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وزیر ورزش و جوانان:نبی:امورمالیفدراسیونبااسکوچیچتسویهمیکند

سرخابی ها بدون حمایت رییس جمهور 
امکان واگذاری نداشتند

جمهور  رییس  حمایت  بدون  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مطلوب  شرایط  و  واگذاری  امکان  پرسپولیس  و  استقالل  تیم های 

نداشتند. را  فعلی 
سید حمید سجادی اظهار کرد: باشگاه های سرخابی ها همواره 
اینکه  به  توجه  با  اما  بودند  روبه رو  پیرامونی  مسائل  و  حواشی  با 
رییس دولت سیزدهم نسبت به سرنوشت تیم های مطرح استقالل 
و پرسپولیس و حضور آنها در سطح آسیا حساس بودند، با حمایت 
همه جانبه فرآیند واگذاری سرخابی ها را انجام دادند.وی تصریح کرد: 
قطعاً رویکرد دولت سیزدهم حمایت از ورزش در ابعاد مختلف است 
بحث  به  توجه  و  بانوان  ورزش  حوزه  در  می کنیم  سعی  نیز  ما  و 

باشیم. را داشته  استعدادیابی ورود عالمانه ای 
استقالل و خودکفایی ۲ رکن توسعه ورزش بانوان

بانوان  آنچه که در توسعه ورزش  وزیر ورزش و جوانان گفت: 
به عنوان اصول اساسی مطرح است، توجه به استقالل و خودکفایی 
ورزش بانوان در عرصه های داخلی و بین المللی است.سجادی افزود: 
ورزش بانوان در گام نخست باید بی نیاز از ورزش آقایان بوده و در 
بخش  در  بایستد.وی  خود  پای  روی  بتواند  نیز  خودکفایی  عرصه 
دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما استقالل مربیان، تجهیز 
استخرها و استادیوم های تخصصی بانوان و دیگر فعالیت های ورزشی 
بانوان را به صورت مشخص و جدا از حوزه آقایان دنبال  در حوزه 
بر ۲  تکیه  با  بانوان  ورزش  استان ها  در همه  امیدواریم  و  می کنیم 
رکن استقالل و خودکفایی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.سجادی 
اضافه کرد: در یک سال اخیر با ۴۱ مورد سفر به استان ها، از نزدیک 
با مشکالت و نارسایی ها آشنا شدیم اما معتقدیم برخی اتفاقات در 
حوزه ورزش به اعتبار و پول نیاز ندارد.وی از مدیران ورزش جوانان 
استان ها و شهرستان ها خواست تا با خالقیت و احساس مسئولیت در 
این عرصه وارد شده و به صورت خودگردان مجموعه های ورزشی را 
مدیریت و راهبری کنند.سجادی بیان کرد: شایسته است از ظرفیت 
ورزشکاران در تجهیز و نگهداری سالن های ورزشی استفاده شده و 
از وضعیت  ناخرسندی  ابراز  با  بزنیم.وی  باال  آستین  زمینه  این  در 
نامطلوب برخی از سالن های ورزشی در استان ها به ویژه اردبیل ادامه 
از برخی سالن های ورزشی داشتیم به معنای  بازدیدی که  داد: در 
واقعی شرمنده شدیم چرا که اصاًل وضعیت مطلوب و مناسب ورزشی 
نداشتند در حالی که از یک سالن ورزشی انتظار می رود شادابی و 
سرزندگی در آنها حفظ شود.سجادی اهمیت ورزش را یادآور شد و 
اظهار کرد: اهمیت ورزش به حدی است که به ازای یک دالر هزینه 
در ورزش به راحتی می توان چهار برابر از هزینه کرد در حوزه درمان 
و اقدامات پیشگیرانه کاست.وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: 
آرزو دارم امروز ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع در کشور برای تکمیل 
برای  را  ورزشی  مجموعه  ما  تا  یابد  اختصاص  نیمه تمام  پروژه های 
ارتقای سالمت مردم در شهرها و روستاهای مختلف به کار گیریم.

سجادی گفت: باالتر از احداث واحدها و مجموعه های ورزشی، 
بحث نگهداری و بهره برداری آن بسیار مهم است چرا که در سفر 
پیست های  ویژه  به  ورزشی  مجموعه های  به  استان ها  از  برخی  به 
دوومیدانی برخورد می کنیم که پر از سنگالخ بوده و امکان فعالیت 
ورزشی روی آنها وجود ندارد.وی افزود: هر چند ما با ایده آل ها بسیار 
فاصله داریم اما به یک خالقیت می توان از زیرساخت های ورزشی 
بهتر و شایسته استفاده کرد.وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: 
هر چند امکان احداث خانه جوان در اردبیل به دلیل کمبود اعتبارات 
آمادگی  ما  اردبیل  استان  جوانان  از  حمایت  برای  اما  ندارد  وجود 
داریم در یک سالن اجاره ای و رهنی خانه جوانان را راه اندازی کنیم 
تا در سال های آینده امکان احداث چنین فضایی در اردبیل به وجود 

آید

آخرین  درمورد  توضیحاتی  فوتبال  فدراسیون  اول  رییس  نایب 
کرد. ارائه  ملی  تیم های  وضعیت 

فوتبال،  ملی  تیم های  وضعیت  آخرین  درمورد  محمدنبی،  مهدی 
پیرو  ماه  شهریور  نهم  روز  داشت:  اظهار  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال 
جلسه ای که با تاج، رییس فدراسیون داشتم، موضوع اعزام به مسابقات 
و  جوانان  فوتبال  ملی  تیم های  کشور  از  خارج  تدارکاتی  اردوهای  و 
نوجوانان، تیم ملی فوتسال بزرگساالن و تیم ملی فوتبال بزرگساالن در 

گرفت. قرار  فوتبال  فدراسیون  فوری  کار  دستور 
وی ادامه داد: عالوه بر برگزاری اردوهای داخلی در خصوص مواردی 
مشمول،  بازیکنان  مجوز خروجی  اخذ  مرزی،  برون  شورای  اخذ  چون 
صدور ویزا، صدور بلیط پرواز، هتل محل اقامت و تعیین منابع ریالی و 
ارزی و سایر موارد اعزام مطرح شد. بر همین اساس کارگروهی متشکل 
سایر  و  تشریفات  مالی،  امور  الملل،  بین  امور  دبیرکلی،  سرپرست  از 
دپارتمان های ذیربط تشکیل و خوشبختانه به نحو مطلوبی فعالیتهای 
داد:  ادامه  اول  فوتبال  فدراسیون  رییس  پذیرفت.نایب  انجام  نظر  مد 
درباره تیم ملی نوجوانان باید بگویم که این تیم در تورنمنت چهارجانبه 
ژاپن حضور داشت و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. تیم ملی جوانان 
در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان با کسب سه 
در  که  آسیا  قهرمانی  رقابت های  نهایی  مرحله  به  اقتدار  با  و  پیروزی 

ازبکستان قرار است برگزار شود، صعود کرد. همچنین تیم ملی فوتسال 
در  قاره ای(  بین  )جام  جانبه  تورنمنت شش  قهرمان  نایب  بزرگساالن 
تایلند شد. جا دارد از روسای کمیته جوانان و فوتسال، کادر سرپرستی، 
نوبه خودم قدردانی و تشکر کنم  به  بازیکنان تیم های فوق  مربیان و 
با حمایت رییس فدراسیون فوتبال و تمامی اعضای  ادامه مسیر  و در 
هیئت رییسه، شاهد موفقیت های هرچه بیشتر این عزیزان باشیم.محمد 
نبی در ادامه در خصوص تیم ملی فوتبال بزرگساالن گفت: پیرو موافقت 
دستیاران  و  اسکوچیچ  دراگان  از  تشکر  ضمن  رییسه،  هیئت  اعضای 
وی، حقوق معوقه و سایر موارد مندرج در قرارداد آنها محاسبه و امور 
مالی فدراسیون با آنها تسویه حساب می کند.وی ادامه داد: همچنین 
پیرو مصوبه هیئت رییسه و مذاکره به عمل آمده، کارلوس کی روش به 
عنوان سرمربی تیم ملی تعیین شد. بر همین اساس قرارداد کی روش و 
پنج نفره از دستیارانش ماهیانه به طور خالص ۸۰ هزار یورو تعیین و تا 
پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مالک عمل فدراسیون فوتبال است.نایب 
رییس فدراسیون فوتبال افزود: پس از ورود کی روش و دستیاران وی به 
تهران، اردوی داخلی در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و پس از برگزاری 
چهار روز اردو، بامداد یکشنبه مورخ ۲۸ شهریورتیم ملی فوتبال عازم 
اردوی خارجی در اتریش شد. بر همین اساس روز جمعه یکم مهر ماه 
با تیم  اروگوئه و روز سه شنبه پنجم مهر ماه  با تیم  ایران  ملی پوشان 

سنگال در فیفا دی بازی خواهند کرد.
نبی درباره آخرین وضعیت حضور نورالهی افزود: در خصوص برخی 
مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره احمدنوراللهی به طور شفاف به 
فعلی وی در دبی است،  اقامت  اینکه محل  به دلیل  اطالع می رسانم 
دعوتنامه و صدور تقاضای ویزا توسط امور بین الملل به سفارت اتریش 
در دبی ارسال شده و او به هر دلیلی نتوانست به موقع به سفارت مراجعه 
کند که این موضوع تاخیر در صدور ویزایش را به همراه داشت. بر این 
از  داشتم  اتریش  در  ایران  محترم  سفیر  با  که  حضوری  جلسه  اساس 
طریق مقتضی پیگیری کردند تا انشااهلل هرچه زود تر ویزای وی صادر و 
به تیم ملحق شود. محمد نبی در پایان در گفت و گو با سایت فدراسیون 
امید  اتریش گفت: درباره  نورافکن در  و  فوتباg درباره حضور رضاییان 
و  خودش  توسط  پاسپورت  تعویض  دلیل  به  وی  بگویم  باید  نورافکن 
تاخیر در ارائه به تشریفات فدراسیون موجب تاخیر در صدور ویزا شد 
و رامین رضاییان نیز به دلیل اینکه در لیست اولیه حضور نداشته و با 
زمان  مدت  است  طبیعی  است،  اضافه شده  ملی  تیم  لیست  به  تاخیر 
الزم برای اخذ ویزایش با سایر اعضای تیم ملی متفاوت بوده که در این 
خصوص با همکاری بسیار خوب سفیر ایران در اتریش، قرار است ظرف 
مدت همین هفته اقدامات الزم صورت بگیرد تا این دو بازیکن نیز به 

اردوی تیم ملی ملحق شوند.

شکست پرسپولیس در دیدار دوستانه 
مقابل فوالد خوزستان 

فوالد  مقابل  دوستانه  دیداری  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
داد. شکست  به  تن  خوزستان 

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱7 دیروز سه شنبه در دیداری 
دوستانه مقابل فوالد خوزستان که در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار 
شد، با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.پر سپولیس در نیمه نخست 
دو سه موقعیت خوب گلزنی داشت که نتوانست از آنها استفاده کند.

و  شدند  تعویض  پرسپولیس  بازیکنان  تمام  دوم  نیمه  آغاز  در 
دادند.  تشکیل  امید  تیم  اعضای  و  جوان  بازیکنان  را  تیم  ترکیب 
محمدمهدی  امیدی،  جواد  سلیمانی،  ابوالفضل  رفیعی،  امیررضا 
احمدی، علی بابایی، علی خمس آبادی، امید فهمی، امیر نوری، علی 
در  پرسپولیس  بازیکنان  رضا فالحتی  و  علیرضا خدادادی  جودکی، 
نیمه دوم بودند. تک گل فوالد در این دیدار را علی قربانی در دقیقه 

به ثمر رساند. ایستگاهی  ارسالی  از  با ضربه سر بعد   ۸۵
نداشت.  اختیار  در  را  بازیکن خود   9 بازی  این  در  پر سپولیس 
امید عالیشاه، سعید صادقی و شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت زیر 
مرتضی  بیرانوند،  علیرضا  نکردند.  بازی  و  بودند  پزشکی  کادر  نظر 
پورعلی گنجی، مهدی ترابی، علیرضا سرلک، وحید امیری و وحدت 

بودند. غایب  بازی  این  در  نیز  پر سپولیس  ملی پوشان  هنانوف، 
برتری استقالل در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال استقالل عصر دیروز در دیداری تدارکاتی به میدان رفت 
دیداری  دیروز سه شنبه در  استقالل عصر  فوتبال  تیم  پیروزی رسید.  به  و 
تدارکاتی به مصاف تیم سامیت رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست 
این دیدار  محمد محبی در دقیقه 3۰ و  یافت.زننده گل های استقالل در 

بودند. امیرعلی صادقی در دقیقه 3۵ 

 استقالل به مصاف 
تیم ملی دانشجویان می رود

در  روز شنبه  دانشجویان  ملی  تیم  و   استقالل  فوتبال  تیم های 
ورزشگاه آرارات به مصاف هم خواهند رفت.استقالل به مصاف تیم 
ملی دانشجویان می رود عصر دیروز پس از توافق ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی استقالل و فرشاد کرمی، سرمربی دانشجویان مقرر شد این 
بازی روز شنبه پشت درهای بسته برگزار شود.این آخرین بازی تیم 
فوتبال استقالل پیش از بازی حساس مقابل گل گهر سیرجان خواهد 
با  و  علوم  وزارت  بدنی  تربیت  نظر  زیر  دانشجویان که  بود.تیم ملی 
همکاری و  امکانات دانشگاه شهید بهشتی فعالیت دارد خود را آماده 
مسابقات قهرمانی آسیا می کند.بازیکنان لیگ برتری و لیگ یکی تیم 
دانشجویان، عصر فردا به اردوی این تیم در دانشگاه شهید بهشتی 

ملحق می شوند.

جواد  شدن  اضافه  از  بارها صحبت  که  حالی  در 
همچنان  اما  شده،  ملی  تیم  فنی  کادر  به  نکونام 
به عنوان دستیار کی روش  این مربی  نیست  مشخص 

خیر. یا  می شود  معرفی 
بعد از حضور دوباره کارلوس کی روش در تیم ملی 
ایرانی در  از حضور یک دستیار  ایران صحبت  فوتبال 
کنار این مربی پرتغالی شد و نام جواد نکونام به عنوان 
گزینه اصلی به میان آمد. کی روش این موضوع را تأیید 
کرد، با ذکر این نکته که »نکونام اصلی ترین گزینه که 
نه، تنها گزینه ایرانی او برای حضور در تیم ملی است«.

مسأله مشخص این است که روی نیمکت تیم ملی 
در این مقطع و بعد از جا به جایی  کادرفنی ، جای خالی 
یک مربی ایرانی احساس می شود. کی روش به عنوان 
سرمربی تیم ملی عالقه اش را برای این همکاری نشان 
داده و فدراسیون فوتبال نیز از این اتفاق استقبال کرده 

است. رئیس فدراسیون حتی رسماً اعالم کرده برنامه 
دارد نکونام را بعد از جام جهانی به عنوان سرمربی تیم 
ملی ایران برای حضور در جام ملت های آسیا معرفی 
کند.در این بین اما مشکلی بزرگ برای حضور نکونام 
در تیم ملی وجود دارد و آن حضور او به عنوان سرمربی 
در تیم فوالد خوزستان است. نکونام در سومین فصل 
حذفی  مرحله  به  را  تیمش  باشگاه  این  در  حضورش 
لیگ قهرمانان رسانده و با توجه به موقعیت خوبی که 
از لحاظ قرعه ای دارد راه صعود تیمش به مراحل باال تر 
هموار است. از سویی دیگر مدیران باشگاه فوالد روی 
به  دارند  انتظار  و  بسته اند  را  تیم شان  نکونام  تفکرات 
کار شان با این مربی ادامه دهند. از سویی دیگر گفته 
می شود جواد نکونام در قراردادش با باشگاه فوالد »بند 
جدایی در صورت پیشنهاد همکاری از تیم ملی« دارد. 
این موضوع می تواند دست نکونام را برای تصمیم گیری 

باز بگذارد.با این حال یکی از مشکالتی که در انتقال 
این مربی به تیم ملی وجود دارد، بحث مالی قرارداد 
از این باشگاه،  با فوالد است که در صورت جدایی  او 
بعید است فدراسیون فوتبال بتواند این دستمزد را به 
مسئله   کند.  پرداخت  ملی  تیم  در  مربی  کمک  یک 
ترجیح  هنوز  نکونام  شده  باعث  احتماالً  که  دیگری 
برای  است که تضمینی  این  نشود  فوالد جدا  از  دهد 
داده  فدراسیون  سوی  از  ملی  تیم  در  او  کاری  آینده 
نکونام با فوالد در مسیر موفقیت  نشده است. طبیعتاً 
قرار دارد و این مربی دوست ندارد این موقعیت داخلی 
اینکه  مگر  بدهد،  دست  از  راحتی  به  را  بین المللی  و 
پیشنهاد سرمربیگری او در تیم ملی بعد از جام جهانی 
وسوسه اش کند که البته به نظر می رسد هنوز تضمینی 
قطعی بابت این اتفاق از سوی فدراسیون فوتبال داده 
شده باشد.نکونام بعد از جلسه مشترکی که با کی روش 

یا  برای حضور  قطعی خودش  تصمیم  باز هم  داشته، 
است. همین  نکرده  اعالم  را  ملی  تیم  در  عدم حضور 
اتریش  در  ملی  تیم  اردوی  از  او  شده  باعث  وضعیت 
اروگوئه و سنگال  بازی های حساس دوستانه مقابل  و 
به شکل گیری احتمال  بماند. همین مسئله منجر  جا 
سومی در همکاری نکونام و تیم ملی شده و آن این 
است که نکونام فعاًل به کارش در فوالد ادامه دهد و بعد 
از تعطیالت لیگ در جام جهانی به عنوان یک مربی 
کمکی روی نیمکت تیم ملی بنشیند. می توان حضور 
اینگونه نکونام را با حضور کریم باقری در زمان حضور 
دراگان اسکوچیچ در کادر فنی مقایسه کرد. هر چند 
ایراد قانونی به دو قرارداد همزمان باقری با پرسپولیس 
و تیم ملی وارد شد و در صورتی که نکونام بخواهد با 
این شرایط به تیم ملی برود باید راهکاری برای چنین 

اتفاقی اندیشیده شود.

کی روش کدام برنامه را داده که از آن بی خبریم؟
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مقابلفوالدخوزستان

ادامه معمای حضور نکونام در تیم ملی

ماجرایباقریتکرارمیشود؟

با تصمیم کنفدراسیون فوتبال اروپا 
) یوفا( ، تیم ملی فوتبال روسیه از حضور 
در مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۴ آلمان 
نیز محروم شد.  این تصمیم ، در راستای 
نهادهای  توسط  روسیه  محکومیت 
است.  شده  اتخاذ  المللی  بین  مختلف 
حذف  از  پس  روسیه  فوتبال  تیم  حال 
، در  پلی آف جام جهانی قطر  شدن در 
نیز  آن  از  پس  معتبر  تورنمنت  دومین 

بود. خواهد  غایب 

 یوفا ، روسیه را
 از مقدماتی یورو 
۲۰۲۴ محروم کرد

مصاف  در  گذشته  روز  شاکری  یونس 
ترکیب گل گهر  در  از مدت ها  پیکان پس  با 
شد. هم  گلزنی  به  موفق  و  گرفت   قرار 
مهاجم بدشانس گل گهر سرانجام آماده شد 

و  برتر  لیگ  گذشته  فصل  ماه  آبان  در 
که  بود  یکم  و  بیست  لیگ  چهارم  هفته  در 
روزهای  آن  آماده  مهاجم  شاکری  یونس 
با مدافع  گل گهر سیرجان روی یک برخورد 
با  تیم  این  جریمه  محوطه  در  پرسپولیس 
آسیب دیدگی شدید از ناحیه زانو مواجه شد 
و در اواسط نیمه اول مسابقه زمین را ترک 
از چند روز معاینه و بررسی خبر  کرد. پس 
و آن  داده شد  و گل گهر  به شاکری  تلخی 
هم مصدومیت شاکری از ناحیه رباط صلیبی 
ترین  آماده  از  که  شاکری  وصف  این  بود.با 
بازیکنان امیر قلعه نویی در گل گهر بود به 

طور کامل از دسترس این مر بی خارج شد.با 
یونس  می رفت  انتظار  جدید  فصل  شروع 
آماده  یکسال  به  نزدیک  از  نیز پس  شاکری 
حضور در میادین شود ولی کادر فنی گل گهر 
تصمیم گرفت درباره این بازیکن ریسک نکند 
و در شش هفته ابتدایی با وجود محرومیت 
بایناما در هفته های ابتدایی امیر قلعه نویی از 
مهاجم هدف خود استفاده نکرد.درنهایت روز 
گذشته شاکری پس از مدت ها مصدومیت در 
دیدار تدارکاتی مقابل پیکان به میدان رفت و 
موفق شد در جریان این مسابقه گلزنی کند 
تا مشخص شود این مهاجم با شرایط بسیار 
امیر  بازگشت به فوتبال شده و  خوبی آماده 
قلعه نویی در ادامه مسابقات یک مهاجم شش 
دانگ را در نوک خط آتش تیمش در اختیار 

داشت. خواهد 

مهاجمبدشانسگلگهرسرانجامآمادهشد


