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پایان پروژه «کوکوسبزی»

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل شد

انتخابات پرحاشیه
ســنگ بنای اتفاقات حاشیه ای در این فدراســیون به تیرماه 
۱۳۹۸ برمی گــردد؛ بــه روزهایــی کــه انتخابات ریاســت این 

فدراسیون برگزار شد. 
در آن برهــه، علــی مــرادی بــا ۲۲ رأی به عنــوان رئیس 
فدراســیون انتخاب شــد. پس از انتخابات حرف و حدیث هایی 
دربــاره قانونی بــودن رأی گیری مطرح شــد؛ چرا کــه به دلیل 
غیبت رئیس هیئت آذربایجان شــرقی، تعــداد اعضای مجمع 
۴۳ نفــر بودنــد و طبــق قانون الزم بــود فرد پیــروز نصف به 

عالوه یک رأی از آرای مجمع را به دســت بیاورد. این مســئله 
اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشــت. آنها معتقد بودند 
علی مــرادی برای پیــروزی باید یک رأی دیگر کســب می کرد 
و چــون ایــن اتفاق رخ نداده بــود، انتخابات بایــد به دور دوم 

کشیده می شد. 
ســجاد انوشیروانی که حاال به عنوان سرپرست معرفی شده 
اســت، یکی از کاندیداهایی بود کــه در مجمع آن زمان ۱۱ رأی 
کســب کرده بود. انوشیروانی اعتقاد داشت با احتساب رأی فرد 
غایــب، رئیس جدیــد باید ۲۳ رأی از ۴۴ رأی موجود را کســب 

می کرد و از آنجا که یک رأی کمتر داشــته، باید انتخابات به دور 
دوم کشــیده می شــد. او به همین دلیل به دیوان عدالت اداری 
شــکایت برد و ابطال انتخابات را خواستار شد. شعبه ۴۵ دیوان 
عدالت اداری در چهارم اســفند ۱۴۰۰ رأی بدوی مبنی بر ابطال 
انتخابــات را صادر کرد که طبــق آن انتخابات ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ 

رسما باطل اعالم شد. 
پس از ابالغ رأی بدوی، علی مرادی در ۲۵ اســفند نسبت به 
رأی بدوی اعتراض کرد و بعد هم که شایعه شد با سفارش یکی، 
دو نماینده مجلس، به صندلی ریاست برمی گردد و کارهایش را 
پیش می برد. انوشیروانی اما بی خیال این داستان نشد و باالخره 
دو روز پیــش عنوان شــد رأی بدوی در شــعبه تجدیدنظر تأیید 
شــده و انتخابات وزنه برداری باطل اعالم شــده است. با چنین 
ســرانجامی، وزارت ورزش هم با ارسال نامه ای به علی مرادی، 

ابطال انتخابات و پایان دوره ریاست او را رسما ابالغ کرد.
فدراسیون در اختیار مخالفان علی مرادی

روزهای ریاست علی مرادی به ویژه در ماه های اخیر، به قدر 
کافی پرحرف وحدیث شــد. بیشــترین هجمه ای کــه بر مرادی 
رفــت، مربوط بــه پناهندگی و مهاجرت دو نفر از ورزشــکاران 
زن این رشــته ورزشــی بود. آنها هــر دو به آلمــان رفتند و در 
گفت وگوهایی که بعد از مهاجرت داشــتند، از اینکه فدراسیون 
وزنه بــرداری و در رأس آن علی مرادی مدیری ضعیف بوده، از 

شرایط انتقاد کردند.
 این طور شــد که روز گذشــته وزارت ورزش مراسم معارفه 
ســجاد انوشــیروانی را برگزار کــرد. نکتــه درخور توجه در این 
مراســم، غیبت علــی مرادی بــود که مشــخصا از تصمیمات 
گرفته شده ناراحت اســت. به غیر از این، حضور مخالفان علی 
مرادی در این مراسم نیز شایان توجه بود. در این مراسم کوروش 
باقری و بهداد ســلیمی حاضــر بودند. باقــری به طور علنی از 
سیاســت های علی مرادی برای فدراســیون وزنه برداری انتقاد 
کرده بود. داســتان بهداد ســلیمی و علی مرادی هم که خیلی 

کهنه نشده است.
 بعد از ترک اردو از ســوی ملی پوشــان وزنه برداری، بهداد 
ســلیمی از علی مرادی انتقاد کرد و مرادی هم در گفت وگویی 
بحث برانگیز، بهداد سلیمی را شورشی خواند؛ لفظی که باعث 
شد بهداد سلیمی رســما علی مرادی را تهدید به شکایت کند. 
اتفاقا هر دو نفر هم روز گذشــته صحبت هــای حمایتی از این 

تغییرات داشتند. 
کوروش باقری گفت: «خیلی خوشــحالیم و این موضوع را 
کتمــان نمی کنیم. تغییر و تحول به نفع وزنه برداری اســت. با 
انرژی ای که شما قهرمانان دارید، اتفاقات خوبی می افتد و صفر 
تا صد وزنه برداری را می شناســید». بهداد سلیمی نیز وعده داد 
«با یکدیگر» وزنه برداری را به روزهای خوب برســانند؛ « حلقه 
گمشــده در وزنه برداری دوری قهرمانان و پیش کســوتان بوده 
است و با جمع کردن قهرمانان و پیش کسوتان کنار هم اتفاقات 
خوبی می افتد. ســجاد انوشــیروانی وزنه های سنگینی زده اما 
به نظرم این وزنه (مســئولیت رسیدگی به اوضاع وزنه برداری) 
آن قدر سنگین است که به تنهایی از پسش برنمی آید و همدلی 

همه را می طلبد تا این وزنه سنگین از روی زمین بلند شود».
پایان کوکوسبزی و عدس پلو؟

حاال که فدراســیون وزنه برداری رئیس پرحاشیه را به گوشه 
رانده و نیروی تازه نفســی زمام امور را به دست گرفته، همگان 
منتظر تغییرات در ســطح مدیریت این فدراسیون هستند. شاید 
برای شــروع فقط کافی باشــد به اوضاع آشــفته ملی پوشــان 
بزرگســال وزنه بــرداری رســید؛ همان هایی که به دلیل ســرو 
عدس پلو و کوکوســبزی قهر و اردوی تیم ملی را نیمه کاره رها 

کردند.
 ورزشــکاران تیم ملی وزنه ایران در روزهای پایانی مدیریت 
علــی مرادی، دغدغه های عجیبی داشــتند که تعدادی از آنها، 
فاصله ای با یک آبروریزی نداشــت. آنها با مشــکالت عدیده ای 
روبه رو بودند که بخشــی از آنها عبارت بود از تغذیه نامناسب 
(عدس پلو، کوکو ســیب زمینی، ماکارونی با سویا و تعداد کمی 
تخم مــرغ با گوجــه به عنــوان صبحانه)، سهمیه بندی شــدن  
آب معدنی، نداشتن آب گرم در اردو، نبودن سیستم خنک کننده 
در اتاق ها، نرســیدن مکمــل، پرداخت نشــدن حقوق ها و نبود 
فیزیوتراپ. از همه عجیب تر اما واگذاری سالن وزنه برداری برای 
مراسم و کنسرت است که ملی پوشان می گفتند آن قدر سروصدا 
در این ســالن اســت که اجازه نمی دهد آنهــا حتی یک خواب 
راحت داشته باشند. حاال سجاد انوشیروانی در آستانه برگزاری 
بازی های همبســتگی کشورهای اســالمی باید با برطرف کردن 
مشــکالت پیش آمده مذکور، زمینه را برای بازگشت آنها به تیم 

ملی فراهم کند. 
او در اولین گام باید سروســامانی به پروژه کوکوسبزی داده و 
تغذیه ورزشکارانش را درست کند. خودش در گفت وگویی که با 
ایسنا داشته، ابراز امیدواری کرده این مشکالت را تا حد ممکن از 
بیــن ببرد. «زمانی که اداره کل ورزش و جوانان اردبیل را تحویل 
گرفتم، بدهی های کالن و مشــکالت زیادی داشــت اما با کمک 
دوستانم در اســتان اردبیل، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
توانستیم بسیاری از این مشکالت را برطرف کنیم. در وزنه برداری 
ابتــدا ما نیاز به اتحاد و همدلــی داریم. ما در ورزش یاد گرفتیم 
کــه بجنگیــم؛ از این رو با این نیــت همه ما قهرمانــان جدید و 
قدیم، مربیان و پیش کســوتان آمده ایم کــه در کنار هم یک صدا 
وزنه برداری را از این شرایط خارج کنیم. اعتراض وزنه برداران به 
شــرایط اردوی تیم ملی اذهان عمومی و وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک را دچار دغدغه کرده اســت اما تالش می کنیم در 

اولین فرصت با وزنه برداران عزیز صحبت کنیم. 
تالش می کنیم تمهیدات خوبــی فراهم کنیم و همچنین با 
وزنه برداران عزیــز به یک جمع بندی خوبی برســیم. تمام این 
وزنه برداران ســرمایه های ایران هستند و امیدوارم بتوانیم همه 
آنها را در کنار هم برای گرفتــن بهترین نتایج برای وزنه برداری 
ایران داشــته باشــیم. دغدغه وزنه برداران بجاســت و ما هم 
تــالش خودمان را می کنیم. البته من تازه معارفه شــدم و باید 
بــا قهرمانان عزیزی که هــم دوره ای خودم بودنــد، صحبت و 
همفکری کنیم تا ان شاءاهللا بتوانیم با برنامه ریزی شرایط خوبی 
را فراهم کنیم که وزنه برداران عزیز هم به خانه خود برگردند».

چهارشنبه
۱ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۹

ریکاردو ســاپینتو، سرمربی سابق باشــگاه هاى اسپورتینگ لیســبون و براگاى 
پرتغال، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل انتخاب شد. 

به گزارش «شــرق» و به نقل از کانال خبری باشگاه استقالل، ستاره سابق تیم 
ملی فوتبال پرتغال و باشــگاه اســپورتینگ با بیش از ۱۲ ســال سابقه مربیگرى و 
حضور متوالی در رقابت هاى باشگاهی و قاره اى اروپا، با باشگاه استقالل به تفاهم 

رسید و به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد. 
ساپینتوى ۴۹ ســاله با تجربه هدایت اســپورتینگ لیســبون و براگا در پرتغال، 
واســکودوگاماى برزیل، ستاره سرخ بلگراد، تیم های باشــگاهی از یونان، ترکیه و 
لهســتان، اســتاندارد لیژ بلژیک و انتخاب به عنوان برترین مربی سال در این کشور 
همچنین کســب عنوان قهرمانی جام حذفی بلژیک، براى نخســتین بار حضور در 

فوتبال باشگاهی ایران را تجربه خواهد کرد. 

ســاپینتو عــالوه بــر قهرمانــی در جــام حذفی بلژیــک بــا اســتاندارد لیژ، 
نایب قهرمــان لیــگ  ایــن کشــور نیز شــده اســت. او همچنین با ســتاره ســرخ 
بلگراد نایب قهرمان لیگ شــده و توانســته عالوه بر مقام ســومی با اســپورتینگ 
لیســبون، با حــذف منچسترســیتی به مرحلــه نیمه نهایــی لیگ اروپــا صعود 
کنــد. ســاپینتو با بــراگا از مرحله گروهی لیگ باشــگاهی اروپا به عنــوان بهترین 
تیــم گروه صعــود کــرد، در حالی که بــراگا در این مرحلــه بهترین آمــار دفاعی 

و هجومی را داشت.
 ایــن مربــی پرتغالــی در طــول هفتــه گذشــته و پــس از آغــاز مذاکرات، 
اطالعات گســترده اى درباره شــرایط اســتقالل و بازیکنان تیم قهرمــان لیگ برتر 
فوتبــال ایران جمع آورى کرده اســت و به زودی برای مراســم معارفــه به ایران 

خواهد آمد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

جنجال برای ستاره ای بدون بازی ملی!
شاه ماهی نقل وانتقاالت ایران بازیکنی ۲۸ ساله است که تا به حال 
ســابقه انجــام یک بازی ملی هم نداشــته؛ موضوعــی که به یک 
جنجال تمام عیار تبدیل شده اســت. به گزارش ایسنا، دعوای بزرگ 
بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران در فصل جاری سعید صادقی است؛ 
بازیکنی که تمام تیم های متمول لیگ برتری از جمله پرســپولیس و 
اســتقالل بر ســر جذب آن رقابت می کنند. در گذشته شاهد بودیم 
که رقابت برای جذب بازیکنانی از این دست، باعث افزایش فزاینده 
قیمت بازیکنان شــده که این ماجرا در ارتباط با امین قاســمی نژاد 
در لیگ بیســت و یکم منجر به ثبت گران ترین قــرارداد فصل با این 
بازیکن شــد. درباره امین قاسمی نژاد که عملکردی نسبتا معمولی 
در شــهرخودرو داشت، تبلیغاتی بسیار و به نوعی جنگ روانی میان 
هواداران دو تیم اســتقالل و پرســپولیس صورت گرفت و نماینده 
ایــن بازیکن و خودش به طور مرتب از این باشــگاه به آن باشــگاه 
می رفتند تــا اینکه فرهاد مجیدی – به گفتــه صالح مصطفوی – با 
فشار هواداران تن به جذب این بازیکن داد و در نهایت هم موفقیتی 
نــه برای اســتقالل و نه برای ایــن بازیکن حاصل نشــد و او راهی 
گل گهر سیرجان شد. در پیش فصل امسال نیز سعید صادقی چنین 
جایگاهی دارد؛ بازیکنی که در ۲۸ سالگی برای اولین بار به تیم ملی 
دعوت شــده و به واســطه عملکرد خوب خود در فصل گذشته در 
ترکیب گل گهر، توجه هر دو تیم استقالل و پرسپولیس را جلب کرده 
اســت و اکنون هر دو تیم بیش از نیاز فنی خــود به این بازیکن، به 
دنبال پیروزی در این جنگ نقل و انتقاالت هســتند. نکته مهم درباره 
ســعید صادقی، عملکرد او در بلندمدت است. در واقع همان طور 
که در ماجرای قاســمی نژاد ثابت شــد که باید عملکرد بازیکنان را 
در بلند مدت زیر نظر گرفت، در ارتباط با صادقی هم ممکن اســت 
او بعد از یک فصل موفق، دچار افت شــود. این اتفاق وقتی عجیب 
است که در لیگ های اروپایی، به بازیکنی که سابقه ملی درخشانی 
ندارد و در بلند مدت هم توانایی هــای خود را ثابت نکرده، به دیده 
تردید نگاه می شــود؛ اما در ایران معیارها زمین تا آســمان متفاوت 
اســت و برای عقد قرارداد هنگفت و جلب توجــه تیم های دیگر، 
کافی اســت در یک دوره کوتاه درخشان ظاهر شوند. با این حال، در 
شــرایط کنونی، بخــت با این بازیکن یار اســت و او به هدف اصلی 
هر دو تیم اســتقالل و پرسپولیس تبدیل شده و گویا هر کسی که این 
بازیکن را جذب نکند، سال آینده جام قهرمانی را هم واگذار خواهد 
کرد. نکته عجیب اینکه اصرار اســتقالل برای جذب این بازیکن در 
شرایطی است که مربی نداشته و از سوی دیگر پرسپولیس درحالی 
ســراغ این بازیکن رفته که هافبک ها و مهاجمان چپ پای بسیاری 
مانند وحید امیری، مهدی ترابی و سعید آقایی در آن حضور دارند. 
حتی گفته می شود حضور این تعداد هافبک چپ پا از عواملی است 
که صادقی را برای رفتن به پرســپولیس با تردید مواجه کرده است. 
درهرحال به نظر می رســد احتمال تکرار ماجرای امین قاسمی نژاد 
و بازیکنانی از این دســت که در یک جنگ نقل و انتقاالتی راهی یکی 
از دو تیم اســتقالل و پرسپولیس شــدند و عملکرد درخشانی هم 

نداشتند، احساس می شود.

محرومیت ۲جلسه ای بازیکن تیم امید
علیرضــا باویه، بازیکــن تیم امید ایران، در خــالل بازی تیم های 
امید ایران – امید ترکمنســتان، پس از خطایــی که روی بازیکن تیم 
امید ترکمنســتان در نیمه دوم بازی انجام داد، با تصمیم داور بازی 
و تأیید کمک داور ویدئویی، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد. با توجه 
به قوانین مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا، بازیکنانی که به هر 
دلیلی از سوی داوران کارت قرمز مستقیم دریافت کنند، دو جلسه از 
همراهی تیمشــان محروم می شوند و بر اساس همین قانون، کمیته 
انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا، علیرضا باویه را دو جلسه از 
همراهــی تیم امید محــروم کرد. البته علیرضا باویه یک جلســه از 
محرومیتــش را در بازی مقابل امید ازبکســتان گذراند و با توجه به 
حکم کمیته انضباطی ای اف سی، او در صورت حضور در لیست تیم 
امید ایران در مرحله مقدماتی رقابت های المپیک پاریس نمی تواند 
در بــازی اول مرحله مقدماتی ایران مقابــل حریف روز اول حضور 

داشته باشد. 

نوشتن از اتفاقات عجیب و  غریبی که در فدراســیون وزنه برداری ایران رخ داده، شاید امری تکراری باشد؛ اما 
به تازگی تغییرات مهمی رخ داده که همچنان حواشــی این فدراســیون را داغ نگه می دارد. موضوع مربوط به 
جدایی علی مرادی، رئیس این فدراسیون و معارفه ســجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست است. حضور علی 
مرادی در فدراســیون وزنه برداری به اندازه کافی پرحرف و حدیث شــده بود. از تیرماه ۹۸ تا آخرین روزهای 
خرداد ۱۴۰۱، وزنه برداری با حضور این رئیس که گویی حق ریاســت را به نام خود زده بود، روزهای ناخوشی را 
سپری کرد؛ از اعتراض به انتخابات گرفته تا شایعه سفارش یکی، دو نماینده مجلس برای تداوم کار علی مرادی 
و در نهایت جنجال مهاجرت و پناهندگی یکی، دو ورزشــکار زن و ترک اردوی وزنه برداری توســط ورزشکاران 
مطرح این رشــته ورزشی. هر کدام از این موارد به قدر کافی دلیل و برهان برای ناخوش کردن حال وزنه برداری 
ایران داشته  ولی پرسشی که این روزها مطرح می شود، این است که آیا تغییرات جدید به معنای دمیدن روحی 

تازه در کالبد وزنه برداری ایران خواهد بود؟


