14

ورزشی

وطن امروز شماره 2494

اخبار

بینظمی

امیری مرد سال فوتبال ایران

*برترین داوران ایران در بخش مردان و زنان
گ برتر :بیژن حیدری
برترین داور لی 
برترین کمکداور لیگ برتر :بابک داوری
برترین داور فوتسال :محمودرضا نصیرلو
برتری�ن داور فوتس�ال س�احلی :حمی��د

مقدممتین
برترین داور بانوان :سلطنت نوروزی
برترین کمکداور بانوان :انسیه مافینژاد
برترین داور فوتسال بانوان :گالره ناظمی
برترین داور فوتبال س�احلی بانوان :مهرنوش
عجمی

قرارداد کاپیتان پرسپولیس سفید و
بدون تاریخ تمدید شد

کاپیتان پرس��پولیس قرارداد خ��ود را با این
تی��م بدون درج مس��ائل مالی و س��فید تمدید
کرد .سیدجالل حسینی روز سهشنبه در باشگاه
پرسپولیس حضور یافت و پس از دیدار و گفتوگو
با حمیدرضا گرشاسبی ،سرپرست باشگاه و نظر
موافق برانکو ایوانکوویچ ،قرارداد خودش را سفید
امضا کرد .بر همین اساس ،کاپیتان سرخپوشان
زمان قراردادش را به باش��گاه و هواداران واگذار
کرد و گفت :تا زمانی که بتوانم در پرس��پولیس
بازی کنم ،در خدمت باشگاه خواهم بود و فوتبال
خودم را در باشگاه پرسپولیس به اتمام میرسانم.

یادداشت

نقدی بر مراسم انتخاب بهترینهای فوتبال ایران

برترینهای لیگ برتر فوتبال ایران
در فصل ۹۶ -۹۷

برترینهای لیگ برتر فوتبال ایران در فصل
گذش��ته معرفی شدند .برترینهای لیگ برتر
ای��ران در فصل  ۹۶ – ۹۷معرفی ش��دند که
ی آنها به این شرح است:
اسام 
م�رد س�ال فوتب�ال ای�ران :وحی��د امیری از
پرسپولیس
بهترین باشگاه :پرسپولیس
بهترین مربی :برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس
آقای گل :علی علیپور از پرسپولیس
بهترین پاسور :سرور جپاروف از استقالل
برترین هافبک :امید ابراهیمی از استقالل
برتری�ن مداف�ع :س��یدجالل حس��ینی از
پرسپولیس
برتری�ن دروازهب�ان :علیرض��ا بیرانون��د از
پرسپولیس
پدیده لیگ برتر :علی قلیزاده از سایپا
مرد اخالق  :مهدی شیری از پیکان

چهارشنبه  3مرداد 1397

مراس��م معرفی بهترینهای فوتب��ال ایران در
فصل گذش��ته بینظمتر ،بیبرنامهتر و بیتدبیرتر
از س��الهای گذش��ته برگزار ش��د به گونهای که
برخ��ی مدعوان با ناراحتی مراس��م را ترک کردند.
« مراسم معرفی برترینهای فوتبال ایران در فصل
 ۹6-۹7روز اول مرداد از س��اعت  ۲۰:۳۰در سالن
همایشهای برج میالد برگزار میشود» .این جمله
روی کارتهای دعوت ارس��الی از س��وی سازمان
لیگ قید شده بود تا مدعوان امیدوار باشند کار به
نیمههای شب و تکرار اتفاقات کسلکننده سالهای
گذشتهنمیکشد.
از س��ویی خوش��بینی مدع��وان این ب��ود که
مس��ؤوالن س��ازمان لیگ که به صورت گروهی و
در همه بخشها و ریز و درش��ت راهی جامجهانی
روس��یه ش��ده بودند و بیش از  ۱۵روز اوج نظم و
انضباط را دیده بودند ،حداقل یک دستاورد از این
سفر خواهند داشت و آن هم نظم در برگزاری یک
مراسم است!
مراس��می ک��ه طبق اع�لام قبلی قرار ب��ود از
س��اعت ۲۰:۳۰آغاز شود با تاخیری عجیب ساعت
 ۲۲:۳۰به سمت آغاز شدن رفت اما این آغاز شدن
به قیمت ناراحتی برخی میهمانان و پیشکسوتان
تمام شد و حس��ن روشن ،پیشکسوت استقالل با
ناراحتی و بیان اینکه «با گاو و گوسفند بهتر برخورد
میکنند» مراسم را ترک کرد.
مراسم همانطور برگزار شد که انتظار میرفت.
یک مراس��م بینظم ،بیبرنامه و بدون تدبیر برای
رعایت ش��أن میهمانان و برترینها .مراس��می که
مسؤوالن سازمان لیگ فقط قصد داشتند برگزارش
کنند و همه را هم راضی کنند .مراس��می که هیچ
تدبیر حرفهای برای آن اندیشیده نشده بود و ظاهرا
تنها دغدغه مسؤوالنش این بود که لباسها و کت و
شلوارها یکدست باشد!
از ب��د بودن مراس��م معرف��ی برترینها هر چه
بنویس��یم کم اس��ت و ظاهرا گوش ش��نوایی هم
نیست و مسؤوالن س��ازمان لیگ کار خودشان را
در اوج بینظمی دنبال میکنند اما پرس��ش اصلی
از مس��ؤوالن این س��ازمان که به صورت گروهی و
ریز و درشت راهی روسیه شده بودند این است که
دستاورد حضور پرتعداد شما در جامجهانی چه بود؟

از حضور پرتعداد در جامجهانی کدام سوغات را
برای این فوتبال آوردید که بش��ود گفت حاللتان
باش��د میلیونها تومان هزینه کردن از بیتالمال؟
شاید هم در ورزشگاهها نبودند تا نظم در برگزاری
مسابقه و یک مراسم را ببینند .شاید هم به نفعشان
نیس��ت که یک مراس��م بیحرف و حدیث برگزار
کنند .مگر میش��ود به فاصله کمت��ر از یک ماه از
دیدن آن همه مراس��م زیبا و منظم چنین مراسم
زشت و بینظمی را برگزار کرد؟
مگر میش��ود برای معرف��ی برترینهای فصل
گذشته فوتبال ایران که چند ماه پیش تمام شده
بود ۵ ،ساعت میهمانان را در سالن نگه داشت؟ مگر
میشود بهترین داور فوتبال ایران و آسیا و یکی از
بهترین داوران جامجهانی را  5س��اعت نگه داشت
تا وقتی سالن خالی شد و میهمانان رفته بودند در
ثانیههای آخر از او تقدیر کرد؟ مس��ؤوالن سازمان
لیگ اینها را از کجا یاد گرفتهاند؟
احترام به پیشکس��وتان و تماشاگران را از کجا
یاد گرفتهاند؟ در روسیه که هر چه دیدیدم احترام

ب��ود و برخورد خوب ،پس چرا با برخی میهمانان
بدرفتاری شد و کار به درگیری لفظی کشیده شد؟
چرا باید چند صد کارت دعوت پخش کرد که در
سالن برای نشستن جا نباشد و ورود میهمانان با
مشکل مواجه شود و آنها که باید باشند قهر کنند
و بروند و سالن بماند برای افرادی که جایشان در
این مراسم نبود؟
س��ازمان لیگ چرا به جای پیش��رفت هر سال
پسرفت میکند؟ مدیر روابط عمومی سازمان لیگ
با کدام استدالل ادعا میکند اختتامیه لیگ گذشته
از اختتامیه جامجهانی  ۲۰۱۸زیباتر بود؟ یا ما هر
دو مراس��م را ندیده بودیم یا معنای زیباتر بودن را
متوجهنمیشویم!
اینجا که دیگر یگان وی��ژه و نیروی انتظامی و
عوامل دیگر نبودند که مس��ؤوالن س��ازمان لیگ
بخواهند بینظمی مراس��م را گردنشان بیندازند.
حاال دیگر بهانهشان چیست؟ نگران این هستیم که
این بینظمی و بیبرنامگی وارد لیگ هجدهم شود و
حضور پرتعداد مسؤوالن سازمان لیگ و فدراسیون

کیروش باید بماند برای اتمام پروژه

فوتبال در روس��یه نتیجه عکس بدهد و راه رفتن
خودمان را هم فراموش کنیم!
آیا نمیشد برای هر بخش مراسمی جدا گرفت
تا هم کوتاهتر و زیباتر باشد و هم شأن ورزشکاران
و برترینها که یک فصل برایش زحمت کش��یده
بودند رعایت شود؟ آیا نمیشود برای فوتبال پایه که
تعدادشان هم زیاد بود یک مراسم جدا گرفت؟ برای
بانوان در بخشهای مختلف هم همینطور .اینها که
درگیر جامجهانی نبودند؟ البته مسؤوالن سازمان
لیگ درگیر جامجهانی بودند!
مگر میشود کل فوتبال را در یک مراسم تقدیر
کرد؟ آیا نمیشد مراسمهای دیگری گرفت و از چند
پیشکسوت و زحمتکش دیگر هر بخش هم تقدیر
کرد؟ میشد اما نمیخواستند یا نمیتوانستند .این
مراس��م ما را بیش��تر از قبل نگران برگزاری لیگ
هجده��م کرد .با ای��ن حال چن��د روز دیگر صبر
میکنیم تا افتتاحیه لیگ هجدهم را ببینیم .شاید
واقعا افتتاحیه لیگ برتر ایران از افتتاحیه جامجهانی
زیباتر شد!

مهر تأیید بر قهرمانی پرسپولیس

استقالل  ۳بر صفر بازنده اعالم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی
پرونده جنجالی دیدار سوپرجام بین تیمهای استقالل
و پرس��پولیس ،رای به شکس��ت انضباطی آبیها و
قهرمانی سرخپوشان داد .در قسمتی از حکم کمیته
انضباطی آمده اس��ت :با وجود اراده مکتوب مقامات
باشگاه استقالل مبنی بر تقاضای انجام مسابقه در غیر
از تاریخ  97/4/29و عدم حضور تیم در داخل کشور
و نیز صراحت اظهارات نماینده آن باشگاه در جلسه
شورای تامین استان تهران ،واضح و مبرهن است که
احتمال شرکت باشگاه استقالل در این مسابقه عقال و
عمال منتفی بوده است و منطقی بهنظر نمیرسد که
مقامات برگزارکننده مسابقه و نهادهای نهگانه مرتبط
با آن (مانند یک مس��ابقه کوچک) ،دهها هزار هوادار
را در پایتخت کش��ور به ورزشگاه بکشانند و متحمل
هزینههای غیر قابل جبران (مادی و غیرمادی) شوند
و از طرفی ماده  ۶۱مق��ررات انضباطی نیز صراحت
بر احراز برگزار نشدن مسابقه دارد که در این پرونده
عدم شرکت باشگاه اس��تقالل در مسابقه 97/4/29
محرز و روشن بوده است .لذا کمیته انضباطی با احراز
تقصیر باشگاه استقالل تهران در عدم برگزاری مسابقه
سوپرجام در روز جمعه مورخ  97/4/29مستندا ً به بند
ی��ک ماده  ۹۶و نیز ماده  ۶۱مقررات انضباطی و بند
یک ماده  ۱۰و ماده  ۱۴اساسنامه فدراسیون فوتبال
و با رعایت ماده  ۹۳مقررات انضباطی به جهت عدم
مطالبه خسارت از سوی سازمان لیگ با اعمال تخفیف
تیم استقالل را در این مسابقه  3بر صفر بازنده اعالم
میکند .این رأی ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف است.
■■حسنزاده :استقالل جریمه نمیشود

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میگوید
س��ازمان لیگ درخواس��تی برای گرفتن خس��ارت از
اس��تقالل نکرده اس��ت .اسماعیل حس��نزاده دیروز
سه شنبه درباره رای نهایی کمیته انضباطی فوتبال و
اعالم پیروزی  ۳بر صفر پرس��پولیس مقابل استقالل

در دیدار س��وپرجام اظهار کرد :دی��روز کار صدور رای
به اتمام رس��ید و ام��روز صبح اعالم ش��د .باتوجه به
توضیحات مفصلی ک��ه در رای آمده ،از اولین اعالمی
که  ۲۹تیر بود تا روزی که ما رای را اعالم کردیم همه
مراحل را در رای آوردهایم .خالصه رای این اس��ت که
باش��گاه اس��تقالل آمادگی برای انجام مسابقه در ۲۹
تیر را نداش��ته اس��ت .از قضا این باشگاه در این تاریخ
و حتی پس از آن خارج از کش��ور بوده اس��ت .رئیس
کمیته انضباطی در ادامه توضیح داد :مهمترین رکن
رای ،اشاره نماینده باشگاه استقالل در جلسه شورای
تامین است که آنجا آماده نبودن برای سوپرجام را اعالم
میکند که در صورتجلسه وجود دارد .تصمیماتی که
در تشکیالت اجرایی فوتبال گرفته میشود باید محترم
ش��مرده ش��ود .ما مثالی هم برای این رای آوردیم .در
بازی ایران و کرهجنوبی که در روز تاسوعا برگزار شد،
ایران بارها به  AFCنامه زد که تاریخ بازی عوض شود
اما  AFCجواب ایران را نداد .در هر صورت ما این رای
را ص��ادر کردیم ولی ای��ن رای هم مانند تمام آرا قابل
اعتراض و رسیدگی در کمیته استیناف است .او درباره
جرایم اس��تقالل بهخاطر حاضر نش��دن در سوپرجام
گف��ت :ما میتوانس��تیم حداقل  ۵۰میلی��ون تومان
جریمه نقدی کنیم و میلیاردها تومان خسارت بازی
را از اس��تقالل مطالبه کنیم .به این خاطر که سازمان
لیگ این تقاضا را نداشت و شکایتی راجع به خسارت
نک��رد ،ما این موض��وع را تخفیف دادیم .حس��نزاده
در پای��ان درباره اظهارات س��عید فتاحی پس از اعالم
قهرمانی پرس��پولیس در س��وپرجام مبن��ی بر اینکه
سازمان لیگ مدارکش را برای جریمه شدن استقالل
به کمیته انضباطی ارسال کرده است ،بیان کرد :آنها از
ما درخواستی برای جریمه استقالل و گرفتن خسارت
از این باش��گاه نکردند .در اینکه انجام نشدن این بازی
ضرر مالی داشته شکی نیست اما ما رای قضاییمان را
صادر کردیم .حتی اگر سازمان لیگ احساس کرد این
رای برخالف تصور آنهاست میتوانند اعتراض کنند.

رس�ول مجیدی :قرارداد ک��یروش هنوز تمدید
نشده اما ظاهرا به غیر از مسائل مالی ،مشکلی بین
فدراسیون و سرمربی پرتغالی برای ادامه کار وجود
ندارد .این روزها اما بازار شایعات و اظهارنظرها در
اینباره داغ است .برخی میگویند کیروش بهترین
گزینه ممکن است و نباید برود ،برخی میگویند او
برود که چه کسی بیاید؟ فالنی و بهمانی؟ برخی
اما میگویند با این س��بک ب��ازی در جا م ملتها
به قهرمانی نمیرس��یم .برخی هم البته به دنبال
مس��ائل دیگری هستند .مثال حمید درخشان به
خبرگزاری تسنیم گفته است« :تیمملی یک مربی
مثل دالیچ میخواهد که قراردادش  ۵۵۰هزار دالر
باشد .ما حتی با یک مربی ارزانتر از کیروش هم
میتوانیم موفق باش��یم ».با این همه اما کیروش
باید بماند یا برود؟ پاس��خ به این سوال دستکم
برای من آس��ان اس��ت؛ او باید بماند ،نه به خاطر
مس��ائلی که در باال گفته ش��د ،بلکه به این دلیل
که اگر برود تا همیشه سایهاش برای مربیان بعدی
تیمملی آزاردهنده میشود .هیچکس به اندازه او
در این سالها با اقبال عمومی مواجه نبوده .او در
بین بازیکنان ،شخصیتی کاریزماتیک دارد و از نظر
فنی هم کار خودش را بخوبی بلد اس��ت .فوتبال
ما با وضعیت��ی که دارد ،هیچگاه از نظر امکانات و
زیرس��اختها نمیتواند به پای مدعیانی همچون
ژاپن و کره برس��د .ما اگر شانس��ی برای قهرمانی
در آسیا داشته باشیم ،آن شانس را باید در زمین
و نه بیرون از آن جس��توجو کنیم .این شانس از
رهگذر اس��تفاده از اس��تعدادهای جوان ایرانی به
وج��ود میآید و ک��یروش در این ح��وزه کارش
را بل��د اس��ت .ما با کیروش یا به قهرمانی آس��یا
میرس��یم که بهترین حالت ممکن است یا با او
باز هم مثل دوره گذشته ناکام میشویم که همین
خودش بهتر از حتی نایب قهرمانی بدون اوست.
هر کسی به جز کیروش اختیار تیمملی را در این
چندماه در دس��ت بگیرد ،موفقیتهایش به پای
سرمربی پرتغالی ریخته میشود و ناکامیهایش با
این جمله مواجه میش��ود که «اگر کیروش بود
قهرمان میشدیم ».و این میتواند سرآغازی باشد
بر حاشیههای ناتمام تیمملی در سالهای پیش رو.
چیزی که مثال باشگاه پرسپولیس مدتها بعد از
رفتن علی پروین با آن دس��توپنجه نرم میکرد.
کیروش باید بماند و پ��روژه طوالنیمدتش را به
اتمام برسد .نتیجه هر چه باشد برای فوتبال ایران
ی است رو به جلو.
قدم 
اخبار

تیام و جپاروف میآیند

سرپرس��ت باشگاه استقالل با بیان اینکه نامه
باش��گاه ذوبآهن برای فروش مرتضی تبریزی را
ندیده ،گفت :روزبه چشمی و سیدمجید حسینی
بزودی به تیم اضافه میشوند .امیرحسین فتحی
بعد از جلسه دیروز خود با اعضای تیم استقالل در
جمع خبرنگاران گفت :با بچهها جلسهای داشتم.
خواس��تم به آنها خسته نباش��ید بگویم .باشگاه
تالشش را میکند تا مشکل بازیکنان را حل کند.
صرفا برای دیدن بچهها و دادن روحیه آمدم .وی
درب��اره تیام و جپاروف گفت :این بازیکنان بزودی
وارد تهران میشوند .فتحی درباره ناراحتی بازیکنان
از مش��کالت مالی گفت :هیچ مشکلی نبود .وی
درباره اینکه شفر هم گفته بود بازیکنان از نگرفتن
مطالبات ناراحتند و بعد از تماس سرمربی استقالل
در تمرین حاضر ش��ده است ،گفت :کسی با من
تماس نگرفت که بیایم .خودم به تمرین آمدم .همه
باشگاهها مشکالت مالی دارند .با کمک بازیکنان
این مشکالت را حل میکنیم و پرداختیها بموقع
انجام میشود .وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر
مبنی بر درخواست ذوبآهن برای فروش مرتضی
تبریزی گفت :چیزی به ش��کل کتبی به ما اعالم
نشده و نامه را ندیدهام .سرپرست باشگاه استقالل
درباره رای کمیته انضباطی و بازنده اعالم ش��دن
استقالل در سوپرجام مقابل پرسپولیس هم گفت:
هنوز این رای را ندیدهام .بررس��ی میکنم و قطعا
اعتراض میکنیم تا به استیناف برود .ببینیم چه
میشود .فتحی درباره وضعیت سیدمجید حسینی
و روزبه چش��می هم گفت :روزبه بازیکن ماست و
زود بازمیگردد.

بازیکن برزیلی به الدحیل پیوست

بازیکن برزیلی استانداردلیژ با الدحیل به توافق
رس��ید و جایگزین یوسف المساکنی در این تیم
خواهد شد .به نقل از استاد الدوحه ،الدحیل خود
را آماده حض��ور قدرتمندان��ه در لیگ قهرمانان
آس��یا و فصل جدید لیگ ستارگان قطر میکند.
این باش��گاه قطری فصل بس��یار خوبی را پشت
سرگذاش��ت تا جایی که توانس��ت قهرمانی در 3
جام را به دس��ت آورد و در لیگ قهرمانان آس��یا
هم در هر  8بازی خود به پیروزی برسد .الدحیل
در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا
باید به مصاف تیم فوتبال پرس��پولیس برود .این
تیم قطری با ادمیلس��ون جونیور ،بازیکن برزیلی
اس��تانداردلیژ بلژیک به توافق نهایی رسید و این
بازیکن باتکنیک جایگزین یوس��ف المس��اکنی،
کاپیتان تونسی الدحیل خواهد بود که نیمفصل
نخس��ت را به خاطر آس��یبدیدگی از دس��ت
میدهد .ادمیلسون با قراردادی  4ساله به الدحیل
خواهد پیوست.

