فوتبال ایران

از هر گوشه فوتبال ،مشكل ميبارد
زندگي در تالطم

از فوتبال ايران چنان مش��كل ميبارد كه آرامش به واژهاي بيگانه در آن تبديل شده و بدترين مسئله اين است كه
همگان به اين ش��رايط غيرعادي خو گرفته و آن را معمولی ميانگارند .فدراس��يون فوتبال كه در  10س��ال اخير
توس��ط همان چهرههاي آشنا هدايت ميش��ود ،قس��مت اصلي هم و غم خود را مصروف برگزاري مسابقات خود
و به ويژه ليگ برتر كرده و تيم ملي بزرگس��االن برايش هدف اصلي اس��ت و اين انگارهها س��بب شده است از حل
ريشهاي مسائل باز بماند و در نتيجه زندگي در تالطم قاعده فوتبال ما باشد و رسم و روال جاري در آن نگاه به برخي
رويدادها و اظهارنظرها و حركات تحقق يافته در فوتبال ما طي يك ما اخير گوياي وضعيت فوق است.

قليان كشيدن به منزله اپيدمي اجتماعي!

علي دايي سرمربي سايپا گفت فقط نبايد به فوتباليستها بابت قليان كشيدن ايراد گرفت زيرا اين واقعه
تبديل به يك اپيدمي اجتماعي شده است .وي افزود :اگر قرار است اين عارضه برچيده شود بايد در تمامي
سطوح و در ميان همه طبقات ريشهكن گردد زيرا خون بقيه رنگينتر از فوتباليستها نيست.

شايعات دوپينگ دو بازيكن ليگ برتري

توحيد سيف رئيس كميته پزشكي فدراسيون فوتبال در خصوص شايعه دوپينگ دو بازيكن ليگ برتري گفت :برخي رسانهها به
نقل از من خبري مبني بر مثبت بودن دوپينگ بعضي بازيكنان ليگ برتر منتشر كردهاند كه اعالم ميكنم با هيچ رسانهاي در اين
خصوص صحبت نكرده و چيزي را به صراحت نگفتهام و هر حرفي در اين خصوص شايعهسازي صرف و كذب محض است.
با وجود تكذيبيه فوق برخي سازمانها و واحدهاي خبري تاكيد كردهاند كه مسئله پيدا شدن موارد تازهاي از دوپينگ در ليگ برتر
جدي و واقعي است.

محروميت يك مربي ليگ

كميته اخالق فدراسيون فوتبال يك مربي ليگ برتري را به سبب حضور در يك كلوب شبانه در امارات طي اردوي خارج از كشور اين تيم به مدت سه ماه از هرگونه فعاليت فوتبالي محروم كرده است.
كميته اخالق از آوردن نام فرد خاطي احتراز كرده اما اين مسئله بر ابهامها دامن زده و كمكي به تبرئه سايرين نكرده است.

شب گردي در دورههاي قبل!

در پي مطرح ش��دن بينظميها و شبگرديهاي احتمالي برخي بازيكنان فوتبال در سفرهاي خارجي اخير ،جالل طالبي سرمربي تيم ملي ايران در جام جهاني  1998و جام ملتهاي آسيا 2000
گفت اين گونه بيمسئوليتيها بين برخي بازيكنان ايراني رايج است و در دوره وي نيز رخ داده بود .وي افزود :بعد از تساوي با تايلند در جام ملتهاي آسيا يكي از خبرنگاران اماراتي به من گفت كه چند
نفر از بازيكنان ما س��اعت چهار صبح به اش��تباه به هتل خبرنگاران آمده بودند و پولي براي بازگشت به هتل خودشان نداشتند و اماراتيها براي آنها تاكسي گرفتهاند .من هم كه قضيه را نميدانستم
در بازي با تايلند همان نفرات را در تركيب تيم گذاشتم ،بدون آن كه بدانم شب قبل استراحت نكردهاند!
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