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فريدون  حسن

ورزش کشک نیست آقای دبیر!
»ورزش از نظر من جز طالی المپیک همه اش کشک است«، این را علیرضا 
دبیر رئیس فدراسیون کشتی می گوید. اینکه دبیر تمام هم و غم خود را 
گذاشته تا مشکالت کشتی را حل و فصل کند و اینکه که می خواهد کشتی 
چنان گس��ترش یابد که فقط در یک یا چند استان کشور خالصه نشود 
بسیار پسندیده و قابل تقدیر است. اما اینکه رئیس فدراسیون کشتی همه 
چیز را در کسب مدال طالی المپیک خالصه و بقیه ورزش را کشک عنوان 

کند، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
 خود دبیر در دورانی ک��ه دوبنده تیم ملی را به ت��ن می کرد افتخارات 
زیادی را به دست آورده که طالی المپیک هم بخشی از آنهاست. حاال 
سؤالی که باید از او پرسید، این است که یعنی تمام آنچه به غیر از مدال 
المپیک به دس��ت آورده به زعم خودش کشک اس��ت و هیچ اعتباری 
ندارد؟! یعنی همین حاال کش��تی گیرانی که در رقابت های کشورهای 
اس��المی مدال آوری می کنند یا آنها که در اردوی تیم های ملی برای 
حضوری قدرتمند در مسابقات جهانی صربستان آماده می شوند برای 

کشک این همه سختی و مرارت را تحمل می کنند؟
فراموش نکنیم که کس��ب افتخار و مدال برای کش��ور در هر میدانی 
ارزشمند و قابل تقدیر اس��ت و اینگونه نباید برای ایجاد انگیزه و قرار 
گرفتن ورزشکاران در مسیر رشد و پیشرفت، موفقیت های دیگر را زیر 
سؤال برد یا به سخره گرفت. علیرضا دبیر هدف خود را اینگونه ترسیم 
کرده، اما ظاهراً کسی کنار او نبوده که یادآور شود راه را اشتباه انتخاب 
کرده، چراکه برای رسیدن به طالی المپیک باید پله ها را یکی یکی طی 
کرد و هر کدام از این پله ها برای رسیدن به طالی المپیک ارزش و اعتبار 

خاص خود را دارند.
اینکه دبیر تمام ورزش را کشک تلقی کند، به طور حتم اشتباه بزرگی 
اس��ت که نباید در قامت یک رئیس فدراسیون از او س��ر بزند. چنین 
صحبت هایی به طور حتم روی عملکرد کشتی گیران حاضر در اردوهای 
تیم ملی و کشتی گیرانی که حتی رؤیای رسیدن به تیم ملی را دارند تأثیر 
منفی خواهد گذاشت، چراکه حاال مطمئن هستند تمام تالش های شان 
در راه رسیدن به موفقیت به هیچ انگاشته می شود و دیده نمی شود. آنها 
حاال می دانند که برای فدراسیون نش��ینان چیزی جز طالی المپیک 

اهمیت ندارد و به زعم آنها بقیه کشک است!
این نگاه غیر حرفه ای به ورزش نشان از نتیجه گرایی صرف دارد، اینکه 
تنها بخواهیم به موفقیت در المپیک، آن هم فقط با کس��ب مدال طال 
فکر کنیم ضربه جبران ناپذیری به بدنه ورزش کشور می زند که اثر آن 
را بعدها خواهیم دی��د. نتیجه گرایی صرف و اهمی��ت ندادن به تالش 
و کوش��ش بقیه بزرگ ترین آفت ورزش اس��ت، آفتی که ریش��ه ها را 
هدف قرار می دهد و با پاش��یدن بذر ناامیدی بر فضای ورزش کش��ور 
کاری می کند که رس��یدن به موفقیت تبدیل به ی��ک آرزوی محال و 

دست نیافتنی می شود.
آنچه رئیس فدراسیون کشتی به زبان آورده یک تهدبد جدی است. تهدید 
کار پایه ای در ورزش، کاری که منجر به رس��یدن ب��ه موفقیت و طالی 
المپیک می شود، تازه اگر هم نشود ارزشمند و قابل تقدیر است، اما وقتی 
ش��خصی چون علیرضا دبیر تمام ورزش را کشک می نامد و فقط طالی 
المپیک را آمال و آرزوی خود عنوان می کند، آن وقت است که باید به واقع 
نگران آینده ورزش شد، آینده ای که با وجود مدیران نتیجه گرایی چون او 
حتماً آینده روشنی نخواهد بود. علیرضا دبیر حتی اگر این سخنان را از سر 
دلسوزی و پیشرفت کشتی هم به زبان آورده باشد باید آن را اصالح کند و 
یادش باشد که خودش با پیمودن همین مسیر کشک به طالی المپیک 

رسید و اگر این کشک نبود امروز دبیری هم وجود نداشت.

نخستین نشست س�رمربی پرتغالی استقالل قبل 
از مصاف با س�پاهان در کمپ مرحوم ناصر حجازی 
برگزار ش�د. نشس�تی که قرار بود کمافی الس�ابق 
بهانه ای برای آش�نایی اصحاب رس�انه با سرمربی 
تازه وارد اس�تقالل باشد. آش�نایی که اما با اتفاقی 
جال�ب توجه هم�راه ب�ود. م�رد پرتغال�ی نیمکت 
آبی پوش�ان به مناس�ب روز خبرنگار ط�ی اقدامی 
جالب توجه یک شاخه رز آبی به خبرنگاران حاضر 
در این نشست تقدیم کرد تا ضمن سورپرایز اصحاب 
رسانه، آش�نایی به یادماندنی را رقم بزند. ساپینتو 
قبل از پاس�خگویی به هر س�ؤالی به خوش وبش با 
خبرنگاران پراخ�ت و ضمن تبری�ک روز خبرنگار  
برای آنه�ا آرزوی موفقیت کرد و س�پس در قامت 

سرمربی استقالل به سؤاالت پاسخ داد.

تبریک به یادماندنی ساپینتو به خبرنگاران 
قاب

زمان آغاز لیگ بسکتبال مشخص شد
رقابت های لیگ برتر بسکتبال از اواخر شهریور ماه آغاز می شود. 
براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سازمان لیگ، دور جدید 
رقابت های بسکتبال ایران در آستانه پاییز استارت می خورد. در 
خصوص نحوه برگزاری رقابت های فصل جاری مقرر شد به تعداد 
تیم های لیگ برتر اضافه نش��ود، اما تکلی��ف ورودی تیم ها برای 
رقابت های لیگ برتر و دسته اول مشخص شده و به تصویب رسیده 
است. در خصوص تیم های لیگ دس��ته اول )لیگ حرفه ای( هم 
مقرر شد که تمامی باشگاه ها از مجوز کمیسیون ماده5 برخوردار 
باشند و مسابقات لیگ دس��ته اول نیز به صورت رفت و برگشت 

برگزار خواهد شد.

ایران با ژاپن و لبنان همگروه شد
گروه بندی و قرعه کشی رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا 
۲۰۲۲ در ایران مشخص شد. در این رقابت ها که از سی ام مرداد تا 
ششم شهریور با حضور ۱۰ تیم از قاره کهن و در غیاب نمایندگان 
اقیانوسیه )نیوزیلند و استرالیا( به میزبانی تهران برگزار می شود 
ایران ب��ه همراه ژاپن و لبن��ان در گروه A  قرار گرفت. براس��اس 
قرعه کشی انجام ش��ده ایران 3۰ مرداد ماه در نخستین دیدار به 
مصاف لبنان می رود و در نخس��تین روز شهریور ماه با ژاپن دیدار 

می کند که هر دو این بازی ها ساعت ۱8 عصر انجام می شود.

درخشش ورزش��کاران ایرانی در پنجمین دوره بازی های همبستگی 
کشورهای اس��المی همچنان ادامه دارد. نتایج خوب کشتی گیران و 
تکواندوکاران و همچنین ناکامی احس��ان حدادی در کس��ب مدال از 

جمله اتفاقات مهم دو روز اخیر بازی ها بود. 
تیم ملی کشتی آزاد کش��ورمان موفق به کسب پنج طال، دو نقره و سه 
برنز ش��د. اوج قدرت نمایی آزادکاران اعزامی قهرمانی علیرضا کریمی 
بدون از دست دادن امتیاز بود. ملی پوش وزن 86 کیلوگرم با شکست 
حریف آذربایجانی با پرچم یا ابوالفضل)ع( روی سکوی قهرمانی رفت 
و مدال طال را به گردن آویخت. مجتبی گلی��ج در وزن 97 کیلوگرم و 
سیدمهدی هاش��می هم در وزن ۱۲5 کیلوگرم صاحب گردآویز طال 
شدند. حسین ابوذری در وزن 7۰ کیلوگرم و محمدصادق فیروزپور در 
وزن 74کیلوگرم روی سکوی نایب قهرمانی ایستادند و مجید داستان در 

وزن 6۱ کیلوگرم و مرتضی قیاسی در وزن 65 کیلوگرم برنز گرفتند.
تیم ملی والیبال زنان با برتری 3 بر یک مقابل ازبکستان به نیمه نهایی 
رقابت ها رس��ید و دیش��ب به مصاف تیم  ترکیه رفت. تیم ملی والیبال 
مردان هم با غلبه بر پاکستان حریف ترکیه در نیمه نهایی شد. این بازی 

امشب برگزار می شود. 
در تکواندو، علی احمدی نماینده وزن 87-کیلوگرم طالیی شد و مهران 
برخوردار نماینده وزن 8۰- کیلوگرم نیز مقام س��وم و مدال برنز را به 
دست آورد. پیش از این حسین لطفی و ناهید کیانی دو مدال ارزشمند 

طال را تصاحب کرده و نسترن ولی زاده نیز برنز گرفته بود. 
اما در رقابت های دوومیدانی احس��ان ح��دادی در پایان رقابت در 
ماده پرتاب دیس��ک در جایگاه چه��ارم قرار گرف��ت. حدادی حد 
نصاب59/8۱ متر را ثبت کرد. حسین رسولی دیگر نماینده کشورمان 
در ماده پرتاب دیسک با ثبت حد نصاب 54/83 به فینال نرسید و به 

کار خود در این مسابقات پایان داد.
در بخش ورزش معلوالن در رشته پاراتیروکمان و در بخش کامپوند 
تیمی  مردان، کامپوند تیمی بانوان و میکس کامپوند، س��ه مدال 
طال به نام ایران ثبت ش��د. تیم دوبل ریکرو مردان و ریکرو میکس 
نیز دو مدال نقره را به ارمغان آوردند. تیم ملی پاراش��نا هم با پنج 
ملی پوش در مجموع ۱5 مدال )پنج طال، ش��شنقره و چهار برنز( 

برای کشورمان کسب کرد.

حدادی در قونیه هم مدال نگرفت

قهرمانی مقتدرانه کریمی

بدترین پاسخ به اعتماد عطایی

حاشیه سازی موسوی برای تیم ملی

اشرف رامین

حامد قهرمانی 

پس از رقابت های لیگ ملت های والیبال بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی 
ایران با علم به اینکه تیمش در دفاع روی تور با مشکل روبه روست اقدام به 

دعوت مجدد از محمد موسوی ستاره باتجربه به تیم ملی کرد.
اقدام عطایی هرچن��د با هدف جوانگرایی و به��ا دادن به بازیکنان جوان 
مغایر بود، اما به ه��ر حال با توجه به ضعف دفاعی تی��م قابل توجیه بود. 
محمد موسوی به اردوی تیم ملی اضافه شد و حتی بنا بر شنیده ها بازوبند 
کاپیتانی تیم را هم از میالد عبادی پور تحویل گرف��ت، اما در یک اقدام 
غافلگیران��ه و در حالی که تیم خود را آماده حضور در مس��ابقات جهانی 

می کند از ادامه حضور در تیم ملی انصراف داد و همه چیز را برهم زد.
وجود باند و باندبازی در تیم ملی والیبال طی سال های گذشته کار را به 
جایی رسانده بود که حتی برترین مربیان خارجی هم نتوانستند در برابر 
آن مقاومت کنند. با روی کار آمدن کادر فنی ایرانی و خداحافظی بازیکنان 
بزرگ قبلی که حضورشان در پررنگ تر شدن تنش ها بی تأثیر هم نبود، 
به نظر می رس��ید این مشکل برای همیشه حل شده باش��د، اما انتخاب 
سرپرس��ت قدیمی تیم ملی و دعوت از بازیکنانی چون محمد موسوی 
باز هم کار را به جایی رس��اند که حاال تیم در آستانه حضور در مسابقات 
جهانی دوباره با حاشیه روبه رو شده اس��ت. اینکه محمد موسوی عنوان 
کند دلیل خداحافظی اش هیچ ارتباطی با برکناری سرپرست تیم ملی 
ندارد، موضوعی است که حداقل برای آنها که با حواشی تیم ملی والیبال 
آشنا هستند کامالً واضح و مشخص است. موسوی می گوید بنا به خواست 
مادرش راهی تیم ملی شده و اکنون پشیمان است. هرچند بهانه هایی چون 
امکانات کم و  پرداخت پاداش ناچیز به ملی پوشان را هم به زبان آورده، اما 
باید خطاب به او گفت که ظاهراً از ابتدا هم برنامه ای برای حضور و کمک به 
تیم ملی نداشته که اگر قرار به خداحافظی بود، می توانست بدون حضور در 
تمرین آخر این کار را انجام دهد، اما صبر کرد تا تمرین در حضور اصحاب 
رسانه انجام ش��ود و بعد از آن اینگونه جو تیم را مشنج کند. بدبینانه که 
بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم موسوی با قصد ایجاد تنش راهی اردوی تیم 

ملی شد و بهروز عطایی با ساده انگاری خود این میدان را به او داد.
میالد تقوی، دبیر فدراس��یون والیبال با اشاره به حواش��ی پیش آمده، 
می گوید: »اردوی این دوره از مس��ابقات با س��ال های قبل هیچ تفاوتی 
نداشته و هتل و سالن همانی است که در سال های گذشته مورد استفاده 
قرار گرفته است. در مورد مکمل ها نیز پزشک تیم باید نظر بدهد و تصمیم 
بگیرد. موسوی در آخرین تمرین تیم ملی و در حالی که هیچ مطلبی را به 

کادر فنی منتقل نکرده بود، جو تیم را برهم زد.«
میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی نیز با اشاره به مشکالت موجود در اردو 
و میزان کم پاداش به ملی پوشان گفت: »من پیش از این هیچگاه در مورد 
امکانات فدراسیون حرف نزده بودم، چون این امکانات هیچ  وقت کامل نبوده 
است. اگر موسوی چیزی در این مورد گفته، کامالً درست بوده است. ما دو ماه 
دور از خانواده و با فشار باال در مسابقات حاضر بودیم و حاال تنها ۱8 میلیون 

تومان پاداش گرفته ایم که اگر آن را به ما نمی دادند، خیلی بهتر بود.« 
آنچه مشخص است اینکه پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخاری است که 
نصیب هر کسی نمی شود. لباسی که باید با افتخار آن را پوشید و در آن 
سربازی کرد، نه اینکه به بهانه های مختلف از آن برای ضربه زدن به تیمی 
که بعد از سالیان سال با کادر فنی ایرانی در راه موفقیت گام بر داشته از 

آن سوءاستفاده کرد.

پرسپولیس متفاوت مقابل تارتار
لیگ بیس��ت و دوم در حالی 
استارت خورد که همه نگاه ها این 
روزها به فدراس��یون اس��ت و تدارک 
نامزدها برای انتخابات هشتم شهریورماه و 
در شرایطی که سرپرست فدراسیون نیز سرش 
به داس��تان های انتخاباتی گرم است، برنامه ها 
باید به گونه ای ریخته ش��ود که ب��ا توجه به در 
پیش بودن جام جهانی ۲۰۲۲، نیم فصل نخست 
قبل از آغاز بزرگ ترین رویداد فوتبالی دنیا در 
قطر به پایان برسد و بساط آن جمع و جور شود. 
رقابت هایی که می تواند ب��ر اهمیت بازی های 
لیگ بیفزاید، چراکه درخشش در لیگ امسال 
می تواند جواز حضور در قطر را برای بازیکنان 

حاضر در رقابت ها به دنبال داشته باشد. 
   اس�تارت نایب قهرم�ان با چاش�نی 

انتقام 
نایب قهرمان لیگ بیست و یکم، فصل جدید را 
ساعت ۱9 امروز در اصفهان و برابر ذوب آهن 
استارت می زند. تیمی که نه فقط فصل گذشته 
موفق به کش��یدن ترمز سرخپوش��ان شد تا 
دست این تیم از کسب جام ششم کوتاه بماند 
و قهرمانی نصیب رقیب آبی پوش ش��ود که با 
سرخپوشان بر سر جذب اسدبیگی به چالش 
خورد. هافبک��ی که ذوبی ها مدع��ی بودند با 
وجود داشتن قرارداد با آنها راهی پرسپولیس 
شده و تأکید دارند در صورت استفاده از او در 
این دیدار از سرخپوش��ان پایتخ��ت به دلیل 
استفاده از بازیکن غیرمجاز شکایت می کنند 
دو موردی ک��ه می تواند حساس��یت مصاف 
پرسپولیس با ذوب آهن در اصفهان را باال ببرد. 
حساس��یتی که در صورت حضور تماشاگران 
می توانست بر هیجان بازی هم بیفراید، اما به 
حکم سازمان لیگ مصاف های هفته نخست 
پش��ت درهای بسته برگزار می ش��ود تا تمام 
هیجان بازی ها به مصاف دو تیم در مستطیل 

سبز ختم شود. 

ذوب آهن با حفظ کادر فنی فصل گذش��ته، 
لیگ بیست و دوم را هم با تارتار آغاز می کند 
و پرس��پولیس به رغم ایجاد تغییرات در بدنه 
کادر فن��ی همچنان یحی��ی را روی نیمکت 
خود دارد. مربی که خریدهایش در این فصل 
از رقابت های لیگ برتر ب��ا انتقادهایی همراه 
بوده است. پرسپولیس نخس��تین تیمی بود 
که وارد ب��ازار نقل و انتقاالت ش��د و با جذب 
بیرانوند، س��روش رفیع��ی و پورعلی گنجی 
ش��روعی طوفانی داش��ت، اما با حضور دیگر 
تیم ها در ای��ن رقابت از حریفان ج��ا ماند و با 
وجود جذب چند بازیکن دیگر نتوانس��ت به 
نقطه ضعف های تی��م خصوصاً در خط حمله 
سروسامان دهد و با این شرایط بی شک مشکل 
اصلی سرخپوشان در فصل پیش رو نیز گلزنی 
خواهد بود. هرچند یورگ��ن لوکادیا، مهاجم 
هلندی که سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس، 
بوندس لیگا و لیگ هلند و گلزنی به تیم هایی 
چون بایرن مونی��خ، دورتموند و آرس��نال را 
دارد برای برطرف کردن ضعف سرخپوش��ان 

در این پست حس��اس)مهاجم( جذب شده و 
آلف مانگای برزیلی نیز با توج��ه به توافقات 
انجام شده در آس��تانه پیوس��تن به این تیم 
است، اما روی نام ها نمی توان حساب چندانی 
کرد، به خص��وص در پرس��پولیس که نتیجه 
جذب عیس��ی آل کثیر، ش��رزود تمیروف و 
منوچهر صفروف که با کلی سروصدا به جمع 
سرخپوشان اضافه شدند هرگز آن چیزی نبود 

که تصور   می شد. 
  مصاف فوالد با نفت ناشناخته

در ادامه مصاف های حس��اس هفته نخس��ت، 
فوالد تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
از نفتی ه��ای آبادان پذیرای��ی می کند. تیمی 
که بع��د از جدایی علیرضا منصوریان س��کان 
هدایت خود را به دس��ت رضا پرکاس سپرده 
است. مربی تازه وارد ایرانی از اروپا که ترکیب 
ناش��ناخته برزیلی های ایران را تکمیل کرده 
اس��ت. مدیرعامل نفت اما در دفاع از انتخاب 
خود، پرکاس را یک مرب��ی متعهد می خواند 
که تا نیمه های ش��ب برای برنامه ریزی جهت 

موفقیت زردپوشان وقت گذاشته و قول کمک 
به تیم های پایه را نیز داده است. نفت آبادان اما 
بی شک کار س��اده ای در هفته نخست ندارد. 
حساسیت های دربی خوزس��تان یک طرف و 
فوالد بین المللی نکونام یک طرف دیگر. هرچند 
عدم حضور چند بازیکن نظیر دژاگه، پاتوسی، 
کولیبالی و غفور که به دلیل دیر اضافه شدن به 
تمرینات هفته های نخست را از دست خواهند 
داد، می توان��د کار نکونام و ش��اگردانش را در 
ابتدای کار سخت کند. با این وجود بعید است 
که فوالد از خیر سه امتیاز بازی نخست که اتفاقاً 
دربی حساس خوزستان هم هست به سادگی 
بگذرد، خصوصاً که سرمربی جوان سرخپوشان 
خوزستانی تأکید دارد قصد بی گدار به آب زدن 
ندارد، آن هم برابر نفتی که قرار است با ترکیبی 

متفاوت لیگ را آغاز کند. 
   رویارویی مدعیان ناکام

همزمان با دربی خوزستان گل گهر از تراکتور 
پذیرایی می کند. رویارویی قلعه نویی با قربان 
بردیف یکی از جذابیت های این مصاف است، 
خصوصاً ک��ه قلعه نویی هنوز ه��م فریادهای 
امیرپاش��ا روی س��کوهای ورزش��گاه ام��ام 
خمینی را از یاد نبرده اس��ت. با این وجود او 
چند س��الی اس��ت که از جمع سرخپوشان 
تبری��زی جدا ش��ده و حاال تم��ام تمرکزش 
روی موفقیت گل گهر است. تیمی که به رغم 
هزینه های بس��یار فصل گذشته نتیجه ای را 
که باید کس��ب نکرد و این فص��ل حضور در 
بین مدعیان و کسب عنوان قهرمانی یکی از 
مهم ترین اهدافی است که مدیران این باشگاه 
دنبال می کنند. هدفی که در آن سوی میدان 
برای س��رمربی روس نیز دیکته شده است، 
به خصوص که هواداران پرشور تراکتور بعد از 
ناکامی های اخیر صبری ندارند و تکلیف شان 
را از همان هفته نخس��ت ب��ا کادر فنی تیم 

روشن می کنند.

 از دربی 

 خوزستان تا رویارویی 

مدعیان ناکام

نامزدهای ثبت نام کرده در انتخابات کمیته  ملی 
المپیک باید منتظر بمانند تا تکلیف برگزاری 
یا تعویق این انتخابات مشخص شود. فرآیند 
ثبت نام از نامزده�ای مجم�ع انتخاباتی این 
کمیته روز پنج شنبه در حالی به پایان رسید که 
همچنان شک وشبهه های زیادی در خصوص 
برگزاری انتخابات در موعد مقرر وجود دارد. 
مهلت قانونی تعیین ش��ده ب��رای حضور در جمع 
مدعیان کسب کرس��ی در کمیته  ملی المپیک به 
پایان رس��ید و خبری از نامزدی دو گزینه مطرح 
نشد. حمید س��جادی و رضا صالحی امیری همان 
دو نفری بودند که گفته  می ش��د لحظه آخر تغییر 
عقیده  می دهند و وارد گود انتخاباتی می شوند، ولی 
برخالف شایعات مطرح شده، نه وزیر ورزش آمد و 

نه رئیس فعلی کمیته. 
    

مدعی��ان گرفتن پس��ت در کمیته  مل��ی المپیک 
۱۲روز کاری فرصت داشتند با طی مراحل ثبت نام، 
نامزدی شان را رسمی کنند. در روز آخر نیز پنج نفر به 
جمع قبلی ها اضافه شدند تا در نهایت جمع نامزدها به 
3۱ نفر برسد. حسن رنگرز، هاشم اسکندری )رئیس 
فدراسیوین بولینگ( و مهرعلی باران چشمه )رئیس 
فدراس��یون زورخانه ای( برای پس��ت نایب رئیسی 
آمدند. محمد علیپور )رئیس فدراسیون انجمن های 
ورزش��ی( برای پس��ت هیئت اجرایی و کیکاووس 
س��عیدی )رئی��س آکادمی  مل��ی المپی��ک( برای 
پست ریاست و نایب رئیس��ی وارد گود شدند. با این 
حساب در انتخابات ششم شهریورماه هادی ساعی، 
محمود خسروی وفا، مهدی علی نژاد، بهرام قدیمی، 
مجی��د شایس��ته، آرش میراس��ماعیلی، فضل اهلل 

باقرزاده و کیکاووس س��عیدی برای پست ریاست 
ثبت ن��ام کردن��د.  مهی��ن فرهادی زاد، فض��ل اهلل 
باقرزاده، غالمرضا نوروزی، عباس اورسجی، حسن 
رنگرز، کیکاووس س��عیدی، هاش��م اس��کندری و 
مهرعلی باران چش��مه برای پس��ت نایب رئیسی و 
محمدرضا داورزنی، مجید هنرج��و، داوود عزیزی، 
بهرام قدیمی، علیرضا سهرابیان، هادی ساعی، علیرضا 
پاکدل، مه��دی گودرزی، محمدرض��ا پوریا، آرش 
میراس��ماعیلی، غالمرضا ش��عبانی بهار، مهرداد 
علی قارداشی، عباس نظریان، عبدالمهدی نصیرزاده، 
محسن رضوانی، حمید عزیزی، جواد داوری، محمد 
علیپور و مرتضی قربانی هم برای پست هیئت  اجرایی 

با هم رقابت خواهند کرد. 
    

ثبت ن��ام نامزدها انجام ش��د، ولی مش��کل اصلی 
همچنان به قوت خود باقی است؛ ابهام در برگزاری 
مجمع انتخاباتی در موعد تعیین  ش��ده! انتخابات 
کمیته  ملی المپیک باید طب��ق قوانین IOC و با 
رعایت دقیق اساسنامه برگزار ش��ود. تنها در این 
صورت است که کمیته  بین المللی المپیک انتخابات 
و افراد تعیین شده را به رسمیت خواهد شناخت. 
از جمله موارد تأکید شده در اساسنامه غالب بودن 
اعضای المپیکی حاضر در مجمع نسبت به اعضای 
غیرالمپیکی است. نکته ای که آقایان سهواً یا عمداً 
توجهی ب��ه آن ندارن��د. البته با توجه به آش��نایی 
مدیران کمیته و وزارت به قوانین و تأکید آنها بر این 

موضوع نمی توان بحث سهوی ماجرا را پذیرفت. 
تعلل در برگزاری انتخابات فدراسیون ها نه تنها به 
بالتکلیفی رشته ها دامن زده، بلکه حدنصاب رسیدن 
اعضای مجمع را نیز به خطر انداخته است. در حال 

حاضر تعداد اعضای المپیکی و غیرالمپیکی ۲9 به 
۲9 اس��ت و این یعنی به تعویق افتادن انتخابات 
کمیته. کاراته که از جمع المپیکی ها خارج شده، 
دوچرخه سواری و ژیمناس��تیک نیز به رغم وعده 
رئیس کمیته  ملی المپیک و وزیر ورزش همچنان 
با سرپرست اداره می شوند،  فدراسیون های فوتبال، 
شمش��یربازی و وزنه برداری هم همین شرایط را 
دارند، مهلت ریاست فدراسیون بدمینتون نیز تمام 
شده و راهی جز معرفی سرپرس��ت باقی نمانده و 
تأیید یا ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری نیز 
همچنان در هاله ای از ابهام ق��رار دارد. حال آنکه 
انتخابات فدراسیون فوتبال بعد از انتخابات کمیته 
برگزار خواهد شد )هشتم ش��هریور(  و فدراسیون 
جهانی ژیمناستیک نیز سرپرست معرفی شده از 
سوی وزارت را نپذیرفته و فدراسیون ژیمناستیک 
ایران را تهدید به تعلیق کرده اس��ت. در فاصله دو 
هفته تا ششم شهریور آیا می توان این چالش بزرگ 
و مهم را برطرف کرد و اینکه آیا اساساً عزمی برای 
نجات فدراسیون ها از بالتکلیفی و برگزاری به موقع 

انتخابات کمیته  ملی المپیک وجود دارد؟
    

نامزدی کیکاووس س��عیدی برای پست ریاست و 
نایب رئیسی در روز آخر حواشی زیادی را به همراه 
داش��ت. او که دبیرکل فعلی کمیته  ملی المپیک 
اس��ت با توجه به س��مت دیگرش، یعنی ریاست 
آکادمی  ملی المپیک در انتخابات حضور پیدا کرده 
است. سعیدی بعد از ثبت نام گفت: »ورزش قهرمانی 
ما از ظرفیت بزرگی برخوردار است و اگر با هم افزایی 
بیشتر تالش کنیم این ظرفیت ارتقا می یابد. هدف 
من خدمت اس��ت و انگیزه دیگری ن��دارم و حس 

می کنم در این برهه می توانم کمک کنم. معتقد به 
تعامل هستم و این تعامل حداکثری باید بین ارکان 
عالی کشور، وزارت ورزش، کمیته، فدراسیون ها و 
سایر نهادها وجود داشته باشد تا با اجماع و وفاق به 
اهداف عالی برسیم. حمایت قاطع مجلس و دولت و 
همه دستگاه ها به ما کمک می کند. خانواده ورزش 
ایران بزرگ اس��ت. البته تا اینجا حمایت دولت و 
مجلس خوب و ملموس بوده و نگرانی وجود نداشته 
است، به خصوص در دولت جدید.« دبیرکل کمیته  
ملی المپیک در خصوص تعویق احتمالی انتخابات 
پاسخ قطعی نداد: »از االن قابل پیش بینی نیست 
که انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود یا نه. اگر 
اکثریت المپیکی ها حضور داشته باشند انتخابات 
برگزار خواهد شد. در روز مجمع، اعضای صاحب 
رأی ش��مارش خواهند ش��د و اگر اکثریت وجود 
داشته باش��د قطعاً مجمع قانونی است و انتخابات 
برگزار می ش��ود. اساس��نامه به صراحت می گوید 
اعض��ای المپیکی باید در هر ف��رض اکثریت آرا را 
تشکیل دهند. این پیش بینی مانعی برای برگزاری 
مجمع نخواهد بود. هیچ چی��ز در خصوص تعداد 
اعضای المپیکی و غیرالمپیکی مشخص نیست و در 
روز مجمع مشخص خواهد شد. رأی ندادن خالف 
اخالق است و ما در کمال بی طرفی مجمع را برگزار 
خواهیم کرد. هر فدراسیونی که در شراط سرپرستی 
بسر می برد اگر تا زمان مجمع تعیین تکلیف شود، 
قطعاً به جمع اعضای رأی دهنده اضافه خواهد شد. 
هیچ گونه مهندسی صورت نخواهد گرفت و تالش 
می کنیم انتخابات در فضای خوب و س��الم برگزار 
شود. همکارانم تالش دارند در روز مجمع تصمیم 

مناسبی برای خیر و صالح ورزش گرفته  شود.«
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شیوا نوروزی
   گزارش  یک

دنیا حیدری
      لیگ برتر

رقابت 8  نفر در انتخابات  پرابهام


