ورزش

یکشنبه  4 /اردیبهشت  22 / 1401رمضان  24 / 1443آپریل 2022

اخبار
نامه بیپاسخ فدراسیون فوتبال به AFC

کمیته صدور مجوز حرفهای همچنان
معلق است؟

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه فدراسیون
فوتبال برای رفع تعلیق کمیته صدور مجوز
حرفهای این فدراسیون را بیپاسخ گذاشته است.
در حالی که در سال جام جهانی هستیم،
فدراسیون فوتبال کشورمان دچار چالشهای
مدیریتی زیادی است و با سرپرست اداره میشود
و سال گذشته نیز به دلیل برخی مسائل و صادر
نشدن مجوز حرفهای پرسپولیس و استقالل،
کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال
کشورمان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
تعلیق شد.
این در حالی است که  AFCسال گذشته
در واکنش و اعتراض فدراسیون فوتبال به این
تعلیق پاسخی به مکاتبه فدراسیون فوتبال ما
نداده است.
غالمرضا بهروان یکی از اعضای کمیته
صدور مجوز حرفهای با اعالم این خبر به
فارس گفت :قبل از عید من پیگیر تعلیق این
کمیته بودم که به من گفته شد  AFCهنوز
پاسخی به مکاتبه فدراسیون فوتبال ما در این
خصوص نداده است .دبیر کل فدراسیون باید
پیگیر رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفهای از
سوی  AFCباشد که ایشان هم در حال حاضر
مشغلههای فراوانی دارند.

ورزشگاه آزادی میزبان فینال جام
حذفی فوتبال

فینال جام حذفی فصل جاری رقابت
های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار
میشود.
ضمن تشکر از هیأت فوتبال آذربایجان
شرقی به جهت آمادگی برای میزبانی از فینال
جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) و
هواداران خونگرم فوتبال این استان و شهر تبریز،
به دلیل درخواست دو باشگاه آلومینیوم اراک و
نساجی مازندران به جهت سهولت هواداران دو
باشگاه به دلیل دوری مسافت ،فینال جام حذفی
روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ساعت  ۲۰:۳۰در
ورزشگاه آزادی تهران بین دو تیم آلومینیوم
اراک و نساجی مازندران برگزار میشود.

واکنش سرپرست کاروان ایران به
احتمال تعویق بازیهای آسیایی

سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی
هانگژو در خصوص احتمال تعویق این بازیها
اظهار نظر کرد.
حسین المسلم ،مدیرکل شورای المپیک
آسیا در اظهار نظری در خصوص احتمال تعویق
بازیهای آسیایی هانگژو  2022گفت :تاکنون
هیچ تصمیم رسمی از سوی کمیته گرفته نشده
اما احتمال تعویق بازیها وجود دارد.
این بازیها قرار است از 19شهریور تا 3
مهر ماه در هانگژوی چین برگزار شود
پیمان فخری ،سرپرست کاروان ایران در
بازیهای آسیایی هانگژو در این باره به خبرنگار
ورزشی تسنیم گفت :تا االن از سوی ستاد
برگزاری بازیها چیزی در این خصوص به ما
اعالم نشده و کارها طبق روال در حال انجام
شدن است .با این حال اظهار نظر در این مورد
از سوی حسین المسلم مطمئناً دارای اهمیت
است.
این موضوع در حالی مطرح شده که پکن
بهمن ماه سال  1400میزبان المپیک زمستانی
بود و سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی
دانشجویان جهان نیز قرار است از  5تا  16تیرماه
در شهر چنگدو کشور چین برگزار شود و خبری
مبنی بر تعویق این مسابقات منتشر نشده است.

ک ساله بازیهای آسیایی
احتمال تعویق ی 
هانگژو به دلیل شیوع دوباره کرونا

یک مقام مسئول به خبرگزاری فرانسه
گفت :بازیهای آسیایی  2022چین احتماالً
به تعویق میافتد و برگزاری آن به سال آینده
موکول خواهد شد.
حسین المسلم ،مدیرکل شورای المپیک
آسیا در این باره گفت :تاکنون هیچ تصمیم
رسمی گرفته نشده ،اما احتمال به تعویق افتادن
این مسابقات وجود دارد.
شانگهای ،بزرگترین شهر چین ،شاهد
بدترین شیوع کووید در این کشور در دو سال
گذشته بوده و این روزها با محدودیتهایی
روبهرو شده به طوری که اکثر  25میلیون ساکن
این شهر در خانههای خود هستند .هانگژو در
فاصله  200کیلومتری شانگهای قرار دارد.
برگزار کنندگان بازیها در چین گفتهاند
که  56محل برگزاری مسابقات تکمیل شده
و قول دادهاند که طرح کنترل ویروس که از
بازیهای المپیک زمستانی گرفته شده است را
منتشر کنند.
لو چونجیانگ ،یکی از مقامات مسئول
عملیات در مرکز ورزشی المپیک هانگژو ،به
تلویزیون دولتی  CCTVگفت :اکنون در حال
انجام تنظیمات نهایی و بهبود امکانات هستیم.

پرسپولیس منتظر استعالم نهایی از مشهد
برای میزبانی از سپاهان

باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ استعالم
خود از مسئوالن شهر مشهد مقدس است تا
تکلیف میزبانی با سپاهان را مشخص کند.
ورزشگاه امام رضا (ع) گزینه اصلی
پرسپولیس برای دیدار با سپاهان است ،اما ظاهرا ً
به مسئوالن این تیم گفته شده است اگر بازی
با تماشاگر باشد با توجه به اتفاقاتی که در بازی
تیم ملی با لبنان در این شهر رخ داد ،شاید اجازه
برگزاری بازی با تماشاگر در این شهر داده نشود.
مسئوالن پرسپولیس منتظر استعالم از
مسئوالن مربوطه در مشهد هستند و اگر جواب
این استعالم این باشد که اجازه برگزاری بازی
با تماشاگر را در این شهر نمیدهند ،باشگاه
پرسپولیس هم شهر دیگری را برای میزبانی از
سپاهان انتخاب میکند.
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در اردوی استقالل برای جنگ اردیبهشت آماده میشوند

شش بزرگتر است یا هفت؛مجیدی پاسخ میدهد!

سرمربی استقالل سعی میکند تا در راند
نهایی لیگ بیست و یکم تمام تمهیدات الزم را
به کار ببندد تا تمرکز تیمش را طی  ۶هفته پایانی
حفظ کند.
منصوریان راست میگفت .فرهاد قبل از
پیوستن به استقالل ،جوان نحیف و الغراندامی بود،
اما نگفت هرلحظه در بهمن پا به توپ که میشد
بوی گل میداد .خوشتکنیک و باهوش بود و زودتر
از حد تصور در  19سالگی به برگ برنده فصل نقل
و انتقاالت تبدیل شد.
گفته میشد مقصد پرسپولیس است ،اما
ناگهان سر از استقالل درآورد و تا پایان عمر
فوتبالش ،هرگز حاضر نشد لباسی جز استقالل
را تنش کند و تبدیل شد به یکی از محبوبترین
بازیکنان تاریخ باشگاه استقالل.
او بهعنوان یک کاپیتان با استقالل جام
قهرمانی لیگ را باالی سر برده ،اما برای فردی
به جاهطلبی فرهاد مجیدی کسب این عنوان
نمیتوانست پایان راه باشد .از همین رو او در اولین
فرصت پس از یک خداحافظی ناگهانی به سراغ
کالسهای مربیگری رفت ،تا به امروز که با برآورده
کردن آرزوی میلیونها استقاللی به  4برد از 6
بازی پیش رو احتیاج دارد.
بهنوعی فرهاد تنها  6گام برای فتح عنوان
قهرمانی لیگ برتر بهعنوان سرمربی باقیمانده،
عنوانی که طی این  5سال اخیر به تیم رقیب
رسیده است و جالب اینجاست که هر اشتباه و
لغزشی میتواند گالت ( 5قهرمانی متوالی) را به
دبل هتتریک بدل کند (واژههایی که هواداران
پرسپولیس طی این سالها رقیب خود را تحتفشار
گذاشتهاند).

روی مقوله درستی گذاشته است که همان «حفظ
تمرکز تیمی» آنهم به بیشترین مقدار ممکن
است.
فرهاد که به گفته خودش علیرغم همه
کارشکنیها و سنگاندازیها و به تعبیری با چنگ
و دندان تیمش را به این جایگاه رسانده ،اص ً
ال دلش
نمیخواهد تیمش قربانی اشتباهاتی شود که طی
سالهای گذشته باعث شدند که قافیه را به دشمن
قسمخورده واگذار کنند.
او بخش زیادی از صحبتهایش را در ابتدای
اولین تمرین ،پس از حذف تلخ از جام حذفی ،به
حفظ تمرکز کلیه عوامل تیم اختصاص داد و تأکید
کرد که با هر چیزی که بخواهد باعث از بین رفتن
تمرکز تیمش شود و آرامش آنها را بر هم بزند،
برخورد قاطعی خواهد کرد.

درواقع از ضریب اهمیت این  6بازی پایانی
برای فرهاد و شاگردانش هرچه بگوییم کم گفتیم.
دالیل بیشماری وجود دارد برای اینکه بدانیم
ادامه این فصل و حفظ همین روند تا چه حد
برای مجیدی و یارانش حیاتی و از جهاتی حیثیتی
محسوب میشود.
فصلی که درنهایت ناباوری تابهحال شکستی
را متحمل نشدهاند و به بهترین وجه ممکن آن را
پیمودهاند ،اما خودشان بهتر از هرکسی میدانند
که علیرغم اختالف با تیم دوم جدول پرسپولیس،
هنوز هیچچیزی تمام نشده است.
باوجود اینکه مجیدی همچنان اصرار زیادی
دارد که تمرینات و بازیهای دوستانهاش را دور
از چشم اصحاب رسانه برگزار کند ،اما با توجه به
اخباری که طی روزهای اخیر از اردوی تیم منتشر
میشود ،باید گفت که هفت مقدس آبیها دست

سرمربی استقالل ،برای اینکه به شاگردانش
ثابت کند که تا چه حد ،حفظ تمرکز میتواند
در موفقیتهای پیش رو مؤثر باشد تغییرات را
از خودش شروع کرد .او روز چهارشنبه برخالف
میل باطنی ،بالباس رسمی این فصل استقالل در
تمرینات حاضر شد ،تا مبادا این موضوع به بهانهای
برای بر هم زدن جو تیمش بدل شود و آنها را از
هدفشان دور کند.
طی این چند روز اخیر رسانهها بهکرات نسبت
به این مسئله واکنش نشان دادند و عنوان کردند
به دلیل اینکه سرمربی استقالل میانه خوشی با
حامیان این فصل استقالل ندارد ،حاضر به پوشیدن
لباس رسمی تیم در تمرینات نیست .موضوعی که
شاید در ظاهر ساده به نظر برسد ،اما در این برهه
حساس حتی این مسئله هم میتواند تیم را وارد
حاشیه کند و تمرکز تیمش را بر هم بزند.

اهمیت ضریب شش

تمرین با لباس تیمی

فرهاد در همین راستا ،تمامی بازیکنانش را تا
پایان لیگ ممنوع المصاحبه کرد و از تکتک آنها
خواست تا در این بازه زمانی ارتباط خودشان را در
فضای مجازی به کمترین حد ممکن کاهش دهند
و بههیچوجه واکنشی به اخباری که درخصوص
باشگاه منتشر میشود نداشته باشند ،چراکه بهطور
حتم با شروع هفته  25و دور آخر ماراتن لیگ،
کنترل فضای رسانهای اهمیت بسزایی خواهد یافت.
فرهاد روز گذشته بهواقع مرد اول تمرین
بود .او که باالخره زمین چمن مجموعه انقالب را
مطلوب میدید ،بیشتر از هرزمانی طی این فصل،
پا بهپای بازیکنانش دوید و جنگید و انگیزه فراوانش
را به نمایش گذاشت.
شاید آن دسته از کسانی که موفقیت استقالل
را با هر انگیزهای بهپای « سینیور پین « ایتالیایی
واریز میکنند ،با دیدن تمرین روز چهارشنبه ،پی
بهاشتباه فاحش خود میبردند ،با این توضیح که
قطعاً نمیتوان منکر تأثیرات گابریل پین در نتایج
بینظیر استقالل طی این فصل اخیر شد و حضور
هر چه سریعتر او به تمرینات خصوصاً در این مقطع
بسیار تعیینکننده است.
لژیونرها و پین

از نکاتی که باید در همین باب به آن پرداخت،
حضور مستمر و درعینحال آماده هر چهار بازیکن
خارجی استقالل در اولین تمرین پس از پایان
تعطیالت بود.
درواقع یامگا ،ژستد ،آمانوف و سیلوا با اقامت
در تهران و پیگیری تمرینات در روزهای تعطیلی
نشان دادند به اهمیت این  ۶بازی و موقعیت خطیر
استقالل در شرایط کنونی کام ً
ال واقفند و این
موضوع بهطور حتم بر میزان انگیزه سایر بازیکنان
قطعاً تأثیرگذار است .شاید اگر در مقطع دیگری

از فصل بودیم ،این  4بازیکن در مرخصی به سر
میبردند.
به نظر میرسد مجیدی با تشریح شرایط تیم
و اینکه این قهرمانی در تاریخ باشگاه استقالل تا
چه حد میتواند حیاتی باشد ،از آنها خواسته
است تا از خیر این تعطیالت بگذرند .چراکه سابقه
نشان داده در شرایط مشابه بازیکنانی که پس از
تعطیالت به تمرین بازمیگردند برای رسیدن به
وضعیت مطلوب به زمان احتیاج دارند.
یکی دیگر از نکاتی که بیانگر میزان توجه
فرهاد به حفظ آرامش تیمش است ،ویدیویی است
که گابریل پین شب گذشته از خودش منتشر کرد.
او در آن ویدیو به شایعاتی که مبنی بر اختالف با
مجیدی است پایان داد و ابتالی به کرونایش را
تائید کرد تا این شایعه بیش از این جو تیم را تحت
تأثیر خود قرار ندهد.
این در حالی است که شاید در حالت عادی
انتشار این ویدیو چندان ضرورتی نداشت اما
همانطور که پیشازاین نیز اشاره شد ،استقالل
در شرایط فعلی هیچ حاشیهای را برنمیتابد و
در کمترین فرصت ممکن برای از بین بردن آن
دستبهکار میشود.
تمرکز بدون حاشیه

در آخر باید عنوان داشت که علیرغم تمام
تمهیداتی که فرهاد مجیدی برای حفظ تمرکز
مجموعه تیم خود به کار میبندد ،این نکته بیش
از هر چیزی حائز اهمیت است که خود او بهواسطه
جایگاهش باید بیش از سایر بازیکنان در حفظ
آرامش و تمرکز تیمش مالحظه کند .خصوصاً
زمانی که نتوانسته است نتیجه الزم را به دست
بیاورد .مجیدی باید بداند هر واکنش او ،میتواند
موجی را علیه تیم خودش به وجود بیاورد ،که
ممکن است زحمات یکفصل را بهآسانی تحت
شعاع خودش قرار دهد.
برای مثال صحبتی که علیه داوران در دهه
 ۸۰در آخرین نشست خبری پس از حذف در جام
حذفی انجام داد که این باعث کمیته داوران علیه
او موضع سختی بگیرد که با هیچ متر معیاری
نمیتواند به نفع تیم تمام شود
تیمی که او ساختهوپرداخته است  ۲۴هفته
را بدون شکست پشت سر گذاشته و تنها  ۸بار
دروازهاش بازشده و تا به اینجا نشان داده شایسته
عنوان قهرمانی است اما نتایج راند پایانی لیگ
میتواند همه معادالت را بر هم بزند.
در ادامه باید به انتظار یکی از مهمترین و
جذابتربن  ۶هفته پایانی تاریخ لیگ برتر بمانیم
و ببینیم آیا آن پسرک ترکهای از پس «مأموریت
غیرممکن  »۳برمیآید یا خیر.

حمایت اردالن آشتیانی از سرپرست تیم ملی؛

فدراسیون باید از حمید استیلی دفاع کند

اردالن آشتیانی ،نسبت به مصاحبه اخیر مجتبی خورشیدی که
حقوق خودش را با دستمزد حمید استیلی مقایسه کرده بود ،واکنش
نشان داد...
اردالن آشتیانی ضمن تمجید از حمید استیلی ،از او در برابر
اظهارات مجتبی خورشیدی دفاع کرد.
اردالن آشتیانی در ابتدا گفت :با توجه به شخصیتی که من
از حمید خان می شناسم و همه در جامعه می بینند ،او بیش از
حد نجابت دارد و هیچوقت حاضر نیست دل کسی را بشکاند و به
خاطر همین مسائل از حواشی دوری می کند .فکر می کنم به خاطر
همین موضوعات هر کسی به خودش اجازه می دهد درباره حمید
خان استیلی اظهار نظر کند .در فوتبال امروز هرکس حاشیه بیشتری
داشته باشد ،بیشتر روی بورس است .در فوتبال هرکس باید جایگاه
خود را بداند.
او افزود:نه رییس سابق فدراسیون و نه سرپرست سابق تیم ملی
در حد و اندازه ای نیستند که بخواهند درباره حمید استیلی صحبت
کنند .من به عنوان شاگرد ایشان خواستم یک سری مسائل را بازگو
کنم که جامعه فوتبال روشن شود .آقای استیلی در این چند ساله

حسن روشن همچنان یکی از محبوب ترین و
مطرح ترین پیشکسوتان استقالل است.
مهم ترین بازیکن تیم فوتبال استقالل در
دهه  ۱۳۵۰و ستاره خط حمله این تیم همچنان
سرحال و سر زنده در گفت و گو با خبرنگاران در
مورد مسائل روز صحبت میکند.
حسن آقای روشن اگرچه درخشش و هنرش
برای نسل جوان نامکشوف مانده اما شنیدن حرف
هایش همیشه جالب و نکته دار است ،موضوع این
است که او با کسی تعارف ندارد و آنچه به صالح
می داند را مطرح می کند.
این گفت و گو را بخوانید:
* از دید شما فرهاد مجیدی در حوزه
مدیریت و کادر فنی عملکرد خوبی داشته؟
باالخره با هر رفتاری تیم فع ً
ال اول است.
مشکل فرهاد این است که زود عصبانی می شود
و زود تصمیم می گیرد و کمیته فنی قوی پشت
سرش نیست که بتواند حمایت کند .من اول فصل
هم گفتم تنها است و این تنهایی اذیتش میکند
و تا آنجایی که میتواند باید دورش را قوی کند

چه زمانی که در تیم ملی امید بوده و چه االن که سرپرست تیم ملی
است ،یک ریال دریافتی نداشته است .در تیم ملی امید ،فدراسیون
به استیلی  800میلیون بدهکار بود که ایشان بخشیدند .االن هم یک
هزار تومانی دریافتی نداشتند.
اردالن آشتیانی گفت :قرارداد سالیانه حمید استیلی 700
میلیون است و خیلی از مربیان ما در بدنه فدراسیون هستند که در
حال حاضر ماهی  260میلیون و برخی هم ماهی  500میلیون می
گیرند که اصال با قرارداد حمیدخان قابل قیاس نیست .هر زمان که
فوتبال ما به حمید استیلی نیاز داشته ،ایشان بدون توجه به اینکه
چه جایگاهی می خواهند برای او در نظر بگیرند ،با شور و اشتیاق
مثل یک سرباز خودش را وقف تیم ملی کرده و با تمام وجودش سعی
کرده مشکالت تیم ملی را حل کند .از روابطش توانسته برای تیم ملی
اسپانسر بیاورد و بازی های دوستانه ای برای تیم ملی در نظر بگیرد.
االن هم خیلی از مسائل تیم ملی از جمله مشکل کنعانی زادگان،
پرواز چارتر تیم ملی ،مسائل مالیاتی و  ...را توانسته حل کند.
آشتیانی در پایان افزود :حمید خان واقعا با جان و دل به
تیم ملی رفته و توانسته یک سری مشکالت را حل کند .فکر می

کنم فدراسیون باید در این مورد شفاف سازی کند و بگوید قرارداد
حمیدخان استیلی در یک سال  700میلیون است و خیلی از مربیان
از ایشان بیشتر می گیرند .در هر صورت امیدوارم هرکسی حایگاه
خودش را بداند و درباره کسانی که در این فوتبال افتخار آفرینی
کردند و از نوابغ فوتبال ما هستند ،اظهار نظر نکند چون در غیر این
صورت در فوتبال ایران سنگ روی سنگ بند نمی شود.

حسن روشن :فرهاد زود عصبانی نشود

نه خودش بلکه باشگاه و تشکیالت باید نفراتی را
انتخاب کند که اگر مشکلی پیش می آید سر یک
نفر خالی نشود .انشااهلل که مشکلی پیش نمیآید
ولی کمیته فنی بهتر میتواند با این مشکالت
برخورد کند.
*شما کسی هستید که در این سالها
همیشه از دور حواستان به باشگاه بوده هنوز
هم دوست ندارید وارد گود شوید؟
نزدیک بشوم هم همین عقاید را دارم .انتقاد
اگر درست باشد سر جای خودش است چه دور
باشی چه نزدیک اگر انتقاد می شود باید به آن
گوش دهید و برخورد درستی داشته باشید .توی
انگلیس به ما میگفتند اگر انتقاد دوست نداری
مربی نشو .فکر هم میکنم که انتقادها به درد آدم
میخورد .البته نه همه حرفهایی که میزنند چون
خود انتقاد هم باالخره باید محتوایی داشته باشد.
*شما آدم صریحی هستید .هواداران
خیلی وقتها حرفهای شما را دوست
نداشتند.
همینطور است و خیلی زیاد! ولی با آسیب

یا مخالفت نظرم عوض نشده چون درنهایت به
مردم فکر میکنم نه جیب و موقعیت و منفعت
خودم.
*عملکرد مدیریت تیم را در این فصل
چطور ارزیابی می کنید؟
خیلی زود است االن در این مورد صحبت
کنیم .چه تیم اول بشود چه نشود .وضعیت آقای
آجورلو از نظر اجتماعی به نوعی است که آنگونه
نیست که هر وقت بخواهند عوضش کنند به
همین دلیل یک ثبات نسبی نسبت به مدیران
عامل سابق داشته .او خیلی ساکت است و سر و
صدایی ندارد و فکر می کنم برای باشگاه زحمت
میکشد .وقتی برای عیادت به منزل من آمد
گفتم فکر درست کردن تیم نباشید فکر درست
کردن باشگاه باشید آن وقت تیم خودش درست
میشود .اینکه آقای آجورلو االن نمی آید در
مورد قهرمانی صحبت کند و جلوی دوربین باشد
نشان می دهد فکر درست کردن باشگاه استقالل
است ،انشااهلل که همین طور باشد تا مردم بعد از
چندین سال راحت باشند.

*چه توصیهای برای استقاللیها دارید؟
چون تیم صدرنشین است اگر هر مشکلی هم
دارد زمان انتقاد نیست .قانون طبیعت می گوید
باید مشکالت را یادداشت کنیم و بعد از فصل
انشاهلل استقالل که اول شد بعد چیزهایی مطرح
می کنم که به دردشان بخورد.
*شما در جام جهانی سابقه گلزنی هم
دارید به نظرتان ایران از گروهش صعود کند؟
اص ً
ال چنین چیزی را نمی توان پیش بینی
کرد .برای اینکه اکثر بازیکنان ما لژیونر هستند
و نمی توانند در اردوهای درازمدت شرکت کنند.
مهمتر از همه چیز کوچک شدن فدراسیون فوتبال
ایران بعد از اتفاقاتی که افتاده است .واقعا االن وقت
تغییرات نبود .هیات رئیسه اگر درست فکر می کرد
این اتفاق نمی افتاد و شاید از جایی دستور گرفتند
و فدراسیون را خیلی کوچک کردند ،این موضوع
تاثیر مستقیم در تیم ملی دارد .نه من می دانم نه
شما و نه مردم که چه کسی این وسط خطا کرده
ولی فدراسیون ما خودزنی کرد .به نظرم تیم ملی
ما یتیم است.

بیژن ذوالفقارنسب :وزارت ورزش باید در مجمع فدراسیون نماینده داشته باشد!
پیشکسوت فوتبال نظرات خود را برای اجرای برنامه آمادهسازی
تیم ملی و غلبه بر حواشی فدراسیون فوتبال بیان کرد.
بیژن ذوالفقارنسب در مورد شرایط تیم ملی در این روزهایی
که فدراسیون فوتبال با سرپرست اداره میشود و تحت تاثیر حواشی
گوناگون است به فارس گفت :متاسفانه مدیریت فوتبال به امان
خدا رها شده و هر روز یک موضوعی در رسانهها مطرح میشود و
این مسائل باعث میشود که در درجه اول بر روی کادر تیم ملی
تاثیر منفی بگذارد .آنها میخواهند برنامهای خوب و قابل اجرا برای
تیم ملی فراهم کنند اما در چنین شرایطی حتی توجه بازیکنان نیز
معطوف به مسایل مربوط به رئیس سابق فدراسیون و عواملشان می

شود و اینکه چه اتفاقاتی ممکن است در آینده رخ بدهد .این مسایل
روی عملکرد تیم ملی برای آمادهسازی قطعا تاثیر منفی میگذارد.
او در مورد اینکه بیان مسایلی نظیر دستمزد و پاداش عوامل سابق
فدراسیون را چگونه باید مدیریت کرد ،گفت :نهادهای نظارتی به
خوبی مسلط و حرفهای هستند و میتوانند آنها را به شکل خوبی
مدیریت کنند و حتی میتوانند در زمینه ورزش فوتبال نیز دو سه
خبره فوتبال و خبره مسایل حقوقی را جذب کنند تا آنها با جذب
بودجه الزم از فدراسیون فوتبال برنامههای طرح ریزی شده برای تیم
ملی را پیگیری کنند و مسایل مدیریتی فدراسیون فوتبال کمتر در
تیم ملی رسوخ پیدا کند .البته نمیتوان مسایل مدیریت فدراسیون

فوتبال را از برنامههای تیم ملی به طور کامل تفکیک کرد ولی زمانی
که بازیکن تیم ملی درگیر اردوها و بازیهای تدارکاتی باشد کمتر
پیگیر این مسایل خواهد بود.
پیشکسوت فوتبال در مورد اینکه اکنون همه توجهها به مجمع
عمومی فدراسیون فوتبال در روز  10خرداد است ،عنوان کرد :من
ترکیب مجمع را نمیشناسم اما وزارت ورزش باید در این زمینه
مداخله کند و افراد موافق نظر خودش را در مجمع شرکت بدهد زیرا
وزارت ورزش باید از تیم ملی فوتبال و منافع فوتبالی ملی دفاع کند
و حتی در تمامی جلسات مدیریتی کنونی فدراسیون فوتبال وزارت
ورزش باید نمایندهای داشته باشد و مسایل را پیگیری کند.

اخبار
سرمربی تیم جوانان  10اردیبهشت
معرفی می شود

اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال 10
اردیبهشت سوابق گزینه های سرمربیگری تیم
ملی جوانان را بررسی و یکی از آنها را به عنوان
سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند کرد.
این خبر از سوی ابراهیم قاسمپور سخنگوی
کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعالم شده است.
بنا به گفته وی نامزدهای سرمربیگری تیم ملی
جوانان از  6مربی به  3مربی رسیده اند و از
بین آنها در جلسه  10اردیبهشت یکی به عنوان
سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب خواهد شد.
از گزینه هایی که برای هدایت تیم ملی
جوانان مطرح شده اند می توان از مجید نامجو
مطلق و صمد مرفاوی یاد کرد .دو مربی ای که
سوابق مربیگری در تیم استقالل داشته اند.
دیگر گزینه مد نظر کمیته فنی برای هدایت
تیم ملی جوانان امیر حسین پیروانی است که
آخرین حضور تیم ملی جوانان در جام جهانی
با حضور او در سال  2017اتفاق افتاده است.
پیش تر اعضای کمیته فنی حسین عبدی را به
عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان انتخاب کردند
که با تایید این انتخاب از سوی اعضای هیات
رییسه حسین عبدی برای شروع تمرینات تیم
ملی نوجوانان برنامه ریزی خواهد کرد .در سال
 2022مسابقات مقدماتی و نهایی جام ملت ها
و در سال  2023جام جهانی نوجوانان و جوانان
برگزار می شود و سهمیه آسیا برای حضور در
این مسابقات  4تیم است.

فینال جام حذفی  35هزار نفری است

جلسات مهم برای برگزاری دیدار نساجی
– آلومینیوم اراک در استادیوم آزادی تهران
یک شنبه در تهران با حضور مسئوالن سیاسی
و امنیتی برگزار می شود و نتایج آن اعالم خواهد
شد .با وجود اعالم سازمان لیگ مبنی بر اینکه
دیدار نهایی جام حذفی بین تیم های آلومینیوم
اراک و نساجی در استادیوم آزادی برگزار می
شود روز گذشته هادی نصیری ،دبیر کمیسیون
ورزش شورای تأمین استان تهران گفت« :
شورای تأمین استان تهران تاکنون جلسهای
در این خصوص نداشته و موافقتی برای زمان و
مکان فینال این بازی صورت نگرفته است.جلسه
شورای تأمین در این خصوص احتماالً بعد از ایام
تعطیل و یکشنبه یا دوشنبه برگزار خواهد شد و
تا زمانی که شورای تأمین استان تهران موافقت
خود را با برگزاری این بازی در زمان و مکان
مطرح شده اعالم نکند ،این خبر قطعی نیست».
هم چنین موازات با این مصاحبه مدیر عامل
باشگاه آلومینیوم اراک اعالم کرد میزان ظرفیتی
که برای تماشاگران دو تیم در استادیوم آزادی در
نظر گرفته شده است بلیط فروشی برای 12500
تماشاگر است و ممکن است با موافقت از سوی
استانداری  5000بلیط دیگر برای تماشاگران دو
تیم در نظر گرفته شود که در این صورت اگر همه
بلیط ها از سوی تماشاگران تیم آلومینیوم اراک
و نساجی خریداری شود فینال جام حذفی در
استادیوم آزادی در حضور  35هزار تماشاگر برگزار
می شود .با وجود اینکه تماشاگران بیشتری به
خصوص از سوی تیم نساجی مایل به خرید بلیط
این بازی هستند بعید است در بازی نهایی شاهد
حضور بیش از  35هزار تماشاگر در استادیوم آزادی
باشیم چرا که ظرفیت استادیوم آزادی  ۷۸۱۱۶نفر
است و سازمان لیگ تنها این اجازه را دارد برای 30
درصد از ظرفیت استادیوم بلیط فروشی کند و اگر
استانداری تهران با حضور  35هزار نفری تماشاگر
در بازی آلومینیوم – نساجی موافقت کند این بازی
با حضور بیش از  30درصد از ظرفیت استادیوم
برای پذیرایی از تماشاگر برگزار می شود .چهارشنبه
شب با برگزاری دیدار بین تیم های آلومینیوم اراک
و نساجی قهرمان فصل جاری جام حذفی باشگاه
های کشور مشخص می شود.

الهامی از فینال جام حذفی محروم شد

سرمربی تیم فوتبال نساجی به دلیل محرومیت
دیدار فینال جام حذفی را از دست داد.تیم فوتبال
نساجی مازندران در شرایطی مسابقه فینال جام
حذفی مقابل آلومینیوم اراک را برگزار میکند که
سرمربی خود را در این مسابقه دراختیار نخواهد
داشت .ساکت الهامی ،سرمربی نساجی مازندران که
در دقیقه  ۸۲بازی نیمه نهایی جام حذفی مقابل
مس کرمان کارت زرد گرفته بود ،دو اخطاره شد
تا بازی فینال را از دست بدهد .الهامی پیش از
دریافت کارت زرد مقابل مس کرمان ،در دقیقه
 ۹۰+۲دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی
مقابل استقالل نیز اخطار گرفته بود تا با احتساب
این دو مسابقه ،دو کارته و از بازی فینال محروم
شود.هر دو کارت زرد سرمربی نساجی مازندران در
دو مسابقه مقابل استقالل و مس کرمان در لیست
پایانی مسابقه توسط داوران ثبت شده و به تایید
نماینده فدراسیون فوتبال هم رسیده است.
پیام وزرات ورزش بعد از جلسه ماجدی

جام جهانی است ،وقتی برای درنگ و
تعلل نداریم

وزیر ورزش بار دیگر از تصمیمات فدراسیون
فوتبال در راه حضور در قطر حمایت کرد.وزیر
ورزش و جوانان که پیش از این هم حمایت وزارت
از برنامههای فدراسیون در مسیر آمادهسازی برای
حضور قدرتمند در جام جهانی را به مسئوالن
فوتبال کشور اعالم کرده بود ،بار دیگر در جلسه
با ماجدی سرپرست فدراسیون و استیلی سرپرست
تیم ملی ،از تصمیمات این نهاد حمایت کرد .از این
رو ،محسن معتمدکیا ،مسئول اطالعرسانی وزارت
ورزش و جوانان ،در یک توییت با انتشار عکسی
از جلسه حمید سجادی وزیر ورزش با استیلی و
ماجدی ،از حمایت کامل وزارتخانه از فدراسیون
فوتبال خبر داد و نوشت« :وزارت ورزش و جوانان
بطور کامل از برنامههای فدراسیون فوتبال در راه
آمادهسازی تیم ملی حمایت میکند .این موضع
قطعی وزارتخانه است و به دفعات اعالم شده.
حمایت از تصمیمهای فنی درباره تیم ملی به
فدراسیون هم ابالغ شده است .اهمیت جامجهانی
جایی برای درنگ و تعلل باقی نمیگذارد« .

