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ورزشی

وطن امروز شماره 1736

حاشیه

ستارهای که از دست رفت

خبر

برزگر:
این دو هیچ مشکلی با هم ندارند

عضو شورای فنی کشتی آزاد تاکید کرد :در
جلسهای که با خادم و حیدری داشتم مشخص
ش��د این  2نفر هیچگونه مشکلی با هم ندارند.
منص��ور برزگ��ر در گفتوگ��و با ایس��نا ،درباره
برگزاری جلس��ه با خادم و حی��دری در جهت
حل حاش��یههای بهوجود آمده بر سر عدم ابالغ
حکم نایبرئیسی حیدری در فدراسیون کشتی
از س��وی وزارت ورزش و جوان��ان ،اظه��ار کرد:
بهص��ورت جداگان��ه با خادم و حیدری جلس��ه
داش��تم و درب��اره بحثهای بهوج��ود آمده در
اینباره صحبت کردیم .باید بگویم هیچ مشکل
خاص��ی میان خ��ادم و حیدری نیس��ت و این
 2نفر مشکلی با هم ندارند و حاشیههای بهوجود
آمده مربوط به آنها نیست بلکه به اشخاص دیگر
مربوط است .عضو شورای فنی کشتی آزاد افزود:
بزودی حکم نایبرئیسی حیدری در فدراسیون
کش��تی از س��وی وزارت ورزش و جوانان ابالغ
میشود تا این موضوع خاتمه پیدا کند.

افشارزاده :وزیر تأکید کرد
در استقالل باشم

سرپرست باشگاه اس��تقالل تهران میگوید
وزیر ورزش و جوانان تاکید دارد او در اس��تقالل
بماند .بهرام افش��ارزاده با اشاره به اینکه گودرزی
تاکید کرده او در استقالل باشد ،گفت :زمانی که
این مسؤولیت را قبول کردم احساس کردم این
نیاز وجود دارد و تقریبا موفق شدیم فضای موجود
در آن زمان را بشکنیم و فضای جدیدی را ایجاد
کنیم؛ هرچند کار مشکلی بود و خیلیها گفتند
این س��مت را قبول نکنم اما در نهایت پذیرفتم.
سرپرست باش��گاه اس��تقالل درباره تمامنشدن
حاشیههای ایجادشده توسط کرار جاسم نیز بیان
کرد :ک��رار از  10بازی تنه��ا در  3بازی برای ما
مفید بوده است .او یا در نجف بوده یا زمانی که در
تهران بوده از حضور در تمرینها طفره رفته است.
اج��ازه نمیدهم حتی عالیترین نفرات نیز برای
تیم حاشیه ایجاد کنند .ما پرداختیهای الزم را
به او داشتهایم و شنبه درباره کرار تصمیم نهایی
را اتخاذ میکنیم .تیم من تیمی منس��جم است
و اجازه نمیدهم کوچکترین حاش��یهای به آن
لطمه بزند .از یک ورزش��کار بعید است این همه
حاشیهسازیکند.

گزارش

پرسپولیس در آخرین ثانیهها از شکست گریخت

پشت پرده خروج آقای ستاره از تیم شهرستانی

باز هم فوتبال ایران با یک مورد کامال عجیب
و به��تآور روبهرو ش��د .موضوع��ی که چندی
پیش رس��انهها به آن پرداختند اما س��رانجام
همه چیز به بوته فراموشی سپرده شد .موضوع
استفاده فوتبالیس��تهای حرفهای از داروهای
روانگ��ردان .اما آخرین قربانی این موضوع یکی
از سرش��ناسترین بازیکنان فوتبال ایران است.
بازیکنی که از او بهعنوان ستاره آتی فوتبال ایران
یاد میش��د و حتی س��ابقه بازی در یکی از دو
تیم معروف پایتخت را نیز دارد .این بازیکن پس
از خروج از تهران به تیمهای شهرس��تانی رفت
و در ابت��دای فصل باز هم یک تیم جدید برای
خود انتخاب کرد .همه در انتظار بازگشت او به
روزهای اوج بودند اما مربی تیم که همواره این
بازیکن را عصبی میدید به موضوع مش��کوک
شد .او پزشک تیم را در جریان قرار داد و با اصرار
پزشک تیم این بازیکن مجبور شد آزمایش خون
بدهد .پاسخ آزمایش دقیقا همان چیزی بود که
سرمربی تیم به آن مشکوک شده بود .در خون
آقای س��ابقا ستاره مقادیر زیادی از اثرات قرص
روانگردان دیده میش��د .نوع قرص هم از سوی
آزمایشگاه ترامادول و داروهای مشابه اعالم شد.
وقتی سرمربی تیم موضوع را فهمید بالفاصله
عذر بازیکن سرشناسش را خواست و به او گفت
باید همین امروز برای همیشه از این شهر بروی.
این بازیکن از ارتباطات رسانهای خود استفاده
کرد و در رس��انهها خروجش را به یک موضوع
خانوادگی مرتبط دانس��ت ام��ا موضوع اصلی
همان اس��تفاده از قرصهای روانگردان بود که
تاثیر مخربی روی اعص��اب و روان این بازیکن
گذاشته بود .گفته میشود زندگی شخصی این
فرد هم در حال فروپاشی است .شاید هواداران
یکی از تیمهای مع��روف پایتخت حاال با مرور
گذشته بهتر متوجه شوند چرا ستاره سابق آنها
تا این حد در بعضی از بازیها پرخاش��گر بود و
فقط کم مانده بود داور مسابقه را بزند .او در یک
بازی س��تاره بود و در بازی بعد بدترین بازیکن
میدان .تا جایی که س��وژه رسانهها میشد .این
بازیکن اعضای پزشکی و کادر فنی تیم سابقش
را به ش��کایت تهدید کرده بود ام��ا از آنجا که
خ��ودش آگاه بود چه خبطی را مرتکب ش��ده
بدون س��روصدا در حال پیدا کردن یک تیم در
خارج از ایران اس��ت .ش��رق و غرب هم برایش
اهمیتی ندارد .هر لیگی که فقط او بتواند در آنجا
بازی کند و بتواند به روزهای اوجش که از قضا
ملیپوش هم بود بازگردد .امیدواریم این بازیکن
جوان بتواند قبل از تخریب کامل خودش ،دوره
بازیابی را پشت سر بگذارد.

شنبه  9آبان 1394

داربی  81پایتخت با تس��اوی یک ـ یک به پایان
رس��ید اما کامال دراماتیک به نف��ع قرمزها ،چرا که
استقالل فقط چند ثانیه با پیروزی فاصله داشت اما
در آخرین لحظه به صورت کامال عجیب و شاید هم
اتفاقی گل تساوی را دریافت کرد .تکگل استقالل را
جابر انصاری در دقیقه  49و گل پرس��پولیس را هم
بنگستون در دقیقه  95به ثمر رساند .در نیمه نخست
این دیدار  2تیم بازی تماشاگرپسند و جذابی را ارائه
دادند هرچند فرصتهای گلزنی  2تیم زیاد نبود اما
سرعت بازی باال بود و  2تیم تا محوطه جریمه یکدیگر
به خوبی پیش میآمدند .در آغاز این دیدار استقالل
بازی بهتری را ارائه داد و ش��اگردان مظلومی بازی را
هجومی آغاز کردند آنها در دقیقه پنجم یک فرصت
شوتزنی مناسب داشتند که یعقوب کریمی این توپ
را به باالی دروازه پرس��پولیس زد .در ادامه این دیدار
پرسپولیس نبض بازی را در دست گرفت و در دقیقه
 15بود که عالیشاه در موقعیتی تک به تک قرار گرفت
ولی نتوانس��ت دروازه اس��تقالل را باز کند .توپ او را
رحمتی با واکنش��ی دیدنی به کرنر فرستاد .در ادامه
پرس��پولیس با فشار روی جناح چپ استقالل تالش
کرد فرصتهایی را به دست آورد ولی چون در دادن
پاس نهایی دقت الزم را نداشتند نتوانستند موقعیت
خطرناکی را ایجاد کنند در آن س��و هم ش��اگردان
مظلومی با فرار به عمق دفاع پرسپولیس سعی کردند
به گل برسند اما در این راه ناموفق بودند .دقیقه ،45
روی ی��ک ضدحمله بازیکنان پرس��پولیس صاحب
موقعیت خوبی شدند .در حالی که مدافعان استقالل
جامانده بودند ،پاس عرضی عالیشاه در محوطه جریمه
به نوراللهی رس��ید و او که تقریبا در موقعیت تک به
تک قرار گرفته بود شوتی با بغل پا زد که رحمتی توپ
را از کنج دروازه دفع کرد و در نهایت نیمه نخست با
تساوی بدون گل مساوی به پایان رسید .با شروع نیمه
دوم و درحالی که بازی هنوز ش��کل خودش را پیدا
نکرده بود در دقیقه  48ارسال خسرو حیدری با ضربه
س��ر خوب جابر انصاری همراه شد و استقالل خیلی
راحت به گل نخس��ت دس��ت یافت .اشتباه مدافعان
پرسپولیس در جاگیری باعث شد این گل برای تیم
مظلومی به دس��ت آید .پس از این گل ،پرسپولیس
دست به حمالت گس��ترده و زیادی زد اما شاگردان
برانک��و در دادن پاس نهایی دقت الزم را نداش��تند و
نتوانس��تند به گل برسند و در سوی مقابل استقالل
در یک ضدحمله صاحب یک ضربه ایس��تگاهی شد
ک��ه این توپ را ابراهیم��ی در دقیقه  63زد و مکانی
با واکنش��ی مناسب توپ را به کرنر فرستاد .در ادامه

نگاهی به  7نامزد ریاست فیفا
و بررسی شانس آنها

تساوی دراماتیک

انتخابات ریاست فدراسیون بینالمللی فوتبال
 26فوریه در ش��هر زوریخ سوییس برگزار میشود
تا جانشین سپ بالتر بعد از کش و قوسهای زیاد
مشخص شود .اعالم زمان نامزدی شرکتکنندگان
در این انتخابات به پایان رسید و کمیت ه انتخاباتی
فیفا  7نامزد را برای ریاست فیفا تایید کرد .به نقل
از ش��فقنا ،شاهزاده علی بن حس��ین اردنی ،ژروم
شامپاینی ،موسی حسن بلیتی ،جیانی اینفانتینو،
میشل پالتینی ،شیخ سلمان بن ابراهیم و توکیو
سیکس��وال  7نامزدی هستند که از سوی کمیته
اخالق فیفا نام آنها تایید ش��ده اس��ت و در نهایت
یکی از آنها به کرسی ریاست فیفا تکیه خواهد زد
تا کشتیای را که در حال غرق شدن است نجات
دهد .انتخابات فدراس��یون جهانی فوتبال (فیفا)
 26فوریه  7( 2016اس��فند  )94در ش��هر زوریخ
سوییس با حضور  209اتحادیه عضو این نهاد برگزار
خواهد شد تا جانشین سپ بالتر مشخص شود.
■■پالتینی

این دیدار باز هم پرسپولیس بود که بازی هجومی را
در دس��تور کار قرار داد و در دقیقه  67محسن بنگر
این ش��انس را داش��ت تا کار را به تساوی بکشاند اما
ضربه او از پشت محوطه شش قدم استقالل از باالی
دروازه استقالل راهی اوت شد .یک دقیقه بعد از این
فرصت هم ضربه س��ر عالیشاه را رحمتی با واکنشی
بموقع دفع کرد تا حس��اب کار همچنان یک بر صفر
به سود استقالل باقی بماند .در اواخر این دیدار فشار
شاگردان برانکو روی دروازه استقالل بیشتر شد و در
ثانیههای پایانی و در صورتی که همه تصور میکردند
بازی یک بر صفر تمام میشود شوت رامین رضاییان
در یک رفت و برگشت به جری بنگستون برخورد کرد
تا توپ به صورت اتفاقی وارد دروازه شود.
■■مظلومی :دفاع ما طبیعی بود

سرمربی تیم استقالل گفت 4 :دقیقه وقت اضافه
 6دقیق��ه ش��د .پرویز مظلومی در نشس��ت خبری
پس از بازی تیمش مقابل پرسپولیس اظهار داشت:
باالخره فوتبال است .تیم ما عقب کشید .پرسپولیس
یک گل عقب بود و نیروهای تهاجمیاش را به زمین
آورد .فکر میکنم  4دقیقه وقت اضافه  6دقیقه شد.
یکی از بازیکنان ما باید توپ را به کنار میبرد اما این
کار را انج��ام نداد .وی دامه داد :دنبال این بودیم که
نفرات س��رزن را اضافه کنیم .میانه زمین را از دست

داده بودیم .بازیکنان سرعتی ما متاسفانه خوب تغذیه
نشدند و در نیمه دوم میتوانستیم به گل دوم برسیم.
سرمربی استقالل خاطرنش��ان کرد :ما هم موقعیت
داش��تیم .خوش��حالم که تیمم طوری بازی کرد که
پرسپولیسیها از تساوی خوشحال شدند .بازی خوبی
برگزار شد و از هواداران هم تشکر میکنم .مظلومی
درباره داوری گفت :داوری کار خود را کرد و خس��ته
نباشیدمیگویم.
■■پنجعلی :پرسپولیس باید  3گل میزد

پیشکسوت پرسپولیس گفت :اگر رحمتی نبود
پرسپولیس حداقل  3گل میزد .محمد پنجعلی پس
از داربی  81اظهار داش��ت :پرس��پولیس باید حداقل
 3گل میزد .پرسپولیس موقعیتهای خیلی زیادی
داش��ت .اگر رحمتی نبود پرسپولیس حداقل  3گل
میزد .به هرحال فوتبال همین است و قرار نیست هر
توپی تبدیل به گل شود .وی افزود :پرسپولیس امروز
روز خوبش بود .موقعیتهای زی��ادی را روی دروازه
اس��تقالل خلق کرد .فکر میکنم تماشاگران هم از
دیدن یک بازی زیبا لذت بردند.
■■برانکو :هر دو تیم تا ثانیههای آخر جنگیدند

سرمربی تیم پرس��پولیس گفت :باید از هواداران
پرسپولیس تشکر کنم که تا ثانیه آخر تیم را تشویق
کردن��د .برانکو ایوانکوویچ پس از بازی پرس��پولیس

مقابل استقالل اظهار داشت :خوشحالم جمعیت آمد
و اس��تادیوم را پر کرد .خیلیها هم در منزل بازی را
دنبال میکردن��د .تا ثانیههای آخر  2تیم جنگیدند.
باید از هواداران پرسپولیس تشکر کنم که تا ثانیه آخر
تیم را تش��ویق کردند .قطعا ما استحقاق شکست را
نداش��تیم ،چون در این بازی تیم برتر میدان بودیم.
وی درب��اره تعویض نوراللهی گف��ت :او بین  2نیمه
احساس ناراحتی میکرد و پس از دریافت گل تصمیم
گرفتیم تغییر ایجاد کنیم .همین مشکل را با عالیشاه
هم داش��تیم که توانش افت کرده بود .این تعویضها
منجر شد بازی را مساوی کنیم.
■■کیروش :بهترین داربیای بود که در ایران دیدم

کارلوس کیروش در دقایق پایانی داربی درباره
این مس��ابقه اظهار داشت :داربی خیلی خوبی بود.
بهترین داربیای بود که تا االن در ایران دیدم .بازی
خوبی بود .وی درباره درگیری لفظیاش با اس��دی
نیز گفت :من منتظر کارها و وظایفی که ایشان باید
انجام دهد هستم تا تجهیزات الزم را در اختیار تیم
قرار بدهد .اسدی باید از دخالتهایش در تیمملی
جلوگیری کند .کیروش درباره مناظره با اس��دی
خاطرنشان کرد :اگر میخواهند با من صحبت کنند
من در فدراس��یون و با حضور اعضای فدراسیون با
اسدی صحبت میکنم.

کیوسک
مارکا

خطر کیلور

موندودپورتیوو

در انتظار مسی جدید

اسپورت

کویت یا پاتو

آ.اس

قضاوت بارسا

این چهره سرش��ناس فرانس��وی  60سال
س��ن دارد و ت��ا م��اه قبل جدیتری��ن گزینه
برای جایگزینی بالتر بود تا اینکه او هم متهم
به دریافت رش��وه ش��د و تا  90روز نمیتواند
هیچگونه فعالیت ورزش��ی داشته باشد با این
حال کمیته اخالق فیفا ن��ام او را برای حضور
در انتخابات اس��فندماه تایید کرد .پالتینی به
دریاف��ت  2میلیون دالر از فیف��ا اعتراف کرده
است اما هنوز نتوانسته است دلیل قانعکنندهای
ب��رای دریافت این پ��ول بیاورد .اگ��ر او بتواند
بیگناهی خود را ثابت کند شانس زیادی برای
نشستن بر کرسی ریاست فیفا خواهد داشت در
غیر این صورت چهبسا حتی شانس حضور در
انتخابات را هم نداشته باشد.
■■جیانیاینفانتینو

اینفانتینو دست راست پالتینی است و یوفا او
را به این خاطر نامزد کرده است ،چرا که میترسد
در نهای��ت پالتینی نتواند خ��ود را تبرئه کند .او
شانس باالیی برای پیروز شدن در انتخابات ریاست
فیفا دارد ،چرا که از حمایت کش��ورهای اروپایی
برخوردار است و این میتواند زمینه را برای پیروز
ش��دن او در انتخابات مهیا کن��د .او از جدیترین
گزینههای پیروز شدن در انتخابات است.
■■شیخ سلمان بن ابراهیم

هر چند نهادهای حقوق بش��ری تبلیغات
گس��تردهای را علیه این گزینه بحرینی شروع
و او را به نقض حقوق بش��ر و آزار و ش��کنجه
متهم کردهاند با این حال رئیس کنفدراسیون
فوتبال آسیا تصمیم گرفت در انتخابات ریاست
فیفا خود را نامزد کند .ش��یخ سلمان  49سال
دارد و یک��ی از جدیتری��ن حامیان پالتینی
بود اما ش��رایط پیچیده رئیس یوفا باعث شد
خ��ود او ه��م وارد این انتخابات ش��ود .رئیس
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین سخنان
خود تاکید کرد اگر بهعنوان رئیس فیفا انتخاب
شود هیچگونه حقوقی را دریافت نخواهد کرد
و هدف او تنها خدمت کردن به فوتبال است.
■■توكيوسيكسوال

سیاس��تمداری از دوران آپارتای��د که همبند
نس��لون ماندال در زندان بوده است و پیشینهای
طوالنی در مبارزه با نژادپرستی در قاره آفریقا دارد.
او  62س��ال س��ن دارد و یکی از سرشناسترین
چهرههای حاضر در انتخابات ریاس��ت فیفاست.
سیکسوال در اظهارنظری اعالم کرد وضعیت فیفا
کابوسوار اس��ت و این نه��اد فوتبالی بزرگترین
جرائم را مرتکب ش��ده است و همین باعث شده
او وارد کارزار انتخاباتی شود ،چرا که اطمینان دارد
میتواند احترام را به فیفا بازگرداند.
■■شاهزاده بن حسین اردنی

با وجود اینکه اعالم شده مجید جاللی کماکان
بهعنوان س��رمربی س��ایپا به کارش ادامه میدهد
ام��ا نزدیکان به این تیم خبر از تش��کیل  2ائتالف
میدهند .هیأتمدیره و رئیس آن به صورت سفت
و س��خت پشتیبان جاللی هس��تند اما مدیرعامل
این تیم اعتقاد دیگری دارد و توانس��ته با نکونام به
توافقاتی برای آینده برسد .به گزارش «وطن امروز»
هرچه مجید جاللی ت�لاش دارد تا در فضایی آرام
و ب��ه دور از هیاهو کارش را پیش ببرد اما گویا این
حواش��ی هستند که دست از س��ر او بر نمیدارند.
بهرغم شروع خوب س��ایپا تنها  2شکست متوالی
کاف��ی بود تا به بدترین ش��کل ممکن ،مدیرعامل
این تیم صحبت از برکن��اری جاللی کند .بیتاهلل
رضایی حتی صحبت از جانش��ینی جواد نکونام به
جای سرمربی تیمش کرد تا مشخص شود اختالف
طرفین جدیتر از هر زمان دیگری است .اما جاللی
ب��ا زیرکی خواس��تار دخالت هیأتمدی��ره در این
موضوع شد .برخالف مدیرعامل سایپا ،همه اعضای
هیأتمدی��ره از جمله رئیس آن خواس��تار حفظ
جاللی در هر صورتی هس��تند و به صورت س��فت
و س��خت با مربیگری نکون��ام مخالفند .اما رضایی
میگوید جاللی نتوانس��ته امتیازات الزم را کسب
کند و با ادامه این روند خبری از کس��ب س��همیه
لیگ قهرمانان آس��یا نیس��ت .پ��س از باال گرفتن
اخت�لاف در هیأتمدیره ،بی��تاهلل رضایی تهدید
به اس��تعفا کرد که در کمال تعجب ،رئیس هیات
مدیره به او ابالغ کرد اگر قرار باشد بین او و جاللی

دورخیز نکونام برای تصاحب صندلی آقا معلم

ائتالف  2نفره علیه جاللی

یک نفر در س��ایپا بماند قطعا آن فرد سرمربی تیم
است ،اما مدیرعامل این تیم که رابطه خوبی با وزیر
صنایع دارد به پش��توانه این موضوع میخواهد به
هر قیمتی که شده ،پروژه اخراج جاللی و جانشین
کردن نکونام را دنبال کند .حاال در این بین سوال
به وجود آمده این اس��ت که آیا نکونام حاضر است
جانشین جاللی شود؟ از آنجایی که جواد عالقهای
ندارد تا خودش را از چش��م جاللی بیندازد ،هفته
قب��ل در مصاحب��های صریحا عن��وان کرد ترجیح

میدهد بهعنوان بازیکن در خدمت س��ایپا باش��د
تا س��رمربی این تیم .این استراتژیکترین حرکتی
ب��ود که نکونام با تجربه باید برای حفظ موقعیتش
و همراه کردن جاللی با خ��ود آن را انجام میداد.
اما منابع بس��یار موثق میگویند این همه واقعیت
نیس��ت .اگر در ادامه لیگ پانزدهم ،جاللی نتواند
س��ایپا را به خانههای باالی جدول برساند آنگاه به
روشنی روز خواهید دید که جواد نکونام به راحتی
هرچه تمامتر بهعنوان «بازیکن مربی» جانشین او

میشود .بیتاهلل رضایی با کاپیتان سابق تیمملی بر
س��ر این موضوع به توافق رسیده اما از آنجایی که
نکون��ام نمیخواهد در این برهه خ��ودش را رو در
روی جاللی قرار دهد به رس��انهها میگوید هرگز
برای صندلی آق��ا معلم دورخیز نکرده اس��ت .اما
گذشت زمان ثابت میکند نکونام عالقه عجیبی به
مربیگری در این مقط��ع دارد .او میداند کیروش
ی��ک جای خال��ی در صندل��ی کادر فنی تیمملی
برای او مهیا کرده و اگر او از همین حاال با س��ایپا
بهعنوان مربی کارش را شروع کند قطعا با چنته پر
وارد تیمملی خواهد ش��د .از این رو منتظر اتفاقات
روزه��ای آتی باش��ید .اگر جاللی توانس��ت موتور
تیمش را روشن و س��رزنده نگه دارد که اوضاع به
نفع اوس��ت و احتماال تا پایان فصل صندلیاش را
حفظ میکند اما اگر به هر ترتیبی نتواند نتایج الزم
را کس��ب کند آن وقت ش��اید حمایت بزرگترین
حامی خود یعنی اعضای هیأتمدیره سایپا را هم از
دست دهد و آن وقت زمان «نمایش» جواد نکونام
است .مردی که میگوید نمیخواهد سرمربی سایپا
شود اما حضورش در کالسهای مربیگری که این
روزها در تهران برگزار میشود و انتشار عکسهایش
توسط خود نکونام در یکی از سایتهای پر بیننده
(که از قضا حامی اخراج جاللی و مربیگری نکونام
اس��ت) ،موید خیلی از اتفاقات پشتپرده است که
تنها افراد نزدیک به باشگاه همیشه مرموز سایپا از
آن اطالع دارند و بس .منتظر هفتههای آتی باشید،
اخبار ویژهای در راه است.

سومین پسر ملک حسین پادشاه فقید اردن
و دومین فرزند او از ملکه علیا زن سومش است.
او از  ۶ژانویه  ۲۰۱۱نایب رئیس فیفا برای آسیا
بوده است .وی همچنین برنده جوایزی همچون
لژیون دونور شده است .این شاهزاده اردنی تنها
رقیب سپ بالتر در انتخابات قبلی فیفا بود و در
نهایت هم نتوانست به پیروزی برسد و رقابت را
به پیرمرد سوییسی واگذار کرد .او توانست در
رقابت با بالتر انتخابات را به دور بعد بکشاند اما
در نهایت با تصمیمی غافلگیرکننده کنار کشید
و اجازه نداد انتخابات به دور دوم کشیده شود.
■■ژرومشامپاینی

او یک فرانس��وی است و  57س��ال سن دارد.
شامپاینی از س��ال  1999تا  2010در فدراسیون
بینالمللی فوتبال به فعالیت مشغول شد و بهعنوان
مدیر روابط عمومی و معاون دبیرکل فعالیت کرد.
این چهره فرانسوی رابطه بسیار خوبی با پالتینی
دارد و این احتمال زیاد است که در آخرین لحظات
به نفع رئیس اتحادیه فوتبال اروپا کنارهگیری کند.
■■موسیبلیتی

موس��ی بلیتی ،رئیس  48س��اله اتحادیه
فوتب��ال لیبریاس��ت .او از بین ای��ن  7گزینه
کمترین ش��انس را برای پیروزی در انتخابات
ریاس��ت فیفا دارد و حتی کشورهای آفریقایی
هم حمایت زی��ادی از او نکردهاند .خود بلیتی
اعالم کرده است تا االن توانسته است حمایت
 25کشور را به دست آورد اما حتی در صورت
درست بودن این ادعا او کار سختی برای پیروز
شدن در انتخابات ریاست فیفا دارد.

