خبر روز
سرمربی تیم ملی تفنگ پاسخ داد:

هزینه اردوی هانوفر تیراندازان
 ۴.۵میلیارد میشد؟

ایرنا :مراسم قرعهکشی لیگ برتر فوتسال زنان در فدراسیون فوتبال برگزار شد .مراسم
قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان با حضور آرش جابری سرپرست سازمان لیگ
فوتسال ،شهرزاد نصیری مسئول برگزاری مسابقات فوتسال بانوان ،نادره درودیان رئیس
دپارتمان بانوان و نمایندگان باشگاههای حاضر در این رقابتها برگزار شد .بر همین اساس
این مسابقات با حضور  ۱۲تیم (آریا پاک البرز ،هیات فوتبال نظنز ،نامی نو ،هیات فوتبال
اصفهان ،سایپا تهران ،مهر عظام تهران ،خانه من مشهد ،کیمیای اسفراین ،پارس آرا شیراز،
مس کرمان ،هیات فوتبال آمل و هیات فوتبال رودان) از  ۲۱مهرماه آغاز میشود.

خبرآنالین :مهاجم ایرانی العربی قطر با خداحافظی با هواداران ،از این تیم جدا شد .باشگاه
العربی قطر رافینیا ستاره سابق بارسلونا و پاری سن ژرمن را جذب کرد تا جانشین مهرداد
محمدی در لیست تیم شود .در همین رابطه مهرداد محمدی مهاجم ایرانی العربی با انتشار
پیامی از هواداران و این باشگاه قطری خداحافظی کرد .محمدی در پیام خود نوشت ۲ :سال
عالی در العربی داشتم و احساس میکنم آنها مثل خانواده من بودند .افتخار میکنم که
بخشی از تاریخ این باشگاه بودم .وی افزود :میخواهم از همتیمیهایم ،اعضای کادرفنی،
مدیریت باشگاه و هواداران که همیشه از من حمایت کردند تشکر کنم.

مهر :بر اساس حکم قطعی دادگاه ،فدراسیون تیروکمان محکوم به پرداخت  ۱۳هزار و  ۸۷۵دالر
پاداش به سرمربی تیمملی شده است ،قراردادی که پاداش آن به صورت دالری بسته شده بود.
طبق گزارش بازرسی فدراسیون تیروکمان بر اساس حکم قطعی دادگاه ،فدراسیون تیروکمان
مکلف به پرداخت هزینه  ۱۳هزار و  ۸۰۰دالری به مجید احمدی ،مربی وقت تیمملی شده است
و باید این مبلغ را به صورت ریالی یا ارزی به نرخ روز پرداخت کند .این قرارداد در سال  ۱۳۹۲و به
صورت ریالی به امضا رسیده اما فدراسیون مکلف شده درصورت کسب مدال ازسوی ملیپوشان
تیروکمان به مجید احمدی ،سرمربی وقت تیمملی کامپوند پاداش دالری پرداخت کند.

4

سهشنبه  15شهریور 1401
سال سیویکم | شمـاره 6886
 6سپتامبر  9 | 2022صفر 1444

همه در انتظار یک تصمیم!

تاج! «کی روش» یا «اسکوچیچ»
کدامیک؟

عکس  :ایرنا

ایسنا :حسین باقری میگوید برآورد هزینه
سفر شــامل هتل ،بلیت هواپیما و هزینههای
جانبی کار سختی نیست.
ســرمربی تیم ملی تفنگ بعــد از لغو اردوی
تدارکاتی هانوفر آلمان اظهار کرد :اردوی هانوفر
برای ما خیلی مهم بود .بحث آمادهشــدن در
شرایط مسابقات برای همه رشتههای ورزشی
مهم است و همه رشــتهها اردوی برون مرزی
دارند .برای ما اهمیت این اردو بیشتر بود چون
باید تجهیزات را به روز کنیم و مهمات مرغوب
تهیه کنیم .متاسفانه لغو شــد و باید با همین
شرایط ادامه دهیم.
باقری در ادامه گفت :اردوهای داخلی را دنبال
میکنیــم .کادر فنی و ملیپوشــان همگی
میدانیم که اینهــا روی کار تأثیــر دارد اما
امیدمان را از دســت ندادهایــم و تمام تالش
خود را میکنیم در همین شرایط به حداکثر
آمادگی برسیم.
وی به تعویض سالح تیراندازان در اردوی هانوفر
اشاره کرد و گفت :تمام تجهیزات و سالحهای
ما آلمانی است .نیازمند این بودیم که در آنجا
قطعاتی تهیــه کنیم و حتی قــرار بود در این
اردو ســاح تیراندازان را عوض کنیم .درست
است که ســاحها کار میکند اما زمانی که ما
انتظار عملکرد عالی از یک وســیله داریم باید
آن را همیشه سالم و به روز کنیم .کار خاصی
هم نمیشود کرد و باید با همین شرایط کنار
بیاییم.
باقری گفت :صحبتهایی شــده که مقداری
مهمات تهیه شود تا حداقل تمرینات داخلی
را با مهمات داشته باشیم و امیدواریم که انجام
شود تا بتوانیم چیزی که از دستمان بر میآید
را انجام دهیم.
تردیدها باال گرفت
ســرمربی تیم ملی تفنگ در پاسخ به
پرسشــی در مورد برآوردی که فدراســیون
برای هزینه اردوی هانوفــر آلمان به میزان ۴
میلیارد و نیم کرده بود گفــت :برآورد هزینه
سفر کار سختی نیست هر کسی میتواند انجام
دهد .هزینه ایــن اردو را بلیت هواپیما ،هتل و
هزینههای جانبی همچــون هزینه تمرین در
سالن که هر دفعه برای هر نفر  ۱۵یورو است را
شامل میشود .هر کسی میتواند با یک گوشی
هوشمند آنها را حساب کتاب کند .ما حساب
کردیم به این رقم نرسیدیم.

قرعهکشی لیگ برتر فوتسال زنان برگزار شد

محمدی از هواداران العربی خداحافظی کرد

قرارداد عجیب با مربی تیروکمان!

سعید واعظ  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

بعد از اتمام انتخابات فدراسیون فوتبال و رأی قاطع
اعضای مجمع به مهدی تاج ،بسیاری از اهالی فوتبال و
البته هواداران چشمانتظار عملیشدن وعده انتخاباتی
تاج هســتند .رئیس جدید فدراســیون فوتبال در
صحبتهای پیش از انتخابات خود ،بارها به مســئله
نیمکت تیم ملی اشــاره کرد و مدعی شد که با توجه
به ارتباطات خوبی که با کیروش دارد ،احتمال دارد
این سرمربی پرتغالی را به نیمکت تیم ملی بازگرداند
و در صورت دریافت رأی از مجمع ،تالش خود را برای

بازگرداندن کیروش انجام میدهد.
روزه سکوت تاج!
تاج در طول  5روز اخیر که زمــام امور را در
فدراسیون فوتبال به دســت گرفته ،سعی داشته که
اقدام شتابزدهای را انجام دهد و حتی بعد از انتخابات
هم در مواجه با ســؤال خبرنــگاران پیرامون آینده
نیمکت تیم ملی ،سیاست سکوت را در پیش گرفت
تا سرنوشــت حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت
تیم ملی و یا برکناری او و انتخاب کارلوس کیروش
مبهم بماند.
اعضای هیاترئیســه فدراســیون فوتبال هم بعد از
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انجام انتخابات سعی داشتند تا به نوعی از پاسخ دادن
به سؤال پیرامون آینده همکاری با اسکوچیچ طفره
بروند و مدعی شدند که باید ابتدا جلسه هیاترئیسه
با حضور اعضای جدید برگزار شــود تا تصمیم نهایی
گرفته شود .در طول روزهای گذشته ،جلسه رسمی
هیاترئیســه انجام نشــده و انتظار میرود در هفته
جاری اولین جلســه رسمی هیاترئیســه با حضور
مهدی تاج برگزار شود.
سرنوشت «اســکوچیچ» به فیفادی
سپتامبر گره خورده است!
تیم ملی فوتبال ایران قرار است از هفته آینده اردوی
آمادهسازی خود را برای اســتفاده از آخرین فیفادی
پیش از آغاز جام جهانی  2022قطــر را آغاز نماید.
با مذاکرات انجام شده از ســوی فدراسیون فوتبال،
 2دیدار تدارکاتی برای تیم ملی ایران در نظر گرفته
شــده که ابتدا اول مهرماه ،شــاگردان اسکوچیچ به
مصاف اروگوئه خواهند رفت و پنجم مهرماه هم تقابل
تیمهای ملی ایران و سنگال به انجام میرسد که هر
 2مسابقه به میزبانی کشور اتریش برگزار میشود.
مسئوالن فدراسیون فوتبال که در حال حاضر برای
برکناری اسکوچیچ با صف موافقان او مواجه هستند،
قصد دارند شــرایط تیم ملی را در فیفادی سپتامبر
بررسی کنند و بعد از نتایج بهدست آمده در  2تقابل
تدارکاتی مقابل اروگوئه و ســنگال ،تصمیم نهایی را
درباره همکاری یا عدم همکاری با دراگان اسکوچیچ
بگیرند .انتقادات از ســرمربی کروات تیم ملی بعد از
شکست مقابل الجزایر افزایش پیدا کرده و در صورت
ناکامی احتمالی مقابل اروگوئه و ســنگال ،میتواند
این ســیر صعودی این انتقادات ادامه پیــدا کند تا
مسئوالن فدراسیون فوتبال با جبههگیری کمتری از
سوی موافقان اسکوچیچ ،در کادرفنی تیم ملی تغییر
ایجاد کنند.
حمید اســتیلی مدیر تیم ملــی فوتبال ایــران در
گفتوگویــی رادیویی دربــاره آینده همــکاری با
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اسکوچیچ گفت« :خیلی مهم است که جلسهای برگزار
کنیم تا ببینیم تیم ملی چه کار باید کند .اسکوچیچ و
ما کارمان را انجام میدهیم ولی بهتر است که هرچه
زودتر جلسه بگذاریم و ببینیم چه کاره هستیم .قبل
از انتخابات هم یکســری گمانهزنی شد و بهتر است
هرچه زودتر جلسه بگذاریم» .استیلی در واکنش به
بالتکلیفی نیمکت تیم ملی گفت« :حمایت فدراسیون
باید پشت سرمربی تیم ملی باشد و اگر محکم پشت
ســرمربی باشــند قطعاً تیم ملی بهتر و باثباتتری
خواهیم داشــت .بازیکنان وظیفــه دارند که تمرین
کنند و کاری نداشته باشــند که چه کسی سرمربی
و رئیس فدراســیون اســت .آنها باید روی عملکرد
خودشان و مسابقات تمرکز داشته باشند و برای مردم
خودش
تالش کنند .باید هر کســی در حوزه وظایف

کار کند».
«کیروش» فقط ایران
کارلوس کیروش که دوستی نزدیکی با مهدی
تاج و مهدی محمدنبی ،رئیس و نایبرئیس فدراسیون
فوتبال دارد ،در روزهای گذشته مذاکراتی را با مدیران
باشگاه االهلی مصر انجام داده اما در نهایت ،به پیشنهاد
آنها پاسخ منفی داده و مدعی شده که او قصد دارد در
عرصه ملی کار خود را دنبال کند.
کیروش به واســطه  2صعود همراه تیــم ملی ایران
بــه جــام جهانــی  2014و  2018و همچنین ارائه
نمایشهای خوب در دومین جام جهانی ،محبوبیت
ویژهای در بین برخی هواداران فوتبال در ایران دارد
و مسئوالن فدراســیون فوتبال قصد دارند با توجه به
عملکرد این ســرمربی پرتغالی در  2دوره اخیر جام
جهانی ،بار دیگر به ســراغ او بروند .هر چند که هنوز
مذاکرات رســمی با کیروش انجام نشده و همچنان
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است
و او در صورت ارائه نمایشهای مناســب در مصاف با
اروگوئه و سنگال ،شانس حضور روی نیمکت تیم ملی
ایران در جام جهانی  2022قطر را دارد.

خبر ویژه
ستاره تیم ملی فرانسه و باشگاه یوونتوس:

به جادوگر پول دادم اما نه برای
طلسم کردن «امباپه»

ایرنا :ستاره تیم ملی فرانسه و باشگاه یوونتوس با
اشاره به تحقیقات قانونی در پرونده اخاذی از وی،
به پرداخت پول به یک «جادوگر» اعتراف کرد.
دو قاضی پرونده «پل پوگبا» را پیگیری میکنند
و در همین بین دادستانی پاریس درباره اخاذی از
ستاره یوونتوس که به ادعای وی از سوی بردارش
و چند نفر از دوستان دوران کودکی وی صورت
گرفته ،تحقیقات قضایی خود را آغاز کرده است.
در دومین جلســه دادرســی پرونده پوگبا ،وی
اعتراف کرد که به یک جادوگر پول داده اما نه برای
طلســم کردن همتیمیاش در تیم ملی فرانسه
یعنی «کیلین امباپه» ،بلکه این کار را برای یک
نهاد بشردوستانه انجام داده است.در گزارشها
آمده بود که پوگبا برای اینکه امباپه مصدوم شود،
به یک جادوگر که از قضا عضــو خانوادهاش هم
بوده ،پول داده تا برای او ِورد بخواند .پوگبا گفته
اســت که «ماتیاس پوگبا» برادرش تحت فشار
گروههای تبهکاری ،مجبور به انتشــار ویدئویی
در فضای مجازی شده تا به آبروی او (پل) لطمه
بزند .براساس گزارش شبکه رادیویی فرانساینفو،
پل پوگبا برای فرار کردن از آزارهای تبهکاران و
اخاذان ،بهتازگی شماره تلفن خود را دو بار عوض
کرده اما این کار بیفایده بوده و او نهایتاً مجبور
شده تا حدود  ۱۰۰هزار یورو به اخاذان پرداخت
کند .البته مبلغ درخواستی آنها  ۱۳میلیون یورو
بوده اســت .برادر پل پوگبا اخیــرا ً ویدئویی در
اینستاگرام منتشر کرد که در آن مدعی شده بود
حقایقی درباره این بازیکن میداند که در صورت
انتشار آبروی هافبک تیم ملی فرانسه را خواهد
برد .او مدعی شــده بود که ویدئویی در اختیار
دارد که نشان میدهد پوگبا صالحیت بازی در
یوونتوس و تیم ملی فرانسه را ندارد.

