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کاظم محمودی در گفتوگو با «رسالت»:

11

خبر
مددی:

فکری با استقالل ادامه میدهد

پول،تنهاعاملپیشرفتلیگفوتبالنیست
گروه ورزشی
نیمفصلاوللیگبرترفوتبالایراندر
فصل1399-1400باصدرنشینیپرسپولیس
بهپایانرسید.درایننیمفصلتیماستقالل
لیگرامقتدرانهآغاز کرد،امابهتدریجازدوران
اوجخودفاصله گرفتودرمقابلپرسپولیس
رقیب دیرینهاش توانست مجددا خود را به
باالی جدول لیگ برساند.
در انتهای نیمفصل تیمهای پرسپولیس،
سپاهانواستقاللبافاصله4امتیاز،ردههای
اول تا سوم را در اختیار دارند و سه تیم
ذوبآهن،نساجیمازندرانوماشینسازی
تبریز هم با اختالف زیاد نسبت به تیمهای
صدر جدول به ترتیب رتبههای  14تا  16را در
جدول ردهبندی لیگ برتر بیستم در پایان
نیمفصل اول به دست آوردهاند.
لیگبرترفوتبالامسالباچندویژگیآغاز به
کار کرد کهمیتوانبهممنوعیتعقدقراردادبا
بازیکنانومربیانخارجیجدیددرباشگاهها،
عدمحضورتماشا گراندرورزشگاههاوابتالی
تعدادیازبازیکنانتیمهابه کرونااشاره کرد
که پیشازاین در جریان برگزاری مسابقات
لیگ برتر رخ نداده بود و به همین علت این

نیمفصلرابایدمتفاوتازلیگهایحرفهای
دیگر قلمداد کرد.
کاظم محمودی ،بازیکن و مربی سابق
فوتبالدر گفتوگوبا«رسالت»درباره کیفیت
بازیهای نیمفصل اول لیگ برتر فوتبال
بیان کرد :بازیهای نیمفصل اول نسبت
به مسابقات لیگهای گذشته ضعیفتر
بود و دالیل آنهم به عدم برنامهریزی
صحیح از سوی فدراسیون و عدم حضور
مربیان و بازیکنان خارجی حرفهای و سطح
ی گردد.
باال بازم 
وی اضافه کرد :بیشتر تیمها نتیجه گرا
شدهاند و پول خرج کردن را تنها عامل بهتر
شدن وضعیت تیمها میدانند .تیمها باید
ازبازیکنانجوانترخوددرآ کادمیاستفاده
کنند،امامتأسفانهآ کادمیهابسیار ضعیف
ی کنند و بازیکن سازی تیمها مانند
عمل م 
قبل نیست .بیشتر تیمها با بازیکنان پا به
سن گذاشته در حال بازی هستند و کمتر
ی کند.
تیمی از بازیکنان جوان استفاده م 
این تیمها شاید امسال نتیجه نگیرند اما
در سال بعد پیشرفت کرده و با مبالغ کمتر
ی کنند.
به تیم خود کمک م 

محمودی عدم حضور تماشا گران را عاملی
در جهت پایین آمدن کیفیت باز یها
عنوان کرد و افزود :فوتبال بدون حضور
تماشا گران معنی ندارد و مسابقات هم به
دلیل نبود هواداران و شیوع کرونا هیجان

آلکنو:

واعظ آشتیانی :

موفقیت در المپیک،رؤیای والیبال خواهد بود
سرمربیتیمملیوالیبال گفت:حضوروموفقیت
در المپیک رؤیای والیبال ایران است .آلکنو در
مصاحبهای که در کانال یوتیوب باشگاه زنیت
روسیهمنتشرشدهاست،اظهارداشت:پیشنهاد
ایران برای هدایت این تیم در المپیک انگیزه
حضور در چهارمین المپیک پیاپی را برای من
به وجود آورد .پیشنهاد ایران هیجانانگیز بود
اما ا گر بگویم مسائل مالی در این زمینه اهمیتی
یدرباره کلیدموفقیت
نداشت،دروغ گفتهام.و 
در المپیک گفت :برای اینکه تفاوت المپیک
را با دیگر مسابقات درک کنید باید در آن حضور
داشته باشید .فضا و انگیزه موجود در المپیک
با تمام مسابقات دیگر متفاوت است .المپیک
نهفقطبرایمنبلکهبرایبازیکنانایرانهمیک
رؤیاست؛رؤیایحضور در المپیکوموفقیتدر
اینرقابتها.شکندارم کهاتمسفرالمپیکبهما
ی کند.آلکنو گفت:پیشاز اینکهدرباره
کمکم 
رقیبانایرانحرفبزنیم،نیازداریم کههمهچیز
رادر جایخودقرار دهیم.براساستحلیلهای

مدیرعاملپیشینباشگاهاستقاللگفت:علیکریمی
انتخاباتفدراسیونفوتبالراجدینگرفتهاستوبه
دنبالموفقیتنیست.واعظآشتیانیدربارهحاضر
نشدنعلی کریمیدر برنامهمناظرهرسانهملیبه
آنااظهار کرد:هر کسیحقانتخابوتصمیمگیری
داردوشایدپخششدنبرنامهبهصورتضبطشده
دلیلانصرافعلی کریمیبوده،ا گرچهاو گفتهبود
برنامهفرمایشیاست.البتهاودرصحبتهایشگفته
کهحرفهایشرازدهوانتقاداتشرا گفتهاستولی
این برنامه برای اعالم دیدگاههای نامزدها بود و با
انتقادیکساننیست.ویدربارهاینکهانتظارش
ازآیندهفوتبالچیست،تصریح کرد:امیدوارمباند
وباندبازیوقبیلهگراییازفوتبالایرانجمعشود.
تحلیل من این است که انتخابات بدون هرگونه
شائبهایبرگزارخواهدشد.البته کهمهندسی کردن
انتخابات حق تمامی دولتهاست ولی در ایران
بهگونهای عمل میشود که فیفا میتواند ایراد
بگیرد.ویافزود:کسانی کهبهدنبالحقپخش
تلویزیونی هستند ،با مابقی درآمدزایی فوتبال

بازیکن نیمکت نشین  2.5میلیارد میخواهد

چه کردهاند؟تبلیغاتمحیطی،بلیتفروشی،
حق کپیرایت،تنوعاتدیگریدردرآمدزاییو...
وجوددارد کهتوضیحیدر خصوصخرج کردن
ایندرآمدهادادهنشدهاست.متأسفانهعدهای
عادتبهخوردن گوشتلخمدارند.مگرقرارداد
تبلیغاتمحیطیاز۵۰میلیاردتومانبه۱۶۰میلیارد
توماننرسید؟چرا گزارشیدرموردنحوهخرجاین
ن کهحاتمطایی
درآمددادهنشدهاست؟جزای 
بودند و قراردادها را تعلیق کردند .بعدازآن
هم مسئله نگرفتن حق پخش تلویزیونی را به
میانآوردند.

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

خت99/11/19-110

خت99/11/19-111

رستوران
ـتكگلپا

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

خت99/10/3-311

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/11/20-113

خت99/10/23-14

خت99/11/11-91

انجام خدمات اداری

قربانعلی علی زاده

در شمال كشور

مدیر امالك كیالن
محمودآباد
09111185235

خت99/11/25-120

خت99/12/5-17

خت99/11/27-181
خت99/12/5-12
خت99/12/5-13

خت99/12/5-11

خت99/12/2-1

خت99/12/5-14

55170175-55170176

لواندوفسکی در صدر ایستاد
در حال حاضر که نیمی از بازیهای فصل لیگهای اروپایی به پایان
رسیده حدسها در خصوص آقای گل فوتبال اروپا به یک نفر ختم
میشود که آنهم گلزن بایرن مونیخ است .لواندوفسکی در  22بازی
خود توانسته  26گل به ثمر رساند و با اختالف در اروپا بهترین میزان
گلزنی را ثبت کند .او با  56امتیاز مدعی اصلی کسب عنوان توپ طال به
شمار میرود .سیلوا با  18گل  ،صالح ،لوکا کو و هالند با  17گل و مسی،
رونالدو و سوارس با  16گل در ردههای بعدی قرار دارند.

سرمربی تیم فوتبال ترا کتور گفت :مطمئن باشید به خاطر نام ترا کتور
با کسی تعارف نمی کنم و بازیکنان باید در اختیار تیم باشند .رسول
ی کنم که من را بهعنوان
خطیبی اظهار داشت :از مالک باشگاه تشکر م 
ی کنم که بهعنوان سرمربی تیم بزرگ
سرمربی انتخاب کردند .افتخار م 
ترا کتور که زمانی خودم هم در این تیم بودم و بزرگ شدم ،انتخاب
شدم .از پیشکسوتان و هواداران رخصت میخواهم و امیدوارم در کنار
هم روزهای خوبی داشته باشیم.وی افزود :نام ترا کتور از همه نامها
بزرگتر است .بازیکنان و عوامل باشگاه باید در اختیار تیم باشند و
بتوانیم با تمام وجود برای ترا کتور کار کنیم تا سربلند باشیم .موفقیت
ترا کتور باعث سربلندی هواداران خواهد بود و امیدوارم روزهای خوبی
در کنار هم داشته باشیم.

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) مورخ  99/12/18روز
دوشنبه راس ساعت  6بعدازظهر به آدرس قم  ،میدان هفتاد و دو تن  ،جنب تا كسیرانی
 ،جایگاه فخر جوادیه قم برگزار می شود ،شركت نمایند.
دستور جلسه  :انتخاب مدیر /مدیران تصفیه
تاریخ انتشار 99/12/5
مدیران تصفیه
خ ش 99/12/5

سرمایه گذاری بدون ریسک

خانم ملکی 09197526887

سرمربیآلمانیتیمفوتباللیورپولعنوانبهترینمربیجهانرابهخود
ی گیری و نظرخواهی که توسط
اختصاص داد .یورگن کلوپ در یک رأ 
نشریهورزشی کیکرازهوادارانانجامشد،باالترازهمهرقبایشقرار گرفت.
پس از او فلیک ،سرمربی موفق تیم بایرن مونیخ دوم شد .رتبه سوم به
گواردیوال ،سرمربی موفق تیم منچسترسیتی رسید.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده (نوبت اول) شركت خدمات
سوختی فخر جوادیه قم (سهامی خاص)
(در حال تصفیه) به شماره ثبت  2353و
شناسه ملی 10860971823

خت99/12/5-15

با یک تیر دو نشان بزنید
با اطمینان خاطر و تضمینی

کلوپ ،بهترین مربی جهان

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت به عمل می آید راس ساعت  8صبح شنبه
 99/12/16در محل قانونی شركت واقع در ناحیه صنعتی علی میرزایی خیابان جهاد
جهت پاره ای تصمیمات حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب هیات مدیره
 -2انتخاب مدیران
 -3دارندگان حق امضا
 -4انتخاب بازرسان
 -5انتخاب روزنامه كثیراالنتشار و موارد پیشبینی نشده در جلسه
تاریخ انتشار 99/12/5
هیات مدیره و سهامداران
خ ش 99/12/5

بازنشسته وزارت كشور

خت99/12/5-10

استخردار-سونا-جکوزی
www.VillaRabet.net
09113940697-01152162829

رئیس فوتبال تهران ابقا شد
انتخابات هیئت فوتبال استان تهران دیروز در هتل المپیک با حضور
اعضای مجمع برگزار شد تا شیرازی بار دیگر بهعنوان رئیس هیئت
فوتبال این استان برگزیده شود.در این انتخابات پنج نامزد نهایی
حضور داشتند که شیرازی با  ۲۳رأی از  ۴۴رأی مأخوذه به ریاست هیئت
فوتبال استان تهران رسید.

آ گهی مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شركت ماشین سازی فوالد چدن
الغدیر لرستان (سهامی خاص) به شماره
ثبت  234و شماره ملی 10740014923

خرید و فروش زمین و مسكن

خت99/11/29-211

ویال رابط

ا گربازیکنیآمار خوبیداشتهباشد،آمادهباشد
و ارزش داشته باشد برایش هزینه میکنیم اما
بازیکنانمعمولیونیمکتنشیندرخواستهای
عجیبیدارند.عضوهیئتمدیرهباشگاهذوبآهن
درمورداینکهآیاحسینیفهرستیرابرایتقویت
تیمارائه کرده ،گفت:اودرتمامخطوطتیمبازیکن
میخواهد.لیستمازادندادهوفقطنیازهایش
را اعالم کرده اما باید ببینیم چه بازیکنانی را
میتوانیم بگیریم .بازیکنی را هم نمیتوانیم از
تیم کنار بگذاریمچونمشخصنیستبتوانیم
جایگزینیبرایاوجذب کنیم.

خت99/12/5-16

رزرو آنالین
لوکس ترین ویال و اما کن اقامتی شمال در

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از محرومیت چهارساله امیررضا مجاوری
ی گیربهدلیل
ی گیرآزادکاربهدلیلتخلفدوپینگخبرداد.این کشت 
کشت 
مصرف ماده ممنوعه استیرویید آنابولیک به مدت چهار سال از تمامی
فعالیتهای ورزشی محروم شد.

برای سربلندی تراکتور آمده ام

مشاورین امالك كیالن

اعتماد شما افتخار ماست

محرومیت کشتیگیر دوپینگی

خطیبی:

بدینوسیله از کلیه شرکاء /سهامداران شرکت پایا نقش آنیل سهامی خاص به شماره
ثبت  24985شناسه ملی  10190064800دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  10:00مورخ  1399/12/16و جلسه مجمع
عمومی عادی بهطور فوق العاده شرکت که در ساعت  11:00مورخ  1399/12/16در محل
شرکت (استان البرز ،شهرستان كرج ،بخش مركزی ،شهر كرج ،مهرویال ،كوچه پنجم،
بلوار ایثار (درختی)،پالك،313طبقهپنجم،واحد 16کدپستی)3137773943تشکیل
می شود ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده -1 :تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره؛
2ـ انتقال سهام.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده۱ :ـ انتخاب مدیران و سمت های
آنها؛ 2ـ حق امضای اسناد ؛ ۳ـ انتخاب بازرسان و . ...
تاریخ انتشار 99/12/5
هیئت مدیره شرکت
خ ش 99/12/5

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

سخنگویباشگاهذوبآهن گفت:در فوتبالما
ی گیرد.یک
جویایجادشده کهآدمخندهاشم 
بازیکنمعمولی کهخیلیهمبرایتیمشبازی
نکرده و اصال در ترکیب اصلی نبوده ،برای یک
نیمفصل2.5میلیاردتومانمیخواهد!نمیدانم
این مسیر به کجا ختم میشود؟ چند باشگاه،
چنانقیمتهاراباال میبرند کهبقیههیچ کاری
نمیتوانندانجامبدهند .کربکندیدر گفتوگو
با فارس اظهار داشت :برخی باشگاهها طوری
در جذب بازیکن پیش میروند و قیمتهایی
ی کند .بازیکنی که
ی گذارند که آدم تعجب م 
م 
قراردادش 800میلیون بوده االن 8/ 5و یا حتی
10میلیاردمیخواهد!نمیدانماقتصادماخیلی
خوبشدهیافوتبالماخیلیپیشرفت کرده؟وی
افزود:بهخاطرممنوعیتجذببازیکنخارجیوبا
ن کهبازیکنانخوبداخلیهممحدود
توجهبهای 
هستند،هر کسهرچقدر کهمیخواهدمیگوید.
شایدبرخیبگویندچونذوبآهنخودشبازیکن
ی کنداماواقعیتایناست؛
نگرفتهحسودیم 

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده و مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت پایا نقش آنیل
(سهامی خاص) به شماره ثبت 24985
شناسه ملی 10190064800

رهن اجاره

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،برج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

آمادهسازیتیمهادر پیشاز فصلدیرترآغاز
شد کهباعثتحلیلهماهنگیوقدرتبدنی
بازیکنان گردید.
ن کهمنمخالفحضور
محمودیبااشارهبهای 
مربیانخارجیدرلیگهستم،افزود:مربیان
داخلیبهطورقطعدرسطحبهترینسبتبه
مربیانخارجی کهبهلیگمیآیند،هستند.
ا گرقراربرحضورمربیخارجیاستبایدمربی
تأثیرگذارودرجهیکبیاید،امابیشترمربیانو
بازیکنانخارجی کهبهلیگماواردشدنددر
سطوح باالی فوتبال قرار نداشتند.
این پیشکسوت فوتبال ادامه داد :ا گر به
دنبال پیشرفت مربیان داخلی هستیم
باید از افراد حرفهای برای آموزش به مربی
داخلی استفاده کرده و کالس برای ارتقای
دانش آنها برگزار کنیم تا بتوانند خود را به
سطحاولفوتبالدنیابرسانند.اینموضوع
ی کند،
درباره بازیکنان خارجی هم صدق م 
زیرا با ورود بازیکنان غیرحرفهای همارز از
کشور خارج میشود و هم هیچ سودی برای
تیمهایمابههمراهنمیآورند.ایندر حالی
است کهاستعدادهایفوتبالیدرآ کادمیها
در حال سوختن هستند.

کر بکندی:

امیدوارم قبیلهگرایی از فوتبال جمع شود

فنی ،باید روی برخی جنبههای تیم کار کنیم.
در هر تیمی که بودهام همین رویه را داشتهام.
ازنظر من مربی که قول نتیجه بدهد ،شارالتان
است .باید برای روبهرو شدن با هر رقیبی ،تا
جایی که امکان دارد آماده شویم.آلکنو درباره
انتخاباعضای کادرفنیتیمملی گفت:بسیاری
از کارها با همکاری مدیریت فدراسیون انجام
شده است .افراد زیادی آماده کمک کردن به
تیمملیهستند.درزمانحضورمن،درهایتیم
ملیهمیشهبازاستوهمهمربیانومتخصصین
میتوانند به اردو بیایند.

(جزیره كیش)

الزم را بهخصوص برای تیمهای پرطرفدار
نداشت ،زیرا میتوان نیمی از قدرت این
تیمها را در بازیهای داخل خانه و با حضور
تماشاچیان مرتبط دانست.
ن که
مربیسابقباشگاهترا کتور بااشارهبهای 

عدم حضور بعضی از بازیکنان به علت
ابتال به کرونا باعث آسیب دیدن تیمها در
مسابقات شد ،گفت :از ابتدای فصل تیمها
آمادگی خوبی را نداشتند زیرا به علت کرونا
اردوهایآمادهسازیبرگزارنشد.عالوهبراین

ن که محمود فکری به کار خود
مدیرعامل باشگاه استقالل با تأ کید بر ای 
ادامه میدهد ،گفت :مذا کره با نفراتی که در فهرست کادر فنی هستند،
آغاز شده است.احمد مددی در خصوص اعتراض بازیکنان استقالل
به شرایط نابسامان باشگاه و غیبت برخی از آنها در تمرینات ،گفت:
مشکلی وجود ندارد و با همه بازیکنان جلسه داریم.

