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اخبار

دلیل اصرار کیروش به ساختن
معروفترین ساختمان فوتبال ایران

اسالمیان :فیفا حرف ما را نمیپذیرد

شیطنتها علیه من از داخل تیم آب میخورد!
وحید شیخ ویسی ،دروازهبان پیکان نتوانست در
روز تقابل با پرسپولیس به عنوان چهره درخشان
تیمش ظاهر شود و درنهایت نیز با اشتباه روی گل
اول ،مسیر شکست تیمش را هموار کرد .او البته به
این اتهامات پاسخ داده و از عملکردش دفاع کرد.
به گزارش ورزش سه ،وی درباره بازی مقابل
پرسپولیس گفت :مسلما بازی برای ما خوب نبوده
چرا که سه گل خوردیم و نتیجه بازی را هم واگذار
کردیم .ما موقعیتهای زیادی هم به حریف دادیم
اما آنها گلزنی نکردند و وقتی اینگونه برای همه روزی
بدی بوده مشخص است که نتیجه نمیگیریم .تیم
ما همیشه منتظر است که یک گل بخوریم و بعد
حمله کنیم! دیروز هم اینطور بود و ما ترسو بازی
میکنیم .همیشه دنبال این هستیم که با گلزنی
حریف دل و جرأت پیدا کنیم و برای حمله کردن
انگیزه بگیریم که اکثرا بینتیجه است.
دروازه بان پیکان با انتقاد به عملکرد تیمش
گفت :تمام تیم ما مشکل دارد و این شرایط فقط
بر عهده یک نفر نیست .وقتی توپ از نیمه ما عبور
میکند برای حریف موقعیت گل ایجاد میشود .با
حضور آقای ویسی یک مقدار نظم تیمی خوبی به
دست آوردیم و در بازیهای دوستانه خوب عمل
کردیم اما در اولین بازی رسمی نشان دادیم که هنوز
خیلی کار داریم .امیدواریم که در ادامه مسابقات
بتوانیم به حداکثر امتیازات دست پیدا کنیم.
شیخ ویسی درباره صحنه گل اول علی علیپور
و عملکردش مقابل پرسپولیس گفت :به هر حال
وقتی در محوطه  6قدم چنین ضربهای میزنند
شانس بسیار باالیی برای گلزنی وجود دارد .من هم
روی این صحنه غافلگیر شدم که تا واکنش نشان
دادم نتوانستم توپ را خوب کنترل کنم و توپ گل
شد .یک بازیکن آنها مقابل چهار بازیکن ما به
راحتی ضربه سر زد و ما هم گل خوردیم .تیم ما
تمرکز الزم را ندارد و از ابتدای فصل اینطور بوده
است.
دروازه بان پیکان درباره اینکه عملکرد او طی
سه بازی اخیر مقابل پرسپولیس مورد توجه قرار
گرفته است ،توضیح داد :وقتی یک تیم میبازد
همه به دنبال مقصر هستند .من با شخص خاصی
کار ندارم شما االن بازی ذوب آهن را ببینید که
قراردادش هم به زودی تمدید کرده بود چه گلی

زمانبندی مسابقات اعالم شد

حاال ساختمان پک که یک مرکز تمرینی
حرفهای در کمپ تیمهای ملی به حساب
میآید ،جزو میراث به یادماندنی فوتبال ایران
است.
به گزارش خبرآنالین ،کارلوس کیروش در
زمان حضور در تیم ملی ایران استارت ساختن
پک را زد و انگار از روز اول برای آن برنامه ای
ویژه داشت .حاال مشخص شده هدف اصلی
کی روش از ساختن این ساختمان ،آمادهسازی
ایران برای رقابت های جام جهانی  2018بوده
است .یعنی او از قبل از جام جهانی  2014به
این موضوع فکر میکرد.
مارکار آقاجانیان دستیار کی روش هم
دراینباره میگوید« :یکی از علتهایی که
کیروش اینقدر اصرار داشت ساحتمان پک
تمام شود آمادهسازی ایران برای جام جهانی
 2018بود .ما از این مرکز تمرینی خیلی استفاده
کردیم .االن هم این ساختمان برای فوتبال ما
باقی مانده است .به پرستیژ فوتبال ما کمک
می کند .امکاناتی است که تا ابد آنجا می ماند.
ما قبل از جام جهانی از پک برای آماده سازی
بازیکنان نهایت استفاده را بردیم .اگر یادتان
باشد بازیکنان بعد از بازی لیگ به آنجا می
آمدند تا ریکاوری کنیم».

خبر

پاسخ شیخ ویسی درباره اتهام تبانی با پرسپولیس

پانیونیوس یونان خواستار
بازگرداندن مسعود شجاعی

رسانههای یونانی از تالش تیم پانیوینیوس
یونان برای بازگرداندن مسعود شجاعی به یونان
خبر دادند.
به گزارش ایسنا و به نقل از رادیو ورزش
یونان ،سران تیم پانیونیوس یونان عالقه مند
هستند که مسعود شجاعی بازیکن  ۳۶ساله
ایرانی را بار دیگر به خدمت بگیرند .این بازیکن
که در حال حاضر در تیم تراکتور بازی می کند
مورد توجه تیم پانیونیوس قرار دارد؛ جایی که
او توانست بازیهای خوبی ارائه دهد.
عالقه به مسعود شجاعی از زمانی شدت
گرفت که میشالیس گریگوریو ،سرمربی تیم
پانیونیوس که یکی از افرادی بود که به رفتن
شجاعی از تیمش پافشاری می کرد از این تیم
کنار رفته است و اکنون با نظر مساعد مسئوالن
تیم یونانی به مسعود شجاعی میتوان انتظار
داشت که این بازیکن در پایان فصل بار دیگر
راهی یونان شود.
به گزارش ایسنا ،مسعود شجاعی که در
آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق
از زمین بازی اخراج شد و بازی بعدی تیم ملی
برابر هنگ کنگ را از دست داده است ،در لیگ
برتر نیز در این هفته به دلیل اخراج در هفته
بیست و یکم غایب بود و برای تیمش به میدان
نرفت .تیم او یعنی تراکتور این هفته در خانه
برابر نساجی با یک گل در خانه باخت.
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رئیس جمهوری به «اساسنامه»
فوتبال ورود کند

دروازهبان پیکان بعد از شکست سنگین تیمش مقابل پرسپولیس که به ادعای کارشناسان با اشتباه او روی گل اول همراه بود ،به این اتهامات پاسخ داد.

تمام تیم ما
مشکل دارد
و این شرایط
فقط بر عهده
یک نفر نیست.
وقتی توپ از
نیمه ما عبور
میکند برای
حریفموقعیت
گل ایجاد
میشود
خورد .به هر حال من کسی را مقصر نمیدانم چون
اشتباه پیش میآید و توپ وارد دروازه میشود .من
خودم میدانم که هجمههای علیه شیخ ویسی از
کجا آب میخورد.
او ادامه داد :یکسری مسائل را خودم میدانم.
در ادامه به این مسائل رسیدگی میکنم .من تا االن
با مدیربرنامه کار نکردم و یکسری مدیربرنامه در
حوالی تیم ما هستند که هم پستیهای من را در این
تیم دارند و منتظر هستند که من اشتباه کنم .شما
دیدید که در نبود من هم تیم ما  3یا  4گل خورده
و هیچ اتفاقی نیفتاده است .سنگربان خارجی یا
داخلی داشتیم و باختیم اما هیچ هجمهای وجود
نداشته است .متاسفانه هیچ زمان در این فوتبال
از من حمایت نشده است .خیلی حرف در سینهام
دارم و فعال در همین حد را میگویم.

شیخ ویسی با اشاره به این انتقادات در ادامه
گفت :من دو سال است که خیلی وقتها جواب
ندادم ولی االن میخواهم صحبت کنم چرا که تمام
تیم اشتباه میکنند اما بعد از شکست گلر مقصر
میشود .همه آدمها داخل و خارج زمین اشتباه
میکنند اما اشتباهات من فقط دیده میشود؛ از
همه حمایت میشود به غیر از من!
سنگربان پیکان درباره انتقاد عبدالله ویسی از
عملکرد او در بازی شب گذشته گفت :نه ،آقا ویسی
سرمربی من هستند و اگر حرفی میزنند حق دارند.
فکر میکنم سواالتی که از ایشان شده یک مقدار
جانبدارانه است و شیطنت صورت گرفته است .چرا
هیچکس از اشتباه دروازه بان ذوب آهن صحبت
نکرد؟ من منشا شایعات و شیطنتها را میدانم
و دوست دارند من را بکوبم که به آنها رسیدگی

میکنم .من مدیربرنامه ندارم اما بلد هستم که از
خودم دفاع کنم! دروازهبانهای دیگر تیم ما هم
اتفاق افتاده که در بازی سه یا چهار گل خوردند اما
من هیچ حرفی نزدم اما مدیربرنامههایشان دنبال
شیطنت هستند .از االن به بعد اخالق من تغییر
میکند و به حواشی جواب میدهم.
شیخ ویسی ادامه مسابقات فصل را برای پیکان
دشوار تصور کرد و گفت :ما امیدواریم که در 8
بازی آینده بهترین نتایج را به دست بیاوریم .شک
ندارم و ما باید خودمان به خودمان کمک کنیم.
در رختکن به بچهها گفتم که فقط ما میتوانیم به
خودمان کمک کنیم .ما تیم خوبی داریم که رفته
رفته به نظم و انضباط بیشتری هم میرسد ولی
باید در بازیهای رسمی مسئولیت پذیری بیشتری
داشته باشیم.

حضور  ۴۰تیم در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا

فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با حضور ۴۰
تیم از شرق و غرب قاره کهن برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر ،در حالی که هنوز تکلیف ادامه مسابقات فصل
جاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مشخص نشده است،
کنفدراسیون قاره کهن جدول زمانبندی فصل آینده را مشخص
و اعالم کرده است.
 AFCدر تازهترین موضعگیری خود بر نظر قبلی تاکید و اعالم
کرده است اگر تیمی از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انصراف
دهد پیامدهای بدی در انتظارش خواهد بود و با جریمه مالی

شدید مواجه خواهد شد.
روزنامه الوطن اعالم کرده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا
برنامه زمانبندی فصل جدید را اعالم کرده است .بر این اساس
مسابقات فصل آینده ( )۲۰۲۱با حضور  ۴۰تیم در  ۱۰گروه
چهار تیمی برگزار خواهد شد .قرار است قرعهکشی این دوره از
مسابقات ماه دسامبر سال  ۲۰۲۱برگزار شود.
براساس برنامهریزی صورتگرفته مرحله مقدماتی فصل آینده
دی ماه سال  ۹۹برگزار میشود و مرحله گروهی هم بهمن همین
سال شروع خواهد شد .هفته نخست این رقابتها نیز  ۸و ۹

فوریه ( ۲۰و  ۲۱بهمن) ،هفته دوم  ۱۵و  ۱۶فوریه ( ۲۷و  ۲۸بهمن)،
هفته سوم  ۱و  ۲مارس ( ۱۱و  ۱۲اسفند  ،)۹۹هفته چهارم  ۱۵و
 ۱۶مارس ( ۲۵و  ۲۶اسفند) ،هفته پنجم  ۱۲و  ۱۳آوریل ( ۲۴و ۲۵
فروردین  )۱۴۰۰و هفته ششم  ۲۶و  ۲۷آوریل ( ۷و  ۸اردیبهشت
 )۱۴۰۰برگزار خواهد شد .کنفدراسیون فوتبال آسیا مرحله یک
شانزدهم نهایی را در اردیبهشت سال  ۱۴۰۰برگزار خواهد کرد که
بر این اساس مرحله رفت یک شانزدهم نهایی روزهای  ۱۶و  ۱۷می
( ۲۷و  ۲۸اردیبهشت  )۱۴۰۰و دور برگشت روزهای  ۲۴و  ۲۵می
( ۴و  ۵خرداد  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

شمارش معکوس برای اخراج

بحران در بارسا؛ تنش و درگیری بین بازیکنان و ستین
رادیو کاتالونیا خبر از تنش شدید بین بازیکنان و کیکه ستین در جلسه پیش از شروع تمرین داد.
به گزارش ورزش سه ،پس از تساوی بارسا در زمین سلتا که با گل دقیقه  88یاگو آسپاس رقم خورد ،بارسا
وارد بحرانی جدید شد .رئال با پیروزی بر اسپانیول فاصله با بارسا را به دو امتیاز افزایش داد و به فاصله شش
یرسد شانس قهرمانی بارسا بسیار کاهش یافته باشد.
هفته تا پایان فصل ،به نظر م 
نه تنها به دلیل افزایش فاصله با رئال که البته چندان زیاد نیست بلکه به خاطر شرایط حاکم بر رختکن تیم
که گفته میشود یک قطع ارتباط کامل بین بازیکنان و اعضای کادر فنی به ایجاد شده است.
بازیکنان بارسا هرگز موافق اخراج ارنستو والورده نبودند و هنوز نتوانسته اند با ایده های کیکه ستین کنار
بیایند .به خصوص رفتارهای پرخاشگرانه و تند ادر سارابیا دستیار کیکه ستین نیز مزید بر علت شده تا بازیکنان
بر علیه او دست به شورش بزنند .این از نوع برخورد لیونل مسی با سارابیا در وقت استراحت کوتاه وسط
بازی با سلتا نیز مشخص بود .کیکه ستین سرمربی بارسا در نشست خبری خود تایید کرد که در رختکن با
بازیکنانش صحبت کرده است .طبق ادعای رادیو کاتالونیا ،این جلسه بسیار پر تنش بوده و حواشی زیادی
هم داشته است .بازیکنان مخالفت قاطع خود با تاکتیکهای ستین را به گوش او رساندند و گفتند که با این
روش قهرمان نخواهند شد .آنها همچنین از رفتارهای سارابیا نیز گالیه کرده و خواهان برکناری او یا کمتر شدن

نقشش روی نیمکت شدند .بازیکنان به ستین گفتند که ترجیح میدهند همچون زمان حضور ارنستو والورده،
توگوی طرفین برای مدتی طوالنی ادامه داشت
ارتباطی مستقیم با سرمربی داشته باشند و نه با دستیار او .گف 
اما بر خالف ادعای امروز ستین ،توافقی حاصل نشده و سرمربی همچنان روی ایده های خود اصرار دارد .برخی
منابع نیز مدعی شده اند که درصورت ناکامی بارسا در بازی برابر اتلتیکو ،ستین ممکن است از کار برکنار شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره
به مشکالت اساسنامه این فدراسیون گفت:
فیفا الزاماتی دارد که باید رعایت کنیم و تنها
چاره حل این مشکل ورود رئیس جمهور به
موضوع است.
به گزارش مهر ،محمود اسالمیان درمورد
آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و
اتفاقات پیرامون آن گفت :بحث اساسنامه  ۱۰تا
 ۱۲سال است که بین فیفا و فدراسیون ایران در
رد و بدل است .فیفا  ۲۰۹عضو دارد که یکی از
اصولی که فیفا در پذیرش اعضا دارد این است
که ماهیت فدراسیون باید خصوصی باشد.
البته نه اینکه دور از قوانین کشور باشد .مثل
اتاقهای بازرگانی که کار میکنند و در خدمت
کشور هستند اما ماهیت آنها دولتی نیست.
وی ادامه داد :نباید خوشحال باشیم که همه
چیزمان دولتی است .اینکه ما کارها را بدهیم به
مردم اتفاق بدی در کشور نیست .جنگ را چه
کسی اداره کرد .نیروهای داوطلب مردمی در
جنگ ایستادند .تاکید مقام معظم رهبری هم
این است که این بخشها را به اهلش واگذار
کنیم.
این مقام مسئول افزود :در فوتبال همینطور
است .ما با فیفا به مشکل خوردهایم .تاکید فیفا
این است که نهاد خصوصی باشد .این مشکل
را به وزارت ورزش و دولت منعکس کردهایم.
این چیزی نیست که فدراسیون بتواند تصمیم
بگیرد .نیاز به الیحه دارد که برود به مجلس.
نمیشود  ۲۰۸عضو فیفا یک چیزی را بپذیرد
و ما نه .به نظر من چیز بدی هم نیست .چه
کسی گفته دادن کار به مردم بد است .مجامع
فدراسیون فوتبال هم جزوی از این مردم است.
همه اینها تایید صالحیت شدهاند.
محمود اسالمیان خاطرنشان کرد :انتظارم از
دولت و شخص رئیس جمهوری این است که
به این ماجرا ورود کند .به خاطر سوءمدیریتها
مشکالت زیادی در کشور داریم .مردم دلشان
به فوتبال خوش است که نباید برای این بخش
هم مشکل ایجاد کنیم .نباید اصرار کنیم که این
 ۲۰۸بی خود میکنند و ما داریم درست عمل
میکنیم.
وی در پیشنهادی برای حل این مشکل
گفت :مسئله در حد رئیس جمهور است و
ایشان باید ورود کنند و نظرات کارشناسی را
بگیرند تا آسیبی به ورزش کشور نخورد.
محمود اسالمیان ادامه داد :االن فوتبال ما
تهدید میشود که باید این مشکل را حل کنیم.
بعد از آن افرادی که برای فوتبال کشور زحمت
می کشند تصمیم خواهند گرفت .االن اولویت
ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است.
وی در مورد تهدید فیفا هم گفت :فیفا
نهاد عمومی غیردولتی را قبول ندارد .ما از
این موضوع دفاع کردیم اما فیفا قبول ندارد و
نظرش چیز دیگری است.
این عضو فدراسیون فوتبال درمورد ضعف
دیپلماسی ورزشی در فوتبال هم گفت :این
موضوع کامال ً متفاوت است .مثل اینکه االن
کرونا آمده و میگویند باید همه ماسک بزنند
بعد ما بگوییم برویم یکی را پیدا کنیم که البی
کند تا ما ماسک نزنیم! مگر میشود؟ فیفا
الزاماتش مشخص است و همه باید رعایت
کند.

نامه سرگشاده کلوپ به هواداران

مسئوالنه جشن بگیرید

بعد از انتشار تصاویری از جشن و شادی خشونتآمیز هواداران لیورپول،
یورگن کلوپ سرمربی این تیم از هواداران خواست در جشنهای قهرمانی
مسئوالنه رفتار کنند.
به گزارش ورزش سه ،بعد از آنکه تصاویری از جشن و شادی هواداران
لیورپول بابت قهرمانی تیمشان در لیگ برتر ،در خیابانهای این شهر
منتشر شد که از رفتار عجیب و غریب و خشونتبار خبر میداد ،یورگن
کلوپ سرمربی لیورپول با محکوم کردن صحنههای منتشر شده ،از هواداران
خواست برای جشن و شادی ناشی از قهرمانی ،مسئوالنه رفتار کنند.
یورگن کلوپ در نامهای سرگشاده که در روزنامه لیورپول اکو منتشر شد از
هواداران خواست تا جای ممکن در خانه بمانند .کلوپ به هوادران قول داد
زمانی که تهدید ویروس کرونا از میان برداشته شود میتوانند شهر را به رنگ
سرخ در بیاورند.
کلوپ در این نامه سرگشاده اشاره کرد از دیدن تجمع تعداد زیادی از
هواداران لیورپول در خیابانهای شهر بعد از قعطی شدن قهرمانیشان در
لیگ برتر ناراحت شده است.
سرمربی لیورپول در این نامه سرگشاد نوشت :شما با اینکه در حال حاضر
نمیتوانید در استادیوم حضور داشته باشید ولی همچنان دلگرمیتان با ما

است .من و بازیکنان تیم از شما نهایت تشکر را داریم و من شک ندارم یکی
از دالیل عملکرد خوب ما در مقابل کریستال پاالس موجهای مثبتی است
که از طرف شما دریافت کردیم .ولی مجبورم این را بگویم که صحنههایی
که روز جمعه در شهر دیده شد جالب نبود .من هم انسانم و شور و عشق
شما شور و عشق من هم هست .ولی در حال حاضر خیلی مهم است که
چنین گردهمآییهای جمعی نداشته باشیم .ما در مقابل افراد آسیبپذیر
جامعه مسئولیت داریم .ما در مقابل کادر درمان که اینقدر فداکاری کرده و
ما خودمان چند وقت پیش تشویقشان کردیم مسئولیت داریم .ما در مقابل
پلیس و مقامات محلی مسئولیت داریم و به عنوان یک باشگاه مسئولیتمان
این است که از انجام چنین کارهایی خودداری کنیم.
کلوپ در ادامه نوشت :اگر شرایط دیگری برقرار بود من از هیچ کاری به
اندازه اینکه در کنار شما جشن بگیرم لذت نمیبردم .از برگزاری رژهای به
مراتب بزرگتر از رژه افتخاری که بعد از قهرمانی در چمپیونزلیگ داشتیم.
ایکاش همه میتوانستیم این لحظه خاص را در کنار هم جشن بگیریم ولی
متاسفانه چنین چیزی ممکن نیست .همه ما برای مبارزه با کووید 19خیلی
تالش کردهایم و نمیشود این تالشها را بیاثر کرد و هدر داد .ما این را به
خودمان و به دیگران مدیونیم و وظیفه داریم کاری که درست است را انجام

بدهیم .در حال حاضر این مسئولیت یعنی هوای هم را داشتن و از هم فاصله
گرفتن.
در بخش دیگری از نامه کلوپ میخوانیم :لطفا به شکلی امن و در محیط
اختصاصی خودتان جشن بگیرید تا خطر این بیماری وحشتناک را در جامعه
بیشتر از این گسترش ندهید .وقتی زمانش برسد همه ما جشن خواهیم گرفت
و شهر را به رنگ سرخ در خواهیم آورد.
کلوپ در ادامه نامه خود نوشت :من در شروع این بحران گفتم ما دوست
نداریم در استادیوم خالی بازی کنیم ولی اگر بازی کردنمان در این شرایط
باعث شود حتی فقط یک نفر سالمت بماند ،بدون شک این کار را خواهیم
کرد .تا این لحظه شرایط تغییر نکرده و در نتیجه این نظر من همچنان به
وقت پابرجا است .من قبل از اینکه به لیورپول بیایم لغت آلمانی زولیداریتت
را میدانستم و از آن خوشم میآمد .حاال فهمیدهام معادل انگلیسی این لغت
سولیداریتی یا همان همبستگی است .چرا که در چند ماه اخیر این لغت را
بارها از دهان هوادارانمان شنیدهام .این کلمه به نظر من عصاره هویتی مردم
لیورپول است .اگر در ادامه به همبستگی ادامه دهیم و فاصلهمان را از هم
حفظ کنیم میتوانیم نقش مهمی در مبارزه با این بیماری بازی کنیم .امیدوارم
اگر الزم باشد چند ماه دیگر نامه دیگری برای روزنامه لیورپول اکو بنویسم و از

همه شما تشکر کنم که سالمت مردم را از هر چیزی دیگری مهمتر میدانید.
هیچ چیز بیشتر از این برای من باعث افتخار نخواهد بود   .

