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انتخابات را باطل کنید
انتخابات فدراسیون وزنه برداری یک شنبه 
۱۶ تیــر برگزار شــد و در پایــان مجمع اعالم 
شــد که علی مرادی با ۲۲ رای به عنوان رییس 
فدراسیون انتخاب شده اســت. تعداد اعضای 
مجمع ۴۳ نفر بود )رییس هیــات آذربایجان 
شــرقی در انتخابات شــرکت نکرد( و اکنون 
مســاله ای که باعث اعتراض برخی کاندیداها 
شده تعداد آرایی است که رییس را تعیین کرده 
است. طبق ماده یک بند ۱۲ آیین نامه انتخابات 
فدراسیون های ورزشی که با امضای وزیر ورزش 
به فدراسیون ها ابالغ شده است، تعداد رای برای 
انتخاب رییس اکثریت مطلق اســت، اکثریت 
با حد نصاب نصف به اضافــه یک، آرا قابل قبول 
اعضای حاضر در مجمع باید باشــد، اما از آنجا 
که تعداد اعضای مجمع وزنه بــرداری ۴۳ نفر 
بوده است، نصف مجمع به اضافه یک رای، ۲۲.۵ 
رای می شود و چون نیم رای نداریم باید ۲۳ رای 
در نظر گرفته می شد اما اکنون که مرادی با ۲۲ 
رای رییس شــده یعنی قانون نصف مجمع به 
اضافه یک رای رعایت نشده است. همین مساله 
باعث اعتراض برخی کاندیداها شده است. برخی 
از کاندیداهــای انتخابات وزنه بــرداری اعالم 
کردند، اعتراض خــود را هم به صورت کتبی به 
وزارت ورزش اعالم خواهند کرد تا این موضوع 
بررسی و انتخابات مجدد برگزار شود. هرچند 
که در واکنــش به این موضــوع  مدیرکل دفتر 
امور مشترک فدراســیون های ورزشی وزارت 
ورزش و جوانان اعالم کرد که مجمع انتخاباتی 
فدراســیون وزنه برداری بدون هیــچ ابهامی و 
بر اســاس مقررات برگزار شده است. البته یک 
هفته از برگزاری مجمع انتخاباتی وزنه برداری 
می گذرد اما وزیر ورزش هنوز حکم علی مرادی 
را امضا نکرده و باید دیــد با اعتراض کاندیداها، 
وزیر ورزش چه تصمیمی نسبت به ایراد قانونی 
و نتیجه انتخابات وزنه برداری خواهد گرفت. در 
این باره هم اســبقیان عنوان داشت:»تاخیری 
در این باره وجود ندارد و حکم وی از سوی وزیر 
ورزش و جوانان و پس از طــی مراحل اداری به 

زودی امضا می شود.«
    

خبری از صالحیت ها نیست
انتخابات فدراسیون کشــتی در حالی روز 
چهارشنبه برگزار می شود که در فاصله دو روز 
مانده به مجمع هنوز صالحیت سه کاندیدای 
اصلی یعنــی امیررضا خــادم، علیرضا دبیر و 
عباس جدیدی تایید نشــده است. موضوعی 
که شــنیده می شود به خاطر ســابقه گذشته 
آنها در شغل های دیگرشان است. در هر حال 
حتی اگر امروز هم صالحیت این سه کاندیدا 
که از نامی های کشتی هســتند، بیاید باز هم 
امتیازی برای آنها نیســت. چراکه آنها فرصت 
برای تبلیغ خودشان را از دست داده اند و البته 
همین تاخیر در تایید شدن صالحیت، خیلی ها 
را از رای دادن دور می کند. در این میان با توجه 
به نام دیگر کاندیداها می توان گفت در صورت 
نرســیدن این ســه کاندیدا به رقابت، حمید 
بنی تمیم شانس اصلی این مجمع خواهد بود. 
کسی که به واسطه سال ها حضور در کنار رسول 
خادم نامی آشنا برای اهالی کشتی است و البته 
شنیده می شود از حمایت رسول برای کسب 
کرسی ریاست هم برخوردار است. حتی گفته 
می شــود خادم با نفوذی که در دستگاه های 
نظارتی دارد، بــرای هدفش که به ریاســت 

رسیدن بنی تمیم است، تالش می کند.
    

جایزه 203 هزار دالری والیبال
تیم ملــی والیبــال ایــران در رقابت های 
لیگ ملت های ۲0۱9 عنوان پنجم را کســب 
کرد. ملی پوشــان ایران در مرحلــه نهایی دو 
شکست مقابل برزیل و لهستان متحمل شدند 
و نتوانستند جواز حضور در مرحله نیمه نهایی 
را کســب کنند. پیش از شــروع مســابقات 
فدراسیون جهانی والیبال اعالم کرد که تیم ها 
برای هر برد 9 و هر باخت چهار هزار دالر پاداش 
می گیرند. همچنین مبلــغ یک میلیون تا 7۵ 
هزار دالر هــم به تیم های اول تا ششــم تعلق 
خواهد گرفت. به ایــن ترتیب با توجه به اینکه 
تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی ۱۲ پیروزی 
و سه شکست در کارنامه داشــت، به ازای هر 
پیروزی 9 هزار دالر و برای هر شکســت چهار 
هزار دالر پاداش گرفــت. در مرحله نهایی هم 
شاگردان کوالکوویچ عنوان پنجم را به دست 
آوردند و 7۵ هزار دالر هم از این بابت گرفتند تا 
در مجموع مبلغی حدود ۲0۳ هزار دالر بابت 
حضــور در لیگ ملت های ۲0۱9 به حســاب 
فدراسیون والیبال واریز شود. تیم قهرمان لیگ 
ملت ها یک میلیون دالر جایزه از فدراســیون 

جهانی دریافت می کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

علی دایی
پرسپولیس، آخرین باشگاه شهریار 
قبل از لژیونر شــدن و اولین باشگاه او 
پس از بازگشت به فوتبال ایران بود. علی 
دایی پرسپولیس را به مقصد حضور در 
السد قطر ترک کرد و بعد از مدتی راهی 
بوندس لیگا شد. شــهریار پیش از لیگ 
برتر سوم در یک انتقال پرسروصدا دوباره 
پیراهن پرسپولیس را پوشید اما حواشی 
آن تیم اجازه نداد ایــن مهاجم بزرگ 
فصل درخشانی را در بین قرمزها سپری 
کند. پس از همین یک سال، شهریار از 
پرسپولیس جدا شــد و دیگر برای این 

تیم بازی نکرد. 
کریم باقری

اوایل دهه 80، کریم به تیم سابقش 
در فوتبال ایران برگشت. برخالف دایی، 
او در باشــگاه های خارجــی موفقیت 
چندانی نداشت اما باز هم برخالف دایی، 
کریم در بازگشت به پرسپولیس جایگاه 
اســطوره ای اش را پس گرفت. او هشت 

سال برای قرمزها توپ زد و در این دوره 
زمانی، به یکی از مهم ترین بازیکنان تیم 
تبدیل شد. باال بردن جام قهرمانی لیگ 
هفتم به عنوان کاپیتان و باز کردن دروازه 
اســتقالل از میانه های زمین، بهترین 
خاطرات کریم در این دوره زمانی بودند. 

علی کریمی 
بازگشــت هیچ بازیکنی بــه اندازه 
بازگشت او، با استقبال همراه نشد. در روز 
حضور دوباره او در ترکیب پرسپولیس، 
8۵ هزار نفر به ورزشــگاه آزادی رفتند 
تا شاهد جدال ســرخ ها با پگاه گیالن 
باشــند.  جادوگر با وجــود محبوبیت 
فوق العــاده اش روی ســکوها، زمان 
خوبی را برای بازگشــت به پرسپولیس 
انتخاب نکرد و در این دوره تجربه چندان 
موفقی نداشــت. فوتبال او در نهایت در 

تراکتورسازی تبریز تمام شد. 
سیدجالل حسینی

با وجود روزهای درخشــان در لیگ 
برتر ســیزدهم، ســیدجالل حاضر به 
تمدید قراردادش با باشگاه نشد و تیم را 
به مقصد قطر ترک کرد. تنها یک سال 

بعد، او تصمیم داشــت به پرسپولیس 
برگردد اما برانکو، این مدافع را نپذیرفت 
تا جالل راهی نفت تهران شــد. شاید 
اگر حسینی در شــروع لیگ پانزدهم 
پرسپولیسی شده بود، این تیم فصل را 
باالتر از استقالل خوزستان تمام می کرد. 
ضعف مفرط دفاعی قرمزها، برانکو را از 
تصمیمش پشیمان کرد و کاپیتان دوباره 
به پرسپولیس برگشــت تا در سه فصل 

متوالی، جام قهرمانی را باالی سر ببرد. 
محسن مسلمان

پس از تنها یک نیم فصل بازی برای 
پرسپولیس، محسن مسلمان در لیگ 
چهاردهم به اصفهان برگشت و روزهای 
ناامیدکننده ای را سپری کرد. با وجود 
مخالفت پروفسور، محسن در فهرست 
خرید تیم برای لیگ پانزدهم قرار گرفت و 
فصل را روی نیمکت شروع کرد. مسلمان 
به مرور زمان جایگاهش را در تیم به دست 
آورد و تبدیل به بهترین پاســور فوتبال 
ایران شد. محسن البته در نهایت پس از 
سه فصل، در فهرست مازاد مرد کروات 

قرار گرفت. 

حسین ماهینی
مدافع راست قرمزها پس از ماجرای 
باطل شدن معافیت های سربازی، ناچار 
شد برای دو فصل در ملوان توپ بزند. پس 
از سپری شدن این دوران، حسین ماهینی 
دوباره به پرسپولیس برگشت و به مهره 
محبوب برانکو تبدیل شد. او حاال یکی از 
کاپیتان های پرسپولیس به شمار می رود. 

مهدی طارمی
با وجــود توافــق برای مانــدن در 
پرســپولیس، طارمی ناگهان ســر از 
تست های پزشکی ریزه اسپور درآورد. 
او که ظاهرا انتظار واکنش منفی شدید 
هوادارها را نداشت، از تصمیمش پشیمان 
شد و دوباره به پرسپولیس برگشت. این 
برگشت و این »خیریت« ضربه بزرگی به 
پرسپولیس زد و این تیم را از دو پنجره 
نقل و انتقاالت محروم کرد. محرومیتی 
که اجازه نداد این تیم قهرمانی آسیا را به 

دست بیاورد. 
رامین رضاییان 

مدتی بعد از بازگشت طارمی از ترکیه، 
رامین رضاییان نیز ریزه اســپور را ترک 
کرد و به پرســپولیس برگشت. جدایی 
او البته بــا توافق کامــل طرفین انجام 
شد و این بازگشت، شکایتی را از سوی 
باشگاه ترکیه ای در پی نداشت. رامین 
در بازگشت به جمع قرمزها، نتوانست تا 
پایان فصل دوام بیاورد و در نهایت از سوی 

مرد کروات کنار گذاشته شد. 

احمد نوراللهی، امید عالیشاه 
برای گذرانــدن دوران ســربازی 
پرســپولیس را تــرک کردنــد و بــا 
تراکتورســازی قرارداد بســت. با این 
وجود محرومیت باشگاه تبریزی از نقل و 
انتقاالت، موجب شد آنها از فوتبال فاصله 
بگیرند. احمد به خاطر معافیت چند ماه 
زودتر به باشگاه برگشــت و مدتی بعد، 
امید عالیشاه نیز دوباره برای پرسپولیس 

به میدان رفت. 
سروش رفیعی

سروش یکی از تنها بازیکنانی بود که 
صریحا اعتراف کرد به خاطر خانواده و 
»مسائل مالی« پرسپولیس را به مقصد 
لیگ ستارگان قطر ترک کرده است. او 
یک فصل در لیگ قطر حضور داشت و 
در این کشور، انتظارها را برآورده نکرد. 
سروش در پایان دوران محرومیت نقل 
و انتقاالتی پرســپولیس، دوباره به این 

تیم برگشت.  
فرشاد احمدزاده 

بازگشت فرشــاد احمدزاده، برای 
هواداران پرسپولیس چندان دلچسب 
به نظر نمی رســید. او یکی از نفراتی 
بود که تیــم را در زمــان محرومیت 
نقــل و انتقاالتی ترک کــرد و پایان 
خوشایندی در باشگاه نداشت. با این 
وجود مدیران پرسپولیس درها را برای 
بازگرداندن این بازیکن باز گذاشتند و 

او را دوباره به تیم برگرداندند. 
محمدحسین کنعانی زادگان

حضــور دوبــاره ایــن مدافــع در 
پرسپولیس، باورنکردنی بود اما مدیران 
باشگاه، این اتفاق را نیز »ممکن« کردند. 
او کــه زمانی پرســپولیس را به مقصد 
اســتقالل ترک کرده و از عالقه اش به 
آبی ها خبر داده بود، حاال دوباره پیراهن 
قرمزها را پوشــید و تاکید کــرد که از 

»کودکی« طرفدار این تیم بوده است!

نگاهی به همه بازگشت های مهم به پرسپولیس 

دوباره قرمز! 

سوژه روز

پس از سپری کردن یک فصل ناموفق در فوتبال ترکیه، وحید امیری دوباره به فوتبال ایران برگشت تا برای تیم سابقش به میدان برود. در فصلی که 
پرسپولیس درها را روی همه نفرات جداشده اش باز کرده، وحید نیز بخشی از ترکیب سرخ ها خواهد بود. اوضاع برای این بازیکن البته با روزهای قبل از 

جدایی تفاوت های زیادی دارد و شاید او کار بسیار دشواری برای رسیدن به جمع نفرات اصلی داشته باشد. امیری تازه ترین خرید باشگاه پرسپولیس به 
شمار می رود. نام او حاال به فهرست بازگشت های مهم باشگاه اضافه شده است.

آریا رهنورد

دوران حضور گادوین منشا در فوتبال ایران به پایان رسید 
و این مهاجم با امضای یک قرارداد جدید به باشــگاه عجمان 
امارات منتقل شد. نه گادوین فوتبالیست بزرگ و مشهوری در 
دنیای فوتبال محسوب می شود و نه عجمان یکی از مهم ترین 
باشگاه های فوتبال در کشور امارات است. با این وجود ویدئوی 
خوشامدگویی باشگاه به مهاجم نیجریه ای، نشان می دهد که 
اماراتی ها چطور توانسته اند خودشان را به استانداردهای فوتبال 
اروپا نزدیک کنند. در فوتبال ایران همچنان خبری از توجه به 
»جزئیات« نیست و عمال باشگاه ها هیچ برنامه ای برای سرگرم  
کردن هوادارها و کشــاندن آنها به طرف خودشان در روزهای 

تعطیلی لیگ برتر ندارند. 
زمستان سال گذشته بود که قطری ها قهرمان جام ملت های 
آسیا را به دست آوردند و این قهرمانی را به باشکوه ترین شکل 
ممکن جشن گرفتند. شــاید تیم ملی ایران نیز می توانست 
این جام را فتح کند اما هرگز نمی توانســت جشــنی منظم و 
جذاب برای این قهرمانی تدارک ببیند. در همه این ســال ها 
هیچ کدام از تیم های قهرمان لیگ برتر نتوانســته اند بیرون از 
فضای اســتادیوم، بردن جام را با حضور هواداران شان جشن 
بگیرند. رژه قهرمانی با اتوبوس، یکی از مرسوم ترین و در عین 
حال جذاب ترین ماجراهای دنیای فوتبال به شمار می رود و یک 
شهر را با اسم رمز فوتبال متحد می کند اما در ایران جشن های 
قهرمانی درســت در ورزشــگاه ها به پایان می رسند و شادی 

خیابانی برای فوتبال نیز به تک چــرخ زدن موتورها محدود 
می شود! فقدان نظم و سلیقه، در تعطیالت تابستاتی لیگ برتر 
از همیشه بیشتر به چشــم می آید. در این مقطع، یک باشگاه 
می تواند هنرش را در زمینه ســاخت لحظه های جذاب برای 
هوادارها به نمایش بگذارد اما در لیگ برتر هرگز چنین اتفاقی 
نمی افتد. تیم های اروپایی و حتی آسیایی پیش از شروع فصل 
تازه، در اولین قدم مراسم رونمایی از لباس های فصل جدیدشان 
را برگزار می کنند. لباس های تازه بالفاصله در فروشگاه رسمی 
باشگاه با اسم و شماره نفرات جدید موجود می شوند و هر تیم 
تعداد زیادی پیراهن جدید را به فروش می رساند. پس از معرفی 
لباس های فصل جدید، نوبت معارفه  ســتاره های تازه وارد هر 
تیم است. هر بازیکن در یک روند منظم، ابتدا در فروشگاه تیم 
حاضر می شود و با لباس جدید عکس می گیرد، سپس به سالن 
کنفرانس مطبوعاتی می رود و به سوال های خبرنگارها جواب 
می دهد، سپس با حضور در ساختمان باشــگاه قراردادش را 
امضا می کند و در نهایت راهی استادیوم تیم می شود تا در کنار 
بازدید از رختکن و ورزشگاه، برای لحظاتی در حضور تماشاگرها 
حرکات تکنیکــی انجام بدهــد و معارفــه اش را کامل کند. 
باشگاه های بزرگ دنیای فوتبال برای مراسم معارفه ستاره های 
جدیدشان، بلیت های زیادی می فروشــند و همین فرصت 
درآمدزایی را نیز از دست نمی دهند. در سال های گذشته، همه 
تیم ها از خالقانه ترین روش ها برای ساخت ویدئوی معرفی یک 
خرید جدید استفاده می کنند. رقابت برای ساخت فیلم های 
کوتاه معارفه با جذاب ترین ایده ها، هر روز بیشتر از گذشته در 

فوتبال اروپا احساس می شود. در فوتبال ایران اما تا امروز حتی 
یک ویدئو از سوی یک باشگاه برای معرفی یک خرید، ساخته 

نشده است. 
درست به همان نسبت که تابســتان فوتبال اروپا جذاب 
و پرماجرا دنبال می شــود، تابســتان فوتبال ایران ســرد و 
دوست نداشــتنی به نظر می رســد. در این فوتبال خبری از 
معرفی لباس های جدید هر فصل باشگاه ها نیست و هوادارها 
پس از شروع فصل، تازه متوجه طرح جدید لباس های تیم شان 
می شوند. این طرح ها البته در طول فصل بارها تغییر می کنند 
تا هیچ تماشاگری رغبت خرید لباس اصلی تیمش را نداشته 
باشــد. روند معرفی خریدهای جدید کامال فاجعه بار به نظر 
می رسد. عمال برای بازیکنان تازه وارد چیزی به عنوان معارفه 
در ورزشگاه و یا کنفرانس مطبوعاتی وجود ندارد. خریدهای 
جدید تیم حتی در کمپ تمرینی نیز جدا از سایرین به هوادارها 
معرفی نمی شوند. در همین پنجره نقل و انتقاالت تابستانی، 
مدیرعامل باشگاه پیکان با »دمپایی« در عکس رسمی خرید 
میالد پورصف شکن ظاهر شده است. علی خطیر به عنوان یکی 
از مدیران پرسروصدای باشگاه استقالل، قرارداد محمد بلبلی را 
در خانه با پس زمینه کابینت ها)!( امضا کرد. پرسپولیسی ها نیز 
در حالی وحید امیری را در اختیار گرفتند که حتی یک پیراهن 
باشگاه برای عکس گرفتن با او وجود نداشت. تیم های مختلف با 
ساخت ویدئوهای خریدهای جدید بیگانه هستند. جالب اینکه 
که جذب مدیرهای رسانه ای در باشگاه هایی مثل استقالل و 
پرسپولیس، همیشه با جنجال و هیاهوی زیادی همراه است 
اما در عمل، این افراد هیچ وظیفه و مسئولیت مهمی در باشگاه 

ندارند و هیچ حرکت مثبت و موثری انجام نمی دهند.
باشگاهداری درســت مثل یک فعالیت مهم تجاری است 
و به همین خاطر اروپایی ها حتی در روزهای تعطیالت لیگ، 

هوادارها که اصلی ترین مشتری شان به شمار می روند را به حال 
خودشــان رها نمی کنند. بین یک تیم ایرانی و هوادارها اما از 
پایان فصل تا چند هفته پس از شروع فصل جدید، فاصله ایجاد 
می شود. کمی سلیقه به خرج دادن و توجه به جزئیات، می تواند 
تصویر بهتر و شیک تری از فوتبال ایران به همه دنیا ارائه بدهد 
اما مدیرانی که در فضای فوتبال مشغول به کار هستند، هیچ 
عالقه ای به دنبال کردن اتفاقات فوتبال روز دنیا ندارند و ترجیح 
می دهند همه چیز را به مبتذل ترین شیوه ممکن برگزار کنند. 
اینجا برای معرفی بازیکن های پنج میلیاردی، در مجموع پنج 

هزار تومان هم هزینه نمی شود!

نگاهی به رفتارهای تابستانی ناامیدکننده فوتبال ایران

حماسه دمپایی! 

شاید اگر حسینی در شروع 
لیگ پانزدهم پرسپولیسی 

شده بود، این تیم فصل را 
باالتر از استقالل خوزستان 

تمام می کرد. ضعف مفرط 
دفاعی قرمزها، برانکو 

را از تصمیمش پشیمان 
کرد و کاپیتان دوباره به 
پرسپولیس برگشت تا 

در سه فصل متوالی، جام 
قهرمانی را باالی سر ببرد

برخالف دایی، باقري 
در باشگاه های خارجی 

موفقیت چندانی نداشت اما 
باز هم برخالف دایی، کریم 
در بازگشت به پرسپولیس 

جایگاه اسطوره ای اش را 
پس گرفت. او هشت سال 
برای قرمزها توپ زد و در 
این دوره زمانی، به یکی 

از مهم ترین بازیکنان تیم 
تبدیل شد

 شماره   290   /   دوشنبه  24  تیر   1398  /    12 ذی القعده 1440  /   15  ژوئیه   2019


