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تیم امید امروز به مصاف تاجیکستان میرود

دریچــه

ژاپنیها در بازی استقالل و جوبیلو ایواتا جادوگر داشتند /پرسپولیس نیاز ندارد بازیکن جدیدی بگیرد
حامد جیرودی /اســتقالل در این فصل
تغییرات زیادی در بخشهای مختلف
داشته و در تالش است تا بعد از  8فصل
ناکامی در لیگ برتر ،جام قهرمانی این
رقابتهــا را به هوادارانــش هدیه دهد.
یکی از تغییرات حضــور مدیران جدید
در این باشــگاه اســت کــه میخواهند با
جلب نظر کادرفنــی ،فضای جدیدی را
به وجود آورنــد .محمد مؤمنی مهاجم
آبــی پوشــان پایتخــت در دهــه ،70
یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره جدیــد
اســتقالل اســت که بهعنــوان یک عضو
فوتبالی به این باشــگاه پیوسته است .او
پیــش از بازی حســاس دیروز اســتقالل
مقابــل تراکتــور از هفتــه ســوم لیــگ به
خبرنگار«ایــران» گفت«:خوشــبختانه
اســتقالل شــروع خوبی در لیگ داشــته
و صاحــب  6امتیــاز از دو بــازی ابتدایی
شــده است .تیم وحدت تاکتیکی خوبی
دارد ولی هنوز به آن شرایطی که مدنظر
کادرفنی اســت نرسیده .البته همین که
بازیکنــان در اجــرای برنامههــا موفــق
هستند ،نشــان میدهد که روی تیم کار
شده و حتماً خألهای تاکتیکی با اضافه
شــدن بازیکنــان جدید پر خواهد شــد و
ســرمربی میتواند خواســته مدیریت و
هواداران را برآورده کند ».با این شــروع،
هواداران اســتقالل امیدوارند تیمشــان
به قهرمانی لیگ برســد .مؤمنی درباره

بازی لبنان با ایران بدون تماشاگر شد

تیــم ملی فوتبال کشــورمان  20آبان در پنجمین بازی خود در مســابقات
انتخابی جام جهانی  2022میهمان لبنان در شــهر صیداست .در همین
رابطه اعالم شــده بود AFCو فیفا مجوز حضور تماشاگران را به لبنانیها
دادهانــد و مقامات فدراســیون فوتبال لبنان در حــال رایزنی با ارگانهای
رســمی و تربیتی کشورشــان هســتند تا روز بازی با ایران تعطیل شــود و یا
اینکــه حداقل شــیفت بعدازظهر تعطیل شــود تــا هواداران بیشــتری به
ورزشــگاه بروند .فدراســیون فوتبال لبنان اعالم کرده بــود که از  ۶۰درصد
ظرفیت ورزشگاه استفاده خواهد کرد ولی دیروز سایت elmaestrosport
لبنان خبر داد بهنظر میرسد تالشهای فدراسیون فوتبال این کشور برای
حضور تماشــاگران مقابل ایران بینتیجه مانده است .چرا که فدراسیون
جهانی فوتبال در نامه خود به فدراســیون لبنان توصیه کرده بازی مقابل
ایران بهدلیل شــرایط امنیتی بدون حضور تماشــاگران برگزار شــود .البته
فدراســیون لبنان بسرعت وارد عمل شد و علیه حکم فیفا اعتراض خود
را اعالم کرد .هاشــم حیدر رئیس فدراسیون لبنان بالفاصله به این حکم
واکنش نشان داد و گفت«:ما بعد از دیدن حکم فیفا به برگزاری بازیهای
خانگی بدون حضور تماشــاگران شگفت زده شدیم ولی سریعاً اقدامات
الزم را انجــام دادیــم و با این درخواســت مخالفت کردیــم تا بتوانیم این
بــازی را بــا حضــور تماشــاگران برگــزار کنیم ».گفتنی اســت قرار اســت از
تکنولوژی  VARبرای اولین بار در لبنان در دیدار با ایران استفاده شود.

اینکــه آیــا ایــن اتفــاق میافتــد؟ چنین
پاســخ داد« :هدفمان قهرمانی اســت
ولــی تیم هنوز نیاز بــه کار دارد و باید در
همه قســمتها پلن  Aو  Bداشته باشد
تا دستش رو نشود .مثالً االن همه دیگر
کوین یامگا را شناختهاند و برای مهار او
برنامهریزی میکنند تا راهش را ببندند.
پــس فرهــاد مجیــدی و کادرش بایــد
پلنهای مختلفی را در کانالهای کناری
و عمقی داشته باشند تا با چند روش به
گل برسند و گرههای تاکتیکی را در همه
خطــوط زمیــن باز کننــد .اســتقالل باید
بتواند بازیهایی در خو ر شــأن و نامش
ارائه دهد».
یامگا از همان اولین بازی درخشش
را آغــاز کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه
بازیکنــان خارجــی معمــوالً در فوتبــال
ایران چنــدان خوب از آب در نمیآیند.
مؤمنی دربــاره اینکه چطور این بازیکن
جــذب شــد ،گفت«:اگــر هــر کاری بــه
متخصــصاش واگــذار شــود ،دیگــر
شــکافی بیــن مدیریــت و کادرفنــی بــه
وجــود نمیآید .اتفاقی که هم اینک در
باشگاه اســتقالل افتاده است .شناختی
کــه آقای آجورلــو از کادرفنی و بازیکنان
دارد ،مثــال زدنی اســت و بــرای همین
اشــکالی هم به وجــود نمیآید .ضمن
اینکه افرادی در کنار ایشــان هســتند که
اطالعــات خوبــی میدهنــد و از ســویی

هیــأت مدیــره نظــرات جامعــی دارد.
بــرای همین یک وحدت رویــه داریم و
ســرمان کاله نمــیرود .از افراد صاحب
نظر هم استعالم میگیریم و میدانیم
کــه بازیکــن چــه پیشــینهای دارد و بــا
مبلغی که درخواست کرده ،شایستگی
حضــور در اســتقالل را دارد یــا نــه ».او
دربــاره اینکــه هــواداران پرســپولیس
هــم در فضای مجازی خواســتار جذب
بازیکنــی ماننــد یامــگا شــدهاند ،چنین

واکنشــی داشــت«:ایرادی نــدارد.
پرسپولیســیها هــم میتواننــد بــرای
خودشــان یک یامــگا جذب کننــد .این
یک موضــوع طبیعی اســت .البته آنها
بازیکنان خوبی دارند و نیازی ندارند که
بازیکن جدیدی بگیرند .ما هم بازیکن
خوب داشتیم که از دست دادیم وگرنه
نیاز به بازیکن خارجی جدید نداشتیم.
اگــر همــان تیــم را حفــظ میکردیــم و
چند بازیکن دیگر به ما اضافه میشــد،

مطمئنــاً االن خیلــی بهتــر در ارائــه
کارهای تیمی موفق بودیم».
مدتــی اســت بحثهایــی پیرامــون
جــادو و جادوگــری در فوتبــال رواج پیدا
کرده است .مؤمنی درباره اینکه آیا شاهد
چنیــن اتفاقهایی در زمان بازیگری اش
بوده؟ اظهارداشــت«:بله دیــدهام .البته
االن فضای مجازی و رســانه زیاد شــده و
بعضیها برای مطرح شــدن خودشــان
ســراغ این مباحث میرونــد .درباره این

خرید جدید آبیها با سابقه  10سال بازی در انگلیس

رودی ژستد :همیشه دوست داشتم در یک کشور مسلمان زندگی کنم

مستطیل سبز

گروه ورزشــی /اســتقالل که در این فصل آرتــور کوین یامگا،
بازیکن فرانسوی و کامرونیاالصل را به خدمت گرفته ،یک
مهاجم فرانسوی دیگر هم جذب کرد تا دومین خارجیاش
در لیگ بیســت و یکم را هم بگیرد .رودی ژستد که چند روز
پیش به ایران سفر کرد و تستهای پزشکی را نیز با موفقیت
پشت ســر گذاشــت ،دیروز پس از دیدار با مصطفی آجورلو
مدیرعامل اســتقالل ،قرارداد  2ســالهای را با این باشگاه به
امضا رســاند و به جمع آبیپوشــان ملحق شــد و قرار است
بعد از بازی با تراکتور ،در تمرینات اســتقالل شرکت کند .او
توانایی بازی در تمامی پستهای خط حمله از جمله وینگر
راســت و چپ و مهاجم دوم را هم دارد اما پســت اصلی او
مهاجم نوک اســت .باشــگاه اســتقالل اگرچه قرارداد ژستد
را امضــا کرده امــا برای ثبت این قرارداد در ســازمان لیگ و
گرفتن کارت بازی او با مشــکل مواجه اســت .چرا که لیست
بازیکنان اســتقالل پر شــده و برای ورود ژستد به لیست باید
نام ســید احمد موســوی را از این فهرســت خارج کنند .این
در شــرایطی است که اســتقالل هنوز با موســوی برای فسخ
قــرارداد به توافق نرســیده و باید این تفاهم حاصل شــود تا
آبیها بتوانند نام ژســتد را به لیســت خود وارد کرده و کارت
بــازی او را بگیرنــد .با این تفاســیر مســئوالن اســتقالل تا روز
پنجشــنبه برای انجــام امور اداری بابت خروج نام موســوی
از لیســت و ورود مهاجــم فرانســوی فرصــت دارنــد تــا این
بازیکــن بتوانــد اولیــن بــازیاش را بــرای اســتقالل  14آبان
مقابل فجرسپاســی انجام بدهد .ژستد ســابقه بازی متز در

لیــگ  2فرانســه ،کــن در لیگ یک فرانســه ،کاردیف ســیتی
در چمپیونشــیپ و لیــگ برتــر انگلیس ،بلکبــرن راورز در
چمپیونشیپ ،اســتون ویال در لیگ برتر و چمپیونشیپ،
میدلزبرو در لیگ برتر و چمپیونشیپ را دارد .این بازیکن
 33ســاله که ســابقه  10ســال بازی در انگلیس را در کارنامه
اش دارد ،فصــل گذشــته در ملبــورن ویکتــوری اســترالیا در
 17بــازی بــه میدان رفت و  5گل به ثمر رســاند و ســپس به
پانتولیکــوس یونــان رفــت و در  3بــازی این فصــل یک گل
برایشان به ثمر رساند و از این تیم جدا شد تا آبیپوش شود.
ژستد بعد از عقد قرارداد با استقالل گفت« :صمیمانه
از خوشــامدگویی هــواداران تشــکر میکنم .اســتقالل یک
باشــگاه شــناخته شــده در فوتبال اســت .من از آشنایان و
دوســتان در مورد این باشــگاه پرسیده بودم و آنها نظرات
خوبــی در مورد این باشــگاه دادند .ایــن انتخاب برای من
فرصت خوبی محســوب میشــود ».او در مورد اینکه چرا
تصمیم گرفت از باشــگاه یونانی جدا شــود و به اســتقالل
بیاید هم توضیح داد« :در این مقطع از فوتبال دنبال یک
چالش بزرگ بودم .باشــگاه اســتقالل باشگاهی بزرگ در
دنیا با طرفداران زیاد است .من هم خیلی راحت پیشنهاد
را قبــول کــردم و به ایران آمدم ».ژســتد همچنیــن یادآور
شد« :دین مردم ایران در این تصمیم مهم بود و همیشه
دوســت داشــتم در یک کشــور مســلمان زندگی کنم .این
محیــط ،زندگــی و همبازیان جدید برای من مهم اســت.
همیشــه دوســت دارم چیزهــای جدیــد را امتحــان کنــم.

امیــدوارم بزودی به تیم ملحق شــده و تمرین کنم .همه
تالشــم را انجام میدهم تا انتظاراتم را برآورده کنم .من
اهداف خودم را دارم و بهتر است آنها را برای خودم حفظ
کنم چون آن اهداف تصویر ذهنی خودم است».

طارمی بهترین لژیونر هفته آسیا شد

عابدزاده در فهرست بهترین دروازهبانان  2021جهان

دیــروز خبرهــای مختلفــی دربــاره لژیونرهای فوتبــال ایران
منتشــر شــد .پس از قرار گرفتن نام مهدی طارمی و ســردار
آزمون در فهرســت بهترین بازیکنان فیفا در سال  ،2021نام
امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی و پونفرادینای اسپانیا هم
توســط ســایت تاریخ و آمار فوتبــال ،در فهرســت  20دروازه
بــان برتر جهــان در ســال  2021قــرار گرفت .او تنها آســیایی
حاضر در این فهرست است و نامش در کنار دروازه بانهای
مطرحــی مانند جیان لوئیجی دونارومــا ،ادوارد مندی ،تیبو
کورتوا ،کسپر اشمایکل ،جردن پیکفورد ،داوید دخهآ ،مانوئل
نویر ،ادرســون ،آلیســون بکر و یان اوبالک قرار دارد .بهترین
دروازهبان جهان در سال  2021ابتدای آذر ماه اعالم میشود.
اما در هفته ســیزدهم لیگ برتر روســیه زنیت موفق شد
 1-4دینامو مســکو را شکســت دهــد و با  29امتیــاز و باالتر از
دینامــو  23امتیازی صدرنشــین این پیکارها بماند .ســردار
آزمــون ســتاره تیــم ملی کشــورمان در ایــن بــازی پایش به
گلزنی باز نشــد اما یک پاس گل داد و با کســب نمره  7جزو

بازیکنان خوب میدان بوده است .او با به ثمر رساندن  7گل
برای زنیت در رده دوم بهترین گلزنان لیگ برتر روسیه قرار
دارد .اما خبر دیگری درباره ســردار منتشــر شــده این اســت
که ســایت «اسپورت اکسپرس» روســیه در ادعایی جنجالی
عنــوان کــرد آزمون دچار دردســر بزرگی شــده اســت .طبق
ادعــای این رســانه ،ســتاره تیم ملــی ایران گرفتار مســائلی

در شــهر کازان در زندگی شــخصی خود شــده که در صورت
اثباتش ،آزمون دچار دردسر بزرگی خواهد شد.
در هفته هشــتم لیگ امارات شــباب االهلی و العین در
دیــداری مشــهور به ال کالســیکوی امارات بــه مصاف هم
رفتند که این مســابقه با تســاوی  1-1به پایان رســید .با این
نتیجــه ،العیــن با  18امتیــاز در صدر ماند و شــباب االهلی
نیــز بــا  15امتیــاز ،در رده ســوم قــرار دارد .در ایــن بــازی،
احمــد نوراللهــی از ابتــدا در ترکیــب بــرای شــباب االهلی
حضور داشــت امــا مهدی قایــدی از دقیقــه  71وارد زمین
شــد .نوراللهی با کســب نمره  7جزو  6بازیکن برتر میدان
بــوده ولــی قایدی بــا کســب  6از  10جزو بازیکنان متوســط
بود.گفتنی است نظرســنجی بهترین لژیونر هفته آسیا نیز
دیروز به پایان رســید و طارمی ســتاره تیم ملی کشورمان و
پورتو با کســب  56درصد آرا بهعنوان بهترین لژیونر هفته
آسیا انتخاب شد و آزمون هم با کسب  16درصد آرا در رده
سوم جدول بهترین لژیونرهای هفته قرار گرفت.

موضوع باید بگویم مثالً همه کسانی که
در بازی استقالل و جوبیلو ایواتا در فینال
جام باشــگاههای آســیا حضور داشــتند،
متفق القول هســتند کــه ژاپنیهــا از این
کارها کرده بودند! آنها جادوگر داشتند و
همهمان هم در ورزشگاه آزادی روی این
موضــوع صحه گذاشــتیم که ایــن اتفاق
افتــاده .مگــر میشــود در یــک بــازی 17
موقعیت گل داشته باشــید و هیچ کدام
گل نشــود؟ بعد هم آنها بــازی را ببرند.
خیلیهــا از همه ابزارهای خود اســتفاده
میکننــد کــه تیمشــان برنده شــود .من
نمیگویم باید جادوگر داشته باشیم ولی
بعضیهــا اعتقاداتــی دارنــد کــه فراتر از
بحث جادوگری است و به آنها میتواند
کمک کند ».رئیس فدراســیون فوتبال با
مطرح کــردن تأثیر«خوبــان عالم» پس
از بردهــای تیم ملی ،باعث شــکلگیری
برخــی حواشــی شــد و کار بــه اظهارنظر
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس هــم
کشــید .مؤمنی دربــاره اینکه آیــا عزیزی
خــادم اظهارنظــر درســت و مناســبی
داشــته اســت؟ گفت«:تــا وقتی کســی با
جادو به موفقیت نرســد ،بــه این اعتقاد
نمیرسد .در گذشته و از زمان قدیم این
موضوع بوده است .از سویی باید ببینیم
که دیروز چه اتفاقهایی در فوتبال افتاده
که امــروز داریــم درباره موضــوع در این
سطح صحبت میکنیم».

روز تاریخی نقش جهان با ورود زنان به ورزشگاه

نایب رئیس فدراسیون فوتبال:
حضور بانوان جزو الزامات فیفاست
ویــــژه

پاریســنژرمن جمعــه شــب در اولیــن دیــدار از هفته دوازدهــم لیگ یک
فرانســه (لوشــامپیونه) ،در پــارک دوپرنــس میزبــان لیل بود و بــه دهمین
پیــروزی خود در فصل  ۲۰۲۱-۲۲لوشــامپیونه دســت یافــت .جاناتان داوید
مهاجم  21ســاله لیل در دقیقه  31موفق به گلزنی شــد تا  PSGبا شکســت
به رختکن برود .در آغاز نیمه دوم هم لیونل مسی که نتوانست گلی به ثمر
برســاند ،از زمین مســابقه بیرون رفت و جای خود را به مائورو ایکاردی داد.
در دقیقه  74و روی پاس آنخل دیماریا ،مارکینیوش توانســت گل تســاوی
را به ثمر برســاند .دیماریا در دقیقه  88گل دوم شــاگردان پوچتینو را وارد
دروازه لیل کرد تا میزبان به بردی ارزشــمند دست یابد .با این نتیجه ،پاری
ســن ژرمن که صدرنشــین این رقابتهاســت ،با  29امتیاز و فاصلهای قابل
توجــه ،بــه راه خود ادامــه میدهد .مهمتریــن اتفاق در این بــازی تعویض
لیونل مســی اسطوره پاریســیها در دقیقه  46بازی بود که شبهات زیادی را
بهوجود آورد .مسی در این بازی از ناحیه ران پای چپ احساس درد میکرد
به همین خاطر پوچتینو سرمربی پاریسی ریسک نکرد و او را خارج کرد .البته
مصدومیت مسی نارضایتی مسئوالن این باشگاه از جمله مدیرورزشی آن
لئوناردو را به همراه داشــت و لئوناردو در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره
مســی سؤال پرسید ،گفت« :مسی؟ توضیح درباره وضعیت او کمی سخت
اســت! در این دو ماهی که از آمدن او به تیم ما میگذرد او بیشــتر برای تیم
ملــی کشــورش بازی کــرده تا برای مــا .بعد از انجام ســه بــازی در دور اخیر
بازیهــای ملــی کــه برای آنها مجبور شــده مدام در ســفر و در حــال رفت و
آمد باشــد ،حاال او دچار مشــکالت عضالنی شده است .وضعیت نیمار هم
همین طــور بود اما او مقابل لیل عملکردی فوقالعاده داشــت .آنها تمام
تالششان را انجام دادند .آنخل دیماریا هم چنین وضعیتی داشته است.
آنها در رقم خوردن این پیروزی نقشی کلیدی داشتند».

بــا اینکــه خبرهــای زیــادی دربــاره
حضــور ژاوی هرنانــدز روی نیمکــت
بارســلونا منتشر شــده ولی این آبی و
اناری پوشان هنوز سرمربی جدیدش
را انتخــاب نکردهانــد و بــا ســرخی
بارخوان سرمربی موقت خود دیشب
به مصاف آالوز رفتند .در این شرایط،
ایــن روزنامــه هــم تیتــر «مــا زنــده
هستیم» را روی جلدش برد.

ســرمربی
سولسشــر
اولهگنــار
منچســتریونایتد که روزهــای بحرانی را
در این باشگاه پشــت سر میگذارد و در
خطر برکناری است ،معتقد است هیچ
ســتارهای غیرقابل کنار گذاشــته شــدن
نیست و خودش هم باید برای شغلش
بجنگــد .صحبتــی کــه ایــن روزنامــه به
آن پرداختــه و تیتــر «هیچکســی ایمــن
نیست» را تیتر یک خود کرده است.

پورتــو دیشــب از ســاعت  19:30در
دربــی شــهر پورتــو میزبــان بواویشــتا
در هفتــه دهــم لیــگ برتــر پرتغــال
بــود .ایــن موضوع باعث شــد تــا این
روزنامــه در چاپ دیــروزش تیتر یک
خــود را بــه تقابــل مهــدی طارمی در
پورتــو و علیرضا بیرانوند در بواویشــتا
اختصاص دهد و تیتر «اکنون به زبان
فارسی» را برای آن انتخاب کند.

مؤمنی :سرمان کاله نمیرود چون متخصص هستیم

اسکوچیچ -طارمی؛ اختالف خانوادگی است

ابهام درباره مصدومیت احتمالی مسی

اکسپرس اسپورت (انگلیس)

اوجوگو (پرتغال)

عضو هیأت مدیره استقالل از دلیل موفقیت این تیم در خرید خارجی باکیفیت پرده برداشت

مجتبی خورشــیدی ،سرپرســت تیم ملی فوتبال ایــران درباره برنامه این
تیم برای بازی با لبنان و سوریه در  ۲۰و  ۲۵آبان در چارچوب هفته پنجم
و ششــم مقدماتــی جام جهانی گفت :از روز شــنبه پانزدهــم آبان اردوی
تیم ملی آغاز میشــود و بازیکنان در اردو حاضر میشوند و بعد از انجام
تســت کرونا روز یکشنبه عازم بیروت میشــویم .البته برای سفرمان یک
مقــدار مشــکل داریــم .این مشــکالت به لحاظ پروازی اســت کــه عزیزی
خادم برای حل و فصل این مسائل
پیگیــر اســت ».او دربــاره اختــاف
دراگان اســکوچیچ و مهدی طارمی
که چنــدی قبــل در فضــای مجازی
علنــی شــد و حاشــیههایی را بــه
دنبال داشــت ،چنین نظر داد«:این
موضوعــات درون خانوادگی اســت
و حــل میشــود ».خورشــیدی در
شــرایطی چنین نظــر داده که اهالی
فوتبال در انتظار فهرســت تیم ملی
و واکنش سرمربی کروات به این اختالف هستند.

پیروزی پاری سنژرمن با درخشش دیماریا

editorial@irannewspaper.ir

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

مهدویکیا :امیدوارم ببریم و سرگروه شویم

تیم ملی فوتبال امید ایران که در بازیهای قبلیاش در مرحله مقدماتی
زیر  23سال آسیا مقابل نپال و لبنان به برتری رسید ،از ساعت  17:30به
وقت تهران در ســومین بازیاش به مصاف تاجیکستان میزبان میرود.
مهدی مهدویکیا ســرمربی تیم امید پیــش از این بازی ،چنین نظر داد:
«بازی مهمی داریم ،هر دو تیم ســعی دارند که ســرگروه شــوند و قطعاً
بــازی خیلی خوبی خواهد بود .تاجیکســتان ،تیم خــوب و قابل احترامی
است و آنها از تمام پتانسیل خود استفاده کردند و شاکله تیمشان از تیم
ملی بزرگســاالن و استقالل تاجیکســتان تشکیل داده شده و فکر میکنم
باالی  6-5ســال است کنار همدیگر بازی میکنند و حریف خوب و قابل
احترامی است اما ما مثل دو بازی قبلی برای بردن وارد زمین میشویم
و امیدواریم به این مهم دست پیدا کنیم ».او به دو پنالتی از دست رفته
بازیکنانش در بازیهای قبل چنین واکنشــی داشــت« :بزرگترین بازیکن
دنیا هم پنالتی خراب کردهاند و مســألهای طبیعی اســت اما امیدواریم
اگر باز هم پنالتی به دست آوردیم تبدیل به گل شود ».مهدویکیا درباره
برنامهریــزی ایران برای بازیهای آســیایی هانگژو که ســال آینده برگزار
میشــود ،هــم توضیح داد« :فکــر میکنم برای تیم مــا تورنمنت خوبی
خواهــد بــود ،چرا کــه میتوانیم با تیمهای آســیایی بیشــتر بــازی کنیم.
قانون مســابقات میگوید که از  3بازیکن بزرگســال و بعد از آن بازیکنان
 21سال میشود استفاده کرد اما هدف ما این است که از آن بازیکنانی که
سنشان به المپیک میخورد استفاده کنیم».
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سالروز تأسیس باشــگاه سپاهان در دوم آبان ماه و همینطور
حضور این تیم در جام باشــگاههای جهان در این ماه ،ســبب
شــد تــا روز جمعــه مراســمی در ورزشــگاه نقش جهــان با رژه
نمادینی با حضور تمام تیمهای این باشگاه برگزار شود .یکی
از نکتههای بســیار مهم این مراسم حضور نزدیک به  30هزار
هوادار اصفهانی در نقش جهان بود که حدود  10هزار نفر آنها
بانوان بودند و آنها این فرصت را پیدا کردند که در این مراسم
کــه توســط مدیران باشــگاه ســپاهان ترتیب داده شــده بود ،از
محدودیتهــا عبور کــرده و ضمن تماشــای رژه تیمها ،نظاره
گــر تمرین تیم بزرگســاالن نیز باشــند .اتفاقی که شــاید بتواند
عاملی انگیزشــی باشــد برای مهیا کردن شــرایط ورود زنان به
اســتادیومها .البته پنجشــنبه خبری با عنوان «ارائه طرح ورود
بانوان به ورزشــگاهها از ســوی فدراســیون فوتبال به مجلس»
بــه نقــل از حســن کامرانیفــر ،دبیــرکل فدراســیون فوتبال در
نشســتی در هیــأت فوتبال بوشــهر منتشــر شــد که فدراســیون
فوتبال آن را تکذیب کرد.
کامرانــی فــر بعــد از گذشــت  ۴۸ســاعت و در حاشــیه
مراســم آیین بزرگداشــت روز مربی و واکنش به اصل ماجرا و
پیگیریهــای انجام شــده به خبرنگاران گفــت« :چنین خبری
از طــرف مــا نبــود ».او درباره تأکیــد فیفا برای حضــور زنان در
ورزشــگاههای فوتبــال هماننــد مــردان چنین نظــر داد« :این
درخواســت فدراســیون و جامعه فوتبال اســت که شرایطی به
وجــود بیاوریم که آقایان و بانوان در اســتادیوم حضور داشــته
باشــند .امیدواریــم شــرایطی فراهــم شــود کــه به این ســمت
برویــم ».کامرانیفر دربــاره ممنوعیت حضور تماشــاگران در
ورزشــگاهها در مسابقات لیگ برتر هم پاسخ داد« :فدراسیون
و ســازمان لیگ در حال بررســی هســتند و دنبال این هســتیم
شــرایط حضــور هــواداران را فراهــم کنیــم ».شــهره موســوی
نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون فوتبــال هــم در این مراســم
گفت«:حضــور زنــان در ورزشــگاهها ،نیازمند یــک کار جمعی
اســت و کار کمیتــه زنان نیســت .بایــد برخــی از نهادها کمک
کننــد و فکر نمیکنم مخالفتی هم در این زمینه وجود داشــته
باشد .امیدوارم این امر رخ دهد زیرا جزو الزامات فیفا است».

