مطالبات فصل قبل
پرسپولیسیها
تسویه شد

باشگاه پرسپولیس مطالبات باقیمانده بازیکنان و کادر فنی این تیم از فصل گذشته را پرداخت کرد.پس
از اینکه باشگاه پرسپولیس حدود  10روز پیش  40درصد از مطالبات و آپشنهای باقیمانده از فصل گذشته
بازیکنان و کادر فنی این تیم را پرداخت کرد ،دیروز نیز مابقی مطالبات بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس از
فصل گذشته به حساب آنها واریز شد.در پرداختی جدید باشگاه پرسپولیس بازیکنان جدید این تیم و بوژیدار
رادوشویچ نیز بخشی از قرارداد خود را دریافت کردند.

فوتبال ایران
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گالیه از ضعیف جلوه دادن الهالل

اعالم آخرین برنامه های پرسپولیس قبل از سفر به عربستان
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس
توضیحاتی را در خصوص شرایط این تیم
در آستانه سفر به کشور عربستان ارائه کرد.
کاوه علی اسماعیلی در خصوص برنامههای
پرسپولیس برای پرواز به کشور عربستان
اظهار داشت :تمرینات طبق برنامه کادر فنی
ادامه دارد .روز یکشنبه بازیکنان بعد از بازی
با سپاهان که بازی خوبی از سوی کادر فنی
ارزیابی شد ،استراحت کردند .باید از محرم
نویدکیا تشکر کنیم ،عصر هم تمرین کردیم.
طبق برنامه چهارشنبه به عربستان پرواز
میکنیم و روز شنبه در ورزشگاه پرنس
فهد به مصاف الهالل میرویم .هنوز درگیر
برنامهریزی هستیم و تا عصر امروز جزئیات
سفر را اعالم خواهیم کرد.مدیر روابط
عمومی باشگاه پرسپولیس در مورد پرداخت
بخشی از قراردادها عنوان کرد :این موضوع
در دستور کار بود ،مجید صدری تالش
میکند هر طور شده روحیه تیم را با مسائل
مالی بازیابی کند .روحیهها خیلی خوب
است ،البته فشار و استرس خیلی باالتر از
حد بازیهای عادی است ،اما بازیکنان
آبدیده و میداندیده هستند و مطمئنا با
روحیه خوب به مصاف الهالل میرویم.وی
افزود :مشکالت زیادی داریم و تنها هستیم
اما در شرایط فعلی درک بازیکنان طوری
نیست که مشکالت اقتصادی را نسبت به
حرفهای که دنبال میکنند ارجح بدانند.
بچهها با شرف و غیرت تا اینجا آمدهاند
درست مثل سال گذشته که فینال رسیدیم.
علی اسماعیلی در مورد اخباری که در این
روزها پیرامون الهالل منتشر میشود ،گفت:
ما با الهالل عربستان که اسکلت اصلی تیم
ملی این کشور را تشکیل داده ،بازی داریم.
متأسفانه در داخل برخی تالش گسترده
دارند که بگویند الهالل ضعیف است-12 .
 10محروم و مصدوم دارد و میخواهند
مربیشان را اخراج کنند .این حرفها دقیقا
با چه دلیل و منطقی بیان میشود؟ اما قطعا
روی بچههای ما تأثیر نمیگذارد ،مطمئنیم
اگر الهالل حتی ستارههایش محروم و
مصدوم باشند بازهم جانشینان گرانقیمتی
دارد.مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس
تصریح کرد :نباید با این حرفها پرسپولیس
را تحقیر و تخریب کنیم و بگوییم مقابل

یک تیم ضعیف بازی دارد .این حرفها
اصال درست نیست ،مطمئنیم مقابل یکی
از قدرتهای آسیا به میدان میرویم و بازی
جذاب و هیجانانگیزی میشود .امیدواریم
هواداران فریب این حرفها را نخورند .الهالل
مانند پرسپولیس تیم قدرتمندی است،
پرسپولیس از دید خودمان قدرتمندترین
تیم آسیا است و پنج دوره قهرمانی در لیگ
سخت ایران داشته ،امیدواریم با وجود یحیی
گل محمدی ،دستیارانش و بازیکنان اتفاق
بزرگی را رقم بزنیم.وی در مورد تمدید دو
ساله قرارداد سرمربی پرسپولیس گفت:
قرارداد گل محمدی برای لیگ بیستم فصل
گذشته منعقد شده بود .او برای این فصل
قرارداد دارد ،اما صدری قراردادش را برای
دو فصل بعد یعنی لیگ  22و  23تمدید
کرد .اصال دوست نداریم ،گل محمدی
و هیچ کدام از ستارههایمان را از دست
بدهیم .ادامه فعالیت گل محمدی میتواند
برای پرسپولیس خیر و برکت داشته باشد.
او تنها مربی ایرانی است که توانسته برای
یک باشگاه ایرانی درآمد میلیون دالری
داشته باشد .چه باشگاهی چنین مربیای
را کنار میگذارد و از کارهای تاکتیکیاش
چشمپوشی میکند؟ امیدواریم با او دوباره
به فینال آسیا برسیم و این بار قهرمان
شویم .دوباره قهرمان لیگ برتر شویم و
افتخارات بیشتری کسب کنیم و انشاءاهلل
به لیگ جهانی برویم.علی اسماعیلی در
مورد اینکه انجام بازیهای دوستانه با
سپاهان حساسیتها را کمتر میکند ،اظهار
داشت :قطعا همین طور است ،این بازی
بابت دوستی بود و دستانمان را محکمتر
فشردیم .سپاهان ،پرسپولیس و دیگر
باشگاههای بزرگ ایران با هم برادر هستند.
در میدان رقابت ممکن است اتفاقاتی پیش
بیاید که کامال طبیعی است و گاهی اوقات
در سطح هواداری هم اتفاقاتی میافتد ،با
این حال هواداران برای هم احترام قائل
هستند ،البته شیطنتهایی هم وجود دارد،
با این حال با هم دوست هستیم و برای
یکدیگر احترام خاصی قائلیم .امیدواریم این
بازیهای دوستانه مشکالت موجود را حل
کند ،سپاهانیها واقعا به ما کمک کردند و
باید بار دیگر از نویدکیا تقدیر کرد.

تناقض آشکار در اظهارات مسئوالن فدراسیون فوتبال و
وزارت ورزش در ماجرای عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه
اظهارات وزیر ورزش و جوانان و
سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در
ماجرای عدم حضور تماشاگران در دیدار
فردای تیم ملی با کره جنوبی جای نقد و
بررسی دارد .در شرایطی که شهاب عزیزی
خادم از چند هفته پیش اعالم کرد که دیدار
ایران و کره جنوبی با حضور تعدادی از
تماشاگران برگزار می شود و حتی صندلی
های ورزشگاه ازادی نیز برای این اتفاق مهیا
شده بود اما روز یکشنبه سایت فدراسیون
فوتبال خبر داد که این مسابقه بدون حضور
تماشاگران برگزار می شود.بعد از این اتفاق
انتقادات فراوانی به تصمیم فدراسیون
فوتبال وارد و حتی شایعاتی در مورد عدم
حضور تماشاگران در ورزشگاه مطرح شد
اما امروز اظهاراتی از سوی مسئوالن وزارت
ورزش و همچنین سرپرست دبیر کلی
فدراسیون فوتبال انجام شد که جای نقد
و بررسی بیشتر دارد و باید سوال کرد چه
کسی در این ماجرا مقصر است.در مراسم
رونمایی از سردیس ورزشکاران قهرمان
که صبح دیروز برگزار شد حمید سجادی
وزیر ورزش و جوانان خطاب به خبرنگاران
گفت« :این دستورالعملی است که AFC
داده است .تا روز یکشنبه با استاندار شخصا
هماهنگ کردم ،مجوز هم صادر شده بود .ما
 ۱۰هزار نفر مجوز داشتیم ،دوست داشتیم
به دنیا بگوییم واکسیناسیون موفقیت آمیز

بوده است .یکشنبه شب گفتند از طرف
 AFCبلیت فروشی نبوده است ».اینجا
بخوانید.بعد از این اظهارت حسن کامرانی
فر دبیر کل فدراسیون فوتبال که چند روز
پیش هم اعالم کرده بود زودتر از موعد
مقرر به فیفا برای حضور تماشاگران نامه
زده اظهاراتی بر خالف وزیر ورزش و جوانان
انجام داد.کامرانی فر خطاب به خبرنگاران
گفت«:همه فرمهای ارسالی برایی حضور
تماشاگران در ورزشگاه را پر کرده و برای
فیفا ارسال کردیم .اتفاقی که درباره عدم
حضور تماشاگران در بازی ایران و کره
جنوبی رخ داد ،هیچ ربطی به بحثهای
بیرونی ندارد و ما در داخل به این نتیجه
رسیدیم که این مسابقه به دلیل شرایط
پروتکلها ،واکسیناسیون ،تستهای PCR
و اینکه هر فردی باید کارت واکسیناسیون
را در اختیار داشته باشد و آن را در سیستم
آپلود کند ،بدون حضور تماشاگران برگزار
شود!»اظهارات حسن کامرانی فر نقش
اظهارات وزیر ورزش و جوانان است و او
مدعی است که خودمان تصمیم گرفتیم
تماشاگران در ورزشگاه حضور نداشته
باشند .حال باید سوال کرد چه کسی مقصر
عدم حضور هواداران فوتبال در دیدار ایران
و کره جنوبی است که حتی مسئوالن
ورزش و فوتبال کشورمان را دچار تناقضی
اینچنینی کرده است.

خلعتبری:رقابت قهرمانی فقط بین سپاهان و پرسپولیس نیست
مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان
گفت :فقط پرسپولیس برای فصل آینده
رقیب ما نیست.محمدرضا خلعتبری در
خصوص شرایط سپاهان در دوران آماده
سازی پیش فصل ،اظهار داشت :شرایط
خداراشکر خیلی خوب است .حدود یک ماه
است که تمرینات را شروع کردهایم .اردویی
در تهران داشتیم و دو بازی دوستانه انجام
دادیم .به اصفهان برگشتم و دوباره اردویی
را در تهران برپا کردیم .مقابل پرسپولیس
یک بازی دوستانه را پشت سرگذاشتیم و
یک بازی دیگر هم با نساجی داریم تا برای
حضور در مسابقات فصل جدید لیگ برتر
آماده شویم.مهاجم سپاهان در مورد اینکه
با توجه به بازیهای دوستانه پیش فصل
شکل تیمی را چطور میبیند ،گفت :بازیکنان
جدیدی که اضافه شدهاند احتیاج به زمان
دارند تا به هماهنگی و آمادگی الزم برسند
اما در کل شرایط خیلی خوب است .نفرات با
کیفیتی به تیم اضافه شدهاند .امیدوارم فصل
موفقی داشته باشیم و بازیهای خیلی خوبی
را به نمایش بگذاریم تا بتوانیم امسال حداقل
یک قهرمانی به هوادارانمان هدیه بدهیم.
خلعتبری در خصوص اینکه آیا با جذب
نفرات جدید تیم سپاهان نسبت به فصل
گذشته به خوبی ترمیم و آماده حضوری
پرقدرت در فصل پیش رو شده ،عنوان کرد:

صددرصد .با توجه به نیازهای سرمربی این
بازیکنان به تیم اضافه شدند و مطمئنا همه
آنها در ادامه راه به تیم کمک میکنند.وی
در مورد بازی مقابل پرسپولیس که با نتیجه
 3بر یک به سود حریف به پایان رسید ،گفت:
در بازیهای دوستانه این نتایج طبیعی است.
تیم پرسپولیس هم بازیکنان خیلی خوبی
دارد .ما برای انجام یک بازی خوب وارد زمین
شدیم .هر دو تیم موقعیتهای خیلی خوبی
داشتند .با این حال میتوانستیم حداقل
یک گل دیگر هم بزنیم .شاید پرسپولیس
هم میتوانست گلهای بیشتری بزند .ولی
در مجموع بازی مفیدی بود .نقاط ضعف و
قوت خودمان را بهتر شناختیم تا در مسابقات
لیگ به مشکل نخوریم .صددرصد روی نقاط
ضعفمان بیشتر کار میکنیم که به امیدخدا
در کوران بازیها شرایط بهتری داشته باشیم.
بازیکن با تجربه سپاهان در مورد اینکه آیا
امسال هم فقط پرسپولیس رقیب قهرمانی
این تیم است ،عنوان کرد :نه ،تیمهای دیگر
هم هستند .به عنوان مثال فوالد شاکله
فصل گذشته خودش را حفظ کرد و تعدادی
بازیکن جدید هم به این تیم اضافه شد یا
استقالل بازیکنان خیلی خوبی را در کنار
بازیکنان فصل گذشتهاش جذب میکند .کار
خیلی سختی داریم .اینطور نیست که بگوییم
رقابت فقط بین سپاهان و پرسپولیس است.

در کلین شیت هایم
همه نقش دارند

بیرانوند:
بازی
سختی
با کره
جنوبی
در پیش
داریم
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران گفت :در
بازی فردا بازی سختی مقابل کره جنوبی خواهیم
داشت.علیرضا بیرانوند در نشست خبری قبل از
بازی ایران و کره جنوبی اظهار داشت :همانگونه
که می دانید بازی فردا سخت است و کره جنوبی
همیشه مقابل ایران نشان داده بازی سختی داریم.
ایران هم در  10بازی اخیر نشان داده قدرتمند
است و فردا برای برد به زمین میرویم.وی ادامه
داد :می خواهیم از امتیاز میزبانی استفاده کنیم.

همانگونه که اسکوچیچ گفت کره تیم منظمی
است .بازیکنان زیادی در لیگ های مختلف اروپا
دارد اما نقاط ضعف و قوت حریف را آنالیز کردهایم.
امیدواریم با دعای خیر مردم سه امتیاز را بگیریم
و مردم کشورمان را خوشحال کنیم.دروازهبان تیم
ملی فوتبال کشورمان در خصوص کلینشیتهای
خود در مقدماتی جام جهانی توضیح داد :این
کلین شیتها و افتخاراتی که تیم ملی به دست
آورده فقط برای من نیست و برای کل تیم است،

همه از اعضای کادر فنی ،تدارکات ،ماساژورها و
مهاجمینی که آن جلو تالش و دوندگی میکنند،
در این کلین شیتها سهیم هستند .در بازیهای
قبل از مقدماتی جام جهانی بدون گل خوردن
در  12بازی ،تیم را به جام جهانی رساندیم .در
این دوره هم همه از لحاظ تیمی خوب بودیم
و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.بیرانوند
عنوان کرد :همه دروازهبانهایی که به تیم ملی
دعوت میشوند در این کلین شیتها سهیم

هستند و همه وظیفه داریم از دروازه تیم ملی
محافظت کنیم و آن را بسته نگه داریم .من هم
وظیفهام را انجام داده و تالش میکنم دروازه را
بسته نگه دارم .امیدوارم فردا با دعای خیر مردم،
تالش بچهها و کمک کادر فنی این روند را ادامه
بدهیم و باز هم گل نخوریم .وی در پایان گفت:
خیلی دوست داشتم مردم به ورزشگاه بیایند ولی
از آنها می خواهم از خانه مسابقه تیم ملی را تماشا
کنند و برای ما انرژی مثبت بفرستند.

کالنی :واجد شرایط حضور در هیئت مدیره نیستم
حسین کالنی دربارهی وضعیت
پرسپولیس و حضورش در هیئت مدیره
این تیم صحبت کرد.
حسین کالنی بازیکن سابق تیم
ملی و پرسپولیس در ابتدا دربارهی
مصاف پرسپولیس با الهالل گفت:
من نمیتوانم به خودم اجازه بدهم
دربارهی این مسائل صحبت کنم .اگر
االن هم درباره تیم ملی صحبت کردم
اطالعی ندارم ممکن است حرفی بزنم
باعث گمراهی شود یا به برنامهای که
مسئوالن تیم از نظر فنی و تدارکاتی
چیدهاند لطمه بخورد.کالنی دربارهی
نقش رسانهها همچنین بیان کرد:
من هم مثل همگی تلویزیون میبینم

و به رسانهها توجه دارم .تمام این
موارد بستگی به این دارد که ما سعی
بکنیم جلوی افرادی که در لباس میش
و دشمن ما در این کشور هستند را
گ در لباس
بگیریم .کسانی که گر 
میش هستند و بهعنوان طرفدار و
تیمهایشان دوست دارند اما با نقدها
و صحبتهایی که میکنند به جز اینکه
روحیه مربیان و مسئولین و بازیکنان
را تضعیف میکنند نتیجه دیگری
ندارد .اگر من انتقادی فنی نسبت به
تیم دارم دلیلی ندارد رسانهای بکنم.
او ادامه داد :عقاید مختلف است.
آن چیزی را که گروه فنی و مربیان
میدانند ،آنچه در تیم ملی یا تیم های

باشگاهی مثل استقالل و پرسپولیس
اتفاق میافتد من که در بیرون هستم
نمیدانم که در داخل چه میگذرد
پس حق دخالت و پیشنهاد ندارم چون
آنها مسئول هستند و باید جوابگو
باشند .آنها هستند که فداکاری
میکنند و از زندگی و اعتبارشان مایه
میگذارند اما من این اجازه را میدهم
که انتقاد کنم چون من بهتر میدانم و
یا میفهمم! کار غلطی است .خواهشم
از رسانهها چه رسانه های شنوایی و چه
رسانههای گفتاری یا دیداری این است
که سعی کنند جلوی این اتفاقات را
بگیرند و کمک کنند .مگر چقدر فضای
مجازی را میبینند یا میخوانند؟ در

نهایت رسانه باعث رشد فرهنگی و
ارائه راه برای کسانی که میخواهند
کاری کنند ،میباشد .اگر ما و رسانهها
این کار را انجام ندهیم اشتباه است.
رسانهها مهم ترین راه در یک جامعه
هستند .
حسین کالنی در جواب سوال
حضور در هئیت مدیره پرسپولیس
پاسخ داد :من واجد شرایط آن نیستم.
گفته بودم که اگر کسی مسئولیتی را
قبول میکند باید ببنید شرایطش را
دارد یا خیر .وقتی میبینم شرایطش
را ندارم دلیلی ندارد بیایم و کسی باید
بیاید که میتواند کمک و کار کند .چند
شرط است که اصوال کسی که به عنوان

مدیر انتخاب میشود و میخواهد در
تشکیالتی کار کند باید آن را داشته
باشد .مثال اگر من در هیئت مدیرهی
پرسپولیس که این باشگاه عشق و
زندگی من است بروم باید شرایطش
را داشته باشم .من نه آن پول را دارم
و نه آن ارتباطات را چون در مملکت
ما کار اصلی را انجام میدهد .به صرف
اینکه فقط عضو هیئت مدیره شوم
چه کاری میتوانم انجام دهم؟ بایدجا
را برای جوانترها باز کنیم چرا که
تفکرات آنها بهتر از ماست .ما در
دنیای دیگری سیر میکنیم .این باعث
میشود دوستان من اگر تمایلی داشته
باشند میگویند اما نباشد بهتر است.

پرسپولیس  -کالدرون؛ شمارش معکوس برای تسویه حساب

باشگاه پرسپولیس هفته آینده مطالبات گابریل کالدرون را پرداخت خواهد کرد .باشگاه پرسپولیس در حالی به استقبال دیدار با الهالل میرود که بدهی این باشگاه به گابریل کالدرون سبب شده تا پنجره نقل و انتقاالتی
قرمزها همچنان بسته باشد و گرفتن مجوز حرفهای نیز در هالهای از ابهام قرار بگیرد.پرسپولیس  580هزار دالر به کالدرون و  95هزار دالر به خواکین به اضافه سود سالیانه و هزینه دادرسی برای هر دو پرونده پرداخت کند و
به نوعی میراث  700هزار دالری به مدیریت جدید قرمزها رسیده است.شنیدهها حاکی از آن است که مدیریت پرسپولیس در تامین این رقم به موفقیتهایی رسیده و قرار است هفته آینده پرداخت مطالبات سرمربی پیشین
خود را آغاز کنند که البته باتوجه به تحریمها در چند بخش انجام خواهد شد.با پرداخت مطالبات کالدرون و خواکین ،کریستین اوساگوآنا تنها طلبکار خارجی پرسپولیس خواهد بود که حدود  100هزار دالر طلب دارد.

واکنش رئیس هیات مدیره باشگاه ذوبآهن به اختالف حدادی فر و تارتار
رئیس هیات مدیره باشگاه ذوبآهن توضیحاتی را در خصوص
وضعیت قاسم حدادیفر ارائه کرد.مرتضی یزد خواستی در مورد
اختالف نظر بین قاسم حدادیفر و مهدی تارتار و شایعه جدایی
کاپیتان ذوبآهن از این تیم ،اظهار داشت :اختالف نظر وجود
دارد اما در مجموعه باشگاه هیچ اختالفی نیست .شاید حساسیت
یا توجه زیاد به این موضوع به وجود آمده است.رئیس هیات
مدیره باشگاه ذوبآهن تصریح کرد :محرم نویدکیا در سپاهان
و در این دوره قاسم حدادیفر در ذوبآهن کسانی هستند که

جایی غیر از این تیم خودشان بازی نکردند .حدادیفر بسیار با
اخالق و بی حاشیه است .همه کارکنان کارخانه و هواداران به
او عالقهمند هستند .حدادیفر فرزند ذوبآهن است .ذوبآهن
حدود 120هزار بیمه شده دارد که برای جامعه هدف ما کفایت
میکنند .هیچ نکتهای نشان از اختالف باشد وجود ندارد.وی
افزود :از بدشانسی این موضوع با تعطیلی دوشنبه و سه شنبه
و همچنین تغییرات باشگاه همراه شد .حدادیفر تا قبل از بحث
تغییرات مدیریتی به باشگاه رفت و صحبت کرد ،تارتار هم اظهار

نظر فنی خودش را داشت.یزدخواستی در خصوص برگزاری جلسه
با کاپیتان ذوبآهن و احتمال جدایی این بازیکن گفت :حدادی
فر دیروز در دفتر من بود .حدود یک ساعت به خوبی صحبت
کردیم و از اتاق خارج شد .موضوعی بین من و او در حال رد و بدل
شدن است و قرار است باشگاه این موضوع را حل کند ،هواداران
نگران نباشند .حدادی فر اواخر فصل قبل هم مشکالتی برایش
به وجود آمد ،باشگاه او را همراهی کرد و به دنبال درمان رفت.
اصال جای نگرانی نیست و قرار نیست این اتفاق در شهر ما بیفتد.

قرارداد مطهری  2سال دیگر
با پرسپولیس تمدید شد

مربی تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با
این باشگاه تمدید کرد.حمید مطهری دستیار یحیی گلمحمدی که برای
فصل پیشرو با پرسپولیس قرارداد داشت ،در باشگاه حضور پیدا کرد و
پس از جلسه و توافق با رئیس هیأت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس،
قرارداد خود را برای دو فصل دیگر تمدید کرد.به این ترتیب ،وی تا سه
فصل آینده در کادرفنی حضور خواهد داشت .حمید مطهری در میانههای
لیگ نوزدهم با قراردادی یک ساله و نیمه همراه با یحیی گلمحمدی از
تیم پدیده به پرسپولیس آمد و پس از صعود سرخپوشان به فینال لیگ
قهرمانان آسیا در تاریخ  11آذر  99جعفر سمیعی ،مدیرعامل پیشین
این باشگاه قرارداد وی را با به مدت دو سال و تا پایان لیگ بیست و یکم
تمدید کرد .اکنون با تمدید مجدد ،قرارداد مطهری تا پایان لیگ بیست و
سوم تحت قرارداد باشگاه پرسپولیس است.

کوزین :پولم را ندهند ،پنجرهشان بسته میشود
باشگاه شهرخودرو  ۲روز فرصت دارد تا با
پرداخت بدهی استفانو کورین ،از بسته شدن پنجره
نقل و انتقاالتیاش جلوگیری کند.استفانو کوزین،
مربی ایتالیایی سابق شهرخودرو در خصوص
بدهیاش از این باشگاه مشهدی گفت :من حدود
 ۷۳هزار دالر از شهرخودرو طلب دارم که این رقم

به اضافه جریمه  ۱۰هزار دالری فیفا میشود و
آنها باید این مبلغ را به من پرداخت میکردند .من
دیروز (دوشنبه) که اولین روز کاری در اروپا است،
میخواستم به فیفا نامه بزنم و اعالم کنم که پولی
به حساب من واریز نشده است اما با صحبتهای
مدیربرنامههایم با مدیران این باشگاه تصمیم

گرفتم  ۲روز دیگر صبر کنم.وی ادامه داد :مدیران
شهرخودرو در تالش هستند اما این تالشها باید
خیلی زودتر انجام میشد و کار به اینجا نمیکشید.
این پولی است که از یک سال قبل مانده و در
آن زمان باید به حساب من واریز میشد .اگر تا
 ۴۸ساعت آینده پولی به حساب من واریز نشود،

سهم تماشاگران پرسپولیس مقابل الهالل مشخص شد

ابتدا پنجره نقل و انتقاالتیشان بسته میشود و
سپس  ۶امتیاز کم میشود .اگر این روند بیش از
 ۱۰روز طول بکشد ،آنها به دسته پایینتر سقوط
میکنند .من باشگاه شهرخودرو و مردم ایران را
خیلی دوست دارم و دوست ندارم چنین اتفاقی
برای آنها بیافتد اما برای رسیدن به پولم مجبورم.

سهم تماشاگران پرسپولیس در بازی با الهالل در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از تعیین تکلیف درصد حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس با الهالل در مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا سهمیه سرخ پوشان در این بازی را مشخص کرد.طبق اعالم  AFCبازی پرسپولیس با الهالل و النصر با الوحده با ظرفیت  60درصدی تماشاگران برگزار می شود.برای اجرای عدالت و با
توجه به اینکه عربستان میزبان این مرحله شد قرار شده ظرفیت  60درصدی ورزشگاه فیصل بن فهد  22هزار نفری تقسیم بر دو شود.یعنی سهمیه تماشاگران پرسپولیس در این بازی  30درصد از ظرفیت ورزشگاه
فیصل بن فهد می شود که حدود  6هزار سکو می شود که به دلیل نبود تماشاگران پرسپولیس در ریاض باید خالی بماند .در مقابل الهالل می تواند  6هزار تماشاگر برای بازی با سرخ پوشان وارد ورزشگاه کند.

5
کورس قهرمانی لیگ دیگر دو جانبه نیست

یاوری :سپاهان خدمت بزرگی به
پرسپولیس کرد

یک کارشناس فوتبال گفت :کورس قهرمانی در
لیگ پیش رو گستردهتر است و این کورس دیگر دو
جانبه نیست.محمد یاوری درباره وضعیت سپاهان در
پیش فصل لیگ بیست و یکم اظهار کرد :سپاهان جزو
معدود تیمهای لیگ است که باتوجه به برنامههایش
یارگیری کرد و فقط به دنبال جذب بازیکن مطرح
نبودند .باشگاه بازیکنانش را باتوجه به تصمیمات محرم
نویدکیا جذب کرد و در برخی از پستهایی که کمبود
داشت بازیکنان خوبی به تیم آمدند .بازیکنان خوبی که
از دست دادند به خارج از کشور رفتند و دیگر بازیکنانی
هم که جدا شدند ،کمتر استفاده میشدند .میدانم با تیز
هوشی محرم نویدکیا و کادرمربیگری اش یک برنامه
ریزی خوب در طول فصل انجام میدهند و مدیریت
خوب باشگاه هم پشتیبان تیم است.او درباره دیدار دو
دوستانه سپاهان و پرسپولیس که با برتری سه بر یک
پرسپولیسیها یه پایان رسید ،عنوان کرد :با برگزاری
بازی دوستانه ،سپاهان خدمت بزرگی به پرسپولیس
کرد چون این بازی برای پرسپولیس مفید بود و با هر
تیمی بازی میکرد ،این حساسیت را به همراه نداشت
اما در کل نمیشود روی بازیهای تدارکاتی حساب باز
کرد .کورس قهرمانی در لیگ پیش رو گسترده تر است
و با شرایط استقالل و رفع مشکالتشان این تیم هم
مطرح است و این کورس دیگر دو جانبه نیست و سه
جانبه است اما هر چه که نگاه میکنم میبینم شانس
سپاهان از دو تیم دیگر بیشتر است.پیشکسوت فوتبال
اصفهان در رابطه با تغییرات پی در پی در ذوبآهن
گفت :مدیرعامل کارخانه در تصمیم گیریها بیشتر
تعیین کننده است و تصمیمات در جای دیگر گرفته
میشود .البته تارتار مربی جوان و خوبی است و هر جا
هم بود تاثیرگذار عمل کرد اما متاسفانه در این چند
سال هواداران ذوبآهن استرس دارند که تیم در لیگ
میماند یا خیر .ذوبآهن لیاقتش باال تر از این است
که درگیر افتادن یا ماندن باشد اما متاسفانه تصمیماتی
که گرفتهاند این مشکالت را به وجود آورده است.
بازیکنانی که امسال جذب شده شاید با کیفیت باشند
اما ناشناختهاند و شاید انتخابهای بهتری میتوانستند
داشته باشند.او اضافه کرد :فکر میکنم تارتار چند
هفته اول را از دست بدهد تا این تیم درست شود.
آنها اکنون مشکل گلزنی دارند و تیمی که نتواند گل
زند ،هر چه بیشتر میگذرد روحیهاش پایین میآید و
باید حتما گلزن داشته باشند .قاسم حدادی فر را هم
که کنار گذاشتند ،یک وزنه روحی را از دست دادند.
هواداران بسیار روی حدادی فر حساس هستند و اینجا
سیاست آقای تارتار تغییر کرد .کنار گذاشتن قاسم
حدادی فر ریسک بزرگی است و ممکن است تیم در
مقابل هواداران شکننده شود چون هواداران از این
موضوع ناراحت هستند و اگر دو باخت هم بدهند دیگر
حوصله نمی کنند .این شرایط ذوبآهن را شکننده
میکند.این کارشناس فوتبال درباره بازی تیم ملی
ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی گفت :نزدیک
به جام جهانی هستیم و بسیار زیر ذره بین هستیم.
برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنم که در بازی
سه شنبه پیروز شوند اما فقط به جام جهانی رفتن
مهم نیست و ساختارسازی مهم تر است .این تیم ملی
همان تیم ملی ویلموتس است که پر از بی انگیزگی
بود اما اکنون داریم میبینیم که تیم خوب است و
همه بازیکنان با هم ارتباط خوبی دارند .مربی ما هم
در این سطح بی ادعا است و میتواند موفق باشد.او
در پایان اضافه کرد :البته برای جام جهانی میتوانیم
یک مربی به روزتر و سطح باالتر داشته باشیم اما فعال
اسکوچیچ تیم را خوب جمع و جور کرده است .کره
نسبت به قبل ضعیف تر است و به نظرم ما در آزادی
میتوانیم این تیم را شکست دهیم .تنها دلواپسیام
حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی است که از آنها
خواهش دارم رعایت کنند تا اتفاقی برای ما نیفتد و
خدایی ناکرده محروم نشویم.

علوی:فوالد روز به روز در حال
بهتر شدن است

سرپرست تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت :تیم
روز به روز در حال بهتر شدن است و تمام هم و غم ما
این است که فوالد در لیگ بیست و یکم نیز عملکرد
خوبی داشته باشد تا هوادارانمان را خوشحال کنیم.
سیدمحمد علوی درباره روند آمادهسازی تیم فوالد برای
حضور در فصل جدید لیگ برتر ،اظهارکرد :در حال
حاضر تمرینات در اهواز خیلی جدیتر و مصممتر از
قبل در حال پیگیری است .امروز (سهشنبه) نیز یک
بازی تدارکاتی با نفت آبادان داریم که مطمئنا در
شناخت بیشتر آقای ویسی از بازیکنان کمک خواهد
ی با پرسپولیس در هفته اول
کرد تا آرام آرام برای باز 
لیگ برتر آماده شویم.وی با بیان اینکه روند آمادهسازی
فوالد خوب بوده است ،افزود :آقای ویسی از روند تیم
ابراز رضایت دارد اما در هر صورت برای هماهنگی
بیشترر ،نیازمند زمان هستیم .امیدوارم با شناخت
خوب از بازیکنان و شرایط خوبی وارد لیگ شویم.
در حال حاضر چند مصدوم داریم که البته کمکم در
حال اضافه شدن به تیم هستند.سرپرست تیم فوتبال
فوالد خوزستان گفت :فوالد روز به روز در حال بهتر
شدن است و به نظرم بازیهای تدارکاتی که تاکنون
داشتهایم ،شرایط الزم را برای حضور خوب تیم در لیگ
فراهم کردهاند .هر چند تاکید میکنم برای بهتر شدن و
رسیدن به شرایط ایدهآل نیاز به زمان داریم.وی درباره
پنجره بسته باشگاه نیز عنوان کرد :فعال خبری از باز
شدن پنجره باشگاه نیست .امیدوارم پنجره باز شود زیرا
تیم نیاز به تقویت دارد .امیدوارم این موضوع در روند
تیم تاثیری نداشته باشد .اکنون شاهد همدلی خوبی
در تیم هستیم و فوالد با آرامش کار خود را دنبال
میکند اما باز بودن پنجره مطمئنا تاثیر بسزایی در
روند کاری تیم داشت.علوی گفت :تمام هم و غم ما
این است که فوالد در لیگ بیست و یکم نیز عملکرد
خوبی داشته باشد تا هوادارانمان را خوشحال کنیم و
در حد نام فوتبال خوزستان و باشگاه فوالد ،کار کنیم.
تمام بازیکنان مصمم هستند و انشاءاهلل این اتفاق رقم
خواهد خورد تا مثل دو فصل اخیر ،افتخارآفرینی کنیم.

