
فره�اد مجیدی 
شیوا نوروزی
   گزارش

برای سومین بار 
عن���وان  ب�ه 
سرمربی استقالل انتخاب شد. بعد از نتایج ضعیف 
محمود فکری با آبی ها اتفاقی که هفته ها پیش 
هواداران و حتی بازیکنان انتظارش را می کشیدند 
 رخ داد و فک�ری از س�رمربیگری اس�تقالل 
 برکن�ار ش�د. جانش�ین او نیز کس�ی نیس�ت 
جز فرهاد مجی�دی که برخالف فک�ری تجربه 
نشس�تن روی نیمکت تی�م محبوب�ش را دارد.

امیر قلعه نویی، جواد نکونام، مجیدی و ساکت الهامی 
گزینه هایی بودند که نام شان برای جانشینی فکری 
مطرح بود. از بین این اسامی، باشگاه استقالل ترجیح 
داد یک بار دیگر به مربی اعتماد کند که نزد هواداران 
محبوبیت زیادی دارد. فرهاد مجیدی که نامش از 
چند هفته پیش برای تصدی این پست مطرح شده 
بود، یک روز قبل از توافقات رسمی و عقد قرارداد، یک 
پست شائبه انگیز منتشر کرد تا سومین حضورش را 
در استقالل اعالم کند. حضوری که شاید این بار با 

قهر همراه نباشد.
       

رویارویی با ف��والد خوزس��تان اولین محک جدی 
مجیدی در ب��دو ورود به اس��تقالل اس��ت. بعد از 
گمانه زنی های زی��اد روز گذش��ته فرهاد مجیدی 
قرارداد دو سال و نیمی با استقالل منعقد کرد و امروز 
نیز اولین جلسه تمرین تیم زیر نظر او برگزار می شود. 

خبرها حاکی از آن است که تمرین دیروز آبی ها زیر 
نظر وریا غفوری با شور و انگیزه زیادی برگزار شده 
است. به این ترتیب فرهاد یک بار دیگر به آرزویش 
رسید و حاال با قبول این مسئولیت بزرگ باید تیمش 
را از بحران خارج کن��د. علت اصلی برکناری فکری 
عملکرد ضعیف استقالل بود و اگرچه سرمربی برکنار 
شده با رفتار و صحبت هایش به حواشی دامن می زد، 
اما امتیازهای زیاد از دست رفته جای هیچ توجیهی را 
باقی نگذاشته بود. آبی ها زیر نظر فکری صدر جدول 
لیگ برتر را در اختیار داشتند، اما در پنج بازی متوالی 
تنها یک امتیاز کسب کردند و با سقوط به رده سوم، 

این مربی راهی جز استعفای اجباری نداشت. 
       

س��رمربی جدید اس��تقالل تا قبل از این دو بار به 
نیمکت این تیم رسیده اس��ت. فرهاد مجیدی که 
خود را یک استقاللی دوآتشه می داند، اولین بار دو 
سال پیش به عنوان دستیار وینفرد شفر آلمانی به 
نیمکت آبی ها رسید، ولی شفر هم به خاطر نتایج 
ضعیف از کار برکنار شد و نوبت به مجیدی رسید 
که به عنوان سرمربی موقت تیم را هدایت کند. او 
تا پایان فصل س��کاندار آبي ها بود تا اینکه مدیران 
باشگاه آندره اس��تراماچونی را برای فصل نوزدهم 
انتخاب کردند. دستیار مرد ایتالیایی هم کسی نبود 
جز فرهاد مجیدی. بعد از رفتن استرا باشگاه یک بار 
دیگر دس��تیار اول را به عنوان سرمربی برگزید. بار 
اولی که مجیدی سکاندار آبی ها شد از مجموع پنج 

بازی موفق به کسب س��ه برد و دو تساوی شد )سه 
بازی در لی��گ برتر و دو بازی در لی��گ قهرمانان(. 
اما استراماچونی تیم صدرنشین را تحویل فرهاد و 
استقالل داد و در نهایت فصل را با نایب قهرمانی به 
پایان رساند. این در حالی است که آنها این فرصت 
را داشتند با قهرمانی در جام حذفی یک جام کسب 
کنند، ولی آبی ها جدال با تراکتورسازی در فینال را 
باختند تا مجیدی با ناکامی از استقالل جدا شود. 
کسب سهمیه آسیا تنها موفقیت او با استقالل بود. 

       
تغییر کادر فن��ی اولین قدمی بود که ب��رای ایجاد 
شوک در استقالل برداشته ش��د. با توجه به نتایج 
اخیر این تی��م باید اذعان کرد که س��رمربی جدید 
برای بازگرداندن آبی ها به روزه��ای خوب و جلب 
نظر ه��واداران و مدیریت باش��گاه کار س��ختی در 
پیش دارد. رقیب سنتی پرسپولیس با صدرنشینی 
در لیگ به قهرمانی می اندیش��ید، اما ورق زودتر از 
آنچه تصور  می شد، برگش��ت و حال سرخپوشان با 
شش امتیاز بیش��تر صدر جدول را در اختیار دارند. 
ضعف در گلزنی، ناتوانی هافبک ها در خلق موقعیت 
و توپ رسانی و همچنین ناکامی مهاجمان در گلزنی 
و استفاده از موقعیت ها از جمله مشکالتی هستند 
که مجیدی باید آنها را برطرف کند. در فصل بیستم 
استقالل تنها یک پیروزی با بیش از دو گل به دست 
آورده است )برد 3 بر یک مقابل تراکتورسازی(. در 
اغلب بازی ها این تیم به بردهای حداقلی راضی شده 

و در پنج بازی آخر نیز دو باخت، دو تس��اوی و یک 
پیروزی دشت کرده است. آبی ها به جز پرسپولیس، 
سایه سنگین س��پاهان را هم با چهار امتیاز بیشتر 
باالی س��رخود حس می کنند و فوالد 26 امتیازی 
نیز سایه به سایه در تعقیب آنهاست. عالوه بر این در 
زمان حضور فکری، برخی بازیکنان حواشی زیادی 
برای تیم ایجاد کردند و این حواشی تأثیري منفی 
در نتایج استقالل داشت. باید دید کادر فنی جدید 
چطور از پس مدیریت و کنترل بازیکنان پرحاشیه 

تیم برمی آید. 
مجیدی خیلی زود دستیارانش را معرفی کرد؛ پیروز 
قربانی دستیار اول او است. صالح مصطفوی آنالیزور، 
بهزاد غالمپور مربی دروازه بان ه��ا و فرزاد مجیدی 
سرپرست جدید اس��تقالل هستند. حجت نظری، 
س��خنگوی باش��گاه در گفت وگویی تلویزیونی در 
خصوص انتخاب مجدد مجیدی گفت: »می خواهم 
از آقای فکری و کادر فنی پیش��ین تشکر کنم. در 
باشگاه به این نتیجه رس��یدیم که ادامه همکاری با 
آنها امکانپذیر نیس��ت، در نهایت این مربی از خانه 
خود جدا شد. از امروز فرهاد مجیدی با اکثریت رأی 
هیئت مدیره، سرمربی تیم فوتبال استقالل است. 
اجازه بدهید در مورد جزئیات حرفی نزنم، هر چیزی 
را در زمان خودش بررسی کنید. در آن دوره مجیدی 
تشخیص داد اس��تعفا بدهد و باشگاه استقالل هم 
پذیرفت، اما حاال تصمیم به همکاری مجدد گرفته 

شده است.«
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روز سهراب
دیروز برای سهراب مرادی یک روز ویژه بود، قهرمان وزنه برداری المپیک 
ریو با وجود آسیب دیدگی که کسب سهمیه اش را برای بازی های توکیو به 
تأخیر انداخته، در تالش برای حضور در المپیک سال آینده است. دیروز رضا 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک به اصفهان رفت تا از این قهرمان 
تجلیل کند. در این مراسم عالوه بر اهدای کلید یک آپارتمان به سهراب و 
تمبر اختصاصی اداره پست برای این قهرمان، از سردیس او که قرار است در 
موزه ملی المپیک نگهداری شود هم رونمایی شد تا دلخوری هایی که بین 
مرادي و مسئوالن استان اصفهان پس از بازگشت وی از المپیک ریو پیش 
آمده بود بر طرف شود و برخالف چهار سال پیش که تنها کلید آپارتمان را 
به وی دادند و بعد از او پس گرفتند، این بار دیگر به پاس افتخارآفرینی هایش 

یک آپارتمان به این قهرمان هدیه بدهند.

شمیم رضوان

سعید احمدیان

دنیا حیدری

تغییری برای امیدواری یا ضرر بیشتر
عزیزی خادم، رئیس جدید فدراسیون فوتبال از اهدافش رونمایی کرده و 
مدعی شده که فدراسیون فوتبال در زمان حضور او به دنبال تغییر منع جذب 
بازیکنان و مربیان خارجی، خصوص سازی باشگاه ها، زیرسازی از پایه، ارتفاع 
ورزشگاه ها )مجهز شدن به VAR و استاندارد شدن برای میزبانی مسابقات( 
و شفاف سازی قراردادها خواهد بود. اهداف برشمرده شده از جمله مطالبات 
مردم و رسانه ها طی سال های اخیر و از موارد حائز اهمیت و صدالبته ضروری 
برای قدم برداشتن در مسیر تغییر و موفقیت است. با وجود این تجربیات 
تلخ گذشته و مهم تر از همه عدم تفاوت فدراسیون فعلی با قبل حداقل از 
لحاظ نفرات تشکیل دهنده آن که بعید است یک شبه طرز تفکرات شان 
تغییر کرده باشد، اجازه امیدواری در خصوص اهداف برشمرده شده توسط 
عزیزی خادم و به مرحله اجرا رسیدن آن را نمی دهد، خصوصاً که در دو مورد 
نخست، جامعه فوتبال، مردم و رسانه ها آنقدر اشتباهات فاحش و همچنین 
وعده و وعید دیده و شنیده اند که باور عملی شدن اصولی آنچه مطرح شده 
کار چندان ساده ای نیست. نخستین مسئله ای که عزیزی خادم دست روی 
آن گذاش��ته تغییر منع جذب بازیکن و مربی خارجی است. موضوعي که 
جامعه فوتبال هم از منع آن ضربه های قابل توجه و سنگینی را متحمل شده 
و هم در صورت عدم منع آن، چراکه مسئله اصلی در این خصوص خاص، 
نحوه درست و اصولی جذب مربی و بازیکن است که به نظر می رسد قبل 
از هر چیز نیازمند قانونی است که دست دالل ها را از سوق دادن بازیکنان 
و مربیان بی کفایت به سمت فوتبال ایران کوتاه کند. حاال باید دید آیا آن 
تغییری که رئیس جدید فدراسیون وعده اش را می هد به سود فوتبال تمام 
می شود یا بار دیگر به کام دالل ها خواهد بود و نفس فوتبال ایران را به واسطه 
پر کردن جیب عده ای خاص بیش از پیش خواهد گرفت. سوءمدیریتی که 
طی سال های قبل در این خصوص دیده ایم باعث شده حتی قیمت بازیکنان 
داخلی نیز به طور سرسام آوری افزایش یابد. همانطور که گفتیم حاال باید 
دید تغییری که عزیزی خادم دم از آن می زند با وجود شرایط حاکم بر فوتبال 
چگونه  خواهد بود و آیا می توان امیدوار بود که با رفع منع قانون جذب مربیان 
و بازیکنان خارجی شاهد حضور بازیکنان و مربیان باکیفیت در ایران باشیم 
یا اینکه بعد از مدتی دوباره مجبور به برقراری این قانون خواهیم شد. بحث 
خصوصی سازی نیز از جمله مواردی است که سالیان سال است دستمایه 
مدیران قرار گرفته و دست آخر نیز به هیچ سرانجام مثبتی نرسیده است. 
صدالبته که سه مورد بعدی در خصوص زیرسازی از پایه، ارتقاي ورزشگاه ها 
و همچنین شفاف سازی نیز مهم ترین مطالبه مردم و رسانه هاست که همواره 
مورد بی توجهی محض قرار گرفته و فوتبال ایران ضربه های سنگینی را بابت 
این بی توجهی متحمل شده، اما مسئله این است که اهداف قابل تحسینی 
که عزیزی خادم برشمرده به راستی اهدافی است که فدراسیون قصد دارد در 
راستای عملی کردن آنها گام بردارد یا تنها شعارهای زیبا و فریبنده ای است 

که برای جلب نظر و اعتماد مردم در آغاز راه مطرح شده است.

نخستین امتحان رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
رقابت تنگاتنگ ایران و بحرین برای میزبانی

میزبانی بازی های مرحله گروهی انتخابی جام جهانی بدون شک این روزها 
مهم ترین دغدغه فدراسیون فوتبال است، خصوصاً که در پی کسب نتایج 
ضعیف تیم ملی و تالش بحرین برای کس��ب میزبانی، کار صعود تیم ملی 
به مراتب سخت تر از قبل خواهد شد. دیروز فدراسیون فوتبال درخواست 

میزبانی را ارسال کرد، درخواستی که امیدواریم دیر نشده باشد.
   نخستین آزمون 

درست در روزهایی که فدراس��یون فوتبال بعد از برگزاری انتخابات درگیر 
تغییرات مدیریتی اس��ت، بحث میزبانی بازی های مقدماتی جام جهانی، 
نخستین آزمون عزیزی خادم به شمار مي  رود. مسئله ای که به طور مستقیم 
با سرنوشت تیم ملی گره خورده و مي تواند در همین گام نخست نشان دهد 
او چند مرده  حالج است و آیا عزیزی خادم می تواند در راستای شعارهایی که 
برای کمک به فوتبال ایران داده بود، در همین ابتدای راه مشکل پیش آمده 
را به درستی مدیریت و حل و فصل کند یا کارش را با ناکامی در همین گام 

نخست آغاز خواهد کرد.
   رقابت تنگاتنگ و نابرابر!

بعد از لغو بازی های دور برگش��ت جام جهانی به دلیل شیوع و همه گیری 
ویروس کرون��ا،  AFC از برگزاری متمرکز بازی ه��ا در خردادماه خبر داد 
و از کش��ورهای حاضر در این رقابت ها خواس��ت در صورت آمادگی برای 
میزبانی، شرایط خود را اعالم کنند. در گروه C این رقابت ها ایران و بحرین 
برای میزبانی اعالم آمادگی کرده اند که گفته می شود شانس بحرین برای 
کسب میزبانی بیشتر از ایران است. حال آنکه بحرین در دور برگشت تنها 
دو میزبانی مقابل کامبوج و هنگ کنگ دارد، به همین دلیل به نظر می رسد 
شانس ایران برای کسب میزبانی بیشتر باشد، چراکه ایران در دور رفت تنها از 
کامبوج میزبانی کرده بود و در دور برگشت در سه دیدار میزبان است و همین 
مسئله دلیل خوبی بود تا کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی را به ایران بدهد، 
اما شنیده ها حاکی از آن است که بحرین با توجه به اینکه قرار بود اسفند ماه 
میزبان جام ملت های نوجوانان باشد )دیداری که به دلیل شیوع کرونا لغو 
شد( و از ماه ها قبل خود را برای برگزاری این مسابقات آماده کرده بود حاال 
از آمادگی بیشتري برای میزبانی بازی های مقدماتی جام جهانی 2022 با 

حضور ایران برخوردار است.
   تالش بحرین برای ضربه زدن به ایران 

در واقع اصل ماجرا این است که بحرین به دلیل رقابت نزدیکی که با ایران برای 
صعود به مرحله بعد دارد برای گرفتن میزبانی این رقابت ها تالش می کند تا 
شانس خود را برای صعود به واس��طه میزبانی باال ببرد. تالشی که باید دید 
فدراسیون فوتبال ایران چطور با آن مقابله به مثل خواهد کرد تا بحرین نتواند 
با موفقیت در این رقابت کار تیم ملی را در صعود به مرحله بعد سخت تر کند، 
خصوصاً که در شرایط عادی نیز به دلیل باختی که تیم ملی در دور رفت برابر 
عراق و بحرین متحمل شده، صعودش کار چندان ساده ای نیست. با وجود 
این کسب میزبانی توسط بحرین می تواند ضربه غیرقابل جبرانی برای تیم 
ملی ایران باشد، به خصوص که پرواضح است بحرین نه تنها در بازی رو دررو 
با ایران که در مصاف تیم ملی با دیگر رقبایش نیز برای عدم موفقیت ایران 
زمینه سازی می کند، به همین دلیل است که فدراسیون باید از تمام توان خود 

برای گرفتن میزبانی این رقابت ها استفاده کند.
   درخواست کمک از وزارت امور خارجه

بدون شک گرفتن رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به البی های 
احتمالی بحرین برای گرفتن میزبانی این رقابت ها کار ساده ای نیست. به 
همین دلیل هم عزیزی خادم، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ضمن اشاره 
به اهمیت میزبانی ایران در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی تأکید دارد 
که فدراسیون برای موفقیت در این مس��یر از وزارت امور خارجه نیز کمک 
می گیرد. این اولین بهانه برای تعامل فدراسیون جدید با وزارت امور خارجه 
اس��ت و اولین بحرانی که عدم مدیریت آن می تواند به ض��رر فوتبال ایران 

تمام شود. 

با پایان یافتن مسابقات مرحله 
حامد قهرماني 

     بسکتبال
گروهي رقابت ه��اي لیگ برتر 
بس��کتبال رقابت ه��اي مرحله 
پلي آف این مسابقات از فردا آغاز مي شود. در آخرین دیدارهاي 
مرحله گروهي، شیمیدر به روند شکست ناپذیري مهرام پایان 
داد و موفق شد این تیم را با حس��اب 89 بر 87 شکست دهد. 
نکته جالب اینکه مهرام در سه کوارتر اول بازي برنده بود، اما 
در کوارتر چهارم شیمیدر اختالف را کم کرد و پیش افتاد تا در 
نهایت برنده این جدال حساس باشد. مهرام در کوارترهای اول، 
دوم و سوم 23 بر 22، 28 بر 24 و 25 بر 22 برنده شد و کوارتر 
چهارم را 21 بر 11 باخت و در نهایت 89 بر 87 بازی را واگذار 
کرد. شیمیدر با ش��وت دو امتیازی ارل رولند، بازیکن جدید 
خود در سه ثانیه پایانی برنده شد. مصطفي هاشمي، سرمربي 
شیمیدر پس از این پیروزي گفت: »این پیروزی نتیجه تالش 
بازیکنان و حمایت باش��گاه برای تغییر هرچه زودتر بازیکنان 
خارجی بود. مسابقه س��ختی را پشت سر گذاشتیم، بازیکنان 

هم عامل اصلی پیروزی بودند و نتیجه باورهای شان را گرفتند. 
بسکتبال بازی لحظه هاس��ت و ممکن است در 30 ثانیه چند 
اتفاق بیفتد. اینکه تا پایان امیدتان را از دست ندهید و تالش 
کنید مهم است. به نظرم این حس در بازیکنانم نهادینه شده 

است.«
در آغاز مرحله پلي آف این مس��ابقات عصر فردا و از س��اعت 15 
شهرداري گرگان به مصاف آینده س��ازان مي رود و از ساعت 18 
مهرام میزبان رعد پدافند هوایي مشهد است. در ادامه این مرحله 
روز ش��نبه پاالیش نفت آبادان با نیروي زمیني روبه رو مي شود و 
شیمیدر به مصاف خانه بسکتبال خوزستان مي رود. مرحله پلي آف 
لیگ برتر بسکتبال به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار مي شود 
و تیم هاي راه یافته ب��ه این مرحله تا 28 اس��فندماه با هم رقابت 
مي کنند. الزم به ذکر است، 16 تیم بعد از مرحله گروهي به مرحله 
پلي آف صعود کرده اند و باید براي صعود به مرحله بعد با هم رقابت 
کنند. ضمن اینکه تمامي مسابقات این مرحله نیز مانند مرحله 

گروهي در سالن بسکتبال آزادي برگزار خواهد شد. 

آغاز مرحله پلي آف لیگ برتر بسکتبال

مهرام باالخره باخت

جانشیني سیامند مسئولیت سنگیني است

امروز، آغاز مرحله نیمه نهایي لیگ برتر والیبال
مرحله نیمه نهایي 

لیگ برتر والیبال      والیبال
بعدازظهر فردا با انجام دو بازي اول بین چهار تیم 
راه یافته به این مرحله آغاز مي شود. در جریان این 
بازي ها، ابتدا از س��اعت 14 فوالد س��یرجان به 
مصاف سپاهان اصفهان مي رود. دو تیم در طول 
رقابت هاي مرحله گروهي رقابت تنگاتنگي با هم 
در صدر جدول داشتند. فوالد قهرمان نیم فصل 
شد و سپاهان در نهایت جاي این تیم را در صدر 
جدول در پای��ان مرحله گروهي گرف��ت. با این 

اوصاف نبرد فرداي دو تیم از جذابیت هاي خاصي 
برخوردار اس��ت و مي تواند تا حد زیادي تکلیف 

یکي از فینالیست ها را روشن کند.
در دومین بازي از ساعت 17 تیم هاي شهرداري 
ارومیه و لبنیات هراز آمل مقابل هم صف آرایي 
مي کنند. این دو تیم از جمله تیم هاي پرافت و 
خیز لیگ امس��ال بوده اند و همین تشابه آنها 
باعث شده ش��اهد یک بازي نزدیک و نفسگیر 
باش��یم. بازي ه��اي دوم این مرحل��ه نیز عصر 

یک شنبه آینده برگزار مي شود.

ین�����د  مي گو
فریدون حسن

     چهره
نش�����ین  ج�ا
سیامند رحمان 
و قرار اس��ت پا جاي پاي قوي ترین وزنه بردار 
پارالمپیک جهان بگذارد و افتخارات او را تکرار 
کند، ولي همین ها کار را برایش سخت مي کند، 
اینقدر س��خت که خودش مي گوید به شدت 

تح��ت فش��ار اس��ت. صحب��ت از منصور 
پورمیرزایي، قهرمان دس��ته فوق س��نگین 
پاراوزنه برداري است که قرار است به جاي 
س��یامند رحمان در پارالمپیک توکیو وزنه 

بزند. کاري س��خت که البته همه امیدوارند 
پورمیرزایي از عه��ده انجام آن برآید. با 

این ح��ال او که تا س��ال قبل کنار 
سیامند وزنه مي زد حاال اینگونه 
از احساسش س��خن مي گوید: 
»این مس��ئولیت سنگین به 
من س��پرده ش��ده است تا 
جانشین سیامند و نماینده 
کشورم باشم. ان شاءاهلل 
بتوانم در ای��ن بازی ها 
حضور بیابم و طالیی 
را که متعلق به اوست 
ب��ه دس��ت آورم و 

روح س��یامند و دل مردم ایران را شاد کنم.« 
پورمیرزایي در ادامه در مورد ش��رایط دشوار 
جانشیني سیامند رحمان مي افزاید: »واقعاً این 
فش��ار و بار روانی روی من وجود دارد که قرار 
است جانشین سیامند باشم. امیدوارم مسئوالن 
این موضوع را درک کنند. پیش از این سیامند 
حضور داشت، اما حاال من هستم. 
باید به لح��اظ روان��ی به من 
کمک کنند و توجهات بیشتر 

شود.«

 توهین به مجلس
 نتیجه مماشات با متهمان ویلموتس گیت

صحبت های توهین آمیز دیروز محمود اسالمیان، عضو سابق هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال و از متهمان پرونده ویلموتس علیه نمایندگان مجلس 
را باید به پای اهمال نهادهای قضایی و بازرس��ی نوش��ت. نهادهایی که به 
جای برخورد ب��ا مدیرانی که در دوران مسئولیت ش��ان در فوتبال تنها در 
یک فقره بیش از 8 میلیون یورو به بیت المال خسارت زده اند، از کنار چنین 
فساد آشکاری عبور می کنند و نتیجه اش می شود اینکه یکی از متهمان در 
مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها به نمایندگان مجلس توهین می کند و مدعی 

می شود که مجلسی ها برای دیده شدن درباره فوتبال مصاحبه می کنند. 
اسالمیان که با وجود بازنشسته بودن در دوره گذشته فدراسیون فوتبال به 
صورت غیرقانونی به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه فعالیت می کرد، 
دیروز در مصاحبه ای توقیف و پلمب ساختمان فدراسیون به دلیل بدهی 
2 میلیون یورویی به تامین اجتماعی را به گردن نمایندگان انداخته و گفته 
است: »یکسری از نمایندگان مجلس فش��ار آوردند، بعضی از نمایندگان 
مجلس باید بروند جای »اینفانتینو« رئیس فیفا بنش��ینند. بعضی از آنها 
حتی یک روز هم فوتبال بازی نکرده اند، ولی پیشنهاد می کنم بروند رئیس 
فیفا شوند و وقت شان را اینجا تلف نکنند. آنها به جای اینکه به فکر مردم 
و جامعه باشند، صبح تا شب به دنبال این بودند که ببینند کجا می توانند 

صحبت کنند.«
در حالی این متهم پرونده ویلموتس گیت از نمایندگان می خواهد که به جای 
مصاحبه درباره فوتبال به مشکالت مردم رسیدگي کنند که فشار مجلس به 
تامین اجتماعی برای وصول طلب 2میلیون یورویی که به صورت قرض برای 
پرداخت قسط اول قرارداد ویلموتس به فدراسیون فوتبال پرداخت شده بود، 
دقیقاً در راستای رسیدگی به مطالبات مردم بود. مبلغی که سال گذشته 
با چراغ س��بز معاون اول دولت حس��ن روحانی از یکی از پتروشیمی های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا که متعلق 
به کارگران است به فدراسیون فوتبال پرداخت شد تا سرمربی بلژیکی در 

بازی آبان گذشته با عراق روی نیمکت تیم ملی بنشیند.
فدراس��یون فوتبال هم باید تا فروردین امس��ال این بدهی را که از جیب 
کارگران به فوتبال پرداخت شده بود به سازمان تامین اجتماعی برمي گرداند، 
اتفاقی که نیفتاد و شستا با شکایت و گرفتن رأی دادگاه در راستای وصول 
این بدهی، ساختمان فدراس��یون را توقیف کرد. حکمی که با پادرمیانی 
وزارت ورزش اجرا نشد و در نهایت ماه گذش��ته این بدهی پس از 10 ماه 
تأخیر به حساب تامین اجتماعی برگشت. در این میان نمایندگان مجلس 
که برای پاسداری از حقوق مردم قسم خورده اند در ماه های اخیر در راستای 
ایفای وظیفه نمایندگی خود بارها در رسانه ها و همچنین تربیون مجلس 
از فدراسیون فوتبال خواس��ته بودند قرض 2 میلیون یورویی که از جیب 
کارگران پرداخته شده را هرچه زودتر بپردازد.چنین درخواستی نه برای 
دیده شدن، بلکه در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده است و محمود 
اسالمیان به عنوان یکی از متهمان پرونده ویلموتس باید تنها در یک مورد 
از تخلفات و فس��ادی که در فدراس��یون فوتبال وجود داشته، پاسخگوی 
حیف و میل 8 میلیون یورویی در پرونده ویلموتس گیت باشد، مبلغی که 
2 میلیون یوروی آن از جیب کارگران به سرمربی بلژیکی پرداخت شد و 6 
میلیون یوروی دیگر را نیز با حکم فیفا در صورت تأیید آن در دادگاه عالی 
ورزش باید فدراسیون به این مربی که دستاوردش دو باخت مقابل بحرین 
و عراق و سخت تر شدن کار صعود به جام جهانی از همین ابتدای راه است، 
پرداخت کند.در حالی فدراسیون فوتبال از هفته گذشته مدیران جدیدش را 
شناخت که یکی از مهم ترین مطالباتی که از نهادهای نظارتی مانند مجلس 
و البته دستگاه های قضایی انتظار می رود، تسریع در رسیدگی به پرونده 
متهمان ویلموتس گیت است، متهمانی که با توجه به سکوت قوه قضائیه، رو 
به فرافکنی آورده اند تا جایی که یکی از این متهمان چنین بی پروا به خودش 
اجازه می دهد که با توهین به مجلس از نمایندگان بخواهد که با این عالقه ای 

که به فوتبال دارند، بروند جای رئیس فیفا را بگیرند!
اسالمیان در حالی به کنایه گفته است نمایندگان اظهارنظر کننده درباره 
فس��اد در فوتبال، یک روز هم فوتبال بازی نکرده اند که خود او نیز یکی از 
مدیران صنعتی و اقتصادی است که نه تنها سابقه فوتبالی ندارد، بلکه به 
واس��طه باندهای قومیتی در فوتبال به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال درآم��ده و در مقاطعی به عنوان نایب رئیس فعالیت کرده اس��ت. 
البته مدیرانی مانند این عضو سابق هیئت رئیس��ه فوتبال باید بدانند که 
نمایندگان مجلس هر جا فساد و س��وءمدیریتی ببیند برای جلوگیری از 
تضییع حقوق مردم می توانند ورود کنند و خواستار اجرای قانون شوند. این 
فساد می خواهد در فوتبال اتفاق افتاده باشد یا هر جای دیگری در سیستم 
مدیریتی کشور و احتیاجی به عکس با شورت ورزشی برای اظهارنظر راجع 

به فساد در فوتبال ندارند.

 پویش نذر رهایی 
برای زندانیان غیرعمد در جامعه ورزش

جامعه ورزش برای آزادس��ازی زندانیان جرائم غیرعمد 20 اس��فند ماه 
گردهم خواهند آمد. در آستانه سال نو و به همت سازمان بسیج ورزشکاران 
و وزارت ورزش و جوانان، جامع��ه ورزش ایران باز هم در کار خیر دیگری 
پیشقدم شده و آس��تین خود را باال می زند تا زندانیان جرائم غیرعمد را 
به کانون گرم خانواده خود بازگرداند. بر همین اس��اس قرار است مراسم 
پویش بزرگ »نذر رهایی« جامعه ورزش 20 اسفند ماه با حضور مسئولین 
لشکری و کشوری، رؤسای فدراسیون ها، مربیان، قهرمانان و مدال آوران 
بیش از 40رشته ورزشی در محل سالن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
فدراسیون هندبال برگزار شود. براساس هماهنگی های صورت گرفته، 
مبالغ جمع شده در این مراسم، برای آزادسازی صدها زندانی که به دلیل 

جرائم غیرعمد در زندان حضور دارند، صرف خواهد شد.

 باشگاه استقالل دیروز درحالی بازهم فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی معرفی کرد که او پیش از این 
چندبار در مواقع حساس تیم را رها کرده بود

اعتماد سه باره استقالل به مجیدی!


