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اخـبـار  بـرگـزیـده

بحث و جدل پریدر با احسان 
قائم مقامی بر سر گرین کارت آمریکا!

احســان قائم مقامی ادعا کرد که ۱۰ سال است گرین کارت 
آمریکا دارد و این موضوع را ســجادی به عنــوان وزیر ورزش 
و تأمینی به عنوان رئیس فدراســیون شطرنج، می دانستند؛ اما 
پریدر با حراســت وزارت ورزش صحبت کــرده تا قائم مقامی 
نایب رئیــس فدراســیون شــطرنج نشــود. به گزارش ایســنا، 
احســان قائم مقامی با حضور در یک برنامــه زنده تلویزیونی 
به مســائل و مشکالت شــطرنج ایران پرداخت و درخصوص 
مســائل مختلفی از فدراســیون شــطرنج انتقاد کرد. یکی از 
مهم ترین مســائلی که بیــن قائم مقامی و پریدر مطرح شــد، 
بحث نایب رئیسی فدراسیون شــطرنج بود. پریدر نایب رئیس 
فعلی فدراسیون شطرنج درخصوص شــطرنج ایران در ابتدا 
گفت: متأسفانه لیگ شطرنج به دلیل کرونا در دو سال گذشته 
برگزار نشــده است؛ اما فدراسیون دنبال برگزاری این مسابقات 
بود. قائم مقامی در این پنج سال حقوق بگیر و بیمه فدراسیون 
شــطرنج بود. یکی از دالیلی که ورزشــکاران گله مند هستند، 
این اســت که چطور یک ملی پوش بیمه است و از فدراسیون 

حقوق می گیرد؟ 
او ادامــه داد: بــا توجــه به دغدغــه ای کــه قائم مقامی 
درخصوص لیگ شــطرنج داشــت، از او خواســتیم تا ریاست 
لیگ را برعهده بگیرد؛ اما او قبول نکرد. فدراســیون شــطرنج 
آقای اسکندری، فرد مورد اطمینان قائم مقامی را مسئول لیگ 
شــطرنج قرار داد. قائم مقامی با اسکندری موفق نشدند لیگ 
را راه اندازی کنند و این طور نیســت که فدراسیون کاری نکرده 

باشد.
پریدر ادامــه داد: اینکه گفته می شــود وزیــر ورزش او را 
معرفی کرده تا نایب رئیس فدراســیون شــطرنج شود، خیلی 
خوب اســت که این شــطرنج باز حداقــل وزیــر را می بینید! 
مقصودلــو به عنوان نفر اول ایران با انتشــار یک اســتوری از 
بی توجهی به شــطرنج گله کرد. فدراســیون شــطرنج برای 
نایب رئیسی قائم مقامی اقدام کرد؛ اما قائم مقامی دوتابعیتی 

بوده و نمی توانست کاندیدا شود.
در ادامــه، قائم مقامی با تأیید اینکه گریــن کارت آمریکا را 
دارد، بــا حالتی برافروخته گفت: فقــط از این گرین کارت برای 
حضور در مسابقات اســتفاده می کنم که این موضوع را همه 
می داننــد. البته باید بگویم که پریدر هدفمند صحبت می کند. 
من ۱۰ سال پیش گرین کارت گرفتم تا در مسابقات حضور پیدا 
کنم. پریدر با حراست وزارت ورزش طرح موضوع کرد که من 
نایب رئیس نشــوم. آیا تأمینی یا حتی وزیر ورزش نمی دانست 
که من گرین کارت دارم؟ هم سجادی می دانست و هم تأمینی 
و در این شــرایط به من پیشنهاد نایب رئیسی دادند؛ اما پریدر با 
مسئول حراســت صحبت کرد تا منافع شخصی خود را پیش 

ببرد.  
پریدر ادامــه داد: چرا با وجود اینکــه قائم مقامی می داند 
دوتابعیتی است و نمی تواند پست بگیرد، این موضوع را مطرح 
می کند؟ حتی فدراسیون شطرنج حرف وزیر را سریع گوش داد 
و او را معرفــی کرد؛ اما به دلیــل دوتابعیتی بودن قائم مقامی 
نمی تواند نایب رئیس شــود و باید بگویم که معرفی نکردن او 

برای این پست، از طرف فدراسیون شطرنج نبود. 
قائم مقامی همچنین درخصوص صحبت های پریدر گفت: 
فدراســیون از من خواســت تــا در لیگ کمک کنــم. قرار بود 
جلســه ای در این زمینه در روز خاصی برگزار شــود؛ اما پریدر 
بدون اینکه حقی داشــته باشد، زمان جلســه را تغییر داد. با 
توجه به اینکه پریدر می دانست من عضو هیئت علمی هستم 
و تدریس دارم، زمان جلسه را تغییر داد تا نتوانم در آن شرکت 
کنم. دلیل تغییر تاریخ جلسه این بود که پریدر می خواست دو 
بازیکن در این جلسه حضور پیدا کنند! واقعا این موضوع نبود 
مدیریت فدراسیون شطرنج را نشان داد. پریدر به راحتی به جای 
همه صحبت می کند که این موضوع درست نیست. به تأمینی 
به عنوان رئیس فدراســیون گفتم که شخص دیگری را مسئول 
لیگ شطرنج کند که فدراسیون تصمیم گرفت اسکندری باشد. 
زمانی که بی احترامی می کنید و اجازه نمی دهید جلســه سر 

تاریخ خود برگزار شود، چه می توان گفت؟

استقالل برای خرید قایدی چقدر 
هزینه کرد؟

خریــد مهدی قایدی به صورت قرضــی یکی از تصمیمات 
درست باشگاه استقالل در فصل نقل و انتقاالت بود؛ تصمیمی 
که هم به ســود مهدی خواهد بود و هم باشــگاه اســتقالل. 
حضور مهدی قایدی در اســتقالل یک ســاله و قرضی اســت؛ 
اما در صورتی کــه این حضور موجب قهرمانی آبی ها در فصل 
جاری بازی ها شود، یک خرید خوب لحاظ می شود. قایدی در 
بازی نخســت و در جدال با ملــوان با زدن یک گل و یک پاس 
گل چهره برتر اســتقالل بود و نقش اثرگذاری در تغییر نتیجه 

بازی داشت.
اما اســتقالل برای خرید مهدی قایــدی چقدر هزینه کرده 
است؟ رسانه های اماراتی در این باره نوشتند که باشگاه استقالل 
برای اینکه مهدی قایدی را به صورت قرضی در اختیار بگیرد، 
۱٫۱ میلیون درهم به باشــگاه شــباب االهلــی پرداخت کرده 
اســت که این رقم نزدیک به ۹ میلیارد تومان می شود. باشگاه 
اســتقالل برای در اختیار گرفتن محمــد محبی هم ۱۸۰ هزار 
دالر به باشگاه سانتاکالرا پرداخت کرده است. البته رسانه های 
پرتغالــی مبلغ خریــد محمد محبی را ۲۰۰ هــزار دالر عنوان 
کرده اند. حضور محمد محبی هم در اســتقالل یک ساله و به 
صورت قرضی اســت. بازیکنی که همانند مهدی قایدی بازی 
در برابر ملوان را تجربه کرد؛ اما بر خالف همشهری اش موفق 
به گل زنی نشد. شــباب االهلی در فصل نقل و انتقاالت فوتبال 
امارات بازیکنــان زیادی همانند مهدی قایــدی را به تیم های 
دیگر به صورت قرضی و دائمی انتقال داد و این موجب کسب 

درآمد زیادی برای تیم اماراتی شد.
با جــذب مهدی قایدی پرونــده جذب بازیکنــان جدید از 
سوی باشگاه استقالل بسته شد و در روزهای اخیر این حضور 
موجب شــد تا دو بازیکن از لیســت این باشــگاه کنار گذاشته 
شوند؛ حسینی که در خط دفاع بازی می کرد و از تیم هوادار به 

استقالل آمده بود و همین طور امیر  ارسالن مطهری.

هفته دوم رقابت های لیگ برتر ایران در شرایطی برگزار شد که هیچ خبری از حضور 
زنان در ورزشــگاه های مختلف نبود. در دیدارهای این هفتــه، به غیر از یکی، دو بازی 
از جمله جدال تیم های ملوان و اســتقالل، ســایر بازی های لیگ، طبق مصوبه پیشین، 
یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد گنجایش ورزشگاه (و حتی بیشتر)، تماشاگر داشتند، ولی 
مطابق با انتظار، ســهم زنان از این حضور، صفر مطلق بود. پیش از این و قبل از شروع 
بازی های هفته نخست شایعه شد که فیفا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران 
خواســتار این شــده که در رقابت های لیگ برتر، زنان به ورزشــگاه بروند. این موضوع 
محلی برای اختالف نظر جدید شد، به طوری که در نهایت مسئوالن امر راهی برای آن 
پیدا نکرده و با بهانه قراردادن سیســتم بلیت فروشی، اعالم کردند به دلیل نقص عمده 
در این سیســتم، بازی های هفته نخست بدون حضور تماشاگران است! این تصمیم در 
حالی گرفته شــد که مدیران چند باشــگاه لیگ برتری از رد نقص سیستم بلیت فروشی 
خبر داده و حتی عنوان کرده اند پیش از نهایی شدن چنین تصمیمی، بلیت فروشی برای 

بازی های هفته نخست را هم انجام داده اند.
در نهایت مقرر شد بازی های هفته نخست بدون حضور تماشاگران برگزار شود، ولی 
از البه الی صحبت چند مدیر باشگاه، مشخص شد دلیل اصلی همان نامه ای است که 
پیش از شــروع بازی های لیگ برتر به فدراســیون فوتبال ایران فرستاده شده است. در 

چنین فضایی، دوگانگی عجیبی رخ داد. فدراسیون یا شاید نهادی باالتر از آن، از طریق 
منابعی که خبر دریافت نامه فیفا را منتشــر کردند، این جو اولیه را به وجود آوردند که 
در نامه فیفا «الزامی» برای حضور زنان در ورزشگاه آورده نشده است. به عبارت ساده، 
این طور عنوان شــده که حضور زنان ایرانی در بازی های لیگ برتر اجباری نیســت. این 
موردی اســت که حمید سجادی، وزیر ورزش، آن را گفته و حتی تأکید هم کرده است. 
«فیفا در نامه خود حضور زنان در رقابت های باشــگاهی را پیشــنهاد داده است. تأکید 
می کنم نامه فیفا در حد پیشنهاد بوده. ما در حال پیگیری برای شناسایی استادیوم هایی 
هستیم که زیرساخت مناســب دارند و شرایط شورای تأمین، دستورالعمل های امنیتی 
و انتظامی در آنها فراهم اســت. از قبل جلساتی در این خصوص شروع شده و اصال ما 
کاری به نامه فیفا نداشــتیم. وقتی اســتارت این کار را زدیم، گفتند یکی، دو سال پیش 
توافقاتی برای حضور زنان در رقابت های تیم ملی و باشــگاهی انجام شــده است. ما 
هم همان دستورالعمل ها را جلو می بریم و اگر تعهدی ایجاد شده و چیزی امضا شده 
از طرف ایران بوده. باالخره این اســم ایران اســت و فرقی ندارد بنده وزیر باشم یا فرد 
دیگری. در این خصوص صحبت کرده اند، چون دستورالعمل های فیفا یک به یک جلو 
می رود؛ مثال فیفا می گوید برای تماشــاگران این اتفاق رخ دهد، پارکینگ و رختکن باید 
این طور باشد، استانداردهای استادیوم ها باید این طور باشد». با این حال، برخالف تأکید 

وزیــر ورزش که گفته بود نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشــگاه در «حد پیشــنهاد» 
است، سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر ایران، در گفت و گویی تلویزیونی 
بــا رد ادعای مربوطه خبــر داد که نامه فیفا اتفاقا «الزام آور» اســت و حضور زنان در 
ورزشگاه امری اجباری است که باید انجام شود. البته او به این مورد هم اشاره کرد که 
فیفــا انتظار ندارد از همین فردا زنان به همه ورزشــگاه های ایران بروند، بلکه می توان 
از همین ورزشــگاه آزادی شــروع کرد. بعد از همین صحبت ها بود که شایعه حضور 
زنان در دیدار تیم های پرســپولیس و فوالد به گوش رسید و حتی خبر رسید که ممکن 
اســت قریب به دو هزار نفر از تماشاگران زن به ورزشگاه بروند. با شروع بلیت فروشی 
این دیدار که قرار بود به میزبانی پرســپولیس برگزار شــود، مشــخص شد که فرصتی 
برای خریدن بلیت از ســوی تماشاگران زن نیســت و هنوز تصمیم نهایی در این مورد 
گرفته نشــده است. به این ترتیب داســتان جدید حضور زنان ایرانی در ورزشگاه درگیر 
دو کلمه «اختیار» و «اجبار» شــد و هنوز روشن نیســت تفسیر کدام جبهه از نامه فیفا 

درست است.
چرا زنان به تماشای فوتبال نمی روند؟

غیبت زنان در ورزشگاه های فوتبال از آن دست اتفاقات عجیبی است که نمی شود 
برایش بهانه ای درســت جور کرد. مسئوالن ورزشــی و دولتی، چندصباحی است واژه 
«مهیانبــودن زیرســاخت» را پیدا کرده و مدام در مواجهه با این پرســش که چرا زنان 
به ورزشــگاه های فوتبال نمی روند، روی همین عبارت تأکید می کنند. حمید ســجادی، 
وزیر ورزش هم از این قضییه مســتثنا نیســت. او عالوه بر مشکل زیرساخت به تفاوت 
عمده بین فوتبال و ســایر رشته های ورزشی هم اشــاره می کند که به قدر کافی مبهم 
اســت. «ما اصال به دنبال تفکیک بحث فوتبال از ســایر رشــته ها و بــه قول قدیمی ها 
به دنبال طناب کشــیدن بین دریای مازندران و گیالن نیســتیم. درحال حاضر در بیشــتر 
رشــته های ورزشی خانواده ها قصد حضور دارند و برای انجام این کار نیازمند یک سری 
هماهنگی ها هســتیم. این هماهنگی  گاهی سهل تر و قابل وصول تر است و گاهی مثل 
فوتبال سازوکار، جمعیت و محل برگزاری آن رویداد متفاوت است. وقتی ۵۰۰، ۱۰۰۰ یا 
حتی ســه  هزار خانم قصد حضور در یک رویداد فوتبالی را دارند، باید دستورالعمل ها 
را بیشــتر رعایت کنیم، هماهنگی ها بیشتر باشــد و آنچه به آن محیط انتظام می دهد، 
باید دیده شود. در برخی از رشته ها خیلی راحت وارد سالن می شوند و مسابقه را نگاه 
می کنند اما ســازوکار فوتبال متفاوت است». به نظر می رســد آنچه باعث تفاوت بین 
فوتبال و سایر رشته های ورزشی شده (هرچند ورود زنان برای تماشای سایر رشته های 
ورزشــی هم به ســادگی به دســت نیامده اســت) نگاه دولتمردان و البته تعدادی از 
روحانیون اســت. در دولت حســن روحانی، این نگاه لطافت بیشــتری داشت. آنها در 
مذاکره با مســئوالن رده باالتر از فدراســیون و وزارت، چراغ ســبز الزم برای ورود زنان 
بــه ورزشــگاه را گرفته و برای اولین بار بعد از قریب به چهــار دهه، زنان با تهیه بلیت 
توانستند به ورزشگاه آزادی رفته و بازی تیم های ملی ایران و کامبوج را تماشا کنند. با 
توجه به دیدار حسن روحانی و جانی اینفانتینو، مقرر شد که از آن زمان به بعد، تمامی 
دیدارهای ملی که به میزبان ایران برگزار می شــود با حضور تماشاگران زن باشد، ولی 
شیوع ویروس کرونا و بدون تماشاگر شــدن بازی های فوتبال، رفته رفته گرد فراموشی 
روی توافــق حاصله ریخت. ســرانجام هم که با تغییر دولــت و نگاه نه چندان مثبت 
دولتمردان کنونی نســبت به حضور زنان در ورزشــگاه، این مــورد کج دار و مریز پیش 
رفته اســت؛ یک بازی با حضور گزینشــی زنــان  و بازی دیگر هم که در مشــهد برگزار 
شــد و با حادثه ای عجیب منجر به آبروریزی بین المللی شــد . در سایر بازی ها هم که 
خبری از حضور زنان در ورزشــگاه نبود. به این ترتیب به نظر می رســد داســتان ورود 
زنان به ورزشــگاه های فوتبال، تا زمانی که نظر نهادهای باالتر تأمین نشــده و دغدغه 
آنها برطرف نشــود، بدون نامه تهدیدآمیز از ســوی فیفا حل شــدنی نخواهد بود؛ حاال 
هرچقدر هم که مسئوالن بخواهند نبودن زیرساخت مناسب را بهانه کرده و چشمشان 
را روی برنامه های غیرفوتبالی که با حضور مختلط شــرکت کننده ها در ورزشگاه آزادی 

و امثالهم (که زیرساخت مناسب ندارند) برگزار می شود، ببندند.

با پایان هفته دوم رقابت های لیگ برتر ایران، پرسپولیس یکی 
از مدعیــان قهرمانی این دوره از رقابت ها جایگاهی بهتر از رتبه 
یازدهمی پیدا نکرد. این تیم که جمعه شــب در ورزشگاه آزادی 
و در حضور تماشــاگران خودی میزبــان تیم فوالد بود، نهایتا به 
کارش بــا نتیجه مســاوی، آن هم از نوع بــدون گلش پایان داد. 
به این ترتیب، بعد از دو دیدار، شاگردان یحیی گل محمدی بدون 
اینکه گلی خورده یا زده باشــند، تنها بــا دو امتیاز و هم ردیف با 

چند تیم دیگر، در جایگاه یازدهم ایستاده اند. دو امتیاز از دو بازی 
در حالی برای تیم مدعی پرســپولیس به دست آمده که همین 
حاال اختالف شــان با سپاهان صدرنشــین به چهار امتیاز رسیده 
اســت. در این دو دیدار، هــر چقدر که سرخ پوشــان تهرانی در 
بخش دفاعی خوب کار کرده اند، به همان اندازه در فاز هجومی 
عملکــرد بدی داشــته اند. با این حال، مســئله اینجاســت که 
نمی توان چندان خرده ای به مهاجمان این تیم گرفت. درســت 

است که پرســپولیس مهاجم تکنیکی به آن معنی که بخواهد 
با خالقیت چندین مدافع را از پیش رو برداشته و گل زنی کند، در 
ترکیب ندارد؛ ولی شاید در این دو بازی نتوان آنها را بیش از پیش 
شــماتت کرد. واقعیت این اســت که با رجوع به آمار مشخص 
می شــود که نه مهاجمان، بلکه مشــکل پرســپولیس یک خط 
عقب تر و به هافبک ها برمی گردد. اینکه بعد از جذب ستاره های 
بازار و البته داشــتن بازیکنان کلیدی در این پســت، پرسپولیس 
همچنان در خط میانی مشکل داشته باشد، در نوع خود عجیب 
اســت. آن طور که متریکا آمار داده، امید گل پرســپولیس در دو 
بــازی ابتدایی لیــگ، کمتر از یک بوده اســت. آنها هفته اول در 
اصفهان با وجود تالش های زیاد برای موقعیت ســازی، امید گل 
۰٫۷۹ را ثبــت کردند. این هفته و در خانه مقابل فوالد، وضعیت 
بدتر شــد و امید گل ایــن تیم ۰٫۴۵ بود. پرســپولیس در بازی با 
فوالد، فقط یک شــوت داخل چارچوب زد و نیمه دوم نتوانست 
موقعیتی جدی روی دروازه حریف بســازد. تنها موقعیت مهم 
سرخ پوشــان در این مسابقه، دقیقه ۹ و تک  به  تک مهدی ترابی 
بود. ترابی خودش با شوتی پشــت محوطه جریمه، تنها ضربه 
داخــل چارچوب پرســپولیس را هم زد. با نگاهــی مختصر به 
همین بخش می توان پی برد که چقدر آشفتگی در میانه زمین، 
جایی که باید خالقیت موج بزند، موقعیت گل فراهم شود و در 
نهایت مهاجمان گل زنی کنند، وجــود دارد. یحیی گل محمدی 
کــه پیش از این مهــدی ترابی، یکی از خالق تریــن بازیکنان لیگ 
برتر را در ترکیب داشــت، در تابســتان به سراغ دو بازیکن خالق 
دیگر بازار که تبحر خاصی در ایجاد موقعیت گل داشتند، رفت. 
او ســعید صادقی را از گل گهر سیرجان و ســروش رفیعی را از 
ســپاهان به تهران کشاند. خودش هم که مهدی ترابی را از قبل 

در ترکیب داشــت. این تیم حاال سه بازیکن خالق دو، سه فصل 
اخیــر را یکجا در ترکیب دارد؛ ولی عجیب آنکه اســتفاده از این 
بازیکنان هرگز نتوانســته در دو بازی اخیر، گره گشای پرسپولیس 
باشد. در کنار این مورد، پرسپولیسی ها در این فصل تبحر خاصی 
روی گردش توپ دارنــد. از خط دروازه و دفاع گرفته تا هافبک، 
همه آنها بازیکنان پابه توپی محســوب می شوند. این مورد تنها 
فاکتور مثبتی اســت که در دو بازی اخیر از پرسپولیســی ها دیده 
شــده است. مالکیت پرسپولیس در بازی هفته اول با ذوب آهن، 
۷۳٫۵ درصــد بود. عددی که شــاید تا پایان فصــل، فقط خود 
پرســپولیس بتواند آن را بشکند. پرسپولیسی ها مقابل فوالد هم 
مالکیــت نزدیک به ۶۰ درصدی داشــتند؛ با وجود این همان طور 
که در باال عنوان شــد، آمار موقعیت گل چنــدان چنگی به دل 
نمی زند. اصوال این سبک و سیاق باعث از دور خارج شدن بیشتر 
مهاجمان شــده اســت. حال اینکه چنین حربه ای یک تاکتیک 
جدید از سوی یحیی باشــد که بخواهد از هافبک های خالقش 
در امر گل زنی بیشــتر اســتفاده کند یا اینکــه مهاجمان این تیم 
واقعا بــه درد تاکتیک جدید پرســپولیس نمی خورند، موضوع 
چندان روشنی در این دو هفته نبوده است؛ هرچه هست، اینکه 
پرســپولیس یکی  پس از دیگری امتیازات را از دست می دهد و 
در امر گل زنی هم صفر بودن را مدام تمرین می کند. اینجاســت 
کــه دیگر باید منتظر ماند و دید اضافه شــدن مهاجم جدید آنها 
یعنی یورگن لوکادیا ســازوکار را عوض می کند یا نه؟ به هر روی 
اضافه شدن این مهاجم هلندی به ترکیب، او را تبدیل به تارگت 
می کند. در چنین شرایطی است که دو فاکتور مهم دیگر هم باید 
در پرســپولیس شکل بگیرد؛ اولی خالقیت بیشتر برای موقعیت 

گل زنی و دومی باال بردن نرخ تبدیل موقعیت به گل.

اجباری است یا اختیاری؟

زنان ایرانی درگیر دو «کلمه»

چه بر سر  پرسپولیس آمده است؟

رئیس کمیته ملی المپیک می گوید مسئول برگزاری انتخابات 
فدراســیون های بالتکلیف، وزارت ورزش است و باوجود اتمام 
زمان تعهــد به فدراســیون های جهانــی، این اقــدام صورت 
نگرفته اســت.  ســیدرضا صالحی امیری، رئیــس کمیته ملی 
المپیــک درخصوص تعویق انتخابات ایــن کمیته و بالتکلیفی 
انتخابات چند فدراســیون دیگر، گفت: مسئول برگزاری مجامع 
فدراســیون های بالتکلیف، وزارت ورزش است. سکوت می کنم 
اما نمی توانم پاســخ کمیته بین المللی المپیک و دو فدراسیون 
جهانی ژیمناســتیک و دوچرخه را بدهم. مــا قول داده بودیم 

ظرف ۴۵ روز مجمع این فدراسیون ها را برگزار کنیم اما نکردیم 
و آنها هم نامه زدند که «ناچاریم شما را تعلیق کنیم». 

صالحی امیری افزود: باید از وزارت ســؤال کنیم چرا این دو 
فدراســیون بالتکلیف هستند. مســئول برگزاری مجامع، وزارت 
ورزش و معاونت قهرمانی اســت. من قانع نیســتم برای عدم 
برگزاری ولی به خاطر اســتراتژی انســجام و وحدت، ســکوت 
می کنــم.  رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه پاســخی به 
فدراســیون های جهانی نداده است، یادآور شــد: آنها گفته اند 
شما به لوزان آمدید و تعهد دادید اما در ۴۵ روز گذشته اقدامی 

نکردید. جوابی ندارم. شــما هم باید این سؤال را از وزیر ورزش 
و معــاون قهرمانی بپرســید. به عنوان کمیتــه ملی المپیک از 
وزیــر و معاون او تقاضــا می کنم در اولین فرصــت، انتخابات 
فدراســیون های بالتکلیف برگزار شــود تا خللــی در انتخابات 

کمیته المپیک ایجاد نشود. 
بــه گفتــه صالحی امیــری، براســاس اســتعالم از کمیته 
بین المللی المپیک و طبق صراحت اساس نامه، برگزاری مجمع 
کمیتــه المپیک با حضور سرپرســت فدراســیون ها امکان پذیر 

نیست و حتما باید رئیس فدراسیون در مجمع حاضر باشد. 

وی همچنیــن گفــت: امروز که با شــما صحبــت می کنم، 
امــکان برگزاری مجمع کمیته المپیک وجــود دارد، اما اگر یک 

فدراسیون دچار خلل شود دیگر امکانش نیست. 
رئیس کمیتــه ملی المپیک که با برنامــه «ورزش و مردم» 
گفت وگــو می کــرد، در پایان گفــت: اســاس نامه می گوید اگر 
انتخابــات کمیته برگزار نشــد، یــک ماه دیگر برگزار شــود. اگر 
بازهم نشــد یک ماه دیگر تمدید می شود. در صورت ادامه این 
وضعیت، مجمع می تواند زمان جدیدی را برای انتخابات تعیین 

کند. 

به دلیل بالتکلیفی فدراسیون ها؛ انتقاد رئیس کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش
گفتند تعلیق می شویم
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