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خبر كوتاه
توافق نهایی پرسپولیس با ستاره تیم ملی

علیرضابیرانوند گلر سابق آنتورپ با
قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.
باشگاه پرسپولیس به شکل جدی درصدد
جذب علیرضا بیرانوند است و با این گلر ملی
پوش مداکراتی هم انجام داده است .بیرانوند که
این روزها در ایران به سر می برد با مدیران این
باشگاه دیدار داشته و گویا با آنها به توافق دوساله
رسیده است.
بیرانوند با چند پیشنهاد از بلژیک و پرتغال
هم مواجه شده ولی با توجه به در پیش بودن
جام جهانی ،پرسپولیس تنها مقصد این بازیکن
است و او تمایل دارد دوباره پیراهن پرسپولیس
را بر تن کند.

دستیار سابق گل محمدی به
فجرسپاسی اضافه شد

مصطفی صداقت دستیار سابق مجتبی
سرآسیایی در شهر خودرو در سه بازی باقیمانده
فجرسپاسی به کادر فنی این تیم اضافه شد.
صداقت در ابتدا در تیم شهر خودرو دستیار
یحیی گل محمدی بود که بعد از جدایی گل
محمدی و همزمان با سرمربیگری سرآسیایی در
آن تیم در کنار ایشان بعنوان دستیار توانستند
با این تیم به مرحله گروهی آسیا صعود کنند.
بعد از جدایی سرآسیایی از شهرخودرو وی
نیز از این تیم جدا شد و بعنوان دستیار ساکت
الهامی در تراکتور سازی و نساجی مشغول به
فعالیت شد که توانستند با هر دو تیم قهرمان
جام حذفی کشور شوند.

پای حراست فدراسیون فوتبال به
ماجرای کمک داور بازی
تراکتور -ذوبآهن باز شد

حراست فدراسیون فوتبال در مورد اتفاق
رخ داده برای کمک داور بازی ذوب آهن و
تراکتور ورود میکند.
مرتضی شهریاری ،یکی از کمک داوران
بازی ذوبآهن و تراکتور بود که تصمیم او در
آفساید اعالم کردن گل تیم اصفهانی باعث
اعتراض شدید تارتار و مسئوالن ذوبآهن شد.
پس از این بازی و هنگام بازگشت شهریاری
از اصفهان ،ظاهرا خودرویی به صورت عمدی به
خودوری او زده که آسیبی به آن وارد شده ،اما
خود این کمک داور ،سالم است.
پس از اتفاقات رخ داده قرار است حراست
فدراسیون فوتبال با این کمک داور تماس گرفته
و قرار است بررسیهایی صورت بگیرد.

مدیر تیم امید انتخاب شد

مهاجم سابق استقالل و پرسپولیس به
عنوان سرپرست جدید تیم امید ایران انتخاب
شد.
بعد از استعفای محمد محمدی از
سرپرستی تیم امید ایران ،موقتاً این مسئولیت
برعهده غالمرضا جباری رئیس کمیته جوانان
فدراسیون فوتبال گذاشته شد.
بعد از حضور کوتاهمدت جباری در این
کسوت ،تصمیم نهایی برای انتخاب جانشین
محمدی گرفته شد و فراز فاطمی مهاجم سابق
استقالل و پرسپولیس به عنوان سرپرست (مدیر)
جدید تیم امید ایران معرفی شد.
گفتنی است که فاطمی بعد از اتمام دوران
حضورش در مستطیل سبز ،در کسوت سرمربی
تیم پارسه تهران و سپس مدیرفنی تیم سردار
بوکان فعالیت داشت.
تیم امید ایران برای حضور در رقابتهای
آسیایی به میزبانی کشور ازبکستان آماده میشود
و حاال با معرفی سرپرست جدید ،کادرفنی تیم
امید تکمیل شده است.

صدرنشینی لیگ یک زوج و فرد شد

دوئل ملوان و مس برای کسب عنوان
قهرمانی لیگ یک تا هفته پایانی ادامه خواهد
داشت و به نظر می رسد برای شناخت تیم
قهرمان باید تا هفته پایانی و سوت پایان
مسابقات منتظر بمانیم.
تساوی ملوان در برابر شمس آذر در قزوین
و پیروزی مس در برابر ویستا توربین موجب شد
مس و ملوان بار دیگر با یکدیگر هم امتیاز شوند
و البته مس به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر
جدول ایستاد .هر دو تیم  62امتیازی هستند و
در فاصله  8امتیازی با تیم سوم جدول در چهار
هفته مانده به پایان بازی ها مدعیان اصلی صعود
به لیگ برتر بشمار می روند.
البته که ملوان دوست داشت در مصاف با
شمس آذر قزوین پیروز شود اما در جریان بازی
فرصت های مهمی را برای گلزنی از دست داد
تا این چنین ملوانی ها افسوس فرصت های از
دست رفته را بخورند .با وجود اینکه از سوی
سازمان لیگ اعالم شده بود دیدارهای لیگ برتر
و لیگ یک و دیگر لیگ ها به دلیل عدم رعایت
پروتکل های بهداشتی بدون حضور تماشاگران
برگزار می شود این بازی با حضور تماشاگران
برگزار شد .حتی انزلی چی ها هم برای تشویق
تیم ملوان به استادیوم آمدند و در نیمه دوم تیم
خود را تشویق کردند.
ملوانی ها دراین بازی هر چه زدند به در
بسته خورد و البته نباید از درخشش دروازهبان
تیم شمس آذر قزوین براحتی گذشت .او در
شرایطی که تیم در نیمه دوم  10نفره هم شده
بود به همراه خط دفاعی مقاومت خوبی در برابر
حمالت ملوان داشت و در نهایت موجب شد
این بازی با نتیجه مساوی بدون گل پایان یابد.
شمس آذر قزوین با کسب یک امتیاز از جدال با
تیم صدرنشین 38 ،امتیازی شد و با حضور در
رتبه یازدهم جدول از حاشیه امنی برای ماندن
در جدول بازی ها برخوردار است.
در هفته های اخیر بارها صدر جدول از
سوی ملوان به مس و از سوی مس به ملوان
تعارف شد .اکنون و در پایان هفته سیام این
تیم مس است که صدر را در اختیار گرفته است
و باید منتظر ماند و دید که در هفته سی و یکم
چه اتفاقی رخ خواهد داد.
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واعظ آشتیانی :اقدام کمیته اخالق در محرومیت عزیزی خادم طبق اساسنامه بود

فیفاهراسی نداشته باشیم و راهنمایی بگیریم

مدیرعامل اسبق استقالل گفت :معتقدم
مسببان وضع موجود فوتبال کشور بخشی از
اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هستند
که باندباز ،سیاسیباز و قبیلهگرا هستند.
امیررضا واعظ آشتیانی در مورد شرایطی
که در فدراسیون فوتبال رخ داده و محرومیت
رئیس معزول از سوی کمیته اخالق اظهار
داشت :کمیته اخالق میتواند براساس اساسنامه
در مورد هر فرد و شخصی که چنین شرایطی را
برای فوتبال ما رقم زده است تصمیمگیری کند
و حکم خاص خود را در این خصوص صادر کند.
اما من معتقدم مسببان وضع موجود فوتبال
کشور بخشی از اعضای مجمع عمومی فدراسیون
فوتبال هستند که به لحاظ آرا تأثیرگذار بودند.
گروهی که باندباز و سیاسیباز و قبیلهگرا
هستند .این افراد بودند که چنین تیمی را در
فدراسیون فوتبال مستقر کردند.
وی افزود :باور داشتیم که در فدراسیون
فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج اتفاقات عجیب
و غریب رقم خورده به همین دلیل از اعضای مجمع
عمومی فدراسیون انتظار داشتیم .فردی مدیر،

مدبر ،امانتدار و با عملکردی شفاف را انتخاب کند
اما متأسفانه چنین نشد و مجمع فردی و تیمی
را انتخاب کرد که اکنون وضع موجود فوتبال را
میبینید و فوتبال ما باید تاوان این انتخاب را
بدهد .بنابراین بهترین تصمیم این است که جبران

مافات شود و اعضای مجمع به دور از هیجانزدگی
و احساسات رأی بدهند.
مدیرعامل اسبق استقالل تأکید کرد :بهتر
است فردی که برای مدیریت به فدراسیون فوتبال
میآید چه از خارج از فوتبال باشد چه از داخل

آن کسی باشد که عوامفریب و شهرت طلب نباشد
و برای منافع فوتبال گام بردارد .بنابراین برای
شرایطی که فدراسیون فوتبال ما با آن مواجه است
باید همه فریادها را بر سر اعضای مجمع عمومی
آن کشید.
واعظ آشتیانی در مورد اینکه با توجه به
شرایط پیش آمده به نظر شما چه اتفاقی در مجمع
عمومی  10خرداد رخ خواهد داد اظهار داشت :باید
در این جلسه براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال
عمل کرد و شرایط را به طور دقیق و منطقی
ارزیابی کرد .به نظر من تنها مرجعی که میتواند
به درستی اعضای مجمع را راهنمایی کند همان
اساسنامه فدراسیون فوتبال است و پس از آن فیفا
که مرجعی باالتر است .ما میتوانیم از فیفا مشورت
بگیریم همیشه از فیفاهراسی در فوتبالمان یاد
کردهایم اما بهتر است برای یک بار هم که شده از
فیفا راهنمایی بخواهیم.
وی افزود :فیفا میتواند فدراسیون فوتبال را
برای عبور از این شرایط به خوبی راهنمایی کند تا
فوتبال ما آسیبی نبیند .البته که نباید به فیفا اجازه
دخالت بدهیم و فقط از آنها راهنمایی بگیریم.

 90درصد وزرا پرسپولیسی هستند اما حمایتی از تیم نشد

شاهمحمدی :یحیی کاربلد است اما یک ایراد دارد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت :گلمحمدی و مطهری
مربیان کاربلدی هستند اما آنها را سیبل کرده و میزنند.
جمشید شاهمحمدی در خصوص آخرین وضعیت تیم پرسپولیس
پس از شکست مقابل سپاهان و از دست رفتن قهرمانی در لیگ برتر
اظهار داشت :من هم مثل همه پرسپولیسیها از این مسئله ناراحت
هستم اما به نظر من مشکل اصلی به مدیریت باشگاه برمیگردد .هر
مدیری که به پرسپولیس میآید باید بدهی مدیران قبلی را صاف کند
و همین مسئله باعث میشود تا او نتواند آنطور که باید و شاید کار
انجام دهد.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص فشاری که در فضای
مجازی روی کادر فنی پرسپولیس به وجود آمده است ،گفت :چطور
آن زمان که گلمحمدی پرسپولیس را قهرمان میکرد همه بهب ه و
چهچه میکردند اما االن از او ایراد میگیرند؟ به نظر من هم یحیی
گلمحمدی و هم حمید مطهری مربیان کاربلد و حرفهای هستند و
همینها بودند که باعث شدند پرسپولیس قهرمان شود و به فینال
آسیا برود .در حال حاضر یحیی را سیبل کردهاند و این کار غلطی
است .تنها ایرادی که از یحیی میتوانم بگیرم این است که او چند بار
استعفا داد و همین مسئله باعث شد تا تیم از نظر روحی به هم بریزد.
شاهمحمدی اظهار داشت :وقتی بازیکنان مدنظر یحیی را
نمیگیرند او باید چه کار کند؟ دست سرمربی تیم خالی است و
بازیکن درجه سه برای او میآورند .من خودم کارم مربیگری کردم
و میدانم وقتی یک مربی دستش خالی باشد کاری نمیتواند انجام
دهد .چند بازیکن خوب از پرسپولیس جدا شدند اما بازیکنان معمولی
به تیم آوردند و به نظرم یحیی مجبور شد این بازیکنان را انتخاب
کند و به نوعی انتخاب او بین بد و بدتر بود .مدیران از تاجیکستان و
ازبکستان بازیکن گرفتند و به نظرم آنها اینجا آمدهاند تا فوتبال یاد

بگیرند! شاید اگر مدیران باشگاه را رها کنیم از افغانستان و هندوستان
هم بازیکن میآورند! این مسائل ارتباطی با کادر فنی ندارد و نباید
یحیی را به خاطر آن زد.
وی در پاسخ به این سؤال که مشکالت مدیریتی همواره در
سالهای قبل در پرسپولیس وجود داشته اما در نهایت این تیم
قهرمان میشد اما چرا االن این مسائل اینقدر تأثیرگذار شده است،
گفت :در سالهای قبل هم این مسائل وجود داشت اما تغییرات
بازیکنان اینقدر زیاد نبود .شما ببینید که چند بازیکن خوب از
پرسپولیس جدا شد اما جایگزینان مناسبی برای آنها جذب نشد.
از طرفی کیفیت بازیکنان در سالهای اخیر همواره پایین آمده و به
نظرم تا زمانی که این باشگاه خصوصی نشده و پول خوبی وارد آن
نشود نمیتوان انتظار خاصی داشت.
پیشکسوت پرسپولیس در مورد اینکه اگر بخواهید به
پرسپولیس نمره بدهید از  10نمره چه نمرهای خواهید داد،
خاطرنشان کرد :من به پرسپولیسیها نمره  8میدهم چرا که
این تیم موفق شد روند خوب خود را حفظ کند و از جایگاه
دوم پایینتر نیامده است .استقالل بازیکنانی داشت که کسی
سراغ آنها نرفت اما بازیکنان پرسپولیس شرایطی داشتند که با
پیشنهادهای زیادی روبهرو شدند .به همین دلیل اعتقاد دارم که
نمره پرسپولیس نمره بدی نیست و شاید فقط بدشانسی باعث شد
که این تیم نتایج مدنظر هواداران را نگیرد.
شاهمحمدی درباره اینکه استقاللیها معتقدند با تغییرات
در وزارت ورزش پرسپولیس قهرمان نشد چرا که پیش از این
حمایتهایی از این باشگاه انجام میشد ،تصریح کرد :این حرفها
مزخرف است! هیچکسی به پرسپولیس کمک نکرد .چطور میگویند
که فالن وزیر از پرسپولیس حمایت کرده؟ همین حاال  90درصد وزرا

پرسپولیسی هستند و اگر قرار بود به پرسپولیس کمکی بشود باید
امسال هم قهرمان میشد .اتفاقاً امسال کمکهای زیادی به استقالل
شد و این تیم از داوری سود برد .مطمئن باشید سال آینده این
پرسپولیس است که قهرمان میشود و در این موضوع شک نکنید.
وی تصریح کرد :شما ببینید که یک بازیکن مثل تیمروف به
پرسپولیس آوردند که به نظرم او اینجا فوتبال یاد میگیرد .مشکل
فوتبال ما ساختار آن است و تا زمانی که این ساختار غلط باشد کاری
از پیش نخواهیم برد .االن استقالل قهرمان شد اما این قهرمانی به چه
دردی میخورد؟ وقتی این تیم نمیتواند به آسیا برود قهرمانی چه
اهمیتی دارد؟ یک بار در جمعی گفتم که اگر پرسپولیس به صورت
انحصاری لبو میفروخت ساالنه میلیاردها تومان درآمد کسب میکرد
اما در همه این سالها مدیران این باشگاه توانایی به راه انداختن یک
فروشگاه یا یک رستوران را نداشتند تا بتوانند به وسیله آن درآمدزایی
کنند .در نهایت باید بگویم که ما از اینکه قهرمان نشدیم ناراحتیم اما
باید پذیرفت که پرسپولیس به جز تماشاگرانش چیزی ندارد.

دالیل قهرمانی استقالل از زبان مدرس AFC

اقبالی :تیمها در پایان فصل فراتر از آسیا بازی میکنند

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت :اولین
چیزی که برای قهرمانی یک تیم در تورنمنت نیاز
است کادر مربیگری است که علم و دانش روز
داشته باشد.
مسعود اقبالی در مورد قهرمانی زودهنگام
استقالل در لیگ برتر بیست و یکم اظهار داشت:
اولین چیزی که برای قهرمانی در یک تورنمنت
برای قهرمانی نیاز است کادر مربیگری است که
علم و دانش روز داشته باشد .بعد از آن بازیکنانی
در پستهای مختلف که بتوانند تفکر سرمربی را
در میدان پیدا کنند و در نهایت به این باور برسند
که میتوانند قهرمان شوند .استقالل در  27هفته
بازنده نشده و به تدریج در طول لیگ احساس
قهرمانی در بازیکنان شکل گرفت.
وی افزود :در وضعیت مدیریت باشگاه نیز
حرکتی سینوسی دیده شد و مشکالت مالی و
تشکیالتی و تعویض مدیریتی پیش میآمد اما در
نهایت در طول مسابقات ،استقالل هویت خود را به

دست آورد و به قهرمانی لیگ رسید که باید این
قهرمانی را به این تیم و هوادارانش تبریک بگویم.
این کارشناس فوتبال در مورد اینکه نقش
گابریل پین مربی ایتالیایی در قهرمانی استقالل
چقدر است ،عنوان کرد :من در جریان تمرینات تیم
نبودهام اما قطعا مربی که سال ها تجربه دارد و و در
ایتالیا مربیگری کرده و شناخت عمیقی نسبت به
مسایل فنی دارد می تواند نقش مهمی در کادرفنی
داشته باشد و در مسایل فنی میتواند به سرمربی
جوانی مثل فرهاد مجیدی کمک کند.
اقبالی در مورد کنترل حاشیههای استقالل اظهار
داشت :با آمدن آقای آجورلو باشگاه به آرامش بیشتری
رسید .او با تجربیاتی که از مدیریتهای گذشته
خود در سطح فوتبال کشور داشت توانست به فرهاد
مجیدی کمک کند و کادر فنی استقالل آرامش ذهنی
پیدا کرد و تمام تمرکزش روی مسایل فنی رفت.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد
اینکه در لیگ برتر ما تیمهایی که خوب دفاع

میکنند شانس زیادی برای قهرمانی دارند اظهار
داشت :قطعا تیمهایی که کمتر گل میخورند و
خط دفاعشان مستحکم است به موفقیت میرسند.
این مساله را در لیگ برتر خودمان شاهدیم اما
یک نکته جالبتر در لیگ برتر کشورمان این
است که تیمها در طول مسابقات لیگ به آمادگی
کامل میرسند و شاهد بازیهای زیبایی از سوی
تیمهایی مثل استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان ،مس
رفسنجان ،گلگهر و  ....هستیم .شاید یکی از
دالیل این مساله آن باشد که تیمهای ما در زمینه
آمادگی جسمانی ،علوم بدنسازی پیشرفته و اجرای
تاکتیکهای پیچیده و حتی ساده تسلط کافی را
ندارند اما به مرور که از مسابقات میگذرد بازیکنان
تیمها به شناخت و درک متقابلی از همدیگر
میرسند و به تدریج بازیهای زیبا و جذابی را به
نمایش میگذارند.
وی افزود :اکنون در هفته بیست و هفتم لیگ
برتر شاهدیم که تیمها بازیهای سرعتی خوبی به

نمایش میگذارند و بازیکنان آزادی عمل بیشتری
پیدا کردهاند .تیمهایی مثل استقالل ،پرسپولیس،
سپاهان ،گل گهر و مس رفسنجان اکنون فوتبال
تاکتیکی خوبی را به نمایش میگذارند و حتی
فوتبالی فراتر از آسیا را از خود نشان میدهند و
به آمادگی مطلوب رسیدهاند .در واقع تیمهای ما به
تدریج به اوج آمادگی خود میرسند.
اقبالی در مورد اینکه چه باید کنیم که
تیمهای ما از ابتدای فصل چنین آمادگی خوبی
داشته باشند ،گفت :تیمها در برنامه پیش فصل
باید به مرز آمادگی  70درصدی برسند اما اکثر
تیمهای ما چنین کاری نمیکنند .بازیکنان دو
ماه استراحت میکنند و در تمرینات پیش فصل
تیمها به  70درصد آمادگی نمیرسند و در نهایت
در جریان مسابقات لیگ برتر آماده میشوند و روز
به روز بهتر میشوند و در نهایت در پایان لیگ
شاهدیم که تیمهایمان فوتبال زیبا و چشمنوازی را
به نمایش میگذارند.

فهرست تیم ملی فوتبال امید اعالم شد؛

جای خالی پرسپولیسیها در حضور  3بازیکن استقالل
فهرست نهایی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در رقابتهای
قهرمانی آسیا اعالم شد.
مهدی مهدوی کیا ،سرمربی تیم امید ایران ،اسامی نهایی
بازیکنان تیم ملی زیر  ۲۳سال ایران را جهت حضور در اردوی عراق
و شرکت در رقابتهای قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا در ازبکستان را به
شرح زیر اعالم کرد:
علیرضا رضایی ،امیر علی صادقی ،سینا سعیدی فر (استقالل تهران)
یاسین سلمانی ،آریا یوسفی (فوالد مبارکه سپاهان)
علیرضا باویه ،محمد امین حزباوی (فوالد خوزستان)
عرفان شهریاری خلجی ،سامان فالح ورنامی (پیکان تهران)
میالد کر ،محمد حسین اسالمی ،محمد خدابنده لو (ذوب آهن
اصفهان)

پیام پارسا ،احمد شریعت زاده ،محمد حسین زواری (صنعت
نفت آبادان)
محمد قربانی (نساجی قائمشهر)
محمد مهدی احمدی ،مهدی هاشم نژاد (نفت مسجد سلیمان)
امیر جعفری صیقالنی (شهر خودرو)
علی جواد کالمرزی ثابت ( بازیکن شاغل در فوتبال هلند)
یادگار رستمی (پوگون لهستان)
بالل آرازی ،علی پیالرام (پارس جنوبی جم)
علیرضا خدایی (سایپا)
بازیکنان مذکور باید تا پیش از ظهر فردا  ۲۸اردیبهشت در
مرکز تیمهای ملی خودشان به منظور انجام تست کرونا و پذیرش
در هتل خودشان را به کادر فنی و سرپرستی تیم ملی زیر  ۲۳سال

معرفی کنند.
اردوی تیم ملی زیر  ۲۳سال از فردا  ۲۸اردیبهشت آغاز می شود
و تیم تا  ۳۱اردیبهشت در تهران است و طبق آخرین هماهنگی هایی
که فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال عراق انجام داده ،یکم
خرداد ،کاروان تیم ملی زیر  ۲۳سال به منظور برگزاری یک اردوی
تدارکاتی یک هفته ای به بغداد خواهد رفت و پس از انجام دو بازی
دوستانه( فعال سوم و ششم خرداد زمان دو بازی دوستانه اعالم شده
است) با تیم ملی زیر  ۲۳سال عراق ،هفتم خرداد بغداد را به مقصد
تاشکند ازبکستان ترک خواهد کرد.
رقابتهای قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا از یازده خرداد در ازبکستان
آغاز می شود و تیم ملی زیر  ۲۳سال ایران با تیمهای ازبکستان ،قطر
و ترکمنستان همگروه است.

نوریفر :از قهرمانی استقالل حال خوشی ندارند
مدیررسانهای آبی ها این بار در تلگرام شخصی
خود مواردی را علیه برنامه فوتبال برتر منتشر کرد.
قهرمانی استقالل در لیگ برتر با شدیدتر
شدن اختالفات اعضای این باشگاه با برنامه فوتبال
برتر همراه بود .در طول فصل شاهد اختالفاتی
بودیم که با اظهار نظر اخیر مجری این برنامه در
مورد قطعی نبودن قهرمانی استقالل به اوج رسید.
در واکنش به این اظهارات ،مصاحبه ای از محمد
نوری فر ،معاون ارتباطات و مدیررسانهای آبی ها در
رسانه رسمی باشگاه منتشر شد.

نوری فر در این مصاحبه ضمن انتقاد از
سیاست های برنامه فوتبال برتر علیه استقالل
خبر از تحریم برنامه فوتبال برتر داد و از دست
اندر کاران این برنامه خود تا به خاطر صحبت های
نادرست مجری خود از مخاطبان عذرخواهی کند.
برنامه فوتبال برتر تحت الشعاع این اختالفات
برگزار شد .نوری فر امروز صبح این بار در کانال
تلگرامی خود نکات جدیدی را مطرح کرد .او در این
بندها تاکید کرده که از ابتدای فصل هیچ مطلب،
مصاحبه ،بیانیه و ویدیویی بدون تایید و هماهنگی

با مدیریت باشگاه استقالل در رسانههای رسمی
منتشر نشده است.
نوری فر در رابطه با شایعاتی مبنی بر بی
اطالعی مدیریت باشگاه از صحبت های قبلی اش
نوشته است :مدیریت کامال از مصاحبه دیروز من
مطلع بوده است .حتی متن صحبتهایم را قبل
از انتشار برای مدیریت ارسال کردم و ویرایش
الزم هم انجام شد .مدیریت باشگاه و سرمربی
تیم بارها در هفتههای اخیر با حضور بازیکنان
استقالل در برنامه فوتبال برتر مخالفت کردند.

آنها در چند ماه اخیر قصد داشتند علیه این
برنامه تندترین مواضع را اتخاذ کنند اما به
دلیل آرامش تیم در کورس قهرمانی این کار را
انجام ندادند .دیروز هم کامال موافق صحبتهای
من و اعالم قطع همکاری با برنامه فوتبال برتر
بودند .نمایش دیشب کامال نشان داد که سیاست
باشگاه استقالل در قبال این برنامه درست است.
این افراد بابت قهرمانی استقالل حال خوشی
ندارند و شیطنتهای انجام شده با پاسخ الزم
و کافی همراه خواهد بود.

اخبار
تمرکز عربستان برای رقابت با ایران

قطر شانس اول میزبانی جام ملتهای
آسیا شد

فدراسیون فوتبال عربستان تمرکز خود
را برای رقابت با ایران در کسب میزبانی جام
ملت های آسیا  2027گذاشت .انصراف چین
از میزبانی مسابقات جام ملت های آسیا 2023
فوتبال قاره کهن را با چالش بزرگی مواجه کرده
است.در همین زمینه در روزهای گذشته رایزنی
های زیادی در زمینه میزبان جایگزین مطرح
شد .عربستان و قطر در منطقه غرب کاندیداهای
اصلی به شمار می آیند .اما نشریه «االقتصادیه»
عربستان در گزارشی اعالم کرد مسئوالن
فدراسیون فوتبال این کشور تصمیمی برای پا
پیش گذاشتن برای میزبانی از مسابقات جام
ملت های آسیا  2023را ندارد .بلکه تمام تمرکز
فدراسیون به برنده شدن در میزبانی مسابقات
جام ملت های آسیا  2027است.ایران ،قطر و
هند دیگر کاندیداهای میزبانی از مسابقات جام
ملت های آسیا  2027به شمار می آید .با کنار
رفتن عربستان از رقابت برای جام ملت های آسیا
 2023قطر شانس اول میزبانی به شمار می آید.
از طرفی دیگر عربستان رقیب اصلی کشورمان
برای میزبانی از جام ملت های آسیا  2027شد.

هیات مدیره پرسپولیس به زودی
تکمیل میشود

دو عضو جدید به زودی به هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس اضافه خواهند شد .با استعفای
بیژن ذوالفقار نسب و غالمعلی محمدعلیپور
از هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اعضای
این هیات مدیره به سه نفر کاهش پیدا کرده
است .این درحالی است که هنوز با استعفای
محمدعلیپور موافقت نشده ،اما چیزی که
مشخص است این است که احتمال باقی ماندن
او در باشگاه پرسپولیس بسیار ضعیف است .در
این باره گفته میشود به زودی دو عضو جدید
به هیات مدیره پرسپولیس اضافه خواهند شد تا
اعضای این هیات مدیره  5نفره و تکمیل شود .به
نظر میرسد روی دو عضو اجماع صورت گرفته و
وزارت ورزش به زودی این دو نفر را اعالم خواهد
کرد .چیزی که مشخص است این است که به
احتمال فراوان دو عضو جدید از فعاالن اقتصادی
خواهند بود و فرد پیشکسوت به هیات مدیره
پرسپولیس اضافه نمیشود .در خصوص بررسی
سوابق و فعالیتهای این دو نفر جلساتی در
وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده و در صورتی
که همه موارد موردنظر وجود داشته باشد ،به
زودی هیات مدیره پرسپولیس  5نفره میشود.
ورود پیشکسوتان به پرونده آکادمی پرسپولیس؛

هم پنجعلی حکم میگیرد ،هم خلیلی؟!

اتفاقات عجیب برای معرفی مدیر آکادمی
باشگاه پرسپولیس همچنان ادامه دارد.با وجود
اینکه خیلی از باشگاههای فوتبال فعالیت خود در
رده پایه را آغاز کرده و مشغول یادگیری هستند
اما وضعیت آکادمی باشگاه پرسپولیس همچنان
نامشخص است و هر روز آبستن اتفاقات تازهای
میشود .در حالی که  5پیشکسوت خواهان
فعالیت در آکادمی این باشگاه بودند اما از باشگاه
پرسپولیس خبر رسید که آنها روی نام محسن
خلیلی به اجماع رسیدند تا او همانند فصل
گذشته در آکادمی پرسپولیس مشغول به کار
شود .این موضوع البته هنوز به صورت رسمی
از سوی باشگاه پرسپولیس اعالم نشده و همین
مسأله باعث به وجود آمدن حواشی زیادی شده
است .به نظر میرسد باشگاه پرسپولیس درگیر
معذوریاتی است که نمیتواند به صورت رسمی
در خصوص آکادمی که نقش بسیار مهمی در
آمادهسازی تیمهای پایه دارد ،اعالم نظر کند .در
این باره مطلع شدیم که محمد پنجعلی از اینکه
انتخاب باشگاه پرسپولیس ،محسن خلیلی بوده
گلهمند است و به همین دلیل و به واسطه برخی
از پیشکسوتان این باشگاه و حتی علی پروین
در صدد فعالیت بیشتر است تا بتواند به عنوان
مسئول آکادمی این باشگاه معرفی شود! رضا
درویش مدیرعامل پرسپولیس که ارتباط خوبی
با پیشکسوتان این باشگاه دارد ،به همین دلیل
تحت معذوریت قرار گرفته که این مسأله شاید
باعث یک اتفاق عجیب در باشگاه پرسپولیس
شود .این اتفاقات باعث شده تا شاید هم محمد
پنجعلی در آکادمی پرسپولیس پست بگیرد و
هم محسن خلیلی! گویا به دلیل همین فشارها
به محسن خلیلی پیشنهاد شده تا او مدیر پایه
شود و محمد پنجعلی به عنوان مدیر آکادمی
انتخاب گردد!در صورت رخ دادن این مسأله
احتمال دارد که یکی از این دو نفر زیر بار چنین
مسألهای نرود؛ چراکه مطمئنا تداخل وظایف
باعث به وجود آمدن حواشی زیادی خواهد شد.
بدون شک در صورتی که هم پنجعلی حکم
بگیرد و هم محسن خلیلی ،اتفاقات حاشیهای
زیادی در آکادمی و تیمهای پایه پرسپولیس
رخ خواهد داد و مشخص نیست که مسئوالن
باشگاه پرسپولیس چه برنامهای برای جلوگیری
از حواشی خواهند داشت.

اعالم حمایت از تیم ملی فوتبال در
جلسه وزارت و فراکسیون ورزش

اعضای فراکسیون راهبردی مجلس شورای
اسالمی با حضور در وزارت ورزش بر حمایت از تیم
ملی در جام جهانی تاکید کردند .اعضای فراکسیون
راهبردی مجلس شورای اسالمی در جلسهای چهار
ساعته ضمن حضور در وزارت ورزش و جوانان و
استماع گزارش فعالیتهای انجام گرفته در این
وزارتخانه و اعالم نظرات ،مواضع و حمایت خود از
برنامههای فعلی و پیشروی این وزارتخانه در ابعاد
مختلف ،بر حمایت از تیم ملی در راه آمادهسازی
تیم ملی فوتبال تاکید کردند .در این جلسه میرشاد
ماجدی ،سرپرست فدراسیون فوتبال هم برنامههای
این فدراسیون برای آمادهسازی هر چه بهتر تیم
ملی را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد و در
پایان نمایندگان حاضر در جلسه به همراه وزیر
ورزش و جوانان پیراهن تیم ملی را به نشانه اعالم
همبستگی با تیم ملی امضا کردند.

