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بیلبائو بهدنبال تکرار عنوان قهرمانی
برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال
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گفتوگویاختصاصیبادبیرکلفدراسیونجهانیوزنهبرداری

محمدجلود:دنیاحسرتداشتن
وزنه برداران ایرانی را میخورد
تا پاریس دوپینگی ندهیم
در المپیک میمانیم

گلگهر؛ بازنده بزرگ!
پاکدل :جام آخر فصل را میخواهیم
نهقهرمانینی مفصل!
7
رأی بیقرار کار دست ناظمالشریعه داد

شمسایی :آمدم اما کار خیلی سخت است
2

صادقی :پرسپولیس از فردا بازیهایش را ببرد!

3

کدهای حذف سرخابیها
سرمقاله

علی جوادی
بالفاصلــه پــس از باشــگاه اســتقالل ،باشــگاه
پرســپولیس هم انگشــت اتهام را به ســمت فدراسیون
فوتبــال نشــانه رفــت .هــر دو باشــگاه بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند که فدراســیون فوتبال با دادههــای مختلفی
که کمیته بــدوی مجوز صــدور حرفهای منتشــر کرد ،به
مسلخ کنفدراسیون رفتهاند و  AFCبا اطالعات ارسالی
از داخل کشــور ،تیمهای اول تهران را از لیگ قهرمانان
این فصل حذف کرده است.
حاال موضــوع مهمتــری مطرح شــده اســت :اگر
تحلیل دو باشــگاه درســت باشــد ،آیا دو تیــم محبوب
پایتخت قربانی یک برنامه خاص شدهاند؟ و اگر پاسخ،
مثبت است این دو ،در راه چه هدف بزرگی کنار گذاشته
شدند؟
برخــی اهالی فوتبال بــر این باورند حــذف دو تیم
با هدف ارســال کدهای خاص برای نمایندگان مجلس
صــورت گرفــت کــه اگــر اساســنامه را تصویــب نکنید،
همانطور که با پرسپولیس و اســتقالل بیتعارف رفتار
کردنــد ،بــا فدراســیون فوتبــال هــم شــوخی نخواهند
داشت و فوتبال ما به تعلیق کشیده خواهد شد.
و اما پرسشهای اصلی در انتهای این فرضیهها:
 -1تحلیــل فعلی تا چه انــدازه منطبق بر واقعیت
است؟
 -2اگر نظر فعلی درســت اســت ،چه کسانی از این
اتفاق نفع میبرند؟
 -3آیا واقعــاً حــذف تیمهای محبــوب پایتخت،
عامدانه صورت گرفته؟
 -4آنهــا کــه بیتوجــه بــه احساســات هــواداران،
اطالعات الزم بــرای حذف را در اختیار گذاشــتند ،کدام
هدف بزرگ را نشانه رفتهاند؟
 -5آیا نمایندگان مجلس تحت تأثیر این جریان و
زیر فشار افکار عمومی ،اساسنامه مورد نظر فدراسیون
فوتبال را تأیید خواهند کرد؟

اسالمی :مصدومیت دست
اجازه نداده گل بزنم

کریــم اســامی بــا چهــار گل زده بهترین گلــزن این
فصــل نســاجی اســت و امیــد دارد کــه در آخریــن بــازی
نیمفصل مقابل تراکتور این آمار را ارتقا بدهد.
اســامی درباره آخرین وضعیت تیمش گفت« :ما
در چند بازی نتوانســتیم به برد برسیم ،ولی خوشبختانه
پیروزی برابر ذوبآهن وضعیت تیم را بهتر کرد تا روحیه
بازیکنــان بــرای بازی بــا تراکتور بهتر شــود .امیــدوارم در
این بازی هم ســه امتیــاز را بگیریــم تا وضعیت نســاجی
در جدول بهتر شــود ».بهترین گلزن فصل تــا پایان هفته
چهاردهــم گادوین منشــا بــا  8گل اســت و اســامی با او
چهار گل فاصله دارد ،ولی گلزن نساجی امیدوار است که
این فاصلــه را جبران کند و آقای گل شــود« :هر مهاجمی
دوست دارد آقای گل شود ،ولی من اول به موفقیت تیمم
فکر میکنم .امســال چهار گل زدم و یــک پنالتی گرفتم و
دوســت دارم بیشــتر از این به تیمم کمکم کنم .متأسفانه
در چند بازی اخیر گل نزدم که دلیلش مصدومیت دست
بود .این موضوع تمرکز من را در بازی کمتر میکند و باید
مراقب باشم تا این مصدومیت بدتر نشود».

درویش :بازگشت دایی امکانپذیر نیست

 9مدیرعاملدر  6سال
این داستان برای پرسپولیس ادامه دارد...
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وزارتابطالکند
تکواندوبهممیریزد 4

نیمفصلاقتدار

 17:30ترس از فانوس به دس 
تها

15:30

ژان کارلوس  450هزار دالر
رضایتنامه 400+هزار دالر دستمزد

یحیی زنگ خطر را به صدا در آورد

فشار مجازی برای
جذب بازیکن خارجی

صفحه 6

گل محمدی :این وضعیت
اصالً قابل تحمل نیست
صدری باید پول م 
یداد اما استعفا کرد

قلعهنویی :تیم تارتار مالکانه بازی میکند

گلگهر امروز میهمان ذوبآهن اســت؛ یکــی از تیمهایی
که قلعهنویی ســابقه نشســتن روی نیمکــت آن را دارد .او دیروز
در نشســت خبری گفت« :از باشــگاه ذوبآهن بهدلیل میزبانی
خوبشــان و اختصاص دادن یک زمین تمرین مناســب به تیم
ما تشــکر میکنم .من یک ســال خــوب را در باشــگاه ذوبآهن
ســپری کــردم و در مجموعه باشــگاه شــاهد اخــاق و معرفت
باالیی بودم .در آن زمان ما در نیمفصل شرایط خوبی نداشتیم
اما با اخالقمداری و معرفتی که بر مجموعه باشگاه حاکم بود،

کانتونا
جام جهانی
قطر را تحریم
کرد!

15:00

نساجی

سولدو در لبه پرتگاه
صدری :به جلسه تودیع و معارفه دعوت نشدم

شهاب زاهدی :اللهیار رفت ،تنهاتر شدم

راهی که به تعلیق ختم می شود

تراکتور

2

هیچ بازیکنی جای عیسی را نمیگیرد

بدونشرط
پرسپولیسی
میشوم 2

تماشایی و حساس

4

تکلیف جنجالیترین پرونده سال روشن شد:

پیغام رامین به تهران رسید:

آلومینیوم اراک

15:00

سپاهان

ما در نیمفصل دوم نایبقهرمان شــدیم و از این بابت از باشگاه
با اصالت ،خوب و معرفتی ذوبآهن سپاسگزار هستم».
قلعهنویی اضافه کرد« :ذوبآهن یک تیم ریشــهدار است
که سابقه نایبقهرمانی آســیا را دارد و چندین عنوان قهرمانی
در جــام حذفی به دســت آورده اســت .ذوبآهن شــاید در چند
فصل اخیر فراز و نشــیبهای زیادی داشته اما امسال و با حضور
مهــدی تارتــار ،انســجام خوبــی پیدا کــرده و ایــن بــازی یکی از
سختترین مسابقات ما خواهد بود».

اریـک کانتونـا ،سـتاره سـابق
منچسـتریونایتد از برگـزاری جـام جهانـی پیـش
رو در کشـور قطـر انتقـاد کـرد.
کانتونـا گفـت« :صادقانه بگویـم ،من هرگز
بـه جـام جهانی بعدی کـه برای من جـام جهانی
واقعـی نیسـت اهمیتـی نمیدهـم .در دهههـای
گذشـته رویدادهـای زیـادی ماننـد بازیهـای
المپیـک یـا جامهـای جهانـی در کشـورهایی
در حـال توسـعه ماننـد روسـیه یـا چیـن برگـزار
شـد امـا قطـر یـک کشـور فوتبالـی نیسـت.

مـن بـا ایـده اهـدای میزبانـی جـام جهانـی بـه
کشـوری کـه امـکان توسـعه و ترویـج فوتبـال در
آن ماننـد آفریقـای جنوبـی یـا ایـاالت متحـده در
دهـه  90وجـود دارد ،مخالـف نیسـتم .فوتبـال
محبوبتریـن ورزش بـرای زنـان در ایـاالت
متحـده بـوده ،مهاجـران از امریـکای جنوبـی در
ایـن کشـور پرشـمارند و پتانسـیل زیـادی بـرای
توسـعه ایـن ورزش وجـود دارد امـا حقیقت این
اسـت در قطـر چنیـن پتانسـیلی وجـود نـدارد.
بـه نظـر من همـه چیـز معطـوف بـه پـول و قدرت

هنوز معلوم نیست با این اسپانسر ادامه بدهیم

درویش :بازگشت دایی امکانپذیر نیست

رضـا درویـش سـاعاتی بعـد از حضـور رسـمیاش در
رأس باشـگاه پرسـپولیس ضمـن تأکید بـر اینکـه میخواهد
بـا هیـأت مدیـره مشـکالت را یکـی یکـی حـل کننـد دربـاره
همـکاری بـا کارگـزار پرسـپولیس بعـد از اسـتعفای صـدری
گفـت :مـن ایـن مسـأله را نمیدانـم ،امـا کارگروههـای
حقوقـی و اقتصـادی بـه مـوازات هـم در باشـگاه تشـکیل
شـده تـا اگـر امـکان داشـته باشـد بـا همیـن اسپانسـر کار را
ادامـه بدهیـم و یـا در غیـر ایـن صـورت بـا کارگـزاران دیگـر که
بهدنبـال حضـور در پرسـپولیس هسـتند کار کنیـم.
درویـش در مـورد اینکـه احتمـال دارد پرسـپولیس بـه
لیـگ قهرمانان آسـیا برگـردد یا نه و چقـدر میتـوان امیدوار
بـود ،گفت :این مسـائل یک سـیکل اداری دارند و این مسـأله
اتفاقـی نیسـت کـه مـن بخواهـم چیـزی را از جایـی بلنـد

کنـم و در جـای دیگـری بگـذارم ،بلکـه رونـد اداری آن بایـد
طـی شـود .از حقوقدانـان مجربـی کـه سـراغ داریـم اسـتفاده
خواهیـم کـرد .کسـانی کـه سـالها کارشـان چنیـن مسـائلی
بـوده و در حقـوق ورزش بینالملـل سررشـته دارنـد دعـوت
میکنیـم تـا ببینیـم آیـا راهـی بـرای برونرفـت از ایـن ماجـرا
وجـود دارد یـا نـه.
مدیرعامـل جدیـد باشـگاه پرسـپولیس در مـورد
شـایعه بازگشـت علـی دایـی بـه پرسـپولیس بـه جـای
یحیـی گلمحمـدی پاسـخ داد :چنیـن چیـزی امکانپذیـر
نیسـت .گلمحمـدی و کادر فنیشـان بـه زعـم خـود علـی
دایـی یکـی از بهتریـن کادرهـای فنـی ایـران و آسـیا هسـتند
و مـا مسـتحکمتر بـا ایـن کادر کارمـان را ادامـه میدهیـم تـا
ششـمین قهرمانـی را کسـب کنیـم.

ســرمربی گلگهر درباره شــرایط تیمش اضافه کرد« :بعد
از آن کســر امتیــازی کــه به ناحق بــرای تیم مــا رخ داد و تیــم را از
نظــر روحی  -روانی به هــم ریخته بود ،توانســتیم  2برد خوب را
به دســت بیاوریم کــه اص ًال کار راحتــی نبود؛ شــرایط مقابل تیم
هوادار بســیار ســخت بــود و خوششــانس بودیم کــه نتیجه را
واگذار نکردیم».
او دربــاره غایبــان تیمــش گفــت« :دو بازیکــن مــا محروم
هســتند و عالوه بــر آن دو یا ســه بازیکــن مصدوم هــم داریم که

احتماالً به بازی نخواهند رسید و همین میتواند شرایط را برای
ما سختتر کند .اما اطمینان دارم که بازیکنان جانشین با تالش
و دوندگی بیشتر جای بازیکنان اصلی را پر خواهند کرد».
قلعهنویی اضافه کرد« :اطمینان دارم که فارغ از نتیجه شاهد
یک بــازی زیبــا خواهیم بود .چمن ورزشــگاه فوالدشــهر شــرایط
خوبی دارد و به هر دو تیم اجازه میدهــد بازی زیبایی را به نمایش
بگذارند .از طــرف دیگر تیمهای تارتــار نیز به بــازی مالکانه عالقه
دارند و ما نیز در تمریناتمان روی این مسأله کار کردهایم».

حضورم در پرسپولیس و فدراسیون تداخلی ندارد

ذوالفقارنسب :دنبال حل مسأله حذف از آسیا هستیم

فدراســیون فوتبــال بهعنــوان رئیــس کمیتــه فنــی و
توســعه هــم گفــت :حضــورم در ایــن دو پســت تداخــل
ایجــاد نمیکنــد چــون در یــک مســیر هســتند ۳۰ .ســال
مــدرس بــودم و روزانــه هشــت ســاعت کار کــردهام .ایــن دو
مســئولیت مــن تضــادی بــا یکدیگــر ندارنــد.
در هفتــه ســه ،چهــار روز در فدراســیون فوتبــال خواهــم
بــود و در کنــار آن بــرای پرســپولیس هــم وقــت خواهــم
گذاشــت.
پیشکســوت پرســپولیس دربــاره اینکــه برنامــه هیــأت
مدیــره ایــن باشــگاه بــرای پیگیــری موضــوع حــذف از آســیا
چیســت؟ گفــت :ایــن جــزو برنامههــای بســیار مهــم و
حســاس ماســت کــه بــا کمــک فدراســیون فوتبــال و برخــی
وزارتخانههــای کشــور موضــوع را حــل کنیــم.

کلوپ:تمدیدقراردادصالحدستمننیست
پــس از لغــو بــازی هفتــه گذشــته آرســنال و لیورپــول
در ورزشــگاه امــارات ،دو تیــم امشــب در ورزشــگاه آنفیلــد
بــا هــم روب ـهرو میشــوند .بــازی امشــب حکــم بــازی رفــت
نیمهنهایــی جــام اتحادیــه را دارد.
یورگــن کلــوپ ،ســرمربی لیورپــول در نشســت خبــری
پیــش از ایــن بــازی گفــت« :بــا توجــه قدرتــی کــه از حضــور
هــواداران در آنفیلــد میگیریــم ،شــرایط هنــگام برگــزاری
بــازی دوم در خانــه متفــاوت اســت ،امــا مــا نمیتوانیــم
اوضــاع را تغییــر دهیــم .مــا پنجشــنبه گذشــته نتوانســتیم
بــازی کنیــم و بنابرایــن اوضــاع اینگونــه اســت».
او دربــاره کیفیــت آرســنال گفــت« :میــکل آرتتــا در
آرســنال عملکــرد فوقالعــادهای داشــته و بازیکنــان جــوان
زیــادی در حــال حاضــر در ترکیــب ایــن تیــم حضــور دارنــد.
همچنیــن تماشــای بــازی ســه نفــر هجومــی ایــن تیــم واقعـاً
هیجــان انگیــز اســت .طــرز فکــر مــن روشــن اســت و فکــر
میکنــم کــه آنهــا از زمــان شکســت در مــاه نوامبــر تــا امــروز
بســیار پیشــرفت کردهانــد و ایــن یــک قرعــه دشــوار بــرای

لیورپــول اســت».
یکــی از مباحــث داغ ایــن روزهــا ماجــرای تمدیــد
قــرارداد محمــد صــاح اســت .مهاجــم مصــری اخیــراًدر
مصاحبــهای مدعــی شــد خواســته باالیــی بــرای تمدیــد
بــا لیورپــول نداشــته و در انتظــار اقــدام مدیــران باشــگاه
اســت .کلــوپ در واکنــش بــه حرکــت مهاجــم تیمــش
گفــت« :امــروزه چنیــن مصاحبههایــی خطرنــاک اســت.
مــن میدانــم کــه صــاح میخواهــد چــه بگویــد و مــا نیــز
خواهــان مانــدن او در لیورپــول هســتیم .ایــن مســائل زمــان
میبــرد و مــن نمیتوانــم شــرایط را تغییــر دهــم .در حــال
حاضــر همــه چیــز ســر جــای خــودش قــرار دارد .شــخصیت،
نگــرش و میــزان تــاش محمــد صــاح فوقالعــاده و
باورنکردنــی اســت .او از شــرایط فیزیکــی خــودش باخبــر
بــوده ،بــه حرفهــای افــراد متخصــص گــوش میدهــد
و همیشــه ســعی میکنــد پیشــرفت کنــد .قــدرت ذهنــی
صــاح فوقالعــاده بــوده او همیشــه نفــر اول وارد کمــپ
شــده و بعــد از همــه خــارج میشــود».

دوستانه ،جدی
مس رفسنجان 15:00

پیکان

سایههمسایه

ذوب آهن

15:00

گل گهر

پایانسخــت
فوالد

17:00

پدیده

آســاننگیـــر
صدری :به جلسه تودیع و
معارفه دعوت نشدم

ســیدمجید صدری سرپرست مســتعفی پرسپولیس
شــب گذشــته در اینســتاگرام خود ،ضمن تبریــک به رضا
درویش مدیرعامل جدید باشــگاه نوشت« :در طول مدت
خدمتم در باشگاه ،هیچ دریافتی نداشتم و تنها هدفم این
بود که با عشق برای رفع موانع قدم بردارم .البته خوشحال
میشدم به رســم آیین مراســم تودیع ومعارفه ،من نیز در
جلسه حضور یابم که لطف دوستان شامل حال ما نشد».

کالنتری :فجر ً
قبال هم
پرسپولیس را شکست داده

مالـی ایـن کشـور اسـت».
کانتونـا در انتقـاد از رفتـار قطـر بـا کارگـران
خارجـی سـازنده ورزشـگاههای جـام جهانـی
کـه رسـانههای بینالمللـی بارهـا بـه آن
پرداختهانـد ،اضافـه کـرد« :نحـوه برخـورد
آنهـا بـا افـراد شـاغل در سـاختن اسـتادیومها
بسـیار وحشـتناک اسـت .در ایـن مـدت
هـزاران نفـر جـان باختنـد ،امـا بـا ایـن حـال مـا
برگـزاری ایـن جـام جهانـی در قطـر را جشـن
خواهیم گرفت».

بیــژن ذوالفقارنســب رئیــس جدیــد هیــأت مدیــره
باشــگاه پرســپولیس در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اعضــای
جدیــد هیــأت مدیــره باشــگاه پرســپولیس از وضعیــت مالــی
ایــن باشــگاه مطلــع هســتند یــا خیــر؟ گفــت :بلــه ،کســی
منکــر مشــکالت مالــی باشــگاه نیســت و یکــی از کارهــای
مــا ایــن اســت کــه ایــن بدهیهــا را پرداخــت کنیــم .حــق
طبیعــی شرکتهاســت کــه بدهــی آنهــا از ســوی باشــگاه
پرداخــت شــود.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا هیــأت مدیــره جدیــد
باشــگاه پرســپولیس بــا کارگــزار جدیــد ایــن باشــگاه ادامــه کار
خواهــد داد یــا خیــر؟ گفــت :بــا کارگــزار صحبــت شــده اســت
کــه فعالیــت ادامــه یابــد.
ذوالفقارنســب همچنیــن دربــاره حضــورش در

هوادار

15:00

صنعت نفت

سرمربی فجرسپاسی شیراز تأکید دارد که پرسپولیس
برابر ایــن تیم بــازی راحتی در پیــش ندارد .علــی کالنتری
دربــاره بــازی امــروز تیمــش برابر پرســپولیس در نشســت
خبری گفت« :درست اســت ،در چند بازی اخیر آن طور که
دوســت داشــتیم نتیجه نگرفتیم .ســعی داریم با برطرف
کردن مشــکالت جایگاه خوبی در جدول به دست بیاوریم
تــا هم مــا و هــم مــردم از نتایــج راضــی باشــند ».کالنتری
اضافه کرد« :دیدار برابر پرسپولیس برای هر دو تیم سخت
اســت و اینگونه نیســت پرســپولیس راحت فجرسپاســی
را در ورزشــگاه آزادی شکســت دهــد .قبــ ًا فجرسپاســی،
پرســپولیس را شکســت داده و این انگیزه و فعل خواستن
بین بازیکنان وجود دارد .امیــدوارم یک بازی جوانمردانه
از هر دو تیم و تماشاگرپســند را شــاهد باشیم و فجرسپاسی
امتیاز خوبی کسب کند».

مربی نفت مسجدسلیمان :کمالوند راضی نشد برگردد

مقابل استقالل از پیش باخته نیستیم

امیــر محبی ،مربــی نفــت مسجدســلیمان گفت که
فــراز کمالوند تمایلی به بازگشــت ندارد .ایــن مربی بعد از
شکســت هفته گذشــته تیمش مقابل صنعت نفت آبادان
از ســمتش اســتعفا کرد .محبی در نشســت خبــری پیش از
دیدار نفت مسجدســلیمان مقابل اســتقالل گفت« :یکی
دو بازیکن از ســال گذشــته در نفت مانده بودند و کمالوند،
تیــم را  20روز قبــل از مســابقات تحویل گرفت .مشــکالت
زیــادی داشــتیم و مدیــران زحمــت خــود را کشــیدهاند.
بدنســازی نکردیم و در برخی پســتها ضعف داشــتیم که
نتوانســتیم برطــرف کنیــم .عواملی بــرای موفقیــت باید
دســت به دســت هم بدهنــد و کمبودها را حــس کردیم».
محبــی در دفاع از عملکــرد کمالوند اضافه کرد« :شــانس
با ما یار نبود و اشــتباهات داوری به ضرر نفت شــد .تراکتور
چند ماه پیــش ،نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا بود
که حــاال یک امتیــاز بیشــتر از مــا دارد .تیمهای باالتــر از ما
وضعیــت امتیازی بهتری نســبت به نفت ندارنــد و فاصله
ما یک بازی اســت .حاال انتظار دارند کمالوند معجزه کند.
 40جلســه تمرینی ما در دو ماه گذشته ،پشت دروازه برگزار
شــده اســت که این برای یک تیــم لیگ برتــری امکانپذیر
نیســت ».مربی نفت گفت که کمالوند راضی به بازگشــت
به مسجدســلیمان نشده اســت« :مســئوالن خیلی تمایل
دارنــد او در نفــت بماند ،امــا هر چــه از کمالونــد خواهش
کردیم ،وی تمایلی به بازگشــت نداشــت .مانند سربازی که
هیــچ احتمالی نمیرود که در جنگ پیروز شــود ،تا آخرین
لحظــه بــرای ســربلندی نفت تــاش میکنیم .پنج شــش
بازیکن خــود را در اختیار نداریم و شــرایط روحی بازیکنان
خــوب نیســت .مطمئــن باشــید بازیکنــان با تمــام وجود
بازی میکنند .از پیش بازنده نیســتیم و روز ســختی را برای
استقالل رقم میزنیم».

