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احتمال ابطال قراردادهای خارج از عرف

سوژه

اعضــای کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال دوشــنبه جلســهای را با
حضور ســاکت الهامی تشکیل دادند تا درباره تخلفات سرمربی تراکتور
در جریان دیدار فینال جام حذفی تصمیمگیری کنند .برهمین اســاس
طبــق حکم  3ماه محرومیت قطعــی و  3ماه محرومیت تعلیقی برای
الهامی در نظر گرفته شــده که البته وی میتواند نسبت به این حکم در
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درخواست تجدیدنظر کند.

از انتخاب داور عراقی توسط ایافسی متأسف شدیم /امکانات هتل تیمهای ایرانی در حد صفر است
را اعــام نکرد بخصــوص خطای واضحی که پشــت
محوطــه جریمــه حریــف اتفاق افتــاد .مــا بازیکنانی
داریــم کــه در زدن ضربات ایســتگاهی تبحــر دارند و
چه بســا در آن صحنه میتوانســتیم به گل برسیم».
مهاجــم شــهرخودرو در ادامه با اشــاره به مشــکالت
ایــن تیم از میزبانی قطریها هــم انتقاد کرد« :پیش
از حضــور در ایــن مســابقات بــا پنجــره بســته مواجه
شــدیم و عالوه بر این مصدومان زیادی داشــتیم که
به این بازی نرســیدند .بجــز این موارد زمین تمرینی
ما خیلی ســفت اســت و باعث شــد پیش از برگزاری
بازی عضله مچ و پاشــنه آشــیل بازیکنــان بگیرد .هر
 4تیــم ایرانــی بــه همراه یــک تیم عراقــی و یک تیم
ازبکســتانی در یک هتل حضــور دارند و این در حالی
اســت کــه تیــم الهــال در یــک هتــل خــوب و درجه
یک ســاکن شــده اســت .هتل ما غذاهــای بیکیفیت
و تکــراری ســرو میکند .همچنین امکانــات ریکاوری

در هتل ما بســیار کم اســت و شرایط ما و  3تیم دیگر
کشــورمان در این هتل به هیچ وجه مطلوب نیســت.
امکانات هتل در حد صفر است».
او درخصوص ســرمربیگری ســیدمهدی رحمتی
گفــت« :رحمتــی آینده خوبــی دارد و ایــن تورنمنت
را نبایــد در کارنامه او ثبت کرد .شــرایط شــهرخودرو
در این مســابقات با توجه به وجود پنجره بســته نقل
و انتقــاالت و مصدومیــت بازیکنــان ،اصــاً عــادی و
طبیعی نیســت .ما با 14 ،13بازیکن در این مسابقات
حاضــر شــدهایم و نبایــد توقــع زیــادی از رحمتــی
داشــت .به نظــر من ،رحمتی کاریزمــای الزم را برای
مربیگری دارد».
پیــش از برگزاری مســابقات ،صداوســیمای ایران
توســط ایافســی تحریــم شــد و بــه نظــر میرســید
شانســی برای پخــش مســتقیم بازیها وجــود ندارد
امــا دیــدار شــهرخودرو و شــباب االهلــی امــارات در

عیــن نابــاوری به صورت زنده پخش شــد.
قاســمینژاد درخصــوص ایــن موضــوع
و شــانس صعــود ایــن تیــم بیــان داشــت:
«راســتش مــا از موضوع تحریم صداوســیما
اطالعــی نداشــتیم امــا واقعیــت این اســت
کــه پخش مســتقیم بازیها بــه بازیکنان
انــرژی و انگیــزه مثبتــی میدهــد
بخصــوص بــرای بازیکنانــی کــه
نخســتین بــار در ایــن مســابقات به
میــدان میرونــد .البتــه مــا بــا این
شکســت شانســی بــرای صعــود
نداریــم امــا ایــن باعث نمیشــود
بــدون انگیــزه در  3مســابقه پیــش
رو حاضــر شــویم .تالش ما حفــظ آبرو
و عــزت ایــران اســت و در  3بازی پیــشرو با این
انگیزه وارد زمین خواهیم شد».

حسین بادامکی مدیر تیم شهرخودرو شکست این تیم و شرایط مشهدیها در آسیا را تشریح کرد

ایافسی نشان داد برای آنها سیاست از ورزش جدا نیست

اخبار

سرمربی تراکتور محروم شد

دیگرشانسصعودنداریم،برایحفظآبرویایرانمیجنگیم

محمــد محمــدی ســدهی  /تیم فوتبــال شــهرخودرو
دوشــنبه شــب مقابل شــباب االهلی امارات مغلوب
شــد تــا با  3شکســت از  3بــازی در قعر جــدول گروه
 Bلیــگ قهرمانــان آســیا قــرار بگیــرد .در ایــن دیدار
شــهرخودرو چنــد موقعیــت گلزنــی داشــت کــه
مهمترین آن دقیقه  90+2توســط امین قاســمینژاد
از دســت رفت و ضربــه این مهاجم با بدشانســی به
تیــر افقــی دروازه حریف اصابت کرد تــا امیدها برای
صعود کمرنگ شود.
امیــن قاســمینژاد درخصــوص ایــن دیــدار بــه
خبرنــگار «ایــران» گفــت« :تیم اماراتــی چیزی برای
گفتــن نداشــت .از طرفی داور عراقــی کیفیت الزم را
بــرای قضاوت این بازی نداشــت و مــا از انتخاب این
داور توســط ایافســی متأســفیم .داور بــا بازیکنــان
حریــف عربی صحبــت میکرد و با مــا هیچ ارتباطی
نداشــت .او در چنــد صحنــه خطــا روی بازیکنــان ما

حضور علی کریمی در ترکیب آسیایی استقالل

علی کریمی ،ســتاره تأثیرگذار استقالل چند روز قبل رسماً اعالم کرد که
جدایــیاش از آبیها قطعی اســت و دوســت دارد فوتبالش را در خارج
از کشــور دنبال کند .به همین منظور هافبک آبیه ا مذاکراتی با مدیران
اســتقالل انجام داد و قبول کرد تا در دو مســابقه مقابل الشرطه عراق و
االهلی برای این تیم به میدان برود .در اطالعیهای که باشــگاه استقالل
در ایــن خصــوص صــادر کــرد ،آمده اســت« :موضــوع ادامــه همکاری
کریمی با اســتقالل در فصل آتی به هیچ عنوان ارتباطی با مسائل مالی
نــدارد و ایــن بازیکــن صرفاً به دالیل شــخصی و حرفهای ،نیــاز به زمان
جهت تصمیمگیری برای انتخاب تیم آیندهاش دارد».
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امین قاسمینژاد ،مهاجم شهرخودرو در گفتوگو با «ایران»:

نهادهای نظارتی مانع گران شدن فوتبال میشوند

گروهورزش /وزارت ورزش با همکاری فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ و برخی
نهادهای نظارتی قصد اجرای طرحی را دارد که از گران شدن فوتبال جلوگیری
کند .طرحی که شاید باعث لغو تعدادی از قراردادها و لو رفتن برخی از داللها
شود.در فصل نقل و انتقاالت جاری ارقامی مطرح شده که واقعاًعجیب است.
از یکسو قانون منع به کارگیری بازیکنان خارجی و از سوی دیگر اقدام هماهنگ
داللها برای باال بردن قیمت بازیکنان باعث شد بازیکنانی که قراردادهای یک
یا دو میلیاردی داشتند ،مدعی بستن قراردادهای  8تا  10میلیاردی شوند .در
این شــرایط وزارت ورزش بررســی و نظارت را از باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و
از این باشــگاه خواســت تا کل قراردادهای جدید را برای بررسی و تأیید به این
نهاد بفرســتد .وزارت ورزش قصد دارد در روزهای آینده ســراغ اســتقالل برود
و قراردادهــای این تیم را نیز بررســی کند .یکــی از افراد مطلع در این زمینه به
ســایت طرفــداری گفتــه که اگــر قــراردادی خارج از عرف باشــد ،قطعــاً باطل
میشود .همچنین برای این که در حق باشگاه استقالل و پرسپولیس اجحاف
نشــود ،فدراســیون و وزارت ورزش قصد دارند از نهادهای نظارتی درخواست
ورود به قرارداد باقی باشــگاهها را داشــته باشــند .آنها در حال رایزنی با وزارت
صمت و ســایر ارگانها هستند تا قرارداد تمامی باشگاههای لیگ برتری قبل
از آغــاز فصــل جدید بررســی شــود .وزارت ورزش بــه موازات این بررســیها و
رایزنیها ،قصد دارد از فدراســیون و ســازمان لیگ درخواســت کند مانع ثبت
قراردادهای گران قیمت و خارج از عرف شــوند تا فوتبال ایران بیدلیل از این
گرانتر نشــود .گفتنی اســت مهرداد بذرپاش ،رئیس دیوان محاســبات کشور
دوشــنبه در توئیتی نوشت« :از بودجه کشــور خرج قراردادهای بعضاً نجومی
تیم ملی و باشگاههای پرسپولیس و استقالل و...میشود؛ هواداران هم ناراضی
هســتند .طبــق تکلیف قانونــی بــه وزارت ورزش و جوانان نامه زده شــد که در
انعقاد قراردادهای جدید حداکثر کنترل را به عمل آورند.دیوان محاسبات به
قراردادهای پرحاشیه قبلی و آتی ورود میکند».
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حامد جیرودی  /بازیهای مرحله گروهی
لیــگ قهرمانــان آســیا در حالــی دیشــب
بــا برگــزاری دیدارهــای گروههــای  Cو D
و مصــاف پرســپولیس و ســپاهان برابــر
التعاون و النصر  -نمایندگان عربستان -
ادامه پیدا کرد که دوشنبه شب شهرخودرو
به عنــوان اولین تیــم ایرانی پــس از وقفه
چند ماهه مسابقات به دلیل شیوع کرونا،
بــه مصاف شــباب االهلی امــارات رفت و
 0-1مغلوب حریف شــد .بــه این ترتیب،
ســیدمهدی رحمتــی دروازهبــان ســابق
تیم ملی و اســتقالل که بــه تازگی هدایت
شــهرخودرو را برعهــده گرفتــه در اولیــن
بازی رســمی دوران مربیگری خود بازنده
شــد .تیم مشــهدی  2بازی قبل خــود را با
سرمربیگری مجتبی سرآسیایی به الهالل
عربستان و پاختاکور ازبکستان باخته بود و

حاال بدون امتیــاز و گل زده در رده چهارم
گــروه  Bقرار دارد .در دیگر دیدار این گروه،
الهالل  1-2پاختاکــور را برد و با  9امتیاز در
صــدر جدول قــرار گرفت .پاختاکــور با  6و
االهلی با  3امتیاز در ردههای دوم و ســوم
جدول قــرار دارنــد .بدینترتیب تنها یک
معجزه میتواند باعث شود تا شهرخودرو
در اولین حضور آسیایی بتواند از گروهش
صعــود کند .آنها باید هــر  3بازی پیشرو
مقابل شباب االهلی ،الهالل و پاختاکور را
با برد پشت سربگذارند.
حســین بادامکــی بازیکــن ســابق
پرســپولیس و تیــم ملــی در نیــم فصــل
اول لیــگ  92-93در لیــگ دســته اول و
همچنیــن در لیــگ برتــر پانزدهــم برای
پدیده بازی میکرد که حاال به شهرخودرو
تغییــر نــام داده اســت .او کــه در حــال

حاضــر مدیــر تیــم فوتبــال شــهرخودرو
اســت و همــراه بــا ایــن تیــم در دوحه به
ســر میبــرد ،در خصــوص بــازی مقابل
شــباب االهلی به خبرنگار «ایران» گفت:
«مــا بــه پیــروزی در این مســابقه احتیاج
داشتیم و میتوانستیم به نتیجه دلخواه
هم برسیم ولی اشــتباهات فردی باعث
شــد گل بخوریــم .با ایــن نتیجــه کارمان
خیلی سخت شد و باید هر  3بازی آینده
را ببریــم .هــر چنــد کار دشــواری اســت
ولــی امیــدوارم موفق شــویم ».بادامکی
بــا اشــاره بــه بــازی بعــد شــهرخودرو که
پنجشــنبه دوباره با شباب االهلی خواهد
بــود ،صحبتهایــش را ادامــه داد« :بــه
نظرم میشود این تیم را برد .آنها برتری
خاصی نسبت به ما نداشتند و اگر شرایط
به ســود ما پیــش برود ،قطعــاً این تیم را

میبریم .متأســفانه ما در ایــن رقابتها
نتوانستیم از بازیکنان جدیدمان استفاده
کنیــم و تعــدادی از بازیکنانمــان هم که
به تیمهای دیگر پیوســتند ،این کارمان را
خیلی سخت کرد».
مســئوالن تیــم مشــهدی بــه میزبانی
قطریهــا معتــرض هســتند .وحیــد
علیپــور قائم مقــام باشــگاه شــهرخودرو
در مصاحبــهای گفــت« :قطریهــا اینجــا
را تبدیــل بــه آزمایشــگاه جامجهانــی

 ۲۰۲۲کردهانــد ».بادامکــی موافــق ایــن
موضوع است« :ایشان کامالً درست گفته
و قطریهــا چــون میزبــان جــام جهانــی
هســتند ،ایــن میزبانــی را قبــول کردهاند.
متأسفانه تیمهای ایرانی امکانات خوبی
ندارنــد 4 .تیم ایرانی و  2تیم دیگر در یک
هتــل هســتند و هر چــه میگوییم ،کســی
یکند».
توجهنم 
کنفدراســیون فوتبال آسیا شنبه اعالم
کــرد کــه بــه دلیــل تحریمهــا نمیتوانــد

ســیگنالهای پخش زنده مســابقات را در
اختیــار صداوســیمای ایــران بگــذارد و تــا
لحظه آخــر هم پخش بازی شــهرخودرو
در هالــهای از ابهام بــود .با این حال ،بازی
به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش
شد .مدیر تیم فوتبال شــهرخودرو درباره
ایــن موضــوع چنیــن نظــر داد« :اقــدام
مسئوالن ایافسی تعجببرانگیز است.
اگر آنها ادعا میکنند که ورزش از سیاست
جداســت ،بایــد آن را در عمــل هم ثابت
کنند ولــی با این تصمیم نشــان دادند که
به نظرشــان ورزش و سیاســت از هم جدا
نیست .این خبر تأثیر منفی روی تیمهای
ایرانی گذاشت و هواداران را هم که دوست
داشــتند بازیهــا را ببینند ،نگــران کرد .در
هر حال خوشــحالم کــه مردم بــازی را به
صورت زنده از تلویزیون دیدند».

