کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد:

استقاللجزءکهنترینهایآسیا

کنفدراس���یون فوتبال آسیا استقالل را جزء پنج
باشگاه قدیمی و کهن آسیا معرفی کرد.
ترین باشگاههای
سایتAFC در مطلبی به قدیمی
ترین
آسیا پرداخت و تیم فوتبال استقالل را قدیمی
تیم ایرانی و پنجمین تیم قدیمی فوتبال آس���یا
نامید .در این گزارش نس���بتاً مفصل ترتیب این
بندی به شرح زیر است:
رده
 -۱موهان باگان هند ،سال تاسیس ۱۸۸۹
 -۲پی اس ام پاکاس���ار اندونزی ،س���ال تاسیس
۱۹۱۵
 -۳االتحاد عربستان ،سال تاسیس ۱۹۲۷
 -۴کوگیو ساکر کالب ژاپن ،سال تاسیس ۱۹۳۸
 -۵استقالل ایران ،سال تاسیس ۱۹۴۵
زیدان همچنان شماره یک است؛

برانکوبهترینمربیایرانومنصوریانبهترینمربیایرانی

س���رمربی تیم فوتبال پرس���پولیس ،در رده بندی مربیان باشگاهی جهان ،چهار رده باالتر
از منصوری���ان قرار گرفت تا لقب بهترین مربی لیگ برتر فوتبال ایران را به خود اختصاص
دهد.
در تازه ترین رده بندی مربیان باشگاههای دنیا برانکو ایوانکوویچ با حضور رده  ۱۵۷توانست
عنوان بهترین مربی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران را از آن خود کند.
در این رده بندی که زین الدین زیدان س���رمربی رئال مادرید همچنان رتبۀ نخس���ت را در
تر از س���رمربی پرسپولیس به
اختیار دارد ،علیرضا منصوریان با حضور در رتبه  ۱۶۱پایین
عنوان بهترین مربی ایرانی شناخته شد.

 ۲۰۰هزار یورو به بدهیها افزوده شد؛

پرسپولیسرکوردداربیتوجهیبهتعهداتبینالمللی
های
انصراف پرس���پولیس از برگزاری دربی در آلم���ان پروندۀ جدیدی را به مجموعه پرونده
هایش هم افزایش یافت.
المللی اش افزود و حاال بدهی
توجهی این باشگاه به تعهدات بین
بی
های بسیار زیادی در دادگاه
جریمۀ دویس���ت هزار یورویی برای پرسپولیس���ی که پرونده
"کاس" و فیف���ا در جریان دارد و هر لحظه ممکن اس���ت یکی از آنها ب���ه جریان بیفتد مبلغ
بس���یار زیادی اس���ت .با این وجود حتماً باشگاه پرسپولیس معادالتی را برای خود از منظر
مالی حل کرده که قید چند میلیارد درآمدزایی از دربی را زده و حاضر شده در سوپر جامی
شرکت کند که احتماالً درآمدزایی خاصی برایش ندارد.
یازده پرونده شکایت برای پرسپولیس
با این وجود اما بحث ما اص ً
ال این نیس���ت ،موضوع بیشتر از موضوعهای مالی وفای به عهد
اس���ت و احترام به قراردادها و امضاها .پرس���پولیس با  ۱۱پرونده جاری در فیفا به عنوان
متش���اکی رکورددار شکایتهای بین المللی است .مانوئل ژوزه ،لوئیس پدرو ،آنتونس،اسکار
ادواردو ،مامادوتال ،سکوبرت ،والتکو ،سپانوویچ و تیاگو آلوز افرادی هستند که از پرسپولیس
به فیفا شکایت کرده و این شکایتها به این باشگاه ارجاع شده است.
البته مس���ئول حقوقی باشگاه پرسپولیس با مس���ئول امور بینالملل فیفا و شورای حل
اختالف س���ه یا چهار پرونده را حل کردند اما مبحث اصلی این است که هم پرسپولیس و
هم استقالل و تراکتور سازی و البته  ۱۹باشگاه در کشور به امضاهای خود وفادار نمی مانند
(سهم پرسپولیس بیشتر از دیگران است) و از نظر بین المللی شرایط خوبی ندارند.
موضوع فقط برای پرسپولیس البته بازیکن و مربی نیست .آنها  ۱۰سال قبل هم با شرکت
آلفا معامله کردند و قرار شد با استقالل در آمریکا دربی برگزار کنند که البته آن دیدار هم
لغو شد و پرسپولیس و استقالل تا جریمه چند میلیون یورویی هم رفتند و البته در دادگاه
های زیادی شد.
پیروز شدند اما شرکت فوق الذکر متحمل هزینه
این بار دربی
این بار هم پرس���پولیس در واقع دربی آلمان را بر هم زد ،آنها ترجیح دادند در س���وپر جام
شرکت کنند که این اص ً
ال بد نیست بلکه آنجای کار
غلط اس���ت که بدون برنامه ریزی برای سوپر جام،
پرسپولیس تعهد حضور در آلمان و برگزاری دربی
را داد و به این ترتیب پای قراردادها را امضا کرد.
حاال دویست هزار یورو هم بدهکار شده و بدتر از آن
اینکه مقابل آلمانها هم خجالت زده شدیم .در واقع
باید بیش���تر از اینها به تعهدات بین المللی خودمان
در باشگاهها پایبند باشیم وگرنه اتفاقاتی مثل ژوزه و
دربی آلمان و دیگر موارد رخ می دهد و پرسپولیس را
به بدهکارترین باشگاه ایران مبدل می کند.

اسامیبازیکنانتیمملیفوتسالبانواناعالمشد

سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی  ۱۵بازیکن اعزامی به تایلند را اعالم کرد.
ش���هرزاد مظفر ،س���رمربی تیم ملی فوتسال اسامی  ۱۵بازیکن اعزامی به تایلند را به شرح
زیر اعالم کرد:فرزانه توس��لی ،لیال خدابنده ،طاهره مهدی پور ،س��ارا شیربیگی،
فرش��ته خس��روی ،آرزو صدقیانی زاده ،فاطمه اعتدادی ،نسیم نوازنده ،فاطمه
پاپی ،فرشته کریمی،سهیال ملمولی ،نسیمه غالمی ،نسترن مقیمی ،فهیمه زارعی
و فاطمه ارژنگی.
بازیکنان فوق روز  ۲۸تیر ماه وارد اردو ش���ده و روز یکم مرداد ماه به منظور برگزاری س���ه
بازی تدارکاتی ( ۲بازی با تیم ملی فوتس���ال بانوان تایلند و یک بازی با تیم ملی فوتس���ال
بانوان میانمار) تهران را به مقصد بانکوک ترک می کنند.

پارس جنوبی جم؛ چراغ خاموش و بیحاشیه
تیم فوتبال پارس جنوبی با هدایت مهدی تارتار از جمله تیمهایی بود که مراحل آمادهسازی
ها آغاز کرد تا در اولین فصل حضورش در
ب���رای حض���ور در لیگ برتر را زودتر از باقی تیم
لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کند.
گذاری دوباره وزارت
استان بوشهر پس از چند فصل غیبت در رقابتهای لیگ برتر با سرمایه
نفت در فوتبال ،به س���طح اول فوتبال ایران بازگش���ت .البته این بار نه از بوش���هر بلکه از
شهرس���تانی خوش آبوهوا به نام جم به این رقابتها رسید .پارس جنوبی جم با شش سال
قدمت و با پش���توانۀ وزارت نفت توانست قهرمان لیگ آزادگان فصل  ۹۵-۹۶شود تا اولین
تجربۀ حضورش در لیگ آزادگان را کسب کند.
اردوهای آمادهس��ازی -این تیم کم حاشیه که مهدی تارتار هدایت آن را برعهده دارد
سازی برای حضور هر چه بهتر در لیگ برتر را آغاز کرد و در همان
خیلی زود مراحل آماده
ابتدای کار برای برگزاری اردو به تهران و پس از آن با دعوت باش���گاه بانانتس ارمنس���تان
به اين كش���ور سفر کرد .پارس جنوبی در اردوی ارمنستان سه دیدار تدارکاتی با بانانتس
ارمنس���تان (تساوی بدون گل) ،استقالل تهران (شکس���ت  ۲بر صفر) و آرتاخ ارمنستان
(پیروزی  ۳بر صفر) برگزار کرد تا به آمادگی نسبی برسد.
بازیکنان -این تیم با اینکه منابع مالی خوبی در اختیار دارد اما تیم کم هزینهای جمعآوری
کرده و با حفظ شاکله اصلی تیم ،چند بازیکن جوان و باتجربه مانند محمد طیبی ،مهدی
زبیدی و محس���ن فروزان را به تیمش���ان اضافه کردند .مدیران پارس جنوبی برای تقویت
بان سایپا و آلویس نانگ مهاجم
تیمشان دو بازیکن خارجی هم جذب کردند؛ فیلیپه دروازه
با کیفیتی که سه فصل حضور موفق در لیگ برتر را تجربه کرده است.
ها با رس���یدن به لیگ برتر
امکانات -با همۀ این نکات مثبت برای پارس جنوبی ،جمی
باید مش���کالت ساختاریش���ان را برطرف میکردند .یکی از مشکالت ،عدم وجود هتل در
ش���هر جم برای تیم میهمان بود که با آمادهس���ازی هتلی در شهر عسلویه این مشکل حل
شد .مانع دیگر ،ورزشگاه تختی جم بود که بطور کامل غیر استاندارد بود .سازمان لیگ به
تیم پارس جنوبی تا  ۲۰تیر مهلت داد که ورزشگاه را برای حضور در لیگ برتر آماده کند
که با تالش مس���ئوالن پارس جنوبی ،چمن ،رختکن ،اتاق کنفرانس و ...آماده ش���د و تنها
شود .بدین ترتیب پارس جنوبی که به
اايراداتي جزئی مانده که تا آغاز لیگ برتر آماده می
گفته منصوریان" ،در خانهاش مانند شیر خفته است "،میتواند در شهر جم میزبان رقبایش
باشد.پارس جنوبی در حال حاضر در تهران مراحل آمادهسازیاش را ادامه میدهد تا خود
را برای دیدار هفتۀ نخست مقابل گسترش فوالد در تبریز آماده کند.
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