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اخبار ورزشي
برای شرکت در مسابقات جام جهانی 

10تیمبرترکشتیدنیابهتهرانمیآیند
رقابتهای جام های جهانی کش��تی آزاد و فرنگی با 
حض��ور 10 تیم برتر دنیا در دو رش��ته فرنگی و آزاد در 

تهران برگزار می شود.
ب��ه گزارش برن��ا، در رقابتهای کش��تی فرنگی که 
روزه��ای 1 و 2 اس��فندماه برگ��زار می ش��ود، تیمهای 
ایران، روس��یه، ترکیه، بلغارس��تان، بالروس، قزاقستان، 
 ارمنس��تان، ک��ره جنوب��ی، آذربایج��ان و مجارس��تان 

حضور دارند. 
همچنین رقابتهای کش��تی آزاد ب��ا حضور تیمهای 
ایران، روسیه، آمریکا، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، 
ژاپ��ن، ب��الروس، بلغارس��تان و ترکیه روزه��ای 3 و 4 
اسفندماه در سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران 

برگزار می شود. 
ای��ن تیمه��ا در دو گروه پنج تیمی ب��ه مصاف هم 
می رون��د و تیمهای نخس��ت ه��ر گروه دی��دار فینال و 
تیمهای دوم تا پنجم برای کسب مقامهای سوم، پنجم، 

هفتم و نهم به مصاف هم می روند.

 در آخرین روز نقل و انتقاالت؛ 
پرسپولیسباحقیقیبهتوافقنرسید

دروازهبانخارجیحاضربهبرگشتنشد
مسئوالن باشگاه پرس��پولیس در آخرین روز فصل 
نقل و انتقاالت نتوانس��تند موافق��ت دو دروازه بان برای 

بازگشت به این تیم را جلب کنند. 
اگر چه باشگاه پرسپولس در نهایت با رضا محمدی 
به توافق رس��ید اما پیش از توافق با ای��ن دروازه بان با 
گزینه های دیگری نیز وارد مذاکره ش��د.علیرضا حقیقی 
یک��ی از گزینه هایی بود که م��ورد توجه رویانیان بود و 

مذاکراتی نیز بین طرفین صورت گرفت. 
حقیق��ی در گفتگویی که با مدیرعامل پرس��پولیس 
داش��ت اعالم کرد که حاضر است باش��گاه رابین کازان 
را ب��رای یک نیم فص��ل و حتی ب��دون دریافت مبلغی 
راضی کن��د تا با حضور او در پرس��پولیس موافقت کند. 
ای��ن دروازه بان جوان به رویانیان اعالم کرد که این کار 
را به خاطر عالقه به پرس��پولیس و احساس دینی که به 

این باشگاه دارد انجام می دهد.
اما در نهایت توافق بین طرفین انجام نش��د. اگرچه 
مسئوالن باش��گاه پرسپولیس هیچ اظهار نظر رسمی در 
مورد دالیل به انجام نرس��یدن این مذاکرات نداشتند اما 
به نظر می رس��د حضور حقیقی چندان باب میل یحیی 

گل محمدی نبوده است.
از س��ویی دیگر مسئوالن باشگاه پرسپولیس تالش 
کردند زمینه بازگش��ت آودوکیچ دروازه بان بوسنیایی به 
این تیم را فراهم کنند اما مذاکرات آنها منجر به توافق با 
این دروازه بان نش��د تا رضا محمدی از سپاهان جانشین 

شهاب گردان شود.

شرایطصدورکارتبازیفرهادمجیدی
اعالمشد

رئیس س��ازمان لیگ برتر تاکید کرد تا زمانی که نام 
دروازه بان اس��ترالیایی از فهرس��ت نفرات تیم استقالل 
خارج نش��ود، کارت بازی فرهاد مجیدی صادر نمی شود. 
این در حالی اس��ت که باشگاه اس��تقالل هنوز وضعیت 
ای��ن دروازه بان خارجی کنار گذاش��ته اش را مش��خص 

نکرده است. 
غالمرضا بهروان در گفتگو با مهر، در مورد آخرین 
وضعیت قرارداد فرهاد مجیدی با تیم فوتبال اس��تقالل 
تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار بود مس��ئوالن 
باش��گاه اس��تقالل مجیدی را در فهرس��ت نفرات خود 
جانش��ین "لیام ردی" کنند اما متاس��فانه این اتفاق رخ 
ن��داد، به همین دلیل کارت ب��ازی فرهاد مجیدی صادر 

نخواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که باش��گاه اس��تقالل 84 هزار 
دالر "لی��ام ردی" را پرداخ��ت نکند و او بصورت توافقی 
از استقالل جدا نش��ود، مسئوالن این باشگاه نمی توانند 
بازیکن دیگری را جانش��ین این دروازه بان استرالیایی در 

لیست نفرات تیم خود کنند.
رئی��س س��ازمان لی��گ همچنی��ن تاکی��د ک��رد: 
صحبت های مس��ئوالن اس��تقالل مبنی بر خ��روج نام 
"رودریگ��و توزی" از فهرس��ت نفرات تیم خ��ود و قرار 
گرفت��ن نام فرهاد مجیدی به ج��ای این بازیکن در این 
لیس��ت صحت ندارد زیرا توزی برای مش��خص ش��دن 

وضعیتش، از استقالل به فیفا شکایت کرده است.
 به��روان در پای��ان گفت: ت��ا زمانی ک��ه مطالبات 
"لیام ردی" پرداخت نش��ده و این دروازه بان استرالیایی 
رضایت ندهد، استقاللی ها نمی توانند بازیکن دیگری را 
به فهرست نفرات خود اضافه کنند، به همین دلیل کارت 

بازی فرهاد مجیدی صادر نمی شود.
قرارداد فرهاد مجیدی با اس��تقالل در شرایطی روز 
شنبه و در آخرین روز فصل نقل و انتقاالت نیم فصل به 
ثبت رسید که استقاللی ها فهرست خود را برای حضور 
این بازیکن خالی نکردند و حاال باید دست به دامان یک 
بازیکن خارجی ش��وند تا راضی به فسخ قراردادش شود. 
البته گفته می شود مسئوالن این باشگاه موافقت "ردی" 

برای فسخ قرارداد را گرفته اند.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
در اجراى آئين نامه بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات مصوب شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 1385/7/16 
هيئت محترم وزيران اداره امور شــعب بانك ملى اســتان كهگيلويه بوير احمد در نظر دارد تا نســبت به انتخاب فروشنده 

واجد شرايط جهت تجهيز برخى شعب تحت پوشش خود به سيستم دوربين مداربسته تحت شبكه اقدام نمايد.
لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت مى گردد تا جهت تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند.

دستگاه مناقصه گزار: اداره امور شعب استان كهگيلويه و بويراحمد.
موضوع مناقصه: خريد تجهيزات اصلى سيستم دوربين مدار بسته از نوع  Full IP ، مطابق مشخصات مورد تاييد بانك 

كه همراه اسناد مناقصه تحويل مى گردد.
ميزان تضمين شركت در مناقصه:  375،000،000 ريال    برآورد ريالى پروژه: 7،500،000،000 ريال

تاريخ و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1391/10/02 لغايت 1391/10/07 روز كارى
مهلت و محل تحويل پيشنهاد: 1391/10/21 روز كارى

تاريخ بازگشايى پاكات اسناد: ساعت 10:00 صبح      مورخ 1391/10/27

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى با در دست داشتن فيش 
نقدى به مبلغ 200،000 ريال واريزى به حســاب بســتانكاران داخلى بانك ملى اداره امور شعب و به همراه معرفى نامه از 
شــركت يا موسســه مربوطه به آدرس هاى: تهران سعادت آباد باالتر از ميدان كاج نبش خيابان ششم برج مادر طبقه سوم 
واحد جنوبى شــركت طرح و توســعه الكترونيك افق  تلفن: 91-22141586-021 و يا ياســوج فلكه استاندارى خيابان 

ميرزاى شيرازى اداره امور شعب دايره ساختمان و امالك تلفن 07412220132 مراجعه نمايند.م/الف 1808
وجه دريافتى مسترد نمى گردد.

هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
بانك ملى ايران
اداره امور شعب استان كهگيلويه و بويراحمد

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اىنوبت دوم
در اجراى آئين نامه بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات مصوب شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 1385/7/16 
هيئت محترم وزيران اداره امور شعب بانك ملى استان كهگيلويه بوير احمد در نظر دارد تا نسبت به انتخاب پيمانكار واجد 

شرايط جهت تجهيز برخى شعب تحت پوشش خود به سيستم دوربين مداربسته تحت شبكه اقدام نمايد.
لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت مى گردد تا جهت تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند.

دستگاه مناقصه گزار: اداره امور شعب استان كهگيلويه و بويراحمد.
موضوع مناقصه: خريد تجهيزات غير اصلى سيســتم دوربين مدار بســته از نوع  Full IP ، مطابق مشخصات مورد تاييد 

بانك كه همراه اسناد مناقصه تحويل مى گردد.
ميزان تضمين شركت در مناقصه:  175،000،000 ريال  /  برآورد ريالى پروژه: 2،500،000،000 ريال

تاريخ و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1391/10/02 لغايت 1391/10/07 روز كارى
مهلت و محل تحويل پيشنهاد: 1391/10/21 روز كارى

تاريخ بازگشايى پاكات اسناد: ساعت 10:00 صبح      مورخ 1391/10/27

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى با در دست داشتن فيش 
نقدى به مبلغ 100،000 ريال واريزى به حســاب بســتانكاران داخلى بانك ملى اداره امور شعب و به همراه معرفى نامه از 
شــركت يا موسســه مربوطه به آدرس هاى: تهران سعادت آباد باالتر از ميدان كاج نبش خيابان ششم برج مادر طبقه سوم 
واحد جنوبى شــركت طرح و توســعه الكترونيك افق  تلفن: 91-22141586-021 و يا ياســوج فلكه استاندارى خيابان 

ميرزاى شيرازى اداره امور شعب دايره ساختمان و امالك تلفن 07412220132 مراجعه نمايند.م/الف 1809
وجه دريافتى مسترد نمى گردد.

هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
بانك ملى ايران
اداره امور شعب استان كهگيلويه و بويراحمد

نوبت دوم

 حض�ور یحی�ی گل محمدی روی نیمکت پرس�پولیس به جای 
مانوئ�ل خوزه خونی تازه در رگ های سرخپوش�ان جاری س�اخت، 
راهی که می تواند با عبور از آن تیم ملی ایران را هم از بن بس�ت 

کنونی نجات داد.
به گزارش ایرنا، روند حضور مربیان و بازیکنان پرتغالی در فوتبال ایران 
از اوایل س��ال 90 آغاز شد، روندی که هیچ تاثیر مثبتی درباال رفتن کیفیت 
فنی فوتبال کش��ورمان نگذاشت و خیلی زود زمان خروج مردان شبه جزیزه 

ایبری از کشور فرا رسید.
مانوئ��ل خوزه پس از حضور در ایران و بر عهده گرفتن س��کان هدایت 
پرس��پولیس، در نخستین نشس��ت خبری خود گفت که در فوتبال حرفه ای 
نمی توان قول قهرمانی داد، اما این وعده را داد سرخپوش��ان با مربیگری او 

دوازدهم نمی شوند. 
پی��روزی داماش گیالن در آخرین هفته نیم فصل اول لیگ برتر باعث 
ش��د تا پرس��پولیس دقیقا در همان رتبه ای قرار بگیرد ک��ه پیرمرد پرتغالی 

نمی خواست.
خوزه در اوایل فصل بارها مدعی ش��ده بود که نتایج ضعیفی که تیمش 
کس��ب م��ی کند ب��ه این دلیل اس��ت که فرص��ت کافی برای آماده س��ازی 
سرخپوش��ان نداشته است، اما هر چه از رقابت ها می گذشت حنای این بهانه 
رنگ می باخت. با نتایجی که پرس��پولیس پرس��تاره در نیم فصل کسب کرد، 
دیگر از هواداران، پیشکسوتان و مدیران باشگاه پرسپولیس کسی نمانده بود که 
مطمئن باشد، زمان کنار گذاشتن مانوئل ژوزه فرا رسیده است. قرعه جانشینی 

این پیرمرد پرتغالی هم به نام یکی از پیشکسوتان جوان باشگاه رقم خورد.

اگرچه نگرانی هایی وجود داش��ت که یحیی گل محمدی نیز سرنوشتی 
مشابه حمید استیلی پیدا کند اما مدافع پیشین تیم ملی در نخستین گام خود 
دریک بازی زیبا و هجومی ملوان را با عدد آشنای پرسپولیسی ها یعنی شش 
بدرقه کرد تا نشان دهد اعتماد به یک مربی جوان می تواند چه تاثیر شگرفی 

در یک تیم بحران زده داشته باشد.
درس��ت یک روز از پیروزي تاریخي برابر ملوان گذش��ته بود که یحیي 
گل محم��دي تصمیم تازه اش مبني بر اخراج علي عس��گري را به گوش این 
بازیکن رس��اند؛ با این توضیح که: »من ب��ه بازیکناني نیاز دارم که تمرین و 
بازي رس��مي براي ش��ان فرقي نداشته باش��د و هرگز انگیزه شان را از دست 
ندهن��د اما تو اصال انگیزه اي براي تمرین کردن نداري و با این وضع، بازي 

هم نخواهي کرد. پس بهتر است از پرسپولیس بروي.« 

جالب اما س��کوت باشگاه نشین هاس��ت به این تصمیم س��رمربي و در 
پي اش، به علي عس��گري پیش��نهاد کرده اند که به جاي فس��خ ق��رارداد، با 
بازیکني از دیگر تیم ها معاوضه ش��ود که پیشنهادش��ان مقب��ول نیفتاد و از 
آنجا که یحیي گل محمدي هم دیگر این بازیکن را نمي خواهد، قرارداد او با 
پرسپولیس به زودي فسخ خواهد ش��د. درباره اخراج علي عسگري البته این 
ش��ایعه هم هست که او با یکي از دستیاران یحیي درگیري لفظي پیدا کرده 

و به همین دلیل کنارش گذاشته اند.  
عصبانیت، نخستین پاسخي است که از حمیدرضا علي عسگري مي بینیم 
به اخراجش از پرس��پولیس. تمرین پنج شنبه که به آخر رسید او با عصبانیت 
و چشماني اشکبار، وسایلش را از کمدهاي مخصوص بازیکنان جمع و بدون 
خداحافظي با هم تیمي هایش، ورزش��گاه درفشي فر را ترك کرد. تنها حرفي 
ه��م که در واکنش به این اتفاق ب��ه زبان آورد این بود که: »درباره رفتنم از 
پرسپولیس یا حتي معاوضه شدنم هیچ حرفي ندارم. بهتر است بروید دلیلش 
را از آقاي گل محمدي بپرسید چون ایشان بهتر مي داند که چه خبر است.«  
حکمي که یحیي گل محمدي براي علي عسگري نوشت، مي تواند سهم 
هر یک از بازیکنان امروز پرس��پولیس باش��د. این را خود س��رمربي به آنها 
گفته و خیلي هم جدي! بعد از اینکه علي عس��گري به خاطر بي انگیزگي اش 
کنار گذاش��ته شد، یحیي به جمع پرسپولیسي ها بازگشت تا اولتیماتوم کامال 
تازه اش را به گوش آنها برس��اند و جدیتش- که خیلي ها او را از آن محروم 

مي دانستند- را به رخ بکشد. 
او البته خیلي کوتاه اما با لحني کامال جدي با ش��اگردانش هم صحبت 
ش��د: »بازیکناني را که حال و حوصله تمرین کردن ندارند، نه بازي مي دهم 
و ن��ه مي خواهم. در تیم م��ن بازیکن بي انگیزه هیچ جایي نخواهد داش��ت 
و هر کس��ي که بخواهد کار را ش��ل بگیرد، باید برود. پ��س مراقب رفتار و 
تمرین هاي تان باشید و بدانید که ماندن و بازي کردنتان در پرسپولیس، تنها 

به خودتان بستگي دارد.«
نظیر وضعیتی که پرس��پولیس در فصل جاری مس��ابقات و نیم فصل 
گذشته داش��ت، گریبان تیم ملی ایران را نیز گرفته است. تیم ملی ایران 
در پنج مس��ابقه خ��ود در مرحله چهارم رقابت ه��ای انتخابی جام جهانی 
فقط دو گل زده است و در رقابت های غرب آسیا نیز با نتایجی تاسف بار 
نتوانس��ت از گروه خود صعود کند. ش��اید راه خروج تیم ملی از بن بس��ت 
کنونی، همان راهی باش��د که پرس��پولیس از آن گذشته است و یا راهی 
که 18س��ال پیش فوتبال ایران آن را پیمود و نس��لی طالیی و پر افتخار 

را در پی داشت.
18س��ال پیش تیم ملی ایران ش��رایطی مش��ابه امروز داشت.حذف از 
مرحله گروهی جام ملت های آسیای 92 و بازی های آسیایی 94 هیروشیما 
و نتایج ضعیف در رقابت های انتخابی جام جهانی 94باعث ش��ده بود فوتبال 
کش��ورمان در یکی از بدترین شرایط تاریخ خود قرار بگیرد اما حضور محمد 

مایلی کهن ناگهان همه چیز را دگرگون کرد.
مایلی کهن با کنارگذاش��تن اکثر بازیکنان پا به سن گذاشته و ناکارآمد 
تی��م مل��ی، تعداد زی��ادی از جوان��ان را جایگزین آنها ک��رد. نتیجه این کار 
ش��کل گیری نس��لی طالیی و پر افتخار در فوتبال ایران و بازی کردن تعداد 

زیادی از آنها در باشگاه های اروپایی بود.
ش��اید اعتم��اد ب��ه یک مربی ج��وان و با دان��ش ای��ران در نقش یک 
مایلی که��ن جدید، این بار هم بتواند تیم ملی را از ش��رایط نا امید کننده ای 

که دچارش شده است نجات دهد.

 گروه ورزشی خوزه مورینیو با کنار گذاش�تن ایکر کاس�یاس که 10 س�ال به طور 
ثابت درون دروازه رئال مادرید ایس�تاده دس�ت به قماری زد که شاید به اخراج خودش 

منجر شود. 
مادرید با شکست سه بر دو شنبه شب برابر ماالگا از بارسلونا رقیب دیرینه خود 16 امتیاز عقب 

افتاد. این شکست نه تنها مورینیو بلکه  فلورنتینو پرز را هم تحت فشار قرار خواهد داد.
هنگامی که از مورینیو س��وال ش��د با این تعداد امتیاز آیا به اس��تعفا فکر نمی کند، گفت: نه. نه 

االن و نه بعدا.
او در پاسخ به این سوال که چرا کاسیاس را کنار گذاشته است، گفت: این یک تصمیم تکنیکی 

است. مربی بازیکنان را آنالیز می کند و تصمیم می گیرد.
بس��یاری از هواداران و ش��یفتگان رئال از دیرباز دروازه بان رئال را دوست داشته اند . برای این کار 
، مربی پرتغالی رس��م دیرینه خود را هم شکس��ت . مربی معموال ترکیب تیم را کمی پیش از بازی به 
بازیکنانش می گوید تا ترکیب لو نرود اما این بار ، خبر نیمکت نشینی کاسیاس را دیروز صبح اعالم کرد. 
مدتها پیش بود که خبر تمایل مربی پرتغالی به گرفتن بازوبند از کاسیاس مطرح شد چرا که می خواست 
کسی کاپیتان باشد که بتواند به داوران فشار بیاورد و درون زمین فرمان بدهد . اما فشار رئالی های واقعی 
باعث ش��د که مربی پرتغالی عقب بکش��د. این دو در ماه های اخیر در آتش بس بسر می بردند . با وجود 
حمالت بی سابقه مورینیو به بازیکنانش، کاسیاس هیچ واکنشی به مربی نشان نمی داد . بی تردید این 
اتفاق را باید یک تنبیه دانست ، یک حرکت در راستای کمرنگ کردن نقش کاسیاس در رئال مادرید . 

مورینیو از زمان رفتن ویس��نته دل بوس��که اولین مربی بود که شهامت پیدا کرد که کاسیاس را 
روی نیمکت بنشاند . از زمان مربی ساالمانکایی به بعد هیچ کس چنین جرئتی به خود نداده بود چرا 
که همه نقش او را به عنوان یکی از بزرگان تیم و قدیمی ترین بازیکن ترکیب پذیرفته بودند .  بعید 
به نظر می رس��د که در راه حمله به کاس��یاس ، کسی از باشگاه از مورینیو حمایت کند . در حقیقت 
مس��ئوالن رئال از این همه هجوم مس��موم علیه تیمشان خسته شده اند و حتی فلورنتینو در مراسم 
ناهار کریس��مس با خبرنگاران گفت :" اس��ترس خوب نیست . " اما مورینیو برای حرف مدیر باشگاه 
، پش��یزی ارزش قائل نش��د و درست دو روز بعد ، اس��ترس را به تیم وارد کرد . انتقادها از سرمربی 

پرتغالی درهفته های اخیر در مادرید اوج گرفته اس��ت. اگر این فش��ارها به اخراج او منجر شود ، وی 
می تواند از باشگاه درخواست 20 میلیون یورو غرامت کند.

طرفداران مورینیو تاکید دارند که حداقل هفت گل از مجموع 17 خورده این تیم به دلیل ضعف 
کاس��یاس بوده است با این حال وقتی فردی مانند مورینیو بازیکنی را که دو بار قهرمان اروپا و یک 

بار قهرمان جام جهانی را کنار می گذارد می تواند تحریک آمیز باشد.
خورخه والدانو مدیر س��ابق ورزش��ی رئال مادرید که به خاطر مورینو از س��مت خود کنار رفت، 
گفت: این یک نمایش زور است تا قدرتشان را نسبت به اسطوره های باشگاه ثابت کنند. با این حال 
مورینیو هرگونه دلیل غیرفنی را برای کنارگذاشتن کاسیاس رد کرد و گفت که هراسی درباره آینده 
ش��غلی اش ندارد. رقابت های اللیگا هنوز به تعطیالت زمس��تانی نرسیده است و رئال مادرید مدافع 

عنوان قهرمانی تا این جای کار 16 امتیاز از بارسلونا عقب است.
در ش��بی که رئال مادرید سه بر دو از ماالگا شکس��ت خورد، بارسلونا با نتیجه سه بر یک رئال 
وایادولید را شکست داد و فاصله خود را با این تیم مادریدی بیشتر کرد. این چهارمین شکست مادرید 
در این فصل و هفتمین آن در کل رقابتهای س��ال جاری محس��وب می ش��د و باعث فشارهای روز 
افزون به مورینیو ش��ده اس��ت.البته سرمربی پرتغالی که با کنار گذاش��تن ایکر کاسیاس کاپیتان تیم 

شگفتی ساز شد همچنان از تصمیم خود دفاع کرد و گفت که قصد کناره گیری ندارد.
او گفت: نه قبل از بازی، نه در طول بازی و نه بعد از آن به استعفا فکر نکردم. ترسی از موقعیتم 
ندارم. فوتبال همین است. ضمن آن که من بچه نیستم و دو روز پیش به اینجا نیامده ام. مربیان می 
دانند که فوتبال حافظه ندارد و فقط آنچه امرز انجام می دهید در یاد ها می ماند نه آنچه که دیروز 
کرده اید. مورینیو افزود: به تعداد قهرمانی هایی که آورده اید و پیروزی هایتان فکر نمی کنند، حتی 

به کارهایی که انجام داده اید اعتنایی نمی شود. همه دنیای فوتبال همین است.
رئال مادرید خود را برای رویارویی با منچستریونایتد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپ��ا آماده می کن��د ولی از ماالگا که به دلیل بدهی به بازیکنانش از حضور در رقابت های اروپایی 
محروم شده ، شکست خورد. ماالگا سه بر یک از رئال مادرید پیش افتاد ، هرچند که بنزما یکی دیگر 
ازگل ه��ای خ��ورده را جبران کرد ولی این نتیجه برای نجات مادرید از شکس��ت کافی نبود. مادرید 

در دور پنجم رقابت های کوپا دل ری هم از س��تاویگو شکس��ت خورد و برابر اسپانیول هم در خانه 
دو بر دو مساوی کرد. مورینیو گفت: ما از این که باختیم ناراحتیم ولی بازیکنان حداکثر تالش خود 
را کردند. آنها در دیدار امروز و بازی مقابل اس��پانیول تالش خود را کردند ولی بخت یارش��ان نبود. 

بازیکنان تهی شده اند ، از هیچ تالشی دریغ نکردند ولی هیچ پاداش و نتیجه ای نگرفتند.
وی درب��اره قرار گرفت��ن آنتونیو آدان که مدتها ذخیره کاس��یاس ب��ود درون دروازه گفت: این 
تصمیم��ی تکنیکی بود. مربی موقعی��ت را آنالیز می کند و درباره انتخاب بازیکنان تصمیم می گیرد. 
در این زمان، از نظر من و کادر فنی تیم آدان از ایکر بهتر اس��ت. س��رمربی رئال مادرید اضافه کرد: 
می توانید در این باره داستانها بنویسید ولی تصمیم در این زمینه صرفا فنی بود. در دیگر دیدار این 
هفته بارسلونا تیم بدون رقیب این فصل لیگا که در نبود تیتو ویالنووا، سرمربی بیمار خود به مصاف 
وایادولید رفت، موفق ش��د با نتیجه  س��ه بر یک به پیروزی برسد و به یکه تازی خود در صدر جدول 
رده بندی ادامه دهد.  در جدول لیگا بارس��لونا با 49 امتیاز صدرنش��ین است و تیم های آتلتیکو مادرید 

و رئال مادرید به ترتیب با 40 و 33 امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند. 

کاپیتان تیم ملی فوتس�ال معتقد است افتخاری مدیر مناسبی 
برای ریاس�ت کمیته فوتسال است اما اطالعات غلطی به او درباره 

انتخاب "خسوس کاندالس" می دهند. 
وحید شمس��ایی در گفت وگو با ایسنا، درباره حضور سید رضا افتخاری در 
راس کمیته فوتس��ال توضیح داد: افتخاری از افراد فوتبالی و همیشه خدمتگزار 
بوده است. او مدیر خوب و مهربانی است اما یک مقدار کسانی که به او مشورت 
می دهند راه درس��ت را به او نش��ان نداده اند و اطالعات غل��ط به او می دهند. 
شنیده ام که قرار است خسوس کاندالس سرمربی تیم ملی شود اما اگر او مربی 

موفقی بود هیچ گاه به ایران نمی آمد تا دستیار یک مربی جوان شود. 
وی ادامه داد: ما مثل برزیل، فوتس��ال در خونمان است. بازیکنان بزرگی 
مثل مصطفی نظری، محمد طاهری و محمد کش��اورز در دنیا مطرح هستند و 
حسین ش��مس بهترین مربی دنیا شده است. این ها نشان می دهد که فوتسال 
ایران ریش��ه دار اس��ت. خس��وس اگر مربی بزرگی بود 4 – 5 س��ال بدون تیم 
نمی ماند و مطمئن باشید کسی که سطح باالیی داشته باشد هیچ گاه به عنوان 

دس��تیار فعالیت نمی کند. ژوراندیرو هم امتحانش را پس داده اس��ت. او زحمت 
می کشد اما نباید پول بیت المال به راحتی از دست برود. مربیان زیادی در ایران 
داریم که از پایه می توانند روی آن ها کار ش��ود. ما مدرس��انی در س��طح آسیا و 
فیفا داریم. بازیکنانی که در دنیا بهترین هستند زیر دست همین مربیان ایرانی 
بزرگ ش��ده اند. وقتی بازیکن بزرگی مثل "سیس��و" از برزی��ل به ایران می آید 
نش��ان می دهد که فوتسال ما پیش��رفت کرده است. کاپیتان تیم ملی فوتسال 
ادامه داد: وقتی به تیم منتخب جهان رفتم "مارکوس" به من گفت که دوست 
دارد در ایران مربی گری کند. این نشان می دهد که فوتسال ما جزو بهترین های 
دنیاس��ت. به هر حال آقای افتخاری صاحب اختیار اس��ت اما بودن خسوس و 
ژوراندیرو نمی تواند به فوتسال ایران کمک کند. ما مربیانی مثل حسین شمس، 

محمد حس��ن انصاری فرد، س��ید مهدی ابطحی،  امیر شمسایی، ناصر صالح، 
محمود خوراکچی و علی رعدی را داریم. این ها مربیان کوچکی نیس��تند. سال 
2008 در جام جهانی با ش��مس جزو چهار تیم برتر جهان شدیم و افتخارهای 
گروهی و فردی را به دس��ت آوردیم. از قدیم هم ثابت شده که مربیان خارجی 
در ای��ران نتیجه نمی گیرند. مربیانی مثل "کناوه" و "ژوراندیرو" در ایران موفق 
نبوده اند. البته تنها هرمانس و منزس در دوره ای کوتاه به ایران آمدند و رفتند. 

شمس��ایی همچنین با اشاره به اینکه حضور خسوس کاندالس بر روی 
نیمکت تیم ملی در جام جهانی تایلند هیچ تاثیری نداشت و ماندنش نیز کار 
جالبی نیس��ت عنوان کرد: افتخاری فردی ورزشی و ارزشی است و امیدوارم 
فوتس��ال را بتواند به جایگاه واقعی اش برس��اند. وحید شمس��ایی گفت: من 

افتخاری را از قدیم می شناس��م، او فرد باش��خصیت و فوتبالی است. مطمئنا 
جلسه با او می تواند مفید باشد و من برای پیشرفت فوتسال همه کار می کنم 
چون اگر فوتسال نتیجه نگیرد همه ما ضربه می خوریم اما تا امروز هنوز هیچ 
صحبتی با من نش��ده و فقط در رسانه ها شنیده ام که قرار است جلسه برگزار 
شود. به هر حال ریاست کمیته فوتسال در حال حاضر بر عهده ایشان است 
و من می خواهم که رابطه ها نزدیک باشد تا هر کدام از ما راهکاری بدهیم. 
آق��ای گل جهان همچنین درب��اره اظهارنظر افتخ��اری مبنی بر اینکه 
شمس��ایی هنوز ه��م می تواند در تیم ملی بازی کند بیان کرد: من همیش��ه 
دوست داش��تم که خدمتگزار باش��م و تا االن هر کاری که می توانستم هم 
برای تیم ملی کش��ورم انج��ام داده ام و از این پس ه��م مصرانه حاضرم به 
لح��اظ تجربه ی��ا بازی کردن در اختیار تیم باش��م. همچنین هنوز تصمیمی 
ب��رای خداحافظی ندارم، چون به صورت ای��ده آل تمرین می کنم و به لحاظ 
بدنی در ش��رایط خوبی قرار دارم. از نظر خودم به راحتی می توانم دو، س��ه 

سال دیگر بازی کنم. 

خون تازه در رگ های پرسپولیس

حاال نوبت تیم ملی نیست؟

قمار مورینیو بر سر کاسیاس

وحید شمسایی: اطالعات غلط به افتخاری می دهند
 خسوس و ژوراندیرو نمی توانند به ایران کمک کنند


