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سوژه روز

لیگ برتر امروز بعد از  117روز تعطیلی کلید میخورد

...وباالخرهفوتبالوطنی

صدور رأی اولیه
پرونده ویلموتس تا
2ماه آینده

[شهروند]انتظارهابرایشروعدوبارهمسابقاتفوتبال
در ایران باالخره به پایان رسید و بعد از چندین روز و هفته
و ماه کلنجار سرانجام امروز لیگبرتر از سر گرفته خواهد
شد .فوالد خوزستان و استقالل تهران امروز بعد از  117روز
تعطیلیمسابقاتلیگبرتر در چارچوبرقابتی کهمعوقه
از هفتههفدهماست،بهمیدانمیروندوتالشخواهند
کردتاتنور مسابقاتفوتبالرادوبارهدر بینمخاطباناین
رشته پرطرفدار داغ کنند .از امروز (چهارشنبه) دوباره تب
فوتبال باال میرود و اگرچه برگزاری بدون تماشاگر بازیها از
جذابیتآنهاکممیکند،امابیتردیدمیتوانددههاهزار نفر
را پای تلویزیون بکشاند و جذابیتهای تماشای فوتبال
دوبارهدر جامعهباالبرود.
گذر از جنجالهاواعتراضها
از روزیکهستادملیمبارزهباکرونامجوز برگزاریتمرینات
ومسابقاتفوتبالراصادر کرد،جنجالهاوحواشیزیادی
پیرامون این مسأله به وجود آمد .از همان روزهای اول
تاکنون ،درگیریهای رسانهای متعددی میان مسئوالن
تیمهای لیگبرتری و لیگ یکی شکل گرفت .اکثریت
اعضای تیمها اعتقاد داشتند با توجه به اینکه شیوع کرونا
متوقفنشدهورعایتپروتکلهایبهداشتیبهطور کامل
نیز با توجه به مشکالت اقتصادی باشگاهها امکانپذیر
نیست ،برگزاری مسابقات لیگ کار درستی نیست .در
روزهایاولبهغیر از اعضایپرسپولیستقریباهمهتیمها
موضعگیری تندی علیه مسئوالن فدراسیون فوتبال و
سازمانلیگداشتندوخواهانتعطیلیمسابقاتشدند.
همین مسأله واکنش پرسپولیسیها را در پی داشت و
اختالفاتشدیدیبهوجود آمد.حتی کار بهجاییرسید که
چهار باشگاهتراکتور،ماشینسازی،شهرخودروونساجی
کهبامالکانخصوصیادارهمیشوند،تهدیدبه کنارهگیری
کردند و طومار اعتراضی نیز توسط بسیاری از بازیکنان و
مربیان تیمها امضا شد .این اعتراضها به شروع لیگ تا
همین دو سهروز قبل هم ادامه داشت اما تأثیری روی
تصمیممسئوالنسازمانلیگنگذاشتودرنهایتطبق
اعالمقبلیقرار بر اینشدتابازیهایفوتبالاز چهارمتیرماه
(امروز )بهطور رسمیآغاز شود.

البتهشرایطروحیپایینتریمسابقاتراشروعمیکنندو
اینمسألهمیتواندبهافتفنیمسابقاتتبدیلشود.

نگرانیبابتسالمتیبازیکنانوکادر تیمها
یکی از دغدغههای اصلی برای شروع مسابقات
فوتبال خطر ابتال به ویروس کروناست .اگرچه
باشگاههای لیگبرتر هرکدام حداقل یکبار از اعضای
تیم خود تستهای کرونا گرفتند تا سالمتیشان تأیید
شود و نفرات مبتال قرنطین ه شدهاند اما هیچ تضمینی
وجود ندارد که بازیکنانی ناقل ویروس نباشند و در
لیگبرتر به میدان بروند .از آنجا که موارد زیادی دیده
شده که بازیکنان بدون هیچ عالیمی تست کرونایشان
مثبت شده ،بعید نیست در شروع دوباره بازیها نیز
تعدادی از نفرات در نقش ناقل ویروس عمل کنند و
به ابتالی سایرین منجر شود .از سوی دیگر ،مشکالت
اقتصادی باشگاهها اجازه نمیدهد که آنها پروتکلهای
بهداشتی مدنظر وزارت بهداشت ودرمان را بهطور
کامل اجرا کنند و عمال خطر ابتال به ویروس در بین
فوتبالیستها و کادر فنی و اجرایی و خانوادههایشان
باالتر میرود .از اینرو بیتردید اعضای تیمها با نگرانی و

فوتبالبدونتماشاگر،خبرنگار ونفراتاضافه
کاهش تعداد نفرات درگیر مسابقات فوتبال یکی
از راهکارهایی بود که سازمان لیگ اتخاذ کرده و قرار
است اجرا شود .در گام اول تعداد مربیان و سایر اعضای
تیمها روی نیمکت کم میشود تا نفرات بتوانند با
فاصله یک صندلی درمیان ،روی نیمکت بنشینند.
بازیکنان ذخیره نیز باید به روی سکوهای ورزشگاهها
بروند و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند .یکی دیگر
از مواردی که باعث اعتراض اهالی رسانه شده ،حذف
خبرنگار و عکاس از بازیهای لیگ است .براساس
تصمیم سازمان لیگ هیچ خبرنگاری حق حضور در
ورزشگاهها را ندارد و درباره عکاسان نیز فقط سه عکاس
شامل (عکاسان تیم میزبان و میهمان و عکاس هیأت
فوتبال) میتوانند در هر مسابقه حضور یابند و کارشان
را انجام دهند .در رقابتهای لیگ خبری از میکسدزون
و مصاحبه بازیکنان بعد از بازی نیست و نشستهای
خبری نیز توسط مدیر رسانهای تیمها بدون حضور

استقالل-فوالد؛جنگ آسیایی آبیدالن

مسابقه استقالل و فوالد که تنها دیدار معوقه لیگبرتر نوزدهم محسوب میشود ،میتواند در جدول
ردهبندی تکلیف برخی معادالت را مشخص کند .درحال حاضر استقالل با  36امتیاز در رده چهارم جدول
ردهبندی قرار دارد و فوالد  33امتیازی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است .به همین خاطر اگر فوالد
بتواند در ورزشگاه خانگی خود استقالل را شکست دهد ،جمع امتیازاتش را به 36میرساند و میتواند صعود
خوبی در جدول داشته باشد .این بازیها اما برای استقالل نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار است .آبیها
درصورت پیروزی 39امتیازی میشوند و با صعود به رتبه دوم نزدیکترین تعقیبکننده پرسپولیس خواهند
شد ،آنوقت فاصله امتیازی پرسپولیس و استقالل به 8میرسد و این مسأله جذابیتهای کورس قهرمانی
را نیز افزایش میدهد .از سوی دیگر ،حضور جواد نکونام در رأس کادرفنی فوالد نیز میتواند به اتفاقات خاص
بازی بیفزاید .نکونام که سابقه بازی و کاپیتانی در استقالل را نیز دارد ،امروز مقابل تیم محبوبش قرار میگیرد
و امید دارد شاگردان فرهاد مجیدی همبازی سابقش را شکست بدهد .گفتنی است ،دیدار فوالد و استقالل
از ساعت  21امشب در ورزشگاه شهدای فوالد اهواز برگزار میشود.

کسیمیتواندپرسپولیسرابگیرد؟
شرایط رقابتهای لیگبرتر فوتبال بهگونهای است که
پرسپولیسبااختالف 10امتیاز نسبتبهتیمدوم(سپاهان)
در صدرجدول ردهبندی قرار گرفته و خیلی از کارشناسان
قهرمانی این تیم را در فاصله  9هفته تا پایان لیگ قطعی
میدانند اما روی کاغذ هنوز سپاهان ،تراکتور ،استقالل و
شهرخودرو نیز شانس قهرمانی دارند .به همین خاطر
همچنانجذابیتهایزیادیبرایلیگنوزدهمباقیمیماند،
خصوصااینکهاگر امروز استقاللبتواندفوالدرادر بازیمعوقه
شکستدهد،فاصلهاشباپرسپولیسبهعدد 8میرسدو
آنوقت بازیها با هیجان بیشتری دنبال خواهد شد .درعین
حال رقابت برای کسب سهمیه آسیایی و همچنین تالش
تیمهایقعرنشینبرایفرار از سقوطهمهوهمهمیتواندبه
تبفوتبالدر ایرانکمککند.
باالرفتن ِ

تماشای تاریخورزشایراندر یکقاب
[شهروند] در یکی ،دوسال اخیر یکی از برنامههای اصلی صالحیامیری در کمیته ملی
المپیک تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتانی بوده که قبال برای ورزش ایران افتخارآفرینی
در منزل قهرمانان و درنهایت
کردند .از راهاندازی موزه ورزش تا نصب پالک افتخار بر سر ِ
دیروز افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران که قرار است محلی برای قرارگرفتن سردیس
قهرماناننامدار ایرانیاز المپیک1948بهبعدباشد.

یادبودهایی کهجایشدر ورزشخالیبود
چندوقتی است که مسئوالن کمیته ملی المپیک به خانه قهرمانان المپیک در طول
در منزلآنهانصبمیکنندتابهنوعیاز این
تاریخدر شهرهایمختلفمیروندوپالکیرابر سر ِ
پیشکسوتانوورزشکارانتقدیر کنند.حاالهمکهکمیتهملیالمپیکتصمیمبهراهاندازی

تاالر مشاهیر ورزشایرانگرفته،بهنظر میرسدجایاتفاقاتیاز ایندستدر کنار افتتاحموزه
ملی ورزش در ایران خالی بود؛ اتفاقی که با ابتکار صالحیامیری و مشاورانش در کمیته ملی
المپیکرخداد.رئیسکمیتهملیالمپیککهدیروز قولشهردار تهرانووزیر میراثفرهنگی
رابرایهمکاریدر جهتگسترشموزهملیورزشوتاالر مشاهیر گرفت،دربارهایناقدامات
میگوید«:در موازاتایناتفاقاتپروژهتاریخشفاهیورزشایرانراداریمکهبهمراتبمهمتر
از موزهاست.ثبتوضبطهرچهدر ذهنقهرمانانورزشایراناست،بسیار براینسلهای
آینده اهمیت دارد .ما 5میلیون عکس دریافت کردیم که این بانک اطالعاتی کمیته ملی
المپیکمیتوانددر اختیار اصحابرسانههمقرار گیرد.مادرحالتکمیلزنجیرهایهستیم
که از موزه آغاز شده و با تاریخ شفاهی ادامه دارد و در آینده نیز اقدامات دیگری انجام خواهد
شد».بهنظر میرسدباطر حهاییکهصالحیامیریدر سر دارد،تاچندسال آیندهساختمان
کمیتهملیالمپیکبهپایگاهیبرایشناختقهرمانانبزرگورزشایرانتبدیلشود.

شبیهنمایی سکوها از اروپا الگوبرداری شد

اجرایطرحماکتهواداریدر فوتبالایران
[شهروند] فوتبال دوباره درشرایطی آغاز خواهد شد که به معنای واقعی ،جای
هواداران در ورزشگاهها خالی خواهد بود .باشگاه پرسپولیس اما در اقدامی قابل
توجه و به تقلید از باشگاههای اروپایی تصمیم گرفته در بازیهای خانگی خود در
ورزشگاه آزادی ،ماکت چهره هواداران این تیم را در ورزشگاه آزادی نصب کند .به
هرحال شیوع ویروس کشنده کرونا در سرتاسر جهان باعث شد مسابقات فوتبال
بعد از چندماه تعطیلی ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی و شرایط بسیار خاص در
استادیومهای خالی از تماشاگر برگزار شود .پس ایران هم از این قاعده مستثنی
نیست و در این وضعیت هیچ راه دیگری برای برگزاری مسابقات فوتبال و حفاظت از
جان مردم و جلوگیری از مبتالنشدن آنها وجود ندارد .اما باشگاه پرسپولیس در
راستای همراهی هواداران و انجام یک کار فرهنگی -معنوی بسیار خوب ،تمام
اقدامات الزم برای نصب ماکت هوادارانش در استادیوم آزادی را انجام داده است .در
اینطرحهوادارانبامراجعهبهسایتباشگاهواز طریقلینکمخصوصعکسخود
را در وبسایت باشگاه بارگذاری میکنند و سپس تصویر آنها روی ماکتی به رنگ
صورتی چاپ میشود و در روز بازی در استادیوم و روی سکوی هواداران قرار خواهد
گرفت.بااینروشتماشاگرانبهصورتمعنویدر طولبازی کنار تیممحبوبشان
خواهندبود .گفتنیاست کههوادارانپرسپولیسهماستقبالبسیار خوبیاز این
طرح داشتند و حتی بانوان زیادی هم تصاویر خود را برای حضور به صورت ماکت در
یکردند.البتهاینطرحدرکشورهاییمثل آلمانوبالروسبهخوبی
ورزشگاهبارگذار 
اجرا شده بود و بازتاب گستردهای در جهان داشت .در اسپانیا اما در حاشیه برگزاری
مسابقات فوتبال از طریق بلندگوها صدای ضبطشده تماشاگران پخش میشود و
درکشوریمثلدانمارکمقدماتحضور مجازیتماشاگراندر ورزشگاهفراهمشده
است.حاالبایددیداینپروژهبسیار جالبپرسپولیسیها که کمهزینههمنخواهد
بود،برایاولینبازیخانگی آنهامقابلشاهینبوشهر در هفتهبیستوسومبهچه
شکلاجراییخواهدشد؟اطالعرسانیدرخصوصجزئیاتاینطرحبهزودیاز طریق
سایتباشگاهانجامخواهدشد.

واکنش
تغییرات مدیریتی فوتبال هفته آینده به اوج میرسد

کفاشیانیکدیوار تااتاقریاستفدراسیون

خبرنگاران برگزار خواهد شد .از طرف دیگر داوران پشت
دروازه نیز حذف شدند .مهمترین حذفشدههای
بازیهای فوتبال هم تماشاگران هستند که بیتردید
سکوت ناشی از خالیبودن ورزشگاهها میتوانند از
جذابیت بازیها به طرز چشمگیری بکاهند.

اتفاقی که با تکمیل پروژه موزه المپیک و تاالر مشاهیر ورزش ر خ خواهد داد

رونماییاز سردیسقهرمانانباحضور حناچیومونسان
حتی کرونا هم طر حهایی که کمیته ملی المپیک برای تقدیر از قهرمانان دارد را متوقف
نکرده و دیروز با دعوت رئیس این کمیته تعدادی از مسئوالن غیرورزشی کشور ازجمله
حناچیشهردار تهرانومونسانوزیر میراثفرهنگیدر محلموزهملیورزشحاضر شدند
تادر آیینافتتاحتاالر مشاهیر ورزشایرانشرکتکنند.وزیر ورزشوخیلیاز پیشکسوتان
ومسئوالنازجملهمصطفیهاشمیطباهمدر اینمراسمحاضر بودندکهدرنهایتمنجر
به افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران شد؛ جایی که قرار است به صورت ماهیانه تعدادی
از سردیسهای قهرمانان به آن اضافه شود .دیروز تندیس زندهیاد سیامند رحمان،
قویترینمردپارالمپیکیجهانکهچندماهقبلبهطور ناگهانیدرگذشت،در کنار سردیس
پیشکسوتانیهمچونمحمودمالقاسمی،علیمیرزایی،محمدمهدییعقوبی،امامعلی
حبیبیومحمدابراهیمسیفپور رونماییشد.

علیملیحزادهیکیاز وکالی
فدراسیونفوتبالدر پرونده
ویلموتسدربارهخبر استعفای
وکالیایرانیاینپروندهو
جلسهباحیدر بهاروندگفت«:با
صحبتهاییکهروز گذشته
داشتیم،سوءتفاهماتبرطرف
شدوباقدرتدر اینپرونده
حضور خواهیمداشت.این
استعفاهیچربطیبهشکست
در پروندهنداشت».اودرباره
پروندهویلموتستأکیدکرد«:با
توجهبهمحرمانهبودناین
پرونده،هرگونهاظهارنظر از
سمتمنوهمکارانممیتواند
موردسوءاستفادهقرار بگیرد.
بهخاطر بحثدورکاری
رسیدگیهابهپروندههاکمیبا
تأخیر مواجهاست.اخیراهم
فیفایکخطوطراهنماییدر
موردرسیدگ یبهپروندهها
منتشر کردهامانظر شخصی
منایناست کهدر دوماه آینده
رأیاولیهراخواهیمداشت.
نکتهمهمایناست کهاینرأی
در دادگاه داوری ورزش ظرف
20روز قابلتجدیدنظر استو
بعد از آن هم در موارد خاص و
نادر در دیوانفدرالسوییس.
امیدواریمدر همینمرحله
بتوانیمموفقباشیم».

۱۳

استیلی و رد
سرمربیگری تیم
جوانان
حمیداستیلی،پیشکسوت
فوتبالایرانوباشگاه
پرسپولیسکهتاچندوقت
پیشهدایتتیمامیدایرانرا
برعهدهداشت،یکیاز
گزینههایهدایتتیمفوتبال
جوانانبعداز استعفای
سیروسپورموسویبهشمار
میرفت.استیلیدیروز در
مصاحبهایاعالمکردکهاین
پیشنهادرادریافت کرده،اما آن
رانپذیرفته«:بهمنلطف
داشتندامابهخاطر مشاغلیکه
داشتمواینکهنسبتبهتیم
جوانانشناختی،اینپیشنهاد
رانپذیرفتم».در شرایطیکه
استیلیاینپیشنهادراردکرده،
برخیرسانههااز ارایهاین
پیشنهاداز سویفدراسیونبه
علیرضامنصوریانوجوابرداو
همخبر دادند.

[شهروند] علی کفاشیان بعد از
گرفتن حکم پایان محرومیتش از روز
شنبه بهعنوان نایبرئیس اول به
فدراسیون فوتبال بازگشته است .این
درحالی بود که تعداد قابل توجهی از
اعضای هیأترئیسه و کارمندان
فدراسیون مخالف صریح بازگشت او
هستند .قاضیزادههاشمی ،نماینده
مجلس هم به صراحت اعالم کرد اگر کفاشیان رسما دوباره به فدراسیون بازگردد،
استیضاحوزیر ورزشقطعیاست.دیروز وزیر ورزشدرحاشیهمراسمافتتاحتاالر مشاهیر
ورزشایرانبهسواالتخبرنگاراندربارهبازگشتکفاشیانبهفدراسیونوحاشیههایآن
واکنشی نشان داد .علینژاد ،معاون وزیر ورزش اما اعالم کرده آنها هیچ دخالتی در امور
اجرایی فدراسیون فوتبال ندارند و مدیران این مجموعه براساس قوانین مسائل را
پیگیریخواهندکرد.در چنینشرایطیمحموداسالمیان،عضوهیأترئیسهفدراسیون
که یکی از مخالفان سرسخت کفاشیان است ،در مصاحبهای با شاره به شرایط حساس
فوتبالایرانگفته«:کفاشیانبااینوضعسبک،سنگینکندبازگشتشبهفدراسیونبه
صالحاستیانه؟»نایبرئیساولکنونیفدراسیونفوتبالامابههیچکداماز اینحرفها
توجهی ندارد و دیروز هم رسما اعالم کرد برنامهای برای شرکت در انتخابات ندارد و مثل
سایر اعضایهیأترئیسهمیتواندتازمانانتخاباتبهکارشادامهبدهد.البتهبحرانبزرگ
دربارهپروندهبازگشتکفاشیانبازنشستگیوادارهفدراسیونتوسطاوبودکهخیلیهابر
این عقیده بودند او حق امضا نخواهد داشت .این ابهام اما توسط ژاله فرامرزیان ،معاون
توسعه و منابع وزارت ورزش حل شد و این مقام مسئول براساس مستندات دریافتی
رسما تأکید کرد« :این موضوع به بحث اساسنامه فدراسیون مربوط میشود .پست
نایبرئیسی در ساختار اساسنامه فدراسیون فوتبال شغل محسوب نمیشود و در
سرفصلهای ما نیز شغل نیست ،اما اینکه چه مکانیزمی داشته است ،باید از علینژاد
سوالکنید».نکتهبعدیاینجاستکهبراساسقوانینفیفاوکنفدراسیونفوتبالآسیا
همکفاشیانمشکلیبرایادامهحضور در فدراسیوننداردوبحثهایمطر حشدهاخیر
درباره سرپرستی فدراسیون فوتبال هم شکلی قانونی ندارد .بههرحال با استعفای تاج
فدراسیوناصالسرپرستنداردوطبقاساسنامهبایدنایبرئیساولکارهاراانجامبدهد
و حاال که کفاشیان برگشته ،احتماال در هفته آینده شاهد اتفاقات بسیار مهمی در
فدراسیون فوتبال خواهیم بود و نایبرئیس اول به َمرد همهکاره فدراسیون تبدیل
خواهدشد.مدیر خندهرویفوتبالایرانبههیچعنوانقصدعقبنشینیاز تصمیمخود
نداردوقطعاروزهایپرسروصداییدر انتظار مدیریتفوتبالایرانخواهدبود.

خبرگرافی
حمایترانندگانناسکار از اتومبیلرانسیاهپوست
ناسکار کهمحبوبترینومهمترینرقابتهایاتومبیلرانیدر آمریکاست؛یکروز
تاریخیراسپریکرد.رانندگاناز تنهااتومبیلرانسیاهپوستاینرقابتهادر یکحرکت
نمادین حمایت کردند« .بابا واالس» که یکشنبه گذشته در تلدیگا از یک رفتار
نژادپرستانه رنج برد ،با حمایت جامعه ناسکار روبهرو شد .پس از تعویق رقابتهای
تعیینخطبهخاطر باران،اتومبیلرانانتصمیمگرفتندآنحرکتنمادینراانجامدهند.
سر اتومبیلواالسحرکتوآنراتاانتهایخیابانباکسز همراهیکردند.
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