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اخبار

شرطغافلگیرکننده پوچتینو
برای هدایت یوونتوس

س��رمربی تاتنهام ش��رط عجیبی را برای
هدای��ت بیانکون��ری گذاش��ت .نش��ریه توتو
اس��پورت تورین خبر داد باشگاه یوونتوس با
پوچتینو ،سرمربی تاتنهام تماس گرفته است
تا در فصل آینده هدای��ت این تیم را برعهده
بگی��رد .مس��ؤوالن یوونتوس بع��د از تماس
با س��رمربی آرژانتینی ناامید ش��دند چون او
درخواست عجیبی از مسؤوالن بیانکونری کرد.
پوچتینو دس��تمزد ساالنه  20میلیون یورو از
بانوی پیر خواست که تورینیها شوکه شدند.
آلگری بعد از  5سال یوونتوس را ترک خواهد
کرد .بنا به گزارشها ،پاری سن ژرمن به دنبال
آلگری است و مقصد بعدی سرمربی بانوی پیر
پاریس خواهد بود.

زمان بازی پرسپولیس و السد
تغییر کرد

دپارتمان امور بینالملل فدراسیون فوتبال
از تغییر زمان دیدار  2تیم پرسپولیس و السد
قطر خبر داد .به نقل از سایت رسمی فدراسیون
فوتبال ،زمان دیدار  2تیم پرسپولیس و السد
قط��ر از گروه  Dرقابته��ای لیگ قهرمانان
آسیا  ۲۰۱۹تغییر کرد .بر همین اساس بازی
 2تیم دوش��نبه  30اردیبهشت ساعت  21در
ورزش��گاه آزادی برگزار میشود .گفتنی است
پیش از این زمان مسابقه ساعت  19:30اعالم
شده بود.

درآمدزایی بزرگ در انتظار
بارسلونا

باش��گاه بارس��لونا تابس��تان پی��ش رو با
ف��روش چندین بازیک��ن دنب��ال درآمدزایی
است .نشریه اسپورت اسپانیا خبر داد باشگاه
بارس��لونا در تابس��تان پیش با ف��روش چند
بازیک��ن دنبال یک درآمدزایی بزرگ اس��ت.
بنا به گزارشها ،بارس��لونا میخواهد مالکوم،
سیلسن ،رافینیا و دنیس سوارس را به ترتیب
ب��ه مبل��غ  30 ،30 ،41و  25میلی��ون یورو
بفروش��د .در صورت ف��روش فیلیپه کوتینیو،
خزانه بارسلونا بس��یار باال میرود چون مبلغ
فروش س��تاره برزیل��ی  220میلی��ون یورو
است.

زه�ره فلاح زاده :این فص��ل از رقابتهای فوتبال
اتفاقات عجیبی درون باش��گاه استقالل رخ داد؛ از
ی بازیکنان و برکناری س��رمربی آلمانی و
درگی��ر 
انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان س��رمربی موقت
گرفته تا حکم حبس یک ساله بازیکن جوان آبیها
و جریمه کردن بازیکنان قهر کرده تیم .برای بررسی
عملکرد اس��تقالل در این فصل و ارزیابی سرمربی
آینده این تیم سراغ بهتاش فریبا ،پیشکسوت و عضو
کمیته فنی استقالل رفتیم.
***
موافق برکناری شفر در این مقطع بودید؟

من به شخصه موافق برکناری شفر نبودم .باید ۳
بازی لیگ هم در تیم میماند و بعد میرفت اما در هر
صورت تصمیمگیرنده باشگاه است.
اینک�ه فرهاد مجیدی به عنوان س�رمربی انتخاب
شده چطور؟

تعیینکنن��ده باش��گاه بوده اس��ت .در تمام دنیا،
باشگاههای فوتبال رو به مربیان جوان آوردهاند ،چون
مربی جوان دانش ،انگیزه و جرأت بیش��تری دارد .در
هر صورت آینده استقالل از آن فرهاد مجیدیهاست.
ولی خیلیها معتقدند ام�کان دارد مجیدی هم
مثل منصوریان در استقالل بسوزد!

خود فرهاد هم قبول نکرده که فصل بعد سرمربی
تیم باشد .باشگاه هم اعالم کرده مربی فصل بعد قطعاً
خارجی اس��ت و قرار شده بیژن طاهری و مجیدی به
عنوان دستیار در کنار مربی باشند تا کمکم برای قبول
هدایت استقالل نوبت آنها هم شود.

با توجه به مش�کالت اقتصادی که هم کشور و هم
باشگاه دارد ،فکر میکنید مربی خوب خارجی به ایران
بیاید؟

سخت اس��ت اما نشدنی نیس��ت .باید ببینیم از
کدام کش��ور قرار است مربی به استقالل بیاوریم .اگر
از کشورهای صاحب سبک و بزرگ بخواهیم انتخاب
کنیم با شرایط اقتصادی حال حاضرمان سخت است،
چون از نظر س��ختافزاری با این مربیان به مش��کل
میخوریم؛ نه زمین تمرین خوب داریم و نه استخر و
امکانات اولیه برای شروع یک فصل خوب.
انتخاب شما از کدام کشور است؟

به نظ��رم کرواتها خدمات زی��ادی به فوتبال ما
کردهان��د .از گذش��ته و حضور رایک��وف و بالزویچ تا
االن برانکو و ...مربیانی بودهاند که در فوتبال ما موفق
بودهاند .کرواتها باالخره کمی پوستش��ان کلفتتر
است.

استقالل تیم پرمهرهای در این فصل بود .چه اتفاقی
افتاد که شفر با وجود این همه مهره نتوانست تیمش
را قهرمان کند؟

به نظرم باید به ابتدای فصل بازگردیم .تیم دیر و بد
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اخبار

سرمربیالشحانیه
گزینه هدایت استقالل

بهتاش فریبا در گفتوگو با «وطنامروز»:

اخراج شفر اشتباه بود
بسته شد .بسیاری از بازیکنان اصلی مصدوم شدند و
بازیکنان ضعیفی مثل گرو و نومایر خریداری شدند که
هیچ کمکی به استقالل نکردند .نیمفصل دوم با خرید
پاتوس��ی و ...کمی تیم بهتر شد اما باز هم فشردگی
بازیها و مصدومیتها تیم را با چالش مواجه کرد.
یعنی اس�تقالل مش�کل فنی نداشت؟ برخیها
میگویند علت ناکامی تیم ش�فر این بود که او در
بسیاری از بازیها ترکیبش را تغییر میداد.

درباره مربی زمانی میش��ود نظر داد که تمرینات
تی��م او را از نزدی��ک دید .درب��اره تغییر ترکیب یک
مقداری حق با شفر بود ،به دلیل اینکه تعداد مصدومان
تیم زیاد ش��د و بازیها هم فشرده بود .اگر تیم شفر
بازی مقابل پدیده را میبرد ،االن این صحبتها نبود.
نظرات همه االن بستگی به نتایجی دارد که به دست
میآید.

مس�أله دیگری که وجود دارد این است که زمان
ش�فر درگیری زیادی در رختکن و همینطور قهر
ک�ردن بازیکنان ب�ه دلیل خط خ�وردن از ترکیب
وجود داش�ت؛ موضوعی که مجیدی سعی کرده از
ابتدای ورودش با آن مقابله کند.

ش��فر روزی که به استقالل آمد خیلی محکم با
بازیکنان برخورد کرد .به هرحال او از کشوری که به
نظم و انضباط اهمیت زیادی میدهند به استقالل
آمد اما کمکم گویی ایرانیزه شد و متأسفانه اتفاقات
بدی در تیم رخ داد .درگیری در رختکن اس��تقالل
کار درستی نبود .حاال فرهاد آمده و چون با مربیانی
کار ک��رده که به نظم و انضباط اهمیت میدادند ،با
بازیکن��ان خاطی برخورد میکند و من هم رفتار و
برخ��ورد او را کام ً
ال تأیی��د میکنم .تیم بزرگ باید
بازیکنان بزرگ و باشخصیت داشته باشد؛ نه اینکه
االن بازیکنان باشخصیت نیستند اما به هر حال با
بازیکنان خاطی باید برخورد شود .شما ببینید! هر
تیمی که موفق بوده ،مربیای داشته که توانسته با
بازیکنساالری برخورد کند .مربی فصل بعد استقالل

هم باید این خصوصیت را داشته باشد و در واقع در
اینباره کامال توجیه شود و بعد به استقالل بیاید.
درباره ترانس�فر ش�دن اللهیار صیادمنش صحبت
کنیم؛ شما موافق انتقال این بازیکن به تیم ترکیهای
بودید؟

ترانسفر بازیکن در همه جای دنیا میتواند درآمد
برای یک تیم داش��ته باشد .خیلی از باشگاههای دنیا
مثل آرس��نال ،بازیکن جوان ب��ه خدمت میگیرند و
میسازند و به باش��گاههای بزرگ جهان میفروشند.
ترانس��فر یک عرف در فوتبال اس��ت .از نظر من هر
جوانی را که بتوانیم ترانسفر کنیم کار بزرگی کردهایم
و هیچ ایرادی نمیتوان گرفت.

درباره بازیکنان جوان صحبت کردیم .بازیکنی مثل
مهدی قائدی نتوانس�ت خودش را از حواشی دور نگه
دارد و ح�اال خبر حبس یک س�اله او پس از اتفاقاتی
که  2س�ال پیش برایش افتاد ،رس�انهای شده است.
شاید اگر قائدی خودش را وارد این حواشی نمیکرد،
میتوانست او هم به یک تیم مطرح اروپایی ترانسفر
ش�ود .نظر ش�ما درباره اتفاقاتی که برای این بازیکن
افتادهچیست؟

متأس��فانه جوانهای��ی که از ش��هرهای دیگر به
پایتخ��ت میآین��د بهاصطالح قدیمیه��ا تهرانگیر
میشوند ،هرچند اتفاقی که برای قائدی افتاد در شهر
خودش بود .باید ابتدا از طرف خانواده و بعد باش��گاه،
این بازیکنان کمسن و سال را مراقبت کنند .در فوتبال
دنیا بازیکن به شکل کامل در اختیار باشگاه است اما در
ایران تنها  2ساعت بازیکن به تمرین میآید و میرود.
باش��گاه نمیداند این بازیکن در طول ش��بانهروز چه
میکند و کجا میرود .متأسفانه این رویه غلط همیشه
در فوتبال ما بوده اس��ت .علیرض��ا منصوریان خیلی
س��ختی کشید تا توانس��ت این بازیکن را به خدمت
بگیرد .با چند باشگاه که این بازیکن را میخواستند به
مشکل خورد .قائدی بازیکن توانمندی بود و هست اما
باید این مشکالت را حل کند.

کمیته فنی استقالل بعد مدتها باز هم تشکیل
ش�د .در زمان ش�فر و با بیتوجهی او ،اعضای این
کمیته کنار رفتند اما حاال برای انتخاب مربی جدید
استقالل باز هم دور هم جمع شدهاید.

کمیته فنی باید ابت��دای فصل و پیش از انتخاب
مربی تشکیل شود .به هرحال اعضای این کمیته هم
دارای تجربه هس��تند و هم س��ابقه خوبی در باشگاه
دارن��د .اعضای��ی که بار فن��ی باالیی دارن��د و دنبال
جایگاهی هم نیستند .هیچکدام هم نه پولی گرفتهایم
و نه قراردادی امضا کردهایم .شفر در جلسات ما تنها
 2بار شرکت کرد.

شفر راغب نبود باشگاه کمیته فنی داشته باشد،
درست است؟

طبیعی اس��ت که راغب نباش��د ،چون در قرارداد
خ��ود قید کرده بود که هیچکس��ی نباید در کار من
دخالت کند .اگر از ابتدا کمیته فنی ،مربیای را انتخاب
کند ،در قراردادش قید میش��ود ک��ه باید با اعضای
این کمیته مش��ورت کند .این کمیته هم جز کمک
کار دیگ��ری نمیخواهد انجام دهد .من فکر میکنم
اگر آقای ش��فر با کمیته تعامل بیشتری داشت شاید
جا م از دست استقالل نمیرفت .چند ماه پیش وقتی
فهمیدیم ایش��ان به حضور ما راغب نیست ،کل اعضا
تصمیم گرفتیم کنار بکشیم .حاال هم کمیته فنی برای
انتخاب مربی فصل بعد جلسه تشکیل داده و درست
هم همین است .مربیای که بداند کمیته فنی پشت
او است ،کمیتهای که تنها میخواهد به تیمش کمک
کند ،قطعاً از مشورت اعضا استفاده میکند.
چند گزینه برای فصل بعد مشخص شده است؟

فع ً
ال باشگاه روی  7-8گزینه دارد بررسی میکند تا
برسد به  3-4گزینه و بعد رزومه آنها را ببینیم.
همه خارجی هستند؟

در جلس��های که ما بودیم ه��م آقای فتحی و
هم آقای خطیر اعالم کردند مربی فصل بعد قطعا
خارجی است.

روزنامه الوطن قطر از س��رمربی اسپانیایی
الش��حانیه به عنوان گزینه هدایت تیم فوتبال
اس��تقالل برای فصل بعد سخن به میان آورد.
اس��تقالل بعد از قطع هم��کاریاش با وینفرد
ش��فر به دنب��ال ج��ذب یک مرب��ی خارجی
سرشناس است .در روزهای اخیر گمانهزنیهای
زیادی درباره گزینههای خارجی برای هدایت
آبیپوش��ان وجود داشته است .این بار نوبت به
روزنامه الوطن قطر رسید تا درباره گزینه جدید
هدایت تیم فوتبال استقالل سخن به میان آورد.
الوطن در این باره نوش��ت :گزارشها حاکی از
این است که خوزه مورسیا ،سرمربی اسپانیایی
الش��حانیه گزینه هدایت اس��تقالل است .این
مربی اسپانیایی از سال  ۲۰۱۷هدایت الشحانیه
را بر عهده دارد .او توانست تیم را از لیگ پایینتر
به لیگ ستارگان قطر بیاورد و در فصل جاری
هم نتایج درخشانی به دست آورده است.

والسکو بازنشسته شد

سرمربی سابق تیمملی والیبال ایران برای
همیش��ه از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.
به نق��ل از کالرین ،خولیو والس��کو به دوران
مربیگ��ریاش پایان داد .کاتیا پدرینی ،رئیس
باش��گاه مودنای ایتالیا این موض��وع را اعالم
کرد .سرمربی  ۶۷س��اله آرژانتینی سالهای
زی��ادی به مربیگ��ری پرداخ��ت و در جهان
والیب��ال جایگاه خاص��ی داش��ت .او هدایت
تیمهای مل��ی ایتالیا ،چک ،اس��پانیا ،ایران و
آرژانتی��ن را بر عهده داش��ت و توانس��ت در
بازیه��ای «پاناآمری��کا  ۲۰۱۵تورنتو» مدال
طال را کسب کند .والسکو در سالهای ۲۰۱۱
ت��ا  ۲۰۱۴هدایت تیمملی ای��ران را بر عهده
داش��ت و توانس��ت به یکی از بهترین مربیان
جهان تبدیل شود .او تیمملی ایران را به یک
قدرت در آس��یا تبدیل کرد .پس از این دوران
موفق به آرژانتین بازگشت و هدایت تیمملی
کش��ورش را بر عه��ده گرفت .والس��کو یک
سال بعد قهرمان پاناآمریکانوس تورنتو شد و
برای دومین بار این جام را به دس��ت آورد .او
پیش از این در سال  ۱۹۹۵قهرمان بازیهای
ماردل پالتا شده بود .هدف سرمربی آرژانتینی
بازگش��ت به ایتالیا و مربیگری در این کشور
بود .والسکو میخواست نزد خانوادهاش باشد.

مذاکره در شرایط فعلی احمقانهترین کار است

پیامک خوانندگان
10002231

توگو ادامه از صفحه اول
گف 
از ط��رف دیگر متحدان ایران در سراس��ر منطقه
حضور دارند و در نتیجه نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان با فاجعه
روبهرو خواهند شد .آمریکاییها احمق نیستند و این مسائل را میفهمند.
ایران ،عراق ،لیبی ،ونزوئال و حتی ویتنام نیست .قلب انرژی جهان کنار
ایران است و ایران در سالهای گذشته با شهرهای موشکی زیرزمینی،
با موشکهای با تکنولوژی باال ،قایقهای تندرو ،زیردریاییها ،یگانهای
غواص��ی و انواع و اقس��ام تس��لیحات که میتوانند دش��منانمان را در
خلیجفارس پشیمان کنند ،خودش را تجهیز کرده است .اگر جنگی رخ
دهد ،نفت و گاز جهان قطع و اقتصاد جهان با فاجعه بیسابقهای مواجه

خواهد شد.

این اتفاق میافتد؟

آمریکاییها اینقدر احمق نیس��تند که با ای��ران جنگ راه بیندازند.
حاکمیت آمریکا میداند که در جنگ با ایران با توجه به ش��رایطی که
ایران به وجود آورده است برای آمریکا بردی نخواهد بود .از این رو احتمال
جنگ نزدیک به صفر است.

عل�ت اینک�ه همزمان با مقامات آمریکایی ک�ه بحث جنگ را مطرح
میکنن�د ،برخی جریانات و رس�انهها در داخل ایران هم به این موضوع
دامن میزنند چیست و این رسانهها چه اهدافی را دنبال میکنند؟

این جریانات آگاهانه یا ناآگاهانه به آمریکا کمک میکنند .به عبارتی

همان کاری را میکنند که رسانههای غربی در دستورکار دارند .در شرایط
فعلی مذاکره با آمریکا بزرگترین اشتباه است .سال  91مذاکرات ایران و
آمریکا پس از آن شروع شد که اوباما به رهبر معظم انقالب نامه نوشت و
طی آن تلویحا حق غنیسازی را برای ایران به رسمیت شناخت اما االن
چنین شرایطی نیس��ت و ترامپ میخواهد همه چیز را از ایران بگیرد.
چنانچه ما در این ش��رایط با آمریکا مذاکره کنیم ،یعنی ما عهدشکنی
آمریکا را پذیرفتهایم و آمریکا نیز در آینده به عهدشکنیهای خود ادامه
خواه��د داد ،همچنین ترامپ به این نتیجه میرس��د که اگر هر  6ماه
یک بار گلوی ایران را بگیرد میتواند امتیاز جدیدی از ایران کسب کند.
مذاکره در شرایط فعلی احمقانهترین کار ممکن است.

