
لدین  ش�هاب ا
سعيد احمديان 

   گزارش
عزیزی خادم در 
حالی دی�روز به 
عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب 
ش�د که انتخاب او ب�ا توجه به همس�ویی اش با 
مدیران فعلی فدراسیون که نقش زیادی در رأی 
آوردن او داش�ته اند، نش�ان می دهد که مجمع 
فدراس�یون فوتب�ال ب�ا وج�ود دی�دن تم�ام 
سوء مدیریت ها اعتقادی به تغییر نداشته است.
مرکز همایش های بین الملل��ی در ولنجک تهران 
دیروز میزبان یک جلسه متفاوت بود. این بار خبری 
از برگ��زاری همایش های کش��وری و بین المللی و 
حضور چهره های مطرح سیاسی نبود و اهالی فوتبال 
صبح دیروز خودشان را به این سالن در شمال تهران 
رس��انده بودند تا در یک جلسه مهم شرکت کنند؛ 
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، مجمعی که قرار 
بود رئیس جدید فوتبال را انتخاب کند تا پس از یک 
سال و دو ماه بالتکلیفی، سرنوشت صندلی ریاست 

فدراسیون فوتبال مشخص شود.
    طلسم شکسته شد

وقتی مهدی تاج دی ماه س��ال گذش��ته بیماری را 
بهانه کرد و از فدراسیون فوتبال استعفا داد، شمارش 
معکوس برای انتخابات زودهنگام فدراسیون آغاز 
ش��د. در ادامه 25 اس��فند 98 به عنوان روز مجمع 
انتخاباتی تعیین و ثبت نام ها نیز انجام شد، اما نامه 
فیفا که ایرادهایی به اساس��نامه فدراسیون فوتبال 
گرفته بود مانع از آن ش��د که جایگزین مهدی تاج 
همان سال گذشته انتخاب شود. اصالحات اساسنامه 
آغاز و انتخابات فوتبال عقب افتاد، انتخاباتی که فیفا 
شرط کرده بود پس از اصالح اساسنامه برگزار شود. 
سرانجام پاییز امس��ال اساس��نامه جدید به تأیید 
فدراس��یون جهانی فوتبال رسید تا همه چیز برای 
برگزاری انتخابات مهیا ش��ود. این بار10 اسفند به 
عنوان تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون 
فوتبال اعالم شد تا سرانجام انتظارها تمام و طلسم 

انتخاب رئیس جدید فوتبال شکسته شود.
دیروز هم روز موع��ود فوتبال بود و 87 عضو مجمع 
فدراسیون فوتبال در مرکز همایش های بین المللی و 
سالن اجالس سران حاضر شدند تا از سی و ششمین 
رئیس فدراسیون فوتبال پس از رأی گیری رونمایی 
ش��ود. انتخابات دیروز چهار نامزد داشت که پس از 
احراز صالحیت  در دو ماه گذشته البی های شان را 
برای رسیدن به صندلی ریاس��ت آغاز کرده بودند. 
کیومرث هاشمی، شهاب الدین عزیزی خادم، علی 
کریمی و مصطفی آجرلو چهار نامزد انتخابات دیروز 
فدراس��یون فوتبال بودند، نامزدهایی که هر کدام 
با برنامه  و وعده های مختلف س��عی در جلب آرای 

اعضای مجمع داشتند.
در دور اول رأی گیری عزیزی خادم 35 رأی، هاشمی 
24 رأی، آجرلو 18 رأی و علی کریمی 9 رأی کسب 
کردند و هیچ کدام از نامزدها نتوانس��تند نصف به 
عالوه یک رأی مجمع را بگیرند ت��ا عزیزی خادم و 
هاشمی به دور دوم بروند و کریمی و آجرلو نیز کنار 
بروند. در دور دوم این عزیزی خادم بود که توانست با 
49 رأی به عنوان رئیس جدید فدراس��یون فوتبال 
انتخاب شود. هاشمی هم با کسب 38 رأی از رسیدن 
به ریاست بازماند تا سرانجام ماراتن انتخابات یکی 
از پرحاشیه ترین فدراس��یون های ورزشی به پایان 

برسد. 
    رئیس جدید از پتروشیمی آمد

شهاب الدین عزیزی خادم در حالی حاال رئیس جدید 
فدراس��یون فوتبال است که تا هش��ت سال پیش 
چهره ناشناخته ای برای فوتبالی ها بود. مدیری که 
بیشتر یک چهره اقتصادی بود و عضویت در کارخانه 
ایران خودرو، مدیریت در شرکت های زیرمجموعه 
وزارت رفاه، حضور در هیئت مدیره باش��گاه سایپا، 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی 

شازند، گوشه ای از سوابق مدیریتی او هستند.
رئی��س جدی��د فدراس��یون فوتبال س��ال 92 در 
مصاحبه ای که با یکی از رسانه ها داشت در واکنش 
به اینکه سابقه فوتبالی ندارد، اینطور پاسخ داده بود: 
»زمانی که استقالل زیر نظر وزارت رفاه زمان وزارت 
آقای کاظمی ب��ود، من مع��اون پارلمانی، حقوقی 
وزارتخانه بودم و برنامه ریزی برای باش��گاه بزرگی 
مانند اس��تقالل نیز زیر نظر من بود. بنابراین کاماًل 
با برنامه ریزی برای یک باش��گاهی مانند استقالل 
آشنا بودم. همان س��ال استقالل قهرمان لیگ برتر 
شد. در همان زمان هم معتقد بودم با برنامه ریزی در 
فوتبال و ورود تجارت در آن می توان موفق شد. این 
یک اصل در مدیریت کالن است که در فوتبال هم 

می تواند باشد.«
عزیزی خادم از سال 90 نامش در فوتبال مطرح شد و 
در دوره دوم حضور کفاشیان برای عضویت در هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد و توانست با 
گرفتن رأی اکثریت مجمع به عنوان یکی از اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شود تا نامش برای 
اولین بار بین فوتبالی ها سر زبان ها بیفتد. او همچنین 
در آن دوره چهار ساله، رئیس سازمان تیم های ملی 
و رئیس ش��ورای عالی راهبردی فدراسیون فوتبال 

هم بود. 
عزیزی خادم در حالی دیروز توانست به عنوان رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شود که سال 95 
نیز برای انتخابات ثبت نام کرده بود، اما ردصالحیت 
شد و نتوانست در انتخابات شرکت کند. عزیزی خادم 
همان سال سبد رأی خود را به مهدی تاج داد و قرار 
بود پس از رئیس ش��دن تاج، او دبیرکل فدراسیون 

فوتبال شود که این اتفاق نیفتاد تا عزیزی خادم و تاج 
وارد یک تقابل شوند که اوج این تقابل در انتخابات 
هیئت رئیس��ه در س��ال 95 بود که عزیزی خادم و 
اس��المیان در یک انتخابات جنجالی به مصاف هم 
رفتند و چون آرای انتخابات روی وایت برد شمارش 
نشد، عزیزی خادم صحت انتخابات را زیر سؤال برد، 
اما در نهایت این محمود اسالمیان بود که به هیئت 

رئیسه راه یافت. 
البته رئی��س جدید فوتبال برخ��الف مهدی تاج و 
علی کفاشیان می تواند ادعا کند که عکس با شورت 
و لباس ورزش��ی دارد و از فعالیت های ورزش��ی او 
می توان به عضویت در تیم ملی فوتبال دانشجویان و 

تیم نیروی زمینی اشاره کرد.  
    وعده درآمد 15 میلیون یورویی

حاال ملی پوش سابق تیم ملی دانشجویان از امروز 
کارش را در ساختمان فدراسیون فوتبال در کوچه 
12 متری سوم خیابان سئول جنوبی تهران به عنوان 
رئیس جدید شروع می کند. او دیروز پس از انتخابش 

به عنوان رئیس وع��ده داد ک��ه می خواهد »فصل 
ماندگاری« را در فوتبال با ی��ک »نگاه جدید« رقم 
بزند تا »اعتبار فوتبال« برگردد و این رشته ورزشی 
»قدم در راه توسعه« بردارد. عزیزي خادم همچنین 
وعده داد »فدراسیون در زمان او قطعاً غیرسیاسی و 

عدالت محور خواهد بود و فساد را برنخواهد تابید.«
عزیزی خ��ادم در حال��ی فدراس��یون فوتبال را 
تحویل می گیرد که یکی از مهم ترین چالش های 
فوتبال در دوره های گذشته مشکالت اقتصادی 
و درآمدزایی بوده اس��ت، آن هم فدراسیونی که 
بدهی چند صد میلیاردی دارد و در صورت تأیید 
رأی محکومی��ت 6 میلیون یوروی��ی در پرونده 
ویلموتس باید این رقم کالن را نیز به این سرمربی 

بلژیکی پرداخت کند.
البته دیروز حیدر بهاروند، سرپرس��ت فدراسیون 
فوتبال منکر هرگونه کمبود منابع مالی فدراسیون 
ش��د و ادعا کرد که رئیس جدید ب��ا توجه به منابع 
مالی فدراسیون فوتبال در فیفا با رفع شدن تحریم ها 
160میلیارد پول در حساب خواهد داشت، رقمی که 
البته عزیزی خادم با توجه به ادامه تحریم ها نمی تواند 

روی آن حساب کند.
با وجود چالش های اقتصادی و بدهی های فدراسیون، 
عزیزی خ��ادم در برنامه های انتخابات��ی اش وعده 
درآمدهای نجومی در فوتبال را داده بود. وعده هایی 
که اهالی فوتبال با انتخاب او به عنوان رئیس جدید 
در انتظار عملی شدن آنها هس��تند. عزیزی خادم 
در برنامه انتخاباتی 34 صفحه ای  خ��ود که دارای 
ابعاد مختلف کمی و کیفی است، به اهدافش اشاره 
کرده که یکی از این اهداف تدوین برنامه استراتژیک 
 بازاریاب��ی جدید به منظ��ور ایج��اد درآمد حداقل 
10 میلیون یورو در سال است. او همچنین از اهداف 
کمی لیگ تا سال 1404 به افزایش درآمد شرکت 
لیگ برتر به مبلغ حداقل 15میلیون یورو در سال 
اشاره کرده است. عزیزي خادم همچنین گفته است: 
»حداقل باالی 15 الی 16 میلیون دالر می توانیم از 
تیم ملی بزرگساالن پول سازی کنیم که این هدف، 

مسئولیت ویژ ه اي دارد.«
البته این وعده ها با کنایه وزارت ورزشی ها روبه رو شد 

و مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش پیش از انتخابات 
گفته بود: »کاندیداها در پلن هایی که داشتند در حد 
هزار میلیارد و 2 هزار میلیارد برنامه مالی داشتند. 
فکر می کنم که آنها باید به م��ا)وزارت ورزش( وام 

هم بدهند.«
    هاشمی ناکام در بازگشت به فوتبال 

کیومرث هاشمی جدی ترین رقیب عزیزی خادم در 
انتخابات دیروز بود. رئیس سابق کمیته ملی المپیک 
که سابقه مدیریت در فوتبال را هم دارد و سال 86 
پس از تعلیق فوتبال، رئیس کمیته انتقالی فدراسیون 
بود. هاشمی که پس از 13 سال بار دیگر قصد داشت 
به فوتبال برگردد با وجود شانس زیادی که برای او 
قائل بودند، نتوانست در رقابت با عزیزی خادم موفق 
شود و در دور اول 24 رأی و دور دوم 38 رأی به دست 

آورد، آرایی که برای انتخابش کافی نبود.
 این در شرایطی بود که برخی از هاشمی به عنوان 
گزینه وزارت ورزش نام می بردند. شنیده هایی که او 
در پایان مجمع دیروز آن را رد کرد و در رابطه با این 

که گفته  می شد او گزینه وزارت است با یک جمله به 
این سؤال پاسخ داد و جمع خبرنگاران را ترک کرد: 

»نه، برعکس بود.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا عزیزی خادم می تواند 
موفق عمل کند هم گفت: »حتماً می توانند. مجمع 
رأی داده اس��ت.« هاش��می درباره اینکه آیا نتیجه 
انتخابات ناراحتش کرده اینطور واکنش نشان داد: 
»اصاًل ناراحت نیستم. ما گفتیم باید به رأی مجمع 
احترام گذاشت و اعتماد هم کردیم و رأی مجمع هم 

قابل اعتماد است.«
    هت تریک ناکامی

مصطفی آجرلو را باید یک��ی از چهره های تکراری 
انتخابات فوتبال در دو دهه گذش��ته بنامیم. او در 
مجمع دیروز تنها 18 رأی به دست آورد تا بار دیگر 
در انتخابات ناکام باشد. این سومین حضور آجرلو در 
انتخابات فوتبال بود که یک نتیجه تکراری براي او 
به همراه داشت. سال 86 برای اولین بار برای پست 
ریاست انتخابات فدراسیون ثبت نام کرد، اما قبل از 
مجمع انتخاباتی در اعتراض به دخالت مسئوالن 

س��ازمان تربیت بدنی وقت که علی کفاشیان را به 
عنوان گزینه وارد انتخابات ک��رده بودند، انصراف 
داد. آجرلو سال 95 بار دیگر ثبت نام کرد تا پس از 
دوره هشت ساله علی کفاشیان، شانس خود را برای 
رسیدن به صندلی فوتبال امتحان کند. با این حال 
ناکام بود و در رقابت با مهدی تاج نتواس��ت پیروز 
شود و تنها 10 رأی به دست آورد. آجرلو پس از این 
انتخابات نیز مانند س��ال 86 به دخالت سیاسیون 
در فوتبال معترض ش��د و در نامه ای به اس��حاق 
جهانگیری، معاون اول دولت مدعی شد که تاج با 

حمایت دولت توانسته رئیس فدراسیون شود.
آجرلو امسال هم برای سومین بار یکی از نامزدهای 
انتخابات فدراسیون فوتبال بود، اما باز هم نتوانست 
رأی اکثریت را به دست آورد و با کسب 18 رأی باز 
هم پشت در فدراسیون فوتبال ماند. او که پیش از 
انتخابات درباره دخالت های دولت در فوتبال هشدار 
داده بود، دیروز پس از پای��ان رأی گیری حاضر به 
صحبت با خبرنگاران نش��د و سالن اجالس سران 
را ترک کرد. آجرلو پیش از مجمع انتخاباتی گفته 
بود: »هیچ کس نمی تواند به ما زور بگوید. آنها فکر 
می کنند مصلحت و منافع فوتبال و کشور را بهتر از 
ما درک می کنند، قطعاً در اشتباه هستند. متأسفانه 
می بینیم و می دانیم که می خواهند دخالت کنند و 

برای خودشان گزینه انتخاب می کنند.«
    کریمی همان کریمی همیشگی بود

علی کریمی چهره ویژه دیروز انتخابات فدراسیون 
فوتب��ال بود که برخالف س��ه نامزد دیگ��ر همواره 
صریح ترین انتقادها را نسبت به فس��اد در فوتبال 
و مدیریت فدراسیون در 12 س��ال گذشته داشته 
اس��ت. او هرچند توانست 9 رأی کس��ب کند، اما 
نامزدی اش در انتخابات فدراسیون با واکنش مثبت 
و حمایت چهره های مطرح فوتبالی همراه شده بود. 
با این حال همانطور که پیش بینی  می شد کریمی 
شانس زیادی برای انتخاب شدن نداشت، نکته ای 
که کریمی هم در پایان مجمع دیروز به آن اشاره کرد 
و گفت که می دانسته نتایج از قبل روشن است: »از 
اول می دانستم که چه اتفاقاتی می افتد. فقط برای 
این حضور پیدا کردم که فردا نگویند شرایط برای 
حضور فوتبالی ها مهیا بود، ولی کسی نیامد. من فقط 
برای اینکه این بهانه دست یکسري ها نیفتد، آمدم، 
وگرنه از اول نتایج مشخص بود. 9 نفر در این مجمع 
بودند که دوست داشتند فوتبال تغییر اساسی کند. از 
این بابت خوشحالم و امیدوارم رؤساي بعدی هم این 

دوستان را اذیت نکنند.«
کریمی در پاسخ به این سؤال که آیا آرایي که به سایر 
کاندیداها داده شده پاک بوده یا خیر با کنایه گفت: 
»من دیگر این را نمی دانم. این می ماند با وجدان خود 
دوستان. هر کسی حق رأی داش��ت و رأی او قابل 
احترام است. من هم اگر بودم به کسی رأی می دادم 
که دوست داشتم، هر کسی، اما باید وجدانش پیش 
خودش راحت باشد که به فوتبال خیانت نکرده باشد. 
نمی دانم که آیا انتخابات مهندس��ی شده است، اما 
باید روز مهندس را با تأخیر به دوستان عزیز تبریک 

بگویم.«

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6158دوش��نبه 11 اس��فند 1399 | 17 رج��ب 1442 |

فرار از پس گردني و مشت و لگد
خوان خوردان لحظالت زیادي را صبر کرد تا بلکه بتواند انتقام ضربه اي 
را که دو هفته قبل از مس��ي خورده بود، بگیرد. زمان مناس��بي را هم 
انتخاب کرد، دقیقه 87 مس��ابقه و در حالي که سویا 2 بر صفر از بارسا 
عقب و شکستش قطعي بود، اما فکر سرعت باالي مسي را نکرده بود. 
مسي با چند دریبل از سد مدافعان گذشت و به سرعت به سمت دروازه 
سویا حرکت کرد و خوردان براي متوقف کردن او تقریباً از تمام فنون 
رزمي استفاده کرد. گارد خوردان در این صحنه به نوعی بود که به نظر 
می رسید او از ابتدا به قصد کتک زدن مس��ی رفته است و یک ضربه با 
کف دست به سمت مسی روانه کرد که در زدن ستاره آرژانتینی بارسا 
ناکام بود و سپس مشت های خودش را به سمت فوق ستاره آبی واناری ها 
روانه کرد که فرار سریع مسی باعث ش��د او از ضربات عجیب و غریب 
این هافبک سویا در امان بماند. داور بازي با دیدن این صحنه ها بازي را 
متوقف و به بازیکن سویا اخطار داد تا قصد انتقام جویي او با فرار مسي 

ناکام بماند.

گزارش»جوان« از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و انتخاب شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس جدید 

وعده 10میلیون یورویی رئیس جدید فوتبال

دنيا حيدري 

شيوا نوروزی

استارت ماراتن دور برگشت لیگ
آغاز رقابت مدعیان فوتبال

دور برگش�ت رقابت ه�ای لی�گ برتر عص�ر ام�روز و بع�د از تعویق 
یک هفت�ه ای ک�ه ب�رای آماده س�ازی هرچ�ه بیش�تر تیم ه�ا بود 
ب�ا برگ�زاری ه�ر هش�ت دی�دار هفت�ه ش�انزدهم آغاز می ش�ود.

شاگردان یحیی اگرچه لیگ بیستم را با تس��اوی بدون گل برابر سایپا آغاز 
کردند، اما در ادامه بعد از یک روند پرفراز و نش��یب، نیم فصل نخس��ت را با 
قهرمانی به پایان بردند تا بار دیگر خود را یکی از مدعیان جدی لیگ برای 
کسب عنوان قهرمانی معرفی کنند و حاال پرسپولیس، قهرمان چهار دوره 
پیاپی رقابت های لیگ برتر دوباره با شاگردان ابراهیم صادقی رو در رو می شود. 
البته در شرایطی کامالً متفاوت و در حالی که نارنجی پوشان با کسب تنها سه 
برد، هشت تساوی و شش باخت در رده سیزدهم جدول جای گرفته اند. از 
طرفی سایپا با 10 گل زده یکی از ضعیف ترین خط حمله های لیگ را دارد و 
پرسپولیس با هشت گل خورده بهترین خط دفاعی لیگ را به نام خود زده که 

با این حساب باز کردن دروازه سرخپوشان کار ساده ای نیست. 
   سپاهان – گل گهر سیرجان

سپاهان، تیمی که با نویدکیا نتایج درخشانی کسب کرده و توانسته دور رفت 
را با حضور در رده دوم به پایان برساند، کار خود را با شکست سنگین 3 بر 
یک مقابل گل گهری آغاز کرد که تصور  می شد با قلعه نویی شگفتی ساز لیگ 
بیستم باشد، اما در ادامه زردپوشان اصفهانی با خط حمله آتشین خود که 
در طول 15 بازی موفق به زدن 25 گل شدند، توانستند از حریفان پیشی 
بگیرند و به یک قدمی صدر برسند، آن هم در شرایطی که گلزنی های منشا 
در جمع سیرجانی ها چاره ساز نشد و شاگردان قلعه نویی در نهایت نیم فصل 

اول را با حضور در میانه جدول به پایان بردند. 
   مس رفسنجان - استقالل

فکری لیگ را با برتری 2 بر صفر برابر مس رفسنجان آغاز کرد و در نیم فصل 
نخست هفته ها صدر جدول را در اختیار داش��ت، اما بعد از شکست برابر 
س��پاهان اوضاع آبی پوش��ان به هم ریخت و نه فقط این تیم به رده س��وم 
جدول س��قوط کرد، بلکه بحث برکناری فکری نیز بر س��ر زبان ها افتاد. 
حرف و حدیث هایی که با جلسه مدیران باش��گاه و سرمربی ختم به خیر 
شد، اما حاشیه های استقالل به پایان نرسید. مس در حالي در پنج هفته 
اخیر فوق العاده بوده و با کسب نتایج قابل قبول در نخستین حضورش در 
رقابت های لیگ برتر در میانه های جدول جای گرفته که بعید نیست روز 

سختی را برای شاگردان فکری رقم بزند.
   سایر بازي ها 

فوالدی های خوزستان با از دست دادن امتیازهای حساس در هفته های 
پایانی دور رفت از جمع سه تیم باالی جدول جدا شدند و حاال برای حفظ 
جایگاه خود در رده چهارم و کسب سهمیه لیگ قهرمانان باید در گام نخست 
ذوبی های اصفهانی را از سر راه بردارند. تیمی که پیشتر برابر فوالدی ها موفق 
به کسب تساوی شده و حاال باید دید با مجتبي حسیني، سرمربي جدید خود 

چه نتیجه اي کسب مي کند.
پیکان که پیش از این 2 بر یک به نفتی های آبادان��ی باخته بود، در حالی 
بار دیگر مقابل شاگردان پورموسوی صف آرایی می کند که طی پنج هفته 
اخیر رنگ برد به خود ندیده است، اما نفتی های آبادانی با وجود مشکالت 
کمرشکن مالی توانستند با نتایج قابل قبول در رده پنجم جای گیرند. حاال 
باید دید مصاف یاران تارتار و پورموسوی این بار چه نتیجه ای را رقم می زند. 
نس��اجی مازندران امروز در حالی به مصاف آلومینیوم اراک می رود که در 
بازی نخست 3 بر یک برابر حریف اراکی به برتری رسیده بود، اما در ادامه 
با کسب نتایج ضعیف به رده پانزدهم سقوط کرد و حتی حضور جاللي هم 
نتوانس��ت تغییری در این تیم ایجاد کند. حاال باید دید مصاف قعرنشین 
لیگ با اراکی هایی که این روزها در میانه های ج��دول حضور دارند با چه 
نتیجه ای به پایان می رسد، خصوصاً که اراکی ها در حالی امروز با نساجی 
مصاف می دهند که رس��ول خطیبی دیگر روی نیمکت این تیم نیست و 
حاال هدایت تراکتور را به عهده گرفته تا شاید تبریزی هایی که در رده هفتم 
قرار دارند، بتوانند به جمع مدعیان بازگردند. باید منتظر ماند و دید بازی با 
نفت مسجدسلیمان که سرمربی آن راهی ذوب آهن شده، می تواند شروع 

دوباره ای براي آنها باشد یا نه.
تنها برد این فصل ماشین سازی که در آخرین بازی نیم فصل نخست رقم 
خورد، نتوانست ضامن ادامه حضور اخباری در این تیم باشد و پاشازاده سکان 
هدایت ماشین سازي را به دست گرفت تا در نخستین تجربه مربیگری اش 
در این تیم با شهرخودرو مواجه شود. تیمی که با مهدی رحمتی به جایگاهی 

بهتر از دوازدهمی جدول دست نیافته است.

شکست ناپذیر و غیرقابل کنترل مثل سیتی
بیستمین برد متوالی من سیتی با گل های 
دی��اس و اس��تونز ثب��ت ش��د. آبی های 
منچستر به تاخت و تازشان در لیگ برتر 
ادامه می دهند و تیم پپ گواردیوال خیز 
بلندی برای فتح لیگ جزیره برداش��ته 
است. برگزاری بازی های بدون تماشاگر 
در انگلیس به سود من سیتی تمام شده 
و صدرنش��ین رقابت ها بدون استرس و 
حواس پرتی به راهش در مسیر قهرمانی 
ادامه می دهد. دیاس اولین گل فصلش را به ثمر رساند و جان استونز 
زوج او نیز گل برتری را وارد دروازه وستهام کرد. این شانزدهمین بازی 
بود که هر دو نفر در ترکیب اصلی قرار مي  گرفتند و در پیروزی  تیم شان 
نقش مهمی ایفا می کردند. ثبات در ترکی��ب اصلی تیم رمز موفقیت 
سیتیزن ها بوده و عامل سقوط لیورپول مدافع عنوان قهرمانی. با برد 
مقابل وس��تهام جمع امتیازهای منچسترس��یتی به عدد 62 رسید و 
این یعنی افزایش فاصله با مدعیانی چون یونایتد و لسترسیتی. سال 
گذش��ته همین موقع لیورپول 22 امتیاز بیش��تر از سیتی داشت، اما 
در این فصل جای این دو تیم با هم عوض شده است. البته گواردیوال 
معتقد است تیمش فصل پیش هم شایستگی قهرمانی را داشت. رکورد 
شکست ناپذیری سیتی به 27 بازی ارتقا پیدا کرده و این رکورد روحیه 
و اعتماد به نفس کل تیم را باال برده است. به همین خاطر بود که پپ 
برای بازی با مونشن گالدباخ بدون نگرانی ترکیبی متفاوت را به زمین 
فرستاد و برای شکست حریف آلمانی حتی از استرلینگ و کانسلو هم 
اس��تفاده نکرد. آبی ها وضعیت خیلی خوبی در جدول دارند و قبل از 
دربی هفته آینده، فردا ش��ب به مصاف ولورهمپتون می روند، به این 
امید که خیلی زود تکلیف قهرمان فصل را روشن کنند. البته در بازی 
با وستهام برخی اشتباهات عصبانیت و داد و فریاد سرمربی را به همراه 
داشت تا جایی که گواردیوال بعد از بازی به بازیکنانش هشدار داد که 
هنوز کار تمام نشده و جامی به دست نیامده است. سیتی بخش زیادي 
از راه قهرمانی را طی کرده و قهرمانی اش در گرو ادامه شکست ناپذیری 

و بردهای پی در پی است.

سم واالس 

تلگراف

 آقاي عزیزي خادم
 این گوی و این میدان

انتخابات فدراسیون فوتبال تمام شد و رفت و رئیس جدید باید هرچه 
زودتر از حال و هوای انتخابات فاصله بگیرد و استارت کارش به عنوان 
رئیس را بزند. ش��هاب الدین عزیزی خادم اگ��ر می خواهد ناکامی ها و 
شکست های مدیریتی رؤسای قبلی تکرار نشوند باید راهش را از آنها 
جدا کند و به مدیران معلوم الحال، امتحان پس داده و شکست خورده 

گذشته بار دیگر فرصت عرض اندام ندهد. 
از این پس س��کان مدیریت فوتبال ایران حداقل برای چهار س��ال به 
دس��ت عزیزی خادم خواهد بود. البته پیروز انتخابات دیروز در همان 
ابتدا کارش را با زیرپا گذاش��تن پروتکل های بهداش��تی، روبوسی با 
حاضران در مجمع و نادیده گرفتن کرونا آغاز ک��رد. باید امیدوار بود 
این بی تفاوتی به قوانین و واکنش های هیجانی به انتخابات ختم شود، 
وگرنه آینده روشنی در انتظار فدراسیون جدید نخواهد بود. کشمکش 
بین کاندیدا به پایان رس��ید و فارغ از اینکه فرد پی��روز چه وعده ها و 
ش��عارهایی داده، اهالی فوتبال و همچنین فوتبال دوستان منتظرند 
تأثیرات تغییرات را به وضوح احس��اس کنند. مهم ترین چالش��ی که 
فوتبال ما با آن دست به گریبان است، پرونده ننگین ویلموتس است. 
مرد بلژیکی طبق رأی صادره از سوی فیفا بیش از 6 میلیون یورو از ما 
می خواهد و فدراسیون قبلی برای انحراف افکار عمومی کار را به دادگاه 

عالی ورزش کشانده است. 
اگرچه عزیزی خادم در امضای قرارداد ویلموتس نقشی نداشته، ولی 
در آن زمان عضوی از هیئت رئیس��ه بوده و از نزدیک در ریز امور قرار 
داش��ته اس��ت. اینکه رئیس جدید چطور و چگونه از پس این چالش 
بربیاید در آینده کاری او نقش مهمی خواهد داشت. آقایان پرمدعای 
قبلی که برای رس��یدن به صندلی ریاست دست به هر کاری زدند هر 
نوع اتهامی را در پرونده ویلموتس رد می کردن��د و وعده پیروزی در 
دادگاه CAS را می دادند. فع��اًل که همه چیز به نف��ع مربی بلژیکی 
اس��ت و باید دید عزیزی خادم برگ برنده ای برای رو کردن دارد یا نه. 
فراموش نکنیم که در انتخابی جام جهانی شرایط خوبی نداریم و رأی 
 پرونده ویلموتس می تواند آینده فوتبال کشورمان در بعد بین المللی را 

به خطر بیندازد. 
به غیر از این مس��ئله، س��اختار فوتبال ایران نیازمند یک دگرگونی 
و انقالبی بنیادین اس��ت. پسرفت این رش��ته پرطرفدار در سال های 
گذشته شدت بیشتری پیدا کرده تا جایی که حتی از تیم های درجه دو 
و سه آسیا هم عقب افتاده ایم. این پسرفت در بخش مدیریت، آموزش 
و زیرساخت بیش از همه به چش��م می آید. برای جبران سال های از 
دس��ت رفته، رئیس جدید بای��د برنامه ای قوی در ای��ن حوزه ها ارائه 
دهد و با اس��تفاده از مش��اوران قوي آنه��ا را به مرحله اج��را درآورد. 
فوتبال م��ا مدل های مختل��ف مدیریتی را تجربه کرده، بدون ش��ک 
دیگر نمی توان با خنده، توجیه، تکذیب و ان��کار واقعیت کار را پیش 
برد. س��وءمدیریت ها امان فوتبال را بریده، منفعت طلبی و رفیق بازی 
 جای مدیریت سالم و هدفمند را گرفته و پرونده فساد این رشته هر روز 

سنگین تر می شود. 
عزیزی خادم پیش از پیروزی در انتخابات دم از مبارزه با فساد و داللی، 
ش��رط بندی و رد و بدل شدن پول های مش��کوک می زد، اینها دقیقاً 
همان معضالتی هستند که مستطیل سبز کشورمان را آلوده کرده و 
فوتبالمان را به قهقرا کشانده است. عزیزی خادم قطعاً خوشحال ترین 
فرد حاضر در سالن اجالس س��ران بود، چراکه به هدفش رسیده و از 
این به بعد او را رئیس فدراس��یون فوتبال ای��ران می نامند. ولی کار او 
تازه شروع شده و باید نش��ان دهد تا چه اندازه مرد عمل است و پای 
حرف ها و ادعاهایش می ایس��تد. این گوی و این میدان؛ رئیس جدید 
چهار سال زمان دارد ویرانه ای را که تحویل گرفته از نو بسازد و اگرچه 
این مدت برای جبران گذشته کم اس��ت، اما حداقل می توان بخشی 
 از این ویرانه را دوباره س��اخت و خون تازه ای ب��ه رگ های فوتبالمان 

تزریق کرد. 
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