
از امروز که حساب 
فریدون  حسن

   گزارش
کنیم دقیقًا ش�ش 
ماه تا اولی�ن بازی 
تیم ملی در جام جهانی مقابل انگلستان فرصت 
داریم. شش ماه که باید سخت کار کنیم و آماده 
رویارویی با رقبای تا دندان مسلح خود شویم.

دیروز بود که خبر رسید امریکا سومین حریف ما 
در مرحله گروهی برای شبیه سازی بازی مقابل 
ایران می خواهد با ژاپن بازی کند، با یک حریف 
قدرتمند آسیایی تا چم و خم کار دستش بیاید. 
انگلس��تان و ولز هم که تا دلتان بخواهد در لیگ 
ملت های اروپا بازی کرده ان��د و حتماً بازی های 
تدارکاتی دیگری هم خواهند داشت. تا یادمان 
نرفته ذکر این نکته هم ضروری است که این دو 
تیم هرچند نمایش��ی ضعیف در لیگ ملت های 
اروپا داش��تند، اما بدون تردید با آمادگی کامل 
به قطر می آیند و ولز و انگلس��تان حاضر در جام 
جهانی با ولز و انگلس��تان لی��گ ملت ها تفاوت 

فاحشی خواهند داشت.
برنامه س��ه رقیب تیم ملی در جام جهانی کاماًل 
مشخص اس��ت؛ امریکا، انگلس��تان و ولز خوب 
می دانند قرار است در چه میدانی پا بگذارند، فقط 
در این میان تیم ملی ایران است که هنوز دلخوش 

به صعود مقتدرانه به جام جهانی رؤیا بافی می کند 
و در خواب و خیال به صعود از این گروه س��خت 
می اندیشد. تازه فقط این نیست و اوضاع وخیم تر 

از این حرف هاست.
این روزه��ا در حالی که همه رقبا خ��ود را آماده 
حض��ور در جام جهان��ی می کنند، اینج��ا ما در 
فکر تغییر سرمربی هس��تیم، چرا؟ چون آقایان 
دالل نزدیک به فدراسیون بی در و پیکر فوتبال 
می خواهند هر طور ش��ده گزینه ه��ای خود را 
به تیم ملی قال��ب کنند و پول ب��ه جیب بزنند. 
دلیل ش��ان هم عملکرد ضعیف تیم ملی مقابل 
الجزایر در بازی دوستانه اس��ت که البته دلیلی 
واهی محسوب می ش��ود و آنها مدت هاست که 
در فکر تغییر سرمربی هستند. در این میان ذکر 
یک نکته الزم به نظر می رسد و آن اینکه به طور 
حتم انتقادات زیادی به عملکرد اسکوچیچ و نوع 
تاکتیک ها و تفکرات او ب��رای مهره چینی و ارنج 
تیم ملی وارد است، اما تغییر سرمربی بدترین کار 
ممکن در این برهه زمانی و فاصله نزدیک به آغاز 

رقابت های جام جهانی است.
بهترین اظهارنظر در این خصوص را سردار آزمون، 
مهاجم تیم ملی دارد ک��ه می گوید: »ایران بازی 
دوستانه می خواهد، نه سرمربی جدید. چرا باید 

اسکوچیچ را تغییر دهیم. من واقعاً این صحبت ها 
را متوجه نمی شوم. االن وقت حمایت است و تنها 
یک اردوی دیگر در پیش داریم. شما فکر می کنید 
اگر گواردیوال را هم بیاوریم، می تواند کار خاصی 
انجام دهد. کنار گذاش��تن س��رمربی در شرایط 
کنونی خیلی بد اس��ت و کار ما را دشوار می کند. 
اگر خودمان باش��یم و از تیم ملی حمایت شود، 

می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.«
حرف های س��ردار بیانگر واقعیت تلخی اس��ت 
که ش��اهد آن هس��تیم. تیم های رقیب مشغول 
برنامه ریزی و حتی ش��ناختن کامل ما هستند، 
اما اینجا اوضاع فدراسیون اینقدر به هم ریخته و 
اسفبار اس��ت که هر آن باید منتظر بود تا آقایان 
دالل برایمان تعیین تکلیف کنند و گزینه خود 
را سرکار بیاورند. سؤال این است که با ادامه این 
روند آیا باید به آینده تیم ملی و نتیجه گیری آن 

در جام جهانی امیدوار بود؟
با حلوا حلوا کردن دهان ش��یرین نمی شود. تیم 
ملی یک فیفادی مهم را از دست داده و به قول 
سردار آزمون تنها یک اردوی دیگر پیش رو دارد 
و این یعنی فرصت آماده س��ازی بس��یار اندک 
است. امروز برگزاری بازی تدارکاتی با حریفان 
بزرگ اصلی ترین کار و کمک به تیم ملی است. 

این روزها تا دلتان بخواه��د همه دم از حمایت 
می زنند از سخنگوی وزارت امور خارجه گرفته 
تا وزیر بهداش��ت، اما چیزی که دیده نمی شود 
همین حمای��ت و برنامه ریزی اس��ت و همه تا 
امروز فقط حرف زده اند. وزیر ورزش از بسیج کل 
امکانات کشور برای تیم ملی می گوید، اما نهایت 
این بس��یج عمومی اردوی بلندمدت در گرمای 
کش��نده قطر و زمین های نه چندان مناسب آن 
با برگزاری یک بازی دوستانه با تیم دوم الجزایر 
بود. اردویی که با انتقاد و اعتراض ملی پوش��ان 

نیز همراه بود.
اینکه س��ردار آزمون حرف از حمای��ت و اتحاد 
می زند را نباید با دادن آدرس غلط تفس��یر کرد. 
حمایت یعنی همین پش��تیبانی از س��رمربی، 
بازیکن��ان و دادن روحیه ب��ه آنها ب��ا برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی خ��وب، یعنی بازی دالل ها 
را نخوردن و پش��ت س��رمربی ایس��تادن، واال 
راحت ترین کار این است که سرمربی را برداریم و 
تا دلتان بخواهد هم آدم بیکار در اروپا زیاد است 
و خوراک دالل ها تا جیب شان را پر کنند. رقبا در 
حال تدارک هستند و ما در جست وجوی تغییر و 
این یعنی نباید زیاد امیدوار بود، مگر اینکه اتفاق 

خاصی رخ دهد.
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شیوا نوروزی

دنیا حیدری 

مرادی رفت، انوشیروانی آمد 
قطار وزنه برداری روی ریل آرامش

اتفاقی که اهالی وزنه برداری انتظارش را می کش��یدند رخ داد؛ رفتن علی 
مرادی و نجات این رشته از دست مرد پرحاشیه. روز گذشته مراسم معارفه 
سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراسیون وزنه برداری برگزار شد و حاال همه 

منتظرند تا آرامش بار دیگر به این رشته المپیکی برگردد.
رئیس پرحاشیه اگرچه بازنشس��ته بود و باید اس��تعفا می داد، ولی آنقدر 
صبر کرد تا رأی دیوان عدالت اداری برای بار دوم تأیید شود؛ ابطال نتیجه 
انتخابات سال 98. انوشیروانی که خود یکی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی 
بود با شکایت به دیوان عدالت اداری، رأی ابطال نتیجه انتخابات را گرفت. با 
تأیید این مسئله دیگر هیچ چیز نمی توانست برای بقای مرادی کاری از پیش 
ببرد. رئیس پرحاشیه با اینکه حاضر نبود دست از میز و صندلی ریاستش 
بکشد، اما با معرفی سرپرست جدید از سوی وزارت ورزش کار یکسره شد. 
مراسم معارفه بدون حضور مرادی برگزار ش��د، ولی در عوض قهرمانان و 

پیشکسوتان وزنه برداری استقبال خوبی از انوشیروانی کردند.
چند هفته ای ب��ود که اردوی تیم ملی با بحران دس��ت وپنجه نرم می کرد. 
تداوم بی توجهی ها، کمبودهای موجود و کیفیت پایین امکانات راهی جز 
تحریم تمرینات برای پوالدمردان باقی نگذاشت. آنها با حمایت کادرفنی 
خود خواسته های بحق شان را مطرح کردند، اما علی مرادی به جای مرتفع 
کردن مشکالت، ابتدا برخواه س��رمربی تیم ملی را برکنار کرد و پس از آن 
نیز سعیدعلی  حسینی را به جای او گذاشت. اگرچه دور جدید تمرینات با 
کادر جدید در گرگان شروع شده بود، ولی تنها پنج نفر از دعوت شده ها در 
اردو حضور داشتند. حاال که انوشیروانی سرپرست فدراسیون شده، قطعاً 
فکر اساسی به حال تیم ملی خواهد کرد. بازگشت معترضان به اردو و روشن 
کردن تکلیف کادر فنی اصلی ترین مس��ئولیتی اس��ت که همه منتظرند 
انوش��یروانی انجام دهد و در فاصل��ه باقیمانده تا اعزام تی��م به بازی های 
کشورهای اسالمی، ملی پوش��ان با خیال راحت تمرین کنند. او دیروز در 
اولین اقدام از اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان که برای رقابت های 

قهرمانی آسیا آماده می شوند بازدید کرد.
   نیاز به اتحاد و همدلی

سرپرست جدید فدراس��یون وزنه برداری بهتر از هر کسی می داند چه 
مسئولیت سنگینی را پذیرفته است. س��جاد انوشیروانی در گفت وگو 
با ایس��نا رس��یدگی به اردوی تیم های ملی و اعزام تیم ها به مسابقات 
مختلف را اصلی ترین برنامه های خود خواند: »باید پیگیر اعزام تیم ملی 
نوجوانان و جوانان به مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان باشیم. همچنین 
اردوی تیم ملی بانوان را برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی و 
اردوی تیم ملی بزرگساالن را ساماندهی کنیم. با وزارت ورزش و جوانان 
و کمیته ملی المپیک مش��ورت خواهیم کرد و سیاستگذاری و تالش 
می کنیم که همه کارها به بهترین نحو انجام شود و اعزام های تیم ها هم 
بدون مشکل صورت گیرد. زمینه برگزاری انتخابات را هم باید فراهم 
کنیم و  روند رو به رشدی را در وزنه برداری ببینیم.« مدیرکل ورزش 
و جوانان استان اردبیل معتقد است وزنه برداری به اتحاد و همدلی نیاز 
دارد: »زمانی ک��ه اداره کل ورزش و جوانان اردبی��ل را تحویل گرفتم، 
بدهی های کالن و مش��کالت زیادی داش��ت، اما با کمک دوستانم در 
اس��تان، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک توانستیم بسیاری از این 
مشکالت را برطرف کنیم. در وزنه برداری ابتدا ما نیاز به اتحاد و همدلی 
داریم. در ورزش یاد گرفتیم که بجنگیم از ای��ن رو با این نیت همه ما 
قهرمانان جدید و قدیم، مربیان و پیشکسوتان آمده ایم که در کنار هم  

یکصدا، وزنه برداری را از این شرایط خارج کنیم.« 
انوشیروانی در ادامه بیان کرد که جلسه با معترضان به زودی برگزار خواهد 
شد: »این اتفاق اذهان عمومی و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را دچار 
دغدغه کرده است، اما تالش می کنیم در اولین فرصت با وزنه برداران عزیز 
صحبت کنیم. تالش خواهیم کرد تمهیدات خوبی فراهم کنیم و همچنین 
با وزنه برداران عزیز به یک جمع بندی خوب برسیم. تمام این وزنه برداران 
سرمایه های ایران هس��تند. امیدوارم بتوانیم همه آنها را در کنار هم برای 
گرفتن بهترین نتایج برای وزنه برداری ایران داشته باشیم. دغدغه های آنها 
بجاست و ما هم برای برطرف کردن مشکالت تالش خود را می کنیم. باید 
با قهرمانان عزیزی که همدوره ای خودم بودند صحبت و همفکری کنیم 
تا بتوانیم با برنامه ریزی شرایط خوبی را فراهم آوریم که وزنه برداران هم به 
خانه خود برگردند. اجازه دهید بررسی هایی داش��ته باشیم و در روزهای 

آینده در مورد تغییرات کادرفنی صحبت خواهم کرد.«

ایران کشور دوم من است 
پدرو گاالن، رئیس بخش داوران فوتس��ال فدراسیون جهانی فوتبال که 
به عنوان مدرس سمینار دانش افزایی پیش فصل ناظران داوری و داوران 
فوتسال به ایران سفر کرده با تمجید از عملکرد و توانایی داوران ایرانی تأکید 
کرد بدون آموزش، بهتر نمی شویم و پیشرفت نیز حاصل نخواهد شد: »تنها 
ایران و اسپانیا هستند که در بخش داوری تمامی ادوار جام جهانی تاکنون 
نماینده داشته اند. حضور نماینده داور بانوان ایران در بزرگ ترین رویداد و 
در فینال نشان می دهد که داوری فوتسال ایران شیوه درستی را در پیش 
گرفته است. من خودم را از شما و ایران را کشور دوم خود می دانم، به همین 

دلیل برای ارتقای دانش شما تالش می کنم.«
........................................................................................................................

دعوت روسیه از تیم ملی والیبال ایران
فدراس��یون والیبال روس��یه از تیم ملی ایران برای حضور در تورنمنت 
دوستانه این کشور دعوت کرد. در پی حذف والیبال روسیه از لیگ ملت ها 
توسط فدراسیون جهانی، فدراسیون این کشور در نظر دارد برای حفظ 
آمادگی تیم ملی کشورش تورنمنتی شش جانبه برگزار کند. در همین 
راستا، فدراس��یون روس��یه از تیم ملی والیبال ایران برای حضور در این 
تورنمنت بین المللی دعوت کرده است. البته فدراسیون والیبال ایران هنوز 
پاسخی به درخواست همتای روس خود نداده است، اما در صورت موافقت، 
ملی پوشان والیبال ایران بعد از حضور در لیگ ملت ها، از سی ام شهریور 
تا سوم مهر ماه برای حضور در تورنمنت روسیه راهی این کشور می شوند. 
البته به شرط آنکه بعد از بررسی های الزم، کادر فنی و فدراسیون رأی به 

حضور تیم ملی والیبال ایران در این رویداد بدهند. 

شیوا نوروزی 

حربه جدید برای تعویق انتخابات کمیته 
انتخابات رئیس جدید کمیته  ملی المپیک چالش همیشگی ورزش ایران 
بوده و هست. از آنجا که این نهاد مهم نباید مدت زمان زیادی در بالتکلیفی 
مدیریتی بماند نباید اج��ازه داد هیچ بهانه و علت��ی باعث تعویق مجدد 
انتخابات ریاست آن کمیته شود. بنا به دالیل مختلف برگزاری انتخابات 
کمیته چند باری به تعویق افتاده و در آخرین مجمع برگزار ش��ده اعضا، 
ششم شهریور را به عنوان زمان جدید انتخابات برگزیدند و در حالی که 
هنوز زمان شروع ثبت نام کاندیداها اعالم نشده، بحث اداره چند فدراسیون 
توسط سرپرست مطرح اس��ت و اینکه اگر هرچه زودتر تکلیف برگزاری 
انتخابات ریاست آنها مشخص نش��ود احتمال تحت الشعاع قرار گرفتن 
انتخابات کمیته نیز وجود دارد. اصوالً پای هر انتخاباتی که وس��ط بیاید 
همه آنها که دستی بر آتش دارند برای پیشبرد اهداف خود از هر حربه ای 
استفاده می کنند. افزایش تعداد فدراسیون های بالتکلیف، نگرانی هایی را 
ایجاد کرده است. از آنجا که اجرای اساسنامه در انتخابات ضروری است 
و IOC نیز با حساسیت های زیاد این مس��ئله را پیگیری می کند نباید 
اجازه داد کوچک ترین مسئله ای آینده کمیته را به خطر بیندازد. اگر قرار 
باشد شش فدراسیونمان همچنان رئیس نداشته باشند و انتخابات شان 
تا زمان مجمع شهریورماه برگزار نش��ود باید منتظر عواقبش باشیم. از 
طرفی تکلیف رئیس فدراسیون جودو برای حضور در انتخابات کمیته نیز 
مبهم اس��ت و در این صورت قطعاً یکی از قوانین ذکر شده در اساسنامه 
زیر سؤال خواهد رفت. با این اوصاف باید دید ادامه این شرایط به سود چه 
کسانی تمام خواهد شد. اهالی ورزش که به هیچ وجه از بالتکلیفی کمیته 
استقبال نمی کنند، به ویژه  که مسابقات کسب سهمیه المپیک نیز در پیش 
خواهد بود و تیم های ملی برنامه های سنگینی در پیش دارند، اما در بعد 
مدیریتی اوضاع فرق می کند. هستند کسانی که از بالتکلیفی فدراسیون ها 
خوشحال  شوند. به همین خاطر است که وزارت ورزش باید در برگزاری 
مجامع انتخاباتی سرعت عمل به خرج دهد. البته انتخابات فوتبال که پس 
از انتخابات کمیته خواهد بود، مجمع غیرقانونی س��وارکاری باطل شده 
و وزنه برداری نیز به تازگی از دس��ت مرادی خالص شده، ولی در عوض 
می توان فکری به حال ژیمناستیک و دوچرخه سواری کرد که مدت هاست 
منتظر شناخت رئیس خود هستند. بیش از این تعلل جایز نیست و با از 

دست دادن زمان تنها با سرنوشت ورزش بازی خواهد شد. 
بی در و پیکر مثل فدراسیون فوتبال 

راس��تی آزمایی اتفاقاتی که این روزها رخ می دهد کار ساده ای نیست، 
وقتی هر دم از این باغ بری می رس��د. کنار گذاش��تن رئیس پرحاشیه 
فدراسیون فوتبال به دلیل تخلفات مالی قرار بود مشکالت را حل کند 
و اوضاع را بهبود بخشد، اما ویران کردن خانه های کلنگی بدون داشتن 
برنامه ای برای ساخت و س��از دوباره نه تنها س��ودی ندارد که مناظر و 
چشم انداز اطراف را نیز زش��ت و نازیبا می کند. درست مانند اتفاقی که 
در فدراس��یون فوتبال رخ داد. تصمیم، بدون شک تصمیم خوبی بود و 
صدالبته که گامی مثبت برای مبارزه با مدیرانی بود که باید حساب کار 
دست شان می آمد، اما استارت بدون برنامه، یعنی تالش بی نتیجه! کنار 
زدن عضو ناکارآمد فدراسیون که اتفاقاً صندلی ریاست را نیز به اشغال 
خود درآورده بود هنوز هم اتفاقی تحسین برانگیز است، ولی دست روی 
دست گذاشتن و عدم تصمیم گیری برای سروسامان دادن فدراسیون 
بعد از این تغییر بزرگ، اشتباهی به مراتب سنگین تر از مماشات با رئیس 
معزول است، چراکه در شرایط فعلی مشخص نیست طرف حساب مردم، 
رسانه ها و منتقدان در فدراسیون فوتبال کیست. از دست رفتن فرصت ها 
برای آماده سازی اصولی تیم ملی جهت حضور در جام جهانی، برگزاری 
اردوی بی نتیجه و پرانتقاد در قطر، عدم نظارت بر فصل نقل و انتقاالت 
و رد و بدل شدن ارقامی که هیچ منطقی در رشد چشمگیر آن نیست و 
حاال هم جعل امضای دبیرکل فدراسیون برای اعالم لیست نفرات دعوت 
شده به تیم زیر 21 ساله های فدراسیون فوتبال، گل سرسبد خبرهای 

تأسف باری است که این روزها به سمع و نظر مردم می رسد!
بی ش��ک برای توجیه این اتفاقات، آقایان طی روزهای آینده توپ را به 
زمین یکدیگر می اندازند و هر کدام دیگری را مقصر می دانند، بی آنکه 
درصدد حل مش��کل باشند و حتی عجیب نیس��ت که دست آخر نیز با 
بیانیه ای کوتاه یا تکذیبیه ای س��روته ماجرا را هم آورند. مسئله اصلی 
اما بی در و پیکر بودن فدراس��یونی اس��ت که حتی اگر به دروغ، چنین 
اخباری در خصوص آن منتش��ر می شود. انتش��ار نادرست اسامی تیم 
ملی زیر 21 سال بانوان را می توان توجیه کرد، اما جعل امضای دبیرکل 
را نه، خصوصاً که با توجه به تجربیات ناخوش��ایند فدراسیون در زمینه 
اهمال کاری ها که اتفاقات ناگواری را طی این سال ها در پی داشته، حال 
این نگرانی به وجود می آید که طی روزهای آینده اتفاقاتی مشابه را در 
این راستا شاهد باشیم، چه تضمینی وجود دارد که فردا روز ادعایی به 
مراتب بزرگ تر و وحشتناک تر از آنچه امروز در خصوص انتشار لیست 

فیک تیم ملی زیر 21ساله های بانوان شنیده ایم را شاهد نباشیم.
آنچه مسلم است، فارغ از واقعی بودن یا غیرواقعی بودن این ادعا، اتفاقات 
اخیر جز به دلیل بی در و پیکر بودن یکی از مهم ترین فدراس��یون های 
ورزشی کشور نیست،  اما آیا این تلنگر جدی می تواند آقایان را از خواب 
خرگوشی بیدار کند و به صرافت سروسامان دادن به اوضاع فدراسیون 
فوتبال بیندازد یا جامعه فوتبال و مردم باید همچنان شاهد این اتفاقات 
ناخوشایند باشند. اتفاقاتی که مشخص نیست باید کدام مقام و مسئول 
را بابت آن در فدراس��یون فوتبال یقه کرد، وقتی نه میرشاد ماجدی در 
راستای مشکالت رخ داده به درستی پاسخگوست و نه دبیرکل فدراسیون 
که جعل کردن امض��ای او حاال به جنجالی ترین و تأس��ف بارترین خبر 
فوتبال تبدیل ش��ده اس��ت، آن هم در روزهایی که رقبای ایران در جام 
جهانی با تمام توان درصدد آماده سازی هستند و در فوتبال ایران اما آقایان 
حتی توان حفاظت از محدوده ، حوزه و امضای خود را هم ندارد چه برسد 

به آماده سازی تیم ملی برای حضوری پرقدرت در جام جهانی قطر!

تجهیزات بدهید مدال بگیریم

اجرای برنامه ها الزمه پیشرفت شمشیربازی
اردوی تیم ملی       خبر
شمش��یربازی 
)سابر( برای حضور در قهرمانی جهان روز شنبه 
آغاز می ش��ود و عالوه  بر علی پاکدامن، محمد 
رهبری، محم��د فتوحی و نیم��ا زاهدی که به 
قهرمانی جهان می روند، امیرحس��ین شاکر و 
فرزاد باه��ر نیز حض��ور دارند. امی��ن قربانی، 
سرمربی تیم ملی سابر در گفت وگو با ایسنا ابراز 
امیدواری کرد با اجرایی شدن برنامه ریزی ها، 
شمشیربازی به روند روبه رشد خود ادامه دهد: 
»برنامه پیش��نهادی برای برگزاری مسابقات 

قهرمانی کشور و جایزه بزرگ ها را در رده های 
سنی بزرگساالن و جوانان و در دو بخش مردان 
و زنان ارائه کرده ایم. بودجه بندی و زمان بندی 
مسابقات و اردوهای مردان و زنان تا پایان سال 
را به فدراسیون داده ایم. امیدوارم برنامه ریزی 
الزم از لح��اظ فراه��م کردن امکان��ات مالی و 
سخت افزاری انجام ش��ود. مطمئن باشید اگر 
طبق این برنامه پیش بروی��م، می توانیم نتایج 
خوبی در هر دو بخش مردان و زنان بگیریم و در  
بخش زنان برای کسب سهمیه المپیک نگاهمان 

دیگر نباید فقط به مسابقات آسیا باشد.«

نفر سوم دوچرخه س��واری آس��یا معتقد اس��ت با افزایش امکانات 
 اشرف رامین

    چهره
سخت افزاری مدال های زیادی در انتظار این رشته خواهد بود. محمد 
گنج خانلو در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال برنز در 

ماده المپیکی اومنیوم شد. این ملی پوش دوچرخه سواری که اولین 
مدال دوچرخه سواری کش��ورمان در ماده اومنیوم را کسب 
کرده در گفت وگو با مهر در خصوص کمبود تجهیزات پیست 
استاندارد گفت: »خدا را شاکرم که توانستم مدال خوبی را 
در یک رشته المپیکی به دست آورم. مسابقه اومنیوم یک 
مسابقه المپیکی و بسیار سخت است و سال های متمادی بود 

که به دالیل مختلف از جمله نبود تجهیزات مناسب، پیست 
چوبی و دوچرخه خوب، ایرانی ها از جمله خودم در 

گرفتن مدال در این ماده ناکام بودیم. نگاهی به 
سطح مسابقات و استارت لیست خودش گویای 
همه چیز اس��ت. تمامی رکابزن��ان حاضر در 
مسابقات از بهترین های آسیا هستند و همه 
برای کس��ب مدال و رتبه آمده ان��د. در این 
مدت با حسین عس��گری، رکابزن شایسته 
کش��ورمان تمرین ک��ردم. می توانم بگویم 
کمک ها و تجربیات او توانست به من در طی 
کردن مس��یر موفقیت و اینک��ه به وضعیت 

ایده آلی برای حضور در مسابقات آسیایی برسم 
کمک کن��د. اگر به تجهیزات دوچرخه س��واری 

رسیدگی ش��ود، قطعاً در آینده پیشرفت ما بیشتر 
خواهد بود.«

دروازه بان اول استقالل که این روزها بحث های زیادی در خصوص 
عدم یا ادامه حضورش در استقالل برای فصل آینده مطرح است بعد 
از پایان اردوی آماده سازی تیم ملی در قطر برای استراحتی کوتاه 
راهی شیراز شد. حضور سیدحسین حسینی در زادگاه مادری اش 
اما با اتفاق جالب توجهی همراه بود. گلر تیم ملی طی اقدامی قابل 
تقدیر به طور سرزده از مؤسسه خیریه نرجس در شیراز دیدار کرد. 
اتفاقی که خوش��حالی بچه های حاضر در این مؤسسه را به دنبال 
داشت، خصوصاً که حسینی با ایستادن درون دروازه به بچه ها این 
فرصت را داد تا به او پنالتی بزنند. اتفاقی که هیجانی وصف نشدنی 
را برای کودکان این خیریه رقم زد. بهترین گلر لیگ بیست و یکم 
همچنین پیراهن خود را به این مؤسسه هدیه داد تا نشان دهد تنها 
درون چهارچوب دروازه و مستطیل سبز نیست که می تواند باعث 
شادمانی مردم شود و بیرون از فضای فوتبال نیز اگر فرصت آن پیش 
آید گامی در راس��تای بازکردن گره از مشکالت مردم، به خصوص 
کودکان بی سرپرست برمی دارد. درست مثل روز به یادماندنی که 

برای بچه های مؤسسه خیریه نرجس در شیراز رقم زد.

 دروازه بان اول لیگ
در جمع بچه های خیریه نرجس

قاب

   رقبا با تدارک قوی برای جام جهانی، ما به دنبال تغییر

بازی دوستانه می خواهیم، نه سرمربی تازه

 دردسر بی پایان 
فدراسیون های بی رئیس

 ابهام در برگزاری

انتخابات کمیته ملی المپیک

 با پایان زمان قانونی ریاست صالحی امیری در کمیته ملی 
المپیک، بحث برگزاری انتخابات این کمیته به طور جدی 

مطرح شد. 
بهمن ماه گذشته بود که بحث برگزاری انتخابات کمیته ملی 
المپیک مطرح شد، اما با توجه به عدم برگزاری انتخابات 
تعدادی از فدراسیون های المپیکی مهم و بنا بر درخواست 
رؤسای این فدراس��یون ها که خواهان حضور در انتخابات 
کمیته بودند، تاریخ برگزاری انتخابات به هفدهم اسفند ماه 
موکول ش��د، اما به دلیل عدم تأیی��د آیین نامه انتخاباتی 
توس��ط مجمع و کمیته بین المللی، پروس��ه انتخابات بار 
دیگر مسکوت ماند و مجمع 1۷ اسفند به یک مجمع عادی 
برای تصویب آیین نامه برگزاری انتخابات تبدیل ش��د. در 
این مجمع همچنین تصمیم گرفته شد انتخابات کمیته 
مهر ماه، یعنی پس از بازی های آس��یایی برگزار شود که با 
تعویق بازی های آسیایی، یک بار دیگر زمان انتخابات تغییر 

کرد و به ششم شهریور ماه موکول شد. 
تأیید آیین نامه از سوی مجمع و کمیته بین المللی المپیک 
یکی از موانع برگزاری انتخابات را از س��د راه برداشته، اما 
با توجه به اداره برخی فدراس��یون های المپیکی توس��ط 
سرپرس��ت و ایراداتی که در این راس��تا ب��ا توجه به متن 
قانون وجود دارد، عجیب نیست اگر بار دیگر شاهد تعویق 

انتخابات کمیته ملی المپیک و پیچیده ش��دن این ماجرا 
باشیم. 

فدراسیون دوچرخه سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک و 
وزنه برداری با سرپرست اداره می ش��وند و هنوز مشخص 
نیس��ت که انتخابات آنها چ��ه زمانی برگزار خواهد ش��د. 
انتخابات س��وارکاری نیز به دلیل ای��راد قانونی که وزارت 
ورزش گرفته باط��ل و به زودی برای این فدراس��یون هم 
سرپرست انتخاب می شود. ضمن اینکه زمان قانونی ریاست 
فدراسیون بدمینتون نیز سوم مردادماه به پایان می رسد و با 
توجه به تاریخ برگزاری انتخابات کمیته )ششم شهریور( این 
احتمال وجود دارد که انتخابات فدراسیون بدمینتون نیز 
برگزار نشود. به این موارد محرومیت جودو را نیز باید اضافه 
کرد که باید در خصوص حضور یا عدم حضور آن در انتخابات 
از کمیته بین المللی استعالم گرفته شود. با این حساب و با 
توجه به تبصره 2 ماده 4 اساسنامه، رأی اعضای المپیکی 
باید بر غیرالمپیکی ها غالب باش��د و از آنجایی که اعضای 
مجمع را 29 فدراسیون المپیکی به اضافه 6 در مقابل 28 
المپیکی تشکیل می دهند با یک حساب سرانگشتی، آرای 
المپیکی ها و غیرالمپیکی ها با کسر فدراسیون های بدون 
رئیس مساوی می شود که بر این اساس انتخابات به دلیل 

آنکه مجمع وجاهت قانونی ندارد باطل می شود.

شمیم رضوان
      بازتاب


