دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

به دنبال هتریک قهرمانی هستیم

مهاجم پرسپولیس در مورد گلزنی به پدیده و تکرار موفقیتهای
فصل قبل صحبت کرد .علی علیپور در گفتگو با ایلنا در خصوص
پیروزی پرسپولیس در دیدار نخست لیگ برتر مقابل پدیده اظهار
داشــت :بازیهای اول در هر فصل همیشه سخت است و تیمها با
تغییراتی که دارند هنوز به آمادگی بدنی کامل نرسیدند ولی خدا
را شــکر که توانستیم در این شرایط  3امتیاز بگیریم و با دست پر
از مشــهد برگردیم.وی در مورد گلزنــی در دقیقه  8بازی گفت:
من خودم متوجه این موضوع نشــدم و محمد انصاری به آن اشاره

ورزشی

کرد .خوشحالم که در روز میالد امام هشتم (ع) و در
ورزشــگاه مزین به نام ایشان در این دقیقه توانستم
برای پرســپولیس گلزنی کنم و فکر میکنم هدیه
شیرینی بود که از آقا گرفتم.مهاجم پرسپولیس در
مورد اینکه کار در فصل جدید برایش ســخت شده
اســت ،افزود :در لیگ برتر دیگر بازی آســان نداریم و همه تیمها
و بازیکنان در سطح باالیی حاضر میشوند .من هم به دلیل اینکه
فصل قبل آقای گل شــدم زیر ذرهبین قرار دارم و با شناختی که

بازیکنــان از هم پیدا میکننــد و آنالیزهایی که انجام
میشود کار برایم خیلی سختتر از فصل قبل خواهد بود.
وی در مــورد بازی هفتــه آینده مقابل فــوالد عنوان
کرد :فوالد حریف ســختی است و بازی این تیم مقابل
پــارس جــم را دیدیــم و کیفیــت باالیــی دارنــد.
مهاجم پرسپولیس در مورد هتریک قهرمانی هم خاطرنشان کرد:
صد در صد ما به دنبال جایگاه نخست هستیم و با بچهها هم قسم
شدیم موفقت فصل گذشته را تکرار کنیم.

فتحاهللزاده:

بابزرگترها
مناظره میکنم
نهجوجهها!

فتحی تجربه تیمداری تیمهای بزرگ را ندارد و طبیعی است اینگونه صحبت کند .البته بدون منظور گفته ،اما خط دهی
 100نفر 200 ،نفر یا نهایت  5هزار نفر میشــود .در ورزشگاه صد هزار نفری  20هزار نفر نشستهاند و همه سکوها شعار
میدهند و این دیگر خط دهی نیســت .آن کسی که به  20هزار نفر خط داده ،میتواند رئیس جمهور هم شود ،او آدم
خطرناکی است و باید سریع پیدایش کنند! بحث این حرفها نیست و خط دهی هم نبوده ،اینها احساس پاک هواداری
نسبت به تیمشان بوده که این گونه واکنش نشان دادهاند
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت که اگر
اکنون این مسئولیت را داشت به تیام  ۸میلیارد
تومان میداد تا در جمع آبیپوشــان بماند.علی
فتحاهللزاده در گفتگو با تســنیم ،درباره تساوی
بدون گل اســتقالل مقابل پیکان اظهار داشت:
دو تیــم میلی برای بردن نداشــتند و فشــاری
روی درواز ه همدیگر نیاوردند .اســتقالل با توجه
به اینکــه بازیکنانش را از دســت داده ،طبیعی
بود که نتواند بازی همیشــگیاش را انجام دهد.
از وینفرد شــفر تشــکر میکنم که با وجود این
شــرایط بهانه نیاورد که فالنی و فالنی نیستند،
او مردانــه تیمش را راهی زمین کرد.وی در مورد
شــعارهای هواداران اســتقالل علیه وزیر ورزش
و جوانان و اینکه امیرحســین فتحی سرپرست
باشگاه گفته که این شعارها خط دهی شده بود،
گفت :فتحی تجربه تیــمداری تیمهای بزرگ را
ندارد و طبیعی اســت اینگونه صحبت کند .البته
بدون منظور گفته ،اما خط دهی  100نفر200 ،

خداحافظی گلر سابق استقالل در  36سالگی از
دنیای فوتبال یکی از جالب ترین خبرهای امروز
فوتبال ایران بود ،بازیکنی که فراز و نشیبهای
زیــادی در دوران پرافتخار بازیگری داشــت.به
گزارش ورزش ســه  ،اوایل دهه  80دروازه بانی
به فهرست بزرگســاالن استقالل اضافه شد که
پلههای ترقی را از تیمهــای پایه آغاز کرده بود
تا به جمع سه دروازه بان اصلی آبیهای پایتخت
برسد .وحید طالب لو تنها پس از حسین طالب لو
تدارکات زحمتکش تیم ملی در دهه  70و 80
گلری بود که از همان ســنین نوجوانی و جوانی
عالقه و استعدادش در این پست کلیدی را نشان
داد و توانست پیراهن دو باشگاه بزرگ پایتخت
در تیمهای رده پایه و آکادمیرا برتن کند.وحید
ابتدا با پرسپولیس اســتارت زد و از رده جوانان
به سمت استقالل کشــیده شد تا همین اتفاق
سرنوشت فوتبالی او را تغییر دهد .درخشش در
جوانان و امیدهای استقالل باعث شد تا کادر فنی
بزرگساالن چه مرحوم پورحیدی چه رولند کخ
آلمانی راه را برای حضور او در تیم بزرگســاالن
در اوایل دهــه  80هموار کنند گرچه این اتفاق
چندان با حضــور دروازه بانهای سرشناســی
همچونهادی طباطبایــی و پرویز برومند برای
وحید خــوب پیش نرفت و او تنهــا عنوان گلر
سوم را یدک کشید.این روند حتی با ورود مربی
جوانــی همچون امیر قلعه نویی در لیگ ســوم
حرفه ای در سال  82نیز ادامه داشت تا طالب لو
در ســایه گلرهایی همچون برومند و مســعود
قاســمیقرار بگیرد تا این که در روزهای پایانی

نفر یا نهایت  5هزار نفر میشــود .در ورزشــگاه
صد هزار نفری  20هزار نفر نشستهاند و همه سکوها
شــعار میدهند و این دیگر خط دهی نیســت.
آن کســی که به  20هزار نفر خط داده ،میتواند
رئیس جمهور هم شــود ،او آدم خطرناکی است
و باید ســریع پیدایش کنند! بحث این حرفها
نیست و خط دهی هم نبوده ،اینها احساس پاک
هواداری نســبت به تیمشــان بوده که این گونه
واکنش نشان دادهاند .با این حال هواداران نباید
به شــخص وزیر ورزش توهین کنند ،چون وزیر
برای خــودش جایگاهی دارد .هواداران میتوانند
از وزیر توضیــح بخواهند ،نه اینکه توهین کنند.
مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل تصریح کرد:
این مسائل زمانی شــکل گرفت که دوستان در
مقابل این شائبه که وزارت ورزش و شخص وزیر
دخالت میکند تا استقالل بازیکن نگیرد ،سکوت
کردنــد .ســکوت مدیریت وقت باعث شــد این
شائبهها شــکل بگیرد .اگر وزارت ورزش دخالت

اوستنده دیگر رضاییان را نمیخواهد

باشگاهاوستندهبلژیک،مدافعایرانیاشرادرلیستفروشگذاشتهاست.سرانباشگاهاوستندهبه
سه بازیکن خود گفتهاند که میتوانند این تیم را ترک کنند .یکی از این بازیکنان ماتیاس بوسارتس
است که از اِنایسی نایمخن هلند پیشنهاد دارد ،اما این مدافع 22ساله منتظر پیشنهادات بهتر است.
گرت ورهاین ،سرمربی اوستنده همچنین دیگر روی بلیکا و رامین رضاییان حساب باز نمیکند و
باشگاه اوستنده امیدوار است که از فروش این سه بازیکن رقم خوبی نصیبش شود.

امیر رضا خادم در وزارت ورزش اسامیبدهکاران را زد ،شفافسازی که
تنها برای دوران ما بود و پس از آن ندیدیم .نه دوره بهرام افشــارزاده نه
دوره رضا افتخاری اسامیبدهکاران را اعالم نکردند ،چرا؟ چون فامیلشان
را گذاشته بودند .گفتند آندو زمان مدیریت من دو میلیارد و  300میلیون
تومان پول گرفته است .اگر شــما واقعا طرفداری از تیم خاصی ندارید،
چرا به قرارداد ســه میلیارد و  500میلیون تومانی محمدرضا خلعتبری با
پرسپولیسنپرداختهاید؟
حرفی زدهاند .امیر رضا خــادم در وزارت ورزش
اسامیبدهکاران را زد ،شفافسازی که تنها برای
دوران مــا بود و پس از آن ندیدیم .نه دوره بهرام
افشارزاده نه دوره رضا افتخاری اسامیبدهکاران
را اعالم نکردند ،چرا؟ چون فامیلشان را گذاشته
بودند .گفتند آندو زمان مدیریت من دو میلیارد
و  300میلیــون تومــان پول گرفته اســت .اگر
شــما واقعا طرفداری از تیم خاصی ندارید ،چرا
به قرارداد ســه میلیــارد و  500میلیون تومانی
محمدرضا خلعتبری با پرسپولیس نپرداختهاید؟
آن زمــان آندو همه کاره تیم ملی بود و تیمهای
دیگر با قیمت  6میلیارد او را میخواســتند .اگر
باز هم به عقب برگردیم و آندو همین شــرایط را
داشته باشــد ،باز هم با همین مبلغ با او قرارداد
میبندم.مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل در
خصوص اینکه ویدئویی از او منتشر شده که گفته
بود طلب جواد نکونام را پرداخت کرده ،اما او هنوز
از استقالل طلب دارد ،عنوان کرد :نگفتم کل پول
نکونام را پرداخت کردهام .چرا به  5سال گذشته
برگشتهایم؟ ما اسناد را به سازمان بازرسی ،دیوان
محاســبات و وزارت ورزش تحویــل دادیم ،چرا
هنوز دنبال  5سال گذشته هستند؟ االن مشکل
استقالل  5سال گذشته است؟ بازیکن را در حالی
میگرفتم که وزارت ورزش به من ســه میلیارد
تومان پول میداد ،اما االن  50میلیارد تومان پول
میگیرید .این بســاط را جمــع کنید!وی یادآور
شــد :من با نکونام و آندو تســویه حساب کردم،
از نکونام نامه گرفتم که  50درصد طلبش را باید
از پولی که فدراســیون فوتبال باید به اســتقالل
میداد ،بگیرد .اینکه مدیریت ضعیف فدراسیون
نتوانسته به تعهدش عمل کند ،من مقصر هستم؟
من بدهکار هستم؟ تعهد داده بودم که  50درصد
پول را بدهم کــه پرداخت کردم .یک نفر بگوید
که از این  50درصد من کمتر دادهام ،اســنادش
را نشــان دهد تا پرداخت کنم .میخواهند من را
خراب کنند ،این کارها دسیسه است ،اما هواداران
هوشیار هستند و به محبوبیت من اضافه میشود،
چرا؟ چون هوادار فهمید که فتحاهللزاده از جیبش
خرج کرد ،اما االن کســی جــرأت نمیکند ،این
کار را بکند .آقایــان بگویند با  50میلیارد تومان
پولی که گرفتهاند ،چه کار کردهاند؟فتحاهللزاده در
خصوص شرایط این روزهای استقالل گفت :حتما

من مقصر این وضعیت هستم؟ از دوران بعد از ما
تا االن ،وزیر قبلی  250میلیارد تومان پول داده،
اگر  50میلیارد تومان بدهی باشگاه را میدادید،
میتوانســتید با بقیه پولها که در این چند سال
پرداخت شــده ،اســتقالل را قهرمان آسیا کنید
نه فقط لیگ برتر .حاضرم با آقایان بزرگتر نه جوجهها
مناظره کنم که یک ریال بدهی نگذاشتهام .بدهی
مانده در باشگاه به خاطر عدم تعهد وزارت ورزش
بوده است .ماشینم را فروختم و به بازیکن دادم،
مــرد بودم ایــن کار را کردم ،امــا وزارت ورزش
زیر حرفش زد .آقایان! اگر نمیتوانید باشگاه را اداره
کنید ،نیایید .آقای فتحی که میگویی استقالل
بدهی دارد ،اگر بدهی دارد ،االن بروی سنگینتر
است تا بعدها که به بدهیها اضافه کنید«.پس از
من ،مدیرانی آمدند و باز هم بدهی گذاشــتند».
وی با بیان ایــن جمله ادامــه داد :بدهی عادل
شــیخی مربوط به کــدام دوران مدیریت بود؟
پروپیچ ،مگویان ،میک مک درموت ،جابر انصاری،
بویان و  ...اگر بشمارم  30نفر میشود .برای اینها
«بیت الحال»! است ،اما برای ما بدهی؟ چرا همه
نام من را میگویند؟ بدبختی من این اســت که
اگر بهرام افشــارزاده میآید ،مــن را آلترناتیو او
میدانند ،بعد که افتخاری آمد ،افشارزاده آلترناتیو
او نبود ،باز هم مــن بودم .در زمان فتحی هم به
من حمله میکنند .هواداران من را دوست دارند.
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت :از شما
تشــکر نخواستم ،اما آقایانی که معاون میشوید؛
آقای  Xو  Yبه من توهین نکنید ،اگر بلد هستید
تیــم را اداره کنید ،اگر نــه ،تیم را به من بدهید
تا ســه ساله استقالل را درســت کنم .این کارها
نامردی است ،خادم همه بدهیها را اعالم کرد که
چقدر بوده است .من مردتر از این حرفها هستم.
 5ســال پیش به آندو دو میلیارد و  300میلیون
تومان دادم ،باز هم میدهم .مگر نمیگویند تیام
 8میلیارد تومــان میخواهد؟ من بودم این پول
را مــیدادم ،چون هواداران اســتقالل بیش از 8
میلیارد تومان ارزش دارنــد .دولتی و خصوصی
ندارد ،مگر زنوزی کم پول میدهد؟ قول میدهد
که تراکتورسازی نیم فصل بازیکنی میگیرد که
 7،8میلیارد قیمتش خواهد بود .اینجا اســتقالل
و پرسپولیس اســت ،مردم قهرمانی میخواهند.
نداری ،برو خانهات!

پایان پسر خوب قفس توری استقالل

همان فصل و با افت فاحشــی که گلرهای اول و
دوم داشتند سرانجام امیرقلعه نویی به دروازه بان
جوان خود اطمینان کرد تا در یکی از سنگین ترین
در عیــن حال حســاس ترین بازیهــا مقابل
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان طالب لو اولین
بازی رســمیخود را برای استقالل انجام بدهد
تــا کلین شــیت آن روز زندگی فوتبالــی او را
تحت الشعاع قرار داده و کارنامه ای پرافتخار برای او
رقم بزند.درخشش در نقش جهان مقابل سپاهان
رفته رفته او را به پدیده جدید استقالل و فوتبال
ایران در پست دروازه بانی تبدیل کرد چون وحید
از آن پس به عنوان انتخاب اول قلعه نویی همواره
در ترکیب اصلی به میدان رفت و در نهایت اولین
قهرمانی را دو سال بعد با استقالل رویایی لیگ
پنجم در ورزشــگاه آزادی جشن گرفت .البته او
در لیگ چهــارم در رقابت با دروازه بان خارجی
همچون توپالوویچ هم کم نیاورد و بیشتر مواقع
مرد شماره یک استقالل بود گرچه چالش بزرگ
او در لیگ پنجم در رقابت با دروازه بانی همچون
مهدی رحمتی به عنوان رقیب اصلی رقم خورد
که او را تبدیل به بهتریــن گلر ایران کرد.بدون
شک در آن سالها در کنار هنرنمایی که طالب لو
درون دروازه استقالل ارائه میداد ماجرای پنالتی
گیر بودن او بیشــتر از هر چیزی سرو صدا به پا
کرد چون باعث شــد تا وحید را بــا دروازه بان

وحید طالبلو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

دروازهبــان پیشــین تیم ملی فوتبال ایران و باشــگاه اســتقالل از دنیای فوتبــال خداحافظی کرد.
وی در نامهای که به همین مناسبت منتشر کرد آورد :قلب آبی را تا ابد در سینه محبوس خواهم داشت.
در متن نامه خداحافظی وی آمده است:
من با فوتبال متولد شدم .تمام خاطرات کودکی و سالهای دور من با فوتبال و فوتبال دوستان سرشته
شده است .از گذشتهها عبور میکنم و یادش را در قلبم جاودان نگاه خواهم داشت .در خداحافظیها زبان
الکن است و حرمتها اجازه بیان نمیدهد .حال ،زمان آویختن دستکشهایی که به لطف خدا و زحمت
پیشکسوتان که هر چه دارم از آنهاست ،فرا رسیده است.تکه ای از وجودم را به جبر زندگی میسپارم .به
تلخی گیج و منگ باختها و شور بردنها .به استرسهای لذتبخش و چسبیدن ضربات بزرگان فوتبال
ایران و آسیا به دستکشهای پر افتخار آبی .تیم همیشه درخشان استقالل ،شاهین بوشهر گرم ،راه آهن
غرق شده و تیم فوالد سربلند ،در زندگی من تاثیرات مهمیداشتند .به من آموختند فوتبال فقط شهرت

افسانه ای فوتبال ایران یعنی احمدرضا عابدزاده
مقایســه کنند چــون وحید با همیــن پنالتی
گرفتنها بود که هم در قهرمانیهای لیگ برتر
هــم در قهرمانیهای حذفی که با اســتقالل به
دســت آورد نقش کلیدی خود را به رخ کشید.
طالب لو اولین پنالتی سرنوشت ساز را در هفته
پایانی لیــگ پنجم در جدال با برق شــیراز در
ورزشــگاه آزادی از محســن پــاک نیت گرفت
تا اســتقالل با برتری 4بر 1مقابل حریف جشن
 100هزار نفری قهرمانی را برپا کند .همین عملکرد
درخشــان بود که باعث شــد تا وحید به عنوان
ذخیره ابراهیم میرزاپور در فهرســت نهایی تیم
ملی از ســوی برانکو انتخاب و راهی جام جهانی
 2006آلمان شود .از دیگر پنالتیهای مهمیکه
وحید در مهــار آن موفق بود میتوان به گرفتن
ضربه مهرزاد معدنچی در دربی پایتخت در لیگ
ششم همین طور مهار پنالتیهای سرنوشت ساز
رقبای اســتقالل در جام حذفی ســال 86-87
مقابــل ذوب آهــن و مرحله بعد همان ســال
برابر فوالد در اهواز اشــاره کــرد که آبیها را به
فینال رساند و قهرمانی شیرینی با امیر قلعه نویی
سرمربی تازه برگشته به تیم رقم زد.وحید طالب لو
اما در رده ملی هیچ گاه به حقی که داشــت و
تصور میشد نرسید چون همواره به عنوان گلر
ذخیره در فهرست مربیان قرار میگرفت .هم در

رحیم علیآبادی :

جایگاهکشتیایران
در سطح جهان
تنزل خواهد یافت!

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی
معتقد است نداشــتن کرسی در هیات رئیسه
اتحادیه جهانی کشــتی به جایگاه ایران لطمه
وارد خواهــد کرد.رحیم علیآبادی در گفتگو با
مهر در خصوص استعفای رسول خادم از هیئت
رئیسه اتحادیه جهانی کشتی اظهار داشت :قطعا
حضور خادم در یکسال و نیم گذشته در سیستم
اجرایی و سیاست گذاری اتحادیه جهانی برای
ایران منشــاء خیر بود ،چراکه در بســیاری از
موضوعات خادم از حق کشتی ایران دفاع کرد.
وی تصریح کرد :دلیل اصلی استعفای خادم این
بود که با توجه به مسائل به وجود آمده در مورد
حضور نیافتن کشــتیگیران کشورمان مقابل
نمایندگان رژیم اشــغالگر قدس و بلیطی که
خادم برای عدم تعلیق کشتی ایران و محرومیت
علیرضا کریمیدر این رابطه خرج کرد ،او دیگر
نمیتوانست از این پس از حق کشتی ایران دفاع
کند و در اصطالح به یک ســرباز بدون سالح
در کارزار جهانی بدل شــده بود.نایب قهرمان
بازیهای المپیــک  ۱۹۷۲مونیخ در خصوص
ناکامینماینده ایران در انتخابات هیئت رئیسه
اتحادیه جهانی نیز گفت :از دست رفتن توازن
قوا در اتحادیه جهانی کشتی به ضرر ایران که
زیر سایه تحریم و حضور نیافتن کشتی گیران
ما برابر حریفان صهیونیست به وجود آمد ،باعث
شــد کشــورهای عضو اتحادیه عالقــه ای به
رأی دادن به نماینده معرفی شده از سوی ایران
برای عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی
نداشته باشند.علی آبادی یادآور شد :نبود یک
ایرانی در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی ،جایگاه
کشتی ایران در مناسبات جهانی را تنزل میدهد
و قطعا بر روی مبارزات کشتی گیران کشورمان
در رقابتهــای پیش رو تأثیر خواهد گذاشــت.
وی در پایان به تبعات منفی این مسئله اشاره
کرد و افزود :طبیعتا نداشتن کرسی در هیأت
رئیسه اتحادیه جهانی به طور نامحسوس بر روند
مسابقات کشتی گیران ما تأثیرگذار خواهد بود،
چرا که تیمهای ملی کشــتی کشورمان پایگاه
مهمیرا برای دفاع از حقانیت خود در اتحادیه
جهانی از دســت داده اند .از ســویی دیگر این
موضوع از چشم سایر رقبای دیرینه ما مخفی
نخواهــد ماند و خطــر نــاداوری در رقابتهای
پیــش رو از جمله بازیهای آســیایی جاکارتا،
ملی پوشان ما را تهدید خواهد کرد.

سنتشکنیقلعهنویی
پس از  2سال

وحید طالب لو دستکشها را آویخت

با انتشار متنی احساسی؛

«به نام نامیاو

نمیکــرد ،باید مدیران وقت توضیح میدادند که
ضعف از ما بوده و ارتباطی به وزیر ندارد .ما تذکر
دادیم ،اما بادمجان دور قابچینهایی که اطراف
وزیر هستند مصاحبههای تند ما را به وزیر نشان
دادند و گفتند ببینید فتحاهللزاده چه گفته است،
در صورتی که کل مصاحبه را نشان ندادند .وزیر
هم وقت ندارد همه مصاحبه را بخواند.فتحاهللزاده
ادامــه داد :آینــده را بدتر از ایــن میبینم و اگر
شــخص وزیر پا به میدان نگذارد و شــائبهها را
از بین نبرد ،با مشکالت زیادی روبهرو خواهیم شد.
ما استقاللیم و باید تیم خوبی باشیم ،آقایانی که
شبانه با هفت هشت بازیکن قرارداد بسته و تایم
شبانه درست میکردند ،باعث شدند که وضعیت
به این شکل شود .متأسفانه برخیها هم کانالهای
فیک درســت کرده و به من هم ناسزا میگویند.
وی با اشاره به بحث طلب آندرانیک تیموریان از
اســتقالل و اینکه برخیها او را مقصر این بدهی
میدانند ،گفت :تعجــب میکنم برخیها چنین
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جام جهانی  2006هم در جام ملتهای آســیا
 2007توسط قلعه نویی که ذخیره رودباریان شد
و در جــدال با کره جنوبی در مرحله یک چهارم
نهایی به عنــوان گلر پنالتی گیر به میدان رفت
بلکه فرشته نجات قلعه نویی شود اما به موفقیتی
نرســید تا هم امیر از تیم ملی برکنار شــود هم
خودش فرصت تبدیل شدن به مرد شماره یک
ایران را از دســت بدهد .در بازگشــت از همان
تورنمنت بود که افت فاحش طالب لو آغاز شد تا
زمینه برای کنار رفتن او از استقالل فراهم شود.
سالهاهایی که یکی پس از دیگری با انتخابهای
اشــتباه توام شــد تا وحید طالب لــو در کنار

و ماندن نیست .فوتبال بزرگ شدن و هن ِر بزرگ اندیشیدن است .مفتخرم در این سالها با باورهای قلبی
خود طی طریق کردم و هیچ گاه نان حالل خود را آغشته به دغل و دورویی ننمودم حتی اگر بی نان
ماندم ولی نه عزت فروشی پیشه کردم ،نه دورنگی و نه ریا .همواره خود را در سایه و حرمت پیشکسوتان
قرار دادم و حال نیز خود را مدیون ایشان ،والدین ،مربیان و اساتید فن دانسته و دست بوس و به خاک
افتاده همگان از بزرگ و کوچک ،نامدار و گمنام هستم .آبی پوشان و آبی قلبان ،فرزند کوچکتان را بخاطر
همه آنچه که نتوانست در حد انتظار و شایسته شما صاحبان و مالکان همیشگی این باشگاه عمل کند،
حالل کنید .این فرزند را بزرگ کردید و امروز او در دســتی دستکش و در دست دگر قلبی آبی دارد.
دستکش را خواهد آویخت و قلب آبی را تا ابد در سینه محبوس خواهد داشت .در اینجا وظیفه خود
میدانم از کلیه مربیان ،مدیران ،کارشناسان ،کادر پزشکی ،بازیکنان ،پشتیبانی تیم و ارباب جراید ،آنان
که خالصانه نوشتند ،انتقاد سازنده کردند و پرسیدند سپاسگزاری نمایم .به حکم ادب از هواداران بزرگ
باشگاه پرسپولیس عرض سپاس و تشکر دارم که جز احترام از آنان ندیدم و نشنیدم .در انتها آرزومندم
در کنار آموزش فوتبال ،ارتقا اخالق و فرهنگ جوانمردی سرلوحه تعالیم مربیان این مرز و بوم باشد.
امیدوارم همگان از صمیم قلب این حقیر را حالل فرمایید.
برادر کوچک شما
وحید طالب لو  -مرداد »١٣٩٧

پابه ســن گذاشــتن رفته رفته از بین گلرهای
سطح اول خارج شود .البته او یک بار دیگر فرصت
بازگشت به استقالل نصیبش شد اما این بار تفاوت
زیادی با تجربه شیرین قبلی داشت چون حضور
طالب لو هم نتوانست جلوی بحرانهای استقالل
را در لیگ سیزدهم و چهاردهم بگیرد تا او باز هم
از استقالل کنار گذاشته شود آن هم با ثبت دو
قهرمانی لیگ برتر ،یک جام حذفی و حضور در
جام جهانی  2006به عنوان یکی از نمایندههای
استقالل.وحید طالب لو در حالی از دنیای فوتبال
حرفه ای ایــران خداحافظی کرد که هیچ کس
نمیتواند منکر کریها و جنگهای او با رقیب
همیشگی اش مهدی رحمتی شود ،دو رقیبی که
از اردوهــای ملی در رده پایــه کنار هم بودند و
همواره در رده باشگاهی نیز جنگهای پنهانی و
علنی با یکدیگر داشتند که پرداختن جزء به جزء
این جنگها کمیحوصله بر اســت گرچه این
اواخر روابط میان دو گلر سرشــناس استقاللی
دو دهــه اخیــر کمیبهتــر از قبل شــده بود.
وحید طالب لو دیروز در حالی به صورت رسمی
در کالیفرنیا از فوتبال خداحافظی کرد که بیش از
 180بازی برای استقالل به عنوان مرد شماره یک
به میدان رفت و  9بازی ملی هم در کارنامه خود
به ثبت رساند .ضمن این که در تمام ادوار لیگ
با پیراهن تیمهایی همچون شــاهین بوشــهر،
راه آهن و فوالد خوزســتان نیز  55بار نامش را
به ثبت رســاند تا یکــی از نامهای به یادماندنی
فوتبال ایران لقب بگیرد.

امیرقلعه نویی ســرمربی ســپاهان برخالف
دو سال گذشته از ایجاد تغییرات زیاد در این
تیم خودداری کرده اســت.به گزارش ورزش
سه  ،سپاهان به سرمربیگری عبداهلل ویسی
و زالتکو کرانچار در شــرایطی وارد مسابقات
لیگ شــانزدهم و هفدهم شد که تغییرات
بسیار زیادی نسبت به فصل گذشته در این
تیم ایجاد شده بود.ویسی از تیم حسین فرکی
تنها چند بازیکــن قدیمیتیم نظیر محرم و
رسول نویدکیا و حسین پاپی را در تیم حفظ
کرد و زالتکو کرانچار هم از تیم ویســی تنها
چند بازیکن نظیر مهرداد محمدی و حسین
پاپی را در تیم نگه داشــت و وقتی در اولین
دیدار لیگ هفدهم برابر سایپا شاگردانش را
به میدان فرستاد شــاهد تغییرات زیادی در
ســپاهان بودیم؛ موضوعی که امیرقلعه نویی
از آن اجتناب کرده است.سرمربی تیم فوتبال
سپاهان که در پنجره تابستانی  9بازیکن را به
ترکیب سپاهان اضافه کرده ،روز جمعه برابر
صنعــت نفــت آبــادان از  5بازیکن جدید
طالیی پوشان در ترکیب اصلی استفاده کرد و
حسینپاپیرانیزپیشاپیشسایرنفراتبهمیدان
فرستاد تا جلوتر از مهدی کیانی کاپیتان اول
تیم باشد؛ البته پس از خروج پاپی ،کاپیتانی به
مهدیکیانیرسید.نکتهجالبدیگرخریدهای
امیرقلعه نویی اینکه این چهره به استثنای پیام
نیازمند و شهاب عادلی ،سابقه همکاری با سایر
خریدهای جدید سپاهان را دارد و این موضوع
میتواند به هماهنگی سریعتر طالیی پوشان
در لیگ هجدهم کمک کند.

