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هفته نامه

اتفاق هفته
قهرمانــی شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ در 
نیم فصل اول لیگ برتر فوتبــال اتفاقی معمولی 
نیست. پرسپولیس که  ســال گذشته هم یکی از 
مقتدرانه ترین قهرمانی های فوتبال ایران را کسب 
کــرد، در نیم فصل اول لیگ هفدهــم هم آماری 
فوق العاده را به خود اختصاص داد. پرســپولیس 
برانکو رکورد امتیازگیری در لیگ برتر را شکست 
و بهترین تفاضــل گل تاریخ لیگ برتــر را به نام 
خودش ثبت کرد. این تیــم بهترین خط حمله و 
دفاع این فصل را داشته و با ۳۶ امتیاز در نیم فصل 
اول رکورددار شد، چون تاکنون در تاریخ لیگ هیچ 

تیمی در نیم فصل اول ۳۶ امتیاز کسب نکرده بود. 
چهره هفته

احســان حاج صفی کــه در هفته هــای اخیر 
نمایش خوبی در دفاع چپ پانیونیوس داشــته، 
با حاشیه های عجیبی روبه رو شــده است. بعد از 
کنار گذاشته  شدن مسعود شــجاعی از تمرینات 
پانیونیوس، حاج صفی پستی حمایتی از هموطن و 
همبازی خود در اینستاگرام منتشر کرد و قلب هایی 
به رنگ زرد و مشکی برای عکس شجاعی گذاشت. 
این اتفاق درحالی رخ داد که شجاعی در هفته های 
اخیر با پیشــنهاد تیم AEK آتن روبه رو شده بود و 
استفاده از قلب های زرد و مشکی توسط احسان که 
ظاهرا نماد باشگاه AEK هستند، جنجال زیادی 
به پا کرد و حاج صفی با اتهــام عجیب خیانت به 

پانیونیوس از طرف هواداران این تیم روبه رو شد. 
طنز هفته

وینفرد شفر ترجیح می دهد 
اوقات فراغت خود در تهران را 
به تماشای مسابقات ورزشی 
بپــردازد. حضور شــفر در 
جایگاه ویژه دیدار پرسپولیس 
و صنعت نفــت از اتفاقات جالب 
هفته جاری بود. هواداران پرســپولیس که از برد 
تیمشان در این دیدار مطمئن بودند، برای این که 
حسابی سر به سر شفر بگذارند، با اسم »مجید« او 
را صدا می کردند تا این که شفر متوجه شد از طرف 
هواداران رقیب ســرکار گذاشته شده است. او هم 
برای جبران این کار مدام دســت به صورت خود 
می کشید تا دستبند آبی رنگش با آرم استقالل را 

به پرسپولیسی ها نشان دهد. 
الیک هفته

تیم ملی کشــتی ایزی پایپ کاشــان در جام 
باشگاه های کشتی جهان مقام ارزشمند قهرمانی 
را کســب کرد. این تیم با کشتی گیران شاخصی 
همچون علیرضــا کریمــی دارنده مــدال برنز 
بزرگساالن جهان و طالی جوانان جهان، والدیمیر 
خینچگاشویلی قهرمان المپیک، گنو پتریاشویلی 
دارنده طالی جهــان و برنز المپیک مقابل تایتان 
مرکوری آمریکا برنده شــد تا برای سومین  سال 
متوالی قهرمانی به تیم های ایرانی اختصاص پیدا 
کند. تیــم آمریکایی درحالی مقابــل ایزی پایپ 
شکست خورد که از کشــتی گیران قدرتمندی 
که ســابقه قهرمانی در جهان و المپیک را دارند، 

برخوردار بود. 

ورزش جهان

پلیس آرژانتین بازیکنان فوتبال را به گلوله 
بست| دیدار تیم های دفنســورس آرمسترونگ و 
 اسپورتیوو الس پارخاس در فینال لیگ کانیادنسه 
آرژانتین با نتیجه  ۲ بر صفر به نفع آرمسترونگ تمام 
شــد. با این حال هنگام خروج بازیکنان و هواداران 
از ورزشــگاه درگیری میان آنهــا و پلیس به وجود 
آمد. تماشــاگران وارد زمین شدند، این درحالی بود 
که بازیکنان  اســپورتیوو الس پارخاس هنوز آن جا 
حضور داشتند و پلیس برای جداکردن آنها شروع به 
تیراندازی کرد. در این درگیری خولیان گائونا، بازیکن 
 اسپورتیوو الس پارخاس بیشترین آسیب را دید. ۱۶ 
گلوله پالســتیکی به او برخورد کرد که یکی از آنها 

بشدت به چشمانش آسیب رساند.
بوفون بازگشــتش به تیم ملی ایتالیا را رد 
نکرد| جان لوئیجی بوفون کــه هفدهمین فصل 
حضــورش در یوونتــوس را تجربــه می کند، پس 
از ناکامــی تیم ملی فوتبــال ایتالیا در رســیدن به 
جام جهانی ۲0۱8 روسیه از بازی های رده ملی اعالم 
بازنشستگی کرد، اما با تازه ترین اظهارنظر وی بعید 
نیســت که بوفون از تصمیمش برای بازنشستگی 
منصرف شود و در مســابقات یورو ۲0۲0، آتزوری 
را همراهی کنــد. هنگام برگزاری مســابقات یورو 
۲0۲0، بوفون 4۲ســاله خواهد بود، باید دید در آن 
زمان حراست از دروازه آتزوری همچنان به او سپرده 
خواهد شد یا نه. بوفون گفته است تا زمانی که مفید 

باشد، بازی خواهد کرد!
عصبانیــت مورینیو و تــرک کنفرانس 
مطبوعاتی|ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد، 
روز گذشــته در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و 
پس از مطرح شدن چندین سوال، بشدت عصبانی 
شد. پس از شکست یونایتد مقابل منچسترسیتی 
در الدترافورد، درگیری هایی بین مورینیو و بازیکنان 
و کادرفنی ســیتی به وجود آمد که با دخالت پلیس 
به پایان رسید. مورینیو و گواردیوال از صحبت راجع 
به این موضوع اجتناب کرده اند و اطالعاتی نداده اند. 
مورینیو نیز پس از مطرح شــدن چند سوال از سوی 
خبرنگاران عصبانی شــد و کنفرانس مطبوعاتی را 

ترک کرد.

کیوسک

خفه شو و بازی کن!

روزنامه »کوریره دلو اسپورت« با تیتری عجیب 
به موضوع جنجال دوناروما دروازه بان میالن اشاره 
کرد. این روزنامه بعد از قصد دوناروما برای جدایی 
از میالن تیتر زد: »جیجیو، خفه شو و بازی کن!«. 
کوریره در ادامه مصاحبه ای با مدیربرنامه های او 
انجام داده که گفته است: »میالن مانع می شود؛ او 

قرارداد دارد و باید بماند«.

این سراب نیست

روزنامه »مــارکا« با عکســی جالب به حضور 
رئال مادرید در امارات برای جام باشگاه های جهان 
اشــاره کرد و تیتر زد: »این سراب نیست«. مارکا 
همچنین نوشت: »مادرید در ابوظبی برابر الجزیره، 

به دنبال ششمین جام بین قاره ای«.

شایعه روز

درخشان، مرد  سال آسیا را نخواست!
بازیکــن  بهتریــن 
آســیا   ۲0۱7  ســال 
چند  ســال پیــش در 
آســتانه پیوســتن به 
پرسپولیس قرار داشت. 
درحالی  عمر الخریبین 

به عنوان بهترین بازیکن  ســال ۲0۱7 انتخاب شد 
که موفقیت او در برابر پرســپولیس در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا نقش زیادی در این انتخاب 
داشــت. خریبین در دو بازی رفت و برگشت برابر 
پرسپولیس 5 گل به این تیم زد تا هم تیم برانکو از 
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا باز بماند و هم 
او رکورد خوبی را از خود به جای بگذارد. این بازیکن 
درحالی به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شد 
که چند  سال قبل در آستانه انتقال به پرسپولیس 
قرار داشت. خریبین پیش از این و در زمان مربیگری 
حمید درخشان به پرسپولیس معرفی شد. البته آن 
زمان این بازیکن یک مهاجم ساده سوریه ای بود و 
هنوز راه زیادی داشــت تا به عنوان بهترین بازیکن 
آسیا انتخاب شود. با نظر حمید درخشان او خریبین 
پرسپولیسی نشد تا »تادئو« برزیلی جایگزین وی 
شود. سرمربی سابق سرخپوشان دراین باره گفته؛ 
آن زمان هزینه خرید الخریبین بیشتر از تادئو بوده 
و به همین دلیل پرسپولیسی ها قید او را زدند و به 

جذب تادئو رضایت دادند.

آن سوی مرز

 جهانبخش
 دلیل تساوی آلکمار و سووله

در هفته شانزدهم لیگ حرفه ای هلند آلکمار در 
خانه ســووله به میدان رفت و با تساوی یک بر یک 
مقابل این تیم متوقف شــد. در این دیدار گل اول 
بازی را تیم ســووله در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند اما 
دو دقیقه بعد علیرضا جهانبخش با ضربه سر دیدنی 
گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد. مهاجم ایرانی 
آلکمار 90دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. 
در این مورد ســایت Nu هلند نوشــت: »دیدار 
ســووله و آلکمار، دیداری جالب و تماشایی برای 
تماشاگرانش بود. جهانبخش با زدن گل برای تیم 
خود دلیل اصلی تقســیم امتیاز بود.« سایت های 
دیگر مثل ســایت فوتبــال اروپا و آپدیــت هم از 

درخشش جهانبخش در این دیدار تمجید کردند.

 هشدار اکسپرس به آرسنال
 درباره ستاره ایرانی

نشــریه مطرح انگلیســی به توپچی هــای لندن 
هشدار داد در بازی با اوسترساند سوئد مراقب مهاجم 
ایرانی حریف باشند. نشریه »اکسپرس« انگلیس در 
گزارشــی به بررسی تیم اوسترســاند رقیب آرسنال 
در مرحله یک شــانزدهم نهایی لیــگ اروپا پرداخته 
و از این تیم به عنوان تیمی ناشناخته یاد کرده که به 
دنبال پایان دادن به رویای اروپایی توپچی های لندن 
است. در بخشــی از این گزارش آمده است؛ آرسنال 
باید مراقب ســامان قدوس و الحاجی گرو، مهاجمان 
تیم فوتبال اوسترشوندس باشد که می توانند تهدیدی 
برای توپچی ها به شمار بروند. این دو بهترین گلزنان 
اوسترشوندس در لیگ داخلی سوئد و رقابت های این 

فصل لیگ اروپا هستند.
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عکس نوشت

دیدار برانکو با ستاره رئال مادرید
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس که به دعوت لوکا مودریچ ستاره کروات رئال مادرید برای تماشای 
بازی جام باشگاه های جهان به امارات ســفر کرده، روز گذشته با این ستاره دیدار کرد. برانکو که در امارات 
همراه با زالتکو دالیچ سرمربی تیم ملی کرواسی اســت، دیروز به اردوی رئال مادرید در ابوظبی رفت و با 

مودریچ شاگرد سابقش دیدار و گفت وگو کرد.

نوستالژی

تیم ملی فوتبال، قهرمان آسیا در  سال 49
تیم ملی فوتبال ایران در اواخر دهه40 و اوایل دهه50 موفقیت های چشمگیری به دست آورد. تیمی پر 
از ستاره های مختلف که در آسیا حریف نداشت. این تصویر قبل از قهرمانی تیم ملی در  سال ۱۳49 برداشته 
شده و در نشریه کیهان ورزشی به چاپ رسیده است. نفراتی مثل کالنی، پروین، آشتیانی، معینی، شرفی، 

حاج محمد، پورحیدری و... کامال در عکس مشخص هستند.

شهروند| سه شنبه بعدازظهر مهدی تاج وقتی برای 
ارایه توضیحات جدید درباره شرایط فوتبال ایران در جمع 
خبرنگاران حاضر شــد، صحبت  های او با اعالم برگزاری 
جلسه ۳ساعته با علی کریمی اهمیت بسیار زیادی پیدا 
کرد. کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس در هفته های 
اخیر انتقادات بسیار جدی درباره عملکرد مدیران و مسائل 
مالی سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال مطرح کرده و 
حتی مهدی تاج، علی کفاشیان و محمدرضا ساکت را به 
مناظره دعوت کرده بود. مدیران ارشد فوتبال ایران در این 
مدت هیچ پاسخی به سواالت مهم جادوگر فوتبال ایران 
نداشتند تا این که با میانجیگری چند پیشکسوت علی 

کریمی در جلسه با مهدی تاج حاضر شد.
واکنش هیجانی و برداشت اشتباه از سوی تاج

وقتی مهدی تاج نشست خود با علی کریمی را بسیار 
مثبت و خوب توصیف کرد،  به یک باره حتی رسانه هایی 
که در این مــدت حتی یک خط از ســواالت کریمی را 
پوشش نداده بودند، مانوری بسیار ویژه روی صحبت های 
تاج داشــتند تا خیلی ها به این نتیجه برسند که یکی از 
محبوب ترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال ایران دیگر 
هیچ انتقادی از تاج و مدیریت او انجام نخواهد داد. مهدی 
تاج فکر می کرد که بعد از برگزاری نشســت با کریمی 
دیگر از تیر پیکان انتقادهای شدید اللحنی و قابل تأمل او 

خالص خواهد شد اما این برداشت اشتباهی بیش نبود.
چرا کریمی به جلسه با تاج رفت؟

علی کریمی مشاوران بســیار زیادی دارد. طبیعتا او 
به عنوان اسطوره فوتبال ایران با بررسی و تحقیقات بسیار 
زیاد اخیرا با انتشار اسناد و اطالعات محرمانه به انتقاد از 

مدیران فدراســیون پرداخته تا بلکه شفاف ســازی در 
دستور کار مدیران قرار بگیرد. مدیریت حاکم بر فوتبال 
ایران هم که تا قبــل از انتقادهای کریمی خود را قایل به 
پاســخگویی در مقابل هیچ ابهامی نمی دید، درنهایت 
با واسطه فرستادن موفق شــد با کریمی جلسه ای مهم 
داشته باشد. در این نشســت، علی کریمی انتقادهایی 
بسیار جدی به مشاوران و افراد نزدیک به تاج،  قراردادهای 
تجاری ، مشکالت تیم ملی و انتقادهای کی روش،  هزینه 
دو میلیون دالری کمپ تیم ملی در روســیه،  بحث عدم 
اجرای احکام انضباطی علیه باشــگاه بــرای افرادی که 
طلبکار هستند ، سندســازی مربوط به حرفه ای کردن 
باشگاه های فوتبال، ابهامات مختلف تبلیغات محیطی،  
ساماندهی مجمع فدراسیون فوتبال برای حفظ قدرت از 
سوی مدیران فدراسیون و... مطالب بسیار مهمی را خطاب 
به تاج مطرح کرده است. البته کریمی به این جلسه رفت 
تا مدیران فدراسیون نتوانند ادعا داشته باشند که او را به 
جلسه دعوت کرده اند تا حرف هایش را بشنوند و او از این 
کار امتناع کرده است. به این ترتیب، علی کریمی به جلسه 
با تاج رفت تا رودررو هم انتقادهای خود را مطرح کند که 

این کار را به شدید ترین شکل ممکن هم انجام داد.
کریمی: با تاج به بهشت هم نمی روم

بعد از جلســه کریمی و تاج،  خیلی ها فکر کردند که 

کریمی دیگر سکوت خواهد کرد. به نظر می رسد رئیس 
فدراسیون فوتبال هم فکر می کرد که از این بحران خالص 
شده است،  اما علی کریمی که متوجه تصویرسازی ها علیه 
خودش با مانور روی ماجرای آتش بس شده بود ، صبح روز 
گذشته توضیحاتی درباره جلسه ای با تاج به رسانه ها ارایه 
داد تا خیال همه راحت شود که او سکوت نخواهد کرد. 
کریمی در مصاحبه ای تاریخی و کوتاه گفت: »ما چند 
ساعت صحبت کردیم و من حرف هایم را به تاج زدم که 
بخشی از آنها را پیش از این گفته بودم. پیشنهادهای 
من خیلی ساده و معمولی است که انجام دادن آنها 
نه تنها اصال سخت نیست بلکه خیلی آسان و ساده 
است، البته برای کسی که بخواهد کار انجام دهد. 
اگر حرفی در مورد فدراســیون می زنم، برای این 

اســت که دلم برای فوتبال می سوزد و به هیچ وجه 
دنبال پســت و مقام نبوده و نیســتم که اگر بودم، اصال 
ســوال هایم را مطرح نمی کردم؛ ضمن این که من با تاج 
به بهشــت هم نمی روم. امیدوارم هفته آینده در مجمع 
فدراسیون فوتبال تصمیماتی اتخاذ و فدراسیون از این 
حالت انحصاری خارج شود. امیدوارم مشکالت به حداقل 
برسد. انتظارم این است که مشکالت گذشته تکرار نشود 
که اگر شود، فاجعه است، اما اگر مسأله ای را ببینم، باز هم 

در چارچوب سوال آن را مطرح خواهم کرد«.

وقتی همه فکر کردند بعد از جلسه 3 ساعته آتش بس برقرار شد

کریمی: با تاج به بهشت هم نمی روم! 

شهروند|از آخرین سمت مصطفی  هاشمی طبا در ورزش ایران بیش از 
۱0 ســال می گذرد اما هنوز هم خیلی از اهالی ورزش از این مدیر باسابقه به 
نیکی یاد می کنند. درحالی  که بحث ورود او به انتخابات کمیته ملی المپیک 
در ماه های اخیر رنگ و بوی جدی به خود گرفته بود؛ اتفاقاتی در روزهای اخیر 
رخ داد که  هاشمی طبا آخرین امیدش را هم از دست داد. انتخاب 5نفر به عنوان 
کارشناس خبره در کمیته ملی المپیک، صدای افرادی چون نصراهلل سجادی 
و  هاشمی طبا را بلند کرده است. به نظر می رسد اعضای هیأت اجرایی کمیته 
ملی المپیک بدون توجه به سابقه ورزشی افراد، از گزینه های مدنظر خود برای 
انتخابات کمیته ملی المپیک در لیست کارشناسان خبره استفاده کردند. به 
همین بهانه با رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی همکالم 
شدیم. در ادامه مشروح گفت وگوی »شهروند« با سیدمصطفی  هاشمی طبا 

را می خوانید: 
  از اتفاقات روزهای اخیر پیرامون انتخابات کمیته ملی المپیک 

باخبر هستید؟
بله، خبرها را شنیدم و تعجب کردم. مشخص نیست متر و معیار دوستان در 
کمیته ملی المپیک برای انتخاب کارشناسان خبره چه بوده است. به  هرحال 
تصمیمی است که گرفته شــده و من هم کاره ای نیستم که بخواهم نظری 

بدهم.
  شما انتظار داشتید که جزو کارشناسان خبره قرار بگیرید؟

اگر امثال من، نصراهلل سجادی و بهرام افشارزاده در میان کارشناسان خبره 
نباشیم، باید تعجب کنید. من قطعا انتظار داشتم که در لیست کارشناسان 
خبره کمیته ملی المپیک باشم، چون چند دوره ریاست این کمیته با من بوده 
اســت. اصال بحث انتخابات جداست و بازنشستگی من هم ماجرای دیگری 

دارد. همین حاال ۲نفر از بازنشستگان در لیست کارشناسان خبره هستند. 
 پس اگر کارشناس خبره می شدید،  قصد حضور در انتخابات را 

هم داشتید؟

بله، من آمادگی داشتم که برای انتخابات ثبت نام کنم اما نمی توانم به زور 
بگویم که مرا به عنوان کارشــناس خبره انتخاب کنید. حتما دیگران از من 
خبره تر بودند و من هم خیلی از کارها را بلد نبودم که در این لیست قرار نگرفتم. 
همان طور که قبل از این هم گفتم، اصال بحث انتخابات جداست. مگر من و 
افرادی مثل سجادی و افشارزاده که ســابقه طوالنی در امور المپیک دارند، 
چه راهی برای حضور در انتخابات داریــم؟ من عضو IOC بودم و خدا به من 
لطف داشته که توانستم خدماتی در گذشته برای ورزش کشور انجام دهم اما 

افرادی انتخاب شدند که حتی با ورزش آشنایی ندارند. 
  شــما به آیین نامه ای که برای ثبت نام نامزدهــا وجود دارد

 انتقاد دارید؟
این آیین نامه غیرقانونی اســت. 4 ســال قبل هم انتخابــات را با چنین 
آیین نامه ای برگزار کردند، درحالی  که از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری 
رد شده بود. دوســتان در کمیته ملی المپیک نشســتند و برای خودشان 
آیین نامه ای نوشتند که به جز روسای فدراسیون ها فقط کارشناسان خبره 
بتوانند برای انتخابات ثبت نام کنند. این کارشناســان هم از ســوی همان 
مسئوالن کمیته ملی المپیک انتخاب می شوند. محمود گودرزی، وزیر ورزش 
وقت آن زمان بدون توجه به ردشــدن این آیین نامه از سوی معاون حقوقی 
رئیس جمهوری، انتخابات را برگزار کرد تا همان طور که می خواهد، نفرات در 

انتخابات معرفی شوند. 
  در این دوره چرا تغییری در آیین نامه انتخاباتی به وجود نیامد؟

4 سال گذشته و تازه یک ماه مانده به انتخابات یادشان افتاده تا آیین نامه را 
اصالح کنند و هنوز هم آن را رسانه ای نکردند. در واقع سلطانی فر نیز تصمیم 
گرفته تا مثل 4 سال قبل با همان شکل انتخابات برگزار شود که خالف قانون 

است. 
  در واقع شما معتقدید که برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک با 

آیین نامه فعلی غیرقانونی است؟

بله، غیرقانونی است اما در مملکت ما خیلی از مسائل به یک باره قانونی 
می شود! همان 4 سال قبل که معاون رئیس جمهوری آیین نامه را رد کرد و 
انتخابات را برگزار کردند، چطور هیچ کس نبود این ماجرا را پیگیری کند؟ 
این بار هم همان اتفاقات می افتد، چون هیچ فردی نیست که روی کار آقایان 
نظارت کند و هر کاری دلشــان بخواهد می کنند. با این شرایط که حرف 
معاون حقوق رئیس جمهوری جدی گرفته نمی شود، دیگر من چه کاری 

می توانم انجام بدهم؟
  از میان 5 کارشناس خبره ای که انتخاب شدند، به جز مشحون 
و کفاشیان که در ورزش قهرمانی دارای سابقه هستند، 3نفر دیگر 

سابقه چندانی ندارند.
دقیقا همین طور اســت اما حتما دوســتان ســابقه ای را دیدند که ما 
نمی دانیم. من حرفم این است که اگر کسی را می خواهند به عنوان گزینه 
خود در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح کنند، خیلی راحت و صریح 
بگویند. مثال بگویند که رئیس جمهوری می خواهد بیاید و رئیس کمیته 
ملی المپیک شود یا گزینه ای را معرفی کرده اســت. در آن صورت همه 
می پذیرند و خیلی راحت به گزینه مدنظر رأی می دهند اما وقتی می گویند 
فالن فرد کارشناس خبره است و چنین نامی را به او اطالق می کنند، ماجرا 
فرق دارد. یک کارشناس خبره تعریف دارد و این طور نیست که هر کسی را 

بتوانیم انتخاب کنیم.
  گفته می شود صالحی امیری به ورزش عالقه داشته و به همین 
خاطر به عنوان کارشناس خبره انتخاب شده است. آیا هر فردی 

عالقه داشته باشد، می تواند وارد ورزش شود؟
این را دیگر باید از مســئوالن کمیته ملی المپیک بپرســید. حتما او با 
عالقه ای که دولت و وزارت ورزش نشان داده اند، به انتخابات ورود کرده است. 
حتما صالحی امیری از من کارشناس خبره تری بوده که انتخاب شده است! 

  به نظر می رســد صالحی امیری گزینه نهایی است و کمیته 
المپیک و وزارت ورزش هم با یکدیگر به توافق رسیدند؟

بله، این طور که پیداست، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش با یکدیگر 
هماهنگ هستند. آنها طبق قانون عمل نمی کنند و هرکاری که دلشان 

بخواهد، انجام می دهند. 
  برخی هــم معتقدند صالحی امیری با وجود این که ســابقه 
ورزشی چندانی ندارد، به خاطر نفوذ در دولت و نزدیک بودن به 

رئیس جمهوری گزینه مناسبی است؟
قبل از این هم گفتم، اگر قرار است فردی به این شکل رئیس کمیته ملی 
المپیک شود، باید صریح بگویند که گزینه دولت است. این که صالحی امیری 
با نام کارشــناس خبره وارد انتخابات می شود، نکته قابل بحث محسوب 
می شود. کسی که اصال در ورزش نبوده و نمی داند المپیک چیست، چطور 

می تواند خبره ورزشی باشد؟ 
  با این وضع ما بار دیگر می توانیم مصطفی  هاشــمی طبا را در 

ورزش و پست های مدیریتی ببینیم؟
فعال که سر نخواستن من دعواست! به نظر می رسد برخی از دوستان مرا 
مانعی برای کار خودشان می بینند. من هم با این وضع اصراری به حضور ندارم، 
چون 4 سال قبل نیز همین کار را کردند. در دوره قبلی نیز وقتی به حضور در 
انتخابات عالقه نشان دادم، موانعی ایجاد کردند که نتوانم نامزد شوم و هرکسی 
که دلشان خواســت را آوردند. من کار خودم را در این ورزش کرده ام و دیگر 

احتیاجی به این سمت ها ندارم.

دالیل مصطفی  هاشمی طبا از غیبتش در بین خبرگان کمیته المپیک در گفت وگو با »شهروند« 

می خواستم به ورزش برگردم، اجازه ندادند!
 صریح بگویند گزینه اصلی ریاست کمیته صالحی امیری است                   انتخابات کمیته المپیک غیرقانونی برگزار می شود
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