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رفع کامل محدودیت حضور
بانوان در ورزشگاههای
عربستان

ایسنا :فدراسیون فوتبال عربستان به خانوادهها
اجازه حضور در همه ورزشگاهها را در این کشور
داد .عربستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷
به خانوادهها و بانوان اجازه حضور در ورزشگاهها
و دیدن بازیهــا را از نزدیک داد .البته این اجازه
در ابتدا به صورت محــدود و تنها برای بعضی از
سکوها و ورزشگاهها بود .طبق اعالم فدراسیون
فوتبال عربســتان در فصل جــاری محدودیت
حضور خانواده در ورزشــگاهها برداشته شده و
بانوان میتوانند در هر ورزشــگاهی و در سکوی
که دوست داشته باشــند بازیها را نگاه کنند.
البته تنها یک محدودیت وجود دارد و آن اینکه
بانوان نمیتوانند در قسمتهای که برای لیدرها
و هواداران خاص باشگاهها تعیین شده قرار گیرند.

ایسنا :پاری سن ژرمن قصد دارد که قرارداد لیونل مسی و سرخیو راموس را که در تابستان به پایان میرسد تمدید کند.
قــرارداد لیونــل مســی و ســرخیو رامــوس تابســتان ســال  ۲۰۲۳به پایــان میرســد .باشــگاه پاری ســن ژرمــن قصــد دارد که
قــرارداد ایــن دو بازیکــن را در تابســتان تمدیــد کنــد تــا آنهــا به حضــور خــود در تیــم پاریســی ادامــه دهند.
مســی و راموس در تابســتان ســال قبل بعــد از ســالها حضوردراللیــگا تصمیم بــه جدایــی از تیمشــان گرفتند و راهــی پاری
ســن ژرمــن شــدند .رامــوس بیشــتر بازیهــای فصــل قبــل را بــه خاطــر آســیب دیدگــی از دســت داد امــا مســی عملکــرد
بهتــری داشــت .هــر دو بازیکــن در فصــل جــاری عملکــرد خوبــی داشــتهاند و بــه نظــر میرســد کــه فصــل متفاوتــی را
تجربــه خواهنــد کــرد.

ایرنا :حسین شهریاری به عنوان رییس جدید هیات مدیره پرسپولیس انتخاب شد .هیات مدیره این باشگاه تشکیل جلسه داد
که در جریان آن به اتفاق آرا حسین شهریاری به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیده شد .رضا درویش ،مدیرعامل نیز کماکان به
عنوان نایب رئیس هیات مدیره ،فعالیت خود را ادامه خواهد داد .همچنین با نظراعضای هیات مدیره ،مصطفی لشگری به عنوان
دبیر هیات مدیره انتخاب شد .همچنین مسائل مالی و حقوقی باشگاه و گزارشهای مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و اعضا درباره شرایط تیم و فشارهای بیرونی همفکری و تبادل نظر داشتند .ازموضوعات مهم جلسه بررسی وضعیت تیمهای پایه
بود که در جریان آن محسن خلیلی ،مدیر تیمهای پایه ،با حضور در بخشی از جلسه ،گزارشی از اقدامهای صورت گرفته ،وضعیت
تیمهای پایه و مسائل و نیازهای پیش رو ارائه کرد.
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مروری گذرا بر کارنامه پرتغالیهایی که به ایران آمدند؛

پرتغالیزهشدنتدریجی!

پرونده تاج محرمانه است

naslefardanews
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آشنای قدیمی؛ کارلوس کیروش
قطعـاً بزرگتریـن و مهمتریـن و موفقتریـن
پرتغالـیای که به ایـران آمده کارلوس کیروش اسـت.
یـک مربـی بـا نقـاط سـفید و سـیاه فـراوان در دوران
حضـورش روی نیمکـت تیـم ملـی ایـران .تمـام ایـن
دوره را میتـوان در ایـن اعـداد خالصـه کـرد ۶۱ .برد،
 ۲۶مساوی و  ۱۶باخت .البته امیدواریم امسال باتجربه
و شـناخت بیشـتری کـه از فوتبال ایـران دارد طلسـم
حـذف در مرحلـه گروهـی جامجهانی شکسـته شـود
تونی اولیویرا؛ از رکورددارها
یکـی از معروفترین مربیـان پرتغالـی که بعد
از کیروش بیشـترین حضور در فوتبال ایران را داشـته
اسـت .او در دو مقطع روی نیمکت تراکتوریها نشست
و خاطرات خوبی را بـرای تبریزیها رقـم زد .او تیم را تا
مرز قهرمانی پیـش بـرد و اتفاقات عجیب بـازی مقابل
نفت تهران و شـادی قهرمانـی تبریزیهـا در زمان این
مربـی رقم خـورد .اولیویـرا یک جـام قهرمانـی حذفی
را هـم بـه تبریزیهـا هدیـه داد تـا بـه یکـی از مربیان
محبـوب این خطـه تبدیل شـود ۲۹ .برد ۱۹ ،مسـاوی
و  ۱۲باخـت حاصل حضور سـرمربی پرتغالـی در ایران
بوده اسـت.

عکس  :ایرنا

ایرنا :سخنگوی قوهقضائیه در خصوص پرونده
«مهدی تــاج» گفت :تاکید ما این اســت که
در مرحله دادســرا چون تحقیقات محرمانه
اســت و تفتیش اســت به آن نپردازیم تا در
دادگاه به نتیجه برســد و قطعی شود .مسعود
ستایشی ،ســخنگوی قوه قضاییه در نشست
هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره
حواشی فدراســیون فوتبال و اتهامات مهدی
تاج اظهار داشــت :درباره فدراسیون فوتبال
اوالً حساسیت نسبت به این موضوع و در این
مقطع زمانی ،برای همه روشن و مبرهن است
زیرا فدراسیونها وظایف و تکالیف بینالمللی
دارند و نهادهای بینالمللی هم بر اقدامات آنها
نظارت دارند .وی ادامه داد :همانطور که پیش
از این نیز اعالم شد ،در راســتای هر انتخاب
درونسازمانی ،استعالمات بر اساس مقررات
موضوعه از ســوی مرجع برگزاری انتخابات
و ناظر صورت میگیرد .ستایشــی افزود :یک
استعالمی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ
الزم هم به فدراسیون مربوطه داده شده است و
فدراسیون بررسی و اعالم نظر کرد و جمعبندی
بر این شد که فرد مدنظر در انتخابات شرکت
کند و اکنون انتخابات برگزار و نتیجه هم اعالم
شده است .نسبت به نتیجه نفیا و اثباتا بحثی
نداریم .اجازه بدهید پروندهها را بررسی و بعد
اعالم کنیم و آنچه نظر قوه قضاییه بود پیش از
این اعالم کرده بود و در مورد پروندههای فرد
مورد اشاره هم باید بررسی الزم انجام شود و در
فرصت مقتضی پاسخ خواهیم داد.
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انتصابهای جدید هیات مدیره پرسپولیس

عباس آقایی  /گروه ورزش
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اینکــه رایحــه خــوش پرتغــال!!! در شــامه لیــگ
فوتبــال ایــران پیچیــده و پــای هیــچ جریــان
داللــی هــم در کار نیســت مثــل روز روشــن
اســت .ایــن پرتغالیــزه شــدن مــا کــه چندیــن
بازیکــن خــودی در ســرزمین آنهــا داریــم و
همزمــان میزبــان چندیــن مربــی در ســطوح
مختلــف فوتبــال را میزبانــی میکنیــم خیلــی

هــم خــوب اســت و ارزشــمند .دســت همــه
متصدیــان خیرخــواه در ایــن زمینــه درد نکنــد.
امــا بــد نیســت حــاال کــه کمکــم در حــال
پرتغالیــزه شــدن هســتیم مــروری داشــته باشــیم
بــه عملکــرد پرتغالیهــای لیــگ .بــا ایــن امیــد
کــه ســاپینتوی اســتقاللی و مواریــس ســپاهانی
بتواننــد بــا عملکــرد فنــی بــاال و حاشــیه کمتــر
آمــار را بــرای مربیــان پرتغالــی بهبــود بخشــند؛
آمیــن.

فـوالدی
آلفـردو کاسـیمیرو؛ نفتـی و
ِ
جنوبیها
جنوبیها بهتریـن رابطه را با مربیان پرتغالی داشـتهاند
و بیشـترین درصـد حضـور آنهـا در صنعـت نفـت و
فوالد بوده اسـت .کاسـیمیرو هم یکـی از پرتغالیهای
نیمکـت صنعت نفـت بـوده اسـت .او هـم در دو مقطع
روی نیمکـت صنعـت نفت نشسـت ۹ .برد ۹ ،مسـاوی
و  ۱۶باخـت کارنامـه نهچندان خوبی اسـت کـه هر بار
به جدایـی زودهنگامش منجر شـد .البته زمانـی که او
بـرای دومین بـار قرار بـود به آبـادان بیاید مدیـران این
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تیم اعتقاد داشـتند که ایـن مربی در اولیـن حضورش گـروه یـک رقابتهـای لیگ دسـته یـک قرار داشـت،
به دلیل کارشکنی اطرافیان نتوانسـته نتیجه بگیرد اما اما عملکرد خـوب ایناسـیو کامـل نشـد .او در دو بازی
پلیآف با تیم پیام خراسـان دو تساوی به دسـت آورد و
حضور دومـش هم چنـدان طوالنـی نبود.
فوالد با قانـون گل زده در خانه حریـف از صعود به لیگ
برتـر بازمانـد البته ایـن تیم با خرید سـهمیه سـپاهان
ژوزه آلبرتو کاستا؛ جانشین ناموفق
کاسـتا جانشـین غالمحسـین پیروانـی مربی نوین بـه لیـگ برتر بازگشـت.
باسـابقه شـیرازی در نفـت شـد و عملکـرد موفقـی
ادواردو نلو وینگادا؛ شناختهشـدهترین
نداشـت .و با  ۷بـرد و  ۹مسـاوی و  ۱۴باخت ایـن تیم را
و با کارنامهترین
ترک کـرد .او فصـل بعد در هفتـه یازدهم برکنار شـد و
صنعـت نفـت در پایـان آن فصل سـقوط کرد .کاسـتا یکـی از شناختهشـدهترین و بـا کارنامهتریـن مربیانی
اعتقاد داشـت کـه اگر برکنـار نمیشـد این اتفـاق تلخ که به ایـران آمد نلووینـگادا بود اما در پرسـپولیس یک
ناکام لقـب گرفت .او با پرسـپولیس در سـه جـام ناکام
رقـم نمیخـورد.
محض بود .ابتدا در لیـگ برتر رقابت را باخت و سـپس
مانوئـل ژوزه؛ نمـاد انتخـاب نادرسـت در جـام حذفی با شکسـت از پاس ،حذف شـد .در لیگ
قهرمانان آسـیا نیز علیرغم شکست سـنگین از الغرافه
مربیان خارجی در پرسپولیس
او را بایـد نمـاد انتخـاب نادرسـت مربیـان خارجـی در بـه مرحلـه یکهشـتم نهایی رسـید امـا با یـک ضربه
پرسـپولیس دانسـت .مطرحشـدن اسـم ایـن مربـی پنالتی بـه بنیـاد کار ازبکسـتان باخت و حذف شـد۳ .
یـادآور خاطـرات خوبـی بـرای سرخپوشـان نیسـت .بـرد ۳ ،مسـاوی ۳ ،باخـت و  ۹گل زده و  ۹گل خـورده
اخـراج علـی کریمـی یکـی از تصمیماتی بود کـه عدم کارنامـه او در این تیم اسـت .ایـن مربی ،سـرمربی تیم
محبوبیت ژوزه در پرسپولیس را بیشـتر کرد .سرمربی ملی امیـد هـم بـود و کارنامـه بسـیار ضعیفـی از خود
پرسـپولیس یکی از دشـمنان کـیروش که یک سـال بهجـای گذاشـت.
قبل بهعنـوان سـرمربی تیم ملـی انتخاب شـد هم بود
پائولوسرجیو؛متخصصتساوی
و در کل خاطـرات بدی چه برای او و چه بـرای هواداران
مربـیای که زمانی شـایعه حضـورش در فوالد
در ایران برایش رقم خـورد ۵ .برد ۶ ،مسـاوی و  ۶باخت
شـنیده شـد اما درنهایت سـر از صنعـت نفـت درآورد.
هـم نتایجـش در این تیـم بود.
سـرجیو را میتوان متخصص تسـاوی دانسـت ۷ .برد،
 ۷باخـت و  ۱۶مسـاوی حاصـل عملکـرد او در جمـع
آگوستو ایناسیو؛ قاتل ناخواسته فوالد
ایناسـیو بـه ایـران آمـد و تیـم فـوالد را برزیلیهـای ایرانـی بـود .سـرجیو در تیمهـای قبلـی
درحالیکـه در اواخـر فصـل در انتهـای جـدول قـرار هم بـا تسـاویهای پرتعـداد و حتـی نبـردن در بعضی
داشـت تحویل گرفت اما نتوانسـت این تیم را از سقوط از تیمهـا کارنامه پر نوسـانی را بـه نام خود ثبـت کرده
نجـات دهـد .درحالیکـه تیـم فـوالد بـه دسـته یـک بود .به ایـن لیسـت در مربیان باشـگاهی باید تکسـیرا
سـقوط کرده بود او قـرارداد هدایـت این تیـم در فصل که دو بـازی پایانی لیگ نوزدهم روی نیمکت سـپاهان
بعـد را امضـا کـرد .در پایان فصـل فـوالد در رتبـه اول نشسـت را هم اضافـه کرد.

