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 بدترین شماره پیراهن ها 
در تاریخ فوتبال

از شماره جنجالی بوفون 
تا شماره یک اخراجی
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اولیایی: سیاسیون گفتند مشکالت استقالل و پرسپولیس را زیرسبیلي رد كنید!

ليگ برتر ايـران با نظر 
1كنفدراسيون تعليق مي شود 

با آبی پوشان در اردوی تركیه

 بازیکنان به دنبال
 اسم  اخراجـی ها 

 شوخی استقاللی ها: به زودی عضو 
تیم ملی پرورش اندام می شویم 

برانکو: طارمی بهترین 
 فوتبالیست ۱۰ سال 

اخیر ایران است

 نه احمدزاده نه ربیع خواه
 پسر برانکو »مهدی« بود

انتخابات فدراسیون 
فوتبال با ۳ کاندیدا 
برگزار می شود 

 شکایت آشتیانی
 و اسدی به جایی نرسید

 اولین شکست 
ساپینتو  با  استقالل 

 آبی پوشان به تیم 
دسته اولی تركیه باختند

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

حذف سرخابی ها فقط برای مردم مهم است
مهدی تاج در تلویزیون گفت شاید پرسپولیس و استقالل از آسیا حذف شوند 
و دیروز هم کاظم اولیایی در مصاحبه با خبرورزشی این هشدار را تکرار کرد 
اما شــما فکر می کنید حذف پرسپولیس و استقالل از آسیا برای مسئوالن 
مهم اســت؟ باور کنید ۸۰ درصد مســئوالن ورزش، فدراسیون، مدیران 
باشگاه ها و... درک درستی از این ماجرا ندارند و اصاًل برایشان مهم نیست که 
پرسپولیس و استقالل از آسیا حذف شوند! این وسط فقط مردم و هواداران 
دو تیم نگرانند که خب با نگرانی آنها هم مشکلی حل نمی شود و اساساً نگرانی 
مردم برای خیلی ها )نه همه( مهم نیست. پرسپولیس و استقالل مجبورند 
الزامات و خواسته های AFC را رعایت کنند و راه دیگری وجود ندارد. حاال 
بماند که قوانین خود AFC هم فوق العاده مزخرف و عجیب است و مثاًل بین 
مرحله قبلی و بعدی لیگ قهرمانان آسیا ۱۰ ماه وقفه وجود دارد )تا مثاًل با 
اروپا شــبیه شود!( شــما اگر کل تاریخ فوتبال جهان را مرور کنید، هرگز 
تورنمنتــی را نمی بینید که حتی به خاطر جنگ های جهانی اول و دوم ۱۰ 
ماه بین مرحلــه گروهی و حذفی آن فاصله بیفتد امــا این اتفاق به لطف 
مســئوالن AFC امسال در لیگ قهرمانان افتاد و فوالد خوزستان به عنوان 
تنها نماینده باقی مانده ایران باید از بهمن ماه ادامه بازی های خود را برگزار 
کند! با این حال استقالل و پرسپولیس مجبورند زیرساخت ها، ورزشگاه ها 
و... را درست کنند و البته برای حضور بانوان در ورزشگاه ها هم تدبیر الزم را 
بیندیشند وگرنه باز هم باید قید حضور در آسیا و کلی درآمد دالری را بزنند.

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

کل کل جذاب هواداران پرسپولیس و استقالل
در نظرســنجی جدید خبرورزشی از فوتبالدوســتان و مخاطبان روزنامه 
پرســیدیم به نظر شما چه تیمی قهرمان لیگ جدید می شود که تا دیشب 
بیش از ۱5 هزار نفر در آن شرکت کردند و پیش بینی می شود این تعداد امروز 
خیلی بیشتر شود. همان طور که حدس می زدیم در این نظرسنجی شاهد 
کل کل جذاب هواداران پرسپولیس و استقالل بودیم به طوری که حدود ۴۸ 
درصد از مخاطبان به پرســپولیس رأی دادند و ۴۰ درصد به استقالل. طبعاً 
استقاللی ها امروز می توانند جبران مافات کنند و پرسپولیسی ها هم می توانند 
فاصله را بیشــتر کنند. در این نظرسنجی سپاهان حدود ۶ و فوالد ۲ درصد 
رأی آورده بودند و گزینه »ســایر تیم ها« هم تا دیشب ۴ درصد رأی داشت. 

شما هم می توانید با ورود به سایت در این نظرسنجی جذاب شرکت کنید.

پیمانه گل محمدی پر شده

 پرسپوليس  پرستاره ترين تيم ليگ است
 استقالل دست نخورده ترين

استقالل از این نظر شانس خوبی برای قهرمانی لیگ 
برتر دارد که تا حد زیادی اسکلت فصل گذشته را 
حفــظ کــرده و از میــان مهره هــای اصلی فقط 
حسین زاده را از دست داده است. آبی ها چند خرید 
نسبتاً خوب هم داشــته اند؛ مثل شهباززاده، کاوه 
رضایی، رضا میرزایی، پیمان بابایی و... که البته باید 
دید جواب می دهند یا نه؟ پرسپولیس اما خریدهای 
به مراتــب بزرگتری انجام داده و با جذب بیرانوند، 
پورعلی گنجی، گولسیانی، اسماعیلی فر، سروش 
رفیعی، سعید صادقی و... تبدیل به پرستاره ترین تیم 
لیگ شــد. امید پرسپولیســی ها این اســت که 
ســتاره های جدید زودتر با بقیه هماهنگ شوند و 
قرمزها با اتکا به همین ستاره ها جام را از استقالل 

بگیرنــد. البته هماهنگ کردن این ســتاره ها کار 
گل محمدی است. او به شدت با باشگاه زاویه دارد و 
دوباره مصاحبه کرده و انتقاداتی را بر زبان آورده که 
شــاید بخشی از آنها غلط نباشــد اما چون پیمانه 
گل محمدی پر شــده، دیگر هواداران پرسپولیس 
خیلی روی آن حســاب نمی کنند. گل محمدی با 
مدیران قبلی پرسپولیس هم زاویه پیدا کرده بود و 
حاال تعداد کســانی که می گویند او زیادی انتقاد 
می کند، افزایش پیدا کرده است. یحیی باید بتواند 
با این ۶ ســتاره کلیدی و البتــه بقیه نفرات مثل 
عالیشاه، سرلک، عبدی، کمال و... تیم خوبی بسازد. 
اینکه او از کلیت نقل و انتقاالت گالیه کند، بی انصافی 
است ولی به هر حال پرسپولیس مهاجم گلزن و یک 

هافبک دفاعی دیگر می خواهد که تعلل کادر فنی و 
شاید مدیریت باعث شده کار گره بخورد. با تمام این 
اوصاف در اینکه پرسپولیس پرمهره ترین تیم لیگ 
جدید اســت، شکی نیست و اســتقالل هم چون 
اسکلت فصل گذشته را حفظ کرده، مسلماً پابه پای 
پرسپولیس از مدعیان جدی قهرمانی است. در کنار 
این دو مدعی سنتی باید به سپاهان، فوالد و گل گهر 
هم اشاره کرد. البته گل گهر خیلی ستاره نخریده و 
سعید صادقی را هم از دست داده اما سپاهان و فوالد 
تا حد بســیاری تقویت شــده اند و می توانند برای 

استقالل و پرسپولیس دردسر درست کنند.
 

لیگ پارسال از نظر فنی در سطح پایینی بود و به 

جرأت می توان گفت فقط ۲، ۳ تیم نسبتاً زیبا بازی 
می کردند اما این امیدواری وجود دارد که امسال 
ایــن تعــداد افزایش پیدا کند. از پرســپولیس و 
اســتقالل و سپاهان و فوالد و... هم سطح توقعات 
باالســت و هواداران آنهــا انتظار دارنــد بهتر و 
تماشاگرپسندتر بازی کنند. البته که تصاحب جام، 
بــردن دربی و... هم خیلی مهم اســت ولی اهالی 
فوتبال  انتظار دارند امســال مربیان کمتر بهانه 
بیاورند و بازی های زیباتری را از تیم شان بگیرند. 
به هر حال سطح قرارداد بازیکنان هم حداقل ۳۰ 
درصد باال رفته و در سال جام جهانی همه انگیزه 
دارند به تیم ملی برسند که این نکته هم می تواند 

به جذاب تر شدن بازی ها کمک کند.

فردا هفتم مرداد، سي و یکمین 
ســالگرد قهرماني استقالل در 
آسیاست. مرداد سال ۷۰ بود که 
این تیم توانست دومین ستاره را 
روي پیراهن خود بنشــاند، به 
بهانــه همین مســئله و البته 
اتفاقاتي که این روزها در رابطه 
با استقالل و پرسپولیس پیرامون احتمال 
عدم صدور مجوز براي آنها جهت شرکت 
در لیگ قهرمانان مطرح شــده، با کاظم 

اولیایــي تمــاس گرفتیم. 
مدیرعامل اسبق باشگاه 
استقالل که عضو کمیته 
صدور مجــوز حرفه اي 
در  بــود،  باشــگاه ها 
گفت وگو بــا خبرنگار 

خبرورزشي به نکات بسیار 
مهم، دقیق و البته تلخي اشاره 

کرد که امیدواریم هرچه ســریع تر 
زمینه براي مرتفع شدن آنها فراهم شود. 

خاطرهفراموشنشدني
دومین قهرماني اســتقالل در آســیا 
خاطره اي فراموش نشــدني براي من 
است؛ روزهایي فوق  العاده زیبا که من در 
استقالل داشــتم و کاپ قهرماني را در 
بنگالدش باالي ســر خودمان بردیم. 
اســتقالل اولین تیم باشــگاهي بعد از 
انقالب بود که قهرمان آسیا شد. هنوز هم 
عکس آن تیم در دفتر کارم است و هر روز 

به آن نگاه مي کنم. 
ستارهسوم

 نقش منصور پورحیدري عزیز واقعاً در 
آن قهرماني بسیار ارزشمند بود و من این 
افتخار را داشــتم که بیشترین دوران 
همکاري ام در فوتبال را با ایشان سپري 
کردم. منصور پورحیدري در فوتبال ما 

بسیار قابل احترام بود چون خودش به 
همه احترام زیادي مي گذشت حتي در 
اوج رقابت با علي پروین هرگز کلمه اي 
علیه ایشان صحبت نکرد و علي آقا هم 
تحت هر شرایطي احترام منصورخان را 
نگه مي داشت. در رابطه با آن قهرماني و 
مسابقاتي که 5 ماه پس از آن دوباره در 
چارچوب جام باشگاه هاي آسیا داشتیم، 
باید بگویــم اگر حد فاصل این پنج ماه، 
مجیــد نامجومطلــق و امیرقلعه نویي 
مصدوم نمي شدند، استقالل 
االن سه ستاره بود. تازه با 
وجود مصدومیت این دو 
بازیکن ارزشمند، باز هم 
شانس بسیار زیادي 
براي قهرماني داشتیم 
و تا فینال بــاال آمدیم. 
بــازي  در  متأســفانه 
نیمه نهایــي شــاهرخ بیانــي 
هیجان زده شد و حرکتي کرد که داور به 
او کارت قرمز نشان داد. در خود مسابقه 
فینال هم ابتدا از الهالل جلو افتادیم اما 
یک گل بســیار عجیــب خوردیم و در 
نهایت مسابقه را در ضربات پنالتي واگذار 
کردیــم. اگر ایــن اتفاقــات نمي افتاد 
اســتقالل االن ســه قهرماني آسیا در 

کارنامه اش ثبت کرده بود. 
لطفبزرگحجازي

هنگامي که ما براي برگزاري رقابت هاي 
جام باشگاه هاي آسیا به بنگالدش رفتیم، 
ناصرخان حجازي سرمربي محمدان بود. 
ما قهرمان شدیم و من از فرط خوشحالي 
ساعت مچي ام را در هتل جا گذاشتم. آن 
ســاعت را همســرم هنگامــي کــه 
مي خواســتیم عروسي کنیم، به عنوان 
هدیه عروسي خریده بود. من در تهران 

تازه فهمیدم که هدیه عروســي ام را جا 
گذاشتم و از این بابت خیلي ناراحت بودم 
چون برایم ارزش بسیار زیادي داشت اما 
چند وقت بعد هنگامي که ناصرخان براي 
استراحت به تهران بازگشت، این ساعت 
را برایم آورد. ظاهر مسئوالن هتل متوجه 
شده بودند که من ساعت را جا گذاشته ام 
و آن را تحویل ناصرخان دادند تا به من 
برگرداند. حجازي با آن کار لطف بزرگي 
در حق من کرد. آن ساعت را هنوز هم در 

منزل نگه داشته ام. 
كنارگذاشتناستقاللو

پرسپوليس
واقعاً گفتن این حرف برایم دشوار است 
اما باید بگویم متأسفانه حرفي که آقاي 
تاج چند شــب پیش در تلویزیون زد، 
صحــت دارد و این احتمال کاماًل جدي 
است که استقالل و پرسپولیس را شهریور 
ســال آینده از لیگ قهرمانان آسیا کنار 
بگذارند. البته ایــن قضیه هنوز قطعي 
نیســت ولي تأکید مي کنم احتمال آن 

وجود دارد. 
تعليقليگبرتر 

اتفاق دیگري که این روزها به عنوان یک 
خطر ما را تهدید مي کند تعلیق کل لیگ 
برتر ماست. اتفاقي که اگر رخ بدهد، عماًل 
دیگر هیچ تیم ایراني نمي تواند در لیگ 
قهرمانان آســیا شــرکت کند چون ما 
استانداردهاي الزم را احراز نکرده ایم. ۲۱ 
ســال قبــل زمــان ریاســت آقــاي 
صفایي فراهانــي وقتي قرار شــد لیگ 
حرفه اي راه اندازي شود، هماهنگي هاي 
الزم با کنفدراسیون صورت گرفت تا این 
مسابقات را استارت بزنیم و آرام آرام طي 
5 سال شرایط را احراز کنیم. شرایطي که 
یکي از مهمترین آنها برخورداري تیم ها 

از استادیوم هاي اختصاصي بود اما 
آیا واقعاً چنین اتفاقي رخ داده است؟ 
همین حاال استقالل و پرسپولیس هنوز 
دارند در آزادي بازي مي کنند و به جرأت 
مي تــوان گفــت بالغ بــر ۶5 درصد از 
تیم هایي که در لیگ برتر حضور دارند، 

هنوز استادیوم اختصاصي ندارند. 
زیرسبيلي!

هنگامي که مــا در کمیته بدوي صدور 
مجوز حرفه اي باشــگاه ها تمام موارد را 
موشــکافانه بررســي مي کردیــم، به 
مشــکالت زیــادي رســیدیم و حتي 
هشدار هاي الزم را هم دادیم اما متأسفانه 

در آینده اتفاقــات دیگري رقم خورد و 
شرایط دیگري در کمیته تجدید نظر رخ 
داد. کار به جایي رسید که کنفدراسیون 
حتــي ما را به خلف وعده متهم کرد. در 
همــان مقطع خیلــي از سیاســیون 
مي گفتنــد مشــکالت اســتقالل و 
پرســپولیس را زیرســبیلي رد کنید! 
متأســفانه چنین اتفاقي طي ســالیان 
گذشــته و در دولت هــا و نگرش هاي 
سیاسي گوناگون بارها رخ داد و عده اي 
فکر مي کردند کنفدراســیون متوجه 
سندسازي هاي ما نمي شود اما باالخره 
صبر کنفدراسیون هم به پایان رسید و 

دیدیم که فصل گذشــته اســتقالل و 
پرسپولیس را از لیگ قهرمانان 

کنار گذاشت. آنها یک بار 
این کار را کردند و جدیت 
خــود را نشــان دادند 
بنابرایــن باید بســیار 
مراقب باشیم چون قضیه 

جدي است و بار دیگر هم 
مي توانند دست به همین کار 

بزنند. 
عملنکردنبهدستور

رئيسجمهور
متأسفانه ســازمان خصوصي سازي در 
رابطه با استقالل و پرسپولیس کار را بدتر 
کــرد و هیچ کدام از وعده هایش تا امروز 
محقق نشــده است. متأسفم که بگویم 
بعضي آقایان خالف سند تحول دولت 
ســیزدهم کــه بــا امضاي شــخص 
رئیس جمهور ابالغ شــده و انصافاً کار 
کارشناســي خوبي هم روي آن صورت 

گرفته، عمل مي کنند. 
توهمتوطئه

اگر خداي نکرده استقالل و 
پرسپولیس دوباره از لیگ 
قهرمانان آســیا حذف 
شدند، اصاًل نباید توهم 
توطئه داشته باشیم بلکه 

بایــد درصــدد اصالح 
مشکالت خود باشیم. همین 

کنفدراســیوني که استقالل و 
پرسپولیس را حذف کرد، تیم هاي بزرگ 
عربستاني را هم کنار گذاشت بنابراین 
اصاًل این طوري نبــوده که تحت تأثیر 
مقامات سعودي دست به اتخاذ چنین 

تصمیمي زده باشد. 
حركتدرمسيردلخواهدشمن 

ورزش همواره بــراي ما یک دریچه 
بزرگ و مهــم بین المللي 
بوده اســت تــا اعتبار 
کشــورمان را باالتر 
ببریم. هنوز فراموش 
نکرده ایــم آقــاي 
رســول خــادم در 
قهرماني  مســابقات 
جهــان و المپیک که به 
میزباني شهر آتالنتا برگزار شد، 
عنوان قهرماني رقابت هاي کشتي آزاد 
را به دست آورد و پرچم ایران در آمریکا 
به اهتــزاز درآمــد. طبیعــي بود که 
دولتمردان آمریکایي دوست نداشتند 
چنین اتفاقي رخ بدهد اما رسول خادم 
قهرمان جهان شد و پرچم ایران را باال 
برد. این دریچه بسیار ارزشمند است که 
تحت هیچ شرایطي نباید بسته شود اما 
متأسفانه ما گاهي اوقات با اشتباهات مان 
دقیقــاً همــان کاري را مي کنیم که 
دشــمنان ایران مي خواهند در واقع با 
اشــتباهات خودمــان باعث 
می شویم.  خودتحریمي 
یکي از مسائل همین 
بحث VAR است که 
ببینیــد چقدر این 
روزها سروصدا به پا 
کرده است. اگر این 
تکنولوژي وارد فوتبال 
ما نشود، میزباني مسابقات 
مهم را از دســت مي دهیــم و به انزوا 
خواهیــم رفــت. فوتبال بایــد آنقدر 
شــخصیت و قدرت داشــته باشد که 
مدیرانش در مذاکره با مسئوالن آنها را 
مجاب کنند تا اجازه استفاده از این برند 

و تکنولوژي را صادر کنند. 

سیاسیون  به ما گفتند مشكالت استقالل و پرسپولیس را زيرسبیلي رد  کنید! اولیايي: لیگ برتر ايران هم با نظر كنفدراسیون تعلیق مي شود 
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سینا اسدبیگي که در پست هافبک دفاعي بازي مي کند، پس از تأیید یحیي 
گل محمدي و مذاکره و توافق باشــگاه پرسپولیس با وي، براي سه سال 
پیراهن سرخپوشان را بر تن خواهد کرد. او روز گذشته در نشست با رضا 
درویش قرارداد خود را امضا کرد. اســدبیگي ســابقه بــازي در تیم هاي 

ذوب آهن، پیکان و هوادار را در کارنامه دارد. 

استقالل ســومین بازي تدارکاتي 
خود را در حالي برگزار کرد که از دو 
بازي قبلي صاحب یک پیروزي و 
یک تساوي شــده بود. آبي پوشان 
دیروز در حالي به میدان رفتند که 
تعداد قابل مالحظه اي از بازیکنان 
اصلي خود را داخل ترکیب نداشتند 
و براي نخستین مرتبه در این فصل 

شکست را پذیرا شدند. 
اولينشکست

مسابقه حوالي ساعت ۱۸ به وقت 
تهران آغاز شد و استقالل برابر تیم 
دسته اولي به نام کجي اورون کوجو 
به میدان رفــت. در نهایت بازي با 
حســاب ۲- یک به نفــع حریف 
ترکیه اي خاتمه پیدا کرد. تک گل 
اســتقاللي ها هم توســط عارف 

غالمي به ثمر رسید. 
غيبتبزرگان

 این نتیجه در حالي رقم خورد که 
اســتقالل در هــر دو نیمــه از 
ترکیب هاي متفاوت و تعویض هاي 
فراواني استفاده کرد اما سرمربي 
تیم ترجیح داد اغلــب بازیکنان 
سرشــناس را به میدان نفرستد و 

آنها را نیمکت نشین کرد. حسین 
حسیني، مهدي مهدي پور، زبیر 
نیک نفس، ســجاد شــهباززاده و 
کوین یامگا نفراتي بودند که با نظر 
ریکاردو ساپینتو به میدان نرفتند و 
اســتقالل اولین شکست خود در 
دوران سرمربیگري مرد پرتغالي را 
در حالي تجربه کرد که تعداد قابل 
مالحظــه اي از مهره هاي کلیدي 
فصــل آینــده خــود را در زمین 
نداشــت. شکســتي که البته در 
دیداري تدارکاتي رقم خورد و جزو 
کارنامه رسمي استقالل و ساپینتو 

محسوب نخواهد شد. 
بازيدوباره؟

شب گذشــته در دقایقي پس از 
پایان مسابقه استقالل، این شایعه 
مطرح شــد کــه احتمــال دارد 
آبي پوشــان عصر امروز هم یک 
دیدار تدارکاتي دیگر برگزار کنند. 
مســابقه اي که اگر برگزار شود، 
آخرین مســابقه دوستانه آنها در 
ترکیه به حساب مي  آید و پس از 
آن روز جمعــه رهســپار تهران 

مي شوند. 

هافبك ذوب آهن به پرسپولیس پیوست

ناکامي استقالل در غیاب بزرگان 
اولین شكست مرد پرتغالي 

 کل کل نظرسنجی سایت 
1استقاللپرسپولیس و جذاب هواداران 


