
امروز)یکشنبه(  بعدازظهر   16 ساعت  ]شهروند[ 
ریاست فدراسیون  نامزدهای  از  مهلت رسمی ثبت نام 
فوتبال به پایان خواهد رسید. اتفاق عجیب اما اینجا بود 
که تمام نام هایی که در هفته های اخیر از آنها به عنوان 
گزینه های ریاست نام برده شده بود، ثبت نام خود را به 
نتایج  از مشخص شدن  بعد  و  کرده اند  آخر موکول  روز 
البی های انتخاباتی امروز افراد به فدراسیون برای ثبت نام 
مراجعه خواهند کرد. اما آخرین وضع انتخاب رئیس جدید 
فوتبال ایران به چه شکل است و نامزدها چه شرایطی 

دارند؟

ینه وزارت ورزش است؟ یب، گز قر
انتخابات  در  قریب  محمدحسین  حضور  پروژه 
اخبار  خورد.  کلید  قبل  چندماه  از  فوتبال  فدراسیون 
منتشرشده در رسانه ها نشان می  دهد که قریب گزینه 
فدراسیون  بر  ریاست  برای  ورزش  وزارت  حمایت  مورد 
فوتبال است. مدیرعامل سابق استقالل که از  سال 85 تا 
به امروز دیگر هیچ مسئولیتی در فوتبال نداشته، یک بار 
هم هشت سال قبل برای شرکت در انتخابات فدراسیون 
انتخابات  سال 1390 به علی  را در  کرد و رقابت  ثبت نام 
کفاشیان باخت. حاال بعد از هشت سال او دوباره قریب 
در سکوت مطلق خبری تیم مدیریتی خود را برای نواب 
رئیس انتخاب کرده و تمام برنامه های خود را با معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش هم هماهنگ می کند تا با 
قدرت وارد انتخابات شود و سبد رأی خوبی هم داشته 

باشد. 

یزی خادم انصراف داد عز
شهاب عزیزی خادم چهار سال قبل هم در انتخابات 
با اینکه بخش قابل  ریاست فدراسیون ثبت نام کرد و 
توجهی از اعضای مجمع حامی او بودند ، به خاطر اختالفاتی 
حضورش  جلوی  کرد،  پیدا  ورزش  وزیر  شخص  با  که 
انتخابات  از  دوره  این  برای   شد.  گرفته  انتخابات  در 
فدراسیون اما خیلی ها بر این باور بودند که او با توجه 
با مجمع دارد و خودش هم  که  ارتباط بسیار خوبی  به 
به تازگی عضو هیأت مدیره باشگاه سایپا شده و عضو 
مجمع به حساب می آید،  برای انتخابات ریاست ثبت نام 
کند. منتهی عزیزی خادم وقتی دید وزارت ورزش درحال 
حمایت همه جانبه از محمدحسین قریب است، ترجیح 
داد قید حضور در انتخابات ریاست را بزند و حتی به دعوت 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش رأی برگزاری نشست 
خصوصی پاسخ منفی داد. او رسما اعالم کرده وقتی نظر 
وزارت ورزش روی گزینه های دیگر است، هر مدیری که 
وارد پروسه انتخابات شود و مورد حمایت وزارت ورزش 
خواهد  آسیب  مسأله  همین  خاطر  به  فوتبال  نباشد، 
دید و مدیریت در مسیر پرحاشیه ایی انجام خواهد شد. 
به همین ترتیب دیروز هم با انتشار بیانیه ای رسمی از 
داد.  انصراف  فدراسیون  ریاست  انتخابات  در  شرکت 
البته هنوز هم خیلی ها بر این باور هستند هر گزینه ای که 
عزیزی خادم از او در انتخابات حمایت کند، شانس زیادی 
را برای پیروزی در انتخابات دارد و در 24ساعت گذشته هم 
تماس های بسیار زیادی با او و همکارانش برای تشکیل 

یک ائتالف انجام شده است.

نبی، مورد حمایت مدیران کنونی؟
مهدی محمدنبی سال ها دبیرکل فدراسیون بود و به 
جرأت می توان نوشت که آرزوی رسیدن به صندلی ریاست 
نه تنها  او  دارد.  سر  در  که  مدت هاست  را  ایران  فوتبال 
مورد حمایت وزارت ورزش است بلکه با اعضای مجمع 
و مدیران کنونی فدراسیون هم ارتباطاتی در این مدت 
برقرار کرده است. به این ترتیب، این احتمال وجود دارد 
که نبی با چند جریان انتخاباتی برای پیروزی ائتالف داشته 
انتخابات  در  رئیس  به عنوان  هم  را  او  نام  یعنی  باشد؛ 
 . مشاهده خواهیم کرد و هم نایب رئیس یک نامزد دیگر
آخر  لحظات  تا  نبی  البته  انجام شده  برنامه ریزی  طبق 
ممکن است برای شرکت در انتخابات ریاست مردد باشد 
و تنها درشرایطی در انتخابات باقی می ماند که شانس 
او  اگر دیدید  ترتیب  این  به  را حتمی بداند.  پیروزی اش 
هم به یکباره قید ریاست را زد، تعجب نکنید. نبی امروز 
تصمیم نهایی را برای شرکت در انتخابات ریاست خواهد 
گرفت. البته بدش هم نمی آید که اگر رئیس نشد، با کسی 
که بیشترین شانس را برای ریاست فدراسیون دارد، البی 

کند تا دوباره به صندلی دبیرکلی برسد.

یاست؟ آجرلو، چراغ خاموش تا ر
مصطفی آجرلو هم با چراغ خاموش عزم خود را جزم 
از  قبل  چهار سال  که  او  شود.  انتخابات  وارد  که  کرده 
مهدی تاج در رقابت برای ریاست شکست خورد،  دوباره 
را برای تبدیل شدن به نفر  گرفته شانس خود  تصمیم 
روزهای  در  او  کند.  امتحان  ایران  فوتبال  مدیریتی  اول 
گذشته هم با چند جریان انتخاباتی جلساتی برگزار کرده 
تا حمایت آنها را برای پیروزی و باالبردن شانس خود به 
خ دهد، قطعا او هم امروز با  دست بیاورد. اگر این اتفاق ر
حضور در فدراسیون ثبت نام خود را برای حوزه ریاست 

انجام خواهد داد. 

ین مهدی تاج نقش ویژه جایگز
فدراسیون  کنونی  سرپرست  بهاروند،  حیدر 
فوتبال نیز بدون هیچ تردیدی بیشترین نقش را در 
معادالت انتخاباتی این دوره دارد. او خودش تمایل 
زیادی برای ثبت نام برای ریاست دارد و هنوز تصمیم 
بحث  خاطر  به  نکردن  یا  ثبت نام کردن  برای  جدی 
بازنشستگی نگرفته است. به  هرحال طبق قانون به 
او اعالم کرده اند اگر برای انتخابات ریاست ثبت نام 
بازنشسته بودن  خاطر  به  صالحیت  احراز  کند، 
نخواهد شد و به همین ترتیب بهاروند هم قطعا یک 
یا دو گزینه حمایتی در انتخابات خواهد داشت و نام 
او را در فهرست نواب رئیس پیشنهادی حداقل دو 

نامزد انتخاباتی خواهیم دید. 

سایر نامزدهای احتمالی
در هفته های گذشته همچنین شایعاتی درباره حضور 
انتخابات  در  علیرضا اسدی، دبیرکل سابق فدراسیون 
شنیده شد. همچنین شایعات غیررسمی حکایت از این 
با حمایت  کاشانی  که احتمال دارد حبیب  مسأله دارد 
مهدی تاج و محمود اسالمیان برای ریاست فدراسیون 
ثبت نام کند و اگر این موضوع به حقیقت تبدیل شود، 
آن وقت بازی انتخابات حسابی پیچیده خواهد شد.  از 
عباس صوفی به عنوان یکی دیگر از نامزدهای احتمالی 
ریاست نامبرده شده است همچنین ممکن است امروز 
2 گزینه دیگر که در هفته های اخیر هیچ گمانه زنی درباره 
ح نبود، در انتخابات ثبت نام کنند. منتهی  حضورشان مطر
رقابت  و  البی  سطح  که  اینجاست  تأمل  قابل  نکته 
فهرست  اعالم  زمان  تا  که  باالست  قدری  به  انتخاباتی 
نهایی نفرات ثبت  نام کرده برای ریاست و بررسی مدارک 
آنها  و مشخص شدن نتیجه احراز صالحیت ها از سوی 
نهادهای نظارتی باید صبر کرد و دید چه پیش خواهد آمد، 
ولی از بین نفراتی که در این گزارش به نام آنها اشاره شد، 

قطعا یک نفر رئیس بعدی فوتبال ایران خواهد بود. 
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سوژه روز

کنیم؟ چرا باید از اســکوچیچ حمایــت 

یاســت فوتبال معــادالت پیچیده برای ر

ح کردن موضوعات عجیب ماجرای حامیان کی روش و مطر

امروز مهلت ثبت نام از کاندیداها تمام می شود و مدعیان همه چیز را به دقیقه 90 موکول کرده اند

ماجرای  ُسرنگ های 
کشف شده در رختکن 

تراکتور

درحالی که روز گذشته فیلمی از 
وجود تعداد زیادی سرنگ در 

رختکن تیم فوتبال تراکتور تبریز 
پس از دیدار با تیم فوتبال 

گل گهر در فضای مجازی منتشر 
شده بود و شائبه دوپینگ 

بازیکنان این تیم را ایجاد کرد، اما 
باشگاه تراکتور این موضوع را 

تکذیب کرد. مصطفی 
کاراندیش، عضو هیأت مدیره 

باشگاه تراکتور در این خصوص 
گفت:  »با توجه به اینکه چند روز 

پیش اعالم شد اوساگونا 
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران از ماده ممنوعه ترامادول 

استفاده کرده است، به همین 
علت جنگ رسانه ای به راه 

انداختند تا اذهان عمومی را از 
اصل موضوع منحرف کنند. من 

وجود ُسرنگ در رختکن تیم را 
تکذیب می کنم و بعضی ها 

فرافکنی کنند.« او درباره شائبه 
دوپینگ بازیکنان تراکتور بیان 

کرد: »این موضوع را تکذیب 
می کنم؛ چراکه عقل سلیم حکم 

می کند زمانی که کسی بخواهد 
دوپینگ کند، در رختکن و در 

معرض دید عموم این کار را 
نمی کند بلکه در مکان های 

خلوت این کار انجام می شود.« 
مدیر رسانه ای باشگاه تراکتور 

هم این طور واکنش نشان 
داده: »به هرحال شاید برخی از 

بازیکنان ما بیمار بودند، به 
همین علت پزشک تیم از 

آمپول برای درمان آنها استفاده 
کرده باشد.« 

خبر خوش درباره 
پول های بلوکه شده 

در فیفا

ابراهیم شکوری، سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال پس 

از جلسه با اعضای فیفا درباره 
نشست هایی که در چند روز 

اخیر در زوریخ داشته است، به 
نکاتی اشاره کرد. او درباره سفر 

خود به زوریخ عنوان کرد: 
»بیشترین بحث ما پیرامون 

مسائل مالی، مطالبات 
فدراسیون و نحوه دریافت 

مطالبات بود. همچنین درباره 
پروژه های اجرایی و کمک های 

فیفا نیز به بحث و تبادل نظر 
پرداختیم. همچنین مطالبات 

باشگاه ها از دیگر مواردی بود که 
در جلسه با مسئوالن فوق 

ح کرده و درباره راهکارهای  مطر
پرداخت و رفع مشکالت 

فدراسیون فوتبال ایران با توجه 
به تحریم هایی که وجود دارد، 

صحبت کردیم. مقرر شد 
حداکثر تا یک یا دوهفته آینده 

نظر نهایی خود را اعالم کنند و ما 
بتوانیم به حق فوتبال ایران و  
باشگاه ها برسیم. نکته مهم 

دیگری که بود، این است که 
مسئوالن فیفا نظرشان مثبت 

بود و اعالم کردند در اولین 
فرصت مطالبات فدراسیون 

فوتبال ایران را از فیفا به 
فدراسیون و باشگاه ها 

پرداخت می کنند.« 

]شهروند[ سرمربیگری تیم ملی در شرایطی به دراگان اسکوچیچ کروات رسید که شواهد 
و قراین نشان می دهد فوتبال ملی ایران قرار نیست رنگ آرامش به خود ببیند. حاشیه های 
این انتخاب به قدری زیاد است که باز هم به جای یک اجماع ملی برای حمایت از تیم ملی 
شاهد دوقطبی عجیبی هستیم. طیف گسترده ای از هواداران و مربیان و اعضای جامعه 
فوتبال که اکثر آنها از طرفداران پروپاقرص کارلوس کی روش بودند، حاال به منتقد درجه یک 
اسکوچیچ تبدیل شده اند و در حال انتقاد از زمین و زمان برای این انتخاب هستند. مازیار 
ناظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش، بعد از جدایی کی روش در توییتی مدعی شده 
بود که مربیان بزرگ دنیای فوتبال مثل زیدان و کلینزمن در صف سرمربیگری ایران هستند. 
او در آن مقطع از هشتگ »طلوع می کنیم« استفاده کرد. منتها انتخاب فدراسیون مارک 
ویلموتس بود که هم نتایج بسیار ضعیفی گرفت و هم حاال وارد یک دعوای 6 میلیون دالری 
برای دریافت کل پول قرارداد خود با فدراسیون فوتبال ایران شده است. پروسه انتخاب 
سرمربی تیم ملی هم در شرایطی انجام شد که ابتدا برانکو ایوانکوویچ،  امیر قلعه نویی،  علی 
دایی و یحیی گل محمدی گزینه های اصلی بودند اما فدراسیون در چرخشی ناگهانی دراگان 
کارنامه مربیگری  را در شرایطی به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد که او  اسکوچیچ 
فوق العاده ای نداشته و سرمربی تیم های بزرگ نبوده است و همچنین نامش اصال در بین 
گزینه ها وجود نداشت. حاال درست یا غلط اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است. آنها با کنایه به 
هشتگ طلوع می کنیم مدیران وزارت ورزش،  عمال در حال انتقاد از مدیرانی هستند که 
مقدمات جدایی کی روش را فراهم کردند و می گویند چرا باید از یک مربی مثل کی روش به 
مربی در قواره های اسکوچیچ برای هدایت تیم ملی برسیم. طبیعی است که منتقدان 
کی روش در زمان حضور او در تیم ملی هم مقابل این طیف قرار گرفته اند و باز هم شاهد 
درگیری های بی سرانجامی در حاشیه تیم ملی ایران هستیم؛ فضایی خطرناک که قطعا 
ممکن است ضربه هایی مهلک را به فوتبال ملی ایران در این شرایط حساس وارد کند. 
انتشار عکس های دراگان اسکوچیچ در ماشین مدیربرنامه های ایرانی  اش هم البته فضای 

تلخ و بسیار بد را برای تیم ملی و اتفاقاتی که ممکن است در انتخاب لیست بعدی رخ دهد به 
وجود آورده است و اتهامات سنگینی به این مربی که حاال نفر شماره یک کادر فنی تیم ملی 
ایران است، وارد شده است. این در حالی است که در زمان کارلوس کی روش هم یک ایجنت 
نقل وانتقاالتی به صورت رسمی به یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی تبدیل شده بود و همواره 
در کنار مربی پرتغالی حضور داشت و عملکردش به شکلی بود که دستور اخراج او از تیم ملی 
را صادر کردند. درواقع برخی منتقدان امروز اسکوچیچ دست روی موضوعی گذاشته اند که 
در گذشته کی روش در فوتبال ایران باب کرده بود. از طرفی حاال تیم ملی ایران در شرایطی 
نیست که در فضای انتقادی بشود کار را جلو برد. تیم ملی بازی های حساسی در راه رسیدن 
به جام جهانی در پیش دارد و نیاز به یک اجماع همگانی است تا تیم ملی از این مسیر به 

سالمت عبور کند و شانس حضور در تورنمنت قطر 2022 را به راحتی از دست ندهد. 

 بررسی شرایط استقالل، پرسپولیس، شهرخودرو و سپاهان 
در آستانه حضور در لیگ قهرمانان

رویاهای فرامرزی نمایندگان ایران
ایران  فوتبال  نمایندگان  برای  امسال  آسیا  قهرمانان  لیگ  ]شهروند[   
حال وهوای دیگری دارد. با توجه به مشکالتی که نزدیک بود به انصراف 4 تیم ایرانی 
از آسیا منجر شود، انگیزه ها به اوج رسیده و مهم تر از همه اینکه 4 مربی ایرانی روی 
نیمکت 4 تیم آسیایی حضور خواهند داشت. از فردا هواداران فوتبال ایران، چه آبی، 
چه قرمز و چه زرد همه یکرنگ و یکدل می شوند تا پرچم فوتبال ایران در قاره کهن باال 
برود. همچنان امیدواریم انتظار طوالنی مدت برای قهرمانی یک تیم ایرانی در آسیا به 
پایان برسد؛ اتفاقی که 4 میلیون دالر جایزه مالی هم برای تیم قهرمان به ارمغان می آورد. 

استقالل؛  تداوم توفان استقالل در آسیا؟
و  با بردهایی پرگل  الریان قطر  و  الکویت  از شکست دادن  که بعد  استقالل 
غیرمنتظره توانست خودش را به دور گروهی لیگ قهرمانان برساند، حاال با تیم های 
الشرطه عراق، االهلی عربستان و الوحده امارات هم گروه است. تیم فرهاد مجیدی 
که این روزها در خط حمله کامال خطرناک نشان می دهد، با ادامه روند پلی آف می تواند 
در دور گروهی هم در برابر رقبای نه چندان قدرتمند خود توفان به پا کند. آبی ها که 
با آسیب دیدگی برخی از بازیکنان تأثیرگذار خود مثل دیاباته و فرشید اسماعیلی 
دست وپنجه نرم می کنند، شاید با فشردگی بیشتر بازی ها و سفرهای متعدد با 
مشکالت بیشتری هم مواجه شود. الشرطه در رده دهم لیگ عراق قرار دارد، االهلی 
در رده سوم لیگ عربستان و الوحده هم در رده سوم لیگ عربستان قرار دارد. با این 
شرایط پیش بینی می شود استقالل در گام اول راحت ترین بازی خود را پیش رو داشته 

باشد و سپس برابر رقبای عربستانی و اماراتی کمی شرایط دشوارتر می شود.  

شهرخودرو؛ استارت دشوار در آسیا
دیگر نماینده ایران که توانست در مرحله پلی آف موفق عمل کند و راهی مرحله 
گروهی شود، شهرخودرو است. این تیم مشهدی که بعد از جدایی یحیی گل محمدی 
فراز و نشیب های زیادی را تجربه می کند، امیدوار است در اولین تجربه آسیایی خود 
بتواند در قامت یک شگفتی ساز ظاهر شود. مجتبی سرآسیایی و تیمش هم اکنون در 
رده پنجم لیگ برتر قرار دارند و در گروهی نسبتا دشوار قرار گرفتند؛ گروهی که تیم هایی 
همچون شباب االهلی امارات، الهالل عربستان و پاختاکور ازبکستان در آن قرار دارند. 
حداقل از نظر اسم و رسم و سابقه، در این گروه شهرخودرو در رده آخر قرار دارد، اما تیم 
مشهدی با در اختیارداشتن بازیکنان باتجربه ای همچون مهدی رحمتی و محمدرضا 
خلعتبری که سابقه طوالنی ای در لیگ قهرمانان دارند، امیدوار است بتواند یکی از 
2 تیم صعود کننده باشد. البته شاید حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
نیز برای شهرخودرو افتخاری بزرگ باشد؛ چون کسی از این تیم در گروهی که الهالل 
عربستان به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم های آسیا حضور دارد، از شهرخودرو انتظار 

کسب امتیازات پرتعداد نخواهد داشت. 

پرسپولیس؛ دنبال خاطرات خوش 2  سال قبل
پرسپولیس که بعد از فینالیست شدن در آسیا،  سال قبل نتوانست حتی از مرحله 
گروهی صعود کند، امسال با یحیی امیدوار است دوباره خاطرات خوش دوران برانکو 
را تکرار کند. سرخ ها که فعال جایگاه خود را در صدر جدول لیگ برتر ایران مستحکم 
می بینند، از نیمکت پرباری هم برای حضور در لیگ قهرمانان برخوردار هستند. البته 
گروه پرسپولیس را نمی توان اصال آسان دانست. الدحیل صدرنشین لیگ ستارگان 
قطر، التعاون تیم پنجم عربستان و الشارجه تیم چهارم امارات رقبای دور گروهی تیم 
گل محمدی هستند، اما پرسپولیس به عنوان قهرمان 3 دوره اخیر فوتبال ایران و 
نایب قهرمان آسیا در  سال 2018 قطعا ترسناک ترین تیم این گروه برای رقباست. بدون  
شک اگر در دور رفت پرسپولیس بازی ها را به سالمت و بدون شکست سپری کند، 
سرخپوشان در دور برگشت با بهره گیری از هواداران خود در 2 بازی خانگی می توانند 
حتی به صدرنشینی هم فکر کنند. به نظر می رسد رویارویی با الدحیل در خانه حریف 

یکی از سخت ترین چالش های یحیی گل محمدی و تیمش در لیگ قهرمانان است.

سپاهان؛ تیم قلعه باز هم اوج می گیرد؟
با اینکه چند هفته ای است سپاهان در لیگ برتر نتایج دلخواه خود را نمی گیرد و از 
صدر جدول هم فاصله گرفته، اما هواداران این تیم نه تنها همچنان به قهرمانی در 
لیگ امیدوار هستند، بلکه در آسیا نیز با توجه به در اختیار داشتن بازیکنان باکیفیت و 
حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت به صعود از گروه D امید دارند. السد قطر با هدایت 
ژاوی هرناندز روی نیمکت خود یکی از مدعیان این فصل لیگ قهرمانان آسیاست و 
سپاهان هم کار دشواری برابر این تیم خواهد داشت. النصر عربستان که در رده دوم 
لیگ کشور ایستاده، دیگر رقیب زردپوشان اصفهانی است و درنهایت هم العین 
امیر  است.  سپاهان  حریف  سومین  دارد،  فاصله  خود  اوج  روزهای  با  که  امارات 
قلعه نویی که تا مرز جدایی از سپاهان و نشستن روی نیمکت تیم ملی پیش رفت، 
حاال با منتفی شدن این ماجرا، باید تمرکز خود را روی موفقیت سپاهان بگذارد و مثل 

استقالل و پرسپولیس در 3 جام برای موفقیت بجنگد. 

زنان و تماشای فوتبال از پشت بام!
در جریان بازی گل گهر و تراکتور در هفته نوزدهم لیگ برتر زنان سیرجانی عالقه مند 
به فوتبال از پشت بام یکی از خانه های مشرف به ورزشگاه به تماشای مسابقه 
پرداختند. این اتفاق برای چندمین بار است که در هفته های گذشته لیگ برتر رخ 
می دهد و نشان دهنده آن است که زنان عالقه مند به تماشای مسابقات لیگ روز به 

روز بر تعدادشان افزوده می شود. 

خبرگرافی


