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امروز در ورزش

 دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا امشب 
با 8 دیدار پیگیری می شــود که در حســاس ترین 
مســابقه میالن- آرســنال )21:30( به مصاف هم 

می روند.
 مسابقات وزنه برداری جام بین المللی فجر از امروز 

در شهر اهواز آغاز خواهد شد.
 دیدار تیم های استقالل خوزستان- خونه به خونه 
)15:00( جمعه در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی 

برگزار می شود. 
 هفته 28 سری آ جمعه شب با دیدار تیم های رم- 

تورینو )23:15( استارت می خورد. 

تیتربازی

   افشین پیروانی ضمن رد اتهام تخلف مالی تأکید 
کرد که به عنوان مطلع در یک پرونده مالی به کمیته 

اخالق رفته است.
   تیم فوتســال نفت آبادان عنوان قهرمانی لیگ 

برتر بانوان کشور را به خود اختصاص داد.
  کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری مربیان 
تیم ملی سرعت، استقامت و نیمه استقامت را ابقا کرد.

 پرچــم ایــران دیــروز در دهکــده بازی های 
پارالمپیک زمستانی در پیونگ چانگ کره جنوبی به 

اهتزاز درآمد.
 حمیدرضا کریمویی مدیرعامل باشــگاه پدیده 

خراسان استعفای خود را اعالم کرد.
 تیم بســکتبال  پتروشــیمی بندرامام در بازی 
نخست خود در جام باشگاه های آسیا 24 اسفند به 

مصاف نماینده فلسطین می رود. 
 مجید حسینی، مدافع اســتقالل بازی بعدی 
تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل مصدومیت 

از دست داد.
 وزیر ورزش عراق از دعوت مجدد این کشــور از 
تیم ملی فوتبال ایران برای دیداری دوستانه در مراسم 

افتتاحیه استادیوم بین المللی نجف خبر داد. 

دعوا ادامه دارد؛ علی کریمی محروم شد| 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای انضباطی 
خود را درخصوص تیم های مختلــف صادر کرد و 
بنابر رأی این کمیته علی کریمی، سرمربی سپیدرود 
رشت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شده 
اســت. در رأی علی کریمی علــت این محرومیت 
رعایت جهــات مخفف )موضوع مــاده 93 و بند 3 
... ماده 94( قید شده اســت که البته این انشا برای 
اهالی فوتبال قابل درک نیســت و باید دراین باره از 
حقوقدان ها سوال کرد یا به مطالعه مجدد آیین نامه 
انضباطی همت گمارد. جالب این که در حکم کمیته 
انضباطی علی کریمی ســرمربی سپیدرود معرفی 
شده است. درحالی که سازمان لیگ وی را به عنوان 

سرمربی به رسمیت نمی شناسد.
بازداشت 3 لیدر استقالل در العین| بعد از 
پایان دیدار تیم های العین امارات و استقالل 3 نفر از 
لیدرهای تیم استقالل توسط پلیس العین بازداشت 
شــدند. 3 نفر از اعضای کانون مشــوقین باشگاه 
استقالل به دلیل این که در ورزشگاه با تذکر پلیس 
مواجه شــدند درنهایت بعد از بازی توسط پلیس 
العین بازداشت و تا روز گذشته در اختیار مسئوالن 
انتظامی شهر العین قرار داشتند. نصراهلل عبداللهی، 
سرپرست تیم استقالل دراین باره گفت: »بعد از بازی 
2 نفر از لیدرهای ما را بازداشت کردند اما ساعاتی بعد 
نفر سوم هم توســط پلیس العین به بازداشت برده 
شد. البته باشــگاه پیگیر این نفرات هست و طبق 
هماهنگی هایی که با باشگاه العین امارات انجام دادیم 
قرار است این نفرات هرچه سریعتر از حالت بازداشت 

خارج شوند.«
تخریب تندیس پدر بوکس ایران| در تاریخ 
12 فروردین 1396 همزمان با جشن تولد 90سالگی 
»حسن باشت باوی« پدر بوکس ایران، از تندیس این 
پیشکسوت بوکس در گچساران رونمایی شد. طبق 
اخبار منتشر شــده، درحالی که کمتر از یک سال از 
زمان رونمایی آن می گذرد تخریب شده است. این 
تندیس در یکی از بوستان های بزرگ شهر گچساران 
قرار داشت و دلیل تخریب این تندیس فعال مشخص 

نیست.
تراکتور-  تماشاگر  فنرباغچه،  مدیرعامل 
الجزیره|  تیم تراکتورسازی سه شنبه هفته آینده 
در چهارمین دیدار خود در لیگ قهرمانان آســیا به 
مصاف تیم الجزیره امــارات خواهد رفت که »عزیز 
ییلدیریــم« مدیرعامل باشــگاه فنرباغچه ترکیه 
تماشــاگر ویژه این بازی خواهد بود. قرار است عزیز 
ییلدیریم یکشــنبه هفته آینده وارد تهران شود و 
پس از دیدار با مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه 
تراکتورسازی به تبریز ســفر کند. دیدار با برخی از 
مسئوالن استانی آذربایجان شرقی و شهر تبریز هم 

جزو دیگر برنامه های عزیز ییلدیریم در ایران است.

خارج از گود  

علی پروین،  پیشکسوت 
فوتبال: با صحبت های علی 
کریمی درباره فدراســیون 
فوتبــال موافق هســتم/ 

فردوســی پور نباید پیامک 
کی روش را می خواند و کریمی و 

این مربی را در مقابل هم قرار می داد/ فکر می کنید 
با یک برنامه نود که دوشنبه شب ها پخش می شود 
می توان با فســاد فوتبال مبارزه کــرد؟/ چرا امثال 
مهدی مهدوی کیا و  هاشمیان نباید در کنار تیم ملی 

باشند و از آنها استفاده کرد؟

محمد دادکان، رئیس سابق 
با  فوتبال:  فدراســیون 
رفتارهایی که با ایران داشتند 
می توانســتیم در این دوره 
شرکت نکنیم و اجازه ندهیم 

حیثیت کشورمان را ببرند/ 
اعضــای مجمع فدراســیون هم 

نمی دانند که اساسنامه به تأیید فیفا نرسیده است/ 
صفایی فراهانی کارهای مثبتی را در فوتبال و رسول 

خادم در کشتی کارهای  بنیادی انجام دادند.

کاظم محمودی، سرپرست 
پرونده  تراکتورســازی: 
عالیشــاه و تراکتورسازی 
کامالً شفاف و روشن بوده 
و او بــا این که اخراج شــده 

سرباز باشگاه است/اگر آقایان 
مدعی هســتند که ســربازی او 

19بهمن ماه تمام شده است باید پاسخگو باشند که 
چرا تا 7 اسفند در تمرینات حضور داشته؟/ این که 
سازمان نظام وظیفه به باشگاه اعالم کرده که او آزاد 
است و باید تسویه حساب ایشــان صادر شود دروغ 

محض است.

گرشاســبی،  رضا  حمید 
باشــگاه  سرپرســت 
پرسپولیس: برانکو قرارداد 
دوساله دارد و به آن متعهد 
است/باشــگاه برای تمدید 

اقدامات  بازیکنــان  قرارداد 
الزم را صورت داده است اما هنوز 

صحبت مالی با بازیکنی نداشــته ایم/ رادوشویچ و 
 بقیه بازیکنان را حفظ خواهیم کرد/ هواداران اصال 

نگران نباشند

تریبون

در انتظار واکنش کوبنده جادوگر
علی کریمی که در ماه های 
اخیر بارهــا از مســئوالن 
فدراســیون فوتبال انتقاد 
کرده و یک بار هم در برنامه 
نود بــه مناظره بــا دبیرکل 
فدراسیون نشست، روز گذشته 
با محرومیتی عجیب از سوی کمیته انضباطی مواجه 
شــد. در حکم کمیته انضباطی آمده است: »علی 
کریمی، سرمربی تیم سپیدرود رشت به دلیل رعایت 
جهات مخففه موضوع ماده 93 و بند ث ماده 94، به 
یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقه به همراه 
تیم خود محکوم شد. این رأی قطعی است.« کمیته 
انضباطی در آرای خود به دلیل محرومیت اشاره ای 
نکرده و این ابهام در ذهن فوتبالدوســتان به دست 
آمده که این محرومیت به چه دلیلی لحاظ شــده 
است. این که از کریمی به عنوان سرمربی سپیدرود 
نام برده شــده، نشــان می دهد این محرومیت به 
اتفاقــات پیرامون لیگ برتر برمی گردد که شــاید 
انتقادات جنجالی او در یکی از کنفرانس های بعد از 
بازی باشد. جالب این که معنای »جهات مخففه« در 
قانون تخفیف است و فدراسیون درواقع با محرومیت 
یک جلســه ای به کریمی تخفیف داده است. باید 
دید در روزهای آینده ســرمربی ســپیدرود رشت 
چه واکنشی به این محرومیت یک جلسه ای نشان 

خواهد داد که البته بعید نیست جنجالی باشد. 

چهره روز

شــهروند| امیــر ال بن 
یعقوب؛ حاال اهالی فوتبال 
ایــران به ویژه طرفــداران 
اســتقالل بیــش از هر نام 
دیگــری از این نــام نفرت 
دارنــد! داور مالزیایی که با 
و  پراشــتباه  قضــاوت 
بحث برانگیز خود عمال 3 امتیاز شیرین در لیگ قهرمانان 
آسیا که می توانست در خانه العین نصیب استقالل شود 
را از نماینده ایران گرفت. دو پنالتی صددرصد اشتباه که 
با تصمیمی مشکوک عمال العین را از یک باخت خانگی 
نجات داد، باعث شــد ایرانی ها با هجــوم به صفحات 
اینســتاگرام و توییتر کنفدراســیون فوتبال آسیا به 
شــدید ترین شــکل ممکن به عملکرد داور مورد نظر 
اعتراض کنند. باشــگاه اســتقالل هم همان طور که 
پیش بینی می شد رسما با ارســال نامه ای به AFC از 
قضاوت امیر ال بن یعقوب شــکایت کرد. منتهی حاال 
سوال اصلی این است  که در سال های اخیر بارها و بارها 
در مسابقات مهم داوران حق تیم های ایرانی را خورده اند 
و بعد اعالم شــده از آنها شکایت شده است، اما چرا این 
شکایت ها به جایی نمی رسد و این اشتباهات و داستان ها 
تکرار می شود؟ با ســید رضا غیاثی، سخنگوی کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال و از پیشکسوتان داوری فوتبال 
 ایران در ایــن رابطــه گفت وگویی انجــام دادیم که 

در زیر می خوانید: 

 باشگاه استقالل روز گذشته به صورت رسمی 
همان طور که پیش بینی می شد از داور مالزیایی 
شکایت کرد. منتهی سوال اصلی این است که چرا 

این شکایت ها به جایی نمی رسد؟
همان طور که همه دیدیم، اشتباهات داوری در بازی 
اســتقالل - العین به قدری بچگانه و ناراحت کننده بود 
که یک آدم معمولی که اطالعــی از قوانین فوتبال ندارد 
هم متوجه این اشــتباهات می شــد. این داور با ذهنی 
پریشــان بازی را قضاوت کرد و اصال در حد و اندازه های 
قضاوت این مسابقه نبود. او اصال در اندازه قضاوت کردن 
در لیگ قهرمانان آسیا هم نیست و در جاگیری خود در 
طول مسابقه هم بارها و بارها اشتباه داشت، ولی با توجه 
به این که مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی است،  

مورد حمایت قرار می گیرد و به او داوری می دهند.
  نکته قابل تأمل اینجاست که هیچ کارشناسی 

نبود که از عملکرد این داور ابراز رضایت کند. 
او واقعــا داور کوچکی بود و هیچ  کســی نمی تواند از 
قضاوت اشتباهش دفاع کند و قطعا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با او طبق قوانین برخورد می کند و از قضاوت چند 
مسابقه او را محروم خواهد کرد. البته اشتباهات قبلی و 

اعتراض های مکرر فدراسیون فوتبال به انتخاب داوران 
عرب برای بازی تیم های ایرانی با باشگاه های عربی جواب 
داده بود و االن مدتی اســت که برای این مسابقات داور 
عرب انتخاب نمی کنند، ولی خب انتخاب بن یعقوب هم 

واقعا بد بود. 
 معموال  در اتفاقات این چنینی  اشــتباهات 
داوران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا چگونه 

بررسی می شود؟
AFC دو ناظــر دارد و بالفاصله بعد از مســابقات 
مختلف فیلم عملکرد داوران در بازی آنالیز و اشتباهات 
آنها توســط ناظر به آنها گوشزد می شود. سپس ناظر 
نمره و گزارش خود را به تیم داوری به دپارتمان داوری 
AFC ارسال می کند و اگر یک داور اشتباهات فاحشی 
داشته باشــد، او را از قضاوت چند مســابقه محروم 
می کنند و حتی بارها و بارها شاهد این مسأله بوده ایم 
که یک داور را به دلیل اشتباهاتی که داشته از لیست 
داوری بین المللی کشورها حذف کرده اند. این اتفاق در 
سال های اخیر برای داوران ایرانی هم رخ داده است و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای اعالم کرده بود که 
مثال فالن داور باید از لیست الیت حذف شود و ما هم 

این دســتور را اجرایی کرده بودیم. همان طور که داور 
مالزیایی اشتباه فجیع داشت، داوران ایرانی هم بعضا در 

مسابقات آسیایی چنین اشتباهاتی داشته اند. 
 پس نباید زیاد امید داشت که این شکایت ها 

به جایی برسد.
نتیجه بازی ها که تغییر نمی کند. نهایتا دپارتمان 
داوری AFC طبق شرایطی که گفتم با داور برخورد 
می کند. اشتباهات داوری همیشه وجود خواهد داشت 
و هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگر شــاهد اشتباه 
نباشیم. برخی  شاید اعتقاد داشــته باشند او عامدانه 
علیه استقالل سوت زد، اما گر چنین چیزی ثابت شود 
شک نکنید برخورد سختی با او می کنند. با این حال، 
معتقدم ویدیوچک می تواند بسیاری از این مسائل را 
حل کند که البته فیفا هنوز درباره مکانیزم اجرایی آن 

به جمع بندی نهایی نرسیده است.

شهروند| روز گذشته گزارشی با عنوان »سرنوشت 
غول پیکرها« در صفحه ورزشــی روزنامه شــهروند 
منتشر شد که بازتاب های زیادی در رسانه های مختلف 
داشــت. این گزارش که مربوط به سرنوشت مسابقه 
مردان آهنین و قهرمان های آن بود، چرایی تعطیلی 
این برنامــه محبوب تلویزیونی در نوروز را در 6 ســال 
گذشــته در گفت وگو با 3 قهرمان بررسی کرد. جالب 
این که بعد از انتشار این گزارش روز گذشته مسئوالن 
صداوسیما و فدراســیون پرورش اندام از قطعی شدن 
تصمیم خود برای راه اندازی دوباره این مســابقه برای 

نوروز 97 خبر دادند. 
بازگشت مردان آهنین بعد از 6 سال

درحالی که ورزشــکاران فعال در رشــته قویترین 
مردان نیز به برگزاری دوباره مســابقه مردان آهنین 
 به شــکل قدیمی خیلی امیدوار نبودند، روز گذشته
 قائم مقام شبکه سوم سیما خبر خوشی را در این رابطه 
داد: »همیشه طیف سنین جوان خواستار مسابقات 
است. به همین منظور شبکه سه سیما برای ایام نوروز 
سه مسابقه »زمانی برای خندیدن«، »جادوی صدا« 
و »مردان آهنین« را بــه روی آنتن می برد.« این خبر 
خوش از زبان یکی از مسئوالن صداوسیما برای افرادی 
بود که طرفدار پروپاقرص مسابقه مردان آهنین بودند. 
این برنامه که آخرین بار نوروز 91 روی آنتن رفته بود، 
بعد از 6 سال وقفه بار دیگر در ایام نوروز از طریق شبکه 

سوم سیما پخش خواهد شد. 

رقابت 24 نفر در شهرک سینمایی
بعد از جلسه ای که روز گذشته برگزار و پخش مسابقه 
مردان آهنین از تلویزیون قطعی شــد، فدراســیون 
پرورش انــدام و به ویژه کمیته قویتریــن مردان کار 
را برای برگــزاری این مســابقه در فرصت محدودی 
که تا پایان ســال باقی مانده، آغاز کرد. مبنای حضور 
ورزشــکاران در مســابقه مردان آهنین، رقابت های 
کشوری قرار گرفته که 4 و 5 اســفندماه برگزار و 22 
نفر به عنوان ورزشکاران برتر معرفی شدند. همچنین 
روز سه شنبه هفته جاری فراخوانی را برای داوطلبان 
شرکت در این مسابقه داد تا در تست شرکت کنند که 
فقط 4 نفر در این تست حاضر شدند! از میان این 4 نفر 
هم 2ورزشــکار برتر بعد از انجام تست به جمع نفرات 
قبلی اضافه شدند تا در مجموع مسابقه مردان آهنین 

نوروز 97 با حضور 24ورزشکار برگزار شود. 
 خبری از چهره های محبوب نیست

در میان 24 نفری که برای مســابقه مردان آهنین 
نوروز 97 انتخاب شدند، از ورزشکاران نام آشنایی که 
قبال جزو چهره های محبوب این برنامه تلویزیونی بودند، 
خبری نیســت. افرادی چون برادران فاطمی، برادران 
قرایی، مجتبی ملکی، علی اسماعیلی و مسلم دارابی 
در مرحله انتخابی حاضر نشدند؛ اگرچه ممکن است 
از ســال آینده بار دیگر خودشان را برای این مسابقات 
آماده کنند. شاید مطرح ترین ورزشکاران حاضر در این 
دوره محسن مسن آبادی و فرشید همتی باشند که قبال 

نیز سابقه حضور در مسابقه مردان آهنین را داشته اند. 
خودنگاه: با چنگ و دندان مردان آهنین را 

حفظ کردیم
فرامرز خودنــگاه، رئیس کمیتــه قویترین مردان 
فدراســیون پرورش اندام درباره صــدور مجوز دوباره 
پخش مسابقه مردان آهنین به »شهروند« می گوید: 
»باید از مسئوالن صداوسیما تشــکر کنم که در این 
زمینه بــا ما همکاری کــرده و درنهایت مجوز پخش 
دوباره برنامه را صادر کردند. البته فدراسیون هم در این 
مدت پیگیر این برنامه بود و خدا را شکر درنهایت اتفاق 
خوبی رخ داد. مطمئنا بار دیگر مسابقه مردان آهنین با 
استقبال خوبی از سوی مردم در نوروز مواجه می شود. 
نخســتین برنامه که امســال ضبط و پخش شود، از 
سال های آینده می توانیم با برنامه ریزی بهتری رقابت ها 

را برگزار کنیم.«
وی همچنین می افزاید: »2 هفته تا زمان پخش این 
برنامه باقی مانده و وقت بســیار کمی برای برگزاری و 
ضبط مسابقه داریم. با این حال با همکاری ورزشکاران 
به صورت فشــرده این کار را انجام می دهیم؛ اگرچه 
سخت است. مسابقات با همان نام مردان آهنین و در 
شهرک سینمایی ضبط خواهد شد. البته هنوز داوران 
و مجری برنامه مشــخص نشــده اند. ما سعی کردیم 
آماده ترین و بهترین ها در این دوره شرکت کنند و به 
نظرم آنهایــی که االن ورزش حرفــه ای می کنند، در 
مسابقه امسال حضور دارند. به هرحال با توجه به این که 

تا بعدازظهر دیروز چیزی مشخص نبود، نمی توانستیم 
بیش از این برای داوطلبان اطالع رسانی کنیم.«

رئیس کمیته قویترین مردان درباره سطح مسابقه 
مردان آهنین نســبت به دوره های قبلی خاطرنشان 
 می کند: »سطح مسابقات قطعا باال خواهد بود چون

 2، 3 نفــر از ورزشــکاران حاضر در این دوره ســابقه 
قهرمانی در جهــان را هم دارند. البتــه در دوره های 
قبلی نیز قهرمان های خوبی مثل بــرادران فاطمی و 
قرایی حضور داشــتند اما نفرات آماده فعلی هم قابل 
احترام هستند. به نظرم شاید از  سال آینده ورزشکاران 
قدیمی هم بتوانند خودشان را آماده کنند و بار دیگر به 

مسابقات برگردند.«
خودنگاه در پایان درباره راهکارهای فدراسیون برای 
مقابله با حواشــی احتمالی در مسابقه مردان آهنین 
می گوید: »همیشــه صحبت ما این بوده ورزشکارانی 
که در این مسابقه حاضر می شوند،  باید اصول پهلوانی را 
هم رعایت کنند. البته هیچ وقت در جریان این رقابت ها 
درگیری خاصی رخ نداده اما امیدوارم حاشــیه های 
ورزشکاران حاضر در این مســابقه در فضای جامعه 
نیز کمتر باشد. ما در چند سال اخیر با کمک خداوند 
و چنگ و دندان رشــته قویترین مردان را ســرپا نگه 
داشتیم. هر ســال مسابقه کشــوری برگزار کردیم تا 
این که دوباره مجوز پخش را گرفتیم. قطعا از این پس 
بازهم تعداد ورزشــکاران این رشــته به خاطر پخش 

تلویزیونی افزایش پیدا می کند.«

توییت ورزشی

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

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 همین مونــده AFC پســت میذاره 
کامنتاشو به خاطر واکنش تند چندصد هزار 

ایرانی به داور استقالل-العین ببنده!
 از شباهت های رونالدو و  سوباسا این که 
هردوتا تو هــوا میمونــدن و موقعی که 
میخواستن شوت بزنن توپ از رو زمین بلند 

می شد.
 فاز اینایی که می گن بازی  تیم های ایرانی 
تو آسیا ملیه و باید خوشحال باشیم از برنده 
شدنشون نمی فهمم! من به عنوان استقاللی 

دوست دارم پرسپولیس در آسیا فقط ببازه!
 بنزما 100 تا بازی تو سی ال داره و 53 تا گل 
زده! ینی میخوام بگم هرچی هم هستین نا 

امید نباشین.
 چیه این بنزما! آبی و قرمز، زن و مرد، پیر 
و جوان فحش میدن بهش! قشــنگ مثل 

ربیع خواه.
 گفتن گروه استقالل گروه مرگه نگفتن 

داوراش هم سر می بُرن!
 فکر می کنم داور استقالل-العین روی 
مساوی با دو تا پنالتی شرط سنگینی بسته 

بود که این طوری داوری کرد.
 فرقی نداره رنگ لباس باشگاهشون چی 
باشه،در هر صورت عربا با لباس سفید میان 

استادیوم.
 بازی رئال و پی اس جی انگار وسط جاده 

چالوس داره برگزار می شد.
 واکنش من وقتی قضاوت داور مالزیایی 

بازی استقالل -  العین می بینم.

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا
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شهروند| هشت روز از اســتعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی 
می گذرد و او همچنان با وجود مخالفت وزیر ورزش حاضر به بازگشت نشده است. 
البته از سوی دیگر، رئیس مستعفی فدراسیون کشتی هم خواسته هایی دارد که 
پاسخ روشنی درباره آنها از سوی مقامات دولتی دریافت نکرده و این اتفاقات باعث 
نزدیک شدن رسول خادم به در خروجی فدراسیون شده است. حتی روز گذشته 
از برخی نام ها به عنوان گزینه های جانشینی خادم در فدراسیون هم نام برده شد 

که در این بین شانس امیررضا، برادر او بیشتر به نظر می رسد.
اختالفات باال گرفت

بعد از چند مصاحبه طوفانی، رسول خادم در موضع سکوت قرار گرفته، اما 
اطرافیان او در رسانه ها به اظهارنظرهای حمایتی از رئیس مستعفی فدراسیون 
کشتی می پردازند. یکی از این مصاحبه ها از سوی خزانه دار فدراسیون کشتی 
مطرح شد که با ارایه آماری از مســئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
بابت عدم پرداخت بودجه فدراســیون در روزهای پایانی  سال انتقاد کرده بود. 
این اظهارنظر با واکنش تند مسئوالن وزارتخانه و کمیته المپیک همراه شد که 
اعالم کردند بیشترین پرداختی بعد از فوتبال را به کشتی داشته اند و گزارش 
ارایه شده از سوی خزانه دار فدراسیون کشتی را غلط دانستند. از سوی دیگر، 
انتشــار مصاحبه ای با یکی از نمایندگان مجلس روی ســایت وزارت ورزش 
مبنی بر این که تکلیف فدراسیون کشتی باید زودتر مشخص شود، با واکنش 
تند ابراهیم جوادی، عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد همراه شد. قرار 
گرفتن مسئوالن فدراسیون کشتی مقابل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

در رسانه ها، باعث عمیق شدن اختالفات میان آنها شد.

رفتن خادم قطعی است؟
با توجه به این که مسئوالن ورزش و مقامات باالتر روی خوشی به خواسته های 
رســول خادم چه از نظر مالی و چه مســأله بازنگری سیستم مبارزه نکردن با 
ورزشکاران رژیم اشغالگر نشان ندادند، به نظر می رسد رفتن رئیس مستعفی 
از این فدراسیون قطعی شده است. حتی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند رابطه 
میان رئیس فدراسیون کشتی و مســئوالن وزارت ورزش از مدت ها قبل رو  به 
 تیرگی رفته و دلیل اصلی استعفای رسول خادم نیز همین موضوع بوده است. با 
ادامه این روند بعید نیست در روزهای آینده شاهد تصمیمات جدیدی در رابطه 

با اداره فدراسیون کشتی باشیم.
امیررضا خادم، اصلی ترین گزینه جایگزینی

با توجه به کوتاه نیامدن رسول خادم از مواضع خود، روز گذشته از برخی نام ها 
به عنوان گزینه های جانشینی رسول خادم در فدراسیون کشتی نام برده شد. 
امیررضا خادم، محمدرضا یزدانی خرم، علیرضا حیدری، حســن رنگرز و امیر 
عفراتی ازجمله گزینه های وزارت ورزش برای سرپرســتی فدراسیون کشتی 
محسوب می شوند که ممکن است در روزهای پایانی  سال کار خود را به عنوان 
جانشین رســول خادم آغاز کنند. البته در این میان، علیرضا حیدری که در 
سال های اخیر هم با خادم همکاری داشته، اعالم کرده حاضر نیست جانشین 
خادم شود: »اگر به من بگویند جای خادم بیایم، اصال قبول نمی کنم چون منابع 
مالی که رسول دارد و از آنها اســتفاده می کند را من ندارم. ممکن است بتوانم 
کشتی را اداره کنم اما نمی توانم مانند رسول کشتی را اداره کنم. پس چه دلیلی 
دارد من بیایم جای خادم. او بهتر از بقیه این کار را انجام می دهد.« در این میان 

شنیده می شود گزینه اصلی وزیر ورزش امیررضا خادم است و حتی رسول خادم 
نیز از چنین اتفاقی استقبال می کند، اما معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش 
فعال این پیشنهاد را قبول نکرده است. برادر رئیس مستعفی فدراسیون کشتی 
که زمزمه های جدایی اش از وزارت ورزش هم به گوش می رسد، در ابتدای دهه 
80 ریاست فدراســیون را برعهده داشته؛ اگرچه شاید برایش سخت باشد که 
جای برادرش را در این فدراســیون بگیرد. از سوی دیگر برخی اخبار از مذاکره 
مســئوالن وزارت ورزش با محمدرضا یزدانی خرم، رئیس ســابق فدراسیون 

کشتی خبر می دهند.
تهدید به تعلیق!

بعد از مطرح شدن بحث انتخاب سرپرســت برای فدراسیون کشتی، روزبه 
وثوق احمدی، عضو کمیته حقوقی و قضائی اتحادیه جهانی از احتمال تعلیق 
کشتی ایران خبر داد: »چندی پیش و بعد از تأکید اتحادیه جهانی اساسنامه 
فدراســیون کشــتی در مجمع با حضور معاون وزیر ورزش اصالح شــد. در 
اساسنامه جدید برخالف اساسنامه قبلی مجمع باید درباره استعفا یا برکناری 
رئیس فدراسیون تصمیم گیری کند و این مســأله از دست وزیر ورزش خارج 
است. اگر خالف اساســنامه در این مورد اقدام شود، می تواند دخالت دولت در 
امور فدراسیون تلقی شده و عواقبی همچون تعلیق فدراسیون کشتی را در پی 

خواهد داشت.«

شنیده های خبرنگار »شهروند« از صندلی ریاست فدراسیون کشتی

برادر جای برادر؟
  اختالف وزارت ورزش با رسول خادم باال گرفت و امیررضا خادم اصلی ترین گزینه جایگزینی او است

 بازتاب گفت وگوی »شهروند« با رضا قرایی، محراب فاطمی
 و مسلم دارابی 3 تن از قویترین مردان ایران

 بازگشت »مردان آهنین«
 به تلویزیون

  فرامرز خودنگاه در گفت وگو با »شهروند« 
جزییات مسابقه قویترین مردان را برای نوروز 97 مطرح کرد 

سخنگوی کمیته داوران در گفت وگو با »شهروند« از چگونگی برخورد AFC با داور منفور ایرانی ها صحبت کرد

باید ثابت شود که اشتباهاتش عمدی بوده است
  مقر AFC در مالزی است، نباید انتظار زیادی داشته باشیم
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