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تکذیب خبر بازگشت کاوه رضایی به استقالل

درخواست فیفا از سازمان لیگ و توضیح درودگر

خبر بازگشت مهاجم پیشین تیم استقالل به این تیم صحت ندارد .در روزهای
گذشته خبرهایی مطرح شده مبنی بر اینکه کاوه رضایی ،بازیکن بروژ بلژیک
که جایی در ترکیب این تیم ندارد ،فصل بعد به استقالل خواهد آمد؛ بازیکنی
که یک فصل هم برای آبیپوشــان بازی کرده .این خبر در حالی منتشــر شد
که یکی از مدیران اســتقالل که دوست نداشت نامش فاش شود ،عنوان کرد
که باشــگاه برنامهای بــرای گرفتن این بازیکن ندارد .ضمن اینکه ســرمربی
تیم مشخص نیســت و هنوز درباره بازیکنان فصل آینده تصمیمگیری نشده
است .رضایی در حالی از استقالل جدا شد که طبق آپشن قراردادش با اولین
پیشــنهاد خارجی میتوانست از این تیم برود اما در ایران فقط برای استقالل
بازی کند.

چنــد روز پیش نمایندگان فیفا در تهران با حضور در ســازمان لیگ خواســتار
رویت قرارداد حقپخش بازیهای لیگ برتر شدند .صادق درودگر ،مدیر بازاریابی
ســازمان لیگ درباره پرداخت حقپخش تلویزیونــی فوتبال در فصل آینده لیگ
برتر گفت« :در بازدیدی که اخیرا نمایندگان فیفا از تشکیالت فدراسیون فوتبال
داشتند بازهم نماینده فیفا تاکید کرد که حقپخش تلویزیونی پرداخت شود .حتی
این بار تاکید شد که اسناد این پرداختها باید به فیفا ارسال شود .ما این موضوع
را به مراجع باالتر ارجاع دادیم تا راهی برای حل مشکل پیدا شود ».گفتنی است؛
مذاکرات فدراسیون فوتبال با سازمان صداوســیما برای اینکه این قرارداد برای
فصل آتی منظور شــود ،ادامه دارد و به نظر میرسد این بار منجر به عقد قرارداد
شود چون در غیر این صورت فیفا جرایمی را در نظر خواهد گرفت.

اعتصاب استقاللیها به خاطر بحران مالی

درست در فاصله یک هفته مانده
به پایان لیگ ،بحــران مالی یقه
استقالل را گرفت و بازیکنان این تیم در اعتراض
به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتصاب
زدنــد .قرار بــود آبیها دیــروز در زمین چمن
مجموعه تهرانســر یک جلســه تمرینی داشته
باشند ،با این حال بازیکنان استقالل با توجه به
عــدم پرداخت مطالباتشــان حاضــر به تمرین
نشــدند تا این جلســه تمرینی برگزار نشــود.
آبیپوشان که هفته پایانی میزبان تیم سپیدرود
هســتند بیتوجه بــه اهمیت این بــازی برای
قعرنشــینان ،اعتصاب را برای دریافت مطالبات
معوقهشان انتخاب کردند .گویا پژمان منتظری،
کاپیتان دوم اســتقالل دیروز بــه نمایندگی از
ســایر بازیکنان این موضوع را بــه کادر فنی و
مســئوالن باشــگاه اعالم کرده و تمرین برگزار
نشــده اســت .این در حالی اســت که شنیده
میشود قرار بود بازیکنان پیش از دیدار با نفت
آبادان اعتصاب کنند اما به خاطر اهمیت بازی با
نفت منصرف شده و دیروز را برای تحریم تمرین
و اعتصاب انتخاب کردند تا متهم به کمکاری و
بیانگیزگی در بازی حساس نشوند.
فقط 45درصد دریافتی
اما اصــل ماجرا چیســت و دریافتــی واقعی
بازیکنان اســتقالل تا امروز چقدر بوده است؟

ظهر دیروز ایرج عرب به اتفاق حســین خبیری ،مشاور مدیرعامل
باشگاه پرســپولیس با حضور در بیمارستان بهمن و قبل از انجام
عمل جراحی از بشــار رســن ،هافبک عراقی پرسپولیس عیادت
کردند .مدیرعامل باشگاه در این مالقات در گفتوگو با دکتر علیپور،
فیزیوتراپیســت باشگاه که در تمام مراحل این بازیکن را همراهی
خواهد کرد ،در جریان آخرین وضعیت درمانی بشار قرار گرفت.

ذوبآهن-النصر در کربال

با توجه به تاخیر در ارســال نامه موافقت وزارت خارجه امارات با
برگزاری مسابقه در این کشور و زمانبر بودن مکاتبات و اتمام مهلت
اعالمشده ،کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقه در کشور
امارات مخالفت کرد تا مسابقه ذوبآهن ایران و النصر عربستان در
شهر کربال برگزار شود.

برنامه سفر پرسپولیس به عسلویه

با هماهنگی آژانس مســافرتی سفرســازان ،امروز مســئوالن،
مربیان و بازیکنان پرسپولیس ساعت  16با پرواز چارتر از تهران
راهی عســلویه خواهند شد تا فرداشب به مصاف پارس جنوبی
بروند .طبق برنامه ،تیم پرســپولیس روز جمعه ساعت ۱۰:۳۰
صبح به تهران برمیگردد.

اســت که حکم مجری تعهدات اسپانسرهای
دیگــر را دارد .این شــرکت تا پیش از این هر
وقت آبیها پول میخواســتند عنوان میکرد
بخشــی از بودجه فصل جاری توسط مدیران
پیشین پیشخور شده است .پس از آن هم هر
زمان استقاللیها سراغ پول را گرفتند شرکت
مذکور امروز و فردا کرده و درنهایت هم خبری
از پول نشده تا کار به اعتصاب بازیکنان بکشد.
هرچند باشگاه تصمیم گرفته از شرکت مذکور
شکایت کند اما بعید است این شکایت به این
زودی نتیجــه بدهد و پولی به دســت آبیها

برسد .بنابراین مســئوالن باشگاه باید به فکر
تامین پــول از منابع دیگر باشــند تا حداقل
آخرین بازی را هم به سالمت بگذرانند و فصل
را تمام کنند.
احتمال تغییرات مجدد در هیئت مدیره
با وجود اینکــه هیئت مدیره اســتقالل به
تازگــی دســتخوش تغییراتی شــده ،هنوز
مشــکالت مالی باشــگاه پابرجاست تا جایی
که بازیکنان استقالل دیروز دست به اعتصاب
زده و از انجام تمرین خودداری کردند .در این
خصوص مهر نوشت« :پابرجا بودن مشکالت

پیشنهادهای خارجی در دستان دروازهبان ملیپوش سرخها

خبرهای ضدونقیض از نیمکت تیم ملی

پرواز ویلموتس در تهران به
زمین نشست!

در حال حاضر نام مارک ویلموتس
به عنوان گزینه نهایی سرمربیگری
تیــم ملی فوتبــال ایران مطرح شــده و به نظر
میرســد این مربی بلژیکی فاصلــه چندانی با
نیمکت تیم ملی کشورمان ندارد .حضور ویلموتس
در تهران برای انجام مذاکرات نهایی روز گذشته
جدیتر مطرح شد تا جایی که چند خبرگزاری
رسمی کشور خبر از حضور او در یکی از هتلهای
تهران دادند .البتــه درنهایت این خبر به صورت
رسمی تایید نشــد و در ادامه اخبار ضدونقیضی
منتشر شد .در حالی که برخی از سایتها خبر از
حضور پنهانی او در تهران داده بودند چند سایت
دیگر مدعی شــدند که این مربی بلژیکی امروز
صبح به ایران میآید .به هر حال هرچند که زمان
دقیق ورود ویلموتس به ایران مشخص نشده اما
به نظر میرســد همه چیز برای امضای قرارداد
نهایی با این مربی بلژیکی آماده شده و این اتفاق
دیــر یا زود رخ خواهــد داد .پیش از ویلموتس،
مهمترین گزینه فدراسیون فوتبال برای هدایت
تیم ملی ژولین لوپتگی ،سرمربی سابق تیم ملی
اســپانیا بوده که توافقات تا مرحله خوبی پیش
رفته بود اما بروز یک مســئله خانوادگی مانع از
توافق بین ایران و این مربی اسپانیایی شد .تاج در
اســپانیا با لوپتگی جلســاتی برگزار کرده و به
توافقاتی رســیده بود اما درنهایت این مربی به
دلیل بیماری پدرش فعال قادر به حضور در ایران
نیست .بنابراین پس از لوپتگی گزینه اصلی مارک
ویلموتس بلژیکی اســت که در تیم ملی فوتبال
این کشور هدایت نســل طالیی شیاطین سرخ
اروپا را بر عهده داشــت .شاخصترین وجه کار
ویلموتس در ایران جانشینی کارلوس کیروش
است که به مدت  8سال هدایت تیم ملی ایران را
بر عهده داشت .قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با
ویلموتس هنوز نهایی نشده اما در صورت حضور
این مربــی در ایران ،ایــن توافقنامه به امضای
طرفین خواهد رسید.

سرپرست نساجی هم اخراج شد

شوقوسهای این
فرهاد صنیعیفر ،مالک باشگاه نساجی در ادمه ک 
باشگاه ،فرهاد کوچکزاده ،سرپرست نساجی را به دلیل ورود حمید
مطهری به تمرین سرخپوشــان از سمتش برکنار کرد .صنیعیفر
پس از صحبتهــای مطهری در پایان بازی با ســپیدرود او را از
مربیگری نساجی کنار گذاشته بود!

عیادت عرب از رسن

دست خالی آبیها
از جام و پول!
واقعیت این است که بازیکنان استقالل تا پایان
هفته بیستونهم لیگ فقط 45درصد دریافتی
داشتهاند که نه تنها در فصلهای اخیر بیسابقه
بوده بلکه در جدول دریافتیهای لیگ هم پس
از پارس جنوبی که فقــط 35درصد دریافتی
داشــتهاند ،بدترین وضعیت مالــی را به خود
اختصاص دادهاند .این در حالی است که آبیها
عالوه بر لیگ در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور
داشــتند و قاعدتا بابت حضور در این مسابقات
هم باید مبلغی دریافت میکردند .البته شنیده
میشــود در بین بازیکنان اســتقالل کسانی
هســتند که بیش از 70درصد یا کل طلبشان
را گرفتهانــد و گویا وریا غفــوری با 70درصد
دریافتی و علی کریمی با دریافت همه طلبش
از جمله آنها هستند.
بدقولی اسپانسر
حال سوال اینجاست که چرا پرداختی باشگاه
اســتقالل اینقــدر کم اســت و چرا باشــگاه
اقدامی برای حل مشــکل مالی نکرده است؟
مسئوالن فعلی باشگاه در چند ماه اخیر دائما
وعده پرداخت بخشــی از مطالبات را دادهاند
اما هر هفته این وعــده به هفته دیگر موکول
شــده و درنهایت هم خبــری از پول نبوده .با
پیگیریهای خراســان مشــخص شد مشکل
اصلی ،بدقولی یکی از اسپانســرهای باشــگاه

دستیاران شفر در تمرین امید استقالل

پس از تعلیق فعالیت وینفرد شــفر و پسرش در باشگاه استقالل،
میگوئیل کولی ،مارتین فورکل و فیلیپ 3 ،دســتیار خارجی شفر
هم از حضور در تمرینات منع شدند .با تصمیم مسئوالن استقالل،
مارتیــن فورکل و فیلیپ طبق قراردادی که با باشــگاه دارند باید
نظارهگر تمرینات تیمهای آکادمی اســتقالل میشدند به همین
دلیل این دو نفر در تمرین تیم امید حضور یافتند.

پرسپولیس و بیرانوند در پایان راه؟
به نقل از  gazetedamgaترکیه ،علیرضا بیرانوند ،دروازهبان پرســپولیس و تیم ملی ایران مورد
توجه تیمهای فنرباغچه ،بشیکتاش و ریزهاسپور قرار گرفته است .بعد از فنرباغچه و بشیکتاش که
به این دروازهبان پیشــنهاد دادند ،باشــگاه ریزهاسپور اخیرا به صف تیمهای خواهان بیرانوند اضافه
شده است .البته تیم خنک بلژیک نیز پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری خود را به پرسپولیس برای جذب
بیرانوند ارائه داده اســت .گویا این پیشنهادها صحت دارد و بیرانوند هم مثل سابق بسیار عالقهمند
است لژیونر شود .حضور در لیگهای اروپایی هدف واالی بیرانوند است و او در مصاحبههای اخیرش
هم دوباره به این موضوع اشاره کرده است .اما یک مانع بزرگ بر سر لژیونر شدن بیرانوند وجود دارد
و آن قرارداد بلندمدت او با پرسپولیس و مخالفت باشگاه با انتقال او به تیمهای خارجی است .البته
شنیده میشود باشگاه پرســپولیس با توجه به مشکالت مالی و نیاز به درآمدزایی کمی مواضعش
را تعدیل کرده و گویا به بیرانوند چراغ ســبز نشــان داده اســت .البته این چراغ سبز هم شرط و
شروطی دارد که مهمترین آن پولی است که قرار است از انتقال بیرانوند به لیگهای خارجی عاید
پرسپولیس شود .اگر این مبلغ قابل توجه باشد پرسپولیس موانع لژیونر شدن دروازهبان ملیپوشش
را برمیدارد تا هم خود به چندصد هزار یورو و دالر برسد و هم بیرانوند رویای خود را محقق کند.

برانکو :مقابل پارس جنوبی باید بسیار محتاط باشیم

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید چند پیشنهاد جدید دریافت کرده است.
برانکو که با نشــریه وچرینجیلیســت کرواســی گفتوگو کرده ضمن تاکید بر داشتن پیشنهادات
خارجی ،درباره بازی آخر تیمش با پارسجنوبی گفت :بوشــهر شهری در جنوب ایران است که هوای
گرمی دارد و پارس جنوبی هم حریف سرســختی اســت .تمامی تیمها هم مقابل ما 200درصد توان
خود را به کار میگیرند بنابراین با در نظر گرفتن تمامی شگفتیهایی که در گذشته شاهدش بودیم
باید در بازی پایانیمان مقابل پارس جنوبی بســیار محتاط باشیم .من به بازیکنانم ،کیفیت بازیشان
و اشتیاقشان ایمان دارم و تنها باید با هم متحد باشیم.

مالی ،عدم توفیق در نتیجهگیری تیم در هر
 3جام و نزدیک شدن به فصل نقلوانتقاالت
میتواند دالیلی باشــد که هیئت مدیره این
باشگاه را بار دیگر دستخوش تغییراتی کند».
در همین رابطه شنیده میشود ممکن است
اعضای جدیــدی که روابط بهتری با حامیان
مالی داشته و از توان بیشتری در جذب منابع
مالی برخوردارند جای برخی از اعضای هیئت
مدیره این باشــگاه را بگیرند تا اســتقالل در
نقلوانتقــاالت فصل آینده مشــکالت مالی
کمتری داشته باشد.

حکم هدایتی صادر شد

قاضی مسعودیمقام ،رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در حاشیه
دادگاه پرونده محمدهادی رضــوی در جمع خبرنگاران از
صدور حکم حسین هدایتی در پرونده بانک سرمایه خبرداد
و گفت« :حکم این پرونده صادر شده و در مرحله تایپ است
و تــا  3 ،2روز آینده حکم از طریق ســخنگوى قوه قضاییه
اعالم خواهد شد ».قاضى مسعودىمقام همچنین در پاسخ
به سوال خراسان مبنی بر اینکه هدایتی مدعی شده بود تا
قبــل صدور حکم بدهی خود را پرداخت میکند ،آیا چنین
اقدامی صورت گرفته ،اظهارداشــت« :خیر تاکنون اقدامى
انجام نشده و پرداخت بدهی صورت نگرفته است».

