فوتبال

 وصال روحاني

دو هفته پس از انتخابات ساالنهAFC

اين پيروزي بود يــــــا شكست؟

قري��ب به دو هفته پس از اهداي جوايز بهترينهاي س��ال فوتبال
آس��يا در مراس��م تازه " "AFCدر بانكوك پايتخ��ت تايلند اين
برداش��ت و ابهام و س��ئوال وج��ود دارد كه بايد ب��ه حاصل آن به
عنوان پيروزي نگريس��ت يا شكس��تها ،حت��ي  25روز پيش كه
اعالم شد كميته مسابقات  AFCتكرار روزند برگزاري مسابقات
باشگاههاي ايراني با رقباي عربستانيشان در زمينهاي بيطرف
ن تيمهاي مقاب��ل را ارجح
را غيرممكن دانس��ته و س��فر به زمي�� 
ت اجرايي
شمرده ،اين نگاه وجود داش��ت كه آيا اين توصيه ضمان 
هم دارد يا فقط يك ارائه طريق س��اده اس��ت و تاييد و تصويب آن
توس��ط هيات اجرايي كنفدراسيون آسيا هم نتوانست اين حس و
ال��زام را به وجود آورد كه اين روال و برگ��زاري ديدارها در تهران و
رياض را به چشم خواهيم ديد و اظهار نظرهاي ضد و نقيض در اين
خصوص همچنان ادامه داشته است.
فقط دو شاخه
آيا پيروزي ايران فقط در دو ش��اخه از پيش از  20شاخه انتخابات
س��االنه  AFCتوفيقي آن قدر عظيم اس��ت كه بت��وان آن را يك
پيروزي شايس��ته و قانعكننده در انتخابات  AFCدانس��ت؟ آيا
نامزد ش��دن در تنه��ا دو رده حتي ب��ه قيد پيروز ش��دن در هر دو
شاخه دستاوردي س��تودني اس��ت؟ آيا فوتبال ايران كه پيشينه
كس��ب عنوان در س��ال فوتبال آسيا را توس��ط علي دايي ،مهدي
مهدويكي��ا ،علي كريمي و خ��داداد عزيزي در نيمه دوم مصر  1990و نيمه اول دارد ،نبايد در انتخابات امس��ال هم يك كانديدا در اين ش��اخه
ميداش��ت؟ حتي در قسمت بهترين لژيونر ايران نامزدي نداش��ت و عنوان بهترين داور را نيز به ما ندادند و با اين كه به نظر ميرسد در اين زمينه
به عليرضا فغاني كم لطفي ش��ده باشد اما قلت نامزدهاي ايران بيش از آن كه نش��انگر توطئهاي عليه ما باشد .خبر از كار ناقص خودمان ميدهد.
فوتبالي كه در آن حاش��يه بيداد ميكند .وقت و زماني را كه بايد صرف مسايل مثبت و دستاوردهاي درخشان بشود طبعا مصروف امور درجه دوم

ايران كه پيش تر با امثال دايي ،مهدويكيا و كريمي مرد س��ال فوتبال آسيا شده حاال

حتي كانديداي اين عنوان هم نميش��ود و در نتيجه بايد پرس��يد ما چه نگاهي بايد به
اين مسئله نگريست؟
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و سوم و كمارزش خواهد كرد و مس��ايلي از همين دست يك ابر تيره و
فضايي از ابهام را پيرامون انتخابات اخير  AFCپراكنده است.
سومین پیروزی حسن زاده
مراسم انتخاب بهترينهاي سال ( )2017فوتبال آسيا كه طبق برنامه
در تاالر كينگ پاور ش��هر بانكوك برگزار ش��د و دو عن��وان برايمان به
ارمغان آورد .ايران را از مقامها و عناويني دور نگهداشت كه براي موفق
تلقي ش��دن در صحنه آس��يا به كسب آنها نياز اساس��ي داريم .عنوان
فوتباليس��ت برتر قاره كه پيشتر نيز گرفته ش��ده بود اصغر حسنزاده
صاحب اين عنوان ش��ده است .در مراسم  AFCمهر تاييد خورد و اين
جايزه در حضور مهد تاج و علي كفاشيان به حسنزاده اهدا شد.
اين سومين باری اس��ت كه حسنزاده صاحب اين عنوان ميشود و در
پيروزي قبلي وي در سالهاي  2014و  2016حاصل آمده بود و همين
مسئله سبب شده بود وي لباسي ويژه و شيك بر تن داشته باشد.
جايزهام تقديم به كرمانشاهيها
حس��نزاده پس از دريافت اين عنوان با شكرگزاري بابت آن جايزهاش
را به هموطنان زلزلهزده خود در اس��تانهاي غربي كش��ور هديه داد و
گفت :اميدوارم مردم كرمانش��اه و س��اير مناطق لطمه ديده مرا در غم
خود ش��ريك بدانند و هر كار ديگر هم از دس��تم برآيد براي آنها انجام
خواهم داد وي از همبازيانش در تيم ملي فوتسال و باشگاه گيتي پسند
و مربيان خود نيز تش��كر كرد و پيروزي تازه خود را موفقيتي براي همه
آنها در يك بازي گروهي توصيف كرد .وي افزود :تا وقتي بتوانم و امكان
موفقيت داشته باشم ،به حضور در اين رشته ادامه خواهم داد.
جايزهاي تازه براي تاج و همكارانش
در كنار آن فدراس��يون فوتبال ايران نيز كه در دو زمينه كانديدا ش��ده
بود .به عنوان «فدراسيون الهامبخش» سال آسيا انتخاب شد و جايزه
مربوط به مهدي تاج اهدا گش��ت .اين جايزه هر س��اله به كشوري اهدا
ميشود كه بهترين بيالن را در ردههاي مختلف بجا گذاشته و براي كل

