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وزیر ورزش و جوانان راهی قطر میشود

سجادی :با چند کشور برای بازیهای دوستانه صحبت کردهایم

اینفانتینو:مردمایراندرقلبمنجایدارند

ســینا کلهر ،معــاون فرهنگی و اســماعیل احمدی مدیــرکل وزارتی وزارت
ورزش و جوانان که برای حضور در کمیسیون مشترک ایران و قطر در دوحه به
سر میبرند ،سهشنبه شب گذشته با رئیس فیفا دیدار کردند .در این دیدار که
در حاشــیه دیدار امارات و اســترالیا در پلیآف انتخابی جامجهانی انجام شد،
نمایندگان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به عالقهمندی فراوان مردم ایران
به رشته فوتبال و اشتیاق بسیاری از تماشاگران ایرانی برای همراهی تیم ملی
ایران در رقابتهای جام جهانی از اینفانتینو خواســتند با بررســی مجدد ساز و
کار ظرفیت توزیع ســهمیه کشــورها ،سهمیه بیشــتری را در اختیار تماشاگران
ایرانی قرار دهد .رئیس فیفا هم در پاســخ با اســتقبال از پیشــنهاد ایران و قول
مساعد برای پیگیری موضوع گفت« :من مردم ایران را دوست دارم و آنها در
قلبم جای دارند».

استقاللیها در پی توافق مالی با گابریل پین

نکونامبندجداییازفوالدرافعالمیکند؟

درروزهایاخیرازجوادنکونامبهعنوانگزینهنهاییاستقاللبرایجانشینیفرهاد
مجیدی نام برده شده است اما دلیل اینکه او بهصورت رسمی بهعنوان سرمربی
آبی پوشــان معرفی نمیشود ،بحث نحوه جدایی او از فوالد است .مسئوالن تیم
اهوازی مخالفتشان را با جدایی نکونام اعالم کرده و گفتهاند براساس درخواست
او بهدنبال جذب بازیکن مدنظر هســتند .ضمن اینکه اطرافیان این باشــگاه هم
معتقدند نکو از این تیم نمیرود .اما به گزارش تسنیم ،نکونام در قراردادش بند
فسخ دارد و احتمال میرود در صورتی که کشمکشها بین فوالد و استقالل ادامه
داشــته باشد ،بند جداییاش را فعال کند .مسئوالن اســتقالل دوست ندارند وارد
فضای تنش با فوالدیها شــوند و مذاکراتی با فوالدیها انجــام دادهاند تا با دادن
رقمی رضایت آنها را بگیرند .استقالل همچنین برای تکمیل کادر فنی نکونام در
مذاکراتیباگابریلپینمربیایتالیاییودستیارفصلگذشتهمجیدیصورتداده
و پین هم پیشــنهاد مالیاش را به مســئوالن اســتقالل داده است .البته نکونام در
صورت اســتقاللی شدن ،دستیار اسپانیاییاش در فوالد و مهدی هاشمینسب را
هم به استقالل میآورد و احتمال دارد با صحبتهای مدیران استقالل با نکونام،
مربیدروازهبانهایآبیپوشانهمچنانبهزادغالمپورباشد.

جهانبخش:شرایطآمادهسازیتیمملیرامثبتنمیبینم

کاپیتــان تیم ملــی در حاشــیه تمرین دیــروز در قطر
گفــت« :بعــد از مدتی ســردرگمی در برگــزاری اردو،
مکان اردو و بازیهای دوستانه ،اردوی قطر هماهنگ
شــد و تمرینات خوبی در اینجــا برگزار میکنیم .خدا
را شــکر بــازی بــا الجزایــر هم تأیید شــد و بــرای یک
بــازی خــوب با این تیــم تمرین میکنیم .من ،ســایر
بازیکنــان و کادر فنــی دوســت داشــتیم بازیهــای
تدارکاتی بیشــتری برگزار کنیم ولی این اتفاق رخ نداد .شرایط سخت است ،باید
آمادهســازی به گونهای باشد که به تیم و بازیکنان کمک کند که شرایط خوبی در
اردوهای بعدی داشته باشیم ،نباید بگذاریم اتفاقات این اردو در اردوهای بعدی
رخ بدهــد ».علیرضــا جهانبخــش افزود« :با حضــور ولز کارمــان در جام جهانی
ســختتر شده اســت .شــرایط آمادهســازی تیم ملی را مثبت نمیبینم اما باید
قســمت مثبت داستان را نگاه کنیم که بازیکنان خوب تمرین میکنند ،مصمم
هستند و امیدواریم با بازیهای خوب دل مردم را شاد کنیم.

شجاعخلیلزادهبهاالهلیقطرپیوست

شــجاع خلیلزاده مدافع فصل گذشــته الریان که از
مدتــی قبل بحث حضورش در االهلی مطرح شــده
بود ،با اعالم این باشــگاه قطری به جمع سبزپوشان
دوحه پیوســت .قرارداد مدافع تیم ملی کشورمان با
این باشــگاه قطری یک ساله است .به این ترتیب ،او
با محمدحســین کنعانیزادگان همبازی شد تا زوج
خط دفاعی تیم ملی که در پرســپولیس هم کنار هم
بودنــد ،دوباره هــم تیمی شــوند .خلیــلزاده بعد از
امضــای قــراردادش با االهلی ،گفــت«:در این فصل
به همراه االهلی تمام تالش خود را میکنم تا بتوانم
بهترین عملکرد را برای پیشبرد اهداف تیم داشته باشم .خوشحالم دوباره در کنار
کنعانیزادگان بازی میکنم و تمام ســعی خود را میکنم تا بتوانم برای االهلی
مفید باشم و بتوانیم نتایج مطلوب را کسب کنیم ».کنعانیزادگان هم در استوری
اینســتاگرامش خطاب به خلیلزاده نوشت« :شجاع عزیز ،تجربه جدیدی است
در کنار هم .خوشحالم که یک سال در کنار هم خواهیم بود .خوش آمدی ».او در
ادامه به شوخی نوشت« :فقط اینجا پنالتیها رو من میزنم».

اخبار

گفتوگوی نمایندگان ورزش کشورمان با رئیس فیفا

بازتاب

ســید حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش و جوانــان دیــروز در حاشــیه نشســت
هیأت دولت در مورد آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان
پیــش از جام جهانــی  2022قطر اظهار داشــت« :آخرین خبری کــه دارم این
اســت که ساعت  8شب یکشــنبه هفته آینده تیم ملی در قطر با الجزایر بازی
خواهــد کــرد .روز سهشــنبه هــم با میرشــاد
ماجــدی صحبت کردم که گفت با چند تیم
دیگر در حال مذاکره هســتند که نــام آنها را
بــزودی اعــام خواهند کــرد .خود مــا هم از
وزارت خارجــه کمــک گرفتــه و با یــک تا دو
کشــور در حــال صحبت هســتیم .در نهایت
نتیجه تمام مذاکرات به فدراســیون فوتبال
منعکس میشــود تا این فدراســیون برنامهریــزی کند ».او در مــورد اینکه قرار
است تیم ملی پیش از جام جهانی چند بازی دوستانه انجام بدهد ،گفت« :ما
نباید تصمیم بگیریم ،زیرا کار تخصصی فدراسیون است .اینکه چه بازیهایی
با کدام کشــورها برگزار شــود و ُبعد مســافت چگونه باشــد ،در اختیار کادر فنی
اســت .بایــد دید آیا میتوانند مســافتی ر ا برای برگزاری یــک یا چند بازی طی
کننــد .همــه این تصمیمات فنی اســت که فدراســیون فوتبال میگیــرد ،اما بر
خودمان وظیفه میدانیم حمایت کنیم و در کنار تیم ملی باشیم».
سجادی در مورد اینکه مدتی قبل اعالم کرده بود ،از وضعیت فدراسیون فوتبال
راضی نیســت ،آیــا اکنون وضعیــت بهتر شــده ،پاســخ داد« :آن صحبت من
مربوط به گذشــته بود ،نیاز بود که مسئوالن فدراسیون مقداری تصمیماتشان
ر ا تســریع کــرده و قاطــع باشــند .اقداماتــی ر ا هم انجــام داده و جلســه هیأت
رئیســه فدراسیون و مجمع تشکیل شــد .تصمیماتی که در مجمع فدراسیون
گرفتند ،خواستههای ما بود تا زودتر به ساماندهی برسیم .باید جایگاه ریاست
فدراســیون تعیین تکلیف شــود».وی درباره اینکه نگرانی بابت سازه ورزشگاه
آزادی وجود ندارد؟ گفت« :استحکام سازه تأیید شده است و دو تیم کارشناسی
ن را تأییــد کردنــد و اشــکاالت ظاهری مثل تخریب زیر صندلیها هســت که
آ
ســطحی اســت و نیاز به مرمت دارد .همه ورزشگاههای قدیمی در حال رصد
کردن از ســوی تیمهایی که استحکام ســازه را کنترل میکنند ،هستند؛ و هر جا
احتیاج به اصالح باشــد ،بودجهاش پیشبینی شــده اســت».همچنین در پی
برگزاری جلســه وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی قطر در کمیســیون مشــترک دو
کشور ،سیدحمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان به قطر سفر میکند .این سفر
در حالی انجام خواهد شد که پیش از این و پس از دیدار رؤسای جمهور ایران
و قطر ،گسترش همکاریهای ورزشی مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود در
این چهارچوب وزیر ورزش و جوانان ایران به دوحه سفر کند.

محمد محمدسدهی /مسابقات قهرمانی
زیر  23سال آسیا با ناکامی تیم امید ایران
همراه شد و شــاگردان مهدی مهدویکیا
بــا  2تســاوی و یک شکســت ازبکســتان را
به مقصــد ایران ترک کردنــد تا همچنان
هــواداران فوتبــال از تیــم امیــد «ناامید»
باشــند .البته ایــن تیم پیــش از حضور در
مســابقات بــا کوهــی از مشــکالت روبهرو
بود؛ از زمزمههای تغییر سرمربی گرفته تا
عدم برگزاری بازی تدارکاتی مناســب که
از جملــه دغدغههای اصلــی مهدویکیا
هم به شــمار میرفت .تیمی که ســودای
شکســتن طلســم  48ســاله ناکامــی در
صعــود بــه المپیــک را دارد ،در مرحلــه
گروهی اولین آزمون مهم حذف شد و به
خانه برگشت.
غالمرضــا جبــاری ،سرپرســت کمیتــه
آموزش فدراســیون فوتبــال در خصوص
عملکــرد تیــم فوتبــال امیــد بــه خبرنگار
«ایران» گفت« :مشکل فوتبال ما نداشتن
نقشــه راه اســت .ما برای آینده نقشــه راه
نداریم ،در حالی که باید تمام ابعاد مؤثر
در فوتبال را شناســایی و فوتبالیستهای
بااســتعداد را در رشــتههای فوتبــال،
فوتبال ســاحلی و فوتســال معرفی کنیم.
فاکتورهایــی همچــون داور ،بازیکــن،
مسابقات ،اقتصاد ،جغرافیا و ...را باید در
این نقشــه راه ترســیم کنیم و این عوامل
در آینده فوتبال مــا تأثیرگذار خواهد بود.
عوامل مختلف فوتبال باید بدانند کســی
کــه میخواهــد مســیر حرفــهای شــدن را
بپیمایــد ،چــه کاری بایــد انجــام دهــد».
در ســالهای اخیــر شــاهد ناکامیهــای
بســیاری در تیمهــای پایه بودهایــم .او در
این باره اظهار داشــت« :نه اینکه بگوییم
فدراســیون فوتبال پیــش از این برنامهای
نداشــته بلکه این برنامهها مــدون نبوده
و ایــن موضوع باعث شــده تیمهای ملی
ما بخصوص در رده پایه ناکام باشند .من
به همراه سرپرســت فدراســیون فوتبال و
ســایر دوستان از تجربیات خود استفاده و
این برنامه را تهیه کردیم .قرار اســت این
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«ایران» در گفت و گو با دو مسئول فدراسیون فوتبال ،ناکامی شاگردان مهدوی کیا را بررسی کرد

بهخودمانباختیم!

برنامــه را کــه همانند نقشــه راه اســت به
هیأت رئیســه فدراســیون فوتبــال تقدیم
کنیــم و در صــورت تأییــد اعضــای هیأت
رئیسه ،آن را در اختیار هیأتهای استانی
قرار دهیم».
سرپرســت کمیتــه آمــوزش فدراســیون
فوتبــال افــزود« :مــا توقــع داشــتیم کــه
تیــم امیــد در مســابقات قهرمانی آســیا
نتیجــه بگیــرد امــا متأســفانه ایــن اتفاق
رخ نــداد .از نظــر مــن فدراســیون بــرای
تیــم امید کم نگذاشــت و تــاش خود را
کرد تــا تیم بــا آمادگی باال در مســابقات
حاضر شــود .باید آسیبشناســی کنیم و
مشــکالت این تیم شناسایی شود و برای
این مشــکالت راهحل داشته باشیم .تیم
امید برای حضور در مســابقات انتخابی
المپیــک پاریــس زمــان دارد و باید برای

پایــان دادن به طلســم  48ســاله حضور
در المپیــک برنامهریزی کنیــم ».یکی از
مشــکالت تیــم امید پیــش از حضــور در
مســابقات قهرمانی آســیا عدم برگزاری
بازیهــای تدارکاتــی بــود .موضوعــی که
حتــی مهدویکیا هم نســبت بــه آن گله
کرد و هم اکنون این معضل در تیم ملی
بزرگســاالن هم وجود دارد و فدراســیون
در برگــزاری بازیهای تدارکاتی عملکرد
قابــل قبولــی نداشــته اســت .جبــاری در
ایــن خصوص گفــت« :فدراســیون برای
هماهنــگ کــردن بازیهــای تدارکاتــی
تمــام تــاش خــود را انجــام داد .در آن
زمان به منظور شبیهسازی بازی با قطر،
با تیمهای کویت و امارات برای برگزاری
بازیهــای دوســتانه مکاتبه داشــتیم که
البتــه ایــن تیمهــا نتوانســتند بــه ایــران

بیاینــد .حقیقتاً مــا نمیتوانیــم تیمها را
بــه برگزاری بــازی تدارکاتی اجبــار کنیم.
یکــی از چالشهای دیگــر تیم امید عدم
همــکاری تیمهــا در خصــوص حضــور
بازیکنانشــان بــود .اغلــب بازیکنــان
تیــم امیــد درگیر لیــگ برتر بودنــد و این
یکــی دیگــر از مالحظاتــی اســت کــه از
دســت ما خارج اســت .تمام این عوامل
دست به دســت هم میدهد تا یک تیم
نتوانــد در مســابقات بــه نتیجــه دلخــواه
برســد ».جبــاری دربــاره ســؤالی مبنــی
براینکــه آیــا احتمــال تغییــر کادرفنــی
تیــم فوتبــال امیــد وجــود دارد؟ پاســخ
داد«:بــرای بررســی این موضــوع منتظر
بازگشــت تیــم امیــد هســتیم تــا بتوانیم
صحبتهــای کادرفنی را بشــنویم و پس
از آن تصمیمگیری کنیم».

ëëقاســمپور :سیستم مناســب نبود ،به
خودمان باختیم
تیم امید بازیهــای راضی کنندهای
بــه نمایــش نگذاشــت و از نظــر فنــی
عملکرد شــاگردان مهــدوی کیا چندان
رضایت بخش نبود .ابراهیم قاســمپور،
مربــی ســابق تیــم امیــد و عضــو کنونی
کمیتــه فنــی فدراســیون فوتبــال در
خصــوص نتایــج ایــن تیــم بــه «ایران»
گفت« :نتایج گویاســت و بازیهای تیم
امید به هیچ وجــه راضی کننده نبود .از
تیم امید انتظار بیشــتری داشتیم و باید
ناکامی تیم امید با دقت بررســی شود و
ببینیم که مشکل این تیم کجاست .این
تیم مســابقات مهمــی در پیش دارد که
مهمتریــن آن انتخابــی المپیک اســت
و بایــد بــا آمادگی صد درصــدی در این

مســابقات حاضــر شــود و طلســم عدم
حضورمــان در المپیــک را بشــکند ».او
دربــاره تأثیر منفی عدم برگــزاری بازی
تدارکاتــی هــم صحبــت کرد« :همیشــه
ما این مشــکالت را داشــتیم و تیم ملی
بزرگســاالنمان هــم درگیر ایــن موضوع
اســت امــا بهدلیــل مشــکالت مالــی و
همچنیــن مســائل سیاســی نمیتوانیم
بازیهــای تدارکاتــی خوبــی بــرای
تیمهــای ملیمــان در نظــر بگیریــم.
مثــل همان اتفاقی که در بــازی با کانادا
افتاد و مســائل سیاســی نگذاشــت که با
این تیم بــازی کنیم .البتــه این موضوع
در ســالهای گذشــته هم بــوده و از یک
جاهایی بــه تیم ملی فشــار میآورند تا
بازیهای دوســتانه برگزار نشود .فوتبال
مــا پتانســیل باالیــی دارد و این موضوع
را مــا فوتبالیها میتوانیــم تأیید کنیم.
تیــم ملی اســپانیا یک بازیکن  17ســاله
دارد کــه در تیــم ملــی بزرگســاالن بازی
میکند و ما هم چنین پتانســیلی داریم
کــه بازیکنــان امیدمــان بتواننــد در تیم
بزرگساالن بازی کنند ».قاسمپور از نظر
فنی اینگونــه بازیهای تیم ملی امید را
تحلیل کرد«:مــا برای صعود به مرحله
بعدی مســابقات قهرمانی آســیا جدا از
نتیجــه دیــدار ترکمنســتان و قطــر ،نیاز
بــه پیــروزی مقابل ازبکســتان داشــتیم
کــه موفق به ایــن کار نشــدیم و در واقع
مــا به خودمــان باختیم .سیســتم ما در
بازی با ازبکســتان  4-2-3-1بود و ما با
یک فوروارد بــازی کردیم .این در حالی
اســت که نیــاز به بــرد داشــتیم و باید با
سیســتم  4-3-3بــازی میکردیــم .از
نظر من این یک ایراد فنی اســت و باید
بــا مهــدی مهدویکیــا جلســه بگذاریم
و صحبتهــای او را بشــنویم ،شــاید
صحبتهــای مهــدوی کیــا قانعمــان
کند .مســلماً تیمی کــه نتیجه نمیگیرد
تمامــی اهالــی فوتبــال از آن ناامیــد
میشــوند .تیــم ملــی امیــد دورنمــای
روشنی ندارد».

حذف تلخ امیدها از مسابقات قهرمانی زیر  23سال آسیا

مهدویکیا:تیمما 2مشکلبزرگدارد
تیم فوتبال امید ایران پس از تساوی و شکست
به ترتیــب مقابل تیمهای قطر و ترکمنســتان در
حالی سهشنبه شب به مصاف ازبکستان رفت که
بــرای صعود به مرحله بعد مســابقات قهرمانی
زیــر  23ســال آســیا ،بایــد ازبکســتان میزبــان را
شکســت میداد اما این مســابقه با تساوی  1-1به
اتمام رســید .بــا این نتیجه شــاگردان مهدوی کیا
دو امتیــازی شــدند و با توجــه به تســاوی  ۲-۲در
دیگــر دیــدار گروه بیــن قطــر و ترکمنســتان ،تیم

کشــورمان با قرار گرفتن در رتبه سوم نتوانست به
مرحله یک هشــتم نهایی صعود کند .ازبکســتان
بــا تســاوی برابر ایــران  7امتیــازی و بهعنوان تیم
اول گروهی راهی مرحله بعدی شــد .ترکمنستان
هــم بــا  ۴امتیاز و ایســتادن در جایــگاه دوم از این
گــروه صعــود کرد اما قطر بــا امتیاز برابــر با ایران
بهدلیــل تفاضــل گل کمتر قعرنشــین گروه شــد.
مهــدی مهدویکیــا ،ســرمربی تیــم امیــد پس از
حذف شــاگردانش در نشست خبری گفت« :فکر

میکنم بازی خیلی خوبــی بود و هر دو تیم بازی
خوبــی انجــام دادنــد .اگــر از موقعیتهایمــان
اســتفاده میکردیم میتوانســتیم برنده باشــیم.
بــا یک تیــم جوان به این تورنمنــت آمدیم و فکر
میکنــم تاوانــش را هم با کنار رفتن از مســابقات
پرداختیم .هدفمان رفتن به المپیک است و به
همین دلیل با تیــم جوانی اینجا آمدیم تا تجربه
کســب کنیم و  2ســال بعــد با همیــن بازیکنان به
المپیک صعــود کنیم .تیم ما  2ســال از تیمهای

استعفای نویدکیا این بار مورد قبول سپاهان قرار گرفت

اسطورهبهخطپایانرسید!

آدرینــا ورشــینگر /داســتان محــرم نویدکیــا و ســپاهانیها آنطور که
هــر دو طرف انتظار داشــتند ،پیــش نرفت و اســطوره محبوب نصف
جهــان که در کســب جام با تیم مــورد عالقهاش نــاکام بود ،تصمیم
به خداحافظی از زردپوشــان اصفهانی گرفــت؛ کنارهگیری که به نظر
میرسد حاال هم محرم و هم سپاهان به آن راضی هستند .نویدکیا که
 2فصل پر فرازونشــیب را در کســوت سرمربیگری این تیم گذراند ،در
لیگ بیستم با سپاهان به عنوان نایب قهرمانی رسید و در اتمام لیگ
بیســتویکم هم طالییپوشــان را در جایگاه ســوم جــدول ردهبندی
قــرار داد که رتبههای بدی محســوب نمیشــود .اما ســپاهان در جام
حذفــی هــم ناموفق بود و شــاگردان نویدکیا در لیگ قهرمانان آســیا
هم نتوانستند به مرحله حذفی صعود کنند .در این شرایط ،هواداران
ســپاهان کــه از لیــگ چهاردهــم تاکنون در حســرت قهرمانی به ســر
میبرند ،از نتایج تیمشان راضی نبودند و صدای اعتراضشان هر از
چند گاهی بخصوص در فضای مجازی شنیده میشد .بعد از تساوی
بدون گل ســپاهان مقابل ذوبآهــن در هفته نوزدهم بود که نویدکیا
در نشســت خبــری بصراحــت اعالم کــرد ،میخواهــد از هدایت
زردپوشان استعفا دهد و از باشگاه هم خواست تا با خواستهاش
موافقت کند ،اما ســپاهان با خواســته سرمربی تیمش موافقت
نکــرد اما نویدکیــا دوباره در نامهای به باشــگاه خواســتار رفتن
شــد ولی در شــرایطی که به نظر میرســید محرم تصمیمش
قطعی اســت و علیرضا مرزبان و محمود کریمی دســتیاران او هم
در تمرینات حاضر نمیشدند ،او از تصمیمش صرفنظر کرد و پای
پلههــای هواپیمــا به بازیکنان ســپاهان ملحق شــد و با آنهــا به تبریز
رفت و تا پایان فصل روی نیمکت این تیم نشســت .اما در شــرایطی
کــه تصــور همگان بر این بود که ســپاهان لیگ بیســت و دوم را هم با
مربیگری نویدکیا آغاز کند و محمدرضا ســاکت مدیرعامل ســپاهان
کــه رابطه گرم و صمیمی با نویدکیا دارد ،بعــد از دیدار این تیم
و آلومینیوم گفته بود« :مســیر آمادهســازی تیم را برای فصل
آینــده براســاس اندیشــههای نویدکیــا دنبــال میکنیــم».
محــرم به صورت رســمی از ســمت خود کنارهگیــری کرد و
اســتعفایش با وجود اینکه هنوز یک فصل دیگر با سپاهان
قرارداد داشــت ،مــورد پذیرش قــرار گرفت .در بخشــی از
بیانیه باشــگاه سپاهان پس از کنارهگیری نویدکیا آمده
است« :آقای محرم نویدکیا طی تماس با مدیریت
باشــگاه و بــا اعالم مشــکالت شــخصی و نگرانی
از عــدم امــکان کمک به تیم فوتبــال و دغدغه
هواداران ،انصــراف خــود را از ادامه همکاری
در ســال ســوم قرارداد صراحتاً اعالم کردند.
با عنایت به اینکه همه سپاهانیهای اصیل
به حســننیت دلســوزانه آقای نویدکیا باور
دارنــد ،ضمــن ســپاس فــراوان از زحمــات
طاقتفرســای امــروز و دیــروز ایــن وفــادار
طالیــی ،باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان به

دیگر کوچکتر بود ».او اظهار داشت« :دو مشکل
بــزرگ داریــم کــه یکــی از آنهــا گل نــزدن تیم ما
اســت .دیگری هم مشــکل بدنی بازیکنان است.
بســیاری از آنهــا در لیــگ ایــران بــازی نمیکننــد
و فیکــس نیســتند .وقتــی شــرایط بازی حســاس
میشــود ،بایــد بــدن بازیکنــان هــم بتوانــد طبق
شرایط مســابقه آمادگی داشته باشد .در هر حال
ما با باخت به ترکمنســتان تورنمنت را از دســت
دادیم».

بازیکن مورد عالقه یحیی ،سومین خرید پرسپولیس
درخواست ایشان احترام گذاشته و اعالم میدارد اگر چه این قرارداد
متوقف میشــود لیکن ســپاهان همواره افتخارآفرینیهای ایشــان را
فراموش نکرده و در ادامه مســیر پر فرازونشــیب آینده ،بر همکاری و
همفکری فنی ایشان تأکید میکند .شایان ذکر است برنامهریزی برای
انتخاب و معرفی گزینههای ســرمربیگری سپاهان ،بسرعت در حال
انجام است و در فرصت مناسب به اطالع همگان خواهد رسید».
ëëجدایی ستارهها ،دلیل استعفای نویدکیا؟
نویدکیــا در حالــی هــواداران ســپاهان را بــا خبــر اســتعفای خــود
غافلگیرکرد که علت اصلی آن را مشــکالت شخصی و نگرانی نسبت
به آینده تیمش دانســته اســت .به نظر میرسد این نگرانی او ناشی از
اتفاقهایی اســت که حول محور ســپاهان رخ داده یا شــنیده میشود.
یکــی از ایــن اتفاقهــا ،توافق پرســپولیس با  3ســتاره ســپاهان یعنی
دانیال اســماعیلیفر ،ســروش رفیعی و سجاد شــهباززاده است که از
بین آنها اســماعیلیفر دیروز با سرخپوشــان قرارداد بست و  2بازیکن
دیگر هم در آســتانه توافق هستند ،ضمن اینکه سپاهان هنوز بازیکن
جدیــدی جــذب نکرد ه اســت و خبرهایی هم منتشــر شــده بود که
ایــن تیم قصد نــدارد نقل و انتقاالت پر ســر و صدایی داشــته
باشــد و بــه نظر میرســد این شــرایط باعث شــده محرم
تصمیم به رفتن بگیرد.نویدکیا که  ۱۶شــهریور ۱۳۹۹
هدایت طالییپوشــان را برعهده گرفت ،در حالی
 18خــرداد  1401و پــس از یک ســال و  9ماه و 2
روز از سرمربیگری ســپاهان کنار رفت که در
ایــن  21ماه در  71بــازی روی نیمکت این
تیم نشســت و  39برد 19 ،تســاوی و 13
شکســت بهدست آورد و حاال باید دید
او کــه چــه در دوران بازیگـــری و چـــه
دوران مربیگری با تیم دیگری غیر از
سپاهان در فوتبال ایران دیده نشده،
در آینــده حاضــر میشـــود هدایت
تیم دیگری را برعهده بگیرد یا خیر.
ëëجانشــین محــرم در ســپاهان
کیست؟
پــس از اســتعفای نویدکیــا ،خبــر
رســید کــه مدیــران ســپاهان هماننــد
اســتقالل بــه جذب جــواد نکونــام عالقه
دارنــد ،ولی با توجه به مخالفت فوالدیها
بــا ایــن انتقــال ،بــه نظــر میرســد انتخــاب
ســرمربی خارجــی در اولویــت اصفهانیهــا
باشــد؛ چــرا کــه در شــرایط کنونــی ســرمربی
داخلی با شرایط قراردادی آزاد وجود ندارد
و آنها کار ســختی برای انتخاب جانشــین
نویدکیا دارند و باید دید با کدام مربی
لیگ بیست و دوم را آغاز میکنند.

اسماعیلیفر:اکثرتیمهایایرانمرامیخواستند
گروه ورزشــی /بعد از مدتها گمانهزنی در خصوص
پیوســتن دانیــال اســماعیلیفر بــه پرســپولیس ،این
بازیکــن کــه طــی  2فصــل اخیــر در ســپاهان حضــور
داشــت ،با پایــان یافتن قــراردادش با این باشــگاه به
پرســپولیس پیوســت تا فوتبال خــود ر ا زیر نظر یحیی
گلمحمــدی ادامه دهد .به این ترتیب ،سرخپوشــان
پایتخــت پــس از جذب علیرضــا بیرانونــد و مرتضی
پورعلیگنجــی ســومین خریــد رسمیشــان را هــم
انجــام دادنــد و بازیکنی را به خدمــت گرفتند که با 5
گل و  5پــاس گل ،مؤثرتریــن مدافــع لیــگ برتــر بود.
دانیــال اســماعیلیفر پــس از قــرارداد با پرســپولیس
گفت« :مذاکرهای با باشــگاه پرسپولیس داشتیم و به
این نتیجه رســیدیم که برای  2ســال بــا هم همکاری
کنیــم .امیــدوارم در آینده اتفاقات ســالهای گذشــته
پرسپولیس تکرار شود و بتوانیم افتخارآفرینی کنیم».
او در مــورد اینکه آیا امیدوار اســت حضورش در
پرسپولیس به حضور در جام جهانی منجر شود،
عنوان کرد«:در ســپاهان هــم باید از لحاظ فنی
خودم را بــاال میبردم ،اینجــا هم همینطور
اســت .باالخره مربی تیــم ملی نقطه نظراتی
دارد کــه بایــد خــودم را بــه آنهــا نزدیــک
کنــم .در بارســلونا هــم بــازی کنم
ولــی از نقطه نظرات ســرمربی
تیــم ملــی دور باشــم ،مــرا
دعــوت نمیکنــد .ســعی
میکنــم آنچــه کادر فنی
پرســپولیس و تیــم ملی
میخواهنــد نزدیــک
بــه هــم باشــد و مــن
هــم بــه اهدافــم برســم».
اســماعیلیفر در خصــوص
صحبــت بــا گلمحمــدی و تغییر

مدیــر برنامههایش توضیــح داد« :صحبــت کوتاهی
بــا آقای گلمحمــدی در مورد شــرایط تیــم و اهداف
آینده داشــتیم .مــن برای آمدن به پرســپولیس مدیر
برنامههایم را عوض نکردم .یکســال پیش این اتفاق
افتاده ،این سؤال را باید از کسی بپرسید که پیشنهادی
نداشــته ،اکثــر تیمهــای ایــران مــرا میخواســتند.
خواســته خودم بود که به پرســپولیس بیایم ».گفتنی
اســت با پیوســتن اســماعیلیفر به پرســپولیس ،باید
دیــد تکلیــف رامیــن رضاییــان دیگــر مدافــع راســت
ایــن تیم چطــور خواهد شــد .امــا پرســپولیس جذب
بازیکنان دیگری از ســپاهان را هم در دســتور کار دارد.
غیــر از ســروش رفیعــی و ســجاد شــهباززاده که گفته
میشــود بســیار به پرســپولیس نزدیک هســتند ،این
تیم گئورگی گولســیانی ،مدافع گرجســتانی ســپاهان
را هــم میخواهد جذب کنــد ولی طرفین هنوز درباره
مســائل مالی به توافق نرســیدهاند .یکی دیگر
از بازیکنان مطرح لیگ برتر فصل گذشــته
که مــورد توجــه گلمحمــدی قــرار گرفته
ســعید صادقــی بازیکن گلگهر اســت که
البته این روزها همراه با ســایر ملیپوشــان
در اردوی قطــر حضــور دارد .صادقــی
عالوهبر پرســپولیس ،اســتقالل
را هــم خواهان خــود میبیند
و بــه احتمــال فــراوان طــی
فصــل آینده در یکــی از این
دو تیــم تــوپ خواهــد زد.
این در حالی است که گفته
شــده باشــگاه پرســپولیس
جــذب کویــن یامگا ســتاره
فصل گذشته استقالل را هم
مدنظر دارد که البته مدیربرنامهاش
آن را تکذیب کرد.

پورعلیگنجی:بیصبرانهمنتظرمبرایپرسپولیسبازیکنم

پورعلیگنجــی هــم کــه بتازگی بــا عقد قــراردادی
دو ســاله به پرســپولیس پیوست ،با انتشــار یک پست
اینستاگرامی احساس خود درباره این اتفاق را نوشت:
«من اینجام .در تیمی که قراره در سال جدید به لطف
خدا در کنار شما هوادارای با عشق ،اتفاقات فوقالعاده
خوبی رو رقم بزنه مثل گذشته .تیمی که بودن در بین
بازیکناش و بازی برای تماشاگراش باعث خوشحالی
و افتخــار منــه ،چــون فکر میکنــم فوتبال نه یــه بازی

ســاده بلکه یــه فرصت بــزرگ برای خوشــحال کردن
شماســت .بیایــن همه با هم برای پرســپولیس تالش
کنیم .برای اینکه آخر فصل خوشــحالترین باشیم .از
مدیران باشــگاه و آقای گلمحمدی برای اعتمادشان
متشــکرم و تمــام تالشــم را خواهــم کرد تا پاســخ این
اعتمــاد را بدهم و بیصبرانه منتظرم برای طرفداران
پرشور پرســپولیس به میدان بروم .به امید قهرمانی و
باال بردن پرچم بزرگ پرسپولیس در همه جای دنیا».

