
رئيس
جايگزين رئيس

محمود خسروي وفا با سابقه 22سال رياست 
در كميته پارالمپيك و 13سال رياست 

در فدراسيون جانبازان و معلوالن، رئيس 
كميته ملي المپيك شد

اعضاي مجمــع كميته ملي المپيــك ديروز 
محمود خســروي وفا را به عنوان رئيس 4سال 
آينده اين كميته انتخــاب كردند، انتخابي كه 
به نظر مي رسد حداقل يك شاكي داشته باشد؛ 

مهدي علي نژاد بازنده بزرگ اين انتخابات.
اين انتخابات قرار بود اسفند سال گذشته برگزار 
شود اما هر بار به بهانه اي به تعويق افتاد. حتي 
ديروز قبل از شــروع به كار مجمع، همچنان 
احتمال به تعويــق افتادن دوبــاره انتخابات 
وجود داشــت. 28عضو المپيكــي و 25عضو 
غيرالمپيكي در مجمع حاضــر بودند و اگر دو 
رئيس فدراســيون المپيكي غيبت مي كردند، 
مجمع رســميت پيدا نمي كرد ولي اين اتفاق 
نيفتاد. رياست فدراســيون 3خواهان داشت. 
مهدي علي نژاد كــه از دوره معاونت در وزارت 
ورزش، برنامه ريزي براي رياست را آغاز كرده 
بود، محمود خسروي وفا كه به يكباره به شانس 
اصلي انتخابات تبديل شد و فضل اهلل باقرزاده كه 
فعال سرپرست فدراسيون شمشيربازي است. 
البته مجيد شايســته ديگر كانديداي پســت 
رياست بود كه قبل از شروع راي گيري انصراف 
داد. از بيــن 53عضو، 24نفر به خســروي وفا، 
24نفر به علي نژاد و 5نفر به باقرزاده راي دادند. 
به اين ترتيب هيچ يك از نامزدها نتوانستند نظر 
حداكثر مطلق مجمع را جلب كنند و انتخابات به 
دور دوم كشيده شد. در دور دوم و برخالف عرف 
مجمع، دو نفر ديگر از روساي فدراسيون هاي 
غيرالمپيكي به اعضاي مجمع اضافه شــدند، 
موضوعي كه مي تواند علي نژاد را به شــكايت 
ترغيب كند. به اين ترتيب تعداد اعضا به 55نفر 
رســيد كه از اين جمع 28نفر به خسروي وفا 

و27نفر به علي نژاد راي دادند.
خســروي وفا چهره اي شناخته شده در ورزش 
است. او سابقه 31ســال رياست در فدراسيون 
ورزش هاي جانبازان و معلوالن را دارد؛ يك دوره 
از سال 1360 تا 1364 و چند دوره پي درپي از 
1369 تا 1396. خسروي وفا از سال 1379 كه 
كميته ملي پارالمپيك راه اندازي شد تا به امروز 
به مدت 22سال رياست اين كميته را به عهده 
داشته اســت. حاال با حضور او در كميته ملي 
المپيك بايد ديد مجمع پارالمپيك چه كسي را 

به عنوان جايگزين او انتخاب مي كند.

بازندهها
از بين 8نفري كه در دوره رياســت ســيدرضا 
صالحي اميري در كميته سمت داشتند، ديروز 
5نفر در انتخابات شــركت كردند كه هر 5نفر 
شكســت خوردند. حميد عليپور و محســن 
رضواني براي حضور دوبــاره در هيات اجرايي 
نامزد شده بودند كه عليپور 14 و رضواني 12راي 
آورد. كيكاووس ســعيدي كه در كميته دبير 
بود، نامزد نايب رئيسي دوم بود كه در دور اول 
14راي و در دور دوم 25راي داشت. براي اين 
پست مجيد كيهاني عضو هيات اجرايي كميته 
سابق هم نامزد بود كه 6راي آورد. باقرزاده در دو 
ميدان شكست خورد. او براي رياست 5راي آورد 

و براي نايب رئيسي دوم هم 9راي.

نفراتجديد
مهين فرهــادي زاد تنها نامزد نايب رئيســي 
زنان بود كه با 54راي انتخاب شــد. پيش از او 
طاهره طاهريان اين ســمت را داشت. انتخاب 
نايب رئيس دوم به دور دوم كشيد كه غالمرضا 
نوروزي بــا 29راي رقابت را از ســعيدي برد. 
مهرداد عليقارداشي با 42راي، عليرضا پاكدل با 
38راي، عليرضا سهرابيان با 30راي، محمدرضا 
داورزني با 29راي، غالمرضا شعباني با 28راي، 
مهدي گودرزي بــا 30راي و حميد عزيزي با 
20راي 7نفري هســتند كه براي عضويت در 

هيات اجرايي انتخاب شدند.
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زیبای نارس
وای به روزی كه ضد حمالت سپاهان 
به ثمر بنشيند و بازيکنان اين تيم با 

بی دقتی توپ ها را هدر ندهند
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ايران در نخستين بازی از مسابقات 
واليبال قهرمانی جهان، سخت ترين 
حريفش يعنی آرژانتين را شکست داد

شنبه ناامیدکنندهسورپرایز اول
سردار آزمون نيمکت نشين شد، 

لوركوزن برای نخستين بار برد، باشگاه 
اعالم كرد مهاجم جديد می خرد
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اتفاق روز

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

سه شنبه 8 شهریور 1401
لیگ برتر ایران - هفته 4

پیکان

نساجی
19:00

نفت.م.س

پرسپولیس

استقالل

صنعت نفت

20:30

18:30

تراکتور

هوادار
18:30

مس کرمان

گل گهر
19:30

ملوان

ذوب آهن
19:00

چهارشنبه 9 شهریور 1401

سپاهان

فوالد
19:00

مس رفسنجان

آلومینیوم
19:30

برنامه بازی

ایران

مصر
20:00

مسابقات قهرمانی جهان - والیبال

ایران

هلند
20:00

مسابقات قهرمانی جهان - والیبال
چهارشنبه 9 شهریور 1401

استرالیا

ایران
13:30

پنجره انتخابی جام جهانی - بسکتبال
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 دوست دارم
به فوتبال ایران برگردم

خوشحالم که بانوان به 
ورزشگاه آمدند

وظیفه دارم از سرمربی 
تیم ملی حمایت کنم

از این تیم هم مثل تیم کی روش 
حمایت کنید

در تیم ملی دودستگی 
وجود ندارد

گفت وگوي اختصاصي با شجاع خليل زاده که معتقد است
 تيم ملي زير فشار منتقدانش حتي در بازي هاي تدارکاتي هم استرس دارد

قرار نیست 
پرسپولیس  ٣٠ سال 

قهرمان شود
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