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پایان بالتکلیفی 20 ماهه

آخرین و پرحاشیه ترین 
انتخابات سال

مجمــع انتخاباتــی فدراســیون 
ژیمناســتیک پــس از مدت هــا 
کــش و قــوس باالخــره برگــزار 
شــد. شــرایط عجیــب و پیچیــده 
فدراسیون ژیمناستیک برگزاری 
انتخابــات را دشــوارتر از هــر کار 
دیگــری کــرده بــود. در نهایــت 
هــم بــه آخریــن و صــد البتــه 
پرحاشــیه ترین آن تبدیــل شــد.

ماجــرای حضــور زهــرا اینچــه 
ئیــس  ن ر بــه عنــوا هــی  درگا
ســابق و البتــه رئیــس کنونی این 
فدراســیون از دیــد فدراســیون 
ین  ز تر له ســا مسأ  ، نــی جها
ماجــرای ایــن انتخابــات بــود. در 
نهایــت هــم صالحیــت او تأییــد 
نشــد تــا چالش اصلــی به همین 

خاطــر اتفــاق بیفتــد.
بخــش قابــل توجهــی از اعضــای 
رد  بــا شــنیدن خبــر  مجمــع 
صالحیــت اینچــه درگاهــی در 
مجمع خارج شــدند امــا با توجه 
به تعداد افراد حاضر در جلســه، 
مجمــع از حــد نصــاب نیفتــاده و 

انتخابــات برگــزار شــد.
عابد حقدادی، حبیب نوظهوری 
و مقــداد قلندرپــور کاندیداهــای 
تأییــد صالحیت شــده بودند که 
قلندرپــور همــان ابتــدا انصــراف 
داد. در دور اول عابــد حقــدادی 
۱۸ رأی از مجمــوع ۴۹ رأی را 
گرفت و نوظهوری ۸ رأی گرفت. 
بــا این حســاب انتخابــات به دور 

دوم رفت. 
در دور دوم بــا خــروج برخــی از 
اعضــا از مجمــع، انتخابــات بــا 
تعــداد کمتــری از اعضــا برگــزار 
شــد کــه در نهایــت حقــدادی 20 
رأی و نوظهــوری 6 رأی کســب 
کردنــد و حقــدادی بــا اکثریت آرا 

رئیس شــد. 
یوســف الطبــا از ســوریه نیــز بــه 
ینــده فدراســیون  عنــوان نما
جهانــی در ایــن مجمــع حضــور 
داشــت و به دلیــل حضور نصف 
بــه عالوه یــک نفر اعضای حاضر 
زه برگــزاری  جــا در مجمــع، ا

انتخابــات را داد. 
 

حقدادی: 
ژیمناستیک خانه 

همه است

عابــد حقــدادی پــس از پیــروزی 
در انتخابــات گفت: »فدراســیون 
ژیمناســتیک خانــه نوظهــوری 
و همــه اعضایــی اســت کــه در 
مجمــع بودنــد و حتــی آنهایــی که 
نظــر دیگــری داشــتند و مجمع را 

تــرک کردنــد.«
او ادامــه داد: »ممنونــم کــه 
اعضــای مجمــع بــه بنــده اعتماد 
کردند. از ناظر محترم فدراسیون 
جهانــی که بــه برگــزاری انتخابات 
لم کمــک کــرد  صحیــح و ســا
تشــکر می کنــم. از نظــر مــن ایــن 
نتایــج، اعــداد هســتند و نظــر 
آن 6 نفــر هــم کــه بــه مــن رأی 
ندادنــد بــرای مــن مهــم اســت. 
آقای نوظهوری از افتخارات کشور 
اســت. فدراســیون ژیمناســتیک 
خانــه او و همــه اعضایــی اســت 
کــه در مجمــع بودند و شــاید نظر 
دیگــری داشــتند و حتــی آنهایــی 
کــه مجمــع را تــرک کردنــد. از 
فــردا هیــچ نظــر و رأیــی اهمیــت 
 نــدارد. امیدوارم در این راه موفق 

باشیم. 
در ایــن انتخابــات تنهــا نماینــده 
بــه رأی  نی  ســتا هیأت هــای ا
گذاشته شــد که سعیدرضا کیخا 
با ۱۴ رأی انتخاب شــد. کاندیدای 
باشــگاه ها هم غیبت داشت و به 

منزلــه انصــراف محســوب شــد.

 zخبر و مصاحبه
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گفت و گو با نازنین مالیی، یکی از خاص ترین چهره های ورزش زنان:

پذیرش اتفاق جاکارتا، طالهای 
تایلند را رقم زد

کســب ســه مــدال طــال در رقابت هــای رویینــگ قهرمانی آســیا، نازنین مالیــی را به یکی از خاص تریــن چهره های ورزش ایران در ســال جاری تبدیل کرده اســت. دختر قایقرانی 
کــه در المپیــک توکیــو توانســت بــا قــرار گرفتــن در رده یازدهم، بهترین نتیجه قایقرانان ایران در ادوار المپیک را کســب کند؛ نتیجه ای کــه او را قانع نکرد. نازنین بعد از المپیک 
توکیــو همــه توانــش را بــرای کســب مــدال طــال در بازی های آســیایی هانگژو به کار گرفت اما با لغو بازی های آســیایی، شــرایط ســختی برایش رقم خورد تا اینکــه در رقابت های 
قهرمانــی آســیا بــه ســه مــدال طــال رســید؛ اتفــاق نــادری کــه حاال از او یک شــانس مســلم مدال طال در بازی های آســیایی ســاخته اســت. بــه بهانه عملکــرد فوق العــاده نازنین 

مالیی در ســال 1401 و ســال متفاوتی که پیش رو دارد، در آخرین شــماره ایران ورزشــی در ســال جاری با او همکالم می شــویم.

در ورزش یاد گرفته ام 
که بعد از هر فراز و 
نشیبی یک اتفاق 

خوب است و اگر 
مقاومت نکنم، این 

اتفاق های خوب 
را لمس می کنم. 
اتفاق های بد دو 

پیغام دارند. یا 
اینکه باید بپذیریم 

مسیری که در آن قرار 
گرفته ایم، اشتباه 

است و چیزی که 
می خواهیم متعلق 

به ما نیست؛ یا اینکه 
در آن موقع نباید 

چیزی که می خواهیم 
را به دست آوریم و 

نیاز است که قوی تر 
شویم

دختـــر قایقـــران ایـــران از لغـــو بازی هـــای آســـیایی 
هانگـــژو می گویـــد و تأثیـــری کـــه روی او گذاشـــته 
اســـت: »ســـال ۱۴0۱ برای من به دو نیمه تقسیم 
می شـــود. در نیمـــه اول بـــه خاطـــر لغـــو بازی های 
آســـیایی فـــراز و نشـــیب زیـــادی را تجربـــه کـــردم. 
همه برنامه هایم بهم ریخت و این موضوع اذیتم 
می کـــرد اما توانســـتم خـــودم را جمع و جور کنم و 
تمریناتم را با قدرت ادامه بدهم. در شش ماهه 
دوم شـــرایط بـــرای من فرق کـــرد. فرصت حضور 
در رقابت هـــای جهانی را به دســـت آوردم، ضمن 
اینکه در رقابت های قهرمانی آســـیا توانســـتم به 

سه مدال طال برسم.«
او ادامه می دهد: »در ورزش یاد گرفته ام که بعد 
از هر فراز و نشـــیبی یک اتفاق خوب اســـت و اگر 
مقاومـــت نکنـــم، ایـــن اتفاق های خـــوب را لمس 
می کنـــم. اتفاق هـــای بد دو پیغـــام دارند. یا اینکه 
بایـــد بپذیریم مســـیری که در آن قـــرار گرفته ایم، 
اشـــتباه اســـت و چیزی که می خواهیم متعلق به 
مـــا نیســـت؛ یا اینکـــه در آن موقع نباید چیزی که 
می خواهیـــم را بـــه دســـت آوریـــم و نیاز اســـت که 

قوی تر شویم.«
نازنین مالیی با این توضیح به بازی های آسیایی 
جاکارتـــا بـــر می گردد: »من در بازی های آســـیایی 
جاکارتـــا بایـــد طال می گرفتم امـــا طالیم تبدیل به 
نقره شـــد. من فکر همه چیز را کرده بودم و فکر 
می کردم طال می گیرم اما در شرایط آب و هوایی 
جاکارتا، در موقعیتی قرار گرفتم که برایش آماده 

نبـــودم امـــا حریـــف چینی کامـــل برای آن شـــرایط 
آمـــاده بـــود. بعـــد از جاکارتـــا بـــا وجـــود اعتمـــاد به 
نفســـی که داشـــتم، می دانســـتم که باید آماده تر 
باشم. با اتفاقی که افتاده بود، کنار آمدم و همین 
پذیرش، نتیجه اش شـــد آنچـــه در المپیک برایم 
رقـــم خورد. اگـــر در جاکارتا بهـــم می ریختم حتماً 

نتیجه المپیک به دست نمی آمد.«
مالیـــی از جاکارتـــا و المپیک توکیو عبور می کند و 
باز به رقابت های قهرمانی آسیا در تایلند می رسد: 
»در تایلنـــد همـــان شـــرایط آب و هوایـــی جاکارتـــا 
وجود داشت اما آنقدر آماده اش بودم که در هر 
ســـه فینـــال به طال رســـیدم اما رقیبانـــم آماده آن 

شرایط نبودند.«
او بـــا ایـــن توضیح به ســـال آینده اشـــاره می کند و 
بازی های آسیایی هانگژو: »ما در سال آینده باید 
در کاپ جهانی شـــرکت کنیم تا بتوانیم ســـهمیه 
المپیک بگیریم، اما کارمان سخت است و اگر در 
این رویداد، امتیاز الزم را نگیریم، در رقابت های 
قهرمانـــی آســـیا ســـال آینـــده حتمـــاً نتیجـــه الزم را 
می گیریـــم. پـــس اولویت اصلی ســـال آینده برای 
من بازی های آســـیایی هانگژو اســـت. یک نقره و 
یک برنز این بازی ها را دارم و فقط طال می خواهم. 
تنها نتیجه ای که راضی ام می کند همین اســـت. 
بعد از بازی های آسیایی جاکارتا، چندبرابر تمرین 
کـــرده ام و هیـــچ تعطیلـــی نداشـــته ام بـــرای اینکه 
مدالی که در آسیایی قبل به دست نیاوردم را در 

هانگژو بگیرم.«

از حضور ورزشکاران روس در آسیا استقبال 
می کنیم

نازنین مالیی همچنین از فعالیت اش در 
کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی 

رویینگ می گوید و بحث اصلی این روزهای 
این کمیسیون: »موضوع اصلی که در حال 

بررسی اش هستیم، حضور ورزشکاران روس و 
بالروس در بازی های آسیایی است. من به عنوان 

ورزشکار می توانم درک کنم که ورزشکاران روس 
و بالروس چه شرایطی دارند. ورزش کردن بدون 

حضور در مسابقه، آب در هاون کوبیدن است. 
همین امسال که ما برای بازی های آسیایی آماده 

می شدیم اما این مسابقات لغو شد، خیلی 
برایمان سخت بود.«

او حضور ورزشکاران روس در رقابت های 
آسیایی از جمله بازی های آسیایی را اتفاق 
مثبتی برای ورزشکاران ایران می داند: »ما 

فرصت حضور در رقابت های قهرمانی جهان 
را نداریم و مسابقه کنار ورزشکاران بزرگ 
را از دست می دهیم اما اگر شرایط حضور 
ورزشکاران روس در رقابت های قهرمانی 

آسیا فراهم شود، می توانیم از این فرصت 
به نفع خودمان استفاده کنیم؛ بخصوص 

اینکه مدال های آنها در جدول مدالی 
محاسبه نمی شود. هر اتفاقی جنبه ای دارد 
که به نظرم حضور ورزشکاران روس را باید از 

این زاویه ببینیم.«

ZOOM

محمود افشاردوست:

صابر هنوز نیاز به رشد دارد

محمود افشاردوست که به تازگی به جمع کادر فنی تیم ملی اضافه شده، 
دربــاره عــدم دعــوت از صابــر کاظمی بــه اردوی تیم ملی گفت: »تالشــی که 
یــک ورزشــکار بــرای آماده ســازی خــود انجــام می دهــد یــک بحث اســت و 
بخش خیلی مهم دیگر هم تصمیم او برای ادامه فعالیت در باشــگاه های 
مختلــف اســت. صابــر بــا وجود تــوان فنی خــوب، هنوز به رشــد نیــاز دارد و 

بهتــر اســت در جایــی والیبــال بازی کند که تحت فشــار فنی قــرار بگیرد.«

وسلین وویوویچ

سرمربی هندبال رفتنی شد؟

یکــی از موضوعــات مهــم هندبــال پــس از پایــان رقابت هــای جهانی، بحث 
تمدیــد یــا عــدم تمدید قرارداد وســلین وویوویچ، ســرمربی صــرب این تیم 
بــود. مربــی کــه پس از پایــان این رقابت هــا از ایران رفت و بازگشــت به تیم 
ملــی را منــوط بــه برقــراری شــرایط خاصــی دانســت. حــاال این طور شــنیده 
می شــود کــه فدراســیون دیگــر قصد همکاری با این مربــی را ندارد و به این 

ترتیــب بایــد کار او بــا ایران را تمام شــده دانســت.

امیر سرخوش

صعود به نیمه نهایی اسنوکر آسیا

مســابقات اســنوکر قهرمانــی آســیا در ۱۳ گــروه ۴ نفــره به مــدت شــش روز 
۲۰ لغایــت ۲۵ اســفندماه ۱۴۰۱ بــا حضــور نمایندگان ۲۵ کشــور به میزبانی 

کشــور قطــر و در شــهر دوحــه برگــزار می گردد. 
صبــح دیــروز امیــر ســرخوش بــا برتــری ۴ بــر ۲ در مقابــل فونــگ وای از 
 هنــگ کنــگ موفــق شــد بــه نیمــه نهایــی ایــن دوره از مســابقات راه پیــدا 

کند.


