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توپ و تور

سامورایی ها حریف شاگردان لوزانو نشدند

عبور از دیوار چین برای صعود به ریو
شهروند| چهارمین روز مســابقات والیبــال انتخابی المپیک با 
ســومین برد ایران همراه بود که باعث شد شاگردان لوزانو بار دیگر 

بیشتر از سایر تیم های آسیایی به صعود به المپیک امیدوار باشند. 
سامورایی ها حریف ایران نشدند

تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در چهارمین دیدار خود مقابل 
ژاپن قرار گرفت تا بتواند بعد از شکســت سنگینی که برابر فرانسه 
تجربه کرد، بار دیگر روی ریل پیروزی قرار بگیرد. شــاگردان لوزانو 
ست اول را به اقتدار کامل و با امتیاز 25 بر 20 مقابل میزبان رقابت ها 
پیروز شدند. در ست دوم همه چیز تغییر کرد و ژاپنی ها موفق شدند 
با نتیجه 25 بر 19 بازی را به تســاوی بکشــانند. ست سوم جایی 
برای نمایش خوب بلندقامتان ایران بود که موفق شــدند 25 بر 22 
به برتری دســت پیدا کنند. در ســت چهارم که با رقابت نزدیک 2 
تیم همراه بود، لوزانــو تیمش را در دقایق پایانی طوری هدایت کرد 
که درنهایت بتواننــد 27 بر 25 به پیروزی برســند. ایران 3 بر یک 
مقابل ژاپن به برتری رســید تا بعد از استرالیا مقابل دومین حریف 

آسیایی اش هم برنده شود. 

بازگشت به صدر آسیایی ها
ایران با بردی که دیروز به دســت آورد، بار دیگر به عنوان صدرنشــین 
تیم های آســیایی خودش را معرفی کــرد. حاال شــاگردان لوزانو با 3 برد 
توانسته اند در رده ســوم و بعد از فرانسه و لهســتان قرار بگیرند. در دیگر 
بازی های روز گذشته کانادا 3 بر صفر از سد ونزوئال گذشت، فرانسه مقابل 
استرالیا به برتری 3 بر یک رســید. در ست چهارم این دیدار رقابت پایاپای 
2 تیم تا امتیاز 44 بر 42 پیش رفت و درنهایت خروس ها ســومی پیروزی 
خود را جشن گرفتند. همچنین لهستانی که شاید همه تصور می کردند 
به راحتی مقابل چین به برتری برسد، در 2 ست اول غافلگیر شدند و مقابل 
چشم بادامی ها شکست خوردند. شاگردان آنتیگا خیلی دیر به خودشان 
آمدند اما درنهایت 3 بر 2 چین را شکست دادند تا همچنان تنها تیم بدون 

شکست این دوره از مسابقات باشند.
2 بازی کلیدی تا صعود تاریخی

چینی ها که درچند  سال اخیر در سطح اول والیبال آسیا و جهان حرفی 
برای گفتن نداشتند، در این دوره از مسابقات نشان دادند با تیم قدرتمندی 
پای به میدان گذاشته اند. سفیدپوشان شرق آسیا رقیب امروز بلندقامتان 

ایرانی هستند تا شاید حســاس ترین جدال 2 تیم آســیایی در این دوره 
رقابت ها برگزار شود. شاید دوئل امروز غرب و شرق آسیا بتواند چهره بهترین 
تیم آسیایی این دوره از مسابقات را رونمایی کند. بعد از بازی سنگین 2 تیم 
در روز چهارشــنبه آنها باید امروز تمام توان خود را روی این بازی بگذارند. 
شاگردان لوزانو می توانند با شکست دادن چین تا حدود زیادی به المپیک 
2016 نزدیک شوند، چون بعد از شکست استرالیا و ژاپن، عبور از دیوار چین 
می تواند ایران را به عنوان بهترین تیم آسیایی مطرح کند. البته دیگر دیدار 
حساس تیم ملی روز شنبه بعد از یک روز استراحت تیم ها مقابل لهستان 
برگزار می شود. شاگردان لوزانو یک بار قبل از این دوره مسابقات توانستند در 
یک بازی تدارکاتی لهستان را شکست دهند و امیدوار هستند تا این پیروزی 

را جبران کنند.

اصغر باقریان، مدیرعامل 
ویسی  باشگاه سپاهان:  
بــا هماهنگی باشــگاه در 
خانه اش با بازیکنان مذاکره 
می کند/ خلیــل زاده بازیکن 
ما اســت و هرگز رضایت نامه اش 
را صــادر نمی کنیم/ مدیران استقالل خوزســتان 
بازیکنانشــان را نگه دارند، به کسی تهمت نزنند/ 

احتمال دارد نویدکیا برگردد

گرشاســبی،  حمیدرضا 
رئیــس هیات مدیــره 
باشگاه پرسپولیس: برانکو 
نمی گذارد مدیریت در امور 
فنی دخالت کنــد/ بهترین 
نفرات را جذب می کنیم/ امیر 
عابدینی می خواهد بــا تحریک افکار 
عمومی دوباره به پرسپولیس برگردد/ هیچ اختالفی 

در هیأت مدیره نیست

آلن شیرر، مهاجم پیشین 
شهرت  انگلیس:  تیم ملی 
معیار اول  هاجســون برای 
بوده  بازیکنانش  انتخــاب 
است، نه آمادگی/ او ریسک 
بزرگی برای دعوت از دو بازیکن 
مصدوم کــرد/ مارکوس رشــفورد، 

انرژی زیادی به تیم ملی انگلیس می دهد

تریبون

 تمدید قرارداد قلعه نوعی 
در رستوران

امیــر قلعه نوعی، ســرمربی فصل گذشــته 
تراکتورسازی روز گذشته در رستوران ایتالیایی 
امیرهوتن، پســرش با سعید عباسی، مدیرعامل 
باشگاه جلسه ای را برگزار و قراردادش را به مدت 

یک سال دیگر تمدید کرد.

بنیتس به مادرید وارد شد
یک سال قبل درچنین روزی )13 خردادماه  
سال 1394( رضا قاســمی درجریــان دومین روز 
از بیســت ویکمین دوره مســابقات قهرمانی آسیا 
با دویدن در فینال ماده 100متــر و ثبت زمان 10 
ثانیه و 19صدم ثانیه موفق به کسب مقام سوم شد و 
نخستین مدال تاریخ ایران در دوی سرعت را در آسیا 
به دست آورد. همچنین در این ماده دونده قطری با 
ثبت رکورد 91:  9 عالوه بر کســب عنوان قهرمانی، 
رکورد آســیا را به نام خود کرد. درهمان روز بعد از 
قطعی شــدن جدایی کارلو آنچلوتی از رئال مادرید، 
رافائل بنیتــس با امضای قراردادی 3ســاله به طور 
رسمی مسئولیت فنی کهکشانی ها را برعهده گرفت. 
این تصمیم پرز با استقبال هواداران مادریدی روبه رو 
نشد و بنیتس طرفداران زیادی نداشت. 13 خرداد 
 سال گذشته ژاوی هرناندو کاپیتان وقت بارسلونا به 
صورت رسمی از هواداران این تیم در طی مراسمی 
خداحافظی کرد. او در این مراســم مقابل هواداران 
بارسلونا اشک ریخت و راهی السد قطر شد. یک سال 
قبل درچنین روزی براندن راجرز، ســرمربی اهل 
ایرلندشمالی لیورپول با این که نتوانسته بود قهرمانی 
را به دست آورد، پس از جلسه با مالکان این باشگاه در 
این تیم ماندنی شد تا بلکه سرخپوشان آنفیلد را به 

آرزوی دیرینه اش برساند. 

  مهدی اســالمی، دروازه بان ماشین سازی تبریز 
قرارداد خود را با این تمدید کرد.

  جاسم کرار با باشگاه تراکتورسازی به توافقات اولیه 
رسید.

  محمد نوری کاپیتان سابق پرسپولیس با باشگاه  
گسترش فوالد به توافق دست پیدا کرد.

  حســین بازیاری و سلمان بحرانی بازیکنان فصل 
گذشته ایرانجوان با استقالل خوزستان قرارداد امضا 

کردند.
  بابــک حاتمی و مهــرداد کفشــگری 2 بازیکن 
پرسپولیس که قراردادشان تمام شده، از سوی این 

باشگاه جدا شدند.
  حمزه خضیراوی کــه لیگ پانزدهــم در لباس 

استقالل اهواز به میدان رفته بود، به پدیده پیوست.

عکس نوشت

تونل زمان

ترانسفر

تیم ملی فوتبال امشب به مصاف مقدونیه می رود

 نخستین دیدار تدارکاتی 
در مسیر روسیه

شهروند|  شــاگردان کارلوس کی روش امشب 
از ساعت 30: 21 در نخســتین دیدار تدارکاتی در 
راه جام جهانی به مصــاف مقدونیه می رود. تیم ملی 
فوتبال ایران در راه آماده ســازی برای حضور موفق 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 روســیه 
که از شهریورماه آغاز می شود، برنامه های مختلف و 
متعددی را تدارک دیده که ازجمله آنها می توان به 
بازی های دوستانه ای اشاره کرد که قرار است تا قبل از 
آغاز این رقابت ها برای تیم ملی کشورمان برگزار شود. 
نخستین دیدار با تیم ملی مقدونیه تدارک دیده شده 

که امشب در این کشور برگزار می شود. 
ایران و مقدونیه پیش از این 2بار دیگر با هم طی 
دیدارهای دوســتانه به مصاف هم رفته اند که یک 
پیروزی برای ایران و یک تساوی نیز برای دوکشور 
در کارنامه این رقابت ها به چشم می خورد. تیم ملی 
ایران ملقب به یوزها در این دیدار به مصاف شیرهای 
سرخ )لقب مقدونیه( خواهد رفت تا کادرفنی تیم ملی 
بتواند تاکتیک هــای خود برای حضــور موفق در 
رقابت های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه را در 
این دیدار مرور کرده و آخرین تدابیر برای رویارویی 

با حریفان آسیایی را بیندیشد.
ازسوی دیگر تیم جوان شــده کی روش با حضور 
بازیکنان پدیده لیگ پانزدهــم ازجمله بازیکنانی 
مانند محمد طیبی، دانیال ماهینی و البته بازیکنانی 
که روز به روز باتجربه تر می شوند، می تواند در دیدار 
امشــب این امیدواری را به وجود بیاورد که تیم ملی 
می تواند برای دومین بار پیاپی صعودی بی دغدغه به 
جام جهانی را تجربه کنــد. تیم ملی ایران در آخرین 
رده بندی فیفا در رده 42 جهان قرار گرفت و تیم ملی 
مقدونیه نیز با 99 پله اختــالف در رده 141 جهان 
ایستاد. بازی امشب در ورزشگاه فیلیپ دوم مقدونیه 

برگزار خواهد شد.

رقابت

تیتربازی

  سهراب مرادی در مسابقات دسته 94 کیلوگرم 
وزنه برداری جام فجر فقط با 2 حرکت قهرمان شد و 

علی هاشمی در رده دوم ایستاد. 
  دیدار تیم های ایران و قرقیزستان 18 خردادماه 
از ساعت 21 برگزار می شــود و تماشای آن رایگان 

است.
  تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار 

دوستانه خود مقابل ایتالیا 4 بر 3 شکست خورد.
  الهه احمــدی، ملی پوش تیرانــدازی ایران در 
تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی با 2 پله سقوط 

در جایگاه نهم قرار گرفت.
  فدراسیون فوتبال عراق به طور رسمی اعالم کرد 
که تیم ملی این کشور در مالزی از عربستان میزبانی 

خواهد کرد.
  لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا به اتهام 
فرار مالیاتی امروز در دادگاهی در اســپانیا شرکت 

می کند.
  پایگاه اخبار کنفدراسیون آسیا نام 20 بازیکن 
برتر آســیایی در لیگ های اروپایی را اعالم کرد که 
علیرضا جهانبخش تنها ایرانی است که در رده دوم 

قرار گرفت.

بازداشت یک مسئول فدراسیون فوتبال|  
موضوع برخــورد بــا ناهنجاری هــای فوتبالی و 
سوءاستفاده های احتمالی در مجموعه فدراسیون 
فوتبال از موضوعاتی اســت که اخیــرا مورد توجه 
دســتگاه قضائی قرار گرفتــه و در این راســتا در 
جدیدترین اتفاق یکی از مسئوالن این فدراسیون 
بازداشت شده است. روز سه شنبه ماموران نظارتی 
با حضور در کمیته فرهنگی فدراســیون فوتبال و 
شرکت افق ســبز فوتبال به بازرسی از این کمیته 
پرداختند و برخی اسناد آن را با خود بردند. با توجه 
به بازداشت های اخیر به نظر می رسد دامنه تحقیقات 
قضائی در سایر ارکان فدراسیون فوتبال نیز جدی تر 

از قبل خواهد شد.
بازگشــت یوزپلنگ به پیراهن تیم ملی| 
چندی قبل بود که فدراســیون فوتبال اجازه ادامه 
حضور نقش یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن تیم ملی 
فوتبال را نداد و مســئوالن فدراســیون فوتبال به 
ناچار این طــرح را از پیراهن تیم ملی حذف کردند. 
حاال پس از رایزنی های انجام شــده، قرار است این 
طرح به شکل های دیگر به پیراهن تیم ملی برگردد. 
محمدرضا ساکت، مشاور عالی فدراسیون دراین باره 
می گوید: »منتظر نظرات نهایی کی روش درخصوص 
برند جیووا هســتیم که احتماال بعد از این اردو به 
فدراسیون ارایه خواهد شد. ما 25 طرح برای حضور 
نقش یوزپلنگ گرفته ایم که احتماال یکی از آنها در 

ابعاد کوچک روی پیراهن ها اجرا می شود.«
دایی، آرزوی کودک بیمار را برآورده کرد|  
مرتضی مدائن کودک بیمار AB بارها اعالم کرده بود، 
عالقه مند است پرسپولیسی ها به ویژه علی دایی را از 
نزدیک ببیند. دایی، اسطوره فوتبال ایران روز گذشته 
به منزل این کودک بیمار رفت و از او عیادت کرد تا 
یکی از آرزوهای او را برآورده کند. قرار است برخی از 
بازیکنان پرسپولیس نیز به عیادت این کودک بیمار 

بروند.
افتخار بزرگ ژیمناستیک بعداز 80 سال|  
تیم ملی ژیمناســتیک هنری مردان ایــران بعد از 
80 سال موفق شــد به مقام سومی قاره آسیا دست 
پیدا کند. ماهان باژرنگ، ســرمربی این تیم درباره 
موفقیت کسب شــده می گوید:  »ما در ایران بارها 
شاهد حضور مربیان خارجی از کشورهای مانند کره، 
چین، اوکراین و... بودیم اما بنده تفاوتی بین آموزش 
مربیان نامی داخلی و خارجی ندیدم، حتی زمانی که 
ژیمناست های ما با مربیان باهوش و توانمند ایرانی 
کار کردند، موفق تر بودند. از مدیران فدراسیون نهایت 
تشکر را به خاطر زحماتشان دارم. رئیس فدراسیون با 
وجود تمامی مشکالت دلسوزانه حمایت کرد و هرگز 

از مسئولیتش شانه خالی نکرد.«

خارج از گود

شهروند| کیانــوش رســتمی درحالی  که از 
زمان روی کارآمدن سجاد انوشیروانی به عنوان 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری به صورت شخصی 
تمرین می کند و عمال مربی ندارد، دست به یک 
کار بــزرگ زد و در فاصله حدود دوماه تا المپیک 
موفق شد رکورد جهان را در دسته 85کیلوگرم 

جابه جا کند.
رکوردزنی در جام فجر 

وقتی تاماش آیان، رئیس فدراســیون جهانی 
وزنه برداری قصد کرد برای تماشــای مسابقات 
جام بین المللی فجر به ایران سفر کند،  هرگز تصور 
نمی کرد رکورد دسته 85کیلوگرم دنیا در تهران 
شکسته شود. کیانوش رستمی اما این کار را انجام 
داد. رســتمی از روزی که در مسابقات آسیایی 

گوانگژو در مهار وزنه 220کیلویی ناکام 
ماند و رقیــب چینی اش با 
مهار 218کیلوگرم رکورد 
جهان را بــه خودش ثبت 
کــرد، دنبــال رکوردزنی 

مجدد بود و درنهایت به هدفش 
رســید. او در مســابقات جام فجر، در 

حرکت یکضــرب ابتدا وزنــه 170کیلویی و در 
حرکت دوم هم وزنه 175کیلویی را باالی سر برد 
تا از حرکت سوم انصراف بدهد. اوج کار 
جایی بود که کیانوش درحرکت 
2 ضرب وزنه 220کیلوگرمی 
را درحرکت دوم خود مهار کرد 
تا ضمن شکست رکورد این 
حرکت، به حد نصابی جدید از 
رکورد مجموع دست پیدا کند.

تشویق رئیس 
فدراسیون جهانی

اقــدام فوق العــاده 
کیانــوش رســتمی 
درست مقابل چشمان 
تاماش آیان، رئیس 

فدراسیون جهانی و همچنین مسئوالن فدراسیون 
وزنه برداری ایــران صورت گرفت. وقتی کیانوش 
درحرکــت دوم 220کیلوگرم را باالی ســر برد، 
تاماش آیان ناخودآگاه از جایش بلند شد و ایستاده 
ملی پوش پرافتخار کشورمان را تشویق کرد. سایر 
مسئوالن و تماشــاگران نیز چند دقیقه ایستاده 

برای رستمی دست زدند. 
رستمی: خودم، مربی خودم هستم

کیانوش رســتمی پس از اقدام تاریخی که در 
رکوردشکنی جهان انجام داد، اینطور حس خود 
را توصیف کرد: »چند  ســال بود ســخت تالش 
می کردم تا این اتفاق بیفتد امــا چه جایی بهتر 
از ایران که توانســتم هم رکــورد مجموع و هم 
دوضرب جهان را بشکنم. خوشحالم که توانستم 
پرچم ایــران را به اهتزاز درآورم و نــام ایران را بار 

دیگر درجهان ثبت کنم.« کیانوش قصد دارد در 
المپیک ریو نیز رکــورد جدیدی را ثبت کند:  »تا 
المپیک دوماه زمان داریم و با تمرینات سخت و 
حرفه ای که به صورت شــخصی انجام می دهم،  
ان شــاءاهلل در المپیک بهترین نتیجه را به دست 
بیاورم و کیانوش واقعــی را در المپیک خواهید 
دید. ان شــاءاهلل این روند خوب تا المپیک ادامه 
پیدا کند.« او صحبت هایش را با اظهارنظر درباره 
اختالفش با سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی به 
پایان برد:   »بارها گفته ام شخصی تمرین می کنم و 
خودم مربی خودم هستم. البته با فدراسیون کامال 

هماهنگم و خوشحالم که نتیجه خوبی گرفتم.«
امید اصلی وزنه برداری ایران

آمادگی باالی کیانوش رســتمی این نوید را به 
کاروان ورزش ایران در المپیک می دهد تا او بتواند 
یک مدال طالی خوشرنگ به نام ایران ثبت کند. با 
توجه به این که بهداد سلیمی زمان زیادی نیست 
از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، رستمی حاال 
امید اول وزنه بــرداری ایران برای کســب مدال 
طالســت و بی تردید می تواند پرچم ایران را در 

برزیل نیز به اهتزاز درآورد.

تشویق ایستاده یک ایرانی توسط رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری

کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست
 رستمی:  در المپیک کیانوش دیگری را خواهید دید

 کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« 
سرمربیگری علیرضا منصوریان  در استقالل را ارزیابی کردند

بازگشت به خانه پس از 8 سال

شــهروند|  بعد از کش و قوس های فراوان روز گذشته هیأت مدیره 
اســتقالل بعد ازجلســه ای طوالنی مدت تصمیم گرفــت به علیرضا 
منصوریان اعتماد کرده و سکان هدایت آبی پوشان در لیگ شانزدهم را 
به دست این مربی جوان بسپارد. با این که این خبر از صبح دیروز رسمی 
شد، سرپرست باشگاه استقالل تا بعد از جلسه هیأت مدیره آن را تأیید 
نکرد. البته اختالفات هم در هیأت مدیره به خاطر زود اعالم شدن این خبر 
ازسوی نجف نژاد باال گرفت و معینی در مصاحبه ای شدیدالحن به رئیس 

هیأت مدیره آبی پوشــان حمله کرد. با تمام این مسائل سرمربی فصل 
گذشته نفت که سال ها بازوبند کاپیتانی استقالل را بر بازو داشت، از امروز 
بعد از 7 سال و 350روز به عنوان شخص اول نیمکت این تیم مشغول به 
کار می شود و بدین ترتیب مظلومی بعد از یک فصل نه چندان ناموفق 
بار دیگر از سمتش برکنار شد. عجیب ترین نکته درباره قرارداد یک ساله 
منصوریان این بود که افشارزاده اصرار داشت وزیر ورزش این انتخاب را 
تأیید کند تا شاید مثل  سال قبل تبعات ناکامی استقالل دامن او را نگیرد. 

افشارزاده بعد از انتخاب منصوریان می گوید: »هیأت مدیره باشگاه پس 
از بررسی برنامه های گزینه های مختلف درنهایت با برنامه های علیرضا 
منصوریان موافقت کرد و او با اکثریت آرا ازسوی هیأت مدیره به عنوان 
سرمربی انتخاب شد.« همچنین بار دیگر وظیفه سرپرستی آبی پوشان 
به منصور پورحیدری سپرده شد که قبال در پاس همدان خاطره خوبی از 
همکاری با منصوریان ندارد اما به نظر می رسد اختالفات گذشته فراموش 

شده است. 

رشیدی: او گزینه مادام العمر استقالل است
منصور رشیدی، پیشکسوت استقالل 
درباره انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان 
سرمربی جدید آبی پوشان به »شهروند« 
می گوید: »فکر می کنم حدود 5، 4سالی 
اســت که بحث حضور منصوریــان در 
اســتقالل به وجود آمده کــه دایما گفته 
می شد سرمربیگری این تیم بزرگ برای او 
زود اســت، چون هنوز کارهای آموزشی را انجام نداده بود و تجربیات 
کمی داشت. حاال بعد از 3 سال حضورش در تیم امید به عنوان سرمربی، 
دستیاری افشین قطبی و کارلوس کی روش در تیم ملی بزرگساالن و 
حضور 2 سال اخیرش به عنوان سرمربی نفت قطعا منصوریان تجربیات 
الزم را به دست آورده و دیگر کمتر کسی در استقالل مخالف حضور 
اوست. کسی نمی تواند بگوید که این مربی توان اداره استقالل را ندارد 
و یا از پس حاشیه های آن برنمی آید.« وی همچنین می افزاید:   »اتفاق 
مثبت دیگر درباره حضور منصوریان این اســت که او اهل باندبازی 
نیست، چون در استقالل باندهای زیادی فعالیت می کنند و با شناختی 
که از همکاری با او در تیم امید دارم، مطمئنم که در اســتقالل موفق 
می شود. قطعا منصوریان خوب به حاشیه های پیرامون استقالل فکر 
کرده و به واسطه کاپیتانی در این تیم با حاشیه هایش هم آشناست. 
من انتخاب منصوریان را انتخاب مادام العمر برای استقالل می خوانم و 
از هواداران و پیشکسوتان می خواهم که او را حمایت کنند. در سال های 
اخیر هواداران سختی های زیادی کشیدند و من مطمئنم با حضور این 
مربی جوان خیلی چیزها تغییر خواهد کرد و استقالل متفاوتی را در 

زمین می بینیم.«

اکبرپور: 3 سال به علیرضا فرصت دهند
علیرضا اکبرپور، مهاجم اسبق استقالل 
که جزو همبازیان منصوریــان در این تیم 
بوده، از انتخاب این مربــی جوان به عنوان 
ســرمربی حمایت می کند و به »شهروند« 
می گویــد: »منصوریان در 5، 4ســالی که 
مربیگری کــرده، نشــان داده که می تواند 
اعتماد مدیران را به خودش جلب کند. قطعا 
سابقه درخشان او باعث شــده تا هواداران نیز خواستار حضور کاپیتان 
سابقشان روی نیمکت شوند. اوج کار منصوریان در نفت تهران بود که  
سال قبل در 3 جام مدعی شد و بدون توجه به مشکالت مالی یک سال 
درخشان را برجای گذاشت. آنها تا جمع 8 تیم برتر آسیا هم پیشرفت 
رفتند و این به تجربه بین المللی منصوریان اضافه کرده است. البته نکته 
کلیدی اینجاست که دستیاران او در استقالل باید مربیان بزرگی باشند 
تا در مقاطع حساس بتوانند به این مربی کمک کنند.« او در ادامه تأکید 
می کند: »حمایت مدیریت باشگاه نیز بسیار مهم است که شاید درچند  
سال اخیر در استقالل به خوبی صورت نگرفته است. آنها باید از همین 
حاال به فکر حمایت های مالی و معنوی منصوریان و تیمش برای لیگ 
آینده باشند. البته از االن کار شروع شده و باید بودجه کافی برای جذب 
بازیکنان مدنظر سرمربی جدید دراختیار او قرار بگیرد. یکی از ضعف های 
عمده اســتقالل درفصلی که گذشت، نداشــتن بازیکنان مناسب در 
پست های مختلف که در روزهای پایانی فصل بیشتر از همه به چشم آمد. 
صددرصد منصوریان می تواند کارهای بزرگی در استقالل انجام بدهد اما 
همان طور که به قبلی ها فرصت دادند، باید به این مربی فرصت دهند و 

قرارداد 3ساله با وی امضا کنند.« 

فروتن: منصوریان، مانند قلعه نوعی 10 سال پیش است
بهمــن فروتــن، کارشــناس فوتبال 
کشــورمان انتخاب علیرضــا منصوریان 
را مثبت ارزیابی می کند امــا انتقاداتی را 
هم به آن وارد کرده اســت. او دراین باره به 
»شــهروند« می گوید: »اینکه هواداران 
استقالل نظرشــان با هیأت مدیره برای 
انتخاب منصوریان یکسان است را می توان 
اتفاق خوبی دانست اما اگر واقعا هیأت مدیره صرفا به خاطر نظر هواداران 
این انتخاب را انجام داده باشــد، درست نیســت. درمجموع حضور 
منصوریان روی نیمکت استقالل با توجه به شرایط فعلی مثبت است، 
چون او در نفت 2 سال خوب را سپری کرده و مربی جوان و باانگیزه ای 
اســت. در ضمن تجربه کاپیتانی در این تیم بــه منصوریان کمک 
می کند تا از پس حواشی هم بربیاید و جلوی برخی اتفاقات بایستد.« 
او صحبت هایش را این طور ادامه می دهد: »درمقابل گزینه های دیگری 
که برای نیمکت استقالل مطرح شده بودند،  منصوریان از هر نظر یک 
سروگردن باالتر است. شرایط فعلی او را می توان با قلعه نوعی 10 سال 
قبل مقایســه کرد که یک مربی جوان بود و توانســت در نخستین 
حضورش روی نیمکت نتایجی خوبی را به دست بیاورد. البته باید به 
منصوریان زمان الزم را بدهند. اتفاقی که برای برانکو رخ داد و باشگاه 
پرسپولیس پشت او ایستاد، باید برای استقاللی ها درس عبرت باشد 
تا پروســه مربیگری او در استقالل به درستی صورت بگیرد. با این که 
مربیان به خاطر دست های پشت پرده نقش پررنگی در فوتبال ایران 
ندارند، من منصوریان را ارجح ترین گزینه برای اســتقالل می دانم و 

امیدوارم هواداران مثل همین حاال تا پایان فصل از او حمایت کنند.«


