دوست داریم لیگ با حضور تماشاگران برگزار شود

سجادی AFC :مجوز فروش بلیت دیدار
ایران ـ کرهجنوبی را نداد

 8صفحه

اولین روزنامه

 500تومان

ورزشی ایران

علینژاد :هیچ گزینهای برای مدیرعاملی
پرسپولیس نهایی نشده است

قرارداد مطهری  2سال دیگر با پرسپولیس تمدید شد

سه شنبه  20مهر 1400
 5ربیع االول 1443

ویسی :گرشاسبی زودتر می آمد خیلی
از بازیکنان فوالد جدا نمی شدند

 12اکتبر  -2021شماره 7780

تارتار:بازی با مدعیان
در هفتههای اول بهتر است
مرزبان :بازی سپاهان با ریگی
هماهنگتر میشود

جنگ صدرنشینی
ایران  -کره جنوبی

بیرانوند:
بازی سختی
با کره
در پیش داریم

محکومیت باشگاه استقالل با شکایت سایپا

کمیته وضعیت بازیکنان  2رای مربوط به شکایات مختلف را
صادر کرد.کمیته وضعیت بازیکنان  2رای مربوط به شکایات مختلف
را صادر کرد.آرای صادره به شرح زیر است:
پس از اعالم شکایت از سوی باشگاه سایپا ( خواهان) علیه
باشگاه استقالل( خوانده) در خصوص مطالبه حق آموزش سینا خادم
پور ،کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اعالم کرد که باشگاه استقالل
به پرداخت  750میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
 16350000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم
شد.در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر ،مجازات های
مقرر در ماده  89مقررات انضباطی و ماده  13مقررات نقل و انتقاالت
و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب  1396نسبت به محکوم علیه،
اعمال خواهد شد .باشگاه ورزشی استعداد درخشان آمل ( خواهان)
علیه نساجی مازندران( خوانده) در خصوص مطالبه غرامت آموزشی
امیر حسین اسماعیل زاده به مبلغ  200میلیون ریال ،خواسته
خواهان به مبلغ  200میلیون ریال به دلیل انعقاد اولین قرارداد
حرفه ای بازیکن با باشگاهی غیر از باشگاه خوانده ،مستند به بند
یک ماده  23مقررات نقل و انتقاالت مصوب  ،1396مردود اعالم شد.

اکبرپور :خیلی از تیمهای آسیایی نمیتوانند
مقابل ایران حرفی برای گفتن داشته باشند

پیشکسوت فوتبال ایران به تمجید از شرایط حاکم بر تیم ملی
فوتبال کشورمان پرداخت و گفت که خیلی از تیمهای آسیایی توانایی
عرضاندام مقابل تیم اسکوچیچ را ندارند.علیرضا اکبرپور درباره عملکرد
تیم ملی در بازی با امارات گفت :اینکه ما در یک بازی بیرون از خانه
سه امتیاز گرفتیم اتفاق بسیار مهمی بود و این برد موقعیت ایران را
در گروه از لحاظ امتیازی بهتر کرد ،ولی طبیعتاً خیلیها توقع دارند
که با این پتانسیل تیمی بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم .تیمهایی
مثل امارات هیچ وقت نمیتوانند یک رقیب جدی برای ما باشند و
مسئله مهم این است که بتوانیم در این مسابقات اقتدار بیشتری
داشته باشیم و نتیجه طوری رقم بخورد که کسی استرس پیدا نکند.
پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه افزود :تیم ملی بازیکنان باکیفیتی
دارد که اکثر آنها لژیونر هستند و وقتی از فوتبال اروپا بر میگردند در
بهترین شرایط ممکن قرار دارند .طبیعتاً با این نفرات توقع از تیم ملی
باالست و تیمهایی مثل عراق ،امارات ،بحرین و خیلی از تیمها در آسیا
نمیتوانند برابر ما حرفی برای گفتن داشته باشند.وی در مورد دیدار
فردای تیم ملی برابر کره جنوبی هم اظهار داشت :بازی برابر تیمهای
شرق آسیا همیشه برای تیم ملی سخت است و ما باید بدانیم که این
بازی با بازی قبلی برابر امارات تفاوت زیادی دارد .کره جنوبی هم تیم
باکیفیتی است ،ولی ما میزبان هستیم و نکته مهم دیگر این است که در
سالهای گذشته نتایج خوبی برابر کره گرفتیم و قطعاً از لحاظ روحی
و روانی نسبت به آنها برتر هستیم .امیدوارم با انجام یک بازی خوب و
هوشمندانه سه امتیاز این بازی را بگیریم.

معاون بینالملل و مدیر کمیته
حرفهایسازی استقالل منصوب شدند

مدیرعامل باشگاه استقالل در حکمی «حامد افضلی» را به عنوان
«معاون بینالملل» باشگاه استقالل منصوب کرد.مصطفی آجورلو
مدیرعامل آبی پوشان با صدور حکمی افضلی را به عنوان معاون بینالملل
این باشگاه منصوب کرد.افضلی دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان
انگلیسی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی است .او
سابقه فعالیت در بخش بینالملل باشگاه استقالل در مقاطع مختلف
را در کارنامه خود دارد.همچنین با حکم مصطفی آجورلو ،مدیرعامل
باشگاه استقالل« ،فرزاد نادری» به عنوان «مدیر کمیته حرفهایسازی»
باشگاه استقالل منصوب شد.نادری سابقه فعالیت در حوزه بینالملل و
حرفهایسازی فوتبال ایران را در کارنامه خود دارد.

با  10پیروزی چه کار دیگری باید انجام بدهم؟

اسکوچیچ :منتقدان زمان مناسبی را برای انتقاد انتخاب نکرده اند
ویسی :گرشاسبی زودتر می آمد خیلی از بازیکنان فوالد جدا نمی شدند
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت:اگر گرشاسبی زودتر می
آمد خیلی از بازیکنان ما به تیم های دیگر نمی رفتند.عبداهلل ویسی در
خصوص آخرین وضعیت فوالد خوزستان اظهار داشت :ما هم مثل بقیه
تیم ها اردوی آمادگی برای آمادگی بدنی داشتیم .در این مدت بازی
تدارکاتی هم داشتیم و یکسری بازیکن هم رفته رفته به ما اضافه شدند.
البته پنجره ما بسته بود و خیلی برای حفظ بازیکنانمان داستان داشتیم.
این هفته هم یک دیدار دوستانه مقابل نفت آبادان داریم و برای لیگ
آماده می شویم.وی در خصوص اینکه امسال با حمید گرشاسبی کار
می کند گفت :گرشاسبی قبال امتحان خود را پس داده است .او مدیر
پرسپولیس ،رئیس هیات فوتبال و  ...بوده است .من مربی او هستم و
می دانم او و مردم انتظار زیادی از فوالد دارند .همانطور که خوزستانی
ها از فوالد انتظار دارند خودم هم از خودم انتظار دارم .دوست دارم
تیمی درست کنم که مردم لذت ببرند و با هر برد ما حداقل یک هفته
پیروز قربانی سرمربی رایکا گفت تیم سازی فرایند
طوالنی دارد و مازندران معدن استعداد های جوان و
آینده دار است.پیروز قربانی پیشکسوت استقالل که
فصل گذشته به عنوان دستیار ابراهیم صادقی در
سایپا حضور داشت ،هدایت تیم رایکای بابل را برعهده
گرفت تا پس از فوت نادر دست نشان مربی فقید این
تیم ،به نوعی جایگزین او نیز شود .قربانی در نخستین
صحبت هایش به عنوان مربی جدید رایکای ،قول داد
تیم خوبی بسازد.پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال رایکا
بابل در رابطه با شرایط این تیم اظهار داشت :با توجه

خوشحال باشند .ترکیب من و آقای گرشاسبی ترکیب خوبی است و
هیات مدیره و ارکان باشگاه هم خیلی هم تالش می کنند.من هم هم
سرباز آنها هستم و تمام تالشم را می کنم که موفق شویم.سرمربی
تیم فوالد با اشاره به این موضوع که پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه
هنوز بسته است تاکید کرد :شاید اگر گرشاسبی زودتر می آمد خیلی
از بازیکنان ما به تیم های دیگر نمی رفتند .البته سعید آذری از مدیران
خوب کشور است و زحمات زیادی کشید ولی مطمئنا اگر گرشاسبی
زودتر می آمد بقیه بچه ها را حفظ می کردیم .خیلی از ستاره ها ما
به سمت تیم های دیگر رفته بودند ولی با حضور مدیرعامل فعلی آنها
حفظ شدند.ویسی در خوص دیدار فردای تیم ملی فوتبال ایران و کره
جنوبی گفت :مصاحبه ای را از آقایان پنجعلی و درخشان خواندم که آنها
گفتند این بهترین تیم ملی تاریخ است .وقتی این ها که بازیکنان ملی
بودند این حرف را می زنند یعنی ما بهترین تیم دوران را داریم .من هم

اعتقاد دارم ما بهترین تیم را داریم و سرمربی ما هم خیلی خوب کار
کرده است.وی که با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران صحبت می کرد
یادآور شد:اسکوچیچ مربی خوبی است و یک رکورد خیلی خوب کسب
کرده است.شاید قبال تیم ملی با مربیان دیگر هم خوب نتیجه گرفته
باشد ولی بین بازی ها چند شکست هم متحمل شده اما حاال  10بازی
پیاپی را برده ایم .خوشحالم که تیم ما به شکلی بازی می کند که تیم
های رقیب حتی شهامت حمله به دروازه ایران را ندارند.سرمربی فوالد
در خصوص اینکه آیا تیم ملی می تواند به جام جهانی صعود کند عنوان
کرد :من نه تنها ایران را در جام جهانی می بینم بلکه به باالتر فکر می
کنم .ما منتظر هستیم که تیم ملی ببرد و به خیابان ها بریزیم ولی باید
قبول کنیم صعود به جام جهانی برای تیم ملی ما قانع کننده نیست.
مطمئنا ما باید به دور دوم جام جهانی برویم و حق فوتبال ما و انتظار
مردم و رسانه ها این موضوع است.

قربانی :تیمی می سازم که همه لذت ببرند

به مشکالتی که داشتیم تمرینات را دیر شروع کردیم
اما با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم و اردویی که در
تهران برگزار کردیم توانستیم تاخیر تمرینات را جبران
کنیم.وی ادامه داد :با توجه به این که از پارسال فقط
چهار یا پنج بازیکن حفظ شدند و نود درصد تیم جدید
هستند ما باید یک تیم جدید را آماده مسابقات کنیم و
تیمی جدید بسازیم ،که این فرایند نیاز به حداقل سه
ماه زمان دارد ،ولی اطمینان دارم که با بازیکنانی که
به خدمت گرفتیم و بازیکنانی که در چند روز آینده
به خدمت می گیریم می توانیم یک تیم خوب از نظر

فوتبالی تشکیل بدهیم.وی درباره جذب بازیکنان جوان
و بومی نیز افزود :برای ما شرایط فنی و کیفیت بازیکن
فارغ از سنش اهمیت دارد ،ما یک جلسه تست گیری
داشتیم که از آن چهار یا پنج بازیکن زیر  ۲۳سال آینده
دار جذب باشگاه شدند و حاال هم باید چند بازیکن
جدید جذب کنیم تا بار تجربی تیم باال برود.پیروز
قربانی درباره افق دید تیم رایکا در این فصل افزود:
همانطور که گفتم دوس دارم در درجه ی اول تیمی
بسازم که فوتبال بازی کند و همه از دیدن بازی هایش
لذت ببرند ولی طبیعتا نگاهی به باالی جدول داریم

ولی کار بسیار سختی را پیش رو داریم و مطمئن باشید
تمام تالشمان را می کنیم تیمی در حد و اندازه نام بابل
بسازیم و این امر نیازمند حمایت هواداران پرشورمان
است تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.پیروز قربانی
سرمربی تیم فوتبال رایکا بابل در پایان خاطرنشان کرد:
از هواداران خوب خودمان تشکر می کنم که در این
مدت از ما حمایت کردند و در طول بازی ها هم انتظار
می رود از ما حمایت کنند و امیدوارم شرایط طوری
رقم بخورد که هواداران پرشور بابلی بتوانند از روی
سکوها ما را حمایت کنند.

کالهبردار دستگیرشد

فروش بلیت بازی فوتبال ایران و کره جنوبی به قیمت  ۲میلیون تومان!

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری عامل تبلیغ دروغین فروش بلیط دیدار بازی های تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی خبر داد .سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی و دستگیری
عامل تبلیغ دروغین فروش بلیط دیدار بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی خبر داد .سرهنگ پاشایی  ،در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت  :بر اساس رصد صورت گرفته در فضای مجازی شخصی که در شبکه
های اجتماعی با تبلیغات مختلف و دروغین ،مدعی فروش بلیط دیدار بازی فوتبال بین تیم ملی ایران و کره جنوبی در استادیوم آزادی بود  ،مورد شناسایی قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی
متهم را احضار کرده و جهت سیر مراحل قانونی پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.وی تصریح کرد  :خوشبختانه با اشراف اطالعاتی کارشناسان سایبری فرصت ارتکاب جرم از این فرد کالهبردار گرفته شد و وی چند
ساعت پس از اقدام مجرمانه خود مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود :متهم در اعترافات خود اقرار کرد که به قصد کالهبرداری از هموطنان فروش این بلیط ها را حتی تا مبلغ دو
میلیون تومان به طعمه های خود پیشنهاد داده است.

مرزبان :بازی سپاهان با ریگی هماهنگتر میشود
مربی تیم فوتبال سپاهان گفت :با حضور
مسعود ریگی بازی ما هماهنگتر میشود البته
باید نکاتی را به او یادآوری کنیم.علیرضا مرزبان در
مورد شرایط حال حاضر سپاهان و اینکه آیا این تیم
برای شروع پرقدرت فصل جدید آماده است ،اظهار
داشت :طبیعتا تیمی که سال گذشته با  65امتیاز
یکی از زیباترین نمایشها در فوتبال ایران را ارائه
داده ،به دنبال این است که کیفیت کاری خودش
را افزایش بدهد.وی افزود :بازیکنان جدید همگی
کیفیت خوبی دارند و بر اساس معیارهای تاکتیکی
انتخاب شدند .میتوانند اهداف تاکتیکی ما را خوب
دنبال و مشکالتی که داریم را برطرف کنند .روی
خط خوبی حرکت میکنیم و امیدواریم که این تیم
را امسال به قهرمانی برسانیم.مرزبان در خصوص
اینکه سپاهان در بازیهای دوستانه پیش فصل
نمایش خوبی داشت و آیا در بازیهای لیگ برتر
عملکرد بهتری را ارائه خواهد داد ،گفت :طبیعتا بهتر

خواهیم شد .خطوط ما دچار تغییر شدند .در میانه
زمین تغییرات بزرگی داشتیم و مسعود ریگی به تیم
اضافه شد .با مسعود بازی ما هماهنگتر میشود.
باید تقسیم پستها و همچنین فضاهای درون
زمین را به خوبی به او یادآوری کنیم تا بداند چه
کارهایی را باید انجام بدهد .فرشاد احمدزاده میتواند
در کناره ها فوق العاده به ما کمک کند .این واقعا
شرایط خیلی خوبی است .در تالشیم تا مغانلو را
بیشتر به بازی ترکیبی خودمان نزدیک کنیم .فرمی
که بازی میکنیم نسبت به گذشته متغیر است و
رفته رفته به کیفیت موردنظرمان نزدیک می شویم.
مربی سپاهان در مورد برگزاری اردوی مجدد در
تهران عنوان کرد :در بازیهای انجام شده به دنبال
این بودیم که کیفیت کارمان را واقعا بهتر کنیم .این
بازیها روی معیارهای تاکتیکی بوده تا بتوانیم به
هماهنگیهای الزم در همه پستها برسیم .به همین
خاطر با تغییرات زیاد در باز های دوستانه حاضر

شدیم تا هم بازیکنان یکدیگر را بهتر بشناسند و هم
اینکه در پستهای مختلف عملکردمان بهتر شود.
وی در مورد اینکه شاید انتظار نمیرفت سپاهان
در تقابل دوستانه با پرسپولیس با نتیجه  3بر یک
شکست بخورد ،اظهار داشت :در این بازی روی
معیارهای تاکتیکی که داشتیم کارهای مدنظرمان را
انجام دادیم .قصد داشتیم بازیکنان متفاوتی را تست
کنیم و در این مسیر حرکت کردیم .نتایج مثبتی
داشتیم و از این موضوع خیلی راضی هستیم چون
بازیکنانی که در پست های جدید استفاده کردیم
کیفیت خیلی خوبی از خودشان نشان دادند.مرزبان
در خصوص اینکه پرسپولیسی ها به خاطر انجام
این بازی از سپاهان تقدیر کردند ،اظهار داشت :ما
واقعا به دنبال این هستیم که رقابت ورزشی داشته
باشیم .میتوانیم حتی برای هم کری خوانی کنیم
اما معیارهای ما انسانی میماند .خاج از زمین هیچ
مشکلی با کسی نداریم .بحثمان ورزشی است و

سعی می کیم سپاهان را امسال با جان و دلمان
قهرمان کنیم .از این مساله یک قدم به عقب نمی
رویم .اهداف ما در جهت قهرمان شدن تیم است و در
این زمینه با کسی هم تعارف نداریم .سعی میکنیم
تیمی قدرتمند و با احساس را وارد مسابقات کنیم.
تیمی که سال گذشته با  65امتیاز لیگ را به پایان
رسانده االن باید برای قهرمانی مبارزه کند و ما به
کسب قهرمانی امیدوار هستیم.مربی سپاهان در مورد
بازی پیش روی تیم ملی مقابل کره جنوبی گفت:
آرزوی قلبی همه ما این است که تیم ملی نتیجه
بگیرد .اگر در جام جهانی باشیم طبیعتا همه ما را
میببیند و در مورد کشورمان صحبت میکنند .به
این ترتیب احساس خوبی برای همه به وجود میآید.
این مساله برای فوتبال و بازیکنان ما خیلی خوب
است که می توانند در صحنه جهانی بازی کنند .همه
ما حس خیلی بزرگی به کشور داریم و آرزو میکنیم
که تیم ملی همیشه موفق باشد.

بنتو:
ایران را به خوبی
آنالیز کردیم
و با روش
خاص خودمان
بازی می کنیم

 :AFCکره جنوبی به پایان چند دهه ناکامی
در تهران امیدوار است

نگارنده گزارش سایت  AFCدرباره دیدار ایران مقابل کره
جنوبی معتقد است شاگردان اسکوچیچ در ورزشگاه خالی از تماشاگر
هم ترسی ندارند.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدرباره دیدار تیمهای
ملی ایران و کره جنوبی نوشت« :کره جنوبی تاکنون هفت بار به
تهران آمده که دو تساوی در سالهای  1977و  ،2009بهترین
نتایج برای این تیم به شمار میروند .کره که از لحاظ تاریخی یکی
از غولهای آسیاست ،در سه بازی قبلیاش در ورزشگاه مشهور
آزادی با نتیجه یک بر صفر مغلوب شده است.همچنین در شش
مسابقه برگزارشده میان دو تیم در این  10سال ،کره جنوبی در
شکست ایران ناتوان بوده است .حاال با سالحهای هجومی مانند سون
هیونگمین و هوانگ هیچان ،بنتو و دستیارانش امیدوارند میهمانی
آنها در پایتخت ایران در سال  2021به ناکامی چند دهه آنها خاتمه
دهد ،اما رقیبی آماده و پُرستاره در پیش دارند .ایران با دو مهاجم
ویرانگر خود یعنی سردار آزمون و مهدی طارمی و کسب  10پیروزی
از زمان حضور اسکوچیچ ،حتی اگر ورزشگاه آزادی خالی بماند هم
ترسی ندارد.کسب سه پیروزی از سه دیدار و بسته نگه داشتن دروازه
خود در دور پایانی انتخابی جام جهانی ،قدرت تیم ملی را در جلو
و عقب زمین برجسته میکند .این آمار همچنین روند قابل توجه
دریافت تنها هفت گل در  25بازی اخیر انتخابی جام جهانی را
برای تیم ملی ایران تداوم بخشیده است .پیروزی پنجشنبه مقابل
امارات هم حاکی از قدرت دوگانه تیم اسکوچیچ بود .کیفیت و درک
متقابل طارمی و آزمون ،تنها گل ایران را ساخت و امارات که از
مهاجمی باکیفیت چون علی مبخوت بهره میبرد ،یک شوت در
چارچوب هم نداشت.شکست کره جنوبی ،ایران را در آستانه صعود
زودهنگام به جام جهانی قرار میدهد و مسیر این تیم را برای سومین
صعود متوالی به این مسابقات هموارتر میکند .تساوی یا شکست هم
شاگردان اسکوچیچ را در راهیابی به جام جهانی منحرف نمیکند».
تیمهای ملی ایران و کره جنوبی از ساعت  17روز  20مهر ،در هفته
چهارم مرحله انتخابی جام جهانی  2022قطر و در ورزشگاه آزادی،
مقابل یکدیگر صفآرایی میکنند.

داور عمانی بازی تیم ملی ایران
با کره جنوبی را سوت میزند

تیم داوری بازی حساس تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی
مشخص شد.تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی فردا سه شنبه
در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در ورزشگاه
آزادی به مصاف هم میروند .این بازی از ساعت  ۱۷آغاز میشود.
طبق اعالم  iNFO SPORTSرسانه عمانی« ،احمد الکاف» داور
این کشور قضاوت مسابقه دو تیم را بر عهده خواهد داشت«.راشد
الغیثی» و «ابوبکر العمری» هم کمکهای احمد در این مسابقه
خواهند بود.

خرید تابستانی قلعهنویی شاگرد
خطیبی شد

تیم فوتبال آلومینیوم اراک یک مهاجم جدید را به خدمت
گرفت.مهاجم فصل گذشته نفت مسجد سلیمان که مدتی پیش با
گل گهر به توافق رسید و چند روزی هم در تمرینات این تیم حاضر
شد ،در تازهترین مذاکره خود با باشگاه آلومینیوم اراک به توافق
رسید.ساسان حسینی پس از مذاکره با مدیرعامل باشگاه آلومینیوم
با عقد قراردادی به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد تا در
لیگ بیست و یکم برای تیم اراکی توپ بزند.همچنین محمد علی
نژاد بازیکن فصل گذشته مس کرمان نیز با قراردادی دوساله به
آلومینیوم اراک پیوست.

