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لیگ و حاشیههایش حواس تاج و فدراسیون را از کیروش پرت کرد

با پیروزی  4بر  2در فینال جام باشگاههای آسیا مقابل نماینده ویتنام

قهرمانی مس در ششمین سالروز زلزله ورزقان

شاید به قهرمانیهای تیمهای ملی و باشگاهیمان در آسیا عادت کرده
باشیم و این یک اتفاق طبیعی و معمولی برای فوتبالدوستان باشد اما هر بار
دیدن بردن جامهای قهرمانی توسط تیمهای ایرانی بخصوص در کشورهای
دیگر لذت مخصوص به خود را دارد.
مس ســونگون که در جاکارتا کوالک کرده بود در سالروز زلزله خانمان
برانداز ســال  1391ورزقان با برتری چهار بر  2مقابل تیم خوب تای ســون
نام ویتنام عنوان قهرمانی این مســابقات را از آن خود کرد .شاگردان حمید
بیغم که قاطعانه راهی بازی فینال شــده ابتدا مقابل تای سون نام غافلگیر
شــده و دروازه خود را باز شــده دیدند اما در ادامه سوپر گل حسین طیبی
کــه با حرکت عقربی به ثمر رســید و تجربه باالی فرهاد فخیم ورق بازی را
برگرداند و مسیها دو بر یک از این تیم پیش افتادند .نماینده ویتنام که برای
نخســتین بار حضور در یک فینال آسیایی را تجربه میکرد پس از گل دوم
سعی در جبران نتیجه داشت و از تاکتیکهای
مختلفی هم اســتفاده کرد تا اینکه روی غفلت
بازیکنان مــس در دقیقه  ۱۸به گل تســاوی
رسید تا همه چیز به نیمه دوم کشیده شود.
در شروع نیمه دوم تای سون نام بهتر کار
کرد اما مسیها رفته رفته سوار بر بازی شده و
با حرکت فردی و دیدنــی فرهاد فخیم به گل
ســوم رســیدند .پس از این گل ویتنامیها بار
دیگر بــرای جبران گل خورده تالش کردند اما
مسیها با اداره بازی اجازه خودنمایی به حریف
دونده خود را ندادنــد .در  ۶دقیقه پایانی تای
ســون نام بــا روی آوردن به پاور پلی و  ۵نفره کردن ســعی در جبران گل
خــورده داشــت اما نه تنها راه به جــای نبرد بلکه بر اثــر غفلت در یکی از
صحنهها حســن زاده یک پنالتی اخراج برای تیمش گرفت و خودش با گل
کردن پنالتی اختالف نتیجه را به دو گل رساند تا مس با نتیجه  4بر  2برنده
بازی باشــد و بعد از دو دوره ناکامی نمایندگان ایران در آسیا بار دیگر تیمی
از کشورمان عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
بعد از مســابقه فینال تیم مس سونگون جام قهرمانی را باالی سر برد.
همچنین مهدی جاوید ملی پوش فوتســال ایران که برای تیم بانک بیروت
بازی میکند دو جایزه بهترین بازیکن و آقای گل این رقابتها را از آن خود
کــرد .جاوید که پیش از بازی ردهبندی با  ۹گل زده در صدر جدول گلزنان
قرار داشــت با سه گلی که مقابل نفت الوسط عراق به ثمر ساند  ۱۲گله شد
و عنوان آقای گلی آســیا را از آن خود کرد .حسین طیبی بازیکن گلزن مس
هم با  ۸گل زده در کنار سوفاووت تایلندی در رده دوم ایستاد.
فرهاد فخیم که دو گل در دیدار فینال به ثمر رســاند ،بهعنوان بهترین
بازیکن زمین انتخاب شــد .او در خصوص این قهرمانــی گفت« :دو تیم به
خوبی یکدیگر را پرس کردند .بازی ســختی را پشــت ســر گذاشتیم .وقتی
فینال مســابقات اینگونه اســت ،نشان میدهد که فوتســال در آسیا چقدر
پیشرفت کرده است».
وی در پاســخ به این پرســش که تیم مس پس از این قهرمانی چه کار
میکند ،گفت« :فع ً
ال باید برای این قهرمانی خوشحالی کنیم .پس از آن برای
کســب مقام قهرمانی ایران ،جام باشگاههای جهان و مسابقات قهرمانی آسیا
در سال آینده تالش خواهیم کرد».
همچنیــن عباس ترابیان که همراه مس در اندونزی بود بعد از قهرمانی
نماینده ورزقان گفت« :بازی ســخت و سنگینی بود و همانطور که قبال گفته
بودم تیم فوتســال تایسوننام تیمی بسیار دونده بود .البته ما میدانستیم
توان فردی بازیکنان ما بســیار باالســت .همانطور که همگان دیدند در این
بــازی توان فــردی بازیکنان مس در تاکتیک تیمی بســیار خوب جا افتاده
و توانســتیم سد محکم و بسیار ســنگینی را که تیم تایسوننام ویتنام در
این بازی پیاده کرده بود ،بشــکنیم .جــا دارد این قهرمانی را به مردم خوب
ورزقــان تبریک بگویم .این مردم در چنین روزی در زلزله ورزقان عزیزترین
افراد خانواده خود را از دســت دادند و واقعا این پیروزی و موفقیت متعلق به
مردم خوب ورزقان است».
گفتنی است در دیدار ردهبندی این رقابتها تیم بانک بیروت با نتیجه
 ۵بر  ۳نفت عراق را شکســت داد و بهعنوان سوم این رقابتها رسید .قدرت
بهــادری و فرهاد توکلی دو ملیپوش ایرانی تیم نفــت بودند که با این تیم
جایگاه چهارم آسیا را از آن خود کردند.
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گزارش

کدام مربی بعد از هفته ششم لیگ فهرست میدهد؟
برگهای تقویم به سرعت ورق
میخورد و حتی روزهای داغ
تابستان هم با تمام سختیهایش
میگذرد .روزها و شبها میگذرد اما
همچنان فوتبال ملی با یک دغدغه
بزرگ مواجه است .کمتر از  5ماه
به نخستین بازی تیم ملی در جام
ملتهای آسیا باقی مانده و البته
کمتر از سه هفته دیگر باید نخستین
اردوی تیم ملی در راستای آماده
سازی برای این مسابقات تشکیل
شود اما همچنان سرمربی تیم ملی
روی هواست .در حالی که از کیروش
و کادرش خبری نداریم فدراسیون
فوتبال هم موضع صریح و شفافی
در قبال همکاری یا پایان همکاری
با کیروش نمیگیرد و مربی پرتغالی
کل فدراسیون فوتبال و دستگاه
ورزش ما را به بازیچه گرفته است.

Mohammad Gharagozlou

درســت بعــد از پایان جــام جهانی
سیل اخبار و شایعات درباره پیشنهادهای
مختلف به کیروش به ســوی رســانهها
ســرازیر شــد .تیم ایران در جام جهانی
نمایش قابل قبولی داشــت و نتایج جالبی
گرفته بود و کار کیروش به چشــم آمده
بود .بــه همین خاطر تیمهــای آفریقایی
مصر ،الجزایر و حتــی کامرون و آفریقای
جنوبی خواســتار به خدمــت گرفتن کی
روش بودند که تک تــک آنها بعد از کلی
خبر و نقل قول باالخره ســراغ گزینههای
دیگــر رفتند .بعد از آن مســاله حضور در
تیمهای آســیایی مثل کره جنوبی مطرح
شــد که اصال رســانههای کرهای پی این
ماجــرا را نگرفتند .داســتان کیروش –

 10میلیارد تومان چک
پاس نشده

سرگیجه سازمان لیگ
در قرارداد با شرکت
تبلیغات محیطی

خوشحالی امیدها از حل
مشکل غذا

ازبکســتان هم از مدتها قبل مطرح بود
که ظاهرا فرجامی نیافت تا مشخص شود
مرد پرتغالی همچنان دنبال نیمکت ایران
اســت یا در حالت دوم تیم ایران همچنان
بهترین پایگاه برای اوست.
کیروش بــرای دســتمزد جدیدش
خیلی زود با تاج به توافق رسید اما شروط
تازهای برای ادامه همکاری داشــت .یکی
از شــروط او هفته قبل بــا قانون تعویق
مشــمولیت بازیکنــان ملی پــوش تا 30
ســالگی حل شــد اما همچنان مشکالت
اساسی دیگری بین او و فدراسیون فوتبال
پابرجاست که الینحل مانده .از جمله اینکه
مشخص نیست وزارت ورزش با وجود قول
مســاعد وزیر موفق به نیازهای مالی تیم
ملی و انجام مو به موی برنامه آماده سازی
مد نظر کیروش شــود .از ســوی دیگر با
تنگ شدن مسیر مراودات مالی بین ایران

و کشــورهای دیگر به دلیــل تحریمهای
جدید غرب ،کیروش از نگرفتن مطالبات
معوقهاش شــاکی و ناراحت است و تا این
لحظه حتی تالش وزارت خارجه هم برای
حل این مشکل جواب نداده است.
طوالنــی شــدن ماجــرای همکاری
کیروش با فدراســیون فوتبال ایران هفته
قبل تاج را باالخره واداشــت تا واکنشــی
نصف و نیمه نشــان دهد .او با گفتن اینکه
اگر کیروش نیایــد مجبوریم فکر تازهای
کنیم ثابت کرد با وجود تمام مصاحبههای
قبلــیاش که به توافق بــا کارلوس تاکید
داشت هنوز فاصله زیادی تا توافق نهایی با
این مربی دارد.
در ســکوت فدراســیون فوتبــال و
کی روش لیگ برتر شــروع شد و حواس
همه رســانهها و حتی ریاست فدراسیون
بــه بازیهای داخلی و حواشــی عجیب و

در حالی که سازمان لیگ از تبلیغات محیطی فصول گذشته
و از مجری تبلیغــات محیطی فصل هفدهم نیز حدود  ۵۰میلیارد
تومان طلبکار اســت ،هنوز وضعیت نهایی مجری تبلیغات فصل
هجدهم مشــخص نشده اســت .چند هفته پیش مزایده انتخاب
مجری تبلیغات محیطی برگزار شــد و یکی از شرکتهای معتبر
برنده این مزایده شده اما با وجود اینکه قرارداد ابتدایی نیز تنظیم
شده بود ،دستور از باال باعث شد ســازمان لیگ به سمت شرکت
جدیدی برود و شرکت برنده را کنار بگذارد! با رابطههایی که وجود

همانطور که پیش بینی میشــد کریم
انصاری فرد در المپیاکوس آیندهای نخواهد
داشــت .گوئــررو مهاجم جدیــد آرژانتینی
المپیاکــوس در دیدارهای اخیــر تدارکاتی
تیمــش  6گل به ثمر رســاند از جمله بازی
رفت با لــوزرن ســوییس .نشــریه داخلی
ی به این
باشگاه المپیاکوس نوشــت« :برخ 
میاندیشند وقتی گوئرو تا این اندازه مهاجم
خوبی اســت چرا پدرو مارتینس (سرمربی
المپیاکوس) دنبال مهاجم دیگری میگردد؟
پاســخ این پرســش روشن اســت .آنها به

از هفته بعد اجرایی میشود

مــوج بیفرهنگی در ورزشــگاههای
فوتبال کشــور و اتفاقــات عجیبی که در
بازیهای اخیر رخ داده فدراسیون فوتبال،
کمیته فرهنگیاش را بــه صرافت انداخته
تا کاری انجــام دهد .هر چند پاکســازی
ورزشــگاهها از ایــن ناهنجاریهــا نیاز به
کار فرهنگی گســترده در میان مردم دارد
اما روز شــنبه نشســتی با حضور دبیرکل
فدراســیون فوتبال ،رییس کمیته فرهنگی
فدراســیون ،نماینده یگان ویژه و مسووالن
کانون هواداران اســتقالل و پرسپولیس و
جمعیت حامیان هوادار فوتبال در سازمان
لیگ برگزار شد .در این نشست تصمیمات
اجرایی جالبی درباره اختصاص سه جایگاه
جهت پدران و فرزندان ،مراقبت از شعارهای
متناســب و سالم ،نصب شــماره صندلی و
کنترل افراد جهت نشســتن روی صندلی،
نصــب تابلو جایــگاه ویژه بــرای فرزندان،
رفع مشــکل فروش اینترنتی بلیت توسط
باشگاهها ،رعایت قانون 10درصد هواداران
و همچنیــن اســتفاده از جمعیت آموزش
دیده حامیان هوادار بحث و تبادل نظر شد.

در ایــن طرح کمیته فرهنگی فدراســیون
فوتبال بنا دارد سه سکوی ورزشگاه آزادی
را به صــورت نظاممند به گونهای مدیریت
کند که تماشــاگران خردســال به همراه
پدران خود وارد ورزشــگاهها شــوند و در
محلی مراقبت شــده و پــاک بازی فوتبال
خود را تماشا کنند.
مساله بعدی معضلی است که سالها
لیدرها یا همان هماهنگ کننده مشــوقین
ایجاد کردهاند .البته این لیدرها در استخدام
باشگاهها هستند و فدراسیون فوتبال فقط
با کانون هواداران باشگاهها سر و کار دارد.
رییس کمیته فرهنگــی تاکید کرده برای
فدراســیون مالک لیدر فالن باشگاه نیست
بلکــه آنها نظر مدیرعامل باشــگاه و کانون
هواداران آن را بررسی میکنند.
قــرار اســت از هفتــه آینــده طرح
پیشــنهادی کانــون هــواداران و جمعیت
حامیان فوتبال در ورزشــگاه آزادی برگزار
شــود به این امیــد که کمیتــه فرهنگی
موفق شود تا حدودی مشکالت موجود در
ورزشگاه را کمتر کند.

همانطــور که پیش بینی میشــد
خسارت وارد شده به ورزشگاه آزادی در
پی اتفاقات بازی استقالل -تراکتورسازی
قابل توجه است .سرپرست این ورزشگاه
میگوید میزان خســارات وارد شــده به
وســایل و تجهیــزات ،اعــم از صندلی،
ســرویس بهداشــتی ،فنس ،داربســت،
شــیرآالت ،لوله ،پرچم و  45 ...میلیون
تومان اســت ضمن اینکه هنوز خسارات
وارد شــده به ســکوها و ســازه بتن به

آینده کریم انصاریفرد کــه خارج از یونان
خواهد بود میاندیشــند .باشگاه المپیاکوس
میخواهــد آماده باشــد تا به ســرعت پس
از جدایــی مهاجــم ایرانــی بازیکن جدید
را جایگزیــن کنــد و در آخریــن لحظه به
جستجوی بازیکن نپردازد .پدرو مارتینس به
دنبال مهاجم دیگری به غیر از توانمندیهای
مهاجمانش همانند گوئررو و انصاریفرد (در
صورت جدایی از المپیاکوس) اســت .رویی
فونته ،مهاجم پرتغالــی المپیاکوس یکی از
این گزینهها است.

بازی پنجشنبه روی سکوها افزایش پیدا
کند .گفتنی اســت سرپرســت ورزشگاه
آزادی میزان خســارت وارد شــده را به
ســازمان لیگ اعالم کرده کــه باید این
هزینه از ســوی تراکتورسازی یا سازمان
لیگ پرداخت شــود .در اغتشاشات بازی
اخیر تعــداد زیادی صندلی ســوخته و
آسیب دیده ضمن اینکه شاسی صندلیها
خراب شده است که تا روز پنجشنبه باید
جایگزین شود.

تیتوف :روبینکازان با سردار تیم دیگری است
ایگور تیتوف بازیکن تیم ملی روسیه و
مربی کنونی تیم انیسیم درباره بازی حساس
زنیــت مقابل روبیــن کازان میگوید«:االن
این پرسش مطرح اســت :آیا سردار آزمون
در ترکیب تیم روبیــنکازان بازی میکند؟
روبینکازان با و بدون ســردار آزمون دو تیم
کامال متفاوت است .از سویی تیم زنیت سن
پترزبورگ شکست سختی در لیگ اروپا برابر
دینامو مینســک بالروس متحمل شد .این
یک ضربه شدید به اعتماد به نفس آنهاست.
نمیدانــم چطور زنیت در این بازی ناکاوت

بقیه رقبایمان در جام ملتها هم
هنوز مربی ندارند

او نگران نیســت ،یک آسایش عجیب
در اوج بالتکلیفی .محمود اســامیان عضو
هیات رییســه فدراســیون فوتبال درباره
وضعیت تیــم ملی بــرای رقابتهای جام
ملتهای آســیا گفت« :اســتاد دانشگاهی
داشــتیم که میگفــت  90درصد موفقیت
یک مدیر موفق ،انتخابهای خوب اســت.
این موضوع در همه موارد اجرایی به شکل
دقیق مصــداق دارد .خوشــبختانه چنین
روندی را به عینه در فوتبال ایران دیدیم».
او با اشــاره به موفقیتهای تیم ملی
در جام جهانی از مشــکالت قبــل از این
مســابقات گفت« :از همــان ترکیه که آن
مشــکل برای ریاســت محترم فدراسیون
فوتبال به وجــود آمد ،کلیات بحث مربوط
به ســرمربی تیم ملــی مــورد توافق قرار
گرفت .کــیروش خواســتههایی دارد که
این خواســتهها به صــورت کلی مربوط به

طور کامل مشــخص نیست .نیکوخصال
تاکیــد کرده بــا وجود اینکه ســکوهای
زیادی آســیب دیدند اما بــه دنبال رفع
این آسیبها هســتند تا برای بازی روز
پنجشــنبه پرســپولیس  -نفت مسجد
ســلیمان ورزشگاه آماده شــود .با توجه
به جلســاتی که طــی دو روز اخیر بین
مســووالن این ورزشــگاه و یــگان ویژه
درباره بحث امنیت در میان تماشــاگران
برگزار شــد قرار است شرایط امنیتی در

شــد اما ناامیدی آنها واضح بــود .نمیدانم
سماک (سرمربی زنیت ســن پترزبورگ) و
شــاگردانش با شکست ســنگین لیگ اروپا
کنــار میآیند امــا بازی برابــر روبینکازان
میتوانــد پروازی برای آنهــا از منطقه صفر
ی تیمهای روبینکازان و زنیت
باشــد ».باز 
ســن پترزبــورگ از هفته ســوم لیگ برتر
روسیه دوشنبه شــب در کازان آرهنا برگزار
خواهد شد .ســردار آزمون ،ملیپوش ایرانی
شــاید به دلیل مصدومیت از ناحیه ران پا به
این بازی نرسد.

برنامه تیم نوجوانان تا قبل از مسابقات قهرمانی آسیا
تیــم نوجوانان ایــران اردوی خود
در فردیــس کرج را به پایان رســاند و
چمنیان تا حدود زیادی ترکیب تیمش
را برای بازیهای قهرمانی آسیا شناخت.
در این اردو بیشــتر روی نقاط ضعف و
عدم استفاده از فرصت گلزنی بازیکنان
کار شــد ضمــن اینکه در ایــن اردوی
فشرده تمرینات پرفشار بدنی هم انجام
شــد .در این اردو دو مسابقه با تیمهای
بزرگساالن ســایپا و اکسین برگزار شد

که به خودباوری این بچهها کمک کرد.
به گفتــه چمنیان پیــش از اعزام
به رقابتهای قهرمانی آســیا دو اردوی
داخلی پیش روی این تیم است .اردوی
اول از  26مردادمــاه در تهــران آغــاز
میشود ضمن اینکه فدراسیون فوتبال
در تالش اســت تا تورنمنــت  8جانبه
قزاقســتان را برای نوجوانان فراهم کند.
همچنین از نهم شهریور دومین اردوی
این تیم برگزار میشــود .از سوی دیگر

غریبش معطوف شــد تا هیچ کس به این
فکر نکند که بعد از پایان هفته ششم لیگ
برتر و پیش از تشکیل نخستین اردو کدام
مربی فهرســت تیم ملــی را اعالم خواهد
کرد .همه ساکت بودند ناگهان عضو هیات
رییسه فدراســیون مصاحبهای کرد که از
فحوای کالمش اینطــور برمیآید که تیم
ملی هیچ مشکلی ندارد و تیم ما با قدرت
راهی جام ملتها خواهد شد!
اســامیان طوری مصاحبه کرده که
انــگار همین حاال مربیــان تیم ملی تمام
وقت روی حریفان مان در جام ملتها کار
میکنند و البته هفته بــه هفته بازیکنان
مــد نظرشــان در لیگ برتــر و لیگهای
خارجــی را زیر نظر دارند .این عضو هیات
رییســه گفته بیشــتر خوســتههای کی
روش شخصی نیســت و او برای تیم ملی
خواستههایی دارد که در این شکی نیست

داشت باالخره سازمان لیگ با یک شــرکت جدید برای تبلیغات
محیطی فوتبال به توافق رســید اما قــرارداد نهایی بین آنها امضا
نشد .با این حال به دلیل مشکالت مالی که در فوتبال وجود داشت
سازمان لیگ از این مجری تبلیغات  ۱۵میلیارد تومان چک قرض
الحســنه دریافت کرد .به گزارش خبرگزاری مهــر 5میلیارد اول
این چکها پاس شد که فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ آن را
برای تسویه حســاب با داوران هزینه کردند اما دو چک  ۵میلیارد
تومانی باقی مانده به دلیل مشکالتی که بین طرفین وجود داشت

تراکتوریها  45میلیون به ورزشگاه آزادی خسارت زدند

بیخیالی عجیب عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال

تیم ملی و فوتبال ایران اســت .او خواسته
شــخصی نداشته است و عمدتا موارد مورد
بحث او به تیــم ملی برمیگردد .در همین
حال ،هنوز خیلی رقبای ما مراحل اولیه را
برای انتخاب ســرمربی خود طی نکردهاند
و تاکید میکنم هیچ جــای نگرانی درباره
تیم ملی وجود ندارد .موضوع مربوطه هم به
زودی به جمعبندی نهایی میرســد و تیم
ملی طبق برنامه تنظیمــی با اقتدار راهی
جام ملتهای آسیا میشود».
اســامیان گفت« :در راه موفقیت تیم
ملی ،فدراســیون همه تالشــش را کرده و
پس از جام جهانی مذاکرات متعددی میان
رییس فدراســیون فوتبال و آقای کیروش
صــورت گرفت .جزییــات مربوطه هم طی
هفتههای گذشــته مورد بحث قرار گرفته
و در ایــن باره اطالع رســانی الزم صورت
خواهد گرفت».

فقط دو سفر زمینی برای
داوران!

کمیتــه داوران در گزارشــی اعــام
کــرد در هفتــه اول هر  8بازی کــه برگزار
شــد ،تمامی داوران با هواپیما به شهرهای
برگزاری مســابقات اعزام شــدند .در هفته
دوم تیــم داوری دیــدار ذوب آهن اصفهان
و اســتقالل تهران زمینی به اصفهان رفتند.
در هفته ســوم نیز فقط تیــم داوری دیدار
نســاجی مازنــدران  -پارس جنوبی ســفر
زمینی داشــتند و بقیه تیمهــای داوری از
طریق هواپیما برای قضاوت به شهر برگزاری
مســابقات رفتند .کمیته داوران تاکید کرده
با توجه به بخشنامه ســفرهای هوایی برای
داوران ،رویه سابق ادامه خواهد داشت.

نشریه داخلی المپیاکوس انصاری فرد را رفتنی میداند
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تیم نوجوانان عمان شهریورماه به تهران
میآید و دو دیدار دوســتانه در روزهای
 10و  12شــهریورماه با نوجوانان ایران
انجــام میدهــد .در واقع ایــن آخرین
برنامــه تیــم نوجوانان قبل از شــروع
رقابتهای قهرمانی آسیاســت که حکم
انتخابی جام جهانی را هم دارد.
چمنیــان گفته از شــرایط آماده
سازی تیمش راضی اســت اما این تیم
نیاز به کار مستمر دارد.

اما ســوال اینجاســت که فدراسیون شما
قدرت اجرا کردن این خواستهها را دارد؟
ایــن عضو هیات رییســه گفته چون
برخی تیمهای آســیایی مثل ما سرمربی
ندارند پس ما عقب نیستیم و نباید نگران
باشیم اما مشخص نیســت چرا ایشان به
تیمهایــی کــه از قبل سرمربیشــان را
شــناخته و برنامههای آماده سازیشان را
فیکس کردهاند نپرداخته و حواســش به
آنها نیســت؟ مگر نه اینکه تیم ایران فقط
با هدف قهرمانی به این مســابقات خواهد
رفت تا تابوی  42ساله را بشکند پس عقب
افتــادن از هر تیمی میتواند نگران کننده
باشــد و عضو هیات رییسه باید مثل تمام
رســانهها و اهالی فوتبال نگران تیم ملی
باشــد و طوری صحبت نکند که انگار نه
خانی به کوچه فدراسیون آمده و نه خانی
از آن رفته است.

پاس نشد تا دردسر جدیدی برای فوتبال ایجاد شود .در حالی که
باشگاهها منتظر رسیدن ســهم خود از تبلیغات محیطی فوتبال
هستند ،ســازمان لیگ با تعلل در عقد قرارداد مشکالت آنها را دو
چندان کرده و مشخص نیست چه زمانی تکلیف تبلیغات محیطی
حل خواهد شــد .ســرگیجه در ســازمان لیگ با وجود گذشت
ســه هفته از رقابتهای لیگ برتر برای انتخــاب مجری تبلیغات
محیطی ادامه دارد و به نظر میرسد مسووالن سازمان لیگ قدرت
اتخاذ تصمیم مستقل در این مورد را ندارند.

اســماعیل حســن زاده،
رییس کمیتــه انضباطی درباره
تخلفاتی کــه در بازیهای هفته
ســوم لیگ برتر رخ داده گفت:
«اگرچه شرایط هفته اول و دوم
از نظــر انضباطی قابل قبول بود
اما در هفته سوم اتفاقاتی افتاد
که به هر حال جای تاسف دارد.
حوادثی که رخ داده در گزارشها
دقیقا توضیح داده شده و ما در
نخســتین فرصت ممکن ضمن
اینکه موارد را به افراد و باشگاه
ابالغ میکنیم تا دفاعیات افرادی
که علیه آنها گزارش شــده را
بگیریــم ،رای نهایــی را صادر
میکنیــم .با توجه بــه اهمیت
موضوع تالشــمان این است که
در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه
پروندههای انضباطی هفته سوم
را به سرعت اعالم کنیم».
رییــس کمیتــه انضباطی
ادامه داد« :یکی از عوامل موثر
در هدایــت تماشــاگران این
اســت که مقامات و مدیران یک
باشگاه اعم از میزبان و میهمان
به درستی به وظایف خود عمل
کنند .گاهی دیده میشــود یک
مدیــر یا یک مســوولی با یک
مصاحبه نادرســت عمال التهاب
و تشــنج را به هواداران منتقل
میکند یا برعکس با ســکوت و
یک مصاحبه درست ،آرامش به
هواداران منتقل میشود».
حســن زاده بــا تاکید بر
اینکه بخشی از اتفاقات رخ داده
فوتبالی نیســت ،گفت« :عدهای
از بستر فوتبال و فضای موجود
در ورزشــگاه ســوء استفاده
میکنند تا به اهداف غیر فوتبالی
خود برســند که در این زمینه
هم مقامات انتظامــی ،امنیتی
برنامههایی برای شناسایی این
افراد دارند و هــم اینکه کمیته
انضباطی مجــوز قانونی دارد که
افراد متخلف را حتی از ورود به
ورزشــگاه محروم کند .مطمئنا
در ایــن زمینه میتوان گامهای
موثری برای شناسایی افراد معلوم
الحال و ممانعت از حضورشان در
ورزشــگاهها به عمــل آورد .ما
نیز در کمیتــه انضباطی دلمان
نمیخواهد بــا حکم محرومیت
از ورود ســیل عالقهمندان به
ورزشگاه جلوگیری کنیم و باید
تالش کنیم کــه آن عده قلیلی
که از جنس فوتبال نیســتند را
محروم کنیم و طراوات و شادابی
ورزشگاهها را حفظ کنیم».

ساعی در اردوی امید

پس از مشکالتی که برای تیم فوتبال
امید در جاکارتا به وجود آمد هادی ساعی و
مسوول امور بینالمللی کمیته ملی المپیک
در جمع ملیپوشان تیمملی فوتبال حضور
یافتند تا اقداماتی را در جهت رفاه این تیم
در بازیهای آســیایی جاکارتا انجام دهند.
مســووالن تیم امیــد از اقداماتی که طی
این حضور انجام شده است راضی هستند.
ترافیک شــدید جاکارتا و غذا دو مشــکل
عمده تیم امید بود که حل شد.

طارمی پنالتی گرفت

شــنبه شــب و از هفتــه دوم لیــگ
ســتارگان قطر الغرافه پذیرای تیم الســیلیا
بود و میهمانش را با شکســت  2بر یک بدرقه
کرد .وسلی اســنایدر ( )24و والدیمیر ویس
( )49زننده گلهای تیــم الغرافه بودند .گل
تیم الســیلیا نیز در دقیقه  80به ثمر رسید.
مهــدی طارمی ،ملیپــوش ایرانی در ترکیب
اصلی الغرافه بازی کرد و یک پنالتی از حریف
گرفت که اســنایدر تبدیل بــه گلش کرد .در
جدول ردهبندی  12تیمی لیگ ستارگان قطر
تیم الغرافه با اندوخته  3امتیازی هفتم است.

ترافیک جاکارتا ساعت تمرین امید را تغییر داد

با اعالم رییس کمیته انضباطی

رای خاطیان
ورزشگاهها تا آخر
هفته اعالم میشود

عکسهایــی که از جاکارتــا و اردوی
تیم امید به سایتهای خبری مخابره شده
نگران کننده و خوشحال کنند است .نگران
کننده از این جهت که چرا بعد از ســه روز
حتما باید یکــی مثل هادی ســاعی پیدا
شود که مشــکالت را حل کند و خوشحال
کننــده از این حیث که بازیکنان جوان این
تیم قبل از بازی حســاس مقابل عربستان
حداقل گرسنه نخواهند ماند .گفتنی است
برخی از مسووالن ســفارت ایران به همراه
هادی ســاعی به هتل «کالکشن» رفتند و
خوشبختانه این مشکل از بین رفت.

گزارش

مشکل بزرگ کرانچار و کادرش؛ از عربستان
فیلم ندارند

تیم امید برای بازی با عربستان در نخستین مسابقه از بازیهای آسیایی
جاکارتا آماده میشود .صبح یکشنبه دومین تمرین این تیم در جاکارتا برگزار
شــد .ابتدا قرار بود تمرینات در نوبت عصر انجام شــود امــا به خاطر ترافیک
شدید جاکارتا مسووالن این تیم تصمیم گرفتند زمان تمرینات را تغییر دهند.
به گفته استیلی مشــکلی در بین بازیکنان وجود ندارد و آنها با انگیزه تمرین
میکنند .دو بازیکنی هم که دچار آســیب دیدگی شــده بودند به تیم ملحق
شدهاند .عصر یکشنبه کالس آنالیز بازی مقابل عربستان برای بازیکنان برگزار
شــد اما متاسفانه فیلم مناسبی از بازیهای این تیم در اختیار کادر فنی امید
نیســت و با آن فیلمهای محدودی که در دست کادر فنی است سعی خواهند
کرد بازیکنان را از لحاظ ذهنی نسبت به حریف خود آشنا کنند.

کرانچار :به خاطر میزبانی چین نتوانستیم مساوی کنیم

زالتکو کرانچار ،سرمربی تیم امید درباره اردوی تدارکاتی چین و مسابقه
بــا این تیم گفت« :فکــر میکنم برای ما این بازی از اهمیت بســیار باالیی
برخــوردار بود چرا که کادر فنی توانســت بازیکنــان را محک بزند و پی به
نقاط ضعف و قوت تیم ببرد 5 .روز در چین حضور داشــتیم و این امر باعث
شــد تا گزینش خوبی از بازیکنان داشته باشیم و ملی پوشان ارزیابی جدی
شوند .نتیجهای که به دست آوردیم بد نبود چرا
که برای من اصال نتیجه مهم نیست و هدفمان
ارزیابی و محک خوردن بازیکنان بود».
ســرمربی تیم امید ادامه داد« :بازیکنان ما
در شــرایطی که وقتی به دنبال کســب نتیجه
هســتند و حتی برگرداندن نتیجه ،باید تسلط
در بازی را فرا بگیرند و این مســابقه باعث شد
که تمرکز باالیی در این زمینه داشته باشند .ما
دو نیمه مختلف را شاهد بودیم .در نیمه اول با
ترس وارد زمین شدیم و دو گل دریافت کردیم
امــا در نیمه دوم هجومیتر وارد زمین شــدیم
و دو گل از ســه گلی کــه دریافت کرده بودیم
را جبران کردیم و با کیفیت باال مســابقه دادیــم و بهخاطر میزبانی چین و
شــرایطی که وجود داشت ،نتوانستیم بازی را به تساوی بکشانیم .در مجموع
از بازی تدارکاتی بســیار راضی هستم و این دیدار برای هماهنگی بازیکنان،
کسب تجربه و شناخت بیشتر کادر فنی بسیار مفید و موثر بود».

آغاسی :نتیجه بازیهای تدارکاتی مهم نیست

عارف آغاســی ،بازیکن تیم امید گفــت« :برگزاری دو بازی مقابل عراق
که بسیار برای عملکرد تیمی و هماهنگی بازیکنان مفید بود باعث شد کادر
فنی صرفنظر از نتیجه بازیکنان را ارزیابی کند .اردوی تدارکاتی چین نیز به
ما کمک کرد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و کادر فنی برنامه ریزی
دقیقی برای این امر داشته باشد .درست است که بازی مقابل چین با شکست
برای ما همراه بود اما در بازیهای تدارکاتی هدف ما کســب نتیجه نیســت
بلکه تمام تمرکزمان بر روی اجرای برنامههایی است که کادر فنی از بازیکنان
در حین تمرین و مســابقه میخواهد ».این بازیکن گفت« :تمام تالشمان را
میکنیم تا بهترین نتیجه کسب شود .امیدواریم با بازیهای خوبی که انجام
میدهیم دل مردم را شاد و با دست پر به کشور بازگردیم».

آزادی :مشکل غذا حل شد

محمدرضا آزادی درباره روند آماده سازی تیم امید پیش از ورود به جاکارتا
گفت« :خوشبختانه شرایط اردو و تمرینات بسیار خوب بوده ،بازیهای تدارکاتی
خوبی انجام دادیم و حاال با آمادگی کامل به محل برگزاری مسابقات رسیدهایم.
وضعیت اردو در اینجا هم مطلوب است .البته روز اول ناهماهنگیهایی در مورد
غذای تیم وجود داشــت که تا حدودی طبیعی به نظر میرســید اما از شــنبه
شــب مشــکلی در این خصوص هم نداشــتیم ،هماهنگیهای الزم انجام شد و
خوشــبختانه کیفیت غذا هم خیلی خوب است ».این بازیکن درباره حضور تیم
زیر  21سال ایران در این مسابقات هم گفت« :خوشبختانه در تیم فعلی به رغم
شرایط سنی پایینتر نسبت به برخی تیمهای دیگر ،اکثر بچهها سوابق و تجارب
بســیار خوبی دارند .با تجربه حضور در بازیهای رده بزرگساالن ،مسابقات لیگ
برتر حتی بازیهای آســیایی به این مســابقات آمدهاند و امیدواریم بتوانیم به
انتظارات به خوبی پاســخ بدهیم .تیم ما سطح باالیی دارد و در جاکارتا تجارب
ارزشــمندی کســب میکنیم ».مهاجم تیم امید در پایان گفت« :بچههای تیم
انگیزه زیــادی دارند و کادرفنی هم با جدیت عملکرد بازیکنان را زیر نظر دارد.
آمادهایم که همه در کنار هم برای خوشحال کردن مردم با تمام وجود بجنگیم».

