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عکس نوشت

مراسم تشییع پیکر اوالدی برگزار شد

مراسم تشییع پیکر مهاجم پیشین تیم ملی روز پنجشنبه در قائمشهر برگزار شد. در این مراسم که در ورزشگاه 
شهید وطنی قائمشهر انجام شد، پیکر مهرداد اوالدی روی دست هزاران نفر بلند شد و او آخرین دور افتخارش را در 
زمین فوتبال زد. نزدیک به 5 هزار نفر در این مراسم حضور داشتند که محمد رویانیان، جواد کاظمیان، حمید استیلی، 

ایمان مبعلی، مهرداد میناوند و... جزو مشهور ترین نفرات بودند. استقبال مردم از مراسم تشییع و تدفین مرحوم اوالدی 
بسیار زیاد و همین موضوع کار را سخت کرده بود. پس از ساعت ها، سرانجام پیکر این مرحوم به روستای قادیکالی 

رسید و مهرداد برای همیشه به خواب ابدی رفت.

رضاییــان،  مســعود 
مدیرعامل باشگاه ملوان: 
مرحــوم اوالدی ازســوی 
احمدزاده اخراج نشده بود/ 
قبول ندارم نتوانســتیم او را 
کنترل کنیم/ این جا هلند نیست 
که ما به بازیکن GPS وصل کنیم/ نمی خواهم منتی 
سر مهرداد بگذارم اما تالش ما این بود تا او به فوتبال 

برگردد/ مهرداد مشکل قلبی نداشت

کریم انصاری فرد، مهاجم 
ایرانی تیــم پانیونیوس 
یونان:  امیــدوارم جام به 
دســتان پرسپولیســی ها 
بچســبد/ از رفتــن اوالدی 
خیلــی غمگینم/ کــی روش 
می جنگد تا تیم ملی موفق شود/ می خواهیم برای 
نخستین  بار در 2 جام جهانی پیاپی باشیم/ پیشنهاد 

آ.ا.ک آتن جدی است

ســرمربی  نمازی،  امید 
ایرانی تیم ملی زیر 18 سال 
آمریکا:  کلینزمن شناخت 
خوبی از بازیکنــان ایرانی 
دارد/ گارانتی نیست باز هم 
کره را ببریــم/ کی روش به من 
توهین کرد اما دوست دارم به دیدارش 
بروم/ کلینزمن و کی روش شــبیه هم هســتند/ 
خداکند ایران و آمریکا در جام جهانی همگروه نشوند

تریبون

 روزشمار
  هفتــه 35 لیگ برتــر انگلیس امروز بــا 3 دیدار 
بورنموث- چلسي، اســتون ویال- ساوتهمپتون و 

لیورپول-نیوکاسل)30: 18( پیگیری می شود.
  درحساس ترین دیدارهای هفته 31 بوندسلیگای 
آلمان امــروز هرتابرلیــن- بایرن، اشــتوتگارت- 
دورتمند)00: 18( و شالکه- لورکوزن )00: 21( به 

مصاف یکدیگر می روند.
  رایو وایکانو-رئال مادرید)30: 18(، اتلتیکو مادرید- 
ماالگا     )20:45( و بارســلونا- خیخــون)00: 23( 

برگزار کننده 3 دیدار حساس امشب اللیگا هستند.
  اینتر و اودینزه، نخســتین دیدار هفته 35 سری آ 

ایتالیا را از ساعت 15: 23 امشب برگزار می کنند.

یک سال قبل در چنین روزی)4 اردیبهشت 
94( تیم فوتبال استقالل در هفته بیست وهفتم لیگ 
چهاردهم به تساوی خانگی مقابل پدیده رضایت داد 
تا بیش از پیش از رسیدن به قهرمانی و حتی سهمیه 
آسیایی ناامید شود. بعد از این دیدار بدون گل و سرد 
گسترش و صبا به یک تساوی بدون گل دیگر دست 
یافتند. استقالل خوزســتان و نفت مسجدسلیمان 
دیگر تساوی را رقم زدند و سپاهان با برتری 3 بر صفر 
مقابل راه آهن به قهرمانی نزدیک تر شــد.  در همان 
روز حمید ســوریان، فرنگــی کار وزن 59 کیلوگرم 
کشورمان به دلیل ناداوری آشکار به مبارزه خود با آیوو 
آنگلوف در تورنمنت بلغارستان ادامه نداد. یک سال 
قبل قرعه کشــی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
 اروپا نیز در چنین روزی برگزار شــد که براساس آن
 بایرن مونیخ – بارســلونا و رئال مادرید – یوونتوس 
حریف هم شــدند تا برای رســیدن بــه فینال این 
تورنمنت معتبر تالش کنند.   رونی کلمن، اسطوره 
بدنسازی جهان بعد از چند هفته تبلیغات وارد تهران 
شد اما کالس های آموزشــی وی به دالیلی نامعلوم 
لغو شد و او بدون این که هیچ فعالیتی در کشور ایران 
داشته باشــد، تهران را ترک کرد. این اتفاق درحالی 
صورت گرفت که فدراسیون پرورش اندام هم از دلیل 

لغو کالس های کلمن ابراز بی اطالعی می کرد.

تونل زمان

چهارمین قهرمانی تکواندوی ایران در آسیا|  
تیم تکواندوی ایران با کســب 3 مدال طال و دو نقره 
به مقام قهرمانی رقابت های قهرمانی آســیا رسید. 
در این رقابت ها برای تیم اعزامی کشــورمان سعید 
رجبی، آرمین  هادی پور و میرهاشم حسینی مدال 
طال گرفتند و ابوالفضل یعقوبــی و علیاری به مدال 
نقره رسیدند تا تیم کشورمان با 56 امتیاز به عنوان 
قهرمانی برسد. کره جنوبی در این مسابقات دوم شد 
و ازبکستان با تمام ستارگانش به مقام سوم بسنده 
کرد. هدایت تیم ایران برعهده نعمت خلیفه به عنوان 

سرمربی و پیام خانلرخانی به عنوان مربی بود.
اخراج عمران زاده، بازگشت مجیدی|  تیم 
استقالل در تصمیمی عجیب ازسوی پرویز مظلومی 
با 16 بازیکن به اردو رفت. براســاس اعالم کادر فنی 
استقالل، حنیف عمران زاده مدافع این تیم به دلیل 
بی انگیزگی و بی انضباطی از لیست 18نفره دیدار با 
فوالد خط خورد و اســتقالل درحالی  که باید با 17 
بازیکن راهی اردو می شد، با 16 بازیکن قبل از بازی 
دیروز به هتل رفت. با تصمیم ســرمربی استقالل 
عمران زاده دراختیار باشــگاه قرار گرفته است و قرار 
اســت ظرف روزهای آینده تکلیفش روشن شود. 
خبر دیگر از استقالل این که نصراهلل عبداللهی سمت 
سرپرستی استقالل را قبول نکرده و فرزاد مجیدی 

ازسوی مدیران باشگاه به سمتش برگشت.
کی روش ماندنی شــد| در روزهایی که بحث 
بر ســر جدایی کارلوس کی روش از تیم ملی ایران 
همچنان داغ اســت، 3 نامزد ریاســت فدراسیون 
فوتبال بر ماندگاری این مربی تأکید کردند. عزیزاهلل 
محمدی، مهدی تاج و مصطفی آجرلو، 3 کاندیدای 
نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال در 
برنامه ای تلویزیونی اعالم کردند، حفظ کی روش و 
حمایت از برنامه هایش برای رساندن تیم ملی فوتبال 
ایران به جام جهانی جزو اولویت هایشان است، البته 
آنها تأکید داشــتند کی روش باید براساس برنامه و 
چارچوب فدراسیون فوتبال کار کند و برخی حواشی 

که ایجاد می کرده است را نباید تکرار کند. 
نویر 5 ســاله با بایرن تمدید کرد| باشــگاه 
بایرن مونیــخ اعالم کــرد: قــرارداد دروازه بان خود 
مانوئل نویر را به مدت 5 سال دیگر تمدید کرد تا این 
دروازه بان تا  سال 2021 در این تیم ماندنی شود. نویر 
در سه سال گذشته به عنوان بهترین دروازه بان فوتبال 
جهان انتخاب شده اســت و زمانی که قراردادش با 

بایرن مونیخ به پایان برسد، 35ساله می شود. 
تصادف عابدزاده در جاده شمال|  احمدرضا 
عابدزاده که هفته گذشته به شمال کشور رفته بود، 
دیروز قصد بازگشت به تهران را داشت. او ساعت 10: 
15 دیروز به پمپ بنزین رفــت و درحالی  که قصد 
 MVM خروج از این محل را داشت، به یک اتومبیل
برخورد کرد. در اثر این سانحه، به اتومبیل طرف مقابل 
خسارت زده و ماشــین هیوندایی عابدزاده هم دچار 
خسارت شد اما خوشبختانه برای خود وی خسارت 
جانی درپی نداشــت. این درحالی است که پس از 
حضور ماموران راهنمایی و رانندگی، عابدزاده در این 

تصادف مقصر شناخته شد.

خارج از گود

رازهای پنهان عابدزاده

حسین کالنی
پیشکسوت فوتبال

زمانی که احمدرضا عابدزاده را در برنامه خندوانه 
دیدم، برایم جالب بود. بی شــک دوست داشتم که 
ببینم چه موضوعاتی را بیان می کنــد. عابدزاده در 
این برنامه گفت طی یکی از سفرهایی که به خارج 
از کشور داشته، درمدت 19ساعت در هواپیما تمرین 
1500 دراز و نشســت انجام داده است. تاملی کردم 
و فهمیدم که فقط امثال احمدرضا عابدزاده هستند 
که می توانند اینگونه حرفه ای باشند و حرفه ای هم 
بمانند. عابدزاده به معنای واقعی کلمه یک ورزشکار 
بود. من، احمدرضا را به خوبی می شناسم و می دانم 
در زمانی که فوتبال بازی می کرد، تا چه حد پشتکار 
داشت. نوع زندگی هر شخصی بی شک روی عملکرد 
ورزشــی آن فرد تاثیرگذار اســت. می دانم و دیدم 
که احمدرضا چگونه زندگی می کــرد و همواره او را 
تحسین می کنم. درجایی خواندم عابدزاده در دوران 
زندگی حرفه ای اش یک نوشــابه هم نخورده است. 
اگر این ادعا درست باشد، کدام یک از ورزشکاران ما 
اینگونه زندگی کرده اند؟ امروز ورزشکاران و افرادی 
مانند احمدرضا کــم داریم و این باعث افســوس 
فراوان است. عابدزاده هم اســوه اخالق است و هم 
یکی از محبوب ترین و بهترین بازیکنان تاریخ ایران. 
همه مردم ایران با حــرکات و رفتارهایی که از خود 
در داخل زمین و بیرون از زمین ارایه می داد، آشــنا 
بودند و از این موضوع هم لذت می بردند. مردم خوب 
می دانند که چه کســی واقعا حرفه ای اســت و چه 
کسانی ادای حرفه ای بودن را درمی آورد. یادم است 
زمانی که آن اتفاق تلخ برای احمدرضا رخ داد، مردم 
چه واکنشی از خود نشان دادند. آن اتفاق نشان داد 
که مردم تا چه حدی اســطوره خود را دوست دارند 
و به او احترام می گذارند. مــردم به گونه ای ناراحت 
بودند که انگار یکی از اعضای خانواده خودشــان به 
این درد مبتال شده اســت. خدا را شکر که عابدزاده 
ســالم به خانه بازگشــت. از نظر فنی هم عابدزاده 
بی نظیر بود. توپ هایی را می گرفت که کار هرکسی 
نبود. حرکاتش در بازی مقابل استرالیا را هیچ کدام 
از ما از یاد نمی برد؛ مســابقه ای که مقابل اســترالیا 
حماسه سازی کرد. فوتبالیست های نسل امروز بد 
نیست که از عابدزاده و امثال او الگو بگیرند. اگر ما در 
فوتبال خود افرادی مانند عابدزاده داشته باشیم، قطعا 
پیشرفت می کنیم. جایی که امکانات سخت افزاری 
صفر است، افرادی مانند عابدزاده که خودشان را به 
کسی وابسته نمی کنند، به خوبی پیشرفت می کنند. 
هرچند که ســپری کردن این مسیر راحت نیست.

البته مسئوالن ورزش کشــور هم در پرورش دادن 
عابدزاده ها نقش زیادی دارند. فوتبال امروز ما نیاز به 
پرورش چنین افرادی دارد و ان شاءاهلل با برنامه ریزی 

مناسب چنین امری حادث شود.

ذره بین

تیتربازی

  مشعل بازی های المپیک 2016 ریو در جنوب 
یونان روشن شد و سفرش به برزیل و شهر ریو، محل 

برگزاری بازی های المپیک را آغاز کرد.
  نصراهلل سجادی اعالم کرد معاونان وزارت ورزش 
طبق یک برنامه تنظیم شده به ریو سفر خواهند کرد.

  آنتونیــو کونته قصد دارد در تابســتان آنتونی 
گریزمان را برای چلسی به خدمت بگیرد.

   باشــگاه بارســلونا اعالم کرد که نیمار تنها در 
رقابت های المپیک 2016 می تواند به میدان رود و 

حضور او در کوپا آمه ریکا منتفی شد.
  دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق با ارسال نامه ای 
به وینزور جان اعالم کــرد که بازی تیم ملی فوتبال 

عراق در ایران برگزار خواهد شد.

شهروند|  نام حمید ســوریان هنوز هم رعشه برتن 
هر حریفی می اندازد؛ پرافتخارترین کشــتی گیر تاریخ 
ورزش دنیا بــا 7 مدال طالی جهانــی و المپیک اما این 
روزها در کسب ســهمیه المپیک آخر خود ناکام مانده؛ 
اتفاقی که خیلی ها آن را به منزله پایان دوران حرفه ای او 
تلقی می کنند. سوریان در رقابت های گزینشی المپیک 
مغولستان هم کنار رفت تا فقط یک شانس در استانبول 

برایش باقی مانده باشد.
حذف سوریان، سهمیه قاسمی

حمید سوریان در رقابت های کشتی فرنگی گزینشی 
المپیک در مغولســتان پس از یک بــرد مقابل آمویان 
ارمنســتانی که با نتیجه 7 بر 4 به دست آمد، در دور دوم 
به مصاف ایوو آنگلوف بلغــار و دارنده مدال طالی جهان 
و اروپا در سال 2013 رفت و درحالی  که یک دقیقه مانده 
به پایان مبارزه 4 بر 2 از حریف پیش بود، با تحلیل شدید 
نیروی جسمانی 7 امتیاز از دست داد تا درنهایت نتیجه 
این مبارزه 9 بر 4 به سود آنگلوف شود. از آن جا که نفرات 
اول تا ســوم این رقابت ها ســهمیه المپیک را به  دست 
می آورند، سوریان این شانس را داشت تا با صعود رقیبش 

به فینال به گروه بازنده ها برود و برای رسیدن به مدال برنز 
و ســهمیه المپیک تالش کند اما این انتظار بیهوده بود، 
چراکه آنگلوف بلغاری در مرحله یک چهارم نهایی مقابل 
کیم سیونگ هاک از کره جنوبی 9 بر صفر شکست خورد 
تا سوریان ضمن حذف از این رقابت ها شانس خود را برای 
رسیدن به سهمیه المپیک از دست بدهد. دیگر نماینده 
ایران در مســابقات گزینشی مغولســتان، امیر قاسمی 
منجزی در وزن 130کیلوگرم است که موفق شد سهمیه 

المپیک را به ارمغان بیاورد.
ناکامی پشت ناکامی

ناکامی های حمید سوریان برای امروز و دیروز نیست. 
نتایجی که در مغولستان برای اسطوره کشتی فرنگی ایران 
به ثبت رســید، او را برای سومین بار از رسیدن به سهمیه 
المپیک کنار زد. دارنــده 7 مدال طالی جهان و المپیک 
شهریورماه  سال گذشته درحالی  که احد پازاج سرمربیگری 
تیم ملی را برعهده داشت، در مسابقات جهانی الس وگاس 
این شانس را داشــت تا در بین 6نفر نخست قرار گیرد اما 
با ارایه یک نمایش دور از انتظار از این رقابت ها کنار رفت. 
مسابقات گزینشــی قزاقســتان دومین میدانی بود که 

سوریان این بار با ســرمربیگری محمد بنا در آن شرکت 
کرد اما باز هم با ارایه یک نمایــش ضعیف درهمان دور 
نخســت مقابل نماینده نه چندان مطرح ژاپن شکست 
خورد و با حذف از این رقابت ها برای دومین بار از رسیدن 
به ســهمیه المپیک بازماند. با توجه به این که سوریان به 
تازگی در مسابقات قزاقستان شرکت کرده بود و به علت 
فشار ناشی از کاهش دوباره وزن، بسیاری از کارشناسان 
ازجمله اعضای شورای فنی کشتی فرنگی مخالف حضور 
او در این رقابت ها بودند اما محمد بنا در واپسین روزهای 

مانده به مسابقات، سوریان را انتخاب کرد.
آخرین فرصت

درچنین شرایطی سوریان فقط یک شانس دیگر برای 
کسب جواز حضور در المپیک ریو دارد. مسابقات استانبول 
ترکیه که اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود، کار سختی 
را در انتظار ســوریان گذاشته اســت. در این مسابقات 
فقط فینالیســت های هر وزن می تواننــد جواز حضور 
در المپیک را به  دســت بیاورند که با توجه به نتایج اخیر 
 سوریان احتمال دارد سامان عبدولی نماینده ایران در این

 وزن باشد.

نگاه کارشناس
علی اشکانی، مربی ســابق تیم ملی کشتی فرنگی در 
بررسی دالیل ناکامی حمید سوریان درمسابقات اخیر به 
»شهروند« می گوید:  »مهم ترین مشکلی که سوریان با 
آن برخورد کرده، روش های تمرینی اوست. این ورزشکار 
ارزنده باید روش تمرینی خــود را تغییر دهد. بی تردید 
حمید جزو افتخارات کشــتی دنیاســت و کسی که 7 
مدال طالی جهانی و المپیک دارد، به  سادگی نمی تواند 
درباره اش اظهارنظر کرد. شــاید بهتر بــود وقتی چند 
مسابقه با ناکامی برای سوریان به پایان رسید، او خودش 
از حضور در مسابقات اخیر کناره گیری می کرد.« این مربی 
کشتی صحبت هایش را اینطور ادامه می دهد: »سوریان 
می تواند پرچمدار ایران در مسابقات المپیک باشد ولی 
وقتی نمی تواند درچند فرصت سهمیه بگیرد، دیگر باید 
کنار برود. او نیاز به استراحت دارد تا بتواند از نظر روحی 
به شرایط خوب گذشته برگردد. دراین شرایط سوریان 
اگر قید المپیک را بزند، می تواند در بازگشت قدرتمندانه 
استارت بزند؛ هرچند که المپیک 2016 می تواند برایش 

مهم باشد.

شهروند|  پرافتخارترین تیم لیگ برتر بدترین فصل تاریخ خود را در این 
روزها تجربه می کند. کار به جایی رسیده که ایگور استیماچ از این باشگاه جدا 

شد و باشگاه نیز در اقدامی عجیب قاسم زاغی نژاد را جایگزین وی کرد.
آغاز با فرکی و ادامه با استیماچ

سپاهان فصل جدید را با سرمربیگری حسین فرکی آغاز کرد. سرمربی 
قهرمان فصل گذشته لیگ در 12 مسابقه موفق شــد 5 برد، 5 تساوی و 2 
شکست در کارنامه اش ثبت کند ولی درعین ناباوری این تیم را ترک کرد و 
جایش را به ایگور استیماچ کروات داد. کارنامه استیماچ در 21 بازی به عنوان 
سرمربی سپاهان قابل قبول نبود. 3 برد، 9 مساوی و 9 باخت ماحصل عملکرد 
استیماچ در باشگاه سپاهان بود. درنهایت استیماچ با باخت تحقیرآمیز مقابل 

االتحاد عربستان استعفا داد و باشگاه نیز استعفای او را پذیرفت. با توجه به 
شرایط اخیر، فعال قاسم زاغی نژاد دستیار فرکی و استیماچ به عنوان سرمربی 

سپاهان انتخاب شده است.
حواشی پرتعداد

درتمام فصل جاری لیگ برتر ســپاهان حواشــی زیادی داشــته است. 
مهم ترین دلیل حواشــی این فصل زردپوشــان اصفهانی مربوط به محرم 
نویدکیا بود. کاپیتان باسابقه سپاهان وقتی پس از چند هفته دوری به اردوی 
تیمش برگشــت، اعالم کرد نه تنها با فرکی که با همه ارکان باشگاه مشکل 
دارد. فرکی بعدها اعالم کرد دلیل اصلی رفتنش از سپاهان محرم بوده است. 
ازسوی دیگر ناکامی های سریالی سپاهان، باعث ایجاد اختالف میان نویدکیا 

و استیماچ شد تا جایی که این دو به صورت لفظی درگیر شدند و درنهایت 
نویدکیا کنار رفت. نویدکیا تنها بازیکن بزرگ سپاهان نبود که با استیماچ 
مشکل داشت.  هادی عقیلی هم از هفته بیستم لیگ برتر کنار گذاشته شد 
و در مقاطعی گردان و خلعتبری نیز مشکالتی با این مربی داشتند. همه این 
اتفاقات تمرکز الزم را از پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر گرفت و کارش را به 

این جا کشاند. 
دیدگاه کارشناسی

رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره ناکامی های سپاهان 
به »شهروند« می گوید: »سپاهان در ابتدای فصل هزینه زیادی متقبل شد 
و ازسوی دیگر درحالی  که تیم بد نتیجه نگرفته بود، فرکی را کنار گذاشتند. 
موضوع مهم دیگر عدم ثبات مدیریتی در این باشگاه است که لطمه زیادی به 
سپاهان زد. سپاهان در گذشته یکی از باثبات ترین تیم ها بود اما اکنون چنین 
شرایطی ندارد.« او در ادامه می افزاید: »من فکر می کنم مجموعه باشگاه در 
جمع کردن حواشی موفق عمل نکرد و ضربه سختی به تیم وارد شد. شاید 
بهتر بود استیماچ خیلی قبل تر سپاهان را ترک می کرد اما به  هرحال ماهی را 

هروقت از آب بگیرید، تازه است.«

شــهروند|  موفقیت هــای 
تراکتورســازی تبریز پس از حضور 
امیر قلعه نوعی، محبوبیت این مربی 
پرافتخار را نــزد مــردم آذربایجان 
افزایش داده و باعث شــده هواداران 
تراکتورسازی دوباره با تیم خود آشتی 
کنند. قلعه نوعی از تیمی که قعرنشین 
جــدول رده بنــدی بود، یــک مدعی 
قهرمانی ساخته و حاال برای نخستین بار 
این تیــم را بــه دور دوم لیــگ قهرمانان 
آسیا رسانده اســت. برد مقابل الهالل هم 
 آخرین دستاورد مثبت تراکتورسازی با این

 مربی است.
تسلیت و تبریک

امیــر قلعه نوعــی گفت وگــوی خــود را با 
»شهروند« با اظهارنظر درباره موفقیت های اخیر 

تراکتورسازی آغاز می کند: »ابتدا جا دارد درگذشت 
جوان ارزشی فوتبال ایران، مهرداد اوالدی را به جامعه 
فوتبال و خانواده اش تسلیت بگویم. رفتن او را هنوز هم 
باور نمی کنم. خدا را شاکرم که توانستیم از روزهای 
ســخت، روزهای بزرگی بســازیم. واقعا کاری که تا 
اینجا انجام داده ایم،  بسیار دشوار بود اما با لطف خدا 
و اهل بیت و البته همت بازیکنان چنین موفقیت هایی 
به دست آمده اســت. البته هنوز کارمان تمام نشده و 

نباید اجازه دهیم غرور به تیم مان رخنه کند.«
آل سعود را زمینگیر کردیم

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به پیروزی تیمش 
مقابل نماینده عربســتان تاکید می کند: »ابتدا جا 
دارد این برد را به مردم عزیز ایــران و به ویژه دالوران 
آذری زبان تبریک بگویم. باتوجه به حساسیت هایی 
که درباره روابط ایران و عربســتان وجود داشت، این 
بازی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. خوشحالم که توانستیم 

با دعــای خیر مردم، آل ســعود را زمینگیر کنیم. به 
بروبچه های ذوب آهن هم تبریک می گویم. متاسفانه 
سپاهان باخت که امیدوارم بازی برگشت جبران کند. 
با این حال افتخار بزرگی برای تراکتورسازی به دست 
آمده است. این که با برد تاریخی مقابل تیم عربستانی، 
برای نخستین بار به دور دوم رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا رسیده ایم،  بســیار ارزشمند است. ان شاءاهلل در 
بازی برگشت مقابل الهالل هم نتیجه خوبی بگیریم 

تا با اقتدار راهی دور بعد شویم.«
می گفتند قلعه نوعی تمام شده

قلعه نوعی با اشــاره به این که بعــد از ناکامی در 
استقالل کسی تصور نمی کرد بتواند با تراکتورسازی 
موفق باشــد، عنوان می کند: »این حرف ها زیاد بود. 
می گفتند قلعه نوعی تمام شده و دیگر نمی تواند موفق 
باشد. واقعیت این است که من نمی خواستم پیشنهاد 
تراکتورسازی را قبول کنم اما با اصرارهای همسرم و 

همچنین مدیرعامل باشگاه این مسئولیت را برعهده 
گرفتم. خدا را شــکر که توانســتیم چیزهایی را که 
می خواستیم، اجرا کنیم و حاال تراکتورسازی از نظر 
تاکتیکی به بلوغ رسیده است. البته نمی شود همه چیز 
را به پای من نوشت. در باشگاه تراکتورسازی عزمی 
برای موفقیت بود و من فقط یک ســهم در این رویه 

خوب داشتم.«
تراکتور در جمع هشت تیم برتر آسیا

سرمربی تراکتورسازی صحبت هایش را این گونه 
به پایان می برد: »راه ما هنوز به پایان نرســیده است. 
از مردم خوب آذربایجان و هواداران تراکتورســازی 
می خواهم در بازی هــای باقیمانده بــه حمایت از 
تیم بپردازند. به نظرم تراکتورســازی درحال حاضر 
پتانسیل قهرمانی در ایران و رسیدن به مراحل باالتر 
آسیا را دارد که این مهم با حمایت هواداران خوب تیم 

محقق می شود.«

گفت وگوی »شهروند« با امیر قلعه نوعی، سرمربی موفق تراکتورسازی

می گفتند قلعه نوعی تمام شده است!
   آل سعود را زمینگیر کردیم

 گزارش »شهروند« از ناکامی های سریالی 
ستاره کشتی فرنگی ایران  در کسب سهمیه المپیک

سوریان دیگر ترس ندارد
 یک کارشناس کشتی اعتقاد دارد سوریان باید مدتی استراحت کند

پرافتخارترین تیم  لیگ برتر غرق در بحران

استیماچ هم رفت پیش فرکی
  رسول کربکندی در گفت وگو با »شهروند«: مشکل سپاهان، مدیریت است


