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برزگر :مبارزه اصلي
آزادكاران با اعمال نفوذ
قزاق هاست!
مستطیل سبز
پيروزي  5-0ايران در
نخستين بازي تداركاتي

تيم ملي فوتبال ايران بعد از ظهر
ديروز در نخستين بازي از چهار مسابقه
تداركاتياش در اردوي تمريني خود
در آفريقاي جنوبي تيم موروكا سوالس
را كه در جدول ردهبندي ليگ دسته
اول اي��ن كش��ور در مكان س��يزدهم
قرار دارد با نتيجه  5-0شكس��ت داد.
كري��م انصاري فرد ب��ا زدن دو گل از
 5گل تيم اي��ران در دقايق  70و 85
پرثمرتري��ن مرد ميدان بود و س��اير
گلهاي تيم كارلوس كيروش را پيام
صادقيان ،رضا ن��وروزي و محمدرضا
خلعتبري در دقايق  37 ،30و  50به
ثمر رساندند .تيم ملي در اين مسابقه
از مكاني ،ماهيني ،حسيني ،خانزاده،
آل نعمه ،پوالدي ،حداديفر ،حقيقي،
خلعتب��ري ،صادقيان و ن��وروزي در
تركيب ثابتش س��ود جست و سپس
تعويضهاي متعددي در اين تركيب
انجام ش��د و به واقع ك��ي روش بجز
صادقي و بيرانوند ديروز از همه نفرات
حاضر در اردوي ژوهانسبورگ كه 21
نفر ميشوند ،بهره گرفت.

گيگز سرمربي موقتي
منچستريها شد

حكومت ناموفق و سرشار از ناكامي
ديويد مويس اسكاتلندي در منچستر
يونايتد بيشتر از  10ماه طول نكشيد
و حذف از تمامي جامها و دور ش��دن
از نعمت شركت در مسابقات اروپايي
فصل آينده سبب شد سران شياطين
س��رخ حتي براي س��ه هفت��ه پاياني
فصل هم طاق��ت او را نياورند و حكم
بركنارياش را روز گذشته صادر كنند.
طبق تصميم اين مديران <رايان گيگز>
مهاج��م كهنهكار و ول��زي يونايتد تا
پايان فصل جاري و به طور موقتي اين
تيم را هدايت خواهد كرد و <نيكيبات>
ديگر بازيكن سابق يونايتد نيز به وي
ياري خواهد رساند.

فيليپ الم ،كاپيتان بايرن:
اين بس��يار مهم اس��ت ك��ه ما در
مس��ابقه رفت در مادري��د نتيجه
خوب��ي بگيري��م زيرا رئ��ال تيمي
نيست كه در مونيخ در هم كوبيده
شود .اعتقاد شخصي من اين است
كه هر دو مسابقه  50-50است.
باستي ين شواين اشتايگر،
هافبك بايرن :اين س��ختترين
مس��ابقه ما اس��ت و ش��كل بازي
رئال به كلي با بارس��ا كه در نيمه
نهايي سال پيش به ما باخت ،فرق
ميكند و در نتيجه نميتوان گفت
كه امسال نيز رقيب اسپانياييمان
را حتماً ميبريم.
ماري�و مانژوكي�چ ،مهاج�م
كروات بايرن :حسن تيم ما بارها
تغيي��ر روش دادن در ط��ول
ه��ر مس��ابقهاي اس��ت و
اگر جز اين ب��ود ،بختي
مقاب��ل رئال نداش��تيم.
معتق��دم بازي گروهي
ما بر نمايشهاي فردي
آنها ميچربد.

سال نوزدهم شماره 5628
چهارشنبه  3اردیبهشت 1393

بيس��ت و هفتمين دوره رقابتهاي كش��تي آزاد قهرماني آس��يا از امروز آغاز
ميشود و تيم ايران با  21قهرماني 4 ،نايب قهرماني و يك عنوان سومي به دنبال
تكرار قهرماني خود اين بار در قزاقستان است.
منصور برزگر پيشكس��وت كشتي آزاد كش��ورمان در خصوص اين رقابتها به
ايران گفت « :تيم ملي با كش��تيگيران جواني به اين مس��ابقات اعزام ش��د و اين
نفرات به منظور پشتوانهسازي براي مسابقات جهاني به قزاقستان رفتند».

وي تنه��ا مش��كل تيم ملي را براي رس��يدن به قهرماني ،اعم��ال نفوذ قزاقها
ميداند« :قزاقها در اين مورد شهره خاص و عام هستند و مبارزه اصلي آزادكاران
در مسابقات آسيايي با اعمال نفوذ كشور ميزبان است».
برزگر ادامه ميدهد« :شانس قهرماني ما در قزاقستان  50درصد است ،چرا كه
رقباي بسيار زيادي داريم كه در قاره آسيا خيلي خوب پيشرفت كردهاند ،هر چند
بايد از پيشرفت كشتي در قاره آسيا خوشحال باشيم».

اميررضا خادم در گفتوگو با <ايران> خبر داد

اعضاي هيأت مديره پرسپولیس و استقالل بزودی معرفی میشوند

مهدي ملكي

خصوصي سازي ،بدهيهاي چندده
ميلي��اردي و تعيي��ن اعض��اي جديد
هيأت مديره و مديرعامل دو باش��گاه
بزرگ پايتخت ،اضالع مثلث مهمترين
خبرهاي سرخابيها در روزهاي پس
از اتمام ليگ برتر سيزدهم است.
تعيين تكلي��ف و آينده پيش روي
پرسپوليس و استقالل كه با هواداران
ميليوني از اهميت ويژهاي برخوردارند،
در دستور كار و اولويت وزارت ورزش
و جوان��ان ق��رار گرفت��ه و كارگروهي
براي اين مهم تش��كيل شده است تا
با بررسي تمام جوانب ،سرانجام خوبي
در انتظار دو تيم باشد.
در شرايطي كه بحث خصوصيسازي
س��رخابيها بيش از پيش مطرح شده
و قرار بود تا پايان تابس��تان اين اتفاق
بيفتد« ،اميررضا خادم» معاون حقوقی
وزارت ورزش در گفتوگ��و با <ایران>
تأكيد كرد با وجود اصرار وزارت ورزش
روي اين مهم فع ً
الچنين اتفاقي ممكن
نيس��ت« :بايد اين دو تيم در ابتدا به
بلوغ برسند سپس وارد بحث خصوصي
شدن بش��وند .دولت كام ً
ال مصر است
اين اتفاق رخ دهد و اميدوارم اين اتفاق
تا پايان سال  93رخ دهد .به صراحت
اين را ميگويم كه امكان واگذاري اين
دو تيم در حال حاض��ر وجود ندارد و
باي��د در ابتدا بحث مديري��ت اين دو
باشگاه حل شود».
ميزان دقيق بدهيها
مدتهاس��ت كه بحث بدهيهاي
ميلي��اردي دو باش��گاه اس��تقالل و
پرسپوليس از سوي نهادهاي مختلف
اعالم ميش��ود و هر يك مبلغي را به
عنوان بدهي انباشته اعالم ميكنند.
همچنی��ن اميررضا خادم رقمهاي
جدي��دي اعالم و تأكيد كرد اين ارقام
از سوي س��ازمان بازرسي كارشناسي

ش��ده و موثق اس��ت« :بدهي باشگاه
پرس��پوليس  70ميليارد تومان است.
تا قبل از حضور رويانيان در باش��گاه
پرس��پوليس اين بده��ي  20ميليارد
توم��ان ب��ود اما بع��د از پاي��ان دوره
 28ماه��ه مديري��ت او ،اين بدهي به
 70ميلي��ارد تومان رس��يده اس��ت.
براساس بررسيهاي سازمان بازرسي
کل کش��ور ،مي��زان بده��ي باش��گاه
اس��تقالل حدود  45ميلي��ارد تومان
است كه  36ميليارد تومان آن مربوط
به زمان حضور «علي فتحاهلل زاده» در
اين باشگاه است».
جديدترين پلتيك فتحاهلل زاده!
ش��واهد و قرائن نشان ميدهد كه
تاريخ انقضاي مديريت «علي پروين»
و «عل��ي فتحاهلل زاده» در دو باش��گاه
فرارس��يده است .س��لطان كه موضع
س��فت و س��ختي عليه وزارت ورزش

گرف��ت و در مقاطع��ي مصاحبههايي
آتش��ين داش��ت ،حاال خ��ود را به در
خروجي باش��گاه س��رخها نزديكتر
ميبيند.
از س��ويي عل��ي فت��حاهلل زاده در
هفتههاي گذشته بارها از جدايياش
از استقالل صحبت كرده است و گفته
كه ديگر در اين باشگاه نميماند.
ب��ه عبارت��ي بهت��ر فت��حاهلل زاده
س��عي كرد دس��ت پيش بگيرد و در
جديدتري��ن پلتيكش اعالم كرد براي
مان��دن ش��رايطي دارد« :اگ��ر وزارت
ورزش نخواهد پولي به استقالل بدهد
تيم را تحويل ميدهم و ميروم .البته
اگ��ر وزير اجازه بده��د  5عضو هيأت
مدي��ره را خودم انتخ��اب كنم ،بدون
آن كه پول��ي از وزارتخانه بخواهم در
استقالل ميمانم!
اگ��ر ه��م وزارت خ��ودش اعضاي

هيأت مديره را انتخاب كند ،در صورتي
ميمانم كه حداقل  8 ،7ميليارد تومان
به ما پرداخت كند».
مديرعامل نبايد روبهروي صاحب
و مالكش باشد
فت��حاهلل زاده در حالی براي ماندن
در اس��تقالل ش��روطی میگذارد كه
به نظر ميرسد وزارت ورزش تمايل
چنداني براي ابقاي او ندارد .اميررضا
خ��ادم اينگون��ه ب��ه صحبته��اي
مديرعامل اس��تقالل واكنش نش��ان
داد« :نميخواه��م از او اي��راد بگيرم.
به هرحال ايشان پيشنهادي داده اما
واقعيت اين است كه وزارت ورزش در
انتخاب مديرعامل هيچگونه دخالتي
نميكند .ما اعضاي هي��أت مديره را
انتخاب ميكنيم .براس��اس برنامهاي
ك��ه داري��م تا هفت��ه آين��ده اعضاي
هي��أت مديره را معرف��ي ميكنيم تا

انتخاب مديرعامل توسط اعضا صورت
گيرد».
در اين وضعيت سؤال مهمي شكل
ميگيرد مبني بر اين كه وزارت ورزش
و جوان��ان بر چه اس��اس و ب��ا درنظر
گرفت��ن چ��ه معیارهایی قرار اس��ت
افراد را از فيلتر بگذراند و منتخبان را
معرفي كند.
اين س��ؤالي اس��ت كه معاون وزير
ورزش در ادامه گفتوگو با ايران به آن
پاسخ داد« :ما  3بخش را براي انتخاب
اعضا درنظر ميگيريم .توانمنديهاي
مديريت��ي و قابليته��اي اقتصادي،
اين كه افرادي باشند كه پرسپوليس
را كام ً
البشناس��ند و از انتظارات مردم
و هواداران كام ً
ال مطلع باشند .خيلي
روي انتخاب نفرات حساس هستيم و
احتم��ال دارد اعضاي هيأت مديره به
 9نفر افزايش يابد .البته هنوز تصميم
قطع��ي نگرفتهايم و بي��ن  5تا  9نفر
خواهد بود ».خ��ادم صحبتهايش را
اينگونه ادام��ه داد« :هماهنگي افراد
با اهداف و سياس��تهاي عاليه وزارت
ورزش برايمان مهم اس��ت .از طرفي
مهمترين ش��اخصه مديرعامل ايجاد
آرام��ش اس��ت .براي اعض��اي هيأت
مديره ،افراد زيادي مطرح هستند كه
تمامش��ان قابليتها و توانمنديهاي
مدنظر را دارند.
درخص��وص مديرعامل ه��م بايد
بگوي��م طبيعتاً هيأت مدي��ره ،فرد را
انتخاب ميكند .اما عمدهترين اولويت
اين اس��ت كه فردي مديرعامل شود
كه به عن��وان مدير باش��گاههايي كه
صاحب��ان آن دولت اس��ت ،روبهرو و
مدعي صاح��ب و مالكش نباش��د .تا
حد امكان هم از حواشي بكاهد .هفته
آين��ده هي��أت مديره پرس��پوليس را
معرفي ميكنيم و بعد از آن بالفاصله
سراغ استقالل ميرويم».

رئال -بايرن؛
شبنشینی با ستاره باران «برنابئو»
امش��ب در دومين ديدار رف��ت از مرحله نيم��ه نهايي ليگ
فوتبال قهرمانان اروپا رئال مادريد اس��پانيا از بايرن مونيخ آلمان
در مس��ابقهاي كه ميتواند فين��ال زودهنگام و حقيقي رقابتها
و جن��گ غوله��اي فوتب��ال اروپا توصيف ش��ود ،در ورزش��گاه
برنابئ��و پذیرایی میکند .به نظر ميرس��د كريس رونالدو با رفع
مصدومي��ت اخيرش كه او را از چهار بازي متوالی كهكش��انيها
دور نگه داشته ،به ديدار امشب برسد .اما مشكل آنها رويارويي

با تيمي اس��ت كه سرشار از مهرههاي مهارناپذير همچون روبن،
ریب��ه ری و مانژوکيچ و به روايتي يك بارس��لوناي دوم اس��ت و
چه چيزي جالبتر از اين كه هدايت آن با پپ گوارديوال اس��ت
كه در طول چهار س��ال س��رمربيگرياش در بارسا مصافهاي
رودرروي متعددي را از رئال برد و اين تيم را مثل كف دس��تش
ميشناسد .قرمزهاي ايالت باواريا اين هفته اينتراخت برانشوايگ
را در دي��داري بيتأثير در بوندس لي��گا  1-0بردند و رئال هنوز

وصال روحانی

بابت برد  2-1اواخر هفته گذش��تهاش مقابل بارسلونا در فينال
جام حذفي اسپانيا شادمان است .اين نبردی است كه بسيار بعيد
مينمايد تكليف آن در ديدار امش��ب مشخص شود و همه چيز
به نبرد برگش��ت در سهشنبه آينده در اليانزارهنا كشيده خواهد
ش��د .آنجا كه كارلو انچلوتي س��رمربي ايتاليايي رئال با پيشينه
درخششاش در اروپا بايد كاري فوقالعاده را براي گريز از چنگ
قهرمان فصل پيش اروپا طراحي و اجرا كند.

قيمت بازيكنان بايرن مونیخ
مانوئل نوير 24 :ميليون يورو
فيليپ الم 20 :ميليون يورو
دانته 4/1 :ميليون يورو
جروم بواتنگ 11/8 :ميليون يورو
ديويد االبا 3/8 :ميليون يورو

ژاوي مارتينز 35 :ميليون يورو
باستين شواين اشتايگر 16 :ميليون يورو
آري ين روبن 21 :ميليون يورو
توني كروس 8 :ميليون يورو
فرانك ريبهري 22 :ميليون يورو
ماريو مانژكيچ 11/4 :ميليون يورو.

پپ گوارديوال سرمربي بايرن:
اگر بخواهيم مثل ديدار ش��نبه شبمان با برانشوايگ در ليگ
آلمان مقابل رئال بازي كنيم شانس��ي براي پيروزي نخواهيم
داش��ت .من ياد گرفتهام كه هرگ��ز در برنابئو خودم را يك
پيش برنده ندانم زيرا آنها هميشه تا آخرين لحظه مبارزه
ميكنند و ش��ما را راحت نميگذارند .من هميش��ه براي
رئاليها نهايت احترام را قائل بودهام.

شهرت امروز را نداشتند و با قيمتي اندك آمدند و امروز چند برابر آن ميارزند و الم در اردوي بايرن و
راموس در جمع رئاليها روشنترين نمونهها در اين زمينه هستند و قيمت امثال روبن و ريبهري اينك
بسيار بيشتر از زمان خريدشان است .با اين حال يك تخمين كلي قيمت مجموعه نفرات تيم الف رئال
را با حدود  28بازيكن باالي  380ميليون يورو و بهاي بايرن را با حدود  25بازيكن باالي  300ميليون
يورو نش��ان ميدهد .براي اين كه برداش��ت دقيقتري از قيمتها به دست آوريد ،بهاي تقريباً دقيق
نفراتي را كه گمان ميرود امشب در تركيب ثابت دو تيم باشند در ذيل برايتان ميآوريم:

قيمت بازيكنان رئال مادريد
ايكر كاسياس 15 :ميليون يورو
دانيل كارواخال 5/7 :ميليون يورو
په په 13 :ميليون يورو
سرخيوراموس 18 :ميليون يورو
فابيو كونترائو 26 :ميليون يورو

كارلو انچلوتي سرمربي رئال:
اين كه بگويم بايرن تيمي فوقالعاده اس��ت حرفي بديهي و تكراري بيش
نيس��ت اما اين گمانهزني كارشناس��ان را كه چون بايرن ميزبان
مس��ابقه برگشت است حتماً برنده ميش��ود ،قبول ندارم .شايد
ما دلمان نميخواس��ت كه ب��ا اين حريف روبهرو ش��ويم اما قدر
مس��لم اين كه ما نيز رقيب دلخواه و موردنظر بايرنيها براي چنين
مرحلهاي نبودهايم.
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رئال و بايرن تا به حال  20بار در اين مس��ابقات رودررو ش��دهاند كه
حاصل آن  11برد براي بايرن 7 ،پيروزي براي رئال و  2تساوي بوده است.
از مجموع روياروييهاي فوق  5مورد به مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان
اروپا مربوط ميشده كه به بردهاي بايرن در  2001 ، 87 ،1976و 2012
منجر شده و تك پيروزي رئال نيز در سال  2000به ثبت رسيده است.
رئال مادريد برنده هر  4مس��ابقه آخر دو تيم در ورزشگاه برنابئوي شهر
مادريد بوده و آخرين برد بايرن در اين مكان به سال  2001برميگردد.

كونترائو

ركورد انچلوتي برابر بايرن

كارلو انچلوتي هرگز در مصافهايش برابر تيم بايرن مونيخ در هيأت
يك مربي ناكام نبوده اس��ت .اما او در زمان بازيگرياش وقتي با آ.اس.رم
در ي��ك چهارم نهايي جام برندگان جام اروپا  1985روبهروي بايرن قرار
گرفت ،در هر دو ديدار رفت و برگش��ت تن به شكست داد .او در فصول
 2003و  2006مي�لان ايتالي��ا را به پيروزي برابر بايرن در اين جام نائل
ساخت و ك ً
ال در  6بازي برابر آنها  4برد و  2تساوي داشته است.
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ملي پوشان واليبال چشم انتظار «كواچ»

پ��س از ب��ه توافق رس��يدن
فدراس��يون واليبال كشورمان با
<اس��لوبودان كواچ> قرار شد اين
مربي صربس��تاني پس از پايان
كارش در ليگ سري آ ايتاليا به
ايران بيايد .كواچ هم كه هدايت
تيم پروجي��اي ايتاليا را برعهده
دارد هنوز کار خ��ود را به پایان
نرسانده و با راهيابي تيمش به فينال ،اواسط ارديبهشت ماه به اردوي تيم ملي
ملحق خواهد شد .پروجياي ايتاليا در نيمه نهايي پلي آف در مجموع با  3برد
و  2باخت مقابل تيم پياچنزا جواز حضور در فينال اين رقابتها را كسب كرد.
الزم به ذكر اس��ت كه مسابقات فينال به صورت  3از  5است و درصورتي كه
تكليف شاگردان كواچ با  3مسابقه روشن شود وي به سرعت به ايران خواهد
آمد تا ادامه تمرينات اردونش��ينان زيرنظر خود او پيگيري شود .ملي پوشان
درحال حاضر با هدايت چورا دستيار كواچ مشغول تمرين و آمادگي هستند.

فوالد و استقالل در بازیهای بیتأثیر

امشب در آخرين ديدارهاي مرحله گروهي فوتبال ليگ قهرمانان آسيا
دو تيم اس��تقالل و فوالد پاي در صحنه ميگذارند .اين درحالي اس��ت كه
تكليف آبيهاي تهران مشخص شده و بازيشان با الريان قطر در ورزشگاه
آزادي تهران يك بازی فرماليته است و الريان نيز مثل آنها جايي در مرحله
بعدي نخواهد داشت .در گروه دوم نه فقط صعود فوالد بلكه سرگروهياش
نيز حتمي است و در نتيجه ديدار اين تيم با الفتح عربستان در رياض هيچ
بهرهاي براي دو تيم ندارد و حذف الفتح  2امتيازي و قعرنشين هم قطعي
شده است.

قلعهنويي:وجدان ًا با هيچ تيمي مذاكره نكردهام

سرمربي استقالل گفت« :ما بازيهاي خوبي در آسيا به نمايش گذاشتيم
و ميتوانستيم به عنوان تيم اول صعود كنيم اما بیعدالتي روي خود را نشان
داد .شرمنده مردم شديم و سختيهاي زيادي را در اين فصل كشيديم ».امیر
قلعه نويي در خصوص سؤالي مبني بر اينكه اعالم شده او قرار است جمعه به
امريكا برود و با سپاهان قرارداد بسته است ،گفت« :البته اگر اين اتفاق بيفتد
كار حرفهاي اس��ت اما وجداناً تا اين لحظه هيچ خبري نشده است و با تيمي
مذاكره نكردهام .اگر استقالل اول يا دوم ميشد از تيم ميرفتم اما اكنون اگر
بخواهم تيم را در اين شرايط رها كنم دور از معرفت است».

تيم ملي زودتر از آفريقاي جنوبي بازميگردد

مهدي محمد نبي دبيركل فدراس��يون فوتبال ديروز گفت اين فدراسيون
از آغ��از هم براي اردوي تيم ملي در آفريقاي جنوبي و اين كه معايبي در آن
بروز كند ،آلترناتيوهايي داشت و آماده بود در صورت رضايت نداشتن كارلوس
كيروش از شرايط اردو جاي ديگري را براي اين مهم درنظر بگيرد ،وي زمان
بازگش��ت تيم ملي از اردوي فعلياش در آفريقاي جنوبي را  12ارديبهش��ت
اعالم كرد كه حدود  8روز زودتر از موعد اعالم شده قبلي است.

رويانيان 50 :ميليارد تومان بدهي را قبول ندارم

در حال��ي كه وزارت ورزش معتقد اس��ت از  70ميلي��ارد تومان بدهي
پرسپوليس  50ميليون آن در زمان مديرعاملي محمد رويانيان حاصل شده
اس��ت ،وي ديروز اين ادعا را رد كرد و گفت :نميخواسته است با اميررضا
خادم نماينده وزارت ورزش در امر خصوصيس��ازي سرخابیها رودررويي
كالمي داش��ته باشد و به همين س��بب به برنامه تلويزيوني دوشنبه شب
« »90نرفته است.

ژابي الونسو ،هافبك وسط رئال :با بايرن در سال  2012ديدارهاي
تلخي را در نيمه نهايي تجربه كرديم و در حالي كه حقمان برد بود ،در
ضربات پنالتي حذف شديم .اآلن فرصت مناسبي براي جبران آن رويداد
است ،هرچند بايرن فعلي بوضوح قويتر از بايرن آن زمان است.

جنگ ميلياردرها در مادرید

مسابقه امشب رئال مادريد با بايرن مونيخ در ليگ قهرمانان اروپا در شهر مادرید در شرايطي صورت
ميپذيرد كه رئال مادريد را ميتوان گرانترين باشگاه فعلي جهان ناميد و بايرن را نيز متعلق به جمع
ميلياردرها برشمرد .آمار منتشره درباره مخارج دو تيم در بازار نقل و انتقالهاي فصلي كه به پايان آن
نزديك شدهايم ،حاكي از فعاليت  143/8ميليون يورويي كهكشانيهاي مادريد در بازار نقل و انتقالها
براي فصل  2013-2014همچنين مانوور  54/5ميليون يورويي بايرن در همين زمينه است .قيمت
گذاري دقيق روي دو تيم دشوار است زيرا برخي بازيكنان دو تيم زماني جذب اين باشگاهها شدند كه
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كريم بنزما ،مهاجم فرانسوي رئال :اين مسابقهاي رؤيايي براي هر
فوتباليست و فوتبالدوستي است و اين شامل من نيز ميشود .شايد فاصله
فني دو تيم كم باشد اما فكر ميكنم گلهاي زيادي در دروازهها برويد زيرا
نقطه قوت هر دو تيم در كارهاي تهاجمي است.
سرخيو راموس ،مدافع رئال :ما محكوم به فتح اين مسابقهايم
زيرا رقيب ما ميزبان ديدار برگش��ت خواه��د بود و اگر اينجا نتيجه
مساعدي نگيريم ،هيچ شانسي در مونيخ نخواهيم داشت.

