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ببینید چه ستاره هایی جدا شدند
این  حرف ها در مورد پرسپولیس جالب نیست 
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مدعیان قهرمانی در صربستان

۸۰ درصد تیم ملی مازنی، تهران و لرستان 

هم هرکدام یک ملی پوش 

نظرسنجی  آزادکاران مازندران و آمریکا
 
خبرورزشی حق را ۵۳درصد مخاطبان سایت 

 
به طارمی دادند

رئال مادرید هم با همین لقب نابود شد!

 دفاعیه استیلی در خبرورزشی: اسکوچیچ 
برای ساعت خواب بازیکنان برنامه نداده بود

همراه با استقالل در ترکیه

رضایی و مرادمند 

 آخرین وضعیت

یک کار ارزشمند

با عملکرد مناسب مقابل نساجی 

در راه ترکیه 

کاپیتان استقالل 

 امروز ؛ رونمایی 
از استقالل ساپینتو

 سرمربی تیم ملی در مورد 
نظم اردوی قطر با من حرف نزد

 وقتی صبحانه اختیاری باشد
طبیعی است ملی پوشان تا 

دیروقت بیدار بمانند  کاوه با استقالل 
تمـام کرد 

 وریا انفرادی
  تمرین می کند 
تا با فوالد ببندد

 محمد انصاری 
۳ میلیارد  به  خیریه 

کمک کرد 

درخشش بمب نقل و انتقاالت 
گل محمدی را امیدوار کرد

نامه جدید پرسپولیس به باشگاه پرتغالي 

قانون سقف قرارداد وتو شده است شاگردان مرفاوی به خط شدند 
پيشنهاد 22 ميليارد توماني به يك ستاره

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

حذف طارمی، پاک کردن صورت مسئله است 
این روزها کسانی از مهدی طارمی انتقاد می کنند و می گویند اسکوچیچ 
باید او را خط بزند که خودشان مصداق بارز بی نظمی در تیم های مختلف 
بودند! باز اگر ۴ تا بازیکن بااخالق این حرف ها را می زدند، بحثی نبود اما...

ســؤال اینجاست که مگر طارمی حرف غلطی زده بود؟ اگر بازیکنان تا ۴ 
صبح بیدار نبودند، پس چرا کسی تکذیب نکرد؟ مگر طارمی در مورد دعوت 
از ۴۰، ۵۰ بازیکن به اردوی تیم ملی حرف اشــتباهی زده بود؟ آیا دفاع از 
نظم و انضباط در اردوی تیم ملی جرم است؟ یک وقت هست بازیکن حرف 
اشتباهی می زند و خودش را تافته جدابافته می داند که خب باید با او برخورد 
شــود اما شــک نکنید اگر یک کلمه از حرف های طارمی غلط بود و مثاًل 
بازیکنان تا صبح مافیابازی نمی کردند، خود اسکوچیچ اولین نفری بود که 
واکنش نشــان می داد. به جای حــذف طارمی از تیم ملی )که البته اتفاق 
نخواهد افتاد( بهتر است فضای اردو درست شود. حذف طارمی مثل پاک 
کردن صورت مسئله است و دردی را دوا نمی کند. سرمربی اگر اقتدار داشته 
باشد، بازیکن اتوماتیک وار ۱۰ شب خواب است و نظم اردو را رعایت می کند. 
کی روش ۸ سال سرمربی تیم ملی بود و یک بازیکن جرأت نکرد مثالً هنگام 
تعویض اعتراض کند و حتی زیر لب غر بزند، چه رســد به اینکه بازیکنان 
بخواهند تا ۴ صبح بیدار بمانند و بازی کنند! اسکوچیچ هم اگر می خواهد 
در جام جهانی سرمربی تیم ملی باشد، باید جلوی بی نظمی را بگیرد و البته 
خــودش هم بداند که بازی با انگلیس و حتی آمریکا و ولز خیلی با عراق و 
بحرین فرق می کند؛ آن هم در فضای خاص جام جهانی که حساسیت ها و 
فشــارهای خودش را دارد.مطمئن باشید در صورت حذف طارمی از تیم 
ملی، کسی نمی گوید اسکوچیچ اقتدار دارد. اتفاقاً او از نظر فنی هم به شدت 
به طارمی نیاز دارد و حتی خود مهدی می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترهای 

تیم به نظم و آرامش تیم ایران کمک کند.

پیشنهاد رسمي ماریتیمو براي جذب نیازمند 

خبرگردی
NEWS BROWSING

عجيب اما واقعي

هیئت رئیسه نمي توانست اسکوچیچ را برکنار کند
بعد از اینکه اعضاي کمیته فني فدراسیون 
فوتبال دست رد به سینه اسکوچیچ زدند، 
هیئت رئیسه با حضور میرشاد ماجدي دو 
جلسه برگزار کرد. جلسه اول که با حضور 
خود اســکوچیچ برگزار شد و او از خودش 
دفاع کرد و قول هایي هم داد اما جلسه دوم 
بــدون حضور اســکوچیچ برگزار شــد و 
هیئت رئیســه در حالي کــه به حد نصاب 
نرسیده بود، رأي به ابقاي سرمربي کروات 

تیم ملي داد!
شهره موسوي مدت هاست در جلسات 
هیئت رئیسه شرکت نمي کند و این مسئله 
یکي از دالیل مهمي است که هیئت رئیسه 
به حد نصاب نمي رسد. البته تقریباً بیشتر 
اعضاي هیئت رئیســه نظرشان این بود که 
اســکوچیچ بماند. درســت مثل میرشاد 
ماجدي که البته خــودش هم براي چهار 
سال عضو هیئت رئیسه است و حتي اگر در 
انتخابــات ۸ شــهریور رأي نیــاورد، در 

هیئت رئیسه ماندني است. 
اگر در جلسه دوم هیئت رئیسه، اعضا 
رأي به برکناري اسکوچیچ مي دادند، این 
مسئله عملي نمي شد چراکه قانوني نبود اما 
به هر حال سرمربي کروات تیم ملي ایران 

فعالً از منطقه خطر عبور کرده و حاال منتظر 
انتخابات مهم ۸ شهریور است. همان طور که 
قبالً نوشتیم، بهترین حالت براي او این است 

که خود میرشاد ماجدي ماندني شود چراکه 
خیلي بعید است این مدیر دست به تغییر 
مربي بزند اما اگر به فرض تاج رئیس شود، 

معلوم نیســت چه تصمیمي بگیرد و شاید 
رأي به حضور یک مربي دیگر بدهد. 

اسکوچیچ با قول رساندن تیم ملي به 

مرحله حذفي جام جهاني  و صعود از مرحله 
گروهي، راهي اروپا شــد اما هنوز خیلي ها 
)مثل فردوسي پور( پیش بیني مي کنند در 
انتخابات ۸ شهریور اتفاقاتي رخ مي دهد که 
در نهایت اسکوچیچ رفتني مي شود. یکي از 
شانس هاي بزرگ این مربي هم این است که 
آلترناتیو چندان قدرتمندي ندارد مگر آنکه 
فدراسیون جدید بخواهد یک مربي بزرگ 
خارجــي بیاورد و به قول معروف شــوک 
مثبتي به تیم ملي وارد کند. اتفاقي که قطعاً 
چهره هایي چــون مهدي طارمــي از آن 

استقبال مي کنند. 
آنچه مســلم اســت تیم ملــي چه با 
اسکوچیچ و چه بدون او در جام جهاني  کار 
بســیار ســختي دارد. به خصوص با این 
فدراسیون که فعاًل رئیس ندارد و در جاهاي 
دیگر هم هماهنگي الزم دیده نمي شود. مثاًل 
در خود هیئت رئیسه که هارموني الزم وجود 
ندارد. فدراسیون بیش از هر چیز نیاز به یک 
رئیــس مقتدر دارد کــه در میان گزینه ها 
موجود نیست و شاید به جرأت بتوان گفت 
باز هم ماجدي بهترین گزینه اســت چون 
حداقل فوتبالیست بوده و در این مدت هم 

با مشکالت آشنا شده است. 

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

۵۳درصد مخاطبان خبرورزشی حق را به طارمی دادند
در نظرسنجی جدید سایت خبرورزشی از مخاطبان پرسیدیم با حرف های 
طارمی در مورد اســکوچیچ موافق بودید؟ در پاســخ بیش از ۵۳ درصد 
مخاطبان جواب مثبت دادند و حرف های مهدی را تأیید کردند اما حدود 
۴۷ درصد هم مخالف حرف های او بودند. تا دیشب بیش از ۱۰ هزار نفر در 
این نظرسنجی شرکت کرده بودند. شما همچنان می توانید با ورود به سایت 

در این نظرسنجی جذاب شرکت کرده و نظر خود را اعالم کنید.

اعالم زمان تأیید صالحیت كاندیداهاي    
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال  

طبق برنامه در روز هشــتم شهریور، انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
برگزار خواهد شد. در همین رابطه بیستم تیر، مهلت ثبت نام کاندیداهاي 
انتخاباتي فدراسیون فوتبال به پایان رسید. آخرین بررسي ها حکایت از آن 
دارد که نتایج تأیید صالحیت کاندیداهاي انتخاباتي به احتمال زیاد روز 

یک شنبه دوم مرداد اعالم خواهد شد. 
كاوه استقاللی شد   

کاوه رضایی تست های پزشکی را با موفقیت پشت سر گذاشت و به زودی 
راهی ترکیه می شود تا استقالل را همراهی کند. او قباًل هم گفته بود من 
مشکل مصدومیت ندارم و بهتر است عده ای دست از دروغگویی بردارند و 
حاال مشخص شد که حرفش درست بوده و مشکلی برای همراهی آبی ها 

ندارد؛این مهاجم دیشب رسماً استقاللی شد. 
حرف های عجیب قلیچ  

وحید قلیچ طوری از پرسپولیس انتقاد می کند که انگار فقط باید خودش در 
این تیم باشد تا همه چیز گل و بلبل جلوه کند. البته اینکه پرسپولیس در یک 
بازی تدارکاتی ۳ گل خورده، هشدار بزرگی برای گل محمدی و ساختار دفاعی 
قرمزهاست ولی بازی های دوستانه برای همین است که ضعف ها مشخص 
شود و هیچ جای دنیا نتایج تیم ها در بازی های دوستانه مالک قرار نمی گیرد. 

دیاباته پرسپولیسی می شود؟  
شیخ دیاباته از چند تیم ایرانی پیشنهاد دارد و مسلماً اگر پرسپولیس بتواند او را 
جذب کند، یکی از بزرگ ترین و پرسروصداترین خریدهای سال را انجام داده است. 
با توجه به اینکه پرسپولیسی ها به دنبال جذب یک یا دو مهاجم خارجی هستند، 

قطعاً یک دیاباته سالم و آماده می تواند بسیاری از مشکالت آنها را حل کند. 
اختالف بر سر لباس هاي تیم ملي   

به نظر مي رسد در فدراســیون فوتبال عالوه بر بحث سرمربي تیم ملي، 
پیرامون موارد دیگر نیز اختالف نظرهایي میان برخي مدیران وجود دارد. 
از قرار معلوم طي روزهاي گذشــته اختالفاتي در ارتباط با شرکت طرف 
قرارداد با فدراسیون براي تأمین البسه تیم ملي بزرگساالن جهت حضور 
در جام جهاني  و ســایر تیم هاي ملي کشورمان بابت شرکت در مسابقات 
مختلف بروز کرده و این مسئله حتي در در جلسات مدیران ارشد هم مطرح 
شده است. این طور که شنیده ایم دو شرکت مختلف اعداد و میزان تولید 
متفاوتي را در قالب پیشــنهادات خود ارائه کرده اند و همین مســئله در 

روزهاي گذشته باعث ایجاد بحث هاي متفاوتي شده است. 

پیام نیازمند سنگربان ملي پوش تیم فوتبال پوریتموننزه 
با پیشنهاد باشگاه ماریتیمو روبه رو شده است. براي پیام 
نیازمند که سه فصل درخشــان را با سپاهان تجربه و 
رکوردهاي انفرادي زیادي را در لیگ برتر جابه جا کرد، 
۵ مرتبه حضور در طول فصل حتي اگر با درخشش در 
جام حذفي هم همراه شده باشد نمي تواند رضایت بخش 
باشــد و به همین دلیل این دروازه بان 2۷ ساله با وجود 
اینکه همچنان با باشگاه پورتیموننزه قرارداد دارد، فقط 
در صورتي در این تیم ماندني خواهد شد و زیر نظر پائولو 
ســرجیو به کارش ادامه مي دهد که تضمین حضور در 
ترکیب اصلي را بگیرد. این در حالي است که نیازمند از 
چند باشگاه ایراني نظیر فوالد خوزستان، پرسپولیس 
و... نیز براي بازگشــت به لیگ برتر پیشنهاد داشت اما 
اولویت اصلي او این اســت که در ســال منتهي به جام 
جهاني  در فوتبال اروپا بماند. عالوه بر تیم هاي ایراني پیام 
نیازمند با دو سه پیشنهاد دیگر نیز در فوتبال اروپا مواجه 

شــده که یکي از این تیم ها ماریتیمو تیم ســابق امیر 
عابدزاده و علي علیپور است و حاال مدیران این باشگاه 
پرتغالي امیدوارند با به خدمــت گرفتن پیام نیازمند 
بتوانند پس ازجدایي عابدزاده بار دیگر با یک دروازه بان 
ایراني ثبات را به چهارچوب دروازه  خود بازگردانند. مدیر 
برنامه هاي پیــام نیازمند درباره آخرین شــرایط این 
دروازه بان و پیشــنهاداتي که دریافــت کرده این طور 
توضیح داد: ما در حال حاضر براي انتقال پیام نیازمند 
سه پیشنهاد رسمي داشته ایم که باشگاه پروتیموننزه 
این پیشــنهادات را رد کرده اســت، چراکه گزینه اول 
باشگاه فروش ساموئل است. یعني اگرساموئل فروخته 
شود، پیام دروازه بان شماره یک باشگاه خواهد شد. به 
ما گفته اند حق مذاکــره ندارید و صبر کنید تا تکلیف 
ساموئل مشخص شود. ضمن اینکه پائولو سرجیو با توجه 
به شناختي که از پیام در فوتبال ایران دارد خیلي عالقه 

دارد که جدا نشود و در تیم به کارش ادامه بدهد. 

یک باشگاه شهرستاني براي خرید یکي از بازیکنان 
مهم نقل و انتقاالت پیشنهاد 22 میلیارد توماني داده 
است. با وجود این پیشنهاد بازیکن مورد اشاره هنوز 
به باشــگاه خواهان بله نگفته است. این خبر بدین 
معني است که تصمیم سازمان لیگ مبني بر اجراي 
قانون سقف قرارداد در فصل جاري وتو شده است. 
قرار بــود در فصل پیش  رو حداکثــر پرداختي به 
بازیکنان معمولي ۸ میلیارد و بازیکنان ملي پوش ۱۴ 
میلیارد تومان باشد. دو باشگاه با این موضوع مخالفت 
و ۱۴ باشگاه با این تصمیم موافقت کرده اند اما این 
تصمیم از سوي اعضاي هیئت رئیسه تأیید نشد و به 
نظر مي رســد از دســتور کار خارج شــده است. 
پیش بیني مي شود باشــگاهي که به ستاره نقل و 
انتقاالت پیشنهاد 22 میلیارد توماني داده یکي از دو 

باشگاه مخالف قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران 
باشد. البته باید گفت باشــگاه هاي زیادي قادر به 
پرداخت سقف قرارداد به بازیکنان نیستند و چنین 
ارقامي در این باشگاه ها اصالً وجود ندارد که مي توان 
باشگاه هاي ملوان، نساجي، نفت مسجدسلیمان، 
پیکان، صنعت نفت آبادان، مس کرمان و... را مثال 
زد. به واقع این باشگاه ها نیاز به سقف قرارداد ندارند. 
پرداخت هاي کالن به بازیکنان از ســوي تیم هاي 
متمول در فوتبال حرفه اي مرســوم است و اصوالً 
چنین تیم هایي بازیکنان اســمي تري را به خدمت 
مي گیرند. مخالفت اعضاي هیئت رئیسه با این قانون 
به این خاطر اســت کــه موجب فــرار مالیاتي و 
پرداخت هاي زیرمیزي به بازیکنان مي شود؛ اتفاقي 

که در گذشته هم رخ داده بود. 

اگرچه تمرینات اســتقالل بالغ بر ۱۰ روز است که آغاز شده ولي امروز 
این تیم براي اولین مرتبه با هدایت سرمربي جدید خود و پس از جدایي 
فرهاد مجیدي وارد میدان خواهد شد. قرار است استقالل امروز به مصاف 
یــک حریف تدارکاتي در ترکیه برود و جالب این که با وجود تدارکاتي 
بودن این بازي، باشگاه تا عصر دیروز اصرار داشت نام آن مشخص نشود! 
به هر حال امروز فرصت رونمایي از اســتقالل ساپینتو خواهد بود و  اي 
کاش حداقل و بخش هایي از این بازي در داخل صفحه و کانال باشگاه 
گذاشته شود تا ببینیم آبي پوشــان در اولین نمایش خود با سرمربي 

پرتغالي چگونه ظاهر مي شوند؟

شــیرزود تمیروف مهاجم ازبک 
پرسپولیس که انتقادهاي زیادي از 
عملکــرد او در فصل قبل شــد به 
باشــگاه رفت تا با مدیران این تیم 
جلسه اي برگزار کند. تمیروف که 
شایعه جدایي  اش از پرسپولیس هم 
به گوش مي رسد، یک سال دیگر با 
سرخپوشــان قــرارداد دارد و در 
تمرینات پرســپولیس هم حاضر 
مي شود. خیلي ها فکر کردند دلیل 

حضور تمیروف فســخ قرارداد و یا 
گرفتــن رضایتنامــه بــود ولي 
پیگیري هاي ما نشان مي دهد دلیل 
حضور مهاجم ازبکستاني در باشگاه 
پرسپولیس چیز دیگري بوده است. 
تمیــروف در واقع بــراي گرفتن 
مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس 
در جلســه با مدیران این باشگاه 
حاضر شد و در نهایت هم موفق شد 
بخشي از طلب خود را دریافت کند.

سرپرست کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت فصل 
جدید لیگ برتر، روز دوشنبه هفته آینده قرعه کشي خواهد شد. سهیل 
مهدي پیش تر اعالم کرده بود قرعه کشي بیست ودومین دوره مسابقات 
لیگ برتر فوتبال، روز 2 مرداد برگزار مي شود. با توجه به برگزاري دیدار 
فینال مسابقات کاپ آسیا در این روز و حضور احتمالي تیم ملي ایران 
در فینال، قرعه کشــي یک روز به تعویق افتاد و این مراسم عصر روز 
دوشنبه ۳ مرداد انجام خواهد شد. مدیران سازمان لیگ اصرار دارند 
قرعه کشي به صورت زنده پخش شود و این موضوع، دلیل این تأخیر 

یک روزه است. 

 امروز اولین رونمایي 
از استقالل ساپینتو 

 قرعه كشي لیگ برتر تمیروف پول گرفت
یك روز به تعویق افتاد

همان طــور کــه دیــروز در خبري 
اختصاصي اعالم کردیم، کاسیانو دیاز 
مهاجــم برزیلــي و مد نظر باشــگاه 
پرسپولیس که در آستانه پیوستن به 
این تیم قرار داشــت، در تمرینات تیم 
فعلي  اش دچار آســیب دیدگي شد. 
مصدومیت کاســیانو از ناحیه کشاله 
است ولي هنوز مدت زمان دوري او از 
تمرینات مشخص نیست. با توجه به 
این شــرایط خیلي ها فکر مي کردند 
جذب کاســیانو توســط پرسپولیس 
منتفي شــود و بعد از مصدومیت این 
بازیکــن، گل محمدي قید جذب او را 
بزند. اتفاقي که تا این لحظه رخ نداده و 
پیوســتن ایــن مهاجــم برزیلي به 

پرسپولیس هنوز منتفي نشده است. 
یحیي که اصرار زیادي به خرید کاسیانو 
دارد و از نیم فصل سال قبل به دنبال او 
بود، از مدیران پرسپولیس درخواست 
کرد پیگیر وضعیت مصدومیت کاسیانو 
شوند. مدیران پرسپولیس هم با ارسال 
نامه اي به باشگاه ویزال خواستار توضیح 
در خصوص میزان مصدومیت و مدت 
زمان دوري کاسیانو از میادین شدند. 
در واقع پرسپولیســي ها مي خواهند 
مطمئن شوند که مصدومیت کاسیانو 
کشیدگي کشاله است یا اینکه کشاله 
این بازیکن دچار پارگي شده است. قرار 
اســت بعد از پاسخ باشــگاه پرتغالي، 

تکلیف جذب کاسیانو مشخص شود.

مرحله دوم اردوي آماده سازي تیم فوتبال جوانان ایران براي رقابت هاي کافا 
از روز اول مرداد آغاز مي شود. در این مرحله که دومین اردوي اصلي تیم ملي 
زیر نظر کادر فني پس از یک هفته استعدادیابي ابتدایي به شمار مي آید، ۳۱ 
بازیکن حاضر خواهند بود که نفرات نهایي اعزامي به تورنمنت کافا در پایان 
همین اردو معرفي خواهند شــد. اسامي بازیکنان دعوت شده به این شرح 
است: ادیب زارعي )بوشهر(، علي شیخان، محمدجواد حسین نژاد، علیرضا 
سعدي پور و ارشیا سرشوق )اصفهان(، علیرضا گلي، امین حزباوي، فرهان 
بزرگیان و حسین غروي )خوزستان(، عارف مؤمن فیوج، مجتبي فخریان، 
علي اکبر رنجبر، فرهاد زاوشــي، عباس شــرفي، امین پیل علي، ســعید 
سحرخیزان، ستار رجایي، عرفان قرباني، امیررضا اسالم طلب، امیرحسین 
گمار، محمد خلیفه، محمدرضا ترابي و علي اصغر شیخ  االسالمي )تهران(، 
میالد کر و امیر ابراهیم زاده )آذربایجان شــرقي(، مرصاد ســیفي و محمد 
ابراهیم نژاد )مازندران(، امیر شهیم )کرمان(، مهدي جاوید )گیالن(، فرزین 

معامله گري و ابوالفضل بابایي )فارس(. 
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