محبی :هدف هوادار قهرمانی در جام حذفی است

محبی که فصل گذشته در پستهای مختلفی برای هوادار بازی کرده
بود قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد .این بازیکن در خصوص شرایط
این تیم تهرانی گفت :شرایط تیم خوب است ،با توجه به تمدید بازیکنان
فصل گذشته و بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شدند تمرینات پیش
فصل خوبی را شروع کردیم و اردوی خوبی در ترکیه داشتیم .سه بازی
دوستانه در ترکیه داشتیم که از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی خیلی به تیم
کمک کردند و تیم شکل خودش را پیدا کرده و آماده مسابقات میشود.

او در مورد تالش برای قهرمانی در جام حذفی گفت :اهداف باشگاه به
خاطر کسب نتایج خوب فصل گذشته باالتر رفته و با توجه به مدیریت
خوب تیم ،امسال دنبال کارهای بزرگی هستیم .امیدوارم بتوانیم همدلی
پارسال را حفظ کنیم ،عملکرد خوبمان را تکرار کنیم و در آخر فصل
شاهد قهرمانی در جام حذفی و کسب سهمیه باشیم.صائب محبی در
خصوص تمدید قــراردادش ادامه داد :به خاطر اینکه با هوادار به لیگ
برتر صعود کردیم با من دوساله تمدید کردند و یک فصلش مانده بود.

با توجه به شرایط تیم و صحبتهایی که با کادرفنی و مدیریت انجام
دادم ،تصمیم گرفتم تمدید کنم و انشااهلل مثل پارسال فصل خوبی باشد.
او در پایان راجع به کار زیر نظر ساکت الهامی بیان کرد :خیلی خوشحالم
که امســال کنار ساکت الهامی کار میکنم؛ ایشان یک مربی با دانش
فنی باال هستند و در این مدت زمان کوتاه ثابت کردند هیچکس بدون
دلیل به موفقیت نمیرسد؛ دو قهرمانی در جام حذفی بیانگر توانایی فنی
باالی ایشان است
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وضعیت نامشخص لژیونر ایرانی؛ سعید بازی در اروپا را می خواهد
️ مجتبی احسانی

یکی از بازیکنانی که این روزها شــایعات زیــادی پیرامون او
شنیده می شود سعید عزت اللهی است که هنوز تیم فصل آینده
خود را انتخاب نکرده اســت .سعید عزت اللهی یکی از بازیکنانی
اســت که از مدتها قبل بحث بازگشــتش به ایران مطرح شده
است .او که فصل گذشته دوران چندان موفقی را در الغرافه پشت
سر نگذاشته بود رد نهایت از این تیم جدا شد تا برای فصل آینده
به دنبال تیم جدیدی باشد.
تراکتور ،شایعه یا واقعیت؟
هافبک ملی پوش ایران اگرچه تحت قرارداد وایله دانمارک است،
امــا دو طرف تمایلی به ادامه همکاری ندارند .به این ترتیب یکی از
گزینههای عزت اللهی بازگشت به ایران است .این در حالی است که
از او به عنوان یکی از گزینههای اســتقالل و پرسپولیس در نقل و
انتقاالت نام برده میشد ،اما حاال گفته میشود این بازیکن در یک
قدمی پیوســتن به تراکتور قرار دارد .حضور بردیف در تیم تبریزی
و البته پیشــنهاد خوب تراکتور باعث شده تا شایعات پیوستن او به
تراکتور داغ تر از قبل شود .ماجرای پیوستن عزت اللهی به تراکتور
پس از ســفر او به ترکیه جدی تر از گذشــته شد و بسیاری از تیم
تبریزی را مقصد آینــده این بازیکن معرفی کرده بودند با این حال
شنیده می شود ماجرای پیوستن عزتاللهی به تراکتور صحت ندارد
و این بازیکن برنامهای برای بازگشت به فوتبال ایران ندارد و سفر او
به ترکیه ،فقط جنبه تفریحی داشته است.
سعید در اروپا می ماند
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران عالقه زیادی دارد که فوتبالش را
در سطح اروپا دنبال کند اما با توجه به سقوط وایله به دسته پایین

تر دیگر قصد ندارد در تیمش بماند .بر همین اساس مدیر ورزشی
باشگاه وایله در مورد وضعیت عزت اللهی و عالقه او برای ادامه
فوتبالــش در اروپا توضیحاتی را ارائه کرد و گفت :ســعید عزت
اللهی در تمرینات پیش فصل حضور نیافته اســت و شــرایطش

نســبت به سایر بازیکنان متفاوت است .سعید به دنبال باشگاهی
در اروپاست و قصد دارد همچنان در اروپا بازی کند اما باتوجه به
سقوط وایله ،قصد دارد حداقل در باالترین سطح لیگ بازی کند.
عزت اللهی با ایران در جام جهانی شــرکت خواهد کرد و قصد

دارد پیش از آن آمادگی کامل خود را داشته باشد.
اولویت های او چیست؟
عالقه به حضــور در فوتبال اروپا و بازی در باالترین ســطح،
آروزی هر فوتبالیســتی است ،مســئله ای که سعید عزت اللهی

نیز از آن مســتثنی نیست به همین خاطر باید گفت قطع ًا حضور
در لیگ ایران و پوشیدن پیراهن تراکتور اولویت آخر عزت اللهی
می باشد .ترجیح او بازی در اروپا و سپس لیگهای حوزه حاشیه
خلیج فارس است و اگر در نهایت نتوانست تیمی مناسب پیدا کند
آن وقت می توان او را در لباس تراکتور متصور شد.
پیشنهاد تیم ترکیه ای!
عزت اللهی که همیشه گزینه محبوب باشگاه های ایرانی بوده
امســال نیز صحبت از حضورش در اســتقالل و پرسپولیس بود
اما در نهایت به پیشــنهاد آن ها پاســخ منفی داد تا فوتبالش را
در اروپا ادامه دهد اما پیدا نشــدن تیمی مناســب برای او سبب
شد باشــگاه تراکتور پا پیش بگذارد و برای جذب او تالش کند،
تالشــی که تا آســتانه توافق نیز پیش رفت اما شنیده ها حاکی
از آن اســت که او در آخرین لحظات پیشــنهادی از لیگ ترکیه
دریافت کرده و با توجه به تمایل ادامه حضورش در خارج از ایران
این پیشــنهاد باعث شده او از تراکتور دور شود و اگر مذاکرات با
باشگاه ترکیهای مثبت باشد حضور این بازیکن در تراکتور منتفی
است و اگر توافق حاصل نشــود ممکن است مذاکرات جدی با
باشــگاه تبریزی دوباره از سر گرفته شود ولی هرچه هست فع ً
ال
عزتاللهی از تراکتور دور شده است.
چیزی که مشخص است این است که سعید عزت اللهی در طی
یــک هفته آینده تیم جدید خود را انتخــاب خواهد کرد و آن را
به باشــگاه وایله معرفی می کند تا توافقات با آنها صورت بگیرد.
حاال باید منتظر ماند و دید آیا قربان بردیف و باشگاه تراکتور می
توانند سعید را متقاعد کنند که قید حضور در اروپا را بزند و لباس
تراکتور را بر تن کند یا خیر.

اخبار کوتاه
افتتاحیهبیسروصدای
استادیومهایجامجهانی

اســتادیومهای مختلف فوتبال قطر فردا عصر خود را برای
فصل جدید لیگ ســتارگان قطر و اولین گام در ماراتنی که
 12تیم را در خود دارد ،آماده میکنند و در گام نخست ،السد،
مدافع عنوان قهرمانی به مصاف المرخیه خواهد رفت؛ تیمی
که به تازگی توانسته راهی سطح اول فوتبال قطر شود.
لیگ ستارگان این فصل به خاطر برگزاری جام جهانی «در
شرایط استثنایی» آغاز خواهد شد و برای اولین بار هفتههای
نخست «در اواسط تابستان و هوای گرم» برگزار میشود.
اگرچه آنطور که الرایه نوشــته کسی در این فصل «شگفت
زده نخواهد» شــد و قدرتهای اصلــی تغییری نخواهند کرد
اما همه مشــتاقند تا دوباره رقابت الدحیل  -السد بر سر جام
قهرمانی را تماشــا کنند .از آن ســو الوکره ،الریان ،الغرافه و
العربی چهار تیمی هســتند که برای کســب سهمیه تالش
میکنند و االهلی ،ام صالل ،القطر و المرخیه نیز برای بقا در
جدول پای به زمین خواهند گذاشت.
با این حال «جاهطلبی  12تیم باعث شــده تا همه هواداران
فوتبال قطر منتظر آغاز فصل جدید لیگ ســتارگان» باشند؛
جایی که دو استادیوم جام جهانی ،ورزشگاه بین المللی خلیفه
و اجوکیشــن ســیتی آماده میزبانی از بازیهای روز نخست
هستند.
این در حالی اســت که از بین  8ورزشگاه جام جهانی ،شش
اســتادیوم در پنج هفته نخست مورد استفاده قرار میگیرد و
به جز دو ورزشگاه ذکر شده ،استادیوم احمد بن علی ،لوسیل،
الجنوب و الثومه چهار استادیوم دیگری هستند که بازیکنان
شاغل در لیگ قطر در آنها پا به توپ خواهند شد.

پرسپولیس با مهاجم سابق تسویه حساب کرد

باشــگاه پرســپولیس این روزها در حال برگزاری جلســه با
طلبکارانش اســت و تــاش میکند تا بــا پرداخت مطالبات
بازیکنان ،مربیان و شرکتها ،آماده دریافت مجوز حرفهای بشود.
یکی از بازیکنانی که از پرســپولیس طلب داشــت ،مهدی
شریفی است که در دوران برانکو یک فصل برای پرسپولیس
به میدان رفــت و از کمیته تعیین وضعیــت نیز حکم 550
میلیون تومانی گرفت.
او که در دوره مدیران مختلف پرسپولیس با آنها جلساتی را
برگزار کرده بود ،سرانجام باتوجه به واریز پول بورس ،موفق
شد مطالبات خود را از رضا درویش دریافت کند.به این ترتیب
نام شریفی هم از جمع طلبکاران پرسپولیس خط میخورد.

خط حمله استقالل خلوت میشود؟

یکی از اتفاقات ویژه در اســتقالل برای لیگ برتر بیســت
ودوم حضور مهاجمان پرتعداد در ترکیب این تیم اســت .آبی
ها اگرچه رودی ژستد را در پایان فصل گذشته از دست دادند
اما کوین یامگا ،ارسالن مطهری  ،آرمان رمضانی و امیرعلی
صادقی در این تیم ماندگار شــدند و نفرات هجومی دیگری
نیز به این تیم پیوستند.
سجاد شهباززاده ،پیمان بابایی و کاوه رضایی  3مهاجم تازه
واردی بودند که به اســتقالل اضافه شدند تا شاهد یک خط
حملــه پرمهره و البته قدرتمند در فصل پیش روی لیگ برتر
در ترکیب آبیها باشیم.
حضور این تعداد مهاجم خوب و سرشــناس در اســتقالل
اگرچه دست کادرفنی را برای انتخاب ترکیب باز میگذارد اما
ممکن است دلخوری هایی را نیز برای برخی بازیکنان پدید
بیاورد .در این شرایط گفته میشود که احتمال جدایی یکی از
مهاجمان استقالل در وضعیت کنونی وجود دارد.
ین در شــرایطی است که ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی
اســتقالل قصد مازاد خواندن هیچ کدام از مهاجم تیم خود را
ندارد و اعالم کرده که برای شروع لیگ به همه آنها نیاز دارد.
با این حال گفته میشود برخی بازیکنان مثل آرمان رمضانی
و ارســان مطهری به این خاطر که ممکن است بازی های
کمتری به آنها برسد ،قصد جدایی کردهاند.
در این خصوص باشــگاه اســتقالل هیچ واکنش رســمی
و صریحی نداشــته اما شــایعات حکایــت از جدایی یکی از
بازیکنان خط حمله استقالل دارد.

وقتیکویرنشینان
در ساحل حریف ندارند!

کسانی که پانزده سال پیش لیگ برتر فوتبال ساحلی را در ایران راهاندازی کردند هرگز
فکــرش را هم نمیکردند که روزی تا پایان نیم فصل اول همین لیگ رتبههای اول تا
سوم در اختیار تیمهای کویرنشین آنهم از یک استان باشند؛ اما آن رویا را یزدیها در
بیداری رقم زدند با تیمهای مقاومت گلساپوش ،چادرملو و صدرشیمی!
لیگ برتر فوتبال ساحلی در این فصل  ۹تیمی به هفته نهم خود رسید تا نیمی از دوره
پانزدهم خود را طی کند؛ آنهم با انجام  ۴بازی حساس در شبی که مقاومت گلساپوش
صدرنشــین اســتراحت داشــت و با خیال راحت به دنبال طرحی برای تیشرت مراسم
قهرمانی خود در انتهای فصل است .دلیل این همه خوشبینی گلسا بجز پیروزی و کسب
حداکثری امتیازات در تمامی بازیها ،در جای دیگری نیز باید جســتجو کرد؛ جایی در
بوشــهر و در پرافتخارترین باشگاه ساحلی ایران یعنی پارس جنوبی.پارس جنوبی که به
واســطه نتایج پرفراز و نشیبش هیچ نشــانی از آن تیم مدعی ندارد ،در ادامه این روند
سینوســی به شاهین خزر رودســر بحران زده نه نگفت و در وقت های اضافی  ۳-۴به
شــمال نشینان باخت تا گلســا در همین نیم فصل دو برابر رقیب سنتیشان امتیاز جمع
کرده باشــد .همین امتیاز از دست رفته برای یاران مسلم مسیگر در تیم بوشهری گران
تمام شــد؛ چرا که دو تیم دیگر یزدی نیز نهایت استفاده را بردند و از پارس در پیج اول
لیگ ســبقت گرفتند .همچنین چادرملو اردکان در خانه فرش حداد اصفهان نقش گل و
پیروزی زد و  ۵-۶به پیروزی رســید و صدرشیمی یزد هم با نتیجه  ۳-۴از سد سپاهان
ســمنان گذشــت .در دیگر بازی برگزار شده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم
دریانوردان بوشــهر این بار  ۲-۵منطقه آزاد چابهار را برد تا در جدول یک قدم دیگر به
رتبه چهارم و هم شهریش تیم پارس جنوبی نزدیک شود.

هافبک جدید استقالل قرارداد
باورنکردنیاش را افشا کرد!

امید حامدیفر که به تازگی از نفت آبادان به قهرمان لیگ پیوسته ،بدون آنکه نقشی در موضوع
داشته باشد ،وارد یکی از حواشی دیروز فوتبال ایران شد .جایی که عضو هیات مدیره باشگاه نفت
مدعی شد او و محمد حسین زواری با قراردادی  40برابری نفت را به مقصد استقالل ترک کردند.
به همین بهانه گفتگویی داشتیم با هافبک جوان آبیها که در ادامه آن را میخوانید:
اردوی آمادهسازی شما در ترکیه به پایان رسید .شرایط اردو چطور بود؟
تمرینات خیلی فشــردهای داشــتیم .صبح و عصر تمرین میکردیم .چند بازی تدارکاتی خیلی
خوب هم داشــتیم .خداراشــکر اردوی خیلی خوبی بود هم از لحاظ امکانات هم از نظر بدنسازی
خیلی جلو افتادیم و امیدوارم در ادامه راه هم با قدرت ادامه بدهیم.
ســاپینتو را چطور دیدی؟ خیلی جدی و با دیسیپلین به نظر میرسد اما خب با
بازیکنان هم صمیمی شده گویا.
بله همانطور است که میگویید .خارج از تمرین و زمین خیلی با بازیکنان رفیق و صمیمی است
ولی در تمرین و زمین بازی خیلی جدی است و صد درصد تمرکزش روی کار است.
در این مدت توانستید با بازیکنان از نظر فنی و روحی هماهنگ شوید؟
جو تیم به گونه ای است که همه با هم دوست و یکدل هستند .به شخصه بچه ها خیلی سریع با
من رفیق شدند و رابطهی خیلی خوبی پیدا کردیم .تمام بازیکنانی که به تازگی به استقالل آمدند
جا افتادند .بزرگان تیم هم هوای جوانان را دارند و این موضوع خیلی میتواند به تیم کمک کند.
در کنفرانس نفت گفتند که قرارداد شما و زواری چهل برابر شده است!
بله چیزی اســت که واقعیت دارد اما جوری میگویند انگار چقدر در نفت قرارداد داشــتم! کال
قــرارداد من در نفــت 75 ،50 ،و  100میلیون تومان بود که در ســال آخر هم در کل  60درصد
دریافتی داشتم یعنی  60میلیون تومان!

ادعای بزرگ؛ بازی می کردم تیم ملی مدال میگرفت

لژیونر والیبال ایران در شــروع لیگ ملتها جزو ترکیب شروع کننده
تیم ملی بود اما نتوانست در ادامه جایگاه خود را حفظ کند و امیرحسین
اســفندیار گوی ســبقت را از او ربود .با این حال قطعا شریفی با شروع
تمرینــات انگیزه باالیی برای اثبات توانایی های خود و نهایتا حضور در
مسابقات جهانی خواهد داشت.
در آســتانه شــروع دور جدید تمرینــات تیم ملی والیبــال ایران با
مرتضی شــریفی همکالم شــدیم که در اینجا مشروح صحبتهای
او را میخوانید.
*اول از همه در مورد لیگ ملت ها بگو ،شــروعمان خیلی
خوب نبود اما هر چه جلو رفت بهتر و بهتر شدیم.
گ ملتهای امســال اکثر تیم ها پوست اندازی و جوانگرایی کرده
در لی 
بودند ،تیم ایران هم همینطور .برای اولین بار بعد از یک دهه بود که تیم
ایران آقا ســعید ،سید و امیر غفور را نداشت .برای همین در شروع لیگ
کمی فرصت الزم بود تا بعضی نفرات جایگزین ،با تیم هماهنگ بشوند.
اول لیــگ ملت ها جزو ترکیب شــروع کننــده بودی اما
جایگاهت را زود از دســت دادی و امیرحســین اسفندیار
جایگزین تو شد .چرا این اتفاق افتاد؟
در بازی اول خیلی خوب بودم اما از بازی دوم جای خودم را در ترکیب
از دســت دادم .این برای خود من هم یک سوال است .سوالی که کادر
فنــی بهتر میتواند جــواب بدهد ،من آماده بودم و هســتم و دلیلی بر
نیمکت نشــینی ندیدم .حاال شــاید کادر فنی دالیلی داشته باشند .بهتر
است این سوال از کادر فنی پرسیده بشود نه از من.
*تــو به المپیک رفتی و انتظار می رفــت با وجود این که
لژیونــر بودی و البته با توجه بــه غیبت میثم صالحی یک
بازیکن کلیدی برای ما باشــی ،چرا طــوری که انتظار می
رفت نشد؟

من میتوانســتم بیشتر در ترکیب باشــم .اما فرصت داده نشد .به نظر
خودم اگر بازی می کردم با توجه به فرصتی که داشــتیم میتوانســتیم
روی سکو برویم .جواب این سوال را باید کادر فنی بدهند.
* در لیست تیم ملی هستی اما بازیکنان با کیفیت دیگری
هم در پست تو هستند ،نگران نیستی که خط بخوری و به
جهانی نروی؟
اینکه در پســت قدرتی بازیکنهای خوبی هستند و رقابت شدید وجود
دارد ،خیلی خوب است .من از این رقابت استقبال می کنم .مغرور نیستم
اما به کیفیت فنی خودم اعتماد دارم .اگر کادر فنی صالح دانســت می
توانــم کمک کنم .اگر هم نه برای تیمملی آرزوی موفقیت میکنم .من
از رقابت خســته نیستم و نمی ترسم .ضمن اینکه امسال خیلی آماده تر
از سال قبل هستم و تجربه بیشتری هم دارم.
* حرف آخر؟
امیــدوارم بهترین اتفاقات برای تیم ملی والیبال ما رقم بخورد .از مردم
میخواهم دعای خیر و انرژی مثبتشان را از ما دریغ نکنند.

یک تیم دیگر ایرانی
برای همیشه محو میشود!

«پدیده» یا «شــهرخودرو»؟ در مشهد همچنان نماینده فوتبالیشان دو هویتی است و برخی آن را
«پدیــده» صدا میزنند و تعدادی دیگر با نام «شــهرخودرو» از آن یاد میکنند .اما نام تنها نماینده
شــرق کشور در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران هر چه که باشد ،آنچه مشخص است اینکه
حال و اوضاع مساعدی نداشته ،در آستانه انحالل قرار گرفته است و بعید نیست طی روزهای آینده
رسم ًا این خبر مخابره شد .استفان کوزین مربی ایتالیایی سابق شهرخودرو ،همچنان حدود  ۵۰هزار
دالر از تیم مشــهدی طلب دارد و میروســاو مهاجم اوکراینی که حضور بسیار کوتاهی را در جمع
عنابیپوشان داشــت ،بهتازگی توانسته شهرخودرو را محکوم کند و حدود  ۴۰۰هزار یورو از باشگاه
مشــهدی میخواهد و در کنار جرایم مالی ،پنجره نقلوانتقاالتی شــهرخودرو برای سه نوبت بسته
شــده تا عم ًال مدیران باشگاه آچمز شــده و راهی جز انحالل نداشته باشند .لیگ دسته اول فوتبال
ایران کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شــد و در شــرایطی که تیمهای لیــگ یک بعد از انجام
فعالیتهای نقلوانتقاالتی در حال گذراندن آخرین دورههای آمادهسازی خود هستند ،بازیکنان فصل
گذشته شهرخودرو یکی پس از دیگری رضایتنامههای خود را دریافت میکنند تا احتمال تیمداری
مشهدیها در فصل جدید به حوالی صفر درصد نزدیک شود! مدیران شهرخودرو در روزهای گذشته
با انجام مصاحبههایی تلویح ًا انحالل تیم خود را تایید کردهاند .آنهم در شرایطی که شهرخودرو دو
فصل گذشته توانست نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شود و با هدایت یحیی گلمحمدی این
سهمیه برای مشهدیها بهدست آمد و در آسیا ،مجتبی سرآسیایی و سپس مهدی رحمتی ،سکاندار
عنابیپوشــان در مرحله گروهی رقابتها بودند .شــهرخودرو در صورت انحالل به صف تیمهای
آسیایی فوتبال ایران میپیوندد که دیگر اثری از آنها در سطوح مختلف فوتبال باشگاهی وجود ندارد
و در این صف ،چهارمین تیم میشود .پرچمدار تیمهای آسیایی منحل شده« ،پاس تهران» است که
سابقه قهرمانی در آسیا را هم در کارنامه خود دارد اما سالهاست که منحل شده و اثری از آن نیست.

این زنان را از لیگ کنار نگذارید

ایــن روزها خبرهای زیادی در خصوص انحالل تیمهای فوتبال زنان
شنیده میشــود ،اما ُپر سر و صداترین اخبار مربوط به تیم فوتبال زنان
ذوب آهن است.
مدیران ذوبآهن از عدم همکاری فدراسیون و سازمان لیگ گله دارند
و از ســوی دیگران مسئولین فدراسیون نیز مسئولیت این انحالل را بر
عهدهی باشگاه ذوبآهن میدانند.این اتفاق بهانهای برای بررسی ابعاد
این پرونده بعد از شنیدن صحبتهای هر دو طرف ماجرا بود:
*قانون حق ثبت نام
بازیکنان یک تیم  ۵درصد تحت
در ســالهای گذشته از مبلغ قرارداد
ِ
عنوان حق ثبت نام از سوی سازمان لیگ کسر میشد ،این مبلغ صرف
هزینههای هیئت استان مربوطه ،فدراسیون و سازمان لیگ میشود
امــا برای تیمهایی کــه در بخش زنان نیز تیــمداری میکردند مثل
ذوبآهن و سپاهان ،استثنائی وجود داشت ،سازمان لیگ از مجموع این
 ۵درصد  ۳درصد را به این باشــگاهها باز میگرداند تا صرف هزینههای
تیمهای زنان خود کنند.
اما با افزایش چند برابری رقم قرارداد بازیکنان ،سازمان لیگ حق ثبت نام
 ۵درصدی را به نیم درصد کاهش داد تا بدین ترتیب باشــگاهها و بازیکنان
مجبور به پرداخت رقمهای چند صد میلیونی به این سازمان نشوند.
ســازمان لیگ همچنین اعالم کرده است باشــگاههایی که در بخش
زنان تیمداری میکنند موظف به پرداخت این نیم درصد نمیباشــند و
ذوبآهن ،ســپاهان و ملوان میتوانند این مبلغ را در بخش زنان هزینه
کنند.
*اعتراض ذوب آهن:
ذوبآهن مدعی اســت که این نیم درصد هزینههای بخش زنان این
باشگاه را پوشــش نمیدهد ،آنها میگویند سازمان لیگ همانند گذشته
همان  ۵درصد را کســر کند و  ۳درصــد را برای هزینهکردن در بخش

زنان به ما بازگردانند.
*پاسخ سازمان لیگ:
ســؤال اول؛ به جز  ۳تیم ذوبآهن ،سپاهان و ملوان ،سایر باشگاههای
لیگ برتری در بخش زنان تیم ندارند ،چرا آنها باید با پرداخت حق ثبت
نام  ۵درصدی جور تیمداری  ۳تیم دیگر را بکشند؟
سؤال دوم؛ چرا مسئولین ذوبآهن با مدیریت هزینههای بخش مردان
این  ۳درصد را خودشــان در مجموعه ذوبآهن بــرای تیم زنان کنار
نمیگذارند؟ و  ۲درصد باقیمانده را نیز صرفهجویی نمیکنند؟
ســؤال ســوم؛ به جز  ۳تیم ســپاهان ،ذوبآهن و ملوان ۹ ،تیم دیگر
در لیگ برتــر زنان حضور دارند ،این تیمهــا در بخش مردان در لیگ
برتر نمایندهای ندارند و طبیعتا هیچ درصدی از ســوی سازمان لیگ به
آنها بازگردانده نمیشود ،مسئولین این باشگاه ها چطور در فوتبال زنان
تیمداری میکنند؟
ســؤال چهارم :اگر مشکل سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است ،چرا
این باشگاه تصمیم به انحالل تیمهای هندبال و بسکتبال گرفته است؟

