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واکنش

سوژه روز 8ضلعیقدرتبــرایصندلیوسوســهکننده
 از شهردار مشهد تا رئیس کنونی فدراسیون و مدیران سابق استقالل و پرسپولیس؛ همه ادعای  مدیریت فدراسیون فوتبال را دارند

جهانبخش: من 
پورشه نگرفتم!

بعد از کسب بهترین بازیکن ماه 
ژانویه باشگاه برایتون و 

همچنین بهترین گل ماه 
لیگ برتر انگلیس تصاویری از 

جهانبخش کنار دو پورشه 
منتشر شد. یکی از 

اسپانسرهای این باشگاه 
کارخانه خودروسازی آلمانی 

است که ماشین های لوکس و 
گران قیمتی تولید می کند. 

رسانه های ایران بعد از انتشار 
تصاویر جهانبخش کنار این دو 

دستگاه پورشه ۹۱۱ که 
گران ترین خودروی این کمپانی 
به حساب می آید، اعالم کردند او 

آنها را به عنوان کادو دریافت 
کرده است، منتهی برای همه 

این سوال به وجود آمد که مثال 
اگر بازیکنی در یک سال، پنج ماه 

بهترین بازیکن تیمش شود و 
حداقل یک بار هم عنوان 

برترین گل ماه را ماِل خود کند، 6 
خودروی گران قیمت پورشه 

جایزه می گیرد؟ حاال اما 
جهانبخش خودش در این باره 
توضیح داده است: »پورشه ای 

به ما نمی دهند. این شرکت 
خودروسازی اسپانسر ماست. 
فقط عکس یادگاری می گیریم. 

همین«. وقتی به شوخی به 
جهانبخش گفته شد اگر پورشه 

می دادند در پارکینگش جا 
نداشت، با لبخند ادامه داد:   »اگر 

بدهند، من پارکینگش را جور 
ج از شوخی این  می کنم! ولی خار

کاری است که همه باشگاه ها 
می کنند و تنها به عکس 

یادگاری خالصه می شود. این 
چیزی است که در قراردادهای 

باشگاه و اسپانسر هست.« 

واکنش وزارت ورزش 
به رد صالحیت دایی

علی دایی روز گذشته طی 
مصاحبه ای اعالم کرد که وزارت 

ورزش در ماجرای انتخاب 
سرمربی تیم ملی او را رد 

صالحیت کرده و به همین علت 
به عنوان نفر اول کادرفنی 

تیم ملی انتخاب نشده است. 
این صحبت ها با واکنش مهدی 

علی نژاد، معاون وزیر ورزش 
مواجه شد. او گفت: »هرکسی 

حق دارد دیدگاه خود را بیان کند 
ح نظرات باید در عین  اما طر

احترام باشد. شخصا به عنوان 
سرپرست معاونت وزارت 

ورزش اینکه وزارت صالحیت 
علی دایی را برای سرمربیگری 

تیم ملی رد کرده است، تکذیب 
می کنم. انتخاب سرمربی به طور 
کامل برعهده کمیته فنی و خود 
فدراسیون فوتبال بوده است؛ 

کاری که در تمام فدراسیون ها 
انجام می شود. وزارت ورزش 

هیچ دخالتی در این امر نداشته 
است.« بعد از این اتفاق، 

فدراسیون فوتبال هم طی 
اطالعیه ای اعالم کرد، علی دایی 

در فهرست گزینه های نهایی 
فدراسیون برای انتخاب 

سرمربی تیم ملی نبوده است! 
این درحالی است که بارها 
مدیران فدراسیون چنین 

مسأله ای را اعالم رسمی کرده 
بودند. 

از  نام نویسی  پایان مهلت  و در  پایان رسید  به  انتظارها   ]شهروند[ درنهایت 
ریاست  صندلی  گرفتن  برای  نفر  فوتبال  هشت  فدراسیون  ریاست  نامزدهای 
فوتبال ثبت نام کردند. به این ترتیب یکی از این هشت نفر جانشین مهدی تاج 
 در فوتبال ایران خواهد شد و چهارسال سکان هدایت فوتبال را برعهده خواهد 

گرفت. اما این نفرات چه کسانی  هستند و با چه ائتالفی وارد انتخابات شدند؟

حبیبکاشانی
ائتالفباتیمفعلیفدراسیون

در  کاشانی  حبیب  حضور  شایعه 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از 
چند روز قبل در رسانه ها و شبکه های 
شایعات  بود.  شده  منتشر   اجتماعی 
نشان می داد مدیرعامل سابق باشگاه 
پرسپولیس با توجه به ارتباطات بسیار 
 نزدیکی که با مدیریت فدراسیون دارد به 
توصیه آنها برای انتخابات ریاست ثبت نام خواهد کرد تا دست آنها  برای پیروزی در 
انتخابات در مقابل نامزد مورد حمایت وزارت ورزش باز باشد. درنهایت کاشانی 
دیروز با حضور  در فدراسیون فوتبال برای ریاست ثبت نام کرد و محمود اسالمیان 
معرفی  خود  پیشنهادی  و  دوم  اول  نایب رئیس  به عنوان  را  بهاروند  حیدر  و 
کرد. همین ترکیب به خوبی نشان می دهد که او با هماهنگی مدیریت کنونی 
فدراسیون  وارد انتخابات شده و با آنها ائتالف کرده است. خانم عبدالحسینی هم 

نایب رئیس بانوان کاشانی خواهد بود. 

محمدحسینقریب
بازویوزارتورزش

قریب  محمدحسین  حضور  بحث 
اما  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در 
از  و  نیست  دیروز  و  امروز  به  مربوط 
شده  مسجل  همه  قبل  برای  مدت ها 
با حمایت وزارت ورزش وارد  او  که  بود 
که  قریب  شد.  خواهد  انتخابات  کارزار 
هشت سال  قبل هم سودای ریاست بر 
فوتبال را در سر داشت رقابت را به علی کفاشیان باخت و حاال دوباره بعد از هشت 
 سال اسب خود را برای ریاست زین کرده و قصد دارد با قدرت هم وارد انتخابات 
شود. او برای نایب رئیسی اول  منصور قنبرزاده )مدیرعامل سابق باشگاه نفت( و 
برای نایب رئیسی دوم حیدر بهاروند را در لیست خود قرار داده و  خانم میترا نوری 
هم نامزد نایب رئیسی سوم و بانوان فدراسیون او خواهد بود. قریب با توجه به 
در  پیروزی  برای  سختی  بسیار  کار  فدراسیون  کنونی  قدرتمند  مدیران  ائتالف 

انتخابات دارد. 

مهدیمحمدنبی
بهدورانگذشته امیدوار

کنونی  عضو  نبی،  محمد  مهدی 
مورد  نامزد  پرسپولیس  هیأت مدیره 
حمایت وزارت ورزش است که به دلیل  
دبیرکلی  سمت  در  چند  سال  اینکه 
فدراسیون بود ارتباط بسیار نزدیکی با 
فوتبال  اجرایی  بدنه  و  مجمع  اعضای 
کشور دارد. او  به واسطه همین امتیاز از 
چند ماه قبل برنامه های انتخاباتی خود را کلید زد و درنهایت پس از کش وقوس 
که  کرد  ثبت نام  ریاست  برای  رسمی  صورت  به  گذشته  روز  شرایطی  در   فراوان 
خودش و اطرافیانش فکر می کنند   شانس بسیار باالیی برای برنده شدن در 
انتخابات دارند. نبی ابتدا قرار بود منصور قنبرزاده را نایب رئیس اول  معرفی کند اما 
با او به توافق نرسید و به همین دلیل محمود اسالمیان و حیدر بهاروند را به عنوان 

نواب رئیس  اول و دوم لیست خود قرار داد. 

رضاجاللی؛ادامهدهندهراهدادکان؟
از مدیران قابل  که یکی  دکتر رضا جاللی 
اعتماد محمد دادکان است و در زمان ریاست 
او در فدراسیون چهار  سال مسئول فرهنگی 
این مجموعه بود،  یکی دیگر از نامزدهایی است 
که برای ریاست فدراسیون ثبت نام کرد. این 
سابق  رئیس  مهرعلی  دکتر  دانشگاه   استاد 
فدراسیون اتوموبیلرانی را به عنوان نایب رئیس 
اول و حیدر بهاروند را به  عنوان نایب رئیس دوم 
در لیست خود قرار داده است. گزینه نایب رئیسی سوم و بانوان او هم خانم موسوی  مدیرعامل 
باشگاه بادران تهران بود. دکتر جاللی فعال با هیچ جناح خاصی در انتخابات البی و تعامل نکرده 
است و  فعال به عنوان نامزد مستقل وارد کارزار انتخابات شده ولی احتماال در روزهای آینده اگر 
اجماعی برای حمایت از  او شکل بگیرد در انتخابات می ماند، در غیراین صورت انصراف خواهد 

داد. او قطعا یکی از گزینه های غیرقابل  پیش بینی و تأثیرگذار این مجمع می تواند باشد. 

احمدرضاکالیی
شهرداریمشهدتافوتبال از

مشهد  شهر  شهردار  کالیی  احمدرضا 
بدون تردید غیرمنتظره ترین فردی بود که در 
انتخابات ثبت نام کرد. شهردار  کنونی مشهد که 
در ماه های اخیر میزبانی از برنامه های مختلف 
فوتبالی را در این شهر مثل قرعه کشی  لیگ 
برتر برعهده گرفته،  گفته می شود با یک البی 
انتخاباتی قدرتمند وارد این عرصه شده است. 
شواهد و قرائن  نشان می دهد او تا روز آخر هم در انتخابات باقی خواهد ماند.  این مدیر سی ونه  
ساله دکتر حمید مهرعلی را به  عنوان نایب رئیس اول و حیدر بهاروند را به عنوان نایب رئیس دوم 
در لیست خود قرار داد و ارتباطات  گسترده  ای هم در این مدت با اعضای مجمع برقرار کرده است. 

هدایتممبینیومسعودهراتیان
یاشانسیااقبال

و  رئیسه  هیأت  عضو  ممبینی،  هدایت 
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم 
آخرین ساعات برای ریاست ثبت نام کرد.  در 
نکته قابل تأمل اینجاست که از همین حاال 
مشخص است که با توجه به  فضای رقابت 
ممبینی شانس باالیی برای رسیدن به صندلی 
ریاست ندارد، ولی با این حال تصمیم گرفته که 
 شانس خود را برای رئیس شدن امتحان کند. مسعود هراتیان، رئیس هیأت فوتبال اصفهان نیز 
دیگر گزینه ای بود  که برای ریاست ثبت نام کرد. هر دو نفر از نامزدهای مورد حمایت مدیران کنونی 

فدراسیون فوتبال برای  انتخابات هستند. 

شرایطیمیماند بهاروند؛تحتهر حیدر
نامزدهای  ثبت نام  به  مربوط  اتفاقات 
ریاست فدراسیون فوتبال یک حقیقت را به 
حیدر  بهاروند  اینکه  داد.  نشان  همه 
نایب رئیس دوم و سرپرست کنونی فدراسیون 
سیستم  در  را  خود  پای  جای  تقریبا  فوتبال 
مدیریتی بعدی به  عنوان نایب رئیس دوم و 
رئیس سازمان لیگ محکم کرده است. البته با 
اینکه گفته شده بود او به دلیل  بازنشستگی 
مجوز ثبت نام را برای ریاست فدراسیون ندارد،  در آخرین لحظات تصمیم قبلی خود  را برای شرکت 
در  انتخابات ریاست هم عملی کرد و با اینکه نایب رئیس دوم پیشنهادی تمام نامزدها بود،  برای 
ریاست فدراسیون  هم ثبت نام کرد و محمود اسالمیان و منصور قنبرزاده را به عنوان نایب رئیس 
اول و دوم خود معرفی کرد.  البته  برخی شایعات حکایت از این مسأله دارد که به احتمال بسیار 

زیاد جلوی حضور بهاروند در انتخابات ریاست گرفته  خواهد شد.  

نمایندگان ایران امروز و فردا نخستین بازی دور گروهی آسیا را برگزار می کنند

جست وجوی خوشبختی در سرزمین های همسایه
]شهروند[ با اینکه کار دو نماینده ایران از مرحله پلی آف آغاز شده بود، اما به صورت 
رسمی از امروز لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2020 استارت می خورد؛ جایی که چهار تیم 
ایرانی با امیدهای فراوان مقابل رقبای خود می ایستند تا بلکه رویای قهرمانی در قاره 

کهن را بعد از نزدیک به سه دهه به واقعیت تبدیل کنند.
بعید است استقاللی های این روزها آماده برابر تیم دهم جدول رده بندی لیگ 
عراق کار دشواری پیش رو داشته باشند. آبی های پایتخت در غیاب شیخ دیاباته، 
فرشید اسماعیلی، سیاوش یزدانی و عارف غالمی راهی اربیل شدند؛ جایی که کردها 
استقبال خوبی از آنها به ویژه کاپیتان شان یعنی وریا غفوری کردند. بدون شک بازی 
استقالل با الشرطه که از ساعت ۱8 امروز آغاز می شود، نسبت به دو بازی بعدی برای 
تیم فرهاد مجیدی چالش راحت تری خواهد بود. اتفاق جالب در این بازی می توانست 
رویارویی کرار جاسم در ترکیب عراقی با استقالل باشد که به دلیل مصدومیت این 

بازیکن منتفی شد. 
که  تیمی  و  آسیا  تیم های  پرافتخارترین  از  یکی  به عنوان  عربستان  الهالل 
رقیب  نخستین  می آید،  حساب  به  عربستان  لیگ  صدرنشین  هم اکنون 
شهرخودرو خواهد بود. تیم تحت هدایت مجتبی سرآسیایی که جدا از در اختیار 
داشتن چند بازیکن باتجربه، تیمی کم تجربه در سطح آسیا به حساب می آید، 
امروز از ساعت ۱8 و ۱0 دقیقه در دوبی میهمان الهالل خواهد بود و شاید یک 

تساوی هم برای این نماینده ایران راضی کننده باشد.
پرسپولیسی ها که روند بدون شکست بودن خود با یحیی گل محمدی را در دربی 
هم حفظ کردند، این بار قرار است به مصاف صدرنشین لیگ قطر بروند. الدحیل که از 
ستاره های خارجی گران قیمتی بهره می برد و بارها در سال های اخیر با تیم های ایرانی 
روبه رو شده است، این بار یک دوئل جذاب را از ساعت ۱8 و  45 دقیقه روز سه شنبه 
برابر سرخپوشان ایرانی آغاز می کند. گل محمدی   اصال دستش برای انتخاب ترکیب 

بسته نیست و می تواند به کسب سه امتیاز هم فکر کند. 
طوفان زرد آسیا لقبی است که هواداران سپاهان در سال های اوج به تیم شان 
دادند. زردپوشان اصفهانی که در نیم فصل اول روزهای خوبی را با امیر قلعه نویی 
سپری می کردند، با چند تساوی در بازی های اخیر از کورس قهرمانی در ایران عقب 
افتادند، اما حساب آسیا جداست. سپاهان که سابقه نایب قهرمانی در قاره کهن را 
دارد، از ساعت ۱8 و 20 دقیقه روز سه شنبه میهمان العین امارات خواهد بود تا 

نخستین امتیازات خود را در آسیا دشت کند. 

قائدی، محکوم به پرداخت دیه احمدرضا شاکر

بازیکن استقالل از پرونده تصادف ِقسر دررفت
 ]شهروند[ بعد از گذشت 
نزدیک به دوسال از اتفاقات 
مهدی  حضور  با  که  تلخی 
قائدی در بوشهر رخ داد، تازه 
شکایت  به  مربوط   پرونده 
از  شاکر  احمدرضا  خانواده 
بازیکن استقالل بسته شد. 
این  که  جوان  بازیکن  این 

فصل اوج  گرفته و یکی از ستاره های استقالل به شمار می رود، درنهایت در این پرونده 
محکوم به پرداخت دیه دوست  سابقش شد.  با اینکه قائدی هم در این سانحه 
تصادف در بوشهر جانش به خطر افتاد و چند ماهی درگیر  بیمارستان و مداوا بود، اما به 
دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت احمدرضا شاکر محکوم شد. رأی  اولیه 
چند ماه قبل اعالم شده بود که طبق آن ثابت شد قائدی برخالف اظهارات خودش 
پشت فرمان آن خودرو حضور داشت، اما این رأی با اعتراض بازیکن استقالل و وکالی 
او مواجه شد. روز نوزدهم بهمن ماه از سوی دادگاه  تجدیدنظر در استان بوشهر رأی 
نهایی اعالم شد که قطعی و غیرقابل اعتراض است. در رأی نهایی هم محتویات رأی 
قبلی تأیید شده و بدین ترتیب مهدی قائدی باید دیه احمدرضا شاکر را بپردازد. البته 
دو فرد دیگر به جز  قائدی و مرحوم شاکر در خودرو بودند که دچار آسیب دیدگی شدند. 
با این حال در دو سال اخیر مادر  احمدرضا شاکر به شدت پیگیر حق فرزند فقیدش بود 
و ادعای مهدی قائدی را رد می کرد. درنهایت هم دیروز او  با انتشار یک استوری در 
فضای مجازی خدا را به خاطر پایمال نشدن خون فرزندش شکر کرد.  حاال باید دید 
 بازیکن استقالل چه زمانی دیه دوست سابق خود را که در سانحه رانندگی جان خود را از 
دست داده، می پردازد. در  سال ۹8 دیه هر مرد مسلمان 270 میلیون تومان اعالم شده 
بود و به نظر می رسد قائدی باید بخش اعظمی از  قرارداد سال جاری خود را با استقالل 

برای پرداخت دیه به خانواده احمدرضا شاکر پرداخت کند.   

یورگن کلوپ، مأمور مهار خداداد عزیزی
روزگاری یورگن کلوپ در قامت یک مدافع، مأمور مهار خداداد عزیزی بود، اما 
دست تقدیر سرنوشت متفاوتی برای این دو رقم زد. یکی سرمربی لیورپول است و 
، نمایی از بازی ماینز و کلن در  دیگری داور یک مسابقه تلویزیونی. این تصویر
بیست ویکم آگوست ۱۹۹8 است. خداداد عزیزی که تازه از جام جهانی برگشته بود، 
چند ماه قبل تر با گل تاریخی به استرالیا »غزال ملبورن« لقب گرفته بود؛ در اوج 

محبوبیت و شهرت. 

خبرگرافی
در روزهای گذشته گزارش هایی در رسانه ها درباره تخلف انتخاباتی مربوط به 
جمع آوری 20 تا 30 فرم توسط  مدیران کنونی فدراسیون برای مهندسی انتخابات 
منتشر شد. گفته می شود که مدیران وزارت ورزش هم به دلیل  همین سناریو 
عمال نتوانستند به جز قریب نامزد دیگری را وارد انتخابات کنند و اکثر فرم های 
معرفی نامه در  اختیار اعضای مجمع که تابع تصمیم مدیریت کنونی فدراسیون 
هستند به نفع نامزدهای ائتالف شکل گرفته  بلوکه شد. از همین رو منتقدان 
خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این تخلف شده اند. همین موضوع البته 
باعث  شده شایعاتی غیررسمی درباره احتمال ابطال انتخابات فدراسیون فوتبال 
و تعویق آن به سال آینده در محافل  ورزشی شنیده شود که تا به امروز هیج مقام 

رسمی این مسأله را تأیید یا تکذیب نکرده است.   

برای  ثبت نامش  انتظار  همه  که  بود  مدیرانی  از  یکی  آجرلو  مصطفی 
پیچیده  ائتالف  به  دلیل  اما  داشتند  را  فوتبال  فدراسیون  ریاست 
ثبت نام  از  و  نشد  معرفی نامه  فرم   10 کردن  جمع  به  موفق  انتخاباتی 
زیادی  تمایل  هم  فوالد  باشگاه  مدیرعامل  سعید  آذری،  داد.  انصراف 
زد.  را  حضور  این  به  قید  هم  او  اما  داشت  انتخابات  در  شرکت  برای 
علیرضا اسدی، دبیرکل سابق فدراسیون نیز بر خالف پیش بینی ها با 
حمایت  قریب  از  احتماال  و  نکرد  انتخاباتی  ثبت نام  اقدامات  وجود 

خواهد کرد.  

اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 75 نفر هستند و طبق اساسنامه 
هر کسی که می خواهد برای ریاست  فدراسیون ثبت نام کند باید از 10نفر از 
هر  عضو  که  هم  آنجایی  از  بگیرد.  ثبت نام  برای  معرفی نامه  مجمع  اعضای 
مجمع فقط می تواند یک نفر را برای ریاست پیشنهاد کند تنها هفت نامزد 
ثبت نام  انتخابات  در  شرایط  بهترین  می توانند  در  فرم   10 گرفتن  صورت  در 
کنند. معموال روال بر این بوده که در انتخابات  آنهایی که سبد رأی  باالتری 
دارند،  بیشتر از 10فرم برای به دبیرخانه ارایه می دهند و همین مسأله باعث 
می شود که تعداد نامزدهای  نهایی که در انتخابات باقی می مانند به هفت 
فوتبال  ثبت نام  فدراسیون  ریاست  برای  نفر  هشت  که  حاال  نرسد.  نفر 
تعداد  توانست  نخواهد  آنها  از  نفر  یک  حالت  ساده ترین  در  اما  کردند،  
فرم های معرفی نامه خود را به  عدد 10 برساند و حذف خواهد شد. همچنین 
پیش بینی می شود که دو یا سه نامزد دیگر نتوانند فرم های خود را  تکمیل 
از سوی مراجع  احراز صالحیت  از ثبت نام، پروسه  کنند. مرحله بعدی بعد 
امنیتی و نظارتی است که  برخی شایعات نشان می دهد احتمال حذف یکی 
دو نامزد در این مرحله وجود دارد. به این ترتیب اگر انتخابات ابطال  نشود،  
انتخابات شاید با حضور سه یا چهار نامزد شاید با دو و حتی یک نامزد  برگزار 
انتخاباتی و سیستم جنگ قدرت  بازی مربوط به البی های  شود. به هرحال 
مثل  شده ای  شناخته  افراد  است  است.  گفتنی  نرسیده  پایان  به  هنوز 
خداداد افشاریان، میرشاد ماجدی ، عبدالکاظم طالقانی،  سعید فتاحی ، علی 
، نیما نکیسا  ، علی فتح اهلل زاده، بهرام رضاییان،  محمدصادق درودگر  خطیر
ثبت نام  انتخابات  در  رئیسه  در  هیات  عضویت  برای  هم  دیگر  فرد  چند  و 

کرده اند.  
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