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مارکا (اسپانیا)

تب فوتبال ملی در قاره سبز

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

گزارش

رئالمادرید که ورزشگاه اصلیاش سانتیاگو
برنابئو در حال بازسازی است ،درخواستی
جالب برای اتلتیکومادرید فرســتاده مبنی
بر این که بازیهای خانگیاش را در فصل
بعــد در واندامتروپولیتانو برگــزار کند .این
مســأله میتواند ارتباط دو باشگاه را بهبود
ببخشــد .این روزنامه هــم تیتر «مادرید در
نظر دارد در واندامتروپولیتانو بازی کند» را
روی جلد برده است.

اکیپ (فرانسه)

تیــم ملــی ایتالیــا یــورو  ۲۰۲۰را جمعه
شــب با نبــرد مقابل ترکیه آغــاز خواهد
کرد و مردم سرزمین چکمه امید زیادی
بــه قهرمانــی ایــن تیــم دارنــد چــرا که
الجوردیپوشان  27بازی گذشتهشان با
مربیگری روبرتو مانچینی را نباختهاند.
در ایــن شــرایط ،ایــن روزنامه هــم تیتر
«ایتالیا فراخوانده شد» را انتخاب کرده
است.

در بــازی دوســتانه فرانســه مقابــل
بلغارســتان پیش از آغــاز یورو 2020
کــه سهشــنبه شــب برگــزار شــد و بــا
برتری  0-3شــاگردان دیدیه دشــان
بــه پایــان رســید 2 ،گل از گلهــای
خروسها را اولیور ژیرو زد .نتیجهای
کــه ایــن روزنامــه بــه آن پرداخــت و
عنوان «ژیــرو گازش را پر میکند» را
تیتر یک خود کرد.

شاگردان اسکوچیچ فردا به مصاف کامبوج ،تیم صد و شصت و نهم جهان میروند

تدارک برای جدال بزرگ

حامــد جیــرودی  /تیــم ملــی فوتبــال
ایــران ،در هفتمین دیدارش در مرحله
مقدماتــی جــام جهانــی  2022قطــر از
ســاعت  19جمعــه در ورزشــگاه ملــی
منامــه بــه مصــاف کامبــوج مــیرود.
دیــداری کــه میتــوان آن را یــک بــازی
تدارکاتی مناسب قبل از دیدار حساس
و پایانــی گروه  Cمقابــل عراق توصیف
کــرد .شــاگردان دراگان اســکوچیچ در
شــرایطی در ایــن مســابقه بــه میــدان
میرونــد کــه در بــازی قبلشــان در این
گــروه ،موفــق شــدند دســت بــه کاری
بزرگ بزننــد و بحرین میزبــان را با گل
هــای ســردار آزمــون (2گل) و مهــدی
طارمــی بــا نتیجــه قاطــع  0-3از پیش
رو بردارنــد تا با امیدواری بســیار زیادی
ادامه دیداریهای خود برای صعود به
مرحلــه نهایــی مقدماتی جــام جهانی
را دنبــال کننــد .یوزهــا حــاال بایــد برابر
کامبوجــی قرار بگیرند کــه در بازیهای
قبــل خــود در ایــن گــروه نشــان داده
حرفی بــرای گفتن نــدارد .ایــن تیم که
در رده  169رنکینــگ فیفــا قــرار دارد،
در  7مســابقه قبلی اش 6 ،بار شکست
خــورده و تنهــا یــک تســاوی  1-1برابــر
هنــگ کنــگ در اولین بازی اش کســب
کــرده اســت .دریافــت  34گل و زدن
تنهــا  2گل آمــار بســیار ضعیفی اســت
کــه کامبوج در این دوره از مســابقات از
خود بــه جا گذاشــته و باعث شــده این
تیــم با یــک امتیــاز در رده پنجــم گروه

قــرار بگیــرد و عمالً حذف شــده باشــد.
ایــن تیــم در دور برگشــت مســابقات
مقدماتــی جــام جهانــی کــه بهصورت
متمرکــز در بحریــن برگــزار میشــود،
برابر بحرین  0-8مغلوب شــد و مقابل
عراق هم  1-4بازی را واگذار کرد و حاال
هــم بــه نظر میرســد کــه ملی پوشــان
فوتبــال ایــران کــه در رده  31رنکینــگ
فیفــا هســتند ،کار ســختی بــرای بــازی
مقابل کامبوج در پیش نداشــته باشند.
نکتــهای کــه در خصــوص ایــن بــازی
وجود دارد ،این است که سردار آزمون،
احســان حــاج صفــی ،محمدحســین
کنعانــی زادگان و مهــدی ترابــی 4
بازیکنی هستند که کارت زرد دارند و در
صــورت دریافت اخطار مقابل کامبوج،
دیــدار حســاس بــا عــراق را از دســت
میدهنــد .ضمــن اینکــه وحیــد امیری
هــم دچــار مصدومیت شــده و بــه این
بازی نمیرســد .در این شــرایط ،بهنظر
میرســد که ســرمربی کــروات تیم ملی
تغییراتــی را نســبت به بازی بــا بحرین
در ترکیب تیمش داشته باشد تا هم به
بازیکنان اصلی اش اســتراحت بدهد و
هم بازیکنانی که به آنها اشــاره شد ،در
خطــر محرومیت قــرار نگیرنــد .ضمن
اینکــه بازیکنانــی هم که فرصــت بازی
نیافتهاند ،بتوانند به زمین بروند .ایران
و کامبوج که در گذشــته جمهوری خمر
نام داشت ،تاکنون  3بار مقابل یکدیگر
قــرار گرفتهانــد .اولین دیــدار دو تیم در

نمایی از بازی رفت مقابل کامبوج که با برد  14گله ایران خاتمه یافت

غالمی و سرلک به اردوی تیم ملی اضافه شدند

بــرش

آدرینا ورشینگر  /یورو  2020یا همان جام ملتهای اروپا از جمعه (فردا)
آغاز خواهد شــد .مســابقاتی که دومین تورنمنت پرطرفدار ملی فوتبال
جهان بعد از جام جهانی شــناخته میشود تا دوباره شاهد رقابتهایی
داغ و نفســگیر میان  24کشــور قاره ســبز در قالب  6گروه برای قهرمانی
باشــیم؛ مسابقاتی که از سال  1960تاکنون هر  4سال یک بار برگزار شده
و قرار بود سال گذشته برگزار شود ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا ،یک
ســال به تعویق افتاد و با اینکه در ســال  ۲۰۲۱برگزار خواهد شــد ،همان
یورو  2020نامیده میشود .در این بازیها که  ۱۵دوره از آن برگزار شده و
از سال  ۱۹۹۶یورو نامیده میشود ۱۰ ،تیم به قهرمانی رسیدهاند .آلمان
و اســپانیا با  3قهرمانی بیشــترین تعداد قهرمانی را دارند و فرانســه (۲
بــار) و چکســلواکی ،ایتالیا ،هلنــد ،دانمارک ،اتحادیه جماهیر شــوروی،
یونــان و پرتغــال هــر کدام یــک قهرمانی را کســب کردند .ضمــن اینکه
تــا بــه امروز فقط اســپانیا توانســته به طور متوالــی  2بار در یــورو (2008
و  )2012قهرمــان ایــن تورنمنــت شــود .اولیــن قهرمــان این مســابقات
شــوروی در ســال  1960بود و آخرین قهرمان هم پرتغال در ســال 2016
بــود کــه در فینال  0-1فرانســه را برد و جام را باالی ســر بــرد .نکتهای که
درخصوص این دوره از رقابتها شــاهد آن هســتیم ،این اســت که یورو
برای اولین بار در یک کشــور برگزار نمیشــود و کشــورهای مختلف اروپا
میزبــان آن خواهنــد بــود ولــی دوره بعد که یــورو  2024خواهــد بود ،به
میزبانــی آلمان برگزار میشــود .در این شــرایط ،قرار اســت این دوره از
رقابتهای یورو ،از ساعت  23:30جمعه با دیدار ایتالیا و ترکیه در گروه
 Aدر ورزشــگاه المپیکوی رم آغاز شود و فینال این مسابقات هم  20تیر
در ورزشــگاه ومبلی لنــدن انگلیس برگزار خواهد شــد .اما این رقابتها
نــکات آماری جالبی هــم دارد .باالترین میانگین ســنی تیمهای حاضر
در یــورو ،بــه بلژیــک بــا  29.2ســال ،تعلــق دارد و پایینتریــن میانگین
ســنی را هــم ترکیــه با  25ســال دارد .بیشــترین لژیونر را فنالنــد با 96.2
درصد و کمترین لژیونر را هم انگلیس با 11.5درصد داراست .بیشترین
ارزش تیمهــا از نــگاه ترنســفرمارکت را انگلیس بــا  1.32میلیارد یورو و
کمتریــن ارزش را هــم فنالند بــا  44.5میلیون یــورو دارد .باتجربهترین
تیم از لحاظ ترکیب بازیکنان در یورو را پرتغال دارد که بازیکنان ترکیب
فعلیاش مجموعاً  89بازی در یورو دارند و بازیکنان مقدونیه شمالی،
فنالند و اسکاتلند هم بازی در یورو را تاکنون تجربه نکردهاند .لیگ برتر
انگلیــس  120بازیکن ،بوندســلیگای آلمان  88بازیکن ،ســری  Aایتالیا
 71بازیکــن ،اللیگای اســپانیا  39بازیکن ،لیگ روســیه  32بازیکن ،لیگ
یــک فرانســه  29بازیکــن و چمپیونشــیپ انگلیــس  28بازیکــن در یورو
دارند .چلســی  17بازیکن ،منچسترســیتی  15بازیکــن ،بایرن مونیخ 14
بازیکن ،یوونتوس  12بازیکن ،منچستریونایتد  11بازیکن ،دینامو کییف
 11بازیکــن ،لیورپول  10بازیکــن ،دورتموند  10بازیکن ،مونشــن گالدباخ
 10بازیکــن ،اینتــر  9بازیکــن ،الیپزیــش  9بازیکــن ،بارســلونا  8بازیکن،
تاتنهام  8بازیکن ،ناپولی  8بازیکن ،آتاالنتا  8بازیکن و دینامو زاگرب 8
بازیکن در این رقابتها دارند .جوانترین بازیکن حاضر در یورو ،کاسپر
کوژلوفســکی از لهستان با  17سال و  238روز است و مسنترین بازیکن
هم مارتین اســتکلنبرگ از هلند با  38ســال و  262روز اســت .بیشترین
بازی ملی را در یورو کریستیانو رونالدو ( 173بازی ملی در پرتغال) دارد
که پنجمین جام ملتهای اروپای خود را تجربه میکند و امیدوار است
باز هم جام قهرمانی این رقابتها را همانند دوره قبل باالی ســر ببرد.
ضمن اینکه رونالدو با  103گل ملی ،تنها  6گل دیگر تا رسیدن به رکورد
علی دایی قرار دارد که با  109گل زده بهترین گلزن فوتبال جهان اســت
و شاید در یورو رکورد اسطوره فوتبال ایران را بشکند.
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بعــد از مصدومیت وحیــد امیری و کمــال کامیابی
نیــا ،عارف غالمی مدافع اســتقالل و میالد ســرلک
هافبــک پرســپولیس از ســوی دراگان اســکوچیچ
ســرمربی تیم ملی به اردوی این تیم در بحرین فرا

 17اردیبهشــت ســال  1351در جــام
ملتهای آسیا  1972برگزار شد که تیم

خوانده شــدند .این دو بازیکــن دیروز به اردوی تیم
ملی کشــورمان در منامه اضافه شدند تا در صورت
صالحدیــد کادرفنی در بــازی با کامبــوج و عراق به
میدان بروند.

ملــی با گلهای زنده یاد صفر ایرانپاک
و حســین کالنی  0-2به پیروزی رســید.

دومیــن دیــدار  2تیــم هــم در همــان
مسابقات و  26اردیبهشت  1351برگزار

پست آتشین فرهاد علیه وزیر ،اسپانسر و مدیرعامل

تکذیب مذاکر ه با هافبک تونسی

مجیدی :خیال میکنند با این کارشکنیها کنار میروم

باشــگاه االهلی قطر با انتشــار تصویری از امید ابراهیمــی از جدایی این
بازیکن از تیم خبر داد و برای او آرزوی موفقیت کرد .ابراهیمی در طول
 3ســال گذشــته دو فصل برای االهلی بازی کرد و بازوبنــد کاپیتانی این
تیم را در فصل گذشته بر دست داشت .او یک فصل هم به طور قرضی
از االهلــی به یوپن بلژیک رفت .طبق اعالم رســانههای قطر ،ابراهیمی
در فصل آینده برای الوکره بازی خواهد کرد.

ن چشمه ،رئیس جدید فدراسیون
مهرعلی بارا 
ورزشهای زورخانهای

مجمــع انتخاباتــی فدراســیون ورزشهــای زورخانــهای دیــروز برگزار شــد.
ن چشــمه ،مجتبــی جوهــری ،محمدکاظم
مســعود امینــی ،مهرعلــی بارا 
کوهــی و علیرضــا زنــد ۵ ،کاندیدای ریاســت فدراســیون بودند کــه علیرضا
زنــد و مســعود امینی غایب ایــن مجمع بودند و کوهی نیــز به نفع جوهری
کنارهگیری کرد تا در نهایت رأیگیری میان مجتبی جوهری و مهرعلی باران
چشــمه برگزار شــود .در پایان رأیگیــری از اعضای مجمــع ،مهرعلی باران
چشمه با  ۲۲رأی از مجموع  ۴۱رأی رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای
شــد و مجتبــی جوهری نیــز  ۱۹رأی به دســت آورد .جوهری پیــش از این به
مدت  ۴سال ریاست فدراسیون ورزشهای زورخانهای را برعهده داشت.

اخبــــار

ابراهیمی رسم ًا از االهلی جدا شد

سایت ترانسفر مارکت در خبری مدعی شد باشگاه پرسپولیس با فرجانی
ساسی هافبک تیم ملی تونس مذاکره کرده و با این بازیکن به توافقات
اولیه دســت یافته اســت .این در حالی است که باشگاه پرسپولیس هیچ
مذاکرهای با هافبک ملیپوش تونســی تیم الزمالک مصر نداشته و این
خبــر صحت نــدارد .با توجه بــه اینکه طبــق ادعای رســانههای مصری
رقم پیشنهادی فرجانی ساســی برای تمدید قرارداد با باشگاه الزمالک
مصر حدود  3میلیون یورو است و این بازیکن با پیشنهاداتی از تیمهای
متمــول قطری مواجه شــده ،از ابتدا هم به نظر نمیرســید خبر مذاکره
باشگاه پرسپولیس با این بازیکن چندان جدی باشد.

پرسپولیس برای فرار از محرومیت
در پرونده کالدرون چقدر وقت دارد؟

برگزاری تمرینات استقالل با  7غایب

بــــرش

در رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان که کادر
فنی تیم ملی با هدف تعیین ســه ملیپوش المپیکی در اوزان  ۹۷ ،۷۴و
 ۱۲۵کیلوگرم ،آزادکاران برتر ایران در این سه وزن را عازم رقابتها کرده،
محمدحســین محمدیــان ،علی شــعبانی و علیرضا کریمــی نمایندگان
وزن  ۹۷کیلوگــرم ایــران بــه ترتیب صاحــب مدالهای طال ،نقــره و برنز
شدند .اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با اشاره به قهرمانی محمدیان
نوشــت« :محمدیــان مجبور بود تــا آخریــن روز صبر کند اما ارزشــش را
داشــت چون با موفقیت در مســابقات لهســتان در ورشو موفق به کسب
مدال طال شد .ارزش این مدال طال در حالی افزایش یافت که محمدیان
پــس از غلبــه بر دو هموطن خود برای کســب عنــوان قهرمانی ،بحق به
عنوان نماینده ایران در المپیک توکیو نیز انتخاب شد .محمدیان پس از
غلبه بر علیرضا کریمی و علی شعبانی به این جایگاه رسید ».محمدیان
هم گفت« :این بزرگترین روز برای من نیســت اما خوشحالم ».در ادامه
رقابتها دیروز رضا اطری ،یونس امامی و امین طاهری آزادکاران اوزان
 ۷۴ ،۶۱و  ۱۲۵کیلوگــرم ایــران مقابل حریفان خود تن به شکســت دادند
کــه ایــن موضــوع منجر بــه حذف امامــی و طاهری شــد و اطــری هم به
ردهبندی رفت .ضمن اینکه مصطفی حسینخانی در وزن  ۷۴کیلوگرم
و امیرحسین زارع در  ۱۲۵کیلوگرم فینالیست شدند.

اردوگاه سرخ

طال ،نقره و برنز آزادکاران در جام زیلکوفسکی

گروه ورزشــی /اوضاع هر روز برای آبیها
بدتر میشــود .اســتقاللیها کــه به دلیل
اســتعفای اعضــای هیــأت مدیــره خود
یک هفته ســخت را پشــت سر گذاشتند،
کمــاکان با مشــکل روبهرو هســتند .بعد
از نشســت هفتــه گذشــته وزیــر ورزش و
جوانــان با اعضای هیأت مدیره باشــگاه
برای پایان دادن اختالفات با مدیرعامل،
تصور میشــد رئیس مجمع این باشگاه
مشــکل حق امضا (که پس از بازداشــت
اســماعیل خلیــل زاده رئیــس هیــأت
مدیــره به وجود آمد) بــرای صورتهای
مالــی را حل کرده باشــد اما نــه تنها این
مســأله حل نشــده بلکه موضــوع هر روز
حادتر میشود و حتی روز دوشنبه فردی
بــرای توقیف امــوال به باشــگاه مراجعه
کرد و به دلیل اینکه باشگاه درگیر مشکل
حــق امضاســت (گفتــه میشــود مددی
هــم حــق امضــا نــدارد) از فــرد طلبــکار
فرصتــی دیگــر گرفتــه شــد .از آنجــا کــه
باشگاه استقالل برای امور مالی نیازمند
امضــای یکــی از اعضــای هیــأت مدیره
است این مشکل همچنان پا برجاست و
اظهارات مسئول حقوقی نشان میدهد
که باشگاه پرطرفدار پایتخت در ریزترین
مسائل جاری نیز دچار سردرگمی است.
در حالی که تا همین چند روز قبل احمد
مددی ،مدیرعامل باشــگاه اســتقالل در
مصاحبههــای مختلــف خبــر از حضــور
دســتیار ایتالیایــی در اســتقالل مــیداد،
گویــا اختالفهــای درون باشــگاهی بــه
اوج خود رســیده و مددی اعالم کرده که
پولــی برای خریــد مربــی و بازیکن ندارد
و همیــن موضــوع منجــر بــه دلخــوری
شــدید مجیدی از مددی شده است .این
در حالیســت که علــی نامداری ،مشــاور
هیأت مدیره باشــگاه اســتقالل پذیرفته
کــه الاقــل در ایــن مقطــع هزینــه مربــی
ایتالیایی تا پایان فصل جاری را پرداخت
کند اما مشــخص نیســت که چرا ناگهان
احمــد مددی مخالف عقد ایــن قرارداد
شــده است! گفته میشــود مبلغ قرارداد
گابریلــه پین (یک فصــل و دو ماه) کمتر
از  ۲۰۰هزار دالر خواهد بود که باتوجه به
مبلــغ قراردادهای بازیکنان امســال تیم
اســتقالل مبلــغ باالیــی نیســت و از همه

مهمتــر رزومــه دســتیار ایتالیایی اســت
کــه از نظــر اکثــر کارشناســان و هــواداران
امیدبخــش بــوده اســت .ایــن موضــوع
باعث واکنش تند سرمربی استقالل شد.
ëëصحبت با هواداران از طریق اینستاگرام
فرهــاد مجیــدی کــه خــود مقدمــات
حضــور گابریلــه پیــن را مهیا کــرده بود،
بــا انتشــار پســتی در صفحه اینســتاگرام
بشــدت از وزیر ورزش ،اسپانســر باشگاه
و مدیرعامــل آبیپوشــان انتقــاد کــرد.
مجیدی در ابتدای این پست به موضوع
اختــاف بــا وزیــر ارتباطــات ،آذری
جهرمــی اشــاره داشــت و در اعتــراض
بــه وزارت ورزش و اسپانســر باشــگاه
نوشــت« :احتمــاالً اعتراض من نســبت
بــه اســتوری وزیــر ارتباطــات و انتقــادم
از دخالــت بعضــی از مســئوالن وزارت
ورزش در امــور باشــگاه اســتقالل باعث
شــده که اسپانسر کم کار شود و مسئوالن
مــورد حمایــت معــاون و مشــاور وزارت
ورزش در باشــگاه اســتقالل چــوب الی
چرخ مســائل تیم بگذارند ».او سپس به
مسأله حضور دســتیار ایتالیایی پرداخته
و درخصــوص مخالفــت احمــد مــددی
با اضافه شــدن گابریله پین به کادر فنی
تیم نوشــته« :خیلی تالش کــردم تا یک
مشــاور خوب خارجــی را با کمــک آقای
علی نامــداری به تهــران بیــاورم (بدون
اینکــه هزینــهای بــرای باشــگاه داشــته
باشــد) اما بــه اطالع میرســانم با وجود
اعالم رســمی فدراســیون بــرای بالمانع
بودن حضــور خارجیهــا در فصل بعد،
آقای مدیرعامــل میگوید که پولی برای
خرید مربی و بازیکن نــدارد و نمیتواند
تعهــد بدهــد!» از ســویی ســرمربی
آبیپوشــان از مذاکراتش با هیأت مدیره
و وزارت ورزش برای حل مشکالت پرده
برداشــت« :با هیأت مدیره هم صحبت
کــردم و آنهــا میگوینــد کــه مشــکالت
را بــه وزارت ورزش انتقــال دادنــد امــا
پاســخی دریافــت نکردهانــد ».فرهــاد
در ادامــه خطاب بــه هواداران اســتقالل
نوشــت« :از ایــن بــه بعد مشــکالت را با
شــما هواداران درمیان خواهم گذاشت،
چــون به انــدازه کافی به مدیر و مســئول
گفتهام اما حل نشــده ،ناراحت شــدهاند

شــد که این بار هم ملیپوشــان فوتبال
کشــورمان با گلهــای ایرانپــاک و پرویز
قلیــچ خانــی  1-2بــه برتــری رســیدند.
سومین دیدار دو تیم نیز  18مهر 1398
و در بــازی رفــت مقدماتی جام جهانی
 2022و پیش از شیوع کرونا در ورزشگاه
آزادی با حضور تماشــاگران برگزار شــد
کــه تیم ملــی بــا  14گل حریف خــود را
شکســت داد .در آن مســابقه ،احمــد
نوراللهی ،سردار آزمون( 3گل) محمد
حســین کنعانــیزادگان ،ســوئی(گل به
خــودی) ،کریــم انصاریفــرد (4گل)،
محمد محبی( 2گل) ،مهدی طارمی و
مهرداد محمدی برای تیم ملی فوتبال
گلزنــی کردنــد .در دیــدار رفــت ،مارک
ویلموتــس ســرمربی تیم ملی بــود اما
حــاال جای خــود را بــه اســکوچیچ داده
است .در کامبوج هم فلیکس داالماس
روی نیمکــت ایــن تیــم حضور داشــت
و کیســوکه هونــدا بازیکــن ژاپنــی وی را
کمــک میکــرد اما حــاال ایــن مربیان از
تیم ملی کامبوج جدا شده و جای خود
را به رائو هیروســه ژاپنی دادهاند .آنچه
مشخص اســت ،این است که تیم ملی
کــه بــا  12امتیــاز در رده دوم گــروه قرار
دارد ،میتوانــد بــا کســب یــک پیروزی
روحیــه بخــش در این مســابقه ،خود را
آماده دیدار سرنوشت ساز با عراق کند.
در دیگــر دیــدار ایــن گــروه ،هنگ کنگ
و عــراق از ســاعت  21بــا هــم مســابقه
میدهند.

میلیــچ و دیاباتــه  2بازیکنــی هســتند کــه در تعطیلــی لیــگ برتــر بــه
کشورهایشــان ســفر کردند تا چند روزی کنار خانوادههایشــان باشند.
بــا این حــال بهدلیــل صادر نشــدن ویــزای ایــن  2بازیکن ،حضــور آنها
کمی طوالنی شــد اما طبق اعالم مدیران استقالل قرار است میلیچ روز
پنجشــنبه (امــروز) و دیاباتــه روز جمعه (فــردا) وارد ایران شــوند .با این
شرایط  2بازیکن استقالل فرصت کافی دارند خود را آماده شروع دوباره
لیــگ برتر کنند .عالو ه بر این ،تمرینات آبیها با غیبت  7بازیکن برگزار
میشــود .عالو ه بر میلیچ و دیاباته ،فرشید اسماعیلی ،احمد موسوی و
داریوش شــجاعیان ب ه دلیل آســیبدیدگی در تمرینات حضور ندارند.
مهدی قائدی و عارف غالمی هم در اردوی تیم ملی حضور دارند.

و طــور دیگری موضــع گرفتهانــد ».او در
بخشــی هم تأکیــد کرد کــه در برابــر این
مشــکالت و کارشــکنیها کم نمــیآورد:
«خطاب به آنهایی کــه خیال میکنند با
این کارشــکنیها من کنــار خواهم رفت،
صریــح و بــدون تعــارف بگویــم کــه این
بار کســانی بایــد بروند که چنین شــرایط
اســفناکی را رقم زدهانــد ».مجیدی پس
از انتشــار ایــن پســت ،در کانــال رســمی
خود اعالم کرد که علــی نامداری هوادار
متمول اســتقالل کــه گفته میشــود قرار
اســت به هیأت مدیره آبیپوشان اضافه
شود ،هزینه حضور گابریله پین را تا آخر
فصل پرداخت خواهد کرد.
عــاوه بــر ایــن حواشــی بازیکنــان
اســتقالل کــه بعــد از دیــدار مقابل نفت
مسجدســلیمان بــه شــرایط مدیریتــی
این تیم و مشــکالتی کــه بابت تغذیه در

مسجد ســلیمان داشــتند اعتراض کرده
بودنــد ،بــا جریمــه  5درصــدی از ســوی
باشــگاه مواجه شــدند؛ موضوعــی که بر
نارضایتــی آنهــا افــزوده اســت .در هفته
ســیزدهم لیــگ برتــر که بــا تســاوی 1-1
در بهمــن ماه ســال گذشــته برگزار شــد،
داریوش شــجاعیان با اشاره به وضعیت
نامناسب تغذیه تیم در مسجدسلیمان
گفتــه بود«:شــاید یک ســریها بدشــان
بیایــد مــن ایــن حرفهــا را بزنــم .مگــر
میشــود برای تیم فقط یــک نمونه غذا
تــدارک دیــده شــود .شــاید یــک بازیکن
استقالل گوشــت دوست نداشته باشد».
مدیــران اســتقالل کــه در آن مقطــع
واکنشــی بــه این موضــوع نشــان ندادند
و درصــدد حل مشــکل هــم برنیامدند،
اکنــون با ایــن اقدام بار دیگــر بازیکنان را
مقابل خود قرار دادهاند.

پس از اعتراض پرســپولیس به حکم کمیتــه وضعیت فیفا درباره پرونده
گابریل کالدرون ،ســرمربی ســابق ســرخها در دادگاه عالی ورزش ()CAS
چنــد روز قبــل رســماً اعتــراض پرســپولیس را رد کــرد .در واقــع رأی اولیه
صــادر شــده از ســوی کمیتــه وضعیت فیفــا الزماالجراســت .بــه گزارش
ایســنا ،حاال پرســپولیس تــا  ۳۰ژوئن  ۹( ۲۰۲۱تیــر  )۱۴۰۰فرصــت دارد تا
طلب  ۵۸۰هزار دالری کالدرون را به عالوه  ۵درصد سود ساالنه بپردازد.
البته پرسپولیســیها در پرونده دستیار مربی آرژانتینی یعنی خواکین هم
محکــوم بــه پرداخت  ۹۵هــزار دالر تا تاریخ  ۲جــوالی  ۱۱( ۲۰۲۱تیر )۱۴۰۰
شــدند که باید این طلب هم پرداخت شــود .اگر این مبالغ در موعد مقرر
پرداخت نشود ،چه تبعاتی در انتظار پرسپولیس است؟ براساس قوانین،
وقتــی  CASرأی نهایــی را صــادر میکنــد ۳۰ ،روز فرصــت وجــود دارد تا
طلب شاکی پرداخت شود .اگر طلب پرداخت نشد ،طلبکار باید به کمیته
انضباطی فیفا مراجعه و اعالم کند که رأی صادر شــده ،اجرا نشده است.
در ایــن گونه موارد ،معمــوالً کمیته انضباطی فیفا ابتــدا فرصت  ۳۰روزه
اولیــه تعییــن میکنــد و اخطار نهایــی را میدهــد و بعد از آن ،باشــگاه را
مبلغــی جریمه و فرصــت  ۳۰روزه دوم را میدهد کــه اگر در این فرصت
ل و انتقاالت
پول پرداخت نشــود ،مجازات بعدی بســته شــدن پنجره نقــ 
خواهــد بود .بر اســاس قوانین جدید ،در صورت بســته شــدن پنجره نقل
و انتقــاالت به خاطــر پروندههای مالی ،باشــگاه خاطــی بالفاصله بعد از
پرداخت و تســویه بدهی خود ،میتواند درخواســت باز شــدن پنجره نقل
و انتقاالتی را بدهد .اگر پرســپولیس تا  ۱۱تیر بدهی خود را پرداخت نکند،
تــا حــدود  3ماه بعــد فرصت دارد تــا با پرداخــت بدهی خود بــه گابریل
ل و انتقاالتی در امان باشد.
کالدرون و دستیارش از بسته شدن پنجره نق 

