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واکنش

سوژه روز

یخ ورزش ایران در یک قاب تماشای تار

... و باالخره فوتبال وطنی

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

لیگ برتر امروز بعد از ۱۱7 روز تعطیلی کلید می خورد
صدور رأی اولیه 

پرونده ویلموتس تا 
2ماه آینده

علی ملیح زاده یکی از وکالی 
فدراسیون فوتبال در پرونده 

ویلموتس درباره خبر استعفای 
وکالی ایرانی این پرونده و 

جلسه با حیدر بهاروند گفت: »با 
صحبت هایی که روز گذشته 

داشتیم، سوء تفاهمات برطرف 
شد و با قدرت در این پرونده 
حضور خواهیم داشت. این 

استعفا هیچ ربطی به شکست 
در پرونده نداشت.« او درباره 

پرونده ویلموتس تأکید کرد: »با 
توجه به محرمانه بودن این 
پرونده، هرگونه اظهارنظر از 

سمت من و همکارانم می تواند 
مورد سوء استفاده قرار بگیرد. 

به خاطر بحث دورکاری 
رسیدگی ها به پرونده ها کمی با 

تأخیر مواجه است. اخیرا هم 
فیفا یک خطوط راهنمایی در 

مورد رسیدگی  به پرونده ها 
منتشر کرده اما نظر شخصی  

من این است که در دوماه آینده 
رأی اولیه را خواهیم داشت. 

نکته مهم این است که این رأی 
در دادگاه داوری ورزش ظرف 

20روز قابل تجدیدنظر است و 
بعد از آن هم در موارد خاص و 

نادر در دیوان فدرال سوییس. 
امیدواریم در همین مرحله 

بتوانیم موفق باشیم.«

استیلی و رد 
سرمربیگری تیم 

جوانان

حمید استیلی، پیشکسوت 
فوتبال ایران و باشگاه 

پرسپولیس که تا چندوقت 
پیش هدایت تیم امید ایران را 

برعهده داشت،  یکی از 
گزینه های هدایت تیم فوتبال 

جوانان بعد از استعفای 
سیروس پورموسوی به شمار 

می رفت. استیلی دیروز در 
مصاحبه ای اعالم کرد که این 

پیشنهاد را دریافت کرده، اما آن 
را نپذیرفته: »به من لطف 

داشتند اما به خاطر مشاغلی که 
داشتم و اینکه نسبت به تیم 

جوانان شناختی، این پیشنهاد 
را نپذیرفتم.« در شرایطی که 

استیلی این پیشنهاد را رد کرده، 
برخی رسانه ها از ارایه این 

پیشنهاد از سوی فدراسیون به 
علیرضا منصوریان و جواب رد او 

هم خبر دادند. 

]شهروند[ انتظارها برای شروع دوباره مسابقات فوتبال 
در ایران باالخره به پایان رسید و بعد از چندین روز و هفته 
و ماه کلنجار سرانجام امروز لیگ برتر از سر گرفته خواهد 
شد. فوالد خوزستان و استقالل تهران امروز بعد از 117 روز 
تعطیلی مسابقات لیگ برتر در چارچوب رقابتی که معوقه 
از هفته هفدهم است، به میدان می روند و تالش خواهند 
کرد تا تنور مسابقات فوتبال را دوباره در بین مخاطبان این 
رشته پرطرفدار داغ کنند. از امروز )چهارشنبه( دوباره تب 
فوتبال باال می رود و اگرچه برگزاری بدون تماشاگر بازی ها از 
جذابیت آنها کم می  کند، اما بی تردید می تواند ده ها  هزار نفر 
را پای تلویزیون بکشاند و جذابیت های تماشای فوتبال 

دوباره در جامعه باال برود.

گذر از جنجال ها و اعتراض ها
از روزی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوز برگزاری تمرینات 
و مسابقات فوتبال را صادر کرد، جنجال ها و حواشی زیادی 
پیرامون این مسأله به وجود آمد. از همان روزهای اول 
تاکنون، درگیری های رسانه ای متعددی میان مسئوالن 
اکثریت  گرفت.  شکل  یکی  لیگ  و  لیگ برتری  تیم های 
اعضای تیم ها اعتقاد داشتند با توجه به اینکه شیوع کرونا 
متوقف نشده و رعایت پروتکل های بهداشتی به طور کامل 
نیز با توجه به مشکالت اقتصادی باشگاه ها امکان پذیر 
در  نیست.  درستی  کار  لیگ  مسابقات  برگزاری  نیست، 
روزهای اول به غیر از اعضای پرسپولیس تقریبا همه تیم ها 
موضع گیری تندی علیه مسئوالن فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ داشتند و خواهان تعطیلی مسابقات شدند. 
همین مسأله واکنش پرسپولیسی ها را در پی داشت و 
اختالفات شدیدی به وجود آمد. حتی کار به جایی رسید که 
چهار باشگاه تراکتور، ماشین سازی، شهرخودرو و نساجی 
که با مالکان خصوصی اداره می شوند، تهدید به کناره گیری 
کردند و طومار اعتراضی نیز توسط بسیاری از بازیکنان و 
مربیان تیم ها امضا شد. این اعتراض ها به شروع لیگ تا 
همین دو سه روز قبل هم ادامه داشت اما تأثیری روی 
تصمیم مسئوالن سازمان لیگ نگذاشت و درنهایت طبق 
اعالم قبلی قرار بر این شد تا بازی های فوتبال از چهارم تیرماه 

( به طور رسمی آغاز شود.  )امروز

نگرانی بابت سالمتی بازیکنان و کادر تیم ها
مسابقات  شروع  برای  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
اگرچه  کروناست.  ویروس  به  ابتال  خطر  فوتبال 
باشگاه های لیگ برتر هرکدام حداقل یک بار از اعضای 
تیم خود تست های کرونا گرفتند تا سالمتی شان تأیید 
شود و نفرات مبتال قرنطینه  شده اند اما هیچ تضمینی 
در  و  نباشند  ویروس  ناقل  بازیکنانی  که  ندارد  وجود 
آنجا که موارد زیادی دیده  لیگ برتر به میدان بروند. از 
شده که بازیکنان بدون هیچ عالیمی تست کرونای شان 
مثبت شده، بعید نیست در شروع دوباره بازی ها نیز 
تعدادی از نفرات در نقش ناقل ویروس عمل کنند و 
به ابتالی سایرین منجر شود. از سوی دیگر، مشکالت 
اقتصادی باشگاه ها اجازه نمی دهد که آنها پروتکل های 
به طور  را  ودرمان  بهداشت  وزارت  مدنظر  بهداشتی 
بین  در  ویروس  به  ابتال  خطر  عمال  و  کنند  اجرا  کامل 
فوتبالیست ها و کادر فنی و اجرایی و خانواده هایشان 
باالتر می رود. از این رو بی تردید اعضای تیم ها با نگرانی و 

البته شرایط روحی پایین تری مسابقات را شروع می کنند و 
این مسأله می تواند به افت فنی مسابقات تبدیل شود.

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

خبرنگاران برگزار خواهد شد. از طرف دیگر داوران پشت 
حذف شده های  مهم ترین  شدند.  حذف  نیز  دروازه 
بازی های فوتبال هم تماشاگران هستند که بی تردید 
از  می توانند  ورزشگاه ها  خالی بودن  از  ناشی  سکوت 

جذابیت بازی ها به طرز چشمگیری بکاهند.

کسی می تواند پرسپولیس را بگیرد؟
شرایط رقابت های لیگ برتر فوتبال به گونه ای است که 
پرسپولیس با اختالف 10 امتیاز نسبت به تیم دوم)سپاهان( 
کارشناسان  از  گرفته و خیلی  در صدرجدول رده بندی قرار 
قهرمانی این تیم را در فاصله 9 هفته تا پایان لیگ قطعی 
اما روی کاغذ هنوز سپاهان، تراکتور، استقالل و  می دانند 
خاطر  همین  به  دارند.  قهرمانی  شانس  نیز  شهرخودرو 
همچنان جذابیت های زیادی برای لیگ نوزدهم باقی می ماند، 
خصوصا اینکه اگر امروز استقالل بتواند فوالد را در بازی معوقه 
شکست دهد، فاصله اش با پرسپولیس به عدد 8 می رسد و 
آن وقت بازی ها با هیجان بیشتری دنبال خواهد شد. درعین 
حال رقابت برای کسب سهمیه آسیایی و همچنین تالش 
تیم های قعرنشین برای فرار از سقوط همه و همه می تواند به 

باالرفتن تِب فوتبال در ایران کمک کند.

]شهروند[ در یکی، دو سال اخیر یکی از برنامه های اصلی صالحی امیری در کمیته ملی 
المپیک تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتانی بوده که قبال برای ورزش ایران افتخارآفرینی 
کردند. از راه اندازی موزه ورزش تا نصب پالک افتخار بر سر دِر منزل قهرمانان و درنهایت 
دیروز افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران که قرار است محلی برای قرارگرفتن سردیس 

قهرمانان نامدار ایرانی از المپیک 1948 به بعد باشد. 

رونمایی از سردیس قهرمانان با حضور حناچی و مونسان
حتی کرونا هم طرح هایی 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 
حناچی شهردار تهران و مونسان وزیر میراث فرهنگی در محل موزه ملی ورزش حاضر شدند 
تا در آیین افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران شرکت کنند. وزیر ورزش و خیلی از پیشکسوتان 
و مسئوالن ازجمله مصطفی  هاشمی طبا هم در این مراسم حاضر بودند که درنهایت منجر 
به افتتاح تاالر مشاهیر ورزش ایران شد؛ جایی که قرار است به صورت ماهیانه تعدادی 
از سردیس های قهرمانان به آن اضافه شود. دیروز تندیس زنده یاد سیامند رحمان،  
قوی ترین مرد پارالمپیکی جهان که چندماه قبل به طور ناگهانی درگذشت، در کنار سردیس 
پیشکسوتانی همچون محمود مالقاسمی، علی میرزایی، محمدمهدی یعقوبی، امامعلی 

حبیبی و محمدابراهیم سیف پور رونمایی شد.

یادبودهایی که جایش در ورزش خالی بود
چندوقتی است که مسئوالن کمیته ملی المپیک به خانه قهرمانان المپیک در طول 
تاریخ در شهرهای مختلف می روند و پالکی را بر سر دِر منزل آنها نصب می کنند تا به نوعی از این 
پیشکسوتان و ورزشکاران تقدیر کنند. حاال هم که کمیته ملی المپیک تصمیم به راه اندازی 

تاالر مشاهیر ورزش ایران گرفته، به نظر می رسد جای اتفاقاتی از این دست در کنار افتتاح موزه 
ملی ورزش در ایران خالی بود؛ اتفاقی که با ابتکار صالحی امیری و مشاورانش در کمیته ملی 
المپیک رخ داد. رئیس کمیته ملی المپیک که دیروز قول شهردار تهران و وزیر میراث فرهنگی 
را برای همکاری در جهت گسترش موزه ملی ورزش و تاالر مشاهیر گرفت، درباره این اقدامات 
می گوید: »در موازات این اتفاقات پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران را داریم که به مراتب مهم تر 
از موزه است. ثبت و ضبط هرچه در ذهن قهرمانان ورزش ایران است، بسیار برای نسل های 
آینده اهمیت دارد. ما 5 میلیون عکس دریافت کردیم که این بانک اطالعاتی کمیته ملی 
المپیک می تواند در اختیار اصحاب رسانه هم قرار گیرد. ما درحال تکمیل زنجیره ای هستیم 
که از موزه آغاز شده و با تاریخ شفاهی ادامه دارد و در آینده نیز اقدامات دیگری انجام خواهد 
شد.« به نظر می رسد با طرح هایی که صالحی امیری در سر دارد، تا چند سال آینده ساختمان 

کمیته ملی المپیک به پایگاهی برای شناخت قهرمانان بزرگ ورزش ایران تبدیل شود.

شبیه نمایی سکوها از اروپا الگوبرداری شد

ح ماکت هواداری در فوتبال ایران اجرای طر
]شهروند[ فوتبال دوباره درشرایطی آغاز خواهد شد که به معنای واقعی، جای 
هواداران در ورزشگاه ها خالی خواهد بود. باشگاه پرسپولیس اما در اقدامی قابل 
توجه و به تقلید از باشگاه های اروپایی تصمیم گرفته در بازی های 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 پروتکل های بهداشتی و شرایط بسیار خاص در 
استادیوم های 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 
کار فرهنگی- معنوی بسیار خوب،  تمام  راستای همراهی هواداران و انجام یک 
اقدامات الزم برای نصب ماکت هوادارانش در استادیوم آزادی را انجام داده است. در 
این طرح هواداران با مراجعه به سایت باشگاه و از طریق لینک مخصوص عکس خود 
را در وب سایت باشگاه بارگذاری می کنند و سپس تصویر آنها روی ماکتی به رنگ 
صورتی چاپ می شود و در روز بازی در استادیوم و روی سکوی هواداران قرار خواهد 
گرفت. با این روش تماشاگران به صورت معنوی در طول بازی کنار تیم محبوب شان 
خواهند بود. گفتنی است که هواداران پرسپولیس هم استقبال بسیار خوبی از این 
طرح داشتند و حتی بانوان زیادی هم تصاویر خود را برای حضور به صورت ماکت در 
ورزشگاه بارگذاری  کردند. البته این طرح درکشورهایی مثل آلمان و بالروس به خوبی 
اجرا شده بود و بازتاب گسترده ای در جهان داشت. در اسپانیا اما در حاشیه برگزاری 
مسابقات فوتبال از طریق بلندگوها صدای ضبط شده تماشاگران پخش می شود و 
درکشوری مثل دانمارک مقدمات حضور مجازی تماشاگران در ورزشگاه فراهم شده 
است. حاال باید دید این پروژه بسیار جالب پرسپولیسی ها که کم هزینه  هم نخواهد 
بود، برای اولین بازی خانگی آنها مقابل شاهین بوشهر در هفته بیست وسوم به چه 
شکل اجرایی خواهد شد؟ اطالع رسانی درخصوص جزئیات این طرح به زودی از طریق 

سایت باشگاه انجام خواهد شد.

تغییرات مدیریتی فوتبال هفته آینده به اوج می رسد

کفاشیان یک دیوار تا اتاق ریاست فدراسیون
از  بعد  کفاشیان  علی  ]شهروند[ 
روز  از  محرومیتش  پایان  حکم  گرفتن 
به  اول  نایب رئیس  به عنوان  شنبه 
فدراسیون فوتبال بازگشته است. این 
از  توجهی  قابل  تعداد  که  بود  درحالی 
کارمندان  و  هیأت رئیسه  اعضای 
او  بازگشت  صریح  مخالف  فدراسیون 
نماینده  قاضی زاده هاشمی،  هستند. 

بازگردد،  کفاشیان رسما دوباره به فدراسیون  اگر  کرد  مجلس هم به صراحت اعالم 
استیضاح وزیر ورزش قطعی است. دیروز وزیر ورزش درحاشیه مراسم افتتاح تاالر مشاهیر 
ورزش ایران به سواالت خبرنگاران درباره بازگشت کفاشیان به فدراسیون و حاشیه های آن 
واکنشی نشان داد. علی نژاد، معاون وزیر ورزش اما اعالم کرده آنها هیچ دخالتی در امور 
اجرایی فدراسیون فوتبال ندارند و مدیران این مجموعه براساس قوانین مسائل را 
پیگیری خواهند کرد. در چنین شرایطی محمود اسالمیان، عضو هیأت رئیسه فدراسیون 
که یکی از مخالفان سرسخت کفاشیان است، در مصاحبه ای با شاره به شرایط حساس 
فوتبال ایران گفته: »کفاشیان با این وضع سبک، سنگین کند بازگشتش به فدراسیون به 
صالح است یا نه؟« نایب رئیس اول کنونی فدراسیون فوتبال اما به هیچ کدام از این حرف ها 
توجهی ندارد و دیروز هم رسما اعالم کرد برنامه ای برای شرکت در انتخابات ندارد و مثل 
سایر اعضای هیأت رئیسه می تواند تا زمان انتخابات به کارش ادامه بدهد. البته بحران بزرگ 
درباره پرونده بازگشت کفاشیان بازنشستگی و اداره فدراسیون توسط او بود که خیلی ها بر 
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 می شود. پست 
نایب رئیسی در ساختار اساسنامه فدراسیون فوتبال شغل محسوب نمی شود و در 
سرفصل های ما نیز شغل نیست، اما اینکه چه مکانیزمی داشته است، باید از علی نژاد 
سوال کنید«. نکته بعدی اینجاست که براساس قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم کفاشیان مشکلی برای ادامه حضور در فدراسیون ندارد و بحث های مطرح شده اخیر 
درباره سرپرستی فدراسیون فوتبال هم شکلی قانونی ندارد. به  هرحال با استعفای تاج 
فدراسیون اصال سرپرست ندارد و طبق اساسنامه باید نایب رئیس اول کارها را انجام بدهد 
آینده شاهد اتفاقات بسیار مهمی در  و حاال که کفاشیان برگشته،  احتماال در هفته 
فدراسیون فوتبال خواهیم بود و نایب رئیس اول به َمرد همه کاره فدراسیون تبدیل 
خواهد شد. مدیر خنده روی فوتبال ایران به هیچ  عنوان قصد عقب نشینی از تصمیم خود 

ندارد و قطعا روزهای پرسروصدایی در انتظار مدیریت فوتبال ایران خواهد بود.

حمایت رانندگان ناسکار از اتومبیلران سیاهپوست
ناسکار که محبوب ترین و مهم ترین رقابت های اتومبیلرانی در آمریکاست؛ یک روز 
تاریخی را سپری کرد. رانندگان از تنها اتومبیلران سیاهپوست این رقابت ها در یک حرکت 
رفتار  یک  از  تلدیگا  در  گذشته  یکشنبه  که  واالس«  »بابا  کردند.  حمایت  نمادین 
نژادپرستانه رنج برد، با حمایت جامعه ناسکار روبه رو شد. پس از تعویق رقابت های 
تعیین خط به خاطر باران، اتومبیلرانان تصمیم گرفتند آن حرکت نمادین را انجام دهند. 

آنها پشت سِر اتومبیل واالس حرکت و آن را تا انتهای خیابان باکسز همراهی کردند. 

خبرگرافی

مسابقه استقالل و فوالد که تنها دیدار معوقه لیگ برتر نوزدهم محسوب می شود، می تواند در جدول 
رده بندی تکلیف برخی معادالت را مشخص کند. درحال حاضر استقالل با 36 امتیاز در رده چهارم جدول 
رده بندی قرار دارد و فوالد 33 امتیازی 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 36 می رساند و می تواند صعود 
خوبی در جدول داشته باشد. این بازی ها اما برای استقالل نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار است. آبی ها 
درصورت پیروزی 39 امتیازی می شوند و با صعود به رتبه دوم نزدیک ترین تعقیب کننده پرسپولیس خواهند 
شد، آن وقت فاصله امتیازی پرسپولیس و استقالل به 8 می رسد و این مسأله جذابیت های کورس قهرمانی 
را نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر، حضور جواد نکونام در رأس کادرفنی فوالد نیز می تواند به اتفاقات خاص 
بازی بیفزاید. نکونام که سابقه بازی و کاپیتانی در استقالل را نیز دارد، امروز مقابل تیم محبوبش قرار می گیرد 
و امید دارد شاگردان فرهاد مجیدی همبازی سابقش را شکست بدهد. گفتنی است، دیدار فوالد و استقالل 

از ساعت 21 امشب در ورزشگاه شهدای فوالد اهواز برگزار می شود.

استقالل- فوالد؛ جنگ آسیایی آبی دالن


