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زیر آسمان فوتبال

خبر درگذشــت فونیکه سی ابتدا با تصادف آمد؛ یعنی خبر رسید در سانحه رانندگی فوت کرده اما دیروز خبر رسید 
دلیل درگذشت این بازیکن اسبق نساجی، نفت آبادان و ایرانجوان بوشهر، بیماری بوده است. فونیکه سی که از بیماری 

خونی رنج می برد، بعد از حاد شدن شرایط جسمانی اش به مالی برگشت و در کشور خود فوت کرد. 
فونیکه سی بر اثر بیماری 
درگذشت نه تصادف

سوپرمن هاى زمانه

دوباره رســيده ايم به يك دوراهــى! دوباره نزديك 
مى شويم به يك چندراهى! پرسپوليس و استقالل، 
يك بهانه اند براى مطالبه يك حق! پرسپوليس و استقالل، يك 
فرصت دوگانه اند براى مطالبه يك خواسته! براى اينكه بتوانيم 
از انرژى و استعداد خود استفاده كنيم! آيا باز هم سوراخ دعا را 
گم مى كنيم؟! يا باز هم سرنا را از سر گشادش به صدا درخواهيم 
آورد؟ دنبال چه نوع مديرانى مى گرديم كه »عصاى موســى« 
دارند و اژدهايشان انبوه مشكالت را مى بلعد و بى نيازند از عقل 
و تدبيــر و برنامه كارى و هدف گذارى و...   ما كه براى مقابله با 
ويروس كرونا همه چيز را زير نظر داريم، پس چرا براى پيشرفت 
و پيشــبرد كارها، دل مى بنديم به حضور »تك«مديرانى كه 

سوپرمن هاى زمانه اند؟! سوپرمن هاى اين زمانه!
 موش های خبر بیار

ديوار مــوش دارد، موش هم گوش دارد! موش هاى 
فضولى كه گوش به زنگ خبرهاى راست و غلطند و 
عالوه بر گوش، زبان هم دارند! زبانى لق كه همه چيز را به بهاى 
ناچيز، مى گويد و بلد اســت كه كجا چــه بايد بگويد تا خوب 
بفروشــد! فرقى ندارد به شيخ ســلمان بحرينى يا در سوراخ 

 !AFC سنبه هاى ديگر
فوتبال ايرانــى، اين روزها گرفتارى هاى ويژه اى دارد، هم 
براى حل كردن مشكالت استقالل و پرسپوليس مى كوشد- 
شــايد هم براى حل نكردن مشكالتش در فعاليت و كوشش 

است- و هم به مسائل بزرگ ترى بايد بپردازد! 
  انتخاباتی با تشخص

 از دوگانه مشكالت استراتژيك، چگونه خارج خواهيم 
شــد؟ حســاب شــيخ ســلمان بحرينى و »موش 
گوش دارش« را چگونه كف دستشان قرار مى دهيم؟ فوتبال ما، 
براى اينكه با دخالت هاى فضوالنه شيخ سلمان ها روبه رو نشود، 
چه كار خواهد كرد؟ اين فوتبال براى آنكه مديريتى داشته باشد 
اقتدارگــرا و صاحب نفوذ كالم، بايد از حق انتخاب رئيس خود با 

آينده بينى و نگاه دوربردانه استفاده كند!

Laroudi@khabarvarzeshi.comروزنوشت

Asadzadeh@khabarvarzeshi.com

خبرورزشی تلگراف

   سهيل مهدي مسئول كميته مسابقات سازمان ليگ 
گفت: احتمال نيمه تمام ماندن ليگ خيلي كم است و 

هنوز امكان برگزاري مسابقات را داريم. 
   فيفا با درخواست پرسپوليس براي پرداخت مطالبات 

سرتن چوك و گابريل موافقت كرد. 
   باشگاه پرسپوليس در واكنش به اتفاقات اخير رخ 
داده درباره برخي بازيكنان قديمي تيم فوتبال اين 
باشــگاه، بيانيه اي صادر كرد. باشگاه پرسپوليس: 
امثــال همايــون بهــزادي فراموش نمي شــوند، 

سنجيده تر صحبت كنيد.
   فيفا پاسخ باشگاه تراكتور را داد؛ 45 روز فرصت براي 

فرار از محروميت.
   در رده بنــدي جديد تيم هــاي ملي فوتبال جهان، 
كشــورمان همچنان در رده دوم قاره آسيا و سي و سوم 

جهان قرار دارد. 
   فتح ا...  زاده مديرعامل پيشين باشگاه استقالل گفت: 
مطمئن باشيد امير قلعه نويي از اين روحيه ها ندارد كه 

بخواهد جاي مجيدي را بگيرد. 
   جلســه اعضاي هيئت  رئيسه فدراسيون فوتبال در 

خصوص اصالح اساسنامه اين فدراسيون برگزار شد. 
عكس:عليرضاطاهرينيا

علي دايي و عليرضا منصوريان دو تن از مربيان فعلي فوتبال ايران در حال 

حاضر تيم ندارند. اين دو ترجيح دادند تا پايان فصل استراحت كنند فصلي 

كه مشخص نيست به دليل كرونا چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. دايي و 

منصوريان سال ها در تيم ملي همبازي بودند و جام جهاني  و جام ملت هاي 
آسيا را هم تجربه كردند. 

مربيانبيتيم
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از اواخر ســال گذشته بحث بر اين است كه در صورت 
نيمه كاره ماندن فصل جاري رقابت هاي ليگ برتر، كدام 
تيم به عنوان قهرمان مسابقات معرفي خواهد شد و در 
اين ميان، مديران و بازيكنان پرسپوليس مدعي اند با 
توجــه به صدرنشــيني ايــن تيم در حــال حاضر، 
منطقي ترين روش اين است كه سرخپوشان پايتخت 
را به عنوان فاتح نوزدهمين دوره ليگ برتر اعالم كنند 
ولي ســاير تيم ها به ويژه اســتقالل قاطعانه با چنين 

ايده اي مخالف هستند.
قهرماني غیرقانوني 

دو نفر از مديران اســتقالل در اين رابطه با ما صحبت 
كردند و تأكيد داشتند تا زماني كه فدراسيون به صورت 
رسمي موضع خود را اعالم نكند، آنها هم پيرامون بحث 
انتخاب قهرمان مصاحبه نخواهند كرد ولي در جريان 
گفت وگوهاي خصوصي خودشــان با برخي از عوامل 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش صراحتاً به آنها تأكيد 
كرده اند كه باشــگاه اســتقالل به هيچ عنوان زير بار 

قهرمان اعالم كردن پرســپوليس نخواهد رفت و اگر 
چنيــن اتفاقي رخ دهد از نظــر آنها كاري غيرقانوني 
صورت گرفته است به دليل آنكه هفته هاي زيادي تا 
پايان مســابقات باقي مانده و سرنوشت صدر جدول 

مي تواند كاماًل متحول شود. 
مذاکره با فیفا 

يكي از مديران استقالل پيرامون راهكارهاي اين باشگاه 
براي تقابل با اعالم احتمالي قهرماني پرســپوليس به 
همكارمان گفت : فعالً چيزي اعالم نشده و سازمان ليگ 
هم دوست دارد مسابقات ادامه پيدا كند ولي اگر قرار 
باشد پيكارها نيمه كاره رها شود آن وقت فدراسيون حق 
ندارد پرسپوليس يا هيچ تيم ديگري را قهرمان اعالم 
كند بلكه بايد در اين رابطه با فيفا مذاكره كرد و هرچه 
فدراسيون جهاني فوتبال گفت، مالك قرار بگيرد. اگر 
الزم باشد ما براي احقاق حق استقالل حتي شايد يك 
وكيل به سوئيس بفرســتيم تا با مديران فيفا در اين 

رابطه مذاكره كند. 

الزم باشد، يك وكيل به فيفا مي فرستيم 

مديران استقالل: حق ندارند پرسپوليس را قهرمان اعالم كنند 

مهدي ياراحمدي خراساني

مساوي ترها

فوتبال نوشت
yarahmadi@khabarvarzeshi.com

حميدرضا گرشاسبي كه از مديريت پرسپوليس به دليل قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان كناره گرفت، اكنون به عنوان 
مديرعامل پيكان به فوتبال بازگشــته و حبيب كاشاني كه 
اعتقــاد دارد بازنشســتگي در ورزش معنا نــدارد به عنوان 
مديرعامل سايپا منصوب شده است. هر چند به نظرم قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان از معدود قوانين بسيار خوب در 
حوزه ورزش است اما در اين مجال قصد تحليل اين موضوع را 
ندارم فقط به ذهنم رسيد چگونه مي شود در سطح دو باشگاه 
بزرگ فوتبال كشور كه با بودجه دولتي اداره مي شوند تخلفي 
به اين صراحت صورت مي پذيرد و هيچ كس مانع قانون شكنان 
نمي شود؟ اينكه هر كس بخواهد قانون را به گونه اي تفسير 
كند كه منافع خودش در آن لحاظ شــود و يا اينكه هر  فرد يا 
مقام و نهادي به صرف اينكه يك قانون را مناســب نمي داند 
بخواهد از آن تخطي كند ديگر سنگ روي سنگ بنا نمي شود. 
چگونه مديرعاملي كه حضورش در يك باشگاه با قانون رسمي 
كشــور منافات دارد مي تواند در يك باشگاه انتظام رفتاري و 
اخالقي ايجاد كند. آقايان محترم مالك و خط كش قانون ما 
نيستيم كه هر جا قانوني در قواره ما نبود آن را از تن به در كنيم 
و جامه اي از قوانيِن من درآوردي خود بپوشــيم. اشكال كار 
دقيقاً دو چيز است: اول از آن جايي مشكل آغاز مي شود كه تا 
قانوني وضع مي شود شروع به استثنا گذاشتن مي كنيم. همه 
در برابر قانون مســاوي اند و يك عده مســاوي تر! دوم اينكه 
حداقل در حوزه ورزش و خصوصاً فوتبال نهادهاي ذيصالح و 
نظارتي كه بايد در اين گونه موارد سريعاً از خود واكنش محكم 
و قاطع نشان دهند بعضاً حضورشان ديده نمي شود و سبب 
مي شــود يك باشگاه دولتي در برابر رســانه ها با يك عمل 
غيرقانوني ســبب گسترش فرهنگ تفسير به رأي شخصي 
قانون در حوزه ورزش شــود. البته ما به شخص حاج حبيب 
كاشاني و ايضاً جناب گرشاسبي ارادت داريم ولي اين سبب 
نمي شــود كه به عنوان يك رسانه چشــم مان را در برابر اين 
حركت ببنديم. سؤالي از بچه هاي باالي اين دو باشگاه: االن 
قيمت واقعي پرايد و پژو چند است و شما چند مي فروشيد؟

رامون خســرون، رئيس فدراســيون 
فوتبال كلمبيا تأييد كرد اگر چه كارلوس 
كى روش، سرمربي فعلي تيم ملي كلمبيا 
به خاطر بحران جهاني و پخش شــدن 
ويــروس كرونــا پيشــنهاد كاهــش 
دستمزدش را به فدراسيون اين كشور 
ارائه كرده اما اين پيشــنهاد از ســوي 
فدراسيون كلمبيا رد شده است. خسرون 
در گفت وگــو با روزنامه ال تيمپو به اين 
نكته اشاره كرد كه مربي پرتغالي با درك 
شرايط كنوني و كاهش درآمد فدراسيون 
فوتبال به خاطر شــيوع كويد 19 اين 
پيشــنهاد را داده كه دستمزد او و كادر 
فني اش كاهش پيدا كند اما اين پيشنهاد 

را رده كرده اند. خسرون در اين باره گفت: 
»از زمان شيوع بيماري، كى روش و كادر 
فنــي اش به كميته فني ما پيشــنهاد 
سخاوتمندانه اي دادند تا دستمزد آنها را 
كاهــش دهيم. با اين وجــود، در حال 
حاضر انجام چنين كاري الزم نيست اما 
صرفاً مطرح كردن اين پيشنهاد نشانه 

بزرگي و وقار اين مربي است.«
الزم به ذكر است اين مربي همان 
مربي اي است كه در ايران به پول پرستي 
محكوم مي شد و به خاطر بدقولي هاي 
مداوم فدراسيون دائماً چهره اي خشن 
و پرخاشگر از او مي ديديم. حاال سؤالي 
كه پيــش  مي آيد اين اســت چطور 

مي شــود همان مربي پول پرســت و 
پرخاشگر در ايران به فدراسيون كلمبيا 
پيشنهاد كاهش دستمزدش را مي دهد 
و از زمان حضورش در كلمبيا هيچ وقت 
چهــره اي پرخاشــگر از او نديده ايم؟ 
جواب اين سؤال را بايد در رفتار متفاوت 
دو فدراسيون با اين مربي جست وجو 
كنيم. شايد اگر عين همين پيشنهاد به 
فدراسيون ايران داده شده بود مسئوالن 
بــا كمال ميل قبول مي كردند و حتي 
بيشتر از درخواستش هم حقوقش را 
كاهش مي دادنــد! بعد هم مي گفتند 
چرا همه دســتمزدش را نبخشــيده 

مردك پول پرست!

با توجه به تأكيد فيفا مبني بر اصالح اساسنامه 
كنوني فدراسيون و البته شيوع ويروس كرونا، 
مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال كه قرار بود 
25 اسفند سال گذشته برگزار شود، لغو شد تا 
مهم ترين فدراســيون ورزشــي كشورمان 
همچنان بدون رئيس بماند. بر اساس خبرهاي 
رسيده، كارهاي ابتدايي براي اصالح اساسنامه 
آغاز شــده اما مســئله بايد به طور كامل با 
فدراسيون جهاني فوتبال حل و فصل شود بر 
همين اساس انتخابات براي گزينش فردي كه 
قرار است به مرد شماره يك فوتبال ايران بدل 
شود، به احتمال زياد حداقل تا يك ماه آينده 
برگزار نخواهد شد. يكي از مسئوالن فدراسيون 
با تأييد ضمني اين خبر به خبر ورزشي گفت : 
ابتدا بايد نظر فيفا پيرامون اصالح اساسنامه 

جلب شــود و پس از موافقت اين ارگان، بايد 
ببينيم شــرايط كشــور از نظر كرونا چگونه 
خواهد شــد و آيا مي توانيم مجمع را برگزار 
كنيــم يا نه. در اين مجمع با احتســاب افراد 
صاحب رأي، كارمندان فدراســيون و محل 
برگزاري جلسه، اصحاب رسانه و... حدود 250 
نفــر بايد گرد هم بيايند و قبل از برگزاري آن 
تحت هر شرايطي بايد اطمينان حاصل كنيم 
كه ايــن گردهمايي باعث شــيوع ويروس 
نخواهد شد.  *نکته: با توجه به وضعيتي كه 
هم اكنون شاهد هستيم و با علم به اين مسئله 
كه هنوز اسامي افراد تأييد صالحيت شده براي 
شركت در انتخابات اعالم نشده، بعيد نيست 
انتخابات فدراســيون فوتبال حداقل تا اوايل 

خرداد برگزار نشود.

انتخابات فدراسيون، شايد يك ماه ديگر  درخواست كاهش حقوق كی روش از سوي فدراسيون كلمبيا رد شد

ماســيمو كررا، مربي فعلي آاك آتن يونان كه در 
دوران بازي ســابقه حضــور در ناپولي را دارد و در 
دوران مربيگري خود هم به مدت چند فصل هدايت 
اسپارتاك مســكو را بر عهده داشــت، به تازگي 
مصاحبه اي طوالني انجام داده و در گوشــه اي از 
صحبت هايش به موضوع عالقه ناپولي به آزمون نيز 
اشــاره و خريد اين بازيكن را به باشــگاه ايتاليايي 
توصيه كرده اســت. او در مورد مهاجم ملي پوش 
كشورمان گفت: »آزمون را به خوبي مي شناسم چرا 
كه در زمان حضورم در ليگ روسيه بارها مقابلش 
بازي كردم. او بازيكن بزرگي اســت و به نظرم در 
ايتاليا و ناپولي مي تواند موفق ظاهر شــود. او واقعاً 
بازيكن خوبي است. تكنيك و مهارت بااليي دارد و 
مي توانــد گل هاي زيادي بزنــد. آزمون مي تواند 
بازيكني مهم در تيم گاتوزو شود. گاتوزو مي تواند 
استعداد آزمون را پرورش دهد و او را كامل تر كند.« 

اين در حالي است كه سردار آزمون 
به هيچ عنــوان صحبتــي در مورد 

پيشنهاد تيم ايتاليايي نمي كند و تأكيد 
دارد اجازه مذاكره با ناپولي را ندارد 

و دو باشگاه بايد براي انتقال او 
مذاكره كنند. از قرارداد فعلي 

آزمون با زنيت يك فصل و 
نيم باقي  مانده و زنيت 

نمي خواهد  اگــر 
سردار را به طور 
در  رايــگان 
پـــايـــــان 
قــراردادش از 

دست بدهد و از او درآمدزايي كند، قطعاً 
گزينه فروش اين بازيكن در تابستان را 

مد نظر قرار خواهد داد. 

دو روز قبل بود كه گزارشي 
منتشــر كرديم درباره نيمه 
كاره ماندن ليگ برتر. بعضي 
از مسئوالن سازمان ليگ هم 
تــالش كردند ايــن خبر را 
تكذيب كننــد. مثاًل فريبرز 
محمودزاده كه مســئوليت 
برگــزاري رقابت هاي ليگ 
گفــت  دارد  را  آزادگان 
كوچك ترين حرفي درباره 
نيمه كاره ماندن ليگ نبوده. 
سهيل مهدي رئيس كميته 
مسابقات هم گفت تالش آنها 
اين اســت رقابت ها برگزار 
شود. محمود اسالميان عضو 
هيئت  رئيسه فدراسيون اما 

در گفت وگو با خبرورزشــي 
اين خبــر را تكذيب نكرد و 
گفت احتمــال دارد بازي ها 
نيمه كاره باقي بماند. او گفت 
در اين صورت ترجيح شــان 
 AFC اين است دستورالعمل
را درباره تعيين يا عدم تعيين 
قهرمــان اجرا كننــد.  روز 
گذشته در ادامه اين بحث ها 
يكي از مقامات فدراســيون 
فوتبال به خبرورزشي گفت 
ليگ برتر امسال تمام شد و 
قطعــاً 9 هفته باقــي  مانده 
برگزار نخواهد شد. او گفت 
حتــي زمــان برگــزاري 
مســابقات مقدماتــي جام 

جهاني  و ليگ قهرمانان هم 
مشخص نيست و مسئوالن 
در شك و ترديد هستند كه 
چه زماني آنها را برگزار كنند. 
اين مقام مسئول ادامه داد: 
»وضعيت مهار كرونا خوب 
نبوده و متأسفانه عيد نوروز 
كه بهترين زمان براي كنترل 
بيماري بود، حاال مشكالت 
تــازه اي به وجــود آورده. از 
ســويي فوتبال ديگر مهم 
نيســت و مهمترين مسئله 
همين كنترل و مهار بيماري 
اســت. احتماالً بــه زودي 
تعطيلي كامل ليگ را اعالم 

خواهيم كرد.«

كررا: آزمون را به ناپولي توصيه مي كنم ادعاي يك منبع آگاه در فدراسيون فوتبال

شايد تعطيلي كامل ليگ را به زودي اعالم كنيم

دراگان اسكوچيچ پيش از شــيوع ويروس كرونا در سراسر جهان، 
سفري به چند كشور اروپايي داشت و با لژيونرهاي ايراني مالقات كرد 
تا از نزديك در جريان شــرايط بدني و ميزان آمادگي آنها قرار بگيرد 
ولي با توجه به وضعيت ايجاد شــده و لغو ديدارهاي ملي حاال كاماًل 
بديهي است كه شرايط آن بازيكنان متفاوت شده است به همين خاطر 
سرمربي كروات تيم ملي قصد دارد هفته اول شهريور همزمان با آغاز 
اغلب ليگ هاي اروپايي )البته به شرطي كه اين مسابقات در آن تاريخ 
شروع شود( بار ديگر يك تور داخل قاره سبز داشته باشد و بازيكنان 
مــورد نظرش را مجدداً مالقات كند. از قرار معلوم، تيم ملي ايران تا 
اواسط مهرماه امسال هيچ مسابقه رسمي نخواهد داشت مگر اينكه 
فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا برنامه ريزي جديدي صورت بدهند.

تور اروپايي اسكوچيج، هفته اول شهريور 

ardehali@khabarvarzeshi.com
 حامد اردهالي 

 فوتسال
ایران

اواخر سال گذشته بود كه بحث تشكيل تيم ملي ب فوتسال 
از سوي كميته فني و توسعه فوتسال مطرح شد. اين كميته 
معتقد بود در تيم ملي بزرگســاالن ايران به صورت كامل 
پشتوانه سازي صورت نگرفته و به همين دليل الزم است تا 
به نيروهاي جوان تر و بازيكنان پشت خط مانده ليگ در تيم 
ملي ميدان داده شــود. به همين دليل ايده تشكيل تيم ب 
مطرح شد با اين حال ناظم الشريعه سرمربي تيم ملي از همان 
ابتدا با تشكيل اين تيم مخالف بود تا حاال به اسباب اختالف 
او با كميته فني و توســعه تبديل شود. ناظم الشريعه اخيراً 
اعالم كرده خودش پيش از اين تيم ب را تشكيل داده و در 
برهه كنوني كه تيم ملي فوتسال نياز به توجه و حمايت دارد 
تشكيل اين تيم هزينه اضافه روي دوش فوتسال مي گذارد. 
با اين حال حسين شمس به عنوان يكي از اعضاي كميته 
فني و توســعه كه مصرانه خواستار تشكيل اين تيم است، 
اعالم كرده  نبايد مخالفتي با آن صورت گرفته و ســرمربي 
تيم ملي نيز بايد تعامل خوبي با اين تيم داشته باشد. براساس 
شنيده ها با چندين گزينه براي هدايت اين تيم مذاكره شده 
كه به زودي و با عادي شــدن شــرايط فدراسيون فوتبال 

سرمربي اين تيم مشخص و معرفي خواهد شد. 

اختالف بر سر تيم ب در فوتسال

اميررضا  استواری

عباس اسدزاده

اردشير الرودي
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اضافه شدن وكالي جديد به پرونده استوكس
ماجراي آنتوني استوكس و باشگاه تراكتور بدون ترديد يكي 
از عجيب ترين اتفاقات ممكن در فوتبال ايران بود. استوكس 
بدون اجازه مسئوالن باشگاه تراكتور در فصل قبل، ايران را 
ترك كرد و به خانه بازگشت، سپس در حالي كه تحت قرارداد 
اين باشگاه بود، مثل تراكتوري ها به فيفا شكايت برد. در حالي 
كه همه فكر مي كردند فيفا به ســود تراكتــور رأي داده و 
اســتوكس را نقره داغ كند، رأي 400 دالري عليه تراكتور 
صــادر كرد! حاال براي حــل اين پرونده و رســاندن آن به 
استيناف، مديران باشــگاه چند وكيل سرشناس را به تيم 
حقوقي خود اضافه كرده اند كه طبق شنيده هاي ما، يكي از 
اين وكال، اروپايي است تا بتواند حق باشگاه تراكتور را زنده 
كند. بد نيست بدانيد تراكتوري ها نسبت به ايجاد تغيير در 

اين رأي بسيار خوشبين هستند. 

  Zahedi@khabarvarzeshi.com  |  تبريز- حامد زاهدي  

آذربایجان  تیم  َلری

قرار بود بعد از اتفاقات بازي با 
پرسپوليس، امير برود 

در چند روز اخير شايعاتي مبني بر جدايي قلعه نويي از 
سپاهان در پايان فصل به گوش مي رسد. موضوعي كه 
بعد از جدايي تابش از مديرعاملي باشگاه و آمدن نيكفر 
مطرح شــد و خيلي ها معتقدند قلعه نويي و سپاهان به 
پايان خط رســيدند. حتي عده اي پا را فراتر گذاشته و 
مقصد بعدي امير را هم مشخص كردند. اين عده معتقدند 
قلعه نويي در پايان فصل جانشــين فرهاد مجيدي در 
استقالل مي شود. موضوعي كه سرمربي سپاهان هيچ 
واكنشي به آن نشان نداد اما ديروز خبر جديد ولي عجيبي 
به دست مان رسيد و يك منبع موثق به ما گفت: بعضي 
از مديران رده باالي ســپاهان قلعه نويي را مقصر اصلي 
اتفاقات جنجالي اصفهان و بازي نكردن سپاهان مقابل 
پرسپوليس مي دانند و به شدت از دست امير ناراحتند. 
از همين رو قصد داشتند بعد از اتفاقات بازي با پرسپوليس 
كه منجر به ٣ بر صفر شدن بازي از سوي كميته انضباطي 
شد قيد امير را بزنند ولي به دليل شرايط حساس سپاهان 
در ليگ و آسيا و همچنين پرداخت غرامت به كادر فني 
از اين كار منصرف شدند. آن طور كه مشخص است و با 
توجه به اين شرايط بعيد است در فصل آينده قلعه نويي 

را روي نيمكت سپاهان ببينيم. 

  Khalifesoltani@khabarvarzeshi.com  |  اصفهان - جواد خليفه سلطاني  

در مسیر زا ینده   رود

سراج: هوادار تيم من، تمام تيم من است
در آبادان شــايعه شده شايد ليگ برتر از ارديبهشت ماه 
بدون حضور تماشاگران استارت بخورد. در همين راستا 
بهنام سراج به باشگاه صنعت نفت تأكيد كرد همه چيز 
فوتبال نيست و سالمتي مردم در اولويت است. سالمتي 
بازيكنان و هواداران تيم ها از فوتبال مهم تر است و با توجه 
به شيوع ويروس كرونا، ليگ برتر تعطيل شود خيلي بهتر 
است و موافق ادامه ليگ نيستم. او تأكيد كرد حاضر است 
ليگ برتر تعطيل شود ولي يكي از هموطنانش به خاطر 
اين ويروس آسيب نبيند. حتي اگر بخواهند بدون حضور 
تماشــاگر، ليگ را برگزار كنند، هيچ جذابيتي ندارد و 
صنعت نفت بدون هوادار هيچ است. هوادار تيم من، تمام 

تيم من است. 

از  دیار كارون

ورزشگاه عضدي امسال بازسازي مي شود
ورزشــگاه 12هزار نفري شهيد عضدي رشت كه دو سال 
پيش به دليل فرسودگي سازه جايگاه تماشاگران ميزبان 
قسمتي از آن تخريب شــده بود، طبق شنيده ها امسال 
مراحل بازســازي اش شروع خواهد شد. البته فعاًل نقشه 
اوليه در مراحل تأييد است و تا پايان ارديبهشت كار آغاز 

خواهد شد. 

  Hooshyari@khabarvarzeshi.com  |  رشت - عليرضا هوشياري  

فوتبال   گیلكی

قاسمي نژاد: فعالً  كه در خانه تمرين مي كنيم
امين قاسمي نژاد بازيكن تيم شهر خودرو در خصوص آخرين 
وضعيت ايــن تيم گفت: فعــاًل كه در حال انجــام تمرينات 
اختصاصي در خانه هستيم و به خاطر جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونــا در خانه مانده ايم و اميدوارم هر چــه زودتر مردم عزيز 
كشورمان از اين بيماري مهلك نجات پيدا كنند. با آمدن ويروس 
كرونــا و تعطيلي رقابت هاي ليگ شــرايط براي پيگيري اين 
رقابت ها كمي سخت شده و ما نمي دانيم كه آيا قرار است ادامه 
پيدا كند يا اينكه نيمه كاره به پايان برسد. اگر چه اگر ليگ برتر 
ادامه پيدا مي كرد ما براي قرار گرفتن در بين سه تيم باالي جدول 
شانس داشتيم. در حال حاضر هم منتظر اعالم برنامه هاي ليگ 
هستيم تا كادر فني در خصوص آينده تيم و بازيكنان تصميمات 

نهايي را اتخاذ كنند. 

  Hokmabadi@khabarvarzeshi.com  |   مشهد - مسعود حكم آبادي  

فوتبال شرقی

تأثيرگذارترين مهره نساجي
در شرايطي كه 9 هفته تا پايان ليگ برتر باقي  مانده هنوز 
وضعيت ادامه اين رقابت ها مشــخص نيست و مسئوالن 
سازمان ليگ قرار است به زودي در اين باره تصميم گيري 
كنند. نساجي كه در هفته هاي اخير با حضور محمود فكري 
روند رو به رشــدي داشــته، اميدوار است با شروع مجدد 
رقابت ها شــرايط بهتري در جدول پيدا كند. در 21 هفته 
سپري شده نويد عاشــوري بازيكن نساجي با دو گل و دو 
پــاس گل باالتريــن نمــره را از متريكا دريافــت كرده و 

تأثيرگذارترين مهره اين تيم بوده است. 

  Ebrahimi@khabarvarzeshi.com  |   قائمشهر - مجتبي ابراهيمي  

فوتبال مــازنی

ورزشگاه اختصاصی آماده می شود!
در چند وقت اخير كه مسابقات فوتبال به دليل ويروس كرونا 
تعطيل اســت، كار تكميل ورزشــگاه شهيد سليمانی در 
سيرجان ادامه داشت. مديران باشگاه گل گهر فاز اول كاشت 
چمن اين ورزشــگاه اختصاصی را انجام دادند تا چمن نوع 
هلندی اين ورزشگاه برای چند ماه ديگر آماده شود. شايان 
ذكر اســت سكوها و نصب اسكوربرد اين ورزشگاه نيز قباًل 
انجام شده بود تا اين ورزشگاه اختصاصی گل گهر در فصل 

آينده آماده بهره برداری باشد.

دیار كریمان

توافق بازيكنان براي كاهش دستمزد 
شرايط ليگ برتر كامالً نامشخص بوده و احتمال اينكه فصل 
جاري به اتمام نرسد، زياد است. در چنين وضعيتي مشكالت 
مالي باشگاه ها نيز به طرز قابل توجهي افزايش يافته و همين 
مسئله به دغدغه بزرگي بدل شده است البته بازيكنان در 
تمام دنيا براي كمك به باشگاه هاي خودشان بحث كاهش 
اختياري دستمزدها را مطرح مي كنند. اتفاقاً چند بازيكن 
شاهين شــهرداري بوشــهر نيز طي روزهاي گذشته در 
گفت وگو با مسئوالن اين باشــگاه تأكيد كرده اند به رغم 
بدقولي آنها در طول فصل، حاضرند براي كمك به شاهين، 
قسمتي از قراردادهايشان را دريافت نكرده و آنها را ببخشند. 
البته اين اتفاق در صورتي رخ مي دهد كه ليگ نوزدهم به 

صورت نيمه كاره رها شود. 

  Ghanbarpoor@khabarvarzeshi.com  |   بوشهر- فاضل قنبرپور  

روی موج بندر
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حرف دل

   اصرار بر ادامه بازي هاي ليگ برتر بدون تماشاگر معناي خاص 
خود را دارد كه ما هواداران ساده لوح دليلش را نمي دانيم اما اين را 
خوب مي دانيم كه در نهايت هر تصميمي كه گرفته شود فقط و فقط 
فرزاد سبزيان )دلفان( با تأييد وزارت ورزش خواهد بود.  
   انتخاب مهدي قايدي به عنوان بهترين بازيكن سال 98 كه هيچ 
كاربردي براي تيم ملي ايران ما هم نداشــت جاي بسي تعجب و 
غالم كيانپور )خوزستان( تأسف است!  
   اميدواريم پرسپوليس همه بازي هاي باقي مانده را پس از شروع 
مجــدد رقابت هاي ليگ ببرد تا ديگر بهانه اي براي تيم هاي رقيب 
حميد مظلوم )تهران( باقي نماند. 

    پرســپوليس و استقالل دقيقاً مثل كاروانسراي بي  در و پيكر 
شده اند كه هر روز اسمي جديد از گردونه وزارت به قيد قرعه به عنوان 
سرپرست يا مديرعامل در مي آيد و اين چرخه بيهوده سال هاست 
بر همين مدار مي چرخد و نتيجه  اش اين وضعيت فالكت باري است 
كــه روز به روز به مرز انحالل كامل اين دو تيم نزديك و نزديك تر 
صفر فروتني )اصفهان( مي شود. 

   از صميم قلب مان به احترام و جوانمردي پزشكان و كارمندان 
هادي وفادار )قم( درماني مي ايستيم و دستشان را مي بوسيم. 
   آنهايي كه مي گويند در اين 4 سال ليگ برتر مهندسي شده و 
پرسپوليس بدون دخالت هاي غيرقانوني فدراسيون و وزارت ورزش 
نمي تونســته قهرمان بشــه، فكر مي كنند اگر تيمي شايستگي 
قهرماني داشــته باشه مسئوالن وزارت ورزش و فدراسيون چنين 
مائده شكري )تهران( توانايي هايي را دارند؟! 
   مديران ارشد فدراسيون فوتبال تأكيد كرده  اند »هم ليگ برتر 
و هم جام حذفي در بهار آينده تمام شوند.« با توجه به اينكه برخي 
متخصصان گفته اند ممكن اســت كرونا تا تيرماه باشد، حاال بايد 
ببينيم بازي ها اصاًل در بهار شروع مي شود كه آقايان خوش خيال 

قول پايان بازي ها در بهار را مي دهند؟! 
حميد جعفرزاده )تهران(
   آقاي پيرواني گفتند به پرسپوليس بگويند تاريخ، تمدن، افتخار، 
يعني االن با حضور ايشان و مجموعه مديريتي چند فصل اخير اين 
تيم به اوج اين صفات دســت يافته است؟! پس اين كسري مالي، 
ورشكستگي، شكايت هاي بين المللي، ترديد قهرماني هاي داخلي، 
آبروريزي نتايج آسيايي و آشوب فعلي تيم، دستاورد چيست؟ چه 
اليسا آذرخش )گيالن( كرده  ايد با نام بااعتبار »پيشكسوت«؟  

   كريس رونالدو ستاره تابناك فوتبال جهان به خاطر سبك زندگي 
اگر كنار ما زندگي مي كرد، هم از فوتبال محو مي شد و شايد پشت 
ميله هاي زندان بود حاال به خاطر كمــك به مبارزه با كرونا، همه 
هتل هاي خود را در اختيار بيمارستان ها جهت بستري بيماران قرار 
داد و حقــوق تمامي كادر درمانــي و هزينه ها را تقبل كرد، يعني 

انسانيت، دين، رنگ،  نژاد و هيچ بهانه اي نمي شناسد.
دايان عشقي )رشت(
   در ايامي كه بسيار چهره هاي فوتبالي به خاطر مال دنيا، شده اند 
ابزار سياست هاي غيرفوتبالي مافيا، يكي مثل جادوگر، مثل مارادونا 
آســيا به دور از منجالب فوتبال داخلي به ياري مردم مي شتابد تا 
همواره محبوب همه طيف ها بماند، هنر عزتمندي سعادت هركس 

نمي شود، افتخاري واال، محبوب همه مردم بودن. 
پدرام خبازيان )رشت(
   از جادوگر فوتبال ايران و آســيا علي كريمي و بازيكن جوان و 
بااخالق محمد نادري كه ماســك و دســتكش و مواد شوينده و 
ضدعفوني كننده به رشت فرستادند و با مردم ايران همدردي كردند 
سپاســگزاريم. زيبايي ورزش و فوتبال فقط قهرماني و جام آوردن 
منصور حداديان )قم( نيست! 
   جاي تعجب نيست آقايان دم از وجدان و شرف حرف مي زنند. 
هفت قهرماني براي تيم پرسپوليس كه مفت به دست آمده چرا در 
بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا برابر تيم ژاپنی تن به شكست داديد؟ 
داور اين بازي وجدان و شــرف داشت نگذاشت مفتكي ببريد پس 
دعاگوي آنهايي باشــيد كه سه سال به تيم  تان دودستي قهرماني 

دادند. وجدان و شرف هم خوب است.
احمد وطن پرست )تهران(
   كرونا بهم نشون داد چقدر زندگي بدون فوتبال برام بي ارزشه. 
حميد ثابت نژاد )تهران(
   مستند مارادونا رو ديدم و بايد اعتراف كنم تا حاال اون جور كه 
بايد نشــناخته بودمش، مســي و رونالدو واقعاً به پــاي مارادونا 
نمي رسند، بي شك بهترين بازيكن تاريخ فوتبال در كنار پله، حيف 
حميد شاه ميرزايي )خمين( كه قدر خودش رو  ندانست. 
   منم جاي تيم هاي اســتقالل، سپاهان، تراكتور و شهرخودرو 
بودم از خدام بود ليگ بدون قهرمان بمونه يا شــانس بازي رفت و 
برگشت داشته باشم چون وقتي با تيمي 10 امتياز اختالف داري يا 
اون تيم بازي سختاشو انجام داده و بقيه تيما بايد با هم رودورو بشوند 
عماًل شانس قهرمانيت خيلي كم ميشه مگر اينكه ماه و خورشيد و 
ناصر مرادي )تهران( فلك بيان كمكت! 
   ضعف مديريت و كادر فني و بازيكنان  ؛ حسادت و بغض و كينه  ؛ 

توهم قهرماني هاي مهندسي شده مي آورد!
مجيد جهانگيريان )قم(
   قرنطينه بهمون ياد داد بدون كافه رفتن مي شــه زندگي كرد، 
بدون فســت فود خوردن مي شه زندگي كرد، بدون فوتبال ديدن 

مي شه زندگي كرد ولي بدون خانواده نمي شه زندگي كرد.
ياسين كريمي )تهران(

باشگاه شهرخودرو بابت انتقال يحيي 
گل محمدي و صدور رضايتنامه براي 
او در مسير پيوستن به پرسپوليس، 
معامله اي با محمدحسن انصاري فرد 
داشت كه در تاريخ ليگ برتر بي سابقه 
بــود. اقداماتــي صــورت گرفت و 
تصميماتي در اين ميان اتخاذ شد كه 
بازگرداندن يحيي به پرســپوليس 
حدود 10 ميليارد تومان روي دست 

سرخپوشان بدهي باقي گذاشت. 
طبق ادعــاي فرهاد حميداوي 
مالك باشگاه شــهرخودرو، باشگاه 
پرســپوليس براي قطعي شدن اين 
انتقال، يــك ميليارد و 500 ميليون 
تومان در ابتداي مذاكرات به صورت 
نقــدي و در قالب چك روز پرداخت 
كــرده كه پاس شــده اســت. حاال 
پرسپوليس دو فقره چك به ميزان هر 
كدام 2 ميليارد و 250 ميليون تومان 
ديگر بدهكار اســت كه تيم حقوقي 
باشگاه مشهدي در حال تحقيق است 

تا اين چك ها را پاس كند. البته مبلغ 
هر چك، يك ميليارد و 500 ميليون 
است اما چك هاي تضميني به مبلغ 
750 ميليون تومان كه نصف مبلغ هر 
چك اعتبار دارد، به شهرخودرو ارائه 
شــد تا مبلــغ رضايتنامــه يحيي 
گل محمــدي به علــت ديركرد در 
پرداخت پول، بــه 6 ميليارد تومان 

برسد. در همين مورد، شنيديم يكي 
از مباحثي كه در جلسه اخير يحيي 
گل محمدي با مهدي رســول پناه و 
مهــرداد هاشــمي از اعضاي هيئت 
 مديره باشگاه پرسپوليس مطرح شد، 
موضوع توافق با شهرخودرو بود. طبق 
شــنيده هاي ما، از آنجــا كه رابطه 
حميداوي و گل محمدي هنوز هم در 

باالترين سطح خود قرار دارد و اين دو 
نفر به رغــم جدايي، همچنان با هم 
رفاقــت صميمانــه اي دارنــد، تيم 
مديريتي باشــگاه تصميم گرفته با 
اســتفاده از اين دوستي و رفاقت، از 
باشگاه شهرخودرو تخفيف بگيرد. در 
واقع آنها به دنبال پرداخت اقساطي 
پول به شهرخودرو هستند تا چك ها 
را تعويــض كرده يا بــا فاصله زماني 
بيشــتر پاس كنند. از ســوي ديگر، 
درخواست مهم باشگاه پرسپوليس 
اين است كه مديران شهرخودرو، قيد 
تضمين يك ميليارد و 500 ميليون 
توماني را بزنند و بابت ديركرد پرداخت 
پول، مبلغي از پرســپوليس نگيرند. 
اتفاقي كه بعيد است به اين سادگي، 
مديران شهرخودرو به آن تن بدهند. 
از سوي ديگر، هنوز مشخص نيست 
كه آيــا گل محمدي وارد اين معامله 
مي شود تا با استفاده از رابطه خوبش 

از حميداوي تخفيف بگيرد يا نه. 

درخواست ميلياردي پرسپوليس از شهرخودرو

1/500/000/000 تومان تخفیف بدهید

نادر دست نشان سرمربي فعلي تيم سپيدرود رشت از بي توجهي مسئوالن ورزشي و سياسي شهر 
نسبت به شرايط اين تيم بسيار ناراحت است. طبق آخرين اخبار وي به مديريت باشگاه اعالم كرده 
فقط در صورتي به تمرينات بازمي گردد كه مطالبات بازيكنان و كادر فني پرداخت شــود وگرنه با 

اين شرايط قادر به ادامه همكاري نيست. 

هومن افاضلي سرمربي پارس جنوبي چندين 
بار در مصاحبه هايش خطاب به سازمان ليگ 
گفته است تكليف ليگ برتر را مشخص كنيد. 
پس از اين گفته ها مسئوالن باشگاه شاهين كه 
دفعات قبل سكوت كرده بودند اين بار نسبت 
به صحبت هاي افاضلي واكنش نشان دادند. 
شاهيني ها با اشاره به جدول امتيازات و فاصله 
كم تيم هاي پايين جدولي گفته اند: همان طور 
كــه مي دانيد فاصله امتيــازات 7 تيم پايين 
جدول بسيار نزديك است و 9 بازي باقي مانده، 
حاال آقاي افاضلي چطور به خود اجازه مي دهد 
به صراحت دو تيم را ســقوط كرده اعالم و به  

طور مكرر اين اظهارات غير كارشناســانه را 
تكرار كند واقعاً جاي تعجب دارد. آقاي افاضلي 
شما تيم هم استاني )شاهين شهرداري بوشهر( 
را هر بــار بدون در نظر گرفتن احساســات 
هواداران پرشمار به دسته پايين تر مي فرستيد. 
اما باشگاه پارس جنوبی هم با صدور بيانيه ای 
از سرمربی خود دفاع كرد و جواب شاهينی ها 
را داد. اين باشــگاه مدعی شد افاضلی هرگز 
حرفی درباره ســقوط تيم ها نــزده و فقط از 
سازمان ليگ خواســته هرچه زودتر به اين 
بالتكليفی تيم هــای حاضر در ليگ نوزدهم 

پايان بدهد. 

دعواي پارس جنوبی و شاهين باال گرفت!

شايد دست نشان به رشت نيايد

به نظر مي رسد با توجه به دستور رئيس جمهور به 
لغو بازي هاي ليگ برتر نزديك مي شويم. البته اين 
اتفاق قابل پيش بيني اســت به اين خاطر كه ايران 
يكي از 10 كشوري است كه بيشترين مبتاليان به 
ويروس كرونا را دارد و مديريت اين شرايط زمان بر 
اســت. رئيس جمهور در جلسه روز يك شنبه 17 
فروردين ســتاد ملي مقابله با كرونا در بخشــي از 
اظهارات خود اعالم كرد فعاليت مراكز ورزشــي و 
فعاليت هايي كه حضور جمعيت در آن نياز است، 

همچنان تا اطالع ثانوي ممنوع است. 
به نقل از شــوراي اطالع رســاني رياســت 
جمهوري، دكتر حسن روحاني در اين جلسه گفت: 

»در بخش توليد هيــچ بحثي نداريم و بدون هيچ 
مانعــي همه بخش هــاي توليدي ما بــا مراعات 
پروتكل هاي بهداشتي فعاليت مي كردند اما براي 
خدمات اقتصادي و كسب و كار، امروز تصميم گيري 
شد. يعني پيشنهاد كميته مورد تصويب قرار گرفت 
كه از 2٣ فروردين، اســتان هاي كشور مي توانند 
كسب و كارها را آغاز كنند. كسب و كارهاي متوسط 
و كم ريســك اما كسب و كارهاي پرريسك فعاًل تا 
پايان فروردين همچنان ممنوع باقي مي ماند تا بعداً 
برايش تصميم گيري كنيم. پس كسب و كارهاي 
پرريسك مثل مراكز ورزشــي و فعاليت هايي كه 
حضور جمعيت در آن نياز است، همچنان تا اطالع 

ثانوي ممنوع است.«
نكته مهم اينكه رئيس جمهور در صحبت هاي 
خود درخصوص فعاليت دوباره ورزش در كشــور 
تاريخي تعيين نكــرده و اعالم كرده فعاليت هاي 
ورزشــي همچنان تا اطالع ثانوي ممنوع است. به 
واقع ممكن است در پايان فروردين اين طور اعالم 
شــود كه بازي هاي ليگ برتر در ارديبهشت هم 
برگزار نخواهد شــد. با توجه به شرايط پيش آمده 
هيــچ بعيد نيســت ســازمان ليگ برتــر بعد از 
مشــورت هاي الزم پايان ليگ برتر را اعالم كند به 
خصوص كه ادامه اين روند به شــروع فصل جديد 

بازي ها هم ضربه خواهد زد. 

با دستور رئيس جمهور... 

به لغو بازي هاي ليگ برتر نزديك مي شويم؟

محمد محبي يكي از بهترين هاي فصل جاري ليگ 
برتر بوده اســت. بازيكني كه عــالوه بر تركيب 
سپاهان در تركيب تيم اميد و تيم ملي هم بازي 
كرد. هر چند برخي حضورها براي وي خاطرات 
خوبي به همراه نداشت. مهاجم تند و تيز سپاهان 
در خصوص اينكه برخي مي گويند نتوانســته در 
تركيب تيم ملي جانشــين خوبي براي عليرضا 
جهانبخش باشد، گفت: اين اشتباه است كه تصور 
كنيد من به جاي عليرضا جهانبخش بازي كردم. 
عليرضا يكــي از بازيكنان بــزرگ فوتبال ايران 
محســوب مي شــود و الگوي من هم بوده است. 
دعوتم به اردوي تيم ملي حاصل عملكرد خودم 
بوده و تالش خواهم كرد به اين مسير ادامه دهم و 
به طور حتم در اردو هاي بعدي با دعوت عليرضا 
جهانبخش چيز هاي زيــادي از اين بازيكن ياد 
خواهم گرفت. محمد محبي در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا يك بازيكن خشن محسوب مي شود كه اين 
فصل دو بار از ســوي داوران اخراج شــده است؟ 

گفت: من به هيچ عنوان بازيكن خشني نيستم و 
اخراج هايم اين فصل به خاطر خطاهاي فني ام بوده 
اســت. البته به خودم قول داده ام ديگر از داوران 
كارت نگيــرم. محمد محبي اميدوار اســت تيم 
سپاهان نتيجه برابر السد را در بازي برگشت جبران 
كنــد. او در اين بــاره مي گويــد: تيم ها در ليگ 
قهرمانان آســيا به مراتب تهاجمي تر از ليگ برتر 
بازي مي كنند. البته ما برابر السد فرصت هاي خوبي 
براي گلزني داشــتيم كه به دليل عدم استفاده از 
موقعيت ها بــازي را حريف در دســت گرفت و 
شكست تلخي را به ما تحميل كرد. سه امتياز اين 
بــازي را اگر چه از دســت داديم اما درس خوبي 
گرفتيم. مهاجم تيم سپاهان در پايان در خصوص 
چرايي حذف تيم اميد و اينكه چرا نتوانســت در 
تركيب اين تيم درخشان ظاهر شود؟ گفت: تيم 
اميد يك تيم خوب بود. ما با بدشانســي مواجه 
شديم. ضمن اينكه من هم به اندازه ديگر بازيكنان 
تالش كردم و قرار نبود در تيم اميد سوپرمن باشم. 

به خودم قول دادم كارت قرمز نگيرم
محبي: من به جاي جهانبخش بازي نكردم



سال 98 براي احمد نوراللهي كاپيتان سوم پرسپوليس با 
خاطرات تلخ و شيريني همراه بود. تلخ به خاطر از دست 
دادن ساالر قصه هاي كودكي احمد يعني مادربزرگش 
كه خيلي هم به يکديگر وابسته بودند و شيرين به خاطر 

نمايش درخشان و گل هاي شماره 8! سال 98 را احمد 
نوراللهي با گل 3 امتيازي در شهرآورد و به استقالل آغاز 

كرد و در ادامه به واسطه درخشش در پرسپوليس به تيم ملي هم 
رسيد و يك گل تماشايي هم به كامبوج زد. او بارها و بارها هم بازوبند 

كاپيتاني پرسپوليس را در غياب سيدجالل حسيني بر بازو بست 
و نشان داد مايه هاي بزرگي را دارد. با اين هافبك محجوب و فني دقايقي 

گپ زديم و به صحبت نشستيم كه ماحصل آن را بخوانيد. 
  سال 98 بهترين سال فوتبالي ات بود. درست است؟ دو 

تا گل حساس و به ياد ماندني يکي به استقالل و ديگري به 
كامبوج زدي و...  

ســال 97 هم خيلي خوب بود اما در سال 98 هم در 
شــهرآورد گل زدم و هــم در بازي تيم ملي موفق به 

گلزني شدم. 
  گلزني در شهرآورد به اندازه چند گل در بازي هاي 

معمولي مي ارزد؟
گلزني در شهرآورد لذت بخش است اما لذت آن زماني 

بيشتر مي شود كه همراه با برد باشد. خوشحالم كه با آن 
گل شــهرآورد را برديم و 3 امتياز ارزشــمند گرفتيم كه 

خيلي به قهرماني پرسپوليس كمك كرد. من بيشتر از هر 
چيز به خاطر قهرماني با تيم محبوبم خوشحالم. 

  ولي گل شهرآورد فرق مي كند. مي تواني سال ها بعد به بچه ها و 
نوه هايت پُز بدهي كه در بازي با استقالل گل زدي و... اين طور نيست؟

بله، اين هم هست و مي توانيم ســال ها بعد اگر عمري باقي بود براي 
نوه هاي خود از شهرآورد و گلزني در اين بازي بزرگ تعريف كنيم. 

  پاس گل را هم مهدي ترابي داد. درست است؟
مهدي ترابي آن قدر گل زده كه پاس گل هايش به چشم نمي آيد ولي 

آن روز كرنر را مهدي فرستاد و خدا را شكر ضربه سر من گل شد. 
  آيا با توجه به درخشــش فوق  العاده ات در سال 98 و قبل از شيوع 
ويروس كرونا باشگاه هاي رقيب پرسپوليس تالش هايي براي جذب تو 
انجام داده يا پيشنهاداتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارائه كردند؟

نه، از زماني كه به پرسپوليس برگشتم هيچ تيم داخلي به من پيشنهادي 
نداده چون مي دانند من از اين تيم جدا نمي شوم. البته پيشنهاد خارجي 
داشتم ولي افتخار مي كنم و خوشحالم در پرسپوليس توپ مي زنم. اين 
جايگاه را با زحمت و ســختي به دست  آوردم و دوست ندارم به راحتي 

از دست بدهم. 
  دوست داري با پيراهن پرسپوليس از فوتبال خداحافظي كني؟

اين افتخاري بزرگ براي من و هر فوتباليستي است كه با پيراهن تيم 
محبوبش از فوتبال خداحافظي كند اما بايد ديد شــرايط براي چنين 

اتفاقي فراهم است يا نه؟ خودم كه خيلي دوست دارم. 
  به نظرت مرد سال فوتبال ايران در سال 98 چه كسي بود؟

خيلي سخت است كه بخواهي اسم يك بازيكن را بياوري. همه بازيكنان 
پرسپوليس مي توانند مرد سال باشند چون با جان و دل و فداكاري براي 

جام گرفتن جنگيدند. 

  اين يك جواب كليشه اي شد! اسم يك نفر را مي خواستيم.
)بعد ازكمي مكث( مهدي ترابي ســال خيلي خوبي داشت و گل هاي 
حساسي هم به ثمر رساند كه به نظرم شايسته كسب عنوان مرد سال 

فوتبال ايران است. 
  پاس گلي كه در شهرآورد داده بود را تالفي كردي؟!

 )با خنده( بله! اما واقعاً مهدي فصل فوق  العاده اي را پشت  سر گذاشت. 
  مي داني چه كسي اولين بار لقب »احمد نور« را به تو داد؟

فكر مي كنم گزارشگر عرب زبان بازي پرسپوليس و الجزيره به من 

گفت »احمد نور« و اين لقب روي من ماند. 
  خودت اين لقب را دوست داري؟

بله، خوشم مي  آيد. 
  يك لقب ديگر هم به تو داده اند و استيون جرارد تو 

را صدا مي زنند. نظري نداري؟
استيون جرارد يك الگوي فوتبالي براي من بوده كه هميشه 
هم برايش احترام قائل هستم. خيلي حرف است كه با آن همه 
پيشنهادات از تيم هاي بزرگي مثل رئال مادريد و اينترميالن تا آخر 
فوتبالش در ليورپول ماند و حاضر نشــد براي چند جام بيشتر 
تيم محبوبش را ترك كند. از اين حيث هم جرارد يك الگو 

است. 
  شماره 8 پرسپوليس خيلي رؤيايي است. ستاره هايي 
همچون حســين كالني، ناصــر محمدخاني، مرتضي 
كرماني مقدم، مجتبي محرمي، مهدي هاشمي نسب، علي 
انصاريان و علي كريمي اين پيراهن را بر تن كرده اند. 
دوست داشــتي با كدام يك از اين ستاره ها همبازي 

بودي؟
افتخار مي كنم كه شماره 8 پرسپوليس را مي پوشم. 
شماره اي كه رؤياي كودكي ام بود. همه اين بزرگاني 
كه اســم برديد تاريخچه باشــگاه پرسپوليس و جزو 
بزرگان و اسطوره ها بوده اند اما اسطوره كودكي من علي 
كريمي بوده است. كاش با علي آقا همبازي بودم و او شماره 
8 پرسپوليس را مي پوشيد و من هم از ديدن دريبل هايش 

كيف مي كردم. 
  آن وقت تو شماره چند مي پوشيدي؟

شماره هاي 28 يا 18 يا به هر حال شماره اي كه 8 هم داشته باشد!
  راستي در ايام تعطيلي ليگ به آزادشهر سفر كردي؟

نه، اوالً متأسفانه امسال ويروس كرونا تبديل به بحران بزرگي براي ايران 
و همه كشورها شده است. براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا الزم 
اســت همه ما قرنطينه را رعايت كرده و از ســفر به شــهرهاي ديگر 
خودداري كنيم. در ثاني پس از فوت مادربزرگم واقعاً دل و دماغي براي 

سفر نداشتم. ما خيلي به هم وابسته بوديم. 
  تفريح تو در اين تعطيالت و قرنطينه چيست؟

در دوران قرنطينــه ورزش و نرمش مي كنم و كتاب هم مي خوانم. در 
حال حاضر هم كتاب »رهبري« نوشته الكس فرگوسن را مي خوانم كه 

فوق  العاده است و نكات آموزنده زيادي دارد. 
  كاپيتاني پرسپوليس يعني چه؟ سبك كار كدام كاپيتان را بيشتر 

مي پسندي؟
ما در سال هاي اخيركاپيتان بزرگي مثل سيدجالل حسيني را داشتيم 
كــه به خوبي جوان تر ها را در زمين و بيــرون زمين رهبري و هدايت 
مي كرد. در فوتبال دنيا هم اســتيون جرارد يــك الگوي كامل براي 
كاپيتاني است. مردي كه از اول تا آخر فوتبالش به ليورپول وفادار ماند 

و هرگز به خاطر پيشنهادات بهتر اين تيم را ترك نكرد. 
  و باالخره سؤال آخر اگر بتواني يك روز شام يا ناهار را با يك چهره 
مشهور فوتبالي، سينمايي يا سياسي صرف كني، ترجيح مي دهي با چه 

كسي شام بخوري؟
باز هم استيون جرارد!

 دو شنبه 
 18 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6546
4

صفحه قرمز

بدون كوچك ترين ترديدي بوژيدار رادوشــوويچ يکي از بهترين و كم نوسان ترين بازيکنان پرسپوليس به ويژه در فصل جاري بوده است. دروازه بان كروات 
سرخ ها كه هرگاه درون دروازه اين تيم ايستاده بهترين عملکرد را داشته است. او سه سال ديگر هم قراردادش را با پرسپوليس تمديد كرد تا نشان دهد چقدر 
تيمش را دوســت دارد اما با تمام اين تفاسير بوژيدار رادوشوويچ كمترين دريافتي را در اين تيم داشته است. بد نيست بدانيد مسئوالن باشگاه پرسپوليس 

هنگام سفر رادوشوويچ به كرواسي فقط 20 هزار دالر در اختيارش گذاشته اند در حالي كه او به خاطر ديدار با خانواده  اش درخواست رقم بيشتري كرده بود. 

 به رادوشوويچ فقط
 20 هزار دالر دادند!

فرکانس                         قرمـــز
جواب رد انصاري فرد به يك برنامه تلويزيوني  

محمدحســن انصاري فــرد كه به عنوان كارشــناس هم به 
تلويزيون رفته در دوران مديريت خودش با شبكه هاي مختلف 
ارتباط مطلوبي داشت. مديرعامل مستعفي پرسپوليس همواره 
به دعوت شــبكه هاي تلويزيوني پاســخ مثبت مي داد و در 
مصاحبه با مجريان چه به صورت حضوري و چه تلفني حاضر 
مي شــد اما پس از استعفا و مصاحبه تلفني با محمدحسين 
ميثاقي ديگر خبري از او در تلويزيون نيســت. شنيديم يك 
برنامه فوتبالي اصرار زيادي داشت كه انصاري فرد را به عنوان 
مهمان دعوت كند ولــي او موافقت نكرد. ظاهراً انصاري فرد 
تصميم گرفته فعالً سكوت اختيار كند و حرفي نزند كه حاشيه 

جديد ايجاد كند. 
کمال 400 ميليون تومان از سال گذشته طلبكار است  

شنبه گذشــته كاپيتان ها و بازيكنان پرسپوليس به مالقات 
مهدي رســول پناه و مهرداد هاشمي رفتند و گپ و گفتي با 
مديران باشگاه داشتند؛ يكي از بازيكناني كه به مالقات مديران 
پرســپوليس رفت كمــال كاميابي نيا بــود. هافبك دفاعي 
پرسپوليس كه شنيديم رقمي حدود 400 ميليون تومان بابت 
فصل گذشــته از تيمش طلبكار است و هنوز موفق به وصول 
آن نشده است. شــماره 11 پرسپوليس كه به دليل جراحي 
كتف مدتي از ميادين فوتبال دور بود در اين مالقات دوستانه 
هم طلب 400 ميليون توماني  اش را يادآوري كرد اما به جايي 
نرسيد! گفتني است باشــگاه پرسپوليس بابت فصل جاري 

حدود 50 درصد از قرارداد بازيكنان را پرداخت كرده است. 
دليل غيبت کاپيتان دوم پرسپوليس    

در جلسه با رسول پناه چه بود؟  
در حال حاضر سيدجالل حسيني كاپيتان اول پرسپوليس 
است و پس از او اميد عاليشاه و احمد نوراللهي كاپيتان هاي 
دوم و سوم صدرنشــين ليگ برتر محسوب مي شوند. بر 
همين اساس تصور مي شد در مالقات حضوري بزرگ ترهاي 
پرســپوليس با مهدي رســول پناه سرپرســت باشگاه 
پرسپوليس هر سه را با هم در دفتر باشگاه ببينيم اما اميد 
عاليشاه غايب بود! اين در حالي است كه سيدجالل حسيني 
به همراه احمد نوراللهي و شجاع خليل  زاده در اين جلسه 

حضور پيدا كرده بود. 
عليپور شمال گير کرده است!  

روســتاي قراخيل در حومه قائمشــهر مازندران از جمله 
اماكني است كه خوشبختانه از ويروس كرونا در امان مانده 
اســت. اين روســتا زادگاه علي عليپور و مهدي عبدي دو 
مهاجم پرسپوليس است. در همين ارتباط شنيديم علي 
عليپور پس از تعطيلي تمرين و مســابقات پرسپوليس به 
شمال كشــور و زادگاهش سفر كرده و به قول معروف در 
روستاي خودش مانده است. علي عليپور به همراه همسر و 
پسرش شــنتيا در خانه پدري  اش به ســر مي برد و فعاًل 
تصميمي براي بازگشــت نــدارد مگر آن كــه تمرينات 
پرسپوليس در زمين چمن آغاز شود. اتفاقي كه بعيد است 
تا يك ماه آينده بيفتد و ستاد مقابله با ويروس كرونا اجازه 

آن را صادر كند. 

asadzadeh@khabarvarzeshi.comخبرنگارناراضی
عباس اسدزاده

 خليل زاده: من استقاللي ها را هم دوست دارم
در عوض استقالليا از تو بدشون مياد!

 نبي: درباره نامه AFC سوءتفاهم شده است
آره و گرنه اونجا همه عاشق چشم و ابرو شما هستن!

 بهتاش فريبا: تكرار سريال پايتخت را هم مي ديدم
پس چرا پارسال كلي از كارگردانش ايراد گرفتي؟

 افاضلي: بايد ليگ امسال را تعطيل كنند
كه بعداً بري واسه همه تعريف كني دو فصل سرمربي 

پارس جنوبي بودي؟
 فتح ا...زاده: قلعه نويي از اين روحيه ها ندارد كه جاي 

مجيدي را بگيرد
آره از اين روحيه ها فقط تو مدير هاي استقالل هست!

 ميشو: نمي توانم به ايران برگردم
برگردي كه  چي بشه؟ چپ و راست هي ببازيد؟

 برانكو: پرسپوليسي ها چطور سه روزه پول كالدرون 
را جور كردند؟

آخه كالدرون برعكس تو صداش درنميومد
 فتاحي: مخالف برگزاري متمركز ليگ قهرمانان 

آسيا هستيم
چه فرقي به حال شما مي كنه؟ شما كه هم تو خارج مهمان 

هستيد هم تو خارج ميزبان!
 گل محمدي: بايد به رسول پناه زمان بدهيم

دو ماه كافيه؟
 الهامي: به غير از دژاگه همه بازيكنان تراكتور در 

ايران هستند
كاش بقيه شون رو هم مي فرستادي خارج!
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ترابي مرد سال 
فوتبال ايران است

نوراللهي: كاش با علي كريمي همبازي 
بودم، او شماره 8 مي پوشيد و من 28

»احمد نور« را 
گزارشگر 

عرب زبان به من 
لقب داد

 در قرنطينه
 کتاب »رهبري« 

فرگوسن را 
مي خوانم

نيلسون هم اشتباه گابريل را مرتكب شد يحيي 50 درصد قراردادش را گرفته است

فيفا پرپسوليس را به قهرماني ليگ برتر نزديك كرد البته اين 
در حد يك پيشنهاد است. پيش از اين با ادامه شيوع كروناويروس 
دو راهكار فقط رو به روي مسئوالن برگزاري ليگ برتر بود، آن 
هم يا پايان رقابت ها بدون قهرمان يا ادامه بازي ها تا مشخص 
شدن قهرمان اما با پيشنهاد جديد فيفا پرسپوليس بدون ادامه 
رقابت ها هم شــانس زيادي براي قهرماني دارد. فيفا 4 گزينه 

پيشنهادي دارد. 
  1- پايان رقابت ها بدون قهرمان

  2- پايان رقابت ها با قهرماني صدرنشين فعلي
  3- پايان رقابت ها با قهرماني صدرنشين نيم فصل
  4- پايان رقابت ها با قهرماني قهرمان سال گذشته

تمامي پيشنهاد هاي فيفا براي پايان رقابت ها با اعالم قهرمان 
شــامل پرسپوليس مي شود. آنها صدرنشين فعلي، قهرمان 
نيم فصل و قهرمان سال گذشته هستند و اين يعني 75 درصد 
گزينه به نفع پرسپوليس است و با پايان زودهنگام ليگ هم 
مي شود قهرماني پرسپوليس را مسجل دانست. مثاًل گزينه 
قهرمان ســال قبل مي تواند در ليگ جزيــره قهرماني را از 
ليورپول بگيرد و به منچسترسيتي بدهد يا مثاًل با استفاده از 
گزينه قهرمان نيم فصل در آلمان بايرن مونيخ قهرماني  اش را 
بايد به اليپزيك هديه كند اما در ايران فقط و فقط پرسپوليس 
است كه با اتمام زودهنگام رقابت ها قهرمان خواهد شد و در 
غير اين صورت هيچ تيمي جام قهرماني ليگ نوزدهم را كسب 

نخواهد كرد. 

فيفا راهكار جديد داد
 شانس قهرماني پرسپوليس 

به 75 درصد رسيد
خاطرتان باشــد پنجم بهمن ماه سال گذشته بين مسئوالن 
باشگاه پرسپوليس و ايجنت عليرضا بيرانوند جلسه اي برگزار 
شــد و دروازه بان شماره يك تيم ملي با قراردادي سه ساله به 
عضويت تيم آنتورپ بلژيك درآمد. طبق اين قرارداد، بيرانوند 
از فصل آينده براي تيم آنتورپ بازي خواهد كرد و در سال اول 
650 هزار يورو دريافت خواهد كرد. اين قرارداد ســه ساله در 
پايان هر سال با افزايش يكصد هزار يورويی همراه خواهد بود. 
با اين حساب بيرانوند در سال اول 650 هزار يورو، در سال دوم 
750 هزار يورو و در سال سوم 850 هزار يورو دريافت خواهد 
كرد. همچنين باشگاه بلژيكي متعهد شد مبلغ فسخ قرارداد 
بيرانوند با باشگاه پرسپوليس را در سه قسط تا آغاز تابستان 99 
به اين باشــگاه پرداخت كند. قسط اول يعني مبلغ 150 هزار 
يورو دو، سه روز بعد از عقد قرارداد مورد اشاره از سوي باشگاه 
بلژيكي به حساب باشگاه پرسپوليس واريز شد.  در آن مقطع 
عنوان شــد كه اين پول صرف امور جاري باشگاه پرسپوليس 
شــده در حالي كه شنيديم كل اين 150 هزار يورو به حساب 
بشــار رسن ستاره عراقي خط مياني اين تيم واريز شده است. 
550 هزار يوروي ديگر هم باقي  مانده كه باشگاه بلژيكي تا پايان 
خردادماه آينده پرداخت خواهد كرد. اين در حالي اســت كه 
عليرضا بيرانوند به دليل مشكالت ناشي از شيوع ويروس كرونا 
و تعطيلي ليگ بلژيك نتوانســته طبق قرار قبلي براي تست 
پزشكي به اين كشور سفر كند. گلر شماره يك تيم ملي ايران 

منتظر تماس مسئوالن تيم آنتورپ و سفر به بلژيك است. 

پيش قسط اول آنتورپ بلژيك چه شد؟
 150 هزار يورو پول قرارداد بيرانوند

 در حساب بشار رسن!
ادامه يافتن شيوع ويروس 
كرونــا راهي جلــوی پاي 
مسئوالن برگزاري رقابت ها 
نمي گذارد جــز تعطيلي 
بازي ها و اين در حالي است 
كه حدود يك سوم بازي هاي 
ليگ برتر ايران باقي مي ماند. 
شــايد همه تيم هاي ليگ 
برتــري از پايان زودهنگام 
رقابت هــا ســود ببرند اما 
پرســپوليس  قهرمانــي 
صدرنشين نامعلوم است و 
سرخپوشان تهراني سخت 
مخالف اين موضوع هستند. 
شايد بازيكنان و كادر فني از 
اين موضوع ناراحت باشند 
اما بــراي هيئــت  مديره 
باشــگاه لغو بازي ها خبر 
چنــدان بــدي نيســت. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا 
پيشنهاد داده است كه 30 
تا 70 درصــد قرارداد ها را 
كاهــش دهنــد و مديران 
پرســپوليس به اين اميد 
بدشان نمي آيد ليگ هر چه 

سريع تر نيمه كاره رها شود. 
در صورت ايــن اتفاق 30 
درصد قــرارداد كالدرون و 
دســتيارانش كه در خانه 
نشسته اند و دنبال حقوق 
پرسپوليس هستند مي رود 
روي هــوا و 30 درصــد 
قرارداد بشار رسن و رادو و 
حدود 70 درصــد قرارداد 
اوساگونا و استوكس هم از 
هزينه هاي جاري باشــگاه 
كسر مي شود كه همه آنها به 
نرخ دالر و يورو است. به اينها 
دستمزد بازيكنان فعلي و 
كادر فني را هم اضافه كنيد 

كه رقم قابل توجهي خواهد 
بــود. تــازه ايــن اصــل 
دستمزد هاست و وقتي به 
اين نكته توجــه كنيد كه 
آپشــن هايي مثــل تعداد 
كلين شيت، آقاي گلي، گل 
زده، پاس گل و... ديگر قرار 
نيست پرداخت شود حتماً 
متوجه خواهيد شد كه پايان 
ليــگ بــه نفــع مديران 
پرسپوليس است و بخش 
عمده اي از بحــران مالي 
باشگاه از اين طريق به عالوه 
سررســيد پول رضايتنامه 

بيرانوند حل خواهد شد. 

تنها سود پايان زودهنگام ليگ برتر براي پرسپوليس

يكی از بازيكنان طلبكار پرسپوليس نيلسون برزيلي است؛ 
دروازه بان محبوب و سابق پرسپوليس كه به قول خودش 
اشــتباه هموطن خود گابريل را مرتكب شد و با باشگاه 
ايراني مصالحه كرد. گفته مي شود نيلسون رقمي حدود 
يك ميليارد تومان از باشگاه پرسپوليس طلبكار است و 
پس از شكايت اوليه مصالحه كرد كه اين مبلغ را دريافت 

كند اما هنوز خبري نشده است! نيلسون وقتي به پولش 
نرسيد شكايت دوم خود را تسليم فيفا كرد. شكايتي كه 
مي تواند دردسر جديدي براي باشگاه پرسپوليس باشد. 
اين در حالي است كه مديران قبلي پرسپوليس با اين گلر 
برزيلي توافق كــرده و مي توانســتند زودتر طلبش را 

پرداخت كنند. 

همان طــور كــه پيش تر نوشــتيم بازيكنان 
پرسپوليس بابت 20 هفته بازي در فصل جاري 
50 درصــد از مبلغ قرارداد خــود را دريافت 
كرده انــد. شــايد جالب باشــد بدانيد يحيي 
گل محمدي هم كه پس از پايان نيم فصل اول 
به پرسپوليس آمده 50 درصد از مبلغ قرارداد 

خود را دريافت كرده اســت. شــنيديم مبلغ 
قــرارداد گل محمدي بــراي نيم فصل رقمي 
معادل 2 ميليارد و 200 ميليون تومان است كه 
يك ميليارد و 100 ميليون آن را دريافت كرده 
است. البته قرارداد يحيي با پرسپوليس به مدت 

يك سال و نيم و تا پايان ليگ بيستم است. 
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 دو شنبه 
 18 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6546
5 عضو متمول سابق هيئت  مديره باشگاه استقالل كه احتمال 

دارد در اين باشگاه ماندگار شود صحبت از ايجاد تغييرات در 
كادر فني اين تيم كرده اســت. او كه رابطه بســيار خوبي با 
قلعه نويي دارد در حضور تعدادي از اعضاي باشگاه گفته براي 

ليگ بيستم بايد امير را سرمربي كنيم. اين مدير از سال ها قبل 
با قلعه نويــي رفاقت دارد و بعد از اينكه مجيدي ســرمربي 
استقالل شد رابطه خوبي با او داشته است اما در هر صورت مربي 

مورد عالقه  اش قلعه نويي است.

 عضو سابق هيئت  مديره 
قلعه نويي را براي استقالل مي خواست

صفحه آبــــی

فرکانس                          
	 	هجوم	هواداران	استقالل	به	صفحه	همسر		استراماچوني

دل	مان	نمي	خواهد	كرونا	بگيريد	
طــي روزهايي كه مذاكرات ميان باشــگاه اســتقالل و آندره آ 
استراماچوني براي حل مشكالت در جريان بود، تعداد زيادي از 
هواداران استقالل صفحه همسر او در اينستاگرام را فالو كرده و 
از اين طريق براي سرمربي خودشان پيغام مي دادند كه به ايران 
بازگردد ولي در نهايت هيچ كدام از اين راهكارها مؤثر واقع نشد 
و مرد ايتاليايي ترجيح داد با استقالل قطع همكاري كند. حاال 
جالب اينجاست كه برخي از استقاللي ها همچنان فالوور همسر 
استراماچوني هستند و اتفاقاً طي روزهاي گذشته زير پست هاي 
او كامنت مي گذاشــتند و براي خانواده استرا آرزوي سالمتي 
مي كردند. يكي از كاربران ايراني براي همسر استرا نوشته: شما 
در ميانه راه ما را رها كرديد اما اين روزها نگران تان هستيم و وقتي 
اخبار شيوع كرونا در ايتاليا را دنبال مي كنيم، از صميم قلب آرزو 
داريم خداوند آندره عزيز، شما و فرزندان تان را سالمت حفظ كند. 
	 باشگاه	استقالل	تا	۲۳	فروردين	تعطيل	شد
صبح يك شنبه رئيس جمهور اعالم كرد مشاغلي كه تجمع بااليي 
ندارند و كســب و كارهاي كم ريسك از ۲۳ فروردين مي توانند 
فعاليت خود را آغاز كنند. بعد از اين خبر سعادتمند مديرعامل 
جديد باشگاه استقالل كه از شنبه به محل كارش رفته بود دستور 
تعطيلي باشگاه را تا شنبه آينده صادر كرد و كارمنداني هم كه به 
باشگاه رفته بودند راهي خانه هايشان شدند و قرار است ساعت ۷ 
صبح ۲۳ فروردين در باشگاه حاضر شوند. همچنين اعالم شده 

تا اعالم رسمي فعاًل ساعت كاري ساعت ۱۴به پايان مي رسد.
	پيشنهاد	فرانسوي	دياباته	تكذيب	شد	
در خبرها داشتيم يك باشگاه فرانسوي براي به خدمت گرفتن شيخ 
دياباته پيشقدم شــده و از مدير برنامه  اش خواسته او را به خدمت 
بگيرد. اين در حالي اســت كه اين بازيكن ۳۱ ســاله در يك سال 
گذشــته بيش از ۳ بار مصدوميت هاي طوالني مدت داشته و بعيد 
اســت هيــچ تيم ليــگ برتــري در لوشــامپيونه خواهــان به 
خدمت گيري  اش باشــد. با اين همه از ســلطاني معاون ورزشي 
اســتقالل در همين باره پرسيديم كه به خبرورزشي گفت: »اصاًل 
چنين چيزي صحت ندارد. شيخ تحت قرارداد باشگاه استقالل است 
و منتظريم تا هر چه سريع تر با پايان بيماري كرونا به تهران برگردد«. 
	 		توضيحات	معاون	سابق	استقالل
	 	درباره	مبارزه	با	كرونا
پندار توفيقي، معاون سابق باشگاه استقالل از جمله مديراني 
بود كه در اين مدت با بيماري كرونا دست و پنجه نرم كرد. البته 
خيلي ها نمي دانســتند او بيمار شــده و خودش هم دوست 
نداشت اين خبر رسانه اي شود ولي به هر حال خبرنگاران اين 
مســئله را فهميدند. پندار توفيقي درباره آخرين وضعيتش 
مي گويد: »خدا را شــكر االن خوب هستم ولي قطعاً مراقب 
خواهم بود تا اين بيماري ديگر سراغم نيايد چون در اين مدت 
خيلي اذيت شدم و وزن كم كردم.« او درباره چگونگي ابتاليش 
توضيح مي دهد: »من فكر كنم جزو اولين كساني بودم كه اين 
بيماري را گرفتم. متأسفانه در همان روزهاي اول اسفند و از 
طريق يكي از دوستان اين بيماري را گرفتم. بعد از آن هم سريعاً 
براي مداوا اقدام كردم و چيزي حدود يك ماه طول كشيد تا 

توانستم دوباره بهبودي ام را به دست بياورم.«
	 		جلسه	سعادتمند	با	جباري	و	عبداللهي
احمد ســعادتمند روزهاي شلوغي را پشــت  سر مي گذارد. 
مديرعامل جديد باشگاه استقالل به خوبي مي داند كه حتي 
شيوع ويروس كرونا هم نبايد او را از مشكالت عديده آبي پوشان 
به ويژه مسائل مالي غافل كند به همين خاطر مرتب در حال 
گفت وگو و برگزاري جلسات با افراد مختلف است تا دامنه اين 
گرفتاري ها را كاهش دهد. طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
قرار اســت ســعادتمند طي روزهاي آينده جلسه اي با علي 
جباري، نصــرا... عبداللهي، جواد قراب و تعــداد ديگري از 
پيشكسوتان استقالل برگزار كرده و با آنها پيرامون شرايط و 

برخي مشكالت همفكري كند. 

Eshraghi@khabarvarzeshi.com
فرهاد	اشراقی	

از این روحیات ندارد

از پشت عینک

حاجی  فتــح ا...زاده گفته قلعه نويی از اين روحيات ندارد كه 
بخواهد جای مجيدی را بگيرد!

سؤال اينجاست كه پس اميرخان از كدام روحيه ها دارد؟ يعنی 
اگر االن بــه يك مربی ديگر بگويند جــای قلعه نويی را در 
سپاهان بگير، نمی گيرد؟ به نظر می رسد حاجی زده تو كار 

طنز و ول كن ماجرا هم نيست.
احتمال اول: حاجی تو اين شــرايط كرونايی اين حرف ها را 

می زند كه ملت روحيه پيدا كنند و خودشان را نبازند.
احتمال دوم: روحيه قلعه نويی طوری است كه در استقالل 
فقط جای مظلومی را می گيرد و مظلومی هم كه ۲۰۰ سال 

ديگر سرمربی نمی شود.
احتمال سوم: همان احتمال اول بيشتر به عقل جور درمی آيد.

شــيخ دياباته، مهاجم ماليايي تيم 
استقالل كه اوايل فروردين از تهران 
خارج و راهي فرانســه شد تا كنار 
خانواده  اش باشد اين روزها در قلب 
اروپا تمرين مي كند و در خانه  اش است. 
او با خبرورزشي درباره برنامه هاي اين 
روزهايش حرف زد و توصيه هايي براي 

همه مردم دنيا داشت. 
   ظاهراً اوضاع در فرانســه 

چندان خوب نيست؟
نه متأسفانه! البته اوضاع كرونايي در همه 
جاي دنيا تقريباً يكسان است. از شرق آسيا 
تــا آمريكا همه دنيا درگيــر اين موضوع 
هســتند و به نوعي همه را درگير خودش 

كرده است. 
   در اين روزها چه مي كني؟

كنار خانواده ام هستم و بيرون نمي روم. به 
نوعي در قرنطينه خانگي هستيم و هرچه 
الزم باشد را از طريق خريد اينترنتي انجام 
مي دهيــم تا تردد در شــهر را به حداقل 

برسانيم. 
   بقيه هم اين رفتار را رعايت مي كنند؟

بله! تا به حال كشور را به اين خلوتي نديده 
بوديم. وضعيت غيرعادي است و هيچ كس 
چنين تجربه اي را نداشته. حتي افراد ُمسن 
كه براي قرن گذشته هستند هم معتقدند 

اين وضعيت بي سابقه است. 
   از استقالل خبر داري؟

بله! با مسئوالن باشگاه در ارتباط هستم و 
از يكي، دو روز ديگر قرار اســت تمرينات 

آنالين داشته باشيم. 
   پيش از اين خودت تمرين نمي كردي؟

چرا! طبق برنامه اي كــه تا آخرين روز از 
دكتر نوروزي و بدنساز تيم گرفته بودم، در 
حال بدنسازي بودم و از وقتي هم به فرانسه 

برگشتم، خودم تمرين مي كنم. به 
هــر حال مــا فوتباليســت 

حرفه اي هســتيم و نبايد 
خيلي از شــرايط خوب 
بدنــي كه داشــتيم دور 
شويم. اين كمك مي كند 

تا در بازگشــت به تهران 
خيلي ســريع به سطح باالي 

بدني برگرديم. 
   پس تمرين از دور خوب است؟

اين هم تجربه جديدي اســت. قطعاً دل 
بچه هاي تيم براي هم تنگ شده و از اين 
طريق يكديگر را مي بينيم و اين يك روش 

جديد است. 
   فكر مي كني اين وضعيت تا چه زماني 

ادامه داشته باشد؟
كســي نمي دانــد ولي من خــودم براي 

بازگشت به تهران ثانيه شماري مي كنم. 
چون قبل از تعطيلي ليگ هم مصدوم بودم 
و مدت زيادي اســت كه فوتبــال بازي 
نكرده ام. دلم براي فوتبال تنگ شده 
و دعا مي كنم هرچه زودتر اين 
كرونا برود و دوباره فوتبال 

بازي كنيم. 
   شايعه شده مي خواهي 

از استقالل بروي.
اصاًل با شايعات كاري ندارم. 
من بــا باشــگاه در ارتباطم و 

قرارداد هم دارم. 
   حرف باقي مانده؟

از همه مردم، چه در فرانســه، چه در 
ايران و چه جاهاي ديگر مي خواهم كه 
در خانه بماننــد و بيرون نروند تا اين 
ويروس بيش از اين انتشار پيدا نكند. 
هرچه كمتر به اين موضوع توجه كنيم 
دوران حضــور كرونــا در زندگي مان 

طوالني تر مي شود. 

	به	شايعات	
	توجه	نكنيد	

و	فقط	در	خانه	
بمانيد

آتيال	حجازي:	باشگاه	نياز	به	تغيير	ساختار	دارد
عظمت	استقالل	با	چند	برنامه	تلويزيوني	كم	نمي	شود	

گفت	وگوي	مديران	استقالل	با	مقامات	فدراسيون	
زير	بار	بازي	در	زمين	بي	طرف	نرويد	

در فرانسه قرنطينه كامل هستم

دياباته:برايبازگشتبهتهرانثانيهشماريميكنم
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	دردسر	قرنطينه	دبي	
براي	سرمربي	استقالل

دولــت امــارات براي مقابله با شــيوع گســترده 
كروناويروس در اين كشور تدابير سختگيرانه اي براي 
شهرهاي مهم و كليدي خود از جمله دبي در دستور 
كار قرار داده اســت. اين شــهر به عنــوان يكي از 
كليدي ترين شهرها و نقاط توريستي در سطح جهان 
براي مقابله با كروناويروس از دو هفته قبل به صورت 
كامل قرنطينه شد. همچنين از ساعت 9 شب تا 6 
بامداد نيز منع رفت  و آمد در دبي اجرا مي شود و هر 
كســي كه اين قرنطينه و منع رفت  و آمد را جدي 
نگيرد با بازداشت و پرداخت جريمه هاي سنگين تا 
مبلغ 6 هــزار درهم )۲5 ميليون تومــان( روبه رو 
مي شوند. اين قوانين ســختگيرانه در شهر دبي از 
سوي اماراتي ها براي فرهاد مجيدي كه از وقفه ليگ 
براي ســفر به دبي و ديدار با خانواده بهره برده بود، 
دردسرساز شــده و بعيد به نظر مي رسد او بتواند تا 
يكي، دو هفته آتي به ايــران بازگردد مگر اينكه از 
طريق كنســولگري اقداماتي در راه حل مشكالت 

بازگشت او به تهران صورت بگيرد. 

	از	اروپا	به	استرا	
براي	شكايت	خط	مي	دهند	

داســتان آندره آ استراماچوني و اســتقالل قبل از پايان 
نيم فصل اول خاتمه پيدا كرد و اين سرمربي ايتاليايي بنا 
بر داليلي ديگر حاضر به همكاري با باشگاه ايراني نشد. از 
همان روزي كه پرونده همكاري طرفين مختومه اعالم شد 
كاماًل مشخص بود استراماچوني براي دريافت مطالبات 
خودش به مشكل برمي خورد و در نهايت راهي جز شكايت 
به فيفا پيدا نخواهد كرد. پيش بيني كه حاال در حال تحقق 
است. البته شواهد امر نشان مي دهد كه پرونده سرمربي 
سابق استقالل فعاًل در مرحله طرح دعوا بوده و با توجه به 
شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان احتماالً رسيدگي به 
آن زمان بيشتري مي برد و اين مي تواند براي طرف ايراني 
فرصت مناسبي باشد تا قضيه را به هر طريق ممكن جمع  
و جور كند. جالب اينجاست كه برخي از مسئوالن باشگاه 
استقالل مدعي اند عده اي در اروپا به استرا خط داده و او را 
تحريك مي كنند كه هر چه ســريع تر شكايت خودش را 
پيگيري كند چون استقالل چند طلبكار خارجي ديگر هم 
دارد و در اين مقطع هر قدر بر تعداد شكايت ها افزوده شود، 

فشار فيفا هم بيشتر خواهد شد. 

استقالل	فقط	400	هزار	دالر	
در	فيفا	پول	دارد	

با پيگيري مقامات دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، قرار 
شده قسمتي از بدهي هاي خارجي آنها طي هماهنگي با 
فدراسيون فوتبال ايران از محل درآمدهاي اين دو باشگاه 
بابت جام جهاني  گذشته كه هم اكنون به دليل تحريم ها 
در حســاب فيفا بلوكه شده است، پرداخت شود. دقيقاً 
مانند همان روشــي كه براي حل ماجراي پروپييچ در 
دستور كار قرار گرفت. اين شيوه اگر اجرايي شود قطعاً 
مي تواند كمك حال باشگاه هاي بدهكار ايراني باشد ولي 
در عين  حال نكته بسيار مهم اينجاست كه فدراسيون 
جهاني فوتبال فقط همان اندازه كه استقالل و پرسپوليس 
در حساب فيفا پول امانت دارند، پرداخت مي كند و خبري 
از قرض دادن به آنها يا كســر از ســهم فدراسيون بابت 
پرداخت بدهي هاي سرخابي و جلوگيري از محروميت 
آنها نخواهد بود. همين مســئله حاال به يك دردسر تازه 
براي اســتقالل بدل شده است به دليل آنكه اين باشگاه 
ظاهراً فقط ۴۰۰ هزار دالر نزد فيفا پول امانت دارد و قطعاً 
اين رقم نمي تواند حتي نصف مشــكالت اســتقالل با 

طلبكاران خارجي را حل و فصل كند.

	۳40	هزار	دالر	فيفا	
براي	تسويه	با	وينفرد	شفر

باشگاه استقالل همچنان مطالباتي از فدراسيون جهاني 
فوتبال دارد كه اميدوار است با زنده شدن آنها بخشي از 
بحران هاي ارزي پيش  رو از جمله پرونده مربي آلماني 
سابق خود را سر و سامان بدهد. از محل حضور بازيكنان 
اســتقالل در دو جام جهاني  ۲۰۱۴ و ۲۰۱8 باشــگاه 
اســتقالل هنوز مبلغي در حدود ۳۴۰ هزار دالر از فيفا 
طلب دارد كه اين پول با توجه به مشــكالت بانكي در 
تحريم هاي اعمال شــده عليه ايران به صورت بلوكه در 
حساب فيفا باقي  مانده است. مديران جديد استقالل با 
اطالع از اين موضوع طي يكي، دو هفته گذشته از طريق 
يكي از وكالي سرشناس سوئيسي طرف قرارداد با اين 
باشگاه به شدت پيگير آزاد كردن اين پول هستند تا با 
آن بخشي از مطالبات 55۰ هزار دالري وينفرد شفر را 
پرداخت كنند. پيرمرد آلماني تنها تا پايان هفته جاري 
به استقاللي ها فرصت داده تا مطالباتش را پرداخت كنند 
كه باشگاه تهراني اميدوار است وكيل سوئيسي بتواند در 
زوريخ اين طلب را از فيفا زنده و بخشــي از مشــكالت 

استقالل با وينفرد شفر و وكاليش را حل و فصل كند. 

آتيال حجازي سال هاســت در تركيه زندگي مي كند و مي گويد 
ويروس كرونا اين كشور را هم با بحران بزرگي مواجه كرده است. 
تك پسر اسطوره آبي درخصوص تغييرات مديريتي باشگاه استقالل 
گفت: مشكالت باشگاه بيشتر از چيزهايي است كه رسانه ها اطالع 
دارند. باشگاه استقالل نياز به تغيير ساختار دارد تا به مرور به شرايط 
استاندارد برسد البته اين معضل اكثر باشگاه هاي كشور است اما 
بحث تيم هاي پرطرفدار جداست. استقالل ميليون ها هوادار دارد 
و اميدوارم مديريت جديد با اتخاذ تصميم شجاعانه ضمن كاهش 
مشكالت فعلي آينده نگري كند. االن ۱۰ بازي مانده ليگ تمام شود 
اما بازيكنان نصف دستمزدشان را هم نگرفته اند. بازيكن روي رقم 
دستمزدش برنامه ريزي مي كند، چك مي كشد و تعهد مي دهد يا 
باشگاه ارقام قراردادها را پايين بياورد كه توان پرداخت آن را داشته 

باشد تا بازيكن هم بر همان مبنا برنامه ريزي كند. 
آتيال درخصوص تكليف ليگ برتر گفت: اســتانداردش اين 
است كه بعد از غلبه كامل بر ويروس كرونا فعاليت ورزشی آغاز شود 
اما چون در عمل به چنين موضوعي اهميت داده نمي شود به نظرم 
به  زودي تمرينات تيم ها شروع مي شود و ليگ از اواخر ارديبهشت 

يا اوايل خرداد راه می افتد.

مربي سابق استقالل ادامه داد: اگر دولت پول داشت تا آخر 
بهار همه را در قرانطينه نگه مي داشت اما وقتي بودجه كافي در 
دســترس نيست، نمي توان خيلي كارها را انجام داد. به عنوان 
مثال اين همه انســاني كه با اتومبيــل كار مي كردند يا كارگر 
روزمــزد بودند، از كجا پول بياورند تا نان بخرند؟ مگر نانوا، نان 

مجاني هم مي دهد؟ 
حجازي درباره ناراحتي استقاللي ها از بحث هاي مطرح شده 
در يكي، دو برنامه تلويزيوني گفت: در هر كاري اشتباه به وجود 
مي  آيــد اما اينكه چرا همه اشــتباهات عليه اســتقالل بوده، 
ناراحت كننده اســت. هرچه هم عليه استقالل بگويند فايده اي 
ندارد و چيزي از عظمت اين باشگاه كم نمي كند اما مي خواهم 

بگوييم عذر خواهي بابت اشتباه، هيچ كس را كوچك نمي كند.
آتيال پيرامون تأثير كرونا بر زندگي اش در تركيه گفت: يكي از 
مهم ترين منابع درآمدي اين كشــور صنعت توريســم است كه 
مدت هاست به خاطر ويروس به تعطيلی رفته و همه در قرنطينه 
هستند. دولت به شهروندان مبلغي مي دهد تا يك زندگي خيلي 
معمولي را تا زمان حل بحران بگذرانند اما مسلماً تبعات اقتصادي 

اين ويروس مدت ها تركيه را تحت تأثير قرار خواهد داد.

رقابت هاي ليگ قهرمانان آســيا همچون 
ســاير پيكارهاي فوتبال جهان اين روزها 
تعطيل شده و مشخص نيست چه زماني 
دوباره از سر گرفته خواهد شد. البته شايعات 
حكايت از آن دارد كه برخي كشــورهاي 
عربي با مسئوالن كنفدراسيون البي كرده 
و طرحي را ارائه كرده اند كه به موجب آن، 
ادامــه رقابت هاي مرحله گروهي در اواخر 
مردادماه به صورت متمركز در يك كشور 
بي طرف ) شايد مالزي يا تايلند( برگزار شود 
و يا در صــورت جلب رضايــت تيم هاي 
شــركت كننده، يكي از كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس تمام هزينه مسابقات را 
برعهده بگيرد و آن را ميزباني كند. طرحي 
كه مقامات باشگاه استقالل صراحتاً با آن 
مخالف هستند و تأكيد دارند چنين اتفاقي 
عماًل به معناي پايان كار اســتقالل و ساير 
تيم هاي ايرانــي در همان مرحله گروهي 

خواهد بود. برخي از مديران استقالل طي 
روزهاي گذشــته با مقامات فدراســيون 
فوتبال صحبت و به آنها تأكيد كرده اند تحت 
هيچ شرايطي زير بار بازي نمايندگان ايران 
در زمين بي طرف نروند به دليل آنكه مسابقه 
دادن در مرداد با توجــه به گرماي هوا، به 
خودي خود دشوار اســت و اگر قرار باشد 
نمايندگان ايران در هواي فوق  العاده شرجي 
شرق آسيا و يا گرماي طاقت فرساي حوزه 
جنوبي خليج فارس آن هم بدون هواداران 
خودشان به ميدان بروند، بهترين فرصت را 
براي رقبا فراهم كرده اند. به زعم استقاللي ها، 
كنفدراســيون فوتبال آسيا فقط به كسب 
درآمد فكر مي كند و به همين خاطر هيچ 
بعيد نيســت كه طرح فوق با اســتقبال 
تصميم گيرندگان AFC همراه شود ولي 
بايد از هميــن حاال ميخ را محكم كوبيد و 

قاطعانه با آن مخالفت كرد.

پيشنهاد	باشگاه	استقالل	به	سازمان	ليگ
با	»ويدئوكنفرانس«	تكليف	ليگ	برتر	را	روشن	كنيد!

آتش	زير	خاكستر	در	اردوي	تيم	ليگ	برتري
دعواي	ستاره	ها	به	خاطر	پاداش	1500	دالري

در حالي كه سهيل مهدي در گفت وگوي تلويزيوني به موضوع نامشخص بودن تاريخ از سرگيري مسابقات ليگ برتر 
پرداخت، يك مقام مسئول در باشگاه استقالل از پيشنهاد اين مجموعه به رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ خبر 
داد. امير سلطاني در صحبتي كه با خبرورزشي داشت گفت: »در آخرين تماسي كه با مهدي داشتم به وي پيشنهاد دادم 
در شرايط كنوني كه بيماري كرونا كشور را تحت تأثير قرار داده، بهتر است براي برنامه ريزي دقيق تر، جلسه اي با حضور 
مديران همه باشگاه ها برگزار شود اما به صورت ويدئوكنفرانس. او گفت: در همان جلسه، درباره چگونگي ادامه كار بحث 
و تبادل نظر صورت بگيرد تا بهترين تصميم براي ادامه يا قطع رقابت ها گرفته شود. اين راهكار مي تواند بدعتي باشد تا 
پس از اين هر زمان الزم بود بدون نياز حضور نمايندگان باشگاه ها از اقصي نقاط كشور مانند مشهد، مسجد سليمان، 
تبريز يا جاهاي ديگر از همين طريق بدون به دردسر افتادن و هزينه اضافي براي پرواز به تهران جلسات را برگزار كنيم«. 

ظاهراً مهدي قرار است اين پيشنهاد را در سازمان ليگ به شور گذاشته و درباره  اش تصميم گيري كنند. 

اردوي يكي از تيم هاي مطرح ليگ برتري در روزهاي پاياني سال 98 دستخوش اختالفات زيادي شد كه چه 
بسا اگر بحران كروناويروس پيش نمي آمد و تمرينات و بازي هاي اين تيم تعطيل نمي شد مي توانست زمينه ساز 
بحراني بزرگتر شود. در شرايطي كه اردوي اين تيم مطرح با تغييرات زياد در پنجره تابستاني و جدايي برخي از 
بازيكنان تأثيرگذار براي مدت ها آرام و يكدســت شده بود به يك باره نحوه تقسيم پاداش هاي ارزي حاصل از 
موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا بار ديگر آتش زير خاكستر در اردوي تيم را تا آستانه شعله ور شدن پيش برد. 
اين اختالفات تا جايي پيش رفت كه بين حداقل سه تا پنج مهره كليدي و سرشناس تيم بر سر پاداش ۱5۰۰ 
دالري چنان دعوايي رقم خورد كه باعث قهر دو ماهه آنها از يكديگر شــد! تنها نكته مثبت اين بود كه كار به 
تعطيلي تمرينات و بازي هاي ليگ به خاطر كروناويروس كشيد و باعث شد تا اين بازيكنان براي يكي، دو ماه از 

هم دور باشند!

نصير	مقدري



نبرد 150 ميليون پوندي سيتي، يونايتد و رئال  
ابراز تمايــل هري كين براي جدايي از تاتنهام باعث شــده 
باشگاه هاي بزرگي به دنبال او باشند كه البته قيمت بااليي هم 
دارد. روزنامه »اكســپرس« مدعي شــد، باشگاه هاي شهر 
منچســتر و رئال مادريد به طور جدي خواهان كين هستند. 
مبلغ پايه اين انتقال 150 ميليون پوند است و شايد اين رقم 
تا 200 ميليون پوند هم برســد. پيش از اين گفته شده بود 

تاتنهام با كمتر از 200 ميليون پوند كين را نمي فروشد. 
ژاوي: فقط مسي بهتر از رونالدينيو است  

ژاوي سرمربي فعلي تيم السد و اسطوره بارسلونا، ليونل مسي 
را باالتر از رونالدينيو بهترين فوتباليست تاريخ مي داند. ژاوي 
در اين باره به شبكه »گلوبو اسپورت« برزيل گفت: »رونالدينيو 
در سطح بهترين بازيكنان جهان است، شايد تنها چيزي كه 
او كم داشــت، ثبات بود. از ديد من تنها ليونل مسي باالتر از 
رونالدينيو است و دليلش هم ثباتي است كه لئو در سال هاي 
گذشته داشته است. مســي بهترين بازيكن تاريخ است اما 
رونالدينيــو هم در جمع بهترين بازيكنان تمامي ادوار تاريخ 
فوتبال قرار دارد و سايرين پشت سر اين دو هستند. رونالدينيو 
در كنار رونالدو نازاريو، كريســتيانو رونالدو و ليونل مسي در 

جمع بهترين بازيكنان تاريخ است.«
نيمار آماده بازگشت به بارسا  

باشگاه پاري ســن ژرمن خودش را براي جدايي نيمار ستاره 
برزيلي آماده كرده است. نشريه »اسپورت« خبر داد؛ نيمار آماده 
است پاريس را به مقصد بارسلونا ترك كند و يك مرتبه ديگر 
در نوكمپ به ميدان برود. باشــگاه فرانسوي با اطالع از عالقه 
نيمار به جدايي تصميم گرفته مذاكراتش با بارسايي ها براي اين 
انتقال را جدي تــر پيش ببرد و گزينه هاي مختلفي براي اين 

انتقال در نظر گرفته شده، از جمله معاوضه نيمار با گريزمن. 
موجي: نمي خواستيم زيدان به رئال مادريد برود!  

لوچانو موجي رئيس سابق باشــگاه يوونتوس كه در دوران 
رياستش حواشــي زيادي داشــت، پرده از داستان انتقال 
زين الدين زيدان به رئال مادريد برداشت. او در اين باره گفت: 
»بعد از يكي از بازي هاي  مان در ليگ مقابل آتاالنتا، دســت 
زيدان را گرفتم و او را به رختكن بردم. در آن زمان او براي اينكه 
بگذاريم به اسپانيا برود به ما خيلي فشار مي آورد. من هم به او 
گفتم »برو به فلورنتينو پرس بگو كه من نمي گذارم از يوونتوس 
بروي«. اين گونه شد كه فلورنتينو فهميد براي داشتن زيدان 
بايد مبلغي بپردازد كه فكرش را نمي كرد.« باشگاه رئال مادريد 
ســال 2001 براي جذب زيدان به يوونتوسي ها 75 ميليون 

يورو پرداخت كرد. 
كمك پزشكان بارسلونا به بيماران كرونايي  

نشريه موندو دپورتيوو اسپانيا گزارش داد  پزشكان باشگاه بارسلونا 
در اقدامي خيرخواهانه داوطلبانه در بيمارســتان هاي ميزبان 
بيماران كرونايي شــهر بارســلونا حضور پيدا كرده و به معاينه 
بيماران پرداختند. پيش از اين باشگاه بارسلونا يك ميليون يورو 

به بيمارستان هاي اسپانيا براي مقابله با كرونا اهدا كرده بود. 
پيشنهاد گوارديوال براي جذب مارتينس  

نشريه اســپورت كاتالونيا نوشــت: پپ گوارديوال، سرمربي 
منچسترسيتي براي جذب الئوتارو مارتينس، بازيكن اينتر، 
پيشنهاد سنگيني را به مقامات تيم ايتاليايي ارائه داده است. 
مســئوالن ســيتي اعالم كردند حاضرند با مبلغي باالتر از 
پيشــنهاد بارسلونا براي جذب اين بازيكن اقدام كنند. مبلغ 

فسخ قرارداد مارتينس 111 ميليون يورو است. 
يوفا زمان پايان بازي هاي اروپايي را اعالم كرد  

الكساندر چفرين رئيس يوفا در مورد آينده مسابقات فوتبال 
در اروپا كه به خاطر شيوع ويروس كرونا متوقف شده، گفت: 
»مي توانيم مســابقات اروپايي را يا با همين سيستم فعلي 
برگزار كنيم، يا به صورت تك بازي و با قرعه كشــي براي 
انتخاب ميزبان يا در زمين بي طرف. در حال حاضر از نظر 
تئوريك فقط مي توانيم بازي ها را به صورت فينال 8 تيمي 
يــا فينال 4 تيمي برگزار كنيم اما در روز 3 آگوســت )13 
مرداد( همه چيز بازي هاي ليگ اروپا و ليگ قهرمانان بايد 
تمام شود. البته اين امكان نيز وجود دارد كه نتوانيم بازي ها 
را برگزار كنيم. اگر دولت ها اجازه برگزاري بازي ها را ندهند، 

كاري از دست ما برنمي آيد«. 
كرونا باشگاه ليورپول را هم تعطيل كرد  

باشــگاه ليورپول اعالم كرد تعــدادي از كاركنان خود را به 
مرخصي اجباري فرستاده است. البته اين كاركنان به واسطه 
برنامه دولت انگليس براي حمايت از كاركنان بيكار شده بر 
اثــر ويروس كرونا، حدود 80 درصد از حقوق خود را از دولت 

دريافت مي كنند. 

جهان فوتبال 
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تو ییت های منتخب مخاطبان در توییتر خبرورزشی؛
       هنوزم برام سؤاله چرا اينيستا تو بارسا 8 و تو اسپانيا 6 

مي پوشيد، اون وقت ژاوي تو اسپانيا 8 و تو بارسا 6
        حاال كه ليگاي فوتبال تعطيل شــدن بهتر مي تونم با 
آدمايي كه فوتبالي نيستن ، به خاطر زندگي كسل كننده و 

پوچي كه دارن، همدردي كنم
       بابام گفت بيا موهاتو مثل رونالدو تو خونه بزنم، گفتم 

موهاي اونو جورجي زده نه رحمت! 

BARCELONA MADRID LONDON LIVERPOOL TURIN MIL AN MUNICH PARISMANCHESTER

بارسلونا مادرید لند ن لیورپول تورین میلان مونیخ منچسترپاریس
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تيمهايليگبرتريدرروزهايكروناييچهميكنند؟

جايیبراینگرانینيست...فعالً!

باشگاه آرسنال هنوز براي حقوق بازيكنان 
تصميم خاصي نگرفته اما مشــخص شده 
حقوق كاركنان باشــگاه تا سي ام آوريل به 
طور كامل پرداخت خواهد شــد. در حال 
حاضر هم خبري از كاهش حقوق نيست. 

باشگاه استون ويال هم طبق معمول به 
كاركنانش حقوق داده. در اين باشگاه 
تا حقوق مخصــوص بازي چهاردهم 
مارس مقابل چلســي كه لغو شد هم 

پرداخت شده است. 

قرار بود دستمزدهاي باشگاه اورتون نسبت به فصل قبل 85 درصد 
افزايش داشته باشد اما تاكنون اقدامي براي اين افزايش به دليل 
دوران كرونا صورت نگرفته است. هنوز چيزي در باشگاه اورتون 
مشخص نيســت، ولي احتماالً كارمندان اين باشگاه هم حقوق 

كامل مي گيرند. 

استيو پريش، رئيس باشگاه قول داده همه 
كارمندان تمامي پول شــان در اين ماه ها را 
بگيرند، چراكه كارمندان گفته بودند از لحاظ 
مالي ناتوان شده اند. به همين دليل تضمين 

دريافت حقوق كامل شان را گرفته اند. 

ادي هاو، ســرمربي بورنموث اولين 
مربي ليگ برتري بود كه داوطلبانه به 
همراه دســتيارانش حقوق شــان را 
كاهش دادند. اين باشگاه هم حقوق 

كارمندانش را پرداخت كرده است. 

صدرنشــين ليگ برتر انگليس هم اخيــراً اعالم كرده همه در اين 
باشگاه حقوق شان را كامل مي گيرند. حتي بازيكنان هم قرار نيست 
با كاهش حقوق روبه رو شوند. باشگاه ليورپول حتي 750 هزار پوند 
حقوق كاركنانش براي بازي هاي خانگي برگزار نشده را هم پرداخت 

خواهد كرد. 

پل باربر، مدير اجرايي برايتون و گراهام پارتر 
سرمربي تيم به همراه كادر فني اش، حقوق شان 
را براي 3 ماه كاهش دادند، ولي بقيه كارمندان 
عادي باشگاه حقوق كامل مي گيرند. احتمال 

دارد حقوق بازيكنان هم كاهش پيدا كند. 

حداقل تا ســي ام آوريل حقوق كارمندان 
روزمره به صورت كامل پرداخت خواهد شد 
و پس از آن وضعيت مجدداً بررسي مي شود. 
باشگاه فعاًل احساس مي كند نيازي نيست 

دستمزد بازيكنان را كاهش دهند.

در باشگاه چلسي هم كارمندان غيرفوتبالي هنوز حقوق كامل شان را 
دريافت مي كنند. اين باشگاه همچنين هتل ميلينيوم كه در ورزشگاه 
استمفوردبريج واقع شده را به كارمندان شبكه بهداشت ملي انگليس 
اختصاص داده است. بازيكنان چلسي هم به خيريه باشگاه كمك زيادي 

كرده اند تا به مبارزه با كرونا اختصاص پيدا كند. 

نيوكاسل اولين باشگاه ليگ برتري است 
كه از برنامه حمايتي دولت در اين دوران 
استفاده مي كند. اين مسئله باعث مي شود 
آنهــا بتوانند حقــوق اســتعداياب ها و 

كارمندان آكادمي شان را هم بدهند. 

قبل از جلسه با سران اتحاديه فوتبال 
انگليــس قرار بود همــه كادر اداري 
باشگاه حقوق شان را كامل بگيرند اما 
سياست هاي باشــگاه واتفورد در اين 

زمينه در دست بررسي است. 

باشگاه نوريچ سيتی  هم تصميم گرفت از برنامه دولت استفاده كند 
تا هزينه پرداخت كاركنانش را بتواند تأمين كند.

 بازيكنان و كادر فني نوريچ سيتي هم براي كمك به مبارزه با 
كرونا حدود 200 هزار پوند از حقوق شان را بخشيده اند تا به باشگاه 

خود هم كمكی كرده باشند. 

باشــگاه لسترســيتي هــم حقــوق 
كارمندانش تا پيش از تعطيلي ليگ را 
پرداخــت كرده اما بــراي دوران كرونا 
تصميمي نگرفته اند و وضعيت حقوق 

آنها هم مشخص نيست. 

كارمنداني كه روز مسابقه در اولدترافورد 
فعاليت مي كنند حقوق شــان را تا پايان 
فصل كامل دريافت مي كنند. 25 اسپانسر 
باشگاه منچستريونايتد باعث شده مشكلي 

براي پرداخت حقوق ها نداشته باشند. 

ورزشگاه اتحاد در اختيار شبكه بهداشت ملي انگليس قرار گرفته است، 
بدون در نظر گرفتن اينكه چه زماني درگيري با كرونا تمام خواهد شد. 
1000 نفر از پرســنلي كه روزهاي بازي فعاليت مي كردند هم حقوق 
مي گيرند. باشگاه منچسترســيتي فعاًل برنامه اي براي كاهش حقوق 

بازيكنانش ندارد. 

حقوق 055 نفر پرسنل غيرفوتبالي تاتنهام 
02 درصد كاهش پيدا كرده است، در حالي 
كه گفته مي شود دانيل لوي مالك باشگاه 
از بازيكنان و مربيان هم درخواست كرده 

حقوق شان كاهش دهند. 

حقوق كارمندان شفيلديونايتد هم 
پرداخت شده و خبري از اينكه قرار 
اســت وضعيت تغييــر كند هم 

نداده اند. 

باشگاه وستهم يونايتد اميدوار اســت برخي بازيكنانش داوطلبانه 
حقوق شان را كاهش دهند. 

همچنين از داوطلب شــدن كاركنانش براي كمك به شبكه 
بهداشــت ملي هم استقبال مي كند. دســتمزد كاركنان هم كامل 

پرداخت خواهد شد. 

بازيكنان ساوتهمپتون و تيم مربيگري و 
همچنين كاركنان خيال شان راحت است 
كه حقوق شــان را مي گيرند. البته شايد 
نتيجه مذاكرات با اتحاديه فوتبال انگليس 

اين وضعيت را براي آنها تغيير بدهد. 

جف شــي، رئيس باشگاه ولورهمپتون هم 
خبر داد در دوران تعطيلي ليگ برتر كاركنان 
باشــگاه حقــوق كامل مي گيرنــد. هنوز 
مشخص نيست براي كادر فني و بازيكنان 

چه تهميداتي انديشيده خواهد شد. 

از باالي جدول تا پايين آن، تيم هاي ليگ برتر انگليس 
اين روزها بيش از اينكه پيگير وضعيت شان در جدول 
رده بندي و مسابقات فوتبال باشند، درگير حواشي ايجاد شده در فوتبال توسط ويروس 
كرونا هستند. نشريه »گاردين« گزارشي از فعاليت هاي باشگاه هاي ليگ برتري در دوران 

كرونا منتشر كرده است. 

baghestani@khabarvarzeshi.com 
شهراد باغستاني

در روزهايي كه كرونا فوتبال را در سرتاسر 
دنيــا تعطيل كرده، بازيكنان با شــرايط 
مختلف به كمك براي مبارزه با اين ويروس 
پرداخته اند. يكي حقوقش را مي بخشد، 
يكي در خانه چالش تمريني راه مي اندازد، 
يكي به مراكز بيمارستاني كمك مي كند 
و يكي هم مثل مهاجم منچستريونايتد به 
بخشي كه از كرونا آسيب ديده و توانايي 
مقابله بــا آن را ندارد، كمــك مي كند. 
ماركوس رشفورد اين روزها در حال انجام 
كاري اســت كه خودش زماني كه كودك بود طعم 
فقدانش را به خوبي چشيده است اما ماجرا چيست؟

   غذا رساني به بچه مدرسه اي ها
در انگليس بعضي مدارس هســتند كه براي بچه هاي 
بي بضاعت كه توانايي مالي ندارند به طور رايگان غذا سرو 
مي كنند. با بسته شدن مدارس اما هزاران دانش آموز كه 
از وضع مادي خوبي برخوردار نيستند براي تهيه غذا با 
مشكل مواجه شده اند. باال رفتن قيمت خوراكي ها و صف 
طوالني و نبود اجناس كافي هم باعث شده شرايط اين 
قشر آسيب پذير سخت تر هم بشود. ماركوس رشفورد 
كه خودش زماني در همين مدارس تحصيل مي كرده 
و براي تهيه غذا مشــكل داشــته، با درك اين شرايط 

تصميم گرفت دست به كار بزرگي بزند. 
   پولي كه جمع شد

ماركوس رشفورد و خيريه »فير شير« با همكاري با 

چندين شركت و رستوران توانست مبلغ 20 ميليون 
پوند بابت تهيه غذا براي اين بچه مدرسه اي ها پول 
جور كند. مبلغي كه براي تهيه غذا استفاده خواهد 
شد و توسط خيريه به دست نيازمندان خواهد رسيد. 

   فراخوان مجازي
رشفورد براي اين اقدام خيرخواهانه از فضاي مجازي 
خود هم كمك گرفت. فيسبوك 2/5 ميليون فالوئري، 
توئيتر 3/2 ميليون فالوئري و اينستاگرام 8/1 ميليون 
فالوئري رشفورد با مشاركت بخش هايي كه در باال اسم 
برده شد، توانست 160 هزار پوند از مردم كمك نقدي 

دريافت كند. 
   راز رشفورد

رشفورد زماني كه مدرسه مي رفت، چنين سختي هايي 
را به چشــم ديده و لمس كرده بود: »من فقط سعي 
مي كنم روي نسل بعدي تأثير مثبتي بگذارم. وقتي 
شنيدم مدارس بسته شــده، مي دانستم بچه هايي 

هســتند كه ديگر غذاي رايگاني نخواهند داشــت. 
مدرسه اي كه من مي رفتم، غذاي رايگان ارائه مي داد 
و به خاطر دارم مادرم تا ســاعت 6 به خانه نمي آمد. 
بنابراين وعده غذايي بعدي من در خانه ساعت 8 بود. 
من از اين بابت خوش شانس بودم اما بچه هاي زيادي 
در مدرسه بودند كه در خانه وعده غذايي نداشتند و 
فقط در مدرسه غذا مي خوردند.« رشفورد از اين طريق 

توانسته به 600 هزار نفر غذا رساني كند. 
   كمك به بیمارستان هاي كرونایي

ايــن پايان حركت خيرخواهانه رشــفورد نيســت. 
ماركوس و هم تيمي هايش تصميم گرفتند 30 درصد 
از حقوق اين ماه خود را به كمك به بيمارستان هاي 
كرونايي منچســتر اختصاص دهند. از اين حركت 
يونايتدي ها مبلغ يك ميليون پوند جمع آوري شد كه 
به نقل از رشفورد در توئيترش قدرت فوتبال را در اين 

حركات انسان دوستانه نشان مي دهد. 

ماريا شاراپووا بعد از خداحافظي از دنياي تنيس تصميم گرفته 
راه ارتباطي جديدي با هوادارانش برقرار كند. او بعد از اينكه 
با 150 هوادار خود كنفرانس ويديويي داشــت، فرصت را در 
قرنطينه مغتنم شمرد و با انتشار شماره  اش در اينستاگرام به 
هوادارانش اطالع داد تا به او پيام بفرســتند. اين اما شــروع 
دردســرهاي ماريا بود چراكه او كد شماره  اش را اعالم نكرد. 
همين باعث ســردرگمي هوادارانش در كامنت ها شد چون 
هيچ كس نمي دانست شماره براي آمريكاست يا روسيه. بعد 
از اينكه در كامنت هاي هواداران معلوم شــد شــماره براي 
آمريكاســت، گام دوم، برقراري ارتباط بــود كه اين خط نه 
واتساپ داشت و نه تلگرام. ضمن اينكه آمريكا امكان دريافت 
پيام از بعضي كشــورها را ندارد و همين مشكل را دوچندان 
كرد. البته ماريا با انتشار استوري هايي نشان داد به پيام هايي 
كه به دستش مي رسد، جواب مي دهد و اين طور با هوادارانش 

ارتباط برقرار مي كند. 

طي چند هفته گذشــته 
شايعات زيادي در رابطه با 
عالقه منچسترسيتي و پپ 
گوارديــوال به جذب رافائل 
واران مدافــع فرانســوي 
رئال مادريد مطرح شد. با اين 
وجود اما براســاس ادعاي 
نشريات اسپانيايي، رئالي ها 

و شخص زين الدين زيدان 
حاضر نيســتند بــه هيچ 
پيشــنهادي در رابطــه با 
رافائل واران پاســخ مثبت 
بدهند و به طــور قطع هر 
مبلغــي را از ســوي تيم 
منچسترسيتي يا تيم هاي 

ديگر رد خواهند كرد. 

كرونا،بهانههمدرديمهاجممنچستربابچهمدرسهايها

كمكرشفوردبهمدارسبرايتهيهغذا
دردسرهايشمارهشاراپووا

برايارتباطباهواداران

رئالمادريد،وارانرابهسيتينميدهد
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خبرکده

تعويق بازي هاي المپيك و لغو قهرماني آسيا و آخرين انتخابي 
المپيك اردوهاي تيم ملي را تعطيل كرد. سيدحسن طباطبايي 
رئيس فدراســيون كاراته مي گويد : »تعويق المپيك توكيو 
تفاوت چنداني براي كاراته ايران ندارد و نگران نيســتيم و در 
المپيك دنبال مدال هســتيم.« او به تعطيلي اردوها اشاره 
مي كند : »به خاطر شيوع كرونا اردوها تعطيل است و از آنجا 
كه زمان و محل آخرين انتخابي المپيك مشخص نيست بعد 
از صحبت با شــهرام هروي ســرمربي تيم ملي، قرار شــد 
ملي پوشان تا زمان مسابقات انفرادي در خانه تمرين كنند.«

 طباطبايی: دنبال 
مدال المپيك هستيم

مهدي مهدوي پاســور سابق تيم ملي واليبال براي شكست 
كرونا، مردم را به ماندن در خانه دعوت مي كند. كاپيتان تيم 
فوالد ســيرجان مي گويد: »من و خانواده ام ســفت و سخت 
قرنطينه را چسبيده ايم. آن هم بعد از شوكي كه سرماخوردگي 
اواخر اسفندماه به ما داد، حســابي ترسيديم. كرونا را نبايد 
شــوخي گرفت، چرا كه با ســهل انگاري مردم زحمات كادر 
پزشــكي و درماني به باد مي رود. البته اين روزها با ماندن در 
خانه جبــران نبودن هايم را كردم. تازه متوجه شــده ام چه 

چيزهاي با ارزشي را از دست داده ام.«

 مهدوی: كرونا را 
نبايد شوخی گرفت

 دو شنبه 
 18 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6546
7
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سيدرضا صالحي اميري رئيس كميته ملي المپيك ساعت ۱۲ ظهر امروز اولين نشست خبري سال ۹۹ را به صورت ويدئو كنفرانس برگزار مي كند. با تعويق 
المپيك ۲۰۲۰ توكيو با شــيوع كرونا، صالحي اميري به ســؤاالت خبرنگاران درباره برگزاري المپيك با تأخير يك ساله، وضعيت اردوي تيم هاي ملي، 
ورزشكاران شانس سهميه، فدراسيون و وضعيت IOC جواب مي دهد. البته اين كنفرانس مطبوعاتي با بقيه نشست هاي خبري متفاوت است چرا كه به 

خاطر كرونا او با ويدئو كنفرانس با خبرنگاران رودررو مي شود. 

نشست خبري ويدئو 
كنفرانسي صالحي اميري 

چالش واسه چي؟!

چرا بوديم!

يعني چي؟

 ولي من شنيدم كه ديگه قرار نيست مردم تو خونه 
بمونن!

چون مسئوالن مي گن مردم بايد كار كنن تا دچار 
مشكالت اقتصادي نشيم!

ورزشت كاران
52 Members

بهنام يخچالي ملي پوش بســكتبال كشورمان اين روزها در 
شهركرد تمريناتش را انجام مي دهد. او بعد از تعطيلي ليگ 
برتر بسكتبال به  خاطر شيوع كرونا به شهر زادگاهش رفته ولي 
دست از تمرين برنداشــته و در اين باره مي گويد: »ليگ در 
شرايط خوبي متأسفانه تعطيل شد اما طبق برنامه كادر فني 
شــهرداري گرگان هر كدام از بازيكنان تمرينات خود را در 
شــهرهاي خود ادامه مي دهيم. من روزي سه ساعت تمرين 
مي كنم. اميدوارم هر چه سريع تر كرونا از بين برود و شرايط 

جهان به حالت نرمال خود برگردد.«

 يخچالی و تمرين
 در  روزهای كرونايی

حاج محمدرضا طالقاني يكي از محبوب ترين و دلسوزترين 
رؤســاي فدراسيون كشــتي در يك برنامه تلويزيوني گفت: 
»عليرضا دبير بايد همه كارهايش را زمين بگذارد و به  كشتي 
بچســبد تا در المپيك موفق شويم، ديگر نمي توان گفت تا 
المپيك شش ماه فرصت داشتم.« حاج آقا ببخشيد اگر دبير 
همه كارهايش را زمين بگذارد، چه كســي 17ونيم ميليارد 
تومان پول جور كند تا فقط محل اردوهاي تيم ملي بازسازي 
شــود؟! ببخشــيد حاج آقا مگر خودتان صبح تا شب به اين  
دوست و آن  رفيق رو نمي انداختيد بخشي از بودجه فدراسيون 
را تأمين كنيد؟ تازه دالر 400، 500 تومان آن موقع كجا و دالر 

15هزار تومان امروز كجا؟!

 حاج آقا، خودتان دنبال
 تأمين بودجه نبوديد؟!

فسخ قرارداد كوالكوويچ تحت تأثير هجمه ها نبود

خوش خبر: عجله اي براي انتخاب سرمربي نداريم
ايگور كوالكوويــچ چند هفته بعد از 
رفتن، قراردادش را خيلي بي دردسر با 
فدراسيون فسخ كرد. امروز و فردا هم 
فسخ قرارداد كتبي نهايي مي شود. هر 
چند خيلي ها در روزهاي كرونايي به 
سرمربي جديد فكر هم نمي كنند اما 
بعضي ها گزينه هاي روي ميز فدراسيون 
را ليســت كرده اند. البته فدراسيون 
واليبال فعالً عجله اي ندارد و مي خواهد 

سر فرصت سرمربي را انتخاب كند.
   فسخ قرارداد با كوالكوويچ قطعي شد؟

بله قرارداد توافقي فسخ شد و مشكلي هم 
نيست. فكر مي كنم امروز و فردا هم فسخ 
قرارداد به صورت كتبي رد و بدل شــود تا 
ايگــور اگــر مي خواهد بــراي آينده  اش 

برنامه ريزي كند. 
   گمانه زني هاي سايت لهستاني درباره 
گزينه هاي احتمالي سرمربيگري تيم ملي 

درست است؟
هيچ كدام صحت ندارد. فدراسيون نه به 
هيچ مربي ای پيشنهاد داده و نه مذاكره 
كرده است. قطعاً اگر بخواهد كار را شروع 
كند، زمان مي برد براي اينكه بايد همه 
جوانــب را در نظر بگيــرد. چون هيچ 

رويداد حساسي نداريم با هيچ مربي ای 
مذاكره نكرده ايم. 

   كدام مربيان گزينه هاي فدراســيون 
هستند؟

مربيان سطح باال و آزاد مناسب سرمربيگري 
تيم ملي واليبال ايران تعدادشان كم است، 
ليست بلند بااليي نيست نهايت 5-۶ نفر 
شرايط آمدن به ايران را دارند اما فدراسيون 
هنــوز نه مربيان را اولويت بندي كرده و نه 
ليســت را چرا كه فدراسيون براي امسال 
برنامه اي ندارد و براي انتخاب ســرمربي 

خيلي عجله اي نداريم. 
   يعني فدراســيون امسال سرمربي 

انتخاب نمي كند؟
فدراســيون بعد از بررسي و مذاكره طبق 
منافعش مربي را انتخاب مي كند. اگر شرايط 
غيــر از اين بود ما زمان زيادي نداشــتيم، 
فدراسيون خيلي زود پروسه انتخاب مربي 
را انجام مي داد اما حاال با نبود مسابقه فرصت 

كافي براي بررسي و مذاكره هست. 
   عملكرد كوالكوويچ چقدر براي فسخ 

تأثيرگذار بوده؟
فدراســيون تصميم داشت براي المپيك 
۲0۲0 و ليــگ ملت ها با كوالكوويچ ادامه 

دهد. حتي مي خواســت بعد از المپيك با 
تمديد يك ماهه قراردادش او كنار تيم در 
ليگ ملت ها باشد. هيچ قصدي براي فسخ 
قرارداد پيش از موعد نداشت، فقط شيوع 
كرونا و اوضاع بحراني و نبود مسابقه باعث 
شــد تا فدراسيون تصميم به فسخ قرارداد 
بگيرد. اصالً بحث نتيجه و عملكرد نبود چرا 
كه تيــم ملي با كوالكوويــچ نتيجه بدي 
نگرفت، سهميه المپيك، صعود به فينال 

ليگ ملت ها و قهرماني بازي هاي آسيايي را 
با كوالكوويچ گرفت. در واقع شرايط طوري 
شد كه اصاًل به ارزيابي عملكرد كوالكوويچ 
نرســيديم. امســال مســابقه اي نبود و 
فدراسيون نمي خواست به او بابت هيچي 
حقوق بدهد و چند كمپ بي خاصيت داشته 
باشد. اين مسائل تنها هزينه هنگفتي روي 
دست فدراسيون مي گذاشــت، بنابراين 
بدون ارزيابي تنها براي آينده با ســرمربي 

قطع همكاري كرديم. 
   بعضي ها معتقدند هجمه به راه افتاده 
عليه كوالكوويچ فدراسيون را وادار به قطع 

همكاري كرد. شما تأييد مي كنيد؟
نه تأييد نمي كنم. فدراسيون به هيچ عنوان 
تحت تأثير هجمه ها تصميم نگرفته است. اگر 
اين طــور بود كه بايد براي انتخابي المپيك 
مربي ديگري مي آورد در حالي كه فدراسيون 
مي خواســت با او كار را تمام كند. حتي ما 
مي خواستيم در ليگ ملت ها هم كوالكوويچ 
را داشــته باشيم. براي فســخ قرارداد تنها 

مصالح فدراسيون و كشور مد نظر بود. 
   مربيان ايراني چقدر شانس سرمربيگري 

تيم ملي را دارند؟
من لياقت مربيان ايراني و توانايي فني آنها 
را نفــي نمي كنم. حتي مربيــان جوان و 
باهوشــي در ليگ داريم كه سال ها كنار 
سرمربيان خارجي روي نيمكت تيم ملي 
بوده اند اما فدراسيون بايد خيلي مسائل را 
در نظر بگيرد. مسابقه هاي سخت و حريفان 
قدرتمند. فكر مي كنم تيــم ملي نياز به 
سرمربي بزرگي دارد. سرمربي با اسم بزرگ 
و با تجربه تا تيم را از كوره راه هاي سخت با 

موفقيت رد كند. 
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کمراني : به خاطر کرونا اردوها را تعطيل کرديم
تمرين غير حضوري دختران تكواندو براي انتخابي المپيك

با تمرين در خانه، المپيك را فراموش نمي کنم
رازقيان: پزشكان در خط مقدم جبهه مبارزه با كرونا هستند

زحمت اصلي روي دوش خانواده قهرمانان است
درستكار: حتي اتحاديه  جهاني  كشتي هم تكليف خودش را نمي داند

باقري: شانس سهميه رستمي کمتر است
تعويق قهرماني آسيا، فرصت و تهديد است

اردوي تيم ملي تكواندوي زنان غير حضوري 
برگزار مي شــود. تكواندوكاران طبق برنامه 
ســرمربي تيم ملي در خانه تمرين مي كنند. 
مهــرو كمراني كه تيمش را بــراي انتخابي 
المپيك در قاره آسيا آماده مي كند مي گويد : 
»ســال 98، ســال پرفراز و نشــيبي براي 
تكوانــدوی زنان بود، برنامه ريزي بســياري 
داشتيم كه به دليل برخي مسائل بعضي از آنها 
لغو شــد.«او به بالتكليفي مسابقات آسيا و 
انتخابي المپيك اشاره مي كند : »بالتكليفي برگزاري 
مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي المپيك معضل بزرگي 
اســت كه با آن مواجه هستيم، شــيوع كرونا در همه 
كشــورها باعث شد شرايط آمادگي تيم ها تغيير كند و 
برنامه  ما عوض شــد اما خدا را شكر ملي پوشان خيلي 
خوب و با انگيزه هستند و با شرايط وفق پيدا كرده اند كه 
كار را بــراي كادر فنــي راحت تر مي كند.«ســرمربي 
تكواندوی بانوان با اشاره به تمرينات غير حضوري تيمش 
ادامه داد : »زمان مسابقات قهرماني آسيا ارديبهشت ماه 
و انتخابي المپيك خردادماه اعالم شده اما قطعي نيست 
و با شيوع كرونا احتمال دارد اين مسابقات هم لغو شود 

يا به تعويق بيفتد. به همين دليل اردوها را تعطيل كرديم 
اما به دختران تكواندوكار برنامه داديم تا تمرينات خود 
را غير حضــوري و به صورت آنالين پيگيري  كنند تا با 
شروع اردوها آماده باشند.« كمراني براي تيم ملي برنامه 
دارد : »در قهرماني آســيا عالوه بر انفرادي در تيمي و 
مشترك زنان شركت مي كنيم، بدون شك  طبق برنامه 
و پس از بررســي  رزومه تكواندوكاران نفرات اعزامي به 

مسابقات تيمي را انتخاب مي كنيم.«

كرونا رؤياي سهميه بازي هاي المپيك ژاپن 
را براي خيلي از ورزشكاران به تأخير انداخت. 
ركســانا رازقيان قايقران ملي پوش اساللوم 
يكي از آنهاســت. او براي مسابقات انتخابي 
المپيك- تايلند به كمپ جهاني فرانسه رفته 
بود و با شيوع ويروس كرونا سفرش به بانكوك 
كنسل شد اما او نگراني اين روزهايش تنها به 
مسابقه و سهميه المپيك خالصه نمي شود 
بلكه به خاطر حضور مداوم پدر و دايي  اش در 

بيمارستان است. او مي گويد: »تاكنون در اين شرايط 
سخت نبودم. به نظرم ما ورزشكاران با رفتن روي سكو، 
پرچم كشورمان را به اهتزاز درمي آوريم كه خوشحالي 
آن مختص به خودمان اســت. ولي پزشكان متعلق به 
ايرانند و با يك حس مشــترك براي سالمتي جامعه 
مي جنگند. آنها در خط مقــدم جبهه مبارزه با كرونا 
هســتند.« رازقيان همچنين تأكيد مي كند: »پدر و 
دايي ام هر روز در معرض ابتال هستند و هر وقت به منزل 
برمي گردند اين امكان هست كه به ما هم منتقل شود. 
از مردم كشــورم درخواست مي كنم بيرون نروند و در 
خانــه بمانند. تا كي بايد تاوان ندانم كاري هاي قشــر 
خاصي را مردم بدهند. همه براي ســالمتي يكديگر 
تالش كنيم تا با عبور از اين بحران دوباره همديگر را در 
آغوش بگيريم. بايد همه مسئوليت پذير باشيم.«قايقران 
اساللوم كه در شرايط بســيار سختي توانسته بود از 
فرانسه به تهران برگردد، مي گويد: »باورتان نمي شود 
چون پروازها كنسل شده بود، با همكاري سفير ايران 
توانستم با آخرين پرواز ايران اير به تهران برگردم. آنقدر 
خوشحال بودم كه نمي توانم توصيف كنم. به هر حال 
سعي مي كنم در همين شرايط با تمرين در خانه هدف 

المپيكي شدن را هم فراموش نكنم.«

پژمان درستكار ســرمربي جديد تيم ملي 
كشــتي  آزاد جوانان، هنوز كارش را شروع 
نكرده با مشكل شيوع ويروس كرونا، دچار 
سردرگمي و بالتكليفي شد. در همين رابطه 
با او به  گفت وگو نشســتيم كه نفر چهارم  
جهان و قهرمان  آسيا به خبرورزشي گفت:

   بــدون شــك رئيــس و نايب رئيس 
فدراسيون، مدير تيم هاي  ملي و من به  عنوان 
سرمربي جوانان، برنامه هايي را مد نظر داريم 
ولي از همان روزي  كه حكم مان را گرفتيم، تا االن همه 
 چيز نيمه  كاره مانده و منتظريم تا شــرايط به  روال 
عادي برگردد.    قرار بود قهرماني  كشور برگزار و به 
4 تا ۶ نفر برتر هر وزن، مجوز شركت در جام  شاهد را 
بدهيــم و آنجا به  عنوان مرحله  آخر انتخابي، تكليف 
ملي پوشان روشن شود.    با شيوع كرونا همه  چيز 
به  هم خورد. حتي اتحاديه  جهاني هم تكليف خودش 
را نمي داند. اصالً معلوم نيست در ۲0۲0 قهرماني  آسيا، 
قهرماني  جهان و... در رده هاي  سني مختلف داريم يا 
نداريم.   از جوانان مي خواهم با خودمراقبتي و انجام 
تمرينات هوازي و قدرتي در منزل، اگر شرايط فراهم 

بود در باشگاه هاي ضد عفوني شده محل سكونتشان 
تمرين كنند، بحث تغذيه را جدي بگيرند تا با نابودي 
كرونا خيلي  سريع استارت بزنيم.    زحمت اصلي 
پرورش و حفظ  ســالمتي كشــتي گيران بر دوش 
خانواده ها و مربيان  سازنده است كه آنها را به ورزش 
حرفه اي تشويق مي كنند. ما هم وظيفه داريم زحمات 
اين عزيزان را به نتيجه رسانده، آنها را به كسب مدال 

و افتخار راهنمايي كنيم.

كوروش باقري ســرمربي ســابق تيم ملي 
وزنه  برداري شيوع كرونا در جهان و تعويق 
رقابت هاي قهرماني آسيا و انتخابي المپيك 
۲0۲0 توكيو را، بــراي تيم ملي ايران هم 
فرصت و هم تهديــد مي داند. او مي گويد: 
»تيم ملي ايران از نظر سني يكسان نيست، 
شيوع كرونا در كشور براي ملي پوشان باالي 
۳0 سال، به جز ســهراب مرادي، مي تواند 
تهديد باشــد چرا كه آنها براي رسيدن به 

شرايط آرماني بعد از استراحت به مشكل مي خورند 
اما سهراب مرادي مي تواند با استفاده از اين فرصت به 
شــرايط ايده آل براي انتخابي المپيك ۲0۲0 توكيو 
برســد. حتي علي داودي وزنه بردار فوق سنگين هم 
مي تواند ركوردهايش را باال ببرد تا يكي از بهترين هاي 
اين وزن شــود.«به نظر او كيانوش رســتمي شانس 
كمتري براي سهميه المپيك دارد: »به نظرم، شايد 
فدراسيون جهاني وزنه  برداري در جلسه  اش تغييراتي 
را بــراي انتخاب وزنه برداران اوزان مختلف المپيكي 
بدهد. اگر فدراسيون جهاني همچنان به قوانينش براي 
حضــور وزنه برداران در المپيك پايبند باشــد، علي 
داودي، علي هاشــمي، ســهراب مرادي و كيانوش 
رستمي شانس حضور در توكيو را دارند كه البته شانس 
رستمي از بقيه كمتر است.«باقري سهميه كيانوش را 
به شــرط قهرماني در آسيا حتمي نمي داند: »طبق 
قوانين جديد فدراسيون جهاني هر كشور تنها مي تواند 
يك وزنه بردار براي يك دسته در المپيك داشته باشد، 
اگــر مرادي بتواند با باال بردن ركوردهايش امتيازات 
الزم را براي رســيدن بين 8 وزنه بردار برتر وزن 9۶ 
كيلوگرم به دست آورد، لقب بهترين وزنه بردار آسياي 
رستمي هم نمي تواند به سهميه كيانوش كمك كند.«
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رضا سوخته سرايي تنها مدال آور كشتي  آزاد ايران 
از مســابقات قهرماني  جهان 1981 اســكوپيه و 
دارنده  مدال های رنگارنــگ و متعدد از ميادين 
معتبر بين المللی  به دليل بيماري در بيمارستان 

بستري شد. 
خبرورزشــي از هموطنــان قدرشــناس 
درخواست دارد براي بازيابي سالمتي كامل آقارضا 
افتخارآفريِن دوست داشتني، همه با هم دعا كنيم.

موي تاي ايران به خاطر عدم پرداخت حق عضويت تعليق 
شد. چند ماهي است كه انجمن موي تاي ايران مطابق با 
قوانين فدراسيون بين المللي موي تاي IFMA و تأكيد بر 
اســتقالل فني و اجرايي، تحت پوشــش فدراســيون 

انجمن هاي ورزشي قرار دارد اما با عدم پرداخت سه سال 
حق عضويت انجمن، پايگاه اطالع رساني ايفما مقابل اسم 
و نشاني سابق انجمن موي تاي، واژه تعليق موقت را به كار 
برده و پيگير طلب چهار هزار و 500 دالري خود است. 

تعليق موقت موي تاي ايران به خاطر بدهي!دعا براي سالمتي تنها مدال آور ايران از جهاني اسكوپيه

بچه ها؟ مي تونيد يه چالش جديد راه بندازيد؟!

عه؟! چرا؟! 

واسه اينكه مردم تو خونه سرگرم بشن و حوصله شون 
سر نره ديگه!

عجب...  مگه قبالً كه مردم صبح تا شب كار مي كردن 
ما دچار مشكالت اقتصادي نبوديم؟!

پس حل مشــكالت اقتصادي به كار كردن مردم 
ربطي نداره، به كار  نكردن مسئوالن ربط داره!

 يعني براي حل مشــكالت اقتصادي، جاي اينكه 
مردم رو مجبور كنيم برن ســركار، بايد بعضي از اين 

مسئوالن رو مجبور كنيم كه ديگه نرن سركار!
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@khabarvarzeshi.com

ميالد سازمند



محمدرضاميرشاهولد
Mirshahvalad@khabarvarzeshi.com

لیگنیمهکاره...!

www.khabarvarzeshi.com         info@khabarvarzeshi.comkhabar.varzeshi

khabar_varzeshi khabar_varzeshi
امير عابدزاده دروازه بان ماريتيمو كه بهترين فصل فوتبالي خود را در اين باشگاه سپري كرده، مثل ديگر 

فوتباليست ها اين روزها در خانه مانده و خودش را قرنطينه كرده است. سه هفته است رقابت هاي ليگ 
پرتغال تعطيل شده و با توجه به شيوع بيماري كرونا، معلوم نيست مسابقات چه زماني برگزار خواهد شد. 

وقتي از امير عابدزاده درباره شيوع كرونا در شهري كه زندگي مي كند پرسيديم جواب داد: »در ماديرا هم كرونا 
آمده و به خاطر همين در خانه مانده ايم.« او ادامه مي دهد: »البته من اصاًل ذهنم را مشغول اين بيماري نمي كنم.«

ميثاقنامهامير عابدزاده: در ماديرا هم كرونا آمده
حرفهاي
روزنامه
خبر
ورزشي
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سیروس آبای 

از درگذشــت غم انگيــز كاپيتان 
سيروس 22 سال گذشت.  قايقران 
هميشه ماندگار فوتبال ايران 22 
سال قبل در چنين روزی در سانحه 
رانندگی جان به جان آفرين تسليم 
كرد امــا نام و ياد او تــا ابد در دل 
دوســت داران فوتبــال بــه ويژه 
انزلی چی ها و ملوانی ها زنده است.

سوژه وطنی

Eshraghi@khabarvarzeshi.comحرف آخر

۱۰ مشکل اول استقالل 
مدیریتی است

بعد از مطرح شــدن نام پيروز قربانی و مهدی پاشازاده برای 
پست های فنی در استقالل، ناگهان ماجرا عوض شد و خود 
باشگاه استقالل به اجبار خبر حضور آنها را تکذيب و سعادتمند 
حمايــت خود را از مجيدی اعالم كرد. هواداران اســتقالل 
می پرسند يعنی االن باشگاه با ده ها ميليارد بدهی، مشکل 
ديگری ندارد كه بايد به فکر اســتخدام آدم های فنی و هوو 
آوردن برای فرهاد مجيدی باشد؟ يعنی در زمان استراماچونی 
و حتی بعد از آن مجيدی، استقالل مشکل مديريتی نداشت 
و فقط فنی داشت؟ اگر 10 معضل اول باشگاه استقالل را چه 
در دوره فتحی و چه بعد از آن ليست كنيم، قطعاً هر 10 مشکل 
مديريتی است. تيم استقالل در زمان استرا و مجيدی )كالً در 
فصــل جاری( فوتبال خوبی بازی می كرد و مردم هم راضی 
بودند اما مديرانی كه در تمام سال های گذشته آمدند، مثل 
مسعود شصت چی از بيخ و بن اشتباهی بودند و لطمات زيادی 
به استقالل زدند كه يکی از آنها پيش خور كردن هنرمندانه 

پول اسپانسر تا سال 1402 بود!
در تمام ســال های گذشــته اگر اســتقالل اساساً 
مديرعامل نداشــت 3 هيچ جلو بود. االن هم مديرعامل و 
اعضای هيئت مديــره »بايد« پول بياورنــد كه معموالً 
نمی آورند اما مســلماً 10 مشکل اول استقالل مديريتی 
است و تازه بعد از حل اين 10 مشکل و پرداخت ميلياردها 
بدهی انباشته و غيرانباشته بايد فکری به حال مسائل فنی 
كرد. مادامی كه مشکالت مديريتی و ريشه ای استقالل كه 
حاصل انتخاب غلط مديران است حل نشود، مشکالت فنی 
هم حل نمی شود و مسائل مديريتی حتی روی معضالت 

فنی تيم هم تأثير منفی می گذارد.

فرهاداشراقی

در شــماره قبلي خبرورزشــي، 
مصاحبه اي از محمــد رويانيان 
مديرعامل پيشــين پرسپوليس 
خوانديد كه از يك ماجراي عجيب 
و در عيــن حــال جنجالي پرده 
برداشت و به صورت شفاف اعالم 
كــرد در دوره اي از فعاليتش در 
باشگاه سرخ ها، به امير قلعه نويي 
پيشنهاد داد تا هدايت پرسپوليس 
را برعهده بگيرد. او البته گفت در 
آن زمان خبري از پيشنهاد مالي 
نبــود و يــك تعــارف تلفني به 
قلعه نويي زد كــه در نهايت اين 
انتقال جنجالي شکل نگرفت اما 
اين طــور هــم نبود كــه فقط 
پرسپوليسي ها دنبال يك مربي 
استقاللي باشند. در سمت مقابل، 
اســتقاللي ها هم بــا يك چهره 

سرشــناس پرسپوليسي مذاكره 
داشــتند. ســال ها پس از انتقال 
جنجالي مهدي هاشمي نســب، 
فقط يك جواب »بله« كافي بود تا 
علــي دايي بــه عنــوان دومين 
فوق ستاره پرســپوليس، سر از 
اســتقالل دربياورد و ســرمربي 
آبي ها شــود. اين ماجرا را يکي از 
نزديکان به باشــگاه اســتقالل 
براي مان تعريف كرد: »درست در 
جريان دعواهاي بين دايي و محمد 
رويانيان بود كه استقالل هم نتايج 
خوبــي نمي گرفت و ما به صورت 
طبيعي دنبــال جذب يك مربي 
خوب و سرشــناس بوديم. در آن 
زمان، عالقه زيادي داشــتيم كه 
بمب هم منفجر كنيــم و برنده 
بازي هاي رسانه اي باشيم به همين 

خاطر با دايي وارد مذاكره شديم. 
همه چيز تمام شده بود و حتي بر 
ســر برخي جزئيات مثل مسائل 
مالي هم به توافق رسيديم ولي در 
نهايت اتفاقاتي افتاد كه دايي »بله 
آخر« را نگفت و پروژه انتقال او به 
استقالل منتفي شد.« گويا اين 
مذاكــرات در زمان حضور علي 
فتح ا... زاده به عنوان مديرعامل و 
علي نظري جويباري به عنوان 
معاون باشگاه رقم خورد و البته 
نافرجام ماند. اگر پرسپوليسي ها 
جرأت مذاكره بــا قلعه نويي را 
داشــتند، اســتقاللي ها هم به 
دنبــال آن بودند تــا دايي را به 
رختکن خود ببرنــد و در نبرد 
انتقال هــاي جنجالــي بين دو 

باشگاه بازنده نباشند. 

سعادتمند از بيخ و بن تكذيب كرد
قاطعانهازمجيديحمايتميكنم

احمد سعادتمند مديرعامل جديد استقالل چند روزي است 
كارش را در اين باشگاه آغاز كرده است. او البته در بدو ورود با 
مشکالت زيادي روبه رو بوده است. استقالل به خاطر مديريت 
غلط در سال هاي گذشته، مولد بدهي بوده، بنابراين هر مديري 
كه مي آيد بايد تالش كند ابتدا با طلبکاران سر و كله بزند. احمد 
ســعادتمند هم مدتي در هيئت مديره اســتقالل بود و حاال 
مديرعامل شده. با توجه به وضعيت موجود و اينکه سعادتمند 
هنوز كارنامه درخشــاني در اين ســطح از مديريت نداشته، 
هواداران نسبت به آينده نااميد هستند. سعادتمند اما مي گويد 
تالش خود را خيلي زود آغاز كرده تا بتواند با كمك هيئت مديره 
مشکل را حل كند. در همين بدو ورود او هم كم شايعه درباره 
نيمکت اســتقالل مطرح نبــوده  ؛ اينکه فرهــاد مجيدي را 
مي خواهند كنار بگذارند تا امير قلعه نويي را بياورند. فرهاد در 
زمان امضاي قرارداد با اســتقالل در دفتر موسوي عضو سابق 
هيئت مديره باشگاه، تأكيد داشت طوالني مدت بماند و باشگاه 
حمايت كند تا بتواند تيمي قدرتمند بسازد. آن زمان موسوي 
گفت همه جوره پشت او خواهد بود. در عين حال اعضاي ديگر 
هيئت مديره از جمله منزوي و خليل  زاده هم به فرهاد قول هايي 
دادند. حاال اما با تغييراتي كه صورت گرفته انگار ديگر هيچ چيز 
شبيه قبل نيست. در اين مدت هم كم شايعه درباره استعفاي 
احتمالي مجيدي نبوده است. منتها اين بار قضيه طور ديگري 
است. مي گويند سعادتمند خيلي عالقه اي به كار با فرهاد ندارد  ؛ 
موضوعي كه البته مديرعامل تازه وارد كاًل آن را تکذيب كرده 
است. ســعادتمند به بعضي از اعضاي هيئت مديره گفته اين 
شايعاتي كه مطرح شده صحت ندارد و حامي مجيدي است. او 
تأكيد كرده اين قدر مشکل مالي دارند كه فقط تمركزش روي 

حل آنهاست نه مسئله ديگري. 

مادرم گفت الهي تو هم راهي خارج شوي!
آذري:بهتاشفريبا

سرگذشتزندگيمناست
رضاآذري،هافبكجوانتيماســتقاللدرگفتوگوباروزنامهخبر
ورزشيدربارهشرایطاینروزهايخودوسریالپایتختحرفزد.

باقرنطينهچهميكني؟
در طول اين مدت مشغول انجام تمرينات اختصاصي بودم البته گاهي 

هم به زمين چمن مي رفتم و با دوستانم فوتبال بازي مي كرديم. 
درقرنطينهچهميكردي؟

كنار خانواده بوديم و تا جايي كه مي شد سعي مي كرديم از خانه 
بيرون نرويم. سريال پايتخت هم تنها برنامه اي بود كه از تلويزيون 
نگاه مي كردم. خيلي دوستش داشتم به ويژه چون به بحث فوتبال 

هم در آن پرداخته مي شد. 
آنقسمتكهبهتاشفریباخبرانعقادقراردادخودبانساجي

رامطرحكرد،دیدي؟
بله اتفاقاً در آن شب به ياد خودم افتادم. وقتي از باشگاه استقالل 
به من پيشــنهاد شد تا با تيم بزرگساالن قرارداد ببندم. آن اتفاق 
پس از ســال ها حضور من در رده هاي پايه باشگاه اتفاق مي افتاد. 
من هم به همان شکل خبر پيشنهاد استقالل را به خانواده ام دادم 

و كاماًل در آن قسمت به ياد خودم افتاده بودم. 
بازیگرنقشبهتاشفریبادرهمانقسمت،رفتارخوبيبا

پدرشنداشت.آیاتوهمچنيناتفاقيراتجربهكردي؟
من هرگز گذشته ام را فراموش نمي كنم و به همه آنهايي كه برايم 
زحمت  كشــيدند، احترام مي گــذارم. ضمناً تــالش مي كنم 

محبت هايشان را تالفي كنم. 
ازسریالپایتختخاطرهدیگريهمداري؟

بله در آن قسمت كه به فريبا پيشنهاد دروازه باني در پاناتينايکوس 
داده شد، مادرم كنارم نشســته بود و به پشتم زد و گفت: »رضا! 
ان شاءا... يك روز تو هم با يك پيشنهاد اينچنيني راهي تيم هاي 

خارجي شوي و به آرزوهايت برسي«. 

فريدون زندي پيش از آنکه بيماري 
كرونا در كشور شيوع پيدا كند، به 
آلمان بازگشــت. او يك هفته اي 
براي تعطيالت و انجام يکســري 
كارهاي شخصي به كشور بازگشت 
و بعد از آن ســريعاً رفت. زندي و 
خانواده  اش احتماالً بعد از رسيدن 
به آلمان و ديدن وضعيت شــيوع 
كرونــا در ايــران نفــس راحتي 
كشيدند ولي حاال اين كشور هم 
ناگهان آلوده به اين ويروس شده 
اســت. در روزهاي گذشته اخبار 
زيادي درباره شيوع فراگير كرونا 
در آلمان منتشر شده و اين كشور 
حتي در جمع باالنشين ها از نظر 

ابتال به اين بيماري قرار دارد. 
فريــدون زنــدي مربي تيم 
جوانان سن پائولي، درباره آخرين 

وضعيتي كــه در آلمــان دارند، 
مي گويد: »اينجا همه چيز تعطيل 
اســت و ما هم در خانه مانده ايم. 
بيشتر زمانم را با فيلم ديدن و كتاب 
خوانــدن مي گذرانــم. در آلمان 
وضعيت خيلي بد است. مبتاليان 
زيادي هستند ولي خدا را شکر آمار 
كســاني كه فــوت كرده اند زياد 
نيســت.« او اضافــه مي كنــد: 
»روزهــاي خيلــي بــدي را 
مي گذرانيم. ان شا ءا... هرچه زودتر 
اوضاع بهتر شــود. براي ايران هم 
نگران هســتيم. خيلــي اخبار 
نگران كننده مي شنويم. اميدواريم 
مــردم در خانــه بماننــد.« ولي 
يکســري ها نيازمند هســتند و 
طبيعي است براي كار به خارج از 
خانه بروند. زندي مي گويد: »اينجا 

نقش دولت خيلي مهم است. در 
همين آلمان اگر مشاغل تعطيل 
شده، همان ابتدا پولي براي مردم 
واريــز كردند تا نگراني نداشــته 
باشــند و در خانه هايشان بمانند. 
طبيعتاً ما هم اگر مي خواهيم مردم 
در خانه شــان بمانند، بايد هزينه 

زندگي شان را تأمين كنيم.« 
زندي درباره وضعيت فوتبال 
بــا تعطيلي كرونا هــم مي گويد: 
»جــان مــردم و ورزشــکاران از 
برگزاري فوتبــال خيلي مهمتر 
اســت. االن هم مهمترين مسئله 
ريشه كن كردن اين بيماري است. 
اميدوارم به مردم بيشتر توجه شود. 
االن ورزش در اولويت چندم است. 
در آلمان هم كه مي دانيد همه چيز 

تعطيل شده است.«

هواداران استقالل هنوز هم در مورد جدايي ام مي پرسند

صیادمنش: رؤیاي من بازي زیر نظر پپ است
خيليازهواداراناستقاللهنوزهم
ناراحتجدایــياللهيارصيادمنش
هستند.مهاجمخوشآتيهمازنيكهدر
جامجهانينوجواناندرخشيدوبعداز
تنهایكسالحضوردراستقاللمورد
توجهتيمهــاياروپایيقرارگرفتو
لژیونرشــد.صيادمنشكــهدرتيم
فنرباغچهتركيهحضورداردباوجود
تعطيليليگتركيهبهدليلویروس

كرونــادورانقرنطينهرادرآنكشــور
ميگذراند.بااللهيــاردرخصوص
مسائلمختلفگفتوگویيانجام

دادیمكهدرادامهميخوانيد.
اللهياردورانقرنطينه

چطورميگذرد؟
خب واقعاً سخت است. فوتبال 

همه زندگي ماســت و بدون آن 
انگار يك چيزي در زندگي كم داريم ولي 

چاره اي نيســت. اين ويــروس همه دنيا را 
درگير خود كرده و زندگي مردم تحت تأثير 
كرونا قرار گرفته است. فوتبال هم مثل ساير 
حرفه ها تعطيل شــده و ما مجبوريم با اين 
شرايط سخت كنار بياييم. اميدوارم هر چه 

زودتر از شر اين ويروس شوم خالص شويم 
و زندگي به شرايط عادي برگردد. 
سال٩٨برايتوچطوربود؟

در مجموع ســال بدي نبود. من بعد از يك 
فصل بازي در ليگ برتر ايران توانستم لژيونر 
شوم. در كنار آن براي اولين بار به تيم ملي 
بزرگساالن دعوت شــدم و در اولين بازي 
توانستم نخستين گلم را بزنم كه فوق  العاده 
بود. البته در كنار اينها نتوانستيم به همراه 
تيم اميد راهي المپيك شويم كه 
اتفــاق بســيار تلخــي بود. 
اميدوارم در ســال جديد 
اتفاقات خوبي براي من و 
البته همه مردم كشــورم 

رخ دهد. 
انتظاراینكهدرفنرباغچه
فرصتزیاديبهتونرســدرا

داشتي؟
بله قطعاً همين طور است. بازي در فوتبال 
اروپا قابل مقايسه با فوتبال ايران نيست و من 
مي دانستم بايد چند برابر بيشتر تالش كنم 
تــا جايگاه خوبي در تيــم پيدا كنم و خب 
طبيعي است به من فرصت زيادي نرسد ولي 

قطعاً در آينده شرايط تغيير مي كند و من 
مي توانم در فوتبال اروپا بيشــتر خودم را 

نشان دهم. 
دراینمدتتوانستيخودتراباشرایط

زندگيدرتركيهوفقدهي؟
خــب روزهاي اول كمي ســخت بود ولي 
كم كم اوضاع بهتر شد و من توانستم در اينجا 

جا بيفتم. 
خيليازهواداراناستقاللهنوزهمبه

خاطرجدایيتوناراحتهستند.
آنها هميشــه به من لطف دارند و مرا مورد 
محبت خودشان قرار مي دهند. شايد باورتان 
نشود ولي هنوز هم كلي پيام مي دهند و در 
مورد جدايي ام سؤال مي پرسند ولي به هر 
حال قسمت اين بود كه به فوتبال اروپا بيايم 
و اميدوارم نماينده خوبي براي استقالل و 
فوتبال ايران باشــم و آرزوي موفقيت براي 

استقالل در ادامه راه دارم. 

ویلموتسعالقهزیاديبهتوداشت؛در
موردجدایياوچهنظريداري؟

بله ويلموتس بازي ام را خيلي دوست داشت 
و به من مي گفت استعداد فوق  العاده اي داري 
و قطعــاً در آينده مي تواني بهترين مهاجم 
آســيا شــوي. او حتي يك بار به من گفت 
سرمربي هر تيمي در فوتبال اروپا شوم تو را 
مي خرم. به هرحــال او هم براي ما زحمت 

 كشيد و برايش آرزوي موفقيت مي كنم. 
فكرميكنيباحضوراسكوچيچبازهم

بهتيممليدعوتشوي؟
به طور حتم تمام سعي و تالشم را مي كنم 
تا دوباره به تيم ملي دعوت شوم ولي قطعاً 
حرف آخر را سرمربي تيم ملي خواهد زد و 

من به آن احترام مي گذارم. 
بهعنوانسؤالآخر؛سقفآرزوهايتو

چيست؟
خب خيلي دوست دارم به همراه تيم ملي 
در جام جهاني  حاضر باشم. ضمن اينکه بازي 
در ليگ برتر انگليس را خيلي دوست دارم و 
طرفــدار سرســخت منچسترســيتي و 
گوارديوال هســتم. در واقع رؤياي من بازي 

زير نظر پپ است. 

 ويلموتس 
 گفت هر تيمي 

 بروم تو را 
مي خرم
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عليدايي»بله«راميگفتسرمربياستقاللميشد!
رمزگشايي از يك انتقال جنجالي اما نافرجام

اينجاهمهمهچيزتعطيلشده،وضعيتخراباست
زندي: در آلمان مشاغل را تعطيل كردند ولي به مردم پول دادند

يکي از فدراسيون هاي ورزشي دست به اقدام عجيبي زده است. 
بعد از بررســي هاي مالي مشخص شده بخشي از پولي كه به 
حساب رفته، نيســت! يعني ناپديد شده است. اينکه چطور 
ناپديد شده سؤال بزرگي اســت ولي اينکه چطور پول ها در 
فوتبال ايران ناپديد مي شــود، چيز پيچيده اي نيست. در هر 
صورت به محض اينکه مسئوالن رده باالي فدراسيون متوجه 
موضوع شدند، دســت به اقدام عجيبي زدند. برگزاري چند 
جلسه هيئت رئيسه و تصويب پاداش هاي چند ده هزار دالري 
براي اعضاي مختلف اين فدراسيون راهکاري بوده براي توجيه 
پول هاي ناپديد شــده. مثاًل مســئوالن اين فدراسيون براي 
خزانه دار 10 هزار دالر پاداش تصويب كردند و نامه آن را هم 
به امضاي اعضاي هيئت رئيسه رساندند. در اين نامه ذكر شده 
كه پاداش پرداخت شده اين در حالي است كه خزانه دار پولي 
دريافت نکرده اســت! و اصاًل اينکه چــرا بايد او 10 هزار دالر 
پاداش بگيرد ســؤالي است كه كســي جوابش را نمي داند. 
مسئوالن اين فدراسيون تا پيش از سال 99 در جلسات خود 
پاداش هــا را تصويــب و نامــه پرداختي آن را هــم زدند تا 

يکجورهايي تکليف پول هاي ناپديد شده را مشخص كنند!

پاداش10هزاردالري
جايگزينپولهايناپديدشده!

اقدام عجيب در يك فدراسيون ورزشي

در حالی كه كنفدراسيون فوتبال آسيا پرونده فدراسيون فوتبال ما 
را به اتهام فساد اداری به كميته حقوقی اش فرستاده، با پادرميانی 
وحيد كردانی، يکــی از مديران ايرانی AFC، ديروز حيدر بهاروند 
موفق شــد از طريق ويدئوكنفرانس و به صــورت آنالين با برخی 
مسئوالن كنفدراسيون حرف بزند و درباره موضوع جابه جايی نبی 
و شکوری توضيح بدهد. فدراســيون اميدوار است با اين توضيح، 
كنفدراسيون را قانع كند نبی را به عنوان دبيركل جديد بپذيرد. در 
اين بين، فدراســيون مدعی است يکی از اعضای هيئت رئيسه به 
AFC خط می دهد و عابدينی هم ديروز تاج و ساكت را به فعاليت 
عليه نبی متهم كرده اما اين وسط آنچه AFC را به هم ريخته و باعث 
عصبانيت آنها شــده، لحن نامه ای است كه فدراسيون ما برای آنها 
نوشت. نامه ای كه می گويند با مشاوره هوشنگ نصيرزاده به عنوان 
كارشــناس حقوقی، متن فارسی اش آماده شــده بود. به هر حال 
فدراسيون در تازه ترين اقدام از در سازش با AFC وارد شده است. 

يکايرانیميانجی
AFCآشتیفدراسيونو
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