
عليرض�ا دبي�ر 
سعيد احمديان

    گزارش
حاال هجدهمين 
رئيس فدراسيون 
کشتي است. قهرمان سابق المپيک سيدني که 
پس از مدتي مزه کردن سياس�ت ب�ا حضور در 
شوراي شهر، ديروز با رأی مجمع کشتي به عنوان 
رئيس فدراسيون انتخاب شد تا به قول خودش به 
خانه اش برگردد. البته اين بار نه با دوبنده و برای 
سرشاخ شدن با حريفان در تشک کشتي، بلکه با 
کت وش�لوار و نشس�تن بر ميز رياست کشتي.

روز موعود کشتي رسيد تا پس از ماه ها بالتکليفي 
س��رانجام ورزش اول ايران رئي��س جديدش را 
بشناسد. سالن نونوار شده قاسم فارسي آکادمي 
ملي المپيک در مجموعه انق��الب تهران ديروز 
ميزبان اعضاي مجمع فدراس��يون کشتي بود تا 
با رأی هايی که به صندوق می اندازند، جانشين 
رسول خادم را مشخص کنند و فدراسيون کشتي 

پس از 9 ماه رئيس دار شود.
   انتخاب دور دومي دبير

ش��ش نامزد براي يک صندل��ي، حکايت ديروز 
انتخابات فدراسيون کش��تي بود. نفراتي که هم 
نام های ش��ناخته شده بين ش��ان بود هم کمتر 
ش��ناخته ش��ده، قبل از ش��روع رأی گيری اما 
علی اکبر جيره سرايي و جاس��م اميری انصراف 
دادند تا اعضاي مجمع از بي��ن چهار نامزد باقي 
مانده يکي را براي رياست کشتي انتخاب کنند. 

عليرضا دبير و حميد بني تميم  دو چهره شناخته 
شده اهالي کشتي بودند و عبدالمهدي نصيرزاده 
و علی اصغر آزوره هم دو نامزد ديگري بودند که 
می خواس��تند ش��انس خود را براي رسيدن به 
صندلي مديريت کشتي امتحان کنند. همانطور 
که پيش بينی می شد دبير، بني تميم و نصيرزاده 
مثلث اصلي رقابت دي��روز بودند که رأی ها را در 
مرحله اول بين خودشان تقسيم کردند تا هيچ 
نامزدي اکثريت آرا را به دست نياورد و انتخابات 
به دور دوم بکش��د. دبير با 18 رأی و نصيرزاده با 
12 رأی راهی دور دوم ش��دند و بني تميم با 11 

رأی و آزوره با دو رأی کنار رفتند.
 در دور دوم رأی های بني تميم سرنوشت را رقم 
زد. 11 رأی او در کنار دو  رأی آزوره به 18 رأی 
دبير اضافه شد تا در نهايت دبير با 31 رأی از 43 
رأی به عنوان رئيس جديد فدراس��يون کشتي 
انتخاب ش��ود. نصيرزاده هم همان 12 رأی دور 
اول را به دست آورد تا بازنده اين رقابت نام گيرد و 

ماراتن نفسگير انتخابات کشتي به پايان برسد.
   از بهشت به خانه کشتي!

حاال عليرضا دبير دو سال بعد از پايان کارش در 
شوراي ش��هر در خيابان بهش��ت از امروز مسير 
اتوبان تهران – کرج و مجموعه ورزش��ي آزادي 
را بايد طي کند تا با حض��ور در دفترش در خانه 
کشتي به عنوان نفر اول کش��تي کارش را آغاز 
کند. انتخاب دبير در حال��ي بود که او با توجه به 

عدم احراز صالحيتش توسط نهادهاي نظارتي، 
48 ساعت قبل از انتخابات توانست مجوز حضور 
بگيرد. مجوزي که او را به ش��انس اول انتخابات 
تبديل کرد تا در غي��اب اميررضا خادم و عباس 
جديدي ک��ه صالحيت ش��ان احراز نش��ده بود 
کار آسان تری براي رس��يدن به صندلي کشتي 
پيش رو داشته باشد. البته دبير در صحبت هايش 
در مجمع به ش��دت از بيرون گذاشتن قهرمانان 
کش��تي انتقاد کرد: »نمی دانم ج��رم جديدی و 
خادم چيس��ت، اما ای کاش اينج��ا بودند. فکر 
می کنم جرمشان دوست داشتن کشتی باشد.« 
با تمام اين حاش��يه ها، دبير در حالي به صندلي 
رياست کشتي رسيد که به گفته خودش در 13 
سال گذشته دو بار می توانس��ته به اين صندلي 
برس��د اما يک بار البی های سياس��ي و بار ديگر 
بی ميلی خودش س��بب ش��د تا انتظارش براي 
رسيدن به مديريت کشتي طوالني شود: »سال 
85 هم می توانس��تم رئيس فدراسيون شوم، اما 
معامله سياسی کردند و من وارد اين بازی نشدم. 
قبل از المپيک ريو خواس��تند ب��رای من حکم 
سرپرستی بزنند که موافقت نکردم، گرشاسبی 
هم ش��اهد اين صحبت من اس��ت.« البته دبير 
در قامت رياست فدراسيون کش��تي با توجه به 
عدم احراز صالحيتش توسط نهادهاي نظارتي 
و ايراد گرفتن س��ازمان بازرسي به حضورش در 
انتخابات، کار س��ختي پيش رو خواهد داش��ت، 

مسئله ای که می تواند براي کشتي چالش برانگيز 
و هزينه زا باشد.

   انتخابات مهندسي شده بود؟
انتخ��اب عليرضا دبير حاش��يه های ديگري هم 
داش��ت و رقباي اصلي وي در مصاحبه هايشان 
پس از پاي��ان مجمع، نحوه انتخاب ش��دن دبير 
را زير سؤال بردند. مانند عبدالمهدي نصيرزاده 
که گفته می ش��ود از نزديکان يک��ي از اعضاي 
ارشد دولت حسن روحاني است، وزارت ورزش 
را به مهندسي انتخابات متهم کرد: »می گويند 
هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که 
بگندد نمک. من فقط  احساس می کنم وزارت 
ورزش بايد رويه سالم تری در پيش بگيرد. کاماًل 
مشخص بود چيدمان مجمع مهندسی شده بود، 
حتی نعمتی تماس می گرفت و برای کانديدای 

خاصی تبليغ می کرد.«
حميد بني تمي��م ديگر نامزد مط��رح انتخابات 
نيز دي��روز در لفاف��ه و با کناي��ه اعتراضش را به 
گرفتن مجوز دقيقه نودي دبير با وجود عدم احراز 
صالحيت عنوان کرد: »تمايلی به صحبت درباره 
تأييد صالحيت ها ندارم. انتخابات يک هنر است و 
هنر دوستان از ما بيشتر بود. فقط اميدوارم کشتی 
ما هرچه زودتر به آرامش برسد و ديگر حاشيه ای  
نداشته باشد و در المپيک هم موفق باشد. مراجع 
نظارتی نيز بايد کارش��ان را انج��ام دهند تا اگر 

مشکلی بوده، بررسی کنند.«

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5702پنج ش��نبه 27 تی��ر 1398 | 15 ذی القع��ده 1440 |

 قرعه کشی مرحله اول مقدماتی 
جام جهانی 2022 برگزار شد

 عراق و بحرین 
حریفان ایران در مسیر قطر

همگروه های ايران در مرحله اول مقدماتی جام جهانی قطر مشخص شدند. 
مراس��م قرعه کش��ی اين رقابت ها ديروز در مالزی برگزار شد و بر اساس 
قرعه کشی انجام شده تيم ملی ايران در گروه C با تيم های عراق، بحرين، 
هنگ کنگ و کامبوج همگروه شده است. 40 تيم آسيايی حاضر در مرحله 
نخست در قالب هشت گروه پنج تيمی از 14 شهريورماه رقابت شان را آغاز 
می کنند و مرحله اول مقدماتی تا خرداد سال 99 ادامه خواهد داشت. بر 
اساس اعالم AFC هشت تيم برتر هر گروه و چهار تيم دوم برتر مستقيماً 

به مرحله نهايی انتخابی جام جهانی 2022 صعود خواهند کرد. 
  همگروه های قديمی

در مراسم ديروز تيم کيهيل، مس��ئول برداشتن قرعه ها بود و ايران هم 
همچون ديگر تيم های مدعی آسيا از جمله استراليا، ژاپن، کره، قطر و 
چين در سيد يک قرار داش��ت. هنگ کنگ و کامبوج دو رقيب جنوب 
شرقی ما هس��تند و عراق و بحرين هم دوباره در دور مقدماتی حريفان 
کشورمان ش��ده اند. عراق اصلی ترين حريف تيم ويلموتس در مرحله 
اول رقابت های قهرمانی به شمار می رود. اين تيم که در سال های اخير 
پيشرفت خوبی داش��ته يکی از مدعيان قاره آسيا محسوب می شود و 
هميشه هم حريف سرسختی برای کشورمان بوده است. خطرناک ترين 
رقيب ما برای کسب پيروزی دست به هر کاری می زند. اين در حالی است 
که ويلموتس هنوز شناخت زيادی از تيم های آسيايی و به ويژه حريفان 
ايران ندارد. عراقی ها قرار است در اين دوره در ورزشگاه بصره از تيم های 
مهمان پذيرايی کنند. بحرين ديگر رقيب سنتی ايران است. در سال های 
گذشته هميشه رويارويی ايران- بحرين حساسيت های خاص خود را 
داشته و نتيجه اين بازی برای هواداران کشورمان اهميت زيادی دارد. 
تيم ويلموتس اولين بازی خود را 19 شهريورماه در هنگ کنگ مقابل تيم 
ملی اين کشور برگزار خواهد کرد. بايد ديد سرمربی بلژيکی در نخستين 
محک رسمی خود چه برنامه ای  برای درخش��ش ايران در مرحله اول 

مقدماتی جام جهانی در نظر دارد.
  نه آسان، نه سخت

رئيس فدراس��يون فوتبال هيچ نگرانی از بابت صع��ود ايران به مرحله 
دوم انتخابی جام جهانی قطر ندارد. مهدی تاج ديروز به عنوان نماينده 
کشورمان نظاره گر مراسم قرعه کشی بود. تاج در گفت وگو با فارس در 
توصيف گروه ايران اظهار داش��ت: »به نظر من بين گروه ها، گروه ما نه 
آسان است و نه سخت. البته گروه D اين مس��ابقات کمی سخت تر از 
گروه ايران است. فوتبال ايران بايد خودش را نشان دهد، چون تيم اول 
آسياست و در سيدبندی هم ديديد که ايران در سيد A قرار داشت. ما 
بايد نشان دهيم آقای فوتبال آسيا هستيم. من دوست داشتم در گروه 

A  قرار می گرفتيم.«
  در انتظار پوست اندازی

کارشناس فوتبال کشورمان قرار گرفتن در گروه C را بهترين قرعه برای 
ايران خواند. از آنجا که همواره رويارويی با تيم های عربی حواشی زيادی 
را برای فوتبال ايران به همراه داش��ته، اين بار ني��ز انتظار می رود بازی 
مقابل عراق و بحرين به ويژه در خارج از خانه حساسيت  زيادی داشته 
باشد. جالل چراغپور در گفت وگو با ميزان ارزيابی اش از همگروهی ايران 
با عراق، بحرين، هنگ کنگ و کامبوج را اينطور بيان کرد: »معتقدم در 
اين مرحله در گروه نسبتاً آسانی قرار گرفته ايم، اما بايد يک موضوع را 
مدنظر داشته باشيم و آن اينکه همزمان با شروع اين مسابقات، بهترين 
فرصت است  تا کادر فنی تيم ملی يک پوست اندازی تازه  در تيم ملی 
ايجاد کند. بايد اين مسئله را به فال نيک گرفت که ويلموتس به دنبال 
ترميم و جايگزين کردن بازيکنان جديد در تيم ملی است و به نظرم اين 
فرصت خوبی خواهد بود تا بازيکنان جديدی که به تيم ملی می آيند، 
توانايی هايشان را بهتر به اثبات برسانند.« مارک ويلموتس زمان زيادی 
نيست که مسئوليت يوزپلنگ ها را برعهده گرفته است. البته تيم ملی 
در اين چند وقت چند بازی تدارکاتی را پشت سر گذاشته، اما به گفته 
چراغپور هنوز برای صحبت کردن در خصوص عملکرد ويلموتس زود 
است: »فعاًل خيلی زود اس��ت در مورد عملکرد ويلموتس در تيم ملی 
اظهارنظر کنيم. پ��س از انجام چند ديدار بهتر می توان به اين س��ؤال 
پاسخ داد. ديدار دوس��تانه با تيم اميد نمی تواند مالک يا نشان دهنده 
توانمند های فنی ويلموتس باشد. در بازی های سخت است که معيار 

سرمربی تيم ملی مشخص می شود.«

گزارش »جوان« از مجمع انتخاباتي پرحاشيه  فدراسيون کشتي

دبیر جای خادم را گرفت

فريدون حسن

کار سخت کاراته در راه دفاع از قهرماني آسیا
شانزدهمين دوره رقابت های کاراته قهرماني آسيا از فردا به ميزباني ازبکستان 
در تاشکند آغاز می شود. اين دوره از رقابت ها با حضور 340 کاراته کا از 33 
کشور و طی سه روز برگزار می شود. تيم ملي کاراته ايران با ترکيبي کامل به 
مبارزه با حريفان خود می رود تا عالوه بر دفاع از عنوان قهرماني خود ثابت 

کند که هنوز هم در کاراته آسيا حرف اول را می زند.
برای تيم ايران در اين مسابقات در بخش بانوان؛ سارا بهمنيار، طراوت خاکسار، 
رزيتا عليپور، زهرا ياوری، حميده عباسعلی، زهره برزگر، شيما آل سعدی در 
بخش کوميته، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، الناز تقی پور، شادی جعفری زاده 
و نجمه قاضی زاده در کاتای تيمی حضور دارند. س��يده  س��تاره موس��وی 
 سرمربی تيم کوميته و فرحناز ارباب نيز سرمربی کاتای بانوان ايران هستند.

در بخش مردان؛ رضا روش��ن، مجيد حس��ن نيا، امير مه��دی زاده، بهمن 
عسگری، ذبيح اهلل پورشيب، سجاد گنج زاده، علی اصغر آسيابری، مهدی 
خدابخش��ی، صالح اباذری، مهدی قراری زاده و بارب��د صداقت در بخش 
کوميته، ابوالفضل ش��هرجردی در کاتای انفرادی، ابوالفضل شهرجردی، 
ميالد فرازمهر و علی زند در کاتای تيمی حضور دارند. سيدشهرام هروی و 
حسين روحانی به عنوان سرمربي و مربي هدايت کاراته کاهاي مردان ايران 

را در اين مسابقات برعهده دارند.
 کاراته کاهاي ايران در حالي مسابقات خود را در تاشکند آغاز می کنند که 
دو سال قبل در قزاقستان با کسب يک نتيجه رؤيايی موفق شدند در چهار 
رده سني به مقام قهرماني آسيا دست پيدا کنند و خود را به عنوان قدرت 
بالمنازع کاراته قاره کهن معرفي کنند. در جريان مسابقات قهرماني آسيا در 
سال 2017 تيم های کشورمان در مجموع 20مدال طال، 12 نقره و 10 برنز 

کسب کردند تا باالتر از  ژاپن هميشه مدعي و قزاقستان ميزبان بايستند.

بازگشت بي سروصداي والیبالي ها
تصور می شد خيلي پرشورتر به کش��ور بازگردند. وقتي براي حضور در 
مرحله نهايي ليگ ملت های واليبال راهي ش��يکاگو شدند با خودمان 
برنامه ريزی می کرديم که چگونه بايد از تيم��ي که براي اولين بار روي 
سکوي قهرماني جهان می رود، استقبال کرد. تفاوتي نمی کرد اول شده 
باشند يا سوم مهم رفتن روي سکو بود، اما اتفاقاتي که در شيکاگو افتاد 
برايمان غيرمنتظره بود. دو شکست بد تمام برنامه ريزی هايمان را به هم 
ريخت تا تيم ملي واليبال در سکوت بامداد گرم چهارشنبه وارد کشور 
شود. در استقبال از کاروان تيم ملی فقط علی فتاحی، دبير فدراسيون 
حاضر بود و مس��ئولی از وزارت ورزش يا کميته مل��ی المپيک حضور 
نداشت. بازيکنان هم خيلی بی س��روصدا و بدون استقبال خاصی وارد 
تهران شدند، در حالی که رفتن آنها روی سکوی ليگ ملت ها می توانست 
مراسم متفاوتی را رقم بزند. ايگور کوالکوويچ همراه تيم ملی به تهران 
بازنگشت. گويا او و دستيارانش يک هفته ديگر به تهران می آيند و در اين 
مدت در کشور خود استراحت خواهند کرد. تيم ملی واليبال بايد به زودی 

برای رقابت های انتخابی المپيک در روسيه خودش را آماده کند.

کاراته ایران فراتر از آسیاست
تيم ملی کاراته ايران در سال های گذشته 
نتايج بس��يار خوبی کس��ب کرده و اين 
موفقيت ها حاصل تالش ه��ای مربيان و 
حمايت های فدراسيون بوده است. نتايج 
خيره کننده اخير موجب شده ملی پوشان 
کش��ورمان در رده بندی جهانی جايگاه 
خوبی داش��ته باش��ند، به همين خاطر 
شانس زيادی برای کسب سهميه المپيک 
توکيو دارند. با اين حال مسابقات قهرمانی 
آسيا نيز رقابت مهمی برای کاراته کاران محس��وب می شود و با توجه 
به شرايط کاراته کشورمان همه منتظر درخشش دوباره کاراته کاران 
هس��تند. البته کاراته ايران فراتر از آسياست و حتی از قدرت های برتر 
جهان نيز به ش��مار می رود. با در نظر گرفتن عملکرد کاراته کاران در 
سال های گذشته می توان ادعا کرد که در اين دوره يقيناً جايگاه خوبی 
در آسيا نصيب مان خواهد شد. با اين حال باز هم بحث المپيک و گرفتن 
سهميه ساير مسائل را تحت تأثير قرار داده، چراکه کاراته برای اولين بار 
در توکيو جزو رشته های المپيکی خواهد بود و در دوره های بعدی نيز 
حضور نخواهد داشت. به همين خاطر هيچ کس نمی خواهد اين فرصت 
را به راحتی از دست بدهد. ملی پوشان ما انصافاً تمام تالش شان را به کار 
می گيرند و جامعه کاراته نيز اميدوار اس��ت بچه ها در نهايت در توکيو 
پاداش زحمات شان را بگيرند. تداوم موفقيت های کاراته و رسيدن به 
اهداف بزرگ تنها در صورتی محقق می شود که رئيس فدراسيون زمان 
کافی برای اجرای برنامه هايش را داشته باشد. متأسفانه کاراته از بابت 
تغييرات مکرر مديريتی لطمه های زيادی دي��ده و در اصل بايد گفت 
کاراته با قدرتی که داشت توانست همه اين تغييرات را به سالمت پشت 
سر بگذارد. در واقع جامعه کاراته بايد مشکالت گذشته را ترميم کند. 
بدون ش��ک موفقيت های کاراته را می توان در آينده نيز حفظ و تکرار 
کرد، اما برای بقا در مسير درخش��ش بايد با در نظر گرفتن زمان کافی 

برای المپيک و سال های پس از آن برنامه ريزی کنيم.

غالمرضا دباغيان

کارشناس کاراته 

شیوا نوروزی

پرواضح ب��ود که 
شميم رضوان
     بازتاب

طل��ب پروپيچ با 
هم��ه  وج��ود 
ادعاهای فتح��ی، مديرعامل اس��تقالل برای اين 
باشگاه دردسرساز خواهد شد. دردسری که طبق 
 CAS خبر اختصاصی ايسنا که با استناد به حکم
که توس��ط کميته انضباطی فيفا به فدراس��يون 
فوتبال ايران ابالغ شده است، باشگاه استقالل را از 
دو پنجره نقل و انتقاالت محروم کرده است: »در 
حکم CAS به صورت کاماًل واضح اعالم شده که 
اس��تقالل در صورتی که نتواند در مهلت ۶0 روزه 
تعيين شده از سوی فيفا، طلب پروپيچ را پرداخت 
کند، از دو پنجره نقل  و انتقاالت محروم خواهد شد 
و در صورت قصور دوباره در پرداخت بدهی  به يک 

دسته پايين تر سقوط می کند.«
روز گذش��ته 2۶ تيرم��اه، درس��ت ۶0 روز بعد از 
ابالغ اين حکم بود. حکمی ک��ه طی آن تأکيد به 
محروميت استقالل در صورت قصور شده است. 
اين در حالی است که فتحی همچنان ادعا می کند 
که جای هيچ نگرانی نيست، چراکه با وجود اتمام 
مهلت استقاللی ها برای پرداخت طلب 430 هزار 
دالری پروپيچ، فيفا موافق��ت کرده که طلب اين 

بازيکن را از محل درآمدهای اس��تقالل پرداخت 
 کند، به همين خاطر نگرانی  بابت حل اين پرونده 
وجود ندارد. اين در شرايطی است که وکيل پروپيچ 
می گويد برای اعمال محروميت استقالل از سوی 
فيفا به ارس��ال نامه يا درخواس��ت اجرائيه نيازی 
نيست و هم اکنون استقالل با رأی دادگاه حکميت 
ورزش محروم اس��ت. در واقع در حکم قبلی نيز 
آمده در صورتی که تاريخ اين مهلت به پايان برسد، 
محروميت از ج��ذب بازيکن در س��طح داخلی و 
بين المللی از طرف فدراسيون فوتبال ايران و فيفا 
به صورت خودکار اعمال می ش��ود، آن هم بدون 
تصميم رسمی ديگر يا ابالغ ديگری از طرف کميته 
انضباطی فيفا يا دبيرکل آن. هوشنگ نصيرزاده، 
کارشناس حقوقی فوتبال می گويد استقالل تنها 
در صورتی ک��ه وکيل پروپيچ به فيف��ا اعالم کند 
در تاريخ مقرر پول را درياف��ت نکرده اند، محروم 
می شود. کپين، وکيل پروپيچ هم تأکيد می کند که 
در شش ماه گذشته افراد زيادی از باشگاه استقالل 
با او صحبت کرده اند که فيفا ف��الن کار را خواهد 
کرد، اما فيفا هنوز هيچ کاری انجام نداده اس��ت. 
در حال حاضر اس��تقالل بايد 20 هزار فرانک هم 
به عنوان جريمه به فيفا پرداخت کند که با وجود 
اين هم  از پنجره نقل و انتقاالت محروم می شود. 
اين حقيقتی است که وجود دارد، چراکه استقالل 
بايد بابت جريمه کميته انضباطی فيفا در تاريخ 13 
می )23 ارديبهشت( اين جريمه را در تاريخ مقرر 
پرداخت می کرد تا با محروميت مواجه نشود که 

البته تا به امروز پولی پرداخت نشده است!
پروپيچ که زمان بهرام افشارزاده به استقالل پيوسته 
بود به خاطر قرار گرفتن در ليست مازاد مجبور به 
ترک اين تيم ش��د، اما برای جدايی 30 هزار دالر 
بابت فسخ قرارداد از باشگاه طلب کرد. مبلغی 
که به دليل تعلل آقاي��ان در پرداخت حاال به 
430هزار دالر رسيده است. البته افشارزاده 
در دفاع از خود می گويد که آن زمان فقط 
پروپيچ نبود و ما 4، 5 ميليارد تومان پول 
به بازيکنان خارجی داديم و هزينه های 
جاری باشگاه هم بود. اگر پول داشتيم به 
او هم می داديم. ما بعد از شکايت، وکيل 
گرفتيم و با اين بازيکن جلساتی در هتل 
گذاشتيم، ولی متأسفانه بعد از رفتن ما 

کسی اين مسئله را پيگيری نکرد.

ليست های مازاد پرحرف و حديث

شاهکارهای تمام نشدنی در پرسپولیس

محروميت، نتيجه وعده های پوشالی فتحی

پروپیچ سرانجام کار دست استقالل می دهد

عنان کار از دست 
دنيا حيدري 
     حاشيه

آقاي��ان در رفته، 
شرايط آنقدر بغرنج 
شده که با هيچ منطقی نمی توان آن را تحليل کرد. 
تصميمات خودسرانه مديرعاملی که از همان روز 
نخست نتوانست جايی در دل هواداران تيم باز کند، 
حاال کار را به جايی رسانده که قبل از شروع ليگ 
می توان به خوبی پيش بينی کرد که سرخپوشان با 
چه روزهای فاجعه باری مواجه خواهند شد. عقد 
قرارداد با بازيکنانی که در سخت ترين شرايط تيم را 
تنها گذاش��ته بودند و حاال به واس��طه نداش��تن 
مشتريان پروپاقرص با ارقامی نجومی بار ديگر به 
جمع سرخپوشان اضافه   شده اند، کم بود که حاال در 
آخرين روزه��ای اردوی آماده س��ازی ترکيه و در 
شرايطی که زمان زيادی به آغاز ليگ نوزدهم باقی 
نمانده، ليس��ت مازاد پرسپوليس همه را متعجب 
می کند. س��روش رفيعی که نيم فص��ل دوم ليگ 
هجدهم به جمع ياران برانکو اضافه شده بود حاال در 
عجيب ترين تصميمی که گفته می شود کالدرون 
اتخاذ کرده بايد سرخپوش��ان را ترک کند. شايد 
چون آقايان با بشار توافق کرده اند. بازيکنی که گفته 
می شود تراکتورسازان هم خواهان جذب او هستند، 
دستمزدی 400 تا 500 هزار دالری طلب کرده که 
با هزينه های جانبی اقامت يک بازيکن خارجی در 

ايران چيزی حدود 7، 8 ميليارد می شود!
البته عالوه بر سروش، شايان مصلح هم بايد برای 
فصل بعد فکری ب��ه حال خود کند. م��رد برزيلی 
نيمکت سرخپوشان مدعی است که تکرار قهرمانی 
بعد از موفقيت ه��ای برانکو کار چندان س��اده ای 

نيس��ت، همين مس��ئله او را بر آن داشته تا تيمی 
قوی تر بسازد و با توجه به قوانين دست و پاگير در 
جذب نفرات جديد، او چاره ای جز کنار گذاش��تن 
سروش و شايان نداشته است. کالدرون همچنين در 
دفاع از خريدهای مديرعامل معتقد است که اميری 
و کنعانی زادگان ملی پوشان ثابت هستند و شايد 
همين مسئله برای او کفايت می کند که می خواهد 
اسکلت تيم قهرمان را فرو بريزيد تا پرسپوليس را 
با ترکيبی متفاوت و ناشناخته روانه ليگ نوزدهم 
کند. بدون شک آنچه مسلم است  اينکه تصميم ها 
در پرس��پوليس اين روزها با هيچ منطقی جور در 
نمی آيد. وقتی حرف از کنار گذاشتن رادوشويچ به 
ميان می آيد و دقايقی بعد نيز تکذيب می شود، از آن 
طرف پرسپوليس يک گلر21 ساله می گيرد در حالی 
که دروازه بان ديگری در ترکيه با تيم تمرين می کند 
همه و همه از آش��فته بودن اوض��اع اين تيم خبر 
می دهد و فصل سختی که پيش روی سرخپوشان 
است. فصلی که برخالف چهار سال گذشته نمی توان 
اميدی به تکرار موفقيت های آن داشت. اين در حالی 
است که نتيجه مديريت پرابهام عرب که از روز اول 
حرف هايش با واقعيت همخوانی نداشت را يکی 
دو فصل ديگر و زمانی که سکان مديريت باشگاه 
را در دس��ت ندارد، خواهيم ديد. درست مثل 
ميراثی که مديران قبلی در پرسپوليس برای 
بعدی ها به جا گذاشتند و بارها و بارها اين 
تيم را با چالش هايی اساسی مواجه کردند، 
اما گويا قرار است عرب سرآمد همه مديرانی 
باشد که جز ويرانی از خود در اين تيم چيزی 

به جای نگذاشتند. 

این کشتي برنامه مي خواهد نه دعا!
انتقاد از يک رئيس در بدو ورود کار چندان جالبی نيس��ت، اما گاهي 
اوقات اتفاقاتي می افتد و رؤس��اي تازه از راه رسيده حرف هايی به زبان 

می آورند که آدم ناگزير از انتقاد می شود.
اينکه عليرض��ا دبير چگونه در حال��ي که تأييد صالحيت نش��ده بود، 
به واسطه حکم مديريتي وزير ورزش مجوز حضور در انتخابات را گرفت 
و با همين مجوز و 31 رأی رئيس فدراسيون کشتي شد، بماند براي بعد. 
کشتي 9 ماه بابت نداشتن رئيس عجز و ناله کرد. در اين 9 ماه همه گفتند 
نمی شود فدراسيون ورزش اول کشور با سرپرست اداره شود و ماه هاست 

که کلي کار روي زمين مانده، اما حاال که رئيس پيدا شده...
اولين انتقاد همين جاست، اولين کار رئيس جديد سفر به کربال و دعا 

براي همه می شود!
 راستي ديروز کسي پيدا نش��د به عليرضا دبير بگويد کشتي بيشتر از 
آنکه محتاج دعاي او باشد نيازمند برنامه ريزی و مديريت و حضور قوي 
او در محل کارش است. جامعه کشتی 9 ماه خون دل خورد و اين همه 
حاشيه و جاروجنجال را تحمل کرد تا شما جناب دبير رئيس شوي و 
بروي کربال؛ منت هم بگذاري که دعايمان می کنی، پس تکليف اين همه 

کار زمين مانده چه می شود؟!
البته پاسخ رئيس تازه فدراسيون کشتي به اين انتقاد مشخص است، 
اما دبير بايد بداند که کار بسيار س��ختي را پيش رو دارد. اينکه کشتي 
بعد از 9 ماه صاحب رئيس فدراسيون ش��د را بايد به فال نيک گرفت، 
اما اين کار سخت و اين بار س��نگين تنها با دعا و متلک پرانی به رقبا به 
منزل نمی رسد. دبير ديروز از همدلی گفت، از اينکه حتي به مخالفانش 
هم ميدان خواهد داد، اما در مي��ان حرف هايش چيزهايي را بيان کرد 
که نشان از وجود اختالف داش��ت. اينکه حتي به آن 12 نفري هم که 
به رقيب رأی داده اند، فرصت می دهد. اينکه نيازي نبود براي کس��ب 

پيروزي در مجمع انتخاباتي به تمام استان ها سفر کند!
تمام اينها را که کنار هم بگذاريم به اين نتيجه می رسيم که دبير برخالف 
آنچه عن��وان می کند چندان هم معتق��د به کار گروه��ي و عدم انجام 
تغييرات و فرصت دادن به مخالفان نيس��ت و همين  مس��ائل کارش را 
دشوار می کند. هرچند که بايد شعارگونه و مثل هميشه بنويسيم حاال 
که رئيس فدراسيون انتخاب شده بياييد تا کمک حالش باشيم و از جامعه 
کشتي گرفته تا جامعه رسانه دبير را ياري کنيم تا از اين وحدت، کشتي 
ايران اعتال پيدا کند. بايد کليشه ای  وار بنويسيم که امروز و بعد از انتخاب 
دبير بايد کينه ها، دشمني ها و اختالف ها را کنار گذاشت و در کنار رئيس 

فدراسيون کار کشتي را پيش برد تا به سرمنزل مقصود رسيد.
آنچه مسلم اس��ت اينکه عليرضا دبير به تنهايي نمی تواند از پس اداره 
فدراسيون بزرگ کشتي برآيد. او نياز به کمک دارد اين را حتي داورزني، 
معاون وزير ورزش هم گفت، اما نکته اينجاست که بايد منتظر ماند و ديد 
دبير شعار امروز وحدت و يکدلي خود را بعد از انجام اولين اقدامش در 
فدراسيون کشتي که همانا سفر به کربالست، چگونه عملي خواهد کرد. 

آيا او به منتقدانش فرصت حضور می دهد و از آنها برنامه می خواهد؟ 
حاال که به عنوان رئيس فدراسيون برگزيده شده جلوي پاي رقباي خود 
مانند گذشته به احترام از جا برمی خيزد يا اينکه شرايط تغيير می کند 

و با دبيري متفاوت روبه رو خواهيم بود.
کشتي ايران ماه های سختي را پشت س��ر گذاشت و رقابت های بسيار 
مهمي را پيش رو دارد. با تمام اين انتقادها براي رئيس تازه و جوان کشتي 
کشور آرزوي موفقيت داريم و اميدواريم که پس از انجام اولين کارش 
با قدرت تمام اداره امور کشتي کش��ور را به دست بگيرد و با استفاده از 
تجربيات همه شرايط را به گونه ای  رقم بزند که در نهايت نام کشتي ايران 

در عرصه های جهاني بيشتر از گذشته پرافتخارش بدرخشد.
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