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چهره

روایت داغ

تحقیقات نشان میدهد که
خستگی راننده یکی از عوامل
مؤثر در بیش از  ۲۰درصد تصادفات
جادهای و بیش از یک چهارم
تصادفات کشنده و جدی است.

اختالف
سوریان -فردوسیپور
حل شد

آسیا روی ُ
کاکل دو رنگ

تیتربازی

هیجان انگیز
سازمان بازرسی پیگیر جدایی تاج ،کفاشیان و...

پرونده بازنشستههای فوتبال دوباره باز شد!
شهروند| درســت است که
مدیران فدراسیون فوتبال در برابر
قانونمنعبکارگیریبازنشستگان
کــه در کل کشــور اجرا شــد،
خودشان را با کمکگرفتن از فیفا
و  AFCتافته جدا بافته قلمداد
کرده و قانــون را اجــرا نکردند،
منتهی از همان ابتدا هم مشخص
بود که چنیــن تصمیمی تبعات
سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت .شاید مدیران فوتبالی بر این باور بودند که با
دستگرفتناهرمتعلیقوتهدیدهایدونهایبینالمللیفوتبال،بتواننددرپستخود
باقی بمانند؛ منتهی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس ،مدیران وزارت ورزش و
جوانانوکمیتهالمپیکدرمقابلاینبیقانونیسکوتاختیارنکردهاند.
طیبه سیاوشــی و قاضیزادههاشــمی و چند نفــر از نماینــدگان مجلس در
هفتههای اخیر در رایزنی با مســئوالن سازمان بازرســی کل کشور خواهان ورود
مسئوالن قضائی به تخلف آشکار فدراسیون فوتبال شدند .این دو نماینده مجلس
حتی در مصاحبههای خود هم بهصراحت از برخــورد محکم قضائی با افرادی که
به اجرای قانون بیتوجهی کردند ،حرف زدند و در همین رابطه فشــار زیادی هم
روی وزیر ورزش و جوانان ایجاد کردهاند .درســت اســت که مسعود سلطانیفر و
همکارانش در هفتههای اخیر به خاطر شرایط تیمملی درباره اجرانشدن قانون منع
بکارگیری بازنشستگان در فدراســیون فوتبال سکوت کردهاند ،اما خوب میدانند
که این موضوع به بزرگترین پاشنه آشــیل آنها در برابر مجلس تبدیل خواهد شد.
رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک هم که ارتباطات بسیار نزدیکی به دولت
و دستگاههای اجرایی کشــور دارد ،چندینبار بهصراحت در مصاحبههای خود از
تعهد تاج برای اجرای قانون حرف زد اما درنهایــت فوتبالیها با اجرانکردن قانون
صحبتهای این مقام مسئول ورزشی را هم زیر سوال بردند.
درنهایت اما تازهترین خبر از داســتان پر از ابهام قانون منع بکارگیری بازنشستگان
و فوتبال این اســت که گویا مسئوالن سازمان بازرسی کل کشــور به دنبال دریافت
گزارشهای مستند از عدم اجرای قانون و تخلف آشکار صورتگرفته،نامهای محرمانه
به فدراسیون و سازمان لیگ ارسال کرده و خواهان ارایه گزارش درباره مکاتبات اداری
و تمام فعل و انفعاالت مالی مربوط به نفر به نفر مدیران بازنشسته فدراسیون و سازمان
لیگ شدهاند .به این ترتیب هر مدیری که از تاریخ 16آذر به بعد یک ریال دریافتی مالی
داشت ه یا نامهای را امضا کرده باشد مجرم شناخته شده و در اختیار مراجع قضائی قرار
خواهد گرفت .بد نیست بدانید با وجود سکوت خبری ارادهای محکم برای اجرای قانون
بازنشستگی در فوتبال وجود دارد و به نظر میرسد در روزها و هفتههای آینده فوتبال
ایرانآبستنحوادث وتغییراتزیادیباشد.

تریبون

وینفرد شفر« :من همواره میشنوم باید ببریم و ببریم ،البته تیم
ما با تمرکز کار کرده است ولی مسائلی است که فشار آن روی
شانههای من اســت .بازیکنان جدید به ما اضافه شدند .منشا
نمیتوانست زودتر بیاید اما چند بازیکن دیگر ما باید زودتر به ما
اضافه میشــدند تا با هافبکها و مدافعــان کار میکردند ،با
وینگرهای چپ و راست کار میکردند تا هماهنگتر شویم .در شروع نیمفصل دوم،
مثل نیمفصل اول هم مشکالتی داریم .پاتوسی بازیکن خوبی است .بازیهای بیژن
طاهری و فرهاد مجیدی را دیدهایم .البته هنوز مشخص نیست که او میتواند بازی
کندیانه.ایسمابازیکنخوبیاستواینبازیکنهمباید 5-6هفتهباماکارکندتابه
آمادگیکاملبرسد».
حمیدرضا گرشاســبی« :ما چطور میتوانستیم در یک پرواز
۱۶ساعته بازیکنان را با پرواز اکونومی به ژاپن بفرستیم؟ مگر
میشود بازیکن ۱۶ســاعت روی هوا باشد و دو روز بعد فوتبال
بازی کند؟ شما بپرســید که ما چگونه به ژاپن رفتیم و چقدر
بدبختیکشیدیمتااینسفرانجامشوداماهیچکسبهماکمک
نکرد تا حتی بتوانیم پرواز چارتر بگیریم .مــن از کیروش تعجب میکنم؛ او ادعا
میکند یک مربی حرفهای است اما با بیانصافی تمام این صحبتها را مطرح کرد،
حتی میگفتیم که به ما پول قرض بدهید و چند روز دیگر این پول را پس میدهیم
ولیکسیکمکنکرد.نمیدانمصالحاستبگویمیانه،امااگریکاشتباهبانکینبود
وپولیبهحسابمانمیآمد،شایدنمیتوانستیمتیمرابهژاپنبفرستیم.هرچندکه
پولی به اشتباه به حساب ما آمد و بعد از چند روز آن را دوباره برداشت کردند».

ماجرای حضور
بازیکن هپاتیتی
در لیگ

یکی از مربیان لیگ برتری
گفته اســت« :بــا یکی از
بازیکنــان لیــگ برتری
به توافق رســیدیم اما در
لحظــه آخــر بــرای عقد
قرارداد مدیرعامل باشگاه
اعالم کرد کــه این بازیکن
هپاتیت دارد .جالب اینکه
بازیکن مذکور چند ســال
اســت در لیــگ برتر توپ
میزند و مشــکلی نداشته
است».

نامه عجیب؛
با من تماس
بگیرید!

ســعید آذری ،مدیرعامل
باشگاه ذوبآهن با انتشار
نامــهای در فضای مجازی
از همتای خود در باشــگاه
اســتقالل خواســته است
در نخســتین فرصت با او
تماس بگیرد .او در واکنش
به رد تماسهایش توسط
فتحی ایــن کار را کرده و
پیگیر پاسنشــدن چک
مرتضــی تبریزی شــده
است.

وقتیبرنامهنوددرکلیپیکهبرایشکستتیمملیفوتبالدرجامملتهایآسیامقابلژاپنوکناررفتنازاینرقابتهاساخته
بود ،تصاویری از شکست حمید سوریان مقابل حریف ژاپنی در المپیک ریو را هم جای داده بود ،انتقادات زیادی به سوی عادل
فردوسیپورروانهشد.اهالیکشتیحمایتهمهجانبهاینسبتبه این ماجراداشتند و روی صفحهاینستاگرامخودبهانتقاداز
فردوسیپور پرداختند .بعد از این ماجراها عادل فردوسیپور ،مجری و تهیهکننده برنامه نود با حمید سوریان تماس گرفت .در
اینتماستلفنیعادلسعیکردازقهرمانکشتیایراندلجوییکند.سوریاندراینبارهگفت«:آقایفردوسیپورلطفکردند
وتماسگرفتند.ماچنددقیقهایباهمصحبتکردیمودرواقعاینسوءتفاهماتیکهبهوجودآمدهبود،حلشد».

بررسی وضع  4نماینده ایران در آسیا نشان میدهد که همچنان باید امیدمان برای موفقیتبه سرخابیها باشد؛
ذوبآهن و سایپا چه بسا به مرحله گروهی هم نرسند!
شهروند|باپایانجامملتهایآسیاوشروعمسابقاتباشگاهیحاالبایددرانتظارنمایش 4نمایندهایراندر لیگقهرمانانآسیاباشیم؛اگرچه2تیمبایددرپلیآف
برایرسیدنبهمرحلهگروهیتالشکنند.بااینکهبه نظرمیرسداستقاللوپرسپولیسدروضعمناسبیازنظرداراییبازیکنهستند،سایپاوذوبآهنروزهای
خوبی راپشتسرنمیگذارندواینموضوعنگرانیهارابابتاحتمالکاهشسهمیهایراندرلیگقهرمانانآسیا  2019بهعدد 2افزایشمیدهد .
پرسپولیس؛دیگرخبریازکمبود  بازیکننیست

تیم برانکو در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا قطعا کار به مراتب سختتری نسبت به گذشته
خواهدداشت.حاالهمهآسیارویپرسپولیسبهعنوانفینالیستدورهقبلیحساببازمیکنند
و این ،کار سرخپوشان را ســختترمیکند .البته از نظر داشتن بازیکن دست برانکو نسبت به
مراحل حذفی فصل گذشته خیلی بازتر است .اضافهشدن بازیکنانی همچون ترابی ،شیری،
شریفی ،رفیعی و بودیمیر در نیم فصل باعث شده برانکو برخالف لیگقهرمانان 2018این بار با
توپپرواردمسابقاتشودتابلکهکارنیمهتمامسالگذشتهیعنیقهرمانیآسیارادرسال2019
تمامکند.البتهپرسپولیسهمدردورگروهیحریفانآسانینداردوبایدبرابرتیمهایالسدقطر،
االهلیعربستانویکیازبرندگانپلیآفصفآراییکند.
سایپا؛بهجایتقویت،تضعیفشد!

ذوبآهن؛وضعبحرانیدرآستانهپلیآف

با اینکه سبزپوشان اصفهانی در لیگ هفدهم ،نمایش خوبی با هدایت امیر قلعهنوعی داشتند
و درنهایت هم نایبقهرمان شدند ،در لیگ هجدهم یک بحران بزرگ را تجربه میکنند .امید
نمازی نتوانست با ذوب آهن موفقباشد و چند هفته قبل از نیم فصل علیرضا منصوریان جای او
را گرفت ،اما هنوز این مربی نتوانسته طعم برد را بااصفهانیها بچشد .توقف خانگی برابر نساجی
آخرین اتفاقی بوده که نشان میدهد ذوب آهن کامال از روزهایخوب خود دور شده و هم اکنون
با  14امتیاز در رده چهاردهم جدول به سر میبرد .البته یک اتفاق تلخ هم درجریان این بازی
کام منصوریان را تلختر کرد .مصدومیت شدید خلعتبری ،خرید نیم فصل ذوبآهن در نگاه اول
پارگی رباط صلیبی تشخیص داده شده و گویا منصوریان نمیتواند روی این بازیکن باتجربه هم
حساب باز کند.البته به نظر نمیرسد منصوریان مشکلی مبنی بر کمبود بازیکن داشته باشد
چونبهاندازهکافیبازیکنباکیفیتدرترکیبتیمشدارد.ذوبآهن 23بهمنبابرندهالوحدت
اردن و الکویت کویت دیدار میکند و در صورتبرتری بــرای گرفتن مجوز حضور در مرحله
گروهیباید 30بهمنباالغرافهروبهروشود.
استقالل؛شفر 2تیمکاملدراختیاردارد!

قول مدال
المپیک برای
بوکس!

حســین ثــوری ،رئیس
فدراســیون بوکــس در
مصاحبهای اعــام کرده
ســند ایــن فدراســیون
براســاس المپیک ۲۰۲۴
تبیین شده و بوکس ایران
میتواند امیدوار باشــد با
انجام برنامهها در المپیک
 2024مدال بگیرد.

ارسال لیست
سرخابیها به
AFC
دپارتمان امــور بینالملل
فدراســیون از ارســال
مــدارک بازیکنــان و
اعضای کادر فنی تیمهای
پرســپولیس و استقالل به
کنفدراسیون فوتبال آسیا
خبر داد.

عکسنوشت

درحالیکه نیمفصــل دوم لیگ برتر فوتبال
در ورزشــگاه آزادی از دیروز با برگــزاری دیدار
پدیده -پرسپولیس آغازشد ،مسئوالن ورزشگاه
از نیمکتهای جدیدی که طراحی شده ،رونمایی
کردند .نیمکتهای قبلی هم ســطح زمین بود،
امــا نیمکتهای جدیــد در ســطحی پایینتر
طراحی شده تا نیمکتهای آزادی شبیه برخی از
استادیومهایمطرحاروپاییشود.
گادوین منشا ،مهاجم نیجریهای که در نیمفصل
دوم قرار است پیراهن آبی استقالل را برتن کند ،روز
گذشته در اردوی این تیم پیش از بازی با پیکان حاضر
شد .او که به واســطه بازیکردن در پرسپولیس یک
انتقال جنجالی را رقــم زده ،دیروز به محض ورود به
محل اردوی استقالل با فرهاد مجیدی خوشوبش
کرد و سپس برای اولین تمرین با پیراهن آبی آماده
شد.

یکی دیگر از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا  2019که البته باید در مرحله پلیآف
حاضر شود،نارنجیپوشان تهران هستند .سایپا که فصل قبل با عنوان چهارمی لیگبرتر
و با توجه به قهرمانی اســتقالل درجام حذفی مجوز صعود به لیــگ قهرمانان را دریافت
کرد ،حاال هیچکدام از  2مهره کلیدی خود در فصــل قبل رادر اختیار ندارد .علی قلیزاده
در ابتدای فصل به لیگ بلژیک رفــت و مهدی ترابی هم با تفاهمی که در ابتدایفصل بین
سایپا و پرسپولیس شده بود ،در نیمفصل راهی تیم برانکو شد .تیم علی دایی که اخیرا در
لیگ برتر همبه تساوی با سپیدرود دست پیدا کرد ،در وضع خوبی تمرین نمیکند .انتشار
تصاویری از شــرایط زمین تمریننارنجیپوشان نشان داد که آنها عالوه بر دریافت نکردن
بخش اعظمی از مطالبات خود با کمبود امکانات هممواجه هستند .ضمن اینکه مدیران
سایپا در نیم فصل نتوانســتند تیم خود را برای حضور در پلیآف تقویت کنند.شاگردان
دایی  23بهمن باید از «مینروا پنجاب» هند پذیرایی کنند و در صورت برتری برای صعود
به مرحلهگروهی  30بهمن الریان قطر را پیش رو خواهند داشت.

گمانهزنی

با پایان نقلوانتقاالت زمستانی ،لیست پر و پیمان استقالل برای نیمفصل دوم سوژه رسانهها و
فضای مجازیشده است .اینکه در هر پست وینفرد شفر حداقل  2بازیکن نامدار و باکیفیت را
در اختیار دارد ،انتظارات را ازآبیپوشان باال برده تا آنها کار سختی هم در لیگبرتر و هم در لیگ
قهرمانان آسیا پیش رو داشته باشند .از خطدروازه که مهدی رحمتی و سیدحسین حسینی
رقابتجذابیدارندتاخطدفاعی،هافبکوحملهکهبازیکنانیبهجمعآبیهادرنیمفصلاضافه
شدند .البته برخی معتقدند جذب 3بازیکن خارجی در نیم فصل آن هم با توجه بهقیمت باالی
ارز بهزودی برای استقالل دردسرساز میشود؛ آن هم در شرایطی که این باشگاه هنوز نتوانسته
بدهیخودبابتجذبداریوششجاعیانومرتضیتبریزیرابهباشگاههایدیگرپرداختکند.
بااینحالدرظاهراستقاللکامالبرایرقابتدرگروهمرگباتیمهاینامداریهمچونالدحیل
قطر،الهاللعربستانوالعیناماراتآمادهاست.

پاپاراتزی
کاپیتان کیروش فعال جایگزینش میشود

درباره زنی که 8سال او را ندیدیم و حاال وکیل  CQاست

نکو ،نزدیکترین گزینه به نیمکت تیمملی!

دختر کیروش
رازهای زندگی حقوقی
ِ

شهروند| این روزها همه منتظر اعالم رســمی خبر سرمربیگری موقت جواد
نکونام در تیمملی فوتبال ایران هســتند .آنهم درشــرایطی که از مدتها منابع
خبری در فدراســیون فوتبال اعالم کرده بودند مهدی تاجبعد از پایان کار تیمملی
در جامملتهای آسیا ،هیچ عجلهای برای انتخاب جانشین کارلوس کیروش ندارد.
رئیس فدراسیون فوتبال هم به صراحت در مصاحبههای خود اعالم کرد مربی بعدی
تیمملی خارجی خواهد بود ،منتهی در ابتدا کمیتهای ویژه با درنظرگرفتن شرایط
فوتبال ایران کارهای کارشناسی در این زمینه را انجام میدهد و نسبت به نیازها و
خروجیهاییازاینجلساتکارشناسیبهدستمیآید،کهسرمربیبعدیتیمملی
انتخاب خواهد شد .در چنین شرایطی از آنجایی که تیمملی اواخر اسفندماه باید در
فیفا دی بازیهای دوســتانه برگزار کند و به همین ترتیب تاج اعالم کرد سرمربی
موقت هدایت ایران در بازیهای فیفا دی را برعهده خواهد داشت .از آنجایی که طبق
برنامهریزیهای صورتگرفته قرار است تیمملی ایران به دعوت فدراسیون فوتبال
چین در تورنمنت چهارجانبه این کشور شرکت داشته باشد ،احتماال در این بازیها
هدایتتیمملیبرعهدهجوادنکونامخواهدبودومارکارآقاجانیانهمدستیارکاپیتان
سابق تیمملی خواهد بود .اخیرا در رسانهها هم به صورت رسمی از نکونام بهعنوان
سرمربی موقت تیمملی نام برده شده و تقریبا همه فهمیدهاند که او تنها گزینه روی
میز فدراسیون برای حضور در کادر تیمملی اســت که بازیکنان هم احترام بسیار
زیادی برایش قایل هستند و مشکلی با کارکردن زیرنظر او نخواهند داشت .درچنین
شرایطی،البتهبدترینخبربراینکونامممنوعالخروجشدنشبهخاطربدهیمالیاتی
مربوط به قرارداد دوران بازیگریاش در استقالل بود .

شهروند| قراردادکارلوسکیروشوفدراسیونفوتبالکلمبیادرآیندهایبسیار
نزدیک با حضور مربی پرتغالی در این کشور بهزودی به امضا خواهد رسید .قراردادی
که طبق ادعای رسانههای کلمبیایی وظیفه تهیه و تنظیم مفاد آن برعهده دختر
کارلوس کیروش بوده است .البته وقتی این خبر در رسانههای ایران هم منتشر شد،
برای خیلیها جالب به نظر آمد که کارهای قرارداد سرمربی سابق تیمملی ایران را
دخترش انجام میدهد ،اما بد نیست بدانید که دختر کارلوس کیروش یک وکیل
پایه یک خبره است که در آفریقای جنوبی زندگی میکند و در طو ل سال چندباری
هم به جزیره وامیزی و پرتغال سفر میکند تا مسائل حقوقی مربوط به فعالیتهای
تجاری پدرش را انجام بدهد .در واقع مسئول رسیدگی به تمام داراییهای کیروش،
دخترش است .جزیره وامیزی هم همان جزیره زیبای اختصاصی کیروش است که
در موزامبیک است و هرسال گردشگران ثروتمند زیادی را به موزامبیک میکشد.
توریستهامعموالبعدازسفربهموزامبیکبابالگردعازماینجزیرهمیشوندتامدتی
در جزیره کیروش تفریح کنند .کیروش که ســرمایهگذاری هنگفتی هم در این
جزیره انجام داده ،حتی یک هتل هم آنجا ساخته است تا میهمانها در آن اقامت
داشته باشند .از آنجایی هم که کیروش مدام فعالیتهای فوتبالی دارد ،رسیدگی
به امور هم برعهده دخترش اســت و همچنین داراییهای این مربی در پرتغال هم
توسط وکیل اصلیاش یا همان دخترش مدیریت میشود .جالب اینجاست که حاال
پای دختر کیروش به فوتبال هم باز شده و از ابتدا تا انتهای مراحل مذاکره و امضای
قرارداد کیروش توســط دخترش انجام شده و فدراسیون فوتبال کلمبیا هم اعالم
کردهبرایاینقرارداد هیچپولیبهایجنتهاپرداختنخواهدکرد.

