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اخبار

مجوز حرفهای استقالل صادر شد
مجوز حرفهای باشگاه استقالل توسط AFC
صادر شد.
به گزارش ایسنا ،با اعالم  AFCمجوز حرفهای
باشگاه استقالل برای شرکت در لیگ قهرمانان
آسیا فصل  ۲۰۲۱رسما صادر شد و به این
ترتیب آبیپوشان مشکلی برای شرکت در این
رقابتها ندارند.

بشار رسن بهترین هافبک
لیگ قهرمانان آسیا شد

خبر

سهم  ۵۴درصدی «فدراسیون فوتبال» در انتخابات!

بزرگترین تورنمنت تاریخ لیگ
قهرمانان و نحوه صعود تیم ها در
آستانه قرعه کشی

در هفته پیش رو قرعه کشی رقابت های لیگ
قهرمانان آسیا برای اولین بار با حضور  ۴۰تیم
برگزار می شود.
به گزارش ایسنا ،برای اولین بار تعداد تیم های
لیگ قهرمانان آسیا به  ۴۰تیم افزایش پیدا کرده
است و در این دوره شاهد حضور تیم هایی هستیم
که اولین حضور خودشان را در لیگ قهرمانان آسیا
تجربه می کنند .از جمله باشگاههایی که آماده
انجام اولین بازی خود در مرحله گروهی در لیگ
قهرمانان آسیا هستند می توان به ال وحدات
قهرمان لیگ اردن که اخیرا ً این عنوان را کسب
کرده است اشاره کرد .همچنین اف سی گوا هند
و استقالل تاجیکستان از منطقه غرب تیم هایی
هستند که اولین حضور در لیگ قهرمانان را تجربه
می کنند .افزایش تعداد تیم های این رقابت ها
باعث شده است تا این باشگاهها نیز فرصت
حضور در لیگ قهرمانان را پیدا کنند .اولسان
هیوندای قهرمان فصل قبل این رقابت ها در سید
دوم رقابت ها قرار گرفته است .این تیم کره ای می
خواهد بعد از االتحاد عربستان اولین تیمی لقب
گیرد که برای نخستین بار از عنوان قهرمانی خود
دفاع می کند .پرسپولیس نایب قهرمان فصل
قبل نیز در سید یک قرار گرفته است .قرعه کشی
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه هفته
جاری برگزار می شود و سه تیم ایرانی حریفان
خود را خواهند شناخت .فوالد نیز باید در مرحله
پلی آف برابر العین امارات قرار گیرد .نحوه صعود
تیم ها نیز به این ترتیب است که  ۱۰تیم سرگروه
رقابت ها مستقیم راهی مرحله بعد می شوند و ۶
تیم برتر از تیم های دوم نیز به مرحله یک هشتم
نهایی راه خواهند یافت.
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حواشی زمان حضور آلکنو در
ایران و آپشنهای قراردادش

انتصاب یا انتخاب؟

به گزارش ایسنا ،انتخابات فدراسیون فوتبال بعد
از ماهها معطلی باالخره در دهم اسفند ماه برگزار
میشود و اعضای مجمع رئیس آینده این فدراسیون
را انتخاب خواهند کرد .تاکنون پنج چهره سرشناس
برای کرسی ریاست نامنویسی کردهاند و اسامی
ت نامزدها از سوی کمیته
نهایی در گرو تایید صالحی 
انتخابات این فدراسیون است.
در بین نامزدها ،مدیران فعلی فدراسیون که در
هیات رئیسه هم حضور دارند ،دید ه میشوند .نگاهی
به ترکیب اعضای مجمع نشان میدهد که مدیران
فدراسیون فوتبال بیشترین نفوذ را در میان اعضای
مجمع دارند .طبق یک بررسی  ۵۴درصد کرسیهای
مجمع جزو منصوبان یا منتخابان “فدراسیون فوتبال”
در پنج سال گذشته هستند که این موضوع به علت
نواقص ساختاری اساسنامه و نادیده گرفتن نهادهای
وابسته به گروههای مختلف در حوزه فوتبال است.
ترکیب رای در اختیار یا با میزان وابستگی باال یا
تحت مدیریت فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی
این فدراسیون به این شرح است:
 -۱هیئتهای فوتبال حدود  ۳۵درصد
 -۲کاپیتانهای تیمهای ملی فوتبال و فوتسال و
فوتبال ساحلی حدود  ۹درصد
 -۳سرمربیان تیمهای ملی حدود  ۹درصد
 -۴داوران حدود  ۱درصد
در مجموع این  ۴آیتم مشتمل بر حدود  ۵۴درصد
آرای مجمع میشود.
در گذشته هم مدیران وقت فدراسیون به علت
داشتن آرای هیئتهای فوتبال در مجمع ،از نفوذ
بسیاری برخوردار بود اما این موضوع بعد از تغییرات
اخیر در اساسنامه تشدید شده است؛ به طوری که
در حال حاضر سرمربیان و کاپیتانهای تیمهای ملی
فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی هم به این اعضا
اضافه شدهاند که همگی جزو منصوبان زیر نظر این
فدراسیونهستند.
در عوض در اساسنامه اخیر ،هیچ اقدامی در
جهت اضافه شدن نهادهایی مانند نماینده اتحادیه

بحث آمدن یا نیامدن سرمربی روسیهای تیم

ملی والیبال به ایران طی روزهای اخیر حواشی

اصالحات اخیر اساسنامه فدراسیون فوتبال ،موجب تشدید نفوذ مدیران فدراسیون فوتبال در انتخابات شده است؛ به طوری که ۵۴درصد از صاحبان
آرا جزو منصوبان یا منتخبان این فدراسیون در مجمع انتخاباتی  ۱۰اسفند خواهند بود.

زیادی به همراه داشت که باید دید به کجا

خواهد انجامید.

به گزارش ایسنا ،پس از حواشی که پروسه

انتخاب سرمربی تیم ملی برای فدراسیون
به همراه داشت ،اکنون یکی از موضوعاتی

که طی روزهای گذشته باعث ایجاد حواشی
برای والیبال ایران شد ،بحث آمدن یا نیامدن

والدمیر آلکنو سرمربی تیمملی به ایران در
زمان شروع اردوهای تیم ملی همزمان با آغاز

سال جدید است .موضوعی ک ه نهایتا واکنش
فدراسیون را نیز به همراه داشت.

پیش از داغ شدن اخبار اخیر مبنی بر

م ملی از
نیامدن آلکنو به ایران و شروع کار تی 
فرورودین ماه سال آینده با “توتولو” دستیار

آلکنو ،محمدرضا داورزنی اعالم کرد که سرمربی

انتخابات
فدراسیون
فوتبال بعد از
ماههامعطلی
باالخره در
دهم اسفند ماه
برگزار میشود

روسیهای از فروردینما ه و با شروع اردوها کار
خود را در ایران آغاز میکند .اتفاقی اکنون با

توجه به مسائل موجود با عالمت سوال بزرگی
همراه شده است.

پیش از مطرح شدن شائبههای نیامدن آلکنو

به ایران ،فدراسیون هیچگاه اعالمنکرد که این

مربی روسیهای دو آپشن را برای همکاری با
تیم ملی ایران در نظر دارد و بارها شاهد این
موضوع بودیم که آلکنو از فروردین در ایران

ن وجود پس
شروع به کار خواهد کرد .با ای 

از مطرح شدن این موضوعات ،امیر خوشخبر
مربیان ،بازیکنان ،داوران و  ...صورت نگرفته است.
اگر چه برخی از این نهادها دارای ایرادهایی هستند
اما فدراسیون فوتبال هرگز برای رفع نواقص ساختاری
آنها کمکی نکرده است تا مبادا با اضافه شدن به
مجمع ،برتری نسبی این فدراسیون هم تحت الشعاع
قرار گیرد.
کما اینکه برخی از تیمها مانند تیم ملی امید از
سال گذشته تاکنون هیچ اردویی نداشته و طبق
اسناد موجود ،برخی از تیمها مربی هم ندارند اما
احتماال این فدراسیون چهرههایی را به عنوان سرمربی

به مجمع معرفی خواهد کرد که دارای قرارداد هم
نیستند.
این اتفاقات صرفا برای تصاحب حداکثر آرا در
مجمع این فدراسیون است .در حالی که همانطور که
گفته شد ،برخی از تیمهای ملی از سالهای گذشته
اردویی نداشتهاند و حتی سرمربی و کاپیتانهای
آنها هم مشخص نیست.
بدون شک در هر سازمان و تشکیالتی که این
میزان از قدرت رای در اختیار یک شخص یا طیف
خاص قرار گیرد ،پیامدهایی مانند پرونده ویلموتس

و یا طوالنی شدن اصالح اساسنامه گریزناپذیر است.
به طور قطع اکنون و تا مدتها امکان تغییر در
این ترکیب نادرست وجود ندارد اما برای دستیابی
به توسعه و در فوتبال ،مجمع فدراسیون فوتبال به
عنوان تصمیمگیرندگان نهایی و صاحبان آرا میتوانند
به چهرههایی رای دهند که خواهان رشد و تعالی
فوتبال ایران هستند و از فرصتی که به عنوان نماینده
شهر یا گروهی خاص در اختیارشان قرار گرفته (مانند
روسای هیاتها یا کاپیتان تیم ملی) در جهت بهبود
اوضاع فوتبال یا همان گروه خاص استفاده کنند.

نیامدن آلکنو ،به ایسنا گفت :در زمان امضای
قرارداد با این مربی ،وقتی که با آلکنو صحبت

کردیم دو آپشن را پیشنهاد داد .اول اینکه سر
موقع با شروع اردوهای تیم ملی به ایران آمده و

ک اردوی
کار خود را شروع کند و سپس برای ی 

تدارکاتی تیم عازم کازان شود .آپشن دوم او

هم این بود که اگر بازیهای باشگاهی آنها

به مراحل باالتر رفت و آلکنو نتوانست به ایران
بیاید ،دستیار او آقای توتولو به ایران بیاید تا

تمرینات تیم ملی ایران را شروع کند و وقتی

اردو یک مقدار جلو رفت او به تیم ملی ملحق

عجیبترین بندهای قرارداد ستارههای دنیای فوتبال
برخی از فوتبالیستها شروط متفاوت و عجیبی را برای حضور
در تیمهای باشگاهی در نظر میگیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،یکی از موارد عجیب و
جالب که در خارج زمین فوتبال حواشی زیادی را به همراه دارد،
قراردادهای بازیکنان فوتبال با باشگاههای مختلف و بندهای
ن است.
عجیب آ 
ستارههای فوتبال همیشه مفاد خاصی را برای عقد قرارداد با
باشگاههای مختلف در نظر میگیرند.
 .۱ماریو بالوتلی
تیم فوتبال لیورپول پس از جدایی لوئیس سوارز مجبور به عقد
قرارداد با ماریو بالوتلی بازیکن پر حاشیه آن روزهای پالرمو شد.
لیورپول در قرارداد با این بازیکن نوشته بود در صورت ایجاد
حاشیه و جنجال در زمین و یا خارج از زمین باشگاه لیورپول
میتواند قرارداد خود با ماریو بالوتلی را فسخ کند.
 .۲رادامل فالکائو
فالکائو در نیم فصل دوم  ۲۰۱۴از تیم فوتبال موناکو به منچستر
یونایتد منتقل شد .شیاطین سرخ در قرارداد او بندی آورده بودند

سرپرست تیمملی والیبال در مورد شائبههای

شود.

البته مسائل کرونا و قرنطینه هم بندهایی

مبنی بر اینکه فقط در صورت درمان کامل مصدومیت ،قراردادش
قطعی با این تیم میشود.
 .۳دنیس برکمپ
برکمپ یکی از بزرگترین و محبوبترین بازیکنان تاریخ تیم
فوتبال آرسنال است .او هنگام قرارداد با تیم لندنی درخواست
کرد که به دلیل ترس از پرواز هیچ وقت تیم لندنی را در سفرهای
هوایی همراهی نکند .برکمپ بعد از یازده سال حضور در آرسنال
به یکی از افسانههای تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
 .۴نیمار
قرارداد نیمار با بارسلونا در سال  ۲۰۱۳یکی از بحث برانگیزترین
قراردادهای بازیکنان دنیای فوتبال بود .قرارداد نیمار بندهای زیادی
داشت و یکی از این بندها این بود که دوستان نیمار میتوانند هر
 ۲هفته یک بار به مالقات او در اسپانیا بیایند.
 .۵لوئیس سوآرز
سوآرز عالوه بر شهرت به علت عملکرد فنی مطلوب در زمین
فوتبال به علت گاز گرفتن بازیکنان نیز مشهور بود .سوآرز یک بار
در لیگ برتر انگلیس و یک بار در جام جهانی مدافعان حریف را

گاز گرفته بود .به همین دلیل بندی واضح در قرارداد او مبنی بر
گاز نگرفتن آورده شده بود.
 .۶رودوک
این مدافع با یک انتقال آزاد به تیم کریستال پاالس پیوست .در
قرارداد او آمده بود که اگر وزن او باالتر از  ۹۹ / ۸کیلوگرم شود
باشگاه میتواند مبلغ قرارداد او را  ۱۰درصد کاهش دهد.
 .۷جوزپه رینا
در قرارداد این مهاجم آلمانی آمده بود هر سال باشگاه آلمانی
موظف است که برای او خانهای جدید بسازند .این باشگاه آلمانی
هر سال خانهای از لگو ساخته و به این مهاجم آلمانی اهدا کرد.
 .۸پل پوگبا
زمانی که او در تیم یوونتوس بود تیمهای زیادی به دنبال جذب
او بودند ،اما تورینیها عالقهای به فروش او نداشتند ،به همین
دلیل بندی به قراداد او اضافه کردند که هر تیمی که خواهان
عقد قراداد با پوگبا است موظف است که  ۵۵میلیون پوند پول
نقد به این باشگاه بپردازند مبلغی که در آن زمان پرداخت آن
نشدنی بود.

بودند که به آنها نپرداختیم .هدف این است

که تیم ملی چه با توتولو و چه با حضور شخص
آلکنو کار خود را شروع و در ادامه هم یک اردو

را در کازان داشته باشد تا از همانجا هم عازم

مسابقات شود.

با وجود این صحبتها فدراسیون والیبال در

اقدامی قابل تامل با انتشار بیانیهای هرگونه
خبر در مورد احتمال نیامدن آلکنو به ایران را

تکذیب کرد .بیانیهای که با وجود صحبتهای
اخیر سرپرست تیم ملی تا حدودی جالب به
نظر میرسد.

با وجود همه این صحبتها ،تیم ملی ایران

بازیهای مهمی چون المپیک را پیش رو دارد و

طبق نظر کارشناسان نیز حضور سرمربی کنار

تیم ملی میتواند یکی از فاکتورهای موفقیت
باشد .اتفاقی که در سالهای گذشته نیز بارها

مطرح شده است .بهروز عطایی کارشناس
والیبال ایران در مورد این صحبتها اظهار

کرد :فکر میکنم مرجع فدراسیون است و طبق

اخبار منتشر شده توسط فدراسیون ،آقای آلکنو

خداحافظی با شدیدترین محدودیتهای ورزشی تا  ۱۰بهمن
هافبک سابق پرسپولیس به عنوان بهترین
هافبک لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،در یک نظرسنجی از سوی
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ،بشار رسن
هافبک سابق پرسپولیس با انتخاب مخاطبان
این سایت به عنوان بهترین هافبک سال ۲۰۲۰
لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد .هافبک سابق
پرسپولیس که در حال حاضر در لیگ قطر و
باشگاه القطر توپ میزد با اختالف بسیار زیاد
با رقبای خود با  ۸۰.۸۴درصد از آرا را به خود
اختصاص داد.

آزادباش سراسری مراکز تمرین و مسابقات

ل جاری در  ۱۹شهر ،استخرهای سرپوشیده ،باشگاههای ورزشی ورزشهای
تا دهم بهمنماه سا 
پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی و در  ۱۵۷شهر نیز صرفا باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد و
باشگاههای ورزشی سالنی تعطیل خواهند بود و خبری از اعمال شدیدترین محدودیتهای ورزشی که
شامل مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی است ،نخواهد بود.
به گزارش ایسنا ،طبق جدول گروههای شغلی ،مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در گروه شغلی
دو ،استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله
کشتی ،کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار تعیین شدهاند.
طبق آخرین اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،هم اکنون از نظر شیوع ویروس ۱۹ ،شهر
نارنجی ۱۵۷ ،شهر زرد و  ۲۵۶شهر آبی هستند ،بنابراین دیگر هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور وجود
ندارد و شهرهایی که در مازندران قرمز بودند نیز ،نارنجی شدهاند.

مناطق نارنجی
طبق اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حال حاضر  ۱۹شهر کشور در وضعیت نارنجی یا
سطح هشدار  ۲قرار دارند و محدودیتهای مشاغل سطح  ۳و  ۴در آنها اجرا میشود؛ بنابراین استخرهای
سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و
جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.
مناطق زرد
همچنین نقاطی که در وضعیت زرد قرار دارند سطح شغلی  ۴در آنها محدود خواهد بود که شامل
باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو و نیز باشگاههای ورزشی سالنی
است که وضعیت  ۱۵۷شهر زرد اعالم شده و شامل محدودیتهای سطح شغلی چهارم تا پایان هفته
جاری خواهند شد.

فدراسیون تکلیف خرید سرخها در دفاع را مشخص میکند

پیغام دوباره پرسپولیس به ایمان برای جانشینی شجاع
پرسپولیسیها بار دیگر تمایل خود برای جذب ایمان سلیمی را اعالم
کردهاند و در انتظار پاسخ مدافع سابق تراکتور برای عقد قرارداد هستند.
به گزارش ورزش سه ،مدافع سابق تراکتور بار دیگر موردتوجه
پرسپولیس قرار گرفته و مذاکرات برای انتقال وی به جمع سرخپوشان
تهران از سر گرفته شده است .ایمان سلیمی ،مدافع سابق تراکتور که بعد
از دو فصل حضور در تبریز ترجیح داد با پرداخت مبلغ مربوط به فسخ
قراردادش از این تیم جدا شود ،اکنون بار دیگر موردتوجه پرسپولیس
قرار گرفته است.
لزاده از پرسپولیس ،باب مذاکره با
پیش از این با جدایی شجاع خلی 
ایمان سلیمی باز شده بود اما به دلیل پر شدن سهمیه نقل و انتقاالت
تابستانی و همچنین تصمیم این بازیکن برای حضور در فوتبال اروپا با
توجه به بند مربوط به فسخ قراردادش ،این انتقال صورت نگرفت.
سلیمی که بعد از جدایی از تراکتور و پرداخت مبلغ مربوط به بند
فسخ قراردادش ،با شکایتی از سوی این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت
فدراسیون مواجه شده بود .با این حال کمیته تعیین وضعیت رای به
عدم مشکل این فسخ داده بود که البته این فرصت را به باشگاه تراکتور
دادهاند که مستندات و اعتراض خود را اعالم کنند .با این حال این مدافع

بلندقامت که در مرحله آمادهسازی در تمرینات اختصاصی قرار دارد،
بار دیگر با پیشنهاد پرسپولیس برای مذاکره و انتقال به این باشگاه در
نقل و انتقاالت نیم فصل قرار گرفته است .با این حال دو طرف هنوز به
نتیجه نهایی در این زمینه نرسیدهاند و سلیمی نیز که در انتظار باز شدن
پنجره نقل و انتقاالتی ژانویه و توافق با سه تیم خارجی خواهان خود از
یونان ،بلژیک و سوئد قرار دارد ،هرگونه مذاکره را منوط به این دانسته که
انتقالش به فوتبال اروپا در شرایط کنونی میسر نشود.
لزاده و محمد نادری حضور در
پرسپولیس بعد از جدایی شجاع خلی 
نقل و انتقاالت زمستانی را با نیاز به جذب مدافع دنبال میکند .سرخها
یزادگان را به
در حال حاضر تنها سیدجالل حسینی و محمدحسین کنعان 
عنوان مدافعان تخصصی قابل اعتماد در لیست خود دارند .این سومین
بار است که سلیمی با پیشنهاد حضور در پرسپولیس مواجه شده است.
یک بار پیش از حضور در تراکتور و با پیشنهاد برانکو ایوانکوویچ که آن
را به دلیل نگرانی از بابت به دست نیاوردن فرصت بازی مناسب رد
کرد .او در این فصل نیز با توجه به پ ر شدن سهمیه لیگ برتری نقل
و انتقاالت پرسپولیس و تمایل به حضور در فوتبال اروپا رد کرد .اکنون
باید دید سومین پیشنهاد به این بازیکن در نهایت منتهی به عقد قرارداد

و سرخپوش شدن او در تهران خواهد شد یا سلیمی سودای دیگری در
سر خواهد داشت .با این حال به نظر میرسد حضور در پرسپولیس
شاید فرصت مناسبتری نیز برای رویای لژیونر شدنش و هموار شدن
این مسیر در پی داشته باشد و باید دید در ادامه شرایط به چه شکل
خواهد بود.
استعالم از فدراسیون برای پرسپولیسی شدن
آخرین درخواست پرسپولیس برای مذاکره و عقد قرارداد با این بازیکن
با درخواست سلیمی و مدیربرنامهاش از این باشگاه برای نامهنگاری
به فدراسیون و دریافت استعالم نهایی برای مشخص شدن وضعیت
قراردادش با تیمهای ایرانی دانسته است .فسخ سلیمی با تراکتور به
مقصد تیم خارجی بوده است و این در حالی بوده که به دلیل مشکالت
شکل گرفته او نیم فصل دور از میادین بوده و نتوانسته اقدام نهایی
برای این انتقال را صورت دهد .بر این اساس درصورتی که پرسپولیس
همچنان به شکل جدی خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن باشد ،باید
از فدراسیون استعالم الزم را دریافت کند و در صورتی که منعی برای
این انتقال وجود نداشته باشد ،باید سلیمی را صید جدید سرخها قلمداد
کرد.

باید بعد از عید وارد ایرانشود .ضمن اینکه
باید دید مسئوالن ما چگونه قراردادی را با این

سرمربی بستهاند! با این وجود به هر حال
منطقی است که اگر سرمربی باال سر کار باشد

نتیجه بهتر خواهد بود و ما مسابقات مهمی
پیش رو داریم که قطعا خود کادرفنی نیز به این

موضوع اشراف کامل دارند .اکنون با وجود این

ب خبر نیامدن آلکنو به ایران
اتفاقات و تکذی 
توسط فدراسیون ،باید دید که آیا این سرمربی
روسیهای برای شروع کار خود فروردین ماه
سال آینده وارد تهران خواهد شد یا نه؟ اتفاقی

ک ه مسلماتاثیر مستقیم با نتایج تیم ملی در

المپیک خواهد داشت.

