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خبر كوتاه
چرا سولدو  ۷سال از فوتبال دور بود؟

پس از کش و قوسهای فراوان سرمربی
جدید تراکتور مشخص شد اما گپ  ۷ساله
در رزومه این سرمربی نکته نگرانکنندهای در
کارنامهاش است که دالیل مختلفی راجع به آن
مطرح شده است.
زوونیمیر سولدو بامداد یکشنبه وارد تبریز
شد و قراردادش را به عنوان سرمربی تراکتور با
این باشگاه امضا کرد .با وجود این که سولدو
بازیکن بزرگی در کشور کرواسی محسوب
میشود اما رزومه او به عنوان مربی قابل دفاع
نیست و همین موضوع انتقاداتی را نسبت به این
انتخاب به همراه داشته است.
سولدوی کروات از  ۱۳سال پیش که هدایت
تیم بزرگساالن دینامو زاگرب کرواسی را برعهده
گرفت تاکنون حدودا تنها به مدت سه فصل و
نیم تجربه مربیگری داشته و باقی این  ۱۳سال
از میدان مربیگری دور بوده است .بزرگترین
گپ موجود در رزومه این مربی مربوط به حد
واصل سال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۷است.
سولدو در سال  ۲۰۱۰با انتقادات زیادی از
سرمربیگری کلن اخراج شد و حتی رسانههای
آلمانی او را آخرین مربی کالسیک بوندسلیگا
لقب دادند .سولدو دقیقا پس از این اخراج برای
هفت سال از عرصه مربیگری دور بود تا این
که از سال  ۲۰۱۷فلیکس ماگات ،مربی سابق او
در اشتوتگارت از سولدو دعوت به همکاری کرد.
ماگات ابتدا سولدو را به عنوان دستیار
خودش به شاندونگ لوننگ چین برد و یک فصل
در کنار هم در این تیم بودند .پس از جدایی از
شاندونگ دوباره سولدو در تیمی حضور نداشت
تا این که ماگات به عنوان مدیر ورزشی آدمیرا
واکر ،در اواخر فصل  ۲۰۱۹-۲۰او را به عنوان
سومین سرمربی این تیم اتریشی انتخاب کرد که
نتایج سولدو در این تیم تفاوت چندانی با مربی
قبلی نداشت و در نهایت آدمیرا با یک امتیاز
اختالف از بوندسلیگای اتریش سقوط نکرد.
سولدو پس از جدایی از آدمیرا واکر برای یک
فصل از مربیگری دور بود تا این که تراکتوریها
به سراغش رفتند.
درباره گپ زمانی در رزومه مربیگری
سولدو دالیل مختلفی مطرح شده است .ابتدا
هوشنگ نصیرزاده ،عضو هیات مدیره باشگاه
تراکتور تاکید کرد که سولدو به دلیل این که
مدیر فنی فدراسیون فوتبال کرواسی بوده
در جایی مربیگری نکرده است .با این حال
خود سولدو دلیل دیگری درباره دوریاش از
مربیگری مطرح کرد.
سولدو در گفتوگویی که با رسانه باشگاه
تراکتور داشت در پاسخ به این سوال بدون این
که به سمتش در فدراسیون فوتبال کرواسی
صحبتی کند ،اعالم کرد که به دالیل شخصی از
مربیگری فاصله گرفته بوده است .او گفت :برای
دوری از فوتبال دالیل شخصی داشتم ،چون که
بیش از  ۱۰سال در فوتبال آلمان کار کرده و
دور از خانواده بودم و باتوجه به پایین بودن سن
و سال فرزندانم ،میخواستم در آن مقطع همراه
آنان باشم .اکنون آنان بزرگ شدهاند و تصمیم
گرفتم به فوتبال برگردم.
اشاره نکردن سولدو به حضور در فدراسیون
فوتبال کرواسی این شائبه را ایجاد میکند که
ادعای مدیران تراکتور از پایه بیاساس بوده
چرا که اگر این طور بود ،سولدو به جای بهانه
خانواده ،این بهانه شکیل را برای دوری طوالنی
مدتش از عرصه مربیگری اعالم میکرد .ضمن
این که اگر ادعای تراکتوریها صحت داشته
باشد و فرض را هم بر توانمندی سولدو در سمت
مدیریتی در نظر بگیریم ،این مربی کروات قرار
است در تراکتور مربیگری کند نه مدیریت.
رزومه مربیگری سولدو هم روشن و واضح است.
در هر صورت سولدو با رزومهای نه چندان
خوب به عنوان سرمربی جدید تراکتور انتخاب
شده و باید به او فرصت داد .شاید تراکتور
به سکوی پرتابی برای سولدو تبدیل شد تا
ناکامیاش در عرصه مربیگری را با موفقیت در
تراکتور فراموش کند.

مدیران شهرقدس از پیکان ،خودرو
درخواست کردند!

باشگاه پیکان تهران بعد از اختالفاتی که با
مدیران مجموعه ورزشی شهدای شهرقدس خورد،
تصمیم به برگزاری دیدارهایش در ورزشگاه انقالب
کرج گرفت و دیدار با ذوبآهن این تیم نیز در
استان البرز برگزار شد.
حاال در پی حاشیه های ایجاد شده ،رضا
رهقی مدیراجرایی باشگاه پیکان توضیحاتی را در
این خصوص ارائه کرده است .رهقی در گفت و
گو با تسنیم گفته است:پیکان در طول یک دهه
گذشته در این ورزشگاه مقابل حریفانش قرار گرفت
و پیش از محدودیتهاى کرونایی ارتباط بسیار
خوبى بین مردم این منطقه با تیم پیکان ایجاد شده
بود .مدیران و مسئوالن سابق شورا و شهردارى هم
این تعامل دوجانبه را بخشی از مسئولیت اجتماعى
خودشان در راستاى توجه به عالیق شهروندان و
اوقات فراغت جوانان ارزیابی میکردند ،اما در دوره
جدید و با تغییراتی که اتفاق افتاد تصور نمیکردیم
تنها شاهد نگاه مادى به موضوع برگزارى مسابقات
لیگ برتر در این ورزشگاه باشیم .او ادامه داد :پیش
از این درآمد حاصل از اجاره زمین صرف هزینههاى
استادیوم ،نگهدارى از زمین چمن و به روز رسانی
امکانات ورزشگاه میشد ،چرا که مسئوالن شهر
و شورا نگرش متفاوتی داشتند ،اما در این دوره
عالوه بر افزایش هزینه ،اجاره ورزشگاه دیگر برای
حفاظت از کیفیت زمین صرف نمیشود .گفته
میشد شهردار جدید چهره فوتبالی و عالقمند به
ورزش است ،اما تا به االن رویکردی کام ً
ال تجارى و
غیرحرفهاى دیدیم .تیمهاى مختلف از لیگ برتر و
لیگ دسته اول تنها در صورت پرداخت هزینه مورد
نظر میتوانند در این استادیوم بازى کنند و مجموعه
شهر قدس دیگر میزبان یک تیم خاص آن هم در
سطح مسابقات لیگ برتر نیست .طبیعتاً توجهی
هم به فشار مسابقات و کیفیت زمین نمیشود که
نتیجه این تغییر رویه به زودى با تخریب زمین
چمن در این فشار و شرایط مشخص خواهد شد.

ورزش
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مدیر ،مربی ،بازیکن و هوادار

انگیزههای استقالل برای بردن یک جام حیثیتی

تیم فوتبال استقالل در حالی تا هفته چهارم
صدرنشین لیگ برتر است که آنها در حوزههای
مختلف از انگیزههای متفاوتی به نسبت سالهای
قبل برخوردارند.
با مراجعه به نتایج استقالل در هفتههای
ابتدایی فصول قبل ،هر چه بیشتر متوجه ذوقزدگی
مفرط هواداران این تیم در حال حاضر میشویم.
استقالل طی سالهای اخیر همواره به دلیل
تغییرات بسیار زیادی که در باشگاه ایجاد میشد،
همان نیمفصل اول ،قافیه را به رقبای خودش
واگذار میکرد.
درواقع آبی پوشان در نیمفصل دوم هرچه
به آب واتش میزدند و عنوان صوری بهترین تیم
نیمفصل دوم را هم به دست میآوردند ،نهایتاً به
کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا منجر میشد و
دستشان از جام کوتاه میماند .این تغییرات تمامی
ارکان باشگاه را دربرمی گرفت و جالب اینجاست
که این دور باطل دائماً در حال تکرار بود.
به همین خاطر است که فرهاد تنها با کسب
سه پیروزی و یک تساوی و گرفتن  10امتیاز در
 4هفته ابتدایی لیگ توانسته بهنوعی بهترین شروع
فصل را در این چند سال اخیر رقم بزند و در حال
حاضر به اتکا همین نتایج صدرنشین فعلی لیگ
برتر باشد.
اگر بردهای استقالل را بهحساب اتفاقات
فوتبالی بگذاریم باید گفت که مرتکب اشتباه
فاحشی شدیم ،زیرا تحقق امری که پس از 10
سال حتی با مربیانی همچون “وینفرد شفر” و
“آندره آ استراماچونی” رخ نداده است ،بدون شک
دالیلی دارد که در ادامه به تفکیک قصد داریم به
آن مفص ً
ال بپردازیم.
تمامی تیمهای ملی و باشگاهی دنیا از بدو
تولد رشته ورزشی فوتبال تا به امروز در یک نمای
کلی از چهار رکن اساسی تشکیل شده است.
-1کادر مدیریتی :مدیرعامل ،رئیس
هیئتمدیره ،اعضای هیئتمدیره ،سرپرست تیم
و سایر معاونانی که از طرف مدیرعامل منصوب
میشوند.
-2کادر فنی :سرمربی ،مربی ،بدنساز ،آنالیزور
-3اعضای تیم :بازیکنانی که در طی یکفصل
فوتبالی به خدمت تیم درآمدهاند.
-4هواداران :مردم عادی و عالقهمند به باشگاه،
کانون هواداران و کسانی که در صفحات مجازی به
هر طریقی از باشگاه خودشان حمایت کنند.
پرواضح است که موفقیتی حاصل نخواهد
شد ،مگر آنکه این  4عامل ،وظایف خودشان را
بهدرستی و با کمترین اشتباه ممکن نسبت به
سایر رقبایشان انجام دهند ،امری که در این
پس آن
چند سال گذشته باشگاه پرسپولیس از ِ
بهخوبی برآمده است.
اگر قدری موشکافانهتر و با دقت بیشتر
اتفاقات باشگاه استقالل را رصد کنیم میبینیم
که آنها در هر  4رکنی که به آن اشاره کردیم
انگیزهای متفاوت و بسیار بیشتر به نسبت سالهای
گذشته از رقبایشان دارند ،که بهنوعی میتوانیم

صدرنشینی فعلی امروز را به وجود همین انگیزهها
ارتباط دهیم.
-1کادر مدیریتی:
مصطفی آجرلو را تقریباً تمام کسانی که
دستی بر آتش فوتبال دارند میشناسند .کسی
که توانست در کمترین زمان ممکن؛ ساختار
باشگاه پاس را از یک تیم معمولی به یک باشگاه
قابلاعتنا تبدیل کند ،بهطوریکه پس از طی 2
دهه ،علیرغم نابودی این باشگاه در تهران ،هنوز از
آن یاد میشود و درعینحال از زیرساختهای آن
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
آجرلو در مد تزمان حضورش در پاس
بهنوعی لیاقت و شایستگی خود را بهعنوان
یک مدیر ورزشی به اثبات رساند؛ این در
حالی است که او در دو تجربه بعد یاش
بهعنوان مدیرعامل در دو باشگاه استیل آذین
و تراکتور نتوانست دستاوردهای خوبش را
در پاس حتی بهصورت جزئی تکرار کند و
بهاینترتیب کمکم از صحنه فوتبال دور خود
را کنار کشید.
غیبت او ادامه پیدا کرد تا به انتخابات ریاست
فدراسیون فوتبال در سال  1400رسیدیم .آجرلو
که خودش یکی از منتقدان شیوه اداره فوتبال بود
با برنامهای مدون و اجرایی ،آنگاهکه تکلیف را بر
خودش واجب دید پا به عرصه انتخابات ریاست
فدراسیون فوتبال گذاشت اما در این کارزار قافیه
را به عزیزی خادم واگذار کرد ،اما بااینحال نشان
داد برای ورودش به فوتبال انگیزهای تازه پیدا
کرده است .جالب اینجاست او برای اداره استقالل
تقریباً از نفراتی بهره میبَرد که برای اداره ریاست
فدراسیون معرفی کرده بود.
به همین دلیل میتوان پیشبینی کرد ،او
پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه استقالل را به امید
رساندن این تیم بهروزهای خوبش پذیرفت تا ثابت
کند در به وقوع پیوستن دو تجربه نافرجام قبلی
کمترین تقصیر را داشته است.
آجرلو از همان ساعتی که پایش به دفتر
ساختمان آبیرنگ خیابان عالمه جنوبی باز شد،
کار را در دست گرفت و در گام نخست طی

کمترین زمان ممکن توانست بر مشکالت کهنه
این تیم فائق بیاید ،و تا به امروز بهدوراز بیان
هرگونه شعار و حرف و عوامفریبی و مصاحبههای
جورواجور ،در عمل کمر به حل مشکالت باشگاه
استقالل بست.
گرچه هنوز برای پرداختن به کارنامه آجرلو
زود است ،اما او در این مدت کوتاه نشان داده که
انگیزه فراوانی دارد ،چراکه شاید این آخرین فرصت
سردار برای اثبات تواناییهایش باشد که البته نشان
داده که کم نیست.
-2کادر فنی:
همه ما بارها این جمله را شنید هایم که
مجیدی برای سومین مرتبه هدایت استقالل
را در این  3سال اخیر پذیرفته است .او اولین
مرتبه پس از اخراج شفر ،در مرتبه بعدی پس
از خروج ناگهانی استراماچونی و آخرین بار
بعد از اخراج محمود فکری بر نیمکت داغ
سرمربیگری استقالل نشست ،اما هر بار به
دالیلی نتوانست جامی را برای هواداران این
تیم به ارمغان بیاورد.
این ستاره محبوب باشگاه استقالل همواره
با اعالم اینکه در هر سه نوبت نتوانسته تیمش را
در فصل نقل و انتقاالت ببندد ،به دنبال فصلی
بود که از همان ابتدا عنان کار را خودش به
دست بگیرد تا بتواند تیمش را بر طبق افکار
خودش آرایش دهد.
حاال لیگ  21این فرصت را در اختیار
فرهاد قرار داده است و او دیگر نمیتواند بهانهای
ازایندست بیاورد و درعینحال فرهاد آنقدر
باهوش است که بهتر از هرکسی بداند که این
فصل دیگر آخرین فرصت او برای کسب عنوان
قهرمانی به همراه تیم محبوبش است .کاری که
بسیار سخت به نظر میرسد اما تا به امروز که
هفته چهارم لیگ برتر را پشت سر میگذاریم،
انگیزه فراوان او برای اثبات تواناییهایش نشان
داده که قادر است برخالف سالهای گذشته
نتایجی کسب کند که طی این یک دهه اخیر
بیسابقه باشد و عالوه بر این ثابت کند هر وقت
تیمش را خودش ببندد ،داستان را جور دیگری

روایت میکند.
-3بازیکنان:
نسل کنونی باشگاه استقالل برخالف نسل
قبل که فرهاد مجیدی سرمربی فعلی یکی از آنها
بوده ،هنوز افتخاری را درخور این باشگاه کسب
نکرده است .ا
این دسته از بازیکنان علیرغم
تواناییهایی که در این چندساله داشتهاند
معتقد بودند همواره عواملی غیر فوتبالی
مانع از رسیدن به کسب جام شده است.
عواملی نظیر کمبود منابع مالی که باعث از
دست رفتن مربی قابلی مانند استراماچونی و
بازیکنانی نظیر تیام ،جبارف ،امید ابراهیمی،
مجید حسینی ،اللهیار صیادمنش ،علی
کریمی ،مهدی قایدی ...که هرکدام در صورت
حضورشان میتوانستند استقالل را به کسب
افتخار بیشازپیش نزدیک کنند.
اما امروز با مدیریت فعلی به نظر میرسد با
کمک کارگزار و اسپانسر ،آنها دغدغه مالی نداشته
باشند و بتوانند به کمک این تیم مدیریتی و کادر
فنی و همچنین فضای آرامی که بین آنها برقرار
است ،بیشتر از هرزمانی تمرکزشان را معطوف به
مسائل فنی کنند و بتوانند پس از  9سال هواداران
این تیم را به هدف اول و آخر این فصل ،که همان
قهرمانی در لیگ برتر است برسانند.
-4هواداران:
اگر پای دل اکثر هواداران باشگاه
پرسپولیس بنشینیم متوجه خواهیم شد که
فتح لیگ  21یا به قول خودشان دبل هتتریک
برایشان حیثیتیتر از هرسال دیگری است.
چراکه استقاللیها معتقدند در تمام این سالها
که منجر به  5قهرمانی متوالی سرخ پوشان
پایتخت شد ،وزیر سابق ورزش و عالقه شخصی
او و فرزندش به این تیم ،نقش اساسی داشته و
در صورت اینکه آنها نتوانند این جام را به خانه
ببرند ،تمامی آن  5قهرمانی از سوی هواداران
رقیب زیر سؤال خواهد رفت.
هواداران استقالل در طی این  5سال اخیر
با پرداختن به کلیدواژههایی مثل “تیم حکومتی”
سعی در لوث جلوه دادن قهرمانیهای تیم رقیب
هستند و این مهم قطعاً در صورت عدم قهرمانی
پرسپولیس و قهرمانی استقالل قوت بیشتری
خواهد یافت .از همین رو طرفداران استقالل تمام
تالش خودشان را به کار خواهند بست که با حمایت
تیمشان بتوانند جام زرین را باالی سر ببرند که با
این تفاصیل ،با یک تیر ،چند نشان زده اند.
بههرحال از شواهد و قرائن میتوان دریافت
که استقالل در این فصل به نسبت سالهای
گذشته از جنبههای گوناگون و حوزههای مختلف
انگیزههای متفاوتی دارد .انگیزههایی که در صورت
تقویت هرچه بیشتر شاید بتواند آنها را به فتح این
جام بیشازپیش نزدیک کند ،به شرطی که هرکدام
از این  4عامل ذکرشده ،بتوانند در راستای هم ،و
برای یک هدف که آنهم قهرمانی است بجنگند و
اجازه ندهند عاملی باعث ایجاد تفرقه شود.

اتفاق مهم پیش روی تیم ملی

پایان اختالف و حاشیه؛ طارمی برمیگردد

روزی که سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت مهدی طارمی را به
اردوی تیم ملی دعوت نکند فدراسیون فوتبال سیاست احترام به
دیدگاه سرمربی تیم ملی را در پیش گرفت.
شریفی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال حتی
در این باره مصاحبه و موضع رسمی فدراسیون فوتبال را بیان کرد و
در نهایت تیم ملی بدون مهدی طارمی به مصاف لبنان رفت و در یک
بازی سخت و نفس گیر دو بر یک برنده شد و فردا شب هم در بازی
دوم بدون مهدی طارمی به مصاف سوریه می رود.
قصه اختالف بین اسکوچیچ و مهدی طارمی از یک اظهار
نظر فنی آغاز شد؛ جایی که اسکوچیچ در مصاحبه با یک رسانه
خارجی گفت فوتبالیست های ایرانی از نظر تکنیکی خوب ولی
از نظر تاکتیک پذیری مشکل دارند و مهدی طارمی هم در پاسخ
توئیت کرد فوتبالیست های ایرانی هم از نظر تکنیکی خوبند و هم
از نظر تاکتیکی و مشکل از جای دیگری است .جرقه این اختالف با
همه تالش های صورت گرفته به قوقت خود باقی ماند و در نهایت
اسکوچیچ تصمیم گرفت برای این اردو مهدی طارمی را دعوت نکند.
اما بی تردید دل مهدی طارمی با تیم ملی است .او هم پیش از بازی
با لبنان برای تیم ملی پیام داد و هم بعد از بازی .حتی خبر رسیده
با اردوی تیم ملی تماس گرفته و از آنها خواسته با همه توان در برابر

لبنان بازی کنند و برنده شوند.
اما از اینها بگذریم .عزیزی خادم – رییس فدراسیون فوتبال ضمن
احترام به دیدگاه اسکوچیچ از اینکه مهدی طارمی به اردوی تیم ملی
دعوت نشده خوشحال نیست .او از کادر مدیریتی تیم ملی به خصوص
سرپرست تیم خواسته ترتیبی اتخاذ کنند که اسکوچیچ و مهدی طارمی
در ایران یا پرتغال با هم رویارو شوند و با کنار گذاشتن اختالفات برای
ارتقای جایگاه تیم ملی فوتبال ایران تالش کنند .به باور رییس فدراسیون
فوتبال در صورت تداوم این وضعیت هم تیم ملی متضرر می شود و هم
مهدی طارمی و طرفین به بهانه تیم ملی باید اختالفات را کنار بگذارند.
رییس فدراسیون فوتبال در صحبت هایی که با کادر مدیریتی
تیم ملی داشته این موضوع را متذکر شده مهدی طارمی در سال های
اخیر بازیکن بی حاشیه ای بوده و همواره برای درخشش در ترکیب
تیم ملی تالش کرده و اساسا یک دیدگاه فنی نباید منجر به اختالفات
طرفین و آسیب دیدن تیم ملی شود .البته رییس فدراسیون فوتبال
با احترام به تصمیم اسکوچیچ مبنی بر عدم دعوت از مهدی طارمی و
صحبت نکردن پیرامون این موضوع نشان داد که به اصول در فوتبال
پایبند و به آن احترام می گذارد اما تاکیدش بر این است اختالفات
بین اسکوچیچ و مهدی طارمی باید پاک شود چون پای تیم ملی در
میان است و از سویی مهدی طارمی در سال های گذشته بازیکن

بدون حاشیه ای بوده است.
با توجه به تاکید رییس فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت مهدی
طارمی به اردوی تیم ملی به نظر می رسد در آینده ای نزدیک و احتماال
برای بازی های بهمن ماه مهدی طارمی بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت
خواهد شد .این تصمیم بدون شک با استقبال اهالی فوتبال هم مواجه
خواهد شد به این خاطر که مهدی طارمی بعد از عدم دعوت به اردوی تیم
ملی به تصمیم اسکوچیچ احترام گذاشت و همان طور که اشاره شد هم
پیش از بازی با لبنان برای موفقیت تیم ملی پیام داد و هم بعد از بازی.

طلب  22500دالری ستارههای اصلی

پشت پرده پست اینستاگرامی ملیپوشان علیه فدراسیون

پاداشهای پرداخت نشده فدراسیون فوتبال
به بازیکنان تیم ملی به حدود  600هزار دالر
رسیده است.
به گزارش “ورزش سه” ،چهار پیروزی و
یک تساوی ،تیم ملی ایران را باالتر از کره
جنوبی در صدر جدول گروه  Bقرار داده اما
با این حال تنش و حواشی اطراف تیم ایران
به بیشترین میزان خود رسیده است .دقایقی
پس از برد شیرین برابر لبنان بود که بازیکنان
با انتشار پستی تند علیه فدراسیون فوتبال
موضع گیری کردند و با طرح چند انتقاد
مسئوالن فدراسیون را خطاب قرار دادند.
یکی از نکات مورد توجه بازیکنان مسئله
«پاداش» بود؛ آنها نوشتند که از زمان پایان مرحله
پیش مقدماتی ،فدراسیون اقدامی در این باره انجام
نداده تا مشخص شود پاداش معوقه آنها به سه
فیفادی اخیر مربوط است؛ جایی که با برد برابر
سوریه ،عراق ،امارات و لبنان و البته یک تساوی
ارزشمند مقابل کره جنوبی همراه بود.
مسئوالن فدراسیون تاکنون واکنشی به این
گالیه بازیکنان نشان ندادهاند اما به نظر میرسد
ماجرای اختالف بر سر پاداش ،امکانات و ...به
قدری شدید شده که اکثر ملی پوشان به این شکل
واکنش نشان دهند.
شنیدههای خبرنگار ما حاکی از آن است که

فدراسیون فوتبال در مصوبه خود اعالم کرده که
برای هر پیروزی خارج از خانه  5500دالر و هر
برد خانگی  3500دالر به بازیکنان اختصاص پیدا
میکند .این در حالی است که مشخص نیست
تساوی برابر کره جنوبی جایزهای را در بر داشته
یا خیر.
در مرحله مقدماتی جام جهانی تیم ملی از
 32بازیکن دعوت کرده که از بین آنها  22نفر در
هر سه اردو ثابت بودهاند و  10نفر دیگر به صورت

متغیر در برخی اردوها حضور داشتهاند .مهدی
طارمی ،کاوه رضایی ،مجید حسینی ،احسان حاج
صفی ،جعفر سلمانی ،عارف آقاسی ،محمد کریمی،
زبیرنیک نفس ،سروش رفیعی و اللهیار صیادمنش
این فهرست ده نفره را تشکیل میدهند.
بر این اساس  22ملی پوش ثابت تیم ملی
برای چهار پیروزی  20هزار دالر را از فدراسیون
فوتبال طلبکار هستند و در واقع  440هزار دالر به
این بازیکنان باید پرداخت شود.

بیشترین میزان پاداش به بازی برابر لبنان
مربوط است که تعداد بیشتری از ملی پوشان به
اردو دعوت شدند و فدراسیون فوتبال باید رقم
 148500را فقط برای این بازی پرداخت کند.
مجموع پاداشی که برای پیروزی در  4بازی
باید به ملی پوشان پرداخت شود ،رقم  534هزار
و  500دالر است .این در حالی است که برخی
شنیدهها مبنی بر جایزه  2500دالری برای هر
تساوی خبر میدهند که در این صورت رقم کل
پاداش به حدود  600هزار دالر خواهد رسید که
البته پاداش مساوی از سوی مسئوالن فدراسیون و
تیم ملی تائید نشده است.
با این حال اعضای کادرفنی تیم ملی نیز
پاداشی مشابه را از فدراسیون فوتبال طلبکار
هستند و اعضای کادر (پزشک ،ماساژور ،تدارکات
و )...نیز رقمی کمتر را دریافت خواهند کرد.
در صورتی که تیم ملی ایران بتواند سوریه
را هم شکست دهد ،پاداش بازیکنان به  700هزار
دالر خواهد رسید و با مجموع رقم پاداش اعضای
کادر ،احتماال به حدود یک میلیون دالر خواهد
رسید که طلب سنگینی برای فدراسیون فوتبال
محسوب میشود.
این در حالی است که فدراسیون فوتبال
بدهیهای دیگری هم دارد و باید دید این موضوع
را به چه شکلی حل میکند.

اخبار
توضیح استقالل؛ جلسه هیات مدیره
تعویق افتاد

مدیررسانه ای باشگاه استقالل اعالم کرد
جلسه هیات مدیره باشگاه هفته آینده برگزار
میشود.
جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل قرار بود
عصر دیروز از ساعت  16در ساختمان باشگاه
برگزار شود اما ترک باشگاه توسط مصطفی
آجورلو و نیامدن اعضاباعث شد تا شائبه هایی
پیش بیاید.
در این خصوص گفته میشد جلسه هیات
مدیره باشگاه ممکن است در محلی غیر از
ساختمان باشگاه برگزار شود و اعضا خواسته اند
محل جلسه مخفی باشد.
با این حال محمد نوری فر مدیررسانه ای
استقالل اعالم کرد این جلسه به هفته آینده
موکول شده است .نوری فر گفت« :جلسه هیات
مدیره باشگاه استقالل هفته آینده برگزار خواهد
شد».
گفتنی است؛ در جلسه هیات مدیره
استقالل قرار است سخنگوی باشگاه تعیین
شود و همچنین اعضا درباره جذب سومین بازی
خارجی بحث و تبادل نظر کنند.

سهمیهبازیکنانخارجیبههشتمیرسد؟

الریاضیه خبر داد که اتحادیه فوتبال
عربستان در حال بحث و رایزنی با باشگاهها برای
افزایش تعداد بازیکنان خارجی هر تیم در لیگ
است.
باشگاههای عربستانی هر ساله با جذب
بازیکنان اسم و رسم دار لیگهای معتبر ،باعث
افزایش کیفیت لیگ خود شده و عالوه بر آن در
لیگ قهرمانان آسیا نیز حرفهای زیادی برای
گفتن ،همراه با خارجیهای پر تعداد خود دارند.
حال طبق آنچه رسانه عرب زبان الریاضیه اعالم
کرده ،فدراسیون فوتبال عربستان دنبال افزایش
تعداد بازیکنان خارجی شاغل در تیمهای لیگ
عربستان به هشت نفر است.
طبق آنچه این سایت عنوان کرده
چالشهایی بین فدراسیون و رؤسای باشگاه ها
به وجود آمده است؛ همین دلیل باعث شده آنها
هنوز به نظر نهایی خود نرسد .یکی از مواردی
که در آن هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهاند
این است که  ۸بازیکن کامل در زمین باشند یا
اینکه  ۷بازیکن خارجی در زمین و یکی از آنها
روی نیمکت بنشیند .یعنی هر تیم فقط مجاز به
استفاده از  ۷بازیکن خارجی در زمین باشد .این
همان قانونی است که پیشتر در فصل ۲۰۱۹
اجرا میشد.
انتظار می رود در آیندهای نزدیک یعنی
از نیمفصل یا از فصل آینده این موضوع به
جمعبندی نهایی برسد و تعداد بازیکنان خارجی
هر تیم در لیگ مشخص شود .باشگاههای
الفیصلی ،الرائد ،التعاون ،ضمک ،الفیحاء و
همچنین الشباب از افزایش تعداد خارجیها
حمایت کردهاند ولی تیمهای دیگر هنوز موضع
قطعی خود را اعالم نکردهاند .به طور کلی به نظر
میرسد مانع خاصی برای ورود بیشتر بازیکنان
خارجی به عربستان وجود نداشته باشد.

پاداش  ۳۲۴میلیارد تومانی فیفا در
انتظار تیم ملی فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال ایران در صورت صعود به
جام جهانی مبلغی حدود  ۳۲۴میلیارد تومان
دریافت خواهد کرد.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پاداش
تیمها را برای حضور در جام جهانی افزایش داده
است .تیم ملی فوتبال ایران در آستانه صعود به
جام جهانی است و برتری در دیدار فردا برابر
سوریه تقریبا خیال شاگردان اسکوچیچ را برای
حضور در جام جهانی راحت میکند.
اما فدراسیون فوتبال نیز میتواند این بار
درآمد قابل توجهی از این صعود داشته باشد.
بر این اساس با توجه به افزایش  ۲۲درصدی
پاداش تیمها از سوی فیفا ۱۲ ،میلیون دالر
معادل تقریبا  ۳۲۴میلیارد تومان در اختیار
فدراسیون فوتبال ایران قرار میگیرد.
همچنین در صورتی که تیم ملی ایران
موفق شود برای اولینبار از مرحله گروهی صعود
کند ،دو میلیون دالر دیگر نیز به دست خواهد
آورد .فیفا پاداش تیم قهرمان جام جهانی را ۵۰
میلیون دالر ،تیم دوم را  ۴۰و تیم سوم را ۳۰
میلیون دالر تصویب کرده است .انتظار مردم و
بازیکنان تیم ملی حمایت از تیم ملی فوتبال
ایران است تا بتواند حضوری قدرتمند در جام
جهانی سال آینده داشته باشد و بتواند اردوهای
آمادگی و دیدارهای دوستانه خوبی قبل از این
رویداد بزرگ داشته باشد و تیم ملی بدون کم
و کاستی خود را برای جام جهانی آماده کند.

جلسه مدیران استقالل خوزستان با تیم
اقتصادی فرهنگی کشور کنیا

مدیران باشگاه استقالل خوزستان با یک
تیم اقتصادی فرهنگی از کشور کنیا دیدار کردند.
کیوان بابادی سرپرست مدیرعاملی باشگاه
استقالل خوزستان درخصوص جلسه با این تیم
اقتصادی فرهنگی از کشور کنیا ،اظهارکرد:
ایران کشوری با ظرفیتهای فراوان است اما
در روابط بینالملل ضعیف داشتهایم و از فعال
کردن ظرفیتهای اقتصادی و صنایع نیز غافل
بودهایم که این جلسه در راستای رایزنی برای
فعال کردن این بخش در حوزه بینالملل در
تعامل با کشورهای حوزه خلیجفارس ،اروپا
و آفریقا برگزار شد .وی بیان کرد :با برگزاری
چنین جلساتی امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای
موجود استفاده کنیم و این فرصت نیز پلی بین
ورزش و دیگر صنایع شود؛ ضمن اینکه هم
باشگاهها را به منابع درآمدی و ارزآوری برسانیم
و هم اینکه از این ظرفیتها جهت تعامالت
ورزشی با کشورهای صاحب فوتبال بهرهمنده
شویم و بتوانیم زمینهساز صادرات استعدادها
و ترانسفر کردن آنها باشیم تا در نهایت نگاه
مصرفکننده بودن را در فوتبال از خود برداشته
و به تولیدکننده تبدیل شویم.

