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سوژه روز

درباره تندخویی های سرمربی جوان آبی ها که صدای پیشکسوتان را هم درآورد

تیشه فرهاد روی گلوی استقالل

فیفا،فوتبالایرانراثروتمندمیکند؟
  اگر مدیران فدراسیون راهی برای دورزدن تحریم ها پیدا کنند، در آینده ای نزدیک می توانند حدود 80 میلیارد تومان 

از فدراسیون جهانی دریافتی داشته باشند

پرسپولیس به دنبال 
جذب انصاری فرد

درحالی که هنوز لیگ های داخلی 
کشورهای مختلف ازجمله ایران 

و قطر به پایان نرسیده اما 
گمانه زنی ها  درباره نقل و 

انتقاالت تابستانی اوج گرفته و 
حاال در جدیدترین خبر، رسانه 

الکاس قطر که یکی از 
شبکه های تلویزیونی معروف 
این کشور است، ادعا کرده که 

باشگاه پرسپولیس برای جذب 
کریم انصاری فرد مهاجم 

السیلیه پیشنهاد همکاری 
ارسال کرده است. نکته جالب 

این است که انصاری فرد تا پایان 
فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با السیلیه 

قرارداد و تیم های خواهان او باید 
با باشگاه قطری به توافق 

برسند. هرچند که شاید این 
باشگاه برای خرید یک مهاجم 

جدید دیگر، راضی به فسخ 
قرارداد با ستاره ملی پوش ایرانی 
شود. این درحالی است که البته 
سرخپوشان درصورت تمایل به 

جذب این بازیکن، برای 
عملیاتی کردن آن بی رقیب 

نخواهند بود و عالوه بر تیم های 
خارجی باید با چند باشگاه 

داخلی هم رقابت کنند. هرچند 
که مشخص نیست خبر 

الکاس درست باشد و باشگاه 
پرسپولیس نیز هنوز واکنشی 

به این خبر نداشته است. 

موافقت استقالل 
با مرخصی بدموقع 

دیاباته
درشرایطی که استقالل با 

مصدومیت ارسالن مطهری و 
مرتضی تبریزی در خط حمله با 

کمبود بازیکن مواجه است، حاال 
مرخصی شیخ دیاباته مشکل 

دیگری بر مشکالت کادرفنی 
آبی ها افزوده است. درحالی  که 

استقاللی ها در تالش بودند او به 
بازی روز دوشنبه مقابل سایپا 

برسد و برای دقایقی هم که شد، به 
میدان برود، ناگهان این مهاجم 

گلزن درخواست مرخصی کرد! 
همسر دیاباته باردار است و چند 
روز دیگر سومین فرزند او به دنیا 

خواهد آمد. از این رو شیخ چند روز 
قبل از استقاللی ها خواسته بود تا 
به مرخصی برود و هنگام زایمان در 

کنار همسرش باشد. از این رو 
انتظار می رفت با توجه به مسائل 

مربوط به قرنطینه مسافران 
درکشور فرانسه باشگاه استقالل 

با درخواست دیاباته موافقت 
نکند اما مدیران باشگاه این 

درخواست را قبول کردند و این 
بازیکن ایران را ترک کرد. مسأله 

مهم اما حاال زمان بازگشت دیاباته 
به ایران است. با توجه به قوانین 
کشور فرانسه شیخ احتماال چند 

روزی در این کشور قرنطینه 
می شود و مشخص نیست او چه 

زمانی قصد بازگشت کند. 

روزها  این  ایران  فوتبال  فدراسیون  ]شهروند[ 
می کند؛  نرم  دست وپنجه  زیادی  مالی  مشکالت  با 
بدهی های پرتعداد به اشخاص و نهادهای مختلف از 
یک طرف دست مدیران فدراسیون را بسته و از طرف 
دیگر نگرانی بابت شکایت های انجام شده در فیفا 
اقتصادی  عجیب  بحران  ویلموتس  پرونده  مانند 
برای فوتبال ایران ایجاد کرده است. درچنین شرایطی 
علت  بر  مزید  نیز  ایران  علیه  ظالمانه  تحریم های 
فوتبال  کنفدراسیون  و  فیفا  پاداش های  تا  شده 
راهکارهای  و  نیاید  فدراسیون  حساب  به  نیز  آسیا 
دیگر برای رسیدن دالر و یوروهای فیفایی و آسیایی 
این اوضاع  البته پردغدغه. در  و  نیز هزینه بر است 
وخیم اما فدراسیون جهانی فوتبال می تواند با کمک 
می کند،  زیِرنظرش  فدراسیون های  به  که  بالعوضی 
مسأله  اما  دهد  نجات  را  ایران  فوتبال  فدراسیون 
اینجاست که باز هم به خاطر تحریم های بانکی چنین 
کمکی  شد.  خواهد  بلوکه  فیفا  در  نیز  خوبی  کمک 
می کند،  عضوش  تحت  فدراسیون های  به  فیفا  که 
مربوط به کشورهای متضرر از شیوع کروناست که 
بانکی  به حساب  به  زودی  و  تعیین شده  مبلغش 
درباره  اما  می شود  واریز  مختلف  فدراسیون های 

ایران این مسأله ابهام های زیادی دارد.

کمک مالی به فدراسیون ها تصمیم فیفا برای 
جیانی اینفانتینو، رئیس سوییسی فدراسیون جهانی 
فوتبال چندی قبل اعالم کرد که تدابیری خواهد اندیشید 
تا کمک مالی به فدراسیون های متضرر از کرونا را انجام 
و  مبلغ  فیفا  ارشد  مدیران  جلسه   آخرین  در  او  بدهد. 

نحوه پرداخت این کمک را اعالم کرده و گفته که مبلغ 
۱.5 میلیارد دالر برای کمک به فدراسیون های متضرر از 
کرونا درنظر گرفته که آن را در قسط ها و شرایط مختلف 
پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب قرار است به هرکدام 
از ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد، یک میلیون دالر به عنوان 
وام پرداخت شود و 5۰۰ هزار دالر برای کمک به فوتبال زنان  
نیز دیگر کمکی است که فدراسیون جهانی می خواهد به 
فدراسیون های تحت عضوش بکند. براساس اعالم فیفا 
یک ونیم  میلیون دالر سهم هر فدراسیون در سه قسط 
5۰۰هزاردالری )5۰۰هزاردالر جوالی ۲۰۲۰، 5۰۰هزاردالر ژانویه 
۲۰۲۱ و 5۰۰هزاردالر کمک هزینه فوتبال زنان نیز در جوالی 

۲۰۲۰( پرداخت می شود.

سهم ایران چقدر است؟
درصورتی که فیفا یک میلیون دالر )با قیمت کنونی 
تومان(5۰۰هزاردالر  ۱9 میلیارد  حدود  ایران  در  دالر 
میلیارد   9.5 )درحدود  زنان  فوتبال  برای  کمک هزینه 
حدود  در  مبلغی  بدهد،  فدراسیون ها  به  تومان( 
اضافه  ایران  فوتبال  حساب  به  تومان  ۲8.5 میلیارد 
خواهد شد. پولی که در وضع کنونی فدراسیون فوتبال 
بسیار به درد ایران می خورد و مدیران ارشد فدراسیون 
کنند.  تسویه  را  بدهی هایشان  از  بخشی  می توانند 
بدهی هایی که انباشته شده و دردسرهای زیادی ایجاد 
کرده است. همین حاال شرکت هایی مثل شستا )بابت 
پول ویلموتس( و... و اشخاص مختلف از فدراسیون 
فوتبال طلبکار هستند و اگر کمِک فیفایی به دست 
راحت تری  خیال   با  می توانند  آنها  برسد،  مسئوالن 

کارشان را ادامه بدهند.

یم های بانکی، دغدغه اصلی تحر
مهم ترین مسأله ای که در جریان این کمک مالی 
ماجرای  دارد،  اهمیت  ایران  برای  فدراسیون ها  به 
تحریم های ظالمانه ای است که آمریکا علیه کشور ما 
تحریم های  گذشته  ماه های  طی  است.  گرفته  درنظر 
بانکی سبب شده تا مدیران فوتبالی برای انتقال ارز از 
کشور به مشکالت زیادی بر بخورند و نتیجه اش ترِک 
ایران توسط مربیان و بازیکنان خارجی پرتعدادی بوده 
، فدراسیون فوتبال در دریافت  از سوی دیگر است. 
مشکل  به  نیز  خود  آسیایی  و  فیفایی  پاداش های 
فدراسیون  می شود  گفته  حاال  همین  است.  خورده 
4۲ میلیارد  )حدود  دالر  ۲5۰ هزار  و  دو میلیون  مبلغ 
تومان( از فیفا طلبکار است و از طرف دیگر پاداش های 
AFC نیز به دست مسئوالن نرسیده است. حال اینکه 
فدراسیون نشینان  موجود  تحریم های  به  توجه  با 
چطور می خواهند پاداش جدید بعد از شیوع کرونا را از 

ج کنند، مشخص نیست. فیفا خار

ماجرای وام همیشگی فیفا به کشورها
داشته،  وجود  گذشته  از  که  موضوعاتی  از  یکی 
وام هایی است که فیفا سالیانه به کشورهای تحت نظر 
خود می دهد. براساس قوانین و اساسنامه فدراسیون 
معادل  می تواند  هرساله  نهاد  این  فوتبال،  جهانی 
بدهد.  وام  آنها  به  فدراسیون ها  بودجه  از  35 درصد 
ورزش  وزارت  سوی  از  ایران  فوتبال   98 سال  بودجه  
آن  97 میلیارد تومان برآورد شد که 87 میلیارد تومان 
هزینه و 5 میلیارد به عنوان کسری بودجه درنظر گرفته 
شد. براساس بودجه  سال 98 وامی بیش از 8۰۰هزار 
تعلق  فوتبال  فدراسیون  به  تومان(  )۱5 میلیارد  دالر

می گیرد. 

یافت 80 میلیارد تومان دعوا بر سر در
با این وصف می توان گفت که مجموع دریافتی های 
کمک هزینه  بابت  فیفا  از  ایران  فوتبال  فدراسیون 
از ضررهای شیوع ویروس کرونا و وام های  جلوگیری 
سالیانه می تواند به رقمی درحدود 43 میلیارد تومان 
، اگر 4۲ میلیارد تومان بلوکه شده را  برسد. از طرف دیگر
نیز در این موضوع محاسبه کنیم، بیش از 8۰ میلیارد 
حل  برای  می تواند  ایران  که  است  پولی  تومان، 
از فدراسیون جهانی دریافت  مشکالت مالی موجود 
در  فدراسیون  برای  کنونی  شرایط  در  که  مبلغی  کند. 
نقش یک فرشته نجات عمل می کند اما همان طور که 
گفته شد دریافت این مبلغ به شرط رفع تحریم های 
راهکاری  باید دید مدیران فوتبال چه  و  بانکی است 

پیدا خواهند کرد.

]شهروند[ چهارشنبه شب سرانجام انتظارها برای شروع مسابقات فوتبال در ایران 
به پایان رسید و رقابت های لیگ برتر با دیدار معوقه فوالد خوزستان و استقالل تهران در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر شهدای فوالد اهواز آغاز شد. درحالی  که پیش بینی می شد با 
توجه به حضورنداشتن تماشاگر و تعطیلی طوالنی مسابقات بازی دو تیم چنگی به دل نزند 
اما تصمیمات داور، افتتاحیه لیگ را به جنجال کشید و باعث شد تا حواشی زیادی در این 
خصوص پیش بیاید. در کنار تمام مصاحبه ها و درگیری های اعضای دوتیم و موضع گیری تند 
استقاللی ها علیه داور اما مسأله ای که حاال مطرح شده، درباره رفتار فرهاد مجیدی است؛ برخی 
از پیشکسوتان و اهالی فوتبال سرمربی استقالل را نقد کردند و اعتقاد دارند او باید رفتارش را 

کنترل می کرد تا شرایط عجیب موجود پیش نیاید.

3 کارت قرمز پشت سرهم و جنجال فرهاد
درحالی که بازی دو تیم فوالد و استقالل به سوت پایان نیمه اول نزدیک می شد، کشمکش 
علی کریمی و محمد آبشک بر سر تصاحب توپ باعث شد تا مهدی سیدعلی رأی به توقف 
بازی بدهد و در نهایت  هافبک استقالل را از زمین اخراج کند. این درشرایطی بود که تصاویر 
تلویزیونی از صحنه مذکور عقب ماند و نمی شود بررسی دقیقی روی ماجرا داشت اما 
همین واکنش سریع داور یک تنش بزرگ را درست کرد. فرهاد مجیدی که اخراج بازیکنش 
را برنمی تابید، با لحنی تند به داخل زمین چمن رفت و به تصمیم سیدعلی اعتراض کرد. داور 
عصبانی نیز کارت قرمز دوم را به سرمربی استقالل نشان داد تا بر خشم فرهاد افزوده شود و 

او نه تنها کنار زمین بلوایی درست کند بلکه در نیمه دوم از روی سکوها نیز به اعتراضاتش با 
جمالت عجیب ادامه بدهد. مجیدی در نیمه دوم وقتی داور با اخراج عارف غالمی استقالل 
را 9نفره کرد، دیگر خونش به جوش آمد و آنهایی که در ورزشگاه بودند، شهادت می دهند 
سرمربی استقالل دست به تهدید داور هم زده است. او علنا تهمت هایی به قضاوت سیدعلی 
وارد و تهدید کرده که همه چیز را افشا می کند! بعد از بازی نیز استقاللی ها موضع تندی علیه داور 
گرفتند و حتی سعید رمضانی سرپرست آبی ها اعالم کرد که شب مسابقه پیام های مشکوکی 

در این خصوص به فرهاد مجیدی داده شده است!

مجیدی اشتباه کرد؟
روی موضوعات مربوط به تصمیمات داور مسابقه بحث های زیادی شده و بسیاری از 
کارشناسان در این خصوص نظر دادند. نظرات کارشناسان داوری در این باره متفاوت است و 
نمی شود به یک کارشناسی واحد رسید اما مسأله ای که با موضع بسیاری از اهالی فوتبال مواجه 
شده، رفتار فرهاد مجیدی است. سرمربی جوان آبی ها که مدت زیادی از دوران مربیگری اش 
نمی گذرد، طبیعی است به اندازه مربیان بزرگ فوتبال تجربه کافی نداشته باشد اما اینکه آنگونه 

از کوره دربرود، برای خیلی از حاضران در ورزشگاه عجیب بود. 

پیشکسوتان استقالل علیه سرمربی جوان
برخی پیشکسوتان استقالل نیز روی رفتار مجیدی موضع گرفتند و معتقدند که یک 
مربی نباید درچنین شرایط خاصی جو را برهم بزند و باخت را به جان بخرد. منصور رشیدی 
دروازه بان اسبق استقالل می گوید: »سرمربی باید خونسردی اش را حفظ می کرد و برای 
تیمش راهگشا می شد اما متأسفانه استقالل پس از اخراج مجیدی به طور کامل به هم 
ریخت. قطعا اگر فرهاد مجیدی تا دقیقه 9۰ در کنار زمین بود و به تیمش آرامش تزریق 
می کرد، حداقل نتیجه ای که رقم می خورد، تساوی یک بر یک بود. این اتفاق باید برای این 
مربی جوان تجربه شود.« سهراب بختیاری زاده که در استقالل و تیم ملی با مجیدی 
همبازی بوده و رابطه اش نیز با سرمربی  آبی ها نزدیک است، در این خصوص این گونه 
صحبت می کند: »فرهاد مجیدی باید آرامش خودش را حفظ می کرد و زمانی که استقالل 
۱۰نفره شد، کنار زمین با حفظ تمرکز تیم را هدایت می کرد تا تیم بیشتر لطمه نخورد.« او در 
آینده متوجه می شود که کارش اشتباه بوده است. اینها مجموعه اشتباهات استقالل 
است. گرمای اهواز و بازی کردن پس از چندماه، جزو سختی های کار بود، اما سال هاست 

که بازیکنان اصلی استقالل حرفه ای رفتار نمی کنند و اشتباهات را تکرار می کنند.« 

درباره یورگن کلوپ و خدمتی که به قرمزهای آنفیلد کرد

براییکسالافتخار 30سالانتظار

]شهروند[ اگر لقب صبورترین هواداران فوتبال در دنیا را به لیورپولی ها بدهیم، بیراه 
نگفتیم. مردان و زنانی که سال ها در حسرت جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس مانده 
بودند اما عاشقانه از تیم قرمزهای آنفیلد حمایت کردند و پشت تیم شان ایستادند تا 
بعد از سه دهه مزد این شکیبایی را بگیرند. جامی به ارزش 3۰ سال انتظار و به جذابیت 

اشک های یورگن کلوپ مردی که حاال در آنفیلد شاخص ترین است. 

هدیه آبی های لندن به قرمزهای آنفیلد
قهرمانی لیورپول بعد از 3۰ سال در جزیره درشرایطی رقم خورد که کمتر کسی تصور 
می کرد پپ گواردیوال و شاگردانش با سابقه دو قهرمانی متوالی این قدر زود کوتاه بیایند. 
قرمزها برای اینکه زودتر از موعد جام را باالی سر ببرند، باید چشم انتظار دیدار چلسی و 
منچسترسیتی می نشستند تا آبی های لندن با برد در این دیدار زیر حکم قهرمانی شان 
را امضا کنند. همین هم شد؛ برد دو بر یک چلسی مقابل من سیتی بهترین هدیه برای 
لیورپول بود تا آنها بتوانند در پایان هفته سی ویکم قهرمانی شان را مسجل کنند و اولین 
جام لیگ برتر را به دست آورند. این درحالی بود که قرمزها فصل قبل فقط با یک امتیاز 
اختالف کورس قهرمانی را به منچسترسیتی واگذار کرده بودند اما حاال در فاصله 7 هفته 

به پایان انتقام  سال گذشته را از گواردیوال و شاگردانش گرفتند.

رکوردهای ویژه برای مرد محبوب آلمانی
بی تردید در کسب این جام مهم برای تاریخ باشگاه لیورپول نقش ویژه یورگن کلوپ 
را نمی شود نادیده گرفت. سرمربی آلمانی با ورودش به این تیم قرمزهای آنفیلد را به 
شکل کامل متحول کرد و لیورپول را بعد از 3۰ سال به مقام قهرمانی رقابت های لیگ برتر 
انگلیس رساند؛ اتفاقی که هواداران لیورپول تا چند سال پیش نسبت به وقوع آن ناامید 
شده بودند اما مرد آلمانی همه چیز را در این باشگاه تغییر داد. قهرمانی لیورپول در 
لیگ برتر انگلیس باعث شد که دو رکورد ویژه برای یورگن کلوپ به ثبت برسد. او به اولین 
مربی تاریخ تبدیل شد که در چهار سال اول حضور خود، به قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
دست یافته و درعین حال جام لیگ قهرمانان اروپا را نیز باالی سر برده است. کلوپ 
همچنین اولین سرمربی آلمانی تاریخ لیگ برتر انگلیس به حساب می آید که موفق به 
قهرمانی در این رقابت ها شده است. مردی که طی یک سال اخیر با لیورپول به همه 
جام های مهم رسید؛ چمپیونزلیگ، سوپرکاپ اروپا، جام باشگاه های اروپا و حاال لیگ برتر 
انگلیس. او که بعد از قطعی شدن قهرمانی تیمش، به طور زنده با شبکه اسکای اسپورت 
صحبت می کرد، گفت: »چیزی برای گفتن ندارم. این باورنکردنی است. فراتر از چیزی است 
که حتی می توانستم فکر کنم.« این مربی پرشور آلمانی که پیراهن لیورپول را نیز به تن 
داشت، برای لحظاتی احساساتی و اشک از چشمانش سرازیر شد: »قهرمان شدن با این 
باشگاه واقعا شگفت انگیز است. این دستاورد شگفت انگیز بازیکنان من است... و 

لذت خالص برای من که مربی شان هستم.«

باتابلوفرش جادوگر عادلاز تقدیر
علی کریمی هر از گاهی در تمرینات تیم رسانه ورزش حضور پیدا می کند. روز پنجشنبه 
نیز این اتفاق افتاد و البته افشین پیروانی و یحیی گل محمدی مدیر و سرمربی پرسپولیس 
نیز به همراه مهرداد میناوند به تمرینات یاران عادل فردوسی پور سر زدند. این بار اما 
خبرنگاران ورزشی یک سورپرایز برای جادوگر داشتند؛ با اهدای تابلوی فرشی منقش به 
تصویر او از کریمی تقدیر به عمل آوردند. همچنین یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
امروز پا به توپ شد و همراه با اصحاب رسانه به فوتبال پرداخت. گفته می شود سرمربی 

پرسپولیس در این تمرین با مصدومیت جزئی هم مواجه شده است. 

خبرگرافی

شادی مردم لیورپول در خیابان


