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خبر كوتاه
سنگینترین شکست سپاهان پس از
 ۱۶۳۶روز

در پنج سال گذشته هیچ تیمی موفق نشده
بود با سه گل سپاهان را شکست بدهد.شاگردان
گ برتر
محرم نویدکیا در فاصله یک هفته تا پایان لی 
با اختالف  ۳گل مقابل شاگردان نکونام شکست
خوردند؛ این نتیجه در شرایطی بود که سپاهان
در سالهای گذشته چنین باختهایی را کمتر در
کارنامه خود داشت.تیم پرمهره اصفهانی در سالهای
اخیر همیشه یکی از مدعیان قهرمانی لیگ ایران
بوده و بهندرت شکست سنگین مقابل حریفانشان
را تجربه کردهاند .آخرین شکست سپاهان با  ۳گل
اختالف ،به دو فصل پیش برمیگردد؛ فصل -۹۹
 ۹۸آنها مقابل پرسپولیس  ۰-۳بازنده شدند اما
همه به یاد دارند که نتیجه آن بازی نه در زمین،
بلکه توسط کمیته انضباطی تعیین شد و شاگردان
قلعهنویی -سرمربی وقت سپاهان -از ورود به زمین
بازی امتناع کردند و به همین دلیل بازنده معرفی
شدند.از آخرین شکست  ۰-۳سپاهان که در زمین
بازی رقم خورده ،تا شکست برابر فوالد۱۶۳۶ ،
روز فاصله است .در هفته پانزدهم فصل ،۹۶-۹۷
زردپوشان اصفهان که تیمی ناامیدکننده داشتند،
با  ۳گل از استقالل شکست خوردند .سپاهان در
پایان آن فصل ،روی پله چهاردهم جدول ایستاد و
به سختی از سقوط گریخت.مرور این آمارها نشان
میدهد کاری که جواد نکونام و شاگردانش مقابل
سپاهان انجام دادند ،چه اندازه مهم بوده است .فوالد
با این پیروزی ،شانس دوم شدن را از سپاهان گرفت
و جایگاه چهارمی خودش در جدول لیگ را هم
تثبیت کرد.
شهریاری رئیس هیات مدیره

دو عضو جدید هیأت مدیره پرسپولیس
مشخص شدند

در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد ،دو عضو
جدید هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تا پایان هفته
معرفی میشوند .با ورود رسمی باشگاه پرسپولیس
به بورس و ارائه  10درصد از سهام آن به هواداران
این تیم ،حاال وزارت ورزش و جوانان قصد دارد تا
هیأت مدیره این باشگاه را تکمیل کرده و افرادی به
جمع  3عضو باقیمانده در این هیأت مدیره اضافه
میشوند .پیش از این بیژن ذوالفقارنسب و غالمعلی
محمدعلیپور از حضور در هیأت مدیره پرسپولیس
استعفا دادند و حاال قرار است حسین شهریاری و
حسین خبیری به این هیأت مدیره اضافه شوند
تا هیأت مدیره پرسپولیس تکمیل گردد .پیش از
این حدود پنج نفر برای حضور در هیأت مدیره
گزینه بودند که پس از رایزنیها و جلسات متعدد،
وزارت ورزش روی نامهای شهریاری و خبیری به
جمعبندی رسیده است .در صورتی که این دو نفر
به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره معرفی شوند
قرار است شهریاری ریاست هیأت مدیره باشگاه را
دراختیار بگیرد .وزارت ورزش و جوانان قصد دارد با
تزریق  350میلیارد تومانی که از بورس به باشگاه
پرسپولیس وارد شده ،اقدامات اقتصادی و زیربنایی
زیادی در این باشگاه صورت بگیرد و به همین خاطر
به دنبال این است تا مدیران باتجربه در این باشگاه
مشغول به کار شوند.

صیادمنش :حتما باید بازی دوستانه
داشته باشیم

اللهیار صیادمنش میگوید آماده سازی
پیش از جام جهانی اهمیت بیشتری نسبت به
ورود به مسابقات دارد.
اللهیار صیادمنش دقایقی قبل برای اضافه
شدن به اردوی تیم ملی وارد هتل المپیک شد.
او پس از ورود به اردو در جمع خبرنگاران حاضر
شد و در گفتوگویی کوتاه درباره شرایط تیم
ملی گفت :خدا را شکر بعد از دو سه ماه دور
هم جمع شدیم .با توجه به اینکه بعد از این
فیفادی فقط یک اردو تا جام جهانی داریم
امیدوارم بتوانیم از این فیفادی استفاده کنیم و
اردو به بهترین نحو به پایان برسد و چیزهایی که
میخواهیم را به دست بیاوریم.
او در خصوص شرایطش در تیم هال سیتی
بیان کرد :وقتی تیم عوض میکنی حدود ۶-۵
ماه طول میکشد تا جا بیفتی .من هم از این
قضیه با خبر بودم اما خدا را شکر توانستم با
این قضیه کنار بیایم و خودم را با شرایط وفق
بدهم .امیدوارم فصل بعد ،فصل خیلی خوبی
برایم داشته باشد و بتوانم بهترین عملکردم را
داشته باشم.

ورزش

شماره 3444

معاون وزیر ورزش تشریح کرد؛

جزئیات طرح دولت برای ورود زنان به ورزشگاهها

معاون وزیر ورزش از ورود قریب الوقوع زنان
به ورزشگاه در تمام مسابقات خبر داد.
در حالیکه لیگ بیست و یکم به آخرین هفته
خود رسیده ،همچنان زنان جایی در ورزشگاهها
برای مسابقات داخلی ندارند و این در شرایطی
است که پیشتر فیفا نسبت به ورود زنان در همه
مسابقات تاکید کرده بود.
در همین خصوص ،سینا کلهر ،معاون فرهنگی
و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در
گفتوگویی با ایسنا به این موضوع پرداخته و وعده
داده که بهزودی بانوان در مسابقات ملی و غیرملی
حضور پیدا کنند.
مشروح صحبتهای وی در اینباره را
میخوانید:
فضای ورزشگاهها
مناسب بانوان و خانوادهها نیست

این مسئله (ورود بانوان به ورزشگاهها) خیلی
زود حل میشود .در بخش ملی موضوع حل شده
و در بخش باشگاهی نیز فعالیتها به خوبی پیش
خواهد رفت .اگر ماجراهای مشهد نیز به خوبی
پیش میرفت و زیرساختها وجود داشت در آنجا
نیز شاهد حضور بانوان در ورزشگاه بودیم .بزرگترین
مانع ما در حال حاضر نبود زیرساختهاست و
حقیقتا فضاهای ورزشی کشور و به ویژه ورزشگاهها
فضای مناسبی برای بانوان و خانوادهها نیست و از
امکاناتی که بتوانیم به خوبی پذیرای آنها باشیم
برخوردار نیستیم و امیدوار هستیم پس از تصویب
ضوابط ورود قانونمند بانوان و خانوادهها به اماکن
ورزشی به ویژه ورزشگاهها ،بتوانیم این دغدغه
ورزش کشور را حل کنیم.
طرح ورود بانوان به زودی تصویب خواهد شد

پیشنویس طرح مربوطه آماده شده است و
صرفا باید کمیسیون فرهنگی ورزش برگزار شود
و آن را مصوب کند .کمیسیون فرهنگی ورزش به
عنوان زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان از سوی
شورای عالی انقالب فرهنگی مجوز دارد تا ذیل
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی تشکیل
شود .وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس این
کمیسیون ،معاون فرهنگی به عنوان دبیر و سایر
نهادهای حوزه ورزش از جمله وزارت آموزش و
پرورش ،ستاد کل نیروهای مسلح ،کمیته ملی
المپیک و ...به عنوان اعضای این کمیسیون حضور
دارند و پس از تصویب طرح در کمیسیون ،ابالغ
آن به برگزارکنندگان مسابقات ورزشی و نهادهای

بانوان و خانوادهها در ورزشگاه فراهم باشد از این
اتفاق حمایت خواهند کرد .بنابراین اگر ضوابطی
که وزارت ورزش در حال تدوین آن است مصوب و
محقق شود و پس از آن شاهد ایجاد زیرساختهای
الزم در ورزشگاهها باشیم ،مشکلی در این رابطه
وجود نخواهد داشت .باید شرایط در این راستا
فراهم شود تا بانوان و خانوادهها نیز بتوانند از این
مزیت برخوردار شوند.
هر ایرانی باید حاضر باشد با خانواده به
ورزشگاه برود

ارائه دهنده صدور مجوز حضور تماشاگران ،صورت
میگیرد و الزم االجرا خواهد بود.
مسئوالن مشهد نظر متفاوتی ندارند

آنها (مسئوالن مشهد) نیز نظر مغایری ندارند
و همسو هستند[ .در ماجراهای بازی ایران  -لبنان]
واقعیت این بود که فدراسیون فوتبال تصور میکرد
به دلیل وجود کرونا و موج ششم دیدار ایران چه در
تهران و چه در مشهد بدون تماشاگر برگزار میشود
چرا که به دلیل شیوع موج ششم ،دانشگاهها نیز
غیرحضوری شد.
فدراسیون فکر میکرد بازی بدون تماشاگر
خواهد شد

آخر نیز قرار بود  ۸۰۰۰تماشاگر در ورزشگاه حضور
پیدا کنند اما بخشی از بلیتهای اهدایی از سوی
فدراسیون فوتبال در اختیار بانوان قرار گرفته بود
و آن ها به ورودی ورزشگاه رفته بودند تا بتوانند
مسابقه را از نزدیک تماشا کنند .از ابتدا قرار بود
مسابقه بدون حضور بانوان برگزار شود چرا که هیچ
زیرساختی در مشهد برای حضور بانوان در ورزشگاه
فراهم نیست و علت تصمیمگیری در رابطه با عدم
حضور آن ها همین موردی است که اعالم کردم.
گره ما در رابطه با حضور بانوان در ورزشگاهها مقوله
زیرساخت است و اگر بتوانیم این چالش را حل
کنیم به طور حتم شاهد حضور بانوان و خانوادهها
در ورزشگاهها خواهیم بود.

به طور حتم منکر سهلانگاری صورت گرفته
نیستیم .حضور تیم ملی فوتبال ایران در مشهد
اتفاق بسیار خوبی برای فوتبال در این شهر بود.
عالوه بر آن برنامههای فرهنگی مختلفی نیز برای
تیم ملی فوتبال ایران در مشهد مدنظر قرار گرفته
بود .پنجم فروردین بود که ستاد ملی مقابله با
کرونا اعالم کرد مجوز برگزاری مسابقات بدون
حضور تماشاگر را صادر نمیکند در حالی که
فدراسیوننشینها معتقد بودند به دلیل شیوع
ویروس کرونا باید مسابقات بدون حضور تماشاگر
برگزار شود اما ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی از
شان علمی خود دفاع و نشان داد جایگاه و اعتبار
خود را صرف مصالح فوتبال نمیکند.

در نهایت تعداد بانوانی که مقابل در ورزشگاه
حضور پیدا کرده بودند ،علیرغم تالشهای صورت
گرفته از سوی مسئوالن حاضر در ورزشگاه ،نتوانستند
به عنوان مهمان ویژه وارد ورزشگاه شوند .عالوه بر
این  ۲۲هزار نفر خود را به داخل ورزشگاه رساندند و
وضعیت به گونه دیگری پیش رفت .در نهایت بانوانی
که آنجا حضور داشتند به مسئله اعتراض میکنند و به
دلیل سهلانگاری ،رفتار غلط و نادرست برخی عوامل
حاضر در ورودی ورزشگاه که در بخش حفاظتی و
امنیتی ماجرا حضور داشتند ،مسائلی پیش آمد که
همگان شاهد آن بودند.

این امکان وجود نداشت که جابجایی صورت
گیرد و مسابقه در تهران برگزار شود و تا دقیقه

مسئوالن تصمیمگیر و متولی امر در مشهد
صراحتا اعالم کردهاند اگر زیرساختهای حضور

از ابتدا قرار بود بانوان در این بازی نباشند

رفتار مسئوالن جلوی ورزشگاه «غلط» بود

مسئوالن مشهد صراحتا این را اعالم کردند

متاسفانه برخی مواقع با غرضورزی اتفاقی
میافتد که بخشی از جامعه یعنی بانوان از حضور
در ورزشگاهها محروم میشوند .تاکید بر حضور
بانوان در ورزشگاهها بدون ایجاد زیرساختهای
الزم یکی از اصلیترین عواملی است که طی
سالهای اخیر مانع از حضور این قشر در ورزشگاه
شده است ،بنابراین باید شرایط را به گونهای فراهم
کرد که هر ایرانی حاضر باشد همراه با خانواده
به ورزشگاه برود و هیچ دغدغهای در این راستا
احساس نکند.
سه بخش برای ورزشگاهها خواهیم داشت

اولویت و دغدغه وزارت ورزش در این راستا
حضور خانوادهها در ورزشگاهها است و در سند تحول
دولت مردمی نیز تاکید بر خانوادهمحور بودن است.
در مشهد نیز دغدغه همین است اما شاید برخی
نخواهند با خانواده خود در ورزشگاه حضور پیدا کنند
به همین دلیل نیز باید جایگاهی صرفا برای بانوان در
نظر گرفته شود تا شاهد ایجاد سه بخش برای حضور
بانوان ،خانوادهها و مردان در ورزشگاهها باشیم.
امیدوارم شاهد حضور بانوان در ورزشگاه باشیم

معتقد هستم زمانی که حساسیت و تمرکز
در مورد یک مقوله ایجاد میشود با شرایط خاصی
روبرو خواهید شد .وقتی شما مسئله را به فیفا،
محرومیت و تعلیق گره میزنید شرایط بدتر خواهد
شد در حالی که حضور بانوان و خانوادهها در
ورزشگاهها میتواند به عنوان عنصر کمک کننده به
بهبود فضای فرهنگی کمک کند و نشاط اجتماعی
واقعی را پدید آورد .همان گونه که میبینید در
بسیاری از سالنهای ورزشی در رشتههای مختلف
که حساسیت وجود ندارد شاهد حضور بانوان و
خانوادهها در اماکن ورزشی هستیم و هیچ اتفاقی
نیز رخ نمیدهد .در نهایت امیدواریم که این مسئله
به زودی حل شود و شاهد حضور بانوان و خانوادهها
در ورزشگاهها باشیم.

دیدگاه ابعاد یک مسئله خودساخته؛

این برخورد حق سیدجالل حسینی نبود!

مدیریت حلقه گمشده فوتبال ایران است؛ سناریوی این فصل
سید جالل پایان بندی چندان خوبی نداشت.
 24ساعت پیش از آغاز مسابقه پرسپولیس مقابل شهرخودرو،
حواشی عجیبی در اردوی قرمزپوشان بهوجود آمد .کادر فنی این تیم
اعالم کرد سه بازیکن پرسپولیس به نامهای سیدجالل حسینی ،امید
عالیشاه و فرشاد فرجی بهدلیل بی انضباطی و عدم رعایت اصول پیش
از یک مسابقه ،از لیست این تیم برای دیدار برابر شهرخودرو حذف
شدهاند .در ادامه عنوان شد این سه بازیکن مشکلی برای بازگشت به
ترکیب ندارند و در پایان نیز ابعاد ماجرا برای بخش قابل توجهی از
هواداران روشن نشد.
تردیدی وجود دارد که انتخاب ترکیب و جذب یا عدم نیاز
در مورد یک بازیکن ،حق اولیه یک سرمربی است و اگر یحیی گل
محمدی یا هر شخص دیگری تمایلی به ادامه همکاری با یک بازیکن
به هر دلیلی نداشته باشد ،نمیتوان به او ایرادی گرفت.
بی تعارف ،شرایط در مورد سیدجالل حسینی با بازیکنانی مانند
امید عالیشاه و فرشاد فرجی متفاوت است .کاپیتان بزرگ و ارزشمند
پرسپولیس حاال در سن  40سالگی شرایط متفاوتی را تجربه کرده
و ممکن است بعد از  6سال درخشان ،چارهای جز جدایی از جمع
قرمزپوشان نداشته باشد .قاعدتا یحیی گل محمدی و البته خود
سیدجالل در مورد آینده به جمع بندی رسیدهاند و این تصمیم هر
چه باشد بهزودی رسمی خواهد شد.
مشخص نیست ریشه برنامه یحیی برای اعالم خبر خط خوردن
سیدجالل حسینی از لیست پرسپولیس برای دیدار مقابل شهرخودرو چه
بوده است .ابتدا شاید نوعی قدرت نمایی برای فصل بعد در این رفتار ،در
ذهن متبادر میشود .قرمزپوشان در این فصل مانند پنج سال قهرمانی
خود رختکن منظمی نداشتند و بارها در طول فصل اخباری در مورد
نارضایتی بازیکنان یا مواردی از این دست منتشر شد.
اما شاید یحیی گزینه مناسبی را برای نشان دادن اتوریته خود در
باشگاه انتخاب نکرده است .اگر بنا به ماندن سید جالل حسینی باشد،

احتماال امکان مدیریت این موضوع و حتی تنبیه در سکوت نیز وجود
داشته و دلیلی بر این جنجال خودساخته در رختکن پرسپولیس نبود.
اما اگر قرار است بر جدایی این ستاره بزرگ و پرافتخار باشد ،یحیی
میتوانست راه حل بهتری را برای وداع با سید جالل انتخاب کند.
انتشار این خبر پیش از پایان فصل ،دعوت از هواداران پرسپولیس
برای برپایی شبه مراسم خداحافظی و تعریف و تمجید بی پایان در
نشست پیش و پس از مسابقه ،حداقل حق این مدافع باتجربه بعد از
سپری کردن سالهایی درخشان در ترکیب پرسپولیس بود.
مدیریت رختکن و روش برخورد با ستارههای بزرگ از سوی
کادر فنی ،یکی از پارامترهای مهم موفقیت در تیمهای نامدار است.
حدود یکدهه پیش نیز تجربهای مشابه در مورد مهدی مهدویکیا
سرمربی در آن مقطع جوان پرسپولیس رقم خورد و شاید در آن
برای
ِ
مقطع توجیه اشتباهات یحیی  43ساله اینقدر دشوار نبود.
اما حاال از سرمربی پرسپولیس انتظار میرفت در رابطه با این
تصمیم عجیب و رفت و برگشت نافرجام سیدجالل به لیست ،دقیقتر
توضیح داده و در مورد این بازیکن رفع سوء تفاهم کند .مدافعی که
تقریبا از سال  98و ورود گابریل کالدرون به رختکن پرسپولیس،
نیمکت نشینی را بارها تجربه کرده و حتی یک واکنش منفی نیز در
این رابطه نداشته است.
دو فصل قبل سیدجالل حسینی در دیدار مقابل پیکان تنها برای
اتالف وقت و در دقیقه  93وارد زمین شد .اما چهره مصمم و متعهد
او برای جنگیدن در همان یکی دو دقیقه پایانی و سرعت این بازیکن
برای اضافه شدن به صف خط دفاعی روی یک موقعیت ایستگاهی
حریف ،احتماال میتواند تصویری نمادین از تعهد و تعصب یک بازیکن
در این سطح و با این رزومه دست نیافتنی باشد.
کاپیتان محبوب پرسپولیس بی تردید یکی از چهرههای مهم
این تیم در رقم خوردن بهترین دهه تاریخ باشگاه پرسپولیس بوده،
هیچ واکنش بدی به نیمکت نشینی و حتی دستمزد پایینتر نسبت
به بازیکنانی با نصف کیفیت خود نداشته و بارها نیز از مواضع کادر

فنی و شخص یحیی گل محمدی دفاع کرده است.
سکوت در مورد این بازیکن و ارائه توضیحاتی تکراری (در
واقع عدم رفع سوء تفاهم) و گفتن جمالتی مثل این موضوع درون
خانوادگی است و سید جالل و دیگران بازیکنان بزرگی هستند ،یعنی
توضیح مبهم و ناکافی در مورد یک حاشیه خوساخته .حاال که این
تصمیم اتخاذ و رسانهای هم شده ،وظیفه سرمربی باتجربه پرسپولیس
رفع ابهام و حل کامل این موضوع در مقابل هواداران است.
سیدجالل حسینی اگر بهترین مدافع تاریخ پرسپولیس نباشد،
قطعا در کنار جعفر کاشانی و محمد پنجعلی از نامزدهای اصلی
دریافت این عنوان خواهد بود .باید تصویری تمام قد از این مدافع
باکیفیت و بی حاشیه در روز برگزاری مراسم معارفه بازیکنان جدید
پرسپولیس در باشگاه ،روی دیوار تعبیه شده و هدف هر بازیکنی در
یک باشگاه بزرگ و پرطرفدار ،باید “سیدجالل شدن” باشد.
پرسپولیس در این فصل به اندازه کافی مشکل و حاشیه داشت
و نیازی به چنین برخوردی از سوی کادر فنی ،حداقل در مورد
سیدجالل نبود .اگر هدف قدرت نمایی بود ،حق این بازیکن نبود که
قربانی این برنامه شود و اگر هم هدف قطع همکاری با این بازیکن،
این حتما بدترین راه حل ممکن بود.

اخبار
پیولی به استقالل :آفرین! آفرین!

استفانو پیولی سرمربی میالن ایتالیا با
ارسال ویدئویی ،قهرمانی استقالل در لیگ برتر
را تبریک گفت.
هواداران استقالل و میالن در ایران فصل
شیرین و فراموش نشدنی را پشت سر گذاشتند.
آبی های پایتخت پس از  9سال و روسونری نیز
بعد از  11سال در لیگ های ایران و ایتالیا جام
قهرمانی را باالی سر بردند تا به سالها انتظار
هواداران خود برای کسب جام پایان دهند.
استقاللی ها که روی نیمکت خود از حضور
یک مربی ایتالیایی به نام گابریله پین بهره می
برند ،امسال توانستند به دوران سالها دوری از
کسب جام پایان دهند و در ایتالیا نیز یکی از
دوستان پین دست به کار بزرگی زد و میالن را
بعد از مدت ها به قهرمانی اسکودتو رساند.
استفانو پیولی سرمربی ایتالیایی میالن که
با گابریله پین دستیار فرهاد مجیدی دوستی
قدیمی دارد ،با ارسال ویدیویی غیرمنتظره،
قهرمانی آبی پوشان پایتخت را به این مربی
ایتالیایی ،کادرفنی و بازیکنان استقالل تبریک
گفت.
رسانه رسمی باشگاه استقالل در توضیح
این ویدئو نوشته است :آقای استفانو پیولی
سرمربی میالن ایتالیا که توانست این تیم را
امسال و پس از  ۱۱سال بهعنوان قهرمانی سری
آ ایتالیا برساند ،با ارسال ویدئویی برای گابریله
پین ،قهرمانی تیم استقالل در رقابتهای لیگ
برتر را به بازیکنان و فرهاد مجیدی سرمربی
آبیپوشان پایتخت تبریک گفت.
پیولی در این ویدیو گفت :سالم به همه
مخصوصا شما بازیکنان استقالل .قهرمانیتان در
لیگ را تبریک می گویم .آفرین ،آفرین .همچنین
به طور ویژه به سرمربی فرهاد تبریک می گویم.
همه ما (میالن و استقالل) در حال سپری کردن
یک تجربه شیرین و موفق هستیم .پس جشن
بگیرید که تا می شود باید از آن لذت برد.

تو قابل انکار نیستی جواد نکونام!

حتی اگر منتقد جواد نکونام باشید
نمیتوانید او را انکار کنید .این مهمترین ویژگی
سرمربی فوالد است.
طبق معمول نشست مطبوعاتی جواد
نکونام پس از پیروزی قاطع برابر سپاهان به
سمت چیزهای دیگری رفت و به تقابل دائمی
با سرمربی کنونی تیم ملی ایران کشید .در حالی
که جواد با سواالت شوخی میکرد و سعی داشت
تا حواس خبرنگاران را به آنچه تیمش امروز
انجام داده بود ،جلب کند .خبرگزاریها مشغول
شکل دادن به تیترهایی بودند که پیروزی  ۳بر
صفر فوالد برابر سپاهان را توصیف کند.
سپاهان در این مسابقه اگرچه طبق معمول
بختهایی برای گلزنی داشت اما در نهایت
مغلوب نظم فوالد شد .تیمی که شاید اگر به
قول جواد نکونام دقایقی در بازی با استقالل
به خواب نرفته بود ،میتوانست جشن قهرمانی
آبیها را به تعویق بیندازد.
آنها با برد سه بر صفر مقابل سپاهان که
یکی از مدعیان قهرمانی در طول فصل بوده و
روزگذشته انگیزه زیادی برای جنگ با شاگردان
نکونام داشت ،طوری این حریف را شکست دادند
که در فوتبال ایران کمتر سابقه داشت و البته
طوری بازی را بردند که دیگر کسی تیم جواد
نکونام را به ارائه بازی دفاعی متهم نکند چرا
که آنها در خانه سه بار دروازه رشید مظاهری
را فر و ریختند .بردی که حتی ممکن است آینده
محرم نویدکیا در سپاهان را تحت تاثیر قرار
بدهد .با این حال در مورد جواد نکونام چیزی
تغییر نکرده ،او همان مربیای است که همیشه
بوده .یک شخصیت بزرگ که شکست ناپذیری
را همواره با خود از اینجا به آنجا حمل میکند.
مربیای که کنار گذاشتنش از فوالد
اشتباه بزرگی بود و بازگشتش به جمع سرخها
یک اتفاق منطقی برای باشگاهی که حاال تنها
نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیاست.
امروز در فوتبال ایران کمتر کسی است که شک
دارد جواد نکونام در آینده سرمربی تیم ملی
ایران خواهد بود و چه خوب است که این اتفاق
ی مربیگری
در شرایطی رخ میدهد که او پلهها 
را از پایینترین سطح طی کرده و حاال خود
را به جایی رسانده که نمیتوانید او را هیچگاه
دستکم بگیرید.

کلید ماجرا در دست نمایندگان  FIFAو AFC

حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال
آسیا در تهران می تواند بخشی از ابهاماتی که در
مورد برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال وجود دارد
را برطرف کند .مجمعی که روی جنازه فوتبال
بیجان قدم خواهد زد.
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی
ساعت  ۱۰صبح فردا سه شنبه در سالن هگمتانه
هتل المپیک تهران برگزار میشود که بدون شک
اتفاقات چند ماه اخیر پیرامون مدیران این نهاد
حقوقی مستقل میتواند آن را تبدیل به یکی از
مهمترین جلسات فدراسیون در سالهای گذشته
کند.
فدراسیون فوتبال قرار است در نشستی که
احتماال جنجالهایی را به همراه خواهد داشت
درباره مسائل ریز و درشت تصمیمگیری کند.
شروع ابهام با یک عزل

حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال
طبق اساسنامه اقدام به ارسال نامه برای  ۸۷عضو
قانونی مجمع در فاصله  ۲۱روز مانده به این تاریخ
کرد .او که از دوران ریاست شهابالدین عزیزی
خادم صندلی دبیرکلی فدراسیون را در اختیار
داشت پس از عزل موقت رئیس در  ۲۸بهمن ماه
سال  ۱۴۰۰نیز در جایگاه خود باقی ماند تا امور
جاری را پیگیری کند.
عزل موقت رئیس فدراسیون فوتبال برای
خداحافظی همیشگیاش از فوتبال نیاز به تأیید

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دارد تا آنها درباره
آینده مدیریت این مجموعه تصمیم نهایی را اتخاذ
کنند .با این حال حاشیههای فراوان پس از عزل
رئیس باعث شروع ابهامت درباره آینده مهمترین
فدراسیون ورزشی کشور شد.
اتحاد هیأت رئیسه شکسته شد

هشت عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که
در  ۲۸بهمن ماه سال گذشته برای عزل موقت
رئیس ،متحد بودند پس از رفتن او علیه همدیگر
شدید ترین مصاحبهها را انجام دادند تا مجمع
عمومی که از عزل رئیس شوکه شده بود خواستار
برکناری مهرداد سراجی ،طهمورث حیدری،
احمدرضا براتی و احسان اصولی از هیأت رئیسه
شوند.
نفوذ فرد خطرناک به تفکرات چند نفر!

درگیری بین هشت عضو حقوقی هیأت
رئیسه در حالی ادامه پیدا کرد که میرشاد ماجدی
در قامت سرپرست در دوراهی باند بازیهای هم
قطاران خود ماند .تنش در بین اعضای هیأت رئیسه
در حالی هر روز بیشتر شد که شایعه حضور در
سایه یکی از مدیران قبلی باشگاه پرطرفدار پایتخت
باعث شد تا اهالی فوتبال نسبت به بازگشت او
احساس خطر کنند.
تصمیم برای جلوگیری از ورود عزیزی خادم

برگزاری بازی تیم ملی ایران در مشهد،
نحوه آماده سازی تیم ملی بزرگساالن ،عدم

رژه مجمع روی جنازه فوتبال

شفافیت در صورتهای مالی و حقوقی باعث شد
تا شانس بازگشت عزیزی خادم با رأی مجمع
عمومی فدراسیون فوتبال افزایش پیدا کند .با
این حال کمیته اخالق فدراسیون فوتبال روز ۲۵
اردیبهشت تصمیم به محرومیت دوساله عزیزی
خادم از هرگونه پست مرتبط با فوتبال گرفت تا
پرونده او برای بازبینی مجدد به کمیته استیناف
ارسال شود .کمیته استیناف نیز هفتم خرداد
ماه با تأیید رأی کمیته اخالق اعالم کرد عزیزی
خادم حق حضور در مجمع عمومی فدراسیون
فوتبال را ندارد.
قانونی یا غیر قانونی؟

کمیته استیناف در نامهای مفصل درباره
جزئیات تخلفات مالی و حقوقی دوران ریاست
عزیزی خادم شفاف سازی کرد اما فدراسیون
فوتبال این نامه را به طور کامل منتشر نکرد تا
ابهامات در این باره مشخص شود.
عزل موقت شهابالدین عزیزی خادم از سوی
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیاز به تأیید مجمع
عمومی دارد اما کمیته استیناف رأی به عدم حضور
او داده است تا وی برای دفاع از خود نتواند در
جلسه فردا شرکت کند.
با این حال عزیزی خادم با استناد به
ماده  ۳۸اساسنامه قصد حضور در سالن محل
برگزاری مجمع را دارد تا از اتهامات وارده دفاع
کند .رئیس معزول فدراسیون فوتبال در حالی

به این مکان میرود که از نظر فدراسیون فوتبال
محروم است.
حق دفاع به رئیس معزول داده می شود؟

شهاب الدین عزیزی خادم که با حکم کمیته
استیناف از حضور در فوتبال محروم شده است
این حق را برای خود قایل است که با حضور
در مجمع به ابهاماتی که در مورد عملکردش
وجود دارد پاسخ بدهد .با این حال هنوز مشخص
نیست این حق به او داده می شود که در مجمع
حضور داشته باشد یا نه .شاید حضور نمایندگان
فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا روزنه امید را
برای رئیس معزول باز بگذارد که بدون مشکل
وارد مجمع شود.
تصمیم نهایی با ناظران فیفا و AFC

بازرسان ویژه فدراسیون جهانی و کنفدراسیون
فوتبال آسیا در حالی عصر روز گذشته وارد تهران
شدهاند که دستور جلسه مجمع را مطابق با
اساسنامه تشخیص دادهاند اما هنوز درباره حضور یا
عدم حضور عزیزی خادم اظهار نظر نکردهاند .آنها
به عنوان ناظران ویژه میتوانند با اعالم تذکرات
خود در زمان برگزاری مجمع راجع به حضور
عزیزی خادم تصمیمگیری کنند.
پیگیریهای خبرنگار مهر ،نشان میدهد
نامههای ارسالی در  ۲۱روز اخیر به عزیزی خادم
که امضای حسن کامرانی فر در قامت دبیرکل
دارد را ناظران بینالمللی مورد بررسی دقیق

قرار دادهاند و قرار است امشب در این خصوص
جلسهای را با کامرانی فر در هتل محل اقامت
خود برگزار کنند.
ماجدی از برکناری خالص شد

امیر فرشاد تفکری رئیس هیأت فوتبال استان
یزد پنج بار برای تأیید دستورات جلسه فردا با
فدراسیون فوتبال مکاتبه داشته است .او در دو نامه
ابتدایی خود که در مهلت قانونی ( ۵۰روز مانده به
تاریخ برگزاری مجمع) ارسال کرده است نظرات
سایر اعضا برای عزل طهمورث حیدری ،احسان
اصولی ،مهرداد سراجی و احمد رضا براتی را تأیید
کرده است اما در نامه سوم خود شخصا خواهان
عزل میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون نیز
شده بود .این نامه  ۴۵روز مانده به شروع مجمع
ارسال میشود و به همین خاطر کامرانی فر از قرار
دادن او در دستورجلسه خودداری میکند .با این
حال تفکری در نامههای چهارم و پنجم نه تنها
درخواست خود برای عزل ماجدی را پس میگیرد
بلکه اعالم میکند درباره چهار عضو دیگر نیز
خواهان عزل نیست و مشکلی با آنها ندارد.
تعلیق با ورود رئیس مستعفی پیشین؟

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در صورت
بررسی اسناد حقوقی و ابهام در این زمینه و
همچنین تصمیم به عزل هر چهار عضو مورد بحث
هیأت رئیسه همچنان با قانونی بودن اعضای هیأت
رئیسه ،عملکرد آنها را مورد نظارت خواهند داشت.

در حقیقت با خروج چهار عضو هیچ مشکل حقوقی
برای هیأت رئیسه اتفاق نمیافتد و آنها همچنان
میتوانند با اعضای باقیمانده به فعالیت خود ادامه
دهند اما اگر اجازه ورود عزیزی خادم به مجمع
داده نشود و او شکایت خود را به فیفا و دادگاه عالی
ورزش ارسال کند احتمال اتفاقات دیگری نظیر
ورود مستقیم فیفا برای تعیین تکلیف وضعیت
جاری با استقرار کمیته انتقالی میتواند رقم بخورد.
خروج از دایره شهاب با میرشاد

در صورتیکه عزیزی خادم بنا به هر دلیلی
نتواند به صندلی ریاست فدراسیون باز گردد میرشاد
ماجدی همچنان به عنوان سرپرست فعالیت خواهد
داشت تا ظرف  ۶ماه بتواند امور مربوط به برگزاری
مجمع عمومی فوق العاده انتخابی فدراسیون
فوتبال را فراهم کند تا ضمن انتخاب رئیس برای
هیأت رئیسه نیز تصمیم گیری شود.
رژه مجمع روی جنازه فوتبال

اوضاع فوتبال در ماه های اخیر بر همگان
مشخص نیست و نیاز نیست به اتفاقات ناامیدکننده
اشاره کرد .از اتفاقاتی که در ورزشگاه مشهد رخ داد
تا اختالفات شدید هیات رئیسه و افشاگری های
غیراخالقی تا بالتکلیفی تیم ملی و ناامیدی مردم از
نتایج این تیم در جام جهانی همه و همه نشان می
دهد که مجمع روز سه شنبه روی جنازه فوتبال
رژه خواهد رفت که تصمیماتش می تواند مفید یا
مضر باشد.

