
چهارشنبه 5 آذر  399 1- 9 ربیع  الثانی 1442 - 25 نوامبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5306  8   ورزشی

باشگاه های صنعتی؛ فرصتی که تهدید شدند
باشگاه های صنعتی در فوتبال 
کشــورمان فرصتــی بودند که 
اکنون تبدیل به تهدیدی جدی 
برای این رشته ورزشی محبوب 

شده اند.
محبوبیت  فارس،  گزارش  به 
فوتبال باعث شده تا بسیاری از 
صنایع و اقتصادهای بزرگ جهان 
برای تبلیغ و دیده شدن به این 
از کارخانجات  بیاورند.  رو  رشته 
بزرگ تولید خــودرو مثل بنز و 
آئــودی در آلمان گرفته تا خطوط هواپیمایــی بزرگ و ثروتمندی چون امارات، 

مشتاق حضور در میادین فوتبال و پیراهن تیم های بزرگ هستند.
شــرکت آئودی که در زمره باکیفیت ترین تولیدکنندگان خودروهای جهان 
هســتند، چندین سال اســت که حامی مالی تیم بایرن مونیخ در آلمان است. 
شرکت الستیک سازی یوکوهاما روی پیراهن چلسی تبلیغ می کند. هواپیمایی 
امارات روی پیراهن رئال مادرید اســپانیا و ... حضور این تیم ها و برندهای بزرگ 
صنعتی یکی از راه های درآمدزایی در فوتبال حرفه ای و خصوصی اروپا محسوب 

می شود و البته راهی برای توسعه بیشتر این ورزش.
در هیــچ کدام از این قراردادها و حضور کارخانجات صنعتی شــاهد اتفاقات 
غیرمعقول و غیرمنطقی نبوده ایم. هیچ وقت نشده که بگویند بنز بخاطر حمایت 
مالی از بایرن دچار ضرر و زیان شــد یا کارخانه الستیک سازی یوکوهاما بخاطر 
حضورش در فوتبال و چلسی با کسری بودجه مواجه شده زیرا در آنجا همه چیز 
براساس روابط برد- برد تعیین می شود. یعنی حامی مالی از حضورش سود می برد 
و برندش را معتبرتر می کند و باشــگاه  هم درآمدهایش زیاد می شود و می تواند 

فعالیتش را توسعه بدهد.
* صنایع در فوتبال ایران چه مي کنند؟

این نوع همکاری و مشارکت را با حضور باشگاه های صنعتی در فوتبال ایران 
مقایسه کنید. باشگاه های صنعتی ایران هیچ شباهتی به این مدل حرفه ای ندارند. 
فلسفه حضور آنها مربوط به زمانی بود که فوتبال و ورزش ایران صددرصد دولتی 
بود و این باشگاه ها برای حمایت از این حوزه متولد شدند. قرار بود این باشگاه ها 
صنعتی در خدمت رشــد و توسعه فوتبال باشند. قرار بود آنها در خدمت رشد و 
پرورش استعدادها باشند و در عمل به نهادینه شدن ورزش و سالمتی در جامعه 

کمک کنند؛ تنها کاری که اکنون نمي کنند.
قرار بود باشــگاه های صنعتی با تکیه بر توان های ســخت افزاری و دانش نرم 
افزاری که دارند، شرایط رشد و پیشرفت فوتبال را با هزینه ای اندک فراهم کنند 
چون شــعار این بود که هزینه در ورزش در واقع هزینه برای ســالمتی و نشاط 
اجتماعی است اما وضع موجود آنها را با ایده آل و هدف اولیه مقایسه کنید. آیا 
این باشگاه های صنعتی توانسته اند به وظایف اصلی خود در قبال حتی کارگران 
و خانواده های کارگران خود به درستی عمل کنند؟ چند درصد فوتبالیست های 
این تیم ها را فرزندان کارگران کارخانه ها تشــکیل می دهند؟ شاید در بین این 
باشــگاه ها برخی مانند سایپا با هزینه ای نسبتا اندک اداره می شود و به بازیکنان 
جــوان و ورزش خانواده کارگران اهمیت ویژه ای می دهد، اما ســایرین چه؟ آنها 
کدام مسیری را مي روند که این هدف منتهی نشده و نخواهد شد؟ در پس پرده 

چه اتفاقی روی داده است؟
در برخی باشگاه های صنعتی شاهد بریز و بپاش  های آنچنانی در این شرایط 
سخت اقتصادی هســتیم. ولخرجی های این مدیران از عوامل اصلی گران شدن 
بی مورد فوتبال در ســالهای اخیر بوده است. دستمزد بازیکن 500 میلیونی به 
لطف نفوذ دالل ها در برخی از این باشگاه های صنعتی به چندین میلیارد تومان 
هم رســید؛ حتی شایعه شد برخی در فصل نقل و انتقاالت بودجه باز داشتند تا 
بتوانند دست روی هر بازیکنی که گذاشتند به راحتی جذبش کنند. این در حالی 
اســت که در فوتبالی که قرار است خصوصی شود، قطعا توان رقابت با اینها که 
دســت در جیب کارگران کرده اند، وجود ندارد و هر روز نیز این موضوع تشدید 

مي شود.
عمق فاجعه در این است که باشــگاه های صنعتی ما هزینه خود را برخالف 
تصور عمومی، نه از دولت که از جیب مردم برمی دارند. آنها هرکدام محصوالتی 
تولید می کنند که هزینه های اداره باشــگاه های خــود را هم در آن دیده اند و با 
افزایش قیمت محصوالت، هزینه اداره باشگاه های صنعتی را هم تامین می کنند. 
این در حالی اســت که در کشورهای صاحب سبک فوتبال شاهد چنین رویه ای 
نیستیم. صنایع در همه جای دنیا به عنوان حامی مالی وارد فوتبال می شوند اما 
در کشور ما برعکس عمل می کنیم و نتیجه اش هم همین شرایط نابسامان کنونی 
آنهاست که در واقع باید زیر نظر وزارت صنایع، در مسیر درستی قرار مي گرفتند.

وزارت صمت متاســفانه نظارت دقیقی روی زیر مجموعه های ورزشــی خود 
ندارد و نتیجه اش هم همین می شود که گاهی نه تنها اعضای مجمع یک کارخانه 
بزرگ، بلکه مدیــران کارخانه هم به دلیل مشــغله های فراوانی که دارند حتی 
نمی دانند چه پول هایی که برای باشــگاه به عنوان بودجه در نظر گرفته شــده 
چطور و چگونه خرج شده اســت. به همین دلیل، نیاز ورود نهادهای باالدستی 
مثل مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون ورزش حرفه ای به شدت احساس 
می شود. در غیر اینصورت، با تداوم رها شدگی این باشگاه ها و عدم وجود نظارت، 
این وضعیت بر دامنه ناراستی ها و مشکالت فوتبال کشور مي افزاید که هم اکنون، 

چنین نقشی را برعهده دارد.

صد درصدی ها در لیگ برتر
با گذشت ۲ هفته از ابتدای 
لیگ برتر، هنــوز آمار برخی از 
تیم ها بــه هم نریختــه و آمار 
صد درصدی از خــود به جای 
ایسنا،  گزارش  به  گذاشــته اند. 
با گذشــت دو هفته بیستمین 
دوره لیــگ برتر فوتبال، جدول 
مسابقات سر و شکل مختصری 
به خود گرفته و عیار برخی از تیم ها مشخص شده است. تاکنون تنها تیمی که 
موفق شــده هر دو بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، گل گهر سیرجان 
با هدایت امیرقلعه نویی اســت که با ۶ امتیاز صدرنشــین است. تراکتور، نفت 
مســجد سلیمان، ســایپا و ذوب آهن آمار ۱00 درصدی در کسب تساوی از 
خود به جای گذاشــته اند و هیچ باخت یا بــردی را در دو بازی اخیر به ثبت 
نرســانده است. در سوی مقابل مس رفسنجان و آلومینیوم اراک این وضعیت 
را دارنــد. آن ها هم صد درصد باخت را ثبــت کرده اند و فعال رنگ پیروزی را 
ندیده انــد. آلومینیوم اراک هم آمار جالبی دارد. این تیم متوســط یک کارت 
قرمز در هر بازی را دارد. آن ها در بازی نخســت مقابل نساجی و در بازی دوم 
مقابل سپاهان یک بازیکن خود را از دست دادند. پرسپولیس در گل نخوردن 
و کلین شــیت پیشتاز اســت. آن ها آمار صد درصد کلین شیت )بسته ماندن 
دروازه( را در فصل جاری به جای گذاشته اند که گواهی بر کیفیت باالی خط 
دفاعی این تیم مانند فصول گذشــته اســت. هفته سوم لیگ برتر، چهارشنبه 
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خداحافظی پیامکی کارلوس کی روش از کلمبیا!
کارلوس کی روش ســرمربی 
تیــم ملــی فوتبــال کلمبیا با 
بازیکنــان و کادر فنی این تیم 
خداحافظــی کرد. بــه گزارش 
روش  کی  کارلوس  خبرآنالین؛ 
سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا 
بعد از شکســت ۶ بر یک برابر 
اکوادور در مرحله مقدماتی جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر و اختالف با برخی بازیکنان این تیم در آســتانه جدایی از 

تیم ملی کلمبیا قرار دارد.
دارســی کوین،  روزنامه نگار رادیــو Caracol فاش کرد که کی روش در 
حال مذاکره با فدراسیون فوتبال کلمبیا در مورد جدایی خود است و  از طریق 
یکی از نرم افزارهای پیام رســان  با برخی از اعضای کادر مربیگری و بازیکنان 
خود خداحافظی کرده اســت. این روزنامه نگار در این باره گفت: او برای کادر 
فنی تیم ملی فوتبال کلمبیا پیام خداحافظی  ارســال کرده اســت و به آن ها 
گفته در این زمان از همه حمایت های آنها بسیار سپاسگزار است و  هم اکنون 

کلمبیا را ترک می کند.

نگاه

اخبار کوتاه

پرونده  پرســپولیس در  باشــگاه  وکیل 
محرومیــت آل کثیر ابزار امیــدواری کرد 
دادگاه عالی ورزش برای لغو محرومیت این 

بازیکن دستور موقت صادر کند.
سهیل ساعد وکیل در گفت وگو با ایسنا، 
در باره آخریــن وضعیت پرونده محرومیت 
عیســی آل کثیر اظهار کرد: ســه روز قبل 
گراندز حکم محرومیت آل کثیر به دســت 
ما رســید تا براســاس آن یک الیحه خوب 
تنظیم و برای دادگاه عالی ورزش ارســال 

کنیم. 
همان طور که مطلع هســتید در کمیته 
اســتنیاف کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
محرومیت شــش ماه آل کثیر تایید شــده 
اســت و االن با هدف درخواســت دستور 
موقــت از دادگاه عالــی ورزش قصد داریم 
الیحــه را تنظیم کنیــم و در دادگاه عالی 
ورزش مطرح کنیم. در حال حاضر هم کادر 
فنی و هم مدیریت باشــگاه اصرار دارند آن 
چه که از دست مان برمی آید انجام بدهیم تا 
آل کثیر بتواند در بازی فینال به میدان برود. 
من هم در حد وســعم ســعی می کنم 
الیحــه ای را ارائه دهــم تا بتوانــم قدمی 
برداریم و پرســپولیس از عیسی آل کثیر در 

مسابقه فوتبال استفاده کند. 

امید ما این است که دادگاه عالی ورزش 
صدای ما را خواهد شنید.

او در پاسخ به این سوال که پرسپولیس 
چقدر امیــد دارد کــه دادگاه عالی ورزش 

اعتراض این باشــگاه را بپذیرد و با دستور 
موقت محرومیــت آل کثیر را متوقف کند؟ 
گفت: چون در حال نوشــتن الیحه هستم 
معتقدم باید با نهایت امیدواری متن الیحه 

را بنویسم و از موازین حقوقی باشگاه دفاع 
کنــم. این که بخواهــم در مقام یک قاضی 
االن درباره پرونده اظهارنظر کنم موضوعیت 
ندارد. اما از نظــر وجدانی و مبانی حقوقی 

که در الیحه از آن استفاده می کنم باور من 
این اســت که می تواند محرومیت آل کثیر 
لغو بشود. البته این که گفته می شود بعد از 
گذشت سه ماه محرومیت آل کثیر بخشیده 

می شود هم درست نیست. 
رای صریح است و به طور کامل ذکر شده 
که این بازیکن شــش ماه از میادین محروم 
است یعنی آل کثیر تا دو آوریل ۲0۲۱ )۱۳ 
فروردین ۱۴00( محــروم خواهد بود. اگر 
دادگاه عالی ورزش حکم به ســود ما صادر 
نکند، آل کثیر شش ماه محروم خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به 
محرومیــت آل کثیر او می تواند در تمرینات 
پرسپولیس حاضر باشد و صرفا در مسابقات 
شرکت نکند؟ گفت: در رای صادره آمده که 
این بازیکن از همه فعالیت های فوتبالی اعم 
از مسابقات رسمی  و تدارکاتی چه داخلی و 

بین المللی محروم است. 
این دیگر به تفســیر از قانون برمی گردد 
که آیا آل کثیر می تواند در تمرینات شرکت 
کند یا خیر. البته این بازیکن می تواند برای 
حفــظ توانایــی و آمادگی جســمانی خود 
تمرینات شخصی خود را ادامه دهد و منعی 
ندارد. متن حکم اشاره به تمرینات ندارد و 

فقط درباره مسابقات صحبت کرده است.

حواشی داوری لیگ ایران این روزها به اوج خود رسیده 
و در همین دو هفته گذشــته بسیاری از تیم ها به شرایط 

داوری معترض شده اند.
سپهر ســتاری: لیگ بیستم سرانجام و با وجود شرایط 
کرونایی آغاز شد و حاال دو هفته از فصل جدید لیگ برتر 
می گذرد. همان طور که انتظار می رفت تیم ها در هفته های 
ابتدایــی هنوز به شــرایط آرمانی خود نرســیداند و برای 
قضاوت عملکرد تیم های لیگ برتری باید کمی صبر کرد. 
در ایــن بین فقط تیم ها و بازیکنان نیســتند که هنوز در 
بهتریــن فرم خود قرار ندارند و انگار داوری لیگ بیســتم 
کیفیت جالبی نــدارد و این موضــوع در همین دو هفته 
صدای بســیاری از تیم ها را درآورده است و کار به صدور 

بیانیه و تهدید هم رسیده است.
ذوب آهن اصفهان یکی از تیم هایی است که اعضای آن 
مدعی هســتند در دو هفته گذشته اشــتباهات داوری به 
ضررشان بوده و شدیدا به قضاوت داوران معترض هستند؛ 
ذوبی هــا که فصل گذشــته هــم چند بــاری از به خاطر 
اشتباهات داوران متضرر شده بودند، حتی سازمان لیگ را 
تهدید به انصراف از لیگ برتر کرده اند که البته بعید است 
این موضوع اجرایی شــود و احتمــاال در حد همان تهدید 

باقی خواهد ماند.
در ایــن بین ذوب آهن تنها معتــرض داوری های لیگ 

بیستم نیســت و تیم های دیگر هم از وضعیت داوری های 
لیگ برتر شاکی هستند و اشتباهات داوری صدای آن ها را 
درآورده است. پرسپولیسی ها که هفته اول به خاطر اخراج 
کمال معترض بودند، حاال پس از اخراج یحیی به سازمان 
لیگ نامه زده اند و مس رفسنجان هم از داوری دیدار هفته 
دوم مقابل گل گهر شاکی است. استقاللی ها پیش از دیدار 
هفته دوم مقابل فوالد نســبت به انتخاب زاهدی فر رسما 
اعتراض کردند که دلیل آن اتفاقات فصل گذشــته و هند 
کیروش استنلی بود که توسط این داور اعالم نشد و کینه 
ادامه دار آبی ها از او را به همراه داشــت. نفت آبادان هم از 
داوری هفته گذشته مقابل پرسپولیس و پنالتی که به سود 
قرمزها گرفته شــد شاکی است. آلومینیوم اراک و نساجی 
هــم این هفته معتقد بودند گل هایی که دریافت کردند بر 
اثر اشتباهات داوری بوده و دیدار پیکان - شهرخودرو هم 

جنجالی شده است.
موضوع اعتــراض تیم ها به داوری مســابقات اتفاقات 
جدیدی نیســت و در سال های اخیر شــاهد آن بودیم اما 
امســال انگار شرایط بدتر شده و با ادامه این روند احتماال 
هر هفته کنفرانس هــای جنجالی و بیانیه هــای کوبنده، 
باعث ایجاد حاشیه خواهد شد که این اتفاق باعث افزایش 
استرس داوران و پایین آمدن عملکرد آن ها هم خواهد شد.

از طرفی به نظر می رســد فوتبال ایران این روزها پس 

ازخداحافظی داوران باتجربه قدیمــی و کوچ داور بزرگی 
چون علیرضــا فغانی، با کمبود داوران ســطح باال مواجه 
شــده و دلیل آن هــم چیزی جز عدم پشتوانه ســازی از 
سوی فدراســیون فوتبال و کمیته داوران نیست. در کنار 
 VAR ضعــف داوری، به نظر می رســد فعال خبری هم از
در مســابقات لیگ برتر نباشــد؛ اتفاقی که اگر رخ می داد 
و داور ویدیویی به مســابقات اضافه می شد، کار قضاوت را 
برای داوران کمی آسان تر می کرد و از جنجال ها و حواشی 
می کاست.به این چالش ها باید اختالفات اخیر در داوری بر 
ســر لیست داوران بین المللی را هم افزود که عمال از داور 

وارد شده به لیســت یک داور زیر فشار ساخت و از سوی 
دیگر سبب شــد تا حاشیه های این تصمیم به محرومیت 

بی دلیل امیر عرب براقی جوان هم بیانجامد.
حال باید دیــد در فضای کنونی که تیم ها نســبت به 
قضاوت داوران حســاس شده اند و با هر سوت داور بازی را 
به هم می ریزند، کمیته داوران چگونه می تواند از شــرایط 
فعلی عبور کند تا از میزان حواشی کم شود؛ البته تیم های 
لیگ برتری هم باید در رفتارهای خود تجدید نظر کنند و 
با هر سوت داور جو بازی را خراب نکنند تا داوران بتوانند 

در آرامش مسابقات را سوت بزنند.

دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال امرئز با انجام چهار 
مسابقه آغاز می شود.

به گزارش فارس، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زیر سایه 
کرونا و با انجام ۴ مسابقه آغاز می شود. نگاهی به این بازی ها 

می اندازیم:
گل گهرسیرجان - فوالد خوزستان؛ نکونام صدر را 

از تیم قلعه نویی می گیرد؟
گل گهــر تنها تیــم ۶ امتیازی لیگ برتــر میزبان یکی 
از تیم هــای قدیمــی و صنعتی فوتبال ایران اســت. فوالد 
خوزســتان که با ۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفته به دنبال 
شکســت صدرنشین در خانه اش اســت اما بردن تیم امیر 
قلعه نویی کار راحتی نیســت. گل گهرسیرجان با قلعه نویی 
می خواهد همچنان صدرنشین لیگ برتر بماند. در این بازی 
شاهدتقابل های دیدنی هســتیم. جواد نکونام که زمانی در 
استقالل شاگرد امیر قلعه نویی بود اکنون به عنوان یک مربی 
حرفه ای مقابل او قد برافراشته است. هنوز همه به یاد دارند 

که نکونام و قلعه نویی روابط درخشانی باهم نداشتند. 
از سویی دیگر قلعه نویی با سعید آذری مدیرعامل فوالد 
خوزستان دو ســال پیش در باشگاه ذوب آهن همکار بوده 
اســت این بازی دوئل رفقای قدیمی محســوب می شــود. 
قلعه نویی و نکونام به همراه ســعید آذری! گل گهر با گلزنی 
منشا توانسته بدرخشد و فوالد هم بازیکنی مثل پریرا دارد. 

برنده این مسابقه صدرنشین لیگ برتر خواهد بود. 
استقالل - ماشین سازی تبریز؛ نبرد فکری با تیم 

دوم تبریز
اســتقالل بعد از شکســت جنجالی و پرحرف و حدیث 
مقابل فوالد خوزستان اکنون باید خود را آماده نبرد با تیم 

دوم تبریز کند. ســرمربی ماشین ســازی هم در همین دو 
هفته اول حسابی خبرســاز و حاشیه ساز بوده است. وحید 
بیاتلو بعد از باخت مقابل شــهرخودرو در هفته نخســت با 
مصاحبه های تند و آتشین خود زمینه محرومیتش را فراهم 
کرد. این تیم از دو بازی اول فقط یک امتیاز دارد و استقالل 
هم با ۳ امتیاز هنوز نتوانسته انتظارات هوادارانش را برآورده 
کند. فکری با یک فیلم چنــد ثانیه ای به کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال احضار شده است. دو مربی خبرساز لیگ 
برتری که ســابقه طوالنی در لیگ یک داشته اند اکنون در 
شــرایطی مقابل یکدیگر قرار می گیرند که محکوم به برد 
هستند. شیخ دیاباته مهاجم محبوب و گلزنی استقالل هنوز 
در ایــن فصل در ترکیب اصلی آبی پوشــان قرار نگرفته و 
در اهــواز هم بگومگویی  با محمود فکری ســرمربی جدید 
اســتقالل داشــت. با این حال احتمال دارد ترکیب  اصلی 
اســتقالل در این بازی دچار تغییراتی شــود. احتمال دارد 
رشــید مظاهری دروازه بان جدید آبی پوشان در این بازی 
در ترکیب اصلی قرار بگیــرد و برخی از بازیکنان در کمال 
تعجب نیمکت نشین شــوند. باید دید استقالل می تواند با 
ماشین سازی تبریز راه خود را برای رسیدن به صدر جدول 

هموار کند یا نه؟
نبرد تیمی مثل ماشــین ســازی در ورزشــگاه آزادی 
دســتکمی از باخت برای استقالل ندارد ولی نباید فراموش 

کرد ماشین سازی حریف چغر و بد بدنی است.
سایپا - نساجی مازندران؛ تقابل مربیان جوان

نارنجی پوشان تهرانی هنوز بردی در لیگ برتر به دست 
نیــاورده اند و با ۲ امتیاز نشــان دادند کــه این فصل هم 
نمی تــوان روی این تیم به عنوان یک مدعی حســاب کرد 

و شاید شاگردان ابراهیم صادقی اگر در همان میانه جدول 
باقی ماند خیلی خوش شــانس است. نساجی مازندران اما 
وضعیت بســیار خوبی دارد. یک برد و یک مساوی در رده 
دوم جدول است و در این هفته شانس صدرنشینی دارد. هر 
دو مربی جوان هستند و می خواهند که فوتبالی بی حاشیه 
و زیبا را ارایه بدهند. ســایپا فقط یک گل زده اما نساجی با 
۴ گل زده نشــان داده که خط حمله زهرداری دارد. هر دو 
تیم در این بازی برای برد بازی خواهند کرد و البته ســایپا 
اصال دوست ندارد برای سومین هفته متوالی مساوی کند و 

امتیاز از دست بدهد.
آلومینیوم اراک - مس رفسنجان؛ مسابقه لیگ یکی

تقابل دو تیم تازه دســته اولی شــده که هنوز در لیگ 
برتر امتیازی کسب نکرده اند و گلی هم نزده اند جالب توجه 
است. این دو تیم با مربیان فصل گذشته خود وارد لیگ برتر 
شده اند اما هنوز در لیگ برتر توفیق نداشته اند و بدون امتیاز 
و بــا ۴ گل زده در رده آخر جدول جا خوش کرده اند. قطعا 
این دو تیم به دنبال اولین برد، اولین گل و اولین امتیاز لیگ 

برتری هستند. 
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داوری های جنجالی لیگ بیستم

!VAR نه داور باتجربه داریم، نه

هفته سوم لیگ برتر

استقالل مقابل تیم ماشین سازی تبریز و تقابل قلعه نویی و نکونام

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت:کارم با تیم 
ملی نیز تمام شــده بود و برای این اتفاق ۱۳ سال جنگیدم 

ولی این اجازه را ندادند که از سپاهان جدا شوم.
به گزارش فارس، امیر قلعــه نویی در خصوص انتخاب 
گل گهر در لیگ بیستم اظهار داشت: ما یک مربی حرفه ای 
هستیم و چمدانمان در دستمان است. گل گهر تیم خیلی 

خوبی است و من قبال  از این مدل تیم ها را تجربه داشته ام، 
مثل مس کرمان، استقالل اهواز و تیم ها دیگر.اکثر تیم هایی 
که من مربیگری آنها را به عهده گرفتم، هیچوقت شــرایط 

ایده آلی نداشتن حتی تیم ملی فوتبال.
وی افزود: زمانی هدایت اســتقالل را برعهده گرفتم این 
تیم در رده نهم یا سیزدهم بود. تراکتور نیز در رتبه سیزدهم 

قرار داشت یا سپاهان هم چهاردهم بود ولی مسئولیت آنها 
را قبول کردم.هیچوقت به تیم هایی نرفتم که آرامش، پول و 
شرایط خوب مالی داشته باشند.گل گهر هم تیم خوبی است 
و ما با مطالعه این تیم را انتخاب کردیم و تالش ما این است 

که یک تیم با ثبات درست کنیم.
قلعــه نویی در خصوص اینکــه وی باتجربه ترین مربی 
لیگ اســت خاطرنشــان کرد: به قول یک  فرد بزرگ چه 
زود دیر شد. انگار همین چند روز پیش بود که وارد دنیای 
مربیان شدم.من هم به سمت پیشکسوت شدن مي روم اما 
خوشحالم در دوره مربیگری ام اصولی داشتم و هیچ گاه این 

اصولم را زیر پا نگذاشتم.
وی در خصــوص اینکه ظاهرا در این دوره بســیار آرام 
است گفت: من همیشه آرام بودم ولی اینها خاصیت فوتبال 
است.  شما به مربیان بزرگ دنیا نگاه کنید که لب خط چه 
رفتارهایی دارند. ما هر کاری که انجام مي دهیم، در راستای 

منافع تیم مان است.
قلعه نویی در خصوص بدشــانس ترین و خوش شانس 
ترین روزهای مربیگری خود عنوان کرد: خاطره خوبی که از 
فوتبال دارم این اســت که در سال 88 و در لیگ هشتم در 
شهر امام هشتم با استقالل قهرمان لیگ شدیم که این هم 

لطف امام رضا )ع( بود.
وی تاکید کرد: کال آدم بدشانســی بودم، از پنالتی های 
تیم ملی گرفته تا خیلی بازی های دیگر. در بعضی از بازی ها 
باید 5 بر صفر برنده مي شــدیم ولــی باخته ایم. در کارنامه 

مربیگری من باالی 50 -۶0 مورد از این بازی ها وجود دارد.
وی در خصوص آرزوی فوتبالی خود تصریح کرد: همه ما 
طبیعتا یک هدف در تیم ملی داریم. ســال ۲007 در حق 
من در تیم ملی خیلی بدی کردند. حدود ۱۳ سال زحمت 
کشیدم تا به جایگاهی رسیدم که مسئوالن برای حضور در 
تیم ملی به سراغ من بیایند ولی عظیمیان این اجازه را نداد 

که به تیم ملی بروم.
وی ادامه داد: ۱۳ سال در تیم های شهرستانی مربیگری 
کردم و با تمام سختی ها و دوری از خانواده جنگیدم ولی به 
هدفم رسیدم تا مسئوالن فدراسیون فوتبال را مجاب کنم تا 
به اصفهان بیایند. حتی کارم با تیم ملی نیز تمام شــده بود 
ولی عظیمیان این اجازه را نداد که از سپاهان جدا شوم. البته 
من بعد از ۱۳ ســال به خواســته  خودم رسیدم ولی حتما 

خیریتی بوده که نشد به تیم ملی بروم.
سرمربی اسبق تیم ملی تاکید کرد: ما در آسیا در ضربات 
پنالتی حذف شــدیم ولی مــن را دادگاهی کردند. دو دوره 
بعد آقای کی روش در همان مرحله حذف مي شــود و از او 
یک قهرمان ملی مي ســازند. ببینید در این ۱0 ســال چه 

برنامه ریزی هایی علیه من کرده اند.
وی کــه با برنامه فوتبال برتــر صحبت مي کرد در مورد 
جمله معروف »تعز من تشــاء و تذل من تشــاء« که بارها 
به آن اشــاره کرده است گفت: بدون اذن خداوند یک برگ 
خشــک هم از درخت نمي افتد. عزت و ذلت هم دست خدا 

است و بس.

امیر قلعه نویی: 

13 سال جنگیدم اما نگذاشتند به تیم ملی بروم


