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هفته سوم لیگ برتر فوتبال

پرسپولیس در اهواز و نبرد استقالل با تراکتورسازی در تهران

دیدارهای هفته ســوم لیــگ برتر فوتبال امــروز و فردا
برگزار میشود و پرسپولیس صدرنشین میهمان استقالل
خوزستان اســت و تراکتورسازی در ورزشــگاه آزادی به
مصاف استقالل تهران میرود .به گزارش فارس ،دیدارهای
هفته ســوم لیگ برتر آخر این هفته برگزار میشود .این
هفته شاهد مسابقههای هیجان انگیزی هستیم و لیگ کم
کم به روزهای پرتب و تاب خود نزدیک میشود.
نگاهی به این مسابقات میاندازیم:
گسترش فوالد  -سپیدرود؛ به دنبال اولین برد
گســترش فوالد یا ماشین ســازی تبریز این هفته مقابل
آخرین تیم جدول لیگ به میدان میرود .هر دو تیم هنوز
بردی به دســت نیاوردهاند البته گسترش فوالد  2مساوی
دارد و ســپیدرود  2باخت از دو هفته اول لیگ در کارنامه
اش ثبت شــده است .اکنون اگر عزیزی میخواهد در تیم
ســپیدرود به کارش ادامه بدهد باید حداقل اولین امتیاز
را برای سرخپوشــان شهر رشت کسب کند وگرنه شرایط
برایش ســخت تر خواهد شــد .فیروز کریمی هم بهترین
فرصت را دارد که تیمش اولین برد لیگ را دشت کند.
سایپا  -ذوب آهن؛ نبرد مربیان سابق تیم ملی
نارنجی پوشان ســایپا دو هفته کامال متفاوت را در لیگ
تجربه کردنــد در اولین هفته با یک پیروزی پرگل مقابل
ســپیدرود صدرنشــین شــدند و در هفته دوم در دربی
خودروســازان  3بــر صفر بازی را به پیــکان واگذار کرد.
اکنــون هم نبرد تیمهای نایب قهرمان و تیم چهارم فصل
گذشــته لیگ میتواند یک جدال دیدنی را در تهران رقم
بزند .ذوب آهن هم هفته گذشته در خانه مقابل استقالل
متوقف شــد و هر دو تیم به دنبال دومین برد هســتند.
نمازی و دایی هر دو مربی تیــم ملی بوده اند البته دایی
سرمربی بود و نمازی دستیار کی روش.
استقالل خوزستان  -پرسپولیس
تقابل با برادر کوچک آبیها در گرما
در سومین فصل همکاری برانکو با پرسپولیس ،سرخپوشان
تهرانی همچنان صدرنشــین لیگ برتر هستند آن هم در
حالیکــه این تیم از پنجره نقــل و انتقاالتی محروم بوده
است .پرســپولیس اگر میخواهد برای پنجاه و چهارمین
هفته متوالــی در لیگ برتر ایران در صــدر بماند باید از
استقالل خوزستان سه امتیاز بگیرد .مسابقهای که احتماال
در گرمای شــدید اهواز برگزار میشود و شاگردان برانکو

باید با این حریف داغ هم مقابله کنند .آبی پوشان اهوازی
فقط یــک امتیاز دارند اما بازی با پرســپولیس برای آنها
کامال متفاوت اســت .بازیکنان استقالل خوزستان انگیزه
مضاعفــی برای اثبات تواناییهایشــان در این بازی دارند
و برانکو هم نشــان داده که میتوانــد همواره پدیدههای
جدیدی برای پرسپولیس رونمایی کند.
نساجی مازندران  -پارس جنوبی جم
تقابل تارتار و نکونام
نساجی که بعد از ســالها به لیگ برتر آمده هنوز بردی
به دســت نیاورده و این بازی خانگی بهترین فرصت برای
شــاگردان نکونام است که اولین برد لیگ برتری را دشت
کنند .پارس جنوبی هم هفته گذشته در خانه به پیروزی
رسید تا نشــان بدهد همچنان میخواهد در نیمه باالیی
جدول حضور داشــته باشــد .تقابل تارتار و نکونام از نظر
فوتبالی دیدنی اســت بخصوص اینکه تماشاگران مودب و
با فرهنگ نســاجی میتوانند جذابیت این مســابقه را دو
چندان کنند حتی اگر روی دیوار خانه شــان بنشینند و
هندوانه! بخورند.
پدیده  -صنعت نفت آبادان؛ فوتبالی زیبا و بی حاشیه؟
پدیده بــا گل محمدی هفته گذشــته اولین بردش را به
دســت آورد اما این تیم هنوز مشکالت مالی فراوانی دارد

بــا این حال باالتر از صنعت نفت آبادانی قرار گرفته که 2
مســاوی داشته اســت .هر دو تیم به دنبال ارایه فوتبالی
زیبا هســتند و شــاید این بازی یکی از کم حاشیه ترین
اما جذابترین مســابقات این هفته از نظر فنی باشــد .به
خصوص اینکه در یکی از زیباترین ورزشــگاههای فوتبال
ایران برگزار میشود.
نفت مسجدسلیمان  -فوالد خوزستان؛ دربی جنوبی
این دربی خوزستان هم دیدنی خواهد بود بخصوص اینکه
فوالد برای جبران شکســت سنگین مقابل پرسپولیس به
میدان میآید .نفت مسجدســلیمان هم که هنوز گلی در
لیگ نزده شــاید به دنبال اولین بــرد فصل خود در خانه
باشد اما عبور از فوالد کار آسانی نیست .این بازی جنوبی
در شهر اولینها هم میتواند جذاب شود.
استقالل  -تراکتورسازی تبریز؛ اولین برد در
حساسترین بازی هفته
حســاس ترین وجذاب ترین بازی هفته سوم در ورزشگاه
آزادی برگــزار میشــود .تراکتورســازی با ســتارههای
گرانقیمت و مربی مشــهورش هنوز در لیگ برتر بردی به
دست نیاورده و قرمزپوشــان تبریزی برای اولین پیروزی
قدم به ورزشــگاه آزادی میگذارند .مســعود شــجاعی و
اشــکان دژاگه دو کاپیتان تیم ملی هــم فضای متفاوتی

را در ورزشــگاه آزادی تجربه خواهند کرد .البته هواداران
تراکتورســازی به اندازه هواداران اســتقالل به ورزشگاه
میآیند تا شاهد یک بازی جذاب در زمین فوتبال باشند.
اســتقالل هم با یک امتیاز ســوغاتی از اصفهان به تهران
برگشــته و اکنون میخواهد اولین بــرد خانگی خود را
جشن بگیرد.
سپاهان  -پیکان؛ تقابل ژنرال و آقا معلم
دو تیم هفته گذشــته پیروزیهای درخشانی را به دست
آوردند و اکنون مقابل یکدیگــر زورآزمایی خواهند کرد.
مجید جاللــی و امیر قلعه نویی به خوبی از افکار فوتبالی
یکدیگر شناخت دارند و پیکان کار سختی در نصف جهان
خواهد داشــت بخصوص اینکه به نظر میرسد سپاهان با
پیروزی  ۶گله خود مقابل ســپیدرود در بهترین شــرایط
قرار گرفته و شــاید قلعهنویی در این فصل سنت شکنی
کنــد و تیمش زودتر از همیشــه و در نیــم فصل اول به
عنوان یک مدعی ظاهر شــود .مجیــد جاللی معروف به
آقا معلم و امیر قلعهنویــی معروف به ژنرال برای پیروزی
در این مســابقه نقشههای زیادی در سر خواهند داشت و
پیــکان هم بعد از یک برد خوب در دربی خودرو ســازان
برای امتیاز گرفتن راهی اصفهان میشود.
برنامه مسابقات هفته سوم لیگ برتر:
پنجشنبه  18مرداد 1397
استقالل خوزســتان -پرسپولیستهران -ساعت:20:30
ورزشگاه :غدیر اهواز
نســاجی مازندران -پارس جنوبی جم -ســاعت:20:30
ورزشگاه :شهید وطنی قائمشهر
ســایپا تهــران  -ذوبآهــن اصفهان -ســاعت:20:30
ورزشگاه :پاس قوامین تهران
گســترش فــوالد تبریز -ســپیدرودرشــت -ســاعت:
19:50ورزشگاه :بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد -صنعت نفت آبادان  -ساعت:20 ورزشگاه:
امام رضا (ع) مشهد
نفت مسجدسلیمان -فوالد خوزســتان -ساعت:20:30
ورزشگاه :شهید بهنام محمدی
فوالد مبارکه ســپاهان  -پیکان تهران -ســاعت:20:30
ورزشگاه :نقش جهان اصفهان
اســتقالل تهران -تراکتورســازی تبریز -ساعت:20:30
ورزشگاه :آزادی تهران

پشت پرده انتقال رونالدو به یوونتوس
یوونتوس با جذب رونالدو بدون شک بزرگترین
بمب نقل و انتقاالت را منفجر کرده .اما به نظر
میرســد یک قانون جدید مالیاتــی در ایتالیا
عامل اصلی جذابیت این کشور برای ستارههای
بزرگ فوتبال بوده است.
به گزارش «ورزش سه» ،انتقال به ایتالیا برای
رونالدوی 33ساله بدون شک تصمیم دشواری
نبوده .چــرا که یوونتوس از ایــن پس به این
سوپراســتار پرتغالی ســالی  30میلیون یورو
دســتمزد پرداخت خواهد کرد .رونالدویی که
از مدتها پیش برای افزایش دســتمزد خود با
رئال مادرید چانهزنی میکرد ولی نمیتوانست
رضایت باشگاه اسپانیایی را جلب کند .چرا که
فلورنتینو پرز قصد نداشــت به درخواستهای
پیاپی افزایش حقوق بازیکنانش پاســخ مثبت
بدهد.
البته تقلیل علت ملحق شدن رونالدو به یووه به
عامل مالی بیانصافی خواهد بود .واقعیت این
اســت که هواداران یوونتوس همیشه طرفدار
رونالدو بودهاند .در مرحل ه یکچهارم نهایی لیگ

قهرمانان ،هواداران یووه گل فوقالعاد ه رونالدو
به تیمشان را تشویق کردند و رونالدو بعدا ً گفت
از این حرکت آنها تحت تاثیر قرار گرفته.
ولی این واقعیت غیر قابل انکار اســت که یک
قانون جدید که در ایتالیا به تصویب رســیده
مسلماً روی «تصمیم ساده» رونالدو تاثیرگذار
بوده .از ماه ژانوی ه  2017به این سو ،ستارههای
فوتبال در ایتالیا از یک مزیت بزرگ اقتصادی
بهرهمند میشــوند .اصالحات مالیاتیای که از
طرف دولت ایتالیا وضع شــده باعث میشود
فوتبالیستهای بزرگ شاغل در سریآ نسبت
بــه همتایانشــان در دیگر لیگهــای بزرگ
اروپایــی مالیات به مراتب کمتــری پرداخت
کنند .روزنام ه بیلد آلمان معتقد است این تغییر
قانونی عمدا ً و با هدف جذب فوتبالیســتهای
ثروتمند انجام شده است.
براســاس ایــن قانــون جدیــد ،مالیاتی که
فوتبالیســتهای خارجی باید به دولت ایتالیا
پرداخت کننــد مبلغی ثابت خواهــد بود ،به
عبارت دیگر هر فوتبالیست به ازای هر قرارداد

جذب اسپانسر تنها باید 100هزار یورو به عنوان
مالیات پرداخت کند ،حتی اگر مبلغ قرارداد او
چندین میلیون دالر باشــد .این درحالی است
که در دیگر کشورهای اروپایی ،هر فوتبالیست
باید به ازای تکتک درآمدهای خود طبق قانون
مالیات و درصدی که در آن تعیین شــده ،به
دولت مالیات بپردازد .پر بیراه نیست اگر بگوییم
با این قانون جدید ،ایتالیا برای فوتبالیستهای
ستاره به یک بهشت مالیاتی تبدیل شده است.
داستان وقتی جالبتر میشود که به یاد داشته
باشیم رونالدو پیش از این با مسئولین مالیاتی
اسپانیا با مشکل برخورده بود .دعوای رونالدو و
ادار ه مالیات اســپانیا به دادگاه کشید و مدتها
تیتر یک رســانههای خبری دنیا بود .مشکل
اصلی رونالدو و مقامات مالیاتی اسپانیا بیشتر
بر سر مبلغی بود که او باید به ازای درآمدهای
خود از محل اسپانسرینگ و تبلیغات به دولت
اسپانیا پرداخت میکرد.
بعــد از انتقــال پر ســر و صــدای رونالدو به
یوونتوس ،دنیای فوتبال شاهد انتشار خبرهای

متعددی دربار ه انتقال لوکا مودریچ ،ستار ه دیگر
رئال مادرید به ســری آ بود .هــواداران رئال با
دیدن این اخبار به خشــم آمده و از مسئولین
باشــگاه و به خصوص فلورنتینــو پرز توضیح
میخواســتند .هــواداران رئال میپرســیدند
چطور ممکن است باشگاهی مثل رئال ،حاضر
باشــد دو ســتار ه اصلی خود را در یک فصل
به باشــگاههای دیگر بفروشــد؟ هر چند رئال
انتقال مودریچ را به شــدت تکذیب کرده ولی

با توجه به وضعیت مالیاتیای که به آن اشــاره
شــد ،تبدیل شــدن ایتالیا به بهشت مالیاتی
فوتبالیســتهای ثروتمند ،چنان اغواگر است
که کمتر ابرســتارهای میتواند در مقابل جذبه
آن مقاومت کرده و وسوسه نشود .باید دید آیا
پــرز برای حفظ مودریچ و راضی نگه داشــتن
هواداران رئال ،دستمزد او را افزایش خواهد داد
یا اینکه جذابیت بهشت مالیاتی ایتالیا ،دومین
ستار ه رئال را روان ه ایتالیا خواهد کرد؟

علی دایی:

آقای نماینده مجلس! جز عکس انداختن با زلزلهزدگان کار دیگری کردی؟!

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت :نباید از داوران
دفاع بی مورد کنیم همه دیدند که داور هفته
گذشته ما خوب نبود.
به گزارش فارس ،علی دایی در نشست خبری
پیش از بازی با ذوبآهن اظهار داشــت :بازی
سختی داریم .بازی قبلی را بد باختیم.
دایی ادامه داد :با اشــتباهات بچهگانه در بازی
با پیکان شکست خوردیم اما اکنون خودمان را
جمع و جور کردیم و خوب تمرین کردیم .خدا
را شــکر بازیکنان با انگیزه بودند و میخواهیم
مقابل ذوبآهن که تیم بزرگی اســت و نتایج
خوبی گرفته خوب بازی کنیم و ســه امتیاز را

بگیریم.
دایــی در مــورد اینکه محرومیــت ترابی هم
ظاهرا مثل مهدی طارمی اســت ،گفت :نه من
فکر نمیکنم چنین اتفاقــی بیفتد .زمانی که
او قرارداد داشــته بحث سربازی بوده است که
اکنون خیلی چیزها تغییر کرده اســت .اکنون
بازیکنان ملیپوش تا  31ســالگی و بازیکنان
لیگ برتری تا  28ســالگی میتوانند سربازی
نروند .کار بزرگ و درســتی انجام شده است.
زیرا باشــگاههایی که بازیکن سازی میکنند
اکنون میتوانند از بازیکنانشان استفاده کنند.
بازیکنان لیگ برتری تا  28ســالگی میتوانند

بازی کنند و به سربازی نروند.
وی در مورد اشــتباهات داوری علیه سایپا که
فصل گذشته هم تکرار شــد ،گفت :متاسفانه
در اکثر بازیهای لیگ اشتباه داوران زیاد بوده
است .باید این مشکالت را حل کنیم .ضربهای
که به یکی از بازیکنان زده شد میتوانست چند
ماه محرومیت داشــته باشــد اما دفاع غلط از
عملکرد داور بــه داوران ما ضربه میزند .نباید
از داوران دفــاع بیمورد کنیم .همه اینها هفته
قبل دیدند که داور هفته گذشته ما خوب نبود.
سرمربی تیم فوتبال ســایپا در مورد اعتراض
یکی از نمایندگان کرمانشاه به کمک علی دایی
به مــردم زلزلهزده اظهار داشــت :اگر حوصله
دارید به این سؤال جواب بدهم زیرا این سوال
نیاز به توضیح دارد .متاسفانه خیلی وقت است
که عادت به شعار دادن کردهایم .تریبون دست
ماست اما در عمل چیزی نمیبینیم اما از یکی
دو نفر بــه مراجع قضایی شــکایت کردهایم.
هر کسی باشــد من کارم را میکنم .آنها باید
مقابل قانون پاسخگو باشند که چنین حرفهایی
زدهاند .اول از همه باید بگویم من نباید به این
آقایــان گزارش بدهم .این آقایان هســتند که
بایــد به مردم گزارش بدهــد .مردمی که آنها
را انتخاب کردهاند .همه ما شهروند این کشور
هســتیم .ملتی که صبر و تحملــش هم زیاد
است و خیلی از این آقا و امثال ایشان سؤاالتی

میشود که من به موقع آنها را مطرح میکنم
اما چند نکته را االن میگویم.
دایی افزود :متاســفانه امثال این آقا از تریبون
ملت سوءاســتفاده تبلیغاتی میکنند.در این
شــرایط بد اقتصادی جامعه به جای صحبت
در مــورد مردم و مشــکالت مــردم در مورد
سلبریتیها و ورزشکارانی که با حسن نیت جلو
آمدهاند ،صحبت میکنند .این ورزشکاران خود
را خرج کردهاند .میدانستم که چنین اتفاقاتی
رخ میدهد .فقط یک ســؤال از ایشــان دارم.
ایشان که نماینده مجلس هستند و آقای ایکس
آیا هنگام مشــکالت یک بار جلــو آمدند که
بگویند کمکتان کنیم؟ آیا این آقا یا عواملش با
من تماس گرفتند تا بگویند اگر مشکلی دارید
بیایید برایتان حل کنیم.
وی تصریح کرد :کسی که عمل میکند شعار
نمیدهد .ما یاد گرفتهایم عملگرا باشــیم و تا
شاهرگ گردنمان برود پای کارمان میایستیم.
متاسفانه خیلی هم شعار میدهند و متاسفانه
تهمت میزنند و نشر اکاذیب میکنند که ایشان
جزو این دسته هستند که باید راجع به مسائلی
ش توضیح دهند .من
که مطرح کردند به موقع 
را با این آقا که نماینده است مقایسه کنید .من
چــه کردهام او چه کرده اســت؟ خیلی از این
آقایان لذت خرج کردن از جیبشــان را برای
کمک به دیگران نچشیدهاند .شاید هم تا آخر

عمر نچشــند .که از جیبشان به کسی کمک
کنند .متاســفانه فقط داریم شعار میدهیم و
در خیلــی چیزها به بیراهــه میرویم .دراین
مملکت هزاران میلیارد از کشور خارج میشود
و دزدی میشود شــاید اسمشان را هم کسی
نمیداند .خود من در جایی بودم که نام فردی
را گفتند که چقدر پول از بیتالمال و پول مردم
برداشته اســت و اسمش را نمیدانستم .کسی
آنها را نمیشناسد .کل پولی که سلبریتیها و
ورزشــکاران جمع کردهاند  20میلیارد تومان
میشــود؟! پولهای زیادی از بیتالمال دزدی
شــده و از کشور خارج شــده آن موقع این آقا
کجا بود که یک بار پشت تریبون داد بزند .شما
مسئولید و باید به وضع اقتصادی مردم و وضع
معیشتی مردم رسیدگی کنید .آنها به شما رای
دادهاند .اما کســی به من رای نداده دوست هم
ندارم رای بدهد.
من دلی با مــردم صحبت میکنم .پول حالل
خودم را نمیتوانم ســاده خرج کنم چه برسد
به پول مردم .نهادهــای نظارتی و قوه قضائیه
همه میدانستند چقدر پول به حساب ما وارد
شده است و حاال شما صدایت را بلند میکنی
و داد میزنی؟تا االن کجا بودی؟ خیلیها روی
آوارهای زلزلهزدگان عکس گرفتند تا در فضای
مجازی منتشر کنند .آیا به جز این کار دیگری
برای مردم کردید؟

سیامک نعمتی:

مهمتر از آقای گلی من قهرمانی پرسپولیس است
بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس گفت :هر موقعیت خوبی که
نصیبم شود را سعی میکنم به گل تبدیل کنم اما مهمتر از هر
چیزی موفقیت تیم است .سیامک نعمتی در گفتوگو با فارس،
درباره شرایط تیم پرسپولیس قبل از بازی با استقالل خوزستان
صحبتهایی کرد که در زیر میخوانید.
در بازی با فوالد خوزســتان چهره اصلی زمین بودی.
شرایط االن برایت چگونه است؟
خدا را شــکر که عملکرد خوبی در این بازی داشتم .بعد از برد
اول مقابل پدیده نیاز داشتیم تا بازی با فوالد خوزستان که یک
بازی ۶امتیازی بود را ببریم .با این برد به تنهایی در صدر جدول
قــرار گرفتیم .بازی مقابل فوالد را خوب شــروع کردیم اما در
همان ابتدای بازی کمال کامیابینیا مصدوم شد و از بازی بیرون
رفت .با این همه با تغییر تاکتیک روبرو شدیم اما باز هم خوب و
هجومی بازی کردیم و با گلهای خوبی به برتری رسیدیم و به
نظرم این برد خستگی را از تن هواداران بیرون کرد.

با وجود اینکه پنجره پرسپولیس بسته است اما عملکرد
خیلی خوبی در این  ۲هفته داشتید.
دقیقا همین طور است چرا که ما چند بازیکن از دست دادیم
و از طرفی هم نتوانستیم بازیکنی به خدمت بگیریم .البته باید
در نظر بگیریم که آقای برانکو نقش زیادی در شکل گیری این
وضعیت پرسپولیس داشته اســت .ما از نظر یارگیری شرایط
خوبی نداشــتیم چون محروم هســتیم اما امیــدوارم همین
بازیکنان جوان خودشان را نشان دهند و توانایی خود را نشان
دهند تا نیازهای تیم برطرف شود .به هر حال باید امیدوار باشیم
که مصدوم یا محروم نداشته باشیم و تا نیم فصل این شرایط
را ادامــه دهیم و نتایج خوبی هم بگیریم .در نیم فصل دوم اما
چند بازیکن به ما اضافه خواهند شد و بی شک وضعیت بهتر
از این هم میشود.
بازی حساسی مقابل استقالل خوزستان در هوای گرم
اهواز دارید .این بازی را چطور میبینی؟
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بازی با این تیم خیلی سخت است چون این تیم نتایج خوبی
تا اینجا نگرفته و ما در هوای گرم خوزستان با آنها بازی داریم
و آنها به دنبال برد از این بازی هستند اما ما هم برای  ۳امتیاز
به زمین میرویم تا همین روند خوبی که داریم را ادامه دهیم.
قطعا بازی سختی در انتظار ما خواهد بود.
شما بازی ســختی هم با الدحیل دارید .از طرفی هم
کمتجربگی نیمکت پرسپولیس و حضور بازیکنان جوان
به هر حال نگران کننده است.
ما چند هفته سخت را در پیش داریم .باید این هفته در اهواز
بازی کنیم بعد به تهران بیاییم و بعد از بازی دوباره راهی آبادان
شویم .در این  ۲هفته شرایط گرم خوزستان را در پیش داریم.
البته این موضوع فشار زیادی به بازیکنان وارد میکند اما یک
مزیت هم دارد و آن این است که آماده بازی با الدحیل در هوای
گرم قطر خواهیم بود .آب و هوای قطر مثل آب و هوای جنوب
کشورمان است و به این شرایط باید عادت کنیم .ما با همه توان

به مصاف این تیم میرویم .بازیکنان خوبی داریم که امیدوارم
خودشان را اثبات کنند.ما در شرایطی هستیم که میتوانیم به
نیمه نهایی و حتی فینال آسیا برویم .میتوانیم تاریخساز شویم
و قهرمانی آسیا را به هوادارانمان هدیه کنیم.
با  ۲گلی که در بازی با فوالد زدی چقدر امید داری که
بتوانی در کورس آقای گلی قرار بگیری؟
خوشــحالم که اولین دبــل را برای پرســپولیس انجام دهم.
هــر موقعیــت خوبی که نصیبم شــود را ســعی میکنم به
گل تبدیل کنم اما مهم تر از هر چیزی موفقیت تیم اســت.
تالش میکنیم تا پرســپولیس موفق شود و بعد اگر فرصتی
بود به بقیه موارد فکر میکنم.

شخص وزیر باید در خصوص باشگاه نفت ورود کند

مدیــرکل ورزش اســتان تهــران
گفت :متأســفانه کســی که خودش
را بــه خــواب زده نمیتــوان بیدار
کرد ،مســئولین وزارت نفت باید به
خودشــان بیایند ،هرچه زودتر این
مشکل را برطرف کنند و فکر میکنم
تنها کســی که میتواند مشکل تیم
نفــت را برطرف کند شــخص دکتر
زنگنه است.
رضا گلمحمدی در گفتوگو بــا فارس در خصوص آخرین وضعیت نفت
تهران و اینکه آیا این تیم منحل خواهد شد؟ گفت :منحل که نشده است،
ما همچنان پیگیر هســتیم و مکاتبــات الزم را با وزارت نفت انجام دادیم
ولی متأســفانه بعضی افراد در وزارت نفت هستند که مانع به ثمر رسیدن
این کار هستند.
مســئولین وزارت نفت باید مطالبات افرادیکه از باشگاه نفت طلب دارند را
بدهند ،باید پاســخگو باشند .با توجه به قوانین مجلس و با توجه به اینکه
لیگ دسته اول حرفهای نیست میتوانند به راحتی تیمداری کنند و حتی
بدهیهای خود را هم پرداخت کنند.
وی در ادامــه گفت :نامههای الزم در این خصوص را برای ســازمان لیگ
ارســال کردیم همچنین امروز صبح نامهای برای داورزنی ارسال کردم تا
پیگیر این موضوع شوند ،حتی برای چند نماینده در مجلس نامه نوشتیم
تا هرچه زودتر این مشــکل برطرف شــود .در حال حاضر مالکیت باشگاه
نفت در اختیار وزارت نفت است.
مدیرکل ورزش اســتان تهران در ادامه گفت :با توجه به اینکه هفته آینده
لیگ دسته اول آغاز خواهد شد هیچ اقدامی صورت نگرفته است و همین
االن هم دیر است.
خیلی ســعی کردم به عنوان یک مدیر با مســئولین نفــت مذاکره کنم،
من از همه طریق پیگیر این موضوع شــدم ،بــرای مثال از وزارت ورزش،
فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ ،وزارت نفت و نمیدانم در حال حاضر چه
کار کنم ،اگر فردی میتواند راهحلی برای حل شــدن این موضوع به من
بگوید با جان و دل میپذیرم تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود ولی
در حال حاضر به عنوان یک مدیر نمیدانم چه کار باید کنم چرا که همه
راهها را رفتهام.
وی در پایان گفت :متأســفانه کسی که خودش را به خواب زده نمیتوان
بیدار کرد ،مسئولین وزارت نفت باید به خودشان بیایند ،هرچه زودتر این
مشــکل را برطرف کنند و فکر میکنم تنها کسی که میتواند مشکل تیم
نفت را برطرف کند شــخص دکتر زنگنه وزیر نفت اســت که باید در این
جریان ورود کند تا هرچه زودتر مشکل برطرف شود.
گل محمدی در خصوص نشست صمیمانه با مهدی مهدویکیا و سیدجالل
حسینی نیز گفت :ما در راستای یک کار بزرگ فرهنگی با مشارکت گروه
خیریه امام علی(ع) به دنبال این هســتیم تا یک مسابقهای برای حمایت
از کــودکان کار و خیابــان برگزار کنیم و از طریق ایــن لیگ ،افرادی که
استعداد دارند شناسایی شوند و از آنها حمایت کنیم ،برای همین از مهدی
مهدویکیــا خواهش کردم دعوت مرا پذیرفت و صحبت کردیم تا این کار
فرهنگی را انجام بدهیم ،قرار اســت تمام امکانات ورزشی از طرف استان
تهران باشــد و مهدی مهدویکیا از طریق همکاران و دوستانش در بحث
شناســایی و استعداد کودکان فعالیت کند تا بتوانیم این عزیزان را به مرز
قهرمانی برسانیم.
در پایان هم منتخــب لیگ کودکان کار با منتخــب آکادمی مهدویکیا
یک بازی دوســتانه برگزار خواهد کرد .حضور ســیدجالل حسینی هم به
عنوان یک برند ملی میتواند تأثیر بســزایی داشته باشد چرا که کودکان
کار دوســت دارند قهرمانان ملی را از نزدیک ببینند و ایجاد انگیزهای در
این کودکان شــود ،چرا که با توجه به مشکالت زیادی که دارند این اتفاق
میتواند کودکان کار را از آســیبهای اجتماعی جدا کند ،خوشــحالم که
اسطورههای فوتبال ایران از این موضوع حمایت کردند.
یادداشت

پرسپولیس درهوای داغ اهواز
رسول شمالی ورزنده

قرمزپوشان پایتخت درحالی امروز درورزشگاه غدیر اهواز به مصاف تیم فوتبال
استقالل خوزســتان میروند که با دوبرد صدرنشین لیگ هیجدهم هستند و
این دیدار در هوای داغ اهواز شاید برای پرسپولیسیها چندان هم آسان نباشد
اگرچه استقالل بایک شکست خانگی درمقابل پدیده و یک تساوی با گسترش
فوالد تنها یک امتیاز اندوخته اند اما بنظر میرســد که آنها بدنبال اولین برد
خانگی خود دراهواز به آب و آتش خواهند زد.
برانکو یقینا با شــناختی که از تیم فوتبال اســتقالل خوزستان دارد به مردان
میانی خود مسئولیت ویژهای را خواهد داد و از مهاجمان تند و سریع استفاده
خواهد کرد برانکو هم بدنبال یک پیروزی دیگر هســت ،بردی که میتواند تا
اندازهای خیال برانکو و کادر فنی را را حت کند اگرچه هنوز زود است در مورد
صدرنشینی حرفی بزنیم اما همین سه امتیازهای هفته نخست میتواند ذخیره
خوبی برای صدرنشــینی باشد پرســپولیس با همین نفراتی که ازقبل درتیم
بودند ودرواقع تربیت شــده برانکو هستند قادراســت نتایج خوبی را درادامه
لیگ هیجدهم کسب کند شناخت روحی و فنی تک تک بازیکنان پرسپولیس
توسط برانکو خود یک نقطه اتکا و آرام بخشی برای تیم پرسپولیس است یقینا
حاال این سرمربی کروات پرسپولیس خوب میداند که از چه نفراتی برای چه
دیداری بهره ببرد به هرحال ورزشــگاه غدیراهواز میزبان سرخپوشان تهرانی
است و همیشه دیدارهای پرسپولیس در جنوب ،بخصوص دراهواز بازی مهیج
و جذابی ازکاردرآمده و تماشاگران زیادی هم به ورزشگاه میآیند.
قهرمــان دو دوره قبل لیگ برتر فوتبال بــا قدرت و صالبت دراهواز به میدان
خواهد رفت این دیدار برای قرمزپوشان درواقع یک بازی نوستالوژی هم هست
چراکه پرسپولیسیها با یک تیم همنام رقیب دیرینه خود چون استقالل بازی
میکنند و همین امر به زیبایی این دیدار میافزاید.
استقاللیهای اهوازی هم داریوش یزدی سرمربی باتجربه فوتبال رادرکنارخود
دارند این سرمربی بدون حاشیه استقالل اهواز دوست ندارد دربرابر هواداران
خونگــرم اهوازی بازی را به پرســپولیس واگذارکند او با شــناخت خوبی که
ازنفرات برانکو و کادرفنی سرخپوشــان دارد مهرههای کارساز خودرا درزمین
میچیند یزدی قصد دارد دیدارامروز اهواز را به سود خود به پایان ببرد شاید
برنده دیدار او باشــد به هرحال باید ماند وصبر کرد تا ببینیم هوای داغ اهواز
بازی را داغ تر خواهد کرد یا نه اما آنچه که ازشواهد برمیآید با وجود هزاران
تن ازتماشــاگران مشاق دو تیم بخصوص خوزســتانیها ی اهواز یقینا بازی
پرسپولیس و استقالل خوزستان به داغی هوای اهواز خواهد شد.
کادرفنی پرســپولیس هم کاردشــواری دراهواز دارد چراکــه بازی همواره
درجنوب و درمقابل تماشــاگران عاشق فوتبال این دیار برای هرحریفی آسان
نیســت و پرســپولیس میبایســت فکورانه و با منطق بازی کند چراکه بازی
احساســی میتواند به نفع استقالل خوزستان باشد بنابراین بنظر میرسد که
برانکو تــاش میکند که ضمن احتیاط تیمــی و تاکتیکی درهمه زمین راه
نفوذ به دروازه اســتقالل خوزستان را پیدا کند و البته حتما باید از مهاجمان
ســرعتی استفاده کند چراکه سرخپوشان با یک بازی سرعتی میتوانند حتی
دردقایق اولیه هم به گل برسند و اگر پرسپولیس بتواند درهمان دقایق نخست
به گل برســد کارش برای پیروزی دراین دیدا راحت تر خواهد شد .استقالل
خوزســتان اگرچه درفصل گذشته لیگ برتر خوب نبود اما بنظر میآید که با
آوردن داریــوش یزدی و تغییر کادرفنی و همچنین جذب چند بازیکن جدید
میخواهد باردیگر به دوران اوج خود برسد و تماشاگران خوزستانی را شاد کند
خوزســتانیها عالقه فراوانی به این تیم خود دارند و یقینا ورزشگاه غدیراهواز
مملو از تماشــاچیان خوزستانی خواهد شــد و همین امر باعث جذابیت این
دیدار خواهد شــد دیداری که خوزســتانیها فقط برد میخواهند و همه به
ورزشگاه میآیند تا تیم محبوبشان را تشویق کنند به هرحال این دیدار اهواز
یکی از بازیهای بسیار جذاب لیگ هیجدهم در هفته سوم خواهد شد.
البته پرسپولیس هم دراهواز تنها نیســت و حتما هواداران و دوستداران این
تیــم محبوب پایتخت ازاقصی نقاط خوزســتان و حتی تهران برای تشــویق
پرسپولیس به ورزشگاه غدیراهواز خواهند رفت.
به هرحال امیدواریم که دیدارامروز جدای ازهرچالش و حاشــیه برگزارشود و
همه آنهایی که به ورزشــگاه غدیراهواز میروند ازتماشــای این بازی مهیج و
جذاب لذت ببرند.

