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رييس! اين مطالبات فوتبال است

لیگ قهرمانان آسیا
«زنگا» و «توني» در فوالدشهر

ماموريت اصلي دنيزلي شروع شد

خبر

شكايت وزارت ورزش
از عادل فردوسيپور

مديركل حقوقي وزارت ورزش و جوانان از ش��كايت
اين وزارتخانه از عادل فردوسيپور و افرادي كه به وزارت
ورزش و جوانان در انتخابات فدراس��يونها اتهام زدهاند
خب��ر داد .به گزارش مهر ،عادل فردوس��يپور در يكي از
برنامههايش پس از اينكه تلفن حس��ين جاللي يكي از
كانديداهاي رياست فدراسيون دووميداني قطع شد ،اين
قطع ارتباط را به فشار دخالت وزارت ورزش و جوانان در
انتخابات دووميداني مرتبط كرد .به همين دليل مديركل
حقوقي وزارت ورزش از فردوس��يپور به مراجع قضايي
ش��كايت كرده است .احمد رس��ولينژاد معاون حقوقي
وزارت ورزش و جوان��ان ضم��ن تاييد اي��ن خبر به مهر
گفت« :در جريان اين برنامه تلفن جاللي قطع ش��د كه
فردوس��يپور بالفاصله با طعنه اعالم كرد كه اين ارتباط
تلفني به طور خودجوش قطع ش��ده در حالي كه طبق
ادعاي جاللي پس از قطع تماس تلفني هيچگونه تالشي
از سوي عوامل برنامه نود در اين خصوص انجام نشد».

بهمن فروتن
Bahmanforoutan.blogfa.com

فوتبال دوران بدي را ميگذراند .در اكثر كشورها ،دولتها،
فوتبال را دربس��ت به بخش خصوصي س��پردهاند و حتي در
كن��ار گود هم حضور ندارند ،چون اگر يكروز براي كمك به
فوتبال ،تسهيالت مالياتي براي بخش خصوصي قايل ميشدند
امروز ،همين را هم به دليل بحرانهاي شديد اقتصادي ،قادر به
انجامش نيستند .در اروپا ،دولتها حق اخراج كارمندهايشان
را ندارند پس با يك حس��اب دودو تا چهارتا ميشود نتيجه
گرفت كه هرچه بيكاري است مال بخش خصوصي است .به
اين ش��كل با از دور خارج شدن بخش خصوصي ،فوتبال كه
احتياج به پول زيادي دارد به دامن دادوس��تدهاي مشكوك،
ساختوسازهاي نامعلوم ،پولهاي زيرميزي و سياه ،بنگاههاي
شرطبندي غيرقانوني و حتي گروههاي مافيايي خطرناك پناه
ميب��رد تا موجوديتش را حفظ كند .در بعضي از كش��ورها،
فوتبال وس��يلهاي براي پولشويي ش��ده است و به اين شكل
باندهاي تبهكار ،به علت عدمحضور دولتها به سوءاستفاده
كامل از اين ورزش مردمي پرداختهاند .در كش��ور ما فوتبال
دولتي اس��ت ،بودجهاش را تمام و كم��ال دولت ميپردازد و
ادارهاش تمام و كمال در دس��ت دولت است؛ خود دولت هم،
ه��م حضور دارد و هم ندارد .دولت ،حضورش را با تامين كل
بودجه فوتبال اعالم داشته است و با عدم نظارت و كنترل اين
بودجه عدم حضورش را .عدم نظارت و كنترل بودجه ،مشكلي
به وجود آورده است كه ترمزي براي پيشرفت و موفقيت اين
ورزش مردمي شده است.
كفاشيان آمد جاي كفاشيان
با انتخاب مجدد كفاشيان ،رياست او هشت ساله شد .من
ش��خصا دوست داشتم قريب بيايد و دليلش را هم به وضوح
بيان ميكنم .كفاشيان براي شخص من يك آدم سمپاتيك و
دوستداشتني است ،مديريتش هم براي نگهداشتن آنچه كه
وجود دارد بسيار عالي است ولي سوال اين است كه در چهار
س��ال آينده وظيفه فدراسيون حفظ آنچه وجود دارد است يا
تغيير بنيادي آن! عيب انتخاب دوباره كفاشيان در اين است
كه او چهار سال در داخل فوتبال موجود ،نفس كشيده است و
فوتبال ايران همان قورباغه سبزي است كه در ديگ آبگرمي
كه نزديك به نقطهجوش است شنا ميكند و همه ميدانند كه
قورباغه سبز سنسور و شاخكهايي كه داغ شدن آب را حس
كند ندارد ،پس پختن و مرگ قورباغه حتمي اس��ت .به اين
ترتيب ،تنها راه نجات قورباغه سبز ،وجود يك نظارهگر خارجي
است كه قورباغه را بگيرد و بيندازدش بيرون كه در حقيقت
اين نظارهگر خارجي ميتوانست قريب باشد .من مطمئنم كه
كفاشيان از خواندن اين مطلب بسيار ناراحت خواهد شد چون
او نميخواهد قبول كند كه آب در حال جوش آمدن است و
بايد قورباغه سبز را نجات داد ،دليلش هم آوردن چمن كردن
زمين شماره يك و دو آكادمي در برنامه فدراسيون است.
تعيين دقيق بودجه ساالنه
يك روز نوشتم بودجه فوتبال صد ميليارد است ،عليآبادي
گف��ت 200ميلي��ارد ،ف��رداي آن روز نوش��تم  200ميليارد،
عليآبادي گفت  400ميليارد اس��ت و همين چند روز پيش

عکس :جامجم

فصل جديد ليگقهرمانان آسيا از امروز براي سپاهان
و پرسپوليس شروع ميشود .سپاهان ،صدرنشين ليگبرتر
فوتب��ال ايران امروز ميزبان النصر ،تي��م دوم ليگ امارات
است .آبيپوش��ان دوبي كه پس از سالها در رقابتهاي
آسيايي شركت كردند با هدايت «والتر زنگا»ي ايتاليايي
و جذب س��تارههاي بزرگي چون «لوكا توني» ايتاليايي،
«مارك برشيانو» استراليايي و «آمارا ديانه» ساحل عاجي
آرزوهاي بزرگي در س��ر دارند .سرمربي سرشناس النصر
معتقد است بيتجربگي مش��كلي براي تيمش به وجود
نميآورد« :اين بيتجربگي مس��اله حادي نيست ،چراكه
خيلي از بازيكنان ما از روحيه كافي برخوردارند و درست
است كه اين اولين بارشان است كه در سطح بينالمللي
بازي ميكنند ،اما مطمئن باش��يد كه با تالش مضاعف
بهگونهاي بازي ميكنند كه اين بيتجربگي مشكلس��از
نباشد ».لوكا توني مهاجم پرآوازه اماراتيها درباره اين بازي
گفت« :تيم سپاهان هميشه در آسيا مطرح بوده و بهخوبي
نتيج ه ميگرفته است و من تمام تالشم را ميكنم كه فردا
گلزني كنم ».در سوي ديگر قهرمان دو دوره گذشته ليگ
اي��ران كه در فصل جاري نيز صالبت يك تيم قهرمان را
دارد ،با مربيگري «زالتكو كرانچار» به دنبال حضور دوباره
در فينال ليگقهرمانان آسيا و جبران ناكامي فصل گذشته
در اين رقابتها هستند .سپاهان سال گذشته با بدشانسي
برابر قهرمان آس��يا (السد قطر) حذف شد و ميخواهد با
يك برد ش��روعي مقتدرانه در ليگقهرمانان آسيا داشته
باشد .سرمربي كروات س��پاهان درباره بازي امروز گفت:
«اين يك واقعيت است كه سپاهان تجربه زيادي در ليگ
باشگاههاي آسيا دارد و ما تالش ميكنيم كه با پيروزي از
ميدان خارج شويم .كيفيت بازي تيمي و همچنين كيفيت
فردي بازيكنان ما بس��يار باالست و ميخواهيم در هر دو
ميدان ليگبرتر و جام باشگاههاي آسيا موفق باشيم .ما با
انگيزه و درك باال در آس��يا و ايران بهخوبي كار خواهيم
كرد و براي هر دو ليگبرتر آسيا آماده هستيم».در يكي از
مهمترين بازيهاي امروز ليگقهرمانان آسيا ،پرسپوليس
در رياض به مصاف الهالل ميرود .قرمزها در گروه مرگ
ليگقهرمانان آسيا با تيمهاي الهالل عربستان ،الغرافه قطر
و الشباب امارات روبهرو شدهاند و كار سختي براي صعود
خواهند داش��ت .عربس��تانيها كه طي دو هفته گذشته
ضمن حذف تيم االتفاق از دور مس��ابقات ليگقهرمانان
آس��يا ش��اهد ناكامي تيمملي فوتبال كشورش��ان در راه
صعود به جامجهان��ي  2014بودند ،تمام اميد خود را به
الهالل بستهاند .مصاف فوتبال ايران و عربستان هميشه
از حساس��يت ويژهاي برخوردار بوده اس��ت .پرسپوليس
دنيزلي كه در ليگبرتر ايران پرفرازونش��يب نشان داده،
قصد دارد در آسيا تيمي متفاوت نشان دهد ،در واقع كار
اصلي دنيزلي از امروز شروع ميشود .احتماال پرسپوليس
ب��ا دروازهباني تازه و بوس��نيايياش ادكووي��چ و مدافعان
جديدش در اين بازي به ميدان ميرود .پرسپوليس آنقدر
در هفتههاي اخير گلهاي بد خورد كه باعث شد دنيزلي
به شيث رضايي و محمد نصرتي متوسل شود و در مناطق
راس��ت و چپ خط دفاعي دل به مهرداد پوالدي و ممدو
تال ببندد .درباره محروميت حميد علي عسگر هم اخبار
متفاوتي منتش��ر شده و بهتر است پرسپوليسيها از اين
بازيكن چشمپوش��ي كنند تا اتفاقاتي كه براي سپاهان و
تيم اميد رخ داد براي آنها تكرار نش��ود .يكي از مهمترين
اتفاقاتي كه اين روزها در اردوي سرخپوشان رقم خورده،
اختالفنظر كريمي با مصطفي دنيزلي است .كريمي كه
پس از بازي تيمملي مقابل قطر به انتقاد از برپايي اردوي
تيمش در قطر پرداخته بود ،در گفتوگو با «فارس» عنوان
كرد مش��كلي با مربياش ندارد« :شما اگر به يك خانواده
دقت كنيد ميبينيد كه پدر با پسر حرفهايش را ميزند و
هر دو نظرشان را مطرح ميكنند .بين من و دنيزلي مشكل
كوچكي پيش آمد و خوش��بختانه برطرف شد اما آنقدر
بزرگ نبود .ما بايد همه به دنبال اين باشيم در چارچوب
زمين فقط به نام پرسپوليس توجه كنيم و همه قلبشان
براي موفقيت پرسپوليس بتپد».
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نوش��تم بودجه فوتبال 400ميليارد است و مسوولي گفت نه
 800ميليارد است .مطالبه اول فوتبال از رييس اين است كه
با محاس��بهاي بسيار دقيق بودجه الزم براي راهاندازي فوتبال
كل كش��ور را برآورد كند و براي تامي��ن آن ،اين برآورد را به
دولت ارايه كند و اگر فوتبال براي دولت يك امر جدي اس��ت
ديگر يك��ي به نعل و يكي به ميخ نيس��ت؛ طبق فالن ماده،
ف�لان درصد اجباري يا غيراجباري ،رس��مي يا غيررس��مي،
اگر دلتان خواس��ت يا نخواست ميتوانيد خرج فوتبال كنيد
و بع��د هم يكي چرتكه بين��دازد و بگويد  800ميليارد و بعد
هم ما بگوييم  800ميليارد براي اين فوتبال؟ فوتبالي كه همه
طلبكارند ،فوتبالي كه بهترين تيمهايش تا يك ساعت قبل از
س��فر ،لنگ تنخواهشان هستند ،فوتبالي كه گر و گر به علت
عدم پرداخت بدهيهايش��ان از تيمهايش امتياز كم ميشود،
فوتبالي كه آدمهايش ياد گرفتهاند قولهاي الكي بدهند تا ما
در سطح بينالمللي به جدي نبودن بدنام شويم؟ آقاي رييس،
چمن زمين ش��ماره يك و دوي آكادمي در برنامههاي فضاي
س��بز مجموعه آزادي بايد گنجانده شود ،مطالبه فوتبال حاال
كه دولتي اس��ت اين است كه ما دقيقا چقدر پول براي خرج
كردن داريم و چگونه اين پول تقسيم ميشود؟ در فوتبالهاي
دولتي ،معمول اين است كه كل بودجه يك كاسه ميشود و
فدراسيون تقس��يم عادالنه اين پول را برعهده ميگيرد .مثال
ش��يالت ميگويد ما مطابق ماده فالن ،بند فالن ،ميخواهيم
ورزش داش��ته باش��يم و  34ميليارد تومان هم بودجه ساالنه
داريم كه بنا به اهميتي كه تيمهايمان برايمان دارد اين بودجه
را س��هميهبندي كرده به فدراس��يونهاي مربوطه پرداخت
ميكني��م يا اينكه دولت براي ورزش واقعا ارزش قايل اس��ت
و آن را مانند راه و پل و سيبزميني و گندم جدي ميگيرد،
آن وق��ت ميگويد اين درصد ماليات ب��راي ورزش ،وزارتخانه
تقسيماش كنيد ،فدراسيونها تقسيماش كنيد و شما رييس،
فوتبال آماتور و حرفهاي داريد ،فوتسال و فوتبال بانوان داريد،
در فوتبال قهرماني ليگ داريد خب  70درصد پول را به تناسب
اهميت ليگها به شكل مساوي بين تيمها تقسيم كنيد و 30
درصد بقيه را با پارامترهاي تعيين شده بنا بر ردهبندي تيمها
در جدول ردهبندي پايان فصل ،تقس��يم كنيد به اين شكل،

ماموريت غيرممكن لوركوزن

«نيوكمپ» تسخيرناپذير است
رقابته��اي برگش��ت مرحله
يكهش��تم نهايي ليگقهرمانان
اروپا امش��ب با برگزاري دو ديدار
ديگر پيگيري ميشود كه بارسلونا
مداف��ع عنوان قهرمان��ي در خانه
پذيراي تيم لوركوزن اس��ت و در
بازي ديگر هم تيم آپوئل نيكوزياي
قبرس از ليون اس��تقبال ميكند.
بارسا در شرايطي در نيوكمپ برابر
لوركوزن به ميدان ميرود كه بيش
از دو س��ال اس��ت كه در خانه در
بازيهاي اروپايي شكست نخورده است؛ اين تيم 13
بازي در خانه داش��ته كه  11بار پيروز ش��ده و دو بار
هم برابر رقبا تن به تس��اوي داده است .بارسا با توجه
به نتيجه  3بر يكي كه در ديدار رفت به ثبت رسانده
كار چندان دشواري در پيش ندارد اما تيم لوركوزن به
خوبي از سختيهاي كار آگاه است .بارسلونا پيش از اين
چهار بار پياپي از مرحله يكهشتم صعود كرده و باير
كار سختي دارد تا مانع از پنجمين صعود پيدرپي اين
تيم به يك چهارم نهايي شود.
با اين حال اشتفان كيسلينگ بازيكن تيم لوركوزن
در گزارشي كه «رويترز» به آن اشاره كرد ،گفت« :همه
ميدانيم كه كار بسيار دشواري برابر بارسا در نيوكمپ
داريم .شايد با نگاهي به نتيجه ديدار رفت خيليها ما
را حذفش��ده بدانند ولي بايد بگويم اين طور نيست.
آمادهاي��م تا در اين بازي نماي��ش خوبي اجرا كنيم و
مشخص نيست نتيجه چه ميشود؛ ممكن است هر
اتفاق��ي بيفتد ».نكته قابل توجه اينك��ه بايرلوركوزن
برخالف بارسا قريب به  10سال است كه در بازيهاي
اروپايي خارج از خانه برنده نش��ده است .البته روبين

دات مربي اين تيم ميگويد هدف
اين است كه در اين بازي نمايش
خوبي به اج��را بگذارند« :بازي در
خانه بارسلونا سخت است؛ موضوع
س��ختتر بردن آنها با نتيجه  3بر
صفر است .با اين حاال تنها كاري
ك��ه از دس��تمان برميآي��د اين
اس��ت كه در اين ديدار زيبا بازي
كنيم .ما چهاره��زار هوادار داريم
كه از آلمان ب��ه نيوكمپ آمدهاند
و به احترام آنها هم كه ش��ده بايد
بازي زيبايي به نمايش بگذاريم ».در ديگر ديدار امشب
هم تي��م آپوئل نيكوزياي قبرس در خانه پذيراي تيم
ليون فرانسه است؛ در ديدار رفت تيم ليون در ورزشگاه
ژرالن به لطف گل دقايق پاياني موفق شد يك بر صفر
به برتري برسد.
ام��ا اختالف يك گل تيم آپوئل را برآن داش��ته تا
دس��ت به ش��گفتي ديگري بزند؛ اين تيم براي اولين
ب��ار در تاري��خ نام قب��رس را در مرحله يك هش��تم
نهايي ليگقهرمانان اروپا مطرح كرده و اميدوار است
به مرحله يكچه��ارم نهايي هم صعود كند .از طرفي
ب��ا توجه به ناكاميهاي اخيري كه ليون در ليگ يك
فرانسه با آن مواجه شده اين موضوع چندان هم دور از
دسترس نيست هرچند شاگردان رمي گارد در آخرين
ديدار خارج از خانهشان با نتيجه  7بر يك دينامو را در
هم كوفتند و پرگلترين نتيج��ه ديدار خارج از خانه
در ليگقهرمانان اروپا را براي خود رقم زدند .ليونيها
البت��ه  14بار از  16باري كه دي��دار رفت را در خانه و
در بازيهاي اروپايي به س��ود خود ب��ه پايان بردهاند،
توانستهاند به مرحله بعد صعود كنند.

تي��م اول جدول با پارامتر تعيين ش��ده بيش��تر از تيم دهم
جدول سهميه ميگيرد .خب اين تكليف  800ميليارد سهميه
دولتي ،ح��اال تيمها را آزاد بگذاريد تا براي موفقيت بيش��تر
ش��ركاي خصوصي بگيرند ،اسپانسرهاي كوچك و بزرگ كه
مطمئنا مش��اركت آنها در حد نيمي از سهميه دولتي خواهد
بود .رييس ،كمي از كاش��تن زمينهاي چمن آكادمي بيرون
بياييد ،ما با فوتبالهاي سازمانيافته ژاپن ،استراليا و كرهجنوبي
سروكار داريم كه با هزاران اسببخار روزانه به پيش ميتازند تا
نالمللي حفظ كنند در حالي كه تنها
فاصلهشان را با فوتبال بي 
بخار ما تاكنون ديگي است كه قورباغه سبز در آن شنا ميكند
كه اگر واقعا به بخار برسد ديگر فوتبالي براي ما نخواهد ماند.
رييس! تيمهاي پايه
رييس باشگاهي ،لوطيگري كرده و گفته فصل آينده 400
ميليون بودجه براي تيمهاي پايه فوتبالي كه تاكنون تيمهاي
پايهاش را بازيكن اسپانسرها ميچرخاندند و ميچرخانند چه
چش��ماندازي دارد؟ رييس! ميدانيد چرا من مخالف انتخاب
دوباره شما بودم؟ براي اينكه شما در چهار سال گذشته يك
ريال خرج خريد بذر نكرديد ،فوتبال ديم ما ،ديم ماند و ديم
هم خواهد ماند ،چون شما سرتان را كردهايد زير برف و فكر
ميكنيد ك��ه اگر تيم ملي را به جام جهاني ببريد همه چيز
را بردهايد ،درس��ت اس��ت با رفتن تيم مل��ي به جام جهاني،
رييس برنده است ،مزرعه ديم فوتبال هم صاحب يك گلخانه
ميشود ولي رييس! اين زمين حاصلخيز است ،واقعا حاصلخيز
اس��ت ،فقط بذر ميخواهد تا ما را صاحب ارزشافزوده كند.
فدراس��يون فوتبال آلمان كمي بيش از  10س��ال است كه
سيس��تم مديريت تيمهاي پايهاش را متحول كرده اس��ت؛
فدراسيوني كه با ششميليون و  300هزار عضو ،بزرگترين
نهاد ورزشي جهاني است و با فقط  10رييس فدراسيون كه
به طور ميانگين هر كدام  12سال رييس فدراسيون بودهاند
موفقيتهاي زيادي در زمينه ملي و بينالمللي كسب كرده
است .متاسفانه «تئو س��وانتزيگر» غيرمترقب ه از پست خود
استعفا داد ،رييس��ي كه فوتبال را در آلمان دوباره زنده كرد،
فوتبال��ي كه در زمان «ماير فورفلدر» ش��ديدا محافظهكارانه
اداره ميش��د در زمان «س��وانتزيگر» متحول ش��د تا افكار

گزارش
اصرار سازمان بازرسي كل كشور موجب شد
مترقي بتوانند فوتبال آلمان را دوباره به ش��كوفايي برسانند،
رييس! تي��م ملي آلمان را نگاه ك��ن ،جوانترين تيم جهان
اس��ت و همه كارشناس��ان بينالمللي ،روي اين تيم براي دو
جام جهاني آينده حسابهاي جداگانهاي باز كردهاند .جانشين
«سوانتزيگر» ولفگانگ نيرسباخ است ،كسي كه سابقه كار با
چندي��ن و چند رييس فدراس��يون را دارد ،كارش را كوچك
ش��روع كرد و با پشت سر گذاشتن همه مدارج ،حاال رييس
شده است تا با شناخت دقيقي كه از كل ساختارهاي فوتبال
آلمان دارد راه «س��وانتزيگر» را ادامه دهد .رييس ش��ما هم
ميخواهيد راه كفاشيان را ادامه دهيد؟ كفاشيان براي فوتبال
ايران چه كرده اس��ت؟ چه چيزي را تغيير داده است؟ و چه
چيزي را دگرگون كرده است؟ جز اينكه نابسامانيها را خوب
مديريت كرده اس��ت كار ديگري هم كرده اس��ت؟ رييس به
جاي اينكه ديگ��ران را براي آموزش به كش��ورهاي صاحب
فوتبال بفرستي بيا و خودت برو! يك ماه در فدراسيون فوتبال
آلمان آموزش ببين و برگرد به ما و فوتبالمان برس ،براي اين
مسافرت من فقط يك توصيه دارم سعي كن چند روز بيشتر
در قسمت بذرپاشي آموزش ببيني.
رييس! تقويم ورزشي
اگر كش��ورهاي صاحب فوتبال بدانن��د كه ما فصلمان را
چگونه زمانبندي ميكنيم س��يكلها را چگونه تقسيمبندي
ميكني��م و به تيمه��ا و بازيكنانمان چگون��ه و در چه زمان
استراحت ميدهيم ،مطمئن باش��يد به ما لقب پشتكوهي
ميدهند .با وجود احترام زيادي كه براي س��رمربي تيم ملي
قايل هستم و او را دربست قبول دارم ولي قبول نظريه ليگ 16
تيمي يك ندانمكاري محض است .در كشوري به اين وسعت ،با
اين جمعيت و محدوديت،سرگرميها و با داشتن استعدادهاي
فراوان كم كردن تعداد تيمها ضربه به فوتبال است؟ كيروش
دقيقا ميداند بازيكنها در باش��گاهها و در مس��ابقات ساخته
ميش��وند و نه در اردوها .در كش��ور ما ،مانند پرتغال فوتبال
قهرماني از چهارسالگي شروع نمیشود .جوانهاي ما وقتي به
بزرگان ميرسند سه تا و نصفي مسابقه جدي و رسمي بيشتر
نداشتهاند ،فوتباليست ايراني بايد مسابقه بدهد ،مربيان هم بايد
ياد بگيرند كه تيمشان بيشتر از  11بازيكن دارد شايد  20تا،
 25ت��ا و يا  30تا ،مربيان بايد ي��اد بگيرند به همه بازيكنها
بازي بدهند ،به اين شكل ،هم ارزشافزوده به وجود ميآيد و
هم از صدمهديدگي جلوگيري ميشود .بازيكن اگر ماشين هم
باشد يك جايي بايد ترمزش را بگيري و سوئيچش را ببندي
تا س��رويس شود .از كيروش بايد پرس��يد در ليگ  20تايي
ايتاليا ،فرانسه ،اسپانيا وقتي زنگ شروعش را زدند كي تعطيلش
ميكنند ،كي استراحت ميدهند ،كي دوباره شروعش ميكنند
و دوب��اره كي تعطيل��ش ميكنند؟ كوچك ك��ردن ليگ راه
رسيدن به موفقيت نيست .ليگي كه هر دم تعطيل شود ،ليگي
كه تقويم دقيق ثانيهاي نداشته باشد ،فوتبال را نابود ميكند.
رييس! يكي از مطالبات فوتبال ،داش��تن تقويم ورزشي مثل
تقويمهاي فوتبال بينالمللي است ،اين تقويمي كه داريم مايه
آبروريزي است ...به هر حال ،كفاشيان آمد جاي كفاشيان ،آنچه
كه ما ايرانيها بيش��تر از همه مردم دنيا داريم صبر و حوصله
است و ما با همين صبر و حوصله ،مينشينيم و نگاه ميكنيم
ش��ايد اين رييس جديد توانايي نجات قورباغه سبز را داشته
باشد ،اميدواريم كه اينطور باشد.

جدال «مهرام» و «ذوبآهن» براي حضور در غرب آسيا

اين بسكتبال واقعي بود

دوش��نبه شب س��الن بسكتبال
آزادي ش��اهد ي��ك نب��رد جنجالي
ب��ود .كم پيش ميآيد ك��ه آزادي در
طول فصل ش��اهد يك نب��رد واقعي
باش��د .جنگ حرفهاي ميان دو تيم.
دوشنبهش��ب س��الن آزادي تك��رار
تاري��خ ش��د؛ تاريخي كه هر س��ال
همي��ن روزها تكرار ميش��ود .تاريخ
يك بازي بسكتبال واقعي .منظورم از
واقعي ،مسابقهاي با سطح كيفي باال
و حساس��يت دوچندان است .جنگ
حيثيتي مهرام و ذوبآهن .اين دو تيم سالهاس��ت كه با
هم ميجنگند .اسفندماه بر سر مسابقات نيمهنهايي غرب
آسيا و ارديبهشتماه براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر.
دوشنبهش��ب دو تيم مهرام و ذوبآه��ن هر چه در چنته
داشتند براي هم رو كردند .باشگاه مهرام با استفاده از شرايط
ميزباني و هواداران بيشمارش و باشگاه ذوبآهن با حضور
ياران خارجي بلندقامت و خوشبازياش .مصطفي هاشمي
سرمربي تيم بسكتبال مهرام ،دوباره روبهروي فرزاد كوهيان
قرار گرفت؛ فرصتي كه سال پيش به دليل حضور در باشگاه
پتروشيمي بندر امام از دست داده بود .اما او دوباره اين فصل
هداي��ت مهرام را گرفت ،تا از عنوان ازدس��ترفته قهرماني
مهرام در آس��يا دفاع كند .دوشنبه ش��ب دو تيم تهراني و
اصفهاني براي انجام ديدار نيمهنهايي مس��ابقات بسكتبال
قهرمانيهاي باشگاههاي غرب آسيا به مصاف هم رفتند و
اين مهرام بود كه با  14اختالف امتياز صاحببرتري ش��د.
تي��م مهرام در كوارترهاي اول ،س��وم و چهارم اين بازي به
لطف بازيگرداني خوب صمد نيكخواه بهرامي و بهخصوص
پرتابهاي س��هامتيازي مهدي كامراني در كوارتر س��وم و
همچنين دفاع در زير تور موفق شدند پيروزي را از آن خود
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كنند .اين در حالي اس��ت كه برتري
اين ب��ازي در كوارت��ر دوم از آن تيم
ذوبآهن بود .اين تيم در اين كوارتر
با امتي��ازآوري باالي بازيكن خارجي
خود به نام «اندرسون» موفق شد به
برتري دست يابد اما در نهايت نتيجه
ب��ازي را واگذار كرد .حامد آفاق ،علي
باهران و مه��دي كامراني بازيكناني
بودند كه در جريان اين بازي پنجفوله
شدند .مصطفي هاشمي ،سرمربي تيم
مهرام پس از برد  100بر  86تيمش
در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد عملكرد رقيبش،
كوهيان و ش��اگردان او گفت« :ذوبآهن بسيار خوب بازي
كرد و در كارهاي تاكتيكي كامال منظم بود و براي هر ثانيه
برنامه داشت .اندرسون بازيكن خارجي آنها هم شب رويايياي
داش��ت و در نيمه اول هفتبار پرتاب سهامتياز موفق انجام
داد و كمك بسيار زيادي به اين تيم كرد .مشكل ما هم اين
بود كه نتوانستيم دفاع خوبي را مقابل او انجام دهيم».قضاوت
هاشمي در مورد بازيكن شماره  8تيم ذوبآهن درست است.
اندرسون سالن آزادي را به وجد آورده بود و همه تماشاگران
و اهالي بسكتبال حاضر در سالن را خيره نمايش زيباي خود
كرده بود .در پايان اين بازي رش��اد اندرس��ون با كسب ۴۷
امتي��از به عنوان امتيازآورترين بازيكن اين ديدار ش��ناخته
شد و در تيم مهرام هم صمد نيكخواه بهرامي با  ۲۷امتياز،
پرامتيازآورتري��ن بازيكن اين تيم بود .ديدار دوم اين دو تيم
دوش��نبه هفته آينده در اصفهان برگزار خواهد شد و فرزاد
كوهيان ،س��رمربي ذوبآهن درخصوص اين بازي به شرق
گفت« :من اميد زيادي براي شكست مهرام در اصفهان دارم.
ضمن آنكه نسبت به داوري اين بازي بسيار معترض هستم.
بازي مهرام در خانه ما بازي دشواري خواهد بود».

كفاشيان
در آستانه استعفاي اجباري

كفاشيان بعد از انتخاب دوباره به عنوان رييس
فدراسيون فوتبال در گفتوگو با يكي از روزنامههاي
ورزشي از آغاز تركشها از فرداي پيروزي گفته بود.
منظور او كارهايي اس��ت كه ممكن است سازمان
بازرس��ي كش��ور عليه او ش��روع كند .حاال به نظر
ميرسد ،پيشبيني او درست از آب درآمده و صبح
روز گذشته اولين ايراد به انتخاب كفاشيان را سازمان
بازرس��ي كش��ور اعالم كرد .س��ازمان بازرسي كل
كشور به انتخابات فدراسيون فوتبال ورود ميكند
و احتمال دارد پرونده انتخابات اين فدراس��يون به
قوهقضاييه ارجاع شود .طبق اعالم سازمان بازرسي
كل كش��ور ،فدراس��يون فوتبال موسس ه عمومي
غيردولتي است .به همين دليل سازمان بازرسي كل
كشور پيش از برگزاري مجمع و انتخابات فدراسيون
فوتبال دوبار با صدور اطالعيهاي اعالم كرد حضور
بازنشستگان در اين انتخابات غيرقانوني است .با اين
حال فدراسيون فوتبال اعالم كرد طبق اساسنامه،
حضور بازنشس��تگان خالف آييننامه فدراس��يون
فوتبال نيس��ت .يكي از حقوقدانهاي برجسته در
اينباره گفت :س��ازمان بازرس��ي كل كشور در اين
زمينه ورود ميكند و نس��بت به عدم اجراي قانون
از سوي مجمع فدراسيون واكنش نشان خواهد داد.
به احتمال زياد انتخابات فدراسيون فوتبال زير سوال
ميرود و پرونده اين انتخابات به قوهقضاييه ارجاع
ميش��ود .دخالت قوهقضاييه در اين مساله به هيچ
عنوان دخالت دولت در فوتبال محسوب نميشود
و تعليقي فدراس��يون فوتب��ال را تهديد نميكند.
احمد رسولينژاد ،معاون حقوقي وزارت ورزش در
مورد ارجاع پرونده انتخابات فدراس��يون فوتبال به
قوهقضاييه ميگويد :طبق اصل  174قانون اساسي
براس��اس حق نظارت قوهقضاييه نسبت به حسن
جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي
اداري سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوهقضاييه
تشكيل شده است .معاون حقوقي وزارت ورزش از
رييس فدراسيون ميخواهد به دليل منافع ملي از
سمت خود استعفا بدهد :كفاشيان به احترام قانون و
منافع ملي يا نبايد از ابتدا كانديدا ميشد و حاال كه
انتخاب شده اگر سازمان بازرسي كل كشور بخواهد
پرونده انتخابات فدراسيون فوتبال را به قوهقضاييه
ارجاع داده و از كفاشيان براي رعايت نكردن قانون
شكايت كند ،كار عاقالنه اين است كه استعفا دهد
تا انتخابات تجديد شود ،چون اين موضوع از تبعات
احتمالي براي فوتبال ايران جلوگيري خواهد كرد.
در آن صورت اين اقدام كفاشيان مانند اقدام خيلي
افراد از فدراس��يونهاي مختلف خواهد بود كه به
دليل احترام به قوانين كش��ور و حفظ منافع ملي
استعفا دادند و از س��مت خود كنارهگيري كردند.
سازمان بازرسي كل كشور نامهاي مبنيبر اشكاالت
قانوني خود نسبت به انتخابات فدراسيون فوتبال را
به وزارت ورزش فرس��تاد و رونوش��ت آن را هم به
فدراسيون فوتبال ارسال كرد .سازمان بازرسي كل
كشور پيش از برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال
با صدور دو اطالعيه اعالم كرد بازنشس��تگان حق
شركت در انتخابات را ندارند اما مسووالن فدراسيون
فوتبال معتقد بودند طبق اساسنامه اين فدراسيون،
بازنشستگان منعي براي حضور در انتخابات ندارند.
اما فارغ از مشكالتي كه سازمان بازرسي كل كشور
براي فدراسيون به وجود آورده است ،هيات رييسه
فدراس��يون اولين جلس��ه خود را برگزار كرد و در
اولين اقدام رييس س��ازمان ليگ برتر را تغير داد.
در ابتداي اين جلسه كفاشيان گفت :ما امانتدار راي
اعضاي مجمع هستيم و بايد برنامههاي كوتاهمدت و
بلندمدت فدراسيون كه در دستور كار هيات رييسه
كميتهها قرار گرفته است را به صورت جدي مورد
بررس��ي قرار داده تا از اين طريق بسترسازي براي
توسعه پايدار فوتبال كشور را فراهم كنيم.
مراسم توديع و معارفه رييس سازمان ليگ برتر
روز گذش��ته با حاشيه زيادي همراه بود .كفاشيان
در اين مراس��م داليل تغيير رياست سازمان ليگ
برت��ر را به عزيز محمدي توضي��ح داد و اين تغيير
را تصميم هيات رييس��ه فدراس��يون عنوان كرد.
كفاش��يان همچنين خدمات عزي��ز محمدي در
طول س��الهاي گذشته را برشمرد و سازمان ليگ
را فعالترين و توس��عهيافتهترين بخش فدراسيون
ل سالهاي گذشته خواند .عزيز محمدي هم
در طو 
توضيحاتي درباره مس��ووليتي كه داشته و اتفاقات
پيرامون انتخابات فدراس��يون فوتبال بيان كرد .او
البته اذعان داش��ت مشكلي با تصميم گرفته شده
ندارد اما به نظر از رفتار فدراسيون و تغيير زودهنگام
ناراحت بود.
عزيز محمدي كه دوش��نبه پ��س از انتخابات
فدراسيون گفته بود مشكلي براي ادامه همكاري او
و كفاشيان وجود ندارد و هدايت سازمان ليگ را تا
زمان معرفي كانديداي پيشنهادي فدراسيون براي
اين پس��ت بر عهده خواهد داشت .در پايان جلسه
حاضرين عكس يادگاري گرفتند اما عزيز محمدي
حاضر نشد همراه آنها عكس بگيرد.

