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خبر كوتاه
واکنش عضو هیئت مدیره تراکتور به محرومیت
 ۵سالهاش:

از تمام افرادی که این رأی را تایید
کردند شکایت میکنم

حسن کامرانیفر ،دبیرکل فدراسیون فوتبال
بیست و دوم آذرماه با ارسال نامهای به رئیس
سازمان لیگ به وی اعالم کرد ،علی احمدی خطیر،
عضو هئیت مدیره باشگاه تراکتور تبریز به دلیل
نقض مقررات اخالقی فوتبال متخلف شناخته شده
و به موجب دادنامه  ۵۴۵ح  ۱۴۰۰۰۹۱۰به پنج
سال محرومیت از هرگونه فعالیتهای مرتبط با
فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت یک
میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
همزمان با ارسال این حکم با علی خطیر تماس
گرفتیم تا نظر وی را در این ارتباط جویا شویم که
وی از شکایت از صادرکنندگان این رای به محاکم
قضایی خبر داد و در این خصوص به خبرنگار
میزان گفت :حتما به کمیته استیناف فدراسیون
تجدید نظرخواهی خواهم کرد و از تمامى قضات
کمیته اخالق و در راس آنها آقاى اسدى مقدم
که این راى بىمحتوا و نادرست را امضا و تایید
کردند به دادسراى عالى قضات شکایت خواهم کرد.
خطیر چندی قبل در یکی از شبکههای اجتماعی
بابت حمایت از عزیزی خادم در جریان انتخابات
فدراسیون فوتبال ابراز پشیمانی و ندامت کرد و
بابت این مساله از جامعه فوتبال عذرخواهی کرد.
خطیر همچنین انتقادهای تندی از نحوه اداره
کمیتههای مختلف فدراسیون فوتبال داشت و نکته
جالب این بود که خودش پیشبینی کرد به واسطه
این افشاگریها به کمیته اخالق احضار خواهد شد
که دقیقا مطابق پیشبینی او این اتفاق رخ داد و
دیروز کامرانی فر حکم محرومیت پنج ساله وی را
به حیدر بهاروند ابالغ کرد.

فدراسیون به دنبال انتخاب هتل
تیمملی در جامجهانی

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران و سرپرست
دپارتمان تیمهای ملی به منظور بازدید از کمپ و
هتلهای قطر امشب عازم این کشور خواهند شد.
مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال در
ارتباط با این موضوع توضیحاتی به سایت فدراسیون
ارائه داد و گفت :امشب به همراه حامد مومنی عازم
دوحه قطر هستیم تا از کمپ های معرفی شده
برای حضور در جامجهانی بازدید داشته باشیم.
فدراسیون فوتبال قطر  39کمپ تمرینی و هتل را
برای میزبانی از تیمهای صعود کننده به جام جهانی
آماده کرده است و طبق برنامهریزیهای صورت
گرفته ما در این سفر تالش خود را میکنیم تا
بهترین کمپ و هتل را برای تیم ملی انتخاب کنیم.
مجتبی خورشیدی در ادامه درباره مکانیزم انتخاب
هتل و محل تمرینی تیم ملی در جام جهانی تاکید
کرد :طبق دستورالعملهای برگزاری مسابقات و
میزبانی قطریها در جام جهانی ما از تاریخ 26
آذر(  17دسامبر) باید اولیتهای خودمان را به
کنفدراسیون فوتبال اسیا از کمپ تمرین و محل
اقامت اعالم کنیم .سفر ما برای انتخاب بهترین
امکانات برای ملی پوشان صورت می گیرد .اولویت
های ما برای انتخاب کمپ هم طبیعتا به کیفیت
هتل ،فاصله مناسب تا محل تمرین و کیفیت
زمین تمرین و مسائل این چنینی ارتباط دارد.مدیر
تیم ملی فوتبال هم چنین گفت :در جام جهانی
گذشته تیم ملی فوتبال ایران در کمپ لوکوتیو
مسکو حضور پیدا کرد ولی این کمپ از قبل توسط
ایتالیا رزرو شده بود که با عدم صعود این کشور
به جام چهانی کمپ به تیم ملی ایران رسید .به
همین ترتیب ما از حاال باید اقدامات الزم را برای
انتخاب هتل و کمپ انجام بدهیم.سرپرست تیم
ملی فوتبال ایران در پایان با اشاره به عقد قرارداد
مشترک بین فدراسیون فوتبال ایران و قطر گفت:
جا دارد از آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون
فوتبال بابت امضای سند همکاری با طرف قطری
تشکر کنم .برنامه ایشان برای تقویت دیپلماسی
ورزشی توانسته فضای بهتری را برای حضور تیم
های ملی فوتبال ایران در عرصه های بین المللی
و تورنمنت های ورزشی ایجاد کند .این اتفاق مهم
و بزرگ ،منشا خیر برای فوتبال ایران خواهد بود.
تمام تالش اعضای فدراسیون فوتبال ایجاد بهترین
فضا برای نتیجه گیری در جام جهانی آینده است.
مجموعه تیم ملی هم عزمش را جزم کرده تا با
همدلی و پیروزی مقابل تیم ملی عراق سریع ترین
صعود را به جام جهانی را رقم بزند.

نام شهر خودرو تا پیش از بازی
استقالل رسمی میشود

به نظر میرسد بهزودی به شکل رسمی غائله نام
نماینده فوتبال خراسان رضوی در لیگ برتر به پایان
خواهد رسید.یکی از موضوعات جنجالی از اواسط
فصل گذشته تاکنون ،موضوع نام نماینده فوتبال
خراسان رضوی در لیگ برتر است؛ چرا که مالک
باشگاه تیمش را «شهر خودرو» میداند اما هیات
فوتبال این نام را قبول نداشته و از عبارت «پدیده»
در فرم خالصه بازی استفاده میکند تا دوگانهی
نباره شکل بگیرد .این دوگانه باعث شده
عجیبی در ای 
تا رسانهها هم در استفاده از نام رسمی نماینده فوتبال
خراسان رضوی دچار سردرگمی شوند؛ در این بین
سازمان لیگ هم موضع روشنی نگرفته و فدراسیون
فوتبال هم وضعیت مشابهی دارد و آنها معقتدند که
به احترام مالکیت خصوصی باشگاه ،میتوان به آن
شهر خودرو گفت اما روی کاغذ نام پدیده رسمیت
دارد!تمامی این مسائل به دلیل عدم صدور کمیسیون
ماده  5از سوی اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی
است که فرهاد حمیداوی بارها به آن اشاره داشته
که به دلیل کارشکنیها در مشهد این مجوز برای
او صادر نمیشود؛ اما با اینحال به نظر میرسد سفر
یکروزه مالک شهر خودرو به مشهد ،نتایج مثبتی
داشته و غائله نامگذاری تیم مشهدی بهزودی پایان
میپذیرد.براساس توافقات انجام شده میان اداره
ورزش و جوانان و باشگاه مشهدی ،قرار است مدارک
الزم در اینباره بهزودی ارائه شود و با دستور ویژه
افشین داوری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
رضوی ،تا پیش از دوئل استقالل-شهرخودرو در
هفته یازدهم لیگ برتر که جمعه  3دی برگزار خواهد
شد ،مقرر شده مجوز مربوطه صادر شود و نام «شهر
خودرو» رسمیت پیدا کند.

ورزش
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تغییرات در اساسنامه تضمین شده است

توضیحات دستیار رئیس فدراسیون درباره ابهامات مختلف

دستیار عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال
توضیحات مفصلی در رابطه با ابهامات پیرامون
فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگاران ارائه
کرده است.
علی عالی که یک از مشاوران عزیزی خادم
پس از نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون
فوتبال به شمار میرود ،در حاشیه مراسم انتخابات
هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال گفتگوی نسبتا
بلندی با خبرنگاران در رابطه با موضوعات مختلف
داشت .او که سابقه زیادی در رسانههای کشور دارد
و خود را دستیار شهاب الدین عزیزی خادم در
فدراسیون فوتبال معرفی کرد ،در مورد موضوعات و
ابهامات مختلف پیرامون فدراسیون فوتبال صحبت
کرده که در ادامه می خوانید.
*اعتراض مهرداد سراجی به عدم
شفافیت مالی در فدراسیون؟
چنین چیزی به این شکل نیست چون آقای
سراجی قبل درباره این موضوع با من صحبت
کرده بودند .بخش خیلی مهمی از ماجرا این است
که تفویض اختیار شده و رییس نمیتواند تمام
جزییات را خودش جلو ببرد و سعی میکند در
ساختار اداری بخشی را دبیرکل ،بخشی را دفتر
و بخشی را افراد دیگر انجام بدهند و آنجا مشاور
اجرایی دارد و در کنار آن مشاور فرهنگی دارد و
مشاورهای مختلفی هستند که این کار را انجام
میدهند .رییس فدراسیون بر اساس چارتی که در
ذهنش است و اجرایی میکند و روی برگه میآورد
سعی میکند بخش های مختلف را به گروه های
مختلف بسپارد و این کار را انجام بدهند .بخشی
را آقای قنبرزاده بودند و بعد هم آقای کامرانی فر
آمدند و خیلی از موضوعات از طریق مشاور اجرایی
پیگیری میشود و موضوع خاصی نیست.
*در بحش ساختار فدراسیون سیکل
درستی وجود نداشت
یک نکته مهم که ما در فدراسیون فوتبال
با آن مواجه هستیم در بخش ساختار اداری ما
سیکل درستی برای ارجاعات نداشتیم و این نقص
را در شرایط مختلف دیدیم و تصمیم بر این شد
که خیلی از موضوعات از دفتر ریاست و مشاور
اجرایی جلو برود و قدم و قدم دپارتمان ها و کمیته
ها توضیحانشان را درباره این مساله بدهند تا به
یک فرآیند درست برسند .فرآیند مشکل داشت.
همچنان که کارمند ها خیلی خوب کارها را انجام
میدادند مشاورها هم در کنارشان کارها را پیگیری
میکردند ولی همه چیز با هماهنگی رییس و
دبیرکل بود و خارج از این موضوع قطعا موضوع
دیگری مدنظر نبود.
*آقایسراجیمیدانندچقدرکارسختاست
تمام تالش بر این است که مشکالت برداشته
شود و آقای سراجی خودشان مدیرعامل یک باشگاه

هستند و میدانند کار کردن در ساختار باشگاه و
ورزش سخت است .خودشان حتما کمبود بودجه و
کمبود امکانات را حس میکنند .فدراسیون فوتبال
و آقای عزیزی خادم که آمده بودند با انبوهی از
بدهی ها مواجه بودند و سعی کردند همه این کار
ها را انجام بدهند ،شخصیت و شان تیم های ملی را
حفظ کنند و در کنار آن باشگاه ها را به یک نقطه
درست برسانند و تمام تالش به این شکل جلو رفت
که کارها درست انجام شود و ممکن است نقدی
هم انجام شود ولی تمام سعی ما این است تمام
موضوعات در خانواده فوتبال و فدراسیون و هیات
رییسه حل شود و کار به فضای بیرون نرسد .رسانه
ها هم قطعا دنبال این هستند که سوژه ای پیدا
کنند اما مشکالت خیلی در حوزه فوتبال زیاد است
و سعی میکنیم که با موصوعاتی که طرح میشود
و موضوعاتی که مدنظر آقای عزیزی خادم است و
تالش هایی که در این حوزه انجام میشود ما به
نقطه ای برسیم که کسی در این فضا متضرر نشود.
*موضع گیری یک نماینده علیه عزیزی
خادم درباره بند یک اساسنامه؟
معموال علیه همدیگر صحبت نمیکنند.
موضوعاتی هست که افراد نسبت به شرایطی که
دارند سعی میکنند موضع گیری کنند .بند یک
اساسنامه که مربوط به این فدراسیون فوتبال نبود،
فدراسیون گذشته در کنار دولت تضمین کرد که
این موضوع در دولت و مجلس مصوب شود؛ در
دولت به یک شکلی کارش انجام شد و االن در
مرحله مجلس است .مجلس هم کمیسیون مربوطه
دارد و به صحن میآید و شاید رای گیری شود و به
یک نقطه درست برسد.
*فدراسیون قبلی تغییر اساسنامه را
تضمین کرده است نه ما !
فدارسیون قبلی تضمین کرده بود که نهاد
غیرعمومی و غیردولتی و مستقل باشد .ما هم در

فضایی که وجود داشت این را در مسیر قانونی جلو
بردیم و دولت کارش را انجام داد و االن هم مجلس
است اما اینکه فکر کنیم مخالفتی وجود دارد من
به شخصه مخالفتی نمیبینم و ممکن است بحث
کارشناسی درباره عنوانش باشد چون بهرحال آنها
هم یک بخشی از قوانین مجلس را مدنظر دارند
و سعی میکنند براساس آن قوانین باالدستی
تصمیم بگیرند اما این موضوع تضمین شده و در
خود اساسنامه فدارسیون فوتبال آمده؛ به مدت یک
سال بعد از مجمع فدراسیون فوتبال که  ۱۰اسفند
 ۱۴۰۰میشود.
*ما به تنهایی نمیتوانیم این موضوع را
پیش ببریم
این فشاری است که از بیرون روی فدراسیون
میآید .ما که مسئول انجام شدن یا نشدن آن
بعنوان یک فرد مفرد نیستیم ،یک جمع باید به این
تصمیم برسد و این کار را انجام بدهد .مثل موضوع
آقای ویلموتس؛ مگر ما با آقای ویلموتس قرارداد
بستیم و این اتفاقات برای فدراسیون آقای عزیزی
خادم بود؟ برای گذشته بود و ما پیگیری میکنیم.
وکالی حقوقی با ما صحبت میکنند و ما هم نقطه
نظراتمان را میگوییم .اگر از رییس فدراسیون
سابق بپرسید کاری انجام نداده و فدراسیون فعلی
است که پیگیری میکند چون این فدراسیون مدام
با مجامع بین المللی در ارتباط است.
*فوتبال ما یکبار چوب تعلیق را خورده است
ما یکبار چوب تعلیق را خوردیم اما این
موضوع چیزی نیست که ما بخواهیم روی منافع
شخصی خودمان صحبت کنیم .من هم بعنوان
یکی از اعضای فدراسیون میگویم که همه چیز با
خواست عمومی انجام میشود و دعوا نداریم و سعی
میکنیم مشکل فوتبال حل شود و هر کسی در
جایی که هست این کار را درست انجام بدهد .اگر
این مشکل حل شود مشکل فوتبال حل میشود.

دوستان میگویند به ما ربطی ندارد؛ اگر این مشکل
حل نشود چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ یکی میگوید
تعلیق و یکی میگوید کمیته عادی سازی .اگر
کمیته عادی سازی بیاید دوباره میخواهد همین
کار را انجام بدهد ،پس این چه اتفاقی است که ما
برای آن برنامه ریزی میکنیم؟
*قبل از  VARمشکل اصلی داشتن
سرتیفیکیت است
من در جلسات  VARحضور نداشتم چون
یک کارگروهی دارد و کارها را پیگیری میکند.
بخش مهمی از کار این بود که قرار بود  VARوارد
ایران شود که مشکالت داوران حل شود .خیلی
ها برای بحث تیم ملی صحبت میکردند که آن
هم یکی از موارد بود ولی مشکل بزرگ ما مشکل
داوران است .اگر شما با داورها صحبت کنید متوجه
میشوید که چون سرتیفیکیت  VARرا ندارند
نمیتوانند در مقدماتی جام جهانی حضور داشته
باشند و این یک مشکل است و باید حل شود.
*چرافقطفغانیوقربانیسرتیفیکیتدارند؟
یک بخشی از کار این بود که قرار بود این
دستگاه سرتیفیکیت را از طریق فردی که از فیفا
یا کمیته داوران میآید به آنها بدهد .اینکه به
هر دلیلی این قضیه به جای درستی نرسید یک
بخشی از ماجرا است اما تالش ما این است که این
مشکل حل شود حتی اگر نهادهای نظارتی همین
امروز هم بگویند دنبال یک  VARدیگر میرویم
یا مشکل را به یک شکل دیگر حل میکنیم اما
باید مشکل را حل کنیم که داورهای ما بتوانند در
مسابقات بین المللی حضور داشته باشند آن هم
در عنفوان جوانی و سنی که هرکدام دوست دارند
که در فضای بین المللی سوت بزنند .چرا ما فقط
علیرضا فعانی و خانم قربانی را داریم که این بخش
را دارند؟ بقیه این سرتیفیکیت را ندارند و امیدوارم
که ما به جایی برسیم که این مشکل هم حل شود.
*ماجراهای مربوط به جادوگری در
فدراسیون فوتبال؟
چنین چیزی مسخره است .واقعا میتوانم
بگویم خنده دار است .فدراسیون فوتبال با جادو و
جادوگری به شدت مقابله میکند و کمیته اخالق
وجود دارد که با این موضوع برخورد کند که ما با
این موضوع برخورد میکنیم همچنان که با تبانی
برخورد کردیم ،با این بخش هم برخورد خواهیم
کرد و قویا نسبت به این موضوع موضع داریم .قویا
با بحث جادو و جادوگری مخالفت داریم و اصال
چنین چیزی صحت ندارد .رسانه ها اینجا ترجمه
میشود و برای آنطرف فرستاده میشود .چرا اصرار
یه موضوعی دارید که دروغ است و فدراسیون
فوتبال هم این موضوع را تکذیب میکند؟ این
موضوع صحت ندارد و کامال تکذیب میشود و با
آن هم برخورد میشود .جادو و جادوگری نداریم.

گلمحمدی :برخی اتفاقات مختص پرسپولیس است

سرمربی پرسپولیس از وضعیت داوریها در بازیهای تیمش
انتقاد کرد.
یحیی گلمحمدی ،سرمربی پرسپولیس ظهر سهشنبه در نشست
خبری پیش از دیدار با پیکان اظهار کرد :با توجه به شرایطی که در
جدول داریم ،بازی فردا حساس است .پیکان تیم جوان و باانگیزهای
است و شرایط تاتیکی خاصی دارد .این  ۳امتیاز برای ما مهم است و
باید جسورانه و باجنگندگی زیاد ،این  ۳امتیاز را کسب کنیم .امیدوارم
شرایط طوری باشد که بتوانیم کار خود را انجام دهیم اما به نظرم
زمین شرایط مناسب را ندارد و فوتبال بازی کردن سخت است .باید
قدر موقعیتهایمان را بدانیم تا مثل بازی قبل  ۲امتیاز مهم از دست
ندهیم .البته اشتباهات داوری هم دخیل بود و این موضوع در حال
سریالی شدن است و طاقت ما هم حدی دارد.
وی ادامه داد :من نمیدانم سخندان چرا گل تیم هوادار را سالم
دانست زیرا هم بازیکن حریف گفت و هم دوربینها به آن اشاره
کردند .این اشتباهات برای پرسپولیس زیاد شده و جای نگرانی دارد.
باید یک جا این اشتباهات تمام شود تا هیچ تیمی دغدغه داوری
نداشته باشد.
او در خصوص تقابل با مجتبی حسینی گفت :او یکی از مربیان
خوب و زحمتکش فوتبال ایران است و میدانیم که چقدر وقت
میگذارد و تیمش تاکتیکی فوتبال بازی میکند .او تیم خوبی را
جمع کرده و امیدوارم بازی فردا خوب از آب در بیاید زیرا دو تیم
دنبال فوتبال بازی کردن هستند.
سرمربی پرسپولیس در خصوص ضعف خط دفاعی تیمش
گفت :تمام صحبتهایی که کارشناسان و پیشکسوتان کردند درست
است زیرا تیمی که میخواهد قهرمان شود ،نباید گل زیاد دریافت
کند .بیشتر گلهایی که خوردیم یا به خاطر نداشتن تمرکز بوده

طاقت ما هم حدی دارد
و یا به دلیل مشکالت داوری .به هر حال تغییرات زیادی در خط
دفاع داشتیم و هماهنگی طول میکشد و زمان نیاز داریم .باید
مسئولیتپذیری دفاعی خود را زیاد کنیم زیرا بخشی از این مسائل
به خود ما برمیگردد.
گلمحمدی درباره این که موتور پرسپولیس در نیمه دوم روشن
میشود ،اظهار کرد :باید در نیمه اول با تمرکز بیشتری به میدان رویم
و سعی کنیم گل بزنیم و گل نخوریم .باید تمرکز خود را بیشتر کنیم
و مثل ساعت کار کنیم .در چنین مجموعهای اگر یکی دو نفر ،کارشان
درست نباشد ،مجموعه ضربه خواهد خورد .در هفته گذشته تذکراتی
داده شد و امیدوارم با تمرکز و تمرین بیشتر ،این مسائل حل شود.
او در خصوص پست علی کریمی در اینستاگرام گفت :شاید در
خصوص مسائل مدیریتی نباید در نشست خبری قبل از بازی صحبت
کرد .به هر حال مشکالتی وجود دارد و ارادهای هم برای حل آن
هست .باید این مسائل را به کسانی که وظیفهشان است ،بسپاریم.
وی در خصوص رادوشویچ گفت :بحث رادو مشخص است و به
خاطر مشکالت مالی از تیم ما جدا شد .میشد این اتفاق نیافتد ،فقط
بحث این دروازهبان نبود و از پارسال  ۸بازیکن ما به خاطر مسائل
مالی جدا شدند .تیمی که نایب قهرمان آسیا بوده و  ۵دوره قهرمان
شده ،نباید این مشکالت را داشته باشد و باید قویتر شود .در فوتبال
ایران همیشه این مسائل وجود داشته و ممکن است در آینده هم
اتفاق بیافتد.
گلمحمدی درباره باخت پیکان به استقالل گفت :پیکان بد بازی
نکرد و دو گل روی ضربه ایستگاهی خورد .آنها میخواهند جبران
کنند و این کار ما را سختتر میکند.
وی در خصوص انتخاب مهدوی به عنوان داور مسابقه گفت:
چیزی که ما از داوران میخواهیم ،این است که عدالت و تمرکز در

تصمیمگیریهایشان باشد و امیدوارم قضاوت عادالنهای داشته باشند
تا دو تیم رضایت داشته باشند.
سرمربی پرسپولیس درباره غیبت ترابی گفت :او بازیکن
تاثیرگذاری است و نبودش به ما ضربه میزند اما بازیکنان جایگزینی
داریم که با میتوانیم جایگزین کنیم .پهلوان تازه تمرینات را شروع
کرده و به بازی نمیرسد .تا کارت بازیکنانی که جذب شده ،نرسد
نمیتوانم صحبت کنم اما گفته شده تا جمعه پنجره نقل وانتقاالت باز
میشود .شرایط باشگاه حساس است و این میتواند کمکی برای ما
باشد .وی در پایان گفت :هواداران به این تیم عالقهمندند و عاشقانه
این تیم را دوست دارند .آنها نگرانی خاص خود را دارند و این اتفاقات
مختص پرسپولیس است .امیدوارم خواسته آنها برآورده شود زیرا
خواسته زیادی ندارد .هواداران ما این خواسته را دارند که عدالت برای
همه تیمها رعایت شوند.
پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر(چهارشنبه) از
ساعت  ۱۶در ورزشگاه دستگردی میهمان پیکان است.

آوار جدید بر سر فوتبال ایران؛

شکایت  3میلیون یورویی یک شرکت خارجی از فدراسیون فوتبال

در شرایطی که فدراسیون فوتبال منتظر
روشن شدن رای نهایی پرونده شکایت ویلموتس
است یک شکایت سنگین دیگر به فدراسیون
فوتبال ارسال شده است.
در شرایطی که فدراسیون فوتبال این روزها
منتظر روشن شدن پرونده ویلموتس است اما حاال
این فدراسیون با یک آوار میلیون یوریی بزرگ
دیگر مواجه شده است.
ماجرا از این قرار است که در زمان مدیریت
گذشته،فدراسیون فوتبال با یک شرکت قراردادی
منعقد می کند تا دیدار دوستانه تیم ملی مقابل

ونزوئال برگزار شود اما ظاهرا فدراسیون وقت به
یکسری از تعهدات خود عمل نمی کند و نسبت
به ایمیل های شرکت هماهنگ کننده این بازی
دوستانه بی توجهی کرده و در نهایت امروز در نامه
ای که به فدراسیون فوتبال رسیده اعالم شده که
شرکت مذکور بابت این بی تعهدی خواستار غرامت
سه میلیون یورویی است.
این بازی دوستانه مربوط به سال 2017
میالدی و  1396شمسی است .در روزهایی که
تیم ملی همراه کارلوس کی روش خود را برای
جام جهانی  2018روسیه آماده می کرد دو بازی

دوستانه خارج از ایران برای تیم ملی مهیا شد.
یک بازی در تاریخ  ۱۸آبان ( ۹نوامبر) در
ورزشگاه اشتروم گراتس اتریش ،تیم ملی برابر تیم
ملی پاناما قرار گرفت و پس از آن نیز در روز ۲۲
آبان ( ۱۳نوامبر) در ورزشگاه آرنهم هلند در مقابل
تیم ونزوئال شاگردان کی روش صف آرایی کردند
که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملی
کشورمان با گلزنی جهانبخش به پایان رسید.
این طور که از نامه ارسالی به فدراسیون
فوتبال مشخص است مسئوالن وقت نسبت به انجام
برخی تعهدات بی توجه و در قبال آن هم پاسخگو

محرومیت  5ساله برای علی خطیر!

دبیرکل فدراسیون فوتبال با ابالغ رای کمیته اخالق به رئیس
سازمان لیگ ،خبر از محرومیت عضو هیات مدیره باشگاه تراکتور داد.
در هفتههای گذشته اخبار غیررسمی درباره محرومیت چند
مدیر ورزشی مطرح شده بود اما امروز یکی از این محرومان مشخص
شد و طبق ابالغ رأی انجام شده از سوی حسن کامرانیفر دبیرکل
فدراسیون فوتبال به حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ ،علی خطیر
معاون ورزشی سابق باشگاه استقالل که به تازگی عضو هیاتمدیره
باشگاه تراکتور نیز شده ،با محرومیتی  5ساله مواجه شده است!

علت اعالم این محرومیت علیه خطیر در رأی صادره ،نقش
مقررا اخالقی فوتبال اعالم شده است؛ هر چند فرصت یک هفتهای
در اختیار خطیر قرار داده شده تا بتواند به این رأی اعتراض نماید.
در کنار محرومیت پنج ساله از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال،
فوتسال و فوتبال ساحلی ،علی خطیر به پرداخت  100میلیون تومان
محکوم شده است .جالب آنکه علی خطیر در روزهای گذشته در
چند مصاحبه علیه عزیزیخادم رئیس فدراسیون فوتبال موضعگیری
کرده بود و به واسطه همکاری با او در دوران انتخابات فدراسیون

نبوده و اکنون یک شکایت بین المللی دیگر برای
فوتبال ایران به وجود آمده است .ارزش قرارداد
این بازی دوستانه در سال  200 ،96هزار دالر
بوده اما اکنون این شرکت با طرح دعوی خواستار
غرامت سه میلیون یورویی شده است .البته شرکت
هماهنگ کننده فعال طرح دعوا کرده و مدعی
گرفتن این خسارت سه میلیون یورویی است.
شکایت مطرح شده با محاسبه ارز فعلی کشور
به رقمی حدود  96میلیارد تومان می رسد و باید
دید فدراسیون فعلی برای دفاع از این شکایت چه
مدارکی می تواند ارائه کند.

فوتبال ،از اهالی فوتبال عذرخواهی کرده بود؛ او چندی پیش به دلیل
موضعگیری تند علیه سازمان لیگ ،به کمیته اخالق دعوت شده بود
اما در این کمیته حاضر نشد.
باید دید واکنش خطیر که به تازگی به جمع مدیران باشگاه
تراکتور اضافه شده به حکم محرومیت صادره چیست و در نهایت این
پرونده جنجالی چگونه ختم خواهد شد؛ خطیر به کمیته استیناف
شکایت میبرد و رأی را تغییر میدهد یا شاهد دوری پنج ساله وی از
فعالیتهای فوتبالی خواهیم بود.

اخبار
استقالل برنده دوئل مدعیان

صدرجدول آبی شد ،سپاهان به رتبه
چهارم رسید

تیم فوتبال استقالل در هفته دهم لیگ برتر
مقابل سپاهان به برتری رسید.
تیمهای استقالل و سپاهان از ساعت 16
در اولین دیدار هفته دهم لیگ برتر به میزبانی
ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی
در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان فرهاد
مجیدی به اتمام رسید.
آبی پوشان با این برد  20امتیازی شده و
تا قبل از برگزاری ادامه دیدارهای این هفته به
صدرجدول صعود کردند .سپاهان هم وجود خلق
موقعیتهای متعدد در این بازی با تحمل دومین
باخت خود برابر تیمهای مدعی در هفتههای
اخیر  19امتیازی باقی مانده و در جایگاه چهارم
قرار گرفتند.

تمدید قرارداد دوساله برانکو
ایوانکوویچ با تیم ملی عمان

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان قرارداد خود
را با فدراسیون این کشور برای دو سال دیگر
تمدید کرد.
فدراسیون فوتبال عمان تصمیم به تمدید
دو ساله قرارداد با برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم
ملی این کشور گرفت .عمان که با هدایت برانکو
در گروه  Bانتخابی نهایی جام جهانی ۲۰۲۲
در قاره آسیا حضور دارد در پایان هفته ششم با
هفت امتیاز در رتبه چهارم حضور دارد تا اندک
شانسهای خود برای صعود را دنبال کند«.عصام
الشنفری» مدیر برنامههای برانکو در عمان با
اعالم این خبر گفت :قرارداد برانکو با فدراسیون
آماده شد تا ادامه همکاری برای دو سال دیگر
هم فراهم شود .این در حالی است که روزنامه
«الرای» کویت خبر از مذاکره برانکو با فدراسیون
این کشور داده بود اما به نظر میآید این مربی
ُکروات برای دوسال آینده نیز فعالیت خود را
ادامه دهد.

بودجه اختصاصی وزارت ورزش در
الیحه  ۱۴۰۱مشخص شد

بر اساس اطالعات تکمیلی الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱کل کشور ،بودجه اختصاصی وزارت ورزش
و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل  ۲هزار
و  ۷۵۸میلیارد و  ۱۲۹میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
است که در بخش جاری معادل یک هزار و ۱۶۰
میلیارد و  ۳۳۶میلیون تومان و در بخش عمرانی
معادل یک هزار و  ۵۱۷میلیارد و  ۷۹۳میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است و عالوه بر
این  ۸۰میلیارد تومان نیز در بخش جاری مصارف
اختصاصی در نظر گرفته شده است.
بودجه ورزش همگانی  ۴برابر ورزش
قهرمانی

گفتنی است بودجه وزارت ورزش و جوانان
در بخش برنامه سیاست گذاری ،راهبری ،توسعه و
فرهنگ سازی ورزش همگانی معادل  ۲هزار و ۶۰
میلیارد و  ۸۸۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و بودجه
وزارت ورزش و جوانان در بخش برنامه سیاست
گذاری ،راهبری ،توسعه و فرهنگ سازی ورزش
قهرمانی معادل  ۴۹۹میلیارد و  ۹۱۷میلیون و ۲۰۰
هزار تومان برآرود شده است .گفتنی است بر اساس
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجموع بودجه وزارت
ورزش در بخش جاری و عمرانی معادل یک هزار
و  ۴۸۱میلیارد و  ۱۵۷میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
برآورد شد؛ بر اساس آن الیحه ،بودجه جاری وزارت
ورزش و جوانان در سال  ۱۴۰۰معادل یک هزار و
 ۱۳۴میلیارد و  ۵۵۲میلیون و  ۴۰۰هزار تومان و
بودجه عمرانی این وزارتخانه معادل  ۳۴۶میلیارد و
 ۶۰۵میلیون و  ۳۰۰هزار تومان برآورد شد.بنابراین
بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در الیحه
 ۱۴۰۱نسبت به الیحه  ۱۴۰۰معادل  ۱.۸برابر شده
است که البته نیازمند تصویب در مجلس شورای
اسالمی خواهد بود و رقم دقیق آن پس از تصویب
الیحه و تبدیل آن به قانون مشخص میشود.
نکونام :شرایط فوالد ایده آل نیست اما خوب هستیم

گل گهر در فاز هجومی خطرناک است

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت:
نفراتی که برای این بازی در اختیار داریم ،ایده
آل من نیست ولی شرایط تیمی ما خوب است.
جواد نکونام درباره دیدار فردا برابر گل
گهر گفت :از سالی که تیم گل گهر سیرجان
به لیگ برتر صعود کرده ،برنامه ریزی خوبی
داشته اند و آنها توانسته اند شرایط تیمشان را
سال به سال بهتر کنند .آنها با برنامه جلو آمده
اند و با هزینه هایی که می کنند برای آینده
باشگاه و استانشان برنامه های خوبی دارند.وی
افزود :به نظرم کار خوبی در اینجا صورت می
گیرد و امیدوارم تداوم داشته باشد .گل گهر یک
تیم خوب ،جوندار و با برنامه ای است .انتظار
یک دیدار سخت و سنگین را داریم و آماده این
بازی هستیم تا بتوانیم فردا بهترین عملکرد را
جلوی تیم خوب گل گهر سیرجان داشته باشیم.
سرمربی فوالد خاطرنشان کرد :می دانیم که آنها
اکنون در بهترین شرایطشان هستند .شرایط ما
ایده آل نیست ولی خوب است .همانطور که بارها
در هفته های قبل گفته ام ،نفراتی که برای این
بازی در اختیار داریم ،ایده آل من نیست ولی
شرایط تیمی ما خوب است .سعی می کنیم
شرایطی که در تیم ما حکم فرماست مانند
مصدومیت هایی که داریم ،محرومیت هایی
که گریبان ما را گرفته و مشکالتی که برایمان
در این مسیر به وجود می آید را کنترل کنیم.
نکونام ادامه داد :سعی می کنیم در بازی بهترین
عملکرد را داشته باشیم ،با تمرکز باال بازی کنیم
و می دانیم تیم گل گهر ،تیمی است که در
فاز هجومی خطرناک است و نقاط ضعف آنها
را شناسایی کرده ایم .امیدوارم بتوانیم فردا با
تمرکز باال و برنامه های تاکتیکی که داریم ،بازی
خوبی انجام دهیم .فکر می کنم فردا بازی خوبی
از جانب هر دو تیم را مشاهده کنیم و امیدوارم
ما نیز بازی خوب و قابل قبولی را به نمایش
بگذاریم و انشاءاهلل موفق باشیم.

