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اخبار

ساموراییهای ژاپن هم
تسلیم والیبال ایران شدند

تیمملی والیبال ایران در آخرین بازی خود
از هفت��ه دوم لیگ ملته��ای والیبال ۲۰۱۹
تیم ژاپن را  3بر صفر شکس��ت داد .تیم ملی
والیب��ال ایران در آخرین ب��ازی خود از هفته
دوم لیگ ملتهای والیب��ال  ۲۰۱۹در ژاپن،
به مصاف تیم میزبان رفت و توانست مقتدرانه
با نتیج��ه  3بر صفر ( ۲۱-۲۵ ،۲۲-۲۵و -۲۵
 )۱۹ژاپن را شکست دهد .به دنبال مصدومیت
سیدمحمد موسوی ،محمدجواد معنوینژاد و
امیر غفور در جریان ب��ازی قبلی با آرژانتین،
ترکیب تیم ایران در ش��روع دی��دار با ژاپن را
سعید معروف ،میالد عبادیپور ،پوریا فیاضی،
علیاصغ��ر مجرد ،علی ش��فیعی و محمدرضا
حضرتپ��ور (لیبرو) تش��کیل میدادند .ژاپن
نیز با ترکیب نیشیدا ،سکیتا ،تاکانو ،ایشیکاوا،
هوکو ری ،تاییشی و یاماموتو (لیبرو) بازی را
شروع کرد.

واکنش مدیرعامل باشگاه استقالل
به خطر کسر  ۶امتیاز

ب��ا اع�لام مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل،
این باش��گاه در خطر کس��ر امتیاز قرار ندارد.
امیرحس��ین فتحی درباره شایعاتی که مبنی
بر احتمال کس��ر  ۶امتیاز از اس��تقالل مطرح
ش��ده ،اظهار داشت :این موضوع به هیچ وجه
درست نیست و صحت ندارد .باشگاه استقالل
برای پرداخت مطالبات پروپئیچ بیش از یک
ماه فرصت دارد و از مدتها قبل نیز رایزنیها
و مذاک��رات خود را ب��رای پرداخت مطالبات
ای��ن بازیکن آغاز کرده اس��ت .وی افزود :طی
ماههای اخیر مذاکرات بسیاری برای پرداخت
مطالبات این بازیکن انجام شده است .جلسات
و گفتوگوهای زیادی با فدراس��یون فوتبال،
وزارت ورزش و جوان��ان و همینطور س��فیر
محترم ایران در کرواسی داشتهایم تا مطالبات
این بازیکن پرداخت شود .فتحی بیان داشت:
روز ش��نبه برای پیگیری این موضوع با آقای
تاج ریاس��ت فدراسیون فوتبال صحبت کردم
و امروز نیز برای پیگیری این مساله مجددا ً با
ایش��ان جلسه دارم .هواداران محترم استقالل
مطمئن باش��ند این موضوع ب��ا جدیت تمام
پیگیری میشود و انشاءاهلل خطری باشگاه را
تهدید نخواهد کرد.
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رئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران:

دولت یا دخالت نکند یا پول بدهد

رئیس فدراسیون فوتبال صبح دیروز در نشست
خبری با اصحاب رس��انه به س��واالت آنان پاسخ داد.
پیش از آغاز نشس��ت خبری نیز ویدئویی از امکانات
ورزش��ی و فوتبالی موجود در کمپ تیمهای ملی به
عنوان حاصل دوره مدیریتی مهدی تاج در فدراسیون
فوتبال نمایش داده ش��د .او در ابتدای این نشس��ت
درباره مساله اهواز و اتفاقاتی که در فینال جام حذفی
رخ داد ،گفت :ضمن اظهار تأس��ف و عذرخواهی باید
بگوی��م این اتفاقات نباید در ح��وزه فوتبال رخ دهد.
همه باید تالش کنی��م .از همه هواداران عذرخواهی
میکنیم .تالش میکنیم اتفاقات کمتر ش��ود .سعی
میکنم ی��ک مق��دار واقعیتهایی را ک��ه رخ داد و
ممکن است در آینده رخ دهد ،امروز بیان کنم .رئیس
فدراس��یون فوتبال با بیان اینکه برخی اظهارنظرها
ش��خصی است ،افزود :در ش��ورای تأمین و اداره کل
انتظامی جلس��های ب��ود .همه دس��تگاههای مربوط
نظ��رات خود را بی��ان کردند ۲۰ .ه��زار و  ۵۰۰عدد
بلیت فروخته شده بود گنجایش سکوهای ورزشگاه
 ۳۰ه��زار و  ۵۰۰نفر بود .یعنی نزدیک به یکس��وم
ورزش��گاه خالی بوده و دوس��وم از آن فروخته ش��د.
بنا ب��ود بازی با یکس��وم ظرفیت خالی ورزش��گاه
انج��ام ش��ود .تاج گف��ت :از ای��ن تعداد ،یکه��زار و
عدد به س��یلزدگان و  ۲۰۰عدد به پرس��پولیس و
 ۲۰۰ع��دد به داماش اهدا ش��د .ورزش��گاه  ۲۸هزار
صندلی معمولی و  ۱۳۰۰صندلی  VIPداشت و بنا
بود  ۱۰هزار صندلی خالی باشد .دوستان میگفتند
تخمین دچار اشکال بود اما تخمین در حوزه فوتبال
عملیاتی نیس��ت .تخمین وقتی درست است که ما
بلیتفروش��ی الکترونیکی و دوربین داشته باشیم و
تمام مسائل ورزشگاه را کنترل کنیم .نیروی محترم
انتظامی که حرف درس��تی ه��م میزند و دیروز هم
عنوان کردند ،گفتند امکان اینکه در هر بخشی بویژه
در بازیهای پرجمعیت با دست افراد را بگردیم و دوال
و راست بشوند ،عملی نیست و ضریب اشتباهات زیاد
اس��ت .وی ادامه داد :باز هم اعالم کردند اگر پش��ت
در هر ورزش��گاهی جمعیتی قرار گیرد ،آنها را بدون
بلی��ت راه میدهند و امکان بازگردان��دن آنها وجود
ن��دارد! وی اظهار ک��رد :به نظرم مس��ؤوالن اجرایی
بای��د تدابیر واجا و نی��روی انتظام��ی را اجرا کنند.
آنچه مسلم است هیچگونه امنیتی در ورزشگاهها به

عهده فدراس��یون فوتبال و سازمان لیگ نیست .آنها
نمیتوانند مسؤولیت امنیت را قبول کنند .تا زمانی که
بلیتفروشی به صورت استاندارد و الکترونیکی فروخته
نشود ،فدراسیون فوتبال مسؤولیتی ندارد .این مدل
در دنیا جواب داده اس��ت .وقتی جوانان و تماشاگران
بدانند کس��ی بدون بلیت الکترونیک نمیتواند وارد
ورزشگاه شود ،به ورزشگاه نمیآیند و نیروی انتظامی
هم نباید به کسانی که بلیت ندارند ،اجازه ورود دهد .با
این شرایط برگزاری لیگ نوزدهم به مصلحت نیست.
باید بلیتفروشی به این شکل باشد .تاج افزود :وظیفه
ما ساخت ورزشگاه نیس��ت .ما باید مکانهایی برای
تیمهای ملی بسازیم .همچنان هم بابت همین فضاها
بدهکار هستیم .قانون میگوید باشگاه باید ورزشگاه
را ایجاد کند .باش��گاه هم درآمد کافی ندارد .نداشتن
درآمد هم بهخاطر حقوق فوتبال اس��ت .در رأس آن
هم پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی است .وقتی
پرداخت نشود ،امکان ساخت ورزشگاه وجود ندارد .به
نظرم دولت باید دس��ت از سر فوتبال بردارد و پخش
فوتبال را فدراسیون فوتبال و باشگاهها انجام دهند .او
تاکید کرد :اگر دولت دخالت میکند ،باید پول آن را
هم پرداخت کند .امکان تجهیز و ساخت ورزشگاه از
سوی فدراسیون فوتبال امکانپذیر نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تیمملی امید

و انتخاب سرمربی این تیم گفت :ما با  2نفر صحبت
داشتیم که برخی روزنامهها و سایتها نوشتند کسی
نمیآید .تیم امید جای نگرانی دارد ،چون بازیها در
فیفا دی نیست و در بحثهای فیفا دیده نشده است.
دوم اینکه در پنل  4هستیم .از آنجا که در سید چهارم
قرار داریم ،س��ختترین دوره امید اس��ت .انشاءاهلل
س��رمربی جدید را انتخاب میکنیم .با گلمحمدی
صحبت کردیم .بعد از اینکه ما اعالم کردیم ،استاندار
خراسان و خود باش��گاه با من صحبت کردند که ما
به آس��یا رفتهایم و در نتیجه ما گفتیم گلمحمدی
برای خودتان باشد .او اضافه کرد :با یک نفر دیگر هم
صحبت کردیم که به جمعبندی نرس��یدیم .درباره
کرانچار هم اعتقاد به تعویض سرمربی داشتیم .االن به
آقای فرهاد مجیدی نزدیک شدهایم .دوستان صحبت
داشتند و من هم با او صحبت کردم .گفتند صبر کنیم
که امروز و فردا نتیجه مش��خص ش��ود .نمیخواهم
غیرشفاف بگویم .با او صحبت شده است .به سیستم
ما نزدیک ش��ده اس��ت .تاج در واکنش به این سوال
که حضور مجیدی بستگی به وضعیت استقالل دارد؟
گفت :مسائل مختلفی از جمله مسائل مالی است .هر
کسی که به تیمملی میآید باید از نظر مالی ایثار کند،
چون ما مانند باشگاهها پول نمیدهیم.
تاج درباره مشکالت داوری در فصل گذشته فوتبال

و اعتراضات و تصمیم فدراس��یون برای این مشکل و
آوردن  VARاظهار کرد :برای س��ال آینده استفاده
از  VARاجباری میش��ود .در  AFCبحثی بود که
به این ش��کل عمل کند .یکی از افتخارات اینفانتینو
همین بود که روی آن هم تاکید داشت .اگر بخواهیم
 VARرا انجام دهیم ،مجموعهای را از کرهجنوبی در
نظر گرفتیم که اجرا نشد .االن با یک مجموعه دیگر
صحبت کردهایم و هر ورزش��گاه باید این دس��تگاه را
به مبلغ  ۶۰هزار یورو خریداری کند .همه باش��گاهها
باید در کنار هزینهه��ای مربیان خارجی و بازیکنان،
 ۶۰ه��زار یورو برای کمکداور ویدئویی هزینه کنند.
این اتفاق باید انجام شود و فکر میکنم این کار درست
اس��ت .حتماً باید این کار را انجام دهیم .بس��یاری از
تشنجها در ورزشگاهها که میگفتند مهندسی شده،
بیربط است اما تأثیرگذاری داوران در نتیجه درست
ب��ود .دام��اش از صعود به لیگ دس��ته یک به خاطر
مس��ائل داوری بازماند .باید این تکنولوژی را داش��ته
باشیم .رسانهها این کمک را کنند که این تکنولوژی با
هزینه  ۶۰هزار یورو فراهم شود .کالس این تکنولوژی
هم مردادماه با حضور مدرس��ان فیفا در ایران برگزار
میش��ود .بعد از آن باید دس��تگاهها خریداری شود و
مطمئن ش��ویم لیگ هم به این شکل اداره شود .باید
همه ورزشگاهها این تکنولوژی را خریداری کنند.

گزارش
 ۴۰۰میلیون یورو برای سومین پروژه کهکشانی

پوستاندازی رئال

فلورنتینو پ��رس میخواهد برای س��ومین
پروژه کهکش��انی رئالمادرید  ۴۰۰میلیون یورو
هزینه کند« .وارد س��الی ش��دیم که در  3سال
اخیر ،مش��ابه آن را تجربه نک��رده بودیم» .این
جمله فلورنتینو پرس پس از بازگشت به ریاست
رئالمادرید در س��ال  ۲۰۰۹بود .با حضور پرس،
مادرید برای خرید  ۹بازیکن  ۲۶۴میلیون یورو
هزین��ه کرد .کریس��تیانو رونال��دو ( ۹۶میلیون
یورو) ،کاکا ( ،)۶۵بنزما ( ،)۳۵ژابی آلونسو (،)۳۰
آلبی��ول ( ،)۱۵نگردو ( ،)۵آربلوئ��ا ( )۴و گرانرو
( )۴به سفیدپوشان پیوستند .این دومین پروژه
کهکش��انی پرس بود که با حضور چند بازیکن
بزرگ دیگر آن را تکمیل کرد .گرت بیل و خامس
رودریگس به ترتیب با قراردادهایی به ارزش ۱۰۱
و  ۸۰میلیون یورو به مادرید پیوستند.
نخس��تین پروژه پرس زمانی ب��ود که برای
نخستینبار به عنوان رئیس باشگاه مادرید شروع
به کار کرد و مبلغ بند آزادس��ازی لوییس فیگو
را پرداخت کرد؛ انتقال جنجالی هافبک پرتغالی
 ۶۰میلیون یورو هزینه برداشت .سپس زینالدین
زیدان ( ۷۲میلیون یورو) ،رونالدو نازاریو ( )۴۵و
دیوید بکام ( )۲۴با این تیم قرارداد امضا کردند.
اکن��ون مادری��د برنامه دارد برای س��ومین
پروژهاش  ۴۰۰میلیون یورو هزینه کند .در راس
این پروژه ادن آزار قرار دارد .مادرید پس از امضای
قرارداد با این بازیکن بلژیکی و یوویچ قصد دارد با
میلیاتو ،رودریگو ،مندی ،پوگبا یا اریکسن قرارداد
امضا کند.
پس از آزار ،بزرگترین هدف سفیدپوش��ان
پوگباس��ت .یوفا اعالم کرده است یک تیم نباید
بیش از  ۱۰۰میلیون ی��ورو برای خرید بازیکن
هزینه کند .منچستریونایتد نمیخواهد بازیکن
فرانس��ویاش را بفروشد و مادرید باید برای این
انتق��ال  ۱۶۰تا  ۱۸۰میلیون ی��ورو هزینه کند.
بهترین جایگزین اریکس��ن خواهد بود .با خرید
پوگبا هزینه مادرید به  ۴۶۵میلیون یورو میرسد.
اگر اریکسن با این تیم قرارداد امضا کند این رقم
 ۳۷۵میلیون یورو میماند.

