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خبر كوتاه
لیگ قهرمانان آسیا  -قطر

فینال پرسپولیس با حضور تماشاگر در قطر

طبق تصمیم کمیته مسابقات لیگ قهرمانان
 ۲۰۲۰آسیا حضور تماشاگران در دیدار فینال برای
بازی پرسپولیس با نماینده شرق آسیا امکان پذیر
خواهدبود .با تصمیم مشترک  AFCو کمیته
برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ،فینال
لیگ قهرمانان آسیا در روز شنبه ۱۹ ،دسامبر
( ۲۹آذر) میان پرسپولیس ایران و نماینده شرق
آسیا با حضور تماشاگران انجام خواهد شد .ایرانیان
مقیم قطر میتوانند طبق پروتکلهای اعالمی برای
حمایت از پرسپولیس بلیت این بازی را تهیه کنند
و در استادیوم الجنوب از نماینده ایران در فینال
حمایت کنند .قرار است برای فینال جام امیر که
 ۱۸دسامبر در استادیوم الریان برگزار میشود تا
چهارمین استادیوم جام جهانی  ۲۰۲۲افتتاح شود،
 ۵۰درصد ظرفیت استادیوم بلیتفروشی انجام
شود و طبق همین پروتکلها برای فینال لیگ
قهرمانان آسیا نیز بلیت فروشی صورت بگیرد.
تمامی تماشاگرانی که برای فینال امیر کاپ و
لیگ قهرمانان آسیا قصد حضور در استادیومها
را دارند ،باید تست کرونا بدهند و طبق اطالعات
ثبت شده آنها در صورت منفی بودن تست کرونا
بلیت به آنها فروخته میشود .از قرار معلوم برای
ورود به استادیومها نیز بار دیگر وضعیت افراد با
اپلیکیشنهایی که داشتن آن در قطر اجباری است
و وضعیت سالمت افراد را نمایش میدهد ،کنترل
خواهد شد و در صورت سبز بودن وضعیت اجازه
حضور در استادیوم داده میشود.
در نشست ستاد عالی نهایی شد؛

کاروان ایران با نام «ستارگان پارسی»
در المپیک توکیو

با تصویب نهایی ستاد عالی بازیهای المپیک،
کاروان ورزش ایران با نام «ستارگان پارسی» و شعار
«همه برای ایران» در سی و دومین دوره بازیهای
المپیک شرکت خواهد کرد .نشست فوق العاده
ستاد عالی بازیهای المپیک و آسیایی به منظور
بررسی لباس کاروان ورزش ایران در المپیک توکیو
امروز به ریاست وزیر ورزش و با حضور نمایندگانی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.در جریان
این نشست پوششهای مصوب برای هر یکی از
بخشهای ورزشی و رسمی مردان و زنان در کاروان
المپیک نمایش داده شد تا از میان آنها طرحهای
نهایی مشخص شوند.در نشست امروز همچنین
در مورد نام ،شعار ،نماد و رنگ کاروان ایران در
توکیو بررسی و مواردی که پیش از این مطرح و
مصوب شده بود ،مجددا ً به تایید نهایی رسید .بر
این اساس کاروان ورزش ایران با نام «ستارگان
پارسی» در المپیک توکیو حضور خواهد داشت.
«همه برای ایران» شعار مصوب برای این کاروان
است که «جام ارجان» به عنوان نماد پیشنهادی
برای آن به تصویب رسیده است« .فیروزه ای» هم
رنگی است که در برگیرنده کاروان ورزش ایران و
پوشش اعضای آن است .امین عارف نیا رئیس ستاد
فرهنگی المپیک توکیو در گفتگو با خبرنگار مهر
این تصمیمات را تایید و تاکید کرد که در نشست
امروز جمع بندی الزم برای لباس کاروان حاصل
نشد .در این زمینه بعد از داوری تصمیم اتخاذ و
اطالعرسانی خواهد شد.

حرف حساب یحیی گل محمدی و بقیه چیست؟

یکم -در این احوال چه باید کرد؟ وقتی
رسیدهایم به این دوراهی ،چه باید گفت؟
پرسپولیس را نهی کرد و از توقعی که مطرح
کردنش ،امتیازی هم به حساب نمیآید؟ یا باید پا
به پایش دوید برای توفیق نهایی و کسب یک امتیاز
بینالمللی که کسبش را کمترین حق فوتبال ایران
میدانیم؟ با یحیی همدلی کرد یا دل به سخنانش
نداد و نبست!
در اصل باید پرسید -و پاسخگوی این پرسش
خودمان باید باشیم -که آیا راه درست و راه
سرراست پیروزی در لیگ آسیا ،همین است؟ و آیا
این توقعی غیرمجاز است که برنامه مسابقه خود را
جوری تنظیم کنیم که برخوردی را در تالقیهای
داخلی ،ناچارانه و دردسرآفرینانه نشان ندهند؟
پرسپولیس در مسابقههای حذفی لیگ آسیا مگر
چگونه حرکت کرد که بازی به بازی شایستهتر
و احترامانگیزتر عمل کرد؟ حذف السد ،االهلی،
الهالل ،الشباب و بقیه این قوم خرپول ،با کدام
ترتیبات میسر شد؟ و چرا حاال به همان راه رفتن،
تضمین توفیق نمیکند؟ برای غلبه در لیگ آسیا،
به این راهکارهای چپاندرقیچی میرویم ،برای
تبدیل پرسپولیس به یک تیم قدر آسیایی ،چرا
دست بهکار نمیشویم و همیشه دست بهعصاییم؟
آنها که بازیکن میگیرند ،نفری  ۵و  ۶میلیارد،
در این آشفتهبازارهای پر از غوغا و قالتاقکاریهای
گرانفروشانه کجایند؟
مثل آرش بودن؛ بدخیم و دژخو نبودن

دوم -کاش همه مثل آرش برهانی بودند!
خوب ،خوشاخالق ،نیکفطرت و مردی که جز
مثبتاندیشی از او بر نمیآید! در ماجرای مربوط به
بازی پرهیاهوی فوالد  -استقالل ،آرش را در جایگاه
همیشگی خودش دیدیم! نه غلتیده به راست و نه
پیچیده به چپ! وسطِ وسط! میانه و میانهرو! نه
حرفی که بعد محتاج شود به عذر بدتر از گناه و نه
واکنشی که مردم را وادار کند تا بگویند... :تو دیگه
چرا؟ تو که دهان تند و کالمی آتشین نداشتی؟
در این دعوای سبک و فاقد وزن ،هرکه آمد

کرد؟ مدعای ذوبآهن را که بسیار هم مستند و
قابل اثبات کردن است ،درست میپندارد و آن
میکند که در حق پرسپولیس نظیرش را خواستار
شده است یا گمان را بر ناباوری گذاشته و با
ذوبآهن آنجور دیگر رفتار خواهد کرد؟
یک بام و دو هوا؟ یا واکنش بالسویه! در این
موارد گفتهاند تا بگوییم... :چرا عاقل کند کاری که
باز آرد پشیمانی!
نشانههای عقل

وسط ،اگر نه خودش ،دستکم دست و پا و حداقل
بال و پرش سوخت! خواهش میکنم اجازه بدهید
اسم ببریم! هم محمود فکری که هنوز هم او را
مرد خوب و «مشدی» عرصه فوتبال هزار رنگ
و هزار «روی» فوتبال میدانیم و هم نکونام که
انتظارات به مراتب واالتری از او داریم! ما جواد را
این نوع تهاجمی و اینجور هتاک نمیشناختیم و
هنوز هم باور نداریم! کار خودتان را بکنید و کاری
به کار دیگران نداشته باشید! شما حق دارید از
اسلوبهای گوناگون حریف آزاری ،استفاده کنید
ولی حق فحاشی و ناسزاگویی ندارید! باور جامعه
فوتبال ما این است که شما هر دو ،از پاکیزههایید!
اگر هستید ،پس باشید!
عرصه سیمرغ

سوم -وارد پارهای از دعواهای بیفایده نباید
شد! از اول تا آخرش ،باختن است و زیانکاری است
و متضرر شدن! هم به نام و هم به نان! دخالت
کردن در این امور ،حکایت ورود نمودن به عرصه
سیمرغ آتشینبال است! میسوزاند و خاکستر
میکند و یادآور این واقعیت است که نه جوالنگه
توست! فقط باعث دردسر برای خودت و اذنابت

و دنبالههایت میشوی و ره به هیچ جا نمیبری،
چراکه جوالنگه تو نیست!
بهتر است که در دعوای بزرگان ،نه فقط
بیطرفی ،شتر دیدی ،ندیدی را ترجیح خود بدانی
و منتظر روزی باشی که صلح و آشتی برقرار شود و
دامن تو در کنار خشک و ترهای دیگری که نه سر
پیاز بودند و نه ته پیاز ،نسوزد! العاقل را اشارهای!
به گفت بیشتری نیاز نیست و اال ،نهیبزنان وارد
خواهند شد و با سرکوفت که :سادهلوحان باور
کنند!

پنجم -کدام آدم عاقلی ،در این موارد شانس
خود را به حداقل میرساند؟ چرا باید احتمال
قهرمانی حریف خاور دوری را در روز  ۲۹آذر ،باال
و باالتر برد؟ پرسپولیس ،صاحب یک شانس شد و
چون بازیاش برابر سپاهان هم معوق ماند ،اوضاع
کمی بهتر نشان داد:
عزم جزمی وجود دارد که در لیگ آسیا
قهرمان شویم! کجای این خواست بد است؟
عاقالنه برنامهریزی کردن ،چه عیبی دارد که
«علم و کتل» بهراه انداختهایم؟ در آسیا ،کدام تیم
و کدام فدراسیون آسیایی بود که از این شانس،
چشمپوشی میکرد؟
میگویید بایرنمونیخ؟ میپرسید رئالمادرید
و بارسلون و لیورپول و بقیه! ما هم میگوییم همین
تیمها و همین نمونهها! البد عقلشان نمیرسد که
چگونه باید راه کوتاه و مسیر آسان را رفت! ما که
زرنگیم ،ما که باهوشیم ،ما که بلدیم ،چرا نه؟

چهارم -پرسپولیس ،راست و پوستکنده
حرفش را میزند و توقعش را به زبان میآورد! نه
در قالب خواهش که در مایه طلب... :بازیهایم در
لیگ برتر را برگزار کنید اما در تهران!
نساجی گفت نه! سپاهان توپ را به زمین
فدراسیون و سازمان لیگ انداخت و ذوبآهن،
معامله به مثل را ترجیح داد! یا مقابله به مثل را:
 ۸ ،۷...کرونایی داریم ،به ما هم مهلت بدهید! یک
مهلت قانونی و پیشبینی شده در «کار شیوه»
بازیهای لیگ برتر! حاال فدراسیون چه خواهد

شتر را کشتند! حرف و حدیثها تمام
شد! پرسپولیس ،نه خسته ،نه آسیب دیده ،نه
بیمدار از کرونا به اردو میرود و جبران میکند
شیرینکاریهای مدیران قبلی خود را و آماده فتح
لیگ آسیا میشود!
ما خوشبینیم! شما هم به دلتان بد نیاورید!
هدف فوتبال ایران است که  ۵۰سال است قهرمان جام
ملتها نشده! چهل و اندی سال است که به المپیک
نرفته! قهرمانی جوانان آسیا را طالق داده و مجمع
فوتبالش ،سالهای فراوانی است که بهخواب رفته!

فرق یحیی گلمحمدی با رحمان رضایی

امیدوار به همین تدابیر

از هتل تا اتوبوس ویژه؛

تدابیر ویژه برای حضور پرسپولیس در قطر

کمیته مسابقات لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا قصد اجرای بهترین
کیفیت میزبانی را برای دیدار فینال این رقابتها دارد.
شیوع جهانی ویروس کرونا باعث برگزاری متمرکز ادامه
رقابتهای لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰در کشور قطر شد.
پرسپولیس که به قهرمانی در منطقه غرب رسید در حالی برای
برگزاری دیدار فینال منتظر نماینده شرق آسیاست که بازیهای این
ناحیه همچنان در کشور قطر در حال انجام است.
کشور قطر که میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۲را بر عهده دارد سعی
بر اجرای تمام طرحهای خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته
است .از این رو کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با هماهنگی
مسئوالن ورزش کشور قطر تمام اختیارات الزم برای برگزاری فینال
لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰را در اختیار گرفته است.
پرسپولیس همچون رقیب شرقی خود در فینال این رقابتها در
یکی از بهترین هتلهای شهر دوحه مستقر میشود که تمام اعضای

شما«تلوزیون»را کشتید

مدیر محترم شبکه3زحمت کشیده و بعد از
2سال2 ،دقیقه در مورد حذف عادل فردوسیپور
حرف زده؛ آن هم تمامش اتهام ،همهاش حرفهای
کلی و سربسته که درنهایت فقط دست خالی مدیران
صداوسیما را نشان میدهد .مدافع چشمبسته
هیچکس نیستیم؛ ازجمله عادل فردوسیپور که او هم
اشتباهات خودش را داشت .با این همه اما ،او جزو
بهترینها بود و حذف بیمنطقش ،پیامی غیراز تنگتر
شدن فضا در تلویزیون دولتی ایران ندارد .اظهارات
اخیر فروغی را هم در یک جمله میشود خالصه کرد:
«فردوسیپور را کنار گذاشتیم؛ چون زورمان زیاد
است و او هم با سلیقه ما سازگاری نداشت ».در عین
حال اما یک جای حرفهای مدیر شبکه3خیلی بامزه
است؛ اینکه او در مورد حمایتها از عادل میگوید:
«آنها رسانه دارند و زنجیرهای به هم وصل هستند.
فضای مجازی هم دست ما نیست و نمیتوانیم
کاری کنیم ».متوجه شدید؟ مدیر مهمترین شبکه
صداوسیما چنین مظلومانه از ناتوانی خودش و
تشکیالتش در مقابل رسانههای منتقد خبر میدهد،
اما این رسانهها کجا هستند؟ چطور توانستند با دست
خالی در اثرگذاری عمومی از صداوسیمای ثروتمند
ایران سبقت بگیرند؟ این صدای شکست است که
میشنوید؛ صدای زمین خوردن و اظهار عجز کردن.
مدیر ارشد فراگیرترین رسانه تصویری کشور که به
شکل صددرصد انحصاری فعالیت میکند و هر رقیبی
را هم میبلعد ،آشکارا در برابر فضای مجازی اعالم
شکست میکند .رسانهای که صبح تا شب بهخودش
لقب «ملی» میدهد ،حاال دستش را به نشانه تسلیم
در مقابل شبکههای اجتماعی باال میگیرد .نه اینکه
فضای فعلی مجازی در ایران محتوای غنی و باکیفیتی
داشته باشد؛ نه ،اما امثال فروغی طوری تلویزیون را
زمین زدهاند که چنین شکستهایی تعجبآور نیست.
صداوسیمای ایران امسال حدود 2هزار میلیارد تومان
از اموال عمومی (دقیقا پولی که حق من و شماست)
بودجه گرفته و این رقم سال آینده حدود 700میلیارد
تومان بیشتر هم خواهد شد .گفته میشود این
سیستم بیش از 40هزار کارمند دارد و نهتنها به شکل
انحصاری اداره میشود ،بلکه اخیرا تلویزیونهای
اینترنتی را هم به زور زیر چتر خودش کشیده و به
هیچکس مجال نفس کشیدن نمیدهد .همین عادل
فردوسیپور میخواست برنامهای شبیه نود را در بستر
اینترنت تولید کند ،مقابلش ایستادند .بعد تشکیالتی
با این قدرت و ثروت ،مقهور فضای مجازی است و
مدیرش چنین مظلومانه میگوید« :خب ،چه کار
کنیم؟ آنها رسانه دارند!» امروز چه نسبتی از جمعیت
ایران تلویزیون میبیند؟ چه نسبتی از جمعیت ایران
اخبار مربوط به کرونا یا انتخابات آمریکا یا رویدادهای
مهم مشابه را از صداوسیمای خودمان پی میگیرد؟
این رسانه روزبهروز کماثرتر و مهجورتر شده؛ تا جایی
که بسیاری از برنامهسازانش به در و دیوار میکوبند
که یک دقیقه از کارشان وایرال شود به شبکههای
اجتماعی راه بیابد.

ورزش

داستان حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان
تبدیل به جنجالی تازه در فوتبال ایران شده است؛
شاگردان یحیی گلمحمدی باید روز  ۲۹آذرماه در
قطر به مصاف نماینده شرق آسیا بروند و برای پیروزی
در فینال لیگ قهرمانان آسیا تالش کنند .تا آن زمان،
طبق برنامهای که از پیش تدوین شده بود ،مقرر شده
پرسپولیس در دو بازی دیگر از رقابتهای لیگ برتر
به میدان برود و بعد ،یک هفته مانده به فینال ،راهی
ن جا و از پیش مشخص بود که
قطر شود .پس تا همی 
پرسپولیس در هفته هفتم قرار نیست برابر سپاهان به
میدان برود و آن بازی ،به تعویق افتاد.
ن حال لغو یکباره دیدار نساجی با پرسپولیس
با ای 
که قرار بود امروز در مازندران برگزار شود ،باعث ناراحتی
هواداران استقالل ،رقیب سنتی باشگاه پرسپولیس شده
است .آنها در  ۴۸ساعت گذشته که خبر لغو و تعویق این
بازی به میان آمده است ،بحث الیتناهی حمایت وزارت
ورزش از پرسپولیس را مطرح کرده و از این که شاکی
شدهاند که چرا همه برنامهها باید برای موفقیت یک تیم
خاص تدوین شود؟
استقاللیها اعتقاد دارند با لغو دیدارهای پرسپولیس
و برگزاری سایر رقابتها ،نهتنها میزان خستگی
بازیکنانشان در مقایسه با تیم رقیب افزایش مییابد بلکه
این احتمال وجود دارد که بازیکنان آنها مصدوم شده و
آماده دیدار داربی که قرار است بعد از فینال آسیا برگزار
شود ،نباشند .نگاه آنها به این موضوع تا حدی جدی
است که شنیده میشود مسئوالن باشگاه استقالل هم از
تصمیم تازه سازمان لیگ ناراحت هستند و تهدید کردهاند

این تیم در طول مدت اقامت خود به قرنطینه خواهند رفت.
ظرفیت اتاقهای این هتل به طور رایگان در اختیار باشگاه
پرسپولیس برای برگزاری فینال قرار میگیرد .همچنین قرار است دو
دستگاه اتوبوس با امکانات ویژه به همراه دو دستگاه ون تشریفاتی به
طور شبانه روز در اختیار سرخها قرار بگیرد.
البته هیچیک از اعضای این تیم تا زمان برگزاری بازی حق خروج
از هتل خود را ندارند و با توجه به اینکه بیشتر اتاقهای این هتل در
اختیار پرسپولیس است میتوانند در ساعات مشخص قبل و بعد از هر
تمرین در البی حاضر شوند.
مجموعه بدنسازی این مجموعه نیز بطور کامل در اختیار
پرسپولیس قرار میگیرد و ساعات تمرینات این تیم طوری تنظیم
شده است که با ترافیک شهری دوحه تداخل نداشته باشد.
بازیکنان پرسپولیس در مدت زمان حضور خود برای دیدار
فینال ،دو بار مورد آزمایش تست کرونا قرار میگیرند.

تیم فوتبال پرسپولیس  ۲۹آذرماه سال جاری دیدار فینال لیگ
قهرمانان آسیا را با قهرمان منطقه شرق در ورزشگاه الجنوب قطر
برگزار میکند.

از استقاللی ها توقع نداشته باشید

اگر قرار باشد این رویه ادامهدار باشد ،آ ن وقت آنها هم
در داربی بازی نخواهند کرد! استقاللیها میگویند باید
دو تیم با شرایط برابر و با تعداد بازیهای برابر مقابل
ن بین در حق آنها اجحاف
هم صفآرایی کنند تا در ای 
نشود .پیشتر ،پرویز مظلومی ،سرپرست باشگاه استقالل
حتی نسبت به تعویق بازی پرسپولیس – سپاهان در
هفته هفتم هم واکنش نشان داده و اعالم کرده بود تا
زمان برگزاری آن دیدار معوقه ،حاضر نیستند در داربی به
ن سو اما پرسپولیسیها اسیر دوگانگی
میدان بروند .در ای 
عجیبی شدهاند .آنها به خاطر شرایط سفتوسختی
که مسئوالن برگزارکننده لیگ قهرمانان آسیا در نظر
گرفتهاند ،نگران ابتالی بازیکنانشان به کرونا هستند و
برایشان بهتر است که بازیهایشان به تعویق بیفتد .از
سوی دیگر اما دورشدن از شرایط مسابقه ،آ ن هم در
ک بار به میدان
ی که رقیب شرقیشان هر چهار روز ی 
حال 
رفته ،میتواند برایشان دردسرساز شود و بهتر میدیدند
ن حال از آنجا که تیم
که بازیهایشان برگزار شود .با ای 
یحیی همین حاال سه بازیکن محروم برای فینال لیگ
قهرمانان آسیا دارد ،اگر در این بازه زمانی یکی ،دو تای
دیگر هم به دلیل ابتال به کرونا از حضور در فینال محروم
شوند ،علنا این تیم شانسی برای رسیدن به قهرمانی در
لیگ قهرمانان نخواهد داشت.
ن حال سؤال اصلی این است که آیا چنین
با ای 
وضعیت حادی تقصیر استقالل است؟ هواداران این باشگاه
بارها نسبت به این مسئله اعتراض کردهاند که شرایط
برای تیمشان با رقیب یکسان نیست و بهتر است دست از
تبعیض برداشته شود .پرسش دیگری که در این رابطه به

میان میآید این است که آیا دیدار پرسپولیس با نماینده
شرق آسیا در حد یک دیدار ملی نیست؟ بسیاری از
کارشناسان فوتبال به این مورد پاسخ مثبت داده و رقابت
پرسپولیس در فینال را یک بازی ملی قلمداد میکنند.
آنها که تعدادشان کم هم نیست ،برتری پرسپولیس در
فینال را به سود فوتبال ایران میدانند و اعتقاد دارند در
ن بین باید هر کمکی که میشود به این باشگاه کرد.
ای 
حتی در اقدامی قابل توجه ،باشگاه سپاهان ،یکی از رقبای
جدی پرسپولیس در ادوار مختلف لیگ برتر هم به جمع
حامیان پرسپولیس پیوسته و خواسته به این باشگاه و
بازی فینال نگاه ملی شود.
حاال اما مسئله اینجاست که آیا باید از هواداران
و مسئوالن باشگاه استقالل هم چنین توقعی داشت؟
واقعیت این است که خیر؛ نمیشود از استقاللیها توقع
داشت به دیدارهای آسیایی پرسپولیس به چشم یک
دیدار ملی نگاه کنند .بر کسی پوشیده نیست که هواداران
دو تیم پرسپولیس و استقالل چشم دیدن موفقیت
یکدیگر را ندارند؛ حداقل ۹۹درصدشان اینگونهاند.
همین حاال تعداد زیادی از هواداران استقالل هستند
که حضور پرسپولیس در فینال آسیا را همصدا با رقیب
عربستانی پرسپولیس (النصر) تقلب میدانند و امیدوارند
باشگاه پرسپولیس توسط  AFCاز حضور در فینال لیگ
قهرمانان آسیا محروم شود .این موضوع نه بر خالف
وطنپرستی و موارد مشابه بلکه از سر رقابت سرسخت
و دیرینهای است که بین دو تیم شکل گرفته است.
شبیه این رقابتها در لیگهای مختلف و در کشورهای
مختلف اعم از توسعهیافته و نیافته هم دیده میشود.

در همین عربستان ،زمانی که پرسپولیس موفق شد
النصر را در نیمهنهایی شکست دهد ،هواداران الهالل به
جشن و پایکوبی پرداختند .از رقابت بین هواداران ستاره
سرخ و پارتیزان در صربستان گرفته تا بوکاجونیورز و
ریورپالته ،هرگز کسی برای موفقیت رقیب آرزو نمیکند.
حاال با همردیفکردن رقابت پرسپولیس و استقالل و
کریخوانیای که بین هوادارانشان وجود دارد ،درخواست
از هواداران این دو باشگاه برای رعایت حال رقیب امری
محال است؛ هر چند همچنان عدهای در دور باطل
میچرخند و با بیانکردن حرفهای عامهپسند تالش
میکنند هواداران دو تیم را در رقابتهای بینالمللی
حامی و طرفدار همدیگر قرار دهند .حاال هر چقدر که
هواداران پرسپولیس برای همتایان استقاللیشان توضیح
دهند که پیشتر بارها شبیه به این اتفاق (حذف بازی برای
آمادگی بیشتر در رقابتهای آسیایی) برای تیم شما هم
رخ داده و دلیل و مدرک برایش بیاورند ،باز هم بیفایده
است؛ استقاللیها (همچنان میشود گفت ۹۹درصدشان)
چشم موفقیت پرسپولیس را ندارند و این موضوع جنبهای
کامال ورزشی و رقابتی دارد و نمیشود به مواردی دیگر
بسط و ربطش داد .البته که نمونههای زیادی هم برای
مخالفت پرسپولیسیها با پروژه استقاللیها وجود دارد که
آن هم دوباره برگرفته از همین رقابت ورزشی است و
آنها هم (۹۹درصدشان) عالقهای به موفقیت رقیب ندارند.
شاید پذیرش این موضوع برای هواداران دو تیم هیچوقت
ت کم مسئوالن ورزشی و فرهنگی
میسر نباشد ولی دس 
میتوانند با روشنکردن چندینباره این رقابت دیرینه
برای خودشان ،دست از بیان جمالت کلیشهای بردارند.

لیگ برتر باید در انتظار چه شوکهایی باشد؟

فصل بیستم ادامه دارد؛ فصلی که به گواه اکثر کارشناسان و سایر اهالی
فوتبال خالی از کیفیت و هیجان بوده است .کرونا در کنار تمامی عوارض بد
جسمانی که در انسان باقی میگذارد انگار بر کیفیت فوتبال هم تاثیرگذار
است .چند هفتهای بیشتر از لیگ بیستم سپری نمیشود و در همین مدت کم
کیفیت بد بازیها در کنار سایر مشکالت ،بخشی از هیجانات فوتبالی را از بین
برده است .اما همین چند هفته در کنار تمام مشکالتی که داشت احتماالتی
را هم نشان داد؛ احتماالتی که در هفتههای آتی ممکن است به شوک تبدیل
شوند .لیگ برتر باید در انتظار چه شوکهایی باشد؟
احتمال شماره  :۱رحمان در خطر

صدای زمزمههای زودهنگام اخراج از اصفهان هم به گوش میرسد؛
جایی که ذوب آهن با رحمان رضایی تا اینجا بد نتیجه گرفته است .گویا
رحمان رضایی از برخی شرایط موجود در باشگاه اصفهانی نیز نارضایتی
دارد تا این اخبار جدایی کامال دوطرفه باشد .شاید هم با یکی  -دو برد
پشت سر هم ورق کامال برگردد و رحمان رضایی با قدرت به کار خود
ادامه بدهد اما اکنون یکی از «احتماالت» لیگ برتر به شمار میرود.
مدافع سالهای قبل سری آ ایتالیا اکنون در اصفهان روزهای سختی را
پشت سر میگذارد.
احتمال شماره  :۲اخراج علیمنصور

هنوز ابتدای لیگ هستیم اما علیرضا منصوریان در همین مدت

کم آن قدر بر خالف انتظارات هواداران تبریزی بوده که از همین
االن خبرهای توام با کلمه «اخراج» از تبریز به گوش برسد .تراکتور
که در این چند فصل اخیر تعداد زیادی مربی را باالی سر خود دیده
عملکرد خوبی تا اینجای فصل نشان نداده و مثل استقالل فعال در
حد و اندازههای یک قهرمان نیست .تبریزیها خیلی زود از علیرضا
منصوریان خسته شدهاند؟ نشانههای اولیه این اتفاق دیده میشود .در
ابتدای حضور منصوریان در تراکتورسازی بسیاری پیشبینی میکردند
که تبریز به منصوریان نمیسازد؛ چیزی که حداقل تا اینجای لیگ
صد درصد درست بوده است .هواداران تراکتور صبر ندارند ،یک باخت
دیگر صدای اعتراض آنها را باالتر میبرد اما یک برد هم به همان اندازه
میتواند صدای تشویقها را افزایش دهد.
احتمال شماره  :۳فکری مثل استراماچونی؟

صد البته محمود فکری حداقل تا اینجای لیگ هرگز نتوانسته آن
طور که استراماچونی در آغاز فصل گذشته از خود بر جای گذاشت نتیجه
بگیرد .اما فکری از یک جهت میتواند شبیه استراماچونی باشد؛ جدایی
زودهنگام از استقالل .بله؛ این یک احتمال بالقوه است .از روز جمعه جسته
و گریخته خبرهایی در رابطه با پایان زودهنگام حضور محمود فکری از
استقالل به گوش رسید؛ خبرهایی که اگر به واقعیت تبدیل شود قطعا
شوک بزرگی برای آبیهای پایتخت است .فکری پس از انتظارهای فراوان

برای انتخاب سرمربی استقالل به عنوان سکاندار آبیها معرفی شد و کنار
رفتن زودهنگام او دوباره این باشگاه را وارد یک بالتکلیفی دیگر میکند؛
مگر این که سران باشگاه از همین االن بدانند سرمربی بعدی کیست.
فکری اخیرا با برخی پیشکسوتان استقالل نیز مشکل پیدا کرده که این
تنش نامحسوس بخشی از انرژی او را از بین برده است.
احتمال شماره  :۴آمد و نیامدِ شهریار

علی دایی که هنوز لقب «آقای گل جهان» مال اوست همین
چند روز پیش مصاحبهای کرد و باز هم مثل همیشه گفت که «بدون
فوتبال راحتتر است» .اما کیست که نداند یک پیشنهاد خوب و
چشمگیر از یک تیم تهرانی میتواند دایی را بعد از یک فصل و نیم
به فوتبال برگرداند؟ خبرهای مربوط به حضور علی دایی در پیکان
نیز از  ۲۴ساعت اخیر شروع شد .دایی از زمان اخراج از سایپا در
لیگ هجدهم در لیگ برتر آفتابی نشد .یا خودش نخواست بیاید
یا «نگذاشتند» که بیاید .هدایت تیم پیکان را مهدی تارتار بر عهده
دارد و پیکان هم که نشان داده پتانسیل بسیار باالیی دارد تا یکی
از فانوس به دستان لیگ بیستم باشد .شاید دایی به زودی دوباره به
فوتبال برگردد ،شاید هم طبق روال یک سال و نیم اخیر بازگشت او
به فوتبال یک داستان کامال نافرجام باشد که به هیچ جا نمیرسد و
دایی دوباره میگوید« :بدون فوتبال راحت ترم».

شماره 3101

اخبار
مروری بر چند خبر کوتاه

طاها کاردان  /حجم اخبار فوتبال داخلی بسیار
زیاد است و دنبال کردن آن ها عمال برای عالقه
مندان به این اخبار نیز وقتگیر خواهد بود .می کوشیم
تا با گلچین کردن اخبار فوتبال ایران ،به شما این
فرصت را بدهیم تا در وقت خود صرفه جویی کنید.
خوشه طالیی درو شد

تیم خوشه طالیی که فصل گذشته با هدایت
محسن عاشوری و محمود فکری یکی از مدعیان
صعود به لیگ برتر بود این فصل شروع خوبی در
بازی های لیگ یک نداشت و از سه بازی تنها یک
امتیاز کسب کرده است و دیروز هم در هفته سوم
بازی ها در استادیوم شهید مهدوی بوشهر با دو گل
مغلوب شاهین شهرداری بوشهر شد و با این نتیجه در
رده هفدهم جدول جای گرفت .البته خوشه طالیی
در پایان فصل گذشته به دلیل ارایه بازی های خوب
در برابر حریفان بیشتر بازیکنانش را از دست داد و
تیم جدید برای رسیدن به هماهنگی و هارمونی الزم
نیاز به زمان دارد .روز شنبه خوشه طالیی برای ارایه
بازی خوب در برابر شاهین شهرداری بوشهر به خوبی
از سوی کادر فنی به خصوص سهراب بختیاری زاده
تهییج می شد اما در نهایت آن اتفاقی که سرمربی
این تیم پیش بینی می کرد رخ نداد و در نهایت این
شاهین بود که با هدایت فراز کمالوند و با زدن دو گل
به سه امتیاز بازی دست یافت .البته دستیاران سهراب
بختیاری زاده از جمله میالد میداوودی و حامد
طباطبایی (مربی دروازه بان ها) هم تالش کردند مانع
از این شکست شوند اما تالش های این دو مربی هم
بی نتیجه ماند و خوشه طالیی شکست را پذیرا شد.
تدبیر پرسپولیس علیه حاشی ه های قبل فینال

در روزهای گذشته اتفاقات زیادی برای
پرسپولیس رقم خورد که باعث نگرانی هواداران
شده بود؛ همچون افشای یک صفحه چت گروهی
که از تالش خود برای مبتال کردن بازیکنان به کرونا
پرده برداشتند و همچنین فردی که در استوری
اینستاگرام ،عکسی از خود در کنار مهدی عبدی
ثبت کرد و امیدوار بود مهاجم پرسپولیس را
کرونایی کرده باشد .در مقابل ،مدیران پرسپولیس
در سکوت کامل خبری ،هیچ واکنشی نشان ندادند
اما همراستا با این اتفاق خبر رسید اعضای تیم
وارد قرنطینه شدهاند و اردوی متصل به اعزام را
با قوانین سفت و سخت کلید زدهاند تا بازیکنان را
در فضای دور از حواشی و خطرات آماده حضور در
دوحه کنند .گویا این اولین گام مبارزه با شایعات و
حواشی بود .آنها با اتکا به همین سکوت و دوری
از جنجال ،گام دوم را برداشتند و به رصد فضای
مجازی پرداختند .منابع خبری نزدیک به باشگاه
اعتقاد دارند جدیت تیم مدیریت برای مبارزه با
حاشیهسازان چند برابر بیشتر شده و حتی اینطور
گفته میشود که آنها خود را مهیای طرح دعوی
حقوقی علیه افرادی کردهاند که بازیکنان و اعضای
پرسپولیس را تهدید میکنند .باید منتظر ماند و
دید مدیریت پرسپولیس که حاال توانسته به خاطر
درآمدزایی ،تمدید قرارداد و حاکم کردن آرامش در
کمپ سرخپوشان ،اعتماد هواداران را جلب کنند،
در گام بعدی چه برنامهای را دنبال میکند.
بعد از غیبت وریا؛ موسوی در آماده باش

سیداحمد موسوی یکی از بازیکنان تازه وارد
استقالل در فصل جدید محسوب میشود که طی
دو دیدار اخیر فرصت حضور در ترکیب این تیم
را به دست آورده و توانسته رضایت کادرفنی را
نسبت به عملکردش جلب کند ،موسوی که در
فصل گذشته در گل گهر سیرجان یکی از بازیکنان
تاثیرگذار تیم مجید جاللی محسوب میشد که
توانست با گلها و پاس گلهایش زمینه ساز بقای
صدرنشین کنونی لیگ را فراهم سازد ،اکنون در
جمع آبیپوشان امیدوار است این روند را ادامه
دهد و بتواند بازیکنی مورداعتماد برای کادرفنی و
تاثیرگذار از نظر هواداران تبدیل شود.
مدافع راست حال حاضر استقالل در غیاب
وریا غفوری که با مصدومیت مواجه شده ،با آماده
باش محمود فکری و کادرفنی استقالل مواجه
شده و امیدوار است بتواند برابر نفت آبادان نمایش
موفقی از خود به جا بگذارد .موسوی در این بازی
و در سمت راست دفاعی استقالل قطعا کار سختی
مقابل تهامی ،ساکی و حتی ریکانی به عنوان برترین
گلزن این فصل پیش رو خواهد داشت و امیدوار
است بتواند با درخشش در این بازی و در استادیوم
آزادی شرایط را به سود خود کند.
جشن تولد؛ این بار در اردوی پرسپولیس

شاگردان یحیی گل محمدی که هفته آینده
راهی قطر خواهند شد ،در شرایط ایزوله به سر
میبرند و حق خروج از اردو را به غیر از حضور در
تمرین ندارند و نکته جالب این که حتی نمیتوانند با
خودروی شخصی هم به محل برگزاری تمرین بروند؛
با این حال پس از این که تمرین امروز به پایان رسید
و سرخ ها به هتل رسیدند ،اعضای تیم برای یکی از
تدارکات قدیمی پرسپولیس یعنی قاسم عبدالصمدی
جشن تولد گرفتند .او که از دهه  70در تیم پرسپولیس
حضور دارد ،شمع تولد امسالش را در میان بازیکنان
پرسپولیس و با همراهی آن ها فوت کرد .عبدالصمدی
نخستین مورد کرونایی در تیم پرسپولیس که در تیر
ماه به این بیماری مبتال شد و پس از بهبودی در
تمرینات این تیم حضور یافت و حاال احتماال یکی از
مسافران تیم در سفر به دوحه خواهد بود.
شروع دوباره ابومسلم از مرحله دوم لیگ سه

طی ماههای اخیر یکی از اتفاقات جالبتوجه
فوتبالی ،احیای دوباره باشگاه ابومسلم ،به عنوان
یکی از تیمهای قدیمی و ریشهدار فوتبال ایران بود
که در جراید و رسانهها به آن پرداخته شد و نکته
جالب در اینباره ،حضور حشمت مهاجرانی سرمربی
سابق تیم ملی فوتبال ایران و یکی از چهرههای
خوشنام ورزش ایران در رأس هرم مدیریتی باشگاه
بود .چرا که مهاجرانی نیز به همراه برادران خود
از بنیانگذاران باشگاه ابومسلم به شمار میروند و
حاال برای احیای دوباره این تیم اعالم آمادگی کرده
است .یکی از مشکالت مهم مشکیپوشان خراسانی
در راه بازگشت دوباره ،خرید امتیاز جهت شرکت
در مسابقات بود؛ موضوعی که باعث شد تا پروسه
خرید امتیاز آنها به درازا کشیده شود اما سرانجام
با رایزنیها و مذاکرات انجام شده ،امتیاز مرحله
دوم لیگ دسته سوم کشور از سوی مدیران باشگاه
ابومسلم خریداری شد تا این تیم ریشهدار خود را
مهیای حضور در این تورنمنت نماید.

