
سال هجدهم - شماره 2702 - چهارشنبه  19 مرداد 1401 - قيمت : 2000 تومان

روزنامه اجتماعي ، فرهنگي ، هنري ، معلومات عمومي ، طنز و سرگرمي
 نشاني : اهواز، خيابان شریعتی، بين خيابان اهوازیان و رضایی، ساختمان آریانا، طبقه 4، واحد 7
تلفكس : 32213498- 061 سازمان آگهي هاي روزنامه نسيم خوزستان 32202412 - 061

www.nasimekhouzestan.ir
nasimekhouzestan@gmail.com
nasimekhouzestan@chmail.ir
نور

صاحب امتياز و مدير مسوول : علي سالمت دوم  سردبير : حسن سالمت دوم
آدرس سايت :  .........................................................................

ايميل:  ...........................................................................

ايميل:  ...........................................................................
چاپخانه: ...................................................................................................................................

امام حسين )ع( :
چشمی که تو را 

مراقب خويش نبيند
 کور است.

خبر خبر ورزشي
با مردود شدن یک پنالتی؛

جوسازی باشگاه اسپورتينگ 
عليه طارمی از هفته اول شروع شد!

باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال که فصل گذشته مقاله ای 
توهین آمیز علیه مهدی طارمی منتشر کرده بود، بار دیگر 
نام مهاجم ایرانی پورتو را برای تحت فشار گذاشتن داوران 

به میان آورد.
 در یکی از بازی های هفته نخست لیگ فوتبال پرتغال تیم 
با  بازی  این  براگا رفت که  به مصاف  لیسبون  اسپورتینگ 

نتیجه تساوی ۳ - ۳ به پایان رسید.
بازیکن  گونکالوس«  »پدرو  مسابقه،  این  جریان  در 
داور  و  خورد  زمین  براگا  جریمه  محوطه  در  اسپورتینگ 
پنالتی اعالم کرد؛ اما کمک داور ویدئویی این پنالتی را رد 

کرد و داور مسابقه تصمیم خود را تغییر داد.
حاال و به بهانه این موضوع، باشگاه اسپورتینگ بار دیگر با 
نام بردن از مهدی طارمی، فشارها روی مهاجم ایرانی تیم 
است؛  کرده  آغاز  اول  هفته  از همین  را  پورتو  یعنی  رقیب 
انتشار  با  باشگاه  این  که فصل گذشته  در شرایطی  آن هم 

مقاله ای علیه طارمی، جنجال زیادی در پرتغال به پا کرد.
در  اسپورتینگ  باشگاه  ارتباطات  مدیر  براگا«  »میگوئل 
گفتگو با برنامه Raio-X با ابراز رضایت از داوری بازی 
این تیم گفت: امیدوارم این معیار جدید اعمال و حفظ بشود 
)رد کردن تصمیم داور وسط توسط کمک داور ویدئویی(. 
برای  پنالتی ها  این  از  بعضی  اعالم  شاهد  گذشته  فصل 
طارمی بودیم. وی افزود: ما با این موضوع موافق هستیم. 
این معیار جدید است و فکر می کنم هم داور وسط و هم 

کمک داور ویدئویی عملکرد خوبی داشتند.

سرشناس ترین بازیكن فرانكفورت ؛
ستاره آينتراخت 

برابر رئال بازی نمی کند
سرشناس ترین بازیکن اینتراخت فرانکفورت به خاطر سفر 
به ایتالیا برای حضور در یوونتوس دیدار حساس برابر رئال 

مادرید را از دست داد.
آینتراخت فرانکفورت قهرمان فصل قبل لیگ اروپا باید در 

سوپر جام به مصاف رئال مادرید برود.
فیلیپ کاستیچ وینگر هجومی آینتراخت دیدار حساس برابر 

رئال را از دست داد.
در  را  بازیکن  این  که  گرفت  تصمیم  اینتراخت  باشگاه 
فهرست خود برای این بازی حساس قرار ندهد چرا که او با 

یوونتوس به توافق نهایی رسیده است.
قرار است که کاستیچ برای حضور در تست پزشکی یووه و 

عقد قرارداد با این تیم راهی ایتالیا شود.
حضور این بازیکن صربستانی می توانست کمک زیادی به 
آینتراخت در این بازی کند چرا که او بیشترین نقش را در 
قهرمانی تیم در لیگ اروپا داشت. البته بسیار بعید است که 
این تیم بتواند حریف قدرتمندی برای تیم آماده و پرستاره 

رئال باشد.
امشب  فرانکفورت  آینتراخت  و  مادرید  رئال  تیم  دو 

چهارشنبه( در سوپر جام اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

برای آماده سازی ؛
تيم ملی فوتسال عراق
 در ايران اردو می زند

تیم ملی فوتسال عراق برای آماده سازی برای جام ملت های 
آسیا اردوی آماده سازی  اش را در ایران بر پا خواهد کرد.

ملی  تیم  سرمربی  ناظم الشریعه،  محمد  درخواست  با 
فوتسال عراق و اعالم فدراسیون فوتبال این کشور، اردوی 
آماده سازی تیم ملی فوتسال عراق در ایران و در شهر شیراز 
ناظم الشریعه در شیراز  اردوی شاگردان  برگزار خواهد شد. 

آغاز می شود و تا ۲۵ مرداد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
حاضر  کویت  ملت های ۲۰۲۲  جام  که  عراق  فوتسال  تیم 
کویت  و  عمان  تایلند،  تیم های  با  مسابقات  این  در  است، 
از  صعود  برای  ناظم الشریعه  و  است  هم گروه  میزبان 
گروهش کار سختی را در این مسابقات دارد. البته به گفته 
جام  در  موفقیت  تیمش  و  او  اصلی  هدف  سرمربی،  این 

ملت های ۲۰۲۴ است.

روبن دیاس :
ارلينگ هالند از اين هم بهتر خواهد شد

روبن دیاس، مدافع میانی منچسترسیتی، مدعی شد شرایط 
برای ارلینگ هالند در ادامه فصل بهتر خواهد شد.

برابر  سوپرجام  در  خوب  موقعیت  چند  کردن  خراب  از  بعد 
لیورپول و آغاز انتقادات از ارلینگ هالند، این ستاره نروژی 
شروعی فوق العاده در لیگ برتر داشته و در اولین بازی موفق 
شد دو بار دروازه وستهام را باز کند. حاال روبن دیاس تاکید 
کرد در ادامه فصل، شرایط برای این مهاجم جوان بهتر خواهد 
شد و ارلینگ هالند می تواند بیشتر به سیتی کمک کند. روبن 
دیاس گفت: "ما در حال آشنایی با سبک بازی ارلینگ هالند 
هستیم و البته این بازیکن نیز در ادامه فصل ارتباط بهتری 
با دیگر بازیکنان تیم پیدا خواهد کرد. البته هر چه بگذرد و 
ما در بازی های بیشتری در کنار یکدیگر به میدان برویم، 
این روند تسریع خواهد شد. من بسیار خوشحالم که ارلینگ 
هالند در اولین بازی خود در لیگ برتر دو بار موفق شد برای 
منچسترسیتی گلزنی کند. این اتفاق برای اعتماد به نفس او 
و کل تیم بسیار خوب است و همه ما می دانیم که چنین 
بازیکنی می تواند چه دستاوردی برای ما در ادامه فصل داشته 
باشد. البته بازی کردن در کنار هم برای افزایش هماهنگی 
بین اعضای تیم بسیار مهم است، زیرا اینگونه خود ارلینگ 
هالند بیشتر با ما سازگار می شود، این اتفاق برای ما نیز رخ 
خواهد داد و او احساس نزدیکی و ارتباط بیشتری با تیم می 
کند. با وجود تمام بازیکنان خوبی که در رختکن داریم، این 
کنار  در  همگی  که  شد  خواهد  موفق  در صورتی  تنها  تیم 

یکدیگر و متحد باشیم."

دومين قله بلند اروپا بعد از البروس ؛
کوهنوردان خوزستانی قله

 کازبک گرجستان را فتح می کنند 
قله  فتح  برای  را  خود  تالش  خوزستان  استان  کوهنوردان 

کازبک گرجستان آغاز کردند.
اعضای باشگاه کوهنوردی دماوند اهواز برای فتح قله ۵ هزار 

و ۵۴ متر کازبک را به مقصد گرجستان ترک کردند.
شهال  توکهن،  مهدی  زکریازاده،  مهدی  حاتمی،  هادی 
عزیزی، میالد شاهدی، حسن وحید محمدنیا، پریا جمال زاده، 
صبا شولی، حسن کاویانپور، هومن بخشی، فرزانه ملحانی، 
پروین مهرخو، میالد زارع و سمیه مهدی پور نفرات تشکیل 
کازبک  قله  به  صعود  در  اهواز  دماوند  کوهنوردی  باشگاه 
گرجستان هستند. داود چاقوساز به عنوان سرپرست و سیاوش 
زرگر به عنوان سرپرست فنی در این صعود حضور دارند. قله 

کازبک دومین قله بلند اروپا بعد از البروس به شمار می رود.

پيش از شروع فصل جدید ؛
۲ مربی اسپانيايی به تيم

 فوالد خوزستان اضافه شدند
پیش از شروع فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال، ۲ 
مربی اسپانیایی با تصمیم کادر فنی به تیم فوالد خوزستان 

اضافه شدند.
سهیل احیایی مدیر رسانه ای باشگاه فوالد خوزستان سه شنبه 
در این خصوص گفت: »رائول لوپز« و »مانوئل گونزالز« ۲ 
مربی اسپانیایی، برای لیگ بیست و دوم تیم فوالد را همراهی 
می کنند.وی افزود: لوپز به عنوان مربی بدنساز و گونزالز به 

عنوان مربی تمرین  دهنده، در کنار جواد نکونام خواهند بود.
تیم فوالد خوزستان که خود را برای رقابت های لیگ برتر 
و جام باشگاه های آسیا آماده می کند یکی از شانس های 

کسب عنوان قهرمانی در لیگ ایران به شمار می رود.
وریا  دژاگه،  اشکان  همچون  بازیکنانی  تاکنون  ها  فوالدی 
غفوری، احسان پهلوان، فرشید اسماعیلی، علی قربانی، مجید 

علیاری، محمد غبیشاوی و سعید آقایی را جذب کرده اند.
تیم فوالد خوزستان فصل گذشته با کسب ۴۹ امتیاز در مکان 

پنجم جدول رده بندی جای گرفت.

مهاجم خوزستانی  تيم پرسپوليس ؛
يک پيشنهاد خوب برای آل کثير رسيد

مهاجم مصدوم پرسپولیسی ها با یک پیشنهاد برای نیم فصل 
دوم مواجه شده است.

همراهی  به  قادر  مصدومیت  دلیل  به  که  کثیر  آل  عیسی 
پرسپولیس در نیم فصل اول نیست با یک پیشنهاد خوب برای 

نیم فصل دوم مواجه شده است.
دوران  اتمام  از  بعد  آل کثیر  که  دارد  وجود  گمانه زنی  این 
پیراهن تیم دیگری در لیگ  با  نیم فصل دوم  مصدومیت در 
ایران به میدان برود. البته این مهاجم خوزستانی خودش دوست 
دارد در نیم فصل دوم برای پرسپولیس توپ بزند اما باشگاه 
پرسپولیس هنوز سراغی از او نگرفته است. گفتنی است آل کثیر 
که با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه است احتماال در 

نیم فصل دوم می تواند با آمادگی به میدان برود.

با حكمی از سوی سرپرست فدراسيون فوتبال ؛
هيات فوتبال خوزستان
 دوباره آغاز به کار کرد

از ۱۸ مردادماه مجددا فعالیت خود  هیات فوتبال خوزستان 
را آغاز کرد.

سرپرست  ماجدی  میرشاد  سوی  از  حکمی  با  مردادماه   ۱۲
سرپرست  عنوان  به  آل کثیر  عبدالعظیم  فوتبال،  فدراسیون 
جدید هیات فوتبال خوزستان انتخاب و عبدالکاظم طالقانی 
رییس هیات با پایان یافتن دوره مدیریتش، پس از ۸ سال 
صندلی مدیریت فوتبال استان را ترک کرد اما کنار گذاشتن 
طالقانی که حواشی بسیاری در برداشت، منجر شد که آل 
او  به  را  هیات  کلیدهای  قبلی  هیات  این که  دلیل  به  کثیر 
تحویل ندادند، نتواند فعالیت خود را باتوجه به آغاز لیگ های 
امور  به  رسیدگی  جهت  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال  فوتبال، 

محوله، از همان روز آغاز کند.
البته طالقانی در گفت وگویی عنوان کرد که کلید هیات پیش 
او نیست و دلیل تعطیلی هیات نیز به این خاطر است که او 
کارکنان خود  به  راس هیات،  در  و تحوالت  تغییر  از  پیش 
مرخصی داده بود.اما در نهایت سرپرست جدید هیات فوتبال 
خوزستان با تحویل گرفتن کلید هیات، موفق شد از صبح 
امروز ۱۸ مردادماه در هیات فوتبال حضور پیدا کند و رسما 
کار خود را شروع کند؛ البته آل کثیر که اکنون در محل هیات 
حضور دارد، هنوز کلید اتاق رییس سابق را تحویل نگرفته 
و قرار است از عصر امروز پشت میز مدیریت هیات فوتبال 

خوزستان بنشیند.

ریيس هيات :
کاراته خوزستان

 صاحب سالن اختصاصی شد
سالن  یک  اختصاص  از  خوزستان  کاراته  هیات  رییس 
اختصاصی به این هیات از سوی اداره کل ورزش و جوانان 

استان خبر داد.
و  درخشش  به  باتوجه  اظهارکرد:  میناپور،  فرهاد 
در  اخیر  سال  دو  در  خوزستان  کاراته  افتخارآفرینی های 
رقابت ها کشوری و آسیایی و با پیگیری های هیات استان و 
با نظر مساعد مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، یک سالن 
به هیات کاراته اختصاص داده شد.وی بیان کرد: قرار بود که 
این تغییر و تحوالت طی روزهای گذشته انجام شود که با 
توجه به حضور خود من در رقابت های کشوری در گندکاووس 
و نیز فرار رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مقرر شد 
که با هماهنگی اداره کل ورزش خوزستان و طی کردن فرایند 
قانونی نقل و انتقاالت و تحویل سالن، هیات کاراته خوزستان 
طی روزهای جاری صاحب مرکزیت و محوریت خوبی شود.

تيمی که حاال یک برند بومی است :

می خواهند نام استقالل مالثانی به پرسپولیس خوزستان تغییر دهند!
رئیس هیات فوتبال باوی درباره مطرح شدن تغییر 
پرسپولیس  به  مالثانی  استقالل  فوتبال  تیم  نام 
تمیم  بنی  آقای  از  ما  انتظار  گفت:  خوزستان، 
همان  است،  این  خوزستان  ورزش  مدیرکل 
مالثانی  مردم  خاطر  به  سابق  مدیرکل  که  طور 
ایستادگی کرد و نگذاشت استقالل از شهر مالثانی 
خارج شود، او هم طرف حق را بگیرد و نگذارد نام 

استقالل مالثانی تغییر کند.
عبدالرضا حمیدی درباره صحبت مطرح شده در 
استقالل مالثانی  فوتبال  تیم  نام  تغییر  خصوص 
کرد: همان طور  اظهار  پرسپولیس خوزستان،  به 
مشقت  با  مالثانی  استقالل  دانند  می  همه  که 
فراوان طی چند سال توانسته است روی پای خود 
بایستد و تمام هزینه های آن را مسئوالن استان و 
شهرستان مالثانی و یک سری افراد ورزشی خیر 
و عالقه مند به تیم پرداخت کرده اند. همه کمک 
کرده اند زیرا این تیم واقعاً حامی نداشت. وی ادامه 
داد: اما یک سری افراد سودجو و دالل که همه 
مردم نیز کار این آقایان را می دانند اکنون به دنبال 

کارهای دیگری هستند. 
آیا کسی می پذیرد تیمی که سال ها هزینه آن 
است،  شده  پرداخت  مسئوالن  و  مردم  توسط 
نام  تغییر  و  شود  گرفته  مردم  همین  از  امتیازش 
و  مالثانی  مردم  تفریح  تنها  که  حالی  در  دهد؟ 
جوانان آن، همین ورزش و تیم استقالل مالثانی 

است. آیا درست که این تیم شرایط دیگری پیدا 
خوزستانی  مسئوالن  که  مطمئنم  چند  هر  کند؟ 

اجازه چنین کاری را نمی دهند.
رئیس هیات فوتبال باوی گفت: حتی سید کریم 
در  اهواز  نمایندگان  یوسفی  مجتبی  و  حسینی 
که  کردند  عنوان  نیز  اسالمی  شواری  مجلس 
استقالل مالثانی خط قرمز ما است و اجازه نمی 
دهیم این امتیاز از شهر مالثانی گرفته شود و حتی 
امتیاز  و  نوعی حل شود  به  این مشکل  قرار شد 
برای شهر بماند و حتی شورای تأمین شهر هم 
که  برای هر کسی هم  تیم  مالکیت  کرد  عنوان 
باشد اجازه خروج امتیاز از این شهر را نمی دهیم. 

که  هستند  تالش  در  مسئوالن  تمام  اکنون 
ادامه  به کار خود  نام  با همین  استقالل مالثانی 
دهد تا مشکالت موجود حل شود. وی خاطرنشان 
کرد: تیم استقالل مالثانی با عملکردی که فصل 
گذشته داشت اکنون به یک برند تبدیل شده است 
و مردم شهر باوی و حتی تماشاگران خوزستانی 
عاشق این تیم هستند زیرا همه مظلومیت و نداری 
این تیم را می دانند. ضمن اینکه با بازیکنان بومی 
در لیگ یک شرکت می کند و آیا سزاوار است که 

حق این مردم و جوانان ضایع شود؟ 
حمیدی بیان کرد: به هر حال نمی شود این مردم 
و مسئوالن هزینه های تیم  را پرداخت کرده باشند 

و بعد لذت تیم را فرد دیگری ببرد. انتظار ما این 
مالثانی  استقالل  تا  دهند  کمک  همه  که  است 

پابرجا بماند. 
رئیس هیات فوتبال باوی درباره حمایت های اداره 
کل ورزش و جوانان خوزستان برای ادامه حیات 
استقالل مالثانی با همین نام در لیگ یک کشور 
حیدری  آقای  گذشته  های  سال  طی  گفت:  نیز 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان خوستان زحمات 
بسیاری برای پابرجا ماندن تیم استقالل مالثانی 
انجام داد و اکنون طبق آنچه شنیده ایم مدیرکل 
جدید هم قول داده است به نوعی این مشکل را به 
صورت مسالمت آمیز حل کند تا استقالل مالثانی 
اداره  بماند.  باقی  شهر  همین  در  و  نام  همین  با 
ها  سال  این  در  خوزستان  جوانان  و  ورزش  کل 
استقالل حق  داند  می  و  است  بوده  حال  کمک 

مردم مالثانی است.
 انتظار ما از آقای بنی تمیم که خود از قهرمانان 
ملی کشور و استان بوده این است که طرف حق 
را بگیرد و برای مردم استان خود به حق ایستادگی 
کند. از او می خواهیم همان طور که آقای حیدری 
به خاطر مردم مالثانی ایستادگی کرد و نگذاشت 
استقالل از شهر مالثانی خارج شود، او هم همین 
کار را انجام دهد و طرف حق را بگیرد و به مردم 
مالثانی کمک کند و نگذارد نام استقالل مالثانی 

تغییر کند.

باشگاهی  فوتبال  مالی در  ایران عدم شفافیت  فوتبال  پیشکسوت 
کشور را مشکلی اساسی دانست و تاکید کر که پرسپولیس باید با 

جذب مهاجم مشکل خود را حل کنند.
انتقاالت  و  نقل  در  بازیکنان  جابجایی  ارقام  ابراهیمی،  ناصر 
را ترسناک توصیف کرد و گفت: من منکر زحماتی که  تابستانی 
یک بازیکن می کشد تا به عالی ترین سطح از فوتبال کشور برسد 
نیستم. همیشه هم گفته ام که واقعًا فوتبالیست یا هر ورزشکاری 
تالش می کند و بی آنکه حامی خاصی داشته باشد دل مردم را در 
مسابقات ملی یا باشگاهی شاد می کند. االن هم نمی گویم مشکل 
در قیمت گذاری بازیکنان است بلکه شفاف نبودن مسائل مالی در 

باشگاه ها و ارقامی که از آن صحبت می شود عجیب است.
بار  زیر  که  داریم  تیم هایی  داد:  ادامه  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
قرارداد  چندین  هم  باز  همان ها  اما  هستند  میلیاردی  قرض های 
ابهام  باشد  داشته  وجود  مالی  شفافیت  اگر  می بندند.  میلیاردی 
صنعتی  تیم های  همیشه  داشت.  نخواهد  وجود  نیز  قرارداد  در 
بودجه های سنگین داشته اند و این روند همچنان ادامه دارد. بقیه 

که  بروند  را  راهی  هستند  مجبور  کار  این  برای  هم  باشگاه ها 
مشکل  می تواند  اینها  است.  نداشته  پی  در  خوبی  پاسخ  خیلی 

اساسی ایجاد کند.
باشگاه  این  عملکرد  درباره  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشین  مربی 
یحیی گل محمدی چه  دید  باید  تاکید کرد:  انتقاالت  و  نقل  در 
خواسته بوده است و کدام یک از بازیکنانش هنوز جذب نشده اند. 
نشده  برطرف  هنوز  می شود  محسوب  مهاجم  یک  به  نیاز  آنچه 
شود.  حل  پرسپولیس  گلزنی  مشکل  باید  مورد  این  در  و  است 
من هنوز هم می گویم در فوتبال مدرن دنیا نقش هافبک اساسی 
است اما به هر حال برای تثبیت موقعیت ها و گل کردن آنها نیاز 

به گلزن است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در جابجایی بازیکن ها اسم ها رد و بدل 
شده اند. باید دید از دل لیگ برتر کدام پدیده ها خودنمایی خواهند 
کرد و برای خودشان می توانند اسم و رسم بسازند. امسال سالی 
است که بازیکنان عطش حضور در جام جهانی را دارند. باید دید 

چگونه می توانند سطح کیفی خود و تیم هایشان را باال ببرند.

فدراسیون  ریاست  صندلی  تصاحب  برای  قدرت  نبرد  درباره  وی 
فوتبال بین نامزدها یادآور شد: آنچه به حاشیه کشیده شده است 
به جایگاه ریاست  برای رسیدن  نباید هر کاری  منافع ملی است. 
شود. آقایان برای آرامش در تیم های ملی و ایجاد نظم می آیند اما 
آنچه به چشم می خورد رفتارهایی است که هیچ نظمی را در پی 

نخواهد داشت.

مربی تیم فوتبال هوادار تهران گفت: با توجه به بازی دوستانه ای 
که از استقالل دیدم این تیم می تواند این فصل هم قهرمان لیگ 

برتر بشود.
ایمان عالمی در خصوص شرایط این روزهای تیم هوادار و بازی 
این تیم در هفته اول برابر آلومینیوم اراک گفت: هوادار کارش را 
با ساکت الهامی شروع کرده، تمرینات را در تهران سپس با یک 
تهران  در  که  است  هم  روزی  چند  و  دادیم  ادامه  ترکیه  در  اردو 
مشغول تمرین هستیم تا بتوانیم با آمادگی کامل راهی لیگ بیست 

و دوم شویم.
وی ادامه داد: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و 
فکر می کنم تلفیق این دو می تواند در لیگ بیست و دوم نمایش 

قابل قبولی داشته باشد.
مربی تیم هوادار در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این چند روز دو 
برای ما  با استقالل  بازی  برگزار کردیم که  را هم  بازی دوستانه 
هم  قطر  الخریطیات  و  المسیمیر  برابر  ترکیه  در  بود.  مفید  بسیار 

بازی کردیم تا به شرایط خوبی دست پیدا کنیم.

اراک  آلومینیوم  تیم  از  هوادار  فنی  کادر  شناخت  مورد  در  عالمی 
گفت: آلومینیوم تیمی است که تقریبًا نفرات فصل گذشته خود را 
حفظ کرده، اگرچه اطالعات کاملی از این تیم نداریم اما شناخت 
قرار  ما  اختیار  در  تیم  این  بازیکنان  برخی  و  فنی  کادر  از  خوبی 
باید به اراک برویم یک  دارد و تالش می کنیم در دیدار اول که 
نمایش قابل قبول را مقابل این تیم انجام داده تا دست خالی به 
تهران بازنگردیم ضمن اینکه آلومینیوم هم به دنبال این است تا 
بتواند در اولین دیدار خانگی در لیگ بیست و دوم سه امتیاز را از 

آن خود کند.
مربی هوادار در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازی دوستانه ای 
که برابر استقالل داشتید این تیم را چطور می بینید؟ گفت: آبی ها 
العاده بود.  کادر فنی بسیار خوبی دارند. این تیم در برابر ما فوق 
اگرچه بازی در یک ساعت بسیار گرم برگزار شد اما دو تیم نمایش 
خوبی داشتند. استقالل یک تیم پرمهره است، بازیکنان بزرگی دارد 
و اعتقاد دارم هر چه از زمان لیگ بگذرد به هماهنگی بهتری دست 
پیدا خواهد کرد و با شرایطی که من از استقالل دیدم فکر می کنم 

این تیم باز هم بتواند به قهرمانی دست یابد.
اسالمی  کشورهای  بازی های  به  امید  تیم  سفر  لغو  مورد  در  وی 
گفت: تیم های باشگاهی برای بازیکنانشان سرمایه گذاری می کنند 
و می خواهند با شروع لیگ از بازیکنانی که جذب کرده اند استفاده 
کنند، بازیکنان امید قابلیت های باالیی دارند و اکثراً هم در تیم های 
خود به طور کامل بازی می کنند. البته مهدی مهدوی کیا هم حق 
دارد یک تیم کامل را روانه مسابقات کند اما متأسفانه بازی های 
تیم های  بازی  که  می شود  برگزار  زمانی  اسالمی  کشورهای 

باشگاهی در لیگ شروع شده است.
بازیکنانشان را  افزود: اگر »فیفادی« باشد تیم ها مجبورند  عالمی 
اما وقتی فیفا دی نیست  امید قرار دهند  در اختیار کادر فنی تیم 
دو  هر  نظرم  به  ندارند.  کار  این  به  تمایلی  چندان  هم  باشگاه ها 
طرف حق دارند هم مهدوی کیا و هم باشگاه ها. باید به گونه ای 
برنامه ریزی شود که مهدوی کیا بتواند تمام بازیکنانش را در اختیار 
داشته باشد تا در این میان نه او بدون بازیکن بماند و نه باشگاه ها 

متضرر شوند.

استقالل هنوز موفق به جذب دفاع راست نشده است و باید دید در 
ادامه چه برنامه ای خواهند داشت.

 با جدایی وریا غفوری از استقالل داشتن یک دفاع راست به جز 
صالح حردانی تبدیل به یک معادله در این تیم شد.

از  خیلی  است.  نکرده  راست  دفاع  جذب  به  اقدام  هنوز  استقالل 
پیشکسوتان در مصاحبه های خود از یامگا به عنوان دفاع راست 
این فصل استقالل یاد می کنند، بازیکنی که البته کارایی بیشتری 
در پست وینگر راست دارد و خیلی کمتر پیش آمده که در فصل 

گذشته بخواهد به عنوان مدافع راست به زمین برود.
دیدار  در  مصدومیت  دلیل  به  حردانی  صالح  اینکه  به  توجه  با 
حساس  با سپاهان حضور نخواهد داشت باید دید کادر فنی یامگا 
را جایگزین او خواهد کرد یا خیر؟ یامگا شم گلزنی باالیی نیز دارد 

و سال گذشته شانس این را داشت که آقای گل بشود.
بنابراین این بازیکن که اصالتا اهل فرانسه است قابلیت بازی در 
چند پست را دارد و می تواند خیال استقالل را از داشتن یک پنالتی 

زن مطمئن  نیز  راحت کند.

پيشكسوت فوتبال ایران :

قیمت بعضی بازیکنان ترسناک است

استقالل می تواند قهرمان شود ؛

مهدوی کیا و باشگاه ها بی تقصیرند

در نبود دفاع راست ؛

یامگاه جانشین 
وریا غفوری می شود
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