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سه ســال و  7ماه قبل پروژه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل که
بعد از سالها سرانجام به جریان افتاده و عملی شده بود بعد از انجام سه مرحله
مزایده لغو شد .در آن مقطع مشتریان دست به نقد با هیاهو و جنجال بسیار وارد
معرکه شــده اما اهلیت بسیاری از آنها تایید نشــد و در نهایت این پروژه بزرگ
فرجامی نداشت .حاال و بعد از  43ماه دوباره عزم دولت برای فروش سهام این دو
باشگاه و واگذاری آنها به بخش خصوصی جزم شده و مدیران وزارتخانه هر بار بر
این مســاله تاکید میکنند که این بار کار نهایی خواهد شد .در این میان قیمت
پایه مزایده هم اعالم شده و سهام باشگاه پرسپولیس که در مقطع قبلی مشتری
 300میلیاردی داشــت حاال با رقم پایه  500میلیارد تومان قیمتگذاری شــده
است .بعد از اعالم این مبلغ تعداد مشتریانی که قصد
ورود به مزایده را کردهاند زیاد به نظر نمیرســد اما
اینجا باز هم بحث اهلیت است که میتواند باعث شود
تابوی خصوصی شدن این باشگاه بزرگ و پرطرفدار را
شکسته و به مسیر درستش هدایت کند .در تمام این
ســالها جدا از اینکه همواره شنیدهایم دولت دوست
ندارد برند این دو باشــگاه را از دست بدهد ،همواره
این پرسش مطرح شــده که در صورت عملی شدن
پروژه واگذاری چه کســی قادر بــه خرید و مدیریت
این مجموعه خواهد بود؟ در واقع باز هم بحث اهلیت
اســت که به صورت جدی مطرح میشود و چنانچه
تمام ذهنیتهای قبلــی مبنی بر اینکه «دولت هیچ
وقت این دو باشــگاه را نخواهد فروخت» دور بریزیم ،باید ببینیم مثال کدام یک
از مشتریانی که برای خرید پرسپولیس پا پیش گذاشتهاند در مقایسه با یکدیگر
اصلح و شایستهترند؟ شاید کمتر از یک هفته باشد که شرکت پیشکسوتان کهن
پرسپولیس رسما تقاضای خرید باشگاه پرسپولیس را مطرح کرده کما اینکه طی
یک سال گذشته بارها از زبان اعضای هیات مدیره این شرکت شنیده بودیم آنها
برای انجام این ماموریت بزرگ پا پیش خواهند گذاشــت و بشــدت مشتاقند تا
پرســپولیس را به دست بزرگان و نامداران تاریخ این باشگاه بسپارند .برای تنویر
افکار هواداران پرســپولیس و اهالی فوتبال باید یادآور شویم این شرکت از زمان
تاســیس تاکنون بر اســاس خرد جمعی اداره شــده و هیچ گاه فردمحور نبوده
اســت .مهمتر اینکه این شــرکت همراه و کنار باشگاه پرســپولیس بوده و هیچ
گاه برای مجموعه فعلی حاضر در تیم مدیریتی باشــگاه و البته تیم پرسپولیس
حاشیهســازی نکرده یا نقش دست انداز را نداشــته است .جالب اینکه حتی در
معدود مواردی که برخی پیشکســوتان علیه باشگاه موضع گرفتهاند علی پروین
و سایر مدیران ارشد شرکت پیشکســوتان به سرعت پل ارتباطی الزم با باشگاه
را ایجاد کرده و همواره از در دوســتی وارد شــدهاند .الزم به یادآوری است این
شــرکت بر مبنای امور اقتصادی پایه گذاری شــده و بیحاشیه امورش را پیش
برده اســت .این شرکت بدون اســتفاده از رانت و تسهیالت خاص ایجاد شده و
اعضای آن را نامداران و بزرگان خانواده پرســپولیس تشــکیل میدهند و البته
شمولیت این خانواده تا هواداران نیز گسترش میباید .حاال مدتی است مجموعه
مدیریتی فعلی باشگاه پرســپولیس نیز ارتباطی تنگانگ با مدیران ارشد شرکت
پیشکسوتان برقرار کرده و چهرههای فوتبالی و اقتصادی حاضر در این جمع نیز
بدین نتیجه رسیدهاند گزینه شایستهتر از اعضای خانواده پرسپولیس برای خرید
سهام این باشگاه یافت نخواهد شد .امروز در نهادهای غیر فوتبالی و غیر ورزشی
بحث واگذاری سهام به افراد زیرمجموعه شرکتها و کارخانجات بزرگ است ،چه
اینکه شــاید اگر کارگران هفت تپه سهمی از آن کارخانه عریض و طویل داشتند
اتفاقات اخیر در این مجموعه رخ نمیداد .همین اتفاقات البته دولت را به سمتی
سوق داد که حاال بحث واگذاری سهام کشت و صنعت شوشتر به صاحبان اصلی
این کارخانه یعنی زمیــنداران و کارگران آن در اولویت قرار گرفته و این اتفاق
ویژه میتواند در مورد مجموعه بزرگی مثل پرسپولیس هم مصداق داشته باشد.
الزم به یادآوری اســت همین حاال غیر از شرکت پیشکســوتان پرسپولیس دو
غول اپراتور تلفنهای همراه هم برای خرید ســهام باشــگاه پرسپولیس پا پیش
گذاشتهاند اما آنها سهام هر دو باشگاه را با هم میخواهند و چنانچه به هدفشان
برســند میتوان پیش بینی کرد مشکالت مجمع مشــترک و تقسیم بودجه به
مساوات بین این دو باشگاه دردسرساز خواهد شد پس هر طور که حساب کنید
مشتری اصلح و با کفایتی مثل پیشکسوتان پرسپولیس پیدا نخواهید کرد.

شروع هفته پرتالطم برای فوتبال ایران

از ابتدا هم مشخص بود سفر پرسپولیس
بــه اصفهان با توجه به حساســیت بازی امروز
و حاشــیههایی که ایجاد شــده میتواند پر از
صحنههای غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی
باشــد .بر همین اساس اتوبوس پرسپولیس در
مسیر هتل و از فرودگاه اصفهان تا شاهین شهر
مورد حمله قرار گرفت و شیشــههای دو طرف
اتوبوس شکسته شد .نیک سیرت مترجم برانکو
میگوید« :متاسفانه اتفاق بدی در مسیر هتل
افتــاد و اتوبوس ما را مورد حملــه قرار دادند.
باور کنید دو تا ســنگ که وزنشان به دو کیلو
میرســید به طرف اتوبوس ما پرتاب کردند و
شیشهها را شکستند .یکی از سنگها به شیشه
کنار من خورد که ردیف ســوم نشسته بودم و
ســنگ دیگر به شیشه کنار سیدجالل برخورد
کرد .البته خوششــانس بودیم که شیشــهها
دوجداره بود و اتفاق بدی نیفتاد اما واقعا همه
شوکهایم ».نیک سیرت در حالی که با خبرنگار
ایران ورزشی مشغول صحبت بود گفت« :االن
نیم ســاعت اســت که به هتل رســیدهایم و
نمیتوانیم به خاطر ازدحام هواداران وارد هتل
شویم .متاسفانه هنوز نتوانستهاند نظم را برقرار
کنند ».نیک سیرت در حال صحبت بود که به
یکباره شــرایط حضور اعضای تیم پرسپولیس
در هتــل فراهــم شــد .در عین حــال پندار
خمارلو مدیر روابط عمومی پرســپولیس گفت:
«متاســفانه پس از خروج از فرودگاه در مسیر
هتل با حمله افرادی روبهرو شدیم که مشخصا
از تیم ســپاهان حمایــت میکردند .در فاصله
چند دقیقه دو ســنگ به شیشــههای اتوبوس

هاتون برای بازگشت ستاره ایرانیاش ریسک نکرد

جهانبخش برای بازی با چلسی آماده است
علیرضــا جهانبخش که بــه تازگی
جایگاهــی ثابــت در ترکیــب اصلــی
برایتونیها پیدا کرده بود با آسیب دیدگی
نزدیــک به دو ماه از تمرینات دور ماند تا
 5بــازی مرغهای دریایی در لیگ جزیره
را از دست بدهد .ستاره ملیپوش ایرانی
از یک هفته قبل به تمرینات بازگشت اما
روند درمانی او به قدری حســاس بود که
کریس هاتون ریســکی در قبال استفاده
زودهنگام از جهانبخش مقابل هادرزفیلد

در اواســط هفته گذشته ،همینطور بازی
دیروز (شنبه) با برنلی انجام نداد .توییتر
رسمی باشگاه برایتون با انتشار پستی در
قبال آخرین وضعیت این بازیکن مصدوم
نوشــت« :جهانبخش یک هفته تمرینات
بسیار خوبی را پشــت سر گذاشته است
اما باشگاه میخواهد او را برای بازی آخر
هفته آینــده مقابل چلســی که اهمیت
بســیار زیادی دارد ،در دســترس داشته
باشد».

در چارچوب هفته هجدهم اکســترا
کالسای لهســتان بامداد شنبه اشالنسک
وروتســاو میهمــان لخ پوزنــان بود و با
شکســت  2بر صفر مواجه شــد .عجیب
اینکه فرشــاد احمدزاده در این بازی نیز
همانند هفتههای اخیر نیمکتنشین بود.
اشالنسک وروتســاو در جدول ردهبندی
 16تیمی اکســترا کالســای لهستان با
اندوخته  17امتیازی رتبه سیزدهم را در
اختیار دارد.

باخت بروژ بدون کاوه

در دیــدار آغازین هفتــه هجدهم
ژوپیلر لیگ بلژیک یاران کاوه رضایی در
دیدار با واســلند بورن نتوانستند نتیجه
بگیرند و با وجود اینکــه تا دقیقه  ۷۵با
تک گل رود فورمر پیش بودند ،در پایان
با نتیجه  ۲بر یک شکست خوردند تا ۳۴
امتیــازی و در رده دوم جدول بمانند و
نتوانند به یک امتیازی خنک صدرنشین
برسند.
کاوه رضایی که در این فصل هشت
بازی برای کلــوب بروژ انجام داده و یک
گل بــه ثمر رســانده ،بعــد از دو بازی
نیمکتنشینی متوالی مقابل دورتموند در
لیگ قهرمانان اروپا و اســتاندارد لیژ در
ژوپیلر لیــگ بلژیک ،به علت مصدومیت
در تمرینــات تیمش در مســابقه مقابل
واسلند بورن حضور نداشت.

وزارت ورزش را برای عقبنشــینی تحت
فشار قرار دهد».
در مــورد شــخص مهدی تــاج اما
اخبار و حواشــی متفاوت بوده است .تاج
دیروز (شــنبه) هم در محــل کار خود در
فدراسیون حاضر نشــد .اتفاقی که از یک
سو نشانگر تمکین تاج به این قانون دولتی
(منع بهکارگیری بازنشســتهها) است و از
سوی دیگر میتواند به حاشیهها دامن بزند
و بحث اختالف فدراسیون با وزارت ورزش
را شدیدتر کند.
البته برخی رســانهها با وجود غیبت
تاج در محل کارش او را ماندنی دانســته
و به این اســتناد کردند کــه «طبیعتا اگر
مهدی تاج از فدراسیون فوتبال رفتنی بود
در انتخابات مورد اشاره ثبتنام نمیکرد یا
نفر جایگزین را برای شــرکت در انتخابات
کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا
معرفی میکرد».
همچنیــن از قول یکــی از مدیران
وزارت ورزش که نامی از او برده نشده بود
خواندیم« :ما ،شخص وزیر و معاونانش در
ماههای گذشــته تالش بسیاری برای آگاه
کردن مســووالن درباره حساســیتهای
موضوع فوتبال نشــان دادهایم و تا به حال

بعد از چند ســال همکاری با شرکت
تولیدی  JAKOفدراسیون فوتبال عراق
قصد داشــت به پیشــنهادهای بهتر برای
اسپانســرینگ البســه تیمهای ملی این
کشــور پاســخ مثبت بدهد اما عدم ارائه
پیشــنهاد بهتر همینطور مشــکالتی که
برندهای معتبــر برای قانون کپیرایت در
این کشور داشــتند باعث شد تا عراقیها
بــا اسپانســر آلمانی خود بــرای امضای
قــراردادی جدید به توافق برســند .بنا به
اعالم رسانههای عراقی فدراسیون فوتبال

باشگاه پرسپولیس :امنیت نباشد از هتل خارج نمیشویم

برخورد کرد که یکی از آنها به شیشهای خورد
که در کنار سید جالل حسینی کاپیتان ما بود.
خوشــبختانه دو جداره بودن شیشه از فاجعه
جلوگیری کرد ولی تمام اعضای تیم به شــدت
نگران شــرایط خود برای بازی فردا هستند».
وی ادامه داد« :قطعا ما این مساله را به حساب
مردم خوب اصفهان و همه طرفداران ســپاهان
نمیگذاریم ولی تجربههای ما از موارد مشــابه
میگوید در صورتی که اقــدام موثری صورت
نگیرد فردا شــرایط بســیار بدی حاکم خواهد
شــد .بر همین اساس باشــگاه پرسپولیس در
جلسه هماهنگی که امشــب انجام میشود از
عوامل بازی و نیروی انتظامی میخواهد تامین
امنیت جانی تیــم فوتبال پرســپولیس را در
ورزشگاه و مادامی که در اصفهان حضور داریم
تضمین کند».
خمارلــو گفت« :اگر ایــن تضمین وجود
نداشته باشد ما فردا (یکشــنبه) برای بازی از
هتل خارج نخواهیم شــد .برای ما امنیت جان
بازیکنانمــان و تمام اعضای تیم در اولویت اول
و مقدم بر نتیجه این مســابقه است .اگر بازی
به دلیل مسائل امنیتی برگزار نشود ،مسوولیت
آن هــم برای ما نخواهد بــود .فوتبال در هیچ
شــرایطی ارزش ندارد که جان آدمها به خطر
بیفتد .فوتبال برای لذت مردم و رقابت عادالنه
اســت .کریها همیشــه وجود دارد ولی این
مسائل اصال قابل قبول نیست .این بار در شهر
بودیم که چنین شــد و شیشه اتوبوس مانع از
یک فاجعه شــد .چه کســی میداند فردا چه
چیزی انتظار ما را میکشد».

احمدزاده باز هم بیرون

بعد از پایان مهلت کنار رفتن
مدیران بازنشسته و شایعاتی
که در خصوص استعفای تاج
شنیده شد ،شنبه روز اول
هفته که قرار بود با اخبار
امیدوار کنندهای همراه باشد
با خبر نامه تعلیق آغاز شد
که البته منبع مشخصی
نداشت .در این خبر که در
یکی از خبرگزاریها منتشر
شد آمده بود« :به دنبال این
اتفاقات نامه تعلیق فوتبال
ایران طی چند روز آینده به
مسووالن ورزش خواهد رسید.
براین اساس ابتدا تیم ملی
فوتبال ایران از حضور در جام
ملتهای آسیا تعلیق خواهد
شد و پس از آن نمایندگان
ایران حق حضور در لیگ
قهرمانان آسیا را نخواهند
داشت».
نیز مبنا بر حفظ مهدی تاج و پیش بردن
مواد قانونی بر این اساس بود که به فوتبال
لطمهای نخورد .بنابراین این انتظار وجود
داشــت که مجمع فوقالعادهای تشــکیل
شــود و در مجمع درباره افراد بازنشسته
هیات رییســه صحبت شود که این اتفاق
رخ نداده اســت و باتوجه به عبور از ضعف
زمانی مدنظر مجلس حاال موضوع بحرانی
به نظر میرسد اما وزارت ورزش همچنان
بــر آن موضــع اســت ،اینکه آقــای تاج
بهعنوان رییس همچنان در ســمت خود
باقی بماند و مجمع درباره افراد بازنشسته
تصمیم بگیــرد .وزارت ورزش تحت هیچ
شرایطی در امور فوتبال دخالتی نمیکند
و این مســاله نیز باید با تدبیر فدراسیون
فوتبال حل بشــود ».در حالی که وزارت
ورزش و جوانــان در قانونگذاری دخالتی
نداشــته و تنها ملزم به اجرای قانون شده،
ترکشهایی نیز متوجه این نهاد شده است
کما اینکه مدیران بازنشسته این وزارتخانه
هم چارهای جز ترک صندلیشــان ندارند
و فریبــا محمدیــان معاون وزیــر از روز
پنجشنبه در پست خود حاضر نمیشود.
در حالی که هیچ خبری از مهدی تاج
و علی کفاشیان نیست وزیر ورزش هم در

کپیرایت برای حریف تیم ملی هم مشکلساز شد

حمله به اتوبوس پرسپولیس
با سنگ دو کیلویی

لژیونر

ما
نا جرای
مه فا
ومال طیما
ح
بینا ظات
ل
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عجیب اینکه در ایــن خبر آمده بود
بعد از اینکه تیم ملی قادر به شــرکت در
جام ملتها نخواهد بود پرســپولیس هم
از لیگ قهرمانان آســیا کنــار میرود اما
مشخص نشد چرا فقط پرسپولیس؟
صبح شنبه اخبار ناامید کننده درباره
تعلیق و حاشیههایش کم نبود .در یکی از
خبرها آمده بود« :گفته میشــود کارلوس
کــیروش ســرمربی تیم ملــی تحوالت
فدراسیون را با دقت دنبال میکند و حتی
گفته شــده تماسهایی از خارج از کشور
با وی برقرار شــده که بــا موضوع احتماال
تعلیق فوتبال ایران از ســوی فیفا مرتبط
بوده است».
در عین حــال خبرگــزاری که خبر
از ارســال نامــه تعلیق داده بود نوشــت:
«رایزنیهایی که در این مورد با مسووالن
فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا صورت
گرفته منجر به نامهای شده که قرار است
بــه زودی بــرای مســووالن ورزش ایران
ارســال و طی آن فوتبــال ایران تهدید به
تعلیق شــود .در این مورد گفته میشــود
نامه مدنظر با هدایت برخی افراد از داخل
تنظیم شده و قرار اســت برای مسووالن
ورزش کشورمان ارســال شود تا به نوعی

این کشــور براساس قرارداد جدید تا سال
 2022با شرکت آلمانی  JAKOهمکاری
خــود را ادامه خواهد داد ضمن اینکه این
شرکت با این توافق از کیت اول تیم ملی
عراق یکــی از حریفان ایــران در مرحله
گروهی جام ملتهای آســیا نیز رونمایی
کرد .عراق در گــروه  Dبا تیمهای ایران،
یمن و ویتنــام همگروه اســت که طبق
برنامه حســاسترین بازی این تیم در این
مرحله مقابل ایران در ورزشگاه آل مکتوم
دبی خواهد بود.

قطع امید تیم ملی از ادامه همکاری با هواپیمایی قبلی
مدیر رســانهای تیم ملی از عدم
همــکاری هواپیمایی آتــا با تیم ملی
برای جام ملتها خبر داد.
مدیر رســانهای تیم ملی در ابتدا
گفت« :در روزهای مهم و حساســی
کــه تیم ملــی فوتبال خــود را برای
رقابتهای مهم جام ملتهای آســیا
و حضوری پرقدرت در این مســابقات
آماده میکند ،شــرکت هواپیمایی آتا
خدمات و پروازهای اختصاصی خود را

بــه تیم ملی متوقف کــرده و از ادامه
همکاری با فدراســیون فوتبال امتناع
ورزیده است».
حســینی در ادامه افــزود« :در
این راه فدراســیون فوتبــال با توجه
به حساســیت این مســابقات و لزوم
عزیمت اعضای تیم ملی به کشورهای
قطر و امارات بــا پرواز چارتر در حال
رایزنی با سایر شرکتهای هواپیمایی
است».

وی در پایــان گفــت« :اردوی
پایانــی تیم ملــی در کشــور قطر و
اردوگاه اســپایر برگزار میشود و ملی
پوشــان  26آذر ماه تهران را به مقصد
قطر برای برگزاری اردوی نهایی ترک
خواهند کرد .در این اردو ســه دیدار
برابر قطر ،لبنان و فلسطین پیش بینی
شــده و پس از برگزاری این اردو ،تیم
ملــی  12دی ماه دوحــه را به مقصد
ابوظبی ترک خواهد کرد».

تاج،کاندیدای نایب رییسیایافسی
مهدی تاج میخواهد راه کفاشــیان
را رفتــه و در کنفدراســیون فوتبــال
آسیا هم ســمت مهمی را تصاحب کند.
کنفدراســیون فوتبال آسیا دیروز اسامی
افــرادی که برای پســتهای مختلف در
کمیتــه اجرایی این ســازمان برای دوره
آینده ( 2019تا  )2023کاندیدا شدهاند را
اعالم کرد .در این فهرست نام مهدی تاج،
جزو کاندیداهای نایب رییسی ایافسی و
شورای فیفا ثبت شده است .این انتخابات
در تاریخ  6آوریــل( 17فروردین  )98در

مالزی برگــزار میشــود .در حال حاضر
علی کفاشــیان ،نایب رییس فدراســیون
کشــورمان ،نایب رییس ایافسی است.
در این دوره شیخ ســلمان ،رییس فعلی
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،سعود المهندی
از قطر و محمد خلفان الرمیثی از امارات
کاندیداهای ریاســت ایافسی هستند.
گفتنی است با اینکه کفاشیان این سمت
مهم را در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد
اما این پســت مهم هیچ امتیاز و اعتباری
برای فوتبال ایران به همراه نداشته است.

اعتراف فریرا به ضعف لیگ ستارگان قطر
مانوئل فریرا سرمربی پرتغالی السد
بعد از برد مقابل الشــحانیه گفت« :این
یک بازی سخت برای ما بود و به خاطر
رقابت با الدحیل برای صدرنشینی تحت
فشــار بســیار زیادی قرار داشتیم .این
پیروزی شایسته بازیکنان السد بود .هر
چند نیمه نخســت این بازی فشار روی
بازیکنانم مشــهود بود امــا در نیمهدوم
توانستیم به پیروزی برسیم».
او درباره دالیل پیروزیهای پرگل
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در لیــگ قطر گفت« :این نتایج نشــان
میدهد الســد تیمی قدرتمند در لیگ
ســتارگان قطر و حتی لیــگ قهرمانان
آسیا اســت .یک دلیل دیگر نیز ضعف
لیگ ســتارگان قطر است .زمانی که به
این لیگ آمــدم تعداد تیمها از  14تیم
به  12تیم کاهــش یافت تا قدرتمندتر
شــود اما ضعیفتر شد .ســومین دلیل
پیروزیهای پرگل السد بازی بازیکنان
در مدت طوالنی کنار یکدیگر است».

مانوئل فریــرا در واکنش به فروش
احتمالــی بغــداد بونجاح هــم گفت:
«نمیدانم .از باشگاه السد بپرسید».
گفتنی است بغداد بونجاح ،مهاجم
الجزایری السد با زدن  2گل به الشحانیه
تعداد گلهایش را به  28رساند .بونجاح
هنوز  15هفته از لیگ ســتارگان قطر
نگذشــته رکورد بیشــترین گل زده در
تاریــخ این لیــگ را شکســت و به نام
خودش ثبت کرد.

جمع خبرنــگاران حاضر به صحبت درباره
مدیران بازنشســته نشــد اما عبدالکاظم
طالقانی عضو هیات رییســه فدراســیون
فوتبال کــه خودش هم یکــی از مدیران
بازنشســته است و باید ســمتش را ترک
کند در مصاحبــهای عجیب گفت« :برای
روشــنگری افکار عمومی میخواهم چند
جملهای بر زبان بیاورم .هدفم فقط روشن
شدن ذهن مردم عزیزمان است و بس».
رییس هیات فوتبال خوزستان ادامه
داد« :کاش مســووالن وزارت ورزش بــه
جای مصاحبههای سریالی جهت تخریب
فوتبال و هیات رییسه و به جای هماهنگی
با رادیــو ورزش و برنامههــای تلویزیونی
جهت ادامــه این هدف به نامــه  84روز
پیش هیات رییســه فدراســیون فوتبال
پاســخ میدادند تا فوتبــال که در یکی از
پرافتخارترین دوران خود به ســر میبرد
اینچنین و در آســتانه جام ملتها با ستاد
تخریــب و جنگ روانی ،آن هم بدون حق
پاسخگویی دست به گریبان نشود».
این عضو هیات رییســه فدراســیون
فوتبال گفت« :فدراسیون فوتبال به دلیل
مالحظات بینالمللی تاکنون این نامهها را
منتشر نکرده اما به طور حتم مردم باید از

حقایق مطلع باشــند .از رییس فدراسیون
خواهش میکنم مالحظات را کنار بگذارد
و سه نامه ارسالی به وزیر ورزش را منتشر
کند تا مردم بدانند چه کســانی به میزها
چسبیدهاند».
طالقانــی گفت« :رادیــو و تلویزیون
و وزارت ورزش به جــای پرداخت حقوق
حقه فوتبال دست از هجمه به آن بردارند.
وزارت ورزش پاســخ بدهــد مگــر هیات
رییســه در آن نامه ننوشته بود طبق نظر
شــما اقدام خواهد کرد و هر آنچه را شما
مصلحت فوتبال میدانید ،انجام شود؟ این
همه مصاحبه و تخریب برای چیست؟!»
البتــه مالحظــات بینالمللــی که
طالقانــی از آن صحبــت میکند میتواند
یقه مدیران بازنشســته فدراسیون فوتبال
را هــم بگیرد .مثال اینکــه چرا تاج جواب
خانم فاطیما ســامورا دبیرکل فیفا را نداد
تا شایعات درباره دخالت دولت در فوتبال
را جدیت بخشــد .از طرفــی طی روزهای
گذشــته بیشــتر اعضای هیات رییســه
فدراســیون فوتبال مصاحبــه کردهاند تا
مدیــران وزارت ورزش و البته در جمالت
مدیــران وزارتخانه این میــزان از عناد و
دشمنی دیده نمیشود.

میکــسزون ورزشــگاه
آزادی کــه محــل مصاحبه
بازیکنان با خبرنگاران است تا
پیش از فینال قهرمانان آسیا در
قسمت طبقه پایین ورزشگاه و
در محل رختکن تیمها بود اما
به دلیل ایراداتــی که از این
جایگاه گرفته شد به تونل این
ورزشگاه منتقل شد که عالوه
بر بازی برگشــت فینال لیگ
قهرمانان آســیا در بازیهای
اخیــر لیگ برتر هــم از این
جایگاه برای مصاحبه بازیکنان
با خبرنگاران استفاده میشود.
خارج از ایــرادات فنی که این
جایگاه بر اساس آن تعبیه شده
و فاصله بین بازیکنان با محل
حضور خبرنگاران مشــکالت
دیگری هم در این میکسزون
وجود دارد.
میکــسزون جدید دقیقا
در تونــل و مقابل ماشــین
ســنگین واحد ســیار صدا و
ســیما قرار دارد و زمانی که
این ماشین روشن است عالوه
بر ایجاد ســر و صدا با ایجاد
دود ناشی از روشن بودن این
ماشــین و البته اتوبوسهای
دو تیم فضا نــه تنها برای کار
خبری بلکه حتــی برای نفس
کشیدن هم سخت میشود و
بازیکنان و خبرنگاران به جای
استشــمام اکســیژن مقادیر
زیادی دیاکسید کربن را وارد
شــشهای خود میکنند .به
دلیل حضور این ماشین برخی
از بازیکنان ترجیح میدهند از
قسمت دیگر تونل عبور کنند
که این باعث میشود برخی از
خبرنگاران پشــت این ماشین
کمین کرده تا کسانی که قصد
گریز از منطقه مصاحبه را دارند
در پشت کامیون صدا و سیما
گیر بیندازند!
از طرف دیگر هرج و مرج
در این منطقه بسیار زیاد است
و به گواه همه خبرنگارانی که
در این مدت اخیر برای مصاحبه
به این منطقه آمدهاند میتوان
شــهادت داد که تعداد افراد
ســلفیبگیر و هوادارانی که از
بازیکن محبوبشان پیراهن یا
جوراب و یــا حتی کمک مالی
میخواهند از تعداد خبرنگاران
حاضر در میکسزون بیشــتر
اســت .گاهی اوقات تعداد این
افراد به قدری زیاد اســت که
حتی مأموران نیروی انتظامی
حاضر در محل هم نمیتوانند
همه این افراد مزاحم را از این
منطقه خارج کنند.

ســایت رادیو ورزش یونان نوشت این
یک حقیقت اســت که باشگاه آپوئل قبرس
در فصــل نقلوانتقاالت مــاه ژانویه 2019
میخواهــد خطوط میانی و حمله خود را با
جذب بازیکنان جدیدی تقویت کند .در این
میان رضا قوچاننژاد با به ثمر رساندن فقط
 2گل در بازیهــای رســمی تیم آپوئل به
هیچوجه انتظارها را مطابق کارنامه غنی که
داشــت ،برآورده نکرد .در خط حمله آپوئل
مورایــس با  6گل و تماری با  5گل بهترین
گلزنان هســتند .لوکاس و قوچاننژاد نیز با
بــه ثمر رســاندن  2گل در ردههای بعدی
هستند.

شکست الشحانیه با رامین

در چارچــوب هفتــه پانزدهــم لیگ
ســتارگان قطر الشــحانیه از السد میزبانی
کرد و با شکســت سنگین  4بر یک مواجه
شد که رامین رضاییان ،ملیپوش ایرانی در
ترکیب اصلــی تیمش بازی کرد .در جدول
ردهبندی  12تیمی لیگ ستارگان قطر تیم
الشحانیه با  16امتیاز نهم است و السد 35
امتیازی رتبه دوم را در اختیار دارد.

یک هفته زودتر رسیدم

میکسزون جدید آزادی

دود ،فرار

آپوئل مهاجم میگیرد

گزارشومصاحبه

پورعلیگنجی :مشکلی برای بازی در
جام ملتها ندارم

مرتضی پورعلیگنجی از حدود  2ماه قبل آســیب دید و بازیهای
یوپن در لیگ بلژیــگ و همچنین تیم ملی
را از دســت داد .حــاال و در آســتانه جــام
ملتهای آســیا ،مصدومیت این مدافع 26
ســاله یکی از دغدغههای کارلوس کیروش
اســت .پورعلیگنجــی درباره شــرایط این
روزهای خود میگوید« :شــرایط خوبی دارم
و پنجمین جلســه تمرین با یوپن را پشــت
سر گذاشتم .مصدومیت زانو یکی از بدترین
آسیبدیدگیهاست و زمان میبرد تا بازیکن
به شــرایط گذشــته برگردد .در این مدت
خیلی سختی کشــیدم اما از آقای کیروش
ممنونم که کادر پزشــکی تیم ملی را مأمور
کرد تــا همراه من باشــند .میکاییل ،دکتر شــهاب و دکتر خانلری و
همچنین دیگو و سباســتین لحظهای ارتباطشان را با من قطع نکردند
و مــدام جویای احوالم بودند و تمرینــات مختلفی را برای من در نظر
گرفتند .همه اینها باعث شــد تا بتوانم ســختیها را تحمل کنم و به
تمرینات برگردم».
پورعلیگنجی چه زمانی به شرایط بازی میرسد؟ مدافع تیم ملی
در پاســخ میگوید« :یک هفته زودتر از موعد توانستم تمرین کنم و از
چند روز دیگر در تمرینات اصلی شــرکت میکنم تا آماده بازی شوم.
فکر میکنم بعد از رسیدن به آمادگی کافی بتوانم در خدمت تیم ملی
و باشگاه یوپن باشم».
مرتضی پورعلیگنجی به جام ملتهای آســیا میرسد .این خبری
اســت که خودش میدهد« :به امید خدا چند روز دیگر آماده میشوم
و اگر آقای کیروش صالح ببیند و در لیســت باشم ،به جام ملتهای
آســیا میرسم و مشــکلی برای حضور در این مسابقات ندارم .تا جایی
که انرژی دارم کمک میکنم تا تیم ملی نتایج درخشانی کسب کند».
مدافــع تیم ملی صحبتهایش را اینگونــه ادامه میدهد« :طی 2
هفتــه آینــده ،یوپن  3بازی پیش رو دارد که فکــر میکنم در  2تا از
آنها بتوانم بازی کنم .البته این مســاله بستگی به آمادگی بدنیام دارد.
سرمربی یوپن باید تصمیم بگیرد که آیا میتوانم در ترکیب قرار بگیرم
یا نه».
پورعلیگنجی در پایان میگوید« :این مصدومیت مرا آزار داد .تا به
حال و از ابتدای فوتبالم ،هرگز  2ماه از زمین دور نبودم .قریب به اتفاق
آسیبدیدگیهایم در  3 ،2هفته درمان میشد اما این یکی خیلی طول
کشید و باعث شد تا برای چند ماه دور از فوتبال باشم».

بعد از گلزنی در دو بازی هفته قبل

زوج ایرانی ترابزون  10دقیقه هم
بازی نکردند!

با اینکه مجید حسینی و وحید امیری در دو بازی سوپرلیگ و جام حذفی
ترابزون موفق به گلزنی شــده بودند دیروز بازی تیمشــان را از روی نیمکت
شروع کردند.
در ادامه مســابقات روز اول هفته پانزدهم سوپر لیگ ترکیه ،تیم ترابزون
اســپور که سید مجید حســینی و وحید امیری را مثل دو دیدار اخیرش جزو
نیمکتنشــینان داشت ،از ساعت  ۱۶:۳۰شــنبه در ورزشگاه سنول گونش به
مصاف تیم رده هشتمی قونیه اسپور رفت.
یاران حســینی و امیری که در دو هفته اخیر سوپر لیگ ترکیه به برتری
رسیده و در جام حذفی به تســاوی دست یافته بودند ،دیروز هم به این روند
شکســتناپذیری ادامه دادند و موفق شــدند با نتیجه  ۳بر صفر قونیه اسپور
را مغلوب کنند تا  ۲۵امتیازی شــوند و به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به
بشیکتاش ،در جایگاه چهارم جدول قرار بگیرند.
وحید امیری که در هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه موفق به گلزنی مقابل
کایزری اســپور شــده بود ،در دیدار دیروز از دقیقه  ۸۴وارد زمین شــد که
حضورش در ترکیب موجب شــد تا پایان مســابقه حمالت دیگری هم داشته
باشند و یک گل دیگر بزنند.
سید مجید حسینی هم که در دیدار اخیر جام حذفی توانسته بود گلزنی
کنــد ،در دیدار خانگی دیروز مقابل قونیه اســپور بهعنــوان آخرین تعویضی
ترابزون اسپور از دقیقه  ۸۷به زمین رفت.

