تیم فوتبال صبای قم برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی اردبیل خواهد شد.تیم صبا که قبل از شروع لیگ برتر اردویی  10روزه را
در منطقه کوهستانی سرعین برپا کرده بود ،روز جمعه دوباره راهی استان اردبیل خواهد شد تا در این منطقه اردوی آمادهسازیاش را
اردوی یک هفتهای برگزار کند.تمرینات تیم فوتبال صبای قم بعد از تعطیلی چند روزه از روز سهشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد .این تیم در سرعین
صبا در اردبیل اردبیل چند بازی تدارکاتی انجام خواهد داد.
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زادمهر :در مورد رضاییان برانکو تصمیم گرفت

واکنش سرمربی خیبرخرم آباد به
کتککاری بازیکنان با مربی حریف

سرمربی تیم فوتبال خیبرخرم آباد گفت :بازیکنان دو تیم در
پایان بازی باهم درگیر شدند و در این درگیری مشتی هم به صورت
مربی حریف خورد.ولی اهلل خسروی در مورد شکست یک بر صفر
تیمش مقابل پارس جنوبی تصریح کرد :بازی خوبی بود و ما روی
یک اشتباه فردی سه امتیاز را از دست دادیم و شکست خوردیم.وی
در مورد درگیری بازیکنان تیمش با سرمربی حریف گفت :سرمربی
حریف نبود .بلکه مربی تیم پارس بود که کتک خورد .البته بازیکنان
دو تیم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند که جعفری مربی سوم
تیم پارس برای وساطت می آید و یک مشت به صورت او اصابت
می کند .ما هم این مربی را به بیمارستان بردیم و بعد از مداوا او را
بدرقه کردیم.خسروی در مورد دلیل درگیری بازیکنان دو تیم گفت:
ظاهرا در جریان بازی بازیکنان باهم کل کل داشتند و بازیکن حریف
به بازیکنان ما فحاشی کرده و در نهایت این درگیری لفظی ادامه پیدا
می کند و در آخر بازی درگیری فیزیکی رخ می دهد.

حسن زاده :با متخلفان دیدار تیم خیبر خرم آباد
و پارس جنوبی برخورد جدی میشود

رئیس کمیته انضباطی درباره تخلفات دیدار دو تیم خیبر
خرم آباد و پارس جنوبی و برخی از رقابتهای لیگ برتر فوتبال
گفت :با متخلفان این بازی برخورد جدی میشود .اسماعیل حسن
زاده -رئیس کمیته انضباطی فدراسیون درباره تخلفات دیدار دو
تیم خیبر خرم آباد و پارس جنوبی گفت :تاکنون گزارشی به دست
ما نرسیده اما از طریق برخی از مسئولین سازمان لیگ و مصاحبهها
از این موضوع مطلع شد ایم که بعد از پایان مسابقه ،چند تن از
بازیکنان میزبان علیه یکی از مربیان تیم میهمان اقدامات ناشایستی
انجام دادهاند و تا جایی که میدانم کار به برخورد فیزیکی و
کتککاری رسیده است .اینگونه رفتارها در شروع بازیهای لیگ
دسته یک اصال شایسته نیست و نگاه کمیته انضباطی به تخلفات
اینچنینی جدی تر خواهد بود.وی در ادامه بیان کرد :زمانی که
گزارش دقیق ناظر و مسئولین برگزاری مسابقات به دستمان رسید،
قطعا جزئیات اتفاقات مشخص می شود و با توجه به نوع رفتاری
که انجام شده ،تنبیهاتی که کمیته انضباطی اتخاذ خواهد کرد،
باید به نحوی بازدارنده باشد تا از هفتههای بعدی مسابقات ،شاهد
چنین رفتارهایی نباشیم .ضمن اینکه در آیین نامه و قانون برای
اینگونه تخلفات محرومیت و جریمه نقدی در نظر گرفته میشود
اما تصمیم نهایی را پس از بررسی تمام جزئیات پرونده اعالم
خواهیم کرد.رئیس کمیته انضباطی در پایان درباره تخلفاتی که
در رقابتهای لیگ برتر رخ داده است ،گفت :در برخی از مسابقات
لیگ برتر نکاتی وجود داشت که منتهی به تصمیم کمیته انضباطی
شد .اما حوادث قابل توجهی که خیلی نگران کننده باشد ،وجود
نداشت .اگرچه انتظار داریم که بازیکنان و مربیان و همه عوامل
حاضر در لیگ برتر ،الگوی رفتارهای مناسبی برای لیگ های
پایینتر باشند .اما همین گزارشاتی که از برخی تخلفات انضباطی
که در هر هفته (یکی دو مورد) شاهد آن هستیم ،شایسته جایگاه
فوتبال پرتماشاگر ما نیست .ضمن اینکه برخی از تخلفات مربوط به
تخلفات تماشاگران است و امیدواریم با آموزش مناسب و همکاری
مقامات فرهنگی باشگاهها ،این امر برطرف شود.

محمودزاده :با متخلفان برخورد قاطع و
قانونی خواهد شد

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال گفت :با متخلفان
دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و پارس جنوبی برخورد قاطع و قانونی از
طریق کمیته انضباطی خواهد شد.فریبرز محمودزاده در مورد درگیری
بازیکنان تیم خیبرخرم آباد با مربی تیم پارس جنوبی گفت :پیگیری
های الزم را در این مورد انجام دادم و مشخص شد در جریان مسابقه
دو تیم هیچ مساله حاشیه ای رخ نداده و فقط در پایان مسابقه و هنگام
ورود بازیکنان و کادر فنی دو تیم در راهرو رختکن متاسفانه بنابه
گزارش ناظر مسابقه آقای کریم پور سه بازیکن خیبرخرم آباد به نام
های پژمان صوری ،احمد زارعی و فرزاد بهاری به طرف مربی پارس
جنوبی آقای خورشیدی حمله ور شده اند و با کتک زدن این مربی
آقای خورشیدی با صدمه ای که به سر ایشان وارد شد با آمبوالنس به
بیمارستان منتقل شد .ضمنا ورود نیروهای امنیتی و ناظر مسابقه تا
آخرین لحظه پیگیر این مسایل بودند.وی افزود :با توجه به اینکه در
هفته های ابتدایی لیگ دسته اول هستیم با پیگیری کمیته مسابقات و
ارایه گزارش به کمیته انضباطی این اتفاق برخورد قاطع و قانونی انجام
خواهد شد.محمودزاده تصریح کرد :فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و
هیات های برگزاری مسابقات تمام تالش خود را می کنند تا مسابقات
لیگ دسته اول به بهترین شکل ممکن برگزار شود .از بازیکنان و مربیان
و مدیران باشگاه ها نیز می خواهم که صبوری و خویشتنداری بیشتری
از خود نشان بدهند و ضمن رعایت قوانین و با احترام به خود و حریفان
بیش از گذشته به نکات اخالقی در فوتبال توجه کنند.

خرسندنیا :مقابل سایپا ریسک نکردم

هافبک تیم پدیده توضیحاتی را درباره مصدومیتش که در
بازی با سایپا برایش رخ داد ،ارائه کرد.محمدرضا خرسندنیا در بازی
برابر سایپا در چارچوب هفته چهارم رقابت های لیگ برتر دچار
مصدومیت شد و در نیمه اول زمین بازی را ترک کرد.وی درباره
مصدومیتش اظهار داشت :در نیمه نخست برخوردی با حامد شیری،
بازیکن تیم سایپا داشتم و از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شدم و از
زمین بیرون رفتم.هافبک پدیده در ادامه افزود :می توانستم به بازی
ادامه دهم اما نخواستم ریسک کنم .کمی ترس و لرز داشتم .با اجازه
کادر فنی از زمین بیرون آمدم.خرسندنیا در پایان گفت :عکس از پایم
انداختم و خدا را شکر مشکل جدی نیست .با چند روز استراحت می
توانم بدون مشکل دوباره در تمرینات شرکت کنم.

ولیس از ایتالیا پیگیر مطالباتش از نفت

کاپیتان پرسپ

دوی تیم ملی مطالبات خود از نفت را پیگیری
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود حضور در ار
کاپیتان
پرسپولیس همراه با تیم ملی به ایتالیا سفر
جالل حسینی که بعد از انجام  4بازی برای
سید
می کند.
لیگ برتر شدیدا پیگیر طلبش از نفت تهران
به وکیل خود ماموریت داده تا در تعطیالت
کرده است،
قرارداد فصل گذشته خود را دریافت کرده،
زیکن که معتقد است فقط  10درصد از مبلغ
باشد .این با
انوند طلب خود را پیگیری می کند .سیدجالل
مختلف همراه با وحید امیری و علیرضا بیر
از راههای
تواند از این طریق حقوق خودش را پیگیری کند.
کرده به دنبال تشکیل اتحادیه بازیکنان است تا ب
اعالم
عدم تمایل فدراسیون فوتبال با برگزاری بازی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی

 AFCبا تغییر زمان دیدار ایران و کرهجنوبی موافقت اولیه را اعالم کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تغییر زمان دیدار ایران و کره جنوبی موافقت اولیه خود را اعالم کرد.در حالی که دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی از هفته چهارم رقابت های انتخاباتی جام جهانی  2018روسیه
مقارن شده است با شب تاسوعای حسینی ،فدراسیون فوتبال ایران از هم اکنون در حال انجام اقدامات الزم برای تغییر زمان برگزاری این دیدار است.بر همین اساس درخواست هایی برای تغییر زمان برگزاری این دیدار
از سوی فدراسیون فوتبال ایران ارائه شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز موافقت اولیه خود را مبنی بر تغییر زمان این بازی انجام داده است.با این تفاسیر این بازی به احتمال فراوان دو روز زودتر برگزار خواهد شد.

شاه حسینی:اتفاق رخ داده در لیگ یک ،جنبه عمومی جرم دارد
رئیس اسبق کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال گفت:چون جرم در بازی
لیگ یک در محل عمومی به وقوع پیوسته
مدعی العموم می تواندمتهم را از حیث
جنبه عمومی جرم نیز مجازات کند.
عبدالرحمن شاه حسینی در خصوص
ضرب و شتم مربی تیم پارس جم توسط
کاپیتان تیم خیبر خرم آباد در پایان
بازی دو تیم در رقابت های لیگ یک
اظهار داشت :در فوتبال وقایعی اتفاق می
افتد که بعضا رسیدگی به آن در حیطه
اختیارات فدراسیون یا دادگستری می
باشد .رسیدگی به تخلفات فوتبالی تا
زمانی که متخلفان از ورزشگاه محل
بازی خارج نشده باشند ،در صالحیت
ارکان قضایی فدراسیون فوتبال هستد.
معموال ارکان قضایی فوتبالی نیز در این

گونه موارد به تناسب موضوع جرایمی از
جمله جزای نقدی و محرومیت در نظر
می گیرند.وی ادامه داد:برخی اتفاقات
حوزه فوتبال عالوه بر تخلف دارای عناوین
مجرمانه نیز هست که در این صورت عالوه
بر مراجع فوتبال ،مراجع قضایی به جرم
به وقوع پیوسته رسیدگی می کنند .بر
اساس قانون اساسی ،هر فردی که مورد
تظلم قرار بگیرد می توانداز طریق مراجع
قضایی ( خواهان رسیدگی شده و در این
صورت قوه قضاییه مکلف به رسیدگی می
باشد.رییس اسبق کمیته انضباطی در
ادامه اضافه کرد :در خصوص اتفاقی که
در ورزشگاه خرم آباد افتاده ،اگر شخص
مضروب به عنوان شاکی خصوصی به
دادگستری شکایت کند ،دادسرای
عمومی و انقالب محل وقوع جرم مکلف

پرسپولیسیها منتظر لباس اصل ایتالیایی

به رسیدگی و نهایتا پرونده امر با صدور
کیفر خواست به دادگاه کیفری احضار و
دادگاه کیفری عالوه بر دیه صدمات وارده،
مطابق قانون متهم را به حبس یا جزای
نقدی محکوم می کند .حال به فرض
آن که صدممه دیده هیچ گونه شکایت
خصوصی نداشته باشد چون جرم در بازی
لیگ یک در محل عمومی به وقوع پیوسته
مدعی العموم می تواندمتهم را از حیث
جنبه عمومی جرم نیز مجازات کند .شاه
حسینی افزود :در این زمینه همانطور
که قانون گذار برای متخلفان و مجرمان
فرق قائل نشده ،مقامات رسیدگی کننده
هم نباید بین افراد تبعیض قائل شوند و
باید با همه یکسان برخورد کنند .از دانه
درشت ها گرفته تا افراد عادی تا بساط
این اتفاقات برچیده شود.

باشگاه پرسپولیس همچنان منتظر است تا اسپانسر
البسه ورزشی تحت ِقراداد این باشگاه لباسهای اصل
ایتالیایی در اختیار سرخپوشان قرار دهد .طبق توافقی
که شرکت البسه ورزشی جیوا با باشگاه پرسپولیس
داشته است ،این شرکت تا هفته پنجم از این باشگاه
وقت خواسته تا لباسهای اصل ایتالیایی را در اختیار
سرخپوشان قرار دهد ،اما هنوز این اتفاق رخ نداده
است.سرپرست باشگاه پرسپولیس اخیرا ً اعالم کرده بود
که چنانچه شرکت البسه ورزشی تحت ِقرارداد با آنها
طبق بندهای قرارداد عمل نکند این باشگاه میتواند
قرارداد را فسخ یا جریمهای برای شرکت مذکور در نظر
بگیرد.چنانچه لباسهای اصل ایتالیایی سرخپوشان در
تعطیالت به تهران برسد آن وقت باشگاه پرسپولیس با
همکاری اسپانسر خود مراسم رونمایی از این پیراهنها
را برگزار خواهد کرد.پرسپولیسیها در چهار بازی
گذشته خود با پیراهنهای تولید داخلی شرکت جیوا
به میدان رفتهاند.

می گفتند اشتباه کردی حدادی فر را نگاه داشتی

آذری:پرسپولیس باید پول ما را بدهد
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت:ما امیدواریم با تجهیزاتی
که در ورزشگاه ملت از نظر پزشکی فراهم کردیم حدادی فر بتواند
هر چه سریع تر به میادین باز گردد .سعید آذری در رابطه با اینکه
این روزها کمتر مصاحبه می کند ،اظهار داشت :سعی کردم در
روزهایی که لیگ تعطیل است و درگیری کمتری نسبت به تیم
بزرگساالن داریم ،برخی از پروژه هایی که داریم را پیگیری کنیم.
ما یک زمین چمن مصنوعی در دست ساخت داریم که برای
تمرین تیم بانوان و تیمهای پایه ذوب آهن پایگاه خوبی خواهد
شد .این زمین بهترین و بزرگترین زمین چمن مصنوعی ایران
می شود .همچنین ورزشگاه ملت اصفهان که محل تمرین تیمها
در زمان برگزاری لیگ قهرمانان اروپا است ،از نظر نور مشکالتی
داشت که در حال رفع کردن آن هستیم.
المپیکی ها بمب های ذوب آهن هستند
وی همچنین افزود :جا دارد اینجا از ورزشکاران المپیکی
تقدیر کنم .هم سهراب مرادی و هم کیانوش رستمی در سال های
اخیر عضو باشگاه ذوب آهن بودند .همچنین مجتبی عابدینی که
عملکرد فوق العاده ای در شمشیربازی داشت چند سالی در ذوب
آهن عضویت داشته است .فکر می کنم این المپیکی ها بمب
های ذوب آهن هستند .ما برخالف برخی از دوستان که با مبالغ
میلیاردی بمب منفجر می کنند سعی می کنیم با پرورش چنین
ورزشکارانی برای مملکت مان افتخارآفرین شویم.
از روند تیم راضی هستیم
مدیرعامل ذوب آهن درباره کسب پنج امتیاز از چهار هفته
نخست لیگ برتر تصریح کرد :از روند تیم کامال راضی هستم .ما
مقابل گسترش فوالد فوتبال رو به جلو و خوبی را ارائه دادیم.
متاسفانه تالش بازیکنان توأم با برد نشد .جا دارد از یحیی گل
محمدی و بازیکنان ذوب آهن تشکر کنم که تمام تالش خود را

در این بازی انجام دادند .سرمربی ما تمام تمرکزش را روی مسائل
فنی گذاشته و دنبال جذب دو بازیکن دیگر هم است .امیدواریم
با اضافه شدن این دو بازیکن بعد از تعطیلی های تیم ملی فوتبال
بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
این وصله ها به گل محمدی نمی چسبد
آذری در واکنش به شایعاتی مبنی بر اینکه گل محمدی در
سفر به برزیل بیشتر به تفریح پرداخته تا جذب بازیکن خاطرنشان
کرد :برای افرادی که از این شایعات درست می کنند متاسفم.
برخی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند اما نمی دانند که
ما گرگ باران دیده هستیم و می دانیم که چه کسی با چه هدفی
می خواهد این شایعات را درست کند .گل محمدی قطعا در برزیل
تمام وقتش را دنبال جذب بازیکن جدید و باکیفیت بود .حتی
چند بازی را از نزدیک مشاهده کرده بود و فیلم بازیکنان زیادی را
دریافت کرده بود .متاسفانه می خواستند برای یحیی گل محمدی
و باشگاه ذوب آهن حاشیه درست کنند اما ما ضمن رعایت اصول
مان پشت مربی مان ایستادیم و باز هم خواهیم ایستاد .معتقدم گل
محمدی یکی از فنی ترین و پاک ترین مربیان فوتبال کشور است.
مطمئنم گل محمدی با آوردن این دو بازیکن تیم محکم تری را
بعد از تعطیالت لیگ به زمین می فرستد.
می گفتند اشتباه کردی حدادی فر را نگاه داشتی
وی درباره شروع ضعیف ذوب آهن در لیگ برتر مثل سالیان
اخیر و دالیل این موضوع خاطرنشان کرد :فراموش نکنید که ذوب
آهن در این فصل دچار تغییرات زیادی شده .متاسفانه ستاره تیم
مان را با بدشانسی تمام از دست دادیم .یکسری آدم های معلوم
الحال ابتدای فصل می گفتند که آذری نباید حدادی فر را نگه
می داشت ولی االن که به زمین می رویم خالء حدادی فر را
حس می کنیم .تازه می فهمیم قاسم چه فوتبالیست بزرگی از

نظر فنی و اخالقی است .مهدی رجب زاده هم چنین نقشی را
در ذوب آهن دارد .اینها برای تیم ما جواهر هستند .یکسری آدم
مریض همیشه همه جا هستند و می خواهند برای ذوب آهن
حاشیه درست کنند اما ما امیدواریم با تجهیزاتی که در ورزشگاه
ملت از نظر پزشکی فراهم کردیم حدادی فر بتواند هر چه سریع
تر به میادین باز گردد.
پرسپولیس باید پول ما را بدهد
مدیرعامل ذوب آهن در پایان درباره اینکه باالخره موفق شد
طلب این باشگاه را از پرسپولیس بر سر انتقال صادقیان و مسلمان
دریافت کند یا خیر عنوان کرد :طی یک هفته گذشته جلساتی
را با اسدی دبیرکل فدراسیون و همچنین کاظمی سرپرست
سازمان لیگ داشتم .با حسن زاده رئیس کمیته انضباطی هم
تلفنی صحبت کردم .نامه ای خطاب به دبیرکل فدراسیون تنظیم
کردیم و در همین راستا اسدی نیز تاکید دارد تا قبل از شروع
دوباره لیگ بتوانیم طلب خود را از پرسپولیس بگیریم .در غیر
این صورت تاکید کردیم که کمیته انضباطی باید حق و حقوق
ما را از پرسپولیس بگیرد .با طاهری نیز چند باری صحبت کردم
اما آنها ابهاماتی داشتند که با نظر سازمان لیگ این ابهامات هم
رفع شد و مشخص شد که ذوب آهن طلبش را باید به مبلغ 350
میلیون تومان از پرسپولیس دریافت کند .نظر سرپرست باشگاه
پرسپولیس هم همین است که پول را پرداخت کند اما اگر این
بار نتیجه ندهد کمیته انضباطی تعیین می کند که ما چگونه
این پول را بگیریم .فکر می کنم از طریق درآمدهایی که اخیرا
پرسپولیس و استقالل برای خودشان ایجاد کردند محدودیتی
برای پرداخت نداشته باشند .پرسپولیس در مسیر خوبی قرار
گرفته و من هم برای آنها آرزوی موفقیت دارم اما امیدوارم این
بار دیگر مشکل ما حل شود.

 80درصد خارجیهای لیگ بیکیفیت هستند

استیلی :طاهری در مورد رضاییان صادقانه رفتار کرد
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس میگوید سرپرست این باشگاه
در مورد رامین رضاییان صادقانه رفتار کرد.
حمید استیلی درباره وضعیت پرسپولیس در لیگ برتر اظهار
کرد :تیم فوتبال پرسپولیس لیگ را بسیار خوب شروع کرد و در
حال حاضر هم مزد بازی خوبش را گرفت و صدرنشین جدول
است .فکر میکنم که شرایط تیمی پرسپولیس واقعا خوب است و
این تیم میتواند امسال نتایج بسیار خوبی را بگیرد .سال گذشته
پرسپولیس با ضعفهایی جزئی مواجه بود که تا اواخر فصل به مرور
برطرف شد ولی امسال به گونهای شده که از همان ابتدا نتایج
خوب را کسب میکنند .البته لیگ به طور کلی باال و پایین دارد
ولی امیدوارم که در انتهای فصل باز هم تیم فوتبال پرسپولیس در
باالی جدول قرار گیرد.او در ادامه درباره بازیکنان خارجی که تیم
فوتبال پرسپولیس جذب کرده است ،اظهار کرد :در مورد بازیکنان
خارجی یک تیم فقط مربیان آن تیم هستند که میتوانند نظر
خود را بدهند .در مورد بازیکنان خارجی پرسپولیس هم همین
طور است و فقط باید برانکو در مورد آنها نظر دهد .شاید چیزی
در آنها دیده که آنها را جذب کرده است .این را فراموش نکنیم که
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پرسپولیس در طول فصل باید در سه جام بجنگد .بنابراین باید
نیمکت قدرتمندی داشته باشد .البته من معتقدم که اگر قرار است
بازیکن خارجی جذب شود باید بازیکنی را جذب کنیم که از نظر
فنی از سایر بازیکنان بهتر باشد و بازی کند نه این که فقط روی
نیمکت بنشیند .اگر قرار است بازیکنی روی نیمکت بنشیند بهتر
است آن بازیکن جوانان ایرانی خودمان باشند.پیشکسوت باشگاه
پرسپولیس در ادامه درباره این که چرا در فوتبال ایران بازیکنان
خارجی بیکیفیت وارد میشوند گفت :در این زمینه واسطهها نقش
مهمی را ایفا میکنند .البته مدیران باشگاهها هم در ورود بازیکنان
خارجی بیکیفیت بیتاثیر نیستند .من فکر میکنم که  20درصد
از بازیکنان خارجی که به فوتبال ایران میآیند کیفیت الزم را دارند
و  80درصد آنها بی کیفیت هستند .البته شاید به خاطر دولتی
بودن فوتبال ما باشد اگر باشگاههای ما خصوصی باشند آن وقت
مدیر باشگاه دلش برای پولی که هزینه میکند میسوزد و به همین
خاطر به بازیکن بیکیفیت خارجی پول زیادی نمیدهد.او گفت:
من از مدیرعامل باشگاه سیاهجامگان که یک باشگاه خصوصی است
درباره بازیکنان خارجی اش سوال کردم که مدیرعامل این باشگاه

به من گفت که  25الی  30هزار دالر برای بازیکنان خارجی مان
هزینه کردهایم .این نشان میدهد که آنها قدر پول خودشان را می
دانند ولی مدیران باشگاههای دولتی نسبت به این موضوع بیتفاوت
هستند و همه فرایند جذب بازیکن خارجی را به مربی خود واگذار
میکنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :بهتر است کمیتهای تشکیل
شود تا بازیکنان خارجی را از نظر فنی بررسی کنند و اجازه ندهند
بازیکنان بی کیفیت خارجی وارد فوتبال ایران شوند.استیلی در
بخش دیگری از صحبتهای خود درباره جلسه اش با رامین
رضاییان و طاهری ،اظهار کرد :رامین رضاییان بازیکن من در
راهآهن بوده و از باشگاهی که من سرمربیگری آن را بر عهده
داشتم به پرسپولیس رفت .من رامین را واقعا دوست دارم .پس
از مشکالتی که برای این بازیکن به وجود آمد با من تماس گرفت
و از من خواست تا برای حل مشکلش به باشگاه پرسپولیس بروم.
با توجه به شناختی که از آقای طاهری داشتم می دانستم که او
فرد بسیار منطقی است و حتما در زمینه حل مشکل این بازیکن
کمک میکند.وی افزود :از آقای طاهری واقعا تشکر میکنم .او در

جلسهای که با هم داشتیم بسیار صادقانه صحبت کرد و مواضع
باشگاه را به ما گفت ،البته رامین هم در آن جلسه نظراتش را
گفت و در نهایت باشگاه دو راه پیش روی رضاییان قرار داد که
یکی از آنها انتقال قرضی این بازیکن بود و دومی فسخ قرارداد و
جدایی رسمی رامین رضاییان از باشگاه پرسپولیس بود .در دومین
مورد باشگاه خواهان دریافت مبلغ فسخ قرارداد از رضاییان بود
که رامین هر دو راه را رد کرد و هیچ کدام را نپذیرفت .در نهایت
هم باشگاه را ترک کردیم .رضاییان به من گفت به هر باشگاهی
که بپیوندد مطمئنا قرارداد یک ساله امضا میکند تا سال آینده
بازیکن آزاد شود و بتواند به پرسپولیس برگردد.پیشکسوت باشگاه
پرسپولیس در پایان درباره وضعیت تیمملی فوتبال ایران و دیدار
ایران مقابل قطر گفت :ما پتانسیل این را داریم که قطر را در تهران
شکست دهیم .کارلوس کیروش تیم بسیار خوبی را آماده کرده و
ل حاضر
مطمئنا میتوانیم در تهران قطر را شکست دهیم .در حا 
همه باید دست به دست هم دهیم و از تیم ملی فوتبال حمایت
کنیم .امیدوارم با شکست قطر نخستین گام را برای صعود به جام
جهانی را محکم برداریم.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
میگوید این باشگاه تصمیم در باره رامین
رضاییان را به برانکو واگذار کرده بود.
محمدرضا زادمهر درباره وضعیت
این روزهای تیم فوتبال پرسپولیس،
اظهار کرد :شرایط بسیار خوبی داریم.
همه این وضعیت خوب به خاطر تالشها
و کوششی است که بازیکنان و کادرفنی
انجام میدهند .ما تمام تالشمان را در
هیات مدیره انجام دادهایم تا از تیم و
کادرفنی حمایت های الزم را انجام بدهیم
و آنها هم با تالش و کوشش خودشان
نتایج خوبی گرفتند.وی ادام ه داد :ما
سال گذشته در همین زمان نتایج خوبی
نگرفته بودیم ، ،اما از کادرفنی و بازیکنان
حمایت کردهایم و کم کم شرایط تیم
تغییر کرد .االن وضعیت تغییر کرده و از
همان ابتدا صدرنشین شدهایم .امیدوارم

که بتوانیم همین روند را ادامه دهیم.
عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در
ادامه این گفتوگو درباره جدایی رامین
رضاییان از باشگاه پرسپولیس ،اظهار کرد:
این مساله در هیات مدیره مطرح شد و ما
این موضوع را به طور کامل بررسی کردیم
و تصمیم در این زمینه را در اختیار
سرمربی تیم قرار دادیم و آقای برانکو
هم در همان جلسه هیات مدیره نقطه
نظراتشان را مطرح کردند و در همان
زمان تصمیم بر این شد که رضاییان در
پرسپولیس نباشد .فکر میکنم پرونده
این موضوع دیگر بسته شده است .البته تا
جایی که من میدانم رامین رضاییان یک
فصل دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد
دارد و باشگاه از نظر حقوقی پیگیر این
موضوع است تا حق و حقوق پرسپولیس
حفظ شود.

تراکتورسازی و پرسپولیس مدعیان اصلی قهرمانی هستند

درخشان :ماهینی انتظارات را برآورده کرده است
سرمربی پیشین تیم فوتبال
پرسپولیس اعتقاد دارد که مدافع راست
این تیم در هفتههای گذشته عملکرد
خوبی داشته است .حمید درخشان در
خصوص وضعیت پرسپولیس در چهار
بازی ابتدایی لیگ برتر فوتبال اظهار
داشت :این تیم شاکله اصلی فصل
گذشته خود را حفظ کرده و این موضوع
تأثیر خود را در چهار بازی ابتدایی فصل
نشان داده است .پرسپولیس بازیهای
خوبی را به نمایش میگذارد و یکی از
مدعیان اصلی قهرمانی است .ضمن اینکه
پرسپولیس در این فصل بازیکنان خوبی
جذب کرده و نقطه قوتش در خط هافبک
است .بازیکنان در خط هافبک دوندگی
خوبی دارند و این نکته تبدیل به نقطه
قوت پرسپولیس در این فصل شده است.
سرمربی پیشین سرخپوشان در واکنش
به هدر دادن موقعیتهای فراوان توسط
مهاجمان این تیم مانند فصل گذشته
خاطرنشان کرد :سطح لیگ فوتبال ایران
با لیگهای اروپایی قابل قیاس نیست .ما
در اللیگا شاهد هستیم مهاجمان از هر دو
یا سه موقعیت خود یک گل میسازند ،اما

در ایران نمیتوان این توقع را از بازیکنان
داشت.وی در مورد تصمیم برانکو که مانع
بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس
شد ،گفت :در این موضوع باید به نظر
برانکو احترام گذاشت ،اما این نکته را
نیز باید در نظر داشت که پرسپولیس این
فصل در سه جام مبارزه میکند و در هر
پست نیاز به چند بازیکن خوب دارد .بههر
حال نظر سرمربی تیم قابل احترام است.
درخشان در پاسخ به این پرسش که آیا
ماهینی در پست دفاع راست انتظارات را
برآورده کرده است یا خیر ،اظهار داشت:
این بازیکن عملکرد خوبی را تا به اینجای
کار از خود نشان داده است .ماهینی بازیکن
توانمندی است و مربیان پرسپولیس
میتوانند در ادامه فصل روی او حساب
کنند.سرمربی پیشین پرسپولیس به تیم
آماده تراکتورسازی اشاره کرد و گفت:
تراکتورسازی تیم خیلی آمادهای دارد و
در کنار پرسپولیس شانس خوبی برای
قهرمانی در لیگ شانزدهم خواهد داشت.
همچنین از کنار نام تیم سپاهان بهراحتی
نمیتوان گذشت که با مربیگری ویسی تیم
خوبی را راهی رقابتهای لیگ کرده است.

تمرین سهشنبه سرخپوشان به ورزشگاه آزادی منتقل شد
تیم فوتبال پرسپولیس شروع دور جدید تمرینات خود را به زمین شماره دوی
ورزشگاه آزادی منتقل کرد.تمرینات سرخپوشان که قرار بود پیش از این از ساعت
 18روز سهشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شود ،در همین روز و ساعت در
زمین شماره دوی ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.دور جدید
تمرینات پرسپولیس روز سهشنبه  26مرداد ماه زیر نظر کریم باقری انجام میشود و
از روز چهارشنبه تحتِنظر شخص برانکو و همکارانش خواهد بود.

معینی :تیم ملی نوجوانان در تورنمنت قزاقستان
محک جدی خورد

سرپرست کمیته جوانان عملکرد تیم
ملی نوجوانان را در تورنمنت قزاقستان
مثبت ارزیابی کرد و گفت :کادر فنی
شناخت کاملی از شرایط بازیکنان کسب
کرد .فریدون معینی درباره عملکرد تیم
ملی نوجوانان در جام ریاست جمهوری
قزاقستان گفت :هر ساله مسابقات کاپ
ریاست جمهوری قزاقستان با حضور تیم
های مطرحی برگزار می شود .این تورنمنت
با حضور تیم های آلبانی ،قزاقستان ،تیم
آکادمی کروزیلو برزیل ،قرقیزستان،
آذربایجان ،ایران ،روسیه و تاجیکستان
در دو گروه چهار تیمی انجام شد و ملی
پوشان کشورمان عنوان سوم این تورنمنت
را کسب کردند.وی در ادامه بیان کرد :در
مجموع چهار بازی ،سه برد و یک باخت
داشتیم که عملکرد قابل قبولی از تیم ملی
نوجوانان بود .کادر فنی توانست بازیکنان
خود را ارزیابی کند و از تمامی داشته های
خود به خوبی استفاده کرد .با توجه به
این که در این تورنمنت می توانستیم 7
تعویض داشته باشیم ،این موضوع به نفع
کادر فنی بود چرا که می توانست بازیکنان
را به میدان بفرستد و آنها را مورد ارزیابی
قرار دهد .ضمن این که بازیکنان نیز تجربه
بازی بین المللی با حریفان خوبی را به
دست آوردند .ضمن اینکه تیم نوجوانان
در تورنمنت قزاقستان محک جدی خورد.
سرپرست کمیته جوانان ادامه داد:
سه برد برابر آذربایجان ،روسیه (ب) و
آلبانی به دست آوردیم و یک باخت برابر

تاجیکستان .در بازی تاجیکستان از هفت
بازیکن زیر  15سال استفاده کردیم و
کادر فنی نیاز داشت تا آنها را محک بزند
و بازیکنان را در شرایط بازی در مسابقات
سخت قرار دهد .این دیدار با نتیجه یک
بر صفر به سود تاجیکستان به پایان رسید
اما تیم ما توانست به مشکالت فنی ،نقاط
ضعف و قوت بازیکنان و عملکرد تیمی
شان پی ببرد.وی در ادامه بیان کرد :تیم
تاجیکستان سرمایه گذاری بسیار خوبی
در رده های پایه انجام داده و فکر می
کنم حتی از ازبکستان نیز قوی تر ظاهر
شده است .با اینکه در رقابتهای آسیایی
حضور ندارد اما برنامه ریزی و اردوهای
مختلفی را برای تیم خود در نظر گرفته
و در آینده ای نه چندان دور از تجربیاتی
که در مسابقات و تورنمنت های مختلف
به دست آورده ،استفاده خواهد کرد.
معینی در پایان گفت :پس از پایان
تورنمنت ،ملی پوشان بالفاصله در اردوی
تدارکاتی که در تهران در نظر گرفته
بودیم ،حضور یافتند و تا  29مرداد ماه
تمرینات خود برگزار می کنند .قرار است
تا دوم شهریور نوجوانان به عمان بروند و
دو بازی دوستانه نیز با تیم ملی نوجوانان
این کشور برگزار کنند .ما تمام هدفمان
این است که تیم های ملی فوتبال جوانان
و نوجوانان خود را در بهترین شرایط
قرار دهیم تا در مرحله نهایی رقابتهای
قهرمانی آسیا عملکرد قابل قبولی از خود
به جای بگذارند.

اعالم زمان قرعه کشی لیگ دسته دو
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال
ایران زمان قرعه کشی ،نقل و انتقاالت و
شروع مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال
کشور در فصل  95-96را اعالم کرد .قرعه
کشی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال
کشور فصل  95-96در روز چهارشنبه 27
مرداد  95رأس ساعت  15در سالن آمفی
تئاتر هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود
و زمان نقل و انتقاالت ابتدایی فصل لیگ
دسته دوم روز چهارشنبه  7مهر 95به
پایان می رسد.شروع مسابقات مرحله اول
لیگ دسته دوم سه شنبه  9شهریور 95و
پایان این مرحله در اوایل اسفند ماه 95
خواهد بود و همچنین آغاز مرحله دوم
این مسابقات دهه دوم اسفند ماه  95و
پایان مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دوم

فوتبال کشور دهه سوم اردیبهشت ماه 95
می باشد.الزم به ذکر است :با شگاه هایی
که تاکنون در خصوص پرداخت بدهی خود
به اشخاص حقیقی یا حقوقی که از فصل
های گذشته و فصل جاری  95-96اقدام
نکرده اند باید با مراجعه به کمیته انضباطی
و امورمالی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
نسبت به حل پرونده مفتوحه خود اقدام و
پس از ارائه مفاصا حساب و گرفتن مجوز
های قانونی از کمیته های مذکور نسبت به
ثبت مدارک قانونی خود نزد هیأت فوتبال
استان مرتبط و متعاقبأ به کمیته نقل
وانتقاالت سازمان لیگ فوتبال اقدام کنند
در غیر این صورت برابر مقررات سازمان
لیگ از پذیرش این دسته از باشگاه ها در
این دوره از مسابقات معذور خواهیم بود.

