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داستان سرایی نکنید! 
واکنش علی دایی به پیشنهاد سرمربیگری استقالل 

سرمربی پیشین تیم ملی و 
پرسپولیس به شایعه حضورش 
اســتقالل  نیمکــت  روی 
واکنش نشان داد.اخیرا احمد 
ســعادتمند، مدیرعامل سابق 
باشگاه استقالل در مصاحبه ای 
عنوان کرده بود که حســین 
فرزامی، پیشکســوت این تیم 

پیشنهاد حضور علی دایی به عنوان سرمربی در جمع آبی ها را به او داده بود.
سعادتمند در گفت وگویی که داشته، مدعی شده عالوه بر اینکه فرزامی ۷-۸ 
بــار برای حضور علی دایی روی نیمکت اســتقالل صحبت کرده و عالوه بر آن، 
علی دایی نیز عالقه مند به پذیرفتن این پیشنهاد بوده است. علی دایی که یکی 
از اســطوره های فوتبال ایران به حســاب می آید و سابقه بازی و سرمربیگری در 
پرسپولیس را دارد، در خصوص این اظهار نظر عجیب مدیرعامل سابق استقالل 

صحبتی نکرده بود که پس از ۲۴ ساعت به این موضوع واکنش نشان داد.

غم بزرگ
شــاید رقابــت در مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان اروپا 
برای خیلی از تیم ها به اتفاقی 
عادی تبدیل شــده باشد اما  
نخســتین  باشــگاه ها  برخی 
حضورشــان را در این بازی ها 
تجربــه می کننــد. در فصل 
۲۱-۲۰۲۰ کراسنودار تیم تازه 
وارد لیگ قهرمانان به حساب می آید. تیم روسی فرصت داشت تا در هفته سوم 
نخستین پیروزی اش را در این رقابت ها جشن بگیرد اما کامبک سویای ۱۰ نفره 
آرزوهایشــان را بر باد داد. شاگردان مراد موسایف پس از سوت پایان بازی توان 

برخاستن از زمین را نداشتند و این لحظه را خوسه برتون به ثبت رساند

خط و نشان حسن یزدانی پیش از رقابت های قهرمانی جهان 
شکست طاهری مقابل نوری

حســن یزدانی و حســین 
نوری ملی پوشان کشتی آزاد و 
فرنگی ایران به ترتیب با برتری 
مقابــل احمد بــذری و رامین 
طاهری به عنوان ملی پوشــان 
ایــران در رقابت هــای جهانی 
۲۰۲۰ صربستان معرفی شدند.  
انتخابی  رقابت هــای  ادامه  در 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی برای شناخت ملی پوشان ایران در رقابت های 
جهانی صربستان، حسین نوری دارنده مدال برنز جهان و طالی آسیا و رامین طاهری 
دارنده مدال های طالی آسیا در تک مبارزه وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی به مصاف 
هم رفتند که در پایان نوری در یک مبارزه نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید 
تا به دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی ۲۰۲۰ برسد.  اما در مهمترین مبارزه این 
رقابت ها و در کشتی آزاد، حسن یزدانی دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در 
تک مبارزه وزن ۸۶ کیلوگرم برابر احمد بذری قهرمان زیر ۲۳ ســال آسیا به روی 
تشک رفت و در یک مبارزه برتر و پیش از سوت پایان مبارزه با نتیجه قاطع ۱۱ بر 
 صفر به برتری رسید تا به عنوان نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران در رقابت های جهانی 

صربستان معرفی شود.

سکوت سرمربی بسکتبال رفسنجان 
درباره اتفاقات دیدار با گرگان

سرمربی تیم بسکتبال مس 
رفسنجان گفت: در جریان بازی 
اتفاقاتی  گرگان  با شــهرداری 
درون زمیــن رخ داد کــه بعدا 
راجع بــه آن ها صحبت خواهم  
کرد.  امیر هاشمی سرمربی تیم 
بسکتبال تازه لیگ برتری شده 
مس رفســنجان، پس از باخت 
۸۸ - ۷۸ شاگردانش مقابل شهرداری گرگان گفت: به بازیکنان خودم خسته نباشید 
می گویم و به آنها افتخار می کنم. ما از ابتدای مسابقه با غیرت بازی کرده و جنگیدیم. 
به دلیل وجود سه بازیکن مبتال به کرونا در تیم ما ترکیب ناقصی داشتیم اما از عملکرد 
شــاگردانم راضی هستم. او که نســبت به داوری بازی معترض بود تصریح کرد: ما 
مغلوب نام شهرداری  گرگان  نشدیم، فعال در مورد اتفاقات رخ داده در جریان این بازی 
سکوت می کنم، بعدا در مورد آن صحبت خواهم کرد. هاشمی در پایان صحبت های 
خود با بیان اینکه در انتهای بازی تمرکز شاگردانش به هم ریخت، اظهار کرد: بازیکنان 
من در دقایق پایانی وقت های اضافه اعتراضات زیادی داشتند که همین  موضوع باعث 
شد تمرکز تیم به هم بریزد. فعال تا پایان لیگ فرصت زیادی باقی است و همه تالش 

خود را می کنیم تا عملکرد قابل قبولی را به نمایش بگذاریم.

جمشیدی: برای قهرمانی در لیگ بسکتبال آمده ایم
بســکتبال  تیم  ملی پوش 
در  گفت:  گرگان  شــهرداری 
این فصل برای کســب عنوان 
قهرمانــی آمده ایــم.  محمد 
جمشیدی ستاره تیم بسکتبال 
شــهرداری گــرگان در دیدار 
مقابل می رفســنجان، پس از 
کســب پیروزی در این دیدار 
گفت: متاســفانه در این دیدار خوب نبودیم که دلیــل این انفاق دوری ۷ ماهه 
بازیکنان از مســابقات بود. در مقابل بازیکنان مس هماهنگ تر از تیم ما بودند. او 
افزود: این بازی برای ما بســیار مهم بــود و در صورت باخت قطعا تا پایان لیگ 
حسرت آن را می خوردیم. بازیکنان جوانی هم در ترکیب تیم  ما حضور داشتند که 
خوشبختانه  خوب بودند. ملی پوش تیم شهرداری گرگان راجع به هدفگذاری این 
فصل شهرداری در لیگ نیز گفت: ما برای قهرمانی آمده ایم اما هیچکس از ادامه 
لیگ خبر ندارد. شــاید برخی اتفاقات غیر منتظره  در طول فصل شرایط را برای 

تیم ما یا هر تیم دیگری سخت کند.

مدال برنز تاریخی بر گردن ملی پوشان هاکی روی یخ ایران

نماینده ایران بر سکوی سوم کاپ آزاد امارات ایستاد
یــخ  روی  نماینده هاکــی 
ایران کــه در رقابت های کاپ 
آزاد امارات شــرکت کرده بود 
اولین  به  قزاقستان  با شکست 
مدال این رشته در رویدادهای 
بین المللی دســت یافت. تیم هاکی روی یخ کشورمان از ساعت ۱۷:۴۰ امروز )پنج 
شــنبه( به وقت محلی در چهارمین بازی خود به مصاف نماینده کشور قزاقستان 
رفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ حریف خود را شکست داده و به اولین مدال برنز 
این رشــته )مدال تاریخی( دست یابد. تیم منتخب ایران در نخستین دیدارش در 
این رقابت ها مقابل نماینده اوکراین چهار بر یک پیروز شد و در دومین بازی برابر 
تیم »آل_استار« ۵ بر صفر شکست خورد و شب گذشته برابر نماینده میزبان ۱۰ 
بر ۵ مغلوب شــد. هاکی بازان ایران در شرایطی در این مسابقات حاضر شدند که 
روادید ۹ نفر از اعضای تیم ملی به بهانه شیوع بیماری کرونا صادر نشد و بهترین 
بازیکنان تیم هاکی روی یخ با نام »خرس های ســفید« دبی در کنار ملی پوشــان 
ایرانی مقیم خارج از کشــور به نمایندگی از ایران در این مســابقات حاضر شدند. 
ندیم مســلمی و امین یوســفی از کانادا، کیان فرســاد از آمریکا، سعید و مسعود 
مهیمن از امارات لژیونرهای کشورمان برای شرکت در این مسابقات هستند. بشیر 
معمارزاده مربی ســابق بدنساز تیم ملی کشــتی با توجه به همراهی بیش از یک 
دهه به عنوان مشاور تیم ملی هاکی ایران و حضورش در امارات مسئولیت کنترل 

نیمکت و هدایت تیم را در غیاب مربی تیم ملی بر عهده داشت.

اخبار کوتاه

مدیرعامل سابق استقالل با حضور در برنامه تلویزیونی 
صحبت های جنجالــی را مطرح کرد. احمد ســعادتمند 
مدیرعامل سابق اســتقالل با حضور در برنامه تلویزیونی، 
درخصــوص اتفاقات پیش آمده در طول دوران مدیریتش 

در این تیم سخن به زبان آورد.
ســعادتمند پس از صحبت در دربــاره رزومه کاری و 
مــدارک تحصیلی اش، گفت: زمانی که من به اســتقالل 
آمدم، مدیر یکی دو روزه نبودم. اســتقالل و فوتبال ایران 
آدم ســالم و کاربلد نمی خواهد. بلکه یک آدم سهم خواه 
می خواهد که عضو یک باند باشــد. من عضو هیچ باندی 
نبودم و نیستم. فردی مانند آقای دادکان همینگونه است 
و اکنون بیکار اســت. وی ادامه داد: من به صورت نیم پله 
باال آمدم. من ســال گذشته رئیس هیئت مدیره استقالل 
بودم و استعفا دادم چرا که شرایط مهیا نبود. مجددا بودن 
البی و خواهش، به اســتقالل آمــدم چرا که از من این را 

خواستند.
من براساس مصوبه هیات مدیره به ایتالیا رفتم

 ســعادتمند در رابطه با علت ســفرش به ایتالیا گفت: 
در بند اول بیانیه هیئت مدیره محترم نوشــته بود ســفر 
ســعادتمند به ایتالیــا نا به هنگام بوده اســت. در بند ۷ 
صورتجلسه تاریخ ۶ مرداد ۹۹ یعنی دقیقا یک ماه قبل از 
دربی مقرر شــد بنده برای مذاکره با استراماچونی جهت 
توافق و کســر مبالغ شکایت در فیفا در کوتاه ترین زمان 
ممکن به ایتالیا سفر کنم. وی در مورد اینکه گفته می شد 
خلیل زاده با این ســفر مخالف بوده است، گفت: امضای 
ایشــان در زیر این صورت جلســه وجود دارد و حتی از 
اعضای هیئت مدیره گفتند به خاطر آشــنایی در وزارت 
امور خارجه، سعی می کنند سفر من را به ایتالیا هماهنگ 
کنند. وی گفــت: در این زمینه تمامی هماهنگی ها میان 
وزارت ورزش و امورخارجــه انجام شــد تا ما ۵ روز بدون 
قرنطینه به ایتالیا سفر کنیم و از یک ماه قبل این موضوع 
هماهنگ شــده بود. چرا که ما نمی توانستیم ۱۴ روز در 
قرنطینه بمانیم. من حتی در این زمینه به حراست وزارت 
ورزش نیز نامه دادم و این سفر در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام شد.
چرا استراماچونی از گرفتن تخفیف به یکی از 

گزینه های استقالل تبدیل شد؟
 سعادتمند در مورد اینکه چرا مذاکره با استراماچونی 
از گرفتن تخفیف به یکی از گزینه های اســتقالل تبدیل 
شد، پاسخ داد: ما یک پرونده باز در مورد استراماچونی در 
فیفا داریم که یک بند آن خیلی خطرناک است. آن مورد 
این اســت که عالوه بر موظف شدن استقالل به پرداخت 
حقوق ۲ ساله این ســرمربی، باید ماهانه ۱۰ هزار دالر و 
۵ درصد روزشــمار به وی پرداخت شود و در انتهای این 
بند آمده اســت که تمام این پرداختی ها باید ظرف ۷ روز 
انجام شود. این بند یعنی عمال باشگاه نیم تواند به دادگاه 
CAS شکایت کند. وی ادامه داد: متاسفانه در پایان این 
قرارداد آمده اســت که باشگاه استقالل رضایت کاملش را 
از این بند اعالم می کند و هیچ اعتراضی به آن ندارد. این 
بند در قرارداد اســتراماچونی در ایــران وجود ندارد ولی 
در ایتالیا متوجه شــدیم این بند در قرارداد است. ما پس 
از مذاکره با اســتراماچونی، متوجه شدیم وی و پاستورلو 

مدیربرنامه اش به بازگشت به ایران عالقه مند هستند.
وی گفت: استرا راضی بود با مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ 

هــزار دالر به ایران بازگردد. یعنــی ۷۰۰ هزار دالر برای 
طلبش از سال گذشته و یک میلیون نیز برای قرارداد یک 

ساله اش دریافت کند.
آمدن استراماچونی، 28 میلیارد سودآوری برای 

استقالل داشت
 سعادتمند در پاسخ به این سوال که در آن زمان منع 
به کارگیری سرمربی خارجی وجود داشت، دلیل این کار 
چه بود، گفت: من نسبت به این قانون حرف دارم چرا که 
ما با اســترا قرارداد ۲ ساله داشت. این قانون خوبی است 
چرا که رقم زیادی بابت نوســانات ارز پرداخت نشود ولی 
دقیقا برای اســتراماچونی این موضوع برعکس بوده است. 
چرا که اگه اســترا به ایران می آمد، چیزی در حدود ۲۸ 

میلیارد تومان از خسارت مالی جلو می افتادیم.
ســعادتمند گفت: ما برای تخفیف بــه ایتالیا رفتیم و 
حتی به تیم ایتالیایــی گفتیم که چنانچه فرهاد مجیدی 
در جام حذفی و لیگ قهرمانان نتایج خوبی کســب کند، 
مــا تغییری در کادرفنــی ایجاد نمی کنیــم و تنها طلب 

استراماچونی را می پردازیم.
من با مجیدی هیچ زاویه ای نداشتم

 مدیرعامل سابق استقالل در مورد علت رسانه ای شدن 
مذاکره با استراماچونی گفت: زمانی که من در پرواز ایتالیا 
حضور داشــتم، در همان فرودگاه تهران از من پرسیدند 
برای بازگشت اســتراماچونی می روم؟ در آن دعوت نامه 
اسم من ذکر شده بود و من نمی توانستم به این سفر نروم. 
وی در مورد زاویه داشــتن او با مجیدی گفت: از روز اول 
به مجیدی گفته بودند که ســعادتمند برای برکنار کردن 
مجیدی آمده اســت در حالیکه واقعا اینگونه نبوده است. 
من به مجیدی عالقه مندم و او را دوســت دارم و به هیچ 
وجه با او زاویه ای نداشــتم. من در امور مدیریتی کارم را 
انجام داده ام. هیئت مدیره به من دستور داده است برای 

تخفیف به ایتالیا بروم.
نگذاشتند استراماچونی و نوری به استقالل بیایند

 سعادتمند درباره مذاکرات با الکس نوری توضیح داد: 
پس از اینکه ما پاسخمان را مبنی بر منتفی شدن حضور 
استراماچونی دیدیم، به ســراغ الکس نوری رفتیم. اولین 
ســوال ما از او این بود که آیا پاسپورت ایرانی دارد یا نه. 
حتی متوجه شدیم خانواده وی از قدیم استقاللی هستند 

و چند ویدیو کال با وی داشتیم. وی گفت: نماینده نوری 
از آلمــان به ایران آمد و بــا او دیدار کردیم و حتی پیش 
نویس قرارداد نوری را نوشته بودیم. اجازه بدید بعدها این 
موضــوع را اعالم کنم که چه کســی مانع از حضور نوری 
در استقالل شــد. من به ضرس قاطع می گویم که هرگز 
با ذهن هوادار بازی نکردم. چه در مورد اســتراماچونی و 

نوری افرادی نگذاشتن او به استقالل بیاید.
ســعادتمند در مورد جریان پفک آبی گفت: قرارداد ما 
با مینو این بود کــه ۳ درصد از فروش محصوالت آنها به 
باشــگاه برسد که اگر این اتفاق رخ می داد، باشگاه بی نیاز 
می شد. تماس هایی گرفته شد که این قرارداد ثبت نشود.

او ادامه داد: چهار جلســه فوق العاده در مورد مطالبات 
شــفر با اعضای هیئت مدیــره برگزار کردیــم. در مورد 
مطالبــات بویان، هیئت مدیره حتی یــک دالر هم نداد. 
۳۳۵ هزار دالر را مــن پرداخت کردم که مقداری از فیفا 
و مقداری از توانمندی خودمان توانســتیم آن را پرداخت 
کنیم. وی گفت: پرداخت نشدن مطالبات شفر را به گردن 
مــن انداختن در حالیکه باید تــا فروردین این کار انجام 
می شده است ولی من پس از این زمان به استقالل آمدم. 
ما ۴ دعوت نامه اعالم وضعیت فوق العاده به اعضای هیات 
مدیــره دادیم و در مورد نحوه تأمیــن بدهی های ارزی و 
ریالی اعالم کردیم ولی در این جلسات حضور پیدا نکردند 

که تاریخ آن برای مرداد ماه است
قرارداد هیچ بازیکنی باالی 5 میلیارد نیست

وی دربــاره اینکه گفته می شــود او عامل افزایش رقم 
قرارداد بازیکنان بوده اســت، گفت: مــا ۵ بازیکن جدید 
گرفتیم که ۳ مورد آن زیر یک و نیم میلیارد تومان است 
و ۲ مورد آن زیر ۴ میلیارد تومان است. مثال رقم قرارداد 
داریوش شــجاعیان ۳ میلیارد تومان است. می گویند که 
من قــرارداد نجومی ۸، ۱۰ و ۱۵ میلیاردی بســته ام که 
دروغ محض اســت. با تمام بازیکنان تمــاس بگیرید که 

قرارداد کدام مورد آنها باالی ۵ میلیارد است؟
 وی گفت: می گویند قرارداد فالن بازیکن ۱۱ میلیارد 
تومان اســت.  خب این مبلغ برای دو ســال است. شاید 
سال بعد همان بازیکن را این رقم بفروشیم. قرارداد شیخ 
دیاباته ۵۳۵ هزار دالر است که سال گذشته قرارداد بسیار 
خوبی با وی بسته شده اســت. اکنون چون نرخ دالر باال 

رفتــه باید مبلغ زیادی به وی پرداخت شــود. وی درباره 
مذاکــره با بازیکنان در هتل گفت: آن هتل، دفتر کارگزار 
ما بود. دوستان جوری این مسئله را مطرح کردند که انگار 
ما آنجا را کرایه کرده بودیم که باشگاه یک ریال هم بابت 
آنجا پرداخت نکرد. در حالیکه آنجا توســط کارگزار مهیا 
شده بود. این در حالی است که ۳ باشگاه دیگر آنجا حضور 
داشتند. اگر قرارداد بستن در هتل بد است، چرا خودشان 
آقای نادری را به قزوین برده و با او قرارداد بســته آن هم 

بدون اینکه از باشگاه بلژیکی قرارداد بسته شود؟
با 10 میلیارد در قزوین با نادری قرارداد بستند

 وی گفت: من از دوســتان می خواهم شــفاف صحبت 
کنند و بگویند که قرارداد آقای نادری چقدر اســت؟ رقم 
قرارداد نادری ۱۰ میلیارد و شــاید هم بیشتر از آن باشد. 
کســانی که قرارداد نجومی را به من منتســب می کنند، 
خودشــان قرارداد نجومی بستند. در بستن قراردادها من 
با هیچ ایجنت یــا داللی مذاکره نکردم. او ادامه داد: همه 
می توانند شــهادت دهند که نزدیک بــود دالل ها به تیم 
نفــوذ کنند ولی من مانع این کار شــدم. مثال با بازیکنی 
که مدنظر مــا بود مذاکره کردیم ولــی دالل آن بازیکن 
می گفــت باید این بازیکن دیگر را در کنار آن فرد بگیرید 
که ما از خرید آن بازیکن منصرف شــدیم. که آن بازیکن 
راهی یک تیم تهرانی شد. وی درباره قرارداد وریا غفوری 
که گفته می شــود مبلغ آن ۵ میلیارد است، گفت: وریا از 
دو ســال قبل یک و نیم میلیارد تومان طلب داشته است 
و چاره ای نداریم آن را روی قرارداد ســال جدید بیاوریم. 
وقتی که بازیکن مطالباتش را می خواهد، مجبوریم که آن 

را به قرارداد جدیدش اضافه کنیم.
چشمی گفت خانواده اش نمی گذارند به ایران بیاید

 سعادتمند در مورد جدایی روزبه چشمی گفت: روزبه 
قبل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با من صحبت کرد. 
وی گفت خانواده من قطر اســت و تالش می کنم آنها را 
راضی کنم به ایران بیایم. او به من گفت که تمام تالشش 
را در آسیا می کند ولی خواهش کرد به او اجازه دهیم در 

صورتی که خانواده اش راضی نشدند، از تیم جدا شود
وی گفت: من به جای چشــمی، بــا مرادمند قرارداد 
بستم که مبلغ قراردادش با رضایت نامه، نزدیک ۵ میلیارد 
است. چشمی با تیم قطری ۹۰۰ هزار دالر قرارداد بست و 
خانواده اش نمی خواهند به ایران بیاید و ان شاهلل سال بعد 
به ایران بیاید. ما در پســت روزبه مرادمندی را گرفتم که 
باشگاه های رقیب با رقم های ۲ ، ۳ برابر او را می خواستند 

که او را با رقم متعادل آوردیم.
سه اشتباه بزرگ در استقالل مرتکب شدم

 ســعادتمند در مورد انتشــار آن کلیپ پس از حذف 
اســتقالل از آســیا گفت: من سه اشــتباه بزرگ مرتکب 
شدم. اشــتباه اول من این بود که شرط من برای حضور 
در اســتقالل این بود که یک سری اختیارات داشته باشم 
و پس از یک ماه این اختیارات به من داده نشــد. اشتباه 
دومم این بود که به خیلی ها در باشــگاه اعتماد کردم ولی 
متاسفانه پاسخ مثبتی از آن نگرفتم. وی ادامه داد: اشتباه 
ســوم من آن مصاحبه درباره بحث جریانــات فرودگاه و 
قلیان بود. البته همان شــب با وریــا تماس گرفتم و از او 
و تمــام بچه های تیم عذرخواهی کردم. من به عنوان پدر 
خانواده باید این اتفاق را مدیریت می کردم و این ۳ اشتباه 

را در طول دوران مدیریتیم مرتکب شدم.

رقابت های بیســتمین دوره لیگ برتر از دیروز  جمعه 
آغاز شد.

قطار بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر، باالخره دیروز  
جمعه حرکت خود را آغاز کر آن هم در حالی که شــیوع 
گســترده ویروس کرونا در ایران، آغاز لیگ را یک هفته به 
تعویق انداخته بود. اما مثل این که دیگر خبری از دســتور 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعویق لیگ نیست و سازمان 
لیگ هم درصدد اســت تا به هر شــکل که شده، استارت 

مسابقات را بزند.
در آستانه رقابت های لیگ بیســتم، مروری داشته ایم 
بر شــرایط تیم هایی که می توانند امســال مدعی قهرمانی 
باشند و همچنین سایر تیم ها که در نگاه اول شانسی برای 
قهرمانی ندارند اما پتانســیل تبدیل شدن به تیم شگفتی 

ساز لیگ جدید را در خود دارند:
پرسپولیس

مدافع عنوان قهرمانی رقابت های لیگ روز جمعه اولین 
بازی خود مقابل ســایپا را برگزار کرد که دست کم تا ۲۹ 
آذر ۹۹، تمام تمرکزش بر روی فینال لیگ قهرمانان آسیا 
اســت و هیچ بعید نیســت که یحیی گل محمدی هرچه 
کــه به تاریخ فینــال نزدیک تر شــویم، تصمیم به حفظ 
ستاره هایش از مصدومیت بگیرد و به آن ها استراحت بدهد. 
همین امر ممکن اســت به قیمت از دست رفتن امتیازات 

ابتدایی لیگ برای قرمزها تمام شود.
پرســپولیس که همین چند هفته پیــش با کنار زدن 
قدرت های آســیا بــه فینال لیگ قهرمانان رســید، فصل 
پرباری را در نقل و انتقاالت داشــت و توانســت بازیکنانی 
نظیر حامد لک،ســعید آقایی،عیســی آل کثیر، احســان 
پهلوان،علی شجاعی، سرلک و آرمان رمضانی را به خدمت 
بگیــرد و بازیکنانی نظیر علیپور، محمد نــادری، علیرضا 
بیرانوند، شــجاع خلیل زاده، محســن ربیع خواه و محمد 
انصاری هم بازیکنانی هســتند که دیگر قرار نیست در این 

فصل پیراهن پرسپولیس را بپوشند.
استقالل

آبی ها پس از جدایی پر ســر و صدای فرهاد مجیدی و 
ناکامی در لیگ قهرمانان آسیا با مجید نامجومطلق، حاال به 

ســراغ محمود فکری رفته است. کسی که سال ها کاپیتان 
اســتقالل بوده و به عقیده کارشناســان، می تواند حواشی 
اطــراف این تیم را به خوبی مدیریت کند. فکری که فصل 
قبل را از نیمه راه روی نیمکت نساجی سپری کرد، تاکنون 
بازیکنانی نظیر رشــید مظاهری، محمدحسین مرادمند، 
سید احمد موسوی، بابک مرادی، متین کریم زاده، محمد 
نادری و مهدی مهدی پور را به خدمت گرفته و بازیکنانی 
نظیر علی دشتی، علی کریمی، روزبه چشمی و میالد زکی 
پــور را هم از دســت داده و باید دید بــا توجه به عملکرد 
نسبتا خوبی هم که در بازی های دوستانه پیش فصل داشته 
است، آیا می تواند آبی ها را پس از سال ها به مقام قهرمانی 

لیگ برساند یا نه؟
استقالل در اولین بازی خود در رقابت های لیگ بیستم 

روز شنبه به مصاف تیم مس رفسنجان می رود.
تراکتور

پرشــورهای تبریزی پس از فتح جــام حذفی در فصل 
قبل، حاال با آوردن علیرضا منصوریان به روی نیمکت خود، 
توقعی جز قهرمانی از این تیم پرستاره ندارند. تراکتور که 
خیلی زود سرمربی جدیدش را شناخت و توانست بازیکنانی 
کلیدی نظیر اشکان دژاگه،مسعود شجاعی و احسان حاج 
صفی را در تیم خود حفظ کند، امســال می تواند از جمله 

تیم های مدعی لیگ بیستم باشد.
تراکتور برای فصل جدید و با نظر منصوریان بازیکنانی 
نظیر حبیب فرعباسی، بوحمدان، ســعید واسعی و هادی 
محمــدی را به خدمت گرفتــه و بازیکنانی مثل رشــید 
مظاهری، رضا اســدی و ساسان انصاری هم تبریز را ترک 
کرده اند. لیگ بیستم برای تراکتور از ورزشگاه یادگارامام و 

دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان آغاز شد.
سپاهان

با جدایی امیر قلعه نویی از نیمکت سپاهان، آن ها محرم 
نویدکیا کاپیتان ســال های نه چندان دور خود را به عنوان 
ســرمربی انتخاب کرده اند. نویدکیــا علی رغم محبوبیت 
باالیی که در بین هواداران سپاهان دارد، چندان در عرصه 
مربیگری باتجربه نیست و همین مسئله تردیدها نسبت به 
موفقیت او در ســپاهان را افزایش داده است. نتایجی هم 

که سپاهان با او در لیگ قهرمانان آسیا گرفت و در نهایت 
منجر به حذف نماینده ایران در مرحله گروهی شد، محرم 
را تحت فشار قرار داده و باید دید این مربی جوان در اولین 
فصل حضور خود روی نیمکت سپاهان چگونه از پس این 
شرایط دشوار برخواهد آمد. طالیی پوشان در فصل نقل و 
انتقاالت بیکار نبوده اند و تاکنون بازیکنان شناخته شده ای 
نظیر دانیال اسماعیلی فرد، محمدرضا خلعتبری، روح اهلل 
باقری و محمد نژادمهدی را به خدمت گرفته اند و نفراتی 
همچون محسن مسلمان، محمد ایران پوریان، سعید آقایی 

و علی قربانی را دیگر در بین نفرات خود ندارند.
فوالد

از معدود تیم هایی که برای لیگ بیســتم توانسته ثبات 
خود را به شــکل خوبی حفظ کند، فوالد است. آن ها جواد 
نکونام را در تیم خود نگه داشــتند و با حفظ ســتاره ها و 
جذب چند مهره جدید، می خواهند به چیزی باالتر از رتبه 
ســوم فصل قبل دست یابند و همچنین می خواهند که از 
معبر پلی آف، به مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا راه یابند. سرخ پوشــان اهواز تاکنون بازیکنانی مثل 
محســن فروزان، ساســان انصاری، حســین ابراهیمی و 
محمدرضا عباســی را به خدمت گرفتــه اند و چهره هایی 
نظیر حســن بیت سعید و شــهاب گردان هم این تیم را 

ترک کرده اند.
گل گهر

شاید نوشتن نام گل گهر سیرجان که فصل گذشته در 
آخرین لحظات توانســت مجوز بقا در لیگ برتر را کســب 

کنــد، در بین تیم هایی که مدعی قهرمانی هســتند کمی 
عجیب باشــد اما حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت گل 
گهر، بی شــک به وزن این تیم در رقابت های لیگ بیستم 
اضافه می کند و هیچ بعید نیست که سیرجانی ها بتوانند به 

رتبه های باالی جدول راه یابند.
نماینده ســیرجان در این فصل از رقابت های لیگ برتر 
تا کنون توانسته چهره های شاخصی نظیر علیرضا حقیقی، 
محسن کریمی، آرمین سهرابیان، رضا شربتی و علی اصغر 
عاشــوری را به خدمت بگیرد و بازیکنانی نظیر سید احمد 
موسوی، مهرداد عبدی، میالد فراهانی و مهرداد بایرامی هم 

جمع گل گهری ها را ترک کرده اند.
سایر تیم ها

خیلی بعید است که قهرمان لیگ بیستم، تیمی غیر از 
تیم های فوق باشد. با این حال سایر تیم های حاضر در لیگ 
برتر هم قطعا تمامی تالش خود را به کار خواهند بست که 
بتوانند شگفتی ســاز این دوره از مسابقات باشند. از ذوب 
آهن تحت هدایت رحمان رضایی گرفته تا شهرخودرو که 
فصل قبــل در بین مدعیان قرار داشــت و حاال با مهدی 
رحمتی می خواهد همان عملکرد قابل قبول را تکرار کند. 
تیم هــای تازه لیگ برتری شــده آلومینیــوم اراک و مس 
رفسنجان هم تمام تمرکز خود را روی بقا تنظیم می کنند 
و تیم هایی مثل صنعت نفت آبادان، نفت مسجدســلیمان، 
نساجی، پیکان، سایپا و ماشین سازی هم در تالش هستند 
تا حداقل نسبت به فصل قبل، عملکرد قابل قبول تری را از 

خود به جای بگذارند.

سعادتمند: 

با نادری غیرحرفه ای 10 میلیارد قرارداد بستند
نگذاشتند نوری و استرا به استقالل بیایند 

استارت کرونایی فوتبال در ایران

تیم به تیم با لیگ بیستم
عرفان حاج بابایی

کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاه پرسپولیس را 
رد کرد. صبح روز  پنجشنبه هفته گذشته جلسه کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به صورت آنالین و با حضور عیسی آل کثیر و 

وکالی پرسپولیس برگزار شد و حاال ای اف سی در اطالعیه 
ای اعالم کرده که اســتیناف خواهی رد شده و آل کثیر باید 
دوره محرومیت شش ماهه اش را سپری کند. جریمه ۱۰ هزار 
دالری هم باقی مانده اســت. در نامه ای اف سی آمده است: 
»کمیته فرجام خواهی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز فرجام 
خواهی باشگاه پرسپولیس در مورد تصمیم کمیته انضباطی و 
اخالق این کنفدراسیون که آقای عیسی آل کثیر را در مورد 
تخطی از بند ۵۸.۱ قوانین این کمیته مقصر شــناخته بود، 
رد کرد. کمیته فرجام خواهی رای صادر شده توسط کمیته 

انضباطی و اخالق را به طور کامل تایید کرد. عیسی آل کثیر 
از هر گونه فعالیت فوتبالی )که شامل همه رقابت های رسمی 
و دوستانه داخلی و بین المللی است( برای ۶ ماه محروم شده 
اســت و باید ۱۰ هزار دالر نیز جریمه بپردازد.« بنابراین آل 
کثیر عالوه بر این که فینال لیگ قهرمانان آســیا را از دست 
خواهد داد، نخستین بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۱ را هم از دست می دهد و در دیدار های لیگ برتر 
هم تا نوروز ۱۴۰۰ غیبت خواهد داشــت. این در حالی است 
که امروز حمید مطهــری در خصوص احتمال خط خوردن 

آل کثیر از فهرســت گفته بود که در صورت رد درخواســت 
استیناف خواهی او، کادرفنی در این باره تصمیم گیری خواهد 
کرد. عیســی آل کثیر با درخشش در لیگ قهرمانان آسیا از 
عوامل موفقیت پرســپولیس و صعود این تیم به فینال آسیا 
بود اما حاال در موقعیت سختی قرار گرفته است. محرومیت 
او به دلیل شکایت یک فرد از خوشحالی پس از گل آل کثیر 
در دیدار با پاختاکور اســت و کمترین میزان جریمه هم در 
این باره اعمال شده اما پرسپولیسی ها امیدوار به بخشش این 

بازیکن بودند که حاال این اتفاق رخ نداده است.

فرجام خواهی بی نتیجه پرسپولیس 

محرومیت عیسی آل کثیر تائید شد 


