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دبل مسی در مراسم
ترینهای اللیگا
خوشحالی مربی تیم ملی از
قهرمان نشدن پرسپولیس!
ستارههای سابق آبیها در راه بازگشت

صحبت خصوصی شفر
با تیام و جپاروف!

نامه کتبی چشمی
به باشگاه استقالل

با بیانیه مهمایافسی ،تـاج ماندنی شد؟

تهدید به تعلیق فوتبال ایران!

بررسی پیشنهاد
اسپانیایی مجید حسینی
ستاره ژاپنی به جایزه مرد سال آسیا نزدیک شد

سـوزوکی از بیرانـونـد
سبقـتگرفـت
؟؟؟؟

؟؟؟؟

به جای فینال لیگ قهرمانان باید مسابقات لیگ یک را پخش میکردند؟

برانکو :با تیم زیر 17سالهها به مصاف پیکان میرویم!
گنــاه مـا رسیــدن بـه فینــال آسیـاسـت
بیانیه مهمایافسی

اصرار برانکو برای لغو بازی مقابل پیکان بیفایده است

شانس بیشتر ستاره ژاپنی برای کسب عنوان مرد سال آسیا

تهدید به تعلیق فوتبال ایران!

فتاحی :از پرسپولیس برای بازی نامه کتبی گرفتم

سوزوکی از بیرانوند سبقت گرفت

در روزهای اخیر اخبار فراوانی در مورد قانون وضع شــده توســط مجلس و ممنوعالکار شدن روسای برخی
فدراســیونها به دلیل بازنشسته شــدن منتشر شده اما کنفدراسیون فوتبال آســیا تاکید دارد که نهادهای
غیرمرتبط نباید در این رابطه دخالت کنند ،وگرنه ممکن اســت در آستانه شروع جام ملتهای آسیا ،فوتبال
ایران تعلیق شود .به گزارش تسنیم ،در بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است« :با توجه به اینکه قانونی
توســط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و فدراسیون فوتبال را به عنوان یک نهاد غیردولتی معرفی
و پرسنل بازنشسته آن را ممنوعالکار دانسته ،کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسائل فعلی مربوط به فدراسیون
فوتبال جمهوری اسالمی ایران نظارت میکند .فدراسیون فوتبال ایران قطعا یک نهاد غیر دولتی است و تمام
اعضای آن باید بدون نظارت نهاد ســوم یا دولت و مجلس به کار خود ادامه دهند .کنفدراسیون فوتبال آسیا
با فدراســیون فوتبال ایران که در ماه می سال  2016و بدون دخالت نیروهای خارج از فوتبال انتخاب شده،
همکاری کامل دارد .کنفدراســیون فوتبال آســیا هیچگونه اغماضی در مورد دخالتهای نهادهای بیرونی در
مورد اعضای خود نداشته و امیدوار است در فاصله  2ماه مانده به آغاز جام ملتهای آسیا  ،2019فدراسیون
فوتبال قادر به حفظ استقالل خود بوده و مشمول تعلیق نشود».
 5گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال در صورت کنار رفتن تاج

رقابت اصلی بین هاشمی و نبی!
درحالی که فقط چنــد روز تا پایان
مهلت  2ماهه به مشموالن قانون منع
بکارگیری بازنشستهها در مناصب دولتی باقی است،
هنوز برخی از مدیران بازنشســته ورزشی استعفا و
کنارهگیری نکردهاند .مهدی تاج رئیس فدراســیون
فوتبال هم جزو مدیرانی اســت که هنوز در منصب
خــود باقی اســت و از وزارت ورزش و جوانان برای
مشمول بودن یا نبودن استعالم کرده است .البته با
توجــه به عمومــی بودن قانــون منــع بکارگیری
بازنشستهها به نظر میرسد تاج هم رفتنی است اما
بــه زعم برخی این تصمیم فوتبال را در خطر تعلیق
قرار میدهد .روز گذشــته هم برخی ســایتها به
حضور و جلسات مسئوالن ارشد فیفا وایافسی در
تهران با مســئوالن ورزش پرداختند و نوشتند« :در
یکی از مالقاتها ،یکی از مقامات ارشد بینالمللی به
طــور صریح به مقام دولتی حاضر در جلســه تاکید
میکنــد که ادامــه روند کنونــی و تغییــرات در
فدراسیون به منزله مداخله خارجی در امور فوتبالی
بوده که منجر به تعلیق قطعی کشورمان خواهد شد.
این شــخص عنوان میکند که منظور تشــکیالت
جهانی فوتبال ،حفظ اســتقالل این ورزش اســت و
دوستی با افراد نقشی در تصمیمات آنها ندارد ».اگر
این اتفاقات واقعیت داشته باشد ،باید نگران تغییر در
مدیریت فدراســیون بود و اگر هم چنین نباشد ،تاج
رفتنی اســت و باید شــاهد انتخاب رئیس جدیدی
برای فدراســیون فوتبال باشــیم .فدراسیون فوتبال
جزو  5فدراسیونی اســت که خیلیها دوست دارند
ریاست آن را برعهده بگیرند یا در تشکیالتش باشند.
جاذبه فوتبال هم کــه بر همه ورزشها غلبه دارد و
همین حــاال هــم عــدهای از مدیــران فوتبالی و
غیرفوتبالی برای رسیدن به صندلی ریاست آن خیز
برداشتهاند .براساس شــنیدهها  5گزينه براي دوره
جديد رياســت فدراســيون فوتبال مدنظر هستند:
كيومرث هاشــمي ،مهدي محمدنبي ،شهابالدين
عزيزي خادم ،محمدحســن انصاريفــرد و محمد

نجفي .به نظر میرســد رقابت اصلی بین هاشــمی
رئیس ســابق کمیته المپیک و نبی دبیرکل ســابق
فدراســیون فوتبــال خواهد بــود .در زیــر نگاهی
میاندازیم به ســابقه و کارنامه گزینههای احتمالی
ریاست فدراسیون فوتبال.
کیومرث هاشــمی ،معاون ســابق سازمان تربیت
بدنی ،قائم مقام ســابق وزیر آمــوزش و پرورش در
دولت دهم و رئیس سابق کمیته ملی المپیک ایران
کــه پس از پایــان خدمتش در کمیتــه صحبت از
حضور او در تشکیالت آستان قدس رضوی بود.
مهدی محمد نبی در کارنامه مدیریتی خود سابقه
مدیرعاملی باشگاه گسترش پارس خودرو ،قائم مقام
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس تهران ،عضویت در
هیئت موســس اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور،
مشــاور اجرایی رئیس فدراســیون فوتبال ،معاون
اجرایی دبیرکل و رئیس کمیته مســابقات ،دبیرکل
فدراسیون فوتبال ،مدرس دورههای مدیریت فوتبال
و عضویت در کمیته بازاریابی کنفدراســیون فوتبال
آسیا را دارد.
شــهابالدین عزیزیخادم تحصیالت خود را در
مقطع دکترا و رشــته روابــط بینالملل-مطالعات
منطقهای ادامــه داده .از فعالیتهای ورزشــی وی
میتــوان بــه عضویــت در تیم ملی دانشــجویی و
تیم نیروی زمینی اشــاره کــرد .وی به عنوان عضو
هیئتمدیره باشــگاه پیکان فعــال بوده و هماکنون
عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال است
محمدحسن انصاريفرد بازیکن سابق پرسپولیس
و مربی اسبق تیم ملی فوتسال ایران که مدیرعاملی
باشگاه پرســپولیس در سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۶را
برعهده داشته و سابقه مدیریت در باشگاه راهآهن را
هم در کارنامهاش دارد.
محمد نجفی رئیس هیئت اســتان بوشــهر و از
چهرههای سرشناس فوتبالی استان بوشهر بوده که
سابقه مدیرعاملی باشگاه شــاهین بوشهر را در هم
کارنامه خود دارد.

بعد از پایان دیدار تیمهای پرسپولیس-کاشیما آنتلرز در
فینال لیگ قهرمانان آسیا ،برانکو سرمربی سرخپوشان
به بازیکنان تیمش  5روز اســتراحت داد تا خســتگی
مســابقات را از تن خــارج کنند و خــود او هم برای
اســتراحت راهی کرواسی شــد تا در کنار خانوادهاش
باشد .این درحالی است که سازمان لیگ تاریخ  28آبان
را برای زمان برگزاری بازی معوقه پرسپولیس و پیکان
عنــوان کرده و این یعنی  3روز بعد از پایان تعطیالت،
پرسپولیس باید در یک بازی سنگین به مصاف پیکان
برود .این در حالی اســت که پیشتر برانکو اعالم کرده
بود که بدون ملیپوشان تیمش را به میدان نمیفرستد.
با اینحال سازمان لیگ همچنان به برگزاری بازیهای
پرســپولیس اصرار دارد .سعید فتاحی ،مسئول کمیته
مســابقات سازمان لیگ در مورد اینکه پرسپولیسیها
تمریناتشان را تا روز جمعه این هفته تعطیل کردهاند
و برانکو نیز قرار است یکشــنبه هفته آینده به ایران
بیاید ،در این شــرایط چطور ممکن است دیدار معوقه
پرســپولیس  -پیکان در تاریخ  28آبان برگزار شــود،
گفت« :من نهایت همکاری را با باشگاه پرسپولیس در
روزهایی که این تیم در لیگ قهرمانان آسیا بازی داشت،
انجام دادم .تنها کاری که میتوانســتم انجام دهم ،این
بود که با کارلوس کیروش جلسه بگذارم و از او بخواهم

به مدت یک هفته اجازه دهد پرسپولیس ملیپوشانش
را در اختیار داشته باشــد و بازیهای عقبافتاده خود
را انجام دهد .البته پرســپولیس فقط مقابل سپاهان و
ذوبآهن میتواند از ملیپوشانش استفاده کند و بازی
خــود مقابل پیکان را باید بدون ملیپوشــانش برگزار
کند ».وی در واکنش به طــرح این موضوع که برانکو
چ تاکید داشت تیمش هرگز بدون ملیپوشان
ایوانکووی 
در بازیهای لیگ شرکت نخواهد کرد ،یادآور شد« :من
پیشبینــی این روزها را کرده بــودم ،به همین خاطر
وقتی باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با پیکان
شــد ،به آنها گفتم اگر به فینال نرسیدید که هیچ ،ما
میتوانیم این بازی را در زمان مناســب برگزار کنیم،
اما اگر به فینال برســید آن وقت مجبور هستید بدون
ملیپوشــان بازی معوقه خود با پیکان را انجام دهید.
باشــگاه پرســپولیس این موضوع را پذیرفت و من از
آنها خواســتم نامه رسمی بزنند که حاضر به پذیرش
این موضوع هســتند؛ آنها نیز این کار را انجام دادند.
من در این مورد با پرسپولیســیها صحبت کردم و به
آنها گفتم که  2تاریخ مدنظر ما برای دیدار معوقهتان
با پیکان است ،که در نهایت تاریخ  28آبان نهایی شد.
حــال اینکه برانکو موافق یا مخالف برگزاری این بازی
است ،بحثش جداست».

بازیهای تدارکاتی برای ما اهمیت دارند

کرانچار :عراق رقیب اصلی ماست
ســرمربی تیم امید فوتبال ایران که امروز وارد تهران میشــود ،درخصوص قرعهکشی مرحله مقدماتی بازیهای
قهرمانی زیر  23ســال آسیا گفت« :هیچ گروه آســانی وجود ندارد و ما باید با قدرت به دنبال صعود از این گروه
باشیم ».کرانچار سرمربی تیم ملی فوتبال امید ابتدا درخصوص بازگشت خودش به ایران گفت« :مشکلی پیش آمده
بود که خوشبختانه حل شد .البته در روزهای گذشته با سایر اعضای کادر فنی در تماس بودم و تمرینات طبق برنامه
دنبال شد .از امروز در تمرینات شخصا حضور پیدا میکنم و روند کار را دنبال خواهم کرد ».سرمربی تیم ملی فوتبال
امید همچنین درخصوص مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر  23سال آسیا که در حقیقت رقابتهای انتخابی
المپیک نیز محسوب میشود و قرعهکشی این بازیها گفت« :طبیعتا هیچ گروه آسانی وجود ندارد و ما باید برای
رویارویی با هر حریفی آماده باشیم اما در مورد گروه خودمان باید بگویم عراق رقیب اصلی ماست و یکی از تیمهای
قدرتمند فوتبال آسیا محسوب میشود که از آنها شناخت کامل داریم .در ترکیب این تیم بازیکنانی حضور دارند
که عضو ثابت تیم بزرگساالن عراق هستند 2 .تیم یمن و ترکمنستان هم در این گروه حاضر هستند که برای ما
حریفانی ناشناخته محسوب میشوند .طبیعتا رقابتهای این مرحله بسیار حساس خواهد بود و باید تالش کنیم تا
با قدرت مجوز صعود به مرحله نهایی را کسب کنیم».

اردوی کیش استقاللیها
فعال منتفی است

یکی از نکات مدنظر شــفر در جلســه چنــد روز پیش با
سرپرســت اســتقالل برگزاری اردوی نیم فصل در جزیره
کیش بود که قرار شد مسئوالن باشگاه شرایطش را فراهم
کننــد اما ظاهرا فعال این موضوع مورد موافقت قرار نگرفته
است .استقاللیها که فصل پیش در تعطیالت بین نیمفصل
راهی کیش شــده و شــرایط خوبی در نیمفصل دوم پیدا
کردند ،قطعــا در فرصت تعطیالت نیم فصــل باید برنامه
تمرینی فشرده داشته باشند اما باشگاه هنوز موافقت خود را
در اینباره اعالم نکرده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا طبق روال ،یک ماه مانده به
پایان سال میالدی نامزدهای کسب عنوان برتر سال
در بخشهای مختلف را معرفی میکند که مهمترین
بخش این انتخاب بازیکن برتر ســال قاره کهن است.
سال گذشــته این عنوان به عمر الخریبین از سوریه
رســید ،مهاجمی که با الهالل عنوان آقای گلی لیگ
قهرمانان را نیز با درخشــش مقابــل رقبای ایرانی به
دســت آورد تا ارزشــمندترین عنوانی که رویای آن
را در ســر میپروراند در آغوش بکشد ،اما حاال برای
سال جدید گمانهزنیها برای معرفی کاندیداها به اوج
رسیده ،بخصوص که در سال  ۲۰۱۸برخی چهرههای
سرشــناس فوتبال قــاره همراه با تیمهــای ملی یا
باشگاهی ،درخشــش فوقالعادهای در تورنمنتهای
معتبر داشتند که یکی از ستارههای ایران نیز در میان
این گمانهزنیها دیده میشود .اینکه بیرانوند میتواند
طلسم ۱۴ساله انتخاب یک ایرانی به عنوان مرد سال
آسیا را بشکند یا نه ،سوالی است که توجه بسیاری را
به خود جلب کرده اســت .در این راه بسیاری اعتقاد
دارند  2رقیب اصلــی او در جمع  3کاندیدای نهایی

نقش اصلی را ایفا خواهند کرد .مایا سوزوکی مهاجم
شماره  ۹کاشیما آنتلرز قهرمان جدید لیگ قهرمانان
آسیا و پدیده  ۲۲ســاله ژاپنیها یکی از این رقیبان
خواهد بــود ،بازیکنی که قطعا در راه کســب عنوان
مرد ســال آســیا با بیرانوند همچون  2فینال رفت و
برگشــت رقابتی نفسگیر خواهد داشت .سوزوکی ،اما
از یک حیث از بیرانوند عقب اســت ،اما از یک جنبه
دیگر جلوتر ،امتیاز منفی مهاجم ژاپنی غیبت در جام
جهانی همراه با ژاپن است ،درست برخالف بیرانوند،
اما امتیاز مثبتش نیز بــه قهرمانی در لیگ قهرمانان
و باال بردن جام قهرمانی در اســتادیوم آزادی تهران
برمیگردد که خود میتواند امتیازات بسیار زیادی در
نظرســنجیهای  AFCبرای او درپی داشته باشد .با
نگاهی به روند انتخاب بازیکنان برتر ســال آســیا در
یک دهه گذشته میتوان گفت که کارشناسان AFC
توجه خاصی به مردان برتر رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا از خود نشان دادهاند و حاال که کاشیما قهرمان
شده ،میتوان شانس سوزوکی را بیشتر از دروازهبان
ملیپوش پرسپولیس دانست.

احتمال کوچ اجباری پدیده

به گزارش فارس ،به دلیل برخی مشکالت این احتمال وجود دارد که تیم فوتبال پدیده خراسان بازیهای خانگی
خود را به اســتان خراســان شمالی برده و در ورزشــگاهی در بجنورد میزبان رقبایش باشد .از باشگاه پدیده برای
تمریــن در ورزشــگاه امام رضا(ع)20میلیون تومان ،بــرای برگزاری بازیهای دوســتانه 30میلیون تومان و برای
برگزاری بازیهای رســمی 50میلیون تومان پول طلب شــد ه و مســئوالن این باشــگاه اعالم کردهاند که قادر به
پرداخت این هزینهها نیســتند و به همین دلیل این احتمال وجود دارد که بازیهای خانگی این تیم به اســتان
خراسان شمالی منتقل شود.

رویه عجیب و متناقض سازمان لیگ درباره سوپرجام

با وجود گذشــت چند ماه از رای قطعی درباره پرونده سوپرجام و برنده اعالم شدن پرسپولیس هنوز جام قهرمانی
به این باشــگاه اهدا نشــده است .قبل از بازي پرسپولیس با نســاجي ،بهمني مدير روابط عمومي سازمان ليگ در
ديدار با برانكو گفته بود اگر فردا مصادف با اول محرم نبود ،جام ســوپرجام را اهدا ميكرديم .حاال فتاحي مسئول
کمیته مســابقات ميگويد برنامه اهداي جام نداريم ،ارســال جام داريم! حال این سوال پیش میآید که اگر بنابر
ارسال جام بود ،چرا اول محرم ارسال نشد؟ چرا ابتدا از اهدای جام صحبت کردند و از همان ابتدا نگفتند ،ارسال؟!

ادامه پروژه واگذاری سرخابی

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه هیچ مشــکل مالی پرســپولیس و استقالل را تهدید نمیکند ،ابراز امیدواری کرد که
روند واگذاری این  2باشگاه تا پایان سال انجام شود .مسعود سلطانیفر در این خصوص گفت« :درحال برنامهریزی
هستیم و امیداریم تا پایان سال مجوز واگذاری  2باشگاه استقالل و پرسپولیس را بگیریم».

