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خبر كوتاه
کاپیتان التعاون :میتوانیم دوباره
سپاهان را شکست بدهیم

کاپیتان تیم فوتبال التعاون عربستان گفت:
میتوانیم دوباره تیم سپاهان را شکست بدهیم.
«نواف الصبحی» کاپیتان تیم فوتبال
التعاون عربستان با اشاره به پیروزی این تیم برابر
سپاهان در بازی رفت لیگ قهرمانان آسیا گفت:
پیروزی مقابل سپاهان را به هواداران التعاون
تبریک میگویم و آنها شایسته این پیروزی
هستند .بازی سختی بود.
وی با اشاره به اخراج عزت اهلل پورقاز مدافع
سپاهان در دقیقه  ۱۰این مسابقه تصریح کرد:
این اخراج کمی به ما کمک کرد .صبور بودیم و
توانستیم سه امتیاز را بگیریم.
کاپیتان التعاون یادآور شد :بعد از قبول
شکست در بازی با پاختاکور ،به این برد نیاز
داشتیم .در حال حاضر بازی بعد برای التعاون
مهمتر از مسابقه سوم است .پیروزی در این
مسابقه به ما برای آینده انگیزه میدهد و
میتوانیم دوباره مقابل سپاهان ایران پیروز
شویم.
الصبحی در خصوص گلش به تیم سپاهان
هم گفت :هنوز گلم را ندیدهام اما انتظار دارم
گل زیبایی باشد.
تیم فوتبال سپاهان در روز سوم از لیگ
قهرمانان فوتبال آسیا پنجشنبه شب برابر
التعاون با سه گل مغلوب شد .این دو تیم بامداد
سه شنبه در دیدار برگشت مجددا ً به مصاف هم
میروند.

احتمال شروع فصل آینده لیگ برتر
فوتبال از مرداد

سازمان لیگ در نظر دارد فصل بعدی
مسابقات لیگ برتر را از مردادماه آغاز کند.
سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات
سازمان لیگ درباره زمان شروع فصل آینده
مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت :مسابقات فصل
بعد اواخر مرداد آغاز میشود .در نظر داریم
تعطیالت نیم فصل همزمان با جام جهانی قطر
بشود و در برنامهریزی ها هفته سیزدهم یا
چهاردهم قبل از جام جهانی به اتمام میرسد.
مهدی که با رادیو تهران صحبت میکرد،
خاطرنشان کرد :اگر اینطور نشود فشردگی
مسابقات لیگ زیاد میشود .چهار یا پنج ماه بعد
از جام جهانی لیگ قهرمانان شروع میشود و
بازهم بحث تعطیالت و ماه رمضان را داریم و
این میتواند لیگ را فرسایشی کند.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ
یادآور شد :با همکاری باشگاهها و هیأتهای
فوتبال توانستیم دو ماه تعویق تجمعی مسابقات
به خاطر کرونا را جبران کنیم .اگر این دو ماه را
از دست بدهیم انگار کاری نکردهایم.
این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
روز  ۸خرداد به پایان میرسد.

اقدام عجیب هافبک ملیپوش پرسپولیس
برای جدایی از جمع سرخپوشان

هافبک ملی پوش پرسپولیس تالش خود را
برای خروج تابستانی و ترانسفر به عنوان لژیونر
آغاز کرده است.میالد سرلک پس از پوشیدن
پیراهن پرسپولیس در دو فصل اخیر توانست نظر
دراگان اسکوچیچ را نیز به خود جلب کند تا در
تمام اردوهای چند سال اخیر به یکی از بازیکنان
مهم تیم ملی ایران تبدیل شود.سرلک با وجود
مصدومیتهایی که در اردوهای تیم ملی ایران
متحمل شد باز هم مد نظر کادر فنی تیم ملی و
پرسپولیس بود تا تأثیر مثبت خود را در صعود
به جام جهانی و همچنین قهرمانی با سرخپوشان
در لیگ برتر بیستم نشان دهد.
نمایش ایده آل این بازیکن باعث شده
تا سرلک با پیشنهادتی از امارات ،قطر و دو
کشور اروپایی روبرو شود تا تمدید قراردادش
با پرسپولیس در هالهای از ابهام قرار بگیرد .او
که با تماسهای مکرر مسئوالن باشگاه برای
تمدید قرارداد و همچنین افزایش دو برابری رقم
قرارداد امسال خود روبرو شده است اولویت خود
را لژیونر شدن گذاشته است.
سرلک در اقدامی عجیب به سه شرکت
معتبر مجوز داده تا پیشنهادات خارجی او را
بررسی کنند تا در صورت امکان بتواند فوتبال
خود را در سال برگزاری جام جهانی در
کشورهای دیگر دنبال کند.هافبک ملی پوش
پرسپولیس در حالی مجوز الزم برای مذاکره با
باشگاههای خارجی را به این شرکتها داده است
که رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان همچنان
خوشبین به تمدید قرارداد اوست و نگرانی بابت
رفتن سرلک از پرسپولیس ندارد.

باشگاه پرسپولیس :از ارائه اسناد مالی
مثبته از سوی شکوری استقبال میکنیم

در پی انتشار مطالب و اظهارنظرهایی
درباره بدهی معاون پیشین باشگاه پرسپولیس،
این باشگاه اعالم کرد؛ از دریافت اسناد مالی
مثبته به منظور حل مساله پیش آمده برای
معاون پیشین باشگاه استقبال میکند .با توجه
به مطالب انتشار یافته در ارتباط با بدهکار
شدن ابراهیم شکوری ،مواردی را جهت تنویر
افکار عمومی به استحضار هواداران میرساند.
محاسبات مالی بر اساس اسناد موجود صورت
میگیرد .در این مورد نیز گزارش امور مالی و
ذیحسابی باشگاه موید این نکته است که معاون
اجرایی باشگاه بدهکار شدهاند .این فرایند ممکن
است در هر مجموعهای یا برای هر فردی حادث
شود که با ارائه اسناد مثبته و بررسی آنها قابل
حل خواهد بود .در این ارتباط هم قطعا باشگاه از
این امر استقبال میکند .جلسهای هم در آخرین
روزهای سال  ۱۴۰۰با حضور آقای شکوری
برگزار و ضمن محرز شدن بدهی ،از سوی ایشان
اعالم گردید که اسناد مرتبط را در اختیار دارند
و مقرر شد برای بررسی ارائه نمایند.
چنانچه اسنادی که عنوان شد ارائه شوند
و قابل تایید باشند ،قطعا از سوی امور مالی و
ذیحسابی لحاظ خواهد شد.

ورزش

سایهروشنهای فرانک لمپارد فوتبال ایران

همهی فوتبال دوستان ایرانی در شناخت
محرم نویدکیا به عنوان یک چهره قابل احترام
اتفاق نظر دارند ولی وقتی پای مربیگری وسط
میآید ،چیزهایی تغییر میکند.
سپاهان در دومین فصل متوالی در آستانه
یک ناکامی مطلق و از دست دادن ششمین جام
است ،آن هم پس از شکست  ۳-۰برابر التعاون که
نتیجهای غیرقابل باور برای هواداران این تیم به
حساب میآید ،حتی اگر سپاهان  ۸۰دقیقه دهنفره
برابر این تیم بازی کرده باشد.
محرم با تیمی که از بهترین اسکواد در
بین باشگاههای داخلی برخوردار است ،سابقهی
شکستهای اینچنینی را در مسابقات حساس
و سرنوشتساز داشته است .از شکست برابر
استقالل و پرسپولیس در لیگ گرفته تا حذف
در ضربات پنالتی مقابل آلومینیوم در اراک.
باختهایی که در نهایت منجربه خروج سپاهان
از جمع مدعیان لیگ شد تا همه چیز به لیگ
قهرمانان آسیا موکول شود .اما اینجا هم شرایط
آنی نشد که سپاهان میخواست .طالییپوشان
پس از پیروزی مقابل پاختاکور ،در دو مسابقه
برابر الدحیل و التعاون شکستهای تلخی را
پذیرفته تا با وجود شانسی که برای خود متصور
بودند ،دوباره این احتمال را با خود به دوش
بکشند که پیش از پایان رقابتهای گروهی
درگیر موقعیتی شوند که در لیگ با آن دست
و پنجه نرم میکنند؛ اینکه با همهی امیدهای
ابتدایی ،تعقیبکننده تیمهایی با شانسهای
بیشتر باشد.
فرانک لمپارد کاپیتان سابق چلسی بازیکن
بزرگ و مورد عالقه اغلب طرفداران فوتبال در
انگلیس است که باوجود در اختیار گرفتن شانس

هدایت چلسی ،توفیقی در این تیم حاصل نکرد.
منتقدین او همواره درباره کیفیت مربیگریاش
صحبت میکنند که چیز متفاوتی نسبت به
بازیکنی اوست.
این دومین تجربه محرم نویدکیا در آسیا
و پس از بازیهای نیمه تشریفاتی در دو
دوره قبلی رقابتها به عنوان سرمربی سپاهان
است .او که در آن زمان تازه روی این نیمکت
نشسته بود ،از رقابتهای مهم لیگ قهرمانان
برای شناخت بیشتر تیم و به عنوان بازیهای
تدارکاتی استفاده کرد و درحالی که به صورت
طبیعی سپاهان باید برای جنگ با حریفان
وارد این رقابتها میشد ،تصمیم بر این شد
که آن مسابقات خیلی جدی گرفته نشود تا با
کسب تجربه نیمکت جدید از آن ،سپاهان وارد
مسابقات لیگ شود .اما نتیجه آن هم چیزی جز

نایبقهرمانی در لیگ که البته با امتیازات قابل
توجه به دست آمد و کنار رفتن از جام حذفی
با شکست مقابل فوالد در ضربات پنالتی نبود.
بعد از آن سپاهان فصل را مجددا با نویدکیا
و با تقویت بیشتر تیم و افزودن تعدادی از بهترین
بازیکنان لیگ به ترکیبش آغاز کرد اما حاال شهریار
مغانلو ،فرشاد احمدزاده ،مسعود ریگی ،رشید
مظاهری و  ...هم نتوانستهاند عامل ایجاد یک
برتری قابل توجه در مسابقات داخلی و بینالمللی
برای تیمی باشند که هوادارانش به چیزی جز
قهرمانی فکر نمیکردند.
یکی از نقاط مورد اشاره در مورد محرم نویدکیا
عالقه بازیکنان سپاهان به اوست .تقریبا بازیکنی در
جمع زردپوشان پیدا نمیشود که عالقه مند به این
سرمربی و بازیکن بزرگ سابق نباشد.
حقیقت ماجرا این است که با وجود استایلی

که سپاهان از خود نشان داده و بازی رو به جلو و
مالکانهای که در فوتبال ایران کمیاب است و البته
این رویکرد را باید ستایش کرد ،در نهایت فعال
آنچه دست سپاهان را گرفته چیزی جز ناکامی
محض و مطلق نیست و این مساله بیش از هرچیز
به سرمربی تیم برمیگردد.
صدالبته باشگاه نیز که در حال هدایت این
پروژه بوده ،کمتقصیر نیست .آنها با چشمپوشی
از تزلزلهای میانه راه با هر روشی به دنبال تمام
شدن فصل با همین ترکیب و نفرات بودند که شاید
این مساله پشتپردههای خود را داشته باشد.
درحالی که تقریبا تمام تیمهای فوتبال
ایران ابتدا به دنبال گل نخوردن هستند ،گرایش
سپاهان نویدکیا به فوتبال هجومی و تماشاگرپسند،
ِ
رویکردی قابل تقدیر است ،هرچند که به تنهایی
کافی نیست.
اگرچه کمتر کسی در فوتبال ایران دوست
دارد که محرم را در موقعیت بازنده ببیند ،اما او
با همه ویژگیهای مثبت فعال نتوانسته یک مربی
پیروز در فوتبال ایران باشد .اتفاقی که رخدادنش
احتماال مهارت فنی بیشتری میطلبید.
اکنون سئوالی که پیش روی هواداران و
مدیران سپاهان قرار دارد ،این است که آیا آنها
باید همچنان به پای محرم صبر کنند تا مربیای
بزرگ برای سالیان طوالنی در سپاهان و فوتبال
ایران متولد شود یا باید کار محرم را در جایگاه
سرمربیگری سپاهان به عنوان تیمی که همواره
به دنبال قهرمانی است ،حداقل در مقطع فعلی
پایانیافته دانست؟
البته که امید کماکان باقیاست و چه بسا
سپاهان تیم صعودکننده از گروه هم لقب بگیرد اما
سئواالت به قوت خود باقی است …

افاضلی :کانادا و ایرلند گزینههای خوبی برای تیمملی هستند

با این شرایط بازی با تیمهای بزرگ شدنی نیست

کارشناس فوتبال گفت :خودمان را گول نزنیم ،انجام بازی
تدارکاتی با تیمهای بزرگ مشکالتی دارد و در این شرایط صحبت از
آن خندهدار است.هومن افاضلی در خصوص گروه تیم ملی در جام
جهانی و اینکه برخی اعتقاد دارند امسال شانس خوبی برای صعود به
مرحله بعدی داریم ،اظهار داشت :فکر میکنم این افراد حدود 50سال
از فوتبال عقب هستند و یا اینکه به دنبال داستان دیگری میگردند.
در این گروه ما از نظر کیفیت ،تیم چهارم هستیم و برای گرفتن نتایج
غیرمترقبه کار خیلی سختی داریم.
این آمریکا با تیم سال 98تفاوت شگرفی دارد
وی در خصوص شرایط تیمهای حاضر در گروه Bجام جهانی
قطر ،گفت :انگلیس در دفاع ،حمله و همچنین در تغییر بازی از دفاع
به حمله ،از حمله به دفاع تیم متوازنی است .عالوه بر توازن تیمی،
از نظر فردی هم کیفیت باالیی دارد .این تیم پس از سالها نشان
داده یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و جزو معدود سالهایی است که
کیفیت باالیی دارد.
کارشناس فوتبال با اشاره به تیم آمریکا عنوان کرد :این تیم با
تیم سال 98از نظر کیفیتی تفاوت شگرفی دارد .شاید برخی لیگ
 MLSرا ببینند اما این تیم لژیونرهای زیادی دارد که در تیمهای
بزرگ اروپایی مانند بارسا ،چلسی و دورتموند بازی میکنند .البته این
مساله شاید روی هماهنگی تیم آمریکا تاثیر بگذارد ولی از نظر بدنی
کیفیت باالیی دارند .بنابراین از نظر کیفیت فردی با تیم  98اصال قابل
مقایسه نیست .در آن بازی هم آمریکا از نظر کیفیت تیمی بهتر از ما
بود اما خدا به ما لطف کرد و برنده شدیم.
افاضلی در خصوص آخرین عضو این گروه که از بین سه تیم
اوکراین ،ولز و اسکاتلند انتخاب خواهد شد ،گفت :هرکدام از آنها
بیایند برایمان رقیب سختی خواهد بود .اگر به لیگهای آنها توجه
کنیم میبینیم که شرایط خوبی دارند .تنها اوکراین شاید به خاطر
مسائل جنگ شرایط متفاوتی داشته باشد اما از نظر انگیزشی باال
هستند .همچنین ممکن است در مسائل اردویی شرایط مناسبی
نداشته باشند که در این مورد هم دیگر کشورهای اروپایی به این

تیم کمک خواهند کرد.
وی تصریح کرد :هر سه تیم حاضر در پلیآف از نظر سازماندهی
از ما بهتر هستند .دو تیم بریتانیایی نیز از نظر جسمانی شرایط خیلی
بهتری نسبت به ما دارند و تمام این مسائل در گروهی که همه
تیمهایش وضعیت فیزیکی بهتری نسبت به ما دارند ،کار را بسیار
سخت میکند .باید واقعیت را بپذیریم و به مردم اطالعات غلط ندهیم
چون ممکن است بعد از جام جهانی آنها را نسبت به فوتبال بدبین
کند.
وقتی فدراسیون پول کارمندانش را ندارد ،بازی با برزیل و
آرژانتین خندهدار است
کارشناس فوتبال در مورد اینکه با وجود نیاز تیم ملی به برگزاری
بازی تدارکاتی ،تمرکز فدراسیون فوتبال معطوف به جنگهای
مدیریتی است ،عنوان کرد :امیدوارم مشکالت مدیریتی در اسرع وقت
حل شوند .در غیر این صورت شرایط خیلی سختی بر فوتبال ما
حاکم خواهد شد .باید فوتبال ما هرچه زودتر به ثبات برسد .منابع
مالی تقریبا بسته هستند و هیچ پولی به فدراسیون نمیرسد .به نظر
میرسد هیچ تالشی هم برای تامین منابع مالی نمیشود و همه درگیر
بحث برکناری و مجمع و ...هستند.
وی افزود :نباید خودمان را گول بزنیم .برای برگزاری بازی بسیار
خوب با تیمهای مطرح ،در وهله اول مباحث سیاسی وجود دارد که
کار را سخت میکند .ضمن اینکه منابع مالی را هم باید در نظر گرفت.
در زمانی که فدراسیون فوتبال نمیتواند حقوق کارکنان خودش را
بدهد بازی با تیمهای بزرگ مانند برزیل و آرژانتین خنده دار است.
اگرهم تالشی در این مورد به کار گرفته میشود ،به نظر نمیرسد که
آنها تمایلی برای انجام بازی داشته باشند.
افاضلی گفت :به همین خاطر باید این بازیها را شبیه سازی
کنیم .به عنوان مثال فوتبال کانادا به آمریکا نزدیک است و میتواند
آپشن خوبی برای شبیه سازی باشد .یا ایرلند که شبیه ولز و اسکاتلند
است ،میتواند گزینه خوبی برای تیم ملی باشد .در کل باید ببینیم
که آیا این موضوع عملی میشود یا خیر.

صحبت از سایز مربی تیم ملی ،تسویه حساب شخصی است
وی در مورد حرف و حدیثهایی که پیرامون ادامه یا قطع
همکاری با کادرفنی تیمملی مطرح میشود ،گفت :وقتی تیمی با یک
کادرفنی به جام جهانی میرود ،لیاقت این را دارد که همراه تیم وارد
این تورنمنت شود .صحبتهایی که در مورد سایز مربی و ...میشود
به نظر میرسد تا حدودی تسویه حساب شخصی است .در این مساله
تا حدودی خودبزرگ بینی ،قدرنشناسی و ناسپاسی وجود دارد .قدیم،
این مسائل در کشور ما باب نبود و نمیدانم چرا اینطور شده اما در
کل کسی که تیمی را به جام جهانی برده ،در این مسابقات باید روی
نیمکت آن هم بنشیند.
کارشناس فوتبال کشورمان در مورد اینکه قرارداد نداشتن مربیان
تیم ملی باعث ایجاد شایعاتی شده ،عنوان کرد :فدراسیون فوتبال باید
با مردم صادقانه صحبت و تصمیمش را اعالم کند .کادرفنی و مربیان
در این مقطع نیاز به حمایت قاطع دارند .وقتی در قبال این حرفها
سکوت میشود روی ذهن سرمربی تیم هم اثر میگذارد .اگر تصمیم
بر حفظ اسکوچیچ است باید صراحتا اعالم و قرارداد دستیارانش
تمدید شود .االن هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم .هیچ زمانی
برای اینکه به دنبال آرزوها و رویاهایمان برویم ،نداریم .هیچ پولی هم
برای انجام کارهای عجیب و غریب نداریم.

قرارداد دلی برای ما از قرارداد حرفهای مهمتر است

معاون باشگاه مس رفسنجان به شایعاتی که
در روزهای اخیر پیرامون وضعیت ادامه همکاری
با سرمربی این تیم مطرح شد ،واکنش نشان داد.
علی علیزاده در خصوص شرایط آماده سازی
تیم فوتبال مس رفسنجان با توجه به تعطیلی
مسابقات لیگ برتر ،اظهار داشت :پس از بازی
جام حذفی بازیکنان به استراحت پرداختند .از روز
گذشته تمرینات با نظارت محمد ربیعی در تهران
آغاز شد و بچهها برای بازی هفته بیست و پنجم
مقابل فجرسپاسی در رفسنجان آماده میشوند.
وی در مورد شایعات مختلف مانند استعفا
یا تعلیق که طی روزهای اخیر پیرامون وضعیت
همکاری با محمد ربیعی مطرح شد ،عنوان کرد:
بعد از بازی با خلیج فارس به تعطیالت رفتیم که

علیزاده :استعفا یا تعلیق ربیعی کذب است

دیدیم چه آشفته بازاری به پا شد .در رسانههای
مختلف شایعات زیادی مطرح شد که هیچ کدام
صحت ندارند و کذب هستند .با اینحال جلسه
گذاشتیم و به بررسی این مسائل پرداختیم.
معاون باشگاه مس افزود :البته شاید ما باید
در همان روزهای اول به این مسائل واکنش نشان
میدادیم اما به هرحال قرار نیست پاسخ هر رسانه
یا سایتی را بدهیم .وقتی ماجرا به رسانههای
رسمی و اصلی رسید ،باشگاه قدم جلو گذاشت و
پاسخ این دروغها و شایعاتی که به قصد بردن تیم
به حاشیه مطرح شدند را داد .اصال چنین چیزی
وجود ندارد .مگر ربیعی بد نتیجه گرفته که چنین
اتفاقی بیفتد؟ تیم ما در لیگ برتر پنجم جدول
است .در جام حذفی هم بیشتر تیمهای لیگ برتری

حذف شدند که مس رفسنجان یکی از آنهاست.
وی در مورد ماجرای کسر 15درصد قرارداد
اعضای تیم و اینکه گفته میشود باعث ناراحتی ربیعی
شده ،عنوان کرد :جا دارد از هیات مدیره و مدیرعامل
که با سرمربی تیم تعامل کردند و 15درصد جریمه را
به 5درصد قطعی و 10درصد تعلیقی کاهش دادند،
تشکر کنم .امیدواریم تیم هم با هدایت ربیعی نتایج
خوبی در ادامه بگیرند و اتفاقات مثبتی را شاهد
باشیم .نمیدانم ربیعی دلخور است یا خیر اما به
هرحال هرکسی تیمش 15درصد جریمه شود ناراحت
میشود .تیم او هم خوب نتیجه گرفته است .در کل
باید تصمیمات هیات مدیره را بپذیریم .بعد از آن هم
صحبت کردند .اتفاق خوبی رقم خورد و این جریمه
کاهش یافت.

علیزاده در مورد وضعیت قرارداد ربیعی
و شایعاتی که پیرامون جدایی او پس از اتمام
فصل مطرح شده ،گفت :او یک فصل دیگر با ما
قرارداد دارد .ما با ربیعی یک ارتباط دلی و یک
قرارداد حرفهای داریم .قرارداد دلی برای ما خیلی
مهمتر از قرارداد حرفهای است اما بازهم همه چیز
دست خودش است .شاید بگوید برای فصل آینده
نمیخواهم باشم ولی در کل ارتباط دلی برای ما
از همه چیز مهمتر است .قلبا دوست داریم به
همکاری با ربیعی ادامه بدهیم و فکر میکنم این
را قبال هم ثابت کردهایم .درست است که در جام
حذفی اسیر اتفاقات شدیم اما اعضای تیم شامل
کادرفنی و بازیکنان واقعا تالش میکنند و زحمت
میکشند و باید از آنها تشکر کنم.

عضو هیات مدیره استقالل:

برخی مشکالت داخلی شان را گردن وزیر و دولت می اندازند

عضو هیات مدیره باشگاه استقالل گفت :برخی تیم ها مشکل
داخلی دارند و نباید بحث را گردن وزیر و دولت انداخت.
حجت کریمی عضو هیات مدیره استقالل درباره روند داوری
بازیهای اخیر استقالل اظهار داشت :داوری یک بحث کارشناسی
است .قصد ورود ندارم و این بد است هر مشکلی که پیش می آید به
گردن داور بیندازیم .اما واقعا چه بگویم؟ باید کلی حرف بزنم .مثال
در بازی با نساجی گل ما می توانست صحیح باشد اما حاال اتفاقی
که افتاد و داور نگرفت .برخی از کارشناسان هم تاکید داشتند یک
پنالتی به سود ما گرفته نشد .االن دیگر برخی وقتها اشتباهات
داوری جزیی از بازی شده است و تیم های زیادی از اشتباهات داوری
ناراضی هستند.
وی درباره اینکه وریا غفوری ،کاپیتان استقالل تاکید کرده
اشتباهات داوری عادی نیست گفت :نه .دریک مصاحبه هم راجع به
پرسپولیس گفتم چراکه پرسپولیسی ها دائما می گفتند نمی گذارند
ما قهرمان شویم .به خصوص درمورد وزیر ورزش صحبت کرده و گفته
بودند وزیر و از این حرفها… مصاحبه کردم وگفتم وزیر اصال وقت
ندارد بیایید بگوید سعی کنید استقالل یا پرسپولیس قهرمان شوند.
عضو هیات مدیره استقالل تصریح کرد :وزیر ،دولت و  ...اینقدر

درگیری دارند که نخواهند به فکر این چیزها باشند که فالن تیم را
قهرمان کنند یا فالن تیم قهرمان نشود .به خاطر اینکه این حرف
افتاده بود در دهان ها که نمیگذارند ما قهرمان شویم.
کریمی اضافه کرد :بله .شاید در گذشته چنین چیزی بود و
مدیرانی را در استقالل گمارده بودند که این تیم جل و نرود و چیزی
که در ذهنش است اتفاق بیفتد اما دیگر االن واقعا این چیزها نیست.
اینکه وزیر بخواهد یک تیمی باال بیاید یا پایین باشد اصال چنین
چیزی نیست .نه وزیر وقت این را دارد و نه دولت.
وی ادامه داد :خودشان به حدی مشکالت دارند که نمی توانند
به این فکر کنند که بیایند استقالل یا پرسپولیس را قهرمان کنند.
بازیها است که نشان می دهد کدام تیم شایسته قهرمانی است.
چیزی که در زمین ارائه می کنید نشان می دهد کدام تیم باید
قهرمان شود .بازی خوب نشان می دهد .بعد که تیم امتیاز نمیگیرد،
به هر حال سرمربی باید بیاید جایی خودش را خالی کند و صحبتهایی
را مطرح می کند.
عضو هیات مدیره استقالل اضافه کرد :در واقع می خواهند مسیر
و ذهن هوادار را به جای دیگری بفرستند .متاسفانه االن در فوتبال
کسی نمی آید به این مسائل ورود کند .چون خوشایند نیست نمی

آیند واقعیات را بگویند.
وی درباره ادامه مسابقات لیگ برتر و شرایط استقالل در این
رقابتها تصریح کرد :تیم پرقدرت کارش را ادامه خواهد داد و با
حمایتهایی که هیات مدیره و آجورلو انجام می دهد ،انشاءاهلل در
انتهای فصل حتما قهرمان می شویم .خدا را شاهد می گیرم آجورلو
باشگاهی را تحویل گرفت که کلی بدهی و مشکالت داشت و با تمام
مشکالتی که داشت شبانه روز تالش کرد تا تیم به مشکل نخورد و
ان شاءاهلل قهرمان هستیم.
عضو هیات مدیره استقالل درباره اینکه آیا به تازگی پولی به
باشگاه استقالل تزریق شده است گفت :بله پول سهام به باشگاه
استقالل آمده ولی سهام سهم مردم است .باید آن را با برنامه ریزی
هزینه کرد .باید مراقب پول مردم باشیم .نمی خواهیم مثل مدیران
قبلی کار کنیم .سردار آجورلو هم تاکید کردند نباید هزینه ها مثل
مدیریتهای قبلی باشد.
کریمی درباره اینکه نحوه هزینه ها در مدیریتهای قبلی چگونه
بوده ،پاسخ داد :دیگر خودتان می دانید چه قراردادهایی می بستند و
چه کارهایی در بحث قرارداد ها می کردند .اما حتما پول به حساب
بازیکنان می رود .اگر حساب و کتاب شود حتما واریز میشود.

شماره 3415

اخبار
حمایت وزیر ورزش از نساجی؛
ورزشگاه آزادی رایگان شد

وزیر ورزش و جوانان هزینه اجاره ورزشگاه
آزادی برای باشگاه نساجی رایگان کرد.
در پی صعود تیم نساجی مازندران برای
نخستینبار به مرحله نیمهنهایی جام حذفی و
استقبال چشمگیر هواداران پرشور سرخپوشان
شمال ایران ،بهمنظور برگزاری رقابت جذاب و مهیج
در این مرحله و همچنین آماده نبودن ورزشگاه
خانگی ،با دستور حمید سجادی ،وزیر ورزش و
جوانان با هدف احترام و نگاه ویژه به مالکیت باشگاه
نساجی مازندران بهعنوان بخش خصوصی ،هزینه
اجاره ورزشگاه آزادی رایگان شد .باشگاه نساجی
در این خصوص اعالم کرد« :ضمن قدردانی از این
مساعدت ویژه جناب وزیر ،امیدواریم در ادامه نیز
مسئوالن و دستاندرکاران دولت سیزدهم برای
کمک به خصوصیسازی باشگاهها ،تسهیالتی را
ارائه نمایند تا بخش خصوصی با انگیزه و اشتیاق
مضاعفی ،خدمتگذار مردم و جامعه وررش باشد».

در جلسه مجوز حرفهای باشگاه
استقالل چه گذشت؟

جلسه کمیته صدور مجوز حرفهای باشگاه
استقالل با حضور مدیران این باشگاه برگزار شد.
جلسه کمیته صدور مجوز حرفهای باشگاه
استقالل با حضور مصطفی آجورلو (مدیرعامل)،
معاونان ،مدیران و آرش برهانی رئیس آکادمی
باشگاه استقالل برگزار شد.در این جلسه
مدیرعامل استقالل تاکید کرد که کلیه ارکان
باشگاه باید در خصوص جمعآوری مدارک جهت
کسب مجوز حرفهایسازی تالش کنند و جلسات
مربوط به مجوز حرفهای باشگاه استقالل باید
هفتگی برگزار شود و اعضا موظف به ارائه گزارش
عملکرد هستند .در جلسه مقرر شد سعید
فتاحی معاون اجرایی برای حوزه زیرساختی
باشگاه ،فرشید سمیعی معاون حقوقی برای امور
حقوقی ،محمد شکراللهی جهت مسائل پرسنلی،
محمد نوریفر معاون ارتباطات در حوزه رسانه،
مصطفی احمدی مدیر مالی جهت مسائل مالی،
محمد مالاسماعیلی به همراه اجالل نصیری
مدیر اجرایی تیم در خصوص امور ورزشی و
بهنام نصیری مسئول سامانه  CLASاقدامات
الزمه را انجام دهند .همچنین در ابتدای این
جلسه مصطفی آجورلو به چند نکته اشاره و
عنوان کرد :برای کسب مجوز حرفهای سال
جدید از امروز و چند ماه زودتر رسیدگی به
این امور را آغاز میکنیم .فراموش نشود که
اگر در گذشته هم فرصتها را از دست نداده
بودند ،امروز استقالل در لیگ قهرمانان آسیا
حضور داشت .این جلسات به صورت هفتگی باید
برگزار شود و طبق مسئولیتهای مشخص شده
دراین جلسه پیش خواهیم رفت و به امید خدا
امسال زودتر از مهلت تعیین شده کارهای الزم
انجام میشود تا نگرانی هواداران محترم استقالل
برطرف شود.در همین رابطه فرزاد نادری مسئول
و عضو کمیته صدور مجوز حرفهای سازی باشگاه
استقالل گفت :هر ساله در اواخر اردیبهشت از
سوی سازمان لیگ نامهای به باشگاهها ارسال
میشود که کمیتههای مربوط به حرفهای سازی
را تشکیل دهند .ما امسال زودتر این کار را شروع
کردیم تا برخالف سالهای گذشته اگر مشکلی
وجود داشت ،بتوانیم آن را حل کنیم.وی افزود:
در این جلسه که با ریاست مدیرعامل باشگاه
استقالل جناب دکتر آقای آجورلو برگزار شد،
وظایف معاونان و مدیران باشگاه استقالل تعیین
شد و قرار شد تا این جلسات ادامه دار باشد
و مدارک تکمیل شده در اختیار کمیته مجوز
صدور حرفهای قرار بگیرد.

خبرنگار ُکروات :متاسفم اگر با مصاحبه
«اسکوچیچ» مشکلساز شدم

خبرنگار ُکروات توضیحاتی درباره انتشار
مصاحبه با دراگان اسکوچیچ و تکذیب سرمربی
تیم ملی ایران که حذف این مصاحبه را در پی
داشت ،ارائه کرد.
روز پنجشنبه گذشته بود که بخش اینترنتی
روزنامه  lavoceکرواسی مصاحبهای از دراگان
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران منتشر کرد.
این روزنامه در واقع به زبان ایتالیایی است و
در کشور کرواسی مشغول فعالیت است .کمتر
از یک روز بعد از انتشار این مصاحبه ،اسکوچیچ
گفتگویش با روزنامه مزبور را رد و نقل قولهایش
را تکذیب کرد .این رسانه همزمان با تکذیب
اسکوچیچ ،مصاحبه او را از سایت هم حذف
کرد تا ابهاماتی درباره اصل صحبتهای سرمربی
تیم ملی ایران ایجاد شود .تیچ در این خصوص
گفت :اول از همه ،من میخواهم توضیح دهم که
این یک مصاحبه نیست ،زیرا آقای اسکوچیچ با
من یا هیچ روزنامه نگار دیگری از La Voce
 del Popoloصحبت نکرده است .بنابراین
اسکوچیچ آن را تکذیب کرد .متاسفم اگر برای او
یا هر کس دیگری مشکلی ایجاد کردم.
این روزنامه نگار ادامه داد :تنها قصد من
نوشتن یک داستان ورزشی زیبا (تکرار میکنم:
مصاحبه نیست!) درباره دراگان اسکوچیچ و ایران
بود .من فکر میکنم که حضور اسکوچیچ و ایران
در جام جهانی برای او و کشور شما واقعاً داستان
خوبی است.
تیچ گفت :من این مطلب را با استفاده از
مطالبی که در اینترنت بود نوشتم و هرگز اشاره
نکردم که او همه اینها را به من گفته است .برای
سوء تفاهم متاسفم .اشتباه کردم به مردم اجازه
دادم تصور کنند که این یک مصاحبه کالسیک
است .شما یک روزنامه نگار هستید ،بنابراین
میدانید که گاهی اوقات ممکن است اشتباهات
تفسیری رخ دهد.
این روزنامه نگار در پایان اظهار کرد :دلیل
اصلی حذف مقاله به همین دلیل است ،زیرا
نمیخواهم برای اسکوچیچ مشکل ایجاد کنم
یا اجازه دهم مردم فکر کنند که در واقع این
مطلب ،مصاحبه با او است .من به عنوان یک
روزنامه نگار ورزشی و روزنامه ام مخالف اخبار
جعلی هستیم .امیدوارم شرایط را برای شما
توضیح داده باشم.

