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پروتک لبهداشتیلیگ
قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از آنکه اعالم کرد
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ازسرگرفته خواهد
شد حاال یک پروتکل بهداشتی برای برگزاری این
بازی ها منتشر کرده است.
روزنامه الرایه قطر در این رابطه نوشت :رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا قرار است به میزبانی کشور
قطر از مرحله گروهی تا نیمه نهایی و در تاریخ
 ۱۴سپتامبر تا  ۳اکتبر برگزار شود و کمیته برگزاری
مسابقات یک پروتکل بهداشتی را برای برگزاری
این مسابقات تهیه کرده است که در طول برگزاری
مسابقات و همچنین در تمامی مسابقاتی که زیر
 AFCبرگزار میشود اعمال خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشنامهای که به
فدراسیونها و در توضیح پروتکل بهداشتی
تنظیمی فرستاد اعالم کرد که این پروتکل براساس
تجربیات موجود مبارزه با ویروس کرونا در سراسر
جهان تنظیم شده است .اجرای این پروتکل
از زمان سفر تیم به کشوری که مسابقات
در آن برگزار میشود آغاز و تا روز مسابقه و
بازگشت دوباره به کشورش اعمال خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که پروتکل به
مرور زمان و با توجه به تحوالت شیوع ویروس
کرونا به روزرسانی میشود.
پروتکل بهداشتی لیگ قهرمانان آسیا موارد و
معیارهایی را شامل میشود که مهمترین نها
ضرورت استفاده از ماسک برای همه افراد حاضر
در مسابقات است .همچنین قبل از هر مسابقات
آزمایش سنجش دمای بدن همه دست اندرکاران
بررسی خواهد شد از جمله کارگران و کارمندان
ورزشگاهها و مسئوالن مسابقه که باید این
تستها را انجام بدهند .کنفدراسیون فوتبال آسیا
در این پروتکل بهداشتی تصمیم به تغییر ورودی
و محل خروج تیمها از ورزشگاه به منظور کاهش
تماس با دست اندرکاران و برگزارکنندگان مسابقه
قبل ،در حین و بعد از برگزاری مسابقه است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در پروتکل بهداشت
تصمیم به تغییر ورودیها و عزیمتها به منظور
کاهش تماس با عوامل یا سایر مقامات و کنترل
حرکت در میدان قبل از ،حین و بعد از بازی گرفت
و پروتکل بهداشت آسیا تأکید کرد که هیچگونه
مغایرت با پروتکل بهداشتی برای هیچ کشور
آسیایی ،صادر شده توسط دولت آن و در صورت
وجود هرگونه ناسازگاری ،پروتکل ایاالت حاکم
خواهد شد.ای اف سی همچنین تاکید میکند
که این پروتکل بهداشتی و درمانی هیچ تضادی
با پروتکلهای بهداشتی اجرایی در کشورهای
آسیایی ندارد.ای اف سی سناریوهایی را برای
انجام مسابقات در نظر گرفته ،اولین سناریو برگزار
بازیها بدون حضور تماشاگران ،دوم برگزاری
مسابقات با حضور تعداد مشخص و اندکی
تماشاگر و در نهایت و سومین سناریو برگزاری
مسابقات با حضور عموم تماشاگران است.
پروتکل بهداشتی  AFCبه تیمها تاکید میکند که
از دو اتوبوس برای رفت وآمد به ورزشگاه استفاده
کنند تا فاصله ایمن رعایت شود و این در حالی
است که اتوبوسها باید استریل و ضدعفونی شده
باشند .با توجه به پروتکل رسانهای در رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا مقرر شد که کنفرانس مربیان
در بد ورود با اطمینان از رعایت فاصله اجتماعی
و استفاده از میکروفن اختصاصی انجام شود .با
توجه به اهمیت جنبههای رسانهای ،مکانهای
خاصی برای دوربینهای تلویزیونی در نظر گرفته
میشود که قابل تغییر نیستند ،همچنین برای
مصاحبههای مطبوعاتی باید فاصله ایمنی و کافی
از دوربینها و میکروفنهای خبرنگاران اعمال
شود.
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پورموسوی:

فقط بخاطر متکین به قانون مقابل استقالل ابزی یمکنیم
سرمربی پارس جنوبی جم گفت:
بازیکنانمان باید بپذیرند که این رای اعالم
شده و فقط به خاطر تمکین به قانون
مقابل استقالل بازی می
کنیم.
به گزارش پیام عسلویه
به نقل از از مهر؛ سید
سیروس پورموسوی
در کنفرانس خبری
پیش از بازی تیمش

مقابل استقالل
تهران ،اظهار
کرد :جا دارد از
مدیریت باشگاه
تشکر کنم که
باتوجه به کمبود
وقت توانستند
اعضای تیم را به
جم برسانند.

ا مشب
تمرین
یک
عرق گیری داریم و
بیشتر سعی می کنیم
روی مسائل روحی و روانی
کار کنیم .بازیکنانمان باید

بپذیرند که این رای اعالم شده و فقط به
خاطر تمکین به قانون مقابل استقالل بازی
می کنیم و تالش می کنیم تا بتوانیم بازی
خوب و بدون حاشیه ای ارائه دهیم.
او ادامه داد :واقعا زمان کم است اما از
یک تیم بزرگ با داشتن بازیکنان با تجربه
این انتظار می رود که در کمترین زمان
ممکن خودشان را برای این بازی سخت
آماده کنند چرا که در بدترین زمان ممکن
برگزار شده است .شناخت خیلی خوبی
از استقالل داریم و گروه آنالیزمان خیلی
خوب کار کردند و انشاءاهلل در جلسات
فنی بیشتر آن ها را آنالیز می کنیم تا تیم
بیشتر نسبت به استقالل آشنایی پیدا کند.
سرمربی پارس جنوبی جم درباره فشردگی
برنامه بازی هایشان گفت :تمام پتانسیل
و نیروهای ما همین بازیکنان هستند که
در جم هستند و امیدوارم با هماهنگی
کادرفنی بتوانیم نیروهایمان را برای هر

دو بازی تقسیم کنیم چرا که هر دو بازی
برایمان مهم خواهد بود چرا که هر کدام
از این بازی ها می تواند جایگاه ما را در
جدول باال تر ببرد.
او درباره سیستم استقالل گفت :آن ها با
سیستم  ۳-۵-۲شروع کردند و دو سه هفته
گذشته تغییر سیستم دادند و به دفاع چهار
نفره تبدیل شدند ولی ما بازی تیم شان با
نساجی را کامل دیدیم و توانستیم نقاط
ضعف این تیم را پیدا کنیم و امیدوارم فردا
بتوانیم از نقاط ضعف شان استفاده کنیم.
پورموسوی در رابطه با داوری دیدار فردا
عنوان کرد :داور دیدار قبل قضاوت خیلی
خوبی داشت و فردا آقای حیدری داوری
این بازی را به عهده دارد که از داوران با
تجربه ما است و بازی های حساسی را در
این چند سال قضاوت کرده و امیدوارم فردا
هم قضاوت خوبی داشته باشد .امیدوار
هستم که فردا با کسب امتیاز دل هواداران
را شاد کنیم.

چرا شاهین بوهشر به این روز افتاد؟
سوم اردیبهشت  ۹۸شاهین بوشهر با عبداهلل
ویسی و هواداران پر شور خود جشن صعود
به لیگ برتر را گرفت .آنها توانستند بعد از
هفت سال به لیگ برتر بازگردند و رویاهای
زیادی در سر داشتند اما ماجرا آن طور که می
خواستند پیش نرفت .شاهین با درخواست
هواداران بوشهری ویسی را در تیم خود نگه
داشت و لیگ برتر را با این مربی آغاز کرد.
عملکرد ضعیف ویسی و کناره گیری او
شاهین تنها  ۷هفته از لیگ برتر را پشت سر
گذاشت که عبداهلل ویسی از این تیم کناره
گیری کرد و استعفای او با حرف و حدیث
های زیادی همراه بود .ویسی در آن برهه
از زمان درباره دلیل جدایی اش گفت :دلیل
جدایی من فنی نبود.
ما بیرون از بوشهر بهتر بازی می کردیم
و در بازی با ماشین سازی هم تا دقایق
پایانی مساوی بودیم ولی در عرض ۵
دقیقه اتفاقات بدی افتاد و توطئه بود که
آن نتیجه رقم خورد.شاهین در این  ۷بازی
نتایج دور از انتظاری کسب کرد و در همان
ابتدای لیگ جایگاه خود را در انتهای جدول
دید .آن ها در این  ۷بازی پنج باخت و
دو تساوی کسب کردند .پس از استعفای
ویسی مدیران باشگاه تا انتخاب سرمربی
جدید ،سکان هدایت این تیم را به مهرداد
کریمان سپردند و او در  ۵بازی هدایت این
تیم را به عهده گرف
ت .شاهین با کریمیان یک برد ،یک تساوی و
سه شکست را تجربه کرد.
میشوکریستیچوویچآمد
مسئوالن شاهین پس از گذشتن یک ماه از
استعفای ویسی باالخره سرمربی جدیدشان
را انتخاب کردند و هدایت این تیم را به
میشو کریستیچوویچ ،مربی اهل کرواسی
سپردند .حضور میشو در ابتدا تحولی ایجاد
نکرد اما این مربی با برنامه ریزی و تالش زیاد
توانست به تدریج شاهینی ها متحول کند.
او در رابطه با وضعیت شاهین بوشهر پیش
از حضور در این تیم گفته بود زمانی که وارد
شاهین شد ،رفتار بازیکنان چه در داخل
تمرین و چه در اتوبوس و رفت و آمدها حرفه
ای نبود و با ورودش تیم به سمت حرفه ای
شدن رفت و اکنون چه از نظر کار تیمی و چه

رفتار بازیکنان در شرایط بهتری قرار دارد.
کریستیچوویچ به دلیل کرونا دیگر به ایران
بازنگشت و بحران دوباره شروع شد.
شاهینی ها در نیم فصل دوم متحول شده
بودند و از هفته هیجدهم تا بیستم سه
برد پیاپی به دست آوردند .اما با توجه به
تعطیلی لیگ به دلیل شیوع کرونا شرایط آن
طور که شاهینی ها پیش بینی می کردند
پیش نرفت .با تعطیلی لیگ ایران میشو
به کشورش بازگشت و قرار بود با مشخص
شدن زمان آغاز لیگ به ایران بازگردد و
شاگردانش را برای ادامه لیگ همراهی
کند اما این مساله با مخالفت خانواده اش
همراه بود.
کریستیچوویچ وعده بازگشت به ایران می
داد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و مدیران
تیم تصمیم گرفتند دوباره هدایت تیم را
به مربی ای که در تمام فصل روی نیمکت
شاهین بود بسپارند .کریمیان سرمربی گری
این تیم در سه بازی شاهین را به عهده گرفت
و باز هم همان آش و همان کاسه .شاهین در
سه بازی تحت هدایت کریمیان نتایج خوبی
نگرفت و یک تساوی و دو باخت دیگر را به
کارنامه تیم اضافه کرد تا در نهایت این مربی
هم استعفا کند و از تیم جدا شود.
پاشازاده هدایت شاهین را به عهده گرفت

خبر بد برای عبداهلل ویسی

ماهیین رابط صلییب اپره کرد
دانیال ماهینی ،مدافع راست پای پیکان که در دیدار
مقابل پارس جم دچار مصدومیت شده بود ،با پارگی
رباط مواجه شده است.
مدافع راست پای پیکان که در دیدارهای اخیر و با
تصمیم عبداهلل ویسی در پست دفاع میانی به کار گرفته
شده بود و توانسته بود نمایش موفقی از خود به جا
بگذارد ،اکنون با بدشانسی بزرگی مواجه شده است.
ماهینی در دیدار با پارس جم و در اواخر نیمه اول دچار
آسیب دیدگی شد و از زمین خارج شد .اکنون با اعالم
جواب ام آر آی و عکسهای این بازیکن ،مشخص شد
که او دچار پارگی رباط صلیبی شده و به این شکل فصل
را از دست داد.

پس از جدایی کریمیان این بار نوبت به
پاشازاده رسید .او هدایت تیمی را به عهده
گرفت که وضعیت چندان مطلوبی نداشت و
با اختالف چهار امتیازی نسبت به تیم پانزدهم
در قعر جدول قرار داشت .تاکنون شاهین با
هدایت مهدی پاشازاده دو بازی را پشت
سر گذاشته و باید دید این مربی می تواند
شاهین را از شرایط وخیم این تیم در جدول
خارج کند یا خیر .هر چند بقا در لیگ برتر
برای شاهینی ها بسیار سخت شده است
اما پاشازاده با تمام این اطالعات به جمع
بوشهری ها اضافه شده است.
شاهین بوشهر در بخش مدیریتی امسال
عمل مناسبی نداشته است و بوشهری ها با
تغییر مربیان متعدد و از دست دادن زمان،
امتیازات زیادی را به حریفان داده اند .حمید
کللی فرد ،پیشکسوت فوتبال بوشهر در رابطه
با دالیل عملکرد ضعیف شاهینی ها در گفت و
گو با ایسنا گفت :از ابتدای لیگ شاهین خوب
بسته نشد .بعد از اینکه تیم از لیگ یک به
لیگ برتر صعود کرد ،ویسی متاسفانه تیم را در
حد و اندازههای نگه داشتن شاهین در لیگ
برتر نبست و با تعویض آقای ویسی و عدم
حضور مربی جدید ،تیم ،امتیازات زیادی را از
دست داد و پنج ،شش بازی بدون سرمربی
و با مهرداد کریمیان کم تجربه ادامه داد .اگر

بعد از ویسی میتوانستیم جانشین خوبی
انتخاب کنیم یا کریستیچوویچ یا هر سرمربی
باتجربهای اگر زودتر هدایت تیم را به عهده
میگرفت ،شاهین اینقدر با دیگر تیمها فاصله
نمیگرفت.
رفتن میشو به شاهین لطمه زیادی وارد کرد
او ادامه داد :اگر در آن چند بازی حتی سه
امتیاز هم جمع میکردیم اکنون شرایطمان
به مراتب بهتر بود .آمدن کریستیچوویچ
تیم را در شرایط خوبی قرار داد و این نوید
را داد که ما میتوانیم وضعیت خوبی در
جدول پیدا کنیم اما بعد از رفتن او و ماجرای
ویروس کرونا شاهین لطمه زیادی خورد.
ثبات در دیگر تیمها وجود داشت و فقط
شاهین بود که در این خصوص مشکالت
زیادی داشت و با نیامدن این مربی باز هم
سه چهار هفته را از دست دادیم و باز هم با
مهرداد کریمیان شروع به کار کردند و باز هم
امتیاز را از دست دادیم و نتوانستیم فاصله
را کم کنیم.
به گزارش ایسنا ،در فاصله چهار هفته مانده
به پایان لیگ شاهین شهرداری بوشهر با ۱۸
امتیاز و اختالف پنج امتیازی نسبت به پیکان
رده پانزدهمی در انتهای جدول قرار گرفته
است و شانس اندکی برای بقا دارد.

ورزش
حمله تند مربی پرسپولیس به مجری تلویزیون

حمیدمطهری مربی تیم پرسپولیس
در پاسخ به حرف های عبدالرضا
امیراحمدی مجری برنامه سالم صبح
بخیر گفت »:این حرف ها و نشر این
تفکرات از رسانه های پرمخاطب و
عمومی عامل اصلی ناهنجاری های
فوتبال ایران است».
او با اشاره به صحبت های این
مجری که امروز در برنامه زنده
تلویزیونی با کنایه به قهرمانی
پرسپولیس ماجرای هشتک معروف
«بابا مسعود» را پیش کشید گفت»:
وقتی مجری یک برنامه رسانه ملی
این مدل خوراک را به بیننده می
دهد آن وقت چه توقعی از سطح
جامعه دارید؟ باید به حال کسانی
که این حرف های سطحی و سخیف
را می زنند تاسف خورد ،حرف هایی
که متاسفانه برخی از فوتبالی ها
هم در این روزها در فضای مجازی
تکرار می کنند .این صحبت ها که
منشا عقالنی و منطقی ندارد تنها
برای جمع کردن فالوور است .من
معتقدم این مدل صحبت ها خیانت
به فوتبال است و ریشه اصلی
ناهنجاری های فوتبال  ،فحاشی و
سنگ پرانی ها و اتفاقات و حوادث
تلخ فوتبالی در همین حرف ها و
تفکرات سطحی است».
مربی تیم پرسپولیس افزود»:
متاسفانه بها دادن به این حرف ها
باعث شده که هواداران فوتبال در
ایران بیشتر از آنکه به خود فوتبال
توجه کنند همه ش درگیر حاشیه
شده اند .این حرف ها بهانه خوبی
است که ضعف های خودمان
را به مسایل دیگر ربط بدهیم.
هیچکس نتوانسته با یک تحلیل
فنی و فوتبالی قهرمانی و موفقیت
های پرسپولیس را زیر سوال ببرد.
خداراشکر هرکدام از دوستان هم که
به سراغ مسایل فنی رفته اند فقط
یک جمله داشته اند و آن اینکه
هیچ تیمی به غیر از پرسپولیس الیق
قهرمانی نبوده است».
مطهری همچنین گفت »:من نمی
دانم چرا وزارت ورزش با این مسایل
برخورد نمی کند .به نظر دیگر وقت
این است که به این ماجرا ورود کند.
صحبت من با آقایان این است که تا
کی می خواهند ضعف ها و ایرادات
خودشان را پشت این مسایل پنهان
کنند .متاسفانه برخی فکر می کنند
با کوچک کردن دیگران می توانند
بزرگ شوند».
قهرمانی به عنوان مربی و بازیکن
حمید مطهری یکی از کسانی است

که هم به عنوان مربی و هم به عنوان
بازیکن توانسته با پرسپولیس به
مقام قهرمانی برسد اما معتقد است
که این قهرمانی برایش دلچسب تر
بوده است »:بله من در سال -77
 78با پرسپولیس هم قهرمان لیگ
و هم جام حذفی شدم اما اعتراف
می کنم این قهرمانی برایم یک طعم
دیگری داشت چون واقعا در شرایط
سختی به تیم آمدیم ،پرسپولیس
سه فصل قهرمان شده و در صدر
جدول حضور داشت و حفظ این
شرایط چالش سختی بود و به نظرم
آقای گل محمدی با قبول هدایت
پرسپولیس ریسک بزرگی کرد .البته
او و ما به عنوان کادرفنی اش فضا را
می شناختیم و قبال بازیکن و مربی
تیم بودیم و با اعتقادی که به کار
خودمان داشتیم آمدیم و وشبختانه
منجر به قهرمانی شد».
او در ارتباط با قهرمانی پرسپولیس 4
هفته ماند به پایان رقابت ها گفت»:
اول باید به هوادارنمان تبریک
بگویم که همیشه انرژی مثبت به ما
دادند .برای موفقیت یک تیم همه
باید دست به دست هم بدهند و
پرسپولیس در این کار گروهی عالی
عمل کرد .به همه از بازیکنان و
کادرفنی و اجرایی و مدیریت باشگاه
تبریک و خسته نباشید می گویم.
در پرسپولیس همه برای موفقیت
همدل بودند و مزد این اتحاد و
همدلی را گرفتند».
او درباره سختی ها راه قهرمانی
هم گفت »:بعد از شیوع کرونا
اتفاقاتی افتاد؛ محروم و مصدوم
داشتیم ،بیرانوند باید جدا می شد
و اوساگوآنا نتوانست برگردد .اما در
این مدت هیچوقت ندیدیم که آقای
گل محمدی یا بازیکنان یا هرکدام از
اعضای تیم و باشگاه در این رابطه
صحبت کند یا بهانه ای بیاورد .در
روزهایی که خیلی ها درگیر مسایل
حاشیه ای بودند ما سرمان توی کار
خودمان بود و روی موفقیت متمرکز
بودیم».
مربی پرسپولیس با اشاره به بازی
قهرمانی برابر نفت مسجد سلیمان
گفت »:بازی در مسجد سلیمان
همیشه سخت است اما بچه ها
فوق العاده بازی کردند .شب قبل
از بازی به خاطر گرما و شرایط هتل
به مشکل خورده بودیم اما بچه
ها در زمین تاکتیکی عمل کردند و
نکاتی که مدنظرمان بود اجرا شد.
در مجموع مثل تمام بازی های
هوشمندانه بازی کردیم و بردیم».

