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خارجی ها مخاطبان با حضور  ۵۶ درصد نظرسنجی سایت 
 
1موافقند

کسانی که یک بار هم به کردستان نرفته اند، حامی وریا شده اندطرح کنترل قیمت بازیکنان »نمایشی« است

اسدی: ۱۰ میلیارد تومان می خواهم فتح ا...زاده: استقالل باید خارجی هایی 
در حد جان واریو و ساموئل بخرد

 اگر سعید صادقی بمب است
 هاشمی نسب بمب هیدروژنی بود 

 باشگاه پرسپولیس: 
خداحافـظ

می خواهند به پرسپولیس بازیکن قالب کنند

 خیانت در حـق 
 سرمربی  استقالل 

ثابت شد 

 طارمی بهترین 
 بازیکن لیـگ 
پرتغال می شود 
 رقابت ۴ استقاللی 
و یک پرسپولیسی 
برای ریاست 
فدراسیون 

 افتخار جدید برای  چند بازیکن  در بازی 
ستاره ایرانی؟با سپاهان کم کاری کردند

استقالل با پول 
 حسین زاده 

محبی را می خرد
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رقابت 4 استقاللي با يك پرسپولیسي 
براي رسیدن به ساختمان سئول

ملي پوش سابق پرسپولیس هم دستیار!
حدادي فر باالخره مربي ذوب آهن شد  

سرمقاله
E d i t o r i a l فرهاد اشراقی

گران ترین لیگ تاریخ
شــرایط فصل نقل  و انتقاالت به نحوی اســت که چند تیم متمول تمام 
بازیکنان را می خرند و خوب هم می خرند. در لیگ برتر حداقل ۶ تیم پول 
دارند و پول های خوبی هم دارند. بین همان ۶ تیم هم رقابت بسیار شدیدی 
وجود دارد و اگر یک باشگاه دیر بجنبد، باشگاه های دیگر بازیکن مورد نظر 
را می خرند. مثاًل در ماجرای سعید صادقی اگر پرسپولیس دیر می جنبید، 

سپاهان و استقالل و... او را می خریدند. 
همین قصه در مورد چند بازیکن دیگر تکرار شد و کار به جایی کشید 
که دبیر کل فدراســیون فوتبال گفت: بازیکن 29 میلیاردی هم در نقل و 
انتقاالت داریم! این در واقع نشان می دهد که باشگاه ها پول دارند و حاضرند 
مثاًل برای ۵ بازیکن تا 100 میلیارد هم هزینه کنند. در واقع باید گفت اگر 
یک تیم تا پارسال با 1۵0 میلیارد بسته می شد امسال با ۵00 میلیارد بسته 
می شود و لیگ جدید با فاصله گران ترین لیگ تاریخ فوتبال ایران است اما 
ســؤال مهم اینجاســت که آیا به موازات این گرانی سطح فنی تیم ها هم 
افزایش پیدا می کند و شاهد بازی های بهتر و تماشاگرپسندتری هم خواهیم 
بود؟ تجربه سال های گذشته که نشان می دهد افزایش قیمت ها اصالً باعث 
افزایش کیفیت نمی شود اما باید ببینیم امسال که به نظر می رسد اسکلت 
اســتقالل حفظ شده و پرسپولیس و سپاهان و فوالد هم تقویت شده اند، 

سطح فنی بازی ها چطور می شود. 
پارســال حتی تیم قهرمان لیگ هم زیبا بــازی نمی کرد اما بدون 
شکست قهرمان شد. امسال اما حداقل از آن ۵، ۶ تیم پولدار انتظار داریم 
بهتر و بیشــتر فوتبال بازی کنند و بازی های پرگل تری را هم به معرض 

نمایش بگذارند. 

خبرگردی
NEWS BROWSING

نظر سنجی
SURVEY

تمام شد

رضايي : اگر بروم، پول خوبي به استقالل مي رسد    
2 پیشنهاد خارجي وسوسه كننده  دارم 

علیرضا رضایي، دروازه بان تیم فوتبال اســتقالل، درباره شرایط خودش در جمع 
آبي پوشــان پایتخت گفت : فصلي که گذشت، فصل نسبتاً خوبي براي من بود. با 
حضور رشید مظاهري و سیدحسین حسیني، کمتر کسي فکر مي کرد که من به 
ترکیب اصلي برسم. براي خیلي ها غیر قابل باور بود که سال اول حضورم در استقالل 
این طور پیش برود.  او ادامه داد: قطعاً تیمي که قهرمان مي شــود، پیشنهاد قابل 
توجهي به بازیکنانش مي رســد، من هم چند پیشنهاد خوب ایراني و 2 پیشنهاد 
خارجي دارم که براي هر کسي وسوسه کننده است. صحبت هایي با باشگاه شده 
است که تا االن مثبت بوده است، من دوست دارم در شرایطي از استقالل جدا شوم 
که شرایط مالي خوبي براي تیم به وجود بیاید و رفتن من به هر تیمي، باعث شود، 
مبلغ خوبي عاید استقالل شود.  دروازه بان استقالل، درباره شرایط تیم امید ایران 
و حضور پیدا نکردن او در رقابت هاي قهرماني زیر 2۳ سال آسیا گفت: من دوست 
داشتم به تیم ملي کمک کنم و از حذف تیم ملي ناراحت شدم. من این اطمینان را 
داشــتم که اگر در تیم امید حضور داشتم، تیم نتیجه شایسته تري مي گرفت اما 
بحث هایي که میان عزیزان پیش گرفت، باعث شد خودشان بیشتر ضرر ببینند. 
من با بازیکنان هماهنگ بودم و همه بازیکنان بعد از تورنمنت مي گفتند که کاش 

تو در این رقابت ها حضور داشتي و خیلي نبودنت حس شد. 
استقالل با پول حسین زاده، محبي را می گیرد   

استقالل از ترانسفر احتمالی حسین زاده 2۵0 هزار دالر کسب می کند و می تواند 
با حدود ۵0 هزار دالر محمد محبی را از سانتاکالرای پرتغال قرض بگیرد. اگر 
جدایی حســین زاده قطعی شود مسلماً استقاللی ها سراغ محبی می روند هر 
چند که پست این دو بازیکن با هم فرق می کند اما به هر حال استقالل تا امروز 
ستاره بزرگی را جذب نکرده و اگر حسین زاده هم برود، کار سخت تر می شود. 
راه حل قضیه هم جذب چند مهره اســم و رسم دار مثل محمد محبی و کاوه 

رضایی است که این دومی با باشگاه استقالل به توافق رسیده است.

مایلي كهن در مصاحبه اختصاصي با خبرورزشي:

کساني که یك بار هم به کردستان نرفته اند، حامي وریا شده اند 
محمـد مایلي کهن پس از سـال ها در تمرینات 
پرسـپولیس حضـور پیـدا کـرد. حضـور او در 
جمع سرخپوشـان و نشسـتن کنار علي پروین 
و سـایر پیشکسوتان پرسـپولیس سوژه جذابي 
بـود که مورد توجه همه رسـانه ها قـرار گرفت؛ 
همیـن مسـئله و مـوارد دیگر دسـت به دسـت 
هم داد تا سـراغ سـرمربي اسبق تیم ملي برویم 
و بـا او پیرامـون اوضـاع پرسـپولیس و سـایر اتفاقات این 

روزهاي فوتبال ایران صحبت کنیم. 
خرابشدنورزشگاه

پس از سـال ها سر تمرین پرسـپولیس رفتم و باید 
اعتـراف کنـم خیلي چیزها عوض شـده اسـت. شـرایط 
کامـاًل با آن زماني که در پرسـپولیس بـازي مي کردم یا 
مربـي بـودم متفـاوت شـده البتـه از یـک مسـئله آنجا 
ناراحـت شـدم و آن هـم ایـن بـود کـه بـه صراحـت 
مي دیدم ورزشـگاه شـهید کاظمي در حال فرسـایش و 
از بیـن رفتـن اسـت. این اسـتادیوم به اسـم یک شـهید 
مزیـن شـده، کسـي که بـه خاطر ایـن مملکـت از جان 
خودش گذشـته اسـت ولي متأسـفانه در امـر نگهداري 
چنیـن سـرمایه ملي کـه اسـم زیبایي هم دارد درسـت 
رفتار نمي شـود. من سـال ها در تربیت  بدني کار کرده ام 
و با این مقوله آشـنا هسـتم. وقتي بخواهید اسـتادیومي 
بـه ایـن بزرگي را با تعـداد کمي نیـرو اداره کنید همین 
مي شـود. مـا کـه در جامعه متأسـفانه تعداد بیـکار زیاد 
داریـم، بیاییـد و بـراي آدم هـا شـغل ایجـاد کنیـد. این 
اسـتادیوم در حـال از بیـن رفتـن اسـت ولي بایـد افراد 
زیـادي را اسـتخدام کـرد تـا چنیـن ورزشـگاه هایي را 
نگهـداري کننـد سـاختن اسـتادیوم یک بحث اسـت و 

نگهـداري از آنهـا بحثـي دیگر و البتـه مهمتر. 
همیـن االن اسـتادیوم یـادگار امـام)ره( 

تبریـز، یـادگار امـام)ره( قـم، یـادگار 
امـام)ره ( کاشـان، شـهید عضـدي و 
سـردار جنـگل گیـالن و... شـرایط 

خوبي ندارند. 
حرمتپروین

از مـن بـراي حضـور در این مراسـم دعوت 
کردنـد و مـن هـم بـه رغم اینکـه شـرایط آب و 

هوایـي مناسـب نبـود سـر تمریـن پرسـپولیس 
حاضـر شـدم. در مـورد نشسـتن کنـار 

علي آقـاي پرویـن هـم بایـد بگویـم هیچ 
مشـکلي وجـود نـدارد ایشـان بزرگ تر 
مـن اسـت و همیشـه احترامـش را نگه 

داشته ام. 
نگرانيبرايیحيي

پرسـپولیس در فصـل نقـل و انتقـاالت 
خوب عمل کرده اسـت و بازیکنـان مؤثري به 

خدمـت گرفتـه امـا من نگران هسـتم و این مسـئله را 
بـه خـود آقاي گل محمدي هـم گفتم. به ایشـان گفتم با 
توجـه بـه شـرایط پیش آمده همـه از همان هفتـه اول از 
او توقـع نتایـج خوب دارنـد و باید از همان هفته نخسـت 
نتایـج مطلوبـي بگیرد، مسـئله اي کـه اصـاًل کار راحتي 
نیسـت؛ بـه هـر حـال ایـن بازیکنـان بایـد بـا یکدیگـر 
هماهنـگ شـوند. امیـدوارم اگـر در هفته هـاي آغازیـن 
مسـابقات هماهنگي هـاي الزم ایجـاد نشـد، هـواداران 
پرسـپولیس صبوري کنند تا وضعیت بهتر شـود. فوتبال 
غیـر قابـل پیش بینـي اسـت و کار پرسـپولیس بـراي 

قهرمانـي در فصـل آینـده هـم دشـوار تلقي مي شـود. به 
نظـرم تمـام مجموعه ایـن باشـگاه از مربیـان و بازیکنان 
گرفتـه تا مدیران و حتي تماشـاگران بـراي موفقیت باید 

صبور باشند. با صبر نوبت به ظفر   آید. 
حقمسلمسيدجالل

مربـي شـدن در پرسـپولیس حـق مسـلم سـیدجالل 
حسـیني بـود چـون واقعـاً در همـه زمینه هـا مي توانـد 
الگوي مناسـبي باشـد. بازیکني که این همه سـال در اوج 
بـود و پرافتخار ترین مهره لیگ برتر محسـوب مي شـود، 
چهـره اي بدون حاشـیه که حتي مي توانسـت باز هم به 
فوتبـال ادامـه دهـد امـا ترجیـح داد سـمت 
مربیگـري را بپذیرد و امیدوارم در این راه 

موفق باشد. 
بازیکنقالبکردنبه

پرسپوليس
نکته مهمـي که باید همه حواس شـان 
را جمـع کننـد ایـن اسـت کـه بعضي ها 
مي خواهنـد بـه پرسـپولیس بازیکـن قالب 
کننـد. در مجمـوع عملکـرد مدیریـت باشـگاه تـا 
اینجـاي کار خـوب بوده و پیرامون این مسـئله 
مهـم هـم بایـد گفـت مدیـران و مربیـان 
االن  کرده انـد.  مقاومـت  تاکنـون 
مي بینیـم بازیکني که فصـل قبل دو یا 
سـه بـازي هـم بـراي ایـن تیـم نکرده 
اسـت، مدعـي دریافـت ارقـام نجومي 
اسـت و این مسـئله مطرح شده که چند 
تیـم دیگر او را مي خواهنـد، در واقع چنین 
فشـارهایي وارد مي شـود تا با قرارداد گزاف تري 
در پرسـپولیس بمانـد. این مسـئله باید فوق   العـاده مورد 

توجه کادر مدیریتي و فني پرسپولیس باشد. 
طرحنمایشي

بـه نظـرم برخـالف صحبت هـاي برخـي دوسـتان که 
مي گوینـد اسـتعداد در فوتبـال ایـران ته کشـیده، من 
معتقدم اصاًل این طوري نیسـت و اسـتعدادهاي بسیار 
خوبـي داریـم ولـي نکتـه اینجاسـت کـه ایجنت هـا 
نمي تواننـد از اسـتعدادها کاسـبي کننـد و سـراغ 
بازیکنـان خارجـي یا چهره هـاي سرشـناس مي روند. 
در رابطـه بـا این طرح جدید موسـوم بـه کنترل قیمت 

بازیکنـان هـم به شـما مي گویـم همان طور که سـقف 
قیمـت کـه در ابتـداي دهـه 90 مطرح شـد بـه نتیجه 
نرسـید ایـن طـرح هـم بـه نتیجـه نمي رسـد و کاماًل 

نمایشي است. 
دلمشکست

سـر تمریـن پرسـپولیس متوجـه اتفاقي شـدم کـه دلم 
واقعـاً شکسـت. این تیم افـراد زیادي را کنار خـود دارد از 
مربیان و کادر پزشـکي گرفته تا ماسـاژور ها و اعضاي تیم 
تـدارکات، همـه این دوسـتان هـم قابل احترام هسـتند 
ولـي آنجا شـنیدم یکي از تـدارکات پرسـپولیس که باور 

کنیـد حتـي اسـمش را هـم نمي دانم امـا یادم 
اسـت کـه قـد کوتاهـي دارد از حضـور در 

و  شـده  منـع  پرسپولیسـي ها  جمـع 
گفته انـد با اینکه کوچک ترین مشـکلي 
بـراي تیـم درسـت نکـرده اسـت و بـه 
محسـوب  بازنشسـته  اینکـه  خاطـر 

مي شـود، دیگـر نمي تواند طبـق قانون با 
جـاي دیگري قرارداد ببنـدد. خب واقعاً یک 

بازنشسـته با حقوق ۵ میلیون و ۵00 هزار تومان 
چطـور مي توانـد به زندگـي  اش برسـد؟ این بنده 

خدا در این شـرایط سخت اقتصادي چه کار 
کنـد؟ آدمي که حتي مشـکلي هـم براي 
تیـم ایجـاد نمي کـرد و همـه از او راضي 
بودنـد چرا بایـد از چنین منبع درآمدي 
محـروم شـود؟ وقتـي ایـن چیزهـا رو 

مي بینم دلم مي سوزد. 
مدالگرفتنبهخاطریكامتياز

بعضي افراد تشـنه صندلي ریاسـت فدراسیون 
فوتبـال هسـتند. یادمـان نمـي رود آقایـي کـه بـا اکثـر 
دولت هـاي بعـد از انقـالب کار کـرده و سیاسـي ترین 
فدراسـیون بعد از انقالب را هم داشـته حاال مي گوید من 
سیاسـي نیسـتم. این افراد وقتي پستي ندارند یک شکل 
حـرف مي زنند اما هنگامي که صاحب سـمت مي شـوند 
بـه شـکلي دیگر. مـا در جام جهاني  199۸ فرانسـه سـه 
امتیـاز گرفتیـم و بازي هـاي خوبـي هـم ارائـه کردیم اما 
چنـد سـال بعـد یـک مدیر کـه تیمـش در جـام جهاني  
فقـط یک امتیـاز گرفت، نشـان افتخـار از رئیس جمهور 
وقـت دریافـت کـرد! همـه ایـن اتفاقـات را دیده ایـم امـا 

جالـب اسـت کـه آقایـان بـاز هـم مي گوینـد سیاسـي 
نیستیم. 

ماجرايغفوري
وریـا غفـوري را خیلي دوسـت دارم، بازیکن بسـیار خوب و 
مؤدبـی اسـت پسـر بـا حجـب و حیـا و محترمـی هـم بـه 
حسـاب می آیـد ولـي نکتـه اینجاسـت کـه بعضي هـا 
مي خواهنـد از این ماجرا اسـتفاده کنند و جـو راه بیندازند. 
وریـا پـاره تـن این مملکت اسـت اما یـک عده که تـا امروز 
حتـي یـک بـار هـم بـه کردسـتان نرفته انـد حـاال حامـي 
غفـوري شـده اند! این بازي هاي خطرنـاك به ضرر مملکت 
اسـت. در همیـن نیم فصـل دوم فصـل گذشـته آقـاي 
مجیـدي، صالـح حرداني را به جـاي وریا غفوري اسـتفاده 

مي کرد، خوب آن زمان که دیگر از این بحث ها نبود. 
اسرافنکنيم

بـه خدا مـا اگر از برخـي آموزه هاي دین خودمـان در این 
مملکـت بـه درسـتي اسـتفاده کنیم خیلي از مشـکالت 
حـل مي شـود. همیـن االن نـگاه کنید اسـتان هرمزگان 
زلزلـه آمـده و عـده اي از هموطنـان عزیـز مـا بي خانمان 
شـده اند. دو مسـئله خیلي مهم وجود دارد کـه باید آن را 
جـدي گرفـت؛ مسـئله اول اینکه اسـراف نکنیـم و نکته 
دوم هـم اینکـه صادقانـه مي گویـم چراغـي که بـه خانه 

رواست، به مسجد حرام است آقایان. 
نخواستمکارکنم

بعـد از سـرمربیگري در ملوان دیگر خودم نخواسـتم کار 
کنـم. پـس از ایـن همـه سـال مي دانـم اگـر یکسـري 
حرف هـا را مـي زدم و برخـي کارها را مي کردم، همیشـه 
مـورد توجـه بودم و سـمت داشـتم امـا دلـم نمي خواهد 

این طوري زندگي کنم. 
قربانيکردننویدکيا

محـرم نویدکیـا جـزو شـخصیت هاي 
محتـرم نجیب و شـریف فوتبـال ایران 
اسـت کـه طـي دو فصـل متوالـي 
سـپاهان را دوم و سـوم در لیـگ برتـر 
کـرد امـا او را قربانـي کردنـد تـا یـک 
مربـي خارجـي بیاورنـد. انگار سـپاهان 
همه سـال قهرمان مي شـد و حـاال نویدکیا 

بد نتیجه گرفته است! 
کارنکردندایي

اینکـه علـي دایـي چـرا کار نمي کنـد 
را  دلیلـش  کـه  اسـت  مسـئله ای 
نمي دانـم و بایـد از خـودش بپرسـید 

چرا در فوتبال ایران فعال نیست.
پيشنهادریاستسازمان

در دولـت اول آقـاي احمدي نژاد به من 
پیشنهاد ریاست بر سـازمان تربیت  بدني 
را دادنـد. من خودم کارمند این سـازمان بودم 
امـا شـاید باورتان نشـود گفتم بـراي این سـمت چندان 
مناسـب نیسـتم چـون خـودم را بهتـر از هـر کسـي 
مي شناسـم و مي دانـم کـه گاهـي اوقـات زود جـوش 
مي آورم. در همان مقطع رسـول خادم را پیشـنهاد کردم 
و گفتـم بهتریـن گزینـه بـراي ریاسـت سـازمان تربیت  
بدنـي پهلـوان رسـول خادم اسـت. مـردي که اصـاًل اهل 
نمایش نیسـت و کمتر کسـي در ایران مي داند این روزها 
چـه خدمـات ارزشـمندي را در مناطـق محـروم و مرزي 
کشـور ارائـه داده اسـت. خدماتـي که شـنیدن آنها موي 

تن آدم را سیخ مي کند. 

۵۶ درصد مخاطبان با حضور خارجی ها موافقند
در نظرسنجی سایت خبرورزشی از شما مخاطبان عزیز پرسیده بودیم با 
حضور بازیکنان گران قیمت خارجی در لیگ برتر موافقید یا نه که 1۳ هزار 
نفر در آن شــرکت کردند و حدود ۵۶ درصد نظر مثبت دادند و با حضور 
خارجی هــای باکیفیت و گران قیمت موافق بودنــد اما حدود ۴۴ درصد 
مخالفــت خود را با ورود این بازیکنان به فوتبــال ایران اعالم کردند. این 
نظرســنجی عصر دیروز تمام شد ولی شما می توانید با ورود به سایت در 

نظرسنجی های جدید شرکت کنید.

درگذشتمادربزرگعزیزتانراتسليتگفته،برایآن
مرحومهمغفورهطلبآمرزشوبرایبازماندگانصبرو

شکيباییمسئلتداریم.

دوست و همکار گرامی
جناب آقای آرش ارباب زاده
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قاسم حدادي فر، کاپیتان پیشین ذوب آهن پس از دوري یک ساله از فوتبال، 
با نظر مهدي تارتار این بار به عنوان مربي به کادر فني سبزپوشــان اضافه 
شد.  همچنین محمد نوري، هافبک پیشین پرسپولیس و تیم ملي ایران 
با تصمیم تارتار به کادر فني ذوب آهن اضافه شد. نوري روز گذشته با حضور 
در باشگاه ذوب آهن با این تیم قرارداد بست تا جایگزین حسین معمار، مربي 
فصل گذشته ذوب آهني ها شود.  این باشگاه همچنین امیرحسین جدي، 
مدافع فصل گذشــته پیکان را به خدمت گرفت. جدي پیش از این سابقه 
کار با مهدي تارتار را داشته است. این بازیکن عالوه بر پیکان در آلومینیوم 

اراك سابقه بازي دارد. 

ثبت نام از متقاضیان و کاندیداهاي 
فدراســیون فوتبال در حالي آغاز 
مي شود که همین حاال چهره هاي 
سرشناس و مدعي براي شرکت در 
این انتخابات اعالم آمادگي کرده اند. 
۸ شهریور ۸7 نفر تصمیم خواهند 
گرفــت کــه رئیس آتــي یکي از 
مهمترین فدراسیون هاي ایران چه 

کسي خواهد بود؟
مهديمحمدنبي

سوابق: دبیرکل فدراسیون فوتبال، 
قائم مقام باشــگاه پرســپولیس، 
مدیرعامل گســترش پارسخودر، 
مشاور اجرایي فدراسیون فوتبال و 

دبیرکل مسابقات. 
عليفتحا...زاده

سوابق: مدیرعامل باشگاه استقالل
اميررضاواعظيآشتياني

سوابق: مدیرعامل باشگاه استقالل، 
رئیس فدراسیون دوچرخه سواري

ميرشادماجدي
ســوابق: بازیکن باشگاه استقالل، 
سرپرســت باشــگاه اســتقالل، 
سرپرســت خونه به خونــه بابل، 
مسئول کمیته جوانان فدراسیون 
فوتبال، سرپرســت فدراســیون 

فوتبال
منصورقنبرزاده

ســوابق: مدیرعامل باشگاه نفت 
تهــران، سرپرســت دبیرکلــي 

فدراسیون فوتبال
مصطفيآجورلو

سوابق: مدیرعامل باشگاه پاس تهران، 
مدیرعامل باشــگاه اســتیل آذین، 
مدیرعامل باشگاه تراکتور، مدیرعامل 

خبرورزشيباشگاه استقالل


