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فدراسیون های  ورزشی-  گروه 
ورزشی و برگزاری انتخابات آنها یکی 
از اولویت های وزارت ورزش در آغاز 
ســال جدید بود به گونه ای که بتواند تا 
پیش از پایــان کار دولت، انتخابات به 
جامانده از ســال گذشته یا سال قبل از 
آن را سر و سامان دهد و همزمان پیگیر 
انتخابات زودهنگام فدراســیون های 

واجد شرایط هم باشد.
بر این اساس انتخابات فدراسیون 
شطرنج که از اســفندماه سال ۹۷ وارد 
پروســه سرپرستی شد و دو فدراسیون 
دوچرخه سواری و پهلوانی و زورخانه 
ای که بهمن ماه ســال گذشــته با اتمام 
دوره قانونی ریاســت مواجه شــدند، 
اولویت هــای وزارت ورزش بــرای 

برگزاری مجمع در سال جاری بودند.
همزمــان وزارت ورزش مترصد 
آن بــود کــه از آیین نامــه انتخاباتی 
فدراســیون ها و بندی کــه ثبت نام از 
کاندیداها در فاصلــه ۷۵ روز پیش از 
پایان دوره ریاســت را مجاز کرده برای 
برگزاری انتخابات ســه فدراســیون 
اســکیت، ژیمناستیک و تیراندازی که 
دوره ریاســت فعلی آنها نیمه نخست 
ســال جاری به پایان می رسد، استفاده 

کند.

مختومــه شــدن پرونــده 
انتخابات به جامانده از سال های 

قبل
بنابرایــن در آغاز ســال جاری 
اینطور پیش بینی می شد که در فرصت 
چندماهــه باقی مانــده از عمر وزارت 
ورزش در دوره مســعود ســلطانی فر 
انتخابات ۶ فدراســیون برگزار شود؛ 
طبق این پیش بینی تا به امروز به ترتیب 
انتخابات دوچرخه ســواری، شطرنج 

و پهلوانی و زورخانه ای برگزار شــده 
است تا پرونده انتخابات به جامانده از 

سال های قبل بسته شود.
وزارت ورزش بــرای برگزاری 
انتخابات ســه فدراسیون موردنظرش 
که دوره ریاست چهارساله آنها تیرماه به 
پایان می رسد هم اقدامات الزم را انجام 
داده اســت تا طبق آنچــه مهدی علی 
نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش هم وعده داده، 

تا پایان دولت هیچ فدراســیونی باقی 
نماند که با سرپرست اداره شود.

البته ایــن صحبت علی نژاد برای 
زمانی بود که فدراسیون ژیمناستیک به 
خاطر هجمه های داخلی و رسیدن آن به 
گوش مدیران خارجی وارد حاشیه های 
جدید نشده بود؛ حاشیه هایی که از البه 
الی آن صحبت هــای ضــد و نقیض 
مبنی تعلیق انتخابات این فدراسیون به 
درخواست مسئوالن جهانی هم شنیده 

می شود. اگرچه وزارت ورزش آن را رد 
می کند و تاکید دارد که کماکان برگزاری 
انتخابات ژیمناســتیک در دستور کار 

است.
انتخابــات  برگــزاری 
ژیمناســتیک به قوت خود باقی 

است
علیرضا خســروی مدیرکل دفتر 
امور مشــترک فدراسیون های ورزشی 
گفت: در مورد ژیمناستیک و انتخابات 
این فدراسیون هیچ مکاتبه ای از طرف 
فدراسیون جهانی رشته یا نهاد دیگری 
با وزارت ورزش نشده است. بنابراین 
پیگیر انتخابات این فدراسیون هستیم تا 
بتوانیم با توجه در پیش بودن اتمام دوره 
ریاست فعلی و پایان دولت، انتخابات 

این فدراسیون را هم برگزار کنیم.
خسروی همچنین تاکید کرد که 
پرونده کاندیداهای ریاست فدراسیون 
ژیمناستیک که از کمیته تطبیق وزارت 
ورزش تاییدیــه صالحیت مدیریتی 
گرفتــه اند در اختیار مراجع ذی صالح 
قرار داده شــده است. منتظر اعالم رای 
این مراجع در مورد کاندیداها هســتیم 
تا انتخابات ژیمناستیک را برگزار کنیم.

۸ کاندیدا برای سه صندلی 
ریاست

عالوه بر ژیمناستیک که مدیرکل 
دفتر امور مشــترک فدراســیون های 
ورزشی بر برگزاری انتخابات آن تاکید 
دارد دو فدراسیون اسکیت و تیراندازی 
هــم در انتظار تاییــد صالحیت نهایی 
کاندیداهــای خود هســتند. افرادی 
متقاضی ریاســت در این فدراسیون ها 
که از صالحیت مدیریتی آنها در کمیته 
تطبیق وزارت ورزش به تایید رســیده 
اســت به مراجع ذی صــالح معرفی 
شــده اند تا تاییدیــه صالحیت نهایی 
آنها هم گرفته شــود. بدین ترتیب باید 
منتظر بــود طی هفته هــای آینده و تا 
پیــش از پایان کار دولــت، انتخابات 
سه فدراسیون اسکیت، ژیمناستیک و 

تیراندازی به سرانجام برسد. برای این 
سه فدراســیون در مجموع هشت نفر 
کاندیدای ریاست شده اند یک مرحله 
از تایید صالحیت خود را طی کرده اند. 
بهمن محمدرضایــی و مجید هنرجو 
کاندیداهای ریاســت در فدراســیون 
اســکیت هســتند. برای فدراســیون 
ژیمناســتیک و ریاست این فدراسیون 
حامد جوالیــی و حبیب نوظهوری با 
یکدیگر رقابت خواهند داشت. عالوه 
بر این، سید کمال پیامبری، علی دادگر، 
داود کرمی و حسین زکی زاده هم چهار 
کاندیدای فدراسیون تیراندازی هستند.

پرونــده این هشــت کاندیدا در 
اختیار مراجــع ذی صالح قرار گرفته 

است. علیرضا خسروی تاکید دارد که 
به محض دریافت نتیجه اســتعالم در 
مورد این کاندیداها، نســبت به تعیین 
زمان انتخابات اقدام می شود. برگزاری 
انتخابــات اســکیت، ژیمناســتیک 
وتیراندازی در حالی در برنامه وزارت 
ورزش قــرار گرفته که دوره ریاســت 
فعلی این فدراســیون ها هنــوز تمام 
نشــده اســت. دوره ریاســت بهمن 
محمدرضایی در فدراســیون اسکیت 
۱۱ تیرماه به پایان می رسد. زهرا اینچه 
درگاهی و علی دادگر هم به ترتیب ۱۹ 
و ۲۰ تیرمــاه با پایان دوره ریاســت در 
فدراسیون های ژیمناستیک و تیراندازی 

مواجه می شوند.

وزارت ورزش که از ابتدای سال انتخابات سه فدراسیون را به سرانجام رسانده امیدوار است تا پیش از 
پایان کارش در این دولت، انتخابات سه فدراسیون دیگر از جمله ژیمناستیک را هم برگزار کند.

گروه ورزشــی-  دو تیم فوتبال 
پرســپولیس و تراکتور تبریز در حالی 
ســوپرجام فوتبال کشــور را برگزار 
می کنند که خبری از بازیکنان اســم و 

رسم دار آنها نیست.
ســازمان لیگ فوتبــال ایران ۳۰ 
خرداد ماه سال جاری را برای برگزاری 
سوپرجام فوتبال باشگاهی کشور بین 
تیم های پرسپولیس )قهرمان لیگ برتر 
فصل گذشته( و تراکتور تبریز )قهرمان 
جام حذفی فصل گذشته( انتخاب کرده 

است.
این دیدار در حالی برگزار می شود 
کــه رقابت های لیگ برتــر فوتبال به 
دلیل برگزاری متمرکز دور برگشــت 
رقابت هــای انتخابــی مقدماتی جام 

جهانی ۲۰۲۲ تعطیل است.
پرســپولیس در حــال حاضــر 
محمدحســین کنعانی زادگان، احمد 
نورالهی، میالد سرلک، سیامک نعمتی و 
مهدی ترابی را در اردوی تیم ملی ایران 
دارد. وحید امیری و کمال کامیابی نیا نیز 
در جمع ملی پوشان حضور داشتند که 
به دلیل مصدومیت از حضور در ادامه 

بازی ها کنار کشیدند.
مصدومان و مغضوبان دور 

از اولین جام ۱۴۰۰
محمدرضا اخباری دروازه بان اول 
تراکتور نیز تنها شاگرد رسول خطیبی 
در جمع ملی پوشــان است. تیمی که 
عالوه بر نبود اخباری همچنان با غیبت 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه به دلیل 
اختالف با خطیبــی تمرینات خود را 

پشت سر می گذارد.
تراکتور که بــا تصمیمات مالک 
خود با مشــکالت مالی فراوان روبرو 
شده اســت حدود یک میلیون و ۶۳۰ 
هزار یورو بدهی قطعی بین المللی دارد 
کــه این تیــم را در خطر محرومیت از 
حضور در نقل و انتقاالت روبرو کرده 
است.سوپرجام فوتبال باشگاهی کشور 
در حالی قرار است در روزهای پایانی 
بهار ۱۴۰۰ برگزار شــود که بازیکنان 
حاضر در اردوی تیم ملی قرار اســت 
چهار روز پیش از این دیدار از بحرین 
به تهــران آمده و در اختیار تیم های 

باشگاهی خود قرار بگیرند.
این امر سبب شده تا یحیی گل 
محمدی چاره ای جز ایجاد تغییر در 

ترکیب پرسپولیس نداشته باشد. وحید 
امیری و کامیابی نیا به طور قطع در بازی 
بــا تراکتور غایب خواهند بود و یحیی 

نیــز تصمیم دارد برای این دیدار، چند 
بازیکــن ملی پوش فعلی تیمش را هم 
روی نیمکت قرار دهد تا دچار آسیب 
دیدگی در ادامه رقابت های لیگ برتر با 

توجه به فشردگی بازی ها نشوند.

رســول خطیبی نیــز همچنان با 
قهر دو کاپیتان خود دست و پنجه نرم 
می کنــد و برخالف دیدگاه مالک این 
باشــگاه بدون داشتن بازیکنی که اسم 
و رسم داشته باشد باید برای تصاحب 
نخستین جام در سال ۱۴۰۰ رقابت کند.

فینال سوپرجام با 
مخالفت مسئوالن ستاد 
ملی مقابله با کرونا در 
ورزش بــدون حضور 
برگــزار  تماشــاگران 

می شود.

گروه ورزشی-  گزارش خواندنی 
گاتزتا دلواسپورت از کریستین اریکسن 
و اوقاتی که پس از حمله قلبی از ســر 

گذرانده است. 
اطراف بیمارســتانی که کریستین 
اریکسن در آن بستری است را هواداران 
پر از دســته های گل و پیام های محبت 
آمیــز و آرزوی بهبودی برای ســتاره 
دانمارک کرده اند. "خداوند کریستین را 
حفظ کند"، "زود خوب شو کریستین"، 
"با آرزوی بهبودی" و... اینها پیام هایی 
اســت که اینجا و آنجا در میان انبوه گل 
ها به چشــم می خورد. یک ملت برای 
سالمتی اریکسن دعا می کند. اریکسن 
در طبقه چهارم بیمارستانی که تنها چند 
دقیقه با اســتادیوم پارکــن فاصله دارد 
بستری است. تجمع خبرنگاران ممنوع 
اســت و هر بار تنها چهار دوربین اجازه 
دارنــد رو به روی بیمارســتان حاضر 
باشــند. نتیجه تمام آزمایشات پزشکی 
منفی بوده است، هیچ کدام از احتماالتی 
که پزشــکان برای توجیه ایست قلبی 
اریکســن در بازی برابر فنالند در نظر 
داشــتند، طبق معاینات ثابت نشده اند. 
احساســی دوگانه بر فضا حاکم است، 
احساس آســودگی با اضطراب در هم 
آمیخته اســت؛ از طرفی اریکسن هیچ 

کدام از این بیماری ها را ندارد، از طرف 
دیگر کسی نمی داند که پس چه اتفاقی 
افتاده است؟ همراه اریکسن همسرش 
سابرینا و پدر و مادرش توماس و  دورته 
در بیمارستان هستند. تلفن مدام زنگ می 
خورد و سیل پیام ها یک لحظه هم قطع 
نشده است. کریستین با هم تیمی هایش 
و چنــد نفر معــدود دیگر نیز صحبت 
کرده اســت، از جمله مارتین شوتس، 
مدیر برنامه هایــش که قبل از هر چیز 
از دوستان نزدیکش محسوب می شود.
کریستین اریکسن توسط شوتس پیام 
کوتاهی را در واکنش به اتفاقی که برای 
او در زمین بازی افتاد، منتشر کرده است.
ستاره تیم ملی دانمارک و اینتر در اتفاقی 
به شــدت ترسناک و ناراحت کننده در 
اواخــر نیمه اول بــازی برابر فنالند در 
روز شنبه که نخستین بازی دانمارک در 
یورو ۲۰۲۰ بود، دچار ایست قلبی شد 
و اگر عملکرد به موقع هم تیمی هایش 
و کادر پزشــکی نبود، جان خود را در 
مقابل دیدگان وحشت زده هواداران از 
دست داده بود.اریکسن گفت: "ممنون 
به خاطر حمایت تان. من تسلیم نخواهم 
شــد. حالم بهتر اســت اما می خواهم 
بفهمم چه اتفاقی برایم افتاد. می خواهم 
بــه همه به خاطر همه کارهایی که برای 

من کردند بگویم "متشکرم". اریکسن تا 
چند روز آینده همچنان در بیمارستان در 
کپنهاگ بستری خواهد ماند اما شرایط او 
کنترل شده و زندگی اش دیگر در خطر 
نیست.طبق گفته های شوتس، اریکسن 
می خواهد تالش کند تا در روز پنجشنبه 
و در بــازی دانمــارک برابر بلژیک در 
ورزشــگاه حاضر شود. شوتس گفت: 
"ما با هم صحبت کردیم. او شــوخی 
می کرد و روحیه خوبی داشت. حالش 
خوب بود. ما همه می خواهیم بفهمیم 
که چــه اتفاقی برای او افتــاد و او هم 

همیــن را می خواهــد. دکترها 
مشغول معاینات و آزمایشات 
دقیق تری هستند که تا روشن 
شــدن نتیجه زمان خواهد برد.

اریکســن خوشــحال بود 
چون متوجه شــد که 
چه عشــق زیادی او 
را احاطه کرده است.

از سراسر جهان پیام 
های زیادی برای او 
رسیده و او مخصوصا 
از دریافت آنهایی که از 
جانــب اینتری ها بود 
بسیار تحت تاثیر قرار 
گرفــت، نه فقط پیام 

های هم تیمی هایش که با هم چت کرده 
اند، بلکه پیام های هواداران.او و خانواده 
اش می خواهند که از همه تشکر کنند." 
شوتس در این مدت حلقه ارتباطی بین 
دوستان کریس، پزشکان، مربیان سابق، 
اسپانســرها، هم بازیان و همه کسانی 
بــوده که جویای حال اریکســن بوده 
اند. شوتس درادامه گفت: "نصف دنیا 
شماره ما را دارند. همه تماس گرفتند، 
همه بســیار نگران بودند. حاال او فقط 
باید اســتراحت کند. همسرش و پدر 
و مادرش کنار او هســتند. او امروز هم 
تحــت نظر خواهد بود، حتی شــاید 
روز سه شــنبه هم همچنان تحت 
نظر باشــد. اما در هر صورت می 
خواهد هم تیمــی هایش را مقابل 
بلژیک تشویق کند."کاسپر هیولماند، 
سرمربی دانمارک، درباره تماس 
ویدیویی که بین اریکســن و 
هم تیمــی هایش در تیم ملی 
دانمــارک برقرار شــده 
کرده  صحبت 
"او  اســت: 
نگــران ما 
بــود. از ما 
پرسید چطورید؟ به نظرم حال شما از 

من بدتر است! من که آماده تمرینم."

گروه ورزشی- یکی از بازیکنان 
مدنظر کادر فنی تیم ملی فوتســال به 
حضور در اردوهای آماده سازی پاسخ 

منفی داده است.
تیم ملی فوتســال ایران اردوهای 
آماده ســازی خود را بــرای حضور 

قدرتمند در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ 
لیتوانی که شــهریور و مهر ماه برگزار 
می شود، آغاز کرده است. تاکنون چهار 
مرحله از این اردوها پشت سر گذاشته 
شده است و کادر فنی تیم ملی به تدریج 
شرایط فنی و بدنی بازیکنان را به سمت 

آمادگی بیشتر پیش می برد.
در میان نفرات مدنظر کادر فنی، 
دو، سه بازیکن مصدوم از جمله مهدی 
کریمــی، محمد شــجری و علیرضا 
رفیعی پور هم حضور داشتند. مربیان 
تیم ملی که حســاب ویژه ای روی این 
بازیکنــان باز کرده بودند، از چند هفته 
قبل و حتی پیش از شروع اردوهای تیم 
ملی، از این بازیکنان دعوت کردند تا با 
حضــور در کمپ تیم های ملی، عالوه 
بر تمرین زیر نظر بدنســاز این تیم، از 
امکانات پزشــکی »پک« برای بهبود 
مصدومیتشان استفاده کنند. کریمی و 
شــجری به دعوت کادر فنی تیم ملی 
پاســخ مثبت دادنــد و در این مدت، 
تمرینات آمادگــی و بازتوانی خود را 
تحت کنترل پیش برده اند. کریمی حتی 

برای اردوی کیش هم به تیم ملی دعوت 
شده بود اما سرماخوردگی مختصر او 
باعث شــد کادر فنی قید همراهی او را 
بزنــد. با این حال کریمی به تمریناتش 
ادامه می دهــد و احتمال اینکه به جام 

جهانی برسد، زیاد است.
علیرضا رفیعی پــور دیگر ملی 
پوشی بود که کادر فنی از او درخواست 
کرد با حضور در اردوها، آماده ســازی 
خــود را پیش ببرد ولی این بازیکن در 
پاســخ اعالم کرده است زیر نظر مربی 
اختصاصــی کار می کند تا به شــرایط 
آمادگی بازگردد. پاسخ منفی رفیعی پور 
به حضور در تیم ملی باعث شده است 
تا کادر فنی برنامه هــای خود را برای 
اســتفاده از سایر بازیکنان پیش ببرد و 

نفرات دیگر را در اردوها محک بزند.

گروه ورزشی- تیم ملی پومسه 
ایران با کســب ۲ مدال طال، ۷ نقره و ۲ 
برنــز در مجموع زنان و مردان به عنوان 

نایب قهرمانی آسیا دست یافت.
ششمین دوره مسابقات قهرمانی 
پومســه آسیا با حضور ۸۸ ورزشکار از 

۱۱ کشور در شهر بیروت لبنان برگزار 
شــد. در پایان ایــن رقابت ها، تیم ملی 
پومســه کشورمان در دو گروه مردان و 
زنان با کســب ۲ مدال طال، ۷ نقره و ۲ 
برنز نایب قهرمان آسیا شد. کره جنوبی 
با ۱۳ مدال طال و یک نقره بر ســکوی 

قهرمانی ایســتاد و فیلیپین با یک مدال 
نقره و ۵ برنز نیز عنوان سومی را بدست 

آورد.
حسینعلی نظری به عنوان بهترین 
مربی  معرفی شد. حمید نظری و آتوسا 
فرهمند که موفق به کسب مدال طال این 
دوره از رقابت ها شــده بودند به عنوان 
فنــی ترین بازیکنان انتخاب شــدند. 
عبدالرضا بهــاری نیز به عنوان بهترین 

داور این رقابت ها لقب گرفت.
اســامی مدال آوران این دوره از 

رقابت ها به شرح زیر است:
طال

رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال: علی سلمانی - 
حمید نظری - حسین بهشتی

رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال: حمید نظری - 
آتوسا فرهمند 

نقره
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال: امیررضا مهربان

رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال: علی سلمانی
رده ســنی ۱۸ تــا ۳۰ ســال: مرجان 

سلحشوری
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال: آتوسا فرهمند

رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال: علی سهرابی - 
رضا نظری - امیررضا مهربان

رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ سال: فاطمه حسام 
- راضیه آقایی - مرجان سلحشوری

رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ سال: رضا نظری - 
راضیه آقایی

برنز
رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ ســال: محمدامین 

گماریان
رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ ســال: محمدامین 

گماریان - فاطمه حسام

گروه ورزشی- ستاره جوان تیم 
ملی فوتبال اســپانیا با حضور در بازی 
برابر ســوئد یک رکــورد جدید را در 

تاریخ فوتبال این کشور به ثبت رساند.
جدال تیم ملی فوتبال اســپانیا و 
ســوئد در رقابت های یــورو ۲۰۲۰ با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
در این بازی یک رکورد جدید در 

تاریخ فوتبال اسپانیا به ثبت رسید.

لوئیس انریکه در این بازی تصمیم 
گرفت که از پــدری جوان در ترکیب 

اصلی تیمش استفاده کند.
طبق اعالم شــبکه آمــاری اوبتا 
پدری با ۱۸ ســال و ۲۰۱ روز به جوان 
ترین بازیکن تاریخ فوتبال اسپانیا تبدیل 
شــد که در یک رقابت بزرگ رسمی به 

میدان رفته است.
پیش از این سسک فابرگاس با ۱۹ 

ســال و ۴۱ روز این رکورد را در ســال 
۲۰۰۶ به نام خود به ثبت رساند اما پدری 

جوان آن را شکست.
این ستاره جوان بعد از درخشش 
در الس پالمــاس بــود که مورد توجه 
بارسلونا قرار گرفت. او فصل قبل بازی 
های درخشانی را با پیراهن آبی اناری 
ها به نمایش گذاشت و همین باعث 

شد تا به تیم ملی هم دعوت شود.

سوپرجام کم ستاره؛
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بازیکنی که به دعوت تیم ملی فوتسال »نه« گفت!

تیم ملی پومسه ایران نایب قهرمان آسیا شد

تاریخ سازی پدری با الروخا

۸ کاندیدا برای ۳ صندلی ریاست؛

انجام انتخابات سه فدراسیون 
تا پایان دولت 
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