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داود مختاریانی

علی كریمی در مورد فدراسیون فوتبال و یكسری موارد مالی صحبتهایی كرده كه از نوع
جواب دادن فدراسیون فوتبال معلومه كه خیلی نتونستن محكم و با قدرت بگن نه .اینطور
نیست .
خیلی مودب و با رعایت احتیاط جواب دادن و وارد جزئیات نشدن!
اگه مطمئن بودن كه همه حرفها غلطه ،خیلی شفاف جواب میدادن و در آخر هم میگفتن،
در مورد حرفهای ایشون از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
ضمن اینكه بالفاصله كمیته انضباطی فدراسیون وارد عمل می شد و ادامه ماجرا!
ولی هیچكدوم از این اتفاقا نیوفتاد .ضمن اینكه كسی كه این حرفها رو زده قبال هم نشون
داده كه اصال رعایت و اینجور چیزا تو كارش نیست و همه چیز رو میگه.
خالصه  ،همینكه فدراسیون فوتبال مودبانه جواب داده خودش جای حرفه!

آقای اسبقیان گفته انتخابات ده فدراسیون ورزشی رو به سرعت برگزار میكنیم!
ما مطمئنیم كه این وعده محقق میشه و حتما انتخابات با سرعت برگزار میشه!
آخه ایشون حداقل تو برگزاری انتخابات وارده و تا حاال چندین انتخابات هم
شركت كرده و هم برگزار !
فقط اون فوت آخر رو نمیدونسته چیه و نتونسته برنده بشه!
البته وزارت ورزش هم ایشون رو تنها نگذاشته و همیشه وقتی دیدن انتخاب
نشده ،انتصابش كردن!
فدراسیون قایقرانی یه مربی خارجی آقا استخدام كرده بود كه ظاهرا
كارش رو خوب بلد بوده و ورزشكارا از كارش و تمریناتش راضی بودن.
ولی به دالیلی ادامه همكاریشون میسر نشد.
یكی از اون دالیل مخالفت معاون بانوان وزارت ورزش با حضور مربی
مرد باال سر تیم ملی قایقرانی بانوان بود!
به همین خاطر علیرغم حضور بانوان قایقران در دفتر ایشون و حمایت
از این مربی خارجی ،ایشون قول داد كه یه مربی خوب و البته خانم
برای تیم استخدام كنن!
ولی االن یه مربی آقا و البته غیر خارجی استخدام شده و قراره تیم رو
تمرین بده!
چی شد اونوقت؟
ما هم متوجه نشدیم! فكر كنم دریا زده شدیم!
25دیماه برای انتخاب رئیس جدید كمیته ملی المپیك انتخاب شد.
از همین امروز سرعت كار دستهای پشت پرده بیشتر می شه و نقشه های انتخاباتی
یكی پس از دیگری اجرا خواهد شد.
البته تا همین جاش هم بیكار نبودن دوستان ولی از این به بعد سرعت بیشتری می
گیره.
از این به بعد هر مدیر ورزشی رو دیدید كه زودتر به شما سالم كرد و احوالتون رو
پرسید ،بدونید قراره كاندیدا بشه! شك نكنید.

یه اتفاقاتی تو ورزش میوفته كه با هیچ منطقی جور در نمیاد اال منطق حاكم بر مدیریت ورزش!
حتما یادتونه كه یكی از خبرهای ثابت ورزشی ،ماجرای بدهی های فدراسیون هندبال و استعفاهای هر چند
وقت یه بار رئیس این فدراسیون بود !
ماجرا به اونجا رسید كه ایشون مدتی هم سركارش حاضر نشد!
حاال خبردار شدیم كه ایشون شده نایب رئیس كنفدراسیون هندبال آسیا!
البته اول بهشون تبریك میگیم و بعد میپرسیم چی شد؟
یكهو از اون حال به این احوال!
یعنی یكدفعه نه تنها كل مشكالت و ماجرای استعفاهای زنجیره ای حل شد ،بلكه ایشون تونسته یه كرسی
بین المللی هم بگیره!
یكی یه كشیده به من بزنه ببینم بیدارم یا نه!
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