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آس (اسپانیا)

لیگ قهرمانان آسیا

مجیــد نامجــو مطلق ،ســرمربی اســتقالل در نشســت خبری پیــش از دیدار
اســتقالل و الوحــده امــارات گفت« :در نیمــه دوم فینال جــام حذفی مقابل
تراکتور یکی از بهترین نمایشهای استقالل در فصل جاری را شاهد بودیم.
قطعــاً ایــن انگیــزه در ما وجــود دارد کــه در لیگ قهرمانــان آســیا بتوانیم با
موفقیت بازیها را پشــت سر بگذاریم ولی متأسفانه معلوم نیست اصالً ما
بــازی داریم یا نداریم AFC .باید تکلیف مان را مشــخص کند ».وریا غفوری
کاپیتان استقالل هم اظهار داشت« :شرایط تیم ما به شکلی بوده که تا هفته
قبل بازی کردیم و از لحاظ جســمانی آمادهایم .امیدوارم در بازیهای پیش
رو موفق شــویم و از گروه صعود کنیم که البته کار خیلی ســختی اســت .تنها
ناراحتی ما این است که نمیدانیم برابر الوحده بازی میکنیم یا نه».
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توتو اسپورت (ایتالیا)

زینالدین زیــدان ســرمربی رئالمادرید
بــا چالشــی متفــاوت روبــهرو شــده و
میخواهد بعد از  ۳۳سال برای  ۲فصل
متوالی قهرمان اللیگا شود .لئو بین هاکر
هلنــدی آخرین مربــی بود که ایــن کار را
برای کهکشــانیها انجــام داد و تیم او ۳
فصل متوالی قهرمان شــد .این روزنامه،
ایــن موضوع را «چالش زیــدان» در تیتر
یک خود توصیف کرده است.

میل (انگلیس)

آنــدرهآ پیرلــو ســرمربی تــازه کار
یوونتــوس برنامههــای مختلفی برای
ایــن تیــم دارد .بــا اینکــه او کــم تجربه
اســت ولی بــه نظــر میرســد کارش را
بلــد اســت .موضوعی که ایــن روزنامه
بــه آن پرداختــه و اجــرای برنامههــای
پیرلــو در بیانکونــری را در تیتــر یــک
خــود بــه «موســیقی ،اســتاد!» تشــبیه
کرده است.

دولــت انگلیس برخــاف اتحادیه لیگ
برتر کامالً مخالف حضور تماشاگران در
ورزشگاههاست و این اتفاق تا سال آینده
میالدی رخ نخواهد داد .در این شــرایط،
ایــن روزنامه هــم تیتر «بدون هــواداران
تا ســال جدیــد؟» را روی جلد خود برده
اســت .هتتریــک صالح حســن مقابل
لیــدز یوناینــد هــم باعــث شــده تــا میل
عنوان «مرد لحظه» را برای او برگزیند.

العین و پرسپولیس همسایه شدند

دومیــن تمریــن سرخپوشــان پایتخت پیــش از دیدار فــردا مقابــل التعاون
عربستان ،شنبه از ساعت  ۲۰به وقت محلی در مجموعه ورزشی دانشگاه قطر
برگزار شد .العین امارات پیش از آغاز تمرین پرسپولیس در این زمین تمرین
میکرد و بعد از حضور شاگردان یحیی گلمحمدی ،العینیها زمین چمن را
ترک کردند .در هوای بســیار شرجی و گرم دوحه ،مرور کارهای تاکتیکی یکی
از بخشهــای اصلی تمرین قرمزها بود و در بخش دیگر بازیکنان در دو تیم
در نصــف زمیــن به انجام فوتبــال هدفمند پرداختند کــه گلمحمدی بارها
تذکرات فنی خود را به بازیکنان گوشزدکرد .گفتنی است نشریه «الریاضیه»
عربســتان در گزارشی با اشــاره به این دیدار نوشــت« :التعاون با تمام قوا در
این رقابتها حضور پیدا کرده است .کاسیو آنگوس ،ساندرو مانوئل ،سدریک
امیســی و دیوک  4بازیکن خارجی این تیم هستند که آماده حضور در اولین
رقابت آسیایی بعد از  6ماه تعطیلی هستند».

حجت نظری ،عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل
در گفتوگو با «ایران»:

اظهار نظرهای
اطرافیاناستراماچونی
ما را نگران میکند

میلیچ و سایر استقاللیها آمدند ،دیاباته نه

دومین تمرین آمادهســازی اســتقالل شــنبه شب در شــرایطی برگزار شد که
شیخ دیاباته در آن حضور نداشت .این مهاجم اهل مالی بعد از بازی فینال
جام حذفی به فرانســه ســفر کرد تا با چند روز اســتراحت به اردوی استقالل
در دوحــه اضافــه شــود .طبق بلیتی که باشــگاه اســتقالل بــرای دیاباته تهیه
کرده بود ،این بازیکن باید دیروز به قطر میرســید اما در کمال تعجب اصالً
به فرودگاه نرفت .زمانی که مدیران اســتقالل پیگیر دلیل عدم ســفر دیاباته
شــدند ،او اعــام کــرد بلیتی که باشــگاه بــرای او در واتساپ ارســال کــرده را
ندیــده و آنها باید وکیلــش را در جریان این موضوع قــرار میدادند .قرار بود
اســتقاللیها دیشــب برای دیاباتــه بلیت جدیــدی تهیه کنند و ایــن بازیکن
امروز(دوشنبه) به اردوی آبی پوشان اضافه شود .گفتنی است هرویه میلیچ
مدافع کروات که صبح شنبه وارد دوحه شد در تمرین این تیم حضور داشت.
محمد دانشگر ،فرشید اسماعیلی ،حسین پورحمیدی ،شاهین طاهرخانی و
امیرحسین کارگر به همراه تیم رسانهای این باشگاه و نصراهلل عبداللهی که
از پرواز اول جا مانده بودند ،شنبه شب به کاروان استقالل در قطر پیوستند.

سعادتمند برای کریمی پست خداحافظی گذاشت و پاک کرد

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

چهره

وضعیت مبهم هافبک دفاعی آبیپوشان

در صورت عدم رضایت مسئوالن به دیوان عدالت اداری مراجعه میکنیم
سازمان لیگ باید با توجه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی استثنا را بپذیرد و
اجازه حضور استراماچونی را بدهد

هفتــه اول اللیــگای اســپانیا در حالــی شــنبه شــب آغاز شــد کــه گرانادا
میزبــان اتلتیــک بیلبائو بــود و  0-2به پیروزی رســید و اوساســونا هم با
همیــن نتیجه برابر تیم تازه وارد کادیس به برتری دســت یافت .دیدار
ایبار و ســلتاویگو هم با تســاوی بدون گل خاتمه یافت .این رقابتها در
شــرایطی آغاز شــده که اتلتیکو مادرید سهشــنبه باید مقابل سویا بازی
کند ولی دیهگو ســیمئونه ســرمربی آرژانتینی این تیــم به ویروس کرونا
مبتال شــده و باید بر اســاس پروتکلهای بهداشــتی در قرنطینه باشــد.
همچنیــن در ادامه هفته اول لیگ برتر انگلیس ،لیورپول مدافع عنوان
قهرمانی میزبان لیدزیونایتد بود و این دیدار را به سختی و با درخشش
محمد صالح ستاره مصری خود که هت تریک کرد 3-4 ،به سود خود
بــه پایــان برد .نیوکاســل هم کــه میهمان وســتهام بود  0-2بــه پیروزی
رسید و کریستال پاالس  0-1ساوتهمپتون را از پیش رو برداشت.

 10مهر؛ آغاز لیگ برتر کشتی آزاد

نشســت هماهنگی بیســتمین دوره لیگ برتر کشــتی آزاد ،جــام یادگار
امــام(ره) صبــح روز یکشــنبه بــا حضور مســئوالن فدراســیون کشــتی و
ســازمان لیــگ و همچنین نمایندگان تیمهای شــرکت کننده در ســالن
جلسات خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد .در ابتدای نشست
عبدالمهدی نصیرزاده ،رئیس سازمان لیگ کشتی اعالم کرد لیگ برتر
کشتی آزاد با حضور  8تیم و از  10مهرماه آغاز میشود.

شهرخودرو نخستین نماینده ایران است که در دوران پسا کرونا در لیگ قهرمانان آسیا به میدان میرود

اخـــــــــبار

سیمئونه کرونا گرفت ،صالح هت تریک کرد

 AFCدرخواست حریف استقالل را رد کرد
گروه ورزشــی /بازیهــای مرحله گروهی
لیــگ قهرمانان آســیا که بهدلیل شــیوع
ویــروس کرونــا از اســفند  98بــه تعویــق
افتاد ،امروز بهصــورت متمرکز در دوحه
قطــر از ســرگرفته میشــود .در گــروه A
از ســاعت  19:30االهلــی عربســتان و
الشــرطه عــراق بــا هــم دیــدار میکنند.
الشــرطه بهدلیــل درگذشــت ناظــم
شــاکر ســرمربی ســابق تیــم ملــی عراق
بهدلیــل کرونــا ،درخواســت یــک دقیقه
ســکوت پیش از ایــن دیدار را داشــت که
کنفدراســیون فوتبال آسیا با آن موافقت
کرد .همچنین قرار بود از ســاعت 22:30
امشــب ،اســتقالل و الوحــده دیگــر بازی
ایــن گــروه را برگــزار کنند ولی ایــن دیدار
بهدلیــل ســفر نکردن تیــم اماراتــی لغو
شــد .این در حالی اســت که سفر نکردن
الوحــده به دوحه بــه یک معضل بزرگ
در این گروه تبدیل شده است .دیکولوف،
نایــب رئیس کمیتــه اجرایی مســابقات
در نشســت خبــری دربــاره وضعیــت
الوحده گفت«:وقتی  AFCتصمیم به از
سرگیری مسابقات میگیرد ،تمام تیمها
باید  72ســاعت قبل از ســفر تســتهای
الزم را بدهنــد .همیــن موضــوع بــرای
داوران نیز اجرا شد.
بایــد جــواب تســتها منفــی باشــد
و ایــن امــری طبیعــی اســت .تمــام
ارتباطات الزم با باشــگاهها برای انجام
تستها برقرار شد اما الوحده اعالم کرد
تعداد زیــادی از بازیکنانش به ویروس

کرونا مبتال شــدهاند .تمــام برنامهها با
همکاری دولت قطــر و کمیته برگزاری
مســابقات انجام شــد و اکثر باشــگاهها
در آن زمــان به دوحه رســیده بودند .به
همیــن خاطــر  AFCبــه آنها(الوحــده)
اعــام کــرد امــکان تعویق بــازی وجود
ندارد .این موضوع به کمیته مسابقات
ارجــاع داده شــد تــا تصمیمگیــری
کنــد .بدیــن ترتیــب هیــچ بــازیای بــه
تعویــق نمیافتد« .در این بین ســایت
«اســپورت» عربســتان خبــر داد کــه
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه تمامی
تیمهــای حاضــر ابــاغ کــرده اگــر 14
بازیکنشــان سالم باشد و کرونا نداشته
باشــند ،باید بازی کننــد .کاروان هر تیم
متشکل از  23بازیکن است و این نشان
میدهد که اگر تعــداد کروناییها به 10
بازیکن برسد ،بازیهای آنها به تعویق

میافتد .در این بین طبق بیانیه رسمی
 AFCتاکنــون تنهــا تســت  5بازیکــن و
یــک عضــو باشــگاه الهالل عربســتان و
یک بازیکن از الدحیل قطر مثبت بوده
است.
اولین آزمون سرمربیگری رحمتی
بازیهــا امشــب بــا برگــزاری 2
دیــدار از گــروه  Bادامــه خواهــد یافــت.
شــهرخودرو از ساعت  19:30به مصاف
شــباب االهلــی امــارات خواهــد رفــت.
مشــهدیها که پیــش از این بــا هدایت
مجتبی سرآســیایی در لیــگ قهرمانان
حضــور داشــتند ،در چنــد مــاه اخیــر
دســتخوش تغییــرات زیــادی شــدند و
پس از اینکه ســهراب بختیاریزاده هم
از ســرمربیگری این تیم کنار رفت ،حاال
ســیدمهدی رحمتی دروازهبانشــان را
بهعنوان ســرمربی – بازیکــن در اختیار
دارنــد .رحمتــی طبــق قوانیــن بهدلیل
نداشــتن مدرک  Aمربیگری نمیتواند
در نشســتهای خبــری ســرمربیان
شــرکت کنــد اما بــه هر حال ایــن اولین
آزمــون رســمی ســرمربیگری رحمتــی
است و باید دید گلر سابق استقالل و تیم
ملــی چگونــه کار خود را آغــاز میکند؟
البتــه قرار بــود اســتفانو کوزین دســتیار
رحمتــی بــه اردوی شــهرخودروییها
اضافه شــود اما این مربــی ایتالیایی به
مدیران باشــگاه اعالم کرد که در فصل
جدیــد با آنهــا همــکاری نخواهــد کرد.
بــه ایــن ترتیــب علــی ســامره و محمد

نــوازی ،کمکهــای اصلــی رحمتی در
شــهرخودرو هســتند .شــهرخودرو در
حالــی کار خــود را در لیــگ قهرمانان از
سر میگیرد که محمدحسین مرادمند
(مدافع) و میالد ســرلک (هافبک) این
تیم به ترتیب به استقالل و پرسپولیس
پیوســته انــد .بــا ایــن اوصــاف ،رحمتی
امیدوار است با حضور بازیکنانی مانند
محمدرضا خلعتبری ،فرشــاد فرجی،
امین قاسمی نژاد و روح اهلل سیف الهی
اســتارت خوبی در این مســابقات بزند.
البتــه شــهرخودرو  2مســابقه ابتدایــی
خــود را باخته اســت .این تیــم در بازی
اول  0-2مغلوب الهالل عربســتان شد
و در بــازی بعــد هــم  0-3بــه پاختاکور
باخت .این در شرایطی است که االهلی
هم که هدایتش را یک مربی اسپانیایی
بهنام جــرارد زاراگــوزا برعهــده دارد2 ،
بــازی قبل خــود در ایــن رقابتهــا را با
نتیجه مشــابه  1-2به پاختاکور و الهالل
باختــه اســت .برایــن اســاس ،پاختاکور
و الهــال بــا  6امتیــاز در ردههــای اول
و دوم هســتند و االهلــی و شــهرخودرو
بدون امتیاز در ردههای ســوم و چهارم
ایــن گــروه قــرار گرفتهانــد .در چنیــن
شــرایطی این دیــدار از اهمیــت زیادی
بــرای هر  2تیــم برخوردار اســت و آنها
میخواهند با کسب  3امتیاز به اوضاع
خود سروســامان بدهند .در دیگر دیدار
این گــروه ،الهالل و پاختاکور از ســاعت
 22:30برابر هم به میدان میروند.

 2ëëمیلیون دالر؛ کف رقم درخواستی استراماچونی
عضــو هیــأت رئیســه ســازمان لیــگ دربــاره شــرایط بازگشــت آنــدرهآ
اســتراماچونی در برنامــه ســام صبــح بخیــر شــبکه ســه ســیما گفــت:
«اســتراماچونی ایمیلی به باشگاه استقالل زده و شــرط گذاشته است .اول
از همه اینکه رقــم یک میلیون و  600هزار یــورو و روزی  10هزار دالر جریمه را
بگیرد و نامهای از فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش و جوانان به او بدهند
تــا به صورت رســمی قانون منــع ورود بازیکــن و مربی خارجــی را بردارند.
ســپس تازه با نماینده او در قطر مذاکره و توافق کنند ».صادق درودگر ادامه
داد«:کف رقم درخواســتی اســتراماچونی هم دو میلیون دالر بوده اســت.
همین حاال هم اســتقالل بــرای تهیه پول «شــفر» کــه  500هزار دالر اســت
ل و انتقاالت باز شود؛ باید با مردم شفاف باشیم و این
مشکل دارد تا پنجره نق 
اطالعات را به آنها بدهیم ،شاید مردم به باشگاه استقالل کمک کنند».
بــه جنبههــای اجتماعــی و اقتصــادی،
سازمان لیگ این استثنا را بپذیرد».
نظــری بــه صحبتهــای فدریکــو
پاســتورلو مدیربرنامههای استراماچونی
کــه گفتــه اقدامــات قابــل توجهــی بابت
بازگشــت اســترا از سوی باشــگاه استقالل
صورت نگرفتــه ،اینچنین واکنش نشــان
داد« :حرفهــای مدیر برنامههای اســترا
را قبــول نــدارم و از هــواداران میخواهــم
که هوشــیارتر باشــند و با واکاوی بیشتری
بــه موضوع توجــه کننــد .اقدامــات قابل
توجــه یعنی چــه؟ مــا مذاکراتمــان را با
اســترا انجام دادیم و درخصوص مسائل
مالــی صحبــت و در مــورد موانــع بحــث
کردیــم و در برخی مــوارد توافقاتی انجام
شــد .تا بــه امروز هــم تمام تالشمــان را
برای رفــع موانع داخلی انجــام دادهایم.
واقعــاً نمیدانــم به نظــر اســتراماچونی
و همکارانــش بایــد چــه اقداماتــی انجام
میدادیم که ندادیم؟ این حرفها به دور
از انصاف اســت و به نظرم برخی از افراد
پیش خودشان فکر میکنند که میتوانند
مبلغــی را بدون کار کــردن دریافت کنند.
اظهار نظرهــای اطرافیان اســتراماچونی
مــا را نگــران میکنــد کــه ارادهاش بــرای
بازگشــت جــدی نیســت .تــا به امــروز هر
حمایتی که الزم بود ،انجام دادیم».
او که عضو شــورای شــهر تهــران هم

هســت ،در پاســخ بــه این ســؤال کــه در
صــورت بــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات
با ســازمان لیــگ چــه برنامــهای دارید،
افــزود« :رایزنیهــای مــا با قــوه قضائیه
بــرای نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و
مقــررات کشــور اســت و شــاید افــرادی
تصــور کنند کــه موضوع به قــوه قضائیه
مربــوط نمیشــود ،شــاید در نــگاه اول
درســت باشد اما با توجه به اینکه دیوان
عدالــت اداری مظهــر تظلــم خواهــی
همــه شــهروندان از اقدامــات دولــت و
مأمــوران آن اســت و بــا توجه بــه صدور
بخشــنامه ســازمان لیگ ،ممکن اســت
برخــی از شــهروندان معتقد باشــند که
ایــن بخشــنامه ظلمی برای آنهاســت و
دیــوان عدالــت میتواند مرجــع بعدی
ما باشــد و میتوانیم از آن بهره ببریم».
او درخصــوص اظهــارات جانلــوکا دی
مارتزیــو ،خبرنــگار سرشــناس ایتالیایی
که گفته از نظر استراماچونی بازگشت او
به استقالل قطعی اســت ،بیان داشت:
«جمعه شب اســتراماچونی ایمیلی به
باشگاه زد که این ایمیل با صحبتهای
ایــن خبرنــگار یکــی نیســت و واقعیــت
ایــن اســت کــه دی مارتزیــو یــک چیزی
میگویــد و ایمیلی که اســتراماچونی به
باشــگاه زده ،حــرف دیگری اســت .باید
صبر کرد».

تحریمها پخش زنده لیگ قهرمانان آسیا
را از ایران گرفت

سوژه

استقاللیها در شرایطی در دوحه به سر میبرند که هنوز تکلیف علی کریمی
مشــخص نشده اســت .به گزارش ســایت فوتبالی ،شــنیده شــده او سالی ۱۵
میلیارد از استقالل خواسته و دو ساله  ۳۰میلیارد تومان پیشنهاد داده اما احمد
سعادتمند قبول نکرده است .پیشنهاد آخر کریمی پس از تخفیف ،سالی 12
و نیم میلیارد بوده که در نهایت مدیرعامل استقالل به او اعالم میکند سالی
 ۱۰میلیارد تومان بیشــتر نمیتواند قرارداد ببندد .در این میان احمد مددی،
معاون ورزشــی باشگاه اســتقالل هم در مصاحبهای گفته مبلغی که کریمی
میخواهــد ،جــزو مبالغ نادری اســت که در فوتبــال ایران پرداخت میشــود.
ن هافبک آبیها مواجه شــد .او به ایلنا گفت« :من
موضوعــی که با واکنش ای 
اصالً مددی را نمیشناسم که بخواهم با ایشان حرفی داشته باشم و مذاکره
کنم .اگر قرار به مذاکره باشد ،فقط با مدیرعامل باشگاه صحبت میکنم .من
بعد از فینال جام حذفی نه با کسی مذاکرهای کردم و نه با کسی حرفی زدم.
حتی مصاحبهای هم درخصوص شــایعات اخیر از من ندیدهاید .فقط شنبه
شب مکالمهای با احمد سعادتمند داشتم».
مددی هم درخصوص صحبتهای کریمی
به میزان گفت« :کریمی حرف بدی هم نزده،
من هم او را نمیشناســم .چون در این مدت
فقط بــا مدیــر برنامههــای کریمــی صحبت
کردم .ایجنت کریمــی به ما اعالم کرد طلب
خــودش و مدیر برنامههایش باید در ابتدا به
حســاب آنها واریز شــود و سپس مذاکرات را
ادامه دهیم .در این شــرایط ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ باید منتظر
بمانیم تا در فرصتی مناسب ،کریمی به باشگاه بیاید و مذاکره کنیم».
این در شرایطی است که سعادتمند ساعت  8:20صبح دیروز با انتشار پستی
در صفحه شــخصیاش در اینســتاگرام ضمن آرزوی موفقیت برای کریمی،
عمالً خروج او از استقالل را اعالم کرد اما بعد از دقایقی این پست را به دالیل
نامشخصی پاک کرد تا باز هم ماندن یا نماندن او در استقالل در ابهام بماند.
کریمی در حالی جمعه با تعدادی از بازیکنان استقالل که از سفر به قطر جا
مانــده بودند ،تمرین کرد که هواداران اســتقالل در فضای مجازی به رفتار او
در قبال این تیم انتقاد دارند .آنها معتقدند زمانی که کریمی مصدوم بود و
جذب تیم شد و یا زمانی که در دربی پنالتیاش را از دست داد ،از او حمایت
کردنــد ولی حــاال و در شــرایطی که تیم بــه او احتیــاج دارد ،میخواهد برود.
جالب اینکه کریمی در مصاحبهای از آرش رضاوند به عنوان جانشــین خود
نام برده و تأکید کرده که نگران جدایی من نباشید!

در شــرایطی که آبیپوشــان در دوحه به
ســر میبرند اما همچنان تهــران کانون
خبر و اتفاق است .همه چیز به بازگشت
آندرهآ استراماچونی مربوط میشود و در
حال حاضر هیچ خبری نمیتواند بیش
از ایــن هــواداران در انتظار را خوشــحال
کند .با وجود این روزهای گذشته با اخبار
ضــد و نقیــض و ســردرگمی هــواداران
ســپری شــده اســت؛ یکبار خبــر خوب و
امیدوارکننده منتشــر میشود و ساعاتی
بعــد خبــر یــا اظهــار نظــری یــأسآور.
آنچه از شــواهد و قرائــن برمیآید اینکه
آبیها بــه توافقات الزم بــرای در اختیار
داشتن اســتراماچونی رســیدهاند و تنها
مشــکل بزرگ قانــون ممنوعیت جذب
بازیکن و مربی خارجی است .در همین
خصوص مســئوالن باشگاه رایزنیهایی
بــا فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ
داشــتهاند .در ایــن میــان هفته گذشــته
مهــدی عبدیــان ،عضــو هیــأت مدیــره
اســتقالل بــا ارســال نامــهای بــه قــوه
قضائیه خواهان ورود این قوه به پرونده
استراماچونی شــد .نامهای که بی پاسخ
نماند و شنبه معاون قضایی دادستانی
کل کشور در نامهای از فدراسیون فوتبال
خواهــان مصوبــه ممنوعیــت حضــور

مربیان و بازیکنان خارجی شــد و ســؤال
پرســید کــه آیــا ایــن مصوبــه عطــف به
ماســبق میشــود یا خیــر؟ همچنین به
فدراســیون فوتبال یادآوری شد نام های
کــه بــه دادســتانی رفتــه نشــان میدهد
عــدم حضــور اســتراماچونی در تهــران،
باعث تضییع بیشتر بیتالمال میشود.
با تمــام این اوصــاف ،حجت نظری
دیگر عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل
بــه بازگشــت اســتراماچونی امیــدوار
اســت .او به خبرنگار «ایــران» گفت« :با
تالشهــای مدیرعامــل اقداماتــی برای
بازگرداندن استراماچونی انجام شد و در
این مســیر رایزنیهایی با وزارت ورزش،
فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ
صــورت گرفــت .همچنیــن مکاتباتی با
وزارت امــور خارجه و قوه قضائیه انجام
دادهایــم و امیدواریــم مجموعــه ایــن
اقدامات بتواند ما را در رسیدن به هدف
که همــان بازگرداندن اســتراماچونی به
ایران اســت کمک کند .واقعــاً امیدوارم
پروسه بازگشت سرمربی سابق استقالل
تسریع شود».
حجــت نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه
استراماچونی با گذاشتن شروطی آماده
بازگشــت به ایران اســت ،افزود« :برخی
از این شــروط را میتــوان عملی کرد اما
برآورده کــردن تعدادی از موارد دشــوار

اســت .امیدواریم بتوانیم این شــروط را
محقق کنیم و برخی دیگر از شــروط را یا
خودش حذف کند و یــا اقداماتی انجام
دهــد کــه عمل بــه این شــروط آســانتر
شــود .همزمــان در تــاش هســتیم بــا
رایزنیهــا ،ســازمان لیــگ و فدراســیون
فوتبــال اســتثنائاتی در قانونــی که وضع
کردهانــد ،در نظر بگیرنــد .اعتقاد داریم
سازمان لیگ باید این استثنائات را برای
تیمهایــی کــه میخواهند مبالــغ بدهی
خود را به مربیان پرداخت کنند ،در نظر
بگیــرد .واقعیــت این اســت که مــا باید
بدهیمان را به اســتراماچونی پرداخت
کنیم .بنابراین منطقیتریــن اتفاق این
اســت کــه بتوانیــم از ظرفیت ســرمربی
محبــوب ایتالیایــی اســتقالل اســتفاده
کنیم و مجبور نشویم صرفاً بدهیمان را
پرداخت کنیم و در کنار آن مبلغ دیگری
را صرف استخدام مربی دیگری کنیم».
این عضو هیأت مدیره باشــگاه استقالل
درخصوص پاســخ منفی ســازمان لیگ
به درخواســت این باشــگاه بیان داشت:
«رایزنیهایــی داشــتهایم و تــا حــدودی
مؤثر بوده اســت .هر چند توانستیم نظر
طرف مقابل را جلب کنیم اما متاسفانه
با پاســخ مثبت مواجه نشدیم .معموالً
بــرای قوانین کلــی تبصرههایــی در نظر
گرفته میشود و ســازمان لیگ میتواند

با اضافه کردن یک تبصره اجازه حضور
استراماچونی را بدهد .ما قبول داریم که
این محدودیت برای همه باشگاههاست
امــا انتظــار داریــم کــه ســازمان لیــگ و
فدراســیون فوتبال بپذیرند باشگاههایی
کــه مکلف به پراخــت مبالغی به عنوان
جریمــه به مربیــان و بازیکنــان خارجی
هستند ،باید برای جلب نظر آنها هزینه
کنند .پس بهتر اســت این باشگاهها را از
این قاعده مســتثنی کننــد .همچنان در
تالش هستیم با وجود پاسخهای منفی
سازمان لیگ به نتیجه برسیم».
او در ادامــه افــزود« :مــا ایــن نظــر
حقوقی را میپذیریم که اســتراماچونی
با اســتقالل قــرارداد ندارد و مــا با فرهاد
مجیدی قرارداد داشــتیم که مفهوم آن
منفک شــدن قــرارداد با اســتراماچونی
اســت اما همچنان معتقدیم به جهت
دغدغههــای اقتصــادی ایــن امــکان
وجــود دارد کــه فدراســیون و ســازمان
لیــگ درخواســتمان را بپذیرنــد .اگــر
ایــن اتفــاق بیفتــد هیــچ مشــکلی برای
پیوســتن اســتراماچونی بــه اســتقالل
نخواهیم داشــت و آن زمــان میتوانیم
با خوشــحالی به هــواداران بگوییم که با
تالشهــای هیــأت مدیــره و مدیرعامل
میتوانیــم اســتراماچونی را داشــته
باشــیم .مــا معتقدیم کــه باید بــا توجه

ëëفدراسیون خواهان دریافت اصل مذاکرات و شروط مکتوب استرا
خبرهای رســیده از فدراسیون فوتبال حاکی از این است که مدیران ارشد
فدراسیون در تماس های خود با مدیران استقالل خواهان دریافت اصل
مذاکرات و شروط مکتوب استراماچونی برای حضور در استقالل شدهاند.
منابــع موثق خبر مــی دهند که فدراســیون با این کار قصــد دارد ابتدا کل
ماجرا را راســتی آزمایی کنــد و حتی برخی بر این باورند ممکن اســت در
صورت قطعیت تفاهم میان استرا و اســتقالل و اعالن آن به فدراسیون،
قانــون ممنوعیــت حضــور خارجی ها بــا تکیه بر قــرارداد قبلی اســترا با
تغییراتی همراه شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا و آژانس تجاری این کنفدراسیون ،شنبه با ارسال نامهای
به فدراســیون فوتبال و سازمان صدا و سیما عنوان کردهاند به دلیل تحریمهای
موجــود ،ضمــن لغو یــک طرفه قــرارداد حقوق پخــش تلویزیونــی ،از دراختیار
گذاشتن سیگنال پخش زنده مرحله گروهی متمرکز لیگ قهرمانان آسیا معذور
هستند .بر این اساس ،مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال طی نامهای
به دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد که فدراسیون فوتبال با تأکید بر
رعایت کلیه قوانین و مقررات در تمامی رویدادهای بینالمللی حتی در شرایط
شــیوع ویروس کرونا ،با اعزام نمایندگان خود به منظور حضور شایسته در لیگ
قهرمانان آســیا اقدام کرده و بر این اســاس انتظار دارد کنفدراسیون فوتبال آسیا
بســتر الزم بــرای پخــش زنــده مســابقات را از طریق صــدا و ســیمای جمهوری
اســامی ایــران ایجاد کند تا میلیونها هــوادار و مخاطب عالقهمند به فوتبال در
ایــران بتواننــد بدون اســترس مســابقات را از طریق تلویزیون کشــورمان و بدون
نیاز به شــبکههای جایگزین نظاره کنند .بدیهی است ،صدا و سیمای جمهوری
اســامی ایران هم آمادگــی الزم را برای همکاری در چارچــوب توافقات قانونی
خود با آژانس تجاری کنفدراسیون در بحث پخش لیگ قهرمانان داشته و دارد.

سخنگوی دولت :وکالی خوبی
برای پرونده ویلموتس استخدام شدهاند

مراســم کمــک مؤمنانــه بــه خانوادههــای نیازمند دیروز توســط فدراســیون
وزنهبــرداری برگزار شــد .از نکات قابل توجه این مراســم اینکــه مدال طالی
قهرمانی آســیا  ۲۰۱۲بهداد ســلیمی ،مدال برنز مسابقات بینالمللی ترکیه
الهــام حســینی و مدال طــای محســن بیرانوند دبیر فدراســیون بــه فروش
گذاشــته شــد تــا مبلغ حاصــل از آن صــرف کمک بــه نیازمندان شــود .علی
ربیعی ســخنگوی دولت در حاشــیه این مراســم در مــورد پرونده ویلموتس
گفــت« :معمــوالً پول مربیان خارجــی را از محل پولهایی که خارج از کشــور
داریم پرداخت میکنیم .متأســفانه تحریمهای ظالمانه روح شادی جامعه
را هدف گرفته و به نحوی عمل کردند که امکان انتقال پول در خارج نیست.
ویلموتــس هم براســاس بندی رفته و مدعی غرامت شــده اســت .معاونت
حقوقی ریاســت جمهوری وکالی خوبی اســتخدام کرده که بــا وزارت ورزش
همکاری میکنند .ندادن پول امری از پیش طراحی شــده نبوده و ناخواســته
بوده است .دولت سعی کرده مشکالت ورزش را در حد توان حل کند».

