ورزشی

پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم .1444شماره 21005
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سوت آغاز لیگ بیست و دوم از فردا

استقالل-سپاهان
نیمکتآبیها درقرق
جذاب
شروع
یک
هموطنانکیروش

اشکهای فصیحی پس از رکوردشکنی
فرزانهفصیحیدوندهسرعتباشکستنرکورددوی ۱۰۰مترایران
برای دومین بار پیاپی در یک روز ،درحالی نایب قهرمان بازیهای
کشورهای اسالمی شد و به مدال نقره رسید که پیشتر خبر رسید او
بعدازرقابتنیمهنهاییوصعودبهفینال،دچارعارضهتنفسیشده.
در پی این رویداد ،رسیدگی به وضعیت او در دستورکار نیروهای
امدادی حاضر در محل رقابتها قرار گرفت و توصیه کادر درمان،
اعزام فصیحی به مرکز درمانی بود که با مخالفت ملیپوش ایرانی
مواجه شد و او درنهایت با رضایت خودش در فینال شرکت کرد و
مدال گرفت .فصیحی بعد از کسب این موفقیت درحالی که مقابل
دوربین خبرنگاران گریه میکرد ،گفت« :نفس باال نمیآید .تنها
خودم و خانوادهام میدانند که در این مدت به من چه گذشته است».
▪دهقانیبهبرنزقناعتکرد

محمدصادق دهقانی تکواندوکار ایران با باخت برابر هاکان از ترکیه
از صعود به فینال وزن منهای  ۶۳بازماند و به مدال برنز قناعت کرد.
دهقانی اگر چه راند اول این رقابت را واگذار کرد و درنهایت نتیجه
راند دوم را هم واگذار کرد تا به برنز برسد.
▪تستکرونایمربیتیمملیشنامثبتشد

تیم ملی شنا با  9شناگر درحالی دیروز راهی قونیه شد که خشایار
حضرتی و گامر دیالنچیان مربیان تیم ملی بودند و پیمان گرامی
سرپرستتیمبودوبایدهمراهتیمعازمقونیهمیشدندامادیالنچیان
به دلیل مثبت شدن تست کرونا عازم قونیه نشد.
▪دومینطالیایزدیاردرپاراشنا،ظریفبهمدالبرنزرسید

در مسابقه فینال 100متر کرال پشت  ،سه نماینده ایران با حریفان
خودبهرقابتپرداختندکهدرپایانشاهینایزدیاربازمانیکدقیقه
و  9ثانیه و  22صدم ثانیه قهرمان شد .ابوالفضل ظریف با زمان یک
دقیقه و  14ثانیه و  95صدم ثانیه به مدال برنز دست یافت و سینا
ضیغمی نژاد هم با رکورد یک دقیقه و  17ثانیه و  37صدم ثانیه در
مکان ششم قرار گرفت.
▪ غزلسلطانیباناداوریبهنقرهبسندهکرد

غزل سلطانی نماینده وزن منهای  ۴۹تکواندوی بانوان کشورمان
که پس از قرعه استراحت در دور نخست با شکست نماینده پاکستان
مدال برنز خود را مسجل کرده بود،برابر االسا از مراکش پیروز شد تا
به فینال برسد.وی در مسابقه فینال برابر رقیه حیلدیریم ترکیه ای
در راند اول ۵بر  ۱برنده شد.در راند دوم به رغم جلو بودن امتیاز به
خاطر پنج اخطار بازنده شد تا در راند سوم به رغم جلو بودن امتیاز باز
هم پنج اخطاره شود و به مدال نقره بسنده کند.

گروه ورزش /سوت آغاز بیست و دوم
دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت
 19امروز به صدا در می آید تا رقابت
 16تیم در باالترین سطح فو تبال
کشور رسما آغــاز شــود .ایــن دوره از
رقابت ها در حالی ش ـروع می شود
که بعد از سال ها ،خرا سان در لیگ
برتر نماینده ای ندارد.مدعیان ،مثل
همیشه مشخص هستند .آبــی ها و
قرمز های پایتخت ،با تمام مشکالت
ِ
مالی همیشه همراه خود ،جان تازه
گ
رفته
اند
و
سر
حال
به
نظر
می
آ
یند،
زرد
ه
ـ
ـای
اصف
هانی
با
خرید
های پر
سر و صدای خود آماده فتح قهرمانی
دیگری هستند و فوالد و گل گهر هم
می توانند به عنوان مدعیان خاموش
تنور رقابت ها را داغ تر کنند.ذ وبی
ها ،استاد قهرمانی در لیگ برتر را به
خدمت گرفته اند تا بلکه تیم جوانشان
را به جایی برساند .در دیــار تبریز،
اگرچه مشکالت سرخ های تراکتور،
امید را برای درخشش این تیم کمرنگ
کــرده اســت ،اما تی تی ها همچنان
دل به حضور پرشورها در ورز شگاه
و صندلی های یکپا رچه سرخ شده
جهنم یادگار امام بسته اند .گسترشی
ها مرد قانون و تبصره فوتبال ایران را
به عنوان مدیرعامل خود می بینند.
در شمال ،سپیدرود پر هوادار دوباره
گیالن و ر شت را صا حب نما ینده در
سطح اول فوتبال ایران کرده است.

فدراسیون جهانی ژیمناستیک ،طی نامهای اعالم کرد
که این احتمال وجود دارد که فدراسیون ژیمناستیک
ایران تعلیق شود .در متن نامهای که خبرگزاری فارس
منتشر کرده ،چنین آمده است« :در آخرین دیدار وزیر
ورزش و کمیته ملی المپیک ایران در لوزان مشخص
شــده بــود کــه هــر چــه سریعتر قــرار اســت انتخاباتی
دموکراتیک بر اساس اساسنامه ایران برگزار شود .ولی
تا امروز هیچ خبری در این زمینه دریافت نکردهایم .در
صورت بروز اختالفات داخلی ،فدراسیون ژیمناستیک
میتواند توسط کمیته انضباطی و اخالق فدراسیون
جهانی ژیمناستیک تعلیق شود ».با ارسال این نامه عمال
فدراسیون ژیمناستیک ایران در خط تعلیق و محرومیت
قرار گرفته است.

مرگ تلخ بوکسور همدانی در اردوی
تیم ملی
محمد امین روستایی ،بوکسور همدانی تیم ملی جوانان
که در اردوی این تیم در استان کردستان حضور داشت،
پس از پایان یکی از تمرینات تیم ملی از هوش رفت و پس
از دو روز بستری در بیمارستان و عمل جراحی سهشنبه
جان خود را از دست داد .علی حقیقی مدیرکل ورزش
و جوانان استان همدان در این باره به ایسنا گفت« :در
همان لحظات ابتدایی مشخص شد که این بوکسور
ملیپوش متاسفانه دچــار ضایعه مغزی شــده و باید
سریع تحت عمل جراحی قرار گیرد .پس از اطالع از
این موضوع،این بوکسور جوان تحت عمل جراحی قرار
گرفت اما متاسفانه درگذشت .با توجه به آنکه این اردو
زیر نظر مستقیم فدراسیون بوکس و به میزبانی سنندج
برگزار میشد مسئولیت هرگون ه حادثه و اتفاقی بر عهده
متولی اردو و فدراسیون بوکس بوده است».

▪هفتهاوللیگبرترایران

فردا
نساجی مازندران مس رفسنجان
ساعت 19:00
ملوان
پیکان
ساعت 19:00
سپاهان
استقالل
ساعت 19:30

هوادار

آلومینیوم اراک
ساعت 20:00
مس کرمان
نفت مسجد سلیمان
ساعت 20:30

معمای الینحل انتخابات کمیته با چه چیدمانی حل خواهد شد؟

خروجصالحیامیریازگردونهرقابتمدعیان؟

گــروه ورزش /فرایند ثبتنام از کاندیداهای
متقاضی حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک
درحالی در پایان وقت اداری امروز(پنجشنبه 20
مــرداد) به پایان میرسد که هنوز معمای حضور
رجال سطح باالی ورزش ایران در انتخابات یکی
از مهمترین نهادهای ورزشــی کشور مبهم است.
از یک طرف سیدرضا صالحیامیری رئیس فعلی
کمیته تاکید دارد که بنایی برای ورود به انتخابات
نــدارد و از طــرف دیگر سید حمید سجادی وزیر
ورزش در آخرین مصاحبه خود که روز چهارشنبه
در حیاط دولت انجام داد ،بسیار مبهمتر و کددارتر
از همیشه درخصوص ورودش به پروسه انتخابات
صحبتکرد.اوازیکطرفبیانکرداگربناییبرای
ورود به انتخابات داشت روز اول ثبتنامها(پنجم
مرداد) اقدام میکرد و از طرف دیگر پایان ماجرا را
باز گذاشت؛ آن هم با بیان کردن این جمله که اگر
دستوری برسد و بر او تکلیف شود ،دیگر نمیداند
چه خواهد شــد! بخشهای دیگری از مصاحبه
پررمز و راز وزیر ورزش برای حضورش در انتخابات
هم جالب توجه بود بهخصوص آنجا که با شایعات
مطرح شده درخصوص صدور قریبالوقوع حکم
وزارت ورزش برای کیومرث هاشمی(رئیس اسبق
کمیته ملی المپیک) مواجه شد .همین مسئله
کافی بود تا وزیر در دفاعی تمام قد از خود ،جمالتی
بگوید که تا به حال به زبــان نیاورده بــود« :چیزی
درخصوص انتخاب کیومرث هاشمی به عنوان
وزیر جدید ورزش نشنیدهام و اگر بنا بود بنده در
انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کنم ،با حفظ
سمت (وزارت) به کمیته بــروم ».ماجرای ثبتنام
وزیر ورزش در انتخابات کمیته ملی المپیک و حتی
ادامه حضورش روی کرسی وزارت ورزش(به ویژه
بعد از کارت زرد بهارستاننشینان به او) درحالی تا
صبح امروز و آغاز آخرین روز از ثبتنام ،در هالهای از

خواهد شد .حتی شایعه شده او از برخی روسای
فدراسیونها که امینش هستند و در دایره دوستان،
خواسته که وارد پروسه ثبتنام شوند؛ البته برخی
خواسته وزیر را اجابت کردهاند و برخی که معادالت
را مبهم دیدند ،مدارک ثبتنام خود را تحویل کمیته
دادهاند اما منتظر شدهاند تا بعد از ثبتنام وزیر یا
حضورش در کمیته ،رسما وارد عرصه رقابت شوند.
در آن سوی گمانهزنیها ،این فرض هم متصور است
کهخسرویوفارئیسکنونیکمیتهملیپارالمپیک
که شنیده میشود گزینه صالحیامیری برای
ریاست است ،با قدرت وارد میشود و حتی گفته
میشود خسرویوفا در واقع همان گزینه دولت
است .این درحالی است که پیشتر تصور میشد
دولت در این دوره از انتخابات کمیته ورود نداشته.
نکته قابل تامل این که خسرویوفا هم پیشتر در
مصاحبه با رسانهها گفته بود اگر صالحیامیری
بیاید به نفع او کنار خواهد کشید و در غیر اینصورت
رقابت خواهد کرد .با این حساب اگر صالحیامیری
وارد نشود ،رقابت بر سر صندلی ریاست کمیته بین
خسرویوفا و حمید سجادی(به شرط ثبتنام)
خواهد بــود .حال باید منتظر ماند و دیگر امروز
معمای الینحل انتخابات کمیته ملی المپیک که
قرار است ششم شهریورامسال برگزار شود ،با چه
چیدمانی حل خواهد شد!

برش

سجادی :تا این لحظه قصد کاندیداتوری ندارم

نشریه اتلتیک مدعی شد که فیفا قصد دارد جام جهانی
 2022را یک روز زودتر برگزار کند.این اتفاق به دلیل
این است که قطر بتواند بازی افتتاحیه جام جهانی را
خودش برگزار کند.پیشتر مشخص شده بود که بازی
سنگال و هلند اولین بــازی را برگزار کند و تیم ملی
کشورمان مقابل انگلیس دومین بازی را برگزار کند ولی
به نظر میرسد فیفا قصد جابهجایی بازی قطر را دارد.
بازی قطر مقابل اکوادور از لحاظ زمانی سومین بازی
روز افتتاحیه است که فیفا میخواهد این مسابقه را یک
روز زودتر یعنی تاریخ  29آبان برگزار کند.

شنبه  22مرداد
پرسپولیس
ذوب آهن
ساعت 19:30
صنعت نفت آبادان
فوالد
ساعت 20:30
تراکتور
گل گهرسیرجان
ساعت 20:30

فرهاد مجیدی  ،سرمربی فصل گذشته آبی پوشان پایتخت بعد
از قهرمان کردن این تیم در لیگ ایران راهی امارات شد و کمتر از
یک ماه دیگر باید پا به دومین چالش جدی زندگی حرفهای خود در عرصه
مربیگری بگذارد.فرهاد مجیدی در حالی با اتحاد کلبا فصل جدید لیگ
امارات را آغاز می کند که باید با مربیان با تجربهای رقابت کند.مجیدی،
دومینمربیجوانلیگاماراتدرفصلپیشروخواهدبود.عبدالحسین
الیاسی ،سرمربی تیم خور فکان با  44سال جوان ترین مربی فصل پیش
روی لیگ امارات است و بعد از او فرهاد مجیدی با  46سال قرار دارد.

ابهام باقیماند که سیدرضا صالحیامیری رئیس
کمیته ملی المپیک هم پازل انتخاباتی را همچنان
ناقصگذاشتهاست.اوکهبنابود 23مردادبرایزیر
نظر گرفتن عملکرد کاروان ایران در پنجمین دوره
بازیهای کشورهای اسالمی راهی قونیه شود به
ناگاه صبح روز  18مرداد و در فاصله سه روز مانده
به پایان ثبتنامها چمدانش را بست و راه ترکیه را در
پیشگرفتکهایناقدامغیرقابلپیشبینیرئیس،
معادالت انتخاباتی را بیش از پیش سخت کرد.
بهخصوص آنکه دیروز خبر رسید که رئیس کمیته
ملی المپیک پیش از پایان مهلت ثبتنامها به ایران
برنمیگرددالبته اگر این خبر درست باشد ،معنایی
ندارد جز خروج صالحی امیری از گردونه رقابت
مدعیان برای کرسی کمیته! البته این خبر گوش
به گوش شد که صالحی امیری پیش از سفر به قونیه
فرمثبتنام انتخاباتکمیتهراتکمیلکردهوتحویل
داده و قرار است در روز پایانی با رونمایی از این فرم
همه را شگفت زده کند .همه این ها احتمال است.
به هرحال نرفتن وزیر به قونیه درحالی که قرار بود
برای مراسم افتتاحیه بازیها در ترکیه باشد و رفتن
صالحیامیری درحالی که مقرر بود در ایران باشد،
تمام حدس و گمانها را به هم زد .این درحالی است
که خبرهای درگوشی حاکی از آن است که وزیر
ورزش در آخر روز ثبتنام با قدرت وارد گود رقابت

تغییر در زمان آغاز جام جهانی قطر

شـرایطی را در اردوی طالییپوشـان اصفهانـی دارد.
اسـتقالل در  ۲۱دوره قبلـی رقابتهـای لیـگ برتـر فوتبـال
ایران در هفتههای اول ،نمایش نسـبتا خوبی داشـته اسـت.
آن ها  ۱۳برد ۶ ،مسـاوی و  ۲باخت را تجربه کـرده و صاحب
 ۴۵امتیـاز از  ۶۳امتیـاز ممکـن شـدهاند یعنـی بـه عبارتـی
دیگر این تیم  ۷۱درصـد امتیازات را به خـود اختصاص داده
و نکته مهم تر این کـه آبی ها در هفته اول در ورزشـگاه آزادی
هیچ گاه بازنده نبوده اند.اسـتقالل و سـپاهان برای سومین
بـار بایـد در هفته نخسـت بـه دیـدار یکدیگـر بروند .اسـتقالل
در لیـگ نهم میزبـان طالییپوشـان بود و موفق شـد در شـب
درخشـش وحیـد طالبلـو بـا تـک گل امیدرضـا روانخـواه
حریف خـود را ببـرد .با وجـود ایـن در پایـان آن فصل ایـن تیم
سـپاهان بـود کـه عنـوان قهرمانـی را بـه دسـت آورد ۲.فصل
بعـد ایـن  ۲تیـم دوبـاره در هفتـه نخسـت رو در روی یکدیگـر
قرار گرفتنـد کـه ماحصل آن تسـاوی یک بـر یـک در اصفهان
بـود .ابتدا فابیـو جانواریو برای تیـم میزبان گلزنـی کرد و در
ادامـه آرش برهانی نتیجه را به تسـاوی کشـاند .جالب اسـت
که بازهم در پایان فصل ،تیم اصفهانـی قهرمانی را مال خود
کرد.حاال همه منتظر سـومین تقابل جـذاب فوتبال ایران در
هفته آغازین لیگ هسـتند؛این بـار در لیگ بیسـت و دوم....

لیگ امارات

احمدنوراللهیهافبکملیپوشکشورماناینروزهازیرنظرژاردیمسرمربیسرشناسپرتغالی
در شباب االهلی خود را برای فصل جدید لیگ امارات آماده می کند.ژاردیم بعد از بررسی
عملکردنوراللهیوقائدیدوبازیکنایرانیشباباالهلیدرنهایتتصمیمگرفتتانوراللهی
را نگه دارد و ستاره سابق استقالل را در لیست فروش بگذارد.شباب االهلی این روزها به
همراهنوراللهیدرصربستاناردوزدهاست.بانگاهبهآماراالهلیدر 4بازیدوستانهمتوجه
می شوید ژاردیم این تیم را متحول و به یک تیم شکست ناپذیر تبدیل کرده است.شباب
االهلی در 4بازی دوستانه خود 4برد کسب کرده 14،گل به ثمر رسانده و هیچ گلی دریافت
نکرده است .این آمار نشان دهنده پیشرفت تیم اماراتی زیرنظر سرمربی سابق الهالل است.
نکته مهم نقش پررنگ نوراللهی در بازی های اخیر تیم اش است و این مسئله نشان می دهد که
سرمربی جدید شباب االهلی توانسته است به خوبی از ستاره تیم اش بازی بگیرد.

تعلیق و محرومیت در انتظار
ژیمناستیک ایران؟

فوتبال ایران بـا تمام مشـکالتش ،ارزش انتظـار برای
یـک فصـل پـر حـرارت دیگـر را دارد و چـه شـروعی
بهتـر از یـک بـازی جـذاب بیـن اسـتقالل و سـپاهان؟
امـروز در همیـن ایسـتگاه اول لیـگ برتر شـاهد جنگ
 2مدعـی اصلـی خواهیـم بود.یـک سـو اسـتقالل بـه
عنـوان مدافـع عنـوان قهرمانی و سـوی دیگر سـپاهان
بـا کلـی سـتاره و یـک کادر فنـی نامـدار .بـدون شـک
تقابل مربیان پرتغالـی می تواند یک سـکانس جذاب و
مهیـج برای شـروع لیـگ بیسـت و دوم باشـد .این فصل
خبـری از تقابل امیـد نورافکـن و وریا غفوری نیسـت اما
فوتبالدوستان برای تماشـای بازی استقالل و سپاهان
بهانـه هـای زیـادی دارند .فـردا بـاز هـم محمد دانشـگر
را در ورزشـگاه آزادی مـی بینیـم امـا نـه بـا اسـتقالل کـه
مقابـل اسـتقالل! فـردا بـاز هـم نورافکـن تـا پـای جـان
خواهـد دویـد تا بـا درخشـش خـود پاسـخ هو شـدن های
احتمالـی در آزادی را بدهد،رامیـن رضائیـان ایـن بـار
بـا پیراهـن سـپاهان مقابـل اسـتقالل مـی ایسـتد ،فـردا
شـهباززاده تشـنه گلزنـی بـا پیراهـن اسـتقالل بـه تیـم
سـابقش اسـت و سـاپینتو و مورایس هم بـه دنبـال اولین
بـرد در فوتبـال ایـران؛ هـر کـدام ایـن هـا بـه تنهایـی مـی
توانـد جذابیـت یـک بـازی را تضمیـن کنـد امـا بـازی فردا
همـه ایـن هـا را بـا هـم خواهـد داشـت.بازی فـردا اولیـن
بـازی رسـمی آبیپوشـان بـا هدایـت ریـکاردو سـاپینتو
اسـت .البته که در طـرف مقابـل نیـز ژوزه مورایـس چنین

مجیدی دومین مربی جوان

پیشرفت محسوس تیم نوراللهی در امارات

اخبار

آفساید

محمدی /حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست هیئت دولت در گفت وگوی اختصاصی با
خراسان در پاسخ به این سوال که آیا قصد ثبت نام دارد یا خیر؟ میگوید« :تا این لحظه چنین قصدی ندارم ».
او در خصوص اینکه آیا وزیر ورزش میتواند همزمان با حضور در دولت در کمیته ملی المپیک هم ریاست
کند ،چنین پاسخ میدهد« :خیر مشکل قانونی ندارد و در بسیاری از کشورها وزیر ورزش و رئیس کمیته
المپیک یک نفر هست .حتی کمیته بینالمللی المپیک هم در برخی مواقع از این اتفاق ،استقبال میکند».

طارمی در تیم منتخب
هفته اول پرتغال
هفته نخست لیگ فوتبال پرتغال به پایان رسید .تیم
پورتو مدعی کسب عنوان قهرمانی با درخشش مهدی
طارمی مهاجم ایرانی خود برابر ماریتیمو  ۵بر  ۱پیروز
شد و طارمی دو گل تیم اش را به ثمر رساند.این مهاجم
ایرانی از سوی سایت  Goal pointدر ترکیب تیم منتخب
هفته نخست لیگ پرتغال قرار گرفته است .طارمی از
سوی این سایت نمره  9.3را دریافت کرد.

خبر

خشم اسکوچیچ
علیه  2ستاره تیم ملی
سایت «اسپورت  »۲۴یونان خبر داد که احتمال دارد
کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی دو بازیکن ایرانی
آ.ا.ک مسابقات جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را از دست
دهند.دلیل آن هم این است که این دو بازیکن AEK
پست هایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که
در آن نظرات انتقادی درباره دراگان اسکوچیچ سرمربی
تیم ملی ایران داشتند.در مرحله اول به احتمال زیاد این
دو بازیکن ایرانی از اردوی شهریورماه کنار گذاشته می
شوند ،ضمن این که بعید نیست تخلف فوق به قیمت
غیبت آن ها در مسابقات جام جهانی  ۲۰۲۲ختم شود.
احسان حاج صفی  ۱۱۴بازی ملی در کارنامه اش دارد
و انصاری فرد که در برنامه های ماتیاس آلمیدا سرمربی
آ.ا.ک نیست ۹۰ ،بــازی انجام داده و  ۲۹گل به ثمر
رسانده است.

زمان بازگشت امیری مشخص شد

وحید امیری ،ملیپوش تیم فوتبال پرسپولیس که حدود دو ماه قبل کمر خود را به تیغ جراحان
سپرده بود این روزها زیر نظر کادر پزشکی برنامههای خود را اجرا میکند.قرار است امیری
 21مرداد چکاپ نهایی خود را انجام دهد و در صورتی که پزشکان وضعیت او را تأیید کنند این
بازیکن کار با توپ را زیر نظر کادر پزشکی پرسپولیس آغاز خواهد کرد.با وضعیتی که وحید
امیری دارد به این بازیکن توصیه شده که با احتیاط بسیار زیادی برنامههای درمان خود را
پیش ببرد و برای بازگشت به میادین عجله نکند .در صورتی که چکاپ  21مرداد امیری
،وضعیتخوبیرادربارهاینبازیکننشاندهدبهاحتمالفراواناینبازیکنبعدازفیفادی
در اختیار کادر فنی پرسپولیس قرار خواهد گرفت و باید دید که او چه زمان میتواند دوباره
در میادین حاضر شود .اما با شرایط فعلی بازیکن شماره 19پرسپولیس میداند که عجله
برای بازگشت به زمین بازی احتما ًال وضعیت او را بغرنجتر خواهد کرد.

سوژه

 3نفر تایید صالحیت و  3نفر رد صالحیت شدند

انتخاباتفدراسیونفوتبالرسماً 3نفرهشد!

سه شنبه شب اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال که در روز هشتم شهریور
برگزار میشود از سوی کمیته بدوی انتخابات اعالم شد و سایت این فدراسیون،
اسامی افراد تایید صالحیت شده را منتشر کرد.همان طور که پیش بینی می شد،
مهدی تاج ،میرشاد ماجدی و عزیزا ...محمدی تایید صالحیت شدند و سه گزینه دیگر
یعنی محمد آخوندی ،امیررضا واعظ آشتیانی و علیرضا اسدی حتی باوجود اعتراض و
درخواست استیناف ،در نهایت برای انتخابات تایید صالحیت نشدند.همچنین اسامی
نفراتی که به عنوان نمایند ه باشگاهها قصد ورود به هیئت رئیسه را دارند نیز اعالم شده
که حضور رضا درویش ،محمدرضا ساکت و حمیدرضا گرشاسبی مدیران شناخته
شده فوتبال باشگاهی ایران جالب توجه است .همچین الهام بصیری نیا مدیرعامل
تیم زنان شهرداری سیرجان ،حسین پرویزی ،اسماعیل حیدرپور و محمد رجاییان
دیگر نفرات این بخش از انتخابات خواهند بود.نکته مهم این که اسامی اعالم شده از
سوی فدراسیون مربوط به تایید صالحیت کمیته بدوی و تصمیمات کمیته استیناف
است و هنوز تایید صالحیت نهادهای چهارگانه ذی ربط باقی مانده که ممکن است
تغییراتی را در انتخابات ایجاد کند.در بیانیه فدراسیون فوتبال آمده که حاضران در
انتخابات «تا هنگام برگزاری انتخابات و در جریان برگزاری انتخابات از هرگونه اظهار
نظر تنش زا در مصاحبه یا مناظره های احتمالی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی»
باید امتناع کنند.انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ هشت شهریور برای انتخاب
جانشین شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول فدراسیون فوتبال و همچنین دیگر
پستهای هیئت رئیسه برگزار خواهد شد .با توجه به تایید صالحیت تاج ،ماجدی و
محمدی برخی بر این باورند که انتخابات فرمایشی است و به احتمال زیاد تاج دوباره
رئیس فدراسیون فوتبال خواهد شد آن هم در حالی که همین چند روز پیش رای
نهایی دادگاه عالی ورزش درباره پرونده شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق و
بلژیکی اعالم و ایران به پرداخت بیش از سه میلیون و  500هزار یورو محکوم شد.
پرونده ای که نقطه سیاه کارنامه دوران ریاست تاج بر فدراسیون فوتبال است و تا امروز
بزرگترین غرامت تاریخ فوتبال و حتی ورزش ایران بوده است .بسیاری به استناد
همین یک پرونده دوران ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال ،او را فاقد صالحیت
برای مدیریت فوتبال می دانند و حتی برخی نمایندگان خواهان رسیدگی قضایی به
پرونده ویلموتس و بانیان و مسببان آن شده اند .با این حال رد صالحیت افرادی چون
واعظ آشتیانی و نبود رقیب قدرتمند در عرصه انتخابات باعث شده تا بسیاری انتخابات
فدراسیون فوتبال را فرمایشی و انتصابی قلمداد کنند و منتظر بازگشت تاج باشند.

