فوتبـــال ایـــران

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم | پنجشنبه  21تیر  28 | 1397شوال  | 12Jul 2018 | 1439شماره 5968

جام جهاني هم تمام شد؛

تكليف بالتكليفها را مشخص كنيد
زمان
از ی که
م دست
یرود

دقيقا دو هفته ديگر ليگ هجدهم آغاز خواهد شد و ماه آينده هم در همين روز سوت شروع ليگ يك به صدا در ميآيد .اما اين روزها همه
اتفاقات مهم فوتبال ما كه در طول فصل با آن درگير خواهيم بود زير سايه بازيهاي جام جهاني قرار گرفته و اصال انگار نه انگار كه چند تيم
در ردههاي مختلف باشگاهي هنوز بال تكليف هستند .هنوز در رسانهها دنبال اين هستيم كه قرارداد كيروش تمديد ميشود يا اينكه
سرانجام دعواي ميان او با برانكو چه خواهد شد و واي كه اگر ضربه مهدي طارمي در دقيقه  90+3بازي با پرتغال گل شده بود ،چه ميشد.
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عليرضــا بيرانوند ،اميــد ابراهيمي،
وحيد اميري و مجيد حسيني مليپوشاني
بودند كه از دل ليــگ بيرون آمدند و در
جــام جهاني درخشــيدند .حــاال با اين
وضعيت نابسامان چند تيم چطور انتظار
داريم كه شاهد درخشش ستارههاي ليگ
برتر در جام ملتهاي آسيا باشيم.
گسترش فوالد و سپيدرود روي هوا
قصه هزار و يكشب سپيدرود به حدي
تكراري و خســته كننده شــده كه ديگر
شــايد هوادارانش هم مثــل روزهاي اول
تمايلي به پيگيري اتفاقات و درگيريهاي
مالكان باشگاه نداشته باشند.
تيمي كه ميتوانســت با پشــتوانه
هواداران و شــروع به موقع تمرينهایش
خيلــي اميدوارانــه و با قــدرت در ليگ
حاضر شــود ،امروز كه دو هفته تا شروع
بازيهايش مانده نميداند چه سرنوشتي
در انتظارش خواهد بود.
آنچه مسلم اســت يك طرف بازنده
خواهند بود اما ســوال اين اســت كه آيا
واقعا نميشــود تكليف ايــن تيم را يك
بار براي هميشــه مشــخص كرد .نقش
فدراسيون فوتبال در اين ميان چيست و
چرا مثل بعضي تصميمهايشان كه خيلي
زود اجــرا ميشــود به اين مســاله ورود
نميكنند.
گســترش فوالد تبريز هم شــرايط
خوبي ندارد .مالك اين باشــگاه از زماني
كه تصميم به خريد امتياز تراكتورسازي
تبريز گرفت وضعيت تيم سابقش هر روز
بدتر شــد .در ابتدا خيلي تيمها خواهان
خريد امتياز گســترش شدند تا يك شبه
از ليگ يك يــا دو به ليگ برتر بيايند .از
طرفي ميشــنويم تمرينهای اين تيم با
فيروز كريمي پيگيري ميشود.
چند روز بعد خبر ميرسد كه آنها در
تهران با اكسين البرز يك بازي تداركاتي
انجام دادهاند اما بالفاصله نصيرزاده مدعي

ميشود تيمي كه مقابل اكسين به ميدان
رفته گسترش نبوده است.
حاال اگــر اين تيم واقعا گســترش
نبوده پس چرا فيروز كريمي هدايتش را
برعهده داشته است.
امروز شــرايط تيــم تبريزي به هيچ
وجه در حد تيمي نيســت كــه بايد 14
روز ديگر در ليگ به ميدان برود .اگر قرار
است كه امتياز اين تيم واگذار شود چرا تا
االن انجام نشده و اين همه زمان مفيد را
از دست دادهاند؟
نفت تهران و خونه به خونه
بالتكليف
اتفاقاتي كه ســال گذشته در همين
روزهــا براي نفــت تهران رقــم خورد و
مالــكان و به تبع آن مربيــان زيادي هم
به اين تيم آمدند و رفتند كامال مشخص
بود كه پايان خوشي در انتظارشان نيست.
ايــن تيم قديمــي در نهايت به ليگ يك
ســقوط كرد و عجيبتــر اينكه از همان

روانخواه سرمربي جدید نيروي زميني

اميدرضــا روانخــواه ســرمربي ســابق
سپيدرود بعد از نشستي كه با مديران باشگاه
نيروي زميني داشــت هدايت اين تيم دسته
دومي را برعهــده گرفت تا بار ديگر به عرصه
مربيگري بازگردد.
روانخــواه با امضــاي قراردادي رســما
بهعنوان ســرمربي نيروي زمينــي در ليگ
دســته دوم معرفي شــد بلكه بتواند اين تيم
نظامــي قديمي پايتخت را بــه جايگاه اصلي
خود بازگرداند.

اردوي ملوان در اردبيل

كاروان تيم فوتبال ملوان صبح روز چهارشنبه شهر بندرانزلي را براي
برپايي اردوي  ۸روزه به سمت اردبيل ترك كرد.
حجت صدقي – حســن پورحميدي – حميــد رضا فتحي – وحيد
حيدريه – عليرضــا دغاغله – محمد مهدي
مرادي – مهيار نوري – عظيم گوگ – سعيد
ســاالرزاده – امير مهدي جانملكي – احسان
پورغالمي – پوريا غالمــي – دانيال ماهيني
– پرهــام صياد بورانــي – محمد رضا نقدي
پــور – علي آســتاني – ارســان تفضلي –
ميالد احمــدي – محمد پــور رحمتا– ...
شــهاب زندي – محمد رضا محرمي – فربد
بلوك باشــي – حميد خدابنــده لو – امين
جهانعاليــان – خشــايار زبرجــد – مهدي
هاشمينژاد – حسام يعقوبي – حسام سلطان
پــور – علي عابدي – بابك مرادي – علي فاطمي و شــهريار مغانلو۳۲ ،
بازيكني هستند كه تيم فوتبال ملوان را در اين اردو همراهي ميکنند.
كاروان تيم فوتبال ملوان در اين اردو عالوه بر انجام تمرينهای بدني
و تاكتيكي دو بازي تداركاتي در برنامه خود خواهد داشت.

روز تــا االن هم هيچ خبر و اتفاق خاصي
درباره اين تيم نيفتاده و اصال انگار تيمي
به نام نفت تهران وجــود خارجي ندارد.
چرا كه تصميم جديد بــراي آنها گرفته
نشده است.
يك ماه ديگر ليگ يك آغاز ميشود
اما نفت تهران نه مالكش را ميشناسد نه
بازيكن و نه مربــياش را .جالبتر اينكه
يكي از مالكانــش كه ظاهرا با بازيكنانش
تســويه حســاب كامل نكرده و حتي در
آخرين روزهاي تمرينشــان هم شاكيان
اموال باشــگاه را توقيف كرده بودند ،حاال

ســعيد آذري مديرعامل باشــگاه
ذوبآهن درباره اينكه شــنيده ميشود
باشــگاه ذوبآهن براي صــادر كردن
رضايتنامه مرتضي تبريزي براي حضور
در استقالل مبلغ هنگفتي را درخواست
كرده ميگويد« :اصال چينن مســالهاي
درســت نيست و اينها شــايعه و دروغ
اســت .اســتقالليها براي تبريزي به
مــا نامه زدنــد و به صورت رســمي او
را ميخواهند البتــه اولويت ما فروش
بچهها به خارج از كشــور اســت اما در
مجموع در جلسه هيات مديره پيشنهاد
باشگاه اســتقالل را مطرح ميكنيم تا

واکنش

حسنزاده :كميته اخالق
راي خونه بهخونه را
جداگانه ميدهد

اســماعيل حســنزاده رييس كميته
انضباطي درباره شــكايتي كه در خصوص
بازيكن نســاجي مازندران از چند باشــگاه
مطرح شده ،ميگويد« :در خصوص بازيكن
تيم نســاجي قائمشــهر به نام سيد حسين
حسيني ادعا شــده بود كه ايشان با هويت
ديگري به نام ســيد امير حســين حسيني
در چند باشــگاه حضور داشــته است .ابتدا
باشگاه نشاط ساري و سپس باشگاه سپاهان
اصفهان در خصوص مسابقات اميد كشوري
در اين خصوص شــكايت كردند كه پرونده
در كميته انضباطي در جريان رسيدگي قرار
گرفت .در  29ارديبهشــت ماه  97باشگاه
خونه بــه خونه بابل نيز بــا اين توجيه كه
اين بازيكن در مسابقات ليگ يك براي تيم
نساجي قائمشهر به ميدان رفته ،شكايتي را
تســليم كميته انضباطي كرد كه با توجه به
موضوع پرونده و اينكه در نخســتين جلسه
رسيدگي ،بازيكن مذكور ادعاي باشگاههاي
شــاكي مبني بر جعلي بودن مدارك و دو
هويتــي بودن خــود را انكار كــرد ،كميته
انضباطي براي احــراز واقعيت به تحقيقات
بيشــتري نياز داشــت و البتــه در تمامي
پروندههايــي كه هويت بازيكنان و يا جعلي
بودن مدارك مخصوصا موضوع صغر سن در
ميان باشد تحقيقات زمانبر خواهد بود چرا
كه مكاتبات متعددي با مراجع شهرستاني،
اســتاني و كشــوري از جملــه آموزش و
پــرورش ،دانشــگاه ،اداره ثبــت احوال و
همچنين انجام آزمايشــات پزشكي(تعيين
سن استخواني) نيازمند است .ضمن اينكه
بخشــي از پاسخ اســتعالمها واصل شده و
منتظر وصول جــواب بخشهاي ديگر نيز
هســتيم و بــا توجه به اهميــت موضوع و
اينكه اساســا شكايت باشگاه نشاط ساري و
سپاهان اصفهان و ادعاي اخير باشگاه خونه
بــه خونه بابل مربوط به هويت دو نفر با دو
كد ملي متفاوت است و چون باشگاهها نيز
داليل و مدارك كافي در جهت احراز هويت
دارندگان دو كد ملي بــه كميته انضباطي
ارائه ندادهاند ،لذا رســيدگي به اين پرونده
به جهت لزوم تحقيقات بيشتر زمانبر شده
است ».او با اشــاره به شكايت باشگاه خونه
به خونــه از همين بازيكن اينطور ميگويد:
«در كنار اين پرونده كه در كميته انضباطي
مطرح است و به هويت بازيكن سيد حسين
حســيني مربوط اســت ،اطــاع داريم كه
باشگاه خونه به خونه در خصوص مسابقات
پاياني تيم نساجي مازندران ،پروندهاي را در
نزد كميته اخالق دارد كه نتيجه اين پرونده
از سوي كميته اخالق اعالم ميشود».

ببنيم چه ميشود».
مديــر عامل باشــگاه ذوبآهن در
پاسخ به اينكه آيا امكان دارد اين باشگاه
با جدايي تبريــزي موافقت كند اينطور
ميگويد« :همــه اينها بــه نظر هيات
مديره بســتگي دارد ،بايــد ببينيم چه
ميشــود ».او مدعي است كه سرمربي
تيم هم به زودي نظــر نهايياش را در
اين بــاره اعالم ميكنــد« :نمازي هم
در جلســه هيات مديره حاضر ميشود
تا گــزارش كار بدهــد .همان جا بحث
اســتقالل را مطرح ميكنيم تا ببینيم
اوضاع به چه منوال پيش ميرود».

الياسي :ترابي با تراكتورسازي قرارداد دارد
عبــاس الياســي سرپرســت باشــگاه
تراكتورسازي درباره تســويه حساب به موقع
بــا مربي قبلــي ميگويد« :ارطغرل ســاغالم
نيمفصــل ليگ هفدهم جذب شــد و او قصد
داشت امســال از تيم برود ،نوع قراردادي كه
با اين مربي بســته شــده بود به شــكلي بود
كه اگر  ۱۰۰دالر از مبلــغ قرارداد او ميماند
بايد  ۵۰۰هزار دالر جريمه ميداديم .ســعي
كرديم براســاس بودجه باشــگاه كار را پيش
ببريم .زنوزي حرف خوبي ميزند ،متأسفانه به
صفرهايي كه مقابل قرارداد گذاشــته ميشود
تعلق نداريم و انگار تعهدي نيســت .اين تفكر

وجود دارد كه وقتي من ميروم ديگر مشكالت
مربوط به فردي اســت كــه در آينده ميآيد.
فقط به اين فكر ميكنيم كه ســريع قراردادي
ببنديــم و كار را پيــش ببريــم ،بايد حواس
جمع بود ،در بخش خصوصي اين مشــكالت
كمتر ميشــود ،ما قراردادي ميبنديم و بعد
به دنبال اين هســتيم كه چطــور آن قرارداد
را نفي كنيــم ».او از انتقال امتياز گســترش
به ماشــين ســازي خبر ميدهد« .ما در حال
انتقال گسترش فوالد به ماشينسازي هستيم.
درست است كه االن بازيكناني مثل سيدي و
نقيزاده از گســترش به ما اضافه شدند اما اگر

بدانيم اين تيمها نيــاز به تقويت دارند آنها را
حمايت ميكنيم .بايد نگاهها به سمت فیرپلي
برود .شما مطمئن باشيد بازيكني كه به خاطر
 ۲۰۰ميليون به جــاي ديگري ميرود در آن
تيم جديد هم تمــام تمركز خود را نميتواند
معطــوف بــه كارش كند و دائــم نگاهش به
پيشــنهادهاي بهتر و بيشتر اســت .البته اگر
آن مقدار پول بيشــتر را پرداخت كنند ».آنها
همچنان مهــدي ترابي را بازيكن خودشــان
ميداننــد« .ما روي ترابي حســاب كرديم .ما
قرارداد ترابي را هم به زنوزي ارائه كرده بوديم
و پيگير اين موضوع هستيم».

انگيزههاي مهاجم تراكتورسازي
فــرزاد حاتمــي مهاجــم باتجربه
تراكتورســازي كــه صحبتهايي درباره
جدايــياش از اين تيم وجود داشــت،
چند روزي اســت با ســفر به تركيه به
اردوي شــاگردان جان توشــاك اضافه
شــده و در ليگ هجدهم نيــز پيراهن
اين تيــم را برتن خواهد كــرد .حاتمي
در ليگ هجدهم عالوه بر مســائل فني
نقش ويژهاي در تراكتورســازي خواهد
داشــت .او بهعنوان باتجربهترين بازيكن
تراكتــور در اين فصل احتمــاال بازوبند
كاپيتاني را نيز بر دســت خواهد بست.
از ايــن رو با توجه به جدايي نفراتي مثل

مهدي كياني ،محمد ايرانپوريان و محمد
ابراهيمي از تراكتورســازي نقش حاتمي
در ليگ هجدهم بيشتر به چشم خواهد
آمد و بهعنــوان بزرگتر بايد حواســش
به ســتارههاي جوان هم باشــد .مهاجم
تراكتورســازي كه سال گذشته گلهاي
حساســي نيز براي تيمش به ثمر رساند
حــاال در تالش اســت تــا تواناييهاي
فنياش را به جان توشــاك نشــان دهد
و بتواند روزهاي خوب گذشــته را تكرار
كند .يك فرزاد حاتمــي آماده ميتواند
مشكالت خط حمله هر تيمي را برطرف
كند.

تابش :علي كريمي خودش نخواست در سپاهان بماند
مســعود تابش مديرعامل باشــگاه
ســپاهان درباره آخرين وضعيت تيمش
ميگويــد« :خوشــبختانه تيــم اردوي
خوبــي در كردان كــرج برگــزار كرد و
تمرينات خوبي را هم در اصفهان پشــت
ســر گذاشــت .ما يك اردوي خوب هم
در تهران داشــتيم و البته قرار است روز
جمعــه تيم عــازم اردوي يــك هفتهاي
تركيه شــود .تیــم ما هميشــه ظرفيت
مدعي شــدن را داشــته و بنابــر داليلي
در  2-3ســال اخير نتوانسته به موفقيت
برســد اما قلعهنويي مربي كاربلدي است

و او هم مطمئنا انگيزههاي زيادي دارد تا
در ســپاهان موفق شود ».او درباره خريد
بازيكنان جديد اينطور ميگويد« :ما اصال
نميتوانيم بازيكني كه در ليگ برتر بازي
كــرده را به خدمت بگيريــم .ضمن آنكه
قلعهنويي خواســتار يك هافبك خارجي
است .قلعهنويي در اين سالها از هر تيمي
بازيكن ميگيرد آقايان ناراحت ميشوند».
تابش از بعضي انتقادها ناراحت است .او با
اشاره به كارنامه سرمربي تيمش ميگويد:
«او ســرمربي تراكتورســازي ،ذوبآهن،
سپاهان ،اســتقالل و ملوان بوده پس اگر

قرار باشــد از اين تيمها بازيكني نگيرد،
چه كار بايد انجام دهد ».او مدعي اســت
كه علي كريمي به ميل خودش از سپاهان
جدا شــد .او در حال حاضــر بازيكن آزاد
اســت و ميتواند تيم جديدش را انتخاب
كند« :كريمي در جلسهاي كه سه دقيقه
هم طول نكشــيد به من گفت كه تمايلي
به ماندن در ســپاهان نــدارد و با وجود
اينكــه محصول آكادمي ســپاهان بود ما
براي او ضمــن آرزوي موفقيت راه را باز
گذاشــتیم تا به هر تيمــي كه ميخواهد
برود».

تصميمات عجيب اصفهانيان

حسيني :بازيكن سفارشي نمیگيرم

سيدمجتبي حسيني سرمربي پيشين تيم فوتبال مس كرمان درباره
جدايياش از اين تيم ميگويــد« :اين اتفاق براي من ناراحتكننده بود.
من قبال چند پيشــنهاد داشتم كه آنها را از دست دادم .تصور نميكردم
در مس اين شــرايط برايم ايجاد شود .من يك كار تميز و مهم را شروع
كردم اما به يكباره تغييرات مديريتي ايجاد شد .اين مسائل را هيچ كجاي
دنيا مشاهده نميكنيد.
كارنامه من مشــخص است و فكر ميكنم ديگران ميتوانند در مورد
اتفاقات اخير قضاوت كنند .من از مديران قبلي مس ناراحت هستم كه به
من نگفتند در اين باشگاه چه خبر است .البته
آنها جايگاه محكمي نداشتند و در نهايت كنار
رفتند».
حســيني در واكنــش بــه صحبتهاي
نادر دستنشــان كه گفته است بين باشگاه
و حسيني اختالفهايي وجود داشته ،اينطور
ميگويــد« :نميخواهــم در مــورد همكارم
صحبت كنم و فكــر ميكنم مردم همه چيز
را ميدانند .مــن در مربيگري از اصول خود
عقبنشــيني نميكنم .من مربي نيستم كه
بخواهم به صورت سفارشــي بازيكن بگيرم و
در اين مدت هم كه در مس بودم تالش كردم تا بازيكنان باكيفيتي را به
اين تيم بياورم .اينكه يك بازيكن قديمي بخواهد براي تيم تصميم بگيرد،
فقط در فوتبال ايران ديده ميشود ،ولي من حاضر نيستم با هر شرايطي
كار كنم و مربي نيستم كه بازيكن سفارشي بگيرم.
اگر ديگر مربيان و همكاران من هم حاضر نباشند با هر شرايطي كار
كنند ،ديگر شــاهد اين اتفاقات نخواهيم بــود .فقط اميدوارم كميتههاي
اخالق و انضباطي ،به اين مسائل ورود كنند تا چنين اتفاقاتي ديگر براي
مربيان رخ ندهد».

امروز شرايط تيم تبريزي به هيچ
وجه در حد تيمي نيست كه بايد
 14روز ديگر در ليگ به ميدان
برود .اگر قرار است كه امتياز اين
تيم واگذار شود چرا تا االن انجام
نشده و اين همه زمان مفيد را از
دست دادهاند؟

به دنبال خريد امتياز يك تيم ليگ برتري
است .مالك خونه به خونه بابل هم هنوز
اميدوار اســت تا ادعايشان درباره تباني
در هفتــه پايانــي فصل قبــل ليگ يك
اثبات شــود تا جواز حضور در ليگ برتر
را بگيرند.
البته از بابل خبر ميرســد كه آنها
يكي از خريداران امتياز گســترش فوالد
هم هســتند .حــاال تصور كنيــد كه اگر
ادعايشــان ثابت نشــود و امتياز تيمي
را هم نخرند تكليفشــان چه ميشــود؟
اصال در آن شــرايط حسنزاده تمايلي به
تيمداري خواهد داشت يا نه.
شــايد بهتر باشــد كه فدراســيون
فوتبــال انرژي و زمان بيشــتري را براي
مشخص شدن وضعيت اين تيمها بگذارد.
براي فوتبال ما كــه در جام جهاني براي
نخســتين مرتبــه چهار امتيازی شــد و
نتايجش خوب بود اصال درســت نيست
كه چند تيمش در آستانه بازيهاي ليگ
بالتكليف باشند.

سعید آذري :استقالل مرتضی تبريزي را ميخواهد
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در شرايطي كه تب و تاب جام جهاني
هنــوز نيفتــاده و تمام حواسهــا به جام
جهاني است ،كسي حواسش به تصميماتي
كه در جامعه داوري گرفته ميشود ،نيست
و يــا اينكه آنقدر موضوعات مربوط به جام
جهاني براي مخاطب فوتبال جذابيت دارد
كه حتي اگر خودش هم بخواهد نميتواند
ذهنش را درگيــر ماجراهاي ديگري بكند
امــا چند روز ديگر بيشــتر باقي نمانده تا
پرونــده بزرگترين ماراتن فوتبالي بســته
شــود تا چهار ســال ديگر كه دوباره اين
پرونده در قطر باز شود و رقابتها از نوآغاز
گردد اما بد نيســت بدانيد يك روز بعد از
پايان جــام جهاني تــازه كار براي داوران
ليگ برتر شــروع ميشــود و اين بار براي
ميزباني از داوران قرعه به نام رشت افتاده
اســت .نكته اينجا است كه مثل فصلهاي
گذشته ديگر خبري از دو رييس نيست و
اين بار اصفهانيان خودش يكه تازي كرده
و به تنهايي تمام تصميمات را ميگيرد .نه

از حسين عسگري خبري است و نه عنايت
و حتي حســن كامرانيفر كه به زعم خود
با برنامه بلند مدت آمده بود خيلي چيزها
را تغيير بدهد .شــايد هــم به خاطر اينكه
امسال سر آقاي رييس خلوت بود و كسي
نبود كه فهرســت او را دســتكاري كند،
حسين زرگر با رسيدن به سن بازنشستگي
هنوز قرار اســت داوري كند و حتي داور
بازي ســوپر جام باشد و يا اينكه ليگ برتر
يــك چهره تازه به خــود ببيند و برعكس
شش چهره سابق داوري بمانند در فهرست
ذخيره .براي فصل آتي شــايد كمتر كسي
بداند كه قرار است امير عرب براقي (برادر
زن عليرضا فغانــي ) در ليگ داوري كند
و اين بار رقيب داماد خانواده ميشــود و
به جــاي آن (وحيدصالحي ،محمد ملكي،
ســعاد وفاپيشه ،حســين زياري ،حسين
ترابيــان و اميد ســعيدفر) شــش داوري
هســتند كه به رغم تجربه و بنا به سليقه
شــخصي آقاي رييس در فهرســت انتظار

فوتسال

باقي ميمانند.
شايد گفته شود كه اين حق اصفهانيان
اســت كه خودش بــراي آينــده داوري
بهعنوان رييــس كميتــه داوران تصميم
بگيرد اما سوال اينجا است كه آينده نگري
او چقدر در طوالني مدت جواب ميدهد و
چند تا عليرضا فغاني قرار اســت به جامعه
داوري معرفي شوند؟ شايد پاسخ اين سوال
به صراحت اين باشــد«:هيچ» چون هيچ
تدبيــري در اصل پشــت تصميمگيريها
نيســت .در طول سالهاي اخير چند داور
به ســن بازنشستگي رســيدند و از جامعه
داوري خداحافظــي كردنــد؟ بد نيســت
اســامي آنها را با هم بشماريم تا مشخص
شــود چقدر ريزش اســتعداد داشــتيم و
در قبــال آن كاري براي جبــران نكرديم.
سعيد مظفريزاده ،محسن تركي ،محسن
قهرماني ،تورج حقوردي ،يدا ...جهانبازي
و احمــد صالحــي جــزو داوران برتــر و
صاحبنامي بودند كه يا خود خواستند و يا

برنامه هفته دوم
رقابتهاي ليگ برتر

اينكه به سن بازنشستگي رسيدند و رفتند
اما در مقابل اين اسامي چند داور توانستند
حتي با نيمــي از اين توانايــي به جامعه
داوري معرفي شــوند تا امروز هيچ نگراني
بابت نســل از دســت رفته نداشته باشيم.
اصفهانيان در مصاحبــه اخير خود به اين
نكته اشاره كرده بود كه با نيت جوانگرايي
ريزش داوري داشــتيم .اينكه اصفهانيان
تصور جوانگرايــي دارد نكته حايز اهميت

اســت اما نوع تصميمگيــري او با آنچه بر
زبان ميآورد منافات دارد .حفظ حســين
زرگر كه به مرز  46سالگي رسيده و اضافه
كــردن تنها امير عرب براقي به فهرســت
نميتواند نشــاني از جوانگرايي باشد .اگر
تصــور كنيم فغانــي بعد از جــام جهاني
خداحافظي كند و حاضر به ادامه همكاري
نباشد يعني اينكه روزهاي سختي را براي
داوري در فصل هجدهم بايد متصور شويم.

خريدهاي ذوبآهن از کجا میآیند؟

آقاي پاس گل ليگ،مهاجم تيم ملي هندوراس
عرشیا آرین
Arshia Arian

بعد از جدايي امير قلعهنويي از ذوبآهن مسووالن
باشــگاه بالفاصله با اميد نمازي براي هدايت تيمشــان
به توافق رســيدند .بــراي آنها كه امســال بايد در ليگ
قهرمانان آسيا حضور پيدا كنند در اختيار داشتن تيمي
قدرتمند در اولويت اســت .البته كه نميخواهند از ساير
رقبايشــان هم عقب بمانند .به همين دليل در كمترين
زمان ســراغ گزينههايشــان رفتند .ذوبيها خريدهاي
خوبي هم داشــتند كه جدول زير عملكردشان را نشان
ميدهد .محسن مسلمان بعد از صحبتهايي كه پيرامون
حضورش در ســپاهان شنيده ميشد ســرانجام به تيم
ســابقش يعني ذوبآهن برگشــت .او يكي از خريدهاي
خوب اين تيم تا امروز اســت .در سبد خريد اين باشگاه
يك بازيكــن خارجي با كارنامه خوب هــم قرار دارد .او
گابريــل هرناندز ،مهاجــم مليپوش هندوراس اســت.
اين بازيكن در مرحله مقدماتــي جام جهاني در منطقه
كونكاكاف در تيم ملي هندوراس حضور داشــت و در دو
مسابقه پاياني اين رقابتها هم گل تساوي تيمش را برابر
كاستاريكا زد و در ديدارهاي رفت و برگشت پليآف جام
جهاني تنها  ۱۶دقيقه مقابل استراليا بازي كرد كه ديگر
موفق به گلزني نشد .گابريل هرناندز كه قامت يك متر و
 ۹۱سانتيمتري دارد و در ليگهاي چين ،سوئد ،مكزيك
و كلمبيا هم بازي كرده اســت ،فصل گذشته در باشگاه
ارتش پاولودار قزاقستان عضويت داشت كه تنها  ۸بازي
انجام داد و يك گل هم به ثمر رســاند و به نظر ميرسد
باشگاه ذوبآهن براي جايگزيني كيروش استنلي كه به
سپاهان رفته ،او را جذب كرده است.
از طرفي خريدهاي امير قلعهنويي بخصوص در فاز

هجومي باعث شــد تا مهاجمان سپاهان از اين تيم جدا
شــوند .مسعود حسنزاده يكي از آنها بود .او با درخشش
در تيمهاي مس رفســنجان و داماش بــه فوتبال ايران
معرفي شــد و ســپس در ذوبآهن موفق شــد در كنار
كاوه رضايــي خود را بهعنوان يكي از مهاجمان آينده دار
ليگ معرفي كند اما در ادامه شرايط براي او خيلي خوب
پيش نرفت .مهاجم  27ســاله جديــد ذوبآهن در نيم
فصل اول ليگ شــانزدهم به سايپا پيوست ولي نتوانست
نمايشهاي خوبي با ســايپا داشته باشد كه فصل بسيار
بدي را با حســين فركي تجربه كرد .در سپاهان شرايط
براي حسنزاده بســيار خوب بود و اين بازيكن توانسته
بــود گلهاي تعيينكننــدهاي هم به ثمر برســاند ولي
مصدوميــت از ناحيه رباط صليبي در ديدار ماقبل پاياني
ليگ شــانزدهم سبب شــد تا اين مهاجم بلند قامت در
ليگ هفدهم تنها دو بازي به ميدان برود .هادي محمدي
مدافع ســابق ذوبآهن دو ســال قبل بــراي گذراندن
خدمت ســربازي راهي تراكتورسازي شــد و بازيهاي
نســبتا خوبي را انجام داد .البته محمدي به دليل پارگي
رباط صليبي كه در ابتداي فصل جاري برايش پيش آمد،
امسال نتوانست براي اين تيم به ميدان برود .حاال خدمت
سربازي محمدي به پايان رسيده و به دليل قراردادي كه
با ذوبآهن داشــت به اين تيم برگشــته است .در سبد
خريد ذوبيها يك بازيكن زير  23ســال هم حضور دارد.
مجتبي مقتدايي ،مدافع فصل گذشته تيم فوتبال صنعت
نفت آبادان در ليگ هجدهم با پيراهن اين تيم به ميدان
ميآيــد .اين مدافع جوان ســابقه حضور در تيم پااليش
آبــادان را در كارنامه خــود دارد و در ردههاي جوانان و
نوجوانان پيراهن تيم ملي را پوشيده است .اما مسووالن
باشــگاه ذوبآهــن ســراغ دو بازيكن ديگــر از صنعت
نفــت آبادان هم رفتند .مســعود ابراهيمزاده مدافع چپ

پيراهن

نام بازيكن

تصويب  ۱۷۰ميليون
تومان براي مقاومت
قرچك

تن كرد .او ابتدا فصل را با نفت تهران شروع کرد و پس از
 9بازي براي آنها به فوالد خوزستان رفت .رضا حبيبزاده
هم از نفت تهران بــه ذوبآهن آمد .قرارداد اين بازيكن
 22ساله با تيم جديدش سه ساله است.

آبادانيها در  23بازي به ميدان رفت كه نتيجه آن  3گل
و  2پاس گل بــود .محمدزبير نيكنفس هم از آبادان به
اصفهان رفت .اما مجتبي حقدوست كه در پست هافبك
هجومي بازي ميكند فصل گذشــته پيراهن دو تيم را بر

هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال
باشــگاههاي ایران امروز با ســه بازي آغاز
ميشود.
پنجشنبه ۹۷/ ۴/ ۲۱
ساعت ۱۸:۰۰
شهرداري ساوه ..............پارسيان شهر قدس
سالن فجر ساوه
لبنيات ارژن شيراز ......مس سونگون ورزقان
سالن ابوالفتحي شيراز
شهروند ساري .................آذرخش بندرعباس
سالن شهيد سيد رسول حسيني ساري
جمعه ۹۷/۴/۲۲
ساعت ۱۸:۰۰
سوهان محمد سيما قم  .............گيتي پسند
سالن شهيد حيدريان قم
مقاومت البرز .........................مقاومت قرچك
سالن انقالب كرج
اهورا بهبهان  ..........................فرش آرا مشهد
سالن علي بن ابيطالب (ع) بهبهان
ملي حفاري ايران  ....................سنايچ ساوه
سالن امام رضا (ع) اهواز

اخطار

اخراج

تعداد بازي

بازي ثابت

دقايق بازي

گل

پاس گل

-

61

مسعود ابراهيمزاده

23

23

2070

3

2

5

77

محسن مسلمان

22

7

1447

-

10

3
3

-

3

-

20

محمدزبير نيكنفس

23

7

1266

-

-

65

رضا حبيبزاده

14

6

919

2

1

-

-

78

مجتبي حقدوست

13

6

776

-

-

-

مجتبي حقدوست

9

1

321

-

-

-

مسعود حسنزاده

2

-

45

-

-

-

هادي محمدي به دليل پارگي رباط صليبي ليگ هفدهم را از دست داد.

داود عليزاده مديرعامل تيم فوتسال
مقاومت قرچــك درباره موضوع واگذاري
تيمش ميگويد« :هرچند براي واگذاري
تيم به شــهرداري با پيشنهادهاي خوبي
با رقمهاي خيلي پايين ،مواجه شــديم و
حاضر بوديم كه امتياز تيم را به شهرداري
واگذار كنيم و اين تيم با نام شــهرداري
قرچك در مسابقات شركت كند اما سپاه
سيدالشهدا (ع) استان تهران اين موضوع
را نپذيرفت كه تيم جابهجا شــود و قرار
شد با نام سابق يعني مقاومت قرچك در
مسابقات شركت كند و مبلغ ۱۷۰ميليون
تومــان را مصوب كردند که اين تيم بابت
هزينهها به مشــكل برنخورد .با اين مبلغ
اعتبار با آماري كه از باشــگاههاي ديگر
گرفتيم ،فكر ميكنــم اين  ۱۷۰ميليون
پول دو بازيكن آنها بود .با اين مبلغ اعتبار
براي تيم از من توقــع دارند يك تيم در
صدر جدول داشته باشیم».
او بــا اشــاره به هزينههــاي تيمش
اينطور ميگويد«:از  ۱۷۰ميليون مصوب،
 ۴۰ميليــون آن دريافــت شــد كه ۳۵
ميليــون بابت ورودي مســابقات بود كه
بهحساب فدراسيون واريز شد كه از اين
مبالغ يكميليــون آن حق عضويت و 2
ميليون تومان هم ثبتنام بازيكنان براي
صــدور كارت بود كــه از  ۴۰ميليون ۳۸
ميليون بهحساب فدراسيون فوتبال واريز
شده اســت و  2ميليون الباقي هم صرف
مايحتاج باشگاه شد».

