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فوتبال  فدراسیون  کلی  دبیر  سابق  سرپرست 
قرارداد  فیفا  از  مطالبات مان  دریافت  برای  می گوید 
سرپرست  شکوری  کردیم.ابراهیم  ارزی  را  اسکوچیچ 
قرارداد  درباره  فوتبال  فدراسیون  کلی  دبیر  سابق 
اسکوچیچ  و انتشار اسناد در رسانه ها اظهار کرد: این که 
دارد  بحث  جای  می شود  منتشر  اهدافی  چه   با  نامه ها 
چرا که درست نیست اسناد محرمانه منتشر شود ولی 
باتوجه به این که قرارداد در زمان سرپرستی من منعقد 
سفر  فیفا  مقر  به  زمان  همان  در  که  بگویم  باید  شده 
کرده بودم که راهی پیدا کنیم تا مطالبات مان را دریافت 
از  یکی  کنیم.  مختلفی صحبت  راه های  درباره  و  کنیم 
پرواز  مثل  هزینه هایی  فیفا  که  بود  این  صحبت ها  این 
و اسکان تیم های ملی، اردوها و همچنین بحث قرارداد 
مربیان خارجی را از طریق این مطالبات پرداخت کند.او 
ادامه داد: درست در همان زمان قرارداد آقای اسکوچیچ 
منعقد شد و در آن زمان قراردادش به ریال بسته شد و 
تا زمانی که بودم قرارداد به ریال بود. وقتی از سوییس 
و  کردیم  صحبت  بهاروند  آقای  با  رابطه  این  در  آمدم 

از  را  مطالبات مان  بتوانیم  که  بود  موقعیت  بهترین  این 
ریالی  صورت  به  دیگر  همچنین  و  کنیم  دریافت  فیفا 
هزینه نکنیم. این نامه برای همین نوشته شد و دنبال 
قرارداد  به  متمم  یک  می توانیم  که چطور  بودیم  راهی 
و  تبدیل  روز  نرخ  به  را  مبلغ  تا  کنیم  اضافه  اسکوچیچ 
قرار  این که  بیان  با  کنیم.شکوری  تبدیل  فیفا  از طریق 
گفت:  شود،  اضافه  اسکوچیچ  قرارداد  به  الحاقیه ای  بود 
اگر او هم موافق بود، قراردادش را ارزی پرداخت کنیم. 
باتوجه به شرایط کشورمان تاشمان این بود همه راه ها 
را امتحان کنیم که دیگر به تغییر و تحوات رسیدیم و 
بنده از فدراسیون جدا شدم.او در پایان در پاسخ به این 
سوال که پیشنهادی برای بازگشت به فوتبال دارد، گفت: 
در حال حاضر  اما  داشتم  بهاروند  با  چند جلسه خوب 
باید در  او تاکید داشت که کارمند فدراسیون هستم و 
فدراسیون حضور داشته باشم. اکنون در مرخصی هستم 
و در حال استراحت هستم تا بتوانم برگردم و به فوتبال 
از این نمی خواهم درباره  خدمت کنم. واقعیتش بیشتر 

کنم. موضوع صحبت  این 

رضایی:یکبار برای همیشه باید تکلیف 
استقال و پرسپولیس را مشخص کنند

شعار  سالهاست  گفت:  کشورمان  فوتبال  سابق  پوش  ملی 
خصوصی سازی داده می شود و امیدوارم یک بار برای همیشه تکلیف 
داشت:  اظهار  رضایی  شود.رحمان  مشخص  پرسپولیس  و  استقال 
هنوز فدراسیون برای چگونه پایان دادن به رقابتهای این فصل لیگ 
برتر به جمع بندی نرسیده و یقیناً هر تصمیمی که در این خصوص 
گرفته شود، تیم هایی که معترض هستند تعداد شأن کم نیست.وی 
افزود: البته مسابقات با هر شمایلی به پایان برسد قهرمان این فصل 
پرسپولیس است. اگر رقابتها ادامه پیدا کن که تیمی نمی تواند در ۹ 
هفته اختاف امتیاز پرسپولیس را جبران کند و اگر هم نیمه کاره 
بماند که بر اساس جدول فعلی پرسپولیس قهرمان است. اما به اعتقاد 
پایان  به  با رعایت پروتکل های بهداشتی  تا مسابقات  من بهتر است 
لیگ  تیم  نماند.رضایی که سرمربی  به جا  و حدیثی  تا حرف  برسد 
یکی رایکا بابل است در ادامه تصریح کرد: شخصاً به عنوان سرمربی 
تیمی که با این بحران مواجه شده ترجیح می دهم مسابقات ادامه پیدا 
کند.ملی پوش سابق کشورمان در خصوص حواشی ایجاد شده برای 
مربی تیم ملی بیان داشت: دراگان اسکوچیچ در حالی سرمربی تیم 
ملی شد که واقعاً گزینه دیگری وجود نداشت. من به شخصه بعید 
می دانم اان فدراسیون بتواند فردی قوی تر از اسکوچیچ را بیاورد و 
برای همین نباید در این خصوص حاشیه سازی کرد. اما اگر واقعاً این 
امکان وجود دارد که یک مربی قوی تر از او استخدام شود، نباید از این 
کار دریغ کرد.پیشکسوت فوتبال با اشاره به احتمال خصوصی سازی 
سرخابی ها بیان داشت: سالهاست که این حرف ها را می شنویم. این 
دو تیم خواه ناخواه باید خصوصی شوند و ای کاش این اتفاق هرچه 
سریع تر روی دهد. تا استقال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار 
نشوند ابهامات پیرامون آن به پایان نخواهد رسید. متولی این قضیه 
هم باید یک بار برای همیشه این تصمیم را بگیرد تا سرخابی ها از این 

سرگردانی و باتکلیفی خاص شوند.
تصمیمات باید معطوف به سامتی بازیکنان باشد

 نصیرزاده: تعطیلی مسابقات
 به نفع آینده فوتبال است

برتر  لیگ  مسابقات  آغاز  برای  مشخصی  تاریخ  هنوز  آنکه  وجود  با 
وجود ندارد برخی معتقدند که بهترین راه تعطیلی کامل بازی ها است. 
هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل سابق ماشین سازی در ارتباط با شرایط حال 
حاضر لیگ برتر گفت:« گذشته از آثار منفی بر سامت ورزشکاران و با 
توجه به اینکه دو کشور ایران و چین از سایر کشورهای عضو کنفدراسیون 
آسیا از حیث همه گیری کرونا و تلفات آن آسیب بیشتری دیده اند و با 
عنایت به مشکات اقتصادی که در تمام جهان بروز کرده و کشور ما نیز 
از این مسئله مبرا نبوده بهتر است ابتدا برای سامت بازیکنان و سپس 
برای تنفس مالی باشگاه ها مسابقات هم اکنون متوقف شود.”او افزود:« 
چون اگر بخواهیم بازیها را ادامه بدهیم با احتساب زمان آماده سازی تیم 
ها همچنین  بیش از دو ماه وقت برگزاری مسابقات ما را از زمان طبیعی 
فصل آینده  هم عبور میدهد و به فصل بعد هم آسیب میزند.”نصیرزاده 
در ادامه گفت:« پس با نگرش ابتدا سامتی و سپس کمک به باشگاه ها 
به جهت مسائل مالی باید ذهن خود را معطوف به متوقف شدن مسابقات 
شبیه آنچه در هلند و فرانسه اتفاق افتاده ببریم زیرا فیفا و کنفدراسیون 
کرونا  پیک  حیث  از  ما  کشور  جهان  کشور   2۱۱ بین  در  می دانند  هم 
در آسیا مقام دوم را داشتیم و اقدام ما برای تعطیلی احتمالی بازی ها 
کامًا دارای توجیه .”کارشناس حقوقی ورزش همچنین گفت:«  یک هم 
موضوع  این  به  میتواند  مسابقات  در  حاضر  های  تیم  با شرکت  اندیشی 
کمک کند که فدراسیون تصمیمی بگیرد که مطلوب اکثریت باشد. اگر 
بازیکن نباشد باشگاه نیست و اگر باشگاه نباشد فوتبال نیست پس باید 

تصمیم ما  معطوف به سامت بازیکن و توان مالی باشگاه ها باشد  .”

روند  از  گزارشی  ارائه  با  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
اصاح اساسنامه و برگزاری مجامع ازم از دریافت تاییدیه 
رسمی فیفا در این خصوص خبر داد. مهدی محمد نبی 
بندی  زمان  جدول  داشت:  اظهار  موضوع  این  بیان  با 
پیشنهادی به منظور تصویب اصاحیه اساسنامه و کدهای 
انتخاباتی فدراسیون  برگزاری مجمع  انتخاباتی همچنین 
فوتبال در 2۰ آیتم تهیه و در جلسه مورخ ۱8 فروردین 
به تایید هیات رییسه فدراسیون فوتبال رسید و در مهلت 
قانونی به فیفا ارسال شد. متعاقبا در تاریخ 4 اردیبهشت 
مکتوب  و  رسمی  صورت  به  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
بندی  زمان  جدول  اجرای  خصوص  در  را  خود  موافقت 
طبق نقشه راه ارسال شده اعام کرد.دبیرکل فدراسیون 
سی  اف  ای  و  فیفا  تاییدیه  اساس  کرد:بر  اضافه  فوتبال 
هیات رییسه فدراسیون با استفاده از اختیارات و وظایف 

ذاتی خود ضمن فراهم نمودن مقدمات قانونی با برگزاری 
مجامع مورد نظر به منظور تصویب اصاحیه اساسنامه و 
اقدام  فوتبال  فدراسیون  انتخاباتی  برگزاری مجمع  نهایتا 
محترم  اعضای  کلیه  گفت:  پایان  در  کرد.نبی  خواهد 
مجمع قطعا در فرایند قانونی اصاح اساسنامه مشارکت 
ازم را داشته و خواهند داشت و میبایست در این مسیر 
اساسنامه  اصاحات   ، قانونی  های  از ظرفیت  استفاده  با 
ضوابط  طبق  نیز  کنون  تا  شود.  انجام  شکل  بهترین  به 
اصاح  در  مقرارت  تدوین  و  حقوقی  ،کمیته  قوانین  و 
در  مجمع  اعضاء  از  دریافتی  نظرات  براساس  اساسنامه 
مهلت  مقرر و همچنین با رعایت اساسنامه استاندارد فیفا  
و قوانین و مقرارت کشور، طبق جدول زمان بندی فرآیند 
قانونی را طی نموده و مواکدا فدراسیون پس از تصویب 

نماید. برگزار می  را  انتخاباتی  اساسنامه متعاقبا مجمع 

جدول زمان بندى اصاح اساسنامه فدراسیون فوتبال 
به تایید رسمی فیفا رسید

میاد مبارك کریم اهل بیت عصمت و طهارت، دومین امام همام،حضرت حسن بن علي)مجتبي( علیهما السام را به شیعیان و عاشقان امامت تبریک مي گوییم

می گوید  سپاهان  تیم  مدافع 
برتر  لیگ  ادامه  کنونی  شرایط  در 
مصلح  نیست.شایان  صاح  به 
درباره شرایط سپاهان در تعطیات 
کرد:تمرینات  عنوان  کرونایی 
منظم  برنامه  براساس  را  انفرادی 
می کند  اعام  فنی  کادر  که  روزانه 
انجام می دهیم. گزارش های روزانه 
از تمرینات را با استفاده از ابزاری که 
باشگاه در اختیارمان گذاشته است، 
و  می کنیم  ارسال  فنی  کادر  برای 
نحوه  و  بدنی  بر شرایط  دقیًقا  کادر 
دارد.  کنترل  ما  تمرینات  اجرای 
 ، ما  روزانه  تمرینات  داد:  ادامه  وی 
شرایط  و  دارد  مختلفی  شکل های 

ما  برای  جسمانی  لحاظ  از  مناسب 
ایجاد کرده است ولی تمرین تیمی 
تمرینات  و  کجا  چمن  زمین  در 
انفرادی کجا. مدافع سپاهان درباره 
تاکید  تیمش  تمرینات  زمان شروع 
کرد: خبری از شروع تمرینات تیمی 
و مسابقات نداریم. حاشیه ، بحث و 
می کنم  فکر   ، است  زیاد  مصاحبه 
سامت  بر  را  اولویت  باشد  بهتر 
و  لیگ  مورد  در  تصمیم  و  جامعه 
با  مبارزه  ستاد  برعهده  را  تمرینات 
کرونا بگذاریم.مطمئنا متخصصان و 
دارند  حضور  ستاد  در  که  مدیرانی 
می کنند  بررسی  را  جوانب  همه   ،
درباره  می گیرند.مصلح  تصمیم  و 

لیگ برتر  تعطیلی  یا  ادامه  حواشی 
بر  بحث  این همه  دانم  نمی  افزود: 
سر شروع یا عدم شروع لیگ به چه 
که  حالی  در  هم  آن  است.  معنایی 
حرم امام رضا علیه السام و حضرت 
معصومه سام اه علیها برای مقابله 
با این بیماری منحوس ، ماه ها است 
که بسته است ، در این شرایط با این 
فوتبال کسب  طریق  از  ما  همه  که 
داریم  دوست  و  می کنیم  درآمد 
شود  گرفته  سر  از  ها  بازی  دوباره 
اما صحبت کردن از برگزاری یا عدم 
تمرینات،اولویت  و  لیگ  برگزاری 
اصلی  اولویت  من  نظر  از  و  نیست 

است. ایران  مردم  سامتی 

اجازه بدهیم ستاد کرونا تصمیم بگیرد
مصلح:برگزاریلیگاولویتجامعهنیست

شکوری: قرارداد اسکوچیچ صددرصد ریالی بسته شد اما...

مشغله های دیگری 
دارم و نمی توانم 

برگردم
واسکو: 
 پیشنهاد
 ایران را

قبول نمی کنم

علی دایی، گزینه کسب عنوان مهاجم برتر تاریخ آسیا

 چشمی در تیررس
 اف سی گوای هند

4روزیکباربازیکنیمبازیکنانمصدوممیشوند

نامجومطلق: مجیدی روی استفاده از جوانها تاکید دارد

ماجرایحقوق15میلیونیسعادتعمندچیست؟

خلیل زاده: این دستمزد 
به تصویب هیات مدیره 

نرسیده است

فدراسیون فوتبال: فیفا و AFC اختیار برگزاری بازیها را به هر کشور داده است

رمضانی: 
هفته جاری 
پرداختی ها 
به میلیچ 
و دیاباته 
صورت 
می گیرد

خرمگاه: خصوصی سازی 
 استقال و پرسپولیس بازی

 با افکار عمومی است

تصمیماتبایدمعطوفبهسامتیبازیکنانباشد

 نصیرزاده: تعطیلی مسابقات
به نفع آینده فوتبال است



منهای فوتبال

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پاک 86 

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :44058034 - 44026612 

امامی: سرمربیان کشتی ازم نیست هیچ اجباری را بپذیرند

2

اذان ظهر                13/00
غروب آفتاب            19/57
اذان مغرب              20/17
اذان صبح فردا           4/26
طلوع آفتاب فردا         6/02

قهرمان
در صورت عدم برگزای لیگ، پرسپولیس باید به عنوان قهرمان 

اعام شود. 
ثیابی-تهران
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جیرسرایی:بهدنبالحضوردرمسابقات
جهانیپیشکسوتانهستیم

دنبال  به  گفت:  کشتی  فدراسیون  پیشکسوتان  کمیته  رئیس 
این هستیم که بتوانیم برای حضور در مسابقات جهانی پیشکسوتان 
جهان مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان را دریافت 
کنیم. علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان با بیان این 
مطلب افزود: طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی رقابت های جهانی 
کشتی پیشکسوتان اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه در کشور یونان 
برگزار می شود و به دنبال این هستیم که بتوانیم برای حضور در 
این مسابقات مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان را 
دریافت کنیم. وی ادامه داد البته برای برگزاری رقابت های قهرمانی 
زمینه  این  در  و  ورزش هستیم  وزارت  موافقت  نیازمند  نیز  کشور 
رئیس فدراسیون دو جلسه را با وزیر محترم ورزش داشته تا بتوانیم 
این رقابت ها را برگزار کنیم. جیرسرایی تصریح کرد: در حال حاضر 
کار به یک کارگروه در وزارت ورزش ارجاع شده است، تا با حضور 
معاونین این وزارتخانه در مورد برگزاری مسابقات پیشکسوتان بحث 
و بررسی شده و در نهایت جمع بندی ازم انجام شود و اگر این 
مجوز صادر شود، برای گرفتن مجوز شورای برون مرزی به جهت 
داشت  نخواهیم  مشکلی  دیگر  نیز  جهانی  رقابتهای  به  تیم  اعزام 
خواهد  ما  اعزام  از  را  خود  کامل  حمایت  نیز  کشتی  فدراسیون  و 
داشت. وی تأکید کرد: اگر موافقت های ازم را بدست آوریم، قصد 
داریم رقابت های قهرمانی کشور را اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه 
برگزار کنیم، اما همه چیز بستگی به ویروس کرونا و مجوز وزارت 
ورزش و جوانان دارد و باید ببینیم که تا آن زمان شرایط ازم برای 
برگزاری مسابقات بوجود می آید یا خیر. جیرسرایی تصریح کرد: با 
رایزنی هایی که انجام داده ایم به احتمال فراوان رقابت های قهرمانی 
کشور پیشکسوتان را در مازندران برگزار می کنیم و صحبت هایی 
رئیس  ایم.  داشته  مسابقات  این  از  مالی  برای جذب حامی  نیز  را 
کمیته پیشکسوتان یکی دیگر از برنامه های این کمیته را دیدار با 
پیشکسوتان دانست و گفت: حمایت از پیشکسوتان از اصلی ترین 
صندوق  با  رایزنی  با  که  هستیم  این  دنبال  به  و  است  ما  وظایف 
مسئوان  و  ورزش  پیشکسوتان  و  قهرمانان  از  حمایت  اعتباری 
عزیزان  این  از  بهتری  های  حمایت  بتوانیم  المپیک،  ملی  کمیته 
قهرمانان  با  دیدار  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی  باشیم.  داشته 
پیشکسوت جهان و المپیک را نیز در برنامه داریم اما درحال حاضر 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، نمی توان این کار را انجام داد چون 

تجمعات احتمال شیوع این ویروس خطرناک را باا می برد.

عزتی: برای انتخاب سرمربی تصمیمی 
گرفته نشده است

حمیدرضا عزتی گفت: هنوز در مورد انتخاب مربیان تیم های 
ملی تصمیمی گرفته نشده و در جلسه کمیته فنی در این خصوص 
زمان  مورد  در  هندبال  فدراسیون  دبیر  می کنیم.  تصمیم گیری 
گفت:  ایران  میزبانی  به  جوانان  آسیا  قهرمانی  مسابقات  برگزاری 
شود  برگزار  شیراز  میزبانی  به  تیرماه  بود  قرار  که  مسابقات  این 
افتاد.  تعویق  به  آسیا  کنفدراسیون  توسط  کرونا  شیوع  دلیل  به 
اکنون کنفدراسیون آسیا تاریخی برای مسابقات مشخص کرده که 
با اربعین حسینی تداخل داشت و ما تاریخ دیگری را در مهرماه به 
آن ها اعام کردیم. تاریخ پیشنهادی ما ۱3 تا 24 مهرماه است و 
باید ببینیم آنها تایید خواهند کرد یا خیر. روز گذشته اولین جلسه 
ستاد برگزاری این مسابقات با حضور مسئوان مربوطه برگزار شد 
تا در مورد مسابقات برنامه ریزی شود. وی درباره انتخاب کادرفنی 
و مربی تیم ملی هندبال بزرگساان گفت: هنوز در این خصوص 
تصمیمی گرفته نشده است. قرار بود جلسه کمیته فنی با حضور 
گیری  تصمیم  این خصوص  در  تا  شود  برگزار  فدراسیون  رییس 
همه  در  مربیان  انتخاب  مورد  در  فنی  کمیته  جلسه  در  شود. 
رده های سنی و هر دو بخش آقایان و بانوان تصمیم گیری خواهد 
شد. عزتی در خصوص زمان برگزاری لیگ برتر هندبال بانوان و 
آقایان نیز گفت: تقویم اجرایی هندبال برای سال ۹۹ تنظیم شده 
مقابله  ستاد  اباغیه  منتظر  نکرده ایم.  اباغ  را  آن  هنوز  اما  است 
به وضعیت  با توجه  و  بینی خود  براساس پیش  با کرونا هستیم. 
موجود اول تیرماه را زمان آغاز برنامه های خود قرار دادیم. ممکن 
است ما تقویم اجرایی را اباغ کنیم اما ستاد مقابله با کرونا تصمیم 
دیگری بگیرد. ما براساس دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا تقویم 
خود را اجرایی خواهیم کرد. اگر ستاد مقابله با کرونا وضعیت را 
سفید اعام کند احتماا مسابقات لیگ برتر در هر دو بخش بانوان 
و آقایان از شهریور ماه استارت بخورد. دبیر فدراسیون هندبال در 
برای  جوانان  هندبال  ملی  تیم  اردوهای  برگزاری  روند  خصوص 
مسابقات قهرمانی آسیا گفت: تیم ملی هندبال در سال ۹8 چندین 
اردوی خوب را در استان های مختلف و در محل فدراسیون پشت 
سر گذاشته است، اما در سال جدید به دلیل شیوع کرونا اردوها 
دهند.  می  ادامه  را  خود  تمرینات  خانه  در  بازیکنان  و  شد  لغو 
بازیکنان می دهند  به  را  برنامه ها  از طریق فضای مجازی  مربیان 
و از همین طریق روند تمرینی آنها بررسی می شود. منتظر عادی 
شدن وضعیت هستیم تا بتوانیم اردوهای منظمی را برای آمادگی 
بیشتر تیم ملی جوانان داشته باشیم تا در مسابقات قهرمانی آسیا 

بهترین نتیجه برای ایران حاصل شود.

مسابقات شطرنج ناشنوایان که قرار بود تیر ماه به میزبانی استونی برگزار شود به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و حفظ سامتی ورزشکاران به تعویق افتاد. مسابقات جهانی شطرنج ناشنوایان که قرار بود تیرماه در 
بخش زنان و مردان به میزبانی استونی برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا و حفظ سامتی ورزشکاران 
این مسابقات از سوی فدراسیون جهانی لغو  و به آبان ماه موکل شد. تیم شطرنج ناشنوایان کشورمان برای 

اولین بار بود که در مسابقات جهانی حضور پیدا می کردند.

لغو مسابقات 
جهانی شطرنج 
ناشنوایان در 
استونی

5، 6 ماه دیگر می توانم تمرین جدی داشته باشم
کریمی: تعویق المپیک به من فرصت دوباره داد

نایب قهرمان کشتی آزاد جهان گفت: تعویق المپیک این فرصت را به من داد تا با آمادگی بیشتری در توکیو حاضر شوم. علیرضا کریمی که بعد از شنیدن خبر تعویق المپیک توکیو تصمیم به عمل جراحی زانو 
گرفت، این روزها به فیزیوتراپی می پردازد. دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان در سال 2۰۱۹ از دو هفته دیگر تمرینات بااتنه خود را استارت می زند و دقیقا دورانی را طی می کند که حسن یزدانی در ماههای اخیر 
آن را طی پشت سر گذاشته بود. این ملی پوش کشتی آزاد که قصد دارد در المپیک توکیو در وزن ۹7 کیلوگرم روی تشک برود، درباره وضعیت خود گفت: فعا ۱۰ جلسه هست که کارهای فیزیوتراپی را روی زانویم 
انجام می دهم. روند بهبودی من کاما روی روال پیش می رود. یک ماه دیگر هم باید فیزیوتراپی را دنبال کنم  و از دو هفته دیگر تمرینات بااتنه را آغاز می کنم. وی افزود: 5، 6 ماه دیگر تمرینات کشتی را آغاز می 
کنم تا بتوانم مثل گذشته سنگین تمرین کنم و برای مسابقات پیش رو آماده شوم. علیرضا کریمی درباره تعویق المپیک و شانس دوباره ای که به او داده شده، گفت: هم من و هم تعدادی دیگر از ورزشکاران این فرصت 

نصیبشان شد که وقت بیشتری برای حضور در المپیک داشته باشند. هم از نظر جسمی و هم روحی حاا همه ورزشکاران یک بیشتر می توانند خودشان را آماده کنند.

والیبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
بازگشت  برای  برنامه ای  کرد  اعام  ایران 
رای  ندارد.  تیم  این  دوباره  هدایت  و 
اسپورت ایتالیا در مطلبی به خصوصیات 
شرایط  درباره  و  پرداخته  واسکو  خولیو 
دوران  طول  در  که  اقداماتی  او،  زندگی 
حرفه ای خود انجام داده و افتخاراتی که 
به دست آورده، صحبت کرده و گفتگویی 
هم با او داشته است. در ابتدای این مطلب 
عنوان شده خولیو واسکو یک مربی در 
رده جوانان فیپا بود که در تمام رده های 
همه  و  کرده  فعالیت  باشگاهی  و  ملی 
مقام های بین المللی را به دست آورده اما 
مانده  او  برای  المپیک  مدال طای  فقط 
است که البته نمی شود گفت هرگز به آن 
نمی رسد. واسکو در ابتدای مصاحبه اش 
با بیان اینکه همیشه ایده های جدید دارم، 
رؤیاهای  و  ایده ها  با  را  زندگی  می گوید: 
واقعیت  به  را  آنها  تا  می دهم  ادامه  تازه 
کیفیت  از  نوشته  اسپورت  رای  برسانم. 
باای فنی سرمربی سابق تیم ملی ایران 
قطعا خیلی ها سود بردند و چند نسل در 
والیبال از این کیفیت به منفعت رسیدند 
و  کاری  پرونده  در  مهم  اتفاقات  این  که 
جمله  از  که  می شود  دیده  او  درخشان 
آنها می توانیم به تیمی که از والیبال زنان 
در ایتالیا درست کرد، اشاره کنیم؛ تیمی 
برسد  درخشانی  موفقیت  به  توانست  که 
به  آلمان  مسابقات  در  در سال 2۰۰2  و 
واسکو  کند.  پیدا  دست  جهان  قهرمانی 
تپه های  نزدیکی  از داخل خانه ای که در 
درجه)گوشه   36۰ از  دارد،  بولونیا  شهر 
گوشه( دنیا صحبت می کند و در مصاحبه 
کوتاه اش با رای اسپورت، به دوره سختی 
در  و  هستند  مواجه  آن  با  دنیا  همه  که 
می کنند،  سپری  کرونا  ویروس  با  مقابله 
ملی  تیم  سابق  سرمربی  دارد.  اشاره 
والیبال می گوید نمی تواند در این گفتگو 
بدون اشاره به اولین عشق ورزشی اش که 

البته  و  را شروع کرده  آن  از ۱5 سالگی 
ارتباط  جامعه  سامت  با  شرایط  این  در 
او  ندهد؛  انجام  صحبتی  دارد،  مستقیم 
تأکید دارد که باید در خانه ماند و برای 
مبارزه با ویروس باید در خانه ماند. رای 
برای  مطلب  این  میانه های  در  اسپورت 
کسانی که خولیو واسکو را نمی شناسند، 
می گوید که او عاوه بر حضور در عرصه 
با  ورزش  مدیریتی  تجربه  یک  والیبال، 
توپ در اتزیوی کرانیوتی و همچنین یک 
دوره کوتاه مدت با اینتِر ماسیمو موراتی 
داشته است. واسکو اضافه می کند: شروع 
که  نمی دهد  را  معنی  این  فوتبال  مجدد 
همه چیز به صورت اتوماتیک شروع شود. 
مثل  هستند،  معتقد  همه  که  همانطور 
رقابت های  شروع  دیگر،  ورزشهای  تمام 

دارد. را  خود  ورزشی، حکایت 
آرژانتینی  ایتالیایی  مربی  این 
به  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  درباره 

عنوان  بسته  درهای  پشت  والیبال  ویژه 
به  راجع  مختلفی  نظرات  خیلی  می کند: 
اعتقاد  بیشتر  من  دارد؛  وجود  قضیه  این 
دارم که مسابقات باید در هر حالتی انجام 
شود چون بهترین کار است تا تحرک در 
جامعه به وجود بیاید و ساکن نمانیم. وی 
مسابقات  انجام  برای  البته  می دهد:  ادامه 
ورزشی ازم است تا کمیته فنی و علمی 
بگویند  را  شرایط  و  بدهند  را  نظرشان 
بسته  درهای  پشت  بازی  هم  اگر  که 
باید  شود،  برگزار  تماشاگران  بدون  و 
خوبی  خیلی  سطح  به  تلویزیونی  پوشش 
را  مسابقات  بتوانند  مردم  بیشتِر  تا  برسد 
کرونا  انتقال  خطر  درباره  واسکو  ببینند. 
ابراز کرد: چند  بازیها  برگزاری  در صورت 
وقت قبل، والیبال جزو ورزش هایی بود که 
روی آن تحقیق دانشگاهی انجام گرفت و 
از  بیشتر  که  است  ورزشی  شد  مشخص 
همه ی رشته ها این ریسک را دارد تا کرونا 

ویروس در آن منتقل شود. البته این یک 
تکذیب  بعدا  که  بوده  دانشگاهی  تحقیق 
تیم  ندارد. سرمربی سابق  واقعیت  و  شده 
پدِر  به عنوان  خود  از  ایران  والیبال  ملی 
خانواده مثال می زند که همه ورزشکاران و 
قهرمانانی که زیر نظر او بودند و همه مثل 
فرزندان اش به حساب می آیند. او می گوید 
کردند  کار  او  با  که  قهرمانان  از  تعدادی 
دوران  پایان  از  بعد  را  مسیرهایشان  نیز 
کارهای  به  دادند،  تغییر  خود  حرفه ای 
دیگری روی آوردند و در آن موفق بودند. 
مثل لوِکتا که یک گزارشگر و زورتسی که 
یک روزنامه نگار عالی شده است اما واسکو 
یادآور می شود که البته نمی تواند وضعیت 
همه شاگردان اش را پیگیری کند. واسکو 
ورزشکارانی  و  آدم ها  همه  می کند:  تأکید 
مهمی  آدم های  کردم،  کار  آنها  با  من  که 
تاریخ  از  قسمتی  یک  کدام  هر  که  بودند 
اشاره  پرونده ورزشی من را ساختند. وی 

گذرانم،  آرژانتین  با  که  دوره ای  می کند: 
دراماتیک بوده ولی در هر صورت می توانم 
از  بیشتر  ورزشی ام  زندگی  اتفاقاِت  بگویم 

است. بوده  مثبت  باشد،  منفی  آنکه 
افتخار  پُر  و  تجربه  با  سرمربی  این 
می گوید: فکر نمی کنم ایده درستی باشد 
که این بیماری)کرونا( موجب تغییر رفتار 
شرایط  در  انسان ها  چون  شود  آدم ها 
خود  از  متفاوتی  واکنش های  مختلف، 
عادی  است  ممکن  که  می دهند  نشان 
به  آدم ها  رفتار  تغییر  با  کل  در  و  نباشد 
نیستم.  موافق  ویروس  این  شیوع  دلیل 
به  آدم ها  قطعا  می کند:  تأکید  واسکو 
نباید  ما  برمی گردند.  خودشان  اصل 
روحیه مان  و  شویم  ضعیف  که  بگذاریم 
ارتباط باشیم  با هم در  باید  پایین بیاید. 
که  اتفاقاتی  دهیم.  ادامه  تاشمان  به  و 
بد  خیلی  افتاده،  ویروس  این  بخاطر 
در  می خواهیم  همیشه  ما  چون  است 
باشیم.  داشته  حضور  مختلف  سطوح 
وقتی می بینم آدم ها کمتر در رفت و آمد 
آدم هایی  ما  نیست.  خوشایند  هستند، 
از  بیشتر  بودن  اجتماعی  به  که  هستیم 
در  انسان ها  اان  داریم.  عادت  چیز  هر 
کانال های مجازی خودی نشان می دهند 
و با هم ارتباط برقرار می کنند اما موضوع 
نام  پیرامون  اخیر  روزهای  در  که  مهمی 
واسکو وجود داشته، بحث بازگشت این 
کسی  است؛  ایران  به  محبوب  سرمربی 
خاطرات  والیبال  به  عاقه مندان  که 
شیرینی با او به یادگار دارند و محمدرضا 
داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال نیز از 
تاش برای آوردن واسکو صحبت کرده 
است. واسکو در جدیدترین مصاحبه اش 
فدراسیون  توسط  پیشنهاد  ارائه  نیز خبر 
می گوید  اما  کرده  تأیید  را  ایران  والیبال 
این پیشنهاد را  در حال حاضر نمی تواند 
قرارداد  و  دیگر  مشغله های  چون  بپذیرد 

آمد. نخواهد  ایران  به  و  دارد 

مشغله های دیگری دارم و نمی توانم برگردم

واسکو: پیشنهاد ایران را قبول نمی کنم

لیبروی سابق تیم ملی والیبال درباره اختافات به 
وجود آمده در اردوی تیم ملی در زمان سرمربیگری 
از تیم ملی انصراف داد،  واسکو گفت: سعید معروف 
اما من خودم را به مصدومیت زدم و به سفر خارجی 
رفتم! احسن شیرکوند، لیبروی سابق تیم ملی که هنوز 
ورامین  شهرداری  تیم  ترکیب  در  سالگی   4۰ در  هم 
در لیگ برتر بازی می کند، شب گذشته در یک ایو 
از  رفتنش  کنار  نحوه  پیرامون  را  نکاتی  اینستاگرامی 
تیم ملی در زمان سرمربیگری واسکو بیان کرد. این 
واسکو  حضور  اول  سال  یک  در  که  باسابقه  لیبروی 

درباره  داد،  انجام  ملی  تیم  در  را  بازی   2۰ حدود 
با  همیشه  که  بودند  باندی  گفت:  دوره  آن  اتفاقات 
مربیگری  زمان  در  داشتند.  مشکل  ملی  تیم  در  من 
تهران  به  بازگشت  راه  در  و  رفتیم  ایتالیا  به  واسکو 
بودیم و یک بازی حساس هم در انتخابی لیگ جهانی 
داشتیم. به من گفتند دیگر به اردو نیا چون این تیم 
نتیجه نمی گیرد! حتی گفتند واسکو را می خواهیم 
بیرون کنیم چون برخی تصمیمات اشتباه گرفته!  وی 
افزود: این قضیه فقط برای من هم نبود. آن دوره در 
تیم ملی اختافات زیادی وجود داشت چون واسکو 

بین  بیاورد.  وجود  به  را  عظیمی  تحول  خواست  می 
سعید معروف و امیر حسینی هم رقابت شدیدی وجود 
داشت. فدراسیون موافق حضور سعید معروف بود، اما 
واسکو امیر حسینی را بازی می داد. این شد که سعید 
در فرودگاه دوحه در راه بازگشت از ایتالیا نامه انصراف 
خود از تیم ملی را نوشت. لیبروی سابق تیم ملی ادامه 
چون  بنویسم  را  نامه  این  خواستم  می  هم  من  داد: 
باور کرده بودم اتفاقاتی که می گویند می افتد. گفتند 
تو نامه انصراف ننویس چون حاشیه درست می شود. 
گفتند تو بگو مصدوم هستی. من هم به جای اینکه به 

بلیت گرفتم و به یک سفر تفریحی رفتم.  بروم،  اردو 
خیلی  شنید،  ماجرا  این  واسکو  وقتی  فهمیدم  بعدا 
ناراحت شد. حتی مدتی واسکو پیگیر من بود و می 
گفت در فدراسیون فیزیوتراپی کن. تفکرات آن کسانی 
واسکو  که  بود  این  زدند،  می  را  ها  حرف  این  که 
موفق نمی شود، اما شد. شیرکوند در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: برخی از دوستان همسرشان 
را به فدراسیون بردند و خبرنگاران را واسطه کردند که 
به تیم ملی برگردند. با واسکو هم جلسه برگزار کردند 

اما نظر واسکو روی آنها مثبت نبود.

افشاگری شیرکوند از پشت پرده انصراف سعید معروف!
گفتند واسکو رفتنی است، من هم خودم را به مصدومیت زدم

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی اسامی پانزده تن 
از جوانترین و مسن ترین قهرمانان کشتی آزاد تاریخ 
المپیک را آورده است. لیست منتشره اتحادیه جهانی 
کشتی که نام حسن یزدانی قهرمان کشورمان نیز در 

آن قرار دارد به شرح زیر است:
جوان ترینها

۱- سابان ترستنا با ۱۹ سال و 7 ماه و ۹ روز از یوگسواوی 
در وزن 52 کیلوگرم - المپیک ۱۹84 لس آنجلس

از  روز  و 25  ماه  و ۱۰  سال  با ۱۹  عسگراف  2- طغرل 
لندن المپیک 2۰۱2  آذربایجان در وزن 6۰ کیلوگرم - 

3- عبدالرشید سعداله یف با 2۰ سال و 3 ماه و ۱۱ روز از 
روسیه در وزن 86 کیلوگرم – المپیک 2۰۱6 ریو

4- ساناسار اوگانسیان با 2۰ سال و 5 ماه و 24 روز از کشور 
شوروی سابق در وزن ۹۰ کیلوگرم- المپیک ۱۹8۰ مسکو

5- ماولت باتیروف با 2۰ سال و 8 ماه و ۱6 روز از کشور 
روسیه در وزن 55 کیلوگرم – المپیک 2۰۰4 آتن

6- ماگومدگاسان آبوشیف با 2۰ سال و 8 ماه و ۱۹ 
 – از کشور شوروی سابق در وزن 62 کیلوگرم  روز 

المپیک ۱۹8۰ مسکو
7- کایل اسنایدر با 2۰ سال و ۹ ماه و یک روز از کشور 

آمریکا در وزن ۹7 کیلوگرم- المپیک 2۰۱6 ریو
8- هندری سهودو با 2۰ سال و ۱۱ ماه و ۱7 روز از کشور 

آمریکا در وزن 55 کیلوگرم- المپیک 2۰۰8 پکن
۹- ایل کیم با 2۱ سال و ۱۱ روز از کشور کره شمالی در 

وزن 48 کیلوگرم- المپیک ۱۹۹2 بارسلونا
۱۰- بختیار احمداف با 2۱ سال و ۱6 روز از کشور روسیه 

در وزن ۱2۰ کیلوگرم- المپیک 2۰۰8 پکن
۱۱- گئورگی دی رلویسکوف با 2۱ سال و یک ماه و 6 روز از 
کشور انگلیس در وزن 66.6 کیلوگرم – المپیک ۱۹۰8 لندن

۱2- میتسو ایکیدا با 2۱ سال و ۱ ماه و ۱7 روز از کشور 
ژاپن در وزن 73 کیلوگرم – المپیک ۱۹56 ملبورن

از  روز  و ۱۱  ماه   4 و  سال  با 2۱  سایتیف  بووایسار   -۱3
کشور روسیه در وزن 74 کیلوگرم – المپیک ۱۹۹6 آتانتا

۱4- حسن یزدانی با 2۱ سال و 7 ماه و 24 روز از ایران 
در وزن 74 کیلوگرم – المپیک 2۰۱6 ریو

۱5- حاجی مراد گاتسالوف با 2۱ سال و 7 ماه و 24 روز 

از کشور روسیه در وزن ۹6 کیلوگرم- المپیک 2۰۰4 آتن
مسن ترینها

۱- ارسن مکوکیشویلی با 4۰ سال و 3 ماه و ۱۱ ماه از کشور 
روسیه در وزن +87 کیلوگرم-  المپیک ۱۹52 هلسینکی

2- گولیا بوبیس با 38 سال و ۹ ماه و 24 روز از کشور 
مجارستان در وزن +87 کیلوگرم – المپیک ۱۹48 لندن

3- والنتین یوردانوف با 36 سال و 6 ماه و 7 روز از کشور 
بلغارستان در وزن 52 کیلوگرم- المپیک ۱۹۹6 آتانتا

4- کارلو ماکینن با 36 سال و 2 ماه و ۱8 روز از کشور 
فناند در وزن 73 کیلوگرم- المپیک ۱۹28 آمستردام

از کشور  با 35 سال و 6 ماه و 3۰ روز  5- یاشار دوغو 
لندن  ۱۹48 المپیک   – کیلوگرم   73 وزن  در  ترکیه 

6- هرمان گری با 34 سال و ۱۱ ماه و ۱8 روز از کشور 
سوئیس در وزن 72 کیلوگرم – المپیک ۱۹24 پاریس

7- الکساندر مدوید با 34 سال و ۱۱ ماه و ۱5 روز 
کیلوگرم-   ۱۰۰+ وزن  در  سابق  شوروی  کشور  از 

مونیخ  ۱۹72 المپیک 
8- محموت آتاای با 34 سال و 6 ماه و 2۰ روز از کشور 

ترکیه در وزن 78 کیلوگرم – المپیک ۱۹68 مکزیکو سیتی
۹- کوستا پیاجاماکی با 34 سال و 3 ماه 28 روز از کشور 

فناند در وزن 6۱ کیلوگرم – المپیک ۱۹36 برلین
از کشور  روز   3 و  ماه   3 و  با 34 سال  ریچتوف  یوهان   -۱۰
سوئیس در وزن 87+ کیلوگرم- المپیک ۱۹32 لس آنجلس

۱۱- بوایسار سایتی اف با 33 سال و 5 ماه و ۹ روز از 
کشور روسیه در وزن 74 کیلوگرم – المپیک 2۰۰8 پکن

کشور  از  روز   22 و  سال   33 با  تایمازوف  آرتور   -۱2
ازبکستان در وزن ۱2۰ کیلوگرم- المپیک 2۰۱2 لندن

۱3- کارلو یوهان آنتالیا با 32 سال و ۱۱ ماه و 28 روز 
از کشور فناند در وزن 67.5 – المپیک ۱۹2۰ آنتورپ

۱4- امیل پویلوی با 32 سال و ۱۰ ماه و ۱6 روز از کشور 
فرانسه در وزن 7۹ کیلوگرم – المپیک ۱۹36 برلین

۱5- اولی آندربرگ با 32 سال و ۱۰ ماه و ۱۰ روز از کشور 
سوئد در وزن 67 کیلوگرم- المپیک ۱۹52 هلسینکی

اتحادیه جهانی کشتی پیش از این در خبری اعام 
المپیک  در  تایمازوف  دوپینگ  آزمایش  که  کرد 

است. بوده  مثبت  لندن   2۰۱2

یزدانی در رتبه چهاردهم جوان ترین قهرمانان المپیک

سخنگوی فدراسیون کشتی معتقد است سرمربیان تیم ملی 
اجباری در پذیرش آیین نامه در حال تدوین توسعه کشتی ندارند. 
گفتگویی  طی  کشتی  فدراسیون  سخنگوی  امامی  محمدابراهیم 
جلسه  آخرین  اخیر  شایعات  درخصوص  ورزش  رادیو  در  تلفنی 
فدراسیون کشتی و تأکید علیرضا دبیر بر التزام به اجرای کامل 
فرایند انتخابی و اعتراض غام محمدی به این امر گفت: جلسه 
درخصوص چرخه انتخاباتی تیم های ملی برگزار شد و مقرر شد 
و  بحث  به  کارشناسان  نظر  با  کرده  آماده  انستیتو  که  را  طرحی 
آقای محمدی سرمربی تیم ملی  اتفاقاً  کارشناسی گذاشته شود. 
هم حاضر بودند که البته ایشان نظرات دیگری داشتند که نظرات 
این  تمام  به  توجه  با  قراراست  و  شد  یادداشت  و  گفته  ایشان 
این  بتوانیم  امیدوارم  نهایی شود که  این طرح  نظرات  و  حرف ها 
طرح را به زودی پیاده کنیم. وی در ارتباط با شایعات خروج غام 
محمدی از جلسه به عنوان اعتراض گفت: نه فکر نمی کنم که به 
این شکل باشد البته بهترین جواب را خود آقای محمدی بعد از 

اتمام جلسه انجام دادند. ایشان درواقع یکی از سرمایه های واقعی 
کشتی ما محسوب می شود و ما هیچ مشکلی با فدراسیون نداریم. 
در جلسه بحث و بررسی اگر اختاف نظری هم وجود دارد فقط و 
فقط به خاطر این است که بهترین و آماده ترین افراد برای حضور 
در مسابقات المپیک انتخاب شوند. امامی درباره حضور محمد بنا 
و اینکه آیا ایشان در جلسه شرکت داشتند یا نه تأکید کرد: ایشان 
است  قرار  و  نیستند  مربیان  همه  جلسات  در  نداشتند.  تشریف 
به مرور همه عزیزان دعوت شوند و صحبت های همه شنیده شود. 
وی درخصوص آقای یوسفی افشار کارشناس خبره کشتی فرنگی 
که طرح کشتی آزاد را هم در دست گرفته اند گفت: این چهارمین 
توسعه  با طرح سند  ارتباط  در  در سال جدید  که  بود  جلسه ای 
کشتی برگزارشده است و این طرحی که در مراحل پایانی تدوین 
می شود  تدوین  منظور  این  به  ساله   8 طرح  این  داریم،  قرار  آن 
بااتر  هست  این که  از  ما  کشتی  جایگاه  که  کنیم  چه کاری  که 
برود و همچنین در ارتباط با راه کارهایی است که در سه برنامه 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده است. به همین منظور 
از نقطه نظرات کارشناسان زیادی بهره گرفته ایم. برای مثال در 
جلسه قبلی آقای ترکان حضور داشتند و در جلسات قبلی آقای 
اینکه  ضمن  کردند،  ابراز  را  نظراتشان  هم  بزرگان  دیگر  و  یاری 
آقای دبیر به عنوان رئیس فدراسیون در کلیه جلسات حضور دارند.

سخنگوی فدراسیون درباره اینکه آیا این طرح ها و سفارش ها به 
سرمربیان تیم ملی باعث ایجاد حاشیه نمی شود بیان کرد: اصًا قرار 
بپذیرند.  را چشم بسته  ارائه شده  این طرح های  نیست که دوستان 
زیادی  تعداد  از  نظرخواهی  با  آن هم  است،  آماده شده  یک طرحی 
کارشناسان و همه کارشناسان و به خصوص سرمربیان محترم تیم 
ملی این حق را دارند که برای بهتر انتخاب کردن تیمشان بعضی 
ازموارد این آیین نامه و فرایندی که به نام چرخه تعریف شده است 
را رد کنند و می توانند در مقابل پیشنهاد بدهند و درنهایت قرارمان 
این است که این طرح را به شکلی اعام کنیم که بهترین روش 
برای انتخاب بهترین نفرات برای کسب بهترین نتیجه آماده شود.

سلطانیفر:تا2روزآیندهدرهایتمامی
اماکنورزشیبازاست

وزیر ورزش و جوانان گفت که تا دو روز آینده درهای تمامی 
بود.  خواهد  باز  مردم  روی  ورزشی  استادیوم های  و  باز  رو  اماکن 
مسعود سلطانی فر در گفت وگویی تلفنی با  محسنی، استاندار تهران 
با تأکید بر آمادگی مجموعه های ورزشی استان تهران برای پذیرایی 
از شهروندان تهرانی گفت: تا دو روز آینده درهای تمامی اماکن رو 
باز و استادیوم های ورزشی می تواند روی مردم باز باشد. وزیر ورزش 
و جوانان گفت: از مجموعه سه هزار سمن های کشور، جوانان زیادی 
به صورت داوطلبانه و منظم آماده کمک و حضور در برنامه های ستاد 
مدیریت بحران تهران و کشور هستند و با هماهنگی و دستوری که 
به معاونت جوانان دادم سازمان های مردم نهاد مرتبط کامًا آماده 
همیاری و مشارکت با ستادهای مدیریت بحران هستند. در پی زلزله 
تمامی  درهای  داد  دستور  جوانان  و  ورزش  وزیر  دماوند  و  تهران 
حوزه های  ورزشی  بزرگ  مجموعه های  و  استادیوم ها  ورزشگاه ها، 
و  توسعه  شرکت  و  تهران  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  چهارگانه  

نگهداری اماکن ورزشی به روی مردم گشوده شود.

کمکیکمیلیونداریفدرربهکودکانآفریقایی
اسطوره سوییسی تنیس یک میلیون دار کمک برای کودکان 
فدرر،  راجرر  موسسه خیریه  داد.  اختصاص  آفریقای جنوبی  نیازمند 
یک  ارزش  به  غذایی  مواد  او  که  کرد  اعام  تنیس  اسطوره سوئیس 
میلیون دار برای 64 هزار کودک و خانواده های آنها اختصاص داده 
است. فدرر که مادرش اصلیتی آفریقای جنوبی دارد در پستی نوشت: 
اکنون باید بیش از هر زمان دیگری برای کمک به خانواده های نیازمند 
متحد شویم. به نوشته اسپورت 24، این برای نخستین بار نیست که 
موسسه  می دهد.  انجام  را  دوستانه ای  انسان  اقدام های  چنین  فدرر 

خیریه او بارها به کودکان در آفریقای جنوبی کمک کرده است.

 آغاز رویدادهای ورزشی در هلند
 از اول سپتامبر

را  کشور  این  ورزشی  رویدادهای  آغاز  زمان  هلند  وزیر  نخست  
اردیبهشت(   22( می   ۱۱ روز  از  کرد  اعام  روته  مارک  کرد.  اعام 
رشته های ورزشی تنیس و گلف با اهداف تفریحی و سرگرمی می توانند 
از سر گرفته شوند. پیش از این تمامی رویدادهای ورزشی در هلند 
نخست وزیری   اعام  اما  بودند  ممنوع  شهریور(   ۱۰( آگوست   3۱ تا 
زمینه  می تواند  ورزشی  رشته های  برخی  از سرگیری  بر  مبنی  هلند 
مساعدی برای آغاز ورزش های گروهی در طول سه ماه آینده باشد. 
همچنین لیگ برتر فوتبال هلند )اردویژه( نیز که نیمه کاره به پایان 
رسید قابلیت برگزاری کامل برای فصل آینده را پیدا خواهد کرد. به 
نوشته روزنامه گاردین، کمیته ملی المپیک هلند نیز در واکنش به 
اظهارات نخست وزیر این کشور با انتشار بیانیه ای اعام کرد: این اقدام 
به هلند  و  از ویروس کرونا است  بازگشت جامعه عاری  نشان دهنده 

اجازه فعالیت های ورزشی بیشتری را خواهد داد.

پیشنهاد جالب مربی بوکس استرالیایی 
به مایک تایسون

به رینگ بوکس  تایسون قصد دارد  گفته می شود که مایک 
برگردد و در در همین راستا این احتمال وجود دارد که برای امور 
مایک  واقعا  اگر  انجام دهد.  را  کار  این  به شکلی عجیب  و  خیریه 
مبارزه  یک  باشد،  جدی  بوکس  رینگ  به  بازگشت  برای  تایسون 
یک میلیون داری و خیریه در انتظارش خواهد بود. آن هم مبارزه 
با ستاره های دنیای راگبی که در نوع خود جالب توجه و عجیب 
آماترودا، مربی بوکس استرالیایی می گوید که  برایان  بود.  خواهد 
او این پیشنهاد را برای مایک تایسون ارسال کرده است و بازیکنان 
راگبی ،بوکی هال ،پل گالن و سونی بیل ویلیامز را به عنوان حریف 
بالقوه برای این بوکسور می بیند. آماترودا اخیراً به دیلی میل گفت: 
شاید مایک تایسون 53 سال سن داشته باشد اما هنوز هم بوکسور 
بسیار بزرگی است. آماترودا اعتراف می کند که این می تواند یک 
اما در عین حال برگزاری آن در مقطع  باشد  رویداد بسیار بزرگ 
کرونا  ویروس  شیوع  اتمام  از  بعد  باید  و  است  ممکن  غیر  کنونی 
انجام شود. این مربی بوکس معتقد است که بازی خیریه می تواند 
حس  من  گفت:  باره  این  در  او  باشد.  داشته  زیادی  تماشاگران 
حدود  چیزی  که  آرنا  ملبورن  در  می تواند  اتفاق  این  که  می کنم 
۱۰ هزار نفر گنجایش دارد رخ دهد. این فقط یک جنگ نخواهد 
بود بلکه یک رویداد بزرگ به حساب خواهد آمد. با وجود پیشنهاد 
مطرح شده اما هنوز مشخص نیست که مایک تایسون تا چه میزان 
برای بازگشت رینگ بوکس تصمیم جدی داشته باشد. با این حال 
این  به  بوکس  دنیای  اسطوره  واکنش  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 

پیشنهاد چه خواهد بود.
فیروزجا دو تساوی گرفت

شکست تیم منتخب جهان در جام 
ملت های شطرنج

روز دوم مسابقات جام ملتهای شطرنج پیگیری شد که در 
فیروزجا در مقابل  با حضور علیرضا  تیم منتخب جهان  طی آن 
تیم های آمریکا و روسیه شکست خورد. با توجه به شیوع کرونا و 
لغو مسابقات ورزشی، فدراسیون جهانی شطرنج تصمیم گرفت که 
مسابقات آناین تیمی جام ملل فیده را با همکاری سایت شطرنج 
chess.com برگزار کند. در این مسابقه اکثر ستاره های شطرنج  
جهان در قالب شش تیم  آمریکا، روسیه، اروپا، چین، هند و تیم 
مگنوس  غیبت  و  فیروزجا  حضور  دارند.  حضور  جهان   منتخب 
کارلسن قهرمان  جهان در بخش کاسیک  از مهم ترین اتفاقات 
این مسابقات به شمار می رود. روز دوم  این مسابقات روز گذشته 
)۱7 اردیبهشت ماه( پیگیری شد که در آن علیرضا فیروزجا در 
تیم منتخب جهان دست به مهره شد. فیروزجا با ریتینگ 27۰3 
در اولین دیدار خود مقابل حریف آمریکایی با ریتینگ 2786 قرار 
گرفت. در حالی که فیروزجا در بخشی از بازی هم از نظر زمانی و 
هم از نظر وضعیت بازی برتری داشت نتوانست حریف را شکست 
دهد و به تساوی رضایت داد. تیم منتخب جهان در این دور با 
نتیجه دو و نیم بر یک و نیم مغلوب تیم آمریکا شد. دور چهارم 
این رقابتها در حالی آغاز شد که تیم منتخب جهان مقابل تیم 
حریف  مقابل  دور  این  در  فیروزجا  گرفت.  قرار  روسیه  قدرتمند 
این  با  هم  دور  این  در  او  گرفت.  قرار   276۹ ریتینگ  با  روسی 
حریف قدرتمند روسی به تساوی رضایت داد. باتوجه به نتایج هم 
تیمی های فیروزجا باز هم تیم منتخب جهان با نتیجه 3 بر یک 
بازی را به تیم روسیه واگذار کرد. با پایان روز دوم این مسابقات 
چین، آمریکا و تیم اروپا به ترتیب در رده های اول تا سوم جای 
قرار دارد. کاپیتان  تیم منتخب جهان در رده پنجم  گرفته اند و 
تیم منتخب جهان، آرکادی دورکوویچ، رییس فدراسیون جهانی 
شطرنج )فیده( و کاپیتان تیم اروپا گری کاسپاروف قهرمان اسبق 
 2۱ تا   ۱6 می)  ماه   ۱۰ تا   5 از  از  مسابقات  این  است.  جهان 
در هر  است.  پیگیری  در حال  تیم  با حضور شش   ) اردیبهشت 
تیم شش شطرنج باز حضور دارند و در هر دور چهار بازی انجام 
می شود. از جمله قوانین این بازی رقابت حداقل یک زن در هر 

مسابقه است.
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محصولآکادمیفوتبالشاهیندرراهالیگا
یکی از باشگاه های حاضر در الیگا برای جذب محمد محبی 
به باشگاه سپاهان نامه رسمی ارسال کرده است.محمد محبی فصل 
گذشته و پس از درخشش همراه با شاهین شهرداری بوشهر که در 
برتر همراه شد، مورد  به رقابت های لیگ  این تیم  با صعود  نهایت 
توجه امیرقلعه نویی و همکارانش قرار گرفت و به سپاهان پیوست.

شاهین  فوتبال  مدرسه  در  با حضور  سال ۱388  از  محبی  محمد 
راه درخشش خود را در فوتبال آغاز کرد.محبی در طی  ۱۰  سال 
حضور خود در جمع سفیدپوشان در تیمهای نونهاان ، نوجوانان ، 
جوانان و امید باشگاه با شایستگی فعالیت کرد و با تیم بزرگساان 
شاهین شهرداری بوشهر نیز دو صعود  به لیگ دسته یک و لیگ 
برتر را تجربه کرد.از سال ۹4 با ورود شاهین شهرداری بوشهر به 
عرصه رقابتهای کشوری4 تیم به تیم های پایه باشگاه اضافه شد تا 
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر هم اکنون در تمامی رده های پایه 
فعالیت داشته باشد و هم اکنون 6 تیم در سطح رقابتهای کشوری 
و استانی دارد که از این نظر به همراه فواد خوزستان و سپاهان 
اصفهان در این خصوص رکورد دار است. شاهین بوشهر نام این تیم 

الیگایی که به دنبال جذب محبی است، را ذکر نکرده است.

ابراهیمی:بیانصافیاستاگربگویند
نفتدفاعیبازیمیکند

مهاجم نفت مسجدسلیمان می گوید بی انصافی است اگر بگویند 
خوبی  دفاعی  ساختار  فقط  ما  که  چرا  می کند  بازی  دفاعی  تیم مان 
نیست. ما  تیم  بودن  دفاعی  بر  دلیل  این  و  نمی خوریم  گل  و  داریم 

مسجدسلیمان،  نفت  تیم  و  خود  وضعیت  درباره  ابراهیمی  حسین 
اظهار کرد: شرایط من امسال خیلی خوب بوده و توانستیم باتوجه به 
بودجه ای که داشتیم فراتر از انتظارها نتیجه گرفتیم و بعد از تعطیلی 
لیگ و این دو ماهی هم که گذشته در زمین چمن و با رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و نکات ایمنی تمرین می کنم تا شرایط بدنی خودم را 
حفظ کنم. فعا ما هم اخبار را دنبال می کنیم تا ببینیم چه تصمیمی 
گرفته می شود. در کل گاهی تمرین می کنیم و بیش تر اوقات هم در 
منزل و کنار خانواده هستیم.او ادامه داد: بی انصافی است اگر بگویند 
تیم مان دفاعی بازی می کند. تیم مان ساختار دفاعی خوبی دارد و گل 
نمی خورد و این دلیل بر دفاعی بودن تیم ما نیست. جلوی بعضی از 
مهم  و  کردیم  بازی  دفاعی  دقایقی  تیم ها  همه  مثل  بزرگ  تیم های 
نتیجه  بود که خدا را شکر به دست آمد.ابراهیمی درمورد کار کردن با 
مهدی تارتار گفت: او یکی از مربی های خوب لیگ است و این را هم در 
دو سه سال اخیر نشان داده است. افتخار این را داشتم که در داماش 
با او کار کنم و از روحیات و سبک مربی گری اش اطاع داشتم و فکر 
می کنم یکی از مربیان آینده دار فوتبال کشورمان است و نشان داده 
است که می تواند موفق باشد.او در پایان درباره لغو یا ادامه لیگ عنوان 
کرد: اگر این بیماری ادامه پیدا کند که نباید لیگ برگزار شود و باید 
از لیگ های دیگری مثل ایتالیا و فرانسه الگوبرداری کنیم. به نظر من 
لیگ فعا تعطیل شود اما همین بازی ها را ادامه دهیم و حتی اگر سه 
ماه هم این تعطیلی ادامه پیدا کند، ادامه دهند تا تیم ها ضرر نکنند. 

همه این ها هم بستگی به نظر ستاد مبارزه با کرونا دارد.

مجتبیبیژن:ازتعطیلیلیگبازیکنانضرر
میکنندولیسامتیازهمهچیزمهمتراست

لیگ  تعطیلی  با  شاید  گفت:  مازندران  نساجی  فوتبال  تیم  مدافع 
بازیکنان از همه بیشتر ضرر کنند اما سامتی ما برای خانواده هایمان مهم 
است و اگر میلیارد ها تومان هم پول بگیریم ارزشی ندارد.مجتبی بیژن در 
خصوص شایعاتی که پیرامون برگزاری تمرینات نساجی مطرح شده است، 
برگزار  اما تمرینی  ندارم،  گفت: من در رشت هستم و در تهران حضور 
نکردیم، فقط یک روز از بازیکنان خواستند که در ورزشگاه کارگران تست 
پزشکی و کرونا بدهند. وی افزود: این روزها تمریناتمان به صورت آناین 
برگزار می شود و در روزهای اخیر هم تمرینات را به صورت آناین و به 
صورت هوازی در بیرون از خانه انجام می دهیم. منتظر هستیم تا سازمان 
لیگ یک تصمیم خوب بگیرد تا درنهایت تکلیف بازیکنان مشخص شود. 
وی در خصوص اینکه آیا مخالفت ادامه مسابقات است یا خیر، عنوان کرد: 
ما هم می گوییم مسابقات ادامه پیدا نکند، چون هیچ چیز برای خانواده ها 
مهم تر از سامتی نیست. خدای ناکرده اگر اتفاقی برای یکی از بازیکنان 
فوتبال بیفتد خانواده آنها چه می کند؟ به هر حال اگر بازی ها آغاز شود، 
طبیعتاً ما باید به فرودگاه، هتل و... برویم و همین موضوع کار ما برای 
اینکه  نساجی در خصوص  کرونا سخت می کند.مدافع  ویروس  با  مبارزه 
بازیکنان با وجود اینکه ممکن است با تعطیلی لیگ طلب خود را دریافت 
هم ضرر  بازیکنان  شاید خود  و  است  درست  موضوع  این  گفت:  نکنند، 
کنند، ولی همانطور که اشاره کردم، سامتی آنها از همه چیز مهمتر است. 
من هنوز از سال گذشته در نفت مسجد سلیمان 5۰ درصد طلب دارم و 
شاید با تعطیلی بازی ها باز هم امسال تا شروع لیگ جدید پولی نگیریم 
اما ما خانواده داریم و آنها نگران ما می شوند. خدای نکرده اگر بازی ها 
شروع شود و اتفاقی بیفتد، میلیاردها پول هم ارزش ندارد در ضمن همین 
اان هم با وجود تمرینات خانگی، بدن ها افت کرده و احتمال مصدومیت 

بازیکنان بسیار زیاد است.
جنجالی ایجاد کردند که من ... 

حاج رضایی: بین شرافتم و فوتبال یکی را 
انتخاب کردم

کارشناس مطرح فوتبال ایران در مصاحبه ای از مدت ها دوری 
از  حفاظت  خودخواسته  دوری  این  گوید  او ی  گفت.  فوتبال  از  خود 
شرافت وی بوده است.امیر حاج رضایی، کارشناس مطرح فوتبال ایران 
مدت هاست که در هیچ برنامه  تلویزیونی حضور پیدا نکرد. او در این 
باره گفت: دقیقا ۱3 ماه است که از فوتبال دور هستم و در برنامه ای 
تلویزیونی حضور پیدا نکردم. این دوری کاما خودخواسته بود. حارج 
یک  از  موضوع  این  گفت:  تلویزیون  از  دوری  این  آغاز  درباره  رضایی 
شبی آغاز شد که من در برنامه فوتبال برتر حضور پیدا کردم و پس از 
آن هم متاسفانه مسائلی به وجود آمد که من باید انتخاب می کردم، 
شرافتم و یا عشق به فوتبال که طبیعتا من هم شرافتم را انتخاب کردم.   
او در این باره ادامه داد: ببینید 65 سال با فوتبال زندگی کردن یک 
عمر طوانی است و اکنون با شما صحبت می کنم نه قصد لوس کردن 
خودم را دارم و نه می خواهم مظلوم نمایی کنم. من در بخش پایانی 
با شرافت زندگی کنم. من  باز هم تاش می کنم که  عمرم هستم و 
همیشه سعی کردم همینطور زندگی کنم اما طبیعا دیگران باید درباره 
من قضاوت کنند که در حفظ شرافتم موفق بودم یا خیر؟حاج رضایی 
درباره عادل فردوسی پور هم نظر جالبی دارد. او درباره این مجری و 
برنامه ساز تلویزیونی گفت: باید به عادل ادامه احترام کنم و می خواهم 
بگویم عادل فرزانه ای است که مانند آب جاری بود و در مسیر خود 
حاا  داد:  ادامه  او  کرد.  می  سیراب  را  همه  چشمداشتی  هیچ  بدون 
خطاب من به خود عادل است که امیدوارم این مصاحبه را ببیند این 
است که من چیزی ندارم که بابت این دوری به او بدهم اما او خوب می 
داند که من چه عشقی به او دارم. من چیزی ندارم به او بدهم جز بخش 
کوتاهی از شعر سیدعلی صالحی و این را به عادل عزیز تقدیم می کنم:

نامه ام باید کوتاه باشد
ساده باشد

بی حرفی از ابهام و آیینه 
از نو برایت می نویسم 

حال همه ما خوب است اما تو باور نکن

مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان بعد از چند ماه به ایتالیا بازگشت.بعد از آنکه تصمیم گیری درباره شروع یا تعطیلی لیگ برتر به روزهای 
2۰ تا 25 اردیبهشت موکول شد، باشگاه گل گهر سیرجان با درخواست مرخصی گادوین منشا مهاجم نیجریه ای خود موافقت کرد.منشا که بعد از 
تعطیلی لیگ برتر به خاطر ویروس کرونا در ایران مانده بود و نمی توانست برای ماقات با همسر و فرزندش به ایتالیا برود، از این فرصت استفاده 

کرد و با مرخصی یک هفته ای عازم ایتالیا شد.قرار است با شروع تمرینات گل گهر، منشا به ایران بازگردد.

گادوین منشا 
بااخره به ایتالیا 
بازگشت

 علی دایی
 گزینه کسب عنوان 
مهاجم برتر تاریخ آسیا

علی دایی یکی از نامزدهای کسب 
عنوان مهاجم برتر تاریخ فوتبال آسیا 
شد.کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی 
فوتبال کشورمان می تواند عنوان مهاجم 
برتر تاریخ فوتبال آسیا را کسب کند.

سایت فاکس اسپورت آسیا با همکاری 
کنفدراسیون فوتبال قاره از عاقمندان 
خواسته تا به چند گزینه که درتاریخ 
فوتبال قاره به عنوان گلزن برتر مطرح 
شدند، رای دهند.در جمع این نفرات، نام 
علی دایی، گلزن اسبق تیم ملی ایران که 
با زدن ۱۰۹ گل ملی، آقای گل فوتبال 
جهان است، دیده می شود.از جمله چهره 
های مطرح در این فهرست می توان به 
هیدتوشی ناکاتا از ژاپن و هیونگ سون مین 
از کره جنوبی اشاره کرد.

ریاست  انتخابات  قبل  دوره  نامزد 
خطاب  ای  نامه  در  فوتبال  فدراسیون 
افشای  به  جمهور  رئیس  اول  معاون  به 
این  انتخابات  در  پرده  پشت  اتفاقات 
این  فعلی  وضعیت  و  پرداخت  فدراسیون 
کرد.مصطفی  توصیف  اسفناک  را  رشته 
انتخابات  گذشته  دوره  در  که  آجورلو 
بود  نامزدهایی  از  یکی  فوتبال  فدراسیون 
نامه ای  در  کرد،  رقابت  تاج  مهدی  با  که 
خطاب به معاون اول رئیس جمهور پشت 
کرد  اعام  را  رقیبش  انتخاب شدن  پرده 
فعلی  وضعیت  به  رسیدگی  خواستار  و 

است: آمده  نامه  این  در  شد.  فوتبال 
جناب آقای اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری
قبولی  آرزوی  تحیت.با  و  سام  با 
از خداوند  رمضان  مبارک  ماه  در  طاعات 
متعال برای شما و همکاران تان در دولت 
دارم.این  خدمتگزاری  در  توفیق  آرزوی 
نامه ای است از یک فرد ورزشی که بیش 
خصوص  به  ورزش  کنار  در  سال   4۰ از 
فوتبال بوده به یک سیاست مدار و مدیر 
خطاب  می توانست  که  نامه ای  اجرایی. 
علی  و  خاتمی  و  نژاد  احمدی  آقایان  به 
آبادی و سعیدلو و مهرعلیزاده و بسیاری 
کشور  فوتبال  در  که  مدارانی  سیاست  از 
مؤثر و تصمیم گیر بودند، باشد.امروز که 
با  است  مقارن  می شود،  منتشر  نامه  این 
از  بعد  4 سال  اردیبهشت ۹۹؛ دقیقاً   ۱8
انتخابات فدراسیون فوتبال که به ریاست 
انتخابات  آقای تاج منجر شد. من در آن 
 ۱5 کردم.  کسب  رأی   ۱5 و  شدم  نامزد 
رأی بسیار ارزشمند و تحول خواهانه؛ که 
دستور  و  سفارش  و  توصیه  از  برآمده  نه 
وعید.  و  وعده  حاصل  نه  و  بود  دولت 
مشخص  اکنون  که  تغییر  به  رأی   ۱5
سیاسیون  مقابل  در  نتوانست  چرا  شده 
شود.  پیروز  فوتبال  پدرخوانده های  و 
انعکاسی از آنچه به سر فوتبال ایران آمده؛ 
مقابل  در  تغییرخواهان  بودن  اقلیت  در 
بود  این  من  موجود.گمان  وضع  مدافعان 
نقص  دچار  کشور  فوتبال  اداره  نحوه  که 
و عیب است و با همفکری و کمک اهالی 
مجلس  و  دولت  صحیح  ورود  و  فوتبال 
ساختن  بر  مبتنی  که  فوتبال  مقوله  به 
بسترهای درآمدزایی و خصوصی کردن و 
قوی  ایده  است، می توان  ای شدن  حرفه 
شدن فوتبال کشور را اجرایی کرد. اما در 
نهایت این میل به تغییر گرچه به نتیجه 
نرسید و به ابی و سیاست بازی باخت اما 
پس از 4 سال به وضوح روشن است که 
بازنده اصلی آن، افرادی بودند که نه تنها 
نکردند  کمک  فوتبال  شدن  قدرتمند  به 
او  که موجب ورشکستگی آن شدند. چه 
کرد  سکوت  که  آن  چه  کرد  حمایت  که 
و چه کسی که توان کار در خود نمی دید 
نامزد  تاج  پذیرفت.آقای  مسئولیت  اما 
جنابعالی،  ویژه  به  و  دولت  حمایت  مورد 
پا  دولت  اول  معاون  حمایت  به  مستظهر 
به میدان رقابت گذاشت. این حمایت و به 
تعبیری دخالت چنان پررنگ و صریح بود 
که حتی اختاف آقای دکتر گودرزی وزیر 
وقت ورزش با آقای تاج هم نتوانست مانعی 
استقال  کند.  ایجاد  دوستان  پروژه  در 
معنوی  و  مالی  حمایت  بهای  به  فوتبال 
دولت از بین رفت. حاصل اما برای فوتبال 
ایران یک بازی دو سر باخت بود. فوتبال 
فروخت  به سیاست  را  استقال خود  هم 
هم ورشکسته شد. فوتبال اگر »رند« بود 
در این معامله حداقل فرصتی برای قوی 
و مساله  ثروتمند شدن می یافت  و  شدن 
حق  و  شدن  ای  حرفه  سازی،  خصوصی 
تلویزیونی را حل می کرد.متأسفانه  پخش 
اردیبهشت ۹5، 4  از آن ۱8  4 سال بعد 
تعبیری  به  یا  انتخابات  آن  از  پس  سال 
صدر  بر  و  محترم  دولت  چینی  مهره 
نشستن دوستان شما، فوتبال ایران کامًا 
سقوط کرده است. من چون تخصصی در 
اقتصاد خرد و کان  ارز 42۰۰ تومانی و 
این  از  و  و در صنعت خودروسازی  ندارم 
پرسش  ندارم،  ای  سررشته  امور  قبیل 
و  معیشت  و  دولت  در  نابسامانی  درباره 
می سپارم  کارشناسان  به  را  مردم  اقتصاد 
درباره  که  دانم  می  خود  حق  را  این  اما 
ورشکستگی فوتبال کشورم شما را خطاب 
قرار دهم و از شما بخواهم درباره عملکرد 
باشید.4  پاسخگو  تاج  آقای  فدراسیون 
زمان  اکنون  انتخابات  آن  از  پس  سال 
است.  رسیده  فرا  گویی  پاسخ  و  محاسبه 
فدراسیون  این  عملکرد  شما  نظر  از  اگر 
مورد تأیید است ، دایل خود را در تأیید 
آن اعام کنید و اگر غیر از این است ، بر 
برای  را  راه  و  بگذارید  خود صحه  اشتباه 
جهانگیری  کنید.آقای  باز  امور  اصاح 
که  عرصه هایی  در  دولت  دخالت  عزیز، 
هموار  خصوصی  بخش  و  مردم  برای  راه 

باشد، ظلم به کشور و مردم است. خود به 
خوبی مستحضرید که دولت باید تسهیل 
کننده ورود بخش خصوصی و رقابت پذیر 
کردن بازار و واگذاری امور به مردم باشد 
تنها  نه  ورزش  عرصه  در  متأسفانه  اما 
دیده.نمی شود  دولت  در  اهتمامی  چنین 
ورزش  به  ابزاری  نگاه  برعکس  بلکه 
اکنون فاجعه آفریده است.متأسفانه امروز 
فدراسیون فوتبال و فوتبال کشور در چاه 
بی تدبیری و بی عملی و قدرت طلبی فرو 
رفته است. نه گذشته قابل دفاعی دارد و 
در  اعتنایی.  قابل  انداز  چشم  و  آینده  نه 
سال  دوازده  -در  فدراسیون  این  گذشته 
گذشته که حاصل دخالت دولت نهم بود- 
پاسخگو  باید  دولت  آن  مسئوان  حتماً 
به  بارها  آنان  نقد  در  هم  بنده  باشند. 
صراحت سخن گفته ام و ابداً قصد و غرض 
ندارم. امروز  نقد  و  نقدها  آن  در  سیاسی 

بنده، هم در دولت آقای احمدی نژاد و هم 
در دولت آقای روحانی به واسطه اعتقاد به 
غضب  مورد  سیاست،  از  فوتبال  استقال 
دیگری  مجال  آن  شرح  که  گرفتم  قرار 
آقای  فوتبال  این  گذشته  در  می خواهد. 
از سهامداران و شرکای اصلی بودند.  تاج 
چه زمانی که پس از قدرت گرفتن آقای 
دولت  مدیر  اینکه  به  دیگر  نژاد،  احمدی 
افتخار  بودند  خاتمی  و  هاشمی  آقایان 
نکردند و رفیق آقای علی آبادی شدند و به 
رسیدند  فدراسیون  رئیسی  نایب  صندلی 
امید  و  تدبیر  دولت  در  که  زمانی  چه  و 
دوباره تبدیل به مدیر تکنوکرات پیش از 
چرخش هایی  شدند.چنین  نژاد  احمدی 
فدراسیون  و  قدرت  متن  در  ماندن  برای 
متأسفانه به حاصلی نینجامید و گره ی از 
فوتبال باز نکرد. مشابه چنین رفتارهایی از 
جانب مدیران ورزش، اولویت دادن قدرت 
اگر  هدف  است.  تحول  و  پیشرفت  به 
حفظ قدرت باشد، تغییر و اصاح قربانی 
وضعیت  شد.در  هم  چنین  که  می شوند 
فعلی وزارت ورزش هم نتوانسته راه حل 
بحران  از  عبور  برای  منطقی  و  درست 
موجب  خود  عملکرد  با  و  دهد  دست  به 
نارضایتی هواداران فوتبال شده است. در 
نگران  مردم  و  فوتبال  جامعه  میان  این 
هستند که اساسنامه جدید فدراسیون که 
شدن  قوی  و  ساختارها  اصاح  به  مأمور 
فوتبال است، بر اساس منویات سیاسیون 
بچرخاند.فوتبال  پاشنه  همان  بر  را  در 
و  سیاست  گروگان  سو  یک  از  متأسفانه 
از سوی دیگر اسیر دست افرادی است که 
رها  را  کار  نه  و  می برند  پیش  از  کار  نه 
اصاح  برای  اراده ای  و  عزم  نه  می کنند. 
امور دارند و نه شجاعت استعفا. نه پاسخ 
گوی این فاجعه مدیریتی هستند و نه پا 
داستان  می گذارند.  بیرون  فاجعه  این  از 
تمام  شکست  یک  داستان  ایران  فوتبال 

است. زیان همه جانبه  و یک  عیار 
آقای جهانگیری!

در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  کارنامه 
تاریک  فوتبال  خصوص  به  و  ورزش  اداره 
پیشرفت  و  توسعه  پروژه  نه  است.  و سیاه 
نه  و  رسید  سرانجام  به  دولت  دو  این  در 
ورزش  بر  آزادانه  انتخاب  و  دموکراسی 
مثل  ورزش  به  ابزاری  نگاه  شده.  حاکم 
دولت های گذشته ادامه یافت و زرق و برق 
ورزش مانع گذشت سیاسیون از ورزش به 
نفع ورزش نشد. نه آن همه ذوق و عاقه 
آقای احمدی نژاد به فوتبال حاصلی داشت 
ورزش. به  روحانی  آقای  عاقگی  بی  نه 

دولت  آن  در  نه  ورزش  بزرگ  مشکات 
حل شد نه در این دولت. بی تردید در این 
فوتبال  در حوزه  کارنامه ضعیف مخصوصاً 
جنابعالی هم باید پاسخگو و مسئول باشید 
نقص،  و  عیب  این  پذیرفتن  صورت  در  و 
در فرصت باقی مانده از دخالت دولت در 
فوتبال و به ویژه فدراسیون و انتخابات پیش 
رو بکاهید و در عین حال مراقبت کنید که 
خصوصی سازی استقال و پرسپولیس به 
تبدیل  کشور  ورزش  برای  جدید  بحران 
باشگاه  دو  این  فرستادن  بورس  به  نشود. 
درآمدزایی  زیرساخت های  که  حالی  در 
برای فوتبال ضعیف و اغر است، می تواند 
این  ایجاد کند. وارد کردن  چالشی جدید 
نامناسب  وضعیت  با  بورس  به  باشگاه  دو 
شدن  قربانی  به  باشگاه،  دو  این  اقتصادی 
»خصوصی سازی« منجر می شود. این کار 
در مقطع کنونی و با توجه به ذهنیت حاکم 
بر اداره ورزش کشور، بیشتر جنبه سیاسی 
اقدام  یک  شبیه  اینکه  از  بیشتر  و  دارد 
اساسی و کارشناسی باشد، بیشتر به کلنگ 
زدن پروژه های نیمه تمام عمرانی در پایان 
که  امیدوارم  پایان  دارد.در  شباهت  دولت 
عبرتی   ۹5 سال  اردیبهشت   ۱8 انتخابات 
سیاسی  مدیران  سایر  و  جنابعالی  برای 
باشد و موجب تغییر در نگرش سیاسیون 

شود.. ورزش  به 

تناقض در رفتار و گفتار برخی فوتبالی ها
آغازتمریناتخوباست،شروعمسابقاتبد؟

در شرایطی که بسیاری از اهالی فوتبال از لزوم پایان مسابقات برای سامتی مردم حرف می زنند، تمرینات تیم های همین افراد آغاز شده است. با تعطیلی مسابقات فوتبال در کشور، صحبت های 
زیادی درباره ادامه رقابت ها به گوش می رسد و اهالی فوتبال براساس استدال یا برخی با تکیه بر جایگاه تیم خود، پیشنهادهایی در این باره ارائه می کنند.عمده نظر بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاه ها 
بر تعطیلی مسابقات این فصل و ورود تیم ها به دوره پیش فصل مسابقات برای فصل آینده است. مطابق گفته سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اگر ستاد مبارزه با کرونا، تاریخی 
غیرمعقول برای شروع مجدد بازی ها اعام کند، ممکن است حتی فصل فوتبالی ۹۹-۹8 نیمه تمام بماند. صرف نظر از کارشناسی بودن پیشنهادهای ارائه شده، تناقض در رفتار و گفتار اعضای برخی 
تیم هاست. مثًا تیمی که مدیران آن باشگاه از لزوم تعطیلی لیگ صحبت کرده و آغاز دوباره مسابقات را تهدیدی برای جان انسان ها خواندند، چند روزی است که تمریناتش را آغاز کرده است. این 
موضوع مختص به یک تیم نیست و به گوش می رسد که چند تیم دیگر نیز تمرینات خود را از سر گرفته اند.اگر صحبت های این افراد به خاطر حفظ سامت جامعه بوده باشد، در شرایطی که ستاد مبارزه 
با کرونا هنوز مجوز آغاز مجدد تمرینات را صادر نکرده است، بازیکنان خود را به تمرینات گروهی فرانمی خواندند. آن هم در وضعیتی که ممکن است یک ناقل ویروس کرونا حدود 3۰ نفر را بیمار کند.

تعریف گاردین از علی دایی به عنوان بهترین گلزن ملی جهان
یک روزنامه ترینیداد توباگو از علی دایی، مهاجم بزرگ تیم ملی فوتبال ایران و جهان به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال دنیا یاد کرد. روزنامه گاردین ترینیدادتوباگو، گزارشی مفصل در مورد 
جان استرن، گلزن مطرح فوتبال تاریخ این کشور در ایام کرونایی منتشر کرد.این بازیکن پرسابقه عملکرد خوبی در تیم های که بازی کرده، داشته است.این نشریه در بخشی از گزارش خود به بهترین 
گلزن تاریخ فوتبال ملی جهان یعنی علی دایی اشاره کرد.گاردین نوشت: دایی با زدن ۱۰۹ گل در ۱4۹ مسابقه ملی، بهترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان است. بعد از او کریستیانو رونالدو با ۹۹ گل 

زده از ۱64 بازی در رده دوم است.همچنین رتبه سوم از آن فرنس پوشکاش  با 84 گل زده از 85 مسابقه ملی است.

جالبی  اتفاقات  به  سپاهان  سابق  مهاجم 
پرسپولیس  مقابل  حذفی  جام  فینال  در  که 
مهدوی  با خداحافظی  نهایت  در  و  رقم خورد 
کیا همراه بود واکنش نشان داد. محمد غامی، 
مهاجم سابق سپاهان و استیل آذین که اکنون 
جام  فینال  در  دارد،  گیان حضور  داماش  در 
حذفی مقابل پرسپولیس زننده یکی از گل های 
را در سکوت  نیز جام  نهایت  بود و در  تیمش 
صدهزار نفری آزادی با روبان طایی از آن خود 
و تیمش کرد. او درباره خاطرات آن روزها و در 
را  جالبی  خاطرات  سپاهان  با  قهرمانی  نهایت 
مطرح کرد.وی در ابتدای صحبت هایش درباره 
تعطیلی لیگ می گوید: روزهای سختی است و 
تمرینات  تمرین می کنیم.  اختصاصی  خانه  در 
تمرین  نیست و جای  اختصاصی خیلی جالب 
نشدن  بدتر  برای  فقط  و  نمی گیرد  را  گروهی 
امیدوارم هرچه زودتر  بدنی مان است.  آمادگی 
از این شرایط خاص شویم و اوضاع به شکل 
عادی خودش برگردد. غامی درباره بحث ادامه 
چنین  مورد  در  تصمیم گیری  گفت:  نیز  لیگ 
و  باشد  شده  کارشناسی  باید  مهمی  موضوع 
باید  هرکسی نمی تواند در موردش نظر بدهد. 
قرار  الگو  را  فیفا  خود  و  پیشرفته  کشورهای 
دهیم و هر دستورالعملی صادر می شود مطابق 
که  نیست  ساده ای  موضوع  و  کنیم  عمل  آن 
هرکسی در موردش اظهار نظر می کند. ۹ بازی 

باقی مانده و هنوز اتفاقات زیادی ممکن است 
رقم بخورد و چند تیم شانس قهرمانی دارند و 
ادامه لیگ در صورت فراهم شدن شرایط ایده 
آل خواهد بود. اصا ارتباطی به سپاهانی بودن 
یا پرسپولیسی بودن ندارد و اگر سپاهان هم در 
صدر جدول بود همین را می گفتم چون منطق 
اینکه  ضمن  می کند.  حکم  را  چیزی  چنین 
چند  و  دارم  دوست  را  پرسپولیس  خودم  من 
بار پیش آمد که به این تیم بروم ولی قسمتم 
سالروز  درباره  سپاهان  سابق  مهاجم  نشد. 
می گوید:  حذفی  جام  در  تیم  این  با  قهرمانی 
بازی خیلی خاطره انگیزی بود و من به شخصه 
بازی  نمی کنم.  فراموش  را  آن  وقت  هیچ 
الکاسیکوی  به حق  را  پرسپولیس   - سپاهان 
دو  این  رقابت  همیشه  که  چرا  می دانند  ایران 
تیم جذاب و تماشایی بوده است و دیدارهای 
خاطره انگیز زیادی بین این دو تیم رخ داده و 
پایتخت جذاب ترین  دربی  از  بعد  فکر می کنم 
بازی فوتبال ایران باشد. آن دیدار هم یک بازی 
ما  قهرمانی  با  که  بود  ماندنی  یاد  به  و  خاص 
به پایان رسید و یک روز خاطره انگیز برایمان 
در  را  تیمش  خود  گل  با  که  وی  خورد.  رقم 
آن  درباره  بود  داده  قرار  جام  تصاحب  شانس 
اتفاق می گوید: راستش خیلی تصورش سخت 
بود. وقتی محمد نوری گل را زد پیش خودمان 
شکر  را  خدا  خب  ولی  است  تمام  کار  گفتیم 

به  را  بچه ها  زحمت  و  کنم  گلزنی  توانستم 
نتیجه برسانم. حق مان در آن بازی واقعاً باخت 
نبود چرا که خیلی خوب بازی کردیم و زحمت 
کشیدیم و از اینکه توانستیم به بازی برگردیم 
و در نهایت در پنالتی قهرمان شویم خوشحالم. 
بازی داشتم و می خواستم  برای  انگیزه زیادی 
به کرانچار ثابت کنم جایم روی نیمکت نیست. 
وقت  مدیرعامل  رحیمی  آقای  خود  را  این 
مهاجم  بهترین  غامی  که  بود  گفته  سپاهان 
و  بنشیند  نیمکت  روی  نباید  و  است  ایران 
بودم  به مشکل خورده  کرانچار  با  که  هم  من 
کنم.  ثابت  او  به  را  توانایی هایم  می خواستم 
اتفاقا بعد از بازی هم حسابی از من تشکر کرد.

سپاهان  قهرمانی  جشن  تقارن  درباره  غامی 
متاسفانه  نیز گفت:  کیا  و خداحافظی مهدوی 
من آن موقع یادم نبود خداحافظی مهدوی کیا 
است وگرنه از او حتما دلجویی می کردم. به هر 
حال فوتبال است و این اتفاقات در آن می افتد 
و جذابیتش به همین است. من با مهدوی کیا 
و  تماس هستیم  در  اان هم  و  بودم  همبازی 
چند وقت پیش فوت برادرش را تسلیت گفتم 
همدردی  ابراز  او  با  دیگر  بار  همینجا  از  و 
می کنم.اتفاق ناراحت کننده ای بود و اگر بازی 
دیگری بود و مقابل تیم ما نبود دوست داشتم 
پرسپولیس ببرد تا مهدوی کیا با برد از فوتبال 
هر  به  ولی  بود  حقش  چون  کند  خداحافظی 

اجازه  نبود  قرار  و  بودیم  سپاهان  هم  ما  حال 
و من هم خوشحالم  قهرمان شوند  آنها  دهیم 
شدند.وی  سپاهان  هواداران  شادی  باعث  که 
مطرح  بازی  آن  از  جالبی  خاطره  به  اشاره  با 
کرد و گفت: ارتباط خوبی با خیلی از بازیکنان 
پرسپولیس داشتم. علی کریمی قبل از بازی به 
تعویض  با هم  پایان  در  که  بود  داده  قول  من 
از  بعد  هم  نوری  محمد  باشیم.  داشته  لباس 
مزدا  دستگاه  یک  گفت  من  به  زدم  که  گلی 
به  بود  قرار  ظاهراً  آوردی.  در  چنگم  از  را   3
عنوان پاداش قهرمانی به آنها مزدا نیو 3 بدهند.

موضوع بعدی که غامی به آن اشاره می کند، 
صفی  حاج  احسان  قهرمانی  به  منجر  پنالتی 
از فینال جام حذفی، احسان  بازی قبل  است: 
یک پنالتی از دست داده بود. آن پنالتی خیلی 
برایش حرف و حدیث ایجاد کرد و گفتند عمداً 
استقال  تا  نشود  پیروز  سپاهان  کرده  کاری 
قهرمان لیگ شود و فصل بعد به استقال برود 
بازیکنی  چنین  وجه  هیچ  به  صفی  حاج  ولی 
و  نبوده  او  کار  در  عمدی  مطمئنم  و  نیست 
می بردیم  را  بازی  آن  اگر  است.  کرده  اشتباه 
می توانستیم قهرمان لیگ شویم. احسان خیلی 
تحت فشار بود و وقتی پنالتی آخر را گل کرد 
و قهرمانی ما را رقم زد خیلی برایش خوشحال 
ناراحت  کیا  مهدوی  برای  که  همانطور  شدم. 

بودم. برای حاج صفی خوشحال  بودم 

محمد غامی:گفتند حاج صفی پنالتی از دست داد تا به استقال برود

با انتقاد از روحانی و جهانگیری
افشاگری آجورلو از پشت پرده انتخاب تاج برای 

ریاست فدراسیون فوتبال

به  ایران  فوتبال  سابقه  با  سرمربی 
ایران  فوتبال  سابق  ستاره  دو  از  تمجید 
پرداخت و آنها را بهتر از رونالدینیو و دشان 
سرنوشت  درباره  جالی  دانست.مجید 
هیچ کس  کرد:  اظهار  برتر  لیگ  مسابقات 
می اُفتد  لیگ  برای  اتفاقی  چه  نمی داند 
چون اان اختیار اینکه بازی ها شروع شود 
یا نشود، در دست متولیان فوتبال نیست.

او ادامه داد: یک ویروس و بیماری آمده و 
شیوع پیدا کرده که همه نگران اش هستند. 
یک بخشی مسؤولیت کنترل این بیماری را 
بر عهده دارد که تصمیم گیرنده اصلی آنها 

هستند. حاا اینکه من بگویم دوست دارم 
بازی ها شروع شود یا خیر، بی فایده است.

سرمربی گل گهر در پاسخ به سؤالی مبنی 
چه  بازی ها  تعطیلی  صورت  در  اینکه  بر 
شود،  معرفی  قهرمان  به عنوان  باید  تیمی 
تیم)پرسپولیس( ۱۰  یک  وقتی  کرد:  ابراز 
امتیاز جلو است، طبیعتا باید آن را قهرمان 
صحبت های  درباره  کنند.جالی  اعام 
حاشیه سازش برای تعریف از امیر قلعه نویی 
که عنوان کرده بود او از مورینیو هم بهتر 
است، گفت: برای اینکه منظورم را برسانم، 
یک سؤالی را مطرح می کنم؛ به نظر شما 

چطور می شد که علی کریمی از رونالدینیو 
بیفتد؟  اتفاق  این  می شد  آیا  شود؟  بهتر 
می داد  رخ  چیزی  چنین  شرایطی  چه  در 
و چرا نشد؟او با اشاره به تأثیر محل رشد 
اجازه  کار  محیط  کرد:  عنوان  ورزشکاران 
نداد علی کریمی به حد رونالدینیو برسد. 
مطمئن باشید اگر علی کریمی در محیط 
می آمد،  کشور  آن  آکادمی های  و  برزیلی 
از  بهتر  خیلی  می توانست  من  نظر  از 
دایی در محیط  اگر علی  باشد.  رونالدینیو 
فرانسه بزرگ می شد، می توانست از دیدیه 

شود. بهتر  دشان 

قول جدید گرشاسبی به پیکانی ها
قول  بازیکنان  به  باشگاه  فروردین،  در  پیکانی ها  مطالبات  پرداخت  عدم  به  توجه  با 
کرد.پیکانی ها  پرداخت خواهد  یکجا  را  آنها  ماهه  دو  مطالبات  اردیبهشت  پایان  در  داده 
که در قعر جدول لیگ برتر فصل نوزدهم قرار دارند و امیدوارند با عبداه ویسی شانس 
دستیابی به نتیجه ازم طی ۹ بازی باقیمانده در صورت شروع دوباره لیگ با اوضاع کنونی 
و شیوع کرونا را به دست بیاورند، در فروردین ماه نتوانستند با وعده مثبت مواجه شوند 
و این موضوع گایه آنها را در پی داشت.در نهایت اما اکنون مدیران باشگاه و حمیدرضا 
گرشاسبی به بازیکنان ایت وعده را داد که در پایان اردیبهشت با پرداختی دو ماهه مواجه 

خواهند شد تا با امیدواری بیشتری کار را دنبال کنند.

شاهین، گل گهر و پیکان سقوط نمی کنند
شریفات:پرسپولیسدراینچند
سالشایستهقهرمانیبودهاست

شاهین  فوتبال  تیم  مهاجم  شریفات،  اسماعیل 
بوشهر گفت: امیدوارم لیگ برتر در این فصل نیمه کاره 
برگزار شود.اسماعیل شریفات  پایانی  هفته   ۹ و  نماند 
نظرهای  و  برتر  لیگ  مسابقات  مبهم  وضعیت  درباره 
این  بازی های  ادامه  یا  تعطیلی  پیرامون  که  مختلفی 
فصل مطرح شده است، گفت: من معتقدم که بازی های 
این فصل باید به اتمام برسد. از ابتدای فصل هر تیمی با 
هدفی خاص در این مسابقات شرکت کرد و این صورت 
بماند و چیزی هم  بازی ها نیمه کاره  خوشی ندارد که 
گرفتن  نظر  در  با  می توانند  مسئوان  نشود.  مشخص 
شرایطی خاص، بازی ها را برگزار کنند. حتی قرار است 
در اروپا هم در اکثر کشورها، مسابقات فوتبال برگزار 
شود.شریفات در پاسخ به این پرسش که »آیا در صورت 
ادامه بازی ها نگران سقوط احتمالی شاهین نیستید؟« 
نتایج  و  نیستیم  نگران  عنوان  هیچ  به  ما  کرد:  عنوان 
ما در شروع نیم فصل دوم نشان می دهد که پیشرفت 
نتایج خوبی  ادامه پیدا کند ما  داشتیم. اگر لیگ برتر 
می گیریم، ولی فکر می کنم برخی دوست ندارند بازی ها 
بازی ها  اگر  که  است  این  من  نظر  باشد.  داشته  ادامه 
ادامه پیدا کند تیم هایی مثل شاهین، گل گهر و پیکان 
سقوط نمی کنند و ممکن است تیم هایی که چند پله 
بااتر قرار دارند، سقوط کنند.بازیکن پیشین استقال 
درباره وضعیت این تیم و شانس موفقیت آبی پوشان با 
چند  این  در  پرسپولیس  کرد:  تصریح  مجیدی  فرهاد 
سال ثبات داشته است و با برانکو سه بار قهرمان لیگ 
برتر شد که در هر سه فصل مستحق قهرمانی بود. اگر 
به مجیدی هم سه سال فرصت بدهند قطعاً می تواند 
استقال را به قهرمانی برساند. در فوتبال ثبات موضوع 
بسیار مهمی است.شریفات راجع به عملکرد خودش در 
این فصل خاطرنشان کرد: شرایط در پیکان برای من 
بود.  درستی  تصمیم  تیم  این  از  و جدایی  نبود  خوب 
بهترین  این  و  کردم  انتخاب  را  شاهین  که  خوشحالم 
دادم  انجام  که  بازی هایی  در  بود.  من  برای  انتخاب 
عملکرد مثبتی داشتم و امیدوارم در ادامه هم بهترین 

بازی ها را برای تیم شاهین انجام دهم.

علی کریمی از 
رونالدینیو و دایی از 

دشان بهتر هستند

 جالی: 
بنا به 

تعطیلی 
لیگ باشد، 

پرسپولیس 
قهرمان 

است

پایانکارلژیونرفوتسالایراندرتیمواموساندونزی
بازیکن فوتسال ایران گفت: دیگر قصد ادامه بازی در تیم واموس اندونزی را ندارم و دنبال چالش جدیدی هستم.علی عابدین که از 
سال 2۰۱7 در تیم فوتسال واموس اندونزی بازی می کرد، به کارش در واموس پایان داد.سایت » bolalob« اندونزی درباره عابدین 
نوشت: چهار فصل بازی با تیم واموس برای علی عابدین کافی است. علی مدعی شده است که پیشنهاداتی از سایر باشگاه ها و کشورهایی 
نظیر مالزی، چین و عراق دریافت کرده است. بعد از پایان قرارداد با واموس علی گفت که هیچ برنامه ای برای بازگشت به این باشگاه ندارد. 
مدیریت باشگاه هم با وی برای تمدید قرارداد صحبت نکرده است.عابدین در این خصوص گفت: فعا برنامه ای برای بازگشت به اندونزی 
ندارم چون قراردادم تمام شده است. من هم تصمیم گرفته ام که قراردادم را تمدید نکنم و دنبال چالش جدید هستم.وی افزود: دو باشگاه 
دیگر از اندونزی به من پیشنهاد داده اند. عاوه بر این پیشنهاداتی از لیگ چین ، مالزی و عراق به دستم رسیده است. در حال حاضر در 

خانه هستم تا همسرم را که باردار است همراهی کنم.
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مطالبات بخش دوم بازیکنان استقال سرانجام به حساب آنها واریز شد.مسووان باشگاه استقال سرانجام دیروز 
۱۰ درصد از مطالبات بازیکنان این تیم را پرداخت کردند.نفراتی مثل اسماعیلی، دشتی، کریمی، غفوری، حسینی و 
.... بازیکنانی هستند که دیروز مطالبات خود را دریافت کردند.قرار بود این مبالغ به حساب بازیکنان واریز شود که یک 

مشکل جزئی مانع از این کار شد.

مطالبات بخش 
دوم بازیکنان 
استقال سرانجام 
پرداخت شد

است  معتقد  استقال  باشگاه  سرپرست 
که  آغازکنیم  شرایطی  در  باید  را  تمرینات 
ابتدا  رمضانی  .سعید  نشویم  پشیمان  بعدا 
باشگاه  در  خود  فعالیت  نوع  درخصوص 
بتوانم  که  جایی  تا  داشت:»  اظهار  استقال، 
در حال حاضر  و  استقال کمک می کنم  به 
من  از  سعادتمند  هستم.  تیم  سرپرست 
انجام  برمی آید،  دستم  از  کمکی  خواست، 
برای من مهم نیست  و  دهم. پست و مقام 
انجام می دهم.  را  کار  این  انجام کمک  برای 
استقال  وقف  را  خودمان  است  بهتر 
کنیم.«رمضانی درباره آخرین خبر از پرداخت 
مطالبات هرویه میلیچ و شیخ دیاباته گفت:» 
و  می کند  را  خودش  تاش  همه  سعادتمند 
داشته  رابطه  همین  در  جلسه ای  هم  امروز 
اوایل  و  کردم  صحبت  او  با  تلفنی  است. 
هفته آینده پرداختی ها به این 2 بازیکن نیز 
حاشیه  به  برای  متاسفانه  می گیرد.  صورت 
که  می آید  وجود  به  فضایی  استقال،  بردن 
آن  به  بدهند  اجازه  می کنم  خواهش  من 
خارجی  بازیکنان  برسیم.  نیاز  مورد  آرامش 
هستند  اخاق  با  و  فهمیده  بسیار  استقال، 
و شرایط ما را درک می کنند.«سرپرست تیم 
رسمی  موضع  درخصوص  استقال  فوتبال 
نوزدهم  لیگ  سرنوشت  درباره  باشگاه  این 
موافقت  بحث  که  گفته ام  بار ها  کرد:»  بیان 
است.  جامعه  سامتی  مهم،  نیست.  مهم  ما 
اگر قرار است تمرینات آغاز شود، در شرایطی 
مناسب این اتفاق رخ بدهد، که بعدا پشیمان 
نشویم. همه ما مشتاقیم که فوتبال آغاز شود، 
و  بدهد  رخ  کسی  برای  مشکلی  نباید  اما 
تصمیم گیری با فدراسیون فوتبال و همه باا 
دستی های ما خواهد بود. البته به هر قیمتی 
درباره  کنیم.«او  بازی  فوتبال  نداریم  دوست 
صحبت های غیر رسمی و آماده باش از سوی 
بیان کرد:»هفته  تمرینات،  آغاز  برای  باشگاه 
آتی قرار بر برگزاری یک جلسه مهم است و 
ما نیز منتظر این جلسه هستیم. در آن جلسه 
مشخص می شود که می توانیم تمرینات مان 
در  هم  استقال  باشگاه  نه.  یا  کنیم  آغاز  را 

چگونه  نمی دانیم  اصا  دارد.  قرار  باتکلیفی 
“ممکن  کلمه  روی  کنیم.  برنامه ریزی  باید 
است”، نمی توانیم برنامه ریزی کنیم.«رمضانی 
ایران  لیگ  برای  الگو  بهترین  اینکه  درباره 
تعیین  برای  خارجی،  لیگ های  بین  در 
نمی توانیم  من  کرد:»  تصریح  نهایی  تکلیف 
از نظر خودم، فوتبال  اما  تصمیم گیری کنم، 
اتفاقاتی در آن رخ  و  نیست  قابل پیش بینی 
می کند.  جذاب  را  رشته  این  که  می دهد، 
اآن در صدر  تیم  بگویند فان  است  ممکن 
من  بکنیم.  را  کار  فان  باید  و  است  جدول 
می گویم نه، من می گویم تیمی باید قهرمان 
به  جوانمردانه  و  است  آن  مستحق  که  شود 
قهرمانی رسیده باشد. نمونه هایی داشتیم که 
یک تیم نیم فصل اول در لیگ ایران قهرمان 
شده و در نیم فصل دوم، سقوط کرده و کسی 
با  زیادی  اختاف  استقال  نمی کند.  باور 
افتاده  عقب  بازی  یک  اما  دارد،  صدرجدول 
هم داریم. نمی شود چیزی را پیش بینی کرد. 
هر باشگاهی هم طبق منافع خودش صحبت 
ایجاد  باعث  اگر برگزاری فوتبال  اما  می کند. 
خطر می شود، بهتر است بازی نکنیم.«رمضانی 
درباره زمین تمرین استقال در صورت آغاز 
و  انقاب  مجموعه  کرد:»هم  بیان  تمرینات، 
آماده  آزادی،  ورزشگاه   2 شماره  زمین  هم 
فنی  کادر  با  نهایی  تصمیم گیری  است.   
دارد  بستگی  این  به  این تصمیم  بود.  خواهد 
برای  بدهیم  تشکیل  را  کمپی  بخواهیم  که 
آغاز تمرین و اینکه بخواهیم صبح و بعد ازظهر 
تمرین بکنیم یا اصا نه. اگر دقیقا به ما اعام 
کنند که تاریخ آغاز تمرینات چه زمانی است، 
آن وقت ما نیز می توانیم برای این موضوع هم 
و  است  آماده  زمین  برنامه ریزی کنیم. هر 2 
تیم  نداریم.«سرپرست  بابت  این  از  مشکلی 
بازگشت  زمان  درخصوص  استقال  فوتبال 
پول  پرداخت  صورت  در  استقال  به  دیاباته 
این 2 بازیکن خاطرنشان کرد:» در زمانی که 
در این باتکلیفی خارج شویم، قطعا به آن ها 
ایران  به  بازیکن هم  این 2  و  اعام می کنیم 

آمد.« خواهد 

تذکرکمیتهداورانبهاکبریانوخورشیدیبهخاطرمصاحبههایجنجالی
اخیر  این کمیته است.طی روزهای  با  نیازمند هماهنگی  فعاان مجازی  و  با رسانه ها  داد که هرگونه مصاحبه  تذکر  داوران دیگر  و  اکبریان  به محمدرضا  فوتبال  داوران فدراسیون  کمیته 
مصاحبه های محمدرضا اکبریان و اشکان خورشیدی با برخی رسانه ها در مورد عملکردشان در بازی های گذشته سر و صدای ایجاد کرد و حتی اظهار نظر اکبریان پیرامون یکی از دیدارهای استقال 
با واکنش فرهاد مجیدی رو به رو شد.بعد از این اظهار نظرها کمیته داوران به عوامل زیرمجموعه این کمیته از جمله داوران تذکر داد از هر گونه مصاحبه در مورد بازی ها، افراد و ... خودداری کنند 
و هرگونه صحبت با رسانه ها و فعاان مجازی نیازمند هماهنگی با این کمیته است.محمدرضا اکبریان  با اشاره به بازی استقال و نفت آبادان گفت: اگر فرهاد مجیدی برای اعتراض به تصمیم 

داوری فضا را متشنج نمی کرد او تصمیم اشتباه کمکش را  برمی گرداند و گل این تیم را مردود اعام نمی کرد.

اوایل هفته آینده پرداختی ها به میلیچ و دیاباته صورت می گیرد
شورایعالینظارتبراصل44نحوهرمضانی : انقاب یا آزادی، تصمیم با کادرفنی است

واگذاریاستقالوپرسپولیسرااعامکرد
شورای عالی نظارت بر اصل 44 پیشنهاد خود را برای واگذاری 
دو باشگاه استقال و پرسپولیس مطرح کرد.در شرایطی که وزارت 
ورزش و جوانان اعام کرد که تا نیمه اول امسال کار واگذاری این 
اصل  بر  نظارت  عالی  شورای  شد  خواهد  مهیا  بخش  به  باشگاه   2
44 شرایط این واگذاری را اعام کرد.طبق پیشنهاد شورای نظارت 
بر اصل 44، ۱۰ درصد از سهام باشگاه های استقال و پرسپولیس 
برای کشف قیمت در بورس و 5۰ درصد به شرکت های سهامی عام 
با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و 4۰ درصد دیگر به تعاونی های سهامی 
و فراگیر کل کشور واگذار می شود.به این ترتیب و با شرایط فعلی 
استقال و پرسپولیس باید در سال جاری به بخش های اشاره شده 

واگذار شوند.
ماجرای حقوق 15 میلیونی سعادتعمند چیست؟

خلیلزاده:ایندستمزدبهتصویب
هیأتمدیرهنرسیده

در  شده  منتشر  سند  نسبت  استقال  مدیره  هیأت  رییس 
داد.بحث  نشان  واکنش  باشگاه  این  مدیرعامل  حقوق  مورد 
درخواست احمد سعادتمند بابت حقوق ۱5 میلیون تومانی این 
روزها به یکی از حواشی مهم در باشگاه استقال تبدیل شده است 
و عده ای می گویند درخواست چنین مبلغی عجیب است.  اما 
نکته مهمتر اینکه در شرکت های دولتی حقوق مدیرعامل باید 
به تایید هیأت مدیره برسد و هنوز کسی نمی داند آیا حقوق ۱5 
میلیونی سعادتمند به تصویب هیأت رییسه استقال رسیده است 
یا نه.اسماعیل خلیل زاده در این باره گفت: اول بگویم که انتشار 

این سند کار بسیار زشتی بود. 
در زمان مدیریت من حتی یک سند از باشگاه بیرون نرفت 
ولی نمی دانم در این باشگاه چه کسانی هستند که دارند همه 
مدارک باشگاه را رسانه ای می کنند.او در مورد اینکه آیا هیأت 
میلیونی   ۱5 حقوق  بر  مبنی  سعادتمند  درخواست  با  مدیره 
ها  رسانه  در  که  همانطور  گفت:  هم  نه  یا  است  کرده  موافقت 
این  و  کرد  امضا  سعادتمند  آقای  خود  فقط  را  نامه  آن  دیدید 
موضوع به تصویب هیأت مدیره نرسیده است و اصا من هنوز این 
نامه را از نزدیک ندیده ام.وی افزود: البته این را بگویم که آقای 
سعادتمند حقش است که حقوق بگیرد و این اعضای هیأت مدیره 
هستند که می گویند ایشان چه مبلغی را باید به عنوان دستمزد 
در  باید  ایشان  درخواستی  مبلغ  بنابراین  کنند.  دریافت  ماهیانه 
نیفتاده  اتفاق  این  هنوز  که  شود  بررسی  استقال  مدیره  هیأت 
است.خلیل زاده در پایان گفت: من جای آقای سعادتمند باشم 
بابت این اتفاق شکایت می کنم چون کار این افراد غیر قانونی و 
غیر انسانی است. آنها می خواهند با آبروی آقای سعادتمند بازی 
کنند در حالی که من بازهم می گویم ایشان هیچ کار بدی انجام 

است. نداده 
واکنشمدافعاستفال
بهصحبتهایاکبریان

مدافع چپ استقال نسبت به صحبت های داور بازی فصل 
داد. نشان  واکنش  آبادان  نفت  صنعت  برابر  تیم  این  گذشته 

وارد  را  برتری  گل  گذشته  فصل  پایانی  های  هفته  در  استقال 
دروازه صنعت نفت آبادان کرد اما محمدرضا اکبریان در اقدامی 
نتیجه  با  بازی  تا  کرد  اعام  اوت  خطای  را  صحنه  آن  عجیب 
مساوی به پایان برسد و استقال به طور کامل از کورس قهرمانی 
خارج شود.اما اکبریان اعتراف کرد که در آن صحنه اشتباه کرده 
است و در خروج استقال از کورس قهرمانی نقش داشته است.

اینستاگرام  صفحه  در  اتفاق  این  به  واکنش  در  پور  زکی  میاد 
ها  سال  تیم  این  شده  انجام  که  هایی  اعتراف  که  نوشت  خود 
است با گوشت و پوست آن درک کرده است تا به نوعی نسبت 
به این اتفاق و البته مسائلی که در چند سال گذشته برای این 
تیم به وجود آمده واکنش نشان بدهد.قبا زکی پور، سیدحسین 
حسینی وفرهاد مجیدی هم نسبت به این اتفاق و صحبت های 

بودند. داده  نشان  واکنش  اکبریان   محمدرضا 
در پی ارسال نامه وزیر ورزش به وزیر اطاعات
آشتیانی:مبارزهبادالیوظیفهوزارت

ورزشاست
مدیرعامل سابق استقال معتقد است که مبارزه با دالی در 
آشتیانی  است.امیرواعظ  جوانان  و  ورزش  وزارت  وظیفه  فوتبال 
معاون سابق وزیرورزش و جوانان درباره نامه وزیر ورزش و جوانان 
به وزیر اطاعات درباره همکاری برای مبارزه با دالی در فوتبال 
افزود: متأسفانه دوستان کار نکرده در وزارت ورزش را به گردن 
وزارت اطاعات انداخته اند تا خودشان را از بسیاری از موارد کنار 
بکشند، معتقدم دالی در فوتبال ایران از یک مثلث بین مربی، 

مدیر عامل و دال تشکیل شده است. 
او در ادامه گفت: متأسفانه برخی از مربیان ارتباط مستقیمی 
با داان فوتبال دارند، بازیکن خارجی می آورند بدون یک بازی از 
تیم جدا می شود و به فیفا شکایت می کند و این یعنی ضعف یک 
مدیر که نمی تواند از اتفاقاتی که در زیر مجموعه اش رخ می دهد، 
جلوگیری کند.معاون سابق وزیر ورزش و جوانان افزود: زمانی که 
اصرار می کردند  و  آوردند  برزیلی  بازیکن  یک  بودم  استقال  در 
که بازیکن بسیار خوبی است، اما این بازیکن را به تست پزشکی 
فرستادم و مصرانه بر این موضوع تاکید داشتم تا زمانی که جواب 
تست پزشکی اش نیاید حق امضاء قرارداد برای پیوستن به تیم 
را ندارد، جالب بود که بعد از اصرار من وقتی از او تست پزشکی 
گرفته شد، متوجه شدیم که هر دو پایش مصدوم است!آشتیانی 
گفت: متأسفانه عزمی برای برخورد با داان وجود ندارد و شما 
کی دیدید که حراست و بازرسی وزارت ورزش که متولی برخورد 
مربیان  حتی  و  مدیران  از  یکی  بار  یک  است  ورزشی  مفاسد  با 

خاطی را مورد مؤاخذه و برخورد قرار دهد!
سعادتمند:ازشنبهپولدیاباتهومیلیچرا

پرداختمیکنیم
در  تیم  این  بازیکن خارجی  دو  اعام کرد  استقال  مدیرعامل 

هستند. ماندنی  پوشان  آبی  جمع 
در این روزها بحث پرداخت مطالبات دیاباته و میلیچ به بحث 
نگران فسخ  ها  و خیلی  است  تبدیل شده  استقال  روز هواداران 
قرارداد این دو بازیکن هستند.با این حال سعادتمند با انتشار پست 
عده  یک  اگرچه  داد:  بازیکن  دو  این  ماندن  از  خبر  اینستاگرامی 
دارند تاش می کنند تا این دو بازیکن خوب را  فراری بدهند و 
حتی کلی سعی کردند تا حق و حقوق بازیکنان و کادر فنی و....

هم پرداخت نشود،  که البته تاش شان بی ثمر ماند اما دیاباته و 
میلیچ بازیکنان خوب ما هستند و در کنار ما خواهند ماند.او در 
پایان پیام خود نوشت: از شنبه 2۰ اردیبهشت  با همکاری دوستان 
خوبم که حتی نمی خواهند اسم شان هم مطرح شود و سال ها 
پارت  به  پارت  عزیز  دو  این  مطالبات  هستند  و  بودند  استقالی 

پرداخت خواهد شد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقال می گوید 
هماهنگی  بتواند  اگر  پوشان  آبی  مدیرعامل 
تمام  و  کند  ایجاد  باشگاه  ساختار  در  خوبی 
زیرمجموعه های باشگاه کار خود را به خوبی 
انتظار آبی ها  انجام دهند، روزهای خوبی در 
تیم  پیشکسوت  شوری،  بود.علی  خواهد 
روزهای  این  شرایط  درباره  استقال  فوتبال 
همیشه  ما  کرد:  اظهار  پایتخت  پوشان  آبی 
نگاه  مواقع  طور  این  در  را  لیوان  پر  نیمه 
و  آمدند  تازه  هم  سعادتمند  آقای  میکنیم. 
جامعه فوتبال هم زیاد ایشان را نمی شناسند. 
در اینکه ایشان استقالی است شکی نیست 
اما باید دید او چقدر توانایی دارد. در کشور ما 

کسی که مدیرعامل میشود، باید درآمدزایی 
برساند. موفقیت  به  را  باشگاه  بتواند  تا  کند 

استقال  مخصوصا  ما  فوتبال  داد:  ادامه  او 
رسیده  به جایی  دارد،  بیشماری  که طرفدار 
بدهی  روی  بدهی  قبلی  مدیرعامل های 
قهرمانی  که  است  سال  چند  ما  گذاشتند. 
نداشتیم و هر مدیرعامل زور خودش را زده 
است و در نهایت تیم را به بدهکاری بیشتری 
این  در  هم  سعادتمند  آقای  است.  کشانده 
شرایط مدیریت استقال را قبول کرده است. 
عمده ترین دغدغه او در حال حاضر اسپانسر 
اگر  شود،  مالی حل  مسائل  این  اگر  و  است 
باشد،  مشکل  دچار  هم  فنی  لحاظ  به  تیم 

چنین  برساند.  موفقیت  به  را  خود  می تواند 
شفر  و  استراماچونی  زمان  در   نیز  چیزی 
آقای  مدیریت  زمان  در  ببینیم  باید  و  بود 
سعادتمند چه اتفاقی خواهد افتاد.پیشکسوت 
تیم فوتبال استقال درباره اینکه بدهی های 
باید پرداخت شود، گفت:  آبی پوشان چطور 
می دهد  اسپانسر  را  بدهی ها  این  از  بخشی 
شکل  مدیرعامل  سیاست  را  دیگر  بخشی  و 
پیشنهاد  سعادتمند  آقای  به  من  می دهد. 
استقال  از  خارج  گروه های  ما  که  دادم 
کنیم  کمک  استقال  به  می توانیم  هستیم، 
با چند  برداریم.  را  مالی  بار  این  از  و بخشی 
کمپین از طرف سلبریتی ها می توان این پول 

دایی  علی  اخیر  زلزله  در  کرد.  هماهنگ  را 
خوبی  بسیار  پول  توانست  خودش  اعتبار  با 
قطعا  بیفتد  اتفاقی  چنین  اگر  آورد.  فراهم 
کند. حرکت  جلو  به  رو  می تواند  استقال 

آینده  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شوری 
نشان  خاطر  می بیند،  چطور  را  استقال 
کرد: ما استقالی ها خوشبین هستیم اما اگر 
حمایت شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. فکر 
و  است  مدیرعامل  دست  چیز  همه  می کنم 
اگر بتواند هماهنگی خوبی در ساختار باشگاه 
باشگاه  های  زیرمجموعه  تمام  و  دهد  انجام 
روزهای  دهد،  انجام  خوبی  به  را  خود  کار 

بود. خواهد  استقال  انتظار  در  خوبی 

 همه چیز بستگی به سعادتمند دارد
شوری:هر مدیرعاملی که آمد بدهی را بیشتر کرد

شد  مدعی  مارکت«  »ترانفسر  سایت 
باشگاه اف سی گوا هند به دنبال جذب مدافع 
مجازی  فضای  در  است.شایعاتی  استقال 
هند  گوا  سی  اف  باشگاه  که  می شود  مطرح 
به دنبال روزبه چشمی، مدافع استقال ایران 
است. اما به دلیل نبود گزارش های مشخص، 
دارد. وجود  شک  اخبار  این  صحت  درباره 

سایت » TMIndia« مدعی شده که باشگاه 
پوش  ملی  مدافع  این  دنبال  به  گوا  اف سی 
روزبه  باای  مالی  درخواست  اما  است  ایرانی 
مانع از انتقال این بازیکن به تیم قهرمان لیگ 
هند شده است. این بازیکن 26 ساله یکی از 
مهره های کلیدی استقال تهران است و عضو 
جهانی  جام  در  او  است.  نیز  ایران  ملی  تیم 
مصدوم  ایران  بازی  اولین  در  روسیه   2۰۱8
شد.بازیکنانی با توانایی روزه می توانند به اف 
باشگاه هندی می  اوا  سی گوا کمک کنند. 
تواند از او به عنوان سهمیه آسیایی استفاده 
کند. عاوه بر این اف سی گوا در فصل آینده 
می خواهد در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا 
از  دارد.  آسیایی  بازیکن  یک  به  نیاز  و  کند 
4 سهمیه بازیکنان خارجی در لیگ قهرمانان 
آسیا یکی از آنها باید آسیایی باشد به همین 
باشد. خوبی  انتخاب  تواند  می  روزبه  خاطر 

که  ای  تجربه  با  می تواند  چشمی  همچنین 
قهرمانان  لیگ  در  گوا  حضور  اولین  در  دارد 
دوره   3 در  استقال  مدافع  باشد.  موثر  آسیا 
 ۱4 و  کرده  پیدا  آسیا حضور  قهرمانان  لیگ 
بازی برای تیمش در این رقابت ها انجام داده 
می  ایرانی  بازیکن  این  تجربه  کل  در  است. 
این  بیاید.اگر  گوا  جوان  تیم  کمک  به  تواند 
انتقال رخ دهد، خط دفاع تیم گوا به شدت 

خوان  روزبه،  جذب  با  شود.  می  قدرتمند 
فیراندو، سرمربی گوا می تواند با استفاده از 3 
سهمیه دیگرش باعث تقویت تیمش شود. در 
لیگ برتر فوتبال هند بازیکنان خارجی زیادی 
وجود دارد و حضور چشمی می تواند به نفع 

باشد.تاش  گوا  دفاع  و خط  باشد  هند  لیگ 
و جذب  شناسایی  برای  گوا  باشگاه  مدیریت 
تحسین  قابل  ایرانی  پوش  ملی  بازیکن  این 
این  بودن  آمیز  موفقیت  صورت  در  است. 
انتقال نه تنها گوا بلکه لیگ هند نیز سودمند 

لیگ  برای  شانس  این  همیشه  شد.  خواهد 
هند وجود ندارد که بازیکنی ملی پوش با 26 
سال که در جام جهانی شرکت کرده به اینجا 
 بیاید. بدون شک حضور بازیکنانی مثل روزبه

 می تواند برای لیگ هند مفید باشد.

درخواست مبلغ باا مانع از انتقال مدافع استقال می شود؟

چشمی در تیررس اف سی گوا هند

و  استقال  اسبق  مهاجم  موسوی،  علی 
اسبق  دارد.مهاجم  شوخ طبعی  روحیه  ملی  تیم 
استقال گفت: جام بدون بازی چه لذتی دارد؟ 
بازیکن  که  است  مسابقات  اتمام  به  جام  عشق 
خیس عرق روی سکو برود و جام را در دستانش 
بگیرد نه مثل قضیه سوپرجام یا سه امتیاز بازی 

سپاهان! مقابل  نشده  برگزار 
حاجی آن قدر تکل زد که موکت خانه 

فرهاد کنده شد
دو هفته پیش گفتم حاجی فتح اه زاده را 
در خانه فرهاد مجیدی در امارات شکست دادیم 
از دوازده سال  بعد  باعث شد  و همین مصاحبه 
را بشنوم و ماءشاا... حاجی روحیاتش  او  صدای 
هنوز عالی است. او به من زنگ زد و گفت من 
بدهم  نفره شکست  یک  را  فرهاد  و  تو  توانستم 
اما  کرد،  خواهم  تکذیب  را  تو  حرف های  و 
می خواهم بگویم حاجی جان! فرهاد همین جا در 
ایران است ما شما را در آن بازی بدجور شکست 
دادیم! یادت هست آن قدر تکل زدی که موکت 
خانه فرهاد کنده شده بود و بعد خودت را زدی 
بماند؟ در کل  نیمه تمام  بازی  تا  به غش کردن 
گردن  سال  این همه  از  بعد  اما  باخته،  ایشان 

)خنده( نمی گیرد! 
از مجیدی بی خبرم

در گذشته ساعات زیادی را با فرهاد سپری 
می کردم، اما مدت هاست از او بی خبرم. بااخره 
زندگی ها فرق کرده، من مجرد هستم و فرهاد دو 
فرزند دارد و مسلماً گرفتاری هایش از من بیشتر 
را  بزرگ  تیم  یک  مسئولیت  طرفی  از  است. 
برعهده دارد و زمان آزاد ندارد. برایش بهترین ها 

را آرزو می کنم و امیدوارم موفق باشد.

دین محمدی هنوز خونگرم است
سیروس  قدیمی  رفقای  و  همبازیان  از 
روحیه.  با  و  است  خونگرم  هنوز  دین محمدی 
یک بار که با سیروس در آلمان بازی می کردیم 
برای بازی با قبرس به تیم ملی دعوت شدیم و 
ما  از  مأمور  فرودگاه  در  قبرس.  رفتیم  آلمان  از 
قبرس  به  سفر  از  هدف تان  مثًا  می کرد  سؤال 
بگویم  انگلیسی  به  نمی توانستم  من  و  چیست؟ 
چه کار داریم. سیروس با دست مرا کنار کشید و 
کًا دو کلمه آلمانی بلد بود و همان دو کلمه را 
گفت، بعد کًا ساکت شد و نمی توانست جواب 
بود  مانده  کم  خنده  از  من  و  بدهد  را  سؤاات 
شده  شاکی  حسابی  فرودگاه  پلیس  کنم!  غش 
نماینده  تا  بودیم  مانده  معطل  ساعت  دو  و  بود 
فدراسیون قبرس آمد و ما را به هتل تیم ملی برد 
و خنده های من هم تمام نمی شد و سیروس هم 
)خنده( و هی می گفت مرض!  بود  عصبی شده 

۳ تا جام برای پرسپولیس بخرند!
بحث  و  ویروس کرونا  واگیر  و  گیر  این  در 
پرسپولیسی ها  از  برخی  لیگ  ماندن  تمام  نیمه 
فقط حرف از جام می زنند. برای این ها سه تا جام 
خوشگل از منیریه بخرند بلکه بی خیال شوند و 
می ماند.  گفتن  برای  هم  دیگری  حرف  ببینیم 
اصًا جام بدون بازی چه لذتی دارد؟ عشق جام 
بازیکن خیس عرق  که  است  مسابقات  اتمام  به 
نه  بگیرد  را در دستانش  برود و جام  روی سکو 
برگزار  بازی  امتیاز  سه  یا  سوپرجام  قضیه  مثل 
تیم  همین  که  حالی  در  سپاهان!  مقابل  نشده 
طرفدار  هزاران  حضور  در  و  تهران  در  اصفهانی 
پرسپولیس، همین تیم را با همین بازیکنان با دو 

به اصفهان برگشت. گل شکست داد و 

موسوی:۳تاجامازمنیریهبرایپرسپولیسبخرند!

حسینی:عادیشده،چهبااعترافچهبیاعتراف
صحبت های یکی از داوران لیگ برتر در ارتباط با تصمیماتش در دیدار دو تیم صنعت نفت و استقال باعث بروز واکنش های زیادی در فضای مجازی شده است. علی اکبریان درخصوص تصمیم 
جنجالی اش درباره دیدار دو تیم نفت آبادان و استقال اعتراف کرد که متوجه شده که توپ مهدی قائدی از روی خط به طور کامل رد نشده و گل استقال را به اشتباه مردود اعام کرده است.این 
اعتراف کافی بود تا هواداران استقال و بازیکنان این تیم نسبت به صحبت های مطرح شده واکنش زیادی نشان دهند.در آخرین واکنشی که در همین رابطه منتشر شد ساعتی پیش سید حسین 

حسینی گلر این تیم با انتشار یک استوری در صفحه شخصی اش نوشت: »چند سالیه که عادی شده چه با اعتراف، چه بی اعتراف!!!! “

مربی پیشین آبی پوشان گفت: خصوصی 
سازی استقال و پرسپولیس اصا عملی نیست 
و مطرح کردن دوباره آن بازی با افکار عمومی 
است.محمد خرمگاه اظهار داشت: اگر واقعاً قرار 
به بخش خصوصی  پرسپولیس  و  استقال  بود 
واگذار شود تا به حال بارها این اتفاق افتاده بود. 
اتفاقات گذشته کنار هم نشان می دهد  چیدن 
این منظور نیست و طرح دوباره  برای  اراده ای 
که  این  با  است.  عمومی  افکار  با  بازی  هم  آن 
بخش  به  واگذاری  تیم  دو  این  نجات  راه  تنها 
اتفاق  این  هم  اینبار  اما  می باشد،  خصوصی 

روی نخواهد داد.وی اضافه کرد: این سناریوی 
تکراری اینبار هم تکرار می شود و بعد از ماه ها 
دیگری  معلوم  نا  آینده  به  آن،  به  پرداختن 
موکول می شود و باز هم بدهی های انباشته دو 
پیشین  شد.مربی  خواهد  بیشتر  و  بیشتر  تیم 
برای  آنقدر ظرفیت  استقال گفت: سرخابی ها 
بخش  به  آن  اداره  اگر  که  دارند  درآمدزایی 
پشت  تدبیر  و  شود  واگذار  کارآمد  خصوصی 
خودشان  جز  به  می توانند  کدام  هر  باشد،  آن 
ادامه  اما  بدهند.  هم  را  دیگر  تیم   ۱۰ خرج 
حد  در  فقط  تیم  دو  که  شده  باعث  روند  این 

آورند. دست  به  را  شأن  مخارج  نمیر  و  بخور 
برتر  لیگ  مسابقات  ادامه  در خصوص  خرمگاه 
بیان داشت: کلیه شهروندان باید در همه امور 
تابع قانون باشند. ما باید ببینیم قانون در این 
زمینه چه می گوید و بر اساس امیال و آرزوهای 
این  بیاوریم.  فشار  فدراسیون  به  نخواهیم  مان 
دارد  قهرمانی  شانس  که  تیمی  نیست  درست 
سامت  چون  بیاورد  فشار  بازی ها  ادامه  برای 
است.پیشکسوت  مهم تر  چیز  همه  از  جامعه 
آبی پوشان تاکید کرد: هر زمان خطر ابتاء به 
شیوع بیماری کرونا به سامتی از جامعه رفت 

و  کرد  تأیید  را  موضوع  این  بهداشت  وزارت  و 
اجازه از سر گیری فعالیت های ورزشی را صادر 
این  غیر  در  و  بازی می کنند  تیم ها  کرد، همه 
صورت هم نباید بازی ها انجام شود. پس لطفاً 
آقایان سعی نکنند با تحت تأثیر قرار دادن افکار 
بازی ها  ادامه  برای  مصاحبه  طریق  از  عمومی 
فقط  و  لحظه  یک  بیاورند.  فشار  فدراسین  به 
یکی  ناکرده  که خدای  کنند  تصور  لحظه  یک 
از عزیزان خودشان بر اثر ابتاء به این بیماری 
جان خود را از دست بدهد. آنگاه باز هم راضی 

برگزار شود؟ لیگ  قیمتی  به هر  هستند 

خرمگاه:خصوصی سازی استقال و پرسپولیس بازی با افکار عمومی است

گل تیام با پیراهن استقال 
جزو 5 گل زیبای لیگ 

قهرمانان آسیا
لیگ  در  آهن  ذوب  به  استقال  سابق  مهاجم  گل 
تاریخ  گل  زیباترین  عنوان  کسب  نامزد  آسیا  قهرمانان 
این رقابت ها شد.سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایام 
تعطیات مسابقات به دلیل ویروس کرونا یک نظرسنجی 
به راه انداخت تا زیباترین گل لیگ قهرمانان آسیا از دید 
انتخاب کند.AFC در این نظرسنجی 5 گل  کاربرانش را 
نامزد کسب عنوان زیباترین گل لیگ قهرمانان را معرفی 
کرد. گل دوم تیام، مهاجم سابق استقال در سال 2۰۱8 
به ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
گل  این  درباره   AFC بود.سایت  نامزدها  این  جزو  آسیا 
نوشت: تقابل دو تیم ایرانی در بازی برگشت مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2۰۱8 باعث درخشش 
هت  شد  موفق  بازی  این  در  سنگالی  مهاجم  شد.  تیام 
میدان  پیروز  یک  بر   3 نتیجه  با  استقال  تا  کند  تریک 
باشد.گل دوم تیام یکی از زیباترین گل های تاریخ لیگ 
قهرمانان آسیا است. او موفق شد با پای چپ از فاصله 3۰ 
تیام  درخشش  این  کند.  باز  را  آهن  ذوب  دروازه  یاردی 

به وجد آورد. را در ورزشگاه آزادی  هواداران 

گفت:  استقال  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
پشت  برد  با  را  پیش رو  بازی های  استقال  اگر 
شود. حذفی  جام  قهرمان  می تواند  بگذارد  سر 

علیرضا اکبرپور  در خصوص شرایط تیم استقال 
از  درصد   ۱۰ بازیکنان  خداراشکر  داشت:  اظهار 
زودی  به  انشااه  و  کردند  دریافت  را  قراردادشان 
این  چون  کنند،  دریافت  را  خود  قرارداد  تمام 
بازیکنان به غیر از فوتبال درآمدی دیگری ندارند.

استقال  بازیکنان  معتقدم  البته  داد:  ادامه  وی 
باعث  فقط  بیانیه  دادن  دهند.  به خرج  باید صبر 
شوند.  خوشحال  استقال  دشمنان  می شود 
فرصت  باید  و  کرده  تغییر  تازه  استقال  مدیریت 
قول های  بتواند  تا  شود  داده  سعادتمند  به  کافی 
استقال  اینکه  درباره  کند.اکبرپور  عملی  را  خود 
شانسی برای قهرمانی دارد یا خیر تصریح کرد: در 
لیگ برتر استقال یک بازی کمتر دارد و ۹ بازی 
هم باقی مانده است. این تیم شاید شانس کمتری 

داشته  لیگ  قهرمانی  برای  پرسپولیس  به  نسبت 
زیادی  اتفاقات  و  مانده  باقی  امتیاز  اما 3۰  باشد، 
شرایط  حذفی  جام  در  استقال  البته  می افتاد. 
قهرمانی را دارد و اگر بتواند بازی های پیش رو را 
را  حذفی  جام  می تواند  بگذارد،  سر  پشت  برد  با 
از آن خود کند و یک قهرمانی دیگر به هواداران 
هدیه دهد. البته امیدوارم هر چه زودتر بازی ها با 
رعایت مسائل بهداشتی ازسرگیری شود و استقال 
باشد.مهاجم  داشته  را  عملکرد  بهترین  بتواند  هم 
سعادتمند  عملکرد  خصوص  در  استقال  اسبق 
مدت  این  در  اینکه  گفت:  کوتاه  مدت  این  در 
دارد ۱۰  وجود  در کشور  که  شرایطی  با  و  کوتاه 
درصد پول بازیکنان را داده و رابطه بسیار خوبی 
به نظرم روند مثبتی  برقرار کرده،  با پیشکسوتان 
قضاوت  سعادتمند  مورد  در  نباید  ولی  داشت 
فرصت  کمی  باید  بلکه  باشیم  داشته  عجوانه ای 

برسد. انسجام  به  استقال  تا  دهیم 

اکبرپور:امیدوارماستقالدرجامحذفیقهرمانشود

پایان کار شفر با بنی یاس
باشگاهاماراتیقراردادسرمربیسابقاستقالرا

تمدیدنکرد
یک رسانه اماراتی خبر داد باشگاه بنی یاس به سرمربی آلمانی اش اعام کرد قصد تمدید 
قراردادش را ندارد.نشریه »البیان« امارات خبر داد باشگاه بنی یاس به وینفرد شفر، سرمربی 
آلمانی خود اعام کرد قراردادش را تمدید نمی کند. بدین ترتیب سرمربی سابق استقال بعد از 
کمتر یک فصل مربیگری در این تیم ناشناخته رفتنی شد.قرارداد شفر با بنی یاس بنا به اعام 
رسانه های امارات تا تیرماه است که لیگ امارات تا آن زمان ازسرگرفته نمی شود و قرار است 
مرداد آغاز شود. بدین ترتیب کار شفر با بنی یاس به پایان رسید.شفر ۱۹ بازی روی نیمکت 
بنی یاس نشست و در این بازی ها 8 باخت، 5 تساوی و 6 برد کسب کرد که نتایج خوبی 
نیست. این سرمربی آلمانی در سال 2۰۱8 هدایت استقال را برعهده گرفت و به مدت یک 

سال و نیم هدایت آبی های پایتخت را برعهده شد و در نهایت برکنار شد.
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مشاور رسانه ای پیشین باشگاه پرسپولیس 
که  حرف هایی  خاف  بر  رسول پناه  گفت: 
دارد.ابوالفضل  عاقه  مدیرعاملی  به  می زند، 
باشگاه  با  همکاری  خصوص  در  امان اه 
پرسپولیس، اظهار داشت: تجربه 5۰ روزه من 
در باشگاه پرسپولیس روزها و لحظات عجیب 
از  بعضی  گفتن  داشت.  همراه  به  را  غریبی  و 
نکات اهمیت دارد. بعد از استعفای انصاری فرد 
همکاری  پیشنهاد  من  به  شد.  بحرانی  اوضاع 
با  برای آرام کردن اوضاع شد. بعد از مشورت 
بازیکنان مانند سیدجال حسینی و  از  بعضی 
پیشکسوتان با وجود اینکه مسائلی بود که من 
را هم تحت تأثیر قرار می داد، به خاطر ارتباطی 
که با بازیکنان داشتم، سعی کردم جو را آرام 
ادامه  امان اه  بودم.  موفق  فکر می کنم  و  کنم 
داد: اما متأسفانه فضای مجازی توسط عده ای 
کردن  همراه  با  فردی  می شود.  کنترل  خاص 
و چند دال، یک  و سال  ادمین کم سن  چند 
هر  روی  که  کردند  درست  را  خبری  شبکه 
شایعه و خبر و تخریب شخصیتی وارد می شوند 
و هواداران را هم تحت تأثیر قرار می دهد. مشاور 
به  افزود:  پرسپولیس  باشگاه  سابق  رسانه ای 
که  قسمتی  هر  برنامه  در همین  مثال؛  عنوان 
با تفکرات آنها همسو نباشد پوشش نمی دهند، 
زده  معمولی  برنامه یک حرف  این  در  اگر  اما 
را  آن  باشد،  همسو  آنها  تفکرات  با  ولی  شود 
باشگاه  وارد  وقتی  می کنند.  پخش  خوبی  به 
هستم  استقالی  کردند  شایع  دروغ  به  شدم، 
چند  یا  دادند.  قرار  من  مقابل  را  هواداران  و 
گفتند  آمدم  بیرون  باشگاه  از  که  پیش  روزی 
که از قرارداد بازیکنان عکس گرفته ام. وی در 
فضای  کنترل  یعنی  که  سؤال  این  به  پاسخ 
همسو  باشگاه  در  مستقر  مدیریت  با  مجازی 
که  است  افرادی  دراختیار  نه،  گفت:  نیست، 
گفتم، خیلی ها را هم متوجه شدیم، گروه هایی 
اگر  و  نیست  سخت  کردنشان  پیدا  که  دارند 
آنها  می توانند  شوند  وارد  نظارتی  دستگاه های 
بخواهند  کاری  هر  گروه ها  این  کنند.  پیدا  را 
می کنند. اولین کسی که با او اینگونه برخورد 
شد محسن خلیلی بود که رفتن برانکو را گردن 
او انداختند. اینها منافعی دارند و با ارتباطاتی 
خبرهای  کردند،  پیدا  باشگاه  طریق  از  که 
اختصاصی برایشان خیلی مهم است. یک کانال 
از  و  بود  کرده  پیدا  را  من  شماره  پیج  یک  یا 
در  من  اما  می خواست،  اختصاصی  خبر  من 
این  که  نمی دانستم  پرسپولیس  باشگاه  شأن 
دشمنی هایشان  ترتیب  این  به  و  بکنم  را  کار 
آنها خبر  اگر  امان اه گفت:  با من بیشتر شد. 
عضو  جذب  در  باشند،  نداشته  اختصاصی 
از  و  دارند  رقابت  هم  با  می خورند.  مشکل  به 
آنها  می کنند.  کسب  خوبی  درآمد  تبلیغات 
منافعی دارند. یک بچه ۱7، ۱8 ساله هر خبری 
رسمی  رسانه های  ما  می کند.  پخش  بخواهد 
کانال ها  این  روی  نظارتی  اما  داریم،  زیادی 
نزدیک  داریم  کانال  یک  نیست.  صفحات  و 
برای  هم  کانال  یک  دارد.  عضو  میلیون   2 به 
استقال وجود دارد. اما جالب است بدانید هر 
یعنی  است،  نفر  یک  برای  کانال ها  این  دوی 

پرسپولیسی  کانال  هم  و  استقالی  کانال  هم 
برای یک نفر است. امان اه در مورد درآمد این 
کانال ها و صفحات تصریح کرد: من خودم دقیقاً 
و  اعداد عجیب  اما  ندیده ام،  را  آنها  آگهی های 
غریبی دارند، از یک تا ۱۰ تا 2۰ میلیون بابت 
و  دارند  هم  قدرت  آنها  می گیرند.  پول  آگهی 
می توانند یک نفر را به راحتی خراب کنند یا 
تبدیل به اسطوره کنند. وی در مورد اینکه چرا 
همکاری خودش با باشگاه پرسپولیس را خیلی 
اظهار داشت: یک دلیل بزرگ  زود قطع کرد، 
این  با  خوبی  ارتباط  نمی توانستم  که  بود  این 
گروه ها برقرار کنم و باید این مسئله پیگیری و 
حل شود. فشارهای زیادی روی ما ایجاد شده 
بود که تأثیرگذار بود. این گروه حتی با اعضای 
هیأت مدیره هم در حال همنشین شدن بود.

باشگاه که  با  قرارداد کارگزاری  داد:  ادامه  وی 
بسته شد، صحبت از درآمد ۱5۰ میلیاردی در 
یک سال بود ولی در شش ماه فقط 2 میلیارد 
کف  اما  داشتند،  پرداخت  میلیون   7۰۰ و 
قراردادی وجود نداشت. انصاری فرد هم در این 
مورد صحبت کرده بود. مبلغی را هم به عنوان 
که  بودم  شاهد  من  کردند.  پرداخت  قرض 
هاشمی وارد شد و در این زمینه تاش هایی 
برگزاری  برای  کارگزار حتی  این شرکت  کرد. 
جلسه برای مدیران باشگاه به سختی حاضر به 
همکاری بود. آنها به باشگاه نامه دادند که اگر 
قبل تر  روز  باید 7  دارید  برگزاری جلسه  قصد 
نظر  به  این  و  کنید  اعام  رسمی  صورت  به 
بود.امان اه  پرسپولیس  باشگاه  به  توهین  من 
در خصوص پیشنهاد کارگزار دوم عنوان کرد: 
مدیران  شد،  برگزار  جلسه ای  فروردین  در 
بهار  آخر  تا  که  کردند  صورتجلسه  شرکت 
منجر  مسئله  این  و  داشت  نخواهند  پرداختی 
به فسخ قرارداد شد. کارگزار بعدی یک جلسه 
پرداخت  پیشنهاد  گذاشتند،  مدیره  هیأت  با 
که  داشتند  تضمین شده  با چک  میلیارد   5۰
هم  قبلی  شرکت  شود.  انجام  خرداد  آخر  تا 
می  خواست همکاری کند و شنیدم 3۰ میلیارد 
شرکت  از  کمتر  میلیارد   2۰ یعنی  می دهد، 
دراختیار  باشگاه  مجازی  فضاهای  کل  دوم. 
داشت  می کردم  فکر  من  است.  کارگزار  آن 
اتفاقاتی می افتاد. رسول پناه صحبت هایی کرد 
اما ثمری نداشت. امان اه در مورد نظر هاشمی 
با  هاشمی  کرد:  تصریح  کارگزار  قرارداد  برای 
ندارد،  مشکلی  هم  اان  قبلی  کارگزار  قرارداد 
تنها با یکی دو بند و مفاد قرارداد مشکل دارد. 
چیزی که می دانم این است که کارگزاری که 
اان با او قرارداد می بندند 3۰ میلیارد می دهد 
و تضمین آن را نمی دانم، اما آن شرکت دیگر 
5۰ میلیارد تضمین شده می دهد. وی در مورد 
اینکه تکلیف مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چه 
می شود، گفت: من سمتی در باشگاه ندارم، اما 
هاشمی که اصًا میلی به مدیریت ندارد، یعنی 
جنگی در هیأت مدیره نیست، اما رسول پناه به 
مدیرعاملی عاقه دارد برخاف حرفهایی که در 
او دارم  از  با تجربه ای که  بیرون می زند و من 
امیدوارم که مدیرعامل نشود، چون پرسپولیس 

دارد. اهمیت  برایم 

فضای مجازی در اختیار عده ای خاص است
آشوبی:سیستممدیریتیامان اه: امیدوارم رسول پناه مدیرعامل نشود

پرسپولیسایراددارد
پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به مشکات مالی 
ایراد  باشگاه  این  مدیریت  سیستم  گفت:  پرسپولیس 
هم  وضعیت  همین  نشود  حل  که  زمانی  تا  و  دارد 
رقابت  تعطیلی  ادامه  درباره  آشوبی  دارد.فرزاد  ادامه 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  فوتبال  برتر  لیگ  های 
مسابقات  تعویق  باعث  دنیا  تمام  در  اتفاق  این  گفت: 
ورزشی شده است و به هیچ وجه نمی توان خرده ای 
به مسئوان گرفت.کارشناس فوتبال ایران تاکید کرد: 
عادانه ترین روش برای پایان لیگ فصل جاری، ادامه 
بازی هاست اما مهم ترین موضوع مربوط به سامتی 
امر  در  کافی  علم  من  است.  لیگ  درگیر  افراد  تمام 
اما  ندارم  را  برای اجرای پروتکل ها  بهداشت عمومی 
در  افراد  جان  حفظ  برای  جوانب  تمام  تا  است  ازم 
به وجودآمده  به مشکات  راجع  گرفته شود.وی  نظر 
های  بدهی  خاطر  به  پرسپولیس  باشگاه  مدیریت  در 
مثل  برندی  شد:  یادآور  خود  سابق  اعضای  به  مالی 
نباید  خود  میلیونی  هواداران  به  توجه  با  پرسپولیس 
دغدغه مالی داشته باشد اما دولتی بودن باشگاه های 
همچنین  و  مدیریت  در  شفافیت  عدم  باعث  بزرگ 
ریخت و پاش های فراوان شده است. سیستم مدیریت 
همچنان  وضعیت  این  با  و  دارد  مشکل  پرسپولیس 

بود. خواهیم  ای  حاشیه  اتفاقات  شاهد 
عضوهیأتمدیرهپرسپولیس

استعفامیدهد؟
عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به احتمال 
زیاد از این باشگاه رفتنی است.باشگاه پرسپولیس در 
نشست چند ساعته خود با کارگزارش که بسیار مهم 
شرایط  با  همکاری  ادامه  به  تصمیم  نهایت  در  بود؛ 
شنبه  روز  آنها  توافق  این  است  قرار  و  گرفت  جدید 
که  است  حالی  در  برسد.این  ورزش  وزیر  امضای  به 
پیش از این مهرداد هاشمی تاش زیادی برای تغییر 
وزیر  از  رسما  و  داشت  را  پرسپولیس  باشگاه  کارگزار 
فیلم  ریحان  شرکت  که  بود  کرده  درخواست  ورزش 
کند. انتخاب  باشگاه  این  اسپانسر جدید  عنوان  به  را 

باشگاه  مدیران  نشست  در  اینکه  توجه  قابل  نکته 
این باشگاه، مهرداد  با نمایندگان کارگزار  پرسپولیس 
هاشمی غیبت داشت تا به نوعی مخالفت دوباره خود با 
ادامه همکاری باشگاه پرسپولیس با کارگزارش را اعام 
اسپانسر  تغییر  با  ورزش  وزیر  باشد  قرار  کند.چنانچه 
ادامه همکاری  با  باشگاه پرسپولیس مخالفت کرده و 
این باشگاه با کارگزارش موافقت کند که احتمال آن 
هم خیلی زیاد است، شاید هاشمی باز هم تصمیم به 
کناره گیری از هیأت مدیره پرسپولیس بگیرد.هاشمی 
پیش از این هم در زمان مدیریت ایرج عرب در باشگاه 
پرسپولیس از سمت خود استعفا داده بود که البته با 

شد. مخالفت  استعفایش 
فنونیزاده:وقتعملیشدنوعدههای

رسولپناهدرپرسپولیساست
وقت  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
به  که  وعده هایی  به  باشگاه  سرپرست  که  رسیده  آن 
کند. عمل  است  داده  باشگاه  قدیمی های  و  هواداران 

مرتضی فنونی زاده  درباره درخواست اکثر باشگاه های 
فصل  های  بازی  باقیمانده  لغو  بر  مبنی  برتری  لیگ 
در  زیادی  تاثیر  ها  بازی  برگزاری  عدم  گفت:  جاری 
هایی  هزینه  دارد.  برتری  لیگ  های  باشگاه  سرنوشت 
که تیم های برای فصل جاری کرده اند حیف و میل 
می شود.وی افزود: البته واضح است که هیچ چیز مهم 
تر از سامتی افراد جامعه نیست اما می توانیم بازی ها 
را با رعایت امور بهداشتی ادامه دهیم. شاید ازم باشد 
در هفته های ابتدایی که لیگ را از سر می گیرند بدون 
تماشاگر باشد اما در ادامه می توان با سالم سازی کامِل 
محیط های ورزشی شاهد حضور آنها باشیم.پیشکسوت 
برای  را  عدالت  است  قرار  اگر  کرد:  تاکید  پرسپولیس 
همه رعایت کنیم باید بازی ها را ادامه دهیم در غیر 
اینصورت، در حق باشگاه هایی که در لیگ دسته اول 
هستند و سرمایه گذاری های فراوان کرده تا به لیگ 
برتر بیایند ظلم شده است.وی درباره مشکات بوجود 
آمده در خصوص نحوه مدیریت باشگاه ادامه داد: به هر 
حال تیم هایی که هواداران میلیونی دارند مشکات و 
این  از  نیز  پرسپولیس  دارند.  هم  زیادی  های  حاشیه 
که  پناه  رسول  آقای  امیدوارم  نیست.  مستثنی  قاعده 
به هوادار و پیشکسوتان باشگاه قول داده بتواند وعده 

هایش را عملی کند.
خواجوند:معموا

مدیرانباشگاهها
مسئولینحقوقیرابازینمیدهند

مدیران  معموا  گفت:  پرسپولیس  حقوقی  مدیر 
فقط  نمی دهند،  بازی  را  حقوقی  مسئولین  باشگاه ها 
اگر اختاف پیش بیاید باید برای حل آن اقدام کنیم. 
مهدی خواجوند مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس  در 
خصوص آخرین وضعیت مربوط به حکم برانکو اظهار 
داشت: ابتدا حکمی صادر شد ما در خواست خاصه 
حکم را از فیفا کردیم و 2۱ روز فرصت داریم به این 
رسول  را  درخواست  این  هزینه  کنیم.  اعتراض  حکم 
پناه از طلب مان از فیفا پرداخت کرد.وی که با شبکه 
بودن  پاسخگو  خصوص  در  می کرد  گو  و  گفت  خبر 
عنوان  بسته می شود،  که  قراردادهایی  درباره  مدیران 
ارتزاق نمی کنم و گاهی دلی  از پرسپولیس  کرد: من 
باشگاه  مدیره  هیأت  عضو  زمانی  من  می کنم.  کار 
بوده ام. واحد حقوقی باشگاه نمی تواند قرارداد تنظیم 
باشگاه  حقوقی  به  چقدر  شود  کارشناسی  باید  کند. 
مربوط است. معموا مدیران مسئولین حقوقی را بازی 
برای  باید  بیاید  پیش  اختاف  اگر  فقط  نمی دهند! 
حل آن اقدام کنیم.خواجوند افزود: با بازیکنی سه بار 
مصالحه شده است و بدهی آن پرداخت نشده است و 
به آن متعهد نبودیم. باید در این باره آسیب شناسی 
شود ایراد کار در کجاست. در زمان انعقاد قرارداد زیاد 
اتفاق رخ می دهد که مدیر عامل زیر فشار هوادار یک 
را  بازیکن  بگوید  امضا می کند که  را سریع  قراردادی 
بازیکنی 5۰۰ هزار دار قرار  با  جذب کرده است. ما 
داد بسته ایم و بعد باشگاه را ترک می کند و طرح دعوا 

می دهد. انجام 

بازتاب فعالیت های اجتماعی بیرانوند در زمان شیوع کرونا

سرپرست باشگاه پرسپولیس به زودی به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب خواهد شد.مهدی رسول پناه که در آخرین روزهای سال ۹8 
به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس با حفظ ریاست هیأت مدیره این باشگاه معرفی شد، چنانچه اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد به زودی حکم 
مدیرعاملی پرسپولیس را دریافت خواهد کرد.سرپرست باشگاه پرسپولیس که رابطه خوبی با وزیر ورزش دارد به تازگی روابط خوبی هم با کارگزار 
این باشگاه پیدا کرده و نقش زیادی در ادامه همکاری باشگاهش با این کارگزار ایفا کرد.رسول پناه قرار است تا اواسط خرداد ماه حکم مدیرعاملی 

باشگاه پرسپولیس را دریافت کند.

 رسول پناه 
در آستانه 
مدیرعاملی 
پرسپولیس

های  ستاره  های  فعالیت  بازتاب  به   insidethegames

فوتبال آسیا از جمله علیرضا بیرانوند در زمان شیوع ویروس کرونا 
این  برتر  بازیکنان  و   )AFC( آسیا  فوتبال  پرداخت.کنفدراسیون 
قاره  در طول همه گیری COVID-۱۹ ، کمپین ihd جدیدی را 
راه اندازی کرده اند.ابتکار عمل Stay Acive بر اهمیت شرایط 
جسمی و روانی در دوره ای که بسیاری از کشورها همچنان دارای 
محدودیت های اجتماعی هستند تأکید می کند.سه چهره ای که 
 )Break the Chain( در کمپین شکستن زنجیره انتقال ویروس
 Stay با عنوان  نیز  فوتبال آسیا ظاهر می شوند  در کنفدراسیون 
و  ایران  بازیکن  بیرانوند  علیرضا  بود.اینها  خواهند  همراه   Acive
پرسپولیس، گورپت سینگ دروازه بان بان هند و بنگالورو و وانگ 

شوانگ بازیکن برتر سال AFC 2۰۱8 در بخش بانوان هستند.
بیرانوند بر لزوم برقراری تمرین ها در طول این دوران تأکید 
کرد و از مردم خواست تا از این وضعیت نهایت استفاده را ببرند.او 
گفت: ما می دانیم که این روزها چالش برانگیز هستند ، بنابراین 
اکنون بیش از هر زمان دیگری باید مراقب شرایط جسمی و روحی 
خود باشیم. من می دانم که بسیاری از ما در حال مبارزه هستیم 
روال  که  است  کرده  مجبور  را  ما   ۱۹-COVID گیری  همه  زیرا 
فوتبالیست،  عنوان  به  ما  برای  بدهیم.  از دست  را  همیشگی خود 
آمادگی بدنی و روحی روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما 
برای همه افراد در خانه، حفظ تناسب اندام می تواند به شما کمک 
کند خیلی بهتر با این شرایط جدید سازگار شوید.بیش از 6۰۰ هزار 
به کشته  منجر  که  است  تأیید شده  آسیا  در   ۱۹-COVID مورد 

شدن بیش از 2۰ هزار نفر شده است.

گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
خدمتی  پرسپولیس  پیشین  مدیران  از  برخی 
به  بیشتر  مدیریت شان  و  نکردند  باشگاه  این  به 
خصوص  در  عربشاهی  زد.ضیا  لطمه  تیم  این 
ما  داشت:  اظهار  پرسپولیس  باشگاه  شرایط 
سال ها  پرسپولیس   7۰ و   6۰ دهه  پیشکسوتان 
کردیم.  بازی  تیم  این  در  چشمداشتی  بدون 
اما  برویم،  تیم  از  بااتر  قیمت  با  می توانستیم 
در  پرسپولیس  پیراهن  و  هواداران  عشق  به 
داد:  ادامه  کردیم.وی  خدمت  و  ماندیم  تیم  این 
بیشتر پیشکسوتان پرسپولیس از جمله خود من 
مدارک معتبر فوتبال را داریم و به غیر از اینکه 
پیشکسوت تیم هستیم به عنوان یک کارشناس 
حق داریم درباره تیم اظهارنظر کنیم. شاید ۹5 
به نفع تیم صحبت کنیم و 5 درصد هم  درصد 
منفی حرف بزنیم چون  نیاز است اشکاات تیم را 
بازگو کنیم، اما هیچوقت کسی را تضعیف نکردیم 
که خودمان به جایگاهی برسیم.پیشکسوت اسبق 
پرسپولیس عنوان کرد: ۱4 سال در این تیم بودم 
و همیشه دوست دارم تیم محبوبم نتیجه بگیرد. 
بروم،  بار ها هم می توانستم  تاکید می کنم  بازهم 
هم  هیچوقت  و  ماندم  پرسپولیس  عشق  به  اما 
اعتقاد  نبودم.  تیم  نیمکت  دنبال  سال ها  این  در 
دارم همیشه احترام مربیان را باید حفظ کرد  و 
بازیکن باید تا ابد احترام مربیانش را داشته باشد.

عربشاهی تصریح کرد: من ممنون حسن حبیبی، 
بازیکنان  و  ابراهیمی  ناصر  شاهرخی،  همایون 
باعث  و  کردند  بازی  من  کنار  در  که  بزرگی 
پیشرفت من شدند، هستم اما در زندگی ام یکبار 
هم مربی تیم را کوچک نکردم. متاسفانه برخی 
می دهند.وی  انجام  را  کار  این  بازیکنان  این  از 
ادامه داد: در زمان رویانیان شرکت پیشکسوتان 
هیئت  اعضای  که  شد  تشکیل  پرسپولیس  کهن 
مدیره آن نبی، پروین، ذوالفقارنسب بودند. علی 

شرکت  این  از  تومان  میلیون   3۰ ماهی  پروین 
حقوق می گیرد و باقی پیشکسوتان از جمله من، 
پروین  تومان،  میلیون  یک  ماهی  و...  فنونی زاده 
همیشه احترام پیشکسوتان را داشته و در شرکت 
پیشکسوتان  همه  روی  به  همیشه  پیشکسوتان 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  است.پیشکسوت  باز  تیم 
باید  اما  کنم،  فرافکنی  نمی خواهم  داشت:  اظهار 
در  بعضی ها  باشیم.  داشته  را  یکدیگر  احترام 
دور  فوتبال  از  وقت  هر  و  حال شیطنت هستند 
جنجالی،  مصاحبه های  با  می خواهند  می مانند 
خودی نشان دهند. مگر مجتبی محرمی در این 
شرکت ماهی یک میلیون تومان می گیرد، ایرادی 
دارد؟ من حرف حق را می زنم. برخی با مصاحبه 
به پرسپولیس لطمه می زنند و برخی هم باشگاه 
معلوم  را دچار مشکات دیگری کردند که حاا 
نیست کجا هستند؟ چرا صحبت از آنها نیست؟ 
آقایانی که به باشگاه لطمه های شدید مالی زدند، 
اان کجا هستند؟ طاهری که در دوره او پنجره 
کجاست؟  اان  شد،  بسته  ما  انتقااتی  و  نقل 
خارجی  بازیکنان  بدهی های  باعث  که  ترکاشوند 
ما شد اان کجاست؟ بیایید درباره اینها صحبت 
کنیم.وی ادامه داد: مدیریت عجیب طاهری باعث 
شد ما قهرمان آسیا نشویم! کسی می داند او اان 
کجاست؟ خدا رویانیان و گرشاسبی را حفظ کند 
که مدیران پاکی بودند. رویانیان خانه خودش را 
این  درباره  بیاییم  فروخت.  پرسپولیس  خاطر  به 
کنیم. شیطنت  اینکه  تا  کنیم  صحبت  مسائل 

عربشاهی در پایان درباره وضعیت لیگ برتر هم 
گفت: به نظر من بازی ها را برگزار کنند و هفته 
تیم  اختیار  استادیوم 5۰ هزارنفری در  آخر یک 
قهرمان قرار دهند برای برگزاری جشن قهرمانی. 
اگر می خواهند لیگ را تعطیل کنند، باید قهرمان 
عنوان  به  را  پرسپولیس  یعنی  اول  فصل  نیم 

کنند. معرفی  لیگ  کل  قهرمان 

محمدخانی: مخالفان برگزاری لیگ برتر دل شان به حال فوتبال نمی سوزد
 پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آنهایی که مخالف برگزاری لیگ هستند، دل شان به حال فوتبال نمی سوزد و فقط به فکر خودشان هستند. ناصر محمدخانی در خصوص تعطیلی رقابت های 
لیگ برتر فوتبال و اینکه آینده این مسابقات هنوز مشخص نیست، اظهار داشت: به نظرم نباید در این مورد تصمیم عجوانه بگیریم. در حال حاضر چند روش برای تصمیم گیری وجود دارد، اما تعطیل 
کردن مسابقات معنی نمی دهد.وی افزود: حتی در زمان جنگ تحمیلی هم فوتبال برگزار می شد. ما آن زمان لیگ قدس و باشگاه های تهران را داشتیم که سطح آن از فوتبال فعلی هم بااتر بود. فوتبال 
یک سرگرمی نیست که هر طور بخواهند درباره اش حرف بزنند. به اعتقاد من همه باید کمک کنند تا بازی ها هرچه زودتر و با رعایت همه مسائل بهداشتی، از سر گرفته شود.پیشکسوت تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت: این روز ها هرکسی ساز خودش را می زند. آنهایی که می گویند لیگ باید تعطیل شود دل شان به حال فوتبال نمی سوزد و فقط به فکر خود هستند. با این حال، اگر قرار است لیگ تعطیل 
شود، تحت هر شرایطی باید قبل از آن پرسپولیس را به عنوان قهرمان معرفی کنند زیرا حق این تیم است که قهرمان شود. محمدخانی در پایان خاطرنشان کرد: تاکید می کنم که مخالف تعطیل کردن 
بازی ها هستم. به نظرم همه باید به زمین مسابقه برگردند و آنجا همه چیز مشخص شود تا ان شاءاه در پایان فصل یک جشن باشکوه در ورزشگاه آزادی برای چهارمین قهرمانی پیاپی پرسپولیس بگیریم.

عربشاهی:مدیریتعجیبطاهریاجازهندادپرسپولیس
قهرمانآسیاشود

را  مالی  کارگزار  با  خود  جدید  قرارداد  پرسپولیس  باشگاه 
در حالی امضا می کند که این شرکت ضمانت داده تا با توجه 
دهد.  را سروسامان  باشگاه  این  مالی  به شرایط جدید وضعیت 
توافقات و امضای پیش قرارداد در چهارشنبه شب بین  از  بعد 
مسئوان باشگاه پرسپولیس با مدیران رده باای کارگزار مالی 
یعنی شرکت آتیه داده پرداز، فردا این قرارداد به طور رسمی با 
حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش امضا می شود.در قرارداد 
کف  بود  شده  بسته  شرکت  این  و  باشگاه  بین  که  ای  گذشته 
که  بود  نشده  لحاظ  مطالبات  پرداخت  برای  تضمین  و  قرارداد 
این مهمترین ایرادی است که به آن گرفته شده و محل اختاف 
بین باشگاه و این کارگزار شد. بعد از کش و قوس هایی که بابت 
شرکت  چند  با  پرسپولیس  مسئوان  شد،  ایجاد  قرارداد  فسخ 
برای جذب اسپانسر وارد مذاکره شدند که در نهایت مهمترین 
آنها همین شرکت آتیه داده پرداز و ریحان فیلم بودند. مهرداد 
هاشمی یکی از اعضای هیات مدیره به دنبال جلب رضایت سایر 
اعضا و وزارت ورزش بود تا شرکت ریحان فیلم جایگزین کارگزار 
قبلی شود و تاحدودی هم موفق شده بود تا نظر همه را جلب 

کند اما به یکباره بعد از جلسه مدیرعامل شرکت  آتیه داده پرداز 
با وزیر ورزش و سپس برگزاری یک نشست خصوصی بین او و 
برگشت  ورق  باشگاه سرخپوشان،  پناه سرپرست  رسول  مهدی 
و همین آغاز دوباره ای برای ایجاد اختاف بین اعضای هیات 
برای  مدیره پرسپولیس شد.با وجود اصرارهای مهرداد هاشمی 
قبول قرارداد شرکت ریحان فیلم و تاکید به اینکه این شرکت 
است  حاضر  بیشتر  تومان  میلیارد   2۰ قبلی  کارگزار  نسبت  به 
برای باشگاه هزینه کند اما در نهایت چهارشنبه شب در غیاب 
مهرداد هاشمی باشگاه پرسپولیس با مسئوان آتیه داده پرداز به 
توافق جدید رسیدند و پیش قرارداد را نیز امضا کردند و قرار بر 
این شد امضای رسمی قرارداد با حضور وزیر ورزش انجام شود.

طبق اخبار رسیده در توافق جدید باشگاه پرسپولیس میزان کف 
درآمد و ضمانت گرفتن از این کارگزار مالی را در دستور کار قرار 
با توجه به اینکه در بورس حضور دارد  داده است. این شرکت 
آخر  تا  شده  توافق  مبلغ  پرداخت  بابت  ضمانت  باشگاه  این  به 
خرداد را داده است این درحالیست که ظاهرا شرکت ریحان فیلم 
برای پرداخت پول بابت ضمانت آن قصد داشته چک بدهد. از 

سوی دیگر باشگاه به شرکت آتیه داده پرداز اعام کرده برخاف 
قرارداد قبلی که به ازای میزان درآمدزایی به باشگاه پرسپولیس 
پول می رسید، در توافق جدید این کارگزار باید مبلغ توافق شده 
را بدون در نظر گرفتن میزان درآمدزایی به پرسپولیس بدهد. 
مدیران پرسپولیس با تاکید بر اینکه اولویت آنها پرداخت پول 
بودیمیر  و  دستیارانش  و  برانکو  بدهی  همچنین  و  تیم  اعضای 
است از این کارگزار خواسته تا نسبت به پرداخت مطالبات اقدام 
کند. آتیه داده پرداز مدعی شده تا پایان خرداد در سه مرحله 
کند.  می  واریز  پرسپولیس  به حساب  تومان  میلیارد   3۰ مبلغ 
ظاهرا اولین پرداختی هم مربوط به هفته جاری است.البته ظاهرا 
در سایر بندهای حاشیه ای قرارداد گذشته مانند بخش رسانه 
ای باشگاه نیز توافق جدیدی حاصل شده که هنوز جزییات آن 
مشخص نیست. پیش از این هم وزیر ورزش در جلسه ای که 
با مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز داشته به برخی از بندهای 
قرارداد فسخ شده ایراداتی وارد کرده است. باید دید آیا شرکتی 
که باعث ایجاد جنجالهای زیادی در این باشگاه شده به توافقات 

جدیدش می تواند پایبند باشد یا خیر.

باشگاه پرسپولیس چرا حاضر به همکاری دوباره با کارگزار مالی شد؟

قول مساعد به بشار رسن
 تمدید کن

هافبک عراقی پرسپولیس با قول مساعد مدیران تیم برای 
پرداخت مطالباتش و تمدید قرارداد مواجه شد.بشار رسن که 
تنها ۹ درصد از مطالبات این فصلش را دریافت کرده و این 
با  اخیر شده،  او طی چند وقت  باعث گایه سریالی  موضوع 
برای دریافت آن مواجه شده است. قول مساعد مدیران تیم 

هافبک عراقی و ملی پوش پرسپولیس که بعد از ماه ها توانسته 
بود مطالبات مربوط به فصل گذشته اش را با توجه به انتقال 
فصل  قرارداد  برای  کند،  دریافت  انتورپ  باشگاه  به  بیرانوند 
جدید خود با مشکل خورده است.او طی مدت اخیر با اشاره 
به این موضوع و اینکه نتوانسته همانند درصد دیگر بازیکنان 
و  داشت  مدیران  به  زیادی  گایه های  باشد،  داشته  دریافتی 
حتی تهدید به جدایی در پایان فصل کرد.با این حال مدیران 
پرسپولیس که به تازگی مذاکرات جدیدی برای اسپانسرینگ 
باشگاه داشته اند، در آخرین جلسه با مدیربرنامه این هافبک 
به او این وعده را داده اند که تمدید قرارداد و البته پرداخت 
باید منتظر  و  دارد  قرار  آنها  اولویت  بازیکن در  این  مطالبات 

این موضوع ماند.

اقدامباشگاهپرسپولیسدرمورداستوکس
باشگاه پرسپولیس در نهایت در مورد آنتونی استوکس اقدام کرد.آنتونی استوکس خرید جنجالی و 
بحث بر انگیز باشگاه پرسپولیس در نیم فصل همچنان در کشور خود سپری می کند و در آخرین مکاتبه 
اش با این باشگاه )حدود یک ماه پیش(  خواهان بخش دیگری از قراردادش  شده بود که این مسئله 
با واکنشی از سوی پرسپولیسی ها همراه نشد.مسئوان باشگاه پرسپولیس به تازگی تصمیم گرفتند تا 
اقدامات اولیه برای شکایت از آنتونی استوکس  به فیفا انجام دهند. در همین راستا بندهای قرارداد این 
بازیکن از سوی مسئوان حقوقی باشگاه پرسپولیس در حال بررسی است تا حق و حقوق این باشگاه در 
این انتقال ضایع نشود.باشگاه پرسپولیس تاکنون ۱6۰ هزار دار پرداختی به استوکس داشته در حالی که 

این بازیکن بعد از چند هفته حضور در این تیم راهی تعطیات شده و دیگر به ایران برنگشت.

از  یکی  کرمان گفت:  استان  رئیس هیأت 
بندهای اصاحیه این است که فدراسیون یک 
شاهد  دیگر  تا  شود  نامگذاری  غیردولتی  نهاد 
فوتبال  در  دولت  بر دخالت  مبنی  پرونده هایی 
کشور نباشیم. علی قرایی رئیس هیأت فوتبال 
خبرگزاری  دفتر  در  حضور  با  کرمان  استان 
به  مجموعه  این  خبرنگاران  و  مدیر  با  فارس، 
داد. پاسخ  سؤاات  به  و  پرداخت  گفت وگو 

فدراسیون  اساسنامه  اصاح  خصوص  در  وی 
کرمان  استان  اخیر  سال  دو  در  گفت:  فوتبال 
فوتبال  در  خوب  و  اعتماد  قابل  چهره  یک  به 
امضای  با  رو  همین  از  است.  شده  بدل  کشور 
نامه  تخصصی،  کارگروه  تشکیل  و  استان   25
اصاح اساسنامه فدراسیون را به این نهاد اعام 
کرمان  استان  فوتبال  هیأت  است.رئیس  کرده 
اظهار داشت: شروع اصاح اساسنامه فدراسیون 
فدراسیون  به  استان  فوتبال  هیات  طریق  از 

ارسال شده و قرار است این اصاحیه در مجمع 
می شود،  برگزار  تهران  در  تیرماه  که  عمومی 
ماه  مهر  در  امیدوارم  برسد.  گیری  رای  به 
از  یکی  فوتبال  فدراسیون  در  نیز  آینده  سال 
کرسی های اعضای هیات رئیسه را کسب کنیم.

رئیس هیأت فوتبال استان کرمان گفت: یکی 
از اصل های اساسنامه فدراسیون که مورد انتقاد 
همیشه  که  بوده  این  بوده،  جهانی  فدراسیون 
در زمان کمک از فیفا، فدراسیون خود را یک 
و  می کرده  معرفی  و خصوصی  غیردولتی  نهاد 
در زمان کمک های دولتی، خود را زیرمجموعه 
درخواست  و  معرفی  دولتی  نهادهای  از  یکی 
بودجه از وزارت ورزش و جوانان داشته است.

بیان می کند  فیفا  اینکه  به علت  داد:  ادامه  وی 
که فدراسیون فوتبال در سراسر جهان باید یک 
نهاد غیر دولتی باشد و دولت در انتصاب افراد 
بندهای اصاحیه  از  باشد، یکی  نداشته  نقشی 

که پیشنهاد دادیم این است که فدراسیون یک 
شاهد  دیگر  تا  شود  نامگذاری  غیردولتی  نهاد 
فوتبال  در  دولت  بر دخالت  مبنی  پرونده هایی 
کشور نباشیم.رئیس هیأت فوتبال استان کرمان 
گفت: در صورت تایید این طرح در فدراسیون، 
دیگر انتخاب ها و انتصاب ها مادام العمر نخواهد 
بود. از این طریق، هر اقدام فدراسیون باید در 
رای  و  نظر  تبادل  به  عمومی  مجمع  در  ابتدا 
فدراسیون  آن،  از  پس  شود.  گذاشته  گیری 
گفت:  دهد.وی  انجام  را  اقدام  آن  می تواند 
تمام  فدراسیون،  اساسنامه  اصاح  صورت  در 
که  دولتی  افراد  دخالت  خصوص  در  پرونده ها 
اعام خواهد  فیفاست، مختومه  قانون  با  مغایر 
فدراسیون  استقال  کرد:  تصریح  شد.قرایی 
فیفاست  مدنظر  و  مهم  نکات  از  یکی  فوتبال 
که در صورت اصاح اساسنامه، ساختار مشکل 
و  قانونمند  ساختار  یک  به  فدراسیون  دار 

برگرفته از یک خرد جمعی و به دور از منفعت 
شخصی و سایق شخصی تبدیل می شود.رئیس 
در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  فوتبال  هیأت 
نظرات  از  بهره گیری  اساسنامه  اصاح  صورت 
خواهد  شخصی  عایق  جایگزین  کارشناسان 
اساسنامه،  بندهای  اصاح  از  شد، گفت: هدف 
اصاح ساختاری است. زمانی که ساختار اصاح 
شود، دیگر عایق و سایق شخصی جایی در 
خصوص  در  داشت.وی  نخواهد  تصمیم گیری 
برگزاری  عدم  یا  برگزاری  مورد  در  آیا  اینکه 
مسابقات این فصل تصمیمی قطعی گرفته شده 
است، گفت: تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در 
این خصوص بیان نشده است. فدراسیون منتظر 
است.وی  کرونا  با  ملی  مبارزه  ستاد  تصمیم 
و  شود  برگزار  لیگ  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
نمایندگان کرمان با شایستگی و برداشتن رقبا 

از سر راه، به لیگ برتر صعود کنند.

کرمانی مقدم: بعضی از بازیکنان پرسپولیس تعصبی به تیم ندارند
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بعضی از بازیکنان پرسپولیس نمی دانند پیراهن چه تیمی را پوشیدند و هیچ تعصبی به تیم ندارند،مرتضی کرمانی مقدم در خصوص شرایط باشگاه پرسپولیس 
اظهار داشت: هنوز هیأت مدیره باشگاه تکمیل نشده است. به نظرم 2 اعضای باقی مانده حتما باید فوتبالی باشند و از پیشکسوتان این تیم می توان در هیأت مدیره تیم هم استفاده کرد.وی ادامه داد: به 
نظرم چند نفر از اعضا حتما باید افراد اقتصادی باشند تا کنار آنها دو پیشکسوت فوتبالی هم باشند که یک هیأت مدیره خوب و منسجم داشته باشیم.بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس درباره صحبت 
چند بازیکن این تیم در خصوص جدایی عنوان کرد: هنوز بعضی از بازیکنان پرسپولیس نمی دانند پیراهن چه تیمی را پوشیده اند و هیچ تعصبی به تیم ندارند. قدیم بازیکنان التماس می کردند که پیراهن 
پرسپولیس و استقال را بپوشند، اما اان بازیکنان هیچ تعصبی به پیراهنی که می پوشند ندارند.وی ادامه داد: اان کل فوتبالیست های جهان از قرارداد خود کم می کنند که به باشگاه کمک کنند، اما در 
اینجا می بینیم بازیکن از جدایی حرف می زند. این یعنی بازیکن هیچ ارزشی برای تیمی که بازیکن می کند قائل نیست.کرمانی مقدم درباره وضعیت مبهم لیگ برتر خاطرنشان کرد: اگر شرایط مهیا باشد 

باید لیگ را ادامه دهند، اما اگر قرار بر پایان لیگ باشد می توان هم قهرمان را مشخص کرد، هم مشخص نکرد. این بستگی به تصمیم وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال دارد.

تبدیل فدراسیون فوتبال به یک نهاد عمومی غیردولتی جهت عدم دخالت دولت در آینده
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سرمربی شهرخودرو معتقد است عدم تصمیم 
گیری صحیح در مورد لیگ برتر بسیار کافه کننده 
است و اگر زودتر این اتفاق رخ ندهد فوتبال ایران 
خصوص  در  سرآسیایی  شد.مجتبی  خواهد  متضرر 
داشت:  اظهار  کرونا  شیوع  بدلیل  لیگ  تعطیات 
متاسفانه  است.  جو  به  مربوط  قضیه  این  کلیات 
مهمترین  شده،  آن  درگیر  دنیا  کل  افتاده،  اتفاقی 
موضوع در این روزها گذر کردن از آن اتفاق ناگوار 
است. قطعا این تعطیات و این تاخیر برای تمامی 
باشگاه ها گرچه منفعت هایی داشته ولی بیشتر ضرر 
بوده است. چرا که در حال سپری کردن برج دو از 
سال جدید هستیم قانونا باید لیگ را تمام میکردیم 
بعد از آن هم به تمرینات و بدنسازی می پرداختیم 
کنیم  آماده  بعد  فصل  برای  را  خودمان  بتوانیم  تا 
ولی متاسفانه لیگ نوزدهم هم در شروع و هم در 
پایان با تاخیر مواجه شد. بنظرم لیگ ایران درحال 
تمرینات  نحوه  مورد  در  است.وی  شدن  فرسایشی 
بازیکنانش در دوران قرنطینه ادامه داد: شهرخودرو 
جزو اولین تیم هایی بود که بعد از بازی با پرسپولیس 
تمریناتش را به صورت انفردای و مجازی انجام داد 
چرا که سامتی بازیکنان و خانواده آنها برای ما از 
هر چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد. ولی متاسفانه 
بدلیل ادامه دار بودن این وضعیت تمرینات انفرادی 
می شود.  فرسایشی  دارد  هم  قرنطینه  در  بازیکنان 
دیگر نمیتوان در این شرایط انگیزه بازیکن را حفظ 
کرد تا هر روز برای ما تمرین باکیفیت انجام دهند 
ما  خیلی  قضیه  این  واقعا  کنند.  ارسال  را  فیلمش 
است. باتکلیفی  ولی  آن  از  بدتر  می کند  اذیت  را 

با  اینکه  به  پاسخ  در  خراسان  شهرخودرو  سرمربی 
برگزاری مسابقات لیگ در این شرایط موافق است 
باید  بااخره  ما  که  است  این  اصلی  موضوع  گفت: 
دیگر  سال  چه  و  امسال  چه  کنیم  شروع  را  لیگ 
لیگ  اگر  نیست!  خارج  دیگر  که  حالت  دو  این  از 
را  آن  فصل  اول  باید  بااخره  نکنیم  شروع  اان  را 
اهمیت  خیلی  اینجا  در  که  چیزی  بزنیم.  استارت 
است.  موضوع  این  درخصوص  تکلیف  تعیین  دارد 
ماه،  دو  ماه،  یک  فصل  اول  مثال  طور  به  که  چرا 
یا نهایتا سه ماه دیگر است خوب در آن زمان چه 
برای  مسئله  مهمترین  دهد؟  رخ  می خواهد  اتفاقی 

و  بدهند  برنامه  ما  به  امروز  اگر  که  است  این  من 
بگویند که لیگ تعطیل کردیم باشگاه می تواند برای 
اینکه همه  ولی  برنامه ریزی کند.  آینده مان  شرایط 
چیز ما معلق باشد هیچ کس تکلیف خودش را نداند 
و هیچ چیز مشخص نباشد این خیلی کافه کننده 
ممکن  اتفاق  بدترین  باتکلیفی  این  و  است  بد  و 
با مسئولین  بار  است که دارد رخ می دهد. چندین 
سازمان لیگ تماس گرفتم آنها هم خیلی پیگیر این 
موضوع بودند ولی مراجع بااتر در این مورد هنوز 
تصمیم واحدی نگرفته اند. فکر می کنم همه ما بعد 
از گذراندن این شرایط به شور و نشاط فوتبال نیاز 
داریم. ولی از همه اینها مهمتر گرفتن یک تصمیم 
درست است که در آن همه جوانب را در نظر گرفته 
شود یعنی هم سامتی افراد هم مباحث فوتبالی و 

از همه مهمتر مدیریت این موضوع و اینکه بدانیم 
اگر  دهیم.  انجام  می خواهیم  را  کاری  چه  دقیقا 
باید  کنند  را شروع  لیگ  بخواهند  هم  حاا  همین 
ماه  بعد یک  بدنسازی کنند  ماه  تیم ها یک  تمامی 
از  بعد  دوباره  کنند  تعطیل  دوباره  بعد  کنند  بازی 
در  متاسفانه  بزنند  استارت  را  بیستم  لیگ  مدتی 
سردرگمی  کاف  یک  در  چیز  همه  حاضر  حال 
تصمیم گیری  هی  دوستان  چرا  نمیدانم  دارد.  قرار 
به زمان  را  تاخیر می اندازند آن  به  را  این مورد  در 
اگر  بنظرم  بیفتد.  اتفاقی  یک  تا  می کنند؟  واگذار 
خواهد  متضرر  ما  فوتبال  نگیریم  تصمیم  زودتر 
معتقدند  برخی  اینکه  به  پاسخ  در  شد.سرآسیایی 
بهتر است پرسپولیس را قهرمان اعام کرده و لیگ 
را تعطیل کنند گفت: ما خارج از تصمیم گیرندگان 

و مسئولین داخلی یک مرجعی به اسم FIFA داریم 
برتر  لیگ  رقابت های  ادامه  عدم  ما  راهکار  زمانیکه 
باشد آنها به ما کمک خواهند کرد تا با یک متد و 
یک برنامه بتوانیم به درستی این قضیه را مدیریت 
کنیم. پرسپولیس در حال حاضر ۱۰ امتیاز با سایر 
شود  داده  فتفا  این  زمانی  اگر  دارد  اختاف  رقبا 
همه باید از آن تبعیت کنند. البته که تمامی اهالی 
هم  هفته  سه  و  هفته  دو  در  که  می دانند  فوتبال 
اتفاقات زیادی رخ می دهد چه برسد به زمانی که نه 
تا ده هفته تا پایان لیگ زمان باقی مانده بحث 27 
تا 3۰ امتیاز نیز در میان باشد. بنظرم باید سازمان 
را  تصمیم  این   FIFAکمک با  فدراسیون  و  لیگ 
بگیرند به این معتقدم که هر تصمیمی گرفته شود 
به  پاسخ  در  بگذارند.وی  احترام  آن  به  باید  همگی 

اینکه فکر می کند تیمش بتواند در ادامه بازی های 
آسیایی نتایج مطلوبی کسب کرده و عملکرد بهتری 
داشته باشد گفت: قطعا تمامی کادر تیم شهرخودرو 
شک  بدون  میکنند.  کار  شدن  بهتر  برای  همیشه 
با توجه به تاش شبانه روزی باشگاه و حمایت های 
آقای حمیداوی و بازیکنان خوب تیم برای عملکرد 
بهتر و کسب نتایج عالی کار میکنیم. در مورد آن دو 
بازی هم که ما نتیجه را واگذار کردیم باید بگویم که 
ما اولیت تجربه آسیایی مان بود و دوم اینکه مجبور 
شدیم بازی  هایمان را بدلیل شرایط خاص بیرون از 
خانه انجام دهیم و عاوه بر این فشردگی و شرایط 
خاصی که اتفاق افتاد ما را مجبور کرد تا چهار روز 
ایران  از  خارج  هم  و  ایران  لیگ  در  هم  روز  چهار 
بازی کنیم این موضوع کمی کار را برای ما سخت 
پلی آف  از مرحله  توانستیم  به لطف خدا  ولی  کرد. 
فوتبال  تاریخی  اتفاق  بزرگترین  و  کنیم  صعود 
به یقین تمامی  بزنیم. قطع  را رقم  استان خراسان 
تاشمان را میکنیم تا در بازی های آسیایی بتوانیم 
عملکرد بهتری داشته باشیم. عاوه بر این در تمامی 
جلساتی که با آقای حمیداوی داشتیم تمرکز ما بر 
بود.  باشگاه  و  بازیکنان  بیشتر  تجربه  کسب  روی 
خوشبختانه باشگاه در این قضیه باری روی دوش ما 
نگذاشته از ما انتظار خارج از برنامه ای ندارد.سرمربی 
مهدی  جدایی  شایعه  به  واکنش  در  شهرخودرو 
رحمتی از این تیم گفت: فکر می کنم پرداختن به 
این دست از موضوعات در این برهه زمانی به هیچ 
وجه اخاقی و حرفه ای نیست، باعث بر هم خوردن 
تمرکز بازیکن می شود. اما چیزی که می دانیم این 
است که مهدی رحمتی به غیر از امسال یک سال 
دیگر هم با باشگاه شهرخودرو قرارداد دارد. علیرغم 
اینکه مهدی فرزند بزرگ استقال است ولی مشهد 
یک  او  دارد  دوست  خیلی  را  شهرخوردو  باشگاه  و 
سرمایه برای باشگاه شهرخودرو است و هواداران هم 
خیلی به او عاقه دارند. اما موضوع مهم این است 
که در این شرایط نباید به این موضوع پرداخته شود 
اگر هم روزی مهدی بخواهد در رابطه با این مسائل 
صحبت  دوستانه  فضای  یک  در  او  با  کند  صحبت 
خواهیم کرد تا تصمیمی که خیر و صاح باشگاه و 

مهدی رحمتی در آن است را انجام دهیم.

زمزمه  که  شرایطی  در  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
می  شنیده  آن  کیفیت  با  گلر  دو  چند  خروج  های 
شود، به گلرهای جوان و شاخصی برای پوست اندازی 
از  یکی  به  اشاره  گلری،  پست  اهمیت  دارد.در  نیاز 
برگزار  دنیا  فوتبال  سطح  در  که  دیدارهایی  آخرین 
شد، کفایت می کند؛ جایی که اتلتیکومادرید طی دو 
بازی رفت و برگشت موفق به حذف لیورپول مدافع 
برای  تلخ  اتفاق  این  و  قهرمانی مسابقات شد  عنوان 
آدرین  که   داد  رخ  شرایطی  در  آنفیلدی  قرمزهای 
در غیاب گلر مطمئن لیورپولی ها آلیسون بکر بازی 
می کرد و نمایش بهتری از کاریوس در فینال سال 
به  جام  دو  تا  نداشت  اروپا  قهرمانان  لیگ   2۰۱8
راحتی از دست شاگردان کلوپ، با اشتباهات بچه گانه 

بپرد. گلرهایش، 
درخشش گلرهای ملی و جدایی

به  زیادی  اهمیت  مربیان  هم  ایران  فوتبال  در 
سعی  معموا  و  دهند  می  خود  یک  شماره  پست 
به  را  لیگ  های  بان  دروزاه  بهترین  پای  کنند،  می 
تیمشان باز کنند؛ اما به هر حال هر درخششی برای 
بااتر همراه می  به سطحی  با صعود  ها  فوتبالیست 
شود و حاا یکی از بهترین گلرهای فوتبال ایران در 
سال های اخیر به فوتبال بلژیک رفته و پیام نیازمند 
دور  اتفاق  این  از  زیاد  داشته،  که  عملکردی  با  هر 
نیست تا پس از یکی دو سال که شاهد رقابت فوق 
العاده ای در دروازه تیم های مدعی بوده ایم، فصل 
پر ابهامی پیش روی تیم ها و پست شماره یک آنها 

باشد. گرفته  قرار 
مدعیان در جنگ جذب دروازه بان!

این یعنی دو تیم پرسپولیس و سپاهان که در 
در  ای  دغدغه  هیچ  نوزدهم،  و  هجدهم  های  لیگ 
این پست نداشتند و اتفاقا یکی از نقاط قوت اساسی 
آنها نیز به شمار می رفت، باید برای پر کردن جای 
آنها، به دنبال جایگزین مناسب باشند. برای سپاهان 
این اتفاق شاید هنوز رنگ واقعیت نگرفته باشد، اما 
از  یکی  دانند،  می  حاا  همین  از  ها  پرسپولیسی 
در  دیگر  را  گذشته شان  فصول  های  مهره  بهترین 
دروازه نخواهند داشت و استقال هم در این کارزار 
به شرایط خاص خودش  توجه  با  چاره  فکر  به  باید 
باشد.در زیر به شرایط دورازه بانی تیم های استقال 
و پرسپولیس و سپاهان در سال آینده پرداخته ایم و 

لیگ. اطمینان  مورد  گلرهای  وضعیت  البته 
پرسپولیس؛ دروازه بان دوم می خواهند یا اول؟  

مدیران باشگاه پرسپولیس شاید حواسشان این 
خانوادگی شان  درون  های  درگیری  به  بیشتر  روزها 
باشد، تا اینکه فکری برای جانشین یکی از مهم ترین 
بازیکنان تیمشان طی سال های اخیر داشته باشند. 
با جدایی بیرانوند، از همین حاا نام هایی برای حضور 
در چارچوب دروازه پرسپولیس شنیده می شود ولی 
است.  محمدی  گل  یحیی  برعهده  نهایی  تصمیم 
رادوشوویچ با عملکردی که در پرسپولیس به عنوان 
گلر ذخیره داشته و مدتی در حضور بیرانوند نیز به 
عنوان بازیکن ثابت راهی میدان شد، نشان داده می 
تواند یک دروازه بان مطمئن باشد ولی حتی اگر این 
یک  داشتن  کنیم،  قلمداد  شده  ثابت  هم  را  فرضیه 
دروازه بان مطمئن دیگر برای ایجاد حس رقابت و پر 
کردن جای گلر اصلی، طی بازی های فرسایشی سال 
آینده که با شیوع ویروس کرونا قطعا به موقع برگزار 
شود،  می  منتهی  نیز  جهانی  جام  به  و  شد  نخواهد 

برای یک تیم مدعی از ضروریات است.
استقال؛ رقیب حسینی از کجا می آید؟

کار  خوب  استقال  در  اینقدر  حسینی  حسین 
کرد، که توانست با توجه به شرایط سنی بهتر نسبت 
به رحمتی و محوبیتی که نزد هواداران با نمایش های 
بی نقصش در لیگ هفدهم، به دست آورده بود، در 
استقال ماندنی شود و از اعتماد به نفس ازم برای 
که  ها  استقالی  ولی  است  برخودار  هم  پست  این 
همواره طی سال های اخیر، یکی از بهترین گلرهای 
اند،  داشته  اختیار  در  را  رحمتی  مهدی  یعنی  لیگ 
روی  حضور  برای  مطمئن  بانی  دروازه  فکر  به  باید 
نیمکت باشند تا در روزهای محرومیت و مصدومیت 
ترکیب  در  حضور  برای  درخور  ای  مهره  حسینی، 
فاصله  لک  حامد  گذشته  سال  باشند.  داشته  اصلی 
ای تا عقد قرارداد با استقالی ها نداشت و در لیگ 
بیستم نیز او به همراه چند چهره دیگر مانند علیرضا 
حقیقی می توانند، با توجه به تجربه ای که دارند، به 

هر یک از این سه تیم مدعی اضافه شوند.
سپاهان؛ 200 هزارتا بدهند، پیام می رود !

شاید هیچ کسی فکر نمی کرد، پیام نیازمند از 
اولین دیدار فصل گذشته سپاهان برابر صنعت نفت 
آبادان، که در ورزشگاه نقش جهان اولین بازی رسمی 
تا  کرد،  تجربه  اصفهانی  پوشان  طایی  برای  را  اش 
بازی ها به دلیل کرونا  اسفندماه سال ۹8 که هنوز 
دست  از  هم  را  بازی  یک  حتی  بود،  نشده  متوقف 
ندهد؛ نه در لیگ، نه در جام حذفی و نه در 2 رقابت 

با  هجدهم  لیگ  ابتدای  در  نیازمند  تیمش.  آسیایی 
عملکرد  ولی  پیوست  سپاهان  به  ساله   2 قراردادی 
خیره کننده او که با دعوت شدن به تیم ملی کامل 
تر هم شد، سبب شد تا مدیران سپاهان، در تابستان 
سال ۹8 به او پیشنهاد تمدید قرارداد تا پایان لیگ 
بیستم را بدهند؛ پیشنهادی که از سوی پیام نیازمند 
قرارداد  در  بندی  ولی وجود  قرار گرفت  قبول  مورد 
این دروازه بان خوش قامت و خوش آتیه، می تواند 
زمینه سازی برای جدایی او باشد. بند جدایی نیازمند 
2۰۰ هزار دار است که البته در شرایط عادی رقم 
زیادی برای ترانسفر شدن این گلر مطمئن به حساب 
کرونا  بحران  با  دنیا  که  شرایطی  در  ولی  آید،  نمی 
شاید  ندارند،  خوبی  شرایط  ها  باشگاه  و  روبرو شده 
همین بند هم برای سومین سال حضور در سپاهان 
از  یکی  نیست  بعید  هیچ  بین  این  در  باشد.  کافی 
این  برای به خدمت گرفتن  باشگاه های داخلی هم 
گلر 25 ساله اقدام کند؛ البته که نیازمند بارها اعام 
کرده، پیش از هر چیزی به لژیونر شدن می اندیشد. 
این روزها به شدت درگیر  پس مدیران سپاهان که 
مدیرعامل جدید هستند، از همین حاا باید به فکر 
جایگزین احتمالی نیازمند هم باشند؛ چرا که شهاب 
عادلی و علی کیخسروی، اگرچه هر دو سابقه حضور 
در تیم های رده پایه ایران را دارند، اما به نظر نمی 
رسد گزینه های مناسبی برای دروازه بان شماره یک 
گلر  یک  حضور  و  باشند  سپاهان  مثل  بزرگی  تیم 
مطمئن برای تکرار نشدن خاطره های بد فصل های 
شاید هم  است.  بدیهی  امر  یک  و هفدهم  شانزدهم 
دیگر  جوان  گلرهای  تمام  و  کیخسروی  و  عادلی 
توانایی هایشان  تا  اعتمادند  انتظار  ایران، در  فوتبال 

را به اثبات برسانند.
شهرخودرو؛ بازگشت به تهران ممکن می شود؟

محتمل  چندان  شهرخودرو  از  رحمتی  جدایی 
نیست و با توجه به اهدافی که فرهاد حمیداوی برای 
 37 گلر  این  حفظ  دارد،  تیمش  قدرتنمایی  ادامه 
رسیدن  برای  مهمی  گام  تواند  می  تجربه  با  و  ساله 
به موفقیت باشد. با این حال در صورتی که استقالی 
ها شرایط را برای بازگشت او فراهم کنند، سرمربی 
آبی ها در لیگ بیستم دو گلر درجه یک در اختیار 
که  هجدهم  و  هفدهم  لیگ  مانند  و  داشت  خواهد 
آبی ها شرایط خوبی در چارچوب دروازه داشتند و 
حتی بهترین خط دفاعی لیگ نیز در لیگ هجدهم 
با دریافت تنها ۱3 گل از آن این تیم شد، بار دیگر 

دروازه  خط  به  دغدغه،  بدون  اطمینان  و  استحکام 
استقال بازگردد. رحمتی که سال های پایان دوران 
ارائه  که  عملکردی  با  می کند،  سپری  را  بازیگری 
های  چهره  کلیدی ترین  از  یکی  همچنان  می دهد، 
لیگ و البته تاریخ مسابقات است و ادامه حضورش با 
توجه به سبقه پرافتخاری که دارد، بر بار فنی لیگ 

افزود. خواهد  ایران 
تراکتور؛ ادامه با رشید مظاهری

یکی  همواره  گذشته  های  سال  در  مظاهری 
پای  و  بوده  برتر  لیگ  های  بان  دروازه  بهترین  از 
روش،  کی  زمان  در  ملی  تیم  اردوهای  ثابت  تقریبا 
تا از اعتماد به نفس باایی هم برخوردار شده باشد؛ 
خصوصیتی که یک گلر موفق به آن نیاز دارد. رشید 
در لیگ نوزدم با جدایی قهرآمیز از ذوب آهن، دغدغه 
چند سال اخیر تراکتوری ها در چارچوب دروازه را 
از بین برد و در لیگ بعدی هم بعید به نظر می رسد 
شاهد حضور او در تیم دیگری باشیم؛ چرا که یکی 
از گلرهای موفق لیگ است و وقتی بیشتر به ارزش 
بان  دروازه  اشتباهات  بر  مروری  بریم که  او پی می 
نوزدهم و عملکرد  های بی ثبات ذوب آهن در لیگ 

باشیم. داشته  آنها 
در انتظار جابجایی های بزرگ و خبرساز

عناوین  به  رسیدن  برای  تیم  هر  مجموع  در 
قهرمانی نمی تواند مهره ضعیفی در چارچوب دروازه 
لیگ  در  که  ویسی  عبداه  قول  به  باشد؛  داشته 
نوزدهم با درخشش ده خسوس توانست بهترین خط 
دفاعی لیگ را از آن استقال خوزستان کند، » گلر 
خوب از پدر مادر خوب هم بهتره«؛ پس پرسپولیس، 
سپاهان و استقال برای مدعی شدن در لیگ بیستم 
باید گلرهای مطمئنی داشته باشند و همین موضوع 
می  دیده  تیم  سه  این  در  که  شرایطی  به  توجه  با 
شود، احتماا جابجایی های بزرگ و خبرسازی را به 
همراه خواهد داشت.در پایان حتما باید به این نکته 
نیازمند جوان  پیام  اشاره داشت که در حال حاضر 
ترین و آخرین استعداد فوتبال ایران در پست گلری 
است و وارد 25 سالگی شده و با خروج احتمالی او 
برتر  لیگ  بان های شاخص  تعداد دروازه  بیرانوند،  و 
کاهش پیدا خواهد یافت؛ این جدایی ها البته عاوه 
بر پایین آوردن سطح کیفی مسابقات؛ نکات مثبتی 
گلرهای  درخشش  برای  فضا  و  دارد  همراه  به  هم 
دارد،  مبرم  نیاز  آنها  به  ایران  فوتبال  که  تر  جوان 

می شود. فراهم 

فوتبال ایران نیازمنِد نیازمند هاِی جدید

جابجایی های بزرگ در دروازه های لیگ برتری!

 رحمتی فرزند بزرگ استقال و سرمایه باشگاه شهرخودرو است

مجتبی سرآسیایی:اگر زودتر تصمیم گیری نشود فوتبال ایران متضرر خواهد شد

باشگاه فنرباغچه ترکیه به صورت رسمی جدایی اللهیار صیادمنش از این تیم را تکذیب کرد.این روزها اخبار ضد و نقیضی 
درباره ادامه همکاری یا جدایی اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فنرباغچه به گوش می رسید.سرانجام، باشگاه ترکیه ای 
ظهر امروز بیانیه ای صادر کرد و به صورت رسمی، خبر جدایی این بازیکن جوان ایرانی را رد کرد.در بیانیه این باشگاه آمده است 
که »تصمیمی برای لغو قرارداد بازیکن تیم فوتبال ما وجود ندارد.”اللهیار صیادمنش در خرداد سال ۱3۹8 از استقال جدا شد و به 

فنرباغچه پیوست. وی ۱۱ شهریور ۱3۹8 به صورت قرضی به استانبول اسپور در دسته اول ترکیه منتقل شد.

باشگاه 
فنرباغچه جدایی 
صیادمنش را 
تکذیب کرد

بازیکن تیم فوتسال مس سونگون گفت: 
پیشرفت  حال  در  آسیایی  فوتسال  تیم  های 
هستند و برای دستیابی به جایگاه ایران تاش 
آخرین  مورد  در  عسگری  می   کنند.علیرضا 
سونگون  مس  فوتسال  تیم  در  خود  وضعیت 
سال۹8  در  برتر  لیگ  فینال  برگزاری  عدم  و 
تمامی  کرونا  بیماری  متاسفانه  داشت:  اظهار 
امور کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است 
و من هم مثل سایر بازیکنان دیگر به صورت 
انفرادی تمرینات خودم را انجام می دهم و در 
حال حاضر به همراه یکی از دوستان تمرینات 
هوازی و کار با توپ را در سالن انجام می دهم 
دارم.وی  خوبی  بدنی  شرایط  خداراشکر  و 
ویروس کرونا در کشور   دلیل شیوع  به  افزود: 
فینال لیگ برتر سال گذشته که قرار بود بین 
برگزار  پسند  گیتی  و  سونگون  مس  تیم های 
معتقدند  ای  عده  نشده.  برگزار  فعا  شود  
انجام  بازی  تک  صورت  به  باید  فینال  که 
صورت  به  را  فینال  نباید  لیگ  سازمان  شود. 
زیادی  تیم زحمات  دو  کند.  برگزار  بازی  تک 
کشیده اند تا در این مرحله حاضر شوند، فینال 
شود. برگزار  گذشته  ریزی  برنامه  طبق  باید 

بازیکن مس سونگون تصریح کرد: روند نزولی 
آمار مبتایان به این بیماری طی هفته گذشته 

ما را برای برگزاری فینال بسیار امیدوار کرده 
بود اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی 
به  و  بمانند  انتظار داشت مردم در خانه  شود 
سر کار خود نروند همین موضوع روند نزولی 
مبتایان را صعودی کرده است که متاسفانه با 
این اوضاع بازی فینال باز هم به تعویق خواهد 
افتاد.عسگری همچنین در مورد برگزاری پلی 
خاصی  جذابیت  پلی آف  برگزاری  گفت:   اف 
برگزاری  این سبک  با  ایجاد می کند،  در لیگ 
هستند  امیدوار  لحظه  آخرین  تا  ها  تیم  تمام 
به  باتوجه  اما  برای موفقیت تاش می کنند  و 
فشردگی بازی های تیم ملی و شرایطی که این 
فصل  بنده  نظر  به  است  کرده  ایجاد  بیماری 
در  است.وی  بهتر  نشود،  برگزار  پلی آف  آینده 
حال  در  آسیایی  تیم  های  کرد:  تصریح  ادامه 
جایگاه  به  دستیابی  برای  و  هستند  پیشرفت 
ایران تاش می   کنند، اما با توجه به پتانسیلی 
که تیم ملی دارد قطعاً می توانیم در مسابقات 
البته  کنیم.  تکرار  را  گذشته  نتایج  آسیایی 
می  دشوار  کار  تدارکاتی  بازیهای  انجام  بدون 
شود امیدوارم شرایط به گونه ای پیش برود که 
تیم ملی بازی های دوستانه خوبی داشته باشد 
مردم  و  فوتسال  جامعه  تمامی  برای  پایان  در 

می کنم. سامتی  آرزوی  ایران 

کرونا به لیگ بیستم هم آسیب می زند
قنبرزاده:زمانازسرگیریمسابقاتقابلپیشبینینیست

لیگ برتر را بدون بازی تمام کنند
قنبری:مبلغقراردادهایفوتبالیستهایمردوزناصًا

قابلمقایسهنیست

امیدوارم در لیست نهایی تیم ملی باشم
کریمی:موافقحذف

پلیآفهستم
ساوه  ایچ  سن  و  فوتسال  پوش  ملی  بازیکن 
گفت: با شرایط اقتصادی موجود تیم ها برای تامین 
فوتسال  پلی آف  برترحذف  لیگ  در  خود  هزینه های 
مهدی  داد.  انجام  لیگ  سازمان  که  بود  خوبی  کار 
کریمی در مورد تعطیلی  لیگ برتر فوتسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت: متاسفانه 
سخت  بسیار  شرایط  کشور  به  بیماری  این  ورود  با 
شد اما خوشبختانه با رعایت مردم و در خانه ماندن 
هر  امیدوارم  که  شده  متوقف  بیماری  صعودی  روند 
چه سریع تر شاهد پایان یافتن کرونا باشیم، این روز 
خانه  در  دارم  اختیار  در  که  امکانات محدودی  با  ها 
تمرین می کنم.بازیکن ملی پوش فوتسال و سن ایچ 
ساوه گفت:  با برنامه  ریزی خوبی که باشگاه سن ایچ 
در سال گذشته انجام داد، جزو اولین تیم هایی بودیم 
آماده سازی  اردوی  و  کردیم  شروع  را  تمرینات  که 
خوبی در شمال کشور برگزار کردیم، به همین دلیل 
با آمادگی باای خود توانستیم در سه دیدار ابتدایی 
زیبا  بازی های  به نمایش  با  و  پیروز شویم  برتر  لیگ  
توانستیم در جمع چهار تیم باای جدول لیگ قرار 
بگیریم.وی همچنین در مورد حذف پلی آف گفت: در 
این  با  خوبی  نتایج  سن ایچ  باشگاه  گذشته  فصل  دو 
و  کرده  کسب  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  سبک 
جذابیت خاصی نیز برای همه ایجاد شد. اما من موافق 
حذف پلی آف هستم چون با شرایط اقتصادی موجود 
تیم ها برای تامین هزینه های خود با مشکات فراوانی 
مواجه هستند و طوانی شدن مسابقات فشار زیادی 
را بر روی باشگاه ها وارد می کند. وی در ادامه افزود: 
از هواداران باشگاه تشکر می کنم و برای همه آرزوی 
سامتی دارم، امیدوارم در لیست نهایی تیم ملی برای 
حضور در مسابقات آسیایی و جام جهانی قرار بگیرم تا 
ان شااه در کنار سایر ملی پوشان در مسابقات آسیایی 

و جام جهانی نتایج خوبی کسب کنیم.
مدیرعامل باشگاه مس کرمان: 

صددرصدخواهانبرگزاری
مسابقاتهستیم

گفت:  کرمان  مس  باشگاه  مدیرعامل 
نمی کنیم  شرکت  مسابقات  در  اگرمی گویند 
قدرت  با  ما  ولی  داریم،  موفقیت  آرزوی  برایشان 
در  محمودنیا  می کنیم.محمود  مسابقات شرکت  در 
تمرینات  به  کرمان  مس  باشگاه  اعتراض  خصوص 
ما  داشت:  اظهار  لیگ  در  حاضر  تیم های  دیگر 
هستیم،  حساس  بازیکنانمان  آمادگی  برای  شدیدا 
با کرونا و  مبارزه  به ستاد  احترامی که  برحسب  ما 
ندادیم  انجام  تمرینی  لیگ گذاشتیم، هیچ  سازمان 
صورت  به  که  هستند  تیم هایی  شدیم  متوجه  ولی 
موضوع  این  خواستار  ما  می کنند.  تمرین  گروهی 
هستیم که رسیدگی و نظارت بیشتری شود. وقتی 
می گویند هیچ تیمی تمرین نکند، شرایط باید برای 
همه یکسان باشد. می دانیم خیلی از باشگاه ها مثل 
ما ین شرایط را رعایت کرده اند. این برای سامتی 
جامعه است. ما اخاقا اسم تیمی را نمی بریم، ولی 
بگذارند.وی  احترام  قوانین  به  می خواهیم  همه  از 
شهید  فجر  مدیرعامل  فاح  صحبت های  مورد  در 
به  مسابقات  در  شرکت  عدم  با  رابطه  در  سپاسی 
تیم های صدر جدولی  و صعود  کرونا  ویروس  دلیل 
به لیگ برتر گفت: من در مصاحبه گذشته ام گفتم 
امیدوارم وضعیت بهبود یابد و مسابقات برگزار شود. 
رفسنجان  مس  تیم  بازی های  شرایط  به  توجه  با 
ما  دارند  صعود  شرایط  تیم  دو  این  کرمان  مس  و 

هستیم. مسابقات  برگزاری  خواهان  صددرصد 

بانوان گفت:  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
بانوان خیلی  و  آقایان  فوتبال  قرارداد  مبلغ 
در  مبلغ  بااترین  متأسفانه  و  می کند  فرق 
تومان  میلیون  صد  باای  بانوان  فوتبال 
فوتبال  مشکات  درباره  قنبری  است.زهرا 
فوتبال  در  همیشه  داشت:  اظهار  بانوان 
که  است  داشته  وجود  مشکاتی  بانوان 
مشکات  از  یکی  شود.  حل  امیدوارم 
دلیل  به  که  هستند  اسپانسرها  ما  اساسی 
از  تبلیغات  نبود  و  بانوان  فوتبال  شرایط 
مبالغ  تفاوت  به  نمی کنند.وی  حمایت  ما 
قراردادها اشاره کرد و افزود: فوتبال آقایان 
و بانوان از لحاظ مبلغ قراردادها خیلی فرق 
می کند. متأسفانه بااترین مبلغ در فوتبال 
که  است  تومان  میلیون  صد  باای  بانوان 
آقایان  با  مقایسه  قابل  اصًا  می کنم  فکر 
بوده اند  بازیکنانی  آقایان  فوتبال  در  نیست. 
بازی  نتوانسته اند  هم  فصل  یک  شاید  که 
کنند و یا روی نیمکت بوده و شرایط بازی 
باایی  خیلی  قراردادهای  اما  نداشتند،  را 
بم  شهرداری  فوتبال  تیم  بستند.بازیکن 
خاطرنشان کرد: فکر می کنم دریافت مبلغ 
میلیون  نهصد  هشتصد،  یا  میلیارد  یک 
آقایان  فوتبال  در  که  بازیکنی  برای  تومان 
بازی نمی کند، مبلغ خوبی است، در حالی 
در  بازیکن خوب  بانوان یک  فوتبال  در  که 
نهایت صد میلیون تومان یا کمی بیشتر از 
و  تفاوت ها  این  امیدوارم  پول می گیرد.  آن 
فاصله ها کم شود و خانم ها از لحاظ درآمد 
درصد   ۹۰ چون  شوند،  نزدیک  آقایان  به 
 ۱۰ و  آقایان  فوتبال  در  پول  و  امکانات 
بانوان هزینه می شود.وی  فوتبال  درصد در 
با بیان وجود مشکل اسپانسر و عواقبی که 
به دنبال دارد، اظهار داشت: مشکل اسپانسر 
همیشه وجود داشته است که به عنوان مثال 
تیم ها به دلیل هزینه های مالی و مشکات 
حاضر  دیگر  تیم های  مقابل  اسپانسری 
ما  شود.  کم  فاصله ها  امیدوارم  نمی شوند. 
که نمی گوییم مبالغ قرارداد آقایان و بانوان 
یا  و  شود  کم  امیدوارم  اما  شود،  مساوی 
حداقل 6۰ به 4۰ شود، چون فوتبال بانوان 
هزینه دارد  و مصدومیت ها و شرایطی که 
در فوتبال آقایان وجود دارد برای بانوان هم 
هست و هیچ فرقی نمی کند. امیدوارم روزی 
برسد که بازیکنان از لحاظ مالی در مضیقه 

و مشکل نباشند و تفاوت ها کم شود.قنبری 
به تمریناتش در شرایط بسته بودن اماکن 
ورزشی اشاره کرد و گفت: این روزها همه 
درگیر ویروس کرونا هستیم و این بیماری 
آورده  وجود  به  ما  برای  را  محدودیت هایی 
است تا نتوانیم در باشگاه تمرین کنیم. من 
اینکه  برای  حرفه ای  ورزشکار  به عنوان  هم 
بتوانم شرایط آمادگی جسمانی خود را حفظ 
کنم تمریناتم را در منزل انجام می دهم تا 
از آمادگی دور نشوم.وی درباره بازی در تیم 
سال های  در  داشت:  اظهار  عراق  باشگاهی 
برای  و  بودم  بانوان  فوتبال  لژیونر  گذشته 
توانستم  و  کردم  بازی  عراق  باشگاهی  تیم 
کسب  را  عراق  لیگ  قهرمانی  تیم  این  با 
خارج  فوق العاده ای  خیلی  تجربه  که  کنم 
با آن قهرمانی یک  و  ایران کسب کردم  از 
اتفاق  تجربه بی نظیر در عرصه ورزشی من 
افتاد.بازیکن تیم فوتبال شهرداری بم معتقد 
است با تأکید بر به پایان رساندن مسابقات 
لیگ برتر فوتبال بانوان گفت: نظر شخصی 
من این است که ادامه مسابقات لیگ برگزار 
نشود، چون با توجه به شرایطی که به دلیل 
بازیکنان  شاید  دارد  وجود  کرونا  ویروس 
مطمئن  اما  داشتند،  منزل  در  را  تمریناتی 
باشید اگر بخواهند مسابقات لیگ را برگزار 
کنند و این بازی ها فشرده شود قطعاً شاهد 
مصدومیت هایی برای بازیکنان خواهیم بود 
رفتن  دست  از  باعث  مصدومیت  همین  و 
فصل آینده نیز برای بازیکن می شود.وی با 
ابراز امیدواری نسبت به برنامه ریزی اصولی 
برتر  لیگ  ادامه  درباره  مسئوان  منطقی  و 
تصریح کرد: امیدوارم مسئوان برنامه ریزی 
مسابقات  ادامه  برگزاری  درباره  مناسبی 
لیگ  من  نظر  به  دهند.  انجام  برتر  لیگ 
سامتی  چون  است،  بهتر  نکند  پیدا  ادامه 
لیگ است.  ادامه  از  بازیکنان خیلی مهمتر 
از آنجایی که مسابقات لیگ فشرده می شود 
دنبال  به  بازیکنان  برای  را  مصدومیت هایی 
دور  مسابقه  شرایط  از  مدتی  چون  دارد، 
را  بازی ها پرفشار شود شرایط  اگر  بودند و 
برای آنها سخت می کند. امیدوارم اگر ادامه 
مسئوان شرایطی  و  میسر شود  برتر  لیگ 
را برای برگزاری لیگ فراهم کردند مشکلی 
برای هیچ بازیکن و تیمی ایجاد نشود و چند 
بازی باقیمانده به خیر و خوشی برگزار شود.

لیگ  سازمان  رییسه  هیأت  عضو 
مسابقات  ازسرگیری  زمان  نمی توان  گفت: 
وزارت  این موضوع  در  و  پیش بینی کرد  را 
هم  کرونا  با  مقابله  ستاد  و  بهداشت 
در  قنبرزاده   تصمیم گیرنده هستند.منصور 
ارتباط با احتمال از سرگیری مسابقات لیگ 
در  داشت:  اظهار  خرداد،  اواخر  در  نوزدهم 
زمان  نمی توان  هنوز  کنونی  زمانی  مقطع 
کرد،  پیش بینی  را  مسابقات  ازسرگیری 
آورده  به وجود  خاصی  شرایط  کرونا  چون 
ستاد  و  بهداشت  وزارت  موضوع  این  در  و 
هستند. تصمیم گیرنده  هم  کرونا  با  مقابله 

فعلی  وضعیت  خصوص  در  ادامه  در  وی 
حال  هر  به  کرد:  تصریح  کشور،  فوتبال 
فقط  و  می کنیم  سپری  را  خاصی  شرایط 
است.  شده  باتکلیف  که  نیست  فوتبال 
جهان  همه  در  فعلی  استثنایی  وضعیت 
همه  و  ورزش  تا  اقتصاد  از  و  دارد  وجود 
حوزه ها را درگیر کرده است. اگر مسابقات 
زمان  به  شود،  سرگرفته  از  نوزدهم  لیگ 

استراحت، بدنسازی و نقل و انتقاات فصل 
بعد هم لطمه می زند. بنابراین لیگ بیستم 
هم آسیب می بیند، اما چاره ای نیست.عضو 
هیأت رییسه سازمان لیگ پیرامون برگزاری 
جلسه مجدد با ستاد مبارزه با کرونا و وزیر 
در  جلسه ای  دوباره  احتمااً  افزود:  ورزش، 
ستاد  بین  اردیبهشت   25 یا   2۰ تاریخ 
مبارزه با کرونا، وزیر ورزش و سایر نهاد های 
برگزار  کشور  فوتبال  در  تصمیم گیرنده 
می شود  بررسی  جلسه  آن  در  و  می شود 
داده  تمرین  اجازه  تیم ها  به  زمانی  چه  که 
مجوزی  چنین  می توان  اصا  اینکه  و  شود 
در  پایان،  در  خیر.قنبرپور  یا  کرد  صادر  را 
مورد شکایت باشگاه ها از وضعیت باتکلیف 
فعلی، خاطرنشان کرد: ما وضعیت باشگاه ها 
را درک می کنیم و می دانیم که باتکلیفی 
وضعیت بدی را به وجود آورده است ولی به 
هر حال در شرایط خاصی هستیم و سازمان 
تصمیم  منفرد  صورت  به  نمی تواند  لیگ 

کند. عمل  و  بگیرد 

عسگری:تمامتیمهایآسیاییدرحالپیشرفت
وبهدنبالجایگاهفوتسالایرانهستند

 مجیدی روی استفاده از جوان ها تاکید دارد
نامجومطلق:4روزیکباربازیکنیم

بازیکنانمصدوممیشوند
تیمش  بازیکنان  مصدومیت  نگران  استقال  فوتبال  تیم  مربی 
است.مجید  مسابقات  فشرده  برگزاری  و  برتر  لیگ  دوباره  شروع  با 
نامجومطلق، مربی تیم فوتبال استقال که پیش از این گفته بود اگر 
کند،  پیدا  ادامه  بازی ها  بگیرند  تصمیم  فوتبال  فدراسیون  مسئوان 
ما آماده هستیم تا به لیگ بازگردیم، در تازه ترین اظهارات خود، به 
نوعی حرف هایش را تغییر داد.نامجومطلق در مورد شروع تمرینات و 
مسابقات لیگ برتر به میزان گفت: شیوع ویروس کرونا یک بحث مهم 
است و مورد دیگر مربوط به فشردگی بازی هاست که خطر های خاص 
خودش را دارد.وی افزود: تیم استقال کلی بازیکن مصدوم داشت که 
حاا شرایط مطلوبی دارند، اما اگر قرار باشد رقابت های لیگ برتر 4 
روز یک بار برگزار شود، طبعا دوباره احتمال مصدومیت بازیکنان باا 
می رود که این مسئله مشکات زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد.مربی 
روی  مجیدی  فرهاد  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  استقال  فوتبال  تیم 
استفاده از جوان ها تاکید دارد و شاید در شروع مجدد لیگ برتر از دو، 

سه بازیکن تیم امید استقال هم در لیست تیم استفاده کنیم.

ازسرگیریتمریناتگروهییارانرضاقوچاننژاد
تیم فوتبال زووله هلند زیر نظر سرمربی آلمانی خود تمرینات گروهی اش را از سر گرفت.

تیم فوتبال زووله هلند پس از وقفه طوانی ناشی از همه گیری جهانی ویروس کرونا و عدم 
برگزاری بازی های اردویژه تمرینات گروهی خود را با حضور تمامی بازیکنان از جمله رضا 
قوچان نژاد آغاز کرد.رقابت های اردویژه هلند مدتی قبل از سوی فدراسیون فوتبال این کشور 
نیمه کاره پایان یافت. هرچند برخی رسانه ها مدعی شدند دیدارهای باقیمانده فصل جاری این 

رقابت ها در ماه شهریور برگزار خواهند شد.
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آربلوا: مورینیو گفت مگر کافو هستی که اینقدر نفوذ میکنی؟

ادواردوکاماوینگا:درموردانتقالبه
رئالمادریدبامنشوخیمیکنند

ادواردو کاماوینگا، هافبک جوان رن در مورد شایعات 
انتقال به رئال مادرید صحبت کرد.

در  ساله   ۱7 کاماوینگا  ادواردو  درخشان  نمایشهای 
را  از کارشناسان  بسیاری  فرانسه تحسین  تیم رن  ترکیب 
دنبال خرید  به  به شدت  مادرید  رئال  انگیخته و حتی  بر 
ادواردو  است.  رو  پیش  تابستان  در  دار  آینده  بازیکن  این 
فکر  مسائل  این  به  حاضر  حال  در  شد  مدعی  کاماوینگا 
نمی کند و یک بار نیز بازیکن تیم رقیب در مورد احتمال 
ادواردو  است.  کرده  او شوخی  با  مادرید  رئال  به  انتقالش 
کاماوینگا گفت: »صادقانه بگویم، من زیاد به شایعات انتقال 
به رئال مادرید توجه نمی کنم. البته قطعا خوشحال هستم 
من  اما  دارند،  عاقه  من  خرید  به  بزرگ  های  باشگاه  که 
احساس می کنم در حال حاضر در رن شرایط خوبی دارم 
و به همین دیل خیلی فکرم را مشغول این اخبار نمی کنم. 
باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. والدینم و 
گاهی  داد.  خواهند  انجام  را  کارشان  ام  برنامه  مدیر  البته 
که  بینم  می  و  رفته  اجتماعی  های  شبکه  به  من  اوقات 
دوستان من چیزهایی در مورد این شایعات برای من می 
به  بازیکن حریف  آمیان  مقابل  دیدار  در  بار  فرستند. یک 
پیراهنت  مادرید  رئال  به  رفتن  از  قبل  باید  ما  گفت  من 
را با من عوض کنی، آنهم در شرایطی که من اصا قصد 

نداشتم. شوخی 
اندرورابرتسون:ازدرگیری
بالیونلمسیپشیمانم

اندرو رابرتسون، مدافع جوان لیورپول در مورد صحنه 
درگیری با با لیونل مسی صحبت کرد.

در دیدار برگشت لیورپول مقابل بارسلونا که با معجزه 
مرسی سایدی ها و جبران شکست ۰-3 دور رفت در آنفلید 
لیونل  موهای  رابرتسون  اندرو  صحنه  یک  در  شد،  همراه 
شد.  بارسلونا  کاپیتان  عصبانیت  موجب  و  کشید  را  مسی 
ابراز پشیمانی کرده  اتفاق  آن  دادن  از رخ  رابرتسون  حاا 
و مدعی شد او چنین شخصیتی ندارد. اندرو رابرتسون به 
روزنامه دیلی میل گفت: »وقتی به اتفاقات آن دیدار نگاه 
می کنم واقعا احساس پشیمانی نمی کنم، زیرا احساس می 
کنم همه این موارد تجربه ای است که باعث ساختن شما 
پشیمان  مورد مسی  در  آن صحنه  مورد  در  اما  می شود. 

هستم و عاقه ای ندارم آن لحظه را دوباره تماشا کنم.
در آن دیدار همه ما ذهنیتی داشتیم که هیچ اتفاقی 
نباید مانع رسیدن ما به فینال شود و فضای استادیوم نیز 
دنبال  را  مسی  فابینیو  و  من  صحنه  یک  در  بود.  اینگونه 
کردیم و وقتی زمین خوردیم موهای او را کشیدم که باعث 
از آن رفتار پشیمانم و چیزی  اما من  ناراحتی مسی شد، 
جز احترام در مورد لیونل مسی و بارسلونا ندارم. اما ما برای 
جبران شکست ۰-3 دور رفت نیاز به معجزه داشتیم و اگر 
این کار کوچک باعث متوقف شدن بهترین بازیکن جهان 

می شد ...
اینگونه  شخصی  من  هستم.  پشیمان  من  حاا  اما 
نیستم و این رفتار بیانگر شخصیت من نیست. اما آن شب 
اتفاقات زیادی افتاد که شما واقعا آنها را به یاد نمی آورید. 
اتفاق وجود نداشت. هیچ فرایند و ماجرایی در پشت آن 
درخواستهوادارانآرسنالبرای

جذبمهاجمبارسا
زیاد  های  درخواست  از  گزارشی  در  انگلیسی  نشریه 
هواداران آرسنال برای جذب عثمان دمبله خبر داد. عثمان 
دمبله این روزها دوران ریکاوری پس از جراحی زانویش را 
بارسا،  تهاجمی همیشه مصدوم  بال  پشت سر می گذارد. 
و  شد  مصدوم  تمرینات  جریان  در  که  بود  گذشته  فوریه 
تن به جراحی داد. او فصل را از دست داده بود ولی پس از 
شیوع کرونا و تعطیلی الیگا، در صورت از سرگیری بازی 

ها شاید شانس بازی برای بارسا را پیدا کند.
دو روز پیش دمبله تنها بازیکن بارسلونا بود که تست 
کرونا نداد و قرار است دوشنبه پیش رو از او تست گرفته 
شود و سپس کادر فنی به وی دستورات جدید تمرینی را 

خواهد داد.
برنامه  آرسنال در حال  اکسپرس، سران  ادعای  طبق 
خصوص  به  مهم  این  و  هستند  دمبله  جذب  برای  ریزی 
پس از درخواست های متعدد هواداران، در دستور کار قرار 
مصدومیت  دلیل  به  هرچند  ساله  دمبله 22  است.  گرفته 
نتوانسته ارزش هایش در بارسا را ثابت کند ولی آرسنالی 
ها معقتدند که در صورت جدایی پیر امریک اوبامیانگ که 
بسیار هم محتمل است، دمبله می تواند بهترین جانشین 
نیز  منچستریونایتد  که  است  حالی  در  این  باشد.  او  برای 
دیگر تیم خواهان دمبله است. بازیکنی که تابستان گذشته 
خواهد  می  بود  گفته  و  برود  جی  اس  پی  به  نشد  حاضر 
توانایی هایش را در بارسا به اثبات برساند. همچنین سه ماه 
پیش رسانه ها خبر از تماس میکل آرتتا سرمربی آرسنال با 
دمبله داده بودند و حتی صحبت از پیشنهاد ۱۰۰ میلیون 
و  کرونا  شیوع  با  اما  بود  میان  در  نیز  ها  توپچی  یورویی 
پیشنهاداتی  چنین  دیگر  ها،  باشگاه  بد  اقتصادی  شرایط 

غیرممکن به نظر می رسند.
طارمیتستکرونارا
پشتسرگذاشت

تست  خود  ایرانی  ستاره  از  پرتغال  آوه  ریو  باشگاه 
پرتغال  فوتبال  تیم های  از  تعدادی  تمرینات  گرفت.  کرونا 
در حالی از سر گرفته شده که در بین آنها مهدی طارمی 
نیز به عنوان یکی از لژیونرهای ایرانی حضور دارد و مشغول 
تمرین به همراه ریو آوه است. ریو آوه که پس از تعطیلی 
طوانی مدت بخاطر شیوع ویروس کرونا، از چهار روز قبل 
تمام  داشته  گرفته، سعی  از سر  را  تمرینات گروهی خود 
بازیکنان  برای حفظ سامت  را  ایمنی  و  بهداشتی  مسائل 
در نظر داشته باشد. باشگاه ریو آوه پرتغال که در نخستین 
جلسه تمرینی از تمام بازیکنان اش، ازجمله مهدی طارمی 
تست های اولیه گرفته و تب سنجی انجام داده بود، اکنون 
به طور کامل سامتی آنها را مورد بررسی قرار داد. طارمی 
که یکی از معدود فوتبالیست های ایرانی سراسر دنیا برای 
حساب  به  باشگاهی اش  تیم  گروهی  تمرینات  در  حضور 
را در محل  آنتی کور بدن  و  آنتی بادی  می آید، تست های 
تمرینی باشگاه ریو آوه پشت سر گذاشت تا سطح ایمنی 
او به طور دقیق تری مشخص شود و بتواند بدون  سامت 
در  پرتغال  آوه  ریو  ایرانی  پوش  ملی  کند.  تمرین  مشکل 
حالی تمرینات اش در زمین چمن این باشگاه را آغاز کرده 
که در طول مدت شیوع ویروس کرونا در پرتغال مانده و به 

بود. بازنگشته  ایران 

لیونل مسی و دیگر ستاره های بارسا امروز و پس از نزدیک به دو ماه، در 
فضایی غریب و بی سابقه تمرین کردند.اولین جلسه تمرینی بارسلونا صبح امروز 
را پشت  کرونا  های  پیش تست  روز  دو  بازیکنان  اینکه  از  رسید. پس  انجام  به 
نزدیک  از  پس  تمرینات  امروز،  از  بوده،  منفی  نتایج  همه  گویا  و  گذاشتند  سر 
لنگله  کلمنت  شد،  کمپ  وارد  که  بازیکنی  اولین  شد.  گرفته  سر  از  ماه  دو  به 
بود. او ساعت 8.5۰ وارد زمین شد و سپس به او لوئیس سوارز، سرجی روبرتو، 
تراشتگن، گریزمان، مس،ف اومتیتی، ویدال، جوردی آلبا، جونیور فیرپو و جرارد 
پیکه ملحق شدند. در مجموع یازده بازیکن تمرین را شروع کردند تا پروتکل های 

بازیکن،  از ۱2  نباید بیش  این دستورالعمل،  نیز رعایت شده باشد. طبق  الیگا 
همزمان در یک جلسه تمرینی حاضر باشند. جالب اینکه کیکه ستین و دستیار 
او ادر سارابیا دیرتر از همه و ساعت ۹و3۰ دقیقه در تمرین حضور پیدا کردند. 
ستین در طور تمرین از ماسک استفاده می کرد. این یازده بازیکن در سه زمین 
متفاوت تیتو ویانووای یک، دو و سه کار را شروع کردند. فاصله بین هر بازیکن 
حداقل 4 متر بود و پس از دویدن و کارهای سرعتی برای دقایقی به کار با توپ 
نیز پرداختند. کادر فنی تمایلی نداشت که در این جلسه تمرینی فشار زیادی به 
بازیکنان وارد شود چرا که پس از مدت ها دوری از تمرین روی چمن، احتمال 

مصدومیت عضانی بسیار بااست.جالب اینکه بازیکنان با ماشین های خود وارد 
کمپ شدند و بدون اینکه به رختکن بروند، مستقیما وارد زمین شدند. پس از 
اتمام تمرین نیز به هر بازیکن لباسهای مربوط به تمرین بعدی داده شد و انها 
بدون دوش گرفتن راهی خانه های شان شدند. در دور بعدی تمرین نیز بازیکنانی 
برایثویت، آرتور  چون نلسون سمدو، نتو، سرخیو بوسکتس، دی یونگ، مارتین 
ملو، ایوان راکیتیچ، آنسو فاتی و چند بازیکن از تیم دوم حضور داشتند. تنها غایب 
تمرین عثمان دمبله بود که به دلیل مصدومیت هنوز تست کرونا نداده و از شرایط 

بدنی خوبی نیز برخوردار نیست.

جو امنیتی بر کمپ ویانووا

در عجیب ترین تمرین تاریخ 
بارسلونا،چه گذشت؟ 

لوکا یوویچ، مهاجم جوان رئال مادرید دچار مصدومیت شدیدی شده است. به نظر می رسد رقابت های الیگا به زودی از سرگرفته خواهد شد و تمرینات رئال 
مادرید نیز در همین راستا آغاز شده است. اما اولین خبر بد همین ابتدا به زین الدین زیدان رسید و احتماا او دیگر قادر به استفاده از لوکا یوویچ نخواهد بود. باشگاه 
رئال مادرید ساعتی قبل رسما اعام کرد لوکا یوویچ، مهاجم صربستانی رئال مادرید دچار شکستگی استخوان پای راست شده و طبق ادعای نشریه آ.اس، این مهاجم 
22 ساله احتماا ادامه این فصل را از دست خواهد داد.لوکا یوویچ تابستان سال گذشته و با مبلغ 6۰ میلیون یورو از فرانکفورت راهی برنابئو شود و هواداران رئال مادرید 

امیدوار به ظهور یک ستاره گلزن در ترکیب تیم شان بودند، اما فصل اول برای لوکا یوویچ خوب پیش نرفت و او تنها دو بار موفق به گلزنی شد.

پروژهمشترکوهنگفتمیانواینتر
استادیوم  ساخت  برای  جدیدی  طرح  اینتر  و  میان  باشگاه  دو 
مورد  در  زیادی  اخبار  اخیر  سالهای  در  اند.  داده  ارائه  میان  شهر  در 
احتمال ساخت یک استادیوم جدید از سوی دو باشگاه پرافتخار شهر 
میان شنیده شده و حاا تصاویر جدیدی از پروژه مورد توافق و باشگاه 
یک  در حدود  مبلغی  که  است  آن  از  حاکی  اخبار  است.  منتشر شده 
میلیارد دار صرف ساخت این سازه غول پیکر خواهد شد. دو باشگاه 
میان و اینتر پروژه ای برای ساخت ورزشگاه استادیوم جدید در کنار 
ورزشگاه سن سیروی فعلی را به شهرداری میان معرفی کردند. قرار 
زمین  بدنسازی،  باشگاه  شامل  ورزشگاه  این  امکانات  از  استفاده  است 
محله  و  ها  خانه  برای  اسکیت  و  سواری  دوچرخه  دومیدانی،  فوتبال، 
های اطراف این استادیوم رایگان باشد. مدیران میان و اینتر امیدوارند 
زیرا  اعام کند،  پروژه  این  آغاز  با  را  موافقت خود  این شهر  شهرداری 
هم شهر زیباتر شده و هم تعداد زیادی موقعیت شغلی برای مردم شهر 
میان ایجاد خواهد شد. این استادیوم 6۰ هزار نفر ظرفیت خواهد شد و 
مانند استادیوم سن سیرو از سوی هر دو باشگاه مشهور شهر میان مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. در سال های اخیر برخی تیم های ایتالیایی 
دست به نوسازی استادیوم شان یا ساخت سازه ای جدید کرده اند و 

حاا نوبت دو تیم محبوب شهر میان رسیده است.
اتلتیکووپرداختبندهنگفتقراردادستارهچلسی

را  اسپانیایی  مهاجم  موراتا،  آلوارو  قرارداد  زودی  به  اتلتیکومادرید 
دائمی خواهد کرد.آلوارو موراتا در تابستان سال 2۰۱7 و در حالیکه در 
آستانه انتقال به منچستریونایتد بود، به یکباره تغییر عقیده داده و راهی 
چلسی شد. اما این مهاجم اسپانیایی علیرغم به ثمر رساندن 24 گل در 
72 بازی در نهایت نتوانست در لیگ برتر دوام بیاورد و در ژانویه سال 
مارکا  نشریه  حاا  داد.  مثبت  پاسخ  اتلتیکومادرید  پیشنهاد  به   2۰۱۹
دائمی  را  موراتا  آلوارو  قرارداد  زودی  به  اسپانیایی  باشگاه  شد  مدعی 
کرده و مبلغ 48 میلیون پوند برای خرید این بازیکن به چلسی پرداخت 
خواهد کرد. این در حالیست که مواتا در مادرید نیز نمایش خیلی خوبی 
نداشته و در 38 بازی موفق به زدن ۱4 گل برای روخی بانکوس شده 
تقویت  برای  را  مبالغ هنگفتی  اخیر  در یک سال  اتلتیکومادرید  است. 
خط حمله اش پرداخت کرده تا به حال چندان مثمرثمر نبوده است. به 
جز خرید آلوارو موراتا، آنها تابستان سال گذشته با مبلغ ۱26 میلیون 
پوند ژائو فلیکس پرتغالی را نیز جذب کردند که او نیز در اولین فصل 
حضور در مادرید نتوانست انتظارات را به طور کامل برآورده کند. به نظر 
می رسد جدایی دیگو کاستا در تابستان از اتلتیکومادرید قطعی باشد 
و احتماا آلوارو موراتا مهاجم فیکس این تیم در فصل بعد خواهد بود.

ستارهرئالمادریدبیخیالانتقال
جنجالینمیشود!

انتقال  برای  نظر می رسد خامس رودریگز تصمیم قطعی اش  به 
در  مادرید  رئال  از  خامس  جدایی  است.  گرفته  را  دشمن  اردوگاه  به 
سپری  حال  در  کلمبیایی  هافبک  این  و  است  قطعی  امسال  تابستان 
کردن آخرین روزهای حضورش در برنابئو است. اما علیرغم مطرح شدن 
انتقال به لیگ برتر، به نظر می رسد  شایعات فراوان در مورد احتمال 
مقصد بعدی او اتلتیکومادرید خواهد بود. نشریه کلمبیایی ال یونیورسال 
مدعی شد دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید عاقه زیادی به سبک 
بازی خامس داشته و خواهان حضور او در واندا متروپولیتانو است. حتی 
تابستان سال قبل و بعد از پیروزی عجیب 3-7 اتلتیکو مقابل رئال در 
دیداری دوستانه، سیمئونه شرایط خرید خامس را جویا شد که در آن 
مقطع فلورنتینو پرز با رخ دادن این انتقال مخالفت کرد. اتلتیکومادید 
با پیشنهادی 25 میلیون یورویی در ماه های پش رو برای  قصد دارد 
خرید خامس اقدام کند و با توجه به عاقه شدید خود این بازیکن به 
انتظار  در  جنجالی  انتقالی  رسد  می  نظر  به  انتقال،  این  شدن  نهایی 
الیگا در تابستان پیش رو خواهد بود. مارکوس یورنته، هافبک جوان و 
سابق رئال مادرید آخرین بازیکنی بود که از این تیم راهی اردوی تیم 
رقیب همشهری شد و به نظر می رسد این اتفاق در مورد خامس هم 
رخ خواهد داد. البته اورتون و کارلو آنچلوتی نیز برای خرید خامس به 

شدت ابراز عاقه کرده اند.
چراستارهگرانقیمتبارسلوناتستکرونانداد؟

عثمان دمبله، ستاره فرانسوی بارسلونا تست رسمی الیگا را پشت 
بارسلونا  در  این سه فصل حضور  در  دمبله  عثمان  است.  نگذاشته  سر 
می  نظر  به  و  داده  دست  از  مصدومیت  علت  به  را  زیادی  های  بازی 
بود.  نخواهیم  میادین  در  او  دیگر شاهد حضور  نیز  این فصل  در  رسد 
عثمان دمبله در دیدار بارسلونا مقابل دورتموند در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیب دید و از آن مقطع به بعد قادر به همراهی تیمش نبوده 
است اما با کاهش شیوع وروس کرونا، تمرینات تیم های بزرگ اروپایی 
در حال آغاز بوده و ستاره های بارسلونا نیز این روزها بعد از حدود 5۰ 
اند. سازمان لیگ اسپانیا  روز برای تمرین دسته جمعی گرد هم آمده 
از همه بازیکنان شاغل در فوتبال این کشور تست کرونا گرفت، اما این 

اتفاق در مورد عثمان دمبله رخ نداده است.
نشریه ESPN مدعی شد این تست تنها شامل بازیکنانی بوده که 
نام شان در لیست تیم ها قرار دارد و به نظر می رسد بارسلونا نام عثمان 
دمبله را از لیست خود خارج کرده است. بدین ترتیب اگرچه فصل جاری 
هفته ها دیرتر از موعد مقرر به اتمام می رسد و همین موضوع باعث 
شده تیم ها قادر به بهره گیری از بازیکنان مصدوم شان در ادامه فصل 
در فصل  دیگر  او  و  نشده  ماجرا  این  دمبله مشمول  عثمان  اما  باشند، 

جاری برای بارسلونا بازی نخواهد کرد.
رونالدو:2سالپیشمیخواستم

بهفوتبالبرگردم
رونالدو نازاریو در یک ایو اینستاگرامی فاش ساخت که اخیرا قصد 
بازگشت به دنیای فوتبال را داشت. رونالدو نازاریو سال 2۰۱۱ و در 34 
سالگی در کورینتیانس برزیل بازنشسته شد. تقریبا یک دهه است که 
مهاجم برزیلی کفش هایش را آویخته اما اخیرا در سال 2۰۱8 فرصت 
یک  در  وایادولید  باشگاه  مالک  شود.  حاضر  میادین  در  دوباره  داشت 
گفت و گوی زنده اینستاگرامی به سباستین ورون ستاره سابق تیم ملی 
آرژانتین درباره این موضوع گفت:» زمانی که وایادولید را خریدم به این 
موضوع فکر کردم. به خودم گفتم اگر سه یا چهار ماه تمرین کنم می 
توانم چند بازی انجام دهم.«ستاره سابق تیم ملی برزیل به سرعت این 
ایده را از ذهنش پاک کرد چون او معتقد است اکنون بازیکنان خیلی 
سریع هستند. رونالدو در زمان فوتبالش می توانست چند سال بیشتر 
بازی کند اما آسیب دیدگی های متعدد موجب شد زودتر از زمان مورد 
نظرش فوتبال را کنار بگذارد. مهاجم سابق بارسلونا، رئال مادرید، اینتر 
و میان در ادامه گفت:» نسبت به عملکردم در آن دوران احساس غرور 
می کنم. دوست داشتم کمتر آسیب می دیدم. آن مصدومیت ها زندگی 
من را تغییر دادند. من از لحاظ ورزشی چهار یا پنج سال را از دست 

دادم. با این حال دوران ورزشی ام فوق العاده بود.

فصل برای 
 مهاجم
 رئال مادرید به 
پایان رسید؟

شگفت زدگی زیدان از شرایط بدنی هازارد 
حضور ادن هازارد با شرایط بدنی آرمانی در تست کرونا سورپرایزی برای زیدان و همه رئالی ها بود. اولین روز حضور رئالی ها در کمپ والدبباس پس از تقریبا دو ماه، به منظور انجام تست کرونا بود. رئالی ها پس از منتشر شدن نتایج 
نهایی، تمرینات خود را شروع خواهند کرد تا در صورت از سرگیری الیگا، برای جبران دو امتیاز عقب ماندگی خود از بارسا تاش کنند.در جریان تست، زین الدین زیدان با تک تک بازیکنانش دیدار کرد و بیش از همه از شرایط بدنی ادن هازارد 
سورپرایز شد. ستاره بلژیکی که 5 مارس گذشته در دااس تحت جراحی مچ پا قرار گرفت، در بهترین شرایط بدنی و بدون اضافه وزن، خودش را به زیزو معرفی کرد.هازارد در فاز دوم ریکاوری قرار دارد و به تمرین با توپ البته بدون فشار اضافی 
مشغول است. اخیرا تیبو کورتوا در مصاحبه خود فاش کرد که ادن هازارد مصدومیت را پشت سر گذاشته و بی تاب شروع مجدد تمرینات است و می خواهد در صورت ادامه الیگا، رئال را در یازده بازی باقیمانده، همراهی کند. در نقطه مقابل 
هازارد، بازیکنی مثل لوئیس سوارز قرار دارد. ستاره اروگوئه ای بارسا که ژانویه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت، در شرایطی برای تست کرونا حاضر شد که آشکارا کمی اضافه وزن داشت و انتشار عکس های او، انتقاداتی را موجب شد.

اینتر؛ رقیب بارسا و رئال 
برای جذب ستاره بایرن

اینتر جدیدترین مشتری داوید آابا، مدافع اتریشی 
و باکیفیت بایرن مونیخ است. اهمیت کیفیت مدافعان 
کناری در سیستم مورد عاقه آنتنیو کونته با استفاده 
از سه مدافع، باعث شده اینتر در تابستان امسال به 
شدت به دنبال خرید یک مدافع جدید باشد و نشریه 
بیلد مدعی شد داوید آابا، مدافع بایرن مونیخ در 
لیست خرید سرمربی ایتالیایی اینتر قرار گرفته است.

داوید آابا هنوز با باشگاه بایرن مونیخ برای 
تمدید قرارداد به توافق نرسیده و اخبار زیادی در مورد 
احتمال جدایی این مدافع اتریشی بعد از سالها از بایرن 
شنیده شده است. پینی زاهوی، مدیر برنامه داوید آابا 
در حال حاضر خارج از آلمان بوده و با توجه به قوانین 
قرنطینه اجازه سفر به این کشور و پیگیری مذاکرات 
با بایرن مونیخ را ندارد و به همین دلیل آینده داوید 
آابا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است البته کار 
اینتر برای خرید داوید آابا بسیار دشوار خواهد بود، 
زیرا پیش از این تیم های بزرگی چون رئال مادرید و 
بارسلونا نیز برای انتقال این بازیکن ابراز عاقه کرده 
اند. قرارداد داوید آابا با باشگاه بایرن مونیخ در تابستان 
سال 2۰2۱ به اتمام خواهد رسید و اگر باشگاه آلمانی 
تا تابستان قادر به تمدید قرارداد او نباشد، چاره ای جز 
فروش این بازیکن نخواهد داشت. البته کالچومرکاتو 
نیز مدعی شد عاقه خود این بازیکن انتقال به رئال 
مادرید دارد.

فصل جدید فوتبال کره امروز با انجام دیدار تیم های جونبوک موتورز 
و سوون بلووینگز و در ورزشگاهی خالی از تماشاگر آغاز شد. بله؛ فوتبال 

بااخره برگشت و ساعاتی پیش شاهد شروع K.LEAGUE بودیم.
بیماری،  این  کردن  فروکش  و  کرونا  ویروس  شیوع  کنترل  از  بعد 
مسئوان فوتبال کره جنوبی دستور به آغاز لیگ برتر دادند. در پی انجام 
امروز  قبلی،  ریزی  برنامه  طبق  و  فنی  کادر  و  بازیکنان  تمامی  از  تست 
و سوون  موتورز  تیم های جونبوک هیوندای  گام  اولین  در  از ساعت ۱3 

رفتند. هم  مصاف  به  بلووینگز 
این اولین دیداری بود که پس از شیوع کرونا در فوتبال آسیا برگزار 
می شد و در نهایت با برتری ۱-۰ جونبوک به اتمام رسید. در دیداری که 
تلویزیونی  بینندگان  و  به صورت زنده پخش شد  بود ولی  تماشاگر  بدون 

زیادی هم داشت.
در واقع لیگ فوتبال کره جنوبیقرار بود ماه فوریه شروع شود، ولی به 
دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. در نهایت و پس از مدت ها انتظار، امروز 
سوون  و  موتورز  جونبوک  دیدار  با  لیگ«،  »ِکی  فصل جدید  بازی  اولین 
بلووینگز به انجام رسید. در دیداری که پشت درهای بسته برگزار شد ولی 
در مقاطعی از بازی صدای تشویق هواداران از طریق بلندگوها به گوش می 
رسید. بازی تا دقیقه 83 بدون گل دنبال می شد تا اینکه لی دونگ گوک 
بازیکن 4۱ ساله جونبوک توانست گل برتری را با ضربه سری دقیق و روی 

یک ضربه کرنر به ثمر برساند. او گل خود را به پزشکان و پرستاران کره 
ای تقدیم کرد.

کسی در ورزشگاه نبود تا زننده گل را تشویق کند و وقتی داور سوت 
پایان را به صدا در آورد، بازیکنان دو تیم بدون هیاهوی خاصی از زمین 
بازیکنان  نبود.  سکوها  روی  برنده  تیم  تشویق  برای  کسی  شدند.  خارج 
روزهای  که  پرستاران  و  پزشکان  احترام  به  بازی  انتهای  در  اما  جونبوک 
سختی را در مبارزه با کرونا پشت سر گذاشته اند، برای آنها دست زدند.

میزبان در حالی موفق به کسب پیروزی در این بازی شد که سوون از 
دقیقه 75 ده نفره شده بود. تری آنتونیس بازیکن سوون به دلیل خطا روی 
جون هو از زمین بازی اخراج شده تا تیمش را ۱۰ نفره کند. هشت دقیقه 

بعد بود که جونبوک توانست به گل برتری برسد.
پس از گل، شاهد جشن خوشحالی معمول بین بازیکنان نبودیم. به 
بازیکنان برای تف کردن روی زمین و نیز صحبت با فاصله اندک هشدار 
داده شده بود و روی نیمکت نیز کادر فنی و بازیکنان نیمکت نشین، اغلب 
با ماسک و دستکش حضور داشتند. پیش از شروع بازی، بازیکنان و مربیان 
دو تیم با یکدیگر دست ندادند و تمام دستور العمل های تعریف شده از 
سوی اتحادیه فوتبال کره نیز به دقت رعایت شد. این بازی در انگلیس از 
طریق وبسایت بی بی سی و نیز حساب توئیتر این شبکه پخش شد و توجه 
۱.8 میلیون بیننده را به خود جلب کرد. دیداری که در توئیتر نیز بازتاب 

خاص خود را داشت. یکی از بینندگان پس از اتمام نیمه اول بازی توئیت 
کرد: خوشحالم که بعد از مدت ها در حال تماشای یک فوتبال زنده هستم؛ 
هرچند نیمه اول بدون گل تمام شد. جونبوک کنترل بیشتری روی توپ 
و میدان داشت و به نظر می رسید که سرعت بازی اندک است. واکنش 
بیننده دیگر نیز جالب بود:» بازیکنان دو تیم به نظر خسته و فرسوده می 
ایند ولی حداقل در حال تماشای یک بازی فوتبال به صورت زنده هستیم. 

ممنون بی بی سی اسپورت.«
مورایس  ژوزه  را  است  قهرمانی  عنوان  مدافع  که  جونبوک  هدایت 
دستیار سابق ژوزه مورینیو بر عهده دارد. او روی نیمکت آرام بود و سعی 

رعایت کند. به دقت  را  ها  العمل  می کرد دستور 
در این بازی شاهد استفاده از وی ای آر نیز بودیم. نیمه دوم روی یک 
صحنه و در حالی که به نظر می رسید مدافع سوون مرتکب پنالتی شده، 
وی ای آر دخالت نکرد تا اعتراض بازیکنان و کادر فنی میزبان را در پی 

داشته باشد.
این بازی در حالی به انجام رسید که تست ۱۰۰۰ فوتبالیست شاغل 
در لیگ کره منفی اعام شده بود. قرار است از هفته آینده لیگ فوتبال 
آلمان نیز از سر گرفته شود که قطعا بازتاب آن گسترده تر از لیگ کره و 

بازی امروز خواهد بود.

شروع پرسروصدای کیی لیگ در سکوت

شیرشاه و تقدیم گل افتتاحیه به پرستاران کره ای

مدافع راست سابق رئال مادرید به دوستی با ژوزه 
از  دفاع  به  بوده  ازم  هرگاه  و  است  معروف  مورینیو 
سرمربی سابق خود پرداخته است. ژوزه مورینیو بین 
سال های 2۰۱۰ تا 2۰۱3 سرمربی رئال بود و در این 
داشت  ای  دوستی صمیمانه  بازیکنان،  برخی  با  مدت 
که هنوز هم حفظ شده است. در مقطعی که مورینیو با 
ستاره هایی چون راموس و کاسیاس به مشکل خورد، 

ای  صمیمانه  دوستی  آربلوا  آلوارو  چون  بازیکنانی  با 
داشت.

آربلوا اغلب زیر نظر مورینییو در ترکیب رئال به 
صورت ثابت بازی می کرد. او در گفت و و با والنتین 
سن خوآن)یوتیوبر اسپانیایی( به ذکر خاطره ای جالب 
سویا  با  است  یادم  گفت:»  و  پرداخت  خاص  آقای  از 
بازی داشتیم و مورینیو به من گفته بود که سعی کنم 

در  من  اما  کنم  نفوذ  کمتر  و  بمانم  خودم  منطقه  در 
طول بازی بیش از شش یا هفت بار نفوذ کردم.

نامی  داشت  سعی  که  حالی  در  او  نیمه  دو  بین 
از من نبرد، رو به همه بازیکنان گفت که ما امروز در 
را  برزیلی سابق میان و رم(  ترکیب مان کافو)ستاره 
داریم. آقای کافو چرا این همه نفوذ می کنی؟ خطاب 
او دقیقا به من بود؛ چرا که انتظاراتش را برآورده نکرده 

بودم.
در  بود.  دوست  یک  مثل  من  برای   ژوزه 
تمرینات گاهی تا حد مرگ از ما کار می کشید ولی 
با ما حرف  سپس می نشست و مثل دوستی قدیمی 
می زد و با خاطراتش همه را می خنداند. او در میان 
در  رونالدو  مثل  کسی  است؛  ستاره  فوق  یک  مربیان 

ها. فوتبالیست  بین 

فینال لیگ قهرمانان؛ هشت شهریور در استانبول
اتحادیه فوتبال اروپا یقین دارد که می توان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا 
را در ماه آگوست به سرانجام رساند. اتحادیه فوتبال اروپا)یوفا( در نظر دارد 
تا ادامه لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را در ماه آگوست به انجام برساند. این 
نهاد مصمم است تا این دو تورنمنت باشگاهی بزرگ، تحت هر شرایطی به 
سرانجام برسند. یوفا چندی پیش رقابت های یورو 2۰2۰ را یک سال به 
تعویق انداخت و تقویم دو ماه ژوئن و جوای را نیز به نفع لیگ های اروپایی 
خالی کرد. هدف این است که برای جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر، هر 
طور شده در این دو ماه، بازی های باقیمانده از لیگ ها برگزار شوند. یوفا 
توصیه کرده بود که هیچ لیگی نیمه تمام نماند اما تا به اینجا هلند، فرانسه و 
بلژیک، فصل 2۰-2۰۱۹ را نیمه تمام اعام کرده اند.هنوز ۱7 بازی از لیگ 
قهرمانان و 27 بازی از لیگ اروپا باقیمانده است و در یوفا بر این عقیده اند 
که می توان همه را در ماه آگوست به انجام رساند. در همین رابطه قرار است 
27 می)7 خرداد( اعضای یوفا تشکیل جلسه دهند تا در مورد تاریخ قطعی 
برگزاری لیگ قهرمانان و لیگ اروپا تصیمم گیری شود. در حال حاضر نظر 
مساعد یوفا بر این است که فینال لیگ قهرمانان روز شنبه 2۹ آگوست)8 
شهریور، روز تاسوعا در ایران( و در شهر استانبول انجام شود. فینال لیگ 
اروپا نیز 5 شهریور و در شهر گدانسک در نظر گرفته شده است. همچنین 
پیش بینی یوفا بر این است که دور گروهی لیگ قهرمانان فصل آینده نیز از 

2۰ اکتبر)2۹ مهر( شروع شود.

لیگ کره با نکات بهداشتی آغاز شد 
لیگ کره جنوبی امروز با نکات بهداشتی و تحت تدابیر شدید 
برای حفظ سامت افراد حاضر در استادیوم آغاز شد. کره جنوبی 
شیوع  از  بعد  را  خود  های  بازی  که  است  کشورهایی  اولین  جزو 
با  امروز  از  کشور  این  های  بازی  است،  کرده  آغاز  کرونا  ویروس 
دیدار تیم های جونبوک موتورز و سوون سامسونگ آغاز شد. نکته 
جای  به  بازی  شروع  از  پیش  دوتیم  بازیکنان  که  بود  این  جالب 
برگزار  را  بازی  و مراسم شروع  ایستادند  روبروی هم  دست دادن 
کردند. همچنین این بازی مطابق انتظار بدون تماشاگر برگزار شد 
و تمام افراد حاضر پیش از ورود به استادیوم حرارت بدن شان با 

تب سنج آزمایش شد.
لیگ محسوب می شود در  افتتاحیه کی  بازی  بازی که  این 
نهایت با برتری یک بر صفر جونبوک موتورز به پایان رسید، بازی 
که در آن لی دونگ گوک بازیکن 4۱ ساله تیم جونبوک که سابقه 
گلزنی برابر تیم ملی ایران را دارد تک گل این بازی را برای تیمش 
زد. همچمنین در این بازی سوون سامسونگ از دقیقه 75 با اخراج 

آنتونیس ۱۰ نفره بازی کرد.
این اتفاق در حالی است که هنوز ستاد مبارزه با کرونای ایران 
مجوز آغاز تمرینات تیم های فوتبال را صادر نکرده است و زمان 

شروع لیگ برتر هنوز به طور دقیق مشخص نیست.

فیفا و تصویب انجام 5 تعویض در هر بازی
از شروع  تایید کرد که تیم ها پس  امروز  فدراسیون جهانی فوتبال 
مجدد بازی ها می توانند در جریان ۹۰ دقیقه از 5 تعویض استفاده کنند.

دو هفته پیش بود که فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( پیشنهاد 
داد در صورت ادامه مسابقات فوتبال پس از تعدیل شرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، تیم های فوتبال به طور موقت به جای سه تعویض، از پنج 
تعویض استفاده کنند. این تصمیم امروز و پس از جلسه اعضای فیفا به 
تصویب رسید و قرار بر این شد که موقتا تیم ها در جریان ۹۰ دقیقه، 
از 5 تعویض ولی در سه مقطع زمانی مختلف استفاده کنند تا از فرصت 
در صورت  همچنین  شود.  ها سلب  تیم  از  وقت  اتاف  برای  سواستفاده 
کشیده شدن بازی ها به وقت اضافه، قرار شده ششمین تعویض نیز مورد 
بررسی قرار بگیرد. این تغییر موقتی است ولی گفته می شود شاید تا جام 
جهانی 2۰22 قطر نیز تمدید شود. هدف، حفظ سامتی بازیکنان است 
چرا که در صورت از سرگیری لیگ ها قرار شده تا بازی های باقیمانده به 

صورت فشرده و با فاصله 72 ساعت برگزار شود.
دو  به  نیز  بازی  هر  در  هوا  گرمای  دلیل  به  تنفس  وقت  همچنین 
وقت  به  شدن  کشیده  صورت  در  است  ممکن  که  یافت  خواهد  افزایش 
تا  امروز فیفا، قرار شده  افزایش پیدا کند. طبق تصمیم  نیز  تا 5  اضافه، 
مربیان برای هر بازی مجاز به دعوت از 23 بازیکن باشند که دو بازیکن 

است. قبلی  قانون  از  بیشتر 

واکنشالیگابهتاریخلورفتهشروعلیگاسپانیا
اتحادیه الیگا از سرگیری بازی های لیگ در تاریخ 2۰ ژوئن را تکذیب کرد.شب گذشته بود که رسانه ها به نقل از خاویر آگیره سرمربی لگانس، اعام کردند بازی های الیگا از 2۰ ژوئن)2۱ خرداد( شروع خواهد شد و در تاریخ 
5 مرداد به اتمام خواهد رسید.سرمربی مکزیکی گفته بود که فاصله بین هر دو بازی 72 ساعت خواهد بود و روزهای شنبه، یکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه نیز شاهد انجام بازی ها خواهیم بود. در پی انتشار این خبر، دیاریو اسپورت 
به نقل از یکی از مسئوان الیگا ادعا کرد که تاریخ اعام شده قطعی نیست و تنها یکی از سناریو های مدنظر این اتحادیه است. الیگا در نظر دارد که پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، دستور به از سرگیری بازی ها در بازه زمانی 
بین ۱4 تا 28 ژوئن بدهد تا بتواند در ماه جوای، هر طور شده لیگ را به اتمام برساند. در واقع اگر وزارت بهداشت مجوز ندهد، ادامه الیگا نیز میسر نخواهد بود. در حال حاضر، تمرکز روی شروع تمرینات است. دو روز پیش از 

تمامی تیم ها تست کرونا گرفته شد و برخی همچون بارسلونا، از امروز تمرینات را از سر گرفتند.
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ارسالدفاعیاتباشگاهگلگهر
بهفیفا

باشگاه گل گهر سیرجان دفاعیات خودش را درخصوص پرونده 
شکایت بازیکن صربستانی به فیفا ارسال کرد.شکایت اوروش دلیچ 
مدافع 32ساله صربستانی که مدتی در تمرینات گل گهر حاضر شده 
باشگاه گل گهر شده  علیه  پرونده ای  تشکیل  به  منجر  فیفا  در  بود، 
است.به همین خاطر مدیران گل گهر به کمک  مشاور حقوقی این 
ارسال کردند و  فیفا  به  و  تهیه  را  باشگاه، مدارک و گزارشات ازم 
مدیرعامل  هستند.محمدجواهری،  نهاد  این  مسئوان  پاسخ  منتظر 
باشگاه گل گهر ضمن اعام این خبر در پاسخ به این سوال که آیا 
هیچ  خیر،  گفت:  شده،  بسته  بازیکن  این  با  کاغذ  روی  قراردادی 
قراردادی از طرف باشگاه گل گهر امضا نشده است. این بازیکن حدود 
یک ماه در تمرینات ما حاضر بوده و ما هم مدارک ازم در امور این 
قضیه و اتفاقاتی که افتاده را توسط مشاور حقوقیمان کامل کردیم 
ببینیم تصمیم آن ها چه  به فیفا گزارش دادیم و منتظر هستیم  و 

بود. خواهد 
تمجیددوبارهAFCازتماشاگرانسرخابی

وورزشگاهآزادی
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از ورزشگاه آزادی و حضور 
پرشور هواداران پرسپولیس و استقال در مسابقات لیگ قهرمانان 
با  اینستاگرام  در  آسیا  کنفدراسیون  رسمی  صفحه  پرداخت.  آسیا 
انتشار عکسی از ورزشگاه آزادی، در خصوص عظمت این ورزشگاه 
و حضور پرشور تماشاگران پرسپولیس و استقال نوشت.در صفحه 
اینستاگرام AFC آمده است: »ایرانیان حضور افسانه ای و پر افتخاری 
در ورزشگاه آزادی و در لیگ قهرمانان آسیا داشته اند و با ثبت 2۰ 
دیدار پرتماشاگر تاریخ لیگ قهرمانان آسیا رکورددار هستند که در 
این بین سهم تیم فوتبال پرسپولیس ۱۱ مسابقه و سهم تیم فوتبال 
 AFC استقال ۹ مسابقه بوده است.”این برای چندمین بار است که
از بزرگی ورزشگاه آزادی و حضور پرشور تماشاگران در این ورزشگاه 

تمجید می کند.
ورزشگاهآزادیجزو40نامزدبهترین
استادیومهایفوتبالازدید»مارکا«

بهترین  انتخاب  برای  نظرسنجی  یک  اسپانیا  »مارکا«  نشریه 
ورزشگاه فوتبال جهان به راه انداخت که نام ورزشگاه آزادی در آن 
دیده می شود. نشریه »مارکا« اسپانیا یک نظرسنجی به راه انداخت 
تا بهترین ورزشگاه فوتبال دنیا را با آراء کاربرانش انتخاب کند.نشریه 
به  را  فوتبال  ورزشگاه   4۰ نام  نظرسنجی  این  در  مادریدی  معتبر 
عنوان نامزد این جایزه معرفی کرده است و ورزشگاه آزادی در میان 
نامزدهای کسب عنوان بهترین استادیوم های جهان حضور دارد.با 
گذشت کمتر از ۱2 ساعت از این نظرسنجی ورزشگاه باشگاه ااهلی 
مصر اکنون با کسب ۱۱6 هزار رای صدرنشین است. ورزشگاه برنابئو 
و نیوکمپ در رده دوم و سوم قرار دارند.ورزشگاه آزادی تا اینجای 

نظرسنجی با کسب ۱7۰۰ رای در رده بیست و هفتم قرار دارد.
یکشنبه؛جلسههیأترئیسهفدراسیون

فوتبالبرایبررسیاساسنامه
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه روز یکشنبه خود قرار 
است پیش نویس اساسنامه این فدراسیون را که در دست اصاح قرار 
فوتبال  فدراسیون  کند.اساسنامه  بررسی  فیفا  به  ارسال  برای  دارد 
است.  اصاح  دست  در  فیفا  به  شده  ارائه  زمان بندی  جدول  طبق 
پیش نویس این اساسنامه آماده شده که پیش از ارسال به فیفا قرار 
بررسی شود.هیأت  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیأت  در جلسه  است 
جاری  هفته  یکشنبه  روز  رو،  همین  از  فوتبال  فدراسیون  رئیسه 
جلسه ای را برگزار خواهد کرد که در این جلسه به بررسی اساسنامه 
اساسنامه  پیش نویس  تأیید  صورت  در  و  شد  خواهد  پرداخته 
فیفا  که  صورتی  می شود.در  ارسال  فیفا  به  آن  دقیق  بررسی  برای 
پیش نویس اساسنامه را تأیید کند یا به مواردی از آن ایراد بگیرد، 
پس از مطرح شدن در هیأت رئیسه و تأیید نهایی، این پیش نویس 
با مطالعه دقیق آن  اعضا  تا  ارسال خواهد شد  اعضای مجمع  برای 
زمان بندی  جدول  شوند.طبق  آماده  اساسنامه  تصویب  جلسه  برای 
فدراسیون  اساسنامه  تصویب  از  پس  است  قرار  فیفا،  به  شده  ارائه 

برگزار شود. فدراسیون  این  انتخابات  مجمع،  در  فوتبال 
پایانلیگبرترروسیهبامعرفی

تیمآزمونبهعنوانقهرمان
فدراسیون فوتبال روسیه تصمیم به اجرایی کردن گزینه عدم 
به  کشورر  این  برتر  لیگ  جاری  فصل  باقیمانده  بازی های  برگزاری 
خاطر شیوع ویروس کرونا گرفت.روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه 
به نقل از یک منبع موثق درون فدراسیون فوتبال این کشور نوشت: 
دیدارهای باقیمانده فصل جاری لیگ برتر روسیه که پس از شیوع 
این  اساس  نمی شوند.بر  برگزار  بودند  شده  تعلیق  کرونا  ویروس 
برتر  لیگ   2۰۱۹  -  2۰2۰ فصل  ماندن  نیمه کاره  گزینه  گزارش، 
با  فوتبال  فدراسیون  اجرایی  کمیته  آینده  هفته  جلسه  در  روسیه 
حضور نمایندگان باشگاه ها به تصویب خواهد رسید.الکساندر آااِف، 
با  بود  کرده  اعام  این  از  پیش  روسیه  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
به  سن پترزبورگ  زنیت  تیم  کشور  این  برتر  لیگ  ماندن  نیمه کاره 
عنوان قهرمان معرفی خواهد شد و تیم ها بر اساس جدول رده بندی 
سهمیه های فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را کسب می کنند.

در جدول رده بندی لیگ برتر روسیه تیم زنیت سن پترزبورگ که از 
سردار آزمون در ترکیب خود بهره می برد صدرنشین است.

گاتزتاایتالیا:سردارآزموناولینگزینه
خطحملهناپولیاست

دو  از  یکی  جدایی  در صورت  کرد  اعام  ایتالیایی  نشریه  یک 
باشگاه  این  نخست  گزینه  آزمون  سردار  ناپولی،  تیم  فعلی  مهاجم 
است.نشریه »گاتزتا« ایتالیا در خبری مجددا به سردار آزمون مهاجم 
ایرانی تیم زنیت روسیه که مدنظر باشگاه ناپولی ایتالیا است، اشاره 
کرد.این نشریه تیتر زده: »ناپولی، آزمون ایرانی نخستین هدف برای 
)سردار  زنیت  تیم  نوک  »مهاجم  است:  داده  ادامه  و  حمله«  خط 
آزمون( به تیم ناپولی می آید اگر حداقل از بین میلیک و مرتنس 
به  ناپولی  چشم  هم  دفاع  خط  در  کند.  ترک  را  ناپولی  نفر  یک 
سیستانا، رابین کخ و کاربونیک است.«گاتزتا همچنین به تاش های 
ناپولی  باشگاه  ورزشی  مدیر  جیونتولی  کریستیانو  انتقااتی  و  نقل 
کار  متوقف شدن  باعث  »قرنطینه  است:  کرده  اشاره  روزها  این  در 
می  انجام  انتقااتی  و  نقل  بازی  در  فعالیت  است.  نشده  جیونتولی 
شود. محدودیت های دو ماه اخیر به او اجازه داده است که ده ها 
کند.  تماشا  نشسته،  خانه  در  مبل خود  روی  که  حالی  در  را  فیلم 
جیونتولی هر روز با همکارانش در تماس است. شبکه ای از ناظران 
برای پیدا کردن بازیکن مناسِب ناپولی در ایتالیا و اروپا در حال کار 

است.«

خصوص  در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
روند  زمانبندی  برنامه  رسیدن  تایید  به 
انتخابات  برگزاری  و  نامه  اساس  اصاح 
داد. ارائه  را  توضیحاتی  فوتبال  فدراسیون 

رسیدن  تایید  به  درباره  محمدنبی  مهدی 
نامه  اساس  اصاح  روند  زمانبندی  برنامه 
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  برگزاری  و 
این جدول  فروردین  فیفا گفت: »۱8  توسط 
زمانبندی به تایید هیات رئیسه رسید و 2۰ 
فروردین به فیفا ارسال شد. فدراسیون جهانی 
و  راه  نقشه  اردیبهشت   4 تاریخ  در  فوتبال 
جدول زمانبندی ای را برای ما فرستاد که طی 
برگزاری  و  اساسنامه  اصاح  که  فرآیند  این 
پس  امیدواریم  شد.  خواهد  برگزار  انتخابات 
ورزشی  و  باتدبیر  افراد  اساسنامه،  اصاح  از 
مدیریت  را  فدراسیون  هم  کنار  در  بتوانند 
این  مجمع  برگزاری  زمان  درباره  کنند.وی 
برگزاری  و  اساسنامه  اصاح  برای  فدراسیون 
انتخابات تصریح کرد:» این تاریخ ها مشخص 
اطاع رسانی خواهد شد.  زودی  به  اما  است 
این هفته جلسه ای در هیات رئیسه داریم تا 
اعام  کنیم.  مرور  را  اساسنامه  نویس  پیش 
تاریخ دقیق بستگی به روند اصاح اساسنامه 
دارد.«دبیرکل  مجمع  اعضای  و  فیفا  توسط 
 «: اظهارداشت  همچنین  فوتبال  فدراسیون 
تکمیل  که  است  پازل  یک  همانند  روند  این 
پیش  چقدر  هر  دارد.  ربط  همدیگر  به  آن 
نویس اساس نامه سریع تر به تایید فیفا برسد، 
خواهد  برگزار  سریع تر  هم  انتخاباتی  مجمع 
افزایش تعداد اعضای  شد.«نبی درباره شائبه 

اساس  در  نفر   ۹۱ به  فدراسیون  این  مجمع 
را  مشخص  تعداد  کرد:»  تاکید  جدید  نامه 
خواهد  افزایش  مجمع  اعضای  اما  دانم  نمی 
و  ها  باشگاه  از  تعدادی  دور جدید  در  یافت. 
بخش های مرتبط با ورزش به مجمع اضافه 
زنوزی،  اظهارات  درباره  شد.«وی  خواهند 
مالک تراکتور مبنی بر اینکه باید امور فوتبال 
ما  اعتقاد  گفت:»  شود،  سپرده  ها  باشگاه  به 
کلونی  مجموعه  این  در  نباید  که  است  این 
فوتبال  فدراسیون  برخورد  نوع  شود.  ایجاد 
به این قبیل مسائل طبق اساسنامه استاندارد 
فیفا است. نمی توانیم کفه ترازو را به سمت 
گروهی سنگین تر کنیم. قاعدتا باشگاه ها و 
مجموعه های دیگر به گونه ای سهم خواهند 
داشت که برای کسی کلونی ایجاد نشود. باید 
بدانیم که همه یک خانواده هستیم و باید به 
گونه ای در مجمع برخورد کنیم که اساسنامه 
شود.«نبی  برگزار  انتخاباتی  مجمع  و  تایید 
همچنین درباره نامه فیفا و AFC به کشورها 
برگزاری  تاریخ  کردن  مشخص  برای  عضو 
 AFC مسابقات باشگاهی عنوان کرد: »فیفا و
با  مقابله  به ستاد  را  برگزاری مسابقات  زمان 
ما  قاعدتا  کردند.  محول  کشور  هر  در  کرونا 
با  مبارزه  ستاد  ها  دستورالعمل  مبنای  بر 
کرونا اقدام خواهیم کرد. در این بخش وزارت 
ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی در ستاد 
ملی مقابله با کرونا حضور دارند و زمان شروع 
تمام مسابقات ورزشی را اعام خواهند کرد و 
سپس هیات رئیسه سازمان لیگ درباره شروع 

کند.« می  گیری  تصمیم  فوتبال 

ریالی  درباره  تاکنون  اسکوچیچ  دراگان 
با فدراسیون فوتبال سکوت  بودن قراردادش 
اما  دانسته  مسئله ای شخصی  را  آن  و  کرده 
از این است که او حقوقش را  شواهد حاکی 
کرد.عدم  خواهد  دریافت  یوریویی  به صورت 
اطاع رسانی فدراسیون فوتبال برای سرمربی 
کروات تیم ملی تبدیل به دردسر بزرگی شده 
رو  زیادی  شایعات  و  حواشی  با  تاکنون  او  و 
سواات  مهمترین  از  یکی  است.  شده  رو  به 
درباره قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون جزییات 
یا حداقل کلیات قرارداد این مربی با تیم ملی 
بود که فدراسیون همانند ماجرای ویلموتس، 
از موضوعاتی  اما یکی  ندارد  قصد روشنگری 
تاکید  آن  روی  بارها  فوتبال  فدراسیون  که 
کرده، رایلی بودن قرارداد سرمربی تیم ملی 
است.مسئوان فدراسیون در ماه های گذشته 
تیم  اعام کردند که دستمزد سرمربی  بارها 
ملی به پول رایج ایران بسته شده و این بار 
نیست.  خارجی  ارزهای  پرداخت  از  خبری 
قرارداد  این  از  گذشته  های  هففته  در  حتی 
به عنوان الگویی برای سایر تیم ها یاد شده 
است .با این وجود، در مصاحبه اخیر دراگان 
اسکوچیچ با ایسنا، وی درباره سوالی مبنی بر 
اینکه دستمزد به ریال پرداخت خواهد شد یا 
سایر ارزهای ریالی، از پاسخ دادن خودداری 
کرد و گفت که این موضوع شخصی است و 
میان او و فدراسیون فوتبال قرار دارد.سکوت 
فوتبال،  فدراسیون  اصرار  برابر  در  اسکوچیچ 
موجب افزایش شایعات و گمانه زنی ها درباره 
حقوقش  اسکوچیچ  آیا  که  شد  موضوع  این 
را به صورت ریالی می گیرد یا سایر ارزهای 

خارجی؟
 الحاقیه در قرارداد سرمربی کروات

 تیم ملی!
موضوع  این  بر  که  شواهدی  از  یکی 
دبیرکل  دستور  از  تصویری  انتشار  زد،  دامن 

در  شکوری  ابراهیم  یعنی  فدراسیون  وقت 
مختلف  بخش های  مسئوان  به  بهمن  اواخر 
بین  خزانه داری،  جمله  از  فدراسیون  این 
همینطور  و  ملی  تیم های  سازمان  الملل، 
بر  آن  در  که  بود  وضعیت  تعیین  کمیته 
اسکوچیچ  قرارداد  به  الحاقیه ای  اضافه شدن 
دستور داده شده است که براساس آن، فیفا 
کرد. خواهد  پرداخت  را  اسکوچیچ  حقوق 

در  او  حقوق  یورویی  معادل  نامه،  این  طبق 
ارزی   از طریق فیفا به حساب  امکان  صورت 

شد. خواهد  واریز  کرواسی  در  اسکوچیچ 
دبیرکل سابق راز سکوت اسکوچیچ را 

برما کرد
مسئوان فدراسیون در روزهای گذشته 
هیچ  و  کردند  سکوت  موضوع  این  به  نسبت 
پاسخی درباره این موضوع نداشتند اما اکنون 
فدراسیون  سابق  دبیرکل  شکوری،  ابراهیم 
از  را استفاده  تایید می کند و علت آن  را  آن 
پاداش های فدراسیون فوتبال در فیفا دانسته 
انتقال  امکان  بانکی  تحریم های  علت  به  که 
واقع طبق گفته های  ندارد.در  ایران وجود  به 
در  اسکوچیچ،  قرارداد  الحاقیه  و  شکوری 
فیفا  در  پولی  فوتبال  فدراسیون  که  صورتی 
تیم  سرمربی  دستمزد  می تواند  باشد،  داشته 
ملی را با توجه به مشکات بانکی مبنی بر نقل 
از کشور  خارج  های  با حساب  پول  انتقال  و 
این  در  دیگر  ابهام  یک  هنوز  کند.اما  حل 
عنوان  فوتبال  فدراسیون  دارد.  وجود  ماجرا 
کرده تبدیل ارزش ریالی به یورویی بر عهده 
توجه  با  است.  فوتبال  فدراسیون  دار  خزانه 
به  تقریبا  ایران که  ارز در  قیمت  نوسانات  به 
صورت روزانه یا در هر ساعت تغییر می کند، 
مشخص نیست تبدیل ریال به یورو براساس 
چه معیاری صورت خواهد گرفت و فدراسیون 
چطور و با چه اسنادی می تواند فیفا را قانع به 

کند؟ اسکوچیچ  حقوق  پرداخت 

فیفا و AFC اختیار برگزاری بازی را به هر کشور داد
نبی: پیرو نظر ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

رئیس باشگاه کیپ تاون تاکید کرد که این باشگاه قصدی برای فروش آیاندا پاتوسی که به صورت قرضی در تیم فواد ایران بازی می کند، ندارد. 
»جان کامیتیس« رئیس باشگاه کیپ تاون آفریقا تاکید کرد که این باشگاه نمی خواهد بازیکنانی چون آیاندا پاتوسی، »کرمیت اراسموس« و »ادنیلسون« 
را بفروشد.کامیتیس گفت: گمانه زنی های زیادی درباره بازیکنان ما وجود دارد. فکر می کنم در این وضعیت )قرنطینه( ما دنبال محکم کردن موقعیتمان 
هستیم. کار زیادی انجام نمی دهیم چون می خواهیم مطمئن شویم ساختارهایمان را حفظ کنیم.رئیس باشگاه کیپ تاون افزود: بسته به اتفاقاتی که در 
دو ماه آینده می افتد، تصمیمات قطعی می گیریم. هیچ قصدی برای آزاد کردن ادنیلسون، کرمیت و حتی پاتوسی نداریم. پاتوسی چندی پیش در مصاحبه 
ای اظهار امیدواری کرده بود که باشگاه فواد خوزستان بند خرید دائمی اش را فعال کند و این بازیکن را به صورت قرضی در اختیار بگیرد.کامیتیس در 
واکنش به این درخواست پاتوسی هم گفت: می دانم پاتوسی خارج از کشور بازی کرده که نفع زیادی برایش داشته است. تا زمانی که او برای باشگاه کار 

می کند، جلویش را نمی گیریم.

رئیس باشگاه 
کیپ تاون: 
»پاتوسی« 
فروشی نیست

راز سکوت اسکوچیچ برما شد
 پرداخت یورو به جای ریال از سوی فیفا!

درنظرسنجی باشگاه ُکروات؛
سرمربیتیمملیفوتبالایرانحتییکرایهمنیاورد!

»دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نظرسنجی بهترین مربی رییکا 
کرواسی حتی یک رای هم نیاورد.سایت باشگاه رییکا کرواسی بهترین مربی یک دهه اخیر 
تیم فوتبال خود را به نظرسنجی گذاشت. در این نظرسنجی، »ماتیاس کک« اسلونیایی که 
با رییکا به موفقیت های زیادی رسیده بود، ۹۰.2 درصد از آرا را به خود اختصاص داد و با 
اختاف در صدر قرار گرفت. »ایگور بیشکان«، »الویس اسکوریا« و نناد گراچان« هم سایر 
آرا را به خود اختصاص دادند.»دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم که 
در سال 2۰۱2 هدایت تیم رییکا را بر عهده داشت، در این نظرسنجی قرار گرفته بود اما 

همانند »ایوو ایتوک« و »آلن هوروات« هیچ رایی نیاورد.

افشینعبداللهیان

با  استقال  سرمربی  مجیدی  فرهاد 
انتشار پستی در اینستاگرام نسبت به صحبت 
دیدار جنجالی  داور  اکبریان  محمدرضا  های 
داد. نشان  واکنش  استقال  و  آبادان  نفت 

محمدرضا اکبریان در برنامه اتفاق سه خطاب 
به رضا رشیدپور اعترافاتی را درباره اشتباهات 
داوری خود را به زبان آورد و اشتباه کمکش 
دربازی استقال را به طور ویژه هایایت کرد 
اعتراض  برای  مجیدی  فرهاد  اگر  گفت  و 
کرد  نمی  متشنج  را  فضا  داوری  تصمیم  به 
گرداند. برمی  را   کمکش  اشتباه  تصمیم  او 

هم  تندی  قلم  که  پستی  در  مجیدی  فرهاد 
دارد این داور فوتبال ایران را به وقاحت متهم 
کرده و در این باره می نویسد:« شما شانس 

به جای  بعد  استقال گرفتید  از  قهرمانی رو 
کمال  با  استقال   هواداران  از  خواهی  عذر 
رو  ما  تمرکز  مجیدی  گویید  می  وقاحت 
که  ماموریتی  شما  به  داور  اقای  ،نه  زد  بهم 
سپرده شده بود خیلی خوب با کمک کمک 
داورانجام دادید تا تیم دیگر...”صحنه جنجالی 
مربوط به بازی نفت آبادان استقال است که 
مهدی قائدی با فراری از جناح راست توپ را 
از روی خط طولی به محوطه جریمه حریف 
فرستاد و در آن جا این توپ توسط روح اه 
باقری تبدیل به گل شد اما کمک داور اول به 
بهانه عبور توپ از خط دروازه گل را نپذیرفت 
تا استقال با یک امتیاز از این مسابقه بیرون 
ها  بازی  این  در  پیروزی  که  حالی  در  بیاید 

پرسپولیس  روی  ها  آبی  فشار  توانست  می 
دهد.این  افزایش  را  برتر  لیگ  نهایی  قهرمان 
ماقبل  هفته  در  داوری  بزرگ  اشتباه  تنها 
پایان لیگ فصل گذشته نبود و در دیدارهای 
پرسپولیس-ماشین  شهرخودرو-سپاهان، 
رخ  اتفاقاتی  نیز  جم  تراکتور-پارس  و  سازی 
برگزاری  طول  در  ها  آن  همزمانی  که  داد 
می  نظر  به  عجیب  کمی  لیگ  های  رقابت 
رسید. فرهاد مجیدی که در آن زمان جانشین 
اکبریان  تصمیم  از  بعد  بود  شده  وینفردشفر 
به  تندی  به  و  آمد  خط  کنار  به  کمکش  و 
این دو اعتراض کرد.این مورد همانطور که از 
بازبینی صحنه ها برآمد حق با مجیدی بود و 
او به درستی به تشخیص کمک داور اعتراض 

داشت. البته اکبریان در آن مسابقه به دلیل 
اعتراض شدید مجیدی دستور به اخراج او داد 
و این مربی را از کنار خط اخراج کرد. مجیدی 
درپایان این مسابقه هم خطاب به اتفاقات رخ 
به جای  کثیف  کلمه  از  آبادان  نفت  در  داده 
ناپاک استفاده کرد. او گفته بود امروز شاهد 
اتفاقات داوری بود اما من اسم این را اشتباه 
داوری نمی گذارم. امروز فوتبال ایران شاهد 
فوتبال ناپاک نبود بلکه یک فوتبال کثیف را 
از  مجیدی  فرهاد  بلند  کردیم.استارت  تماشا 
کنار خط به سمت کمک داور اول به جهت 
نادیده گرفتن گل سالمی که آبی ها در دقیقه 
68 بازی برابر نفت آبادان به ثمر رساندند گلی 

که توسط کمک داور مردود اعام شد.

مجیدی 
جزو 4 نامزد بهترین شماره 
7 تاریخ لیگ قهرمانان آسیا

سرمربی کنونی استقال جزو نامزدهای بهترین 
شماره 7 تاریخ لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.توئیتر و 

اینستاگرام لیگ قهرمانان آسیا با انتشار تصویر 4 بازیکن 
معروف شماره 7 در تاریخ این رقابت ها از کاربرانش خواست 

تا بهترین را انتخاب کند.در میان بهترین شماره 7 
های تاریخ لیگ قهرمانان آسیا نام فرهاد مجیدی، 

کاپیتان سابق استقال و سرمربی کنونی این 
تیم دیده می شود.

ماموریتتان را خوب انجام دادید!

واکنش شدید اللحن مجیدی به اعتراف داور معروف

تصمیم ندارم جواب مجیدی را بدهم
اکبریان: دیگر در مورد آن بازی حرف نمی زنم

داور بازی جنجالی استقال برابر صنعت نفت می گوید دیگر تصیمی ندارد در مورد اتفاق های بازی گذشته فصل گذشته حرفی بزند.اظهارات محمدرضا اکبریان در مورد اتفاق های بازی 
فصل گذشته استقال برابر صنعت نفت و اعتراف او به اشتباهش باعث شده تا بسیاری از بازیکنان استقال بر این گمان باشند که او باعث شده تا آبی ها در فاصله یک هفته مانده به پایان بازی 
ها از کورس رقابت برای قهرمانی خارج شوند.صحبت های اکبریان واکنش های متفاوتی بین بازیکنان و اعضای کادرفنی استقال داشته است. با این حال اکبریان در گفت و گو با ورزش سه اعام 
کرد دیگر نمی خواهد در این باره صحبت کند: واقعیت دیگر من حرف هایم را زده ام و دوست ندارم در این باره صحبت کنم.او در مورد پست اینستاگرامی شدید الحن فرهاد مجیدی هم گفت: 

عیب ندارد، آقای مجیدی حرفش را زده است ولی من فکر می کنم در این برهه حرف نزنم بهتر است. دوست ندارم جواب آقای مجیدی را بدهم.

کاوهرضاییبهبروخهبازمیگردد
مطابق اعام یکی از رسانه های بلژیک، کاوه رضایی برای فصل بعد به تیم کلوب بروخه بازمی گردد.سایت فوتبال بلژیک در فهرست نقل و انتقاات بازیکنان شاغل در »ژوپیلرق  لیگ«)لیگ 
بلژیک( نام کاوه رضایی، را ثبت کرد.این رسانه نوشت رضایی که عضو »کلوب بروخه« است به صورت قرضی به شارلوا در فصل جاری پیوست، اما به خاطر قراردادی که با باشگاه اصلی خود دارد، 
برای فصل آینده به تیم اصلی خود باز می گردد.در این گزارش سایت بلژیکی نامی از دیگر بازیکنان ایرانی شاغل در  این لیگ همچون سعید عزت اللهی و امید ابراهیمی )اویپن( ، میاد محمدی، 

یونس دلفی و علی قلیزاده )شارلروا( نامی نبرد و مشخص نکرد وضعیت این لژیونرهای ایرانی چگونه است.

باشگاه ها بهترین پزشکان ورزشی را دارند 
مهدی: امیدواریم این بار نوبت به فوتبال برسد  

رییس کمیته  برگزاری مسابقات لیگ برتر ابراز امیدواری کرد بعد از رشته های ورزشی 
انفرادی این بار نوبت به شروع تمرینات تیم های فوتبال برسد.سهیل مهدی در این باره گفت: 
ما هنوز منتظر ستاد مبارزه با کرونا هستیم و امیدوار هستیم همانطور که مجوز برگزاری تمرین 
های رشته های انفرادی صادر شد این بار نوبت به فوتبال برسد تا بتوانیم برای شروع لیگ برتر 
برنامه ریزی کنیم.او ادامه داد: همانطور که می دانید تمرین باشگاه های بزرگ اروپایی رفته 
رفته در حال شروع شدن است و من امیدوارم این مجوز برای باشگاه های ایرانی هم صادر 
شود و تیم ها بتوانند در بخش های کوچک رفته رفته تمرینات خود را آغاز کنند تا بتوانیم 
لیگ را از سر بگیریم. رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ در پاسخ به این سوال که چرا این 
مجوز تا حاا صادر نشده هم گفت: به هرحال حتما ستاد مبارزه با کرونا نگرانی هایی برای خود 
دارد چون آنها وضعیت کشور را بهتر می دانند. اما ما در باشگاه های ایران بهترین پزشکان را 
داریم و فکر می کنم می شود با رعایت نکات بهداشتی تمرینات را آغاز کرد.مهدی در مورد 
نگرانی هایی که در مورد لغو لیگ نوزدهم وجود دارد هم گفت: من این را بگویم اراده سازمان 
لیگ همچنان برگزاری بازی ها است و چیزی جز این وجود ندارد. امیدوارم شرایط طوری رقم 

بخورد که بازی ها را شروع کنیم.

فضای  خوشبختانه  گفت:  مازندران  فوتبال  هیات  رییس 
ساختاری فوتبال از سال ها پیش در بحث اساسنامه بر اساس 
تایید  درباره  بهروان  است.غامرضا  گرفته  شکل  جمعی  خرد 
توسط  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه  اصاح  زمانبندی  جدول 
با  هماهنگی  برای  مربوطه  روند  خوشبختانه  کرد:  عنوان  فیفا 
فدراسیون  رییسه  هیات  در  تصویب  از  فدراسیون جهانی پس 
فوتبال به درستی و با سرعت باا  انجام گرفت و در نهایت فیفا 
هم در اسرع وقت نسبت به تایید جدول زمانبندی اقدام کرد. 
امیدوارم  و  ماست  فوتبال  برای  خوبی  خبر  قطعا  موضوع  این 

سایر مراحل مربوطه هم به شکل مطلوبی در روزهای آتی طی 
شود. با تاییدیه فیفا، اعضا هیات رییسه فدراسیون فوتبال هم به 
فعالیت خود تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ادامه خواهند داد 
قرار دارند.وی درباره مباحث مطروحه  و تحت حمایت مجمع 
پیرامون استقال هیات ها و فعالیت آنان زیر نظر مجامع خود 
گفت: خوشبختانه فضای ساختاری فوتبال از سال ها پیش در 
است.این  گرفته  شکل  جمعی  خرد  اساس  بر  اساسنامه  بحث 
مجامع  و  کرده  پیدا  تسری  هم  فوتبال  هیات های  به  موضوع 
هیات ها هستند که درباره فعالیت روسای خود و به صورت کلی 

عملکرد آنان تصمیم می گیرند.این اصل دموکراسی است که در 
فوتبال معنا و مفهوم و هویت پیدا می کند.بهروان افزود: هرگونه 
دخالت در فعالیت های مربوط به هیات ها از سوی هیات های 
برای  دیگر  جای  از  هیاتی  اینکه  و  است  قبول  غیرقابل  دیگر 
در  ها  سال  ما  است.  فوتبال  به  توهین  نسخه   دیگری  هیات 
نداده  اجازه  خود  به  هرگز  و  ایم  داشته  فعالیت  فوتبال  هیات 
ایم به فعالیت های هیات های دیگر ورود کنیم. امیدوارم همه 
به خرد جمعی احترام بگذارند و تاش کنند مجامع هیات ها 
بر اساس ماهیت و فلسفه استقال خود کارشان را انجام دهند.

تاییدیه فیفا خبر خوبی برای فوتبال محسوب می شود
بهروان: نسخه نوشتن برای مجامع هیات ها توهین است

خودرو  شهر  فوتبال  تیم  کاپیتان 
برترآنقدر طوانی  گفت: تعطیات لیگ 
فصل  آخر  تعطیات  از  حتی  که  شده 
در  صادقی   است.اکبر  شده  بیشتر  هم 
روزها  این  خودرو  شهر  اینکه  خصوص 
برتر  لیگ  تیم  صداترین  و  بی سر 
فکر  داشت:  اظهار  می شود،  محسوب 
برگزاری  به  که  تیمی  اولین  می کنم 
خودرو  شهر  کرد  اعتراض  مسابقات 
برنامه  در  حمیداوی  آقای  خود  و  بود 
ادامه  نباید  مسابقات  کردند  اعام  زنده 
و  تعطیلی  این  افزود:  وی  باشد.  داشته 
باتکلیفی همه را اذیت کرده و از مربی 
که  این هستند  درگیر  گرفته  بازیکن  و 
خیر.  یا  می شود  برگزار  مسابقات  آیا 
و  دارند  دوست  را  فوتبال  مردم  همه 
اصًا  اما  می کنیم،  زندگی  آن  با  هم  ما 
به  نفر  یک  حتی  جان  نداریم  دوست 
به  کسی  ناکرده  خدای  و  بیفتد  خطر 
خاطر بیماری کرونا در معرض خطر قرار 
بگیرد. کاپیتان شهر خودرو تصریح کرد: 

این  سریع تر  چه  هر  که  هستم  امیدوار 
دنیا خارج  و کل  ما  مملکت  از  مریضی 
شود تا بتوانیم در صحت و سامت کامل 
ادامه بدهیم. اگر  مسابقات لیگ برتر را 
لیگ  سازمان  مسئوان  حتماً  نشد،  هم 
و فدراسیون فوتبال یک تصمیم مناسب 
پاسخ  در  صادقی  کرد.  خواهند  اتخاذ 
ادامه  نمی کند  فکر  که  سؤال  این  به 
بازیکنان  مصدومیت  به  منجر  مسابقات 
زیاد  موضوع  این  احتمال  گفت:  شود، 
انفرادی  همه  ما  بازیکنان  چون  است 
بگویم  تعارف  بدون  و  می کنند  تمرین 
کامًا مشخص است که بازیکنان تیم ها 
از فرم ایده آل بدنی خارج شده اند. همه 
نیازمند تمرینات گروهی هستند  تیم ها 
و تعطیات آنقدر طوانی شده که حتی 
بیشتر شده  هم  فصل  آخر  تعطیات  از 
است. امیدوارم اگر لیگ ادامه پیدا کرد، 
روند  در  چون  نبینند  آسیب  بازیکنان 
بازیکنان  خود  حتی  و  تیم ها  فوتبالی 

می گذارد. منفی  تأثیر 

بازیکنان از فرم ایده آل خارج شده اند
صادقی: مدت تعطیات لیگ از تعطیلی آخر فصل هم بیشتر شده است
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