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وطنامروز شماره 2896

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل در غم از دست دادن پدرش سوگوار شد .پدر علیرضا منصوریان صبح دیروز دوشنبه
به دلیل ایست قلبی به دیار باقی شتافت .مراسم تدفین آن مرحوم امروز سهشنبه برگزار می شود اما به دلیل شیوع ویروس
کرونا مراسمی از سوی خانواده برگزار نخواهد شد.

ورزشی

اخبار

نامه محرمانه فیفا به کنفدراسیونها
برای کاهش قرارداد فوتبالیستها

فدراس��یون جهانی فوتبال (فیف��ا) در نامهای محرمانه،
راهکارهای��ی را ب��رای کاهش ق��رارداد بازیکن��ان و مربیان
پیشنهاد داده است .فیفا بعد از برگزاری جلساتی به صورت
ویدئوکنفرانس با همه نهادهای مربوط ،نامههای محرمانه ای
را برای کنفدراسیونهای مختلف در سراسر جهان که شامل
چند پیش��نهاد برای رس��یدگی به پیامدهای بیماری کرونا
میشود ارسال کرده است .فیفا در ابتدای نامه خود اعالم کرده
است حق صدور تصمیمات نهایی را دارد که این موضوع قابل
چالش نیست و برای فدراسیونهای محلی هم صدق میکند.
به گزارش روزنامه االتحاد امارات ،فدراسیون جهانی فوتبال
هدف از ارائه این پیشنهادات را پیدا کردن راهحل عادالنه در
مواجهه با بحران مالی بعد از شیوع کرونا ،اطمینان از پرداخت
حقوق بازیکنان و مربیان ،جلوگیری از شکایتهای بینالمللی،
ثبات قراردادها و اطمینان از جلوگیری از ورشکستگی باشگاهها
عنوان کرده اس��ت .پیش��نهادات فیفا برای کاهش قرارداد
بازیکنان و مربیان به این ترتیب است:
* باش��گاهها ،بازیکنان و مربیان تش��ویق میش��وند در
همکاری با یکدیگر برای کاهش یا تعویق در دریافت حقوق
و دستمزدها به یک میزان معقول تا زمان تعطیلی لیگها
اقدام کنند.
* در صورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست ،پیشنهاد دوم
قابل تصریح است :همه قراردادها و توافقهای بین باشگاهها،
بازیکنان و مربیان باید در دوره تعطیلی فعالیتهای فوتبالی
ب��ه حالت تعلیق دربیاید و پس از آغ��از مجدد رقابتها به
شرایط قبلی بازگردد.
فیف��ا بع��د از پیش��نهاد نخس��ت خ��ود عن��وان کرده
کنفدراس��یونهای مختلف باید پیشنهاداتی را برای تدوین
دستورالعملهای مناسب در ارتباط با کاهش عادالنه و منطقی
قراردادها در اختیار باشگاهها و فدراسیونهای محلی بگذارند.

تمرین مخفیانه پرسپولیسیها

چند بازیکن کلیدی پرسپولیس از  ۶فروردین تا یکشنبه
این هفته در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین میکردند و حتی
در برخی روزها یحیی گلمحمدی ،سرمربی این تیم هم در
این تمرینات حضور داشته است .به گزارش خبرنگار ورزشی
«وطن امروز» ،این در حالی است که طبق دستور ستاد مبارزه
با کرونا در فوتبال ،ورزشگاهها و سالنهای ورزشی نباید در
این ایام که کرونا شیوع پیدا کرده باز میبودند.

آزادکار آمریکایی پس از تعویق
المپیک قید کشتی را زد!

کشتیگیر آمریکایی اعالم کرد پس
از تعویق المپی��ک  ۲۰۲۰توکیو،
دیگر تمایلی برای کش��تی گرفتن
ندارد .ب��ه گزارش مه��ر« ،فرانک
مولین��ارو» آزادکار وزن  ۶۵تی��م
کشتی آمریکا ،پس از تعویق المپیک  ۲۰۲۰توکیو ،قید
کشتی گرفتن را زد .مولینارو که در بازیهای المپیک
 ۲۰۱۶برزیل به عنوان پنجم رسیده بود ،در اینباره گفت:
قرار بود در رقابتهای انتخابی المپیک که این هفته باید
در آمریکا برگزار می ش��د ،حضور یابم و شانس خود را
برای شرکت در المپیک  ۲۰۲۰توکیو امتحان کنم .این
کشتیگیر  ۳۱س��اله ادامه داد :همه چیز با قرنطینه و
سپس تعویق المپیک اتفاق افتاد و وقتی فهمیدم المپیک
تا یک سال دیگر برگزار نمیشود ،به این نتیجه رسیدم با
زمانبندی ای که برای زندگی خود دارم ،نمیتوانم دیگر
ادامه دهم بویژه که کشتی آمریکا در این وزن نیز سهمیه
المپیک را ندارد .مولینارو گفت :مهمترین مساله برای من
زمان است و صادقانه باید بگویم هرگز نمیدانستم چه
زمانی دست از کشتی گرفتن برمیدارم اما در حال حاضر
رفتن از دنیای قهرمانی معقولتر از ادامه دادن است.

گزارش

سرمایهداری صدای انقالب کرونا را
شنیده است!

ادامه از صفحه اول

آثار این بیماری زمینهای نظام سرمای هداری را مدتهاست
ش��اهد بودهایم؛ ویروسهایی مثل ترامپ و کرونا فقط باعث
سریعتر نمایا ن شدن ناکارآمدیها شدند.
ب��رای همین وقتی روزنامه فایننش��ال تایمز به عنوان
باسابقهترین ،پرنفوذترین و نمادینترین روزنام ه اقتصادی-
سیاسی جهان از اصول بالمنازع نولیبرالی یعنی عدم دخالت
قدرت متمرکز در اقتصاد توبه میکند ،باید بدانیم این شاید
حکم توبه گرگهای بورس لندن ،دیوار به دیوار این نشریه یا
حکم استغفار دیرهنگام امپراتوری صهیونیستی روتشیلدها
در طبقات فوقانی دفتر فایننش��ال تایمز را داش��ته باشد.
این روزنامه که نماد راستترین طیف سیاسی حاکم بر
غرب محسوب میشود ،در سرمقاله روز یکشنبه خود به قلم
«جف رایلی» با عنوان«ویروس ،سستی قرارداد اجتماعی
را برمال کرد» ،به ش��کلی عجیب و بیسابقه ،ایدههایی را
مطرح ک��رد که تا پیش از بحران کرونا عمدتا برنامههای
چپ جدید اروپایی تلقی میشد؛ همانند مالیات بر ثروت
و کنترل سرمایه.
فایننش��ال تایمز صریحا مینویسد نظام سلطه باید از
سیاس��ت مداخلهنکردن دولت در اقتصاد دست برداشته
و اصالحات رادیکال را در دس��تور کار قرار دهد ،در واقع
علنا علیه سیاستهای  4ده ه اخیر یا همان سیاستهایی
که نام معروف آن «نئولیبرالیسم» است ،استغفار میکند.
در ای��ن مقال��ه آمده اس��ت« :اصالح��ات رادیکال یا
معکوسکردن جهتگیری غالب سیاستگذاری در  4دهه
گذشته را باید روی میز بگذاریم .دولتها مجبور خواهند
شد نقش��ی فعاالنهتر در اقتصاد برعهده بگیرند .دولتها
بای��د خدمات عموم��ی را بهدید ه س��رمایهگذاری بنگرند
و ن��ه ب ه دید ه بدهی و آس��یبپذیری و به جس��توجوی
راههای��ی برآیند ت��ا بازارهای کار را کمتر بیثبات و ناامن
کنند .بازتوزیع بار دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت
و امتیازات س��الخوردگان و ثروتمندان مورد بازنگری قرار
میگیرد».
شگفتانگیز است اما گویا نظام لیبرال دموکراسی واقعا
صدای انقالب کرونا را شنیده است.

شیخ دیاباته درگفت و گو با «وطن امروز»:

آماده بازگشت به ایرانم
بازیکنان خارجی که چندان با فوتبال ایران و آسیا آشنا نیستند ،نیاز به زمان بیشتری دارند تا بتوانند در لیگ ایران خودی
نشان دهند .درست مثل بازیکنان ایرانی و جدیدی که به عضویت تیمهای پرهوادار و بزرگ درمیآیند و همه نگاهها به ساق
پای آنهاست .در این بین کافی است این بازیکنان در چند بازی اول آمار خوبی نداشته باشند تا طاقت هواداران خیلی زود
طاق و سیل اعتراضات به سوی آنها روانهشود .بارها در ایران و دیگر تیمهای بزرگ دنیا این اتفاق افتاده که ستارههای جدید
تیمهای بزرگ نتوانستهاند همانی شوند که در تیم سابق خود بودهاند .حاال برعکسش را تصور کنید؛ بازیکنی باشد که نیامده
بدرخشد و امید یک تیم برای پیروزی در نبردها باشد .شیخ دیاباته چنین بازیکنی است .او با آنکه نیامده مصدوم شد و هفتهها
دور از میدان بود ،یکشبه در یک بازی فوق حساس آن هم در تبریز و ورزشگاه یادگار امام هتتریک
کرد و موتور گلزنیاش روشن شد .دیاباته پس از آن بازی تبدیل به یک ستاره شد و زمانی که در زمین
حضور پیدا نمیکرد ،تیم یک جای کارش میلنگید .مصدومیت دیاباته پیش از هر دو داربی پایتخت
در این فصل آسیبهای زیادی به استقالل وارد کرد .حتی تیم فرهاد مجیدی پس از دوری دیاباته
از بازیها به دلیل مصدومیت ،نتوانست به بردی دست پیدا کند تا مشخص شود ستاره اهل
مالی استقالل چه تأثیری در روند رو به رشد آنها داشته است .حاال کافی است شایعه یا
خبری مبنی بر رفتن ستاره استقالل به گوش هواداران برسد تا باز هم مثل فصول گذشته،
نگران از دس�ت دادن بازیکن مهم خود ش�وند .این روزها اخبار زیادی حول محور رفتن
دیاباته از استقالل شنیده میشود؛ آن هم پس از رفتن او به کشورش به دلیل تعطیلی
لیگ و ش�یوع ویروس کرونا .این اخبار زمانی نگرانکننده به نظر میرس�د که نیکوالی
بودوروف ،دیگر بازیکن خارجی استقالل بابت پرداخت نشدن مطالباتش قراردادش را فسخ
کرد و هواداران ترس پرداخت نشدن حقوق دیاباته و فسخ یکطرفه قرارداد را دارند .حتی
اخباری مبنی بر دریافت پیشنهاد از لیگ لوشامپیونه فرانسه هم شنیده شده که قوز باالقوز
شده است .به هر حال هواداران استقالل از آنجایی که هر فصل ستارههای بزرگ خودشان
را مثل مامه تیام ،سرور جپاروف ،آیاندا پاتوسی و ...براحتی از دست دادهاند ،نگرانند نکند
این بار قرعه به نام شیخ دیاباتهای بیفتد که خیلی روی حضور او در فصل بعد حساب باز
کردهاند« .وطن امروز» درباره وضعیت دیاباته و شرایط کشورش در این روزهای سخت
کرونایی با او گفتوگویی داشته.

این روزها اخبار و ش�ایعات زیادی درباره شما وجود دارد؛
یک�ی از آنها این اس�ت که دیاباته از لوش�امپیونه فرانس�ه
پیشنهاد دریافت کرده است؛ میخواهم خودتان در اینباره
صحبت کنید.

زهره فالح زاده
خبرنگار ورزشی

این روزها که کرونا در جهان شیوع پیدا کرده و فرانسه هم
بشدت با آن درگیر است ،زندگی روزمره شما چگونه است؟

در حال حاضر من بازیکن استقالل هستم و بسیار از این
بابت خوشحالم ،زیرا فرصت دارم مردم خوب ایران و هواداران
فوقالعادهای را بشناس��م .من ب��ه روش حمایت آنها از ما در
این زمینه افتخار میکنم .دلم برای ایران و هوادارانش تنگ
شده است.

ما سعی میکنیم مراقب باشیم و در این شرایط به دیگران
توجه بیشتری کنیم تا زندگی بهتری داشته باشند.

فکر میکنم حاال که در کنار خانواده خود هستید ،خریدهای
خانه با شما باش�د .چون میدانم شما در برابر ویروس کرونا
خیلی نکات بهداشتی را رعایت میکنید ،برای بیرون رفتن
نگران نیستید؟

ش�ما کمی هم بدش�انس بودی�د و در این م�دت به دلیل
مصدومیت و تعطیلی لیگ به دلیل شیوع کرونا ،بیش از هر
بازیکن دیگری از فوتبال دور شدهاید.

بل��ه! ب��رای خری��د کردن
ب��ه بی��رون م��یروم.
خوشبختانه اینجا همه
چی��ز خ��وب اس��ت و
خودمان را با این شرایط
وفق میدهیم.

من به لطف خدا همیشه خوششانس هستم .آسیبدیدگی
بخشی از زندگی ما ورزشکاران است .این موضوع مسأله چندان
مهمی نیست .چیزی که برای من مهم است و من را خوشحال
میکند ،حمایتهای بموقع است.
حاال که دور از تیم هستید ،آیا با اعضای تیم ارتباط دارید؟

فکر میکنید چه
زمان�ی بتوانید به
ایران بازگردید؟

بله! من با همه در ارتباط هستم و مشکلی وجود ندارد.

اگر با هواداران استقالل و مردم ایران که شما را خیلی دوست
دارند صحبتی دارید ،میتوانید انجام دهید.

اگ��ر باش��گاه
از م��ن بخواهد
بازگ��ردم ب��ا
خوشحالی زیاد
باز خواهم گشت.

سالم بر همه ایرانیان ،مردان ،زنان ،کودکان و بزرگترها.
از همه میخواهم در برابر ویروس کرونا مراقب باشند .لطفاً
از خ��ود و دیگ��ران محافظت کنید .بیایید با ه��م در برابر
ویروس کرونا بجنگیم .برای شما آرزوی موفقیت دارم؛ همه
مراقب خود باشید.

تفاهم کامل فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا

نبی دبیرکل قانونی

فدراس��یون فوتبال و کنفدراس��یون
گزارش
فوتبال آس��یا درباره ایرادهای مربوط
به کنار گذاش��تن ابراهیم شکوری و روی کار آمدن مهدی
محمدنبی به تفاهم و یک راهکار واحد دس��ت یافتند .در
پی وقوع برخی ایرادهای اساس��نامهای در انتخاب مهدی
محمدنبی به جای ابراهیم ش��کوری ،کنفدراسیون فوتبال
آسیا نسبت به فرآیند انتخاب دبیرکل جدید معترض شد.
پ��س از این اتفاق چندین مرتب��ه مکاتباتی میان طرفین
انجام شد که در نهایت فدراسیون از موضع خود کوتاه آمد
و روز یکش��نبه جلسهای میان سرپرست ریاست و اعضای
هیاترئیس��ه فدراسیون فوتبال با مسؤول و اعضای کمیته
امور فدراس��یونهای کنفدراس��یون فوتبال آس��یا برگزار
ش��د .در این جلسه نگرانی  AFCو توضیحات فدراسیون
فوتبال مطرح ش��د و بعد از یک جلس��ه مجزا میان وحید
کردانی ،رئیس ایرانی کمیته امور فدراس��یونهای AFC
ب��ه همراه ابراهیم ش��کوری دبیرکل س��ابق فدراس��یون،
اختالفات برطرف ش��د و طرفین به تفاهم دس��ت یافتند.
وحید کردانی نیز در اظهارنظری طرح مسائلی مانند تعلیق
فدراس��یون فوتبال را ب��ه علت برخی ایراده��ا در انتخاب
دبیرکل جدید منطقی ندانست و گفت درباره این موضوع
پاس��خ سازنده به اطالع فدراس��یون فوتبال خواهد رسید.
ب��ا این وضعیت ،س��ایه اختالفات کنار رف��ت و از این پس
فدراس��یون تمرکز الزم را برای تصمیمگیری درباره اصالح
اساس��نامه ،سرنوشت لیگ برتر و ...خواهد داشت و مهدی
محمدنبی نیز میتواند به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون
فعالیت کند.
■■برگزاری جلسه در فدراسیون

دیروز دوش��نبه در جلسهای ویژه مهدی محمد نبی با
تایید هیاترئیس��ه فدراس��یون فوتبال به عنوان دبیرکل
این فدراس��یون انتخاب شد .دوشنبه جلسه هیاترئیسه
فدراسیون فوتبال با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در
[
توتو اسپورت ]

تست برای همه

نهایت مهدی محمدنبی با تایید اعضای حاضر در جلسه به
عنوان دبیرکل انتخاب شد .پیش از این نبی توسط بهاروند
به عنوان سرپرس��ت دبیرکلی فدراسیون فوتبال منصوب
ش��ده بود که با برخی ایرادها از س��وی  AFCنسبت به
رعایت نش��دن مفاد اساسنامه همراه شد و در نهایت روز
گذش��ته جلس��های میان نمایندگان  AFCو فدراسیون
فوتبال برای حل این مسائل برگزار شد .بعد از این جلسه
و حل اختالفات ،با برگزاری جلسه هیات رئیسه ،نبی نه به
عنوان سرپرست بلکه به عنوان دبیرکل انتخاب شد .محمود
شیعی ،عضو هیاترئیسه فدراسیون فوتبال بعد از جلسه
هیاترئیسه گفت :این جلسه درباره زمان اصالح اساسنامه
و برگ��زاری انتخابات و همینطور انتخاب دبیرکل بود که
آقای نبی با تایید اعضا ،دبیرکل شد و حکم گرفت .عضو
هیاترئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به زمانبندی اصالح
اساسنامه گفت :ما طبق برنامهریزی فیفا پیش میرویم که
دبیرکل باید این مسائل را تهیه کند و طبق آن پیش برویم.
او درباره شائبه برگزاری انتخابات تا مهرماه سال جاری نیز
[ مارکا ]

زمان
من هم فرا میرسد

اعالم کرد که باید تا آن زمان انتخابات را برگزار کنیم.

■■جزئیات جلسه از زبان سخنگوی فدراسیون

در همین مورد سخنگوی فدراسیون فوتبال میگوید در
جلسه تصویری که اعضای هیاترئیسه با برخی از مسؤوالن
 AFCداشتند ،دبیرکلی نبی مورد تایید رسمی قرار گرفت.
امیر مهدی علوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :دومین
جلسه اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال از ساعت 10
صبح امروز(دیروز) در محل فدراسیون برگزار شد .در این
نشس��ت ابتدا موضوع انتخاب دبیرکل فدراسیون فوتبال
مورد بررس��ی قرار گرفت و با قاطعیت مطلق آرا ،نبی به
عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال معرفی شد .اعضا از
زحمات آقای شکوری تشکر کردند و آرزوی موفقیت برای
او داش��تند .امروز مقارن با برگزاری این جلسه به صورت
اینترنتی جلسهای هم با برخی مسؤوالنایافسی داشتند
و نامه ای رسمی برای معرفی آقای نبی به عنوان دبیرکل
ارس��ال شد و آنها هم تبریک گفتند و رسما تایید کردند.
علوی در پاسخ به این سوال که آیا شکوری رسما استعفا
[ کوریره ]
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کرده اس��ت ،عنوان کرد :این فرآیندی بود که طی شد و
در جلس��های که با آقای بهاروند چهارشنبه  2هفته پیش
برگزار شد ،در این زمینه صحبت شده بود و در این فرآیند
تغییر صورت گرفت؛ نامهایافس��ی هم که رسیده است.
به صورت عادی درباره مس��ائل گوناگون بین فدراسیون و
ایافسی نامهنگاری میشود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد :مسأله
دوم��ی که مطرح ش��د درب��اره موضوع اصالح اساس��نامه
فدراس��یون ب��ود .یک ج��دول زمانبندی مش��خص تهیه
ش��ده که زمانبندی فرآیند اصالح اساس��نامه ،آییننامهها
و دس��تورالعملها و مقررات انتخاباتی را ش��امل میش��ود.
ای��ن زمانبندی طراحی ش��ده و در موع��د مقرر به مبادی
ذیرب��ط در فیفا ارجاع خواهد ش��د؛ در روزهای آینده در
اینباره اطالعرس��انی خواهد ش��د و مباحث بسیار روشن و
مشخص انجام میشود .وی درباره زمان برگزاری انتخابات
هم گفت :این موض��وع در مجمع عمومی مرتبط با اصالح
اساسنامه مطرح میش��ود .این اساسنامه اول باید به تایید
اعضای مجمع برس��د و س��پس باید به تایید دولت برسد؛
مش��ی فدراس��یون این ب��ود این موضوع به س��رعت انجام
ش��ود 25 .دی بعد از جابهجایی در فدراسیون این موضوع
به س��متی رفت ک��ه اجرایی ش��ود ولی به ه��ر دلیلی در
آن مقط��ع نش��د اما در مجمع مرتبط با اصالح اساس��نامه
مش��خص میشود .اجازه بدهید درباره زمان صحبت نکنیم
تا فرآیند آن طی ش��ود .علوی درباره اینکه فدراس��یون چه
تغییراتی ایجاد کرد تا ایافسی دبیرکلی نبی را تایید کرد،
گفت :دیروز جلس��ه  4س��اعتهای بین اعضای هیاترئیسه
برگزار شد و دوستان توضیحات کامل را دادند .در مکاتبات
ش��اید برخی مسائل روشن نش��ود اما در جلسه مجازی که
بین هیاترئیس��ه فدراسیون و مس��ؤوالنایافسی برگزار
ش��د همه جزئیات مطرح ش��د و مورد موافقت قرار گرفت
و اعالم رسمی شد.

ستارگان برای فروش
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