پایان دوران آقای خاص؛ رنگرز سرمربی تیم فرنگی شد

بعد از اینکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران نتوانست در مسابقات
جهانی  2022صربستان به مدال طال دست پیدا کند و نتیجه قابل
قبول سال گذشته را تکرار کند؛ انتقادهای زیادی به سوی محمد
بنا روانه شــد.این مربی هم که در چندمین مقطع از ســال 2019
بار دیگر به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد
و در ســال های اخیر توانست عملکرد قابل قبولی از خود به ثبت
برساند ،بعد از مســابقات جهانی از شاگردان خود خداحافظی کرد

 4ورزشی

و به فدراســیون نیز اعالم کرد قصد ادامه همکاری ندارد.جلســه
فنی در مورد تیم ملی کشتی فرنگی ظهر دیروز با حضور علیرضا
دبیر رئیس ،حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون ،علی محمدی
مدیر فنی تیم های ملی کشــتی فرنگی و حســن رنگرز قهرمان
اسبق کشتی فرنگی و سرمربی و مدیر سابق تیم های ملی کشتی
برگزار شد.
در پایان این جلسه و با توجه به ضرورت پیگیری برنامه های تیم

ملی کشتی فرنگی و خداحافظی محمد بنا سرمربی این تیم ،حسن
رنگرز بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب و حکم خود
را از رئیس فدراسیون کشتی دریافت کرد.
بدین ترتیب دوران سرمربیگری محمد بنا بعد از  4سال به پایان
رســید و حســن رنگرز که هم اکنون مدیرکلی ورزش و جوانان
استان مازندران را برعهده دارد ،به عنوان سرمربی جدید کار خود
را آغاز کرد.
چهارشنبه  30شهریور  1401شماره 3523

بررسیخریدهایتابستانیاستقالل،خیلیخوب،خیلیبد
️ حسام فراهانی

 6هفته از رقابتهای لیگ بیســتودوم گذشته و تیمهای لیگ
برتری در حال حاضر در تعطیالت فیفادی مشــغول آمادهسازی
بهتر برای شــرکت در ادامه مســابقات لیگ هستند و امیدوارند
تعطیالت فیفادی ،فرصتی برای آمادهســازی بهتر تیمشان باشد
و آنها را از شــرایط ایدهآل دور نکند .به ویژه برای تیمی مانند
اســتقالل که روند رو به رشدی را در ایام پیش از آغاز تعطیالت
فیفادی سپری میکرد و حاال شاگردان ریکاردو سا پینتو باید در
طــول  2هفته آینده آمادگی خود را حفــظ کنند و به هماهنگی
بیشتری دست پیدا کنند.
اســتقاللیها در بازار تابســتانه به جز جذب سرمربی و تغییر و
تحوالت روی نیمکت تیم که تا به اینجای کار ،موفقیتآمیز بوده
و نتایج خوبی همراه ســا پینتو برای آبیپوشان پایتخت بهدست
آمده و ســرمربی پرتغالی توانســته بهترین شروع یک سرمربی
خارجی در تاریخ باشگاه استقالل را رقم بزند 10 ،بازیکن ورودی
در بازار نقلوانتقاالت داشــتند که  2بازیکن ،ســیاوش یزدانی و
محمدحسین مرادمند ،بازیکنان سرباز این تیم بودند که از ملوان
به جمع آبیها بازگشتند.
مدیران اســتقالل البته فعالیت نقلوانتقاالتی خود را موازی با
فرآیند جذب ســرمربی انجام دادند تا بسیاری از بازیکنان بدون
نظر نهایی ریکاردو سا پینتو جذب شوند .البته که مدیران آبیپوش
این وعده را به سرمربی پرتغالی آبیها دادند که بازیکنان مدنظر
او را هم جذب کنند که جــذب بازیکنانی مانند مهدی قایدی و
محمد محبی با پافشاری و اصرار سا پینتو انجام شد.
بازیکنی که نیامده رفتنی شد
محمد حسینی مدافع فصل گذشته هوادار یکی از خریدهای استقالل

در بازار نقلوانتقاالت تابســتانه بود .بازیکنی که به نظر میرسید به
عنوان جانشین محمد دانشگر و برای تقویت خط دفاعی آبیپوشان
پایتخت جذب شده بود اما با توجه به بازگشت محمدحسین مرادمند
و سیاوش یزدانی ،پر بودن فهرست نفرات بزرگسال استقالل باعث
شد تا حسینی نیامده ،در لیست خروج از استقالل قرار گیرد و بدون
انجام حتی یک مسابقه از جمع آبیپوشان جدا شود.
مدافع ســابق هوادار در آخرین ســاعات نقلوانتقاالت تابستانه
قــراردادش را با آبیها فســخ کرد و راهی تراکتور شــد تا یکی

از عجیبترین نقلوانتقاالت تاریخ باشــگاه اســتقالل با حضور
کوتاهمدت محمد حسینی در جمع آبیپوشان بهثبت برسد.
مثلث مخوف تیم ساپینتو
مهــدی قایدی و محمد محبی 2 ،ســتاره جوان آبیپوشــان،
درخشــش خوبی را از خود در ترکیب اســتقالل نشان دادهاند.
قایدی در همان دقایق نخســت حضور دوبارهاش در اســتقالل
موفق به گلزنی و کسب پنالتی شد و محبی هم توانسته توانایی
فنــی باالی خــود را در هفتههای اخیر نشــان بدهد و در بازی

مقابل نســاجی ،طلسمشــکنی کرد و روی پاس مهدی قایدی،
برای استقالل گل هم زد.
 2ستاره خوشتکنیک استقالل که از فهرست نهایی تیم ملی برای
اردوی اتریش نامشــان حذف شد ،امیدوارند در فرصت باقیمانده تا
جام جهانی بتوانند هم در استقالل بدرخشند و هم دوباره نظر کارلوس
کیروش را جلب کنند و همراه تیم ملی به جام جهانی بروند؛ قایدی
و محبی که به صورت قرضی به جمع آبیپوشان پایتخت آمدهاند ،در
تالشند تا در لیگ بیستودوم همراه آبیها قهرمانی را در تجربه کنند
و بیشک تاکنون نقش کلیدی در حضور استقالل در جمع مدعیان
باالنشین جدول داشتهاند.
پیمان بابایی مهاجم ســابق ماشینســازی و تراکتور تبریز هم
رفتهرفته به یکی از مهرههای کلیدی ترکیب استقالل بدل شده
و توانســته عملکرد خوبی را از خود در جمع آبیپوشان پایتخت
به جای بگــذارد .بابایی در آخرین هفته پیــش از آغاز فیفادی،
موفق به گلزنی برای استقالل شد تا بیش از پیش نزد هواداران
استقالل محبوب شــود و حاال آبیها امیدوار به تداوم درخشش
ستاره تبریزی تیم خود هستند.
جوانان سکونشین
امید حامدیفر و محمدحســین زواری  2هافبک فصل گذشته
صنعتنفت آبادان از جمله خریدهای تابســتانی استقالل بودند.
 2هافبکی که در تمرینات پیشفصل حضور پررنگی داشــتند و
تصور میشــد که بتوانند نظر ریکاردو سا پینتو را جلب کنند اما
فعــ ً
ا خبری از حضور این  2بازیکن جوان در ترکیب اســتقالل
نبوده و آنها در هفتههای اخیر حتی سکونشــینی را هم تجربه
کردهاند تا  6هفته نخســت را بدون انجام یک دقیقه بازی برای
آبیپوشان پایتخت به پایان ببرند.

سربازان ناآماده
محمدحسین مرادمند و سیاوش یزدانی هم که با دریافت کارت
پایان خدمت به جمع بازیکنان اســتقالل بازگشــتهاند ،با توجه
به دوری  5ماههشــان از میادین ،هنوز بــه مرز آمادگی ایدهآل
نرسیدهاند و همین مسئله باعث شده تا ریکاردو سا پینتو به زوج
عارف غالمی و رافائل سیلوا اعتماد کند .تعطیالت فیفادی شاید
بهتریــن فرصت برای مرادمند و یزدانی باشــد تا بتوانند به مرز
آمادگی ایدهآل برســند و به مانند فصل گذشته حضوری ثابت را
در ترکیب آبیپوشان پایتخت داشته باشند.
سپاهانیهای سابق در صف اعتماد دوباره
رضا میرزایی و سجاد شــهباززاده 2 ،بازیکن سابق سپاهان در
نقلوانتقاالت تابســتانی به جمع آبیپوشــان پایتخت پیوستند.
میرزایی بعد از حضور ثابت در هفته نخســت مقابل سپاهان ،از
فهرســت استقالل دور شد و حتی سکونشینی را هم تجربه کرد
و مجدداً در هفته ششــم به عنوان یار جانشین به ترکیب آبیها
اضافه شــد و نمایش نســبت ًا خوبی را از خود نشان داد اما هنوز
نتوانست جایگاه ثابتی را در ترکیب استقالل بهدست آورد.
ســجاد شــهباززاده هم گزینه نخست ریکاردو ســا پینتو برای
حضور در خط حمله اســتقالل بود امــا ناکامی مهاجم آبیها در
گلزنی باعث شــد تا ســا پینتو از هفته چهارم ،شــهباززاده را به
عنوان یار جانشــین به میدان بفرستد و از پیمان بابایی به عنوان
مهاجــم فیکس در ترکیــب تیمش بهره بــرد .البته که مهاجم
 32ســاله استقاللیها در تالش اســت تا بتواند جایگاه خود در
ترکیب آبیپوشان پایتخت را بهدست آورد اما هنوز در انجام این
مهم ناکام بوده و نتوانســته با گلزنی و درخشش ،رضایت دوباره
سرمربی پرتغالی آبیها را کسب کند.

اخبار کوتاه
تراکتور در تهران آماده بازی
پرسپولیسمیشود

تیم تراکتور این روزها تمرینات پرفشار خود را در ورزشگاه بنیان
دیزل برگزار میکند و بردیف با دو جلســه تمرین در روز قصد
دارد تیمش را مهیای ادامه لیگ کند .همچنین تراکتور قرار است
راهی پایتخت شود تا با برپایی یک اردوی تدارکاتی در تهران ،به
استقبال دیدار حساس مقابل پرسپولیس در چارچوب هفته هفتم
برود .هوادار یکی از تیمهایی است که در اردوی تهران رودرروی
تراکتور قرار خواهد گرفت

گلر سنگالی چلسی ،بازی با ایران را
از دست داد

هزینه نیم میلیون یوروییسنگال
برای اردوی اتریش

یکی از تیمهایی که صعــود دراماتیک و نفسگیری را به
جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر تجربه کرد ســنگال بود .این تیم با
شکست شــاگردان کیروش در ضربات پنالتی مقابل مصر
راهی مهمترین تورنمنت ملی فوتبال شد و حاال برای آمادگی
هرچه بیشتر تالش میکند .تیم ملی سنگال در فاصله دو ماه
تا جــام جهانی  2022قطر قصد دارد برابــر بولیوی و ایران
به میدان برود تــا آمادگی بازیکنانش را محک بزند .یکی از
روزنامههای این کشور ادعا کرده است که فدراسیون فوتبال
سنگال مبلغی در حدود  300میلیون فرانک آفریقا که معادل
 500هزار یورو میشود؛ برای این دو بازی پرداخت کرده که
شامل دســتمزد و هزینه اقامت بازیکنان و ترتیب دادن این
دو دیدار شده است.آگوستین سنگور ،رئیس فدراسیون فوتبال
سنگال ،روز شــنبه مدعی شد که این سازمان تمام تالشش
را به کار گرفته اســت تا بازیکنان این تیم بتوانند آمادهسازی
خوبی پیش از جام جهانی داشــته باشد و به نتایج دلخواهش
دســت پیدا کند .دیدار تیم ملی ایران برابر سنگال قرار است
در تاریخ  27سپتامبر در پایتخت اتریش برگزار شود .باید دید
ســنگالیها با برنامهریزی این اردو و نتایج خوب احتمالی در
جام جهانی قادر به بازگرداندن این مبلغ و درآمدزایی خواهند
بود یا خیر.

ترید د و سر برد تراکتور و مس

بعد از تشکیل تیم فوتبال مس سونگون ،شاهد حضور چهره
های قدیمی فوتبال آذربایجان در این تیم هســتیم؛ در بین
بازیکنــان مس البته چهره های جــوان زیادی هم دیده می
شــوند که بعضی از آنها برای داشــتن فرصت بازی بیشتر،
نارنجی پوش شــده اند.مهدی فتحی و مهــدی حقیقت از
نفرات جوانی هستند که برای میداندیدهتر شدن ،از تراکتور
راهی مس سونگون شدند .این دو بازیکن فصل گذشته عضو
تیم بزرگســاالن تراکتور بودند و در چند بازی نیز به میدان
رفتند.آنها طی توافقی که میان مدیران دو باشگاه انجام شده،
از تراکتور به مس منتقل شــدند تا با پیدا کردن فرصت بازی
بیشــتر ،باتجربه تر به تراکتور برگردند .رســول خطیبی در
گسترش ،ماشین و تراکتور سابقه همکاری با زنوزی را داشته
و این بار در ســمت مدیرعامل مس سونگون ،با مالک سرخ
پوشــان وارد معامله ای دو سر برد شده که هم به نفع مس
خواهد بود هم تراکتور.

محرومیت مدیرعامل نفتMIS
از میادین ورزشی!

دیدار تیمهای نفت مســجد ســلیمان و پرسپولیس تهران
درهفته ششــم رقابتهای لیــگ برتر برگــزار و آنطور که
وبسایت فدراسیون فوتبال نوشته «از سوی یزدی ،مدیرعامل
تیم نفت مسجد ســلیمان تخلفانی مبنی بر بدرفتاری نسبت
به مقامات رسمی مسابقه و سرپرست تیم مقابل رخ داد» که
بهزعم کمیته انضباطی «این تخلف در خور صدور قرار دستور
موقت» اســت .بر همین اساس به استناد ماده  100مقررات
انضباطــی و تا صدور رای مقتضی ،نامبرده از حضور در کلیه
ورزشگاههای فوتبال محروم بوده و الزم است دفاعیات کتبی
خود را ظرف مهلت  48ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون
ارســال کند .رای صادره ظرف مهلت دور روز پس از ابالغ،
قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.

زمان زیادی تا برگزاری  2دیدار دوســتانه تیم ملی ایران برابر اروگوئه و سنگال باقی
نمانده و در شرایطی که عالقهمندان به فوتبال در انتظار رویارویی با ستاره های مطرح
دنیای فوتبال در این  2تیم هستند ،اکنون خبر رسیده که ادوارد مندی سنگربان شماره
یک تیم ملی ســنگال بازی با ایران را از دست داده اســت .نشریه اکیپ در این زمینه
نوشــته اســت که با غیبت برخی از بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی سنگال،
تعداد شــاگردان آلیو سیسه در اورلئان از  29بازیکن به  26نفر کاهش یافت .این لیست
همچنین ممکن اســت در ساعات آینده و پس از مشاوره بین آلیو سیسه و کادر پزشکی
باز هم کاهش یابد.کیتا بالده بازیکن ســابق اینتــر و التزیو ،به دلیل نقض قوانین ضد
دوپینگ ،با محرومیت سه ماهه روبهرو شد و بازی با ایران را از دست داد.
او جمعه گذشته فهرست  29نفره ای از بازیکنان منتخب خود را اعالم کرد .آلیو سیسه
در مورد این لیســت گفته بود که درباره حضور تمامی ایــن افراد در تمرینات تیم ملی
اطمینان ندارد و روز دوشــنبه پیش از شروع نخستین جلســه تمرینی شیرها ،از غیبت
قطعــی  2بازیکن به نام هــای کیتا بالده (به دلیل محرومیت) و نــوح فادیگا (به دلیل
مصدومیت) خبر داد.
روز گذشته بود که به صورت رسمی اعالم شد شیرهای ترانگای سنگال در ماه سپتامبر
بدون کیتا بالده به بازی های فیفا دی خواهند رفت .بازیکن جدید اســپارتاک مسکو که
در ابتدا توســط آلیو سیســه به اردوی تیم ملی دعوت شد ،به دلیل محرومیت ناشی از
نقض قوانین ضد دوپینگ ،تا ماه دسامبر محروم شد .به همین دلیل ،حبیب دیالو ،مهاجم
استراسبورگ جایگزین بالده شده است .عالوه بر این ،کیتا بالده ممکن است جام جهانی
قطر را نیز از دست بدهد.

فهرست ایران برای جام جهانی،
فقط  6نفر خط میخورند!

تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی در اردوی اتریش به سر میبرد که در این اردو ۲۷
نفر ،شامل  ۱۶لژیونر و  ۱۱بازیکن زیر نظر کیروش به فعالیت مشغول هستند تا در دو
بازی مقابل اروگوئه و سنگال به میدان بروند.
کارلوس کیروش در اولین اقدام  ۲۴بازیکن را برای اولین اردو به تی م ملی دعوت کرد
که از بین بازیکنان لیگی دعوت شــده ،با خط خوردن  ۱۳نفر ۱۱ ،ستاره دیگر ،لژیونرها
را در سفر اتریش همراهی کردند.
کــیروش این جمع را بعد از دو بــازی  ۴۰دقیقهای درون تیمی برای حضور در کمپ
اتریــش انتخاب کرد؛ بازیکنانی که اغلبشــان در ماتریکس دراگان اســکوچیچ قرار
داشــته و برای آنها درخواست ویزای اتریش شــده بود .البته رامین رضاییان و مرتضی
پورعلیگنجــی دو بازیکن جدیدی بودند که با توجه به شــناخت قبلی کیروش به تیم
ملی دعوت شدند.
اگر کیروش تنها  32بازیکن را برای جام جهانی تحت نظر گرفته باشد  6نفر از لیست
او خــط خواهند خــورد .البته لژیونرهایی که این اردو را از دســت دادند همچنان برای
بازگشت به اردو شانس دارند.
نفراتــی که به عنــوان بازیکن داخلی با تیــم ملی به اتریش رفتهاند شــامل علیرضا
بیرانوند (پرســپولیس -دروازهبان) ،ســید حسین حسینی (اســتقالل -دروازهبان) ،پیام
نیازمند (سپاهان -دروازهبان) ،رامین رضاییان (سپاهان -مدافع) ،مرتضی پورعلیگنجی
(پرســپولیس -مدافع) ،امید نورافکن (ســپاهان -مدافع) ،ابوالفضل جاللی (استقالل-
مدافع) ،صابر حردانی ( اســتقالل-مدافع) ،میالد سرلک (پرسپولیس -هافبک) ،مهدی
ترابی (پرسپولیس -وینگر) و وحید امیری (پرسپولیس -وینگر) هستند.

رحمتی علیه برنامه لیگ:
کیروش کجا گفته؟

باشــگاه آلومینیوم اراک طی روزهای اخیر در تالش بود و تاکید داشت
که قبل از شروع مسابقات هفته هفتم لیگ برتر باید دیدار معوقه تیمهای
ملوان انزلی و فوالد خوزستان انجام شود ،چراکه ملوان حریف بعدی آنها
خواهد بود ،اما سازمان لیگ برنامه دو هفته آینده را هر شرایطی اعالم کرد
که تاریخ دیدار معوقه هفته ششم در آن دیده نمیشود.
ســید مهدی رحمتی ضمن انتقاد از برنامه اعالم شده هفتههای هفتم و
هشتم لیگ برتر فوتبال گفت :متأسفانه بازهم برنامهریزی مسابقات لیگ
برتر به شکلی پیش میرود که در حق یکسری از تیمها اجحاف میشود
و من اینجا وظیفه دارم از باشــگاه و تیمم دفاع کنم .فوتبال ایران  ۲سال
بود که کار خودش را روی روال با کم و کاســتیها برگزار میکرد بدون
اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشد ،اما دوباره همه چیز به هم ریخته
است .او ادامه داد ۲ :سال پیش بازی پدیده و پیکان در شرایطی که باران
سیلآســا میبارید در تهران برگزار شد .شدت بارش به حدی بود که داور
در دقیقه  ۱۵اعالم کرد امکان ادامه مســابقه نیست .در آن شرایط آقای
سهیل مهدی قبل از بازی تأکید داشت حتم ًا باید بازی برگزار شود اما به
تشــخیص داور بازی نیمه تمام ماند .اگر به یاد داشته باشید فردای همان
روز بازی از دقیقه  ۱۶برگزار شد.
سرمربی آلومینیوم اراک یادآور شد :سال گذشته نیز سازمان لیگ تأکید
داشــت ابتدا بازیهای معوقه و سپس مســابقات دیگر برگزار شود ولی
نمیدانــم چه اتفاقی افتاده که هنوز آقای کیروش وارد ایران نشــده به
نقل از او عنوان میکنند برنامهها جا ندارد .ظاهراً قرار اســت دوباره همه
برنامهریزیها به هم بریزد و تمام مســابقات دچار مشکل شود .رحمتی
تصریح کرد :به نظر میرســد برنامههای سرمربی جدید تیم ملی بهترین

بهانه را برای مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر فراهم کرده و از این به بعد
باید شاهد این مسئله باشیم که هر کاری که دوست دارند با اسم سرمربی
تیم ملی انجام دهند .من روز گذشــته با آقای مهدی صحبت کردم و به
او گفتم چرا بازی معوقه ابتدا برگزار نمیشود که او پاسخ داد اینگونه هم
نیســت که اول بازیهای لغو یا معوق شده برگزار شود .از او پرسیدم پس
چطور سال گذشته این اتفاق رخ داد که پاسخ داد« :این را دیگر ما تصمیم
میگیریم» .رحمتی اضافه کرد :طبق آییننامه وقتی یک دیدار لغو میشود
باید بالفاصله برگزار شود یا در خصوص آن تصمیمگیری شود اما به نظر
میرســد آقای سهیل مهدی تمام قوانین را به نفع خودش تغییر میدهد.
با این شــرایط ما اعتراض رسمی خود را بابت این برنامهریزی به صورت
مکتوب به فدراسیون فوتبال ارسال خواهیم کرد و امیدواریم آقای تاج به
این مسئله به صورت جدی نگاه کند.

حسرت بزرگ سرمربی استقالل؛
انتقال به رئال منتفی شد!

ســرمربی کنونی باشــگاه اســتقالل تهــران در دوران بازی تا آســتانه انتقال به پر
افتخارترین تیم اروپا یعنی رئال مادرید پیش رفته بود .حتی کارهای این انتقال تا جایی
پیش رفت که نمایندگان دو باشگاه اسپورتینگ لیسبون و رئال مادرید در مونت کارلو و
پیش از قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا مذاکرات فشرده ای هم با یکدیگر انجام دادند.
حتی در آن مقطع رئیس وقت و کنونی باشــگاه رئالمادرید یعنی فلورنتینو پرز تضمین
کرد که انتقال ریکاردو ســاپینتو به سانتیاگو برنابئو قطعی است .پرز در مراسم گاال یوفا
به خبرنگاران گفت« :مطمئن هستم که روز جمعه یا فردای آن این انتقال انجام خواهد
شــد و او (ساپینتو) با دوســت خوبش لوئیس فیگو همبازی خواهد شد ».پرز بعداً تاکید
کرد« :این معامله در حال حاضر قابل انجام اســت اما مــا باید در ابتدا با یک وضعیت
خارجی دســت و پنجه نرم کنیم و موقعیت فابری و اوگنینوویچ را مشــخص کنیم .این
دو بازیکن می توانند رئال مادرید را به مقصد اســپورتینگ لیسبون ترک کنند».در ابتدا
قرار شــد که موافقت فابری برای جدایی از رئال مادرید گرفته شــود و مبلغی از انتقال
ساپینتو به برنابئو نیز به حساب باشگاه سوسیداد واریز شود چرا که باشکاه باسکی مدعی
شــد طبق قراردادی که با اسپورتینگ به امضا رســانده باید قسمتی از پول این انتقال
به حســاب آنها واریز شــود.با وجود رودریگو فابری ،اسپورتینگ هفت بازیکن خارجی
برای ثبت نام در لیگ قهرمانان اروپا داشت .عالوه بر او سزار پراتس ،آکوستا ،هوروات،
اسپهار ،کرووســکی ،یوردانوف از جمله این بازیکنان بودند .اما از آنجایی که در قوانین
لیــگ قهرمانان اروپا محدودیتی برای خارجی ها وجود ندارد ،این موضوع مشــکلی به
وجــود نمی آورد .اما فقط در ســطح داخلی ،یوردانوف بایــد همچنان منتظر میماند تا
رودریگو پاسپورت اروپایی بگیرد.

اصولی :اتفاق خاصی
در مورد نکونام رخ نداده است

احســان اصولی ،عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روی خط یک
برنامه تلویزیونی آمد و در مورد انتقادات برنامه فوتبال برتر به فدراسیون،
بلیت فروشی و تسویه حساب با اسکوچیچ توضیح داد .او در مورد برنامه
فوتبال برتر گفت :برخی برنامههای تلویزیونی مثل فوتبال برتر فضای
همدلی را به هم میزنند و نمیدانم کِی میخواهند دســت از این نگاه
و روششــان بردارند .نقد ســرجای خودش ولی از اردوی قطر که آن
گزارش را تهیه کردند تــا االن به نحوی برنامه را جهتدهی میکنند
که به نفع فوتبالمان نیســت.اصولی ادامه داد :ما آماده پاسخگویی به
هر نقدی هســتیم .هر زمان خواستید فدراســیون پای کار بوده است.
درخواستم این است که کمک کنیم .اینکه ما ارکان فدراسیون ،مجمع،
هیئت رئیسه و هئیتهای فوتبالی را زیر سوال ببریم خوب نیست .اداره
کننده فوتبال فدراسیون است و رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه منتخب
مجمع هستند .هرچقدر به این سمت برویم که ارکان اجرایی فدراسیون
را زیر سوال ببریم ،مسئله دار میشود .مثال در حوزه هیئتهای فوتبال
استانی ،در بخش باشگاهداری منع شده است؛ بلکه در حوزه استعدادیابی،
آموزش و پایهها باید کار کنند .آنها دیشب هیئت استان ما را زیر سوال
میبردند .دیشب پیغام دادم که اگر الزم است توضیح دهم که این کار
را نکردند .به ما هم وقت دهند که پاسخ آنها را بدهیم ،این برنامه چنین
فضایی برای مخاطب ایجاد نمیکند .صحبتی در خصوص حضور رئیس
فدراسیون در این برنامه نشده و بیشتر پیام رسانهای بوده است.او در مورد
روند بلیت فروشی جام جهانی گفت :پیامکی برای همه کسانی که ثبت
نام شدند ارسال شد و واریزی انجام دادند ،رسید آن واریز سند و مدرکی
هست مبنی بر آن خریدی که انجام دادند .سامانه فدراسیون فوتبال با

ارتباطی که با ســامانه فیفا دارد باید تک تک افراد را ریجســتر بکند و
بلیتها به نام ،صادر خواهد شد .آن مرحله که طی شود کد ریجستری
نهایی در اختیارشــان قرار خواهد گرفت .کسانی که پیامک برایشان
رفته و وجهی واریز نکردند ،آنها مهلت داشــتند و اگر در آن مدت واریز
نکرده باشند موضوع برایشان منتفی است و فدراسیون این اجازه را دارد
به متقاضی دیگر بدهد .ما در چند مرحله ثبت نام انجام دادیم و االن هم
مجددا درخواست افزایش ظرفیت داشتیم و همه اینها باید یک کاسه
شود و بعد بارگذاری شود.اصولی راجع به تسویه حساب با اسکوچیچ بیان
کرد :بحث آقای اسکوچیچ نهایی شده و عدد و رقمش مشخص است.
فرآیند اداری دارد و ظرف چند روز آینده تســویه حســاب نهایی انجام
میشود .چون پرداخت ارزی بوده توافق شده بود دستیاران او به اتریش
بروند و دریافت کنند.

