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مهدی ترابی: لطفا فیلم ها و صدای من را رو کنید

در روزهایی که پرسپولیس خودش را برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا آماده می کرد فسخ قرارداد مهدی ترابی شوک بزرگی به کادرفنی و هواداران 

تیم بود.
به گزارش »ورزش ســه« مهدی ترابی اما بعد از فســخ قراردادش و در برابر 
ابهامات و ســواالت زیادی که وجود داشت ســکوت کرد. او که چندی قبل به 
طور رســمی به تیم العربی قطر پیوست بعد از بیش از دو ماه سکوت در گفت و 
گویی که با همشــهری ورزشی داشته درباره جدایی اش از پرسپولیس صحبت 

کرده است:
از نحوه جدایی ات از پرسپولیس شروع کنیم. خیلی ها اعتقاد دارند 
جدایی ات شــکل خوبی نداشــت و باعث ناراحتی و اعتراض شدید 

هواداران شد. در این خصوص صحبت می کنی؟
به ظاهر همین اســت که شما می گویید و به شکل خوبی از پرسپولیس جدا 
نشــدم ولی واقعیت چیز دیگری است. همیشه آنطور نیست که هرچه رسانه ها 
می گویند و آنطور که هواداران محترم پرسپولیس می گویند درست باشد، من هم 
نمی خواهم همه واقعیت ها را بگویم. شــاید من هم از فالن آدم یا فالن مسئول 
ناراحت باشــم ولی پرسپولیس را دوست دارم و نمی خواهم به هیچ عنوان پشت 
تیمم حرف بزنم چون اعضای تیم را مثل خانواده  خودم می دانم. مردم و هواداران 
عزیز پرسپولیس بهتر است این را بدانند که از حقیقت جدایی من تا دروغ هایی 
که برخی به آن دامن می زنند و از زبان من می نویسند، فاصله از زمین تا آسمان 
است. هر رسانه ای هر چیزی از زبان من نوشته، دروغ است مگر اینکه صدای من 

یا تصاویری از حرف زدنم داشته باشد.
خیلی ها می گویند مهدی ترابی با فســخ یکطرفه قراردادش راه را 
برای دیگر فوتبالیســت ها هم باز کرد تا آنها با وجود داشتن قرارداد، 

تیم هایشان را ترک کنند. این موضوع را قبول داری؟
اصال اینطور نیســت. اول این را بگویم من به خاطر آن 8 درصدی که همه جا 
اعالم کردند فســخ نکردم. من خیلی بیشــتر از این طلب داشتم ولی هیچ وقت 
در این خصوص صحبتی در رســانه ها یا جاهای دیگر انجام ندادم. برخی دوست 
دارند بازیکنان را برابر هواداران قرار دهند و این کار را با دروغ و دامن زدن به یک 
ســری مسائل انجام می دهند. این را هم بگویم که احساس کردم برخی افراد در 
باشــگاه صحبت هایی که به صورت خصوصی با آنها انجام دادم را با اغراق تحویل 
فضای مجازی می دهند که این کار قشــنگی نیست. آنها می خواهند بازیکنان را 
برابر هواداران قرار دهند. من اگر دنبال پول بودم می توانستم قبل از بازی با سایپا 
)آخرین بازی لیگ( و  یا قبل از دربی قراردادم را فسخ کنم و به همین قطر بیایم. 
آن زمان پیشنهاد خیلی بهتری از تیم الدوحیل داشتم که همه هم در جریان قرار 
گرفته بودند. من فقط به خاطر اینکه دوست داشتم در پرسپولیس بمانم، آن زمان 
به قطر نیامدم. من قبل از بازی با سایپا می توانستم قراردادم را فسخ کنم که این 
کار را نکردم ولی هیچ وقت به خودم اجازه نمی دهم سر هواداران پرسپولیس که 

همیشه حمایتم کردند منت بگذارم.
توضیح می دهی که چگونه و چرا قراردادت را فسخ کردی؟

این موضوع هم به صورت واقعی بیان نشد. فکر می کنم حدود 2 یا 3ماه قبل 
به باشگاه نامه فرستادم که قراردادم قبل از بازی با سایپا می تواند فسخ شود ولی 
باشگاه از این نامه هیچ جا صحبت نکرد. این نامه در باشگاه است و می توانند آن 
را منتشر کنند. باشگاه عکس العملی در مورد این نامه نشان نداد. من حتی یک 
روز هم مدیر برنامه هایم را به باشگاه فرستادم تا حضوری با مسئوالن پرسپولیس 
بگوید که با توجه به بند فالن، قرارداد ترابی فســخ می شود و مراقب باشید این 
اتفاق رخ ندهد. البته بحث من پول نبود و فقط انتظار احترام را داشــتم که این 

احترام را ندیدم.
برخی از بازیکنان ایرانی در این سال ها با وجود پیشنهاد از تیم های 
عربی، ترجیح دادند با پول کمتر به اروپا بروند. تو چرا این کار را نکردی؟ 

آیا پیشنهادی از اروپا نداشتی؟
پیشنهاد بود ولی فقط در فکر و ذهن من این بود که از پرسپولیس جدا نشوم 
ولی اتفاقات را طوری رقم زدند که جدا شوم. آن پیشنهادی که قبل از اتمام لیگ 
رســید خیلی بهتر بود و می توانســتم همان زمان جدا شوم ولی ماندم تا ببینم 

باشگاه چه تصمیمی می گیرد که درنهایت این اتفاقات رخ داد.
تو گفتی پیشنهاد اروپایی داشتی ولی توضیح زیادی در این خصوص 

ندادی؟
پیشــنهاد بود ولی به مدیر برنامه هایم گفتم که دوست دارم در پرسپولیس 
بمانم و در آن مقطع نمی خواستم جدا شوم. به هر حال قسمت این بود که بمانم.
نقل قولی از تو در یکی از روزنامه ها منتشر شد که قرار است پول بند 
آزادسازی را که در قراردادت با پرسپولیس گنجانده شده بود را خودت 

به این باشگاه بدهی. این موضوع حقیقت دارد؟
این هم دقیقا از همان شــیطنت های رسانه ای اســت که به آن اشاره کردم. 
این شیطنت هدفمند اســت و می خواهند به هواداران و مردم القا کنند که من 
به باشــگاه بدهکار هستم ولی اینطور نیست و من به باشگاه پرسپولیس بدهکار 
نیستم. حتی مبلغ خیلی زیادی هم از پرسپولیس طلب دارم ولی متأسفانه برخی 
شــیطنت می کنند. ما قرار بود در مورد این طلب با باشــگاه صحبت کنیم ولی 

اینطور شیطنت کردند که اصل قشنگ نبود.
دوست نداشتی بمانی و با پرسپولیس قهرمان آسیا شوی؟

آنهایی که از نزدیک مرا می شناســند، به خوبی می دانند که چقدر دوســت 
داشتم بمانم ولی اتفاقات را طوری رقم زدند که من جدا شوم. االن در پرسپولیس 
نیســتم ولی دلم با این تیم است. دوست دارم این تیم قهرمان آسیا و لیگ برتر 
شود. پرسپولیس واقعا در بازی های آسیایی نشان داد که کیفیت فنی باالیی دارد.
پرسپولیس بازیکنان زیادی را از دست داده و برای فینال آسیا چند 
محروم هم دارد. فکر می کنی در این شرایط پرسپولیس قهرمان آسیا 

شود؟
پرسپولیس به بازیکن خاصی متکی نیست و بازیکنان جدیدی هم گرفته که 
همه باکیفیت هستند. قطعا با این تیم خوب و با تالش بچه ها و کادر، می توانند 
دوباره برای کشور افتخار کسب کنند. امیدوارم پرسپولیس با دعای مردم قهرمان 

آسیا شود.
درخصوص رسول پناه که با حاشیه های زیادی از پرسپولیس جدا شد 

چه صحبتی داری؟
من در مورد آقای رســول پناه صحبتی ندارم و نمی خواهم همه مسائل را باز 

کنم. شاید یک روز بیشتر درخصوص این مسائل صحبت کنم.
حتما می دانی که هواداران پرسپولیس به شدت از شجاع خلیل زاده 

هم ناراحت هستند؟
شجاع در پرسپولیس خیلی زحمت کشید و هر وقت بازی کرد کم نگذاشت. 
من نمی توانم شجاع را قضاوت کنم و او قطعا در مورد تصمیمی که گرفته است، 

توضیح خواهد داد.
چرا پروســه عقد قراردادت با العربی تا این حد طوالنی شد؟ آیا این 
خبر حقیقت داشت که تیم قطری برای عقد قرارداد با تو تردید داشت؟

اصال اینطور نبود و در این زمینه هم شیطنت شد. من بعد از حضور در قطر 
باید 2هفته در قرنطینه می ماندم و لیگ قطر هم تعطیل شده بود. هیچ مشکلی 

وجود نداشت و من حتی با تیم تمرین می کردم.
حتما می دانی قدرت تیم شما در سطح الدوحیل و السد نیست. فکر 

می کنی بتوانی در العربی خودت را نشان دهی؟
همه تالشــم را می کنم که عملکرد خوبی داشته باشم و نماینده خوبی برای 
فوتبال ایران و پرسپولیسی ها باشم. دوست دارم با عملکرد خوبم باعث سربلندی 
پرسپولیسی ها باشم که همیشه حمایتم کردند. کیفیت فنی تیم هم خوب است 

و امیدوارم قدرت تیم خودمان را نشان دهیم.
در بازی آخر العربی مصدوم هم شدی. مصدومیتت جدی است؟

فکر نمی کنم. کشاله ام کمی کش آمده و فکر می کنم به 2تا 3هفته زمان نیاز 
دارم تا به میادین برگردم.

گفتوگو

بیستمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر در شرایطی 
از اواســط آبان آغاز خواهد شــد که برخی تیم ها تغییرات 
زیادی در ترکیب خود داشته  اند و دو تیم پرطرفدار تهرانی 

هم از ظرفیت خود استفاده کردند.
به گزارش  مهر، از فصــل نوزدهم لیگ برتر عجیب تر، 
فصل بیستم خواهد بود. اگر فصل نوزدهم این مسابقات از 
اواسط شــیوع ویروس کرونا شد، بیستمین دوره مسابقات 
از همان ابتدا با این ویروس دســت به گریبان است. با این 
وجود تقریباً نقل و انتقاالت تیم های لیگ برتری را می توان 
تا حدودی پایان یافته دانست و یا حداقل می توان گفت اوج 

نقل و انتقاالت گذشته است.
اســتقالل و پرســپولیس کــه همواره حاشــیه نقل و 
انتقاالت آنها از ســایر تیم های بیشــتر است، با استفاده از 
همــه ظرفیت های خود هر کدام از حداکثر ســهمیه لیگ 
برتری شــان اســتفاده کردند و بازیکنان مــورد نظر را به 
خدمــت گرفتند. با اینکه اســتقاللی ها هنوز پنجره نقل و 
انتقاالتی خود را باز نکرده اند، اما با جذب نفراتی مثل بابک 
مرادی، سید احمد موسوی، متین کریم زاده، محمد نادری، 
رشید مظاهری، حسین مرادمند و مهدی مهدی پور حضور 
موفقی در بازار نقل و انتقاالت داشته و توانسته اند نیازهای 

خود را برطرف کنند.
ســرخ پوشان نیز در ســبد خرید نقل و انتقاالتی خود 
نفراتی مثل آرمان رمضانی، احســان پهلــوان، حامد لک، 
سعید آقایی، علی شجاعی، عیسی آل کثیر و میالد سرلک 
را دارند تا آنها هم توانســته باشند نیازهای خود را برطرف 

کنند.
پرســپولیس بر خالف استقالل توانســت از خریدهای 
جدیدش در لیگ قهرمانان آســیا استفاده کرده و در عمل 

هم این بازیکنان جدید عملکــرد خوبی از خود به نمایش 
گذاشتند و نشــان از عملکرد خوب سرخ پوشان در نقل و 

انتقاالت داشتند.
مس رفسنجان قهرمان فصل گذشته لیگ دسته اول با 
به خدمت گرفتن ۱۶ بازیکن جدید رکورددار خرید بازیکن 
در نقل و انتقاالت اســت. ربیعی که به خوبی می داند باید 
چهره تیمش را لیگ برتری کند، با جذب بازیکنانی باتجربه 
حضور در باالترین سطح فوتبال ایران تالش کرده تا مس را 

از قالب لیگ یک به لیگ برتر ببرد.
امید لطیفی، حسین شنانی، داود نوشی صوفیانی، رحیم 
زهیوی، سجاد آشوری، سعید کریمی، عقیل کعبی، علیرضا 

دغاغله، علیرضا نقی زاده، عماد میرجوان، فراز امامعلی، قائم 
اســالمی خواه، محمد آقاجانپور، مسیح زاهدی، میثم نقی 
زاده و ناصر ســاالری همه بازیکنان جدیدی هستند که به 
خدمت تیم مس رفسنجان در آمده تا آنها بیشترین خرید 

را داشته باشند.
ماشــین ســازی را باید پر رفــت و آمدترین تیم فصل 
دانســت. این تیم که با وحید بیاتلو سرمربی جوانش راهی 
مســابقات لیگ برتر می شــود ۱3 بازیکن خود را از دست 
داده و در مقابل ۱۱ بازیکن جدید به خدمت گرفته تا با 2۴ 
تغییر، پر رفت و آمدترین تیم لیگ در نقل و انتقاالت باشد.
صنعت نفــت آبادان هم با مجموع 22 بازیکن ورودی و 

خروجی، بعد از ماشین سازی دارای بیشترین تغییر است. 
آبادانی ها در این فصل ۱۱ بازیکن خود را از دست داده و در 
مقابل ۱۱ بازیکن جدید به خدمت گرفته اند تا باالنس خود 

را در نقل و انتقاالت حفظ کرده باشند.
گل گهر ســیرجان هم تیمی پــر تغییر در این فصل از 
مسابقات است. این تیم که با قلعه نویی کارکشته وارد لیگ 
برتر می شــود 8 بازیکن خود را از دست داده و در مقابل ۹ 
بازیکن جدید به خدمت گرفته انــد تا با ۱۷ تغییر یکی از 

تیم های پر تغییر فصل بیستم باشد.
آلومینیوم اراک که با رسول خطیبی از لیگ یک به لیگ 
برتر صعود کرد و با همین مربی جوان در لیگ برتر حضور 
پیدا می کند، کم تغییرترین تیم لیگ برتری است. خطیبی 
تنهــا یک بازیکن از دســت داده و ۴ بازیکن را به خدمت 
گرفته که در بیــن این ۴ نفر دو باتجربه مثل اســماعیل 
شــریفات و عزیز معبودی قرار دارنــد. خطیبی تا اینجای 
کار تیمش را کم تغییرترین تیم فصل بیستم معرفی کرده 

است.
نســاجی مازندران را هم بایــد از تیم های پر خرید و پر 
تغییر فصل دانست. این تیم پر هوادار که از یک مربی جوان 
و تازه سرمربی شده به اسم وحید فاضلی استفاده می کند، 
8 بازیکن خود را از دســت داده و در مقابل ۱2 بازیکن به 
خدمــت گرفته تا هم یکی از تیم هــای پر رفت و آمد و پر 
تغییر باشد و هم یکی از رکوردداران خرید بازیکن در فصل 

جدید باشد.
بیســتمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از روز ۱۶ 
آبــان ماه با حضور ۱۶ تیم به صورت دوره ای برگزار خواهد 
شد. پرسپولیس در چهار دوره گذشته این مسابقات عنوان 

قهرمانی را به خود اختصاص داده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه خود از شکایت فردی 
پرده برداری کرده که موجب محرومیت عیسی آل کثیر شد.

به گزارش »ورزش ســه«، عیسی آل کثیر مهاجم گلزن 
تیم فوتبال پرســپولیس، پیش از بازی با محرومیتی شش 
ماهه از ســوی ای اف سی مواجه شد تا عالوه بر غیبت در 
دیدار حســاس با تیم عربستانی، بازی فینال آسیا را هم از 

دست بدهد.
این محرومیت جنجال بسیاری را در فضای فوتبال ایران 
و آسیا به وجود آورد اما خیلی زود باشگاه پرسپولیس ادعا 
کرد که قصد تبرئه مهاجم خود در دادگاه استیناف خواهی 
را دارد. ایــن در حالی اســت که آل کثیر بــه دلیل آنچه 
»نژادپرســتی« خواند شد،  با محرومیت مواجه شده بود و 
پرسپولیس حاال باید ثابت کند که خوشحالی پس از گل او 

و کوچک کردن چشم هایش، مصداق نژادپرستی نیست.
با این حال اکنون کنفدراســیون فوتبال آســیا گراندز 
حکم محرومیت او را به فدراســیون فوتبال ایران و متعاقبا 
پرسپولیس ارسال کرده تا مشــخص شود این رای به چه 

شکلی صادر شده است.
آنطور که در شــرح تفصیلی حکم آمده، ای اف ســی 
همچون دیگر موارد تمام ادعاهــا و دالیل حقوقی موجود 
را خوانده امــا در تصمیم گیری تنها به شــواهدی ارجاع 
داده کــه کمیته آن را برای توضیــح خود الزم می داند. اما 
نکته جالب گراندز جای دیگری اســت؛ در بخش سوم ادعا 
می شــود که یک فرد پس از بازی پرسپولیس و پاختاکور 
با ارسال شــکایتی به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخالقی، 
زمینه ســاز حکم محرومیت شده اســت. در شکایت این 
فــرد آمده: »در بازی پرســپولیس و پاختاکور اتفاقی افتاد 
که نمونه نژادپرستی بوده. بعد از گل پرسپولیس، آل کثیر 

شکل چشــم هایش را تغییر داد! مشــخص است که این 
نژادپرستانه است! اقدام کنید!«

البته ای اف ســی هویت این فرد را مشــخص نکرده و 
همچنین ننوشته که فرد شاکی از ایران بوده یا کشور دیگر. 
در ادامــه آمده که دبیرخانه با تحقیق خود فهمیده که این 

خوشحالی ژست »چشم بادامی« را به نمایش می گذارد.
همچنین نوشــته شــده که روز دوم اکتبر پرسپولیس 
ارتکاب هرگونه عمل تحقیر آمیز یا تبعیض آمیز را رد کرده 

و در توضیح بیشتر دلیل خوشحالی او را نوشته است:
۱-  عمــل آقــای آل کثیر بعد از به ثمر رســاندن گل 
صرفــا به خاطر عمل به قولی بوده کــه او به برادرزاده کم 
ســن و ســالش داده بوده. این دو رابطه احساسی نزدیکی 
با هم دارند )ســندها در پیوست شماره ۱(. آقای آل کثیر 
برادرزاده ای دارد که وقتی می خندد چشمهایش به »چشم 

بادامی« شباهت کامل دارد. 
براساس این قول، آل کثیر بعد از زدن گل این ژست را 
می گیــرد تا ثابت کند به یاد برادرزاده اش بوده و گل را به 
او تقدیم می کند. پس در این ژست هیچ قصد یا نیتی برای 
توهین به یک نژاد یا قوم در میان نبوده اســت )این بخش 
بر اســاس دفاعیات ارسال شده توسط خود بازیکن آماده و 

ارائه شده است(.
2- ایــن بازیکن از زمان بازی در باشــگاه صنعت نفت 
آبــادان و نفت تهران بارها این شــادی بعد از گل را اجرا با 
توجه به معنای توضیح داده شده در بند ۱ انجام داده است 

)مستند شده در پیوست2(.
3- این بازیکن ســال ها در ایران این نوع شادی را انجام 
داده و تصاویر آن در تلویزیون ملی و رسانه ها منتشر شده 
است. ولی با وجود اینکه گروهی از ساکنین شمال ایران و 

جنوب شرق ایران »چشم بادامی« دارند هیچیک از آنها این 
حرکت او را توهین آمیز قلمداد نکرده و هیچ ارگان قضایی 
یا انضباطی ای در این باره اقدامی انجام نداده است )مستند 

شده در پیوست 3(.
۴- این بازیکن در کنفرانــس خبری به صراحت اعالم 
می کنــد که علت شــادی بعد از گلــش، آنچنانکه در بند 
2 توضیح داده شــد، نشــان دادن محبت و شادی اش به 

برادرزاده او بوده است.
با توجه به دالیل ذکر شــده که ثابت می کند هیچ نیتی 
برای توهین در کار نبوده و این حرکت خطاب به هیچ قوم 
یا نژاد خاصی انجام نشده، ما ضمن احترام به همه نژادها و 

ملیتها درخواست داریم همه اتهامات علیه این بازیکن آقای 
آل کثیر ملغی شــود.« با این حال دفاعیات پرسپولیس ای 
اف سی را مجاب نکرده که آل کثیر را جریمه نکند و آنطور 
که در گراندز حکم آمده، او بر اســاس مــاده ۵8.۱ قانون 
انضباطی و اخالقی ای اف سی که درخصوص عمل تحقیر 
آمیز یا تبعیض آمیز اســت، به کمترین میزان محرومیت 
محکوم شده است: »شش ماه محرومیت از هرگونه فعالیت 

فوتبالی و ۱۰ هزار دالر آمریکا جریمه.«
با این حال پرســپولیس همچنان امیدوار اســت که در 
دادگاه تجدید نظر بتواند این حکم را بشکند و آل کثیر  از 

محرومیت نجات یابد.

در شرایطی که اســتقالل برای تهیه البسه خود با یک 
شرکت قرارداد دارد اما این باشگاه در حال انعقاد قرارداد با 
یک برند دیگر است و همین می تواند ضرر و زیان سنگینی 

را در پی داشته باشد.
به گزارش فارس، مسئوالن استقالل در زمان مدیریت 
امیرحســین فتحی برای تامین البسه این تیم قراردادی 3 
ســاله با شرکت آل اشــپورت به امضا رساندند )و در لیگ 
نوزدهم نیز این تیم با پوشــاک این شــرکت در مسابقات 
حضور پیدا کرد. این قرارداد یک ســاله تا تیرماه امســال 
منعقد شد و در آن ذکر شد که در صورت رضایت طرفین 
قرارداد تا سه ســال ادامه داشته باشد. در آن زمان فرهاد 
مجیدی ســرمربی وقت استقالل خواســتار عقد قرارداد 
جداگانه با این برند شــد ولی وقتی با مخالفت مواجه شد، 
روی آرم این برند را با چسب پوشاند تا اختالف وی با این 

برند علنی شود.(
مجیدی اگرچه در آن مقطع با این شرکت مشکل پیدا 
کرد اما با توجه به قراردادی که اســتقالل داشت، دخالتی 
در موضوع نکرد و تنها با چســباندن یــک آرم روی برند 
البسه تیم، واکنش نشان داد. از طرفی سیدحسین حسینی 
با وجود قرارداد باشگاه با این برند، با یک شرکت برند لباس 
قرارداد بســت؛ در آن زمان مدیریت وقت این مجوز را به 
گلر تیم داد اما آل اشــپورت در قرارداد خود ذکر کرده که 
در صورت عدم تعهد بازیکنان نســبت به پوشیدن البسه، 

باشگاه را برای هر بازی با جریمه مواجه خواهد کرد.(
در ادامه، با حضور سعادتمند این همکاری ادامه داشت 
و اســتقالل فصل را با این لباس  ها تمام کرد. آبی پوشان 
با پوشــاک این شرکت در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا 
کردنــد و حتی برای فصل جدید، از ســرمربی و کاپیتان 
پیرامون مــدل لباس ها نظرخواهی صــورت گرفت اما به 
یکباره مسئوالن باشگاه تصمیم به تغییر برند البسه و عقد 

قرارداد با شرکت دیگری گرفتند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که استقالل قراردادی 
3 ســاله با آل اشــپرت داشــته و در صورت عدم اجرای 
تعهداتــش، باید رقمــی حدود ۱2 تــا ۱3 میلیارد تومان 
خسارت پرداخت کند. در این بین، جریمه تخلفات باشگاه 
پیرامون اســتفاده حســینی از  یک برنــد دیگر در لیگ 
گذشته و پوشــاندن لوگوی شرکت توسط فرهاد مجیدی 

هم در قرارداد طرفین قابل اجراست.
در واقع، این زیان در حســاب استقالل منظور خواهد 
شــد و اگر مدیرعامل بعدی، مسئولیت را بر عهده بگیرد، 
از این اتفاق ســلب مســئولیت خواهد کرد و دوباره همان 
ســناریوی انتقال اشتباهات مدیران قبلی به مدیریت بعد، 
تکرار می شــود. با این اتفاقات این سوال پیش می آید که 
نقش نظارتی وزارت ورزش در اینگونه موارد چیســت؟ آیا 
مجمع روی تصمیماتی که برخی مدیران لحاظ می کنند، 

نظارت می کند یا خیر؟

بــه طور مثال، در یک ســال اخیر اســتقالل به دلیل 
تغییرات پــی در پی کارگزار مالــی زیان های متعددی را 
متحمل شــد؛ حتی کار مدیرعامل پیشــین به دادگاه هم 
کشید اما حاال شنیده می شود باشگاه در صدد فسخ قرارداد 
با همان کارگزاری است و قصد دارد یا یک کارگزاری دیگر 

عقد قرارداد کند!

همه این مســائل نشــان می دهد وزارت ورزش در این 
امر که باید روی آن حســاس باشد )نظارت( و تصمیمات 
مقطعی مدیران به خصوص وقتی اســتقالل با سرپرست 
اداره می شــود، برنامه خاصی نداشــته و این عدم نظارت 
طی سالهای اخیر خســارت زیادی به 2 باشگاه پرطرفدار 

پایتخت وارد کرده است.

گزارشی از نقل و انتقاالت لیگ بیستم

استفاده استقالل و پرسپولیس از همه ظرفیت

خالصه گراندز رای جنجالی AFC علیه آل کثیر

چه کسی برای آل کثیر پاپوش دوخت؟

باشگاه استقالل در آستانه خسارت چند میلیاردی دیگر قرار گرفت؟

کیکه ستین سرمربی ســابق بارسلونا سکوت خود درباره 
اخراجش از این تیم را شکست و گفت پیش از شکست 2-8 

مقابل بایرن مونیخ اخراجش قطعی شــده بــود. به گزارش 
»ورزش سه«، کیکه ستین سرمربی سابق بارسلونا سرانجام 

به سکوت خود در قبال اتفاقهای منجر به اخراج او از بلوگرانا 
پایان داد و گفت حتی پیش از شکست تحقیرآمیز 8-2 مقابل 
بایرن مونیخ سرنوشت او در این باشگاه قطعی بوده و مشخص 
بوده که اخراج خواهد شد.ستین که پیش از پیوستن به بارسا 
سرمربی رئال بتیس بود در ماه ژانویه و بعد از شکست بارسلونا 
مقابل اتلتیکو مادرید در جام حذفی جانشین ارنستو والورده 
شــد. اما ستین در بارسا روزهای بدی را پشت سر گذاشت و 
با اینکه در زمان بدست گرفتن سکان هدایت این تیم ، بارسا 
صدرنشین جدول اللیگا بود در پایان فصل قهرمانی را به رئال 
مادرید واگذار کرد. سرنوشت او اما بعد از شکست تحقیرآمیز 
8-2 مقابــل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان قطعی شــده و 

ستین از باشگاه اخراج شد تا رونالد کومان جانشین او شود.
قبل از شکست 8-2 اخراجم قطعی شده بود

کیکه ستین در مصاحبه با ال پائیس گفت: »آن شکست 
ضربه ســنگینی به من بود چون اسمم با چنین شکستی در 
تاریخ بارســلونا ماندگار شد. من به سهم خودم مقصر هستم 
ولی یک روز در این باره خواهم نوشت. بعد از اخراجم متوجه 
شدم که تصمیم به اخراج حتی پیش از شکست 8-2 گرفته 
شده بود. من همه چیز را شنیدم و فهمیدم ماجرا چه بوده«.

سرمربی سابق بارسلونا در ادامه گفت: »من خودم نبودم. 
نمی توانســتم خودم باشم یا نمی دانســتم چطور باید خودم 
باشم. این واقعیت اســت. وقتی به باشگاهی به بزرگی بارسا 
می روید می دانید که کار ســاده ای در پیش نخواهید داشت 
حتی اگر بهترین بازیکنان دنیا را در اختیار داشــته باشید. تا 
قبل از آن لحظه تیم وضع خوبی داشت و ما تغییرات را شروع 
کرده بودیم. ما با دو امتیاز بیشتر وارد وقفه لیگ شدیم ولی 

در نهایت تنش بیش از حدی بود که بتوان تحملش کرد«.
مدیریت کردن لیونل مسی دشوار بود

ستین درباره رابطه اش با لیونل مسی هم توضیحاتی ارائه 
کرد و گفت: »مســی به نظر من بهترین بازیکن تاریخ است. 
بازیکنان بزرگ زیادی در تاریخ فوتبال بوده اند ولی اســتمرار 
درخشش این پسر در چنین دوره طوالنی ای سابقه نداشته. 
مدیریت کردن لئو سخت است. من کی هستم که بخواهم او 
را تغییر بدهم. بارســا سال ها او را همینطور که هست قبول 
کرده بود و تغییرش نداده بود. مسی شخصیت خیلی توداری 
دارد ولی کاری می کند شــما هر چه می خواهد را ببینید و 
انجام بدهید. مسی خیلی کم صحبت می کند ولی کارش را 

پیش می برد«.

لئو بهترین بازیکن جهان است ولی ...

سکوت کیکه ستین درباره مسی شکست


