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ويسي قبول ندارد

عبداله ويسي از سرمربيگري تيم فوتبال استقالل خوزس��تان بركنار شد و به جاي آن صمد مرفاوي سكان
تيم را در اختيار گرفته است.
ويسي اين جابجايي را قبول ندارد و همچنان خود را سرمربي تيم استقالل خوزستان ميداند.
وي ميگويد :چه كسي براي مرفاوي حكم صادر كرده است.
باشگاهي كه نه مديرعامل و نه هيئت رئيس��ه دارد ،چگونه حكم به عزل من داده و براي مرفاوي حكم صادر
كرده است .تا مادامي كه اين موضوع روشن نش��ود ،بنده همچنان سرمربي تيم فوتبال استقالل خوزستان
هستم.

جوگيرشدن افاضلي

سوژههاي هفته

روزي كه هومن افاضلي س��رمربي تيم نفت معرفي ش��د و متعاقب آن در چند بازي نخست چند نتيجه قابل
توجه در برابر چند تيم بزرگ بهدس��ت آمد ،اين مربي كمتجربه در ش��رايطي قرار گرفت تا بدجوري جوگير
ش��ود .در آن روزها كه خيليها نام افاضلي را در ب��وق و كرنا كرده بودند ،اين مربي كمتجربه و جوگيرش��ده
عنوان كرد :با پش��توانه مديريت جديد و تجربه فني كه دارم ،كاري خواهم ك��رد تا هم تيم نفت در ليگ برتر
باق��ي بماند و هم خودم به زندگي ورزش��يام با نفت ادامه دهم .ديري نپاييد كه نتايج روزهاي نخس��ت رنگ
باخت و شكس��ت در پي شكست در كارنامه تيم نفت ثبت گرديد .عاقبت آن شد كه نبايد اتفاق ميافتاد .نفت
از ليگ برتر به ليگ يك س��قوط كرد ،درست مثل تيم صبا كه افاضلي اين تيم ليگ برتري را به ليگ يك سوق
داد .در اين ميان هومن افاضلي كه قرار بود همچنان با نفت به زندگي ورزش��ي خود ادامه دهد ،هفته گذشته
اعالم داشت ،همكاري بنده با تيم نفت از اين لحظه قطع و ديگر با اين تيم كه به ليگ يك سقوط كرده فعاليت
نخواهم داشت .وقتي كه سخن از سر احساس و جوگيرشدن بر سر زبان جاري ميشود ،اينگونه دردسرها را
ب ه دنبال خواهد داشت .يعني آنكه حرف گذشته را بايد پس گرفت.

ساكت يا نبي

خبر آمد كه محمدرضا س��اكت بايد از س��مت دبيركلي فدراسيون فوتبال بركنار ش��ود .او با بركناري از اين
مسئوليت بايد از مديريت تيم ملي هم كنارهگيري كند.
اين خبر تعجبآور اس��ت .از اين جهت كه ساكت با تاج نه تنها ميانه خوبي دارد ،بلكه همزبان و همشهري نيز
ميباش��ند ،از اينرو بسياري اعتقاد دارند كه خبر در حد شايعه اس��ت ،اما زماني كه خبر جديد دريافت شد و
مالقات تاج با نبي(دبير سابق فدراسيون فوتبال در زمان رياست علي كفاشيان) از پس پرده كنار رفت ،شك
و ترديد به يقين تبديل گرديد كه كار س��اكت به عنوان دبير فدراس��يون و مدير تيمهاي ملي به نقطه پايان
خود رسيده است.
اصوالً در ورزش ما براي هرگونه جابهجايي ،ابتدا شايعه آن پخش ميشود و سپس شايعه از قوه به فعل تبديل
ميگردد .پس منتظر جابهجايي در فدراسيون فوتبال باشيد.

نقش كيروش
ميگويند ،يكي از داليل جابهجايي احتمالي در سمت دبيركلي فدراسيون كه ساكت همزمان با اين مسئوليت در
تيم ملي به عنوان مدير تيم ملي نقش داش��ت ،ناراحتي كيروش از دبيركل است .كيروش مايل نيست ساكت در
كنار تيم ملي باشد .از اينرو به تاج توصيه شده تا هرچه سريعتر جانشين او را انتخاب كند.

سونامي

اين خبر هر روز داغتر از روز قبل دهان به دهان در حال گردش و چرخش است.
ب��ا توجه به عدم همكاري كيروش با فدراس��يون فوتبال كه بعد از جام جهاني ص��ورت خواهد گرفت و خود
كيروش عنوان كرده حاضر به تمديد قرارداد با فدراس��يون فوتبال نيس��ت ،اين احتمال وجود دارد كه بعد
از كيروش ،تيم ملي به برانكو برس��د و از س��وي ديگر ،علي دايي از سايپا به پرس��پوليس نقل و مكان كرده تا
جانشين برانكو در سرخپوشان شود.

ساز جديد شفر

اميد نورافكن را بايد از هماكنون لژيونر دانس��ت .حتي خبر آمد كه تواف��ق اوليه نورافكن با تيم اروپايياش از
طريق مدير برنامههايش صورت گرفته اس��ت .زماني كه اين خبر در اختيار ش��فر ق��رار گرفت ،مربي آلماني
بالفاصله دس��ت به واكنش برد و اعالم كرد ،من ژنرال تيم هس��تم .من ميگويم كي باشد،كي نباشد .اكنون
ميگويم ،اميد نورافكن جايي نميرود ،من اجازه نخواهم داد تا باش��گاه او را لژيونر كند .اگر نتوانستم جلوي
اين حركت را بگيرم ،آنگاه خودم جدا خواهم ش��د .قطعاً اين موضوع را با باش��گاه درميان خواهم گذاش��ت و
اجازه نخواهم داد تا به خاطر پول كه از طريق فروش و لژيونرش��دن نورافكن به باش��گاه خواهد رسيد،تيم مرا
برهم بريزند.
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