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شکست تحقیرآمیز یوونتوس مقابل چلسی
کار بارسای ژاوی برای صعود به هفته آخر کشید

لیگ قهرمانان اروپا
اخبار

کودایی :امیدوارم فرزند شایستهای برای وطنم باشم

پساز شکست تیم ملی فوتبال زنان اردن در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای
زنــان آســیا در مهــر ســالجاری مقابل ایــران و صعود ملی پوشــان ایرانــی بهجام
ملتهای آســیا ،فدراســیون فوتبــال اردن در اقدامی عجیب و بــه دور از اخالق ،از
کنفدراســیون فوتبال آسیا خواســتار تحقیق در خصوص جنسیت یکی از بازیکنان
ایران شــد .این موضوع بازتاب گستردهای داشــت و از زهره کودایی دروازه بان تیم
ملــی که نقش پررنگی در شکســت اردنیها داشــت ،بهعنــوان بازیکن مدنظر نام
برده شد .در این شرایط سهشنبه شب اتفاق قابل توجهی افتاد و ملی پوشان که در
اردوی آمادهسازی به سر میبرند ،به مناسبت تولد کودایی جشنی در هتل آکادمی
برگــزار و ایــن دروازه بان را غافلگیر کردند .در این مراســم ،فدراســیون فوتبال یک
دســت لبــاس به کودایی هدیه داد و امیر عابــدزاده دروازه بان تیم ملی آقایان هم
یک جفت دستکش برای همتای خود در تیم زنان ارسال کرد .عابدزاده همچنین
یک پیام تصویری برای کودایی ضبط کرده بود که این پیام از روی تلفن همراه برای
دروازه بان تیم زنان پخش شد .کودایی عالوه بر صحبت در جمع بازیکنان تیم ملی
زنان با انتشار پیامی در اینستاگرامش به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد«:من زهره
کودایی دختر ایران زمین با جان و دلم و قلبی شکسته از همه شما عزیزان ،چه در
داخل کشور و چه خارج از کشور که در روزهای سخت همراهم بودید ،کمال تشکر را
دارم .امیدوارم فرزند شایستهای برای وطنم ایران باشم تا با افتخارآفرینیهای زیاد
برای باال نگهداشتن پرچم کشورم ،دل شما هواداران فوتبال بانوان را شاد کنم» .

نامه آجورلو به رئیس سازمان صدا وسیما

با اقدامات علیه استقالل مقابله کنید

سپاهان صدرنشین رسید
پرسپولیس با لک و سرلک به  2امتیازی
ِ

عملیات نجات با هوادار

گروه ورزشــی 8 /دیدارهفته ششــم لیگ
برتر فوتبال دیروز برگزار شد که در یکی از
آنها تراکتور در ورزشــگاه یادگار امام (ره)
تبریــز با گل محمــد عبــاسزاده ( )82از
ســد شــهرخودرو گذشــت و سرخپوشان
تبریزی به نخســتین بردشــان با هدایت
زوانمیر سولدو دست یافتند .دیدارهوادار
و آلومینیــوم در ورزشــگاه غدیــر تهران با
تســاوی بدون گل به پایان رسید .نساجی
و پیکان در ورزشــگاه شــهدای ساری 2-2
مســاوی شــدند .کریــم اســامی ()36
و حســن نجفــی ( )82بــرای نســاجی و
ابراهیم صالحــی ( 66و  )77برای پیکان
گلزنی کردند .فجرسپاســی در ورزشــگاه
حافظیه شیراز  0-2مغلوب سپاهان شد.
عزتاهلل پورقاز ( )35و ســیدمحمدرضا
حســینی ( )58گل زدنــد تــا شــاگردان
محــرم نویدکیا بعد از  2بــازی به پیروزی
برســند و بــا  13امتیــاز بــه صــدر جــدول
صعــود کننــد .در یکــی از حســاسترین
دیدارها ،گل گهر و استقالل در حالی برابر
هم قرار گرفتند که اعالم شد خارجیهای
استقالل اجازه بازی ندارند و برای همین
فرهــاد مجیدی مجبور شــد تغییراتی در
ترکیب تیمش ایجاد کند .در این شــرایط
بــازی با ســوت علــی صفایی آغاز شــد و
حمــات نصف و نیمه بازیکنــان دو تیم
منجــر بــه اتفــاق خاصی نشــد تــا دقیقه
 40باالخــره نخســتین موقعیــت جــدی
بــرای اســتقالل شــکل گرفــت و شــلیک
راه دور و دیدنــی محمدرضــا آزادی بــه
شکل خطرناکی از باالی دروازه به بیرون
رفــت .نیمــه اول با تســاوی بــدون گل به
پایــان رســید و مجیــدی برای نیمــه دوم
 3تعویــض انجام داد؛ جعفر ســلمانی،
رضا آذری و ارســان مطهــری به ترتیب
جایگزین متین کریم زاده ،سعید مهری

و امیــن قاســمی نــژاد شــدند .دقیقــه 61
سلمانی صاحب فرصتی عالی شد تا در
مصافی تک به تک دروازه محمدحسین
اکبرمنادی را باز کند اما دروازهبان گل گهر
با واکنشــی خوب ،توپ را راهی کرنر کرد.
در ادامــه فرصت خاصــی روی دروازهها
خلق نشــد تــا این بــازی با تســاوی بدون
گل به پایان برســد .استقالل و گل گهر به
ترتیب با  12و  10امتیاز در ردههای سوم و
ششم قرار گرفتند.
 3ëëبازی یک گله
 3بازی پایانی این هفته با نتایج مشــابه به
اتمام رســید و جالــب اینکه در هــر  3بازی
تنها یــک گل زده شــد .فــوالد در ورزشــگاه
فوالدشــهر اصفهــان  0-1از ســد ذوب آهن
گذشت.لوسیانوپریرا()41برایسرخپوشان
اهــوازی گل زد تــا فــوالد به دومیــن بردش
پس از حضور جواد نکونام دست پیدا کند.
نفت مسجدســلیمان در ورزشــگاه شــهید
بهنــام محمدی ایــن شــهر  0-1برابر مس
رفســنجان بازنده شــد .دقیقه  49این بازی
میثم حیــدری داور بــازی روی یک صحنه
مشــکوک در محوطه جریمه ،پنالتی برای
مــس اعالم کــرد که باعث جنجــال و بازی
 15دقیقه متوقف شد .مسجد سلیمانیها
بــه تصمیــم داور معترض بودنــد و تالش
میکردندرویگوشیموبایلصحنهپنالتی
را به داور نشــان دهنــد تا میثم حیدری را از
تصمیمش منصرف کنند .ســرانجام پس
از  15دقیقــه وقفه و اخراج یکــی از اعضای
کادر فنــی نفــت مسجدســلیمان ،گادوین
منشــا پنالتــی را تبدیــل بــه گل کــرد .بعــد
از ایــن اتفــاق هــم فــراز کمالوند ســرمربی
مسجدســلیمانیها بــا کارت قرمــز داور
مواجه شد .این بازی 110دقیقه طول کشید.
درآخرینبازیهفتهششمهمپرسپولیس
و صنعــت نفــت در ورزشــگاه آزادی برابــر

هــم قرار گرفتند .در این بازی حدود  5هزار
هوادارپرسپولیسمجوزحضوردرورزشگاه
آزادی را پیــدا کردنــد تــا پــس از  657روز با
تشویقهایشــان حامی سرخپوشان باشند.
البتهدراینبازیهمپروتکلهایبهداشتی
آنچنان کــه باید و شــاید رعایت نشــد ولی
تماشــاگران در شــرایط بهتــری نســبت به
بازیاستقالل-نساجیواردورزشگاهشدند.
یحیی گلمحمدی که تیمش در ســه بازی
قبل به پیروزی نرسیده بود ،دوباره به دفاع
چهار نفره بازگشــت و تیمــش را با ترکیبی
متفاوت به زمین فرستاد که مهمترین آنها
حضور دوباره حامد لــک درون دروازه بود.
ضمن اینکه احسان پهلوان هم جای رضا
اســدی را گرفــت .دقیقــه  16بازی ،ارســال
دیدنیوحیدامیریازجلویعیسیآلکثیر
گذشــت و او نتوانست توپ را تبدیل به گل
کند.هوادارانپرسپولیسکهدوبارهفرصت
حضــور در اســتادیوم را پیــدا کــرده بودند،
ق هــادی نوروزی
دقایــق  24و  25به تشــوی 
و مهرداد میناوند بازیکنان فقید تیمشــان
پرداختند .دقیقه  26مصدومیت احســان
پهلوان باعث شد کمال کامیابینیا جای او
را در میدان بگیرد .دقیقه 30پس از برخورد
مهــدی ترابی با محمد طیبــی در محوطه
جریمــه و افتــادن روی زمیــن ،در حالی که
ترابیمعتقدبهگرفتنپنالتیبود،سیدعلی
اصغرمؤمنیداورمسابقهبهدلیلتمارض
بــه او کارت زرد نشــان داد .در ایــن شــرایط
نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
درنیمهدومحمالتپرسپولیسادامهپیدا
کرد و دقیقه  65مهدی عبدی جای سعید
آقایی را در ترکیب گرفت .دقیقه  67عبدی
با دریبل یک بازیکن صنعت نفت شــوت
خــود را روانــه دروازه کرد کــه توپ به تیرک
دروازه خــورد و صحنــه آهســته نشــان داد
که تــوپ در درون دروازه فرود آمده اســت.

مسائل فنی و مدیریتی را به هم گره نزنیم

سجادی:منوزیراستقاللوپرسپولیسنیستم

من خودم ورزشی هستم و قوارههای بازی را هم بلدم

گــروه ورزشــی /وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه تجلیــل از
ورزشکاران بسیجی در جمع خبرنگاران گفت« :سعادت داریم
در برنامههای مختلف هفته بســیج از این عزیزان یاد و آنچه بر
آنان گذشــت را مرور کنیم و سعی میکنیم مشق انجام وظیفه
ما باشــد .انشــاءاهلل بتوانیم مهر تأیید بــر عملکردمان بزنیم و
رهبر از ما راضی باشــند ».سیدحمید سجادی ادامه داد« :آقای
رئیســی در جلســات هیــأت دولت بارها بــه ما تذکــر دادهاند که
وارد حاشــیهها نشــوید ،آنچــه برعهــده ما اســت انجــام وظیفه
و اداره امور کشــور اســت و ســرلوحه قــرار دادن عدالــت .ارتباط
شــهادت با انجام وظیفه در ورزش همینهاســت .یعنی آنچه
برای ما گذاشــتهاند ،امانتدار باشــیم .تذکری هم باید به خودم
بدهــم و یــادم نرود کــه این قلــم و اختیاراتی که داری آســان به
دســتت نرســیده و خیلــی اتفاقها افتــاده که ســکاندار ورزش و
جوانــان کشــور هســتی ».در ادامه ،صحبتهای وزیر به ســمت
فوتبال و پرسپولیس رفت .ساعاتی قبلتر یحیی گلمحمدی در
نشســت خبری تأکید کرده بود که منتظر روشن شدن وضعیت
مدیریتی این باشگاه است .یحیی گفته بود که شرایط مدیریتی
باشگاه در نتایج تیم مؤثر است و بازیکنان و اعضای تیم آرامش
روانی ندارند .براین اســاس ،ســجادی جمالتی گفت که به نظر
میرســد پاسخ گل محمدی را داده اســت« :من نمیدانم چرا
مســائل فنی را به مســائل مدیریتی ارتباط میدهند .در ورزش
قرار نیســت همه ببرند .امیدوارم با فرهنگسازی هم ظرفیت
باخت داشته باشیم ،هم ظرفیت تساوی و هم ظرفیت برد .من
با آقای صدری کامالً در ارتباط هستم .اگر بخواهم تمام اتفاقات
هــر روزم با اســتقالل و پرســپولیس را اطالعرســانی کنــم ،اصالً
مصحلت نیســت .من وزیر ورزش و جوانان همه ایران هستم،
نه وزیر ورزش استقالل و پرسپولیس .گرچه وظیفه ماست که از
این دو تیم حمایت کنیم .ما هر دو تیم را به همراه ورزش کشور
به یک چشم میبینیم».
وزیر ورزش یادآور شــد« :میخواهم ایــن اطمینان را بدهم
که مســائل هیــأت مدیره پرســپولیس هیچ نقشــی در مســائل
فنــی و نتیجهگیری تیم ندارد چون هر اقتــدار و اختیاری که یک
مدیرعامــل بخواهد آقای صــدری دارد .کامــاً با هم هماهنگ
هســتیم .مثل زمانی که با اســتعفای مدیرعامل قبلی موافقت
کردند ،بنــده مخالف بودم اما هیأت مدیــره موافقت کرد .آنها
شور کردند و به من گفتند که آقای صدری  3ماه سرپرست باشد.
االن هم در فکر این هســتیم که هیأت مدیره را تقویت کنیم .در
هیــأت مدیــره ،هم امــکان تغییر هســت هم تقویــت .از هیأت
مدیره خواهش کردم به من ایده بدهند که مدیرعامل از بیرون
هیأت مدیره باشد یا داخل هیأت مدیره .درباره ادامه سرپرستی
آقــای صدری یا اینکه او مدیرعامل بشــود یــا مدیرعامل جدید
معرفی شــود .ما ورزشی هســتیم و یاد گرفتیم در ورزش صاف
و صادق باشــیم .من خودم ورزشــی هســتم و قوارههای بازی را

هم بلدم .هواداران پرســپولیس و اســتقالل به وزارت خودشان
اعتمادکنند».
سجادی درخصوص بحث تبلیغات محیطی و حاشیههایی
که به وجود آمده هم توضیح داد« :دوستان جلسهای در شرکت
توسعه داشــتهاند که به تفاهم و ایده مشترک رسیدهاند .فصل
جدیدی از نوع کار در راه اســت .هم پرســپولیس و هم استقالل
پیشــنهاداتی دادهانــد کــه در مباحث تبلیغات محیطی شــکل
جدیــدی مطرح میشــود .ما هم طرفدار آن هســتیم که منافع
باشــگاهها تأمین شود .از سویی حامی فدراسیون فوتبال هستم
چون این فدراســیون باید منابعی داشــته باشــد که تیم ملی را
حمایــت کند .حدود یک ماه دیگر میزبان عراق هســتیم .اگر 3

عکس :برنا

اهدای  ۵۰۰هزار دالر به  AFCپس از قهرمانی الهالل

فینال مســابقات لیگ قهرمانان آســیا  2021سهشنبه شــب میان تیمهای الهالل
عربســتان و پوهانــگ اســتیلرز کــره جنوبی بــا برتــری  0-2الهالل به پایان رســید
تــا ایــن تیم برای چهارمین بار عنــوان قهرمانی آســیا را از آن خود کند .بالفاصله
بعد از قهرمانی الهالل ،فدراســیون فوتبال عربســتان چک  ۵۰۰هزار دالری را به
شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اهدا کرد تا در بنیاد رؤیای آسیا که
پروژهای برای پیشرفت فوتبال در قاره است هزینه شود.

بارســلونا بــا تســاوی بــدون گل مقابل
بنفیــکا متوقــف شــد و حاال بایــد همه
توانش را برای پیروزی در مقابل بایرن
مونیــخ بگــذارد تا از گروهــش در لیگ
قهرمانــان اروپــا صعــود کند .بــا اینکه
بهنظر میرســد که کار برای شــاگردان
ژاوی بســیار ســخت باشــد ولــی ایــن
روزنامــه تیتر «با هم ه توان در مونیخ»
را روی جلدش برده است.

شکست سنگین  0-4یوونتوس مقابل
چلسی در گروه  Hلیگ قهرمانان اروپا
باعث شــد تا شــاگردان ماســیمیلیانو
آلگــری صدرنشینیشــان را هــم در
این رقابتها از دســت بدهند .در این
شــرایط ،ایــن روزنامــه بــا بیــان اینکه
چلســی بــه یــووه درس فوتبــال داد،
تیتــر «شــرمآور» را بــرای باخــت تلخ
بیانکونریانتخابکرد.

در حالــی کــه رســانهها شــایعه حضــور
مائوریســیو پوچتینــو ســرمربی پــاری ســن
ژرمــن در منچســتریونایتد را برجســته کرده
بودند ،درخشش کریستیانو رونالدو در دیدار
منچستریونایتد مقابل ویارئال و پیروزی 0-2
شــیاطین ســرخ ،صعود این تیــم به مرحله
بعــدی لیگ قهرمانان را قطعــی کرد تا این
روزنامه «پوچ ،رونالدو است» را انتخاب کند
و رونالدو را سرمربی منچستر بداند!

گرو کشی سازمان لیگ با استقالل

ضمانتهای بانکی الزم را برای اســتفاده از یامگا و ژستد ارائه
نکرده بود ،سازمان لیگ به جهت احترام به هواداران و کمک
قانونــی به فوتبال مجوز موقتی برای ایــن  2بازیکن صادر کرد.
 22آبان  1400در نامهای رسمی و محرمانه به باشگاه استقالل
اعالم شد که مجوز موقت و مشروط این 2بازیکن به دلیل عدم
ارائه تضامین بانکی لغو شــده ولی باشگاه استقالل نسبت به
تذکرهایقانونیسازمانلیگبیتوجهیکرد».
ëëمجیدی:اتفاقاتقبلازبازیخندهداراست
فرهاد مجیدی در نشست خبری بعد از بازی گفت« :اتفاقاتی
در فوتبال ما میافتد که تعجب میکنم .ســاعت  13:29اعالم
نخارجیتان(ژستدویامگا)نمیتوانندبازی
کردندکهدوبازیک 
کنند .وقتی دســتیارم به من گفت چند بازیکن را به ســیرجان
ببریم ،گفتم هر چه بازیکن داریم ببریم چون این اتفاق برای
من قابل پیشبینی بود و میدانستیم با چه کسی بازی داریم.
خندهداراســت که دو ســاعت قبل از بازی بگویند بازیکنانتان
نمیتوانندبازیکنند».

ساعاتیپیشازآغازدیداراستقالل-گلگهراتفاقیغیرمنتظره
افتــاد .در حالــی کــه رودی ژســتد و کویــن یامگا توســط فرهاد
مجیدی در ترکیب اصلی آبی پوشان قرارگرفته بودند ،خداداد
افشــاریان ناظــر بازی اعــام کرد که ایــن  2بازیکن اجــازه بازی
ندارند .به گفته او ،باشگاه استقالل نتوانسته ضمانتنامه بانکی
الزم برای استفاده از خارجیها را به سازمان لیگ و فدراسیون
فوتبالارائهکند.موضوعیکهعصبانیتسرمربیاستقاللرادر
پیداشتودرنهایتمحبورشدامینقاسمینژادومحمدرضا
آزادی را جایگزیــن خارجیهــا کنــد .بیژن طاهری سرپرســت
تیم فوتبال اســتقالل در واکنش به این اتفاق گفت 45« :ســال
است در فوتبال هستم و هنوز چنین اتفاقی را ندیدهام که یک
ســاعت و نیم قبل از بازی حکم بدهند  2بازیکن خارجی شما
نمیتواننــد بازی کنند .این ظلمی در حق اســتقالل و انتقامی
بابت تبلیغات محیطی اســت که آقای آجورلو پیگیر آن شده
اســت ».در این میان ،فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت
ســازمان لیــگ اعالم کــرد« :بــا وجود اینکه باشــگاه اســتقالل

دقیقــه  72حرکــت بازیکنــان پرســپولیس
از ســمت چــپ باعث شــد توپ بــه میالد
سرلک برسد و او با ضربه تماشایی از زاویه
بسته که به میثم تهیدست خورد ،دروازه را
باز کرد تا پرسپولیس به گل برسد .در ادامه
تالش شــاگردان علیرضا منصوریان برای

جبران گل خورده زیاد شد و دقیقه  85هم
پاس فرشاد فرجی با اشتباه فاحش حامد
لــک مواجه شــد .توپ از زیر پــای لک عبور
کرد و به تیر خورد و در ادامه گلر پرسپولیس
موفق شــد توپ را در آغوش بگیرد .دقیقه
 92هــم ضربــه شــروین بــزرگ در حالــت

امتیــاز این بازی را کســب کنیم ،خبر صعود ما بــه جام جهانی
مردم را خوشحال خواهد کرد .آقای عزیزی خادم به من گفتند
که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا قرار است برای این بازی به ایران
بیاید و از این بازی دیدن کند ».او در خصوص حضور تماشاگران
در ورزشگاهها گفت« :به من گزارش دادهاند که حدود  5هزار نفر
هم برای بازی پرســپولیس در ورزشگاه حاضر خواهند شد .من
میخواهم پیغام وزیر بهداشــت را به گوش هواداران برســانم.
او بســیار گلــه کرد و گفــت در بازی اســتقالل مقابل نســاجی در
اســتادیوم آزادی شــیوهنامهها رعایــت نشــد و هــواداران خیلی
نزدیک یکدیگر نشستند .اگر این قضیه ادامه یابد مجدداًمجبور
خواهیم شد از ورود تماشاگران جلوگیری کنیم».

تــک به تک را لک دفع کرد تــا این بازی در
نهایت با پیروزی 0-1پرسپولیس پایان یابد
و ایــن تیم در حضور هوادارانش به پیروزی
برسد .پرسپولیس با این برد 11امتیازی شد
و با رســیدن به جایگاه چهــارم در فاصله 2
امتیازیسپاهانصدرنشینقرارگرفت.

بیژن ذوالفقارنسب ،مشاور وزیر ورزش و جوانان در گفتوگو با «ایران»:

اولویت ما در انتخاب مدیرعامل ،تخصص مدیریتی است نه توان مالی
وزارت ورزش برای مدیرعامل پرسپولیس برنامه  3-2ساله دارد

محمد محمدی ســدهی /حدود  3ماه از اســتعفای جعفر
ســمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرســپولیس میگذرد .در این
مدت مجید صدری تحت عنوان سرپرست وظیفه اداره باشگاه
را برعهده داشته و این در حالی است که اعضای تیم و هواداران
منتظرند هرچه زودتر تکلیف صندلی مدیریتی مشخص شود
تا بلکه مدیرعامل جدید با قدرت بیشــتری گام در مســیر رفع
مشــکالت بردارد .در این شــرایط بیژن ذوالفقارنســب ،مشاور
وزیر ورزش به خبرنگار «ایران» گفت«:وزارت ورزش در تالش
است فردی را به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب کند که
بعــد از مدت کوتاهی مجبــور به جایگزین فرد دیگری نشــود.
وزارت ورزش برای مدیرعامل پرســپولیس برنامه  3-2ســاله

عکس :طرفداری

پس از بخش آیتمی در برنامه «فوتبال برتر» که در آن سیگار کشیدن تعدادی
از تماشــاگران را نشــان مــیداد و بازتابهای منفی زیادی داشــت ،مدیرعامل
باشــگاه اســتقالل نامهای سرگشــاده به ریاســت ســازمان صدا و ســیما نوشت.
در بخشــی از نامــه مصطفی آجورلو خطــاب به پیمان جبلی آمده اســت« :در
دو ماه گذشــته در چند نوبت ،باشــگاه اســتقالل از ســوی برخی برنامهسازان و
مجریان صدا و ســیما مورد هجمه قرار گرفته اســت .آخرین آن برنامه فوتبال
برتــر همین هفته بود کــه در قالبهای مختلف این برنامه انواع ســخنان ناروا
دربــاره باشــگاه اســتقالل در موضوع تبلیغات محیطی بیان شــد و با تمســخر
نحوه درآمدزایی این باشگاه در قالب نیش و کنایه به پایان رسید .باعث تأسف
اســت که در برخی برنامهها به جای حمایت از فعالیتهای اقتصادی باشگاه
پرطرفداری چون اســتقالل با پخش رایگان محتواهایی که در مالکیت معنوی
و مادى باشــگاه اســت به این مجموعه حمله و از سرمایه باشگاه علیه باشگاه
اســتفاده میشــود .متأســفانه در همین برنامــه ،معضل اســتفاده از دخانیات
که از آســیبهای اجتماعی در حوزهها و ردههای مختلف ســنی اســت ،تنها با
نشــان دادن تعــداد معدودی از هواداران شــریف باشــگاه اســتقالل به صورت
کادر بسته چهره افراد در ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار میگیرد .باید پرسید
آیــا کســانی که با نقض اصول اخالقی به شــکل مخفیانه و بــه صورت خاص از
افراد فیلمبرداری میکنند ،میتوانند منادی اخالق باشند؟ از همین رو از شما
میخواهم به واســطه حاکم شدن رویکرد درست و دقیق رسانهای با این گونه
اقدامات مقابله کنید».
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عکس :نعیم احمدی /ایران

گروه ورزشــی /هفته پنجم مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان اروپا ،سهشــنبه شــب با
برگــزاری  8دیدار آغاز شــد .در گروه  Eبارســلونا در اولین بازی اروپایــیاش با ژاوی،
مقابــل میهمان خود بنفیکای پرتغال به تســاوی بــدون گل رســید .در دیگر دیدار
این گروه بایرن مونیخ در خانه دیناموکیف اوکراین 1- 2 ،پیروز شــد و با  15امتیاز به
مرحلــه حذفی صعود کــرد .در رده دوم جدول بارســلونا حضور دارد که با تســاوی
مقابل بنفیکا  7امتیازی شــد و بنفیکا هم با  5امتیاز تعقیب کننده شــاگردان ژاوی
برای صعود به مرحله بعدی مسابقات محسوب میشود .بارسا برای صعود باید
در بازی آخر بایرن را در آلمان شکســت دهد چرا که شــانس بنفیکای میزبان برای
پیروزی مقابل دیناموکیف ته جدولی باالست .جرارد پیکه ،مدافع بارسلونا در مورد
اینکه آیا بارسا شانس برتری در مونیخ را دارد ،گفت« :چارهای نداریم جز اینکه پیروز
شویم .نمیتوانیم و نباید ژاوی را ناامید کنیم ».در گروه  Fمنچستریونایتد در خانه
ویارئال 0-2به پیروزی رسید .در این بازی که اولین بازی شیاطین سرخ پس از اخراج
سولسشیر بود ،رونالدو و سانچو گل زدند تا این تیم 10امتیازی شود و به عنوان اولین
تیم از گروهش صعود کند .رونالدو بعد از اولین برد بدون سولسشیر گفت« :همیشه
بازی در اسپانیا خوب است .وقتی در این کشور پیروز میشویم و گل میزنم احساس
ویژه دارم .ما با این برد به جایگاه اصلی مان رسیدیم .ما منچستر هستیم و هیچ گاه
از مبارزه دست نمیکشیم ».در دیگر بازی این گروه آتاالنتای ایتالیا در یک مصاف
پرگل در خانه تیم یانگ بویز سوئیس به تساوی  3 - 3رضایت داد .لیل فرانسه در
گروه  Gمیهمان خود سالزبورگ اتریش را  0-1شکست داد و با  8امتیاز صدرنشین
شــد .در دیگر بازی این گروه سویا میهمان خود ولفســبورگ را  0-2شکست داد .در
گروه  Hچلســی مدافع عنوان قهرمانی  0-4از ســد میهمانش یوونتوس گذشت تا
ضمن گرفتن انتقام شکست ( )0-1بازی رفت با 12امتیاز راهی مرحله حذفی شود.
باخت  0-4یوونتوس مقابل چلسی ،سنگینترین شکست این تیم در تاریخ لیگ
قهرمانان اروپا محسوب میشود .آخرین باری که یوونتوس در یک بازی با اختالف
 4گل شکســت خــورده به ســال  2004و شکســت  0-4مقابــل آاس رم بازمی گردد.
یوونتوس برای اولین بار از سال  2010مقابل تیمی انگلیسی بیش از  3گل دریافت
کرد؛ در آن ســال بیانکونری با نتیجه  1-4مقابل فوالم در لیگ اروپا شکســت خورد.
البته یوونتوس هم  12امتیازی است و صعودش به مرحله بعد مسابقات قطعی
اســت .در بــازی دیگر این گروه هم ِزنیت در غیاب ســردار آزمــون مصدوم ،مقابل
مالمو سوئد 1-1مساوی کرد.
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دارد و میخواهــد فرد مناســبی انتخاب شــود .در واقــع وزارت
ورزش نمیخواهد روش گذشته را در پیش بگیرد .در دورههای
گذشــته مدیرانی انتخاب میشــدند که توان مالی داشــتند اما
شناخته شده نبودند و بعد از مدت کوتاهی یا استعفا میدادند
یا کنــار گذاشــته میشــدند .وزارت ورزش فعلی از افــرادی که
صرفاً منابع مالی به باشــگاه تزریق میکنند ،استفاده نخواهد
کــرد .برای وزارت ورزش ،اولویت تخصص مدیریت اســت نه
داشتن توان مالی .داشتن تخصص مدیریتی موضوع مهمی
است که در دورههای گذشته مغفول مانده بود».
ذوالفقارنســب افزود« :وزارت میخواهد با جدیت ،هیأت
مدیره را حمایت کند تا آنها نقش آفرین باشند و ایده بدهند.

در دوره گذشــته اعضای هیأت مدیره تنها آوازه مالی داشــتند
و ایــن کفایــت نمیکنــد ،آن دوران دیگــر گذشــت .بــر همین
اســاس تعداد گزینههای مورد نظر کم اســت .تعــداد افرادی
که شــخصیت بارز ،شناخت عمیق و توان مدیریتی در فوتبال
داشــته باشــند ،کم اســت ».او با اشــاره به اینکــه وزارت ورزش
 3-2گزینه برای مدیرعاملی باشگاه پرســپولیس دارد ،افزود:
«این افراد سابقه ورزشی دارند و عالقهمند هستند .البته مجید
صدری سرپرســت کنونی باشــگاه هم جزو گزینههاست و این
احتمــال وجــود دارد که در هیأت مدیره بمانــد .پرونده نفرات
مــورد نظــر بــرای مدیرعاملی پرســپولیس بــاز اســت و وزارت
ورزشبه دنبال انتخاببهترینگزینه است .فکرمیکنمخیلی
زود مدیرعامل پرسپولیس کار خود را آغاز کند».
ذوالفقارنســب در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه زمانــی
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس انتخاب میشود ،بیان داشت:
«نمیتــوان زمــان تعییــن کــرد ،در حــال مذاکــره بــا گزینههــا
هســتیم .برخــی مواقــع مشــکالتی پیــش میآیــد و مذاکرات
متوقف میشــود و با گزینه مورد نظر به توافق نمیرســیم .اما
هــواداران مطمئن باشــند که یکــی از اولویتهای خیلی مهم
وزارت ورزش ،انتخاب مدیرعامل پرسپولیس است ،هواداران
فکر نکنند که این موضوع فراموش شده و وزارت کاری در این
خصوص انجام نمیدهد .ما از نگرانیهای هواداران باخبریم
و میدانیم که شرایط تیم پرسپولیس خوب نیست .در شرایط
فعلی هواداران پرســپولیس فکر میکنند که باشــگاه استقالل
نورچشــمی وزارت ورزش اســت در حالی که این گونه نیست و
حمایتها از هر دو باشگاه به یک اندازه است».
او کــه ســالها به عنــوان مربی در فوتبال ایــران فعالیت
کــرده ،دربــاره اوضــاع پرســپولیس در لیــگ هــم صحبــت
کــرد« :تیم دچار یک ایراد خاص شــده اســت .همانند یک
کشــتیگیر کــه چنــد کشــتی بــد میگیــرد ،پرســپولیس هم
مســابقات را خوب شــروع نکرده و در یارگیــری کمی عجله
کرد .به عنوان پیشکســوت پرســپولیس امیدوارم که تیم در
بازیهــای پیــش رو نتیجــه بگیــرد و به شــرایط خــوب خود
بازگردد .پرسپولیس در حال شکل گرفتن است و این تغییر
و تحــوالت نیــاز به زمــان دارد .پیشبینی من این اســت که
پرســپولیس در چند هفته آینده مســیر خــود را پیدا خواهد
کــرد ».مشــاور وزیــر ورزش درخصوص حضور تماشــاگران
در اســتادیوم آزادی چنیــن نظــر داد« :حــق تماشــاگران
اســت کــه در کنار تیم باشــند .خیلی وقت بود کــه هواداران
از ورزشــگاهها دور بودنــد .این اتفاق در اکثر کشــورها افتاده
و فوتبــال بــا حضور هــواداران جان می گیــرد و امیدوارم که
این شــرایط بــرای تمامی باشــگاهها بــه وجود بیایــد .البته
هواداران هم باید با رعایت پروتکلهای بهداشــتی شــرایط
را فراهم کنند تا حضورشان موقت نباشد».

