
با شرایطی که فدراسیون فوتبال در خصوص 
سهمیه های آسیایی فوتبال ایران اعالم کرد 
حاال کار پرسپولیس برای بازگشت به لیگ 
قهرمانان آسیا بسیار سخت شده. پرسپولیس 
طی سه فصل دو بار به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا رسید و دو فصل قبل هم در مرحله 
یک چهارم نهایی مقابل الهالل عربستان 
باخت و حذف شد. یک بار به خاطر مشکالت 
ساختاری و حذف تیم های ایرانی از لیگ 
قهرمانان از این رقابت ها باز ماند و یک فصل 

هم که اصالً این رقابت ها برگزار نشد.
فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا احتماالً شرایطی 
مشابه گذشته نخواهد داشت و با تغییر تقویم 
مسابقات می توان منتظر تیم های آماده تری 
در طول لیگ بود. همچنین چنانچه فرمت 
برگزاری مسابقات از حیث حضور توأمان 
تیم های شرق و غرب هم تغییر کند، جذابیت 

برخورد با تیم  های شرق آسیا در مرحله گروهی 
می تواند پرسپولیس و دیگر نمایندگان فوتبال 

ایران را وارد چالش تازه ای کند.
چند روز قبل خبر احتمال نهایی شدن 
اخذ مجوزهای حرفه ای از ای اف سی برای 
سرخابی های پایتخت در خبرگزاری ها منتشر 
شد و حاال این طور به نظر می رسد که بعد از چند 
مرحله بارگذاری مدارک احتماالً پرسپولیس با 
اخذ مجوز های الزم به لیگ قهرمانان باز خواهد 
گشت که خبر مسرت بخشی برای هواداران 
این باشگاه می تواند باشد اما دیگر همه چیز 

این مجوزها حرفه ای نیست.
با شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران در مورد 
سهمیه های فوتبال ایران برای لیگ قهرمانان 
ً پرسپولیس  فصل بعد اعالم کرد ظاهرا
چاره ای جز قهرمانی در یکی از دو جامی که 
در آن حضور دارد، نخواهد داشت. با اعالم 
سهمیه ها چه فوتبال ایران سهمیه 1+3 بگیرد 
چه 2+2 پرسپولیس در صورت قهرمانی لیگ 
برتر یا جام حذفی امسال شانس خواهد 
داشت چرا که فصل قبل قهرمان لیگ و 

حذفی نشده بود.
پرسپولیس در لیگ برتر فعالً تیم سوم جدول 
است و اختالف نگران کننده ای با سپاهان 

دارد اما همچنان مدعی است چرا که 7 هفته 
به پایان فصل باقی مانده است. از سوی دیگر 
سرخ ها در جام حذفی به مرحله یک چهارم 
نهایی رسیده اند و منتظر برنده بازی گل گهر و 
فوالد هستند تا در اردیبهشت ماه مقابل این 
تیم قرار گیرند. پرسپولیس به صورت سنتی 
مدعی قهرمانی در این رقابت ها هم هست اما 
چنانچه این جام ها را از دست بدهد حتی در 
صورت اخذ مجوزهای الزم از ای اف سی باید 
با لیگ قهرمانان 2024-2023 خداحافظی 
کند و این طوری دوری سرخ ها از این رقابت ها 

طوالنی تر خواهد شد.
پرسپولیس در صورت نایب قهرمانی در لیگ 
برتر تنها در صورتی به لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد رسید که استقالل قهرمان لیگ برتر 
شود که در این صورت شرایط عجیبی برای 
سرخ ها به وجود می آید. در واقع برای آسیایی 
شدن پرسپولیس اگر قرار باشد شاگردان 
یحیی قهرمان نشوند باید آرزو کنند استقالل 
قهرمان شود چرا که استقالل دو سهمیه 
قهرمان های امسال و فصل قبل را گرفته و 
در این شرایط تیم دوم این فصل به لیگ 
قهرمانان آسیا می رسد که البته پرسپولیس 
باید سپاهان را برای نایب قهرمانی جا بگذارد.

پرسپولیس با گل شماره 17قهرمان جام پیشکسوتان شد

 خودخواهی یک مهاجم 
علیه هت تریک پیوس!

تیم پیشکسوتان پرسپولیس با بدر یک بر 
صفر مقابل بانک ملی قهرمان مسابقات جام 
پیشکسوتان شد که با همت شهرداری تهران 
برگزار می شد. این مسابقات مدتی قبل در زمین 
چمن مصنوعی میالن واقع در خیابان جیحون 
تهران برگزار و استقبال خوبی هم از این مسابقات 
صورت گرفت. طبق آئین نامه مسابقات هر تیم 
باید سه بازیکن باالی 55 سال، چهار بازیکن باالی 
60 سال و سه بازیکن باالی 65 سال داشته باشد. 
در تیم پرسپولیس حمید درخشان، بهروز سلطانی 
و جواد حسن زاده نفرات باالی 65 سال بودند. طبق 
قانون هر تیم سه بازیکن کمکی خارج از باشگاه 

هم می توانست در لیستش داشته باشد.
حسین احمدیان که زمانی بازیکن تیم های راه آهن 
و نفت بوده، موگویی بازیکن فوتبال محالت و 
ناصر شهسواری که به لطف علی پروین در دهه 
60 از فوتبال محالت به شکلی عجیب یکسره به 

پرسپولیس رسید، بازیکنان کمکی سرخ ها بودند. 
فرشاد پیوس، رحیم یوسفی، سعید عزیزیان، 
سعید نعیم آبادی و مرتضی فنونی زاده از دیگر 
بازیکنان پرسپولیس بودند. بازی ها در دو گروه 
چهار تیمی برگزار شد. پرسپولیس در گروه خود با 
تیم های بوتان و وحدت نفت همگروه بود که دو 
بازی را برد. در بازی با نفت 3 بر یک باخت. البته 
این باخت در شرایطی حادث شد که برنامه بازی 
سرخ ها یک روز جلو افتاد و برخی بازیکنان این 
تیم مثل بهروز سلطانی گلر سرخ ها اصالً از تغییر 
برنامه بازی خبر نداشتند. در آن بازی پرسپولیس 
با 7 نفر مقابل تیم 10 نفره نفت بازی کرد و با اینکه 
باخت صدرنشین شد و به مصاف استقالل رفت.
قبل از بازی با استقالل هم بر سر استفاده از سعید 
عزیزیان جنجال شد و اعتراض استقالل باعث شد 
تا پرسپولیس نتواند از عزیزیان استفاده کند. البته 
پرسپولیس این بازی را دو- صفر برد و دیروز در 

فینال هم تیم قدرتمند بانک ملی را شکست داد 
آنهم در حالی که قبل از این بازی همه می گفتند 

به بانک ملی می بازد.
نکته جالب اینکه تک کل پرسپولیس را فرشاد 
پیوس آقای گل سابق سرخ ها به ثمر رساند و 
تماشاگران پرتعدادی که در ورزشگاه بودند را به 
وجد آورد. البته در این بازی پیوس می توانست 
دو گل بزند اما حسین احمدیان دیگر بازیکن 
پرسپولیس که در کورس آقای گلی بود و خودش 
می خواست گل بزند به پیوس پاس نداد و خودش 
هم در گلزنی ناکام ماند تا هاشم حیدری مهاجم 
بانک ملی که مقابل پرسپولیس کاری از پیش نبرد 
و با مصدومیت از زمین بیرون رفت، آقای گل شود.

پرسپولیسی ها بعد از قهرمانی، جام و مدال های 
خود را تحویل گرفتند و قرار شد در جشنی که 
بعدتر برگزار می شود در برج میالد ضمن صرف 

شام جوایز نقدی خود را دریافت کنند.

 zخبر

ابراهیم اسدی:

کار سپاهان راحت تر است

ســپاهان در بازی هــای باقــی مانده مســابقات لیــگ برتــر کار راحت تری در 
ادامــه دارد، امــا هیــچ چیــز از قبل قابل پیش بینی نیســت و هنوز ۷ بازی به 
پایان مســابقات مانده اســت. کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس نباید ناامید 
شــوند و باید تالش کنند در بازی های آینده عملکرد خوبی داشــته باشــند. 
البتــه ســپاهان ۵ هفتــه بــازی بــا تیم هــای پایین جــدول دارد و بــه طورحتم 
بــدون دغدغــه بازی های آســان تری نســبت به رقبای خود خواهد داشــت.

سهراب انتظاری:

هواداران حمایت کنند

طبیعتاً اختالف چهار امتیازی با تیمی مثل سپاهان کار پرسپولیس را سخت 
خواهد کرد. سپاهان در این بازی شایسته برد بود و پرسپولیس حتی زمانی که 
با 11 بازیکن هم بازی می کرد نمایش چندان خوبی نداشت. البته من معتقدم 
هفت بازی دیگر باقی مانده و بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس نباید بابت 
قهرمانی در لیگ ناامید باشند. مسأله مهم تر این است که هواداران هم باید 
در این روزهای سخت حامی پرسپولیس باشند و تیمشان را تنها نگذارند.

رحیم یوسفی:

دنبال بهم ریختن تیم نیستیم

یک صحبتی کردم همه تماشاگران و باشگاه علیه من شدند.اگر انتقادی 
کردم به خاطر این بود که ما دوست داریم باعث سازندگی شود نه اینکه تیم 
را بهم بریزیم. من گفتم خط میانی مشکل دارد.هیچ تیمی نباید در تهران و 
ورزشگاه آزادی ما را ببرد.حاال سپاهان جای خودش، قرارداد یک بازیکن ما 
اندازه تیم هوادار است.من ۷ سال در پرسپولیس بودم و 13 سال مربیگری 
کردم اما کسی که مخالف حرف من حرف می زند از کنار باشگاه هم رد نشده. 
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با شرایطی که 
فدراسیون 

فوتبال ایران 
در مورد 

سهمیه های 
فوتبال ایران 

برای لیگ 
قهرمانان فصل 

بعد اعالم 
کرد ظاهرًا 

پرسپولیس 
چاره ای جز 

قهرمانی در یکی 
از دو جامی که در 

آن حضور دارد، 
نخواهد داشت

پنجشنبه    25 اسفند 1401  سال بیست و ششم    شماره 7271  

حتی اگر تمام مجوزهای ای اف سی صادر شودحتی اگر تمام مجوزهای ای اف سی صادر شود

فقط قهرمانی در لیگ یا حذفی فقط قهرمانی در لیگ یا حذفی 
پرسپولیس را آسیایی می کندپرسپولیس را آسیایی می کند

محمد قراگزلو
روزنامه نگار

 zگزارش

 zگزارش

 آقا کریم به 
تیم ملی نمی رود

بعــد از انتخاب امیــر قلعه نویی به 
عنــوان ســرمربی تیم ملی شــایعه 
حضــور کریــم باقــری در کادر فنی 
تیم ملی شــنیده شــد  اما اسطوره 
ســرخ ها گفتــه هیچ صحبتــی با او 
بــرای حضــور در تیــم ملی نشــده. 
البتــه اینکه قلعه نویی ســراغ یک 
مربــی پرسپولیســی در کادر فنــی 
خــود باشــد عجیــب نیســت امــا 
بعید است این مربی کریم باقری 
باشــد . در عیــن حــال باقــری هنوز 
از فدراســیون بابــت همــکاری بــا 
اســکوچیچ در تیــم ملــی طلبــکار 
است و در پرسپولیس پول بهتری 

هــم می گیــرد.

بی خبری از مرمت 
زمین تمرین

پرسپولیس فعالً شش روز تمرین 
ندارد و ورزشگاه شهید کاظمی 
نفسی خواهد کشید اما به نظر 
می رسد این زمان برای مرمت 
زمین چمن کافی نیست. جالب 
بتدای  ینکه پرپسولیس در ا ا
فصل سرما برای 50 جلسه زمین 
ورزشگاه نفت تهرانسر را بعد از 
مدت ها کش و قوس اجاره کرد اما 
اصالً نتوانست از این زمین تمرین 
استفاده کند. ظاهراً مسئوالن 
ورزشگاه نفت سختگیری زیادی 
برای بهره برداری از زمین خود برای 
پرسپولیس داشتند و می گفتند 
شاگردان یحیی نه بازی دوستانه 
و نه تمرین سنگین را نمی توانند 
در این زمین برگزار کنند و تنها برای 
تمرین ریکاوری می توانند به این 
ورزشگاه بروند. جالب اینکه تعداد 
دفعات حضور پرسپولیس در این 
زمین تمرین به تعداد انگشتان 

یک دست هم نرسید.

مجمــع عمومی انتخاباتــی فدراســیون آمادگی جســمانی به منظــور انتخاب رئیــس فدراســیون در ســال 1402 برگزار خواهد شــد.
بدین وســیله از کلیه افراد واجد شــرایط علاقه مند به احراز پســت ریاســت فدراســیون دعــوت به عمل می آیــد جهت دریافت 
فرم ثبت نام و ارائه مدارک مــورد نیاز از تاریخ 1402/01/14 تــا 1402/01/28 )به غیر از روزهای تعطیل( به مدت 10 روز کاری از ســاعت 
ک  9 الی 15 به دبیر خانه مجمع واقع در تهران ، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خیابان شــهید وفا آذر شــمالی، کوچه پانیذ،پلا

2، طبقه دوم،  فدراســیون آمادگی جسمانی مراجعه نمایید.

شرایط عمومی نامزدها:
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 	•
تابعیت جمهوری اسلامی ایران ونداشتن تابعیت 	•

مضاعف
محرومیت 	• عدم  و  کیفری  موثر  پیشینه  سوء  عدم 

مراجع  قطعی  احکام  اساس  بر  اجتماعی  حقوق  از 
قضایی با تایید مراجع ذیصلاح 

کثر 65 سال 	• دارا بودن حداقل سن 35 سال و حدا
و 	• کارشناسی  حداقل  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا 

با  مرتبط  اجرایی  و  مدیریتی  سابقه  سال   5 داشتن 
ورزش و تربیت بدنی 

دارا بودن شرط وثاقت و امانت 	•

مدارک مورد نیاز ثبت نام :
اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی 	•
یک قطعه عکس 4×3 با زمینه روشن 	•
اصل و تصویر مدرک تحصیلی 	•
چهـار( 	• تـا  یـک  )فـرم  نـام  ثبـت  هـای  فـرم  تکمیـل 

توضیـح  داوطلـب،  آمادگـی  اعـلام  نـوع  بـه  توجـه  بـا 
عـدم  گرفتگـی،  ک  لا خوردگـی،  خـط  گونـه  هـر  اینکـه 
امضـا یـا مهـر یـا اثـر انگشـت موجـب ابطـال فـرم ها 

. شـد  خواهـد 
به 	• اعتیاد  عدم  گواهی  و  پیشینه  سوء  عدم  گواهی 

مواد مخدر 
از 	• پس  دیگر  شغل  تصدی  عدم  بر  مبنی  تعهد 

انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون 
اجرایی 	• و  مدیریتی  سوابق  مدارک  تصویر  و  اصل 

مرتبط با ورزش وتربیت بدنی 
هیات 	• های  پست  نامزدهای  اسامی  کتبی  اعلام 

کارشناســــان و  رئیس،خــــــــزانه دار  )نواب   رئیسه 
 خبره(

نواب 	• پیشنهادی  نامزدهای  کتبی  موافقت  ارائه 
رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره

توضیحات:
گردد.	• می  عودت  آن  تصویر  با  تطبیق  از  پس  فوق  مدارک  اصل 
مجمع 	• دبیر  امضا  و  تایید  به  که  مدارکی  تصویر 

رسیده است، قابل رسیدگی می باشد.
پذیرفته 	• قطعیت  معنی  به  داوطلب  مدارک  اخذ 

شدن وی به عنوان داوطلب نمی باشد.
دبیرخانه 	• محل  در  مدرک  وارائه  فرم  تکمیل  مراحل 

فدراسیون انجام می شود.
نامه 	• وکالت  ارائه  با  قانونی  وکیل  یا  داوطلب  حضور 

رسمی جهت ثبت نام الزامی است.
عدم 	• و  پیشینه  سوء  عدم  گواهی  باید  داوطلب 

به  نام  ثبت  پایان  از  بعد  روز   10 تا  کثر  حدا را  اعتیاد 
دبیر مجمع ارائه نماید.

حضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط واستثنائات 	•
قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان می باشد.

فدراسیــــــــــون  ریاست  داوطلب  پیشنهادی  خزانــــــه دار 
 29 ماده   2 )بند  باشد:   ذیل  شرایط  واجد  بایستی 

اساسنامه  فدراسیون های ورزشی(
تابعیت جمهوری اسلامی ایران 	•
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با امور مالی 	•
یا 	• حسابداری  سابقه  سال   5 حداقل  بودن  دارا 

تصدی امور مالی 
نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری 	•
انجام 	• از  معافیت  یا  خدمت  پایان  کارت  بودن  دارا 

وظیفه عمومی )برای آقایان(

عضویت در هیات رئیسه فدراسیون:
•	 5 ماده  کمیسیون  مجوز  دارای  جسمانی  آمادگی  باشگاههای 

در  عضویت  برای  توانند  می  جسمانی  آمادگی  حوزه  در  فعال  و 
هیات رئیسه فدراسیون، در مدت یاد شده ثبت نام نمایند.

هر یک از روسای هیات های استانی می توانند برای عضویت 	•
در هیات رئیسه، در مدت یاد شده ثبت نام نمایند.

 اطالعیه ثبت نام انتخاب 
رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی


