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ورزشی

پیروانی با انتقاد از وضعیت تیم ملی امید:

همه مربیان بد و مدیران خوب هستند؟
  مجیدی: تا زمانی که در تیم باشم، طارق 

در استقالل جایی نخواهد داشت
فرهاد مجیدی در کنفرانس خبری پس از دیدار برابر الدحیل اعالم و تأکید 
کرد، تا زمانی که او در تیم باشد، طارق در استقالل جایی نخواهد داشت.

 صحبت های فرهاد مجیدی در کنفرانس خبری پس از دیدار برابر الدحیل 
تمام شده بود که سرمربی جوان آبی ها صحبت های مدیر رسانه ای تیم 
را قطع کرد و از خبرنگاران حاضر در نشست فرصت خواست تا نکته ای 

را به آنها انتقال دهد.
مجیدی حرف هایــش را برای بیان این نکته اینگونــه آغاز کرد: »فقط 
می خواستم به یک نکته اشــاره کنم. ابتدا از هواداران استقالل معذرت 
خواهی می کنم و ممنونم که به اســتادیوم آمدند. من چهار پنج سال در 
باشگاه استقالل نیستم و واقعا نمی دانم چه اتفاقی در باشگاه رخ داده که 
یک بازیکن پس از اعالم اســامی به خودش اجازه می دهد که بگوید من 
نمی خواهم بازی کنم. اصالً برای من قابل هضم نیســت و من حتی یک 
بار هم در طول دوران حضورم در اســتقالل چنین چیزی ندیده ام. خیلی 

بازیکنان بزرگ تر در استقالل بوده اند.«
مجیدی که ناراحتی زیاد از رفتار طارق داشــت، حرف هایش را ادامه داد 
و گفت: »همینجا اعالم می کنم تا زمانی که من در اســتقالل باشم، آقای 
طارق همام جایی در استقالل ندارد. چگونه این بازیکن به خودش جرأت 
می دهد در جلســه فنی وقتی ترکیب اعالم می شــود و در ترکیب اصلی 
نیســت، بگوید به خانه می روم. چنین چیزی را تا به حال ندیده بودم. در 
طول دوران حضورم در اســتقالل یک بار به خــودم اجازه نداده بودم به 
مربی ام چنین چیزی بگویم. اینجا به هواداران استقالل می گویم که این 
پیراهن اســتقالل به تن برخی ها خیلی گشاد است. باید قدر این باشگاه 
و پیراهن را بدانند. هر کسی نمی تواند در این باشگاه بازی کند؛ بازیکن 

خارجی که جای خود دارد.«
مجیدی مقابل الدحیل برای دومین مرتبه و البته اولین دیدار آسیایی روی 
نیمکت آبی پوشان به عنوان سرمربی نشسته بود ولی بار دیگر تصمیمی 
شــبیه آنچه در مورد منشا برای ایجاد نظم در تیم اتخاذ کرده بود گرفت 
تا نشــان دهد برای او در اختیار داشتن رختکن و مدیریت تیم از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.

 

دلیل خوشحالی بعد از گل چشمی چه 
بود؟! 

مدافع وسط استقالل بعد از گلی که به الدحیل زد شادی جالبی انجام داد 
که خیلی زود سوژه رسانه ها شد.

روزبه چشمی با تصمیم فرهاد مجیدی در بازی برابر الدحیل در پست دفاع 
وسط به میدان رفت و در دقیقه ۵۳ روی یک ضربه کرنر موفق شد با یک 

ضربه دقیق دروازه حریف قدرتمند خود را باز کند.
  امــا نکته جالب شــادی بعد از گل روزبه چشــمی بــود، جایی که او 
دســت هایش را روی گوشــش گذاشــت و بی تفاوت نسبت به گل 
 حساســی که زده بود خیلی زود به خط دفاع برگشت تا کارش را انجام 

بدهد.
اما دلیل خوشــحالی بعد از گل روزبه چشمی چه بود؟ چشمی در دو بازی 
اســتقالل برابر پدیده و ماشین سازی در پســت دفاع وسط تیمش به 
میدان رفته بود که در هر دو بازی اشــتباهاتی در این پســت انجام داد 
 و تعــدادی از هواداران برخورد تندی به این بازیکن باکیفیت تیمشــان 

کردند.
تعدادی از هواداران اســتقالل بعد از بازی با ماشــین سازی و پدیده با 
هجوم به صفحه شخصی روزبه چشــمی در اینستاگرام به این بازیکن 
بدتریــن انتقادها را کردند و او را مورد فحاشــی قــرار دادند و همین 
موضوع باعث شــد که این مدافع از فرهاد مجیدی بخواهد که در بازی 
 با اســتقالل خوزســتان از او اســتفاده نکند و این بازیکن یک بازی را 

استراحت کرد.
روزبه چشمی که بازیکن با کیفیتی در ترکیب استقالل محسوب می شود، 
در بازی با الدحیل به ترکیب استقالل برگشت و البته با توجه به محرومیت 
محمد دانشگر باز هم در پست دفاع وسط آبی ها به میدان رفت اما او بعد 
از گلی که زد به نوعی بغضش ترکید و با دســت گذاشتن روی گوشش 
نسبت به کسانی که به او در صفحات مجازی فحاشی کرده بودند واکنش 

نشان داد.
البته موضوع فحاشــی در صفحات مجازی بار اول نیست که اتفاق افتاده 
و با این شــرایط بار آخر هم نخواهد بود و این نکته ای اســت که باعث 
شده بســیاری از بازیکنان نتوانند آن را تحمل کنند و گاهی تمرکزشان 

را از دست بدهند.
چشمی بی تردید یکی از بهترین بازیکنان استقالل در بازی با الدحیل بود 
اما در نهایت با گلی که زد ترجیح داد به این شــکل شادی اش را انجام 
دهد تا نشان دهد به شدت از تعدادی از هواداران تیمش که به او فحاشی 

کردند دلخور است.

»ترانه  پرسپولیس« در نظرسنجی سایت 
مارکا 

* سایت مارکا ترانه پرسپولیس را در میان ۲۵ ترانه محبوب باشگاه های 
جهان قرار داده است

ســایت مارکا ترانه پرسپولیس را در میان ۲۵ ترانه محبوب باشگاه های 
جهان قرار داده و از کاربرانش خواسته به آنها رای دهند..

به نقل از مارکا، ترانه های باشگاه ها یکی از با ارزش ترین جواهرهای آن ها 
محسوب می شود. هواداران زیادی با شنیدن این ترانه مو بر تنشان سیخ 
می شــود و لحظات خاصی را با پخش شــدن این سرودها در ورزشگاه 

تجربه می کنند.
در فهرست زیر سرود یا ترانه های تاریخ هر باشگاه حاضر است. برخی 
از ترانه ها، سرود رســمی تیم ها نیستند بلکه بیش از همه معرف باشگاه 

هستند.
در این نظرسنجی در میان ۲۵ سرود، ترانه پرسپولیس هم دیده می شود. 
سویا، لیورپول، رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، بارسلونا، بوکاجونیورز، پورتو، 
رم، یوونتوس، وستهام، اینتر، ریورپالته، پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، 
آمه ریکا مکزیک، ســائوپائولو، پنیارول، بشــیکتاش، پالمیراس، الرجا 
مراکش، گاالتاســرای، الوداد کازابالنکا، االهلی مصر و اسپرانس تونس 

هم در این لیست قرار دارند.

مدیرعامل فجر شهید سپاسی شیراز:

 هر کسی که ادعا دارد و می تواند با این بودجه به لیگ برتر صعود کند بیاید من می  روم
مدیرعامل فجر شــهید سپاسی شیراز گفت: استاندار 
فارس اعالم کرد که این استان حتما باید یک تیم لیگ 
برتری داشته باشــد و حمایت این چنینی باعث شده 

روزنه امیدی در بین فوتبالیست ها ایجاد شود. 
 رســول فالح در گفت وگو با فــارس، در مورد تمدید 
قرارداد داوود مهابادی ســرمربی تیم فجر و شرایط 
این تیم در ســال آینده گفت: با توجه به نتایج کسب 
شده توسط مهابادی در نیم فصل دوم رقابت های لیگ 
دسته یک در جلسه هیأت مدیره باشگاه تصمیم گرفته 
شــد که همچنان مهابادی برای فصل آینده  به عنوان 

سرمربی کار خود را ادامه دهد.
وی گفت: هدف از تمدید قرارداد مهابادی آشنایی کامل 
وی با تیم بوده و برای اینکــه فجر بتواند برای فصل 
آینده در بین تیم های مدعیان قرار بگیرد در باشگاه این  
تصمیم گرفته شد که از هم اکنون کادر فنی مشخص 
شــود و بازیکنان مورد نظر  این کادر جذب شود. البته 
کمک همه مسئوالن استان نیاز است که این تیم بتواند 

به لیگ برتر بازگردد. 
* شورای شهر به قولش عمل نکرد

مدیرعامل باشــگاه فجر شــهید سپاسی گفت: طبق 
تصمیم کادر فنی قرار اســت سال آینده چند بازیکن 
جدید جذب کنیم البته چند بازیکنان امســال به دلیل 
اتمام خدمت ســربازی از تیم جدا می شوند. ما هنوز 
نتوانســتیم پاداش ۵ پیروزی بازی آخر خود که مبلغ 
10 میلیون تومان اســت را پرداخت کنیم به این دلیل 
که شرایط باشگاه از نظر اقتصادی خوب نیست و باید 
مسئوالن اســتان به کمک ما بشتابند در سال گذشته 
ما تیم را بر اســاس بودجه ای مشخص بسته بودیم 
اما همین بودجه مشخص را نتوانستیم جذب کنیم مثاًل 
شورای شــهر قول داده بودند که 100 میلیون تومان 
کمک کنند آنها فقط چیزی حدود 6۵ میلیون به باشگاه 
کمک کردند این شــورا در رسانه ها مبلغ را به صورت 
ریالی اعالم می کننــد مثالً یک میلیــارد ریال و فکر 
می کنند اگر مبلغ را به صورت ریال اعالم کنند بیشــتر 
است به نظر من این بازی با افکار عمومی جامعه است.

 * تورم باال و قیمت ها لحظه ای است
وی افــزود: در ابتدای فصل ما هر چیزی را پیش بینی 
کرده بودیم به جز تورم روزانه بازار مثالً در اوایل شروع 
فصل یک پرس غــذا هر بازیکن 1۲ هزار تومان بوده 
اما به خاطر تورم همین یک پرس غذا در ادامه به ۵۵ 
هزار تومان رسید من می دانم شرایط اقتصادی کشور 
خوب نیست اما نباید قیمت ها لحظه ای باشد متأسفانه 
هیچ یک از مسئوالن دولتی هم حاضر نیست جلوی این 

 تورم ساعتی را بگیرد.

فــالح گفت: عده ای می گویند ســال 98 ســال آخر 
شماســت به این دلیل که شما در بدو ورود به باشگاه 
برنامه ســه ســاله دادید من در جــواب می گویم آیا 
شــما بودجه مشــخصه را پرداخت کردید؟ مطمئن 
باشــید اگر بودجه  را همانطور که اعالم کرده بودید 
پرداخت شــده بود وضعیت باشگاه خیلی از آن چیزی 
که در حال حاضر اســت بهتر بود. در استان فارس به 
خصوص شهر شیراز هیچ تفکرات فوتبالی وجود ندارد 
شهرداری و اعضای شورای شهر فقط قول می دهند و 
 بیشتر به فکر مسائل سیاسی و مسائل حاشیه ای دیگر 

هستند. 
وی در ادامه گفت: عــده ای می گویند اگر نمی توانید 
باشــگاه را تحویل بدهید بروید من به آنها می گویم 
چطور آن زمان که تیم فجر به خطر سقوط از لیگ یک 
به لیگ دو نزدیک بود کسی این حرف ها را نزد و کمکی 
نکرد اما حاال چطور این همه مدعی پیدا شــده است 
من با صراحت می گویم هر کســی که مدعی است و 
ادعــا دارد و می تواند با این بودجه به لیگ برتر صعود 
کند بیاید من می  روم. وجدان تنها محکمه ای است که 

احتیاج به قاضی ندارد. آنها نباید با احساســات مردم 
اینگونه بازی کنند.

* اگر غیاثی فرمانده سپاه فجر نبود باشگاهی به نام 
فجر در حال حاضر وجود نداشت

مدیرعامل باشــگاه فجر گفت: همین آقایان مدعی در 
فضــای مجازی راهی برای تهمت و افترا پیدا کرده اند 
و هر روز یکی را محکوم می کنند. به خدا قســم این 
راه برای پیشــرفت شــهر و فوتبال درست نیست. 
من در این جا با صراحت می گویم اگر ســردار غیاثی 
فرمانده سپاه فجر و بچه شــهر امام رضا از باشگاه 
فجر حمایت نمی کردند در حال حاضر باشگاهی به نام 
فجر وجود نداشت غیاثی فردی دلسوز شهر شیراز به 
خصوص جوانان این شــهر است واقعاً اگر دلگرمی ها 
 و کمک وی نبود معلوم نبود چه بر ســر باشگاه فجر 

می آمد.
وی گفت: البته کامیاب مدیرکل ورزش جوانان استان 
هم انصافا در حد انــدازه اداره کل ورزش به ما کمک 
کرده  و در همین جا از اســتانداران قبلی فارس تشکر 
قدردانی دارم من فکر می کنم با آمدن رحیمی استاندار 

جدید یک روزنه امید برای باشــگاه های ورزشی باز 
شــده رحیمی با آمدنش از بدو ورود اعالم کرد استان 
فارس حتماً باید یک تیم لیگ برتری در ســال آینده 
داشته باشد و من فکر می    کنم رحیمی  بتواند گره کور 
مشکالت اقتصادی باشگاه های ورزشی را باز کند وی 
در جلسات مختلفی که با مسئوالن استان داشته آنها 
را موظف کرده که به کمک دو باشگاه فجر و قشقایی 
بشــتابند که این موضوع ما را بــه آینده امیدوار کرده 
است ای کاش نمایندگان مجلس هم اینگونه به فکر 
حل مشکالت ورزشــی جوانان استان باشند آنها فقط 
در زمان رای گیری اعالم می کنند که ما هستیم وقتی که 

رأی می آورند دیگر خبری از آنها نیست.
* اگر اراده کمک مسئوالن به فجر باشد می توانیم 

مدعی صعود به لیگ برتر باشیم
وی گفت: در حال حاضر شــرایط تیــم از نظر فنی و 
روحی و روانی خوب است اگر واقعاً اراده کمک کردن 
در اســتان فارس به وجود بیاید ما می توانیم در سال 
آینده مدعی صعود به لیگ برتر باشیم. من قول صعود 
نمی دهم به این دلیل که هیچ عقل سلیمی این موضوع 
را قبول نمی کند اما می توانیم امیدوار به صعود باشیم. 
فوتبال بازی لحظه ها است و غیرقابل پیش بینی و هیچ 
موفقیتی هــم در ورزش به خصوص فوتبال بدون پول 
به دســت نمی آید. همانطور که اطالع دارید ما ثبات 
اقتصادی در کشــور نداریم و قیمت ها لحظه ای است.

من در اینجا می گویم پنجاه درصد داخل زمین را فراهم 
می کنم مســئولین فارس پنجاه درصد خارج  زمین را. 
همیشه در اســتان فارس آدم ها را جایگزین هزینه ها 
می کنند و خرد جمعی برای کمک به فوتبال وجود ندارد. 
در این اســتان کارخانه های مختلف از جمله، فوالد و 
سیمان و... وجود دارد اما مدیران این شرکت ها به جای 
سرمایه گذاری در استان و یا شهر خود در استان های 
دیگر اسپانسر باشگاه ها می شوند و هیچ کسی هم این 

کارخانه ها را بازخواست نمی کند.
 وی در پایان گفت: من مجــدداً با صراحت می گویم 
باید در اســتان بین مسئولین خرد جمعی برای کمک 
به ورزش وجود بیاید باز هــم تکرار می کنم اگر لطف 
خدا و شهید سپاسی و شخص سردار غیاثی فرمانده 
ســپاه فجر بچه شــهر امام رضا نبود در حال حاضر 
باشگاهی به نام فجر سپاسی وجود نداشت. ای کاش 
سایر مدیران اســتان فارس، شورای شهر و شهردار 
شــیراز چنین طــرز تفکری پیدا کنند البته همیشــه 
باشگاه فجر مدیون ممنون هواداران خوب خود است 
 که به عنوان یار دوازدهم از تیم خود به خوبی حمایت 

می کنند.

* به اعتقاد من دست اندرکاران و مسئوالن مشکل دارند 
و هر مرتبه که شکست می خورند، به سراغ مربی بعدی 

می روند
ســرمربی ســابق تیم ملی امید می گوید: در ۴0 ســال 
اخیــر ناکامی تیــم ملی امید بــه گردن مربیــان افتاده 
 و هیــچ کــدام از مدیــران پذیــرای اشــتباهات خود 

نیستند.
غالم حسین پیروانی در گفت وگو با ایسنا، درباره برکناری 
زالتکو کرانچار از سرمربیگری تیم ملی امید بعد از عملکرد 
ضعیف این تیم در مرحله مقدماتی انتخابی المپیک و کمبود 
منابع ارزی گفــت: بعد از المپیک 19۷6 مونترال کانادا که 
می توانســتیم از گروهمان باال برویم، بیش از ۴0 ســال 
می گذرد. در این ســال ها فقط حذف شــدیم. یعنی همه 

مربیان خراب و دســت اندر کاران خوب هســتند؟ حسن 
حبیبی مربی عالی برای تیم ملی امید بود که پرســپولیس 
و تاج دنبال او بودند و هــر دو تیم را می برد و در نتیجه با 

پاس قهرمانی می شد.
وی ادامه داد: مربیانی زیادی در این ســال ها ســرمربی 
تیــم ملی امیــد بودند امــا هیچ کدام موفق نشــدند. به 
اعتقاد من دســت اندرکاران و مســئوالن مشکل دارند و 
 هر مرتبه که شکســتی می خورند، به ســراغ مربی بعدی 

می روند.
سرمربی ســابق تیم ملی امید اظهار کرد: من آدم عقده ای 
نیســتم که موج منفی بدهم. به نظرم همــان برنامه ای 
که بــرای تیم ملی بزرگســاالن در نظــر می گیرند، باید 
برای تیــم ملی امید هم اجرا کنند. متأســفانه به این تیم 

شــخصیت نمی دهند. همین امسال هم عده ای به تیم ملی 
امید همکاری نکردند. البته کســانی هم که در باشــگاه ها 
هستند، حق دارند. ســاختار ضعیف است، کرانچار مقصر 
 نیست. استیلی مدیر الیق و فهیمی است اما ساختار ایراد 

دارد.
پیروانی تأکید کرد: اســتیلی، بختیاری زاده و شــاهرودی 
افراد شــاخصی هســتند. آیا همه مربیان بد و مسئوالن 
خوب هستند؟ دل ها یکی نیســت. در مدتی که عهده دار 
تیم ملی امید بودم، پدرم ســوخت! در بازی های آسیایی 
گوانــگ ژو به ژاپن و کره جنوبی باختیم و چهارم شــدیم. 
این دو تیم در المپیک ســوم و چهارم شــدند. سعیدلو، 
 رئیس سازمان تربیت بدنی گفت شما ابقا شدید ولی من 

نماندم.

سرمربی جوان استقالل در یکی از حساس ترین آزمون های خود 
نتوانست معجزه را به اردوی تیم بیاورد، معجزه ای که مهاجمان 

نقش بسزایی در رقم نخوردن آن داشتند.
از ابتدا هم مشــخص بود استقالل در مصاف با تیمی پرستاره و 
حرفه ای مثــل الدحیل نمی تواند آن گونه که باید بر بازی حاکم 
و موقعیت های فراوانی خلق کند از همین رو وظیفه ســتاره های 
تهاجمی این تیم متفاوت تر از همیشــه بــود چون باید از تک 

موقعیت ها نیز نهایت بهره را می بردند.
اما این دستور برای بازیکنان اســتقالل ناآشنا بود به خصوص 
مرتضــی تبریزی که باز هم نشــان داد گلزن قهاری نیســت. 
مهاجم همدانی با از دست دادن بهترین فرصتی که گیرش آمده 
بود حســرتی بزرگ بر دل فرهاد مجیدی و طرفداران استقالل 

گذاشت، حســرتی که در حرکات سرمربی جوان آبی ها در کنار 
خط طولی کامالً مشاهده می شد.

فرهــاد مجیدی در دومیــن تجربه هدایت اســتقالل به عنوان 
ســرمربی اســتراتژی های متفاوتی برای عبور از سد الدحیل 
داشــت. در این راه امیدهای او به مهاجمان دوخته شده بود تا 
با اســتفاده از تک موقعیت های خود بتوانند دست او را بگیرند 
اما این اتفاق رقم نخورد تا ســتاره دســت و دلباز سال های نه 
 چنــدان دور آبی ها در کنار خط طولی ری اکشــن های متفاوتی 

داشته باشد.
گل روزبه چشــمی باعث شــد تا فرهاد ناخودآگاه تا آســمان 
هفتم پــرواز کند غافل از این که یک دقیقه بعد دنیا روی ســر 
او و طرفداران خراب می شــود. بهت او وقتی شاگردانش چند 

ثانیه بعد از گلی که با دشــواری وارد دروازه الدحیل کرده بودند، 
گل تســاوی را به رقیب تقدیم کردند نشان از اوج عصبانیت و 

دلخوری مجیدی داشت.
اما ری اکشــن های متفــاوت تری هم از فرهاد در شــب تلخ 
آزادی به ثبت رســید، شــبی که او را وادار کرد تا در واکنش به 
اتفاقــات رخ داده در اردو و طول بازی جملــه ای پرمعنا به کار 
 ببرد و در کنفرانس مطبوعاتی شمشــیر را از رو برای برخی ها 

ببندد. 
مجیــدی وقتی دید مرتضی تبریزی بهترین موقعیت گلزنی را با 
بی دقتی از دست داد به قدری ناراحت شد که در حرکتی مشابه 
با گواردیوال در پایان بازی من سیتی و تاتنهام زانو زد و بر زمین 

نشست.

حسرتی به اندازه نبودن 
فرهاد در نوک حمله استقالل؛ 

شب گواردیوالیی 
مجیدی در آزادی

برنامه عجیب سازمان لیگ علیه 
فینالیست جام حذفی!

سازمان لیگ در حالی تاریخ نیمه نهایی و فینال جام حذفی را 
تغییر داد که این تغییرات دو تیم پرســپولیس و سپاهان را با 

مشکل مواجه می کند.
روز دوشــنبه پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد 
تا مثل تیم زردپــوش اصفهانی، در دو جام حضور داشــته 
باشــد. شــاگردان برانکو ایوانکوویچ حاال ۲ بازی حساس 
در لیگ خواهند داشــت و به جز دیدار تشــریفاتی با السد، 
 یــک نیمه نهایی بازی می کنند و شــاید در فینال نیز حاضر 

باشند.
آخریــن بــازی تیم های پرســپولیس و ســپاهان در لیگ 
روز ۲6 اردیبهشــت خواهد بــود. جایی که ســپاهانی ها 
در اصفهــان به مصاف اســتقالل خوزســتان مــی روند و 
پرســپولیس در جــم مقابل پــارس صف آرایــی می کند. 
 ســپس ســرخ هــا روز ۳1 اردیبهشــت با الســد دیدار 

می کنند.
اما نکته جالب این است که بازی نیمه نهایی جام حذفی 1۳ 
روز پس از آخرین بازی لیگ خواهد بود. یعنی پرســپولیس و 
سپاهان پس از پایان یک فصل پرفشار، باید دو هفته تمرین 
اضافی را تجربه کنند و ســپس در مقابل هــم قرار بگیرند. 
موضوعی که می تواند منجر به کاهش کیفیت بازیکنان و حتی 

مصدومیت هم بشود.
حال تیم فینالیســت باید همچنان در شــرایط تمرینی باقی 
بمانــد و ۴ روز بعد در مقابل داماشــی قــرار بگیرد که این 
تیــم نیز حدود یک ماه بدون انجام یک مســابقه رســمی، 
به بــازی فینال حذفی مــی آید! اتفاقی کــه در کمتر نقطه 
ای دنیا رخ می دهــد چرا که معموالً در لیــگ های معتبر و 
بــزرگ، جام حذفی همــگام با لیگ به اتمام می رســد اما 
ســازمان لیگ در این سال ها نشــان داده که قادر به پایان 
 همزمان یا حتی نزدیک بــه همزمان این دو تورنمنت داخلی 

نیست.
اتفاق مهم تر این که احتماالً چند بازیکن از پرســپولیس و 
ســپاهان در اردوی تیم ملی نیز حاضر خواهند شد و در واقع 
ادامــه خرداد ماه را با پیراهن تیم ملی ســپری خواهند کرد. 
ســپس هم که در مرداد ماه اردوهای پیش فصل را خواهند 
 داشــت و عمال نمی توانند اســتراحت آخر فصل را تجربه 

کنند.
اگر ســازمان لیــگ پیش از ایــن برنامه بهتــری را برای 
پایان لیگ و حذفــی تدارک می دیــد، بازیکنان ملی پوش 
و دیگــر بازیکنان می توانســتند حداقل ۲ هفتــه ابتدایی 
خــرداد را در تعطیــالت بگذرانند و ســپس بــرای اردوی 
 تیم ملــی، اردوی باشــگاهی و شــاید ســوپرکاپ آماده 

شوند.

با نگاهی غیرمنصفانه و مغرضانه قصد دارند ناکامی  * متأسفانه برخی 
فوتبال باشگاهی ایران را به کمیته مسابقات ربط بدهند

رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: پرسپولیس 
پیشنهاد تغییر زمان بازی های لیگ برتر را نپذیرفت. 

 حذف زودهنگام دو باشگاه پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا کام 
تمامی فوتبالدوستان ایرانی را تلخ کرد آن هم در حالی که پرسپولیس در سه 
مسابقه با اشــتباه های مسلم داوران امتیازات حساسی را در لیگ قهرمانان 
آسیا از دست داد و برخی بعد از حذف دو تیم پرسپولیس و استقالل از سعید 

فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ انتقاد کردند و فشردگی بازی ها 
را دلیل این ناکامی دانستند.

ســعید فتاحی در گفت و گو با فــارس در واکنش به ایــن انتقادها گفت:  
متأســفانه برخی با نگاهی غیرمنصفانه و مغرضانه قصد دارند این ناکامی 
فوتبال باشگاهی ایران را به کمیته مســابقات ربط بدهند که دور از انصاف 
است. کمیته مسابقات برای همکاری با سه نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
 آسیا به اســتقالل، پرســپولیس و ذوب آهن پیشــنهاد داد که دیدارهای 
هفته های پایانی لیگ برتر را تغییر بدهد اما فقط باشــگاه استقالل با این 
پیشــنهاد موافقت کرد و پرســپولیس و ذوب آهن با تغییــر زمان بازی ها 
مخالفت کردند و پیشنهاد سازمان لیگ را نپذیرفتند. آن هم در حالی که در 
دو مقطع زمانی پیشــنهاد تغییر مسابقات لیگ برتر به این سه باشگاه داده 
شــد و این باشگاه ها با تغییر زمان بازی ها مخالفت کردند. نامه ها و اسناد 

آن هم موجود است.
رئیس کمیته مســابقات تصریح کرد: بنابراین دور از انصاف است که برنامه 
مسابقات لیگ برتر را عامل حذف این دو باشگاه بدانیم. به ویژه اینکه برانکو 
سرمربی پرسپولیس بعد از باخت به پاختاکور ضمن گالیه از سطح داوری ها 
در لیگ قهرمانان آسیا برنامه مسابقات لیگ برتر را عامل حذف پرسپولیس 
عنوان نکرد. برنامه مســابقات لیگ برتر دقیقا مثل برنامه فصل قبل بود که 

پرسپولیس موفق شد به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کند. 
فتاحی با اشــاره به فشــردگی بازی های لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد: 
بارها اعالم کرده ایم با توجه به تقویم لیگ قهرمانان نمایندگان کشورهایی 
که لیگ های آنها 16 یا 18 تیمی هســتند مانند ایران، عربستان و ژاپن با 
مشــکالتی مواجه می شــوند و به همین دلیل هم رایزنی هایی با مسئوالن 
 کنفدراســیون فوتبال آســیا انجام گرفته تا تقویم لیگ قهرمانان آسیا در 

سال های ۲0۲1 و ۲0۲۲ تغییر کند.

محمود اســالمیان، عضو هیأت رییســه فدراسیون فوتبال صبح 
دیروز و در برنامه ســالم صبح بخیر شــبکه سه کمی صریح تر 
نســبت به رئیس فدراســیون فوتبال در مورد سرمربی تیم ملی 

صحبت کرد.
او در خصوص اینکه چه کســی ســرمربی تیم ملی می شــود 
و مذاکرات فدراســیون فوتبــال با گزینه های مــد نظر تا کجا 
پیش رفته اســت؟ گفت: »بــا دو مربی به توافق رســیدیم که 
اروپایی هســتند. ایــن دو نتایج خوبی گرفته انــد. برایمان به 
هر حــال روزمه مربیــان مهم بــود. آنها فعالً جایی مشــغول 
 نیســتند و ان شــاءا... یکی از این مربیان به زودی با ما همکاری 

خواهد کرد.«
 عضــو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال در واکنــش به این 
ســؤال که ســرمربی جدید تیم ملی کی به تهران ســفر می 
کنــد و آیا بازی های لیگ برتر را زیــر نظر خواهد گرفت، گفت: 
»ســرمربی تیــم ملی تا آخر اردیبهشــت ماه به تهران ســفر 
 خواهــد کرد و از امکانــات کمپ تیم های ملــی بازدید به عمل 

خواهد آورد.«
 محمود اسالمیان خبرهای مربوط به حضور مربی ایرانی در رأس 
کادر فنی تیم ملی را تکذیب می کند. دیروز شــایعه شده بود که 
مربی بعدی تیم ملی ایرانی اســت و این البته به خاطر برداشت 
اشتباه برخی از خبرنگاران از صحبت های مهدی تاج در انتخابات 
هیأت فوتبال استان قم بوده است. محمود اسالمیان در این باره 
می گوید: »تا این لحظه که با شما حرف می زنم سرمربی تیم ملی 

خارجی است.«
 او هم چنین در پاســخ به این سؤال که طبق گفته مازیار ناظمی 

این مربیان احتماالً مورینیو و کلینزمن هستند، لبخند می زند و می 
گوید: »آقای ناظمی ژورنالیست و برادر عزیز ماست. این دو گزینه 

اصال مطرح نبودند.«
 در ماه های اخیر اما بارها و بارها بحث حضور برانکو در تیم ملی 
مطرح شد. محمود اســالمیان در این باره هم اظهار نظر کرد و 
گفت: »برانکو سرمربی پرســپولیس است. نمی خواهیم یک جا 
را درســت کنیم و یک جا را خراب. ان شاءا... موفقیت های او با 

پرسپولیس ادامه پیدا کند.«

* کامیاب مدیرکل ورزش جوانان استان انصافًا در حد اندازه 
اداره کل ورزش به ما کمک کرده است

* با آمدن رحیمی استاندار جدید روزنه امید در فوتبال پیدا شده 
است

مورینیو و کلینزمن مدنظر ما نبودند؛ 

اسالمیان: با دو مربی اروپایی توافق کرده ایم
فتاحی: 

باشگاه پرسپولیس در دو مقطع با تغییرمسابقات لیگ برتر مخالفت کرد


