مسلمان،
لیگ یکی
شد

هافبک فصل گذشته سایپا ،با تمدید قراردادش در این تیم ماندنی شد.محسن مسلمان هافبک فصل گذشته سایپا در این تیم ماندنی شد و پس از سالها
حضور در سطح اول فوتبال ایران ،حاال در لیگ یک به کار خود ادامه خواهد داد .این هافبک  ۳۱ساله که سابه بازی برای تیمهای پرسپولیس ،ملوان ،فوالد،
ذوبآهن و سپاهان را دارد ،فصل گذشته در  ۱۲بازی برای سایپا یک گل به ثمر رساند.مهندس پرسپولیسیها در دوره حضورش در این تیم ۲ ،قهرمانی لیگ
برتر ۲ ،نایب قهرمانی و یک قهرمانی سوپرجام را به دست آورد .همچنین او با دو تیم اصفهانی ذوبآهن و سپاهان ۳ ،نایب قهرمانی لیگ برتر ،یک قهرمانی
جام حذفی و یک بار هم نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد و در فصل  ۹۶-۹۷با  ۱۰پاس گل ،بهترین پاسور لیگ برتر شد.

جنگ صدرنشینی

ایران  -کره جنوبی
تیم ملی فوتبال کشورمان سه شنبه ساعت 17
ورزشگاه آزادی در چهارمین مسابقه به مصاف تیم کره
جنوبی میرود.تیم ملی کشورمان با  9امتیاز و بدون
گل خورده صدرنشین گروه  Aاست و در چهارمین
مسابقه باید به مصاف کره جنوبی؛ سرسختترین حریف
خود برود .کره جنوبی  7امتیازی و در رده دوم جدول
است .مهمترین و عجیبترین نکته در مورد این مسابقه
نبود کمک داور ویدیویی( )VARبه صورت آنالین است.
در حالیکه در بازی گذشته در امارات به لطف همین
تکنولوژی برتر تیم ملی به سالمت از دوبی عبور کرد و
نه تنها شجاع خلیلزاده را به خاطر کارت قرمز از دست
نداد و  10نفره نشد بلکه این بازیکن را برای دیدار با کره
جنوبی هم در اختیار دارد.از سویی دیگر به نظر می رسد
این مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد آن
هم در حالیکه در این مورد هم فدراسیون فوتبال مثل
 VARروی حضور تماشاگران مانور زیادی انجام داده
بود! به هر حال اگر مجبور شویم در ورزشگاه خالی از
تماشاگر به مصاف کره جنوبی برویم عمال هیچ امتیازی
از میزبانی خود نبردهایم! با این حال امیدواریم که
باردیگر لژیونرهای سرحال و قبراق تیم ملی به خصوص
در فاز هجومی مقابل کره جنوبی هم باعث موفقیت
ملی پوشان و کسب چهارمین برد تیم ملی با هدایت
اسکوچیچ شوند .هرچند در نیمه اول بازی با امارات تیم
ملی اشکاالت زیادی داشت از ناهماهنگی در خط دفاع
گرفته تا ضعف بازیکنان کناری که باعث شده بود در
شروع مسابقه زیر فشار امارات قرار بگیریم .اگر تیم ملی
مانند نیمه اول مسابقه با امارات در میدان حاضر شود روز
سختی را تجربه خواهد کرد بخصوص اینکه این مرتبه
هم  VARوجود ندارد که به کمکمان بیاید .در این
روزها در مورد اینکه تیم ملی به لطف توانایی بازیکنانش

فوتبال ایران

سه مسابقه هفته اول
برگزار نمیشود؟

تیم ملی روی دو محور میچرخد

محمدی :توقعات از تراکتور همیشه باال است
ولی باید پنجره نقل و انقاالتی مان باز شود.
وی درخصوص دیدار تراکتور مقابل گلگهر و
صنعت نفت آبادان در دو هفته ابتدایی لیگ
برتر و تقابلش با دو سرمربی سابق خود پاسخ
داد :ابتدا برای علیرضا منصوریان(سرمربی نفت
آبادان) که به کرونا مبتال شده است آرزوی
سالمتی میکنم .دیدار اول ما مقابل گل گهر
برگزار میشود که کار خیلی سختی در این
مسابقه داریم .البته تقابل با برخی بازیکنان
سابق تراکتور مثل مهدی تیکدری و محمدرضا
خانزاده که آنها را از دست دادیم ناراحت
کننده است .این دو بازیکن واقعا عالی برای
ما کار کردند هرچند برخی مصدومیت های
بدموقع گریبانگیر خانزاده شد اما به ویژه در
دیدارهای آسیایی عملکرد بی نظیری داشت.
مدافع تیم تراکتور عنوان کرد :سایر نفراتی هم
که از تیم ما جدا شدند ،عملکرد خیلی خوبی
در تراکتور داشتند .امیدوارم دستکم شرایط
برای ادامه حضور حمید بوحمدان در تیم ما
فراهم شود زیرا از لحاظ فنی و اخالقی یکی
از بهترین نفرات ما در فصل گذشته بود .وی
بازیکن کاملی است و سال گذشته با توجه به
دو پسته بودنش مانند میثم تیموری در خیلی
از دیدارهایی که محمدرضا خانزاده به دلیل
مصدومیت حضور نداشت ،برای تیم ما به عنوان
دفاع آخر هم بازی کردند .تیموری که از تراکتور
جدا شد اما امیدوارم دست کم بوحمدان حفظ
شود.محمدی درباره اضافه شدن مدافعینی
مثل آرش قادری و عبداهلل حسینی به خط
دفاعی تراکتور در فصل جدید گفت :اواخر
دوران حضورم در ذوب آهن چندین جلسه
کنار حسینی تمرین کردم و وی هم از لحاظ
فنی و اخالقی خیلی بازیکن خوبی است .آرش
قادری هم سال گذشته عملکرد خوبی در پیکان
داشت .وی متولد سال  ۷۷و یکی از جوانهای
آینده دار فوتبال کشورمان است .امیدوارم در
تیم بزرگ تراکتور هم قابلیت های خود را نشان
بدهد و خیلی خوب کار کند.وی درخصوص
انتخابش به عنوان بهترین مدافع مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا توضیح داد :پیش از این هم
گفتم این اتفاق لطف هواداران تراکتور بود که
با رای خود به من سبب شدند بهترین مدافع
لیگ قهرمانان شوم .در کنار این موضوع انتخاب
من نتیجه زحمات تمام بچههای تیم به ویژه
نفرات خط دفاعی و دروازهبان تراکتور است
زیرا آنها هم عملکردی عالی داشتند .من هم
به نمایندگی از تیم تراکتور این عنوان را به
دست آوردم.

چراغپور :شاگردان اسکوچیچ سه ضعف فنی دارند
کارشناس فوتبال گفت :باید شرایط فنی تیم
ملی را عمیقتر ببینیم و اشکاالت این تیم را در
پشت  10برد متوالی پنهان نکنیم.جالل چراغپور
در مورد بازی سهشنبه تیم ملی کشورمان با کره
جنوبی در مقدماتی جام جهانی اظهار داشت:
قطعاً تیمی که برنده میشود را نباید زیاد مورد
انتقاد قرار داد و روی مسائل آن مته به خشخاش
گذاشت اما ما وظیفه داریم برای بهتر شدن تیم
ملی آسیبشناسی مناسبی از بازی با امارات
انجام بدهیم .با بررسی مسابقه گذشته تیم ملی
میتوانیم درک بهتری از شرایط آن داشته باشیم.
وی افزود :بهتر است مسائل را با تحلیل عمیقتر
و فنیتر نگاه کنیم و اشکاالت را عمیقتر ببینیم.
اجازه بدهید از مسائلی مانند  10برد پشتسر
هم ،رکوردهای تاریخی و  ...تیم ملی فاصله
بگیریم .هنوز چند بازی دیگر باقی مانده است.
در دیدار برابر امارات تیم ملی چند اشکال داشت.
هر وقت در میانه زمین توپ را از دست دادیم،
مورد حمله سریع ( )counter attackقرار
گرفتیم .اتفاقی هم که برای شجاع خلیلزاده
رخ داد ،روی یکی از همین حمالت سریع بود.
امارات در آن صحنه بازیسازی نکرد بلکه با یک
حمله سریع و پاس از میانه میدان تحت فشار قرار
گرفتیم و خلیلزاده اخراج شد که خوشبختانه
با بازیبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی
آن کارت قرمز پاک شد .در بازی با امارت روی
ضد حمالت ( )counter attackنیز تحت
فشار قرار میگرفتیم .وقتی ما روی دروازه حریف
بودیم تحت ضدحمالت حریف قرار میگرفتیم.

به هر حال در آن مسابقه شانس و امتیاز خوبی
به دست آوردیم که هم پیروز شدیم و هم آن
کارت قرمز برگشت خورد .چراغپور با اشاره به
تواناییهای تیم ملی عنوان کرد :تیم ملی ما
منسجم حمله میکند و به دلیل خصوصیاتی که
بازیکنان تیم ملی دارند در حمله کمتر اشکال
داریم .اما بعد از دست دادن توپ دفاعهای
چپ و راست تیم ملی مرتکب خطاهای نسبتاً
خشنی میشوند و روی بازیکن حریف از پشت
تکل میزنند که علت آن این است که دفاعهای
چپ و راست ما خارج از بازی قرار میگیرند و
مجبور به انجام چنین خطاهایی میشوند .در
بازی با امارات نورافکن دو بار تکل زد که داور به
او کارت زرد هم نشان داد و در صحنه سوم که
تکل زد داور با ما مهربان بود.وی با اشاره به نقطه
ضعف دیگر تیم ملی گفت :مسئله دیگری وجود
دارد این است که بین شجاع خلیلزاده و کنعانی
باید یک هافبک دفاعی داشته باشیم تا چابک
عمل کند اما متأسفانه این هافبک دفاعی ما در
بازی با امارات کند و سنگین بود .باید هافبک
دفاعی داشته باشیم که ریزنقش و چابک باشد
و سرعت انتقال بازی خوبی هم داشته باشد و
دوندگیهای زیادی هم در میانه میدان انجام
بدهد .این هافبک دفاعی در بازی با امارات سعید
عزتاللهی بود که سنگین و کند حرکت کرد.وی
ادامه داد :عزتاللهی در دیدار مقابل امارت یکی
دو بار توپهایش قطع شد یا توپها را لو داد.
اما فراموش نکنیم در بازی با کره حریف 180
درجه با امارات هم از نظر سرعت تیمی ،سرعت

فرصت بدهیم.پیشکسوت فوتبال ایران با
اشاره به اینکه تیم ملی با دو سه بازی مانده
به پایان مسابقات صعودش به جام جهانی را
قطعی میکند ،گفت :باید ذکر کنیم که پایه و
اساس این تیم در زمان کیروش گذاشته شده
پرسپولیس برانکو هم انجام
است .این کار در
ِ
شده بود و کماکان یحیی با این تیم نتیجه
میگیرد .حتی زمانی که کالدرون هم حضور
داشت پرسپولیس نتیجه گرفت ،البته نمیدانم
چرا انصاریفرد این مربی را عوض کرد تا االن
پرسپولیس نزدیک  20میلیارد تومان بدهی به
او و دستیارانش داشته باشد .با همه احترام
به یحیی گلمحمدی ،پرسپولیس با کالدرون
هم نتیجه میگرفت و دیگر نیازی به گذاشتن
این بدهی سنگین روی دست باشگاه نبود.
فتحآبادی درباره پیشرفت تیم ملی خاطرنشان
کرد :بازیکنان تیم ملی بعد از کیروش پختهتر
شدند و االن عصای دست اسکوچیچ و کادر
فنیاش هستند .ترکیب این تیم به قدری
بازیکن خوب و توانمند دارد که باید ساعتها
برای انتخاب نفرات وقت گذاشت.

فردی و کیفیت بازیکنان متفاوت است .تیم ملی
ما سه ضعف عمده در بازی با امارات داشت؛ اول
ضد حمله خوردن ،دوم حمله سریع حریف از
میانه میدان و سوم هافبک دفاعی کند و سنگین.
چراغپور در مورد اینکه با توجه به شرایطی که
گفتید ممکن است تیم ملی در بازی با کره روز
سختی را تجربه کند ،گفت :همانطور که گفتم
نمیخواهم قبل از مسابقه خیلی مته به خشخاش
بگذارم اما وظیفه خودم میدانستم این نکات
منفی را گوشزد کنم زیرا شخص قدرتمندی به
لحاظ فنی روی نیمکت تیم ملی نمیبینم .در
تیم ملی کشورمان در دفاع چپ چندین نفر را
امتحان کردهایم .از چه کسانی شروع کردهایم
و به چه کسانی رسیدهایم؛ وحید امیری ،حاج
صفی ،محمدی و امید نورافکن .وی در مورد
بحث روز فوتبال ملی مبنی بر اینکه تیم ملی
ما بازیکنمحور است یا مربیمحور ،اظهار داشت:
تیم ملی ما روی دو محور میچرخد؛ اول روی
کالس بازی مهدی طارمی و سردار آزمون .این
دو از تمام دفاع وسطهای حریفان تاکنون سرتر
بودهاند و در آینده هم برتر از مدافعان حریف
خواهند بود .یکی از آنها در پرتغال و اروپای التین
بازی میکند ،در لیگ قهرمانان اروپا بازی میکند
و گل میزند و دیگری هم که سردار آزمون باشد
در بلوک شرق اروپا حضور دارد .هر دو بازیکن در
اوج جوانی و فوتبالشان هستند.چراغپور تصریح
کرد :محور دوم هم نسلی از فوتبالیستهای
ما هستند که همزمان به اروپا ترانسفر شده و
قسمتی از فوتبال تنظیم شده اروپایی را با خود به

ال علی قلیزاده اگر در سایپا
تیم ملی آوردهاند .مث ً
بودریال همان قلیزاده کنونی میشد؟ قطعاً خیر.
این بازیکنان با خود بار دانشی از فوتبال اروپا را
در حمله به تیم ملی آوردهاند و به همین دلیل
تیم ملی در شرایط بهتری در موقعیت حمله قرار
میگیرد اما در فاز دفاعی چون باید تصمیمسازی
کنیم شرایط سخت میشود.وی ادامه داد :نقش
مربی تیم ملی زمانی پررنگتر خواهد شد که زیر
حملههای شدیدتر حریفان قرار بگیریم .سرمربی
تیم ملی با چرخش در پستهای مختلف مثل
دفاع چپ و دفاع راست ،هافبکهای وسط سعی
میکند از آنالیز حریفان فرار کند که این نشان
از هوش اسکوچیچ است .در بازی با امارات ما با
شانس لحظهای که به دست آوردیم توانستیم از
آن مسابقه پیروز خارج شویم و به همین دلیل من
آن بازی را آسیبشناسی کردم.کارشناس فوتبال
کشورمان در مورد اینکه به عنوان رئیس کمیته
آموزش فدراسیون آیا به فدراسیون میرود ،اظهار
داشت :من فقط یک بار به فدراسیون رفتم.
جلسهای سه ساعته با رئیس فدراسیون داشتم
که چند نفر دیگری هم حضور داشتند .بعد به
من گفتند منتظر باشید تا با شما تماس بگیریم
که بعد از حدود  60روز هیچ تماسی با من گرفته
نشد .نمیدانم شاید در تصمیمشان تجدیدنظر
کردهاند که اگر اینگونه است بهتر است آن را
اعالم کنند تا رسانهها و مردم نیز در جریان آن
قرار بگیرند .شاید هم امکان اجرایی وعدههایی
که دادهاند را نداشتند .در این حالت بهتر است
بگویند به رسانهها که تجدیدنظر کردهایم.

 ۶داور لیگ برتری از قضاوت در لیگ بیستویکم جا ماندند

شش داور لیگ برتری که در تستهای آمادگی جسمانی پیشفصل داوران مردود شدند ،از قضاوت تا نیمفصل اول لیگ بیستویکم محروم هستند .کالسهای دانشافزایی پیشفصل داوران لیگ برتر فوتبال در
حالی با برگزاری کالسهای تئوری و عملی به پایان رسید که پس از پایان دوره ،از همه داوران و کمک داوران حاضر در این کالسها ،تست آمادگی جسمانی گرفته شد.پس از پایان این تستها مشخص شد شش
داور نتوانند نمره قبولی بگیرند و برای آزمون مجدد ،باید تا پایان نیمفصل نخست صبر کنند .اشکان خورشیدی ،سیدمهدی سیدعلی ،رضا عادل ،محمدحسین زاهدیفرد ،حمید حاجملک و عباس راکی ،داورانی بودند
که نتوانستند تست آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر بگذارند.فدراسیون فوتبال و کمیته داوران پیشتر اعالم کرد داوران مردودی در تست آمادگی جسمانی ،نمیتوانند در  15هفته ابتدایی قضاوت کنند .با این
حال شنیده شده داورانی که به دالیل شخصی و موجه ،از قبل به مسئوالن کمیته داوران اعالم کنند که نمیتوانند در تستهای آمادگی جسمانی شرکت کنند ،در هفته هشتم تست دیگری از آنها گرفته خواهد شد.

تارتار :بازی با مدعیان در هفتههای اول بهتر است
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت :دوست
دارم هفتههای اول با تیمهای قویتر بازی کنیم چون بعد از
چند هفته مدعیان درکورس قرار میگیرند و امتیاز گرفتن
از آنها سخت میشود .مهدی تارتار در خصوص شرایط
حال حاضر ذوبآهن اظهار داشت :خدا را شکر با تالش
باشگاه و هیات مدیره دو اردوی خوب داشتیم و توانستیم
برنامههای تاکتیکی را پیاده کنیم .شرایط بد نیست و برای
اولین بازی لیگ با صنعت نفت آبادان آماده میشویم.وی
در مورد قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر عنوان کرد :به
بازیکنان هم گفتم؛ دوست دارم هفتههای اول با تیمهای
قویتر بازی کنیم .چون بعد از  7-8هفته تیمها جا
میافتند .مدعیان در کورس قرار میگیرند و امتیاز گرفتن
از آنها سخت میشود .در هفته دوم با استقالل و در
هفته چهارم با تیم پرقدرت سپاهان بازی داریم و امیدوارم
با دست پر از زمین خارج شویم.سرمربی ذوبآهن در
خصوص اینکه با توجه به نتایج بازیهای دوستانه پیش
فصل ،آیا این تیم روند خوبی دارد ،گفت :با توجه به شرایط
دو سالگذشته میتواند پیشرفت خوبی برایمان باشد .البته
خیلی ایده آل نیست .باید صبور باشیم تا ذوبآهن را کم
کم به شرایط خوب گذشته برگردانیم .همه باید در این
مسیر کمک کنند.تارتار در مورد شعار امسال ذوبآهن
اظهار داشت :شعاری را که به اتفاق کادر فنی با توجه به

فتحآبادیُ :کره زهردار نیست؛ مگر اینکه خودمان اشتباه کنیم
پیشکسوت فوتبال ایران گفت :فکر
میکنم کره جنوبی دیگر آن کرهای نیست که
بتواند زهرش را به ما بریزد ،مگر اینکه خودمان
اشتباه کنیم و به حریف فرصت بدهیم.غالمرضا
فتحآبادی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران
پیش از دیدار با کره جنوبی اظهار داشت:
تیم ملی نفرات فوقالعادهای در اختیار دارد،
این موضوع را تعداد باالی بازیکنان شاغل در
خارج از لیگ ایران نشان میدهد .تقریباً همه
بازیکنان تیم ملی بهروز هستند و سرآمد آنها
نیز طارمی و آزمون به حساب میآیند .مسئله
مشخص این است که تیم ملی با این وضعیت
و با این نفرات به راحتی به جام جهانی راه
پیدا میکند.وی درباره وضعیت تیم ملی کره
جنوبی یادآور شد :این کره ،کرهای نیست که
چهار یا هشت سال پیش مقابل ما بازیهای
خوبی را ارائه میکرد .هرچند که در آن زمان
هم با وجود اینکه کره تیمی بهتر بود ،ما آنها
را شکست میدادیم .فکر میکنم کره دیگر آن
کرهای نیست که بتواند زهرش را به ما بریزد،
مگر اینکه خودمان اشتباه کنیم و به حریف

لیگ دسته اول فوتبال در وضعیت قرمز

نتیجه میگیرد یا کارفنی اسکوچیچ بحثهای زیادی در
محافل ورزشی شد اما هرچه هست مردم دوست دارند
و امیدوارند در حساس ترین و مهمترین مسابقه تیم
ملی برنده شود تا گام بلندی برای رسیدن به جام جهانی
 2022قطر برداریم .کرهای ها هم مثل تیمهای دیگر
گروه بازیکنانی کند و ساکن ندارند ،کرهایها سرعتی
هستند و لژیونرهایی هم در اروپا دارند که سون هیونگ
مین کاپیتان تیم کره جنوبی در تیم تاتنهام یکی از
بازیکنان کلیدی حریف محسوب میشود.با این حال تیم
ملی کشورمان در خط حمله بازیکنانی مثل سردار ازمون
و مهدی طارمی دارد که بهترین مدافعان اروپا نیز در
مهار آنها با مشکل مواجه میشوند .البته این مسابقه به
قول یکی از مربیان جنگ هافبکهاست و باید مردان
خط میانی کشورمان ضمن دوندگی و جنگندگی الزم
بتوانند به خوبی مهاجمان تیم ملی را تغذیه کنند .تیم
ملی کشورمان در صورت برد در این مسابقه  12امتیازی
می شود و بیش از نیمی از راه صعود به جام جهانی را
طی خواهد کرد .کرهجنوبی هم به اندازه ایران برای برد
و رسیدن به صدر جدول انگیزه دارد ولی سهشنبه شب
همه دوستداران تیم ملی منتظر برد یازدهم متوالی ملی
پوشان هستند .در این گروه به جز ایران و کره جنوبی
هیچ تیم دیگری هنوز برنده نشده و سایر مسابقات با
نتایج مساوی به پایان رسیده است.
جدول گروه A
 .....................................................................1ایران  9امتیاز
...........................................................2کره جنوبی  7امتیاز
 ...................................................................3امارات  2امتیاز
 ....................................................................4لبنان  2امتیاز
 .................................................................... 5عراق  2امتیاز
 .............................................................. 6سوریه یک امتیاز

به نمایندگی از تیممان در آسیا بهترین شدم

مدافع تیم فوتبال تراکتور گفت :هواداران
فوتبال فهم تراکتور همیشه توقع باالیی از این
تیم دارند.هادی محمدی درباره شرایط فعلی
تیم تراکتور اظهار داشت :همیشه توقعات از
این تیم باال است زیرا هواداران پرشور تراکتور
فوتبال فهم هستند .برای خوب نتیجه گرفتن
در طول فصل ،باید باشگاه در جذب بازیکن
و همه موارد بهترین عملکرد را داشته باشد.
وی ادامه داد :خوشبختانه تیم اکنون وضعیت
خوبی دارد اما میتوانستیم بازیکنان جدا شده
را هم حفظ کنیم که این اتفاق نیفتاد و تعدادی
از بازیکنان خوب مان از تراکتور رفتند .نفرات
جدیدی هم که به تیم اضافه شدهاند هم خوب
هستند اما باید وارد مسابقات شویم تا ارزیابی
دقیق تری از وضعیت تیم به دست آوریم.
مدافع تراکتور درباره بازگشت فیروز کریمی در
این تیم گفت :سال گذشته در شش بازی که
وی سرمربیمان بود ،نتایج خیلی خوبی کسب
کردیم .چهار مسابقه را بردیم و فقط مقابل
استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی آن
هم در شرایطی که خیلی از بازیکنان خود را در
اختیار نداشتیم ،نتیجه را واگذار کردیم .خیلی
امیدوارم فصل آینده هم نتایج خوبی با کریمی به
دست بیاوریم.محمدی درخصوص اینکه به نظر
میرسد با بازگشت کریمی به تراکتور حواشی
این تیم هم کمتر شده است ،پاسخ داد :کریمی
مربی باتجربه و کاربلدی است که از هر لحاظ
به ویژه روحی و روانی روی بچههای تیمش
کار میکند .از لحاظ فنی هم از بهترین مربیان
کشورمان است .بیشتر مربیان لیگ برتری
شاگرد وی بوده اند و این امر تواناییهای فنی
کریمی را نشان میدهد.وی درخصوص آخرین
وضعیت آمادگی خود پس از مصدومیتش
توضیح داد :چندین روز قبل همسترینگ من
دچار گرفتگی شد اما خوشبختانه با استراحت
و بازی نکردن در دیدار تدارکاتی مقابل مس
رفسنجان وضعیتم بهتر شد .انشاء اهلل از فردا با
آغاز دور جدید تمرینات تراکتور به تیم اضافه
میشوم و تمرینات خود را شروع میکنم.
مدافع تراکتور درباره اینکه به چه دلیل مدتی
قبل برای چند روز در تمرینات تیمش شرکت
نکرد ،توضیح داد :مشکلی پیش آمده بود که
مسئوالن باشگاه قول مساعدت دادند و قرار
شد این موضوع حل شود .امیدوارم این موضوع
اتفاق بیفتد تا کارم را در تراکتور ادامه بدهم.
محمدی درمورد احتمال باز شدن پنجره نقل و
انتقاالت تراکتور در روزهای آتی پاسخ داد  :در
این مورد نظری ندارم زیرا بحث مدیریتی است
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فروزان تراکتور را محکوم کرد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای
خود را در خصوص تعدادی از پرونده
های مطروحه اعالم کرد.کمیته وضعیت
بازیکنان فدراسیون آرای خود را در
خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه
اعالم کرد.آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت محسن فروزان
از باشگاه تراکتورسازی ،این باشگاه به
پرداخت مبلغ  5میلیارد و  160میلیون
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 103
میلیون و  200هزار ریال بابت هزینه
دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

3

شرایط دوسال گذشته در نظر گرفتیم «کار و تالش سخت،
پایان خوب و ماندگار» است .امیدوارم خاطره خوبی از
خودمان دراصفهان به جا بگذاریم .البته کارمان سخت
است.وی در خصوص نقل و انتقاالت ذوبآهن گفت :واقعا
ساختار تیمی را کامال تغییر دادیم حدود  70-80درصد از
هفت سهمیه لیگ برتری ،توانستیم افراد مدنظر را جذب
کنیم .از لیگ یک هم بازیکن جذب کردیم .د ر کل از نقل
و انتقاالت با بودجه معمولی که داشتیم راضی هستم .نقل
و انتقاالت تقریبا برای ما تمام شده است.سرمربی ذوبآهن
تصریح کرد :در حال حاضر بازیکنی که از بچههای ما بهتر
باشد وجود ندارد .باید تا نیم فصل صبر کنیم .اگر بازیکن
بهتری پیدا کردیم او را جذب میکنیم در غیر اینصورت
با بچههای خودمان ادامه میدهیم .از هیات مدیره تشکر
میکنم که کم و کاستی نداشت .از مجتبی فریدونی هم
تشکر میکنم که در نقل و انتقاالت به ما کمک کرد.تارتار
در مورد اینکه پیش از این در تیمهای او حرکاتی مانند
کروکودیل (خوابیدن بازیکن پشت دیوار دفاعی) یا پرتاب
اوت آکروباتیک مشاهده شده و آیا امسال هم در ذوبآهن
حرکت جذابی دیده میشود ،گفت :ما فوتبال روز دنیا را
دنبال میکنیم .سالی که حرکت کروکودیل را اجرا کردیم
عدهای به تمسخر گرفتند اما هرچه ببینیم و آموزنده باشد
را سعی میکنیم یاد بگیریم و در تیم اجرا کنیم.

شکایت بدون نتیجه مربی پیشین از استقالل
*در پرونده شکایت سینا سلطان علیزاده
از باشگاه تراکتور ،این باشگاه به پرداخت
مبلغ  630میلیون ریال بابت اصل خواسته
و  13میلیون ریال و  734هزار ریال بابت
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پی شکایت حسام(مجید) نامجو مطلق

از باشگاه استقالل تهران ،کمیته وضعیت با
توجه به استرداد دعوا توسط خواهان جهت
رسیدگی با تکلیفی مواجه نمی باشد.
*با توجه به شکایت باشگاه ملوان بندرانزلی
از باشگاه هیات فوتبال استان البرز در
خصوص حق آموزش زهرا معصومی،

کمیته وضعیت دعوای خواهان را به دلیل
عدم اجرای مقررات مربوط به حق آموزش
در فوتبال بانوان مردود اعالم کرد.
آرای صادره ظرف مدت  7روز از تاریخ
ابالغ در کمیته استیناف فدراسیون
فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال در حالی
از روز شنبه هفته آینده آغاز میشود که وضعیت
سه تیم کامال نامشخص است و  4تیم هم بدون
آمادگی کامل وارد این رقابتها خواهند شد.ساعت
و محل برگزاری  9مسابقه هفته اول لیگ دسته اول
در فصل جدید روز گذشته اعالم شد .این در حالی
است که هنوز شرایط سه تیم مبهم و نامشخص
است.سه تیمی که مشکالت مختلف مالکیتی ،مالی
و حقوقی دارند .این تیمها اگر نتوانند در هفته اول
در میدان حاضر شوند قطعا با نتیجه سه بر صفر
بازنده خواهند شد اما مشکل فقط باخت این سه
تیم نیست زیرا طبق قانون اگر این تیمها نتوانند
در هفتههای بعد هم بیایند ممکن است به لیگهای
پایین تر سقوط داده شوند و تعداد تیمهای لیگ
دسته اول فوتبال به طور ناخواسته کاهش پیدا کند
و جدول لیگ یک ناقص شود! اتفاقی که چند سال
پیش هم در لیگ یک رخ داد.
بادران تهران؛ خبری از مشکل انتقال
به قزوین نیست
پرمشکلترین تیم بادران تهران است ،تیمی که
گفته میشود امتیازش به شمس آذر قزوین فروخته
شده شده و باید در استان قزوین رقابتهایش برگزار
شود اما در کمال تعجب سازمان لیگ در اعالم برنامه
هفته اول نام بادران تهران را اعالم کرد و اثری از
نام تیم شمس آذر قزوین دیده نمیشود! حتی در
برنامه اعالم شده هفته اول اعالم شده که بادران با
مس کرمان در هفته اول روز یکشنبه در ورزشگاه
کارگران تهران بازی خواهند کرد .آن هم در حالیکه
شمس آذر قزوین مدعی خرید امتیاز این تیم است.
کنکاش خبرنگار فارس نشان میدهد که برخالف
برخی اخبار منتشر شده در رسانهها هنوز مشکل
خروج از استان امتیاز تیم بادران تهران حل نشده
است و اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال
استان تهران هنوز موافقت نهایی خود را با این
انتقال و خروج از استان اعالم نکردهاند.
ماشین سازی تبریز؛ تیمی با پنجره بسته
تیم دوم شهر تبریز هم شرایطش نامناسب
است .تیمی که اکثر بازیکنانش بعد از سقوط به لیگ
یک از این تیم جدا شده اند و از سویی دیگر پنجره
نقل و انتقاالتی این باشگاه هم از سوی فیفا و هم از
سوی فدراسیون فوتبال بسته شده است .اگر مشکل
پنجره بسته و جذب بازیکن این تیم حل نشود شاید
ماشین سازی هم در هفته اول رقابتها در میدان
حضور نداشته باشد .در حالیکه طبق برنامه اعالم
شده ماشین سازی یکشنبه اینده در تبریز میزبان
تیم شهرداری همدان باشد.
استقالل مالثانی؛ مشکل داشتن  2مالک و  2تیم
استقالل مالثانی هم سومین باشگاه پرمشکل
لیگ یک فصل آینده است تیمی که از نظر حقوقی
چالشهای زیادی دارد و حتی در مقطعی گفته شد
دو تیم در خوزستان در حال فعالیت هستند .حتی
در قرعه کشی لیگ یک هم تنشی بین دو نماینده
این دو تیم ایجاد شد .باید دید مسئوالن استانی و
ارشد فوتبال و ورزش حق را به چه کسی میدهند و
تیم استقالل مالثانی در رقابتها شرکت خواهد کرد
یا تیم دیگری به نام آبیپوشان خوزستان!؟هرچند
سازمان لیگ نام استقالل مالثانی را در هفته اول
در جدول مسابقات اعالم کرده که باید به مصاف
تیم رایکا بابل در اهواز برود.شاید در هفته اول
لیگ این سه مسابقه اصال برگزار نشود اما تیمهای
دیگر حاضر در لیگ یک هم بدون مشکل نیستند.
شاهین شهرداری بوشهر که تازه به دنبال انتخاب
سرمربی است و گفته شد مهدی رجبزاده هدایتش
را برعهده گرفته است .استقالل خوزستان  ،قشقایی
شیراز و حتی رایکا هم شرایط خیلی مناسبی ندارند
اما وضعیت آنها مطلوب نیست نه اینکه مثل سه تیم
در وضعیت قرمز و مبهم قرار داشته باشند.

تهامی :این تیم بهترین تیم ملی
تاریخ فوتبال ایران نیست

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان تیم
تحت هدایت دراگان اسکوچیچ را بهترین تیم ملی
فوتبال تاریخ ایران نمیداند.ابراهیم تهامی در مورد
وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه دیدار
مقابل کره جنوبی اظهار داشت :در مجموع معتقدم
ما تیم بسیار خوبی داریم و بازیکنانی که در زمین
هستند دوندگی فوقالعادهای دارند .ما در هر پست
بهترینها را در اختیار داریم و با این شرایط باید به
جام جهانی صعود کنیم .البته ما ایرانیها معموالً
به چیزهای کم قانع هستیم و نظر من این است
که صعود به جام جهانی دیگر نباید ما را خوشحال
کند .ما باید آنقدر خودمان را قوی کنیم که بتوانیم
در جام جهانی نتایج خوبی بگیریم و دیدگاهها را در
مورد تیم ملی ایران تغییر بدهیم.وی در واکنش به
اینکه برخی افراد معتقدند تیم ملی روی خالقیت
ستارهها نتیجه میگیرد ،تصریح کرد :در اینکه
تیم ملی بازیکنان خوبی دارد نمیتوان شک کرد
و طبیعتاً آنها تأثیر زیادی در نتایج دارند ،ولی این
بیانصافی است که نقش سرمربی را نادیده بگیریم.
من قب ً
ال اسکوچیچ را قبول نداشتم و مانند خیلیها
انتظار داشتم مربی بزرگتری به تیم ملی بیاید،
ولی به هر حال دراگان تا اینجا نتایج خوبی گرفته
است و تیم ملی میتواند یک سکوی پرتاب برای
او باشد.مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان
درباره اینکه خیلیها این تیم ملی را بهترین ملی
تاریخ فوتبال ایران میدانند ،گفت :اص ً
ال این حرف
را قبول ندارم .بهترین تیم ملی تاریخ تیم ملی 98
است .آیا شما در تیم فعلی میتوانید بازیکنانی مثل
علی دایی ،خداداد عزیزی ،مهدی مهدویکیا ،کریم
باقری و احمدرضا عابدزاده را پیدا کنید؟ من وقتی
در اهواز راه میروم هنوز خیلیها احترام میگذارند
و به من میگویند تو اسطوره هستی ،ولی بازیکنی
مثل من در آن تیم نیمکتنشین بود .قاطعانه
میگویم تیم ملی 98بهترین تیم ملی تاریخ است.

