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خبر كوتاه
نادری-پرسپولیس؛ انگیزه انتقام بیخ
گوش یحیی

یکی از اتفاقات خوب برای کادرفنی و
هواداران استقالل در آستانه دربی پایتخت
بازگشت مصدومان و نداشتن محروم در این
مسابقه است .حاال محمود فکری این فرصت را
دارد تا از همه نفراتش به دلخواه و سلیقه خود در
دربی بهره بگیرد .یکی از نفرات مصدوم استقالل
که با بهبودی کامل به دربی رسیده و می تواند
با حضورش در ترکیب به چهره ای خاص تبدیل
شود ،محمد نادری است.
مدافع چپ آبی پوشان در نقل و انتقاالت
تابستانی با جنجال های فراوان راهی استقالل
شد .او که پیش از این پیراهن پرسپولیس را
برتن می کرد ،اگرچه بازیکن کورتریک بلژیک
بود اما به صورت قرضی در جمع سرخپوشان
پایتخت حضور داشت و با پیوستن به استقالل
حاشیه هایی برایش ایجاد شد.
نادری با تمام اتفاقات رخ داده و اعتراض
هایی که در فضای مجازی به حضورش در
استقالل شد ،در ترکیب این تیم قرار گرفت و
بازی های خوبی را نیز انجام داد .او در هفته
های ابتدایی برای استقالل به میدان رفت اما در
مصاف با شهرخودرو دچار مصدومیتی از ناحیه
همسترینگ شد و به همین خاطر چند هفته دور
از میادین ماند.
نادری اگرچه از هفته گذشته به بهبودی
کامل رسید اما با صالحدید کادرفنی در مصاف
با آلومینیوم اراک هم بازی نکرد تا به استراحت
بپردازد و برای دربی آماده شود .او از روز گذشته
به تمرینات گروهی استقالل اضافه شده و حاال
اصلی ترین گزینه محمود فکری برای حضور در
ترکیب ثابت استقالل مقابل پرسپولیس محسوب
می شود.
نادری بدون تردید یکی از چهره های
جذاب مسابقه دربی  94خواهد بود؛ این بازیکن
با وجود اینکه سن و سال زیادی هم ندارد ،اما
تاکنون پیراهن  3تیم مطرح فوتبال ایران یعنی
تراکتور ،پرسپولیس و استقالل را برتن کرده و در
یک تیم اروپایی نیز به میدان رفته است .فارغ از
مسائل مربوط به سابقه حضور او در پرسپولیس،
نادری به عنوان یک بازیکن باتجربه و سرشناس
نقش مهمی در باال رفتن وزن تیمی استقالل
در دربی خواهد داشت .او اگرچه هفته هاست
به علت آسیب دیدگی دور از ترکیب بوده ،اما
گزینه جذابی برای محمود فکری محسوب می
شود تا هرویه میلیچ و حتی محمد دانشگری
که دو بازی مدافع چپ استقالل بود را نیمکت
نشین کند.
از سوی دیگر حضور نادری در پرسپولیس
هم فراز و نشیب های زیادی داشت .او در
شرایطی به پرسپولیس پیوست که برانکو
ایوانکوویچ سرمربی وقت سرخ ها عالقه زیادی
به سبک بازی اش داشت و با توجه به توانایی
این بازیکن برای بازی در دو پست دفاع چپ
و دفاع وسط سرمربی کروات او را انتخاب کرد
و در مسابقات زیادی به میدان فرستاد.با رفتن
برانکو از پرسپولیس و حضور گابریل کالدرون اما
نادری نتوانست شرایط گذشته در ترکیب سرخ
ها داشته باشد .او اگرچه در بازی هایی به عنوان
یار فیکس به میدان رفت و عملکرد خوبی هم
داشت ،اما یک دوره مصدومیت و البته سلیقه
کالدرون سبب شد تا آرام آرام از ترکیب دور
شود .با حضور یحیی گل محمدی هم این رویه
برای نادری ادامه داشت و مصدومیت های زیاد و
مکرر هم مزید بر علت شد تا نادری دیگر جایگاه
ثابت را در پرسپولیس نداشته باشد.در پایان لیگ
نوزدهم هم در شرایطی که گل محمدی زیاد
تمایلی نداشت تا نادری را حفظ کند و از طرفی
تقریبا مشخص بود در تیم کنونی پرسپولیس او
نیمکت نشین خواهد شد ،این بازیکن تصمیم
جذابی گرفت و استقالل را به عنوان مقصد جدید
فوتبالی اش برگزید .نادری در محافل خصوصی و
برخی گفت و گو ها اعالم کرده بود که گل محمدی
نخواسته او در پرسپولیس بماندو با شرایطی که
برایش به وجود آمد ،او حاال انگیزه زیادی برای بازی
کردن در ترکیب استقالل در دربی و نشان دادن
توانایی هایش دارد.نکته قابل توجه درباره نادری این
است که او آخرین بازی اش برای پرسپولیس را هم
در دربی سال گذشته انجام داد که حدود  20دقیقه
در ترکیب حضور داشت و عملکرد نسبتا خوبی هم
ارائه کرد .این مدافع چپ باتجربه البته بعد از آن
بازی مصدومیت دوباره اش را تجربه کرد و حاال
فرصت خوبی برای اثبات توانمندی هایش به یحیی
گل محمدی و پرسپولیسی ها دارد.
ستاره استقالل حاال که آمادگی کامل برای
حضور در بازی با پرسپولیس را دارا است ،تالش
خواهد کرد تا در دو سه روز آینده نظر محمود
فکری را برای حضور در ترکیب اصلی جلب کند و
بی تردید انگیزه هایش برای مسابقه عصر دوشنبه
بسیار باال خواهد بود  .با این شرایط در صورت
فیکس بودن نادری در دربی ،احتماال شاهد یک
تقابل جذاب میان او و پرسپولیسی ها خواهیم بود
که شاید منجر به ایجاد حواشی جدیدی نیز بشود.

فشار و استرس بازیکنان معضل بزرگ یحیی

اگر امیدوار بودیم یک نیمه نمایش ضعیف
مقابل ذوبآهن ناشی از عملکرد ضعیف دستهجمعی
نیمی از بازیکنان تیم پرسپولیس شامل هافبکها
و مهاجمان بوده ،نمایش ضعیفتر در نیمه نخست
دیدار مقابل سپاهان و البته پیشرفت نهچندان قابل
قبول در نیمه دوم همین دیدار میتواند نگرانیها
را در خصوص شرایط فنی پرسپولیس یحیی آن هم
در آستانه دربی بیشتر کند.

پرسپولیس در  5مسابقه ابتدایی فصل در شرایط
بوهوایی
غیرطبیعی بازی کرد؛ یعنی یا شرایط آ 
خراب بود یا کیفیت زمین چمن یا هر دو ،اما در
دو دیدار اخیر از این حیث مشکلی وجود نداشت و
تیم یحیی بدون بازیکن مصدوم و محروم ،در زمین
مساعد ،هوای قابل قبول و کمترین اشتباه داوری
بازی کرد تا از اتفاقات مسابقه کمترین آسیب را
دیده باشد.

اگر واقعگرا باشیم حتماً برای چندمینبار به
دست خالی یحیی و کمبود بازیکنان تأثیرگذار و
مهم بخصوص در فاز حمله اشاره خواهیم کرد.
محبی ،مصلح ،خلعتبری ،باقری و علیمحمدی 5
بازیکن تعویضی سپاهان در بازی اخیر یا ستاره
لیگ بودند ،یا ملیپوش یا چهرهای قابل اتکا ،آن
هم در شرایطی که بدانیم 11تای فیکس نویدکیا
حتماً شرایطی بهتر از اینها داشتند که در ترکیب
اصلی به میدان رفتند.
این طرف اما قضیه واقعاً فرق میکرد .غیر
از رادو ،پرسپولیس بازیکنانی مثل حسینپور،
حسینی ،مهدیخانی ،برزگر ،عبدی ،رمضانی و
شیری را در اختیار داشت .از این جمع حسینی،
رادو و شیری برای تغییر در فاز حمله به کار
نمیآیند و بقیه نفرات هم آنقدر جوانند که تحت
فشار کاری از پیش نمیبرند هم در شرایط کنونی
نمیتوان از آنها توقع داشت در حد ستاره بدرخشند
و کار را برای یحیی دربیاورند هرچند خود یحیی
هم خیلی سخت به آنها اعتماد میکند.

یحیی گلمحمدی بنا به هر دلیل -تنبیه
مهاجمانی که کم میدوند و موقعیتنشناس هستند
یا گرفتن دوباره مالکیت توپ و داشتن کنترل روی
حریف -هرچه هافبک داشت را به زمین فرستاد .او
تیمش را مقابل سپاهان با سیستم  4-4-1-1به
زمین فرستاد و در حالی که بنا به مقتضیات هر دو
مدافع کناریاش هم هافبک بودند ،مهاجم نوک و
مهاجم سایهاش هم هافبک بودند که در طول بازی
نه موقعیت ساختند نه موقعیتی نصیبشان شد.
با این شرایط به نظر میرسد اگر بحث فقدان
مهاجم گلزن را کنار بگذاریم و تصور کنیم تنها
با تحولی بزرگ در مهاجمان فعلی ،جذب مهاجم
قابل در نیمفصل یا بازگشت آلکثیر شرایط خط
حمله تغییر خواهد کرد ،باید بیشتر روی ضعف
خط میانی پرسپولیس زوم کنیم؛ جایی که بحث
کیفیت فردی بازیکنان ،پست بازی آنها و سیستم
در میان نیست یا کماثر به نظر میرسد و شاید
مسأله روانی و استرس باعث شده بازیکنان قابلی
مثل پهلوان ،سرلک ،نوراللهی،کامیابینیا وعالیشاه
افت کنند یا نمایشهای پرنوسانی ارائه دهند؛
نوسانی که برخی آن را به شکست در فینال آسیا
و پسلرزههای آن ارتباط میدهند و برخی آن را
به در پیش بودن دربی و فشار قهرمانیهای گذشته
مرتبط میدانند که به نظر میرسد ملغمهای از آنها
بر شرایط روانی بازیکنان خط میانی پرسپولیس
تأثیر منفی گذاشته است.
پس حاال مهمترین وظیفه کادر فنی
پرسپولیس در آستانه دربی برداشتن این فشار از
روی دوش بازیکنان است و آنها باید از هر متدی
استفاده کنند تا بازیکنانی که غالباً باتجربهاند و
مسابقات بزرگ اینچنینی یا فراتر از آن مثل فینال
لیگ قهرمانان را تجربه کردهاند با استرس کمتری
مهیای بازی دوشنبه آینده شده و با یک برد بزرگ
از این شرایط خالص شوند.

واقعیتی با عنوان «دستهای خالی»

هافبکهایی که افت کردند

از این واقعیت که بگذریم پرسپولیس با همین
داشتهها در فاز حمله دچار مشکالت اساسی است
و با وجود مالکیت توپ قابل قبول در هر بازی نه
دقت شوت دارند نه شانس گل میسازند .این اتفاق
در حالی میافتد که هافبکهای پرسپولیس همگی
بازیکنان توانمند و شاخصی هستند اما تحت تأثیر
شرایط تیم افت کرده و کارآیی پایینی از خود نشان
میدهند .نمونهاش احسان پهلوان که غیر از بازی
هفته نخست مقابل سایپا ،در شش بازی بعدی
نمایشی متوسط یا زیر متوسطی ارائه داده هرچند
بخشی از آن به افت او ناشی از بیرون ماندن از
ترکیب بهخاطر محرومیت از فینال لیگ قهرمانان
مربوط میشود.
میالد سرلک هم که در دو بازی اخیر بهخاطر

فشار و استرس عامل ضعف خط میانی

استرس و فشاری که نتوانسته در این تیم بزرگ
تحمل کند با چهرهای بازنده و ترسو پا به میدان
میگذارد و هیچ کاری از پیش نبرده است .نکته
نگرانکننده در خصوص وضعیت فعلی پرسپولیس
غیر از خأل مهاجمان شاخص در خط حمله و البته
ضعف هافبکها در ساختن موقعیت گل ،فشار و
استرس عجیب بیشتر بازیکنان است که موجب
شده این تیم بهلحاظ کیفی افت و بهلحاظ آماری
روند نزولی را طی کند.
مالکیت قابل قبول ،موقعیت گل نگرانکننده

به آمار  7بازی پرسپولیس در این فصل
نگاهی میاندازیم .همه میدانند یحیی و کادرش
چه عالقهای به بازی مالکانه دارند .آنها در این 7
مسابقه بهطور متوسط بیش از 61درصد زمان بازی
مالک توپ بودهاند اما چرا تعداد شوتهای دقیق و
خلق موقعیت با این مالکیت برابری نمیکند؟
پرسپولیس در این  7بازی ک ً
ال  90شوت زده
یعنی در هر بازی بهطور میانگین نزدیک به 13
شوت ،اما از این تعداد شوت ک ً
ال 25تا در چارچوب
بوده و بهطور متوسط در هر بازی آمار نگرانکننده
 3/5شوت در چارچوب را شاهدیم .طبیعتاً متعاقب
چنین آمار ضعیفی ،در ایجاد موقعیت گل هم
شرایط پرسپولیس اص ً
ال خوب نیست .تیم یحیی
در  7بازی ک ً
ال  30شانس مسلم گلزنی ایجاد
کرده ،یعنی در هر بازی چیزی بیشتر از  4موقعیت
که برای مدافع عنوان قهرمانی قابل باور و قابل
پذیرش به نظر نمیرسد .این آمار باز هم ذهنها

را بیشتر از مهاجمان گلنزن و قدرنشناس به
سمت هافبکهایی برده است که از خالقیت فاصله
گرفتهاند ،کارهای ترکیبیشان غالباً ناقص است،
شوتزن نیستند یا خوب و دقیق شوت نمیزنند و
در فاز حمله موفق عمل نکردهاند و به اندازه کافی
موقعیت گل نساختهاند.
مقابل سپاهان همه چیز بدتر شد

پرسپولیس مقابل سپاهان 54درصد مالکیت
توپ را داشت ،درست به اندازه بازی با ذوبآهن
اما این میزان مالکیت ،کمترین میزان مالکیت
توپ تیم یحیی در طول فصل جاری بود .بازیکنان
پرسپولیس مقابل سپاهان  359پاس موفق دادند
که کمترین آمارشان در این  7هفته نبود اما با
تعداد پاسهای موفق بازیکنان در زمین آبگرفته
و ناهموار قائمشهر برابری میکرد .در آمار شوت
و شانس گل اما شرایط ناامیدکنندهتر هم بود.
پرسپولیس مقابل سپاهان فقط سه شوت به دروازه
حریف زد که تنها دوتای آنها در چارچوب بود در
حالی که طی شش بازی قبل حتی بازی پرانتقاد
مقابل ذوبآهن تعداد شوتها دورقمی میشد و
تنها در بازی با نفت مسجدسلیمان بود که بهسبب
بازی بسته حریف این عدد دورقمی نشد.
پرسپولیس مقابل سپاهان تنها دو شانس
گلزنی داشت در حالی که طی  7هفته گذشته و در
بدترین شرایط ،وضعیت بهتر از این بود .اگر کیفیت
فنی و پتانسیل بازیکنان سپاهان و نیمکت قدرتمند
این تیم را در نظر بگیریم باید یادمان باشد که

ثبت نام نامزدهای فدراسیون فوتبال

دیروزآخرین روز از انتخابات فدراسیون فوتبال است و نامزدهای
مشهور این انتخابات برای انجام تشریفات اداری یکی پس از دیگری
وارد ساختمان میشوند.
صبح دیروز علی کریمی با حضور زودهنگامش همه را غافلگیر
کرد .بعد از کریمی ،هادی مهدوی کیا برادر مهدی که قرار است نایب
رییس اول علی کریمی باشد نیز وارد ساختمان فدراسیون شد تا
اگر مشکلی برای ثبت نام برادرش بروز کرد ،آن را حل کند .این دو
هنوز کار ثبت نام خود را به پایان نرسانده اند و خبرنگاران با گذشت
ساعتها منتظر حضور یا اظهار نظرشان هستند.اما چهره مهم دیگری
که دیروز خودروی خود را در کوچه شلوغ فدراسیون پارک کرد،
کیومرث هاشمی بود که قب ً
ال به عنوان رییس کمیته المپیک و قائم
مقام رییس سازمان تربیت بدنی در ورزش ایران مشغول بوده و در
دوره کمیته انتقالی نیز ریاست این کمیته را برعهده داشته است .او از
نامزدهای دانه درشت انتخابات به شمار میآید که با دو نایب رییسش
وارد ساختمان فدراسیون شد .پیش از او مصطفی آجورلو نیز برای
ثبت نام کمی قبل از ساعت  15از مقابل خبرنگاران گذشت و به آنها
وعده داد در پایان تکمیل مراحل ثبت نام مصاحبه میکند.
انتخاباتی که قب ً
ال حیدر بهاروند و شهاب الدین عزیزی خادم
برای پست ریاستش ثبت نام کردهاند و یک روحانی به نام ستار عبدی
پور هم ادعا کرد برای پست ریاستش اسم نوشته است.
ترکیب هیئت رییسه فدراسیون  11نفره و شامل نفرات ذیل
است(ثبت نام برای این پستها انجام میشود):
رییس
سه نواب رییس (دو مرد و یک زن)
دو نماینده باشگاهها
دو نماینده استانها
سه کارشناس ورزشی
نامزدهای ریاست(به ترتیب زمان ثبتنام):
**شهاب الدین عزیزی خادم
*حیدر بهاروند
*علی کریمی
*کیومرث هاشمی
*مصطفی آجورلو(مدیرسابق باشگاههای پاس و تراکتور)
*ثبت نام کنندگان هیئت رییسه:
منصور قنبرزاده(مدیرعامل سابق نفت تهران)
فریدون اصفهانیان (رییس دپارتمان داوری)
شهاب الدین عزیزیخادم(بعنوان نایب رییس بهاروند)
حیدر بهاروند(بعنوان نایت رییس عزیزی خادم)
مهدی مهدوی کیا(ملیپوش سابق فوتبال ایران)
احمد مددی (مدیرعامل استقالل)
سعید دقیقی (مشاور عمرانی سابق فدراسیون فوتبال)
پریا شهریاری (دستیار دبیرکل فدراسیون فوتبال)

شهره موسوی (مدیرعامل بادران)
فاطمه علیپور (مسئول کمیته استانهای فدراسیون)
مهرداد سراجی (مدیرعامل سایپا)
حسین شمس (سرمربی سابق تیم ملی فوتسال)
بیت اهلل رضایی(مدیرعامل سابق سایپا)
سعید فتاحی(مسئول برگزاری رقابتهای لیگ برتر)
*نماینده باشگاهها:
بهرام رضاییان (مدیرعامل پارس جنوبی جم )
محمدرضا ساکت(مدیرعامل سپاهان)
فرهاد حمیداوی ( مالک باشگاه شهر خودرو)
اکبر محمدی (مدیرعامل پیکان )
سعید نجاریان(مدیرعامل شهروند ساری -فوتسال)
محمد جواهری (مدیرعامل گل گهرسیرجان)
سعید عباسی (مدیرعامل آلومینیوم اراک)
جواد محمدی (مدیرعامل ذوب آهن)
*نماینده هیئهای فوتبال:
محتشم( رییس هیات بوشهر )
صوفی (همدان)
باجیوند(قزوین)
حیدری (چارمحال و بختیاری)
احسان اصولی (رییس هیئت فوتبال خراسان رضوی)
*کارشناسی ورزشی هیئت رییسه:
صادق درودگر(رییس کمیته اقتصادی فدراسیون )
هدایتاله ممبینی(عضو هیئت رییسه فدراسیون)
رضا محمد کاظمی(کارشناس رسمی قوه قضاییه)
نیما نکیسا(دروازهبان سابق تیم ملی)
سعید فتاحی (مسئول سابق مسابقات سازمان لیگ)
حسین زرگر(کارشناس داوری)
احمدرضا براتی( رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال)
میرشاد ماجدی (سرپرست سابق استقالل)
رسول فروغی(کارشناس داوری)
خداداد افشاریان(داور بازنشسته)
بهنام ابوالقاسمپور (ملی پوش سابق فوتبال ایران)
غالمحسین زمان آبادی(سخنگوی سابق فدراسیون)
شهامت عباسی (نایب رییس فدراسیون ورزش دانش آموزی)
*حضور سه پزشک برای حضور در کارشناسان هیئت رییسه نیز
از اتفاقات جالب امروز بود:
امین نوروزی ،توحید سیف برقی ،علیرضا شهاب .
درحاشیه:
*با ورود ابراهیم شکوری  ،احمد مددی سرپرست استقالل هم
در ساختمان فدراسیون حاضر شد.
*بهنام ابوالقاسمپور هم به جمع نفراتی که در فدراسیون جاضرند

اضافه شد.حضور او به مسئله ثبت نام مهدوی کیا مربوط است.
*نیما نکیسا گلر سابق تیم ملی ایران برای پست کارشناس
هیئت رییسه ثبت نام کرد.
*حضور علی کریمی در ساعات اولیه صبح باعث شد خبرنگاران
ورود او به ساختمان فدراسیون را از دست بدهند.
*ابراهیم شکوری دبیرکل سابق فدراسیون نیز به روز شلوغ
مراجعین فدراسیون پیوسته است.
*شهاب الدین عزیزی خادم صبح امروز برای دومین بار به
فدراسیون مراجعه کرد و این بار برای نایب رییسی ثبت نام کرد.
*درویش مدیرعامل سایپا ثبت نام و کاندیداتوری خود را تکذیب
کرد.
*احمد مددی اعالم کرد برای ثبت نام رد هیئت رییسه داوطلب
شده است.
*علی علیزاده مهاجم سابق استقالل و سرپرست مس رفسنجان
هم وارد ساختمان فدراسیون شد.
*از چهرههای دیگری که امروز در ثبت نام مشاهده شد مهرداد
سراجی مدیرعامل سایپا بود که قبال رییس دفتر وزیر ورزش علی
سعیدلو بوده است.
*احسان اصولی رییس هیئت فوتبال خراسان رضوی هم از
کسانی بود که برای ثبت نام در حوزه نمایندگان هیئتها از مشهد
به تهران آمده بود.
*مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق پاس و تراکتور برای ثبت
نام در هیئت رییسه وارد ساختمان فدراسیون شد .جالب اینکه علی
کریمی همچنان در فدراسیون حاضر است.
* با سپری شدن زمان و رسیدن به ساعت  16زمان قانونی ثبت
نام از نامزدها به پایان رسید .
*رکورد حضور در فدراسیون فوتبال به علی کریمی میرسد که
از صبح ساختمان فدراسیون را ترک نکرده است.
*شایع بود که محمد دادگان هم برای ثبت نام به محل
فدراسیون میآید که چنین اتفاقب نیفتاد .
*از حبیب کاشانی دیگر نامزد مطرح ریاست هم خبری نشد .

کریمی چقدر برای ریاست فدراسیون شانس دارد؟

در دفاع از داوران؛

فدراسیون فوتبال مربیان و بازیکنان را
تهدید کرد

فدراسیون فوتبال از باشگاه ها خواست برای
جلوگیری از آرای انضباطی مراق اظهار نظرهای
کادر فنی و بازیکنان خود در مورد داوران باشند.
فدراسیون فوتبال با انتشار متنی بر روی
سایت خود تاکید کرد« :نظر به اینکه بر اساس
مقررات انضباطی طرح و بیان هرگونه مطلبی
اعم از سخنرانی ،مصاحبه ،یادداشت و درج در
فضای مجازی که مصداق توهین ،هتک حرمت،
افترا و نشر اکاذیب علیه داوران مسابقات فوتبال،
فوتبال ساحلی و فوتسال باشد تخلف انضباطی
محسوب میگردد ،بدینوسیله به تمامی باشگاهها
در تمامی سطوح و ردهها اعالم میگردد با اعمال
نظارت و دقت کافی بر بیان مطالب ابرازی از
سوی بازیکنان ،کادر فنی و مدیران خود نسبت
به داوران مانع از صدور احکام محرومیت علیه
این افراد گردند».

ورزش

در روزهای گذشته ،حرف و حدیثهای
زیادی درباره ثبت نام علی کریمی برای انتخابات
فدراسیون فوتبال وجود داشت اما حاال کریمی
رسما با ثبت نام در این انتخابات تایید کرد که
برای تغییر دادن فضای فوتبال ،وارد گود خواهد
شد .البته این شعار تغییر فقط مختص به علی
کریمی نیست .عزیزی خادم که او هم ثبت نام
کرده به هم همراه سردار آجرلو که او هنوز ثبت
نام نکرده هم شعار تغییر فوتبال را دارند .علی
کریمی در این ثبت نام مهدی مهدوی کیا را به
عنوان نایب رئیس اول ،سعید دقیقی را نایب
رییس دوم و فاطمه علیپور عضو اسبق کمیته
فوتبال بانوان را به عنوان نایب رییس سوم و

مسئول کمیته فوتبال بانوان معرفی کرده است.
این یک تصمیم مهم از سوی یکی از بهترین
ستارههای تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود.
چهرهای که با اساسنامه قبلی به خاطر نداشتن
سابقه مدیریت ،نمیتوانست وارد این رقابت شود
اما پس از اصالح اساسنامه ،حاال بدون مشکل
قانونی اجازه حضور در این رقابت را با استفاده
از سابقه بازی ملی خواهد داشت .در چند کشور
هم مدیریت فوتبال ،به چهرههای شاخص باسابقه
حضور درخشان در تیم ملی سپرده شده و حاال
پس از دوران تلخ و ناامیدکننده چند سال گذشته،
علی کریمی تنور انتخابات فدراسیون فوتبال را داغ
کرده است.
علی کریمی پس از خداحافظی از دنیای
فوتبال ،مدتی به عنوان سرمربی در سپیدرود رشت
کار کرد اما این حضور ادامه دار نبود و پس از
مشکالتی که برای این تیم به وجود آمد قید کار
در این حوزه را زد و البته سابقه مدیریت چندانی

در فوتبال ندارد .به گفته برخی کارشناسان و
پیشکسوتان فوتبال ایران ،کریمی در این مقطع
درست همان کاری را انجام داد که خیلی از
ستارههای قدیمی فوتبال ایران شهامت انجام
دادنش را نداشتهاند ،کریمی وارد یک عرصه مهم
شده و یک رقابت بسیار جدی را پشت سر خواهد
گذاشت که کار چندان راحتی نیست.
او برای ریاست فدراسیونی دورخیز کرده که
به گفته مجلسی ها و اهالی فوتبال پر از مشکالت
مختلف مالی و غیرمالی است .علی کریمی چند
روز پیش در یک پست اینستاگرامی که در
صفحه شخصی خود منتشر کرد درباره حضورش
برای انتخابات فدراسیون این گونه توضیح داد:
«میخواهم همچنان کنار مردم سرزمینم باشم
و برای سربلندی دوباره فوتبال ایران ،به عنوان
کاندیدا در پست ریاست فدراسیون فوتبال در
انتخابات شرکت کنم .تغییرات اساسی از سوی
فیفا و ایافسی در اساسنامه شکل گرفته و حاال

فوتبالیها راحتتر میتوانند وارد عرصه انتخابات
شوند و من امیدوارم در روز 10اسفند فوتبال ایران
عزیزمان یک روز پاک و عاری از هرگونه زد و
بندهای ناسالم را تجربه کند».
او به شکل واضحی از دست اندرکاران
انتخابات خواسته تا همه چیز را پاک ،سالم و شفاف
برگزار کنند .علی کریمی برای گرفتن  ۵امضا هم
کار راحتی نداشت چرا که بسیاری از تاییدیه ها به
نظر فریز شده است اما در نهایت  ۵امضای تاییدیه
را گرفت و وارد کارزار انتخابات شد .همانطور که
گفتیم ورود فوتبالیها ،تنور انتخابات را از همیشه
داغتر خواهد کرد ،با حضور علی کریمی و همراهی
مهدی مهدوی کیا حاال افرادی در این انتخابات
کاندیدا می شوند که در گذشته همواره نقشی در
تصمیم سازی مدیران فدراسیون فوتبال نداشتند
و حاال باید در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال
شاهد رقابت فوتبالی ها با مدیران فوتبال و البته
غیرفوتبالی باشیم.

شماره 3125

اخبار
شلوغکاری برای دیده شدن؛ تا حاال
کجا بودید؟

محبوب بودن ورزش فوتبال باعث شده
افرادی که عشق شهرت دارند با تالشهای فراوان
خود را حول محور این ورزش پر طرفدار قرار دهند.
حتی بسیاری از افراد ثروتمند و متمول هم برای
ارضا کردن میل خود برای دیده شدن حاضر شدند
تا بخش قابل توجهی از ثروت خود را در راه فوتبال
خرج کنند.
رومن آبراموویچ اولین ثروتمندی بود که به
طور جدی وارد عرصه فوتبال شد و سرنوشت باشگاه
چلسی را کام ً
ال تغییر داد .در ادامه اشخاص متمول
دیگری هم به پولساز بودن ورزش پر مخاطب
فوتبال پی بردند و مالکیت باشگاه های مختلف را
بر عهده گرفتند که از مهمترین آنها میتوان به
منصور بن زاید آل نهیان مالک منچسترسیتی و
ناصرالخلیفی مالک پاری سن ژرمن اشاره کرد و با
مرور تاریخچه این دو باشگاه انگلیسی و فرانسوی
به خوبی میتوان تأثیر حضور افراد سرمایه دار را
درک کرد.
در فوتبال ایران هم چنین نمونههایی داشتیم
و داریم که با هزینه در فوتبال کشور خود را مطرح
کردهاند با این تفاوت که حضور این آقایان به جای
تأثیر مثبت اغلب تأثیر منفی روی نتایج باشگاه ها
داشته است .از حسین هدایتی که اآلن در گوشه
زندان جا خوش کرده تا محمدرضا زنوزی و مهدی
عبدیان که هم اکنون در باشگاه های تراکتور و
استقالل حضور دارند.
این آقایان با وجود ثروت کالن برای به شهرت
رسیدن ورزش محبوب فوتبال را انتخاب کردند و
به خوبی رگ خواب هواداران تیمشان را به دست
آورده و با توهین به سایر باشگاه ها سعی در کسب
محبوبیت داشته اند .ماهیت حسین هدایتی که به
خوبی برای تمام هواداران و همچنین مردم کشور
نمایان شد و مشخص گردید اکه او از چه طریقی
ثروت خود را به دست آورد ه است.
محمدرضا زنوزی با وجود ولخرجی های
فراوان باشگاه تراکتور را به جوالنگاه خود بدل کرده
و به دلیل اینکه تخصصی در ورزش فوتبال ندارد و
از افراد متخصص هم بهره نمیبرد ،این باشگاه پر
طرفدار تبریزی را به اتوبانی تبدیل کرده که مربیان
و مدیران مختلف مدام در آن در حال رفت و آمد
هستند .مالک متمول تراکتور مدام با توهین به دو
باشگاه بزرگ و پر سابقه پايتخت سعی در بزرگتر
کردن نام خود داشته است که الزم میدانیم به این
عزیز یادآور شویم که نام و نشان ایشان در برابر
تاریخ استقالل و پرسپولیس کاهی است در برابر
کوه .آقای زنوزی بهتر است به فکر بهبود شرایط
باشگاه تراکتور باشد و از کشاندن این تیم محبوب
به بیراهه خودداری کنند.مهدی عبدیان یکی دیگر
از افراد متمولی است که به تازگی نام خود را سر
زبانها انداخته و با فعالیت مداوم در فضای مجازی
سعی دارد خود را در دل هواداران استقالل جا کند.
وی به تازگی با شلوغ کاری در فضای مجازی و
توهین به باشگاه پرسپولیس جنجالی به پا کرده
است .عبدیان با مخاطب قرار دادن ابراهیم شکوری
و انتقاد از رفتار وی ،اتهامات مختلفی به باشگاه
پرسپولیس و فدراسیون فوتبال وارد کرده است و
مشخص نیست چگونه یک فردی که سابقه آنچنانی
در فوتبال کشور نداشته انقدر راحت به خود اجازه
میدهد تا به دیگران توهین کند و افترا بزند؟حتی
رفتار خود آقای ابراهیم شکوری که از قضا سابقه
فوتبالی دارد هم مورد انتقاد است .چرا که بسیار
افراد با تجربه تر و پیشکسوتان به مراتب با سابقه تر
از او وجود داشتند تا در فدراسیون فوتبال و باشگاه
پرسپولیس پست بگیرند و از طرفی چگونگی حضور
ایشان در رأس فوتبال کشور و باشگاه پرسپولیس
هنوز هم برای مخاطبان فوتبال یک معمای بزرگ
است.در پایان از این عزیزان میخواهیم مروری به
سرنوشت مدیران قبلی غیر فوتبالی و غیر متخصص
داشته باشند و ببینند که مدت زمان شهرت آنها
چند صباحی بیشتر نبوده است .نمونهاش احمد
سعادتمند که فاصله فراز و فرود او در کسب شهرت
چند ماهی بیشتر طول نکشید.

غیرمنتظرهترین کاندیدای ریاست
فدراسیون فوتبال

غیرمنتظره نامزد تصدی ریاست فدراسیون
فوتبال که امروز خودش را به ساختمان فدراسیون
فوتبال در سئول رساند ،ستار عبدی پور بود که
با لباس روحانی ثبت نام کرد و در راه بازگشت
با درخواست خبرنگاران برای مصاحبه روبرو شد.
او در ابتدا اینطور خود را معرفی کرد «:از
استان البرز .بنده ستار عبدی پور هستم و برای
ریاست فدراسیون ثبت نام کردم».
این نامزد عجیب حضور در صندلی ریاست
فدراسیون فوتبال سپس در پاسخ به این سوال که
آیا سابقه ورزشی هم دارد ،گفت «:بله .سابقه هم
دارم .دوره مربیگری هم رفته ام .اگر خداوند توفیق
بدهد ،بتوانیم در این زمینه خدمت کنیم».
از عبدی در رابطه با مهره های او برای حضور
در پست نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم سوال
پرسیده شد و او البته اینطور پاسخ داد «:حاال
ببینیم چه می شود».او در پاسخ به این سوال که
چه سابقه ورزشی و مدیریتی در کارنامه او وجود
دارد ،بیان کرد «:بله داریم .سابقه فرهنگی داریم.
سابقه مدیریتی داریم .در استان البرز».ستار عبدی
که بی شک می توان او را عجیب ترین متقاضی
صندلی مدیریت فوتبال ایران دانست ،سپس در
واکنش به این سوال که آیا امضاهای الزم را برای
حضور در انتخابات در اعضای مجمع گرفته ،پاسخ
مثبت داد.سوال بعدی از این نامزد پست ریاست
فدراسیون این بود که آیا می تواند در این شرایط
بحرانی فدراسیون به بهبود وضعیت کمک کند و او
اینطور پاسخ داد «:امروز بله .هر کاری مبنای پاکی،
درستکاری و صداقت باشد را می توان انجام داد».
او سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و افزود«:
خداوند می گوید ،هر جا پاکی باشد ،خداوند هم
یاری می کند .امروز فدراسیون فوتبال اگر مبنایش
پاکی و صداقت باشد ،ان شااهلل زمینه رشد فوتبال
هم بیشتر می شود».
خبرنگاری دوباره از این نامزد خواست تا به
طور دقیق تر و شفاف تر در مورد سوابق ورزشی
اش توضیح بدهد و او گفت «:عرض کردم کارهای
فرهنگی و ورزشی انجام داده ام .سه کتاب هم
ان شاهلل در آستانه چاپ داریم؛ فوتبالیست های
آسمانی ،دیپلماسی فرهنگی در فوتبال و  ...این
کارها را در حال انجام دادن هستیم .با فوتبال
آشنایی داریم .ان شااهلل اگر خدا توفیق بدهد،
بتوانیم خدمتی کنیم».

