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میانگین تماشاگر لیگ دوازدهم؛ 8300 نفر برای هر بازی لیگ
میانگین تماشاگر برای هر بازی در لیگ دوازدهم تا هفته پانزدهم 8300 نفر بوده است.

آخرین آماری که س��ازمان لیگ در خصوص تعداد تماش��اگرانی که بازی های لیگ را تماش��ا کرده اند مربوط به 
پانزده هفته ابتدایی لیگ است. در این آمار آمده است: »در لیگ دوازدهم و طی 15 هفته سپری شده، 3 بازی بدون 
تماشاگر برگزار شده و 132 بازی دیگر در مجموع حدود یک میلیون و 100 هزار تماشاگر به خود جذب کرده است. 
میانگین تماشاگر برای هر بازی در لیگ دوازدهم تا هفته پانزدهم 8300 نفر بوده است. هفته سوم با 167500 نفر، 
پرتماش��اگرترین هفته لیگ دوازدهم بوده اس��ت که در این هفته بازی گهر و پرسپولیس در آزادی 75 هزار تماشاگر 
و بازی اس��تقالل و ذوب آهن نیز 40 هزار تماش��اگر داشت. هفته دهم نیز با 25700 نفر، کم تماشاگرترین هفته لیگ 
فصل جاری بوده است که یک بازی آن )راه آهن- مس( همین امروز برگزار شد. البته در این هفته بازی پرسپولیس و 
آلومینیوم بدون تماشاگر بود که نقش مهمی در کاهش تماشاگران هفته دهم داشت. لیگ برتر ایران با میانگین 8300 
نفر، چهارمین لیگ پرتماشاگر قاره آسیا محسوب می شود. سوپرلیگ چین با میانگین 18740 نفر در رتبه اول تماشاگر 
قرار دارد و جی لیگ ژاپن با میانگین 17251 نفر در رتبه دوم است. لیگ استرالیا نیز با میانگین 14319 تماشاگر رتبه 
سوم را به خود اختصاص داده است. پس از لیگ برتر ایران نیز کی لیگ کره جنوبی با میانگین 7326 نفر و عربستان 

با میانگین 4400 تماشاگر، دیگر لیگ های فوتبال پرتماشاگر در قاره آسیا محسوب می شوند.«

واقعا چه اتفاقی رخ داده که دیگر تماشاگران به 
ورزش�گاه نمی روند؟! وقتی پرسش مطرح شده را با 
برخی از تماشاگران حرفه ای فوتبال در میان بگذاریم 
عموما با این پاسخ روبه رو می شویم که سطح کیفی 
مسابقات به شدت افت کرده و دیگر کمتر تماشاگر ی 

حاضر می شود به ورزشگاه برود .
بیست و یک هفته از دوازدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر گذش��ته اس��ت؛ لیگی که از گرمای تابستان آغاز شد 
و به سرمای زمستان رسیده است. سرفصل مشترک تمام 
هفته های این لیگ »استقبال کم تماشاگران« بوده است. 
عالقه مندان به فوتبال دیگر مثل سابق از بازی ها استقبال 
نمی کنند. روزگاری در دهه شصت برای یک بازی نه چندان 
حساس میان پرسپولیس و دارایی 90هزار نفر به ورزشگاه 
می رفتند اما امروز برای بازیهای یکی از تیم های پرطرفدار 
تهران )استقالل( تنها 5هزار نفر به ورزشگاه می روند. تمام 
اهال��ی فوتبال اطالع دارند که این ورزش بدون تماش��اگر 
هیچ جاذبه ای ندارد، این تماشاگران هستند که به فوتبال 
روح می دهند. حضور بیش از یکصد هزار تماشاگر است که 
سبب می شود فوتبال راه خود را از سایر ورزش ها جدا کند 
و به صنعت متصل شود. حاال تصور کنید که دیگر خبری از 
تماشاگر در فوتبال ایران نباشد، به نظر شما چه اتفاقی رخ 
می دهد؟! آیا پر بیراه است که بگوییم فوتبال نابود می شود؟!

چرا تماشاگر به استادیوم نمی آید؟!
حاال باید این پرسش را مطرح کرد که واقعا چه اتفاقی 
رخ داده که دیگر تماش��اگران به ورزشگاه نمی روند؟! وقتی 
پرسش مطرح شده را با برخی از تماشاگران حرفه ای فوتبال 
در میان بگذاریم عموما با این پاسخ روبرو می شویم که سطح 
کیفی مسابقات افت کرده و دیگر کمتر تماشاگری حاضر می شود 
به ورزشگاه برود .بله تردیدی وجود ندارد که لیگ ما از نظر 
فنی با افت فاحشی روبرو شده است. مردم در چند وقت اخیر 
نمایش دلچسبی از تیم ها نمی بینند و طبیعتا برای تماشای 
آنها به ورزشگاه نمی روند. به استقالل تهران توجه کنید؛ این 
تیم در لیگ دوازدهم کدام نمایش قابل قبولی را داشته که 
تماشاگرانش از 10هزار نفر عبور کنند؟! تازه همین استقالل 
امسال بهترین تیم لیگ بوده است. پرسپولیس هم تقریبا 
شرایطی مشابه استقالل داشته است اما در همین چند هفته 
اخیر که نمایش و نتایج این تیم قابل قبول بوده، تماشاگران 
زیادی از بازی های سرخپوشان دیدن کرده اند. پس می توان 
نتیجه گرفت که اگر عملکرد تیم ها از نظر فنی به گونه ای 
باشد که رضایت تماشاگران را جلب کند، آنها برای تماشای 

بازی های فوتبال به ورزشگاه می آیند.
جاللی از فساد فوتبال می گوید

مجید جاللی یکی از کارشناسان فوتبال که این فصل 
نی��ز از گردونه لیگ خارج ش��ده در خصوص این موضوع 
می گوید: پارسال و در اوایل فصل می گفتند که چون بلیت ها 
گران شده، مردم به ورزشگاه ها نمی آیند که بلیت ها را ارزان 
کردند اما اتفاقی نیفتاد و مردم باز هم نیامدند، متأسفانه ما 
همیشه دنبال دالیل سطحی و دم دستی هستیم در صورتی 
که باید خیلی عمیق و کارشناسی به مسائل نگاه کنیم باید 
در مورد موضوع مهم کم شدن تماشاگران در استادیوم ها 
فکر کنیم و سمینار و همایش برگزار کنیم تا کارشناسان 
در این رابطه صحبت کنند. وی ادامه داد: عدم حضور مردم 
در استادیوم ها به خاطر همین هجمه ها و فسادی است که 

در فوتبال وجود دارد، ادبیاتی که در فوتبال ما وجود دارد و 
رویکرد مطبوعات و رسانه ها به فوتبال هم در عدم استقبال 
مردم تأثیرگذار است ضمن اینکه بازی های لیگ ما کیفیت 
ندارد و مردم از دیدن بازی های سطح پایین لذت نمی برند 

و به همین دلیل به استادیوم نمی آیند.
جالل��ی در ادامه گفت: اینکه برخی ها س��ردی هوا را 
مط��رح می کنند و دلیل عدم اس��تقبال م��ردم از فوتبال 
می دانند، از همان دست دالیل سطحی است وقتی مسائل 
را س��طحی می بینیم، از این دسته دالیل دم دستی مطرح 
می کنیم اما در گذشته بازی هایی داشته ایم که استادیوم پر 
از برف بوده و 80 هزار نفر هم بازی را از نزدیک دیده اند، 
سردی هوا دلیل کم شدن مردم در استادیوم ها نیست و باید 
دلیل قهر مردم با فوتبال را در مس��ائل دیگری جست وجو 
کنیم. وی افزود: طبق آماری که داریم، تنها 52 دقیقه زمان 
مفید در بازی های لیگ ما هست یعنی تماشاگر به استادیوم 
می آید و یک بازی کند و از جریان افتاده را می بیند و چون 

کیفیت نمی بیند، دیگر نمی آید.
برنامه ریزی ضعیف سازمان لیگ

برنامه ریزی ضعیف یکی دیگر از دالیل اس��تقبال کم 

تماشاگران از لیگ است؛ به عنوان نمونه ساعت مشخصی را 
برای برگزاری مسابقات تعیین نمی کنیم. یک روز مسابقات 
ساعت 14 برگزار می شود و روز دیگر ساعت 17. به همین 
دلی��ل هم تماش��اگر نمی تواند برای حضور در ورزش��گاه 
برنامه ریزی کند. مشکالت س��ازمان لیگ در برنامه ریزی 
مس��ابقات تنها به ساعت بازی ها مربوط نمی شود، دردسر 
اصلی در تعطیلی گاه و بی گاه لیگ است. لیگ دوازدهم در 
تعطیل شدن مسابقاتش رکورددار تمام ادوار است، بهروان 
و همکاران��ش، آن قدر لیگ را به بهانه بازی های تیم ملی 
تعطیل کرده اند که دیگر حسابش از دست اهالی فوتبال هم 
در رفته است. این تعطیالت پی درپی بیشترین ضربه را به 
لیگ زده است. همین تعطیالت سبب شد که تیم ها هیچ 
زمانی در فرم ایده آل خود نباش��ند. استقالل، پرسپولیس، 
س��پاهان، نفت و... تا می آیند هماهنگی تیمی را بدس��ت 

آوردند با تعطیلی مسابقات روبه رو می شوند.
عزیز محمدی رئیس س��ابق سازمان لیگ در این باره 
به گفتن این جمله بس��نده کرد که »در سال های گذشته 
برنامه من یک برنامه توافقی با کی روش، ترابیان و کفاشیان 
بود. تمام آنها هم این برنامه را فوق العاده می دانس��تند. با 

این وجود مسلما اگر برنامه ریزی لیگ دست من بود وقفه 
آن خیلی کمتر بود.«

فراموش کردن روزهای تعطیل
موضوع دیگری ک��ه در خصوص برنامه ریزی ضعیف 
سازمان لیگ باید به آن اشاره کرد این است که چرا لیگ 
در روزهای تعطیل برگزار نمی ش��ود؟! تماشاگران فوتبال 
مدتهاس��ت که در اواسط هفته و در روزهای کاری شاهد 
برگزاری مس��ابقات هستند. مسلما اگر روزهای پنجشنبه 
یا جمعه لیگ را برگزار کنیم، اس��تقبال از مس��ابقات هم 

بیشتر می شود.
نتایج ضعیف تیم ملی و فرار تماشاگران

یکی دیگر از اصلی ترین دالیل استقبال کم تماشاگران 
از لیگ را باید در نتایج ضعیف تیم ملی جس��ت وجو کرد. 
متأسفانه نتایج ضعیف تیم ملی در دوره کی روش سبب شده 
که تماشاگران از فوتبال فاصله بگیرند. هر وقت که تیم ملی 

در بعد نتیجه گیری موفق بوده، استقبال تماشاگران نیز از 
بازی های لیگ بیشتر شده است. نوجوانی که می بیند تیم 
ملی کشورش در بازی خانگی با ازبکستان شکست را پذیرا 
می شود و با چشمانی اشک بار ورزشگاه را ترک می کند دیگر 
برای تماشای بازی های خانگی استقالل و پرسپولیس دل 

و دماغی نداردکه به ورزشگاه برود.
وجود مشکالت اساسی در زیرساخت ها

فوتبال ما در بحث زیرساخت ها نیز با مشکالت بسیاری 
روبرو بوده اس��ت. اکثر ورزش��گاه های ما امکانات الزم برای 
پذیرایی از تماشاگران را در اختیار ندارند. وقتی ورزشگاهی 

به بزرگی آزادی حتی یک رس��توران مناس��ب ندارد که از 
تماش��اگران پذیرایی کند دیگر چه انتظاری وجود دارد که 
عالقه مندان با میل و اش��تیاق به سوی ورزشگاه ها سرازیر 
ش��وند! جالب اس��ت بدانیم که در موضوع گرفتن سهمیه 
آس��یایی ب��رای تیم های فوتبال بیش��ترین امتی��از منفی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران مربوط به ضعف امکانات 
در ورزشگاه ها بوده. چند سال قبل عزیز محمدی رئیس وقت 
سازمان لیگ با اشاره به این موضوع گفت: در نشستی که با 
مدیران باشگاه ها در حضور رئیس وقت سازمان تربیت بدنی 
داشتیم به موضوع ضعف امکانات در ورزشگاه ها تأکید کردیم 
و از آنها خواس��تیم که با هم��کاری ادارات کل تربیت بدنی 
و ش��رکت توسعه و تجهیز امکان ورزش��ی هرچه سریع تر 

ورزشگاه ها مجهز شود، اما آیا این اتفاق افتاد؟!
بیش از این غفلت نشود

حال که تا حدودی دالیل استقبال نکردن تماشاگران 
از مس��ابقات لیگ مشخص ش��ده باید اقداماتی در جهت 
برطرف کردن یا از بین بردن کم و کاستی ها صورت گیرد. 
نباید بیش از این غفلت کرد، زیرا سرمایه اصلی فوتبال در 
حال فرار کردن اس��ت. این واقعیت را نباید از یاد برد که 
تماشاگران ما فوتبال دوست دارند و در صورتی که شرایط 
مساعد باشد برای تماش��ای بازی های جذاب به ورزشگاه 

می آیند.

* یکی دیگر از اصلی ترین دالیل 
استقبال کم تماشاگران از لیگ را باید 
در نتایج ضعیف تیم ملی جست وجو 
کرد. متأسفانه نتایج ضعیف تیم ملی 

در دوره کی روش سبب شده که 
تماشاگران از فوتبال فاصله بگیرند. 

نوجوانی که می بیند تیم ملی کشورش 
در بازی خانگی با ازبکستان شکست را 
پذیرا می شود و با چشمانی اشک بار 
ورزشگاه را ترک می کند دیگر برای 
تماشای بازی های خانگی استقالل و 
پرسپولیس دل و دماغی ندارد که به 

ورزشگاه برود.

* تردیدی وجود ندارد که لیگ ما از نظر فنی با افت فاحشی روبه رو شده است. مردم 
در چند وقت اخیر نمایش دلچسبی از تیم ها نمی بینند و طبیعتا برای تماشای آنها 
به ورزشگاه نمی روند. به استقالل تهران توجه کنید؛ این تیم در لیگ دوازدهم کدام 
نمایش قابل قبولی را داشته که تماشاگرانش از 10هزار نفر عبور کنند؟! تازه همین 

استقالل امسال بهترین تیم لیگ بوده است.

وقتی 8300 نفر برای تماشای هر بازی لیگ می آیند

راز فرار تماشاگران 
از ورزشگاه های فوتبال

n محمود محمدی

روسای فدراسیون های ورزشی مستقر 
در ورزش�گاه شهید کش�وری و مدیر این 
مجموعه در واکنش به خبر باشگاه استقالل 
مبنی بر واگذاری این مکان به این باشگاه 

اظهارنظرهای متفاوتی کردند.
باشگاه اس��تقالل هفته گذشته اعالم کرد 
که پس از ورزش��گاه ش��هید مرغوبکار و کمپ 
زنده یاد ناصر حجازی، استقالل صاحب سومین 
مجموعه ورزشی یعنی مجموعه ورزشی شهید 

کشوری شد.
این باشگاه افزود: قرار است طی 10 تا 15 
روز آینده کار انتقال مجموعه ورزش��ی شهید 

کشوری به باشگاه استقالل صورت پذیرد.
افشین داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی 
در اولی��ن واکنش به انتقال مجموعه ورزش��ی 
شهید کش��وری به باشگاه اس��تقالل گفت: از 
قب��ل در جریان این واگذاری قرار داش��تیم اما 
پیرو گفت وگوهایی که با وزیر ورزش و جوانان 
داش��تیم قرار شده بود که در ورزشگاه کشوری 
بمانیم. وی افزود: وزیر ورزش و جوانان باتوجه 
به وجود سالن سرپوشیده تخصصی دوومیدانی 
در ورزش��گاه شهید کشوری و نیاز مبرم ورزش 
پایه و پرمدال دوومیدانی به این س��الن، اعالم 
کرده که به صورت اس��تثناء دوومیدانی در این 

مجموعه خواهد ماند.
وی در ادام��ه از ن��گاه عمیق وزیر ورزش و 
جوانان به ورزش دوومیدانی تشکر کرد و گفت: 
دوومیدانی باتوجه به ادامه حمایت ها از سوی 
مسئوالن عالی ورزش شایستگی های خود را در 
بازی های داخل سالن آسیا و بازی های آسیایی 
اینچئون با کسب مدال های رنگارنگ به نمایش 

خواهد گذاشت.
قدمی: کوچک ترین اطالعی

 از این موضوع نداریم
احد قدمی مدیر مجموعه ورزشی کشوری 
نی��ز در گفت وگوی کوتاه ب��ا ابراز بی اطالعی از 
چند و چون ماجرا و خبر منتشره بر روی سایت 
باشگاه استقالل، مصاحبه در این خصوص را به 

کسب اطالعات بیشتر موکول کرد.
مشحون: امیدوارم که تغییرات به سود 

بسکتبال تمام شود
اما رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه 
اطالعی از این ماجرا نداشته و از سوی اصحاب 
رسانه در جریان این تغییر و تحوالت قرار گرفته 
اظهار داش��ت: ما تافته جدابافته نیستیم و هر 
فردی که ای��ن تصمیم را گرفته حتما به تمام 

ابعاد موضوع فکر کرده است.

مش��حون تصریح ک��رد: تا چن��دی پیش 
مس��ئول ورزشگاه شرکت توس��عه و نگهداری 
اماکن ورزشی بود حتما از این پس ما مستأجر 
علی فتح اله زاده مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل 
خواهیم ب��ود. در هر صورت م��ا تابع قوانین و 
مقررات نظام بوده و معتقدیم س��ایر مسئوالن 
که برای نظام زحمت می کش��ند بیش��تر از ما 

دلسوز خواهند بود.
وی گفت: امیدوارم این تغییرات در نهایت به 
نفع بسکتبال کشور شود که به رغم پیگیری های 
مکرر من از زمان ریاست علی آبادی در سازمان 
تربیت بدنی تا امروز، هنوز س��الن بسکتبال در 

مرکز تهران مجهز نشده است.
سمندر: اخباری 

در این خصوص شنیده بودم
علیرضا سمندر سرپرست فدراسیون کاراته 
که به تازگی بر مس��ند فدراسیون متبوعش در 
ورزشگاه شهید کشوری نشسته در این خصوص 
گف��ت: چندی پیش اخب��اری در این خصوص 
ش��نیده بودم اما گمان نمی کنم این مسئله به 
زودی عملی شود. ساختمان اداری این مجموعه 
در اختیار سه فدراسیون است و زمان می برد که 
مکانی ایده آل در اختیار این فدراس��یون ها قرار 

داده شود و آنها از کشوری نقل مکان کنند.
باتوجه به اینکه حضور احتمالی استقاللی ها 
در ورزشگاه شهید کشوری و تمرینات این تیم 
در این مجموعه، تماش��اگران زیادی را به این 
منطق��ه از ش��هر تهران می رس��اند و از طرفی 
حضور آنان سر و صداهای زیادی در پی خواهد 
داشت معلوم نیست این انتقال چه زمانی عملی 
خواهد شد. البته در کنار تمام این مسایل باید 
به اظهارنظر امیر قلعه نویی س��رمربی استقالل 
هم اش��اره کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا 
قرار است استقالل به ورزشگاه شهید کشوری 
نقل مکان کند، گفت: چمن ورزش��گاه کشوری 
مصنوعی است و مناسب تمرین تیم ما نخواهد 
بود و قطعا تا زمانی که چمن آن مصنوعی باشد، 
اس��تقالل در مکان فعلی )کمپ ناصر حجازی( 

تمرین خواهد کرد.
نکته جالب اینکه هنوز مش��خص نیست با 
وجودی که باش��گاه استقالل مجموعه ورزشی 
مرغوبکار در نازی آباد و کمپ  ناصر حجازی در 
غرب ته��ران را در اختیار دارد به چه دلیل در 
پی به دس��ت آوردن مجموعه ورزشی بزرگ و 
قدیمی کشوری است که به استثناء چند انجمن 
ورزشی، سه فدراسیون بزرگ و پرافتخار ایران 

هم در آن قرار دارند.

مدی�ران ارش�د فدراس�یون فوتب�ال در 
بالتکلیفی به س�ر می برند و هر روز در این فضا 

یکی رئیس می شود.
»کفاشیان یکشنبه اس��تعفا می کند«، »بهروان 
بازنشس��ته است باید از ریاست س��ازمان لیگ کنار 
ب��رود«، »آق��ای ایکس ب��ه عنوان جانش��ین مهدی 
محمدنبی، دبیرکل فدراس��یون فوتبال می ش��ود«. 
این ه��ا و ده ها ش��ایعه، مصاحبه و خب��ر دیگر از این 
دست را مدت هاست در رسانه ها می خوانیم و می بینیم 
و می شنویم. انگار در کنار نتایج نه چندان خوش بینانه 
تیم ملی بزرگساالن در مقدماتی جام جهانی، مدیریت 
پرابهام درد دیگری اس��ت بر دردهای پرش��مار این 

فوتبال که نه دولتی است و نه خصوصی.
فوتبال ایران مدت هاس��ت اسیر شایعه هاست. از 
ش��ایعه تغییر و تحول در مدیریت میانه فدراسیون و 
سازمان لیگ گرفته تا شایعه برکناری علی کفاشیان 
در مجمع عمومی و فوق العاده فدراسیون فوتبال که 

قرار است بهمن ماه برگزار شود.
در چنین جوی از هر مالقات و دیدار ساده ای هزار 

حرف و حدیث و ش��ایعه برای فوتبال بیرون می آید. 
حبیب کاشانی جانشین بهروان بازنشسته می شود؟! 
مهدی تاج دوباره به فدراس��یون فوتبال برمی گردد؟ 
عزیزاهلل محمدی دوباره رئیس سازمان لیگ می شود؟
چنی��ن فضایی یعنی بالتکلیفی مدیران ارش��د 
فوتبال ایران، یعنی دلزدگی روسای کنونی فدراسیون 
فوتبال از این همه شایعه و شاید بی توجهی هایی که 

از سوی مقامات باالتر به فوتبال می شود.
برخی منتظرند ت��ا اداره پرمخاطب ترین ورزش 
ایران به دس��ت فرد دیگری سپرده شود و امیدوارند 
ک��ه چنی��ن تغییر و تحولی به س��ود فوتب��ال ایران 
باش��د. خیلی ها حتی نمی دانند چه می خواهند و چه 

نمی خواهند.
به مصاحبه برخی از مدیران عامل باشگاه ها که 
عضومجمع فدراس��یون هم هستند، نگاه کنید، یک 
روز بی محابا از کفاش��یان انتقاد می کنند و روز دیگر 

او را مدیری راست گفتار می دانند که باید همچنان بر 
مسند ریاست فدراسیون بماند.

برخ��ی می گویند ک��ه عده ای ب��ه دنبال حفظ 
کفاشیان هستند تا به هر آنچه می خواهند در فوتبال 
برسند. همه این حرف و حدیث ها در محافل فوتبالی 

گفته و شنیده می شود.
از همه جالب تر هم بحث بازنشستگی است که 
برای برخی از اعضای هیئت رئیسه و به ویژه غالمرضا 
بهروان؛ رئیس سازمان لیگ مطرح می شود. غافل از 
اینکه فدراسیون یک نهاد عمومی غیردولتی است و 
بازنشستگی افراد با حضور آنها در فدراسیون فوتبال 
هیچ منافاتی ندارد همان طور که علی کفاش��یان و 
برخی دیگر از اعضای هیئت رئیس��ه هم بازنشسته 

هستند.
سازمان لیگ یک موسسه کامال خصوصی و ثبت 
شده است که اسنادش به AFC هم ارسال شده است. 
بنابراین برکناری بهروان به دلیل بازنشس��تگی فقط 
خطر تعلیق دوباره فوتبال ایران را در پی خواهد داشت. 
بدخواهان ایران در خارج از کش��ور به سرعت دست 

به کار می شوند تا دوباره فوتبال ایران را دچار تعلیق 
کنند و به هدف های شومی که در سر دارند برسند.

برخی به عملکرد بهروان انتقاد دارند اما نباید به 
بهانه بازنشستگی اش خواهان برکناری بهروان شوند. 
بهتر است اعضای هیئت رئیسه فدراسیون از کفاشیان 
تا آیت اللهی و بهروان و سایرین همان طور که فوتبالی 
سرکار آمده اند فوتبالی هم بروند. یعنی مجمع عمومی 
فدراس��یون فوتبال در موردشان تصمیم گیری کند. 

مجمعی که چکیده فوتبال ایران است.
فوتبال ایران با ش��ایعه، پچ پچ های درگوشی نه 
تنها پیش��رفت نمی کند که پسرفت بیشتری خواهد 
داش��ت. مدیران ارشد فدراسیون فوتبال چه خوب  و 
چه بد بای��د اول تکلیف خود را بدانند تا بعد بتوانند 
برای آینده فوتبال برنامه ریزی کنند. در ش��ایعه بازار 
نمی توان کاری پیش برد جز اینکه وضعیت فوتبال مان 

بدتر خواهد شد.

حکایت ستاره قرضی رئال پس از ۶۲۴ روز دوری از بورسیا دورتموند
شاهین گریان رفت،خندان برگشت

ستاره جوان رئال مادرید با چشمانی گریان از دورتموند رفت، اما پس از ۶۲۴ روز با چهره شادمان به جمع زردپوشان بازگشت.
روز گذشته »نوری شاهین«  ستاره 24 ساله دارای قرارداد با کهکشانی های مادرید به عنوان بازیکن قرضی به تیم آلمانی بورسیادورتموند پیوست.

این هافبک جوان که تا دو س��ال قبل بازیکن ش��اخص تیم قهرمان بوندس لیگا بود، برای کس��ب افتخارات بیشتر راهی اللیگا اسپانیا شد تا در 
ترکیب اصلی رئال بازی کند.وی در مدت دو فصل دوری اغلب با مشکل مصدومیت دست به گریبان بود. از این رو تنها توانست 4 بازی با پیراهن 
س��فید مادریدی ها به میدان رود. وی فصل قبل نیز به عنوان بازیکن قرضی قهرمان اللیگا در لیورپول انگلیس حضور یافت که در این تیم تنها 7 

بازی انجام داد.
در همین ارتباط روزنامه بیلد در گزارشی نوشت:  شاهین 624 روز قبل با چشمانی گریان از دورتموند جدا شد، اما اکنون با چهره ای شادمان 
بازگش��ته اس��ت. او با وجودی که سرماخورده اس��ت، اما از این که دورتموند و هوادارانش را بار دیگر دیده، بسیار خوشحال است.مطابق این گزارش 
»ستاره متولد آلمان اما دارای تابعیت ترکیه« تا سال 2014 بازیکن بورسیا خواهد بود. وی قرار است در مواقعی که زردپوشان نیاز به نیروی مضاعف 

و تازه نفس دارند، در مسابقات بوندس لیگا و لیگ قهرمانان به بازی گرفته شود.

در پی واگذاری ورزشگاه کشوری به استقالل صورت خواهد گرفت

فدراسیون هایی که بی خانمان 
می شوند

گزارشی از بالتکلیفی مدیریتی در فدراسیون فوتبال

هر روز یکی رئیس می شود!
در حالی س�فر نمایندگان 
شورای المپیک آسیا به ایران 
به تعویق افت�اد که هنوزدلیل 
روش�نی ب�رای آن مش�خص 

نشده است.
»مسئوالن ش��ورای المپیک 
آس��یا به ای��ران می آیند« خبری 
ب��ود که حدود یک ماه پیش روی 
خروج��ی هم��ه  خبرگزاریها قرار 
گرفت و این امید در دلمان روشن 
ش��د که به نظر می رس��د باالخره 
نگرانی ه��ا درباره تعلی��ق ایران به 
پایان رس��یده و باید امیدوار بود با 
سفر شیخ احمد و حسین المسلم، 
رئیس و دبیر شورای المپیک آسیا 
و صحبت درباره اصالح اساسنامه 
به عدم تعلیق ایران کمک کند اما 

آیا واقعا انتخابات IOC مانع سفر شیخ احمد  
و دوستانش به تهران شد؟

مشکالتی که همچنان 
پابرجاست

چهارشنبه خبری روی خروجی سایت کمیته قرار گرفت مبنی بر اینکه 
این سفر به تعویق افتاده است  و به زودی زمان جدید سفر اعالم می شود 

اما دلیل این تعویق اعالم نشد.
برگزاری انتخاباتIOC دلیل تعویق سفر نمایندگان شورای 

المپیک آسیا!
بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک درگفت و گو با خبرنگار 
ورزشی فارس، دلیل تعویق این سفر را انتخابات کمیته بین المللی المپیک 
اعالم کرد اما به نظر می رس��د این دلیل قانع کننده ای برای لغو سفر و یا 

حتی به تعویق انداختن آن نیست.
اگرچه مس��ئوالن ورزش ایران چه در کمیته و چه در وزارت ورزش 
تاکید دارند این سفر به تعویق افتاده و لغو نشده است اما به نظر می رسد 
نمایندگان آس��یا به این دلیل سفرش��ان را لغو نمی کنند و صحبت های 

افشارزاده هم دراین خصوص منطقی به نظر نمی رسد.
اگر قرار است انتخابات کمیته بین المللی المپیک برگزار شود مسئوالن 
آس��یایی می توانستند همان موقع این مسئله را عنوان کنند نه اینکه در 
فرصت 3 روز مانده به سفر با ارسال نمابری از به تعویق افتادن سفرشان 

به دلیل انتخابات بگویند.
به نظر می رس��د لغو این سفر به ش��روطی مربوط است که در سفر 
مسئوالن ورزش کشورمان به ماکائو توسط نمایندگان آسیا گذاشته شد.  
طبق صحبت های علی آبادی،  در آن جلس��ه نمایندگان آس��یا 3 ش��رط 
گذاش��تند که در صورت اجراشدن ش��رط ها ایران از خطر تعلیق نجات 

می یابد.
اصالح اساسنامه کمیته، فدراسیون ها و بازگرداندن روسای برکنارشده 
3 شرطی بود که مطرح شد اما هیچ کدام تاکنون انجام نشده است. البته 

اساس��نامه کمیته برگزاری برای 
وزارت ارسال شده که منتظر نظر 

نهایی است.
اختالفات کمیته و وزارت 
دغدغه این روزهای ورزش

نمایندگان ش��ورای المپیک 
آس��یا از حضور ای��ران خودداری 
کردند و دوباره نگرانی ها در جامعه 
ورزش افزای��ش پی��دا ک��رد. این 
نگرانی ه��ا تنه��ا به تعلی��ق ایران 
محدود نمی شود و اختالفات کمیته 
ملی المپیک و وزارت ورزش نیز که 
این روزها علنی شده را به دغدغه 

ورزشی ها اضافه کرده است.
عباس��ی از اصالح اساسنامه 
به عن��وان بهانه ای ب��رای تعویق 
انتخاب��ات کمیته نام م��ی برد  و 

علی آبادی هم از نفوذ وزارت در انتخابات دم می زند!
عباس��ی در جلس��ه هیئت  اجرایی کمیته به بندهایی از اساسنامه 
ای��راد می گی��رد و در حالت کلی آن را نیاز به تغییر نمی بیند و در مقابل 
علی آبادی از 3 ش��رط نمایندگان IOCدر ماکائو صحبت می کند که در 
صورت اجرا نشدن تعلیق ایران را به دنبال دارد و در نهایت اینکه اختالف 
آخر به دعوت از نمایندگان شورای المپیک آسیا مربوط می شود که هر 

دو نهاد آن را به خود اختصاص می دهند!
توجه به خواسته های بین المللی راهگشای خطر  تعلیق

شیخ احمد و حسین المسلم به ایران نیامدند!حال چاره چیست؟ باید 
دس��ت روی دس��ت گذاشت و منتظر تعلیق بود و یا باید به خواسته های 

جهانی عمل کرد؟
خواس��ته هایی که ما خودمان منش��ور بین المللی آن را پذیرفته ایم. 
خواسته هایی که در این شرایط می تواند راهگشای ورزش کشورمان باشد.

باید منتظر ماند و دید اختالفات وزارت کمیته راهی برای آرام کردن 
شرایط می گذارد؟

دیگر زمان زیادی به بازی های آسیایی کره جنوبی باقی نمانده است 
اما آیا با این شرایطی که گریبانگیر ورزش کشور شده و اختالف دو نهاد 
بزرگ ورزش کشور می توان امیدوار بود حتی مقام چهارمی  را تکرارکرد؟ 
مشکالت زیادی این روزها در ورزش کشور به چشم می خورد؛ از رفتن بنا 
و بدهی های سر به فلک کشیده فدراسیون کشتی تا برخوردهای نامناسب 
در لیگ برتر والیبال. با وضع موجود چقدر  می توان به درخشش کاروان 
ای��ران در بازی های 2014 و المپیک 2016 برزیل خوش��بین بود؟ اصال 
می توان امیدوار بود که تعلیقی در کار نباش��د و ما بتوانیم درمس��ابقات 

شرکت کنیم؟ باید منتظر بود و دید...

تفاوت مسی با سایر بازیکنان جهان
وقتی می توان خارج از زمین فوتبال 

نیز قهرمان بود!

سرویس ورزشی-
مس��ی را باید نابغه فوتبال نامید؛ ش��ماره 10 بارسلونا و تیم ملی آرژانتین هفته 
گذش��ته برای چهارمین بار متوالی عنوان بهترین بازیکن جهان را از آن خود کرد تا 
نخستین بازیکنی باشد که به چنین افتخار بزرگی دست پیدا می کند. در مراسم انتخاب 
بهترین های فوتبال جهان که در زوریخ سوئیس برگزار شد، مطابق انتظار بسیاری از 
کارشناسان، لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، با کنار زدن رونالدو و 
هم تیمی اش اینیستا بار دیگر عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان و جایزه توپ طال را 
از آن خود کرد.پیش از این مسی در سال های 2009، 2010 و 2011 نیز این عنوان 
را به دست آورده بود.مسی در سال 2012 در رقابت های جام حذفی قهرمان شد اما 
در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا نتوانس��ت به عنوان تیمی دست پیدا کند. هرچند در 
هر دوی این رقابت ها توانست عنوان آقای گلی را به خود اختصاص دهد. فوق ستاره 
بارس��لونا که در سال 2012 انواع و اقسام رکوردها را شکست با رسیدن به چهارمین 

توپ طالی متوالی در این زمینه نیز رکورد جدیدی از خود برجای گذاشت.
اهدای پیراهن به گرد مولر

هنرنمایی های مسی تنها به مستطیل سبز محدود نمی شود؛ این بازیکن افسانه ای 
در خارج از میدان مس��ابقه نیز یک استثناس��ت. همین چند روز قبل بود که وی در 
اقدامی تحسین برانگیز و برای ادای احترام به گرد مولر آلمانی پیراهن امضاء شده خود 
را برای وی ارسال کرد. مهاجم آرژانتینی بارسلونا این فصل 91 گل به ثمر رساند تا 
رکورد 40 ساله، 86 گل زده گرد مولر را بشکند و خود رکورددار بیشترین تعداد گل 
زده در طول یک فصل شود. پیراهن مسی توسط ساندرو روسل رئیس بارسا به همراه 
یک نامه به کارل هاینس رومینیگه مدیر اجرایی بایرن مونیخ ارسال شده است. لیونل 
مس��ی پش��ت این پیراهن را امضا کرده و روی آن در تحسین بمب افکن نوشته است: 

»تقدیم به گرد مولر، با احترام فراوان و آغوشی گرم«. 
تعریف و تمجید از رونالدو

رقابت فشرده بین مسی و رونالدو یکی از جذاب ترین سوژه های روزنامه نگاران 
جهان طی س��الیان اخیر بوده اس��ت. گرچه به نظر می رسد این رقابت صرفا استفاده 
»ژورنالیستی« دارد و در داخل زمین، اصوال چنین جنگ نزدیکی به چشم نمی خورد! 
ستاره آرژانتینی در طول تمام این مدت سعی کرده سکوت کند و از دایره همیشگی 
ادبش خارج نش��ود. مس��ی حتی یک بار در مورد کریس گفته بود: »رونالدو یکی از 
بازیکنانی است که حاضرم برای تماشای بازی اش بلیت بخرم و به استادیوم بروم.« 

وقتی مسی الگو می شود
ستاره آرژانتینی بارسلونا میان شهرت و محبوبیت مرزی قائل شده؛ مسی به خوبی 
متوجه شده که با نمایش خیره کننده در زمین فوتبال دروازه های شهرت به رویش باز 
شده اما » راز محبوبیت « در هنرنمایی با توپ، رقص پا و میخکوب کردن تماشاگران 
نهفته نیست. شماره10 دوست داشتنی دریافته که باید در خارج از زمین فوتبال نیز 
قهرمانانه ظاهر ش��د تا در دل مردم جای گرفت. قطعا با آگاهی از این موضوع اس��ت 
که روزی به تعریف و تمجید از رقیب سنتی اش می پردازد و روزی دیگر پیراهنش 
را برای گرد مولر ارسال می کند. چنین رفتارهایی است که مسی را الگوی تمام قد 
نوجوانان عاشق فوتبال در سرتاسر جهان می کند. اما آیا همین مسی نمی تواند الگوی 
برخی فوتبالیست های حرفه ای خودمان نیز باشد؛ فوتبالیست هایی که بعضا پس از 
امضای قرارداد چند صد میلیونی از خود بی خود می ش��وند و همه چیز را در همان 
دنیای کوچک توپ گرد می بینند؟! قطعا شدنی است، بسیاری از فوتبالیست های 
وطنی به خوبی بر این موضوع آگاه هستند که اگر نمی شود مثل مسی با توپ 

بازی کرد حداقل می توان در بیرون از زمین مثل او رفتار کرد.


