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خارج از گود

آغاز فصل جدید با هیجانی تکرارنشدنی

به فوتبال برمی گردیم
بخش ورزش- بعد از خوابی نسبتا طوالنی مدت دوباره تنور فوتبال در نقاط 
مختلف جهان داغ شده است. با متفاوت ترین و یکی از پرفشارترین فصول 
فوتبالی روبرو هستیم که در دل آن بیست و دومین دوره جام جهانی فوتبال 
در کشور قطر به انجام می رسد. در ادامه نگاهی گذرا به لیگ های معتبری 

می اندازیم که به زودی آغاز می شوند:
لیگ برتر انگلیس

در این فصل هم نگاه های زیادی خیره به پریمیرلیگ است. فوتبال در جزیره 
در اوج حساسیت قرار دارد. با حضور اریک تن هاخ در منچستر و تقویت 
آرسنال و تاتنهام، رقابت جذابی را بین بیگ سیکِس معروف شاهد خواهیم 
بود. احتماال سیتی و لیوروپول بازهم اصلی ترین شانس های قهرمانی به شمار 
می روند. از چلسِی توخل هم نباید غافل شد که یکی ۲ خرید بزرگ داشته 
است. سامان قدوس همچنان تنها ایرانِی حاضر در این لیگ به شمار می رود. 

او در تیم برنت فورد مشغول به بازی است.
دیدار افتتاحیه این فصل جمعه شب بین کریستال پاالس و آرسنال برگزار 
شاگردان  میزبانی  به  پارک  سلهرست  ورزشگاه  در  که  دیداری  می شود. 
پاتریک ویرا به انجام خواهد رسید.  رقابت های لیگ برتر پس از برگزاری ۱۶ 

هفته تعطیل می شود تا جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار شود.
بوندسلیگا آلمان

تیم   ۲ دیدار  با  شب  جمعه  از  آلمان  بوندسلیگا  رقابت های  جدید  فصل 
آینتراخت فرانکفورت و بایرن مونیخ آغاز شد. بازهم مانند سالیان گذشته 
مونیخی ها شانس اصلی قهرمانی هستند. دورتموند سرمربی خود را تغییر 
داده و ترزیچ مجددا هدایت زنبورها را به عهده گرفته است. هم الیپزیش و 

هم لورکوزن می توانند در باالی جدول حضور داشته باشند.
عدم حضور لواندوفسکی و هالند می تواند از جذابیت لیگ آلمان بکاهد اما 
بازهم در این لیگ شاهد حضور ستاره های جدیدی چون سادیو مانه هستیم. 
سردار آزمون هم می تواند در لباس تیم بایرلورکوزن مهره کارآمدی باشد. 
رقابت های لیگ آلمان پس از برگزاری ۱۵ هفته به خواب می رود و جام 

جهانی در این مدت به انجام خواهد رسید.
لیگ یک فرانسه

فصل جدید لوشامپیونه بدون شک فصل جذابی خواهد بود. از پاری سن ژرمن 
با کریستوف گالتیه و مسِی اُخت شده رونمایی می شود و تیم های دیگر به 

دنبال این هستند تا معجزه ای را خلق کنند.
خورد.  استارت  روز جمعه  در  آژاکسیو  و  لیون  تیم   ۲ دیدار  با  فصل  این 
مسابقات تا هفته پانزدهم برگزار می شود و سپس شاهد برگزاری جام جهانی 

خواهیم بود.
تیم های مارسی، لیون و نیس جزو تیم های دیدنی این فصل خواهند بود.

اللیگا  اسپانیا
رقابت های اللیگا کمی دیرتر استارت می خورد. بارسلونا با هدایت ژاوی بسیار 
تقویت شده و به دنبال این است تا قهرمانی را از رئال پس بگیرد. در سوی 
مقابل تیم کارلو آنچلوتی ثبات داشته و توانسته با خرید یکی ۲ بازیکن 
کمی اوضاعش را بهتر از قبل کند. در کنار این ۲ تیم اتلتیکو مادرید، سویا 
و ویارئال هم می توانند تیم های خوبی برای داغ شدن رقابت در باالی جدول 
باشند. جمعه  هفته جاری اولین بازی فصل جدید بین ۲ تیم اوساسونا و 
سویا به انجام خواهد رسید. این فصل بعد از ۱۴ هفته با وقفه ای به مناسبت 

برگزاری جام جهانی مواجه خواهد شد.
سری آ ایتالیا

فصل جدید فوتبال در ایتالیا خیلی دیر آغاز خواهد شد. شنبه ی ۲ هفته  
بعد این بازی ها با ۲ بازی میالن- اودینزه و سامپدوریا- آتاالنتا افتتاح خواهد 
شد. ۱۵ هفته از فصل جدید که سپری شود، نوبت به تعطیالت جام جهانی 
می رسد. نکته کنایه آمیز و البته تلخ این است که خود ایتالیا جایی در جام 
بیست و دوم نخواهد داشت. میالن به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در کنار 
اینترمیالن و یوونتوس شانس های نخست به شمار می روند. رم هم با جذب 

بازیکنی چون پائولو دیباال به دنبال مدعی بودن است.

حل یک معضل فوتبالی با تفاهم نامه 
ایفمارک و فدراسیون پزشکی

قریب الوقوع  امضای  از  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رئیس  بخش ورزش- 
تفاهم نامه بین این فدراسیون با ایفمارک خبر داد و گفت: با امضای این 
تفاهم نامه، برخی تیم ها با هماهنگی ایفمارک می توانند تست های پیش فصل 

را در هیئت های پزشکی ورزشی استان  خود انجام دهند.
غالمرضا نوروزی در تشریح انتقادات اخیر از رویه انحصاری ایفمارک و نگاه 
درآمدزایی این مرکز گفت: بعد از مصاحبه اخیری که با یکی از خبرگزاری ها 
این مرکز صحبت کردم.  با متولیان  ایفمارک داشتم،  درخصوص عملکرد 
تست های  تمامی  تا  داشته  مصوبه ای  فوتبال  لیگ  سازمان  رئیسه  هیئت 
در  فوتبال  دوم  دسته  و  اول  دسته  لیگ  برتر،   لیگ  بازیکنان  پیش فصل 
ایفمارک انجام شود. طی پیگیری هایی که داشتم، این یک تصمیم داخلی 
است و تاکیدی از سوی فیفا یا مراجع بیرونی نداشته است. این تصمیم 
توسط سازمان لیگ گرفته شده و برخی تیم ها مدعی بودند که ایفمارک 
جواب آزمایشات را نمی دهد. اما وقتی سوال کردم به من اعالم شد بعد از دو 
هفته جواب آزمایشات به تیم ها اعالم می شود. در واکنش به این انتقاد تیم ها 
که گفته بودند هزینه آزمایشات را از آن ها می گیرند هم ایفمارک تاکید کرد 
که سازمان لیگ هزینه ها را از محل درآمدزایی و اندوخته تیم ها کم می کند 

و هیچ پول نقدی از تیم ها گرفته نمی شود.
چه  کردیم  تاکید  داشتیم  دوستان  با  که  صحبتی  طی  البته  افزود:  وی 
مراجعه  تهران  به  باید  تست ها حتما  انجام  برای  تیم ها  که  دارد  ضرورتی 
نماینده در  الی سه  استان هایی که دو  برای  لذا درخواست کردیم  کنند؟ 
لیگ های فوتبال دارند، ترتیبی اتخاذ شود تا تست ها در داخل استان شان 
انجام شود. در همین راستا مقرر شد تفاهم نامه ای بین فدراسیون پزشکی-

ورزشی و ایفمارک به امضا برسد تا این مجوز به هیئت های پزشکی ما در 
سراسر کشور داده شود و تیم ها بتوانند با هماهنگی ایفمارک معاینات را در 

استان های خود انجام دهند.
ایران به بازی های همبستگی کشورهای  نوروزی درخصوص اعزام کاروان 
اسالمی با موج هفتم کرونا و پروتکل های بهداشتی که در دستور کار قرار 
گرفته، گفت: همواره در مسابقات به دنبال اعزام کاروانی سالم به رقابت ها 
بوده ایم؛ چه از بعد سالمت جسمی و چه از بعد آنتی دوپینگ. کادر پزشکی 
کاروان ۱۰ نفر هستند که به همه اعضا تاکید کردیم با توجه به شیوع پیک 

هفتم کرونا، پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند. 

علیرضا جهانبخش:

هرگز فکر نمی کردم در جام جهانی باشم اما شد سه بار
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  جهانبخش  علیرضا  بخش ورزش- 
بازی های مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به گفتگو با سایت فیفا نشست 
تا درباره شرایط این تیم و همچنین احساس خود از حضور در مهم ترین 

تورنمنت فوتبال دنیا در سال ۲۰۲۲ بگوید.
از جام  بیان نخستین خاطره  با  را  ابتدای صحبت های خود  جهانبخش 

جهانی گفت و اشاره کرد: صعود دیوانه کننده تیم 
استرالیا  مقابل  جهانی ۱۹۹۸  جام  به  ایران  ملی 
برایم اولین خاطره از این بازی ها بود. در آن زمان 
به اندازه کافی می توانستم جزئیاتش را درک کنم، 
)برزیلی(  رونالدو  به  که  بود   ۲۰۰۲ جهانی  جام 
عالقه مند شدم. »Fenomeno« )لقب رونالدو به 
از  و  بود  من  فوتبالی  الگوی  اولین  پدیده(  معنی 

تماشای بازی هایش هیجان انگیز می شدم.
با  »ایران  نوشت:  جهانبخش  خاطره  درباره  فیفا 
مهدی  باقری،  کریم  مانند  اسطوره هایی  هدایت 
مهدوی کیا و علی دایی پس از ۲۰ سال غیبت به 
جام جهانی بازگشت. غرب آسیا به بازی پلی آف 
برابر استرالیا نیاز داشت و گل دیرهنگام خداداد 
عزیزی در زمین کریکت ملبورن بود که آنها را به 

گل های خارج از خانه رساند«.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  فیفا  مقاله  ادامه  در 
در  رونالدو  تماشای  »از  است:  آمده  جهانبخش 
جوان  جهانبخش  ای  حرفه  زندگی  تلویزیون، 
درست قبل از تولد ۲۰ سالگی اش تغییر زیادی 
کرد. این مهاجم که در آن زمان فوتبال خود را 
برای نوجوانان داخلی داماش گیالن بازی می کرد، 
بازی برای زیر ۱۹ سال ایران را تحت تأثیر قرار 
داد و خوش شانس بود که توسط یک پیشاهنگ 

 neC nijmegen هلندی به نام کارلوس آلبرزکه در آن زمان برای تیم
کار می کرد، مشاهده شد و او را جذب کرد. ۲۰۱۳. نایمخن تنها اولین گام 
برای شکوفایی حرفه ای در هلند بود، که به خانه دوم جهانبخش تبدیل 

شد، که در ادامه نماینده تیم هایی مانند AZ و فاینورد بود« .
فیفا در ادامه تمجید و صحبت از جزئیات فوتبال حرفه ای جهانبخش 
تاکید کرد: »او اولین بازیکن آسیایی شد که به عنوان بهترین گلزن در 

یک لیگ معتبر اروپایی با ۲۱ گل در فصل ۱۸/۲۰۱۷ به پایان رسید«.
ستاره های  جدید  نسل  ورود  نحوه  به  فوتبال  جهانی  فدراسیون  سایت 
ماه ها  »جهانبخش  کرد:  روایت  اینگونه  ایران  ملی  تیم  به  ایران  فوتبال 
پس از انتقال هلندی خود، اولین فراخوان از کارلوس کی روش را دریافت 
کرد. اولین بازی را کنار او، سردار آزمون، مهاجم وقت روبین کازان، انجام 
داد، در حالی که مهدی طارمی، سومین بازیکن جوان، چند ماه پیش از 
او دعوت شد. این سه نفر در ادامه خط حمله تیم ملی را تشکیل دادند و 

۱۸۳ بازی ملی و ۸۰ گل بین آنها جمع آوری کردند.
بازیکن محبوب تیم ملی فوتبال ایران درباره این موضوع گفت: ما سه نفر 
حدود شش یا هفت سال است با هم بازی می کنیم. بازیکنان خوب زیادی 
در خط حمله داشته ایم، اما عمدتا ما سه نفر بوده ایم و خدا را شکر تا اینجا 

خوب کار کرده ایم.
جهانبخش تاکید کرد: ما تمام تالش خود را در اروپا به کار می گیریم 
تا دیگر بازیکنان ایرانی نسل جدید بتوانند به اروپا برسند، زیرا می دانیم 
که این مهم برای کشورمان و تیم ملی چقدر است. این مسئولیتی است 
که ما داریم و آن را بر دوش خود احساس می کنیم. زمانی که فوتبال را 

شروع کردم، هرگز فکر نمی کردم در جام جهانی بازی کنم، چه برسد به 
سه بار تکرار آن!

برای حضور در جام جهانی  از حضور در قطر  وی درباره احساس خود 
۲۰۲۲ یادآور شد: نمایندگی کشورت در یک جام جهانی موضوع بزرگی 
است. دو بار این تجربه را داشته ام و ام یدوارم به سمت سومی حرکت 
کنم. این یک دستاورد بزرگ برای من و خانواده و دوستانم است. هیجان 
جام جهانی تغییر نمی کند و مهم نیست که چقدر آن را تجربه می کنید، 
و  دارم  را  احساس  و  فکر  همین  هم  هنوز  من  است.  یکسان  همیشه 
مشتاقانه منتظر آن هستم که در ۱۹ سالگی در سال ۲۰۱۴ انجام دادم. 
من مشتاقانه منتظر آن هستم و امیدوارم بتوانم کشورم را به بهترین شکل 

ممکن نمایندگی کنم و ملت ما را سربلند کنم.
او درباره بازی های تیم ملی ایران در گروه B با تیم های ملی انگلیس، 
آمریکا و ولز تصریح کرد: در طول مدت حضورم در انگلیس مقابل بسیاری 
انگلیس بازی کردم. آنها یکی از مدعیان  بازیکن فعلی تیم ملی  از این 
این  قهرمانی در جام جهانی هستند. ما تمام تالش خود را می کنیم و 
مهمترین چیز است. در مورد ایاالت متحده آمریکا و ولز نیز همین وضعیت 
وجود دارد. آنها بازیکنان خوب زیادی دارند که می آیند تا بهترین عملکرد 

خود را در جام جهانی انجام دهند.
فیفا با اشاره به حشرت بزرگ ملت ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
به بازی های این تیم اشاره کرد و گفت: »چهار سال قبل، ایران خود را 
در گروه موسوم به مرگ در کنار دو ایبریایی اسپانیا و پرتغال و مراکش 
یافت. جهانبخش و همراهانش ثابت کردند که حریف نیستند و پرتغال 
شکست  را  مراکش  و  بردند  تساوی  به  را 
مقابل  طارمی  رفته  دست  از  فرصت  دادند. 
با  اول  مرحله  تفاوت حذف  پاتریسیو،  روی 
و جهانبخش  بود  نهایی  یک هشتم  مرحله 
معتقد است رسیدن به این نقطه عطف برای 

کشورش اجتناب ناپذیر است.«
هافبک تیم ملی ایران در این باره ادامه داد: 
در جام جهانی گذشته ما بسیار نزدیک به 
با ۵  بودیم. پرتغال و اسپانیا  مرحله حذفی 
امتیاز باال رفتند و ما فقط ۴ امتیاز. هیچ کس 
از ما انتظار نداشت که این کار را به خوبی 
متحد  تیم  یک  عنوان  به  اما  دهیم،  انجام 
کاماًل  بازی  سه  هر  در  می کنم  فکر  بودیم. 
از  که  بودیم  بدشانس  و  کردیم  کار  خوب 
چنین گروه سختی به دور بعد صعود نکردیم.

جهانبخش گفت: اکنون همان جاه طلبی را 
داریم که به عنوان یک تیم برای کشورمان 
سخت کار کنیم. ما می دانیم که میلیون ها 
ایرانی در خانه و در سراسر جهان مشتاقانه 
منتظر اجرای ما هستند و باعث افتخار آنها 
هستند. این گروه سختی است که ما در آن 
تمام  و  می کنیم  کار  اما سخت  داریم،  قرار 
دستاوردهای  به  تا  می کنیم  را  خود  تالش 
باید  داریم.  را  نسل های خود  بهترین  از  یکی  ما  برسیم.  قطر  در  بزرگ 
هدفمان را تغییر دهیم تا فقط به صعود به مرحله مقدماتی بسنده نکنیم. 
ما سه بار متوالی موفق شدیم، اما اکنون هدف ما صعود به دور بعد است.

وی درباره تکرار بازی با تیم ملی آمریکا پس از گذشت سال ها از جام 
جهانی ۱۹۹۸ گفت: این بازی برای کشورم خیلی بزرگ است، اما در این 

بازی ما به مسائلی فراتر از فوتبال فکر نمی کنیم.
جهانبخش تاکید کرد: فکر می کنم بزرگترین تفاوت در مقایسه با سال 
۱۹۹۸ در نسل ها است. اکنون ما یکی از بهترین نسل های تاریخ فوتبال 
باکیفیتی  بازیکنان  آنها  است،  همین  هم  آمریکا  برای  و  داریم  را  ایران 
زیادی دارند که به صورت انفرادی در لیگ های برتر اروپایی بازی می کنند 
و عملکرد خوبی دارند. بنابراین من فکر می کنم سطح تیم ملی آمریکا 
در حال حاضر با ۲۴ سال پیش بسیار متفاوت است؛ و ما هم همینطور! 
ما هرگز به مرحله یک شانزدهم نرسیدیم، بنابراین این بزرگترین هدف 
ماست، اما در یکی از سخت ترین گروه ها با انگلیس، ایاالت متحده و ولز 
ابتدا  بازی می کنیم. اما اگر بخواهم رؤیای خود را بگویم، این است که 
بهترین کار را انجام دهیم، سپس به دور دوم راه پیدا کنیم. این چیزی 

است که در ذهن ماست.

آگهی تغییرات شرکت آژیراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1891 و شناسه ملی 10720147235 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

۱- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های عادی و اداری با 
امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1360319(

قهر برخی از اعضای کمیته فنی بعد از ماجرای اسکوچیچ
بخش ورزش- بعد از ابقای دراگان اسکوچیچ در راس کادرفنی تیم ملی 
فوتبال ایران و وتو شدن تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال که حکم 
به رد صالحیت سرمربی کروات تیم ملی داده بودند، کمیته فنی به حالت 
تعطیلی در آمده و برخی از اعضای این کمیته از جریان های اخیر ناراحت 

و دلخور هستند. 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال متشکل از چهره های سرشناسی همچون 
مرتضی محصص، ابراهیم قاسمپور، پرویز مظلومی، نادر عزت اللهی، علی 
اصغر مدیر روستا، حمید استیلی، میرشاد ماجدی، غالمرضا جباری و ... 
چند ماه قبل کار خود را شروع کردند و در جلسات متوالی و پی در پی 

خود سرمربیان تیم ملی پایه را به هیات رئیسه پیشنهاد دادند. 
سپس نوبت به تیم های ملی امید و بزرگساالن رسید و اعضا چند هفته 
قبل ابتدا به وضعیت تیم ملی المپیک با هدایت مهدوی کیا رسیدگی 

کرده و پیشنهادهایی برای سرمربی جوان تیم ملی امید داشتند تا وضعیت 
این تیم بهبود یابد.   اما رسیدگی به پرونده دراگان اسکوچیچ در تیم ملی 
فوتبال ایران، محل جنجال آفرینی شد. اعضای کمیته فنی متشکل از 
سرپرست فدراسیون و سرپرست تیم ملی بعد از جلسات خود حکم به رد 
صالحیت اسکوچیچ داده و خواهان برکناری این سرمربی در فاصله چند 

ماه قبل از جام جهانی شدند. 
بعد از اظهارنظر صریح قاسمپور در ارتباط با عدم کفایت فنی اسکوچیچ، 
هیات رئیسه این فدراسیون به شدت از اطالع رسانی این مساله انتقاد کرد 
و سپس در نشست مشترک با کمیته فنی، اعضا به ابقای اسکوچیچ حکم 
دادند تا این مساله زمینه ساز دلخوری بعضی از اعضا شود چرا که نظر فنی 

آن ها توسط مدیران فدراسیون فوتبال زیر سوال رفته بود. 
از آن زمان تاکنون، اعضای کمیته فنی تلفن های همراه  خود را خاموش 

یا از دسترس خارج کرده و تمایلی به گفت وگو با رسانه ها درباره اتفاقات 
گذشته ندارند و به گونه ای می توان گفت که آن ها گوشه گیر شده اند. 

در نتیجه این اتفاقات، خبری از برگزاری جلسات کمیته فنی در روزهای 
شلوغ فدراسیون فوتبال از جمله نام نویسی برای انتخابات هم نیست و 
بدون  زنان  تیم های ملی  و همینطور  نوجوانان  و  تیم های ملی جوانان 

مشورت های کمیته فنی کار خود را پیش می برند. 
از بین این گروه حدودا ۱۰ نفره، برخی از اعضا همچون ابراهیم قاسمپور 
از تصمیم فدراسیون فوتبال دلخور هستند و معتقدند به نوعی با آن ها 
رفتار خوبی شکل نگرفته است چرا که قبل از ابقای اسکوچیچ و مطرح 
شدن صالحیت وی در جلسه کمیته فنی، مدیران فدراسیون فوتبال بارها 
گفته بودند که تصمیم درباره ماندن یا رفتن اسکوچیچ در کمیته فنی 

مطرح می شود!

فاجعه در لیگ ایران؛ فقط ما به جام جهانی رفتیم؟

برنامه فصل جدید لیگ برتر به معنی واقعی کلمه شگفت انگیز بود
بخش ورزش- در حالی که لیگ های اروپایی از مدت ها قبل تقویم کامل 
فصل خودشان را منتشر کردند، سازمان لیگ فوتبال ایران در فاصله ۱۲ روز 
تا شروع بازی ها، چشم بازار را کور کرده و تازه برنامه ۵ هفته اول فصل را در 

اختیار تیم ها و رسانه ها گذاشته، آن هم برنامه ای که به هیچ وجه 
عادالنه نیست و اشتباهات بسیار زیادی دارد.

برنامه شروع و پایان لیگ های معتبر اروپایی به شرح زیر است:
سری آ ایتالیا | شروع، ۲۲ مرداد؛ پایان، ۱۴ خرداد ۱۴۰۱

انگلیس | شروع، ۱۴ مرداد؛ پایان، ۷ خرداد ۱۴۰۱
بوندسلیگا | شروع، ۱۴ مرداد؛ پایان، ۶ خرداد ۱۴۰۱

اللیگا | شروع، ۲۱ مرداد؛ پایان، ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
اگر به تقویم ۴ لیگ معتبر اروپایی و حتی لیگ یک فرانسه نگاه کنید 
که معموال این ۱+۴ لیگ، مدل، الگو و سرمشق لیگ های دیگر در 
سراسر دنیا هستند، متوجه می شوید این لیگ ها در آغاز، بازی های 
خود را ۷ روز به ۷ روز برگزار می کنند، بعد از گذشته ۴ الی ۵ هفته، 
فاصله بازی ها کمتر می شود. هر زمان یک فیفادی در تقویم گنجانده 
شود، فاصله بازی ها حتی تا ۳ الی ۴ روز هم کاهش پیدا می کند. به 
طور نمونه لیگ یک فرانسه هفته اولش روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مرداد 
برگزار می شود، هفته دوم با یک هفته فاصله و طی روزهای ۲۱ تا ۲۳ 
مردادماه انجام می گیرد و هفته سومش هم با همین میزان فاصله بین 
۲۸ تا ۳۰ مردادماه برگزار می شود. هفته چهارم تمام تیم ها همزمان 
در روز ۶ شهریورماه بازی می کنند و بالفاصله روز ۹ شهریورماه، یعنی 

با ۳ روز فاصله در هفته پنجم تیم ها به مصاف هم می روند.
این یک برنامه و قاعده ای است که با مبناهای پزشکی چیده می شود و در 
شروع فصل چون بازیکنان هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصد نرسیده اند و در کورس 
رقابت نیستند، بازی ها با فاصله ۷ روز برگزار می شود و بعد این فاصله ها کم 

و به ۳ الی ۴ روز می رسد.
با این مقدمه طوالنی به سراغ برنامه ریزی لیگ برتر می رویم و شاهکار سازمان 
لیگ را مرور می کنیم. جمعه ۲۱ مرداد در هفته اول لیگ برتر ۵ بازی برگزار 
می شود و شنبه ۲۲ مرداد، ۳ بازی باقی مانده انجام می گیرد تا پرونده هفته 

اول بسته شود. ۶ روز بعد یعنی پنجشنبه ۲۷ مردادماه هفته دوم با برگزاری 
سه بازی آغاز می شود و روز جمعه ۲۸ مردادماه هم ۵ بازی دیگر انجام خواهد 
شد. جالب اینجاست تیمی مثل گل گهر که در روز دوم هفته اول، یعنی ۲۲ 

مرداد بازی کرده، در روز اول هفته دوم هم بازی خواهد کرد! یعنی گل گهر 
بعد از بازی هفته اولش فقط ۵ روز زمان برای استراحت دارد اما در عوض تیم 
های مثل آلومینیوم اراک، پیکان، مس کرمان، هوادار و نفت مسجدسلیمان 
بعد از ۷ روز استراحت بازی هفته دوم خود را برگزار می کنند. فاصله بین هفته 
اول تا دوم پس با این حساب ۵ تا ۷ روز و فاصله بین هفته دوم تا سوم ۷ تا ۸ 
روز است یعنی سازمان لیگ در هفته دوم که تیم ها تازه فقط یک بازی انجام 
داده اند ۵ تا ۷ روز استراحت می دهد اما وقتی که دو بازی کرده اند، برای تیم 

ها ۷ تا ۸ روز استراحت درنظر می گیرد!

و اما هفته چهارم؛ فاصله هفته سوم و چهارم ۴ تا ۶ روز است و باز هم شرایط 
برای تمام تیم ها عادالنه نیست و دوباره تیم هایی داریم که فقط ۴ روز 
استراحت می کنند و در عوض تیم هایی هم وجود دارند که ۶ روز زمان برای 
استراحت دارند. خنده دار اینجاست بازهم کمترین استراحت را 
تیم گل گهر سیرجان دارد و باید به فاصله ۴ روز بازی اش را 

برگزار کند.
فاصله بین هفته چهارم تا پنجم هم ۵ تا ۷ روز است و روز ۱۵ 
شهریورماه با برگزاری بازی استقالل و پیکان، پرونده هفته پنجم 

هم بسته می شود.
سازمان لیگ فعال برنامه بازی های هفته ۶ و هفته های بعد از 
آن را اعالم نکرده و فقط برنامه ۵ هفته ابتدایی مشخص است. 
موضوعی که این برنامه ریزی را ترسناک تر می کند این است 
که در این ۲۵ روز که از ۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریورماه است و 
سازمان لیگ برای ۵ هفته برنامه داده، حتی یک روز هم تعطیلی 
وسط هفته به دلیل مناسبت های مذهبی نداریم و سازمان لیگ 
با دست های کامال باز و بدون کوچکترین مانع یا دردسری این 
برنامه ناعادالنه و نامناسب را تنظیم کرده و باید دید در ادامه 
راه که تعطیالت میانه هفته و مناسبت های مختلف در تقویم 
داریم، سازمان لیگ چه آشی برای تیم ها می پزد! فیفادی بعدی 
۲۸ شهریورماه شروع می شود و لیگ های اروپایی تا آن زمان به 
هفته های هشتم یا نهم خود رسیده اند اما از آنجایی که سازمان 
لیگ به اسکوچیچ قول یک مینی کمپ را داده، احتماال ما تا قبل از فیفادی 

۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه، همین ۵ هفته را برگزار می کنیم.
احتماال فرانسه، انگلیس، آلمان و اسپانیا هم درست مثل ایتالیا به جام جهانی 
نرسیده اند که نیازی به مینی کمپ ندارند و بازی های لیگ شان را درست تا 
۲۸ شهریورماه برگزار می کنند ولی چون ما تنها کشوری هستیم که به جام 
جهانی رسیدیم، درست در حالی که ۱۸ بازیکن از ۲۳ بازیکن نهایی ما، لژیونر 

هستند، نیاز داریم به خاطر ۵ بازیکن دیگر مینی کمپ داشته باشیم.
به هرحال همه چیزمان به همه چیزمان می آید...


