سوژههاي هفته

اکبر عزیزی

كار خوب فدراسيون فوتبال

بهعنوان قهرمان سوپرجام معرفي شود .اينكه سوپرجام در نيمفصل بازيهاي فصل جديد برگزار شود
و يا اين بازي در يك كشور ديگري برگزار گردد ،نامش سوپرجام نخواهد بود .بنابراين اگر فدراسيون
فوتبال و يا سازمان ليگ اصرار بر اين داشتند كه سوپر جام قبل از شروع فصل جديد برگزار شود به اين
خاطر است كه آنان قصد داشتند تا سوپرجام به درستي تعريف خود را پيدا كند .از اين زاويه حق را بايد با
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ داد.

راه و روش كيروش

تيم داوري فوتبال كشورمان كه به جام جهاني سفر كرده بودند ،سربلند و با موفقيت به تهران بازگشتند.
عليرضا فغاني به دليل قضاوتهاي خوبش نفر اول جهان در بین داوران شناخته شد ،قطعاً اين امتياز
ميتواند براي فوتبال كشورمان امتيازات مثبت به دنبال داشته باشد .اينان پس از كسب موفقيت به
تهران بازگشتند .به هنگام بازگشت اين تيم فقط حركت و رفتار فدراسيون فوتبال قابل پسند بهحساب
آمد .از سوي فدراسيون فوتبال فقط محمدرضا ساكت دبير فدراسيون فوتبال در فرودگاه حاضر شد.
از وزارت ورزش و كميته ملي المپيك هم نفراتي به فرودگاه آمده بودند .اينان در حقيقت نمايندگان
درجه چهارم يا پنجم وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بودند .در حقيقت ارزشگذاري نقش حلقه
گمشده را به خود گرفت .وليكن فدراسيون تاج و فدراسيون فوتبال سنگتمام گذاشتند و به درستي از
فغاني در فرودگاه استقبال كردند .البته حضور مردم ورزشدوست كشورمان در فرودگاه جاي خود دارد.
همچنين اهالي شهرري براي فغاني سنگتمام گذاشتهاند كه بد نيست برخي از مسئوالن به اين نكات
توجه داشته باشند .عليرضا فغاني از بُعد قضاوت ايدهال بود و براي فوتبال كشورمان خوش درخشيد.
شايد از اين منظر ديگر اتفاق چنيني رخ ندهد .پس قدرشناس باشيم.

حق با فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ است

كيروش به اتفاق مهدي تاج قبل از انجام ديدار فينال جامجهاني در مسكو به مدت چهارساعت در
فضاي خلوت به گفتوگو ميپردازند .بحث تيم ملي بود .بحث قهرماني در جام ملتهاي آسيا مطرح شد.
بحث آمادهسازي تيم ملي به ميان آمد .بطور كلي بحثهاي خوبي انجام شد .البته تحت هيچ شرايطي
بحث مبلغ قرارداد و يا چگونگي تمديد قرارداد مطرح نشد .آنچه كه بود فقط در مورد شروع كار براي
آمادهسازي تيم ملي بود.
كيروش به تاج پيشنهاد داد :مليپوشان را در زمان بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا ميخواهم .قصد ندارم
بازهم مانند جامجهاني آنها را مدتزمان كمي در اختيار داشته باشم.
كيروش قبل از ترك تهران گفته بود :با  15روز تمرين نميشود قهرمان جام ملتها آسيا شد و تيمهاي
قدري چون ژاپن ،كرهجنوبي و ...را شكست داد .بايد برنامهريزي بلندمدت داشت.
اكنون تاج پيشنهادهاي كيروش را دريافت كرده و با اتاقفكري كه تشكيل شده به دنبال آن هستند
تا هم نظرات كيروش عملي شود و هم باشگاههايي كه درگير بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا هستند
دچار ضرر و زيان نشوند .طبيعي است كه در اين ارتباط بايد يك همفكري ايجاد شود ،يك فراخوان از
سوي فدراسيون و ارتباط با باشگاههايي كه درگير بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا هستند و يك نشست
و همفكري آنهم در سايه آرامش و كمك به يكديگر خيلي راحت ميتواند هم تيم ملي را با تمامي
بازيكنانش در حد قدرت اول آسيا بسازد و هم باشگاهها را در حد آمادگي مطلق روانه ليگ قهرمانان آسيا
كند تا افتخار بزرگي در سطوح مختلف نصيب فوتبال كشورمان شود.

جنگ باال گرفت

سوپر جام برگزار نميشود .در خصوص برگزاري اين ديدار كه دربي هم محسوب ميشد .سروصدا فراوان
ايجاد شد .استقالليها خواهان تعويق زمان بازي بودند .اما سازمان ليگ زير بار نميرفت .از سوي ديگر
پرسپوليسيها آماده بازي بودند و با تعويق زمان بازي مخالفت داشتند .گروكشي فراواني ايجاد شد.
حتي كار به وزارت ورزش هم كشيده شد .نهايتاً اينكه بازي برگزار نشد و سازمان ليگ تيم پرسپوليس را
برنده بازي سوپرجام اعالم كرد .كاري به حواشي اين ديدار نداريم .اما از جهاتي حق با فدراسيون فوتبال
و سازمان ليگ است .از اين بابت كه سوپرجام معموالً قبل از آغاز فصل جديد انجام ميشود .قهرمان ليگ
و قهرمان جامحذفي فصل گذشته ،قبل از آغاز بازيهاي فصل جديد مقابل هم قرار ميگيرند تا تيم برنده
شماره 2241-سال چهل وهشتم -اول مرداد 1397
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حسن زماني يكي از اعضاي هيأت مديره باشگاه استقالل اعتقاد دارد .درخصوص معرفي تيم
پرسپوليس به عنوان تيم برنده سوپرجام و اينكه قرار است در تاريخ  12مرداد جام قهرماني سوپرجام به
پرسپوليس واگذار شود ،يك نوع شيطنت خاص و حركت زيركانه صورت گرفته است.
زماني در اين مسير سعيد فتاحي مسئول اجرايي سازمان ليگ را به عنوان عامل اصلي شيطنت ميداند.
از اينرو خط و نشانها باال گرفته و زماني دست به اقداماتي برده است تا بازنده شدن استقالل را لغو و برنده

