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نگاهی به تیم منتخب ناکامان لیگ شانزدهم

گفتوگوي روز
صادقی :شرف قلعهنویی
بیشتر از دیگران است

امیرحس�ین صادق�ی،
مدافع س�ابق اس�تقالل
تهران و کنون�ی پیکان
بعد از گذشت یک سال
ونی�م از جدای�یاش در
م�ورد اتفاقهای�ی ک�ه
برایش افتاد ت ا او در اس�تقالل نماند باورزش
س هگفتوگویی انجام داد که ماحصل آن را در
ذیل میخوانید.
فکر میکردید برابر استقالل اینقدر خوب
بازی کنید؟
راس��تش را بخواهید ما از همان ابت��دای بازی که
وارد زمی��ن ش��دیم میخواس��تیم شکس��ت برابر
تراکتورسازی را جبران کنیم .شکستی که ما تجربه
کردیم در شأن و شخصیت بازیکنان و باشگاه بزرگ
پیکان نبود و به همین دلیل ما در  4،3روز تمرینی
که قبل از بازی داشتیم همقسم شدیم که بتوانیم
این نتیجه را جبران کنیم.
چرا از تراکتور شکست خوردید؟
در بازی با تراکتورسازی اصال روز خوبی نداشتیم و
هم��ه ناراحت بودیم که چطور با نتیجه  -3یک در
تبریز شکست خوردیم و برگشتیم.
ج�ای تو در بین مدافعان ضعیف اس�تقالل
خالی نیست؟
باید بگویم ک��ه این دفاعها جای من نیامدند ،بلکه
ج��ای حنی��ف عم��رانزاده و امی��ن حاجمحمدی
به اس��تقالل آمدن��د .حتما عملک��رد وکارنامه من
ضعیفتر از این آقایان بوده که مرا نخواستند .االن
هم هیچ مشکلی وجود ندارد.
جذب تو هزینه کمتری را متوجه باش�گاه
استقالل میکرد ،نظرت چیست؟
من در  1 2س��ال حضورم در استقالل ،حتی یک
بار هم درباره مس��ائل مالی صحبت نکردم .بعد از
جامجهان��ی هم که با من ق��رارداد یک میلیاردی
امضا کردند ،خودشان این رقم را برای من در نظر
گرفتند و اینطور نبود که من حرفی بزنم.
چقدر از استقالل طلبکاری؟
ی��ک میلی��ارد و 100میلی��ون تومان از باش��گاه
استقالل طلبکارم و کاری هم از دستم برنمیآید.
ت��ازه این رق��م منه��ای پولهایی اس��ت که در
سالهای گذش��ته به باشگاه استقالل بخشیدم تا
بتوانم طلبهایم را بگیرم .قبل از جدایی از باشگاه
استقالل مجبور شدم 450میلیون تومان از طلبم
را ببخشم.
ممنوعالخروج هم هستی؟
من االن ممنوعالخروج هس��تم ،بابت پول مالیاتی
که باش��گاهاس��تقالل باید پرداخت میکرده است.
مگر ما چند س��ال میتوانیم فوتبال بازی کنیم که
پولهایمان را نمیدهند؟
آی�ا رحمتی باع�ث جدایی تو از اس�تقالل
بوده؟
چرا م��ن باید این حرف را بزن��م ،چراکه صحبت
ش��ما کامال انتحاری اس��ت و من اگر این مسئله
را تایید کنم انگار همهچیز را گفتهام .کس��انی که
نمیخواستند در استقالل باشم ،به من گفتند که
اگر میخواهی در اس��تقالل بمان��ی ،باید کارمند
باشگاه بشوی که وقتی دیدم شأن و شخصیتم را
رعایت نمیکنند ،مجبور ش��دم طلبم را ببخشم و
رضایتنامهام را بگیرم.
این حرفها را پرویز مظلومی به تو زد؟
آقایان��ی این ح��رف را زدند که عقلش��ان دس��ت
خودشان نبود و از کسان دیگر خط میگرفتند .من
هم زمانیکه دیدم این اتفاقها افتاده ،ترجیح دادم
از استقالل بروم.
اختالف�ات بین تو و قلعهنویی در جداییات
از استقالل موثر نبود؟
من با امی��ر قلعهنویی اختالفات بس��یاری دارم اما
ش��رف او خیلی بیشتر از کس��انی است که ادعای
رفاقت دارند و از پشت به تو خنجر میزنند.

خبر
بازی ایران و کرهجنوبی
زودتر برگزار میشود!

یک��ی از حس��استرین بازیه��ای مرحله نهایی
انتخابی جامجهانی بین ایران و کرهجنوبی خواهد
 20مهر ماه امس��ال ایران و کرهجنوبی
بود .روز 
در بازی رف��ت مرحله انتخابی نهایی جامجهانی
مقابل هم قرار میگیرن��د .از آنجا که این بازی
با تاس��وعای حس��ینی مقارن ش��ده ،مسئوالن
فدراس��یون فوتبال در نامهای به کنفدراس��یون
فوتبال آس��یا درخواست کردند تا زمان برگزاری
مس��ابقه جابهجا شود .گویا کنفدراسیون فوتبال
آس��یا هم با این پیش��نهاد موافقت کرده است.
گفته میش��ود این مس��ابقه  2روز زودتر برگزار
میشود .البته نظر کرهایها هم شرط است.

چهارشنبه ،زمان تعیین
وضعیت کنعانیزادگان

وضعی��ت مدافع مصدوم اس��تقالل چهارش��نبه
هفته جاری مش��خص خواهد شد .محمدحسین
کنعان��یزادگان در دی��دار اس��تقالل مقاب��ل
استقاللخوزس��تان دچار آسیبدیدگی شد و به
همین دلیل قرار است پزشکان اواخر هفته جاری
تکلی��ف نهایی این بازیکن را مش��خص کنند .به
احتمال فراوان کنعان��یزادگان باید تحت عمل
جراحی قرار بگیرد و به این ترتیب نام این بازیکن
از فهرست استقالل خارج خواهد شد.

 /٩٥١١٢٦٣٥ل

حضور پررنگ آبیها در جمع ناکامان لیگ

بعد از گذشت  4هفته ،رقابتهای لیگ
برتر در حالی به تعطیالت یک ماههرفت
که قعرنشینی اس��تقالل تهران ،قرار گرفتن تیم تازهوارد
صنعتنفت در ردههای باالیی جدول و همچنین ش��روع
بس��یار خوب پرس��پولیس با برانکو از مهمترین اتفاقات
هفتههای ابتدایی لیگ شانزدهم بوده است .عالوهبر اینها
هم
عملکرد بسیار ضعیف و دور از انتظار بازیکنان نامدار 
میتواند از دیگر نکات مهم در این  4هفته ابتدایی باشد.
خراس��ان ورزشی نگاهی انداخته به تیم منتخب ناکامان
لیگ شانزدهم در پایان هفته چهارم لیگ برتر.
دروازهبان :سیدمهدی رحمتی(استقالل)
سیدمهدی رحمتی بعد از پشتسر گذشتن محرومیت
خود در هفته دوم مقابل استقاللخوزس��تان به ترکیب
آبیه��ای تهران��ی بازگش��ت و در هم��ان اولی��ن بازی
دروازه خ��ود را  2بار باز ش��ده دی��د .رحمتی در  3بازی
که درون دروازه اس��تقالل ایستاده موفق به کلینشیت
نش��ده و با دریافت  5گل در  3بازی یکی از ضعیفترین
دروازهبانهای لیگ ش��انزدهم تا به اینج��ای کار بوده
اس��ت .هرچن د دفاع اس��تقالل در بازیهای اخیر بسیار
متزلزل ظاهر شده اما رحمتی هم در دریافت این  5گل
بیتقصیر نبوده.
دفاع راست :وریا غفوری(استقالل)
با حض��ور وریا غف��وری در اس��تقالل ،خیلیه��ا تصور
میکردن��د او بتواند خیل��ی زود قدرت خ��ود را دیکته
کند .در بازیهای دوس��تانه اردوی ارمنس��تان هم این
بازیکن عملکرد خوبی داش��ت و منصوریان را به ش��دت
گ برتر ،وریا چیزی در حد
امیدوار کرد اما در ش��روع لی 
یک بازیکن ضعیف برای استقالل بوده است .عملکرد او
در ش��روع لیگ شانزدهم انتقادبرانگیز بوده و این مدافع
ملیپوش به هیچعنوان نتوانس��ته در جناح راست آبیها
زوج خوبی را با خسرو حیدری تشکیل دهد.
دفاع میانی :کنعانیزادگان(استقالل)
محمدحسین کنعانیزادگان پس از کشو قوس فراوان با
قیمتی نجومی از تیم فوتبال ملوان به استقالل آمد .وی
در  2بازی ابتدایی استقالل در لیگ برتر عملکرد ضعیفی
داش��ت و مورد انتقاد ش��دیدی قرار گرفت .زمزمههایی
مبنی بر نیمکتنش��ینی او توسط علیرضا منصوریان در

بازی هفته سوم مقابل صنعت نفت آبادان مطرح بود اما
حاال شنیده میشود کنعانیزادگان به دلیل مصدومیت
ح��دود  3ماه از میادی��ن دور خواهد بود .او نه تنها یکی
از پراش��تباهترین مدافعان در شروع لیگ شانزدهم بود،
بلکه ح��اال با توجه ب��ه مصدومی��ت و دوری  3ماهه از
میادین میتوانیم ب��ه او لقب ناموفقترین خرید لیگ را

هم بدهیم.
دفاع میانی :محسن بنگر(تراکتور)
ت��ا قبل از آمدن هادی محمدی به تبریز محس��ن بنگر،
کاپیتان س��ابق پرس��پولیس ب��ه همراه خالد ش��فیعی،
خط
گزینهه��ای اصل��ی قلعهنویی برای ب��ازی درمرکز 
دفاعی تراکتو ر بودند .اما با پیوستن این مدافع آیندهدار
به تراکتور کار بنگر ب��رای قرار گرفتن در ترکیب اصلی
ن حضورش برای
خیلی سخت شده اس��ت .بنگر در اولی 
تراکتور نش��ان داد که در کورس با مهاجمان جوان لیگ
حریف

ج��ا میماند و ب�� ه علت کند بودن��ش ،مهاجمان

عبور کنند.
میتوانس��تند با کمی چاشنی س��رعت ازاو 
نش��ان

نیمکتنش��ینی بنگر در بازیهای اخیر تراکتو ر
میدهد ک��ه این مدافع باتجربه ج��زو گزینههای اصلی
قلعهنویی نیست.
دفاع چپ :محسن ربیعخواه(پرسپولیس)
پرسپولیس لیگ شانزدهم را مطمئن و با اقتدار آغاز کرده،

اما با این وجود اش��تباه بسیار بد و بازی ضعیف محسن
ربیعخواه مقابل فوالد نگاهها را به دفاع چپ پرسپولیس
معطوف کرده اس��ت .ربیعخوا ه در  4بازی نخست لیگ
آنقدر ضعیف ظاهر شده که خیلیها معتقدند برانکو در
پست دفاع چپ باید به فکر گزینه دیگری باشد.
هافبک تدافعی :تیموریان(ماشینسازی)
آندو ،یکی از خریدهای پرس��رو صدای ماشینسازی در
تابستان  95بوده اما در  4هفته ابتدایی لیگ این بازیکن
باتجربه هیچ نش��انی از یک بازیکن میلیاردی نداش��ته
اس��ت .آندو در  3بازی که برای ماشینس��ازی به میدان
رفته به هیچعنوان نتوانس��ته در انج��ام وظایف خود به
عنوان یک هافبک تدافعی موفق ظاهر ش��ود .چیزی که
در بازی ماشینس��ازی مقابل صبا ،گسترش و تراکتور از
نشان میدهد که ماشینسازی فقط و فقط
آندو دیدیم ،
ب��رای خرید نام این بازیکن حاضر به پرداخت یک و نیم
میلیارد تومان شده است.
هافبک میانی :مهدی رجبزاده(ذوبآهن)
رج��بزاده ،یکی از بهترینهای ذوبآهن در س��الهای
اخیر بوده اما در لیگ ش��انزدهم هنوز نتوانس��ته در حد
و اندازههای نام خود ظاهر ش��ود .رجبزاده که در بازی
هفت��ه اول تیمش حض��ور نداش��ت ،در هفتههای دوم،
س��وم و چهارم یکی از ضعیفترین بازیکنان سبزپوشان

اصفهانی بود تا مشخص شود که این بازیکن با اخالق با
روزهای اوجش فاصله زیادی دارد.
هافبک میانی :بختیار رحمانی(استقالل)
در نقل وانتقاالت تابستانی استقالل توانست گوی سبقت
را از رقبای خود برباید و درنهایت بختیار رحمانی ش��د
خری��د طالیی آبیها برای لیگ ش��انزدهم .اما هیچکس
فک��رش را هم نمیکرد که فق��ط  4هفته بعد ،بختیار با
نمایش ضعیف خود ،همه را از خریدش پش��یمان کند.
انگار س��یل تعریف و تمجیدهای پیش از شروع فصل و
پوشیدن پیراهن ش��ماره  7فرهاد مجیدی ،حسابی کار
بختیار را س��اخت و بخش بزرگی از تواناییهای او را در
جو استقالل کشت.
مهاجم :محمدرضا خلعتبری(گسترش)
محمدرضا خلعتبری ،یکی از سرشناسترین خریدهای
گسترش در تابستان امس��ال بود .این بازیکن در شروع
لیگ دوندگی بیامانی داش��ته اما هرگز این دوندگیها
نتوانسته در راس��تای کار تیمی تاثیرگذار باشد .درواقع
خلعتبری در  4هفته آغازین لیگ ش��انزدهم در ترکیب
آبیه��ای تبری��ز کامال خنثی ظاهر ش��ده و نتوانس��ته
تاثیرگذار باشد.
مهاجم :آرش برهانی(پیکان)
گفته میش��ودنیمکتنش��ینی آرش برهانی در
هرچن د 
ب��ازی اخیر پیکان مقابل اس��تقالل به دلیل مصدومیت
هم
ب��وده اما عملکرد این مهاجم باتجربه در 2بازی اول 
میتوانس��ت دلیل قانعکنندهای براینیمکتنشینی او
باش��د .اضاف ه وزن برهانی در  2ب��ازی اول پیکان کامال
مشهود بود و کامال واضح است که برهانی برای بازگشت
به ترکیب اصلی پیکان باید ابتدای کیلوهای اضافه خود
را از بین ببرد.
مهاجم نوک :لوسیانو پریرا(گسترش)
زوج خلعتب��ری در گس��ترشفوالد هم نش��انی از یک
خرید پرس��رو صدا برای تبریزیها نداش��ته و بیدلیل
نبوده که گسترش��یها با ی��ک گل زده تا به اینجای
کار ضعیفترین خ��ط حمله لیگ را به خود اختصاص
دادهاند .پریرا در بازی آخر با از دست دادن  3موقعیت
تک به تک نش��ان داد که از نظر روحی و روانی هم در
شرایط خوبی به سر نمیبرد.

مایلیکهن:پول را کیروش میگیرد ،مدالش را کیانوش!

عبداللهی :همه اختیارات باید دست منصوریان باشد

سرمربی اسبق تیم ملی ایران درباره تاخیر کیروش برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال در ایتالیا
گفت« :درباره این آقا به اندازه کافی صحبت کردهایم .فقط متاس��فم که در این مملکت یک نفر پیدا
نمیش��ود جلوی گردن کلفتیهای این مربی را بگیرد و اجازه گردن کش��ی به او ندهد .بعد از  5سال
برای فوتبال ما چه کرده که حاال اینگونه نازش را میخرند؟ تا کیروشیپورها و دار و دسته کیروش
در این فوتبال هستند ،وضع به همین منوال است ».محمد مایلیکهن افزود« :عدهای در ماجرای این
مربی به فوتبال ما خیانت کردند چون او را به گونهای به جامعه ما معرفی کردند که انگار ناجی است.
فوتبال ما استعدادهای فراوانی دارد اما زد و بندها اجازه نمیدهد پیشرفت کنیم ».او گفت« :متاسفم
که پول این مملکت ب ه صورت میلیاردی به جیب امثال کیروش میرود و مدالهای با ارزش را امثال
کیانوش و س��هراب مرادی میآورند .یک نفر هم نیس��ت بگوید این آقای کیروش برای فوتبال ما چه
کرده و آقایان مس��ئول هم به جای آنکه رئیس او باشند ،مرئوس او هستند .خودشان را کوچکتر از
کیروش میدانند و چون در مناصب بزرگ نبودهاند جرات برخورد با این مربی را ندارند».

گفتوگو با سایت باشگاه استقالل ،درباره شرایط این
نصرا ...عبداللهی مشاور ویژه سرپرست باشگاه استقالل در 
تیم پس از گذشت  4هفته از شروع لیگ گفت« :متاسفانه در نتیجهگیری خوب عمل نکردیم که این موضوع
بیش از هر چیزی به ناهماهنگی بازیکنان برمیگردد ».او گفت« :استقالل با دیگر تیمها فرق دارد و تیمهایی که
مقابل ما قرار میگیرند ،انگیزه دوچندانی دارند .کادرفنی نیز برای انتقال این موضوع به بازیکنان تالش میکند
تا تازهواردها با شرایط تیم بیشتر آشنا شوند ».وی با بیان اینکه به آینده استقالل خوشبین است ،گفت« :برای
خوشبینی به اس��تقالل دالیل مختلفی وجود دارد .بازیکنان ما تمرینات خوب و منظمی برگزار میکنند .ما
کادر فنی و بازیکنان خوبی د ر اختیار داریم که با گذشت زمان این موضوع مشخص خواهد شد .همچنین ما
هوادارانی داریم که از تیم خود پش��تیبانی میکنند و با تکیه بر این هواداران میتوان کارهای بزرگی کرد ».او
افزود« :همه اختیارات باید در دس��ت منصوریان باشد ،زیرا او تیم را به خوبی میشناسد و احساس مسئولیت
دارد .او کادر خود را انتخاب کرده و از آنها شناخت کافی دارد و اگر الزم باشد این کار را انجام میدهد .مطمئنا
اگر تقویت و یا تغییری در استقالل نیاز باشد ،باید با خواست منصوریان صورت گیرد».

توقع نداشتم آندو علیه من صحبت کند

قلعهنویی :وصله داللی به برانکو نمیچسبد
امی�ر قلعهنوی�ی ،س�رمربی تی�م فوتب�ال
تراکتورسازی درباره شرایط تیمش ،اتفاقات
بین خودش و آندرانیک تیموریان ،انتقادات
علیه برانکو ایوانکوویچ و ...صحبتهایی را در
تسنیم مطرح کرد که در زیر میخوانید.
از شرایط تراکتورسازی صحبت کنید.
واقعیتش را بخواهید تراکتورسازی هم فوتبال خوبی
ب��ازی میکن��د و هم نتیج��ه میگی��رد .در مجموع
شرایط خوبی داشتیم که متاسفانه لیگ تعطیل شد.
همانطور که میدانید تعطیالت لیگ به تیمهایی که
شرایط آرمانی دارند ،ضربه میزند و مشکالتی را ایجاد
میکند .ما تا بخواهیم به شرایط ایدهآل بازگردیم ،نیاز
به زمان خواهیم داشت ،اما بهخاطر تیم ملی چارهای
نداریم و باید با شرایط موجود کنار بیاییم.
بهدلیل ناآماده بودن ورزشگاه یادگار امام(ره)
تبری�ز ،پرسپولیس�یها خواه�ان لغو ب�ازی با
تراکتورس�ازی در هفت�ه پنجم ش�دهاند .فکر
نمیکنید نداشتن ورزشگاه مناسب به تیم شما
ضربه بزند؟
ای��ن س��وال را بای��د از مدی��ران باش��گاه بپرس��ید.
تراکتورس��ازی در حال حاضر یک ورزش��گاه یادگار
ام��ام(ره) کم دارد .امیدوارم هرچ��ه زودتر زمین این
ورزشگاه آماده شود تا کیفیت بازیهای تراکتورسازی
باال برود .ما هیچ مشکل دیگری نداریم و تنها بحثمان
آماده شدن ورزشگاه یادگار امام(ره) است.

پیش از دیدار تراکتورس�ازی و ماشینسازی،
آندرانی�ک تیموریان به س�مت ش�ما آمد .آیا
کدورته ا را کنار گذاشتید؟
من با کس��ی کدورتی نداش��تم .خدا را ش��کر زمان
همهچی��ز را ب��رای مردم روش��ن کرده و روش��نتر
خواهد کرد .در  2س��الی که به مشکل خوردیم،
همه میدانند چه آدمهایی با روح و روان
بازیکنان بازی کردند .هدف آنها ضربه
زدن به اس��تقالل و امی��ر قلعهنویی بود.
ماهیت این افراد برای مردم روشن شده
است .آقایان از من حاللیت طلبیدند ،در
صورتی که من مشکلی با آنها نداشتم .از
زمانیکه در تیم ملی بودم ،آندو با من مرتب
در ارتب��اط بود ورفاقت ما ادامه داش��ت .باور
کنید سالی که از استقالل جدا شد ،نمیدانستم
قراردادش چقدر بود.
پس داستان اختالفتان چه بود؟
در مقطع��ی که تیم ضعی��ف کار میکرد،
در جلس�� ه هیئتمدیره که افرادی چون
مس��عود معینی ،منص��ور پورحیدری و
ب��رادر آندو یعن��ی «س��رژیک» حضور
داش��تند ،تیموریان اعالم کرد که پولش
را میخواهد .طبیعی اس��ت بازیکنی که
قرارداد بس��ته ،پولش را بخواهد .سرژیک
چن��د بار قس��مخ��ورد و گفت م��ن و آندو
امیرخان را مانند پدرمان دوست داریم و تنها

نارضایتی منصوریان از رضایی

سرمربی تیم استقالل از عملکرد مهاجم گرانقیمت تیمش رضایت ندارد .کاوه رضایی در ابتدای فصل با کلی
سرو صدا و درحالی که چندین بار با پرسپولیسیها مذاکره کرده بود ،به استقالل پیوست و البته این بازیکن
در  4بازی قبل فقط در یک مسابقه موفق به گلزنی شده است .رضایی که بازیکنی بیحاشیه نشان داده در
این هفتهها طوری عمل کرده که منصوریان اصال از او رضایت ندارد .منصوریان در صحبت با این مهاجم به
وی تاکید کرده که خیلیها او را عامل جدایی شهباززاده میدانند و باید با گلزنی جور تیم را بکشد.

بدترین شروع فوالد در لیگ برتر
تیم فوالدخوزس��تان به نظر از اتفاقات فصل گذشته
عبرت نگرفته و با قعرنش��ینی در پایان هفته چهارم
لیگ همان راهی را میرود که در لیگ پانزدهم رفته
بود اما ش��اید این بار دیگر مثل فصل گذشته شانس
با این تیم یار نباش��د و طعم تلخ س��قوط را بچشد.
یک سال قبل ،دومین فصل حضور دراگان اسکوچیچ
سرمربی کروات در فوالد خوب جلو نمیرفت و او در
هفتههای ابتدایی ،بدون برد با بحران سختی روبهرو

مشکل ما پو ل اس��ت .من به مسئوالن باشگاه گفتم
یا پول��ش را بدهید یا رضایتنام��ه او را صادر کنید.
گفتم آندو برای ما «آندو گونه» بازی نمیکند .حتی
گفتم چون بازیکن نداریم ،شرایط خود بازیکن مهمتر
است .ب ه دلیل اینکه قبل این جلسه در یک نشست
دیگر حضور داش��تم ،پس از پایان صحبتهایم از
جلسه بیرون آمدم .میتوانید با سرژیک تماس
بگیرید و از او بپرسید چه صحبتهایی مطرح
کردم .من آندو را دوست دارم و او کاپیتان تیم
ملی است ،اما این کارها درست نبود .یک روز
مصاحبه بکنی و یک روز هم دست بدهی.
آیا این ورزش پهلوانی اس��ت ؟ آرش
برهانی پس از  9سال از استقالل
جدا ش��د ،اما قب��ل از بازی به
سمت تیم سابق خودش رفت.
این کاره��ا ارزش دارد .من به
خیل��ی از این بازیکنان خدمت
ک��ردهام .خود آن��دو در جریان
اس��ت که برای اینک��ه بتواند
در انگلی��س بازی کن��د ،باید
تعداد بازیهای ملیاش به80
میرس��ید تا ویزای کار بگیرد.
ما ب��ازی برگ��زار میکردیم تا
قان��ون کار برای آن��دو به آن
می��زان برس��د .نمیدانم چرا

آقای��ان بعدها متوجه کارهایش��ان میش��وند .فرزاد
مجیدی هم حاللیت طلبید و پرویز مظلومی هم پس
از س��الها متوجه برخی مسائل شد و فهمید از کجا
ضربه میخورد و چه کسانی او را تحریک میکردند.
احترام بزرگتر واجب بوده و بهتر اس��ت واقعیتها را
به مردم بگویید .بازهم میگویم آندو را دوس��ت دارم،
اما جای تعجب اس��ت که او چ��را علیه من مصاحبه
ک��رد .من از او دفاع کرده بودم و حتی خبر نداش��تم
که رضایتنامهاش برای جدایی از استقالل صادر شده
است .در تمرین بودم که مسئوالن باشگاه این موضوع
را ب��ه من اطالع دادند .من ازآندو ایراد نمیگیرم ،اما
آقای تیموریان! از تو توقع نداشتم.
بگذری�م ،این روزه�ا انتقادات زی�ادی علیه
برانکو مطرح میش�ود ک�ه او با داللی بازیکنان
بیکیفیت را به پرس�پولیس تحمیل میکند .با
توجه ب�ه رابطه خوبتان با برانکو ،چه صحبتی
در این زمینه دارید؟
عادت ندارم در مورد مس��ائل تیمهای دیگر صحبت
کنم و یا دخالتی داشته باشم ،اما در این مورد باید
بگویم ،این وصلهها به برانکو نمیچس��بد .سرمربی
پرسپولیس آنقدر اخالقمدار و خوب است که این
وصلهها به او نمیچسبد .آقایان همان پروسهای که
علیه قلعهنوی��ی به کار بردند ،این ب��ار میخواهند
بر س��ر برانکو پیاده کنند .پ��روژه امروز زمین زدن
برانکوست.

حسینی پیگیر مطالباتش از نفت

سیدجالل حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از انجام  4بازی در لیگ همراه با تیم ملی به ایتالیا
سفر کرده ،به وکیل خود ماموریت داده تا در تعطیالت لیگ برتر شدیدا پیگیر طلبش از نفت تهران باشد.
این بازیکن که معتقد اس��ت فقط 10درصد از مبلغ قرارداد فصل گذش��ته خود را دریافت کرده ،از راههای
مختلف همراه با وحید امیری و علیرضا بیرانوند طلب خود را پیگیری میکند .سیدجالل اعالم کرده به دنبال
تشکیل اتحادیه بازیکنان است تا بتواند از این طریق حقوق خودش را پیگیری کند.

سعداوی بدتر از اسکوچیچ و مایلیکهن
شده بود .نعیم سعداوی در آن مقطع بزرگترین منتقد
اسکوچیچ بود و اعتقاد داشت او تاوان نقل و انتقاالت
بحثبرانگیز تیمش را میدهد .هنوز یک ماه از شروع
بود که س��عداوی روی سکوها تشویق
لیگ نگذشته 
شد و شیشههای ورزشگاه غدیر اهواز ،در اعتراض به
اسکوچیچ شکس��ت .بحث برکناری اسکوچیچ از آن
روز جدیتر شد و حتی شایعه اولتیماتوم هم مطرح
بود اما مس��ئوالن باشگاه فوالد با حمایت از سرمربی

کرواتشان به او فرصت جبران دادند و او نیز به خوبی
پاس��خ اعتماد مسئوالن را داد و فوالد را در لیگ برتر
نگه داش��ت .حاال بعد از یک سال ،سعداوی سرانجام
س��رمربی فوالد ش��ده و در همان  4هفته ابتدایی ،از
اس��کوچیچ بدتر نتیجه گرفته است .اسکوچیچ در 4
هفت��ه اول هیچ بردی نداش��ت اما حداقل ،فقط یک
ب��ازی را باخته بود .س��عداوی از  4هفته اول لیگ 2
بازی را باخته و ب��ا  2امتیاز در قعر جدول لیگ قرار

دارد .ش��روع فعلی سعداوی ،حتی از تیم مایلیکهن
در لیگ شش��م که باعث سقوط فوالد شد بدتر بوده
و ش��اید او را تبدیل به اولین سرمربی اخراجی لیگ
شانزدهم کند .اگرچه استقالل هم با  2امتیاز درکنار
فوالد تکیه زده اما کامال مش��خص اس��ت که شرایط
این  2تیم قابل مقایس��ه نیست .استقالل به واسطه
ستارهها و کادرفنیاش شاید از منطقه خطر جدا شود
اما درمورد فوالد چنین گمانهزنی وجود ندارد.

آفسايد آفساید
قرعهکشی لیگ برتر بانوان

ن اعالم کرد دوشنبه اول
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایرا 
شهریور ماه س��اعت 14مراسم قرعهکشی لیگ برتر فوتبال بانوان
در سالن روابط عمومی برگزا ر میشود.

ی میشوند
سرخپوشان مخف 

ن ساعت 18
تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس که قرار بود پیش از ای 
روز سهش��نبه در ورزشگاه شهی د کاظمی آغاز شود ،در همین روز
و ساعت در زمین ش��ماره  2ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته
برگزار خواهد شد .تمرینات سرخپوشان روز سهشنبه زیرنظر کریم
باقری انجام میشود.

ب  2بازیکن خارجی ذوبآهن
جذ 

یحیی گلمحمدی ،س��رمربی ذوبآهن که پیش از ش��روع فصل
سفری به برزیل داشت 2 ،بازیکن از لیگ این کشور را مدنظر قرار
داده و به زودی نام آنها را به مس��ئوالن باش��گاه ذوبآهن اعال م
میکند تا این باشگاه برای جذب آنها هرچه سریعتر اقدام کند.

امروز ،انتخابات داخلی اتحادیه فوتبال

انتخاب��ات داخلی اتحادیه فوتبال ایران امروز برگزا ر میش��ود و در
آن قرار اس��ت در مورد انتخاب رئیس ش��ورای مرکزی ،دبیرکل و
خزانهدار جدید برای یک دوره  3ساله رایگیری شود.

بیاطالعی سپاهانیها از جذب رضاییان

منوچهر نیکفر ،رئیس هیئتمدیره باشگاه سپاهان گفت« :موضوع
رضاییان هنوز به اطالع هیئتمدیره باش��گاه نرسیده

جذب رامین
اس��ت .باید پیشنهاد جذب رضاییان در هیئتمدیره مطرح شود تا
بتوانیم تصمیمگیری کنیم».

مقایسه منصوریان و برانکو درست نیست

محمود فکری ،پیشکسوت استقالل گفت« :به نظرم نباید منصوریان
را تحت فش��ار گذاش��ت و مقایسه ش��رایط حال حاضر استقالل با
پرس��پولیس درس��ت نیس��ت .برانکو س��ومین فصل حضورش در
پرسپولیس را سپری میکند ،درحالی که منصوریان چند ماه است
به استقالل آمده است».

ق میشود
دژاگه سهشنبه به اردوی تیم ملی ملح 

هافبک تیم ملی تا سهش��نبه به اردوی ملیپوش��ان ملحق خواهد
شد .اش��کان دژاگه که همراه العربی در اردوی آلمان حضور دارد،
ب��هزودی به اردوی تیم ملی در ایتالیا اضافه خواهد ش��د .با توجه
به اینکه تیم اش��کان دژاگهمقابل الوصل بازی داشت ،وی آخرین
بازیکنی است که بعد از پژمان منتظری به کاروان تیم ملی ملحق
خواهد شد.

ويژه
برنامه ویژه بدنساز انگلیسی برای
استقالل

مربی بدنساز انگلیس��ی که در آخرین روزهای اردوی ارمنستان به
اس��تقالل اضافه شد با فرا رس��یدن وقفه لیگ ،برنامه ویژهای برای
آمادهسازی بازیکنان طراحی کرده است .استیون جونز مربی انگلیسی
بعد از اینکه با س��رو صدای زیاد به اردوی اس��تقالل پیوست تا به
عنوان بدنساز بازیکنان سرشناس این تیم را برای یک فصل دشوار
آماده کند ،با توجه به فرصت اندکی که داشت نتوانست برنامههایش
را به طور کامل در پیش فصل پیاده کند .اما با فرا رسیدن وقفه لیگ
برتر به خاطر اردوی تیم ملی حاال جونز برنامه ویژهای برای تمرینات
بدنی بازیکنان استقالل در تعطیالت درنظر گرفته که این برنامه با
نظارت کامل منصوریان تدوین شده و قرار است از روز سهشنبه با
آغاز دور جدید تمرینات اجرا ش��ود .تمریناتی بر پایه بدنسازی روز
دنیا تا روزهای سخت و دشواری در انتظار بازیکنان استقالل باشد.
پیش از این منصوریان به طرفداران استقالل وعده داده بود بعد از
تعطیالت لیگ ش��اهد استقاللی متفاوت نسبت به  4بازی ابتدایی
خواهند بود ،از همینرو باید منتظر ماند و دید برنامههای این مربی
برای نجات استقالل کارساز خواهد بود یا خیر؟

حاشيه
درگیری فیزیکی جدید در فوتبال ایران!

مس��ئول برگزاری مس��ابقات لیگ دس��ته اول فوتبال گفت« :با
متخلفان دیدار  2تیم خیبر خرمآباد و پارس جنوبی برخورد قاطع
و قانونی از طریق کمیته انضباطی خواهد شد ».فریبرز محمودزاده
در گفت و گو با سایت سازمان لیگ درمورد درگیری بازیکنان تی م
خیبر خرمآباد با مربی تیم پارسجنوبی گفت« :پیگیریهای الزم
را در این مورد انجام دادم و مشخص شد در جریان مسابقه  2تیم
هیچ مس��ئله حاشیهای رخ نداده و فقط در پایان مسابقه و هنگام
ورودبازیکن��ان و کادر فنی  2تیم به راهروی رختکن متاس��فانه
بنابه گزارش ناظر مسابقه آقای کریمپور  3بازیکن خیبر خرمآباد
به نامه��ای پژمان صوری ،احمد زارعی و ف��رزاد بهاری به طرف
مربی پارسجنوبی آقای خورش��یدی حملهور ش��دهاند و با کتک
ی به س��ر ایش��ان وارد شده که با
زدنآقای خورش��یدی ،صدمها 
آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدهاند .ضمنا نیروهای امنیتی و
ناظر مسابقه تا آخرین لحظه پیگیر این مسایل بودند ».وی افزود:
«با توجه به اینکه در هفتههای ابتدایی لیگ دس��ته اول هستیم
با پیگیری کمیته مسابقات و ارایه گزارش به کمیته انضباطی با
این اتفاق برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد».

انصاریفرد به پائوک پیوست؟

کری��م انصاریفر د به احتمال ف��راوان ب ه زودی پیراهن تیم پائوک
یون��ان را ب ر تن خواهد کرد .کری��م انصاریفرد ،مهاجم ملیپوش
فصل گذش��ته تیم پانیونیوس یونان بعد از عملکرد خوبش در این
تی��م مورد توجه چند تیم یونانی قرار گرفت .بنابر گزارش س��ایت
سنتراگل یونان ،باشگاه پانیونیوس دیوید انگوگ مهاجم فرانسوی
و اس��بق لیورپول را به خدمت گرفته تا جانشین کریم انصاریفرد
در پیش��انی خط حمله ش��ود ،چراکه مهاجم ایرانی طی روزهای
آین��ده به تیم پائوک خواهد پیوس��ت .فروش کری��م به پائوک به
پانیونیوس این فرصت را خواهد داد تا یک فصل بدون مشکل مالی
را پشتس��ر بگذارد .پائوک که در مرحله پلیآف یورولیگ حضور
دارد ،در ای��ن مرحله به مصاف دینام و تفلیس گرجس��تان خواهد
رفت .هدایت تیم پائوک برعهده والدیمیر ایویچ صرب است .نکته
جالبتوجه این اس��ت که ویکیپدیای انگلیسی باشگاه پائوک نام
کری��م انصاریف��رد را به عنوان مهاجم جدیدش در لیس��ت خود
گنجاندهو حتی شماره این بازیکن هم  11انتخاب شده است.

عذرخواهی ژاوی از جواد نکونام

ژاوی در ب��ازی خداحافظی نکونام حضور ندارد .پنجش��نبه هفته
آینده قرار است بازی خداحافظی جواد نکونام با تیم منتخب اللیگا
برگزار شود .در بین نام همه ستارههایی که به ایران خواهند آمد،
جای ژاوی خالی است .او در آیتمی که در برنامه 90پخش شد ،از
نکونام بابت عدم حضورش عذرخواهی کردو گفت« :همیشه تو را
ستایش کردم .نمیتوانم به تهران بیایم .ولی تو سعی کن در این
بازی از فوتبال لذت ببری».

