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هفته تربیت بدنی و  ورزش  بیمار کشور 
علی بدیع

 در حالیکه در هفته تربیت بدنی و ورزش قرار داریم که انگار هیچکس یادش 
به این هفته نیســت، هفتــه ای که می تواند مروج و مبلغ ســامتی افراد جامعه 
باشــد ولی در این شــرایط ناگوار کرونایی که همه روزه، شــاهد مرگ عده ای از 
هموطنان عزیزمان هســتیم انهم با این شــرایط اقتصادی که آرامش و اسایش و 
امنیــت مالی مردم را به خطر انداخته اســت پرداختن به ورزش و توجه به هفته 
تربیت بدنی از حوصله مردم خارج شــده است، شاید همین یادداشت ورزشی هم 
از حوصله خوانندگان حتی ورزشی دوستان هم خارج باشد و عجیبب نخواهد بود 
ولی من در راســتای رسالتم از بیمار بودن ورزش کشور در این هفته که مزین به 
نام ورزش است می خواهم قلم بزنم، بیماری که شرایط کرونایی مزید بر بیماری ان 
شده است، هرچند که برای بسیاری از مدیران وارداتی ورزش و باالنشینان وزارت 
ورزش، کرونا برگ برنده ای شــد تا بیماری ورزش را در پشــت آن مخفی کنند و 

بهانه ای برای فرار رو به جلو آنها باشد.
زمانی که در دولت اول تدبیر و امید، پس از معرفی دوسه گزینه کاما ورزشی 
به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس وقت که همراه با عدم رای اعتماد نمایندگان 
به آنها بود، نهایتا جناب دکتر گودرزی ســکاندار ورزش کشور شدند و با توجه به 
سوابق علمی و ورزشی ایشان، بارقه ای از امید برای جامعه ورزش کشور زنده شد، 
ورزش کشور تحت مدیریت ایشان و با حضور نیروهای ورزشی و تحصیلکرده و تازه 
نفس می توانســت در بازده زمانی میان مدت بر این بیماری فائق بیاید ولی دکتر 
گودرزی به جرم اینکه سامت بود و اسیر بازی های سیاسی نمی شد و سیاسی کار 
نبود، عوض شــد و دوباره همان شــرایط حضور افراد غیر متخصص در سطح اول 
ورزش کشور که سال های سال از این جریان متضرر شده بودیم، حاکم شد، ورزش 
دوباره در اختیار نیروهای تاریخ مصرف گذشته سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی 
قرار گرفت، آزادی عمل فدراســیونها به نوعی از آنها ســلب شد و اکثریت انها بله 
قربان گوی وزارت شدند چرا که با تدبیر وزارت و در راستای همان تفکر به ریاست 
رســیده بودند و جالب اینکه همین اکثریت که صاحب کرسی ریاست شدند و یا 
رسانده شدند خود از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش بودند که منصوب شدند، 
و این مســئله حتی در هیات های استانی و شهرستانی هم صادق می باشد که نه 
تنها به عنوان رئیس بلکه در سایر امور اجرایی هیات ها هم کارمندان وزارت ورزش 
مسئولیت گرفتند و این در حالی است که در دوره ای حضور پرسنل وزارت ورزش 
در هیات ها و سرپرســتی فدراسیون ها بسیار محدود شــده بود، برخاف ان افراد 
ارزشــی و تاثیرگذار در ورزش مانند رسول خادم که از هر لحاظ شایسته ریاست 
فدراسیون می باشند به دلیل عدم فهم مشــترک با افراد غیرمتخصص در زمینه 
ورزش چنان عرصه را بر خود و رشــته تحت مدیریتشــان تنگ دیدند که بخاطر 
خود ورزش، کنار رفته و یا کنار گذاشته شدند، متاسفانه نگاه بیشتر مردم هم به 
ورزش فقط در فوتبال و دو تیم استقال و پرسپولیس خاصه می شود که بیشترین 
ضربه های مادی را هم در این سال ها اخیر  به ورزش کشور تحمیل کرده اند، البته 
واقعیت اینست وضع فوتبال از همه جای ورزش کشور بدتر است، از ضعف مدیریت 
تا پرونده بی جواب ســرمربی سابق تیم ملی فوتبال و تا نامشخص بودن سرنوشت 
واگذاری پرســپولیس و استقال و تغییرات پی در پی مدیریت و هیات مدیره در 
این چند ســال اخیر و همچنین قراردادهای چنــد میلیاردی بازیکنانی که فقط 
موقع قرارداد و گرفتن پول حرفه ای هستند انهم با باشگاههای دولتی که از بیت 
المال تغذیه می شوند در حالیکه در این اوضاع بسیاری از مردم به نان شب محتاج 
هستند و دهها و صدها مسئله کوچک و بزرگی که از سرفصل های مشکات فوتبال 
کشــور است. سایر رشته های ورزشی هم با مشــکاتی اینچنینی و به تبع کمتر 
دست وپنجه نرم می کنند. البته شاید بعضی ها از ساخت و سازهای مجموعه های 
ورزشی که باعث افزایش سرانه های ورزشی کشور شده بگویند که باید گفت احداث 
مجموعــه ای که هیچگونه بازخوردی بــرای ورزش ندارد و بدون مطالعه و برنامه 
ریزی و عدم شناخت از محیط و سایق و عاقمندی مردم آنجا احداث می شود نه 
تنها کار مثبتی تلقی نمی شود بلکه با توجه به هزینه های نگهداری، ضرر بسیاری را 
هم متوجه ورزش می کند. خاصه اینکه بیماری امروز ورزش کشور با این شرایط 
و تفکر نه تنها خوب نخواهد شــد بلکه پیشــرفت بیماری هم بیشتر خواهد شد، 
فقط تنها امیدی که می توان داشت اینکه در دولت آینده فارغ از نگاه سیاسی آن،  
توجه به ورزش در اولویت قرار گیرد. کسانی در راس مدیریتهای ورزش قرارگیرند 
که از جنس ورزش باشــند و آن را بفهمند و نه اینکــه از آن بخواهند برای خود 
اعتبار کسب نمایند، سپس اولین اقدام برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و شروع 
درمان آن تغییر نگاه و تفکر در وزارت ورزش است، در مرحله دوم توجه به ورزش 
آموزشــگاه ها جدا از اینکه زیر مجموعه آموزش و پرورش است باید نگاهی ملی و 
اســتراتژیک به ورزش مدارس از پایه اول تا ســال آخر دبیرستان باشد، و در گام 
سوم همراهی با امور ورزش سازمان ها و باشگاه های دولتی وخصوصی که در تاریخ 
ورزش نوین کشور چه از لحاظ بعد سامت و اخاق و چه بعد همگانی و قهرمانی 
همیشه تاثیرگذار بوده اند مانند امور ورزش شرکت ملی نفت، تربیت بدنی ارتش و 
باشگاه های بانک ملی و شاهین و آرارات که می توان با رفع موانع قانونی در راستای 
توســعه ورزش مورد حمایت قرار گیرند و جملــه آخر اینکه مطمئنا این بیماری 

العاج نخواهد بود اگر کار به کاردان سپرده شود.

زمان تسویه پرسپولیس با برانکو مشخص شد
پرســپولیس  باشــگاه 
برانکــو  طلــب  باقیمانــده 
ایوانکوویــچ را فراهم کرده تا 
بتواند با سرمربی پیشین خود 
تســویه کند. به گزارش  مهر، 
تاکنون  پرســپولیس  باشگاه 
مبلغ ۹۹۴ هزار یورو از طلب 
یــک میلیــون و ۱۱۸ هزار 
یورویی برانکو ایوانکوویچ را به حساب وی در کشور عمان واریز کرده است تا تنها 
۱۲۴ هزار یورو از این بدهی باقی بماند. پرســپولیس که با حکم فیفا محکوم به 
پرداخت این مبلغ و محرومیت از حضور در نقل و انتقاالت فصل جاری شده است 
تصمیم دارد با ســرمربی پیشین خود تسویه کرده و محرومیت نقل و انتقاالتی 
خود را بردارد. باشــگاه پرسپولیس توانســته است این مبلغ را نیز فراهم کند تا 
بتواند آن را تا شنبه هفته آینده به حساب این مربی واریز کند. باشگاه پرسپولیس 
قصد دارد بافاصله پس از تسویه با برانکو ایوانکوویچ برگه تسویه را به فیفا ارسال 

کرده تا مشکل محرومیت این باشگاه نیز برطرف شود.

 تمرکز باشگاه به باز شدن پنجره است
فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
اســتقال گفــت: یکســری 
مشکات از قبل بوده و اکنون 
هم پنجره باشــگاه بسته است 
اما تمرکز مدیران به باز شدن 
پنجره است. به گزارش فارس، 
محمود فکری پیــش از بازی 
دوستانه با نفت مسجد سلیمان 
گفت: سیاســت اولیه خودم و باشگاه این شــکلی است که بتوانیم تمدید قرارداد 
کنیم و تمام تاش مان این اســت کــه آنها را حفظ کنیم. االن یک بازیکن جای 
خالی داریم که مهم نیست و مهم تمدید قبلی ها است. به باشگاه گفتیم که بتوانند 
مشکات را حل کنند و قراردادها تمدید شود. یک سری مشکات از قبل به وجود 
آمده و یک ســری هم االن به خاطر بسته بودن پنجره است. تمرکز باشگاه روی 
حل بدهی ها اســت تا پنجره باز شود.  وی در مورد شرایط ملی پوشان استقال 
عنوان کرد: ملی پوشــان ما با توجه به فرسایشی بودن لیگ و حضور در تیم ملی 
هیچ استراحتی نداشتند و نیاز است که استراحت کنند. یک تعدادی از بازیکنان 
زودتر به تمرینات اضافه شدند و بقیه هم خودشان را می رسانند. حتی به نظر من 
نیاز است که بعد از ۱۴، ۱5 ماه فصل ورزشی ۲ هفته استراحت کنند. عارف غامی 
امروز آمد و بچه های دیگر هم اضافه می شــوند و در خدمت شان هستیم. سرمربی 
استقال در مورد وضعیت قائدی و دیاباته و اینکه غیبت آنها مربوط به استراحت 
است یا جدایی تاکید کرد: قائدی فعا استراحت می  کند. بحث جدایی باشد به خود 
باشگاه برمی گردد، اما نظر خودم جدایی این بازیکن نیست. در مورد شیخ دیاباته 
هم خبری از نزدیک ندارم و باشــگاه در ارتباط است و بحثی در مورد توافق مالی 
وجود دارد. فکری در خصوص اینکه مشکات زیادی در خصوص بازیکنان است، و 
توقعش به عنوان سرمربی چیست، عنوان کرد: ما یک تعداد بازیکن داریم که اگر 
به آنها اهمیت ندهیم و احترام نگذاریم به آنها بر می خورد و خورد می شوند. تمام 
تمرکز مان باید روی داشته هایمان باشد و از سوی دیگر تاش برای حل مشکات 
کنیم. هواداران هم خواســته هایی دارند و من هم قرار نیست اگر خواسته ای دارم 

آنها را رسانه ای کنم و به مسئوالن باشگاه می گویم.

یادداشت

اخبارکوتاه

یکی از دو بازیکن مهمی که اســتقالی ها می توانستند 
برای فصل بعد روی آنها حســاب کنند عما از دست شان 

پرید و یکی دیگر نیز در آستانه محرومیت قرار دارد.
به گزارش  مهر، سعید واسعی یکی از اولین بازیکنانی بود 
که آبی ها در نقل و انتقاالت تابســتانی خود او را هدف قرار 
دادند تا به عنوان یک هافبک بازیساز جذب کرده و تا حدود 

زیادی این خاء چند ساله را در تیم شأن از بین ببرند.
واســعی در یکی از اولین روزهای حضور استقالی ها در 
طبقه بیســت و سوم و سوئیت الکچری یکی از هتل شمال 
شــهر تهران همراه با مدیر برنامه اش در نشســتی شبانه با 
مدیرعامل وقت آبی ها به گفتگو پرداخت و در جلســه یک 
ســاعته برای حضور دو ساله در این تیم توافق کرد و نهایی 
شدن این توافق منوط به فسخ قرارداد وی با باشگاه پیکان 
شد. درخواست های واسعی از پیکان برای فسخ قرارداد آنقدر 
از سوی پیکانی ها نادیده گرفته شد تا وی از بندهایی که در 
قراردادش وجود داشــت استفاده قانونی کرده و این قرارداد 
را یکطرفه فســخ کند. انتظار می رفت بعد از فسخ یکطرفه 
این قرارداد، اســتقالی ها بافاصله توافق قبلی را به جریان 
انداخته و واسعی را آبی پوش کنند که در نهایت این اتفاق 
نیفتاد. واسعی که حتی در زمان حضورش در پیکان مدعی 
شده بود استقالی است و از عاقمندی اش برای حضور در 
این تیم پرده برداشــته بود، بعد از فســخ یکطرفه نیز بارها 
برای مسئوالن این باشگاه پیغام فرستاد و امضای قراردادش 

را پیگیری کرد. 
وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشــت و بارها مصاحبه 
کرد و اعام داشت در انتظار تماس استقالی هاست که هرگز 
این تماس اتفاق نیفتاد. در این مدت مدیریت باشــگاه )به 

صورت موقت( به احمد مددی ســپرده شــده بود و وی بنا 
به ادعای پیکانی ها مبنی بر غیر قانونی بودن فسخ یکطرفه 
تا روشــن شدن وضعیت دست نگه داشت و حتی در اظهار 
نظری اعام کرده بود؛ »درباره واســعی باید بگویم، مدیران 
پیکان به من گفتند فسخ او مشکل دارد. تا من در خصوص 

فسخ او مطمئن نشوم، با او وارد مذاکره نمی شوم.«
تعلل اســتقالی ها در توافق نهایی با واسعی باعث شد تا 
تراکتوری ها گوی ســبقت را از آنها ربوده و این بازیکن را به 
خدمت بگیرند تا بازیکنی که عاقه زیادی به حضور در جمع 
آبی پوشان داشت و این تیم سال ها در پست او احساس خاء 

می کرد، به یکــی از مدعیان قهرمانی فصل جدید بپیوندد. 
اکبر محمدی در گفتگو با یکی از برنامه های زنده رادیویی با 
بیان این موضوع که: »قرار بود مذاکره ای داشته باشیم و یک 
تصمیم خوب برای باشگاه و سعید )واسعی( بگیریم. او عاقه 
مند بود که راهی استقال شود ولی مدیران آنها هیچ تاشی 
برای انجام مذاکره از خود نشان ندادند«، بر تعلل استقالی ها 
در جذب این بازیکن صحه گذاشــت و این نشان داد شاید 
مدیریت جدید اســتقال عاقه ای به حضور واسعی نداشته 
باشد. رشید مظاهری یکی دیگر از بازیکنان مهمی است که 
آبی ها در این فصل به خدمت گرفتند. مظاهری در پســتی 

جذب شد که اســتقالی ها با وجود در اختیار داشتن یک 
بازیکن باتجربه در این پســت، فصل گذشته از آنجا آسیب 
پذیر نشــان داده بودند. به نظر می رســید حضور همزمان 
مظاهری و حسینی در اســتقال بتواند با گرم کردن بازار 

رقابت آخرین سنگر این تیم را به نقطه قوت آن بدل کند.
مظاهــری هم که به صــورت یکطرفه قــراردادش را با 
تراکتوری ها فسخ کرده بود با شکایت آنها روبرو شده است 
و در تمام این مدت او در جلســاتی مربوط به این شکایت 
در کمیته های مختلف فدراســیون فوتبال حضور می یافت. 
با اینکه مظاهری دیگر بازیکن اســتقال شده بود و انتظار 
داشت در این نشست ها از سوی مدیران این باشگاه همراهی 

و حمایت شود، اما این انتظارها برآورده نشد.
با اینکه رأی نهایی از سوی کمیته انضباطی صادر نشده 
است، اما گمانه زنی های نزدیک به واقعیت گویای این مطلب 
است که احتماالً محرومیتی در انتظار مظاهری است، مگر 

آنکه او راضی به بازگشت به تبریز شود.
مشــابه عدم حمایت مجموعه باشگاه استقال از واسعی 
در پروسه حضور او در این تیم، به نوعی دیگر در مورد رشید 
مظاهری هم به چشــم می خورد تا این سوال پیش آید که 
آیا درباره این دو بازیکن جدید و تأثیرگذار کامًا به صورت 
اتفاقی دو اشتباه مشــابه صورت گرفته یا رویکرد مدیریت 
باشگاه نسبت به این دو بازیکن تغییر کرده و تعمدی برای 
عدم حضور یا بازی نکردن آنها در لیگ بیستم برای استقال 
در کار بوده است. اینکه آنها یک اشتباه را دو بار تکرار کردند 
یا آگاهانه مسیر باشگاه خود را انتخاب کردند چندان تفاوتی 
ندارد و نکته جالب اینجاســت که در هر دو مورد که آبی ها 

متضرر می شوند، در نقطه مقابل تراکتور سود می کند.

پیشکســوت تیم پرســپولیس گفت: در شرایط فعلی هر 
کسی جای مدیران پرسپولیس باشد آش همین آش است و 
کاسه همین کاسه. به گزارش فارس، علی پروین در نشست 
مدیران و پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با نمایندگان مجلس 
شــورای اسامی اظهار داشــت: ابتدا باید گایه ای نسبت به 
دعوت نشدن بزرگانی مثل حمید جاسمیان، محمد دادکان، 
محمد مایلی کهن، حســین کانی، ضیاء عربشاهی و وحید 
قلیچ به جلسه مطرح کنم. این افراد جزو بزرگان تاریخ باشگاه 
پرسپولیس هستند و جایشان در این محل حس می شود. وی 
افزود: خواهش می کنم راهکاری را برای رسیدگی به مشکات 
پرسپولیس در نظر بگیرید. این تیم ظرف ۲3 روز 6 بازی در 
لیگ قهرمانان آســیا انجام داد، با آنهمه مشکات. وقتی من 
بــا یحیی گل محمدی صحبت می کردم می گفت علی آقا ما 
حتی نمی توانستیم از هتل خارج شویم با این حال بچه های 
پرســپولیس حریفان را شکست داده و به قولی روی عرب ها 
را کــم کردند. دولت و مجلس باید به داد این تیم برســند. 
نباید پرسپولیس لنگ 30-۲0 میلیارد پول بماند و خواهش 

می  کنم کاری بکنید.
پیشکســوت تیم پرسپولیس خاطرنشــان کرد: چرا باید 
مدیران پرســپولیس و اســتقال هر ســال کاسه چه کنم 
چــه کنم دستشــان بگیرند. با این وضعی کــه برای قیمت 

بازیکنان ایجاد شده ســال آینده برخی بازیکنان 3 میلیارد 
پول می خواهند. آیا پرسپولیس با این شرایط می تواند به کار 
خود ادامه بدهد، به همین خاطر الزم اســت فکری اساسی 
بشود. از نمایندگان مجلس می خواهم دور هم جمع شده و با 
همفکری پیشکسوتان به فکر پرسپولیس باشند. پروین اضافه 
کرد: در شرایط فعلی بهترین راه این است که مجلس و دولت 
بودجه مشخصی برای استقال و پرسپولیس در نظر بگیرند 
زیرا این تیم ها قابلیت خصوصی شدن ندارند و با 500-600 
میلیارد بودجه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود می توان 
کارهای خوبی انجام داد. وی افزود: بهتر است بدانید بازیکنان 
عربســتانی در صورت بردن پرســپولیس نفری ۱0 میلیارد 
پاداش می خواستند، اما پرســپولیس ۱0 میلیارد پول ندارد 
که به خود برانکو بدهد. دلخوشی مردم به همین فوتبال است 
و اگر این دلخوشــی را هم بگیریم در این شــرایط کاری از 
دست کسی برنمی آید. ما به عنوان پیشکسوت نمی توانیم 50 
میلیارد به پرســپولیس کمک کنیم اما می توانیم از این تیم 
حمایت داشته باشیم. اسطوره تیم پرسپولیس ادامه داد: اگر 
هر کسی دیگری هم جای رسول پناه و اعضای هیأت مدیره 
فعلی باشــد باز هم در شــرایط فعلی آش همین آش است 
و کاسه همین کاسه. بازیکن پرســپولیس ۲ میلیارد تومان 
قــراردادش بوده اما مدیران قبلی بنــدی در این قرارداد وی 

گذاشته اند که اگر ۲00 هزار دالر پرداخت کند می تواند از این 
تیم جدا شود. امسال پرسپولیس ۱۸0-۱70 میلیارد هزینه 
کرده و یک اسپانســر هم آورده که خدا پــدرش را بیامرزد 
که به این تیم 75 میلیارد تومان کمک کرده اســت. پروین 

خاطرنشان کرد: هر کاری هم بخواهیم بکنیم تا پرسپولیس 
و استقال بودجه مشــخصی نداشته باشند وضعیت همین 
اســت. اگر هیأت مدیره پول نداشته باشد نمی تواند بازیکنی 

که ناگهان قراردادی ۸ میلیاردی می خواهد را حفظ کند.

تیم ملی جوانان در ســال ۲0۱7 توانســت با صعود به 
جام جهانی زیر ۲0 ســال، اتفاق مهمی را در تاریخ فوتبال 
رقم بزند و اخیرا سه بازیکن این تیم در آخرین اردوی تیم 
ملی حضور داشتند.به گزارش ایسنا، در فهرست اعام شده 
از ســوی دراگان اســکوچیچ برای اردوی تیم ملی در مهر 
ماه، چند بازیکن جوان و آینده دار حضور داشــتند که وجه 
اشــتراک همه آن ها، حضور در جام جهانی جوانان در سال 
۲0۱7 بود؛ اتفاقی که در تاریخ فوتبال ایران کمتر به وقوع 
پیوســته است. عارف غامی، امید نورافکن و مهدی قایدی 
اولین نفرات از نســلی هســتند که به نسل طایی معروف 
شــده بودند و توانستند در رده ســنی زیر ۱۹ سال حضور 
در باالترین رقابت ها را تجربه کنند.البته افســوس که این 
نسل به علت تدابیر اشتباه فدراسیون فوتبال، در ۱۹ سالگی 
راهی مســابقات زیر ۲3 سال آسیا شد تا کسب تجربه کند 
اما به علت ســن و سال کمتر نســبت به رقبایی مانند تیم 
ملی عمان، در همان مراحل اولیه مسابقات حذف شدند تا 
چوب ندانم کاری فدراسیون فوتبال را بخورند.با این وجود، 
این نســل هر طور شــده خودش را رفته رفته به جایی که 
باید، رســانده و در تاش اســت که پا را فراتر بگذارد و چه 
بســا در تیم ملی بزرگساالن هم چنین دستاوردی را تکرار 

کنند. در واقع باید اینطور گفت که برخاف سالیان گذشته 
که خیلی ازبازیکنان حاضر در رده ســنی نوجوانان، جوانان 
و حتی امید به یک باره از چرخه فوتبال خارج می شــدند، 
این نسل توانسته در فوتبالی که بیشتر از استعداد، به داللی 
و البی گری اهمیت می دهد، ســرپا بمانند و برای روزهای 

بزرگتر آماده شوند.
بازیکنان تیم ملی جوانان کجا هستند؟

بــه جز قایــدی، نورافکن و غامی که موفق شــدند با 
موفقیت در رده باشــگاهی، پیراهــن تیم ملی را هم به تن 
کنند، سایر بازیکنان تیم ملی جوانان هم در تیم های خود 
مهره های تاثیرگذاری و آینده داری هستند. از تیم ۲۱ نفره 
که با هدایت امیرحسین پیروانی راهی جام جهانی جوانان 
در کره جنوبی شد و با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات 
کنار رفت، چندین بازیکن هم تاکنون طعم لژیونر شدن را 
چشــیده اند که در مواقعی با شکســت همراه شده اما همه 
این بازیکنان فعا جوان هســتند و روزهای بهتری هم در 
انتظارشان است. در ادامه نگاهی به وضعیت کنونی تیم ملی 
جوانان در ســال ۲0۱7 خواهیم داشت که بررسی موقعیت 

آن ها بعد از سه سال جالب توجه است.
امید نورافکن )کاپیتان(: سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران

مهدی قایدی: استقال و تیم ملی فوتبال
عارف غامی: استقال و تیم ملی فوتبال ایران

علی شجاعی: پرسپولیس
محمدمهدی مهدیخانی: ریکا کرواسی

رضا شکاری: تراکتور
ابوالفضــل رزاق پــور: تراکتــور )به صــورت قرضی در 

ماشین سازی(
امیر روستایی: پرسپولیس

محمد آقاجانپور: مس رفسنجان
عارف آغاسی: فوالد خوزستان

رضا جعفری: سایپا
مهران درخشان مهر: فوالد خوزستان

نیما میرزازاد: نساجی
علی شهسواری: آرمان گهر سیرجان

شهاب عادلی: سپاهان
محمد ســلطانی مهر: بازیکن آزاد )فصل قبل در شاهین 

بوشهر(
سینا خادم پور: استقال

حسین ساکی: صنعت نفت آبادان
نیما مختاری: گل ریحان البرز

مهدی محمدیان: ماشین سازی
این نسل در بیشــترین حالت در میانه های ۲۲ سالگی 
قرار دارند و همچنان ســال های زیادی از فوتبال شان باقی 
مانده است و قطعا می توانند با پیشرفت در سالیان آینده، در 
ترکیب اصلی تیم های خود جای ثابتی را به دست بیاورند. 
کما اینکه خیلی از آن ها در تیم های باشگاهی خود بازیکنان 
ثابت هســتند و در آینده اخبار بیشــتری از آن ها به گوش 
خواهد رســید. البته نکته جالب دربــاره این تیم، هدایت 
امیرحســین پیروانی بود که بعد از کسب رتبه سوم در جام 
ملت های آسیا و حضور با این تیم در جام جهانی، هرگز در 
عرصه مربیگری موفق نبــود و در مدت زمان اخیر فقط به 
عنوان دســتیار در تیم های تراکتور و تیم ملی امید حضور 

داشته است.

سرنوشت مشابه دوبازیکن خبرساز

اشتباهات عجیب استقالل به سود تراکتور

علی پروین: 

هرکسی هم جای رسول پناه باشد آش همین آش و کاسه همین کاسه است

نسل طالیی فوتبال ایران کجاست؟

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین گفت و گوی 
خود مدعی شد می خواهد عنوان آقای گلی لیگ پرتغال را به 

دست بیاورد.
به گزارش فارس، گفت و گو با مهدی طارمی،مهاجم ملی 
پوش ایرانی باشگاه پورتو پرتغال یکی از بخش های شماره سوم 

مجله فدراسیون فوتبال را تشکیل داده است.
از بازی در کوچه پس کوچه های بوشهر تا لیگ برتر 
پرتغال و پورتو....آیا این تصور را داشــتی که چنین 

اتفاقی رخ دهد؟
هرکسی از کودکی خود آرزوی بزرگی دارد و فکر می کند 
به آن برسد. بدون شک رسیدن به آرزو و هدفی که از کودکی 
در ســر وجود دارد با تاش و پشتکار میسر می شود. آرزوی 
بــزرگ من حضور در تیم بزرگی بود که بتوانم بدرخشــم و 
عملکرد خوبی داشــته باشم. پورتو در این برهه از زمان برای 

من رسیدن به هدف دوران کودکی ام است.پورتو تیم بزرگی 
است و آرزوی هر کسی می تواند باشد. هر چند که آرزوی من 

حضور در تیمی بزرگتر است و امیدوارم به آن برسم.
در آن روزها بزرگترین رویایی که در ذهنت وجود 

داشت، چی بود؟
من طرفدار رئال مادرید هستم. از 6 سالگی فوتبال را دنبال 
می کردم و آن زمان آرزویم حضور در رئال بود. اما باید خیلی 
تاش کنم و با شرایط موجود به هدفم برسم. یکسری چیزها 
سخت و غیر قابل به دست آوردن است اما من از تاشم دست 
نمی کشم. تاش و پشتکار بسیار مهم است تا بتوانم به هدف 
خودم برسم. شاید روزی بتوانم در رئال حضور داشته باشم اما 
اگر این اتفاق هم رخ ندهد بدون شــک تاش من و حضورم 
اکنون در پورتو نشان می دهد که برای رسیدن به مراحل باالتر 

در زمان ورزشی ام تا چه حدی موفق بوده ام.

هدفت از حضور در پورتو چیست و به چه جایگاهی 
می خواهی برسی؟

پورتو تیم بزرگی اســت و در سطح جهان معتبر است. با 
امکانات زیادی که در لیگ های پرتغال مخصوصا این تیم وجود 
دارد، به این کشــور آمدم تا با جام هایی که در طول مسابقات 
می توان کسب کرد، به موفقیت برسم. من هدفم از حضور در 
پورتو این اســت که موفق باشم و در کنار آن، نیم نگاهی به 
آینــده و تیم های بزرگتر دارم . برای رفتن به تیم های بزرگ، 
باید از تیم های بزرگ نقل مکان کرد. این قسمتی از هدف من 

بود که با حضور در لیگ پرتغال تا حدودی به آن رسیده ام.
بزرگترین رویایی که در سر داری چیست؟

واقعیت این اســت که فصل خوبی را سپری کردم. خودم 
پورتو را دوســت دارم چون در ایران نیز شناخته شده است. 
از ســبک بازی و اعتقادی که مربی این تیم به من داشــت، 
باعث شــد در این تیــم حضور یابم و اعتقــادی مربی برای 
حضورم در لیگ پرتغال بســیار تاثیر گــذار بود و به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به این کشــور بیایم. نکته خوبی که در 
این تیم وجود دارد، همه یک تیم هستند. تیم ستاره ندارد و 
به دنبال ســتاره نیست. مهمترین چیز برای من اعتقاد مربی 
به من اســت که این امر مهــم و تاثیر گذار برای یک بازیکن 
می باشد و خوشبختانه تمام شرایط برای حضوری آرام و موفق 
برایم فراهم است. می خواهم در لیگ پرتغال آقای گل بشوم 
و چنــد جام وجود دارد که بتوانم همه را با هم در کنار دیگر 
هم تیم هایم کسب کنیم. بدون شک در آینده اتفاقات بهتری 
خواهد افتــاد. قهرمانی لیگ پرتغال، بزرگترین هدفم کنونی 

من است.
استقبال در پورتو به چه صورت بود؟

در پورتو کســی نمی دانست که برای بســتن قرارداد به 
پرتغال ســفر خواهم کرد و به همین دلیل استقبالی صورت 
نگرفت. اما بعد از اعام عقد قرارداد در فضای مجازی، خبرها 
و رسانه ها استقبال خوبی کردند. حتی مردم شریف ایران نیز 

با کامنت هایی که برای من و باشــگاه نوشتند، دل من را شاد 
کرده و به من امید دادند. امیدوارم سربلندشان کنم و جوابشان 

را با درخششم بدهم.
تیم ملی را چطور ارزیابی می کنی. با اسکوچیچ و 4 

بازی باقیمانده؟
تیم ملی باید تمرینات خود را آغاز کند تا بتواند در مسیر 
رشد و موفقیت قرار بگیرد. اسکوچیچ مربی است که مدتها با 
تیم های باشگاهی در ایران کار کرده و شناخت و درک کاملی 
از بازیکنان ایرانی دارد. وی فن، استعداد و کیفیت باالیی دارد 
که می تواند تیم ملی را دچار تغییر و تحول کند و این امر در 

۴ بازی پیش رو بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
حریفانمان را چطور ارزیابی می کنید؟

حریفانمان خیلی سرسخت نیستند اما بدون برنامه و تاش 
و پشتکار، پیروزی قابل اجرا نیســت. در دور رفت متاسفانه 
به عراق و بحرین باختیم. تاز زمانی که تمرینات مســتمر و 
بازی های دوســتانه وجود نداشته باشــد نمی توان در مسیر 
موفقیت پیش رفت. ما تیم اول آســیا بودن را بسیار سخت 
به دست آوردیم برای اینکه اولی را همچنان حفظ کنیم باید 
تاش کرده و در نهایت مقابل حریفان خود به میدان رویم و 

بهترین عملکرد را به دست آرویم.
با اسکوچیچ جلسه ای برگزار کردی.نظرت درباره 
ارتباط ســرمربی با بازیکنان و شرایط کلی تیم ملی 

فوتبال ایران چیست؟
اسکوچیچ مربی اســت که بازیکنان ایرانی را ، شخصیت، 
رفتار، بازی ها و عملکردشــان را به خوبی می شناسد و برای 
تک تک ملی پوشان به منظور اجرای بازی و نوع عملکردشان 
برنامه دارد. صحبتی که با اسکوچیچ داشتم متوجه شدم که 
سخت در حال آنالیز و برنامه ریزی است. امیدوارم موفق باشد 
چون موفقیت ایشــان ، موفقیت تیم ملی فوتبال ایران را به 
همراه دارد و من به نوبه خود از هیچ تاشــی برای موفقیت 

ایران دریغ نخواهم کرد.
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