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اراکی ها با اولین شکست وارد بحران شدند

گزارش

بارســلونا راه گلزنی را پیــدا کرد .آبی و
اناری پوشــان در هفته نهم اللیگا رئال
بتیــس را  2-5مغلــوب کردند و لیونل
مســی هم که در ابتــدای بازی نیمکت
نشــین بود ،هم دبل کــرد و هم در این
دیــدار در جریــان بــازی گل زد .تــا این
طلســم او هم شکســته شود موضوعی
کــه ایــن روزنامــه بــا تیتر«گلهــا
برمیگردند» به آن پرداخت.

بررسی لیست تیم ملی برای دیدار تدارکاتی با بوسنی و هرزگوین

غیبت گلزنان و ستارهها در بازی خوب اروپایی
حامد جیرودی
خبرنگار

خبر
ادامه از صفحه اول

پاسداری از منابع طبیعی و نگهداشت جایگاه وقف

تیم ملــی فوتبال که مهرماه نخســتین
اردوی آمادهســازی بــا ســرمربیگری
دراگان اســکوچیچ را برگــزار و  19مهــر
یــک دیدار دوســتانه مقابل ازبکســتان
نیــز انجــام داد ،پنجشــنبه هفته جاری
( ۲۲آبــان) در ســارایوو بــه مصــاف
بوســنی و هرزگویــن خواهد رفــت تا در
یــک دیــدار تدارکاتی مهــم برابر تیمی
اروپایی محــک جدیتری بخورد .نکته
منفی عدم اســتفاده از هــر دو فیفادی
پیشرو اســت و فدراسیون فوتبال تنها
دیــدار مقابــل بوســنی را قطعــی کــرد.
در ایــن شــرایط ،ســرمربی کــروات تیم
ملــی  ۲۳بازیکن را بــه اردوی تیم ملی
دعوت کرد اما تعدادی از بازیکنان هم
دعوت نشدهاند که طبق روال معمول
حــرف و حدیثهایــی را بــه وجــود
آورده اســت .البتــه اســکوچیچ اعــام
کــرد« :ســردار آزمون ،مهــدی طارمی،
علیرضا بیرانوند ،علیرضا جهانبخش،
مهــدی ترابی و محمــد محبی ازجمله
نفراتی بودند که قصد داشــتیم در این
اردو از حضور آنها اســتفاده کنیم اما به
دالیل مختلــف این موضــوع رخ نداد.
بــا وجود این مــن بر این بــاورم که تیم
بســیار خوبــی داریم و بــه بازیکنانی که
در بوســنی همراهمــان هســتند اعتماد
و اعتقــاد راســخ داریم ».گفتنی اســت
تیم ملــی دیروز یک جلســه تمرینی را
در ورزشــگاه آزادی برگزار کرد و بامداد
امــروز راهــی بوســنی و هرزگویــن شــد.
در همیــن رابطه دیروز ســایت رســمی
فدراســیون فوتبــال خبــر داد ،مجتبــی
نجاریان و ساســان انصــاری دو بازیکن
فــوالد بــه دلیــل مثبــت شــدن تســت
کرونــای شــان نمیتواننــد تیــم ملی را
همراهــی کنند و بــه جای آنهــا مهدی
شیری مدافع راست پرسپولیس و علی

کریمــی هافبــک دفاعی القطــر به تیم
ملــی فراخوانــده شــدند .با اعــام این
لیســت مشــخص شــد  4باشــگاه لیگ
برتری پرســپولیس ( ،)5اســتقالل ()3
و ســپاهان و تراکتور( )2نماینده در تیم
ملی دارند و  11بازیکن دیگر هم لژیونر
هستند.
ëëهمان گلرها بدون لک و بیرو
ســرمربی تیــم ملــی بــرای پســت
دروازهبــان از همــان گلرهــای اردوی
قبــل یعنــی محمدرشــید مظاهــری
(استقالل) ،امیر عابدزاده (ماریتیمو) و
ســید پیام نیازمند (سپاهان) دعوت به
عمل آورده است .در بازی با ازبکستان،
نیازمند بازی کرد و حاال باید دید مقابل
بوســنی کدام یــک از آنهــا درون دروازه
قــرار خواهــد گرفــت .به نظر میرســید
حامد لک هم با توجه به درخششاش
درون دروازه پرســپولیس دعــوت شــود
اما این اتفاق رخ نداد .البته خبر رسیده
اســکوچیچ او را زیــر نظــر دارد و در
اردوهای بعد دعوت خواهد شد .غایب
بزرگ گلرها هم که بیرو است .بازیکنی
که همچنان در آنتورپ نیمکت نشــین
اســت و بایــد دیــد چــه شــرایطی پیــدا
میکند.
ëëپورعلــی گنجــی اضافه شــد ،رامین و
وریا نه
میــاد محمــدی (خنــت) ،عــارف
غالمــی (اســتقالل) ،صــادق محرمــی
(دیناموزاگـــــــــرب) ،محمدحســـــــــین
کنعانــیزادگان ،مهــدی شــیری و
ســیامک نعمتــی (پرســپولیس)،
شــجاع خلیــلزاده (الریــان) ،مرتضــی
پورعلیگنجــی (شــنزن) و ســید مجیــد
حســینی (ترابــزون اســپور) مدافعــان
دعــوت شــده بــه تیــم ملــی هســتند.
همانهایی کــه در اردوی قبــل بودند و
پورعلــی گنجی و شــیری بــه جمع آنها
اضافه شــده اند .در پســت دفاع راست

باز هــم خبــری از وریا غفــوری و رامین
رضاییان نیست .موضوعی که اعتراض
کاپیتــان اســتقالل را بــه عــدم دعــوت
خــود در پــی داشــت و با دعوت شــیری
هــم اســکوچیچ نشــان داد کــه بعــد از
محرمی و نعمتی ،شیری گزینه او برای
دفاع راســت اســت .با این حال ،شنیده
میشــود رضاییان بــرای اردوهای بعد
دعوت خواهد شد.
ëëتغییرات بیشتر در خط میانی
در پست هافبک ،احسان حاجصفی
و اکبــر ایمانــی (تراکتــور) ،ســعید
عزتاللهــی (وایلــه) ،علــی قلــیزاده
(شــارلروا) ،وحیــد امیــری و احمــد
نوراللهی (پرســپولیس) ،امید نورافکن
(سپاهان) و علی کریمی (القطر) به این
اردو فراخوانده شــدهاند .در خط میانی
تغییــرات بیشــتری نســبت بــه اردوی
قبــل رخ داده .چرا کــه عزتاللهی پس
از درخشــش در لیگ دانمــارک دوباره
دعوت شده و ایمانی هم نظر سرمربی
تیــم ملی را جلــب کرده ولــی خبری از
سامان قدوس هافبک برنتفورد نیست.
ضمن اینکه مســعود شــجاعی ،اشکان
دژاگــه و امیــد ابراهیمــی بازهم دعوت
نشــدهاند و ایــن طــور بــه نظر میرســد
کــه اســکوچیچ روی این بازیکنــان که پا
بــه ســن گذاشــتهاند حســاب نمیکند.
در پســت هافبــک هجومــی ترابــی و
جهانبخــش هــم غایــب هســتند که به
دلیــل مصدومیــت در بازیهــای اخیر
العربــی و برایتون چندان فرصت بازی
پیدا نکردند.
ëëغیبت گلزنان تیم ملی و دعوت کریم
کریــم انصاریفــرد (آاک) ،مهــدی
قائــدی (اســتقالل) و کاوه رضایــی
(شــارلروا) هم مهاجمان دعوت شــده
را تشــکیل میدهند .نکته مهم در خط
حمله ،غیبت آزمون و طارمی است که
در بازی با ازبکســتان هم گلزنی کردند.

غفوری :چرا نباید به تیم ملی دعوت شوم؟

اســتقالل در هفتــه نخســت لیــگ برتر با نتیجه  2بر صفر مس رفســنجان را شکســت داد تا طلســم نبردن ایــن تیم در
هفتههای اول بشکند .وریا غفوری که زننده گل اول استقالل بود ،طلسم گل نزدن آبیپوشان در هفته اول را هم شکست.
وریــا درخصــوص گلزنیاش به تســنیم ،گفت« :این گل را به فــال نیک میگیرم چرا که یک خاطره خــوب دارم و اینکه
زمانی که به ســپاهان رفتم ،گل اول فصل را من زدم و  2بر صفر بازی را بردیم و در آن فصل قهرمان شــدیم .امیدوارم
در اســتقالل هم این اتفاق تکرار شــود ».کاپیتان اســتقالل درخصوص دعوت نشدنش به تیم ملی بیان داشت« :مربی
تیم ملی مختار است و میتواند هر بازیکنی که بخواهد دعوت کند اما شایستگی این را دارم که در تیم ملی باشم .من
تیم ملی را ساده بهدست نیاورده بودم که به آسانی بخواهند روی نام من خط قرمز بکشند .از نظر آماری بهترین دفاع
راست بودم و کمی عجیب است که حتی در لیست  40نفره تیم ملی هم قرار نمیگیرم».

ســردار در چنــد وقــت اخیــر بــه خاطــر
بیمــاری در ترکیــب زنیــت بــه میــدان
نرفت و طارمی هــم در بازیهای پورتو
در دقایــق آخــر به میــدان رفته اســت.
ســرجیو کنسیسائو ســرمربی پورتو چند

وقــت پیــش یکــی از علتهــای بــازی
نکــردن طارمی را غیبت او در تمرینات
ایــن تیم بــه خاطر حضــور در تیم ملی
عنــوان کــرده بــود و شــاید اســکوچیچ
خواســته طارمــی شــرایط بهتــری در

اتفاقات و حواشی هفته نخست لیگ برتر زیر ذرهبین «ایران»

صدای اعتراضها بلند شد

شکایت زهره هراتیان از
سرمربی ماشین سازی
شادی گل گهری ها پس از گلزنی به سپاهان /سایت فوتبالی

گروه ورزش /هفته اول لیگ برتر بیســتم برگزار
شــد و در همین ابتدای مســابقات نــکات قابل
توجهــی خودنمایــی کــرد .در وهلــه اول اینکــه
ســازمان لیــگ دیــدار صنعــت نفــت آبــادان-
پیــکان را لغــو کــرد تا شــروع کار بــا تعویق یک
مســابقه همراه باشد .البته ســازمان لیگ دلیل
لغو این بازی را به صورت رسمی عنوان نکرد تا
صحبتهای ضد و نقیضی در مورد آن شــنیده
شــود .برخی این لغو را آمــاده نبودن هتلهای
آبــادان بــه خاطر شــیوع کرونــا عنــوان کردند و
بعضی هــم معتقدنــد باشــگاه پیکان بــا نفوذ
در فدراســیون فوتبال اعمال قــدرت کرده تا به
دلیــل تغییــر در کادر فنی اش ،این مســابقه به
زمان دیگری موکول شود.
ëëخألهای ملموس در مدافع عنوان قهرمانی
پرســپولیس در حالــی بــرای اولیــن بــار در
ادوار لیگ برتر در ورزشــگاه شــهید دســتگردی
مقابل ســایپا قــرار گرفت که نور کم ورزشــگاه و
کیفیت بد چمن حســابی تــوی ذوق میزد .در
این شــرایط پرســپولیس نتوانست کار خود را با
برد شــروع کند چرا که درخشش محمدحسین
اکبرمنادی دروازهبان سایپا و بی دقتی شاگردان
گلمحمــدی در زدن ضربــات آخــر مانــع ایــن
مهم شــد .از ســویی مشخص اســت قانون منع
جــذب خارجیها و جدایی تعدادی از بازیکنان
مؤثــر و درجــه یــک ،کار سرخپوشــان را بــرای
موفقیــت در فصــل جاری بســیار ســخت کرده
است .این تیم در غیاب عیسی آل کثیر محروم
و بهترین گلزنان فصل گذشــتهاش یعنی علی
علیپــور و مهــدی ترابی که جدا شــدهاند ،از فقر
یک مهاجم گلزن بشــدت رنــج میبرد .ضمن
اینکــه اخــراج کمــال کامیابینیــا دیگــر بــه یک
اتفــاق تکــراری تبدیل شــده و ممکن اســت در
آینده لطمه بیشتری به سرخها بزند.
 ëëداوری باز هم پر سروصدا شد
دیدار ذوب آهن و فوالد در شرایطی با تساوی
 2-2به پایان رســید که پنالتــی دقیقه آخر برای
فوالد ســرو صــدای زیــادی به پا کــرد و قضاوت
مهدی مرجانزاده با حرف و حدیثهای زیادی

همــراه شــد .موضوعی که باعث نــگارش اولین
بیانیهها در فصل جدید شد و باشگاه ذوب آهن
موضعگیری شــدیدی نســبت بــه داوری انجام
داد و ســپس فوالدیهــا بیکار ننشســته و جواب
محکمتــری به حریــف اصفهانی دادنــد .دیروز
فریدون اصفهانیان ،رئیس کمیته داوران گفت:
«عملکــرد داوران در هفته اول را مثبت ارزیابی
میکنم .با توجه به گزارشهای ناظران مشکلی
خاصــی در بازیهــا وجــود نداشــت بجــز یــک
مورد کــه در بازی ذوب آهن و فوالد خوزســتان،
متأســفانه داور اشــتباه داشــت .در ایــن هفتــه
ترکیبی از داوران جوان و باتجربه را کنار یکدیگر
قرار دادیم که خوشبختانه به خوبی توانستند به
وظایف خود عمل کنند».
ëëنگاهــی بــه تــازه واردهــا و جوانهــا؛ کــوالک
رحمتی
تیــم تــازه لیــگ برتــری آلومینیــوم اراک در
نخســتین گام  3-0مغلــوب میهمــان خــود
نساجی شد .گالیههای رسول خطیبی که اعالم
کــرد با این شــرایط نمیتوانــد در آلومینیوم کار
کنــد نشــان داد درون ایــن باشــگاه مشــکالتی
وجــود دارد .در مقابــل تیــم «شــهر خســته» با
وحید فاضلی ســرمربی جدیدش توانست گام
اول را محکــم بــردارد تــا در شــروع مســابقات
غیبت محمود فکری در نســاجی حس نشــود.
علیرضــا منصوریــان ابــراز امیدواری کــرده بود
تراکتــور کار خــود را بــا بــرد در لیــگ برتــر آغــاز
ت مسجدســلیمان به
کند ولی تیم او مقابل نف 
تســاوی بــدون گل دســت یافت .ایــن در حالی
اســت که ســیدمجتبی حسینی ســرمربی نفت
هــم به دلیل محرومیــت روی نیمکت نبود .در
این بازی مســعود شــجاعی کاپیتان تراکتور هم
که انتقادهایی را به فدراسیون مطرح کرده بود،
بــه دلیــل محرومیت نتوانســت برای پرشــورها
بــه میــدان بــرود .شــهرخودرو بــا  3گل از ســد
ماشینســازی گذشــت تــا ســیدمهدی رحمتی
چهــرهای متفــاوت از خــود و تیمش نســبت به
لیــگ قهرمانــان آســیا نمایــان کنــد .ســرمربی
شــهرخودرو اولیــن گام خــود در لیــگ برتــر را

باشــگاه خــود پیــدا کنــد و بــرای همین
او را دعــوت نکــرده اســت .در این بین،
انصاریفرد که بهترین گلزن آاک است
جانشــین آنهــا و بــاز هــم دعوت شــده
است.

محکم برداشــت و امین قاســمی نــژاد مهاجم
ایــن تیم دبل کرد تــا اولین بازیکــن  2گله لیگ
بیســتم باشــد .در ســمت مقابــل قبــل از بازی
اعالم شــد  6بازیکن ماشین ســازی نمی توانند
بــازی کنند اما بعد با دســتور موقت اجازه بازی
 4بازیکن صادر شد ولی  2بازیکن دیگر به دلیل
مشــکالتی کــه در ثبــت قراردادشــان بــه وجود
آمده بــود اجازه بــازی پیدا نکردنــد .موضوعی
که بیاتلو را برآشــفته کــرد و صحبتهای تندی
علیه ایفمارک انجام داد .گرچه بیانیه باشــگاه
ماشینسازی که به اشــتباه سرمربیاش اذعان
کرده نشــان میدهد وحید بیاتلو ســرمربی 32
ســاله این تیم به عنــوان جوانترین مربی لیگ
برتر ،تجربه الزم برای مواجهه با برخی مسائل
و حواشــی را ندارد؛ مربی ای کــه همین ابتدای
کار بــه کمیتــه اخــاق فراخوانــده شــده و زهره
هراتیان رئیس ایفمارک هم از او شکایت کرده
است.
 ëëاعاده حیثیت امیر مقابل سپاهان
گل گهــر در اولیــن بــازی خــود دســت به کار
بزرگی زد و ســپاهان را  1-3از پیش رو برداشت
تــا امیر قلعــه نویی کــه در اواخر فصل گذشــته
انتقادهای زیادی از او توسط سپاهانیها مطرح
شــده بود و در نهایت بــه جداییاش از این تیم
انجامید ،در روزی کــه به دلیل محرومیت روی
نیمکــت نبــود مقابــل تیــم ســابق خــود اعاده

حیثیــت کنــد .در ســوی دیگــر میــدان محــرم
نویدکیــا کــه بــرای اولین بــار در لیــگ برتر روی
نیمکــت ســپاهان قرار گرفتــه بود ،متوجه شــد
کــه کار ســختی دارد و بایــد دیــد کاپیتان ســابق
و محبــوب ســپاهانیها در ادامــه چــه نتایجــی
میگیرد .گلزنی گادوین منشــا مهاجم گل گهر
کــه در بازی دوســتانه مقابل پرســپولیس هم 2
گل زده بــود ،نشــان داد او در شــرایط ایــده آلی
قرار دارد.
ëëبرد استقالل با پنجره بسته
اســتقالل هــم در حالــی کــه پنجــره نقــل
و انتقاالتــیاش بســته بــود و محمــود فکــری
نتوانســت از خریدهای جدیــد تیمش در اولین
بازی اســتفاده کنــد 0 -2 ،تیم تــازه لیگ برتری
شــده مــس رفســنجان را از پیــش رو برداشــت
تا آبی پوشــان بعد از  4ســال ناکامی در شــروع
لیگ امســال کارشــان را بــا  3امتیاز آغــاز کنند.
البتــه فکری بابت بســته مانــدن پنجره تیمش
از وینفــرد شــفر گالیــه کــرد کــه در نــوع خــود
عجیب بود .این در حالی است که اگر مدیریت
اســتقالل زودتــر اقدام بــه پرداخت پــول مربی
آلمانی میکرد ،او دچار این معضل نمیشــد.
با این حال در این بازی ،شــیخ دیاباته آقای گل
لیگ نوزدهم روی نیمکت استقالل نشسته بود
و وقتــی هــم بــه زمین آمــد ،نشــان داد هنوز به
آمادگی الزم نرسیده است.

سوژه

وقف اگرچه دارای آثار مالی و اقتصادی اســت ولی در ذات خود ،در شــمار عقود
معنوی اســت و این نام را از قصد قربت واقف به ودیعه میگیرد .به سخن دیگر
سرچشمه وقف نیت پاک و معنوی واقف بر مالی است که از راه قانونی و مشروع
به دست آورده است .بی تردید باید این نهاد ارزشمند را که بر پایه همین کارکرد
نوع دوســتانه در چشــم مردمان به درســتی تقدس یافته اســت ،مــورد حمایت
قرارداد.
شــاید مهمتریــن وجه حمایت از ایــن نهاد ،حفظ جایگاه مقــدس و واالی آن در
نظر شهروندان است که خود بر آمده از حسن نیت و نیک خواهی واقفان است.
هرگونه انحراف از اصول حقوق اسالم و حقوق موضوعه کشور در انشا و ایجاد این
نهاد و هرگونه سوء استفاده یا استفاده ابزاری از آن ،آسیبهای جبران ناپذیری به
جایگاه بلند و واالی این نهاد در پندار و اندیشه مردم ،اقبال آنان نسبت به وقف و
کارکرد اجتماعی گسترده و بسیار گره گشای آن وارد میکند.
یکی از مهمترین نمونههای استفاده ابزاری از نهاد وقف ،ادعای وقفیت نسبت به
منابع طبیعی اعم از دریاها و رودخانهها و کوهها و جنگلهاست .ادعای ملکیت
این منابع و بهتبع آن ،ادعای وقفیت آن پذیرفته نیســت .درک مبنای این حکم
برای غیر حقوقدان نیز آســان اســت زیرا وقف اصوالً و تنها از سوی مالک ممکن
است .برابر ماده  55قانون مدنی ،وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل
و جــاری ســاختن منفعــت آن .بدین ترتیب ،انشــای وقف ،موجــب از بین رفتن
مالکیت خصوصی مال و پیدایش شخصیت حقوقی مستقل برای موقوفه است
تا منافع آن به اهداف مشــخص شــده تعلق بگیرد .روشــن است که وقف منابع
طبیعــی مانند کوهها ،جنگلهــا و دریاها به دلیل قابل تملک نبودن آنها ممکن
نیســت ،زیرا وقفیت اصوالً مســبوق به ملکیت است؛ امری که در منابع طبیعی،
متصورنیست.
باید به یاد داشــت که جنگلها بویژه جنگلهای هیرکانی ســابقه بســیار طوالنی
دارند و باقیمانده از دوران ســوم زمین شناسی و جزو منابع ملی و تاریخی کشور
به شــمار میروند .کوهها نیز بویژه در ارتفاعات ،خالی از ســکنه است و نمادهایی
مانند دماوند و دنا برجســتهترین آثار ملی و طبیعی ایرانند و خصیصه عمومی
بــودن و تملّکناپذیری ،در باالترین انــدازه خود در این نوع منابع طبیعی چهره
و نمــودی درخــور توجــه دارد .برابــر اصل  45قانون اساســی جمهوری اســامی
نیــز «انفال و ثروتهــای عمومی از قبیــل زمینهای موات یا رها شــده ،معادن،
دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و ســایر آبهــای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها،
نیزارها ،بیشــههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیســت ،ارث بــدون وارث و اموال
مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب
استفاده از هر یک را قانون معین میکند ».وفق نص صریح این اصل ،جنگلها،
کوههــا ،دریاها ،دریاچهها و مانند آنها نمونههای آشــکاری از انفال و ثروتهای
عمومی است و قابلیت تملک خصوصی ندارد و در نتیجه وقف آنها هم ممکن
نیســت .بر این بنیاد ،صدور و وجود هرگونه ســند مالکیتی نســبت به آنها ،اصوالً
ارزش و اعتبــاری ندارد .معاونت حقوقی در بررســی قوانیــن و مقررات جاری به
این نتیجه رســیده که نارســایی و کاســتی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از
عوامل بســیار اثرگذار بر ســوء اســتفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به
منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است .از همین روی ،به
موجب نام ه شــماره  74951مــورخ  1399/7/2پیشنویس الیحه اصالح تبصره
( )6الحاقی مورخ  1380/2/19به ماده واحده قانون ابطال اســناد فروش رقبات،
آب و اراضی موقوفه مصوب  1363/1/28را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45
قانون اساســی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده اســت .الیحهای که با
پیگیری مســتمر ایــن معاونت و نظر موافــق و همراهی اعضــای محترم دولت،
دیــروز ( )1399/8/18بــه تصویــب هیأت محترم وزیران رســید و بــزودی تقدیم
مجلس شورای اسالمی خواهد شد .امید است که با همکاری مجلس و همراهی
همــه شــهروندان ،صیانت و حراســت از منابــع طبیعی و حفــظ و پایش محیط
زیست سرزمین بی مانندمان ایران ،میسر شود.

یوونتــوس دیــروز در مهمتریــن بــازی
خــود در ایــن فصــل ســری  Aفوتبــال
ایتالیــا بــه مصــاف التزیــو رفت کــه این
بازی با تساوی یک-یک به پایان رسید.
ایــن در حالــی بود کــه التزیــو  ۳بازیکن
کلیــدیاش را بهدلیــل کرونایــی شــدن
در اختیــار نداشــت .موضوعــی کــه این
روزنامه با تیتر «یووه ،تســت اســکودتو»
قبل از بازی آن را سوژه خود کرد.

فیــل فودن ســتاره انگلیســی و  20ســاله
منچسترســیتی کــه در جــام جهانــی
نوجوانان ۲۰۱۷به عنوان بهترین بازیکن
آن مســابقات انتخــاب شــد ،پیشــنهاد
جدیــدی از این باشــگاه دریافــت کرده و
قــرار اســت قــرارداد او با حقــوق  ۳برابر
تمدید شــود .موضوعی کــه این روزنامه
تیــــــــتر «دســت هــــــای فیــل» را بــه آن
اختصاص داد.

برش

تمرین تیم فوتبال استقالل یک روز پس از برتری  2بر صفر مقابل مس رفسنجان
روز یکشــنبه در مجموعه انقالب برگزار شــد .بازیکنانی که مقابل مس بازی کرده
بودنــد به تمرین ریکاوری پرداختند و ســایر بازیکنــان زیر نظر کادر فنی تمرینات
تاکتیکیراپشتسرگذاشتند.تعدادیازبازیکنانردههایامیداستقاللدرتمرین
شــرکت کردنــد تا در صــورت صالحدید محمود فکری به تیم بزرگســاالن اضافه
شوند .رشید مظاهری ،مهدی قائدی و عارف غالمی بهدلیل حضور در اردوی تیم
ملی غایب بودند .داریوش شــجاعیان ،هافبک اســتقالل که بهدلیل مصدومیت
بازی با مس را از دست داده بود با لباس شخصی در محل تمرین حضور یافت.
ن ماه در هفته دوم لیگ برتــر در اهواز به مصاف
تیم فوتبال اســتقالل ســیام آبا 
فــوالد خوزســتان خواهد رفــت .همچنین با تصمیــم محمود فکــری ،تمرینات
استقالل به مدت دو روز برگزار نمیشود و بازیکنان استراحت خواهند کرد.
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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

مدیرعامل پیراهن ایتالیا را خرید وآرم آلومینیوم زد!

تیم آلومینیوم اراک که برای نخستین بار به لیگ برتر صعود کرده روز جمعه
در هفته اول رقابتهای لیگ بیستم با  3گل مقابل نساجی قائمشهر شکست
خورد .این شکســت باعث شــد تا رســول خطیبی با انتشــار تصویری در صفحه
مجازیاش به شــایعات اســتعفایش قوت ببخشــد .او در اســتوریاش نوشت:
«رفتــن همیشــه اختیاری نیســت و آدم بعضــی وقتها مجبــوره ».خطیبی از
وضعیت فصل نقلو انتقاالت تیمش ناراضی است چرا که بازیکنان مدنظرش
جــذب نشــده و چنــد بازیکــن آلومینیــوم اخیــراً از تیم جدا شــدهاند .او ســعید
عباسی مدیرعامل باشگاه را مقصر میداند .سعید عباسی ،مدیرعامل باشگاه
آلومینیوم اراک روز گذشته پس از شائبه جدایی خطیبی گفت« :کاش یک نفر
پیدا شود و به من هم توضیح بدهد ناگهان چه اتفاقی افتاد که سرمربی از همه
خداحافظی کرد وحاللیت طلبید! بنده در این یک هفته فقط دویدهام و کارهای
اساسی جهت حضور تیم در مسابقات را سامان دادم تا تیم از مسابقات حذف
نشــود که باعث خنده در لیگ بشــویم».وی در مورد اینکه گفته میشــود تعلل
مدیرعامل در ثبت قراردادها باعث ناراحتی سرمربی شده ،گفت« :وقتی پنجره
بسته است ،بازیکنان شناسه فردی ندارند ،بعضی از آنها ایفمارک نرفتهاند و...
چــه قــراردادی میتوانیم ببندیم؟ مــن کار یکی ،دو ماه را در دو ،ســه روز انجام
دادم .پنجره ما حدود یک هفته پیش باز شد .آیا من تعلل کردم؟ به نفع کسی
نیســت با آبــروی من بازی کنــد ».همچنین رســول خطیبی در مــورد اظهارات
سعیدعباســی مدیرعامل باشــگاه عنوان کــرد« :او میگوید یک تیم یــخ زده را
تحویــل گرفتــه ،خب تحویل نمیگرفتیــد .زمین و زمان را به هــم ریخته بودید
که مدیرعامل بشــوید .من نمیدانم از چه طریقی حکم مدیرعاملی را گرفت
و کاری هم به این موضوع ندارم .اما بعد از اینکه حکم را گرفت به تهران رفت و
دیگر در باشگاه دیده نشد .پرسنل باشگاه حتی یک بار هم او را ندیدند .هر موقع
سراغ او را گرفتیم گفتند به باشگاه نیامده است ».خطیبی ادامه داد«:کجای دنیا
دیدهاید که  20دقیقه مانده به بازی سرمربی ارنج تیم را نداند؟ مشخص نبود
کــدام بازیکنــان ما کارت بازی دارند و کدام یک ندارند .مدیرعامل باشــگاه کجا
بود؟ کجای دنیا دیدهاید که شب قبل از بازی تا  2نیمهشب عوامل باشگاه ،مدیر
روابط عمومی ،مربی بومی و ...با بازیکنان قرارداد ببندند؟ پس مدیرعامل چه
کاره اســت؟ نیمســاعت قبل از بازی پیراهنها را آوردند .حتی عوامل تیم هم
نمیدانســتند قرار است چه لباســی را بپوشــیم .خودش در تهران پیراهن تیم
ایتالیــا را از فروشــگاه پوما خریده بــود .پیراهن ایتالیا را آوردنــد و آرم آلومینیوم
اراک را روی پرچــم ایتالیــا زدنــد! یــک بازیکــن شــورتش کوچک بــود و دیگری
پیراهنش گشاد بود .این مسائل را برای اولین بار من میدیدیم».
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صحبتهــای تنــد وحیــد بیاتلــو
ســرمربی جوان تیم ماشین سازی علیه
زهــره هراتیان رئیس «ایفمارک »باعث
شــد تا هراتیــان صبح دیروز از ســرمربی
تیم تبریــزی به کمیتههــای انضباطی و
اخالق شکایت کند .هراتیان در مورد این
موضــوع به فارس گفــت« :در مصاحبه
ایــن مربــی بحــث تبعیــض جنســیتی
وجود دارد و حتی امکان هســت که فیفا
هــم به ایــن بحث ورود کنــد؛ در کل دنیا
اگر زن و شــوهری در فوتبال با هم فعال
باشند ،این یک مزیت است و سیستم از
این شیوه اســتفاده میکند برای رشد در
جامعــه و ایــن موضوع را الگــو میکنند.
متاســفانه در فوتبــال ایران یــک اقلیتی
کــه اصــاً نبایــد در این رشــته باشــند به
ســمتی میرونــد کــه در موقعیتهــای
مختلــف از ایــن ســوژه ســوء اســتفاده
میکننــد و مــن از نهادهــای نظارتــی و
قضایــی میخواهــم بــه این مــورد ورود
کنند تا خانمهای ایرانی که در حوزههای
مردانــهای مثل فوتبال در حال فعالیت
هســتند در حاشــیه امنیت قــرار گیرند».
گفتنــی اســت بیاتلــو در نشســت خبری
پس از شکست تیمش برابر شهرخودرو
اظهار کرد« :سیســتم ایفمارک ما بسیار
بینظم است و به  ۳بازیکن من در حال
گــرم کــردن میگوینــد نباید بــازی کنی.
نمیدانم چه کسی باید به فوتبال انتقاد
کنــد تا محــروم نشــود .یک خانم شــده
تصمیمگیرنــده بــرای فوتبــال مــا! ایــن
خانــم و فدراســیون ،کــیروش را فراری
دادند .کجای فوتبال ما درست است که
ایفمارک ترکیب من را تغییر دهد».

