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اخبار

استقاللیها به دلیل اینکه تست کرونای 8
بازیکن آنها مثبت بوده ،خواهان لغو بازی خود
شدهاند.
به گزارش خبرآنالین؛ سهیل مهدی رئیس
کمیته مسابقات سازمان لیگ به لغو بازی
استقالل و پارس جنوبی جم واکنش نشان داد.
او گفت« :فعال نامهای از استقالل مبنی بر
مثبت شدن تست کرونای بازیکنان و اعضای
آنها به دست ما نرسیده و باید طبق نامه رسمی
به ما اطالع دهند .من که نمی توانم طبق اخبار
رسانه ها اظهارنظر کنم .باشگاه استقالل باید
طبق نامه نفراتی که مبتال شدهاند را اعالم کند
و بعد فدراسیون پزشکی ورزشی تصمیم بگیرند.
در این خصوص باید فدراسیون پزشکی نظر
بدهد و ما تصمیم گیرنده نیستیم».

خلیل زاده:

سفر استقالل به عسلویه را لغو
یکنیم
م 
رئیس هیات مدیره باشگاه استقالل تهران
به ابتالی بازیکنان این تیم به ویروس کرونا
واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،باشگاه استقالل تهران تمرین
امروز بازیکنان تحت هدایت فرهاد مجیدی را
در حالی لغو کرده است که در حال حاضر 8
بازیکن از این تیم مشکوک ابتال به ویروس کرونا
هستند .پس از اینکه مشخص شد بازیکنان
تیم فوتبال استقالل آخرین جلسه تمرینی
پیش از سفر به عسلویه برای رویارویی با پارس
جنوبی را برگزار نمیکنند شایعاتی درخصوص
لغو سفر آنها نیز منتشر شده است .اسماعیل
خلیل زاده ،رئیس هیات مدیره باشگاه استقالل
تهران در خصوص مشکوک بودن  8بازیکن
استقالل در ابتال به ویروس کرونا به خبرنگار
ما گفت :من هم مانند شما این خبر را شنیدم
و در حال پیگیری هستم .اگر خدایی نکرده این
خبر صحت داشته باشد قطعا از سفر بازیکنان
به عسلویه جلوگیری میکنیم.

اولین حریف تیم اسکوچیچ
مشخص شد

ماجرای پیشنهاد  10میلیون دالری و یک اشتباه بزرگ!

دوحه میزبان چهار تیم ایرانی

سازمان لیگ به لغو بازی استقالل و
پارس جنوبی واکنش نشان داد

اخبار

کریم انصاریفرد سکوتش را شکست

تاریخ ادامه لیگ قهرمانان آسیا در غرب
مشخص شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا درمورد ادامه
رقابتهای لیگ قهرمانان تصمیم گرفت.
به گزارش ایلنا ،کنفدراسیون فوتبال آسیا
درنهایت برای ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا تصمیمگیری کرد و این موضوع به اطالع
باشگاههای ایرانی حاضر در این رقابتها رسیده
است .بر اساس این برنامه اعالم شده بازیهای
غرب آسیا از  24شهریور به صورت متمرکز در
کشور قطر برگزار خواهد شد و تیمها هر  3روز
بازی خواهند داشت و تا  24مهر ادامه خواهد
داشت و بازیها تا مرحله نیمه نهایی انجام
میشود.استقالل ،پرسپولیس ،شهرخودرو و
سپاهان نمایندگان ایران در این دوره هستند.
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کریم انصاری فرد که در حال حاضر در لیگ
ستارگان قطر بازی میکند ،سالهای درخشانی
را در کشور یونان سپری کرد و در لیگ این کور
تبدیل به بازیکن پرطرفداری شد.
به گزارش ورزش سه ،البته اتفاقاتی عجیب
باعث جدایی او از المپیاکوس و در ادامه ناتینگهام
شد و حاال کریم انصاری فرد در گفت و گو با
نشریه گاتزتا به رفع بسیاری از ابهامات پرداخته
است.
شرایط فعلی در قطر
من اینجا خیلی خوشحالم و قراردادی دو ساله
امضا کردم .تا به حال یک سال در السیلیه
بازی کردم .شرایط سرمربی خیلی خوب است و
افراد اطراف تیم نیز همینطور هستند .همانطور
که میدانید فوتبال قطر هر روز بهتر میشود،
زیرا این کشور میزبان جام جهانی  2022خواهد
بود .آنها عملکرد خوبی دارند و در همه زمینهها
پیشرفت مداوم وجود دارد.
مردم اینجا میخواهند بهترین امکانات و
ایدهآلترین شرایط را ایجاد کنند .بازیکنانی که
برای بازی به قطر میآیند از لیگهای بزرگ دنیا
انتخاب شدهاند .قطریها بازیکنان برجستهای
هستند ،در هر باشگاه ترکیب مناسبی وجود
دارد بنابراین قهرمانی دشوارتر میشود .همه چیز
خوب است و من از حضورم در تیم لذت میبرم.
وقتی من در اوساسونا بودم این باشگاه با
مشکالت مالی روبهرو بود و همچنین با مشکالت
مالیاتی مواجه شدم ،درنتیجه من نتوانستم به
طور دائم در این کشور زندگی کنم .به عنوان مثال
برای تمدید ویزا مجبور بودم هر ماه به ایران سفر
کنم و این برای من خیلی سخت بود.
جام ملت های آسیا نیز برگزار می شد و برای
پیوستن به تیم ملی کشورم مجبور شدم دو ماه
غیبت کنم ،زیرا تاریخ جام ملت های آسیا فیفا
دی نبود .همچنین کادر فنی اوساسونا چند بار
تغییر کرد و من فرصت زیادی پیدا نکردم .بنابراین
در پایان سال میخواستم تیمی پیدا کنم که بتوانم
بهترین نتیجه را کسب کنم .از این گذشته ،برای
یک بازیکن بازی کردن از اهمیت زیادی برخوردار
است.
دوران درخشش در یونان
من با اوزونیدیس که من او را یکی از بهترین
مربیان یونان میدانم صحبت کردم .من به
یونان سفر کردم و حدودا سه روز در آنجا ماندم
تا او را مالقات کنم .من اوضاع را در تیم دیدم
و بعد قراردادی دو ساله امضا کردم .من در
پانیونیوس دوران خوبی داشتم .در این دو سال به
موفقیتهای زیادی رسیدیم و از نظر شخصی نیز
شرایطم خوب بود.
ما در مکان پنجم فصل را به پایان رساندیم و به
یاد دارم که کار را برای همه تیمهای بزرگ یونان
کار را دشوار کردیم .ما سعی کردیم یا حریفان
را مغلوب کرده یا به بهترین شکل ممکن با آنها
بازی کنیم .تیم خیلی خوبی داشتیم و شرایط برای
من مساعد بود .میدانستم که به تیمی میآیم
که همه باشگاههای یونان بازی های آن را تماشا
میکنند و به جذب بازیکنان پانیونیوس عالقهمند
هستند .من تمام تالش خود را کردم تا بتوانم به
تیم بزرگتری بروم.
بازی در المپیاکوس و حواشی خط خوردن از
فهرست لیگ قهرمانان
من در آن سال بهترین گلزن المپیاکوس بودم،
اما نمیخواهم آنچه که پس از آن اتفاق افتاد را
مرور .من میخواهم برای بسنیکهاسی آرزوی
موفقیت در زندگی داشته باشم .او نمیخواست
من عضو المپیاکوس شوم و او همیشه سعی
میکرد که من را از این باشگاه جدا کند و به من
گفت که باید به دنبال تیم باشم.
اما از آنجا که من پتانسیل خودم را میدانم،
مطمئن به درخشیدن بودم .اگر از اولین مسابقه
فصل مقابل الریسا به یاد دارید ،ما  4-1پیروز
شدیم و او از من استفاده کرد و من  1گل به ثمر
رساندم 1 ،پاس گل دادم و یک پنالتی هم گرفتم.

کریم انصاری فرد ،ستاره تیم السیله قطر مصاحبه مفصلی درمورد روزهای پرفراز و نشیب سال های اخیر داشته است.

مقطعبسیار
خوبی با
کارلوس کی
روش در تیم
ملی ایران
داشتیم.شاید
یک سال از
رفتن او گذشته
باشد ،اما مردم
ایران هنوز به
نیکی از این
سرمربی یاد
میکنند
من مطمئن بودم که وقتی فرصت پیدا کنم ،تمام
تالش خود را خواهم کرد .سپس او مرا در لیست
بازیکنان لیگ قهرمانان اروپا قرار نداد.
اولین دیدار من بعد از جدایی این سرمربی
مقابل پانیونیوس بود که من دو گل به ثمر
رساندم و همه چیز تغییر کرد .سپس سعی کردم
با همان شرایط ادامه دهم و فصل خوبی داشتم
و موفق شدم  18گل بزنم .من نمی دانم چرا این
سرمربی نام من را از لیست لیگ قهرمانان اروپا
کنار گذاشت.
البته همه اینها مربوط به گذشته است .من
در المپیاکوس روزهای خوبی داشتم و واقعا از
هواداران تیم و باشگاه قدردانی میکنم .هواداران
همیشه از من حمایت میکردند.
من فصول خوبی در ایران ،پانیونیوس و
المپیاکوس داشتم .هر سال سعی میکردم
یاد بگیرم و از آنچه به دست آوردهام خوشحال
هستم .به هر فصلی در دوران حرفهای خود فکر
میکنم برای من بهترین بود ،همیشه چیزهای
جدیدی یاد میگرفتم و اتفاقات مثبتی رخ میداد
که در سالهای بعدی به من کمک میکردند.
داستان عجیب جدایی از المپیاکوس
جدایی از المپیاکوس اشتباه بزرگی بود که از
سوی من انجام شد .آنچه میخواهم بگویم این
است وقتی پدرو مارتینز سرمربی المپیاکوس شد،
مدیر برنامهام به تیم گفته بود که من جدا خواهم
شد ،زیرا پیشنهاد مالی خوبی دارم.
باشگاه نیز به مربی اطالع داد که مهاجم جدید
میخریم .میخواهم خاطرنشان کنم که تیم یا
سرمربی اشتباه نکردند .این تقصیر مدیر برنامهام
بود و من هزینه آن را پرداخت کردم ،اما اشکالی
ندارد.
وقتی در جام جهانی در اردوی تیم ملی ایران
بودم ،مدیر برنامهام به باشگاه گفت که پیشنهادی
 10میلیون دالری دارم .بنابراین هنگامی که از جام
جهانی بازگشتم ،مدیر باشگاه به من گفت که
میدانیم قصد جدایی دارید و مدیر برنامهات به
ما اطالع داد که شما میخواهید این دستمزد را
بگیرید .حتی مارتینز همین حرف را به من گفت و
یعنی او میدانست که من تیم را ترک می کنم ،اما
متاسفانه هیچ پیشنهادی نبود .این یک وضعیت
پیچیده بود و در ادامه به ناتینگهام فارست رفتم.
همه فکر می کردند که من به این دلیل
ناتینگهام فارست رفتم که مالک باشگاه انگلیسی

است و المپیاکوس مرا به آنجا فرستاد .حقیقت
این است که تنها پیشنهادی که مدیر برنامهام
در آخرین لحظه ارائه داد از ناتینگهام بود .با این
حال این مورد به طور اتفاقی رخ داد زیرا سرمربی
آن زمان ناتینگهام ،آیتور کارانکا با مدیر برنامه ام
صحبت کرده بود .همه چیز توسط او تنظیم شده
بود ،من این پیشنهاد را پذیرفتم ،قراردادم را فسخ
کردم و در آخرین روز نقل و انتقاالت به ناتینگهام
سفر کردم .وقتی رسیدم به من گفتند نمی توانی
قرارداد امضا کنی ،زیرا تاریخ ویزای کار مورد نیاز
تمام شده و برای تأمین مجوز باید  4الی  5ماه
صبر کنیم.
تصور کنید که من قراردادم را با المپیاکوس فسخ
کردم ،به ناتینگهام رفتم و نتوانستم بازی کنم .من
با ناتینگهام تمرین کردم اما نمیتوانستم به میدان
بروم .سه یا چهار سال گذشته در پانیونیوس برای
حرفه من خیلی خوب بوده است .من قدم به قدم
پیش رفتم ،اما در آن مرحله مدیر برنامه ام همه
چیز را خراب کرد .بنابراین بعد از چهار ماه انتظار
برای بازی مجوز ،مجبور شدم مجددا برای حضور
در مسابقات آسیایی در امارات متحده اردو را ترک
کنم.
بنابراین دو هفته پس از دریافت مجوز ،در
جام ملتهای آسیا شرکت کردم .وقتی برگشتم،
تصور کنید شش ماه بدون شانس بازی کردن در
ناتینگهام فارست گذشته بود .در این شرایط مربی
هم عوض شد و اوضاع پیچیده تر شد .اما این
اتفاق به این دلیل افتاد که مدیر برنامه من اشتباه
بزرگی کرد.
یک روز با آقای ماریناکیس درمورد این وضعیت
صحبت کردم و او به من گفت که به تو اعتقاد
دارم .تو نمیتوانی در ناتینگهام بازی کنید و من
میخواهم تو را به المپیاکوس ببرم.
هواداران در المپیاکوس همیشه از من حمایت
کردهاند و به همین دلیل من این باشگاه را دوست
داشتم .من در المپیاکوس لحظههای بسیار خوبی
را پشت سر گذاشتم و ارکان باشگاه رفتار خوبی
داشتند .همچنین هواداران المپیاکوس با من
بسیار خوب رفتار کردند و من برای اینکه عضو این
تیم بودم به خودم افتخار میکنم .فکر میکنم که
المپیاکوس یکی از برترین باشگاههای اروپا است.
من از همه این ارکان المپیاکوس قدردانی میکنم.
اگر با همسرم صحبت کنید خواهید فهمید که
او به اندازه من خوشحال است .فرقی نمیکند

انگلیس باشم یا یونان ،هر کجا که هستم ،او
خوشحال است و میخواهد که من از بازی خودم
راضی باشم .مهمترین موضوع زندگی ما فوتبال
تهایی که
و همسر من است .ما از تمام فرص 
توانستم در زندگی ام استفاده کنم راضی هستیم.
با این حال ،من در یونان دوران بسیار خوبی را
سپری کردم ،لحظات زیبایی را پشت سر گذاشتم
و معتقدم روزی زمان بازگشت من فرا خواهد
رسید.
رابطه با علی دایی و مسعود شجاعی
مسعود شبیه برادر بزرگ من و بهترین دوست
من است .ما در طول هفته زیاد صحبت می کنیم
و انتقال او به پانیونیوس برای من بسیار مثبت
بود ،زیرا من پیش از این سال ها در تیم ملی ایران
با مسعود بازی کرده بودم ،بنابراین از حرکات او
در میدان و چگونگی بازی مسعود خبر داشتم.
زیرا او در پست شماره  10بازی میکند و این برای
یک مهاجم بسیار مفید است.
وقتی فوتبالم را شروع کردم ،علی دایی مردی
بود که مرا کشف کرد و به من فرصت داد تا یک
فوتبالیست حرفهای شوم .من در سن  16سالگی
در مسابقات قهرمانی ایران شرکت کردم.
تمجید ویژه کریم انصاری فرد
از کارلوس کی روش
نیازی نیست که درمورد کارلوس کیروش زیاد
حرف بزنم .همه میدانند کار او چقدر خوب است
و این واقعا به تیم ملی کشورم کمک کرد تا تکامل
یابد و پیشرفت کند ،اما تیم ملی همچنین به کی
روش کمک کرد تا نامش بیشتر شنیده شود.
من فکر می کنم ایران هرگز کی روش را فراموش
نخواهد کرد و به خاطر آنچه در ایران به دست
آورده و برای سطح بازی تیم ملی در آن مقطع،
نام کی روش برای همیشه در تاریخ خواهد ماند.
شما یک بازیکن را در تیم ملی ایران پیدا نمی
کنید که به دالیلی از او ناراضی باشد .کی روش
مربی خوبی است ،او همیشه بهترین را برای همه
ما میخواست و چیزی شبیه پدر بود .او سعی
کرد مشکالت شخصی هر بازیکنی را برطرف کرده
و به هر کسی نیاز دارد کمک کند.
ی روش در
مقطع بسیار خوبی با کارلوس ک 
تیم ملی ایران داشتیم .شاید یک سال از رفتن او
گذشته باشد ،اما مردم ایران هنوز به نیکی از این
سرمربی یاد میکنند و من بهترین ها را برای کی
روش آرزو میکنم.

آذری :پروتکل بهداشتی مثل اساسنامه فدراسیون است

استقالل هم دروغ میگوید؟

مدیرعامل باشگاه فوالد با بیان اینکه مسابقات این تیم در لیگ برتر تا منفی
شدن تست کرونای بازیکنان فوالد باید تعلیق شود ،گفت :پروتکل بهداشتی
لیگ مثل اساسنامه فدراسیون فوتبال ناقص است.
سعید آذری در گفتوگو با مهر درباره مثبت شدن تست کرونا  ۱۶نفر از
اعضای تیم فوالد خوزستان گفت :با توجه به پیک دوم کرونا ،این اتفاق جای
تعجب ندارد .به خصوص در فوتبال که برخوردهای تن به تن رخ می دهد.
بازیکنان  ۲۴ساعته تحت کنترل باشگاه نیستند و ابتالی آنها به کرونا دور از
ذهن نیست .اگر هر تیمی تست معتبر کرونا بگیرد ممکن است  ۷تا  ۱۰نفر
کرونایی داشته باشد.
وی ادامه داد:کسانی که شهامت دارند و اخالق را رعایت میکنند ،تعداد
کروناییهای خود را اعالم میکنند .باشگاه استقالل مثل فوالد نشان داد که به
اصول اخالقی پایبند است .باشگاههای که پنهان کاری میکنند باید در آینده
پاسخگوی خیلی چیزها باشند.
مدیرعامل باشگاه فوالد در پاسخ به این سئوال که تکلیف تیم فوالد با این
تعداد از بازیکنان و اعضای کرونایی چه میشود؟ اظهار کرد :پروتکل بهداشتی
فوالد ،مثل اساسنامه فدراسیون است .در سرتاسر دنیا تحقیقات کرونایی
ثانیه به ثانیه انجام میشود ولی ما با یک پروتکل نصفه و نیمه باید لیگ را

تا آخر پیش ببریم .مشخص است که باالخره یک جا ایرادات بیرون میزند.
آذری با انتقاد از بالتکلیفی ایجاد شده از سوی مسئوالن ستاد کرونا و
سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد :نمیدانم باید با کدام ساز برقصیم .پروتکل
ی دانم چرا از ابتدا ایفمارک را در این
بهداشتی فوتبال ،سراسر ایراد است .نم 
ماجرا سهیم نکردند .اگر ایفمارک مورد وثوق می باشد چرا در بحث کرونا به
این نهاد بازی نمی دهند.
وی افزود :من با مسئوالن سازمان لیگ تلفنی صحبت کردم .آقای بهاروند
(سرپرست فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ) می گوید باید  ۲۵درصد
از  ۶۰نفر اعضای یک تیم کرونا بگیرند تا بازیهای آن تیم تعلیق شود .سهیل
مهدی (مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ) میگوید مثبت شدن تست
 ۲۵درصد اعضای ثبت شده یک تیم در سازمان لیگ شرط تعلیق مسابقه
است .در یک جای دیگر گفته بودند اگر  ۵نفر از اعضای یک تیم مثبت شود،
بازی لغو میشود.
مدیرعامل باشگاه فوالد تصریح کرد :این پروتکل بهداشتی درست مثل
اساسنامه فدراسیون فوتبال است که در سال  ۱۳۸۶نوشته شد و  ۱۳سال
فوتبال را با آن اداره کردیم؛ در حالی که بدنبال فوتبال روز دنیا و اصالحات
جدید نرفتیم.

آذری با بیان اینکه بازیهای تیم فرایبورگ آلمان به خاطر مثبت شدن تست
 ۵عضو در این تیم به تعویق افتاد ،لطفا نگویند چون تیم فوالد در رده سوم
جدول قرار گرفته ،آذری از این حرف ها می زند .من از اسفندماه سال گذشته
می گفتم لیگ نباید برگزار شود .االن هم می گوید این پروتکل بهداشتی نصفه
و نیمه است .مسابقات یک تیم با آلوده شدن  ۲۵درصد از اعضای آن تیم باید
به تعویق بیافتد و کل تیم قرنطینه شوند تا تست مجدد بگیرند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با این وضعیت قرار است تیم فوالد در
قائمشهر بمانند؟ اظهار کرد :ما باید به اهواز برگردیم .دنبال این هستیم که
مکانی را برای قرنطینه بازیکنان کرونایی در نظر بگیریم تا مدتی ایزوله باشند.
نمیتوانیم بازیکنان را رها کنیم .بازیکنانی هم که سالم هستند میتوانند با
رعایت مسائل بهداشتی به تمریناتشان ادامه بدهند تا بعد از گذشته  ۱۵روز
مجددا تست دیگری از همه نفرات گرفته شود.
مدیرعامل فوالد تاکید کرد :ما به سازمان لیگ نامه زده ایم و آنها هم
موظف هستند جوابمان را بدهند .رسالت اخالقی خود را انجام دادیم .تیم ما
نشان داد از لحاظ فنی حرف برای گفتن دارد .اگر دنبال بهانه برای تعطیلی
مسابقات بودیم با شروع مجدد آن مخالفت می کردیم .ما دروغ می گوییم؛
آیا استقاللیها دروغ میگویند؟

شاگردان اسکوچیچ در دیداری تدارکاتی به
مصاف تیم ملی سوریه میروند.
به گزارش خبرآنالین ،سایت «Syria Pro
 »Sportخبر داد فدراسیون سوریه برای
برگزاری  2دیدار تدارکاتی با تیم های ملی
ایران و عراق در راستای آماده سازی تیم برای
انتخابی جام جهانی  2022به توافق رسید.
قرار است دیدارهای سوریه با ایران در تاریخ
 3سپتامبر( 13شهریور) و با عراق در تاریخ 8
سپتامبر ( 18شهریور) برگزار شوند .شاگردان
اسکوچیچ در مرحله اول گروهی انتخابی جام
جهانی  2022چهار دیدار حساس پیش رو
دارند.
ایران در گروه سوم این رقابت ها اکنون با
 6امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد .عراق و
بحرین به ترتیب با داشتن  11و  9امتیاز در رده
اول و دوم گروهی قرار دارند.

واکنش فرهاد مجیدی
به کرونایی شدن بازیکنانش

فرهاد مجیدی برای برگزاری جلسهای
اضطراری به باشگاه استقالل رفت.
به گزارش خبرآنالین ،تست  8نفر از اعضای
تیم فوتبال استقالل مصبت اعالم شد .درپی
مثبت اعالم شدن تست کرونای استقاللیها،
فرهاد مجیدی به باشگاه رفت و جلسهای
اضطراری برگزار شد .پس از این جلسه فرهاد
مجیدی بعد از خروج از باشگاه گفت« :دکتر
نوروزی توضیحات کامل را خواهند داد».
نوروزی هم به خبرنگاران گفت :در حال
بررسی هستیم ،به زودی نتایج را اعالم خواهیم
کرد».

پس از استقالل 16 ،فوالدی هم
کرونا گرفتند!

جواب نمونهگیری دوم از اردوی فوالد
مشخص شد و طبق آن  16نفر از اعضای این
تیم مبتال به کرونا شدهاند.
به گزارش خبرآنالین؛ جواب آزمایش کرونای
کلیه اعضای تیم فوالد به دستشان رسید
که طبق این آزمایشها  16نفر از آنها به این
بیماری مبتال شده اند .در آزمایش اولیه تنها
جواب آزمایش  6بازیکن مثبت بود ولی حاال
بعضی از مسئوالن تیم و اعضای کادر فنی هم
به کرونایی اضافه شدهاند .بدین ترتیب و به
احتمال فراوان بازی فردای فوالد و نساجی لغو
میشود.

