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تیم ملی  4ماه تعطیل!

واریز نصفه و نیمه پول
بهحساباستقاللیها!

مایلیکهن:تاجو
ساکت سواد حضور در
فدراسیون را ندارند
استراماچونیاستعفا

میدهـــــد؟!
زمان سفر بیرانوند به
هنگکنگ مشخص شد

سرمربی پرسپولیس  2مهاجم به انصاریفرد معرفی کرد

مهاجم بوندسلیگایی در لیست کالدرون
ایراد از ویلموتس نیست ایراد از راس هرم فدراسیون است

امیدها بازیکنان کوچکی نیستند

مایلیکهن :تاج و ساکت سواد حضور در فدراسیون را ندارند

نورافکن :بازى با اندونزى درسهاى زیادى داشت

پیشکسوت فوتبال ایران با اظهاراتی تند درباره
شرایط تیم ملی از مسئوالن فدراسیون فوتبال
انتقــاد کــرد .محمــد مایلیکهن ،پیشکســوت
فوتبــال درباره نتایــج ضعیف تیم ملــی ایران با
ویلموتــس در مقدماتــی جامجهانــی به ایســنا
گفت« :دیگر نمیشود درباره این فوتبال حرف
زد .ویلموتس کاری کرده که مردم دلشان برای
کیروش تنگ شــده و میگویند ای کاش باز او
ســرمربی تیم ملی بود .البتــه همین کیروش
هــم خدمتی به فوتبال مملکت نکرد .کیروش
اگــر بیلزن بود ،باغچه کلمبیــا را بیل میزد نه
اینکــه از جامــی به راحتــی حذف شــود ».وی
ادامــه داد« :کــیروش در ایــن مملکــت تبدیل
به رئیسجمهور و رئیس فدراســیون شــده بود
و واژه ســرمربی برایــش کم بــود .اگر ویلموتس
نبــود و هــر خارجی دیگــری بود ،شــاید نتیجه
بدتــر از این بــود .ایراد از مربی خارجی نیســت
بلکه ایراد از راس هرم فدراسیون است ،ایراد از
تاج و ساکتی است که توسط دولتیها حمایت
میشــوند .تا حاال شــده رئیسجمهور مملکت
وقتی بیمار میشــود ،مثل یک مریض عادی به
بیمارستان برود و خدمات بگیرد؟ نه اینکه دارو
و درمانش را تا خانه برایش بیاورند ».مایلیکهن
اضافــه کــرد« :فوتبــال نمونه کوچکــی از وضع
خــراب ماســت .امثال تــاج و ســاکت چگونه بر
سر کار آمدهاند؟ تنها رابطه بوده که باعث شده
این دو در فدراسیون سمت بگیرند وگرنه سواد
ایــن کار را هــم ندارنــد .اصال چگونه میشــود
محمدرضا ساکتی که راننده یک شخصی بود،
تبدیل به دبیرکل فدراســیون شود و همیشه در
کنار تیم ملی باشد؟ به گونهای به او بها دادهاند
که اکنون هیچ کس را قبول ندارد و تمام اینها

به خاطر حمایتهای ویژه از اوســت ».سرمربی
پیشــین تیم ملی افزود« :میتوانستند به جای
مربی خارجــی از مربی داخلی اســتفاده کنند
اما آنقدر این فدراســیون ایراد دارد که به همان
مربی داخلی هم  ۵میلیارد میدهند که اشتباه
اســت .مگر ما در چه کشوری زندگی میکنیم
که چنیــن حقوقهایی پرداخت میشــود؟ من
که مانند سیبزمینی بیرگ نیستم مشکالت
مــردم را فراموش کنم .این افراد درکی از وضع
اقتصادی مردم ندارند .نمیدانند یک خانواده
 ۴نفــره اگر بخواهد  ۳وعده نــان خالی بخورد،
هزینه یک ماههاش میشود یک میلیون و ۲۰۰
هزار تومان .این بدون احتساب هزینه مسکن،
پوشاک،درمانو...است؛آنهمبرایکارمندی
که  ۲میلیون تومان حقوقش است .من خودم از
میادین میوه شهرداری خرید میکنم اما رئیس
همــان میدان میو ه و ترهبار بهتریــن میوهاش را
برای آشنایش کنار میگذارد ».این پیشکسوت
فوتبال در پایان گفت« :این اتفاق باعث میشود
فقیر ،فقیرتر شود و ســرمایهدار هم سرمایهاش
را بــردارد و برود زیرا اگر بمانــد به دلیل گرانی
مواد اولیه مجبور به کاهش کارگرانش میشود
و عاقبتش هم زندان اســت .همین  ۲روز پیش
در میانــه زلزله آمد و تمــام خانهها که کاهگلی و
چوبی بودند خراب شــد ،چرا باید  ۴۰سال بعد
از انقــاب ما چنین خانههای سســتی داشــته
باشــیم که با کمترین حد ریشــتر خراب شوند.
این فوتبال نمونه کوچکی از جامعه ماست .این
حرفها را بــرای این نمیزنم که مثال جای تاج
را بگیرم چون اگر قرار بود من بر حســب تجربه
و دانشــم ســمت بگیرم ،اکنون باید رئیس فیفا
یشدم».
م 

استقالل زمینی به قائمشهر میرود

تیــم فوتبال اســتقالل روز چهــارم آذرماه در هفتــه یازدهم لیگ برتــر به مصاف نســاجی میرود .با
تصمیم مدیران اســتقالل قرار اســت بازیکنان این تیم سوم آذرماه زمینی به سمت قائمشهر حرکت
کننــد تا یک شــب قبــل از بازی با نســاجی اردوی خــود را در این شــهر برگزار کنند .اســتقاللیها
امیدوارنــد با پیروزی برابر نســاجی در پایان هفته یازدهم لیگ برتر اختــاف خود را با صدر جدول
کاهش دهند.

معرفی اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال

اعضــای جدید کمیته داوران فدراســیون فوتبال تعیین شــدند .به گزارش مدال و به نقل از ســایت
رســمی فدراســیون فوتبال ،با معرفی هدایت ممبینی ،رئیس کمیته داوران و تصویب هیئترئیسه
فدراســیون در جلسه دیروز ،آقایان فریدون اصفهانیان ،اسماعیل صفیری ،حسین نیرویار ،علیرضا
کهوری ،حیدر شکور و خانم نادره درودیان به عنوان اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال
انتخاب شدند.

کاپیتــان تیــم فوتبــال المپیــک ایــران گفت:
«همــه بازیکنان ایــن تیم بایــد درک کنند که
در چه جایگاه و موقعیــت مهمى قرار دارند».
به نقل از ســایت رســمى فدراســیون فوتبال،
امیــد نورافکن که بــه همراه تیــم المپیک در
اردوى قطــر حضــور دارد ،گفــت« :بــا وجــود
تمام سختىهاى یک سفر طوالنى باید بگویم
بازى مقابل اندونــزى درسهاى زیادى برای
مــا داشــت .عــاوه بر ایــن از نظر شــرایط آب
و هوایــى ،اختــاف ســاعت و وضعیــت جوى
وضعیــت مشــابه تایلند را تجربــه کردیم .فکر
میکنــم ایــن مســابقه مــا را هوشــیار و بیدار
کرده باشــد ».نورافکن اضافه کرد« :بچههاى

ما بازیکنان کوچکى نیســتند ،چند لژیونر در
اختیار داریم به اضافــه بازیکنانی که در لیگ
برتر بازى میکنند .به نظرم اندونزى به ما یاد
داد در فوتبــال نامهــا بازى نمیکننــد ،ما در
حد واقعــى خودمان نبودیم .خــود من و همه
بچههــا بایــد بدانیم در چه جایــگاه و موقعیت
مهمى قرار داریم .کار ما آســان نیســت و باید
بیش از اینهــا در زمین تالش کنیم ».کاپیتان
تیــم امید گفــت« :امیــدوارم در بــازى با قطر
همان نمایش مورد انتظار را داشــته باشــیم،
توانایــى واقعــى خودمــان را در زمین نشــان
بدهیم و دستورات کادر فنى را به خوبى اجرا
کنیم تا با تمرکز به خواسته خودمان برسیم».

دنیزلی :بین فوتبال ایران و ترکیه تفاوت زیاد است

ســرمربی تیــم تراکتــور معتقد اســت تفاوت زیادی بیــن فوتبال ایــران و ترکیه وجــود دارد.
مصطفــی دنیزلــی در گفتوگویــی با چــم ایلماز و مصطفــی گل 2 ،گزارشــگر رادیو ترکیه،
نظــرش را در مــورد چند موضــوع عنوان کرد .وی ابتــدا در مورد بخت قهرمانــی تراکتور در
رقابتهــای لیــگ ایران گفــت« :امیــدوارم در فصل جاری بــا تراکتور قهرمان لیگ شــویم.
هفته جاری با صدرنشــین لیگ (شــهرخودرو) بــازی داریم .میخواهیم برنده بازی شــویم
و در بازیهــای بعدی هم موفق شــویم ».این مربی باتجربه در ادامــه این مصاحبه همچنین
دربــاره وضعیــت کنونی تیم ملی فوتبال ترکیــه نظرش را بیان کرد .امــا در بخش پایانی در
ت فوتبال کشــورمان با ترکیه ،مقایســهای انجام داد و عنوان کرد« :تفاوت بزرگی
مورد تفاو 
میان لیگ ایران و ترکیه وجود دارد .تیم ملی ایران اغلب در تورنمنتهای مختلف شــرکت
میکند هرچند  2کشور ایران و ترکیه را نزدیک به هم میبینم».

منصوریان :قول میدهم باشگاه ذوبآهن را شرمنده نکنم

ســرمربی تیم فوتبال ذوبآهن گفت« :یک ســال بســیار خوب و آرام را در ذوبآهن داشتم
حتی بعضی از امکانات و شــرایط این تیم را در تیم ملی ندیدم ».علیرضا منصوریان درباره
اینکه در ســالهای گذشــته در تیمهای مختلف در نیمفصل دوم عملکرد خوبی داشــته،
گفــت« :از جانــب خودمــان و مجموعه تیم به نقطهای رســیدهایم که میدانیــم هواداران و
مجموعــه باشــگاه چقــدر آزردهخاطر شــدهاند .بازیهای خوب بــرای ما کافــی نبوده .جا
دارد از مدیرعامــل باشــگاه ،کارخانه و بازیکنــان که حمایت کردند ،تشــکر کنم و این قول
را میدهم که از روز یکشــنبه روند تیم را تغییر بدهیم و نتایجی در شــان ذوبآهن کســب
کنیم ».وی ادامه داد« :انشــاا ...شــرمنده مردم خوب اصفهان نشویم .در یک سال گذشته
در اصفهــان در آرامــش کامل بودم .یک ســال خوب در دوران  ۱۰ســال مربیگــریام را از
نظر امکانات ،زمین تمرین ،شــنا ،اســتخر و ...داشــتم .اولین بار در دوران مربیگریام در
ذوبآهن زیر نور تمرین کردم که حتی در تیم ملی این شــرایط نبود .قول میدهم آنها را
شــرمنده نکنم ».سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن یادآور شد« :از هواداران ذوبآهن و فوتبال
اصفهــان میخواهــم همانطور که در همه ادوار گذشــته  2تیم ســپاهان و ذوبآهن را تنها
نگذاشتند ،روز یکشنبه هم ما را تنها نگذارند .با تمام وجود برای هواداران و پیشکسوتان
باشگاه میجنگیم».

آچارفرانسهپرسپولیس
خشنترینبازیکنفصل!
توافقنکردنمدافعپرسپولیس
برای تمدید قرارداد

طلب 100هزار یورویی کالدرون آماده پرداخت
باشــگاه پرســپولیس باالخــره توانســت منابــع
مالــی مورد نیــازش را بــرای پرداخت قســط دوم
قراردادهــای فصــل جــاری این تیم تامیــن کند.
مطالبات اعضــای تیم فوتبال پرســپولیس باعث
شده بود تا کادر فنی و بازیکنان این تیم از شرایط
فعلی ابراز نارضایتی کنند .از این رو محمدحسن
انصاریفرد بهاعضایتیم قول داده بود کهنزدیک
به  ۲۰تا ۲۵درصد دیگر از قراردادهای فعلی تیم
راتاپایانهفتهجاریپرداختمیکند.مدیرعامل
باشــگاه پرســپولیس پــس از کــش و قوسهــای
فراوان توانســت منابع مالی برای پرداخت قسط
دوم قراردادهای اعضای تیم را تامین کند تا آنها
مشکلیبرایپرداختتاپایانهفتهنداشتهباشند.
خبــری کــه خیــال مدیــران پرســپولیس را برای
جلوگیری از هرگونه حاشــیه جدیدی در آســتانه

بازی با نفت مسجدســلیمان راحت کرد .این پول
قراراستچهارشنبهبهحسابباشگاهواریزشدهتا
بالفاصلهدراختیاربازیکنانقراربگیرد.همچنین
ارز مورد نیاز برای پرداخت به اعضای خارجی تیم
نیز چهارشنبه تهیه میشود تا آنها نیز مثل سایر
اعضای تیم پول بگیرند .پیگیری خراســان نشان
میدهداسپانسرجدیدباشگاهتامینکنندهپولی
اســت که قرار اســت به زودی به بازیکنــان و کادر
فنی پرداخت شود .عالوه بر این بخشی از واریزی
اسپانســر جدید قرار اســت برای تســویه بدهی یا
پرداخت طلب برخی مربیان و بازیکنان سابق تیم
هزینه شــود که عمدهترین آنها ارزی است و باید
تبدیل به دالر یا یورو شود و شاید طلب  100هزار
یورویــی کالدرون هــم از همین رهگــذر پرداخت
شود.

توافقنکردن مدافع پرسپولیس برای تمدید قرارداد

روز گذشــته مهر نوشــت ،مهدی شــیری ،مدافع تیم فوتبال پرســپولیس پس از گفتوگــو با گابریل
کالدرون و محمدحسن انصاریفرد پیشــنهاد تمدید قرارداد باشگاه پرسپولیس را پذیرفت .مدافع
سرخپوشــان پایتخــت با وجــود اینکه در فصل جــاری رقابتهای لیگ برتر طعم نیمکتنشــینی را
بیش از قبل چشــیده حاضر شده قرارداد خود را برای  2فصل دیگر تمدید کند اما پیگیریها نشان
میدهد شــیری هنوز هیچ توافقی در مورد مدت و مبلغ تمدید قرارداد با مســئوالن باشگاه نداشته،
بنابراین بحث تمدید قراردادش فعال منتفی است و شاید طی چند روز آینده این اتفاق رخ دهد.

