یکشنبه  ۱۵مهر  1397شماره ۲۶۰۲

@farhikhtegandaily

w w w . FDN.IR

اخبار کوتاه

پیری :حتما باید کشته بدهیم تا برای پیگیری بیایند؟

لیدرهادربستناستقاللخوزستاندخالتداشتند!

اظهارنظرعجیبمدیرعاملپرسپولیس

باشـــگاه پرسپولیس پاداش برد الدحیل را به اعضای این تیم پرداخت

اینکه همین کمیل غالمی داور چهارم این دیدار بود و زمانی

کرد ،اما عنوان شـــد  ۵۰میلیون تومان پاداش هم به افرادی همچون
مدیر رسانهای و افسر امنیتی پرداخت شده است .گرشاسبی ،مدیرعامل
باشـــگاه در این خصوص به «ایسنا« گفت« :به کسی ربطی ندارد که ما

چگونه پاداش دادهایم! پاداشـــی بـــوده که به همه پرداخت کردهایم.
به کســـی ربطی ندارد که بخواهد در مباحث ریز باشگاه دخالت کند.

خود رسانهها دائما میگویند پاداش بدهید حاال که پرداخت کردهایم

میگویند چرا پاداش دادهاید .طبق لیســـتی که به  AFCداده بودیم،
پاداش پرداخت کردیم».

جباروف به استقالل برنمیگردد

میشود« :من روزهای خوبی در استقالل پشتسر گذاشتم ولی هیچ

تصمیمی برای بازگشـــت به ایران ندارم .بعد از جدایی از استقالل به
این موضوع فکر هم نکردهام».

برانکو :کار را تمام شده نمیدانیم

برانکو ایوانکوویچ که برای اســـتراحت به زادگاه خود ،واراژدین رفته در
گفتوگو با روزنامه «نووی لیست» کرواسی گفت« :نتیجهای که ما در

دوحه مقابل السد کسب کردیم ،پدیده بود چون خارج از خانه مقابل
تیمی بازی میکردیم که ســـرمایهگذاری زیادی کرده تا قهرمان آسیا

شـــود .پس از بازی رفت ،کار را تمامشـــده نمیدانیم .السد بازیکنان
قدرتمند و باکیفیتی دارد و در مرحله یکچهارم نهایی رقیب سنتی ما

استقالل را در تهران با نتیجه سه بر یک شکست داد .به هر حال برتری
در بازی رفت باعث نشده ما رویکردمان دستخوش تغییر شود .میدانم
که همه بیصبرانه منتظر بازی برگشـــت هستند ،اما برایم واضح است
که بازی دشواری در انتظارمان است».

تهدید آبیهای خوزستان با سالح سرد!

استقالل خوزستان اوضاع زیاد مساعدی ندارد 6 .گل از تراکتورسازی

در لیـــگ دریافت کرد و در جامحذفی نیز بازی دو بر صفر برده مقابل

نفت آبادان را با پنج بر دو واگذار کرد .داریوش یزدی ،ســـرمربی این
تیم پرده از اتفاقات مهمی برداشـــت .وی در این خصوص به «ایسنا»

گفت« :زمانی که میخواهیم تمرین کنیم ،یکسری از این افراد مانع
از انجام تمرینمان میشـــوند و هر وقت در اهواز تمرین داشتهایم نیز
یک چشـــممان به زمین بوده و یک چشممان به حواشی اطراف زمین.
از روز اول با ســـاحهای سرد بازیکنان ما را تهدید کردند و دلیل رفتن

عدهای از بازیکنان ما همین موضوع بود .از نیروهای امنیتی درخواست
کمک داریم و میخواهیم به این موضوع ورود کنند».

روزنوشت

این تیم هم افشـــاگریهای عجیبی انجـــام داد .یعقوب

هومن جعفری

روزنامهنگار

خبـــر احتمـــال واقعی
بودن ماجـــرای تجاوز

شکایتکننده ،چند اتفاق جدی رخ داده .اول اینکه شرکت الکترونیک

آرتس سازنده سری بازیهای فیفا ،تصویر رونالدو را از روی قاب نسخه
 2019خود برداشته .دوم اینکه ارزش سهامی یوونتوس در بازار 6درصد
کاهش یافته .نکته دیگر اینکه خیلیها از این سخن میگویند که باز

شـــدن این پرونده کار مدیران رئال مادرید اســـت که انتقام جدایی را
از او گرفتند .وســـط همه این اظهارنظرها اما باید به این فکر کنیم که

برج و باروی رونالدو با آن عظمتش چگونه در حال پایین آمدن اســـت

و مســـئوالن باشگاه یوونتوس هم عین خیالشان نیست .دستکم از

مدیران باشـــگاههای ما یاد بگیرید که مدام با سند میرفتند خیابان
وزرا بازیکن آزاد میکردند!

این نیروها با چشم خود همه این مسائل را دیدهاند .چهار

لیدر در تیم ما از قبل ماندهاند و متاسفانه از مسئوالن قبلی
تا کادر فنی و همه عوامل تیم قبلی به قدری به آنها میدان

دادنـــد که حتی این تعداد لیـــدر در بازیکن گرفتن و تیم

بستن هم دخالت میکردند .من حاضرم این ادعا را ثابت
کنم هر چند نمیگویم مسئوالن به آنها باج میدادند بلکه

بـــه اندازهای نرمش و کوتاهی به خرج دادند که امروز این
اتفاقات میافتد و باید هم یک جایی قطع شود.

برخورد با لیدرها شاید عواقب دارد!

درست کردند .مارادونا هم مرام به خرج داده و هر روز میرود در همان

رستوران غذا میخورد .خب این کجایش جنجال است؟ بدبخت آنجا

چه کرده؟ غذای ایتالیایی سفارش دادن جنجال است؟ اینکه زنگ بزنی
به رفقایت بگویی بیایند برایت آشـــپزی کنند ،جنجال است؟ اینکه هر

روز بروی به همان رستوران و عمال باعث شلوغ شدن و افزایش شهرت

رستوران بشوی ،جنجال است؟

آقای روزنامهنگار! به شعور مخاطب توهین نکن!

و کوتاهی نشان میدهند .مگر میشود تیمی که  2بر صفر

جلو هست ،ناگهان پنج گل دریافت کند .در برنامه نود هم
بههم بریزند هر چند آنها فقط اسمشان لیدر و مشوق است

و ما چنین عنوانی را برای آنها قبول نداریم».

انحالل کانون هواداران استقالل خوزستان

مدیر تیم فوتبال اســـتقالل خوزستان یادآور شد« :به غیر

از بازی اول که در تبریز بازی داشتیم و به تیم ما دسترسی

نداشـــتند ،در تهران و در هتل شیان حاضر شده و یک روز
مانده به مســـابقه دعوا بهراه انداختند و حتی یک روز قبل

عوامل و نیروی حراســـت نمیتواند تمرینات خود را برگزار
تمرین پیدا کنیم! نمیگویم عواملی که از آنها یاد کردم از

به اطالع ســـازمان لیگ و کمیته امنیت فدراسیون فوتبال

عواقبی داشته باشد .مگر میشود چهار لیدر یک استان را

هیاتمدیره باشگاه محسوب میشود و در نام ه دیروز آن را

و هیات فوتبال خوزستان اعالم کردیم ،چون این دوستان

همه جا هستند اما فعال سلسله مراتب را رعایت میکنیم و

چهره

مظاهری :بولیوی قدر است چون با برزیل بازی کرده!
رشید مظاهری در حاشیه تمرین دیروز تیمملی فوتبال

اینجا حضور دارم ،تالشم بکنم».

در پیش داریم .بازی با بولیوی جزء دیدارهای خوب

تیمملی بازیهای دوستانه بزرگ برگزار کند ،گفت:

در جمع خبرنگاران گفت« :فکر میکنم اردوی خوبی

خواهد بود .بولیوی با تیمهایی مثل برزیل بازی کرده

و فکر میکنم حریف قدری اســـت و میتوانیم از این

فرصت استفاده کنیم».

چون یکسری مسائل مانند موضوعات سیاسی وجود
دارد که نمیتوانم درمورد آنها حرف بزنم».

را میگرفتند شـــاید حتی بازی را نمیباختیم چه برسد به

از باال به ناظران و داوران خط میدهند!

پیری در پایان گفت« :از رئیس فدراســـیون فوتبال گرفته
تا رئیس ســـازمان لیگ و دبیران و ســـایر مقامات مسئول

در فدراسیون فوتبال که مسئول اجرای برگزاری و چینش
داوری هســـتند؛ چطور آن زمان که خودشان در باشگاهها

اخیر استقالل خوزســـتان گفت« :روند ما تا قبل از بازی با

مسئولیت داشتند ،زمانی که علیه تیمشان اتفاقی میافتاد،

صددرصدمتضررشدیم.شمارزومهکمیلغالمی،داوردیدار

میکنیم اما االن چرا خودشان اعتراضها را خفه کرده و تا

اعالم میکردند به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شکایت

با پیکان را استخراج کنید اما همین داور در بازی با پیکان سر

حرف میزنیم محروممان میکنند .االن هم که مصاحبهها

ثابت میکنم  6تـــای تبریز فوتبالی نبود! به همرنگ ،داور

داوران خـــط میدهند که فالن فـــرد معترض را در صورت

ما را برید .در تبریز در حالی  6گل خوردیم که با فیلم مسابقه

مسابقه گفتم چیزی را که میگیری بگیر ،نه چیزی که به تو

میگویند اما او چیزی که میگفتند را علیه ما گرفت .جالب

را رصـــد کرده و وقتی اعتراضهـــا را میبینند ،به ناظران و

کوچکترین اعتراض به ســـکوها هدایت کرده و اینگونه
تیمها را خلع سالح میکنند!»

چهره

نوراللهی:امیدوارمدرلیستنهاییکیروشباشم
احمد نوراللهی در حاشیه تمرین دیروز تیمملی فوتبال

بـا بـازی دوسـتانه هـر تیمـی سـرحالتر و آمادهتـر

تیمملی دعوت شدم .آرزوی هر ایرانی است که لباس

در ایـن اردو داشـته باشـیم».

«درمورد این موضوع خیلی نمیتوانم صحبت کنم،

را زیرنظر داشـــتند و من را به تیمملی دعوت کردند،
تشـــکر میکنم .امیدوارم بتوانم جواب اعتمادشان

میشـود .امیـدوارم بتوانیـم بـازی دوسـتانه خوبـی
نوراللهـی در پاسـخ بـه سـوالی درمـورد اینکـه آیـا
میتوانـد جـزء نفـرات نهایـی مدنظـر کادر فنـی برای

حضـور در تیمملـی و بـازی در جـام ملتهای 2019

وی درخصوص رقابت دروازهبانها برای رســـیدن به

دروازهبان تیمملی فوتبال کشورمان درخصوص اینکه

را بدهم و به نحو احســـن در تمرینها خودم را نشان

آسـیا باشـد ،گفـت« :تمام تالشـم را میکنـم وانگیزه

و خودم را برای جام ملتهای آسیا آماده کنم .همیشه

پیشنهاد داشت ،باعث شده در تیمملی بازی نکند،

هافبـک توانمنـد تیـم پرسـپولیس کـه بههمـراه

انگیـزه دارنـد و بابـت ایـن موضـوع تلاش میکننـد.

درمـورد دیـدار دوسـتانه تیمملـی مقابـل بولیـوی

و ایـن مسـاله قطعـا باعـث میشـود تالشـم را بیشـتر

دروازه تیمملی گفت« :باید تالش بیوقفه داشته باشم

شبانهروز تمرین میکنم تا به اهدافم برسم .حداقل
کاری که میتوانم بکنم این است که تا روز آخری که

ظاهرا با نرفتن به یک باشـــگاه اسپانیایی که از آنجا

گفت« :به توافق رســـیده بودم که به باشگاه دیگری

بروم ،اما بحث رضایتنامه بود ،نه چیز دیگری .درمورد
بازی کـــردن نمیدانم چه بگویم ،امـــا اینکه به تیم

خارجی نرفتم بهخاطر مبلغ رضایتنامه بود».

دهم».

بیرانونـد ملیپوشـان ایـن تیـم بـه شـمار میرونـد،
اظهار داشـت« :بازیهای دوسـتانه خیلی به تیم در

راه آمـاده شـدن بـرای جـام ملتهـا کمـک میکنـد.

گفتوگو
گرو  ،نه ولی نیومایر   و طارق توانمند هستند

حسن بابازاده

روزنامهنگار

فریبا:جباریمیتواندبهاستقاللکمککند

بحث اضافهشـــدن یک مربی داخلی به کادر فنی استقالل

منطقه هجدهقدم حضور داشـــته باشـــد اما زیـــاد کارایی

بایـــد یک مربی اضافه شـــود و برخی دیگر تاکیـــد دارند نه

خطر هـــم روی دروازه حریفان ایجاد نکرده اســـت.

اتفاق جالبی را رقم زده اســـت .برخی مســـئوالن میگویند
باشـــگاه دنبال این قضیه اســـت ،نه شـــفر! دیـــروز پرویز

مظلومی ،ســـخنگوی کمیته فنی اســـتقالل در گفتوگو
با «فرهیختگان» اعالم کرد اســـمی از هیـــچ گزینهای برای
اعضـــای کمیته فنی به ما اعالم کرد ممکن اســـت مجتبی

کیفیت فنـــی تیم کمک کند .گفتوگـــوی «فرهیختگان»
با بهتاش فریبـــا در این خصـــوص را در ادامه میخوانید.

اســـتقالل توانســـت در جامحذفی به جمع هشـــت

نـــدارد .ایـــن همه بازی در اســـتقالل انجـــام داده اما یک

سایر بازیکنان خارجی چطور؟

درمـــورد نیومایـــر نمیتوانم صحبت کنم زیـــرا هنوز آنقدر

برای اســـتقالل بازی نکرده اســـت .او فقـــط در یک بازی
مقابل الســـد قطر بـــه میدان رفت ،اما فکـــر میکنم آنقدر
توانایی داشته که شـــفر او را جذب کرده است .درمورد زیاد

مصدوم شـــدنش هـــم باید بگویم آســـیبدیدگی جزئی از
فوتبال اســـت .درمورد طارق هم باید بگویم او خیلی جوان
اســـت و هنوز به آن تجربـــه الزم برای حضـــور در تیمهای

پرطرفدار نرســـیده اســـت ،اما مطمئن هســـتم او میتواند

تیم پایانـــی راه پیدا کند .اوضـــاع را چطور میبینید؟

در ادامـــه راه به اســـتقالل کمـــک کند زیـــرا توانایی فنی

مسجدســـلیمان داشـــت .تیم به این برد خیلی نیاز داشت

هر تیمی گرهگشـــا باشد.

اســـتقالل عملکـــرد خوبـــی در دیـــدار مقابـــل نفـــت

که خوشـــبختانه این اتفاق افتاد .درســـت اســـت که برای
رســـیدن بـــه این پیـــروزی کار کمی ســـخت شـــد ،اما در
بعضـــی بازیها مهم نیســـت که چگونه بـــازی کنی فقط

خوبی دارد و از آندســـت بازیکنانی اســـت که میتواند در

گفته شـــد قرار اســـت اعضای کمیتـــه فنی در

تمرینات آتی اســـتقالل حاضرشوند .این خبر
را تاییـــد میکنید؟

بله ،چنین چیزی درســـت اســـت .قرار است بعد

از بازگشت اســـتقالل از مسجدسلیمان اعضای

کمیته فنی به تناوب در تمرینات حاضر شـــوند
و همچنیـــن در اولین جلســـه کمیته فنی هم
که برگزار شـــود ،از شـــفر دعوت خواهیم کرد
تا در جلســـه حضور داشته باشد.

ولی میگویند شـــفر زیاد به کمیته فنی

اعتقاد ندارد و بعید اســـت به جلســـات

شما بیاید.

من شـــفر را آدمی مثبـــت ارزیابی کردم که

میکنیـــد این اتفـــاق رخ دهد؟

بـــا او درخصـــوص مطلبـــی صحبت کنی

بهعنـــوان عضـــو کادر فنی شـــنیده میشـــود .فکر

بایـــد قبول کنیم گرو در حد خودش ظاهر نشـــده اســـت.

برهه به ســـود اســـتقالل باشـــد زیرا او تجربه بسیار باالیی

او بـــا توجه بـــه فیزیک بدنی خوبی که دارد باید بیشـــتر در

در کار بـــه او کمک کند.

این روزهـــا بحث حضور مجتبی جباری در اســـتقالل

برای درگیری با بازیکنان حریف را پایانی نیست و از همه مهمتر اینکه

میکننـــد .دراینبـــاره چه نظـــری دارید؟

و از تمـــام اتفاقات آن باخبر اســـت و همین میتواند

همیشـــه احترام خوبی برای پیشکســـوتان

خیلیهـــا به عملکـــرد مهاجم نیجریـــهای تیم انتقاد

دادند .حیف از محمدرضا خلعتبری .بازیکنی که قدر خود را ندانست.

در تبریز فوتبالی نباختیم!

تیمملی را به تن کند .از کادر فنی بابت اینکه عملکردم

خیلی کمـــک کند زیرا بازیکـــن بزرگی بـــوده و همتای او

میشـــوند ،یادشان نیفتد که چند سال را به اشتباه حرام کردند و هدر

دو نفر برای بررسی بیایند؟!»

مظاهری در واکنش به این ســـوال که آیا بهتر نیست
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همه جای زمین دیده میشود .کاش آدمها وقتی به خط پایان نزدیک

حاال ســـوال من این است که حتما باید یکی بمیرد تا فردا

در جمع خبرنگاران اظهار داشـــت« :خوشـــحالم به

باید پیـــروزی را به دســـت بیاوری.

میکند .سرحالتر است ،بیشتر میدود ،بیشتر میجنگد ،انرژیاش

حاضر شده و به روی من که مدیر تیم هستم چماق کشیدند!

کانـــون هواداران خود را اعالم کرده و ما از این به بعد هیچ
ورزشـــگاه آمده و تیم را تشـــویق کند .این موضوع تصمیم

لیدرها میترسند اما شاید برخورد با آنها برای این عوامل هم

اقدام خواهیم کرد .این افراد حتی دو روز گذشته در تمرین

دریافت  6گل!»

اطالعات ،وزارت ورزش و جوانان و همه نهادهای ذیربط

پیـــکان خوب و روبه جلو بود اما از این دیدار در ســـه بازی

میشود اما استقالل خوزستان هم بدون هوادار و با این همه

کند و امروز یکی از دغدغههای ما این اســـت که برای تیم

اگر ظرف هفتههای آینده مشکل حل نشود از طریق وزارت

از بازی جام حذفی تمرین ما را تعطیل کردند اما همین جا

لیدری نداریم و هرکســـی بخواهد میتواند خودجوش به

میلیونی با دو نیروی حراســـتی بدون هیچ مشکلی برگزار

به قول عسگری متلک میاندازند و میگویند نباید تیمی
که  6گل خورده اعتراض کند اما نمیگویند اگر پنالتی ما

پیری در ادامه این گفتوگو درباره نتایج ضعیف چند دیدار

وی افزود« :چطور تمرین استقالل و پرسپولیس با هواداران

گزارش را که خواندم از خودم خجالت کشیدم .استاد رفته وسط رستوران

کســـی از این غذا نداشت .آخر سر رفقای مارادونا آمدند و برایش غذا

کسی بیشتر دادوبیداد کند ،در مقابلش بیشتر هم نرمش

اعالم میکنم که باشگاه استقالل خوزستان رسما انحالل

جبـــاری به کادر فنی اضافه شـــود؛ چراکه میتواند به بهبود

نبودند بپزند .زنگ زدند از رستورانهای دیگر سفارش بدهند که البته

علیـــه داوران و اینطور به ذهن آدم میرســـد که انگار هر

قضایی و انتظامی استان اعالم کردیم ضمن اینکه تمامی
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غذای ایتالیایی سفارش داده .رستورانیها این غذا را نداشتند و بلد هم

و پیـــکان نیمهتمام ماند ،نفتیها شـــروع کردند به انتقاد

سرد گفت« :تمام مواردی که وجود دارد ازجمله اغتشاش

حضور در کادر فنی مطرح نشـــده ولی امـــروز یکی دیگر از

نثار آقای اســـطوره کردم که مرد حسابی تو رستوران چه غلطی کردی!

تصمیمات ذهنیت درست میکنند؟! از وقتی دیدار نفت

مقابل نفت آبادان و کنار رفتن از دور رقابتهای جام حذفی و

رونالدو در سالها قبل
و درست بودن ادعای فرد

مدیرعامل نفـــت آبادان بود و تعجـــب میکنم چرا با این

«فرهیختگان» در مورد آخرین وضعیت تیم بعد از شکست

باید انجام دهیم ،تالش کردن است .چند سال است
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وی افزود« :داور این دیدار بچه اندیمشـــک و همشـــهری

پیری ،سرپرســـت استقالل خوزســـتان نیز در گفتوگو با

در پست دروازهبانی رقابت وجود دارد ،تنها کاری که

حیف از محمدرضا خلعتبری

داور حذفی ،همشهری مدیر نفت بود!

انتقادها علیه این تیم را به اوج رســـاند .یزدی ســـرمربی

اما در این کشـــور فرصت کمی برای بازی کردن پیدا کرده اســـت و به

در اختیار «ورزش ســـه» قرار داد که در آن تمام این شـــایعات تکذیب

انتخاب میکردند که در حد این بازی باشد؟!»

شکست استقالل خوزستان برابر نفت آبادان در جام حذفی

لیدرها و مواردی از این دست را به تمام نیروهای امنیتی،

به گوش میرســـد .با این حال مدیربرنامههای جباروف مصاحبهای را

کردیم که هفت گل در آن ردوبدل شد اما چرا نباید داوری را

روزنامهنگار

سرور جباروف در پایان فصل گذشته بر سر مبلغ پیشنهادی با مدیران

همین دلیل شایعاتی درمورد بازگشتش به جمع آبیپوشان در نیمفصل

هم در جامحذفی با نفت و آبادان دربی خوزســـتان را برگزار

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

ادعای سرمربی این تیم درخصوص تهدید بازیکنان با سالح

اســـتقالل به توافق نرسید و به همین دلیل راهی لیگ قزاقستان شد،

که اعتراض کردیم به ما گفتند سوءظن نداشته باشید .بعد

باشـــگاه قائل بوده .او آدمی اســـت که اگر

اگـــر قرار اســـت بهعنـــوان مربـــی بیاید میتوانـــد به تیم

بـــه حرفهایت گـــوش میدهـــد .اعضای

در ایران کم اســـت .فکـــر میکنم حضور جبـــاری در این

و اســـتقالل کمک کننـــد تا بتوانـــد بهترین

دارد و نزدیک به یکدهه هم در اســـتقالل حضور داشـــته

کمیتـــه فنـــی هـــم میخواهنـــد به شـــفر

عملکرد را داشـــته باشد .فکر نمیکنم مشکلی

ایجاد شـــود و انشـــاءالله تعامل خوبی خواهیم داشت.

بسـیار زیـادی دارم .همـه بازیکنـان حاضـر در اردو

حضـور در تیمملـی انگیزه مضاعفی به وجود میآورد

کنـم و امیـدوارم درنهایـت ایـن اتفـاق بیفتـد و بتوانم
جـزء نفـرات نهایـی مدنظـر کادر فنی باشـم».

