
روز سرنوشت، 
دنيا حيدري
   گزارش

بی گمان بهترین 
نامی اس�ت که 
می ت�وان ب�رای ام�روز برگزی�د. روزی ک�ه 
سرنوش�ت فوتبال ایران بار دیگر از نو نوشته 
می ش�ود، سرنوش�تی ک�ه می توان�د تکرار 
داس�تان های قبلی باش�د یا تول�دی دوباره.

شمارش معکوس به پایان رسید و نتیجه رقابت 
چهار کاندیدای فدراسیون فوتبال برای نشستن 
بر صندلی ریاست این فدراس��یون امروز، بعد از 
شمارش آرای سرنوشت ساز 87 رأی با مشخص 
شدن چهره رئیس جدید به پایان می رسد. پایانی 
که باید دید شروع داستان تکراری سال های قبل 
اس��ت یا فصلی تازه برای فوتبالی که این روزها 
نفس هایش به واس��طه بی کفایتی های مدیران 
قبلی به بدترین ش��کل ممکن به شماره افتاده و 

امروز نیازمند هوایی تازه است.
    

اخباري که از آخرین ساعات باقی مانده تا انتخابات 
فدراس��یون فوتب��ال به گ��وش مي رس��د، اخبار 
خوشایندی نیس��ت. خبرهایی که اگرچه اثبات 
آن کار چندان س��اده ای نیست، اما خیلی هم دور 
از انتظار نبود، خبرهایی از آخرین البی های برخی 
کاندیداها که از وعده های میلیاردی پرده برمي دارد. 
وعده کمک های کالن و میلیاردی به برخی رؤسای 
هیئت ها و دیگر اعضای مجمع برای به دست آوردن 

رأی آنها در ازای در دست گرفتن قدرت!

 تالش هایی که البت��ه از نظر برخ��ی از اعضای 
مجمع بی اخالقی و البی های نامتعارف بوده که 
صدالبته هم همین طور اس��ت، خصوصاً که طی 
روزهای گذشته ش��عارها و وعده های رنگارنگی 
از کاندیداه��ا در مورد مس��ائل مختلف از جمله 
مبارزه با فساد در فوتبال شنیده شده است. با این 
حال شنیده می شود که شام آخر برای برخی از 
این کاندیداها روندی را به دنبال داشته که خود 
می تواند مصداق بارز فساد در فوتبال باشد، پس 
چطور می توان امیدوار بود کسی که برای نیل به 
هدف به بیراهه می رود قصد و نیتی جدی برای 
برگرداندن فوتبال به مس��یر اصلی خود داشته 
باشد، آن هم با عزمی جزم برای مبارزه با فساد در 

این رشته پرطرفدار و محبوب!
    

درست یا غلط، امروز یک نفر از بین چهار کاندیدا 
برای به دست گرفتن س��کان هدایت فدراسیون 
فوتبال انتخاب می ش��ود. فدراس��یونی که طی 
سال های اخیر شاهد اتفاقات تأسفباري بوده و حاال 
انتظار می رود رئیس جدید در مسیری جز مسیری 
که قبلی ها قدم گذاشته بودند گام بردارد تا خونی 
تازه به ش��ریان های فوتبال ایران تزریق ش��ود. 
انتظاری که با نگاهی گذرا به عملکرد کاندیداها 
خیلی هم نمی توان به برآورده ش��دن آن امیدوار 
بود. با وج��ود این بدون تردید ب��ا انتخاب رئیس 
جدید چاره دیگری هم نیس��ت جز انتظار برای 
تماشای رویه ای که او در آینده برای فوتبال ایران 

در پیش می گیرد. رویه ای که قبل از عملی شدن 
آن نمی توان به قضاوتش پرداخت. در اصل هر آنچه 
باید گفته   می شد تا به امروز بیان شده است و زین 

پس باید شاهد عملکرد رئیس جدید بود.
    

با وجود این، هر یک از چهار کاندیدایی که امروز 
تکلیف ش��ان برای تکیه زدن بر صندلی ریاست 
فدراس��یون فوتبال مش��خص  ش��ود و به قدرت 
برسند، باید بدانند که قدم در راه سخت و دشواری 
گذاش��ته اند، چراکه مدیران قبلی همه پل های 
پشت سر را خراب کرده اند و رئیس جدید، ریاست 
مجموعه ای مملو از مشکالت را به عهده می گیرد 
که البته این داستانی نیست که با آن غریبه باشد 
و بی هیچ تردیدی با علم به اینکه قرار است قدم 
در چه مس��یری بگذارد، قبول مسئولیت کرده و 
پا پیش گذاشته است. با این حال انتظار می رود 
رئیس جدید دیدگاهی متفاوت از مدیران قبلی 
داشته باشد. هرچند که صحبت های نامزدهای 
ریاست فدراسیون در یک میزگرد، تفاوت زیادی 
با وعده های نامزدهای ادوار قبلی نداشت، با وجود 
این انتظار می رود حاال که قرار است بعد از سال ها 
فدراس��یون فوتبال با چهره ای جدید و متفاوت 
رو به رو شود، فوتبال ایران نیز با نگاه و دیدگاهی 
جدید، تازه و نو مواجه شود که نیتی جز پیشرفت 

و ارتقاي فوتبال ایران نداشته باشد.
    

مبارزه ب��ا فس��اد در فوتبال، کوتاه کردن دس��ت 

آقازاده های تصمیم گیرنده، در اولویت قرار دادن 
و فراهم کردن زیرس��اخت های مهم و اساسی در 
فوتب��ال، پرداختن به تیم های پای��ه، نگاه فنی به 
فوتبال ملی و انتخاب های درست، شفاف سازی و 
پاسخگو بودن، برنامه ریزی بلندمدت برای موفقیت 
تیم های ملی و عمل کردن به آن، گام برداش��تن 
اصولی در حل مش��کالت و مس��ائلی از این قبیل 
از جمله انتظاراتی اس��ت که مردم و حتی جامعه 
فوتبال از رئیس جدید فدراس��یون فوتبال دارند. 
رئیسی که بی تردید برگزیده که شد، بی توجه به 
گذش��ته ای که داش��ته باید به او فرصت داد برای 
عملی کردن وعده هایي که داده و برنامه هایی که 

ریخته و بعد از آن مي  توان او را قضاوت کرد.  
    

بي ش��ک مار گزیده از ریس��مان س��یاه و سفید 
می ترس��د، به همی��ن دلیل مهم هم هس��ت که 
بسیاری از کارشناسان و اهل فن تا قبل از برگزاری 
انتخابات تأکید داشتند در صورت روی کار آمدن 
هر کدام از این چهار گزینه باز هم نمی توان امیدی 
برای تغییر رویه فوتبال در ایران داشت. با وجود 
این دیگ��ر چاره ای نیس��ت جز اعتم��اد دوباره و 
امیدوار بودن به تولدی دیگر در روز سرنوش��ت، 
چراکه با وجود درست بودن تحلیل های بدبینانه باز 
هم باید به رئیس جدید فرصت داد تا خودی نشان 
دهد و بدون فرصت دادن نمی توان او را به گوشه 
رینگ فرستاد و به باد انتقاد گرفت. شاید امروز، روز 

دیگری باشد برای فوتبال ایران... شاید...
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سر وکله  معترض پيدا شد
مهدی قایدی پس از 14 روز غیبت در تمرینات استقالل به دلیل اعتراض به 
اصالح قراردادش، سرانجام دیروز به کمپ تیم های ملی رفت و با حضور در 
تمرینات به شایعاتی که صبح روز گذشته یکی از روزنامه ها درباره رفتنش 
به پرسپولیس نقل کرده بود، پایان داد. گفته می شود این بازیکن جمعه 
شب در تماس هایی جداگانه با مدیران باشگاه و سرپرست تیم در خصوص 
خواسته هایش برای ادامه همکاری صحبت کرده و به نتایج مثبتی نیز در این 

زمینه دست یافته تا بعد از چند روز غیبت در تمرین حاضر شود.

فدراسیون فوتبال در انتظار رئیس جدید

روز سرنوشت تکراری!

 نایب قهرمانی زهرا نعمتی 
در تيروکمان امارات

زهرا نعمتی که خود را برای حضور در پارالمپیک و کسب سهمیه دوباره المپیک 
آماده می کند در مسابقات پاراتیروکمان فزاع امارات با شکست برابر کمانداری از 
ترکیه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. کماندار ایران در مرحله فینال مسابقات 
پاراتیروکمان فزاع امارات برابر کمانداری از ترکیه به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر 
۲ برابر این کماندار شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. نعمتی پیش از 

این با برتری برابر کماندارانی از هند و اوکراین فینالیست شده بود.

مسئوالن بی توجه را به خدا واگذار کردم
ذبیح اهلل پورشیب، دارنده مدال برنز کاراته جهان که شانس زیادی برای 
کسب سهمیه المپیک دارد، به شدت از بی توجهی مسئوالن گالیه کرد. 
پورشیب دیروز به خبرگزاری ایس��نا گفت: »صد بار از مسئوالن استانم، 
یعنی ایالم درخواست داشتم، اما هیچ کاری نکردند و اصالً توجهی نشان 
ندادند. فقط به خدا واگذارشان کردم، چراکه هیچ کدام کاری برایم نکردند. 
من سال ها در تیم ملی زحمت کشیدم تا برای کشورم افتخار کسب کنم، 
منتی هم ندارم اما مسئوالن ایالم را به خاطر این بی توجهی ها به خدا واگذار 
می کنم. جوانی ام را گذاشتم و آه من دامن شان را می گیرد. در مسیر المپیک 
هستم، اما اصالً برای شان اهمیتي ندارد. برای هر جلسه ای وقت دارند، اما 

هیچ وقت برای ما وقت نداشتند و کاری انجام ندادند.«

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

عمر کوتاه تیم هاي خصوصي با سرنوشتي تلخ و تکراري 
شهرخودرو در مسير پدیده!

امتیاز تیم فوتبال شهرخودرو مشهد به زودی به مالک جدید منتقل خواهد 
شد. بعد از بحرانی شدن وضعیت هلدینگ شهرخودرو، تیم فوتبال وابسته 
به این هلدینگ نیز با مشکالت جدی مدیریتی و مالی مواجه شده تا جایی 

که دیگر راهی جز فروش امتیاز این تیم باقی نمانده است. 
    

با باال گرفتن بحث ش��کایات مالباختگان شرکت شهرخودرو و همچنین 
دستگیری برخی از مدیران این شرکت، کار این تیم لیگ برتری نیز به پایان 
رسید و تنها راه باقی مانده برای جلوگیری از انحالل نماینده مشهد واگذاری 
امتیاز به مالک جدید است. شهرخودرو همان تیمی است که در یکی، دو 
فصل اخیر با توجه به پشتوانه مالی خود در لیگ برتر ریخت و پاش های زیادی 
کرد و برای گرفتن بازیکنان و مربیانی چون مهدی رحمتی تن به قراردادهای 
میلیاردی داد، اما در نهایت شهرخودرو هم به سرنوشت پدیده شاندیز دچار 
شد. پرونده سنگین مالباختگان این شرکت در قوه قضائیه در حال پیگیری 
است و حکم جلب برخی مدیران آن نیز صادر شده است. در شرایط فعلی تیم 
خصوصی دیگر نمی تواند تحت مالکیت حمیداوی به حیات خود ادامه دهد و 

هواداران فوتبال در خراسان باید منتظر معرفی مالک جدید بمانند.
    

شهرخودرو همان تیمی است که قبالً همه آن را به نام پدیده می شناختند. 
پدیده شاندیز از جمله تیم های خصوصی فوتبال ایران بود که بعد از خرید 
امتیاز »مس سرچشمه« با هزینه زیاد پا به میدان گذاشت. منتها هلدینگ 
پدیده با ش��اکیان متعدد و بدهی های س��نگین به یکی از سنگین ترین 
پرونده های نهادهای قضایی تبدیل شد. فروش امتیاز به شهرخودرو در سال 
97 مانع از انحالل این تیم شد. با وجود این در عرض دو سال اتفاقات پدیده 
برای شرکت خودروسازی نیز تکرار شد؛ ورشکستگی و بازداشت های اخیر 

نیز مهر تأییدی است بر پایان کار تنها نماینده فوتبال مشهد در لیگ برتر.
با وجود این مسئوالن استان خراسان رضوی تالش می کنند هرچه زودتر 
تکلیف این باشگاه را روشن کنند. محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان 
رضوی به اعضای تیم و هواداران قول داده ش��رایط در نیم فصل دوم کاماًل 
تغییر کند: »شهرخودرو با وجود مشکالت و محدودیت هایی که در نیم فصل 
نخست داشته، توانسته نتایج خوبی کس��ب کند. مردم، به ویژه جوانان 
خراسان رضوی نتایج این تیم را رصد می کنند و یکی از مطالبات آنان حمایت 
همه جانبه از شهرخودرو است. وظیفه خود می دانیم تا از تمام ظرفیت های 
موجود در استان از جمله بخش های دولتی برای حمایت از نماینده استان 
در لیگ برتر استفاده کنیم. برای حمایت بخش  خصوصی نیز رایزنی خواهیم 
کرد. فراز و نشیب همیشه وجود دارد، اما بابت مشکالت نگران نباشند. با 
تدابیری که در استان شکل گرفته، حمایت های حداکثری از این تیم در 
نیم فصل دوم به عمل خواهد آمد. وضعیت مالکیت شهرخودرو در دستور 
کار قرار دارد و در حال رایزنی هستیم تا آن را نیز حل کنیم. تمام مسئوالن 
استان تا جایی که مسئولیت داشته باشند به حل مشکالت شهرخودرو کمک 
خواهند کرد.« فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز 

برای برطرف کردن مشکالت پیش آمده قول همکاری داده است.
    

به رغم وعده های مسئوالن برای سروسامان دادن به وضعیت شهرخودرو، 
خبرهای خوبی از این تیم به گوش نمی رسد. آینده نامعلوم این تیم باعث 
شده تیم های دیگر لیگ برتری برای خرید بازیکنان شهرخودرو وارد عمل 
شوند. قاسمی نژاد، کاپیتان تیم اولین بازیکنی بود که سر از نساجی درآورد و 
شنیده می شود سایر بازیکنان نیز در نقل و انتقاالت زمستانی در حال بررسی 
پیشنهادهای خود هستند. رحمتی، سرمربی شهرخودرو هم نگران آینده 

خود در این تیم است و هنوز تکلیفش را برای نیم فصل دوم نمی داند.
این اولین باری نیست که یک تیم خصوصی در فوتبال ایران خیلی زود و به 
خاطر مشکالت مالی و مدیریتی از پای درمی آید. راه آهن تیم ریشه دار تهرانی 
هم زمانی که در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفت، اسیر فردی به نام »بابک 
زنجانی« شد. لوکوموتیورانان خیلی زود سقوط آزاد در لیگ برتر و فوتبال 
کشور را تجربه کردند. استیل آذین که با سرمایه گذاری حسین هدایتی شکل 
گرفت، به رغم ریخت و پاش های سرسام آور اما به ورطه نابودی رسید. البته 
آقای عابربانک ناامید نشد و سراغ ملوان بندرانزلی رفت و اتفاقاً این تیم قدیمی 
هم بعد از پروسه به اصطالح »خصوصی سازی« یک روز خوش ندید. تیم های 
استقالل اهواز، صباباتری، پگاه و فجر نیز همین شرایط را تجربه کردند تا ثابت 
شود در فوتبال ما خصوصی سازی نتیجه ای جز نابودی در پي ندارد. حال آنکه 
پرسپولیس و استقالل نیز قرار است در آینده ای نامعلوم واگذار شوند و اگر 
بعد از چند دهه این وعده محقق شود، هواداران باید امیدوار باشند سرخابی ها 

به سرنوشت تیم های واگذار شده قبلی دچار نشوند.

آینده مسی در گرو انتخابات هفتم مارچ
تا چند روز دیگر سرنوشت همه چیز مشخص  
می شود، هم ریاست باش��گاه بارسلونا و هم 
آینده لیونل مس��ی. انتخابات ریاست بارسا 
هفتم مارچ )17 اسفند( برگزار می شود و از 
بین سه نامزد س��رانجام با رأی اعضا یک نفر 
بر این مس��ند مهم تکیه می زند. نتیجه این 
انتخابات می تواند پایانی باشد بر حضور لیونل 
مس��ی. رئیس جدید قطعاً در اولین گام باید 
جلسه ای رودررو با کاپیتان ترتیب دهد تا او را 
برای ماندن متقاعد کند. بعد از درخواست جدایی از سوی لئو و اوضاع سخت 
بارس��ا، اکثر کارشناسان و هواداران معتقدند مس��ی در تابستان از نیوکمپ 
مي رود، اما واقعیت چیز دیگری اس��ت. تصمیم س��تاره 33 ساله بستگی به 
پیشنهادات رئیس جدید باشگاه خواهد داشت. دلیل اصلی مسی برای وفادار 
ماندن به بارسا حضور همیشگی این تیم به عنوان مدعی در رقابت های مختلف 
بوده است. او هنوز هم همین گونه فکر می کند و انتظار دارد یک پروژه قوی 
ورزشی بارسا را در آینده اي نزدیک به صدر باشگاه های اروپا و جهان بازگرداند. 
برخالف گفته رسانه ها اگر مسی راضی به ماندن شود، بحث های مالی آنقدرها 
مهم نخواهد بود. اگرچه دستمزد دریافتی او از باشگاه نجومی است، ولی تجربه 
ثابت کرده مسی با پیشنهادهای مالی وسوسه نمی ش��ود، حتی بسیاری از 
بندهای موجود در قراردادش نیز به پیشنهاد باشگاه بوده، نه خود کاپیتان. منابع 
خبری به مارکا گفته اند مسی تمایل دارد در بارسا بماند و حتی منابع نزدیک به 
بازیکنان تیم نیز این ادعا را تکذیب نکرده اند. در حال حاضر لئو هنوز تصمیمی 
نگرفته است. درست است که او وقتی بارتومئو رئیس باشگاه بود، می خواست 
بلوگرانا را ترک کند اما بعد از استعفای بارتومئو اتفاقات زیادی افتاده و هنوز 
گزینه های زیادی روی میز هستند. البته مسی نیز خودش از شایعاتی که هر 
روز در موردش مطرح می شود ناراحت است و اظهارنظرها درباره رفتنش به 
پاری سن ژرمن را نپسندید. نه مسی، نه پدرش و نه خورخه، مدیربرنامه هایش 
به پیشنهادهای سایر باشگاه ها توجه نمي کنند. در حقیقت تصمیم آخر را 
خود لیونل مسی مي گیرد و تصمیم او هم به نتیجه انتخابات گره خورده است.

وقتي سميع اهلل پهلواني را معنا کرد

از طالي آسيا و برنز جهان تا چوپاني!
دارنده نشان طال      خبر
و برن��ز کش��تی 
فرنگی نوجوانان در رقابت های آسیا و جهان می گوید: 
»بعد  از فوت پ��در جانبازم مجبورم ب��راي تأمین 
مایحتاج خانواده و امرارمعاش چوپاني کنم.«  ظاهراً 
قرار نیست ماجراي عدم استخدام و توجه به قهرمانان 
و مدال آوران کشور تمام شود. هنوز چند روز از خبر 
رفتگري حسینوند، قهرمان کشتي نمي گذرد که حاال 
خبر چوپاني محمد محرابي، قهرمان کشتي فرنگي 
آسیا و دارنده مدال برنز جهان نیز به گوش مي رسد. او 
مي گوید: »متأس��فانه پس از رقابت های کش��تی 

قهرمانی نوجوانان جهان و بازگش��ت ب��ه زادگاهم 
پلدختر برخی بی مهری ها از سوی مسئوالن ورزشی 
شهر و استانم موجب شد به کوچ اجباری تن دهم و 
برای دستیابی به اهداف ورزشی ام راهی استان البرز 
شوم . پدرم از جانبازان جنگ تحمیلی بود و سال ها 
قبل فوت شد. تنها دارایی ما یک خانه در پلدختر بود 
که در سیل به صورت صددرصد تخریب شد.  حاال 
یک سالی می شود که از سر اجبار و تأمین بخشی از 
نیازهای زندگی در کنار تحصیل در دانشگاه مجبورم 
از گوسفندان یکي از بستگان مواظبت کنم و ماهانه 

مبلغي به عنوان دستمزد بگیرم.«

مرحله یک هشتم نهایي رقابت هاي 
فريدون حسن

     واليبال
لیگ برت��ر والیبال عص��ر امروز با 
انجام دو بازي مهم و سرنوشت ساز 
به پایان مي رسد و چهره دو تیم دیگر راه یافته به نیمه نهایي این 
رقابت ها مشخص مي شود.  در حالي که دو تیم سپاهان اصفهان 
و فوالد سیرجان با کسب دو پیروزي موفق شدند بدون دردسر 
راهي نیمه نهایي شوند، کار چهار تیم شهداب یزد، لبنیات هراز 
آمل، شهرداري ارومیه و شهرداري گنبد به بازي سوم کشیده شد 
تا حاال این چهار تیم با هدف صعود به نیمه نهایي براي سومین 
بار وارد زمین مسابقه شوند. شهداب یزد که در بازي اول 3 بر یک 
نتیجه را به لبنیات هراز آمل واگذار کرده بود در بازي دوم جبران 
مافات کرد و در یک بازي نفسگیر موفق ش��د با حساب 3 بر ۲ 
حریف خود را شکست دهد و کار را به بازي سوم بکشاند. بازي 
سوم دو تیم از س��اعت 14 امروز در خانه والیبال تهران برگزار 
مي شود. ش��هرداري هاي ارومیه و گنبد هم چنین سرنوشتي 

داشتند. ارومیه اي ها در بازي اول به س��ختي و با نتیجه 3 بر ۲ 
پیروز ش��دند، اما بروبچه هاي گنبد با استفاده از انرژي جواني و 
تفکرات مربي جوان شان توانستند در بازي دوم با برتري 3 بر یک 
کار این بازي را هم به دیدار سوم بکشانند. پیمان اکبري، سرمربي 
تیم شهرداري ارومیه پس از شکست در بازي دوم گفت: »عملکرد 
خوبي نداشتیم، ولي باید این بازي را فراموش کنیم و آماده شویم 
تا در بازي سوم پیروز از زمین خارج شویم.« جدال سوم این دو 
تیم ساعت 17 امروز برگزار مي شود. بدون تردید دیدار برنده هاي 
این دو بازي در مرحله نیمه نهایي مقابل هم از دیدارهاي زیبا و 
جذاب لیگ برتر خواهد بود، دیداري که مي توان از آن به عنوان 
فینال زودهنگام مسابقات نیز یاد کرد. هرچند که نباید از دیگر 
مسابقه مرحله نیمه نهایي بین سپاهان و فوالد سیرجان هم به 
س��ادگي گذش��ت، دو تیمي که تا هفته آخ��ر مرحله گروهي 
رقابت هاي لیگ جدالي تنگاتنگ براي صدرنشیني با هم داشتند 

و حاال باید براي فینالیست شدن از سد هم بگذرند.

روز پایاني مرحله یک هشتم نهایي لیگ والیبال

4 تيم و یک هدف

میدان ورزش فقط میدان برد و باخت نیست، 
حامد قهرماني

     چهره
این را بزرگان ورزش ایران و آنها که پهلواني 
را مقدم بر قهرماني مي دانند خوب ترسیم 
کرده اند و آنها که مي خواهند این راه درست را در پیش بگیرند خوب مي دانند 
که کجا و چگونه باید درس پس بدهند. درست مانند آنچه براي سمیع اهلل 
قاصدآبادی، قهرمان اسکواش کشور در جریان مسابقه اش با علیرضا شاملي 

دیگر قهرمان اسکواش روي داد. قاصدآبادي در جریان این مسابقه از سري 
رقابت هاي رنکینگ بین المللي متوجه مي شود که مچ دست شاملي 

به شدت آسیب دیده و قادر نیست ضربات او را پاسخ دهد، از 
طرفي شاملي براي حفظ رنکینگ بین المللي خود مجبور 
بود تا پایان بازي در زمین حاضر باش��د، اینجا بود که 
سمیع اهلل آنچه را که آموخته بود به همه نشان داد. او در 

مقابل چشمان تماشاگران و شبکه های 
مجازی که پخش زنده  می شد توپ 

را راهی اوت کرد یا به گونه اي آن 
را پاس��خ داد که حریفش دچار 
مصدومی��ت بیش��تر نش��ود. 
قاصدآبادي حتي مي توانست با 

پیروزي 11 بر صفر ب��ازي را تمام 
کند، اما با توجه به اینکه این نتیجه لطمه 

جبران ناپذیري به رنکینگ شاملي مي زد با او تا پایان 
مسابقه مدارا کرد تا این پیام را بدهد که زمین ورزش محیط 

رفاقت ، ارزش  ها و حرمت هاست.

لوئيز روخو 

مارکا

منتظر خانه تکانی اساسی در فوتبال نباشيد
امروز قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شود و رئیس جدید بعد 
از یک سال و سه ماه که از استعفای مهدی تاج به بهانه بیماری می گذرد، 
مشخص ش��ود. اهمیت مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال سبب شده 
خیلی ها گوش به زنگ خبرهایی باش��ند که امروز از سالن اجالس سران 
محل برگزاری انتخابات فوتبال می رسد تا مشخص شود در نهایت از بین 
کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو، شهاب الدین عزیزی خادم و علی کریمی، 
کدام یک می توانند رأی اکثریت مجمع را بگیرند و به صندلی ریاس��ت 
فوتبال برسند. فارغ از اینکه چه کسی امروز بعد از پایان مجمع به عنوان 
رئیس جدید فدراسیون روبه روی خبرنگاران می ایستد، با مرور کارنامه 
دوران هشت ساله علی کفاشیان و چهار س��اله مهدی تاج، ضرورت یک 
هوای تازه و یک تغییر بزرگ در فوتبال احساس می شود، به خصوص که 
در 1۲ سال اخیر فوتبال بیشتر از موفقیت هایی که با هر مدیری دیگری نیز 
دست یافتنی بود، گرفتار حواشی و گسترش فساد بوده است. مصائبی که 
باعث شده فوتبال بیشتر از قبل درجا بزند و حتی در زمینه های مدیریتی 
نیز پسرفت کند و ردپای بسیاري از مدیران این مجموعه در پرونده فساد 
در فوتبال دیده ش��ود. ویلموتس گیت و حیف و میل 8 میلیون یورویی 
بیت المال آخرین برگ از کارنامه مدیرانی اس��ت که در 1۲سال گذشته 
به تناوب در پست های مختلف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حضور 
داشته اند و باید امروز در دادگاه پاسخگوی قرارداد ترکمانچای سرمربی 
بلژیکی باشند. قراردادی که شائبه های زیادی از فساد در آن وجود دارد و 

گفته می شود در قوه قضائیه در حال طی کردن مسیر دادرسی است.
انتخابات امروز فوتبال به عقیده برخی می خواهد خط پایاني بر 1۲ س��ال 
سوءمدیریت و فساد مدیرانی باشد که حتی مقابل قانون کشور نیز ایستادند و 
مجموعه فوتبال را تافته جدا بافته دانستند. هرچند وقتی بحث پول و کمک 
مالی بود، دست مدیران این فدراسیون که خودشان را دولتی نمی دانستند 
جلوی دولتی ها دراز بود، طوری که این فدراسیون در یک دهه اخیر بخش 
زیادی از بودجه ای را که می توانس��ت صرف زیرس��اخت ها و تقویت ورزش 
قهرمانی و المپیکی ها شود بلعیده است، بدون اینکه طلسم هایی مانند قهرمانی 
آسیا و راه یافتن به المپیک یا دور دوم جام جهانی را بشکند. با وجود چنین 
عملکردی، اما مدیران دولتی برای دیده ش��دن با اشاره مدیران فدراسیون 
ابایی از این نداشتند که تنها در یک فقره به تیمی که چند تیم درجه 3 آسیایی 
را برده بود، پاداش450 هزار یورو بدهند، اما آن سو دست شان برای پرداخت 

پاداش ۲5میلیونی قهرمانی آسیاي دختران فوتسال تنگ باشد.
امروز اما قرار اس��ت با انتخاب رئیس جدید، دوران 1۲ س��اله ای مدیران 
اش��تباهی مانند علی کفاش��یان که به امر محمد علی آبادی، رئیس وقت 
سازمان تربیت بدنی وارد فوتبال شده بود، تمام شود و فوتبال با انتخاب یکی 
از این چهار نفری که امروز قرار است مجمع به آنها رأی بدهد، دوران جدیدی 
را تجربه کند. البته در بین چهار نامزد نهایی، علی کریمی را باید جدا کرد. 

فوتبالیستی که می داند در مجمع البی ها حرف اول را می زنند.
 از این رو باید از بین هاش��می، آجرلو و عزیزی خادم یکی را رئیس آینده 
فوتبال دانست، سه مدیری که هر کدام در فوتبال، دستی بر آتش داشته اند 
و جدا از سیستم مدیریتی حاکم بر فوتبال در 1۲ سال گذشته نیستند. از 
سمت هاشمی در کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در سال 8۶ و مدیریت 
آجرلو در چندین باشگاه مختلف گرفته تا حضور عزیزی خادم در هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال در دوره دوم کفاشیان، کارنامه شان هم مشخص 
است و با توجه به عملکردی که داشته اند، نمی توان زیاد امیدوار بود که 
انتخاب یکی از این سه نفر بتواند فوتبال را دچار یک دگرگونی اساسی 
کند. به هر حال آنها در همین سیستم مدیریتی فوتبال از سال 8۶ تا امروز 
به تناوب مسئولیت های مختلفی برعهده داشته اند و مدیرانی که کنار 
دست شان برای حضور در فدراسیون انتخاب کرده اند، چهره هایی هستند 

که امتحان شان را پس داده اند.
اگرچه باید از شروع دوران جدید فوتبال و گذر از مدیریت »کفاشیان« ها 
و »تاج« ها اس��تقبال کرد، اما نمی توان به یک تحول اساسی در فوتبال 
امیدوار بود. فوتبالی که در 1۲ سال گذشته آنقدر در فساد غرق شده که 
نیاز به یک خانه تکانی اساس��ی دارد، خانه تکانی  که قرار است مدیرانی 
مجری آن باشند که خودش��ان کم و زیاد در رسیدن فوتبال به چنین 
مرحله ای در آن دستی بر آتش داش��ته اند. به همین خاطر نباید امروز 
انتظارات را از رئیس جدید باال برد، هرچند عبور از دوره مدیریتی تاریک 
1۲ ساله کفاشیان و تاج  با وجود باقی ماندن تمام تردیدها و نگرانی ها 

برای آینده فوتبال، شاید بهترین خبر باشد.


