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اخبار

رونالدینیو :نیمار جانشین من
در بارسا خواهد بود

رونالدینیو ،اس��طوره باشگاه بارسلونا عنوان
کرد نیمار جانش��ین او در این باش��گاه خواهد
شد .نیمار برزیلی س��ال  2013از سانتوس به
بارسلونا پیوست و عملکرد بسیار خوبی در خط
حمله این تیم تا به اینجای کار داش��ته است.
رونالدینیو که به همراه بارسلونا برنده توپ طال
و چمپیونزلیگ شده ،عنوان کرد نیمار جانشین
او در بارسا خواهد بود .او گفت« :بله او جانشین
من خواهد بود .او بازیکن بزرگی است و مسلما
تاریخسازی خواهد کرد .نیمار روند اسطورههای
پیش��ین برزی��ل را در پیش خواه��د گرفت».
رونالدینیو درباره آینده فوتبالش گفت« :سال
بعد به میادین بازخواهم گش��ت ولی نمیدانم
در کج��ا .در ح��ال حاضر ،به تنه��ا چیزی که
فکر میکنم اس��تراحت اس��ت و لذت بردن از
تعطیالت .واقعا به آن نیاز داشتم».

بهداد سلیمی :شتر مصدومیت
این بار در خانه من خوابید

به��داد س��لیمی هنوز در ش��وک اس��ت و
نمیداند میزان مصدومیتش چقدر است .بهداد
س��لیمی درب��اره آس��یبدیدگیاش در تمرین
دوشنبهش��ب میگوید« :من که مصدوم ش��دم
اما امیدوارم بچهها با قدرت کامل به مس��ابقات
جهانی بروند ».س��لیمی این را گفت و ادامه داد:
«در حرکت دو ضرب وزنه  262را انتخاب کردم.
روی س��ینه آوردم و در حرک��ت قیچی و برای
فیکس کردن پایم دچار مشکل شدم .نمیدانم
میزان مصدومیتم چقدر است فقط همین اندازه
میدانم که مس��ابقات جهانی را از دست دادم».
او ب��ا بیان اینکه باید دکتر کیهانی نظر نهایی را
بدهد ،ادامه داد« :خودم هنوز در ش��وک هستم.
ه��ر چند که مصدومیت جزئی از ورزش اس��ت
اما آسیبدیدگی همیش��ه ورزشکاران را تهدید
میکند .این ش��تری اس��ت ک��ه در خانه همه
ورزشکاران میخوابد و این بار این شتر در خانه
من خوابید!» از بهداد س��وال کردیم که ممکن
اس��ت این مصدومیت حضور در المپیک را هم
تهدید کند یا نه که او این واکنش را نش��ان داد:
«شرایط را سخت کرد .هنوز نمیدانم تا چه اندازه
مصدوم هستم اما اگر رباط پاره کرده باشم حضور
در المپیک هم سخت است ».او در پایان گفت:
«من صد درصد رقابتهای جهانی را از دس��ت
دادم ام��ا امیدوارم بچهها س��الم به این رقابتها
برسند .هر چه خدا بخواهد همان میشود و من
به رضای خدا راضی هستم».

یادداشت

طرفداران فرکی در اصفهان باخت به استقالل را فنی نمیدانند

زیکو از انتخابات ریاست فیفا
کنار کشید

زیکو ،اس��طوره فوتب��ال برزیل که پیشتر
اعالم کرده بود قصد دارد برای انتخابات ریاست
فیفا کاندیدا ش��ود ،از تصمی��م خود منصرف
شد .او دلیل کنارهگیریاش از این انتخابات را
حمایت یوف��ا از جانی اینفانیتو ،دبیر کل یوفا،
اعالم کرده است.زیکو  62ساله ،ماه پیش اعالم
ک��رد قصد دارد با هدف شفافس��ازی در امور
فیفا و همچنین بهره بیش��تر از تکنولوژی در
تصمیمگی��ری داوران ،برای انتخابات آتی فیفا
نامزد ش��ود ،اما او نتوانست حمایت فدراسیون
فوتب��ال برزی��ل را ب��ه دس��ت آورد و تنها دو
فدراسیون فوتبال تاکنون حمایت خود را از او
اعالم کردهاند .بنا بر قوانین فیفا ،تمام کاندیداها
باید حداقل حمایت  5فدراس��یون را به دست
آورند.با این اوصاف ،زیکو با انتش��ار پس��تی در
صفحه فیسبوک خود ،رسما کنارهگیریاش از
این انتخابات را اعالم کرد و گفت :روز گذشته ما
از دریافت  6نامه حمایتی خوشحال بودیم .اما
امروز ،با خروج پالتینی و اعالم حمایت یوفا از
جانی اینفانیتو ،کامال سناریو تغییر کرد.
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بارب�د بهراد :این برای نخستین بار در تاریخ لیگ
برتر بود که سپاهان با یک نتیجه سنگین و عجیب
در اصفهان بازی را به استقالل واگذار میکرد .حاال
زمزمههایی دال بر کودتای بازیکنان خودی علیه
فرکی به گوش میرسد .بهرغم اینکه فرکی فصل
قبل در نهایت ناباوری موفق شد تیم شکستخورده
کرانچار را قهرمان لیگ چهاردهم کند اما هنوز او
در اصفهان محبوب نیست .کمتر کسی از هواداران
 2تی��م پیشبینی میک��رد در فاصل��ه چند روز
مانده ب��ه داربی بزرگ پایتخت ،اس��تقالل بتواند
در فوالدش��هر با نتیج��ه عجی��ب و باورنکردنی
 3بر صفر از سد سپاهان بگذرد .اما این اتفاق رخ
داد تا سنگینترین هجمه در یک سال اخیر علیه
حسین فرکی روی سکوهای فوالدشهر آغاز شود.
شدت شعارها بهگونهای بود که سرمربی سپاهان
نتوانست با دوربین شبکه  3مصاحبه کند .فرکی
بنا به دالیل متعدد هرگز نتوانست مربی محبوب
هواداران سپاهان شود .او فصل قبل تیم بحرانزده
کرانچار را در دس��ت گرفت و در نهایت موفق شد
آن را قهرمان کند تا پس از همین کرانچار دومین
مربی تاریخ لیگ برتر باشد که از میانهراه هدایت
یک تیم را به دست گرفته و در آخر توانسته آنها
را به صدر برس��اند .با این وجود کرانچار محبوب
سکوها بود اما فرکی بهرغم آن قهرمانی نتوانست
روی س��کوها مرد محبوبی شود .در طول همین
فصل با وجود اینکه تیمش همواره از باالنشینها
ب��ود ام��ا در هر ب��ازی علی��ه او ش��عار میدادند.
س��رانجام پس از جدا شدن حاجصفی از سپاهان،
روزه��ای واقعا ب��د زردها از راه رس��ید به طوری
که بعد از چند تس��اوی متوالی مقابل استقالل با
 3گل شکس��ت خورد تا بین هواداران سپاهان و
برخی از س��ایتهای هواداری بح��ث کودتا علیه
فرکی مطرح شود .شبیه همان اتفاقی که سالها
قبل برای مرحوم ناصر حجازی در اس��تقالل رخ
داد .بازی اس��تقالل و سایپا در ورزشگاه آزادی در
حالی که با برتری آبیپوشان در جریان بود ناگهان
با اش��تباهات عجیب پرویز برومند درون دروازه و
ج��واد زرینچه در دفاع این تیم با نتیجه پرگل به
سود سایپا به پایان رسید .حجازی همیشه از آن
بازی به عن��وان روز کودتا علیه خودش صحبت
میک��رد و حت��ی در فیلم جدیدی ک��ه مدیران
سایتش آن را تهیه کردهاند باز هم به این موضوع
اش��اره ش��ده اس��ت .حاال عنوان میشود چنین
سناریویی برای حسین فرکی نوشته شده است .در
سایتهای هواداری سپاهان ،هوادارانی بودند که
ضمن دفاع از فرکی اعتقاد داشتند در چند پیکار
اخیر بویژه در نبرد با اس��تقالل بعضی از بازیکنان
به عمد ،بد بازی کردند تا با این شکست مقدمات
اخراج فرکی مهیا شود .فعال این مربی این اظهارات
را قبول ن��دارد و همه چیز را فنی میداند اما اگر
در ادامه این نتایج تکرار ش��ود و در انتها حسین

وقتی جنگ بین سرمربی تیمملی و دبیرکل
فدراسیون باال میگیرد

شایعه درباره کودتا

فرکی از سپاهان اخراج شود آن وقت او شجاعانهتر
همانند حج��ازی درباره بعضی از اتفاقات صحبت
میکند .ع��ده معدودی از هواداران س��پاهان که
همچنان طرفدار فرکی هستند میگویند در بازی
با استقالل چند بازیکن از روزهای بد خود هم بدتر
بودند و نمیشود قبول کرد آنها به یکباره این همه
افت کردند .اینک باید منتظر ماند و دید ماجرای
کودت��ای بازیکنان علیه فرکی واقعیت دارد یا این
مربی موفق میشود در ادامه ،تیم بحرانزدهاش را
به ساحل آرامش برساند .البته در این بین نباید از
یاد برد که محرومیت ش��یمبای برزیلی که فصل
قبل یکی از ارکان اصلی قهرمانی این تیم به شمار
میرفت تاثیر بسیار زیادی در افت ماشین گلزنی
زردها دارد.اگر فرکی نتواند از این پیچ تاریخی به
سالمت عبور کند آن وقت شاید حرفهای بسیار
داغی را برای اهالی فوتبال داشته باشد.
■■نیکف�ر :در ح�ال حاض�ر وارد ف�از تغیی�ر
سرمربی نمیشویم

رئی��س هیأتمدیره س��پاهان ضمن تکذیب
مذاکره با س��رمربی س��ابق اس��تقالل از حسین
فرکی حمایت کرد .منوچهر نیکفر ،درباره نتایج
هفتههای اخیر سپاهان گفت :نتایج ما خیلی هم
بد نیس��ت .س��پاهان چند هفت��ه اول را در صدر
قرار داش��ت و حتی تا دی��روز هم تیم دوم جدول
بودیم و نباید زود قضاوت کرد .وی درباره شرایط
حس��ین فرکی در این تیم گفت :دلیلی نمیبینم
که بخواهی��م با این نتایج کادر فنی را س��رزنش
کنیم ،چراک��ه نتایج ما خیلی ه��م ناامیدکننده
نیست .این در حالی است که تیمهایی مثل فوالد،

تراکتورسازی و پرسپولیس با این همه هزینه در
حال حاضر در جدول پایینتر از سپاهان هستند
و اینکه بخواهیم با یک شکست درباره کادر فنی
قضاوت کنیم خیلی زود اس��ت .نیکفر گفت :در
ای��ن بین کادر فنی هم مش��کالتی داش��ت و ما
خیلی از بازیکنان را از دس��ت دادیم .حاجصفی از
تی��م رفت و کارت بازی  2بازیک��ن برزیلی صادر
نش��د .با از دس��ت رفتن چند مهره اصلی مجبور
شدیم به جوانان اکتفا کنیم و با این شرایط کادر
فنی بد عمل نکرده اس��ت و معتق��دم که آنها با
داشتههایش��ان بازی کردهاند و نمیتوان زیاد آنها
را مقصر دانس��ت .وی تأکید ک��رد :بازیکنی مثل
غفوری در تیمملی مصدوم شد و کادر فنی مجبور
ب��ود تا به جای او از بازیکن آماتور اس��تفاده کند
بنابراین با توجه ب��ه وضعیت ممکن ،تحلیل من
این اس��ت که ش��رایطی که کادر فن��ی به وجود
آورده است خیلی هم خوب بوده و مشکلی ندارد.
نتایجی که به دست آمده با وجود بازیکنان جوان
و کمتجربه بوده که اتفاقا معتقدم نتایج بدی هم
به دست نیامده است .رئیس هیأتمدیره سپاهان
درباره اینکه چرا این تیم در فصل نقل و انتقاالت
عملکرد خوبی نداشت ،گفت :در هر صورت منابع
ما هم محدود اس��ت اما در مجم��وع باید بگویم
نباید آق��ای فرکی را با یک باخ��ت قضاوت کرد.
بای��د او را حمایت کرد و تی��م را هم تقویت کرد
و مطمئن باش��ید در این ش��رایط وارد فاز تغییر
مربی نخواهیم شد .مربی با قدرت به کارش ادامه
میدهد تا تیم را نجات دهد .وی درباره مشکالتی
که درباره بازگش��ت نویدکیا به وجود آمد ،گفت:

مقصری به نام کفاشیان

در هر صورت او به جمع سپاهانیها اضافه شد اما
شما حساب کنید که به همراه نویدکیا  4بازیکن
دیگر را هم از دس��ت دادیم که این موضوع باعث
ش��د تا نصف ترکیب اصلی را نداشته باشیم و به
جای آنها به بازیکنان جوان میدان دادیم ،جوانانی
ک��ه در آینده خوب میش��وند اما باید هزینه آنها
را داد .نیکفر با بی��ان اینکه جایگاه ما در جدول
خیلی هم بد نیست ،گفت :نباید حاال با یک باخت
سرمربی را سرزنش کنیم .در اینباره قضاوت زود
است و فرصت الزم به فرکی داده خواهد شد .وی
درباره واکنشهای هواداران به نتایج این تیم گفت:
متأس��فانه آنها کمتحمل هستند و باید این نتایج
را تحم��ل کنند هر چند که معتق��دم طرفداران
میتوانند جایگاه سپاهان در جدول را هم ببینند.
ما پارسال قهرمان شدیم و امسال هم چند هفته
در ص��در بودیم .هرگز فحاش��یهایی که صورت
گرفته است را تایید نمیکنم چراکه امروز تیمهای
بزرگی مثل رئال مادرید و بارسلونا هم میبازند و
این برد و باختها همه از جذابیت فوتبال اس��ت،
هر چند که ما هم به تیم آماده استقالل باختیم.
نیکفر گفت :هوادار باید حمایت کند ،کادر فنی و
بازیکنان هم باید به تالش خود ادامه دهند چراکه
مطمئنم تیم دوب��اره رو خواهد آمد و حرفهای
زیادی در ادامه لیگ برای گفتن خواهیم داش��ت.
این مسائل هم حل خواهد شد .وی در پایان درباره
شایعه مذاکره سپاهان با قلعهنویی گفت :اصال این
بحث را تایی��د نمیکنم .درباره تغییر س��رمربی
هیچ بحثی نداشتیم چون اعتقاد دارم که مشکل
سپاهان سرمربی این تیم نیست.
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انتقاد نایب رئیس از دعواهای پوچ

محمود اس�لامیان ،نایب رئیس فدراسیون
فوتب��ال میگوید تنها میتوان��د یک واکنش
به دعوای کارلوس کیروش و علیرضا اس��دی
داشته باشد؛ اینکه به مردم بگوید« :متاسفم».
محم��ود اس�لامیان ب��ه دعواه��ای جدید در
فدراس��یون فوتب��ال واکنش نش��ان داد .او در
این باره به خبرآنالین میگوید« :راس��تش از
صبح ش��وکه شدم .من تقریبا هیچ وقت  90را
نمیبینم چون از قدیم عادت داشتم که شبها
زود میخوابم .دیش��ب هم برنامه را ندیدم اما
از صبح که حرفهای مطرح ش��ده را شنیدهام
در شوک هستم .راستش را بخواهید تا به حال
هیچ وقت نه در اقتصاد که در فوتبال هم نشنیده
بودم هیچ جای دنیا ،دبیرکل یک فدراسیون و
س��رمربی تیم ملی با هم وارد دعوا شوند و قرار
مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی بگذارند».
او در ادام��ه با انتقاد از این بحثهای بیهوده از
مردم برای چنین فضایی که کمکی به فوتبال
نمیکند تلویحا عذر خواست؛ «فکر میکنم این
بحثها به جای کمک به تیم ملی ،چوب الی
چرخش گذاشتن است .فقط میتوانم بگویم از
این اتفاقات متاسفم».

ماجراهای اسپانسر البسه تیمهای ملی فوتبال
به کالفی س��ردرگم تبدیل ش��ده اس��ت .بعد از
رقابته��ای جام ملتهای آس��یا و ایرادهایی که
ب��ه پیراهنه��ای تیممل��ی فوتبال ای��ران گرفته
شد ،ش��رکت آلاشپورت خواهان فس��خ قرارداد
با فدراس��یون ش��د اما مس��ؤوالن زیر بار نرفتند.
چند م��اه بعد با پایان یافتن قرارداد آلاش��پورت
با فدراس��یون ،مسؤوالن فوتبال کشور که بتازگی
از بند تحریمها رها ش��ده بودند ،رایزنیهایی را با
چن��د برند معروف آغاز کردن��د .در نهایت کار به
جایی رسید که  2ماه پیش در جلسهای نمادین،
آلاش��پورت را دوباره به عنوان اسپانس��ر البس��ه
برگزیدن��د ولی گویا این اتف��اق فقط یک نمایش
بوده است .وحید جعفری ،نماینده آلاشپورت در
خاورمیانه در اینباره به کاپ اظهار داشت :بعد از
آن نشس��ت و عکسهایی که گرفته شد ،قرار شد
ب��ه ما زنگ بزنند و برای تمدی��د قرارداد زمانی را
مشخص کنند اما هنوز کسی با من تماس نگرفته
اس��ت .نمیدانم داستان چیس��ت اما ما در حال
حاضر با فدراسیون فوتبال ایران قراردادی نداریم.

اسپانسر تیمملی چگونه کار میکند؟

معمای آلاشپورت

به تیمهای مل��ی برای حض��ور در تورنمنتها و
مس��ابقات لباس میدهی��م .در عین حال عباس
ترابی��ان ،دبیر کمیت��ه بازاریابی فدراس��یون هم
توضیح داد :حرفهایی که جعفری میزند درست
اس��ت اما به هر حال آنها نیز پولشان را بازی به
بازی دریافت میکنند و مش��کلی نیست .وی در
پاس��خ به این پرسش که چه زمانی قرار است این
مش��کل طوالنیمدت حل شود ،افزود :این مساله
را آقای درخش��ان در فدراسیون پیگیری میکند
و من زیاد اطالع��ی ندارم اما تا جایی که میدانم
در حال مذاکره با چند برند هستند تا مساله را به
سرانجام برسانند.
■■آخر قصه چیست؟

وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با ش��رایط
کنونی به تیمملی لباس میدهند ،عنوان کرد :ما
به هر حال ایرانی هستیم و برای حفظ منافع ملی
تالش میکنیم .به فدراس��یون گفتهایم هر زمان

که برند بهتری پیدا کردند ،کنار میکشیم ولی تا
زمانی که بخواهند حتی موردی و رفاقتی هم شده
به تیمهای ملی لباس میدهیم .االن هم ش��رایط
اینطور اس��ت .ما ق��راردادی نداری��م اما موردی

شاید برای تیمملی فوتبال ایران زیبا نباشد که
اینطور با اسپانسر البسه خود قرارداد ببندد .اینکه
برای هر بازی فدراسیون به اسپانسر برای دریافت
لباسها رو بیندازد ،چندان جالب نیس��ت .بویژه
حاال که هر زمان امکان دارد آلاشپورت به خاطر
ماجراهای ایجاد شده بر سر کارلوس کیروش ،از
ادامه همکاری جا بزند.

نیما علیپور :اواخر بهمنماه س��ال گذشته بود
که پس از جلسهای چندساعته میان کارلوس
ک��یروش و علیرضا اس��دی خبره��ا حاکی از
مواض��ع متف��اوت این  2علیه یکدیگ��ر بود تا
جایی که یک روز تصور میشد این صحبتها
و ای��ن اختالف��ات کار را ب��ه جاه��ای باریک
بکش��اند .هر چند سرمربی تیمملی معتقد بود
برخی عالقهمند به ادامه همکاری او با تیمملی
نیستند اما اسدی هرگز این مساله را تایید نکرد
و تنها به این موضوع بس��نده کرد که نتایج به
دست آمده توسط تیمملی چندان رضایتبخش
نبوده اس��ت .در هر حال بهرغم خبری ش��دن
عدم هم��کاری کیروش ب��ا تیمملی همزمان
توس��ط عل��ی کفاش��یان اما در نهای��ت مربی
پرتغالی در تیمملی ماندگار ش��د ،هر چند این
ماندگاری باز ه��م با آرامش ادامه نیافت .بعضا
مصاحبههایی توسط اسدی و کیروش عنوان
میشد که حکایت از ادامه اختالفات میان این
 2داش��ت .طرح موضوع پرون��ده کیروش در
کمیت ه اخالق توسط رئیس و دبیر این کمیته،
فوتب��ال ایران را با چالش��ی جدید مواجه کرد.
هر چند محم��دزاده و آبانگاه هرگز از جزئیات
این پرونده پرده بر نداشتند اما مدام از مسائلی
علیه س��رمربی تیمملی صحبت میکردند که
کامال کلی ب��ود و اطالعات جدیدی به جامعه
فوتبال ارائه نمیکرد .این صحبتهای رئیس و
دبیر سابق کمیت ه اخالق هم از سوی سرمربی
تیممل��ی بیپاس��خ نمیماند .ک��یروش که با
اعالم بیانیهای از افش��ای جزئیات این پرونده
خب��ر داده بود ،تهدید کرد اگر از او عذرخواهی
نکنند همه چیز را افش��ا خواهد کرد .کیروش
ب��ه صراحت اعالم کرد بزودی خواهد گفت که
چه کسی پش��ت پرونده او قرار گرفته است و
کار را پیش میبرد؛ کس��ی که خ��ودش را در
پشت این پرونده مخفی کرده و برخی عوامل او
«طوطیوار» صحبتهایش را منتقل میکنند.
اما روز دوشنبه باز هم دبیر سابق کمیت ه اخالق
مصاحبه تندی علیه سرمربی تیمملی انجام داد
بیآنکه باز هم جزئی��ات جدیدی را از پرونده
بیان کند .شاید بیشتر تصور بر این بود که قصد
آبانگاه مصاحبه علیه کیروش است تا صحبت
درباره مس��ائلی ک��ه برای س��رمربی تیمملی
پرون��دهای را در کمیت�� ه اخالق ایج��اد کرده
اس��ت .اما این صحبتهای دبیر سابق کمیته
اخالق توسط سرمربی تیمملی بیپاسخ نماند.
کیروش چند ساعت بعد در مقابل دوربینها و
در میان خبرنگاران آبانگاه را شخصیتی «واهی
و دروغین» خطاب کرد که جمالت کس��ی را
که پش��تپرده این پرونده قرار گرفته است به
صورت طوطیوار منتق��ل میکند .باز هم این
موضوع ختم نش��د .دوشنبهشب که برنامه 90
روی آنتن رفت س��رمربی تیممل��ی به اصرار
عادل فردوس��یپور جدیدتری��ن اطالعات این
پرونده را افش��ا کرد ،اینکه دبیرکل فدراسیون
فوتبال پش��ت پرونده او در کمیت ه اخالق قرار
گرفته است .کیروش اظهار کرد کامال مشهود
و واضح اس��ت که دبیر س��ابق کمیت ه اخالق
از طرف چه کس��ی صحبتهای��ی را که به او
منتقل کردهاند مطرح میکنند ،آن ش��خص
همان کسی است که پرونده را به کمیت ه اخالق
ارجاع داده اس��ت و به طور مثال برای مارکار
آقاجانیان هم پرونده درست کرده است و هم
پرون��ده مهرداد خانبان را نیز به کمیت ه اخالق
ارجاع داده اس��ت .اینکه این ش��خص کس��ی
نیست جز علیرضا اسدی ،دبیرکل فدراسیون
فوتب��ال .اس��دی که اینبار تصمی��م گرفته با
رویکردی جدید به مساله نگاه کند ،از صحبت
با رس��انههای تصویری و مکتوب سر باز زده و
کیروش را به مناظره تلویزیونی در برنامه 90
دعوت کرده است .حال اینکه تا هفت ه آینده که
این برنامه روی آنتن میرود چه اتفاقاتی خواهد
افتاد تنها باید منتظر ماند و دید .مساله اساسی
درباره اتفاقات اخیر سرمربی تیمملی ،دبیرکل
فدراس��یون فوتبال و اعضای مستعفی کمیته
اخالق این است که چه کسی باید مسؤولیت
نظارت بر رفتار کارکنان مرتبط با فدراس��یون
فوتبال و کنترل اوضاع را برعهده داشته باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال باالترین مرجعی است
که وظیفه آرام کردن اوضاع و کنترل پرسنلش
را بر عه��ده دارد .اینکه او به عنوان فرد اصلی
پایش را از ماجرا کنار بکش��د و کارکنانش به
جان یکدیگر بیفتند و مسائل متفاوتی را علیه
یکدیگر مطرح کنند که اصال به صالح نیست،
همانطور که س��اختار تنشزای فوتبال ایران
ش��بیه هیچ یک از س��اختارهای حرفهای در
فوتبال دنیا نیست ،اینبار هم ضعف مدیریتی
باعث شده فوتبال ایران تنها به سمت حواشی
هدایت شود تا باز هم دغدغههای اصلی برای
پیش��رفت در فوتبال مورد غفلت واقع ش��ود.
کفاشیان خودش را در این پرونده کنار کشیده
تا روزبهروز مصاحبههای اعضای تحت کنترل
و نظارت او تند و تندتر شود؛ صحبتهایی که
از یک دعوای تمامنشدنی میان مسؤوالن اصلی
فوتبال ایران خبر میدهد.

