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امروز در ورزش
  هفتــه دوم لیــگ قهرمانان اروپا امشــب با 8 
دیدار پیگیری می شود که در مهمترین بازی ها 
منچسترســیتی- شــاختار و دورتموند- رئال 

مادرید)23:15( به مصاف هم می روند.
  رقابت های هفته هشتم لیگ برترفوتبال امروز 
با برگزاری 4مسابقه آغاز می شود که در مهمترین 
بازی استقالل از ساعت16:15 میهمان سپیدرود 

رشت خواهد بود.
  تیم بسکتبال پتروشــیمی امروز آخرین دیدار 
خود در مرحله گروهی جام باشــگاه های آسیا را 

مقابل نماینده ویتنام برگزار می کند.

تیتربازی

   تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دیدار رده بندی 
بازی های داخل سالن آســیا با برتری مقابل چین 

مدال برنز گرفت.
   تیم بسکتبال پتروشیمی در سومین بازی خود 
در باشگاه های آسیا مقابل نماینده تایلند به برتری 

دست یافت.
    ایران با برتری مقابل عمان برای ســومین بار 
به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال دانشجویان آسیا 

رسید.
    نام علیرضا منصوریان، ســرمربی مســتعفی 
استقالل در میان اسامی محرومان هفته هشتم لیگ 
برتر به دلیل اعتراضات او در بازی با پارس جنوبی قرار 

گرفت. 
    آلویس نانگ و سانتوس دو بازیکن اهل کامرون 
و برزیل ســابق نفت تهران از این باشــگاه شکایت 

کردند.
   غالمرضا جعفری، رئیس فدراســیون ورزش 

روستایی و عشایری در سمت خود ابقا شد.
   آرکادیوژ میلیک به دلیل مصدومیت دست کم 4 

تا 6ماه نمی تواند ناپولی را همراهی کند.
   کتاب تبارنامه اســب تروبرد ایــران با تالش 

فدراسیون به تصویب سازمان جهانی رسید.

ساره جوانمردی نایب قهرمان جهان شد| 
ســاره جوانمردی، عالیه محمودی، سمیرا ارم 
و خدیجه رســتمی، 4 نماینده کشــورمان در 
رقابت هــای جام جهانی تپانچه بــادی 10متر 
بانوان بودند که به میــدان رفتند. جوانمردی با 
رکورد 379 در جایگاه اول رقابت های مقدماتی 
ایســتاد، ارم با رکورد 376 دوم شد، محمودی 
با رکــورد 373 در جایگاه چهارم قــرار گرفت 
و رســتمی نیز با 361 در مقدماتی هفتم شد و 
بر این اســاس، هر چهار نماینده کشــورمان در 
تپانچه بادی بانوان به فینــال راه پیدا کردند. در 
رقابت های فینال از جمع ایرانی ساره جوانمردی 
تنها کســی بود که مقام آورد و با رکورد 236.5 

به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
جریمه 3 هزار دالری  هافبک پرسپولیس| 
کمال کامیابی نیا که در دقیقــه 11 دیدار برابر 
االهلی عربســتان در مرحله برگشت یک چهارم 
لیگ قهرمانان آسیا با تکلی خشن از سوی داور 
با کارت قرمز مواجه شــده بــود، اکنون جریمه 
ســه هزار دالری را نیز متوجه خــود می بیند. 
مســئوالن AFC ضمن اعــالم محرومیت این 
بازیکن بــرای دیــدار رفــت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان آســیا از جریمه 3 هــزار دالری او با 
توجه به بازی خشن و کارت قرمز مستقیم خبر 

داده اند.
کیمیا علیزاده جراحی کرد| کیمیا علیزاده 
که به عنوان نخســتین بانوی مــدال آور ایران 
نام خود را در تاریخ ورزشــی کشورمان به ثبت 
رسانده است، روز یکشــنبه مچ پای راست خود 
را در بیمارستان ایرانمهر به تیغ جراحی سپرد. 
علیزاده که پیش از این دچار مصدومیت شــده 
بود، برای درمان این آســیب از سوی تیم ویژه 
پزشــکی بیمارســتان ایرانمهر توســط دکتر 
موحدی یگانه )جراح ارتوپد( تحت عمل جراحی 
قرارگرفت تا بتواند با پشت سرگذاشــتن دوران 
نقاهت برای حضــور در رقابت های پیش رو خود 
را آماده کند. این عمل با موفقیت به پایان رسید 
و بانوی تاریخ ساز کشورمان صبح دیروز مرخص 

شد.
برگزاری دیدار ایــران- توگو در تهران| 
براســاس اعالم فدراســیون فوتبال بــا وجود 
شایعات مطرح شده، مســابقه دوستانه تیم های 
ملی فوتبال ایران و توگــو روز 13مهرماه برگزار 
می شــود. دیدار دوســتانه ایــران و توگو روز 
13مهرماه از ســاعت 18:15 در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود این 

دیدار در کشور روسیه برگزار شود

خارج از گود  

ملی پوش  سلیمی،  بهداد 
وزنه بــرداری: در فاصله 
یک مــاه مانده تا شــروع 
مسابقات جهانی فشار نهایی 

را می آورم تا کامال آماده شوم/ 
امیدوارم بعد از ســهراب مرادی 

رکوردشــکنی بعدی من باشــم/ با سختکوشی و 
برنامه ریزی می توانیم 2 ســکو برای ایران داشــته 
باشــیم/ وزنه برداری از نمادهای المپیک اســت و 

حذف شدنی نیست

دبیرکل  شهنازی،  شاهرخ 
المپیک:  کمیته ملــی 
نامه کمیتــه ملی المپیک 
درباره تیراندازی را اشتباه 
ترجمه کردند/ نتیجه نهایی 

درباره تغییــرات تیراندازی را 
به دیوان عدالت اداری ارایه می دهیم/ در بازی های 
داخل سالن کیفیت خوبی داشتیم/ مشکالت مالی 
برای اعزام کاروان ایران به بازی های داخل ســالن 

ترکمنستان   نداشتیم

سرمربی  خطیبی،  رسول 
هوادارانی  سازی:  ماشین 
که بعــد از باخــت مقابل 
آلومینیوم علیه من شــعار 
دادند، از من پول خواســته 

بودند/ تا وقتی زنده باشــم، به 
چنین افرادی پول نمی دهم تا من را تشویق کنند/ 
اگر کمیتــه داوران اتفاقات بازی ماشین ســازی و 

آلومینیوم را متوجه نشود، چیزی از فوتبال نمی داند

رامون دیاز، سرمربی الهالل 
عربستان: برای رویارویی 
ســخت با پرســپولیس 
آماده هســتیم/ الهالل به 
بازی ها و بازی های سخت و 

تحت فشار عادت دارد/ استقبال 
اماراتی ها از ما فوق العاده بود/ به کمک تماشاگران 
اماراتی و عربســتانی پرســپولیس را شکســت 
می دهیم/ هدف ما رسیدن به فینال است و از مسیر 

خود دور نخواهیم شد 

تریبون

کاوه به دنبال جایزه گاو طالیی
مهاجــم فصــل گذشــته 
اســتقالل کــه تصمیــم 
ســختی در ابتدای فصل 
جاری گرفــت و به لیگ 
بلژیک رفــت، در 6 بازی 
ابتدایــی عملکــرد خوبی را 
از خود به جای گذاشته اســت. کاوه رضایی در 
جریان شکست 2 بر یک شــارلوا مقابل بروژ در 
تقابل 2 تیم مدعی و باالی جدولی لیگ بلژیک، 
تنها گل تیمــش را به ثمر رســاند تا چهارمین 
فصل خود را هم به ثبت رســانده باشــد. او به 
همراه چنــد بازیکن دیگر بــا 4 گل در رده دوم 
برترین گلزنان لیگ بلژیک قــرار دارد. »ژوپیلر 
پرولیگ« را با آرم و لوگویی از یک گاو وحشــی 
می شناسند. هرســاله در بلژیک جایزه ای به نام 
گاو طالیی بــه بهترین گلزن لیگ این کشــور 
تعلق می گیرد. به جــز 2 بازیکنی که با 6 گل در 
صدر جدول گلزنان قرار دارند، کاوه رضایی یکی 
از تعقیب کنندگان آنها محســوب می شود. کاوه 
رضایی در نخســتین بازی فقط 8 دقیقه فرصت 
بازی داشت و دومین دیدار شارلوا را نیز از روی 
نیمکت دنبال کرد. یعنی مهاجم فصل گذشــته 
اســتقالل تا اینجای کار عمال با 4 گل زده در 6 
بازی، نشــان داده چیزی از مدعیان کسب این 

جایزه کم ندارد.

چهره روز

شهروند| مسئوالن باشگاه تراکتورسازی با تالش های زیادی موفق 
شدند بدهی های خود را به بازیکنان و مربیان خارجی سابق  بپردازند و 
پرونده هایشان را در فیفا مختومه کنند تا خطر حذف از لیگ قهرمانان 

آسیا از سرشان بگذرد. 
پرداخت 7 میلیاردی به خارجی ها

باشگاه تراکتورسازی در یک سال گذشته مشکالت متعددی را بابت 
بدهی های خود به بازیکنان خارجی ســابق تجربه کرد؛ سرخ پوشان 
فوتبال تبریز به واسطه بدهی های میلیاردی که به خارجی های سابق 
داشتند، از دو پنجره نقل  و  انتقاالتی نیز محروم شدند. از این رو مسئوالن 
تراکتورسازی مجبور شدند برای جلوگیری از محرومیت های بیشتر و 
کسر از امتیاز بدهی هایی را که از مدیران قبلی برجای مانده بود، پرداخت 
کنند. این اتفاق با تالش های بسیار و تأمین منابع مالی از طریق اسپانسر 
و هزینه های شخصی محقق شــد و حاال در آستانه پایان ضرب االجل 
AFC  تراکتورسازی تنها تیم ایرانی است که بدهی های خارجی خود را 

به  طور کامل پرداخت کرده است. جدی ترین پرونده هایی که در آستانه 
صدور حکم برای تراکتورسازی بود، مربوط به 7 مربی و بازیکن سابق 
این تیم می شد. شکایت های تونی اولیویرا، فالویو لوپز، ژائو ویال، دیتمار 
بیکای، یان رمزی، رودولفو لوئیز و حمــزه یونس به فیفا برای دریافت 
مطالبات شان مشکالت عدیده ای را برای تراکتورسازی ایجاد کرد؛ اما 
مسئوالن این باشگاه با برنامه ریزی توانستند این پرونده ها را یکی پس از 

دیگری مختومه کنند.
پرونده های موجود خطرناک نیست

در این بین برخی بازیکنان سابق دیگر مانند آگوستو سزار و کارلوس 
کاردوسو نیز شکایت هایی از این باشگاه داشته اند اما این شکایت ها هنوز 

در مراحل اولیه قرار دارند و مشکلی برای باشگاه ایجاد نمی کنند. از سوی 
دیگر مرتضی اسدی و فرشید طالبی دو بازیکن ایرانی سابق تراکتور نیز 
به AFC شــکایت کرده اند اما هنوز خطری از این بابت باشگاه را تهدید 

نمی کند.
حاصل تالش های 5 ماهه

آرش نجفی، وکیل باشگاه تراکتورسازی درباره اقدام قابل توجه این 
باشگاه برای پرداخت بدهی ها عنوان کرد: »با توجه به تعدد پرونده های 
خارجی و مطالبات تعدادی از مربیان و بازیکنان ســابق باشگاه که از 
سال های گذشــته باقی مانده، آقای آجورلو درخواست کردند که این 
مسأله با فوریت و جدیت پیگیری شــود. به همین منظور کمیته ای 
تشکیل شد که کلیه پرونده ها را با دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دادیم. 
همچنین مقرر شد هر پرونده با توجه به میزان فوریت در دستور کار قرار 
بگیرد. خوشبختانه با گذشت کمتر از 5 ماه از آغاز فعالیت این کمیته باید 

بگویم تقریبا به تمامی اهداف مورد نظر رسیدیم.«

باشگاه تبریزی همه بدهی هایش به خارجی ها را پرداخت کرد

تراکتور و عبور از خطر حذف از آسیا

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 فردوسی پور مسئول برگزاری همه پرسی 
استقالل کردســتان می شد، پرسپولیس 
اول می شد و رویای هزار ساله کردها خراب 

می شد!
  اگه محرومیت نداره هــر کی گل زد به 
الهالل، از اون خوشحالیای سرتونو می بریم 

طارمی بکنه دلمون خنک شه.
 فجایــع مدیریتــی در اســتقالل و 
پرسپولیس اونقدر زیاده که دیشب خواب 
دیدم به لیگ دســته 2 سقوط کردن! توی 
خواب می پرسیدم چرا به دسته یک سقوط 

نکردن؟!
 اولتیماتیوم فقط اولتیماتیوم علی کریمی 
به درخشــان! بنده خدا دیگه جرأت نکرد 
درباره کریمی حرف بزنه و به تنهایی خودش 

رجوع کرد!
  شما هم مثل من فکر می کنید اگه بیرانوند 
مصدوم شه برانکو ربیع خواه رو میزاره تو 

دروازه؟
 طارمی گفته دوسال سربازی بودم 4ماه 
محرومیت که چیزی نیست، شما نگاه کن 
حرفه ای بودن از سر تا پای مهاجم تیم ملی 

مون میباره.
 صداوسیما کلی برنامه می ذاره به قرارداد 
فوتبالیستا و دریافتی بازیگرا گیر میده! خب 
یه برنامه بزارید درباره او مداحانی که برای 
هر شــب 40 تا 50 میلیون تومن می گیرن 

بخونن!
 آخه این چیه آقای فروزان؟ به خودت بیا!

 گفت وگوی »شهروند« با گلنار وکیل گیالنی 
 رئیس فدراسیون چوگان که گفته می شود 

به دلیل عکس های خصوصی اش برکنار شده است

برایم پاپوش درست کردند
 بارها تهدیدم کردند تا استعفا دهم

شهروند| برکناری رئیس فدراسیون چوگان مثل 
ســال های اخیر که برخی روســای فدراسیون های 
ورزشی با نظر وزارت ورزش از سمت خود کنار رفتند، با 
حاشیه هایی همراه بود. این زن 37ساله که جوان ترین 
مدیر در میان روسای فدراسیون های ورزشی محسوب 
می شــد، ادعا کرده؛ به دالیل غیرفوتبالی از سمتش 
برکنار شــده و حــاال یک زن دیگر سرپرســتی این 

فدراسیون را برعهده گرفته است. 
تکذیب در گام اول

درحالی که یکشنبه شــب خبر برکنــاری گلنار 
وکیل گیالنی از ریاست فدراسیون چوگان به گوش 
می رســید،  وزارت ورزش تا ظهر دیــروز در این باره 
سکوت کرد.  این صحبت ها و عدم اطالع رسانی رسمی 
از سوی وزارت ورزش ابتدا این تصور را ایجاد کرد که 
برخی در این باره خبرسازی و شیطنت کرده اند.حتی 
رئیس فدراسیون نیز در گفت و گوهای دیروز خود این 

مساله را رد کرد. 
برکناری بدون دلیل!

پایگاه خبری وزارت ورزش اما درنهایت 
ظهر دیروز با اعالم خبر سرپرستی حمیرا 
اســدی در فدراســیون چوگان، برکناری 
گلنار وکیل گیالنی را رســمی کــرد. نکته 
جالب این جا بود که در خبری کــه وزارت ورزش 
منتشــر کرده بود، نه تنها به دالیل برکناری رئیس 
فدراسیون چوگان اشاره نشده بود، بلکه اصل خبر 
برکناری نیز روی پایگاه خبری وزارت ورزش نرفت 
و فقط سرپرست جدید از این طریق منصوب شد. 
بدین ترتیب دوره مدیریت گلنار وکیل گیالنی بعد 

از 18ماه در فدراسیون چوگان به پایان رسید. 
ماجرای انتشار عکس های خصوصی

یکی از مسائلی که ماجرای برکناری وکیل گیالنی 
را باعث حاشــیه های فراوان کرد، ماجرای انتشــار 
عکس های خصوصی او بود. با این که تا دیروز چنین 
بحثی وجود نداشــت، خود او اعالم کرد برخی از او 
عکس هایی دارند و مــی خواهند از این طریق برای 
استعفا یش فشار بیاورند.  این که انتشار عکس های 
خصوصــی رئیس فدراســیون چــوگان چقدر در 

برکناری او نقش داشته، مشخص نیست.

برکناری قانونی بود؟
30 فروردین ماه  ســال 95 بود کــه گلنار وکیل 
گیالنی با رأی مجمع فدراســیون چوگان به عنوان 
رئیس انتخاب شــد تــا عنــوان جوان ترین رئیس 
فدراســیون را با 36 سال ســن به یدک بکشد. او که 
یکی از 3 رئیس فدراسیون زن ایران محسوب می شد، 
بعد از 18ماه توسط وزارت ورزش کنار گذاشته شد. 
با این که بحث هایی پیرامون غیرقانونی بودن برکناری 
رئیس فدراســیون چوگان به گوش می رسد، وکیل 
گیالنی در یکی از مصاحبه هــای خود قبل از صدور 
حکم برکناری اش گفته بود: »در اساسنامه فدراسیون 
چوگان وزیــر ورزش ایــن حــق را دارد که رئیس 
فدراسیون را عزل کند.« با این وضع به نظر نمی رسد 
او از نظر قانونی بتواند اعتراضی به این مسأله داشته 
باشــد. با این حال، اهالی چوگان با توجه به اقدامات 
مثبت وکیل گیالنی در دوره مدیریتش مثل برگزاری 

جام جهانی در تهران، از او به نیکی یاد می کنند. 
سرپرست چندشغله!

با حکم وزیر ورزش، حمیرا اسدی به عنوان سرپرست 
فدراسیون چوگان و جانشــین گلنار وکیل گیالنی 
انتخاب شد. انتصاب این خانم که درحال  حاضر چند 
سمت دیگر را به صورت همزمان دارد، با انتقادهایی 
روبه رو بود. مســئول امور مجامع معاونت قهرمانی، 
مسئول امور بین الملل فدراســیون فوتبال و مشاور 
معاون قهرمانی وزارت ورزش جزو سمت هایی است 
که حمیرا اسدی در آنها مشغول است. به  نظر می رسد 
حداقل حجم کاری که اســدی در فدراسیون فوتبال 
دارد، با اداره یک فدراسیون توازنی نداشته باشد و در 
همین راستا صدای اعتراض ها بلند شده است. پیش 
از این هم وزارت ورزش از افرادی به عنوان سرپرست 
موقت فدراسیون ها استفاده می کرد که کارمند این 
وزارتخانه بودند و سمت های دیگری هم داشتند. حاال 
باید دید اگر قرار بر ماندن حمیرا اسدی در فدراسیون 
چوگان باشــد، او از ســمتش در فدراسیون فوتبال 
به عنوان مدیر روابط بین الملل کنار می رود یا همچنان 
با چند شغل به کار خود ادامه می دهد. به نظر می رسد 
وزارتخانه با انتصاب اسدی خواسته از تعداد زنانی که 

مدیریت فدراسیون ها را برعهده دارند، کاسته نشود. 

 برکناری رئیس جوان فدراسیون چوگان و حرف و 
حدیث هایی که بعد از این اتفاق پیش آمد،  باعث شــد 
تا برای پیگیری این ماجرا دقایقی با گلنار وکیل گیالنی 
همکالم شویم. در ادامه مشروح گفت وگوی »شهروند« با 

رئیس پیشین فدراسیون چوگان را می خوانید: 
  همه دنبال علت برکناری شما هستند؛ خودتان از 

این مسأله باخبر هستید؟
نه تنها خبری از دلیل این کار ندارم، بلکه ابالغی هم 
از ســوی وزارت ورزش دریافت نکردم. هیچ کس با من 
تماس نگرفته که بگوید شما دیگر نباید به فدراسیون 
بیایید. دیروز هــم تا آخر وقت در فدراســیون بودم و 

کارهایم را انجام دادم. 
  اما صحبت هایی مطرح شده بود که شما به  دلیل 

انتشار برخی عکس های خصوصی کنار رفتید؟
برخی درچند ماه اخیر به دنبال برکناری من بودند. 
آنها این حاشیه ها را برای من درست کردند. عکس ها هم 
بحث مهمی نیست اما برخی این مسأله را بزرگ کردند. 
به دنبال این هســتم که اصل ماجرا را متوجه شوم و 
سپس درباره آن صحبت کنم. من کار خالفی نکردم که 

از کسی بترسم و این حرف هایی هم که مطرح می شود، 
درست نیست. 

  در واقع اعتقاد دارید برایت پاپوش درست کردند 
تا کنار بروید؟

صددرصد همین طور است. برای من پاپوش درست 
کردند و درنهایت امروز دیدم کــه وزارت ورزش حکم 
سرپرست جدید فدراســیون را زده است، حتی در آن 
حکم هم به برکناری من اشاره نشده بود. نمی دانم پشت 
پرده چیست که برخی اینطور خودشان را به در و دیوار 

زدند تا من کنار بروم.
  قبــل از ســوی وزارت ورزش از شــما درباره 
مسأله خاصی ازجمله همین ماجرای عکس های 

خصوصی منتشرشده، توضیح خواسته بودند؟
نمی خواهم بگویم چه کسی اما برخی افراد در این 
مدت مرا بارها تهدید کردند و گفتند؛ اســتعفا بده. از 
برخی ابزارهای ناجوانمردانه علیه من استفاده کردند 
اما من حاضر به استعفا نشــدم، چون می خواستم به 
کارم ادامه دهــم. هیچ کســی از وزارت ورزش با من 
تماس نگرفت و من بی صبرانه منتظر توضیح مسئوالن 

هستم.
  سعی نکردید با وزیر ورزش دراین باره صحبت 

کنید؟
من 2ماه اســت کــه از وزیــر ورزش وقت مالقات 
خواستم و هنوز نتوانستم سلطانی فر را ببینم. به نظرم 
رسانه ها هم درباره دالیل استعفای من بهتر است از وزیر 
و معاونانش سوال بپرسند. بهتر است دیگر با این اتفاقی 
که رخ داد، مسئولی حرف از حمایت از مدیریت بانوان 
و جوانگرایی در بخش مدیریتــی نزند، چون من این 

شاخصه ها را داشتم اما به این شکل کنار رفتم. 
  فکر می کنید عامل اصلی برکناری شما چه کسی 

بوده است؟
همه افراد تعدادی بدخواه دارند؛ اگر یک زن باشــی 
و موفق شــوی که چه بدتر. متاســفانه برخی آقایان 
نمی توانند ببینند که یک زن مدیر موفقی شــده و به 
جایگاهی دســت پیدا کرده اســت. من از کسی اسم 
نمی برم اما وقتی مطمئن شدم، قطعا اسامی این افراد 

را به رسانه ها می گویم. 
  حاال تصمیم شــما در قبال اتفاقاتی که افتاده،  

چیســت. از نهاد خاصی این موضوع را پیگیری 
می کنید؟

وقتی نمی خواهند چوگان موفق باشد، من چه کاری 
می توانم انجام دهم؟ من یک ریــال حقوق نگرفتم و 
هیچ چشمداشتی هم نداشتم. خودشان نمی خواهند 
چوگان پیشرفت کند و من هم دیگر با این وضع کاری 
از دستم برنمی آید. در این یک سال ونیم کارهای زیادی 
انجام دادیم. مدرسه چوگان را افتتاح کردم و جام جهانی 
را در تهــران برگزار کردیــم. این مســائل واقعا دیده 
نمی شود که مرا به این راحتی کنار گذاشتند؟ حاال دیگر 
من هرجایی بروم و شکایت کنم، فایده ای ندارد، چون 
مدیران باالدستی من نمی خواهند به کاری که داشت، 

به موفقیت ختم می شد، ادامه دهم.
  حرف پایانی؟

این رفتاری که با من شد، بی احترامی به جایگاه من 
بود، نه شــخص من. یک مدیر چه زن باشد،  چه مرد، 
نباید به این شــکل کنار برود. کارنامه کاری من قطعا 
ضعیف تر از رئیس قبلی نبوده است و کسانی که مسئول 

هستند، می توانند این موضوع را بررسی کنند.

شــهروند| بــا تصمیــم وزارت ورزش و جوانان 
انتخابات 5 فدراســیون طی روزهــای آینده برگزار 
خواهد شد. ثبت نام نامزدهای فدراسیون های تکواندو، 
بوکــس، کبدی، نابینایان و کشــتی بــه  زودی آغاز 
می شــود که در این میان تکواندو و کشــتی در رأس 

اخبار قرار دارند.
خروج از شورا

حضور افراد ورزشــی در شورای شــهر همیشه با 
انتقادهای زیادی همراه بوده است. در انتخابات اخیر 
نفراتی مثل عباس جدیدی، علیرضا دبیر، حســین 
رضازاده و  هادی ساعی با اقبال عمومی مواجه نشدند 
و نتوانســتند به حضور در شورای شــهر ادامه دهند. 
راه نیافتن این ورزشکاران به شورای شهر باعث شد بار 
دیگر مشخص شود مردم عالقه ای به حضور افرادی که 
بدون تخصص و علم الزم وارد شورا می شوند، ندارند 
و ورزشــکاران را صرفا به خاطر کسب مدال و افتخار 
مناسب حضور در یکی از مهمترین نهادهای شهری 
نمی دانند. راه نیافتن ورزشکاران به شورای شهر باعث 
شد آنها برای باقی ماندن در سمت های دولتی باز هم 
به ســمت ورزش برگردند. ظاهرا دوستان ورزشکار 
می خواهند به هر قیمتی که شــده، به مردم خدمت 

کنند و آنها را از فیض حضور خود محروم نکنند.
بازگشت عجیب به ورزش

قطعا حضور در شورای شــهر برای این ورزشکاران 
بازنشسته، منفعت بیشتری در پی خواهد داشت اما 
وقتی این صندلــی از کف برود، بازگشــت به ورزش 
می تواند راه حل خوبی باشــد. این روزها با توجه به در 
پیش بودن انتخابات دو فدراســیون مهم و مدال آور، 
نمایندگان سابق شورای شهر خود را مهیای ثبت نام در 
انتخابات می کنند.  هادی ساعی و عباس جدیدی که به 
شورا راه نیافتند، گزینه های جدی برای تصدی صندلی 

ریاست فدراسیون های تکواندو و کشتی هستند. آنها 
حاال فارغ از مصایب دو شــغله بودن می توانند بدون 
دغدغه به فکر ریاست بر فدراسیون های رشته هایشان 
باشند. این درحالی اســت که این دونفر زمانی که در 
شورای شهر حضور داشتند، برای حضور در انتخابات 
ثبت نام کردند اما چــون برای حضــور در انتخابات 
فدراسیون ها باید از شورا استعفا می دادند، حاضر به این 
کار نشدند. در واقع با این که ورزش حرفه اصلی این دو 
ورزشکار محسوب می شد اما آنها شورا را به فدراسیون 
ترجیح دادند. حاال که ایــن دو قهرمان قدیمی راهی 
برای باقی ماندن در شورا ندارند، باز هم به سمت ورزش 
برگشته اند. شاید بهتر بود ساعی و جدیدی وقتی در 

شورا حضور داشتند، به رشته های ورزشی خود اهمیت 
می دادند، نه این که حاال با از دست دادن جایگاهشان 
در دنیای سیاســت به فکر تکواندو و کشتی بیفتند. 
این اتفاق برای احمد دنیامالی به صورت برعکس رخ 
داد و او برای حضور در انتخابات فدراســیون قایقرانی 
از شورا استعفا داد اما مخالفت رئیس شورا با استعفای 

او، دنیامالی را در قایقرانی ماندگار کرد.
جدال جدیدی با خادم

عباس جدیدی هنوز موضع رســمی خود را برای 
حضور در انتخابات فدراسیون کشــتی اعالم نکرده 
است. با این وجود بعید نیست او بعد از پایان حضورش 
در شورای شــهر به فکر ریاست بر فدراسیون کشتی 

بیفتد. او دیگر مشکلی بابت حضور در انتخابات ندارد 
و می تواند وارد جدال با رســول خادم شود. جدیدی 
در این باره گفته اســت: »هنــوز تصمیمی دراین باره 
نگرفتم. البته حاال که در شورای شهر نیستم، می توانم 
به صورت قانونی در انتخابات شرکت کنم. با این حال 
در روزهای آینده تصمیم خودم را برای حضور یا عدم  
حضور در انتخابات اعــالم خواهم کرد.« این درحالی 
است که نزدیکان جدیدی از تصمیم قطعی وی برای 

حضور در انتخابات کشتی خبر می دهند.
شرط ساعی برای ورود به انتخابات

در روزهــای ناکامــی تکواندو،  هادی ســاعی از 
منتقدان همیشــگی فدراســیون و پوالدگر بود. او 
پرافتخارترین تکواندو کار ایرانی اســت که احتمال 
زیادی برای ریاســتش در فدراسیون تکواندو وجود 
دارد. او 4 سال گذشــته هم قصد حضور در انتخابات 
فدراســیون را داشــت اما همان طور که گفته شد، 
شــورا را به تکواندو ترجیح داد. او بــه تازگی اعالم 
کــرده، در صورتی کــه وزارت ورزش موافق حضور 
او در انتخابات باشــد، نامزد خواهد شــد. ساعی در 
این باره می گوید: »برای این که وارد انتخابات شــوم، 
باید موافقــت وزارت ورزش را ببینم. من آبرویم را از 
ســر راه نیاوردم که بخواهم آن را کف دستم بگذارم 
و وارد بازی دوستان شــوم. باید عالقه وزارت ورزش 
بــرای تغییرات را ببینم و ســپس تصمیــم بگیرم. 
20 سال است که برخی رئیس مانده اند و هیچ قانونی 
هم شامل حالشــان نمی شــود. می گفتند روسای 
فدراسیون ها 3 دوره بیشتر نمی توانند بمانند؛ اما به 
 نظر می رسد قانون دوشغله و بازنشسته فقط برای من 
و امثال من است.« باید دید درنهایت چه اتفاقاتی رخ 
می دهد و نمایندگان سابق شــورا به ورزش راه پیدا 

می کنند یا نه.

عباس جدیدی و  هادی ساعی برای ریاست کشتی و تکواندو تالش می کنند
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