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تاریخ نیمهنهایي و فینال جام
حذفي فوتبال اعالم شد

واکنش مهدي تاج به انتخاب سرمربي ایراني
براي تیم ملي فوتبال

»فوتبال نیاز به آرایش دارد«

 کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبــال ایران
تاریــخ برگزاري مســابقات نیمهنهایي و فینال جام
حذفــي یــادواره آزادســازي خرمشــهر در فصل
 ۹۸-۹۷را اعالم کرد .به گزارش ســایت ســازمان
لیگ فوتبال ،سعید فتاحي ،مدیر مسابقات سازمان
لیگ اعــالم کرد :پیــش از این احتمــال تغییراتي
در تقویــم قمري و آغاز ماه مبــارک رمضان وجود
داشت .به طور غیررسمي اعالم شده بود که دیدار
نیمهنهایي جام حذفي سوم خرداد برگزار ميشود
که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از امروز آغاز
ميشــود ،بنابراین روز ســوم خرداد ماه مصادف با
شبهاي قدر است .به این ترتیب بازي نیمهنهایي
جام حذفي بعد از ایام شهادت حضرت علي )ع( و
شبهاي قدر و در روز هشتم خرداد برگزار خواهد
شــد .او افزود :فینال مســابقات هم روز  ۱۲خرداد
 ۱۳۹۸بیــن دو تیم داماش گیالنیــان و برنده بازي
پرسپولیس و سپاهان انجام خواهد شد.

کلوپ :صالح به بازي با بارسلونا
نميرسد
 سرمربي لیورپول ضمن تأیید غیبت محمدصالح
اعالم کــرد این تیم تمام تالش خــود را براي حذف
بارســا انجام خواهد داد .به گــزارش گاردین ،یورگن
کلوپ ،ســرمربي لیورپــول ،پیش از دیدار حســاس
تیمش برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان گفت :در این
دیدار محمــد صالح را در اختیار نداریم .او شــرایط
خوبي دارد و مشــکل او برخورد دروازهبان با سرش
بود و از نظر پزشکي بازيکردن براي صالح خطرناک
اســت .مطمئنم بازیکنانم تمام تالش خودشــان را
براي شکســت بارســلونا انجام خواهند داد .خیلي
کارمان ســخت اســت چون عالوه بر زدن چهار گل
باید از گلزدن بارســلونا جلوگیري کنیم و این اتفاقي
نیســت که خیلي مداوم رخ دهد .اگر موفق بشویم
کارمان را به خوبي انجام دهیم که فوقالعاده بوده
اســت و اگر موفق نشــویم که توانســتیم در فوتبال
زیبــا از بین برویم و جاي خودمــان را به تیم دیگري
بدهیم .او در ادامه صحبت خود گفت :من گفتم که
از عملکــرد تیمم در بازي هفتــه قبل راضي بودم و
فقط از نتیجه راضي نبودم و االن تنها چیزي که باید
آن را تغییر دهیم نتیجه اســت .زدن چند گل به تیم
بارسلونا بههیچوجه آسان نیست ولي ما تمام تالش
خودمــان را انجام خواهیم داد تا بتوانیم نتیجه الزم
را برابر حریف به دســت بیاوریــم .لیورپول در بازي
رفت با ســه گل برابر بارسلونا شکست خورد .لیونل
مســي دو بار و لوئیس ســوارس گلهاي بارسلونا را
به ثمر رساندند.

شرطبندي سبب تغییر نتایج
نميشود
 رئیــس کمیتــه حقوقــي و تدویــن مقــررات
فدراســیون فوتبال گفت :شــرطبندي یک شخص
اگر هم ثابت شــود نميتواند نتایج مســابقات را
تغییــر دهد و چنین حکمــي در مقررات داخلي و
بینالمللي وجود نــدارد و مبناي عقلي و منطقي
هم براي آن به نظر نميرسد.به گزارش فدراسیون
فوتبــال» ،احمدرضــا براتــي« افــزود :مقــررات
انضباطــي فدراســیون فوتبال درباره شــرطبندي
بسیار سختگیرانهتر از فیفا )فدراسیون بینالمللي
فوتبال( است .زیرا بر اساس مقررات اخالقي فیفا،
حداکثر مجــازات اشــخاصي که در شــرطبندي
مداخله دارند ســه ســال محرومیت است و باید
توجــه کرد کــه در مقررات فیفــا حداقلي در نظر
گرفته نشــده اســت .قاضي ميتواند از یک روز تا
سه ســال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات
انضباطي فدراســیون فوتبال ایران ،مجازات فردي
که در شــرطبندي مداخله ميکنــد ،در مرتبه اول
حداقل ســه ماه ،مرتبه دوم حداقل شــش ماه و
مرتبه ســوم حداقل یک ســال محرومیت اســت.
البتــه باید توجه داشــت کــه این مــوارد حداقل
محرومیت اســت و حداکثر تعیین نشــده اســت.
رئیس کمیته حقوقي و تدوین مقررات فدراســیون
فوتبال افزود :بنابراین قاضي رسیدگيکننده اگرچه
نميتوانــد کمتر از آن چیزي که در مقررات تعیین
شــده حکم صادر کند اما با توجه به تعییننکردن
حداکثر مجازات و با درنظرگرفتن شــرایط و اوضاع
و احــوال ميتوانــد ایــن محرومیــت را حتي به
صورت مادامالعمــر در نظر بگیــرد .براتي ادامه
داد :مجازات شــرطبندي در مقــررات فیفا از یک
روز تا ســه ســال اســت و در مقررات ایران از سه
ماه تا پایان عمر متخلــف ،متغیر و موکول به نظر
قاضــي اســت.او تصریح کرد :بر اســاس مقررات
انضباطــي فدراســیون ،احکامي کــه در موضوع
شرطبندي صادر ميشوند قابل بخشش یا تعلیق
نیســتند و تخلف شرطبندي مشــمول مرور زمان
هم نميشــود و عــالوه بر این مــوارد ،این احکام
برای تعمیم بینالمللي به فیفا اعالم ميشــود تا
فردي که محکوم شــده اســت با خروج از ایران و
حضور در سایر کشورها از اجراي حکم محرومیت
فرار نکند .البته درباره جریمه نقدي ممکن اســت
مجازاتهاي ما خفیفتر به نظر برســد که در این
زمینه باید توجه داشــته باشــیم جرائم نقدي در
ایران باید متناســب با درآمد باشگاهها و بازیکنان
باشــد در غیر این صــورت تغییر اعــداد و جریمه
نقدي در مقررات ،دردي را دوا نميکند.

وداع زودهنگام نایبقهرمان با لیگ قهرمانان

زور پرسپولیس نه به آسیا رسید نه به داور آسیایی
نایبقهرمــان فصــل گذشــته رقابتهای لیــگ قهرمانان آســیا اینبار
نتوانســت حتی از مرحله گروهی صعود کند؛ پرسپولیس ایران که در جریان
هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان به ازبکستان رفته بود تا برابر پاختاکور
بــه میدان برود ،شکســت تلخ یک بر صفر را متحمل شــد تــا در یک هفته
مانده به پایان رقابتهای مرحله گروهی از لیگ قهرمانان آسیا حذف شود؛
پرسپولیســیها که پیش از این دیــدار از  ۴بازی  ۴امتیــاز گرفته بودند ،یک
بــار دیگر در این تورنمنت شکســت خوردند تا در مجموع با ثبت ســومین
شکستشــان در پنج بازی ،وداعی تلخ و زودهنگام با این تورنمنت سطح باال
داشته باشند.
تلخی این وداع البته وقتی زیادتر میشــود که ســرخهای تهرانی برای
ســومینبار اسیر اشــتباهات داوری شدند؛ شــاگردان برانکو که در دو بازی
نخســت روی پرچمهای اشــتباه از رســیدن به پیروزی باز مانده بودند ،در
این دیدار با کمکاری داور وســط ،پنالتیشــان بهراحتی گم شد تا همین سه
اشتباه وحشــتناک ،راه خروج این تیم از لیگ قهرمانان آسیا را هموارتر کند.
»خبرنگاران ایرانی درباره داوری از من سؤال کردند ،من هم گفتم اشتباهات
آنهــا علیه تیم مــا در بازیهای گذشــته عمدی نبوده اســت ،اما االن چه

میتوانــم بگویم؟! در بازی اول گل آفســاید از پاختاکور دریافت کردیم و در
بازی با الســد هم این اتفاق تکرار شد .ما االن آمدهایم در زمین حریف بازی
کنیم و نمیتوانیم  ۲۵موقعیت گل ایجاد کنیم تا به گل برسیم.
داور یک پنالتی صددرصد مــا را نگرفت .همه صحنه را دیدند به غیر از
داور!« اینها بخشــی از صحبتهای برانکو پس از بازی عصر روز گذشته بود
که نشان میداد چقدر از تصمیمات داوری در این بازی و در کل در رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا عصبانی است .او البته در ادامه ،داور استرالیایی را یکی
از بازیکنان حریف توصیف کرد و گفت» :حریف یک بازیکن کلیدی داشــت و
آن هم داور بازی بود .ما چه میتوانیم بگوییم وقتی بازیمان دشــوار بود و
با وجود موقعیتهایی که به وجود آوردیم نتوانســتیم به گل برسیم؟! فکر
میکنم بهترین بازیکن حریف دروازهبان آنها بود« .پرســپولیس در شرایطی
از اولین جامی که هنوز شــانس رســیدن به مراحل باالتر در آن را داشــت،
کنار رفت که در لیگ برتر ایران بازیهای فشــردهای برای رسیدن به سومین
عنوان قهرمانی متوالیاش برگزار میکند .این تیم به مرحله نیمهنهایی جام
حذفی هم رسیده و باید تقابل دشواری با سپاهان داشته باشد .شاید یکی از
دالیلی که باعث شــد پرســپولیس ،تیمی که فصل پیش تا فینال آسیا رفت،

خیلی زود از رقابتهای آســیایی کنار برود ،همین فشردگیهای بازیهایش
باشد؛ موردی که البته برانکو نمیخواهد آن را توجیهی برای ناکامی تیمش
در آسیا بداند .او میگوید» :مشخصا این تعداد فشردگی بازیها در عملکرد
ما تأثیرگذار بود .این فشــردگی نهتنها روی پرسپولیس ،بلکه روی هر تیمی
تأثیر منفی دارد .بااینحال فشــردگی برنامه مســابقات دلیل حذف ما نبود،
چراکه بازیکنانم با تمام این مشــکالت خیلی عالی بــازی کردند ،اما نتیجه
نگرفتند« .شکســت روز گذشته ،پنجمین بازی متوالی پرسپولیسیها بود که
نتوانستند در مجموع رقابتهای لیگ و لیگ قهرمانان آسیا در آن به پیروزی
برســند .البته به غیر از حذف از گردونه رقابتهای آســیا ،آمار پرســپولیس
برابر پاختاکور ازبکستان نیز همچنان منفی مانده است؛ بازی دیروز ،سومین
تقابل این دو تیم بود که مصادف شد با دومین برد رقیب ازبک .در دیگر بازی
باقیمانده بین این دو ،دو تیم به مســاوی رضایــت داده بودند .البته به غیر
از پرســپولیس ،پاختاکور ،تیمی که حاال با هشــت امتیاز تقریبا صعودش به
مرحله حذفی را قطعی کرده ،آمار بســیار خوبی مقابل حریفان ایرانی دارد؛
با برد روز گذشته ،این تیم یازدهمین بردش برابر نمایندگان ایران را ثبت کرد؛
آنها دو بار با ایرانیها مساوی کردهاند و فقط چهار بار شکست خوردهاند.

داستان عجیب مدال طالی رکابزن ایرانی

تأکید وزیر ورزش بر واگذاری  ۲تیم
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شــرق :رقابتهای دوچرخهســواری جاده قهرمانی
 ۲۰۱۹آســیا ،با نتایج مقبولی برای تیــم ملی ایران به
پایان رسید؛ نتایجی که باعث شــد تا قدری از ناکامی
محض این رشــته در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
بکاهد .اگرچه در این مسابقات هم انتظارها آنطور که
باید ،برآورده نشد و توقع این بود که تیم ملی تایم تریل
به مدال برســد؛ اما محمد گنجخانلــو با مدال طالی
ارزشــمندی که در بخش استقامت گرفت ،کمکاری و
ضعف این تیم را جبران کرد .گنجخانلو بیشــک جزء
دوچرخهســواران موفق کشور در چند سال اخیر بوده
که همیشــه از هر رویدادی دســت پر برگشته است.
او در شش ســال گذشته در شش مســابقه قهرمانی
آسیایی جوانان و امیدها شرکت کرده که همیشه روی
سکوهای آسیا قرار داشته است.
ایــن دوچرخهســوار تهرانــی از پیکارهــای ۲۰۱۹
ازبکستان به »شــرق« میگوید» :امسال آخرین سالی
است که من در تیم ملی امید ،رده زیر  ۲۳سال هستم.
خوشحالم که آخرین حضورم در مسابقات آسیایی این

رده با مدال طال همراه شد .البته فکر میکنم دیگر به
این نقطه رســیده بودم که امسال مدال طال بگیرم .دو
سال اولی که در این رقابتها شرکت کردم ،برنز گرفتم
و سال گذشته هم مدال نقره .البته یک مدال نقره و دو
برنز هم در رده جوانان دارم«.
او به ســطح کیفی این مســابقات اشاره میکند:
»ســطح مســابقات امیدها همیشــه باالســت و از
کیفیــت خوبی برخوردار اســت .با توجــه به اینکه
همــه میخواهند تیــم پیدا کنند و لژیونر شــوند ،با
بهترین آمادگی میآیند تا خودشــان را نشان بدهند.
قزاقها حرف اول را در مسابقات جاده آسیا میزنند.
رقیب اصلی من در این مســابقات ســه قزاق و یک
دوچرخهسوار ژاپنی بودند .سه دوچرخهسوار قزاق
طــوری رکاب میزدند و با هم همــکاری میکردند
که مدال طال را مال خودشــان میدانستند؛ اما خدا
را شکر ،من توانســتم هر سه آنها را کنترل کنم و به
قهرمانی برسم«.
گنجخانلو در شــرایطی دشــوار توانســت به این
قهرمانــی برســد .او که همــواره به دلیل مشــکالت
مالی از امکانات و تجهیزات الزم برخوردار نیســت ،با
دوچرخه قرضی رقیبانــش را یکی پس از دیگری جا
گذشــت و به خط پایان رسید .دارنده مدال طالی آسیا
ادامه میدهد» :دوچرخه شــخصی خودم فرســوده

شــده بود و توانایی این را هم نداشــتم که یکی دیگر
بخرم و جایگزین آن کنم .متأســفانه بــا باالرفتن نرخ
دالر وضعیت ما خیلی سخت شده است .دوچرخهای
که میتوانســتیم با  ۳۰میلیون بخریم ،االن شده صد
میلیــون! مگر ما چه منبع درآمــدی داریم که اینقدر
هزینه کنیم .برای همین از فدراسیون دوچرخهسواری
خواســتم یک دوچرخه به من قــرض بدهند که با آن
مسابقه بدهم .خوشبختانه دوچرخه خوبی هم دادند
و من هم نتیجه گرفتم .زمانی که مســابقه تمام شد،
مســئوالن فدراســیون به من گفتند که باید آن را پس
بدهــی .من پیش خودم فکر میکردم که فدراســیون
در این شــرایط که مــن دوچرخه نــدارم و مدال طال
هم گرفتهام ،دســتکم آن را به من قرض میدهد تا
تمریناتــم را ادامه بدهم؛ امــا آن را پس گرفتند؛ حتی
حاضــر بودم بابــت ضمانت به فدراســیون هم چک
بدهــم؛ اما قبــول نکردنــد .البته فدراســیونیها هم
تقصیری ندارند؛ چون خودشان هم تجهیزات ندارند؛
اما اینطور هم که نمیشــود .خواســته من از کمیته
ملی المپیک این است که نه در سطح
گســترده؛ بلکه دســتکم درباره من
امتیازی را قائل بشوند و یک دوچرخه
به من بدهند تــا کارم لنگ نماند .االن
ســه روز اســت که به مغازه دوستم
مــیروم تا دوچرخه خــراب خودم را
تعمیر کند که هنوز درست نشده و به
سطح تمرینکردن هم نرسیده است«.
عضو تیم ملی اســتقامت جاده در
این شــرایط باید تمریناتــش را ادامه
بدهد تا خــود را برای حضور در مســابقات قهرمانی
جهــان  ۲۰۱۹لنــدن آماده کنــد .گنجخانلــو توضیح
میدهــد» :البته رفتــن ما به لندن قطعی نشــده؛ اما
فدراســیون قول داده ســعی خــود را بکنــد که این
اعزام صــورت بگیرد و من و یک نفــر دیگر از بچهها
را به لندن بفرســتد؛ امــا در این شــرایط ناچاریم که
تمریناتمــان را بکنیم و بدنمــان را آماده نگه داریم.
ما همیشــه باید مثل آچارفرانسه باشیم .انشاءاﷲ اگر
فدراسیون حمایت کند ،قول میدهم بهترین نتیجه را
در مسابقات جهانی بگیرم.
قــول مدال نمیدهم؛ اما میتوانم جزء  ۱۰نفر اول
بیایم؛ اما الزمه این نتیجه این است که در رقابتهای
تدارکاتی خوبی شــرکت کنیم .مســیری هم که برای
مسابقات تعیین کردهاند ،مسیر زیاد سختی نیست .من
ســال اولی که در تیم ملی امید بودم و به مســابقات
جهانی رفتم ،نفر  ۲۳شدم که نتیجه بسیار خوبی بود.
این در حالی بود که دوچرخهسوارانی که پیش از من
به این رقابتها رفته بودند ،صدم میشــدند« .به جز
محمد گنجخانلو ،حســین محمدیها و امیرحســین
جمشــیدیان در تیــم ملی دوچرخهســواری جاده به
ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شــدند .سمیه یزدانی
نیز در بخش بانوان به اولین مدال تاریخ این رشــته در
ایران رسید.

شــرق :سالهاســت که دولتهــای مختلــف پس از
رویکارآمــدن ،وعــده خصوصیســازی دو باشــگاه
پرطرفــدار پرســپولیس و اســتقالل را میدهند .طبق
اصل  ۴۴قانون اساســی ،این دو باشــگاه باید به سمت
خصوصیشــدن بروند تا هزینههای دولــت برای آنها
)بخوانید کمک دولت به آنها( به طور کامل قطع شود.
ایــن امر اما هربار بنا به دالیلی یا به تعویق میافتد یا در
حد شعار و برگزاری چند جلسه بینتیجه لغو میشود.
جدیدترین اظهارنظر و درخواست برای خصوصیسازی
از سوی وزیر دولت روحانی در جلسه تصویب مصوبات
هیئت دولت مطرح شــده اســت .با حضور مســعود
ســلطانیفر و در جریــان اجــرای مصوبــات دولت و
مجلس شــورای اســالمی درباره واگذاری دو باشــگاه
استقالل و پرســپولیس ،کمیته هماهنگی و ساماندهی
ایــن دو باشــگاه با حضور امیرحســین فتحــی و ایرج
عــرب ،مدیرانعامل آنها و محمدرضــا داورزنی و ژاله
فرامرزیان ،معاونان وزیر ورزش و جوانان تشــکیل شد.
سلطانیفر در ابتدای جلسه تأکید داشت که مدیران دو
باشگاه باید همکاری الزم را با سازمان
خصوصیسازی داشته باشند تا این دو
باشــگاه در کوتاهتریــن زمان ممکن به
بخش خصوصی واگذار شوند» :تمامی
عوامــل ذیربط و مدیران مســئول در
این حوزه و خصوصــا مدیرانعامل دو
باشگاه اســتقالل و پرسپولیس موظف
هســتند همهگونه همــکاری الزم را با
سازمان خصوصیسازی داشته باشند تا
این واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن
صورت بگیرد« .در این نشســت با دستور وزیر ورزش و
جوانان مقرر شد محمدرضا داورزنی ،معاون قهرمانی،
مســئولیت نظارت و پیگیری مصوبات شورای واگذاری
و همکاری دو باشــگاه با ســازمان خصوصیســازی را
برعهده داشته باشد ،اما چرا اگر یکصد جلسه مشابه هم
برای خصوصیســازی ســرخابیها برگزار شود ،باز هم
در باطن کســی باور نخواهد کرد که این دو باشــگاه به
صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
در زمستان سال  ۹۳جلسات متعددی برای واگذاری این
دو باشــگاه به بخش خصوصی برگزار شــد که طی آن
چهار دور مزایده به انجام رسید .قیمت پایه برای هر دو
باشــگاه به تفکیک  ۲۹۰میلیارد تومان اعالم شده بود.
در دو مزایــده اول برای هیچکــدام از دو تیم ،خریداری
پیشقدم نشــد ،اما در مزایده سوم برای پرسپولیس سه
پاکت ارائه شــد .یکی از متقاضیان فردی به نام علیرضا
معظمینیا بود که در بدو ورود به ســالن جلسه اعالم
کرد پرســپولیس را به صورت نقد با قیمت  ۳۰۰میلیارد
تومان خریــداری میکنــد .او که طبــق گفته خودش
خریدوفروش قطعات ســنگین خودرو را انجام میداد،
درخواســتش به دلیل دیرکرد در واریــز مبلغ موردنظر
)ورودی( رد شــد .شــرکت بهنام پیشرو کیش و شرکت
اســتیلآذین ایرانیان با مبالغ  ۲۹۸میلیارد تومان و ۲۹۶
میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان مشتریان اصلی پرسپولیس

بودند .پس از چندین روز کشوقوس عنوان شد پیشنهاد
بهنام پیشرو هم مشکل دارد و حسین هدایتی و شرکت
اســتیلآذین ایرانیان بهعنوان تنها مشــتری پرسپولیس
منتظر بودند تــا بهعنوان برنده مزایده معرفی شــوند.
سازمان خصوصیسازی ســرانجام بعد از بررسیهای
صورتگرفته اهلیت حسین هدایتی و شرکت استیلآذین
را هم رد کرد تا مزایده ســوم نیز بــدون نتیجه به پایان
برســد .مســئوالن برگزاری مزایده ،به دلیل بدهیهای
بانکی هدایتی و اینکه سهام شرکت به نام فرزندان جوان
هدایتی شــده ،اهلیت اســتیلآذین را رد کردند .مزایده
چهارم اینبار برای اســتقاللیها نیز مشــتری داشــت؛
خودروسازی سمند که زیرمجموعه ایرانخودرو است،
با قیمت پایه  ۲۹۰میلیارد تومان قصد خریداری استقالل
را داشــت؛ مدارک مربوطه را تحویــل داد و اعتراضات
زیادی نســبت به فرایند واگذاری در آن سال باال گرفت،
چراکه منتقدان عقیده داشــتند که این چه واگذاریای
اســت کــه از وزارت ورزش تیمی گرفته و به شــرکت
خودروسازی داده میشود؟ عمال خصوصیسازی شکل

نگرفتــه و فقط در ظاهر این انتقال رخ داده اســت .در
نهایت پیشنهاد »سمند« نیز رد شد تا نوبت به پاکتهای
پرســپولیس برســد .اینبار هم شــرکت بهنام پیشرو و
استیلآذین وارد مزایده شدند .حسین هدایتی تغییراتی
را در شرکت خود ایجاد کرد تا اینبار اهلیتش تأیید شود.
اهلیت شرکت بهنام پیشرو خیلی زود رد شد تا بار دیگر
تنها شرکت قابل بررسی »اســتیلآذین« باشد .در تاریخ
ششم خردادماه ،میرعلیاشــرف عبداﷲ پوریحسینی،
رئیس وقت سازمان خصوصیسازی اعالم کرد که برای
دومینبار اهلیت این شــرکت رد شــده است .پیشنهاد
هدایتی برای دومینبار رقم  ۳۳۶میلیارد و  ۶۶۶میلیون
 ۶۶۶هــزار تومان بود! چند هفته بعد هم رســما اعالم
شــد مزایده پنجمی در کار نخواهد بــود و واگذاری دو
باشگاه از دســتور کار ســازمان خصوصیسازی خارج
شــد؛ هرچند بعدها مشخص شد بررسی »اهلیت افراد
و شــرکتها« چندان هم بــد نبوده ،چراکــه بر فرض
خریداری پرســپولیس توســط حســین هدایتی بعد از
بازداشــت او ،مشخص نبود در سال  ۹۸چه بالیی بر سر
این تیم میآمد .حاال پس از سهســالونیم دوباره بحث
واگذاری از طریق مزایده مطرح شــده است .گفته شده
اینبار مبلغ پایه  ۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود .ســؤال
اصلی این اســت؛ آیا اینبار واقعا ارادهای برای واگذاری
وجود دارد و یک متقاضی »اهل« پیدا میشود؟

 رئیس فدراسیون فوتبال به مشکالت پیشروي
این فدراســیون براي انتخاب ســرمربي تیم ملي
اشــاره کرد و گفــت :باید خودمان را بــراي بازي
دوستانه با کرهجنوبي و سوریه آماده کنیم .مهدي
تاج در حاشیه مجمع ساالنه هیئت فوتبال استان
قــم در جمع خبرنگاران درباره انتخاب ســرمربي
تیم ملي فوتبال گفت :انشاءاﷲ سرمربي تیم ملي
انتخاب ميشود .همه تالشمان را کردیم سرمربي
تیم ملي به ســرعت معرفي شــود؛ بــا اینحال
موانعي داریم .این موانع قابل ذکر نیست ولي این
موانع شامل بحث ارز ،مبادله اسناد ،اطالعاتي که
به گزینههاي سرمربیگري داده ميشود و ...است.
این موضوعات بحثهاي جانبي اســت .خودمان
هم نميخواهیم به آن دامن بزنیم.
او تأکید کرد :مطمئنیم مشــکالت رفع ميشود
و ما مشکل مالي و ترانسفر پول را حل ميکنیم.
رئیس فدراســیون فوتبال یادآور شــد :از ابتدا
هــم به دنبال مربي خارجي بودیم .تاکنون اتفاقي
هم در رده تیم ملي بزرگســاالن رخ نداده اســت.
یــک فیفــادي را از دســت دادیم کــه هیچ بازي
رسمي و دوســتانهاي نداشــتیم .باید خودمان را
بــراي بازي با ســوریه و کرهجنوبي آماده کنیم که
در برنامــه خودش برگزار ميشــود .او در پاســخ
به این سؤال که آیا ســرمربي تیم ملي بزرگساالن
همانند تیم ملي امید ایراني است؟ گفت :ما براي
فضاي موجود در کشور برنامه داریم .مقام معظم
رهبــري گفتند باید براي فضاي موجود در کشــور
و تحریمها آرایش مناســب داشته باشیم؛ فوتبال
کشور هم نیاز به آرایش دارد.

کدام احمقي  ۲بر صفر جلو باشد،
حمله ميکند؟
 محمدمهــدي الطافــي ميگوید اشــتباهات
داوري در بازي پليآف لیگ دسته دوم برابر نیروي
زمیني تهران فراتر از یک اشــتباه بوده و هدف این
بوده است که داماش در این بازي برنده نباشد .به
گزارش ایسنا ،دو تیم داماش گیالن و نیروي زمیني
تهران در چارچوب پليآف رقابتهاي لیگ دسته
دوم کشور به مصاف هم رفتند .بازي رفت این دو
تیم در تهران با تساوي بدون گل همراه بود .اما در
بازي برگشت در ورزشگاه سردارجنگل رشت ،تیم
نیــروي زمیني بود که توانســت مقابل داماش به
پیروزي برســد .اما این پایان ماجرا نیست .داماش
گیالن در بازي برگشــت در دقایق اول به گل رسید
و در دقیقه  ۲۰یک گل دیگر به ثمر رساند اما داور
گل دوم داماش گیالن را آفســاید اعــالم کرد .در
ادامه تیم نیروي زمیني تهران موفق شد با دوگلي
کــه در نیمه دوم به ثمر رســاند ،پیروز این میدان
باشد و به لیگ دسته اول صعود کند.
همین اتفــاق موجب شــد تا دامــاش گیالن
اعتراضات شــدیدي به عملکرد داور داشته باشد
و آن گلي که داور آفســاید اعالم کرد را در نتیجه
بــازي تأثیرگذار بدانــد .در ادامه همیــن اتفاقات
از باشــگاه داماش گیالن شــنیده ميشود که این
تیم با اتفاقات پیشآمده ،قصــد حضور در فینال
جام حذفي را نــدارد .در این رابطه محمدمهدي
الطافي ،مدیرعامل باشــگاه داماش گیالن درباره
خبر انصراف باشــگاه داماش گیالن از فینال جام
حذفي گفت :این مســئله پیشــنهاد اسپانسر بوده
و قرار اســت جلسه هیئت مدیره در این خصوص
برگزار شود تا تصمیم نهایي گرفته شود.
او دربــاره اتفاقــات بــازي برگشــت مرحلــه
پليآف رقابتهاي لیگ دسته دوم هم گفت :این
همــه هزینه که براي فوتبال ميشــود نفع مادي
آنچناني ندارد و بیشــتر جنبــه غیرمادي دارد اما
با این اتفاقاتي که پیش ميآید ،قلب آدم شکسته
ميشود .اشــتباهاتي که داور در آن بازي داشت،
اشــتباه نبود .بلکه یک عمدي در کار بود .اتفاقات
بازي برگشت چیزي فراتر از اشتباهات داوري بود.
همــه برخوردها ،حمله داور بــه بازیکنان و هیچ
چیز آن شــبیه به یک بازي عادي نبود .هدف این
بوده ما بازنده از زمین بیرون برویم.
مدیرعامــل باشــگاه دامــاش گیــالن درباره
اظهــارات داوود رفعتي ،رئیــس دپارتمان داوري
مبني بــر اینکه داور بــازي پليآف اشــتباه کرده
اما داماش با نتیجه تســاوي بــه لیگ یک صعود
نميکرد ،اظهار کرد :آقاي رفعتي! کدام احمقي ۲
بر صفر جلو باشــد ،حمله ميکند؟ عقل و منطق
حکم ميکند که وقتي شــما دو گل جلو باشــید
بیشــتر به کارهاي دفاعي بپردازیــد .اما این اتفاق
نیفتاد و ما بازي را باختیم .فدراســیون باید از حق
ما دفاع کند و اگر این اتفاق نیفتد ،ما در فینال جام
حذفي حضور نميیابیم.
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