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ظرفیت ورزشگاه آزادی  26هزار نفر شد

تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته در حالی میزبان صنعت نفت آبادان
بود که این بازی در حضور  5هزار طرفدار پرسپولیس��ی برگزار ش��د و نکته
جالب اینکه سرخپوش��ان در اقدامی جدید  ،صندلیهای ورزشگاه آزادی را
طبق پروتکل وزارت بهداشت برای میزبانی از طرفداران آماده کرده
بودند.
براین اساس از هر سه صندلی یکی قابل استقرار بود و دو تای دیگر برای
فاصله فیزیکی خالی مانده بود .البته این پروتکل در بازی با استقالل رعایت
نشد و جنجالهای زیادی را به وجود آورد.
ب��ا این حس��اب ورزش��گاه آزادی که ب��ا  78116صندل��ی بزرگترین
اس��تادیوم ایران بود ،حاال حداکثر  26هزار نفر را در خود جای خواهد داد و
با این حس��اب شاید دربی  97کم تماش��اگرترین دربی رسمی فوتبال ایران
باشد.

چک  ۵۰۰هزار دالری عربستان به  AFCبعد از
قهرمانی الهالل!

رییس فدراس��یون فوتبال عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا کمک
مالی کرد.
به گزارش ایس��نا و به نقل از اهداف ،بالفاصله بعد از قهرمانی الهالل در
لیگ قهرمانان آسیا ،فدراسیون فوتبال این کشور چک  ۵۰۰هزار دالری را به
شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داد که تحت عنوان پیشرفت
پروژهای در قاره آسیا است.
بنی��اد رویای آس��یا( )Dream Asia Foundationپ��روژهای برای
پیشرفت فوتبال در قاره آسیا با هدایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ست.
ش��یخ س��لمان گفت :مایلم از ط��رف  AFCو خانواده فوتبال آس��یا از
فدراس��یون فوتبال عربستان س��عودی به خاطر س��خاوت باورنکردنی آنها
تش��کر کنم که بدون ش��ک به عنوان یک کاتالیزور ب��رای ما عمل می کند
ت��ا تاثی��ر مثبتی ب��ر زندگی افرادی که به ما نیاز دارند داش��ته باش��د .من
مطمئن هس��تم که این کمک مالی ،جاهطلبیه��ای  AFCرا برای تقویت
و ارتق��ای حاشیهنش��ینترین جوام��ع در سراس��ر ق��اره تقوی��ت خواه��د
کرد.
یاس��ر حسن المیسهحال ،رییس فدراسیون فوتبال عربستان نیز گفت:
ما خوشحالیم که این فرصت را داریم تا از طریق این مشارکت ،این همکاری
را با کنفدراسیون فوتبال آسیا و بنیاد "رویای آسیا"  AFCتقویت کنیم .به
عنوان یکی از اتحادیههای پیش��رو عضو  AFCو کشوری که در هر سطحی
با فوتبال درگیر است ،مهم است که در راس امر بمانیم که هدف آن استفاده
از ورزش برای منافع بیشتر بشریت است.

مشکل تیم بارسلونا از زبان ژاوی

تیم فوتبال بارسلونا مقابل بنفیکا هر چه تالش کرد به در بسته خورد و
نتوانست  3امتیاز بازی را بدست آورد .آنها به تساوی بدون گل رضایت دادند
و برای صعود باید کاری سخت به ثبت رسانند.
بارسلونا برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا باید امیدوار باشد
که یا دیناموکیف مقابل بنفیکا به برتری دست یابد و یا اینکه آبیاناریها در
آلیانسآرهنا بایرن مونیخ را شکست دهند.
ژاوی در خصوص تساوی مقابل بنفیکا گفت :ما هنوز یک بازی داریم و
به مونیخ سفر خواهیم کرد که در این بازی پیروز شویم .ما بارساییم و برای
پیروزی به مونیخ س��فر خواهیم کرد .همه چیز به ما وابسته است که چقدر
ثبات داریم و چقدر احساس مسئولیت میکنیم .من از عملکرد بازیکنان در
این بازی راضی هس��تم و ما نشان دادیم که میتوانیم نمایش خوبی داشته
باشیم.
وی ادامه داد :به نظرم این بارس��ایی است که ما میخواهیم .آنها با ایده
بازی کردند و مشخصا باید موثرتر در حمالت ظاهر شوند .در این  2بازی ما
یک گل زدیم که آن هم با پنالتی به ثمر رسید .پس بنابراین باید اثرگذارتر
ظاهر شویم و ناراحت کننده است که نمیتوانیم گل به ثمر برسانیم.
ژاوی در خص��وص عملک��رد دمبله که پس از مدتها به ترکیب بارس��ا
بازگش��ت نیز صحبت کرد و گف��ت :ریتم بازی با حض��ور تغییر کرد و مایه
ناراحتی است که موقعیتهایی که او ایجاد کرد به گل بدل نشد .او بازیکنی
است که تفاوتها را رقم خواهد زد.
در جدول این گروه ،بایرن مونیخ با  5برد و  15امتیاز صدرنشین است و
بارسلونا با  7امتیاز در رده دوم قرار دارد .بنفیکا با  5امتیاز سوم است و تیم
دیناموکیف با یک امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد.
معاون وزیر بهداشت:

ورود تماشاگران به ورزشگاه آزادی در چه صورت
ادامه می یابد

معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت ،با اش��اره به مش��کالتی که در ورود
تماشاگران به ورزشگاه آزادی به وجود آمد ،گفت :اگر قصوری رخ داده باشد،
قطعا جلوی ورود تماشاگران را خواهیم گرفت.
کم��ال حیدری ،در گفتگو با مهر ،به موضوع مجوز بلیت فروش��ی برای
حض��ور تماش��اگران در ورزش��گاههای فوتبال اش��اره کرد و اف��زود :وزارت
بهداش��ت ،برای صدور مجوز بلیت فروشی برای  ۳۰درصد ظرفیت ورزشگاه
آزادی ،ش��رایطی را تعیین کرده اس��ت که در صورت رعایت آنها ،میتوانند
بلیت فروشی کنند.
وی با تاکید بر فروش بلیت به صورت الکترونیکی و غیر حضوری ،گفت:
در دیدار استقالل – نساجی در ورزشگاه آزادی ،بنا بود که بلیتها به صورت
غیر حضوری فروخته شود که متاسفانه مشکالتی مشاهده شد.
حیدری با عنوان این مطلب که فروش بلیت فقط برای کسانی است که
دو هفته از تزریق دوز دوم واکس��ن کرونا آنها گذشته باشد ،افزود :مسئوالن
ورزشگاه آزادی میبایست نسبت به رعایت پروتکلها اعم از اینکه تماشاگران
ماسک زده باشند ،فاصله گذاری رعایت شده باشد و ورود و خروج تماشاگران
نیز کنترل شود.
وی ادام��ه داد :اگر قرار اس��ت ظرفیت حضور تماش��اگران افزایش یابد،
بایس��تی شرایط مناسبی را به لحاظ رعایت پروتکلها فراهم کنیم و این در
حیطه مسئولیت دوستان در ورزشگاه آزادی است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود :باید ببینیم برای دیدارهای بعدی
چه شرایطی در ورزشگاه آزادی فراهم خواهد شد و سپس برای تداوم حضور
تماشاگران تصمیم بگیریم.
حیدری تاکید کرد :اگر گزارشها از دیدار اول با حضور تماشاگران ،نشان
بدهد که قصوری صورت گرفته است و دوستان نمیتوانند حضور تماشاگران
با رعایت پروتکلها را کنترل کنند ،قطعاً جلوی ورود تماشاگران را خواهیم
گرفت .زیرا ،سالمت مردم برای ما مهمتر از تماشای مسابقات است.
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تساوی خوابآور در سیرجان؛

سومین توقف متوالی استقالل

دیدار سرد و خوابآور تیمهای گلگهر سیرجان و
استقالل تهران با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
گفتنی اس��ت ،در دیداری حس��اس از هفته ششم
لیگ برتر فوتبال باش��گاههای ایران ،گلگهر سیرجان
پذیرای تیم اس��تقالل تهران ب��ود که این بازی گلی در
برنداشت.
تقاب��ل «امی��ر قلعهنویی» با «فره��اد مجیدی » از
جذابیته��ای این دیدار بود .مجی��دی در چهار تقابل
گذش��ته با قلعهنویی به برتری رسید بود اما دیروز نبرد
این مربیان برنده نداشت.
در فاصله یک س��اعت به شروع بازی از سوی ناظر
این دی��دار از حضور «کوین یامگا» و «رودی ژس��تد»
بازیکنان خارجی اس��تقالل در زمین جلوگیری شد که
اعتراض شدید «فرهاد مجیدی» را همراه داشت.
به گفته مسئوالن س��ازمان لیگ ،باشگاه استقالل
ضمانته��ای بانک��ی را در خص��وص اس��تفاده از این
 ۲بازیکن خارجی ارائه نکرده است.
ب��ر ای��ن اس��اس ،کادر فن��ی اس��تقالل بالفاصله
«امین قاس��مینژاد» و «محمدرضا آزادی» را جایگزین
نفرات خارجی کرد.
بازی با احتیاط از س��وی تیمها آغاز شد و گلگهر
به ارس��الهای بلند روی آورد و استقالل نیز که از نبود
مهاجمان خارجیاش دچار ش��وک ش��ده بود ،طراوت
دیدارهای قبلی را در دقایق ابتدایی نداشت.
بازی کیفیت الزم را نداشت و در دقیقه  ۳۹نخست
فرصت گلزنی ایجاد ش��د که ضربه «محمدرضا آزادی»
مهاج��م جوان اس��تقالل راهی ب��ه دروازه حریف پیدا
نکرد.
«فره��اد مجیدی» گه از عملک��رد تیمش رضایت
نداش��ت در ابت��دای نیم��ه دوم« ،رض��ا آذری» و

«ارس�لان مطه��ری» را جانش��ین «س��عید مهری» و
«امین قاسمینژاد» کرد.
در دقیق��ه « ۶۰جعفر س��لمانی» در مصاف تک به
تک با دروازهبان گل گهر موفق به گلزنی نشد.
در دقای��ق طوالنی باقی مانده هیچ اتفاقی رخ نداد
و اس��تقالل موقعیتی ایجاد نک��رد و گلگهر هم حتی
توان نزدین ش��دن به دروازه مهمان را نداش��ت تا یکی
از س��ردترین دیدارهای لیگ با تساوی بدون گل همراه
شود.
استقالل با این تساوی به امتیاز  ۱۲رسید و به رتبه
سوم نزول کرد و گلگهر هم به امتیاز  ۱۰رسید.
ترکیب گلگهر :
محم��د حس��ین اکبرمن��ادی ،آرمین س��هرابیان،
علیرض��ا علیزاده ،مهدی تیکدری نژاد ،فرش��ید باقری،
می�لاد زکیپ��ور ،س��عید صادق��ی ،مس��یح زاه��دی،
محمدرضا خانزاده ،امین پورعلی و اریک بایناما
ترکیب استقالل :
علیرضا رضایی ،محمد دانش��گر ،سیاوش یزدانی،
عارف آقاس��ی ،متین کریمزاده(جعفر سلمانی) ،مهدی

مهدیپور ،آرش رضاوند ،سعید مهری(رضا آذری) ،وریا
غفوری ،امین قاسمینژاد(ارسالن مطهری) و محمدرضا
آزادی(امیرحسین حسینزاده)
در سایر بازیها نیز این نتایج به دست آمد :
فجر سپاسی صفر  -سپاهان 2
سپاهان اصفهان در دیداری خارج از خانه به مصاف
فجرسپاسی شیراز رفت که این بازی در پایان با برد دو
بر صفر طالیی پوشان اصفهانی همراه بود.
در ای��ن بازی ع��زتاهلل پورق��از ( )۳۶و محمدرضا
حس��ینی ( )۵۸برای نماینده اصفه��ان گلزنی کردند تا
شاگردان نویدکیا به یک برد ارزشمند دست یابند.
تراکتور یک  -پدیده صفر
تی��م فوتب��ال تراکت��ور تبری��ز با گلزن��ی «محمد
عباسزاده» مهاجم با تجربه خود در دیدار مقابل پدیده
به برتری یک بر صفر دست یافت.
تراکتور در ورزش��گاه شهید سلیمانی تبریز میزبان
تی��م بحرانزده پدیده ب��ود و در نهایت به پیروزی یک
بر صفر رسید.
نساجی  - 2پیکان 2
دیدار تیمهای نس��اجی مازندران و پیکان تهران با
تساوی  ۲بر  ۲به اتمام رسید.
تیمهای نس��اجی مازندران و پیکان تهران در شهر
س��اری به مصاف هم رفتند که در پایان تساوی پرگل
 ۲بر  ۲به ثبت رسید.
گل :کریم اسالمی ( )36و حسن نجفی دقیقه ()82
برای نساجی  ،ابراهیم صالحی ( 66و )77برای پیکان
هوادار صفر  -آلومینیوم صفر
تیم فوتبال هوادار تهران در هفته ششم رقابتهای
لی��گ برتر میهم��ان خود و صدرنش��ین لی��گ یعنی

محمود کلهر پیشکسوت فوتبال:

تیم ملی فوتبال اقتدار خود را به حریفان نشان داد

تی��م ملی فوتبال ایران هفته گذش��ته و در مرحله
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر موفق شد با سه گل بر
تیم سوریه غلبه کند و با  ۱۶امتیاز در صدر جدول گروه
 Aقرار گرفت .کرهجنوبی نیز با برتری س��ه بر صفر برابر
عراق و  ۱۴امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد .امارات با
 ۶امتیاز در رتبه سوم جای گرفته و لبنان با  ،۵عراق با
 ۴و سوریه با  ۲امتیاز در رتبههای بعدی هستند.
تی��م ملی فوتبال ایران هفتم بهمن ماه میزبان تیم
ملی فوتبال عراق اس��ت و در صورت برت��ری برابر این
تی��م میتواند جواز حضور در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را
کس��ب کند .در صورت صعود ایران به جام جهانی این
س��ومین مرتبه پیاپی است که تیم ایران به عنوان یکی
از نمایندگان آسیا در بزرگترین جشنواره فوتبال جهان
شرکت خواهد کرد.
محمود کلهر پیشکس��وت فوتبال ایران در خصوص
وضعیت تیم ملی گفت :تیم ملی کشورمان برابر سوریه
فوقالعاده بازی کرد و همه بازیکنان در خدمت تفکرات
کادر فنی قرار داشتند و سعی کردند برنامههای دراگان
اسکوچیچ و کادر فنی را به خوبی پیاده کنند.
وی افزود :تیم ملی کشورمان در نیمه اول به خوبی
از نقاط ضعف تیم ملی س��وریه اس��تفاده کرد .کارهای
ترکیبی بیش��تری را از بازیکنان نس��بت ب��ه دیدارهای
گذش��ته برابر لبنان دیدیم .تیمی شاداب و با برنامه که

باعث ش��د بازیکنان موقعیتهای زیادی را با اس��تفاده
از ناهماهنگی س��وریه در خط دف��اع ،روی دروازه آنان
ایجاد کنند.
بازیکن اسبق پرسپولیس با اشاره به اینکه اسکوچیچ
تیم ملی سوریه را بخوبی آنالیز کرد ،گفت :همین مساله
باعث شد که تیم ملی یک بازی با کیفیت و قابل قبول
را در نیم��ه اول ارائ��ه ده��د و در نیم��ه دوم هم باز به
ل دس��ت یابد و سه
حمالتش ادامه داد و توانس��ت به گ 
امتیاز بازی را بگیرد.
وی اضافه کرد :تغییراتی که در تیم ملی ایجاد شد
بس��یار خوب و به موقع بود .در دیدار قبلی برابر لبنان،
علیرضا بیرانوند دچار اش��تباهاتی شد و به او استراحت
دادن��د و حضور امی��ر عابدزاده که جزو بهترینهاس��ت
باعث ش��د رقابتی بین دروازهبانهای تی��م ملی ایجاد

ش��ود .عابدزاده در لیگ پرتغال خیلی خوش درخشید
و بازیکن��ان تیم مل��ی بدانند که باید دچار اش��تباهات
کمتری شوند ،در غیر این صورت جای خود را از دست
میدهند .این رقابت به بهتر شدن همه دوازهبانان کمک
میکن��د .هر س��ه دروازهبان تیم ملی در س��طح باالیی
هستند و امیدوارم نقاط ضعف آنها در این رقابت برطرف
شود و شاهد شکوفایی دروازهبانان تیم ملی باشیم.
کلهر با اش��اره به اینکه داوری دیدار برابر س��وریه
قضاوت خوبی داش��ت ،افزود :بازیکنان تیم ملی بیشتر
فکرش��ان فقط باید به مس��ائل فنی باشد .هر چند این
بازی زیاد اش��کاالتی نداش��ت و اعتراضات بی مورد بود
و تیم ملی مقتدرانه این بازی را با پیروزی پش��ت س��ر
گذاش��ت .راه صع��ود تیم ملی  ۹۵درصد هموار ش��د و
امیدوارم در جام جهانی ه��م با همین بازیکنان و کادر
فنی خوش بدرخشیم.
وی اضافه کرد :اسکوچیچ تا اینجای کار فوقالعاده
خوب نتیجه گرفته و کادر فنی تیم ملی از جمله کریم
باقری ،وحید هاشمیان و کسانی که در کنار اسکوچیچ
هس��تند ،خیلی به وی کمک کردند تا او موفق باش��د.
کادر فنی به خوبی توانست اقتدار خود را تا اینجای کار
نش��ان دهد و خیلی خوب نتیج��ه گرفت .امیدوارم این
رون��د برای تیم ملی ادامه یابد و نتایج بهتری هم بگیرد
و شاهد بازیهای بهتری از تیم ملی باشیم.

چراکالدرونباپرسپولیسهمکارینمیکند؟

به گزارش ایس��نا ،در چند هفته گذش��ته باش��گاه
پرس��پولیس با تامی��ن منابع مال��ی الزم ،تالش کرد تا
 ۷۴۰ه��زار دالر از مطالبات گابریل کالدرون و خواکین
دس��تیارش را ب��ه حس��اب وکی��ل آنه��ا در بانکی در
ل و انتقال
سوییس انتقال دهد اما به خاطر مشکالت نق 
پول ،هنوز تمام پول به حساب ننشسته و بنا بر اظهارات
مجید صدری دو بار پول برگش��ت خورده است .در این
میان باش��گاه پرس��پولیس تالش زیادی انج��ام داد تا
کالدرون را راضی کند که حسابی در یکی از کشورهای
منطقه معرفی کند تا کار انتقال پول راحتتر انجام شود
اما کالدرون همکاری الزم را انجام نداد.
از قرار معلوم سرمربی آرژانتینی پیشین پرسپولیس
از رفتارهای محمد حس��ن انصاریف��رد و مدیران وقت
باش��گاه بس��یار ناراحت اس��ت و به همین خاطر حاضر

نش��ده ب��رای دریافت مطالبات��ش هم��کاری الزم را با
پرس��پولیس انجام ده��د .در دوره انصاریفرد با وجود
این که کالدرون فرص��ت  ۱۰روزهای (بیش از آنچه در
قراردادش نوشته ش��ده بود) به پرسپولیس داد تا ۱۲۵
هزار دالر طلبش از قس��ط اول را دریافت کند ،اما چکی

به او داده ش��د که بعدا مش��خص شد که اصالت الزم را
ن��دارد و همین امر هم به تش��دید ناراحتی کالدرون از
مدیران پرسپولیس دامن زد.
باش��گاه پرس��پولیس درحالی در تالش اس��ت که
مطالبات کالدرون را به بانکی در س��وییس انتقال دهد
که برای پرداخت مطالبات برانکو ،از آن جایی این مربی
حسابی در عمان را معرفی کرده بود ،مشکلی برای انتقال
پول نداشت.پرسپولیس بر اساس حکم کمیته وضعیت
فیفا محکوم به پرداخت  ۵۸۰هزار دالر با  ۵درصد سود
س��االنه به کال��درون و  ۹۵هزار دالر با  ۵درصد س��ود
ساالنه به خواکین شده است و حاال مجموع این طلب و
سودهای آن به  ۷۴۰هزار دالر رسیده است.
ل و انتقاالتی پرسپولیس تا زمان پرداخت
پنجره نق 
کامل طلب کالدرون بسته خواهد بود.

محمدرضا کربکندی پیشکسوت فوتبال اصفهان:

محمدرض��ا کربکندی پیشکس��وت
فوتبال اصفهان درباره نتایج سپاهان در
هفتههای اخیر لیگ برتر گفت :ش��روع
لیگ تیمهای مدعی ممکن اس��ت نتایج
خوبی کسب کنند اما بعد از گذشت چند
هفته ،دیگر تیمها هماهنگتر میشوند
و س��عی میکنند امتیازات الزم را جمع
کنند .امسال لیگ س��ختی داریم چون
همه تیمها خودش��ان را نش��ان دادهاند.
انتظارات از سپاهانی که سرمایه گذاری
کرده بیش��تر اس��ت و نتایج غی��ر قابل
پیش بینی بوده ام��ا هنوز جزو مدعیان

امسال لیگ سختی داریم
هستند.
او ادامه داد :کادر فنی س��پاهان باید
تنوع تاکتیکی بیشتری را برای این تیم
در نظر بگی��رد .تیمهای که مقابل آنها
بازی میکنند دفاعی کار میکنند و این
کار را برای س��پاهانیها سخت می کند.
آنه��ا باید از نظر تاکتیک��ی وضعیت را
تغییر دهند و جب��ران کنند .اتفاقی که
در لیگ افتاده این اس��ت که همه تیمها
دارند امتیاز از دس��ت میدهند و همین
مساله باعث شده سپاهان از کورس عقب
نماند .هنوزی چیزی تثبیت نشده و همه

تیمها ش��انس حضور در باالی جدول را
دارند.
وی در رابطه ب��ا وضعیت ذوبآهن
گفت :تارتار در این چند سال نشان داده
کارش را بل��د اس��ت و با وج��ود این که
همیش��ه در تیمهای متوس��ط کار کرده
اما نتایج خوبی کسب کرده است .تیمش
با نظر خودش بس��ته شده و هر بازیکنی
که خواس��ته باشگاه برایش گرفته است.
اینکه به موقع یارگیری کرده و تمرینات
را زود شروع کرده به نفع ذوبآهن است.
البته ذوبیها اش��تباهاتی داش��تهاند که

آنها را باید جبران کنند.
او اضاف��ه ک��رد :ذوبآه��ن در این
فصل نوس��انات زیادی داشته و دلیل آن
حضور بازیکنان جوان در این تیم است.
طبیعی اس��ت ک��ه بازیکنان ج��وان در
مقاب��ل تیمهای بزرگ تر با انگیزه تر کار
میکنند .البته امس��ال سال جام جهانی
است و بازیکنان شاخص سعی میکنند
با احتی��اط بازی کنن��د .همین موضوع
باعث میش��ود جوانان بهتر خودشان را
نشان دهند و این نتایج خوب ذوبآهن
بیشتر از قبل میشود.

ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی پیشین فدراسیون فوتبال:

امیدوارم پرسپولیسی بودن و عدم اعتقاد به
خوبان عالم عامل جداییام از  AFCنباشد

ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی پیشین فدراسیون فوتبال توضیحاتی
درباره جدایی خود از کمیته فدراسیونهای عضو  AFCارائه کرد.
ابراهیم ش��کوری در گف��ت و گو با فارس ،درب��اره جداییاش از کمیته
فدراس��یونهای عضو  AFCو انتصاب میرشاد ماجدی به جای وی در این
س��مت اظهار داشت :ابتدا باید به میرشاد ماجدی تبریک بگویم زیرا دوست
من اس��ت و هیچ مش��کلی باهم نداریم اما فدراس��یون فوتبال باید برای این
اقدام حرفهای تر رفتار کرده و خودم را در جریان میگذاشت .از طرف AFC
این جا به جایی را به من اطالع ندادند اما ای کاش فدراس��یون فوتبال این
موض��وع را به من اعالم میکرد زیرا در این حالت کار حرفهای تر و زیباتری
صورت میگرفت .شاید هم دوستان بلد نبودند اینگونه رفتار کنند.
او ادامه داد :همانگونه که در نامه  AFCمش��خص اس��ت کنفدراسیون
فوتبال آس��یا از من تقدیر و تش��کر کوچکی کرده اس��ت .این نشان میدهد
مدی��ران  AFCاصول حرفهای را بلد هس��تند و ای کاش م��ا هم به جایی
برس��یم که چنی��ن کاری را بلد باش��یم .معرفی نفر جدید ج��زو اختیارات
فدراس��یون فوتبال بود و مس��ئوالنش تصمیم گرفتند میرشاد ماجدی جای
من به عضویت کمیته فدراس��یونها دربیاید .البته شاید تصمیم آنها مربوط
به برخی مسائل دیگر شود.
سرپرست پیشین دبیرکلی فدراسیون فوتبال اضافه کرد :در مصاحبههایی
برخی مس��ائل مثل جادوگری ،رمالی و خوبان عالم در فوتبال را نفی کردم.
شاید این موضوع به دوستان و دوستانشان برخورده است که تصمیم گرفتند
ی
دیگر عضو کمیته فدراس��یونهای عضو  AFCنباشم .شاید هم پرسپولیس 
بودن من دلیل این تصمیمگیری باش��د اما امیدوارم صحبتهایم درباره نفی
ی بودن تاثیری در این امر نداشته باشد.
خوبان عالم و پرسپولیس 
شکوری افزود :این جایگاهها ارث پدری من و دیگران نیست و متعلق به
کش��ورمان است .ای کاش دوستان در زمینه ابالغ موضوع به خودم حرفهای
ت��ر رفتار میکردند .هرچند عملکرد فدراس��یون حرفه ای نبود اما باز هم به
میرشاد ماجدی تبریک میگویم.
وی با اش��اره به بحث رواج رمالی و جادوگری در فوتبال توضیح داد :ما
فوتبالیها به این موارد اعتقادی نداریم اما باید قبول کنیم چنین مسائلی در
فوتبال کشورمان وجود دارد .برخی مواقع اسم ابجد را میپرسند و شاید اسم
ما نخوانده اس��ت که تصمیمگرفتند در این جایگاه نباشم(با خنده) البته باز
هم امیدوارم جدایی من از کمیته فدراس��یونهای عضو  AFCربطی به این
مسائل نداشته باشد و موضوع فوتبالی باشد.
مهدی پاشازاده کارشناس فوتبال:

سطح توقع از تیم ملی باال رفته

پیروزی پر گل و قاطع تیم ملی ایران مقابل سوریه صعود به جام جهانی
را تا حدود زیادی قطعی کرد و حاال عم ً
ال تنها یک پیروزی میتواند ایران را
به صورت قطعی به عنوان یکی از  ۳۲مسافر قطر در  ۲۰۲۲معرفی کند.
مهدی پاشازاده که یکی از اعضای تیم طالیی  ۹۸ایران بود ،در خصوص
این بازی اظهار داشت :با اینکه سوریه تیم چندان خوبی نبود ،اما این دلیل
نمیش��ود که از عملکرد خوب ملی پوش��ان بگذریم .تیم ملی در این بازی
نسبت به بازیهای گذشته و به خصوص نسبت به دیدار مقابل لبنان عملکرد
بهتری داش��ت و این عملک��رد خوب چندان هم ارتباطی به ضعف س��وریه
ندارد.
وی افزود :برتری ما نس��بت به س��وریه بیش��تر از  ۳گل بود و شاید اگر
مهاجمان ما دقت بیشتری داشتند این برد با نتیجهای قاطعتر صورت گرفته
بود .ضمن اینکه س��وریها هم تک موقعیتهایی داشتند و حتی یک بار هم
دیرک دروازه ما را لرزاندند.
وی اضاف��ه کرد :با وجود ش��رایط ایده آلی که تی��م ملی دارد ،هنوز هم
برخی نقاط ضعف به چش��م میخورد که امیدوارم در اس��رع وقت این نقاط
ضعف برطرف ش��ود .این را حتماً خود اسکوچیچ و همکارانش میدانند و به
این نقاط ضعف پی بردهاند و قطعاً در صدد رفع آن هستند.
پاشازاده در خصوص عملکرد اسکوچیچ در تیم ملی گفت :یک «کیفیت»
داریم و یک «کمیت» .عملکرد اس��کوچیچ در تیم ملی الاقل از نظر کمیت
خیل��ی خوب بوده و حتی میتوان گفت بهترین عملکرد را نس��بت به همه
مربیان س��ابق تیم ملی دارد .آمار او آنقدر خوب هس��ت ک��ه نتوان موردی
برایش ذکر کرد .اما اینکه کیفیت تیم ملی هم بهترین است یا خیر ،موضوعی
است که باید سر فرصت به آن پرداخته شود.
برنامه هفته هفتم لیگ برتر؛

سفر استقالل به آبادان

روز گذشته دیدارهای هفته ششم لیگ برتر برگزار شد و براساس اعالم
س��ازمان لیگ دیدارهای هفته هفتم طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته
آینده برگزار خواهد شد  .برنامه این بازیها از این قرار است :
دوشنبه  ۸آذر
پیکان تهران – گل گهر سیرجان – ساعت  -۱۵ورزشگاه شهدای
شهر قدس
صنعت نفت آبادان – اس��تقالل – س��اعت  -۱۶ورزش��گاه تختی
آبادان
فوالد مبارکه س��پاهان– نساجی مازندران – ساعت  -۱۶ورزشگاه
نقش جهان اصفهان
مس رفس��نجان – هوادار تهران – س��اعت  -۱۶ورزشگاه شهدای
مس رفسنجان
پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان – ساعت  -۱۸ورزشگاه آزادی تهران
سه شنبه  ۹آذر
پدیده مش��هد – فجر ش��هید سپاس��ی – س��اعت  -۱۵ورزش��گاه
امام رضا (ع) مشهد
آلومینی��وم اراک – ذوب آهن اصفهان – س��اعت  -۱۵ورزش��گاه
امام خمینی (ره) اراک
فوالد خوزس��تان – تراکتور تبریز – ساعت  -۱۶ورزشگاه شهدای
فوالد اهواز

