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درباره اینکه چرا اسکوچیچ انتخاب شد

لنگه کفشی در بیابان نعمت است
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نامه اعضای تیم ملی فوتبال پنج نفره
به مقام معظم رهبری

خلیلزاده :تهدید و جدایی دیاباته صحت ندارد

در شــرایطی که شــیخ دیاباته مهاجم اهل مالی استقالل ،این روزها زیر نظر
پزشــکان این باشــگاه مشغول درمان است ،خبر رســید که او و هرویه میلیچ
در صورت نگرفتن قســط قراردادشــان می توانند تا ســه شــنبه قرارداد خود
را یک طرفه فســخ کنند .اســماعیل خلیلزاده سرپرســت باشــگاه اســتقالل
در ایــن خصــوص به فارس گفت « :دیاباته در حال اســتراحت و مداواســت
امــا اینکه شــایعه جدایی او را در آســتانه بــازی بینالمللی مطــرح میکنند
جــای گلــه دارد .مــا تــا سهشــنبه فرصت داریــم مطالبــات دیاباتــه را به وی
پرداخــت کنیم و اصالً بحث جدایی این بازیکن مطرح نیســت .این بازیکن
قصد داشــت بــرای مرخصــی راهی خارج از کشــور شــود و حتی اعــام کرد
رونــد درمانــش را در بیرون از ایــران دنبال میکند اما یــک کالم به او گفتیم
کــه در ایران بماند بهتر اســت و او هم خیلی راحــت پذیرفت .تمام کارهای
مربوط به پرداخت طلب دیاباته انجام شده و احتماالً فردا (امروز) یا نهایتاً
دوشنبه اقساط قرارداد او پرداخت خواهد شد».

قهرمانی قائممقامی در بخش برقآسای جام فجر

مســابقات بینالمللی شــطرنج جــام فجر گرامیداشــت دهه فجــر و یادواره
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به میزبانی چابهار در حال برگزاری
است و در بخش برقآسای این مسابقات احسان قائممقامی در پایان  9دور
با کسب  8امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد .مسعود مصدقپور و پوریا
درینی هرکدام با  7امتیاز در رده دوم و سوم این بخش قرار گرفتند.

پای پلیس فتا به بلیت فروشی دربی باز می شود

حسن کریمی ،مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد
اشــکاالت سیستم بلیتفروشی الکترونیکی دربی  92گفت« :موضوع بلیت
فروشی و جلوگیری از برخی سوءاستفادهها و بی نظمی و آشفتگی سابق به
مذاق گروهی خوش نیامده و متأســفانه با هک و حمالت سیستمی به روند
کار صدمــه محدودی زدند.تمام مدارک را برای پلیس فتا آماده کرده ایم و
برای حفظ حقوق مردم و هواداران تا آخر آن را پیگیری می کنیم».

نگاهی به اهداف تمام نشــدنی کریس
رونالــدو ،گــزارش اول ایــن نشــریه را
شــکل داده و کوریــره نوشــته ایــن فوق
ســتاره پرتغالــی حــاال بــه ثبــت یــک
رکــورد تــازه گلزنــی در فوتبــال ایتالیــا
میاندیشــد .نگاهی به تبعات شکست
خانگــی جمعه شــب آ.اس.رم مقابل
بولونیا در مسابقات لیگ ایتالیا و بویژه
لغزشهای دفاعی رم در این مسابقه،
دیگر مطلب مهم کوریره است.

تأکیــد تازه گــرت بیل ،مهاجــم ولزی
رئــال مادریــد در زمینــه ابقــا درایــن
باشــگاه تــا پایــان مــدت قــراردادش
بــا رئــال و تعارضهــای هرازچنــدگاه
وی بــا زیدان ســرمربی کهکشــانیها،
گزارش و عکس اصلی مارکا را شــکل
داده اســت .مــارکا کوشــیده اســت
طی مطلبــی ،دالیل نزول محســوس
اتلتیکومادریــد در فصل جــاری را نیز
یافته و بیان کند.

بررســی تحــوالت حتمــی و احتمالــی
مســابقات ایــن هفتــه لیــگ فوتبــال
فرانســه و زوم کــردن روی دیدارهایی
ماننــد مســابقه دیشــب رن بــا بــرس
صفحــه اول ایــن روزنامــه را تســخیر
کرده اســت .دیگر مطلب مهم اکیپ،
ارزیابــی شــانسهای دو تیــم ملــی
راگبــی فرانســه و ایتالیا و دیــدار رو در
روی آنهــا در مســابقات موســوم بــه
«شش ملت» است.

محمود اسالمیان ،عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتوگو با «ایران»:

مجبور شدیم گزینهای دم دستی انتخاب کنیم

اسکوچیچ ایرانیزه شده است /در شرایط بد مالی نمیتوانستیم انتخاب ایدهآلی داشته باشیم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

پس از مدتها انتظار باالخره تکلیف
نیمکــت تیــم ملــی فوتبال مشــخص
شد و فدراسیون فوتبال ظهر پنجشنبه
بــه یکباره نام دراگان اســکوچیچ را به
عنــوان جایگزیــن ویلموتــس اعــام
کــرد .معرفــی ســرمربی پیشــین تیم
صنعــت نفــت آبــادان باعــث شــد
تعــدادی از مربیــان وطنــی موضــع
بگیرنــد و ایــن انتخــاب را انتخابــی
نامناســب قلمداد کنند .گرچه برخی
از کارشناســان هــم معتقدنــد حاال که
این مربــی کروات به عنوان ســرمربی
انتخــاب شــده ،وظیفه اهالــی فوتبال
حمایت و کمک به اســکوچیچ اســت
تــا تیــم ملــی وضعیــت بهتــری برای
صعــود از مرحلــه مقدماتــی انتخابی
جام جهانی  2022به دست آورد.
محمــود اســامیان در گفتوگــو
بــا خبرنگار«ایــران» ،بــه مســیری کــه
فدراســیون طی کــرد تا به اســکوچیچ
رسید ،اشاره کرد« :یحیی گلمحمدی،
علــی دایــی و امیــر قلعهنویــی جــزو
گزینههــای ایرانــی ســرمربیگری تیــم
ملــی بودند که اعضای هیأت رئیســه،
قلعهنویــی را بــه عنوان گزینــه اصلی
درنظــر گرفتنــد و مذاکــرات بــا ایــن
مربی آغاز شــد .مذاکرات فدراســیون
بــا ســرمربی ســپاهان خیلــی خــوب

پیش رفــت تا اینکه باشــگاه ســپاهان
مانع این انتقال شــد .خود قلعهنویی
هــم به دلیــل تعهدی که به ســپاهان
داشــت ،در نهایت تصمیم گرفت که
بــا ســپاهان ادامه دهــد .البتــه دراگان
اســکوچیچ هــم یکــی از گزینههــا بود
چــرا کــه فدراســیون تأکیــد داشــت
ســرمربی جدیــد از خــارج نیایــد .او
چند ســال اســت کــه در ایــران حضور
دارد و در واقــع ایرانیــزه شــده اســت.
قــرارداد اســکوچیچ  200هــزار دالر
اســت کــه به صــورت ریالــی پرداخت
خواهــد شــد .او از نظــر فنــی مربــی
خوبــی اســت و بــا تیــم بــدون مهــره
صنعت نفت نتایج خوبی کســب کرد
و عــاوه بر ایــن ،در مربیگری ســوابق
زیــادی دارد .اســکوچیچ در ایران هم
ســابقه خوبــی دارد و فوتبال ایــران را
میشناســد .از طرفی تیم ملی ایران،
تیم قدرتمندی است و برای هر مربی
فرصتی است که خود را نشان دهد».
این عضو هیأت رئیســه فدراسیون
فوتبــال درخصــوص ســؤالی مبنی بر
اینکــه آیــا اســکوچیچ بهتریــن گزینــه
هدایــت تیــم ملــی فوتبال بــود ،بیان
داشــت« :شــرایط فدراســیون فوتبال
مناسب نیســت و به خاطر تحریمها،
محدودیتهــای زیــادی دارد .در
چنیــن شــرایطی اســکوچیچ انتخــاب
شــد .به هر حال اسکوچیچ هم اکنون
به عنوان ســرمربی تیــم ملی انتخاب

شــده و همــه بایــد از او حمایت کنیم.
نقد کردن خدمتی به فوتبال نمیکند.
گرچه این طور نیست که تمام مربیان
داخلی نســبت به انتخاب اســکوچیچ
معترض باشــند .یحیــی گلمحمدی
و امیر قلعهنویی جزو مربیانی هستند
کــه انتخــاب اســکوچیچ را انتخــاب
درســت میداننــد .اگــر فدراســیون
امکانات و پول داشــته باشد ،میتواند
بهتریــن مربیــان را بــه ایــران بیــاورد
امــا متأســفانه در حال حاضر شــرایط
فدراســیون فوتبال این گونه نیســت و
مجبور بود که گزینههای دم دســتی را
به عنوان سرمربی انتخاب کند».
او صحبتهایــش را بــا اشــاره بــه
مشــکالت مالــی فدراســیون ادامــه
داد« :متأســفانه حــق پخــش فوتبــال
پرداخــت نمیشــود و پولهــای
فدراســیون هــم بــه دلیــل تحریمهــا
توســط فیفــا بلوکــه شــده اســت.
واقعــاً فدراســیون در شــرایط مالــی
خوبــی قــرار نــدارد و در ایــن شــرایط
نمیتوانســتیم انتخــاب ایدهآلــی
داشته باشیم .منتقدان باید شرایط را
بســنجند ،آنها میدانند که فدراسیون
محدودیتهایــی دارد و براســاس
محدودیتهــا ،این انتخــاب را انجام
داده اســت .تیــم ملــی فوتبــال مــا
شــرایط ســختی دارد و در حال حاضر
باید کمک کنیم تا فوتبالمان به جام
جهانی  2022صعود کند».

محمود اســامیان در پاسخ به این
ســؤال کــه آیا تیــم ملــی میتوانــد به
جام جهانی صعــود کند ،افزود« :من
معتقدم که فوتبال ما پتانسیل باالیی
دارد .زمانی کیروش به من میگفت
که اگر فالن بازیکن مریض شــود ،من
هــم مریــض میشــوم .ایــن صحبت
کیروش به خاطر محدودیت بازیکن
بود اما در شــرایط فعلــی تیم ملی در
تمامــی پســتها چنــد بازیکن بســیار
خوب دارد .تیم ملــی دیدارهای خود
را در خانــه برگــزار خواهــد کــرد و بــا
حمایــت هــواداران میتوانیم به جام
جهانی  2022صعود کنیم».
عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون
فوتبــال درخصــوص شــرایط مبهــم
تیمهــای ایرانــی بــرای میزبانــی در
لیــگ قهرمانــان آســیا اظهار داشــت:
«البیهــای زیــادی در کنفدراســیون
فوتبــال آســیا وجــود دارد کــه موجب
میشــود  AFCبــه ضرر فوتبــال ایران
تصمیــم بگیرد .عالوه بــر این افرادی
در داخــل کشــور هســتند کــه کمــک
میکننــد تــا شــرایط بــه ســود فوتبــال
ایــران رقم نخورد .متأســفانه این یک
برخــورد ورزشــی نیســت و پشــت این
موضوع البیهای سیاسی وجود دارد،
البیهایــی که بــه ورزش ایــران ضربه
میزند .در چنین شــرایطی مســئوالن
بایــد بــا تدبیــر مشــکالت را مرتفــع
کنند».

اسکوچیچ :سناریوی ویلموتس و استراماچونی برای من تکرار نمی شود

دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی 51ســاله تیــم ملــی
فوتبــال روز گذشــته با ســه رســانه خارجــی گفت و
گو کــرد .او در مصاحبه با ســایت «،»gol.dnevnik
گفــت« :بــدون شــک انتخابم بــه عنوان ســرمربی
ایــران اوج مربیگــری ام اســت و بــه مــرز پختگــی
رســیده ام .در طــول مربیگــری ام در کرواســی،
اســلوونی و عربســتان نتایج خوبی را کســب کردم.
انتظار چنین پســتی را داشــتم چــون برایش تالش
زیادی کردم .به همین خاطر خوشــحالم که به این
جایگاه رسیده ام».
ســرمربی تیم ملی درباره شــانس صعود ایران
بــه جــام جهانــی  2022قطــر ،بیــان داشــت« :مــا
ابتــدا مقابــل هنــگ کنــگ و کامبــوج بــازی داریــم
که بازی های نســبتاً آســانی اســت .اما بعد از آن با
عــراق و بحرین در ورزشــگاه آزادی بــازی داریم که
بــه نظرم  100هــزار نفر بــه این بــازی خواهند آمد.
خوشــبین هســتم که در این بــازی هــا نتایج خوبی
کسب کنند».
او همچنیــن بــه ســایت « »vecernjiکرواســی
اظهــار داشــت « :در تمــام تیــم هــای باشــگاهی
ایران به موفقیت بزرگی رســیدم .بــا فوالد در لیگ
قهرمانان آســیا حضور پیدا کردم .خونه به خونه را
به فینال جام حذفی رســاندم .بدون شک آنها این
تصمیــم را گرفتند چون معتقــد بودند من فوتبال
ایران را خوب می شناسم».
اسکوچیچ درباره مشکالت مالی در ایران گفت:
«ســناریوی مالی ویلموتــس و اســتراماچونی برای
مــن تکــرار نمی شــود .گــزارش هایــی که رســانه ها
درباره این موضوعات مطرح کردند تنها بخشــی از
واقعیت داستان است .من در  5سال گذشته که در
ایــران مربیگــری می کردم ،وضعیــت را این چنین
ندیدم .ممکن اســت چکی دریافت کنید و با تأخیر
نقــد شــود و ایــن اتفاقــی بزرگ نیســت .بــه همین
خاطر اصالً ترســی از این ندارم کــه این اتفاق برای

اســکوچیچ روز گذشــته با حضور در مرکز ملی فوتبال از امکانات این مجموعه
بازدید کرد .ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن بازدید از مرکز ملی فوتبال،
بــــرش زمینهای چمن مجموعه و ســاختمان پک ابراز امیدواری کرد با این امکانات
تیم ملی فوتبال ایران برنامههای خود را در راه مقدماتی جام جهانی  2020به خوبی پیش ببرد.
کارلوس کیروش ،سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران ،مجموعه پک و مرکز ملی فوتبال را به
نوعی میراث به جا مانده از خودش برای آیندگان فوتبال ایران میدانست.

نظر موافقان و مخالفان اسکوچیچ

انتخــــــــــاب دراگـــــــــان
اســکوچیچ بــه عنــوان
واکـنش
ســــرمربی تیــــم ملـــــی
فوتبــال واکنشهای زیادی به همراه داشــته
اســت .گرچــه اکثــر واکنشهــا منفــی اســت
امــا ایــن مربــی کــروات موافقانی هــم دارد.
میروســاو بالژویچ سرمربی ســابق تیم ملی

کاندیدای ریاست نبود؟!

بازدید اسکوچیچ از میراث کی روش

من تکرار شود و من نیز در لیست این مربیان باشم
چون مشکلی در این زمینه نیست».
وی دربــاره کارنامــه اش و هدفــش از حضور در
نیمکــت تیم ملی ایران ،گفــت« :ایران دومین تیم
برتــر آســیا در رده بنــدی فیفــا اســت .همــه انتظار
دارنــد این تیــم به جــام جهانــی راه پیــدا کند .من
هــم در اینجــا حضور دارم تــا به این هدف برســم.
من قبــل از مربیگــری در تیم ملی ایــران به عنوان

در گفتوگــو بــا شــبکه تلویزیونــی «دنونیک
نــووه» کرواســی گفــت« :اطمینــان دارم
اســکوچیچ بــا تیم ملــی ایران بــه نتایج الزم
خواهد رســید چون او در سختترین شرایط
بــه اهدافــی کــه مــورد نظرش بــود ،رســیده
است».
بهنام ســراج ،مربی تیــم فوتبال صنعت

ســرمربی نفت آبادان کار می کردم و این تیم را به
رده ششم جدول لیگ ایران رساندم».
او همچنیــن در گفتوگــو بــا روزنامــه «نــووی
لیســت» چاپ ریکا کرواســی بیــان داشــت« :ایران
یک کشــور بزرگ فوتبالی است و ایرانیها با فوتبال
زندگی میکنند و این رشته ورزشی برای آنها بسیار
مهم است .میدانم که حاال مسئولیت سنگینتری
دارم و این بزرگترین چالش حرفهای من است».

نفت آبادان اظهار داشت« :برخی میگویند
اســکوچیچ بــه درد تیم ملی نمیخــورد ،اما
من کنارش بودم و میدانم که کیفیت باالیی
دارد .از اولیــن بازی تیــم ملی میفهمید چه
مربــی باهوشــی باالی ســر تیم ملی اســت».
همایــون شــاهرخی ،ســرمربی پیشــین تیــم
ملــی فوتبــال معتقــد اســت کــه انتخــاب

سلطانیفر :قرارداد اسکوچیچ بلندمدت است

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانــان روز شــنبه
در جمــع خبرنــگاران دربــاره انتخاب اســکوچیچ گفت:
بازتاب «انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا اختیار
کامل از ســوی فدراســیون فوتبال صــورت گرفته و قــرارداد او بلند مدت
و برای راهیابی به جام جهانی اســت .فدراســیون فوتبال بعد از انتخاب
سرمربی تیم ملی باید بسرعت روند آماده سازی و برنامه ریزی مفصل
و مؤثر برای ششمین صعود ایران به جام جهانی را دنبال کند».

ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال امروز به پایان میرسد

سایت فدراسیون فوتبال

در پــی حــذف  ٣۴ســهمیه ایــران از بازیهــای پارالمپیــک
اعضای تیــم ملی فوتبال پنج نفره که جزو حذف شــدگان از
اخبـــار
کاروان پارالمپیــک توکیو هســتند در نامــهای به مقام معظم
رهبری اعتراض خود را نســبت به این مســأله اعالم کردهاند .به گزارش ایســنا،
در بخشــی از نامــه اعضــای این تیم به مقــام معظم رهبری آمده اســت« :تیم
فوتبال  5نفره در دوره گذشته مسابقات پارالمپیک ریو  2016نایب قهرمان شد
و اخیراً در مسابقات  2019تایلند عالوه بر نایب قهرمانی آسیا سهمیه پارالمپیک
 2020را بدست آورد اما با تصمیم عجیب کمیته پارالمپیک مواجه شد که منجر
به عدم حضور در این رویداد جهانی شــده اســت .اســتدعا داریم نســبت به این
تصمیم غیر کارشناسی و ناعادالنه پیگیری الزم را مبذول فرمایید».

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

مارکا (اسپانیا)

اکیپ (فرانسه)

سایت فدراسیون فوتبال

فوتبال ایــران دوران ویژهای را پشــت ســر میگذارد.
روزهایــی کــه در آن فدراســیون فوتبال رئیــس ندارد
یادداشت
و چــه بســا که اگر رئیســی ماننــد مدیران قبلی داشــت هم
چنــدان تفاوتــی نمیکــرد .از وقتی که مهدی تــاج به دلیل
بیمــاری قلبــی ،فدراســیون را تــرک کــرده ،زمــان زیــادی
نمیگذرد ولی مشــکالت و اتفاقهای به جا مانده از دوران
حامد جیرودی ریاســت او یکی پس از دیگری در حال نمایان شدن است.
خبرنگار مثــل صعود نکردن تیــم ملی امید به المپیــک با هدایت
حمید استیلی که یکی از دالیل اصلی ناکامی آن تیم ،عدم
مدیریت صحیح تاج و دوســتانش بود و دیگری شکایت و درخواست غرامت ۶
میلیون یورویی مارک ویلموتس که به فدراســیون فوتبال رسیده و ممکن است
فوتبال ایران را با بحرانی بســیار جدی مواجه کند .این درحالی اســت که رئیس
پیشین فدراسیون مدعی بود بهترین قرارداد را با مرد بلژیکی بسته ولی آنچه از
شــواهد و قرائن برمیآید ،حکایت از رخ دادن اتفاقهای تلخی دارد که احتماالً
گریبــان فوتبالمان را میگیرد .موضوع وقتی ترســناکتر میشــود کــه ما تقریباً
برنده هیچ پروندهای در فیفا نبودهایم.
پــس از اینکه تیم ملــی  23آبان بازی رفت خود در مرحله اول مقدماتی
جام جهانی  2022را به عراق واگذار کرد ،موضوع فسخ قرارداد ویلموتس
و جدایــی او از تیــم ملــی مطــرح شــد و از آن تاریــخ بــه بعــد ،موضــوع انتخاب
ســرمربی جدیــد تیم ملــی در دســتور کار قرار گرفــت .پس از کــش و قوسهای
فراوانی که بر ســر انتخاب جانشــین ویلموتس وجود داشت ،دراگان اسکوچیچ
پنجشــنبه گذشــته به عنوان ســرمربی جدید ایران انتخاب شــد تا تیم ملی پس
از  2مــاه و  24روز مــرد اول نیمکــت خود را بشناســد .این مربی کــروات در حالی
هدایت تیم ملی را برعهده گرفته که از همین ابتدا موافقان کم و منتقدان زیادی
را همراه خود میبیند .تعدادی با تأسف میگویند کار به کجا کشیده که تیم ملی
از کارلوس کیروش به اســکوچیچ رســیده است .مگر بنا بر انتخاب مربی ایرانی
نبود ،چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای پاسخ به این سؤالها بهتر است اتفاقات اخیر
را مرور کنیم .پیشبینی میشــد که برانکو ســرمربی تیم ملی شــود .در شرایطی
که خود پروفســور هم مایل به پذیرفتن این چالش بود ،بر ســر مســائل مالی به
توافق نرســید و ســر از نیمکت تیم ملی عمان درآورد .یحیی گلمحمدی یکی
دیگر از گزینهها با حاشیههای فراوان از شهرخودرو جدا شد و هدایت پرسپولیس
را برعهده گرفت و به این موضوع اشاره کرد که سرمربیگری سرخپوشان برایش
دســت کمــی از تیــم ملــی نــدارد .در ادامــه امیر قلعهنویــی جدیترین و شــاید
گزینه نهایی فدراســیون شد که البته با مخالفت باشگاه سپاهان و کارخانه فوالد
مبارکه ،حضور او هم منتفی شود .در این میان ،تنها انتخاب نشدن علی دایی با
ابهاماتی مواجه است و درباره آن صراحتاً صحبتی نشد.
علیرضا منصوریان جزو اولین نفراتی بود که علیه اســکوچیچ و انتخاب
او موضــع گرفــت .ســرمربی ســابق ذوب آهن حضــور اســکوچیچ روی
نیمکت تیم ملی ایران را فاجعهبار خواند و تأکید کرد که چنین اتفاقی توهین به
مربیان ایرانی اســت .منصوریان در شرایطی چنین موضعی گرفت که خودش
در  11سالی که از سرمربیگریاش میگذرد ،دستش به هیچ جامی نرسیده است.
از آخرین قهرمانی قلعهنویی در لیگ برتر  6سال میگذرد و دایی تنها قهرمانی
در لیگ را در ســال  86با ســایپا جشــن گرفت .شــاید بتوان دایی و قلعهنویی را
گزینههای مناســبی دانســت که موافقانی هم داشــتند اما باید یــادآوری کرد که
هــر دو به عنوان ســرمربی ســابق تیم ملــی ،کارنامه چنــدان درخشــانی از خود
برجای نگذاشتند .برخی هم معتقدند دایی و قلعهنویی با علم به اینکه حضور
دوبارهشــان روی نیمکت تیم ملی ریســک بســیار بزرگی است ،برای این سمت
تالش زیادی انجام ندادند .در این شرایط نام وحیدهاشمیان دستیار ویلموتس
هم مطرح شــد .مربی جوان و بادانشــی که البته ســرمربیگری را تجربه نکرده و
حضورش با اما و اگر توأم بود.
در این شــرایط ،فدراســیون به اســکوچیچ رســید .نامی کــه قطعاً بزرگ
نیســت و در بهترین حالت میتوان او را میان مربیان متوســط قرار داد.
مربی که با تیمهای متوسط نتایج قابل دفاعی گرفته و با  6سال حضور در لیگ
ایــران ،فوتبــال و بازیکنان ما را میشناســد و احتماالً با شــرایط مالــی و امکانات
فدراســیون هم کنار میآید .مربیای که ماکت کوچکی از برانکو است و شاید در
این شرایط بتوان گفت« :لنگه کفشی در بیابان نعمت است».
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گــروه ورزش  /فدراســیون فوتبال با اتفاقی مهم ســال  ۹۸را به پایــان خواهد برد
و آن هــم انتخابــات  ۲۵اســفندماه خواهد بــود تا رئیس آینده فدراســیون پس از
کنارهگیری مهدی تاج مشخصشود .به همین منظور ،نام نویسی از نامزدهایی
کــه قصــد ورود بــه انتخابات فدراســیون فوتبــال را دارند ،از  8بهمــن به صورت
رســمی آغاز شــده و تا  10روز کاری ( 20بهمن) ادامه خواهد داشــت و ساعت 16
امــروز به پایان میرســد .البته معمــوالً در چنین انتخاباتــی نامزدهای نهایی در
لحظه آخر وارد گود میشــوند .شــاید به ایــن دلیل که میخواهنــد تا لحظه آخر
از جلــب آرا و برنــده شــدن در انتخابات مطمئن شــوند .البته به صورت رســمی
ایــن قانــون وجود دارد که نامزدهای ریاســت بایــد با  10امضــا از اعضای مجمع
ثبت نام کنند و نامزدهای هیأت رئیسه نیاز به  5امضا دارند تا مقبولیت ابتدایی
آنهــا از ســوی اعضــای مجمع تأیید شــود .نامزدها هــم پس از پایان نام نویســی
ابتدایــی ،طبــق اساســنامه فدراســیون فوتبــال از ســوی هیــأت  3نفره بــا حضور
دبیرکل ،مسئول امور حقوقی فدراسیون و یک کارشناس به انتخاب هیأت رئیسه
فدراســیون مورد بررســی قــرار میگیرند و اســامی نفرات تأیید شــده بــه مراجع
ذیصالح داده میشود تا صالحیتها احراز شود.
در انتخابــات پیشرو ،مســأله بازنشســتهها یکی دیگر از چالشهایــی خواهد بود
کــه نامزدهــا با آن روبهرو هســتند .به طور مثــال ،حیدر بهاروند یکی از نفراتی اســت
کــه بــرای حضور در انتخابــات ابراز عالقهمندی کــرده اما اعالم نکرده در چه پســتی
ثبــت نام خواهــد کرد که با توجه به حضور فعلیاش در فدراســیون بــه عنوان نایب
رئیس و سرپرســت فدراســیون فوتبــال ،به نظر میرســد عالقهمندی او برای پســت
ریاست باشد ولی او یکی از نفراتی است که مشکل بازنشستگی دارد .این احتمال هم
داده شــده که بهاروند برای پســت نایب رئیسی دوم وارد انتخابات شود .در این بین،
حسین باجیوند رئیس هیأت فوتبال استان قزوین گفت« :طبق گفتهها بازنشستهها
میتوانند در سه پست ریاست ،دبیرکل و خزانهدار ثبتنام کنند .البته اینکه صحت و
سقمش چقدر است باید بررسی شود ولی اساسنامه فدراسیون فوتبال میگوید سن
باید  65سال باشد ،اما اشارهای به فرد بازنشسته نکرده است».
گفتنــی اســت در فاصله یــک روز مانده به پایان ثبــت نام (دیروز) ،امیر مســعود
هراتیان برای پســت ریاســت این فدراســیون و منصور قنبرزاده ،علی خطیر ،حسین
باجیونــد ،خداداد افشــاریان ،فریدون حســن زاده ،بهــرام رضائیــان ،محمد نجفی،
محمــد صادق درودگر و ســعید نجاریان برای عضویت در پســت هیأت رئیســه این
فدراسیون ثبت نام کردند .در این میان شهابالدین عزیزی خادم عضو اسبق هیأت
رئیســه فدراســیون فوتبــال دیــروز در بیانیهای اعالم کــرد قصد شــرکت در انتخابات
ریاست فدراسیون فوتبال را ندارد.

اسکوچیچ ،سرپوشی بر اشتباهات فدراسیون
فوتبــال اســت .او افــزود« :این همــه از مربی
ایرانی صحبت کردند اما این انتخاب نشــان
میدهد که با اسکوچیچ صحبت کرده بودند
کــه صنعــت نفت آبادان را رهــا کند و به تیم
ملــی بیایــد .از انتخــاب اســکوچیچ تعجــب
نکردم و تأســف نخــوردم .متأســفانه باز هم

تصمیــم گیرنــدگان ورزش و فوتبــال نشــان
دادنــد از قافله روزگار دور هســتند ».حســین
کالنــی ،پیشکســوت فوتبــال گفــت« :واقعــاً
نمیدانــم چــرا بایــد چنیــن انتخــاب بــدی
شود .مســئوالن فدراســیون بدترین تصمیم
را گرفتنــد .چه کســی یک شــبه اســکوچیچ را
سرمربی تیم ملی کرد؟»

