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سرخاب:مدیرانفقطپیشکسوتانپایتختنشینراماقاتمی کنند

دیگران لذت زحمات مان را می برند
ولی تاریخ استقال را ما نوشتیم

سرپرستتیراندازیدانشگاهآزاداسامی:

می توان مسابقات را 
در شهرهای سفید برگزار کرد

پاتریـکجیمـزرایـس،متولـد۱۹۴۹درایرلندشـمالیو
پیشکسـوتفوتبالآرسـنالدرسالهای۱۹۸۴تا۱۹۹۶ 
بهعنـوانمربـیدرتیـمجوانـانآرسـنالفعالیـتکـرد.او
سپسازسال۱۹۹۶تاسال۲۰۱۲دستیارمربیآرسنال
بـود.درسـال۲۰۱۳بـرایپروسـهدرمـانسـرطانخـود
دربیمارسـتانبسـتریشـدوپـسازمبـارزهایسـختبـا
موفقیـتبـهخانـهبرگشـت.اواکنونبهعنوانمشـاوردر
فصـلنقلوانتقـااتوسـفیرآرسـنال،فعالیـتمیکنـد.
رایـسبازیکـنسـابقومربـیفوتبـالاهـلایرلندشـمالی
اسـت.اوسـابقهبـازیومربیگـریدرتیـمآرسـنالرادارد.
بعدازگذشت۴۰سالخدمترسانیباشکوهبهباشگاه،

نهتنهاذرهایازعاقهرایسبهآرسـنالکمنشـدهاسـت،
بلکـههماکنـونبـاهمـانانـرژیواشـتیاقسـالهای
نخسـت،بـهفعالیـتخـودادامـهمیدهد.پـت،بهعنوان
یککارآموز ۱۵سـالهدرسـال۱٩٦۴بهآرسـنالپیوست.
ویدردورانبازیگریاشبرایآرسنال،۵۲۸باربهمیدان 
رفـت،بـدونشـکاویکـیازبهتریـندفـاعراسـتهای 
تاریخآرسـنالمحسـوبمیشـود.پترایس،دورانبازی
خـودرادرواتفـوردبهپایـانرسـاندوبعـدازآنبـاردیگربه
باشـگاهیکـهدرآناسـطورهبـودملحـقشـد،امـااینبـار
بهعنـوانیـکمربـی.دورهمربیگریپتازسـال۱٩۸۴با
تیمجوانانآرسـنالشـروعشـد.۱۲سـالدرتیمجوانان
فعالیتکردوموفقبهکسبدوجامحذفیبرایجوانان
شـد.بهجـراتمیتـوانگفـتکـهبسـیاریازسـتارههای
سـالهایبعـدیآرسـنال،ازثمرههـایهمـانحضـور۱۲ 

سـالهرایـسدرتیـمجوانانبودهاسـت.

درسـال۱٩٩٦بهعنوانسـرمربیموقتتوانستدرلیگ
سـهبردرابرایتیماصلیکسـبکندتااینکهآرسـنونگر
عهدهداراینمسئولیتبزرگشدوپتدرسمتدستیار
ونگرقرارگرفت.پترایس،متولدایرلندشمالیاست،ولی
اززمـانکودکـیدرهایبـوریلندنزندگیکردهاسـت.وی
دردهـههفتـاد۴٩بـاربـرایتیمملـیکشـورشبـازیکرده
است.رایسپذیرفتدربارهسوژهمهماینروزهایفوتبال
جهانیعنیتعطیلیمسابقاتبهخاطرکرونا،پاسخچند
سـوال»فرهیختگان«رابدهدکهدرادامهمیخوانید.

بهعنواناولینسـوالازشـمامیپرسـیمآیاشـرایطجدید
درفوتبالدنیااعمالخواهدشـد؟

شـرایط جدید شـاید روی سـکوها دیده شـود، اما زمین فوتبال 
مثل همیشـه خواهد بود. بحران ایجاد شـده مثل یک داسـتان 
علمی و تخیلی جهان را تکان داد، اما دیگر واقعا بس اسـت و 

صدای باشـگاه ها درآمده و فوتبال باید شـروع شـود. می دانم 
کـه خطراتـی در پـی خواهـد داشـت، امـا واقعـًا باشـگاه ها 
درحال نابودی هسـتند و من نگران آرسـنال هسـتم. بسـیاری 
از باشـگاه های دنیـا هیچ چشـم اندازی ندارنـد و حامیان مالی 

خـود را نیـز از دسـت داده اند.

آیـاتصـورمیکنیـددولـتبریتانیادرکنتـرلبحرانایجاد
شـدهمقصراست؟

قطعـًا همین طـور اسـت، آنهـا بـا مـردم رودربایسـتی دارنـد از 
یک طـرف نمی خواهنـد شکسـت اقتصـادی بخورنـد و از  طرف 
دیگـر نمی خواهنـد مـردم کمبودهـای بهداشـتی را حـس 
کننـد. وضعیـت در بیمارسـتان های بریتانیـا اصـًا جالـب 
نیسـت و حاکمیـت بریتانیـا دسـت به دامن ثروتمنـدان و حتی 
فوتبالیسـت های ثروتمنـد شـده اسـت. می خواهـم بدانـم اگر 
خیریه هـا نبودنـد و یـا بازیکنان بزرگ فوتبـال انگلیس نبودند، 

چـه اتفاقـی در بیمارسـتان های لندن یا منچسـتر رخ می داد؟

واکنشباشگاههایبزرگانگلیسدرقبالسکوتدولت
بریتانیاچهبودهاسـت؟

باشگاه های بزرگ به دولت رسماً اولتیماتوم دادند. اگر وضعیت 
به همین منوال پیش برود باشگاه های بزرگ لندن و چند شهر دیگر 
ورشکست خواهند شد و تمام کارکنان خود را اخراج خواهند کرد.

آیـاایـنصحـتداردکـهتعـدادزیـادیازخبرنـگارانهـم
بیـکارشـدهاند؟

البتـه در همـه اصنـاف در بریتانیـا ایـن مشـکل به وجـود آمـده 
اسـت و درمـورد خبرنـگاران می دانـم کـه خیلـی از آنهـا شـغل 
خـود را از دسـت داده انـد. دولـت بریتانیا به آنهـا ظلم می کند، 
ااقـل اجـازه بدهنـد خبرنگارهـا کار کنند. آنها حـق دارند خبر 

تهیـه کننـد و واقعیت هـا را بنویسـند.

مصاحبهاختصاصی»فرهیختگان«بامدافعومربیپیشینآرسنال

وع شود رایس: صدای همه درآمده، فوتبال باید شر
باادامهاینوضعیتباشگاههایبزرگانگلیسورشکستخواهندشد

نسـلدهـه۶۰اسـتقالرابایـدنسـلطایـیایـنتیـم
قلمـدادکنیـم؛همـاننسـلیکـهیـکعنـوانقهرمانـی
ویـکنایبقهرمانـیآسـیارابـرایایـنتیـمبـهارمغـان
آوردودرتاریـخایـنباشـگاهنامشـانمانـدگارشـد.
ازجملـهایـنافـراد،عبـاسسـرخاباسـتکـهبـاگلهـا
وعملکـرددرخشـانشدرآنسـالهابههمـراهصمـد
مرفـاویبیشـتریننقـشرادرکسـبعناویـنتاریخـی
آبیهـاایفـاکردند،ایندرحالیاسـتکـهامروزازعباس
سـرخابهاکمتـرصحبـتبهمیانمیآیدواسـطورههاو
پیشکسـوتانتاریخیباشـگاهاستقالآرامآرامنامشان
درگردوغبارفراموشـیخاطراتازیادهامیرود.بعداز
مدتهابهبهانهمسـائلروزباشـگاهاسـتقالبهسـراغ
اورفتـهوالبتـهکمیهمخاطرهبـازیکردیم.گفتوگوی
»فرهیختـگان«بـامهاجـمسـالهایدوراسـتقالکـه
ملقـببـهسـرخاب۳۰ ثانیـهبـودرادرزیـرمیخوانیـد.

ازشـرایطاسـتقالشـروعکنیـم.وضعیتتیـمدرزمان
حاضـرراچطـورمیبینید؟

می آیـد!  بیـرون  بـه  اسـتقال  درون  از  حواشـی  اان 
جنگ وجدال هـای زیـادی هـم وجـود دارد و به نظـر می رسـد 

هیچ چیزی سـر جایش نیسـت. درواقع مدیریت و کادر فنی 
و بازیکنـان هیچ کـدام در جایـی کـه بایـد باشـند نیسـتند. 
بازیکـن بـرای دل خـودش تصمیـم می گیـرد و مربـی هـم 
بـرای دل خـودش امرونهـی می کنـد و هـر مدیـری هـم کـه 
می آیـد، می خواهـد بـرای خـودش سـاختار جدیـد درسـت 
کنـد. همه نـوع اشـکاات هسـت. البتـه از قدیـم هـم وجـود 
داشـته، چراکـه هـر مدیـری کـه می آیـد می خواهـد از صفـر 
شـروع کنـد. نـه چشـم اندازی داریـم و نـه اسـتراتژی کـه 
به طـور مثـال یـک مدیـر بنشـیند و بـرای ۲0سـال آینـده این 
تیـم برنامه ریـزی کنـد. اگـر هم یک مدیر بـرود، هیچ گاه مدیر 
جدیـد همـان اهـداف و برنامه هـا را ادامـه نمی دهـد و کار را 
از صفـر و چه بسـا از زیـر صفـر شـروع می کنـد، چـون بایـد بـا 
بدهی هـای میلیـاردی کار را آغـاز کنـد. به نظـرم بایـد اصول، 
چشـم انداز و اسـتراتژی را درسـت تعریف کرد و مسـیر اصلی 
را پیـدا کـرد تـا بـه موفقیـت رسـید. امـا اان حواشـی از دل 
اسـتقال پخـش می شـود و فقط هـواداران اذیت می شـوند.

چشماندازاستقالباسعادتمندراچطورمیبینید؟
از مدیـر جدیـد اسـتقال چنـدان شـناختی نـدارم، چـون از 
تهـران و پایتخـت دور هسـتم و آنهـا هـم از پیشکسوتان شـان 
خبـر ندارنـد و فقـط آنهایـی را ماقـات می کنند کـه در تهران 
هسـتند و انـگار پیشکسـوتان شهرسـتانی امثـال عبـاس 
سـرخاب ها فرامـوش شـده اند و ایـن خیلـی بـد اسـت. مـا 
افتخـارات زیـادی بـرای اسـتقال آورده ایـم و پرچـم ایـن تیـم 

را در آسـیا بـاا بردیـم و به خاطـر زحماتـی کـه بـا پیراهـن آبی 
کشـیده ایم، انتظـار داریـم حداقـل بـا مـا هـم مشـورت کنند، 
امـا حداقـل دوسـتان در بدنه مدیریتی باشـگاه، خودشـان را 
بهتریـن و بی نیـاز از هرنـوع مشـاوره و همفکـری می داننـد.

همیـنداسـتانهاوبیثباتیهـا۳۰سـالپیـشهـم
وجـودداشـت،امـااسـتقالدرآنزمـاندوباربـهفینال
آسـیارسـیدویـکقهرمانـیجـامباشـگاههارابهدسـت
آورد.تفـاوتچیسـتکـهامـروزحتیبعضـانمیتوانداز

گروهـشهـمصعـودکند؟
آن زمـان مدیـران قـوی در راس باشـگاه بودنـد؛ افـرادی ماننـد 
آقامحمـدی، میرولـد و ایروانـی در هیات مدیره بودند و ازلحاظ 
اقتصـادی، فنـی و حتـی سیاسـی مدیرانـی توانمنـد و بـزرگ 
به شـمار می رفتنـد، ضمـن اینکـه مدیریـت باشـگاه برعهـده 
اولیایـی بـود کـه خـودش یـک فـرد فوتبالـی و فنـی محسـوب 
می شـد. آنهـا یـک اسـتراتژی و چشـم انداز 5سـاله تعریـف 
کردنـد کـه بـر اسـاس آن قهرمانـی آسـیا هم به دسـت آمـد. در 
ادامـه امـا عمرشـان کفـاف نـداد و به خاطـر تغییـرات دولـت، 
در بدنـه باشـگاه هـم تغییراتـی به وجـود آمـد. برهمین اسـاس 
معتقدم نباید امور ورزشـی را به مباحث سیاسـی دخالت داد و 
همین طور می شود که بعد از ۳0سال به خاطر همین مسائل 
درحـال درجـا زدن هسـتیم. همواره در این سـال ها وابسـته به 
دولـت بودیـم و همیـن تغییـرات دولتـی و جابه جایی هایـی که 

می شـود، درنهایـت هـم ایـن ناکامی هـا را درپـی دارد.

اسـتقالباشـمابهسـتارهدومرسید،ایندرحالیاست
کـهفصـلبعدهـممیتوانسـتسـتارهسـومرابهراحتـی
کسـبکنـد،امـادرفینـالودرضربـاتپنالتـیاینمهم

ازدسـترفت.
درسـت اسـت، امـا اان می توانیـم سـتاره های دیگـری هـم 
به دسـت بیاوریم و آن قدرت را داریم، چون ازلحاظ فنی بااتر 
از سـطح آسـیا هسـتیم، ولی امکانات مان روی اصول نیسـت 
و برنامه ریـزی درسـتی نداریـم. یـک عـده دل هایشـان کوچک 
اسـت و به روز کار می کنند و نمی خواهند موفقیت بعدی ها را 
ببینند. برخی فقط منافع خودشان را می بینند و می خواهند 

اگـر اتفاقـی می افتد، به پای خودشـان نوشـته شـود.

یـکبحـثهـواداریهـموجـودداردکـهبـراسـاسآن
گفتـهمیشـوداسـتقالدرایـنسـالهایاخیـراز
ناحیهوزارتورزشودولتحسـنروحانیمتضررشـده
ونسـبتبهدیگـرتیـممطـرحپایتخـتبـهآبیهـاکمتـر

توجـهشـدهاسـت!
بـرای دوسـتان پرسپولیسـی کـری  مـا هـم وقتـی  خـود 
می خوانیـم، بـه آنها می گوییم تیم تان حکومتی اسـت؛ یعنی 
دولت از شـما حمایت می کند! نمی دانم گرایش دوسـتان در 
امـور مملکـت قرمـز اسـت یا خیر، فقـط می دانم این سـال ها 
در حـق اسـتقال ظلـم زیـادی شـده اسـت. به نظـر می رسـد 
انـگار بـرای آقایـان، پرسـپولیس فرزنـد اول خانـواده اسـت و 
اسـتقال فرزنـد چهـارم یـا پنجـم و شـاید فرزنـد ناخوانـده! 
فعـا کـه سیسـتم سیاسـی مملکـت گرایـش بیشـتری به تیم 
پرسـپولیس دارد تـا نسـبت به اسـتقال، ضمـن اینکه همین 

وزارت را هـم دولـت روی کار آورده اسـت.

اانبهعنـوانپیشکسـوتاسـتقالهنـوزدرخاطـر
هـوادارانایـنتیـمماندهایـدوشـمارادرکوچهوخیابان

هنـوزبـهلقـبسـرخاب۳۰ثانیـهمیشناسـند؟
خیلی از هواداران هنـــوز هم به من لطف دارند. خیلی جاها 
می رویم و دوست نداریم شناخته شویم، اما ما را می شناسند 
و یک جاهایی هم برعکس، در هرصورت ما یک تاریخی را برای 
استقال رقم زده ایم، اما غبار پیری هم روی چهره ما نشسته و 
شاید طبیعی باشد که هواداران نسل امروز نسبت به گذشته 
کمتـــر ما را به یاد بیاورند. قبل ترها اگر یک روز به اســـتادیوم 
می آمدم 50 هزار نفر بلند می شدند و عباس سرخاب را تشویق 
می کردند و برایم هورا می کشیدند، اما شاید امروز 50 نفر هم 
بلند نشوند. این طبیعت روزگار است و نباید ناراحت شد و به دل 
گرفت. اتفاقا خیلی هم خوشحالم که یک ستاره برای استقال 
آوردم، امـــا انگار لذت زحماتی را که ما کشـــیده ایم، دیگران 

می برند؛ نوش جان شان، اما تاریخ استقال را ما نوشته ایم.

گفتوگو
سرخابدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:مدیرانفقطپیشکسوتانپایتختنشینراماقاتمیکنند

دیگران لذت زحمات مان را می برند، ولی تاریخ استقال را ما نوشتیم
پرسپولیسفرزنداولآقایاناست،استقالفرزندناخوانده!

محمدرضا حاجی عبدالرزاق
روزنامهنگار
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دراگان اسـکوچیچ کروات قبل از اینکه به طور رسـمی کارش را 
در تیم ملی فوتبال ایران آغاز کند، تمامی فعالیت های ورزشی 
به خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا تعطیـل شـد تـا هنـوز نیامـده 
خانه نشـین شـود؛ خانه نشـینی ای کـه به دنبالـش شـایعات 
زیـادی بـه راه افتـاد و اعـام شـد فدراسـیون به دنبـال کنـار 
گذاشـتن او و اسـتفاده از مربیـان دیگـری مثـل اسـتراماچونی 
اسـت که البته مدیران مختلف فدراسـیون هربار این شـایعات 

را تکذیـب کردند.
البتـه دربـاره سـرمربی سـابق اسـتقال بایـد گفـت شـایعات 
به مـوازات ایـران در رسـانه های ایتالیایـی هـم منتشـر شـد 
امـا پرونـده جایگزینـی اسـتراماچونی به جـای اسـکوچیچ در 
تیم ملـی فوتبـال ایـران خیلـی زود بـا »نـه« اسـترا بسـته شـد. 
وکیـل سـرمربی سـابق اینترمیـان و اسـتقال پیشـنهاد ایـران 
را تاییـد کـرد، امـا از رد آن توسـط موکلـش خبـر داد. قطعـا 
اسـتراماچونی بـا درنظـر گرفتن همه مشـکاتی که در باشـگاه 
اسـتقال بـرای دریافـت دسـتمزدش و تبعـات تحریـم بانکـی 
ایـران بـا آن مواجـه شـده بـود، پیشـنهاد مربیگـری ایـران را 
رد کـرده اسـت، امـا برخـی پاسـخ منفـی اسـترا بـه فدراسـیون 
فوتبـال ایـران را جبـران یـک کار جوانمردانـه عنـوان می کنند. 
آن زمانـی کـه اسـتراماچونی اسـتقال و ایـران را تـرک کـرد، 
برخی منابع خبری از مذاکره باشـگاه اسـتقال با اسـکوچیچ 
کـه آن زمـان سـرمربی تیـم نفت آبـادان بـود خبـر دادنـد، امـا 
مربـی کـروات ایـن پیشـنهاد وسوسـه انگیز را قبـول نکـرد و بـا 
انتشـار پسـتی کـه حـاوی عکسـی از خـودش و اسـتراماچونی 
بود، نوشـت: »امیدوارم اسـتراماچونی خیلی زود به اسـتقال 
برگـردد.« در واقـع او فرصت طلبـی نکـرد تـا مانـع بسته شـدن 
راه هـای بازگشـت همـکارش بـه ایـران شـود کـه البتـه دیگـران 
این موانع را ایجاد کردند و اسـتراماچونی دیگر برنگشـت. حاا 
که اسـتراماچونی پاسـخ منفی به پیشـنهاد فدراسـیون فوتبال 
ایـران داده، برخـی بـا یـادآوری اتفاقـات آن زمـان و جدایی مرد 
ایتالیایی، این تصمیم را نوعی جبران خوبی دراگان اسکوچیچ 

ازسـوی اسـترا تفسـیر و تعبیـر می کننـد.

    قراردادیکهالحاقیهدارد

ازسـوی دیگر این روزها بحث دسـتمزد اسـکو هم داغ اسـت و 
هنـوز مشـخص نیسـت او ارزی و بـه دار دسـتمزد می گیـرد یـا 
ریـال. هرچنـد خـودش در گذشـته در گفت وگویـی اعام کرده 
بـود ایـن مسـاله بیـن او و فدراسـیون فوتبـال ایـران خصوصـی 
و محرمانـه اسـت و نمی خواهـد دربـاره آن صحبـت کنـد. البته 
اسـکوچیچ تاکنون درباره ریالی بودن قراردادش با فدراسـیون 
فوتبـال سـکوت کـرده و آن را مسـاله ای شـخصی دانسـته امـا 
شـواهد حاکی از این اسـت که او حقوقش را به صورت یورویی 

دریافـت خواهـد کرد.
گویـا عـدم اطاع رسـانی فدراسـیون فوتبـال بـرای سـرمربی 
کـروات تیم ملـی تبدیـل بـه دردسـر بزرگـی شـده و سـکوت 
طرفیـن نیـز ایـن موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده اسـت. 

قـراردادی کـه قـرار بـود الگـوی سـایر تیم ها باشـد حـاا به یک 
قـرارداد مبهـم تبدیل شـده اسـت.

در ایـن بیـن نکتـه قابل توجـه ایـن اسـت کـه در اواخـر بهمـن 
بـه مسـئوان بخش هـای مختلـف ایـن فدراسـیون ازجملـه 
خزانـه داری، بین الملـل، سـازمان تیم هـای ملـی و همین طـور 
کمیتـه تعییـن وضعیـت بـر اضافه شـدن الحاقیه ای بـه قرارداد 
اسـکوچیچ دسـتور داده شـده اسـت کـه براسـاس آن، فیفـا 
حقـوق اسـکوچیچ را پرداخـت خواهـد کـرد. طبـق ایـن نامـه، 
معـادل یورویـی حقـوق او درصـورت امـکان از طریـق فیفـا 
به حسـاب ارزی اسـکوچیچ در کرواسـی واریـز خواهـد شـد. 

درواقـع درصورتی کـه فدراسـیون فوتبـال پولی در فیفا داشـته 
باشـد، می توانـد دسـتمزد سـرمربی تیم ملـی را بـا توجـه بـه 
مشـکات بانکـی مبنی بـر نقل وانتقـال پـول بـا حسـاب های 

خـارج از کشـور حـل کنـد.
ابراهیم شـکوری، سرپرسـت سـابق دبیرکل فدراسـیون فوتبال 
نیـز بـه ایـن مسـاله واکنـش نشـان داد و در گفت وگـو بـا برنامـه 
رادیویـی ورزش ایـران اعـام کـرد بـا توجـه بـه اینکه قـرارداد در 
زمـان سرپرسـتی او منعقـد شـده اسـت باید تاکید کنـم قرارداد 
بـه ریـال بسـته شـده و تنهـا به دنبـال اضافه کـردن یـک متمـم 
بـه قـرارداد اسـکوچیچ بـوده تـا مبلـغ را بـه نـرخ روز تبدیـل و 

اگـر خـودش تمایـل داشـت، از طریـق فیفـا قـراردادش را ارزی 
پرداخـت کنند.

    قراردادریالی،پرداختبهیورو

ــکوچیچ  ــکان اس ــی از نزدی ــا یک ــرا ب ــن ماج ــری ای ــرای پیگی ب
نیــز صحبــت کردیــم کــه وی درخصــوص نــوع دســتمزد ایــن 
مربــی بــه خبرنــگار مــا گفــت: »قــرارداد دراگان ریالــی اســت 
و ایــن هــم چیــز جدیــدی نیســت، البتــه طبیعــی اســت کــه 
ــا یــورو شــده و  ــه نــرخ روز تبدیــل بــه دار ی موقــع پرداخــت ب

ــود.« ــت ش ــه وی پرداخ ب

    اسـکوچیچ:شـایعاتوانتقادهاطبیعیاسـت،
میخواهنـدجایـمرابگیرند

اتفاقاتـیکـهدرسـطوربـااذکـرکردیـمباعثشـدسـراغ
کـهمدتـیاسـتسـکوت تیمملـی سـرمربیکـروات
پیشـهکردهبرویـمونظـرشرادربـارهایـنمسـائلبدانیـم.
گفتوگـوی»فرهیختـگان«رابـادراگاناسـکوچیچدر

ادامـهمیخوانیـد.

در ایـن مـدت انتقادهـای زیـادی بـه فدراسـیون فوتبـال 
درخصـوص انتخـاب شـما مطـرح و شـایعات زیـادی هـم 
دررابطه با شـما و نیمکت تیم ملی فوتبال ایران منتشـر شـد. 
نام هایی مثل اسـتراماچونی برای جانشـینی شـما مطرح شـد 
کـه البتـه خـودش این موضـوع را تکذیب کرد. این شـایعات 

شـما را ناراحـت و از هدف تـان دور نمی کنـد؟ 
اان زمــان کروناســت و شــیوع ایــن بیمــاری همــه فعالیت هــا 
را تعطیــل کــرده اســت. ازســوی دیگــر هیــچ مســابقه ای برگــزار 
نمی شــود و وقتــی چنیــن وضعیتــی باشــد  طبیعتــا خبــری هــم 
ــرای همیــن خیلی هــا دنبــال ســاختن خبــر  ــود، ب نخواهــد ب
ــتند و  ــایعه هس ــار ش ــن اخب ــادی از ای ــش زی ــه بخ ــتند ک هس
بخــش دیگــر هــم انتقادهــا و ایــن بــرای مــن امــری طبیعــی 

ــی رود. ــمار م به ش

چقـدر امیدواریـد کـه در پایـان کار در تیم ملـی فوتبال ایران 
درمقابل منتقدان روسـفید باشـید و با لبخند و احسـاس یک 

قهرمـان کار شـما در تیم ملی تمام شـود؟
ابتـدا بایـد عنـوان کنـم کسـانی کـه انتقـاد می کننـد دنبـال 
گرفتـن جـای مـن یا آوردن یک مربی دیگر به جای من هسـتند 
کـه ایـن هـم بـرای مـن عـادی و طبیعـی اسـت. به این مسـائل 
توجهـی نـدارم چـون وقتـی مسـابقات شـروع شـود همه چیـز 
دوبـاره سـرجای خـودش برمی گـردد. ازسـوی دیگـر بـا تمـام 

قلبـم بـه موفقیـت بـا تیم ملـی ایمـان دارم.

تیم هـای قبلـی شـما در ایران همواره هجومـی و البته منطقی 
بـازی کرده انـد. بـرای تیم ملـی بـازی هجومـی بـه سـبک 
ویلموتـس را انتخـاب می کنیـد یا سـبک دفاعی کی روش را؟
قـرار نیسـت تیم ملـی مـن مثـل تیـم کـس دیگـری بـازی کند. 
مطمئنـا تیم ملـی متفـاوت از سـایر تیم هـا ازجملـه تیم ملـی 
دوران ویلموتـس بـازی خواهـد کـرد و در وهلـه بعـدی مطمئن 
باشـید مثـل زمـان کـی روش هـم دفاعی بـازی نخواهیـم کرد.

بـرای اردوی بعـدی تیـم و انتخـاب نفـرات، باتجربه هـا و 
قدیمی ترهـا را مدنظـر داریـد یـا می خواهیـد بـه بازیکنـان 

جدیـد و جوان ترهـا بیشـتر بهـا دهیـد؟ 
شـک نداشـته باشـید کـه مـا از اولیـن کمـپ تیم ملـی و اولیـن 
روزی کـه تمرینـات تیم ملـی فوتبـال ایران آغاز شـود بهترین ها 

را بـه اردو دعـوت می کنیـم.

مطمئن باشیم در دوره شما لیست سیاهی در کار نیست؟
قطعـا هیچ لیسـت سـیاهی نداریم و بهترین هـای فوتبال ایران 

به اردو دعوت خواهند شـد.

ورزش @fa r h i k h teganda i l y
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تعدد پرونده های حساس در باشگاه 
پرسپولیس که به نوعی از حدود یک سال 
قبل روند شکل گیری خود را در این باشگاه 
آغاز و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده، باعث 
شده است که هواداران سرخ ندانند در این شرایط باید به کدام موضوع فکر کنند و خواسته شان 
از مدیران باشگاه براساس کدام اولویت باشد. شکایت های خارجی از پرسپولیس از سوی برانکو 
و دستیارانش و همچنین ماریو بودیمیر به صدور حکم رسیده که البته پرسپولیسی ها به آن 
اعتراض دارند، پرونده کالدرون هم به زودی از راه می رسد و البته نباید از بدهی به داخلی ها، 
تمدید قرارداد با ستاره ها، بدهی به آتیه، ریحان فیلم، شهرخودرو و... هم گذشت. در این بین 
هواداران پرسپولیس چند موضوع را برای خودشان در اولویت قرار داده اند. یکی از این موضوعات 
مهم به برانکو و دستیارانش بازمی گردد که سرخ ها معتقدند این مربی که هفت جام برای 
پرسپولیس آورده، نباید برای گرفتن حق و حقوقش این همه بازی داده شود و البته نگرانند که 
بدهی او و دستیارانش به کسر امتیاز یا محرومیت از نقل وانتقاات منجر شود. مدیران باشگاه 
البته تاکید کرده اند که خطری باشگاه را تهدید نمی کند و به قدر کافی فرصت دارند این پرونده 
را به تاخیر بیندازند. احتماا قصدشان هم این است که تا زمان تهیه پول حتی به قیمت بیشتر 

شدن مبلغ بدهی ها کار را به تاخیر بیندازند.

   پروفسوراعتقادیبهزمانندارد
با اینکه پرسپولیسی ها اعتقاد دارند با توجه به عدم ارسال مشروح حکم از سوی فیفا، زمان 
برای آنها جهت اعتراض به این حکم وجود دارد، اما برانکو و وکیلش موافق این ادعای 
سرخ ها نیستند و بر این باورند زمان همانی است که در رای صادرشده فیفا درج شده و 
با توجه به عدم پرداخت پول از سوی پرسپولیس و همچنین عدم اعتراض به این حکم، 
حاا باید سرخ ها منتظر عواقب این پرونده و جرایم احتمالی باشند. وکیل برانکو مطابق 
قانون از چند روز قبل از پایان مهلت پرسپولیس برای پرداخت بدهی برانکو و دستیارانش 

نامه هایی را خطاب به مدیران این باشگاه منتشر کرده بود.

    برانکو:خستهامکردهاند

هرروزیکمدیرجدیدتماسمیگیرد!
اینکه برانکو در شرایط فعلی چه می گوید و قرار است چه رویکردی نسبت به سرخ ها داشته 

باشد برای اهالی رسانه و فوتبالی ها موضوع جذابی است. در این خصوص شنیده ایم 
برانکو اخیرا در صحبت با یکی از دوستانش در ایران گفته که دیگر هیچ کاری با پرونده 
پرسپولیس ندارد، حتی نمی داند مهلت این حکم چه زمانی به پایان رسیده است. وی 
تاکید کرده در این خصوص همه چیز را به وکیلش واگذار کرده است و نمی خواهد انرژی اش 
را روی این موضوع بگذارد، چراکه واقعا خسته اش کرده اند و هرروز یک مدیر جدید زنگ 
می زند و می خواهد با روش خودش با او توافق کند. البته در انتها همه آنها به یک جا 
می رسند، چون هدف همه آنها این است که بخش بزرگی از پول مربی کروات را ندهند!

ظاهرا برانکو حتی از نزدیکان خودش در ایران هم خواسته دیگر درخصوص پرونده 
پرسپولیس با او صحبت نکنند، چراکه حتی خودش هم از سرنوشت این پرونده بی خبر است.

   مشکلتفسیرحکمنبود،پول4اعتراضرانداشتند

در این مدت مدیران پرسپولیس در هرتماسی که خبرنگاران برای پیگیری پرونده برانکو 
می گرفتند، به ذکر این نکته که تفسیر حکم به دست شان نرسیده، بسنده می کردند 
تا مجبور نشوند توضیح اضافه تری به رسانه ها بدهند، اما دیروز یکی از افراد نزدیک به 
باشگاه پرسپولیس به »فرهیختگان« گفت: »این اعتراض برای پرسپولیسی ها از لحاظ مالی 
بسیار سنگین درآمده و دلیلش هم این است که برانکو و دستیارانش به صورت جداگانه 
از پرسپولیس شکایت کرده اند و پرسپولیس برای اعتراض به این حکم ها باید چهارهزینه 
جداگانه پرداخت می کرد و خالی بودن خزانه باشگاه باعث شده آنها نتوانند این پول را 
به حساب فیفا واریز کنند و برای پرداخت این پول دست به دامن فیفا شوند که مبلغ 
این اعتراض ها را از درآمدشان بابت جام جهانی در فیفا کم کنند.« پیش تر از این نوشته 
بودیم که درمورد پرونده بودیمیر هم پرسپولیسی ها پول ازم برای واریز به حساب فیفا 
را از شخصی در خارج کشور قرض کرده و این قول را داده بودند که معادل ریالی آن را 

در کشور به حساب او واریز می کنند که البته این اتفاق هم ظاهرا هنوز رخ نداده است!
حاا پولی که می توانست در فیفا حداقل شکایت بودیمیر و دستیاران برانکو را پوشش 

دهد، درحال خرج شدن برای موارد پیش پا افتاده است.

     خردادماهعلیهپرسپولیسحکممیآید؟!

موضوعی که از برانکو و دوستانش به گوش می رسد، این است که پرونده برای صدور حکم 
جدید به کمیته انضباطی فیفا ارسال شده است و باید مطابق روال عادی تا 10، 1۲ روز 

دیگر به صدور حکم جدید برسد.  آن طور که شنیده می شود اگر فیفا زمان 
جدیدی برای اعتراض به حکم برانکو و دستیارانش به باشگاه پرسپولیس 

ندهد، نهایتا تا خردادماه حکم جدیدی علیه پرسپولیس صادر می شود 
که می تواند منجر به کسر امتیاز و بسته شدن پنجره های نقل وانتقااتی 

این باشگاه شود. هرچند سرخ ها معتقدند مطابق قانون زمان ازم برای 
اعتراض به این پرونده را در اختیار دارند.

     رفیعی:حقباپرسپولیساست

فیفابهآنهازمانمیدهد
در این بین صحبت های یک کارشناس حقوقی در زمینه فوتبال می تواند 

تا حد زیادی به هواداران سرخ کمک کند که آنها متوجه شوند حق 
با چه کسی است و درخصوص این پرونده برانکو و وکیلش 

درست می گویند یا پرسپولیس و مدیرانش. به همین منظور 
با غامرضا رفیعی، کارشناس مسائل حقوقی فوتبال تماس 
گرفتیم. او در گفت وگویی کوتاه به »فرهیختگان« گفت: 
»اگر پرسپولیسی ها تقاضای تفسیر رای را از فیفا کرده اند 
و آنها اقدام به ارسال نکرده باشند، تا وقتی که تفسیر 
حکم به پرسپولیسی ها اباغ نشود زمان برای آنها محفوظ 

خواهد بود و سرخ ها می توانند بعد از دریافت تفسیر 
حکم از فیفا طبق زمان بندی اعام شده به این حکم 
اعتراض کنند.« او ادامه داد: »البته پرسپولیسی ها 
باید حواس شان جمع باشد که مبادا این تفسیر حکم 
از طریق فکس، ایمیل  یا هر آدرسی که می توان با 
آن مکاتبه کرد به باشگاه ارسال نشده باشد. حتی 
گاهی زمان تشکیل پرونده وکایی حضور دارند که 
ایمیل خود را در پرونده درج می کنند و ممکن است 
در ادامه به هردلیلی با باشگاه قطع همکاری کنند، 
اما ارسال مکاتبات به ایمیل آن وکا هم به منزله 

اباغ قانونی است.«

گزارش
گزارش»فرهیختگان«ازآخرینوضعیتپروندهشکایتکرواتهاازپرسپولیس

برانکو: خسته شدم، هر روز یک مدیر جدید تماس می گیرد تا پولم را ندهد!
رفیعی:حقباپرسپولیساست،فیفابهآنهازمانمیدهد

محمدرضا حاجی عبدالرزاق
روزنامهنگار

اسکوچیچدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:باتمامقلبمبهموفقیتباتیمملیایماندارم

منتقدان می خواهند جایم را بگیرند!
  متفاوتبازیمیکنیم؛نهمثلتیمویلموتسنهماننددورانکیروش 

علوی: با اسکوچیچ در هماهنگی کامل هستیم
سـخنگوی فدراسـیون فوتبـال دربـاره موضوعـات مربـوط بـه تیم ملـی و برنامه هـای پیش رو 
دراین بـاره گفـت: »دراگان اسـکوچیچ در تمـاس مسـتمر و هماهنگـی کامـل بـا دبیـرکل 
محتـرم فدراسـیون فوتبـال برنامه هـای مربوطـه را پیـش می بـرد. کادرفنـی تیم ملـی هـم بـا 

حضـور وحیـد هاشـمیان و کریـم باقـری و دو دسـتیار دیگـر فعالیـت خواهند کـرد. ذکر این 
نکتـه ضـروری اسـت کـه درباره موارد دیگر مطرح شـده پیرامون تیم ملی هـم اتفاق جدیدی 

رخ نـداده و مطابـق رونـد قبلـی مباحـث از طریـق دبیـرکل فدراسـیون پیگیری می شـود.«

آرش محمدی
روزنامهنگار
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ورزش

گفتوگو

هـــواداران فوتبال این روزها اخبار مربوط به لیگ های معتبر 
اروپایی را دنبـــال می کنند تا بااخره بفهمند چه زمانی قرار 
اســـت این مسابقات از سر گرفته شود؛ از فشار اسپانسرها و 
خریداران حق پخش گرفته تا بحران مالی باشگاه ها و حتی 
تنها برای سرگرمی مردم. دلیل اصلی تاش ها برای برگزاری 
ادامه لیگ ها هرچه باشد، هواداران برای آغاز دوباره بازی ها 
و لذت بردن از هیجان فوتبال لحظه شماری می کنند. حتی 
دولت بریتانیا هم گفته برای سرگرم شدن مردم که این روزها 
در خانه هایشان قرنطینه شده اند و افزایش انگیزه های آنها بهتر 

است لیگ برتر دوباره آغاز شود.
این اما یک ســـوی ماجراست. در سوی دیگر افرادی هستند 
که باید خطر حضور در زمین مسابقه و احتمال ابتا به کرونا را 
به جان بخرند تا این دیدارها انجام شود. طی روزهای اخیر که 
بحث پیگیری مسابقات جدی تر از قبل شده، نگرانی ها بابت 
خطرات احتمالی این کار افزایش پیدا کرده است. بازیکنان 
دوست ندارند خود و خانواده هایشان را در معرض خطر ویروس 
کرونا و حتی مرگ بر اثر این اپیدمی قرار دهند و از این مساله 

به شدت می ترسند.
 

     انجاممسابقاتدیوانگیاست
جان اســـتونز، مدافع ملی پوش منچسترسیتی در این باره 
می گوید: »همه ما دوست داریم فوتبال دوباره آغاز شود. شاید 
خود من بیش از بقیه مشتاق این اتفاق باشم، اما دوست دارم 

این کار در زمان مناســـب و بدون هیچ گونه خطری رخ دهد. 
برای من به عنوان یک بازیکن، حضور هواداران در ورزشـــگاه 
لذت دیگری دارد. آنها حاا مجبورند در خانه بازی ها را تماشا 
کنند و آن عشق و شور و هیجان در ورزشگاه ها دیده نمی شود.« 
مانوئل اتزینی، هافبک آرژانتینی وستهام اما کا با ایده آغاز 
مسابقات مخالف اســـت و می گوید حاضر نیست در چنین 
شرایطی راهی زمین بازی شود: »ازنظر من پیگیری لیگ برتر در 
چنین شرایطی دیوانگی است و تا زمانی که واکسنی برای این 
بیماری پیدا نشده، نباید فوتبال را آغاز کرد. اگر از من بپرسید، 
بی صبرانه مشتاق فوتبال بازی کردن هستم، اما مساله مهم 
حفظ ســـامت افراد است. من که در چنین شرایطی حاضر 

نیستم بازی کنم.«
آنتونیو رودیگر، مدافع چلسی نیز بر این عقیده است که بهتر 
اســـت مسابقات در این فصل تعطیل شود و باتوجه به اینکه 
لیورپول فاصلـــه زیادی با رقبا دارد، جام قهرمانی به این تیم 
داده شود. البته مشـــکل اصلی در لیگ انگلیس مربوط به 
تعیین قهرمان نیست، بلکه بیشتر رقابت بر سر کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان و همچنین فرار از ســـقوط در انتهای جدول 
است که نمی توان فرمول منصفانه ای در این زمینه ارائه کرد. 
رودیگر می گوید: »به نظر من آنها می توانند جام قهرمانی را به 
لیورپول بدهند، چراکه فصلی فوق العاده را سپری کرده اند و 
مســـلما شایسته این عنوان هستند. قرمزها امتیازات زیادی 
جمع کرده اند و از همین حاا هم قهرمانی آنها تقریبا قطعی 
است و کسی شکی در این باره ندارد. درحالی که در بسیاری 
از نقاط دنیا مردم درحال مردن هستند، ما نباید این خطر را 
قبول کنیم که دوباره فوتبال را ازسر بگیریم. این موضوع خطری 
جدی برای همه ما اســـت و من به شخصه با آن مخالفم. تنها 

درصورتی می توانیم این کار را انجام دهیم که ازسوی مقامات 
به ما اطمینان داده شود که خطری ما را تهدید نمی کند. مسلما 
اگر قرار باشد لیگ دوباره برگزار شود و افراد بیشتری به کرونا 

مبتا شوند، این کار اصا منطقی نیست.«

     ازدستدادنمقطعحساس
با این حال بازیکنانی هم هســـتند که معتقدند سرنوشـــت 
لیگ ها باید ازطریق ورزشـــی و با انجام مســـابقات مشخص 
شود و نمی توان آنها را نیمه کاره رها کرد. هوگو لوریس، کاپیتان 
تاتنهام یکی از آنهاست که شاید حضور این تیم در رده هشتم 
جدول و عدم حضور آنها در لیگ قهرمانان فصل بعد درصورت 
رتبه بندی تیم ها براساس جدول فعلی در حرف هایش بی تاثیر 
نباشد: »ما در شرایطی هستیم که همه دوست دارند بازی ها 
را برگزار کرده و تکلیف لیگ در زمین مشـــخص شود. اینکه 
مسابقات نیمه کاره به پایان برسد، یک فاجعه است. لیورپولی ها 
در آستانه قهرمانی هستند و اینکه لیگ را تعطیل کنیم، به ضرر 
آنها نیز هست. به نظر در فاصله 9 هفته مانده به پایان بازی ها 
نباید کارمان را نصفه رها کنیم. ما در برهه حساسی از فصل 

قرار داریم که می توان انتظار دیدارهایی پرهیجان و تماشایی 
را داشت. به همین دلیل کسی دوست ندارد چنین لذتی را از 
دست بدهد و مسابقات تعطیل شود.« مانوئل نویر، دروازه بان 
ملی پوش بایرن مونیخ نیز از زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه 
کرده و معتقد است برگزاری ادامه لیگ مسئولیتی است که 
در این روزهای ســـخت بردوش فوتبالیست ها قرار دارد و آنها 
باید الگوی جامعه خود باشند: »اگر این کار ممکن باشد، باید 
مسابقات را برگزار کنیم. این به سود همه ما است. همه مردم 
دنیا به ما نگاه می کنند و این مســـئولیت بزرگی برای همه ما 
است. البته باید تمام عواقب آن را هم درنظر بگیریم و درنهایت 

بهترین تصمیم برای این موضوع اتخاذ شود.«
باوجـــود تمام ایـــن اظهارنظرها درنهایـــت این دولت ها و 
مسئوان برگزاری مســـابقات هستند که تصمیم نهایی را 
در این زمینه می گیرند. مســـائل مالی قطعا نقش مهمی 
در تصمیم گیری نهایی باشـــگاه ها خواهد داشـــت، اما 
درصورتی که این موضوع باعث بروز اتفاقاتی غیرقابل جبران 

شـــود، عواقب آن نیز برای کشورها و 
فوتبال جبران ناپذیر خواهد بود.

با اعام وضعیت سفید در بسیاری از شهرهای کشور، ستاد مبارزه 
با کرونا در ورزش برگزاری برخی رشته های ورزشی را در این شهرها 
بـــدون مانع اعام کرد و حاا باید رفته رفته منتظر ازســـرگیری 
مسابقات ورزشی البته به ترتیب اولویت کم خطر بودن و پلکانی 
باشـــیم. درمیان رشته هایی که برای استارت زدن در شهرهای 
سفید مانعی ندارند، تیراندازی هم وجود دارد که در فصل جاری 
رقابت های لیگ یک آن دانشگاه آزاد اسامی هم تیمداری کرده 
و حاا منتظر است با شروع رقابت ها، شرایط حضور در لیگ برتر 
را برای خود مسجل کند. برای آگاهی از شرایط ورزشکاران این 
رشته در دانشگاه آزاد اسامی با مریم السادات احمدی، سرپرست 
تیراندازی این تیم صحبت کردیم که ماحصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.

در روزهای قرنطینه اکثر رشته های ورزشی به دلیل شرایط خاص 
خود از خانه نشینی و نداشتن تمرینات حرفه ای گایه داشتند. 

وضعیت تیراندازی چگونه است؟
خـب مـا هـم مثـل تمـام رشـته های ورزشـی تمرینـات تیمـی 
را تعطیـل کرده ایـم و ورزشـکاران مـا هـم بـا تیرانـدازی 
شبیه سازی شـده در منـزل کار خودشـان را دنبـال می کننـد 
تـا از آمادگـی ازم دور نماننـد. البتـه ایـن شـلیک بـدون تیـر 

اسـت و ورزشـکاران به راحتـی می تواننـد در خانـه این تمرینات 
را انجـام دهنـد. 

 این تمرینات می تواند جایگزین تمرینات اصلی با تیر شود و 
اصا کمکی به ورزشکاران این رشته می کند؟

خب یک سری دستگاه های اسکات وجود دارد که کاما شرایط 
تیراندازی را برای یک ورزشکار تداعی می کند. یعنی شلیک و 
چکاندن ماشه بدون ساچمه انجام می شود که البته می تواند 
فرکانس های حرکت دست را به ورزشکار نشان دهد و از این جهت 

می تواند تمریناتی خوب برای یک تیرانداز باشد. 
 تنها تمرینی که یک ورزشکار تیراندازی می تواند در خانه انجام 

دهد همین است؟
خیر، قطعا آنها تمرینات بدنسازی و همچنین تاکتیک و تکنیک 
را هـــم مرور می کنند. البتـــه این را هم بگویم که حتی در زمان 
تمرینات تیمی، تیراندازی بدون ساچمه یکی از تمرینات اصلی 

تیم ها به شمار می رود. 
 باتوجه به اینکه در ورزش تیراندازی ورزشـــکاران چندان با 
یکدیگر ســـروکار ندارند، فکر نمی کنید بتوان به آنها مجوز 

شروع تمرینات را داد؟
 در سالن های تیراندازی فاصله بین خط ها زیاد نیست و حدود 

70 سانت ورزشکاران با یکدیگر فاصله دارند که نمی تواند برای 

جلوگیری از شیوع ویروس چندان موثر باشد. این را هم باید بگویم 
که نفسگیری های عمیقی که ورزشکاران این رشته باید انجام 
بدهند، خطر انتقال ویروس را بیشتر می کند و احساس من این 
است که عدم صدور مجوز شروع تمرینات کاما درست است. 

 اما برای این مشـــکات می توان تمهیداتی اندیشید، مثل 
یکی درمیان کردن خطوط و... ؟

این هم حرف درستی است اما فعا مسئوان معتقدند رشته هایی 
مثل تیراندازی و تنیس روی میز که ورزشکاران ارتباط کمتری 
با یکدیگر دارند تنها در شهرهای سفید از لحاظ شیوع ویروس 
کرونا می توانند فعالیت خود را از ســـر بگیرند و ما هم تابع این 

تصمیم هستیم. 
 شما هدفی ندارید که ورزشکاران تان را برای اردو به یکی از این 

شهرهای سفید برده و تمرینات را جدی تر پشت سر بگذارید؟
خب فعا که امکان انجام این کار وجود ندارد اما ورزشکاران ما 
کاما حرفه ای هستند و مطمئنا می توانند در خانه تمرینات خود 

را طوری پیش ببرند که از آمادگی دور نمانند. 
 ظاهرا تنها یک بازی هم تا پایان رقابت های لیگ یک تیراندازی 

باقی مانده بود که رقابت ها به تعطیلی کشیده شد. 
بلـه، مـا آخریـن هفتـه از رقابت هـا را پیـش رو داشـتیم و 
می توانسـتیم بـا یـک پیروزی حتی شـانس قهرمانی لیگ یک 

کشور را داشته باشیم و البته صعودمان به لیگ برتر هم قطعی 
بود. این هم از بدشانسـی ما بود که رقابت ها در این شـرایط به 
تعطیلـی کشـیده شـد و حاا منتظریم تصمیمـات جدید برای 

ازسـرگیری رقابت هـا گرفته شـود. 
 صحبتی درخصـــوص برگزاری این یک هفته از رقابت ها در 

شهرهای سفید با شما نشده است؟
واقعیت این است که من شنیده ام بسیاری از رشته های ورزشی، 
مســـابقات فصل خود را در این گونه شهرها به پایان رسانده  و 
تکلیف قهرمان و... را مشخص کرده اند. اما در تیراندازی هنوز 
چنین امکانی به وجود نیامده است و فدراسیون تصمیمی برای 

برگزاری رقابت ها در شهرهای دیگر ندارد. 

نظراتمتفاوتبازیکناندربارهآغازدوبارهلیگهایخارجی

هراس بازگشت به فوتبال

سرپرستتیراندازیدانشگاهآزاداسامیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:یکبازیتالیگبرتریشدنفاصلهداریم

می توان مسابقات را در شهرهای سفید برگزار کرد

لغولیگملتهایوالیبال2020
رقابت های لیگ ملت های۲0۲0 با تصمیم  مسئوان برگزاری مسابقات FIVB، لغو 
شد. پس از تصمیم مسئوان برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی والیبال، لیگ 
ملت های۲0۲0 که به دلیل شیوع  ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شده بود، 
با تصمیم  جمعی مسئوان به طور کامل لغو شد. البته فعا این تصمیم به صورت 
رسمی اعام نشده اما با این  حال تعطیلی این رقابت ها قطعی است. به این ترتیب 

والیبال جهان در سال ۲0۲0 مسابقات بین المللی خاصی نخواهد داشت.

داورزنی:واسکوجزءگزینههایماست
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در گفت وگو با برنامه »ورزش ومردم« 
درباره گزینه آینده مربیگری تیم ملی والیبال با توجه به فاصله یک ساله تا المپیک 
گفت: »درحال بررسی این موضوع هستیم که آیا می توانیم با اضافه کردن یک 
مربی طراز اول به تیم ملی والیبال، کسانی که سابقه حضور چندین دوره در 
المپیک و قهرمانی جهان را داشته باشند، ضریب موفقیت مان را در المپیک 
افزایش دهیم. همه می دانند که قضیه رده های نوجوانان و جوانان با حضور 
در المپیک خیلی فرق می کند. از طرفی هم مربیگری در لیگ با مربیگری در 
المپیک متفاوت است.« وی افزود: »یکی از افراد مدنظر ما واسکوست که برای 
مـــردم ما جذابیت خاص خودش را دارد و مردم حس خوبی به او و نتایجی که 
با تیم ملی گرفت، دارند. واسکو مسئولیتی در تیم های پایه ایتالیا دارد. البته 
اان به خاطر کرونا همه فعالیت ها در همه دنیا متوقف است. واسکو هم یکی 
از گزینه هایی است که مدنظر ماست ولی باید ببینیم می توانیم با او همکاری 
کنیم یا نه و شرایطش را بررسی کنیم.« رئیس فدراسیون والیبال در مورد نگرانی 
اهالی والیبال درباره برگزاری لیگ برتر که شرایط خوبی ندارد، اظهار کرد: »به 
احتمال بسیار زیاد شهریورماه لیگ امسال را شروع خواهیم کرد. اصاحاتی 
را هم در آیین نامه لیگ انجام دادیم و همه تیم ها باید در فرآیند کسب سهمیه و 
صعود از مرحله قبل قرار بگیرند. ما با 8 یا 10 تیم هم لیگ برتر را برگزار می کنیم 

و سعی می کنیم با برنامه ریزی بهتر به لیگ ارزش بدهیم.«

منهایفوتبال

سیامک خاجی
روزنامهنگار

آرش محمدی
روزنامهنگار

کمشدنشانسرئالیشدنپوگبا
باشگاه رئال مادرید مدتی است نسبت به جذب پل پوگبا عاقه مند است و زین الدین 
زیـــدان هم که بارهـــا از هموطن خود تمجید کرده، تمایل زیادی دارد تا هافبک 
فرانسوی منچستریونایتد را در سانتیاگوبرنابئو و با پیراهن سفید مادریدی ها ببیند، 
اما به نظر می رســـد رئال توانایی جذب پوگبا در تابستان پیش رو را ندارد. روزنامه 
اسپانیایی »مارکا« چاپ مادرید اعام کرد باشگاه رئال مادرید تمایل زیادی به جذب 
پوگبای ۲7ساله دارد، اما باتوجه به دستمزد درخواستی باای این بازیکن و رقم 
مدنظر منچستریونایتد برای فروش این هافبک فرانسوی، کار مدیران این باشگاه 
اسپانیایی برای به خدمت گرفتن پوگبا در بحران اقتصادی کنونی درنتیجه شیوع 
ویروس کرونا، تقریبا غیرممکن می شود. گفته می شود باشگاه منچستریونایتد 
برای فروش پوگبا 150 میلیون پوند )176 میلیون یورو( می خواهد. اخیرا نشریه 
ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« چاپ میان مدعی شده بود باشگاه اینتر خود را آماده 
رقابت با باشگاه هایی همچون یوونتوس و رئال مادرید برای جذب پل پوگبا می کند.

پیانیچآمادهحضوردربارسا
میرالـم پیانیـچ بـه پیشـنهاد بارسـلونا پاسـخ مثبـت داده و توافقـی میـان بازیکن 
یوونتـوس و تیـم کاتاانـی به وجـود آمـده اسـت. هافبـک ۳0سـاله آمـاده اسـت 
تـا ایتالیـا را تـرک کنـد و آخریـن گام بـزرگ خـود را در دوران ورزشـی اش بـردارد. 
بازیکـن اهـل بوسـنی خـود را بـا روش بـازی بارسـا وفـق خواهـد داد و انتقالـش 
هزینـه زیـادی بـرای تیم کاتاانی نخواهد داشـت. اکنون تنها موافقت یوونتوس 
باقـی مانـده اسـت کـه می توانسـت فصـل گذشـته پیانیـچ را بفروشـد. تیـم 
ایتالیایـی ارزش هافبـک خـود را 60 میلیـون یـورو قرار داد. بحـران ویروس کرونا 
موجب شـده باشـگاه بارسـلونا پیشـنهاد کمتری بدهد و با معاوضه بازیکن این 
جابه جایـی را ممکـن کنـد. یوونتـوس خواهـان آرتـور اسـت، امـا تیـم کاتاانـی 
ترجیـح می دهـد ایـوان راکیتیـچ و آرتورو ویدال را پیشـنهاد دهـد. ارزش هافبک 
کروات کمتر از پیانیچ اسـت. از طرفی بارسـا می تواند نلسـون سـمدو و کارلس 

آلنیـا را هـم پیشـنهاد دهد.

مذاکرهسرمربیایپزیگبامیان
 رسانه های ایتالیایی مدتی است از توافق ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی باشگاه 
میان با رالف رانگنیک، ســـرمربی پیشین تیم فوتبال ایپزیگ خبر می  دهند و 
گفته می شود این سرمربی آلمانی در پایان فصل جاری جانشین استفانو پیولی 
در میان خواهد شد. رانگنیک 61ساله که سرمربی تیم هایی همچون هانوفر، 
شالکه و هوفنهایم بوده و آخرین تجربه سرمربیگری اش هم به سال های ۲018 
تا ۲019 در تیم ایپزیگ بازمی گردد، در گفت وگو با نشریه آلمانی »بیلد« ضمن 
تایید مذاکره با مســـئوان باشگاه میان گفت: »نمی توانم این بحث را که گفته 
می شود من مذاکراتی با میان داشته ام کاما رد کنم. میان از من پرسیده که 
آیا حاضر به سرمربیگری هستم یا خیر. صحبت هایی هم با مدیر برنامه هایم در این 
مورد شده است.« وی افزود: »پس از مذاکراتی که با میان داشتیم، ویروس کرونا 
شـــیوع پیدا کرد و این مشکل جدی پدیدار شد. میان و سری A درحال حاضر 

درگیر مساله دیگری هستند.«

@fa rh i k h teganda i l y

پودولسکیدرگفتوگوبادیلیمیل:
میخواهمبالباسآرسنالازفوتبالخداحافظیکنم

 لوکاس پودولســــکی، بازیکــــن

۳4 ساله که سابقه درخشش در   

تیم های باشگاهی کلن، بایرن مونیخ 
و آرسنال به سال ۲01۲ تا ۲015، 
اینترمیان، گااتاسرای و آنتالیااسپور را دارد، اکنون امیدوار است فصل پایانی 
فوتبال حرفه ای خود را در لباس آرسنال تجربه کند و می گوید: »در تیم های 
بزرگی بازی کرده ام مثل بایرن مونیخ، اما در همه این سال ها یک تیم بود که 
آن را خانه خود می دانستم و نامش آرسنال بود، دوست دارم در آخرین فصل 
بازی خود با لباس آرسنال دیده شوم و در اوج با فوتبال خداحافظی کنم.« متن 

گفت وگوی وی با دیلی میل انگلیس را در ادامه می خوانید.

آیااینصحتداردکهبرایبازگشتبهآرسنالازطریقمدیربرنامههای
خودواردمذاکرهشدهای؟

در این روزهای خاص البته مذاکره حرفه ای صورت نگرفت و تنها چند ایمیل 
ارسال شد، من به آنها گفتم که صادقانه دوست دارم به آرسنال برگردم حتی 
اگر به عنوان یک مربی در این باشگاه حاضر شوم، به هرحال آرسنال را خانه خود 
می دانم، اگر آخرین فصل بازی من در لباس آرسنال باشد عالی است، اما حتی 

حاضر هستم به عنوان یک مربی روزی بااخره به آرسنال برگردم.
آیامطمئنهستیدکهبهفصلپایانیفوتبالخودنزدیکشدهاید؟

البته که نه، هنوز انرژی کافی برای درخشش و انجام وظیفه در زمین فوتبال را 
در خود حس می کنم، هنوز می توانم بازیکن موثری برای تیم خود باشم، اما 
به هرحال ادامه حضور در فوتبال ترکیه و یا مذاکره با باشگاه های آمریکایی و 
چینی را جالب نمی دانم و دوست دارم بازهم در فوتبال حرفه ای اروپا بدرخشم.
چهعاملیدردنیایفوتبالوجودداردکهشمابازیکناننمیخواهید

ازآندلبکنید؟
مبارزه، حس خوب در میدان بودن، این برای زندگی هم 
معنای مهمی دارد، هر هفته برای کسب امتیاز بیشتر و از 
دست ندادن امتیازهای قبلی باید جنگید و اگر این جنگ 
به پایان برسد، زندگی دیگر معنایی ندارد. من هم دوست دارم 
حداقل برای دو فصل دیگر مبارزه کنم و اکنون برای فکر کردن به 

روزهای بعد از فوتبال، خیلی زود است.
درهرحالبرنامهایبرایدورانبازنشستگیندارید؟
من کار و تجارت خودم را دارم، نگران درآمد بعد از دوران 
بازیگری خود نیستم، احتماا بیشتر به تجارت و مدیریت کارها 
فکر می کنم، از طرفی شاید به شهر خودم یعنی کلن آلمان 
برگردم و آنجا زندگی تازه ای را کلید بزنم، به لهستان 
هم فکر می کنم چراکه اصلیت من لهستانی 
است و دوست دارم برای فوتبال لهستان 

کاری انجام دهم.

مصاحبهروز

بابک سرانی آذر
مترجم

کارت و بـــرگ ســـبز موتورســـیکلت آزمـــا 
نقـــره ای  رنـــگ  بـــه   9۲ مـــدل   1۲5cc
 1۲4NBD50۲۲88 موتـــور  به شـــماره 
و بـــه شـــماره تنـــه 1۲5C9۲01644 و بـــه 
شـــماره پـــاک 41۲7۲ – 851 بـــه نـــام 
شـــهرام ســـواری مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار 

می باشـــد. قط  ســـا

ـــون  ـــودرو کامی ـــاک خ ـــبز و پ ـــرگ س ـــند، ب  س
ـــی  ـــفید روغن ـــگ س ـــه رن ـــدل 85 ب ـــنده م کش
ــماره  ــه شـ ــور 56۳9۳6 و بـ ــماره موتـ ــه شـ بـ
شاســـی NADAN60D46T866998 و 
ـــام  ـــه ن ـــاک ۲4 – 644 ع 44 ب ـــماره پ ـــه ش ب

ــار  ــه اعتبـ ــود و از درجـ ــی مفقـ ــعید زرگانـ سـ
ســـاقط می باشـــد.

مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانـــب ذکریـــا 
نـــوری فرزنـــد علـــی بـــه شـــماره شناســـنامه 
481 صـــادره از ســـاوه در مقطـــع کارشناســـی 
رشـــته متالـــوژی صـــادره از دانشـــگاه آزاد 
اســـامی واحـــد ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد 

اعتبـــار می باشـــد.
ـــه  از یابنـــده تقاضـــا می شـــود اصـــل مـــدرک را ب
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه بـــه نشـــانی 
کیلومتـــر 4جـــاده نورعلی بیـــک، شـــهرک 
دانشـــگاهی خاتم اانبیـــاء بـــه صنـــدوق 

ــد. ــال نمایـ ــتی ۳66-۳9187 ارسـ پسـ

ـــدل  ـــد 1۳1SE م ـــودرو پرای ـــی خ ـــند کمپان س
ــماره  ــه شـ ــی بـ ــفید – روغنـ ــه رنـــگ سـ 96 بـ
موتـــور M1۳/58۲7065 و بـــه شـــماره شاســـی 
NAS411100H1۳057۳0 و بـــه شـــماره 
پـــاک 14 – ۳85 ن 87 بـــه نـــام حمـــزه یوســـفی 
ـــد. ـــاقط می باش ـــار س ـــه اعتب ـــود و از درج مفق

ــواری  ــودرو سـ ــنامه خـ ــبز و شناسـ ــرگ سـ  بـ
سیســـتم: ســـایپا تیـــپ : 1۳1SEرنـــگ: 
نـــوک مـــدادی- متالیـــک مـــدل: 1۳95 بـــه 
شـــماره انتظامـــی ایـــران 84 / 459 ب 7۳ 

شـــماره موتـــور:M1۳/570014۲  شـــماره 
شاســـی: NAS411100G۳6069۲9 بـــه 
ـــی  ـــد مل ـــه ک ـــهابی ب ـــا ش ـــم نازی ـــت خان مالکی
ـــه  ـــده و از درج ـــود گردی 1819647781 مفق

اعتبـــار ســـاقط می باشـــد.

آگهی مفقودی اسناد فروش خودرو
اینجانـــب دانشـــگاه آزاد اســـامی مراغـــه 
بـــه شـــماره شـــهربانی  مالـــک خـــودرو 
ســـی  شا ره  شـــما و   ۲ 1 ب   ۳ 8 4  -۲ 5
NAAM11CA8CR90499۳ و شـــماره 
موتـــور1۲4K001۳۲8۳ بـــه علـــت فقـــدان 
ـــی  ـــت  المثن ـــای رونوش ـــروش، تقاض ـــناد ف اس

اســـناد مذکـــور را نمـــوده اســـت. لـــذا چنانچـــه 
ـــور  ـــودروی مذک ـــورد خ ـــی در م ـــس ادعای هرک
10 روز بـــه دفتـــر حقوقـــی  دارد ظـــرف 
شـــرکت ایران خـــودرو واقـــع در کیلومتـــر 
ـــهرک  ـــرج، ش ـــران ک ـــوص ته ـــاده مخص 14 ج
پیکان شـــهر، ســـاختمان ســـهند، طبقـــه 
1 مراجعـــه نماینـــد. بدیهـــی اســـت پـــس از 
انقضـــای مهلـــت مزبـــور طبـــق ضوابـــط و 

ــد. ــد شـ ــدام خواهـ ــررات اقـ مقـ
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی مراغه

آگهی اباغ و احضار
آقـــای مصیـــب محمـــدی فرزنـــد فامـــرز 

بـــه شـــماره شناســـنامه 1۳171 صـــادره 
ـــه  ـــر دادنام ـــما براب ـــر ش ـــلیمان همس مسجدس
ـــه شـــماره بایگانـــی پرونـــده 980054 شـــعبه  ب
اول دادگاه مسجدســـلیمان تقاضـــای ثبـــت 
ـــس از  ـــدت 10 روز پ ـــه م ـــذا ب ـــوده ل ـــاق نم ط
ـــه آدرس:  ـــه ب ـــی در دفترخان ـــن آگه ـــار ای انتش
ـــان آزادی، پشـــت بیمـــه  مسجدســـلیمان، خیاب
مرکـــزی ایـــران حاضـــر و اا اقـــدام بـــه ثبـــت 
خواهـــد شـــد و اعتـــراض بعـــدی مســـموع 

نخواهـــد شـــد.
ــاق 46  ــردفتر طـ ــیردل- سـ ــن شـ محمدامیـ

مسجدســـلیمان
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