دنیای فوتبال
اطالعیه باشگاه ذوبآهن
هرکس آنفلوآنزا دارد نیاید

ایلنا :باشگاه ذوبآهن به بازیکنانش اعالم کرد در
صورت داشتن عالئم آنفلوآنزا به تمرینات نیایند.
باشــگاه ذوبآهن اصفهان با صدور اطالعیهای از
بازیکنان ردههای ســنی و پایه خود خواســت تا
به دلیل فراگیر شدن بیماری آنفلوآنزا ،با داشتن
عالئم ایــن بیمــاری ،از حضــور در تمرینات ،تا
بهبودی کامــل خودداری کنند .بر این اســاس،
بازیکنانی که با عالئم ســرماخوردگی و آنفلوآنزا
مواجه هستند میبایست با هماهنگی سرپرست
و پزشک تیم خود ،دوره نقاهت خود را پشت سر
بگذارند تا از شیوع بیماری به دیگر بازیکنان تیمها
جلوگیری شود.

به موقعترین بازگشت
به ترکیب استقالل

استراماچونی به تیم ملی میرود؟

خبرورزشی :مدیرعامل باشگاه استقالل واکنش
جالبی به شایعه حضور استراماچونی در تیم ملی
داشــت .پس از آن که مارک ویلموتس سرمربی
بلژیکی تیم ملی فوتبال کشــورمان با مسئوالن
فدراسیون به بنبست رسید ،احتمال برکناری او
باال گرفت .به همین دلیل نام یکسری مربی مثل
برانکو ایوانکوویچ ،یحیی گلمحمدی ،هروه رنار و...
به میان آمد .یکی از این نامها ،آندرهآ استراماچونی
سرمربی موفق استقالل بود .شایعه شد که قرار است
استراماچونی هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد .در
همین راستا با امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه
استقالل تماس گرفتیم .او واکنش جالبی به این
شایعه داشت :من تا به حال چنین خبری را نشنیدم
و وقتی خبری در میان نیست ،پس لزومی ندارد در
موردش حتی حرف بزنیم.

مجمع انتخاباتی فدراسیون
ورزشهای رزمی لغو شد

مجمع انتخاباتی فدراســیون ورزشهای رزمی
لغو و به زمان دیگری موکول شد .طبق خبری که
تارنمای این فدراســیون به نقل از محمدشروین
اسبقیان (مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای
ورزشــی) اعالم کرده اســت ،مجمع انتخاباتی
فدراســیون ورزشهــای رزمی لغو و بــه زمان
نامشخصی موکول شد .این در حالی است که قرار
بود مجمع فوق در سالن اجتماعات آکادمی ملی
المپیک برگزار شود.

کمالوند :تا نیم فصل میمانم و
بعد خداحافظ!

سرمربی تیم پارس جنوبی جم اعالم کرد که نیم
فصل رقابتهای لیگ برتر رســماً از این تیم جدا
خواهد شد .فراز کمالوند درباره شرایط تیمش در
روزهای اخیر گفت :در چند وقت گذشته آنقدر
درباره مشکالت تیم پارس جنوبی صحبت کردیم
که دیگر موضوع لوث شده اســت .با این حال اما
صبوری و شکیبایی کردم تا اجازه ندهم تیم از هم
بپاشد .با همه مشکالت ساختیم و تیم را هدایت
کردیم ،اما باید بگویم که بازی آخر نیم فصل اول،
آخرین مسابقهای اســت که روی نیمکت پارس
جنوبی مینشینم.

کوتینیو :باید خیلی بهتر شوم
تا بازی کنم

ستاره برزیلی فصل جاری بایرن مونیخ میگوید
باید کیفیت بهتری ارائه کند تا در ترکیب اصلی
باواریاییها قرارگیرد .یکی از انتقاالت مهمی که در
تابستان سالجاری در فوتبال اروپا رخ داد ،حضور
فیلیپه کوتینیو در بایرن مونیخ بود .ستاره تکنیکی
ســالهای نه چندان دور لیورپول که با بارسلونا
قرارداد دارد ،به صورت موقت و برای یک فصل به
عنوان بازیکن قرضی در اختیار بایرن مونیخ قرار
گرفت .وی در فصل جاری در دوران مربیگری نیکو
کواچ ،سرمربی سابق و همچنین هانس دیترفلیک،
ســرمربی موقت و کنونی تیم ،بیشــتر به عنوان
بازیکن ذخیره روی نیمکت نشســته است .او که
برای بازدید به یکی از انجمنهای هواداری بایرن
رفت ،اظهار داشــت :آنچه مشخص است و خودم
میپذیرم ،این نکته است که باید بهتر از قبل شوم.

ایرنا :رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران گفت ۴۰ :باشگاه بدنسازی و پرورش اندام استان در بازه زمانه هشت ماهه
امسال به علت بهداشت نامطلوب مجموعه ،داروهای غیرمجاز و فاقد مجوز فعالیت پلمب شد.
ابوالفضل قناعتی اظهار داشت :در حال حاضر چهار هزار باشگاه بدنســازی دارای مجوز در سطح استان تهران فعال است که در
بازرسی ناظران اداره کل و حوزههای ورزش و جوانان تهران درسالجاری چهار هزار مجموعه پلمب شده است.
وی با بیان اینکه علت این پلمبها در زمان تجویز دارو مربوط به رعایت نشدن مربی ،باشگاهدار و پیگیری هنرجویان برای اندام
ایدهآل بوده است ،خاطر نشان کرد :متاسفانه تاکنون جلسهای میان جامعه مصرف کننده و وزارت بهداشت صورت نگرفته تا بتوان
عواقب این داروها را برای فعاالن مشخص کرد.

ایلنا :ســتاره تیم ملی فوتبــال قطر باالتــر از علیرضا بیرانوند جایزه بهترین بازیکن ســال آســیا را کســب کرد .مراســم
برترینهای سال آسیا در کشور هنگکنگ به انجام رسید و در بخش بهترین بازیکن مرد فوتبال آسیا اکرم عفیف قطری موفق
شد جایزه را از آن خود کند.
در این بخش علیرضا بیرانوند و تومواکی ماکینو از ژاپن حضور داشتند ولی در نهایت این ستاره تیم ملی قطر و باشگاه السد بود که
موفق شد برنده این جایزه باشد .سال گذشته نیز عبدالکریم حسن قطری توانسته بود بهترین بازیکن سال آسیا شود.
علیرضا بیرانوند سال گذشته نیز در جمع سه نفر برتر بود ،اما بازهم موفق به بردن جایزه نشد .بدین ترتیب نمایندگان ایران در هیچ
بخشی جایزه بهترین بازیکن را به دست نیاوردند.

4

سهشنبه  12آذر 1398
سال بیست و نهم | شمـاره 6117
 3دسامبر  6 | 2019ربیعالثانی 1441

naslefardanews
naslfarda

ورزش

گپ

Sport

 حاشیه در متن لیگ فوتبال زنان
به پایان نمیرسد

انصراف و اعتراض

اتهام بزرگ استقالل به داور بازی با سپاهان

زاهدیفرعمد ًاپنالتی
کیروش را ندید

مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل در
گفتوگویــی تاکیــد کرده اشــتباه
محمدحسین زاهدیفر در بازی بزرگ
هفته ابعادی در حد یک تخلف دارد.
به گزارش «ورزش سه» فتحی در این
مصاحبه گفته اســت :اشــتباهاتی که
در بازی ســپاهان و اســتقالل رخ داد
برای هیچکدام از اهالــی فوتبال قابل
درک نیست .من واقعاً متعجبم که چرا
زاهدیفر خطای پنالتــی کیروش را
اعالم نکــرد در حالی که در چندمتری
صحنه ایستاده و مگر میشود این هند
را ندیده باشد؟
تصاویر تلویزیونی منتشــر شده از این
صحنه نشــان میدهد حــرف فتحی
چندان هم بیراه نیســت چرا که داور

که اتفاقــاً قد و قامت بلنــدی نیز دارد
رو به صحنه و مســلط به اوضاع به نظر
میآید و تقریباً محال اســت که هند
استنلی کیروش  190سانتیمتری را
ندیده باشد .فتحی در این باره پا را فراتر
گذاشته و میگوید «:نمیتوان اسم این
کار را اشتباه داوری گذاشت بلکه یک
تخلف بزرگ روی داده است».
در شــکایتنامهای کــه اســتقالل
برای فدراســیون فرســتاده از همین
واژه «تخلف» استفاده شــده که البته
بارمعنایی شدیدی ندارد ،اما آنچه که
مدیرعامل استقالل قصد اشاره و حتی
القای آن را دارد این است که داور بازی
به عمد این صحنه را پنالتی اعالم نکرده
اســت .موضوعی که کمتر مدیری در

منهای فوتبال

عکس:ایسنا

بعد از مصدومیت سیاوش یزدانی و از دست دادن
بازی اســتقالل مقابل شــهرخودرو حاال محمد
دانشگر هرطور شده به واسطه عذرخواهی دوباره
به لیست استراماچونی برگشته است .پیش از بازی
مقابل ســپاهان اصفهان بود که استراماچونی بار
دیگر نام محمد دانشگر را از لیست تیمش خط زد
و او را به اصفهان نبرد .دانشگر به دلیل بیانضباطی
از لیست استقالل برای مدتی دور ماند و دیدار مهم
مقابل ســپاهان هم بدون حضور او برگزار شد .اما
حاال در فاصله چند روز تا برگزاری دیدار حساس
استقالل و شهرخودرو ،دانشــگر دوباره به لیست
استقالل برگشته است .این اتفاق در شرایطی رخ
داده که مدافع استقالل امروز بعد از عذرخواهی از
استراماچونی دوباره به تمرین برگشت .دانشگر در
شرایطی در چنین وضعیتی قرار گرفته که سیاوش
یزدانی در دیدار مقابل سپاهان مصدوم شد و بازی
روز پنجشنبه را از دست داده است .به همین دلیل با
توجه به کمبود دفاع میانی بازگشت دانشگر در این
مقطع از زمان بهترین اتفاق ممکن برای آبیها بود.

 40باشگاه بدنسازی پلمب شد

ناکامی مجدد بیرانوند؛ عفیف بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۱۹

فوتبال ایران جرأت به زبان آوردن آن
را داشته است.
به صورت طبیعی و بــا توجه به بزرگی
اتهام ،فدراسیون فوتبال باید به سرعت
نســبت به حرفهای فتحــی واکنش
نشان بدهد و حرفهای قانع کنندهای
در توجیه اتفاق روی داده ،داشته باشد.
نکته اینجاست که با توجه به تذکرات
باشگاه اســتقالل پیش از انجام بازی،
حاال آنها دست باال را نسبت به کمیته

داوران و فدراســیون فوتبال دارند به
خصوص که زاهدیفر دو اشتباه بسیار
کلیدی و تعیین کننده علیه استقالل
داشته است.
این نخســتین بــاری نیســت که در
این فصل نســبت به مســائل داوری
اظهارنظرهــای ایــن شــکلی صورت
میگیرد .قبلتــر گابریــل کالدرون
سرمربی پرسپولیس اعالم کرده بود«:ما
دوســت داریم نتیجه بازیها در زمین

آفساید

تعیین شــود » .او بابت این اظهارنظر
بالفاصله به کمیتــه انضباطی احضار و
یک بازی از حضور روی نیمکت محروم
شــد ،اما فدراســیون زیربــار موضوع
اشــتباه عمدی داوری نرفت .حاال این
بار این اتهــام از ســوی باالترین مقام
باشگاه استقالل مطرح شده و واکنش
فدراســیون فوتبال نیز باید متناسب با
آن و البته در جهت قانــع کردن افکار
عمومی باشد.

سرخپوشان

ماجرای جودوکار ایرانی

هواداران اتلتیکومادرید بازگشت مهاجم فرانسوی به

نقطه ضعف اصلی سرخهای پایتخت از زبان

در فصل جدید

سعیدمالییتبعهمغولستانشد

واندا متروپولیتانو را به جهنم تبدیل کردند

برو بمیر گریزمان!

یک کارشناس فوتبال

مالیی چند روز پیش در گرنداسلم ژاپن با پرچم فدراسیون جهانی جودو
نیز مبارزه کرد و خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت.
جودوکار ســابق ایران و دارنده مدال طالی جهان با حمایت ویژه رئیس
جمهور مغولســتان ،گذرنامه این کشــور را دریافت کرد و قرار است در
مسابقات مســترز چین نیز برای این کشــور مبارزه کند .پس از آنکه
سعید مالیی جودوکار ســابق ایران و دارنده مدال طالی جهان با پایان
رقابتهای جهانی ژاپن از بازگشت به ایران خودداری کرد ،با حمایت ویژه
رئیس فدراسیون جهانی جودو راهی آلمان شد و چندی پیش نیز اعالم
شد اداره مهاجرت آلمان با اعطای پناهندگی به این جودوکار ایرانی نیز
موافقت کرده است.
مالیی چند روز پیش در گرنداسلم ژاپن با پرچم فدراسیون جهانی جودو
نیز مبارزه کرد و خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت.
اما پــس از ایــن اتفاق ،مالیــی با دعوت رســمی خاتماگیــن باتولگا
رئیسجمهور مغولستان و رئیس ســابق فدراسیون جودوی این کشور
به اوالنباتور پایتخت مغولستان رفت و ضمن دیدار با رئیس جمهور این
کشور ،به عنوان شهروند مغولستان پذیرفته شد و گذرنامه این کشور را
دریافت کرد.
از آنجا که تغییر کشــور باعث حذف امتیازات یک ورزشکار برای کسب
سهمیه المپیک میشود ،رئیس جمهور مغولستان به دنبال این است که
با استفاده از قدرت خود و مکاتبه با فدراسیون جهانی جودو ،این مشکل
را برطرف کند تا مالیی برای این کشور در المپیک توکیو مبارزه کند.
رقابتهای جودوی مسترز چین  ۱۰روز دیگر برگزار میشود و نام سعید
مالیی هم با پرچم فدراســیون جهانی و هم در قالب تیم مغولستان در
لیست نفرات حاضر در این رقابتها به چشم میخورد.
طبق اعالم فدراســیون جهانی جودو ،در وزن  -۸۱کیلوگرم رقابتهای
مسترز چین  ۳۸جودوکار حضور خواهند داشت .مالیی هماینک در رده
سوم رنکینگ وزن  -۸۱کیلوگرم برترینهای جهان جای دارد و یکی از
بختهای اصلی کسب مدال طالی المپیک توکیو خواهد بود.

هواداران اتلتیکومادرید بازگشت مهاجم فرانسوی به واندا متروپولیتانو را
به جهنم تبدیل کردند و خشم خود را نسبت به این بازیکن به شکلهای
مختلفی نشان دادند.
آنتوان گریزمان یکی از نامهای برجسته دیدار اتلتیکومادرید و بارسلونا
بود که با پیروزی یک بر صفر آبیاناری به پایان رسید .مهاجم فرانسوی چه
در داخل زمین و چه بیرون از آن مورد توجه قرار داشت .بازیکن بارسلونا
با وجود این که پنج ســال برای تیم مادریدی بازی کرده بود میدانست
استقبال خوبی از او نخواهد شد.
هواداران روخی بالنکو روشــی که مهاجم فرانسوی مادرید را ترک کرد
فراموش نکردند .گریزمان که برای اتلتیکو  ۱۳۳گل در  ۲۵۷بازی به ثمر
رسانده و یک قهرمانی در لیگ اروپا و سوپر جام اروپا به دست آورده بود ،با
یک ویدئوی مستند از هواداران و باشگاه خداحافظی کرد.
پالکی که بیرون ورزشگاه واندا متروپولیتانو به گریزمان تعلق داشت مورد
خشم هواداران روخی بالنکو قرار گرفت .دقایقی پیش از نخستین بازی
مهاجم فرانســوی به عنوان بازیکن حریف در این ورزشگاه این پالک با
عالمت ضربدر و موشهای عروسکی پوشانده شد .همچنین بطریهایی
روی آن دیده میشد .مهاجم فرانسوی تصور نمیکرد در ورزشگاه چنین
استقبال بدی از او شود .زمانی که وارد زمین شد هواداران اتلتیکو با شعار
«برو بمیر» به او خوش آمد گفتند! همچنیــن  ۲تا  ۳هزار نفر از آنها به
شدت بازیکن بارسلونا را هو کردند.
اگر در جریان گرم کردن تنها بخشی از ورزشگاه خشم خود را نسبت به
گریزمان نشــان داد ،زمانی که نام یازده بازیکن اصلی اعالم شد داستان
فرق کرد .هنگامی که اسپیکر نام این بازیکن را پخش کرد صدای شدید
سوتهای اعتراضآمیز شنیده شد .همچنین هر بار که توپ را در اختیار
میگرفت هو میشــد .این تنها زمانی نبود که هــواداران علیه بازیکن
فرانسوی عمل کردند .کمی بعد از شــروع نیمه دوم یک پالکارد بزرگ
دیده شد که رویش نوشته شــده بود :میخواهی یک نام داشته باشی و
فراموش کردی انسان هستی.

بیژن ذوالفقارنســب معتقد اســت یکی از دالیل اصلی نتیجه نگرفتن
پرسپولیس در این فصل ،شناخت نداشتن کالدرون از قابلیت بازیکنانش
است .بیژن ذوالفقارنسب ،پیشکسوت فوتبال درباره عملکرد پرسپولیس
در این فصل گفت :در چهار فصل گذشــته برانکو تیمی را با پرسپولیس
ســاخته بود که اکنون همه کالدرون را با توجه به عملکرد مربی کروات
مقایسه میکنند .سرمربی آرژانتینی با توجه به این موضوع عملکرد قابل
قبولی نداشته است و البته این کمی طبیعی است.
وی ادامه داد :تغییرات کادر فنی و در ادامه مدیریت باشگاه پرسپولیس
باعث شده تا این تیم بیشتر مشغول حاشــیهها باشد تا عملکرد فنی .از
همان اول فصل که بحث جانشین برانکو بود ،خیلیها به همین کالدرون
ایراد گرفتند .بعد از آن ،استعفای ایرج عرب و جانشینی انصاریفرد مطرح
شد و هواداران هم با توجه به عملکرد مدیریت قبلی ،حواسشان به تیم
نبود و فقط دوست داشتند عرب تیم را ترک کند .بعد از آن هم به براندائو
گیر دادند و او را مقصر دانســتند ولی واقعیت کلی ماجرا این اســت که
کالدرون هنوز نتوانسته به شناخت کافی از تیمش برسد .وقتی در ماشین،
یک چرخ بلنگد ،حرکت کردن را هم تحت تأثیر قرار میگیرد و مشخص
است که توان سرباالییها را کم میکند.
ذوالفقارنســب اضافه کرد :کار تیمی و تاکتیکی در پرســپولیس کمتر
دیده میشود .شــادابی در تیم جریان ندارد و به اصطالح ،پرسپولیس
بیروح بازی میکند .انسجامی در تیم دیده نمیشود و اصلیترین دلیل
آن شــناخت کم مربی از کیفیت فنی و روحی بازیکنان است .مث ً
ال چرا
بازیکنی مثل احمدزاده که برای جبران به پرســپولیس برگشته ،یک
بازی در میان باید اخراج شود؟ این نشان میدهد که کالدرون نتوانسته
بازیکنش را کنترل کند .این پیشکسوت فوتبال در پایان گفت :مهمتر از
بازیکن خریدن در نیمفصل ،شناخت قابلیت بازیکنان از سوی مربی است.
پرسپولیس به یک رقیب برای علیپور نیاز دارد تا انگیزه را در خط حمله
باال ببرد ،اما مربی آرژانتینی باید یاد بگیــرد که چگونه از موجودیاش
استفاده کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار صمیمی داشت.

مشکلاصلیپرسپولیسوکالدرونچیست؟

کائوری ایچو ،اسطوره کشتی ژاپن به تالش خود برای کسب پنجمین مدال طالی پیاپی المپیک
در توکیو پایان داد.

هفته هفتم و هشــتم لیگ برتر فوتبال زنان به
دلیل حضور ملیپوشــان در تورنمنت کافا در
کشور تاجیکستان ،قرار است روزهای  ۱۱و ۱۵
آذر برگزار شود که این موضوع سبب اعتراض و
انصراف برخی تیمها شد .شش هفته از زمان آغاز
لیگ برتر فوتبال زنان میگذرد و دو هفته از این
فصل به دلیل حضور ملیپوشــان در تورنمنت
کافا که اوایل آذرماه در کشور تاجیکستان برگزار
شد ،تعطیل شد و سازمان لیگ تصمیم گرفت تا
هفته هفتم و هشتم لیگ را در فاصله چهار روز و
در روزهای  ۱۱و  ۱۵آذر برگزار کند.
فوتبال زنان به دلیل نداشــتن حامیان مالی با
کمبودهای بسیاری روبهروست و همین عوامل
میتواند به اعتراض تیمها برای فشردگی لیگ
دامن بزند .زیرا بیشترین میزان انصراف تیمها
از دیدارهای هر هفته به دلیل نداشتن امکانات و
وضعیت مالی نامناسب ،رخ میدهد.
در این هفته هم دو تیم از حضور در این رقابتها
انصراف دادنــد .تیم زاگرس شــیراز که باید به
مصاف پاالیش گاز ایــام میرفت ،در بیانیهای
اعالم کرد :متأسفانه با تداوم بد عهدی مسئوالن،
وصول نشــدن مطالبات بازیکنــان و تعطیلی
تمرینات در ســه هفته گذشته ،باشگاه به دلیل
مشکالت مالی شدید توانایی اعزام تیم به ایالم را
پیدا نکرد و ناچار از این دیدار انصراف داد.
ناگفته نماند که تیم زاگرس شیراز پیش از آغاز
لیگ برتر خواهان انصراف از لیگ فوتبال زنان به
دلیل مشکالت مالی بود.
حال از مشــکالت مالی این تیمها که بگذریم،
مسافت طوالنی ،خستگی بازیکنان و نبود بلیت
در زمان مناسب ،دلیل دیگری بود که تیم هیئت
فوتبال البرز از دیدار با تیم شهرداری بم در هفته
هفتم لیگ برتر انصراف داد.
«مریم بیات» سرپرست تیم هیئت فوتبال البرز
در این خصوص میگوید :تیــم هیئت فوتبال
البرز از دیدار با شهرداری بم به دلیل آنکه فاصله
بازیها خیلی کــم بود ،انصــراف داد .زیرا باید
 ۱۱آذر در بم برابر شــهرداری این شــهر بازی
میکردیم و  ۱۵آذر نیز میزبان سپاهان در کرج
باشــیم .از راه زمینی خیلی دیر میرســیدیم.
حتی پــرواز هواپیماها را بررســی کردیم و ۱۷
آذر بلیت پرواز برای بازیکنان برای بازگشــت از
بم به تهران وجود نداشت .از سوی دیگر حضور
سه بازیکن تیم شهرداری سیرجان در تیم ملی
فوتبال زیر  ۲۳ســال دختران ایران نیز موجب
نارضایتی ســرمربی این تیم شده است« .مریم
جهان نجاتی» سرمربی تیم شهرداری سیرجان
در گفتوگو با ایرنا ،در این زمینه اظهار داشت:
سه تن از بازیکنان تیم در تورنمنت کافا حضور
داشــتند و معمول اســت در عرض  ۴۸ساعت
بازیکنان را در اختیار تیم قرار دهند .بازیکن ما
باید از فردوگاه امام خمینــی (ره) تا انزلی را از
راه زمینی طی کنند .ای کاش به جای دوشنبه،
سهشــنبه دیدارهای لیگ برگزار میشــد زیرا
زمان ریکاوری بازیکنانم کم است و آنان خسته
هستند.
سرمربی تیم شهرداری ســیرجان عنوان کرد:
اینکه دو بازی در یک هفته برگزار شود ،معقول و
منطقی است .در لیگ مردان هم این امر به مراتب
دیده شده است و ســازمان لیگ پیش از حضور
ملیپوشان در تورنمنت کافا در این زمینه با همه
سرمربیان صحبت کرده بود.
از نارضایتی تیمها که بگذریم اما شهرداری بم
از آمادگــی کامل برای برگزاری ایــن دو دیدار
طی روزهای  ۱۱و  ۱۵آذرماه برخوردار است .بم
بازیکنان خوبی در اختیار دارد و قهرمانی فصل
گذشته را از آن خود کرده بود« .مرضیه جعفری»
سرمربی تیم شــهرداری بم نیز گفت :اینکه دو
دیدار در یک هفته برگزار شــود ،معقول است.
سازمان لیگ گفته بود ،تیمهایی که کمتر از سه
بازیکن ملیپوش دارند ،بازیها را برگزار کنند.
ما راضی بودیم که این اتفاق بیفتد ،اما تیمهای
دیگر موافق نبودند.
وی افزود :ســازمان لیگ شرایط غیرحرفهای را
نگذاشته است و «گالره ناظمی» مسئول فوتبال
زنان نیز مطرح کرده بود که اگــر دیدارها را به
صورت فشرده برگزار نکنیم ،نمیتوانیم به بعد
از عید موکول کنیم .از صحبتهای سرمربیان
تیمها به این نتیجه میرسیم که هنوز مشکالت
مالی و نبود آمادگی در تیمهای فوتبال زنان ،راه
توسعه لیگ برتر را مسدود میسازد و این تیمها
زمان بسیاری برای رســیدن به شرایط فوتبال
مردان ایران دارند .همچنین باید در نظر بگیریم
که فوتبال مردان هم مشــکالت مالی بسیاری
دارند ،اما با شرایط سخت پیشرو در مسابقات
لیگ حضور مییابند.

