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زیر آسمان فوتبال

فرهاد مجيدي از مربيان و بازيكنان اســتقالل خواست فعاًل از انجام هرگونه مصاحبه اي با رسانه ها جز سايت رسمي 
باشگاه خودداري كنند. سرمربي استقالل دليل اين تصميم را جلوگيري از ايجاد هرگونه حاشيه و تنش اعالم كرد و به 

نوعي منتظر خروجي اقدامات سعادتمند مدير عامل جديد در روزهاي آينده است.
مجيدي استقاللي ها را 
ممنوع المصاحبه كرد

ای عشق، ای عشق...

 اى عشق، اى عشق! رنگ دل انگيزت كجاست؟
اى عشق، اى عشق! رنگ روح نوازت كجاست؟

هم به آبى ها بايد رو كرد و ســراغ عاشقانگى هاى ديرين را 
گرفــت و هم قرمزها را بايد خطاب قرار داد و در هر دو حال، در 
كمال بى پروايى كه ناشــى اســت از عشقى زيستن و با عشق 

زندگى كردن، گفت و با فرياد هم كه:
...  اى قرمزها و اى آبى ها! كجاى كاريد؟ چرا نيستيد؟ چرا 
جوانه هاى بهاريتان »رخ« نمى زند و چرا جوانه زدن تان ديگر بر 
و بوى هميشگى را ندارد؟ چرا گذشته زيستى، غالب مى نمايد! 
غوغاساالرى را به شما هم تحميل كرده اند! براى چه، زيستن 

در غوغا را شيوه بد خود كرده ايد؟
زمان اشتباه

درباره اميدوارى هاى بجا و نابجا كه به حضور »نبى« 
بسته اند، يكى مى گفت: ...آقاى نبى، آمده و نشسته 

است! و به اين نشستگى، دل خوش كرده بود!
با ديركل جديد فدراسيون فوتبال كه از مردان قديم است، 

حرف اولمان اين خواهد بود:
...ننشــين! در هيچ حال و در همه كارها، ايســتاده باش! 
سرپنجه و روپا! نشستگى را- كه وعده  اش را داده اند- از خود و 
هر حركتى كه نتيجه  اش شكستگى است و شكست خوردن را 
به ارمغان مى آورد، بُِزدا! با نبى كه ســرد و گرم چشــيده هاى 
باالن ديده است، همين يك حرف را داريم: از نشستن بپرهيز و 

از نشستگان پرهيز كن! زمان اشتباه ندارى و نداريد!
خوش خبر باشيد

بايد شروع كرد! بايد آغازيد! وقت بى عملى نيست! 
وقــت تعلل هــم نداريم! پرســپوليس، بايد منبع 
خبرهاى خوب باشد! و استقالل هم! يحيى، مرد منفى بافى، تا 
به حال كه نبوده! و فرهاد هم فقط بايد مثبت انديش باشد و بس! 
مردم از شــما- يحيى گل محمدى و فرهــاد مجيدى- توقع 

بدبينى و منفى بافى ندارند!

يحيى خان، خودت نباش! آقافرهاد، در دام قوم بنى اســرائيل 
نبايد بيفتى!

Laroudi@khabarvarzeshi.comروزنوشت

خبرورزشی تلگراف

 احتمال اعتصاب در اســتقالل قــوت گرفت. احتمال دارد 
بازيكنان استقالل در صورت پرداخت نشدن مطالبات شان در 

تمرينات آنالين شركت نكنند. 
 ســردار آزمون، مهاجم تيم ملي كشورمان كه در اسبدواني 
هم حضوري فعال دارد ؛ به تازگي در استراليا اقدام به خريد اسب 

براي شركت در مسابقات كرده است. 
 برنامه اجرايي واگذاري استقالل و پرسپوليس تصويب شد. 

واگذاري سرخابي ها در نيمه اول امسال؟
 مهدي علي نژاد عنوان كرد كليــه رقابت ها و فعاليت هاي 
ورزشــي حداقل تا 31 فروردين تعطيل اســت و درخصوص 

ارديبهشت طي چند روز آينده تصميم گيري خواهيم كرد. 
گل محمدي، مديركل ورزش و جوانان استان تهران گفت: موارد 
قانوني رعايت نشــود ديگر هيئت فوتبال تهران را به رسميت 

نمي شناسيم ؛ با فدراسيون فوتبال نامه نگاري كرده ايم.
 مسئوالن ســازمان ليگ با ارسال نامه به باشگاه هاي ليگ 
برتري از آنها درخواســت كردند درخصــوص برگزاري يا لغو 

مسابقات فصل نوزدهم نظر نهايي خود را اعالم كنند. 
 بالتكليفي اســتقالل درباره بازگشت منزوي و خليل زاده. 
حضور اعضاي مستعفي هيئت مديره استقالل در اين باشگاه 

همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
 كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرد از يك چهارم نهايي ليگ 
قهرمانان آسيا در ســال جاري از تكنولوژي VAR استفاده 

خواهد شد. 

ardehali@khabarvarzeshi.com
 حامد اردهالي 

 فوتسال
ایران

اين روزها و با تعطيلي مسابقات ورزشي در سراسر دنيا به 
دليل شيوع بيماري كرونا، مسابقات فوتسال نيز تعطيل 
است اما فيفا هنوز در مورد جام جهاني 2020 كه قرار است 
شــهريورماه در ليتواني برگزار شود تصميم گيري نكرده 
است. بر اساس آخرين شنيده ها فيفا قرار است تا روز 11 
ارديبهشت و پيش از قرعه كشي مسابقات در مورد زمان 
برگزاري بازي هاي جام جهاني  تصميم گيري كند. احتمال 
اينكه اين مســابقات به تابستان سال آينده موكول شود 
زياد است. در اين شرايط فوتسال كشورمان در سال ۹۹ 
وضعيت فشرده اي نخواهد داشــت و اين فرصت وجود 
خواهد داشت تا هم فينال ليگ برتر ۹۸ در فرصت مناسب 
برگزار شده و هم بازي هاي فصل آينده ليگ برتر به شيوه 
پلي آف پيگيري  شود. بر اساس برنامه ريزي كنفدراسيون 
فوتبال آســيا دو رويداد مهم فوتسالي در سال ۹۹ يكي 
مسابقات فوتسال قهرماني آســيا است كه مردادماه در 
تركمنســتان برگزار مي شــود و ديگري بازي هاي جام 
باشگاه هاي فوتسال آســيا كه آذرماه به ميزباني امارات 
برگزار مي شود. چنانچه فيفا تصميم به تعويق بازي هاي 
جام جهاني  نگيرد اين مسابقات شرايط فوتسال در قاره 

آسيا را بسيار فشرده خواهد كرد.

روز مهم براي فوتسال جهان

عكس:عليرضاطاهرينيا

کریم باقری، مربی پرسپولیس و یکی از بزرگان فوتبال ایران در 

تیم های ملی و باشگاهی روزگاری در تیم منحل شده کشاورز بازی 

می کرد. او پس از درخشش در این تیم راهی پرسپولیس شد. علیرضا 
دلیخون هم در کشاورز با باقری همبازی بود و پس از آن راهی 

پرسپولیس شد و درون دروازه این تیم قرار گرفت. این عکس مربوط به 
زمان حضور باقری و دلیخون در کشاورز است. 

کشاورز-پرسپوليس
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مربي كروات در تعطيالت كامل كرونايي

قطع ارتباط اسكوچيچ با بازيكنان تيم ملي!

علي كفاشــيان رئيس سابق فدراسيون 
فوتبال در گفت وگو با خبرورزشي چيزي 
را گفت كه براي همه در تيم ملي ثابت شد. 
او از اين گفت كه در دوران كى روش وقتي 

بازيكني حتي ســرما مي خورد، او اجازه 
نمي داد اين بازيكن در رده باشگاهي بازي 
كند. كفاشــيان تأكيد داشت كارلوس 
لحظه به لحظه بازيكنان تيم ملي را زير 

نظر مي گرفــت و به خاطر همين بچه ها 
اينقــدر او را دوســت داشــتند. رئيس 
فدراسيون در تكميل اين حرف هايش به 
خبرورزشي مي گويد: »فكر مي كنيد چرا 
بازيكنان سرشــان را به خاطر كي روش 
مي دادند؟ بس كه آنهــا برايش اهميت 
داشتند و مدام پيگيرشان بود. يادم هست 
۸ ماه به او حقوق نداده بوديم. جلســه اي 
درباره مسائل مالي گذاشتيم و فكر كردم 
مي خواهد بگويد پولم را بدهيد ولي ديدم 
قبل از هر چيز گفت چرا پاداش بازيكنان 
را نمي دهيد؟ بايد پولشان را بدهيد. اينها 

زحمت مي كشند.«
بعد از كــى روش، ويلموتس آمد و 
نتوانســت به هيچ عنوان بــا بازيكنان 
ارتباط بگيرد چون اصاًل زبان انگليسي 
بلد نبود! حاال هم نوبت به اســكوچيچ 
رســيده اســت. كفاشــيان در ادامه 

حرف هاي خود مي گويد: »شــما شك 
نكنيد همين حاال اگر كي روش مربي تيم 
ملي بــود، به خاطر بيماري كرونا كار را 
تعطيــل نمي كرد. لحظه بــه لحظه با 
بازيكنان ارتباط داشــت. به گاســپار 
مي گفت وضعيت فالني را پيگيري كند. 
به ماركار مي گفت زنگ بزن ببين فالني 
در چه شــرايطي اســت. كاًل تعطيلي 
نداشت.« كاري كه البته االن نمي شود. 
اين طور كه از تيم ملي و فدراسيون با 
خبر شــديم، دراگان اسكوچيچ به طور 
كامل به تعطيالت رفته و حتي وضعيت 
بازيكنان ايران را زير نظر نگرفته اســت. 
يكي از نزديكان تيم ملي ديروز به خبرنگار 
ما گفت: »آقاي اسكوچيچ ارتباط آنچناني 
با كســي ندارد، با بازيكنان كه مي دانيم 
ندارد...« درســت اســت بازي هاي ملي 
تعطيل شده و اصاًل مشخص نيست ايران 

بازي هاي بعدي خود را كي برگزار مي كند 
ولي به هر حال اين مهم است كه كادر فني 
تيم ملي بــا بازيكنان ارتباط داشــته و 
وضعيت آنها را مرتب زير نظر بگيرند. فعاًل 
امــا از اين خبرها نيســت و مســئوالن 
فدراسيون هم چندان خبري از اسكوچيچ 
كروات ندارند. البته او پيش از شيوع فراگير 
كرونا در اروپا با لژيونرها ديدار و گفت وگو 
داشــت ولي به هر حال مهــم بود كه با 
بازيكنان در شــرايط فعلــي هم ارتباط 

داشته باشد. 
نكته ديگر اينكــه او هنوز از حقوق 
خود كم نكرده است. اين در حالي است كه 
كي روش بخشــي از دستمزد خود را در 
كلمبيــا به خاطــر كرونا كاهــش داد. 
اســكوچيچ فعاًل هيچ پولي از فدراسيون 
فوتبال نگرفته و شــايد به همين دليل 

چيزي نبخشيده است. 

مهدي ياراحمدي خراساني

 فوتبال 
خسته از بالتكليفي

فوتبال نوشت
yarahmadi@khabarvarzeshi.com

فوتبال نيازمند يك تصميم اساسي است همانند آنچه در ارتباط با 
بازي هاي المپيك تابستاني 2020 توكيو گرفته شد. اين المپيك به 
دليل دنياگيري كروناويروس با پيشنهاد شينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
و موافقت كميته بين المللي المپيك يك ســال به تعويق افتاد و در 
تابستان 2021 برگزار خواهد شد. هر چند كشور ژاپن به خاطر اين 
اتفاق ضرر هنگفتي متحمل شد و بسياري از برنامه ريزي هاي ورزشي 
دنيا دستخوش تغيير اساسي گرديد اما دو نكته بسيار مهم در اين 
رهگذر اتفاق افتاد. اول اينكه حفظ ســالمت انسان ها مورد توجه و 
اولويت بر هر موضوع مهــم ديگري قرار گرفت و دوم اينكه جامعه 
ورزش قهرماني دنيا در رشته هاي المپيكي از بالتكليفي خارج شد و 
مي تواند به راحتي براي ســال آينــده برنامه ريزي كند. با تعطيلي 
طوالني مدتي كه در ارتباط با ليگ هاي فوتبال دنيا اتفاق افتاد و بعيد 
به نظر مي رسد تا چندين هفته آينده نيز اتفاق ديگري غير از اين رخ 
دهد، بايد فيفا و كميته هاي فني آن هرچه زودتر بازي ها را نيمه تمام 
اعالم كرده و با ارائه راهكارهاي منطقي زمينه معرفي قهرمان هاي 
ليگ و تيم هاي سقوط كننده و سهميه ها را مشخص كنند. همانند 
راهكاري كه چندي پيش براي معرفي تيم هاي قهرمان ليگ ها توسط 
فيفا اعالم شــد و به نظر منطقي بود. بايد پذيرفت ليگ هاي امسال 
فرصتي براي برگزاري مجدد ندارند و حتي اگر اصرار بر اتفاقي غير 
از اين باشد با توجه به فاصله زماني محدود، ليگ هاي سال آينده نيز 
دستخوش آســيب از لحاظ زمان بندي خواهند شد كه اين امر بر 
بازيكنان فشار ســنگيني وارد خواهد كرد. اختالل در آماده سازي 
تيم ها و بدن سازي بازيكنان سبب افزايش احتمال آسيب ديدگي نيز 
مي شود و ممكن است سالمتي فوتباليست هاي بسياري از اين لحاظ 
با خطر مواجه شود. به هر حال در برخي ليگ هاي معتبر دنيا همانند 
انگلستان، روسيه، فرانسه و آلمان تكليف قهرمان تقريباً مشخص 
است براي ساير موارد هم كه تصميم گيري سخت تر است مي توان 
از طريق بازي هاي پلي  آف رو در رو تكليف را يكســره كرد و جامعه 

فوتبال را از ترديد و بالتكليفي نجات داد. 

افزايش 13 ميلياردي قيمت قلي زاده
درخشــش  قلي زاده در مسابقات اين فصل 
ليگ بلژيك و با پيراهن شارلوا باعث افزايش 
چشمگير قيمت اين بازيكن شده است. علي 
قلي زاده امسال بدون شك يكي از مهره هاي 
كليدي گورخرها در جريان درخشــش در 
ليگ بلژيك بوده و با بازي هاي چشم نوازش 
توجه  رسانه هاي اين كشور را به خود جلب 
كرده است. هافبك ايراني در مسابقات اين 
فصل 22 بــار در تركيب تيمش در ليگ به 
ميدان رفته و توانسته 3 گل بزند و 7 پاس گل 
بدهد تا با اين حساب در 10 گل تيمش تأثير 
مســتقيم داشته باشد. از ســوي ديگر اين 
هافبك در جام  حذفي بلژيك نيز در 3 بازي 
براي تيمش به ميدان رفت و توانست يك گل 
بزند و يك پــاس گل بدهد. اين اتفاق باعث 
شــده تــا در جديدترين آپديت ســايت 
ترانســفرماركت او افزايــش قيمــت 13 
ميلياردي را تجربــه كند. هافبك ايراني در 
جديدترين قيمت گذاري اين ســايت 2/5 
ميليون يورو ارزش دارد. اين در حالي است 
كه در قيمت گذار ي  قبلي ترانســفرماركت 
قيمت اين بازيكن 1/۸ ميليون يورو برآورد 
شــده بود كه حكايت از افزايش ۸00 هزار 
يورويي قيمت قلي زاده دارد. اگر اين مبلغ را 
در قيمت فعلي يورو ضرب كنيم، قيمت اين 
بازيكــن چيزي حــدود 13 ميليارد تومان 
افزايش داشــته است. اين در حالي است كه 
قلي زاده بخش اعظمي از فصل قبل و قسمتي 
از ابتــداي اين فصل را به خاطر مصدوميتي 

ســنگين از دست داد كه در غير اين صورت 
مي توانست نمايشي به مراتب چشمگيرتر 
براي شارلوا داشته باشد. اين بازيكن در زمان 
حضورش در شــارلوا قيمتي حــدود 1/5 
ميليون يورو داشته و شارلوا همين حاال هم 
با خريد او يك ميليون يورو سود كرده است. 
البته بعيد است سران اين تيم براي فروش 
قلي زاده به مبلغ 2/5 ميليون راضي شوند و 
به نظر مي رسد هر باشگاهي خواهان هافبك 
فانتزي ايراني باشد بايد خيلي بيشتر از اين 

مبلغ براي قلي زاده هزينه كند. 

ليگ برتر خرداد از سر گرفته مي شود  بازي هاي متمركز نه 

برگــزاري بازي هاي متمركز در يكي از 
شهرها به ويژه بوشهر يكي از پيشنهادات 
ارائه شده به ســازمان ليگ براي ادامه 
بازي هاي ليگ برتر بود اما ســؤال مهم 
اينجاســت ؛ آيا شهر بوشــهر ظرفيت 
ميزباني همزمان از 16 تيم ليگ برتري 
را دارد و زميــن كافي بــراي برگزاري 
بازي ها در اين شهر وجود دارد؟ نه تنها 
در بوشــهر بلكه در كمتر شهر ايران دو، 
سه استاديوم خوب وجود دارد كه بتواند 
همزمــان ميزبان 16 تيم باشــد. براي 
برگزاري بازي هــا به صورت متمركز با 
حضور 16 تيم دست كم بايد 4 استاديوم 

خوب داشت. 
آخرين خبرها حاكي است تيم ها 
از اوايل ارديبهشــت با ابالغيه جديد 
سازمان ليگ اجازه تمرين كردن پيدا 
خواهنــد كرد و بازي ها نيــز از ابتداي 
خرداد استارت خواهد خورد. خرداد و 
تير شاهد برگزاري بازي هاي ليگ برتر 
و جام حذفي خواهيــم بود و بعد از آن 
تيم ها به تعطيالت مي روند. قرار است 
ليگ برتر دوره جديــد خود را از پايان 
شهريور آغاز كند. سازمان ليگ در اين 
خصوص با فيفا مكاتبه مي كند تا فاصله 
بين دو ليگ را كم كند. براساس قانون 

فيفا بين دو ليگ بايــد 75 روز فاصله 
باشد كه ويروس كرونا به طور حتم در 
اين فصل اين فاصله را كم خواهد كرد. 
يكي از بزرگ تريــن دغدغه هاي 
ســازمان ليگ ايــن روزها مصدوميت 
بازيكنان است و به همين بهانه بازي ها با 
فاصله از شــروع تمرينات تيم ها برگزار 
خواهد شد. با توجه به برنامه طراحي شده 
از ســوي ســازمان ليگ به طور حتم 
بازي هــا از ســر گرفته خواهد شــد. 
ســخنگوي وزارت بهداشت هم ديروز 
گفته كرونا تا پايان ارديبهشت در ايران 

كنترل خواهد شد. 

تيم فوتبــال هرتابرلين در 
حالي تمرينات خود را بعد از 
دو هفته دوباره از سر گرفته 
كه الكس نوري مربي ايراني 
اين باشــگاه در جلسه اول 
تمرين تيمــش حضور پيدا 
نكرد و ترجيــح داد در خانه 

بمانــد! بــه هميــن خاطر 
ماركوس فلدهوف دســتيار 
نوري وظيفــه تمرين دادن 
بازيكنان را در كنار هنريك 
كوچنو، مربي بدنسازي تيم بر 
عهده گرفتند. از زمان شيوع 
كرونا، شاگردان الكس نوري 
دو هفته در قرنطينه بودند و 
يــك هفته هم بــه صورت 
انفرادي تمرين مي كردند. به 
گزارش سايت باشگاه غيبت 
نوري در تمرينات به خاطر 
ابتالي اين مربي به كرونا يا 
ترس گرفتن كرونا از بازيكنان 
نيست. نوري ترجيح داده در 

خانــه و در كنار خانواده اش 
بماند چــرا كه تمرينات اين 
هفته باشــگاه بيشتر براي 
برگرداندن آمادگي بازيكنان 
و انجام حركات بدنســازي 
است و قرار نيست تمرينات 
تاكتيكي برگزار شــود و به 
هميــن خاطر نيــز حضور 
سرمربي الزامي نخواهد بود. 
اين در حالي اســت كه هيچ 
باشــگاهي در بوندس ليگا 
تمريناتش را بدون سرمربي 
از ســر نگرفته است و تمام 
ســرمربيان در تمرينــات 
تيم شــان حضــور دارنــد. 

هرتايي هــا در گروه هــاي 
كوچــك و بــا رعايت نكات 
بهداشتي تمرينات را از سر 
گرفتنــد. ضمــن اينكــه 
بازيكنان ديگر اجازه ندارند در 
باشــگاه دوش بگيرند و بايد 
اين كار را در خانه هايشــان 
انجام دهند. برلين در جدول 
ليگ شرايط مساعدي ندارد 
و مي توانــد از اين تعطيالت 
بيشترين استفاده را ببرد با 
ايــن حال بايد منتظر ماند و 
ديد الكس نوري چه زماني 
تصميــم مي گيرد بر ســر 
تمرينات تيمش حاضر شود. 

نوري در خانه ماند و سر تمرين نيامد!

استقالل عزادار شد 
فريبرز اسماعيلي هم رفت 

در روزهايي كه ورزش تعطيل است و همه نگران سالمتي هموطنان، 
شنيدن خبر فوت يكي از پيشكسوتان خوشنام فوتبال ايران تلخي 
مضاعفي دارد. فريبرز اسماعيلي ملي پوش اسبق كشورمان كه سابقه 
حضور در المپيك 1۹64 توكيو را داشت، چشم از جهان فروبست و 
مسافر ابديت شد. مرحوم اسماعيلي عالوه بر بازي در تيم هاي عقاب 
و شعاع، براي مقطعي هم در تيم تاج )استقالل( تهران توپ زد و يكي 
از رفقاي نزديك مرحوم اكبر افتخاري محســوب مي شد. هميشه 
عادت داشتيم او را در جريان مسابقات پيشكسوتان و جام مرحوم 
يونس شكوري در ورزشگاه شهيد شيرودي ببينيم اما حاال آقافريبرز 
مهمان تازه بهشت شده و قطعاً همبازيان آسماني اش به استقبال او 
خواهند آمد. خبر ورزشــي به نوبه خود اين ضايعــه را به خانواده 

اسماعيلي و جامعه فوتبال ايران تسليت مي گويد. 

Asadzadeh@khabarvarzeshi.com
 عباس اسدزاده

اردشير الرودي
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شايعه عجيب در مورد 3 ستاره
در روزهايي كه فوتبال ايران به خاطر مبارزه با شيوع ويروس 
كرونا تعطيل شــده و سرنوشــت فصل نوزدهم مشخص 
نيست، يكسري شايعات عجيب در فضاي مجازي به وجود 
آمده كه هواداران تراكتور را دچار حساســيت كرده است. 
گفته مي شود ســيامك نعمتي از پرســپوليس، فرشيد 
اسماعيلي از استقالل و محمدرضا حسيني از سپاهان در 
ليست خريد باشگاه تراكتور قرار گرفته اند و حتي مذاكرات 
اوليه با اين سه ستاره از سه تيم مدعي آغاز شده است. البته 
ساكت الهامي ســرمربي تراكتور ضمن احترام به هر سه 
بازيكن، اين شــايعه را رد كرده اما منشا شايعات مشخص 
نيست و فقط برخي مي گويند تماس هايي بين رابط باشگاه 
با مدير برنامه هاي اين سه فوتباليست سرشناس در ميان 
بوده و اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، آنها فصل بيستم با پيراهن 

تراكتور به ميدان مي روند!

  Zahedi@khabarvarzeshi.com  |  تبريز- حامد زاهدي  

آذربایجان  تیم  َلری

سپاهاني ها چشم انتظار رأي استيناف
بعد از اينكه تيم فوتبال سپاهان براي بازي مقابل پرسپوليس 
در هفته بيســتم ليگ برتر در زمين حاضر نشــد، كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال با توجه به گزارش داور و ناظر 
مسابقه رأي به ٣ بر صفر شدن بازي به نفع پرسپوليس داد. 
باشگاه سپاهان هم كه به شدت از اين رأي ناراضي بود با ارائه 
مستندات خود به كميته استيناف شكايت كرد تا شايد رأي 
اين ديدار برگردد. از همين رو سپاهاني ها چشم انتظار اعالم 
رأي كميته استيناف هستند تا شايد رأي جديد به نفع آنها 
صادر شود. گفتني است آن طور كه رئيس كميته استيناف 
اعالم كرد، رأي اين كميته قبل از آغاز مجدد بازي هاي ليگ 

برتر اعالم خواهد شد. 

  Khalifesoltani@khabarvarzeshi.com  |  اصفهان - جواد خليفه سلطاني  

در مسیر زا ینده   رود

بازي خداحافظي كرمي 
طبق هماهنگي به عمل آمده توسط باشگاه فوالد خوزستان 
قرار است امسال با تكميل ورزشگاه 20 هزار نفري شهيد 
مجديان دزفول، بازي خداحافظــي عبدا... كرمي در اين 
ورزشگاه برگزار شود. در ديدار خداحافظي كرمي تيم فوالد 

به مصاف تيم منتخب دزفول مي رود. 

از  دیار كارون

 جهاني: مطمئناً   اين تعطيلي
 به فوتبال آسيب مي زند

غفور جهاني پيشكسوت باشــگاه ملوان بندر انزلي با ابراز 
ناراحتي از تعطيلي اجباري فوتبال كشور به دليل شيوع 
بيماري كرونا گفت : متأسفانه اين بيماري فوتبال ايران و 
جهان را فلج كرده است و من مطمئنم اين تعطيلي نابهنگام 
سطح فني فوتبال باشــگاهي را پايين آورده و به فوتبال 
آسيب مي زند. يك تيم چند بار بايد در طول فصل بدنسازي 
كنــد؟! اميدوارم تكليف ليگ هــاي فوتبال هر چه زودتر 

مشخص شود. 

  Hooshyari@khabarvarzeshi.com  |  رشت - عليرضا هوشياري  

فوتبال   گیلكی

 قاضی: فعالً  از تمرينات تيمی 
محروم هستيم

محمد قاضــی، مهاجــم كهنه كار تيم شــهرخودرو 
درخصوص تعطيلی مسابقات ليگ برتر گفت: شرايط 
بسيار سختی است و بايد در خانه بمانيم و از تمرينات 
گروهی و تيمی محروم هســتيم. فقط اميدوارم كار به 
تعطيلی ليگ برتر كشيده نشود. گرچه در شرايط بحرانی 
جان مردم مهم تر اســت و بايد ليگ تعطيل شود.وی 
افزود: هميشه ۱0 هفته پايانی ليگ حساس و نفسگير 
است و اگر ليگ ادامه پيدا كند، قطعاً اين هفته های پايانی 

جذاب تر خواهد بود.

  Hokmabadi@khabarvarzeshi.com  |   مشهد - مسعود حكم آبادي  

فوتبال شرقی

موضع رايكا در قبال ادامه ليگ يك
اكبر پرهيزكار مديرعامل رايكا درباره موضع رايكا درباره لغو 
يا برگزاري ادامه مسابقات ليگ دسته اول گفت: نمي توان 
از اين موضوع گذشــت كه تيم ها براي مســابقات هزينه 
كرده اند و با توجه به بازي هاي باقي  مانده، هنوز نمي توان به 
طور قطعي مشخص كرد چه تيمي صعود يا سقوط خواهد 
كرد. از طرفي تصميم گيرنده اصلي فدراسيون فوتبال است 
و هر تصميمي گرفته شود تيم رايكا مطيع آن خواهد بود. 
اين در حالي است كه ما انتظار قهرماني نداريم اما از طرف 
ديگر هم عالقه مند به سقوط به ليگ دسته دو نيز نيستيم. 
البته كه تيم هاي باالي جدولي حق دارند از فدراســيون 
انتظاراتی داشته باشند چرا كه آنها بيشتر هزينه كرده اند و 

در شرايط خوبي هستند. 

  Ebrahimi@khabarvarzeshi.com  |   قائمشهر - مجتبي ابراهيمي  

فوتبال مــازنی

 برزای: همين تمرينات را
 بايد جدی بگيريم

بهنام برزای هم مثل ديگر بازيكنان گل گهر سيرجان در 
خانه تمرينات خود را انجام می دهد. او در همين خصوص 
به خبرورزشی كوتاه گفت: درست است كه تمرينات داخل 
منزل زياد كمكی به آمادگی بازيكنان نخواهد كرد ولی بايد 
همين تمرينات را هم جدی بگيريم تا دچار مشكالت بدنی 
نشويم. عالوه بر تمرين بايد در تغذيه هم رعايت كنيم تا 
اضافــه وزن پيدا نكنيم. در هر حــال اميدوارم زودتر اين 
بحران ويروس كرونــا از بين برود و زندگی مردم به روال 

عادی برگردد. 

دیار كریمان

ميشو: فعالً  نمي توانم از كرواسي خارج شوم!
اگر قرار باشــد تمرينات تيم هاي ليگ برتري آغاز شــود، 
ســرمربي شــاهين بوشــهر به دردســر مي افتد. ميشو 
كريســتينوويچ در آخرين گفت وگوي خودش با مديران 
باشگاه تأكيد كرده كه مشكلي براي ادامه همكاري با شاهين 
نــدارد اما با توجه به قوانين كرواســي و قرنطينه شــدن 
شهروندان، فعاًل حق خروج از شهر خودش و پرواز به سوي 
ايران را ندارد بنابراين تا وقتي كه قانون مذكور لغو نشــود، 
نمي تواند عازم كشورمان شود. البته ميشو تأكيد دارد كه به 
محض عوض شدن شــرايط و در صورت ادامه رقابت هاي 
ليــگ برتر با اولين پــرواز خودش را مي رســاند چون به 
قراردادي كه با شاهين بوشهر بسته كاماًل متعهد است و از 

كار با اين تيم لذت مي برد.

  Ghanbarpoor@khabarvarzeshi.com  |   بوشهر- فاضل قنبرپور  

روی موج بندر
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حرف دل

    پيشنهادات و گمانه زني ها در مورد سرنوشت ليگ برتر محلي 
از اعراب ندارد. تنها دســتورالعمل فيفاست كه سرنوشت همه 
ليگ ها را تعيين مي كند و من مطمئنم كه بازي ها از سر گرفته 
نخواهد شــد و در نهايت پايان شيريني در انتظار صدرنشينان 
صفر فروتني )اصفهان( تمام ليگ ها خواهد بود. 

   اميــدوارم بعد از پايان ويروس منحوس كرونا و ســالمتي 
تك تك ايرانيان در سال جهش توليد وزارت ورزش و جوانان به 
تمامي وعده هاي داده شده به خصوص واگذاري دو تيم سرخابي 
پايتخت جامه عمل پوشانده و در نهايت اساسنامه و اركان و افراد 
اميد شالي )لنگرودي( فدراسيون توسط فيفا تأييد شوند.  

   ضمــن عرض تبريك ســال جديد. از سرپرســت محترم 
پرســپوليس، جناب رســول پناه تقاضا دارم بيشــتر مواظب 
پرسپوليس باشــد چون امانت 40 ميليون نفر طرفدار دست 
رسول شمس نصرتي )آستانه اشرفيه( اوست.  

   آغوش درد را تسكين مي دهد. از استرس مي كاهد. افسردگي 
را درمان مي كند. خواب را تنظيم مي كند. قلب را جوان مي كند. 
محمدحسين ساالر )رويان( بدون هيچ عوارض جانبي.  

    آيا در پرونده گابريل 6 امتياز از پرسپوليس كم مي شود؟ در 
واحد زارع )شيراز( روزنامه فردا توضيح دهيد. 

 هنوز چيزي قطعي نيست. 
    آرزوي صحت و سالمتي شما با دفع و رفع هر چه زودتر اين 

ويروس ناخوانده مهمان از جهان به خصوص ايرانيان.
غالم غالمي )ساوجبالغ(

   حضور مجددتان گرمابخش وجود مخاطبان روزنامه وزين 
خبرورزشي است و توزيع روزنامه مايه خوشحالي و سرگرمي 
خديجه جاويدي )شيراز( دنبال كنندگان را به همراه دارد. 

   با ســالم وتبريك ســال نو، تا االن روزنامه شما را بي طرف 
مي دونســتم ولي با ديدن نوروز فوتبالي ثابت شــد استقاللي 
هستيد.  محمد نبوي )فرديس(

   لطفاً به پيشكسوت آبي ها بگوييد كه خوبيت ندارد پشت  سر 
كسي كه دستش از دنيا شده كوتاه حرف بزنيد، اگر مسلماني و 
جواد سعيدي )خوزستان( اعتقاد به آخرت داري. 

   نيمه شعبان را به همه هموطنان عزيز به خصوص ورزشكاران 
هميشه پيروز و قهرمان تبريك مي گويم.

شاپور ذوالفقاري )اهواز(
   خدمت همه زحمتكشان خبرورزشي عيد را تبريك مي گم 
و اميدوارم همگي ســالمت باشــند. واقعاً دلم براي فوتبال و 
خبرورزشــي تنگ شده و جاي خاليشون را به شدت احساس 
كردم. ان شــاءا... اين ويروس منحوس دست از سر مردم جهان 

برداره تا همه چيز به حالت عادي دربياد. 
عباس بابايي )تهران(

   استقاللي ها رقيب پرسپوليس نيستند كه مخالف قهرماني 
باشند ان شا ءا... پرســپوليس قهرمانه، هر جا كه بخواهند برن 
ايمان ليموچي )اهواز( شكايت كنند 
   آقاي روشــن وجدان داشــته باشــيد و پشــت  سر كسي كه 
سال هاســت دستش از دنيا كوتاه شده حرف نزنيد. شما در زمين 
امين خادمي )اهواز( حريف نمي شويد اين حرف ها را مي زنيد. 

   سالم و تبريك سال نو، آقاي مجيدي شما ول كرديد رفتيد 
دبي، چقدر خوب مي شد ديگر برنگرديد به استقالل و همان جا 
محمد بهاروند )تهران( فعاليت مربيگري كنيد.  

   كساني كه ميگن ليگ مهندسي شده منظورشون اين نيست 
كه پرســپوليس زحمت نكشــيده به همه  چي رســيده نه. 
پرسپوليس و تك تك بازيكنانش براي ما كه فوتبالي هستيم و 
عاشق استقالل محترمند البته استقالل و پرسپوليس توأمان و 

كنار هم معنا دارند و جدا از هم بي معنا هستند.
 احسان قطبي )تهران(

    ضمــن غافلگيري جامعه مقابل اين ويروس مهلك و عدم 
سعادت به موقع، تبريك حلول سال نو خدمت سروران عزيزم و 
آرزوي سالمتي براي جمع دوست داشتني خبر را دارم، همچنان 
سالمت، سرفراز و در امنيت شغلي زير سايه خدا بمانيد، آمين.
پدرام خبازيان )رشت(

   فوتبال هنر خالص اســت، تئاتــري كه هيچ متني نداره با 
بي نهايت بازيكن بزرگ و كوچك، ما هر هفته شاهد هنرنمايي 
بازيكن هايي بوديم كه يا عاشقشونيم يا ازشون متنفريم اما به 
نظرم آنها هنرمند هستند، هنرمنداني بدون اديت، بدوت كات، 

بدون گروه بدلكاري و بدون جلوه هاي ويژه. 
اميرعلي كريمي )تهران(

   مديران اســتقالل تحت هيچ شــرايطي نبايد زير بار بازي 
نمايندگان ايران در زمين بي طرف بروند، مسابقه دادن در مرداد 
با توجه به گرماي هوا، به خودي خود دشوار است، آن هم بدون 
هوادار! بهترين فرصت را براي رقبا فراهم كرده اند. كنفدراسيون 
فوتبال آسيا فقط به كسب درآمد فكر مي كند و به همين خاطر 
هيچ بعيد نيســت كه طرح فوق با استقبال تصميم گيرندگان 
AFC همراه شود ولي بايد از همين حاال ميخ را محكم كوبيد و 
ناصرمرادي )تهران( قاطعانه با آن مخالفت كرد.  

   مشكل استقالل پول نيست، بلكه كساني هستند كه اين پول 
را چپاول مي كنند. چندين سال است كه بحث خصوصي سازي 
مطرح مي شــود اما هرگز اين اتفاق رخ نخواهد داد. اســتقالل 
ميليون ها هوادار دارد و اميدوارم مديريت جديد با اتخاذ تصميم 

شجاعانه ضمن كاهش مشكالت فعلي آينده نگري كند. 
محسن نظري )كرج(

   باشــگاه استقالل بايد طوري باشد كه بتواند در اسرع وقت 
بدهي ها را صاف كند. بدهي ها مثل بختك روي استقالل افتاده 
و بايد هرچه سريع تر برطرف شود. اين مسئله تأثير روحي رواني 
روي تيم گذاشته و پشت گوش انداختن اين مسئله براي باشگاه 
عرشيا روح نواز )تهران( عواقب دارد. 

تيم گل گهر ســيرجان با مجيد 
جاللی توانست تا قبل از تعطيلی 
ليگ برتر روند صعودی را درپيش 
بگيرد و به رده سيزدهم جدول 
صعود كند. حاال كه هنوز تکليف 
ليگ مشــخص نيست با مجيد 
جاللی، سرمربی تيم، گفت وگويی 
انجام داديم كه در زير می خوانيد.
   ظاهراً شــما يک برنامه مدون 
تمرينی برای بازيکنــان تيم در نظر 

گرفته ايد.
تعطيلی ليگ ناخواسته بود و كاری 
هم از دست كســی برنمی آمد. اين 
بحران جهانی است و فوتبال دنيا را با 
چالش مواجه كرد اما از زمان تعطيل 
شدن تمرينات گروهی، به ناچار برنامه 
تمرينی ويژه ای را برای بازيكنان در 
نظر گرفته ايم تا بچه ها بر اساس آن 
تمرين كنند و با اعضای كادر فنی در 

تماس باشند.
   ايــن تمرينــات خانگی، بدن 
بازيکنان را در شــرايط آرمانی نگه 

می دارد؟
خب مطمئناً نــه. تمرينات خانگی 
محدود است و بازيكن بايد در بخش 
هوازی و سرعتی هم تمرين كند. با اين 
حال چند بازيكــن ما در فضايی كه 
فراهم باشد، تمرينات هوازی را انجام 
می دهند ولی با تمام اين شرايط با اين 
تمرينات، بازيكنــان از آمادگی الزم 

برخوردار نيستند.
   از نحوه تمرينات بازيکنان رضايت 

داشتيد؟
بدون تعارف بچه ها مسئوليت پذير 
نشــان دادند و متعهدانه تمرينات و 
برنامه های ما را انجام می دهند. خيلی 
زحمــت كشــيديم تا تيم بــه رده 
سيزدهم جدول صعود كرد و چنين 
جايگاهی را به دست آورديم اما بايد 

از خودمان مراقبت كنيم.
   پس شما اميدواريم ليگ ادامه پيدا 

كند؟
بله، ليگ تعطيل نمی شود. اگر قصد 
داشتند ليگ را تعطيل كنند، حتماً تا 
حــاال تعطيــل می كردنــد. گرچه 
تصميم گيری ســختی است اما فكر 

می كنم ليگ ادامه پيدا كند.

   شــايد ويروس كرونا تا چند ماه 
ديگر وجود داشته باشد. باز هم بايد 

ليگ ادامه پيدا كند؟
اميدواريم ظرف 20 روز آينده ويروس 
كرونا تحت كنترل قرار بگيرد و با يك 
برنامه فشرده چند هفته پايانی برگزار 
شود. با برنامه فشرده، می شود تا آخر 

خرداد ليگ را به پايان رساند.
   ولــی قبول داريد بايــد از اول 

بدنسازی كنيد؟
قطعاً نمی توانيم شرايط هميشگی را 
داشته باشــيم. همه تيم ها مشكل 
بدنســازی بازيكنان را دارند ولی هر 
برنامه ريزی بــرای ادامه ليگ انجام 
شود، مشكالتی وجود خواهد داشت 
و بايــد همكاری كنيــم تا كمترين 

تبعات منفی را داشته باشد.

   شما هم نکات بهداشتی را رعايت 
می كنيد؟

بله، صددرصــد. من كه خيلی وقت 
اســت در خانه هستم و فقط بعضی 
وقت هــا برای خريد اقــالم ضروری 
بيرون می روم كه حتماً از دستكش و 
ماسك استفاده می كنم. سعی من اين 
اســت كه كنار مردم با رعايت نكات 
بهداشــتی از انتشــار اين ويروس 

جلوگيری كنيم.
   تيم شــما در بهترين شرايط قرار 
داشت كه بازی های ليگ فعالً لغو شد. اين 
مسئله چقدر به ضرر تيم گل گهر است؟

دقيقاً روند صعودی ما متوقف شد ولی 
تقصير كسی نيســت. گرچه خيلی 
خوب بود كه ليگ ادامه پيدا می كرد. 
ما در 6 هفته اخيــر خود ۱2 امتياز 
كسب كرديم كه رضايت بخش بود. 
اگر بازی ها ادامه پيدا می كرد، قطعاً 
روند صعودی را طــی می كرديم تا 
جايگاه خوبی را به دست می آورديم.

   از وقتی هدايت گل گهر را برعهده 
گرفتيد، اعتقاد داشتيد اين تيم روند 
صعودی را از قعر جدول آغاز خواهد كرد.
من خيلی دقيق و موشكافانه روی تيم 
مطالعه و ظرفيت های تيم را شناسايی 
كردم و براســاس آن بــه اين نتيجه 
رسيدم كه تيم موفق می شود. گرچه 
از نظر زمانی مشــكل داشتيم ولی 

زحمات ما جواب داد. 

مطمئن بودم گل گهر موفق می شود 

جاللی: لیگ این فصل تعطیل نمی شود!

اين روزها كه همه چيز تعطيل است، اكبر ميثاقيان هم در 
خانه نشسته و زمانش را كنار خانواده سپري مي كند. با او 
گفت وگويي درباره ليگ و البته همسر فوتبالي  اش داشتيم. 
   اكبرآقا، ليگ تعطيل اســت و پرسپوليسي ها 
مي گويند جام را بايد به ما بدهند. شما نظرتان چيست؟

اول بايد ببينيم چه باليي سر دنيا مي  آيد و اين ويروس 
لعنتــي از بين مي رود يا نه؟ از طرف ديگر بايد منتظر 
باشــيم ببينيم فيفا چه مي گويد. االن ۱0 تيم باالي 
جدول شــرايط خوبي دارند. رقابت نزديك است. اين 
تصميم گيري را خيلي سخت مي كند. بايد كارشناسان 

نظر بدهند و يك تصميم سنجيده گرفته شود. 
   به نظرتان پرسپوليسي ها بايد جام را بگيرند؟ 

درست است پرسپوليس ۱0 امتياز بيشتر از سپاهان و 
تراكتور دارد ولي به هر حال آن تيم ها هم مي گويند ما 
شــانس داريم. هم پرســپوليس حــق دارد، هم اين 

باشگاه ها. استقالل هم به هر حال براي خود شانس قائل 
است. واقعاً تصميم سختي است. به نظرم بايد بازي ها 
برگزار شود. به بنده ربطي ندارد چون تصميم گيرنده 

نيستم ولي فكر كنم بازي ها را برگزار كنند. 
   شــما در اســتقالل بازي كرده  ايد و اين يعني 

استقاللي هستيد؟ 
من ابومسلمي هستم و در استقالل هم بازي كرده ام. 
   يعني اين طور نبوده كه به خاطر عشــق  تان به 

استقالل رفته باشيد؟
عشق من ابومسلم است كه 25 سال در اين باشگاه بودم. 
در ملوان هم بازي كردم. دو سالي هم در استقالل بودم. 
   استقالل اين روزها حاشيه زياد دارد. حتي بحث 

از كناره  گيري فرهاد مجيدي است. 
من پيگير حواشي نبوده ام. اين چيزها در فوتبال ما 
زياد اســت. بايد منتظر بمانيم ليگ شــروع شود. 

هميشه از اين حرف ها زده مي شود. 
   اكبرآقا دل تان براي برج ميالد تنگ نشده؟

اتفاقاً يك روزهايي تصويرش را مي بينم!
   ولي عجب حرفي زديد. از آن جمله هاي ماندگار شد. 
بله، خودم هم ماندم چه گفتم. بعدها گفتم واي اكبر، اگر 
تيمت نماند، واقعاً بايد خودت را پرت كني پايين! حتي 
خانمم كلي  گير داد كه اين چه حرفي بود زدي؟ گفتم 
ديگــر زده ام و از دهنم در رفته! خدا كمك كرد. اگر به 
حرفم عمل نمي كردم، مجبور بودم كل پله هاي برج را 

باال بروم و خودم را پايين بيندازم. 
   همسرتان هم انگار خيلي فوتبالي است. طرفدار 

كدام تيم است؟
كل خانواده ما ابومســلمي هستند. همسرم هم واقعاً 
فوتبالي است. اتفاقاً ديروز گفت بيا تكرار بازي دورتموند 
و لوركوزن را ببينم! ماشاا... خيلي فوتبال را مي فهمد. 

همسرم  گير داد چرا درباره برج ميالد حرف زدي

ميثاقيان: هم پرسپوليس حق دارد، هم ديگر باشگاه ها

اميدواري مسي ها 
براي ليگ برتري شدن

با توجه بــه احتمال تعطيلي 
ليگ دسته اول و ناتمام ماندن 
ايــن رقابت ها، تيم هاي باالي 
جدول به خصوص دو تيم مس 
كرمان و مس رفسنجان از اين 
تصميم  احتمالي فدراسيون 
فوتبــال گاليه دارنــد. اخيراً 
محمودي نيا مدير عامل باشگاه 
مس كرمان اعالم كرده كه با 
توجه به سپري شدن بيش از 
۷5 درصــد از اين فصل ليگ 
دســته اول ناتمــام مانــدن 
رقابت ها چندان منطقي نيست 
و اين رقابت ها بايد ادامه پيدا 
كند و از ســوي ديگر مسي ها 
مدعي هســتند چنانچه قرار 
است بازي ها ادامه پيدا نكند با 
توجه به هزينه هاي زيادي كه 
اين دو باشــگاه انجام داده اند 
بايد فصل بعدي ليگ برتر ۱۸ 
تيمي شده و اين دو تيم نيز در 
مسابقات حاضر باشند. در هر 
صورت ظــرف روزهاي آينده 
دربــاره ادامــه  مســابقات 
تصميم گيري مي شود و بايد 
ديد وضعيت ليگ يك به چه 

ترتيب خواهد بود.

احمد سعادتمند، مدير عامل جديد باشگاه 
اســتقالل در تيم هاي منتخب نوجوانان و 
جوانان نوشهر با محسن عاشوري همبازي 
بوده اســت. سرمربي تيم خوشه طاليي در 
مورد پست بازي احمد سعادتمند مي گويد: 
به نظرم او در پست دفاع راست بازي مي كرد. 
البتــه چند بازي هم به عنوان مدافع مياني 
بازي كرده بود. محســن عاشوري در مورد 
همبازي قديمي خود مي گويد: احمد مدير 
باتجربه اي در ورزش كشور است. او سال هاي 
سال است كه مديريت در سطح كالن ورزش 
را تجربه مي كند و حتي با مديريت در فوتبال 

هم بيگانه نيســت به طوري كه در برهه اي 
مدير عامل باشــگاه نساجي بود. به نظرم در 
چند فدراسيون هم حضور داشته. در برهه اي 
كه مــن در تيم خونه به خونه بودم به همراه 
فرشاد پيوس ايشان مديريت ورزش استان 
را برعهده داشــت. آنجا همه از مديريتش 
تعريف مي كردند و اينكه تواني كه براي رفع 
مشــكالت مي گذارد. البته بايد به اين نكته 
مهم اشــاره كنم اســتقالل با مشــكالت 
عديده اي روبه رو است كه يكي از آنها بحث 
مالي است. مديريت در چنين باشگاه هايي به 
طور حتم ســخت اســت اما فكر مي كنم 

همبازي قديمي ام همه شرايط و جوانب را 
ســنجيده و مديريت باشــگاه استقالل را 
برعهــده گرفتــه. نه بــه ايــن خاطر كه 
همشهري ام است، به اين خاطر كه سال هاي 
سال در حال مديريت در ورزش است براي او 
آرزوي موفقيت مي كنم و اميدوارم چالش ها 
را در استقالل يكي پس از ديگري پشت  سر 
بگذارد و در نهايت بتواند به استقالل و فوتبال 
مملكت خدمت كند. محســن عاشوري در 
پاســخ به اين ســؤال كه احمد سعادتمند 
اســتقاللي بوده يا پرسپوليســي گفت: آن 

زمان ها خيلي اين موضوع داغ نبود. 

عاشوري: كار همبازي ام در استقالل سخت است 
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ايران هواداران 

پرسپوليس هستند
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صفحه قرمز

بوژيدار رادوشوويچ، بشار رسن و كريستين اوساگونا سه بازيكن خارجي پرسپوليس محسوب مي شوند كه به كشورهاي خود بازگشته اند.  
باشگاه پرسپوليس قبل از سفر اين بازيكنان به خارج از كشور به هريك از آنها مبالغي پرداخت كرد تا براي سفر به كشور خود مشكلي نداشته 
باشند. البته اين مبالغ زياد نبود. بوژيدار رادوشوويچ و بشار رسن هر يك مبلغ 20 هزار دالر به عنوان خرج سفر)!( دريافت كردند اما كريستين 

اوساگونا 10 هزار دالر بيشتر از ساير همبازيان خارجي خود گرفت. 

 اوساگونا 10 هزار دالر
 بيشتر گرفت

فرکانس                         قرمـــز
پست مشترك بهزادي پيشنهاد پيرواني بود  

مصاحبه اخير حسن روشن و در ادامه علي جباري ستاره هاي 
اسبق استقالل كه به نظر مي رسيد مرحوم همايون بهزادي را 
نشانه رفته اند واكنش هاي زيادي را از سوي پرسپوليسي ها به 
دنبال داشت. بازيكنان پرسپوليس نيز يكي پس از ديگري عكس 
قديمي زنده ياد همايون بهزادي اسطوره تيم خود را در صفحه 
شــخصي به اشتراك گذاشــته و از آن مرحوم حمايت كردند. 
شنيديم انتشار پست مشترك با عكس زنده ياد همايون بهزادي 
بازيكن اســبق تيم ملي ايران و باشگاه پرسپوليس پيشنهاد 
افشــين پيرواني بوده است. مدير تيم پرسپوليس از بازيكنان 

اين تيم هم خواست اين اقدام مشترك را انجام دهند. 
پيرواني تكذيب کرد  

در حالي كه ســتاد مقابله با كرونا اماكن ورزشي را تعطيل و 
هرگونه تمرين گروهي را ممنوع اعالم كرده در روزهاي اخير 
شايعه شد برخي تيم ها پنهاني مشغول تمرين در زمين چمن 
هستند! يكي از اين تيم ها پرسپوليس بود كه زمزمه هايي مبني 
بر ادامه تمرينات اين تيم در ورزشگاه شهيد كاظمي شنيده 
شد اما...   افشين پيرواني با تكذيب اين شايعه گفت: متأسفانه 
در روزهاي اخير شــايعه كذبي بــه راه افتاده مبني بر اينكه 
بازيكنان پرســپوليس تمرينات گروهي انجام مي دهند اما 
همان طور كه گفتم اين يك شــايعه اســت. برخي با به راه 
انداختن اين شايعات قصد دارند به پرسپوليس و قهرماني آن 
لطمه وارد كنند اما اين طور نخواهد شد. از اين افراد خواهش 

مي كنم به دنبال شايعات جديد براي پرسپوليس باشند. 
تا اول خرداد خبري از پول نيست؟!  

آن طور كه از شواهد و قرائن پيداست باشگاه پرسپوليس با مشكالت 
عديده مالي مواجه شده و تعطيلي ليگ به دليل جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا نيز مزيد بر علت شده است. شنيديم گرچه مديران 
پرسپوليس در مالقات حضوري با سيدجالل حسيني و بزرگ ترهاي 
اين تيم قول مساعد داده اند كه هرچه زودتر مطالبات فصل گذشته 
و جاري بازيكنان پرداخت شود اما تا پايان ارديبهشت و اول خرداد 
خبري از پول نخواهد بود! ظاهراً مديران فعلي پرسپوليس تصميم 
گرفته انــد پس از توافــق جديد با اسپانســر و دريافت پول، اول 
بدهي هاي كالن باشــگاه به ويژه به برانكو، بوديمير و كروات ها را 

بپردازند و سپس به بازيكنان تيم برسند!
به بشار قول دادند  

قسط بعدي پول بيرانوند را هم  به تو مي دهيم!
عليرضا بيرانوند در مصاحبه اخيرش گفت بشار رسن هافبك عراقي 
هر روز از او مي پرســيد چه زماني قرار است به بلژيك بروي؟! در 
شماره قبلي نوشتيم كه قسط اول پول قرارداد بيرانوند توسط باشگاه 
آنتورپ به پرسپوليس پرداخت شد كه باشگاه آن را تمام و كمال به 
بشار رسن داد. در ادامه مسئوالن باشگاه پرسپوليس به اين هافبك 
عراقي قول داده اند قسط دوم باشــگاه بلژيكي را نيز در اختيار او 
بگذارند چون در حال حاضر بودجه ندارند! بر همين اســاس بشار 
رسن سخت منتظر است بيرانوند هرچه زودتر راهي بلژيك و تيم 

آنتورپ شود تا او هم به پولش برسد. 
جام  حذفي و سوپرجام به تيم برانكو مي رسد!  

اين روز ها تكليف ليگ هاي فوتبال مشخص نيست اما راهكار هايي 
ارائه شــده كه مي تواند كارگشا باشد. جدا از لغو كامل بازي ها فيفا 
پيشنهاد داده ليگ ها با قهرمان فعلي، قهرمان نيم فصل و يا قهرمان 
سال قبل تمام شود كه در اين صورت جام قهرماني ليگ برتر ايران 
به پرسپوليس مي رسد اما جامي كه در مورد آن هنوز صحبت نشده 
جام  حذفي است كه سهميه مسقيم ليگ قهرمانان آسيا را دارد. با 
توجه به راهكار هاي فيفا تنها شرايط مشخص كردن نماينده آسيايي 
ايران در جام  حذفي اعالم نام قهرمان فصل گذشته اين رقابت هاست 
و اين يعني بايد پرسپوليس را قهرمان اين جام بدانيم. قهرماني كه 
با هدايت برانكو به دست آمد و مي تواند بار ديگر به تيم او تعلق گيرد. 

asadzadeh@khabarvarzeshi.comخبرنگارناراضی
عباس اسدزاده

 پیروانی: شروع شدن لیگ بعدی هم می تواند با 
تأخیر باشد

و ایضًا لیگ های بعدی!
 هاشمی طبا: واگذاری سرخابی ها غیرقانونی است 

ای بابا! قانون کیلو چنده مهندس جان؟!
 الهامی: تمرینات در خانه کیفیت الزم را ندارد

خب تو حیاط تمرین کنید!
 ممبینی: زاویه ای با بهاروند ندارم

آره فقط دوس نداری سرپرست فدراسیون باشه!
 بیرانوند: مدیرعامل پرسپولیس جوابم را نداد

خب البد نمی شناخته تو رو!
 نصیرزاده: احتماالً لیگ ادامه پیدا کند

تا سال دیگه؟! 
 فتاحی: خدا را شکر که مدیر تیم های ملی نشدم

خدا رو شکر! خدا رو شکر!
 شیعی: پیشنهادم برای لیگ برتر، خام بود

بیشتر شبیه مواد اولیه بود!
 ویسی: فکر کردم کرونا گرفتم

خب دست هات رو می شستی!
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اميد عاليشاه اين روزها در شهر ساري و كنار خانه و 
خانواده  اش به سر می برد. كاپيتان دوم پرسپوليس 
هم مثل بسياري از ما در قرنطينه خانگي به سر می برد 
و حوصله  اش هم حسابي سررفته است. عاليشاه 
مدت  هاست مصاحبه نكرده و اين بار وقتي با او تماس 

گرفتم سر درددلش باز شد. 
   در قرنطينه خانگي هستي؟!

بله، حوصله ام حســابي سررفته است. واقعاً 
دوران سختي است اما چاره اي نيست و بايد 

در خانه بمانيم. 
   ولي ساري و شمال كشور دريا و جنگل دارد 
و مي تواني بروي بيــرون در يك جاي خلوت 

تمرين هوازي هم انجام دهي.
نمي شود، به هر حال دو نفر هم ما را ممكن است ببينند 
و از روي محبــت بخواهند جلو بيايند و بد اســت كه 
نتوانيم به اين ابراز محبت هاي دوستانه پاسخ بدهيم 
و... توصيه هاي بهداشتي هم همه مي گويد بهتر است 

در خانه بمانم. 
   حوصله ات سرنمی رود؟

چرا ولي ســعي مي كنم از اين فرصت استفاده كرده و 
زبان انگليسي خودم را تقويت كنم. بعضي وقت ها هم 

با مهدي برادرم پلي استيشن بازي مي كنيم. 
   سريال هاي نوروزي را تماشا مي كني؟

بله، بيشتر سريال پايتخت را مي ديدم كه آن هم تمام 
شد. 

   به عنوان يك مازندراني مشــكلي با اين 
سريال و استفاده از لهجه و گويش مازندراني 

نداشتي؟
اصاًل و ابداً! اتفاقاً ما مازندراني ها بيشــتر اين سريال را 
دوست داريم. به نظر مي رسد محسن تنابنده به فرهنگ 

شمال و استان مازندران تسلط و شناخت خوبي پيدا 
كــرده و اين ســريال كرامــت، خونگرمی  و 

مهم تــر  همــه  از  و  مهمان نــوازي 
خانواده دوستي مردم خطه مازندران 

به  را 
يــر  تصو
می كشــد. ما 
ني هــا  ا ر ند ز ما
منتظــر  بي صبرانــه 
ساخت پايتخت 7 هستيم. 

   بازي كدام هنرپيشه اين 
سريال به دلت بيشتر نشست؟

بهروز پســر كوچك تر فهيمــه پديده 
پايتخت و تلويزيون بود. 

   اســمش ابوالفضل رجبي، 13 
ساله و بچه ساري است. 

نمي دانستم! پس همشــهري خودم 
است. خيلي خوب بازي مي كرد. 

   ولي استقاللي است؟
اين يك مســئله ديگر اســت و من 

بازي  اش را مي گويم. 
   بسيار خب، سال 98 براي 

اميد عاليشاه چگونه گذشت؟
ســه جام گرفتيم و از لحاظ تيمی  
خيلي خوب بود اما از نظر شخصي 
براي من سال جالبي نبود. اميدوارم 

سال 99 بهتر شود. 

   ناراحت نمي شــوي يك سؤال 
خاص بپرسيم؟

نه، راحت باش برادر!
   چهره و قيافه اميد عاليشاه 

جوري اســت كه هميشــه 
ناراحت به نظر می رسد و 

معموالً خندان نيست. 
به طور مثال يكي 

اعضــاي  از 

كادر فني ســابق 
پرسپوليس به خود من 
روي  هرگاه  اميد  مي گفت 
ناراحت  مي نشــيند  نيمكت 
مي شــود و اين ناراحتــي را بروز 

مي دهد!
من عادت ندارم بي خودي بخندم يا بساط شوخي 
و خنده راه بيندازم و با مربي و كمك مربيان قاطي شوم 
تا فيكس بازي كنم. از دوران نوجواني و جواني تا امروز 

سعي كردم فاصله و حرمت ها را حفظ كنم. 
   به هر حال چهره ات گول زننده است و همه 
فكر می كنند ناراحت هستي و به قول معروف 

قيافه مي گيري!
مهم نيســت! عادت ندارم ادا و اطوار دربياورم و همه 
اطرافيان تيم را بخندانم تا بگويند خوشــحال است و 
فيكس شوم. البته قبول دارم به قول معروف يك مقدار 
آدم جدي و كم ذوقي هستم ولي نمي توانم عادت خودم 
را تغيير دهم. بعد از گلزني هم خيلي شادي نمي كنم. 
   )به شــوخي( البته ما فراموش نكرديم به 
خاطــر درآوردن پيراهن پــس از گلزني در 
شهرآورد آن هم از فرط خوشحالي اخراج شدي!
)می خندد( آن پيراهن درآوردن كه مال جواني بود و 

االن خيلي پخته تر شدم. 
   يك بار هم سر جشن قهرماني پرسپوليس 
بحثي راه افتاد كه اميد عاليشاه خوشحال نبوده 

و...  
بله، متأسفانه بعد از آن جريان براي اولين بار تصميم 
گرفتم واكنش نشان دهم و در صفحه شخصي خودم 
آن دروغ را منتشر كردم. اتفاقاً سردبير رسانه اي كه آن 
مطلب را منتشــر كرده بود با من تماس گرفت و كلي 
صحبت كرديم اما كار قشنگي نبود. مگر می شود تيم 

تو قهرمان شود و خوشحال نباشي؟! 

   نيم فصل اگر 
كالدرون مي ماند بايد 
جدا مي شــدي و حتي 
با تيم  شــنيده مي شــد 
شهرخودرو و سرمربي وقت آن 
كه همين يحيــي گل محمدي بود به 

توافق هم رسيده بودي؟
نه، من با آقايحيي يا شهرخودرو صحبتي نكرده بودم. 

قضيه كالدرون هم مفصل است. 
   بگو.

من قبل از شروع فصل جاري نزد كالدرون رفتم و گفتم 
مي خواهم براي تمديد قراردادم به دفتر باشگاه بروم 
نظر شما چيست؟ او به من جواب داد تو بازيكن باتجربه 
و بزرگ تر تيم هستي و مي تواني به پرسپوليس كمك 

كني پس سريع تمديد كن!
   و در ادامه چرا نتوانستي جايگاه فيكس و 

مناسبي در تيم كالدرون پيدا كني؟
در دو، سه بازي از من در پست غيرتخصصي و هافبك 
دفاعي استفاده كرد. من بابت اين هم ناراحت نشدم اما 
حرفي در تلويزيون و رسانه ملي زد كه واقعاً دروغ بود!

   كدام حرف؟
گفت اميد گفته من فقط در هافبك چپ بازي مي كنم!

   تو اين حرف را نزده بودي؟
نه! من هافبك تهاجمی  و وينگر هســتم اما در پست 
هافبك دفاعي هم بازي كردم و وقتي از من پرسيد كه 
فالني سرما خورده و در آن پست بازي مي كني من به 
خودش هم گفتم هر جايي شــما صالح بداني بازي 
مي كنم. توقع نداشتم در تلويزيون دروغ بگويد. البته 
ايــن جمله را هم بنويســيد كه كالــدرون هم براي 
پرسپوليس خيلي زحمت  كشيد و من فقط بابت آن 

مصاحبه تلويزيوني ناراحت شدم. 
   يحيي گل محمدي كه جانشين كالدرون شد 

تصور مي شد شرايط براي تو بهتر شود اما...  
ان شا ءا... با تالش و كوشش بيشتر خودم شرايط بهتر 

خواهد شد. 
   به نظر اميد عاليشاه مرد سال فوتبال ايران 

در سال 1398 چه كسي است؟
من مجموعه پرسپوليس به ويژه هواداران را مرد سال 
فوتبال ايران مي دانم. نبض تيم پرسپوليس با تشويق و 
حمايت هاي هواداران مي زد و به نظرم بخش عمده اي 
از موفقيــت ما مديــون اين عزيزان اســت. بچه هاي 
پرسپوليس هم فوق  العاده بودند و تحت هيچ شرايطي 
كم نياوردند. بازيكنان پرسپوليس با شايستگي، زحمت 
و عرق جبين 3 جام گرفتند و قهرمان شدند. تاريخ هرگز 
پرسپوليس سه، چهار سال اخير را فراموش نخواهد كرد. 

عاليشاه: نمي دانستم پديده 13 ساله تلويزيون همشهري خودم است

س شوم
دوست ندارم ادا و اطوار دربياورم و فيك
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مصاحبه اخير حسن روشن جنجالي شد 
و ســروصداي زيادي در فضاي مجازي و 
حتي ســايت هاي خبري و ورزشي به راه 
انداخت. ستاره اسبق خط حمله استقالل 
مدعي شد »برخي بازيكنان پرسپوليس 
ســاواكي بودند!« در ادامه علي جباري 
كاپيتان پيشين استقالل نيز حرف هاي 
روشن را تأييد كرده و حتي گفت اسامی 
 بازيكنان پرسپوليس كارمند ساواك را در 

اختيار مردم مي گذارم!
ايــن مصاحبه ها واكنش شــديد 
هواداران پرسپوليس را به دنبال داشت و 
حتي يحيي گل محمدي و شاگردانش در 
اقدامی  مشــترك اقدام به انتشار عكس 

مرحوم همايون بهزادي كردند. اختالفات 
بــاال گرفت و هواداران اســتقالل هم در 
فضاي مجازي تا توانستند مطلب و مدرك 
به اشتراك گذاشتند! اما نكت عجيب اينجا 
بود كه حســن روشــن پس از چند روز 
مصاحبه خودش را تكذيب كرد! خيلي ها 
از خود پرسيدند كه چرا حسن روشن اين 
همه با تأخير مصاحبــه جنجالي  اش را 
تكذيب كرده اســت؟! چراكه اصوالً اين 
پيشكسوت استقالل اهل تكذيب نيست و 
وقتي هم حرفي بزند روي آن مي ايســتد 
اما...   شنيديم تكذيب مصاحبه جنجالي 
حسن روشن به دليل تماس تلفني يك 
پيشكسوت خوشــنام پرسپوليس بوده 

اســت. حســين كالني مهاجم اســبق 
پرسپوليس و تيم ملي كه از گذشته هاي 
دور رابطه خوب و صميمانه اي با حســن 
روشــن دارد با او تمــاس تلفني گرفته و 
خواهش كرده اين مصاحبه را تكذيب كند! 
كالنــي در اين مكالمه تلفني به حســن 
روشن يادآوري كرده اين مصاحبه باعث 
شــده بين هــواداران دو تيــم و به ويژه 
پيشكســوتان اســتقالل و پرسپوليس 
اختالف بيفتد و ما بايد الگوي جوان ترها 
باشيم و...   گويا حسن روشن ابتدا زير بار 
تكذيب مصاحبه خودش نرفته اما وقتي با 
اصرار بيش ازحد حسين كالني مواجه شد 

مصاحبه خودش را تكذيب كرد!

تماس تلفني كالني با روشن

حسن جان! لطفاً   آن مصاحبه را تكذيب کن

ترس عجيب يك بازيكن پرسپوليس 
بابت كرونا

 محمد: ليگ بدون قهرمان 
مثل چاي بدون قند است!

عليرضا محمد پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس نيز به حمايت 
از سرخپوشــان پرداخت و از ســازمان ليگ درخواست كرد در 
تصميم گيري خود، صدرنشيني و فاصله امتيازي اين تيم با ساير 
مدعيان قهرماني در فصل نوزدهم را مد نظر قرار دهد. محمد در 
اين مورد گفت: »من متوجه نمي شوم چرا برخي مي گويند ليگ 
بايد لغو شده و همه مسابقات آن از تقويم خارج شود. تيم ها اين 
همه زحمت  كشيده اند، بازيكنان تالش كردند و براي هر دقيقه 
از يك مســابقه جنگيدند. نمي توان همه اين تالش ها را ناديده 
گرفت و گفت ليگ لغو شده و نتايج هم از بين مي رود. ليگ بدون 

قهرمان مثل چاي بدون قند است و هيچ توجيهي ندارد.« 

يكي از بازيكنان اصلي پرسپوليس كه سال نسبتاً خوبي را سپري 
كــرد و معموالً بازيكــن فيكس در زمان همــكاري با برانكو 
ايوانكوويچ، گابريل كالدرون و يحيي گل محمدي بود، به تازگي 
دچار وسواس عجيبي شده است. اين بازيكن كه حساسيت هاي 
فصلي دارد و معموالً در فصل بهار، زياد عطسه مي كند، طي يك 
ماه گذشته، سه بار تست كرونا داده و هر سه مرتبه، جواب منفي 
بوده اما همچنان از ديدار با دوستان و حتي اعضاي خانواده خود 
دوري مي كند زيرا هراس دارد كه دچار ويروس كرونا شده باشد. 
اين موضوع بين بازيكنان پرسپوليس هم سوژه شده و آنها اعتقاد 

دارند اين مدافع تيم، بيش از اندازه وسواس نشان مي دهد. 

ابتدا حسن روشن شروع به افشاگري كرد و مدعي 
شــد »بعضي از بازيكنان پرسپوليس كارمند 
ساواك بودند!« ظاهراً ستاره اسبق استقالل بابت 
پخش برنامه اي در شبكه ورزش شاكي و عصباني 
بود كه در آن گفته شده بود تاج )استقالل( تيم 
درباري بود و... در ادامه هم علي جباري كاپيتان 
اسبق اســتقالل ضمن تأييد حرف هاي حسن 
روشن گفت: »اسامي ساواكي هاي پرسپوليس را 
به مردم مي گويم!« اين صحبت ها بازتاب زيادي 
در رسانه ها داشت و واكنش پسر همايون بهزادي 

را به دنبال داشت. در همين ارتباط بد 
نديديم با محمود خوردبين بازيكن 

و سرپرست سابق پرسپوليس 
صحبت كنيم. 

  محمودخان صحبت هاي 
حسن روشن و علي جباري را 

شنيديد هر دو مدعي شده اند 
بعضي از بازيكنان پرسپوليس در 

قديم كارمند ساواك بوده اند؟
آخر اين چه حرفي اســت؟ مگر ما بچه هاي 
18 يا 19 ســاله هســتيم؟ با علي پروين 

صحبت كرديد؟
  خيلي ها اين مدت واكنش نشان دادند. از 
پسر همايون بهزادي بگيريد تا رضا شاهرودي، 

افشين پيرواني، بازيكنان پرسپوليس و...  
همايون بهزادي خدابيامــرز تا جايي كه من 
مي دانم كارمند پتروشيمي بود و نه ساواك! آخر 

اين چه صحبت هايي اســت كه مطرح شده؟ 
دليلش چه بوده است؟

  در برنامه تلويزيوني نوروز فوتبالي بخشي به 
باشگاه تاج سابق اختصاص داشت و عنوان شد 

اين تيم درباري بوده است!
برنامه شبكه ورزش چه ربطي به پرسپوليسي ها 
دارد؟ چرا عليه همايون خان كه دستش از دنيا 

كوتاه شده حرف زده اند؟
  عليه عبده هم صحبت كرده و گفته اند نفوذ 

زيادي داشت و حتي اسلحه حمل مي كرد؟
يعني چي؟ من واقعاً سر درنمي آورم! 
ايــن صحبت ها اصاًل قشــنگ 
نيســت. ما پيشكسوتان بايد 
رعايت كنيــم. االن خواندم 
علي جباري گفته است اسامي 
ساواكي هاي پرسپوليس را به 
مردم مي گويم. اتفاقاً من هم از 
ايشــان مي خواهم اســامي مورد 
نظرش را بگويد كه ما هم بشناســيم. واقعاً 
زشت است كه با اين سن و سال عليه هم يا يك 
كساني كه دست شان از دنيا كوتاه شده حرف 

بزنيم و مصاحبه كنيم. 
  چه نصيحتي به دوستان داريد؟

اين كســاني كه مصاحبه كرده اند بابا بزرگ و 
پيشكسوت هستند. من نصيحت كنم؟! فقط 
مي توانم بگويم خدا آخر و عاقبت همه ما را ختم 

به خيركند، همين!

خوردبين: تا جايي كه مي دانم بهزادي كارمند پتروشيمي بود

آقاي جباري! لطفاً  اسامي ساواکي ها را بگو تا ما هم بدانيم
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5 سرمربي استقالل كه در امارات به سر مي برد ظهر ديروز دقايقي با وريا 

غفوري درباره مسائل مرتبط با تيم صحبت كرد. كاپيتان استقالل پيگير 
مطالبات اعضاي تيم است و سرمربي تيم نيز گفت موضع او مثل ساير 

اعضاي استقالل است اما از آنجا كه سعادتمند تازه مسئوليت گرفته و 
االن هم اكثر جاها تعطيل و نيمه تعطيل هستند، بايد به او مدتي زمان داد 

تا بتواند كارش را انجام دهد.

گفت وگوي تلفني 
مجيدي و غفوري

صفحه آبــــی

Eshraghi@khabarvarzeshi.com
فرهاد اشراقی 

اعتصاب کرونایی

از پشت عينک

فرکانس                          
 آپارتمان استراماچوني تحويل داده نشد    
باشگاه استقالل سال گذشته يك آپارتمان خوب و مبله در شمال 
شهر براي آندره آ استراماچوني اجاره كرد تا او به همراه خانواده  اش 
در آنجا زندگي كند اما بعد چند ماه سرمربي ايتاليايي قيد كار را 
زد و به كشورش بازگشت. پس از مدتي يكي از دست اندركاران 
باشــگاه كليد آپارتمان را از مسئول وقت گرفت تا مدتي در اين 
آپارتمان زندگي كند اما هنوز هم در اين محل زندگي مي كند و 
حاضر نشده آن را تخليه كند و پس بدهد.  اين  فرد كه هنوز هم 
در باشــگاه حضور دارد، آپارتماني را در اختيار گرفته كه ماهي 
۱۷ميليون تومان كرايه  اش از جانب باشگاه استقالل پرداخت شده 
و سه خوابه است و يكي از سؤاالت اين است كه يك نفر چرا بايد 

آپارتمان سه خوابه با چنين اجاره بهايي را اشغال كند؟
 تمرينات استقاللي ها در حال برگزاري  است 
با برنامه اي كه كادر فني استقالل در گروه واتساپ مخصوص 
اعضاي تيم قرار داده تمرينات آبي پوشان از دوشنبه شروع شده 
و بازيكنان در خانه مشغول تمرين هستند و مربيان به صورت 
آنالين از طريق برنامه اسكايپ تمرين آنها را تماشا كرده و نكات 
الزم را بازگو مي كنند. مدت زمان تمرين دوشنبه ۵۰ و زمان 

تمرين سه شنبه ۶۵ دقيقه بود.
 سعادتمند 10 درصدمطالبات را مي دهد؟ 
مديرعامل جديد باشگاه استقالل در روزهاي تعطيلي باشگاه 
بيكار نمانده و به رايزني براي تهيه پول پرداخته و اميدوار است 
تا ســر ماه حداقل ۱۰ درصــد از مطالبات مربيان و بازيكنان 
استقالل را بپردازد. سعادتمند به مجيدي پيغام داده نمي خواهد 
درباره پرداخت پــول قول بدهد و در نظر دارد زماني كه پول 

اعضاي تيم به حساب هايشان واريز شد، موضوع آشكار شود.
ميزان دريافتي بازيكنان استقالل ۴۰درصد بوده و مديرعامل 
جديد مي خواهد تا خرداد آن را به حداقل ۷۰درصد برســاند. 
تأمين بدهي هاي مربيان و بازيكنان خارجي كه در فيفا پرونده 

دارند نيز جزو مشكالت بزرگ باشگاه است.
  مجيدي و دغدغه چاقي 
با توجه به تعطيلي باشگاه هاي ورزشي و ممنوعيت تمرين تيم ها، 
بازيكنان هيچ چاره اي غير از تمرين در داخل منزل ندارند و همين 
مســئله باعث نگراني اغلب مربيان ليــگ برتري از جمله فرهاد 
مجيدي شده است. سرمربي استقالل تأكيد دارد تمرينات داخل 
منزل براي جلوگيري از احتمال اضافه وزن شــاگردانش كافي 
نيست به دليل آنكه اوالً شايد همه نفرات تمرينات منظم و سنگين 
را در دســتور كارشــان قرار ندهند و دليل دوم نيز اينكه وقتي 
بازيكنان در خانه باشند تغذيه آنها به هيچ عنوان كنترل نمي شود 
و همين مسئله مي تواند نقش مؤثري در افزايش وزن استقاللي ها 
ايفا كند. هر قدر هم كه وزن باالتر برود، دوره بدنسازي ) البته در 
صورت ادامه دوباره رقابت هاي ليگ برتر( افزايش پيدا خواهد كرد. 

يكی از خبرگزاری ها نوشته بود احتمال اعتصاب در استقالل 
باال گرفت و اگر بازيكنان پول شــان را نگيرند، در تمرينات 
آنالين خانگی هم شركت نمی كنند! البته فكر خوبی است 
ولی اگر به بازيكنان اســتقالل باشد كه در همان تمرينات 
خانگی هم ۶، ۷ نفرشــان مصدوم می شوند و ليگ را هم از 

دست می دهند!
عمه

جناب هاشــمی طبا گفته اند خصوصی سازی پرسپوليس و 
استقالل مثل ازدواج با عمه غيرشرعی است! يعنی صدرحمت 
به سكانس آخر سريال پايتخت. الاقل برای ماست مالی آن 
سكانس يك ميزگرد ۹۰ دقيقه ای در شبكه يك ساختند اما 
برای اين ماجرای عمه حتی نمی توان ميزگرد ساخت. به هر 
حال به سيروس مقدم و محسن تنابنده پيشنهاد می كنيم 

در پايتخت ۷ روی هاشمی طبا هم كاركنند.

كاماًل مثل روز روشن بود كه وينفرد شفر 
بابت دريافت دستمزدش از استقالل به 
فيفا شــكايت مي كند چون با توجه به 
قرارداد عجيب و غريبي كه با اين مربي 
بسته شده بود، هر كس ديگري هم جاي 
او بود از چنين مبلغ هنگفتي نمي گذشت 
و شكايت مي كرد. البته ظاهراً دلخوري 
مــرد آلماني فقط به خاطر عدم دريافت 
طلبش و بدقولي مديران استقالل نيست 
به دليل آنكه موارد ديگري هم مطرح شد 
كه به شدت باعث ناراحتي سرمربي سابق 
آبي پوشان شده است. مسائلي كه انگيزه 
او براي شــكايت را افزايــش داد و البته 
بديهي است كه تمايلش براي توافق را هم 

كاهش مي دهد. 
    برچسب داللي 

يكي از مهم ترين مواردي كه به شدت باعث 
ناراحتي شفر شد، حرف هايي است كه يكي 
از مديران وقت باشــگاه چند روز پس از 

اخراج او در تلويزيون مطرح كرد. اين مدير 
كه البته حاال ديگر سمتي در استقالل ندارد 
مدعي شــد قرارداد چند بازيكن خارجي 
اســتقالل غيرشفاف است و شفر را متهم 
كرد كه خودش اين نفرات را به ايران آورده 

است! ادعايي كه با واكنش تند مرد آلماني 
مواجه شد و شــفر همان زمان اعالم كرد 
قضيه را از طريق كميته انضباطي و اخالقي 
فيفــا دنبــال مي كند چون بــا حيثيت 
ورزشي اش بازي شده است. البته باشگاه 

استقالل در اين مورد مقصر نبود به دليل 
آنكه موارد مطرح شده موضع شخصي يكي 
از مديران بود نه بيانيه رسمي باشگاه ولي 
با اين وجود شفر هنوز كينه آن روزها را به 
دل داشته و در گفت وگو با برخي افراد كه 

براي حل مشكل و جلب رضايتش قدم جلو 
گذاشته بودند، تأكيد كرده است استقالل 
بابت تهمت داللي كه توســط مديرش به 
من زده شد، عذرخواهي نكرد و از اين بابت 

خيلي عصباني هستم.

دلخوري مرد آلماني فقط به خاطر پول نيست 

شفر: استقالل بابت تهمت داللي از من عذرخواهي نكرد 
كنايه مديران استقالل به فتحي 

مگر قرار نبود پرونده شفر با صفر ريال بسته شود؟
در بهار پارسال هنگامي كه استقالل مغلوب پديده و وينفرد شفر از سمت خودش اخراج 
شد، بسياري از پيشكسوتان و اطرافيان باشگاه استقالل ابراز نگراني مي كردند كه با توجه 
به شكل عجيب عقد قرارداد با اين مربي آلماني، بدون شك اگر او راهي فيفا شود حكم 
سنگيني عليه طرف ايراني خواهد گرفت ولي اميرحسين فتحي مديرعامل وقت باشگاه 
استقالل با رد تمام نگراني ها مدعي شد پرونده شفر با چيزي نزديك به صفر ريال بسته 
مي شود! فتحي از استقالل رفت و البته پيرمرد آلماني هم براي رسيدن به پول خودش 
شكايت كرد تا حكمي به ارزش 550 هزار دالر عليه آبي پوشان ايراني بگيرد! اتفاقاً طي 
روزهاي گذشته چند نفر از مديران استقالل در گفت وگوهاي دوستانه خود همين مسئله 
را مطرح كرده و با كنايه زدن به مديرعامل سابق مي گفتند : مگر قرار نبود پرونده با صفر 

ريال بسته شود؟ البته اين پرونده بسته مي شود اما با صفرهاي زياد!

عليرضا نيكبخت واحدي در گفت وگو با 
خبرورزشي درباره سريال پايتخت و 
بخش هاي فوتبالــي  اش و همچنين 

وضعيت فعلي استقالل حرف زد. 
   سريال پايتخت را مي ديديد؟

فكر مي كنم تنها ســريالي است كه 
حرف دل مردم را به نوعي البته با كلي 
سانسور بيان مي كند. براي همين هم 
به دل همه نشسته و دوستش دارند. 
هر چند كه سانسور صداي عوامل اين 

سريال را هم درآورده است. 
   فصل ششم اين سريال تم فوتبالي 

هم داشت.
بله! اين قبيل شوخي ها در همه جاي 
دنيا با اركان مختلف ورزشي، سياسي 
و حتي هنري مي شــود. بازيگران، 
سياستمداران حتي رئيس جمهور را 
در ســريال ها و فيلم هايشان به اين 
شكل به چالش مي كشند و انتقادات 
مردم را به اين طريق بيان مي كنند. ما 
هم بايد تحمــل و ظرفيت مان را باال 
ببريــم و اجازه بدهيــم الاقل از اين 
طريق انتقادات عنوان شود. شايد  فرد 
فوتباليســت يا مســئول نداند چه 

اشــتباهاتي در حيطــه كاري اش 
مرتكب مي شــود امــا از اين طريق 
اشــتباهات و ايرادات كارهايش را به 
چشــم مي بيند و ممكن است آنها را 

برطرف كند. 
   در قسمتي از سريال، بهتاش فريبا 
وقتي با قرارداد ۱00 ميليوني نساجي 
مواجه شد با پدرش بدرفتاري كرد! آيا 
چنين اتفاقي در بين فوتباليست ها 

ديده شده است؟
بلــه؛ البتــه نــه همــه آنها ولــي ما 
فوتباليست هايي داشته ايم كه با دريافت 

يك پيشنهاد از خود بي خود شده و حتي 
مقابل خانواده هايشــان رفتار هاي غير 
معمول داشته اند البته اين را بايد اضافه 
كنم تعداد اين نوع فوتباليست ها خيلي 
كم است و بيشتر آنها به خانواده هايشان 

رسيدگي مي كنند. 
   پس سريال پايتخت به درستي به 

اين موضوع پرداخت؟
بله به درستي چهره فوتباليست هاي 
بي جنبــه را نمايــان كــرد. وقتي 
پيشنهاد خارجي به بهتاش فريبا شد 
او هم گفت به خانواده اش رسيدگي 

مي كند اما اين را اضافه مي كنم كه 
آن دسته از فوتباليست ها كه خيلي 
زود از خــود بي خود مي شــوند به 
همان سرعت هم از دنياي فوتبال 

محو خواهند شد. 
   مديريت جديد استقالل را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
من شــناختي از مدير جديد باشگاه 
ندارم اما ايــن را مي دانم هر كس به 
استقالل مي آيد بايد فردي مقتدر به 
لحاظ امر اجرايي و مالي باشــد چون 
مجموعه استقالل بدهي زيادي دارد 
كه بايــد پرداخت شــود. فقط آرزو 
مي كنــم اين تيــم باالخــره رنگ 

خوشبختي را ببيند. 
   قرار است اســتقالل به صورت 

مجازي تمرين كند خبر داريد؟
اين روشي است كه خيلي از تيم ها در 
كشورهايي كه درگير بيماري كرونا 
هســتند از آن اســتفاده مي كنند 
طبيعي است استقالل هم براي دور 
نماندن بازيكنانش از شــرايط خوب 
جسمي مجبور است اين روش را به 

كار ببندد. 

كنفدراسيون فوتبال آسيا طرحي را در دست بررسي دارد كه در 
صورت تصويب، مرحله گروهي ليگ قهرمانان مردادماه امسال به 
صورت متمركز در يك كشور برگزار خواهد شد. طرحي كه بدون 
شك اگر كشورهاي عربي حوزه جنوبي خليج فارس از آن حمايت 
كنند احتمال تصويبش به طرز قابــل مالحظه اي افزايش پيدا 
خواهد كرد و اين مي تواند ضربه بزرگي براي نمايندگان ايران باشد. 
در همين راستا شــنيديم طي روزهاي اخير برخي از مديران دو 
باشگاه استقالل و پرســپوليس در جريان گفت وگوهاي خود با 
مسئوالن فدراسيون فوتبال پيرامون همين مسئله هشدار داده اند 
و خواهان پيگيري جدي فدراسيون شده اند تا طرح فوق حداقل 
به اين شكل جلو نرود. مسئوالن استقالل و پرسپوليس تأكيد دارند 
اگر قرار باشــد مسابقات در مرداد برگزار شود، تيم ها بايد حداقل 
۴۰ روز قبل تمرينات خودشان را آغاز كنند. با اين حساب اگر قرار 
بر اين شود كه پيكارهاي ليگ برتر خودمان نيز به صورت فشرده 
دنبال شده و تا دهم تير خاتمه پيدا كند، آنگاه ديگر تمام تابستان 
از باشگاه هاي ايراني گرفته مي شــود و دردسرهاي بزرگ ايجاد 
خواهد شد به دليل آنكه بالفاصله پس از پايان مسابقات متمركز 
مورد نظر كنفدراسيون، فصل جديد پيكارهاي ليگ برتر خودمان 
آغاز مي شود و تيم هاي حاضر در ليگ قهرمانان عمالً بايد شش ماه 
بدون وقفه در حال بازي باشند. اتفاقي كه قطعاً باعث فرسودگي 

بازيكنان و افزايش احتمال آسيب ديدگي آنها مي شود. 

پس از اينكه تمام تمرينات و رقابت هاي ورزشــي با 
دستور ستاد مقابله با كرونا تا پايان فروردين لغو شد، 
مســئوالن باشگاه اســتقالل در گفت وگو با مقامات 
فدراسيون فوتبال از آنها خواستند حتي اگر شرايط به 
گونه اي شد كه مجبور شدند رقابت هاي ليگ برتر را به 
صــورت نيمه كاره رها كنند، حداقــل جام حذفي را 
بالفاصله پس از پايان بحران در دستور كار خودشان 
قرار بدهند به دليل آنكه اين جام با كمتر از ۱۰ مسابقه 
به سرانجام مي رسد. استقاللي ها طي روزهاي گذشته 

نيز دوباره در جريان گفت وگوهاي خودشان با عوامل 
فدراسيون و سازمان ليگ اين خواسته را مطرح كرده 
و تأكيد كرده اند كه مي توان پيكارهاي جام  حذفي را 
در خرداد به صورت فشرده برگزار كرد تا حداقل تكليف 
يكي از كاپ هاي فوتبال ايران مشخص شود. اگر جام 
 حذفي دوباره آغاز شود، استقالل بايد در تهران مقابل 
ســپاهان صف آرايي كند. اين يعني جــدال فرهاد 
مجيدي با امير قلعه نويي كه بدون شــك  فوق  العاده 

جذاب و پرحاشيه خواهد بود. 

سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال دوست دارند مسابقات 
هرچه زودتر آغاز شــود و به همين خاطر منتظر كسب 
مجوز از ستاد ملي مبارزه با كرونا هستند. اگر اجازه صادر 
شود، پيكارهاي ليگ برتر به صورت فشرده دنبال خواهد 
شد تا در تيرماه خاتمه پيدا كند ولي به نظر مي رسد بعضي 
از بازيكنان استقالل اصاًل از چنين اتفاقي راضي نيستند 
و معتقدند اگر برنامه مذكور پياده شــود، آنها و ســاير 
بازيكنان ليــگ برتري دوباره در معرض ابتال به بيماري 
كرونا قرار خواهد گرفت. استقاللي ها در گروه خودشان با 

اشاره به احتمال آغاز مسابقات تأكيد دارند كه قطعاً اين 
ويروس تا اواخر خرداد به طور كامل ريشه كن نخواهد شد 
و برگزاري مسابقات در استاديوم هاي خالي نيز آنها را بيمه 
نمي كند بــه دليل آنكه بايد براي انجام ديدارها ســوار 
هواپيما شوند و در هتل هاي مختلف اسكان پيدا كنند. از 
طرف ديگر، تصور اينكه تمام فضاي هواپيماها و هتل ها 
به طور كامل ضدعفوني شده باشد، تا حدي دور از ذهن 
است چون مرتب عده اي در حال رفت وآمد به آنها هستند 

و همين مسئله خطر ابتال را افزايش مي دهد.

استقالل مجبور است اروپايي تمرين كند

نيكبخت: پايتخت چهره فوتباليست هاي بي جنبه را نمايان كرد
هشدار مديران استقالل و پرسپوليس 

به فدراسيون
 AFC مي خواهد

 تمام تابستان را از ما بگيرد 

گفت وگوي مجدد مديران استقالل با مسئوالن فدراسيون 
جام حذفي را در خرداد برگزار كنيد 

اعتراض بازيكنان استقالل به برگزاري فشرده ليگ 
مگر مي شود همه هتل ها و هواپيماها را ضدعفوني كرد؟

شــيخ دياباته گلــزن اهل مالي 
اســتقالل، مهاجمي كه آندره آ 
اســتراماچوني بــا جــذب او در 
تابستان ميراث ارزشمندي از خود 
به جا گذاشت بازيكني بود كه در 
ميان ستاره هاي شاغل در فوتبال 
كارشناســان  توجــه  ايــران 
كنفدراسيون آسيا را به خود جلب 
كــرد تــا در ميان چهــار خريد 
اعجاب آور اين فصل قرار بگيرد. در 
گزارشي كه سايت AFC منتشر 
كــرد و روزنامه الرايــه قطر آن را 
بازنشر داد آمده است: »رقابت هاي 
باشــگاهي در غرب قاره  كهن با 

اتفاقات مهم زيادي روبه رو شد اما 
در ميــان تمام اين اتفاقات بايد از 
اعجاب انگيــز  خريــد  چهــار 
باشگاه هاي مختلف نام برد كه با 
حضورشــان به جذاب تر شــدن 
بازي هــا در ليگ هــاي داخلي و 
همين طور ليگ قهرمانان آســيا 
كمك كردند. يكي از اين خريدهاي 
اعجاب آور شيخ دياباته مهاجم اهل 
مالي اســتقالل ايران است كه با 
نمايش هاي خيره كننده و شادي 
منحصر به  فرد خود هيجان زيادي 
به فوتبال در ايران به خصوص در 
جمع استقاللي ها بخشيده است«. 

ديگر خريدهــاي اعجاب آور 
تابستان گذشته باشگاه هاي غرب 
آســيا ياســين براهيمي مهاجم 
الجزايري الريان قطر، يوسف نياكاتي 
فرانسوي باشگاه الوحده عربستان و 
كودجيا البا توگويي باشــگاه العين 
امارات هستند. جالب اينكه در كنار 
اين چهار بازيكن، نويسنده سايت 
AFC اشــاره اي هم به چند انتقال 
ديگر از جملــه كريم انصاري فرد از 
باشگاه ناتينگهام فارست انگليس به 
السيليه قطر داشــت و مدعي شد 
باشگاه قطري با جذب او دست به كار 

بزرگي زد! 

تمجيد AFC از گلزن اهل مالي استقالل
دياباته در ميان 4 خريد اعجاب انگيز آسيا

استقالل يكي از بهترين فرصت هاي اين 
سال ها براي دستيابي به عنوان قهرماني 
ليگ برتــر را از دســت داد. تيمي كه در 
تابســتان ۱3۹8 به طــرز باورنكردني از 
بازيكن تخليه شــده بود با ورود يك مربي 
صاحب ســبك از ايتاليا توانست با همان 
نفراتي كه داشت، به اضافه يكي، دو خريد 
به دردبخور خارجي، تيمي را از هفته هاي 
چهارم و پنجم روانه مســابقات كند كه به 
زعم اكثر كارشناسان و حتي علي پروين، 
يكي از بهترين تيم هاي همه اين ســال ها 
بود. تيمي كه حتي درخشش و هت تريك 
قهرماني هاي پرســپوليس را نيز تا حدي 
تحت تأثير قرار داده بود. ولي همين تيم به 
يكباره از هم پاشــيد. مديريت متزلزل و 

ناكارآمد از يكسو، بي پولي و عدم پرداخت 
به موقع حق و حقوق كادر فني موجب شد 
تــا اتفاقاتي رقم بخورد كــه يكي پس از 
ديگري وضعيت آبي ها را تحت الشعاع قرار 
بدهــد. همين تيــم پــس از ورود فرهاد 
مجيدي نيز تا حدودي در حال رشــد بود 
ولي بــا ورود ويروس كرونــا همه چيز به 
شكلي رقم خورد كه حكم آخرين لگد به 
كاخ سســت شــده آرزوهاي هــواداران 
استقالل را داشت و همه چيز به يكباره فرو 
ريخت تا يكــي از بهترين تيم هاي تاريخ 
استقالل در اوج رقابت با بهترين تيم هاي 
ايران در حالي كه به گواه كارشناسان يك 
ســروگردن از آنها باالتر بود، خواســته و 

ناخواسته باز هم عقب بنشيند!

تشديد بحران هاي مالي كادر مديريتي جديد استقالل را با كروناي مرگبار در بدو 
ورود به اين باشــگاه روبه رو كرد، جايي كه استقالل براي يك تا دو ماه آتي حداقل 
نياز به 3۰ تا ۴۰ ميليارد تومان پول براي پرداخت مطالبات و احكام صادره از سوي 
فيفا دارد تــا از زير بار اتفاقات تلخ و غير قابل پيش بيني فرار كند. در مقطع كوتاه 
حضور فتح ا...  زاده در مسند مديريت استقالل و از روزي كه احمد سعادتمند با حكم 
وزير ورزش عنوان مديرعاملي را در دســت گرفــت رايزني ها براي عقد قرارداد با 
اسپانسري جديد ادامه پيدا كرد اما حاال با گذشت مدت زماني كوتاه اين رايزني ها 
نه تنها به بن بست خورد بلكه استقاللي ها را با حقيقتي تلخ و شوكه كننده روبه رو 
كرد. بنا به اعالم يكي از معاونان باشگاه بر حسب تراكنش هاي مالي كه در چند ماه 
گذشته با شركت پيمانكاري طرف قرارداد با اسپانسرها انجام شده استقالل تا سال 
۱۴۰2 نمي توان روي اسپانسري جديد حساب باز كند! اين حقيقت در واقع شوكي 
۵۰ ميليارد توماني براي مديران جديد باشگاه به ارمغان داشت چون آنها در روزهايي 
كه فوتبال ايران نه از حق پخش تلويزيوني و نه از تبليغات محيطي درآمدزايي داشت 
اميدوار به كسب درآمدي 2۵ ميلياردي در هر فصل بودند كه با پيشخور شدن اين 
درآمدها طي يك ســال گذشته عماًل تا سال ۱۴۰2 ديگر نمي توانند زير بار فسخ 

قراردادهاي جديد بروند و اسپانسري جديد براي خود دست و پا كنند. 

شوك 50 ميلياردي جديد براي استقالل  ويروسي كه جان قوي ترين 
استقالل را گرفت

رضا سعيدی پور

نصير مقدري



پوگبا ترجيح مي دهد رئالي شود  
يكي از ابهام هاي هميشگي فوتبال اروپا در يك سال اخير آينده پل 
پوگبا ستاره فرانسوي منچستريونايتد بوده است. روزنامه »آس« 
مدعي شــد در صورتي كه پل پوگبا در اولدترافورد نماند، ترجيح 
مي دهد براي چالشي جديد راهي رئال مادريد شود و برنامه اي براي 
بازگشت به يوونتوس ندارد. قرارداد پوگبا با منچستريونايتد سال 
2021 به پايان مي رســد و با وجود تمايل باشــگاه، هنوز قرارداد 
جديدي بين طرفين منعقد نشده است. مينو رايوال، مدير برنامه هاي 
پوگبا هم پس از انتقال ديگر موكلش آلفونسه آرئوال به رئال مادريد، 

با اين باشگاه رابطه بهتري پيدا كرده است. 
زرنگي رئالي ها براي جذب ستاره جوان دورتموند  

باشگاه رئال مادريد قصد دارد مهاجمي كه زيدان نمي خواهد را با 
ستاره دورتموند تعويض كند. روزنامه »ماركا« مدعي شد برنامه 
فلورنتينو پرس اين اســت كه ارلينگ هوالند مهاجم 19 ساله 
نروژي را از دورتموند بخرد كه اين كار آســان نيســت. يكي از 
گزينه هاي رئالي ها براي اين انتقال معاوضه لوكا يوويچ با ارلينگ 
هوالند اســت. يوويچ اين فصل انتظــارات را برآورده نكرده و به 

احتمال زياد سانتياگو برنابئو را ترك خواهد كرد. 
اهداف جديد اينتر از ليگ برتر  

اينتري ها مثل تابســتان و زمستان گذشــته كه بازيكن هايي 
همچون لوكاكو، ســانچس و اريكسن را از ليگ برتر انگليس به 
خدمت گرفتند، باز هم به دنبال جذب ستاره از اين ليگ هستند. 
روزنامه »گاتزتا دلو اســپورت« خبر داد؛ آنتونيو كونته به جذب 
بازيكن هاي آزاِد ليگ برتري مي انديشــد. اوليويه ژيرو مهاجم 
چلسي، ويليان وينگر آبي هاي لندن و يان ورتونگن مدافع تاتنهام، 

3 هدف جديد سرمربي نراتزوري هستند. 
رقابت پايتخت نشينان ايتاليا براي جذب پدرو  

باشگاه هاي پايتخت ايتاليا، هردو در پي چذب پدرو رودريگس 
بازيكن باتجربه چلســي هستند. روزنامه »گاتزتا دلو اسپورت« 
مدعي شــد، پدرو كه به احتمال فراوان پس از پايان اين فصل از 
چلسي جدا خواهد شد، مي تواند براي چالشي جديد خودش را 
آماده كند. در حالي كه خبر رسيده، السد قطر با مربيگري ژاوي 
در پي استخدام پدروي 32 ساله است، حاال همبازي سابق او دو 
رقيب جدي ديگر دارد. التزيو و رم، دو تيم ايتاليايی مشتري های 

جديد بازيكن پيشين بارسلونا هستند. 
اولدترافورد، محل جمع آوري كمك هاي مردمي  

روزنامه »ســان« گزارش داد باشگاه منچســتريونايتد، ورزشگاه 
خانگــي اش اولدترافورد را به محلي بــراي جمع آوري كمك هاي 
مردمي براي مقابله با كرونا تبديل كرده است. البته اعضاي اين تيم 
بعد از شيوع كرونا كمك هاي زيادي در اين رابطه داشته اند. ماركوس 
رشفورد، مهاجم جوان تيم اخيراً حدود 150 هزار پوند جمع آوري 

كرد تا براي كودكاني كه بابت كرونا لطمه ديدند، غذا تهيه شود. 
اولين مصدوم بايرن مونيخ، بعد از آغاز تمرينات   

كورنتين توليسو در نخستين جلسه تمريني بايرن مونيخ بعد از 
تعطيالت اجباري چند هفته اي ناشي از كرونا، دچار مصدوميت 
شــد. آسيب ديدگي او از ناحيه استخوان پاي راست است. البته 
اين تمرين بايرني ها يك نكته خوب هم داشت كه بازگشت روبرت 

لواندوفسكي مصدوم به تمرين بود. 
تسليت بارسا، رئال، بايرن و سيتي به گوارديوال  

مرگ مادر پپ گوارديوال، سرمربي منچسترسيتي بر اثر كرونا، 
باعث شد باشگاه ها و بازيكنان زيادي با او ابراز همدردي كنند. در 
همين راستا، باشگاه هاي بارسلونا، رئال مادريد، منچسترسيتي و 
بايرن مونيخ با ارســال پيام هايي به پپ تســليت گفتند. مادر 
گوارديوال از 10 روز قبل در بيمارستاني در بارسلونا بستري بود 

و تالش كادر پزشكي براي نجات جانش، بي ثمر بود. 
چفرين: نبايد قهرماني را از تيمي مانند ليورپول گرفت  

الكساندر چفرين رئيس يوفا از جمله افرادي است كه سخت مخالف 
نيمه كاره ماندن بازي هاي اروپايي به خاطر شــيوع كرونا است. او 
خوشبين است كه مسابقات فوتبال از سر گرفته شوند: »گرچه در 
حال حاضر نمي توانم هيچ قول و تضميني در اين باره بدهم اما همه 
چيز به شــرايط موجود در كشورها بستگي داشته و ما سالمت و 
زندگي مردم را به خطر نمي اندازيم. البته نمي توانم درك كنم كه 
چطور مي توانيم قهرماني را از تيمي مانند ليورپول سلب كنيم«. 

ويروس كرونا به سري B ايتاليا هم رسيد  
تعداد زيادي از بازيكنان سري A و سري C ايتاليا به كرونا مبتال 
شــده بودند اما هيچ گزارشي از ابتالي بازيكنان دسته دوم اين 
كشــور گزارش نشده بود كه اكنون اين اتفاق هم رخ داده است. 
اولين كرونايي سري B ايتاليا آنتونيو جونيور واكا، هافبك تيم 
ونتزيا است كه تست كروناي او مثبت اعالم و راهي قرنطينه شد. 

جهان فوتبال 

 چهار  شنبه 
 20 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6548
6
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تو ئیت های منتخب مخاطبان در توئیتر خبرورزشی؛
         اينكه ليورپول با همچين تيم يه دســتي تو چمپيونز 
ليگ حذف شــد و نتونست حتي مدعي بمونه واسه تكرار 
قهرمانيش باعث ميشه به سه تا چمپيونز ليگي كه پشت سر 

هم زيدان با رئال گرفت فكر كنم
        فكر مي كردم انتقاد از چين شــجاعانه ترين حركت 

امروزه تا اينكه تكل جك ويلشر روي زنش رو ديدم
        سرمربي تيم ملي امارات بركنار شد. فك كنم دستاشو 

خوب نمي شست. 
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تمرينات سخت در انتظار هونگ ميون سون در دوران سربازي اجباري

30 كيلومتر پياده روي و تنفس 
در اتاق گاز براي ستاره تاتنهام!

هونگ مين سون، ستاره فوتبال كره جنوبي و 
تيم فوتبال تاتنهام انگليس، حاال در فرصتي 
كــه از وقفه در فوتبال جهان در اثر انتشــار 
ويروس كرونا پيش آمده، اســتفاده كرده تا 
خدمت اجباري سربازي خود در كره جنوبي 

را انجام دهد. 
با وجودي كه كســب طالي فوتبال در 
بازي هاي آســيايي 2018 باعث شد دولت 
كره جنوبي به بازيكنان اين تيم از جمله سون، 
معافيت از ســربازي بدهد اما ستاره تاتنهام 
مجبور است دست كم ســه هفته تمرينات 
نظامي را در ارتش اين كشور پشت سر بگذارد. 
بعــد از گرفتن مجــوز از تاتنهام براي 
بازگشــت به كره جنوبي، سون به كشورش 
برگشت اما از آنجا كه كساني كه از يك كشور 
خارجي مي آيند بايــد مدتي را در قرنطينه 
بمانند او همچنان در قرنطينه قرار دارد اما به 

زودي او به خدمت سربازي مي رود. 
خبرگزاري رويترز به نقل از يك منبع 
موثق به آنچه در تمرينات نظامي كره جنوبي 
مي گذرد، اشاره كرده است. تمريناتي كه 
سون نيز بايد انتظار آنها را بكشد چون در 
خدمت ســربازي، هيچ كــس بر ديگري 

برتري ندارد. 
ســون اگر از قرنطينه بدون مشــكل 
بيرون بيايد، روز اول ارديبهشــت به پايگاه 

ارتــش در جزيره ججو مــي رود. در دوران 
آموزشــي اجباري خدمت او بايد تمرينات 
سختي مثل 30 كيلومتر پياده روي با حمل 
بار 40 كيلويي، زندگي كنار آتش و پر و خالي 
كردن اسلحه را تجربه كند و البته يك تمرين 
بسيار سخت ديگر : تمرين مقاومت در برابر 
گاز شيميايي و گازهاي اشك آور در محفظه اي 

كه به اتاق گاز مشهور است. 
اين تمرين آخر كه به GBRN معروف 
است و مخفف كلمات شيمايي، بيولوژيكي، 
راديولوژيكي و هســته اي مي شود، اين طور 
است كه ســربازها با ماســك وارد اتاق گاز 
مي شوند و براي لحظاتي بايد ماسك ها را از 
صورت خود بردارند و با پاشيدن آب روي سر 
و صورت و جاري شدن اشك از چشمان شان 

در اين شرايط مقاومت كنند. 
يكي از مســئوالن ارتــش كره جنوبي 
مي گويد: »وقتي شما در سربازي هستيد، بايد 
بتوانيد تفنگ را ســريع پــر كنيد، در ميان 
گازهاي اشك آور تنفس كنيد، در جنگ هاي 
تن به تن مبارزه كنيد و مسافتي طوالني را راه 

برويد يا سينه خيز برويد.« 
اما همه اينها براي فوتباليستي حرفه اي 
مثل ســون، تمرينات نامتعارفي به حساب 
مي  آيد، كسي كه بايد با تاتنهام در ادامه ليگ 

برتر انگليس به ميدان برود. 

اين روزها فوتباليست ها در انگليس به چند دسته 
تقســيم شــده اند. عده اي مخالف بخشش 30 
درصدي قرارداد خود شده اند و اين كار را صحيح 
نمي دانند. نمونه  اش كاپيتان هاي ليگ برتري كه با 
تأسيس گروهي در واتســاپ در حال مشورت با 
يكديگر هســتند. مانيفســت آنها اين است كه با 
بخشش قراردادشان چيزي نصيب بيماران كرونايي 
و كادر درمان نمي شود. در عوض مالكان ثروتمند 
باشگاه هســتند كه از اين حركت سود مي برند. 
پيشــنهاد تأسيس خيريه بازيكنان هم در همين 
گروه واتساپي مطرح شد تا كمك ها به طور مستقيم  از طريق 
بازيكنان به بيماران كرونايي اختصاص يابد. اين اتفاقات اما 

هنوز نيفتاده و همه چيز در حد حرف است. دسته 
ديگر اما بازيكناني هستند كه خودشان 

شخصاً به ميدان آمده و با اختصاص 
دادن پول و جمع آوري كمك 

از مردم در اين راه به ســهم 
خــود بــا كرونــا مقابله 
مي كنند. بعد از ماركوس 
رشــفورد حــاال دني رز 
ديگر ملي پوش انگليس 
هم براي كمك رســاني 

جلو آمده اســت تا شايد 
كمي جــور كاپيتان هاي 

جزيره را بكشد. 
كمك ۱۹ هزار پوندي

دني رز كه عضو باشگاه تاتنهام است و 
به طــور قرضي در نيوكاســل توپ 

مي زند، چند روز پيش با پرداخت 
19 هزار پوند از حقوقش، 

براي كمك به مبارزه با 
كرونا دســت به كار 
شد. شايد اين مبلغ 

آنچنان قابل توجه نباشــد اما براي 
بازيكني كه دستمزد نجومي دريافت 

نمي كند، كار بسيار بزرگ و قابل ستايشي است. 

ارسال پیتزا برای كادر درمان
اما كمك نقدي پايان كار دني نبود. ملي پوش انگليس بيش 
از صد پيتزا همراه با بسته هاي سيب زميني را خريداري كرد 
و به بيمارســتان دانشگاه ميدل سيكس فرستاد. او يك روز 
وعده غذايي كادر درمان اين بيمارستان را تأمين كرد تا نشان 
دهد عالوه بر بيماران، به فكر پرستاران و پزشكان نيز هست. 

پیام ويديويي دني
دني رز يك پيام ويديويي هم ارسال كرد و گفت: »من فقط 
مي خواستم براي همه كارهايي كه شما انجام مي دهيد تشكر 
كنم. مهمتر اينكه شما خودتان را در ريسك قرار داديد. من 

مي خواستم بگويم كه شما قهرمان هستيد.«
تشكر از دني در توئیتر

حركت خوب دني باعث شد توئيتر رسمي بيمارستان هم در 
پيامي به تشكر از ستاره نيوكاسل بپردازد. با انتشار 
اين پيام، كاربــران زيادي در كامنت ها به 
تقدير از كار ارزنده دني پرداختند و او را 
ستايش كردند. گفتني است دني رز 
قباًل در اين بيمارســتان پذيرش 
شــده بود و به نوعي با اين كار به 
بــراي  ديــن  اداي 
پرستاران پرداخت. 
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 دني رز، جور كاپيتان هاي
 جزيره را كشيد 

پيتزا به كادر درمان 
و كمك نقدي ۱۹ 

هزار پوندي

جريمه هاي برزيلي ها براي مبارزه با كرونا
بخشــي از جريمه هاي باشگاه ها و 
بازيكنــان در فصل جديــد فوتبال 
برزيل براي مبارزه با بيماري ويروس 
كرونا اختصــاص خواهد يافت. 90 
درصد جريمه هاي مالي بازيكنان به 
دليل رفتارهاي خشن يا درگيري در 

زمين بازي به حساب صندوق  بنياد 
مبارزه با ويروس كرونا واريز مي شود. 
همچنين طبق تصميم جديد كميته 
انضباطي فدراســيون فوتبال برزيل 
بازيكنان محروم شــده مي توانند با 
پرداخت جريمه  دوباره بازي كنند. 

هم اكنــون 77 پرونــده مربوط به 
باشــگاه ها و بازيكنــان در كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال در حال 
بررســي هستند. در ســال گذشته 
ميــالدي باشــگاه ها و بازيكنان در 
مجموع 388 هزار دالر جريمه شدند. 

 خداحافظي با رادومير آنتيچ
 سرمربي مشترك بزرگان الليگا

محبوبِ اتلتيكو 
 دوست داشتني 
در بارسا و رئال

 »رادومير« نامي محبوب در صربستان است ؛ تركيبي از »رادو« 
به معناي عشــق و شادي و »مير« به معناي صلح. اگر در ميان 
عكس هاي رادومير آنتيچ جست وجو كنيد، معموالً لبخندي 
روي لبان او مي بينيــد. چهره اي باصالبت، محكم و جدي، در 
عين حال خوشرو و دوست داشتني. درگذشت رادومير آنتيچ 
در 71 سالگي ناگهاني بود، چراكه در ساليان اخير كمتر خبري 
از او داشتيم و كســي نمي دانست التهاب لوزالمعده دارد تا در 
نهايت او را به كام مرگ بكشــاند. حاال اســپانيايي ها كمتر از 
صرب ها ناراحت نيستند، چراكه آنتيچ بيشتر دوران برجسته 
مربيگري اش را در اسپانيا سپري كرد و حتي محل زندگي اش 
مادريد بــود. او يك ركورد خــاص دارد كه مربيان ديگــر كمتر به آن 
مي انديشند، يعني مربيگري در مطرح ترين تيم هاي الليگا ؛ رئال مادريد، 

اتلتيكومادريد و بارسلونا. 
 از شمال يوگسالوي تا پايان فوتبال در انگلیس

رادومير بيســت ودوم نوامبر 1948 در شهر كوچك »ژيليشته« در شمال 

يوگسالوي سابق و بخشي از صربستان فعلي متولد شد. او با اسلوبودا اوژيتسه 
فوتبالش را شروع كرد و مسيرش به تيم مطرح پارتيزان رسيد كه يك مرتبه 

هم با اين تيم قهرمان ليگ يوگسالوي شد. زماني كه در قلب 
دفاع اين تيم محبوب بازي مي كرد يك مرتبه براي تيم 

ملي يوگسالوي در سال 1973 به ميدان رفت كه 
تنها بازي ملي اش بود. عضويت در فنرباغچه تركيه 

و رئال  ساراگوسا اسپانيا را هم در كارنامه داشت، 
تا اينكه پس از چند ســال بازي در لوتون تاون 
انگليس، كفش هايش را آويخت. به تدريج هم 
مربيگري را شروع كرد و در اين بخش از دوران 

حرفه اي اش موفق تر بود. 
 از مادريد تا كاتالونیا و چین

رئال  ساراگوســا و آنتيچ ِدين شــان را به هم ادا 
كردند. رادومير مربيگري اش را از تيمي كه در آن بازي 

كرده بود، شــروع كرد و روزهاي خوبي هم براي آنها رقم 
زد. همان فصل اول با وجود تجربه كم تيمش را با قرار دادن در رده 

پنجم روانه جام يوفا كرد. همين فصِل 1989-1988 سكوي پرتاب او در 
دوران مربيگري بود. پس از 2 فصل از ساراگوســا جدا شد و براي مدتي 
مربيگري نكرد تا اينكه به جاي آلفردو دي استفانوي بزرگ روي نيمكت 
رئال مادريد نشست. روزهايي كه بحراني بود و با آنتيچ در نهايت رئال سوم 
شد اما فصل 1992-1991 كه از ابتدا آنتيچ تيم مادريدي را بسته بود، با 
وجود شروع خوب وقتي تيمش به بحران رفت، در ماه ژانويه اخراج شد. 
دوران مربيگري او در ســانتياگو برنابئو با 39 بازي و بدون جام به پايان 
رســيد، با اينكه ركورد بدي هم نداشــت و تيمش 27 برد، 6 تساوي و 6 
شكست كســب كرد. سال هاي 1993 تا 1995 روي نيمكت رئال اويدو 
نشست. پس از چند سال خاطره انگيز در اتلتيكومادريد دوباره براي فصل 
2001-2000 مربي اويدو شد و پس از آن سال 2003 چند ماه هدايت 
بارســلونا را برعهده گرفت. بزرگان اسپانيا به رادومير اعتماد مي كردند. 
كاتاالن هــا روزهــاي پرتالطمي را در مديريت و روي نيمكت ســپري 
مي كردند. با لوئي فان خال نتايج دور از انتظاري گرفتند و در نيم فصل او 
را اخراج كردند تا آنتيچ استخدام شود. با آنتيچ خبري از باخت هاي متوالي 
نبود و وضعيت بارسا بهتر شد. در ال كالسيكو هم تيمش رئال را در برنابئو 
متوقف كرد. بــا 4 برد در پايان آن فصل و با خاطره اي خوب مدت كوتاه 
حضورش در نوكمپ را بــه پايان برد. نكته مهم دوران مربيگري آنتيچ، 
شــكل دادن بازي ستاره هايي مثل ژاوي، اينيستا و والدس توسط او بود. 
پس از مدت كوتاه مربيگري در سلتاويگو 4 سال تيم نداشت و سال 2008 
مربي تيم ملي كشــورش شــد. تنها تجربه ملي اش كه شــيرين بود. 

صربستان را به جام جهاني 2010 رساند و نتايج خوبي نگرفتند، به غير از 
ديداري به يادماندني مقابل آلمان كه عقاب ها با يك گل حريف را مغلوب 
كردند. با اين حال شكست از غنا و استراليا، صربستان را در 
رده آخر قرار داد. از ســال 2012 تــا 2015 هم در 
سوپرليگ چين مربي شاندونگ لئوننگ و هبي 
چاينــا فورچون شــد. با اولي در ســوپرليگ 
نايب قهرمان شــد و دومــي را از ليگ يك با 
نايب قهرماني به سوپرليگ آورد و اين پايان 

راهِ مربيگري آنتيچ بود. 
 افتخاِر خاِص رادومیر

تا قبل از اينكه ديگو ســيمئونه ســرمربي 
اتلتيكومادريد شــود و تيــم را متحول كند، 
هواداران اين تيم هر وقت حرف از روزهاي خوب 
و رؤيايي مي شد، به ياد تيم رادومير آنتيچ در فصل 
1995-1996 مي افتادند. در تاريخ 116 ســاله باشگاه 
اتلتيكومادريد هيچ گاه اين تيم در فوتبال اسپانيا دبل نكرده، به غير 
از همان فصلي كه آنتيچ مربي شان بود. فرق آن تيِم اتلتيكو با تيم فعلي 
اين اســت كه آن زمان بحران مالي داشــتند، ولي حاال راحت ولخرجي 
مي كنند. حتي رادومير آنتيچ كه به باشــگاه آمد مطمئن نبود بتواند در 
اتلتيكو براي مدت طوالني بماند. 3 ســال قبل از حضور آنتيچ، نيمكت 
اتلتيكو 11 مربي به خودش ديده بود! فصل قبل از آن هم در رده چهاردهم 
قرار گرفت. انقالب آنتيچ در ويسنته كالدرون با اتكا به ستاره هايي همچون 
پِنف، سيمئونه، پانتيچ، كيكو، مولينا، بياجيني، سانتي و ديگران بود. وقتي 
آنتيچ آمد دستش خالي بود و باشگاه حتي 3 سال قبل از آن آكادمي اش 
را تعطيل كرده بود. با اين حال خانه تكاني او نتيجه داد. فصل 1995-1996 
در كل عجيب بود، چراكه الليگا 22 تيمي شد و سويا و سلتاويگو را هم به 
دليل بدهي شان به فدراسيون به دسته پايين تر فرستادند. پس از 42 بازي 
و فصلي طاقت فرسا، اتلتيكو 87 امتياز گرفت و باالتر از والنسيا و بارسلونا 
قهرمان شــد؛ در حالي كه رئال مادريد ششــم شــده بود. البته رئالي ها 
مي توانند به خودشــان افتخار كنند، چراكه آن فصل مقابل همشهري 
قهرمان دبل كردند. با اين حال اتلتيكو، بارسا را دبل كرد. در كوپادل ري 
هم تيم آنتيچ با شكست والنسيا در نيمه نهايي و بارسلونا در فينال، جام را 
باالي سر برد. آنتيچ در ويسنته كالدرون محبوب شد، ولي تيمش فصول 
بعد اين موفقيت ها را تكرار نكرد. پس از اينكه سال 1998 جدا شد، در 2 
مقطع ديگر در ســال هاي 1999 و 2000 وقتي اتلتيكو به بحران خورد 
دوباره به تيم محبوبش برگشت. در كل 186 مرتبه در اتلتيكو مربيگري 

كرد كه 87 برد، 51 تساوي و 48 باخت نصيب تيم او شد. 
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خبرکده

حميده عباسعلي كاراته كاي المپيكي بعد از جراحي و دوره 
نقاهت  براي شروع تمرين كاراته عجله  ندارد. او مي گويد: »در 
آلمان فيزيوتراپي مي كنم و خيلي اميدوارم در آينده نزديك 
بتوانم تمرينات سنگين را شروع كنم. تا قبل از شيوع كرونا در 
آلمان، همزمان فيزيوتراپي و تمرينات مخصوص زانو را انجام 
مي دادم اما با تعطيلي باشــگاه ها تمركزم را روي فيزيوتراپي 

گذاشته ام، تا براي برگشت به ميادين آماده باشم.«

عباسعلی:عجلهای
برایبرگشتندارم

فضل ا... باقرزاده رئيس فدراســيون شمشيربازي معتقد است 
حقوق المپيكي ملي پوشــان سابر تا هفته آينده واريز مي شود. 
شمشيربازان ســابر كه آخرين روزهاي سال ۹۸ سهميه تيمي 
المپيك را گرفته اند اما هنــوز حقوق مصوب را از وزارت ورزش 
نگرفته اند. هر چند رئيس فدراســيون آنها را با پاداش سهميه 
خوشحال كرد. باقرزاده مي گويد: »قبل از عيد فدراسيون به بچه ها 
پاداش ســهميه داد. من فعــًا پيگير حقــوق المپيكي براي 
شمشيربازان هستم، قبل از عيد به مرحله چك رسيد و شنبه هم 
پيگير بودم و فكر مي كنم هفته آينده وزارت حقوق را واريز كند.«

باقرزاده:حقوقشمشيربازان
هفتهآيندهواريزمیشود

 چهار  شنبه 
 20 فروردین  1399

 سال  بيست  و سوم
شماره   6548
7

khabarورزشکــــــده .va r zesh i

فدراسيون جهاني پينگ پنگ مهرماه را براي برگزاري قهرماني جهان در كره  جنوبي تعيين كرد. اين رقابت ها كه قرار بود فروردين ماه در كره برگزار شود 
اما شيوع كرونا آن را لغو كرد حاال به ۶ تا ۱۳ مهرماه موكول شده است. با اين حال پيمان حسني دبير فدراسيون پينگ پنگ مي گويد: »بعيد مي دانم اين 
رقابت ها مهرماه هم برگزار شــود، چرا كه به خاطر كرونا هيچ ورزشكاري شرايط تمرين را نداشته و البته فدراسيون جهاني هم برگزاري رقابت ها را به 

وضعيت كنترل كرونا ربط داده است.«

حسني: بعيد مي دانم قهرماني 
جهان مهرماه برگزار شود

 بچه ها پيشنهادتون راجع به سرنوشت ليگ چيه؟

 حاجي جان ما اگر مي خواستيم اين همه بازي برگزار 
كنيم كه خود ليگ رو ادامه مي داديم!

جدول رو بندازيم دور؟! پس تكليف تيم قهرمان  چي مي شه؟

موافقم! مسابقات رو تعطيل كنيم، جدول رو بندازيم 
تو ســطل دربســته كه رزومه مون رو آلــوده نكنه! 

دستامونم ضدعفوني كنيم!

 به نظر من با توجه به خطر بيماري، و همچنين حضور 
تيم ما در منطقه خطر! مسابقات بايد تعطيل بشه! 

 براي اعام قهرمان چهار راه بيشتر نداريم! يا قهرمان 
فعلي رو انتخاب كنيم، يا قهرمان نيم فصل، يا قهرمان 

فصل پيش و يا تيمي كه هر سه مقام رو آورده!

به نظر منم براي اعام قهرمان چهار راه بيشتر نداريم! يا 
بايد تيمي رو قهرمان كنيم كه بيشترين تماشاگر رو تو 
اين فصل داشته، يا تيمي كه االن تو جدول سومه، يا تيمي 
كه پارســال پنجم شده، يا تيمي كه دو فصل پيش دهم 

شده! يا تيمي كه لباس اورجينال آديداس مي پوشه!

ولي به نظر من بايد يه تصميمي براي ليگ بگيريد 
كه بشــه بينش چندتــا تبليغ چيپــس و پفك و 

اپليكيشن هم نشون داد!

من كه مي گم يه تورنمنت بين ۸ تيم باالي جدول بذاريم 
تا قهرمان مشخص بشه! يه تورنمنت هم بين ۸ تيم پايين 

جدول بذاريم كه تيم هاي سقوط كننده مشخص بشن!

خب مي تونيم ليگ رو ادامه بديم ولي مسابقات رو تو 
راهرو و رختكن برگزار كنيم! اين جوري هر تيمي تو 
رختكن خودش مي مونه و كسي مريض نمي شه! برنده 
بازي هم با بيانيه هاي بعد از مسابقه مشخص مي شه!

به نظر من اين ليگ رو يا بايد ادامه داد، يا نيمه كاره 
گذاشت!

ورزشت كاران
52 Members

سعيد علي حسيني ملي پوش سابق فوق سنگين وزنه برداری 
گزينه شانس هدايت تيم هاي نوجوانان و جوانان وزنه  برداري 
است. فدراســيون وزنه  برداري در روزهاي تعطيل به خاطر 
شيوع كرونا، براي انتخاب كادرهاي فني تيم هاي پايه از بين 
ملي پوشان سابق و البته رؤساي هيئت هاي حامي علي مرادي 
در انتخاب دســت به كار شده است كه البته بين ملي پوشان 
سابق شانس علي حسيني بيشتر از بقيه است. او قباً هم چند 

روزي نوجوانان را تمرين داده است. 

علیحسينیگزينه
هدايتتيمهایپايه

پرويز هادي نفر سوم سنگين وزن جهان، براي حفظ آمادگي 
تمرينــات خانگي انجام مي دهد. نفــر اول انتخابي و يكي از 
مدعيــان اصلي دوبنده 125 كيلوي تيم ملي كشــتي  آزاد 
كشورمان در المپيك بعد از تعطيلي اردوي تيم ملي با خانواده 
بــه آذربايجان رفتــه و تمريناتش را به  همــراه برادرش در 
آذربايجــان انجــام مي دهد. بدون شــك رقابــت هادي با 
اميرحســين زارع، يدا... محبي و... آماده ترين ســنگين وزن 

كشورمان را به  مصاف مدعيان المپيك و جهان مي فرستد. 

تمريناتخانگی
پرويزهادیدرآذربايجان

شايد ركوردگيري تيم ملي دوباره تكرار شود

جباري : كيانوش وسايل تمرين را درخانه   دارد
 فدراسيون جهاني وزنه برداري، 
بعــد از لغو، خردادمــاه را تاريخ 
جديد برگزاري قهرماني آســيا 
تعيين كرده اســت. با اين حال 
تأخير يك ســاله المپيك براي 
بعضي ها شــائبه عدم برگزاري 
رقابت ها را به وجود آورده است. 

     شايد قهرماني آسيا
 به دي ماه موكول شود

علي جباري مربي تيم ملي هم  يكي از آنهايی 
اســت كه مي گويد: »فدراسيون جهاني با 
تعويق مسابقات قاره اي به تازگي در جلسه 
ويدئو كنفرانسي، خردادماه را زمان برگزاري 
قهرماني قاره هاي مختلف تعيين كرده بود 
كه به نظرم با تعويق المپيك 2۰2۰ توكيو 
به خاطر كرونا، احتماالً اين مســابقات به 

دي ماه موكول مي شود.«
   تعويق   بهترين فرصت براي مصدومان است

جباري تعويق قهرماني آســيا را بهترين 

فرصت بــراي ملي پوشــان وزنه  برداري 
مي داند: »اين تعويق براي بعضي ملي پوشان 
مثل علي داودي، صالح چراغي، علي ميري 
و محمد زارعي كه شــرايط نسبتاً خوبي 

داشــتند، خوب نبود چرا كــه آنها مجبور 
هســتند يك بار ديگر بعــد از ريكاوري با 
تمرينات ممتد به شرايط ايده آل برگردند 
ولي براي وزنه  برداري مثل سهراب مرادي 

كه بــه تازگي با رفــع مصدوميت كتفش 
تمرينات ســخت را شــروع كرده بهترين 
فرصت را دارد تا به روزهاي آرماني  اش برسد. 
حتي مصدومــان هم مي توانند آســيب 

ديدگي هايشان را مداوا كنند.«
   رستمي تمريناتش را انجام مي دهد

دبير فدراسيون درباره وضعيت كيانوش 
رســتمي يكي از چهار ملي پوش شانس 
سهميه المپيك مي گويد : »اطاع دقيقي 
از كيانوش ندارم ولي با اينكه او همه وسايل 
تمريــن مثل هالتر، ميلــه و صفحه را در 
خانه  اش دارد مطمئن هستم تمريناتش را 
به خوبي انجام مي دهد تا شرايط حضورش 

در انتخابي المپيك فراهم شود.«
   فعالً برنامه اي براي اردو نداريم

دستيار محمدحسين برخواه سرمربي تيم 
ملي وزنه  برداري به عدم شروع اردوي تيم 
ملي اشاره مي كند : »با شرايط موجود هيچ 
برنامه اي براي شروع اردوي تيم ملي نداريم 

به همين خاطر هم از شرايط 12 ملي پوش 
انتخاب شده براي قهرماني  آسيا، خبر ندارم. 
با شناختي كه از ملي پوشان دارم مطمئن 
هســتم كه آنها حداقل بدنســازي انجام 
مي دهند تا از شرايط آرماني دور نباشند. بي 
شــك رؤســاي هيئت ها و مديــران كل 
استان ها، استثناهايي براي ملي پوشان قائل 
مي شوند تا بتوانند تنها در سالن هاي مجهز 

تمرين كنند.«
   مجبور بوديم ركوردگيري كنيم

به نظر او شايد ركوردگيري از ملي پوشان 
دوباره تكرار شود : »ما مجبور شديم بعد از 
ركوردگيري، ليســت 12 نفره تيم را براي 
كنفدراسيون آسيا بفرستيم. حاال با تعويق 
قهرماني آسيا و المپيك توكيو با تشخيص 
سرمربي تيم ملي، مسئوالن فدراسيون و 
كميته فني فدراسيون احتماالً ركوردگيري 
با مشخص شدن زمان برگزاري رقابت هاي 

قهرماني آسيا تكرار شود.«
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استكي : قهرماني شرط عضويت در تیم ملي نیست
اولتيماتوم سرمربي تيم ملي به مدعيان بوكس

مظفري: بايد جايگاه تیم ها را مشخص کنند
اين روزها در خانه تمرين مي كنم 

فخري: تعويق المپیك کار را راحت تر مي کند
شمشيربازان مسافر توكيو، انتخابي نمي دهند

مثل سابق، روزي يك يا دو جلسه تمرين مي کنم
احسان پور: در قرنطينه، ظرف شستن را خيلي خوب ياد گرفتم

قهرماني در رينگ قهرماني كشــور شرط 
عضويت در تيم ملي نيست. عليرضا استكي 
سرمربي تيم ملي مي گويد: »با شيوع كرونا و 
تعطيلــي اردوها و مســابقات برنامه ريزي 
جديدي انجام داده ايم و در هر وزن چهار، پنج 
بوكسور را براي انتخابي معرفي مي كنيم. اگر 
شرايط مهيا شــود آخر خرداد انتخابي تيم 
ملي در شــش وزن برگزار و در نهايت براي 
شروع اردوها حدود 16 بوكسور به اردو دعوت 
مي شــوند.«او قهرماني در رينگ كشــوري را ماك 

عضويت در تيم ملي نمي داند: »قهرماني در مسابقات 
كشوري به منزله انتخاب نيست و شايد حتي با وجود 
قهرماني، نفر دوم را به مسابقات اعزام كنيم. چون هر 
بار كه نفــرات برتر را اعزام كرديم نتيجه نگرفتيم. به 
همين خاطر عملكرد بوكسورها در مسابقات انتخابي 
در كنار سابقه عملكرد آنها در مسابقات بين المللي براي 
انتخاب شدن در تيم ملي بررسي مي شود تا بهترين 
نفرات را به انتخابي دوم المپيك اعزام كنيم.«استكي 
به مدعيان بوكس اولتيماتوم مي دهد : »براي پوشيدن 
دستكش هاي تيم ملي همه مدعيان بايد در مسابقات 
قهرماني كشور حضور پيدا كنند و خود را به كادر فني 
تحميل كنند، چون غايبان هيچ جايگاهي در تيم ملي 
ندارند و هيچ عذر و بهانه اي را قبول نمي كنيم.«سرمربي 
تيم ملي درباره تعويق بازي هاي المپيك حرف مي زند : 
»حاال همه دنيا درگير ويروس كروناست و به همين 
دليل بايد روي آن حســاب شده فكر كنيم تا به نفع 
بوكس ايران باشد. ما بايد از موقعيت ها نهايت استفاده 
را ببريم و اتفاقات خوبي را رقم بزنيم. براي رسيدن به 
ايــن مهم برنامه هايمــان را تغييــر مي دهيم تا اول 

سهميه ها را بيشتر كنيم و بعد مدال بگيريم.«

رســول مظفــري، بازيكن تيم بســكتبال 
پتروشــيمي بندر امام جايزه بهترين مدافع 
فصل گذشته ليگ برتر بسكتبال را گرفت . 
خــودش مي گويد: »به نظرم بازيكن دفاعي 
بازيكني است كه بايد فعل خواستن را در دفاع 
صرف كند و بيشتر از حمله براي دفاع انرژي 
داشته باشد و بتواند به هم تيمي هايش كمك 
كند. من دفاع را از مربيان و بازيكناني كه كنارم بودند 
ياد گرفته ام. خدا را شكر پارسال هم تيم خوبي داشتيم 
كه در دفاع و حمله بهتريــن بوديم. بازيكنان مدافع 
بهتري از من هم بودند كه لياقت اين عنوان را داشتند، 
باز هم ممنون از تمام كساني كه به من رأي دادند.« او 
در روزهاي كرونايي هم دست از تمرين بر نداشته: »من 
از مهدي جمشيدي كه در خانه  اش باشگاه دارد وسايلي 
مثل وزنه و توپ تمريــن و... گرفتم تا در طبقه باالي 
خانه مــان تمرين كنم. براي دويــدن هم به پارك ها 
مي روم چون شــرايط براي رفتن به پيســت مناسب 
نيست.« بهترين دفاع ايران معتقد است ادامه ليگ نبايد 
برگزار شــود: »يكي از مسائل مهم اين است كه همه 

قراردادها تا پايان خرداد است. تيم ما هم شرايط خاصي 
دارد و باشــگاه براي ما به شرط يكي از رتبه هاي اول تا 
ســوم پاداش در نظر گرفته است. به نظرم ادامه ليگ 
نبايد برگزار شود، تا حاال 26 بازي انجام شده و بايد طبق 
جدول جايگاه تيم ها مشــخص شود. مدير ما هم آدم 
خوبي اســت و گفته اگر فدراسيون طبق رتبه نهايي 

تيم ها را مشخص كند پاداش ها را مي دهيم.«

پيمان فخري سرمربي تيم ملي شمشيربازي 
سابر، به رغم حذف نفرات چهارم تيم ها براي 
المپيك اما مطمئن است تيمش كامل به 
توكيو مي رود. او بدون نگراني مي گويد: »ما 
ســهميه تيمي المپيك را گرفته ايم، مثل 
واليبال و بســكتبال و هر شمشيربازي كه 
مربي تعيين كند به توكيو مي رود.« سرمربي 
تيم ملي شمشــيربازي سابر حذف نفرات 
چهــارم را رد مي كند: »اصًا چنين چيزي 
صحت ندارد. IOC به 212 شمشيرباز براي المپيك 
مجوز  داده اما 26۰ نفر شركت مي كنند، چراكه نفرات 
چهارم براي سهميه تيمي هستند. در واقع فدراسيون 
جهاني بيشــتر ســهميه گرفته اما صدايــش را در 
نمي آورد.« فخري معتقد اســت تعويق يك ســاله 
المپيك كار را براي او و شاگردانش راحت تر مي كند: 
»تعويق كار را سخت نمي كند، بلكه برعكس راحت تر 
هــم مي كند. ما كارهايمان را كرده و آماده حضور در 
المپيك بوديم. از طرفي با تعويق المپيك، شرايط براي  
همه يكسان است و تنها براي ما نيست.« سرمربي تيم 
ملي شمشيربازي براي المپيك، تيمش شرط انتخابي 

ندارد: »من به بچه ها هم گفته ام براي المپيك ديگر 
انتخابي نداريم، چرا كه انتخابي تجربه خوبي نبود و 
تنها بچه ها به خاطر يك سري انگيزه خاص دارند، از 
طرفي اگر قرار به انتخابي باشد مجتبي عابديني نفر 
پنجم تيم مي شــود، بنابراين هر كــدام از بچه ها در 
مسابقات بين المللي بهتر نتيجه بگيرد، بليت توكيو را 
صاحب مي شــود.« به نظــر او تعويــق المپيك به 
مصدومان كمك مي كند و معايبــی هم دارد: »اين 
تعويق تنها يك سري ورزشكار پا به سن گذاشته روي 

دست كشورها مي گذارد.« 

قرنطينه اجباري بــراي جلوگيري و قطع 
شيوع ويروس منحوس كرونا، بسياري از امور 
زندگي مردم را مختل كرده است. بعضي از 
قهرمانان ضمن رعايت دستورات ستاد ملي 
مبارزه  بــا كرونا، در منزل تمرين مي كنند. 
يكي از اين قهرمانان بهنام احسان پور است. 
نفر ســوم  جهان در پاســخ به ســؤاالت 

خبرورزشي چنين  گفت:
   كرونــا همه  امور را مختل كرده ولي با 
برنامه ريزي كادر فني، هماهنگي و مساعدت خانواده 
و همراهي دوســتان بــراي انجام تمرينــات، امور 

آماده سازي را اجرا مي كنم. 
   با رعايت قرنطينه، برنامه هاي تمريني را انجام 
مي دهيم. بــا عباس آقا حاج كنــاري و آقاابراهيم 
مهربان به  طور مرتب در تماس هستم و همه  چيز 

را هماهنگ مي كنم. 
   اردو و تمرينات اردويي با شــرايط  فعلي خيلي 
متفاوت است ولي اجباراً بايد به  شكلي اقدام كنيم كه 
هم از آمادگي الزم دور نشويم و هم مراقب باشيم به 

كرونا آلوده نشويم. 
   با ضد عفوني كردن وســايل ورزشي، كار با وزنه، 
طنــاب، دويدن، مرور فن، تمرين  كشــتي و... انجام 
مي دهيم. با يكي  از دوستان هماهنگ كرده ام، هر وقت 
برنامه مرور يا تمرين  كشــتي دارم، او مي آيد مرور و 

تمرين مي كنيم. 
   مثل  سابق روزي يك يا دو جلسه تمرين مي كنم. 
مصدوميت ندارم، ان شا ءا... شرايط عادي شود تا براي 
انتخابي يا مســابقاتي كه مربيان در نظر مي گيرند 

تكليف مان را بدانيم. 
   قبًا هم در منزل براي شستن ظرف ها به مادرم 
كمك مي كردم اما االن در قرنطينه يكي از كارهايي 
كه خيلي  خوب ياد گرفته و تقريباً حرفه اي شــدم، 

شستن ظرف ها براي كمك به همسرم است. 
   از محمدحسين محمديان و يونس امامي تلفني 
و تصويري خبر دارم و مي دانم آنها نيز به همين شكل 

برنامه هاي مربيان تيم ملي را انجام مي دهند. 
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سجاد گنج  زاده كاراته كاي المپيكي همراه قهرمانان كشتي به كمك خانواده هاي كم بضاعت پرداخت. در روز هايي 
كه همه دنيا درگير بيماري كرونا شده، كميل قاسمي، حسن رحيمي، هادي حبيبي و مهدي برائتي قهرمانان 
كشتي جهان، سجاد گنج زاده به همراهي پرويز پرستويي و همكاري مؤسسه فرهنگي هنري خيريه خادمين 
علي بن  ابي طالب به توزيع اقام غذايي و مواد ضد عفوني كننده بين زنان سرپرست خانوار تهران اقدام كردند. 

محمدابراهيم امامي سخنگوي جديد فدراسيون  
كشــتي، ديروز حكمش را از عليرضا دبير رئيس 
فدراسيون  كشتي گرفت. از روزي كه حسن رنگرز 
به  عنوان معاون استعداديابي وزارت ورزش منصوب 
و همكاري اش با كشــتي به پايان رســيد، تاش 

فدراسيون براي معرفي سخنگو و مدير تيم هاي  ملي 
كشــتي فرنگي با نفرات واجد شرايط شروع شد. 
امامي ديروز حكمــش را گرفت، حاال رايزني هاي 
فدراسيون براي معرفي مدير تيم هاي  ملي كشتي 

فرنگي ادامه دارد. 

گنج  زاده درجمع خیرين کمك به خانواده هاي کم بضاعت

عرفان ناظمي تكواندوكار ملي پوش با تأخير يك ساله 
المپيك به زودي جراحي مي كند.

 او مي گويد : »مدتي بعد از مصدوميت رباط پايم 
قرار بود جراحي كنم، ولــي به دليل آنكه احتمال 
داشت به مسابقات تيمي المپيك نرسم، از جراحي 

منصرف شــدم و با فيزيوتراپي و زير نظر پزشــكم 
مطوري نژاد درمان كردم تا شــرايط جراحي فراهم 
شــود. حاال با تعويق المپيك جراحي مي كنم و با 
نقاهت 6 ماهه تمريناتم را شــروع مي كنم تا براي 

توكيو آماده شوم.«

ناظمي : به خاطر المپیك جراحي نكردم رايزني براي معرفي مدير کشتي فرنگي

Sazmand
@khabarvarzeshi.com

میالد سازمند
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پایتختی های استقالل یا 
استقاللی های پایتخت؟

از بس بازیگران و عوامل سریال پایتخت طرفدار فوتبال هستند که 
تقریباً تمام شان برای رسانه های ورزشی سوژه شده اند و مخاطبان 
رسانه های ورزشــی، دقیق می دانند کدام دسته از این هنرمندان 
اســتقاللی هســتند و کدام پرسپولیســی... این تصویر جالب را 
استقاللی ها مونتاژ کرده اند. نکته جالب کاپیتانی هما )ریما رامین فر( 

در تیم استقاللی های پایتخت یا پایتختی های استقالل است.

سوژه وطنی

Eshraghi@khabarvarzeshi.comحرف آخر

قهرمان لیگ و 
بی انصاف ها

اصاًل شــاید لیگ ادامه پیدا کند و پرسپولیس 
قهرمان نشود. احتمالش از نظر فوتبالی کم است 
ولی هست اما ســؤال ما از آنهایی که می گویند لیگ باید 
بدون معرفی قهرمان مختومه شــود این است که اگر تیم 
خودتان هم با اختالف 10 امتیاز صدرنشین بود این حرف 

را می زدید؟ نه، صد درصد نمی زدید. 
پرسپولیس 10 امتیاز بیشتر از بقیه مدعیان دارد 
و اگر مسابقات ادامه پیدا کند به احتمال بسیار 
زیاد قهرمان می شود با این حال خود پرسپولیسی ها هم 
قبول دارند که در این شــرایط عقالنی نیست لیگ برگزار 
شود و باید صبر کرد تا کرونا دست از سر دنیا و ایران بردارد. 
با این حــاال اگر بازی ها ادامه پیدا کنــد به نفع بازیکنان 
استقالل، تراکتور، سپاهان و... هم هست چون در آن صورت 
آنها درصد بیشتری از پول شــان را می گیرند. در واقع بر 
خالف هواداران اســتقالل، تراکتور، سپاهان و... بازیکنان 
این تیم ها دوســت دارند لیگ ادامــه پیدا کند حتی اگر 

پرسپولیس قهرمان شود. 
پرسپولیس در دور برگشت با استقالل و سپاهان 
و تراکتور بازی کرده و بازی های باقی مانده اش 
حداقل روی کاغذ راحت است البته شاید پرسپولیس در 
10 بازی باقی مانده باخت و مســاوی هم بدهد اما مسئله 
اینجاست که بقیه هم به هر حال امتیاز می دهند. در این 
ماجرا نکته اصلی »آزمون مهم انصاف« است. بعضی ها به 
خاطر منافع شخصی یا تیمی چنان بی انصاف می شوند و 
حرف هــای عجیب و مضحــک می زنند که دود از ســر 

خودشان هم بلند می شود.
عاقالنه ترین تصمیم این است که لیگ حتی اگر 
شده از مهرماه ادامه پیدا کند. حاال لیگ بعدی 
هر وقت برگزار شد، شد. آسمان خدا که به زمین نمی آید. 

فرهاداشراقی

بشاررسنميگویدميزانافرادمبتالدركشور
عراقمانندایراننيست.اوخودشبارعایت
نكاتبهداشتيدرخانهقرنطينهاستتازودتر
اینویروسریشهكنشود.تازهترینحرفهاي
هافبكعراقــيپرســپوليسرادرادامه

ميخوانيد.
بشــارباكروناایــنروزهاچه

ميكني؟
من هم مثل اکثــر مردم در 
خانــه هســتم و تمرینات 
اختصاصي خــود را دنبال 
مي کنم تا فرم بدني ام حفظ 

شــود. واقعاً قرنطینه و اینکه 
مدت زیادي در خانه بماني سخت 

است. امیدوارم این ویروس لعنتي هر چه 
زودتر نابود شــود و زندگي به روال عادي 

بازگردد. 

معلوماستخيليبهتوسختميگذرد.
بلــه من عادت به این چیزها ندارم و برایم 
خیلي دشوار اســت که چند روز فقط در 
خانه بمانــم و جایي نــروم. دارم دیوانه 
مي شوم. واقعاً از قرنطینه کالفه شدم. کاش 

زودتر این روزها تمام شود. 
یكيازمسائليكهفوتبال
دنياباآندرگيراستموضوع
تمامشدنیاازسرگيري
مسابقاتباشگاهياست.
خب ببینید کرونا مسئله 
بسیار مهمي است و کل 
دنیا درگیر آن اســت. به 
نظرم چیزي که اهمیت دارد 
سالمتي مردم و اعضاي تیم هاست. 
امیدوارم این ویروس به نحوي کنترل شود 
و شاهد شروع بازي ها باشیم چون خودم 

به شــدت دلتنگ بازي کــردن و دیدن 
دوستانم هستم. 

بعضيهادرایرانميگویندبایدهمينجا
پایانمسابقاتاعالمشــودبدوناینكه
پرسپوليسرابهعنوانقهرمانمعرفيكنند،

نظرتوچيست؟
این کار کم لطفي در حق پرســپولیس و 
هوادارانش اســت. تیم ما زحمات زیادي 
کشیده و با اختالف صدرنشین لیگ است. 
اگر قرار به اتمام لیگ اســت باید جام به 
پرســپولیس برســد. در هر صورت فکر 
مي کنم قهرمان لیگ برتر مشخص است و 

ما امسال هم قهرمان خواهیم شد. 
درالیومشتركيكهباشجاعخليلزاده
داشتيآرزوكرديبهتيممليدعوتشود،

درستاست؟
بله، شــجاع واقعاً مدافع توانمند و خوبي 

است که در این چند فصل کمک زیادي به 
پرسپولیس کرده است و به نظرم مي تواند 
در تیم ملي ایران بازي کند. به شــخصه 

خیلي دوســت دارم در بازي برگشــت 
انتخابي جام جهاني  در تهران شــجاع در 
ترکیب ایران باشد و روبه روي او بازي کنم. 

دوست
دارمشجاعبهتيم
مليدعوتشود
وروبهروياو
بازيكنم

بشار رسن: هر اتفاقي بيفتد پرسپوليس قهرمان ليگ برتر است

از قرنطینه كالفه شدم، كاش زودتر تمام شود

مهدي طارمي بعد از انتخاب 
به عنوان بهترین لژیونر ایراني 
ســال در گفت وگو با سایت 
رسمي باشــگاه ریوآوه این 
جایــزه را حاصل تالش تمام 
اعضــاي باشــگاه پرتغالي 
دانست و گفت: »گرفتن این 
جایزه افتخار بزرگي است. در 
دوران حرفه اي ام به شــدت 
تالش کردم تا پیشرفت کنم و 
این جوایز به من انگیزه ادامه 
دادن مي دهند. نباید تالش  
هم تیمي هایــم و کادر فني 
ریوآوه را در گرفتن این جایزه 

فرامــوش کرد. آنهــا به من 
کمک کردنــد در پرتغال جا 
بیفتم و به روش متفاوت بازي 
اینجا عادت کنــم. آمدن به 
اروپا و این باشگاه ریسکي بود 
کــه در آن برنــده شــدم.« 
طارمي در مسابقات این فصل 
۲7 بار براي تیمش در تمام 
مســابقات به میدان رفته و 
توانســته 11 گل بزند ضمن 
اینکــه 6 پنالتي نیــز براي 
تیمش گرفته است تا نقش 
مهمي در عملکرد خوب این 

فصل ریوآوه داشته باشد. 

بیماري کرونا به شکل عجیبي در کل دنیا فراگیر شده. 
کشورهاي زیادي درگیر آن هستند. از آلمان و ایتالیا و 
برزیل بگیرید تا آمریکا و ایران. طبیعي است که در این 
شــرایط رقابت هاي فوتبال به طور کامل تعطیل شود 
چراکــه بازیکنان هم در معرض خطر هســتند. اکثر 
لیگ هاي دنیا تعطیل اســت و با این شــرایط به نظر 
مي رســد مسابقات این فصل نیمه کاره باقي بماند یا با 

تأخیر برگزار شود. رضا قوچان نژاد بازیکن زوله 
هلند هم در این بــاره مي گوید: »بهتر که 

فوتبال تعطیل شد. به هر حال همه در 
معرض خطر هستند. بازیکنان، مربیان 
و تمام کساني که مسئول برگزار کننده 
مسابقات هســتند.« او درباره وضعیت 

کرونا در هلند مي گویــد: »در اینجا هم 
وضعیت خوب نیست و ما کاًل در خانه هستیم 

و بیرون نمي رویم. بیماري شوخي ندارد. شنیده ام در 
ایران هم وضعیت خراب اســت. مردم این را بدانند که 
کل دنیا اوضاع خراب است و فقط ایران ما نیست. باید 
متحد و همدل باشــیم. چیزهایي کــه متخصصان 
مي گویند را رعایت کنیم تا ان شا ءا... بتوانیم از این روزها 
رد شویم.« رضا ادامه مي دهد: »خبرهاي خوبي درباره 
ایران نشنیده ام. به هر حال فامیل و اعضاي خانواده ما 
هم در ایران هستند و نگران شان هستیم. بیماري واقعاً 
شوخي بردار نیست. همه باید مسائل بهداشتي را رعایت 
کنیم و خیلي مراقب باشیم.«قوچان نژاد درباره شرایط 

لیگ هلند هم حرف مي زند: »اینجا هم 
فوتبال تعطیل اســت. 8 هفته به پایان 
رقابت ها باقي  مانده بود. ما هم امسال نتایج 
خوبي به دست نیاوردیم. البته زوله از ابتداي 
فصل شرایط خوبي نداشت. من هم تالش کردم به تیم 
کمک کنم و فکر مي کنم تا جایي که حضور داشــتم و 
بازي مي کردم، عملکردم خوب بود ولي بعد از آن زیاد 
در ترکیب ثابت تیم نبودم. االن نمي دانیم پایان لیگ 
چه خواهد شد. آیا مسابقات برگزار مي شود یا نه؟ مهم 
این است که اتفاق بدي نیفتد. اگر لیگ برگزار شود که 
باید سریع تر آماده شویم.« رضا از جمله بازیکناني است 
که در خانه تمرین مي کند: »بله، تمرینات اختصاصي 
در خانه داریم تا بدن مان از نظر آمادگي افت نکند. من 

هم هر روز تمرین مي کنم.«

فدراســیون فوتبال ایران با 
مالــي  شــدید  مشــکل 
روبه روست. البته مشکل مالي 
در بخش هاي مختلف کشور 
وجود دارد. بــه ویژه حاال که 
بیماري کرونا به اقتصاد کشور 
آســیب فراواني زده اســت. 
خیلي از سازمان ها و نهادها و... 
بــراي پرداخت دســتمزد 
کارکنان خــود در فروردین 
مشکل دارند. در فدراسیون 
فوتبال هم این مشکل دیده 
مي شــود. پــول نیســت و 
فدراسیون نمي تواند دالرهاي 
بین المللي خود را هم از فیفا 
بگیــرد. حیــدر بهارونــد 
سرپرســت موقت ریاســت 
فدراسیون که مدتي در بستر 
بیماري بود، بــه نزدیکانش 
گفتــه پولي ندارنــد حقوق 
کارکنان فدراسیون فوتبال را 

بدهند. 
در همیــن حــال امــا 
هزینه هایــي  فدراســیون 
مي کند که براي همه عالمت 

سؤال اســت. یک جورهایي 
بهاروند هم در عمل انجام شده 
قرار گرفته و نمي داند چه کار 
کند. مثالً ماشین کی روش که 
قرار بوده در اختیار فدراسیون 
فوتبال باشد همراه با یک خانه 
در باالشــهر تهران در اختیار 
یکي از مسئوالن فدراسیون 
قرار دارد و به روي خودش هم 
نمــي آورد کــه بایــد آنها را 
برگرداند. این مورانوی مسی 
رنگ قرار بود در اختیار مربي 
تیم ملي باشــد ولــي بعد از 
کي روش به آن مقام مسئول 
رسید. اجاره خانه این  فرد هم 
باالست و فدراسیون حتي از 
پــس آن هــم برنمي آیــد. 
فدراســیون  در  خیلي هــا 
برایشان عالمت سؤال شده که 
چرا باید چنین امتیازي به یک 
مسئول داده شود. بهاروند هم 
هنوز نتوانسته قدرت خود را 
در فدراسیون تثبیت کند تا 
بتواند یک سري کارها را انجام 

دهد. 

تا زماني که شوراي حل اختالف فیفا تکلیف پرونده شکایت مارک 
ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران را مشخص نکند پولي از سوي 
فدراسیون جهاني فوتبال به حساب ایران واریز نخواهد شد. بعد از 
سفر دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال به زوریخ سوئیس و مالقات با 
مدیران فیفا، فدراســیون جهاني فوتبال قول داد در روزهاي آتي 
راهــکار جدیدي را براي پرداخت هاي ایــران پیدا کند. تحریم در 
گذشته نیز وجود داشته و فیفا به این بهانه پول را به حساب سفارت 
ایران در ســوئیس واریز مي کرد و پول از این طریق به فدراسیون 
فوتبال مي رســید. این بار هم فیفا براي تحویل پول به فدراسیون 
فوتبال به دنبال طي مسیر گذشته بود اما ارائه شکایت از سوي مارک 
ویلموتس مسیر را تغییر داد و فیفا همچنان درآمدهاي فدراسیون 
فوتبال ایران را مسکوت نگه داشته تا پرونده شکایت مارک ویلموتس 
از فدراسیون فوتبال تعیین وضعیت شود. مارک ویلموتس در حالي 
که دو میلیون دالر از فدراسیون فوتبال ایران به صورت نقدي و در 
ترکیه دریافت کرده بعد از فسخ قرارداد خود به فیفا شکایت کرد و 
اکنون خواهان دریافت 6 میلیون دالر باقي مانده  اش از فدراسیون 
فوتبال ایران است. اگر رأي نهایي به سود مربي بلژیکي صادر شود 
فدراسیون فوتبال باید قید پول هایي که نزد فیفا بلوکه شده را بزند. 
مدتي اســت فیفا با توجه به تحریم هاي خزانه داري آمریکا قادر به 
انتقال پول به حســاب فدراسیون فوتبال ایران نیست. در گذشته 
همان طور که اشــاره شــد این پول ها به سفارت ایران در سوئیس 
تحویل داده مي شد که بعد از دیدار اینفانتینو با ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا انتقال پــول از این طریق هم منتفي شــد! چندي پیش 
کنفدراســیون فوتبال آسیا هم اعالم کرده بود دیگر قادر به انتقال 

پول به حساب فدراسیون فوتبال ایران نیست. 

قــرارداد قرضــي کاوه رضایي با 
شارلوا تا یکي، دو ماه دیگر به پایان 
مي رسد تا این بازیکن دوباره در 
مسیر بازگشت به بروژ قرار بگیرد. 
پنج میلیون یورو هزینه اي بود که 
قهرمان بلژیــک دو فصل پیش 
براي ستاره ایراني پرداخت کرد و 
حاال در فاصله دو ســال تا انتهاي 
قراردادش با کاوه تصمیم دارد با 
پایان دادن به حضور قرضي این 
گلزن قهار در جمع زبراها او را به 
اردوي خود بازگرداند. سایت ووته 
بال ۲4 بلژیک چند روز پیش در 
گزارشي مدعي شــد حضور دو 
هفتــه اي در اردوي پیش فصل 
مي تواند سرنوشــت آتــي کاوه 
رضایي را مشخص کند چون اگر 
ســتاره ایراني نتوانــد رضایت 
کلمنت سرمربي این تیم را جلب 
کند دوباره در سبد فروش باشگاه 
قــرار مي گیرد اما این بــار نه به 
صورت قرضي بلکه به صورت دائم. 
بنا بــه ادعاي این ســایت 
بلژیکي در صورتي که کاوه نتواند 
در پلن تاکتیکي ســرمربي بروژ 

جایي براي خود دســت و پا کند 
پروسه فروش او به سایر باشگاه ها 
اســتارت مي خورد تا بروژ بخش 
عمده اي از هزینه رکوردشکن پنج 
میلیــون یورویي دو فصل قبل را 
جبران کند به خصوص که شارلوا 
امســال به صورت رایگان و تنها 
پرداخت یک چهارم دستمزد یک 
میلیــون یورویي از درخشــش 
ستاره ایراني بهره برد. کاوه در این 
فصل با 1۲ گل زده و چهار پاس 
گل در رده سوم برترین گلزنان 
ژوپیرلیــگ جا خــوش کرده و 
دوباره نام خود را بر ســر زبان ها 

انداخته است. 
موجي بیات مدیــر برنامه 
جنجالي کاوه رضایي که هنوز هم 
درگیر پرونده فســاد در فوتبال 
بلژیک است چندي پیش بعد از 
سفري که به آلمان داشت )قبل از 
شــیوع کروناویروس( مالقاتي با 
چند باشــگاه بوندس لیگایي از 
جمله سران هرتا در برلین داشت 
تا پیرامون گزینه هاي انتقالي از 
ژوپیرلیگ به آلمان بحث و تبادل 

نظر داشــته باشــد کــه برخي 
رسانه هاي این کشور این مذاکرات 
را بي دلیــل به ماجــراي انتقال 
احتمالي ستاره اي همچون کاوه 
رضایي به بوندس لیگا ندانستند. 
گفته مي شــود آلکــس نوري 
سرمربي ایراني االصل هرتا براي 
پیاده کــردن ایده هاي تاکتیکي 
خود براي اســتفاده از دو مهاجم 
قصد دارد از کاوه رضایي در کنار 
پیونتک لهستاني بهره ببرد و به 
همین خاطر تور خود را براي صید 
ستاره ایراني بروژ پهن کرده است. 
کریم بالحســین سرمربي 
فرانسوي و موفق شارلوا که نقشي 
مهم در اوج  گیــري دوباره کاوه 
رضایــي در ژوپیرلیــگ دارد در 
آخرین صحبت هاي خود پیرامون 
آینده این بازیکن با ابراز تأسف از 
اینکه فصل بعد نمي تواند همچنان 
رضایي را در اختیار داشته باشد، 
گفت: »شک ندارم فصل آتي کاوه 
با پیراهن تیمي بزرگ و سرشناس 
بیشتر از همیشه قابلیت هاي خود 

را بروز خواهد داد«. 

مهاجمسابقاستقاللدرسهراهيسرنوشت
تورآلكسنوريبرايصيدكاوهرضايي

وضعيتكلدنياخراباست
قوچاننژاد:درهلندهماوضاعخوبنيست

تاجايي
كهبازيكردم
عملكردم
خوببود

تاروشنشدنتكليفپروندهشكايتويلموتس بعدازاجارهخانهدرباالشهرتيمهایايرانینمیتوانندبه AFC »نه«بگويند
فيفابهفدراسيونفوتبال

پولنميدهد
مورانوكیروشزيرپاي
يكمسئولفدراسيون!

طارمي:جايزهبهترينلژيونرايرانبا
كمكهمهاعضايريوآوهبهدستآمد

آمدنبهاروپا
ريسكيبودكهجوابداد

AFC قصد دارد احتماالً در مردادماه لیگ قهرمانان آسیا را به صورت 
متمرکز برگزار کند. مسئله اینجاســت که در مردادماه دمای هوا به 
خصوص در کشورهای عربی به اوج خود می رسد و فوتبال بازی کردن 
خیلی سخت می شود اما اگر AFC چنین دستوری بدهد تیم های 
ایرانــی نمی توانند نه بگویند. ما در ماجرای درگیری با عربســتان و 
 AFC اتفاقات همین امسال لیگ قهرمانان دیدیم که تمام تصمیمات
اجرایی شد و تیم های ایرانی به قول معروف نتوانستند مقاومت کنند. 
االن هم که به خاطر کرونا اتخاذ هر تصمیمی عجیب نیســت. ضمن 
این که ایران کماکان نفوذی در AFC ندارد که بتواند تاریخ یا محل 
برگزاری مســابقات را عوض کند. در نتیجه اگر آنها بگویند در فالن 

تاریخ باید در کشورهای عربی بازی کنید، ما باید بازی کنیم. 
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