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فوتبال ایران در برزخ گرفتار است
ملی  تیــم  اســبق  مربی 
فوتبال معتقد است با توجه به 
نتایج تیم ملی در جام جهانی 
و طوالنی شدن روند انتخاب 
سرمربی، فوتبال ایران در برزخ 
تصمیم گیری برای عبور از این 
شرایط ســخت قرار دارد. به 
گــزارش ایرنا، بالتکلیفی تیم 
فوتبال بزرگســاالن ادامه دارد و با گذشــت دو ماه از پایــان بازی های ایران در 
جام جهانی هنوز سرمربی جدید تیم ملی معرفی نشده است. مسئوالن فدراسیون 
فوتبــال هم اعالم کرده اند که عجله ای برای انتخاب کادر فنی تیم ملی ندارند و 
می خواهند با صبر و حوصله یک مربی برجســته را برای نشستن روی نیمکت 
ایران انتخاب کنند. رویکرد فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم بزرگساالن در 
شرایطی است که با توجه به نتایج ضعیف تیم ملی در جام جهانی و در پیش بودن 
جام ملت ها، تاخیر در معرفی سرمربی می تواند به فرصت سوزی و ادامه سیر این 
نتایج نزولی ختم شود. در گفت وگو با حسین فرکی مربی اسبق تیم ملی درباره 

آخرین وضعیت تیم ملی و فوتبال ایران صحبت کرده ایم.
فوتبال ملی پس از پایان جام جهانی روزهای ساکت و بدون برنامه ای 
را تجربه می کند، این در حالی بود که انتظار می رفت با توجه به عملکرد 
نســبتا ضعیف تیم ملی در قطر، برای بهبود شرایط تیم بزرگساالن که 
سال آینده جام ملت های آسیا را پیش رو دارد، سرعت تصمیم گیری ها 
برای خارج شدن تیم بزرگســاالن از بالتکلیفی بیشتر می شد اما این 
اتفاق نیفتاده اســت. آقای فرکی تحلیل شــما را ابتدا از وضعیت این 

روزهای تیم ملی می شنویم.
در حالی جام جهانی را پشت سرگذاشــتیم که اکثریت هواداران از شرایط و 
نتایج تیم ملی راضی نبودند، تنها نکته راضی کننده در بین افکار عمومی به پیش 
از جام جهانی بر می گشــت که با توجه به حاشیه هایی که در تیم ملی به وجود 
آمده بود، یک سرمربی انتخاب شود که این حواشی را کنترل کند. امروز اما همان 
طور که اشاره کردید فرصت زیادی تا جام ملت ها باقی نمانده و وضعیت فوتبال ما 
بعد از جام جهانی در یک حالت سکون و سکوت و خواب آلودی قرار گرفته است 
و همین باعث می شود که سوال برای افکار عمومی و هواداران تیم ملی به وجود 
بیاید که قرار اســت در آینده چه اتفاقی بیفتد و فدراسیون فوتبال برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی چه تصمیمی خواهد گرفت.معتقدم فدراسیون فوتبال باید هر 
چه ســریعتر نسبت به این مسئله شفاف سازی کند و فوتبالی ملی ما زمان را از 
دست ندهد و تکلیف کادر فنی مشخص شود تا در زمان باقی مانده تا جام ملت ها 

آماده سازی تیم ملی هر چه سریعتر آغاز شود.
به نارضایتی از نتایج جام جهانی اشــاره کردید، این در حالی بود که 
بقیه تیم های آسیایی عملکرد فوق العاده ای داشتند، عربستان توانست 
آرژانتین قهرمان جام را شکســت دهد و کره، ژاپن و استرالیا هم به 
جمع ۱۶ تیم صعود کردند اما ما هدف صعود به مرحله حذفی رفتیم اما 
دستمان مانند تمام ۵ دوره قبل خالی ماند و بازگشت کی روش هم آنطور 

که تصمیم گیرندگان می خواستند چاره ساز نشد.
کــی روش از نظر فنی امتحانش را در ۸ ســال گذشــته و در ۲ دوره ای که 
سرمربی ایران در جام جهانی بود،پس داده بود و در این دوره هم حضور او از نظر 
فنی تاثیری نداشــت. این در حالی بود که انتظار می رفت تیم ملی یک نمایش 
هجومی، زیبا و مقتدرانه مانند اســترالیا، کره، ژاپن و عربســتان دیگر تیم های 
آسیایی حاضر در جام جهانی داشته باشد اما شاهد این اتفاق در تیم ملی نبودیم 
جز بازی احساســی که مقابل ولز انجام دادیم. در دو مســابقه دیگر اما تیم ملی 
عملکرد خوبی نداشت و این دالیل خودش را داشت که به بازیکنان و فضایی که 
در قطر وجود داشــت بر می گشت و فضای خوبی نبود. دلیل آمدن کی روش هم 
همان طور که اشــاره کردم به خاطر کنترل حواشی بود و این برای فوتبال ما و 
کشور بزرگی مانند ایران یک نقطه ضعف بزرگ است که یکی وجود نداشت که 
این حاشیه ها را کنترل و مدیریت کند و ما مجبور شویم از یک خارجی استفاده 
کنیم. این جابجایی هم مصادف با انتخابات فدراسیون فوتبال تبدیل به یک حربه 
تبلیغاتی شــد و تغییرات روی نیمکت تیم ملی صورت گرفت اما با وجود حضور 

کی روش باز هم درگیر مسائل حاشیه ای بودیم.
و خیلی ها معتقدند که حتی با دراگان اسکوچیچ و یک مربی ایرانی 
هم باالی سر تیم بود، تیم ملی نمی توانست کارنامه ضعیف تری داشته 

باشد.
در آن مقطع که دراگان اسکوچیچ برکنار شد، موافق کنارگذاشتن او نبودم و 
خودش باید کار را تمام می کرد و تیم را به جام جهانی می برد. هر مربی می تواند 
نقاط ضعف و قوت هایی داشــته باشد اما اگر به نتایج نگاه کنیم تیم ملی با این 
مربی فوق العاده نتیجه گرفت و ما با اخراج اســکوچیچ بی اخالقی کردیم. البته 
کار از دست او خارج شده بود و تیم ملی به یک مسیر غلط و اشتباه رفته بود و 
هر کسی می خواست در آن مقطع خودش را در فوتبال نشان دهد و بچسباند و 
دخالت می کردند و این فشارها باعث برکناری وی شد. باید پرونده جام جهانی را 
ببندیم و برای آینده فوتبال برنامه ریزی کنیم. آینده فوتبال نیاز یک دگرگونی، 
به یک نیروی تازه و بنزین ســبز احتیاج دارد تا در جام ملت ها و دوره بعد جام 

جهانی بتوانیم از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم.
با تمام این شرایط در روزهایی که همه در انتظار رونمایی از سرمربی 
تیم بزرگساالن هستند، بحث گزینه ایرانی و خارجی برای تیم ملی داغ 
اســت و هر کدام هر طرفداران و مخالفان خودش را دارد، آقای فرکی! 

شما کدام سمت می ایستید؟
عالقــه دارم تجربه بعدی تیم ملی با یک مربی ایرانی باشــد، از بین مربیان 
مورد نظر هم مانند امیر قلعه نویی ســابقه حضور در تیم ملی را داشــته است. 
البته گزینه های محدودی در بین مربیان داخلی برای حضور در تیم ملی داریم 
و این جای تاســف دارد که دســت فوتبال ایران در این زمینه خالی است و سر 
چیزی که وجود ندارد در حال دعوا و کشــمکش هســتیم. گزینه های زیادی 
نداریم و مســئوالن فدراســیون فوتبال به گزینه هایی که وجود دارد هم اعتماد 
نمی کننــد و جرات گرفتن چنین تصمیمــی را ندارند.از طرفی با مربی خارجی 
هم تیم ملی نتوانســته است که نتیجه بگیرد تا فدراسیون معلق در زمین و هوا 
برای تصمیم گیری برای آینده نیمکت تیم ملی باشد. شاید هم مانند دفعه قبل 
مسئوالن فدراسیون سیاست خودشان را دارند و رسانه ای نمی کنند. در حال بازی 
با مهره ها هستند تا مثل قبل گزینه خودشان را انتخاب کنند. این برداشت من 
است که گزینه شان را انتخاب کرده اند و منتظرند که زمان بخرند و دوباره همان 

مربی مورد نظرشان را به نیمکت تیم ملی برساندد.
اما در رفتن اســکوچیچ و آمدن کی روش به وضوح شــاهد چنین 
موضع گیری هایی از سوی برخی بازیکنان تیم ملی علیه سرمربی وقت 

بودیم.
این نگاه و ذهنیت خوبی نیست و بازیکن باید وظیفه خودش را انجام دهد و 
مربی که انتخاب شده را قبول داشته باشد. اینکه عنوان شود بازیکنان ما در اروپا 
هستند و مربی ایرانی را قبول ندارند، پذیرفتنی نیست.به هر حال لژیونرها هم از 
داخل لیگ ایران به فوتبال اروپا رفته اند و به مردم بدهکار هســتند و هر چیزی 
دارند از فوتبال ایران دارند. به همین خاطر وقتی در اختیار تیم ملی قرار می گیرند 
باید کامال تابع باشــند و توانایی هایشــان را در چارچوب برنامه های سرمربی در 
اختیار تیم ملی قرار دهندآنهــا که نباید برای تیم ملی و انتخاب مربی تصمیم 
بگیرند و مدیران فدراسیون فوتبال باید این مسئله را مدیریت کنند و موضوعی 
که مهم این است که همه در کنار تالش کنیم که فوتبال ایران را به موفقیت هایی 

که انتظار می رود برسانیم.
به مســیر موفقیت اشاره کردید و بدیهی اســت که یک تیم ملی 
قوی از دل یک لیگ قوی رشــد بیرون می آید اما لیگ ایران شــرایط 
ناامیدکننده ای دارد، به سختی پدیده ای دیده می شود و نتایج  نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان و سه دهه حسرت برای قهرمانی در آسیا گویای 

همه چیز هست.
شــرایط ما نسبت به قبل از کرونا تا امروز خیلی متفاوت شده و همه چیز در 
سطح معمولی و پایین در لیگ اتفاق می افتد. مهم ترین آن بحث تماشاگران است. 
بعد از کرونا در فوتبال جهان هواداران به ورزشگاه بازگشته اند و حضور آنها کیفیت 
مسابقات را باال برده است و به بازیکنان هم انگیزه بیشتری می دهد. بازیکنی که 
در یک ورزشگاه خالی بازی می کند و هیچ چشمی بازی او را نمی بیند، کیفیت و 

راندمان کاری اش پایین می آید.
عالوه بر این فوتبال ایران گرفتار حاشــیه است و دچار بالتکلیفی و در برزخ 
هســتیم و هر روز چند اتفاق حاشــیه ای همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. 
رفتن به ســوی حواشی و مسائل دیگر سبب شــده نتوانیم از دل لیگ به اندازه 
انگشتان یک دست بازیکن پدیده و با کیفیت کشف کنیم، وقتی در لیگ بازیکن 
قابل نداشــته باشــیم، نگاه و تمرکز روی لژیونرها می رود که در شرایط بهتر و 

حرفه ای تری بازی می کنند.

گفتوگو

بازگشــت کاوه رضایی به لیست استقالل 
در ادامه فصل از لحاظ مالی نیز به سود آبی ها 
خواهــد بود . به گزارش »ورزش ســه« یکی از 
تکراری ترین سوژه های پنجره نقل  و  انتقاالتی 
فوتبــال ایران در نیم فصل، موضوع انتقال کاوه 
رضایی به باشــگاه استقالل و فسخ قرارداد این 

بازیکن با باشــگاه تراکتور تبریز اســت. ستاره 
سابق آبی ها که در ابتدای فصل به عنوان یکی 
از بمب های نقل و انتقاالت تابستانی به باشگاه 
محبوبش برگشته بود، پس از امتناع بازیکنان 
مازاد ساپینتو از فسخ قرارداد در آستانه لیگ، 
مجبور شــد تا نیم فصل در باشگاه دیگری که 

تراکتور بود، توپ بزند.
در تمــام این مدت زمزمه هایــی مبنی بر 
بازگشــت کاوه رضایی به اســتقالل در پنجره 
نقل و انتقاالتی زمســتانی به گوش می رسید 
و در نهایت کاوه با فســخ یک طرفه قراردادش 

با تراکتور، مهر تاییدی بر این گمانه زنی ها زد.
حاال و در شرایطی که پنجره نقل و انتقاالتی 
استقالل باز شده و این باشگاه با جدایی سیاوش 
یزدانی مجاز به عقد قرارداد با یک بازیکن دیگر 
است، کالف سردرگم بازگشت کاوه به استقالل 

روز به روز پیچیده تر می شود.
کادر فنــی و مدیریت اســتقالل با حضور 
ارســالن مطهری، سجاد شــهباززاده، مهدی 
قایدی، محمد محبی، پیمــان بابایی و آرمان 
رمضانی نیاز به مهاجم جدید احساس نمی کند. 
موضوعی که در تشکیک آن ها نسبت به جذب 
کاوه نقــش بســیاری دارد. از یک ســو اصرار 
مدیریت اســتقالل و کادر فنی این باشگاه به 
جذب یــک بازیکن خارجــی و از طرف دیگر 
محرومیت این باشــگاه از ثبت قرارداد بازیکن 
خارجی غیر از بازیکنان شاغل در فوتبال ایران 
به دلیل صدور رای استراماچونی، باعث شده تا 

کاوه رضایی نیز فعال بالتکلیف باشد.
چرا که باشــگاه معتقد است طبق بندهای 
مندرج در آیین نامه هــای نقل و انتقاالت، آ نها 
با وجــود قطعیت رای اســتراماچونی قادر به 
جذب بازیکن خارجی هستند و برای آن تالش 
می کنند. این در حالی اســت که حاال با انتشار 
تفاهم نامه مدیریت وقت باشگاه استقالل با کاوه 
رضایی مشخص شده آبی های پایتخت در هر 
صورتی اگر موفق بــه بازگرداندن این بازیکن 

به لیست تیم نشــوند، موظف به پرداخت ده 
میلیارد تومان به این بازیکن خواهند بود.

کاوه رضایــی در مجموع ۳۵۷ دقیقه ای که 
در ترکیب تراکتور در شــش مسابقه  به میدان 
رفته، دو گل برابر گل گهر و ســپاهان، دو تیم 

باالنشین لیگ به ثمر رسانده است.
از طرف دیگر در صورت حضور کاوه رضایی 
در لیست باشگاه اســتقالل، قرارداد او تا پایان 
لیگ بیســت و دوم بدون آپشن های وابسته به 
عملکرد، ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود. در واقع 
اگر باشگاه استقالل کاوه را در لیست خود قرار 
دهد نه  تنهــا از پرداخت غرامت ده میلیاردی 
به این بازیکن منفک می شود، بلکه با پرداخت 
تنها دو میلیــارد تومان می تواند از این بازیکن 
بهره مند شود. همه این ها در شرایطی است که 
استقالل به خاطر پرونده قطعی استراماچونی 
برخالف صحبت های فتح اهلل زاده مجاز به جذب 
بازیکن خارجی نیست و در این بین با توجه به 
اینکه استقالل در هر صورت باید حداقل مبلغ 
غرامت را بــه کاوه رضایی پرداخت کند، آنچه 
معقول تر به نظر می رسد، استفاده از این بازیکن 
است. چه اینکه با توجه به فشردگی مسابقات 
و حساسیت باالی رقابت با تیم های قدرتمندی 
چون پرسپولیس و سپاهان در مسیر قهرمانی، 
برخــورداری از یک بازیکــن – هر بازیکنی – 

بیشتر در لیست، ضرری ندارد.
البته موضوع مهمی که در مورد تفاهم نامه 
کاوه رضایی با استقالل وجود دارد، افزایش قابل 
توجه مبلغ قرارداد این بازیکن در فصل آینده 
و در صورت حصول آپشن های قیدشده در آن 
است. به طوری که برای مثال اگر عملکرد این 

بازیکــن مورد تایید مدیرعامل اســتقالل قرار 
بگیرد، مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان به ۱۹ میلیارد 
مبلغ پایه قرارداد او اضافه خواهد شد. همچنین 
۴.۵ میلیارد حق مسکن برای او در نظر گرفته 
شده و از سوی دیگر ۱.۵ میلیارد برای قهرمانی 
در لیگ، یک میلیارد برای قهرمانی در حذفی 
و پانصد میلیون تومان برای کســب سهمیه به 
قرارداد او اضافه خواهد شد تا در کنار دریافت 
۸۰ میلیون تومان به ازای هر بازی، آپشن های 
قرارداد کاوه و استقالل تکمیل شود. حاال باید 
دید در روزهای باقی   مانده چه سرنوشــتی در 
انتظار باشگاه اســتقالل و کاوه رضایی خواهد 
بود. موقعیت پیچیده ای که استقالل در آن گیر 
کرده، اتخاذ هر تصمیمی از سوی مدیرانش را به 
نوعی موجه می کند. در واقع دوراهی پیچیده ای 
که مدیران استقالل در برابر آن قرار گرفتند از 
این قرار است که آن ها از یک سو می توانند به 
امید کســب مجوز برای جذب بازیکن خارجی 
از سازمان لیگ با مجادله های حقوقی بمانند و 
برای رسیدن به این مهم صبر کنند تا بازیکن 
خارجی مدنظرشان را جذب کنند و در کنارش 
غرامت ده میلیاردی کاوه رضایی را بدهند و از 
ســوی دیگر می توانند با جذب هرچه سریع تر 
رضایی، قید انتظار برای رضایت سازمان لیگ را 
زده و از این بازیکن در ترکیب تیمشان استفاده 
کنند. باشــگاه اســتقالل به خصوص به خاطر 
اینکه نیازی به خرید مهاجم احساس نمی کند، 
به دنبال این است که این قرارداد و تفاهم نامه، 
منعقد و اجرایی نشــود و برای همین منظور، 
مدیران استقالل به دنبال گرفتن رای پرونده در 

کمیته تعیین وضعیت به سود باشگاه هستند .

بعد از ۴ سال همکاری و خرید ۱۵ بازیکن تنها در فصل 
بیست و دوم لیگ برتر، فوالد در رده هشتم جدول قرار دارد 
و جواد نکونام ابهام دارد که تیمش در آسیا »کیسه بوکس« 

شود و آبروی فوتبالی اش برود.
به گزارش ایلنا،  در فوتبال ایران معموالً  مشکالت مالی 
و زیر ســاختی کم نیســت اما فوالد یکی از استثناها است.  
آنها زیرســاخت و آکادمی بســیار خوبی دارند ضمن اینکه 
هزینــه خوبی هم برای تیم بزرگســاالن انجام می دهند. با 
این وجود جواد نکونام بعد از چهارمین ســال حضورش در 
این باشــگاه ترجیح می دهد از خریدهای گسترده استفاده 
کند. با احتســاب قطع همکاری در فصل بیست و یکم، از 
ابتدای همکاری این مربی با فوالد ی ها ۴۷ بازیکن ورودی، 
۳۲ بازیکن خروجی در نقل و انتقاالت فوالد ثبت شده است. 
این در حالی است که فوالد فصل بیست و دوم نوسان بسیار 
زیادی داشته و با باخت مقابل تراکتور ابهام ها درباره موفقیت 
تیم نکونام در ادامــه رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آســیا بیشتر از همیشه اســت. بدتر از همه اینکه هر وقت 
نکونام نتیجه نمی گیرد مشــکالت را به داور، مدیرعامل و... 

ارتباط می داد.
بیم از کیسه بوکس شدن با تیم نجومی ایران

این سرمربی در نشست خبری بعد از بازی صنعت نفت 
آبادان در دور برگشــت لیگ، اعالم کرد اگر قرار باشد بدون 
بازیکن بزرگ به مسابقات لیگ قهرمانان برود، کیسه بوکس 
می شود و او این کار را نخواهد کرد. نکونام که به اندازه کافی 
وقت و ســرمایه برای بهره گیری مناســب از کارخانه تولید 
بازیکن فوالد داشته است اما تنها در فصل جاری ۱۵ بازیکن 

جدید خریداری کرده است.
احسان پهلوان، اشکان دژاگه، وریا غفوری و مجید علیاری 
تنها بخشی از نام های بزرگی است که نکو به خدمت گرفته 

است.

آغاز کار با فوالد؛ 9 ورودی و 4 خروجی
جواد نکونام در سال ۱۳۹۸ به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
فوالد خوزستان انتخاب شد. به محض انتخاب وی یکسری 
نفرات مسیر خروج پیش گرفتند. او برای اجرای تاکتیک ها 

و ایده هایش ۱۰ بازیکن جدید جذب کرد:
در نقل و انتقاالت زمســتانی فصل نوزدهم جواد نکونام 
کمــی متفاوت تر عمل کرد. او چهــار بازیکن جدید جذب 
کرد که حداقل ۲ بازیکن آن قیمت بســیار باالیی داشتند. 
البته روح اهلل سیف اللهی که در ابتدای فصل جذب شده بود 

توسط سرمربی فوالد کنار گذاشته شد:
دوباره تابستان و تنور داغ نقل و انتقاالت

نکونام در تابستان ۱۳۹۹ یازده بازیکن جدید جذب کرد 
که ساسان انصاری، محسن فروزان و محمدی میری بیشتر 
از بقیه افراد شناخته شده بودند. میری به دلیل گل های راه 
دوری که در آن مقطع به ثمر رســاند کمی مورد توجه بود. 
بعد از جذب فروزان، شهاب گردان ترجیح داد مسیر خروج 

در پیش بگیرد.
بازگشت زمستانه

پنجره نقل و انتقاالتی ۱۴۰۰ برای نکونام متفاوت او بود. 
این سرمربی بعد چند فصل همکاری با فوالد به دلیل بسته 
شدن پنجره خیلی تمایل برای همکاری نشان نداد. سرمربی 
فوالد وقتی در نیم فصل به فوالد ملحق شد ۵ بازیکن بزرگ 
جذب کرد تا روند تیمش را تغییر بدهد و در لیگ قهرمانان 

آسیا از آنها بهره بگیرد.
نجومی تر از همیشه

فوالد خوزســتان در تابستان در فرصت نقل و انتقاالتی 
فصل بیست و دوم لیگ برتر نجومی تر از همیشه ظاهر شد. 
درخواســت های نکونام و توانایی گرشاسبی این موضوع را 
عملی کرد با این حال بخشی از هواداران فوالد معتقد بودند 
با خریدهای جدید توجه به آکادمی و استعدادهای بومی به 

حداقل ممکن می رسد. این در حالی است که تا کنون نتایج 
برای فوالد فصل بیست و دوم خوب پیش نرفت. تا در لیگ 

برتر نتایج با هزینه کرد همخوانی نداشته باشد.
زمستان پرحاشیه

در پنجره نقل و انتقاالتی نیم فصل اعالم لیست بازیکنان 
مازاد فوالد دوباره حاشــیه ساز شد. حضور بعضی بازیکنان 
در لیست مازاد عجیب به نظر می رسید و واکنش بازیکنان 
به آن عجیب تر. برای مثال موسی کولیبالی وقتی در آستانه 
خروج از لیســت شاگردان نکونام قرار گرفت تهدید کرد که 
پشــت پرده ماجرا را بازگو خواهد کرد. هر چند این بازیکن 
در فوالد ماندگار شــد. حاال دوباره نکونام بازیکنان بزرگی را 
بــرای فوالد خریداری کرده و با خرج تراشــی قصد دارد به 
نتیجه بهتری دســت پیدا کند. طبیعتاً جذب روبرتو تورس 

و ســوگیتا کم هزینه نبوده است. از سوی دیگر نکته مورد 
توجه بازگشت سینا مریدی اســت که فصل گذشته عضو 
فوالد خوزســتان بود. این بازیکن در صنعت نفت بیشتر با 

مصدومیت مواجه بود.
فوالد خوزستان در مدت همکاری با نکونام، قهرمانی جام 
حذفی، قهرمانی ســوپر جام و صعود به مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا را کسب کرده است اما در فصل 
بیســت و دوم لیگ برتر با وجود هزینه کرد باال ناکام مانده. 
اگر چه دســتیاری کی روش در تیم ملی هم به او پیشنهاد 
شد اما باشــگاه فوالد به این خواسته رضایت نداد. نکونام با 
وجود جذب بازیکنان بزرگ و خریدهای گســترده در فصل 
بیســت و دوم لیگ برتر دســتاورد خاصی بعد از ۱۷ هفته 

نداشته است.

دارنده ۲ مدال طــالی امیدهای جهان، با 
تاکید بر اینکه پیروزی مقابل کایل اسنایدر کار 
راحتی اســت، گفت: اشتباهم در دیدار فینال 

تورنمنت زاگرب باعث شکستم مقابل او شد.
امیرعلی آذرپیرا در گفت وگو با ایسنا، درباره 
کسب مدال نقره تورنمنت رنکینگ کرواسی که 
با شکست مقابل کایل اسنایدر قهرمان جهان 
و المپیــک از آمریکا در دیدار فینال بدســت 
آمد، اظهار کرد: مسابقات در مجموع در سطح 
نسبتا باالیی برگزار شد و تعدادی از چهره های 
شاخص کشتی در این رقابت ها حضور داشتند. 
من هم با بدنی معمولی به این مسابقات رفتم 
و بخاطر فشردگی مسابقات جوانان، امیدهای 
جهان و جام جهانی، آمادگی باالیی نداشــتم. 
کشتی اول تا سوم را خوب بردم اما در کشتی 
فینال اگر خودباوری بیشتری داشتم و اشتباه 

نمی کردم می توانستم به پیروزی برسم.
دارنده ۲ مدال طــالی امیدهای جهان، با 

اشــاره به مبارزه فینال مقابل کایل اســنایدر، 
گفت: در این مبارزه من اشتباه کردم و شکست 
خــوردم. به هــر حال کشــتی گرفتن جلوی 
قهرمانی مثل اســنایدر آن هم برای مرتبه اول 
کار خیلی ســختی است چرا که جو سنگین و 
متفاوتی حاکم بود که آن را تجربه نکرده بودم. 

همین جو سنگین هم آدم را اذیت می کند.
وی ادامه داد: در مجموع از کشــتی خودم 
در فینــال راضی نیســتم. مــن خیلی راحت 
می توانســتم اسنایدر را شکست بدهم اما ۲ یا 
۳ اشتباهی که داشتم باعث شکستم شد. وقتی 
او اخطــار ۳۰ ثانیه کم کاری گرفت من طمع 
کردم و می خواســتم او را به بیرون تشک ببرم 
امــا او چرخید و من را به بیرون برد که همین 
اشتباه باعث شد هم یک امتیاز اخطار کم کاری 
را نگیرم و هم یک امتیاز از دســت بدهم. در 
حالیکه اگر می ایستادم و کاری نمی کردم یک 
بر یک می شدیم و مثل دیگر دقایق کشتی که 

نتوانســت امتیاز بگیرد با همین نتیجه خیلی 
راحت می توانستم کشتی را تا پایان اداره کنم. 
هر چند اســنایدر خیلی سخت امتیاز می دهد 
اما او هم نتوانســت از مــن امتیاز فنی بگیرد 
و قطعا می توانم اینبار با کشــتی پایاپای او را 

شکست دهم.
آذرپیرا درباره قدرت بدنی کایل اســنایدر 
که باعث شده مدال های زیادی را کسب کند، 
گفت: آنطور که خیلی اسطوره باشد و زور خیلی 
زیادی داشته باشد نیست و به نظر من می شود 
خیلــی راحت او را برد اما چون بار اول بود که 
مقابل او کشتی می گرفتم شناختی نداشتم و 
کار خیلی سخت بود. البته کشتی گیری که ۸ 
مدال جهانی و المپیک دارد آدم کمی نیســت 
و حتما کشتی گیر خوب و قابل احترامی است 
اما بــرای میادین بعدی برای شکســت او به 
میدان می روم. به نظر من در مجموع ســطح 

سعداهلل یف روس از او خیلی باالتر است.

آزادکار با آتیه کشتی ایران، در پاسخ به این 
ســوال که اگر در جام جهانی مقابل اسنایدر 
کشتی می گرفت می توانست با شناخت بیشتر 
برای شکســت او به میدان برود، خاطرنشــان 

کــرد: در جام جهانی بدنم ســرحال تر بود. در 
این مبارزه هم رفتم کشتی گرفتم و تا جاییکه 
می توانســتم جنگیدم. ان شــاءاهلل در میادین 

بعدی به پیروزی برسم.

پیچیده ترین پرونده فوتبالی لیگ ایران

عددهای باورنکردنی در قرارداد کاوه و استقالل!

تعارف با سرمربی تمام می شود؟

شکست پروژه فوالد کهکشانی  همراه با تهدید »کیسه بوکس« و »آبرو ریزی«

آذرپیرا: بردن کایل اسنایدر راحت است اما طمع کردم

لئانــدرو پریــرا جدیدترین خرید خارجــی تیم فوتبال 
پرسپولیس ســابقه قهرمانی در لیگ های برزیل و بلژیک را 
در کارنامه خــود دارد و با گامبا اوزاکا ژاپن حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را تجربه کرده است.
به گــزارش ایرنا، لئاندرو پریرا جدیدترین خرید خارجی 
تیم فوتبال پرســپولیس اســت. بازیکنی ۳۱ ساله و ۱۹۰ 

سانتی متری که آمده تا فقدان یورگن لوکادیا را برای یحیی 
گل محمدی و هواداران پرسپولیس پر کند و نشان دهد یک 

بازیکن ایده آل برای خط حمله  پرسپولیس است.
پریرا قابلیت بازی در پســت وینگــر و مهاجم هدف را 
دارد. پریرا شــاید به اندازه یورگن لوکادیا مطرح نباشد، اما 
قهرمانی اش در سطح اول فوتبال برزیل و بلژیک، او را جزو 
پر افتخارترین بازیکنان خارجی حاضر در ایران تبدیل خواهد 
کرد. این بازیکن سابقه بازی در پالمیراس تیم مطرح برزیلی 
را دارد جایــی که با این تیم یک جام حذفی و یک لیگ را 
فتح کرد. او ســپس به کلوب بروژ رفت و چهار سال هم در 
این تیم درخشید اما سال ۲۰۱۸ از کلوب بروژ جدا شد. در 
برزیل، لئاندرو پریرا در۲ دوره حضورش در پالمیراس شهرت 
یافت. این مهاجم با بازی برای وردائو، ۳۹ بار در زمین حضور 
داشت و ۱۱ گل به ثمر رساند و در عنوان قهرمانی کوپا دو 

برزیل ۲۰۱۵ و برازیلیرائو ۲۰۱۶ شرکت کرد.
نکته جالب این است که کاوه رضایی در آن سال جایگزین 
او در این تیم بلژیکی شد. پریرا سپس به فوتبال ژاپن رفت 
و در تیم ماتسوموتو یاماگا و سان فرس هیروشیما رفت که 
در این تیم ها هم عملکرد خوبی داشت. او در آخرین باشگاه 
خود، ۱۱ گل در ۶۲ بازی به ثمر رساند. در سال ۲۰۱۹، این 

مهاجم در این کشور آسیایی فرود آمد تا در ماتسوموتو بازی 
کند. این بازیکن ۱۴ بــازی انجام داد و تنها دو گل به ثمر 
رساند، اما ماجراجویی او در فوتبال آسیا به همین جا ختم 
نشد. در فصل ۲۰۲۰، برای سان فرس هیروشیما، او باالترین 
دوره گلزنــی دوران حرفه ای خــود را تجربه کرد. ۳۸ بازی 
انجام شد که ۲۲ گل به ثمر رسید و ۴ پاس گل به آنها داده 
شد.  درخشش او در ژاپن باعث شد تا این بازیکن پیشنهاد 
جالب توجهی از تیم گامبااوزاکا دریافت کند و با آن ها تجربه  

حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم به دست بیاورد.
او در جی لیگ ۹۴ بازی انجام داد که ماحصل آن ۳۰ گل 
و ۶ پــاس گل بود و در هر ۱۷۸ دقیقه یک گل زد. لئاندرو 
در کشورش با آمار ۸۱ بازی، ۲۹ گل و ۳ پاس گل، به طور 
متوسط هر ۱۸۸ دقیقه یک گل به ثمر رساند که برای یک 

مهاجم آمار خوبی به حساب نمی آید.
پریرا که اولین تمریناتش با پرسپولیس را هم انجام داده، 
در این مدت از شرایط مسابقه خارج نشده و وضعیت بدنی 
مناسبی دارد. موضوعی که می تواند باعث حضور او در لیست 
مسافران پرسپولیس به آبادان شود. تیم فوتبال پرسپولیس 
که با ۳۶ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد چهارشــنبه میهمان 

صنعت نفت آبادان خواهد بود.

آشنایی با بمب  نقل  و انتقاالت پرسپولیس 


