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اخبار

کالدرون:

باید منتظر باشیم تا بروکراسی بانک
تمام شود!

سرمربی سابق آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس
میگوید او مقصر شرایط فعلی این باشگاه در
بسته شدن پنجره نقلوانتقاالتی نیست.
به گزارش ایسنا ،گابریل کالدرون با انتشار
پیامی در صفحه شخصی خود اظهار کرد:
هواداران پرسپولیس! شما را خطاب قرار میدهم
تا بگویم اولین نفری که عالقهمند است این
مسئله حل و فصل شود ،خود من هستم .اکنون
فقط باید منتظر ماند تا بروکراسی بانک تمام
شود .وی افزود :نمیتوانم بپذیریم که بعد از
دو سال انتظار ،بخواهند من را مقصر وضعیت
فعلی بدانند .از زمان حضورم در باشگاه ،همیشه
لطف شما (هواداران) را احساس کردم و دوست
ندارم کسی یه آن خدشهای وارد کند .در
روزهایی که در کنار شما و بازیکنان بودم ،بسیار
خوشحال بودم و این آن چیزی است که امروز
باعث میشود آروز کنم روزی دوباره به ایران
برگردم .باشگاه پرسپولیس چند روز قبل حدود
 ٧٠٠هزار دالر از مطالبات کالدرون و دستیارش
را به حسابی در سوئیس واریز کرد اما به نظر
میرسد کار انتقال پول کامل انجام نشده و به
همین خاطر هنوز پنجره نقلوانتقاالتی باشگاه
پرسپولیس بسته است.

بارسلونا همچنان در انتظار پاسخ
نهایی دمبله

باشگاه بارسلونا در انتظار پاسخ روشن بازیکن
فرانسوی به پیشنهاد تمدید قرارداد است.
به گزارش ایلنا ،بر اساس ادعای رسانههای
اسپانیایی باشگاه بارسلونا هفتهها پیش پیشنهاد
تمدید قرارداد را برای اطرافیان عثمان دمبله ارائه
کرد و همچنان منتظر پاسخ است.
کاتاالنها بسیار مطمئن بودند که موضوع را
قبل از اواسط نوامبر بسته شود ،زیرا اراده بازیکن
فرانسوی این است که بماند و ژاوی میخواهد او
بماند ،البته هنوز مسئله ای قطعی نشده است.

اخبار

بی برنامگی و ضعف ساختاری و اجرایی

برگزاری بازی پرسپولیس-
صنعتنفت با حضور تماشاگران

سرپرست باشگاه پرسپولیس میگوید
چهارشنبه هم هواداران در ورزشگاه حضور
خواهند یافت و هم تبلیغات محیطی توسط
باشگاه انجام میشود.
به گزارش ایسنا ،سید مجید صدری اظهار
کرد :در وزارت ورزش نشست خیلی خوبی را
برای بررسی پارهای موضوعات و هماهنگیها
داشتیم که بسیار مثمر ثمر بود.
وی ادامه داد :خوشحال هستیم که اعالم کنیم
چهارشنبه این هفته ،در بازی با صنعت نفت
آبادان ،بار دیگر هواداران پرشور پرسپولیس را در
ورزشگاه در کنار تیم خواهیم دید و این بازی با
حضور تماشاگران انجام خواهد شد.
صدری گفت :همچنین در این مسابقه برای
اولین بار اجرای تبلیغات محیطی بازی خانگی
پرسپولیس ،توسط خود باشگاه انجام خواهد
شد.
سرپرست پرسپولیس گفت :اطالعات تکمیلی
و جزییات این موارد در روزهای آینده به اطالع
هواداران خواهد رسید.
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عزم جدی فدراسیون کشتی برای مبارزه
با دوپینگ

افتضاحی به نام باز شدن در ورزشگاهها
به گزارش ورزش سه ،جمعه و پس از سپری شدن
 22ماه ،باالخره هواداران فوتبال در ایران توانستند
پای به استادیوم بگذارند و یک مسابقه لیگ برتر را
از نزدیک تماشا کنند .دیدار استقالل و نساجی با
حضور محدود و  5هزار نفری هواداران و به شکل
آزمایشی برگزار شد تا بسترهای الزم برای حضور
تماشاگران در بازیهای بعدی نیز فراهم شود اما
به نظر میرسد تجربه این دیدار آنقدرها هم خوب
و مثبت نبوده و ممکن است باز شدن تمامی
استادیومها باز هم به تعویق بیفتد چرا که مسئول
کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر از نارضایتی بابت
تجربه این دیدار سخن به زبان آورده است.

نحوه برگزاری دیدار استقالل و نساجی را میتوان
به عنوان یک آیینه تمام قد از انواع و اقسام بی نظمی
ها بابت مدیریت یک مسابقه فوتبال مثال زد .برای
بررسی این موضوع باید کمی به عقب برگردیم .جایی
که دکتر نوروزی رییس فدراسیون پزشکی و ورزشی
اعالم کرد در حال تالش برای دریافت مجوزهای الزم
جهت حضور تماشاگران در استادیومها هستند .این
مسئله باعث شد تا باشگاه استقالل از تعطیالت فیفا
دی استفاده کرده و رایزنیهایش را آغاز کند تا در
دیدار برابر نساجی از حضور هوادارانش بهره ببرد که
البته این اتفاق با فراز و نشیبهای زیادی همراه شد
که در زیر به آن می پردازیم.
پس از اینکه وزارت کشور به وزارت ورزش در زمینه
حضور هواداران در استادیومها چراغ سبز نشان داد،
نامه نگاریهای استقاللیها برای حضور هوادارانشان
آغاز شد .یک روز پیش از دیدار با نساجی ،اعالم شد
که قرار است به صورت محدود و آزمایشی ،برای این
دیدار بلیط فروشی انجام شود .خبری که بارها تأیید و
تکذیب شد و آنگونه که در خبرها آمده بود ،سازمان
لیگ در انتظار صدور مجوز از سوی ستاد ملی کرونا
و شورای تأمین بوده است تا خبر حضور هواداران
در ورزشگاه را اعالم کند .پس از مخالفتهایی که با
حضور هواداران شد ،درنهایت مجوزهای الزم صادر
گردید تا این دیدار با حضور  5هزار تماشاگر برگزار
شود.

این خبر تا ساعاتی پیش از آغاز جدال استقالل و
نساجی به صورت رسمی از سوی مقامات مربوطه
تأیید نشده بود و همین مسئله سبب شد تا بسیاری
از هواداران دو تیم در وضعیت بالتکلیفی قرار بگیرند.
جدا از اینکه هواداران قائمشهری باید مسافتی چند
ساعته را تا تهران طی می کردند ،هواداران شهرستانی
استقالل نیز امیدوار به حضور در استادیوم بودند
اما هیچ مرجع رسمی تأیید نکرد که آنها حق حضور
در استادیوم را دارند .این بی نظمی ها سبب شد تا
باالخره در روز بازی ،اعالم شود که  5هزار تماشاگر

آزمایش گسترده از کشتی گیران
در مرحله پایانی لیگ

به نظر می رسد که تجربه حضور هواداران در استادیوم پس از گذشت  22ماه ،منفی بوده و مسئولین برگزار کننده دیدار استقالل و نساجی نمره قبولی را
کسب نمی کنند.

نکتهتأسف
بار دیگر که تا
آستانهتبدیل
به یک بحران
بزرگ نیز پیش
رفت ،نحوه باز
کردن درب های
استادیوم آزادی
بود
قادر به حضور در استادیوم هستند که از طریق وب
سایت سازمان لیگ قادر به تهیه بلیط خواهند بود.
خبری که رسانه رسمی استقالل در فاصله کمتر از 4
ساعت تا آغاز بازی آن را اعالم کرد.
خرید بلیط از سامانه بلیط فروشی نیز خود یک
معضل بزرگی را ایجاد کرد .بسیاری از هواداران
ساعت ها منتظر باز شدن وب سایت مربوطه بودند

تا موفق به تهیه بلیط شوند .وب سایتی که در
فصول گذشته نیز اقدام به بلیط فروشی می کرد ،با
کندی عجیبی همراه بود و در صفحه مربوط به بلیط
فروشی ،هیچ بازی ای برای خرید بلیط وجود ندارد.
امکان تهیه بلیط تا  3ساعت پیش از آغاز بازی وجود
نداشت و تقریبا از ساعت  15روز گذشته بود که
زمینه خرید بلیط از وب سایت مربوطه فراهم شد.
هجوم گسترده تماشاگران به این سامانه باعث گردید
تا سایت بلیط فروشی یا از دسترس خارج شده یا
قادر به ارائه سرویس دهی به هواداران نباشد .کندی
این سامانه نیز یکی از مشکالتی بود که نشان می
داد سازمان لیگ هنوز برای حضور هواداران به خوبی
آماده نشده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری از تماشاگران
ساعتها پشت دربهای استادیوم آزادی منتظر
خرید بلیط و راه اندازی سامانه مربوطه بودند .از
آنجایی که امکان خرید بلیط تا ساعاتی پیش از بازی

فراهم نبود ،هواداران به گمان امکان خرید حضوری
به سمت استادیوم آزادی هجوم بردند و این مسئله
نیز مشکالتی را ایجاد کرد .در نهایت و در فاصله 90
دقیقه تا آغاز بازی ،حضور پرتعداد هواداران پشت
درب های استادیوم سبب تجمع شدیدی شد که اکثر
آن های پروتکل های بهداشتی و پیش شرط های الزم
را رعایت نکرده بودند.
درنهایت و پس از تجمع باالی تماشاگران ،نیروهای
امنیتی درب های استادیوم را باز کردند که با هجوم
هواداران به سمت گیت های ورودی ورزشگاه آزادی
همراه بود .این اتفاق در حالی رخ داد که گفته میشد
در هر بخش از استادیوم ،به صورت کامال محدود
بلیط فروشی خواهد شد و تماشاگران قادر نخواهند بود
که در یک نقطه تجمع کرده و اصطالحا نزدیک به هم
بنشینند .اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بخش هایی
از استادیوم که قرار بود بلیط فروشی شود خالی بود
و هواداران نیز روبروی جایگاه و بدون رعایت فاصله
گذاری اجتماعی حضور پیدا کردند.
نکته تأسف بار دیگر که تا آستانه تبدیل به یک
بحران بزرگ نیز پیش رفت ،نحوه باز کردن درب های
استادیوم آزادی بود .تجمع شدید هواداران و باز شدن
یکباره درب های ورودی باعث شد تا هواداران استقالل
روی زمین افتاده و صحنه های ناراحت کننده ای رخ
دهد که خود می توانست به یک فاجعه بزرگ تبدیل

شود .تصاویری که از تماشاگران منتشر شده که روی
همدیگر افتاده و صحنه های عجیبی را رقم زده است
که می توانست یک فاجعه را رقم بزند .نکته دیگر اینکه
بسیاری از تماشاگران حاضر در استادیوم در گفتگو
با خبرنگاران اعالم کرده بودند بدون خرید بلیط وارد
استادیوم شده اند.
به هر شکل چیزی که مشخص است ،سازمان لیگ
به همراه نیروهای امنیتی و مسئولین برگزار کننده
دیدار استقالل و نساجی ،به هیچ وجه نمره قبولی
دریافت نکردند .از نحوه اطالع رسانی بابت حضور
هواداران گرفته ،تا سایت بلیط فروشی ،باز شدن
درب های استادیوم ،عدم ایجاد نظم و انضباط در
ورزشگاه و تالش برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی،
عدم هدایت هواداران به تمامی بخش های استادیوم
و جلوگیری از تراکم آنها در یک نقطه ،عدم سخت
گیری های الزم برای ورود هوادارانی که دو دوز واکسن
را تزریق کرده اند ،همه و همه از نکات منفی نخستین
تجربه حضور هواداران در استادیوم پس از  22ماه
بود که نشان می دهد هنوز سازمان لیگ و فدراسیون
فوتبال آن زیر ساخت های الزم را برای حضور
تماشاگران در اختیار ندارند و شاید همین تجربه منفی
روز گذشته باعث شد تا سهیل مهدی مسئول برگزاری
مسابقات لیگ برتر اعالم کند که هیچ تضمینی برای
ورود هواداران در بازی های بعدی وجود ندارد.

فدراسیون کشتی به منظور جلوگیری از معضل
بزرگ و جدی دوپینگ ،اقدامات گستردهای را در
نظر گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بر اساس
اهداف و اقدامات فدراسیون و با همکاری ستاد
مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) مأموران این ستاد
در مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابتهای لیگ
برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور در
سال  ۱۴۰۰جام یادگار امام (ره) در سالن رقابتها
حضور پررنگی خواهند داشت و نسبت به انجام
تست دوپینگ به صورت گسترده اقدام خواهند
نمود.
فدراسیون کشتی با توجه به همکاری مناسب
و باالی ستاد مبارزه با دوپینگ ایران با کشتی
کشور ،از زحمات این عزیزان قدردانی مینماید.
الزم به ذکر است فدراسیون کشتی بارها اعالم
کرده است که در صورت محرز شدن دوپینگ
کشتی گیران ضمن اعالم رسمی اسامی ایشان
در سایت فدراسیون کشتی ،نسبت به اقدامات
انضباطی و قانونی علیه آنها اقدام خواهد کرد
و جریمههای این عمل ناشایست بر عهده خود
کشتی گیر میباشد.
مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد
روز  ۱۸آذرماه در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی
تهران برگزار میشود و در مورد لیگ برتر کشتی
فرنگی نیز زمان و مکان برگزاری این مسابقات در
اسرع وقت اعالم خواهد شد.

صالح:

درخصوص تیم آیندهام تصمیمی
نگرفتهام

وحیدهاشمیان:

بعد از صعود به جام جهانی برای دیدن بازی بوخوم به آلمان میروم
مربی تیم ملی فوتبال ایران از اشتیاق باالی خود برای دیدن بازی تیم سابق خود
سخن گفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیلد ،مربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید در اولین
ی تیم پیشین خود راهی آلمان خواهد شد .او در صحبت هایی
فرصت برای دیدن باز 
با بیلد درباره شرایط تیم سابق خود صحبت کرد.
چه خاطرات از فصل  ۰۴/۲۰۰۳دارید؟
دربی  ۰-۳مقابل دورتموند در هفته دهم .من دو گل زدم و اولیسه یک گل .در
طول فصل هیچ کس فکر نمی کرد که با چنین تیم جوانی پنجم شویم و به جام یوفا
برویم .هر کدام از ما بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتیم.
بوخوم در حال حاضر در رده دوازدهم قرار دارد .آیا باز هم چنین حسی وجود
دارد؟
برای یک کوهنورد ،ماندن در لیگ باید هدف باشد .سپس می توانید ثبات

صدور رای باز هم به تعویق میافتد؟

داشته باشید و هدف بزرگ سال آینده را داشته باشید .پیشرفت در چند سال
گذشته عالی است ،اما باید قدم به قدم پیش بروید.
آیا باشگاهی همچون بوخوم هنوز میتواند رویای حضور در بازیهای اروپایی
را داشته باشد؟
امروزه پول نقش مهمتری نسبت به گذشته دارد .با این حال اگر بوخوم
با همین روند و به آرامی به پیشرفتش ادامه دهد ،به مانند ماینتس و فرایبورگ
میتواند گام بعدی را بردارد و میتواند در لیگهای یوفا هم بازی کند.
آیا هنوز با همکاران قبلی ارتباط دارید؟
با فیلیپ بونیگ ،مارسل مالتیتز و داریوش ووز .من کارهای مربیگری فوتبالم
را با توماس ریس انجام دادم ،حتی در یک گروه واتس اپ هستیم اما ما اغلب
همدیگر را نمی بینیم .بعد از راهیابی به جام جهانی با ایران ،خیلی دوست دارم به
ورزشگاه بوخوم بروم .من این شهر را دوست دارم و در قلب من است.

نامه جدید فدراسیون فوتبال به  CASبرای شکستن رای پرونده ویلموتس

بعد از آغاز به کار «مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی ایران
در یک باشگاه مراکشی ،فدراسیون فوتبال ایران نامه جدیدی را در
این ارتباط به دادگاه عالی ورزش ( )CASارسال کرده است.

به گزارش مهر ،مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی بعد از جدایی
از تیم ملی فوتبال ایران در سال  ،۱۳۹۸با شکایت به فیفا خواهان
دریافت غرامت بیش از  ۶میلیون یورویی از فدراسیون کشورمان
شد.
ویلموتس که کمتر از  ۹ماه در تیم ملی ایران کار کرده و حقوق
یک سال کامل خود را (بیش از  ۲میلیون یورو) از ایران دریافت کرده
بود ،با این توجیه که ایران شرایط قرارداد را رعایت نکرده ،باقیمانده
قراردادش تا سال  ۲۰۲۲را هم درخواست کرد.
فدراسیون فوتبال ایران همان زمان به دادگاه عالی ورزش شکایت
کرد تا این دادگاه در رای سنگین ویلموتس تجدیدنظر کند .پروسه
رسیدگی به این پرونده در دادگاه عالی ورزش که بخشی از آن هم
در زمان شیوع ویروس کرونا صورت گرفت ،بیش از آنچه که تصور
میشد ،دچار پیچیدگی شد و حتی صدور رای پنج نوبت به تعویق
افتاد.
این ماجرا تا جایی پیش رفت که ویلموتس بعد از حدود دو
سال خودداری از پذیرفتن پیشنهادات کاری ،در نهایت دو هفته
پیش قید دور بودن از نیمکت مربیگری را زد و به پیشنهاد باشگاه

راجاکازابالنکا مراکش پاسخ مثبت داد تا راهی این تیم شود.
پیگیری خبرنگار مهر نشان میدهد همزمان با این اتفاق،
فدراسیون فوتبال ایران نامهای را برای دادگاه  CASارسال و در این
نامه تاکید میکند ویلموتس با وجود شکایتی که از ایران انجام داده
و درخواست غرامتش ،به یک تیم جدید رفته است .در واقع این
اقدام فدراسیون به این منظور صورت گرفته است که به شکستن رای
ویلموتس بیشتر امیدوار شود و از این تصمیم ویلموتس به عنوان
سندی برای رد ادعای این مربی بلژیکی استفاده کند.
طبق اعالم بعضی از کارشناسان حقوقی ،از آنجا که مرد بلژیکی
پیش از پایان مدت قراردادش با فدراسیون ایران اقدام به عقد قرارداد
جدیدی کرده است ،نزدیک به  ۱۳ماه از میزان غرامت درخواستی
ویلموتس کسر خواهد شد.
این موضوع عالوه بر اینکه صدور مجدد رای پرونده شکایت
فدراسیون ایران از ویلموتس را به تعویق میاندازد ،فدراسیون فوتبال
را به کاهش غرامت درخواستی امیدوار میکند .باید دید در نهایت
سرنوشت یکی از پیچیدهترین و سنگینترین پروندههای مالی ایران
در  CASبه کجا خواهد رسید.

مدیریت به سبک فدراسیون بسکتبال

پول بدی میبخشیم!

فدراسیون بسکتبال ایران ،در اقدامی عجیب با دریافت جریمه
نقدی از محمد جمشیدی محرومیت این بازیکن را بخشیده است که
باعث ناراحتی باشگاه شیمیدر شده است و در این میان ،باشگاهی که
ضرر و خسارت دیده هیچ سودی از حکم کمیته انضباطی نبرده است.
به گزارش ایسنا ،در ابتدای فصل نقل و انتقاالت لیگ بسکتبال و
پیش از اعزام تیم ملی به بازیهای المپیک بود که محمد جمشیدی،
ملیپوش نام آشنای بسکتبال ایران با عقد قرادادی یک ساله به تیم
شیمیدر قم پیوست تا فصل جاری را به همراه این باشگاه خصوصی
پشت سر بگذارد.
اما با ادامه فصل نقل و انتقاالت و پیوستن مهران شاهین طبع
به جمع شیمیدریها ،خبرهایی مبنی بر اختالف میان جمشیدی و
شاهینطبع مطرح و نهایتا هم با پیوستن جمشیدی به تیم شهرداری
گرگان همراه شد.
البته با پیوستن جمشیدی به شهرداری گرگان ،مسئوالن باشگاه
شیمیدر قم نسبت به این اقدام جمشیدی واکنش نشان داده و از این
ملیپوش به کمیته انضباطی فدراسیون شکایت کردند تا اهالی این
رشته شاهد یکی از عجیبترین اتفاقات مدیریتی در چند سال اخیر
بسکتبال باشند؛ موضوعی که طبق ادعای باشگاه شیمیدر ،با تصمیم
عجیب فدراسیون همراه شده است.
هنریک درغوکاسیان مدیرعامل شیمیدر قم در این مورد گفت :با

پیشنهاد و وساطت فدراسیون ،رای اول که دو ماه محرومیت ،جریمه
نقدی و عذرخواهی رسمی از باشگاه شیمیدر بود را قبول کردیم که
رای صادر شد و گفتند این رای قطعی است .البته آقای جمشیدی
میتوانست اعتراض کند ،اما از طرف فدراسیون به ما گفتند که در
مورد این بحث به جمع بندی رسیدهایم و رای تغییر نمیکند .با شروع
بازیها ما در پخش زنده دیدیم ایشان بازی میکنند ،در حالی که
قرار بود خسارت ما را بدهد و رضایت باشگاه را جلب کند! از طرف
فدراسیون گفتند که ما رای را عوض و محرومیت را کم کردیم .او ۲۰۰
میلیون جریمه شد که پول را به حساب فدراسیون واریز کرده است.
نهایتا هم یک نامه عذرخواهی که ایشان به فدراسیون داده بود را به
ما فرستادند تا موضوع تمام شود.
به این ترتیب طبق ادعای مدیرعامل باشگاه شیمیدر قم ،اگر محمد
جمشیدی تخلفی انجام داده ،ضرر آن به باشگاه شیمیدر بوده و
این جریمه در صورت قانونی بودن نیز باید به حساب باشگاه واریز
میشد ،حال چرا فدراسیون این پول را خودش دریافت کرده است و
بدون اطالع به باشگاه شاکی محرومیت را بخشیده است ،جای سوال
دارد که به نظر رئیس فدراسیون باید در این مورد پاسخگو باشد.
مدیرعامل شیمیدر قم در این مورد نیز به ایسنا گفت :طبق قانون
اگر ایشان در شبکه اجتماعی به ما تهمت دروغ گویی زده و اهانت
کرده است ،باید همانجا عذرخواهی کند چون قانون است .ایشان

گفتهاند باشگاه شیمیدر دروغ میگوید ،پس باید رسما عذرخواهی
کند .با این وجود نهایتا اتفاق مطرح شده افتاد و  ۱۵۰میلیون ایشان
را جریمه کردند که ما اصال نمیدانیم این جریمه چگونه تعیین شده
است و از کجا آمد .دو ماه محرومیت او را هم برداشتند چون جریمه
خودشان که  ۲۰۰میلیون بود را به حساب فدراسیون واریز کرده است.
تنها یک نامه را بعد از  ۱۲روز به ما فرستادند که عذرخواهی ایشان
است! اصال چرا این جریمه و پول به حساب فدراسیون ریخته شده
است؟ باید به حساب ما واریز شود چون باشگاه شیمدر متضرر شده
است.
در فضای کنونی ورزش کشور ،ضعف حضور سازمانهای خصوصی
در این عرصه بسیار قابل لمس است ،پس بسیار مهم است که هر
فدراسیونی با مدیریت و برنامهریزی اصولی در حفظ سرمایههای
موجود خود تالش کند که به نظر میرسد ،فدراسیون بسکتبال و
مسئوالنش از این موضوع غافل بوده است.
با توضیحات مسئوالن باشگاه شیمیدر ،اینطور به نظر میرسد که
فدراسیون بسکتبال از شرایط موجود به صورت غیر اصولی برای برطرف
کردن مشکالت مالی خود اقدام کرده است که جا دارد مسئوالن
مرتبط در این باره پاسخگوی سوال مطرح شده باشند .اینکه باشگاهی
به دلیل حرکت غیر حرفهای یک ورزشکار متضرر شود و فدراسیون از
این شرایط به سود خود استفاده کند اقدامی غیر اصولی است.

ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول در خصوص
تمدید قراردادش با این تیم توضیحاتی را بیان
کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،قرارداد
محمد صالح ،مهاجم تیم فوتبال لیورپول با این
تیم در تابستان سال  ۲۰۲۳به پایان میرسد و
سران آنفیلد مذاکرات برای تمدید قرارداد او را
آغاز کرده اند .صالح که در یکی مدارس مصر
حاضر شده بود در خصوص تمدید قراردادش
با این تیم گفت که هنوز دقیقا نمیداند پس از
اتمام قراردادش در چه تیمی بازی خواهد کرد و
در حال حاضر از حضورم در لیورپول خوشحال
هستم و بر روی صعود تیم ملی مصر به جام
جهانی متمرکز هستم.
سایت  Liverpool.comدر خبری مدعی
شد که مذاکرات بین محمد صالح و لیورپول
در حال حاضر متوقف شده است و علی رغم
اینکه بارسلونا به هر قیمتی به دنبال جذب ستاره
مصری لیورپول است ،اما سران لیورپول اعتقاد
دارند که صالح پس از پایان قراردادش همچنان
در آنفیلد خواهد ماند چرا که بارسلونا بودجه
کافی برای جذب او را ندارد.
مدیر برنامههای صالح اعتقاد دارد که باید
مبلغ قرارداد ستاره مصری  ۲برابر شود ،چرا
که تیمهای خواهان او حاضر به پرداخت چنین
مبلغی به صالح هستند ،اما لیورپولیها معتقد
هستند که پرداخت دستمزد هفتگی  ۴۰۰هزار
پوند در هفته به صالح مبلغ بسیار زیادی
است.
سایت  Liverpool.comخاطرشان کرد:
مدیران لیورپول به خوبی میداند که حفظ صالح
کاری دشوار است ،اما به هر طریق ممکن برای
تمدید قرارداد او تالش خودشان را خواهند کرد.

