نیکفر :در جریان
جذب رضاییان
نیستیم!

رییس هیات مدیره باشگاه سپاهان نسبت به جذب رامین رضاییان واکنش نشان داد.با وجود اینکه عبداهلل ویسی ،سرمربی تیم سپاهان اعالم کرده رامین
رضاییان را میخواهد اما هیات مدیره این باشگاه از چنین موضوعی ابراز بی اطالعی می کند.منوچهر نیک فر ،رییس هیات مدیره باشگاه سپاهان در این
باره میگوید :این موضوع هنوز به اطالع هیات مدیره باشگاه نرسیده است .باید پیشنهاد جذب رضاییان در هیات مدیره مطرح شود تا بتوانیم تصمیم گیری
کنیم”.آیا سپاهان بودجه الزم برای جذب رضاییان را دارد؟» ،نیک فر اینطور پاسخ پرسش را می دهد :ما برای جذب یک بازیکن بودجه داریم اما به اندازه ای
که متعارف باشد .به هر حال هر زمانی در هیات مدیره مطرح شود ،درباره قراردادش بحث می کنیم.

کارهای تیم را به قلعهنویی سپردهام و خودم کار اقتصادی میکنم

آجورلو :تصویب کردهاند هیچ مسئولی به
تراکتورسازی پول ندهد

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی،
گفت :تصویب کردهاند هیچ مسئولی به
تراکتورسازی پول ندهد .مصطفی آجورلو در
نشست دیروزش با خبرنگران در مورد پشت
سر گذاشتن روز خبرنگاران ،گفت :روز میالد
با سعادت صاحب کشور ایران امام رضا را
تبریک میگویم .خدا را شکر می کنم توانستم
در این مدت خدمتگذار تراکتورسازی باشم.
وی افزود :به باشگاه تراکتورسازی با  45سال
قدمت آمدهام و چند هدف را دنبال میکنم.
هدف اولم ساختن تیم قدرتمند بود .هدف
دوم من آشتی دادن هواداران با تراکتورسازی
بود که اگر چمن ورزشگاه یادگار امام آماده
بود این مسئله را به طور واضح مشاهده
میکردید .اولین خبرگزاری تخصصی را
در باشگاه پاس تاسیس کردم .یک روز
مجید جاللی سرمربی پاس پیش من آمد و
گفت چرا خبرگزاری ایپنا علیه من مطلب
مینویسد که بنده به او گفتم آیا ما تابه حال
در ارنج تیم دخالت کردیم که این سوال را
از من میپرسید؟مدیرعامل تراکتورسازی
یاد آور شد :یکی از برنامههای من تقویت
آکادمی باشگاه است .برای تراکتورسازی
بد است که فقط یک بازیکن از آکادمی در
تیم بزرگساالنش حضور داشته باشد .امسال
 3200نفر در آکادمی باشگاه تست دادند.
تراکتورسازی تنها به تبریز تعلق ندارد .بلکه
متعلق به اردبیل ،زنجان و ...است .مهمترین
موضوع فوتبال حرفهای پول است .روزی که
تیم را تحویل گرفتم  10میلیارد بدهکار بود.
هزینه امسال تیم  30میلیارد است بدین
ترتیب باید  40میلیارد درآمدزایی کنم .این
درست نیست که با بازیکن قرارداد ببندیم

و پولش را ندهیم.مدیرعامل تراکتورسازی
در ادامه تصریح کرد :در حال حاضر هیچ
مسئولی در ایران به تراکتورسازی پول
نمیدهد و تصویب کردند که پولی به ما داده
نشود .با قاطعیت میگویم کار اقتصادی را
در باشگاه آغاز کردم و تا به امروز  6میلیارد
در آمدزایی داشتم .هفته گذشته به دیدار
مدیرعامل کارخانه تراکتورسازی رفتم و به او
گفتم به مدیر قبلی  8میلیارد کمک کردهاید.
بنده این مبلغ را نمیخواهم به جای آن بیمه
کارکنان را به من بده تا کار اقتصادی کنم.
امروز دیداری با مدیرعامل کارخانه ایده
داشتم و از مدیریت آنجا هم همین خواسته را
داشتم .دست گدایی برای تامین هزینههای
تیم فوتبال دراز نخواهم کرد .میخواهم با
تاسیس بنگاه اختصاصی هزینه تیم را تامین
کنم.وی در ادامه خاطر نشان کرد :استقالل،
پرسپولیس و تراکتورسازی را نباید به فرد
فروخت چرا که این باشگاهها قدرت و ثروت
دارند .به عنوان یک فرد انقالبی که برای
پیروزی انقالب همه کار کردم نباید گفت
شاه چه گفته است .تراکتورسازی به مردم
تعلق دارد نه به فرد .اگر عرضه داشته باشم
ظرف دو سال تراکتورسازی را سهام عام
کرده و با تاسیس الین هواپیمایی ،هتل،
خط مستقل تلفن و  ...برای تراکتورسازی در
آمدزایی میکنم .آجورلو در پایان ،گفت :برای
استقالل و پرسپولیس سال گذشته 170
میلیارد قیمت گذاشته بودند اما کف قیمت
باشگاه تراکتورسازی  5هزار میلیارد تومان
است .در حال حاضر برای تراکتورسازی کار
اقتصادی میکنم و کارهای تیم را به امیر
قلعهنویی سپردهام.

با حل مشکالت مالی ،امسال هم مدعی هستیم

پورموسوی :از نتایج تیم راضی هستم
سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان
گفت :در کل از نتایج و عملکرد تیم در ۴
هفته ابتدایی لیگ برتر راضی هستم .سید
سیروس پورموسوی در مورد تساوی تیمش
در هفته چهارم مقابل نقت تهران گفت :در
 4بازی ابتدایی که انجام دادیم نمیگویم
عملکرد ما عالی بوده اما خوب کار کردیم شاید
میتوانستیم بهتر باشیم ولی بدشانسی مانع از
کسب نتایج بهتر شد.وی افزود :در 30دقیقه
ابتدایی بازی مقابل نفت یک مقدار سردرگم
بودیم در ادام شرایط بهتری پیدا کردمی و
با زدن دو گل از حریف پیش افتادیم اما در
نهایت مسابقه با تساوی به پایان رسید .در
چهار دیدار ابتدایی به تیممان نمره قبولی
میدهم .باید در تمرینات بیشتر کار کنیم
تا در دفاع و حمله شرایط بهتری پیدا کنیم.
سرمربی استقالل خوزستان در مورد اینکه آیا
فکر نمیکند انتظارات از تیمش باال رفته و اگر
سال قبل همین نتایج را در چهار هفته اول
می گرفتند همه راضی بودند اظهار داشت :در
کل مجموعه بسیار خوبی داریم .بازیکنان ما
بسیار با انگیزه هستند و به تیمشان غیرت
زیادی دارند .استقالل خوزستان سخت
ترین شرایط خود را طی  6سال گذشته
پشت سر میگذارد و بازیکنان بدون حاشیه
و توجه به مشکالت مالی روی فوتبال تیمی
تمرکز کردند .عمده مشکالت ما مسائل مالی
است .اگر این مشکالت حل شود امسال هم
میتوانیم جزو مدعیان باشیم .مردم از وضعیت
درون تیمی ما خبر ندارند و ما هم این مسئله
را باز نمی کنیم .در این دو سه ماه مشکالت
مالی داشتیم اما با وجود این شرایط نتایج بدی
نگرفتیم .بازیکنانمان با وجود پیشنهادهای باال
در تیم ماندند و تالش میکنند.وی در مورد
برنامه این تیم در تعطیالت عنوان کرد :دیروز
با مدیرعامل باشگاه جلسه داشتیم و در رابطه
با برنامه اردویی تصمیم گیری کردیم با توجه

به گرمای اهواز خواهان برگزاری یک اردو
هستیم و احتمال دارد به شهر اراک برویم.
پورموسوی در مورد مذاکرات باشگاه
برای جذب جانشین گودرز داوودی که با
مصدومیت شدیدی روبرو شده است گفت :دو
گزینه داخلی و یک گزینه خارجی مدنظرمان
است که به زودی در این ارتباط و توافق
میرسیم .اولویت ما استفاده از گزینههای
داخلی است.سرمربی استقالل خوزستان
در پاسخ به این سوال که مدرک پروفشنال
آسیایی برای نشستن روی نیمکت تیمش
در لیگ قهرمانان آسیا ندارد و آیا نگران این
مشکل نیست اظهار داشت :این مسئله تنها به
مختص به من نیست .دو سال است کالسهای
مربیگری این مدرک برگزار نشده است و سایر
همکارانم در لیگ برتر هم این مدرک را
ندارند .آیین نامه مسابقات را دیدهام و از سال
 2019این قانون برای مربیان حاضر در لیگ
قهرمانان آسیا اعمال میشود .البته شنیدهام
قرار است شهریورماه چنین کالسی برگزار
شود که من هم در آن ثبت نام خواهم کرد
مشکلی از این بابت وجود ندارد.وی در
مورد دعوت از عزت پورغاز ،محمد طیبی
و رحیم زهیوی به اردوی تیم ملی عنوان
کرد :خیلی خوشحالم که این بازیکنان به
حقشان رسیدند و به تیم ملی راه یافتند
این مسئله نشان میدهد عملکرد بازیکنان
و تیم خوب است که این نفرات مدنظر
سرمربی محترم تیم ملی قرار گرفتند .از
این بابت بسیار خوشحالم  .پورموسوی در
پایان گفت :از مسئوالن استانی میخواهم
به کمک گروه ملی بیایند تا مشکالت
استقالل خوزستان حل شود .با توجه به
مشکالت اقتصادی که وجود دارد گروه ملی
امسال به تنهایی نمیتواند نیازهای باشگاه
را رفع کند و بهتر است مسئوالن استان هم
به باشگاه کمک کنند.

باید در کارمان ثبات ایجاد کنیم

دست نشان :بازی بسیار سنگینی مقابل سپاهان داشتیم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان
گفت :بازی مقابل سپاهان بسیار سنگین بود
اما خوشبختانه موفق شدیم در این مسابقه
به پیروزی برسیم .نادر دست نشان در مورد
پیروزی تیمش مقابل سپاهان گفت :بازی
بسیار سنگینی مقابل سپاهان برگزار کردیم
آنها یکی از پر افتخارترین باشگاه های
فوتبال ایران هستند که با یک مربی جوان
و خوب همکاری دارند .تمامی این ویژگیها
کار ما را سخت میکرد اما خوشبختانه در
روزی که بازیکنان کیفیت خوبی داشتند
تحت حمایت هواداران متعصب و صبورمان
که به خوبی از ما حمایت میکنند موفق
شدیم حریف را شکست دهیم اگر دقت
میکردیم میتوانستیم یکی دو گل دیگر هم
به ثمر برسانیم.وی در مورد استحکام خط
دفاعی تیمش عنوان کرد :در شروع کار فکر
نمیکردم دفاع ما این قدر منسجم باشد اما
خوشبختانه در هفتههای اول دیدیم انسجام
خوبی در دفاع وجود دارد .بازیکنان تیم تعصب
زیادی به پیراهن نفت آبادان دارند و همه اکثرا
جوان و با انگیزه هستند این خصوصیات باعث
میشود آنها تالش بیشتری انجام دهند تا
خودشان را نشان دهند .خوشبختانه آمار گل
خورده ما بسیار پایین بوده و باید تالش کنیم
تا این آمار را حفظ کنیم.سرمربی صنعت نفت
در مورد اینکه در سالهای اخیر جوانگرایی در
فوتبال ایران جواب داده است اظهار داشت:
کار با نیروی جوان دو جنبه دارد جنبه اول

این است که شما از بازیکنان کم تجربه
استفاده میکنید و ممکن است این مسئله
در مقاطعی مشکل ساز شود اما جنبه دیگر
این مسئله شهامت و انگیزه این بازیکنان است
که میتواند آن موضوع اول را جبران کند.
این بازیکنان با تالش بیشتر اعتماد به نفس
باالتری پیدا میکنند و این موضوع میتواند
کمک حال ما باشد .باید بدانیم تازه در شروع
کار هستیم و هنوز هیچ چیزی قطعی نیست.
بعد از تعطیالت تیمها حساب بیشتری روی ما
باز میکنند.دست نشان در پاسخ به این سوال
که آیا نگران نیست که توقعات از تیمش باال
برود گفت :فوتبال روزهای مختلفی دارد در
یک مرحله شما باید دفاع کنید یک زمان از
بازی حمله و در یک زمان نیاز به این دارید
که بازی را آرام کنید در تمامی این مراحل
مهم با فکر کار کردن است .بنده به همراه
همکارانم باید این تفکر را در تیم به وجود
بیاوریم که کار آنها تمام نشده است .روزی
که به ثبات رسیدیم میتوانیم کمی با آرامش
بیشتری کارمان را پیش ببریم .اگر توقعات بی
مورد از ما باال برود راهمان به شکست ختم
خواهد شد من نگران این مسئله هستم اما
اجازه نمیدهیم چنین اتفاقی بیفتد.وی در
پایان در مورد برنام ه تیم در تعطیالت گفت:
تمریناتمان را در آبادان پیگیری میکنیم
اردوی خاصی مدنظرمان نیست اما دیدارهای
دوستانه برای دور نشدن از شرایط مسابقه در
نظر میگیریم.

فوتبال ایران
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آقای تیموریان! یک روز علیه من حرف میزنی و امروز میآیی و دست میدهی؟!

قلعهنویی :وصله داللی به برانکو نمیچسبد ،پروسه امروز زمین زدن اوست
* از شرایط تراکتورسازی صحبت کنید.
 در ابتدا میالد امام رضا (ع) را به ملت عزیزایران تبریک میگویم .وقتی تیم میبرد یقیناً
شرایط خوب است .ما دو بازی اخیر را با برد پشت
سر گذاشتهایم ،اما اعتقاد دارم که در دو هفته اول
نیز میتوانستیم برنده باشیم .واقعیتش را بخواهید
تراکتورسازی هم فوتبال خوبی بازی میکند و هم
نتیجه میگیرد .در مجموع شرایط خوبی داشتیم که
متأسفانه لیگ تعطیل شد .همانطور که میدانید
تعطیالت لیگ به تیمهایی که شرایط آرمانی دارند،
ضربه میزند و مشکالتی را ایجاد میکند .ما تا
بخواهیم به شرایط ایدهآل بازگردیم ،نیاز به زمان
خواهیم داشت ،اما بهخاطر تیم ملی چارهای نداریم و
باید با شرایط موجود کنار بیاییم .البته امیدوارم تیم
ملی نتیجه بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد ،افتخاری
برای مملکت ما خواهد بود ،اما در عین حال باید
گفت تعطیلی لیگ به تیمهایی چون تراکتورسازی و
پرسپولیس لطمه میزند.
* بهدلیل ناآماده بودن ورزشگاه یادگار امام
(ره) تبریز ،پرسپولیسیها خواهان لغو بازی با
تراکتورسازی در هفته پنجم شدهاند .فکر نمیکنید
نداشتن ورزشگاه مناسب به تیم شما ضربه بزند؟
 این سؤال را باید از مدیران باشگاه بپرسید.تراکتورسازی در حال حاضر یک ورزشگاه یادگار امام
کم دارد .امیدوارم هر چه زودتر زمین این ورزشگاه
آماده شود تا کیفیت بازیهای تراکتورسازی باال
برود .ما هیچ مشکل دیگری نداریم و تنها بحثمان
آماده شدن ورزشگاه یادگار امام است .در این میان،
باید از عوامل اجرایی باشگاه و مصطفی آجورلو
(مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی) تشکر کنم که
زحمت خود را میکشند.
* پیش از دیدار تراکتورسازی و ماشینسازی
تبریز ،آندرانیک تیموریان به سمت شما آمد .آیا
کدورتهایتان را کنار گذاشتید؟
 من با کسی کدورتی نداشتم .خدا را شکرزمان همه چیز را برای مردم روشن کرده و روشنتر
خواهد کرد .در دو سالی که به مشکل خوردیم،
همه میدانند چه آدمهایی با روح و روان بازیکنان
بازی کردند .هدف آنها ضربه زدن به استقالل و

سرمربی تیم
فوتبال تراکتورسازی
تبریز گفت :از
آندرانیک تیموریان
که برای فوتبال
مملکتمان زحمت
کشیده است ،توقع
نداشتم یک روز
علیه من مصاحبه
کند و امروز بیاید
دست بدهد.امیر
قلعهنویی درباره
شرایط تراکتورسازی،
اتفاقات بین خودش و
آندرانیک تیموریان،
انتقادات علیه
برانکو ایوانکوویچ
و  ...صحبتهایی را
مطرح کرد که در زیر
میخوانید:
گفت من و آندو امیرخان را مانند پدرمان دوست
داریم و تنها مشکل ما پول است .من به مسئوالن
باشگاه گفتم یا پولش را بدهید یا رضایتنامه او را
صادر کنید .گفتم آندو برای ما «آندو گونه» بازی
نمیکند .حتی گفتم چون بازیکن نداریم ،شرایط
خود بازیکن مهمتر است.
بهدلیل اینکه قبل این جلسه در یک نشست
دیگر حضور داشتم ،پس از پایان صحبتهایم
از جلسه بیرون آمدم .میتوانید با سرژیک تماس
بگیرید و از او بپرسید چه صحبتهایی مطرح کردم.
زمانی که آقایان رفتند ،دیواری کوتاهتر از قلعهنویی
پیدا نکردند .آقایان به مردم بگویید که به خاطر
پول رفتید ،اما چرا قداستها را میشکنید .اگر به
مصاحبههایی که کردی ،اعتقاد داری ،چرا سمت من
میآیی و دست میدهی؟ اگر اعتقاد نداری ،بگویید
به خاطر پول رفتیم .خودتان گفتید دو میلیارد و
هشتصد میلیون چک دارید و طلب پولهایتان
را کردهاید .چرا به من پیامک میزنید و میگویید

امیر قلعهنویی بود .ماهیت این افراد برای مردم
روشن شده است .آقایان از من حاللیت طلبیدند،
در صورتی که مشکلی با آنها نداشتم .از زمانی که
در تیم ملی بودم ،آندو با من مرتب در ارتباط بود
و تماس میگرفت .زمانی هم که به تراکتورسازی
رفت ،رفاقت ما ادامه داشت .باور کنید سالی که از
استقالل جدا شد ،نمیدانستم قراردادش چقدر بود.
* پس داستان اختالفتان چه چیزی بود؟
 در مقعطی که تیم ضعیف کار میکرد ،درجلسه هیئت مدیره که افرادی چون مسعود معینی،
منصور پورحیدری و برادر آندو یعنی «سرژیک»
حضور داشتند ،تیموریان اعالم کرد که پولش
را میخواهد .طبیعی است بازیکنی که قرارداد
بسته ،پولش را بخواهد .یکی مثل من هم قرارداد
یک میلیارد و دویست میلیونی میبندد و دویست
میلیون میگیرد و سرش را پایین انداخته و به عشق
مردم چیزی نمیگوید .در جلسه هیئت مدیره،
سرژیک چند بار قسم حضرت عیسی را خورد و

امیرخان شما برای استقالل زحمت کشیدهای؟! من
آندو را دوست دارم و او کاپیتان تیم ملی است ،اما
این کارها درست نبود .یک روز مصاحبه کنی و یک
روز هم دست بدهی؟ آیا این ورزش پهلوانی است؟
آرش برهانی پس از  9سال از استقالل جدا شد،
اما قبل از بازی به سمت تیم سابق خودش رفت.
این کارها ارزش دارد .من به خیلی از این بازیکنان
خدمت کردهام .خود آندو در جریان است که برای
اینکه بتواند در انگلیس بازی کند ،باید تعداد
بازیهای ملیاش به  80درصد میرسید تا ویزای
کار بگیرد .ما بازی برگزار میکردیم تا قانون کار
برای آندو به آن میزان برسد.
نمیدانم چرا آقایان بعدها متوجه کارهایشان
میشوند .فرزاد مجیدی هم حاللیت طلبید و پرویز
مظلومی هم پس از سالها متوجه برخی مسائل
شد و فهمید از کجا ضربه میخورد و چه کسانی
او را تحریک میکردند .احترام بزرگتر واجب بوده
و بهتر است واقعیتها را به مردم بگویید .باز هم

ایرانپوریان :اولین کسی میشوم که به رضاییان تبریک بگوید

تهدید پیمانکار یادگار؛ پول ندهید ،ورزشگاه آماده نمیشود

مدافع تراکتورسازی میگوید از آمدن رامین رضاییان به تیمش استقبال میکند.محمد ایرانپوریان درباره آخرین شرایط تراکتورسازی در رقابتهای لیگ برتر گفت :خدا را شکر روند خیلی خوبی را در لیگ
پشت سر گذاشتهایم .دو بازی اولمان مساوی شد اما در همان دو بازی خیلی موقعیت از دست دادیم و در ادامه توانستیم عالوه بر بازی زیبا ،به نتیجه هم برسیم و دل هواداران خود را شاد کنیم.وی درپاسخ
به این سوال که آیا تراکتورسازی میتواند تا پایان فصل این روند را حفظ کند ،عنوان کرد :واقعا نمیتوان از االن چیزی گفت .باید چند هفته بگذرد تا تیم کامال شکل بگیرد و مشخص شود سایر تیم ها چگونه
هستند هرچند که ما تالش میکنیم بهترین عملکرد را تا آخر فصل داشته باشیم.مدافع تراکتورسازی در پاسخ به این سوال که نظرش راجع به اینکه قلعهنویی گفته درحال حاضر ایران پوریان بهترین مدافع
راست آسیا است چیست ،بیان کرد :امیرخان به من لطف دارد .این افتخار بزرگی برای من است که شاگردان او هستم .مطمئنا این القاب باعث سنگینتر شدن مسئولیت من میشود و امیدوارم که شرمنده
هواداران و آقای قلعهنویی نشوم.او در پاسخ به این سوال که نظرش راجع به جذب احتمالی رامین راضاییان به تراکتورسازی چیست ،اظهار کرد :مطمئنا هر بازیکنی که به تراکتورسازی بیاید ،تالش میکند تا
این تیم به موفقیت برسد .من به شخصه از آمدن رضاییان به تراکتورسازی استقبال میکنم و اولین نفری خواهم بود که به رضاییان بابت حضور در تراکتورسازی تبریک میگویم.

نکونام در آمدنم به ایران نقش داشت

فرناندز :دایی اسطوره فوتبال آسیا است
مانوئل فرناندز مونیز را باید یکی از
خریدهای جالب لیگ برتریها در فصل جاری
دانست .او که سابقه بازی در دپورتیوو الکرونیا
تیم مطرح اسپانیا را دارد در سن  30سالگی
تصمیم گرفت به فوتبال ایران بیاید و از این
تصمیمی که گرفته راضی است.او که سابقه
بازی در گیخون و آالوس را هم دارد حاال
ماشینسازی تبریز یکی از تیم های قدیمی
ایران را انتخاب کرده است .فرناندز با همشهری
ورزشی حرف زده است.
*چرا تصمیم گرفتی به فوتبال ایران
بیا یی ؟
 دوست داشتم چالش جدیدی رادر فوتبال تجربه کنم و پس از بررسی
پیشنهادهای مختلف تصمیم گرفتم کشور ایران
را انتخاب کنم.
*آیا کسی بود هنگامی که در مورد ایران
تحقیق میکردی ،به تو در مورد این کشور
حرف منفی بزند؟

خیلیها در مورد ایران منفی حرفزدند ولی پس از بازدید از ایران به طور کامل
فهمیدم حرف های درستی راجع به این کشور
نمی زنند.ایران کشوری کامال خوب و با امنیت
است و از حضور در ایران واقعا لذت میبرم.
*قبل از اینکه به ایران بیایی از فوتبال این
کشور چه شناختی داشتی؟
 فقط نمایش درخشان تیم ملی ایرانمقابل آرژانتین را در جام جهانی دیده بودم ولی
می دانستم تیم ایران قدرت برتر آسیا است.
*آیا با بازیکنانی مثل شجاعی و نکونام در
فوتبال اسپانیا برخورد داشتی ،نظرت در مورد
نکونام چیست؟
 بله ،نکونام کاپیتان و اسطوره اوساسونابود و طرفداران فوتبال در اسپانیا او را می
شناختند.شجاعی هم بازیکنی خوب و تکنیکی
بود.نکونام فردی جنتلمن است که نماینده
خوبی برای فوتبال ایران و آسیا در اروپا بود.
قبل از انتخاب ماشین سازی من با جواد

صحبت کردم و او چیزهای خوبی در مورد ایران
به من گفت و در انتخابم تاثیر گذار بود.
*حتما علی دایی را هم میشناسی؟
 بله ،او اسطوره فوتبال آسیا است و فردیشناخته شده در جهان فوتبال است.
*در مورد کارلوس کی روش چه نظری
داری؟
 کیروش مربی بزرگی است که همهدنیا او را به عنوان عامل موفقیت منچستر می
شناسند ،او مربی بسیار بزرگی است.
*از تجربه بازی مقابل مسی و رونالدو بگو،
به نظر تو کدامیک بهتر است؟
 من سالها در اللیگا بازی کرده ام وطبیعتا مقابل رئال و بارسا هم بازی کرده ام.آنها
ابر ستاره اند و عامل جذابیت اللیگا در این چند
سال بودهاند.نمی توان گفت کدام بهتر هستند،
هردو بزرگ و اسطوره اند.
*تو طرفدار بارسا هستی یا رئال؟
 -فقط دیپورتیوو الکرونیا تیم مورد عالقه

من در اللیگا هست.نه بارسایی هستم نه رئالی.
*بهترین دروازهبان دنیا از نظر تو کیست؟
 نویر  ،بوفون و کاسیاس فوق العادههستند .
*زندگی در تبریز چطور است؟
 تبریز شهری بسیار زیبا و مردمان بسیاربا محبتی دارد که عاشق فوتبال هستند.من از
حضور در ایران و تبریز بسیار خوشحالم.
*دوست داری در فوتبال ایران خداحافظی
کنی؟
 هنوز برای خداحافظی زود است.من سیسال بیشتر ندارم و سالها می خواهم بازی
کنم .زندگی قابل پیش بینی نیست.
*در ماشین سازی با کدام بازیکن ارتباط
صمیمی داری؟
 آندرانیک تیموریان بازیکن بزرگ وشناخته شدهای است و بسیار به من کمک می
کند.آندو نزدیکترین دوست من است ولی با
بقیه بازیکنان هم ارتباطی خوب دارم.

دینمحمدی :منصوریان باید در مورد تقویت کادرفنی نظر بدهد
مربی فصل گذشته استقالل اعتقاد دارد اگر منصوریان
بازیهای تدارکاتی بیشتری انجام میداد امروز شرایط تیمش
خیلی بهتر بود .سیروس دینمحمدی در مورد انتقادهایی که
به عملکرد استقالل می شود میگوید :نباید در انتقادهایمان این
موضوع را فراموش کنیم که استقالل تغییرات زیادی در تیمش
داده است و به نوعی استخوانبندی این تیم از بین رفته است.
به همین دلیل هم است که بازیکنان جدید باید بیشتر با تیم
هماهنگ شوند.او ادامه داد :من اعتقاد دارم که استقالل باید پیش
از شروع نیم فصل باید بازیهای تدارکاتی بیشتری انجام میداد تا

کشوریفرد :هیچ بازیکنی از صبا جدا نمیشود
مدیرعامل باشگاه صبای قم شایعه جدایی بازیکنان این
تیم را رد کرد.محمدرضا کشوری فرد درباره شایعه جدایی
بازیکنان صبا گفت :این مسئله صحت ندارد و هیچ بازیکنی
از تیم ما نمی رود؛ آقایان و باشگاه هایی که با  20-30میلیارد
تومان تیمشان را بستند شبانه با بازیکنان ما صحبت نکنند
چراکه تمام آنها با صبا قرارداد دارند؛ اگر نیاز باشد نام آن
باشگاه ها را می گویم.او در خصوص خبر استعفای ساکت
الهامی از مربیگری صبا عنوان کرد :آقایان مرفاوی و الهامی
مثل  2برادر هستند که سال ها است در کنار هم حضور دارند
و االن هم به کارشان در صبا ادامه می دهند که ان شااهلل تیم
را آماده مسابقات خواهند کرد.مدیرعامل باشگاه صبا با اشاره
به دیدار تیمشان برابر پرسپولیس ابراز کرد :ما نمایش خوبی
در این مسابقه به ویژه در نیمه دوم داشتیم؛ پرسپولیس تیم
پر مهره و بسیار خوبی است ولی ما باتوجه به اینکه تمرینات
کمی پیش از فصل و در طول مسابقات داشتیم عملکرد بدی
برابر آنها ارائه نکردیم؛ امیدواریم از وقفه لیگ به خوبی استفاده
کنیم و از هفته پنجم به بعد نتایج قابل قبولی به دست آوریم.

بازیکنان بیشتر با هم هماهنگ میشدند .ما فصل گذشته بازیهای
تدارکاتی زیادی انجام دادیم که در آنها پیروز نشدیم اما هدفمان
پیروزی نبود .دوست داشتیم بازی کنیم تا هماهنگیمان بیشتر
شود.مربی فصل گذشته استقالل در مورد بازیکنان این تیم هم
میگوید :این را باید در نظر بگیریم که تیمهایی که برابر استقالل
بازی میکنند انگیزهشان بسیار زیاد است و بازیکنان جدید باید
این موضوع را درک کنند و بدانند باید بسیار بهتر از آنچه االن
هستند عمل کنند.دینمحمدی در مورد تقویت کادرفنی استقالل
و اینکه گفته میشود کادر علیرضا منصوریان از نظر علمی ضعیف

هستند هم میگوید :من جواب این سوال را نمیدهم چراکه
اعضای کادرفنی استقالل دوستان من هستند .در مورد تقویت
کادرفنی هم باید بگویم که این چیزی است که خود منصوریان
باید در مورد آن تصمیم بگیرد و کسی نباید در کار او دخالت کند.
مربی فصل گذشته استقالل در پایان در مورد نجات استقالل از
این شرایط میگوید :کار منصوریان خیلی سخت است و او باید
بسیار بیشتر تالش کند تا تیم را از این شرایط خارج کند ،اگر او
روی نقاط ضعف استقالل بهتر کار کند ،قطعا نتایج بهتر میشود
چراکه استقالل بعد از تراکتورسازی دومین تیم پرمهره لیگ است.

تعطیلی لیگ به همه تیم ها ضربه می زند

کیانی :کیروش به تراکتور بیشتر توجه کند
کاپیتان تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد
تیمش امسال برای رسیدن به قهرمانی در
لیگ برتر تالش می کند.مهدی کیانی
درباره پیروزی تیمش در دربی تبریز،
حواشی این مسابقه ،عملکرد خوب
خودش ،شانس قهرمانی تراکتورسازی و
برخی مسائل دیگر صحبت هایی را انجام
داد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
ماشین سازی حرف های زیادی برای
گفتن دارد
ماشین سازی تیم خیلی خوبی است .به
رسول خطیبی بابت چنین تیم خوبی تبریک
می گویم .این بازیکنان می توانند در آینده
حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.
به هر حال بازی با ماشین سازی دربی بود
و ما به  3امتیاز احتیاج داشتیم .به بازیکنان

میگویم آندو را دوست دارم ،اما جای تعجب است
که او چرا علیه من مصاحبه کرد .من از او دفاع
کرده بودم و حتی خبر نداشتم که رضایتنامهاش
برای جدایی از استقالل صادر شده است .در تمرین
بودم که مسئوالن باشگاه این موضوع را به من اطالع
دادند .من از آندو ایراد نمیگیرم ،اما آقای تیموریان!
از تو توقع نداشتم .این داستانها تمام شد و آندو
برای فوتبال مملکت ما زحمت کشیده است ،اما این
رفتارها نقطه تاریک او بود.
* بگذریم ،این روزها انتقادات زیادی علیه
برانکو ایوانکوویچ مطرح میشود که او با داللی
بازیکنان بیکیفیت را به پرسپولیس تحمیل میکند.
با توجه به رابطه خوبتان با برانکو ،چه صحبتی در
این زمینه دارید؟
 عادت ندارم در مورد مسائل تیمهای دیگرصحبت کنم و یا دخالتی داشته باشم ،اما در این
مورد باید بگویم ،این وصلهها به برانکو نمیچسبد.
سرمربی پرسپولیس آنقدر اخالقمدار و خوب
است که این وصلهها با او نمیچسبد .آقایان همان
پروسهای که علیه قلعهنویی به کار بردند ،این بار
میخواهند بر سر برانکو پیاده کنند .پروژه امروز
زمین زدن برانکوست .آنها چیزی گیر نیاوردهاند،
اکنون گیر دادهاند به برانکو .خاطرتان هست که
در دو سال گذشته چه کارهایی علیه من کردند.
این آدمها همانهایی هستند که میکروفن و قلم
دارند .شبها با میکروفن میزنند و چهارشنبهها با
قلمشان! هر کسی در جریانات این آقایان نباشد،
باید او بزنند.
* به استقالل برسیم ،تیمی که این روزها
شرایط خوبی ندارد.
 اجازه دهید در مورد جایی که در آن مسئولیتندارم ،صحبت نکنم.
* اما استقالل نتایج ضعیفی در لیگ کسب
کرده است .از طرفی مدیران پیشین و فعلی بحث
کنار گذاشتن مرحوم ناصر حجازی در سال  86را
مطرح کردهاند و هر کدام دیگری را محکوم میکنند.
 من از موضوعی که مطرح کردید ،خبر ندارم وهمانطور که گفتم به چیزهایی که به بنده ارتباطی
ندارد ،ورود نمیکنم.

خسته نباشید می گویم که با عملکردی
خوب هواداران را خوشحال کردند.
وظیفه داشتم به سمت خطیبی بروم
وظیفه داشتم به رسم ادب برای
رسول خطیبی گل می برم و از زحماتش
تقدیر کنم .خطیبی رفیق من است و
همیشه برایم قابل احترام است .او برای
من زحمات زیادی کشیده و بارها کمکم
کرده است .انشاءاهلل موفق باشد.
زود است از قهرمانی صحبت کنیم
فعال زود است درباره قهرمانی
تراکتورسازی حرف بزنیم اما تیم خوبی
داریم .خوشبختانه خوب هم بازی می
کنیم .از سوی دیگر بازیکنان بزرگی
داریم که می توانند کمک کنند .کادرفنی
و مدیریت باشگاه هم زحمت زیادی می

کشند .انشاءاهلل بتوانیم این روند خوب را تا
پایان فصل ادامه دهیم و به قهرمانی برسیم.
تعطیلی لیگ به ما ضربه می زند
تعطیلی لیگ برتر به همه تیم ها ضربه
می زند .تیم ما اکنون در اوج قرار داشت و
شرایطمان بهتر می شد اما این تعطیلی روندمان
را متوقف می کند .با این حال بحث ملی است و
باید به تصمیم اتخاذشده احترام بگذاریم.
کادرفنی تیم ملی به تراکتور بیشتر
نگاه کند
به اخباری ،رفیعی و سعید آقایی
تبریک می گویم .آنها شایستگی ملی پوش
شدن را دارا هستند اما به نظرم کادرفنی
تیم ملی باید نگاه بیشتری به تراکتورسازی
داشته باشد .ما بازیکنان دیگری هم داریم
که می توانند پیراهن تیم را برتن کنند.

احتمال لغو بازی تراکتورسازی  -پرسپولیس

پیمانکار ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز تهدید کرد که در صورت
عدم تامین منابع مالی نمی تواند سر موعد مقرر این ورزشگاه را تحویل
دهد! بازسازی و ترمیم ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از حدود دو ماه قبل
آغاز شده و طبق وعده های مسئوالن استانی و ورزشی آذربایجان شرقی
قرار بر این شده که این ورزشگاه  20شهریور ماه میزبان بازی پرسپولیس
و تراکتورسازی باشد .این در حالی است که نگرانی های زیادی از این
بابت وجود دارد .خیلی ها اعتقاد دارند یادگار به بازی با پرسپولیس
نمی رسد و حتی امیر قلعه نویی نیز در نشست خبری بعداز بازی با
ماشین سازی پیش بینی این ماجرا را انجام داد.از سوی دیگر مشکالت
مالی ایجاد شده برای پیشروی پروژه نگرانی ها را بیشتر می کند .ظاهرا
مسئوالن اداره ورزش و جوانان آذربایجان و شرکت توسعه اماکن ورزشی
هیچ مبلغی را به پیمانکار پروژه پرداخت نکردند تا مشکالتی ایجاد شود.

تهدید پیمانکار

علی فرخ نیا ،پیمانکار پروژه یادگار امام(ره) در این باره میگوید:
ما تاکنون اقدامات موثری در یادگار امام(ره) انجام دادیم .با هزینه
شخصی پروژه پیشرفت خوبی داشته است ،سیستم گرمایشی فوق
العاده نصب شده است اما مشکل اصلی این است که از طرف کارفرما
و دولت هیچ پولی به ما پرداخت نشده است .به هر جاهم می رویم
دوستان ما را پاسکاری می کنند و عمال تاکنون پولی نگرفتیم.او ادامه
می دهد :حدود دو میلیارد تومان برای انجام پروژه یادگار هزینه تعبیه
شده است و تا امروز که حدود دو ماه گذشته یک ریال هم از این پول
به ما پرداخت نشده است .این در حالی است که مسئوالن از ما می
خواهند تا  20روز دیگر ورزشگاه را آماده کنیم .در شرایطی که فقط
وعده می دهند و این وعده ها عملی نمی شود.پیمانکار پروژه یادگار
امام در بخش دیگری از صحبت هایش تلویحا تهدید می کند که در
صورت عدم تامین منابع مالی نمی تواند ورزشگاه را برای هفته پنجم
لیگ برتر آماده کند« :من تاکنون با هزینه شخصی امور را جلو بردم
اما هر پیمانکاری تا حدی توان مالی دارد .بیشتر از این دیگر نمی توانم
هزینه ای در این خصوص انجام دهم و باید مرا ساپورت مالی کنند .اگر
پولی به من پرداخت نشود ،قطعا نمی توانم منابع مالی را آنطور که باید
پیش ببرم و ناخودآگاه زمان تحویل پروژه عقب می افتد .البته ما کار را
متوقف نمی کنیم اما سرعت کار قطعا پایین می آید.

احتمال لغو تراکتور -پرسپولیس

این در حالی است که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است
بازی تراکتورسازی و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار
شود .اگر این ورزشگاه به موقع نرسد ،احتمال لغو بازی مذکور قوت می
گیرد .با توجه به اینکه ورزشگاه های دیگر تبریز نمی توانند میزبان این
مسابقه بزرگ باشند ،احتماال در صورت آماده نبودن ورزشگاه یادگار این
بازی لغو خواهد شد و یا در شهر دیگری انجام می پذیرد.

پاشازاده :دیدار با تیم مایلی کهن
برایم حساس نبود

سرمربی تیم راه آهن گفت :ملوان تیم خوبیست می تواند یکی از
مدعیان صعود به لیگ برتر باشد.مهدی پاشازاده در خصوص دیدار تیم
راه آهن با ملوان اظهار داشت :ملوان انصافا تیم خوبیست و بازی با این
تیم به خصوص در انزلی برای همه تیم ها مشکل خواهد بود .این تیم
یقه همه تیم ها را در انزلی خواهد گرفت.سرمربی راه آهن در خصوص
رویارویی خودش با محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملی در مسابقات
انتخابی جام جهانی  98فرانسه که منجر به چشم پوشی از پاشازاده در
اوج دوران آمادگی اش شد خاطر نشان ساخت :من همه آن اتفاقات
گذشته را فراموش کرده ام و از مایلی کهن دلخور نیستم و هیچی از
ایشان به دلم نیست .این بازی را هم صرفا به چشم یک بازی فوتبالی
نگاه کردم .وی در مورد تیم خودش نیز گفت :قطعا از نتایج دو هفته اول
تیمم راضی نیستم ،اما به سختی تالش می کنیم تا شرایط را روز به روز
بهتر کنیم.پاشازاده در خصوص تیم استقالل و بازی این تیم با پیکان نیز
گفت :استقالل هم روند رو به جلوی خود را نشان داده و کامال محسوس
است که منصویان دارد وقت می گذارد .تنها باید بگویم او بیشتر روی
خریدهایش تمرکز دارد و از یکسری بازیکنان که می توانند به او کمک
کنند غافل است .مثل همین فرشید اسماعیلی و بهنام برزای که بعد
از ورود به زمین توانستند تاثیر خود را بر بازی استقالل نشان دهند.

