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گسترش تبريز يا خونه به خونه

سوژه هفته

ليگ هجدهم تا چندي ديگر آغاز خواهد شد .از سوي ديگر خبر رسيد كه امتياز
تيم گس��ترش تبريز به فروش خواهد رس��يد .همچنين مسئوالن باشگاه خونه
ب��ه خونه بابل به دنبال اعت��راض خود از طريق مراجع قضايي اس��تان مازندران
هستند .حتي سازمان ليگ با مقامات قضايي استان مازندران مكاتبه داشتهاند
تا اگر مداركي در دست دارند در اختيار سازمان ليگ قرار دهند.
باز خبر رسيد ،هواداران تيم بابلي در نماز جمعه اين شهر در خصوص فدراسيون
فوتبال دس��ت به اعتراض بردهاند ،اكنون جنب و جوش مسئوالن باشگاه بابلي
خونه به خونه براي رسيدن به ليگ برتر بيش از گذشته شده است .اگر طي چند
روز آينده خوانديد و يا شنيديد كه با توجه به فروش امتياز تيم تبريزي گسترش
و خري��د اين امتياز از س��وي بابليها تي��م خونه به خونه به لي��گ برتر راه یافت،
چندان تعجب نكنيد .در اين فوتبال ،همه چيز نقش شدني را دارد .مانند همان
قانون جديد كارت زرد كه هر بازيكني در مرحله اول  4كارت زرد دريافت كند از
بازي بعد محروم اس��ت و پس از پايان محروميت در صورت دريافت  3كارت زرد
محروم خواهد شد .اكنون جابجايي گسترش تبريز با خونه به خونه بابل را شدني
بدانيد .حتي اگر دو باش��گاه مورد نظر هم نخواهند فدراسيون به اين كار تمايل
نشان ميدهد .آخرین خبر حاکی از آن است که ماشین سازی به جای گسترش
وارد لیگ می شود.

كفاشيان در كميته اخالق

خستهنباشيد به تاج

كميته اخالق قرار نيست فقط درخصوص بازيكنان
و يا مربيان اح��كام جورواجور صادر كن��د .بلكه اين
كميته عملكرد مسئوالن فوتبال را هم زير نظر دارد.
اخيرا ً علي كفاشيان رئيس سابق فدراسيون فوتبال
و نايب رئيس كنوني فدراس��يون ب��ه كميته اخالق
احضار شده است .حتماً دوس��تداريد بدانيد به چه
منظور.
بحث حقپخ��ش تلويزيون��ي ديداره��اي تيم ملي
فوتبال ايران در مرحله مقدماتي انتخابي جامجهاني
اس��ت .ديدارهايي كه تيم ملي فوتبال ايران با گوام،
تركمنستان ،هندوستان و عمان داشت.
كفاشيان به كميته اخالق احضار شده تا درخصوص
حق پخش تلويزيوني اين ديدارها توضيح دهد .بايد بگويد ،حق پخش آن بازيها که  316هزار دالر است چه
شده كجا رفت و در كدام حساب واريز گرديده است.
ً
قطعاً كفاش��يان در اين كميته حاضر خواهد ش��د .قطعا پرونده قطوري هم زير بغل خواهد داش��ت .و مهمتر
از هم��ه اينكه او با لبخند وارد كميته اخالق خواهد ش��د تا خندهخنده ،خالص��ه توضيح خود را ارائه دهد و
همهچيز با خنده به ختم كالم برسد .عباس ترابیان نفر بعدی است که باید در مورد  316هزار دالر حق پخش
توضیح دهد.

باور كنيد ك��ه مهدي تاج رئيس فدراس��يون فوتبال
كش��ورمان در زمان مس��ابقات جامجهاني زحمات
زيادي را متحمل شدند تا دلي شكسته نشود.
تاج كه يك اصفهاني اس��ت؛ هركه را ديد بالفاصله او
را به جامجهاني اعزام كرد .از كاركنان س��ازمان ليگ
گرفته تا كميت��ه بينالملل و كميته ارزيابي و گروهي
از خبرن��گاران كه از نگاه تاج گرچه در نش��ريهاي قلم
نميزدند ،اما جا افتاده تلقي ش��دند تا دلي به دس��ت
آيد( .ببخشيد) تا دلي شكسته نشود.
جالبتر اينكه به خيليها پول توجيبي به مبلغ 300
يورو پرداخت هم شد.
آيا مهربانتر از تاج س��راغ داريد .به اين خاطر است كه بازيهاي تيم ملي كه هرگز نتوانستيم به مرحله بعدي
راه يابيم و مثل گذشته در همان مرحله اول حذف شديم .درخشان و زيبا و نمونه و نادر تلقي شد.
واقعاً بايد به تالش مهدي تاج خس��ت ه نباشيد گفت .اما نكته جالبتر اينكه خود تاج به بازيهاي جامجهاني
اعزام نشد .به دليل عارضه قلبي كه در اردوي تيم ملي در تركيه به وي دست داد .اما مسئول دفتر او زمانيكه
متوجه شد ،اكثريت اعضاي فدراسيون فوتبال با پول بيزبان عازم روسيه محل جامجهاني شدهاند ،عزم خود
را جزم كرد تا از ديگران عقب نماند .آفرين و صد آفرين به فدراس��يون پنج س��تاره .واال پنجتا خيلي كم است.
بايد به اين اقدامات دلسوزانه! از پنجستاره به  10ستاره برسيم.

جريمه دو ميليارد توماني براي آبيها
س��عید فتاحي يكي از آن دست مسافران جام جهاني از س��وي فدراسيون فوتبال بود .اين مسئول
اجرايي در س��ازمان ليگ اصرار ش��ديد دارد تا سوپرجام در تاريخ تعيين ش��ده بين پرسپوليس و
اس��تقالل در  29تير برگزار شود .گرچه استقالليها همچنان با برگزاري سوپرجام مخالفت دارند،
اما از باشگاه پرس��پوليس خبر رسيد كه سوپرجام در همان تاريخ در ورزش��گاه آزادي بايد برگزار
شود .استقالليها كه هر روز يك پيشنهاد ارائه ميدهند فع ً
ال پيشنهادشان راه بهجايي نبرده .نه در
نيمفصل و نه برگزاري آن در كشور آلمان كه شفر پيشنهاد آن را داده است.
فتاحي ميگويد ،فقط  29تير و در ورزشگاه آزادي ،اگر استقالليها از اين بازي سرباز زنند .مشمول
جريمه دو ميلياردي خواهند شد كه اين مبلغ بايد قبل از آغاز ليگ هجدهم به حساب سازمان ليگ
ريخته شود تا مجوز بازي اين تيم در رقابتهاي ليگبرتر صادر گردد.
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