایران هم در میان است. وحید امیری درباره 
تیم  موفقیت  تکرار  برای  امیدواری اش  میزان 
آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  پرسپولیس 
از  مسابقات  این  دانند  می  همه  داشت:  اظهار 
حساسیت باالیی برخوردار است زیرا نه فقط نام 
است.  میان  در  هم  ایران  نام  بلکه  پرسپولیس 
همه هواداران بدانند مثل سال گذشته از هیچ 
تالش و کوششی کم نگذاشته و تمام وجود خود 
را برای کسب نتایجی در شان نام پرسپولیس و 
افزود: در سال های  به کار می گیریم.وی  ایران 
پرسپولیس  برای  ایران  در  که  شرایطی  اخیر 
است.  داشته  وجود  هم  آسیا  در  بوده  حاکم 
این مسابقات   تا در  تیم ها تالش می کنند  تمام 

کمترین امتیاز را مقابل ما بگیرند اما پرسپولیس 
باکیفیت همراه  بازی  هستیم و تالش  می کنیم 
مرحله  به  صعود  با  تا  بدهیم  ارائه  را  نتیجه  با 
کنیم. تکرار  را  گذشته  های  موفقیت  بعدی 

نظر  طبق  آیا  اینکه  درباره  پرسپولیس  بازیکن 
تعصب  عشق،  واکسن  هم  وی  پیروانی  افشین 
بازیکنی  هر  داد:  توضیح  است،  زده  قهرمانی  و 
پیراهن پرسپولیس را می پوشد می داند این تیم 
چه جایگاهی دارد و خواسته هوادارانش چیست. 
که  نابرابری  شرایط  با  و   نداریم  راحتی  کار 
حریفان مقابل ما بازی می کنند، کار پرسپولیس 
خیلی سخت است.امیری ادامه داد:  با این وجود 
تمام تمرکز خود را به کار می گیریم اسیر مسائل 
موجود در هند، حواشی و اتفاق هایی مثل کرونا 
نشویم. ان شاهلل بتوانیم در بازی قدرت خود را 

بدهیم. نشان  حریفان  به 

از کیش تا منامه؛ اردوی تیم ملی در گرمای خلیج فارس

صیادمنش مبتال به کرونا شد
ستاره ایرانی زوریا لوهانسک به دلیل ابتال به کرونا بازی مقابل اینهولتس را از دست 
زوریا  ترکیب  در  جانشین  یار  به عنوان  بیشتر  اول  نیم فصل  در  که  صیادمنش  داد.اللهیار 
با گلزنی و پاس گل های او  از نمایش خوب که همراه  اما پس  لوهانسک قرار می گرفت، 
همراه بود، به جمع نفرات اصلی رسید و در لیست تیم ملی هم جای گرفت، اما این بازیکن 
جوان در مسابقه امروز تیمش غایب خواهد بود.صیادمنش پس از اینکه در 6 هفته پیاپی 
در لیگ برتر اوکراین در ترکیب تیمش قرار گرفت، به اردوی تیم ملی ایران رفت و به عنوان 
حضور  بخاطر  و  اوکراین  به  بازگشت  در  ولی  شد  زمین  وارد  سوریه  مقابل  جانشین  یار 
دیرهنگام در تمرینات قبل از دیدار هفته قبل مقابل ُرخ لویو، در این مسابقه از دقیقه 67 به 
زمین رفت.بازیکن سابق استقالل بعد از  حضور تعویضی در دیدار اخیرشان، در تست گیری 
باشگاه زوریا لوهانسک شرکت کرد که مشخص شد مبتال به کرونا شده و به همین دلیل 
حدود یک هفته است در قرنطینه به سر می برد. صیادمنش که اکنون حال مناسبی دارد و 
زیر نظر کادر پزشکی زوریا لوهانسک است، باید حداقل یک هفته دیگر در قرنطینه بماند و 

پس از منفی شدن تست کرونا می تواند تیمش را در ادامه فصل همراهی کند.

امیری: در آسیا نام ایران هم در میان است

یک مصدوم روی دست سپاهان برای بازی با نفت مسجدسلیمان
سپاهان با دو بازیکن غایب در هفته بیستم لیگ برتر به میدان می رود.تیم فوتبال سپاهان در بازی هفته بیستم لیگ برتر میزبان نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان خواهد بود.

شایان مصلح مدافع زردپوشان به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیست اما بقیه بازیکنان مشکلی ندارند و می توانند با نظر کادرفنی به میدان بروند.همچنین محمدمحبی وینگر سپاهان نیز به 
دلیل محرومیت دیگر غایب بازی فردا مقابل نفت مسجدسلیمان است.


