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اپیدمی کرونا در لیگ یک

با توجه به شــیوع ویروس کرونا در ســطح کشــور ،بســیاری
از رویدادهای ورزشــی توســط فدراسیون پزشــکی -ورزشی
ویــــژه
بــه تعویق افتــاده ولــی در این میــان فدراســیون فوتبال به
برگزاری لیگ برتر و همچنین لیگ دسته یک پافشاری میکند .با وجود این،
در لیــگ دســته یــک اتفاقاتی افتاده که تعــدادی از تیمها ســامتی خود را در
خطر دیدهاند .میثم شــاهین مدیر روابط عمومی باشــگاه ملوان با اشــاره به
حضــور  5بازیکن مشــکوک بــه کرونا در این تیــم گفت« :برگــزاری دیدارهای
لیــگ به قیمت جــان بازیکنان تمام میشــود ».همچنین باشــگاه ســپیدرود
بابت اصرار ســازمان لیگ به برگزاری مســابقات لیگ دسته اول در بیانیه ای
اعتراض خود را اعالم کرد .ضمن اینکه رادنی مدیر روابط عمومی این باشگاه
با اشاره به حضور  3بازیکن مشکوک به کرونا در سپیدرود گفت« :روح ورزش
بــه ویژه فوتبــال با حضور تماشــاگر معنا پیدا کــرده و اصرار ســازمان لیگ به
برگزاری مســابقات مشخص نیست ».در این میان نادر دست نشان سرمربی
سپیدرود گفت «:به گفته پزشک تیم 7 ،بازیکنان ما شرایط جسمانی مناسبی
ندارند ولی کرونا هم نگرفتهاند و هیچ کدام در بیمارســتان بســتری نیستند».
با این حال ،آخرین موضع سازمان لیگ در جواب به اعتراض ها ،این بود که
مسابقات با همان روال قبلی و بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان لغو شد

مســابقات هفتــه نوزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان که قــرار بود جمعه برگزار
شــود ،به خاطر شــیوع ویروس کرونا لغو شــد .گالره ناظمی مســئول کمیته
مســابقات فوتبــال به فارس گفت« :فعــاً این هفته را لغــو کردیم تا ببینیم
شرایط به چه صورت پیش میرود».

واکنش دکتر نوروزی به برگزاری مسابقات فوتبال

دیدار پرسپولیس -التعاون به تعویق افتاد

طبق اعالم باشــگاه پرســپولیس ،دیــدار هفتــه آینده این
تیــم برابــر التعاون عربســتان در لیگ قهرمانان آســیا به
اخبــــار
خاطــر مشــکالت مرتبط با بیمــاری کرونا تــا اطالع ثانوی
به تعویق افتاده اســت .این مســابقه قــرار بود در دوبی امارات برگزار شــود
و خبر تعویق آن ابتدا توســط رســانههای سعودی و باشــگاه التعاون اعالم
شد اما باشگاه پرسپولیس توسط مدیر امور بینالملل خود اعالم کرده بود
که تا ظهر دیروز نامهای در این ارتباط به دســت ســرخهای تهرانی نرسیده
اســت که البته با رســیدن آن در عصر روز گذشــته ،این تعویق قطعی شــد.
همچنین شــبکه «ســعودی  »24دیروز مدعی شــد  AFCطرح حذف تمام
نمایندگان چین و ایران از لیگ قهرمانان به خاطر کرونا را در دســت اقدام
دارد .دیــروز عبدالخالــق مســعود ،عضــو کمیتــه اجرایــی  AFCهــم خبر از
احتمــال به تعویــق افتادن دیدارهای باقی مانــده از مرحله مقدماتی جام
جهانی  2022در قاره آســیا هم داد .نخســتین بازی ایــران در این چارچوب
که به این ترتیب خطر لغو آن به وجود آمده ،دیدار  7فروردین  99ایران با
هنگکنگ در تهران است.

اختالفات در استقالل باال گرفت

اســماعیل خلیــلزاده ،رئیــس هیــأت مدیره اســتقالل کــه گفته میشــود از
سرپرســتی این باشــگاه کناره گرفته و فقط عضو این هیأت میماند ،گفت با
علی فتحاهللزاده در مورد اختصاص یافتن پســت مدیرعاملی این باشــگاه
صحبــت کــرده و حکم او در این خصــوص بزودی صادر میشــود .وی با رد
موضــوع دودســتگی در جمــع آبیهــا در مورد عــدم تمایل فتــحاهللزاده به
پســت مدیرعاملی به ســبب مخالفت عبدالرضا موسوی ،دیگر عضو هیأت
مدیــره گفــت :وقتی تصمیمی در هیــأت مدیره اتخاذ میشــود ،باید عملی
شــود .اینکه چرا آقای موســوی به جلســه مــا نیامد ،تقصیر من نیســت زیرا
من تماس گرفته و خواهان حضور وی در این جلســه شده بودم .خلیلزاده
همچنین با اشاره به مسأله تغییر سرپرست تیم استقالل و اختصاص یافتن
احتمالی این پســت به پرویز مظلومی و ســلب این عنوان از سعید رمضانی
گفــت :من هر دوی این نفرات را دعــوت کردم و با آنها حرف زدم اما تا این
لحظــه هیــچ حکمی را برای کســی صادر نکردهام .در همین حال ،موســوی
هم گفت مظلومی برای سرپرســتی اســتقالل انتخاب شــده و نمیداند چرا
رســماً معرفی نشــده اســت .وی با انتقــاد از رمضانی که تیم اســتقالل را در
ســفر اخیرش به کویت همراهی نکرد ،گفت« :بــرای من جای تعجب دارد
کــه چرا فرهاد مجیــدی از رمضانی حمایــت میکند و اگر این روال درســت
اســت ،مجیدی خودش ســرمربی و مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شــود و
صفــر تا صد کارها را انجام بدهد ».اظهارات موســوی در حالی بیان شــد که
مجیــدی با انتشــار یک اســتوری ،تصریح کرده که مخالــف حضور مظلومی
به عنوان سرپرســت تیم اســتقالل اســت .در حالی که اختالفــات داخلی در
اســتقالل آشــکارا باال گرفته ،موســوی مدعی شد قرار یک جلســه دو نفره با
فتحاهللزاده را هم گذاشته اما خبری از وی نشده است.

دربی مصر؛  3-0به سود االهلی و کسر  6امتیاز از الزمالک

توضیح باشگاه الزمالک مصر در خصوص عدم حضورش در مسابقه مهم
اخیــر برابــر االهلــی در لیگ فوتبال این کشــور کــه مهمترین دربــی مصر به
حساب میآید ،پذیرفته نشد و با این باشگاه به شدت برخورد شد .الزمالک
بــا اعتــراض به تاریخ برگــزاری این دیدار ،میخواســت تیم جوانــان خود را
راهی ورزشــگاه کند اما اعالم شد به ســبب ترافیک در مسیر و شرایط جوی،
از ایــن مهــم بازمانــده و تیــم داوری و نفــرات االهلی هم بعــد از  30دقیقه
صبــر بینتیجــه ،این محل را ترک کردند .فدراســیون فوتبــال مصر تصریح
کــرد شــرایط عبور و مــرور برخالف ادعــای الزمالــک کامالً عادی بــوده و در
نتیجه اقدام الزمالک مصداق کامل غیبت در مســابقه اســت و نتیجه 3-0
به ســود االهلی میشــود و از الزمالک  6امتیاز هم کســر میشــود .تشابه این
وضعیت با شــرایط دیدار برگزار نشــده اخیر پرسپولیس با سپاهان که دلیل
آن ،بــه میــدان نیامدن ســپاهانیها بود ،توجه به حکم صــادره مصریها را
فزونی بخشیده است.

فرانس فوتبال (فرانسه)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

( ASاسپانیا)

تشریح دنیای کاری عجیب مارچلو بیلسا،
مربــی معــروف آرژانتینــی کــه رفتارهای
غریبش ،او را صاحب لقب «مرد دیوانه»
کرده ،به مطلب و عکس اصلی این نشریه
تبدیــل شــده و در مصاحبــهای طوالنی با
وی از رمــوز کار و ایدههــای جالــب او پرده
برداری شده است« .فرانس فوتبال» یک
مطلب اصلی دیگر درباره میرالم پیانیچ،
هافبک تکنیکی و سرشــناس اهل بوسنی
و دستاوردهای او در لیگ ایتالیا هم دارد.

شــادی ویــژه دو بازیکــن ناپولــی در
لیــگ قهرمانــان اروپــا مقابــل بارســلونا و
گزارشهایی از این مسابقه نیمی از صفحه
اول ایــن روزنامــه را پوشــش داده اســت.
کوریــره به بازی دیشــب یوونتوس با لیون
در چارچوب همین پیکارها هم پرداخته و
متذکر شده که حتی ساری ،سرمربی یووه
هم با وجود تمامی مخالفخوانیهایش
نمیتوانــد منکــر آمادگــی عالــی کریــس
رونالدو در این روزها شود.

چــاپ عکــس تمــام قــد پــپ گواردیــوال،
ســرمربی منچسترسیتی عمالً اشــارهای به
دیدارسنگیندیشبتیماو(منچسترسیتی)
با رئــال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا دارد
که نشــان مــیداد ایــن تیم انگلیســی پس
از ناکامــیاش در لیــگ جزیــره ،چــه میزان
بخت برای کسب نخستین قهرمانیاش در
لیگ قهرمانان دارد »AS« .گزارشــی درباره
ویروس کرونا و تأثیر آن بر مسابقات ورزشی
در سطح جهان هم دارد.

هفته بیست و یکم لیگ برتر امروز و فردا بدون حضور تماشاگران برگزار میشود

منشا به استقالل رسید ،یحیی به شهرخودرو
حامد جیرودی
خبرنگار

هفتــه بیســت و یکــم لیــگ برتــر در
حالــی قرار اســت امــروز و فــردا برگزار
شــود که ایــن رقابتها تحتالشــعاع
شــیوع ویــروس کرونا قــرار گرفتــه و با
اینکه مســابقات بدون تماشاگر است،
باید دید ســازمان لیگ ،بازیهای این
هفته را برگزار میکند یا مسابقات لغو
میشود؟ تا دیروز که تصمیمی بر لغو
بازیها گرفته نشد .بنابراین به بررسی
شــرایط تیمهــا در  8بــازی پیش رو که
قرار است  5بازی امروز و  3بازی دیگر
فردا برگزار شود ،پرداختهایم.
ëëماشینسازی  -نساجی؛ باالخره گل
بزنید
ماشینســازی تبریــز و نســاجی
قائمشــهر از ســاعت  15:30امــروز در
ورزشگاه شهید ســردار سلیمانی تبریز
به مصاف هم میروند .ماشــین سازی
از زمــان روی کار آمــدن احــد شــیخ
الری بــه جای رســول خطیبی ،هنوز به
پیروزی نرســیده و  2مساوی و  2باخت
کســب کــرده کــه آخریــن آن شکســت
 1-3مقابل شاهین بود .ماشینسازان
بــا  24امتیــاز در رده نهــم جــدول قرار
دارنــد .در آن ســوی میــدان ،چنــد روز
پس از تســاوی بدون گل نساجی برابر
پــارس جنوبــی ،محمدرضــا مهاجری
از ســرمربیگری نساجی اســتعفا داد و
محمود فکری جایگزین او شــد .فکری
باید تیمی را هدایت کند که با  20امتیاز
در رده یازدهــم قــرار دارد و در  3هفته
اخیــر 2 ،باخــت و یک تســاوی داشــته
اســت 2 .تیم تاکنون  3بار در لیگ برتر
به مصاف هم رفتهاند که هر  3مسابقه
با تســاوی بــدون گل به پایان رســیده و
حاال باید منتظر بود که باالخره گلی در
این رویارویی به ثمر برسد.
ëëفوالد  -شاهین؛ بازی برندهها
فــوالد از ســاعت  16در ورزشــگاه
شــهدای فوالد اهــواز پذیرای شــاهین
اســت .فوالدیهــا  2بــرد پیاپــی
داشــتهاند و حــاال شــاگردان جــواد
نکونــام بــا  30امتیــاز در رده ششــم
جدول قرار دارند .سرخپوشان اهوازی
بایــد برابــر شــاهینی قــرار بگیرنــد که
بــا مربیگــری میشوکریســتوویچ ،اوج
گرفتــه و  3بــرد پیاپــی کســب کــرده و
باعث شــده بوشهریها از قعر جدول
جدا شــده و بــا  16امتیاز یک پله باالتر
بیایند .فوالد و شاهین تاکنون  7بار در
لیگهای برتر نهم تا یازدهم و فصل
جاری بــا هم دیدار کردهانــد که  4برد

برای فوالد 2 ،تســاوی و یک برد برای
شــاهین حاصل آن بوده اســت .بازی
رفت را فوالد  0-1برد.
ëëگل گهر -اســتقالل؛ جدال بهترین و
ضعیفترین خط حمله
گل گهر و اســتقالل از ساعت  16در
ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان با هم
دیدار میکنند .شاگردان مجید جاللی
که امروز میزبان هستند ،هفته گذشته
دومیــن بــرد خــود در فصل جــاری را
مقابــل صنعــت نفــت آبادان جشــن
گرفتند و با  16امتیاز در رده چهاردهم
قرار دارند .در ســمت مقابل اســتقالل
در بــازی قبــل و در ورزشــگاه خالــی از
تماشــاگر آزادی  1-2ذوب آهــن را
شکست داد و با  36امتیاز به رده سوم
جــدول صعود کــرد .شــاگردان فرهاد
مجیــدی بــا  39گل زده بهتریــن خط
حمله لیــگ را در اختیار دارند .این در
حالی اســت که ســیرجانیها بــا  11گل
زده ،دارای ضعیــف تریــن خط حمله
لیــگ هســتند .البتــه خــط حملــه گل
گهــر در نیم فصل دوم تقویت شــده و
زوج گادوین منشــا و یونس شاکری در
 ۴بازی اخیر  ۵گل به ثمر رســاندهاند.
گرچه این  2بازیکن ســابقه گل زدن به
اســتقالل ندارند ولی مهرداد بایرامی
( ۲بار) ،بهنام برزای و احمد زندهروح
هرکــدام یک بــار موفق به انجــام این
مهم شده اند .منشا یکی از چهرههای
ویــژه بــازی امــروز اســت چرا کــه باید
مقابــل تیــم فصل گذشــته خــود قرار
بگیــرد .در ســمت مقابل ،تعــدادی از
بازیکنان مصدوم اســتقالل به شرایط
ایــدهآل رســیده انــد و تنهــا ســیاوش
یزدانی و شــیخ دیاباته به دلیل آسیب
دیدگــی قادر بــه همراهی آبیپوشــان
نیستند .البته علی دشتی مهاجم این
تیــم با اخطــاری کــه در بازی بــا ذوب
آهن گرفت ،محروم شد و در این بازی
غایــب اســت .در این شــرایط احتماالً
شــاهد حضور دوباره مهدی قائدی در
ترکیب اصلی آبیها خواهیم بود .تنها
تقابل دو تیم در تاریخ لیگ برتر ،بازی
رفــت فصــل جــاری بــود که اســتقالل
تحــت هدایت آنــدره آ اســتراماچونی
 1-2گل گهــر بــا ســرمربیگری وینگــو
بگوویــچ را بــرد و منجــر بــه برکنــاری
این مربی کروات شــد .اســتقالل و گل
گهــر در مرحله یک شــانزدهم نهایی
فصل  96-97جام حذفی در سیرجان
برابر هــم قــرار گرفتند که اســتقالل با
سرمربیگری علیرضا منصوریان1-2 ،
پیروز آن دیدار شــد .گفتنی است داور
ایــن بــازی محمدرضــا اکبریان اســت

ولــی بــا اعــام کمیتــه داوران کمــک
داور اضافــی اول این بــازی تغییر کرد
و سیدمهدی ســید علی که داور دیدار
استقالل و ذوبآهن بود ،به جای رضا
کرمانشــاهی در ایــن مســابقه حضــور
خواهد داشت.
ëëذوب آهــن  -ســپاهان؛ دربــی 66
اصفهان
یکی دیگــر از دیدارهای جذاب این
هفته را ذوب آهن و سپاهان از ساعت
 16:15در ورزشــگاه فوالدشــهر برگــزار
میکنند تا شــاهد شــصت و ششــمین
دربــی اصفهــان باشــیم .در  65بــازی
قبلی 20 ،برد برای ذوب آهن و  26برد
برای سپاهان به دست آمده و  19بازی
هم مســاوی شده است .آخرین تقابل
 2تیم هم بازی رفت امســال بود که با
پیروزی  0-2ســپاهان به پایان رســید.
آخریــن بــرد ذوب آهــن در دربی هم
به بازی برگشت لیگ هفدهم مربوط
میشود که با ســرمربیگری امیر قلعه
نویــی  1-2پیروز شــدند و پــس از آن 2
پیــروزی بــرای ســپاهان و یک تســاوی
ثبــت شــده اســت .در ایــن تقابلهــا،
ذوب آهن  60گل و سپاهان  75گل به
ثمر رســانده اند .ذوب آهــن در حالی
در بازی قبل مقابل اســتقالل ،دومین
شکســت خود با میــودراگ رادولوویچ
ســرمربی جدیــدش را تجربه کــرد که
طبق نظــر کارشناســان داوری گل اول
اســتقالل آفســاید بــود .در هــر حــال،
ذوب آهــن نهمیــن باخــت خــود را
متحمل شد تا با  21امتیاز در رده دهم
قرار بگیرد .ســپاهان هم در بازی قبل
مقابــل پرســپولیس در زمیــن حاضــر
نشد و پرونده این بازی روی میز کمیته
انضباطی اســت اما ســایر نتایج سبب
شــد تا زردپوشــان با  36امتیــاز به رده
چهارم سقوط کنند.
ëëپرسپولیس  -شــهر خودرو؛ یحیی به
مشهدیها رسید
در آخرین بازی امروز ،پرســپولیس
و شــهرخودرو از ســاعت  18:30در
ورزشــگاه آزادی با هــم دیدار میکنند.
علــی صفایــی قضــاوت دیــداری را
برعهــده دارد که قطعاً چهــره اول آن،
یحیی گلمحمدی اســت .مربیای که
تــا پایان نیــم فصــل اول روی نیمکت
شــهرخودرو مینشســت و بــا هیاهوی
زیــاد در نیم فصل جایگزیــن کالدرون
در پرســپولیس شــد .گلمحمدی باید
مقابــل تیمی قــرار بگیرد کــه خودش
در ابتدای فصل آن را ساخته و بخوبی
بــا شــرایط آن آشناســت .یحیــی بــا
شهرخودرو در بازی رفت ،پرسپولیس

سایت باشگاه پرسپولیس

در ادامــه واکنشهــای مختلفــی کــه درخصــوص
برگــزاری مســابقات فوتبال با وجود شــیوع ویروس
کرونــا در چنــد روز اخیر مطرحشــده ،دکتــر نوروزی
مدیر کلینیک باشــگاه اســتقالل نیز با انتشــار پستی
در صفحه کلینیک اســتقالل نسبت به این موضوع
واکنش نشــان داد و بــا خطرناک دانســتن اینکه در
مســیر رفتوآمد بازیکنان در فرودگاه ،هتل و ســایر
اماکن دیگر احتمال مبتال شدن به این ویروس زیاد
است اعتراض خود را نسبت به انجام مسابقات در
ایــن شــرایط اعالم داشــت .در بخشــی از متن دکتر
نــوروزی آمــده اســت« :باید با مســائل واقــع بینانه
برخورد کرد.فوتبال ایران و مخصوصاً تیم استقالل
بــا توجه بــه خیل عظیم و قابل ســتایش هــواداران
یک مورد استثناســت .مگر میشــود در مسیر رفتن
بــه فــرودگاه و در ســالن و در هواپیمــا و هتــل و ...از
نزدیک شدن مردم به تیم جلوگیری کرد؟ بیایید با
تصمیمات مقطعــی مانند تعطیلی هفته به هفته
مسابقات سالمتی همه را حفظ کنیم».
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صدرنشین لیگ پس از اتفاقات عجیب بازی هفته گذشته مقابل سپاهان ،امروز مقابل تیم سابق یحیی صف آرایی می کند

گابریل کالدرون را شکست داد و اکنون
بایــد انتقــام باخــت پرســپولیس را از
مجتبی سرآســیایی جانشــین خودش
در تیم مشــهدی بگیــرد .البته مجتبی
سرآســیایی دســتیار یحیــی بــوده و بــا
افکار فوتبالی او آشناست .پرسپولیس
بــا  41امتیــاز از  19بــازی در صــدر قــرار
دارد و شــهرخودرو صاحــب  35امتیاز
از  20بــازی اســت .نکته حائــز اهمیت
اینکه در بازی برگزار نشده پرسپولیس
مقابــل ســپاهان ،علیرضــا بیرانونــد
نیمکتنشــین و بوژیــدار رادوشــوویچ
در ترکیــب اصلــی بــود ،اتفاقــی کــه
ممکن اســت در بازی امروز هم بیفتد.
ضمــن اینکه احتمال نیمکتنشــینی
ســیدجالل حســینی هــم وجــود دارد.
آنتونــی اســتوکس هــم هنــوز از دوبــی
نیامــده و جزو غایبان این بازی اســت.
در ســمت مقابل ،شــهرخودرو پس از
 3باخــت پیاپی در آســیا و لیگ ،هفته
گذشــته برابــر نفت مســجد ســلیمان
 1-2بــه برتری رســید ولی خبر بد برای
مشــهدیها این بود که از ســوی کمیته
تعییــن وضعیت بازیکنان فدراســیون
فوتبــال ،از  2پنجــره نقــل و انتقاالتــی
محروم شــد و حســن جعفری و میالد
ســرلک  2بازیکــن ایــن تیم هــم  4ماه
از حضــور در میادیــن محــروم شــدند.
پرســپولیس در  8بــازی آخــر خــود در
لیگ شکستی نداشته و با بیشترین برد
( 13برد) ،کمترین تساوی ( 2مساوی)
و کمتریــن گل خــورده ( 9گل) آمــار
خوبی دارد .پرســپولیس و شهرخودرو
تاکنــون  11بار در لیــگ برتر با هم بازی

کردهاند که  6برد برای پرســپولیس و 4
تســاوی به ثبت رســیده و یــک برد هم
سهم شهرخودرو بوده است.
ëëســایپا -صنعــت نفــت آبــادان؛
رقابت برابر
ســایپا از ســاعت  15:30فــردا در
ورزشگاه شهدای شهر قدس ،میزبان
صنعت نفت آبادان اســت .شاگردان
ابراهیــم صادقــی هفتــه پیــش 1-3
مغلوب تراکتور شــدند تا برای دومین
بــازی پیاپــی به پیروزی نرســند و با 19
امتیــاز در رده دوازدهــم قــرار بگیرند.
در آن سوی میدان ،نفتی ها که مدتی
است بهنام سراج را به عنوان نفر اول
روی نیمکــت خــود مــی بیننــد ،در دو
بــازی اخیر خود با این مربی شکســت
خــورده اند و با  30امتیاز به رده هفتم
ســقوط کــرده انــد .دو تیــم  15بــار در
لیگ برتر مقابل هم قرار گرفته اند که
هر دو  7برد به دســت آورده اند و یک
بــازی هم مســاوی شــده اســت .بازی
رفت  0-1به سود سایپا به پایان رسید.
ëëنفــت مسجدســلیمان – پیــکان؛
ویسی در خانه
نفــت مســجد ســلیمان از ســاعت 16
در ورزشــگاه شــهید بهنــام محمــدی
ایــن شــهر مقابــل پیــکان قــرار مــی
گیــرد .شــاگردان مهــدی تارتــار هفته
گذشــته مقابــل شــهرخودرو متحمل
ســومین شکســت خود در ایــن فصل
شــدند و بــا  27امتیــاز در رده هشــتم
قــرار دارند .البتــه نفتی هــا تاکنون در
خانــه نباخته اند و امیدوارند این روند
ادامه داشــته باشــد .در آن سو ،پیکان

در بــازی قبل مغلوب فوالد شــد تا در
دومیــن بازی هــم با هدایــت عبداهلل
ویســی پیروز نشــود .پیکان با  14امتیاز
به رده شانزدهم(آخر جدول) سقوط
کرده است .حاال این مربی خوزستانی
در ســومین بــازی اش بــا پیــکان باید
مقابــل تیم ســابقش قــرار بگیــرد .دو
تیم تاکنــون  5بار برابر هم قرار گرفته
انــد که  2برد بــرای نفت 2 ،تســاوی و
یــک پیروزی بــرای پیــکان حاصل آن
بوده است .بازی رفت با پیروزی 2-3
نفتی ها به پایان رسید.
ëëپــارس جنوبــی – تراکتــور؛ طلســم
جمی ها
در آخریــن بازی هفتــه ،پارس جنوبی
از ســاعت  17:30در ورزشــگاه تختــی
جم میزبان تراکتور است .پارسی ها از
زمان آمدن هومن افاضلی  2مساوی
کســب کرده انــد کــه باعث شــده این
تیــم بــا  17امتیــاز ســیزدهم جــدول
باشــد .در مقابل ،تراکتور پس از غلبه
بــر ســایپا خود را بــا  37امتیــاز به رده
دوم جدول رسانده است .البته ساکت
الهامی(ســرمربی تراکتــور) در ایــن
مسابقه کاپیتان خود مسعود شجاعی
را بــه دلیــل محرومیــت  3جلســه ای
از ســوی کمیتــه انضباطــی در اختیــار
نــدارد .البتــه رأی کمیتــه انضباطــی،
اعتراض شدید مالک تراکتور را در پی
داشــته اســت .پارس جنوبی و تراکتور
 5بــار در لیــگ برتر بازی کــرده اند که
حاصــل آن  3مســاوی و  2بــرد بــرای
تراکتور بوده اســت .بــازی رفت را 0-1
تراکتور برد.

مسائل و توضیحات فنی تحتالشعاع کرونا

گــروه ورزش /ســرمربیان یــا مربیــان
تیمهــای لیــگ برتــری که امــروز بازی
دارند ،دیروز در نشســت خبری حاضر
شــدند .نکته حائزاهمیت در این میان
اینکــه بخــش مهمــی از صحبتهای
تمــام آنهــا ،اشــاره بــه شــیوع ویروس
کرونــا و البته اعتراض به برگزار شــدن
مســابقات اســت .بــه عبارتــی آنهــا
معتقدنــد بایــد بازیهــا بــه تعویــق
بیفتــد و بــرای ایــن خواســته ،دالیلــی
هــم ارائه کردنــد .با تمام ایــن اوصاف
تــا عصر دیروز هیچ خبر یا نشــانهای از
تعویق مســابقات نبــود .در این میان،
در نشســت هماهنگــی پیــش از بــازی
تیمهای پرسپولیس و شــهرخودرو که
با حضور نمایندگان دو باشــگاه برگزار
شد ،بر رعایت موارد مربوط به ویروس
کرونــا تأکیــد شــد .در همیــن زمینه به
مســئوالن برگــزاری بــازی و عوامــل
تیمها تأکید شــد که تمــام محیطهای
داخل ورزشــگاه ،اتاق ناظران و داوران
و همیــن طور رختکن تیمهــا به دقت
ضدعفونی شود تا مشکلی پیش نیاید.
جــواد نکونــام ،ســرمربی فــوالد

خوزســتان گفــت« :نــگاه مــن بــه
فوتبــال صرفــاً فوتبالــی اســت و بــه
منافــع افــراد کاری نــدارم .اصــاً یک
ســال لیگ نداشــته باشــیم .جانمان
کــه مهمتــر اســت و از االن یــک تیــم
را قهرمــان کنیــم ،اتفاقــی نمیافتــد
امــا اگــر خــدای نکــرده یــک آدم
معمولــی هــم جانــش را از دســت
بدهد ،خیلی زجرآور اســت .ســامتی
انســانها ،مربیــان ،بازیکنان حریف و
خبرنگاران مهمتر اســت .کرونا واقعاً
خطرناک اســت .باید تا وقتــی که هوا
گــرم میشــود و شــرایط کنترل شــود،
لیــگ تعطیــل شــود .مطمئن باشــید
بــه اســپانیا و انگلیــس هــم برســد،
همیــن اتفــاق میافتــد ».غالمرضــا
باغآبــادی ،مربــی ماشینســازی بــا
اظهــار اینکه تصمیماتی گرفته نشــود
که بعداً باعث پشــیمانی شــود،گفت:
«بزرگتریــن نعمتی کــه خداوند به هر
فردی اعطا کرده ،ســامتی است و در
ایــن روزها کــه ویروس کرونا در کشــور
شــایع شــده ،بایــد ایــن نکته را اشــاره
کــرد کــه کادر فنــی و بازیکنــان تیمها

ابراهیم صادقی

در جامعــه ،فــرودگاه و ورزشــگاهها
در رفــت و آمــد هســتند و امیــدوارم
تصمیمــی گرفتــه شــود کــه بعــداً
پشیمانی به بار نیاورد .از مسئوالن امر
میخواهم دقــت الزم را در این مورد
داشــته باشــند .ضمن اینکه برگزاری
بازیهــا بــدون حضــور تماشــاگران
سبب میشــود تیمیهایی که میزبان
هســتند از امتیــاز حضــور تماشــاگران
محروم شــده و اجحافــی در حق آنها
صورت میگیرد».
یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی
پرســپولیس اظهار داشــت« :روزهای
ســختی را تجربــه میکنیــم .مــردم را
بایــد بیشــتر دوســت داشــته باشــیم.

جواد نکونام

گرانیهــا یــک طــرف و ویــروس کرونا
هم طرف دیگر .خودمان بیشــتر باید
مراعات کنیم .با برخی فروشندهها که
ســوء اســتفاده میکنند ،برخورد کنند.
شــرایط ســخت اســت قبول داریم اما
مرجعی مثل وزارت بهداشــت داریم
که آنها مســائل را تأمین میکنند و هر
تصمیمی که مراجع باالتر بگیرند ،ما
از آن تبعیت میکنیم».
مهــرداد کریمیــان ،مربــی شــاهین
شــهرداری بوشــهر از برگــزاری بازیها
بشــدت انتقاد کــرد« :واقعــاً نمیدانم
دلیــل ایــن اصرار ســازمان لیــگ برای
برگــزاری مســابقات چیســت در حالی
که در چنین شرایطی از نظر بهداشتی

مهرداد کریمیان

تیمهــا بویــژه تیمهــای میهمــان که از
وســایل حمل و نقل عمومی اســتفاده
میکننــد در معرض بیماری هســتند.
مــردم از شــیوع ویــروس پیشــگیری
میکننــد و کمتــر در اماکــن عمومــی
حاضــر میشــوند.بازیکنان و مربیــان
هم باید چنین شرایطی داشته باشند و
اگر ویروس در ورزشگاهها سرایت کند،
شــرایط خیلی جــدی میشــود .خیلی
بهتــر اســت تــا عــادی شــدن شــرایط،
مسابقات لیگ برتر تعطیل شود».
ابراهیم صادقی ،ســرمربی سایپا
ناراحتــیاش از تعطیــل نکــردن
لیــگ برتــر را ابــراز کــرد« :ســامتی
انســانها از هــر قهرمانــی و مدالــی

یحیی گل محمدی

ارزشــمندتر اســت .در چنــد روز
گذشــته تمام فضای رســانهای کشور
معطوف ویروس کروناست و همه از
خطرناک بودن آن صحبت میکنند
ولــی اینکــه چــرا فوتبالیســتها
مســتثنی از جامعــه میشــوند برای
مــن قابل قبــول نیســت.چطور لیگ
های والیبال و دیگر رشــتهها تعطیل
میشــود اما ســامتی فوتبالیستها
مورد توجه نیســت؟ جای سؤال دارد
که امیدوارم پاســخ قانــع کنندهای از
متولیــان ایــن امر بشــنویم .کشــوری
مثــل ژاپــن لیــگ حرفــهای خــود را
تعطیــل میکند امــا اینجا اصــرار به
برگزاری مسابقات دارند».

