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 علیپور در گفت وگوی اختصاصی با خبرورزشی: 
دلم برای فوتبال تنگ شده

ما پرسپولیسی ها برای 
تک تک امتیازها عرق ریختیم

قدم اول برای واگذاری 
سرخابی ها در سال جدید

استقالل  و پرسـپولیس 
صددرصد خصوصی

دراولينجلسههيئتواگذاریشرکتهایدولتی
برنامهاجرايیواگذاریدوباشگاهاستقاللو

پرسپوليستصويبشد.سرخابیهادرسال99
صددرصدخصوصیمیشوند.

 کی روش رحمتی
 را بخشید ولی مهدی 
گفت شمالم و نیامد

 کفاشیان: اختالف کارلوس
 با استقالل از جباری شروع شد

کرونا ناخواسته به داد 

آشتی کنان کارلوس با 

 منصوریان 

پرسپولیس رسید

دوست ایرانی اش

در سوگ پدر:

 فعاًل از کسر امتیاز 
خبری نیست

 کی روش: دوست دارم
 به ایران سر بزنم

غالمپور: 
کرونای اصلی 

را  استقالل 
گرفت

رشیدی: منظور 
روشن از 

 پرسپولیسی  ساواکی
بهزادی نبود

 استقالل  نتیجه نمی گرفت
جرأت نمی کردم به خانه بروم

جباری: دوست داشتم کنار 

در حق طرفداران ما 
ظلم شد

 همایون خان
 باسواد و محترم بود

منصوریان باشم، او عاشق پدرش بود

 غمخــوار استقالل
 امروز تنهاست!

فابیو جان واریو
 در گفت وگوی اختصاصی  

4گرفتیمجشن قهرمانی پیراهن استقالل من و همسرم با با خبرورزشی:

4

2

2

8

5

55
5



 سه  شنبه 
 19 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6547
2

زیر آسمان فوتبال

بعد از نامه هاي AFC به فدراسيون فوتبال و رد انتخاب نبي به عنوان دبيركل، بعضي از مسئوالن فدراسيون حرف هايي زدند كه 
انگار منظورشان ممبيني بود. كاظم طالقاني و محمود اسالميان از جمله اين مسئوالن بودند. ممبيني ديروز اما بعد از جلسه هيئت 
 رئيسه سكوتش را شكست و گفت: »من مشكلي با بهاروند يا نبي ندارم. قبالً هم گفته بودم نحوه انتخاب نبي غلط بوده است، همين.« 

 ممبيني
 سكوتش را شكست 

 موش را گرفتيم
 شتر را بكشيم

 خب! چه مى گوينــد در اين موارد و در اين قبيل 
مواقع؟ شــتر را كشتند؟ آرى همين است  ؛ شتر را 
كشتند! غائله سخن چينى براى AFC تمام شد تا روسياهى 
براى زغال بماند و بس! شــايد هم اين اشــاره درســت تر و 

مناسب تر باشد: موش موشك، دم به تله داد!
آرى، جناب نمام و سخن چين فوتبال ما كه مثل هر موشى 
دو گوش دارد، كارى از پيش نبرد! سفره كم دامنه دخالت هاى 
نابجاى شيخ سلمان بحرينى، زود جمع شد و تند، ورچيده 
گشت! هيچ كس اينجا، نه از شيخ سلمان حساب مى برد و نه 
از دنباله هايش! به AFC چه مربوط كه دبيركل فدراســيون 
فوتبال ايران كه هســت و كه بايد باشــد! به اذنــاب و ُدم و 
دنباله هــاى شــيخك بحرينــى اصــًا ربطى نــدارد كه 
فدراسيون هاى عضو كنفدراسيون آسيا، چه سياستى دارند و 
از اختيارات خود چگونه استفاده مى كنند! هيچ تقلب و اندكى 
هم تقليب از سوى كارنابلدان ما در كار نبود، بلكه تهمتى بود 

كه بايد سخت با آن مقابله مى شد كه شد!
شتر واقعى را نحر كنيم

گفتيم شتر را كشتند و دقيق گفتيم كه در اين فقره، 
شترى در كار نبود. موشى بود كه نه از كوه، بلكه از 
تپه اى يا تل خاكى، زاييده شده است و بايد اين جانور موذى 
را هم با تله موش مى گرفتيم كه گرفتيم! ولى حاال بايد رفت 
سر خواباندن شتر اصلى و نحر جناب شتر و كشتن او كه قادر 
است مشكل آفرين باشد! بايد رفت »بيخ« اشتباه كارى ها و 
غلط كارى هاى انتخابات فوتبال را درآورد و ريشه كن كرد، اين 

رسم بد و بدعت ناجور را!
بحث دنباله دار

بايد از حق انتخابى كه داريم و براى داشــتنش، 
سال هاى ســال مبارزه كرده ايم، خوب و درست 
اســتفاده كرد! نبايد از دل انتخابات فوتبال، اشخاصى فاقد 
شــخصيت درجه اول و حتى درجه دوم و سوم، خارج شوند! 
نبايد حق رأى، در اختيار كسانى باشد كه نه شخصيت حقيقى 
چنين مهمى را دارند و نه شخصيت حقوقى  اش را! نبايد از دل 
انتخابات ما، موشــى كه گوش دارد و سخن مى برد و حرف 
مى آورد، خارج شــود! انتخابات فوتبال- فدراسيون فوتبال 
على الخصوص- جاى سليقه هاى عالى و كاردان هاى »آلى« 

است! حق رأى، محترم است، هدرش نبايد داد!

Laroudi@khabarvarzeshi.comروزنوشت

خبرورزشی تلگراف

   ممبيني عضو هيئت رئيســه فدراسيون فوتبال گفت: من به 
شيوه انتخاب مهدي محمدنبي در سمت دبيركلي انتقاد كردم و 

با او مشكلي ندارم. 
   ســهرابي رئيس دپارتمان داوري فدراســيون فوتبال گفت: 

درست است داوران پول حرفه اي نمي گيرند اما وجدان دارند. 
   داور فوتبال ايران به كمك بيماران كرونايي رفت. بيژن حيدري 
مراحل درمان بيماران كرونايــي را در بخش ارتوپدى پيگيري 

مي كند. 
   كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اي به فدراسيون فوتبال 

كشورمان دبيركلي مهدي محمدنبي را تبريك گفت. 
   بهرام افشــارزاده مديرعامل پيشين باشگاه استقال گفت 
پيشــنهاد اين باشــگاه به علي دايي در زمان مديريت او صورت 

نگرفته است. 
    فرهاد حميداوي، مالك باشگاه شهرخودرو گفت: نمي دانم 
شنبه اي كه مديران پرســپوليس وعده اش را داده اند چه زماني 

فرامي رسد. 
    حمايت باشگاه سپاهان از امير قلعه نويي. باشگاه سپاهان با 

انتشار بيانيه اي از سرمربي تيم فوتبالش حمايت كرد. 
    شيعي عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: بايد اصاح 
اساسنامه و برگزاري انتخابات فدراسيون را تا مهرماه عملي كنيم. 
    با اعام عضو هيئت مديره باشگاه استقال، كمپ مرحوم ناصر 

حجازي بازسازي مي شود. 

ardehali@khabarvarzeshi.com
 حامد اردهالي 

 فوتسال
ایران

 با صعود دو تيم گيتي پسند و مس سونگون به فينال پلي آف 
ليگ برتر فوتسال اين ديدار به دليل شيوع بيماري كرونا به 
تعويق افتاد با اين حال برخاف اكثر رقابت هاي ورزشي و 
ليگ هاي فوتبال دنيا قهرمان ليگ برتر فوتسال ايران تنها با 
انجام دو بازي ديگر مشخص مي شود. سازمان ليگ فوتسال 
درصــدد فرصتي براي برگزاري بازي فينال اســت. طبق 
برنامه ريزي از قبل انجام شده، بازي رفت فينال در اصفهان 
و بازي برگشت در تبريز برگزار خواهد شد و چنانچه كار به 
بازي سوم بكشد، قهرمان ليگ برتر در كرمان جام قهرماني 
را باالي ســر خواهد برد. با توجه بــه تعطيلي رقابت هاي 
ورزشــي تا پايان فروردين، سازمان ليگ فوتسال احتماالً 
مجبور اســت فينال بازي ها را در ماه مبارك رمضان و در 
ساعت هاي پس از افطار برگزار كند. شايد هم مثل بازي هاي 
مرحله نيمه نهايي بازي فينال نيز بدون تماشاگر برگزار شود. 
چنانچه فرصت برگزاري بازي در ارديبهشت فراهم نشود، 
كميته فوتسال و سازمان ليگ بايد در مورد معرفي قهرمان 
ليگ برتر با مديران اين دو باشــگاه و اعضاي هيئت رئيسه 
سازمان ليگ فوتسال تشكيل جلسه داده و در مورد وضعيت 

قهرمان تصميم گيري كنند. 

فينال ليگ برتر 
چه زماني برگزار مي شود؟

عكس:عليرضاطاهرينيا

محمد مايلي كهن سرمربي اسبق تيم ملي و احمدرضا عابدزاده كاپيتان اين 

تيم همواره رابطه بسيار خوبي با يكديگر داشته اند. چه آن زمان در جام 

ملت هاي ۱۹۹۶ امارات و چه در بازي هاي مقدماتي جام جهاني  ۱۹۹۸ 

فرانسه هرگز بين اين دو شكرآب نشد و احترام استاد و شاگردي تا همين 

امروز پابرجا بوده است. اين عكس مربوط به بازي هاي مقدماتي جام 
جهاني  ۱۹۹۸ فرانسه است. 

استادوشاگرد
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مهدی بذرافکن

 يك پيشنهاد
 فوتبالي پايتختي!

حاشيه نوشت
bazrafkan@khabarvarzeshi.com

اين روزها سريال پايتخت به واسطه حاشيه هاي جورواجوري 
كه دارد حسابي سر و صدا كرده و به قول معروف هر دم از اين 
باغش بري مي رسد. اينجا البته من به مسائل غيرفوتبالي  اش 
كار ندارم كه مثًا پايانش شــبيه فان فيلم قديمي است يا 
شخصيت هايش بي نهايت منفي اند.  بحث من بخش فوتبالي 
ماجراست و يكراست مي روم سراغ بهتاش فريبا كه با حضور 
در پايتخت 6 بيشترين سود را كرد و با كسب محبوبيت ناشي 
از حضور در اين سريال با دريافت يك ميليون فالوو ركورد زد.  
ظاهراً بهتاش فريبا اصلي و خانواده  اش از تشــابه اسمي او در 
سريال پايتخت شــاكي و ناراضي اند به طوري كه آقاي فريبا 
گفته نه او و نه خانواده  اش پايتخت 6 را نديدند.  اگر قرار باشد 
سال آينده پايتخت 7 ساخته شود به نويسندگانش پيشنهاد 
مي دهم نام بهتاش را تغيير دهند بدين نحو كه بازيگر نقش 
بهتاش- بهرام افشاري- با آن اخاق خاصش كه بارها در سري 
ششم ديديم مثًا معترض نامش شــود و بگويد چون نام و 
فاميلش به صورت كامل شبيه نام يك فوتباليست پيشكسوت 
است همواره زير سايه اوست و مردم با شنيدن نامش به ياد آن 
فوتباليست پيشكسوت مي افتند.  اين بهانه خوبي است براي 
تغيير نام شخصيت بهتاش و دلجويي از خانواده فريباى اصلي. 

عليرضا منصوريان عزادار شد. او در سوگ 
از دســت دادن پدرش نشست. اين اتفاق 

خيلي سريع رخ داد، روز شنبه حالش بد شد 

و به بيمارســتان انتقال يافت و روز 
يك شنبه دار فاني را وداع گفت. 

عليرضا منصوريان اين روزها خيلي 

دل و دماغ حرف زدن ندارد. وقتي از او درباره اتفاقي 
كه رخ داده، سؤال مي كنيم جواب مي دهد: »راستش 
باور نمي شد پدرم را از دست بدهيم. همه چيز خوب 
بــود و حتي فكر مي كردم او را مرخص خواهند كرد 
ولي درســت در روزي كه خودمان را براي ترخيص 
پدرم آماده كرده بوديم، دچار ايست قلبي شد و از دنيا 
رفت. پزشكان به من گفتند تنفس او به مشكل خورده 

و نمي تواند نفس بكشــد. بعد از آن خبر 
فوت پدرم را دادند و شوكه شديم.« 

منصوريان درباره علت اين 
اتفاق توضيــح مي دهد: »روز 
يك شنبه به من زنگ زدند كه 
حال پدرم خراب شده است. 
خودم را ســريع به بيمارستان 

رساندم و متوجه شدم كه براي 
قلب پدرم مشــكل به وجود آمده 

است. البته زماني هم كه در استقال بودم 
به پدرم گفته بودند نبايد خيلي هيجاني شود. او يك 
آستقالي دوآتيشه بود و وقتي تيم نتيجه نمي گرفت 

جرأت نمي كردم خانه شان بروم.«

منصوريان در پاسخ به اين سؤال كه آيا مراسم 
ختمي برگزار مي كنند يا نه؟ مي گويد: »ابتدا بايد از 
همه كساني كه ديروز تماس گرفتند يا پيامك دادند 
تشكر كنم. خيلي از طرفداران هم اين كار را كردند. 
واقعاً شــرمنده مردم و همين طــور اهالي ورزش 
هستم. دستشان درد نكند. ما مراسمي نخواهيم 
داشت. تشييع پيكر را هم خيلي بي سر و صدا برگزار 
كرديم. به خاطر بيماري كرونا من مخالف بودم 
ايــن كار صورت بگيرد منتها دوســتانم 
گفتند بي ســر و صدا اين كار را انجام 
مي دهند. مراســم خاكسپاري هم 
نخواهيم داشــت و فقــط خانواده 
خودمان هســتيم. به هر حال اين 
بيماري خطرناك آمده و اوضاع اصًا 
عادي نيســت. من دو روز بيمارستان 
بودم و ديدم شرايط چقدر بد است. مردم 
باور كنند شرايط وخيم است و بايد خيلي مراقبت 
كنند. ما هم به خاطر همين تصميم گرفتيم مراسم 
نگيريم. خيلي ها تماس گرفتند و پرسيدند كه از 

اينجا هم اطاع رساني مي كنيم.«

 عليرضا منصوريان در سوگ پدر

خودمان را براي ترخيص او آماده كرديم ولي ايست قلبي كرد

 درخواست
  شماره 10 استقالل
 لطفاً سرخاك نياييد!
پدر 
علي منصور 
غريبانه 
تشييع نشد!

بهار سال 1387، صبح روزي كه استقال 
بايد در فينال جام حذفي روبه روي تيم پگاه 
گيان به ميدان مي رفت پدر مجتبي جباري 
چشــم از جهان فروبست! ولي اعضاي تيم 
استقال حرفي در اين باره به هشت شاكي 
نزدند تا اين موضوع خللي در بازي اش ايجاد 
نكند. پس از پايان ديــدار و برد 3- صفر و 
قهرماني استقال اين عليرضا منصوريان بود 
كــه مجتبي را كنار كشــيد و آرام آرام اين 
موضوع را با هم تيمي  اش در ميان گذاشت 
كه ديگر پدرش در اين دنيا نيست. حاال پس 

از حدود 12 سال تاريخ به گونه اي ديگر براي 
منصوريان تكرار شد اما اين بار كسي نبود تا 
ايــن ماحظــات را بــراي شــماره 10 
دوست داشتني اســتقال در نظر بگيرد و 
تلخي خبر زهردارِ مرگ پدر، صريح تر از هر 
خبري به كاپيتان اســبق استقال رسيد و 
ابروهايش را درهم گره زد و چشــمانش را 
خيس اشك! عليرضا منصوريان و اعضاي 
خانــواده  اش پيكر پدر را كه بر اثر ســكته 
دارفاني را وداع گفته بود براي تشــييع در 
محل به خانه پــدري برگرداندند. با اينكه 

روزهاي كرونايي است و همه در خانه اند ولي 
همســايه هاي قديمي و تعدادي از اقوام و 
آشنايان نتوانستند حتي در چنين روزهايي 
عليرضا و محمدرضــا )برادر منصوريان( را 
تنها بگذارند و براي تشييع پيكر پدرِ برادران 
منصوريان، الاله االاهلل گويان، پيكر بي جان 
آن مرحوم را در محله چرخاندند و  تحويل 
آمبوالنس دادند تا براي غســل و مراســم 
خاكســپاري به بهشــت زهرا)س( ببرد. 
نزديــكان عليرضا از اين مي گفتند كه او به 
شــدت نگران بوده كه پدرش در روزهاي 

كرونايي غريبانه تشييع شود ولي هرگز اين 
اتفاق نيفتــاد. هرچند او خودش در پيامي 
براي همه هواداران استقال از همه خواست 
كسي براي خاكسپاري راهي بهشت زهرا 
نشود. هر چند بعيد است نزديكان و عاشقان 
علي منصور به اين توصيه  اش اهميت بدهند. 
»روزنامه خبرورزشي« هم اين ضايعه تلخ را 
به بازيكن اســبق تيم هاي ملي و استقال 
تسليت گفته براي بازماندگان صبر و براي 
آن مرحوم علو درجــات و غفران الهي را از 

درگاه خداوند مسئلت دارد. 

پدرم 
استقاللي 
 دوآتيشه

 بود

تيم نتيجه 
 نمي گرفت

 جرأت نمي كردم 
خانه شان بروم

كارلوس كى روش سرمربي سابق تيم ملي ايران به مشكات 
خود با عباس ترابيان سرپرست سابق تيم ملي پايان داد. اين 
دو كه رابطه نزديكي داشتند، خيلي زود كارشان به قهر و دعوا 
كشيد. ترابيان نقش بسزايي در حضور كى روش در تيم ملي 
داشت و در همان ابتداي كار هم سرپرست تيم شد اما در يكي 
از سفرها آنها به مشكل خوردند و بعد كارد و پنير شدند. اين 
دو تا مدت ها با هم ارتباطي نداشتند ولي اخيراً كى روش با يك 
تماس تلفني، به مشكات خود با ترابيان پايان داد. رئيس سابق 
كميته بين الملل فدراســيون فوتبال هــم با تأييد اين خبر 
مي گويد: »دوست ندارم درباره  اش صحبت كنم. چيزي بود 

بين خودمان. مشكات مان به طور كامل حل شد.« 
در اين تمــاس تلفني كي روش به ترابيان گفت عده اي 
پشت  سرش چيزهايي گفته بودند كه عامل بروز اختافات 
شــد. در نهايت هم دو طرف از اين گفتند كه كينه اي از هم 
ندارند و حتي دلشان براي هم تنگ شده است! كي روش در 

اين تماس تلفني حتي گفت: »دلم تنگ شده و دوست دارم 
به ايران سر بزنم. آنجا مثل خانه ام است چون 8 سال در ايران 

زندگي كرده ام.«

در ويكي پدياي هومن افاضلي مربي سابق تيم 
ملي اميد و دستيار دايي و برانكو از عباس ترابيان 
نقل شــده كه اين مربي كى روش را به تيم ملي 
آورده اســت. ديــروز با رئيس ســابق كميته 
بين الملــل فدراســيون تماس گرفتيــم تا او 
توضيحاتي در اين باره بدهد: »من گفتم افاضلي 
كي روش را معرفي كرده يا آورده؟ اصًا صحت 
ندارد، من چنين چيزي نگفته ام.«  ترابيان در 
اين بــاره توضيح مي دهد: »ما آن موقع كميته 
فني داشتيم كه هومن افاضلي هم در آنجا حضور 
داشــتند. ما درباره سه گزينه بحث داشتيم كه 
يكــي از آنها كي روش بود. بنده نظرم روي يك 
مربي فرانســوي بود كه حتي به اين كشور هم 
رفتــم و با او مذاكره كــردم.  مرتضى محصص 
نظــرش روي آنتيــچ بود كه قبًا هم ســابقه 

ســرمربيگري رئال مادريد و بارسلونا را داشت. 
كفاشيان اما نظرش روي كارلوس كي روش بود، 
همين طور افاضلي هــم چند بار تكرار كرد كه 
كي روش مربي خوبي است و نظرش روي اوست. 
حاال اينكه ايشــان كي روش را پيشنهاد داده 
باشند، چيزي نيست كه من يادم بيايد. يك نفر 
از خارج از كشــور كي روش را براي اولين بار به 
خود كفاشيان پيشــنهاد داد.« ترابيان اضافه 
مي كنــد: »آن موقع من و كفاشــيان صحبت 
كرديم كه كســي نفهمد با كــي روش مذاكره 
مي كنيم. حتي تاج كــه آن موقع نايب رئيس 
فدراســيون فوتبال بود از من پرســيد و گفتم 
نمي توانم بگويم كه ايشان حتي با من دعوايش 
شد كه من معاونم. نبي كه دبير كل فدراسيون 

بود هم از دست من ناراحت شد.«

آشتي كارلوس با عباس ترابيانترابيان: قبل از كی روش با يك مربي فرانسوي مذاكره كرديم

كی روش: دوست دارم به ايران سر بزنمهرگز نگفتم افاضلي كي روش را آورده!

حقوق مهرداد را دادند، حقوق بقيه را نه
آوس نمي خواهد محمدي را از دست بدهد

اين روزها تمام باشگاه هاي دنيا به خاطر تعطيلي مسابقات فوتبال در 
پرداخت حقوق بازيكنانشان مشــكاتي جدي دارند. در اين ميان 
مشكل باشگاه آوس كه مهرداد محمدي را در اختيار دارد، جدي تر از 
ساير باشگاه ها به نظر مي رسد. اين باشگاه كه قبل از شيوع ويروس 
كرونا نيز به بازيكنانش بدهي داشت حاال با اخطار سازمان ليگ پرتغال 
روبه رو شده و اگر به زودي دستمزد بازيكنانش را پرداخت نكند، هر 
بازيكني كه از اين باشگاه طلب داشته باشد، مي تواند به صورت يك 
طرفه قراردادش را فسخ كند. نكته جالب اينجاست مهرداد محمدى 
و ولينتون جونيور از ســتاره هاي آوس محسوب مي شوند و اين تيم 
پرتغالي نمي خواهد آن دو را به طور رايگان از دســت بدهد. همين 
موضوع باعث شده حتي به قيمت ندادن حقوق ساير بازيكنان، حقوق 
اين دو بازيكن ســر وقت پرداخت شود تا محمدي و ولينتون مجوز 
فسخ يك طرفه قرارداد را نداشته باشند. مهرداد محمدي در اولين 
فصل حضورش در اروپا عملكرد خوبي در آوس داشــته و تا اينجاي 
فصل در 20 مســابقه 7 گل زده تا بهترين گلزن تيمش باشد. ضمن 
اينكه او توانسته 5 پاس گل نيز براي هم تيمي هايش ارسال كند تا در 

اين زمينه هم آمار خوبي داشته باشد.

Asadzadeh@khabarvarzeshi.com
 عباس اسدزاده

اردشير الرودي
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اشكان منتظر مجوز بازگشت به ايران
همــه بازيكنان تراكتــور در ايران حضور دارنــد و هيچ يك از 
خارجي هاي اين تيم نيز نتوانست به كشورش بازگردد. ساكت 
الهامي روز پنجم فروردين را براي شــروع دور جديد تمرينات 
مناسبت ارزيابي كرده بود و از اين رو، بازيكناني كه در اسفند به 
مسافرت رفتند، به ايران برگشتند تا همراه تيم باشند اما تعطيلي 
كامــل ليگ ايران، همه برنامه ريزي هــا را خراب كرد. از جمع 
تراكتوري ها، فقط اشكان دژاگه خارج از ايران به سر مي برد و به 
خاطر لغو پروازها، نمي تواند به كشورمان بازگردد. چند روز پيش 
شايعه شده بود اشكان در تبريز به تمرينات اختصاصي مي پردازد 
اما يكي از مسئوالن باشگاه تراكتور ضمن تكذيب حضور او در 
شهر گفت اشكان به محض باز شدن خطوط هوايي و مرزهاي 
كشورمان، به تبريز برمي گردد تا تمرينات گروهي را از سر بگيرد. 

باقي بازيكنان همگي در كشورمان حاضر هستند.

  Zahedi@khabarvarzeshi.com  |  تبريز- حامد زاهدي  

آذربایجان  تیم  َلری

 نيكفر تا پايان فصل
 مديرعامل سپاهان مي ماند

بعد از اتفاقات جنجالي اصفهان در روز برگزاري ديدار برگشت 
سپاهان و پرسپوليس كه در آن تيم ميزبان حاضر به انجام بازي 
نشد و كميته انضباطي رأي به ٣ بر صفر شدن اين ديدار به سود 
پرسپوليس داد، مسعود تابش از سمتش استعفا كرد و منوچهر 
نيكفر كه يكي از مديران ارشــد كارخانه فوالد مباركه و رئيس 
هيئت مديره اين باشگاه به حساب مي  آيد به عنوان سرپرست 
سپاهان معرفي و انتخاب شد. در ابتدا گفته شد حضور نيكفر به 
عنوان مديرعامل موقت است و به همين خاطر اسامي زيادي هم 
براي مديرعاملي سپاهان مطرح شد. حاال از اصفهان خبر مي رسد 
نيكفر حداقل تا پايان فصل مديرعامل سپاهان خواهد ماند و اگر 

قرار بر تغيير باشد براي فصل آينده اين اتفاق خواهد افتاد. 

  Khalifesoltani@khabarvarzeshi.com  |  اصفهان - جواد خليفه سلطاني  

در مسیر زا ینده   رود

كرمي بعد از خداحافظي از فوتبال در 37 سالگي:
زود بود، مصدوم نمي شدم ادامه مي دادم!

عبدا... كرمي هافبك دزفولي  كه ســابقه بازي در تيم هاي 
فوالد خوزستان، ســپاهان اصفهان و شاهين بوشهر را در 
كارنامه داشت در سن ٣۷ سالگي كفش هاي خود را آويخت. 
او در همين خصوص مي گويد: شــايد كمــي زود بود! اما 
مصدوميت كمرم زياد شد و ديگر نمي توانستم آن طور كه 
دلم مي خواست بازي كنم و تصميم گرفتم فوتبال را كنار 
بگذارم چراكه هيچ چيز بهتر از ســامتي نيست. كمرم از 
زماني كه در شاهين بوشهر حضور داشتم مشكل داشت و 
اين مصدوميت كهنه شده بود. سال گذشته آخرين بازي ام 
را در فوالد خوزستان مقابل تراكتور انجام دادم كه آخرين 

بازي ليگ برتر هم بود و بعد از آن ديگر بازي نكردم. 

از  دیار كارون

مراسم سالگرد قايقران برگزار نشد
 بيست و دومين سالگرد درگذشت مرحوم سيروس قايقران 
كاپيتان اسبق تيم فوتبال ملوان بندر انزلي و تيم ملي فوتبال 
كه قرار بود هجدهم فروردين بر سر مزارش برگزار شود به 
دليل شــيوع بيماري كرونا برگزار نشــد. شايان ذكر است 
بودجه در نظر گرفته شده براي اين مراسم با تهيه 200 بسته 

دارويي و غذايي به افراد بي بضاعت بندر انزلي اهدا شد. 

  Hooshyari@khabarvarzeshi.com  |  رشت - عليرضا هوشياري  

فوتبال   گیلكی

 فرجي: در اين شرايط
 بهتر است در خانه بمانيم

فرشاد فرجي مدافع تيم شهر خودرو مشهد درباره آخرين وضعيت 
خودش گفت: به هر حال شرايط طوري شده كه ما در خانه مانده ايم 
و نمي توانيم تمرينات گروهي انجام دهيم. البته به خاطر جلوگيري 
از انتشار ويروس كرونا در خانه بمانيم بهتر است چرا كه بايد مراقب 
خانواده خود باشيم. فرجي در ادامه گفت: من در خانه تمرين مي كنم 
و كارهاي بدنسازي انجام مي دهم فعًا كه تمرين نداريم و تا روشن 
شدن وضعيت رقابت هاي ليگ برتر نمي توانيم به محل تمرين برويم. 
بايد ديد مسئوالن سازمان ليگ چه تصميمي مي خواهند درباره آينده 
ليگ برتر بگيرند اما حيف شــد تيم ما خيلي آماده شده بود و با كم 
شــدن حاشيه ها توانسته بوديم به شرايط ايده آلي برسيم؛ قطعاً اگر 
ليگ برتر ادامه پيدا مي كرد بازي هاي بهتري به نمايش مي گذاشتيم 

اما به هر حال اتفاقي است كه افتاده و بايد منتظر آينده باشيم.

  Hokmabadi@khabarvarzeshi.com  |   مشهد - مسعود حكم آبادي  

فوتبال شرقی

بهبود سرپرست رايكا
ابراهيم محمودي، سرپرست تيم رايكا بابل كه به بيماري كرونا 
مبتا شده بود، پس از بهبودي كامل از بيمارستان مرخص 
شد. سرپرســت رايكا پس از سفر اين تيم به تبريز و بازي با 
شهرداري تبريز در بازگشت به بابل به بيماري كرونا مبتا شد 
و نزديك به دو هفته در بيمارســتان بســتري بود اما حاال او 
دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته و با غلبه بر كرونا منتظر 
بهبودي كامل اســت. تمرينات تيم ليگ دسته اولي رايكا با 
توجه به لغو ادامه مسابقات ليگ دسته اول فعاً تعطيل است. 

  Ebrahimi@khabarvarzeshi.com  |   قائمشهر - مجتبي ابراهيمي  

فوتبال مــازنی

علياري: تمرينات خانگي فايده اي ندارد
رضا علياري،  مدافع تيم گل گهر سيرجان درخصوص وضعيت تيمش 
گفت: ما در بهترين شرايط روحي و رواني قرار داشتيم كه ليگ به دليل 
ويروس كرونا تعطيل شد. ما با برد مقابل استقال به رده سيزدهم جدول 
صعود كرديم و مي توانســتيم روند صعــودي خود را ادامه دهيم ولي 
شرايط به دليل ويروس كرونا بحراني و همه ليگ هاي معتبر دنيا نيز 
لغو شد و ما مانده ايم كه آيا ليگ ادامه دارد يا خير؟!وي افزود: در حال 
حاضر در خانه تمرينات خود را انجام مي دهيم و تحت نظر اعضاي كادر 

فني هستيم اما همه مي دانند اين تمرين ها هيچ فايده اي ندارد. 

دیار كریمان

زمزمه دوباره انحالل پارس جنوبي
از اوايل فصل جاري اين زمزمه شنيده مي شد كه به دليل عدم 
تمايل وزارت نفت براي تيم داري، پارس جنوبي در پايان فصل 
منحل شــده و امتياز آن واگذار خواهد شد. حاال با توجه به 
تعطيلي رقابت هاي ليگ برتر، از صبح ديروز دوباره اين شايعه 
نگران كننده در شهر جم بر سر زبان ها افتاده و باعث نگراني 
طرفداران پارس جنوبي شده است. تيمي دوست داشتني 
)دقيقاً مانند شاهين بوشهر( كه مقامات استان بوشهر بايد 

براي حفظ آن از هيچ كوششي فروگذار نباشند.

  Ghanbarpoor@khabarvarzeshi.com  |   بوشهر- فاضل قنبرپور  

روی موج بندر

شماره پیامک 50001022

حرف دل

    هواداران تيم پرسپوليس كه هي مبلغ طلب استراماچوني 
رو چرتكه مي زدند و به ريال تبديل مي كردند حاال كجا هستند 
دلواپس باشند كه با ريخت و پاش هاي بي مورد تيمشون چقدر 
مي شــد به بيماران كرونايي و كارگران از كار بيكار شده كمك 
پژمان خواجويي )اصفهان( كرد؟ 

    كسي كه تو زمان مديريت خودش با البي تيمش رو قهرمان 
كرده، اظهار فضل كرده كه جام رو بديد به پرسپوليس و ليگ رو 
تعطيل كنيد! آقاي عابديني شما كجاي اين فوتباليد كه تو اين 
مسائل دخالت مي كنيد؟ سازمان ليگ بدونه اين تو بميري از اون 

تو بميري ها نيست، ليگ بايد تعطيل بشه بدون تعيين قهرمان! 
محسن نورايي )بوشهر(

    مســتندات علمي نشان مي دهد كه سيستم ايمني بدن و 
توان جســماني در اواخر فصل ورزشي ضعيف تر شده لذا هم 
مســتعد بيماري هاي واگير و هم آســيب ديدگي هاي شديد 
خواهند بود لذا اقدام شــجاعانه اعام پايان مســابقات و رفتن 
ورزشــكاران به دوران ريكاوري پايان فصل و سپس آمادگي و 
برنامه ريزي براي مسابقات سال بعد بهترين گزينه مي تواند باشد.
مجيد حسينيان )سنندج(  

    متأسفانه در تلويزيون پول كاني هزينه مي شود تا يكسري 
آدم ناوارد حرف هاي گستاخانه اي عليه استقال بزنند. افرادي 
كه خودشان سابقه لگد زدن حتي به يك گربه را هم ندارند حاال 

در تلويزيون ضد استقال صحبت مي كنند!
شايان فضلي )اراك(

    گويا طي اين سال ها صدا و سيما تبديل به سوژه اي جهت 
محبوبيت براي كســاني شده كه يا با اين رسانه درافتاده اند و يا 
مغضوب اين رسانه شــده اند. ُمرده يا زنده، سياسي يا ورزشي، 
حميد فراهاني )مالير( مجري يا بازيگر هم ندارد! 

    طوالني شدن ليگ برتر فوتبال  مي تواند آسيب هاي زيادي 
به جسم و روح ورزشــكاران وارد كند. از نظر علمي نبايد بدن 
ورزشكار را حدود ۱2 تا ۱۴ ماه در شرايط مسابقه و آمادگي نگه 
داشت چرا كه باعث فرسودگي جسمي شديد خواهد شد، ضمن 
اينكه بحث كرونا مشخص نيست تا چه زمان دقيقاً وجود خواهد 
داشت؛ اين مسائل در كنار هم باعث آسيب ديدگي ورزشكاران 
ما خواهد شد كه سرمايه هاي ورزش كشور هستند و نبايد آينده 
شايان مرادي )كرج( آنها را فدا كنيم. 

    كاش كمي مســئول تر و سنجيده تر صحبت كنيم. امثال 
بهزادي در فوتبال ايران هرگز فراموش نمي شــوند و جايگاهي 
رفيع در دل مردم دارند. آنها تا ابد ســرطايي و پاطايي باقي 
خواهنــد ماند حتي اگر ديگران قصد كنند جوهر ســياه روي 
كارنامه خوشرنگ آنها بپاشند. آنها افسانه و تنديس هاي تاريخي 

ما هستند. بي اعتبار كردن شان  خيال خام است. 
ايرج خليلي )تهران(
    حتي براي مؤسس باشگاهتونم كل كل مي كنيد؟ مي گيد 
مؤســس باشگاه من فان بوده مؤسس باشگاه تو بهمان؟ كاش 
فوتبال دوباره شروع بشه برگرديم به همون دوراني كه كل كل ها 
علي غالمي )گرگان( سر تعداد هواداران داخل استاديوم بود. 

    به جاي ناشكري بريد فوتبال هاي قديمي با گزارش عادل را 
ببينيــد كه لذتش صد برابر ايــن فوتبال هاييه كه اين اواخر با 
سعيد فتحيان )اهواز( گزارش اساتيد ديديم.  

    مهندسي يعني اين! نيمي از بازيكناي پرسپوليس را به خاطر 
شرط كي روش براي ملي پوش شدن مجبور به جدا شدن و لژيونر 
شــدن كردند! حقوق برانكــو رو ندادنــد و موفق ترين مربي 
پرسپوليس را در سناريويي كثيف فراري دادند! باز هم در يك 
سناريوي تكراري مربي قهرمان نيم فصل را هم مثل برانكو فراري 
دادند بلكه بتوانند جلوی پوكر رو بگيرند اما ما پرسپوليسي ها با 
حمايت همه جانبه خودمون تو زمين و بيرون از زمين نگذاشتيم 
عباس اسدي )سبالن(  كه كارشكني ها به نتيجه برسد.  
    اگر فوتبال اروپا براي ادامه بازي ها اصرار دارد به دليل مباحث 
اسپانسري و حاميان مالي است  اما فوتبال ايران كه فقط تماشاگر 
دارد و نمي توانيم از حضور آنها اســتفاده كنيم چه اصراري به 
اشكان كاظمي )آبادان( برگزاري مسابقات است؟ 

    گاهي بهتر است بگذاري ديگران در جهل خودشان بمانند 
زيرا آنها چيزي را كه خودشان مي پسندند درست مي دانند، نه 
محمد كراتي )كرمان( واقعيات را.  

    با توجه به شــرايط پيش آمده و بحران اقتصادي كشــور 
اميدوارم با تأمين منابع ارزي مشــكل تيم ها و مشكات مالي 
مجتبي رضايي )تهران( بازيكنان نيز حل شود. 

    خدايا هيچ  وقت اين حاشيه ها و شايعات را از ما نگير؛ فقط 
مانده ايم در اين روزهاي سكوت و پراضطراب و استرس اگر اين 
خبرهاي حاشــيه اي و شــايعه هاي شــايد واقعي را نداشتيم 
نمي دانستيم چطور روزگار را سپري مي كرديم. قرمزها مي گويند 
قرار بود قلعه نويي روي نيمكت ما بنشيند و استقالي ها مدعي اند 

كه علي دايي تا يك قدمي نيمكت آبي ها نزديك شد؟
محمود فخرالحاج )قم(
    هادي طباطبايي كه استقالي ها هم قبولش ندارند هي تو 
برنامه هاي تلويزيوني به خاطر جلب حمايت آبي ها از مديريت هاي 
استقال انتقاد مي كند و مي گويد بازيكنان توانستند تيمشان را 
آماده و موفق نگه دارند و مديريت نقشي نداشته. آقاي طباطبايي، 
اســتراماچوني و شيخ دياباته و بقيه بازيكنان مؤثر رو بازيكنان 
حميد رفيع  زاده )تهران( آورده اند؟ 

    روزنامه خبرورزشي! تا كنون همه اعتبار و ارزشتان فقط به 
خاطر بيطرفي  تان بود و چه ارزان اعتماد مردم به روزنامه تان را 
به خاطر انتخاب استقال به عنوان بهترين تيم ليگ برتر از دست 
مائده شكري )تهران( داديد!  

بعد از ســاخت و بهره برداری استاديوم زيباي 
شهداي فوالد در اهواز، استاديوم شهداي مس 
در كرمان هم در آستانه بهره  برداري است تا يك 
اســتاديوم شيك و زيبا به جمع استاديوم هاي 

شيك و زيباي كشور اضافه شود. 
قرار است در صورت صعود تيم مس كرمان به 

ليگ برتر اين تيم در ورزشگاه تازه تأسيس شهداي 
مس پذيراي حريفان ليگ برتري باشد. استاديومي 
كه بر اســاس اســتانداردهاي فيفا ساخته شده و 
نزديك به 200 ميليارد تومان براي ساخت آن هزينه 
شده است. اين استاديوم همان طور كه اشاره شد بر 
اساس اســتانداردهاي فيفا داراي چهار رختكن و 
ديگر تجهيزات اســت و عاوه بر بازي هاي داخلي 
مي توان در آن بازي هاي بين المللي را برگزار كرد. 

پيشتر شاهد افتتاح استاديوم شهداي فوالد از 
سوي باشگاه فوالد بوديم و اين يك اتفاق خوب است 
كه بي شك در آينده به پيشــرفت بيشتر فوتبال 
باشگاهي و ملي كمك خواهد كرد. با استاديوم هاي 
زيبايي كه در ايران ساخته شده و در دست ساخت 
است حاال مي توان براي ميزباني بازي هاي بين المللي 
درخواســت داد و حتي بازي هاي تيــم ملي را به 

شهرســتان ها برد. متأسفانه در يكي، دو دهه اخير 
بيشــتر باشگاه ها توان مالي خود را صرف پرداخت 
دستمزدها كردند و تجهيز امكانات سخت افزاري و 
نرم افزاري مورد توجه نبوده است به  طوري كه امروز 
باشگاه هاي بزرگ ايران نظير استقال، پرسپوليس، 
تراكتور، ســپاهان و... فاقد اســتاديوم اختصاصي 
هستند و براي برگزاري هر بازي ميليون ها تومان به 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان يا وزارت ورزش و 

جوانان مي دهند. 
تيم مس كرمان هم اكنون با ۴6 امتياز تيم دوم 
جدول ليگ يك به شــمار مي رود و يكي از دو تيم 
مدعي صعود به ليگ برتر اســت. مدير عامل مس 
پيشــنهاد داده در صورت نيمه كاره ماندن بازي ها 
تيم هاي مس رفسنجان و مس كرمان به ليگ برتر 

صعود كنند. 

اتفاق خوب در كرمان 

استاديوم 30 هزار نفري شهداي مس در آستانه بهره  برداري 

با حسين كعبي، بازيكن اسبق تيم ملي كه در 
حال حاضر مربي تيم فوالد خوزستان است 
درخصوص شرايط خاص اين روزها، تعطيلي 
ليگ و بالتكليفي فدراسيون گفت وگويي 

انجام داديم كه در ادامه مي خوانيد. 
   با تعطيلي بازي ها و تمرينات چه 

مي كنيد؟
خب شرايط در كل دنيا مثل هم است و ما 
هم مطيع هستيم. چند هفته اي مي شود 
كه تمرينات را تعطيل كرديم تا ببينيم 
اوضاع چگونــه پيش مي رود. البته جواد 
نكونام براي بازيكنان برنامه تمريني در 
نظر گرفته و ما هم از راه دور آنها را زير نظر 

داريم تا فرم بدني شان حفظ شود. 
   با اين وضعيت تكليف ادامه ليگ 

چه خواهد شد؟
بــه ما كه چيــزي اعــام نكردند و 
خودمــان از طريق رســانه ها پيگير 
هستيم. اميدوارم هر اتفاقي مي افتد، 

كسي متضرر نشود. 
   نظر شما اين است كه ليگ از سر 

گرفته شود؟
ببينيد در درجه اول چيزي كه اهميت دارد، 
سامتي مردم و اعضاي تيم هاست. اگر شرايط 
مهيا باشد و به سامتي كسي ضرر نزند، خب 

بهتر است بازي ها دنبال شود. مي دانم اوضاع 
زياد خوب نيست فقط اميدوارم زودتر همه 
بيماران ســامتي خود را به دست بياورند. 
ضمن اينكــه خواهش مي كنم مردم رعايت 

كنند تا فاجعه اي رخ ندهد. 
   پرسپوليسي ها مي گويند با توجه 

به اختالف امتيازشان با ساير تيم ها در 
صورت اتمام ليگ قبل از پايان بازي ها، 
آنها بايد به عنوان قهرمان معرفي شوند. 
اول بگويم اگر كرونا نبود ما امسال شاهد 
يكي از جذاب ترين ليگ ها بوديم و مطمئنم 
قهرمان در روزهاي آخر معلوم مي شد ولي 
درخصــوص ادعــاي تيم هــا از جملــه 
پرسپوليس چون اين يك موضوع جهاني 
به شــمار مي رود، بايد تابع فيفا باشيم و 
ببينيم آنها چه تصميمي خواهند گرفت. 

   يكي از مشكالت اصلي فوتبال ما 
اين است كه رئيس فدراسيون نداريم و 
معلوم نيســت چه كســي تصميم 

مي گيرد. نظر شما چيست؟
دقيقاً همين طور است كه شما مي گوييد. 
ما هرچه بگوييم فكــر نمي كنم اتفاق 
خاصــي رخ دهد ولي اميــدوارم فردي 
رئيس فدراسيون شود كه فوتبالي باشد 

و حرف ما فوتبالي ها را بفهمد. 

كعبي: در مورد قهرمان ليگ بايد تابع فيفا باشيم

امیدوارم يک فوتبالي رئیس فدراسیون شود

تيم نود اروميه كه در كورس صعود به ليگ برتر قرار دارد با يك 
دردسر عجيب روبه رو شده است. اين تيم كه امتياز ماشين سازي 
تبريــز را در اختيار گرفته، حاال در پرونده اي كه مربوط به اين 
باشــگاه تبريزي بوده محكوم و از يك پنجره نقل و انتقاالتي 
محروم شده است. بر اساس رأي فيفا و با شكايت مانوئل فرناندز 
دروازه بان مطرح و سابق تيم ماشين سازي تبريز كه در فصل 
۹6- ۹5 در اين تيم توپ مي زد حاال باشگاه نود اروميه ضمن 
محروميــت از يك پنجره نقل و انتقاالتي محكوم به پرداخت 
جريمه و مطالبات اين بازيكن شــده است. بايد ديد نودي ها 
موفق به جلب رضايت دروازه بان سابق تيم هاي آالوز و الكرونيا 

خواهند شد يا نه؟

دردسر عجيب نود اروميه مطهري: سيدجالل ليدر تيم است و هنوز مي تواند بازي كند

پرسپوليس از تونل وحشت رد شد!
ديروز در حالي با حميد مطهري تماس گرفتيم كه 
براي زماني كوتاه از منزل خارج شده بود تا خريد 
مايحتاج ضروري  اش را انجام دهد و...  با اين وجود 
دستيار يحيي گل محمدي مثل هميشه با رويي 

گشاده پاسخگوي سؤاالت ما شد  . 
سال 98 براي حميد مطهري چگونه گذشت؟

شــروع خوبي بود به ويژه با پيشنهاد يحيي 
گل محمــدي و رفتن به تيم شــهرخودرو و 
كاركردن در جوار بــارگاه امام رضا )ع( كه با 

خاطرات شيريني همراه شد. در ادامه 
هم به اتفاق به تيم پرسپوليس 

آمديــم كه باعث غــرور و 
افتخار است اما اواخر سال 
۹8 با شيوع ويروس كرونا 
به همه ما مــردم ايران و 
جهان سخت و تلخ گذشت. 

اميدوارم زنجيره اين بيماري 
مهلك هرچه سريع تر با رعايت 

نكات بهداشتي و همت دسته جمعي 
قطع شود. 

   در حال حاضر تمرينات پرســپوليس به 
صورت ســايبري و كنتــرل از راه دور انجام 

مي شود؟
بله، يك گروه داريم و به بچه ها برنامه تمريني 
داخل منزل داديم كه البته هرگز قابل مقايسه 

با تمرينات گروهي در زمين چمن نيست. 
   مهم ترين ســؤال اين روزهاي هواداران 
پرسپوليس تكليف قهرماني ليگ نوزدهم در 
صورت لغو كامل مسابقات است. نظر شما نه به 
عنوان مربي پرسپوليس بلكه يك كارشناس 

فوتبال چيست؟
قبل از هر چيز بايد بگويم يحيي گل محمدي 
و باشگاه پرسپوليس قانونمدار و تابع تصميم 
قانون هستند. هر تصميمي هم فيفا، AFC يا 
فدراسيون، سازمان ليگ و ستاد مقابله با كرونا 
بگيرند ما تابع هستيم اما برخي اظهار نظرها 
كار را خــراب مي كند. ما نبايــد در كار اين 

عزيزان دخالت كنيم و دستور لغو مسابقات يا 
هــر چيز ديگــري بدهيم. در حــال حاضر 
پرسپوليس ۱0 امتياز با تيم دوم جدول فاصله 
دارد و طبيعي اســت ما هم دوســت داريم 
مسابقات برگزار شود اما باز هم تأكيد مي كنم 

همه بايد تابع قانون باشيم. 
   چه كساني يا تيم هايي دنبال تعطيلي ليگ 

هستند؟
مشخص است. تيم هاي رقيب ما كه شانس 
خود را در رقابت با پرسپوليس پايين 
مي دانند يا در ميانه يا انتهاي 
جدول هستند دوست دارند 
ليگ تعطيل شود اما من 
مي گويم همه تيم ها براي 
تك تــك امتيازات جمع 

شده زحمت  كشيده اند. 
   اگر مسابقات برگزار شود 
براي پرسپوليس طبعاً بهتر است. 

اين طور نيست؟
صددرصد همين طور اســت. ما در شــروع 
نيم فصل دوم از تونل وحشت رد شديم و با 5 
تيم مدعي بازي كرديم. حاال مدعيان بايد با 
هم بازي كنند و طبعاً امتياز از دست مي دهند. 
كار ما هم كمي راحت تر به نظر مي رســد و 
دوست داريم مســابقات برگزار شود اما تابع 

قانون هم هستيم. 
   يكي از شايعات اخير فوتبال ما خداحافظي 
سيدجالل حسيني بوده است. نظري در اين 

خصوص نداريد؟
سيدجال يك مدافع توانمند و از همه مهم تر 
ليدري ارزشــمند و بزرگ براي پرسپوليس 
است كه فوتبالش تداوم داشته است. هر چند 
فوتبال هر فوتباليستي روزي به پايان مي رسد 
اما به نظر من سيدجال هنوز مي تواند بازي 

كند ضمن آنكه با پرسپوليس قرارداد دارد. 
   و صحبت هاي اخير آنتوني استوكس؟

در مورد استوكس هيچ نظري ندارم!

مسعود اكبري

 رقيبان 
ما بيشتر دنبال 
 تعطيلي ليگ 

هستند



 سير تا پياز
  معامله سنگين 
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به داد 
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شنيديم سيامك نعمتي هافبك شماره 88 پرسپوليس بيشترين طلب را در ميان بازيكنان ايراني از باشگاه پرسپوليس دارد. منبعي كه اين 
خبر را در اختيارمان گذاشت متذكر شد سيامك نعمتي رقمي حدود 500 ميليون تومان بابت فصل گذشته از تيمش طلبكار است و هنوز موفق 
به وصول آن نشده است. اين بازيكن كه در دوران برانكو يكي از مهره هاي كليدي پرسپوليس محسوب مي شد پس از جدايي اين مربي كروات 

با مشكالت زيادي روبه رو شد. 

نعمتي 500 ميليون تومان 
طلب دارد!

فرکانس                         قرمـــز
بيرو امروز تاريخ ساز مي شود  

١٣ فروردين سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا انتخاب بهترين 
بازيكن تيم هاي آســيايي تاريخ جام جهاني  را آغاز كرد. در اين 
نظرسنجي كه امروز به پايان مي رسد، عليرضا بيرانوند، سامي 
جابر، كيســوكه هوندا، تيم كيهيل و پارك جي سونگ حضور 
داشتند و بيرانوند در كنار هونداي ژاپني تنها نفرات شاغل و غير 
بازنشسته در اين ليست بودند كه توانستند بيشترين رأي را از 
مخاطبان اين نظرسنجي بگيرند. عليرضا كه به واسطه درخشش 
در جام جهاني  ٢٠١٨ روسيه در اين فهرست قرار گرفته تا آخرين 
ساعات نظرسنجي با اختالف زياد نسبت به رقيب ژاپني اول است 
و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد بيرو مي تواند امروز تاريخ ساز شده 

و افتخاري ديگر براي فوتبال ايران كسب كند. 
دلخوري مديران پرسپوليس از گل محمدي!  

يحيي گل محمدي در حاشيه جلسه اخيرش با مهدي رسول پناه 
و در مواجهه با خبرنگاران كنجكاو جلوي در باشگاه از محمدحسن 
انصاري فرد تعريف كرد. البته اين اولين باري نيســت كه يحيي 
گل محمدي از مديرعامل ســابق پرسپوليس تعريف و تمجيد 
مي كند. ســرمربي پرســپوليس پس از استعفاي محمدحسن 
انصاري فرد از كسي كه او را به اين تيم برگردانده بود حمايت كرد 
و...   حاال شــنيده مي شود مديران كنوني پرسپوليس كه رابطه 
مطلوبي با محمدحسن انصاري فرد ندارند به خاطر حمايت هاي 
يحيي گل محمدي از او دلخور شده اند. گويا مديران پرسپوليس 
به صورت غيرمستقيم به سرمربي خود يادآوري كرده اند كه دست 

از حمايت از انصاري فرد به ويژه در مصاحبه هاي خود بردارد!
هاشمي اسپانسر مي آورد؟!  

يكي از عمده مشكالت پرسپوليس در حال حاضر كمبود منابع 
مالي است و در جلسه اخير مديران تيم با سيدجالل حسيني و 
بازيكنــان باتجربه نيز بحث اصلي بر ســر همين موضوع بود. 
جلســه اي كه با حضور مهدي رسول پناه و مهرداد هاشمي دو 
عضو هيئت مديره باشگاه و كاپيتان هاي پرسپوليس برگزار و به 
بازيكنان قول داده شــد به زودي مشكالت مالي مرتفع شود.  
بازيكناني كه تاكنون 5٠ درصد دريافتي داشــته و نگران باقي 
مطالبات خود هستند! شنيده ها حاكي است كه در اين نشست 
مهرداد هاشمي منتقد درجه يك محمدحسن انصاري فرد مدعي 
شــده اين باشگاه مي تواند با اسپانسر گردن كلفت بي نياز از هر 
گونه كمك دولتي باشد. بايد منتظرماند و ديد كه آيا قرار است 

مهرداد هاشمي اسپانسر و پول بياورد؟
تماس تلفني شكوري با محرمي  

مجتبي محرمي ســتاره اسبق پرسپوليس به تازگي مصاحبه اي 
جنجالي انجام داد و از مســئوالن خواست به جاي افراد بي سواد 
مديريت اين باشــگاه پرطرفدار را به افراد باسوادي همچون دكتر 
ابراهيم شكوري بسپارند. شنيديم ابراهيم شكوري سرپرست موقت 
سابق دبيركلي فدراسيون فوتبال پس از خواندن اين مصاحبه با 
مجتبي محرمي تماس گرفته و از او تشــكر كرده است. مجتبي 
محرمي هم در اين تماس تلفني گفته حرف خاصي نزده و به عنوان 
يك فوتبالي دوست دارد يك  فرد فوتبالي و تحصيلكرده مديرعامل 
پرســپوليس شود. گفتني اســت علي پروين اســطوره باشگاه 
پرسپوليس هم اين روزها حسابي از مجتبي محرمي دلخور است!
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   علوي: كنفدراسيون فوتبال آسيا مشكلي با دبير كلي 
نبي ندارد

آره مشكل AFC پنهان كاري شما تو فدراسيونه!
   سهرابي رئيس دپارتمان داوري: فغاني لژيونر 

داوري است
منظورتون آخرين لژيونر ديگه؟

   سردار آزمون: چيزي درباره پيشنهاد ناپولي 
نمي دانم

پس حتمًا ميري ناپولي!
   دياباته: با شروع تمرينات استقالل به ايران 

برمي گردم
االن دقيقًا فرانسه بد مي گذره بهت؟

   دل استراماچوني براي استقاللي ها تنگ شده است
مخصوصًا براي پولي كه قراره از استقاللي ها بگيره!
   حميداوي: فكر مي كنم روز شنبه از تقويم 

پرسپوليسي ها پاك شده است
آره ديگه؛ ميشه پنج شنبه، جمعه، يك شنبه!

   بيرانوند پيشتاز در نظرسنجي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا

بيرانوند باد، AFC مباد!
   كفاشيان: كي روش رحمتي را بخشيد اما او گفت من 

شمالم و نيامد
خب شمال بوده بنده خدا البد كار واجبي داشته!

   كريمي: بهتر است ليگ را از تقويم دربياورند
به نظر شما از تقويم دربيارن كجا بذارن؟

   باشگاه تراكتور در تدارك شكايت از فورچونه
احتماالً يكي، دو ميليون دالر هم به فورچونه بدهكار ميشن!
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در روزهايي كه تمرين و مسابقات ليگ برتر تعطيل 
شده برخي بازيكنان در قرنطينه يا به صورت انفرادي 
مشغول آماده سازي خود هستند. علي عليپور يكي 
از اين بازيكنان است كه مدتي است در زادگاه خود 
روستاي قراخيل در حوالي قائمشهر به سر مي برد. او 
هم در كنار ورزش و نرمش براي خودش سرگرمي هاي 
جديدي درســت كرده و...  بهتر است تازه ترين 

حرف هاي ما با مهاجم اول پرسپوليس را بخوانيد  . 
   قبل از هر چيز مي خواهيم بپرســيم در 
روزهاي قرنطينه و تعطيلي تمرينات پرسپوليس چگونه 

خودت را سرگرم مي كني؟
راســتش را بخواهيد بهترين ســرگرمي ما تماشاي 

سريال پايتخت بود و از ديدن آن لذت مي برديم. 
   پس تو هم يكي از تماشاگران پروپا قرص پايتخت 

بودي؟
بله، حتي تكرار اين سريال را هم به همراه خانواده تماشا 

مي كرديم. 
   بازي كدام يك از بازيگران اين ســريال را بيشتر 

 پسنديدي؟
همه خوب بودند ولي من خودم نقي معمولي با بازي 

محسن تنابنده را خيلي دوست دارم. 
   بهتاش فريبا چطور؟

 )مي خندد( بهرام افشــاري هم خيلي خوب در نقش 
خودش يعني پيتر چك ايراني فرورفته بود. 

   به عنوان يــك مازندراني نظرت در خصوص اين 
سريال چيست؟

يك سريال خوش ساخت و سرگرم كننده است كه در 
اين شرايط كرونا كمي از آالم مردم مي كاهد. براي ما 

مازندراني ها حفظ كرامت و  شأن مردم اين استان 
اهميت دارد كه به نظر مي رسد اين اتفاق در 

سريال پايتخت افتاده باشد. 
   در اين سريال يكي از سوژه هاي اصلي 
باشگاه نساجي مازندران بود. نظري نداري؟

مردم قائمشهر و مازندران عالقه خاصي 
به تيم نساجي دارند. خود من هم در اين 

تيم بازي كردم و نساجي را هميشه دوست 
داشــته و دارم. در اين ســريال هم تا حدودي به 

نساجي و به ويژه بازي با پرسپوليس پرداخته شد. البته 
آن روز ما بازي حساسي با نساجي داشتيم و به همين 
خاطر هم خيلي متوجه چيزي نشدم. بيشتر روي تيم 

خودمان متمركز بوديم و...  
   بسيار خوب، در حال حاضر در شمال به سر مي بري؟

بله، ما بعد از تعطيلي تمرينــات تصميم گرفتيم به 
روســتاي خودمان قراخيل برويم و اينجا هم مدتي 

خودمان را قرنطينه كرديم و...  
   ويروس كرونا به روستاي شما هم آمده است؟

خوشــبختانه خيلي ضعيف و كم رنگ بوده است. 
اميدوارم هرچه زودتر اين ويروس مهلك ريشه كن 
شود چون واقعاً زندگي مردم را مختل كرده است. 
اين روزها خيلي در خصوص اين ويروس صحبت 
شــده و من بيشــتر به كارگراني فكر مي كنم كه 
نمي توانند خرج و مخارج زندگي خود را تأمين كنند. 
آن كارگر دستفروشــي كه بيمه هم نيست و بيمه 
بيكاري ندارد اين روزها چگونه بايد هزينه زندگي 
خودش را تأمين كند. به آن پدري فكر مي كنم كه 
بيكار و شرمنده زن و بچه  اش شده است. اين ويروس 

واقعاً خانمان برانداز بود. 
   حرف درستي است. ان شا ءا... مسئوالن امر فكري 
هم به حال قشر ضعيف جامعه داشته باشند. راستي با 

شنتيا هم بيشتر بازي مي كني؟
بله، هيچ وقت اين قدر كنار خانواده نبودم. هميشه يا 
تمرين بوديم يا سفر و اردو براي مسابقات و اين براي 
اولين بار اســت كه اين همه با خانواده هستم. فرصت 
بســيارخوبي فراهم شده كه با شــنتيا انواع و اقسام 

بازي هاي بچگانه را دو نفري انجام دهيم. 
   به تو بيشترخوش مي گذرد يا به پسرت؟

به هر دو تا خوش مي گذرد. البته دروغ نگويم دلم براي 
تمرينات گروهي، زمين چمن و مسابقات فوتبال هم 

خيلي تنگ شده است. 
   شنيديم گاهي به زمين فوتبال قراخيل 

رفته و تنهايي تمرين مي كني؟
بله، براي حفظ آمادگي بدني ضمن 
انجام تمريناتي كــه كادر فني در 
اختيارمــان گذاشــته در زميني 
خلوت در روستاي خودمان مي دوم 

تا بدنم از فرم مطلوب خارج نشود. 
   سال 1398 براي علي عليپور چطور 

گذشت؟
به نظرم سال خوبي بود. ما توانستيم همراه پرسپوليس 

٣ جام بگيريم و سال فوق   العاده اي را سپري كنيم. 
   خودت هم شايد شروع خوبي نداشتي اما به مرور 

به همان علي عليپور ستاره تبديل شدي.
يك ســري مســائل در ابتداي فصل به وجود آمد كه 

خيلي تمايل ندارم در مورد آن صحبت كنم. نگاه من 
هميشه رو به آينده است و حاال هم دوست دارم بيشتر 

در مورد سال 99 حرف بزنم. 
   تــا االن 7 گل در ليگ برتر زدي و اگر ليگ تعطيل 
نمي شد اين شانس را داشتي براي بار دوم آقاي گل ليگ 

برتر شوي. اين طور نيست؟
آقاي گلي يك هدف شخصي است اما هميشه گفتم 
قهرماني پرسپوليس هدف بزرگ تري است كه من و 
هم تيمي هايم به آن فكر مي كنيم. اين روحيه همه براي 
يك تيم باعث و عامل اصلي موفقيت هاي پرسپوليس 

در چند فصل اخير بوده است. 
   به نظرت مرد سال فوتبال ايران در سال 98 چه كسي 

بود؟
بنويسيد تيم پرسپوليس!

   نه، منظور ما يك بازيكن بود.
پرسپوليس در همه خطوط ستاره داشت و نمي توان 
يك نفر را مرد سال ناميد. ما به معناي واقعي كلمه يك 

تيم بوديم. 
   شــلوغ ترين يا به قول معــروف بمب رختكن 

پرسپوليس چه كسي است؟
شجاع خليل  زاده همشــهري ام روحيه بااليي دارد و 
شوخ طبع اســت. با ديدن او در رختكن همه روحيه 

مي گيريم. 
   و آرام ترين بازيكن چه كسي است؟

براي كسب عنوان ســاكت ترين بازيكن پرسپوليس 

رقابت شــديدي بين وحيد اميري و مهدي ترابي در 
جريان اســت! ) مي خندد و ادامه مي دهد( از شوخي 
گذشــته اين دو بازيكنان بســيار خوب و از دوستان 

صميمي من هستند. 
   مهدي هم اتاقي توست؟

بيشتر با محسن ربيع خواه و مهدي هم اتاق مي شوم اما 
در كل رابطه خوبي با همه بچه ها دارم. 

   به نظر تو مسابقات ليگ برتر در اين دوره بايد لغو 
شود؟

اميدوارم مسئوالن امر تصميم درستي بگيرند. به هر 
حال بيماري كرونا شيوع پيدا كرده و سالمتي مردم در 
خطر اســت اما بايــد همه مســائل را در نظر گرفت. 
پرسپوليس ٣ سال پشت  سر هم قهرمان ليگ شده و 
اين فصل هم فاصله ١٠ امتيازي با تيم دوم جدول ايجاد 
كرديــم. ما براي تك تك اين امتيازات عرق ريختيم و 
زحمت  كشيديم و ان شا ءا... تصميم درستي اتخاذ شود 
كه حقي ضايع نشود. البته حتماً از قول من بنويسيد 

كه ما تابع قانون و تصميم متوليان امر هستيم. 
   اگر به تو بگويند مي تواني يك شب شام را در يك 
رستوران شيك با يك چهره سرشناس ورزشي، سينمايي 
يا حتي سياسي صرف كني. ترجيح مي دهي آن  فرد چه 

كسي باشد؟
خودتان مي دانيد من چه عالقه اي به كريستيانو رونالدو 
دارم و ترجيــح مي دهم يك وعده شــام را با اين فوق 

ستاره پرتغالي صرف كنم. 

عليپور: ما پرسپوليسي ها براي تك تك امتيازات خود عرق ريخته ايم

دوست دارم با رونالدو در يك رستوران شيك شام بخورم!

هم سريال 
پايتخت را 

مي ديدم و هم 
تكرارش را!
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حميداوي با 6 ميليارد تومان رضايت داد
باورش كمي ســخت است اما انصاري فرد و باشگاه 
پرســپوليس براي راضي كردن فرهاد حميداوي 
مالك شــهرخودرو چند چك در مجموع به مبلغ 6 
ميليارد تومان در اختيار او گذاشتند! به هر حال فرهاد 
حميداوي يك بيزينس من خبره است و شكي هم 
در آن نيســت اما پرداخت اين مبلغ براي دريافت 

رضايتنامه يك مربي ايراني جاي بسي تأمل دارد!
6 ميليارد و 700 ميليون تومان هم براي يحيي!

جالب تر از توافق با مالك شهرخودرو توافقي بود 
كه انصاري فرد و دوستان با يحيي گل محمدي 
انجام دادند. شنيديم آقايحيي براي نيم فصل 

مربيگري در پرسپوليس در نهايت راضي شد ٢ 
ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان بگيرد و قرارداد 
فصل بعد او هم 4 ميليارد و 5٠٠ ميليون تومان 
باشــد. به عبارت دقيق تر يحيي گل محمدي 
براي يك فصل و نيم مربيگري در پرسپوليسي 
كه آرزويش نشستن روي نيمكت آن بوده در 
مجموع 6 ميليارد و 7٠٠ ميليون تومان دريافت 

خواهد كرد. 
گل محمدي يك ميليارد و 100 ميليون گرفته است

روز شنبه گذشته يحيي گل محمدي به مالقات 
مهدي رســول پناه رفت و در ادامه عنوان شد 
يكــي از مباحث طرفيــن پرداخت مطالبات 

خودش بوده اســت! اين در حالي اســت كه 
شــنيديم آقايحيي تاكنون 5٠ درصد از مبلغ 
قراردادش در نيم فصل دوم يعني يك ميليارد 
و١٠٠ ميليون تومان دريافت كرده است! حاال 
به نظر شما و با توجه به تعطيلي ليگ و در حالي 
كه هنوز ١٠ هفته ديگر از ليگ برتر باقي  مانده 
است يحيي گل محمدي صحبت از كدام پولش 

مي كند؟!
كمك 1/5 ميلياردي هوادار پرسپوليس از امارات

شايد اگر يك هوادار پرسپوليس در امارات به 
داد اين تيم نمي رسيد چك دوم سرخپوشان 
به شهرخودرو هم برگشت مي خورد. اسم اين 

هوادار محمد يوســفي است كه ساكن دبي 
بوده و عالقه شديدي به پرسپوليس دارد. او 
مبلغ يك ميليارد و 5٠٠ ميليون تومان كمك 
بالعوض كرد تا پرسپوليس اولين چك خود 

به شهرخودرو را پاس كند. 
پی نوشت:  ديروز نوشــتيم پرسپوليس از 
شهر خودرو تخفيف خواست. در واكنش به 
اين گــزارش حميداوی گفــت: آنها خيلی 
خوش حســاب هســتند، تخفيــف هــم 
می خواهند. تقويم مديران پرسپوليس شنبه 
ندارد. چند ماه اســت آنها می گويند شنبه 

طلبتان را می دهيم اما خبری نيست. 

ناگفته پيداست پرونده هاي شكايت از 
پرسپوليس در فيفا يكي، دو تا نيست اما 
چنــد پرونده اخير، نــه فقط هزينه اي 
هنگفت و چند  ده  ميلياردي روي دست 
اين تيم گذاشته است كه حتي به زعم 
فوتبال دوســتان و هــواداران اين تيم 
مي توانــد خطــرات جدي نيــز براي 
سرخپوشان داشته باشــد كه جريمه 
نقدي، محروميت از دو تا سه پنجره نقل 
و انتقــاالت، كســر امتيــاز و حذف از 
رقابت هاي آسيايي مي تواند از جمله آنها 
باشد، هر چند اين نخستين بار نيست 
كه پرســپوليس با چنين جريمه هاي 
سنگيني تهديد مي شود. از سال ٨٢ كه 
نخستين شكايت از پرسپوليس توسط 
وينگــو بگوويــچ در فيفا ثبت شــد، 
شكايت هاي بسياري عليه اين تيم و به 
دليل عدم  پرداخت مطالبات بازيكنان و 
مربيان و صد البته بي كفايتي مديران در 
عقد قرارداد ها در فيفا به ثبت رســيده 
اســت؛ شــكايت هايي كه هزينه هاي 

هنگفت و جريمه هاي ســنگيني براي 
پرســپوليس داشــته كه از جمله آنها 
مي توان به كســر امتيــاز از اين تيم و 
همچنين محروميــت از پنجره نقل و 
انتقاالت اشاره كرد. تجربيات تلخي كه 
بدون شــك  اگر مورد توجه قرار نگيرد، 
بار ديگر براي سرخپوشان تكرار خواهد 

شد. 
در حال حاضر هواداران پرسپوليس 
نگران تبعات ناشــي از شكايت برانكو 
ايوانكوويــچ و ماريو بوديميــر به فيفا 
هســتند. برانكو يك ميليون و 55 هزار 
يــورو و ماريو بوديمير45٠ هزار يورو از 
باشگاه پرسپوليس طلبكارند و فيفا هم 
حكم اين دو را به باشگاه ايراني ابالغ كرده 
اســت اما اين موضوع خيلي هم جاي 
نگراني ندارد! لطفاً تعجب نكنيد! ويروس 
كرونا يك بيماري مهلك و خانمان برانداز 
است كه همه دنيا و مردم تمام كشورها 
را درگير كرده و بســياري از انسان هاي 
بيگناه را به كام مرگ كشانده است. اما 

همين ويروس كرونا فعاليت هاي روزمره 
بسياري از مردم را مختل و اغلب مشاغل 

را به تعطيلي كشانده است. 
بر همين اساس هم شنيده مي شود 
فعاليت هاي فدراسيون جهاني فيفا به 
خاطر شيوع ويروس كرونا تق و لق شده 
و خيلي پيگير مسائل انضباطي و جرايم 
باشــگاه ها نيست! از سوي ديگر باشگاه 
پرسپوليس مي تواند پيرو حكم شكايت 
برانكو و بوديمير به كميته اســتيناف و 
تجديد نظر فيفا اعتراض كرده و پرداخت 
پول را حداقل 5 تا 6 ماه به تأخير بيندازد. 
چطور؟ با توجه به شرايط كنوني و تجربه 
رسيدگي كميته استيناف و تجديد نظر 
فيفا حدود 6 ماه زمان مي برد كه جواب 
اعتراض و تجديد نظرخواهي پرسپوليس 
اعالم شــود،  بنابراين به نظر مي رســد 
طرفداران پرســپوليس نبايد چندان 
نگران كسر امتياز يا بسته شدن پنجره 
نقــل و انتقاالت خود حداقل تا 5، 6 ماه 

آينده باشند!

ابتــداي ليگ نوزدهــم گمانه زني هايي بود كه 
ســيدجالل حســيني ديگــر كاپيتــان اول 
پرسپوليس نخواهد بود و وحيد اميري گزينه مد 
نظر كالدرون براي كاپيتاني است اما ليگ نوزدهم 
با كاپيتاني ســيدجالل حســيني در دو بازي 
ابتدايي آغاز شــد. بعد از شكست برابر تراكتور 
معادالت تغيير كرد و سيد به بهانه مصدوميت 
رفت روي سكو ها و بعد هم نيمكت نشين شد و 
7 هفته متوالي در تركيب اصلي قرار نگرفت تا 
بازوبند كاپيتاني در غيابش به نفرات بعدي برسد. 
كاپيتان دوم پرسپوليس يعني حسين ماهيني 
كه مصدوم بود و تا پايان نيم فصل حتي يك بازي 
هم در تركيب اصلي حضور نداشــت و كاپيتان 
ســوم تيم، اميد عاليشــاه هم ارتباط خوبي با 
ســرمربي آرژانتيني تيمش نداشت تا او نيز در 
غياب سيدجالل فقط دو بار بستن بازوبند تيم را 
تجربه كند و جلو تر از همه وارد زمين شــود. در 
زمان سرمربيگري كالدرون معادالت كاپيتاني 
تغييــر كــرد و احمد نوراللهي بيشــتر از باقي 
بازيكنان بازوبند ارزشمند پرسپوليس را بست 

كه كاپيتان چهارم تيم به حساب مي آمد ولي در 
عمل كاپيتان اول تيم شــد. ماهيني به عنوان 
كاپيتان دوم به بازي گرفته نمي شد تا در زمان 
كالدرون ترتيب كاپيتان ها به اين شــكل باشد: 
) ١- احمد نوراللهي ٢- سيدجالل حسيني ٣- 
اميد عاليشاه و 4- حسين ماهيني( اما با آمدن 
گل محمدي ورق به نفع سيدجالل برگشت تا 
دوباره جلوتر از باقي بازيكنان با بازوبند كاپيتاني 
وارد زمين شــود. حسيني ٣ بازي از چهار بازي 
تحت هدايت گل محمدي را كاپيتان تيم بود تا 
تعــداد كاپيتاني هايش با نوراللهي برابر شــود. 
نگاهي به بازي هاي ليگ برتر نشــان مي دهد 
نوراللهي و حســيني هر كــدام با 9 كاپيتاني از 
ابتداي بازي برابر هســتند و عماًل در كنار هم 
كاپيتان هاي اول تيم به حساب مي آيند و بعد از 
آنها هم دو بار بازوبند به عاليشاه رسيده است. اگر 
ليگ ادامه داشت با اعتمادي كه گل محمدي به 
سيدجالل حسيني دارد حتماً او كاپيتان اولي را 
از نوراللهــي پس مي گرفت اما فعــاًل با آماري 

مشترك به خانه رفته اند. 

خبر خوب براي هواداران سرخ   
با کرونا، نه پنجره پرسپوليس بسته مي شود، نه کسر امتياز!

 کرونا اجازه نداد 
سيدجالل کاپيتان اولي را پس بگيرد!  

سهيل سعادتمندي
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5 بهمن ماه سال قبل باشگاه استقالل به صورت رسمي مبلغ هفت ميليارد تومان از موسوي 

عضو مستعفي هيئت  مديره پول قرض كرد و حتي شخص وزير ورزش نيز در جريان بود. 
باشگاه به اين مدير تعهد داد ظرف سه ماه پول قرض گرفته را پس مي دهد و در تعهد كتبي 
مفادي از جمله ديركرد پول بابت هر روز تأخير نيز ذكر شد. با نزديك شدن به ارديبهشت ماه 

روزشمار فرا رسيدن موعد پس دادن طلب شركت تحت مالكيت موسوي جلوي چشمان 
مديران باشگاه روشن شده و بايد ديد مديرعامل جديد و حتي سلطاني فر كه در جريان 
ماجراست چه تمهيداتی براي پرداخت طلب موسوي مي انديشند. شنيده ها حاكي است 

استقاللي ها بابت هر روز ديركرد بايد 500 ميليون ريال به موسوي خسارت بدهند!

استقالل بايد طلب 
موسوي را هم بدهد

صفحه آبــــی

Eshraghi@khabarvarzeshi.com
فرهاد اشراقی 

كرونا استعدادها را بارور كرد

از پشت عينک

فركانس                          
   در صورت لغو ليگ برتر... 

 قرارداد تمام بازيكنان استقالل 
تمديد مي شود

فرهاد مجيدي از عملكرد تك تك بازيكنان اســتقالل راضي 
است و حتي مي خواهد جوان ترها را هم براي فصل آينده حفظ 
كند. در ميان بازيكنان اســتقالل عده اي نظير وريا غفوري، 
حسين حسيني و... قرارداد دو ساله دارند كه طبعاً نياز به تمديد 
نخواهند داشت اما شنيديم با نظر مثبت فرهاد مجيدي قرارداد 
تمام بازيكناني كه آخر فصل موعد قراردادشان تمام مي شود 
تمديد خواهد شــد تا اسكلت تيم حفظ شود. مجيدي حتي 
دوســت دارد خارجي ها هم در استقالل بمانند ولي بايد ديد 
ويروس كرونا كي دست از سر ايران برمي دارد. در فصل جاري 
قرارداد چند بازيكن استقالل افزايش نسبتاً چشمگيري داشت 
و حاال بايد ديد اگر ليگ برتر ادامه پيدا نكند چه تصميمي براي 
قراردادها گرفته مي شــود اما به هر حال فرهاد مجيدي همه 
بازيكنان خود را مي خواهد و حتي براي فصل آينده قصد جذب 

دو، سه بازيكن جديد را هم دارد. 
  خارجي هاي استقالل كم مي شوند 
استقالل در حال حاضر سه بازيكن خارجي دارد كه كادر فني 
از آنها راضي هستند. در خبرها آمده بود استقاللي ها از اين سه 
نفر مهلت گرفته اند تا پول شــان را بپردازند. طبعاً براي فصل 
آينده هم اولويت اســتقالل حفظ دياباته و ميليچ اســت اما 
شنيديم مجيدي از عملكرد بودروف هم راضي است و اعتقاد 
دارد او اگر در تركيب استقالل جا بيفتد، روز به روز بهتر از قبل 
مي شــود. اگر كرونا تمام شود و رقابت هاي ليگ برتر فوتبال 
ايران ادامه پيدا كند، طبعاً استقاللي ها از وجود خارجي هاي 
خود بهره مي برند چون مصدوميت دياباته هم تمام شده و او 
قول داده برگردد اما براي فصل آينده شنيديم به احتمال فراوان 
از تعداد خارجي هاي اســتقالل كاسته خواهد شد و يكي، دو 
نفر مي روند. ضمن اينكه بعيد به نظر مي رسد براي فصل آينده 
اســتقالل و پرسپوليس بتوانند بازيكن خارجي بياورند مگر 
اينكه باز هم زور دالل ها بيشتر از مسئوالن ورزش كشور باشد!

  استقالل بايد همه 
 550 هزار دالر شفر را  بدهد 
يكي از مسئوالن سابق باشگاه استقالل تازه بعد از چندين ماه 
يادش آمده كه عليه شــفر مدرك دارد! او به مســئوالن فعلي 
باشــگاه اســتقالل گفته با اين مدارك مي توان كاري كرد كه 
باشگاه پول كمتري به مربي آلماني بپردازد. اين ادعا در حالي 
اســت كه پرونده استقالل و شــفر به فيفا رفته و با حكم فيفا 
استقالل بايد همه ۵۵۰ هزار دالر شفر را بدهد. فتح ا... زاده مدعي 
اســت در همان مدت كوتاه مديريتش مي خواسته با شفر در 
امارات جلسه بگذارد. با آمدن احمد سعادتمند هم اين خبر به 
گوش رسيد كه استقاللي ها مي خواهند پول شفر را به صورت 
قســطي پرداخت كنند. آنچه مسلم است شفر همه پولش را 
مي خواهد و مديران سابق باشگاه اگر مدرك مستندي داشتند 
بايد تا امروز رو مي كردند. اصاًل معلوم نيست چرا شفر بايد بابت 
كاري كه نكــرده پول بگيرد و اين چيزي نيســت جز ضعف 

مديريت در باشگاه استقالل كه سابقه زيادي هم دارد.
 روشن عاشق همايون بهزادي بود! 
اين روزها بحث ساواكي بودن چند بازيكن قديمي پرسپوليس 
و استقالل ســوژه شده است. حسن روشــن و علي جباري 
مصاحبه هايي با خبرورزشي انجام دادند كه كلي سروصدا كرد 
البته پسر همايون بهزادي هم از پدرش حمايت كرد. جالب 
اينكه بالفاصله بازيكنان پرسپوليس هم در صفحات خود در 
فضــاي مجازي به حمايت از مرحــوم بهزادي پرداختند. بد 
نيست بدانيد حسن روشن در زمان فوتبالش عاشق همايون 
بهزادي بود و حتي در مصاحبه اي گفته بود من آرزو دارم كنار 
بهزادي بازي كنم. البته همايون بهزادي هم همواره از روشن 
تمجيد مي كرد و مثاًل يك بار در يك تورنمنت گفته بود اگر 

روشن را داشتيم، شرايط تيم ملي خيلي بهتر مي شد. 

يكي از مسئوالن زحمتكش پيشــنهاد داده ليگ امسال را 
بچسبانيم به ليگ بعدي و يك ليگ ۵1 هفته اي برگزار كنيم!
در همين راســتا چند پيشنهاد هم عضو بيني بلند تحريريه 

داشت كه عيناً در پي مي آيد: 
1. ليگ دو سال قبل را بچسبانيم به ليگ امسال و قهرمان و 

نايب قهرمان و تيم هاي سقوط كننده را تعيين كنيم.
2. ليگ پارســال را بچسبانيم به ليگ بعدي تا 6۰ هفته اي 

شود، اين طوري رند تر است.
3. تمام ليگ هاي سه سال اخير را بچسبانيم به ليگ امسال 
و اين 111هفته را بچسبانيم به ليگ بعدي تا بشود 141هفته! 
در اين صورت بزرگترين ليگ دنيا متعلق به ما مي شــود و 

فدراسيون ۵ ستاره! يك ستاره ديگر مي زند.

بهزاد غالمپور همچنان معتقد است 
مادامي كه ويروس كرونا ريشــه كن 
نشــده نبايد هيچ مسابقه اي برگزار 
شــود. او روز گذشته با خبرورزشي 
درباره شرايط اين روزهاي استقالل، 
حضور مديرعامل جديد و دور جديد 

تمرينات حرف زد. 
   از فــوت پــدر عليرضــا 

منصوريان مطلع هستيد؟
بله! متأســفانه باخبر شدم و بالفاصله با او 
تماس گرفتم تا ناراحتي ام از اين بابت را به 
او اعالم كنم. ما رفقاي قديمي و همبازي 
در تيم اســتقالل و تيم ملــي بوديم كه 

رفت وآمد خانوادگي هم داشتيم. 
   با توجه به شرايط فعلي در مراسم ترحيم 

و خاكسپاري شركت مي كنيد؟
خير واقعاً شرايط عجيب و سختي است كه 
باعث مي شــود در مهم ترين لحظات كه 
انسان دوست دارد در كنار رفيقش باشد 

بايد او را غريبانه رها كند چون حضور ما در 
مراسم تشييع و خاكسپاري ممكن است 
باعث انتقال ويروس كرونا شود. فقط براي 
عليرضاي عزيز آرزوي صبر دارم و اميدوارم 

خداوند پدرش را بيامرزد. 

   تمرينات استقالل از اين هفته به صورت 
آنالين شروع مي شود؟

بله طبق برنامه اي كه فرهاد مجيدي داده 
تمرينات به صورت آنالين و زير نظر خود 

سرمربي انجام مي شود. 

   از تمرينات دروازه بانان تيم خبر داريد؟
بله هم حســيني، هم پورحميدي و هم 
انصاري تمريناتشان را به صورت انفرادي 

دنبال مي كنند. 
   به نظر شما فصل نوزدهم 

براي استقالل بدتر از بقيه 
تيم ها نبود؟

بله در واقع كروناي اصلي 
را اســتقالل گرفت و از 

استقالل به بقيه دنيا سرايت 
كرد. مسائل مديريتي از يك 

سو! رفتن اســتراماچوني از سوي 
ديگر! بدون مربي بودن تيم و پس از حضور 
فرهــاد مجيدي هم كرونا موجب شــد 
همه جوره به اســتقالل لطمه بخورد. تا 
مي خواســتيم اوج بگيريم يك اتفاق تازه 
مي افتاد. دوباره تا مي آمديم موضوع قبلي 
را فرامــوش كــرده و اوج بگيريم باز يك 
موضوع تازه مانع پيشرفت مان مي شد. اين 

وســط بيش از هر چيــز در حد هواداران 
استقالل اجحاف شد چون در تيمشان هم 

كرونا را ديدند و هم سونامي!
   به اعتقاد شما تيم دنيا و كرونا در 
يك رقابــت فوتبالي تا امروز 

چند- چند هستند؟
به نظرم من يعني تيم دنيا 
۵۰- صفــر از تيم كرونا 
عقب اســت! اين ويروس 

كل دنيا را فلج كرد. 
   از حضور مديرعامل جديد 

حرفي نمي زنيد؟
من نه آقاي سعادتمند را مي شناسم و نه با 
ايشان ديدار كرده ام. فقط اميدوارم بتوانند 
در استقالل به اين همه مشكل سر و سامان 
داده و تــا فاجعــه اي جديــد رخ نداده 
بدهي هاي قديــم و جديد را رفع و رجوع 
كنند. هــواداران اســتقالل از اين همه 

شكايت و مشكالت عاصي شده اند.

 آقاي 
سعادتمند! جلوي 

فاجعه بعدي را 
بگيريد

تيم دنيا 50- صفر از كرونا عقب است!

غالمپور: كرونا از استقالل به دنيا سرايت كرد!
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غالمرضا عنايتي هم اين روزها در خانه خودش را در قرنطينه نگه 
داشته تا زنجيره انتقال كرونا را به سهم خودش قطع كرده باشد. 
او روز گذشته صحبت كوتاهي با روزنامه خبرورزشي داشت و ابتدا 
درباره شــرايط خودش گفت: »در خانه هســتم و در حد امكان 
تمرينات آمادگي بدني ام را انجام مي دهم. سعي مي كنم خيلي 
اخبــار كرونا را پيگيــري نكنم و با مثبت انديشــي دقيقه ها را 
مي شمارم تا انسان بتواند واكسن و داروي مبارزه با اين ويروس را 
پيدا كند«. او به پيدا شدن داروي كرونا اميد زيادي داشت و گفت: 
»انسان در طول تاريخ بر هر مشكلي پيروز شده و اين بار هم كرونا 
را شكســت مي دهد. فقط ايــن حريف كمي قدرتــر و به قول 
كشتي گيرها چغرتر از ديگر رقبايي است كه انسان با آنها سرشاخ 
شده است«. عنايتي درباره ادامه يا قطع ليگ برتر و ديگر مسابقات 
فوتبالي در كشــور نظر خاصي نداشــت و فقــط گفت: »من نه 
سياستمدار هستم و نه سياستگزار. من فقط مي دانم اين جام ها 
در فوتبال از صد سال پيش بوده و باز هم هستند. پس »جام« را 
مي توان دوباره به دســت  آورد ولي »جان«ي كه از دست برود را 
ديگر نمي توان به دست  آورد! پس پيش از هر فكري براي جام اين 
فصل، بايد به فكر سالمتي انسان ها باشيم؛ از فوتباليست ها گرفته 

تا عوامل تيم ها و ديگر دست اندركاران دخيل در هر مسابقه«. 

جان واريو: كروناويروس يك فاجعه جهاني رقم مي زند
من و همسرم با پيراهن استقالل جشن قهرماني گرفتيم

قوه قضاييه ورود كند
رشيدي: منظور روشن، همايون بهزادي نبود!

بازيكن برزيلي اسبق استقالل در تشريح وضعيتي كه اين 
روزها برزيل و بســياري از كشورهاي جهان با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند مدعي شد تنها در فيلم هاي هاليوودي 
اين روزها را ديده بود و باور نمي كند كه حاال در واقعيت هم 
كروناويروس صحنه هاي ترسناك و دلهره آوري در جهان 
رقم زده باشد. فابيو جان واريو كه همچنان يكي از بازيكنان 
محبوب و محجوب فوتبال دوستان ايراني از جمله استقالل 

است حرف هاي جالبي به زبان آورد. 
   فابيو با روزهاي كرونايي چطور كنار آمدي؟

خيلي سخت و دردناك است. از يك سو قرنطينه شدن 
در خانه و دوري از بســتگان و از ســوي ديگر شنيدن 
خبرهاي ناگوار همچون از دست دادن عزيزاني كه تا چند 

روز و هفته پيش با هم خوش مي گذرانديم. 
   برزيل به نسبت بسياري از كشورها ديرتر با بحران 

كروناويروس روبه رو شد.
بله همين طور است اما تأسف آور اين است كه در بسياري از 
نقاط برزيل سيستم بهداشتي و درماني با ضعف هاي زيادي 
روبه رو است و كمك هاي جهاني براي مردم ضعيف اين نقاط 
الزامي به نظر مي رســد. از همان روزهاي ابتدايي كه ايران 
دچار اين بحران شد ارتباطم را با دوستاني كه مي شناختم 
برقرار كردم تا اگر كمكي از دستم برمي  آيد انجام دهم اما به 

يكباره برزيل با شيوع گسترده اي روبه رو شد. 

   تصور مي كردي جهان با اين بحران روبه رو شود؟
من در اين سال ها چند فيلم هاليوودي با همين مضمون 
ديــده بودم كه دارای صحنه هاي ترســناكي بود و حاال 
مي بينم در واقعيت هم دنيا با چنين صحنه هايي روبه رو 
شده اســت. خيلي برايم عجيب و دردناك بود. چطور با 
چنين پيشرفت علم و فناوري هنوز راهي براي مهار اين 
ويروس يافت نشده است؟ االن واقعاً اخباري كه از آمريكا، 
اروپا، آسيا و آفريقا به گوش مي رسد نه تنها من و خانواده ام 

بلكه همه مردم جهان را ترسانده است. 
   شنيديم كمپين هايي براي كمك رساني به مردم 

راه اندازي كرديد.
در ابتدا با همســرم تصميم گرفتيم دوستان مان را براي 
جمع آوري كمك هاي بشردوســتانه براي ايران و چند 
كشور ديگر ترغيب كنيم و اقداماتي هم صورت گرفت اما 
به يكباره تمامي راه هاي ارتباطي قطع شد به همين خاطر 
تصميم گرفتيم اين كمپين را براي كمك به مردم ضعيف 
شــهرهاي درگير با كروناويروس در برزيل پيش ببريم. 
قرنطينه در خانه كارها را كمي سخت كرده اما بايد به هر 
شــكلي شــده اين كمپين را جدي اجرايی كنيم چون 
دست كم گرفتن كمك به افراد نيازمند مي تواند فاجعه اي 

جهاني با كروناويروس رقم بزند. 
   قبل از بحران كروناويروس گويا در مسابقاتي كنار 

همسرت قهرمان مسابقات آمادگي جسماني شديد.
بله، از روزي كه فوتبال را كنار گذاشــتم تصميم گرفتم 
چالش هاي جديدي در ساير رشته هاي ورزشي تجربه 
كنم كه از تنيس، فوتسال و... استارت خورد و به تازگي با 
عضويت در باشگاهي در شهر كاسكاول به همراه همسرم 
عنوان قهرماني آمادگي جسماني را به دست  آورديم. اتفاقاً 
در روز فينال مسابقات با همسرم پيراهن استقالل را بر 

تن داشتيم و اين براي حاضران در سالن جالب بود. 

منصور رشــيدي دروازه بان و مربي اســبق استقالل 
مي گويد براي حل مشــكالت باشگاه هاي دولتي قوه 
قضاييــه مي تواند كمــك بزرگي انجــام دهد. اين 
پيشكسوت به خبرورزشي گفت: استقالل و پرسپوليس 
دولتي و مردمي هســتند و هر فردي به منافع مردم و 
بيت المال صدمه زده، بايد محاكمه شود. يك راهكار 
ساده وجود دارد؛ اينكه حساب هاي مالي بازرسي شوند 
و مديراني كه در ادوار گذشته بدهي به ارث گذاشته اند، 
آن را از جيب خود بپردازند. اكثر كساني هم كه در اين 
باشگاه ها مدير بوده اند، ثروتمند هستند و كارشان به 

زندان نمي كشد.
اين ملي پوش قديمي ادامه داد: كجاي اين حرف 
غيرعادالنه اســت؟ استقالل و پرســپوليس در دل 
ميليون ها ايراني جا دارند و پول شــان هم بيت المال 
اســت. فردي كه با بي لياقتي امروز اين باشگاه ها را در 
بحران قرار داده، بايد جبران خسارت كند. حاال به هر 
جايي هم وصل باشد، بايد مقابل قانون تمكين كند. 
اصــاًل اين مديران بحران آفرين بــا چه متر و مالكي 
انتخاب شده اند؟ چرا نبايد پاسخگو باشند؟ به نظر من 
پيرمرد، كه چند دهه خدمتگــزار اين فوتبال بوده ام 
مدعي العموم و قوه قضاييه مي تواند كمك بزرگي به 
استقالل و پرسپوليس كه بيت المال هستند، انجام دهد 
و مديراني كه بدهي ايجاد كردند را محكوم به پرداخت 
ميزان خسارتي كه به جا گذاشته اند، كند. مثالً اگر بنده 
مديرعامل بودم و 1۰ ميليارد از جمع بدهي هاي امروز 
از زمــان من به جا مانده، محكوم به پرداخت آن مبلغ 
شوم. االن ۵۵۰هزار دالر بايد به شفر پرداخت شود كه 
مي شــود حدود 2۰ ميليارد كه براي ۸۰درصد مردم 
ايران داشــتن چنين پولي يك رؤياست يا بدهي به 

جپاروف و خيلي هاي ديگر.

رشــيدي درخصوص درگيري رسانه اي برخي 
پيشكسوتان سرخابي گفت: زندگي كوتاه است و نبايد 
يكديگر را برنجانيم. اوالً توضيح بدهم منظور حسن 
روشن در مصاحبه  اش شادروان همايون بهزادي نبود 
و نيســت چون از زمان بازيگري يادم هســت حسن 
روشن عالقه زيادي به آقاي بهزادي داشت و تا روزي 
هم كــه همايون خان در قيد حيات بود، رابطه خيلي 
خوبي داشــتند و اگر بخواهــم بگويم منظورش چه 
كساني مي توانند باشــند، كار درستي نكرده ام. آقاي 
بهزادي جزو فوتبالي هاي باســواد اين مملكت بود و 
اشعار موالنا و حافظ را حفظ بود و در اردوهاي تيم ملي 

با نفس گرمش به همه روحيه مي داد.
رشيدي درخصوص شــرايط استقالل و ادامه 
ليگ برتر گفت: استقالل در بحران بدهي  هاست اما 
در مورد ليگ معتقدم برگزاري آن ريســك بزرگي 
اســت و اميدوارم كسي صدمه نبيند. همين طوري 
كلي مشكل داريم و خيلي ها مجبورند براي گذران 
زندگــي در اين وضعيت قرمز به بيرون بروند. اينكه 
بعضي ها مي گويند مردم چرا قفسه هاي فروشگاه ها 
را خالي نكرده اند هم يادشــان باشــد چون پول و 
پس انداز نداشتند، نتوانستند اندازه مصرف دو، سه 

ماه براي خانه مايحتاج بخرند.

مجتبي جباري، هم تيمي سابق و دوست صميمي عليرضا 
منصوريان در گفت وگو با خبرورزشي ضمن ابراز ناراحتي 
بابت درگذشت پدر دوست صميمي  اش در ارتباط با حال 
و احوال اين روزهاي منصوريان و خاطره درگذشت پدر 

خودش در سال ۱۳۸۷ حرف زد. 
   خبر فوت پدر عليرضا منصوريان را شنيديد؟

بله و از صميم قلب به دوست خوبم تسليت مي گويم. 
فوت پدر غم بزرگي است. البته مي دانم اين موضوع 

براي عليرضا شايد تلخ تر از بقيه هم باشد!
   چطور؟

عليرضا هميشه خاطراتي را از پدرش براي ما تعريف 
مي كرد كه مشــخص مي شــد رابطه او با پدرش 
بي نهايت دوســتانه و نزديك بوده است به همين 
خاطر حتم دارم كه او در حال حاضر لحظات سختي 
را ســپري مي كند. عليرضا عاشــق پدرش بود. از 
خداونــد مي خواهم به او صبــر بدهد تا بتواند اين 

وضعيت را تحمل كند. 
   حرفي با او داريد كه بخواهيد از اين طريق بگوييد؟

قطعاً با توجه به شرايط امروز دنيا و شيوع بيماري 
كرونا دور و بر عليرضا هم خلوت تر از روزهاي مشابه 

براي همه ماست. به ياد دارم روزي كه پدرم فوت 
كرد خيلــي از دوســتان و نزديكان با 

حضورشان مرا آرام كردند. اين رسم 
خوبي است كه در فرهنگ ما وجود 
دارد امــا در شــرايط فعلي بايد 
بپذيريــم كــه انجــام كارهاي 
هميشگي در چنين روزهايي ممكن 

نيســت. همچنين بايد به بزرگواري 
خانواده منصوريان اشاره كنم كه با وجود 

غــم بزرگي كــه تحمل مي كننــد از همه مردم 
خواسته اند به بهشت زهرا)س( نروند. اين 

نشان مي دهد عليرضا در اين شرايط 
هم به فكر سالمتي مردم است. خدا 

به آنها صبر بدهد. 
   به ياد داريم كه روز درگذشت 
پدر شــما در بهار ۱۳۸۷ عليرضا 

منصوريان اين خبر را به شما داد. درباره 
آن روز توضيح مي دهيد؟

بله آن مسابقه را هرگز از ياد نمي برم. اتفاقاً بازي 
خداحافظي عليرضا هم همان روز بود. پس از پايان 

بازي از من خواست تا با ماشين او به سمت منزل 
برگرديــم. من كه تا آن لحظات هنوز از 
ماجراي فوت پدرم خبر نداشتم در 
حين حركت به سمت خانه كم كم 
موضوع را به من گفت. البته يكي، 
دو نفــر ديگر از دوســتان هم در 

ماشين بودند. 
   پس حال عليرضا را به خوبي درك 

مي كنيد؟
البته! يك نكته جالب ديگر هم اين است كه عليرضا 
به نوعــي غمخوار همه رفقايــش بوده و 
هميشــه در چنيــن روزهايي كنار 
هم تيمي ها و دوستان صميمي  اش 
است. خيلي خيلي ناراحتم از اينكه 
نمي توانم در اين وضعيت كنارش 
باشم. عليرضا منصوريان از بزرگان 
استقالل است و قطعاً همه هواداران 
براي او ناراحت هستند. باز هم از طريق 
روزنامه خبرورزشي اين ضايعه را به عليرضا و 

خانواده اش تسليت مي گويم. 

منصوريان در اين شرايط هم به فكر مردم است

جباري: غمخوار همه استقاللي ها امروز تنهاست

 هميشه 
 از پدرش

 خاطره مي گفت 
و عاشقش بود

 خبر 
فوت پدرم را 

 عليرضا 
به من گفت

كرونا چغر است ولي انسان شكستش مي دهد
 عنايتي: جام را مي توان

پس گرفت ولي جان را نه!

رضا سعيدی پور

مسعود اكبرينصير مقدري



عذرخواهي واكر پس از مهماني پرحاشيه  
برگزاري يك مهماني توسط كايل واكر بازيكن منچسترسيتي در 
روزهايي كه بسياري از فوتباليست ها به دليل شيوع ويروس كرونا 
قرنطينه هستند، در انگليس خبرساز شد. كايل واكر پس از اينكه 
مورد شــماتت قرار گرفت، ضمن عذرخواهي گفــت: »بايد از 
خانواده ام، دوســتانم و طرفــداران باشــگاه عذرخواهي كنم. 
نااميدشــان كردم. در حال حاضر قهرمان هايي هستند كه براي 
سالمت جامعه تالش مي كنند. مثل همه سعي كردم كمك كنم 
و فداكاري هايشان را ســتايش كنم. آنها جان انسان ها را نجات 
مي دهند. كار من دقيقاً در تضاد با چيزي است كه بايد در دوران 
قرنطينه انجام دهيم. بابت انتخاب هاي غلط رسماً عذرخواهي 

مي كنم. يك فوتباليست حرفه اي بايد يك الگو باشد.«
معاوضه الئوتارو در كار نيست  

باشگاه اينترميالن حاضر نيست الئوتارو مارتينس را با بازيكني از 
بارســلونا معاوضه كند. نشــريه »موندو دپورتيوو« مدعي شد، 
اينتري ها پيشنهاد معاوضه مارتينس با بازيكن هايي مثل نلسون 
سمدو و جونيور فيرپو را رد كرده اند. مهاجم 22 ساله آرژانتيني 
گزينه اول خريد بارسلونا به حساب مي آيد و باشگاه كاتالونيايي 
روش هاي مختلفي را براي راضي كردن اينتر، امتحان مي كند. 

امباپه و نيمار جايي نمي روند  
شيوع ويروس كرونا روي بازار نقل و انتقاالت هم تأثير گذاشته و 
در اين بين شايد پاري سن ژرمن از جمله تيم هايي باشد كه اين 
شرايط به سود آنها رقم خورده باشد. نشريه »اكيپ« خبر داد، در 
شــرايط فعلي جدايي نيمار و امباپه از تيم متمول فرانســوي 
غيرممكن است و هر 2 بازيكن فصل آينده پيراهن پاري سن ژرمن 
را بر تن خواهند داشت. امباپه گزينه رؤيايي رئال مادريد است اما 
ناصر الخليفي مالك قطري پاريســي ها اعالم كرده به هيچ وجه 
راضي به فروش او نخواهد شد. از سويي رسانه هاي كاتالونيايي در 
روزهاي اخير شايعات زيادي در مورد پيوستن نيمار به بارسلونا 
مطرح كرده بودند كه به نظر مي رسد اين اتفاق حداقل تابستان 

2020 هم رخ نخواهد داد. 
يوونتوس، تابستان پيانيچ را مي فروشد  

سايت »كالچو مركاتو« ايتاليا مدعي شد يوونتوس آماده فروش 
ميرالم پيانيچ در فصل نقل وانتقاالت تابســتاني پيش رو است. 
قرارداد كنوني هافبك بوسنيايي با اين باشگاه تا پايان ماه ژوئن 
2023 اعتبــار دارد اما مديران يوونتوس بر اين باورند كه پايان 
فصل جاري زمان مناسبي براي صدور مجوز جدايي پيانيچ است 
و از ايــن طريق هم مي توانند فضاي الزم در تركيب خود براي 
جذب هافبك جديد را به وجود بياورند. يوونتوس براي فروش 
پيانيچ 30 ساله رقمي حدود 50 ميليون يورو درخواست كرده 
است. گفته مي شود 2 باشگاه چلسي و پاري سن ژرمن خواهان 

اين بازيكن هستند. 
بايرن مونيخ تمرينات سبك خود را آغاز كرد!  

با وجود ادامه  بحران كرونا در اروپا و آلمان، باشگاه بايرن مونيخ با 
انتشار بيانيه اي از بازگشت بازيكنان اين تيم به تمرينات خبر داد. 
با اينكه تعليق بازي هاي بوندس ليگا تا 30 آوريل )11 ارديبهشت( 
تمديد شد اما باواريايي ها اعالم كرده اند با رعايت موارد ايمني و 
بهداشــتي، تمرينات  خود را از سر خواهند گرفت. در اين بيانيه 
باشــگاه از هواداران خواسته تا به هيچ عنوان به اردوي تمريني 
بايرن مونيخ نزديك نشوند. آنها روز گذشته و در قالب گروه هاي 
كوچك تمرينات  خود را در زمين تمريني خود برگزار مي كنند. 

مخالفت بازيكنان ليگ برتر با كاهش دستمزدها  
نشــريه »ميرر« گزارش داد بازيكنان و كاپيتان هاي ليگ برتر 
انگليــس با طرح كاهش 30 درصدي دســتمزد خود مخالفت 
كرده ند. ظاهراً بازيكنان ليگ در يك گروه واتس اپ گردهم آمده  
و درباره وضعيت فعلي به مشورت با يكديگر پرداخته اند. يكي از 
كاپيتان ها طرح كاهش دستمزد را نفرت انگيز قلمداد كرد و مدعي 
شد اين طرح فقط به سود مالكان پولدار باشگاه ها است. در نهايت 
كاپيتان هاي تيم به اين توافق رسيده اند كه يك سازمان خيريه 
واحد توســط اتحاديه بازيكنان اداره شــود و تمام كمك هاي 

بازيكنان براي مقابله با كرونا از طريق همان سازمان اهدا شود. 
رانيري: بازي پشت درهاي بسته مرگبار است  

كلوديو رانيري، سرمربي سامپدوريا مخالف برگزاري مسابقات 
بدون حضور تماشاگر در زمين هاي بي طرف است: »به نظر من در 
شرايط فعلي بايد آرامش خود را حفظ كرد. دولت مي تواند بگويد 
كه ما فصل را دوباره از سر بگيريم اما اين موضوع به تصميم پزشكان 
بســتگي دارد. بــه نظر من ايتاليــا مثل دوران جنگ شــده و 
بيمارستان هاي بزرگ پر از بيمار هستند. هم اكنون بحث بازي ها 
در برخي مناطق مطرح است. به نظر من بازي پشت درهاي بسته 

مرگبار است.«

جهان فوتبال 
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توئیت های منتخب مخاطبان در توییتر خبرورزشی؛
         آقاي قاضي اســتاديوم رفتن پيشكش، من حتي دلم 
واسه اون بازي هايي كه تو خونه مي ديدم بعد گل ۷ دور، دور 
خونه مي چرخيدم داد مي زدم بابام مي گفت خجالت بكش 

30 سالت داره ميشه هم تنگ شده
         من االن به عنوان يك ميالني نمي دونم دلتنگ فوتبال 

بشم يا نه، امسال خيلي حرص خوردم از دست تيم
         تو مســابقه وزين 5 ستاره، سؤال اومد شاعر فوتبال 
كيست. يارو بين پويول و هانري شك داشت، آخر سر هم 

زد جوردي آلبا

BARCELONA MADRID LONDON LIVERPOOL TURIN MIL AN MUNICH PARISMANCHESTER

بارسلونا مادرید لند ن لیورپول تورین میلان مونیخ منچسترپاریس
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 25روز از تعطيلــي رقابت هاي اروپايي مي گذرد و فوتبال قرباني 
كرونا شــده است. در شــرايطي كه كل دنيا با اين ويروس مبارزه 
مي كند، اروپا شــرايط خوبي ندارد. كشورهايي همچون اسپانيا، 
ايتاليا و البته انگليس روزهاي سختي را در بخش كنترل و درمان 
اين بيماري طي مي كنند. تعطيلي فوتبال باعث شده درآمدزايي 
باشگاه ها از بليت فروشي، حق پخش، اسپانسرهاي كنار زمين و...  
مختل شــود و آنها را با مشكالت مالي روبه رو كند. مشكالتي كه 
حاال كار آنها را در پرداخت دســتمزد بازيكنان و كاركنان باشگاه 
پيچيده كرده اســت. هرچند يك دليل ديگر هم وجود دارد و آن 
كمك به كادر درماني براي مبارزه و ريشه كن كردن اين ويروس است. اكنون 
خيلي از مردم انگليس انتظار دارند باشــگاه ها و بازيكناني كه گردش مالي 
سنگيني دارند، بخشي از پول خود را به اين امر اختصاص دهند. نكته اي كه 
باشگاه ها آن را به بازيكنان سپرده اند و بازيكنان هم ترجيح مي دهند خودشان 
از دستمزدي كه دريافت مي كنند به بيمارستان ها كمك كنند. اين چالش 

جديد فوتبال انگليس است...  

كاپیتان ها مورد انتقاد رسانه ها و مردم
در حــال حاضر بازيكنان ليگ برتري به ويژه كاپيتان ها چهره هاي مورد انتقاد 
انگليس به حســاب مي آيند. دليلش اين است كه آنها با كاهش 30 درصدي 
قــرارداد خود براي كمك به مبارزه با كرونا موافقت نكرده اند. اتفاقي كه باعث 

شده آنها وجهه خود را نزد طرفداران شان از دست بدهند. 
بخشش یا كمك شخصي

بازيكناني كه در ليگ برتر شاغل هستند براي مخالفت خود داليل مشخصي 
دارند. طبق شنيده ها آنها بر اين باور هستند اگر به كاهش قرارداد خود راضي 
شوند، اين پول براي كمك به بيماران كرونايي اختصاص پيدا نخواهد كرد و فقط 
جيب باشــگاه و مالكان ثروتمندش را پر خواهد كرد. به همين خاطر بازيكنان 
ليگ برتري دوســت دارند اين كمك  را از طريق دستمزد خودشان مستقيماً 

انجام دهند تا مطمئن شوند اين هزينه براي مبارزه با كرونا است. 
كاپیتان ها در واتساپ مشورت مي كنند

به تازگي خبر رسيده كاپيتان هاي ليگ برتري به منظور حفظ اتحاد خود و مشورت 
با يكديگر، گروهي در واتساپ راه اندازي كرده اند تا در اين خصوص تصميم بگيرند. 
طبق ادعاي ميرر، در اين گروه عده اي مخالف كاهش دســتمزد خود هستند و 
انگشت اتهام را به سمت مالكان ثروتمند باشگاه هايشان نشانه رفته اند. آنها اعتقاد 
دارند چرا اين مالكان كه ثروت هاي گزاف دارند از جيب خودشان براي مبارزه با 
كرونا هزينه نمي كنند و به دنبال كاهش دســتمزد بازيكنان هستند؟ كاهش 

دستمزدي كه تازه مشخص نيست به بيماران كرونايي مي رسد يا خير. 
راه حل احداث خیریه بازیكنان

 گفته مي شــود كاپيتان ها متفق القول به اين نتيجه رســيده اند تا خودشان 
خيريه اي تأســيس كنند و از اين طريق به كمك براي مقابله با كرونا بپردازند. 
اين يعني عدم اطمينان صريح بازيكنان به باشــگاه و مالكان شــان در كاهش 
دســتمزد است. نكته اي كه مي تواند فوتبال انگليس را در روزهاي آينده دچار 
حواشي گوناگون كند. هرچند هنوز بيانيه اي از سوي كاپيتان هاي ليگ برتري 

منتشر نشده است. 

نيمي از موفقيت يك ورزشكار ذهني است

نيمار: در لباس پوشيدن جســـــــــــورتر شده ام

نيمار اين روزها به داليل مختلفي در رسانه ها برجسته است، 
از دوران قرنطينه اش كه در برزيل سپري مي كند و حاشيه هايي 
كه داشته، تا شايعه هميشگي بازگشتش به بارسلونا كه باز هم 
جدي تر شــده و احتماالً تبديل به واقعيت خواهد شد. ستاره 
پاري سن ژرمن پيش از اينكه دوران كرونا تمامي فوتبال هاي 
مهم را تعليق كند، در مراســم عكسبرداري مجله ُمد »ُوگ« 
حاضر شد و در حاشــيه اين عكسبرداري، مصاحبه اي هم با 
ششمين نسخه عربي اين مجله انجام داد. در اين مصاحبه او از 

مصدوميت هايش، كوبي برايانت و سبك لباس پوشيدنش 
گفته اســت كه در ادامه جمالت سردبير مجله درباره نيمار و اين 

گفت وگو را مي خوانيد. 

نیماِر بااحساس
انفجاري در زمين، خالق و دلســوز 
بيرون از آن، حاكم بر فوتبال برزيل 

و يكــي از بهترين مهاجمان جهان، 
 »نيمار داســيلوا ســانتوس جونيور« 

در گفت وگو با نسخه عربي مجله »ُوگ« درباره تبديل شدن به ورزشكاري 
كه فراتر از ورزش رفته، صحبت كرده اســت. مصاحبه اي كه قبل از دوران 
كرونا و قرنطينه شدن فوتباليست ها انجام شده. »مانوئل آرناوت« سردبير 
مجله »ُوگ« اعتقاد دارد سخنان نيمار و مردانگي نرم او در گوش طرفدارانش 
طنين انداز مي شــود. او توضيح مي دهد: »يكي از چيزهايي كه من در مورد 
نيمار دوســت دارم، اين واقعيت اســت كه او مردي است كه از نشان دادن 
احساساتش خجالت نمي كشد. به خصوص در اين لحظات كه ويروس كرونا 
يا همان كوويد-19 ما را از لحاظ فيزيكي جدا كرده و اوقات سختي را پشت سر 
مي گذاريم. مهم تر از هميشه دوست داشتني بودن بدون ترس از آسيب پذيري 
است. خيلي ها مي گويند پسرها گريه نمي كنند اما وقت آن رسيده كه اين 
مزخرفات را پشت سر بگذاريم و مانند مردها به احساسات دروني بپيونديم.«

رنج كشیدن
امســال بــراي يكي از ســتاره هاي دنياي ورزش، ســال آســاني نبود. 
مصدوميت هاي مداوم باعث شد او بيشتر وقتش را به طور منظم در حال 

درمان در باشگاه پاري سن ژرمن باشد و از او به عنوان فوتباليستي كه مستعِد 
مصدوميت اســت، ياد كردند. نيمار مي گويد: »هيچ  چيز براي ورزشكار 
حرفه اي بدتر از مصدوميت نيست. من در 2 فصل گذشته واقعاً رنج كشيده ام 
و لحظات بسياري بود كه خودم را زير سؤال بردم. احساس كردم مي خواهم 
فرياد بزنم، لبخند بزنم، گريه كنم، بدوم و همه اينها در يك زمان رخ مي داد 
و من هيچ كاري نمي كردم. من فقط فرو مي ريختم«. نيمار در ادامه درباره 
لزوم تمركز براي يك فوتباليست هم بيان مي كند: »نيمي از موفقيت يك 
ورزشــكار ذهني است، اگر ذهن خوب باشد، بازي به طور طبيعي جريان 
پيدا مي كند.« در حالي كه مصدوميت براي ورزشكاران غيرمعمول نيست 
براي نيمار كه سال 201۷ از بارسلونا به پي اس جي آمده، فشارهاي اضافه اي 
ايجاد كرده اســت اما انتظارات تنها بخشي از شكنندگي ستاره 28 ساله 

برزيلي اســت. او به عنــوان يك بت ورزشــي در 
كشورش، شادي بيش از 200 ميليون برزيلي را در 

ساق هايش به دوش مي كشد. 
تحت تأثیر مرگ كوبي برایانت

از درد جسمي تا درد روحي، اين بازيكن برزيلي همچنين درباره 
درگذشت غم انگيز كوبي برايانت مي گويد: »مرگ او من را تحت  تأثير قرار 
داد، چراكه زندگي ما نقاط مشترك بسياري داشت. من شخصاً با كوبي بارها 
مالقات كردم و او به پاريس آمد. وقتي شــما شــخصيتي كه پشت يك 
ورزشكار است را مي بينيد، رابطه متفاوتي ايجاد مي كند و با كوبي اين رابطه 

خيلي خاص بود. ورزش و جامعه مرد بزرگي را از دست داد.«
ارتباط لباس پوشیدن و جسارت

وقتي در پاريس »آلن گالتي« از او عكسبرداري مي كرد و »ايالرا نيكوليني« 
هم طراح ُمد اين عكسبرداري بود، نيمار جونيور كه تازه موهاي خودش را 
به رنگ صورتي درآورده بود، نمي ترســيد كه اين ُمد جديدش زياده روي 
باشــد. پيراهن نخي D&G و كت و شــلوار نخي صورتي روشن طراحي 
»الكســاندر مك كويين« )طراح معروفي كه ســال 2010 درگذشت( را 
پوشــيده بود. او در اين باره هم مي گويد: »به دليل شجاعتي كه به دست  
آورده ام، تكامل پيدا كرده ام تا كمي لباس هايي كه مي پوشم جسورانه تر به 

نظر برسد.«
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خالقيت هاي كرونايي در ورزش
 رقابت 32 كيلومتري

 در  تور دوچرخه سواري مجازي

روزگار كرونايي، عالوه بر محدوديت ها، زمينه ساز خالقيت ها و 
شكل گرفتن موقعيت هاي جديد نيز شده است. يكي از اين موارد 
به رقابت تور دوچرخه سواري فلندرز در بلژيك مربوط است كه 
روز يك شنبه قرار بود صد و چهارمين دوره آن برگزار شود اما به 
خاطــر شــرايط موجود، بــه جاي رقابــت در جــاده واقعي، 
دوچرخه سواران در فضاي مجازي و شبيه سازي شده ركاب زدند 
و در نهايت نيز گگ فان اورمات برنده اين رقابت شد، رقابتي كه 
البته بيشتر جنبه فان داشت تا جدي.  اورمات 35 ساله، كنار 12 
دوچرخه ســوار ديگر در رقابت 32 كيلومتري دوچرخه سواري 
شركت كردند، رقابتي كه به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق 
افتاده اما اين بار دوچرخه سواران هركدام در خانه هاي خود روي 
دوچرخه هاي ثابت متصل به اينترنت ركاب زدند و اين رقابت به 
صورت آنالين حتي گزارش نيز شد.  دختر اورمات نيز هنگام ركاب 
زدن پدرش در اين رقابت در تصوير ديده مي شد. اورمات در تيم 
CCC بلژيك عضويت دارد و توانست 20 ثانيه زودتر از هموطن 
خود اوليور نيسن و همچنين نيكوالس راك از ايرلند از خط پايان 
عبور كنــد.  اورمات بلژيكي بعد از برنده شــدن در تور مجازي 
دوچرخه ســواري فلندرز گفت: »حس بامزه اي داشــتم، بدون 
داشتن حس رقابت و ركاب زدن، واقعاً اذيت مي شدم. دخترم كه 
متوجه نمي شد پدرش چرا در خانه اينقدر جدي ركاب مي زند و 
درگير دوچرخه سواري است، از برنده شدن من خوشحال شد و 
كلي ذوق كرد.« مايكل متئوز از استراليا نتوانست اين رقابت را به 
پايان برســاند و تيم ولنز كه رتبه هفتم را به دست آورد، از بالكن 
خانه خود ركاب مي زد. در اين رقابت حتي شــرايط وزش باد نيز 
براي دوچرخه سواران شبيه سازي شده بود و كسي كه جلوتر از 

ديگران قرار داشت بيش از بقيه اين فشار را حس مي كرد. 

گريزمن از بارسا جدا نمي شود
نشــريه »ماركا« فاش كرد باشگاه 
بارسلونا قصد فروش آنتوان گريزمن، 
بازيكن فرانسوي اين تيم را ندارد. او 
از بارســا جــدا نمي شــود و جزو 
برنامه هاي آتي باشــگاه است. اين 
نشريه نوشت ؛ با وجود عالقه بارسلونا 

به جذب نيمار و الئوتارو مارتينس، 
آنها برنامه اي براي تعويض گريزمن 
با ايــن 2 بازيكن ندارند. گريزمن با 
مبلغ 120 ميليون يورو به بارســا 
پيوســت و تا سال 2024 با اين تيم 

قرارداد دارد. 
شايد كلوزه دستيار فيليك در بايرن شود

نشــريه »بيلد« خبــر داد، با توجه به 
تمديد قرارداد هانسي فيليك سرمربي 
بايرن مونيخ، ممكن اســت ميروسالو 
كلوزه دســتيار فيليك شود. مهاجم 
پيشــين تيم ملي آلمان، طي 2 سال 

گذشــته تيم هاي نوجوانان و جوانان 
باشگاه مونيخي را تمرين داده است. به 
هر حال اين يك پيشــنهاد از ســوي 
باشگاه بايرن مونيخ است و كلوزه هنوز 

پاسخي به آن نداده است. 

ستاره كلمبيايي در قطر يا عربستان؟
رادامــل فالكائو، مهاجم باتجربه كلمبيايي پيشــين موناكو، چلســي و 
منچستريونايتد، احتمال دارد راهي تيمي در عربستان يا قطر شود. نشريه 
»ماركا« مدعي شد فالكائو كه تا سال 2022 با باشگاه گاالتاسراي قرارداد 
دارد شــايد براي چالشي جديد راهي يك تيم عربي شود. اين بازيكن 34 
ساله مورد توجه السد قطر و الهالل عربستان است و رقم احتمالي انتقال او 

14 ميليون يورو تخمين زده شده است. 

خودكشي پزشك فرانسوي به خاطر كرونا!
باشــگاه رنس فرانسه خبر داد برناردو گونزالس، پزشك 60 ساله اين تيم پس از 
ابتال به ويروس كرونا دست به خودكشي زده است. جسد اين پزشك در خانه  اش 
پيدا شد. او به همراه همسرش از چند روز پيش به خاطر ابتال به ويروس كرونا در 
قرنطينه بود. باشگاه رنس هم با انتشار بيانيه اي از خدمات اين پزشك تقدير كرد 

و درگذشت او را به خانواده اش تسليت گفت. 



خبرکده

سعيدرضا كيخا نايب  قهرمان ژيمناستيك جام جهاني  ملبورن به 
خاطر كرونا مثل بقيه در خانه تمرين مي كند. او مي گويد : »كرونا 
نــه تنها برنامه هاي مــن بلكه برنامه هاي فدراســيون جهاني 
ژيمناستيك را به هم ريخته و من اميدوارم هر چه زودتر ريشه كن 
شود تا وضعيت به حالت عادي برگردد.« او به تمريناتش در خانه 
اشاره مي كند : »به خاطر حفظ سالمتي در خانه تمرين مي كنم. 
البته اين كار راحت نيست و تمرين در آپارتمان محدوديت هاي 

خاصي دارد اما در اين شرايط تنها راهكار است.«

 كيخا : به خاطر كرونا 
در خانه تمرين می كنم

 سه  شنبه 
 19 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6547
7
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ستاد عالي المپيك با تأخير يك ساله بازي ها امروز درباره پرداخت حقوق المپيكي ها تصميم مي گيرد. ستاد عالي سال قبل براي شارژ روحيه ورزشكاران 
المپيكي حقوق ماهانه ۵ ميليوني تا يك  سال يعني شروع بازي هاي ۲۰۲۰ توكيو مصوب كرد اما حاال با تأخير يك ساله المپيك با شيوع كرونا قرار است 
حقوق كامل يك ساله ورزشكاران تا تيرماه امسال پرداخت شود و در جلسه امروز درباره ادامه يا قطع اين روند تصميم گيري شود. امروز اولين جلسه 

ستاد عالی  بازی های المپيك در سال ۹۹ با حضور وزير ورزش و  رئيس كميته ملی المپيك و بقيه اعضا برگزار می شود.

ستاد عالي درباره حقوق 
المپيكي ها تصميم مي گيرد

سيدجان؟! جريان اعتراض بازيكنا  چي بود؟ 

 حاال اشكال نداره! البد پول ندارن ديگه!

البته اون ۲ تا گل رو هم مهاجمي زده كه من خريدم 

مسخره نكن آقا! اصالً مگه خودت چي كار كردي؟

خب مگه استوكس گل زده؟

هنر كردي واقعاً! بايد بهت جايزه آقاي گلي مديريت 
بدن! 

گل كه نه! ولي عوضش يه كاشــته قشنگ زد كه از 
بغل تير دروازه رفت تو اوت!

من؟! من استوكس رو خريدم ديگه!

هيچي! پول مون رو نمي دن و ما هم تو اينستاگرام 
اعتراض كرديم!

به ما كه مي رسن پول ندارن ولي موقع خريد مهاجم 
خارجي كه مي شــه، پول دارن! تو اين دو سال ۴ تا 

مهاجم خريديم كه روي هم ۲ تا گل بيشتر نزدن!

ورزشت كاران
52 Members

محمدحسين برخواه سرمربي تيم ملي وزنه  برداري ايران خبري 
از كيانوش رستمي ندارد. او و همكارانش اسفندماه ۲۱ وزنه بردار 
را در ركوردگيري براي قهرماني آسيا انتخاب كرده و اين ر وزها 
كه به خاطر كرونا ملي پوشان در قرنطينه خانگي هستند، تلفني 
از وضعيت ملي پوشان خبردار شده اند به جز كيانوش رستمي. 

حتي فدراسيوني ها هم از كيانوش رستمي بي اطالع هستند. 

 برخواه خبری
 از رستمی ندارد

محمد فتوحي شمشيرباز ملي پوش سابر اين روزها با شيوع كرونا 
در خانــه تمرين مي كند. او مي گويد: »من هم مثل بقيه مردم به 
خاطر قطع زنجيره كرونا در خانه مانده ام. البته تمرين براي حفظ 
آمادگي بدنــم را فراموش نكرده ام و با دمبل و هالتر زدن تمرين 
بدنســازي انجام مي دهم، بدون اينكه به بدنم فشار بياورم. دعا 

مي كنم زودتر كابوس كرونا تمام شود.«

 فتوحی: دعا می كنم 
كابوس كرونا تمام شود

محمدهادي ساروي يكي  از ستاره هاي مورد توجه و عالقه محمد 
بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي است. قهرمان جوانان  جهان و 
قهرمان بزرگساالن  آسيا، يكي از معدود 97 كيلوهاي فرنگي كار است 
كه سرمربي تيم ملي براي قدرتنمايي او در  المپيك حساب ويژه اي 
باز كرده است. ســاروي در آمل اكثر تمريناتش را با قاسم رضايي 
قهرمان  المپيك و جهان انجام مي دهد، در شــرايط قرنطينه نيز با 
برنامه هاي محمد بنا تمرينات اختصاصي را در منزل برگزار مي كند 

تا از آمادگي الزم دور نشود. 

تمرينات  اختصاصی  قهرمان 
كشتی فرنگی در قرنطينه

خوشقدم : به آنچه مي خواستم رسيدم
باتعويقالمپيككاراتهكاهاريكاوريميكنند

2 وزنه بردار المپيکی در قهرمانی آسيا مشخص می شوند
بيرانوند:كرونافدراسيونجهانیراسردرگمكرده

صالحي اميري: منتظر 2۰ سهميه ديگر هستيم 
اوليننشستخبريورزشيها،بهصورتويدئوكنفرانس

شهردار و شوراي  شهر نگذاشتند مرا استخدام کنند!
امامي:خودشانكمكنميكنند،مانعحمايتديگرانهمميشوند

كاراته ايران با دو ســهميه مسير سخت و 
دشوار بازي هاي المپيك را به سالمت پشت 
 سر گذاشت. حاال همه تالش سه تايي كردن 

سهميه در مسابقات آينده است. 
سمانه خوشقدم سرمربي كاراته بانوان 
با رضايت از نتايج تيمش مي گويد : »سال 98 

سال خيلي خوبي بود. در زندگي 
آنچــه  بــه  شــخصي 

مي خواستم رسيدم اما 
در ورزش تا حدودي به آنچه 
مي خواســتم رســيدم و تا 
اينجاي كار حميده عباسعلي 
و سارا بهمنيار دو سهميه را 
قطعي كرده اند و رزيتا عليپور 

با وضعيت خوب در رنكينگ 
ما را به سهميه ســوم اميدوار 

كرده است.« سرمربي كاراته بانوان 
به آخرين وضعيت حميده عباســعلي 

اشــاره مي كند : »روند درماني حميده به خوبي 
پيگيري مي شــود و او مي تواند با برگشت به تهران 
تمرينات فني  اش را آغاز كند. او برنامه هاي فيزيوتراپي 

روزانه را طبق برنامه  دكتراميني و دكترآبرون انجام 
مي دهد و دوران نقاهتش به خوبي پيش مي رود.« او 
درباره تمرينات تيم ملي حرف مي زند : »با شيوع كرونا 
در همه كشورهاي جهان، همه ورزشكاران به تنهايي 
در خانه هايشان تمرين مي كنند. حميده عباسعلي 
كاپيتان تيم ملي هم، چند روزي است تمريناتش را 

در هانوفر شروع كرده است.«
سرمربي تيم ملي با اشاره به 
تعويق المپيــك توضيح داد: 
»حاال جهان درگير ويروس 
كروناست. معتقدم تعويق 
المپيك در اين شــرايط 
بهتريــن تصميم بــود تا 
ورزشــكاران  ســالمتي 
تضمين شــود و كاراته كاها 
بتواننــد ريــكاوري داشــته 
باشند.« خوشقدم درباره برگشت 
به ايران مي گويــد : »به دليل اتفاقات 
اخير و محدود شــدن پروازها براي تهيه بليت 
مشكل داريم اما همچنان در تالشيم كه به احتمال 

زياد تا پايان هفته به ايران برمي گرديم.«

دو وزنه بــردار المپيكــي ايران بــا پايان 
رقابت هاي قهرماني آسيا و آخرين انتخابي 
المپيك ۲۰۲۰ توكيو مشخص مي شوند. از 
بين علي داودي، علي هاشــمي، سهراب 
مرادي و كيانوش رستمي چهار وزنه بردار 
ملي پوش شانس ســهميه دارند. محسن 
بيرانوند دبير فدراسيون وزنه  برداري با تأييد 

اين مطلب مي گويد: »دو وزنه بردار 
المپيكــي ايــران بعــد از 

قهرماني آسيا و انتخابي المپيك، 
مشخص مي شوند.«

به نظر او شيوع كرونا كار 
را از دست فدراسيون جهاني 
خــارج كرده: »شــيوع اين 
ويروس فدراسيون جهاني را 

ســردرگم كرده، در حالي كه 
كشــورها منتظر برنامه جديد 

هستند تا طبق آن تقويم هايشان را 
فدراســيون  كنند.«دبيــر  تدويــن 

وزنه  برداري به تعويق رقابت هاي آسيايي و المپيك 
توكيو هم اشاره مي كند: »تأخير يك ساله المپيك 
بهترين فرصت براي وزنه برداراني مثل سهراب مرادي 

اســت كه تازه مصدوميت را پشت  سر گذاشته اند. 
مرادي با استفاده از آن و تمرينات مستمر با برگشت 
به روزهاي اوج مي تواند امتياز الزم را براي ســهميه 
بگيرد.«به گفته او كيانوش رستمي به شرط برگزاري 
دوباره براي امتياز سهميه به كلمبيا مي رود: »رستمي 
در كاپ بين قطر با ركورد خوب امتياز گرفت، ولي اگر 
رقابت هاي كلمبيا در زماني ديگر برگزار شــود و او 
بخواهد فدراســيون شرايط حضورش را 
فراهم مي كند، وگرنه براي كيانوش 
هم مثل ســه ملي پوش ديگر، 
قهرماني آسيا آخرين مسابقه 

انتخابي  اش است.«
بيـــــرانوند تكــرار 
ركوردگيري براي قهرماني 
آســيا به درخواست بعضي 
ملي پوشــان را بــه تصميم 
ســرمربي ربط مي دهد: »اين 
موضوع به نظر برخواه سرمربي تيم 
ملي و تاريــخ جديد و ميزبــان آينده 
مســابقات  ربــط دارد. به هــر حال ســرمربي در 
ركوردگيري ۱۲ نفر را انتخاب كرده كه تركيب ۱۰ 

نفره را از آن انتخاب مي كند.«

سيدرضا صالحي اميري رئيس كميته ملي 
المپيك در ا ولين نشست خبري سال جديد، 
به خاطر كرونا بــه صورت ويدئو كنفرانس 
سؤاالت خبرنگاران را جواب داد: »انسجام و 
همدلي در مجموعه ورزش اهميت زيادي 
داشت. حاال بين اركان ورزش، وزارت ورزش، 

كميته، فدراسيون ها و رسانه ها 
كه ركن ورزش هستند، 

انســجام و همدلــي 
است. محور دوري از حاشيه 
بــود و مبنا بر ايــن بود كه 
شــرايط جديدي را فراهم 
كنيم كه هيچ حاشــيه اي 
نباشد.« رئيس كميته ملي 

المپيــك تعويق المپيك را 
فرصتی بــراي ورزش ايران 

مي داند: »تعويق المپيك براي ما 
زيان آور نبود و براي ما فرصت است نه 

تهديد. به اين دليل فرصت اســت كه يك سال 
براي فراهم كردن شرايط مناسب براي ورزشكاران 
زمان داريم. از طرفي نفراتي مثل حســن يزداني، 

حميده عباســعلي و سهراب مرادي شرايط خوبي 
نداشتند اما حاال براي برگشت به تمرينات فرصت 
دارنــد. ما از جنبه ســود و زيان بــه المپيك نگاه 
نمي كنيم بلكه ســالمت براي ما مهم است. تعويق 
المپيــك يك مطالبه جهاني بود و البته ما زودتر از 
همه خواستار تعويق شديم.« او در جواب به سؤال 
خبرورزشــي درباره كافي بودن بودجه 
۱۲۰ ميلياردي كميته تا بازي هاي 
المپيك مي گويد: »اين شرايط 
براي ۲۰۶ كشور هست. ما با 
هزينه اي كــه كرديم ۵۲ 
گرفته ايــم.  ســهميه 
پيش بيني آقاي سجادي 
حداقــل ۱۰ ســهميه و 
حداكثر ۲۰ ســهميه ديگر 
است و آنچه هزينه كرديم در 
مقابل، سهميه گرفتيم. بودجه اي 
كه در نظر گرفته شده براي ما خوب 
اســت. هدف گذاري ما بودجــه ۱۵۰ ميليارد 
توماني در چهار سال بود اما حاال هم بودجه خوبي 

براي ما در نظر گرفته شده است. 

يونــس امامي يكــي از بي حاشــيه ترين 
قهرمانان مدال دار جهاني ورزش ايران است. 
هر چه او تالش مي كند از حاشيه ها دور باشد 
اما بعضي از به  اصطالح مســئوالن محلي 
چــوب  الي  چرخ زندگــي او مي گذارند و 
كارشكني مي كنند! براي اطالع از حال و روز 
نفر ســوم جهان با امامي گپ زديم كه بچه 

خوشــنام و جنگنــده اطراف 
شــهريار به خبرورزشي 

چنين گفت:
   ما هم در قرنطينه  خانگي 
هستيم و ســعي مي كنيم 
مانع شــيوع ايــن ويروس 
منحــوس شــويم ولي از 
تمرينات هم غافل نيستيم تا 

از آمادگي دور نشويم. 
   روزي يك جلسه و بعضي 

روزها دو جلسه با برنامه هاي كادر 
فني تمرين مي كنيم تــا بعد از رفتن 

كرونا با مشكل عدم آمادگي مواجه نشويم. 
   تمرينات مثل همان اردوي تيم ملي است، فقط 
بيرون اردو و در منزل يا باشگاه محله خودمان زير نظر 

كادر فني تيم ملي تمرين مي كنيم. به  صورت تلفني 
و تصويري با آقاغالم و آقا ابراهيم در ارتباط هستم و 

همه  امور را زير نظر دارند. 
   بــا خودمان اســپري و ژل ضد عفوني كننده به 
باشگاه مي بريم، وسايل و دستگاه هايي كه مي خواهيم 
كار كنيــم را ضد عفوني كرده و تمريناتمان را انجام 
مي دهيم. براي مرور فن يا تمرين  كشــتي هم آقاي 
قاسمي جو حريف مي فرستند و با رعايت 
امور مراقبتي، تمريــن و مرور هم 
انجام مي دهيم. بعضي جلسات 

هم در فضاي باز مي دويم. 
   در پاسخ سؤال شما بايد 
بگويم متأسفانه بعضي ها نه 
تنها خودشــان هيچ  كاري 
انجام نمي دهند بلكه مانع 
حمايت ديگران هم مي شوند. 
با محبت يكي  از مسئوالن قرار 
بود در آتش نشاني استخدام شوم 
ولي متأسفانه شهردار و اعضاي شوراي 
 شهر مانع استخدام من شدند! چون ترسيدند اگر 
مرا استخدام كنند، بعداً مجبور شوند كس ديگري را 

نيز استخدام كنند!

قشرضعيفجامعهرافراموشنكنيم

صمد: بحران كرونا حتي بزرگتر از NBA است
صمد نيكخواه بهرامي، كاپيتان تيم ملي 
بسكتبال اسفندماه به آمريكا رفت تا 
سال تحويل كنار دخترش باشد، هر 
چند آمريكا هم از كرونا در امان نماند. 
ملي پوش بســكتبال در اين شرايط 
اميدوار است مردم روزهاي بحراني را 

به خوبي پشت  سر بگذارند. 
    سال ۹۹ را با چهره جديد آغاز 

كردي؟
بله، موهايم بلند شــده بــود و به  خاطر 
قرنطينه نمي توانستم از خانه خارج شوم  ؛ 
به همين خاطر خودم دست به كار شدم و 
قيچي را برداشتم و موهايم را كوتاه كردم. 

    از روزي كه رفتي  ؛ تمرين هم كردي؟
تمرين جدي ندارم. ليگ تعطيل شــده و 
مشخص نيســت دوباره برگزار شود. به 
نظرم اگر هم تصميم به ادامه گرفته شود 
به  خاطر فاصله اي كه افتاده، حتي بعد از 
يك ماه تمرين فشــرده ليگ به شرايط 

عالي  اش برنمي گردد. 
    يعني ليگ بدون معرفي قهرمان تمام 

شود؟
بايد همان اول و پيــش از وضعيت قرمز 
بازي ها را بدون تماشاگر برگزار مي كردند. 
حاال كه اين كار نشده، به نظرم نمي توان 

قهرمان را معرفي كرد. 
    پس تكليف تيــم قهرمان براي جام 

باشگاه هاي آسيا چه مي شود؟
يك تيم منتخــب معرفي كنند و به جام 
باشگاه ها اعزام كنند و جايزه ويژه آن را بين 
بازيكنان و هشت تيم برتر تقسيم كنند يا 
اينكه ۲۰۰ هزار دالر به فدراسيون برسد تا 

صرف اردوها و سفرهاي تيم ملي شود. 

    تعطيلــي NBA چه تأثيري روي جو 
آمريكا گذاشته است؟

واقعيت اين است كه بحران كرونا بزرگتر 
از ليگ حرفه اي بســكتبال آمريكاست. 
جهان در شرايط اضطراري به سر مي برد و 
با ويروس مي جنگند. ورزش در اينجا هم 
در اولويت هاي آخر و به عنوان سرگرمي 
محسوب مي شود. با اينكه  ميلياردها دالر 
در آن جابه جا مي شــود امــا جان مردم 

مهمتر است. 
    يعني در آنجا هم شرايط مردم بد است؟

حتي در آمريكا با وجود شرايط اقتصادي 
مناسبش ۱۰ ميليون نفر بيكار شده اند 
ولي حداقل با تصميم دولت در ماه ۱۲۰۰ 
دالر به بيكاران داده مي شــود. پرداخت 
وام هاي بانكي تا اطــالع ثانوي منتفي 

شده است. 
    آيا ادامه ليگ NBA برگزار مي شود؟

هنوز مشخص نيست و احتمال لغو يا حتي 
برگزاري بدون تماشــاگر آن هست. البته 

همه به شرايط كرونا بستگي دارد. 

    المپيــك هم به تعويق افتاد. نظرتان 
چيست؟

به نظرم فصل 99-98 ليگ بسيار خوب 
بود و هر زمان كه ليگ خوبي داشتيم در 
رقابت هاي رســمي نتايج خوبي را رقم 
زده ايم. مطمئناً اگر ليگ طبق روال پيش 
مي رفــت در المپيك هــم اتفاق خوبي 
مي افتاد. حاال يك  ســال ديگر را داريم و 
بايــد موقعيت هاي خــاص را به فرصت 

تبديل كنيم. 
    كاپيتان تيم ملي چه حرفي براي مردم 

كشورش دارد؟
دوســت نــدارم نصيحــت كنــم، االن 
دغدغه هاي همه يكي شــده و همه براي 
زنده ماندن مي جنگند. به نظرم در اين بين 
بايد به فكر همشــهريان، همســايگان، 
كارگران و قشر ضعيف جامعه باشيد تا فشار 
افتصادي باعث نشود با بيرون آمدن از خانه 
شرايط بحراني تر شــود. همه به فكر هم 
باشيم تا از اين باتالق بيرون بيايم و با اميد 

به آينده بيشتر تالش كنيم.
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تعويق بازي هاي المپيك ۲۰۲۰، قايقرانان ملي پوش را خانه نشين 
كرد. بعد از شيوع ويروس كرونا و تعطيلي اردوها قايقرانان المپيكي 
هم به شهرهايشان رفتند. كتايون اشرف، نايب رئيس فدراسيون 
قايقراني بانوان در اين باره مي گويد: »بعضي مربيان اعتقاد داشتند 
به خاطر فضاي تمريني قايقرانان اردوهايشان را ادامه بدهند اما 
ســالمتي تك تك آنها براي ما بيشتر ارزش داشت و تمرينات را 
كنســل كرديم. ســرمربيان با برنامه هاي ويژه از دور تمرينات 

ملي پوشان را زير نظر دارند.«

 اشرف: بايد اردوها 
تعطيل می شد

دادگاه رسيدگي به تعليق جودو به تعويق افتادخسروی :زمان  ثبت نام کانديدا های ووشو  تغيير کرد
زمان ثبت نام كانديدا هاي ووشو به خاطر عدم چاپ روزنامه هاي رسمي به تعويق افتاد. عليرضا خسروي سرپرست 
فدراسيون ووشو مي گويد : »مي خواستيم شنبه اطالعيه ثبت نام از كانديدا ها را در روزنامه رسمي منتشر كنيم اما به 
خاطر عدم چاپ روزنامه ها، آگهي ثبت نام، چاپ نمي شود و بنابراين هر زماني كه روزنامه هاي رسمي فعاليت شان را 
شروع كنند، ثبت نام هم شروع مي شود. يك روز بعد از اطالعيه، ثبت نام از افراد واجد شرايط شروع مي شود، حتي 

بانواني كه شرايط الزم را داشته باشند مي توانند براي انتخابات كانديدا شوند.« 

دادگاه حكميت ورزش براي رسيدگي به پرونده شكايت جودو ايران كه قرار بود ۲۰ فروردين برگزار شود، به دليل شيوع 
بيماري كرونا به تعويق افتاد. در پي اتفاقاتي كه در جريان رقابت هاي جودو قهرماني جهان ۲۰۱9 ژاپن رخ داد و فدراسيون 
جهاني، جودو ايران را تعليق كرد، فدراسيون جودو كشورمان شكايتي را در واكنش به رأي فدراسيون جهاني به دادگاه 
حكميت ورزش CAS ارسال كرد و زمان رسيدگي به شكايت ايران ۲۰ فروردين 99 اعالم شد اما به دنبال شيوع بيماري 

كرونا در جهان برگزاري اين دادگاه به زمان ديگري موكول شد كه زمان جديد متعاقباً اعالم خواهد شد. 
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Sazmand
@khabarvarzeshi.com

ميالد سازمند
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دیاباته  بامعرفت

شــيخ دياباته بالغ بر صدهزار دالر از اســتقالل طلبكار است و 
می تواند يک طرفه قراردادش را فسخ كند و با مراجعه به فيفا كل 
پولش را هم از استقالل بگيرد ولی او كه حسابی از تشويق های 
طرفداران استقالل خوشش آمده، تا اينجا معرفت به خرج داده 
و گفتــه برای گرفتن مطالبات خود صبــر می كند. اميدواريم 

استقاللی ها شيخ را با بدقولی های شان پشيمان نكنند. 
پینوشت:اين عكس و عكسی كه ديروز از دياباته روی جلد 
خبرورزشی منتشر شد، هنر عكاس خوب مطبوعاتی پرتو 
جغتايی است كه ديروز به اشتباه نامش روی جلد روزنامه از 

قلم افتاده بود.

سوژه وطنی

Eshraghi@khabarvarzeshi.comحرف آخر

اهميت نظارت روي 
برنامه هاي تلویزیوني

آنچه در بعضي از برنامه هاي تلويزيوني مي بينيم بيانگر آن 
اســت كه يا نظارتي روي بعضي شبكه ها و برنامه ها وجود 
ندارد و يا اگر هست دوستان مسئله مهم نظارت را شوخي 
گرفته اند. در برنامه پربيننده عصر جديد كه شاهد ظهور 
كلي استعداد خوب بوديم، ناگهان آريا عظيمي نژاد بدون 
اينكه كسي دليلش را بداند به استراماچوني حمله مي كند 
و اسم او را شبيه اسم هاي ماقبل تاريخ مي داند. در شبكه 
ورزش هــم با وجود بروبچه هاي خــوب و زحمتي كه در 
تعطيالت كشيده شــد، ناگهان آيتمي پخش شد كه نه 
ضرورتي داشت و نه كسي انگيزه سازندگان را متوجه شد. 
اين حركت اشتباه خستگي را بر تن همه كساني كه در اين 
شــرايط كرونايي در اين شــبكه زحمت  كشيده بودند، 
گذاشت و متأسفانه عده اي هم با فحاشي راه غلطي را رفتند 

كه البته مسببش هرگز مشخص نشد.
مردم مي پرسند واقعاً چه دليلي داشت كه داور برنامه 
عصر جديد به استراماچوني حمله كند و پخش آن آيتم از 
برنامه نوروز فوتبالي چه مشكلي را حل كرد؟ عجيب اينكه 
با گذشــت چند روز يک ســري هجمه ها ادامــه دارد و 
قديمي هاي پرسپوليس و استقالل نيز به هم حمله مي كنند. 
تمام اين اتفاقات و آنچه قبالً در يكي از برنامه هاي صبحگاهي 
شبكه ســه اتفاق افتاد، بيانگر اهميت نظارت بيشتر روي 
برنامه هاي تلويزيوني است؛ نظارتي كه فعاًل ضعيف است و 

بعضاً )نه هميشه( احساس مي شود كه اصاًل وجود ندارد. 

فرهاداشراقي

گفتوگوباعليكفاشيان،رئيسسابق
فدراسيونفوتبالهميشهجذاباست.
او8سالرئيسفدراسيونفوتبالبودو
درآنسالهااتفاقاتيافتادكههنوزكلي

ازآنهابازگونشدهاست.
كنفدراســيونهيچوقتدر
انتخابدبيركلیكفدراســيون
دخالتنميكرد.دخالتاخيرآنها

عجيبنيست؟
چرا، بــراي من كــه خيلي 

عجيب بــود. AFC اصاًل در 
اين كارها دخالت نمي كرد. 
به نظر من بيكار شــده اند! 
وگرنه كار داشتند كه به اين 

چيزها  گير نمي دادند! 
انگاریكيازداخلخطميدهد.

شماچنيناحساسيدارید؟
من نمي دانم چــه گزارش هايي دادند ولي 
AFC نبايد در انتخاب دبيركل فدراسيون 
فوتبال ايران دخالت كند. بايد از فدراسيون 

بپرسد و آنها توضيح بدهند. 
اینوضعيتنگرانكنندهنيست؟

نه بابا نگراني ندارد. سؤال مي كنند و حل و 
فصل مي شــود. به نظر من اگر فدراسيون 
 AFC فوتبال صاحب داشــت، با دبيركل
صحبت مي كرد و مي گفت اصاًل به شما چه 

ارتباطي دارد؟ 
ممكناستتعليقشویم؟

من كه چنين احساســي ندارم. اصاًل ربطي 
ندارد. 

آقايكفاشيان،هومنافاضليچندبارادعا
كردهاصالًاوپيشنهادحضوركيروشدرتيم

مليراداد.بهتازگيویكيپدیايافاضليهم
زدهاواینمربيراآورده!

ظاهراً ما اين وسط هيچ كاره بوده ايم. بگذاريد 
يک بار شــفاف در اين باره حرف بزنم. كل 
كارهاي كی روش با وكيلي به اسم كارواليو 
بود. يک بــار كارواليو با من تماس گرفت و 
گفت گزينه اي به اسم كی روش هست كه 
بتوانيد با او همكاري كنيد. يعني اولين 
بار ايشــان به من گفت. منتها 
گفت موضوع محرمانه بماند. 
من هم اطالعات كي روش 
را از كارواليو گرفتم. تا زمان 
انتخاب ايــن مربي حتي 
اعضاي هيئت رئيســه هم 
خبر نداشتند او مي  آيد. تاج هم 
مي خواســت همين كار را درباره 

ويلموتس كند. من اطالعات كي روش 
را به ترابيــان دادم و گفتم اين 

همان گزينه اي اســت كه 
مي خواهيم. در جام جهاني  

قبلي هم بوده. 
باپرتغاليهاهمحرف

زدید؟
بله، براي اجالس ساالنه فيفا 

رفته بودم كه رئيس فدراســيون 
پرتغــال را ديدم و با او حرف زدم. گفتم ما 
كي روش را مي خواهيم، نظرتان چيست؟ 
گفت او خيلي مربي خوبي است ولي كمي 
اخالقش تند اســت. گفتم با اخالق تند 
مشــكل نداريم، دو تا جــوک مي گوييم 

مشكل حل مي شود. )خنده( 
پسافاضلينهاوراپيشنهادداد،نهاورا

آورد؟
من كه اصاًل چنين چيزهايي يادم نمي آيد!

پيشنهادهمنداد؟
نه، من اصاًل يادم نيســت. روال 
چيزي بود كه گفتم. شايد آن 
وسط مثالً ما نظر كميته فني 
را هم پرســيده باشــيم و 
افاضلــي هم گفته باشــد 
كي روش مربي خوبي است، 
هميــن! بقيــه چيزهايي كه 
مي گويند مــن يادم نمي آيــد. كاًل 
احســاس مي كنم همه در آوردن كي روش 
نقش داشتند اال خود بنده كه كاري نكردم!
االنكهكيروشرفتههمهحسرتشرا

ميخورند.
كــي روش فوق  العاده بــود. همين االن كه 
فوتبال دنيا به خاطر كرونا از هم پاشيده، اگر 
مربي ما كي روش بود مي ديديد چطور كار 

مي كرد. لحظه به لحظه با بازيكنان در ارتباط 
بود. وضعيت شان را پيگيري مي كرد. برنامه 
تمريني مي داد. يادم هست بازيكن تيم ملي 
ســرما هم مي خورد او اجــازه نمي داد در 
باشگاهش بازي كند. تا اين حد روي بچه ها 

حساسيت داشت. 
مشكلبااستقاللهمهمينجاشروع

شد؟
يادم هست به خاطر مسئله جباري بود كه 

مي گفت چرا اســتقالل او را بازي 
داده؟ كي روش دعوتش نكرده 

بود چــون فكــر مي كرد 
مصدوميتش كامل خوب 

نشده است.  
ایــنپيگيــريیا
سختگيرياشباعثنشددر

ماجرايمهديرحمتيبهمشكل
بخورید؟

نه من به كي روش اختيار تام دادم. 
یعنيدخالتينكردید؟

يک بار من با كي روش سر رحمتي حرف 
زدم. زنگ زدم به او گفتم درست است اين 
اتفاقات افتاده ولي خواهش مي كنم يک بار 
ديگر به او فرصت بده. ايشــان هم به من 
گفت مشكلي نيست، فردا بيايد. ما هم با 
رحمتي تمــاس گرفتيم كــه كارلوس 
مشــكلي ندارد و مي گويد فــردا بيا، ولي 
مهدي گفت من شــمال هستم و فردا نه، 
پس فردا مي آيم! يعني مهدي گفت يک روز 
ديرتر مي آيم. كارلــوس كی روش هم تا 
فهميد، گفت فــردا نمي آيد؟ گفتيم نه. 
همان جا قطعي خطش زد و گفت ديگر او 

را نمي خواهم. 
چرایكبارشفافنميگویيدآنشایعهاي
راكهكيروشایرانرابهقطردرمقدماتي2014

فروختهبود،چهكسيبهراهانداخت؟
حاال شما چرا دنبالش هستيد بدانيد چه 
كســي گفته؟ از زير زبان من نمي توانيد 
حرف بكشيد. از جواد نكونام بپرسيد. او در 

جريان است. 
بعدهابهخاطراینمسئلهباشماحرف

نزد؟
چرا، به من گفت اين حرف ها را 
پشت سر من زدند. اينها فالن 
كردند، تهمــت زدند و من 
نمي بخشم. گفتم كي روش 
بي خيال. يک قهوه برايش 
ريختــم. دو تا شــوخي هم 
كرديم حال و هوايش عوض شد 

و فراموش كرد!

ركوصریحباعليفتحا...زادهمدیرعامل
مستعفياستقالل.اودربارهفرهادمجيدي
ومشــكالتشبااینمربــيتوضيحاتي

ميدهد.
آقايفتحا...زادهدرزمانبيمارياز
استقاللاستعفادادیدوبعضيهاگفتند
شمابهخاطرمشكالتماليفراركردید.

روزي كــه بيماري را گرفتم، پزشــكم 
صراحتــاً گفــت 25 روز نمي توانم از 
قرنطينه خارج شــوم. آن موقع كه من 
بيمار شــدم اين طور نبود كه مشاغل 
تعطيل شده باشد. همان روزها 5 نامه از 
فيفا آمد. نامه شفر بود، دو وكيل طلبكار 
خارجي، همين طور نامه شكايت منشا و 
جپاروف. نامه پاختاكور و بويان هم بود. 
فكر كنم يكي دو تا نامه ديگر هم رسيد. 
كافي بود پرونده ها را ول كنيم. مي دانيد 
چه باليي سر استقالل مي آمد؟ از نقل و 
انتقاالت محروم مي شديم. نمي شد وقت 
تلف كرد. ديدم مــن كه نمي توانم. اگر 
مي ماندم خيانت نبود؟ خداپيغمبري من 
مردانگي كردم كه استعفا دادم. نچسبيدم 
به ميزم در اســتقالل. مي ماندم باشگاه 
لطمه مي ديد. اين بود كه استعفا دادم. 
اگر آن موقع مي دانستم مشاغل تعطيل 
مي شود و وقت تمديد مي شود، استعفا 
نمــي دادم و كارم را مي كردم. بعضي از 
بي انصاف ها مي گويند فتــح ا...  زاده به 
خاطر بدهي دررفت. بدهي باال بود ولي 
من اهل فرار نيســتم. مگر ســال هاي 
گذشته كه در اســتقالل بودم باشگاه 
بدهي نداشــت؟ تا روزي كــه بودم از 
جپاروف زمان گرفتيــم. منزوي هم با 
بويان حــرف زد. قرار بود دو روز بعدش 
هم با شــفر صحبت كنم. همين طور با 

وكالي طلبكار. 
خبرداریدپروندههابهكجارسيده؟
كمي فرصــت داده اند ولي مثاًل پرونده 
جپاروف را بايد تا آخــر فروردين حل 

كنند وگرنه مشكل درست مي شود. 
ایندرستاستكه25ميلياردپول

اسپانسردراستقاللپيشخورشده؟
25 ميليارد نــه، 26 ميليــارد تومان 

پيشخور شده. 
واقعاً؟پولهاكجارفتهكههمهكاًل

طلبكارهستند؟!
چقدر بنده را مي كوبيدند به ناحق؟ حتي 
مي گفتند عادل شــيحي را فتح ا... زاده 
آورده. من خودم شک كرده بودم نكند 
روحم در باشــگاه اســت و با بازيكنان 
قرارداد مي بندد ولي خودم خبر ندارم؟ 

فقط زورشان به فتح ا... زاده مي رسد. 
مثاًلچرااستقاللبویانراگرفت؟

واقعاًسؤالاست.
طرف يــک دقيقه بازي خــوب براي 
استقالل نكرده اســت. االن بايد 300، 
400 هــزار دالر به او بدهيم. بنده آقاي 
ساموئل را آوردم اين قدر براي استقالل 
خوب بازي كرد. بايد 200 هزار دالر به 
او مي داديم بعــد مي گفتند فتح ا... زاده 
بدهي روي دست ما گذاشته. هنوز هم 
تو ســرم مي زنند. بابا طرف يک دقيقه 

بازي خوب نكرده، چرا او را آورده ايد؟ 
استقاللبایدچقدربهشفربدهد؟

تناقضزیاداست.

تا جايي كه من اطالع داشتم 550 هزار 
دالر. البته آقای فتحی گفت مستنداتی 

از او دارد.
چهمستنداتي؟

ديگر عمر من كفايت نداد بفهمم چي. 
االن هم بي خبرم. 

بعدازاستعفاازاستقاللصحبتيبا
فرهادمجيديكردید؟

نه، صحبتي نداشتيم. البته من گوشي ام 
بسته بود.

ماجــرايفایلصوتيشــمابراي
فرهاد....

من صحبتم را كردم. فايل خصوصي بوده 
و من آن را فقط برای فرهاد فرســتاده 
بودم. فرداي همان فايــل من و فرهاد 
مجيدي با هم ديدار داشــتيم. صحبت 
كرديم. تقســيم كار شــد. خيلي هم 

دوستانه حرف زديم و حل شد.
مشكلشماوفرهاددقيقاًچهبود؟
من مشكلي با فرهاد نداشتم و ندارم. 

خبنگفتچرابينتانمشــكلبه
وجودآمده؟

به من گفت زنگ زده ام تو جواب نداده اي. 
گفتم كجا؟ گفت واتس آپ. آخر من زياد 
در واتس آپ منتظر تلفن يا ارتباط نيستم. 
گفتم به گوشي ام زنگ مي زدي. واقعاً چيز 
خاصي بين ما نبود. رو راست هم حرفمان 
را زديم. ببينيد وقتي يک نفر كار مديريتي 
مي كند، يک جا ممكن است بحث با مربي 
پيش بيايد. مــا چالش بدتــر از اين در 
اســتقالل داشــته ايم. با بعضي مربيان 
كارمان به داد و بيداد و پرخاشگري كشيد. 

باكداممربي؟
با اكثر مربيان. 

دعواكردید؟
نه در حد عصبانيت و داد و بيداد بود. اين 

بحث ها هم الزمه كار است. 
االنهمشایعاتيدربارهجدایيفرهاد

است...
اينها حرف هاي خوبي نيست. چرا فرهاد 

بايد برود؟

افشاگري علي كفاشيان 

كی روش رحمتي را بخشيد ولي اوشمال بود و نيامد!

 اختالف 
كی روش با استقالل از 
ماجراي مجتبي جباري 

شروع شد

 AFC 
 بيكار شده كه 
 به دبيركل ما 
 گير  داده!

 فدراسيون 
 AFC صاحب داشت به

مي گفت به شما چه 
ربطي دارد؟!
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فتحا...زاده:26ميليارددراستقاللپيشخورشده!
مردانگي كردم و استعفا دادم

از  گذشــته  روزهــاي  در 
پيشنهاد اســتقالل به علي 
دايي نوشتيم و قلعه نويي هم 
گفت پرســپوليس در ســه 
مقطع با من مذاكره كرد كه 
يک نوبت زمان رويانيان بود.

از ايــن پيشــنهاد ات 
و  اســتقالل  در  عجيــب 
پرســپوليس كم نبوده مثاًل 
استقالل در مقطعي عالوه بر 
علي دايي، غالم پيرواني را هم 
مي خواست كه ماجرا مربوط 
مي شــود به ســال ها قبل. 

پرسپوليس هم حداقل در يک 
مقطــع زمانــي قلعه نويي را 
مي خواســت امــا ســؤال 
اينجاســت كه آ يا هواداران 
پرســپوليس اجازه مي دادند 
قلعه نويي سرمربي تيمشان 
شود؟ اين قبيل مسائل قبل از 
هر چيز نشــان مي دهد كه 
مديــران فوتبــال اصاًل جو 
فوتبال ايران را نمي شناسند و 
با فضاي باشــگاه ها هم آشنا 
نيســتند! عجيــب اينكــه 
اطرافيان و مشاوران آنها هم 

كامالً ناآگاه هستند و در نتيجه 
تصميماتي در باشگاه ها گرفته 
مي شــود كه اين گونه بساط 
شــادي و خنــده را فراهــم 
مي كند!اينكه غالم پيرواني 
براي استقالل كانديدا مي شود 
و قلعه نويي براي پرسپوليس، 
عالوه بــر ايــن كاره نبودن 
مديران نشــان مي دهد كه 
مســئوالن رده باالتر كه اين 
مديــران را انتخاب مي كنند 
هــم دقيقــاً مثل مســعود 
شصت چي اشتباهي هستند!

قلعهنوييدرپرسپوليس،غالمپيروانيدراستقالل!
همه گزينه هاي عجيب براي پرسپوليس و استقالل

 فرداي لو رفتن 
فايل صوتي، با مجيدي 

جلسه داشتم

ابراهيم شكوری با يک استعفای فرماليته به خطر تعليق فوتبال 
ايران پايان داد و كنفدراسيون فوتبال آسيا هم با پادرميانی وحيد 
كردانی عضو ايرانی AFC، استعفای شكوری را پذيرفت و دبير 
كلی نبی را به رسميت شناخت تا ديگر برای فرار از تعليق نياز به 
 AFC سندسازی نباشد اما همچنان اين احتمال وجود دارد فيفا و
با تشكيل يک كميته انتقالی، طرح اصالح اساسنامه فدراسيون 
را در دســتور كار قرار بدهند. البته اين كميته دخالتی در اداره 
فدراسيون فوتبال نخواهد داشت و فقط كار اصالح اساسنامه و 
يكسان سازی آن با اساسنامه فيفا را انجام می دهد. در حال حاضر 
خطر تعليق برطرف شده و بعيد است AFC پرونده فدراسيون ما 
را به كميته حقوقی اش بفرستد ولی بعيد نيست با توجه به تعللی 
كه ما در اصالح اساسنامه داشتيم فيفا يک كميته انتقالی متشكل 
از چند حقوقدان ايرانی را مأمور اصالح اساسنامه كند. البته اين 
كار در صورتی كه خودمان اساسنامه را در اولين فرصت اصالح 

نكنيم، با دخالت فيفا انجام می شود. 

احتمالتشکيلکميتهانتقالی
برایاصالحاساسنامه

تعليق منتفی شد اما...

فتح ا...زاده توپ را به زمين مجيدی انداخت 
علی فتح ا...زاده در يک فايل صوتی كه خبرورزشی برای اولين 
بار افشايش كرد، به فرهاد مجيدی گفته بود يا برای برگزاری 
جلســه به دفتر من می آيی يا همين االن استعفا ميكنی و 
می روی... بعد از اين تهديد، فرهاد همراه ســعيد رمضانی به 
مالقات حاجی آبی ها رفت. حاال طرفداران استقالل به فتح ا...

زاده هجوم برده و از او خواســته اند اين فايل صوتی را منتشر 
كند اما مديرعامل مستعفی استقالل در جواب درخواست 
اســتقاللی ها زيركانه توييت كرده: »من اين وويس  را برای 
فرهاد فرســتادم، خودش اگر دوســت دارد در اين روزهای 

قرنطينه منتشرش كند!«
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