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گروه ورزشی- سعید عباسی 
رییــس کمیته بــدوی صدور مجوز 
حرفه ای فدراســیون فوتبــال ، در 
خصوص اینکه باشگاه های استقالل 
و پرســپولیس بــه خاطر پــر کردن 
فرم های خود به زبان فارسی با مشکل 
مواجه شــده اند، اظهار داشت: چنین 
موضوعی نیســت. مــواردی مانند 
مالکیت، بدهی، شرایط حسابرسی و 
... مشــکالتی است که این باشگاه ها 
دارند. شــرکت مدنظر در مورد این 
۲ باشــگاه ۴۲۰ صفحه ایراد گرفته و 

لحاظ کرده است.
وی افــزود: مــدارک در همان 

زمانــی کــه اعــالم می شــود باید 
بارگذاری شــده و پس از آن پنجره 
بســته می شود، حتی موارد جدید در 

استیناف هم مورد قبول نیست.
رییــس کمیته بــدوی صدور 
مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال 
در مورد مشکل باشگاه های استقالل 
و پرســپولیس خاطرنشان کرد: این 
مشــکل برای امسال و پارسال نبود. 
ایــن باشــگاه ها در کــش و قوس 
تغییرات مدیریتی و مشکالت دیگر 
بودند. پارســال و سال های قبل، این 
مشــکالت با برخی البی ها و قول ها 
حل شد اما امسال سخت گیری چند 

برابر شده است.
وی در مــورد اینکــه چــرا 
سال های قبل با وجود این مشکل ها 
تیم های ایرانی مجوزشان را دریافت 
می کردنــد، گفت: وجــود هوادار 
فاکتوری تعیین کننده بود که فیفا هم 
روی آن تاکید داشت و کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به خاطــر این موضوع 
مدارا می کرد اما این سخت گیری ها 
تنها برای ایران نیست.کشــورهایی 
مانند عربســتان، امــارات، ژاپن و 
کره جنوبــی هــم در ایــن رابطه به 

باشگاه های خود فشار آوردند.
عباســی در مــورد اینکــه چه 

زمانــی نتیجــه موضوع مشــخص 
می شود، تاکید کرد: تا فردا باشگاه ها 
وقــت دارند شــکواییه خــود را به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند 
و باید ببینیم نتیجه کار چه می شــود. 
به نظر من تا ۲۰ روز دیگر این مشکل 

برطرف شود.
اینکــه  بــا  رابطــه  در  وی 
پرسپولیســی ها فکــر می کردند این 
مشــکل با پرداخت مطالبات گابریل 
کالدرون حل خواهد شد، اضافه کرد: 
مشکل فقط این پرونده نبود. از طرفی 
مگر این پرونده در موعد مقرری که 
اعالم شده بود حل شد؟ کنفدراسیون 

فوتبال آسیا شــوخی ندارد و روی 
خیلی از مسائل حساس است.

رییــس کمیته بــدوی صدور 
مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال 
تاکیید کرد: رویکرد afc این است که 
تمام تیم ها این مجوز را بگیرند. حال 
ســال های قبل با البی گری و ســایر 
مســائل، مجوزها کسب می شد اما 
امســال آنها تاکید دارند تا مشکالت 

تمام و کمال حل شود.
وی در خصــوص اینکــه چرا 
باشــگاه گل گهر که آسیایی نیست 
بــرای دریافت مجوز اقــدام کرده 
و مشــکل آنها برای دریافت مجوز 
حرفه ای چیست، گفت: از اسفندماه 
سال قبل تاریخ، کد و رمز برای تمام 
باشــگاه ها ارسال شــده و می شود. 
تیم هایی هم که آسیایی هستند فقط 
ملزم به دریافت این مجوز هســتند 
اما باشــگاه گل گهر خواست که در 
سامانه ثبت نام کند و مجوز را بگیرد. 
با این حال این باشگاه نیز یک پرونده 

کوچک بدهی داشت و به همین 
خاطر با مشکل مواجه شد.

وی در مــورد اظهــارات 
افشــین پیروانی کــه گفته بود 

»مشــکل را به ما نمی گویند تا آن را 
حل کنیــم و می خواهند یک تیم 

دیگر را جایگزین پرسپولیس 
کنند«، گفــت: درگاه و کد 
رمــز فقــط مخصوص  
یک باشــگاه است. مگر 
می شــود کاری کــرد؟ 
مــدارک را هــم خود 
باشــگاه باید مستقیم 

بارگذاری کند.

گروه ورزشــی- از چند روز 
دیگر پنجره نقل و انتقاالت زمستانی 
باز می شود و به بازیکنان سرشناسی 
برخــورد می کنیم که باشــگاه های 
بزرگ برای جذب شــان دست به هر 

کاری خواهند زد.
تنها چند روز دیگر به پایان سال 
میــالدی ۲۰۲1 باقیمانده و از ابتدای 
ژانویه نیز نقل و انتقاالت زمســتانی 
فوتبال شــروع خواهد شد. نام های 
مشــهور زیــادی در پایــان همین 
فصل قراردادش به اتمام می رســد 
و بازیکــن آزاد خواهند بود. همگی 
نیز می توانند طبق قانون با باشــگاه 
های مدنظر خود وارد مذاکره شوند.

شــاید بتوان کیلیــان امباپه را 
مهمترین فوتبالیســت این فهرست 
عنوان کرد. ستاره فرانسوی از مدت 
ها پیش تصمیم خــود برای جدایی 
از پی اس جی و پیوســتن به رئال را 

گرفته است. 
او تابســتان برای جدایی تالش 
کــرد و رئال پیشــنهادی عالی هم به 
پی اس جی ارائه داد که بدون پاســخ 
ماند ولی امباپه از 5 روز دیگر مشکلی 
برای مذاکره مستقیم با رئال نخواهد 

داشت.
کــه  بازیکنانــی  دیگــر  از 
قراردادشان به اتمام می رسد و رئال 
به دنبال جذب شان است می توان به 
آنتونیو رودیگر مدافع آلمانی چلسی 
اشــاره کرد. بایــرن مونیخ هم دیگر 
باشگاهی اســت که ستاره آلمانی را 

می خواهد.
پل پوگبــا هافبک فرانســوی 
منچســتر که دو ســال در فهرست 
خریدهای رئال قرار داشــت نیز در 
پایان فصل قــراردادش به اتمام می 
رسد ولی روند نامنظم و فراز و نشیب 
های بسیار او در یکی دو فصل اخیر 
به عالوه مصدومیت های زیاد، باعث 
شده تا رئال دیگر تمایلی به جذب او 
حتی به عنوان بازیکن آزاد هم نداشته 

باشد.
ســتاره هایی کــه بازیکن 

آزاد خواهند شد
پائولو دیباال ســتاره شماره 1۰ 
یوونتــوس نیز قــراردادش در پایان 
فصل تمام می شــود. مدت هاست 
که باشگاه ایتالیایی به دنبال تمدید با 
اوســت ولی نتیجه ای نگرفته است. 
هرچنــد در نهایت به نظر می رســد 

دیباال قــراردادش را تمدید خواهد 
کــرد ولی او فعال جزو کســانی 

اســت کــه در پایان فصل، 
دســترس  در  رایــگان 

خواهد بود.
در چلسی چندین 
شــرایط  مدافــع 
دارند.  دیباال  مشــابه 
تیاگو سیلوا،  رودیگر، 

ســزار  و  کریستیانســن 

آســپلیکوئتا همگی تا ژوئن ۲۰۲۲ 
قــرارداد دارند و اگــر تمدید 
نکنند، چلسی به یکباره ۴ 
مدافع خود را از دست 

خواهد داد. 
در پــی اس جی 
بــه آنخــل دی ماریا 
برخــورد مــی کنیم. 
ستاره آرژانتینی در ایده 
های مائوریسیو پوچتینو 

سرمربی باشــگاه جایگاه محکمی 
دارد ولی هنوز هیچ پیشنهاد تمدیدی 

به وی ارائه نشده است. 
لورزنــو اینســینیه و بلوتی از 
ناپولــی و تورینو، هوگــو لوریس 
گلر تاتنهام، نیکو زوله مدافع بایرن، 
مارسلو بروزویچ و ایوان پریشیچ از 
اینتر، فرانک کســیه از میالن، اکسل 
ویتســل از دورتموند، کوادرادو از 
یوونتوس، الکس الکازت از آرسنال، 
جســی لینگارد از یونایتد و بوباکار 
کامارا از مارســی نیز در پایان فصل 

بازیکن آزاد خواهند بود.
کــه  رئــال  بازیکنــان 

قراردادشان تمام می شود
در رئــال مادرید بــه ۴ بازیکن 
برخورد می کنیم کــه با پیراهن این 
باشــگاه فاتح ۴ لیگ قهرمانان شده 
اند ولی در پایان فصل قراردادشــان 

تمام خواهد شد. 
گرت بیل، مارســلو و ایسکو 
جدایی شــان قطعی است ولی لوکا 
مودریچ که ســال گذشته قراردادش 
را تا ۲۰۲۲ تمدیــد کرد، به احتمال 
فراوان یک ســال دیگــر نیز تمدید 
می کند و حتی ایــن احتمال وجود 

دارد که قرارداد او مادام العمر باشــد 
تا جدایی به خود وی واگذار شــود.
مارســلو پس از 15 سال و گرت بیل 
و ایســکو نیز پس از 9 ســال از رئال 

جدا خواهند شد.
بازیکنان بارسا و اتلتیکو 

که قراردادشان تمام می شود
 عثمان دمبله ســتاره فرانسوی 
گران قیمت بارسا تنها شش ماه دیگر 
با این باشــگاه قــرارداد دارد. ژاوی 
ســرمربی بارسا سخت عالقه مند به 
تمدید با اوست و گفته می شود خود 
بازیکن هــم تمایل به ماندن دارد اما 
هنوز هیچ خبر جدیدی در این مورد 

منتشر نشده است. 
ســرجی روبرتو دیگر بازیکنی 
اســت که قراردادش تمام می شود و 
بارسا تمایلی برای تمدید با او ندارد. 
باشــگاه ترجیح می دهد سرجی در 
پایان فصل رایگان جدا شــود ولی با 
او تمدیدی صورت نگیرد.در اتلتیکو 
نیز قرارداد لوئیس سوارز و فیلیپه تمام 
خواهد شد اما باشگاه در صدد تمدید 
با آنهاست. به خصوص سوارز که در 
3۴ سالگی همچنان مهاجمی موثر و 

زهردار نشان می دهد.

رییس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال گفت: ۴۲۰ صفحه علیه ۲ باشگاه پایتخت توضیح 
وجود دارد؛ امسال همه کشورها در رابطه با صدور مجوز حرفه ای سخت گیری خواهند کرد.

داستان دنباله دار حضور سرخابی ها 
در آسیا؛ این قصه سِر دراز دارد

گروه ورزشی-ســنگنوردان هرمزگانی در مسابقه های سنگنوردی 
جام فجر در ماده سرعت صاحب یک نشان طال و یک برنز شدند.

بــه گزارش  اقتصاد کیش  در بیســت و یکمین دوره مســابقه های 
سنگنوردی جام فجر در ماده سرعت گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت 
بخش پســران در رده سنی نوجوانان »شــایان عطار« برای نخستین بار در 

تاریخ سنگنوردی هرمزگان مدال طالی این رقابت ها را کسب کرد.ظ
همچنین در بخش بانوان نیز »کبرای لکزایی فر« ملی پوش هرمزگانی 

مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد.
در این دوره از مســابقه های ســنگنوردی از هرمزگان بیتا بهادری ، 

نرجس قائدی، کسری سعید نامقی، شایان عطار، ملیحه 
نور الدینی و کبری لکزایی فر شرکت داشتند.

بیســت و یکمین دوره مسابقه های ســنگنوردی جام فجر با حضور 
ورزشــکارانی از سراسر کشور به میزبانی تهران در سه رده سنی در بخش 

آقایان و بانوان برگزار شد.

سنگنوردان هرمزگانی نشان طال و برنز 
مسابقه سنگنوردی کشور را کسب کردند

زمستان داغ اروپا؛ اینجا خون به پا خواهد شد!

تیم فوتبال نوبند گستر میناب
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