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مهلت  48ساعته فیفا به فدراسیون

گزارش ویژه

ترابی قراردادش را فسخ کرد

خبر

بــه احتمــال فــراوان دیــدار فینــال جــام حذفــی آخرین
دیــداری خواهــد بــود کــه ســعید رمضانــی بــه عنــوان
سرپرســت تیم فوتبــال اســتقالل روی نیمکــت این تیم
خواهد نشست.
رمضانــی چنــد روز پیــش اعــام کــرده بود بــه علت
فشــار بــاالی مســابقات و بیمــاری قلبی قصــد جدایی از
اســتقالل را دارد و پنجشــنبه احتمــاالً آخرین حضور وی
روی نیمکت استقالل خواهد بود .رمضانی در گفتوگو
با میزان ،این خبر را تأیید کرد .گفتنی است مجیدی هم
طی پیغامی به ســعادتمند اعالم کــرده« :به مدیرعامل
بگوییــد به مذاکراتش با اســتراماچونی ادامه دهد ،چون
پنجشنبه آخرین مسابقه من خواهد بود».

رقمــی که حدود  13میلیارد تومان اســت .هــر چند که رقم
پیشــنهادی ترابی باالست اما قرار شــده طرفین راه مذاکره
را باز بگذارند .باید دید در شــرایط اقتصادی که پرسپولیس
در آن قــرار دارد آیا ترابی با انعقــاد قرارداد جدید در جمع
سرخپوشان ماندنی میشود یا خیر؟
ترابــی در شــرایطی در آســتانه جدایــی از پرســپولیس
قــرار گرفتــه که ایــن تیم بایــد از  25الــی  31شــهریور ادامه
بازیهای خود در گروه  Cلیگ قهرمانان آســیا را برگزار کند
و پرسپولیســیها روی ســتارهای مانند ترابی حساب ویژهای
بــاز کرده بودند امــا به احتمال زیــاد او را در این رقابتهای
حساس کنار خود نخواهند داشت.
نکتــهای که در این میان باید به آن اشــاره کرد این اســت
که کادر فنی این تیم هم پس از دربی تحت فشار قرار گرفته
و در روزهای اخیر شــایعات مختلفی پیرامون جدایی یحیی

گل محمدی مطرح شــده ولی ایــن مربی در
دســترس نیست تا بازار شــایعات داغتر شود.
این در شــرایطی است که گلمحمدی از اینکه
باشــگاه نتوانســته بازیکنان مد نظر او را جذب
کند ،انتقاد کرده بود .اما او حاال باید شــاهد
جدایــی یکــی از بهتریــن بازیکنــان
فعلــی خــود هم باشــد کــه این
فشار را روی مدیریت باشگاه
افزایش خواهد داد و باید
دیــد در ایــن میــان چه
سرنوشــتی در انتظار
قهرمــان  4دوره
اخیــر لیــگ برتــر
خواهد بود!

نگرانیها پس از رفتن ترابی
برش

گروه ورزش /باشــگاه پرسپولیس دیروز روز شلوغ و پر رفت
و آمــدی را پشتســر گذاشــت و چهرههــای مختلفی در آن
حضور پیدا کردند؛ از جمله محمد پنجعلی کاپیتان اســبق
و پیشکســوت ایــن باشــگاه و محمد حســین کنعانیزادگان
مدافــع فعلــی سرخپوشــان پایتخــت .در میان ایــن رفت و
آمدهــا ،یــک بمب خبری هم منتشــر شــد و آن خبر فســخ
قــرارداد مهــدی ترابــی بود کــه همه چیــز را در این باشــگاه
تحتالشــعاع خــود قــرارداد .ســتاره قرمزهــا در لیــگ برتر
نوزدهم که با به ثمر رســاندن  11گل و ارســال  6پاس گل از
جمله عوامل اصلی قهرمانی پرسپولیس به شمار میرفت،
دیروز به همراه مدیر برنامههای خود در باشگاه پرسپولیس
با مدیران این باشگاه جلسهای برگزار کرد تا وضعیت آینده
خــود را مشــخص کنــد .به گــزارش فــارس ،ترابــی در زمان
مدیریــت حمیدرضا گرشاســبی در پرســپولیس ،قراردادی
را امضــا کــرد کــه در آن بنــدی قید شــد مبنــی بر اینکــه اگر
باشــگاه نتواند  90درصد قراردادش را تا پایان فصل بدهد،
او میتوانــد یک طرفه ایــن قرارداد را فســخ کند .همچنین
در این قرارداد ذکر شــده در صورتی که او پیشــنهاد خارجی
داشــته باشــد ،میتوانــد با پرداخــت  35درصــد از پول این
قــرارداد از پرســپولیس جدا شــود .در این شــرایط ،ترابی که
گفتــه میشــود  80درصــد از قــراردادش را دریافــت کرده،
بــه راحتی به صــورت یکطرفه این قرارداد را فســخ کرد تا
همه پرسپولیســیها دچار شــوک شــوند .البته ترابی در این
جلســه اعالم کرده از یک تیم قطری پیشــنهاد یک میلیون
دالری دارد و در صورتــی کــه باشــگاه بتوانــد ،نصــف آن را
برای  2ســال به او بدهد حاضر اســت در پرسپولیس بماند.

جدایی سرپرست و سرمربی استقالل
بعد از فینال حذفی

عادل فردوسیپور با «نود نو» میآید

برنامــه جدیــد عــادل فردوســیپور درخصــوص فوتبال ایــران همراه
بــا لیگ برتر بیســتم آغــاز خواهد شــد .او میخواهد برنامهای مشــابه ۹۰
را تولیــد و پخــش کنــد که «نود نــو» نــام دارد و از تلویزیونهــای اینترنتی
پخش خواهد شــد .زمان پخش برنامه مثل برنامه ســابق او دوشنبههای
هر هفته است.
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شوک به پرسپولیسیها در آستانه لیگ قهرمانان آسیا

فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار گرفت

در شــرایطی کــه ســوژه مهم ایــن روزهــای فوتبال ایــران ،حکم صادر شــده از
ســوی فیفــا درباره قــرارداد مــارک ویلموتس اســت و قــوه قضائیــه ،مجلس
شــورای اسالمی و سازمان بازرســی کل کشور به این پرونده ورود پیدا کردهاند،
فدراســیون جهانــی فوتبال ایــن مســأله را برنتابیــده و آن را دخالت مقامات
قضایــی و دولتــی در امــور مربــوط بــه فدراســیون فوتبــال قلمــداد کــرده و به
فدراســیون  48ســاعت زمان داده تا در این باره توضیح دهد .به این ترتیب،
فدراســیون فوتبال که به دلیل ایراداتی که به اساســنامه وارد شــده بود ،خطر
تعلیق را احســاس میکرد ،در شــرایطی که هنوز این مشــکل به صورت کامل
حل نشــده ،بار دیگر در آســتانه تعلیق قرار گرفته اســت .در نامه ارسالی فیفا
خطــاب به مهــدی محمدنبی آمده اســت« :دبیرکل محتــرم ،از طریق منابع
مختلف قابل اعتماد از جمله رسانههایی که سخنان مقامهای مسئول را نقل
کردهاند ،متوجه شــدیم که چند تن از اعضای ارشد فدراسیون فوتبال ایران از
ســوی سازمان بازرسی کل کشــور متهم به «اهمال در انجام وظیفه» شدهاند.
دلیل این مسأله هم حکم اخیر کمیته تعیین وضعیت فیفا درباره یک مورد
مربوط به عدم انجام وظایف در یک قرارداد بوده ،جایی که فدراسیون فوتبال
ایــران محکــوم به پرداخت حــدود  ۶میلیون یورو به مــارک ویلموتس ،مربی
سابق تیم ملی فوتبال ایران شده است .همچنین متوجه شدیم که تحقیقات
بیشتر و اقدامهای قانونی احتمالی علیه این افراد از سوی دادستان کل تهران
در دســت بررســی اســت .پیش از هر چیز بایــد ذکر کنیم که فیفا و ایافســی
کامالً مخالف اســتفاده از تهدیدهای قانونــی و تالش برای مرعوب کردن فرد
یــا گروهی از افراد ،آن هم با اســتفاده از قــدرت مقامهای قانونی بیارتباط به
آنها و در نتیجه زیر ســؤال رفتن قدرتشــان هســتند .با توجه به این مســأله،
برای آنکه تمام زوایای قضیه روشــن شود ،از شــما درخواست میکنیم تا روز
دوم ســپتامبر( 2020چهارشنبه) برای ایافســی و فیفا مدارک الزم و مرتبط
بــا وضعیت فدراســیون فوتبــال و اتهامهای طرح شــده را ارســال کنید .از این
فرصت اســتفاده کرده و به شما یادآوری میکنیم براساس بند یک ماده  ۱۲و
ماده  ۱۹فیفا ،اعضای فیفا باید مسائل و مشکالتشان را به شکل مستقل حل
کنند و نباید تحت تأثیر فرد ســومی باشــند .هرگونه تخلف از این بند میتواند
به اعمال جریمه از ســوی فیفا منجر شــود ،از جمله تعلیق فدراســیون عضو.
عــاوه بــر این و در ارتباط با مســائل پیش گفته شــده ،میخواهیم تأکید کنیم
کــه هرگونه نقــض بند یک ماده  ۱۴حتی در صورتی که تأثیر فرد ســوم ناشــی
از تقصیــر فدراســیون عضو نباشــد ،باز هــم میتواند منجر بــه اعمال جریمه
شــود .در انتظار پاسخ شــما در زمان مقرر هســتیم ».گفتنی است ،فدراسیون
فوتبال در واکنش به نامه فیفا اعالم کرد«:فدراســیون فوتبال با تایید دریافت
نامه مشــترک فیفا و کنفدراســیون فوتبال آســیا تاکید میکند همچون گذشته
و همیشــه ضمن احتــرام به قوانین فیفا و کنفدراســیون فوتبال آســیا ،خود را
مقید و ملتزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران میداند».
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پــس از جدایــی ترابــی ،محمــودزاده مســئول کمیتــه نقــل و انتقــاالت
مسابقات لیگ برتر گفت« :ترابی با حضور در سازمان لیگ قرارداد خود
را فسخ کرده اما اگر باشگاه پرسپولیس ثابت کند این فسخ یک طرفه اشتباه
بوده ،ترابی  4تا  6ماه محروم میشــود ».در این بین خبر احتمال فسخ قرارداد
کنعانیزادگان هم منتشــر شــد کــه او گفت «:بندهایی در قراردادم وجــود دارد اما با
پرســپولیس قــرارداد دارم و در خدمت این تیم هســتم ».با این حــال همچنان هواداران
پرســپولیس نگــران هســتند .چرا که اخبــاری مبنی بــر احتمال جدایــی بازیکنانــی مانند علی
علیپور ،بشار رسن و وحید امیری هم به گوش میرسد.

ت افراد فاسد و دالل در فوتبال ادامه دارد
علینژاد :بازداش 
مهــدی علــی نــژاد ،معــاون وزیــر ورزش
درخصــوص پرونــده برخــورد با فســاد فوتبال و
داللهای این ورزش بیان داشت« :وزیر ورزش
در نامهای از وزیر اطالعات خواست به موضوع
فســاد در ورزش ورود کند و تا االن اقداماتی هم
انجام شده است .برخی از این اقدامات آشکار و
برخی دیگر پنهان اســت و هر زمان که به نتیجه
برسد نهادهای مسئول اطالعرسانی خواهند کرد .بازداشت
افراد فاسد و دالل در فوتبال ادامه دارد».
او درخصوص ســفر بدون هماهنگی احمد ســعادتمند،
مدیرعامل اســتقالل به ایتالیا و قانون عدم جذب بازیکنان
و مربیــان خارجی به میزان گفت« :اســتقالل و پرســپولیس

باشــگاههای دولتــی هســتند و اگــر مدیــران
عامل این دو باشگاه میخواهند کاری انجام
دهند باید با هماهنگی وزارت ورزش باشد؛
ضمــن اینکه هر کســی کــه میخواهد ســفر
ورزشــی داشــته باشــد ،باید از شــورای برون
مــرزی وزارت ورزش مجــوز بگیــرد .وزارت
ورزش جــذب بازیکنــان خارجــی را توســط
استقالل و پرسپولیس ممنوع کرد و سازمان لیگ برای همه
تیمها چنین تصمیمی را اتخاذ کرد که تصمیم درستی هم
اســت .متأســفانه  ۸۰درصد بازیکنــان خارجی کــه به ایران
آمدهانــد ،بیکیفیــت بودهانــد و در جذب ایــن بازیکنان بی
کیفیت ،شبکه داللی نقش زیادی داشته است».

 AFCدرگذشت سرژیک تیموریان را
تسلیت گفت

شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال پیامی
بــه فدراســیون فوتبــال ایــران درگذشــت ســرژیک تیموریان،
هافبک سابق استقالل را تسلیت گفت.
پیام شــیخ ســلمان به فدراســیون ایران به شرح زیر است:
«بــه نیابــت از خانــواده بــزرگ فوتبــال آســیا تســلیت بنده را
در رابطــه با درگذشــت ســرژیک تیموریان پذیرا باشــید .او به
دلیــل همــکاری در پیشــرفت فوتبــال ایــران و آســیا در یادها
باقــی خواهــد مانــد ».ســایت  AFCنیــز در ادامه بــه کارنامه
بازیکــن مرحــوم ســابق اســتقالل پرداخــت و نوشــت« :ایــن
بازیکــن فوتبالــش را در باشــگاه آرارات آغــاز کــرد و بــه تیــم
بزرگ اســتقالل رســید .او دو فصل مانده به خداحافظیاش
از فوتبال به تیم ماینتس آلمان پیوست».

