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خبر كوتاه
دستمزدهای معوقه؛ هاشمیان تنها نیست

وحید هاشمیان در تازه ترین مصاحبه ای
که داشته به این نکته اشاره کرده در  9ماه
حضور در تیم ملی ریالی از فدراسیون فوتبال
دریافتی نداشته است.
در حالی که در ماه های اخیر فدراسیون
فوتبال  2میلیون دالر نقد به مارک ویلموتس
تحویل داد ،اما وحید هاشمیان تنها مربی ایرانی
تیم ملی نیست که دستمزد خود را دریافت
نکرده .حسین عبدی و سیروس پورموسوی
مربیان تیم های نوجوانان و جوانان هم با
وجود صعود به مرحله ی نهایی جام ملت ها
هنوز دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و
این در حالی است که آنها مشغول آماده سازی
تیم های خود برای جام ملت ها هستند .هم
چنین پاداش ناچیز صعود هنوز به بازیکنان این
دو تیم پرداخت نشده است .از سویی یکی دو
روز پیش بود که نسیمه غالمی – کاپیتان تیم
ملی فوتسال بانوان به این نکته اشاره کرد هنوز
پاداش قهرمانی در جام ملت های آسیا به آنها
پرداخت نشده است در حالی که دو سال از این
قهرمانی می گذرد و دوره جدید این بازی ها در
چند ماه آینده آغاز می شود.
به نظر می رسد در تیم های ملی فوتسال
بانوان و آقایان و هم چنین فوتبال ساحلی
شرایط اینطور باشد .دستمزد مربیان ایرانی تیم
های ملی در یکی دو سال اخیر پرداخت نشده
است .البته فدراسیون فوتبال امیدوار است در ماه
های آینده با دریافت سهم در آمدهای خود از
فیفا این مشکالت را حل کند.

باشگاهاستقالل:هنوزشانسقهرمانیداریم

مدیر رسانه ای استقالل می گوید هیچ
صحبتی در مورد سرنوشت لیگ نوزدهم و لغو
تمام بازی های لیگ انجام نشده است.
محمد نوری فر در این باره گفت :هیچ
صحبتی از طرف سازمان لیگ با باشگاه استقالل
درباره سرنوشت لیگ امسال نشده و مطالب
منتشر شده گمانهزنی رسانههاست.
او ادامه داد :باشگاه استقالل در هر سه جام
(لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا)
مدعی قهرمانی است .در لیگ برتر  ۱۰بازی
باقیمانده دارد و با یک پیروزی احتمالی در بازی
عقب افتاده به رده دوم جدول صعود میکند و
هنوز شانس قهرمانی دارد.
او در مورد صحبت هایی که در مورد فروش
شیخ دیاباته مطرح شده است هم گفت :در
باشگاه تا این لحظه هیچ بحثی درباره فروش
بازیکنان مطرح نشده .در این روزها هم که فعال
هنوز مسائل مدیریتی باشگاه مشخص نشده.
بنابراین به شایعات اهمیت ندهید.
مدیر رسانه ای استقالل در مورد اینکه
گفته می شود بازیکنان بخشی از مطالبات خود
را دریافت کرده اند هم گفت :پس از مشخص
شدن وضعیت هیات مدیره ،باشگاه در تالش
است طی روزهای آینده به بازیکنان پرداختی
داشته باشد اما فعال چنین اتفاقی رخ نداده.

سکوت میلیچ درباره فسخ قرارداد با
استقالل

مدافع استقالل حاضر نیست در مورد شایعه
فسخ قراردادش با آبی ها صحبتی کند.
میلیچ در این روزها اخبار زیادی در موردش
به گوش می رسد ،چند روز پیش اخباری منتشر
شد که این بازیکن به دلیل شیوع ویروس کرونا
حاضر نیست به ایران برگردد که او در گفت و گو
با ورزش سه این خبر را تکذیب و البته اعالم کرد
از روز اول در تمرین این تیم شرکت می کند.
با این حال شایعه دیگری در مورد میلیچ
به راه افتاده است و آن هم این است که اگر او
تا دو هفته دیگر مطالباتش پرداخت نشود حاضر
نیست به ایران برگردد.
نکته مهم اینکه زمانی که خبرنگار ورزش
سه با میلیچ تماس گرفت تا در مورد این شایعه
با او صحبت کند این بازیکن حاضر نشد در این
باره صحبتی کند :بازیکنان استقالل با درخواست
باشگاه ممنوع المصاحبه هستند و من نمی توانم
صحبتی در این باره انجام بدهم.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا
صحبت هایی که در مورد تهدید میلیچ به جدایی
از استقالل با وجود آمده صحت دارد یا نه.

ترابی ،ارزشمندترین بازیکن پرسپولیس
در لیگ برتر

ستاره باتجربه پرسپولیس توانسته تا اینجای
لیگ نوزدهم نقشی کلیدی در صدرنشینی این
تیم داشته باشد.
مهدی ترابی بدون شک یکی از بهترین
فوتبالیستهای شاغل در لیگ برتر ایران
است .این ستاره  25ساله در اکثر بازیهای
پرسپولیس و به خصوص در نیم فصل اول
عملکرد فوقالعادهای داشته و از نگاه آمار و
ارقا م فوتبالی ارزشمندترین بازیکنان سرخپوشان
محسوب میشود.
او با  1759دقیقه بازی در ترکیب
پرسپولیس در لیگ برتر فقط  10دقیقه کمتر
از رکورددار این عرصه یعنی احمد نوراللهی
پیراهن تیمش را پوشیده و در این مدت 43
بار با شوتهایش دروازه حریفان را تهدید کرده
است .جالب اینکه  8بار شوتهای او به گل
تبدیل شده و  3بار هم برای یارانش پاس گل
ارسال کرده است.
نکته مهم درباره ترابی این است که
هر بار او برای پرسپولیس گل زده یا پاس
گل داده تیمش برنده شده و با یک محاسبه
سرانگشتی درباره نتایج این تیم به خصوص
در نیم فصل اول میتوان فهمید ترابی حداقل
در کسب  24امتیاز پرسپولیس نقشی اساسی
داشته است.
او از دید کارشناسان در  8بازی پرسپولیس
به عنوان بهترین بازیکن میدان هم انتخاب شده
و از هر نظر ارزشمندترین بازیکنان سرخپوشان
محسوب میشود .بی تردید نقش او در
صدرنشینی کنونی سرخها غیرقابل انکار است.

ورزش
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پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس:

پرسپولیس سخت است؟ بگویید تاریخ ،تمدن ،افتخار

سرپرست تیم پرسپولیس در گفتگویی تلفنی
با برنامه فرمول یک ،نسبت به صحبت های مالک
تراکتور در این برنامه واکنش نشان داد.
سیدعلی ضیا امشب در ویژه برنامه تحویل
سال شبکه یک به گفتگوی تلفنی با افشین پیروانی
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پرداخت.
پیروانی در ابتدا گفت :به کسانی که عزیزانشان
را از دست دادند تسلیت می گویم .خواهش می
کنم شعارمان این باشد که برای اینکه زنده بمانیم
در خانه بمانیم .برای اینکه مشکلی برای عزیزانمان
پیش نیاید و در کمال آرامش وارد سال جدید
شوند ،در خانه بمانیم .شنیده ام و دیده ام که برخی
هموطنان رعایت نمی کنند اما امیدوارم برای اینکه
زنده بمانیم در خانه بمانیم و از این اتفاق بد که کل
کشور و دنیا را در برگرفته رها شویم.
وی درباره اوضاع باشگاه پرسپولیس توضیح
داد :پرسپولیس تیم مقتدر و قهرمان و با اختالف 10
امتیازی در صدر جدول است .در بازی های آسیایی
هم داخل خانه میلیون ها هوادار خواهند آمد .جا دارد
از زحمات آقای انصاری فرد و همکارانشان تشکر
کنیم .هیات مدیره که تشریف آوردند از جمله آقای
رسول پناه که سرپرست هستند همه همدل هستیم.
بازیکنان خوب و باتعصبی داریم که مردانه پای کار
می ایستند و این چند ساله با تمام کمبودها به خاطر
عشق به پرسپولیس و هواداران ایستاده اند و چندین
و چند قهرمانی آورده اند .هرچند کمبودهای زیادی
داریم اما مطمئنا وقتی قهرمانی به دست می آید
همه دارند زحمت می کشند .در شرایطی که اتفاقات
خاصی می افتد امیدواریم با قهرمانی دل هواداران را
شاد کنیم.

پیروانی درباره اتفاق منحصر به فرد چهار
قهرمانی متولی تصریح کرد :ما نشان داده ایم که
در زمین قوی هستیم و زحمت می کشیم .برای
قهرمانی پرسپولیس هم همه باید دست به دست
هم بدهند و چند فرد باید کنار هم قرار بگیرند تا
موفق بشوند .از هیات مدیره تا خدمات و سرمایه
اصلی که هواداران هستند و پرسپولیس هر لفظی
را با خود یدک می کشد به خاطر هواداران است.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره اخالق
مداری اش و آزرده خاطر شدنش بابت حرفهای
مالک تراکتور تاکید کرد :گله من از شما این است
که وقتی برنامه ای در رسانه ملی در شرایط بحرانی
روی آنتن می رود ،نباید با این سمت جلو می رفت.
شما هم چندین بار مرا دعوت کردید و من نیامدم.

چون من نمی توانم خنثی باشم و باید محکم می
گفتم ما قهرمانیم و خودم را خیلی پرسپولیسی می
دانم .اما ترسیدم بیایم و برخی هواداران تیم های
دیگر از صحبت های من دلچرکین شوند.
پیروانی یادآور شد :از هواداران پرسپولیس
عذرخواهی می کنم ،امشب هم نیامده ام جواب
کسی را بدهم فقط می گویم اگر به رسانه ملی می
آییم احترام گذاشته شود اما دیشب بی احترامی
شد .نمی خواهم اسم کسی را بیاورم اما فقط این را
می خواهم بگویم که درباره بحث مهندسی لیگ و
قهرمانی پرسپولیس صحبت دارم.
وی ادامه داد :اگر لیگ مهندسی می شود
چرا هر سال اینقدر هزینه می کنند و بازیکنان
گران قیمت و مربی می آورند شما اگر می دانید

پرسپولیس قهرمان می شود پس چرا این هزینه ها
را می کنید؟ باالخره دوم ،سوم یا دهم می شوید.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره
به دستور سازمان لیگ مبنی بر بدون تماشاگر
برگزار شدن بازی ها گفت :آمدند انگ زدند که این
مهندسی است و می خواهند پرسپولیس قهرمان
شود اما حاال می بینید تمام لیگ های دنیا تعطیل
شده است پس سازمان لیگ تصمیم درستی گرفته
بود و نیامد از ما حمایت کند که در شهرستان
بدون تماشاگر بازی کنیم .تیمهای یوونتوس و
بایرن مونیخ سالهای سال دارند قهرمان می شوند
آیا وزیر ایتالیا یوونتوسی است؟ یا در بایرن مونیخ
به وزیر و وکیل ایراد می گیرند؟! دوستان حق دارند
و هیچوقت هیچ تیمی چند سال قهرمان نشده
است و اینگونه اقتدار نداشته است.
پیروانی تصریح کرد :پرسپولیس آنقدر بزرگ
است که دوستان در صحبت هایشان نمی دانند
بگویند پیروزی یا پرسپولیس .ما پرسپولیس
هستیم و بزرگیم و اگر نسبت به اسم پرسپولیس
حساسیت دارند،از این به بعد این لفظ را به کار
ببرند؛ تاریخ ،تمدن ،افتخار! ما هم از آنها راضی
هستیم .پرسپولیس برای ما عشق است و من به
عنوان یک هوادار روی خط برنامه شما آمدم و
نماینده هواداران هستم.
وی اذعان کرد :پرسپولیس سالیان سال
زحمت کشیده و خود را در زمین نشان داده و برای
اینکه باال برویم الزم نیست پایمان را روی شانه
کسی بگذاریم .این حرفها تفرقه ایجاد می کند و
خواهشم این است که به یکدیگر احترام بگذاریم و
احترام باعث پیشرفت جامعه می شود.

ماجرای درگیری کالدرون با دو ستاره پرسپولیس
علی علیپور و بیرانوند در دوره مربیگری گابریل کالدرون در
تیم فوتبال پرسپولیس ،درگیری های مختصری را با این سرمربی
آرژانتینی داشتند.
نزدیک به دو ماه از دور افتخار گابریل کالدرون پس از پیروزی
پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان میگذرد .دور افتخاری که آخرین
لحظات مربیگری او در پرسپولیس را رقم زد تا یک خارجی دیگر ،پس
از موفقیت در جمع سرخپوشان ،ایران را ترک کند .او در دوره کوتاهی
که نفر اول نیمکت قرمزها بود ،در جنجال های زیادی حضور داشت و
پیش از درگیری با مدیرعامل باشگاه ،با دو بازیکن خود نیز به اختالف
نظر خورد یا حداقل باعث دلخوری آن ها شد.
اولی ،علی علیپور بود .مهاجم تیم پرسپولیس که زیر نظر این
مربی ،بیشترین تعداد بازی را انجام داد ،در ماجرای پنالتی چیپ
مقابل ماشین سازی و صحبت های کالدرون ،به نظر میرسید که
علیپور از دست کالدرون ناراحت شده و شب گذشته هم این موضوع
را علنی کرد .ماجرا این بود که سرمربی پرسپولیس از مهاجم خود
خواسته بود که با توجه به خراب کردن پنالتی در بازی جام حذفی
مقابل ماشین سازی ،او پشت ضربه قرار نگیرد اما پس از اصرار علیپور،
«آخرین شانس» را به این بازیکن داد.
همین واژه آخرین شانس ،حاال به زعم علیپور روحیه او را پایین
آورده است .آقای گل پرسپولیس همچنین گفت که پس از پنالتی

چیپ او و انتقاد تند هواداران ،انتظار حمایت از سوی گابریل کالدرون
را داشت اما این اتفاق برایش رخ نداد و باعث شد تا روزهای سختی را
پشت سر بگذارد .این در حالی است که شاید اگر علیپور قبول میکرد
که پنالتی نزند ،چنین اتفاقاتی هم رخ نمیداد.
اما داستان مشاجره کالدرون با بیرانوند ،مفصل تر بود .داستان
به نیمکت نشینی گلر شماره یک برمیگردد .جایی که بوژیدار
رادوشوویچ چند بازی متوالی در درون دروازه قرار گرفت و باعث
شد تا طرفداران پرسپولیس متعجب شوند .ماجرا این است که در
تیم پرسپولیس شایعه شده بود که بیرانوند ترکیب تیم را میچیند و
کالدرون قصد داشت تا خالف این را نشان دهد اما همانطور که دروازه
بان سرخ ها در برنامه فرمول یک گفت ،کالدرون دلیل نیمکت نشینی
اش را در گفتگو با خود او ،عدم آمادگی عنوان میکرد و همین موضوع
باعث ناراحتی بیرانوند شده بود.
با این حال بیرانوند شب گذشته گفت که مدیر برنامه کالدرون
یک بار این موضوع را به این شکل توضیح داد :بعد از این که گفت
آقای کالدرون به علیرضا بیرانوند تا نیم فصل استراحت میدهم ،با
خانواده در حال رفتن به کیش بودم مدیر برنامه اش در فرودگاه
جلوی من را گرفت و گفت که آقای کالدرون میخواست به بچه ها
ثابت کند که تو هیچ نقشی در ارنج نداشتی و اگر داشته باشی الاقل
خودت را در ترکیب میگذاشتی .مشکل من با آقای کالدرون که تا

همین االن هم هیچ کس نمیدانست ،همین بود.
گابریل کالدرون که دوران پسا برانکو را به خوبی مدیریت کرد،
در برخورد با بازیکنان فرهنگ و ادبیات خاصی را داشت که برای
بازیکنان پرسپولیس غریبه بود .همانطور که یک بار خطاب به براندائو
جونیور گفته بود که اگر گل نزنی ،یعنی آماتور هستی یا همین
برخوردها با علی علیپور و علیرضا بیرانوند که عادت دارند مربیانشان
حداقل در ظاهر ،از آن ها تعریف کنند.

استوکس به پرسپولیس یک میلیون دالر میدهد؟
طبق ادعای مدیران پرسپولیس شاید این
باشگاه بتواند از غیبت و بی انضباطی مهاجم
ایرلندی خود به یکی از منابع مالی بزرگ خود در
تاریخ دست یابد.
پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود در
نقل و انتقاالت زمستانی تصمیم به جذب آنتونی
استوکس ،مهاجم نامدار ایرلندی گرفت و بعد از
کش و قوس فراوان و چندین جلسه در دبی او را
راضی به حضور در تهران کرد.
استوکس که بعد از حضور در تهران با
مشکل بدنی و ناآمادگی مواجه بود ،در نهایت
در برخی دیدارهای به میدان رفت و توانست از
حیث فنی رضایت کادرفنی و حتی هواداران را
به خود جلب کند .مهاجم ایرلندی اما با حضور
پرسپولیس در امارات برای دیدار هفته دوم لیگ
قهرمانان مقابل الشارجه بهترین فرصت را برای
ثبت بی انضباطی خود در این باشگاه به دست
آورد و بعد از اینکه مرخصی  48ساعتهای را
برای مالقات با خانوادهاش دریافت کرد ،با انتشار
تصاویری از خوشگذرانی و تفریح نشان داد که از
نظر حرفهای روی اصول پایبند نیست .او البته
در پایان مهلت مرخصی نیز به تهران بازنگشت
و همچنان با انتشار استوری و پستهایی به
سرگرمی خود ادامه داد.
نکته جالب توجه اینکه مدیران پرسپولیس

در پاسخ به اعتراض هواداران و اصحاب رسانه
در خصوص بی توجهی باشگاه به این موضوع،
یک ادعای جالب را مطرح کردند؛ محمدحسن
انصاریفرد ،مدیرعامل سابق باشگاه مدعی شده
بود که در عقد قرارداد با این مهاجم ایرلندی با
توجه به سابقهای که از وی در ذهن داشتند،
موارد جالبی را در نظر گرفتهاند که میتواند به
سود این تیم شود.
در این زمینه گفته میشود برای هر جلسه

غیبت در تمرینات مبلغ 3000دالر و برای غیبت
در دیدارهای این تیم نیز مبلغ 50هزار دالر جریمه
برای این بازیکن در نظر گرفته شده است.
با این شرایط استوکس اکنون در دو دیدار
این تیم غیبت داشته است و  24جلسه تمرینی
را تاکنون بدون حضور آنتونی استوکس پشت سر
گذاشتهاند که تا به اینجا میتواند مبلغ جرایم او
را به 72000هزار دالر برای تمرینات و  100هزار
دالر برای غیبت در دو دیدار برساند .نکته اینکه

استوکس به عنوان بازیکن 400هزار دالری این
تیم برای نیم فصل150 ،هزار دالر پیش پرداخت
داشته است.
هرچند دیدارهای این فصل لیگ تا به اینجا به
تعویق افتاده و زمان شروع مجدد آن در ابهام قرار
دارد ،اما با توجه به جرایم این بازیکن که به عدد
172هزار دالر رسیده و 150هزار دالر دریافتیاش،
او تا به امروز تنها  78هزار دالر دیگر طلب دارد .با
این حال بعید به نظر میرسد او قصد بازگشت به
تهران را داشته باشد که در این صورت با احتساب
 9دیدار باقیمانده در لیگ برتر 2 ،دیدار احتمالی
در جام حذفی و  4بازی باقیمانده در لیگ قهرمانان
آسیا و میانگین برگزاری  4جلسه تمرینی برای
هر بازی ( 15بازی باقیمانده) ،او  15بازی را از
دست خواهد داد و در  60جلسه تمرینی نیز غایب
خواهد بود .اتفاقی که باعث میشود جمع جرایم او
به 750هزار دالر برای بازیها و 180هزار دالر برای
تمرینات برسد و به طور کلی او را با جریمهای یک
میلیون دالری مقابل پرسپولیس مواجه کند.
با این حال سوال اینجاست پرسپولیس به چه
شکل قادر خواهد بود در شرایطی که تنها 250هزار
دالر به این بازیکن بدهکار بوده ،این مبلغ جرایم
را از او استرداد کند و این سوالی است که مدیران
وقت و سابق باشگاه باید در خصوص ادعای خود
درباره قرارداد محکم با این بازیکن پاسخ دهند.

دالیل موافقین و مخالفین تغییر رده های سنی پایه

افزایش لیگهای پایه فوتبال؛ فرصت یا تهدید؟

تغییر رده های سنی پایه و وضع قوانین جدید که مطابق قوانین
 AFCو  FIFAاست ،نظرات مختلفی در پی داشته است.
کمیته جوانان فدراسیون فوتبال به ریاست اکبر محمدی برای
تطابق با قوانین روز جهان تغییراتی در رده های سنی پایه داشته
است .بر این اساس اگر رده سنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان
زیر  16و  19سال تعریف می شد از این دوره رده زیر  17و  20سال
تعریف می شود و طبق الگوی جدید اجرایی خواهد شد.
بر طبق قوانین جدید ،رده های سنی پایه فوتبال ایران افزایش
پیدا کرده است و از فصل آینده در  10رده سنی به شرح زیر برگزار
خواهد شد .پیش تر مسابقات رده های سنی پایه در  6رده سنی
برگزار می شد.
البته که این تغییر قوانین مخالفان و موافقانی در میان مربیان
و مسئوالن رده پایه فوتبال کشور داشته که در ادامه به برخی از آنها
اشاره می کنیم:
موافقان طرح تغییر رده های سنی پایه:
منصور هاشمی مربی امیدهای پرسپولیس در دسته موافقان
تغییر قانون قرار دارد و اینگونه نظر خود را توضیح می دهد «:خیلی
خوب است که این اتفاق افتاده است .با این روش هر بازیکنی در رده
سنی خودش بازی خواهد کرد .مثال زیر  19سال با بازیکنان هم سن
و سال خودش بازی خواهد کرد».
خیلی خوب است که با استانداردهای آسیایی و جهانی پیش

برویم
صائب شکری مربی آکادمی فرابرتر مازندران نیز موافق تغییرات
ایجاد شده است و در این زمینه می گوید «:همیشه تغییرات با
سود و زیان خاص خودش همراه است .از اینکه ما از این به بعد با
استانداردهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش می رویم ،خوب
است و می تواند باعث پیشرفت فوتبال ما در رده های پایه شود».
بازیکنان و مربیان جدید با روش جدید وارد چرخه می شوند
مهدی کمیجانی مربی امیدهای پایه سایپا هم موافق این
تغییرات است و در این رابطه گفته است «:بنده موافق این طرح
هستم و مطئن هستم که می تواند به آینده فوتبال ما کمک کند.
با شرایط جدید تعداد لیگ ها افزایش پیدا کرده و با افزایش تعداد
لیگ ها ،بازیکنان بیشتری وارد چرخه می شوند و مربیان فرصت کار
بیشتری پیدا می کنند و استعداد ها بیشتر دیده می شوند».
این طرح مخالفانی هم داشته است که در زیر نگاه کوتاهی به
نقطه نظرات آنها داشته ایم:
مخالفان طرح رده های سنی پایه:
با این روش یک سری از بازیکنان از چرخه خارج می شوند
حسین مددی مدیر فنی آکادمی بادران با ابراز مخالفت ،دالیلش
را اینگونه توضیح می دهد «:احساس می کنم که این کار ،کار
کارشناسی شده ای نیست .با این روش دچار مشکل می شویم و یک
سری از بازیکنان از فوتبال دور می شوند».

خیلی بد است که اول اعالم می کنیم و بعد تغییر می دهیم !
علی سقائیان مربی جوانان استقالل مخالف این طرح است و می
گوید «:خواهشی که از مسئوالن دارم این است که اول کارشناسی
کنند و بعد نظر بدهند .این خیلی بد است که ما چندین سال است
که رده سنی اعالم می کنیم و بعد سهمیه می گذاریم یا رده سنی ای
که گذاشته ایم و وضع کرده ایم را تغییر می دهند».
با کمبود داور ،زمین و ناظر مواجه می شویم
حبیب بهرامی نیز یکی از مخالفان است و در این زمینه با اشاره
به کمبود امکانات زیر ساختی گفته است «:با توجه به کمبود داور،
ناظر و زمین  4رده اضافه شده که همین موضوع مشکالتی را به وجود
خواهد آورد».
این تغییر هم مثل قبلی ها مضر خواهد بود
داوود مهدوی نیز از دیگر مربیان مخالف تغییر رده های سنی
است و در توضیح حرف هایش می گوید «:این تغییر قبال باعث آفت
بوده و تغییرات جدید هم همینگونه خواهد بود .انتظار می رفت که
برای این تغییر از نظرات مربیان پایه سوال شود».
این نظرات موافق و مخالف در حالی برای این قانون جدید
حاشیه ساز شده که اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون
فوتبال و ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال ،متعهد
شده اند که این قانون را بار دیگر مورد بررسی قرار خواهند داد و به
زودی در این مورد اطالع رسانی خواهند کرد.

اخبار
مغانلو :با ترس و استرس سر تمرین
میرفتیم

شهریار مغانلو میگوید ویروس کرونا باعث
شده بود که آنها با ترس و استرس تمرین کنند.
شهریار مغانلو یکی از بازیکنانی است که
حاال با  ۱۰گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد.
اما تیمش یکی از مدعیان جدی سقوط به لیگ
یک نام گرفته و کار سختی در ادامه لیگ برتر
خواهد داشت .هر چند که این بازیکن شانس
ماندگاری تیمش در جدول مسابقات را بیشتر
از سقوط میداند.
مصاحبه این بازیکن با ایران ورزشی به شرح
زیر است:
ظاهرا ً تمریناتتان را شروع کرده
بودید؟
بله ،شروع کردیم و قرار بود تا قبل از عید
ادامه بدهیم اما سازمان لیگ باز هم مسابقات
را به تعویق انداخت و البته ستاد ملی مبارزه
با کرونا اعالم کرد فع ً
ال هیچ تیم ورزشی نباید
تمرین داشته باشد که اکثر تیمها تمرینات را
تعطیل کردند .با توجه به بحثهایی که در مورد
ویروس کرونا به وجود آمده همه باید با استرس
به تمرین میرفتیم .البته باشگاه تدابیری در نظر
گرفته بود که شرایط برای تمرین مهیا باشد اما
به هر حال استرس داشتیم.
این استرس روی تمریناتتان تأثیر
ندارد؟
فکر نمیکنم .ما این روزها انگیزه زیادی
داریم و با تمام توان میرفتیم که تمرینات را به
بهترین نحو انجام دهیم.
تغییرات کادرفنی چطور بوده؟ به تیم
کمک کرده؟
از وقتی عبداهلل خان (ویسی) آمده شرایط
بهتر شده و روز به روز بهتر از قبل میشویم و
باید امتیازاتی که از دست دادیم را جبران کنیم.
اگرچه از وقتی آقای ویسی آمده تیمتان
خوب بازی میکند اما بدشانسی آوردید و به ته
جدول رفتید...
دیر یا زود این اتفاق میافتاد اما باید هر
چه زودتر از این شرایط خارج شویم .امیدوارم
با کمک کادرفنی و هیأت مدیره تمرینات خوبی
را با آرامش انجام دهیم و بتوانیم به شرایطی
برسیم که امتیازات از دست رفته را جبران کنیم
و در لیگ بمانیم.
انگار خیلی امیدوار به ماندن در لیگ
برتر هستید؟
صددرصد .ما همه تالشمان این است که
در لیگ برتر بمانیم و مطمئنم این اتفاق میافتد.
پیکان هوادار چندانی ندارد اما به
همان هواداران اندک قول ماندن در لیگ
برتر را میدهی؟
حتماً .ما هوادار نداریم اما خانوادههایمان
هوادارانمان هستند .پس به خانوادههایمان
قول میدهیم تمام تالشمان را بکنیم که تیم
در لیگ برتر بماند .من خودم خیلی امید دارم
که در لیگ برتر میمانیم و مطمئنم این اتفاق
میافتد چون همه اعضای تیم انگیزه و روحیه
خوبی دارند که این مسأله به تیم کمک میکند.
تا چندی پیش شانس اول رسیدن به
عنوان آقای گلی لیگ برتر بودی اما حاال مدعیان
زیادی برای این عنوان وجود دارد .با این شرایط،
هنوز هم امیدوار هستی که بتوانی به آقای گلی
برسی
من قب ً
ال هم گفتم که تمام تمرکزم روی
این است که تیم موفق باشد .درست است که
رسیدن به آقای گلی آرزوی هر بازیکنی است اما
واقعاً برای من اولویت ،موفقیت پیکان و ماندن
در لیگ برتر است ،نه خودم.
قراردادت با پیکان ،این فصل به پایان
میرسد؟
نه ،یک سال دیگر قرارداد دارم که باید
ببینم چه میشود.
انگار قرار نیست بمانی؟
من به باشگاه پیکان تعهد دارم و طبق آن،
کارم را پیش میبرم .همه چیز به باشگاه بستگی
دارد و من تصمیمگیرنده نیستم .این روزها هم
فقط روی موفقیت تیمم تمرکز دارم و به چیزی
جز آن فکر نمیکنم.

 28تغییر روی نیمکت ها؛ رکورد دست
نیافتنی لیگ هجدهم

 12تیم از  16تیم حاضر در فصل جاری
لیگ برتر در سال  98دست به تغییر در کادر
فنی خود زدند یا باالجبار سرمربی جدید برای
خود برگزیدند که این یک رکورد در لیگ برتر
به حساب می آید و البته می تواند گفت رکورد
خوب و مثبتی نیست.
همان طور که اشاره شد برخی از تغییرات
اجتناب ناپذیر بود .به طور مثال وقتی کالدرون
به تهران برنگشت باشگاه پرسپولیس مجبور
شد مربی جدیدی برگزیند .و یا وقتی یحیی
گل محمدی اردوی شهر خودرو را به بهانه ی
حضور در راس کادر فنی پرسپولیس ترک کرد
شهر خودرو باید مربی جدید برای خود انتخاب
می کرد .این اتفاق اجباری در تیم هایی چون
استقالل و صنعت نفت هم رخ داد .استراماچونی
به یکباره اردوی استقالل را ترک کرد و دیگر
برنگشت و اسکوچیچ هم به بهانه ی حضور در
تیم ملی راضی به ادامه ی کار با صنعت نفت
نشد .اما دیگر تغییرات صورت گرفته در کادر
فنی تیم ها با نظر باشگاه بوده .با توجه به
تغییرات ثبت شده در کادر فنی تیم ها در سال
 98می توان گفت از هر چهار تیم فقط یک تیم
سرمربی ابتدای فصل خود را حفظ کرده است
که این عجیب به نظر می رسد.
تغییرات در کادر فنی تیم ها اجتناب ناپذیر
است .یکی از راهکارها برای خروج از بحران
برکناری مربی و جذب سرمربی جدید برای
ایجاد شوک در تیم است و این حق طبیعی هر
تیمی است اما آنچه که مسلم است در فوتبال
نتیجه با ثبات در کادر فنی تیم ها به حساب
می آید .موضوع نگران کننده در تیم های لیگ
برترحجم تغییرات است .جابجایی مربیان در
همه ی لیگ ها رخ می دهد.

