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حال و روز بد لیگ برتر وزنهبرداری

ضربهای که استقالل از خودش خورد

پاکستان سومین قربانی ایران
در قهرمانی آسیا

ست دوم :ایران  ۱۹ - ۲۵پاکستان
تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال
پاکستان ابتدای ست دوم را پایاپای شروع کرده
به طوری که نتیجه  ۹-۱۰به سود ایران شد .در
ادامه بازی ،تیم ملی والیبال ایران عملکرد بهتری
داشت و موفق شد ست دوم این رقابت را با
نتیجه  ۲۵بر  ۱۹به نام خود کند.
ست سوم :ایران  ۱۵ - ۲۵پاکستان
در ابتدای ست سوم بازهم دو تیم پایاپای پیش
رفته و تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال
پاکستان در امتیاز  ۴برابر شدند .در ادامه کار
تیم ملی والیبال ایران توانست با نتیجه  ۷بر  ۵از
حریف پیش بیفتد اما تیم پاکستان عقب نشینی
نکرد تا نتیجه برابر  ۷شود.
در ابتدای ست سوم تیم ملی والیبال پاکستان
عملکرد خوبی داشت و موفق شد با نتیجه  ۸بر
 ۷از ایران پیش بیفتد .تیم ملی والیبال ایران
در ادامه کار از تجربه خود استفاده کرد و با
نتیجه  ۱۰بر  ۹از حریف پیش افتاد .در اواسط
ست سوم این رقابت ،بلندقامتان ایران عملکرد
بهتری نسبت به حریف داشته و با نتیجه ۱۰-۱۷
از پاکستان پیش افتادند .تیم ملی والیبال ایران
باتوجه به تجربیات خود در ست سوم تیم برتر
میدان بود و توانست با نتیجه  ۲۵بر  ۱۵ست سوم
بازی را به سود خود به اتمام برساند.
میالد عبادیپور (کاپیتان) ،میثم صالحی،
امیرحسین اسفندیار ،اسماعیل مسافر ،جواد
کریمی ،علی رمضانی ،صابر کاظمی ،امین
اسماعیلنژاد ،علیاصغر مجرد ،رضا عابدینی،
امیرحسین توخته ،مهدی جلوه ،محمدرضا
حضرتپور و ابوالفضل قلیپور بازیکنان ایران در
رقابتهای قهرمانی آسیا هستند که برای تیم ملی
والیبال ایران بازی میکنند.
کاظمی امتیازآورترین بازیکن والیبال ایران در
مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا
پشتخطزن تیم ملی والیبال در سه بازی
مرحله نخست مسابقات قهرمانی آسیا
امتیازآورترین بازیکن شد.
تیم ملی والیبال ایران در سه بازی نخست خود
در رقابتهای قهرمانی آسیا با نتایج مشابه سه
بر صفر مقابل هنگکنگ ،تایلند و پاکستان به
پیروزی رسید .صابر کاظمی در این سه بازی به
ترتیب  ۱۶ ،۹و  ۱۷امتیاز کسب کرد.
کاظمی در این مسابقات  ۳۱امتیاز با حمله۱۱ ،
امتیاز با سرویس و در مجموع  ۴۲امتیاز کسب
کرد.
بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی
آسیا از  ۲۱تا  ۲۸شهریور به میزبانی ژاپن برگزار
میشود ۲ .تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور
در رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۲۲را کسب
میکنند .در  ۲۰دوره گذشته مسابقات قهرمانی
آسیا ،ایران سه طال ۲ ،نقره و یک برنز به دست
آورده بود و پس از ژاپن ،کره جنوبی و چین
چهارمین تیم پرافتخار قاره محسوب میشود.

اخبار

سهم مجیدی در باخت به الهالل

والیبالقهرمانیآسیا

تیم ملی والیبال ایران موفق شد در سومین بازی
گروهی خود تیم ملی پاکستان را شکست دهد.
به گزارش ایسنا ،بیست و یکمین دوره مسابقات
والیبال قهرمانی مردان آسیا از  ۲۱شهریورماه به
میزبانی ژاپن در حال پیگیری است که تیم ملی
والیبال ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در
صدر گروه  Bقرار دارد و با تیمهای پاکستان،
تایلند و هنگکنگ همگروه است.
بلندقامتان ایران که در دو بازی اول خود مقابل
هنگ کنگ و تایلند به پیروزی رسیده بودند در
سومین روز از این رقابتها به مصاف تیم ملی
یراد
والیبال پاکستان با هدایت رحمان محمد 
مربی پیشین تیم ملی ایران رفته و به پیروزی  ۳بر
صفر دست پیدا کردند.
ست اول :ایران  ۲۰ - ۲۵پاکستان
شاگردان بهروز عطایی در شروع این رقابت
عملکرد خوبی را از خود نشان داده و موفق شدند
ست اول این دیدار را با نتیجه  ۲۵بر  ۲۰به نام
خود کنند .تیم ملی والیبال پاکستان باتوجه به
حضور مربی ایرانی روی نیمکتش از بلندقامتان
ایران شناخت خوبی داشت و به همین دلیل ملی
پوشان با اولین چالش جدی خود در این رقابتها
روبهرو شدند .در ادامه ست اول این دیدار ،تیم
ملی والیبال ایران از تجربه خود استفاده کرد و
توانست ست اول این دیدار را به نام خود کند.
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به گزارش مهر« ،استقالل به الهالل میبازد اما
خدا کند بد نبازد» ،این جمله ای بود که قبل از دیدار
نماینده ایران و عربستان از زبان هواداران ،کارشناسان
و پیشکسوتان فوتبال به ویژه استقاللیها بارها بر زبان
آمد.
پرسش این است که این ذهنیت از کجا نشات گرفته
بود که بخش قابل توجهی از اهالی فوتبال این جمله را
تکرار می کردند و اعتقاد داشتند استقالل برابر الهالل
شکست خواهد خورد و شانس اندکی برای صعود به
مرحله بعد دارد؟
شکست در جام حذفی و پریدن یک جام
آبیهای ایران که فصل بیستم لیگ برتر را با حاشیه
ها و نوسانی زیادی به پایان بردند امیدوار بودند پس از
عبور از پرسپولیس در جام حذفی و رسیدن به فینال
بتوانند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهند اما
شکست برابر فوالد رویای آنها را بر باد داد تا شرایط به
همان سختی بماند که در پایان لیگ برتر باقی مانده
بود.
اختالف مددی و مجیدی و لطمه به استقالل
مدیرعامل و سرمربی استقالل در طول فصل بیستم
لیگ برتر رابطه خوبی با هم نداشتند و فرهاد مجیدی
بارها از نحوه مدیریت احمد مددی انتقاد کرد .اختالف
نظر این دو آنقدر طول کشید و آنقدر عمیق شد که هر
هواداری به آن پی برد و بزرگترین لطمه را به آبی پوشان
زد .این کار تا جایی پیش رفت که مجیدی بدون توجه
به باشگاه از طریق دوستانش پاداشهای دندانگیر به
خاطر بردها به بازیکنانش پرداخت کرد.
آشتی به خاطر نقل و انتقاالت یا ...
مدیرعامل و سرمربی استقالل اما در طول فصل نقل
و انتقاالت رفتاری کامال برعکس گذشته داشتند .این دو
دور یک میز می نشستند و با بازیکنان جدید و آنهایی
که قرارداد داشتند برای تمدید صحبت می کردند .حتی
مددی و مجیدی برای نهایی کردن کار مهدی قایدی
راهی امارات شدند و هر چند انتقال او را در ابتدا تکذیب
کردند اما وقتی فیلم حضور مهاجم آبی ها در تمرین
االهلی منتشر شد ناچار به تایید شدند .با «دوست»
شدن مددی و مجیدی این پرسش مطرح شد که دلیل
این اتفاق فصل نقل و انتقاالت و جذب بازیکنان است
یا انتقال قایدی به امارات؟
تدبیر مجیدی برای دیدار با الهالل
سرمربی استقالل برای این که بتواند کمبودهای فنی
تیمش را برطرف کند چند روز مانده به بازی با الهالل
آبی ها را به امارات برد تا در فضایی آرام تمرینات خود
را دنبال کنند .با وجود این که برخی بازیکنان تازه به
جمع تیم اضافه شده بودند و هماهنگی کافی با سایرین
نداشتنند اما در اردوی امارات به شرایط بهتری رسیدند.
این بهترین تدبیر فرهاد مجیدی برای نزدیک کردن
بازیکنان قدیم و جدید استقالل بهم بود.
آبیهای ایران در حالی به مصاف الهالل رفتند که
از نام و «ساز و برگ» حریف برای این دیدار ترسیده
بودند .ترس از جذب بازیکنان چند میلیون دالری و
تیمی که با تبلیغات زیاد خودش را مدعی قهرمانی در
آسیا معرفی کرد .شاید این پاسخ همان پرسشی باشد
که استقالل را یک تیم بازنده میدانستند .اما وقتی
سوت پایان بازی زده شد همه آنها متوجه شدند الهالل
را بیجهت بزرگ کرده بودند و ترس را بیمورد به جان
خودشان انداختند تا ضربه را از درون بخورند نه از
حریفعربستانی.
تیمهای عربی از فوتبال ایران می ترسند
هرچند هم که تیمهای عربی بازیکنان بزرگ دنیا را به

رکورد کیروش شکست

کنارهگیری تیمها و ورزشکارانی که
حق انتخاب ندارند

استقالل قبل از این که در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به الهالل ببازد به مجموعه ای از عوامل داخلی باخت که از مدیرعامل گرفته تا سرمربی
و بازیکنان هر کدام سهمی در آن داشتند.

یهای ایران
آب 
در حالی به
مصاف الهالل
رفتند که از نام
و «ساز و برگ»
حریف برای این
دیدار ترسیده
بودند
خدمت بگیرند و بخواهند در آسیایی آقایی کنند باز هم
دلیل نمی شود که از فوتبال ایران نترسند .این اتفاق
بارها ثابت شده و بازیکنان و مربیان رقیبان هم بر این
نکته تاکید کرده اند که ایران یکی از قدرت های برتر
آسیاست و بازی کردن با آنها بسیار سخت است.
بررسی شرایط تیم های عربی که بازیکنان بزرگ دنیای
فوتبال را هم جذب کردند نشان می دهد آنها در اکثر
دیدارهایشان برابر تیم های ایران شکست خورده اند.
السد قطر با ژاوی هرناندز اسپانیایی چند بار مغلوب تیم
های ایرانی شد؟ الهالل و دیگر تیم های عربستانی و تیم
های اماراتی چند بار؟
با وجود این که باید تاکید کرد تجهیزات ،تدارکات و
امکانات همه این تیم ها حتی در برخی موارد باالتر از
استانداردهای دنیاست اما در داخل زمین فوتبال ایران
برتر از آنهاست .اما آنچه باعث باخت و ناکامی ایرانی
ها می شود ،اثرات منفی ناشی از فکر کردن به همین
تجهیزات و امکانات و بازیکنان میلیون یورویی است.
این را استقالل در اکثر دقایق بازی با الهالل ثابت کرد
و نشان داد اگر از خودش لطمه و ضربه نمی خورد،
الهالل نمی توانست نماینده ایران را شکست دهد.

چرا میگویند احمد مددی باید برود؟
بعد از شکست استقالل برابر الهالل اکثر هواداران و
پیشکسوتان استقالل در اظهار نظرها و پیام هایشان
تاکید کردند که این تیم مشکل مدیریتی دارد و حمید
سجادی باید فکری به حال مدیریت استقالل کند و یک
مدیر قدرتمند را به جای احمد مددی انتخاب کند.
پرسش این است که چرا این عده معتقدند که
احمدی مددی باید برود؟
مددی در طول حضورش در استقالل توانسته بخشی
از بدهیهای این باشگاه را بدهد ،قرارداد تعدادی از
بازیکنان را با کمک فرهاد مجیدی تمدید کرد ،منابع

مالی پرداخت مطالبات بازیکنان را فراهم کرد و تیم
تحت مدیریت او فینالیست جام حذفی شد و در لیگ
هم به عنوان سوم رسید .با این حال نظر اکثریت این
است که او باید برود.
مدیرعامل به چه مواردی متهم است؟
مددی متهم است که در فصل نقل و انتقاالت
نتوانسته قرارداد چند بازیکن تاثیرگذار را مدیریت کند
تا آبی ها بدون این بازیکنان به مصاف الهالل بروند و
بازنده شوند .مسعود ریگی و فرشید اسماعیلی از جمله
مهمترین آنهاست .مدیرعامل استقالل متهم است
که در انتقال مهدی قایدی به االهلی امارات صداقت
و شفافیت الزم را با هواداران و کادر فنی نداشته و با
وجود این که در جریان انتقال این بازیکن بوده اما آنها
را انکار کرده است!
احمد مددی متهم است که رابطه خوبی با کادر فنی
نداشته و نتوانسته شرایط و آرامش الزم برای تمرکز
روی مسائل فنی را برای فرهاد مجیدی فراهم کند تا
سرمربی آبیها خودش وارد عمل شده و مشکالت تیم
را حل کند .مددی اما همه این اتهامات را رد می کند و
از زبان معاونش می گوید که همه چیز درست انجام
شده است.
مجیدی هم در شکست مقصر است
همین تناقضها و اختالف نظرهایی که در این موارد
وجود دارد عاملی شده است که همه بگویند مددی
باید برود و سجادی باید یک مدیر قوی برای استقالل
انتخاب کند تا فصل آینده اتفاقات تلخ فصل قبل تکرار
نشود و آبی های تهران به آرامش برسند .شکست برابر
الهالل این خواسته را تشدید کرد اما همه تقصیرهای
شکست گردن مددی نیست و فرهاد مجیدی هم به
اندازه ای که نتوانست تیمش را از نظر روانی برای
نترسیدن از الهالل آماده کند مقصر است.

بازتاب شکست استقالل در رسانههای عربی

شکست استقالل برابر الهالل در رسانههای عربی
بازتاب داشت که در این گزارش به آن می پردازیم.
سعودی اسپورت :الهالل استقالل را با دو گل شکست
داد و منتظر النصر در یک چهارم است
این سایت عربستانی هم نوشت :جدال حساس
استقالل برابر الهالل با دو گل به سود الهالل به پایان
رسید .قرعه کشی یک چهارم نهایی روز جمعه برگزار
خواهد شد و الهالل منتظر هموطنش النصر در مرحله
بعد است .این روزنامه سعودی در ادامه مدعی شد که
بعد از بازی هواداران استقالل با مدیران باشگاه درگیر
شده اند و الهالل با این پیروزی باشگاه استقالل را با
مشکل مواجه ساخته است.
البیان :پیروزی الهالل برابر استقالل ایران
این روزنامه اماراتی نوشت :الهالل با پیروزی دو بر
صفر برابر استقالل توانست راهی یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا شود .گل های الهالل را گومیس
فرانسوی و الدوسری به ثمر رساندند .الهالل فرصت
های زیادی در این بازی از دست داد و می توانست
اختالف را هم بیشتر کند البته استقالل هم فرصت های
خوبی داشت که نتوانست از آنها استفاده کند.
سایت کوره :ادامه برتری الهالل برابر تیم های ایرانی
این سایت عربی هم نوشت :الهالل با پیروزی که
برابر استقالل به دست آورد برای هشتمین بار به یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد .الهالل زیر
نظر ژاردیم عملکرد خوب و قانع کننده ای در این بازی
داشت .این تیم هم در نیمه نخست و هم در نیمه دوم
توازن الزم را در خط دفاعی و حمله داشت این درحالی
بود که بازیکنان استقالل بازی را محتاطانه آغاز کردند
تا جایی که مالکیت توپ را به الهالل دادند و در زمین
خود جمع شدند.

اوضاع و احوال لیگ برتر وزنهبرداری همچنان
خوب نیست و باشگاهها تمایلی به تیمداری در
این رشته از خود نشان نمی دهند.
به گزارش ایسنا ،لیگ برتر وزنه برداری از ۱۴
آبان در حالی آغاز می شود که هنوز با مشکل
عدم استقبال باشگاهها برای تیمداری در این
لیگ روبهرو است .فدراسیون وزنه برداری با
وجود اینکه ورزشکاران نامداری دارد نتوانسته
از این ویژگی برای جذب باشگاههای شاخص
بهترین استفاده را ببرد .نه تنها باشگاههای
شاخص جذب نمی شوند بلکه همان معدود
تیم هایی هم که هستند خیلی زود کنار می
کشند .البته نوع برگزاری لیگ بیتاثیر نیست.
هیچ اقدام اساسی که بتواند لیگ وزنه برداری
را متحول کند را در این سالها شاهد نبودیم و
حتی قبل از شیوع ویروس کرونا هم نه باشگاهها
تمایلی به تیمداری داشتند و نه تماشاگران قدم
در سالن مسابقات میگذاشتند.
حاصل این اتفاق هم این شده که عمر
حضورتیم ها در لیگ وزنه برداری بسیار کوتاه
باشد .تیم های بازار بزگ تهران و گهر زمین
سیرجان که در دو سال گذشته قهرمان لیگ
شدند دیگر هیچ اثری از آنها به چشم نمی خورد
و علت اینکه استقبال مجددی از تیم داری در
این رشته را نکردند ،به این صورت عنوان کردند
که حضور در لیگ وزنه برداری هیچ بازخوردی
برایشان ندارد .تیم دانشگاه آزاد از جمله تیم
هایی است که دیگر در لیگ وزنه برداری شرکت
نمیکند .باشگاه فوالد خوزستان که حضورش
میتوانست به هیچان لیگ بزرگساالن کمک
کند ،برای سال  ۱۴۰۰تصمیم گرفت فقط در
رده جوانان تیم داشته باشد .این مسئله نه
تنها کیفیت لیگ را تحتالشعاع خود قرار
داده بلکه روی سطح قراردادهای ورزشکاران
هم تاثیر گذار بوده است .نبود باشگاههایی که
بتوانند برای جذب وزنهبردار با هم رقابت کنند
باعث شده حق انتخاب وزنه بردار پایین بیاید
و از طرفی سطح قرارداهای لیگ هم چندان
چشم گیر نباشد .برای لیگ سال  ،۱۴۰۰دو تیم
فودالدین ذوب آمل و ذوب آهن اصفهان با هم
رقابت دارند و چهرههای شاخص وزنه برداری
هم در این دو تیم حضور دارند .نکته این است
ذوبآهن هم با اما و اگر وارد لیگ شد و با تغییر
اعضای هیات مدیره ،تمایلی به حضور در لیگ
وزنه برداری نداشت و درنهایت با کم کردن ۱۰
درصد از قرارداد ورزشکاران و اعضای تیم راضی
شد که این فصل از لیگ را باشد تا وزنهبردارانی
که با این تیم قرارداد بسته اند ،آواره نشوند.
تیم ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب
اکثرا از نفرات بومی خود استفاده میکنند.
تیمهای پدافند هوایی و عقاب نیروی هوایی که
نظامی هستند و هزینه ای پرداخت نمی کنند.
اکنون حاصل استقبال نکردن تیمها این شده
است که نایب قهرمان المپیک بدون تیم مانده
است .علی داودی که در المپیک توکیو نایب
قهرمان شد اکنون عنوان میکند بدون تیم است
و تیمی با او قرارداد نبسته است.
شاید اگر یک باشگاه دیگر راغب می شد
در وزنه برداری تیم داری کند ،عالوه بر اینکه
وزنه برداران بجای دو تیم در سه تیم پخش
میشدند ،هیجان لیگ برتر هم بیشتر می شد از
طرفی ورزشکاری هم بیرون نمیماند.

حمله اسکوچیچ به یادگار برانکو!

تیم ملی فوتبال ایران بعد از مدتها به رتبه بیست و دوم جهان
صعود کرد و بهترین رکورد تیم ملی با کیروش را شکست.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری دو دیدار
رسمی مقابل سوریه و عراق در انتخابی جام جهانی ،چند پله در
رنکینگ فیفا صعود کرد و به لطف شکست بد موقع ژاپن مقابل
عمان ،جایگاه نخست آسیا را به دست آورد.
یوزهای ایران که بعد از جام ملتهای آسیا در سال  ،۹۷صدر
جدول ردهبندی آسیا را به ژاپن واگذار کرده بودند ،در یک عملیات
جالب توجه و به لطف پیروزی های متوالی تیم ملی زیر نظر
اسکوچیچ ،به سلطه یک ساله و نیمه ژاپن پایان بخشیدند .از طرفی
تیم ملی اکنون در رده بیست و دوم جهان قرار دارد و میتواند با
ادامه این روند رو به رشد و درخشان ،به جمع  ۲۰تیم برتر جهان

صعود کند.
اگرچه رنکینگ جهانی به جز قرعهکشیها در تعیین وضعیت و
کیفیت تیمها تاثیر چندانی ندارد اما برای کشورهایی که در حلقه
تیم های مدعی و درجه یک جهان نیستند ،همیشه می تواند
فاکتوری مهم برای محاسبه عملکرد آن دوره لقب بگیرد.
اعالم رنکینگ غیر رسمی از سوی سایتهای فوتبالی جهان،
بهانهای شد تا بهترین جایگاه تیمملی در دوران سرمربیگری
کیروش و برانکو با تیم ملی را هم مرور کنیم و ببینیم شاگردان
اسکوچیچ چقدر تا بهترین رکورد تاریخ فوتبال ایران فاصله دارند.
اسکوچیچ در  ۹بازی ،به  ۸سال تالش کیروش رسید!
قرار گرفتن تیم ملی با اسکوچیچ در رتبه بیست و دوم جهان به
معنی شکسته شدن رکورد کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال
است و مرد کروات حاال در جایگاهی قرار دارد که سرمربی پرتغالی
در هشت سال سرمربیگری با تیم ملی به آن رسیده بود.
البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که اسکوچیچ تیم ملی را در
حدود رتبه  ۳۰جهان تحویل گرفت اما هنگام سرمربیگری کیروش،
تیم ملی در جایگاه  ۵۰تا  ۶۰جهان قرار داشت.
در هر حال اسکوچیچ توانست با رساندن تیم ملی به رتبه بیست
و دوم جهان ،مهر تاییدی بر روند رو به رشد تیمش بزند و از حاال
خودش را برای رسیدن به رکورد تاریخی برانکو ایوانکوویچ آماده
کند.

هفت پله تا رکورد برانکو با تیم ملی
جایگاه کنونی تیم ملی ،تهدیدی هم برای رکورد برانکو ایوانکوویچ
محسوب میشود که در آستانه حضور در جام جهانی ۲۰۰۶
آلمان ،تیم ملی را تا رتبه پانزدهم جهان رسانده بود و ایران باالتر
از کشورهایی مانند سوئد ،اروگوئه ،دانمارک ،یونان ،کرواسی،
لهستان ،کلمبیا ،کاستاریکا ،روسیه ،رومانی ،پاراگوئه ،اوکراین،
ساحل عاج و بلغارستان قرار داشت.
در جوالی سال  ،۲۰۰۵رنکینگ فیفا ،برای مردم ایران یک اتفاق
تاریخی را رقم زد .تیم ملی پس از موفقیت در صعود به جام جهانی
 ۲۰۰۶و کسب پیروزیهای متوالی با برانکو در مرحله مقدماتی ،به
طور مشترک با ایرلند در رده پانزدهم رنکینگ فیفا گرفت و پایین تر
از ایتالیای رده چهاردهمی بود که قهرمان جهان شد! در آن مقطع
قدرتهای فوتبال جهان حال و روز کنونی را نداشتند و به طور مثال
تیم ملی بلژیک ،صدرنشین مطلق فعلی جهان ،در رده  ۵۰دنیا قرار
داشت .داستان وقتی جالب تر می شود که ایران در ژوئن سال
 ۲۰۰۵در رتبه هفدهم قرار گرفت و آلمان ،تیم  ۲۱جهان بود!
البته رسیدن تیم ملی به رده پانزدهم جهان به هیچ وجه کار آسانی
نیست چرا که همین االن تیم اسکوچیچ در رده بندی جهان از تیم
پانزدهم یعنی کلمبیا حدود  ۱۰۰امتیاز عقب است و به نظر نمیرسد
با پیروزی در همه هشت بازی آینده خود در مسیر جام جهانی به
این رکورد دست یابد.

فینال لیگ قهرمانان آسیا در
ورزشگاه سعودی

درباره انتخاب ورزشگاه میزبان فینال لیگ
قهرمانان آسیا  2021گزارشی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا ،فینال لیگ قهرمانان آسیا 2021
به یک شرط به میزبانی ورزشگاه مرسول پارک
باشگاه النصر برگزار می شود.
اگر مرسول پارک برای بازی فینال لیگ
قهرمانان آسیا انتخاب شود باید بازی بدون
حضور تماشاگران برگزار شود.
اما در صورتیکه  AFCتصمیم به برگزاری بازی
فینال با حضور تماشاگران بگیرد در یکی از
ورزشگاه های (دره یا الجوهره) که ظرفیت بیش
از  40هزار تماشاگر دارد ،برگزار می شود.

رازگشایی از دلیل اصرار رئیس فیفا به عزیزی خادم درباره یک خواسته قدیمی

اینفانتینو نامه تعهد قدیمی تاج برای ورود زنان به بازی های لیگ را به جریان می اندازد
جیانی اینفانتینو دو سال قبل گفته بود بر اساس تعهد مهدی تاج ،قصد سفر
به ایران را دارد تا فدراسیون ایران اجازه ورود زنان به بازی های لیگ را بدهد و
حاال بعد دو سال با کاهش بحران کرونا او در مالقات با عزیزی خادم بر ورود
زنان به ورزشگاه ها در ایران تاکیدی ویژه داشته و به طور ضمنی ،میزبانی در
تهران برای تیم ملی را تنها به این شرط عملی دانسته و بر قرارهای قبلی مقامات
ایران تاکید کرده است!
به گزارش خبرآنالین ،جیانی اینفانتینو در مالقات با شهاب عزیزی خادم تقریبا
پس از سالم و علیک به یاد طرف ایرانی آورد که درست است سکاندار فوتبال
ایران عوض شده اما فیفا اصرار دارد ایران به وعدههای انجام نشده اش عمل
کند.
صبح پنجشنبه  ۱۸شهریور ماه دو روز پس از پایان بازی ایران و عراق در دوحه
این فرصت به شهاب عزیزی خادم رسید تا در هفتمین ماه حضورش در راس
فوتبال ایران برای اولین بار با جیانی اینفانتینو دیدار کند .او که پیش از این
تالشهایش برای دیدار با مقامات ارشد فیفا و ایافسی برای حل بحران سلب
میزبانی ایران و اعطای میزبانی به بحرین در شروع فعالیتش ،ناکام مانده بود،
دو روز اضافه در قطر مانده بود تا با هیجان از دستاوردهایش برای مرد شماره
یک فیفا بگوید اما مرد زرنگ ایتالیایی که شومن ترین رئیس تاریخ فیفاست
برای همین مالقات نخست دو دستورکار مشخص داشت :اول :فوتبال ایران
تعهد داده ظرف یک سال قانونی را در دولت و مجلسش مصوب می کند که
فدراسیون فوتبال یک تشکیالت مستقل غیر دولتی است .دوم :مسئله ورود

زنان به ورزشگاهها.
البته عزیزی خادم درباره زنان سعی کرده بود حرفهایی برای رئیس داشته
باشد .او آنطور که خودش در برنامه زنده شبکه خبر گفت ،در این مالقات از
سفر و بازی تیم زنان ایران با ازبکستان ،آن هم با پرواز اختصاصی سخن گفته
بود .تیم زنانی که به خاطر بی پولی عدم حضور در مسابقات رسمی ملی از
رنکینگ فیفا خارج شده بود.
اینفانتینو البته از این دستاورد تجلیل کرده بود اما خواسته او اتفاقی مشخص
بود« :امیدوارم شما با رفع مشکالت پیش رو ،میزبان بازی تان با کره جنوبی
باشید .اگر برای کرونا قرار به لغو مسابقات باشد باید همه جا مسابقات لغو
شود .مشکل وی ای آر را حل کنید و تعهدات الزم را بدهید و حتی اگر می توانید
تماشاگران را به ورزشگاه برگردانید .البته همان طور که پیشتر مقامات ایرانی قول
دادند ،شاهد حضور دوباره دختران ایرانی از همین بازی با کره باشیم».
این گفته که البته در برنامه زنده شبکه خبر از سوی عزیزی خادم هم تائید
شده یک کدگذاری دیگر درباره عزم جیانی اینفانتینو است .او که از سه سال قبل
برای خود هدفگذاری مهمی داشت حل مشکل ورود زنان به ورزشگاهها در همه
کشورها .آن زمان او توانست عربستان را که پس از قدرت گرفتن بن سلمان،
آمادگی حل این مشکل را داشت متقاعد کند .گام بعدی البته ایران بود .مسعود
سلطانی فر در سال  ۹۶این وعده را در دل وعدههای انتخاباتی دولت داده
بود .کمپین های دختران ایرانی و نامه نگاری های شان با اینفانتینو و فاطیما،
دبیرکل فیفا هم این جدیت را در اینفانتینو ایجاد کرد تا مصرانه تر بر این خواسته

بایستد .درنهایت با حل مشکالت سخت افزاری ،ورزشگاه آزادی برای بازیهای
ملی توانست با کسب مجوزهای الزم از ارگانهای باالدستی میزبان زنان در دو
بازی فینال آسیا و بازی ملی ایران و کامبوج باشد.
این امکان در حال حاضر برای بازیهای ملی به دلیل جو ورزشگاهها وجود دارد
و تجربه موفق آن دو بازی هم کمک کرده که دیگر برای بازیهای ملی مشکلی
از این ناحیه وجود نداشته باشد.
ولی اینفانتینو دنبال وعده دیگری است که مهدی تاج در روزهای پایانی
حضورش در راس فوتبال به آنها داده است .وعده حضور زنان در بازیهای لیگ
برتر فوتبال .دو سال قبل و پیش از شروع کرونا بود که جیانی اینفانتینو اعالم
کرد در بهمن ماه  ۹۸به تهران می آید تا بر اساس وعده داده شده ،شاهد حضور
زنان ایرانی در لیگ ایران باشد .نکته جالب از بازی ایران و کامبوج که برای اولین
بار زنان از طریق سایت خرید بلیت به ورزشگاه آمدند این بود که مسئوالن فیفا
لحظه به لحظه بر مکانیسم فروش بلیت نظارت داشتند و گام بعدی شان هم
ورود زنان به بازیهای لیگ بود.
خواسته ای که البته تاج در زمان استعفایش امضای چنین تعهدی را تکذیب
کرد اما اینفانتینو اصرار دارد که چنین وعده ای رسما به آنها داده شده است.
حاال مرد ایتالیایی برای بهمن ماه قصد حضور در تهران را دارد .او گفته در زمان
حضورش در تهران یک بازی خیریه نمایشی با همراهان نامی اش چون رونالدو
و دیگر مشاورانش در تهران برای کارهای خیریه هم برگزار می کنند که احتماال
در آن بازی هم مسیر ورود زنان ،مد نظر آنهاست .عزیزی خادم گفته اینفانتینو

برای بازی برگشت عراق یا امارات در تهران خواهد بود و گفته حضور زنان در
استادیومها را بر اساس مقررات شرعی و عرفی کشور دنبال می کند اما حاال
چالش اساسی او و همکارانش این است که بتوانند با حساسیت زدایی و اعتماد
سازی از مسئوالن  ،در پایان بحران کرونا ،مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را
مدیریت شده برطرف کنند تا این خود پاشنه آشیلی برای حضور و میزبانیهای
بینالمللی ایران نباشد.

