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ساپینتو و استقالل؛ رفاقت در آستانه رقابت
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بازتاب

گرفتاری انصاری فرد به خاطر مشکل خانوادگی

ســایت « »sportimeیونان به مشــکل اصلی کریــم انصاری فرد مهاجم
فصــل گذشــته آ.ا.ک بــرای جدایــی از ایــن تیم و پیــدا کردن تیــم جدید
پرداخت .این رســانه یونانی نوشــت« :انصاری فرد با تصمیم ســرمربی
آ.ا.ک در لیســت فروش قرار گرفته ولی فعالً نتوانسته تیمی جدید برای
خــود انتخاب کند .البته گفته میشــود مهاجم ملی پــوش ایرانی از هند،
قبرس و کشــورش پیشــنهاد دارد .از دالیل اصلی سختی جدایی انصاری
فرد از آ.ا.ک این است که همسر این بازیکن یونانی است و در آتن ساکن
هســتند .به همین خاطر جدایی از خانواده ســخت اســت .البته مشــکل
دیگــر بند فســخ قرارداد بــا انصاری فرد اســت که هر باشــگاهی برای به
خدمت گرفتن این بازیکن ایرانی باید  500هزار یورو پرداخت کند».

مصدومیت مسعود شجاعی برطرف شد

تیــم فوتبال نســاجی که خــود را برای حضــور در لیگ برتر آمــاده میکند این
روزها در اردوی ترکیه به سر میبرد .قائمشهریها بدون کاپیتان خود به ترکیه
رفتند چرا که مسعود شجاعی دچار مصدومیت شده بود؛ اما با این حال بدون
مشکل به هفته اول لیگ برتر میرسد .حمید ایوبی ،پزشک تیم نساجی در این
رابطه اعالم کرد که مصدومیت مسعود شجاعی برطرف شده است.

جهانبخش :هدفمان صعود به مرحله حذفی است

علیرضــا جهانبخــش گفتوگویــی بــا «فیفــا پــاس» متعلق به ســایت
فیفا داشــته اســت .کاپیتان تیم ملی فوتبال گفت« :اولین خاطرهام ،صعود
دیوانهکننــده به جــام جهانی  1998مقابل اســترالیا بود .جــام جهانی 2002
بــه رونالــدو (برزیلی) عالقهمند شــدم .او اولیــن الگوی فوتبالی مــن بود و از
تماشــای بازیاش لذت میبردم ».او در مورد درخشــش خودش ،طارمی و
آزمون در خط آتش تیم ملی بیان کرد« :هر ســه ما  6،7ســال کنار هم بازی
کردهایــم .در اروپــا تمــام تالش خود را میکنیــم تا کار ســایر بازیکنان ایرانی
نســل جدید را برای آمدن به اروپا آســان کنیم ،چون میدانیم این موضوع
چقدر برای ایران و تیم ملی مهم است .این مسئولیت را روی شانههای خود
حس میکنیم ».جهانبخش با اشاره به اینکه سومین دوره حضورش در جام
جهانــی را تجربه خواهد کــرد ،گفت« :زمانی که به فوتبال عالقهمند شــدم،
هرگــز فکر نمیکردم در جام جهانی بازی کنم؛ چه برســد به
 3دوره .داشــتن دو تجربه جام جهانی و حضور در آســتانه
ســومین جام ،دســتاورد بســیار بزرگی است .اشــتیاق جام
جهانــی هیچگاه تغییر نمیکند و مهم نیســت چندبار آن
را تجربه کردهاید .هنوز همان احساس و اشتیاق  19سالگی
(در جام جهانی  )2014را دارم ».کاپیتان تیم ملی با بیان
اینکه میلیونها ایرانی به شــاگردان اســکوچیچ چشــم
امیــد دارند ،گفت« :ما همان جاهطلبی  2018را داریم
تا برای مردم ایران ســخت تالش کنیــم و به اهداف
بزرگی برسیم .یکی از بهترین نسلهای خودمان
را در اختیــار داریــم .در یکــی از ســختترین
گروههــای جام قــرار داریم 3 .بــار متوالی به
جام جهانی رســیدهایم اما هیچــگاه به یک
هشتم نهایی صعود نکردهایم و حاال صعود
به مرحله حذفی هدف ما است».

چهره

هرگز فکر نمیکردم  ۳بار در جام جهانی بازی کنم

روزنامه آبوال خبر داد؛ محبی در استقالل

اســتقالل در این فصــل ،امید حامدی فــر ،پیمان بابایی ،رضــا میرزایی،
ســجاد شــهباززاده ،ســیدمحمد حســینی ،کاوه رضایی و محمدحســین
زواری را بــه عنــوان بازیکنــان جدیــد بــه خدمت گرفته و محمدحســین
مرادمند هم با پایان خدمت ســربازیاش به جمع آبی پوشــان بازگشته
اســت .با این حال ،یکی از اهداف جدی نقل و انتقاالتی اســتقالل در این
تابســتان ،محمد محبی بوده اســت .بازیکنی که فصل گذشته از سپاهان
راهی ســانتاکالرا شد اما چندان در ترکیب این تیم به کار گرفته نمیشد،
هرچنــد که محبی در معدود دیدارهایی که برای تیمش به میدان رفت،
عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت .مدیران استقالل بیش
از یک ماه اســت که با همتایان خود در ســانتاکالرا در حال مذاکره هستند
و حتی طرفین به توافق جدی نیز دســت پیدا کردند و تنها موضوع حل
نشده بین طرفین ،اصرار استقالل به استخدام دائمی محبی بود در حالی
که سانتاکالرا تنها با انتقال قرضی راضی به جدایی وینگر جوان خود شده
بــود .این موضوع باعث شــده بود تا مذاکرات طرفین متوقف شــود و در

این بین ،تغییرات مدیریتی در ســانتاکالرا تمام توافق قبلی را به باد داد
به نحوی که پیوســتن محبی به استقالل تا آستانه منتفی شدن نیز پیش
رفت .اما مدیران استقالل آخرین شانس خود برای جذب محبی را یک
بار دیگر آغاز کردند و اکنون اخباری که از ســوی نزدیکان باشــگاه مخابره
میشود ،حکایت از توافق اولیه طرفین برای این انتقال است .در همین
خصــوص ،روزنامــه آبوال با انتشــار خبــری ،از حضور محبی در اســتقالل
خبر داده اســت .آبوال نوشته است« :ســانتاکالرا برخی از بازیکنان خود را
به صورت قرضی از دســت خواهد داد .به نقل از منابع آبوال ،یکی از آنها
محبی است .این مهاجم  24ساله که قراردادش تا سال  2024اعتبار دارد،
به ایران بازخواهد گشت تا برای استقالل قهرمان ایران بازی کند که اکنون
مربی این تیم ســاپینتو اســت .در صورت رسمی شــدن انتقال محبی به
استقالل ،او جانشین امیرحسین حسینزاده خواهد شد تا دست ساپینتو
در بخش هجومی بیش از قبل باز شــود و ســرمربی پرتغالی با در اختیار
داشتن عناصر تهاجمی پرتعداد و باکیفیت ،لیگ جدید را آغاز کند».

سرخپوشان پس از معارفه مربی جدید ،تمرین بانشاطی پشت سرگذاشتند

اخبار

غالمرضــا نــوروزی قائــم مقام ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ورزش پس از
جلســه این ســتاد در مــورد حضــور تماشــاگران در ورزشــگاههای فوتبال
گفت«:تماشــاگران به میزان  30درصد ظرفیت ورزشــگاهها حق حضور
در ورزشــگاهها را دارند .البته در زمانی که شــرایط رنگ شهرها آبی است
بایــد از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا درخواســت کنیــم که میــزان حضور
تماشاگران را در ورزشگاهها افزایش بدهیم».

آدرینــا ورشــینگر 8 /روز دیگــر لیگ برتــر فوتبال
ایــران دوبــاره ازســرگرفته میشــود تــا دوبــاره
رقابتــی داغ و نفســگیر میــان  16تیــم حاضــر در
این مســابقات شــکل بگیرد ،اما یکی از تیمهایی
که نگاه بســیاری از عالقهمنــدان را به خود جلب
کرده ،اســتقالل اســت .تیمی که در لیگ بیست و
یکم عنوان قهرمانی این مســابقات را از آن خود
کــرد و حــاال از ایــن تیــم به عنــوان مدافــع عنوان
قهرمانی در لیگ بیســت و دوم یاد میشــود .اما
آبی پوشــان پایتخت در حالــی میخواهند فصل
جدید را آغاز کنند که تغییرات زیادی در این تیم
نســبت به فصل گذشــته به وجود آمده اســت .از
ریکاردو ســاپینتو که جانشــین فرهــاد مجیدی به
عنوان ســرمربی این تیم شــده است تا بازیکنانی
کــه از این تیم جدا شــدهاند و چهرههای جدیدی
کــه به جمــع آبیهــا اضافــه شــدهاند .شــاگردان
ســاپینتو ،پــس از یــک دوره تمریــن پرفشــار در
ترکیــه و انجــام  4بــازی تدارکاتــی ،حــاال مرحلــه
ســوم آمادهســازی پیــش فصل خــود را در تهران
پشت ســرمیگذارند و با انگیزه باال تمریناتشان
را پیگیــری میکنند تا بــرای افتتاحیه بزرگ لیگ
بیســت و دوم و بــازی حســاس با ســپاهان آماده
شــوند کــه جمعــه  ۲۱مــرداد در ورزشــگاه آزادی
برگزار میشود.
نکتــه قابــل توجــه تمرینات اســتقالل این اســت
که ســرمربی پرتغالی پا به پــای بازیکنان میدود
و بــا انرژی بــاال در کنار شــاگردانش حضــور دارد.
ســاپینتو کــه بــه هیجانی بــودن خــودش اعتراف
میکند ،توانســته به خوبی شور و هیجان خودش
را بــه تیــم منتقــل کنــد تــا بازیکنــان تیــم دچــار
روزمرگی و خســتگی بر اثر فشار تمرینات نشوند.
تصاویر منتشر شده از تمرین آبی پوشان پایتخت
هم نشــان میدهد ســاپینتو توانسته در مدت کم
حضورش در اســتقالل ،به خوبی با بازیکنان تیم
جدیدش ارتباط برقرار کند و این رفاقت مطمئناً
پوئــن مثبتــی بــرای اســتقالل در فصــل ســخت
پیش رو خواهد بود.
سیدحســین حســینی بــه عنــوان باتجربهتریــن

برش

حضور  30درصدی تماشاگران در فوتبال

editorial@irannewspaper.ir

سرمربی پرتغالی هیجان آبیها را باال برده است

سجادی :نامه فیفا درباره حضور زنان الزامآور نبود

سید حمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان دیروز در جلسه هیأت دولت حضور
یافت و در حاشیه این جلسه درخصوص مسائل مختلف صحبت کرد .او که در
روزهای گذشــته چند بار درباره پرونده غرامت ویلموتس از فدراســیون فوتبال
صحبــت کرده ،دیروز هم بخشــی از صحبتهایش به این موضوع اختصاص
داشــت« :ما نمیتوانیــم درخصوص غرامت ســنگینی که فدراســیون فوتبال
بایــد بــه ویلموتــس بپــردازد ،بیتفــاوت
باشــیم .برخــی از افــرادی که مــا میدانیم
در گذشــته کجا بودند و چــه رد پایی دارند،
برای من خط و نشــان کشــیدند و برای من
متــن دادند .این افــراد به دلیــل اینکه وزیر
وظیفــه حاکمیتــی خــود را تشــریح کــرده
اســت ،بــه لــرزه افتادهانــد .در حالــی که ما
اصالً هدفمان نام بردن از کسی نیست .پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه
قانونی ما است تا پایان پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد .یک عده گفتند آقای
ســجادی از یک نامزد حمایت میکند که اصالً این گونه نیســت .وزارت ورزش
به هیچ عنوان در انتخابات فدراسیون فوتبال اجازه ورود به خود نمیدهد ،اما
کمک میکند که بهترین انتخابات شــکل بگیرد و فدراســیون فوتبال از حالت
سرپرســتی هرچه زودتر خارج شــود ».او درباره الزام فیفا بــرای حضور زنان در
ورزشــگاهها گفــت« :جدیداً نامهای از ســوی فیفا به فدراســیون فوتبال ارســال
شــده که در آن نامه الزامــی درخصوص حضور زنان در ورزشــگاهها نبود بلکه
پیشــنهاد در این خصوص مطرح شــد .البته باید بگویم که ما مشــکلی درباره
حضــور زنان در ورزشــگاهها نداشــتیم .در مشــهد و بــازی تیم ملی کشــورمان
و لبنان هم قرار نبود تماشــاچی داشــته باشیم اما شــرایط به گونهای بود که به
دلیل زیرساختها نتوانستیم میزبان زنان باشیم و به این دلیل از جامعه زنان
عذرخواهی میکنم».سجادی روز سهشنبه در مجلس حاضر شد و پاسخ برخی
از نماینــدگان را داد .او دربــاره حضورش در مجلس افزود« :در مجلس به من
خرده گرفتند که چرا به افرادی که از مسببان همین قرارداد ویلموتس هستند،
اجازه دادهاید که ثبتنام کنند در حالی که ما اجازه جلوگیری از ثبتنام افراد را
نداریم و هرکس شرایطش را داشته باشد ،میتواند ثبتنام کند اما من براحتی
در مجلس مورد خطاب همین موضوع قرار گرفتم و فرصت دفاع هم نداشتم
و به ناحق متهم شدم که از نظر بعد نظارتی کمکاری کردهام .ما نمیتوانیم از
ثبتنام افراد جلوگیری کنیم و این وظیفه دستگاههای نظارتی و امنیتی است».
وزیــر ورزش و جوانــان دربــاره آخریــن اقدامات بــرای تکمیل مدارک دو باشــگاه
اســتقالل و پرسپولیس برای حرفهای شــدن در آسیا اظهار کرد« :پرونده حرفهای
شــدن این دو باشــگاه از سال  ۲۰۱۵باز شــده بود که در برخی مقاطع این موضوع
جدی گرفته شده و در برخی مواقع جدی گرفته نشده است و اصالً شاید الزم بود
که مشــاوره خارجی در این زمینه گرفته شــود .رکنی که در فدراســیون فوتبال باید
حرفهایســازی را برای باشــگاهها دنبــال کند اکنون در تعلیق اســت و نمیتواند
مدرکی از حرفهایسازی ارسال کند .االن در حال پیگیری این موضوع هستیم که
ایــن رکــن را از تعلیق دربیاورند ».او بیان کــرد« :همزمان که در خدمت تیم ملی
برای جام جهانی هستیم ،کار از تعلیق درآمدن این رکن از فدراسیون را هم دنبال
میکنیم .از دی ماه امسال هم تالش می کنیم تا مدارک دو باشگاه کامل شده و
به آســیا ارســال شود ».عالوه بر این وزیر ورزش و جوانان در گفتوگو با ایرنا اعالم
کرد که برای ورود به انتخابات کمیته ملی المپیک در حال بررسی شرایط است.
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مهاجم هلندی در راه پرسپولیس

گــروه ورزشــی /پرسپولیســیها درحالــی
آمــاده حضــور در فصل جدید لیــگ برتر
میشــوند کــه اوســمار لوسویــرا دســتیار
برزیلی و جدیــد یحیی گلمحمدی ،برای
اولینبــار در تمریــن عصــر سهشــنبه ایــن
تیم که در ورزشــگاه شــهید کاظمی برگزار
شد ،حضور یافت و به بازیکنان و کادرفنی
معرفــی شــد .در ادامــه هم سرخپوشــان
تمرین با نشــاطی را در حضــور این مربی
برزیلی پشتســر گذاشــتند .البتــه پرونده
نقل و انتقاالتی سرخپوشان پایتخت هنوز
بسته نشــده چرا که گلمحمدی همچنان
در پی مهاجم خارجی است و در این بین
یکــی پس از دیگری از گزینههای مختلفی
رونمایــی میشــود .پــس از منتفی شــدن
حضور کاســیانو برزیلی ،پرسپولیسیها در
هفتههــای گذشــته مذاکراتی بــا بازیکنان
زیــادی داشــتهاند امــا هرکدام بــه دالیلی
منتفی شــد تا بدین ترتیب جذب مهاجم
تبدیل به پروسهای سخت(!) برای باشگاه
شــود .حتی در این بین گفته شد که برخی
از ایــن بازیکنان خارجی را برای حضور در
ایران ترسانده بودند تا آنها به پرسپولیس
نیاینــد .یکــی از ایــن بازیکنــان ،مهاجمی
برزیلی به نــام ادو بود که مذاکرات خوبی
هم بین طرفین انجام شد اما این بازیکن
بــه یکبــاره پاســخ منفــی داد و حضورش
منتفی شد.
یکــی دیگــر از بازیکنــان مدنظــر ،یورگــن
لوکادیا مهاجم هلنــدی فصل قبل بوخوم
آلمان اســت .بازیکنی  ۲۸ســاله که ســابقه
حضــور در آکادمــی آیندهــوون را دارد و
بهتریــن عملکــردش هــم در همــان تیــم
هلنــدی بــوده اســت .او در  ۱۲۷بــازی از
ســال  ۲۰۱۱تــا  ۲۰۱۸توانســته بــا پیراهــن
ایــن تیــم  ۴۵گل بزنــد .لوکادیــا پــس از
آیندهــوون به برایتون انگلیــس رفت تا در

یورگن لوکادیا مهاجم هلندی مدنظر پرسپولیس در حال زدن پنالتی به بایرن مونیخ در ترکیب بوخوم

کنــار علیرضــا جهانبخــش ،دومیــن خرید
این تیم انگلیســی از لیگ اردیویســه باشد.
بــا این حال ،این بازیکــن بعد از یک فصل
حضــور در برایتــون و ثبــت  6گل و  3پاس
گل در مجمــوع  46بازی بــرای این تیم که
مهمترین آن گلزنی برابر آرسنال و اورتون
بــود ،به هوفنهایم قرض داده شــد و در 12
بــازی  4گل و یک پــاس گل در بوندسلیگا
ثبــت کرد .او در ادامــه بهصورت قرضی به
اف ســی سینســیناتی امریکا رفت تا حضور
در لیــگ  MLSرا هم تجربه کند .لوکادیا در
 27بــازی 3 ،گل بــرای سینســیناتی به ثمر
رســاند و دوبــاره به عنــوان بازیکــن آزاد به
بوخوم پیوست تا این تیم را در بوندسلیگا
همراهــی کنــد .لوکادیا که ســابقه بــازی در
تمام ردههای پایه تیم هلند را دارد ،فصل
گذشــته در جریان بــرد  ۲-۴تیمش مقابل
بایرنمونیــخ ،توانســت گل دوم را از روی
نقطــه پنالتی بــرای بوخوم به ثمر برســاند
و دروازه بورســیادورتموند را هــم بــاز کنــد.
او در مجمــوع  11بــازی در یــک نیمفصل،
 2گل بــرای بوخــوم زد .ایــن بازیکــن ۱۸۶
ســانتیمتری که در پســت وینگر و مهاجم

نــوک بازی میکند ،در حال حاضر با تیمی
قــرارداد نــدارد و ترنســفرمارکت روی او ۲
میلیــون یورو ارزش گذاشــته اســت .گرچه
بعیــد اســت پرســپولیس تــوان پرداخــت
چنین مبلغی داشــته باشــد و بایــد دید در
نهایــت مذاکــرات طرفیــن بــه توافق ختم
میشــود یا او نیــز به سرنوشــت گزینههای
پیشــین دچــار میشــود .هرچند هــواداران
امیدوارنــد باالخــره پافشــاری یحیــی روی
جــذب مهاجــم خارجــی باکیفیــت جواب
دهــد و بزودی شــاهد حضــور مهاجمی در
کالس فوتبال اروپا در تیمشان باشند.
فــارغ از جــذب بازیکــن خارجــی ،جــذب
ســینا اســدبیگی هافبــک فصــل گذشــته
ذوب آهــن هــم بــرای قرمزها حاشیهســاز
شــده اســت .البته معاون حقوقی باشــگاه
پرســپولیس تأکیــد کــرده عقــد قــرارداد با
ایــن بازیکــن ،هیــچ مشــکلی نــدارد و او
قــراردادی بــا ذوبآهــن نداشــته اســت.
گرچــه محمد مهــدی رمضانی ســخنگوی
باشگاه ذوبآهن گفته این باشگاه در حال
پیگیــری ماجرای ســینا اســدبیگی اســت و
سیاست باشگاه فعالً سکوت است.

درویش پیگیر مسائل پزشکی پیشکسوت قرمزها

مدیرعامــل پرســپولیس دیــروز به همــراه محمــود خوردبین
مشاورش ،راهی منزل بیوک وطنخواه پیشکسوت پرسپولیس
شــد تا ضمن عیادت ،با او دیدار و گفتوگو داشــته باشد .رضا
درویــش در این عیادت جویای مســائل پزشــکی پیشکســوت
پرســپولیس شــد و قرار اســت در این ارتباط پیگیریهای الزم
انجــام شــود .درویــش در این خصــوص گفت« :پیشکســوتان
باســابقه و نامــی پرســپولیس از جمله وطنخــواه و خوردبین،
ذخایــر ارزشــمند پرســپولیس و مایــه فخــر و مباهــات فوتبال
ایران هستند .آن زمان که بزرگانی چون آقای وطنخواه فوتبال
بازی میکردند ،بیشــترین تفریح و ســرگرمی جمعیت ایران،
همیــن فوتبــال و ورزش بود .مردم و هــواداران با پیروزیهای
همیــن قهرمانــان دلخوش بودنــد .وطنخواه و هــم دورههای
او خاطرات خوشــی برای هواداران پرسپولیس و در کل مردم

ایران رقم زدند ».خوردبین هم در این ارتباط گفت« :بیش از
 ۵۰ســال تحــت عناوین و مســئولیتهای مختلف در خدمت
پرســپولیس بــودم و افتخــار شــاگردی بیــوک وطنخــواه را نیز
داشتهام که سرمربی من بود».

اســتقاللی در تیــم ســاپینتو ،امســال عــاوه بــر
حفاظــت از قفــس تــوری ،وظیفه کاپیتانــی را نیز
برعهده خواهد داشت و به همین خاطر سرمربی
تیــم روی کلیــن شــیتهای او برای جمــع کردن
امتیــازات حســاب ویژهای بــاز کرده اســت .روزبه
چشــمی نیز بــا تجربه دیگــری در ترکیــب جدید
استقالل است که به استحکام بخش دفاعی تیم
کمک زیادی خواهد کرد .حضور پررنگ چشــمی
در تمرینــات بــه کادرفنی نشــان میدهد مربیان
استقالل روی هدایت بازیکنان درون زمین توسط
این بازیکن نیز حساب باز کردهاند.
اما در تمرینات استقالل ،یک نفر دیگر نیز نقشی
کلیدی دارد .روی ماتا دســتیار اول ســاپینتو که بر
اجرای دقیــق و هرچه بهتــر و منظمتر آیتمهای
مختلــف نظــارت دارد و وظایــف بازیکنــان را بــه
آنها انتقال میدهد .همکاری او و چشــمی خیال
ســاپینتو را در رونــد آمادهســازی بازیکنان راحت
میکنــد و باید منتظر دیدن نتیجــه این همکاری
در کوران مسابقات بود.
استقاللیها دیروز صبح هم تمرینات پیش فصل
خود را در حالی در ورزشگاه انقالب پیگیری کردند
که ســبحان خاقانــی بازیکن جوان اســتقالل که از
ناحیــه رباط صلیبی دچار آســیب دیدگی شــده و
زانوی خودش را به تیغ جراحان ســپرده است ،با
عصا در تمرین آبیها حاضر شد و مورد استقبال
ساپینتو و دیگر بازیکنان استقالل قرار گرفت.
آبیها طبــق برنامهریزی کــه کادرفنی این تیم
انجــام داده ،امروز در دیداری دوســتانه مقابل
دامــاش تهران قــرار میگیرند و فــردا هم بازی
دیگــری را برابــر هــوادار برگــزار خواهنــد کرد تا
بــا آمادگی کامــل خود را برای لیــگ برتر آماده
کنند .در این شرایط ،ساپینتو سرمربی استقالل
از بازیکنان و کادر فنی تیمش درخواســت کرده
تــا شــروع فصــل مصاحبــهای انجــام ندهند تا
فضــا بــرای آبیهــای پایتخــت به آرامــی پیش
بــرود و برای انجــام مصاحبه و مســائل مربوط
به این حوزه ،بــا خودش هماهنگیهای الزم را
انجام دهند.

دلخوری اسکوچیچ از سرمربی سابق پرسپولیس

حمایت برانکو «صوری» بود؟
گــروه ورزشــی /انتخاب دراگان اســکوچیچ بــه عنوان
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه جــای مــارک
ویلموتــس بلژیکــی هرچند مخالفان زیادی داشــت،
اما از همان روز اول برانکو ایوانکوویچ ســرمربی سابق
تیــم ملی و پرســپولیس ،یکــی از حامیان اســکوچیچ
بــود .برانکو در همان روزهای نخســت بــه حمایت از
اســکوچیچ پرداخــت و درباره حضــور او روی نیمکت
ایران گفت« :این تصمیم بســیار خوبــی برای فوتبال
ایــران بود .مطمئنــاً دراگان مربی خیلی خوبی اســت
و میتواند کارهای بســیار خوبی بــرای تیم ملی ایران
انجــام دهــد .او میتوانــد ایــران را بــه جــام جهانــی
برســاند ».ایــن حمایــت در روزهایــی انجــام شــد کــه
کمتــر کســی امیــدی بــرای صعود تیــم ملی بــه جام
جهانــی داشــت و حتــی ایــن احتمال بــود کــه بعد از
شــیوع ویــروس کرونــا و برگــزاری بازیهای ایــران در
مرحله دوم انتخابی جــام جهانی به صورت متمرکز
در کشــور بحریــن ،به قیمــت از دســت رفتن جام
جهانــی تمام شــود .برانکــو اما بارهــا در گفتوگو
با رســانههای ایران و کرواســی ،به حمایت خود از
اسکوچیچ ادامه داد و ضمن تمجید از عملکرد
او ،اســکوچیچ را مربــیای دانســت که به
تیــم ملــی ایــران ثبــات داد .ارتباط
اســکوچیچ هم بــا برانکــو در این
مــدت دوســتانه و رفاقتــی بــود
و ایــن مربــی کــروات در ســایه
حمایت هموطــن خود حتی
بــه عنوان کســی مطرح شــد
کــه از نظــر فنــی نســبت بــه
کارلــوس کــیروش مربــی
بهتری است.نکته حائز اهمیت

اینکه ،تمام ماجرا همین نبوده و در واقع آنچه پشــت
پــرده وجود داشــته هــم قابل توجه اســت؛ موضوعی
که به قهر اســکوچیچ بــا برانکو انجامیده اســت! بعد
از آنکه بحث کنار گذاشــتن اســکوچیچ از هدایت تیم
ملی در یک ماه گذشته باال گرفت ،از برانکو سرمربی
حــال حاضــر تیم ملــی فوتبــال عمان هم بــه عنوان
یکــی از گزینههای اصلی هدایت ایران نام برده شــد.
برانکو هرچند در مصاحبههای مختلف در این مدت
سعی کرد بگوید به ایران نمیآید و نمیخواهد جای
اســکوچیچ را بگیــرد اما بــه نظر میرســد مذاکرات و
تالشهایی در پشــت پرده صورت گرفته و اسکوچیچ
از ایــن موضوع مطلع شــده اســت .ســرمربی ســابق
پرسپولیس در جدیدترین مصاحبهاش تأیید کرد که
اسکوچیچ در هفتههای گذشته حتی پاسخ تلفنش را
نداده و از او دلخور اســت .برانکو گفت« :میخواستم
با اســکوچیچ تماس بگیرم و به او بگویم که
این موضوع -مطرح شــدن اسم من برای
هدایت تیــم ملی ایــران -واقعی نیســت
اما متأســفانه اســکوچیچ نمیخواســت
تمــاس مــن را بپذیــرد ،او نمیخواســت
بــه تلفن پاســخ دهد و فکــر میکرد که من
علیــه او کار میکنــم ».اســکوچیچ کــه
بــه زعم خــود از تالشهــا و مذاکرات
برای رسیدن ایوانکوویچ به نیمکت
تیــم ملــی ایــران مطلــع شــده ،بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه حمایتها
و مصاحبههــای پیشــین برانکــو
«صــوری» بــوده و بــا پاســخ ندادن
بــه تماسهــای هموطــن خــود
ناراحتیاش را نشان داده است.

آخرین متهم پرونده ویلموتس هم از فوتبال رفت
طالقانی :حکم جایگزین برای من خالف قانون است

دوره ریاســت  4ســاله عبدالکاظــم طالقانــى
در خردادمــاه ســال جــارى بــه پایان رســیده بــود اما
وی تمایلــى بــه برگــزارى انتخابــات هیــأت فوتبــال
خوزستان و ترک این سمت نداشت تا اینکه سرانجام
عبدالعظیــم آلکثیــر از داوران ســابق و سرپرســت
کمیتــه داوران هیــأت فوتبــال خوزســتان بهعنــوان
سرپرســت جدیــد ایــن هیــأت و جانشــین طالقانــی
انتخاب شــد .بعــد از عــزل حیدر بهاروند سرپرســت
ســازمان لیــگ کــه در ماههــای گذشــته اتفــاق افتــاد
حاال با برکنــارى طالقانى آخرین متهــم باقیمانده از
پرونــده مارک ویلموتس هم از هیأت رئیســه ســابق
در مجمــع فدراســیون فوتبال نیز رفت تــا هیچ کدام
از  8متهــم این پرونده در ســاختار فعلى فدراســیون
و حتــى مجمع فوتبــال باقى نمانند .بایــد دید با کنار
رفتن تمامى متهمان پرونده ویلموتس از فدراسیون
فوتبــال زمینــه رســیدگى بــه ایــن پرونــده و بررســى
نقش متهمان کــه همواره از حامیــان اصلى عامالن
این فاجعــه بودند فراهــم خواهد شــد؟ عبدالکاظم
طالقانــی ،رئیس ســابق هیــأت فوتبال خوزســتان در

مورد برکناریاش از این ســمت گفت« :چنین چیزی
در اساســنامه وجود ندارد که یک رئیس پس از اتمام
دوره ریاســت خود تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی
هیأتها نتواند کارش را ادامه بدهد .طبق بند  9ماده
 23اساسنامه هیأتهای اســتانی اگر دوره مسئولیت
رئیس تمام شــود ،تا برگــزاری انتخابات بعدی به هر
نحوی وی فعالیت خود را ادامه میدهد تا انتخابات
برگــزار شــود .بــه همین دلیــل حکم جایگزیــن برای
مــن خالف قانون اســت و بــه هیچ عنــوان نمیتواند
چنین کاری انجام شود .با این کار در آستانه انتخابات
فدراسیون شــائبه ایجاد میشود .در واقع میخواهند
افراد با ســابقه را به این شــکل از صحنه خارج کنند».
او افــزود« :ماجــدی نبایــد یادش برود کــه حضورش
در هیأت رئیســه فدراســیون با تالشهای من و حیدر
بهارونــد صورت گرفت .به نظر میرســد دخالتها و
کارهایی انجام میشــود که دور از انصاف اســت .باید
در صحبتهــای خود انصــاف را درنظر گرفت و البته
اجازه بدهند افرادی که میخواهند رئیس فدراسیون
بشوند از خودشان دفاع کنند».

