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ره
چه آندرانیک تیموریان، کاپیتان ســابق تیم ملی که مدتی اســت از فوتبال دور شــده، شــایعه 

خداحافظی خود را رد کرده و از بازگشــت خود به میادین در نیم فصــل لیگ نوزدهم خبر داده 
است. جالب این که این بازیکن 36ســاله آرزو کرده به اســتقالل برگردد و بتواند با پیراهن این 
تیم از فوتبــال خداحافظی کند! آندو که در طول فوتبال خود بــازی در لیگ برتر انگلیس را هم 
تجربه کرده، بعید است بعد از این که بیش از یک سال از میادین دور بوده، بتواند در این سن و سال 

پیراهن استقالل را بپوشد.

 آندو به فکر
بازگشت به استقالل!
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مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها 

حداکثر ۳۰سال سن دارند.

کمیته استیناف صدای همه تیم ها را درآورد 

ماجرای عجیب تعلیق محرومیت »شجاع« ت
نمن

ور
ت

شهروند| کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در اقدامی 
عجیب، دیروز و تنها چندســاعت مانده به شــروع بازی 
پرسپولیس مقابل پیکان،  رأی پرونده تجدید نظرخواهی 
باشگاه درباره محرومیت دو جلسه ای شجاع خلیل زاده را 
اعالم کرد. در رأی کمیته استیناف آمده است: »با توجه به 
محتویات پرونده و فقدان سابقه محکومیت دیگر در فصل 
جاری و سپری شدن یک جلسه محرومیت مستندا به ماده 
۱۰۷ مقررات انضباطی و اجرای یک جلســه محرومیت 
باقیمانده خلیل زاده تا پایان فصل ورزشــی جاری تعلیق 
اعالم می شــود. چنانچه در مدت تعلیق مرتکب هرگونه 
تخلف منجر به محکومیت قطعی شود، محرومیت تعلیقی 

اجرا خواهد شد. رأی صادرشده قطعی است.«
شجاع درشرایطی نخستین جلســه محرومیت خود 
را در بازی با شهرخودرو مشهد ســپری کرد که به خاطر 
محرومیت دو جلسه ای در تمرینات تیم اصلی در روزهای 
گذشته هم شــرکت نداشــت. از طرفی عدم صدور رأی 
استیناف تا یک روز قبل از مسابقه، باعث شد پرسپولیسی ها 
فکر کنند محرومیت مدافع آنها پابرجاست و به همین دلیل 
شجاع در اردوی شب قبل از بازی هم شرکت نکرد و صبح 
بازی هم به تمرینات اختصاصی پرداخت، منتهی حوالی 
ظهر روزگذشته رسما رأی استیناف اعالم و مشخص شد 
که شجاع برای بازی کردن مقابل پیکان مشکلی نخواهد 

داشت.
مســئوالن باشــگاه و گابریل کالدرون و از همه مهمتر 
هواداران پرسپولیس از زمانی که حکم استیناف اعالم شد،  
به شدید ترین شکل ممکن علیه فدراسیون فوتبال و ارکان 
قضائی موضع منفی گرفتند. جالب اینجاست که درطرف 

مقابل هواداران اســتقالل،  تراکتورســازی و سپاهان هم 
با انتقاد شــدید از این اتفاق ، فدراسیون فوتبال را متهم به 

طرفداری از پرسپولیس کردند.
موضوع مهم اینجاســت که تأخیر در صدور رأی عمال 
باعث شد که شــجاع بازی پیکان را با وجود رأی استیناف 
از دســت بدهد و یک جلســه محرومیت تعلیقی هم در 
کارنامه اش بماند. حاال طرفداران پرسپولیس معتقد هستند 
که دست های پشــت پرده برای زمین زدن پرسپولیس به 
دنبال این هستند که محرومیت شــجاع خلیل زاده را در 

آستانه یک بازی بزرگ اعمال کنند. 
شجاع خلیل زاده هم به خبر تعلیق شدن محرومیتش 
این طور واکنش نشــان داد: »از کمیته اســتیناف بابت 
بخشش محرومیت تشکر می کنم اما این بخشش االن و 
در فاصله ســاعاتی به بازی به چه دردم می خورد؟ ترکیب 
تیم و تاکتیک تیم هم توسط سرمربی دو روز قبل از بازی 
مشخص می شــود و من با وجود بخشش نتوانستم تیم را 

همراهی کنم.«

شهروند| دیروز که رنکینگ جدید کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم شد،  شاید برای خیلی ها 
جالب شد که بدانند چرا ایران پنجمین لیگ کل قاره آسیا و دومین کشور منطقه غرب آسیا است یا 
چرا ذوب آهن بهترین باشگاه ایران معرفی شده است. حتی  خیلی ها بر این باور هستند که سهمیه 
ایران براساس این آمار در لیگ قهرمانان افزایش خواهد یافت که در این گزارش تمام این مسائل را 

بررسی کرده ایم.
 حذف عملکرد تیم های ملی

مالک فقط نتایج باشگاه هاست
مکانیزم تعیین رنکینگ باشــگاهی و لیگ فوتبال کشــورهای مختلف از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در سال های اخیر با تغییرات زیادی روبه رو شده است؛ مثال چند  سال قبل 5۰ درصد 
امتیاز کشورها براساس نتایج تیم های ملی داده می شد و ســپس این سهمیه به 3۰ و ۱۰ درصد 
رسید. شرایط خوب تیم ملی ایران در رنکینگ آسیا و فیفا هم همواره به کمک فوتبال ایران برای 
سهمیه بندی لیگ قهرمانان آسیا می آمد؛ منتها با تصمیم AFC از  سال گذشته به صورت رسمی 
امتیازات تیم های ملی در تعیین امتیاز کشورها حذف شد و مالک کنفدراسیون به در نظر گرفتن 

صددرصد نتایج نمایندگان کشورهای مختلف در قهرمانان آسیا  تغییر کرد. 
امتیازاتی که ایران را به رتبه پنجم رساند

بررسی آمار ارایه شــده در بخش AFC RANKING ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به خوبی مشــخص می کند که چرا ایران پنجمین لیگ قاره کهن و دومین لیگ غرب آسیا شده 
است. در تازه ترین رنکینگی که دیروز اعالم شد، ایران با 83.۷35 امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفته 
است. مجموع امتیازات جمع آوری شده در  ســال 2۰۱6 توسط باشگاه های ایرانی ۱3 امتیاز بوده 
و در ســال های 2۰۱۷، 2۰۱8 و 2۰۱9 به ترتیــب ۱6.2۰، ۱8.85۰ و ۱۱.5۰۰ بوده و ایران را به 
امتیاز 59.55۰ رســانده است. فینالیست شدن پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا البته کمک 
زیادی به امتیاز ایران کرد و در  ســال 2۰۱8 بعد از قطر که ۱9.85۰ امتیاز در آسیا گرفت، ایران با 
۱8.85۰ در رده دوم قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا البته بخش دیگری از امتیازدهی خود را 
برمبنای صعود تیم های باشگاهی از مراحل حذفی در نظر می گیرد و درنهایت ایران توانسته است از 

صددرصد امتیازات، 83.۷35 امتیاز را در این بازه زمانی کسب کند و در رتبه پنجم قاره قرار بگیرد.
چرا ذوب  آهن بهترین شد؟!

ذوب  آهن االن بهترین باشگاه ایرانی معرفی شده است. با در نظر گرفتن مکانیزم در نظر گرفتن 
صددرصدی نتایجی که نمایندگان کشورها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا می گیرند، مشخص 
می شود که تنها دلیل کسب این جایگاه توســط ذوب  آهن به خاطر نتایجی است که آنها در لیگ 
قهرمانان آسیا 2۰۱9 گرفتند. آنها تنها نماینده ایران بودند که توانستند به مرحله حذفی صعود کنند 
و بیشترین امتیاز را کسب کردند؛ به همین دلیل بهترین تیم ایران و دهمین تیم برتر آسیا معرفی 

شده اند.
عربستان و امارات پایین تر از ایران

نکته بسیار جالب رنکینگ این است که چین با سرمایه گذاری عظیم و نتایجی که باشگاه هایش در 

لیگ قهرمان کسب کرده است، توانسته صددرصد امتیازات را  کسب کند که آماری خیره کننده است. 
قطر با 92.۰۷8 امتیاز صعودی قابل توجه داشــته و  ژاپن با 89.993 و کره جنوبی با 88.۰94 امتیاز 
رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.  ایران هم همان طور که اشاره شد در رتبه پنجم و 
سپس کشورهای عربستان، امارات،  تایلند، عراق و ازبکستان در ادامه جدول نام شان به چشم می خورد.

ابهام در موضوع افزایش سهمیه ایران
از روز گذشته که رنکینگ بهترین  تیم های باشگاهی و لیگ های قاره آسیا از سوی AFC اعالم 
شد،  برخی رســانه ها اعالم کردند که با توجه به این امتیازات و وضع جدول،  سهمیه ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا فصل جدید 3+۱ خواهد شد. طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها دو کشور 
برتر غرب و دو کشور برتر شرق آسیا سهمیه 3+۱ می گیرند و به همین ترتیب خیلی ها بر این باور 
هستند که امسال با افزایش سهمیه مستقیم ایران،  تیم استقالل هم به صورت مستقیم به گروه بندی 
لیگ قهرمانان اضافه می شود و تنها شهر خودرو مشهد راهی مسابقات پلی آف می شود؛ منتها به نظر 

می رسد که این مسأله قطعی نیست.
سهمیه ایران 2+2 می ماند؟

کنفدراسیون فوتبال آسیا هر دو  سال یک بار سهمیه بندی لیگ قهرمانان آسیا را انجام می دهد و 
تا روز گذشته هم هیچ نامه رسمی مبنی بر تغییر سهمیه ایران از 2+2 به 3+۱ به فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ ارسال نشده بود. پس از آنجا که تنها یک  سال است سهمیه بندی جدید مشخص 
شده اســت،  احتمال دارد که در این فصل هم ســهمیه ایران همان 2+2 بماند و از مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا 2۰2۱ سهمیه بندی جدید مشخص شود. پس برای افزایش سهمیه نمایندگان ایران 
در مسابقات این فصل لیگ قهرمانان حتما باید نتایج قابل قبولی بگیرند وگرنه این امکان وجود دارد 
که حتی سهمیه 2+2 ایران هم کاهش پیدا کند. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا به هر دلیلی )احتمال 
آن خیلی کم خواهد بود( بخواهد براساس رنکینگ جدید به کشورها سهمیه بدهد،  شرایط به نفع 

ایران به شکلی که اشاره شد، تغییر خواهد کرد.

فینالیست شدن پرسپولیس راهی برای فرار استقالل از پلی آف

چگونه فوتبال باشگاهی ایران از عربستان سبقت گرفت؟

شهروند|پایان لیگ ستارگان کبدی هندوستان بهانه ای برای 
پرداختن به این رشته نه چندان شناخته شده در ایران بود. کبدی 
ورزش اول هند به حســاب می آید و لیگ ستارگان این کشور با 
حضور برترین های کبدی جهان برگزار می شــود که لژیونرهای 
ایرانی هم سهم زیادی در تیم های هندی دارند. جالب است بدانید 
که 3 تیم نخست لیگ ســتارگان کبدی هند، از بازیکنان ایرانی 
اســتفاده می کنند و حتی 2 تیم کاپیتان ایرانی دارند. تا به حال 
چندباری به قراردادهای میلیاردی ملی پوشــان کبدی در هند 
پرداخته شده، اما امسال اتفاق عجیبی برای کبدی کاران رخ داده 

و آنها باید 12 درصد از درآمد خود را به فدراسیون پرداخت کنند!
قهرمانیبنگالبادرخششستارهایرانی

در فینال تمام ایرانی لیگ ســتارگان كبدی هند، تیم بنگال 
واریرز با درخشش معین نبی بخش تیم دابانگ دهلی كه از معراج 
شیخ سود می برد را شكست داد و قهرمان این فصل رقابت ها شد. 
تیم بنگال در ترکیب خود از محمدتقی پایین محلی، یک بازیکن 
ایرانی دیگر نیز استفاده می کرد، اما معین نبی بخش ستاره این 
تیم در فینال بود. همچنین تیم یومومبای هندوستان با كاپیتان 
ایرانی خود فاضل اتراچالی به عنوان سوم این رقابت ها که بینندگان 
میلیونی در سطح این کشور پرجمعیت دارد، دست پیدا کرد. در 
واقع ایرانی ها نقش پررنگی در تعیین تیم های برتری بزرگترین 
لیگ کبدی جهان داشتند و درنهایت هم فاضل اتراچالی به عنوان 

بهترین مدافع فصل انتخاب شد. 
قراردادهایمیلیاردیستارههایکبدیایران

شاید رشته کبدی با وجود درخشش در سال های اخیر به ویژه 
بازی های آسیایی 2018 همچنان در ایران خیلی شناخته شده 
نباشد، اما در هندوستان آن قدر به این رشته پرداخته می شود که 
گران ترین ورزشکاران این کشور در رشته کبدی فعالیت می کنند. 
بازیکنان ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند و خیلی از آنها 
در چند سال اخیر قراردادهای میلیاردی با تیم های هندی امضا 
کردند. حتی فاضل اتراچالی، کاپیتان تیم ملی ایران 2سالی است 
به عنوان گران ترین بازیکن لیگ ستارگان هند معرفی می شود 
و قراردادش با تیــم یومومبای چیزی حــدود 2 میلیارد تومان 
می ارزد. در فصلی که گذشت، 14 بازیکن ایرانی در لیگ ستارگان 
هند به میدان رفتند و اکثر آنها قراردادهای قابل توجهی در حد 

فوتبالیست های مشهور لیگ فوتبال ایران داشتند. 
سهمعجیبفدراسیونازقراردادملیپوشان!

با این که برخی ملی پوشان کبدی ایران را با توجه به قراردادهای 
قابل توجهی کــه در هند امضا می کنند،  میلیــاردر می نامند، 
بررسی های دقیق تر نشــان می دهد که بخش قابل توجهی از 
قرارداد آنها به حساب فدراسیون ایران واریز می شود! طبق قوانین 
جدیدی که امسال برای لژیونرهای کبدی وضع شده، فدراسیون 

کبدی ایران به دالیل نامعلوم 12 درصــد از قرارداد هر بازیکنی 
که در لیگ ستارگان هند بازی می کند را دریافت می کند! این 
حق السهم برای بازیکنانی که قراردادشان زیر 500 میلیون تومان 
اســت، 10 درصد خواهد بود. در هیچ رشته ورزشی دیگر سراغ 
نداریم که فدراســیون از درآمد بازیکنانی که لژیونر می شوند، 

ســهمی دریافت کند، آن هم 12 درصد که یک مبلغ چشمگیر 
خواهد بود. با یک حساب سرانگشتی شاید بتوان به راحتی گفت 
که فدراسیون کبدی بابت مبالغی که از 14 لژیونر کبدی ایران 
در لیگ ستارگان هند دریافت کرده، بیش از یک میلیارد تومان 

درآمد خواهد داشت.

گفت وگو با علیرضا علیفر درباره پایان محرومیتش از گزارشگری :  

عدم ثبات در فدراسیون، تیم ملی و لیگ برتر 

والیبال ایران در عجیب ترین حالت ممکن یه
اش

ح

شــهروند| والیبال ایران که در سال های اخیر 
به خاطر موفقیت هایی در سطح جهان محبوبیت 
دوچندانــی بین مردم پیــدا کرده، ایــن روزها در 

عجیب ترین حالت ممکن به سر می برد. 
تیمملیبدونبرنامهدرراهانتخابی

تیم ملی در جام جهانی نتایج ضعیفی کسب کرد 
و کمتر از ســه ماه دیگر باید در مسابقات انتخابی 
المپیک شرکت کند. والیبالیســت های ایرانی به 
تیم های باشــگاهی خود رفتند و کوالکوویچ پس 
از حضور چند ســاعته در ایران بعد از بازگشــت از 
ژاپن، به مرخصی رفت. وقتی دیروز با سرپرســت 
فدراسیون و یکی از مربیان تیم ملی تماس گرفتیم 
تا از برنامه های تیم ملی برای مسابقات مهم و کلیدی 
انتخابی المپیک باخبر شویم، آنها هم پاسخگویی را 

به روزهای آینده موکول کردند. 
فدراسیونیکسالبدونرئیس

عدم ثبات در فدراســیون والیبــال موضوعی 
اســت که خیلی از کارشناســان آن را دلیل افت 
تیم ملی می دانند. بعد از 10 ماه اداره فدراســیون 
با سرپرستی افشــین داوری، اخیرا وزارت ورزش 
علی فتاحی، دبیر فدراسیون را جایگزین او کرد، 
اما همچنان خبری از برگزاری انتخابات نیســت. 
داورزنی، معاون وزیر ورزش هــم برای انتخابات 

ثبت نام کرده و گزینه اصلی است.
لیگدرآستانهتعطیلی

جدا از بالتکلیفی فدراسیون و تیم ملی، لیگ برتر 
والیبال هم وضع نامشــخصی دارد. با این که گفته 
می شود هشتم آبان ماه تاریخ شروع لیگ اعالم شده، 
اما هنوز نه تعداد تیم ها مشــخص است و نه کسی 
تاریخ قرعه کشی را می داند. فدراسیون شروع لیگ 
را منوط به تسویه حساب تیم ها با طلبکاران دانسته، 
اما هنوز هشت تیم شرایط مدنظر فدراسیون را احراز 
نکرده اند. با این شرایط لیگ برتر که باید قبل از آغاز 
دی ماه به نیم فصل برسد تا ملی پوشان برای انتخابی 
المپیک آماده شوند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته 
است؛ اگرچه اکثر تیم ها تمرینات خود را پیگیری 

می کنند. 

 
چالش مانکن در زمین فوتبال
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بازیکنان تیم وراکروز مکزیک که چندماه است حقوقی دریافت نکرده اند، جنجالی ترین اعتصاب تاریخ فوتبال جهان 
را به نام خود ثبت کردند و باعث شــدند که در تمام دنیا درباره اقدام حیرت انگیز آنها بحث شود. آنها که اول تصمیم 
گرفته بودند در مسابقات شرکت نکنند، وقتی با تهدید مقامات رسمی فوتبال مکزیک روبه رو شدند، برای نشان دادن 
اعتراض خود اقدامی تاریخی داشــتند. آنها با حضور در زمین، وقتی داور سوت شروع مسابقه با تیم تیگره را به صدا 
درآورد، مثل یک مجسمه در سر جای خود  ایستادند تا بازیکنان تیگره به راحتی در دقایق ابتدایی مسابقه سه گل به 
آنها بزنند. بعد از این سه گل آنها فوتبال واقعی خود را انجام دادند. جالب این که خیلی از هواداران فوتبال در سراسر دنیا 
از این که هنگام اعتصاب تیم وراکروز، حریف به آنها سه گل زده، انتقاد کردند و حرکت آنها را ناجوانمردانه دانستند! 

گویا قبل از شروع بازی، بازیکنان وراکروز، حریف را در جریان اعتصاب خود گذاشته بودند. 

گزارش »شهروند« از اتفاقات عجیب برای ملی پوشان ایرانی یک رشته کم نام ونشان در هندوستان

میلیاردرهایی با جیب های خالی
 با این که ملی پوشان کبدی ایران در لیگ ستارگان هند قراردادهای میلیاردی امضا می کنند، اما باید ۳۰ درصد مالیات بدهند و 12 درصد هم بدون دلیل به فدراسیون ایران پرداخت کنند!

اتراچالی: فقط نیمی از قراردادمان را دریافت می کنیم
بعد از پایان لیگ ســتارگان با فاضل اتراچالی، کاپیتان تیم ملی کبدی که یکی از برترین و گران ترین بازیکنان لیگ هند به شمار 
می رود، همکالم شدیم. اتراچالی درباره نقش پررنگ بازیکنان ایرانی در لیگ ستارگان به »شهروند« می گوید: »تیم قهرمان 2 بازیکن 
ایرانی و تیم نایب قهرمان و تیم سوم هم هرکدام یک بازیکن ایرانی داشتند. از 12 تیمی که در این لیگ حضور دارند، حداقل 3، 4 تیم 
کاپیتان هایشان هم ایرانی هستند. لیگ ستارگان هند کامال حرفه ای است و دیدید که مراسم قهرمانی هم در حد لیگ های معتبر 
فوتبال اروپا برگزار شد.« وی درباره قراردادهای میلیاردی کبدی کاران ایرانی در هند می افزاید: »خداراشکر ملی پوشان ایرانی در یکی، 
دوسال اخیر قراردادهای خوبی در هند امضا کردند. بازهم می توانم بگویم این قراردادها در حد 
فوتبالیست ها نیست. شاید میزان قراردادها قابل توجه باشد، اما 12 درصد فدراسیون از 
ما می گیرد و حدود 30 درصد هم در هند از ما مالیات می گیرند. چند درصد نیز در 
جریان انتقال این پول به ایران از ما کسر می شود و شاید بتوان گفت ما فقط 
نیمی از قراردادی که امضا می کنند را دریافت می کنیم!« کاپیتان تیم ملی 
کبدی درباره چرایی دریافت 12 درصد از سوی فدراسیون می گوید: »این 
قانونی است که وزارت ورزش وضع کرده و دست فدراسیون را باز گذاشته تا چنین 
مبلغی را از ما بگیرد. فدراسیون درحالی این مبلغ را دریافت می کند که کار خاصی برای 
ما انجام نمی دهد و حتی خبر قهرمان شدن بازیکنان ایرانی را هم بلد نیست منتشر کند. ما به این 
قانون اعتراض کردیم و به وزارت ورزش هم رفتیم، اما گفتند فدراسیون برای استعدادیابی نیاز به 
این درآمد دارد! آیا هزینه پرورش استعدادها باید از جیب بازیکن برود یا وزارت ورزش باید آن را 

پرداخت کند؟ نه تنها به ما پول نمی دهند، بلکه پول هم می گیرند!«


