احتمال جدایی
چند بازیکن
نفت مسجدسلیمان
به دلیل مشکالت مالی

چند بازیکن تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به احتمال فراوان از این تیم جدا خواهند شد.تمرینات تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان
در حالی دنبال میشود که احتمال جدایی برخی از بازیکنان این تیم وجود دارد و آنها تصمیم به فسخ قرارداد گرفتهاند.باشگاه نفت
مسجدسلیمان به بازیکنان قول داده است که قبل از شروع لیگ برتر قسط اول قراردادها را پرداخت کند ،ولی در فاص له یک هفته مانده
به شروع مسابقات این موضوع هنوز عملی نشده است.در حال حاضر این باشگاه خوزستانی با بحران مالی مواجه بوده و قرار است برخی
بازیکنانش ظرف امروز و فردا قراردادهایشان را فسخ کنند.

کربکندی :بازی با کره جنوبی فینال گونه است

کارشناس فوتبال کشورمان درباره بازی تیمهای ملی ایران و کره
جنوبی توضیحاتی را بیان کرد .رسول کربکندی کارشناس فوتبال درباره
بازی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تیم ملی کره جنوبی در مسابقات
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر اظهار کرد :بازی با تیم ملی کره جنوبی
تعیین کننده است به دلیل اینکه برد ملی پوشان مسیر را برای رفتن به
جام جهانی تا حد زیادی هموار میکند .البته نباید از یاد ببریم که ۲
تیم از کیفیت باال و صاحب سبک در فوتبال آسیا هستند.او ادامه داد:
به هر حال تیم ملی کره جنوبی همیشه یک رقیب جدی و دیرینه برای
ما بوده است .امیدوارم در این بازی برخالف دیدار با امارات که اصال
خوب نبودیم و هماهنگی الزم بین بازیکنان وجود نداشت ،یک فوتبال
بابرنامه از بازیکنان در روز سه شنبه شاهد باشیم .همچنین بازیکنان ما
در خط دفاعی اشتباهات زیادی میکنند و همین موضوع میتواند به ما
ضربه بزند ،زیرا بازیکنان کره جنوبی سرعتی هستند و آنها میتوانند
خیلی راحت روی دروازه ما خطرساز شوند.کربکندی گفت :کره جنوبی
تیم همیشگی نیست و صالبت گذشته را ندارد .اگرچه بازی با تیم ملی
کره جنوبی یک دیدار فینال گونه است و به طور حتم این تیم با شرایط
بهتری برابر ایران بازی میکند تا با امتیاز و دست پر به کره جنوبی
برگردد .تاکنیک خاصی از تیم ملی فوتبال در بازیها نمیبینیم و بیشتر
بازیکنان با ویژگیهای فردی به گل میرسند .هر چند که باید تنوع
تاکتیکی بیشتری در بازی بازیکنان تیم ملی شاهد باشیم زیرا نفرات
خوبی در اختیار کادر فنی است.کارشناس فوتبال گفت :بعد از مدتها
در خانه خود بازی میکنیم و بازیکنان باید با تمرکز بیشتری برابر تیم
ملی کره جنوبی ظاهر شوند و آنها در خواب پیروزیهای گذشته نباشند
که بخواهند رکورد بردهای متوالی اسکوچیچ را افزایش بدهند .بازیکنان
خوبی در خط حمله داریم و باید به خوبی از آنها استفاده شود.او درباره
استفاده از سیستم کمک داور ویدیویی در بازی تیمهای ملی ایران و کره
جنوبی گفت :در همه جای دنیا از کمک داور ویدیویی استفاده میشود و
در بازی با تیم ملی امارات هم همین سیستم ویدیویی ،تیم ما را از خطر
حتمی نجات داد .این سیستم به رشد فوتبال ما کمک میکند و باید ما
هم بازیکنان را عادت بدهیم که به اشتباهات حداقلی در داوری برسانیم.
همچنین ما هم باید از  VARاستفاده کنیم تا اشتباهات داوری کمتر شود
و حق تیمها پایمال نشود.

روزنامه نگار ایتالیایی مدعی شد:

مذاکرات لورکوزن و لیون با سردار آزمون
از سر گرفته شد

یک روزنامه نگار ایتالیایی مدعی شد دو باشگاه بایرن لورکوزن
آلمان و لیون فرانسه مذاکرات خود را برای جذب سردار آزمون
مهاجم تیم ملی ایران از سر گرفته اند.قرارداد سردار آزمون مهاجم
ایرانی تیم فوتبال زنیت روسیه این فصل با این باشگاه به پایان
میرسد و آزمون بازیکن آزاد خواهد بود.این مهاجم ایران که در
سالهای اخیر همواره مورد توجه تیمهای بزرگ اروپا قرار داشته
است ،به گفته خودش قصد دارد فضای جدیدی را تجربه کند و
به احتمال زیاد در نقل و انتقاالت تابستانی پیش رو ،از زنیت جدا
میشود و یا در نقل و انتقاالت زمستانی ،به یک تیم دیگر فروخته
خواهد شد.آزاد بودن آزمون در پایان فصل باعث شده است تا بعضی
از باشگاههای دیگر اروپا اقداماتشان را برای جذب او آغاز کنند.
در تابستان گذشته ،آزمون از سه تیم لیون فرانسه ،بایرن لورکوزن
آلمان و آ .اس رم ایتالیا پیشنهاد داشت اما در نهایت انتقال او به این
تیمها نهایی نشد.گفته میشود مبلغ باالی صدور رضایتنامه برای
آزمون از سوی باشگاه زنیت که حدود  ۱۸تا  ۲۰میلیون یورو برآورد
میشود ،مانع این انتقال شده است.با وجود منتفی شدن مذاکرات در
ماههای گذشته ،مذاکرات هنوز با سردار آزمون ادامه دارد و ممکن
است با اتمام قرارداد وی با باشگاه زنیت ،عملی شود.
«دنیهله لونگو» روزنامه نگار ایتالیایی که در روزنامه کالچومرکاتو
قلم میزند با انتشار پیامی خبر داد لیون و لورکوزن در مذاکرات
پیشرفتهای برای جذب آزمون به عنوان بازیکن آزاد هستند.م

فرزاد آشوبی:آرامشی که اسکوچیچ به
تیم ملی داده در زمان کیروش وجود نداشت

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است اسکوچیچ با توجه به زمانی که
در اختیار داشته است توانسته نتایج قابل قبولی را کسب کند.فرزاد آشوبی
بازیکن سابق تیم ملی ایران خصوص بازی این تیم در برابر امارات در
مرحله مقدماتی جام جهانی  2022قطر گفت :از تیم ملی در بازی با
امارات انتظار بیشتری میرفت که برآورده نشد .البته این موضوعی نیست
که جایی نگرانی داشته باشد و ما روند خوب خود را ادامه میدهیم و این
نشان میدهد چه هارمونی و فضایی مثبتی در تیم وجود دارد .برخالف
سالیان گذشته با توجه به مربیان که داشتیم اسکوچیچ یک روند حرفه ای
را در پیش گرفته است و مثل بیشتر تیم های بزرگ دنیا  48ساعت قبل
از بازی بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار دارند و در این شرایط کار کمی
سخت است .وی افزود :فاصله زیادی هنوز بین خطوط ما وجود دارد .از
طرفی نمی توانیم به صورت تیمی پرس را به صورت کامل انجام دهیم و
نمیتوانیم حرف را تحت فشار قرار دهیم و برنامه آنها برای طراحی ضد
حمله را از بین ببریم .اگر بتوانیم در این بخش اصالحاتی را به وجود
بیاوریم با توجه به بازیکنانی که در اختیار داریم میتوانیم نتایج بهتری
را رقم بزنیم.او در مورد بازی با کره جنوبی بیان کرد :ما در بازی نخست
در برابر سوریه نیز عملکرد خوبی نداشتیم اما در بازی دوم بعد از اینکه
بازیکنان با هم هماهنگ تر شدن در بازی با عراق بهتر ظاهر شدیم .فکر
میکنم در بازی با کره نیز همین اتفاق برای ما رخ دهد و ما بازی بهتری
نسبت به بازی با امارات را از تیم ملی شاهد باشیم .به اعتقادم جنگ صعود
بین این دو تیم برای اولی و دومی خواهد بود و سایر تیم ها نمیتوانند
تهدیدی برای صعود ایران و کره باشند.آشوبی در مورد مقایسه این روزهای
اسکوچیچ با کیروش اظهار داشت :بازگشت به گذشته و مقایسه سرمربی
تیم ملی با مربیان گذشته فقط وقت ما را تلف خواهد کرد .کیروش فلسفه
خواسته خودش را داشت و روزهای خوبی را برای ما رقم زد و خدمات
بزرگی به فوتبال ما کرد .اما من اخالق اسکوچیچ و آرامشی که برای تیم
ملی به دور از حواشی به وجود آورده را بیشتر دوست دارم .از طرفی
سبک بازی ایشان متکی بر خصوصیات بازیکنان تیم ملی است و این اجازه
آزادی عمل بیشتری به بازیکنان میدهد و همین موضوع باعث شده ما
هم موفق به ثبت کلین شیت شویم و هم در فاز هجومی بازی خود را به
حریف تحمیل کنیم .اسکوچیچ با توجه به زمان کمی که در اختیار داشته
و از طرفی اعتقادی به تعطیلی یک ماه و بی مورد تیم ملی ندارد توانسته
نتایج خوبی را کسب کند .وی افزود :ایشان توانایی خوبی برای هدایت
تیم ملی دارند و جای هیچ نگرانی نیست و ما بازیکنان خوبی را در اختیار
داریم .ایران همیشه در مقاطع زمانی مختلف بازیکنان بزرگ و با کیفیتی
را در اختیار داشته است .اما چیزی که اهمیت دارد این است که از این
بازیکنان با این کیفیت چطور میشود استفاده کرد و بازی گرفت.بازیکن
سابق پرسپولیس در خصوص شرایط این تیم در آستانه بازی حساس با
الهالل گفت :برای من عجیب است تیمی بزرگ و با کیفیت پرسپولیس
چطور با این مشکالت بزرگ روبهرو است و این موضوع به هیچ وجه قابل
درک و قابل هضم نیست .اما ساختاری که در این تیم در طول این سالیان
ایجاد شده است باعث شده است تا ما را به نتیجه گیری پرسپولیس در
آسیا امیدوار کند و این تیم بهترین نماینده ای است که ما در اختیار داریم
و میتواند بار دیگر در فینال حاضر باشد به ویژه که الهالل علی رغم در
اختیار داشتن بازیکنان با کیفیت در خط حمله در سایر خطوط ضعیف
است و پرسپولیس به واسطه در اختیار داشتن کیفیت تیمی که در اختیار
دارد میتواند این تیم را شکست دهد.

فوتبال ایران
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تیم ملی دچار غرور نشود ،به جام جهانی صعود خواهیم کرد

علی کفاشیان :با این فدراسیون ارتباطی ندارم اما کمکی بخواهند دریغ نمیکنم
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال می گوید
باید به مربیان جوان بها داد تا خودشان را اثبات
کنند.علی کفاشیان ،رئیس اسبق فدراسیون
فوتبال در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه
بازی با کره جنوبی در انتخابی جام جهانی
 2022قطر اظهار داشت :تیم ملی شرایط
بسیار خوبی دارد .آنها در بازی قبلی خودشان
با روحیه باال حاضر شده و به پیروزی رسیدند.
امیدوارم بازی فردا مقابل کره را محکم بگیرند
و بتوانند به  3امتیاز دست پیدا کنند.وی
ادامه داد :تیم ملی چند سال است که کره را
به راحتی شکست میدهد اما این بازی مثل
سایر بازیها نیست و آنها از بازیهای قبلیشان
قویتر هستند و به نظرم تیم ملی میتواند به
جام جهانی صعود کند.کفاشیان در خصوص
اینکه خیلیها میگویند ایران به راحتی به
جام جهانی صعود خواهد کرد ،تصریح کرد :به
نظرم نباید از همین حاال فکر تیم ملی صعود
به جام جهانی باشد زیرا ما به راحتی به جام
جهانی صعود خواهیم کرد اما مسئله مهم این
است که بتوانیم در جام جهانی به مرحله بعد

صعود کنیم .در دوره قبل نزدیک به صعود
بودیم اما امسال باید با انجام بازیهای تدارکاتی،
یکی از تیمهای صعودکننده به مراحل بعدی
جام جهانی هم باشیم.رئیس سابق فدراسیون
فوتبال در خصوص اینکه این تیم ملی نسل
طالیی فوتبال ایران است ،بیان داشت :بازیکنان

بسیار خوبی در اختیار تیم ملی است اما نباید
به خاطر این مسئله دچار غرور شویم .همانطور
که در بازی مقابل امارات با حوصله بازی کردیم
و پیروز شدیم ،باید مقابل کره هم با برنامه و
حوصله بازی کنیم .خدا را شکر در بازی قبلی
هم  VARبه داد تیم ملی رسید.کفاشیان در

مورد اینکه تماشاگران در بازی فردا حضور
نخواهند داشت ،خاطرنشان کرد :به هر حال
به خاطر شرایط کرونا تماشاگران نمیتوانند در
ورزشگاه حضور داشته باشند .چند سال است
که این اتفاق میافتد و امیدوارم در مرحله
بعدی هواداران بتوانند از نزدیک در ورزشگاهها
حضور پیدا کنند.وی درباره عملکرد فدراسیون
حال حاضر فوتبال ایران افزود :نیروهای جوان
و باانگیزهای در فدراسیون فوتبال مشغول به
کار هستند .هیات رئیسه جوان و خوبی هم
در فوتبال حضور دارند و فکر میکنم عملکرد
فدراسیون با شرایط فعلی رضایتبخش است.
البته من ارتباطی با فدراسیون فعلی ندارم و
همیشه هم گفتم که اگر کاری از دستم بر بیاید
دریغ نخواهم کرد.رئیس سابق فدراسیون فوتبال
در خصوص انتقادهایی که به حضور مهدویکیا
به عنوان سرمربی تیم ملی امید عنوان شده
است ،گفت :ما باید میدان را به جوانان بدهیم تا
کار کنند .چند وقت بود که خارجیها در رأس
کار بودند .به نظرم از میدان دادن به جوانانی
چون مهدویکیا و هاشمیان ضرر نخواهیم کرد.

نظمی :تأییدیه پرداخت کنستانت و پاتریک آمده ،در انتظار استوکس هستیم
مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت :در بحث
پرداخت مطالبات مشکلی نیست و پول به
حساب افراد ریخته شده و فقط منتظر دریافت
تأییدیه هستیم.جمشید نظمی درباره آخرین
وضعیت پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه تراکتور
اظهار داشت :کارهای اداری در حال انجام
است .مطالبات پرداخت شده و فیفا در حال
استعالم است تا تأییدیه نهایی را بدهد .شنبه
و یکشنبه اروپا تعطیل بوده و فکر میکنم به
همین دلیل کمی این پروسه طول کشیده است.
«شنیده میشود تأییدیه پرداخت کنستانت
و پاتریک صادر شده و فقط بحث استوکس
باقیمانده است» .وی در واکنش به طرح این
سؤال گفت :اسناد پرداختی ما موجود است .در

بحث پرداخت مشکلی نیست و پول به حساب
افراد ریخته شده و فقط تأیید مانده است.
تأیید کنستانت و پاتریک آمده و منتظر تأیید
استوکس هستیم.مدیرعامل باشگاه تراکتور در
واکنش به این موضوع که این باشگاه وعده داده
بود پنجره نقلوانتقاالتی سه روز پس از پرداخت
مطالبات باز شود اما این اتفاق رخ نداده و باعث
واکنش هواداران تبریزی در فضای مجازی شده
است ،عنوان کرد :از لحاظ قانونی این حرف را
زده بودیم .حاال اینکه چرا طرف مقابل ظرف سه
روز تأییدیه را ارسال نکرده به باشگاه مربوط
نمیشود ،فیفا در این شرایط خودش اقدام و
پنجره نقل و انتقاالتی تراکتور را باز میکند.
مهم این بود باشگاه به تعهدات خودش عمل

کند که این اتفاق افتاده است .حاال سه روز طول
بکشد یا پنج روز دست ما نیست.نظمی ادامه
داد :به نظر من چون شنبه و یکشنبه تعطیل
بوده این وقفه ایجاد شده است .اینطور نیست
که باشگاه به وعدههای خودش عمل نکرده
باشد .باشگاه به وظیفه خودش عمل کرده و
پیگیر باز شدن پنجره نقلوانتقاالتی است.وی
در مورد اینکه عالوه بر پروندههای خارجی
باشگاه تراکتور باید مطالبات داخلی خود را هم
برای باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی پرداخت
کند ،گفت :پروندههای داخلی کمتر است و در
حال مذاکره هستیم .مهم پروندههای خارجی
بود که حجمشان زیاد بود.مدیرعامل باشگاه
تراکتور درباره محکومیت جدید باشگاه تراکتور

در پرونده محسن فروزان گفت :این رأی قابل
اعتراض است و حتماً به آن اعتراض خواهیم
کرد .از نظر ما این رأی ایراد دارد.نظمی در مورد
اردوی تیم تراکتور در تهران و اینکه آیا باشگاه
لوانتقاالت فعالیت جدیدی خواهد داشت
در نق 
یا خیر ،عنوان کرد :کادرفنی از اردو رضایت
داشت .بازی تدارکاتی و اردوها برای پیدا کردن
نقصها و معایب تیم است .کادرفنی ما هم به
دنبال هماهنگی بیشتر تیم بود .چهار جای
خالی در لیست بزرگساالن داریم و اگر نیاز
باشد در نقل و انتقاالت فعالیت میکنیم .نقص
آنچنانی در تیم نداریم ولی همانطور که گفتم
اگر نیاز باشد بازیکن میگیریم که البته برای
این کار هم زمان داریم.

فیلم بازیهایم را برای فرزاد مجیدی فرستادم

باصفا :فوتبال باشگاهی هند از ایران حرفهایتر است
ایمان باصفا اولین بازیکن ایرانی است که
به لیگ هند رفته و از شرایطش در بنگالورو
راضی است .ایمان باصفا که فصل پیش در
ماشین سازی توپ می زد به تیم بنگالوروی هند
پیوست .باصفا که سابقه بازی در استقالل را
هم دارد،درباره اینکه چطور سر از هند درآورده
میگوید :وقتی یک تیم سقوط می کند دیگر
به عملکرد بازیکنانش به طور شخصی نگاه نمی
کنند و تا اسمی می آید می گویند فالن بازیکن
تیمش افتاده و من هم از این قضیه مستثنی
نبودم و در لیگ برتر نتوانستم به کار خودم
ادامه دهم.این بازیکن در خصوص پیوستن به
لیگ هند اضافه کرد :شرایطم در تبریز خیلی
خوب بود و به دلیل عملکرد خوبم مقابل تراکتور
از نیم فصل سال گذشته بحث این بود که من
به تراکتور بروم و خیلی منتظر این تیم ماندم
اما این اتفاق نیفتاد و همه اش در حد صفحات

مجازی بود تا اینکه مسعود ریگی از استقالل
رفت و همه می دانند که من عاشقانه استقالل
را دوست دارم و زمانی که جزو تیمش بودم که
جای خود و وقتی نبودم همیشه هواداراش بودم
چه قبل از اینکه با این تیم قرارداد ببندم چه
بعد از آن .بعد از جدایی ریگی و نبودن هافبک
جایگزین من به آقای فرزاد مجیدی در واتساپ
پیام دادم و فیلم بازی هایم را فرستادم و عملکرد
فصل پیش هم که به نظرم خوب بود را فرستادم
و گفتم حاضرم سفید امضا کنم و هر موقع
دیدید به کار فنی تان نمی آیم می توانید من
را از تیم کنار بگذارید و حتی حاضر بودم فقط
برای استقالل بروم و تست بدهم ولی ایشان
پیامهای من را دید و جواب نداد .برای استقالل
و کادر مربیگری اش آرزوی موفقیت میکنم.
من اص ً
ال کاری به افراد ندارم و استقالل را از
بچگی دوست داشتم و در یک خانواده استقاللی

به دنیا آمدم .بحث احساسات در این وسط
وجود دارد و بحث فوتبال و مال و اینجور مسائل
نیست قلبی به استقالل وفادار هستم و امیدوارم
موفق باشد.باصفا در ادامه صحبت هایش اضافه
کرد :بعد از این اتفاقات تصمیم گرفتم به تیم
بنگالورو بیایم این تیم در بهترین شهر هند و به
صورت حرفه ای فعالیت می کند و یک شرایط
متفاوت تر از ایران را دارم تجربه می کنم .با
اینکه سطح کیفی بازیکنان در ایران شاید باال
تر باشد ولی اینجا اصول حرفه ای بیشتر رعایت
میشود  .سال گذشته هم پرسپولیس مقابل گوآ
بازی کرد و دیدید که تیم خوبی بودند.وی در
خصوص سقوط تیم سابقش به لیگ پایین تر
گفت :پارسال که من به ماشین سازی رفتم
اولش انگیزه های خوبی وجود داشت ولی از
لحاظ امکاناتی و مالی یک چیز مشخص برای
ما تعیین کرده بودند ولی آقای بیاتلو بازیکنان

با انگیزه و جوانی دور هم جمع کرده بود .جلوتر
که رفتیم آقای بیاتلو رفت و آقای اخباری آمد
که با او یک سیر صعودی داشتیم اما همه
چیز از آنجایی شروع که کادر مدیریتی عوض
شد و در نیم فصل که همه تیم ها رقیب می
شوند ما را ضعیف کردند و ما بازیکنان اصلی
مان را از دست دادیم و نتوانستیم جز یکی ،دو
نفر برایشان جایگزین پیدا کنیم و برای همین
سقوط کردیم .برای افتادن یک تیم مقصر فقط
بازیکنان و مربی نیستند .خیلی چیز ها دست
به دست هم می دهد که یک تیم موفق شود
یا سقوط کند و ما این ضربه ها را بیرون زمین
فوتبال خوردیم و اصال شرایط یک تیم لیگ
دویی را هم نداشتیم چه برسد به لیگ برتر.
ما بازیکنان و کادر جدید یعنی آقای اکبرپور
به دلیل آبروی آذربایجان می رفتیم بازی می
کردیم .

خروجی فوتبال خوزستان نزدیک به صفر است

سیاوش بختیاریزاده:ویسی با جسارت به بومیها فرصت دهد

اولین کاپیتان تیم فوالد با بیان اینکه متاسفانه خروجی
فوتبال خوزستان باتوجه به هزینههای میلیاردی که در چند
سال اخیر شده ،نزدیک به صفر است ،گفت :مهد فوتبال کشور
هستیم ولی در تیم هایمان به فوتبالیستهای خوزستانی فرصت
نمیدهیم.سیاوش بختیاری زاده با بیان این که خروجی فوتبال
خوزستان در این سال ها خوب نبوده است ،اظهارکرد :تیم ملی در
مقدماتی جام جهانی بازی می کند و آیا خروجی فوتبال خوزستان
این است که ما تنها صالح حردانی را در تیم ملی داشته باشیم؟
وقتی تیم ملی ایران برای اولین بار به جام جهانی رفت ،پنج شش
بازیکن تیم ملی از خوزستان بودند که همان موقع نیز پیشکسوتان
خوزستان و کارشناسان بزرگ فوتبال کشور و خوزستان به آقای
حشمت مهاجرانی معترض بودند که فوتبال خوزستان بیش از پنج
شش بازیکن حق دارد که بازیکن در تیم ملی داشته باشد.
خروجی فوتبال خوزستان چیست؟
وی افزود :وقتی به آن نسل نگاه می کنیم و شاهد حضور
قلیچ خانی ،پروین ،حجازی ،عبداللهی و اسکندریان در تیم ملی
بودیم ،کسی جرات نداشت از بزرگی فوتبال ،اسم آن ها را بیاورد
ولی خوزستانی ها می گفتند که در کنار برزگری ،نظری ،قاسم
پور ،ایرانپاک و کازرانی باید در تیم ملی سهمیه بیشتری داشته
باشیم اما امروز وقتی لیست  ۳۰نفره تیم ملی را می بینیم ،تنها از
داشتن حردانی ذوق می کنیم .می خواهم بدانم خروجی فوتبال
خوزستان در حال حاضر چیست؟
مهد فوتبالیم اما به خوزستانی ها فرصت نمی دهیم
پیشکسوت فوتبال با اشاره به هزینه هایی که باشگاه های
لیگ برتری و لیگ یکی استان دارند ،گفت :چقدر از این هزینه ها،
سودش به بازیکنان خوزستانی و این استان رسیده است؟ ما مهد
فوتبال کشور هستیم ولی به فوتبالیست های خوزستانی فرصت
نمی دهیم .لیگ برتر چند روز دیگر شروع می شود اما هنوز تیم
های نفتی مشکل دارند ،در حالی که رقبای این تیم ها اردوهای
سوم و چهارم خود را هم برگزار کرده اند و چندین بازی تدارکاتی
داشته اند.
حردانی ها و مریدی های زیادی در خوزستان داریم
وی با بیان این که باتوجه به شرایط باشگاه فوالد و بسته بودن
پنجره آن باید فقط به حفظ شرایط قبل دلخوش باشیم ،افزود :این
در حالی است که فوالد در چند جبهه بازی های بسیار سنگینی
دارد و با تغییر در مدیریت باشگاه و در راس کادرفنی نیز مردم
انتظار دارند که فوالد جهش رو به جلو داشته باشد که در این
شرایط حال خوزستانی ها از فوالد و حتی تیم های نفتی و لیگ
یکی استان ،انتظار دارند که نگاه بسیار حرفه ای تر و مهربانه تری
با فوتبالیست های خوزستانی داشته باشند زیرا معتدیم که صالح
حردانی ها و سینا مریدی های زیادی در خوزستان داریم که باید
کشف شوند .اگر در این سال ها با مریدی مهربانه تر رفتار می شد،
اکنون هافبک ثابت تیم ملی بود .مریدی ها سرمایه های فوتبال

خوزستان هستند که باید حفظ شوند.
در خوزستان به پرورش استعداد نمی پردازیم
بختیاری زاده عنوان کرد :آقای کریم شریفی یکی از مربیان
پایه فوتبال ،حرف بسیار خوبی می زند ،او می گوید ما استعدادیابی
می کنیم اما استعدادها را پرورش نمی دهیم .خوزستان استعداد
زیادی دارد که با کشف این استعدادها ،مرحله مهم پرورش
استعدادها را داریم که متاسفانه به آن نمی پردازیم .من به عنوان
کسی که بیش از  ۴۵سال در ورزش خوزستان بودم با جرات می
گویم ،اگر هر سه تیم لیگ برتری استان ،تمام نفرات شان هم
خوزستانی باشد ،هیچ ترس و واهمه ای برای نتیجه گیری نداشته
باشند زیرا خوزستان پتانسیل الزم را دارد و نباید این همه هزینه
کنیم و بازیکن خارج از استان بیاوریم ،در حالی که شبیه همان
بازیکن را در استان داریم که اگر به آن فرصت و میدان دهیم تا
تجربه کسب کند ،بهترین شرایط را رقم می زند.
خروجی فوتبال خوزستان نزدیک به صفر است
وی با بیان این که متاسفانه خروجی فوتبال خوزستان باتوجه
به هزینه های میلیاردی که در چند سال اخیر داشته ایم ،نزدیک
به صفر است ،افزود :این خروجی اصال خوب نیست و نظر مثبتی
نسبت به خروجی فوتبال خوزستان ندارم .البته راهکار برای خروج
از این وضعیت این است که تیم های خوزستانی از جمله فوالد که
امکانات سخت افزاری بسیار خوبی دارد و باتوجه به مدیریت خوب
گرشاسبی و عالقه و تعصب ویسی به خوزستان ،باید با جسارت
بیشتر ،فرصت بیشتری را به فوتبالیست های خوزستانی بدهیم.
حتی فیروز کریمی هم که بازدیدی از امکانات ورزشگاه فوالد
داشت ،می گفت بایرن مونیخ هم این امکانات را ندارد و با دیدن
این امکانات متعجب شده بود.
ویسی با جرات و جسارت بیشتر
به خوزستانی ها فرصت دهد
این پیشکسوت فوتبال ادامه داد :خیلی ها وحشت دارند
که پنجره باشگاه فوالد بسته است که فصل قبل هم گفتم این
پنجره بسته فرصت خوبی برای نکونام است که این فرصت را به
خوزستانی ها و بازیکنان تیم های پایه فوالد بدهد و اکنون هم
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می گویم که پنجره بسته یک فرصت است که بابد از آن استفاده
کرد تا نفرات خوبی به تیم اصلی فوالد اضافه شود .امیدوارم باتوجه
به این که ویسی فرزند خوزستان است و بازیکن و مربی فوالد هم
بوده است ،با جرات و جسارت بیشتری به خوزستانی ها فرصت
بدهد و البته گرشاسبی و هیات مدیره نیز باید حمایت کنند.
مدارس فوتبال ،محل خوبی برای استعدادیابی نیستند
وی در ادامه نیز با بیان این که مدارس فوتبال محل خوبی
برای کشف استعدادها نیستند ،عنوان کرد :هزینه حضور یک
بازیکن در یک دوره از مدارس فوتبال حدود  ۵۰۰هزار تومان
است که باتوجه به معیشت مردم و وضعیت اقتصادی نه چندان
خوب مردم ،خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند ،فرزندان
خود را در مدارس فوتبال ثبت نام می کنند ،در حالی که فوتبال
در مالشیه ،کوت عبداهلل و حصیرآباد است ،مناطقی که متمول
نیستند که این قدر برای حضور در مدارس فوتبال هزینه کنند.
پس استعدادهای ما در همان سن کم در آن مناطق از بین می
روند .نسلی که ما در دهه  ۶۰در خوزستان بازی می کردیم ،از
زمین های خاکی و مناطق محروم بود .به نظرم در این سال ها
استعدادیابی های ما نمایشی بوده و پرورش استعداد هم در کار
نبوده است.
فوتبال تهران نان و سفره خود را از بخش پایه
جدا کرده است
بختیاری زاده با اشاره به کار خوب تهران در فوتبال پایه،
افزود :سال ها است که فوتبال تهران ،نان و سفره خود را از تیم
های پایه فوتبال کشور جدا کرده است و مطمئن باشید امسال هم
در لیست پایه تیم های ملی ،حدود  ۱۸بازیکن از تهران خواهد
بود .در تهران در بخش پایه بسیار خوب کار می شود و حتی خیلی
از استعدادهای شهرستانی مثل خوزستان هم چون می دانند به آن
ها توجه نمی شود ،وارد تیم های پایه تهران می شوند.
واسطه ها مقصر نیستند
وی در ادامه نیز با بیان این که صد درصد واسطه ها به فوتبال
خوزستان ضربه زده اند ،گفت :البته این واسطه ها مقصر نیستند
زیرا آن ها دنبال سود و جیب خود هستند و ضربه ای که ما از این
بابت خوردیم از مدیریت فوتبال مان است که به واسطه ها چنین
فرصتی را می دهند .ضعف مدیریتی و ترس از دست دادن صندلی
مدیریت باعث شده که مدیران ما عقل ،جیب و حرمت تیم را به
دست واسطه ها بدهند.
پرچم فوتبال خوزستان در دست کودایی است
این پیشکسوت فوتبال در پایان نیز با تمجید از عملکرد زهره
کودایی گلر تاریخ سار تیم ملی فوتبال بانوان ،گفت :متاسفانه
ساعت ورود او را به خوزستان پس از صعود تیم ملی به مرحله
نهایی جام ملت ها متوجه نشدیم ،وگرنه بهترین استقبال را از او
انجام می دادیم .کودایی در قلب فوتبال خوزستان است و اکنون
پرچم فوتبال خوزستان در دست این بانوی فوتبالیست است.

خودمان خواستیم بازی ایران و کره بدون تماشاگر باشد

کامرانیفر :غیبت تماشاگران ربطی به
مسایل بیرونی ندارد
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال
گفت :خودمان تصمیم گرفتیم دیدار ایران
و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد.حسن
کامرانیفر در حاشیه مراسم رونمایی
از سردیس قهرمانان ورزشی درباره
تمهیدات فدراسیون فوتبال برای میزبانی
از دیدار تیم ملی برابر کره جنوبی در
مقدماتی جام جهانی  2022اظهار داشت:
تیم ملی باید در مقدماتی جام جهانی
بازیهای سنگینی را شروع میکرد و
به همین دلیل فدراسیون فوتبال تالش
زیادی انجام داد تا در کشورمان میزبانی
داشته باشیم .توانستیم بسیاری از
فاکتورهایی که فیفا و  AFCبرای میزبانی
اعالم کرده بودند هماهنگ کنیم.وی
ادامه داد :مدتی این امر در کشورمان
دچار مشکل شده بود و فشار زیاد وارد
شد تا میزبانی را از ایران بگیرند .همه
میدانیم میزبانی برابر اتفاقات خوب است
و توانستیم میزبانی دیدار ایران و سوریه
را بگیریم .آن مسابقه که در ایران برگزار
شد و سه امتیازش را به دست آوردیم
سبب شد امتیازهای بعدی هم جمع شود.
اولین بازی در تورنمنتها خیلی سخت
است و فدراسیون هم خیلی برای کسب
میزبانی تالش کرد .پس از آن نتایج خیلی
خوب برای تیم ملی رقم خورد.سرپرست
دبیرکلی فدراسیون فوتبال خاطرنشان
کرد :برای دیدار ایران و کره جنوبی هم
به این نتیجه رسیدیم فاکتورها و موارد
جدیدی وجود دارد که فدراسیون باید
خیلی زود به آنها دسترسی پیدا کند .در
بحث  VARاتفاق خوبی برای فدراسیون
فوتبال افتاد و با یک شرکت تحت
حساب فیفا قرارداد بستیم .تجهیزات را
به کشورمان آوردیم و کارهایش را انجام
دادیم .به  AFCاعالم کردیم  VARداریم
اما به این دلیل که بازیهای زیرنظر
کنفدراسیون با تجهیزات شرکت دیگری
انجام میشود و با وجود اینکه شرکتی
که ما با آن همکاری میکنیم طرف
حساب فیفا است ،برای استفاده آنالین از
 VARداور نفرستادند.کامرانیفر افزود :با
این وجود شرایط را در ورزشگاه آزادی
آماده کردیم و این سیستم مجهز به
یک سیستم مورد تایید فیفا است .قدم
خیلی خوبی برای فدراسیون فوتبال است
و انشاءاهلل بتواند از همین سیستم در
بازیهای باشگاهی هم استفاده کند .در
بحث میزبانی مسائل دیگری مثل حضور
تماشاگران هم بود .به فیفا اعالم کردیم
به دلیل شرایط کرونایی در هفته اول
مقدماتی جام جهانی تماشاگر نخواهیم
داشت اما برای بازی با کره جنوبی در
تاریخ  21سپتامبر یا  30شهریور به فیفا
ایمیل زدیم که میتوانیم شرایط برگزاری
این مسابقه با حضور تماشاگران را داشته
باشیم و از فیفا خواستیم شرایط را به ما
اعالم کند.وی عنوان کرد :فیفا هم ایمیل
زد و شرایط را به وجود آورد .از طرفی
واقعیت این است افرادی که میخواهند
به عنوان تماشاگر وارد ورزشگاه آزادی
شوند باید هم دو دوز واکسن را زده باشند
و هم تست  pcrبدهند .به همین دلیل
محدودیتهایی برای حضور تماشاگران
ایجاد شد .در این بحث جلسات زیادی
با وزارت بهداشت و ارکان دیگر داشتیم.
خیلی هم دوست داشتیم پس از مدتها
این اتفاق بیفتد .همه میدانیم حضور
تماشاگران در ورزشگاه نشاندهنده این
است جامعه سالمی داریم و کشورمان
به سمت سالمت پیش میرود .خیلی
دوست داشتیم با حضور هواداران در
ورزشگاه آزادی بگوییم جامعه سالمی
داریم و وزارت بهداشت ما خیلی خوب
کار کرده است.سرپرست دبیرکلی
فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد :از
زمانی که دولت جدید سر کار آمده
خیلی خوب تالش میکنند تا فاصلههای
اجتماعی زیاد شود و تعداد افرادی که
واکسن زدهاند خیلی بیشتر شده است اما
هنوز به استانداردهایی که مدنظر ما بود
نرسیده است.
درست
زیرساختهایی
باید
میکردیم ،فدراسیون فوتبال خیلی
تالش میکند تا جدا از مسائلی که به
نتیجهگیری تیمهای ملی است ،شرایط
متفاوتی را برای حضور تماشاگران در
ورزشگاه مهیا کند .کامرانیفر ادامه داد:
این نگاه فدراسیون فوتبال جدید است

تا شرایط جدیدی را به وجود آوریم تا
وقتی تماشاگر میخواهد به ورزشگاه
بیاید وضعیت بهتری داشته باشد ،نباید
مثل گذشته هواداران در شرایط سختی
به استادیوم بیایند .وقتی نتوانیم شرایط را
برای تماشاگران فراهم کنیم ،نتوانستهایم
جایگاه مناسبی را برای آنها به جا بیاوریم.
در مورد این موضوع پروتکلهایی بود
و در هر دقیقه باید تعداد خاصی از
تماشاگران وارد ورزشگاه میشدند .باید
زیرساختها درست انجام و برخی کارها
درست میشد.وی در مورد اینکه برخی
اعتقاد دارند اگر فدراسیون فوتبال زودتر
و جدیتر به  AFCو فیفا اعالم میکرد
شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه
برای دیدار ایران و کره جنوبی وجود دارد،
اکنون شاهد حضور هواداران تیم ملی در
استادیوم آزادی بودیم ،توضیح داد :حتما
ایمیلها را برای رسانهها میفرستم تا به
مردم نشان بدهند .طبق قانون فیفا و
 AFCباید دو هفته قبل از بازی حضور
تماشاگران را اعالم میکردیم اما سه
هفته قبل از دیدار ایران و کره جنوبی
به فیفا ایمیل زدیم ،یعنی  7روز زودتر از
موعد مقرر .در کل  21روز زودتر از تاریخ
دیدار ایران و کره جنوبی با ارسال ایمیلی
به فدراسیون جهانی درخواست حضور
تماشاگران در بازی ایران و کره را مطرح
کردیم .هیچ کوتاهی از طرف فدراسیون
فوتبال انجام نشد.سرپرست دبیرکلی
فدراسیون فوتبال تصریح کرد :البته
درباره حضور تماشاگران باید به سمتی
برویم که آنها را با رعایت پروتکلها ،کامل
به ورزشگاه بیاوریم .میدانید تست PCR
هزینه زیادی برای تماشاگران دارد .باید
بحث سالمت آنها راستیآزمایی شود .باید
به جامعه و تماشاگران کمک کنیم ،اما
در شرایطی که تعداد مبتالیان به کرونا
به مرور زمان کمتر میشود ،هدف ما هم
کمک کردن به تماشاگران برای ورود
به ورزشگاهها است.کامرانیفر افزود :با
وجود تمام این شرایط به نتیجه رسیدیم
که دیدار ایران و کره جنوبی بدون
تماشاگر برگزار شود .دو هفته پس از این
مسابقه هم خارج از ایران بازی داریم و
فرصت خوبی است تا هم زیرساختها
را درست کنیم و هم جایگاهی که در
شأن تماشاگران است در استادیوم فراهم
شود .شک نکنید فدراسیون فوتبال هیچ
کوتاهی نکرده و تمام کارها انجام شد،
اما باز هم میگویم باید زیرساختها
در حوزه حضور تماشاگران در ورزشگاه
بهتر فراهم شود.وی در خصوص سؤال
هواداران مبنی بر دلیل  AFCبرای
بدون تماشاگر بازی شدن این بازی
گفت :همه فرمهای ارسالی را پر کرده
و برای فیفا ارسال کردیم .اتفاقی که
در باره عدم حضور تماشاگران در بازی
ایران و کره جنوبی رخ داد ،هیچ ربطی
به بحثهای بیرونی ندارد و در داخل به
این نتیجه رسیدیم که این مسابقه به
دلیل شرایط پروتکلها ،واکسیناسیون،
تستهای  PCRو اینکه هر فردی باید
کارت واکسیناسیون را در اختیار داشته
باشد و آن را در سیستم آپلود کند،
بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
از طرفی واقعیت این است که باید به
شرایط سالمت جامعه کمک کنیم .وقتی
جامعه به سمت بهتر شدن در زمینه کرونا
پیش میرود دوست نداشتیم وضعیت به
حالت قبلی بازگردد.سرپرست دبیرکلی
فدراسیون فوتبال اظهار داشت :واقعیت
این است باید برای حضور تماشاگران
در ورزشگاهها برخی پروتکلها را داشته
باشیم ،زیرا شرایط مانند گذشته نیست.
باید فاصلهگذاریها رعایت میشد و
افرادی که میخواستند به ورزشگاه بیایند
برخی مسائل را رعایت میکردند .احساس
کردیم اگر شرایط با حضور تماشاگران در
دیدار ایران و کره جنوبی به سمتی برود
که برخی پروتکلها رعایت نشود شاید به
جامعه صدمه بزنیم.وی افزود :فدراسیون
فوتبال تالش کرد تماشاگران به ورزشگاه
بیایند ،همه ارگانها مثل وزارت بهداشت
و وزارت ورزش هم کنار ما بودند و به ما
کمک کردند ،اما خودمان به این نتیجه
رسیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی
بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی
زیرساختها و بعضی مسائل دیگر را
رعایت کنیم.

 CASرأی فدراسیون فوتبال را شکست

پنجره نقل و انتقاالتی فوالد باز شد

با رأی دادگاه حکمیت ورزش پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه فوالد خوزستان که
توسط فدراسیون فوتبال بسته شده بود ،باز شد.
دادگاه حکمیت ورزش ( )CASسرانجام رأی خود را درباره شکایت باشگاه فوالد
خوزستان به دلیل بسته شدن دو پنجره نقل و انتقاالتیاش توسط فدراسیون فوتبال
صادر کرد.طبق این رأی CAS ،محرومیت باشگاه فوالد را نادرست تشخیص داده و
این یعنی این باشگاه میتواند بازیکنان مورد نیازش را جذب کند .همچنین پرداخت
 50درصد هزینههای دادرسی نیز به فدراسیون فوتبال تحمیل شده است.حدود دو سال
پیش کمیتههای وضعیت و استیناف فدراسیون فوتبال به دلیل انتقال محمد بلبلی از
سپیدرود به فوالد ،رأی به بسته شدن پنجرههای این باشگاه خوزستانی داده بودند.این
پرونده در زمان مدیریت سعید آذری در باشگاه فوالد خوزستان به  CASبرده و در
نهایت به نفع این باشگاه تمام شد.

