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در حالی قرارداد 
سعيد احمديان
      گزارش

بازیکنان فوتبال 
در ایران به بهانه 
محرمانه بودن منتشر نمی شود که این مسئله 
پوششی برای گسترش فساد و دست درازی 
بیش�تر فوتبالی ها به بیت المال ش�ده است.

صحبت های دیروز رئیس باشگاه ریوآوه پرتغال 
تیم سابق مهدی طارمی می تواند یک درس برای 
مدیران فوتبال باشد، مدیرانی که خیلی های شان 
هنوز با الفبای مدیریت بیگانه هستند، اما با توجه 
به روابطی که داشته اند توانسته اند چه در باشگاه ها 
و چه فدراسیون، پشت میز مدیریت بنشینند تا 
حال و روز فوتبال اینطور ناهنجار و پر از مشکالت 
کوچک و بزرگ باشد. مدیرانی که با شفاف سازی 
بیگانه اند و همواره برای فرار از آن مدعی هستند 
که شفاف س��ازی، به خص��وص در قراردادها در 
فوتبال جهان مرسوم نیست. توجیهی که همیشه 
رد ش��ده، اما آنها همچنان در مواجهه با ریخت 
و  پاش هایی که انجام می دهن��د، روی این گزاره 
اش��تباه دس��ت می گذارند. با این حال مصاحبه 
دیروز سیلوا کامپوس که مدیر یکی از باشگاه های 
لیگ های معتبر اروپایی است، بهترین پاسخ به این 
دست از مدیران است، مدیرانی که تنها از مدیریت 

پوشیدن کت و شلوار آن را یاد گرفته اند. 
در حالی مدیران باش��گاه های دولت��ی فوتبال از 
شفاف س��ازی درباره قرارداده��ای بازیکنان که 
می تواند به کاهش فساد کمک کند، فراری هستند 
که این مسئله در فوتبال اروپا امری پذیرفته شده 
است و رئیس باشگاه ریوآوه در مصاحبه ای که با 
کانال 11 تلویزیون پرتغال داشته، می گوید چیزی 
به نام محرمانه در قرارداده��ا وجود ندارد و مبلغ 
قرارداد فروش طارمی و یکی دیگر از بازیکنان این 
تیم را که تابستان امسال جدا شده اند، رسانه ای 
می کند: »آمار و ارقام محرمانه نیس��تند. طارمی 
در ازای 5 میلیون یورو و نونو سانتوس هم در ازای 
3/7 میلیون یورو فروخته شدند.« او مسئله ای را 
تأیید مي کند که سال هاست مسئوالن ناکارآمد 
فوتبال آن را رد می کنند و اعتقادی به آن ندارند.

  شفاف سازی جوانمرگ شد
در حال��ی در سیس��تم مدیریت��ی فوتب��ال چه 
در باش��گاه ها و چه فدراس��یون فوتبال، انتش��ار 
قرارداده��ای بازیکنان که در فوتب��ال دنیا امری 
مرسوم است، محرمانه تلقی شده و ممنوع است 
که در ابتدای دهه 90، ب��رای چند فصل متوالی 
در راستای شفاف س��ازی، قراردادهای تیم های 

لیگ برتری روی س��ایت س��ازمان لیگ فوتبال 
ایران قرار مي گرفت. یک تصمیم قابل توجه که با 
استقبال زیادی نیز روبه رو شد. از سال 93 بود که 
بر اساس آیین نامه نقل و انتقاالت باشگاه های لیگ 
برتر فوتبال ایران و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال، مفاد تمامي قراردادهای بازیکنان، مربیان 
و سایر اعضای باشگاه ها شامل مدت و مبلغ به طور 
شفاف در وب س��ایت باشگاه ها و س��ازمان لیگ 
فوتبال ایران ق��رار گرفت. این تصمیم در س��ال 
93 با اش��اره وزارت ورزش و ب��رای جلوگیری از 

قراردادهای نجومی گرفته شد.
هرچند انتشار قراردادها موج زیادی از انتقادها 
را از سوی مربیان و بازیکنان به همراه داشت، اما 
شفاف سازی صورت گرفته قدم بزرگی در مبارزه 
با فساد در فوتبال بود که س��بب  می شد جلوی 
افزایش بی ضابطه قراردادها گرفته شود، اگرچه 
پس از رسانه ای ش��دن قراردادها، برخی معتقد 
بودند که رقم هایی که روي برگ��ه قرارداد ثبت 
شده، واقعی نیست و فوتبالیست ها یک قرارداد 
زیرمیزی هم دارند که رقم واقعی در آن درج شده 
است. با این حال نفس کار، اقدام قابل توجهی بود 
که می توانس��ت به واقعی تر شدن پول های رد و 

بدل شده در فوتبال کمک کند.
انتش��ار رقم قراردادهای بازیکنان اما تنها س��ه 
فصل بیشتر طول نکشید و البی و فشار مافیای 
فوتبال که در درون باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ حضور پررنگی داشتند، سبب شد از 
سال 95 به بعد دیگر قراردادهای بازیکنان منتشر 

نشود و همه چیز بار دیگر محرمانه شود.
  شفاف سازی برای مبارزه فساد

در حال��ی انتش��ار قرارداده��ا گام بزرگ��ی در 
زمینه شفاف س��ازی بود که در چهار سال اخیر 
قراردادهای فوتبالیست ها مهر محرمانه خورده 
و منتش��ر نش��ده اس��ت. یکی از پرحاشیه ترین 
قراردادها، قرارداد ویلموتس بود که فدراسیون 
فوتبال با ادعای محرمانه بودن، ابتدا از انتش��ار 
رقم آن طفره رفت، اما در ادامه پس از فشار افکار 
عمومی و نهادهای قضایی ب��ا توجه به تخلفات 
صورت گرفته، مجبور به افش��ای رق��م قرارداد 
شد. عدم شفاف س��ازی درباره رقم قراردادهای 
بازیکنان که زمینه س��از فساد ش��ده است، پای 
مس��ئوالن قضایی را هم به این ماجرا باز کرده، 
به طوری که حجت االسالم محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشور دوم تیر ماه امسال در برنامه 

بخش ویژه خبری شبکه 2 سیما، محرمانه بودن 
قراردادهای فوتبال را رد و از آن انتقاد کرد: »من 
شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید 
قرارداد محرمانه داش��ته باش��یم. معنا ندارد که 
قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف 

خارجی یا داخلی باید شفاف باشد.«
پرهیز فوتبالی ها از شفاف سازی، حتی اعتراض 
مجل��س را ه��م به هم��راه داش��ته و احس��ان 
قاضی زاده هاش��می، عض��و فراکس��یون ورزش 
مجلس آذر س��ال گذشته نس��بت به آن اینطور 
واکنش نشان داده بود: »در خیلی از قراردادها و 
پیمان ها چیزی به نام محرمانه نداریم. زمانی که 
اعتباری از بودجه عمومی و بیت المال پرداخت 

می شود، چیزی به نام محرمانگی نداریم.«
در چنین ش��رایطی به نظر می رسد اولین گام در 
راه شفاف سازی با توجه به هزینه هنگفتی که از 
بیت المال در باشگاه های دولتی می شود، انتشار 
رقم قراردادهاست، مسئله ای که می تواند دست 
مدیرانی را که قراردادهای نجومی و بدون ضابطه 
می بندند، رو کند و ب��ا ورود نهادهای نظارتی به 
کاهش این گشاده دستی از بیت المال کمک کند تا 

مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.

  دنيا حيدري

شیوا نوروزی

یحیی بهترین مربی غرب آسیا شد
یک نیم فصل برایش کافی بود تا در پرسپولیس میراث برانکو و کالدرون را به 
جام چهارم تبدیل کند و در لیگ قهرمانان آسیا نیز با ادامه عملکرد خیره کننده 
خود حاال فینالیست لیگ قهرمانان اس��ت. موفقیت هایی که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا را بر آن داشت تا مرد محجوب نیمکت سرخپوشان را در لیست 
کاندیداهاي برترین مربي غرب آسیا قرار دهد. مربی جوان و کاربلدی که نه فقط 
در میدان مسابقه موفقیت های بسیاري رقم زد که به واسطه مدیریت درست و 
نتایج درخشانی که کسب کرد، توانست در نظرسنجی  ای اف سی با باالترین آرا 

)50 درصد( عنوان برترین سرمربی منطقه غرب را از آن خود کند.

پوشش فساد در فوتبال با مهر محرمانه!
حاشیه ای بر مخفی ماندن قرارداد بازیکنان در لیگ ایران با وجود انتشار آن در لیگ های خارجی

 کاندیداتوري میزباني
 فرصت جبران و پیشرفت فوتبال

سال ها از میزبانی ایران در رقابت های جام ملت های آسیا می گذرد. ایران در 
سال های 19۶۸ و 197۶ که اتفاقاً در هر دو سال نیز عنوان قهرمانی را از آن 
خود کرده بود، میزبانی این مسابقات را عهده دار بود، اما بعد از آن، این اتفاق 
دیگر هرگز تکرار نشد. حاال اما کنفدراسیون فوتبال آسیا از راهیابی هر پنج 
عضو )ایران، هند، قطر، عربستان سعودی و ازبکستان( این نهاد آسیایی به 
مرحله بعدی فرایند کسب میزبانی جام ملت های 2027 آسیا برای به دست 
آوردن میزبانی این رقابت ها خبر می دهد و این یعنی ایران بعد از 44 سال 

یک مرحله به کسب میزبانی جام ملت های آسیا نزدیک تر شده است.
کسب میزبانی جام ملت های 2027 آسیا بدون شک می تواند اتفاق بسیار 
خوبی باشد، البته به شرط آنکه حضور در این مسیر چیزی فراتر از یک 
شو یا نمایشي باشد برای تظاهر به اینکه آقایان گامی برای موفقیت ها و 

پیشرفت فوتبال ایران برداشته اند.
آنچه مسلم است اینکه کسب میزبانی جام ملت های ایران، داستانش با 
سال های 19۶۸ و 197۶ زمین تا آس��مان تفاوت دارد. حاال میزبانی به 
کشورهایی سپرده می شود که شرایط و زیرس��اخت های الزم را داشته 
باشند که در این راستا برای نمونه می توان به امارات، آخرین میزبان این 
مسابقات اش��اره کرد که تمامی رکوردها از جمله مشارکت رسانه های 
دیجیتال و بیننده های تلویزیونی را شکسته و امکانات بسیار خوبی را برای 
تیم های حاضر در این رقابت ها و همچنین تماشاگران آن فراهم کرده بود، 
اشاره کرد. امکاناتی که با یک نگاه گذرا و حساب سرانگشتی کامالً مشخص 
می ش��ود که فوتبال ایران تا چه اندازه از آن فاصله دارد، اما شاید کسب 
میزبانی این مسابقات بتواند آقایانی را که تا امروز خود را به خواب زده بودند 
و زحمت فراهم کردن شرایط الزم را برای فوتبال ایران به خود نداده  بودند 
به خودش��ان بیاورد تا گامی بردارند. این اتفاق بدون شک می تواند برای 

فوتبال ایران و حتی کشور اتفاقی میمون و مبارک باشد.
هرچند که در کس��ب این مهم نباید از فاکتورهاي مهمي چون تمدن، 
میراث فرهنگي، تماشاگر و البته مهمانوازي غافل بود که کشور ما به  لحاظ 
برخورداري از آنها بسیار جلوتر و پیشرفته تر از رقباي آسیایي خود است، اما 
نباید از زیرساخت ها هم غافل بود، چراکه به هر حال این تماشاگر باید در 

ورزشگاه حضور پیدا کند و به  لحاظ امکانات رفاهي در آرامش باشد.
واقعیت را نمی توان کتمان کرد؛ هند و ازبکستان و حتی عربستان را هم 
اگر نادیده بگیریم، شرایط و امکانات زیرساختی فوتبال ایران در مقایسه با 
قطر قابل مقایسه نیست. فوتبال ایران که بعد از 20 سال حرفه ای شدن، 
سال گذشته برای الکترونیکی کردن گیت های ورودی خود کشته داد و 
باز هم نتوانست این داستان را به درستی و اصولی مدیریت کند، نمی تواند 
با داشته های امروز میزبانی جام ملت های آس��یا را از آن خود کند، مگر 
اینکه برنامه ای حساب شده داشته باشد برای نوسازی آنچه دارد و تکمیل 

زیرساخت های خود که زمان زیادي هم مي طلبد.
برای کسب میزبانی جام ملت های 2027 نیاز است دستی اساسی به سر و 
روی فوتبال ایران کشیده شود. مسئله فقط امور دم دستي نیست، مسئله 
کار اصولی است که کسب میزبانی جام ملت ها می تواند بهانه و اهرم خوبی 
برای انجام دادن آن باشد. در واقع برای کسب موفقیت در رقابت با هند، 
قطر، عربستان و ازبکستان باید توانایی های خود را باال ببریم و شرایط و 
امکانات الزم را مهیا کنیم تا در این رقابت نابرابر )از لحاظ زیرس��اختی و 
امکانات( حرفی برای گفتن داشته باشیم. در آن صورت حتی اگر بازنده 
هم شویم در کسب این میزبانی برنده خواهیم بود، چراکه امکانات خود 
را به روز رسانی کرده ایم و شرایط را برای رقابتی دیگر فراهم آورده ایم و با 

جبران اهمال کاری همه این سال ها گام رو به جلویی برداشته ایم.
راهیاب��ی ای��ران ب��ه مرحل��ه بع��دی فراین��د کس��ب میزبان��ی ج��ام 
ملت های 2027 آس��یا می تواند روزنه امیدی برای آینده ای بهتر باش��د. 
فاصله گرفتن از فوتبال آماتوری که سال هاست با آن دست به گریبان هستیم 
و نزدیک تر شدن هرچه بیشتر به استاندارهای فوتبال به روز دنیا، به شرط آنکه 
از داشته هایمان که همان فرهنگ، تمدن و میراث گردشگري است، به درستي 
استفاده کنیم و در کنار آن زیرساخت هایمان را هم تقویت و به روزرساني کنیم 

تا بتوانیم با رقباي قدرمان در این میدان به رقابت بپردازیم.

تمرینات تیم ملی بسکتبال سرانجام آغاز شد
پیش به سوی کاپ آسیا

تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران پس از چند ماه تعطیلی دوباره آغاز شد. 
ملی پوشان فراخوانده شده به اردو دیروز زیر نظر کادرفنی تمرینات شان را 
جهت اعزام به قطر و انجام دو بازی از پنجره دوم کاپ آسیا از سر گرفتند. اگرچه 
تست کرونای برخی نفرات دعوت شده مثبت بود، اما صمد نیکخواه بهرامی و 

مظفری به دلیل ابتال به کرونا از حضور در تمرینات منع شده اند. 
    

پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسیا به دلیل شیوع کرونا به صورت 
متمرکز برگزار خواهد شد. قطر از سوی فیبا به عنوان میزبان انتخاب شده 
و حاال تیم های حاضر در این رقابت ها با حریفان شان در قطر بازی خواهند 
کرد. ایران نیز دو بازی با تیم های عربستان و س��وریه در پیش دارد که 
هشتم و دهم آذرماه برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم ملی کشورمان 

در پنجره اول دو پیروزی مقابل قطر و سوریه کسب کرد. 
مهران ش��اهین طبع برای اردوی جدید 20 بازیکن را دعوت کرده که از 
این تعداد 15 نفر )روزبه ارغوان، محمد ترابی، محمد جمشیدی، محمد 
حسن زاده، حامد حسین زاده، سعید داورپناه، آرمان زنگنه، عماد سلمانی، 
مسعود سلیمانی، امیر صدیقی، س��جاد مشایخی، میثم میرزایی، علیار 
نجفی و سینا واحدی( روز گذش��ته در تمرین حضور داشتند. کاپیتان 
نیکخواه و مظفری هم همچنان درگیر کرونا هس��تند. حامد حدادی و 
بهنام یخچالی در چین و آلمان بازی می کنند و به همراه آرون گرامی پور 
در روزهای آینده به اردو اضافه خواهند شد. البته احتمال غیبت حدادی 
در پنجره دوم انتخابی نیز وجود دارد و به نظر می رسد شاهین طبع در دو 

بازی پیش رو نمی تواند روی این بازیکن حساب کند. 
    

شاگردان مهران شاهین طبع در ش��رایطی خود را برای کاپ آسیا آماده 
می کنند که پس از شیوع کووید 19 همه رقابت های بسکتبالي چه داخلی 
و چه خارجی تعطیل شده بود و این تعطیلی برای کشورمان بیش از هشت 
ماه طول کشید. ش��روع لیگ برتر در روزهای اوج این بیماری اگرچه با 
ابتالی چند بازیکن به کرونا و لغو چند بازی همراه شد، اما به میدان رفتن 
ملی پوشان که اغلب در داخل کشور شاغل هستند اتفاق مثبتي بود. با 
وجود این دوری از مسابقات بازیکنان را از ش��رایط مسابقه دور کرده و 
رسیدن به آمادگی مطلوب نیازمند زمان و استمرار تمرینات است. در این 
بین یک نکته را هم باید مدنظر قرار داد و آن هم جدال با عربستان است. 
اگرچه بنا به شرایط حال حاضر دنیا میزبانی به قطر رسیده، اما بدون شک 
رویارویی با سعودی ها حواشی خاص خود را دارد، حواشی که هیچ ربطی 

به ورزش ندارند و عربستانی ها استاد آن هستند.
    

مسعود قاس��می ش��رایط برگزاری اردوی تیم ملی را تشریح کرد. مدیر 
سازمان تیم های ملی در گفت وگو با میزان با اشاره به ابتالی دو ملی پوش 
به کرونا و غیب��ت لژیونرها گفت: »برخی از بازیکنان در خارج از کش��ور 
هستند. برای مثال حامد حدادی به این اردو نمی رسد، اما به احتمال زیاد 
آرون گرامی پور و بهنام یخچالی را خواهیم داشت. چند بازیکن مشکوک 
به کرونا هم در قرنطینه خانگی هس��تند. چند بازیکن دیگر هم به دلیل 
داش��تن برخی عالئم، مش��کوک به بیماری کرونا بودند که فعاًل در اردو 
حاضر نیستند و خودش��ان را قرنطینه کرده اند و کادرفنی هم در جریان 
این مسائل است. این نفرات هم تا چند روز آینده به اردو اضافه می شوند. 
محمد حسن زاده در سالمت کامل است و مش��کلی ندارد و تست کرونا 
داده است.« قاسمی در ادامه به سختگیری های کشور قطر اشاره کرد: »با 
توجه به اینکه پرواز تیم ملی به کشور قطر خواهد بود، هواپیمایی قطر تنها 
چند آزمایشگاه را برای گرفتن تست کرونا مشخص کرده است و با توجه 
به سختگیری هایی که در این خصوص می شود، با اینکه جمعه روز تعطیل 
بود، اما تمام اعضای تیم ملی تست کرونا دادند و تا پایان همان روز پاسخ 
تست ها را باید به این شرکت هواپیمایی ارسال می کردیم که این کار انجام 
شد.« مدیر سازمان تیم های ملی در خصوص اعزام تیم ملی به قطر گفت: 
»در حال حاضر با توجه به بحث کرونا و بازیکنان خارجی، اردوی تیم ملی 
با 15 نفر شروع شد و امیدواریم هرچه زودتر با رفع مشکالت تعداد نفرات 
تا چند روز آینده کامل شود. با برنامه ریزی هاي انجام شده، تیم ملی چهارم 
آذر در قطر حاضر مي شود و روز های هشتم و دهم آذر به مصاف عربستان 
و سوریه می رود. همچنین قرار است پیش از دیدار با عربستان و سوریه، 

پنجم آذ رماه یک بازی تدارکاتی با تیم الریان قطر برگزار کنیم.«
آرون گرامی پور هم که در پنجره اول این فرصت را نداشت که در خانه به 
میدان برود، حاال برای حضور در پنجره دوم جزو 20 بازیکنی است که به 
اردو دعوت شده است. وی در این خصوص اظهار داشت: »در این پنجره 
مسابقات خوبی برگزار می شود و شما نمی خواهید آن را از دست بدهید. ما 
به عنوان یک تیم، اعتماد به نفس داریم و مشتاقانه منتظر پنجره بعدی 
هستیم تا یک بار دیگر در رقابت های بین المللی بازی کنیم. در هر مسابقه 
که به عنوان یک تیم وارد می شویم، مطمئناً آن را جدی می گیریم و همیشه 
روی وظیفه خود متمرکز هستیم. ما به حریفانمان احترام می گذاریم و با 

تمام وجود در روز مسابقه تالش مي کنیم.«

بي احتیاطي کار دست ستاره مصري داد
کرونا صالح را خانه نشین کرد

منچستري شدن مشروط مسي
هم پپ بماند هم آگوئرو

داس��تان هن��وز 
حامد قهرماني

      بازتاب
ادام��ه دارد. عدم 
نتیجه  گیري هاي 
بارسا در فصل جدید باز هم گمانه زني هاي جدایي 
مسي از بارس��ا را تقویت کرده است. فوق ستاره 
آرژانتیني کاتاالن ها ابتداي فصل ساز جدایي کوک 
کرد و حتي مقصدش هم مشخص ش��د، اما در 
آخرین لحظات در بارسا ماندني شد چون به قول 
خودش نمي خواست با بارسا وارد دعواي حقوقي 
ش��ود. مس��ي ش��اید ماند تا با هواداران بارس��ا 
اتمام حجت کند که دیگر کاري از دستش براي 
تیم برنمي آید و حاال که بارس��ا در اللیگا چندان 
موفق ظاهر نشده، باز هم سروصداي جدا شدن 
ستاره بارسا به گوش مي رسد؛ داستان ادامه دارد 
و مقصد هم مشخص است »منچسترسیتي«، آن 
هم با هدایت پپ گواردیوال و حضور آگوئرو، واال 
مسي پا به منچستر نمي گذارد. روزنامه منچستر 
ایونینگ نیوز مدعی است که مسی برای پیوستن 
به سیتی برای این باشگاه دو شرط اولیه دارد که 
آن را پیش نیاز ش��روع مذاکرات می داند. مسی 

خواهان گرفت��ن ای��ن تضمین اس��ت که پپ 
گواردیوال و سرخیو آگوئرو در زمان حضور او در 
س��یتی در این تیم حضور داشته باشند. قرارداد 
مسي در سال 2021 با بارسا به پایان مي رسد و 
طبق این قرارداد او مي تواند از ژانویه مذاکرات خود 
را براي پیوستن به تیمي دیگر آغاز کند و در این 
میان منچسترس��یتي مانند ابتداي فصل اولین 

مشتري مسي خواهد بود. عمر برادا یکی از 
مسئوالن رده باالی س��یتی اخیراً تأیید 
کرده س��یتی در صورتی که امکانش را 
داشته باشد صددرصد برای جذب مسی 

پیشنهاد خواهد داد.

محمد صالح فکرش را هم نمي کرد که شرکت در مراسم عروسي برادرش 
فريدون حسن

      چهره
چنین تبعات سنگیني را برایش به دنبال داش��ته باشد. صالح که براي 
شرکت در اردوي تیم ملي مصر،  لیورپول را ترک کرده بود قبل از حضور 
در اردوي تیم ملي کش��ورش در مراسم عروسي برادرش حاضر ش��د، آن هم بدون توجه به پروتکل هاي 
بهداشتي، یعني بدون ماسک و بدون رعایت فاصله اجتماعي تا پاسخ هر دو تست کرونایش مثبت شود و هم 
حضور در تیم ملي را از دست بدهد و هم حضور در ترکیب لیورپول را. حاال اما 
اختالف بر سر زمان و مکان ابتالي ستاره مصري لیورپول به کروناست. 
شهردار نجریج، زادگاه محمد صالح مي گوید: »همه چیزهایی که گفته 
شده نادرست اس��ت. صالح کاًل یک ساعت در مراسم عروسی شرکت 
داشت و خیلی هم محتاط بود. او هرگز ماسک را از صورتش برنداشت و 
تنها زمانی که می خواست عکس بگیرد ماسک خود را برمی داشت. صالح 
حالش خوب اس��ت و عالئم ندارد. من با پ��در و عمویش صحبت 
کرده ام و این را می دانم.« با این حال تصاویر و فیلم هاي منتشر 
شده خالف ادعاي آقاي شهردار را ثابت مي کند. در عین 
حال بس��یاري از کاربران فضاي مج��ازي به خصوص 
هواداران لیورپول با انتقاد از عدم قانون مداري صالح در 
رعایت موازین بهداشتي خواستار برخورد با او شده اند. 
با مثبت شدن تس��ت دوم صالح، او باید دو هفته در 
قرنطینه بماند، به این ترتیب هم حضور در تیم ملي مصر 

و هم حضور در ترکیب لیورپول را از دست مي دهد.
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