
هفت�ه دوم لی�گ 
دنیا حیدری 
   گزارش

 2022 ملت ه�ای 
والیبال از امروز در 
بلغارس�تان و فیلیپین آغاز می شود و تیم ملی 
والیبال ایران که در گروه چهارم با امریکا، برزیل، 
کانادا، اس�ترالیا، لهستان و صربستان همگروه 
است، ساعت 21:30 امشب در گام نخست برابر 
بلغارس�تان میزب�ان ب�ه می�دان م�ی رود.

 بلغارس��تان، نخس��تین حریف ایران در هفته 
دوم که پوئن میزبان��ی را در اختیار دارد، بدون 
کس��ب هیچ امتیازی از مصاف ه��ای خود در 
هفته نخس��ت در رده پانزدهم و یک پله باالتر 
از اس��ترالیای قعرنش��ین قرار دارد. شاگردان 
نیکوالی جیالزکوف هفته گذش��ته را با چهار 
باخت پشت سر گذاش��تند. بلغارها برابر آلمان 
و کانادا به باخت مش��ابه 3 بر 2 دست یافتند، 
مقابل صربستان به شکست 3 بر یک تن دادند 
و بازی با لهستان را با حساب 3 بر صفر واگذار 
کردند تا در انتهای جدول جای گیرند. این در 
حالی اس��ت که ایران، نخستین حریف آنها در 
این هفته کارش را با برد مقابل چین آغاز کرد، 
اما در پای��ان با دو برد )چین – اس��ترالیا ( و دو 
باخت )هلند- ژاپن ( هفت��ه ابتدایی را به پایان 
برد تا با انتقادهای بس��یار برزی��ل را به مقصد 
صوفیه ترک کند. این در حالی بود که بسیاری از 
کارشناسان و البته ملی پوشان بر این باور بودند 
با توجه به جوانگرایی انجام شده باید به عطایی و 
یارانش زمان داد تا توانایی های خود را به نمایش 

بگذارند و اثبات کنند.

   
عطایی اما ب��ا توجه ب��ه فاصله هفت��ه اول و دوم 
لیگ ملت ها این فرصت را داش��ت تا نقاط ضعف 
تیمش را برای هفته دشوار پیش رو برطرف کند. 
بلندقامتان ایران در ش��رایطی خود را برای هفته 
دوم آماده می کردند که یکی از جلسات تمرینی 
آنه��ا میهمانی ویژه داش��ت، دیمیت��ار زالتانوف 
ستاره سابق و شناخته شده والیبال بلغارستان که با 
این تیم در المپیک 1980 مسکو به نایب قهرمانی 
مسابقات رس��یده بود با توجه به اینکه زمانی به 
دعوت داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال به ایران 
آمده بود و خاطره خوشی از این سفر داشت برای 
خوشامدگویی به عطایی و یارانش یکی از تمرینات 
تیم ملی والیبال ایران را به تماش��ا نشس��ت و با 
تمجید از جوانگرایی انجام شده در این تیم مصاف 
ایران- بلغارس��تان را دربی خواند: »جوانسازی و 
تغییر تمام بدنه تیم تصمیم بسیار خوبی است. این 
نوع جوانگرایی باعث باال رفتن سرعت هماهنگی 
تیم می شود، درحالی که اگر این تغییرات نصفه و 
نیمه انجام شود نتیجه مفیدی برای آینده ندارد 
و قطع��اً تیم به مش��کل می خورد، ام��ا حاال تیم 
یکدست ش��ده و همه با هم رشد می کنند. دیدار 
بلغارستان – ایران یکی از بازی های جذاب هفته 
و از نظر من این مسابقه یک دربی است. هرچند 
قلب من قطعاً با بلغارستان است، اما مطمئنم که 
هر دو تیم برای یک بازی خوب به میدان می آیند 
تا برای بازی های قاره ای خود آماده شوند و همین 
مسئله باعث می ش��ود یک بازی زیبا را از دو تیم 

شاهد باشیم.«

  
برخالف خوشامدگویی رئیس سابق فدراسیون 
والیبال بلغارستان، اقامت در این کشور مشکالت 
زیادی را برای تیم ملی والیبال ایران ایجاد کرده 
است. ویتوش��ا، هتل آفیش��یال تیم های حاضر 
در هفت��ه دوم لیگ ملت های والیب��ال در محله 
متوسطی نزدیک به فرودگاه شهر صوفیه است 
که قدمتی بیش از 1۵ ساله دارد. اگرچه این هتل 
چهار ستاره به لحاظ دسترسی محلی موقعیت 
مناسبی دارد، اما اغلب تیم های شرکت کننده در 
این هفته از جمله ایران از وضعیت غذا، ظرفیت 
سالن بدنس��ازی و همچنین اینترنت در اتاق ها 
ناراضی هس��تند. تنوع غذایی محدود، کوچک 
بودن سالن بدنسازی که به اجبار تمرین تیم ها 
را به دو بخش تقس��یم کرده و همچنین سرعت 
پایین اینترنت باعث نارضایتی بازیکنان و اعضای 
کادر فنی تیم ها شده اس��ت، حتی در ورودی و 
البی هتل نیز هیچ نماد یا تابلو و بنری در ارتباط 

با مسابقات دیده نمی شود! 
  

با وجود مشکالت بس��یار در شهر صوفیه و مهیا 
نبودن ش��رایط، ملی پوش��ان والیب��ال ایران به 
پیروزی برابر بلغارس��تان و پش��ت سر گذاشتن 
هفته ای متفاوت ب��اور دارند. ب��رای عطایی اما 
مهم ترین مسئله وضعیت مصدومیت بازیکنان 
است و شرایط جت لگ) تغییر ساعت روز و شب(: 
»با توجه به اینکه زودتر به صوفیه آمدیم، سعی 
کردیم بررسی های دقیق تری انجام دهیم. با این 
وجود مسئله اصلی برای ما به هم خوردن ساعت 

خواب بچه ها بود. اوایل حضور در صوفیه شب ها 
خوابم نمی ب��رد و روزها هم تمرین داش��تیم. به 
همین دلیل خیلی خیلی ک��م خوابیدم و بعضی 
از بچه ها هم این شرایط را داشتند، اما رفته رفته 
شرایط بهتر ش��د. البته مصدومیت های جزئی 
همچن��ان وجود دارد. ه��دف ما پی��روزی برابر 
بلغارستان است و به نمایش گذاشتن بازی هایی 
به مراتب بهتر از هفته اول و برای رسیدن به آن، 

بچه ها با تمام وجود تمرین می کنند.«
  

عظیم جزیده، مربی تیم مل��ی والیبال نیز نوید 
هفته متفاوتی را می دهد: »امیدوارم ش��رایط به 
سمتی برود که اتفاقات خوبی بیفتد. دو بازیکن 
جدید هم به خوبی با تیم هماهنگ شده اند و به 
نظرم با توجه ب��ه انگیزه و روحی��ه بچه ها هفته 
متفاوتی را پی��ش رو خواهیم داش��ت، اما نباید 
فراموش کنیم که برزیل و امریکا با ترکیب کامل 
به این هفته از مسابقات آمده اند، ولی ما تغییرات 
بسیاری داشتیم.« علی رمضانی، پاسور تیم ملی 
هم بر این باور است که باید صبور بود و تأکید دارد 
که بچه ها برای برد مقابل بلغارستان و دیگر تیم ها 
در این هفته هم قسم شده اند. بردیا سعادت هم 
که از هفته دوم به جمع ملی پوشان اضافه شده 
از انگیزه باالی خود می گوید و تالش��ی که برای 
شاد کردن دل مردم انجام می دهد. عبادی پور، 
کاپیتان تیم مل��ی والیبال ایران نیز با اش��اره به 
اینکه تک تک ملی پوشان به دنبال نمایشی بهتر 
در هفته دوم هستند از مردم می خواهد با دعای 

خیر خود آنها را همراهی کنند.
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حامد قهرمانی

شیوا نوروزی

نجات وزنه برداری با حکم دیوان عدالت اداری
مرادی باالخره رفت 

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و حاشیه های زیاد علی مرادی 
از ریاست فدراسیون وزنه برداری کنار گذاشته شد. 

طی یک ماه گذش��ته حاش��یه های وزنه برداری که بیش��تر آنها به سبب 
سوء مدیریت حاکم بر این فدراسیون بود، این  قدر زیاد شد که فریاد اعتراض 
تمام اهالی وزنه برداری بلند شد. اعتصاب دسته جمعی ملی پوشان و انتقاد 
پیشکسوتان و عالقه مندان به مدیریت مرادی، اما با توجه به حمایت وزارت 
ورزش از او راه به جایی نبرد تا اینکه دیروز دیوان عدالت اداری رأی ابطال 
انتخابات ریاست فدراسیون در سال 98 را صادر کرد تا مرادی دیگر هیچ 

سمتی در وزنه برداری نداشته باشد.
انتخابات فدراسیون وزنه برداری در تیرماه 98 برگزار شد که علی مرادی 
با 22 رأی از 43 رأی مأخوذه به عنوان رئیس این فدراسیون باقی ماند، اما 
در همان زمان صحبت هایی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات وجود 
داشت، چراکه 44 نفر اعضای حاضر در مجمع را تشکیل می دادند که رئیس 
هیئت آذربایجان شرقی در مجمع غیبت داشت و رأی گیری با 43 نفر انجام 
شد. این موضوع اعتراض کاندیداها را به دنبال داشت مبنی بر اینکه مرادی 
باید بیشتر از 22 رأی را کس��ب می کرد. بعد از برگزاری انتخابات یکی از 
نامزدها )سجاد انوشیروانی( در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت 
کرد که پاسخ آن ابطال انتخابات بود. با این حال با اعتراض مرادی، بار دیگر 
این رأی در شعبه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و رأی آن صادر شد 
که در آن ابطال انتخابات تأیید شده است. با ابطال این انتخابات، مرادی 

رسماً از ریاست فدراسیون وزنه برداری برکنار شد.
محمد پوالدگر، معاون توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
این حکم را به علی مرادی ابالغ کرده و حاال باید منتظر انتخاب سرپرست 
فدراسیون باش��یم. اسامی آش��نایی در بین گزینه های مطرح شده برای 
سرپرستی فدراسیون به چشم می خورد از حسین رضازاده گرفته تا سجاد 
انوشیروانی، دو قهرمان سابق جهان و المپیک که بنا بر شنیده ها شانس 
دومی برای سرپرستی فدراسیون بیشتر از اولی است. سجاد انوشیروانی، 
قهرمان و مربی س��ابق تیم ملی در حال حاضر مدیرکلی ورزش و جوانان 
استان اردبیل را برعهده دارد. اما با برکناری مرادی حاال وزنه برداری فضای 
جدیدی را تجربه می کن��د. وزنه برداری دو رقابت بس��یار مهم بازی های 
کشورهای اسالمی و قهرمانی جهان را پیش رو دارد که حاشیه های به وجود 
آمده، به خصوص در یک ماه اخیر روند آماده سازی وزنه برداران را با مشکل 
روبه رو کرده است. به نظر می رس��د با رفتن مرادی از فدراسیون و دوران 
مدیریت جدید می توان شاهد کمتر شدن حواشی و مهم تر از همه بازگشت 

ملی پوشان معترض به اردوی تیم ملی بود.
حسین مقامی، دبیر سابق فدراسیون وزنه برداری در خصوص شرایط جدید 
فدراسیون در گفت وگو با فارس گفت: »مرادی باید زودتر از اینها کارش در 
وزنه برداری به پایان می رسید، اما اصرار برای ماندن و ریاست باعث ایجاد 
حواشی زیاد و ضرر به این رشته المپیکی و مدال آور شد. االن هم امیدواریم 
وزارت ورزش زودتر سرپرست تعیین کند تا شب های تاریک تبدیل به روز 

روشن شود و خورشید وزنه برداری به همه جامعه این رشته بتابد.« 
وی با اشاره به اردوی تیم ملی بدون قهرمانان در گلستان عنوان کرد: »علی 
مرادی می خواست با این کار فرار رو به جلو داشته باشد و صورت مسئله را 
پاک کند، اما این کارها هیچ سودی برای وزنه برداری ندارد. او تنها توهین 
به قهرمانان را بلد بود و دیدید که چطور با برخواه رفتار و بهداد سلیمی را 
شورشگر خطاب کرد. برخواه چند سال در آن شرایط اسفناک اردوها جور 
وزنه برداری را کشیده بود، اما به راحتی کنارش گذاشت. این کارها نشان 
می دهد مرادی الفبای مدیریت را هم بلد نیس��ت. رئیس فدراسیون باید 
خودش عامل آرامش باشد، نه اینکه حاشیه ایجاد کند و باعث سرخوردگی 
ورزشکاران شود. او به قهرمانان بی احترامی می کرد، آن وقت خودش را با 
دهداری مقایسه می کند!« مقامی ادامه داد: »ملی پوشان واقعاً با این کار 
ایثار و از خودگذشتگی کردند تا شرایط وزنه برداری درست شود. این اتفاق 
تغییر مسیری را در وزنه برداری کشور صورت خواهد داد تا حداقل امکانات 
خوبی در اردوها فراهم شود. مرادی اگر شش ماه زودتر می رفت هیچ وقت 
این اتفاقات نمی افتاد. او همواره نش��ان داد تنها به فکر خودش اس��ت و 
احترام و ارزشی برای ورزشکاران و مربیان قائل نیست. باید اجازه می دادند 
رسانه ها در کمپ تیم ملی حضور پیدا کنند و ببینند این قهرمانان ما چطور 
مظلومانه در آن شرایط بد تمرین می کردند. مرادی این شرایط را می دید، 

اما اهمیتی نمی داد و به فکر پست و مقام در فدراسیون جهانی بود.«

آغاز هفته دوم لیگ ملت ها با مصاف مقابل  بلغارستان در صوفیه 

هم قسم شدن بلندقامتان ایران برای نمایشی متفاوت

تمجید IPC  از بانوان پاراوزنه بردار ایران 
کمیته بین المللی پارالمپیک از حضور تیم  پاراوزنه برداری زنان کشورمان 
در رقابت های قهرمانی آسیا – اقیانوسیه تمجید کرد. رقابت های این دوره 
در کره جنوبی برگزار شد و برای نخستین بار ملی پوشان پاراوزنه برداری 
ایران در ه��ر دو بخش مردان و زن��ان به مصاف حریف��ان خود رفتند. 
سمانه هدی آق قله،  زینب یعقوبی و فاطمه انصاری در ترکیب تیم اعزامی 
به کره حضور داشتند. این موضوع با واکنش مثبت کمیته  بین المللی 
پارالمپیک همراه شد تا جایی که سایت IPC در مطلبی به این مسئله 
اشاره کرد: »س��مانه هدی  آق قله اولین زن ایرانی است که در مسابقات 
قهرمانی پاراوزنه برداری شرکت کرده است. حضور وی در این مسابقات 
نمونه بارزی از مزایای برنامه »She Can Lift« اس��ت که از س��وی 

فدراسیون جهانی پاراوزنه برداری به اجرا درآمده است.«

20 مرداد آغاز فصل جدید لیگ برتر 
سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال در خصوص زمان 
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر گفت: »خط قرمز برگزاری مسابقات 
لیگ برتر، تیم ملی اس��ت. ما ش��رایط خاص و محدودیت هایی داریم، 
اما نهایتاً در اختیار تیم ملی هس��تیم و اگر فدراس��یون و نهادهایی که 
مسئولیت تیم ملی را برعهده دارند به ما اعالم کنند، این کار را خواهیم 
کرد. 20 مرداد تاریخ شروع لیگ است که بعد از ایام تاسوعا و عاشوراست. 
سعی می کنیم بعد از این ایام، لیگ را با سوپرجام شروع کنیم تا تداخلی 
به وجود نیاید. تخمین ما برای برگزاری س��وپرجام 20 یا 21 مرداد ماه 
است. لیگ جدید را با سوپرجام برگزار می کنیم، مگر اینکه شرایط مهیا 

نشود و مجبور شویم سوپرجام را به زمانی دیگر موکول کنیم.«
........................................................................................................................

آزمون شاگردانش را فراخواند
اردوی آماده س��ازی تیم ملی فوتبال زنان از ششم تیر با هدایت مریم 
آزمون در مرکز ملی فوتبال آغاز می ش��ود. افس��انه چترنور، ش��بنم 
بهشت، عارفه سیدکاظمی، ملیکا متولی، فاطمه امینه برازجانی، رقیه 
جالل نسب، زینب عباسپور، حدیث بساط شیر، هستی فروزنده، زهرا 
علیزاده، فاطمه ستوده، رژین تمریان، فاطمه یوسفی، زهره کودایی، 
سارا ظهرابی نیا، هاجر دباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی، ثنا صادقی، 
مرضیه نیکخواه، شقایق روزبهان، فاطمه پسندیده، فاطمه اردستانی، 
غزاله بنی طالبی، فاطمه ش��بان، فاطمه مخدوم��ی، هادیه کر، زهرا 
معصوم��ی، مریم محمدی، محدث��ه زلفی، فاطمه قاس��می و مطهره 

دانش آموز، 31 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند. 

برکناری سرمربی تیم ملی به خاطر حمایت از رئیس قبلی

خیرخواه: می خواهند انتخابات را مهندسی کنند
تی����م مل����ی 

فریدون حسن
    خبر

ست��یک  یم�نا ژ
ای�ران با کس��ب 
یک مدال نقره و یک سهمیه حضور در مسابقات 
جهانی انگلس��تان ب��ه کار خ��ود در رقابت های 
قهرمانی آسیا پایان داد. کسب این نتیجه با توجه 
به حواشی عجیب و غریبی که بعد از پایان ریاست 
زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ایجاد شد، یک 
موفقیت محسوب می شود، اما همین حواشی که 
در دوران سرپرستی حمید احمدی بر فدراسیون 
روز به روز بیش��تر ه��م می ش��ود کاری کرد که 
بالفاصله بعد از بازگشت تیم به ایران محمدرضا 

خیرخواه، سرمربی تیم ملی از کار برکنار شود.
سرمربی تیم ملی که ظاهراً حاضر نشده در جبهه 
موافقان سرپرست فدراس��یون برای رسیدن او 
به ریاس��ت تالش کند و همچنان از رئیس قبلی 
فدراس��یون حمایت می کن��د در خصوص نحوه 
برکناری خود می گوی��د: »در طول مدت اردوی 
۵0روزه در قزوین و بعد از آن مسابقات قهرمانی 
آس��یا، حتی یک روز کن��ار خانواده نب��ودم، اما 
10دقیقه بعد از بازگشتمان بدون اینکه مراسمی 
بگیرند، گفتند باید در جلسه فدراسیون شرکت 
کنید. برخی از ملی پوشان را به این جلسه بردند 
و از آنها خواس��تند برگه ای را امضا کنند که بعد 
مشخص شد درخواس��ت برکناری من به دلیل 
برخوردهایم در اردوها بوده ، اما من می دانم که 
دلیل برکناریم فنی نبوده است. مرا نمی خواهند، 
چون هنوز از ریاست قبلی فدراسیون و زحماتی 

که برای ارتقای ژیمناس��تیک کش��ور کشیده، 
حمایت می کنم.«

خیرخواه با اش��اره به اینکه نتیجه به دست آمده 
در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه خوبی بوده که 
حاصل تالش ملی پوشان و اعضای کادر فنی است، 
ادامه می دهد: »می گویند نتیجه خوبی کس��ب 
نشده، حال سؤال من این است که چطور از جمع 
شش نفر اعزامی یک مدال و یک سهمیه جهانی 
به دست می آید نتیجه بدی رقم خورده است، مگر 
ما پیش از این کجای ژیمناستیک آسیا و جهان 
بودیم که االن به آن نرسیده ایم. ما یک ست کامل 
از وسایل و همچنین امکانات الزم را نداریم، آن 
وقت مسئوالن فدراسیون می گویند برای اعضای 
تیم ملی لباس، گرمکن و غذا می خرند. واقعاً یعنی 

چه، پس بچه ها نباید غذا بخورند؟!«
وی تصریح می کند: »قلندرپور، دبیر فدراسیون 
با آرامش کامل به من گفت که به واسطه حمایتم 
از اینچه درگاه��ی نمی توانند ب��ه من اطمینان 
کنند که در پاس��خ او گفتم این نشانه صداقتم 
است و از آن افرادی نیس��تم که هر کسی آمد، 
زیر دس��تش کار کنم. اما روی صحبتم با وزیر 
ورزش است؛ آقای س��جادی تا چه زمانی باید 
بالتکلیف باش��یم؟ صدای فریاده��ای خانواده 
ژیمناستیک را نمی شنوید؟ آیا وزیر ورزش خبر 
دارد که مهندسی در انتخابات کمیسیون ها در 
حال انجام است. مسئوالن حتی در تالشند که 
من وارد کمیسیون مربیان نشوم، چون می دانند 

به آنها رأی نمی دهم.«

کار بزرگ نوجوانان هندبال ساحلی با کسب برنز جهان 
لیاقت  قهرمانی را هم داشتیم

درخشش تیم ملی 
اشرف رامین
    بازتاب

هندبال ساحلی 
نوجوان��ان اولین 
مدال جهانی تاری��خ هندبال ای��ران را به همراه 
داشت. نوجوانان هندبال س��احلی کشورمان در 
مس��ابقات جهانی یونان فراتر از حد انتظار ظاهر 
شدند و با ایس��تادن بر سکوی سوم جهان، مدال 
برنز را به گردن آویختند تا فدراس��یون هندبال 
ثمره سرمایه گذاری روی تیم های پایه را بگیرد. 
شاگردان قشقایی راد در مرحله گروهی، امریکا و 
قطر را شکس��ت دادند و به رغم باخت به سوئد به 
دور دوم رقابت ها راه یافتند. تیم ملی پس از قبول 
شکست مقابل کرواس��ی، دو برد ش��یرین برابر 
فرانس��ه و برزیل کس��ب کرد تا راهی یک هشتم 
نهایی شود. بعد از گذشتن از سد آرژانتین، برزیل 
دوباره س��د راهمان ش��د و باخت به ای��ن تیم، 
نوجوانان ایران را به دیدار رده بندی فرستاد. تکرار 
پیروزی مقابل فرانسه مدال برنز تیم ملی کشورمان 
را به ارمغان آورد. سرمربی تیم ملی شاگردانش را 
مستحق کسب مدال خوشرنگ تری دانست: »در 
مسابقه رده بندی قهرمانی جهان، مقام سوم را به 
دس��ت آوردیم. کمترین حق ما مدال برنز بود و 
لیاق��ت قهرمانی در مس��ابقات را هم داش��تیم. 
خوشحالیم که اولین مقام جهانی هندبال توسط 
این نوجوانان کار درس��ت و زحمتکش به دست 
آمد. تمام زحماتی که در دو س��ال و نیم گذشته 
انجام دادیم، به نتیجه رس��ید و هدف گذاری که 
برای قهرمانی آسیا و قرار گرفتن در جمع چهار 

تیم برتر جهان را داشتیم محقق شد و این تالش 
با یک مدال همراه بود. این م��دال برای ما کافی 
نبود، چراکه معتقدم س��طح تیم م��ا باالتر بود. 
امیدوارم به زودی در مس��ابقات جهانی اتفاقات 
بهتری را رق��م بزنیم.« علیرضا پاک��دل، رئیس 
فدراس��یون هندبال نیز در گفت وگو با تسنیم به 
درخشش نوجوانان ساحلی اشاره کرد: »خوشحالم 
برنامه های فدراس��یون و زحم��ات همکارانم در 
هیئت های استانی و تیم های ملی،  به خصوص تیم 
ساحلی نوجوانان به ثمر نشست. دو سال و نیم تیم 
س��احلی نوجوانان را رها نکردیم و برای این تیم 
برنامه داش��تیم. افتخار می کنم هندبال در زمره 
رشته های ورزش ایران که کسب سکوی جهانی 
کرده، قرار گرفته است. کسب این مدال شاید در 
افق پنج، شش ساله ما بود، اما زودتر به این نتیجه 
و مدال رس��یدیم. با توجه به اینکه اضافه ش��دن 
هندبال ساحلی به رشته های المپیکی در دستور 
کار قرار گرفته است، به امید خدا در المپیک های 
آینده حتی بتوانیم در بحث مدال آوری این رشته 
در المپیک هم صحبت کنیم که این موضوع دور 
از دسترس نیست. امیدوارم این نتایج باعث شود 
نگاه ها و توجهات به هندبال بیشتر شود. هندبال 
طی یک س��ال گذش��ته در ورزش کش��ور شش 
س��همیه جهانی کس��ب کرده که این یک اتفاق 
کم سابقه و حتی بی سابقه است.«  تیم ملی هندبال 
ساحلی بزرگساالن نیز امروز اولین دیدار خود در 
رقابت های قهرمان��ی جهان در یون��ان را مقابل 

دانمارک برگزار می کند.

شمیم رضوان

 پاداش های نامتعارف 
اولویت فدراسیون نیست

زمان زیادی از افش��اگری در خصوص پرداخت پاداش های نامتعارف به 
اعضای فدراس��یون فوتبال در زمان عزیزی خادم می گذرد. پاداش هایی 
که هیچ توجیه منطق��ی در خصوص پرداخت آن وج��ود ندارد و همین 
کافی بود تا اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته باشد، اما نه افشاگری در 
این خصوص جواب داد و نه انتقادها و مطالبه گری مردم و رسانه ها برای 
باز پس  گرفتن پول هایی که بی هیچ حساب و کتابی از بیت المال بذل و 
بخشش شده بود، درحالی که انتظار می رفت اقدامی در این راستا انجام 
شود، رئیس حراست فدراس��یون فوتبال صراحتاً می گوید هیچ پاداشی 

هنوز برگشت داده نشده است. 
البته غیر از این هم انتظار نمی رفت. کمتر کس��ی انتظار داشت آقایانی 
که به واسطه بی کفایتی مدیریتی رئیس س��ابق دریافتی های بادآورده 
تحت عنوان پاداش نصیب شان شده با میل و رضایت اقدام به برگشت این 
ارقام کنند. اگر قرار به این گونه برگرداندن پاداش ها بود که از همان ابتدا 
از دریافت آن به دلیل ناحق بودنش امتناع می کردند. مسئله اینجاست 
که فدراسیون باید قدمی در این راستا برمی داشت، اما آنطور که حمیسی 
می گوید آقایان هنوز اقدامی نکرده اند و قرار است در پی بررسی قوانین 
و مقررات باش��ند که ببینند مباحث حقوقی در این راستا چه می گوید. 
بررسی که بعید است به نتیجه مثبتی برسد تا آنچه به ناحق از جیب مردم 
برداشته شده بازپس داده شود که اگر غیر از این بود در این مدت اقدامی 
اساسی انجام   می شد، نه کار آنقدر مس��کوت بماند که وقتی رسانه ها به 
صرافت پرس و جو برآمدند با جواب هایی سرباال چون »در مورد برگشت 
پاداش های نامتعارف باید ببینیم قوانین و مقررات چه می گوید یا مباحث 

حقوقی هست که در فدراسیون پیگیری می شود«، مواجه شویم!
افشاگری در خصوص بذل و بخشش های نامتعارف عزیزی خادم اگرچه 
دست او و بسیاری را در خصوص دریافتی های بی توجیه رو کرد، اما به نظر 
می رسد نگاه فدراسیون به این داستان مانند ضرب المثل سبویی شکسته 
و آبی ریخته است و حساس��یت خاصی برای بازپس گیری پرداختی ها 
وجود ندارد که اگر داشت باید تا امروز قدمی برمی داشت و شکایتی ثبت 

می کرد، نه اینکه همچنان وعده بررسی قوانین را بدهد.

کمیته ملی  المپیک، پناهگاه مدیران بیکار!
انتخاب افراد متخصص برای پس��ت های مختلف وظیف��ه ای مهم بر دوش 
مدیران ارش��د ورزش اس��ت. آنها  موظفند قدر موقعیت خود را بدانند و با 
گرفتن  تصمیمات درست، ورزش را به سمت موفقیت سوق دهند، نه اینکه 
تا آخرین لحظه به فکر تقسیم صندلی های ریاست بین دوستان و همفکران 

خود باشند. 
اعطای پست جدید به رامین طباطبایی، رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال 
از سوی کمیته ملی المپیک بسیار عجیب بود. رئیس پیشین تا قبل از روی 
کار آمدن جواد داوری، حواش��ی متعددی را برای این رشته دانشگاهی رقم 
زد و بسکتبال ایران و فدراسیونش اتفاقات جنجالی جدیدی را تجربه کردند. 
عدم تأیید صالحیت او برای شرکت در انتخابات مهر تأییدی است بر این ادعا، 
اما همین رئیس پرحاشیه بعد از چند ماه بیکاری به عنوان مشاور و سرپرست 

معاونت آموزشی و پژوهشی آکادمی ملی المپیک انتخاب شد! 
آکادمی که زیرمجموعه کمیته است و مدیرانش از سوی رئیس کمیته، یعنی 
صالحی امیری انتخاب می ش��وند. این اولین تصمیم عجیب و غریب کمیته 
ملی نیست. در این اواخر برخی از مدیران بیکار شده و از وزارت ورزش فاصله 
گرفته به ساختمان کمیته راه یافتند تا هم بدون میز و صندلی نمانده باشند 
و هم از مدیریت ورزش دور نمانند. احمدی، معاون سابق وزیر ورزش سمت 
عضو شورای سیاستگذاری تاریخ ش��فاهی را گرفته و ژاله فرامرزیان معاون 
سلطانی فر، وزیر پیشین ورزش هم به عنوان مش��اور رئیس کمیته در امور 

مالی مشغول به فعالیت است. 
گرفتن تصمیمات تعجب برانگیز اتفاق جدیدی در ورزش محسوب نمی شود و 
معموالً نیز تأثیرات این تصمیمات بعداً و به مرور زمان بر همگان آشکار خواهد 
ش��د. البته در آن زمان قطعاً تغییرات مدیریتی شامل حال تصمیم گیرنده 
اصلی شده و مدیران جدید تقصیر را به گردن مدیران قبلی می اندازند. اصوالً 
کسی هم از قبلی ها در مورد عملکردشان بازخواست نمی کند. به همین خاطر 
است که آقایان با فراغ بال و بدون نگرانی هر زمانی صالح دیدند آشنایان و 
معتمدان ش��ان را به س��مت های مختلف منصوب می کنند. با نگاه حزبی، 
جناحی و انتخاباتی، مهم این است که طرفداران یک فرد خاص جایی مشغول 
به کار باشند، حتی اگر پست در نظر گرفته شده من درآوردی یا اصالً عملکرد و 
بازدهش مبهم باشد. اصل این است که اجازه ندهند دوستان و نزدیکان بیکار 
باشند. با همین دیدگاه مدیران ورزش تنها کسانی را دور خود جمع می کنند 

که با آنها کاماًل همسو، همفکر و متحد باشند. 
اگرچه تا پیش از این شعار برقراری صلح و صفا و تعامل بین وزارت و کمیته 
داده  می شد، اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعامل طرفین به حداقل 
رسید و این اواخر هم جنگ بین کمیته و وزارت علنی شد. البته رئیس فعلی 
کمیته همچنان بر همکاری مسالمت آمیز با وزارت تأکید دارد، اما عملکرد 
او و نهاد تحت مدیریتش خالف این ادعا را نشان داده است. برگزاری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در س��اختمان کمیته ملی المپیک، آن هم 
در شرایطی که وزارت، مجمع را به تعویق انداخته بود خبر از به اوج رسیدن 
اختالفات داد. یکی، دو روز بعد نیز حک��م جدید طباطبایی برای حضور در 
آکادمی صادر شد. برآیند اینگونه رفتارها چیزی جز جنگ و جدل مدیریتی 
نیست. عمر ریاست صالحی امیری به پایان رسیده و به گفته خودش، او در 
انتخابات آتی ثبت نام نخواهد کرد، ولی اینکه چه کسی قرار است در مجمع 
انتخاباتی ش��هریورماه رأی بیاورد و جانشین او شود، موضوعی مهم و محل 
اصلی دعواست. هرچه به پایان ریاس��ت صالحی امیری نزدیک تر می شویم 
تعداد اخبار حاشیه ای کمیته و تصمیمات خلق الساعه رئیس و همکارانش 
نیز افزایش می یابد. اگر مالک میدان دادن به مدیران بازمانده از بدنه ورزش 
تجربه و عملکرد خوب است که این مسئله قطعاً شامل حال طباطبایی، رئیس 
قبلی فدراسیون بسکتبال نمی ش��ود. حاال بماند که مدیران جوان ، خالق و 
باانگیزه زیادی برای رسیدن به جایگاه مدیریتی و استفاده از پتانسیل شان 
پشت سد همین مدیران چسبیده به ورزش مانده اند. ضمن اینکه این گونه 
تصمیمات غیرفنی و شائبه برانگیز وجهه کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از 

نهادهای تأثیرگذار ورزش کشور را زیر سؤال می برد.


