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سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی
اعالم کرد

بازگشایی استخرهای سرپوشیده؛
فعال ممنوع
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم
کرد که تا کنون مجوزی از سوی ستاد ملی
مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در مورد
بازگشایی استخرهای سرپوشیده صادر نشده و
این اماکن حق فعالیت ندارند.
توگو با ایسنا و
محمد اسد مسجدی در گف 
درمورد آخرین وضعیت بازگشایی استخرهای
سرپوشیده با توجه به اینکه پیش از این
تعطیلی این اماکن ورزشی تا پایان شهریورماه
سال جاری تمدید شده بود ،اظهار کرد:
هنوز جوابی از سوی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی به ستاد مقابله با گسترش
کرونا در ورزش داده نشده و این به منزله این
است که فعال استخرهای سرپوشیده تا زمان
صدور مجوز ،حق بازگشایی ندارند.
وی افزود :در عین حال که باید به مقوله
موج سوم شیوع ویروس کرونا توجه داشته
باشیم قصد داریم نشست و جلسات بیشتری
را با مسئوالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی درمورد فعالیت استخرهای سرپوشیده
برگزار کنیم و درنهایت به جمعبندی برسیم.
پیش از این مدیرکل ورزش و جوانان استان
تهران از تمدید تعطیلی استخرهای سرپوشیده
و فعالیت رشته های ورزشی پر برخورد و رزمی
تا پایان شهریور خبر داده بود ،بنابراین با
توجه به اینکه مجوزی تا کنون از سوی وزارت
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد
بازگشایی استخرهای سرپوشیده صادر نشده،
این اماکن فعال حق فعالیت ندارند.
سوم تیرماه سال جاری بود که بر اساس
تصمیم ستاد مقابله با گسترش کرونا در
ورزش ،استخرهای سرپوشیده با رعایت فاصله
مجاز مطابق با دستورالعمل صادره از وزارت
بهداشت و با  ۵۰درصد ظرفیت در مناطق زرد
از جمله پایتخت شروع به فعالیت کردند ،در
نهایت اما شرایط به گونه متفاوتی پیش رفت
و با شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا و با
انتقال کانون تصمیم گیری از ستاد مقابله با
گسترش کرونا در ورزش به مراجع استانی،
تهران تعطیلی دوباره استخرهای سرپوشیده
کلید خورد و تا کنون نیز ادامه داشته است.

اخبار

شرایط پرافتخارترین مربی لیگ برتر بررسی شد

عذرخواهی نماینده  AFCاز
استقاللیها

یکی از مسئوالن  AFCاز اتفاق رخ داده برای
سرمربی استقالل برای شرکت در کنفرانس
خبری پیش از بازی با االهلی ابراز تاسف کرد.
به گزارش ایلنا ،بعد از اعتراض مجید نامجو
مطلق در نشست خبری پیش از دیدار با
االهلی به خاطر مشکل به وجود آمده برای
وی و همکارانش در نشست خبری یکی از
مسئوالن رسانه ای  AFCبه خاطر این اتفاق از
مسئوالن استقالل عذرخواهی کرد.
چیتان پس از اعتراض مدیر رسانهای
باشگاه استقالل ،در همین خصوص گفت:
ما از این مساله بسیار ناراحت و متاسف
هستیم و عذرخواهی میکنیم .این تاخیر و گم
کردن مسیر توسط راننده و پلیس را به مدیر
هماهنگی مسابقات اطالع دادم و مطمئن
باشید که دیگر تکرار نمیشود.
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سختترین وظیفه علیمنصور در تراکتور

امیر قلعهنویی؛ افول تدریجی یک ژنرال
امیر قلعهنویی در حالی که به نظر میرسید
یک فصل به خودش استراحت دهد در تصمیمی
عجیب جانشین مجید جاللی در گلگهر سیرجان
شد .قلعهنویی که در اواسط لیگ نوزدهم به دلیل
ناراحتی قلبی راهی بیمارستان شد ،باید به توصیه
پزشکان از تنش و استرس دوری کند اما او ترجیح
داد همچنان به حضور در سطح اول فوتبال ایران
ادامه دهد .سرمربی سابق سپاهان که رسانهها از او
به عنوان یکی از گزینههای باشگاه استقالل هم نام
میبردند ،درست در روزی که آبیپوشان در فینال
جام حذفی به میدان رفتند ،با مسئوالن گلگهر به
توافق رسید تا ماجراجویی جدیدی را در سیرجان
تجربه کند.

به گزارش برنا؛ قلعهنویی در حالی سرمربیگری
گلگهر را پذیرفت که از آخرین قهرمانی پرافتخارترین
سرمربی تاریخ لیگ برتر که با استقالل رقم خورد8 ،
سال قبل است .امیر بعد از قهرمانی با استقالل و
 2سال ناکامی به همراه این تیم ،از جمع آبیها جدا
شد .او در سالهای اخیر سرمربیگری در تیمهای
تراکتور ،ذوبآهن و سپاهان را تجربه کرد اما نتوانست
با هیچکدام از این تیمها قهرمان لیگ شود .البته
قلعهنویی در سالهای اخیر نشان داده متخصص
ارتقای رتبه تیمهایی است که هدایت آنها را برعهده
میگیرد.
قلعهنویی  56ساله تا امروز هدایت  8تیم را به
عنوان سرمربی برعهده داشته و در بیشتر آنها هم
نتایج خوبی گرفته است .از اولین تجربه سرمربیگری
او تا امروز  19سال میگذرد و میانگین مدت مربیگری
او در هر تیم بیشتر از  2سال است.
در ادامه کارنامه مربیگری امیر قلعهنویی در ادوار
مختلف لیگ برتر را بررسی میکنیم.
آغاز راه امیر از کجا بود؟
اولین باشگاهی که امیر قلعهنویی هدایت آن را
برعهده گرفت کشاورز بود که نتوانست نتایج مطلوبی
در این تیم بهدست آورد .قلعهنویی در در فصل -81
 80لیگ دسته اول آزادگان سرمربیگری تیم برق تهران
را به عهده گرفت که به مرحله نهایی لیگ دسته یک
صعود کند .تجربه بعدی قلعهنویی سرمربیگری در
استقالل اهواز در فصل  81-82در لیگ برتر بود که
توانست این تیم بحرانزده را در سطح اول فوتبال
ایران حفظ کند.
امیر در اولین حضور کوتاه مدت خود به عنوان
سرمربی موقت در استقالل این تیم را قهرمان جام
حذفی در سال  81کرد .قلعهنویی برای فصل بعد،
یعنی در لیگ برتر فصل  81-82به عنوان مربی
استقالل و دستیار رولند کخ منصوب شد اما به دلیل
اختالف نظر با او قبل از شروع فصل از سمتش
استعفا کرد و در اواسط نیم فصل اول به عنوان
سرمربی به استقالل اهواز پیوست.

تبریز در انتظار تعیین سرنوشت
کاپیتان تیم ملی

امیر قلعهنویی  7سال است که قهرمانی در لیگ برتر را تجربه نکرده و بعید است امسال هم با گلگهر بتواند بر بام فوتبال ایران بنشیند.

افتقلع هنویی
در فوتبال
ایران از لیگ
سیزدهم آغاز
شد .او در لیگ
سیزدهم با
استقاللپنجم
شد و سال بعد
همنتیجهای
بهتر از ششمی
برای آبیها به
ارمغان نیاورد
شروع دوران پرافتخار
برای فصل بعد ،یعنی در لیگ برتر فصل 82-83
امیر قلعهنویی توسط مدیرعامل جدید استقالل،
محمدحسین قریب ،به عنوان سرمربی تیم استقالل
انتخا و دوران ژنرالی او آغاز شد .قلعهنویی در آن سال
بازیکنانی مثل وحید طالبلو ،امیرحسین صادقی و
پیروز قربانی را از تیم امید استقالل به ترکیب اصلی
تیم بزرگساالن اضافه کرد .استقالل در آن سال
شانس اصلی قهرمانی بود اما به دومی اکتفا کرد ولی
توانست قهرمانی جام حذفی شود .در دومین فصل
حضورش به عنوان سرمربی استقالل در لیگ برتر
یعنی بازهم استقالل را در کورس قهرمانی قرار داد ،اما
نتایج ضعیف این تیم در هفتههای پایانی استقالل را
در رده سوم قرار داد .در فصل بعد قلعهنویی باالخره
توانست با استقالل بر قله فوتبال ایران بنشیند .او
حاال نام خود را به عنوان یک مربی بزرگ در فوتبال
مطرح کرده بود و از طرف فدراسیون به عنوان سرمربی
تیم ملی انتخاب شد.
بازگشت دوباره به استقالل
بعد از حذف تیم ملی در مرحله یک چهارم نهایی
جام ملتها و جدایی قلعهنویی از تیم ملی ،او در
زمستان  86به تیم انتهای جدولی مس کرمان پیوست
و یک نیم فصل موفق را در این تیم سپری کرد .امیر

بررسی همه حالتهای صعود و حذف پرسپولیس و استقالل

از چهار نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا تنها دو
تیم آبی و قرمز شانس صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا
را دارند.
به گزارش ورزش سه ،کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیهای
رسمی درباره شرایط گروههای چهارگانه لیگ قهرمانان در منطقه
غرب گزینههای صعود را رسمی کرد.
استقالل :فقط برد ،تیم دوم
در گروه  Aهم اکنون استقالل با  2امتیاز تیم سوم و آخر جدول
بشمار می رود اما در صورت پیروزی در برابر االهلی با  5امتیاز
به دور حذفی بازیها صعود می کند .در این صورت االهلی با 6
امتیاز صدرنشین گروه میشود و استقالل هم با  5امتیاز به عنوان

در بهار  87استقاللی را که با مربیگری ناصر حجازی
و فیروز کریمی در لیگ سیزدهم شد را قهرمان جام
حذفی کرد تا نشان دهد راه و رسم قهرمانی را در
فوتبال ایران بلد است .در لیگ هشتم قلعهنویی بازهم
با استقالل قهرمانی در لیگ را تجربه کرد اما به دلیل
اختالف با مدیرعامل وقت باشگاه یعنی واعظ آشتیانی
از تهران به اصفهان کوچ کرد.
روزهای طالیی در اصفهان
قلعهنویی در سپاهان کارنامهای رویایی از خود به
جای گذاشت و دو فصل پیاپی این تیم را قهرمان
لیگ برتر کرد .ژنرال برخالف اولین فصل حضورش
در این تیم که نتایج بدی در آسیا گرفت ،در این فصل
با سپاهان تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و
در حالی که همه خبرها ناشی از تمدید حضورش
در این تیم بود اما ناگهان از این تیم جدا و سر از
تبریز درآورد .امیر در لیگ یازدهم به تیم تراکتور تبریز
پیوست و با اینکه شروعی رویایی با این تیم داشت
اما در نهایت تیمش نایب قهرمان شد و توانست
برای اولین بار سهمیه انتخابی لیگ قهرمانان آسیا
را به دست آورد .استقالل که در سالهای بدون
امیر نتوانسته بود هیچ قهرمانی در لیگ برتر از آن
خود کند ،با درخواست همه اعضای هیئت مدیره
استقالل دوباره او را به این تیم بازگرداند تا در فصل

 91-92بازهم با استقالل قهرمان لیگ شود تا پنجمین
قهرمانی در لیگ برتر و چهارمین قهرمانیاش در لیگ
ظرف  5سال رقم بخورد .ضمن اینکه در مسابقات
لیگ قهرمانان هم استقالل به عنوان تیم اول گروهش
به مرحله یکهشتم صعود کرد.
سالهای بیجام
افت قلعهنویی در فوتبال ایران از سال بعد یعنی
لیگ لیگ سیزدهم آغاز شد .او در لیگ سیزدهم با
استقالل پنجم شد و سال بعد هم نتیجهای بهتر از
ششمی برای آبیها به ارمغان نیاورد .او بعد از  2سال
تلخ و پر از ناکامی در استقالل به تراکتور بازگشت
و  2سال هم سرمربی این تیم ماند و در لیگهای
پانزدهم و شانزدهم رتبههای چهارم و سوم را از آن
تیمش کرد.
ژنرال آبیها که همچنان در حسرت کسب قهرمانی
دوباره در لیگ بود در لیگ هفدهم هم با ذوبآهن
نایب قهرمان شد و دوباره به سپاهان برگشت اما در
مدت حضور  2سالهاش در این تیم هم در کسب
قهرمانی ناکام ماند و در لیگهای هجدهم و نوزدهم
به ترتیب در ردههای دوم و ششم جدول قرار گرفت.
او حاال و در لیگ بیستم سرمربی تیم گلگهر است
و باید منتظر ماند و دید در این تیم چه اتفاقاتی برای
پرافتخارترین سرمربی فوتبال ایران رخ می دهد.

نمایندگان ایران فقط باید ببرند
تیم دوم راهی دور بعد میشود و الشرطه هم با  5امتیاز و با عنوان
سومی به کار پایان میدهد.
درصورت تساوی در تنها بازی باقی مانده گروه االهلی شمار
امتیازاتش به عدد  7میرسد .الشرطه با  5امتیاز کسب کرده و با
حضور در رده دوم جدول به دور بعدی بازی ها صعود خواهد کرد
و استقالل هم با  3امتیاز از صعود به دور بعد بازیها باز میماند.
بدترین نتیجه ممکن برای آبی ها شکست در این دیدار است که
االهلی را  9امتیازی خواهد کرد .آن وقت الشرطه با  5امتیاز در
رده دوم جدول قرار می گیرد و استقالل هم با دو امتیاز و کسب
رده سومی به کار پایان می دهد.
االهلی با هر نتیجه ای به دور حذفی بازی ها صعود خواهد کرد،
الشرطه برای صعود باید منتظر نتیجه دیدار استقالل در برابر
االهلی باشد .استقالل هم تنها درصورت پیروزی راهی دور بعدی
بازی ها خواهد شد.
پرسپولیس :شرایط عجیب گروه
اما در گروه  Cکه پرسپولیس حضور دارد شرایط صعود کمی
پیچیده است و هر  4تیم شانس صعود به دور حذفی بازیها را
دارند .در هفته پایانی بازیها الدحیل با التعاون مسابقه می دهد
و پرسپولیس با شارجه .درصورت برتری پرسپولیس و التعاون در
برابر حریفان خود در بازی پایانی این دو تیم راهی مرحله حذفی

میشوند.
اگر برتری پرسپولیس با تساوی التعاون همراه باشد الدحیل
صدرنشین می شود و سرخپوشان هم در رده دوم جدول قرار می
گیرند و این دو تیم راهی دور بعد خواهند شد .اگر برد پرسپولیس
در برابر شارجه با پیروزی الدحیل در برابر التعاون همراه باشد
الدحیل اول و پرسپولیس دوم میشود و جواز صعود را به دست
میآورند.
پرسپولیس در صورت تساوی یا شکست هیچ شانسی برای
صعود نخواهد داشت .جالب اینکه شارجه حریف پایانی
پرسپولیس در یک صورت می تواند صدرنشین گروه  Cشود؛
اینکه پرسپولیس را شکست دهد و تیمهای الدحیل و التعاون
به نتیجه مساوی دست پیدا کنند .جالب اینکه از  9حالتی که
برای صدرنشینی تیمها در گروه  Cوجود دارد پرسپولیس تنها
در یک حالت صدرنشین گروه می شود که این نشان می دهد
شانس صدرنشینی پرسپولیس کم اما شانس صعودش درصورت
شکست شارجه زیاد است.
بیشترین شانس برای سرگروهی را الدحیل دارد که در  4حالت
تیم اول گروه خواهد شد .بعد از الدحیل شانس صدرنشینی
شارجه بیشتر است و شانس قهرمانی التعاون در گروه به اندازه
پرسپولیس است.

احسان حاج صفی یکی از مهمترین بازیکنان
تراکتور در فصل گذشته و یکی از جدیترین
مهرهها برای مدعی ماندن این تیم تبریزی در
فصل پیش رو است.
به گزارش ورزش سه احسان حاج صفی که
حاال میشود او را کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران
در دوره تازه خواند ،در تابستان دو سال پیش
بهعنوان یکی از سه ابرستاره جذبشده توسط
زنوزی در فصل نقل و انتقاالت پیراهن تراکتور
را بر تن کرد اما بعد از دو سال فعالیت و کسب
یک جام حذفی آرامآرام به دنبال یک تصمیم
مهم درباره آینده فوتبالی خود است.
حاج صفی که یک بازیکن همهکاره بوده و
یکی از مهمترین بازیکنان تراکتور در دو فصل
گذشته محسوب می شود و در عین حال تأثیر
بسیاری در کسب سهمیه در فصل گذشته
داشته ،در فاصله یک ماه مانده به اتمام
رقابتهای لیگ برتر همانطور که عادت دارد
هرگز در مقابل شایعاتش برای پیوستن به لیگ
یونان واکنشی نشان نداده است .او تنها در
پایان دیدار فینال مقابل استقالل و فتح جام
حذفی مصاحبهای کوتاه با تعدادی خبرنگار
انجام داد و درخصوص آینده فوتبالیاش
گفت :یکفصل با تراکتور قرارداد دارم و اگر
قرار باشد در ایران بمانم در تبریز به کارم
ادامه خواهم داد و حاال قرار است در این زمینه
صحبت کنیم.
البته پسازاین مصاحبه هیچ خبر دیگری از
توافق یا گفتوگوی مجدد این بازیکن و تراکتور
به میان نیامده و این در شرایطی است که
پیشنهاد تیم آریس یونان به این ستاره چپ
پا همچنان به قوت خودش باقی است اما حاج
صفی احتماال ًبا توجه به شرایط کلی این تیم در
فصل آینده درباره ادامه حضورش در تراکتور
تصمیم خواهد گرفت.
علیرضا منصوریان هم که قبال ً در استقالل
تمام تالش خود را برای استخدام و جذب حاج
صفی انجام داده بود و حتی تا پای قرارداد هم
پیش رفته بود یکبار دیگر در این موقعیت
قرارگرفته تا این بازیکن موردعالقهاش را در
فصل آینده در خدمت داشته باشد .بازیکنی
که در پستهای دفاع چپ ،هافبک نفوذی
و هافبک دفاعی به میدان میرود و در لیگ
ایران بدیلی برای او وجود ندارد .بازیکنی که
البته اسمش در فهرست تیمهای دیگری مثل
استقالل و سپاهان نیز بود اما احتمال حضور
حاج صفی در یکی از این دو تیم ناچیز و در حد
صفر است چراکه به نظر نمیرسد هیچ تیمی
بتواند رضایت محمدرضا زنوزی را برای جدایی
حاج صفی جلب کند.
درنهایت این مذاکره منصوریان و زنوزی با
حاج صفی و سبکسنگین کردن این بازیکن
درباره آیندهاش در تراکتور است که شرایط
را رقم خواهد زد .تا امروز و پس از انتخاب
سرمربی ،او هنوز از خریدهای خود رونمایی
نکرده است و قصد دارد ب ه صورت ناگهانی از
شمایل تیم خودش در فصل آینده پردهبرداری
کند.

اطالعیه سرخپوشان ایران

رفتار  AFCظلم به پرسپولیس بود
باشگاه پرسپولیس با صدور اطالعیهای به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا
قبل از دیدار برابر الدحیل اعتراض کرد.
به گزارش مهر ،باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای ،ضمن اعتراض به
اتفاقاتی که پیش از بازی با الدحیل و در حین برگزاری مسابقه روی داد،
شرحی از اقدامات انجام شده از قبل مسابقه را که تاکنون ادامه دارد ،به اطالع
افکار عمومی رساند.
در این اطالعیه آمده است :متاسفانه در روزی که با یکی از نمایندگان
میزبان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰روبهرو شدیم ،شاهد ظلم مضاعفی
بودیم که نسبت به پرسپولیس روا شد و بیتردید از کنفدراسیون فوتبال آسیا
و مسئوالن برگزاری مسابقات انتظاری غیر از این را داشتیم .هر چند قبل از
این مسابقه و بعد از شکستی که الدحیل در دیدار قبلی خود متحمل شد،
نگرانیهایی در این ارتباط وجود داشت.
این حوادث به نوعی یادآور اتفاقات دوره قبلی رقابتها یعنی ACL ۲۰۱۹
بود .تیم فوتبال پرسپولیس در دو دوره قبل از آن به موفقیتهای خوبی
دست یافته بود تا خود را به عنوان نماینده فوتبال ایران با وجود شکاف مالی و
امکاناتی به عنوان یکی از تیمهای برتر منطقه غرب آسیا معرفی کند.
در نتیجه آن موفقیتها بود که پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸

با حذف هر دو نماینده فوتبال قطر به فینال رقابتها رسید و پس از آن به
رقابتهای سال  ۲۰۱۹وارد شد .رقابتهایی که در جریان آن به گواه نظرات
کارشناسی داوری ،اشتباهات مکرر داوری در چند مسابقه که با وجود تمام
اعتراضها و درخواستها رفع نشد ،از راهیابی به مرحله یک هشتم پایانی باز
ماند .پیش از آن در فینال رقابتهای سال  ۲۰۱۸نیز به نوعی قربانی اشتباهات
داوری شده بودیم.
نماینده اول فوتبال ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان و هواداران پرشمار آن
که همواره زبانزد آسیا بوده است ،وارد رقابتهای این فصل شدیم به امید آن
که شاهد نگاهی برابر و عدالت در تمام عرصهها باشیم ،اما دوشنبه شب در
بازی با الدحیل شاهد رویدادهای تلخی بودیم.
مهدی بن عطیه بازیکن تیم الدحیل دو ساعت مانده به مسابقه ،مجوز
بازی دریافت میکند و کارت قرمز او برگردانده میشود .باشگاه پرسپولیس با
توجه به زمان کمی که در اختیار داشت با استفاده از ارتباطهای خود ،اعتراض
شفاهی خود را به مقامات کنفدراسیون اعالم کرد ،هر چند محرز بود که این
تصمیم را بر نمیگردانند.
بعد از مسابقه نیز به این امید که در ادامه رقابتها شاهد این مساله نباشیم
مراتب در یک نامه اعتراضی و رسمی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال

شد .متاسفانه روند کنونی که بر مسابقات حاکم است ،به فوتبال قاره و اعتبار
لیگ قهرمانان آسیا آسیب جدی خواهند زد .عدالت ،برابری و نگاه یکسان به
تیم ها از وظایف اصلی برگزار کنندگان هر مسابقه ای است.
جدای از نامههای رسمی ،در قالب این بیانیه نیز ،آن را به کنفدراسیون
فوتبال آسیا یادآور می شویم .متاسفانه اتفاقات روز  ۲۱سپتامبر ۳۱( ۲۰۲۰
شهریور  )۱۳۹۹به قبل از بازی محدود نشد و پرسپولیس با وجود برتری فنی
که نسبت به حریف داشت ،متاثر از اشتباهات داوری ،نتیجه را به نماینده
میزبان رقابتها واگذار کرد که از یک سو یادآور خاطرات گذشته و از سوی
دیگر ظلمی مضاعف بود .چرا که پیش از این با توجه به شرایط و جبر پیش
آمده و تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا ،هر دو بازی خود برابر الدحیل را در
قطر و تمام بازیهای این دوره را خارج از خانه برگزار کردهایم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا باید به نتیجهای که تصمیمهای قبلی آن برای
ما رقم زد ،توجه داشته باشد و با وجود همه اینها ،باشگاه پرسپولیس و
میلیونها هوادار آن از متولی اول فوتبال در قاره پهناور آسیا هیچ چیز جز
عدالت و انصاف در تصمیمگیریها و داوریها نمیخواهد.
بیتردید توسعه فوتبال در قاره که کنفدراسیون فوتبال برای آن تالش
در خور توجهی کرده است ،بدون رعایت این اصول ممکن نیست .باشگاه

پرسپولیس به اطالع هواداران میرساند؛ پس از اعتراض شفاهی که قبل از
بازی با توجه به کمی زمان صورت گرفت ،پس از مسابقه در نامه و گزارشی در
اعتراض به اتفاقات روی داده برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته مسابقات
ارسال شد.
نامه اول بالفاصله بعد از مسابقه در ارتباط با صدور مجوز بازی برای بازیکن
الدحیل بود که هر چند بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفت ولی اختیار
قانونی و عدالت دو بحث جدای از هم هستند ،همچنین شب گذشته ،منامه
اعتراضی جدی همراه با گزارش دقیقه به دقیقه اشتباهات داوری ،همراه با
ویدئویی که ضمیمه شد تنظیم شد که ارسال شد.
تردیدی نیست در روزی که پرسپولیس با وجود آسیبدیدگیهای پیش
آمده و اقدام کمیته مسابقات به برگرداندن بن عطیه به مسابقه ،برتری خود
را به حریف که در خانه خود بازی میکرد ،تحمیل کرده بود ،عملکرد داور در
هر دو بخش تاثیر مستقیم بر بازی و همچنین تصمیمهایی که برای بازیکنان
حریف حاشیه امنیت ایجاد میکرد و تاثیر روحی و روانی منفی روی بازیکنان
پرسپولیس میگذاشت و روند بازی آنها را مختل میکرد ،محل ایراد بود.
باشگاه پرسپولیس در این نامه ،خواهان رعایت انصاف ،عدالت و اصول بازی
جوانمردانه در ادامه رقابتها شد.

