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ورزشی

جام جهانی فوتبال  ۴۸تیمی شد
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا) اعالم کرد :جام جهانی فوتبال از سال ۲۰۲۶
با حضور  ۴۸تیم برگزار میشود.
به گزارش فارس ،جیانی اینفانتینو در کنگره فیفا اعالم کرد :جام جهانی فوتبال از سال
 2026با حضور  48تیم برگزار خواهد شد .این  48تیم در سه گروه  16تیمی با یکدیگر
رقابت خواهند کرد.

ورزش ایران

استقالل در حلقه محاصره مشکالت

آبیپوش��ان تهرانی که خود را برای نیم فصل
دوم لی��گ برتر و دیدار پلیآف لیگ قهرمانان
آس��یا آماده میکنند با مش��کالت پرتعدادی
مواجه هستند که کار منصوریان را سخت کرده
است .به گزارش مهر ،این درست که منصوریان
اعالم کرد که مش��کل استقالل را پیدا کرده و
آن را میخواه��د جراحی کند اما واقعیت این
اس��ت که حتی اگر منصوریان یک مش��کل
را پیدا کرده باش��د و آن را حل کند مس��ئله
استقالل بیش از این حرفهاست و مشکالت
دامنهای وسیع تر از آن دارد که منصوریان به
تنهایی حلش کند .در واقع مشکالت استقالل
محدود به یک بازیکن یا یک موضوع نیس��ت
بلکه این باشگاه مش��کالت عدیدهای دارد که
توسط سرمربی نمیتوان آنها را حل کرد.
اول :توهم توطئه

بسیاری از بزرگان و مدیران و بازیکنان باشگاه
استقالل به غولی اش��اره کردند که در حال به
هم ریختن باشگاه استقالل است .این موضوع
آنقدر تکرار شده که حتی خود منصوریان هم
ممکن است از سایه خودش در استقالل بترسد.
اینک��ه کدام باندها در اس��تقالل وج��ود دارند
تصورات را تخریب میکند به عنوان مثال حتی
وقتی کاوه رضایی بابت عدم دریافت حقوقش
رضایت نامه میخواهد برخی تصور میکنند که
این درخواست هم زیر مجموعه آن باندهاست.با
این توضیح باید گفت در چنین فضایی مربیگری
کردن و موفق شدن بسیار سخت است و اعصاب
و روانی پوالدین الزم دارد چرا که هر مصدومیت
و هر درخواس��ت رضایت نام��های در این فایل
میتواند طبقه بندی شود حتی اگر اصال چنین
مواردی وجود هم نداشته باشند.
دوم :اختالفهای زیر پوستی

در اس��تقالل همچنان همگرایی وجود ندارد،
عضو هیئت مدیره میگوید :صالح نیست کاوه
رضایی در اس��تقالل بماند! این در حالی است
که مدیر عامل س��کوت کرده و در مواجهه با
بحرانها مدیریت درستی ندارد .این وسط اما
منصوریان اعالم میکند ک��ه به کاوه رضایی
رضایت نامه نمیدهیم و در استقالل میماند!
این نشان از اختالف نظر و البته واگرایی همه
مدیران است .در واقع در استقالل هر کس ساز
خود را میزند.

کریس��تیانو رونالدو ،فوق س��تاره پرتغالی کلکسیون
جوای��ز خود را تکمیل کرد و توس��ط فیفا به عنوان
بهترین بازیکن سال  ۲۰۱۶انتخاب شد.
به گ��زارش ایلن��ا ،کریس��تیانو رونالدو در مراس��م
بهترینهای فیفا که دوش��نبه شب در زوریخ برگزار
ش��د توانس��ت جایزه بهترین بازیکن س��ال  ۲۰۱۶را از دستان
جیانی اینفانتینو دریافت کند .رونالدو  ۳۱ساله نخستین بازیکنی
اس��ت که جایزه جدی��د فیفا را پس از جدا ش��دن از توپ طال

چهارم:نیمکتیخطرناک

اخت�لاف بی��ن مه��دی رحمت��ی و علیرضا
منصوریان همچنان ادامه دارد و اگر منصوریان
بخواه��د رحمت��ی را روی نیمکت اس��تقالل
بنشاند روزهای سختی در انتظارش خواهد بود.
حتی اگر تصور کنیم این دروازه بان بسیار آرام
روی نیمکت مینش��یند اما باز هم هر اشتباه
از حسین حسینی میتواند برای او و استقالل
گران تمام شود.
پنجم :فشار حلقه محاصره

استقالل دیدار با السد قطر و دربی را در پیش
دارد که این دو بازی میتواند بس��یار برای این
باشگاه تعیین کننده باش��د و در صورت عدم
موفقیت در این دو ب��ازی یا عدم توفیق کلی
در ادامه مسابقات ممکن است تغییراتی وسیع
در این باشگاه به وجود آید که از هیئت مدیره
شروع و نهایتا تا سرمربی ادامه پیدا کند.

تیمها برای قهرمانی میجنگند

س��رمربی تیم فوتبال تاسیسات دریایی گفت:
فوتسال ما االن جزء بهترین تیمهای دنیاست
خیلیها آرزو دارند با تیم ملی فوتسال ایران بازی
کنند.وحید شمسایی سرمربی تیم تاسیسات
دریایی در گفتگو با فارس گفت :من به عنوان
عض��و کوچک��ی از خانواده ورزش درگذش��ت
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام را به
مردم عزیز و جامعه ورزش تس��لیت میگویم.
بازیه��ای این هفته از لیگ برتر هم به همین
دلیل یک هفت��ه به عقب افتاد.وی درخصوص
وضعیت تیم تاسیس��ات دریایی در لیگ برتر
فوتس��ال گفت :جزء تیمهای باالنش��ین لیگ
هستیم .تغییرات زیادی در تیم دادیم شش نفر
از بازیکنانمان جدا شدند و زمان زیادی میبرد
تا به خواس��تههایمان برس��یم .تمام تالشمان
را کردیم ولی به آن چیزی که میخواس��تیم
نرسیدیم .به هر حال تیمی که بهتر هزینه کند
جایگاه بهتری هم کسب خواهد کرد .سرمربی
تیم تاسیسات دریایی در ادامه افزود :نیم فصل
دوم بسیار سخت تر خواهد بود چون یک سری
از تیمها برای نیفتادن و بعضی از تیمها هم برای
قهرمانی میجنگند که همین کار را س��خت
میکند ولی هیچ کس از قبل برنده نیس��ت و
ما هم فقط به آینده فکر میکنیم.

بدس��ت میآورد.رونالدو که در سال  ۲۰۱۶تمامی
جوای��ز فردی مهم دنیای فوتبال را تصاحب کرد با
دریافت این جایزه توانست کلکسیون جوایز خود را
تکمیل کند.
این فوق س��تاره پرتغالی در سال  ۲۰۱۶در عرصه
تیمی هم بسیار موفق بود و همراه با رئال مادرید قهرمان اروپا و
جهان شد و با تیم ملی کشورش به عنوان قهرمانی یورو ۲۰۱۶
دست یافت.

گفتنی است ،رونالدو که از جانب فیفا به عنوان مرد سال فوتبال
جهان انتخاب ش��د مس��ی را هم بی نصیب نگذاشت و به رقیب
جدی خود کنایه زد.مسی و بازیکنان بارسا این مراسم را تحریم
کردن��د و در زوریخ حاضر نش��دند.رونالدو در حین س��خنرانی
خ��ود گفت :از غیب��ت بارس��اییها در بین بهترینه��ا ناراحت
ش��دم و بارس��اییها حق داش��تند که به زوریخ نیایند اما سعی
میکنم آنها را درک کنم .وی با این س��خنان س��عی در تحقیر
بارساییها داشت.

فوتبال جهان

تخریب مجسمه مسی در آرژانتین

مجس��مه س��تاره آرژانتین��ی در کش��ورش
توس��ط ف��ردی ناش��ناس تخری��ب ش��د.
به گزارش ایس��نا ،مجس��مه لیونل مسی که
تابستان امسال در بوینس آیرس از آن رونمایی
شده بود ،اکنون بدون بدنه ،سر و بازو مانده است.
مسئول سازمان تبلیغات پایتخت آرژانتین در
اینباره گفت :بخش��ی از مجسمه مسی که در
تریستان آچاوال واقع است ،تخریب شده است.
اکنون شهرداری در حال بازس��ازی آن است.از
مجسمه مهاجم بارسلونا چند روز پس از شکست
آرژانتینبرابرشیلیدرفینالکوپاآمریکارونمایی
ش��د .مجسمه ستاره آرژانتینی که مدتی بدون
آس��یب مانده بود ،اکنون تنها نیمی از آن باقی
مانده اس��ت و تنها پاهای مسی به همراه توپی
که حمل میکند دیده میشود.در خیابان گلوریا
مجسمه برخی از ورزشکاران مشهور آرژانتینی
همچ��ون گابریل ساباس��تینی ،گیرمو ویالس
(تنیسور) ،امانوئل خینوبیلی (بسکتبالیست)،
خوان مانوئل فانخیو (راننده فرمول یک) و لوسیانا
آیمار(بازیکنهاکی)وجوددارند.

کوهن برامال به آرسنال پیوست

توپچیهای لن��دن از پنجره نق��ل و انتقاالت
زمس��تانی اس��تفاده کردند و مدافعی جوان به
خدمت گرفتند.به گزارش ورزش س��ه ،باشگاه
آرس��نال روزسهش��نبه به طور رسمی خبر به
خدمت گرفتن کوهن برامال ،مدافع 20ساله تیم
هدنسفورد تاون را اعالم کرد .این مدافع چپ با
تیم هدنسفورد تاون در فوتبال باشگاهی آماتور
انگلیس بازی میکرد که مورد توجه آرسن ونگر
قرار گرفت.بر اس��اس گزارش شبکه تلویزیونی
«آی ت��یوی» برامال ق��رار اس��ت در تیم زیر
23سالههای آرس��نال به بازی گرفته شود .این
شبکه همچنین خبر داد که باشگاه آرسنال برای
به خدمت گرفتن این مدافع جوان رقم  40هزار
پوند به باشگاه هدنسفورد تاون پرداخته است.

داورزنی:

اراده فدراسیون ارتقا جایگاه
والیبال زنان در جهان است
در سالهای اخیر در والیبال زنان در هر سه رده سنی نوجوانان ،جوانان،و
بزرگساالن تیم داشته ایم و امسال نیز برای نخستین بار تیم والیبال زنان در
رده امید تشکیل شده است .و حاال حضور نخستین زن والیبالیست ایران در لیگ
باشگاهی خارج از کشور ،نشانه خوبی از توسعه همه جانبه والیبال زنان است
رئی��س فدراس��یون والیبال،گفت:تیمهای والیبال
زنان در ردههای مختلف سنی در تمامی مسابقات
رس��می و تورنمنتها ش��رکت میکنند زیرا اراده
فدراس��یون بر ارتقا جایگاه این رشته زنان در آسیا
و جه��ان اس��ت.محمدرضا داورزن��ی در گفتگوی
اختصاصی با ایرنا درخص��وص برنامههای والیبال
زن��ان در س��ال  2017گفت :فدراس��یون والیبال
براساس تقویم جهانی این رشته برنامه ریزی کرده
ت��ا تیمهای والیبال ردههای مختلف س��نی اعم از
زنان و مردان در تمامی رقابتهای آسیایی شرکت
کنند و همانطور که امروز والیبال مردان توانست به
عنوان یک تیم مطرح در بازیهای المپیک حضور
داشته باشد ،والیبال زنان نیز این ظرفیت را داشته
و به جایگاه واقعی خود در آس��یا و جهان میرسد.
وی با اش��اره به اعزام تیم والیبال دختران نوجوان
(زیر  17سال ) به کشور اسلوونی ،گفت :در راستای
رش��د و توس��عه والیبال زنان کار استعدادیابی در
سالهای اخیر با جدیت و به صورت کامال علمی و
فنی پیگیری شده است و دو هفته قبل تیم والیبال
دختران نوجوان کش��ور به منظور آماده سازی هر
چه بهتر برای حضور موفق در رویدادهای آسیایی
و المپی��ک نوجوانان راهی اس��لوونی ش��د.رئیس
فدراسیون والیبال ادامه داد :زنان والیبالیست ایران
طی کمتر از  20روز آینده راهی مالدیو میش��وند
تا در نخس��تین مرحله مس��ابقات انتخابی جهان

ش��رکت کنند.به گفته داور زنی درصورتی که این
تیم بتوانند به مرحله بعدی راه یافته و جزو پنج تیم
دوم آسیا راهی مسابقات جهانی شود به طور قطع
یک گام بزرگ در زمینه توسعه و پیشرفت والیبال
بانوان برداشته خواهد شد.رئیس فدراسیون والیبال
ادامه داد:ما در س��الهای اخی��ر در والیبال زنان در
هر س��ه رده سنی نوجوانان ،جوانان،و بزرگساالن
تیم داش��ته ایم و امس��ال نیز برای نخس��تین بار
تیم والیبال زنان در رده امید تش��کیل شده و این
وضعیت بیانگر وجود پش��توانه قوی برای تیم ملی
زنان است .وی همچنین به لژیونر شدن نخستین
زن والیبال ایران اش��اره کرد و گفت :نگاه و رویکرد
فدراس��یون والیبال فعالیت زنان در این رش��ته در
چارچوبهای تعریف شده با رعایت موازین شرعی
بوده است و حاال حضور نخستین زن والیبالیست
ایران در لیگ باش��گاهی خارج از کش��ور ،نش��انه
خوبی از توس��عه همه جانبه والیبال زنان اس��ت.
داورزنی حضور مائده برهانی با پوش��ش اس�لامی
در لیگ باشگاهی کش��ور بلغارستان را نمایشی از
توان زنان مسلمان در عرصههای مختلف از جمله
ورزش با توجه به ارزشهای اسالمی از سوی زنان
ایرانی عنوان کرد .وی ادامه داد :فدراسیون با قدرت
از تمام��ی برنامههای والیبال زنان حمایت میکند
تا این رش��ته زن��ان بتواند به جای��گاه واقعی خود
دست یابد.تیم ملی والیبال زنان ایران روزدوشنبه

کاهش آمار گلزنی سوارز و نیمار

مهاجمان برزیلی و اروگوئهای بارس��لونا نسبت
به فصل گذشته کمتر گلزنی کردند.به گزارش
ایسنا ،آمار گلزنی سه مهاجم مطرح دنیا یعنی
لیونل مسی ،لوییس سوارز و نیمار نسب به فصل
گذشته کاهش زیادی نداشته است .مهاجمان
بارس��لونا سال گذشته تا هفته هفدهم اللیگا و
پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان  ۴۸گل به
ثمر رس��اندند اما در این فص��ل  ۴۳گل را وارد
دروازه حریفان کردند .این بحران به مسی مربوط
نمیشود .او توانست از یازده گل آمار خود را به
 ۲۳گل برساند (مهاجم آرژانتینی سال گذشته
دو ماه به علت آسیب دیدگی در میادین حضور
نداشت) اما آمار گلزنی نیمار و سوارز کاهش یافته
است .این دو بازیکن نسبت به فصل گذشته ۱۷
گل کمتر به ثمر رساندند.آمار مهاجم برزیلی از
سوارز بدتر است .نیمار افت شدیدی نسبت به
سال پیش داشته است .او سال گذشته  ۱۶گل
به ثمر رس��اند ( ۱۴گل در اللی��گا و دو گل در
لیگ قهرمانان) اما در این فصل تنها  ۶بار موفق
به گلزنی شده است .س��وارز در شرایط بهتری
قرار دارد ولی نس��بت به قبل افت کرده اس��ت.
مهاجم اروگوئهای ت��ا هفته هفدهم  ۱۶گل به
ثمر رس��اند و در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
پن��ج گل زد ام��ا مجموع گله��ای او در فصل
جاری به  ۱۴میرسد.سال گذشته ۳۳.۳درصد
گلهای  MSNبه نیمار و ۱۳.۹درصد به سوارز
اختصاص داش��ت (۴۳.۷۵درصد گلها توسط
دو مهاجم اروگوئهای و برزیلی به ثمر رس��ید)
ولی این آمار امس��ال به ۳۲.۵۵درصد رسید .در
مقابل سال گذشته ۲۲.۹۱درصد گلها به مسی
اختصاص داشت که فصل جاری به۵۳.۴۳درصد
رسید .درست اس��ت که این اختالف به خاطر
دوری دو ماهه مس��ی از میادین بوده اس��ت اما
افت مهاجم برزیلی و اروگوئهای آش��کار است.
بارسلونا اگر میخواهد در اللیگا و لیگ قهرمانان
موفق باشد نیاز به گلزنی دو مهاجم خود دارد،
۱۷گل کمتر نس��بت به فصل گذشته اختالف
زیادی است.

گذش��ته حریفانش در مرحله مقدماتی رقابتهای
جهان��ی والیب��ال را ش��ناخت .هجدهمی��ن دوره
مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان سال 2018
ب��ا حضور  24تیم از  7تا  28مهرماه س��ال 1397
به میزبانی ژاپن برگزار میشود و تیم ملی والیبال
زنان کش��ورمان قرار اس��ت طی روزهای  8تا 10
بهمن ماه به میزبانی کش��ور مالدیو در رقابتهای
انتخابی زنان جهان در منطقه آس��یای مرکزی به
مصاف تیمهای هند ،نپال و مالدیو برود.براس��اس
گزارشها تاکنون حضور س��ه تیم آمریکا ،ژاپن و
برزیل در رقابتها جهانی والیبال زنان قطعی شده
است .آمریکا به عنوان قهرمانی سال  ،2014ژاپن
میزبان س��ال  2018و تیم مل��ی والیبال برزیل به
عنوان قهرمان س��ال  2015آمریکای جنوبی سه
تیم قطعی ش��ده این رقابتها هس��تند.همچنین
قاره آسیا عالوه بر ژاپن میزبان ،چهار سهمیه دیگر
در مسابقات والیبال قهرمانی جهان خواهد داشت
که این تیمها بر اساس مسابقات انتخابی مشخص
میشوند.مسابقات انتخابی قاره آسیا در دو مرحله
برگزار میش��ود که در مرحله نخست ،رقابتها در
پنج گروه پیگیری میشود و تیمهای قهرمان این
پنج گروه به همراه پنج تیم برتر قاره آسیا در مرحله
نهایی در دو گروه به مصاف یکدیگر میروند.پیش
تر قرار بود هند به عنوان میزبان مرحله نخست در
گروه آس��یای مرکزی در این رقابتها شرکت کند

ام��ا به دلیل اختالفات داخلی فدراس��یون والیبال
هند ،این انتخاب از س��وی فدراسیون بین المللی
لغو شد.سپس کنفدراسیون والیبال آسیا ()AVC
مالدیو را به عنوان میزبان رقابتهای انتخابی زنان
جه��ان در منطقه آس��یای مرک��زی انتخاب کرد.
تاکن��ون کره ش��مالی و تونگا به ترتیب با کس��ب
مقام قهرمانی در مناطق اقیانوس��یه و ش��رق آسیا
صعودش��ان به مرحله نهایی قاره آسیا قطعی شده
و رقابت سه منطقه دیگر هنوز برگزار نشده است.
از منطقه غرب آس��یا برای حضور در این رقابتها
کش��وری اعالم آمادگی نکرده اس��ت و به همین
دلیل دو تیم تایلند و ویتنام از منطقه جنوب شرق
آسیا مجوز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند.
مرحله دوم ی��ا نهایی مس��ابقات والیبال انتخابی
جهان در قاره آس��یا با حضور  10تیم در دو گروه
برگزار میش��ود که یک گروه  5تیمی به میزبانی
قزاقستان (گروه  )Aو  5تیم دیگر هم به میزبانی
تایلن��د (گ��روه  ) Bکه دو تیم برت��ر در رنکینگ
جهانی سال گذشته هستند ،با هم رقابت میکنند.
تاکنون حضور تیمهای چین ،قزاقستان ،استرالیا،
کره جنوبی ،تایلند ،ویتنام ،کره شمالی ،چین تایپه
و تانگ��و در مرحله نهایی مس��ابقات انتخابی زنان
جهان در قاره آس��یا قطعی ش��ده است و قهرمان
منطقه مرکزی دهمین تیم شرکت کننده در این
رقابتها خواهد بود.

سروش رفیعی:

با قلبم پرسپولیس را انتخاب کردم

سوم :دست سرمربی خالی است

عدم توفیق در نق��ل و انتقاالت تا این لحظه
ع��دم رضایت عموم��ی ایجاد کرده اس��ت .تا
جای��ی که در فضای مج��ازی و حتی حقیقی
اعتراضهای زیادی ایجاد شده است .با وجود
این اعتراضها اما باش��گاه اس��تقالل واکنش
درس��تی نسبت به این ماجرا نداشته و لیست
ورودیهای منصوریان هنوز خالی اس��ت .این
یعنی آنکه این سرمربی در آینده نزدیک و در
نیم فصل دوم مشکالت زیادی خواهد داشت.

کریستیانو رونالدو مرد سال فوتبال جهان در سال  ۲۰۱۶شد

هافب��ک جدید تیم فوتبال پرس��پولیس با بیان
اینکه با قلبش پرسپولیس را انتخاب کرده است،
گفت :تا روزیکشنبه گذشته سرباز تراکتورسازی
ب��ودم و درس��ت نبود ک��ه درباره پرس��پولیس
صحبت کن��م .به گزارش مهر ،س��روش رفیعی
بع��د از امضای قرارداد با باش��گاه پرس��پولیس
درباره اینکه گفته میش��ود ش��اه ماهی و بمب
نقل و انتقاالت بوده است ،گفت :سروش رفیعی
هم یک فوتبالیس��ت است و مثل بقیه بازیکنان
تالشش را میکند و دوست دارم پیشرفت کند.
وی افزود :در این برهه از زمان بازیکن آزاد بودم
و برای همین تصمیمم یک مقدار همه را منتظر
گذاش��ته بود .هواداران پرسپولیس هم لطفشان
را در ای��ن م��دت به من نش��ان دادند ولی اصل
قضیه این است که ذهنیت ونیت خودم این بود
که با قلبم تصمیم بگیرم و با عش��ق و عالقه به
پرس��پولیس بیایم .از صمیم قلب دوست داشتم
جایی باش��م که با تمام وجودم برای خوشحالی
هواداران تالش کنم.هافبک جدید پرس��پولیس
در خص��وص اینک��ه در ای��ن م��دت از صحبت
درباره حضور در پرسپولیس خودداری کرده بود،
خاطرنشان کرد :در کار حرفهای تا زمانی که به
جایی تعهد دارید ،نمیتوانید صحبت کنید .من تا
روزیکشنبه گذشته سرباز سپاه و در خدمت تیم
تراکتورسازی بودم .درست نبود که در این مدت
صحبت کنم .ش��اید خیلی حواش��ی زیادی هم
ایجاد شد ولی باید این روند طی میشد.رفیعی
در رابطه با اینکه علیرضا بیرانوند اولین بازیکنی
بوده ک��ه به وی ب��رای حضور در پرس��پولیس
تبری��ک گفته و آیا دیگر بازیکنان پرس��پولیس
هم با او برای حض��ور در این تیم صحبت کرده
بودند ،خاطرنشان کرد :همه بازیکنان بخصوص
بازیکنان پرسپولیس به من لطف داشتند .ما همه
رفقای صمیمی و قدیمی هس��تیم ولی علیرضا
یک مقدار شور و هیجان بیشتری دارد .من هم

او را دوس��ت دارم .او بیشتر از همه پیگیر بود .از
بازیکنان هم اولین نفری که خبر را شنید ،علی
بود .امیدوارم در کنار س��ایر بازیکنان و هواداران
بتوانیم شادی و افتخار بزرگی را در لیگ و آسیا
رقم بزنیم.وی افزود :کار س��خت است بخصوص
تیم پرسپولیس که تیمهای دیگر با تمام وجود
مقابل آن بازی میکنند .امیدوارم ما هم توانایی
خود را نش��ان بدهیم و بتوانی��م نتیجه بگیریم.
هافبک پرس��پولیس در پاس��خ به سوالی مبنی
بر دلیل انتخاب ش��ماره  ،۷گفت :من برای این
موضوع از طاهری سرپرس��ت باش��گاه خواهش
کردم چون ش��ماره هفت برای من انرژی مثبت
دارد .ایشان هم محبت کرد با علی پروین سلطان
بزرگ پرسپولیس صحبت کرد .بنده هم از آقای
پروین اجازه گرفتم و خوشحالم که این شماره را
میپوشم .همه شماره هفت پرسپولیس را به نام
پروین میشناس��ند .امیدوارم لیاقت این شماره

را داش��ته باش��م .باید از پروین هم تش��کر کنم
که این محبت را به من داش��ت.رفیعی در ادامه
درخصوص همبازی ش��دن مجددش با محسن
مس��لمان و بازیکنانی مثل کم��ال کامیابینیا،
تصری��ح کرد :فک��ر میکنم این مس��ئله به من
کمک زیادی کند .دوس��تان قدیمی و صمیمی
من در این تیم هس��تند از سیدجالل که بزرگ
تیم است تا بازیکنان جوان .من با اکثر بازیکنان
همبازی ب��وده ام اما اصل قضیه این اس��ت که
بهخاطر شرایطی آقای طاهری ،برانکو و بازیکنان
ایجاد کرده اند ،حس صمیمیت و دوس��تی بین
کل اعضای باشگاه وجود دارد.
واکنش مدیرعامل فوالد
به قرارداد سروش رفیعی با پرسپولیس

مدیرعامل فوالد خوزستان به ثبت قرارداد سروش
رفیعی با پرسپولیس واکنش داد و گفت :همه در

مهدوی کیا:

کیروش فوتبال باشگاهی ما را قبول ندارد

کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت :در فوتبال اروپا تیمها
س��ه چهار روز قبل از بازی جمع میش��وند و کارش��ان را انجام
میدهند و کی روش که در س��طح اول فوتب��ال دنیا بوده این را
میدان��د .به گزارش ایلنا ،مهدوی کیا ب��ا حضور در برنامه نود در
مورد این که در اختالف کی روش و برانکو حق را به چه کس��ی
میدهد گفت :این موضوع از بحث برنامه ما خارج است و احتیاج
به برنامه کارشناس��ی دارد اما قطعا به فوتبال ملی و باشگاهی ما
کم��ک نمیکند و باید تعامل بیش��تری باش��د.وی ادامه داد :من
مخالف مطرح کردن این س��والها هس��تم چون این س��والها را
باید کارشناسها جواب بدهند ،آن هم کارشناس فوتبالی نه فقط
کارشناس ورزش��ی ،چون میتواند این نظرها احساسی باشد .آیا
ما قبل از ش��روع فصل با باش��گاهها و مربیان تی��م ملی به توافق

رس��یدیم یا نرس��یدیم؟مهدوی کیا افزود :من فقط یک سوال از
آقای کی روش دارم ،ایش��ان به فوتبال باشگاهی ما اعتقاد دارد یا
ندارد؟ چون ما در اروپا چنین چیزی را نمیبینیم که بازیکنان در
اردوهای درازمدت در اختیار سرمربی باشند .تیمها سه چهار روز
قبل از بازی جمع میش��وند و کارشان را انجام میدهند و ایشان
که در س��طح اول فوتبال دنیا بوده ای��ن را میداند.وی ادامه داد:
من فکر میکنم به فوتبال باش��گاهی م��ا اعتقاد ندارد و بازیکنان
بای��د در اردوهای درازمدت حاضر ش��ودند ت��ا بتواند به تاکتیکی
که میخواهد دس��ت پیدا کند .فکر میکنم باید تعامل بیشتری
انجام شود چون هم تیم ملی مهم است که در راس همه است و
هم باش��گاهها هزینه میکنند و حق دارند از داشتههای خودشان
دفاع کنند.

جریان دعوای حقوقی ما با این بازیکن بودند و از
ثبت قرارداد تعجب میکنم .علیرضا اژدری زاده
مدیرعامل فوالد خوزس��تان در این رابطه گفت:
من روز  ۲۰دی ماه در فاصله یک روقبل از زمان
پایان خدمت س��ربازی سروش رفیعی از شنیدن
این خبر بس��یار متعجب ش��دم چرا که تمامی
تیمها و اهالی فوتبال از دعوای حقوقی ما با این
بازیکن خبر داشته و مطلع بودند که یک قرارداد
بین این باشگاه و بازیکن نام برده وجود دارد .وی
افزود :باش��گاه فوالد خوزستان با احترام به حکم
کمیت��ه انضباطی تا پایان خدمت س��ربازی این
بازیکن سکوت کرده بود ،ضمن آنکه این بازیکن
در جلسه کمیته انضباطی و مصاحبه با رسانهها
هرگز منکر قرارداد خود با باشگاه فوالد خوزستان
نشده و تقاضای رسیدگی درخواست فوالد بعد از
اتمام خدمت س��ربازی نموده اند .همچنین یک
نس��خه از رای ابالغی کمیته انضباطی در باشگاه
فوالد خوزس��تان موجود میباش��د که در آینده
نزدیک آن��را در اختیار عموم ق��رار خواهیم داد.
اژدری زاده در تش��ریح این رای اینگونه توضیح
داد :مطاب��ق این رای باش��گاه فوالد خوزس��تان
تصمیم داش��ت و دارد که الیحه ش��کوائیه خود
را ب��ه کمیته انضباطی پ��س از انقضای خدمت
س��ربازی بازیکن ارائه نمای��د و تعجب من از آن
اس��ت که باشگاه پرس��پولیس و بازیکن نامبرده
یک روز پس از اتمام خدمت س��ربازی بالفاصله
اقدام به عقد قرارداد نموده اند و هیچ توجهی به
جاری بودن دعوایی که چند ماه پیش در کمیته
انضباطی طرح شده بود و همچنان قابل پیگیری
است ،ننموده اند.وی در پایان گفت :باشگاه فوالد
خوزستان حق خود میداند برای استیفای حقوق
خود اقدامات الزم و پیگیریهای قانونی را انجام
ده��د و نتیجه اقدامات قبل و آینده را به صورت
شفاف در اختیار افکار عمومی و هواداران خونگرم
خود قرار دهد.

