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یادداشت

جدال دشوار پرسپولیس در مقابل فجرسپاسی
رسول شمالی ورزنده

امشب تیم فوتبال پرسپولیس میزبان فجرسپاسی شیراز است؛ دیداری که برد
در آن قرمزپوشان پایتخت را به صدر جدول نزدیک میکند .پرسپولیسیها که در
چهارده بازی قبلی خود  ۲۹امتیاز کسب کرده اند و در حال حاضر پس از استقالل
 ۳۲امتیازی در رده دوم جدول جای دارند قصد کرده اند امشب در ورزشگاه آزادی
با یک پیروزی دیگر برای رسیدن به صدر جدول تالش کنند .دیدار حساس امشب
در هفته پانزدهم لیگ برتر در حالی برگزار میشود که سه تیم اول تا سوم جدول
لیگ برتر که به ترتیب استقالل ،پرسپولیس و سپاهان اصفهان هستند برای بهتر
شــدن وضعیت خود در جدول نیاز به پیروزی دارند و در این میان پرســپولیس با
توجه به شــرایط میزبانی بنظر میرسد که موقعیت بهتری نسبت به دیگر رقبای
خود دارد چراکه پرســپولیس در بازیهای قبلی اش در مقابل فجر سپاسی شیراز
بارها به پیروزی رسیده و دراین دیدار هم برد در مقابل این تیم پایین جدولی دور
از دسترس نیست .پرسپولیس در دیدار قبلی خود و در هفته چهاردهم رقابتها در
مشهد در مقابل تیم فوتبال پدیده با نتیجه یک بر یک متوقف شد و علی رغم برتری
که نسبت به حریف مشــهدی خود داشت نتوانست پیروز آن بازی باشد .بنابراین
این دیدار برای یحیی گل محمدی و یاران اش بســیار مهم و حیاتی است چراکه
سه امتیاز این بازی موقعیت پرسپولیس را دگرگون خواهد کرد و از نظر روحی هم
تیم به یک آرامش و ثبات خواهد رسید .بطور حتم سرمربی سرخپوشان بازیهای
فجرسپاسی را به همراه کادر فنی تیم آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی
نموده اند .آنچه که به عنوان یک مشــکل این روزها در تیم پرســپولیس به چشم
میخورد نبود یک بازیکن بازی ساز و همه کاره در زمین است که با توجه به رفتن
احمد نورالهی از پرســپولیس این نقیصه در تیم پرسپولیس دیده میشود و علی
رغم تالشهایهافبکها و مهاجمان جوان پرسپولیس ،قرمزپوشان تهرانی در زدن
ضربههای پایانی ناموفق هستند و از طرفی هم در میانه میدان همانطور که اشاره شد
نبود یک بازیکن تمام عیار و بازی ساز حرکت رو به جلو و سرعتی تیم پرسپولیس
را کند کرده است اما با عنایت به این موارد پرسپولیس با همین داشتهها و نفرات
جــوان و با تجربه اش نتایج خوبی تاکنون گرفتــه و امیدوارانه به بازیهای لیگ
ادامه میدهد .شاید هم با توجه به باز شدن پنجره نقل و انتقاالت ،این تیم محبوب
پایتخت بتواند بازیکنان مورد نظر خود را بزودی جذب کند .پرسپولیس اگر چه در
دیدار امشب میزبان است و بنظر میآید که به همین خاطر شاید بازی سختی برای
پرسپولیس نباشد اما تیم فجر سپاسی شیراز را هم نباید دست کم گرفت .فجریها
در دیدار هفته قبل خود که میزبان تیم فوتبال تراکتور ســازی تبریز بودند موفق
شدند این تیم را با نتیجه یک بریک متوقف کنند و این امر نشان میدهد که تیم
فجر سپاســی حریف آسان و راحتی برای پرسپولیس نخواهد بود .فجریها اگرچه
در حال حاضر با کسب  ۱۲امتیاز در مکان چهاردهم جدول لیگ برتر جای گرفته
اند اما این تیم در ادامه بازیهای لیگ ،هفته به هفته بهتر شده و نتایج هفتههای
اخیر این تیم شیرازی نشان میدهد که آنها برای تقویت تیم خود تالش میکنند
و کادر فنی تیم فوتبال فجر سپاسی چند بازیکن جوان و امید باشگاه فجر سپاسی
را به تیم اضافه کرده و سخت در تالش هستند که در بازیهای پیش رو با آمادگی
باال وارد مســتطیل سبز شوند .علی اصغر کالنتری سرمربی با تجربه فجر سپاسی
شیراز با شناخت خوبی که از تیم پرسپولیس دارد یقینا» سعی خواهد کرد با روی
آوردن بــه یک بازی برابر و یارگیری در همه خطوط دیوارههای دفاعی محکمی را
در مقابل حمالت پرسپولیس ایجاد کند .برای این مربی در وهله اول عدم دریافت
گل از تیم تهرانی مالک اصلی است و سپس او به ضدحملهها فکر میکند تا شاید
بر تیم پرسپولیس فشار وارد کند و از طرفی هم تالش خواهد کرد که با دفاع چند
الیه تیمی ،جلوی سرعت بازیکنان پرسپولیس را بگیرد .کالنتری از جمله مربیانی
است که به هیچ وجه اعتقادی به ضدفوتبال ندارد و سعی میکند یک بازی خوب
به نمایش بگذارد تا هوادران تیم اش را راضی کند .از طرفی یحیی گل محمدی
در دیدار امشب قصد دارد که یک بازی سراسر تهاجمی را در دستور کار تیمیاش
قرار دهد بنابراین بنظر میرسد که پرسپولیس در دیدار امشب از مهاجمان بیشتری
بهره ببرد تا در دقایق اولیه بازی به گل برسد و اینها نشان میدهد که دیدار امشب
دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران یکی از بازیهای جذاب لیگ برتر فوتبال در هفته
پانزدهم باشد و امیدواریم هواداران و عالقمندان پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز
که با توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا همچنان میبایست از طریق تلویزیونهای
خود این مسابقه را تماشا کنند از دیدن این بازی لذت ببرند.
اخبارکوتاه

«رضا درویش» مدیرعامل پرسپولیس شد

اعضای هیــات مدیره باشــگاه پرســپولیس
رضــا درویش را به عنوان مدیرعامل این باشــگاه
انتخــاب کردند .به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا،
رضا درویش که ســابقه مدیرعاملی باشگاه سایپا
را در کارنامه دارد ،با تصمیم اعضای هیات رییسه
باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیرعامل این باشگاه
انتخاب شــد .پیش از این مجید صدری به عنوان سرپرســت مدیرعاملی در
باشگاه پرســپولیس فعالیت میکرد اما روز گذشته با انتشار پستی در فضای
مجازی از ســمت خود استعفا کرد .تغییر و تحوالت اخیر در حالی در باشگاه
پرســپولیس رخ داده اســت که سرخپوشان (به همراه اســتقالل و گلگهر
ســیرجان) به دلیل مشــکالت مرتبط با مجوز حرفهای از سوی کنفدراسیون
فوتبال آسیا(ایافســی) از حضور در فصل جدیــد رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا در سال  ۲۰۲۲محروم شدند.

ناظمالشریعه:

برای شمسایی آرزوی موفقیت دارم

ســرمربی سابق تیم ملی فوتســال گفت :برای
ســرمربی جدید تیم ملــی آرزوی موفقیت دارم و
مطمئن هســتم که تیم ملی با وحید شمســایی
موفق خواهد شد« .سید محمد ناظمالشریعه» روز
چهارشنبه پس از برکناری از سرمربیگری تیم ملی
فوتسال و انتخابش شدن وحید شمسایی به عنوان
ســرمربی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :در ابتدا به شمســایی تبریک
میگویم و امیدوارم در کارش موفق باشــد .وی ادامه داد :شمســایی با من
تماس گرفت و از من رخصت خواست و من هم برای او آرزوی موفقیت کردم.
امیدوارم تیم ملی همچنان در مدار قدرت و پیشــرفت باشــد .مطمئن هستم
تیم ملی با شمسایی موفق خواهد بود .سرمربی سابق تیم ملی فوتسال اضافه
کرد :از فدراسیون فوتبال و هیات رییسه نیز برای حمایتهایشان از تیم ملی
تشکر میکنم .وی در پاسخ به این پرسش که آیا از برکناری خود مطلع بود
یا نه ،گفت :خیر؛ من هیچ اطالعی نداشتم و از طریق اخبار متوجه شدم.

استقالل بهدنبال قطعی کردن قهرمانی نیم فصل

پرسپولیس تحت تاثیر شوک مدیر عامل جدید و مصدومیت آل کثیر!

استقالل در بازی با نفت مسجدسلیمان به دنبال قطعی
کردن قهرمانیاش در نیم فصل اول است.
به گــزارش گروه ورزشــی مردمســاالری ،روی کاغذ،
قهرمانی شــاگردان مجیدی قطعی به نظر میرسد منتهی
از آنجایی که در فوتبال امــکان رخ دادن هر اتفاقی وجود
دارد ،استقالل نیاز به حداقل یک امتیاز در مسجدسلیمان
دارد تا با قهرمانی نیم فصل به تهران برگردد .البته مجیدی
گفته قهرمانی در دور رفت لیگ اصال برایش مهم نیســت
و او منتظر اســت که وریا غفــوری را هنگام باال بردن جام
قهرمانی لیگ ببیند.
فراز رفت و برگشت :نفت مسجدسلیمان هفته جنجالی
و پرخبری را پشت سر گذاشــت .بعد از دربی نفتیها بود
که عدهای از لیدرهای این تیم با ورود به رختکن تیمشان
با چند شــاگردان کمالوند درگیر شده و آنها را کتک زدند!
و اعالم کردند که در صــورت تکرار نتایج ضعیف این تیم
باز هم چنیــن کاری را انجام خواهند داد .واکنش کمالوند
به این اتفاق ،قطع همکاری با نفت مسجدســلیمان بود و
گفته شد که محمود فکری جانشین او خواهد شد منتهی
آخریــن خبر این بود که کمالوند در بازی با اســتقالل هم
روی نیمکت تیمش خواهد نشست.
نتیجه هفته گذشته :نفت مسجدسلیمان با نتیجه 2-0
به صنعت نفت باخت و استقالل با نتیجه  3-2از سد مس
رفسنجان گذشت .وضعیت در جدول :نفت مسجدسلیمان
بــا  11امتیــاز در رده پانزدهم قرار دارد و اســتقالل 32
امتیازی ،صدرنشین لیگ است.
پرسپولیس در شرایطی بسیار خاص از فجر
سپاسی میزبانی خواهد کرد.
شــاگردان یحیی گلمحمدی در چهل و هشت ساعت
گذشــته با دو شــوک مواجه شــدند .شــوک اول تائید
مصدومیت عیســی آل کثیر از ناحیه رباط صلیبی بود که
باعث شد این بازیکن تا پایان فصل خانهنشین شود و شوک
دوم هم به استعفای مجید صدری از سرپرستی این باشگاه
برمیگردد .چهرهای که یحیی و شــاگردانش امیدوار بودند
حکم مدیرعاملی پرســپولیس به نام او بخورد .البته دیروز
درویش مدیر عامل سابق باشگاه سایپا به عنوان مدیر عامل
جدید این باشگاه معرفی شد
علیرغم این شــرایط ،پرسپولیس روی کاغذ کار سختی
برای امتیاز گرفتن از فجر سپاســی ندارد چرا که شاگردان
کالنتری از هفته پنجم به بعد موفق به کسب برد نشدهاند.
غایبان :به جز آل کثیر ،امید عالیشــاه و حامد پاکدل و
علی شــجاعی بازی فردا را از دست دادهاند .در اردوی فجر
سپاســی هم سیروان قربانی ،حمید نعمتی و رضا آقابابایی
در بــازی فردا غایــب خواهند بود .نتیجه هفته گذشــته:
پرسپولیس با شهرخودرو  1-1مساوی کرد و همین نتیجه
در بــازی فجر سپاســی و تراکتور رقــم خورد.وضعیت در
جدول :پرسپولیس با  29امتیاز در رده دوم قرار دارد و فجر
 12امتیازی تیم چهاردهم جدول است
گلمحمدی :در دوسال چهار مدیر عامل تغییر
کرده است
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد که هدف
اول تیمش در مصاف با فجرسپاسی شیراز کسب سه امتیاز

است.
بــه گــزارش گروه ورزشــی مــردم ســاالری ،یحیی
گلمحمدی ،ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست
خبــری پیش از دیدار تیمش برابر فجر سپاســی در هفته
پانزدهم لیــگ برتر فوتبال اظهار کــرد :یک بازی خانگی
در پیش داریم و قطعا کســب ســه امتیاز بــرای ما اولین
هدف و بهترین نتیجه اســت .امیــدوارم بازی خوبی انجام
دهیم .شرایط خوبی داریم و همه با انگیزه آماده بازی فردا
هســتیم .فجر تیم جوان و دوندهای اســت و با تمام وجود
بــازی میکنند .بازی راحتی در پیــش نداریم و باید بازی
خودمان را بــه حریف دیکته کنیم .باید از فضاها به خوبی
استفاده کنیم.
زمین تمرین پرسپولیس مشکل دارد
او درباره استعفای صدری از سرپرستی باشگاه هم گفت:
این مسائل در یکی ،دو سال اخیر برای پرسپولیس به وجود
آمده و عادی شده است .در دو سال چهار مدیر دیدیم و با
رفتن آقای ســمیعی هیات مدیره هم نداشتیم .این مسائل
فقط برای پرسولیس است .از شروع فصل مشکالت زیادی
داشــتیم .مثل نگرفتن بازیکنان مــد نظر ما که حتی یک
مهاجم مد نظر ما هم جذب نشــد چون جذب مهاجم در
سطح تیم ملی واقعا ســخت است .شش ،هفت بازیکن در
ســطح تیم ملی را از دست دادیم که هر کدام میتوانستند
نتیجه بــازی را تغییر بدهند .با این حال به فینال آســیا
رسیدیم .مشــکالت واقعا زیاد است .االن سه ماه است که
مشــکل تمرین داریم .دو زمین تمرین را پیشنهاد دادم اما
کاری انجام نشد.
اشتباه داوری علیه پرسپولیس بیش
از حد شده است
گلمحمدی ادامه داد :شــرایط ما سخت است و آنقدر
مشــکالت زیاد اســت که نوشــتهام تا یادم نرود .وضعیت
داوری هم همه چیز بر علیه ماست .ضربات زیادی از داوری
خوردیم .این اشــتباهات بیش از اندازه شده است .دردناک

این است که از این اشتباهات ،حمایت میشود .این مسائل،
مشــکالت ما را دو چندان کرده و ما هیچ امنیتی از سمت
داوران احساس نمیکنیم .اگر اشتباه داوری است باید برای
همه باشد نه فقط برای ما .مصدومیت بازیکنان هم مشکل
دیگری اســت ک به خاطر نبود زمین تمرین خوب پیش
آمده است .با این شرایط ،کار سخت است .ما را وسط گود
انداختهاند و میگویند لنگش کن!
هواداران پرسپولیس مراقب ارتش مجازی باشند
سرمربی پرسپولیس افزود :روز پرداخت پول ،سرپرست
باشگاه اســتعفا میدهد .برای تیمی که پنج سال قهرمان
شده این وضعیت دردناک است و قابل تحمل نیست .کسی
این مسائل را باور نمیکند.
تیمی که پنج ســال قهرمان شده چرا باید این وضعیت
را دشته باشد؟ کسانی که تصمیمگیر هستند باید توضیح
دهند که چرا اینگونه اســت .ما فقــط حمایت هواداران و
غیرت بازیکنان را داشــتیم .اگر حمایت نبود تیم قهرمان
نمیشد.
ما این حمایت را داریم و دلگرمیم .بعد از مساوی برابر
شــهرخودرو هجمه زیادی علیه ما ایجاد شد .در پنج بازی
آخر چهار برد و یک مساوی داشتیم .تیمهای باالی جدول
را شکست دادیم .ارتش مجازی پیجهای فیک میسازند و
حمله میکنند .هواداران ما مراقب این هجمهها باشــند .ما
به اندازه کافی مشــکل داریم و نباید جو داخلی خودمان را
خراب کنیم.
اگــر دنبال موفقیت هســتیم فقط اتحــاد به ما کمک
میکنــد .از هواداران میخواهم حمایتشــان از ما را حفظ
کنند چون تیم از این حمایتها ضرر نخواهد کرد.
او در ادامــه گفــت :اگر خودمان به هم نریزیم کســی
نمیتوانــد جلوی موفقیتمان را بگیــرد .از همه هواداران
تشــکر میکنــم و میگویم باز هم مراقــب این پیجها که
میدانیم از طرف چه تیمهایی هستند ،باشند که اسیر جو
مسموم نشوند.

میترسم از بازیکنان تاجیک استفاده کنم!
گلمحمدی درباره اینکه چرا از بازیکنان تاجیک استفاده
نمیکند هم گفت :میترسیم از وحدت (هنانوف) و منوچهر
(صفروف) اســتفاده کنیم چون درباره قانونی بودن این کار
جواب قطعی به ما ندادهاند و خود باشــگاه هم مردد است
که اســتفاده کنیم یا خیر .میترســیم که استفاده کنیم و
حریفان شکایت کنند و بازیها سه هیچ بشود .وضعیت این
دو بازیکن هنوز مشخص نشده است .از باشگاه میخواهیم
بررسی کنند و جواب درست بدهند .سازمان لیگ میگوید
که ما باید اول پول اوساگونا را پرداخت کنیم.
احتماال آلکثیر را از لیست خارج میکنیم
او در ادامــه درباره وضعیت عیســی آلکثیر هم گفت:
وضعیت خوبی ندارد .اگر مطمئن شــویم که به این فصل
نمیرسد او را از لیست خارج میکنیم .باید از آلکثیر تشکر
کنــم و برایش آرزوی موفقیت کنــم .همه میدانند که در
یکی ،دو ســال اخیر اذیت شــد و با انگشت شکسته برای
ما بازی کرد .این روزهایی را که برای ما ســاخت فراموش
نمیکنیم.
وی درباره اینکه آیا پرســپولیس قرار اســت کوشــکی
بازیکن پیکان را جذب کند یا خیر هم گفت :صحبت زیادی
مطرح اســت که در نقلوانتقاالت پرسپولیس چه خواهد
کــرد .با این حال فقط گمانه زنی بوده اســت .تا نیمفصل
باید صبر کنیم.
وی در پایــان دربــاره ســایر مصدومــان و محرومان
پرســپولیس هم گفت :امید عالیشــاه ،محمد شــریفی و
بازیکنان تاجیک و حامد پاکدل را در اختیار نداریم.
ماموریت ویژه مجیدی در مسجدسلیمان؛
رسیدن به یک رکورد بیسابقه در استقالل
فرهــاد مجیدی در پایان بازی با نفت مسجدســلیمان
میتواند به یک رکورد ویژه برسد.
رکوردی که تا امــروز در تاریخ حضور این تیم در لیگ
برتر سابقه نداشته است.
اســتقالل در حالی به مصاف شــاگردان فــراز کمالوند
خواهد رفت که قهرمانــیاش در نیم فصل اول به احتمال
 99درصد قطعی شــده و با یک مساوی ،آبیها با قهرمانی
در دور رفت لیگ به تهران برخواهند گشت.
چند روز قبل خبرورزشــی به این نکته اشــاره کرد که
استقالل ،آخرین بار در فصل  90-91قهرمان نیم فصل شد
و شاگردان پرویز مظلومی با پیروزی مقابل نفت تهران ،دور
رفت لیگ را با صدرنشینی به پایان رساندند و حاال مجیدی
این فرصت را دارد که بعد از  10ســال ،دوباره استقالل را
قهرمان نیم فصل کند.
مهمتــر از قهرمانی نیم فصل ،ثبت رکوردی اســت که
استقالل در  20سال گذشــته و دوران حضورش در لیگ
برتر ،در رســیدن به آن ناکام بوده اســت .اینکه بتواند دور
رفت لیگ را بدون باخت به اتمام برساند.
در پایــان هفته چهاردهــم لیگ ،اســتقالل تنها تیم
بــدون باخت جدول اســت و در صورتی کــه مقابل نفت
مسجدسلیمان هم شکست نخورد ،برای اولین بار در تاریخ
حضــورش در لیگ برتر ،میتواند نیم فصــل اول را بدون
شکست به پایان برساند.

فدراسیون فوتبال:

در حذف استقالل ،پرسپولیس و گلگهر از لیگ قهرمانان آسیا دخیل نبودیم
سخنگوی فدراسیون فوتبال تأکید کرد ،این فدراسیون
در حذف اســتقالل ،پرسپولیس و گلگهر از لیگ قهرمانان
آسیا دخیل نبوده است.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ساالری  ،حسین شریفی
پس از پایان جلســه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار
داشت :از ساعت  9دیروز (چهارشنبه) جلسه هیئت رئیسه
برگزار شــد و اعضا درباره بحثهای مختلف صحبت کردند
و تصمیمهای مختلفی گرفته شد که متنوع بود .مهمترین
آنها ،بحث سیســتم ویدئویی  VARبود که مورد بررســی
واقع شد .بهزودی فراخوان شرکتهای واجدشرایط را منتشر
خواهیم کرد و یکی از آنها انتخاب خواهد شــد .نکته قابل
توجه این اســت که  VARیکی از نیازهای داوری به شمار
میآید و شــخص رئیس فدراسیون روی این مسئله تأکید
داشت .فیفا نیز دو ماه پیش شرایط را در حوزه  VARتغییر
داد و اعالم کرد هر کشــوری که میتواند  VARرا توسعه
بدهد ،درخواست بدهد .اگر در این مدت شرکت ایرانی نیز
بتواند این اتفاق را رقم بزنــد باعث افتخار خواهد بود و در
اولویت قرار میگیرد .بحث حضور شــرکتهای خارجی به
صورت مستقیم یا حضور نمایندگانشان متفاوت خواهد بود.
وی افزود :کمیته فنی و توســعه یکی از بحثهای امروز
بود و در نهایت بیژن ذوالفقارنسب بهعنوان رئیس این کمیته
معرفی شد .این کمیته تشکیل جلســه خواهد داد تا روند
تیمهای ملی را مورد بررسی قرار دهد .با توجه به شرایطی
که برای ما در حوزه زیرساخت پیش روست تصمیم اعضای
هیئت رئیسه بر این بود تا کمیته موقتی تحت عنوان کمیته
عمران و توسعه زیرساخت تشکیل شود که مسئولیت آن به
عباس صوفی واگذار شد .ایشان رئیس هیئت فوتبال همدان
است و قب ً
ال شهردار این شهر بوده .علی صانعی نیز بهعنوان
ســرمربی زیر  19سال پسران فوتسال انتخاب شد .جا دارد
به شکل ویژه از دوست خوبم سیدمحمد ناظمالشریعه تشکر

کنم که در این ســالها بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتسال
فعالیت کرد .با تصمیم هیئت رئیسه و بررسی عملکرد تیم
ملی در جام جهانی در لیتوانی تصمیم بر این شد که وحید
شمسایی بهعنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود.
ســخنگوی فدراســیون فوتبال در واکنش به اظهارات
حمیــد ســجادی وزیــر ورزش و جوانان مبنــی بر اینکه
فدراسیون پاســخگو نیست ،گفت :روز گذشــته به اتفاق
عزیزی خادم در سفر اســتانی به گیالن بودیم و متأسفانه
توفیق نبود که خدمت وزیر ورزش باشیم .فدراسیون خودش
را متولی فوتبال میداند و هر جایی نیاز به پاسخگویی باشد،
حضور خواهیم داشت .اگر در این مورد کم و کاستی وجود
داشته است و پاســخهایی داده شده از سوی کمیته بدوی
یا استیناف کاســتی داشته است ،عذرخواهی میکنم ،ولی
فرایندی نبوده که فدراسیون فوتبال دخیل بوده باشد .مثال
نقض آن ،گلگهر سیرجان است .این باشگاه از سوی کمیته
بدوی فدراسیون تأیید شد و به این باشگاه مجوز دادند ،ولی
وقتی مورد بررســیهای  AFCقرار گرفت ،مجوز لغو شد.
فدراسیون در این مدت تالش خود را کرده است تا باشگاهها
در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند ،ولی از باشگاهها
نیز خواهش میکنیم پای کار بیایند و اقدامات الزم را انجام
دهند و یک بار برای همیشه موارد الزام برطرف شود .نباید
ســال بعد در این زمان درگیر چنین بحثی باشــیم که چه
تیمی مجوز میگیرد یا نمیگیرد .نمیدانم وزیر ورزش کدام
بخش را مدنظر قرار دارد ،ولی ایشــان بهعنوان مقام عالی
ورزش هر بخشــی را مدنظر داشته باشند که شفاف نبوده
است ،توضیح داده خواهد شد.
شریفی درباره حضور اینفانتینو در ایران خاطر نشان کرد:
در حال فراهم کردن شرایط حضور او در ایران هستیم .دفتر
اینفانتینو با فدراســیون فوتبال در حال ارتباط است و پس
از جمعبندی در مورد مســائلی مثــل وضعیت کرونا تاریخ

حضور در ایران را اعالم خواهند کرد .وی در پاســخ به این
سؤال که آیا دیدارهای ایران با حضور تماشاگران به خصوص
تماشــاگران بانو برگزار خواهد شد یا نه ،گفت :مثل بازی با
کره جنوبی آمادگی حضور تماشــاگران را داریم و امیدوارم
جشــن ارزانترین و ســریعترین صعود به جام جهانی را با
حضور تماشــاگران بگیریم ،ولی تأکید میکنیم ما در این
خصوص به تنهایی تصمیمگیرنده نیستیم.
سخنگوی فدراســیون فوتبال در واکنش به بحث عدم
دعوت محمدحســین کنعانیزادگان به تیم ملی گفت :در
جریان نیستیم ،چون لیست تیم ملی هنوز اعالم نشده است.
شریفی راجع به استعالم از فیفا درباره وضعیت محرومیت
اسکوچیچ تصریح کرد :روزی که تیم ملی از اردن به تهران
بازگشت ،پیگیر بودم هر چه سریعتر نتیجه حکم اسکوچیچ

را بگیــرم و آن را اعالم کنم .در کمترین زمان ممکن اعالم
کردیم اسکوچیچ به خاطر رفتارش پنج هزار فرانک جریمه
شد و محرومیتش بابت کارت قرمز را نیز پشت سر گذاشت.
به دنبال محرومیتی که با تأخیر اعالم شد از بخش بینالملل
پرســیدیم موضوع جدیدی اعالم شده است که گفتند نه.
اســتعالم دیگری هم گرفتیم که هنــوز جوابش را دریافت
نکردهایم.
وی درباره نامهای که درباره هزینه سفر همراهان رئیس
فدراسیون به لیتوانی منتشر شده ،گفت :شرکتی ادعا کرده
که بابت این سفر  32هزار یورو از فدراسیون طلب دارد ،اما
یک سفر  4روزه با کدام تور  32هزار یورو هزینه در بر دارد؟
یک برگ سند و فاکتور بدهید .مطرح شدن این موضوع جز
تخریب چه دلیل دیگری دارد؟

النه کرونا پیدا شد؛ ورزشگاههای فوتبال ایران!
بعد از بازگشایی تاالرهای عروسی ،استخرهای سرپوشیده،
سینماها و بلیتفروشی هواپیما و اتوبوس با ظرفیت حداکثری،
حال نوبت به حضور تماشــاگران در ســالنهای سرپوشــیده
والیبال در برخی استانهای کشور رسیده است؛ این در حالی
اســت که همچنان امکان حضور تماشاگران در ورزشگاههای
روباز فوتبال در ایران فراهم نیست!
به گزارش ایسنا ،رویههای اتخاذ شده در خصوص بازگشت
تماشاگران به ورزشگاهها و سالنهای ورزشی کشور باور کردنی
نیســت و در شــرایطی که از چندی پیش تاالرهای عروسی،
استخرهای سرپوشیده ،سینماها و ...بازگشایی شده و هواپیما
و اتوبــوس با ظرفیــت کامل اقدام به بلیتفروشــی میکنند،
حاال نوبت به ســالنهای ورزشی سرپوشــیده رسیده و امکان
حضور هواداران برای تماشــای مسابقات لیگ برتر والیبال در
برخی اســتانهای کشور فراهم شده و سوال این است که چرا
همچنان شــاهد ممنوعیت ورود تماشــاگران به ورزشگاههای
روباز به منظور تماشــای مســابقات لیگبرتــر فوتبال ایران
هستیم؟
بازگشت هواداران به ورزشــگاههای کشور پس از حدود ۲
سال دوری به دلیل شیوع ویروس کرونا خبری خوشایند برای
فوتبال ایــران بود اما به دالیل نامعلوم تنها برای دو مســابقه
به صورت آزمایشــی اجرایی شــد و پس از آن مجددا از ورود
عالقهمنــدان فوتبال به ورزشــگاهها ممانعت بــه عمل آمد و

تاکنون نیز پاســخ صریح و شفافی در رابطه با چرایی مساله به
مخاطبان داده نشده و باور کردنی نیست که با فروکش کردن
شیوع ویروس کرونا ،مجوز حضور در اماکن پرخطرتر داده شده
است اما همچنان تماشاگران از حضور در ورزشگاههای کشور
محروم هستند.
هرچنــد بنابر پروتکلهای بهداشــتی تدوین شــده امکان
حضور تماشاگران در ورزشــگاهها و سایر اماکن روباز ورزشی
تا ســقف  ۳۰درصد وجود دارد اما تصمیم بر این شــد تا پس
از گذشــت حدود دو سال هواداران فوتبال به صورت آزمایشی
و با ظرفیت  ۵۰۰۰نفری در دیدار تیمهای فوتبال اســتقالل
تهران و نســاجی قائمشهر و نیز پرســپولیس تهران و صنعت
نفت آبادان در ورزشــگاه آزادی حضور پیدا کنند اما این رویه
ادامــه دار نبــود و پس از آن مجددا از حضور تماشــاگران به
ورزشگاههای کشــور ممانعت به عمل آمد تا لیگ برتر فوتبال
ایران همچنان از حضور عالقهمندان محروم بماند.
فوتبــال ایــران مدتهــای طوالنی اســت کــه از حضور
تماشــاگران به عنوان یکی از مهمترین جذابیتهای این رشته
ورزشــی محروم مانده و حال که شیوع ویروس کرونا در کشور
نسبت به گذشته فروکش کرده و عموم مشاغل فعالیت خود را
با ظرفیت کامل از سر گرفتهاند!
تاالرهای عروســی ،استخرهای سرپوشیده ،ســینماها و...
بازگشــایی شــده و هواپیما و اتوبوس با ظرفیــت کامل اقدام

به بلیتفروشــی میکنند ،بــه چه علت بــا ممنوعیت ورود
تماشاگران به ورزشگاههای روباز آنهم با ظرفیت  ۳۰درصدی
مواجه هستیم؟
نکتــه قابل تامل اما امــکان حضور تماشــاگران در برخی
استانهای کشور به منظور تماشــای مسابقات ورزشی است.
قرار بر این اســت که بعد از دو ســال دیــدار تیمهای والیبال
شهرداری ارومیه با حضور تماشاگران برگزار شود و طبق اعالم
ستاد استانی مبارزه با کرونا ۱۰ ،درصد ظرفیت سالن غدیر به
تماشاگران و هواداران والیبال اختصاص یافته است!
حال ســوال اینجاست که یک بام و دو هوای صورت گرفته
در رابطه با صدور مجوز حضور تماشاگران در سالن سرپوشیده
والیبال و ممنوعیت ورود تماشــاگران در ورزشــگاههای روباز
فوتبال چیست؟
چگونه در یک اســتان کشــور مجوز حضور تماشاگران در
سالنهای سرپوشــیده داده میشود و در همان استان و سایر
استانها امکان حضور تماشاگران در ورزشگاههای روباز فوتبال
وجود ندارد؟
علت این تصمیمات جزیرهای در کشــور ناشی از چیست و
آیا اساسا عدم حضور تماشاگران در ورزشگاههای کشور ناشی
فشارهای بیرونی است!؟ اگر پاسخ منفی است ،پس به چه علت
شــاهد چنین تصمیمات عجیب و غریبی هستیم و هیچ فرد و
نهادی نیز در این رابطه پاسخگو نیست؟

