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خبر كوتاه
یک سایت بلژیکی اعالم کرد

اعتراض«مورینیو» به اقدام بیرانوند و
بازخوانی مصاحبه «ویلموتس»

ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال تاتنهام
در جریان بازی با آنتورپ به اقدام علیرضا
بیرانوند دروازهبان ایرانی آنتورپ اعتراض کرد.
تیم فوتبال تاتنهام انگلیس شب گذشته
در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ اروپا میزبان
تیم آنتورپ بلژیک بود .این بازی در شرایطی با
دو گل به سود تیم انگلیسی تمام شد که علیرضا
بیرانوند دروازه بان ایرانی برای نخستین بار در
ترکیب آنتورپ قرار گرفت و عملکرد قابل توجهی
داشت .سایت « »nieuwsbladبلژیک گزارش
جالبی از جزئیات این مسابقه و عملکرد بازیکنان
دو تیم منتشر کرده است .در ابتدای این گزارش
آمده است« :اعتراض هواداران بی تاب ایرانی
سرانجام میتواند متوقف شود :قهرمان ملی آنها
برای اولین بار درون دروازه ایستاد .هرچند که او
در این مسابقه شکست خورد و نتوانست اولین
توپ بلند خود را پرتاب کند».
این سایت سپس به بازخوانی صحبتهای
«مارک ویلموتس» سرمربی سابق ایران پرداخت
و نوشت« :مارک ویلموتس قب ً
ال به ما گفته بود
که بیرانوند توپهایش را (با دست) بیش از ۷۰
متر پرتاب میکند .پرتابهای بیرانوند در بازی
دیروز نزدیک به همین بود .او همچنین لو سلسو
و وینیسیوس را با سیوهای خوب خود به مدت
یک نیمه منتظر نگه داشتnieuwsblad ».
در ادامه به تمجید از اعتماد به نفس و عملکرد
خوب تیم آنتورپ پرداخت و نوشت« :مورینیو
فکر میکرد که بعد از  ۴۵دقیقه باید دخالت کند
و با برخواین یک وینگر جدید به تیم اضافه کند.
مورینیو واقعاً میخواست برنده شود چون وقتی
بیرانوند ادامه بازی را به تاخیر انداخت (وقت
کشی کرد) بالفاصله برای اعتراض به سمت داور
چهارم رفت».
سرمربی تیم فوتبال آنتورپ:

نباید از بازی بیرانوند داستان بزرگی
ساخت

سرمربی تیم فوتبال آنتورپ ضمن تمجید
از عملکرد دروازهبان ایرانی خود ،گفت :تقصیر
علیرضا بیرانوند نیست که ما دو دروازه بان سطح
باال داریم.
تیم فوتبال آنتورپ بلژیک شب گذشته
در حالی مقابل تاتنهام انگلیس در لیگ اروپا
شکست خورد که علیرضا بیرانوند دروازه بان
ایرانی برای نخستین بار درون دروازه آنتورپ
قرار گرفت و عملکرد خوبی برابر ستارههای
تاتنهام داشت«.ایوان لکو» سرمربی تیم فوتبال
آنتورپ در پایان این بازی درباره بیرانوند گفت:
او خوب کار کرد و درون دروازه ایستاد چون
لیاقتش را داشت .سرمربی آنتورپ ادامه داد:
تقصیر بیرانوند نیست که دو دروازه بان خوب
داریم .اکنون قصد ندارم از این ماجرا یک داستان
بزرگ بسازم.
لکو افزود :می دانم که فشار زیادی برای
بازی دادن به بیرانوند وجود دارد (به ویژه از طرف
ایران) اما نباید تحت فشار تصمیم بگیریم .ژان
بوتز هم قب ً
ال ماههای خوبی را پشت سر گذاشته
است.سرمربی آنتورپ درباره اینکه دوست دارد
در مرحله بعدی لیگ اروپا با چه تیمی بازی
کند ،گفت :من تیمی را ترجیح میدهم که
بتوانیم مقابل آن نتیجه بگیریم .شاید بازی با
ما مورد عالقه هر تیمی باشد اما امیدواریم که
کمی شانس داشته باشیم و بتوانیم کار را برای
حریف سخت کنیم.
لکو درباره رویارویی اش با «ژوزه مورینیو»
سرمربی تاتنهام هم گفت :مورینیو یک جنتلمن
است .او از تیم من تعریف کرد و من نیز از تیمش
تعریف کردم .این برایم افتخار بود که مقابل یک
مربی در این سطح بازی کنم .امیدوارم روزی
بتوانم به سطح او نزدیک شوم.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی پرگل سپاهان مقابل نساجی

تیم فوتبال سپاهان در روز درخشش سجاد
شهباززاده برابر تیم نساجی مازندران به برد
پرگل رسید و از رده دهم جدول موقتا به رده
دوم صعود کرد.
تیم فوتبال سپاهان در نخستین بازی هفته
ششم لیگ برتر و از ساعت  ۱۵امروز جمعه به
مصاف تیم نساجی مازندران رفت و موفق شد با
چهار گل در این بازی به پیروزی برسد.
در این بازی که در ورزشگاه نقش جهان
اصفهان برگزار شد ،کی روش استنلی (،)۲۱
محمدرضا حسینی ( )۴۰و سجاد شهباززاده (۴۴
و  )۸۳برای سپاهان گلزنی کردند.
سپاهان با هدایت محرم نویدکیا که پیش از
این صاحب دو برد ،دو باخت و یک تساوی شده
بود ،با پیروزی پرگل امروز  ۱۰امتیازی شد و
موقتا با انجام یک بازی بیشتر نسبت به سایر
تیم ها (نسبت به پرسپولیس دو بازی بیشتر)
به رده دوم جدول صعود کرد.تیم نساجی هم با
سرمربیگری وحید فاضلی  ۷امتیازی باقی ماند و
با یک پله سقوط ،موقتا در رده هفتم قرار گرفت.
سایر مسابقات هفته ششم فردا و پس فردا برگزار
می شود .فردا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با
ذوب آهن اصفهان بازی می کند و استقالل هم
روز یکشنبه میهمان شهرخودرو مشهد است.

تمرین اختصاصی غفوری و یزدانی در
روز غیبت دیاباته

تیم فوتبال استقالل امروز در غیاب شیخ
دیاباته و فرشید اسماعیلی تمرینات خود را
پیگیری کرد.
تمرین روز جمعه تیم فوتبال استقالل
تهران برگزار شد .آبی پوشان تهران دیروز تمرین
خود برای بازی مقابل تیم شهرخودرو را در حالی
برگزار کردند که سیاوش یزدانی و وریا غفوری به
صورت اختصاصی کار کردند.
فرشید اسماعیلی به دالیل انضباطی و شیخ
دیاباته به دلیل مصدومیت در این تمرین غایب
بودند.

ورزش

شب رویایی بیرانوند مقابل تاتنهام خراب شد

رقابتهای هفته ششم و پایانی دور گروهی
لیگ اروپا پنجشنبه شب پیگیری شد که در یکی از
آنها ،تیم رویال آنتورپ در حالی که علیرضا بیرانوند
را برای نخستین بار در ترکیب داشت ،از ساعت
 ۲۳:۳۰در لندن مهمان تیم تاتنهام انگلیس بود.
شاگردان ژوزه مورینیو بازی را هجومی آغاز
کردند و روی ارسالها و شوتهای زمینی خطرناک
ظاهر شدند که در برخی صحنهها هم مدافعان
آنتورپ در دفع توپها موفق بودند.
اولین موقعیت جدی آنتورپ در دقیقه ۳۳
اتفاق افتاد که شوت کریستین بناونته به تور کنار
دروازه تاتنهام برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.
یک دقیقه پس از این موقعیت ،حمالت
تاتنهام شروع شد و شاگردان مورینیو بازی را در
دست گرفتند ،اما در دقیقه  ۳۴شوت روی پای
لوسلسو از پشت محوطه جریمه را بیرانوند با
واکنش خوبی دفع کرد.
در دقیقه  ۳۷تاتنهام حمله خطرناکی از سمت
راست زمین روی حرکت گرت بیل به وجود آورد
که پاس در عرض این ستاره بلژیکی به مقابل
دروازه خالی آنتورپ را بیرانوند دوباره با کف دست
دفع کرد.
کارلوس وینیسیوس که جانشین هری کین
در خط حمله تاتنهام شده بود ،در دقیقه ۴۳
موقعیت خوبی روی پاس در عمق لوکاس مورا به
دست آورد که شوت او در موقعیت تک به تک با
واکنش عالی دروازهبان ایرانی آنتورپ دور شد و
نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

بیرانوند که یک بار در دقیقه  ۱۱یک بار
لوکاس مورا را دریبل زده بود ،در دقیقه  ۵۰هم
این کار را کرد و به مدافع همدست خود پاس داد.
قفل دروازه بیرانوند در دقیقه  ۵۷شکست و
با وجود اینکه او ضربه ایستگاهی تماشایی گرت
بیل به کنج دروازه را به زیبایی بیرون کشید ،اما
در ریباند کارلوس وینیسیوس به راحتی گل اول را
برای تاتنهام به ثمر رساند.
وینیسیوس پس از یک بار ناکامی در باز کردن
دروازه بیرانوند در نیمه اول ،روی ریباند ضربه
ایستگاهی بیل توانست گل اول تاتنهام را بزند
بالفاصله پس از این گل مورینیو تغییراتی در

ترکیب تیمش به وجود آورد و سون هیونگ مین
را جانشین بیل کرد که این ستاره کرهای لحظاتی
پس از ورودش به زمین دو خطر جدی روی دروازه
آنتورپ داشت.
در دقیقه  ۶۷شوت راه دور سون را بیرانوند
در دو مرحله جمع کرد و ثانیههایی بعد هم ضربه
محکم پای چپ این ستاره کرهای پس از پا عوض
کردنهای متوالی را دروازهبان ایرانی آنتورپ با
واکنش عالی به کرنر فرستاد.
بدون تردید نمایش بیرانوند مقابل تاتنهام با
وجود دریافت دو گل ،موجب میشود تا سرمربی
آنتورپ در بازیهای آینده فرصت بیشتری به او

بدهد
هری کین از دقیقه  ۵۹به ترکیب تاتنهام
اضافه شد تا خط حمله این تیم زهردارتر شود ،اما
ضربه سر او در دقیقه  ۶۸روی توپ ارسالی ازکرنر
با فاصله کمی از کنار دروازه آنتورپ به اوت رفت.
برگوین تعویضی در دقیقه  ۶۹از پشت محوطه
جریمه شوت زد که ضربه او در اختیار بیرانوند قرار
گرفت ولی لحظاتی بعد گل دوم تاتنهام روی یک
کار تیمی به ثمر رسید.
شاگردان مورینیو در دقیقه  ۷۱با پاسهای
متوالی به محوطه جریمه آنتورپ نزدیک شدند که
پاس در عمق هری کین را لوسلسو با شوت زمینی
از کنار پای بیرانوند عبور داد و تبدیل به گل کرد.
لوسلسو بعد از ناکامی در گلزنی با شوت
از راه دور ،با یک ضربه بیرون پای تماشایی
دروازه بیرانوند را برای زدن گل دوم تاتنهام
باز کرد
بازی پس از گل دوم تاتنهام موقعیت خطرناک
چندانی به غیر از دو شوت راه دور توسط بناونته و
هری کین نداشت تا این دیدار با برتری  ۲بر صفر
تاتنهام مقابل رویال آنتورپ به اتمام برسد.
بیرانوند در بازی برابر تاتنهام  ۸سیو موفق
داشت و با کسب نمره  ،۸.۱بهترین بازیکن تیم
خود از نگاه سوفااسکور انتخاب شد.
شاگردان مورینیو با این برد  ۱۳امتیازی شدند
و با یک امتیاز بیشتر نسبت به آنتورپ ،بهعنوان
صدرنشین گروه  Jبه مرحله حذفی لیگ اروپا
صعود کردند.

یحیی گلمحمدی :درباره بشار صحبت نمیکنم

هر تیمی جای پرسپولیس بود از هم میپاشید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه این تیم بابت بازی
با ذوب آهن و ابتال به کرونا نگرانی ندارد ،گفت :برای ما فرقی ندارد
کدام تیم به فینال آسیا صعود کند و حریف پرسپولیس شود.
یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با
ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر حاضر شد و ضمن تشریح شرایط
پرسپولیس ،به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.
گل محمدی گفت :در این مسابقه مثل هر بازی دیگر برای کسب
سه امتیاز می رویم .شرایط خوبی داریم .از لحاظ روحی و روانی آماده
انجام بازی خوب هستیم.
وی افزود :مقابل تیمی بازی داریم که دوست دارد فوتبال بازی
کند و سرعت خوبی دارد .فکر می کنم بازی جذابی را شاهد باشیم.
امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوبی انجام بدهیم و از موقعیت هایمان
استفاده کنیم و در فاز هجومی قوی باشیم.
سرمربی پرسپولیس در خصوص احتمال ابتالی بازیکنان تیمش
به کرونا در بازی با ذوب آهن ،گفت :از طرف ایفمارک دو تست از
ذوب آهن گرفته شده است و کسانی که نباید بازی کنند ،مشخص
می شوند .نگرانی بابت این مسئله وجود ندارد .جا دارد از ایفمارک
و سازمان لیگ تشکر کنم که حساسیت خوبی برای برگزاری سالم و
دغدغه مسابقه داشتند.
گل محمدی در خصوص بیانیه های ذوب آهن درباره داوری ها
و اینکه ممکن است عملکرد داور بازی با پرسپولیس را تحت تاثیر
قرار بدهد ،یادآور شد :در طول فصل ممکن است هر تیمی از داوری
نفع ببرد یا ضرر کند .این ذات فوتبال است و نمی شود کاری کرد.
کسانی که چنین ادعایی دارند و بخواهند روی تصمیم داور تصمیم
منفی بگذارند ،داوری را زیر سئوال می برند .هیچ داوری به خاطر
پیش زمینه ای که وجود دارد نمی خواهد روی قضاوتش تاثیر منفی
بگذارد .داور باید تمرکز خوبی روی صحنه ها داشته باشد .فکر نمی
کنم مشکلی برای داوران ایجاد شود.

تیم فوتبال استقالل تهران مدتهای مدیدی
است که از ناحیه مشکالت زیرساختی رنج میبرد.
چند سالی میشود که استقاللیها برای آمادهسازی
خود دربهدر به دنبال زمین میگردند و با وجود آنکه
این باشگاه طی سالهای اخیر از لحاظ زیرساختی
و داشتن مجموعههای ورزشی از شرایط بهتری
برخوردار شده است .پیش از این ورزشگاه مرغوبکار
از سال  ۷۵توسط ادارهکل ورزش استان تهران در
اختیار آبیها قرار گرفت و در سالهای بعد در زمان
مدیریت علی فتحاهللزاده زمین کمپ حجازی نیز
توسط ادارهکل ورزش به استقالل داده شد و درنهایت
این دو ورزشگاه در سالهای اخیر به نام استقالل
شده و سند تکبرگ آنها رسما به نام این باشگاه
شد هرچند در کنار مجموعههای ورزشی مرغوبکار و
کمپ ناصر حجازی ،مجموعه ورزشی امام رضا(ع) که
در ظاهر یکی از مجموعههای شیک و مدرن فوتبال
تهران بهشمار میرود نیز به استقالل رسید تا وضع
آبیپوشان بهتر شود با این حال طی روزهای اخیر و
بعد از اینکه استقاللیها برای تمرین کردن مدام دچار
مشکالت شده و نتوانستند کارهای تاکتیکی را آنطور
که باید و شاید به شکل مطلوب پیاده کنند درنهایت
زمین تهرانسر را در اختیار گرفتند تا فعال شرایط کمی
بهتر شود اما بزرگترین سوال و ابهامی که این روزها
برای پیشکسوتان و هواداران استقاللی بهوجود آمده
این است که چطور تیمی با این ثروت انباشته و دارا
بودن سه زمین تمرینی در سطح شهر تهران برای
تمرین کردن به شکل مطلوب و ایدهآل در پایتخت به
دنبال زمین میگردد .اتفاقی که البته جدید هم نیست
و در سالهای اخیر بارها تکرار شده است.
کمپین آبیها برای تجهیز ورزشگاه امام
رضا(ع)

بعد از رسانهای شدن مشکالت استقالل از
لحاظ زیرساختها برای تمرین کردن توسط کادر
فنی و بازیکنان این تیم کمپین جدیدی توسط
هواداران استقاللی به راه افتاده و به همین موضوع
اختصاص پیدا کرده است .آبیها در فضای مجازی از
مسئوالن و مدیران باشگاه این درخواست را مطرح
کردند با توجه به این موضوع که ورزشگاه امام رضا(ع)
توسط شهرداری تهران به باشگاه استقالل اختصاص
پیدا کرده بهتر است هر چه سریعتر این ورزشگاه به
چمن طبیعی و برخی استانداردهای روز دنیا برای
تمرینات و تجهیزات جانبی ازجمله استخر و سونا،
کلینیک پزشکی ،سالنهای کنفرانس ،اتاق آنالیز،
باشگاه بدنسازی و سایر تجهیزات دیگر مجهز شود
تا حداقل از فصل آینده یا نیمفصل دوم استقاللیها
بتوانند بدون پرداخت هزینه برای زمینهای بیکیفیت
در خانه خود به تمرین بپردازند.

سرمربی پرسپولیس درباره لغو بازی این تیم با نساجی به دلیل
عدم همکاری این باشگاه ،ادامه داد :توقعی از هیچ تیم و باشگاهی
نداریم که بخواهند کمکمان کنند .همانطور که تیم نساجی کاری
نکرد .گالیه ای از این تیم نداریم .باتوجه به مشکالتی که بخصوص
بعد از صعود به فینال آسیا پیش آمد ،هر تیمی جای ما بود ،از هم
می پاشید و به مشکالت بزرگتری می خورد ولی ما تحمل و مبارزه
کردیم .یکی یکی از پس مشکالت بر آمدیم .خدا را شکر تیمی را به
یک ثبات رسانده ایم .از هرطرف که فکرش را کنید ضربه دیدیم از
طرف مدیریت ،امکانات کم ،مباحث مالی و  ...همه جوره تحت فشار
بودیم و متاسفانه دوره سختی را سپری کردیم .فکر می کنم از این
مشکالت سربلند بیرون آمدیم و ان شاءاهلل بتوانیم به خواسته خود که
هدف بزرگی است یعنی قهرمانی آسیا برسیم .همه تمرکزمان را می
گذاریم تا قهرمان آسیا شویم.
گل محمدی درباره اینکه ترجیح می دهد بین نماینده ژاپن و
کره جنوبی با کدام تیم در فینال آسیا روبرو شود ،گفت :هر دوی آنها
فوتبال خوبی ارائه کردند و شایستگی خوبی به این مرحله رسیدند.
هر تیمی مقابل ما قرار بگیرد ،تیم قوی تری است .باید با قوی ترین
تیم شرق آسیا بازی کنیم و برایمان فرقی هم نمی کند.
سرمربی پرسپولیس با گالیه از امکانات فوتبال ایران ،تصریح
کرد :در یکی دو سال اخیر از نظر امکانات بخصوص زمین بازی و
تمرین دچار مشکل شدیم .اکثر زمین های مسابقه واقعا خراب و
بد است .وضعیت به جای اینکه بهتر بشود ،خیلی بدتر شده است.
همچنین بحث توپ است .چند سال پیش همه از توپ راضی بودند اما
مدل جدیدتر آمد .سال گذشته هیچکس از توپها راضی نبود .دوباره
همان ورژن پارسال را آورده اند که هیچکس رضایت ندارد .می دانم
مشکل تحریم هم هست ولی در بحث کیفیت توپ و زمین باید خیلی
توجه بیشتری شود .با این شرایط ،کیفیت بازی ها و مسابقات پایین
می آید و کم گل و بی هیجان می شود.

وی در خصوص برگزاری بازی معوقه با نساجی بعد از فینال
آسیا ،افزود :مجبوریم این شرایط را تحمل کنیم .باید طوری برنامه
ریزی کنیم که فشار زیادی به بازیکنان نیاید .با فشردگی معقول می
توانیم این مسئله را پشت سر بگذاریم.
سرمربی پرسپولیس در خصوص جدایی بشار رسن بعد از فینال
آسیا ،گفت :صحبت درباره بشار زیاد است .ترجیح می دهم قبل از
فینال صحبتی نکنم .گل محمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان
شانس عیسی آل کثیر مهاجم محروم پرسپولیس برای بخشش از
سوی دادگاه عالی ورزش ،تاکید کرد :اطالع دقیقی از بحث پیگیری
ندارم ولی فکر می کنم شانس زیادی وجود ندارد .باتوجه به اتفاقات
اخیر و مباحث حقوقی شانس زیادی نیست اما ناامید نیستیم .اگر
اتفاق خوبی رخ بدهد استقبال می کنیم.وی در پایان با تمجید از
عملکرد علیرضا بیرانوند دروازه بان سابق پرسپولیس در ترکیب تیم
آنتورپ بلژیک در دیدار با تاتنهام انگلیس ،گفت :داشتم بازی را تماشا
می کردم .از بازی خوب بیرانوند خوشحال شدم .لیاقت او بیشتر از
اینها است .امیدوارم در باشگاهش موفق باشد .بیرانوند توپهای زیادی
گرفت و روی گل هایی هم که خورد مقصر نبود .او ستاره زمین بود.

گدای سرمایهدار

چرا کمپ حجازی تجهیز نمیشود؟

استقاللیها میتوانستند از مجموعه دیگری هم
به نحواحسن استفاده کنند اما این اجازه را ندارند!
کمپ ناصر حجازی که روزی از بهترین شرایط چمن
تمرین برخوردار بود دو سال پیش و در زمان مدیریت
امیرحسین فتحی به مدت سه سال و با قیمت ناچیزی
اجاره داده شد و همین موضوع از این اتفاق که یکبار
دیگر استقاللیها بتوانند در این کمپ تمرین کنند،
جلوگیری به عمل آورد .بنابراین همین بحث یعنی
اجاره کمپ ناصر حجازی به پیمانکار و عدم رسیدگی
به آن شرایط چمن زمین را بهشدت نامطلوب کرده
است .البته از سوی دیگر مشکالتی مثل نداشتن
امکانات جنبی و آماده نبودن کامل ورزشگاه نیز وجود
دارد که باعث میشود در صورتی که حتی این زمین
اجاره هم داده نمیشد استقاللیها رغبتی به انجام
تمرین در این کمپ نداشته باشند.
جالب اینکه زمین این کمپ به وسعت ۳۶
هزارمتر با کاربری ورزشی توسط ادارهکل ورزش در
ابتدای دهه  ۹۰به استقالل واگذار شد که بعد از
مدتها دوندگی  20هزارمتر آن با سند تکبرگ به
باشگاه واگذار شد اما  ۱۶۰۰۰متر دیگر تصرف شده
که امروز بخشی از پارک ارم در آن قرار داشته و
ساختوسازهایی در ارتباط با پارک ارم در آن صورت
گرفته است.
گالیه از تبعیض بین قرمز و آبی

برخی از استقاللیها معتقدند وقتی هر
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از یک محل
اداره میشوند و ردیف بودجه آنها مشخص است
و هر دوی این باشگاهها طی سالهای اخیر با
بدهکاریهای کالن دستوپنجه نرم کرده و
مشکالتی را در این خصوص داشتهاند از نظر
سختافزاری هم باید شرایط مشابهی داشته باشند
اما ورزشگاه درفشیفر که همزمان با مرغوبکار در
اختیار پرسپولیس قرار گرفت باید امروز مجهز به
شرایط روز تمرینی استاندارد باشد اما مرغوبکار
همچنان مثل یک خرابه است و از سوی دیگر
هنوز هم شک و شبههها درخصوص واگذاری
ورزشگاههای امام رضا(ع) و کاظمی به سرخابیها
ادامه داشته و هنوز هم استقاللیها زیر بار نمیروند
که در زمان افشارزاده چطور او با سهلانگاری
ورزشگاهی که چمن طبیعی داشته است را
درحالی که قرعه ،آن را برای استقالل تعیین کرده
بود به پرسپولیس واگذار کرد و ورزشگاهی با چمن
مصنوعی را برای استقالل در نظر گرفت .البته هیچ
چیزی جز سوءمدیریت آقایانی که در این سالها
بر استقالل مدیریت کردند نمیتواند پاسخگوی این
سواالت و ابهامات باشد.

کامرانی :حق نداریم در ورزشگاه امام رضا(ع)
تغییراتی ایجاد کنیم

درخصوص همین ابهامات و اینکه چطور
استقالل با داشتن این زیرساختها هر سال باید
در زمینهای بیکیفیت تمرین کرده تا درنهایت به
مشکالت بعدی دچار شود با مرتضی کامرانی ،مدیر
مجموعههای مرغوبکار و کمپ حجازی که درحال
حاضر نیز نماینده باشگاه برای رسیدگی به امور زمین
چمن تهرانسر و مجموعه ورزشی انقالب نیز است
دقایقی به صحبت پرداختیم .کامرانی ابتدا درخصوص
شرایط کمپ حجازی گفت« :زمانی که در سال ۹۰
کمپ ناصر حجازی افتتاح شد ،شرایطی را مهیا کردیم
که تیم ملی امید کویت در همین زمین به مصاف تیم
امید استقالل رفت .در همین زمین مدتها تیم ملی
نوجوانان در بهترین شرایط تمرین کرده و حتی تیم
بوریرام تایلند که در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا حریف استقالل بود وقتی به تهران سفر کرد در
این زمین به تمرین پرداخت و از سوی دیگر در آن
زمان دستیاران کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم
ملی وقتی برای تماشای تمرینات استقالل به تمرین
میآمدند شرایط چمن را مورد تعریف و تمجید قرار
میدادند و حتی یادم میآید یک روز محمد مایلیکهن
که منزلش در همان حوالی است بهطور اتفاقی به
زمین کمپ حجازی آمد و او نیز بهعنوان یک مربی
فوتبال شرایط زمین چمن را مورد ستایش قرار داد و
به من میگفت چه عجب استقالل باالخره دارای یک
زمین تمرین خوب شد .این درحالی است که با توجه
به رسیدگی به چمن کمپ در آن سالهای اولیه و با
توجه به اینکه همیشه روی زمین کاور میکشیدیم در
بدترین شرایط آبوهوایی نیز استقالل بهترین زمین
چمن را داشت».
وی ادامه داد« :این درحالی است که طی یکی
دو سال اخیر که بنده از این مجموعه جدا شدم
متاسفانه کمپ حجازی را اجاره دادند و پیمانکار
از این زمین بهدرستی نگهداری نکرده است و
درنهایت این اتفاق مزید بر علت شد که امروز
استقالل برای پیدا کردن یک زمین تمرین خوب
باید خانهبهدوش شود .همین االن نیز به مدیران
باشگاه استقالل اعالم میکنم که در صورت امکان
زمین کمپ حجازی که سه سال اجاره داده شده
است را تحویل بگیرند و بنده با توجه به سوابقی
که دارم تضمین میکنم تا یکی دو ماهه ابتدای
سال بعد این زمین را آماده بهترین شرایط برای
تمرین کردن دوباره تحویل باشگاه میدهم تا برای
تمرین کردن این همه خانهبهدوش نباشیم ضمن
اینکه از سال  ۸۷تمام اقدامات مربوط به کمپ
هجازی ازجمله گرفتن مجوز و ساختوساز آن را

خودم انجام دادم و به تمام شرایط آنجا احاطه دارم
هرچند در این بین امیر قلعهنویی و دوستان ایشان
نیز کمکهای زیادی به بنده و ساختوساز کمپ
حجازی کردند».
کامرانی تاکید کرد «زمین مرغوبکار را نیز در
سال  ۷۵با توجه به اینکه در آن سال مدیر مجموعه
بودم از آقای خطیب و ادارهکل گرفته و  ۱۵ساله
به مبلغ ساالنه  ۵میلیون تومان به باشگاه استقالل
اجاره دادم و حاال هم قرار است از هفته آینده دوباره
مجموعه را تحویل گرفته و سروسامانی به زمین چمن
آن بدهی م و انشاءاهلل زمین چمن کمپ حجازی را هم
درست کنیم تا استقالل از این وضعیت خالص شود
چون خود من بهعنوان یک استقاللی از این شرایط
خجالت میکشم و واقعا خجالتآور است بعد از این
همه بدبختی سند تکبرگ را گرفتیم حاال بخواهیم
آن را اجاره داده و خودمان آواره باشیم».
وی درباره شرایط ورزشگاه امام رضا(ع) و کمپینی
که درخصوص تجهیز این ورزشگاه به راه افتاده و اینکه
چرا زمین ورزشگاه چمن طبیعی نمیشود ،گفت:
«اتفاقا این ورزشگاه یکی از ورزشگاههای خوب تهران
است و از شهرداری هم تشکر میکنیم آن را به ما
واگذار کرد اما درخصوص اینکه چرا چمن مصنوعی
آن به چمن طبیعی تبدیل نمیشود نیز باید عرض
کنم چون این زمین مالکیتش به استقالل تعلق ندارد
پس نمیتوانیم مالی که غیر است را تصرف کرده و در
آن هزینه کنیم مگر اینکه شهرداری سند آن را به نام
استقالل بزند .ورزشگاه امام رضا(ع) هم مثل مجموعه
انقالب و زمین تهرانسر ملک غیر بهشمار رفته و
نمیتوانیم آنجا عملیات بازسازی انجام دهیم و اصال
اجازه این کار را نداریم اما درخصوص مرغوبکار و کمپ
حجازی میتوانیم این کار را انجام دهیم چون ملکیت
و سند آن به نام خودمان است .اگر این اتفاقات بیفتد با
شهامت میگویم ابتدای سال آینده زمین چمن کمپ
را به بهترین شکل به استقالل تحویل خواهیم داد تا
دیگر دنبال زمین نباشیم».
رهایی از مدیریت هزینه و اعتبار دوباره به
استقالل

درحال حاضر هزینههای گزافی هر ماهه و هر
ساله برای زمین تمرین استقالل صرف میشود که
شاید مبلغ آن در سال به دو تا سه میلیارد تومان
هم برسد اما اگر مدیران امروزی این باشگاه که صرفا
به مدیریت هزینه عادت کردهاند بتوانند از بخشی
از هزینهها کاسته و صرفهجویی کنند مطمئنا با
هزینههایی به مراتب کمتر از اجاره ورزشگاههای
بیکیفیت ،یک چمن استاندارد و با کیفیت که
سالهای سال میتواند نیازهای تمرینی استقالل را
تامین کند به این باشگاه اعتبار دوباره خواهد بخشید.

شماره 3104

اخبار
«از سال  ۲۰۰۷ناظر نداشتیم»

انتقادات شدید علیرضا فغانی

داور بین المللی فوتبال ایران اظهار داشت:
گوش شنوایی برای اتفاقات موجود در داوری
فوتبال نیست و ظاهرا مسئوالن هم از شرایط
راضی هستند.
علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران
درباره شرایط برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان
در منطقه شرق آسیا گفت :مسابقات بخش
شرق آسیا با توجه به اینکه بازیکنانی از آفریقای
جنوبی و آمریکا جذب میکنند کیفیت باالیی
دارد .سختی موجود در این رقابتها فشردگی
مسابقات است که هر دو ،سه روز یکبار بازی
برگزار میشود و مصدومیتهایی را برای
بازیکنان پیش میآورد .از جمله مصدومیت
«اینیستا» که در این مسابقات به وجود آمد .در
کل شرایط این مسابقات بسیار خوب است و در
سطح عالی برگزار میشود.
وی در ادامه درباره استفاده از سیستم
کمک داور ویدئویی ( )VARتصریح کرد :در
بازی آخر در روز یکشنبه و فینال از این سیستم
استفاده خواهد شد چرا که هزینه سنگینی دارد
و همانطور که میدانید همه کشورها از جمله
کشور خودمان شرایط استفاده از آن را ندارند.
اگر استفاده از  VARاجباری شود کار برای
ایران سخت خواهد شد.
فغانی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن
است استفاده از سیستم  VARاجباری
شود ،تاکید کرد :زمانی که «بن همام» رئیس
کنفدراسیون آسیا شد قرار بود این سیستم در
جام باشگاههای آسیا راه اندازی شود و اعالم
کرد اگر همه کشورها فاکتورهای الزم را برای
استفاده از آن نداشته باشند از مسابقات کنار
میروند .امیدوارم استفاده از این سیستم اجباری
نشود چرا که کار برای ایران سخت خواهد شد .با
توجه به صحبتهای اینفانتینیو رئیس فیفا هم
قرار نیست استفاده از این سیستم اجباری شود
ولی در تورنمنتهای فیفا استقبال بسیاری از
این سیستم شده چرا که حق به حقدار میرسد
و اشتباهات داوری باعث حذف تیمی نمیشود.
داور بین المللی کشورمان که با برنامه
«ورزش و مردم» گفتگو میکرد ،در پاسخ به
این سوال که نظرتان درباره داوری فوتبال ایران
چیست و آیا اتفاقات را رصد میکنید؟ گفت:
ارزش و وقت برنامه شما بسیار بیشتر از این
است که بخواهیم به مسائل این چنینی بپردازیم.
بهتر است زمانی که درباره این اتفاقات صحبت
میکنیم هر دو طرف روی خط حاضر شوند تا
اگر کسی صداقت را رعایت نمیکند طرف مقابل
به او گوشزد کند .برای همه جوانان ایران آرزوی
صبر میکنم تا نامهربانیهای موجود و شرایط
حاضر را تحمل کنند .آقایان در تلویزیون خود
را مطلع میدانند و من تعجب میکنم چرا اینها
طی این چند سال در یک تورنمنت مهم به
عنوان ناظر یا مدرس داوری در سطح قاره آسیا
حضور نداشتند.
فغانی که سال گذشته به استرالیا مهاجرت
کرد ،افزود :آخرین باری که یک ناظر در
سطح آسیا داشتیم ،استاد مسعود عنایت در
سال  ۲۰۰۷بود به عنوان ناظر حضور داشت.
متاسفانه در همان بازیها رضا سخندان که
در کنار موفقیتهای ما در جام ملتها حضور
داشت محروم شد .سخندان در اوج نامهربانیها
کنار رفت .امیدوارم روزی فرا برسد که پست و
سمتها به افرادی برسد که شایستگی دارند
نه با البی .آنها اص ً
ال در ابالغها به داوری فکر
نمیکنند و دنبال این هستند که چهار رای به
آرای خود اضافه کنند .تعجب میکنم با تمام
صحبتهایی که در رسانهها هم میشود انگار
گوش شنوایی وجود ندارد و کسی رسیدگی
نمیکند .ظاهرا ً مسئوالن هم این شرایط را
دوست دارند .امیدوارم روزی فرا برسد که افرادی
که شایستگی دارند به جایگاه واقعی خود برسند.

استقالل را بدخواهان ارنج کرده بودند؟

محمود فکری در واکنش به انتقادات از
نمایش این فصل استقالل که بعد از تساوی
مقابل پیکان شدت گرفت ،بارها از «بدخواهان»
گفته که دوست ندارند تیمش نتیجه بگیرد،
ولی بعد از بازی دیروز مقابل صنعت نفت شاید
بهتر باشد که به جای نیتخوانی از منتقدان
و رسانهها وقت و تمرکز بیشتری را برای رفع
معایب تیمش صرف کند ،چرا که با ادامه این
وضعیت ممکن است پستش را زودتر از چیزی
که تصور میکند از دست بدهد.
استقالل در پنجمین بازی این فصل هم
تیمی آشفته بود که برنامه مشخصی برای
رساندن توپ به محوطه جریمه حریف نداشت و
وقتی هم توانست روی یکی از معدود حمالتش
به گل برسد ،نتوانست از آن محافظت کند و دو
امتیاز حساس دیگر را در تهران از دست داد.
استقالل نسبت به دو بازی قبل مقابل
ماشینسازی و پیکان ،سه تغییر داشت که هر
سه آنها در خط میانی بود .استقالل به دلیل
مصدومیت ریگی و غفوری دو تعویض اجباری
داشت ،ولی بیرون نشستن میلیچ با میل کادر
فنی بود و نشان میداد ایده استفاده از دو
مدافع کناری در هر طرف زمین نتیجه نداده
است .باقری و مهدیپور در مرکز زمین بودند
و شجاعیان و رضاوند بازی را در کنارهها شروع
کردند ،هرچند اجازه داشتند به سمت داخل و
پشت محوطه جریمه حریف حرکت کنند و این
به استقالل کمک کرد بر خالف دو بازی قبل
ارتباط بهتری بین هافبکها و مهاجمان برقرار
شود.
با این حال بازیکنان استقالل در نیمه اول
هماهنگی خوبی نداشتند و به ندرت توانستند
دروازه صنعت نفت را تهدید کنند .در ترکیب
جدید استقالل ناهماهنگی زیادی به چشم
میآمد و حرکات ترکیبی زیادی دیده نمیشد.
همچنین پاسهای اشتباه که بخشی از آن به
خاطر پرس صنعت نفت در میانه زمین بود،
اجازه نمیداد انتقال توپ به خط حمله موفق
باشد.

