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مهماندوست: 
نصف حقوق آذربایجان و امکانات بدهند، می آیم

ســرمربی ســابق تیم ملی تکواندو با بیان اینکه حاضر نیســت تحت هر 
شرایطی ســرمربیگری تیم ملی را قبول کند، گفت: نصف حقوق آذربایجان، 
۱۰ تا ۱۲ اعزام سالیانه به مسابقات و تامین امکانات مورد نیاز شروط من برای 

قبول سرمربیگری تیم ملی است.
رضا مهماندوست در گفتگو با ایسنا، درباره سرانجام استعفا از سرمربیگری 
تیــم ملی تکواندوی آذربایجان و اینکه آیــا دیگر قصدی برای فعالیت در این 

تیم ندارد، اظهار کرد: فعال نه. 
این ها خودشان هم راضی به استعفای من نبودند اما من تحت هر شرایطی 
کار نمی کنم. سال ها مربیگری کرده ام و اول به فکر آبروی خودم و بعد شرایط 
اجتماعی ام هســتم. چند سال اســت به آذربایجانی ها می گویم آب، لباس و 
امکانات و اعزام به مسابقات مختلف را نداریم اما در جواب مدام دروغ گفتند، 

من هم دیگر دیدم ادامه کار در چنین شرایطی فایده ای ندارد و بیرون زدم.
برای سرمربیگری ایران هیچ صحبتی با من نشده است

مهماندوســت، در پاسخ به این ســوال که آیا قصدی برای سرمربیگری در 
تیم ملی تکواندو دارد یا خیر و آیا صحبتی با او در این باره شــده؟ خاطرنشان 
کرد: هیچ صحبتی با من نشــده و البته آمدن من هم به ایران سخت است و 
این نیست که تا بگویند بدوم. من هم بیایم همه انتظار دارند مدال های طال را 
درو کنیم اما وقتی می بینم شــرایط و امکانات مهیا نیست، ترجیحم این است 

که این سمت را قبول نکنم.
امکانات را فراهم کنند و حداقل نصف آذربایجان 

به من حقوق بدهند تا بیایم
ســرمربی ســابق تیم ملی تکواندو که افتخارات زیادی در این رشته برای 
ایران و کشــورهای دیگر رقم زده است، در پاسخ به این سوال که آیا شروطی 
برای بدســت گرفتن هدایت تیم ملی تکواندوی ایران دارد یا خیر، گفت: من 
در آذربایجــان ماهیانه ۱۲ هزار دالر حقوق می گرفتم، حاال بخاطر عشــق به 
تکواندوی ایران و مردم کشــورم قبول می کنــم که با نصف این مبلغ هم کار 
کنم. آیا فدراســیون تکواندو می تواند حداقل نصف این مبلغ را ماهیانه به من 
بدهد؟ صــد در صد نمی توانند از عهده این کار بربیایند. من برنامه ۴ ســاله 
می دهم و می گویم به غیر از مسابقات رسمی شامل قهرمانی آسیا، جام جهانی 
و قهرمانی جهان، در هر سال باید به ۱۰ تا ۱۲ تورنمنت بین المللی برویم و با 
کشورهای دیگر اردوی مشترک بگذاریم. آیا می توانند از پس اینکار بربیایند؟

نگران اعتبار و آبروی خودم هستم
وی افزود: یک مربی حرفه ای باید بر اســاس برنامــه جلو برود و آینده را 
ببینــد. در ایــن راه باید عوامل تعیین کننده مثل امکانات و اعزام و مســائل 
مالی تامین شود. حاال در چنین شرایطی اگر من مربی آمدم و نتیجه نگرفتم 
آن وقــت می تواننــد من را بیرون کننــد اما وقتی می بینم امکانات نیســت 
نمی آیــم چرا که اگــر قبول کنم و نتیجه نگیرم، مــردم می گویند این هم از 
رضا مهماندوســت که نتوانســت کاری انجام بدهد. من نگران اعتبار و آبروی 
خودم هســتم و دوست ندارم تحت هر شرایطی کار کنم. ما وقتی می خواهیم 
در مســابقه فرمول یک شرکت کنیم نمی توانیم با پیکان یا خیلی لطف کنند 
با پراید به مســابقه برویم. باید یک ماشــین مثل همه شرکت کنندگان دست 
ما باشد تا توان رقابت داشــته باشیم، آن وقت در چنین شرایطی یک راننده 

حرفه ای بیاید و پشت فرمان بنشیند.
دل باقری معتمد را شکستند 

او یک استثناء بود
مهماندوســت، درباره گالیه هــای محمد باقری معتمد ملی پوش ســابق 
تکواندوی ایران و دارنده مدال های نقره المپیک و طالی جهان از بیژن مقانلو 
و هادی ساعی، گفت: دل او را شکستند. معتمد یک استثناء در میان شاگردان 
من بود. خود هادی ســاعی ۲ المپیک و چند مســابقه جهانــی با من بود اما 
معتمد چه به لحاظ اخالقی و چه حرفه ای یک استثناء بود. او واقعا بی نظیر و 
خستگی ناپذیر بود، اصال این بچه عجیب و غریب بود. ۶ کیلو وزن کم می کرد 
به او می گفتم محمد بیا حداقل یک ساالد بخور اما می گفت نه استاد مشکلی 
نیست. این همه آسیب دید و مشکل برای او بوجود آمد اما یکبار نشد خسته 

بشود و حرفی بزند.
یک مربی تحت هر شرایطی باید به حرفش عمل کند

وی تصریح کرد: متاسفانه به حرف هایی که می زدند عمل نمی کردند. وقتی 
یک مربی به ورزشکار می گوید تو برای تیم ملی انتخاب شده ای، دیگر آسمان 
هم به زمیــن بیاید و حتی رییس جمهور هم بگویــد نباید حرفش را عوض 
کند، نه اینکه امروز به او بگوید انتخاب شده ای بعد فردا بگوید نه نمی گذارم.

به پوالدگر گفتم دو بچه مریض دارم اما حقوقم را قطع کردند
مهماندوســت در ادامه درباره اظهارات باقری معتمد در گفتگو با ایســنا، 
مبنی بر اینکه مهماندوســت از اینکه پس از اســتعفایش از تیم ملی پیش از 
اعزام به المپیک لندن، او از تیم ملی کناره گیری نکرده، نارحت شــده بود و 
گفت: نه این انتظار را نداشــتم اما وقتی ما اسم یک تیم را داریم یعنی اینکه 
با هم هســتیم و احساســات و عواطف مشــترکی داریم که برای یک هدف 
می جنگیم. تیم بودن این نیســت که فقط بیایم تمرین کنیم و برویم. در آن 
شرایط وقتی خودم را تک و تنها دیدم، بازیکنانی که قهرمان جهان و المپیک 
بودند همه گفتند استعفای مهماندوست به ما ربطی ندارد و ما سرباز تیم ملی 

هستیم. البته معتمد این حرف را نزد. 
کمیته المپیک اصال بخاطر من و شــرایطی که داشــتم برای ســرمربیان 
تیم های المپیکی حقوق تعیین کرد و دل من را هم شکستند. بارها به پوالدگر 
گفتم من دو بچه مریض روی تخت بیمارســتان دارم اما فایده ای نداشــت و 

قبول نکرد که حقوق من را قطع نکند.
اگر در لندن بودم معتمد و کرمی طالی المپیک می گرفتند

وی ادامه داد: محمد معتمد هیچوقت پشــت سر من حرف نزد و هیچوقت 
هم پشــت سر من حرف نمی زند. من اگر سرمربی تیم ملی در المپیک لندن 
می ماندم قطعا هم معتمد و هم یوسف کرمی طالی المپیک می گرفتند. انقدر 
اختالف بچه های ما با دیگر کشــورها بــاال بود که از ۸ بازیکن ما در تیم ملی 
۶ نفــر آن ها در رده یک رنکینگ جهان بودند و بقیه هم دوم یا ســوم بودند. 
وقتی تمرین می دادم از در و دیوار عرق می ریخت چون عاشقانه کار می کردم. 
به بچه ها می گفتم می دانم زندگی اردویی با من خلی ســخت است اما ۶ ماه 
طاقت بیاورید بعد به قله افتخار جهان می رســید و همان هم شد. بچه های ما 

آنقدر خوب بودند که در هر مسابقه ای از تیم ما تست دوپینگ می گرفتند.
ساعی نمی تواند معجزه کند

مهماندوســت درباره عملکرد هادی ســاعی پس از بدست گرفتن ریاست 
فدراســیون تکواندو، گفت: هر کسی بیاید و رییس فدراسیون شود باز هم این 

انتقادات وجود دارد.
یعنی پروفســور بارنارد هم بیاید و رییس فدراســیون یا سرمربی تیم ملی 
شــود باز هم انتقاد می کنند و پشت سرش حرف می زنند. به نظر من او آرام 
آرام دارد پیش می رود که خوب اســت. اعزام ها کم است و باید پول دست او 
بیاید. ســاعی نمی تواند معجزه کند. ما هر ماه باید یک اعزام داشته باشیم تا 

نتیجه بگیریم. دنیا هم بیکار ننشسته است.
ساعی حواسش باشد بین ملی پوشان اختالف نیفتد

وی درباره رقابت ایجاد شده بین مقانلو و بسحاق سرمربیان تیم های  ملی 
الف و ب تکواندو برای بدســت گرفتن هدایت تیم ملی در رقابت های قهرمانی 
جهان، خاطرنشــان کرد: این رقابت بد نیست اما ســاعی باید حواسش باشد 
که این موضوع منجر به اختالف بین بچه ها نشــود و دو دستگی پیش نیاید. 

خودش باید این قضیه را مدیریت کند.
نمی خواهم خاطرات خوب را خراب کنم

ســرمربی پرافتخــار تکوانــدو، در پایان در پاســخ به این ســوال که آیا 
آرزوی ســرمربیگری تیم ملی را دارد یا خیر، گفت: اگر نداشــته باشــم که 
 ایرانی نیســتم اما شــرایط باید مهیا باشــد. نمی خواهم خاطــرات خوبی که 

ساخته ام را خراب کنم.

گفتوگو

هر شــخصی که بتواند ده ســال را در ایران با موفقیت 
پشت ســر بگذارد، توانایی تمرین دادن به بارسلونا قبل از 
ظهر و هدایت رئال مادرید در بعد از ظهر همان روز را دارد.
به گزارش ورزش سه، این خالصه ای از یک گفت وگوی 
مفصل با سرمربی ســابق تیم ملی ایران است که در حال 
حاضر در عمان روزهای آرام و نســبتا موفقی را پشت سر 
می گذارد. برانکــو که همواره صحبت هــای درباره حضور 
دوباره او روی نیمکت ایران وجود داشته، این بار با صراحت 
بیشتری پاسخ ســواالت خبرنگار روزنامه وچرنی لیست را 

می دهد.
مصاحبــه او با این روزنامه کــروات، اظهاراتی در مورد 
مســائل مختلف را در خود دارد که بابت ترجمه آن از رضا 
چلنگر مترجم پیشین سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 

تشکر می کنیم:
در حال حاضر چه شرایطی دارید؟

من ســرمربی تیم ملــی عمان هســتم و در ماه فوریه 
قراردادم را به مدت دو سال دیگر تمدید کردم و بنابراین تا 
سال ۲۰۲۴ قرارداد دارم. البته در قراردادم بندی قید شده 
در صورتی که قصد جدایی داشــته باشــم باید جریمه ای 
بپردازم؛ بنابراین اگر بخواهم تیمم را ترک کنم و پیشنهاد 

بهتری را بپذیرم مشکلی برای جدایی ندارم.
آیا پیشنهادی از تیم ملی ایران داشتید؟

هیچکس به صورت رسمی از ایران با من تماس نگرفت 
بلکه خبرنگاران و کسانی که نزدیک به فدراسیون هستند 
تماس گرفتند. آنجا درباره کارلوس کی روش و من به عنوان 
افرادی که احتماال بتوانیم جایگزین ســرمربی ایران شویم 
صحبت شد اما من در پاســخ به این مسئله گفتم قرارداد 
دارم و به هیچ وجه نمی خواهم قراردادم دچار تزلزل بشود و 
تا زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران است، دوست 

ندارم به هیچ وجه صحبتی درباره این تیم بکنم.
چرا ایرانی ها یکباره اســکوچیچ را نخواستند و 

قصد تعویض او را دارند در حالی که او تیم  ایران را به 
جام جهانی برده است.

زمانی که اسکوچیچ جانشین ویلموتس شد و ماموریت 
خودش را آغاز کــرد عناوینی در رســانه ها مبنی بر عدم 
رضایت از کار او پدیدار شدند و عنوان می شد که سرمربی 
باید شخص دیگری باشد. از همان آغاز، کار برای او راحت 
نبود و در مرحله مقدماتی باید عراق و بحرین را شکســت 
می داد تا بتواند به مرحله دوم مقدماتی راه پیدا کند؛ مرحله 
دوم به مراتب راحت تــر از مرحله اول بود. در واقع چنین 

بحث هایی نباید اتفاق می افتاد.
اسکوچیچ چطور می تواند خودش را با تیمش برای 
جام جهانی آماده کند در حالی که هم بازیکنان و هم 

خودش می دانند احتمال برکناری او هست.
البته که اسکوچیچ کار راحتی ندارد. بیش از یک سال و 

نیم است که در رسانه ها نوشته می شود من در حال مذاکره 
با ایران هســتم و از من به عنوان سرمربی در این خصوص 
ســوال می شــود؛ این مســئله به هیچ وجه صحت ندارد. 
می دانید که رســانه ها می توانند هر چیزی دوســت داشته 
باشند بنویسند. من همان زمان خواستم با اسکوچیچ تماس 
بگیرم و به او توضیح بدهم این خالف واقعیت اســت و من 
هیچگونه اقدامی در این خصوص علیه او نکردم اما متاسفانه 
اسکوچیچ با این تصور که من علیه او کار می کنم، به هیچ 

وجه نخواست به هیچکدام از تماس های من پاسخ بدهد.
شما ۶۸ ساله هســتید و مدت زیادی است که 
مربی و ســرمربی بودید و مجددا هم قراردادتان را 
دوباره تمدید کردید. چه چیزی تا این حد شــما را 
به این سمت می کشد که برای مربیگری شوق داشته 
باشید؟ مخصوصا در  عمان که هفتاد و پنجمین تیم 

ملی در رنکینگ فیفا است.
من این شــغل را دوست دارم و از کارم لذت می برم و به 
هیچ وجه احساس خستگی نمی کنم؛ شرایط طوری است 
که حس می کنم در تعطیالت سال نو هستم و از کار با این 
بازیکنان لذت می برم. آدم ســالمتی هستم و هیچ مشکل 
جســمانی هم ندارم و توانایی کار دارم. میل بزرگی در من 
برای کار در فوتبــال وجود دارد بنابراین برای اینکه بتوانم 
پیشرفت کنم، باز هم روی خودم کار می کنم. عمان هم من 
را جذب کرد تا در پروسه ای که می خواهند در آن تحوالتی 
را در فوتبال ملی خود در ســطح آسیا ایجاد کنند، حضور 

داشته باشم.
آنته چاچیچ هم کمی از شما پیرتر است و به زودی 
۶۹ ســال را تمام می کند؛ او هم اشتیاق زیادی برای 
کار دارد. چطور می شود که مربی در این سن و سال 
بتواند در  محیطی مثل دیناموزاگرب عملکرد خوبی 

در این سطح باال داشته باشد؟
بــه خوبی می توان این کار را انجــام داد. چاچیچ و من 
هر دو تجربیات خوبی داریم و موارد متعددی را پشــت سر 

گذاشته ایم.
 البته اگر در وضعیتی نباشیم که بتوانیم فشار رسانه ها، 
هواداران، بازیکنان، اسپانســرها و باشگاه ها را تحمل کنیم، 
کار در آن سن و سال سخت می شود. چاچیچ در این محیط 
رشد کرده است و تجربه حضور در باشگاه ها و تیم های ملی 
را دارد. بالژویچ همیشــه می گفت من االن که به این سن 
و سال رسیدم، بهترین دنیا شده ام. همیشه طبقه ای وجود 
دارد که از نگاه ها پنهان است و آن هم تجربه است؛ تجربه 
را نمی توان خرید. برای مثال من ده سال در ایران کار کردم 
و هر شــخصی که در ایران بتواند این تعداد از سال ها را با 
موفقیت پشت سر بگذارد، توانایی تمرین دادن به بارسلونا 
قبــل از ظهر و هدایت رئال مادریــد در بعد از ظهر همان 

روز را دارد.

تمرینات اســتقالل با هدایت ســاپینتو با شــور و انگیزه 
باالیی برگزار می شود.به گزارش فارس، تیم فوتبال استقالل 
این روزها مرحله ســوم آماده سازی پیش فصل را در تهران 
پشت سرمی گذارد. شاگردان ساپینتو پس از یک دوره تمرین 
پرفشــار در ترکیه و انجام ۴ بازی تدارکاتی حاال با انگیزه باال 
تمریناتشان را پیگیری می کنند و برای افتتاحیه بزرگ لیگ 
بیست و دوم آماده می شوند. تمرین استقالل در حالی برگزار 
شــد که سرمربی پرتغالی پا به پای بازیکنان دوید و با انرژی 
باال در کنار شاگردانش حضور داشت. ساپینتو که به هیجانی 
بودن خودش اعتراف می کند، توانسته به خوبی شور و هیجان 
خودش را به تیم منتقل کند تا بازیکنان تیم دچار روزمرگی 
و خستگی بر اثر فشار تمرینات نشوند. تصاویر نشان می دهد 
ساپینتو توانسته در مدت کم حضورش، به خوبی با بازیکنان 
تیم جدیدش ارتبــاط برقرار کند و این رفاقت مطمئنا پوئن 
مثبتی برای اســتقالل در فصل سخت پیش رو خواهد بود. 

سیدحسین حســینی به عنوان با تجربه ترین استقاللی در 
تیم ســاپینتو، امسال عالوه بر حفاظت از قفس توری وظیفه 
کاپیتانی را نیز برعهده خواهد داشت و به همین خاطر قطعا  
ســرمربی تیم روی کلین شــیت های او بــرای جمع کردن 
امتیازات حســاب ویژه ای باز کرده است. روزبه چشمی نیز با 
تجربه دیگری در ترکیب جدید استقالل است که به استحکام 
بخش دفاعی تیم کمک زیادی خواهد کرد. کمک های چشمی 
در تمرینات به کادرفنی نشان می دهد مربیان استقالل روی 
هدایت بازیکنان درون زمین توسط این بازیکن نیز حساب باز 
کرده اند. در تمرینات اســتقالل یک نفر نقشی کلیدی دارد. 
روی ماتا دستیار اول ساپینتو بر اجرای دقیق و هرچه بهتر و 
منظم تــر آیتم های مختلف نظارت دارد و وظایف بازیکنان را 
به آن ها انتقال می دهد. همکاری او و چشمی خیال ساپینتو 
را در روند آماده سازی بازیکنان راحت می کند و باید منتظر 

دیدن نتیجه این همکاری در کوران مسابقات بود.

فورفورتو در گزارشی پرونده مربی های خارجی در ادوار 
جام جهانی را مورد بررســی قرار داده و با اشــاره به حضور 
مربی غیر بومی در نیمکت تیم ملی ایران نوشــته اســت 
که تاکنون فقط ۲ مربی غیربومی توانســته اند با تیم ملی 

کشوری دیگر به فینال جام جهانی راه  یابند.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســایت فورفورتو، از نظر 
تاریخــی، مربیان خارجی  که هدایــت تیم های دیگر را در 
جام جهانی بــر عهده گرفتند، موفقیت کمی در جام جهانی 
داشــتند. تاکنون تنها دو کشور با مربیان خارجی به فینال 
جــام جهانی راه یافته اند. در ســال ۱۹۵۸، جــورج راینور 
انگلیسی موفق شد سوئد را به عنوان میزبان در سال ۱۹۵۸ 
به فینال برســاند. ارنست هاپل اتریشی نیز هلند را در سال 

۱۹۷۸ در آرژانتین به مقام دوم رساند.
براساس این گزارش، ۸ نفر از این مربیان اروپایی و دو نفر 
از آمریکای جنوبی هســتند. آسیا پیشتاز حضور مربی های 

خارجی با چهار کشور در جام جهانی است.
مربیان غیربومی جام جهانی ۲۰۲۲ 

روبرتو مارتینس  در این جمع بیشــترین شانس را دارد 
تا ســومین مربی خارجی باشد که تیمش را به فینال جام 

جهانی می رساند. 
 تیم گوستاوو آلفارو یعنی اکوادور به خاطر بازی دادن به 
بایرون کاستیو با حواشی زیادی روبرو بوده است و فدراسیون 

فوتبال شیلی، اکوادور را به جعل اطالعات متهم کرد. اخیراً، 
شیلی به تصمیم فیفا مبنی بر رد اتهامات اعتراض کرد.

کره جنوبی با پائولو بنتو به عنوان تیم دوم گروه به جام 
جهانی رسید.  سرمربی پرتغالی بازی های حساسی از جمله 
بازی با تیم ملی کشورش را در جام جهانی پیش روی خود 
دارد. کاپیتان تیم او، سون هیونگ مین در بهترین شرایط 

ممکن است.
وحید هلیل هودزیچ مربی تیم مراکشــی خواهد بود که 
این تیم نیز به دنبال صعود از گروه خود اســت. مراکش با 
حضور حکیم زیچ بازیکن چلسی باید با تیم ملی کانادایی در 
مرحله گروهی رقابت کند که این تیم نیز سرمربی خارجی 
دارد. جان هردمن انگلیسی وظیفه هدایت کانادا را بر عهده 

دارد.
کشورهای امیدوار!

ایران و مکزیک در ماه هــای اخیر چندین ناهنجاری را 
تجربه کردند. در ابتدا باید دید که آیا این دو کشور می توانند 

اختالفات مربوط به خود را حل کنند یا خیر؟.
در ایران اتفاقات حاشیه ای برای ورود زنان به ورزشگاه ها 
و در سویی دیگر هواداران مذهبی در مکزیک به شعارهای 
همجنسگرا هراســانه در طول بازی ها فوتبال را تحت تاثیر 
قرار داده اند. در این میان دراگان اسکوچیچ و جراردو مارتینو 
ممکن است زمانی که فدراســیون فوتبال ایران و مکزیک 

روسای خود را تا پایان تابستان انتخاب کنند، تغییر کنند و 
از سمت خود برکنار شوند. 

با این وجود، تعویض های لحظه آخری سرمربی ها پیش 
از جام جهانی می تواند مشکل را تشدید کند و مشکالتی را 

برای هر دو تیم ایجاد کند.  
تیم ملی ایران در گروه B قرار دارد، در حالی که مکزیک 

در گروه C است.
بــا این حال، عربســتان ســعودی با هدایــت اروه رنار 

می خواهد از فرصت بازی در قطر استفاده کند. به نوعی این 
بازی ها برای عربســتان بازی های خانگی است. شاید، مرد 
فرانســوی در گروه C مقابل مکزیک و لهستان دست باال 

را داشته باشد.  
 در دوره قبل جام جهانی بلژیک و کرواسی به جمع چهار 
تیم پایانی راه یافتند در حالی که کمتر کسی روی موفقیت 
این تیم ها حســاب کرده بود و چه بسا در این دوره باز هم 

شاهد شگفتی سازی تیمی باشیم که انتظار آن را نداشتیم.

هیچ اقدامی علیه سرمربی ایران انجام ندادم

برانکو:اسکوچیچفکرمیکندعلیهاوکارمیکنم

حساب های ویژه مرد پرتغالی روی حسینی 

آمار جالب مربیان غیر بومی در جام جهانی!

با وجود پذیرش همه خواسته های معقول و غیرمعقول 
یک مهاجم برزیلی اما این بازیکن به پرسپولیسی ها جواب 

منفی داد.
به گزارش فارس، بنا به  گفته برخی از مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس زمینه جذب یک مهاجم خارجی برای حضور 
در این تیم فراهم شده و اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ 
ندهد ایــن بازیکن که احتماال اروپایی هم خواهد بود طی 
روزهای آینده وارد تهران خواهد شد تا کار خود را زیر نظر 

یحیی گل محمدی آغاز کند.
این در حالی است که باشگاه پرسپولیس در هفته های 
اخیــر مذاکراتی با بازیکنان زیادی برای حضور در این تیم 
انجــام داده بود اما هر یک به دلیلی منتفی شــد تا جذب 
مهاجم تبدیل به یک پروسه برای این باشگاه شود. در این 
بین گفته شــد که حتی برخی از این بازیکنان خارجی را 
برای حضور در ایران ترســانده بودند تا آنها به پرسپولیس 
نیاینــد. یکی از این بازیکنان یک مهاجم برزیلی به نام ادو 
بود که مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار داشت. مذاکرات 

خوبی هم بین طرفین انجام شــد اما این بازیکن به یکباره 
پاسخ منفی به باشگاه پرسپولیس داد. 

جالب اینجاست که باشــگاه پرسپولیس تمامی شروط 
این بازیکن را بدون قید و شرط پذیرفته بود و به این بازیکن 
اعالم شــده بود هر شرطی داشته باشد پرسپولیسی ها آن 

را می پذیرند.
در حالی که این بازیکن به صورت تلویحی موافقت خود 
را برای حضور در پرســپولیس اعالم کرده بود اما ناگهان 
خبر از پیشــنهاد از لیگ عربســتان و فرانسه برای خود را 
مطــرح کرد تا به همین خاطر حضــور این بازیکن هم در 

پرسپولیس منتفی شود!
این بازیکن درخواست هایی همچون پاس گل، گلزنی، 
گرفتــن پنالتی، تعــداد بازی و ... را مطــرح کرده بود که 
پرسپولیســی ها این موضوع را هم پذیرفتــه بودند اما در 
نهایت جذب این بازیکن در روزهای قبل با مشکل روبه رو 
شــد تا این بار مسئوالن این باشــگاه سرخ پوش به دنبال 

آوردن بازیکنی از اروپا و احتماال کشور هلند باشند.

مهاجم خارجی به پرسپولیس نه گفت!

چهار کشور آمریکای جنوبی از آمادگی خود 
برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ خبر دادند. به 
گزارش ایســنا، جام جهانــی ۲۰۳۰ فوتبال به 
احتمال خیلی زیاد در آمریکای جنوبی برگزار 
خواهد شد. چهار کشور آرژانتین، شیلی، اروگوئه 
و پاراگوئه آمادگی خود را برای میزبانی مشترک 
این رقابت بزرگ در ســال ۲۰۳۰ اعالم کردند. 
طبق بیانیه مشــترک این ۴ کشــور، ورزشگاه 
سنتناریو در پایتخت اروگوئه به عنوان میزبان 
فینال جام جهانی ۲۰۳۰ معرفی شــده است. 
این همان ورزشگاهی است که دیدار فینال جام 
جهانی ۱۹۳۰ بین دو تیم اروگوئه و آرژانتین در 
آن برگزار شد. وزیر ورزش اروگوئه گفت: آنچه 

باید مورد توجه قرار گیرد این است که در سال 
۲۰۳۰ صدمین سال از برگزاری نخستین جام 
جهانی را جشن خواهیم گرفت و جام دوباره به 
اسطوره و ریشه خود برخواهد گشت. اشاره وزیر 
ورزش اروگوئه به نخستین جام جهانی است که 
به میزبانی این کشور  برگزار شد. در جام جهانی 
۱۹۳۰ بــه میزبانی اروگوئه تنها ۱۳ تیم حضور 
داشتند و همه بازی ها در پایتخت اروگوئه و در 
سه ورزشگاه برگزار شــدند اما در جام جهانی 
۲۰۳۰ قرار است ۴۸ تیم شرکت کنند و بازی ها 
به میزبانی ۴ کشــور و در ۱۵ ورزشگاه برگزار 
خواهند شــد. چنانچه جــام جهانی ۲۰۳۰ به 
میزبانی آمریکای جنوبی برگزار شود این برای 

ششمین بار خواهد بود که این رقابت بزرگ در 
این قاره برگزار می شود. پیش از این جام جهانی 
۱۹۳۰ در اروگوئه، ۱۹۵۰ در برزیل، ۱۹۶۲ در 
شــیلی، ۱۹۷۸ در آرژانتین و ۲۰۱۴ در برزیل 
برگزار شــد.در شــرایط کنونی تنها رقیب این 
چهار کشــور برای میزبانی جام جهانی، اسپانیا 
و پرتغال هســتند که به صورت مشترک برای 
میزبانی این رقابت در ســال ۲۰۳۰ درخواست 
داده اند. این برای نخستین بار است که ۴ کشور 
به صورت مشــترک درخواســت میزبانی جام 
جهانی را داده اند چرا که جام جهانی ۲۰۲۶ هم 
به میزبانی سه کشــور آمریکا، مکزیک و کانادا 

برگزار خواهد شد.

اعالم آمادگی ۴ کشور برای میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰


