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هجمهها علیه ستاره ایرانی ،باعث واکنش اتحادیه بازیکنان پرتغال شد

زارعی :باید حسن نیتمان را به  AFCثابت کنیم

مصطفی زارعی ،مدیر صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال در خصوص
رفع تعلیق تیمهای ایرانی از لیگ قهرمانان آســیا اظهار داشــت« :ما باید
ثابت کنیم استانداردهای الزم را داریم و حسن نیت از سمت ما باید اثبات
شــود .در حــال حاضــر ارتباط خوبی شــکل گرفته اســت و AFCتــا یک ماه
آینــده حتماً به ما جواب میدهد .چندین ســال اســت صحبت از حرفهای
شــدن میکنیم اما نقصان داریم .به فدراســیون فوتبال پیشنهاد دادیم که
مجــوز ملــی و اســتانداردهایی را تعریف و مشــکالت را بــا برنامهریزی رفع
توگــو با رادیو ورزش گفت« :رویکرد باشــگاهها نســبت به
کنیــم».او در گف 
ســال گذشته بســیار تغییر کرده اســت .در کنار باشــگاهها کمک میکنیم تا
بــر اســاس واقعیتها تصمیم بگیریــم .یکی از معیارها به اســتانداردهای
ورزشــگاه بازمیگردد .ایمنی و امنیــت ،رختکن و نیمکت ،وضعیت چمن
و ...دغدغــه همــه بحث صدور مجوز اســت .نبایــد اجازه دهیــم این اتفاق
دوباره تکرار شــود .ورزشگاه آزادی مشکالتی دارد که با استانداردها فاصله
داشــته و همه باید تالش کنیم .با اقداماتی که انجام میشــود به امید خدا
مشکلی نخواهیم داشت».

اعالم رأی انضباطی بازی جنجالی هفته ششم لیگ برتر

مدیرعامل نفت مسجدسلیمان محروم شد

کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال بــا توجه به حواشــی و اتفاقات پس از
دیدار نفت مســجد ســلیمان و پرسپولیس در هفته ششــم لیگ برتر آرای
خــود را صــادر کرد .در آرای صادره کمیته انضباطی آمده اســت« :هدایت
یزدی ،مدیرعامل تیم نفت مســجد ســلیمان تخلفانی مبنی بر بدرفتاری
نســبت به مقامات رســمی مسابقه و سرپرســت تیم مقابل داشت که این
تخلف درخور صدور قرار دســتور موقت اســت .بر همین اساس به استناد
مــاده  100مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی ،نامبرده از حضور در
تمام ورزشــگاههای فوتبال محروم بوده و الزم اســت دفاعیات کتبی خود
را ظــرف مهلــت  48ســاعت به کمیتــه انضباطی فدراســیون ارســال کند.
رأی صــادره ظــرف مهلت دور روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در
کمیته استیناف فدراسیون است ».این در حالی است که دیدار نفت مسجد
سلیمان با پرسپولیس با نتیجه  1-2به سود سرخپوشان به پایان رسید.

ویژه

اعالم برنامه هفتههای هفتم و هشتم لیگ برتر

برنامه مســابقات هفتههای هفتم و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای
کشور فصل  ۱۴۰۱-۱۴۰۲اعالم شد .بر این اساس ،شنبه  9مهر هفته هفتم
آغاز میشود و در این روز گلگهر سیرجان میزبان استقالل است ،دیداری
که ساعت  ۱۸:۳۰در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار خواهد شد.
همچنین پرسپولیس  10مهرماه ساعت  ۱۸:۳۰در ورزشگاه آزادی تهران
به مصاف تراکتور خواهد رفت .هفته هشــتم مســابقات هم پنجشنبه ۱۴
مهــر آغــاز و طبــق اعالم ســازمان لیگ اســتقالل در این روز در ورزشــگاه
آزادی میزبان فوالد خوزستان خواهد بود اما پس از اعالم زمان برگزاری
این دیدار توســط ســازمان لیگ اعالم شــد که مســابقه دو تیم استقالل و
فــوالد خوزســتان به جای پنجشــنبه  14مهــر روز جمعه  15مهر ســاعت
 17در ورزشــگاه آزادی برگزار میشــود .در این روز فوالد مبارکه ســپاهان
در ساعت  20و در ورزشگاه نقش جهان میزبان پرسپولیس خواهد بود.

اخبار

دیــروز خبــری آمد که پنجــره نقــل و انتقاالتی باشــگاه اســتقالل به دلیل
پرونده شــکایت آندره آ استراماچونی سرمربی سابق این تیم و همچنین
هروویــه میلیــچ بازیکــن پیشــین آبیهــا بســته شــده اســت .امــا فرشــید
سمیعی معاون حقوقی باشگاه اســتقالل درخصوص بسته شدن پنجره
نقل و انتقاالتی باشــگاه اســتقالل گفت «:پنجره نقل و انتقاالت اســتقالل
بــه صــورت موقــت به دلیل طلب میلیچ بســته شــده و ربطی بــه پرونده
اســتراماچونی ندارد .این بازیکن  ۱۸۰هزار دالر طلب داشــت که این پول
پرداخت شــده اســت ولی چون خســارت تأخیر تأدیه از زمان ابالغ رأی تا
زمان تأدیه محکوم به ،پرداخت نشــده بود پنجره موقتاً بسته شده است.
 ۴۷هزار دالر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان ابالغ رأی تا زمان پرداخت
اســت که بزودی پرداخت میشــود و مشــکلی از این بابت وجود ندارد .با
توجه به تحریمهای بانکی و مشــکالت نقل و انتقال پول ،مقداری تأخیر
در پرداخت به وجود آمده که بزودی این مسأله برطرف میشود».

نبرد با  2غول برای «تیمسازی»
حامد جیرودی /تیم ملی فوتبال کشــورمان که خود را
برای حضور در جام جهانی  2022قطر آماده میکند،
این روزها در اتریش به سر میبرد و زیر نظر کارلوس
کــیروش تمریناتش را دنبال میکنــد .تیم ملی قرار
اســت در ایــن اردو 2 ،دیــدار دوســتانه برابــر اروگوئــه
و ســنگال برگــزار کند؛ تیمهایــی که آنها هــم در جام
جهانی حضور دارند و رویارویی با آنها میتواند یوزها
را بــه آمادگی بهتری حضــور در قطر برای تقابلهای
حســاس با انگلیس ،امریکا و ولز برســاند .اما اروگوئه
و سنگال تیمهای گمنامی برای کیروش نیستند .هر
چند که سرمربی پرتغالی تیم ملی خاطرات خوشی
از تقابل با آنها ندارد .کیروش پیش از ســفر این تیم
به اتریــش درباره دیدارهای دوســتانه ایران با این دو
تیم به خبرنگاران گفت« :سنگال و اروگوئه تیمهایی
هستند که من آنها را خوب میشناسم ،چون در چند
ماه گذشــته تیمهایم دو بار با ســنگال و اروگوئه بازی
کردهاند».
ëëشکستبرابراروگوئه
کــیروش پــس از اینکــه  2859روز روی نیمکــت
ایران نشســت و در  97بازی 60 ،برد 24 ،تســاوی و 13
باخت را کســب کرد و میانگین امتیازی  2.1را به ثبت
رســاند ،در پایــان جام ملتهــای آســیا  2019ایران را
ترک کرد تا هدایت کلمبیــا را بر عهده بگیرد .او ابتدا
در مســابقات کوپا امریکا  ،2019کلمبیا را هدایت کرد
که در آن تورنمنت به اروگوئه نخورد ولی در مسابقات
مقدماتــی جــا م جهانــی  ۲۰۲۲قطر ،برای نخســتین
بار بــه همراه کلمبیا مقابــل اروگوئــه صفآرایی کرد
و تیمــش در ایــن بازی هــم برابر تیم ملــی اروگوئه با
 3گل ادینســون کاوانــی ،لوئیــز ســوارز و داروین نونیز

شکست خورد؛ بازیکنانی که غیر از کاوانی مصدوم،
 2بازیکــن دیگــر برابــر ایــران قــرار میگیرنــد .ایــن
شکســت کلمبیا در حالی رقم خورد که این بازی در
اســتادیوم خانگی آنها برگزار میشد .کیروش پس
از ایــن بــازی ،مقابل اکــوادور نیز  6بر یــک باخت تا
پس از قطع امید مسئوالن فدراسیون فوتبال کلمبیا
از صعــود بــه جام جهانــی ،اقدام به اخراج دســتیار
سابق ســر الکس فرگوسن در منچستر یونایتد کنند.
یروش  663روز و در  18بازی سرمربی کلمبیا بود
ک 
و  9برد 4 ،تســاوی و  5باخت به دســت آورد و امتیاز
 1.72را به ثبت رساند.
ëëسنگال برای کیروش آمد نداشت
سرمربی اسبق پرتغال و آفریقای جنوبی ،پس از
اخــراج از کلمبیا و حــدود  ۹مــاه دوری از فوتبال ،به
مصر پیوســت و موفق شــد فراعنه را بــه فینال جام
ملتهــای آفریقــا  2021برســاند تــا بــرای اولین بار
یــک تیــم در رده بزرگســاالن را فینالیســت کند ولی
مصر پس از تســاوی بــدون گل در ضربات پنالتی ۴
بر  ۲مغلوب ســنگال شد تا به عنوان نایب قهرمانی
جــام ملتهای آفریقا برســد .مصر چنــد ماه بعد،
 2دیــدار در مقدماتــی جــام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر بــا
سنگال برگزار کرد .در دیدار اول که به میزبانی مصر
برگزار شــد ،این تیم با گل به خودی ســالیو ،سنگال
را شکســت داد تا کیروش نخســتین پیروزی خود را
برابر این تیم جشن بگیرد اما در بازی برگشت که 4
روز بعد در داکار برگزار شد ،سنگال با تک گل بوالی
دیا به برتری رســید تا دوباره سرنوشــت این دو تیم
به ضربات پنالتی کشــیده شــود که در ادامه ،سنگال
موفــق شــد بــا نتیجه  ۳بــر یــک در ضربــات پنالتی

کیروش و تیم ملی مصر را شکست
دهد .البته این دیدار حواشــی زیادی
داشت .در این دیدار هواداران سنگال
بــا اســتفاده از لیزر تمرکــز بازیکنان و
دروازهبــان تیــم ملی مصــر را بههم
ریختنــد کــه ایــن موضــوع موجــب
شــکایت فدراســیون مصر از ســنگال
شــد ،ولی ســرانجام این شــکایت به
جایی نرسید و سنگال به جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر رســید .کــیروش  215روز
ســرمربی مصــر بــود و در  20بــازی
هدایــت این تیــم را برعهده داشــت
کــه حاصــل آن  13بــرد 2 ،تســاوی و
 5شکســت بود کــه میانگین امتیازی
 2.05را برایش به ثبت رساند.
ëëنبردهاییبرایتیمسازی
کیروش که تاکنون در هیچ دیدار
دوســتانهای مقابل اروگوئه و ســنگال
قــرار نگرفته ،حاال برای اولین بار و به
عنوان ســرمربی ایــران در دیدارهای
دوســتانه برابر آنها قــرار میگیرد که
بــازی بــا اروگوئــه جمعــه یکــم مهر
و بــازی بــا ســنگال سهشــنبه  ۵مهــر
برگزار خواهد شــد .البته این دیدارها
مســابقاتی اســت کــه دیگــر از لحاظ
امتیــازی اهمیتــی نــدارد و کــیروش
برای ســاختن تیم ملی فوتبال ایران
بــا تفکــرات خــودش ،آنهــا را برگــزار
میکند.

عکس :سایت فدراسیون فوتبال

پنجره نقل و انتقاالتی استقالل بسته شد

editorial@irannewspaper.ir

کیروش مقابل اروگوئه و سنگالی قرار میگیرد که آنها را میشناسد

آزار و اذیت طارمی ،نمونهای از تحقیر است

گروه ورزشــی/مهدی طارمی ســتاره ملیپوش کشــورمان و عضو باشــگاه
پورتو ،این روزها در فضای مجازی بشدت از سوی برخی از هواداران رقیب
پورتو مورد اهانت قرار گرفته اســت .در این شــرایط ،یکــی از خبرنگاران از
طارمــی دربــاره دایو رفتــن او در محوطــه پنالتی و اینکه تمــارض میکند،
ســؤالی پرســید که طارمی این ســؤال را بدون پاسخ گذاشــت و رفت؛ اما با
اتفاقهای پیــش آمده ،اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال بیانیهای صادر و
در آن از طارمــی دفاع کرد .در بخشــی از این بیانیه آمده اســت« :اتحادیه
بازیکنان بیاحترامی ،ابراز تنفر و خشونت در فصل  2022-23را محکوم
و حمایت کامل از طارمی را اعالم میکند .این فصل متأسفانه با اتفاقات
متعددی همراه اســت که محیطی از تحقیر ،عــدم تحمل ،بیاحترامی و
خشــونت را نشــان میدهــد که شایســته محکومیت با صــدای واحد همه
عوامل ورزش اســت .نــه تنها در پرتغال ،بلکه در سراســر اروپا ،حمالت و
مظاهر نفرت در اســتادیومها و شــبکههای اجتماعی افزایــش یافته و نام
نیک و رفتار حرفهای بازیکنان را به خطر میاندازد .آزار و اذیت دائمی که
رفتار حرفهای طارمی را زیر سؤال میبرد ،متأسفانه نمونهای از این تحقیر
اســت .اتحادیه بازیکنان پرتغال با تأکید بر همبســتگی و حمایت کامل از
طارمی ،خواســتار احترام به این بازیکن مانند ســایر بازیکنان
شــده اســت .این بر عهده تیمهای داوری است که ارزیابی
خــود را از پیشــنهادهای داخــل زمین بازی انجــام دهند و
فقــط آنهــا میتوانند در ایــن زمینه قضــاوت کنند.
ایــن پذیرش بدون تعصب به نظــرات طرفداران،
مســتلزم احترام به بازی و قهرمانان ،بویژه آنهایی
کــه مســئولیت عمومی دارنــد ،میباشــد .همچنین
بازیکنان و مربیان این حق را دارند که برخی از سؤاالتی
که از آنها پرســیده میشــود را بپذیرند یا از پاسخ دادن
خــودداری کننــد .بنابرایــن بــه جــای اینکــه هــر یک از
طرفیــن اعمــال آزادی خود را بــه حد افراط برســانند،
الزم اســت بــه دامنه وظایف خــود احتــرام بگذارند و عقل
سلیم داشته باشند».
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هواپیما نمیتواند با موشک فضاپیما رقابت کند

کیروش :باید ثابت کنیم تصمیم مسئوالن فدراسیون برای تغییر درست بود
قبل از یک بازی مهم ،وزیر ورزش قبلی به بازیکنان گفت که کیروش بازی را به حریف فروخته است!
نخســتین مصاحبــه اختصاصــی کارلوس
کــیروش با یــک رســانه نوپــا انجام شــد و او
پیــش از ســفر بــه اتریــش همــراه تیــم ملی،
مقابــل دوربیــن عادل فردوســیپور نشســت
و بــه ســؤاالت پاســخ داد .ســرمربی پرتغالی
تیــم ملی فوتبال در بخشــی از ایــن مصاحبه
گفــت« :کرونــا تمامــی راههــا را از پیــش پای
تیمهای ملی و باشــگاهی برداشــت تا جایی
کــه فیفــا قبــل از جــام جهانــی فقــط  7روز
فرصت آمادهسازی به ما داد .حاال این سؤال
پیش میآیــد که تیمهای کوچکتر و متوســط
(تیمهای آســیایی و آفریقایی) چگونه با این
فرصــت محدود میتوانند بــا تیمهای درجه

یــک مقابلــه کنند؟ مگر میشــود بــا بوئینگ
 737بــا موشــکهای فضاپیمــا رقابــت کرد.
تنهــا بــا خیالپــردازی و راهحلهــای جادویی
میتــوان بــه جنــگ این مشــکل رفــت ،البته
بعضیهــا هســتند کــه راه حلهــای جادویی
دارنــد و خیــال میکننــد قــرار اســت معجزه
کنیم .بایــد راهحلهای خالقانــه پیدا کنیم تا
بتوانیم این فاصله را کم کنیم».
جدایــی اســکوچیچ از تیــم ملــی و حضــور
کــیروش در تیــم ملــی موافقــان و مخالفانی
داشــت و ســرمربی تیم ملی در این خصوص
گفــت« :این بخشــی از زندگی فوتبالی اســت.
وقتــی ایــن تغییــر بــرای کشــور خودتــان رخ

میدهــد ماجــرای مهمی اســت امــا وقتی در
الجزایــر ،مکزیک ،آفریقای جنوبی یا اروپا این
اتفاق میافتد خیلی با اهمیت نیست .فوتبال
همین است و ما میراثدار افراد قبلی هستیم
و برای همین اســت کــه االن اینجاییم .باید به
آنهــا احتــرام بگذاریم و قدردانشــان باشــیم
امــا مســئولین بــه هر دلیــل از اختیــارات خود
استفاده کردند و معتقد بودند که این بهترین
تصمیم است حاال وقتش است ما ثابت کنیم
که این تصمیم ،تصمیم درستی بود».
او در پاسخ به این سؤال که اگر در دوره شما
بازیکنانــی به نهاد ریاســت جمهــوری بروند و
در خصوص تغییرات کادر فنی صحبت کنند،

چــه کار میکنید؟ همچین شــرایطی را تحمل
میکنیــد؟ افــزود« :در زمــان مــن کــه چنیــن
اتفاقی نیفتاده اما اگــر چنین چیزی بوده باید
از مربــی یا بازیکنان ســؤال کنید کــه چرا کار به
اینجا کشــیده اســت .اینها در اختیارات من به
عنــوان مربــی نیســت و وظیفه من بــه عنوان
مربی فقط یک چیز اســت و اینکه با بازیکنانم
رابطهای براســاس صداقت و وفــاداری ایجاد
کنــم .بازیکنان زیادی داشــتم که با روشهای
مــن مخالــف بودنــد ،امــا تــا بــه حــال پیــش
نیامده کــه یک بازیکن مخالفــت کند و بگوید
من مربی خوبی نیســتم ».ســرمربی تیم ملی
در پاســخ به این ســؤال که آیا چنیــن اجازهای

آخرین وضعیت  3غایب بزرگ تیم ملی در اردوی اتریش

اصولی :چند روز آینده تسویه حساب اسکوچیچ نهایی میشود

براساس اعالم رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ،بیرانوند مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارد

گــروه ورزشــی /اردوی تیم ملــی فوتبال
کشورمان در اتریش برای برگزاری دیدار
دوســتانه با اروگوئــه و ســنگال با حضور
لژیونرهــای تیــم ملی در حــال برگزاری
اســت .کریــم انصاریفــرد ،ســامان
قدوس ،صادق محرمی ،مهدی طارمی
و علیرضــا جهانبخــش  5بازیکن ایرانی
که در اروپــا توپ میزنند ،در اردوی تیم
ملــی حاضر شــدند تــا نفــرات تیم ملی
تکمیــل شــود .البتــه احمــد نوراللهــی،
رامین رضاییان و امید نورافکن به دلیل
مشکالت صدور ویزا تاکنون نتوانستهاند
بــه جمــع ملــی پوشــان اضافه شــوند و
دیــروز مهدی محمد نبــی ،نایب رئیس
اول فدراســیون فوتبــال دربــاره آخریــن
وضعیــت حضــور ایــن  3بازیکــن در
اردوی اتریــش اظهــار کــرد« :نوراللهــی
نتوانســت بموقــع بــه ســفارت اتریــش
در دبــی مراجعــه کنــد که ایــن موضوع
تأخیــر در صــدور ویزایــش را بــه همراه
داشت .جلسه حضوری با سفیر محترم
ایــران در اتریــش داشــتم و از این طریق
پیگیریهــا انجــام شــد تــا هرچــه زودتر
ویــزای وی صــادر و به تیم ملحق شــود.
نورافکــن بــه دلیــل تعویض پاســپورت
توســط خــودش و تأخیــر در ارائــه بــه
تشــریفات فدراســیون ،موجب تأخیر در
صــدور ویزا شــد و رضاییان نیــز به دلیل
اینکــه در لیســت اولیه حضور نداشــته و
با تأخیر به لیســت تیم ملی اضافه شده
اســت ،طبیعی اســت مدت زمــان الزم
بــرای اخذ ویزایش با ســایر اعضای تیم
ملــی متفاوت بوده کــه در این خصوص
با همکاری بســیار خوب ســفیر ایران در
اتریــش ،قرار اســت ظرف مــدت همین
هفتــه اقدامــات الزم صــورت بگیــرد تــا
ایــن دو بازیکن نیــز بــه اردوی تیم ملی
ملحــق شــوند ».طــی روزهــای اخیــر و
بــا توجه بــه اتفاقاتــی که برای ســیاوش
یزدانــی و محمدحســین مرادمنــد دو

تمرینات تیم ملی در اتریش پیگیری و سردار هم پا به توپ شد

بازیکــن ســرباز اســتقالل به وجــود آمد،
صحبتهایــی پیرامــون وضعیــت
خدمــت علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان
تیــم ملــی و پرســپولیس مطرح شــد .بر
همین اساس سردار تقی مهری ،رئیس
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا دیروز
در نشســت خبــری در پاســخ به ســؤالی
در خصــوص وضعیت بیرانونــد و اینکه
گفته میشــود او مشــمول شده و باید به
خدمت ســربازی برود ،گفت« :علیرضا
بیرانوند از معافیت تحصیلی برخوردار
اســت و چنیــن مــواردی کــه مطــرح
میشــود ،صحیح نیســت .تمام افرادی
که در بازیهای المپیک یا جهانی مقام
کســب کنند میتوانند معافیت دریافت
کنند .درباره ســه رشــته فوتبــال ،والیبال
و بســکتبال هم در صورت کســب مقام،
ایــن معافیت شــامل حال آنهــا خواهد
شــد .همچنین میتوانند از قانون سرباز
قهرمان برخوردار شوند ».به این ترتیب
دروازهبــان پرســپولیس مشــکلی بــرای
همراهی ایــن تیم و همچنین حضور در
اردوی تیــم ملی نــدارد .موضوع بعدی
در خصوص تیم ملی حضور دســتیاران
دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی ســابق
تیــم ملی در اتریــش اســت .ماریو تات،

مالدن زگانیر و کرونوســاو رندولیچ ،سه
دســتیار کروات دراگان اسکوچیچ پس از
قطع همکاری فدراســیون فوتبال با این
مربــی در هفته گذشــته طلب خــود را تا
پایــان شــهریور دریافت کــرده و از ایران
خارج شــدند .طبــق مذاکــرات طرفین،
ظاهــراً قــرار شــد فدراســیون مبلغی که
بایــد تا پایان جام جهانی به این مربیان
پرداخــت کنــد ،در اتریــش بــه صــورت
نقــدی بــه آنهــا بپــردازد .عــاوه بــر این
دیروز شــبکه «الــکاس» قطــر از آخرین
موعد ارســال اســامی بازیکنــان  32تیم
حاضــر در مســابقات جــام جهانی پرده
برداشــت .طبــق اعــام شــبکه معتبــر
قطــری کــیروش  5روز قبــل از آغــاز
مســابقات جــام جهانــی  2022یعنی تا
 24آبــان فرصــت دارد لیســت نهایــی
بازیکنان ایران را به فیفا ارائه کند.
ëëآرزوی موفقیــت لورکــوزن بــرای
آزمون؛ کاپیتان تیم ملــی ایران «گلزنی
قهار»
ســردار آزمون ســتاره ملی تیم ملی
کشــورمان روز دوشــنبه آلمــان را بــه
مقصــد اتریــش ترک کــرد و بــه اردوی
یوزهــا ملحــق شــد .بــر همین اســاس
باشــگاه بایرلورکوزن با انتشــار پوستری

میدهید کــه بازیکنان با وزیــر ورزش در مورد
وضعیــت تیم ملــی صحبت کننــد؟ بیان کرد
«در ایــران و قبــل از جــام جهانــی  2014پیش
آمــده بــود کــه وزیــر ورزش از مــن بخواهــد
خصوصی بــا برخی از بازیکنــان صحبت کند.
در فوتبــال خیلــی مســائل پیش میآیــد .فکر
میکنیــد من نمیدانم کــه در دوران من هم
برخــی از بازیکنان به وزیر زنگ میزدند و گله
میکردند که چرا به آنها بازی نمیرســد! یک
بــار قبــل از یک بــازی مهــم وزیر بــه بازیکنان
گفــت که کــیروش بازی را بــه حریف فروخته
اســت! ایــن هــم بخشــی از زندگــی و فوتبــال
است.

از  11بازیکن ملی پوش خود برای تمام
آنهــا در بازیهای دوســتانه با تیمهای
ملــی کشورشــان آرزوی موفقیــت
کــرد .باشــگاه آلمانــی در ایــن زمینــه
نوشــت 11« :بازیکــن خــودکار در ایــن
وقفــه بینالمللــی از باشــگاه لورکــوزن
دور هســتند .پســران ســالم برگردیــد و
بازیهای خوبی داشته باشید ».باشگاه
لورکــوزن ضمــن آرزوی موفقیت برای
سردار آزمون ابراز امیدواری کرد تا این
بازیکن بعــد از اردوی تیــم ملی بدون
مصدومیــت برگــردد .کریــم انصــاری
فــرد کاپیتان تیــم ملی کشــورمان بعد
از دوران کــم فــروغ بــا آ.اک یونــان بــا
انتقــال بــه اومونیــا قبــرس درخشــش
خود را آغاز کرده است .انصاریفرد در
پیروزی  0-4هفته گذشــته تیم قبرسی
نقش مؤثری داشت و اولین گل خود را
با پیراهن تیم جدیدش به ثمر رســاند.
در همین رابطه ســایت « »ballaیونان
در گزارشــی به تمجید از ســتاره ایرانی
پرداخت و نوشت« :درباره اینکه کریم
انصاریفرد یک گلزن مشــتاق اســت،
نمیتــوان بحث کرد ،همانطــور که او
بهتریــن گلــزن تیم ملی خــود ( ایران)
که به طور مســتمر در جامهای جهانی
حضــور دارد نیــز میباشــد .همچنیــن
اینکــه او ماننــد ســال گذشــته فصــل
متوســطی را در کارنامــه خــود داشــت
قابــل بحــث نیســت .او بــرای شــروع
مجدد به اومونیا آمد و در ســنی اســت
کــه میتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
مهاجــم ایرانــی میتوانــد در اومونیــا
تغییراتــی ایجــاد کنــد و بــه مناســبت
نمایش عالیاش مقابل  ENPو اولین
گل ســبزش این گزارش را مینویسیم.
انصاریفــرد در  32ســالگی تعــداد
زیــادی گل بــه ثمر رســاند بویــژه گل او
در بازی مقابل  ENPشماره « »172در
دوران حرفهای او بود».

احســان اصولــی ،ســخنگو و عضو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال دربــاره آخرین
شــرایط تیم ملی فوتبال گفت« :بیشتر اهالی فوتبال بر این نظر هستند که باید به
سمتی برویم که فضای همدلی و به دور از تنش برای تیم ملی و مجموعه فوتبال
ما مهیا شــود ولی بعضی وقتها یکسری گفتوگوهایی انجام میشود که به نظر
میرســد در این مســیر حرکت نمیکننــد و برخی از برنامههــای تلویزیونی فضای
همدلی را به هم میزنند».
وی راجع به مشکالتی که در زمینه خرید بلیت مسابقات جام جهانی برای مردم
به وجود آمده است ،تصریح کرد« :کسانی که در سامانه فدراسیون فوتبال ثبتنام
کردند ،پیامکی برای همه آنه ا صادر شد و براساس آن ،آنها واریزی انجام دادند و
رسید واریزی ،سند و مدرکی هست که خرید کردهاند .سامانه فدراسیون فوتبال با
ارتباطی که با سامانه فیفا دارد تک تک افراد را باید رجیستر کند و بلیتها به نام
افراد صادر خواهد شد و فدراسیون در حال این کار است .اگر این مرحله طی شود
کــد رجیســتری نهایی به نام هر فرد صادر خواهد شــد تا بتوانند از ســایتی که فیفا
معرفــی کرده بلیت رجیستریشــان را بــه نام دریافت کنند .کســانی که وجه واریز
کردند صد درصد این اتفاق برای آنها خواهد افتاد».
این عضو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال در گفتوگو با برنامــه رادیویی «تهران
ورزشــی» درباره موضوع تســویه حساب با اسکوچیچ و حضور جواد نکونام در تیم
ملی خاطر نشــان کرد« :بحث تســویه حساب اســکوچیچ نهایی شده است و چند
روز آینده تســویه حســاب اســکوچیچ نهایی خواهد شــد .باشــگاه فوالد خوزســتان
یکی از باشــگاههای بنام و نماینده کشورمان در بحث باشگاههای آسیاست و باید
مراقب آســیب دیدن این باشگاه هم باشیم ،از طرف دیگر هم نکونام را بهعنوان
یک ظرفیت ملی باید مدنظر داشــته باشیم تا به گونهای حل و فصل شود که هم
تیم ملی بهره ببرد و هم فوالد خوزســتان متضرر نشــود ،ولی هنوز اتفاق خاصی
رخ نداده است».

ستاره سابق بارسلونا آماده بازی با ایران

تیــم ملی فوتبــال کشــورمان با هدایــت کارلوس کی
روش در یــک بــازی دوســتانه جمعــه در اتریــش به
مصاف تیم ملی اروگوئه میرود .این در حالی است
کــه لژیونرهای دو تیم یکی پــس از دیگری به اردوی
تیمهای ملی ملحق شــدند تا خود را برای این بازی
دوســتانه آمــاده کننــد .بر همین اســاس فدراســیون
فوتبــال اروگوئــه از پیوســتن لوئیس ســوارس ســتاره
ســابق بارسلونا به اردوی تیم ملی برای دیدار با تیم
ملی ایران خبر داد.

دروازهبان چلسی بازی با ایران را از دست داد

تیمهــای فوتبال ایران و ســنگال در دیداری دوســتانه پنجم مهرمــاه در اتریش به
مصــاف هــم میروند .این بــازی در حالی برگزار خواهد شــد که ســنگالیها عالوه
بــر نــوح فادیگا و کیتا بالده ،ادواردو منــدی دروازه بان مطرح خود را هم در اختیار
نخواهند داشــت .مندی که عضو تیم فوتبال چلســی اســت ،به دلیل مصدومیت
این بازی دوســتانه را از دســت داده و قرار اســت به لندن بازگردد .سنگال عالوه بر
ایران مقابل بولیوی هم به میدان خواهد رفت.

