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شهروند| با برگزاری مســابقات پلی آف لیــگ قهرمانان آسیا، 
نمایندگان کشورمان نیز حریفان خود را به صورت کامل شناختند 
تا از روزهای اول اسفندماه ســال 95 کار خود را در این رقابت ها آغاز 

کنند.
استقالل در گروهی آسان

اســتقالل که در بازی پلــی آف از نظر قرعه خیلی شــانس 
نیاورده بود و مقابل تیم نســبتا آماده الســد قطر قرار گرفت، با 
گذشــتن از ســد این تیم، در گروهی نسبتا آســان قرار گرفته 
اســت. االهلی امارات، لوکوموتیو ازبکستان و التعاون عربستان 
 3 حریف آســیایی اســتقالل در گروه A مســابقات هستند. 
آبی پوشان اولین بازی خود را در امارات روبه روی االهلی برگزار 
می کنند که هم اکنون در رده چهارم لیگ این کشور قرار دارد. 
لوکوموتیو نیز تیم کم ســابقه ای در آســیا محسوب می شود. 
همچنین التعاون در رده هفتم لیگ عربستان قرار گرفته است. 

آبی خوزستان هم شانس نیاورد
استقالل خوزستان بعد از قرعه کشــی لیگ قهرمانان آسیا تنها 
تیمی بود که شانس داشت با عربستانی ها روبه رو نشود تا بتواند به طور 
کامل از امتیاز میزبانی خود استفاده کند. الفتح عربستان که وضع 
جالبی در جدول رده بندی این کشور ندارد، با برتری در پلی آف رقیب 
آسیایی استقالل خوزستان و اولین حریف این تیم در زمین بی طرف 
شــد. لخویای قطر و الجزیره امارات که تیم های باسابقه ای در آسیا 

محسوب می شوند، دیگر حریفان شاگردان پورموسوی هستند.
کار دشوار ذوب آهن

ذوب آهن در گروه C با 2 تیم عربســتانی و اماراتی همگروه شده 

بود و بعد از برگزاری پلی آف بنیادکار ازبکستان نیز به این جمع اضافه 
شد. العین امارات و االهلی عربستان هر 2 در لیگ های داخلی خود 
وضع خوبی دارند و در رده دوم قرار گرفته اند. از سوی دیگر بنیادکار 
نیز می تواند حریف سرسختی برای شاگردان مجتبی حسینی باشد. 
البته ذوب آهن نیز سابقه نائب قهرمانی در آسیا را در پرونده اش دارد و 

در اولین بازی خود میهمان العین امارات خواهد بود.
پرسپولیس در گروه مرگ

خیلی از کارشناسان بعد از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا اعالم 
کردند که پرسپولیس در گروه مرگ قرار گرفته است. شاگردان برانکو 
که این روزها روی اوج هستند، با نمایندگان قطر، امارات و عربستان 
همگروه شده اند. الهالل حریفی سرسخت برای پرسپولیس است 
که باید در گام اول بازی خــود را در زمین بی طرف با این تیم برگزار 
کند. الریان قطر، قهرمان فصل گذشته این کشور و الوحده امارات نیز 

می توانند سد سختی را برای شاگردان برانکو ایجاد کنند.

روزهای دشوار در انتظار پرسپولیس، گروه آسان استقالل

ارزیابی رقبای 4 نماینده ایران در آسیا
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ســرمربی  دایی،  علی 
نفت تهران:   داورها بیش 
از ده مــاه اســت حقوق 
نگرفته اند/ می توانند از هر 
تیم 150 میلیون تومان پول 
بگیرند تا دســتمزد داوران در 
طول فصل تأمین شود/ فدراسیون فوتبال ما قدرت 
ندارد و یا اگر دارد از آن استفاده ای نمی کند که کار به 
این جا می کشد و فیفا چنین احکامی برای تیم های 

ایرانی صادرمی کند

عضو  برزگــر،  منصور 
شورای فنی کشتی آزاد:   
در قرعه کشی جام جهانی 
کرمانشاه شــانس آوردیم 
و باید فینالیســت شویم تا 
متوالی  ششمین ســال  برای 
قهرمان جهان شویم/اگر با آمدن آمریکایی ها به ایران 
مخالفت می شد در اتحادیه جهانی کشتی منزوی 
می شدیم/ جام جهانی بدون حضور آمریکا جذابیتی 

نداشت

محمدرضــا حیدریان، 
تیم ملی  سابق  کاپیتان 
فوتسال:   بخاطــر تبانی 
گیتی پسند و پرسپولیس 
از فوتســال دل زده شــدم/

آدم چقدر می تواند بی وجدان 
باشد؟ اکثر بازیکنانم در پرســپولیس در زمین راه 
می رفتند و بعــد از آن فهمیدم، پول گرفته بودند تا 
کم کاری کنند/ بعد از فــوت مادرم و خواهرم به کل 
زندگی را رها کرده و مثل معتادها دست از همه چیز 

کشیده بودم

تریبون

تیتربازی

رقابت

  مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک از 
بازگشایی مجدد پیست بین المللی شمشک پس از 

رفع نواقص خبر داد.
   مسعود حق جو، بازیکن سابق صبای قم تا پایان 

فصل به گسترش فوالد پیوست.
   نعمت خلیفه و فریبرز عسگری دو گزینه برای 
هدایت تیم ملی تکواندو در مسابقات قهرمانی جهان 

معرفی شدند.
   تیم سایپا به مقام قهرمانی رقابت های لیگ برتر 

شطرنج دست یافت.
   کریســتیانو رونالدو در یک اقدام خیرخواهانه 
مانع از بسته شدن یک مرکز نگهداری از سگ های 

بی سرپناه در پرتغال شد.
   دیدار پیشکسوتان دو تیم استقالل و پرسپولیس 

با نتیجه 2 بر یک به سود آبی ها به پایان رسید.
   وزیــر ورزش اعالم کرد پول های بلوکه شــده 

فدراسیون ها به زودی به آنها پرداخت می شود. 

لیگ کشتی شهرقدس در خط پایان
یادواره شهدا پنجشنبه 21 بهمن برگزار و تیم های 
برتر خود را خواهد شناخت. حســین زنگی مدیر 
روابط عمومی هیأت کشتی شهر قدس ضمن اعالم 
این خبر گفت: »مسابقات لیگ کشتی شهر قدس 
در پنج رده سنی با حضور 758 کشتی گیر در قالب 
2٤ تیم و انجام  یکصد مسابقه تیمی و 1131 کشتی 
رودر رو درسالن شــهید آقا محمدی شهر قدس به 
انجام رسیده که با برگزاری دیدار های پایانی تیم های 
برتر هر رده مشخص خواهند شــد. این مسابقات 
که بااســتقبال گسترده از ســوی کشتی دوستان 
شهر قدس مواجه شــد از دی ماه  سال جاری آغاز و 
با گذشت شــش هفته،  همزمان با ایام اهلل دهه فجر 
پیروزی انقالب به ایستگاه پایانی خود رسید. مراسم 

اختتامیه امروز برگزار می شود.«

اینفانتینو در تهران
یک سال قبل در چنین روزی)21 بهمن سال 
1394( جیانی اینفانتینــو، رئیس فعلی فیفا قبل 
از انتخابش ســفری را به ایران داشت و با کفاشیان 
رئیس وقت فدراسیون فوتبال مذاکراتی را انجام داد. 
البته غیبت کارلوس کی روش در جلسات مشترک 
با این مرد ایتالیایی حاشیه ساز شد و گالیه های او را 
در پی داشت. در همان روز تیم ملی فوتسال ایران در 
نخستین بازی خود از مسابقات جام ملت های آسیا 
2016 با هدایت محمد ناظم الشــریعه به پیروزی 
6 بر صفر مقابل اردن دست یافت. همچنین وزارت 
ورزش با اســتعفای طلوع کیان، رئیس فدراسیون 
زورخانــه ای موافقت کرد و دادگر سرپرســت این 
فدراسیون شــد.21 بهمن ماه  سال گذشته شایعه 
دوپینگ بازیکنان پرســپولیس در شرایطی مطرح 
شــد که سرخپوشــان چند هفته متوالی موفق به 
پیروزی شده بودند. این موضوع با واکنش تند برانکو 
و تکذیب او همراه بود. یک سال قبل در چنین روزی 
روزنامه گاردین در گزارشــی به حضــور بازیکنان 
دورگه در تیم ملــی ایران پرداخــت. همچنین در 
همان روز نصراهلل عبداللهی به عنوان مشــاور ویژه 
باشگاه استقالل منصوب شد و فعالیتش را در کنار 

افشارزاده، مدیرعامل وقت استقالل آغار کرد. 

تونل زمان

آغاز مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در 
ایران| مسابقات شطرنج قهرمانی زنان ایران از روز 
جمعه 22 بهمن ماه به میزبانی ایران برگزار می شود 
و شطرنج بازان سرشــناس جهان برای این دیدارها 
به ایران سفر کرده اند. فریبا محمدیان، نائب رئیس 
بانوان وزارت ورزش دربــاره میزبانی این رقابت ها 
گفت:  »این رقابت ها در دهه فجر برگزار می شود و 
اقدام خوبی از سوی فدراسیون شطرنج بوده است. 
امیدوارم با برنامه ریزی ها و همچنین حمایت  وزارت 
ورزش، تورنمنت خوبی برگزار شود و شطرنج بازان 
کشورهای مختلف نیز با خاطره خوبی از کشورمان 
بروند. با برگزاری ایــن رقابت های می توانیم به دنیا 
بگوییم که ایران کشور صلح، دوستی و آرامش است.

قهرمانی و رکوردشــکنی دانشــور در 
مسابقات آسیایی دوچرخه سواری| در فینال 
ماده یک کیلومتــر تایم تریل دوچرخه ســواری 
قهرمانی آسیا، محمد دانشور توانست رکورد ایران 
و خودش را ارتقاء دهد و قهرمان آسیا شود. او  سال 
گذشته در مسابقات ژاپن زمان یک دقیقه و 3 ثانیه 
و 775 صدم ثانیه را به ثبت رســاند و رکورددار شد. 
امسال نیز در مرحله مقدماتی زمان یک دقیقه و 3 
ثانیه و 361 صدم ثانیه را ثبــت کرد و رکورد خود و 
ایران را شکســت. رکابزن ملی پوش ایران در فینال 
نیز با ثبت زمان یک قیقه و 3 ثانیه و 125 صدم ثانیه 
توانست رکورد ایران و خودش را دو مرتبه بشکند و 
مدال طال کسب کند. اکنون جمع مدال های ایران به 

2 طال و 2 نقره رسید

خارج از گود 

کودکی سروش با پیراهن پرسپولیس

سروش از معدود فوتبالیست هایی است که درباره 
عالقه دوران کودکی خود راست می گوید. او وقتی به 
پرسپولیس پیوست ادعا کرد از کودکی پرسپولیسی 
بوده و خیلی ها در صحت ادعای او شک کردند اما این 
بازیکن با تکنیک عکسی را منتشر کرد که نشان از 
درســت بودن حرفش دارد. در این عکس می بینید 
که رفیعی همراه با پرسپولیس وارد زمین شده و با 
حســرت به کفش های علی کریمی نگاه می کند. 
سروش در توضیح این عکس نوشته: »برای رسیدن 

به آرزوهایتان تالش کنید«.

دلخوری مدافع ایرانی السد

از گزارش محمد سیانکی در بازی استقالل و السد 
حاشیه های زیادی به جا مانده است. خیلی ها ازجمله 
مهدی طارمی از این که گزارشــگر بازی توجهی به 
عملکرد پورعلی گنجی به عنوان یک  ایرانی نداشته 
و همه حواســش معطوف ژاوی بوده از سیانکی به 
شدت انتقاد کرد. خود پورعلی گنجی هم در پستی 
طعنه آمیز به صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره 

کرده و از معرفت مهدی طارمی تمجید کرده است.

خنده به لب تراکتوری ها آمد

تراکتوری ها بعد از شــوک محرومیــت از نقل و 
انتقاالت و شکست مقابل پرســپولیس حال و روز 
خوبــی ندارند. بازیکنان این تیــم در روزهای اخیر 
بی انگیزه و ناراحت تمریــن کردند به همین دلیل 
مسئوالن تیم تصمیم گرفتند با گرفتن مراسم تولد 
برای سعید آقایی تاحدودی جو تمرین را عوض کنند 

و به بازیکنان روحیه بدهند.

اینستاگرام

امروز در ورزش

  هفته 21 لیگ برتر فوتسال امروز با 7 دیدار پیگیری 
می شود که در حســاس ترین بازی گیتی پسند-
آذرخش بندرعباس)16:00( به مصاف هم می روند.

  دیدار معوقه لیگ دســته اول فوتبال امروز میان 
سپیدرود رشــت- فجرسپاســی)1٤:00( برگزار 

می شود.
  لیگ برتر بســکتبال امــروز در چارچوب هفته 
هجدهم بــا 5 مســابقه دنبال خواهد شــد که در 
مهمترین رقابت پتروشیمی- آ.اس شیراز)16:00( 

با هم روبه رو می شوند. 
  اولین دوره مســابقات تیراندازی تیر طالیی در 2 
رشته تفنگ و تپانچه امروز همزمان در سراسر کشور 

انجام خواهد شد.

پاپاراتزی

دیدار شبانه ژاوی و نکونام
جواد نکونام، کاپیتان ســابق تیم ملی پس از بازی 
استقالل و السد به هتل محل اقامت تیم قطری رفت 
و با ژاوی هرناندس دوست قدیمی اش دیدار و گفت و 
گو کرد. همزمان با حضور نکونام در اردوی السد،دیدار 
تیم های بارسلونا و اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی کوپا 

دل ری درحال برگزاری بود.

پادرمیانی پروین میان برانکو و کی روش
روز گذشته علی پروین به طور ناگهانی به فدراسیون 
فوتبال و به دیدار مهدی تاج، رئیس فدراسیون رفت. 
در این دیــدار علی پروین ضمن اظهــار امیدواری از 
برطرف شدن کدورت بین سرمربی تیم ملی فوتبال و 
سرمربی باشگاه پرسپولیس گفت: »کی روش ازجمله 
مربیان بزرگ دنیاســت که توانست تغییر اساسی در 
تیم ملی فوتبال ایران ایجاد  کند و فضای مناســبی 
برای بهره گیری از جوانان مســتعد، فراهم کند و باید 
قدر این فرصت را بدانیم.« او ادامه داد: »از شــما آقای 
تاج می خواهیم تا شرایطی را فراهم کنید که کی روش 
 و برانکو در نشستی، سوء تفاهم های به وجود آمده را 
بر طرف کنند. چرا که تیم ملی برای ما بسیار مهم است 
و بیش از هر چیز همدلی خانواده فوتبال را می طلبد.

مردم ایران مستحق خوشحالی و شادابی هستند.«

جزییات درگیری قلعه نوعی و بنگر
بعد از دیدار پرســپولیس و تراکتورســازی برخی 
رســانه ها از درگیری شــدید میان قلعه نوعی و بنگر 
در رختکن خبر دادند و حتی اعالم کردند ســرمربی 
تراکتورسازی به بنگر فحاشی کرده است. این صحبت ها 
اما موجب ناراحتی امیر قلعه نوعی شده است؛ تا جایی که 
او ترجیح داده شخصا جزییات دقایق پرحاشیه رختکن 
را بیان کند. قلعه نوعی دراین باره گفت: »یکی نفر بیاید 
بگوید امیر قلعه نوعی به این آقا فحاشی کرده است. من 
دروغ نمی گویم و ترسی هم ندارم که بگویم به بنگر تشر 
زدم ولی این داستان هایی که به راه انداخته شده دروغ 
است. ما 3 جلسه آنالیز کردیم و گفتیم پرسپولیس عالی 
پرس می کند و نباید در این فضا توپ را نگه دارید؛ حاال 
شما بروید گل اول و ســوم بازی را ببینید! شما بودید 

ناراحت نمی شدید و داد و بیداد نمی کردید؟«.

شوک به پرسپولیس در آستانه دربی
در حالی که پرسپولیسی ها برای انجام تمرین دیروز 
خود در ســالن وزنه حضور یافتند و زیــر نظر مارکو 
به بدنسازی پرداختند، ســروش رفیعی، ستاره تازه 
سرخ پوش شده اما نتوانست به همراه سایر بازیکنان 
تمرین را به پایان برســاند. رفیعی که پیش از این و در 
دیدار برابر تراکتورســازی با خطای خطرناک هادی 
محمدی به شدت مصدوم شده بود، اکنون و چند روز 
پیش از برگزاری دربی وضع خود را پیچیده می بیند و 
فعال به مداوای کمر آسیب دیده خود می پردازد. رفیعی 
دراین باره گفت: »از ناحیه کمر دچار مصدومیتی جزیی 
شده ام اما از امروز یا جمعه می توانم در تمرینات حضور 
پیدا کنم، هواداران نگران مصدومیت من نباشــند؛ 
چراکه مشــکل خاصی ندارم.« با این حال در آستانه 

دربی نگرانی هایی بابت وضع رفیعی ایجاد شده است.

شهروند| مدیران دوباشگاه استقالل و پرسپولیس 
به خوبی می دانند به هیچ عنوان توانایی ندارند تا با 
توجه به اتفاق های رخ داده جلوی پخش مســابقات 
تیم هایشان از رسانه ملی را بگیرند. اما اقدام مشترک 
مدیران سرخابی در آســتانه دربی بزرگ و حساس 
پایتخت، به نوعی خط و نشان کشــیدن آنها برای 
مدیران ارشد ســازمان صداوسیما بود. ماجرایی که 
با انتقاد هواداران این دوتیم از رفتار صداوســیما در 

فضای مجازی نیز همراه شد.
دعوای ابتدای فصل

اختالف مدیــران ســامانه پیامکی اسپانســر 
پرسپولیس و استقالل با مدیران فدراسیون و سازمان 
لیگ اتفاق جدیدی نیست. اقدام فدراسیون در ابتدای 
فصل برای انعقاد قرارداد اسپانســرینگ با شرکت 
فناپ و راه اندازی سیستم پیامکی برای درآمدزایی 
به نوعی موازی کاری با اقدامات باشگاه های پرطرفدار 
پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی بود. مدیران این 
سه باشگاه ائتالفی قدرتمند علیه فدراسیون و سازمان 
لیگ انجام دادند و جنجال های زیادی به خاطر این 
اتفاق رخ داد که درنهایت با مصلحت اندیشــی این 
قائله برای مدتی ختم به خیر شد، چراکه 3 باشگاه 
مردمی و بزرگ رسما تأکید داشتند درشرایطی که 
آنها اسپانســر اختصاصی دارند، سازمان لیگ بدون 
دراختیارداشتن مجوز رســمی اجازه ندارد از برند 
این سه باشگاه برای ســامانه پیامکی اسپانسر خود 

سوءاستفاده داشته باشد.
مشکالت اسپانسر اختصاصی

شرایط جدول رده بندی مســابقات لیگ برتر به 
خوبی نشان می دهد که سه تیم قدرتمند و نخست 
لیگ با سامانه 3090 قرارداد بسته اند و برقراری تعامل 
و شرایط خوب کاری باعث شده که با تزریق به موقع 
پول ثبات مالی دراین باشــگاه ها تا حــدود زیادی 
برقرار شود. البته اقدام سازمان لیگ برای راه اندازی 
یک سیستم پیامکی جدید و تیره و تارشدن روابط 
مدیران سامانه 3090 با مدیران سازمان صداوسیما 
باعث شــده درماه های اخیر مشــکالت زیادی در 
درآمدزایی این شرکت درسیستم پیامکی به وجود 
بیاورد که همین نکته مشکالتی را هم برای 3 باشگاه 
مورد نظر به وجود آورده اســت. کار به جایی رسیده 
که درجلسه اخیر بازیکنان پرسپولیس با علی اکبر 
طاهری،  سرپرست باشــگاه با اشاره به مشکالت به 
وجود آمده از آنها درخواســت کرده تالش بیشتری 
انجام بدهند تا با ادامه این موفقیت ها مردم بیشتری 
عدد 6 را به سامانه 3090 ارسال کنند، درآمدزایی این 
سامانه به روال مطلوب گذشته بازگردد و پرداختی 

آنها به باشگاه ها هم به موقع صورت بگیرد.
پرسپولیس بیانیه داد، افتخاری تهدید کرد

اخیرا درجریان بازی های پرسپولیس، استقالل و 
تراکتورسازی سازمان صداوسیما در اقدامی عجیب 
با حذف آرم 3090 اقدام به تبلیغات سامانه پیامکی 
جدیدی کرده است و از هواداران این تیم ها خواسته به 
این سامانه ها پیامک بدهند! پرسپولیسی ها بالفاصله 
در بیانیه ای انتقادی ضمن تأکید بر این نکته که تالش 
کرده اند با صداوســیما تعامل داشته باشند، نوشت: 
»معرفی سامانه های دیگر درجریان بازی های فوتبال 
باشگاه هایی که از این ســامانه 3090 بهره می برند، 
حرکتی درجهت تخریب باشگاه ها ازسوی صداوسیما 
بوده اســت؛ چراکه باعث گمراهی هواداران فوتبال 
درتشخیص ســامانه ای خواهد شــد که مشارکت 
درآن باعث درآمد برای تیم محبوب شان می شود. در 
راستای همین موارد قرار بود درجریان بازی استقالل 
برابر السد قطر این سامانه در تلویزیون تبلیغ شود، اما 

شاهد امر غیر از این بودیم«.
سیدرضا افتخاری هم بالفاصله بعداز پایان بازی 
استقالل و الســد درجمع خبرنگاران حاضر شد و 
با ناراحتی گفت: »نه پول بلیت فروشــی می گیریم 
و نه حــق پخش بازی ها را. اسپانســر ما امروز مبلغ 
1٤0 میلیون تومان به حســاب سازمان صداوسیما 
ریخته بود تا درکنار آرم باشگاه استقالل آرم اسپانسر 
نیز به نمایش دربیاید اما این اتفاق نیفتاد و از سامانه 
دیگری تبلیغ شد. به همین ترتیب ما از رسانه ملی 

شکایت خواهیم کرد«.
قطع ارتباط با دوربین ها

پرسپولیسی ها همان طور که وعده داده بودند، روز 
گذشته از ورود دوربین های تلویزیونی به کنفرانس 
خبری برانکو ایوانکوویچ، ســیدجالل حســینی و 
مهدی طارمی جلوگیــری کردند. این قطع روابط با 
رسانه  ملی ازسوی سرخابی ها آن   هم در آستانه دربی، 
تا زمانی که طرفین را به یک راه حل و توافق رسمی 
نرساند، ادامه خواهد داشت. این دستور به بازیکنان 
و مربیان و مدیران باشگاه هم اعالم شده که دیگر به 
هیچ عنوان حق مصاحبه با دوربین های تلویزیونی را 
ندارند و درصورت انجام مصاحبه جرایم سنگین تری 
نسبت به گذشته برای آنها درنظر گرفته خواهد شد. 
حاال باید دید نتیجه اوج گیری این دعوا چه تأثیری 
روی اتفاقات دربی پیش رو خواهد گذاشت. مسابقه ای 
که مدیران پرسپولیس و اســتقالل به هیچ عنوان 
قدرت اش را ندارند، به  خاطــر این اختالف،  جلوی 
پخش آن را در ادامه اعتراض های خود به رسانه ملی 

بگیرند!

شهروند|  قهرمان وزنه برداری ایران در المپیک 
2016 این روزها از تیم ملی دور مانده و انتخاب او 
به عنوان برترین وزنه بردار سال جهان باعث شد تا 
چالش میان او و فدراسیون وارد فاز جدیدی شود. 
روز گذشته کیانوش رستمی با انتشار متنی به نوعی 
فدراسیون را تهدید کرد تا نگرانی ها بابت بازگشت او 
به تیم ملی بیشتر شود؛ اقدام عجیبی که شاید باعث 

آزردگی خاطر طرفدارانش شود.
رستمی تهدید کرد

بعد از آنکه فدراســیون وزنه برداری در نشست 
خبری از طریق رئیس فدراســیون و سرمربی تیم 
ملی اعالم کرد که کیانوش رســتمی جایی در تیم 
ملی ندارد، منتظر واکنش قهرمــان وزنه برداری 
المپیک بودیم. رستمی روز گذشته و بعد از کسب 
عنوان برترین وزنه بردار سال 2016 جهان، متنی 
را منتشر کرد: »عزت در اختیار پروردگار یکتاست. 
لب خاموش، نمودار دل پر ســخن اســت. مردم 
عزیز ایران ســالم. خدا را شاکرم که در نظرسنجي 
فدراسیون جهاني به عنوان بهترین وزنه بردار سال 
2016 انتخاب شــدم، افتخاري که مســلما بدون 
حمایت هاي هموطنان عزیزم دست یافتني نبود.

بعد از قهرماني در المپیک خبرهاي حرفه اي خوب 
و بد زیادي به این سرباز وطن رسید. از پیشنهادهاي 
ســه کشــور خارجي جهت عقد قرارداد که تا این 
لحظه به هیچ یک جــواب مثبت ندادم تا خبرهاي 
ناخوشایند داخلي در امر تمریناتم. مردم عزیز اگر 
عشق به پرچم ایران و محبت هاي شما عزیزان نبود 
همین امروز ورزش حرفه اي را رها مي کردم، چرا که 
با نامهرباني هاي اخیر شرایط براي ادامه کار به هیچ 

وجه مهیا نیست. قضاوت با شما«.
کیانوش در راه کشورهای خارجی؟

با توجه به اینکه فدراســیون وزنه برداری شرایط 
کیانوش رســتمی را برای ادامــه کار دور از اردوی 
تیم ملی نپذیرفته و علی مــرادی برخالف پیش از 
المپیک این بار از سرمربی تیم ملی حمایت کرده 
و حاضر نیســت به قول خودش ورزشکار ساالری 
را بپذیرد، کیانوش رســتمی هم دم از پیشنهادات 
خارجی خود زده اســت. قبال بوده اند نفراتی که با 
همین بی توجهی ها، ایران را ترک کرده و االن برای 
کشورهای دیگر مسابقه می دهند. نمونه بارز آن هم 
در مسابقات تکواندوی المپیک دیدیم که ورزشکار 
ایرانی توسط یک ایرانی دیگر با پیراهن جمهوری 
آذربایجان حذف شد و از رسیدن به مدال المپیک 
بازماند. حــاال باید دید که صحبت های رســتمی 
فقط در حد یک تهدید اســت یا این مساله وارد فاز 

جدی تری هم خواهد شد.
توکلی: چطور نظر فدراسیون عوض شد؟

حســین توکلی، ســرمربی ســابق تیــم ملی 
وزنه بــرداری درباره اختالف به وجــود آمده میان 
کیانوش رستمی و فدراسیون و تهدید این ورزشکار 
به حضور در کشــورهای خارجی به »شــهروند« 
می گوید: »اگر بخواهیم درســت ایــن موضوع را 
تحلیل کنیم، باید به قبــل از المپیک برگردیم. به 
هر حال سیستمی که هم اکنون رستمی خواهان 
اجرای آن اســت، قبــل از المپیک بــا نظر رئیس 
فدراســیون به وجود آمده بود. اگر این سیســتم 
درست نیست، پس چطور فدراســیون آن را برای 
قبل از المپیک قبول داشت؟ باید شرایط و قواعدی 
در فدراسیون وجود داشته باشــد که همواره از آن 
پیروی شــود،  نه اینکه قبل از المپیک فدراسیون 
سیستمی را بپذیرد و بعد از اینکه مدال طال به نام 

فدراسیون ثبت شد، دیگر آن را معیوب بداند.«
وی همچنین می افزاید: »من با ورزشکار ساالری 
مخالفم اما به نظرم بیشتر فدراسیون در این ماجرا 
مقصر است. گره کوری در این ماجرا به وجود آمده 
که باز کردن آن بسیار سخت است. حتی راهکاری 
هم به ذهن من نمی رسد که فدراسیون و ورزشکار 
آن را در نظر بگیرند امــا در هر صورت باید تعاملی 
وجود داشــته باشد چون از دســت دادن بهترین 
وزنه بردار ســال جهان به این راحتی نیســت. اگر 
فدراسیون قصد تنبیه داشت، باید قبل از المپیک 
فکر حاال را می کرد. به نظرم کیانوش به کشــورش 
وفادار است و صحبت های فعلی نیز بیشتر حالت 
اعتراض دارد تا تهدید. فدراسیون شاید بتواند برای 
رستمی یک مربی جداگانه قرار دهد، همانطور که 
در خیلی از کشــورهای پیشــرفته مثل این اتفاق 

می افتد.«
آقای رئیس! نوبت شماست

علی مــرادی بــه عنــوان رئیس فدراســیون 
وزنه برداری قبول کرد که برای کسب مدال المپیک 
توسط کیانوش رستمی خودش کنار تخته برود و 
او را بدون حضور سرمربی تیم ملی هدایت کند اما 
حاال به درستی تغییر موضع داده و پشت انوشیروانی 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایستاده است. بی تردید 
اقدام رستمی برای تهدید فدراسیون امری عجیب 
و نامتعارف است و شاید اگر او قصد داشته باشد به 
مواضعش در این خصوص ادامه دهد، بهتر است قید 
این ورزشکار خوب از ســوی فدراسیون زده شود. 
هرچند که به نظر می رســد موضوع ساده تر از آن 

چیزی است که با این چیزها حل شود.

قطع ارتباط پرسپولیس و استقالل با صداوسیما در آستانه نبرد حساس

پخش دربی ممنوع!
 سرخابی ها از نحوه پرداخت های اسپانسر مشترک به ستوه آمده اند

قهرمان المپیک از پیشنهاد 3 کشور خارجی پرده برداشت

زور آزمایی بیرون از گود
 حسین توکلی در گفت وگو با »شهروند«: باید قبل از المپیک کیانوش را تنبیه می کردیم


