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نگاه

تلویزیونهایی که وسط بازی والیبال خاموش شد

عملکرد تیــم ملی والیبال
ایران با واکنــش تند هواداران
این رشته ورزشــی پرطرفدار
روبرو شده است.
به گزارش «ورزش ســه»،
لیــگ ملتها یــک تورنمنت
جهت آماده سازی است و نتایج
آن اهمیــت چندانی برایمان
ندارد؛ نه اشتباه نمیکنید ،این صحبتهای عجیب میالد عبادیپور ،کاپیتان تیم
ملی والیبال ایران است که چند باری هم آن را تکرار کرده است .حتی قبل از همین
بازی که در سه ست پیاپی مقابل بلغارستان شکست خوردیم و اولین برد این تیم
را رقم زدیم.
البته اگــر هم کاپیتان تیم ملــی این همه روی این مســئله تاکید نمیکرد،
والیبالدوستان انتظار خیلی عجیبی از تیم جوان شده ایران نداشتند؛ اما این حجم
از ناامیدی که پیش از شروع مسابقات کلید خورد در نوع خود عجیب بود .البته این
حرفها تنها معطوف به کاپیتان تیم نبود و برخی دیگر از بازیکنان و ســرمربی از
پیش باخته به نظر میرسیدند.
هفته اول لیگ ملتها را در حالی شروع کردیم که یک برد روحیه بخش مقابل
چین به دست آوردیم اما باخت به هلند نه چندان قدرتمند این برد را به کام ایران
لدوستان برگرداند اما
تلخ کرد .با این وجود غلبه بر استرالیا دوباره امید را به والیبا 
اوج ناکامی تیم عطایی باخت یک طرفه به ژاپن بود؛ باختی که به معنای از دست
رفتن تاج و تختمان در آسیا بود.
پیش از شروع هفته دوم از سوی کادر فنی وعده داده شد که تیم متفاوتی را در
چهار مسابقه پیش رو خواهیم دید؛ با توجه به بازیهای سخت پیش رو در هفته دوم
بیشترین شانس برای پیروزی را مقابل همین بلغارستان متصور بودیم اما مقابل تیم
بدون برد مسابقات هم شکست خوردیم تا نگرانی در مورد والیبال به اوج خود برسد.
ن شــده و باید به آنها
در ایــن بین همچنان دیالوگهایی مثل «این تیم جوا 
فرصت داد» یا این که «نباید بیش از حد روی تیم فشار آورد» به گوش میرسد اما
با نگاهی به ترکیب سایر تیمها بد نیست که اعتراف کنیم این فقط ما نیستیم که
پوست اندازی کردهایم بنابراین تکرار این حرف بیشتر به بهانهجویی نزدیک است تا
دلیل منطقی برای این شکستهای ناامید کننده.
عملکرد مایوس کننده تیم ملی تا اینجای لیگ ملتها موجی از ناامیدی و نگرانی
را در بین مردم نیز ایجاد کرده و آنها در فضای مجازی به اشکال مختلف این نگرانی
خود را بروز داده اند.
* یه زمانی والیبال اینطوری بود که اگر با بلغارســتان بازی داشــتیم اصال نگاه
نمیکردیم چون مطمئن بودیم میبریم و بلغارستان اصن تیمی نیست که بخوایم
نگرانش باشیم( ...محیا)
* عبادی پور که فیکس نبود  ،وقتی ام تو زمین بود دریافت شو کرد رفت .چیزی
رو خراب نکرد  ،یاد گرفتید همون رو گذاشتید رو تکرار از پارسال
عوض اینکه به دریافت صفر درصد مســافر و دفاع نداشتهی توخته و ایکس و
ایگرگ و کادر فنی نقد کنید چشــم بستید یه چیزی میگید که بگین منم بلدم.
(ملیکا)
* به جایی رسیدم که ذرهای از باخت تیم ناراحت نمیشم( .امین)
* بهتر نیست همین االن انصراف بدیم؟ پیشنهاد خوبیهها (امیرحسین)
* توی دو سه سال والیبال ما از رقابت و پیروزی در برابر برزیل ،آمریکا ،روسیه و
ایتالیا رسیده به شکست سه بر صفر در برابر ژاپن و هلند و بلغارستان!
واقعا چی بودیم و چی شدیم( ...مرتضی)
* بعد از ست دوم تلویزیون رو خاموش کردم (سارا حسینی)
* چه حنجرهها دریدیم که آهای جماعت! نکنید! این راهش نیســت! تیشه به
ریشهمون نزنید ...آبرومونو به حراج نذارید ...این کادر فنی بلدش نیست!
این سرمربی آدمش نیست! چی شد؟ به بازیکن پرستی و تصمیم احساسی متهم
شدیم ...حاال بفرمایید تحویل بگیرید! اینم دست پختشون ،نوش جان)thar( ...
* لطفا تا دیر نشده یه مربی خارجی بیارید( .امیرعلی)
*کجان اونایی که میگفتن باید معروف و موســوی برن و فقط به جوونا اعتماد
کنیم؟ (رضا ناصرزاده)
* یادش بخیر زمانی تماشای بازی قشنگ والیبال یه دلخوشی بود برامون(آرزو)
* ما که در سایه خورشید معذب بودیم ،چشممان کور سزاوار همین شب بودیم.
افول والیبال ایران با مربی وطنی(رومنوویچ)
* و جــا داره یادی کنیم از بازی والیبــال ایران و ایتالیا در تیر ماه  ۹۲که ۱-۳
ایتالیا رو تو خونه بردیم و ست آخر تا امتیاز  ۳۲رفتیم ،هنوزماینصحنه رو میبینم
رقیق میشم(محیا)
*چه بخوایم چه نخوایم ضعف کادر فنی در مدیریت روند بازی بدجوری تو ذوق
میزنه(سبحاننوراللهی)
* کسی اگه متوجه میشه کوچینگ سرمربی ما رو توضیح بده(رئااااااااال مادرید)
* نمیدونم چرا اینقدر دارن از عطایی حمایت میکنن(استقالل نیمار)
* جمعش کنید بابا(مجتبی اصغری)
* از اونجایی که ایران صد درصد هفت تا بازی بعدی رومی بازه اجازه بدید دیگه
تعقیب نکنیم والیبالو(رئااااااااال مادرید)
* آقای عطایی در حد تیمملی نیست ،فقط مربی خارجی(مهیار باقرپور)
* اگه استرالیا یکم به خودش بیاد آخر میشیم(تراکتور تبریز)

 ۱۰بازیکن برتر حال حاضر آسیا به انتخاب مجله «فورفورتو»

مجلــه «فورفورتو»  ۱۰بازیکن برتر فعلی قاره آســیا را
معرفی کرده اســت که نام دو بازیکن ایرانــی در آن دیده
میشود.
به گزارش ایســنا و به نقــل از فورفورتو ،بســیاری از
بازیکنان آســیایی در لیگهای برتــر اروپا بازی میکنند و
درخشــش خوبی نیز دارند .برای هواداران فوتبال در اروپا،
اغلب مشخص نیســت که بهترین بازیکنان آسیایی جهان
چه کسانی هستند.
اما با توجه بــه اینکه جام جهانی برای اولین بار پس از
 ۲۰سال ،امسال در آسیا برگزار میشود و پنج کشور آسیایی
با تیمهای دیگر رقابت میکنند ارزش این را دارد که بدانیم
چه کسانی بهترین بازیکنان فعلی قاره آسیا هستند.
 .۱۰علی مبخوت (الجزیره و امارات متحده عربی)
مبخوت بــا  ۸۰گل تا به حال برای امارات متحده عربی
زده اســت ،چهارمین گلزن فعال ملی جهان است .در سن
 ۳۱سالگی هنوز زمان برای رسیدن به  ۱۰۰گلی ملی باقی
مانده اســت .او همیشه یکی از مخوفترین مهاجمان آسیا
بوده اســت ،هر چند باید قبول کرد او در مرحله مقدماتی
جام جهانی  ۲۰۲۲بهترین بازیکن تیمش نبود.
 .۹الدور شاه مورادوف (رم و ازبکستان)
برترین بازیکن منطقه آســیای مرکزی که اغلب نادیده
گرفته میشود ،یکی از معدود افرادی است که توانسته فراتر
از فوتبال ازبکســتان خودش را نشان دهد .این بازیکن ۲۶
ســاله در آگوست گذشته با قراردادی  ۵ســاله به رم ژوزه
مورینیو پیوست .او مهاجم اول تیم ملی ازبکستان نیز هست.
 .۸المعز علی (الدحیل و قطر)
بهتریــن گلزن در دو تورنمنت بینالمللی کار ســادهای
نیست و مهاجم سودانیتبار این کار را در جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۹و جام طالی کونکاکاف ( ۲۰۲۱و همچنین مسابقات
قهرمانی زیر  ۲۳ســال آسیا  )۲۰۱۸انجام داد .او همچنین
در کوپا آمریکا  ۲۰۱۹گلزنی کرد .این بازیکن امیدوار است

که در چهارمین تورنمنت بینالمللی در جام جهانی نیز برای
کشورش گلزنی کند.
 .۷تاکهیرو تومیاسو (آرسنال و ژاپن)
او میتواند در هر نقطه از خط دفاعی در دفاع سه یا چهار
نفره بازی کند و با وجود مصدومیت ،فصل بسیار خوبی را در
شمال لندن پشت سر گذاشت و به آرسنال در خط دفاعی
آرامش و خونســردی داد .از این بازیکن  ۲۳ساله در فصل
آینده انتظار زیادی میرود .او در جام جهانی نیز برابر آلمان
و اسپانیا وظیفه دشواری را پیش رو خواهد داشت.
 .۶واتورو اندو (اشتوتگارت و ژاپن)
مردم همیشــه در مورد ســون هیونــگ مین صحبت
میکنند و او را بهترین بازیکن آسیا میدانند و کمتر کسی
درباره هافبک دفاعی ژاپنی شــنیده است .او در بوندسلیگا
برای اشــتوتگارت عالی بود و کاپیتان دوم این تیم شــد و

همه در انتظار نهایی شدن قرارداد

سپاهان با یک انتخاب مهیج به جای نویدکیا
پس از هفتهها گمانهزنی درباره انتخاب جانشین محرم
نویدکیا به نظر میرسد انتظار هواداران سپاهان نیز مانند
استقاللیها رو به پایان است.
به گزارش «ورزش سه» ،درست همانطور که انتخاب
جانشین فرهاد مجیدی برای مصطفی آجورلو بسیار سخت
بود و او تالش زیادی داشــت تا گزینه مناسبی را انتخاب
کند و بســیاری از گزینههای ایرانی هــم به همین دلیل
از پذیرفتن این مســئولیت اجتناب کردند ،در سپاهان هم
همین رویه به شکلی دیگر جریان داشت و مدیران باشگاه
که میدانستند گزینه ایرانی بهشدت از سوی هواداران پس
زده میشود ،از همان ابتدا به دنبال گزینه خارجی رفتند.
فیلیکس ماگات آلمانی اولین مربیای بود که بهصورت
جدی مذاکرات مدیران ســپاهان با او آغاز شــد ولی این
مربــی با تجربه که افتخارات زیادی در فوتبال آلمان دارد،
در شــرایطی که به حضور در سپاهان بسیار نزدیک شده
بود ،درنهایت تصمیم گرفت به ایران نیاید.
پس از اینکه محمدرضا ســاکت در مذاکره با ماگات به
بن بست رســید ،تمرکز روی سایر گزینههایی که کارنامه
آنها بررســی شده بود بیشتر شــد و از میان آنها مذاکرات
با ژوزه مورایس با جدیت بیشــتری دنبال شد و در هفته
گذشته این مربی به ایران آمد و سفر دو روزهای در اصفهان
داشــت تا شرایط حضور در ســپاهان را از نزدیک بررسی

مدت میان
کند .پس از این ســفر که با جلســاتی طوالنی 
مدیران ســپاهان و این مربی در اصفهان همراه بود ،بر سر
جزئیات توافق شــد ولی مبلغ قرارداد سبب شد تا رسمی
شــدن اعالم حضور این مربی پرتغالی 56ســاله کمی به
تعویق بیفتد.
حاال امــا پس از چند روز از بازگشــت ایــن مربی به
کشــورش به نظر میرسد کار حضور این مربی در سپاهان
در حال نهایی شــدن است و فقط این مربی که قصد دارد
خانوادهاش را نیز به ایران بیاورد ،با توجه به اخباری که از
یشود ،در حال
وضعیت ایران در رسانههای جهان مخابره م 
بررسی بیشتر شرایط و احتماال مشورت با مربیان پرتغالی
اســت که ســابقه کار در ایران را دارند تا نسبت به امنیت
خانوادهاش اطمینان حاصل پیدا کند.
مورایس کــه دوران بازی قابل توجهی ندارد ،از آخرین
سال دهه نود میالدی کارش را بهعنوان سرمربی تیم دوم
بنفیکا آغاز کرد و سپس طی  20سال گذشته شانس حضور
در کشورهای مختلفی نظیر آلمان ،انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا،
یونان ،ترکیه ،تونس ،یونان ،سوئد ،عربستان و کرهجنوبی را
پیدا کرده است .جالب اینکه این مربی که تجربه باالیی از
کار مربیگری و دستیاری در کشورهای مختلف را دارد در
الهالل عربستان و چونبوک موتورز کرهجنوبی توانسته به
مقام قهرمانی هم دســت پیدا کند که میتواند خبر خوبی

بازگشت قریب الوقوع صادق محرمی به ایران

کاسیانو پرسپولیسی میشود؟
در صورتی که روند مذاکرات
خوب پیش برود مهاجم برزیلی
شاغل در لیگ پرتغال پیراهن
ســرخ پرســپولیس را برتن
خواهد کرد .به گزارش فارس،
یحیی گل محمدی سرمربی
تیم فوتبال پرســپولیس برای
تقویت تیمش در لیگ برتر بیست و دوم خواهان جذب چند مهاجم شده که البته
تا اینجای کار سجاد شهباززاده حاضر به عقد قرارداد با سرخپوشان نشد و در نهایت
به استقالل پیوست .در این رابطه باشگاه پرسپولیس خواهان جذب کاسیانو مهاجم
برزیلی شــاغل در لیگ پرتغال شده و در این خصوص مذاکراتی از سوی دو طرف
انجام شده است .البته اینکه گفته می شود باشگاه پرسپولیس پیش قراردادی برای
این بازیکن برزیلی ارسال کرده صحت ندارد اما روند مذاکرات تا اینجا خوب بوده
اســت .باشگاه پرسپولیس با باشگاه ویزالی پرتغال مذاکرات خوبی انجام داده و به
نظر میرســد در صورتی که همه چیز خوب پیش برود کاسیانو تا چند روز آینده
برای پیوستن به پرسپولیس راهی تهران خواهد شد .از آنجایی که عیسی آلکثیر
قراردادش با پرسپولیس به پایان رسیده و در صورتی که این قرارداد تمدید بشود هم
او به دلیل دوران نقاهت پس از جراحی قادر به همراهی سرخ پوشان در نیم فصل
اول لیگ برتر نیست به همین دلیل پرسپولیسیها به صورت جدی به دنبال جذب
کاسیانو هستند تا او بتواند مشکل این تیم در خط حمله را برطرف کند .البته روند
مذاکرات به گونهای است که به احتمال زیاد این بازیکن را باید پرسپولیسی بدانیم
مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد.

برای هواداران ســپاهان باشد که امیدوارند با این مربی به
ششمین قهرمانی تاریخ لیگ برتر دست پیدا کنند.
یکی از نــکات قابل توجه در کارنامه این مربی پرتغالی
دوران پربــار حضور بهعنــوان دســتیار ژوزه مورینیو در
چلسی ،اینترمیالن و رئال مادرید است که به قهرمانیهای
قابل توجهی ختم شده است.
طی ســالهای اخیر مربیان نظیر استانکو پوکلهپوویچ
کروات ،ادسون تاوارس برزیلی ،لوکا بوناچیچ کروات ،ویرای
برزیلی و فیرات آلمانی در سپاهان بهعنوان سرمربی حضور
داشتهاند .البته استیماچ و کرانچار آخرین مربیان خارجی

ســپاهان به شمار میروند که نتایج خوبی کسب نکردند و
حاال پس از  5سال بار دیگر قرار است هدایت طالییپوشان
اصفهانی برعهده یک مربی خارجی گذاشته شود.
حــاال و در شــرایطی که ریکاردو ســاپینتوی پرتغالی
پس از انتخاب بهعنوان مربی اســتقالل ،بهزودی کارش را
در تهران آغاز خواهد کرد ،به نظر میرســد دومین مربی
پرتغالی نیز برای حضور در راس کادر فنی سپاهان بهزودی
کارش تمام میشود .در واقع برای نهایی شدن این انتقال
که بر ســر جزئیات و حتی مبلغ قرارداد آن توافق حاصل
شده ،تنها یک امضا باقی مانده است.

وریا جدایی خود از استقالل را تأیید کرد؟

اخبار کوتاه

یک رســانه ُکروات پیش بینی کرد با توجه به
نقل و انتقاالت باشــگاه دیناموزاگرب کرواســی،
صــادق محرمی مدافع ملی پوش ایران این تیم را
تــرک میکند و به ایران بازمیگــردد .به گزارش
مهر ،باشگاه دیناموزاگرب کرواسی «بوشکا شوتالو»
مدافع جوان و  ۲۲ســاله را به خدمت گرفت .این
بازیکن سابقه بازی برای تیمهای پایه کرواسی را
دارد و در سالهای اخیر در تیمهای آتاالنتا و ورونا
ایتالیا بازی کرده است .وب سایت « »24sataکرواسی ضمن ارائه گزارشی از حضور
این بازیکن جوان و نقل و انتقاالت باشگاه دینامو زاگرب ،به نام صادق محرمی مدافع
ایرانی این تیم هم اشــاره کرد .این سایت نوشت« :چاچیچ (سرمربی دینامو) امروز
مشــکلی در خط دفاعی ندارد اما ماکسیمیر همچنان به دنبال گزینه دیگری برای
جناح راســت است .استفان ریستوفسکی گزینه اصلی دفاع راست دینامو است در
حالی که صادق محرمی ممکن است تابستان امسال به ایران بازگردد ».محرمی در
این ســالها همواره یکی از مدافعان اصلی تیم ملی ایران بوده است و باید دید چه
سرنوشتی در انتظار او خواهد بود .محرمی از پرسپولیس راهی دینامو زاگرب شد و
در صورت بازگشت به ایران ،بعید است به این تیم برود چرا که سرخپوشان در پست
دفاع راست ،دانیال اسماعیلی فر را به خدمت گرفتهاند.

همچنین چشــم باشگاههای بزرگتر هم در آلمان و هم در
سایر نقاط اروپا را به خود جلب کرد .اندو با توپ و بدون توپ
عالی اســت و هر کاری که برای باشگاهش انجام میدهد،
برای ژاپن نیز انجام میدهد.
 .۵اکرم عفیف (السد و قطر)
بهترین بازیکن ســال آسیا در ســال  ۲۰۱۹نیز در سال
گذشته در جام طالیی کونکافاف درخشید .او در خط حمله
در کنار المعز علی بازی میکند .رکورد  ۱۰پاس گل در جام
ملتهای آســیا  ۲۰۱۹از او به ثبت رسیده است و به میزان
قابل توجهی نیز برای تیم ملــی قطر گلزنی میکند .البته
نکته منفی اینکه او تجربه کمی در اروپا دارد .جام جهانی
فرصت بزرگی برای عفیف و قطر است.
 .۴سلمان الدوسری (الهالل و عربستان)
از نظر فرم فعلی ،الدوسری شاید بهترین بازیکن آسیایی

باشــد که در حال حاضر در آســیا بازی میکند .او بهترین
بازیکن و ارزشــمندترین بازیکن لیگ قهرمانان شد و تیم
باشگاهی او الهالل چهارمین قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را
در سال  ۲۰۲۱به دست آورد .او بازیکن هیجان انگیزی برای
تیم ملی عربستان و الهالل است.
 .۳سردار آزمون (بایرلورکوزن و ایران)
آزمــون مدت زیادی را در روســیه گذراند ،اگرچه برای
زنیت سن پترزبورگ درخشــید و در ژانویه به بایرلورکوزن
رفت .این بازیکن  ۲۷ســاله که تقریباً در هر  ۱.۵بازی برای
ایران به طور میانگین یک گل به ثمر میرســاند ،در آلمان
توانست اولین گل خود را در بوندسلیگا به ثمر برساند و قطعا
فصل بعد بیشتر خواهد درخشید .آزمون یک مهاجم ذاتی
اســت و به اوج خود نزدیک میشود و از شانس رویارویی با
انگلیس ،ایاالت متحده و ولز لذت خواهد برد.
 .۲مهدی طارمی (پورتو و ایران)
زمانــی که این مهاجم در ســال  ۲۰۱۴بــه بزرگترین
باشــگاه ایران پرسپولیس پیوســت ،خود را به عنوان یک
مهاجم ســخت کوش معرفی کرده بود ،اما نشانههای کمی
وجود داشــت که او به یکی از مهاجمان برتر آســیا تبدیل
شــود .پس از پیوستن به ریو آوه در سال  ،۲۰۱۹او  ۱۸گل
به ثمر رساند تا به باشگاه پورتو برود ،جایی که به طور منظم
به گلزنی ادامه داده است .طارمی آماده هدایت ایران در جام
جهانی و افزایش اعتبار رو به رشد خود است.
 .۱سون هیونگ مین (تاتنهام و کره جنوبی)
ستاره تاتنهام کارهایی انجام داده است که هیچ آسیایی
دیگر موفق نشــده اســت آنها را انجام دهد .او به یکی از
بهترین بازیکنان در بهترین لیگ جهان تبدیل شده است.
بردن کفش طال بــدون گلزنی از روی نقطه پنالتی ،چیزی
اســت که هیچ کس به آن نزدیک نشــده اســت .عملکرد
ســون در لیگ برتر و لیــگ قهرمانان اروپا برای ســالها
عالی بوده است.

وریــا غفوری صحبتهای مشــکوکی را بــه زبان آورد.
حرفهایی که به نظر میرســد بوی جدایی از اســتقالل را

میدهد .به گزارش «ورزش ســه»« ،تنها توقعم از باشــگاه
این هســت که خیلی صادقانه و شفاف با من برخورد کند.

چیزی جز این انتظار ندارم» .این صحبتهایی است که وریا
غفوری چند روز پیش در یک گفتوگو به زبان آورد .او هر
گونه تماس از سوی مدیران باشگاه برای تمدید قراردادش
را تکذیب کرد.
در روزهایی که تمام توجه مدیران باشــگاه معطوف به
انتخاب ســرمربی تیم بود ،روند مذاکره بــا بازیکنان برای
تمدید قرارداد آنها هنوز آغاز نشده است .استقالل بازیکنان
زیادی دارد که قراردادشان به پایان رسیده و مدیران باشگاه
باید به فکر آغاز مذاکره برای حفظ آنها باشند.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر شــروع صحبتهای
اولیه با برخی از بازیکنان برای ماندن در اســتقالل منتشر
شــده بود که در این میان تاکنون تماسی برای حفظ وریا
غفوری در تیم برقرار نشــده تــا بدینصورت اخبار و گمانه
زنیهایی مبنی بر احتمال جدایی این بازیکن به گوش برسد.
مصاحبه دو روز پیش وریا نیز باعث شــد تا اینگونه به
هواداران القا شــود که ممکن است او فصل آخر حضورش
در استقالل را سپری کرده و برای لیگ بیست و دوم در پی
انتخاب تیم دیگری باشد.
اما صحبتهای عصر امروز این بازیکن شــایعات جدایی

او را بیــش از پیش تقویت کرد .آندرانیک تیموریان بازیکن
ســابق استقالل مسابقه تنیس فوتبالی را با حضور برخی از
چهرههای مطرح فوتبالی تدارک دیده بود که وریا نیز یکی
از افراد حاضر در این بازی دستگرمی بود.
نکته مهم این مراســم ،صحبتهایی بود که وریا به زبان
آورد .تعدادی از هواداران استقالل که در آنجا حاضر بودند،
با کاپیتان تیمشان عکس یادگاری گرفتند که جمله کلیدی
از زبان غفوری خارج شد.
وریا در شــرایطی که مشــغول عکس گرفتن با یکی از
هــواداران حاضــر در آنجا بود ،گفت :عکــس خداحافظی
استقالل را هم از من بگیرید! صحبتهایی که شایعه جدایی
کاپیتان را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد .غفوری در
ادامه و در پاســخ به ســوال یکی از افراد حاضر در آنجا که
پرسیده بود قصد دارد کجا برود ،گفت :نمیدانم!...
به هر شکل این روزها غفوری بیش از هر زمان دیگری به
جدایی از استقالل نزدیک است.باید دید که مدیران باشگاه
در روزهای پیش رو به دنبال حفظ کاپیتان محبوب آبیها
خواهنــد بود یا باید در لیگ بعــدی ،وریا را در پیراهن تیم
دیگری ببینیم.

سرمربی جدید تیم نساجی:

همه عواقب حضور در نساجی را درنظر گرفتم
سرمربی جدید تیم نســاجی گفت :میتوانم این قول را
بدهم که با تمام توان میجنگیم تا بهترین خودمان باشیم.
به گزارش فارس ،حمید مطهری پس از انتخاب به عنوان
سرمربی جدید نساجی در پست اینستاگرامی احساس خود
را نسبت به حضور در این تیم بیان کرد که متن پست وی
را در ادامه میخوانیم:
سالم من به هواداران نساجی مازندران
دوشنبه یکی از قشــنگترین روزهای زندگیام بود .هر
کسی که مرا بشناسد میداند که چقدر «نساجی» را دوست
داشته و دارم.
ســالی که در این تیم گذراندم بیشک خاطرهانگیز بود.
جو ورزشــگاه وطنی ،شور و عشــق تماشاگران و احساسی
فوقالعــاده که با طالییترین کلمات هــم نمیتوانم آن را
توصیف کنم .ورزشگاهی که امسال دیگر تنها نیست و قرار
است کنار تماشاگرانش باشد.

حاال من اینجا هستم .جایی که قدمت شصت و سه ساله
دارد و باید روزهای خوبی را به اتفاق رقم بزنیم .از حسن نظر
آقای رضا حدادیان مرد بامعرفت استان مازندران ،مدیریت
و هیأت مدیره محترم «نســاجی» تشکر میکنم که به من
اعتماد کردند.
پس از عقد قرارداد با «نســاجی» بسیاری از طرفداران
قائمشهری و مازندرانی تبریک گفتند و ابراز لطف و حمایت
کردند.
اما یکی از هواداران متن قشنگی نوشته بود که خیلی به
دلم نشست؛ «امسال بهترین خودتان باشید!»
در فوتبال قول دادن حرفهای نیســت ،اما میتوانم این
قــول را بدهم که با تمام توان میجنگیم و تالش میکنیم
تا «بهترین خودمان باشــیم» میدانم و بدانید همه عواقب
حضور در «نساجی» را درنظر گرفتم.
هر کاری سخت است اما در زندگی همیشه سعی کردم

چالشهای ســخت را تجربه کنم و خواهش من از شــما
هواداران بینظیر و فوقالعاده ،حمایت است و حمایت.

بیائیــد با هم فصل خاطرهانگیز و توأم با موفقیت را رقم
بزنید ...زنده باد نساجی و زنده باد مازندران.

چرا قرارداد سعید صادقی با پرسپولیس امضا نمیشود؟
قرارداد بازیکن گلگهر با پرســپولیس با وجود رسیدن
به توافقات نسبی ،به یک دلیل امضا نشده است.
به گزارش فارس ،مذاکرات باشگاه پرسپولیس با سعید
صادقی ملیپوش فوتبال کشــورمان همچنان ادامه دارد.
با وجود رســیدن به توافقات در بعضی از موارد ،اما هنوز
قراردادی امضا نشــده و حضور صادقی در پرسپولیس در
هالهای از ابهام قرار دارد.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس با رقم اعالم شده از سوی
صادقی مشکل چندانی ندارند اما موضوعی که باعث شده

تا به حال این قرارداد امضا نشود خواستههای این بازیکن
و مدیر برنامههایش است.
گویا مدیر برنامه صادقی از باشگاه پرسپولیس خواهان
یک پیش پرداخت عجیب و غریب شــده که تا به حال با
مخالفت مدیران این باشگاه رو به رو شده است.
مســئوالن پرســپولیس تا این لحظه با این درخواست
مخالفت کردهاند.
از آنجایی که جذب سعید صادقی عالوه بر موارد فنی،
در بحث تبلیغاتی (مدیران پرســپولیس با بازیکنانی که تا

به حال جذب کردهاند رونــد خوبی در نقل و انتقاالت از
خود نشــان دادند و دوست ندارند با از دست رفتن سعید
صادقــی به نوعی در ایــن انتقال شکســت بخورند) هم
میتواند به پرســپولیس کمک کند شاید با این خواسته
هم موافقت صورت بگیرد.
هرچه هست ســعید صادقی به زودی تیم جدید خود
را انتخاب میکند.
بعید نیســت در صورتی که پرسپولیسیها شرایط این
بازیکن را بپذیرند او هم سرخپوش شود.

