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نگاه روز

 سعيد عباس��ي، مديرعامل باشگاه 
تراكتورسازي مي گويد بدهي تيم هاي 
ليگ برتري مث��ل اش��تباهات داوري 
محس��وب و جزيي از فوتبال ش��مرده 
مي شود. مگر اينجا الليگاست كه پنج 

ميليارد پول بدهيم؟
 مس��ابقات انتخابي تيم ملي بوكس 
شنبه و يكشنبه هفته آينده )10 و 11 
م��رداد( در مجموعه ورزش��ي انقالب 
برگزار خواهد ش��د. مسابقات قهرماني 
بوكس آسيا از 4 تا 14 شهريورماه سال 

جاري در تايلند برگزار مي شود. 
 مازيار فريدخمامي، س��رمربي تيم 
ملي نوجوانان و جوانان كاراته مي گويد 
متاس��فانه ملي پوش��ان چندان تجربه  
بين المللي ندارند و بهتر است به جاي 
برگزاري دايم اردوهاي داخلي، شرايط 
ب��راي ش��ركت در اردوه��اي خارجي 

بيشتري فراهم شود. 
 محمد ابراهيم امامي، رييس كميته 
داوران و اردوان صاح��ب دو داور ايراني 
قضاوت كنن��ده در رقابت هاي جهاني 
كش��تي امريكا هس��تند كه از س��وي 
اتحادي��ه جهاني براي قض��اوت در اين 

مسابقات انتخاب شده اند. 
 در ادام��ه مس��ابقه هاي تيروكمان 
قهرماني جه��ان در كپنهاگ دانمارك 
تيم كامپون��د م��ردان به فين��ال اين 

مسابقات راه پيدا كرد. 
 رضا گل محم��دي، مديركل ورزش 
و جوانان اس��تان البرز اعالم كرد رفتن 
س��ايپا از البرز ب��ه اعتقاد بن��ده كاري 
سياس��ي بود و به هيچ عنوان نمي توان 
ورزش��ي بودن اي��ن انتقال را درس��ت 

دانست. 
رقابت ه��اي  از  روز  س��ومين  در   
وزنه برداري معلولين كه در شهر آلماتي 
قزاقس��تان در ح��ال برگزاري اس��ت، 
مجيد فرزين، در دسته 80 كيلوگرم به 

مدال طالي اين دسته دست يافت. 
 مجمع انتخاباتي فدراس��يون گلف 
براي تعيين رييس جديد روز يكشنبه 

18 مرداد برگزار مي شود. 
 ر قا بت ه��اي تير و كم��ان قهرمان��ي 
جهان در حال��ي در كپنهاگ دانمارك 
در حال برگزاري است كه تيم هاي ملي 
ريكرو مردان و زنان در مرحله مقدماتي 
مسابقات تيمي با كسب 29 و 22 امتياز 

از دور مسابقات حذف شدند. 

گودرزي: ورزش مغفول مانده همگاني 
احيا مي ش��ود/ س��ازماني مج��زا براي 

جوانان تعريف شود
هاش�مي: پ��اداش  80 ميليون��ي به 
دووميدان��ي كاران براي ايج��اد انگيزه 

است
افش�ارزاده: نمي توانن��د مان��ع بازي 
اس��تقالل شوند/ مش��كل پروويچ حل 
شدني است/ پولي نداريم كه اين همه 

بدهي را بدهيم
ش�هنازي: ارزيابي ه��ا براي كس��ب 
س��هميه المپي��ك حداقل ب��ه تعداد 

بازي هاي لندن است
بيژن مقانلو: مس��ابقات اوپ��ن كره از 
س��طح بااليي برخوردار بود و عملكرد 

ملي پوشان قابل قبول بود. 
تورج ظفري: فدراسيون كشتي برنامه 

گسترده اي براي رده هاي پايه دارد
من�اف هاش�مي: عمليات��ي كردن 
س��رمايه هاي بالقوه ورزش كشور كار 

آساني نيست
عاكفي�ان: موفقي��ت دووميداني در 

المپيك نيازمند بودجه كافي است
فرهاد ظري�ف: از قول من ب��ه كواچ 
دروغ گفتند/ بع��د از المپيك همه چيز 
را مي گوي��م/ از من خواس��ته بودند تا 

المپيك با تيم ملي بمانم
عقيلي: مبناي انتخ��اب برترين هاي 
فوتبال ايران را نمي دانم/ انتخاب فركي 

و غفوري بجا بود

استكي به بوندسليگا 
مي رود 

از  اش��توتگارت  بيتلفن��د  تي��م 
بوندس��ليگاي آلمان ب��راي ملي پوش 

هندبال ايران دعوتنامه فرستاد. 
سجاد استكي، در س��ال هاي اخير 
يكي از مهره هاي شناخته شده هندبال 
ايران به ش��مار مي رود. او كه چند سال 
قبل در مسابقات جهاني جوانان يونان 
در كنار ايمال جمالي عن��وان بهترين 
گلزن رقابت ها را به دست آورد، در كنار 
برادرش اهلل كرم اس��تكي زوج طاليي 
هندبال ايران را تش��كيل داد. در حالي 
كه سجاد استكي در اردوهاي آمادگي 
تيم ملي به سر مي برد، دعوتنامه از تيم 
بيتلفند اش��توتگارت آلمان به دستش 
رس��يد. ملي پوش هندبال ايران امروز 
به س��فارت آلمان رفت تا براي مذاكره 
با مسووالن اين باش��گاه آلماني به اين 

كشور سفر كند. 

تمجيد خاص مورينيو از هازارد: ادن از رونالدو بهتر است 
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ديدار حسن خميني با مديران و بازيكنان سايپا
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خميني، در ديدار با مديران و بازيكنان تيم فوتبال سايپا 
با اشاره به اهميت موضوع افتخارآفريني در جوامع، اظهار داشت: يك جامعه و ملت براي بقا احتياج 
به غرور دارد و حس افتخار بايد به غرورملي منتهي شود، زيرا همان گونه كه وقتي تيم محبوب يك 
فرد پيروز مي شود او نشاط مي يايد و وقتي شكست مي خورد دچار ناراحتي مي شود، در مسائل ملي 
هم اين حالت ها شكل مي گيرد. اگر مجموعه باشگاه هاي فوتبال زنده، فعال و پويا باشند در حوزه 
افتخارات ملي هم نتايج درخشاني حاصل مي شود. در پايان نيز جواد نكونام پيراهن شماره 6 خود را 

به حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني هديه كرد. 

بحرين رقيب ايران براي ميزباني مسابقات هندبال 
مسووالن فدراسيون هندبال درصدد جلب نظر مسووالن كنفدراسيون آسيا و كسب ميزباني 
مسابقات قهرماني مردان اين قاره هستند. پس از درخواست فدراسيون هندبال ايران براي كسب 
ميزباني در مسابقات قهرماني آسيا، محمد شفيق دبيركل كنفدراسيون آسيا براي بررسي شرايط 
ميزباني ايران در مسابقات قهرماني قاره به تهران سفر كرد كه موافقت اوليه مسووالن آسيايي در 
اين خصوص انجام شده است. با اين حال بحريني ها نيز تالش فراواني براي ميزباني اين مسابقات 
انجام داده اند. با توجه به البي كشورهاي عربي در كنفدراسيون هندبال آسيا، شانس بحرين كمتر 

از ايران نيست. 

ديدار وزير ورزش با رييس صدا و سيما 
وزير ورزش و جوانان با رييس س��ازمان صدا و س��يما در موضوع ورزش و رقابت هاي المپيك 
2016 ديدار مي كند. محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان و محمد س��رافراز رييس س��ازمان 
صدا و سيما قرار است در اين جلسه  در مورد راهكارهاي توجه بيشتر رسانه  ملي به حوزه ورزش و 
اهميت پرداختن تلويزيون و راديو به رشته هاي ورزشي در آستانه المپيك 2016 بحث و تبادل نظر 
كنند. در حالي كه يك س��ال تا آغاز بازي هاي المپيك 2016 باقي مانده، وزارت ورزش و جوانان 
و اهالي ورزش از عملكرد رس��انه  ملي در زمينه توجه به حضور ايران در مهم ترين رويداد ورزشي 
جهان رضايت كافي ندارد، به همين منظور گودرزي نشست مشتركي را با سرافراز برگزار مي كند تا 
نسبت به ايجاد فضاي المپيكي در جامعه گفت وگو كنند. روسا و نمايندگان فدراسيون هاي ورزشي 
در جلسه مشترك با وزير ورزش و جوانان نيز نسبت به اهميت پرداختن صدا و سيما به ورزش و 
ايجاد فضاي المپيكي در جامعه تاكيد و گاليه هايي را در مورد كم توجهي تلويزيون به وزير ورزش و 
جوانان مطرح كردند. البته پيش از اين وزير ورزش و جوانان نسبت به كم توجهي ساير رسانه ها به 
فضاي المپيك گاليه هايي را مطرح كرده و توجه بيشتر رسانه ها نسبت به اهميت حضور ايران در 

بازي هاي المپيك 2016 را خواستار شده بود. 

پازاج: حذف سوريان يك تلنگر براي او بود 
احد پازاج، سرمربي تيم  ملي كش��تي فرنگي درباره عملكرد فرنگي كاران ايران در تورنمنت 
لهستان كه منجر به كسب يك مدال طال توسط قاسم رضايي و حذف شش فرنگي كار ديگر شامل 
محس��ن حاجي پور، محمدعلي گرايي، مهدي زيدوند، مهدي نوري، شهاب قوره جيلي و مهدي 
علياري شد، اظها ر كرد: متاسفانه برخي كشتي گير ان كه از آنها انتظار بيشتري داشتيم و صاحب 
تجربه بودند نتوانستند در حد و اندازه هاي خود ظاهر ش��وند و با باخت مقابل رقبا از دور ر قا بت ها 
كنار رفتند. البته اين مسابقات يك تورنمنت جهت آمادگي بيشتر براي حضور در مسابقات جهاني 
بود و ان ش��ا ء اهلل اين نفرات بتوانند با رفع نقاط ضعف خود در مسابقات آينده موفق تر عمل كنند. 
سوريان اگر در شرايط يك مس��ابقه جدي و رسمي قرار گيرد، مطمئن باشيد توانايي هاي خود را 
نشان خواهد داد. او در حال  حاضر جزو بهترين سبك  وزن هاي دنيا محسوب مي شود و بايد از لحاظ 
روحي و رواني نيز آمادگي الزم را داشته باشد تا بتواند شايستگي هاي خود را نشان دهد. البته نحوه 
داوري ر قا بت سوريان با حريف روسي نيز در باخت او موثر بود و با ناداوري نگذاشتند كه او به حق 
خود برس��د. البته اين نتيجه  و حذف از اين تورنمنت تلنگري براي او بود تا خودش را جمع و جور 
كند تا در فاصله اندك به مسابقات جهاني به خودش بيايد. البته بايد ديد تصميم نهايي شوراي فني 
در مورد انتخاب نفرات تيم ملي چيست. محسن حاجي پور متاسفانه در كشتي هاي خود نوسان  
زيادي دارد و نمي توانيم روي او حس��اب كنيم، چرا كه گاهي اوقات خوب عمل مي كند و گاهي 
اوقات بسيار بد كشتي مي گيرد كه اين يك ايراد بزرگ براي او محسوب مي شود. قاسم رضايي در 
وزن 98 كيلوگرم واقعا با تجربه و مسلط به مبارزه با حريفان خود پرداخت و به جرات از بهترين هاي 
اين وزن در دنيا محسوب مي شود به گونه اي كه همه حريفان روي او حساب ويژه اي باز مي كنند. او 
توانست رقباي خود خصوصا حريف روس را بسيار راحت شكست دهد و زنگ خطر را براي رقباي 
خود در مس��ابقات جهاني از هم اينك به صدا درآورد. مهدي علياري هم بايد به تمرينات خود با 
جديت بيشتري ادامه دهد و آمادگي خود را براي حضور در مسابقات رسمي بيش از پيش افزايش 
دهد. علياري جوان است و از بهترين هاي كشتي ايران محسوب مي شود منتها ايراداتي دارد كه بايد 
با تمرين بيشتر و كسب تجربه آنها را برطرف كند تا به موفقيت هاي بيشتري برسد. پازاج در ادامه 
درباره احتمال حضور علياري در سنگين وزن براي شركت در مسابقات جهاني نيز خاطرنشان كرد: 
تمام اين بحث هايي كه مطرح مي شود تنها گمانه زني است و تاكنون هيچ چيز به طور قطع تعيين 
نشده است. ما تمام سعي خود را مي كنيم تا از همه پتانسيل  كشتي فرنگي ايران براي موفقيت در 
مسابقات جهاني استفاده كنيم. از رسانه ها هم مي خواهم كه دست از گمانه زني ها بردارند و بدانند كه 

ما بهترين تيم را جمع و جور خواهيم كرد تا به مسابقات جهاني اعزام كنيم.

96 كيلوگرم و گرهي كه كور تر شد

 »قاسمي« اعتماد »خادم« را جلب كرد
1- تورنمنت بين المللي كشتي آزاد جام زيلكوفسكي در ورشو 
پايتخت لهستان برگزار شد، كه تيم پنج نفره ايران در اين ر قا بت ها 
صاحب چهار مدال شد؛ دو مدال طال توسط عليرضا قاسمي در وزن 
74كيلوگرم و عباس طحان در وزن 97 كيلوگرم و همچنين دو مدال 
برنز توسط مرتضي رضايي قلعه در وزن 74 كيلوگرم و محمد حسين 
محمدي��ان در وزن 97 كيلوگرم. پيم��ان ياراحمدي ديگر نماينده 

كشورمان در وزن 74 كيلوگرم هم در جايگاه يازدهم قرار گرفت. 
2- عليرضا قاسمي با اين مدال به كادر فني تيم ملي كشتي آزاد 
نشان داد كه كشتي هاي خوبش در رقابت هاي انتخابي تيم ملي در مشهد اتفاقي نبود و انگيزه 
بااليش در مسابقات برون مرزي هم مي تواند به موفقيت اين كشتي گير دفاعي و در عين حال 
فرصت طلب كمك كند. عليرضا در لهستان در هيچ يك از مس��ابقات خود به رقبا امتياز نداد 
تا با قدرت هرچه تمام تر بر سكوي نخس��ت جاي گيرد و دورخيز خوبي براي كسب افتخار در 
رقابت هاي جهاني الس وگاس كند. همان وقت كه قاسمي در مشهد يكي پس از ديگري مدعيان 
ريز و درشت وزن 74 كيلوگرم را از دم تيغ گذراند، از او به عنوان پديده انتخابي نام برديم و نوشتيم 
»عليرضا در حضور مدعيان پر تعداد وزن 74 كيلوگرم يكي پس از ديگري رقبا را شكست داد و 
قهرمان شد. پيمان ياراحمدي از لرستان و مرتضي رضايي قلعه از مازندران از قربانيان مطرح اين 
آزادكار دفاعي تا فينال بودند. قاسمي در فينال با عزت اهلل اكبري سرشناس ترين رقيب خود كه 
در كشتي هاي قبل نيز 11 بر يك او را شكست داده بود، سرشاخ شد و باز توانست دارنده نشان 
نقره دنيا از مازندران را مغلوب كند و قهرمان شود. قاسمي با دفاع جانانه و حمالت به موقع خود 
نشان داده كه يكي از بهترين هاي اين مسابقات بود. او با سبك مبارزه اي كه دارد مي تواند حريف 
خطرناكي براي جردن باروز امريكايي در الوس وگاس باشد. قاسمي با دفاع خوب و حمالت به 
موقع تقريبا همان طور رقبا را شكست مي دهد كه باروز سياهپوست مي دهد.« و حاال عليرضا 
قاسمي در لهستان گوشه اي از توانايي هاي خود را به خوبي نشان داد تا رسول خادم براي حضور 

در مسابقات جهاني امريكا اعتماد بيشتري به اين جوان تهراني كند. 
3- با توجه به مدال طالي طحان حاال بايد منتظر ماند و ديد كه مردان فني كشتي آزاد چه 
تصميمي در خصوص ملي پوش اين وزن در جهاني امريكا مي گيرند و در گره اي كه با موفقيت 
طحان كور تر ش��ده، از بين رضا يزداني قهرم��ان انتخابي تيم ملي -كه در اردو مصدوم ش��د و 
حضور در جام زيلكوفسكي را از دست داد- و محمدحسين محمديان كه چندي پيش در جام 
سركيسيان ارمنستان قهرمان شد و عباس طحان كدام را انتخاب و راهي الس وگاس مي كنند؟ 
همان طور كه قبل تر نيز به آن اشاره كرده بوديم، حاال بايد ديد آيا واقعا يزداني –كه روحيه خاصي 
دارد و در پاره اي از مواقع هم ديده شده كه همين روحيه شكننده با وجود توانايي باالي او نسبت 
به رقبا باعث شكستش شده و با توجه به اين مصدوميتي كه چندي پيش گريبانش را گرفت و 
مي تواند تاثير منفي بيشتري روي عملكرد پلنگ جويبار در آوردگاه الس وگاس داشته باشد- 
به مسابقات جهاني مي رسد و در صورت رسيدن مي تواند همان شيرشكاري كه انتظار مي رود 

باشد؟
البته با اينكه يزداني با قاطعيت از حضور در جهاني مي گويد، كادرفني ريسك نكرده و به فكر 
جايگزيني براي اوست كه اين جايگزين از بين محمديان و عباس طحان انتخاب خواهد شد و به 
نظر مي رسد در اين بين مربيان تيم ملي به خاطر تجربه حضور محمديان در رقابت هاي جهاني 
تمايل شان به پسر عسگري محمديان كه سال گذشته و در جهاني صاحب مدال برنز شد و حاال 
از وزن 85 كيلوگرم به وزن 96 كيلوگرم صعود كرده بيش��تر بوده؛ اما حاال با قهرماني طحان در 
لهستان گره اين وزن كورتر شده است، از همين رو بايد منتظر ماند و ديد كه در ادامه چه مي شود 

و شوراي فني كشتي آزاد چه تصميمي در خصوص ملي پوش اين وزن مي گيرند. 
با اين حال احتمال اينكه محمديان و حتي طحان در امريكا به ج��اي يزداني پرتجربه؛ اما 

خسته و آسيب ديده با روحيه شكننده به ميدان بروند كم نيست. 
باري، در شرايط فعلي جز آرزوي سالمت و موفقيت چيز ديگري نمي توان براي كاپيتان تيم 
ملي كشتي داشت و اميدوار بود كه در صورت سالمتي به تمرينات سخت و طاقت فرسا تن دهد 

تا با روحيه مناسب كه نبودش بارها و بارها در پلنگ جويبار ديده شده، پا به ميدان جهاني بگذارد!

وحيد  جعفري

رونالدو فصل گذشته 61 گل براي قوهاي سپيد به ثمر رساند اما رئال مادريد در كسب جام 
ناموفق عمل كرد. به همين دليل مورينيو تاكيد دارد رونالدو بازيكن شماره 3 در فوتبال دنيا 
پس از ليونل مسي و ادن هازارد است. ژوزه مورينيو در اين زمينه گفت: فصل گذشته رونالدو 
فوق العاده بود. گل هاي زيادي براي تيمش به ثمر رساند. نمي خواهم بگويم او عالي نبوده است. 
فقط مي خواهم بگويم از نظر من هر بازيكني در دنياي فوتبال كه نمي تواند بدون جام بماند. 
مورينيو در اينكه چه بازيكني ش��ماره دو فوتبال در دنياس��ت كمي ترديد دارد اما در اينكه 
ليونل مسي فوتباليست شماره يك به شمار مي رود، ترديدي ندارد. مورينيو در اين باره گفت: 
فوتبال بدون كسب جام اهميتي ندارد. مسي فصل گذشته سه گانه را كسب كرد. او در سه جام 
مختلف عنوان قهرماني را به دست آورد و با تيم ملي فوتبال آرژانتين هم به فينال كوپا آمه ريكا 

هم رس��يد. فصلي عالي براي او و تيم هايش بود. آقاي خاص در ادامه به صحبت در مورد ادن 
هازارد پرداخت و اين ستاره 24 ساله را مورد ستايش قرار داد. او گفت: ادن هيچ ترسي ندارد و 
از مسووليت هايي كه به عهده اش مي گذارم، استقبال مي كند. ادن اين توانايي را دارد كه تيم را 
از شرايط بدي كه در زمين مسابقه دارد به شرايط بهتر و باالتري ببرد. هيچ ترسي از اين مساله 
ندارد. بازيكني بسيار عالي است كه در هر شرايطي هم عالي عمل مي كند. او توانايي رهبري 
تيم را هم دارد و بسيار جاه طلب است. كاپيتان دوم تيم ملي فوتبال بلژيك هم به شمار مي رود. 
او چهار سال است كه در تيمي مانند چلسي توپ مي زند و از آن دست بازيكنان نيست كه تازه 
به اين تيم آمده باشد. او در تيم خوب ما حضور دارد. به عقيده من، ادن هازاد، سسك فابرگاس 

و گري كيهيل هم توانايي كاپيتان شدن و رهبري كردن تيم را دارند. 

طب��ق اساس��نامه، اعض��اي 
مجم��ع س��ازمان لي��گ فوتبال 
ايران از 15 عضو تشكيل مي شوند. چهار نفر از مديران 
باشگاه هاي عضو ليگ برتر با انتخاب مديران باشگاه هاي 
ليگ برتر )س��يف اهلل دهك��ردي از فوالد خوزس��تان، 
امير عابديني از داماش، جعفر جعفري از فجر ش��هيد 
سپاسي، عليرضا رحيمي از فوالد مباركه سپاهان(، دو 
نفر از مديران باشگاه هاي عضو ليگ دسته اول با انتخاب 
مديران باشگاه هاي ليگ دس��ته اول )زينعلي از باشگاه 
مس رفسنجان و حس��ن پور از نيروي زميني تهران(، 
چهار نفر از روس��اي هيات هاي فوتبال استان هايي كه 
در ليگ برتر داراي سهميه هس��تند به انتخاب روساي 
هيات هاي فوتبال اس��تان هاي كش��ور )حاج جعفري 
رييس هيات فوتبال كرمان، شش��كالني رييس هيات 
فوتبال آذربايجان، محمودي رييس هيات فوتبال استان 
البرز و ابرقويي نژاد رييس هيات فوتبال استان اصفهان(، 
دو نفر از روس��اي هيات هاي فوتبال اس��تان هايي كه 
در ليگ دس��ته اول داراي سهميه هس��تند به انتخاب 
روس��اي هيات هاي فوتبال استان هاي كشور )موسوي 
رييس هيات فوتبال اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
دواني رييس هيات فوتبال اس��تان بوش��هر(. رياست 
مجمع س��ازمان ليگ هم بر عهده رييس فدراسيون و 
رياس��ت كل مجموعه هم طبق اساسنامه نايب رييس 
دوم فدراس��يون فوتب��ال اس��ت. چهار نف��ر از اعضاي 
مجمع به همراه رييس كميته مس��ابقات )مهدي تاج( 
نيز اعضاي هيات رييسه س��ازمان ليگ فوتبال ايران را 
تش��كيل مي دهند و نقش اصلي را در سياستگذاري و 

تصميم گيري ها ايفا مي كنند. 
      

مق��ررات،  تصميم گيري ه��ا، 
مصوبات و تاييديه ب��راي انجام 
هزينه هاي مختلف توسط هيات 
رييسه سازمان ليگ فوتبال ايران 
تنها در شرايطي اعتبار و هويت 
قانوني دارد كه مفاد اساس��نامه 
رعايت شده باش��د،در غير اين صورت قوانين و مقررات 
نقض ش��ده اس��ت و وظيفه هيات رييس��ه فدراسيون 
فوتبال، سازمان بازرسي و وزارت ورزش و جوانان است 
كه براي رسيدگي به اين داستان ورود حقوقي و قانوني 
داشته باش��ند. در حال حاضر طبق مقررات اساسنامه 
كميته مس��ابقات، فعاليت و حضور چه��ار عضو هيات 
رييسه سازمان ليگ در اين مجموعه غيرقانوني است. 
امير عابديني كه با هفت راي در مجمع انتخاباتي كميته 

مسابقات و با هفت راي به عنوان مديرعامل باشگاه ليگ 
برتري داماش گيالن در مجمع و س��پس هيات رييسه 
س��ازمان حضور دارد،  طبق قانون بايد از مدت ها قبل و 
زماني كه باش��گاه داماش به ليگ دس��ته اول س��قوط 
مي كرد از عضويت مجمع و هيات رييس��ه كناره گيري 
مي كرد. اما عابديني در تمام دو س��ال گذشته با پشت 
كردن به مفاد اساس��نامه و قوانين به عن��وان نماينده 
باش��گاه هاي ليگ برت��ري در مجمع و هيات رييس��ه 
س��ازمان ليگ حضور داشته اس��ت و اين روزها درباره 
قرارداد ه��اي تجاري س��ازمان ليگ به ش��كلي نقش 
س��خنگو را ايفا مي كند. عابديني بعد از باشگاه داماش 
ديگر هيچ مسووليتي در فوتبال ايران نداشته است. او با 
اينكه به شكلي غيرقانوني در دو سال گذشته عضو هيات 
در  را  اساس��ي  نقش��ي  و  ب��وده  لي��گ  رييس��ه 
تصميم گيري ه��اي فوتب��ال اي��ران ايفا كرده اس��ت، 
تالش هاي زيادي داش��ت تا بتواند باشگاه استيل آذين 
ايرانيان را در خريد سهام باشگاه پرسپوليس به موفقيت 

برساند!
      

مرتضي حس��ن پور، مديرعامل 
باش��گاه نيروي زميني به عنوان 
يكي از مديران عامل باشگاه هاي 
لي��گ دس��ته اول در مجم��ع 
عمومي سازمان ليگ حضور پيدا 
كرد و سپس به عنوان عضو هيات 
رييسه با هفت راي انتخاب شد. حضور او تا همين يكي 
دو ماه قبل در مجمع و از همه مهم تر هيات رييسه هيچ 
مشكلي نداش��ت. اما با توجه به س��قوط باشگاه نيروي 
زميني به ليگ دس��ته دوم آزادگان، ادامه همكاري او با 
كميته مس��ابقات و هيات رييس��ه بر خ��الف قانون و 
اساس��نامه بوده اس��ت و مدي��ران اين مجموع��ه بايد 
سرپرست عضو هيات رييسه موقتي را كه مديرباشگاه 
ليگ يكي باشد را جايگزين حسن پور مي كردند، اما اين 

اتفاق رخ نداد!
      

س��يف اهلل دهك��ردي س��ال ها 
ف��والد  باش��گاه  مديرعام��ل 
خوزستان بود. او چند ماه قبل از 
سمت خود رسما استعفا داد و از 
مديرعاملي كنار رفت. دهكردي 
نيز يكي ديگر از مديراني بود كه 
عضويت مجمع سازمان ليگ را به عنوان مديرعامل يك 
باش��گاه ليگ برتري بر عهده داش��ت. او توسط مجمع 

سازمان ليگ با 14 راي به عضويت هيات رييسه درآمده 
بود. اما بعد از كناره گيري اش از فوالد خوزستان باز هم 
در جلسات هيات رييس��ه س��ازمان ليگ حضور پيدا 
مي كرد. مقامات اين مجموعه  نيز به داليلي نامعلوم نفر 

جايگزين براي دهكردي انتخاب نكردند. 
      

مراد حاج جعفري، رييس هيات 
فوتبال استان كرمان و عضو مجع 
عمومي سازمان ليگ برتر است. او 
در زماني كه مس كرمان در ليگ 
برتر فوتبال كشور حضور داشت 
به عن��وان يكي از روس��اي هيات 
فوتبالي كه در ليگ برتر نماينده دارند به عضويت مجمع 
ليگ درآمد و س��پس با هف��ت راي عضو هيات رييس��ه 
سازمان ليگ شد. با توجه به سقوط باشگاه مس كرمان به 
ليگ دسته اول، او همچنان به همكار يش با سازمان ليگ 
در يك سال و نيم گذشته ادامه داده است. در شرايطي كه 
قانون صراحتا اعالم مي كند مس��ووالن بايد يكي ديگر از 
روساي هيات فوتبال را كه در ليگ برتر نماينده داشتند به 
عنوان جانش��ين موقت حاج جعفري انتخ��اب و معرفي 
مي كردند، اين اتفاق هم رخ نداد. به اين ترتيب مراد حاج 
جعفري يك س��ال و نيم مداوم بدون رعاب��ت قوانين در 
هيات رييسه سازمان ليگ برتر حضور داشته و مصئوبات 
مختلف را به امضا رسانده است. و تا به امروز هم جايگزيني 

براي او انتخاب نشده است!
      

 

همانطور كه حضور عابدين��ي، حاج جعفري، دهكردي و 
حسن پور در هيات رييسه سازمان ليگ در شرايط كنوني 
طبق اساس��نامه و آيين  نامه ها غيرقانوني است، مديران 
فوتبال ايران بايد براي چند عض��و ديگر مجمع عمومي 
اين مجموعه هم نف��رات جايگزين انتخاب كنند. محمد 
محمودي رييس هيات فوتبال اس��تان الب��رز با توجه به 
اينكه سايپا ديگر متعلق به اين استان نيست، حضورش 
در مجم��ع بايد منتفي ش��ود. جعفر جعف��ري به عنوان 
مديرعامل فجر سپاسي زماني كه اين باشگاه در ليگ برتر 
حضور داشت به عضويت مجمع عمومي درآمد. اما با توجه 
به سقوط فجر به ليگ يك اين مدير هم در يكي دوسال 
گذشته به ش��كلي غيرقانوني عضو مجمع سازمان ليگ 

بوده است. عليرضا رحيمي هم مديرعامل فعلي راه آهن 
به عنوان مديرعامل باشگاه سپاهان عضو مجمع سازمان 
ليگ ش��د. اما او بعد از س��پاهان مدتي خانه نشين بود تا 
مديرعاملي پرسپوليس را بر عهده گرفت. عمر مديريتي 
او در پرس��پوليس هم دوام زيادي نداشت و از اين سمت 
هم بركنار ش��د. او دوباره چند ماه مسووليتي در فوتبال 
ايران نداشت تا اينكه به عنوان مديرعامل باشگاه راه آهن 
انتخاب شد. در تمام اين مدت اما رحيمي هميشه عضو 
مجمع سازمان ليگ بوده اس��ت در حالي كه بايد نفري 

ديگري جايگزين او مي شد. 
      

اين هيات رييس��ه تا زماني تصميم��ات و مصوبات و 
سياست هايش هويت قانوني را دارا بود كه اعضايش طبق 
مفاد اساسنامه در جلسات ش��ركت مي كردند. اما نكته 
جالب توجه اين اس��ت كه هيچ ك��دام از اعضاي كنوني 
هيات رييسه سازمان ليگ برتر نماينده باشگاه هاي ليگ 
برتري در اين مجموعه نيس��تند و باش��گاه ها در هيات 
رييس��ه هيچ نماينده اي ندارند و اين روزها به ش��دت به 
اين مس��اله معترض هس��تند. در حال حاضر با توجه به 
توضيحات ارايه شده، مجمع عمومي سازمان ليگ هم از 
حد نصاب قانوني افتاده اس��ت. ساختار سازماني و چارت 
اجرايي كميته مس��ابقات فوتبال ايران در تمام ماه هاي 
اخير نياز به تغييرات گس��ترده و مديريتي داشته است. 
اما اين تغييرات بنا به داليلي نامعلوم در هيات رييس��ه و 

مجمع اعمال نشده است.
 اگر غي��ر از اين ب��ود، مجمع عمومي س��ازمان ليگ 
تاكنون به فعاليت چهار عضو غيرقانوني در هيات رييسه 
واكنش نش��ان مي داد و جلوي اتخاذ تصميم توسط اين 
هيات رييس��ه را براي فوتب��ال ايران مي گرف��ت. انتظار 
مي رود وزارت ورزش و جوانان، هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال و نهادهاي نظارتي به خاطر نقض قوانين اساسنامه 
در كميته مس��ابقات در ماه هاي اخير هر چه سريع تر به 
موضوع ورود كنن��د و اصالحات و تغييرات م��ورد نياز و 
اشاره ش��ده در قانون را در مجمع و هيات رييسه سازمان 
ليگ اعم��ال كنند. به ه��ر صورت مهدي ت��اج به عنوان 
نايب رييس فدراسيون و رييس سازمان ليگ همواره در 
گفت وگو هاي رسانه اي خود بر لزوم شفاف سازي و رعايت 
مقررات و قوانين تاكيد موكد داشته است. اما حاال از او هم 
انتظار مي رود پاسخي قانع كننده درباره فعاليت غيرقانوني 
هيات رييسه و افتادن حد نصاب مجمع ليگ ارايه بدهد 
تا ابهامات بيش از اين افزايش نيابد. خواسته تمام اهالي 
فوتبال اين است كه شفافيت و رعايت قانون در عملكرد 

مديريتي مجموعه سازمان ليگ وجود داشته باشد.

گزارش

  علي ميرزايي/ جمله س��ال گفته شد وقتي والديمير 
پوتين در گفت وگويي، به خاطر تالش هاي هميشگي بالتر، 
او را شايسته دريافت جايزه نوبل مي داند. مراسم قرعه كشي 
جام جهاني 2018 � با وجود پيگيري تحقيقات روند اعطاي 
ميزباني � در روسيه برگزار شد. بالتر در سخنراني آغازين، 
بي اعتنا به رسوايي فيفا »حداكثر حمايت« از ميزبان را اعالم 
كرد. پوتين در مصاحبه روز دوشنبه با شبكه » آر تي اس« 
س��وييس گفت: » بالتر براي نظارت خود بر فيفا س��زاوار 
جايزه نوبل است. همه ما از وضعيت ايجاد شده براي آقاي 
بالتر خبر داري��م. نمي خواهم وارد جزييات ش��وم، اما باور 
ندارم كه او ش��خصا در فساد فيفا ش��ركت دارد.« رسوايي، 
هاله اي از ابر بر فراز دو جام جهاني آينده ايجاد كرده اس��ت 
اما روس ها احتمال باز پس گي��ري ميزباني را رد مي كنند. 
پوتين مي گويد: »من فكر مي كنم افرادي چون آقاي بالتر 
و روساي فدراسيون هاي بزرگ بين المللي شايسته شناخت 
ويژه هستند.« فيفا در بزرگ ترين بحران تاريخ 111 ساله 
خود قرار دارد، مقامات تحت تعقيب هستند هر چند بالتر 
هر سوء رفتاري را رد مي كند. در ماه »مه« و به هنگام انتشار 
اخبار رسوايي، پوتين از دولت امريكا به شدت انتقاد كرد. او 
اعتقاد دارد اين تحقيقات دخالت در مسائلي خارج از دايره 
صالحيت دولت امريكاس��ت. آتش پوتين در گفت وگوي 
روز دوشنبه شعله ور تر شد. او با وارد كردن انگليس در دايره 
انتقادها، تحقيقات را ادامه رقابت ب��راي ميزباني � 2018 و 
2022 � دانست. »در جريان بودن مبارزه عليه فساد، باعث 
مي شود به اين فكر كنم كه ادامه مناقصه جام جهاني است.«

مراسم  قرعه كشي 
بالتر و پوتين در قرعه كشي روز ش��نبه در مركز توجه 
بودند. بالتر با بي اعتنايي به رسوايي فيفا »حداكثر حمايت« 
خود از ميزبان را اع��الم كرد. پوتين ني��ز در اظهارات خود 
»سابقه طوالني فوتبال در روسيه« را تحسين كرد. بالتر در 
حضور 2000 مهمان ويژه مراسم قرعه كشي گفت: » امروز 

يك روز مهم در راه طوالني و پر پي��چ و خم به جام جهاني 
2018 اس��ت. ما به دنبال جام جهان��ي هيجان انگيز براي 
فوتبال، جهان و روسيه هستيم. « بالتر خروش هايي كه براي 
حذف روسيه از ميزباني برخاسته است را ناديده مي گيرد و 
مي گويد »تو مورد اعتماد مايي. « قبل از قرعه كشي پوتين 
تحقيقات سويس و امريكا را ابزاري سياسي براي بازداشتن 
روس��يه از ميزباني جام جهاني عنوان مي كند. گزارش ها از 
نژادپرستي در فوتبال روسيه به همراه رسوايي فيفا، سبب 
ش��ده كه برخي زمزمه تحريم رقابت ها را داشته باشند. اما 
پوتين مي گويد: »اين يك فرصت خوب براي نش��ان دادن 

چهره روسيه و باز كردن فضاي اين كشور است.«

گران ترين ورزشگاه تاريخ
روسيه به آماده س��ازي زيرس��اخت هاي جام جهاني 
ادامه مي دهد. توضيح��ات پوتين در م��ورد مراحل انجام 
كارها، پيام روشني دارد. ممكن است فيفا دچار هرج ومرج 
باشد اما روسيه به كار خود ادامه مي دهد. پوتين در مراسم 
قرعه كش��ي جام جهاني � در حالي كه كنار بالتر ايستاده 
بود- گفت: »يك بار ديگ��ر تاكيد مي كنم همه برنامه هاي 
آماده سازي جام جهاني برآورده خواهد شد. « قرعه كشي 

در سن پترزبورگ انجام شد، اين شهر زادگاه پوتين و محل 
يكي از مشكل دارترين اس��تاديوم هاي جام جهاني است. 
طوالني شدن مدت ساخت، تعويق چند باره و هزينه هاي 
باال در ساخت استاديوم 68 هزار نفري نمادي بر ناكارآمدي 
دولت روس��يه است، آنقدر بد كه »نخس��ت وزير« مراحل 
ساخت را »شرم آور« خوانده است. سرانجام استاديوم پس 
از 10 سال در حال آماده سازي است. »ويتالي الزوخين«، 
مدير پروژه تخمين مي زند كه 75 درصد كار تمام ش��ده 
است. بيشتر كارهاي باقي مانده متمركز بر نصب صندلي ها 
و كار سيستم هاي پيچيده مانند سقف جمع شدني است. 
با خوش بيني آماده سازي نهايي ورزشگاه در نزديكي جام 
جهاني 2018 به پايان مي رسد. نكته مثبت مطرح شدن 
فس��اد، جلوگيري از بي نظمي � كه به مراحل آماده سازي 
جام جهان��ي برزيل لطمه زد � در س��اخت و سازهاس��ت. 
ورزش��گاه س��ن پترزبورگ كه در ابتدا زنيت ناميده ش��د 
38 ميليارد »روبل« � 650 ميليون دالر � هزينه داش��ت. 
از س��ال گذش��ته ارزش روبل به دليل تحريم هاي روسيه 
و پايين آم��دن قيمت نفت كاه��ش يافته اس��ت. به اين 
ترتيب هزينه ورزش��گاه به يك ميليارد دالر مي رس��د كه 
گران ترين ورزش��گاه تاريخ اس��ت. در ابتدا مالك باشگاه � 

»ش��ركت گازپروم« � طرح يك ورزشگاه 45 هزار نفري 
را آماده كرده بود. قبول پيش��نهاد روسيه براي ميزباني 
جام جهاني مشكالتي به همراه داش��ت. نياز ميزبان به 
ورزشگاه 68 هزار نفري � براي برگزاري بازي نيمه نهايي 
� پروژه در حال ساخت را به كاغذ طراحي برگرداند. مدير 
پروژه گفت: » زمان زيادي براي طراحي مجدد و ساخت 
مجدد الزم بود.«  الزوخين مي گويد نخستين بازي در 

كمتر از يك سال ديگر برگزار خواهد شد. 

مشكالت سه گانه روسيه در راه ميزباني
جروم والكه، دبيركل فيفا � كه در م��اه فوريه به همراه 
بالتر بازنشسته مي ش��ود � در جمع روزنامه نگاران شرايط 
را آرامش بخش توصيف كرد: » روس��يه در مسير درست 
اس��ت و من هيچ نگراني نمي بينم. دبير بعدي فيفا بايد از 
كارهاي من خوشحال باشد. چون او يك جام جهاني بسيار 
برنامه ريزي شده خواهد داشت.« اما او و رييسش به دليل 
ترس از دستگيري، تن به سفر خارجي نمي دهند مگر آنكه 

مقصد روسيه باشد. 
1- سن پترزبورگ نخستين سفر خارجي بالتر پس از 
دستگيري مديران ارشد فيفا بود. تحقيقات با تمركز بر روند 
اعطاي ميزباني به روسيه و قطر در حال پيگيري است. بالتر 
هرگونه تخلفي را رد كرده اس��ت اما در صورت ديده شدن 

ردپاي رشوه، ميزباني پس گرفته خواهد شد. 
2- دولت روسيه تحت فشار مالي و سياسي است. پايين 
آمدن قيمت نف��ت و كاهش ارزش »روبل« س��ازندگان را 
مجبور به صرفه جويي مي كند. در نتيجه برنامه بسياري از 

هتل ها و تجهيزات زيربنايي قطع شده است. 
3- »ويتالي موتكو« وزير ورزش روسيه عنوان كرد كه 
يكي از مشكالت اصلي سازندگان تغييرات سريع فيفاست. 
به دليل بازداش��ت مقامات و قصد بالتر براي كناره گيري، 
روس ها طرف حساب خود را نمي شناسند. موتك��و گفت: 

»   از  ارتباطات تا حد زيادي جلوگيري مي شود. « 

پوتين: بالتر شايسته 
دريافت جايزه »نوبل« 

است

عاشقانه هاي 
 رييس فيفا

 و روسيه

گزارش »اعتماد« از نقض آشكار اساسنامه سازمان ليگ

ابهام در فعاليت هاي هيات رييسه
 طبق قانون حضور حسن پور، عابديني، حاج جعفري،  دهكردي

 رحيمي، محمودي و جعفري در مجمع عمومي خالف مقررات است
    حسين قهار/  اصوال انجام امور هر سازماني بر اساس مفاد اساسنامه آن مجموعه صورت 
مي گيرد. اساسنامه هم، مقررات يا قراردادي است كه براي طرز كار يك جمعيت در )حقوق 

عمومي يا حقوق خصوصي( مقرر و تعيين مي شود. اساسنامه هر سازمان در واقع معرف هويت و 
شخصيت مجموعه است. هر اندازه كه اساسنامه قوي تر و منسجم تر باشد و در آن تمامي امور به 

صورت شفاف تر بيان شده و اجرايي شوند، روند اجرايي امور منطقي و بهتر انجام مي گيرد تا جايي 
كه امكان موفقيت در رسيدن به اهداف سازمان زياد خواهد شد.  اساسنامه كنوني فدراسيون 
اما، سازمان ليگ فوتبال ايران را به عنوان كميته مسابقات مي شناسد. در تعريف اين كميته در 

ماده 42 اساسنامه آمده است: »كميته مسابقات، آيين نامه و مقررات و تقويم برگزاري رقابت هاي 
فدراسيون در رده هاي سني مختلف در زمينه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي را براساس 

مقررات فيفا و اين اساسنامه تهيه و به هيأت رييسه جهت تصويب ارايه مي كند. بعد از تصويب 
بر اجراي آن نظارت و گزارش مربوطه را به هيأت رييسه ارايه مي كند. اين كميته از يك رييس، 

دو معاون و تا شش عضو تشكيل مي شود. اين كميته مسوول برگزاري مسابقات فوتبال حرفه اي 
ايران است كه به وسيله فدراسيون فوتبال ايران سازماندهي و هدايت شده و توسط هيات 

رييسه خود اداره مي شود.«كميته مسابقات فدراسيون فوتبال هم براي خودش چارت سازماني 
و اساسنامه مجزا دارد و افرادي كه در راس قدرت در اين مجموعه قرار مي گيرند، بايد نحوه 

مديريتي و تصميمات و برگزاري مسابقات را با قوانين داخلي خود و فدراسيون فوتبال هماهنگ 
كنند، چرا كه طبق ماده يك اساسنامه همين مجموعه، هدف از تاسيس سازمان ليگ صرفا 

برگزاري مسابقات فوتبال حرفه اي تحت نظارت فدراسيون است و نه چيز ديگري!


