ورزش

سال دهم     شماره 1636
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اعتراض هواداران کریمی به ژوزه

بعد از پایان تمرین دیروز صبح پرسپولیس وقتی
مانوئل ژوزه سرمربی این تیم همراه با دستیارانش قصد
خروج از ورزشگاه درفشیفر را داشت ،چند دقیقهای
توسط هواداران علی کریمی و معترضان تصمیمات او
محاصره ش��د و این افراد که مقابل اتومبیل سرمربی
پرس��پولیس تجمع کرده بودند ،چن��د دقیقهای او را
معطل کردند .مانوئل تشویق کریمی توسط هواداران
معترض را تماشا کرد اما واکنشی نشان نداد .به گزارش
سایت گل ،تمرین دیروز پرسپولیس تحتتاثیر حمایت
هواداران از کریمی قرار گرفت .همچنین فارس گزارش
داد مهدویکیا و یحیی گلمحمدی برای بازگش��ت
کریمی به تمرینات پرس��پولیس پادرمیانی کردند و
صحبتهایی با ژوزه انجام دادند.

پرسپولیس  -آلومینیوم
بدون حضور تماشاگران

اطالعیه باشگاه سپاهان
درباره ادعای الهاللیها

باشگاه سپاهان با توجه به مطرح شدن دوباره ادعای
الهاللیها در رسانهها در موضوع آبهای آلوده در اصفهان
اطالعیهای منتش��ر کرد و این ادعا را کذب دانس��ت« :با
توجه به حواش��ی دیدار تیمهای فوتب��ال فوالد مبارکه
س��پاهان و پرسپولیس تهران ،برنامه نود ،برخی رسانهها
و همچنین برخی از دستاندرکاران باشگاه پرسپولیس،
مباحث و جنجالهای کذب تیم الهالل عربستان در ادعای
اینکه در اصفهان آب آلوده در اختیار آنها گذاش��ته شده
اس��ت را بار دیگر مطرح کردند .به گزارش سایت رسمی
فدراس��یون ،طی نامهای که از س��وی دبیرکلایافسی
در تاریخ پنجم ژوئیه به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
ارس��ال شده ،شکایت باش��گاه الهالل عربستان از باشگاه
س��پاهان در باره اتهام در اختیار گذاشتن آبهای ناسالم
از س��وی باشگاه سپاهان به تیم الهالل مختومه و بیپایه
و اس��اس اعالم شد .الزم به ذکر است مختومه شدن این
پرونده پس از بررسی توسط کمیته انضباطی کنفدراسیون
فوتبال آس��یا و براس��اس لوایح دفاعی ارس��الی از سوی
فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه سپاهان به دلیل نداشتن
ادله و مدارک و مس��تندات کافی از سوی باشگاه الهالل
اتفاق افتاد ».گفتنی است الهاللیها در آن ایام به گزارش
ایافسی اکتفا نکرده بودند و آبهایی که در اصفهان در
اختیار آنها گذاش��ته ش��ده بود را به عربستان بردند و در
آزمایشگاههای کشورشان مورد بررسی قرار دادند که طبق
اعالم سایتهای رسمی عربستانی ،آزمایشگاههای مذکور
نیز سالم بودن این آبها را تایید کرده بود.

مدیرعامل مس کرمان
نیامده ،استعفا داد

در حال��ی که بیش از چن��د روز از روی کار آمدن
ناصر ش��هبازی در باش��گاه مس کرمان نمیگذرد ،او
دیروز از س��مت خود استعفا کرد و به مسووالن گفت
که دیگر به کرمان نخواهد آمد .انتخاب ش��هبازی در
حالی صورت گرفته بود که مسووالن کرمان از جمله
استاندار و نمایندگان مجلس با انتخاب مدیر غیربومی
برای این باشگاه مخالف بودند .پس از استعفای ناصر
ش��هبازی ،مجید زیندینی بهعنوان سرپرست باشگاه
مس کرمان انتخاب شد.

خبر

«استیلآذین» در صف اول باشگاههای خواهان تشکیل «مجمع فوقالعاده»

نامه بدون امضا برای برکناری کفاشیان
مش��کالت و ناکامیهای بی��ش از اندازه
فدراس��یون فوتبال در چند وقت اخیر باعث
شده تا مدیران تیمهای لیگی در نامه خواهان
تشکیل جلس��ه فوقالعاده مجمع فدراسیون
شوند تا شاید شاهد برکناری رییس فدراسیون
فوتبال باشیم .به گزارش فارس در یکی دو روز
گذشته صحبتهایی مبنی بر جمعآوری امضا
برای برگزاری مجمع فوقالعاده فدراس��یون
فوتبال و برکناری علی کفاشیان مطرح شده
است .با پیگیری ماجرا مشخص شد این کار از
سوی باشگاه استیلآذین انجام شده و مدیران
این باشگاه بانی این کار بودهاند .آنها این نامه
را به اعضای مجمع نمابر و از آنها خواستهاند
در صورت تایید ،آن را امضا کنند .روز دوشنبه
نامهای در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت
ک��ه طبق اظهارات قبلی برخ��ی مدیران ،به
امضای بیش از  20مدیرعامل باشگاه رسیده
بود تا مجمع فوقالعاده فدراسیون فوتبال به
منظور برکناری هرچه سریعتر علی کفاشیان
تشکیل شود .اما زمانی که این نامه در اختیار
گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفت هیچ
اث��ری از امضاها نبود و تنه��ا در پایان نامه از
مدیران خواس��ته شده بود که در صورت تایید این نامه آن
را مهر و امضا کنند اما هیچ امضایی در انتهای آن نبود .این
در حالی است که در بخش پایانی این نامه آمده بود« :خدا
را گ��واه میگیریم این اقدام تنها به دلیل افزایش نگرانی و
نارضایتی جامعه فوتبال از آینده این رشته پرطرفدار بوده و
هرگز امیال و غرضهای شخصی در آن دخیل نیست و تنها
منافع ملی فوتبال کشور و اصالح امور در این تصمیم دخیل
است ».گفته میشود ماجرای نامهای که در حال ارسال به
باشگاههای مختلف است به مشکالت باشگاه استیلآذین
بازمیگردد .طبق حکم فیفا باش��گاه استیلآذین به دلیل
بدهی که گفته میشود دومیلیارد تومان است و بخش اعظم
آن به پرونده تومباکویچ سرمربی پیشین خود ،بازمیگردد
ح��ق فعالیت ندارد و باید بدهی خود را تس��ویه کند .علی
کفاشیان در نشست با مسووالن استیلآذین با توضیح اینکه
در صورت شرکت دادن این تیم در لیگ دسته دوم در واقع
از حک��م فیفا اطاعت نکرده و این باعث تعلیق فدراس��یون
فوتبال میشود حاضر به قبول این موضوع نشد .پس از این
ماجرا بود که نامهای برای برکناری کفاشیان از سوی باشگاه
استیلآذین تهیه و به سایر اعضا ارسال شد .چند روز پیش
از این حسین هدایتی مالک باشگاه ملوان و استیلآذین و

قنبرزاده مدیرعامل نفت خواهان برگزاری مجمع شده بودند.
هدایتی طی نامهای در مورد انتقاد از فدراس��یون نوش��ت:
«اینجانب به عنوان مالک باشگاههای استیلآذین و ملوان
از شما تقاضا دارم مجمع فوقالعادهای تشکیل دهید تا علل
ناکامیها در فوتبال ایران و برچیده شدن این فسادها تا دیر
نشده بررسی شود .نفوذ افراد فاسد و کوتاهیهای فدراسیون
در برخورد با آنها موضوع جلس��ه قرار گرفته و بررسی شود
(در آن مجمع اسناد مربوط را ارایه خواهم کرد ).ما در مقابل
این مردم مسوولیم .ما در فوتبالمیلیاردها هزینه میکنیم
تا برای جوانان نشاط ایجاد کنیم نه آنکه آنان را سرخورده
کنیم .با این فدراس��یون ما نمیتوانیم به وظیفه خود عمل
کنیم .جلوی سوءمدیریتها ،بیقانونیها و فساد را در فوتبال
بگیرید نه اینکه افراد فاسد را کنار خودتان جای دهید .جای
خودتان را به مدیران الیق فوتبالی بدهید که مردم خاطرات
خوب صعود به جامجهانی را با آنان دارند .اگر امروز ش��اهد
مصاحبه نکردن بازیکنان تیمملی و س��وءتفاهم بین آنان و
رسانهها ش��دهایم مسوولیت این سوءتفاهم با سوءمدیریت
فدراسیون فوتبال است .همه میدانیم بازیکنان و رسانهها
دل و قلبش��ان ب��رای ورزش و مردم میتپ��د این ضعف
فدراس��یون فوتبال اس��ت که نمیتواند این سوءتفاهمات

ن تری» هنوز بازتاب دارد
خداحافظی «جا 

هاجسون :امیدوارم «تری» برگردد
ماجرای خداحافظی جان تری از تیمملی انگلیس بازتاب
گستردهای در مطبوعات بریتانیایی داشته است؛تری پیش از
رسیدگی به پرونده اتهامهای نژادپرستیاش در دادگاه اعالم
کرد از تیمملی برای همیشه خداحافظی خواهد کرد .با این
حال روی هاجسون سرمربی تیمملی انگلیس ابراز امیدواری
کرد کاپیتان اس��بق «سه شیرها» از تصمیم خود مبنی بر
خداحافظی از بازیهای ملی منصرف شود و به این ترتیب
او بتواند بار دیگر کاپیتان چلس��ی را در قلب دفاع تیمش
داشته باشد .هاجسون تصمیمتری را پذیرفت اما حرف او
ی تری در پرونده
و دستیارانش یک چیز بود ،اینکه اگر حت 
توهین نژادپرستانه به آنتون فردیناند متهم شناخته شود ،باز
هم به تیمملی دعوت میشود .هاجسون گفت« :باید از جان
تری به دلیل تعهد و وفاداریاش به تیمملی انگلیس از زمانی
ک��ه من هدایت آن را بر عهده گرفتهام ،تش��کر کنم .البته
بسیار متاسفم که بازیکنی با کیفیت ،تجربه و تواناییهای
جا ن تری را در تیمم از دست دادم .من رابطه بسیار خوبی
با جانتری دارم اما متاسفانه باید این تصمیم او را بپذیرم».
تری اتحادیه فوتبال انگلیس را به تغییر شرایط او در تیمملی
انگلیس متهم کرد و اعالم کرد آنها شرایط او را در تیمملی
برگشتناپذیر کردند .این در حالی است کهتری در دادگاه

مرفاوی سرمربی صبا شد

طراوتی را ایجاد میکند ،امااگر لیگ ما پویا
نباشد اول از همه تیمملی لطمه میخورد.
برنامهریزیهای ما نیاز به تجدیدنظر دارند».
درودگ��ر در مورد برکناری علی کفاش��یان
رییس فدراسیون فوتبال به «ایسنا» گفت:
موضوع برکناری شخص نیست .همانطور
که گفت��م ما میخواهیم بین��ش حاکم را
تغییر دهیم ،هر چند ممکن است در برخی
کمیتهه��ا هم تغییراتی ایج��اد کنیم .من
نمیتوانم بگویم کفاشیان بهترین یا بدترین
گزینه برای فدراسیون فوتبال است .مطمئنا
اگ��ر فدراس��یون فوتبال در زم��ان صفایی
فراهان��ی و محمد دادکان با یک س��اختار
اصولی پیش میرفت به دلیل بینش بسیار
خوب آنها به فوتبال کشور بود .همه ما انتظار
داشتیم کفاشیان در دوره دوم ریاستش بر
فدراسیون فوتبال ساختار جدیدی را بر این
فدراسیون حاکم کند اما عدم معرفی دبیرکل
این فدراسیون به هیاترییسه برای تایید او و
بینظمیهای بسیار زیاد موجود در برگزاری
مسابقات لیگ و مهمتر از همه برخورد بسیار
ضعیف فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر
سر حق پخش تلویزیونی نشان داد که کفاشیان رو به جلو
که حرکت نکرده هیچ ،دنده عقب هم رفته است .متاسفانه
بس��یاری از باشگاههای ما امروز با فدراسیون فوتبال بر سر
برنامهریزی لیگبرتر مشکل دارند و هر یک به نوعی علیه
برنامهریزی موجود موضعگیری میکنند .مطمئن باشید
اگر نگاه و بینش کفاشیان به فوتبال کشور تغییر نکند این
مخالفت او با برکناریاش مواجه خواهد شد .بیتردید زمانی
که پدر یک خانواده نتواند فرزندان آن خانواده را به خوبی
هدایت کند مشکالت بسیار زیادی برای خودش به وجود
خواهد آورد .این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تیمملی
 25مهر بازی حساسی با کرهجنوبی در مسابقات مقدماتی
جامجهانی  2014دارد و از سوی دیگر مسابقات قهرمانی
نوجوانان آس��یا در تهران در حال برگزاری است .عدهای از
مدیران باشگاهها از جمله فتحاهللزاده ،رویانیان و عابدینی
حاضر به امضای این نامه نش��دهاند و البته عده دیگری به
بهانه پرسیدن سواالت و ابهامات خود از کفاشیان زیر این
نام��ه را امضا کردهاند .در انتخابات فدراس��یون فوتبال که
اسفندماه سال قبل برگزار ش��د اکثر مدیران باشگاهها به
حسینعلی قریب رای دادند ،اما کفاشیان با اتکا به حمایت
روسای هیاتها رقیباش را شکست داد.
عکس :مازیار نیکخلق

رای کمیت��ه اس��تیناف در رابط��ه ب��ا تخلف��ات
تماشاگران پرس��پولیس مقابل صبا قم اعالم شد .به
گزارش س��ایت فدراس��یون فوتبال ،با توجه به آرای
صادره توس��ط کمیتههای اس��تیناف و انضباطی در
خصوص محکومیت باش��گاه پرسپولیس و قطعیت
این رای ،رای تعلیقی این باش��گاه در خصوص انجام
بازی بدون تماشاگر اجرا خواهد شد و تیم پرسپولیس
در اولی��ن بازی که به عنوان میزبان به میدان خواهد
رفت ،بدون تماش��اگر خواهد بود و رای تعلیقی قبلی
قطعی و اجرا خواهد شد .بر همین اساس دیدار دو تیم
پرس��پولیس و آلومینیوم هرمزگان که در هفته دهم
و روز پنجشنبه شش��م مهر برگزار خواهد شد ،بدون
حضور تماشاگر خواهد بود.

چهارشنبه  5مهر 1391

از اتهام توهین نژادپرستانه به آنتون فردیناند در دیدار سال
گذشته چلسی و کویینزپارک رنجرز تبرئه شده بود اما الکس
ه��ورن مدیر اجرایی اتحادیه فوتب��ال انگلیس گفت« :من
ط تری در تیمملی را چهطور برگشتناپذیر
نمیدانم ما شرای 
کردیم .این دو پروسه کامال جدا از هم هستند .این اتفاقی
است که در دیدار چلسی مقابل کویینزپارک رنجرز رخ داده
است .از نظر من و تمام همکارانم در اتحادیه فوتبال انگلیس
این دو پروسه کامال متفاوت است ».تری با این تصمیم خود
اکنون روی هاجسون را تحت فشار قرار داده تا بار دیگر ریو
فردیناند را به تیمملی دعوت کند و این ممکن است جایگاه
تحت تاثیر قرار دهد .سرمربی سه شیرها بعد از اینکه
او را 
مدافع منچستریونایتد را برای رقابتهای یورو  2012کنار
گذاش��ت ،دیگر هیچ ارتباطی با او نداشته است .تصمیمی
ک��ه در آن زمان به دلیل اختالف ریو فردیناند و جانتری
بسیار جنجالساز شد .این در حالی است که اسامی بازیکنان
دعوت ش��ده به تیمملی برای دیدار مقابل س��نمارینو در
مقدماتی جامجهانی در پایان هفته آینده اعالم خواهد شد.
گفته میش��ود فردیناند با وجود ناراحتی از اتفاقات یورو و
تعهد روی هاجسون به دعوت از جانتری و کنار گذاشتن او
همچنان بازگشت به تیمملی را رد نمیکند.

را رفع کند .من از همکاران دلس��وز فدراسیون و باشگاهها
تقاضا دارم تالش مجدان��های کنیم تا مجمع فوقالعادهای
برای رس��یدگی به این مشکالت و ارزیابی عملکرد مدیران
فدراس��یون فوتبال تشکیل شود تا صف افراد سالم و مدیر
و دلس��وز از افراد نابخرد و افرادی که س��وءمدیریت دارند
تفکی��ک ش��ود و اال هزینههایمیلی��اردی از بیتالمال و
بخش خصوصی ب��دون هیچگونه نتیجهای ،در نش��اط و
ش��ادی این مردم و باال بردن سطح کیفی فوتبال تاثیری
نخواهد داشت ».صادق درودگر مدیرعامل ملوان که بیش
از این مشاور مدیرعامل استیلآذین بود و گفته میشود از
طراحان اصلی نامه بوده اما این قضیه را تکذیب میکند و
تنها میگوید آن را امضا کرده اس��ت« :هر گاه ش��یوه نگاه
کردن به فوتبال تغییر کند ،به ناچار مسووالن فدراسیون
هم باید تغییر کنند .چند نفر از مدیران باشگاهها در نامهای
خواستار تشکیل مجمع فوقالعاده شدهاند تا درباره تغییرات
فدراسیون صحبت کنیم که من هم جزو امضاکنندگان آن
هستم .البته برخالف آنچه گفته شده است ،من در طراحی
نامه نقشی نداشتهام .ما در برنامهریزی دچار ضعف و نقص
هستیم .این بیبرنامگی یا نقص در برنامه در لیگبرتر نمود
بیشتری دارد .وجود یک لیگ شاداب ،تیمملی شاداب و با

روزنامه «آس» اسپانیا فاش کرد

«مسی» ساالنه  18میلیون «یورو» دستمزد میگیرد
در شرایطی که رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید
این روزه��ا در حال رایزنی برای نهای��ی کردن قرارداد
جدیدش است از باشگاه بارسلونا خبر میرسد که مسی
از همین حاال دستمزدش بیشتر از رونالدو خواهد بود؛
کریس که قرار اس��ت قراردادی پنجساله با مادریدیها
ببندد و طی آن ساالنه 15میلیون یورو دستمزد بگیرد
دومین دس��تمزد برتر را در بین بازیکنان فوتبال دنیا
پ��س از س��اموئل اتوئو خواهد گرفت .ام��ا این افزایش
قیم��ت فقط مربوط ب��ه رونالدو نیس��ت؛ روزنامه آس
یکی از روزنامههای هوادار رئال مادرید در ش��ماره روز
گذشتهاش فاش کرد مس��ی اگرچه فارغ از برنامههای
تبلیغاتیاش ساالنه10/5میلیون یورو دستمزد میگیرد
و از این حیث در رتبه نهم دس��تمزدهای برتر دنیاست
ولی بندی در قراردادش لحاظ ش��ده ک��ه او را در این
ردهبندی در رتبه دوم قرار میدهد .به گزارش این منبع
خبری مسی که بهزودی برای ششمین بار قراردادش را
با بارس��ا تمدید خواهد کرد در قراردادش آمده به ازای
هر جامی که با بارس��لونا میگیرد دستمزدش افزایش
خواهد یافت .به این ترتیب و با توجه به  19جامی که او
با بارسلونا به دست آورده دستمزدش همین حاال ساالنه

17

18میلیون یورو خواهد بود! البته روزنامه آس نوش��ته
که این مبلغ را باش��گاه بارسلونا پذیرفته ولی هنوز به
طور رسمی آن را منتشر نکرده است .در صورت صحت
داشتن این موضوع مسی پس از ساموئل اتوئو همتیمی
سابقش که این روزها در آنژی مخاچ کاال توپ میزند
و س��الی 20میلیون یورو درآمد دارد در رتبه دوم قرار
میگیرد .این در ش��رایطی است که او ساالنه و با توجه
به حضور در برنامههای تبلیغاتی 33میلیون یورو عایدی
دارد .با این حال ش��ایعاتی به گوش میرس��د مبنی بر
اینکه این تیم حاال که بدون گواردیوال اس��ت و ویالنووا
س��کان هدایت این تیم را به دست گرفته است مسی
ریس��ک نخواهد کرد و در قرارداد جدیدش این بند را
حذف میکند و ساالنه بیش از 16میلیون یورو از بارسا
دریافت خواهد کرد؛ احتمالی که با توجه به صحبتهای
روس��ل مبنی بر عدم مشکالت مالی در این باشگاه به
نظر واقعیت دارد .روسل در این مورد گفت« :بارسلونا در
سالمت ایدهآلی به سر میبرد؛ چه از نظر اقتصادی که
ما در حال کنترل برنامههای استراتژیکمان هستیم و
چه از نظر فوتبالی .تیم ما از هر لحاظ شرایط خوبی دارد
و من بسیار خوشحال و راضی هستم».

صمد مرفاوی با قراردادی یکس��اله هدایت تیم
فوتبال صبای قم را برعهده گرفت .یحیی گلمحمدی
که از ابتدای فصل جاری هدایت صبای قم را بر عهده
داش��ت به دلیل ناراحتی قلبی از این تیم جدا شد و
از دوشنبه در تمرینات پرسپولیس حاضر شد .پیش
از این باشگاه صبای قم با چند گزینه از جمله حمید
استیلی ،پرویز مظلومی و صمد مرفاوی مذاکراتی را
انجام داد اما در حالی که به نظر میرس��ید استیلی
هدای��ت این تیم را بر عهده بگیرد ،صمد مرفاوی به
عنوان گزینه نهایی اعالم شد و در ادامه رقابتهای
لیگبرتر روی نیمکت قمیها خواهد نشست .صمد
مرفاوی سابقه مربیگری در تیمهای استقالل و مس
کرمان را در کارنام ه دارد.

شمسایی به دبیری تبریز پیوست

وحید شمسایی با قراردادی یکساله به تیم دبیری
تبریز پیوس��ت .به گزارش ایسنا تیم فوتسال دبیری
تبریز که در فص��ل جاری ،بازیکنانی مثل مصطفی
نظری ،جواد اصغریمق��دم و فرهاد فخیم را جذب
کرده قصد دارد با کسب جایگاه خوب ،ناکامی فصل
گذشته را جبران کند .از همینرو تیم دبیری تبریز با
وحید شمسایی بهترین گلزن فوتسال جهان نیز برای
یک فصل به توافق رسید و این بازیکن در ادامه لیگ،
دبیری را همراهی خواهد کرد .شمس��ایی که فصل
قبل را در گیتیپس��ند اصفهان س��پری کرد پس از
انحالل دو تیم متمول فوالد ماهان و فیروزصفه و در
پی آن ،پایین آمدن قراردادها حاضر به بازی در هیچ
تیمی نش��د؛ چراکه اعتقاد داشت بستن قراردادهای
پایین ،توهین به شخصیتاش است.

زرینه :به احتمال زیاد بازیکنان
پرسپولیس«الکارمیتین»
استفاده کردهاند

پزش��ک س��ابق پرس��پولیس عنوان کرد که به
احتمال ف��راوان بازیکنان تیم پرس��پولیس از ماده
«الکارمیتین» پیش از دیدار با س��پاهان اس��تفاده
کردهاند .فرید زرینه که  17س��ال به عنوان پزشک
در کنار پرس��پولیس حضور داش��ته در گفتوگو با
ایرنا ،گفت« :در خصوص اتفاقات دیدار پرسپولیس
و س��پاهان باید اعالم کنم که تاکن��ون ندیده بودم
در ی��ک بازی چن��د بازیکن چنین حالتی داش��ته
باش��ند اما رخ دادن این اتفاق ب��رای یک بازیکن را
دیده بودم .احساس میکنم بازیکنان پرسپولیس از
«الکارمیتین» که چربیسوز است و در میان داروهای
دوپینگی نیز نیست استفاده کرده باشند زیرا این ماده
قندخون را پایین میاندازد و دقیقا همین حالتها به
بازیکنان دست میدهد .الکارمیتین را اگر در زمان
مناسب استفاده نکنند باعث سرگیجه و اتفاقاتی که
در دیدار پرسپولیس و سپاهان رخ داد ،میشود».

امروز آخرین بازی تیم نوجوانان
در مرحله گروهی

امروز تیمملی نوجوان��ان ایران که صعودش به
مرحله بعدی قطعی ش��ده است ،به مصاف کویت
م��یرود .ایران و کوی��ت در حالی ب��ه مصاف هم
میروند که ایران با یک تس��اوی هم به عنوان تیم
اول گروه به مرحله بعد میرود تا در بازی حساس
پلیآف یکچهارم به مصاف تیم دوم گروه دوم که
احتماال عراق یا استرالیا است ،خواهد رفت .در گروه
دوم هم دیدار عراق و اس��ترالیا برای س��رگروهی
اس��ت و دی��دار دو تیم دیگر گ��روه یعنی تایلند و
عمان تش��ریفاتی خواهد بود .ایران تنها در صورت
شکست ،تیم دوم گروه میش��ود .بازیهای امروز
که رقابتهای پایانی هر گروه است ،همزمان برگزار
میشود .برنامه بازیهای امروز به شرح زیر است:
استرالیا -عراق ،ساعت  ،13ورزشگاه دستگردی
عمان -تایلند ،ساعت  ،13ورزشگاه راهآهن
ایران -کویت ،ساعت  ،17ورزشگاه دستگردی
یمن -الئوس ،ساعت  ،17ورزشگاه راهآهن

