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فرانس فوتبال (فرانسه)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

این روزنامــه ،اخراج کریــس هیوتون مربی
ایرلندی برایتون (تیم علیرضا جهانبخش)
را یک شــوک و اتفاقی غیرمنتظــره نامیده
و متذکــر شــده کــه ســران برایتــون بــرای
جانشــینی وی ،گراهام پاتر از تیم سوانســی
را در نظــر گرفتهانــد .دیلی اکســپرس اخبار
مربــوط به جــذب دو چهــره جدید توســط
منچســتریونایتد را که قیمتشــان به 925
میلیون پوند میرسد ،چاپ کرده است.

آخریــن اطالعــات و اخبــار دربــاره تیــم
مارســی فرانســه بــ ه گــزارش و عکــس
اول ایــن هفتهنامــه تبدیل شــده اســت و
«فرانس فوتبال» با مصاحبه با سران این
باشــگاه ،از برنامههــای آنان بــرای فصل
بعد نیز پردهبرداری کرده اســت .مطلبی
درباره دستاوردهای جدید پپ گواردیوال،
سرمربی منچسترسیتی دیگر مطلب این
شماره «فرانس فوتبال» است.

عکسهایی از گریزمــان و دهلیخت و تیتر
«فراخوانی» ،نشــانگر رویکرد بارســلونا به
ایــن دو چهره برای تقویت خود اســت که
گمان میرود از مهرههای مهم این باشگاه
اسپانیایی برای فصل آینده باشند .موندو
اظهارات زینالدین زیدان ،سرمربی رئال
مادرید پیرامون استخدا م ادین آزار را هم
آورده و جــذب او در ازای  100میلیون یورو
را نیز عقالیی نامیده است.

عدالت و اخالق و انضباط
در فوتبال ایرانم آرزوست

 -۱روز یکشــنب ه همیــن هفتــه کــه مســابقههای آخرین هفت ه
مهیجترین و جذابترین لیگ باشگاهی فوتبال جهان خاتمه
یادداشت
یافت ،خیلیها به پاســخ یک پرســش بزرگ خود رسیدند که
چرا چهار تیم انگلیســی (لیورپول ،تاتنهام ،آرسنال و چلسی)
به فینال لیگ قهرمانان اروپا و نیز لیگ اروپا صعود کردهاند.
 -۲عالوه بر تعداد زیاد تیمهای مدعی برای فتح جام قهرمانی
اسماعیل راستی لیــگ برتر و یا راهیابی به معتبرترین پیکارهای قارهای و کیفیت
روزنامهنگار فنی باال و رقابت فشــرد ه آنها تا روز آخر ،باید به انجام درســت و
دقیــق قانون بــرای همه و رعایت نظم و انضبــاط از صدر تا ذیل
فوتبال انگلیس و در نتیجه برقراری عدالت نیز اشــاره کرد .البته نه اینکه در لیگهای
اسپانیا،آلمان،ایتالیا،فرانسه،هلندو...شاهدبداخالقیوبیقانونیبودهایم،امااحترام
به رقیب آن هم در روزهای سخت و حتی شکست و حمایت از تیمی که تا لحظ ه آخر
مبارزهکردهودرخانهاشباختهوتشویقتیمیکهدرزمینحریفبرده،لیگباشگاهی
فوتبالانگلیسراازدیگرکشورهامتمایزودرجهانممتازکردهاست«.منچسترسیتی»
تیــم قهرمان لیگ برتر در ثانیههای آخر مســابقه ،آن هم پــس از بازبینی فیلم بازی،
مغلوب«تاتنهام»درمرحل هیکچهارمنهاییلیگقهرماناناروپامیشودوهیچکس
یک کلمه علیه داور و تیم مقابل حرف نمیزند و بطری آب و ســنگ به داخل میدان
ت خورده انرژیاش را معطوف به لیگ برتر میکند و به
پرتاب نمیشود و تیم شکس 
موفقیت میرســد .در مقابل« ،لیورپول» تیم دوم جدول که تا روز آخر مدعی کســب
مقام قهرمانی بود و با امتیاز ۹۷در برابر ۹۸امتیاز «منچسترسیتی» به نایب قهرمانی
بسندهکرد،باعزمجزمبهسویفتحلیگقهرماناناروپاقدمبرمیداردو«گواردیوال»و
«کلوپ»نیزبهیکدیگرتبریکمیگویند.
-۳مسابقههایلیگفوتبالایراننیزنامش«لیگبرتر»است،امانمیدانیمکجایش
رامیتوان«برتر»دانست؟ازسرمربیباسابق هتیمصدرنشینومدعیاصلیقهرمانی
لیــگ و مربــی جوانی که به طور عجیــب وغریب و با برکناری مــرد باتجرب ه آلمانی در
هفتههای آخر به جای او نشست و در آبادان دو امتیاز ارزشمند را از دست داد و از 7،8
نفردیگرطلبکارشد،تامربیانتیمهاییکهبرایبقامیجنگندوحتیمربیانلیگهای
پایینتر ،از نحو ه قضاوت داوران شاکی هستند و البته در موارد زیادی حق دارند .داوران
دســتمزد اندکــی از قضاوتهای خود میگیرنــد و آن را هم بموقع دریافت نمیکنند.
تعجبآور است که سازمان لیگ در فاصل ه  5روز به پایان رقابتها تازه یادش میآید
کهابالغیهایبرایتیمهابفرستدوخواستارانحاللکانونهوادارانوایجادساختارجدید
شود!مسئوالندپارتمانداوریکهزمانیمنتقدجدیفدراسیونفوتبالبودند،اکنونبه
توجیهآشکارتریناشتباههایداورانمیپردازند.
 -۴در لیگ فوتبال انگلیس کمتر کســی است که نام مسئوالن کمیتههای انضباطی و
اخالقرابداند.چونهرگزآنهادرهفتهیکبارهممصاحبهنمیکنند.امادراینجاکمیته
اخالق یک روز به خالکوبی بازیکنان گیر میدهد و چون تعداد از حد میگذرد ،به سراغ
دروازهبانی میرود که در خارج از کشور با یک خانم عالقهمند به فوتبال عکس گرفته
و دریغ از رســیدگی جدی به تبانی و بداخالقی و بیانضباطی و دهها مشکل و معضل
دیگر که پروند ه برخی مفاسد به مجلس و کمیت ه تحقیق ارجاع شده و البته در آنجا نیز
بایگانی شده است! یا مسئوالن کمیت ه انضباطی فدراسیون حتی به توئیت یک بازیکن
خوشاخالقوبدونحاشیهدربار همسأل هغیرفوتبالیهمجوابمیدهند،ولیهرماهو
هرهفتهبیانضباطیوبداخالقیدرفوتبالایرانافزایشپیدامیکندوکمیتهایکهنام
«انضباطی» دارد ،فقط با جریم ه مداوم و بیفاید ه تیمها و مربیان و بازیکنانشان ،در
عملبه«کمیت هدرآمدسازیفدراسیونفوتبالایران»تبدیلشدهاست!
 -۵در این میان «تماشاگران فوتبال» از همه مظلومتر هستند که با دشواری بسیار به
ورزشگاهمیروندودرروزهایاعالممکررخریداینترنتیبلیت،بازهمبایددربازارسیاه
و به چند برابر قیمت اصلی ،بلیت بازیها را تهیه کنند و در داخل ورزشــگاه نیز دهها
مشکل دیگر دارند و گاه سر تیمهای مورد عالق ه آنها هم بریده میشود و ارکان مختلف
فدراسیونفقطتوجیهمیکنند!
-۶فردالیگهجدهمفوتبالایرانبهپایانمیرسدوبایدآرزوکنیمکهجنجالوحاشیه
و اعتراض و ...کمتری داشته باشد .پس از انجام مسابقههای هفت ه آخر ،میتوان بهتر
بررســی و تحلیل کرد که چه افراد و مجموعههایی در مســائل پیشآمده برای فوتبال
ایرانوافزایشناهنجاریها،بیشترمقصرهستند؟

ورود ویلموتس بلژیکی به ایران؛  3ساله ،سالی یک میلیون و  300هزار یورو

نیمکت تیم ملی «مارک» دار شد

حضــور «مــارک ویلموتس» بــه عنوان
ســرمربی جدید تیم ملی نهایی شده و
این مربــی بلژیکــی روی نیمکت ایران
خواهــد نشســت .پیــش از ویلموتــس،
مهمتریــن گزینــه فدراســیون یولــن
لوپتگــی ،ســرمربی ســابق تیــم ملــی
اســپانیا و رئال مادرید بــود که توافقات
اولیه هم حاصل شــده بود .مهدی تاج
در اســپانیا بــا لوپتگــی جلســاتی برگزار
کــرده و بــه توافقاتی رســیده بــود اما در
نهایــت ایــن مربی اعــام میکند که به
دلیل بیماری پدرش ،قادر به حضور در
ایران نیست .در این شرایط ،ویلموتس
به گزینه اصلی فدراســیون تبدیل شــد.
مربــیای کــه هدایت یکی از نســلهای
طالیی شــیاطین ســرخ اروپا را برعهده
داشــته اســت .ظهر دیــروز تعــدادی از
ســایتها خبر دادند که ویلموتس و دو
دســتیارش دوشــنبه شــب وارد تهــران
شدهاند اما ساعاتی بعد این خبر توسط
ایرنــا و به نقل از یک منبع آگاه تکذیب
شــد .پیگیریهای خبرنگار «ایران» هم
مؤیــد همیــن موضــوع بود و بر اســاس
آنچه یکی از نزدیکان فدراسیون گفت،
مــارک ویلموتــس قــرار بــود بامــداد
چهارشنبه (امروز) وارد ایران شود.
در میــان تأییــد و تکذیــب آمــدن و
نیامــدن ویلموتــس ،قطعــی بــودن
حضــور ایــن مربــی  50ســاله روی
نیمکــت تیــم ملــی موضوعــی بــود که
مــورد تأییــد چهرههــای مختلــف قرار
گرفــت .فریــدون اصفهانیــان ،عضــو
هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال به مهر

شاگردان مجیدی
اعتصابکردند

مباشری :تقصیر اسپانسر است

وزیر رفاه در اردوی تیم ملی کاراته

«ایران» قهرمانی تیمها در هفته پایانی ادوار پیشین لیگ را بررسی میکند

تمام قهرمان های دقیقه نودی
حامد جیرودی
خبرنگار

تکلیــف لیــگ برتــر هجدهــم بــه روز آخر
کشیده و از بین پرسپولیس و سپاهان ،یک
تیمجامقهرمانیراباالیسرخواهدبرداما
این برای اولین بار نیست که قهرمان لیگ
برتر در هفته پایانی مشــخص میشود10 .
دوره از  17دوره پیشین چنین اتفاقی افتاده
ویکتیمباآخرینسوتلیگ،خوشبختی
رادرآغوشگرفتهاست.اتفاقاتهفتهآخر
این دورهها را مرور میکنیم.
ëëاولینشگفتیدرلیگاول
سال  ۱۳۸۰-۸۱اولین دوره لیگ برتر (جام
خلیــج فــارس) و نوزدهمیــن دوره لیــگ
فوتبال ایران (شــامل جام منطقهای ،جام
قدس ،جام تخت جمشید و جام آزادگان)
بودکهپرسپولیسواستقاللمدعیاناصلی
آنبودند.درشرایطیکهآبیپوشانشانس
بیشتری برای قهرمانی داشتند و تنها یک
مســاوی میخواســتند ،شــاگردان زنده یاد
منصــور پورحیــدری  0-1بــه انزلــی چیها
باختنــد و در مقابل شــاگردان علی پروین
بــا گل ابراهیم اســدی از ســد فجرسپاســی
گذشتند تا با  49امتیاز به قهرمانی برسند و
استقالل با 48امتیاز دوم شود.
ëëاستقاللبازهمقهرماننشد
 ۱۳۸۲–۸۳کــه ســومین دوره لیــگ برتــر
بــود ،پاس تهــران بــا ســرمربیگری مجید
جاللی به قهرمانی رسید .این در حالی بود
که در این فصل ،اســتقالل با ســرمربیگری
امیر قلعهنویی یکــی از رقبای اصلی پاس
به شــمار میرفــت و این موضــوع تا هفته
پایانیادامهداشت.درهفتهبیستوششم
ایــن رقابتها ،پاس  0-5اســتقالل اهواز را
برد و اســتقالل هم  2-3پــگاه را از پیش رو
برداشت ولی این پاس بود که با  53امتیاز
بهقهرمانیرسیدواستقاللهمبا 51امتیاز
دوم شد.
ëëقهردنیزلیوقهرمانیاستقالل
 ۱۳۸۴–۸۵پــاس یکــی از مدعیــان جدی
قهرمانــی بــه شــمار میرفــت امــا قبــل از

ایسنا

اســتقاللیها دیــروز در اعتراض به شــرایط
مالیشان دست به اعتصاب زدند و حاضر
به تمرین نشدند .آنها بیشتر از 45درصد از
مبالغ قراردادهای خود را دریافت نکردهاند
و معتقدنــد ســران باشــگاه در ایــن زمینــه
کوتاهی آشکاری داشتهاند .هادی مباشری،
معــاون اســتقالل در همیــن زمینــه گفت:
متأسفانه با شرکت اسپانسرمان به مشکل
برخورد کردهایم .آنهــا اعالم کرده بودند تا
ابتدایاردیبهشتماهصبرکنیمومانیزاین
کار را انجام میدهیم ولی خبر از پولشــان
نشدواالنهمبازیکنانحقدارندمعترض
باشــند و این مســائل ســبب شــد رســماً از
ایــن شــرکت بــه مراجــع قضایی شــکایت
کنیم .مباشــری با تأکید بر اینکه او ،فتحی و
خطیر به خاطر مســائلی از همین دست از
 6ماه پیش آماده اســتعفا بودهانــد ،افزود:
این نخســتین باری نیست که تمرین ما به
تعطیلی کشیده میشــود و من از برگزاری
یا عدم انجام تمرینات در روز بعد نیز خبر
ندارم ولی این را میدانم که ســازمان لیگ
هم چند ســالی است که به هیچ باشگاهی
بابت تبلیغــات پول نمیدهــد و در نتیجه
همــه مــا بدهــکار میشــویم .جریمههای
دائمی کمیته انضباطی هم باعث شده که
همیشه بدهکار باشیم .مباشری همچنین
تصریح کرد که پول حاصله از انتقال الهیار
صیادمنش به لیگ ترکیه نیز به طور کامل
وصول نشده است .در همین ارتباط کامران
منــزوی ،دیگــر عضو هیــأت مدیــره آبیها
گفــت اسپانســر باشــگاه نــه قــرار مالقــات
میگذاردونهتلفنهایشراپاسخمیدهد.
وی افــزود :بــه تازگــی متوجــه شــدهایم که
اسپانسر یکی دو فصل پیش باشگاه هم28
میلیارد تومان به ما بدهکار اســت .منزوی
همچنیــن گفــت گزینههای ســرمربیگری
استقالل برای فصل آینده همچنان تحت
بررســی قــرار دارنــد و در همین بررســیها
مشخص شــده که یکی از آنها دو بار سکته
قلبی کرده و دیگــری هم تیمش کمتر از 7
گلنخوردهاست!

گفت« :وقتی کارلوس کــیروش رفت،
گفتیم مربی همســطح او و حتی باالتر
میآوریــم .ویلموتــس هــم چنــد تیــم
ملی را رهبری کرده اما باید برای مبالغ
(قرارداد) صحبت کنیــم ».اصفهانیان
که به نظر میرســد ناخواســته این خبر
را تأیید کرده بود ،در ادامه گفت« :البته
فعــاً بحثی نبــوده ،نــه درباره مســائل
مالی و نه فنی .هیأت رئیســه جلسهای
نداشــته اســت .ما هم در رســانهها این
خبر را دیدیم! جلســهای در فدراسیون
نداشتیم تا ببینیم به چه صورت است.
قــرار بــود آقــای تــاج مذاکــره و نتیجــه
را اعــام کنــد .هیأت رئیســه بــه رئیس
فدراســیون اختیار داده بــا گزینههایش
مذاکره کند .تا االن جلسهای نداشتهایم
و حتــی تلفنی هم با رئیس فدراســیون
صحبت نکردهایم».
بــا این حال ،مرتضــی محصص رئیس
کمیتــه فنــی فدراســیون فوتبــال هم با
این گفتههــای خود حضــور ویلموتس
را تأییــد کــرد« :بــدون اظهــار نظــر
درخصــوص نامها و افراد یــا اینکه چه
کســی ســرمربی بعدی تیم ملی است،
اگــر بخواهیــم درخصــوص مکتبهــا
و فلســفه فوتبــال صحبــت کنیــم ،باید
قبــول کنیم که بلژیــک صاحب فوتبال
برتر اروپاســت .شما میتوانید فلسفه و
دیانای شناخته شــده فوتبال بلژیک
را در ایــن روند و مســیر بخوبــی ببینید.
ایــن اتفاقی نیســت کــه بلژیــک با یک
نســل درخشــان میآیــد و بــا تاکتیک و
نظم تیمی ،برزیل را شکست میدهد.

در ایــن ســالها نامها و مربیــان بزرگی
در فوتبــال دو کشــور بلژیک و کرواســی
مطرح شده که بســیاری از آنها موفق و
تأثیرگذار بود هاند».
از سوی دیگر ،محمدرضا تابش رئیس
فراکســیون ورزش مجلــس نیــز با بیان
اینکــه ویلموتس احتمــاالً گزینه نهایی
ســرمربیگری تیــم ملی فوتبال اســت،
به ایســنا گفت« :او بلژیک را از رتبه ۵۴
بــه رتبــه اول جهانی رســاند و در دوران
عضویتــش در تیــم ملــی بلژیــک ۲۸
گل بــرای ایــن تیم به ثمر رســاند .یکی
از ویژگیهای مثبــت او دید جوانگرایی
و اعتقــاد بــه کار پایــهای در فوتبــال
اســت به نحوی کــه تمرکز خوبــی روی
تیمهــای جوانــان و امیــد دارد تا بســتر
خالقیــت و درخشــش بازیکنــان تیــم
ملــی فراهــم شــود ».در همیــن رابطه،
ســایت « »VsurVبلژیــک نوشــت:
«مذاکــرات فدراســیون فوتبــال ایران با
ویلموتس ادامه دارد و در صورت قبول
این پیشــنهاد ،این ســومین باری است
کــه ویلموتس هدایت یــک تیم ملی را
برعهــده میگیــرد .قــرارداد ویلموتس
با تیــم ملی ایران ســاالنه یــک میلیون
و  ۳۰۰هــزار یــورو اســت .او میتوانــد
دو دســتیار بــا خــودش بــه ایــران ببرد.
جــواد نکونام کاپیتان پیشــین تیم ملی
ایــران هم بایــد در کادر فنی ویلموتس
باشــد .این تصمیم باید بــزودی گرفته
شــود زیــرا ایــران دو بــازی تدارکاتی در
ماه ژوئــن در پیش دارد .ایــران ابتدا در
تهران با سوریه بازی میکند و سپس به

کره جنوبــی میرود ».این خبــر را دیگر
سایت بلژیکی یعنی « »HLNنیز تأیید
کرد.
در ایــن میــان ،یکــی از بحثهــای
اصلــی فدراســیون و ســرمربی بلژیکی
درخصــوص راه پرداخــت دســتمزد
او بوده اســت .فدراســیون جهانی
فوتبــال ســالیانه کمکهایی به
فدراســیونهای عضــو خــود
میکند که رقم قابل توجهی
اســت و گویــا فدراســیون
قصــد دارد از ایــن طریــق
و با کمــک فیفا دســتمزد
ســرمربی آینــده تیــم
ملــی را پرداخــت کنــد.
فدراســیون حتی برای
دریافت مطالباتش از
فیفــا و  AFCاز طریــق
بانکها دچار مشــکل
اســت و ایــن موضــوع
بارهــا از زبــان تــاج و
مسئوالن فدراسیون شنیده
شــده و اگر قــرار بــه پرداخت
پول به سرمربی جدید تیم ملی
باشــد ،چگونه قرار اســت این اتفاق
رخ دهد؟
بحث بعد در مورد عملکرد فنی این
مربی اســت .تعدادی از کارشناســان
حضــور ایــن مربــی در فوتبــال ایران
را مثبــت ارزیابی کــرده و عدهای هم
معتقدنــد حضــور این مربــی در تیم
ملــی برای فوتبال ما چندان گرهگشــا
نخواهد بود.

شادی پرسپولیسی ها پس از به ثمر رسیدن گل قهرمانی در لیگ هفتم

هفته بیست و ششم ،مصطفی دنیزلی که
ســرمربی این تیم بود ،ناگهان تمرینات را
رها کرد و با حالت قهر به ترکیه رفت و پاس
در غیاب آقا مصطفی بازی با ذوب آهن را
در اصفهــان  0-3واگــذار کرد .البته دنیزلی
بعدازآنبرگشتولیهمانشکستکافی
بودکهجامراازدستبدهد.درهفتهسیام
آن فصــل ،پاس  2-4صبا باتری را برد ولی
استقالل هم  1-4برق شیراز را شکست داد
تــا شــاگردان قلعهنویی با 59امتیــاز اولین
قهرمانیشان در لیگ برتر را جشن بگیرند
و پاس هم با 58امتیاز دوم شود.
ëëگلجنجالیوقهرمانیسایپا
درلیگبرتر ۱۳۸۵–۸۶اتفاقیکهبسیارسر
و صدا به پا کرد ،این بود که در هفته بیست و
هشتماستقاللاهوازتادقیقه 88بایکگل
از مس کرمان پیش بــود اما در این دقیقه،
علی موالیی بازیکن مــس گل زیر طاقی را
به ثمر رســاند که به نظر میرســید توپ از
خط دروازه اســتقالل اهــواز عبور نکرده بود
ولــی کمــک داور آن را صحیح اعــام کرد.
در نهایــت و در هفتــه ســیام ،ســایپا 0-2
مس کرمان را برد و استقالل اهواز هم برابر
فوالد به تســاوی بدون گل رســید تا سایپا با
 56امتیاز به قهرمانی لیگ ششــم برسد و
شاگردان فیروز کریمی هم با 54امتیاز دوم
شوند .علی دایی ســرمربی -بازیکن سایپا

بــا این قهرمانی و گلزنی به مــس به دوران
بازیگریخوددرفوتبالخاتمهداد.
ëëگلدقیقه97سپهرحیدری
لیگ هفتم ،هیچ گاه از یاد پرسپولیسیها
نمیرود .در لیــگ برتر  ۱۳۸۶-۸۷فیفا به
دلیــل شــکایت رافائل بازیکــن نیجریهای
ســابق سرخپوشــان ۶امتیاز از پرسپولیس
کســر کــرد .همچنیــن کمیتــه انضباطــی
فدراســیون فوتبال هــم به دلیــل مجروح
شــدن «ســرباز احمــدی» ســرباز نیــروی
انتظامی که در بازی سپاهان و پرسپولیس
چشمش به دلیل پرتاب نارنجک بشدت
آســیب دید ۳ ،امتیاز از ســپاهان کسر کرد.
بــا این حال ،کار این دو تیم به هفته پایانی
کشــیده شــد تا یــک دیــدار فینال گونــه در
ورزشــگاه آزادی شــکل بگیــرد .ســپاهان
میتوانســت با یک مســاوی قهرمان شود
و بــازی هــم تا لحظــات پایانــی وقتهای
تلف شــده 1-1بود ولی در دقیقه 97سپهر
حیدری با ضربه سر گل دوم سرخها را زد تا
تیمافشینقطبیقهرمانشود.
ëëآقامجیدخیلیَمرده
در لیگ هشتم ،قلعهنویی روزهای مشابه
حاال را تجربه کرد .در لیگ برتر۱۳۸۷–۸۸
ذوب آهن به یک تســاوی احتیاج داشــت
تــا اولیــن قهرمانــی خــود را جشــن بگیرد
ولی اســتقالل با گل فابیــو جانواریو ،پیام را

در مشــهد برد و در دیداری شــگفت انگیز،
فوالد  1-4از ســد صدرنشــین یعنــی ذوب
آهــن گذشــت .در این شــرایط اســتقالل و
ذوب آهن  66امتیازی شدند و استقالل به
خاطرتفاضلگلبهتر،بهشکلدراماتیکی
به قهرمانی رســید تا قلعهنویــی در اظهار
نظری به یادماندنــی درباره مجید جاللی
ســرمربی وقت فــوالد بگویــد« :آقا مجید
خیلی َمرده».
ëëهتتریکقهرمانیسپاهان
در فصل،۱۳۹۰-۹۱سپاهانبرایقهرمانی
به یک مســاوی نیاز داشــت که تیم زالتکو
کرانچــار در هفتــه آخر با مس سرچشــمه
بــدون گل مســاوی کــرد و ســپاهان بــا 67
امتیاز به چهارمین قهرمانی خود در لیگ
برتر دســت یافت و در قهرمانی پیاپی هم
هتتریک کرد .تراکتورسازی و استقالل نیز
با وجود پیــروزی در هفته آخر  66امتیازی
شــده و در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
قلعهنویــی ،ســرمربی تراکتورســازی کــه
رقابت را به تیم سابق خود سپاهان واگذار
کــرده بــود ،صحبتهــای تنــدی را علیــه
داوران آن فصــل نظیــر هدایــت ممبینی
مطرحکرد.
ëëقهرمانیفوالددرمیان5مدعی
در لیــگ برتــر  ۱۳۹۲–۹۳و در شــب ۲۲
فروردیــن مــاه ۵ ،تیم فوالد ،پرســپولیس،

نفت تهران ،ســپاهان و اســتقالل شــانس
قهرمانی داشتند .پرسپولیس 0-1استقالل
خوزســتان را در اهــواز برد ولی اســتقالل در
تهــران  1-3بــه تراکتورســازی باخــت .در
اصفهــان ،ســپاهان  0-1نفــت را بــرد ولــی
فــوالد هم در تبریز 0-1گســترش را از پیش
رو برداشــت تــا شــاگردان حســین فرکی با
 57امتیاز قهرمان شــوند و پرســپولیس با
 56امتیاز دوم شود و نفت تهران ،سپاهان
و استقالل هم با  54امتیاز در ردههای سوم
تاپنجمقراربگیرند.
ëëجشنتبریزیهاوقهرمانیسپاهان
در پایــان لیــگ برتــر  ۱۳۹۳–۹۴یکــی
از پرحاشــیهترین قهرمانیهــای لیــگ
رقــم خــورد .در هفته آخر نفــت تهران،
تراکتورسازی و سپاهان شانس قهرمانی
داشتند .بازی تراکتورسازی و نفت تهران
در حالــی  3-3بــه پایان رســید که تمام
افراد حاضر در ورزشگاه یادگار امام (ره)
تبریز تصور میکردند که تراکتور قهرمان
شدهوبهجشنوپایکوبیمشغولشدند
اما در شــرایطی کــه راههــای ارتباطی به
بیرون از ورزشگاه قطع شده بود ،سپاهان
 0-2سایپا را برد تا  59امتیاز به قهرمانی
لیگ چهاردهم برسد و تراکتور و نفت با
 58امتیــاز در ردههــای دوم و ســوم قرار
گرفتنــد .اتفاقهــای عجیــب ورزشــگاه
یــادگار اعتــراض شــدید فوتبالدوســتان
تبریزی را در آن فصل در پی داشت.
ëëقهرمانیغیرمنتظرهاستقاللخوزستان
در لیگ برتر  ۱۳۹۴–۹۵استقالل خوزستان
کــه در فصــل پیــش از آن به پلــیآف لیگ
آزادگان رفتــه بــود ،خــود را بــه عنــوان یک
مدعی غیرمنتظــره قهرمانی مطرح کرد و
تا هفته پایانی پا به پای پرســپولیس پیش
رفــت ۲۴ .اردیبهشــت  ۹۵که هفته پایانی
مســابقات بــود ،اســتقالل خوزســتان 0-2
ذوب آهن را شکست داد و پرسپولیس هم
 1-2راه آهــن را بــرد تا دو تیــم در امتیاز57
برابر شوند ولی شاگردان عبداهلل ویسی به
خاطرتفاضلگلبهتربهقهرمانیرسیدند
و تیم برانکو هم دوم شد.

ظهــر دیــروز محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی به همراه صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
اخبـــار از تمرینــات آمادهســازی تیــم ملی کاراتــه آقایــان و بانوان در
آکادمــی ملی المپیــک بازدید و با اعضای تیمهــای ملی کاراته مــردان و زنان
گفت وگو کرد .کاراته کاهای خانم و آقا خود را برای دومین مرحله لیگ جهانی
کاراته وان که  27تا  29اردیبهشــت به میزبانی اســتانبول ترکیه برگزار می شود،
آماده می کنند.

شاگردان منصوریان دوباره به کربال میروند

با توجه به مخالفت « »AFCبا برگزاری دیدار ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا
با النصر عربســتان در کشــور امارات ،این مســابقه در ورزشگاه شهر کربال برگزار
میشود .پیشتر بازی ذوبیها با الزورای عراق نیز در چارچوب لیگ قهرمانان
آســیا در ایــن محل انجام شــده بود که بــه درگیریهای بزرگی انجامیــده بود و
تالش ذوبیها برای انتقال این دیدار به مکانی دیگر مؤثر واقع نشد.

فیفا سند پرداخت حق پخش را میخواهد

فدراســیون جهانی فوتبال اعــام کرد که فدراســیون ایران باید بــرای پرداخت و
دریافــت حق پخش تلویزیونی ســند ارائــه کند .صــادق درودگر مدیــر بازاریابی
ســازمان لیگ فوتبال به تســنیم گفت« :در بازدیدی که اخیــراً نمایندگان فیفا از
تشکیالت فدراسیون فوتبال داشتند ،نماینده فیفا باز هم تأکید کرد که حق پخش
تلویزیونی پرداخت شود .حتی این بار تأکید شد که اسناد این پرداختها باید به
فیفا ارسال شود .ما این موضوع را به مراجع باالتر ارجاع دادیم تا راهی برای حل
مشکلپیداشود».

تارتار :با وجدان راحت مقابل پرسپولیس قرار میگیرم

مهدی تارتار ،سرمربی پارس جنوبی جم گفت شاگردانش شرف و اعتبار فراوانی
دارند و به این ســبب با تمامی قوا و با وجدانی راحت روبهروی پرســپولیس قرار
میگیرد .وی افزود :به عنوان شاگرد علی پروین همیشه از او آموختم که شرافتم
را به هیچ چیز نفروشم و همین مسأله ،مرا وا میدارد که در دیدار پنجشنبه شب
برابر پرســپولیس نیز ســنگ تمام بگذاریم و اتهام زنندگان و کسانی را که خالف
این میگویند ،به خدا واگذار میکنم .وی اضافه کرد :با توجه به مشکالت عظیم
مالی پارس جنوبی باید متذکر شــوم که ما تا همین جا نیز قهرمانان واقعی این
لیگ هستیم .شایان ذکر است که پارس جنوبی با وجود بی تأثیر بودن این بازی
برایــش قصــد دارد بــا تمامی قوا بــه میدان آید و نــه محرومــی دارد و نه بازیکن
مصدومی .نتیجه این دیدار برای پرسپولیس که در کورس قهرمانی و صدرنشین
جدول لیگ برتر است ،بسیار مهمتر و حیاتی است.

برانکو :پیشنهادات تازهای دارم

برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس در گفتوگویی با سایت خبری وکرنیجی
کشورش گفت هنوز یک سال از مدت قرارداد وی با این باشگاه مانده اما سران
ایــن باشــگاه تأکید بــر تمدید قــرارداد او دارنــد .وی با اعالم اینکه پیشــنهادات
تــازهای از ســایر کشــورها دریافت کرده ،افــزود :من فعالً فقط بــه حتمی کردن
قهرمانیمان در فصل جاری لیگ برتر ایران فکر میکنم و کیفیت شاگردانم،
مــرا در ایــن زمینه خوشــبین کرده اســت و به دیــدار آخرمان کــه مقابل پارس
جنوبی جم است ،امیدوارانه نگاه میکنم.

