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امروز در ورزش

 دیدار دوم فینال لیگ برتر والیبال امروز به میزبانی 
اردکان میان بانک سرمایه و خاتم برگزار می شود.

 هفته 27 لیگ دســته اول فوتبال امــروز با دیدار 
تیم های خونه به خونه- آلومینیوم اراک )14:45( به 

پایان می رسد.
 الهه قلی فالح پرچمدار ایران و ابوالفضل خطیبی 
به عنوان نمایندگان ایــران امــروز در پارالمپیک 

زمستانی به مصاف حریفان خود می روند. 

تیتربازی

 ملی پوشان نوجوان بسکتبال ایران دیروز عازم 
صربستان شدند تا در این کشــور اردویی تدارکاتی 

داشته باشند.
 6 ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس امروز عازم 
تهران خواهند شد تا در اردوی تیم ملی حضور پیدا 

کنند.
 طبق اعالم پزشکان استقالل مصدومیت وریا 
غفوری جدی نیســت اما محسن کریمی باید برای 

درمان پارگی رباط صلیبی خود جراحی کند.
 تیم والیبال ذوب آهن اصفهان از حضور در دیدار 
مقابل بهنمیر مازندران در هفتــه پایانی لیگ برتر 

بانوان انصراف داد.
 مرحله اول و نهایی مسابقات انتخابی تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن به ترتیب اواخر 
فروردین و اواخر اردیبهشــت ماه  ســال ۹7 برگزار 

می شود.
 ملی پوشان کاراته برای حضور در سومین مرحله 

لیگ جهانی 2018 راهی هلند شدند.
 سخندان و منصوری تســت های کمک داوران 
حاضر در جام جهانی را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

لغو میزبانی و عکس العمل متقابل فدراسیون 
کشتی ایران|  در حالی  که صبح دیروز فدراسیون 
کشــتی از اعالم رســمی اتحادیه جهانی برای لغو 
میزبانی ایران در جام جهانی 2018 کشــتی فرنگی 
خبر داد، گمانه زنی های زیادی در این رابطه به وجود 
آمد. مســئوالن کمیته ملی المپیک با وجود اعالم 
حمایت خود از فدراســیون و ارسال نامه به اتحادیه 
جهانی، لغو میزبانی از جام جهانی را کذب دانستند. 
درنهایت فدراســیون مجبور به انتشار نامه اتحادیه 
جهانی شد که در آن دلیل لغو میزبانی را بالتکلیفی 
کشتی ایران دانسته بود. همچنین فدراسیون کشتی 
طبق وعده قبلــی خود جام جهانی کشــتی آزاد را 

تحریم کرد. 
پارس جنوبی، قهرمان لیگ برتر ووشــو|  
هفته پایانی لیگ  برتر ووشوی باشگاه های کشور در 
بخش مردان با حضور 8 تیم از صبح دیروز به میزبانی 
آکادمی ملی ووشوی ایران پیگیری شد که با قهرمانی 
تیم پارس جنوبی به اتمام رسید. این مسابقات برای 
نخستین  بار با حضور هشت تیم در یک گروه برگزار 
شــد که تیم های حاضر در لیگ، به صورت رفت و 
برگشــت به مصاف هم رفتند و در پایان شاگردان 
حسین اوجاقی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها 
را از آن خود کردند تا از جایگاه نخست فصل گذشته 

خود دفاع کنند. 
قهرمانی شهرداری بم در لیگ فوتبال بانوان|  
در حالی  که روز دوشــنبه تیم ذوب آهن اصفهان از 
حضور در دیدار هفته  پایانــی رقابت های لیگ برتر 
فوتبال بانوان انصراف داده بود و تیم شهرداری بم به 
 عنوان قهرمان معرفی شد اما با فشار سازمان لیگ به 
دلیل حساسیت باالی این دیدار، بازی دیروز برگزار 
شد که ذوب آهن اصفهان با قبول 6 گل از شهرداری 
بم به کار خود در لیگ برتر فوتبال بانوان پایان داد و 
در جایگاه پنجم قرار گرفت و شهرداری بم نیز دوباره 
پس از 24 ســاعت قهرمان شد. شهرداری سیرجان 
و راهیاب ملل سنندج عنوان های دومی تا سومی را 

کسب کردند. 
جام جهانی 2018 قطعا پخش می شود|  در 
حالی  که در روزهای اخیر شایعاتی پیرامون عدم خرید 
امتیاز حق پخش جام جهانی و احتمال پخش نشدن 
این رقابت ها از صداوسیما مطرح شده بود، مرتضی 
میرباقــری، معاون ســیما از قطعی بــودن پخش 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان در  سال 2018 خبر 
داد: »در ارتبــاط با حق پخش بازی های جام جهانی 
همه شرایط فراهم شده است. با حوزه هایی که روبه رو 
هستیم باید سفرهایی داشته باشیم و تعیین تکلیف 
کنیم که همه انجام شده است و یقینا پخش بازی ها 
را خواهیم داشت اما از نظر هزینه  برایمان مهم است با 

چه حوزه ای مذاکره کنیم.« 

خارج از گود  

علیرضــا فغانــی، داور 
فوتبال:  بین المللــی 
کمــک داور ویدیویــی به 
فوتبال کمک می کند/ در 

ایــران اول فیلمبــرداری را 
درست کنیم بعد به کمک داور 

ویدیویی برســیم/ در دنیا دیگر نــگاه زنگ تفریح 
بــه داوری ایران ندارند/ می خواهیــم دید خوبی از 
خودمان در جام جهانی به جای بگذاریم/ امیدواریم 

تیم ملی از گروه خود صعود کند

نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه 
جهانی کشــتی: کشتی 
ایران ریگی شده در کفش 
ما/ ادامه این روند به ورزش 
ایران ضربه می زند!/ ورزش 

ایــران اگر به مســابقه ندادن 
مقابل ورزشــکاران اســراییل ادامه 

دهد، ریســک زیادی را متحمل شده است/ در این 
ماجرا تنها بازنده ورزشکاران ایرانی هستند/ برگزاری 
جام جهانی در ایران بدون رئیس فدراســیون آسان 

نیست

صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان 
لباس  بسکتبال:  تیم ملی 

ورزشــی به نام SNB دارم 
تا کاالی ایرانی و باکیفیت 
تولید کنم/ حضور خانواده ها 

در ســالن بســکتبال اتفاق 
بزرگی بود/ مشــحون ســنتی، 

قدیمی و ترســو بود و باید از بســکتبال می رفت/ 
می دانستم بازنده جنگ با مشــحونم و  از تیم ملی 
حذف می شوم/ سال آینده در ایران بازی می کنم و 

به چین برنمی گردم

مدیرعامل  افتخاری،  رضا 
استقالل: هواداران استقالل 
یک روز تاریخی رقم زدند و 
باعث سربلندی فوتبال ایران 
شدند/ شــرایط میزبانی به 

اندازه ای ایده آل بود که سرمربی 
العین هم به آن اعتراف کرد/ صدرنشینی استقالل در 
گروه مرگ لیگ قهرمانان اتفاق مهمی است/ حتما از 

مرحله گروهی صعود می کنیم

تریبون

سفر عجیب مدیر فنرباغچه به تبریز
با وجــود این که قــرار بود 
عزیز ییلدیریــم، مالک و 
مدیرعامل باشگاه فنرباغچه 
بامداد سه شــنبه به تبریز 
ســفر کند و بعد از دیدار با 
مقامات ورزشــی آذربایجان 
تماشاگر دیدار تراکتورســازی و الجزیره امارات 
باشــد اما اتفاقات عجیبی در فرودگاه تبریز رقم 
خورد. ییلدیریم با وجود حضور در تبریز در بامداد 
سه شنبه اما ســاعتی بعد بار دیگر به استانبول 
برگشــت و حاضر نشد وارد این شــهر شود. در 
مصاحبه ای که سایت باشــگاه تراکتورسازی از 
نزیح دورو، نماینده ویژه ییلدیریم منتشر کرده، 
او در این خصــوص چنین توضیح داده اســت: 
»آقای ییلدیریم که روز گذشــته در کشور قطر 
حضور داشت ظهر دوشنبه از دوحه به استانبول 
بازگشت و بامداد سه شنبه از استانبول وارد تبریز 
شــد. ییلدیریم در فرودگاه تبریز مورد استقبال 
مسئوالن تراکتورســازی قرار گرفت اما بعد از دو 
سفر پیاپی به دلیل شرایط نامساعد جسمی به 
استانبول بازگشت. البته ایشان به قولی که داده بود 
عمل کرد اما با توجه به این شرایط ویژه نتوانست 
در تبریز بماند.« مسئوالن باشگاه تراکتورسازی 
همچنین عکســی از پیاده شــدن ییلدیریم از 
هواپیما بعد از حضور در تبریز برداشته اند که نشان 
می دهد او به شــکلی ناگهانی تبریز را به مقصد 

استانبول ترک کرده است. 

چهره روز

شهروند|  امشب از ساعت 23:15 با برگزاری دو بازی چهره دو تیم 
آخر راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص 
خواهد شــد. این درحالی اســت که بایرن مونیخ به احتمال فراوان 
مشکلی برای صعود نخواهد داشــت و در طرف مقابل همه نگاه ها به 

بازی است که در نیوکمپ برگزار خواهد شد.
اوج حساسیت در نیوکمپ

چلســی در بازی رفــت مرحله یک هشــتم نهایی در ورزشــگاه 
استمفوردبریج میزبان بارسلونا بود که این مسابقه با نتیجه یک بر یک 
به پایان رسید تا سرنوشت تیم صعود کننده به بازی برگشت که امشب 

در نیوکمپ برگزار خواهد شد مشخص شود. به این ترتیب همه نگاه ها 
به اتفاقاتی است که امشب در ورزشگاه اختصاصی بارسلونا رقم خواهد 
خورد و باید دید درنهایــت این تیم به مرحله بعدی صعود می کند یا 
چلسی با حذف بارسلونا دست به کاری بسیار بزرگ خواهد زد. با توجه 
به نتیجه بازی رفت و برگزاری بازی برگشت در جهنم نیوکمپ به نظر 
می رسد بارسلونای آماده این روزها شرایط بهتری نسبت به چلسی در 
طول مسابقه داشته باشد. با این وجود چلسی هم تیمی نیست که بتوان 
آنها را دســت کم گرفت و بازیکنان بزرگی در ترکیب خود دارد. نکته 
قابل تامل اینجاست که آنها در نیوکمپ حتما باید به گل برسند و گل 
نزدن فارغ از هر نتیجه ای به معنی حذف آنهاست. چلسی برای صعود 
به مساوی بیش از یک گل و یا برتری مقابل حریف قدرتمند و پرآوازه 
احتیاج دارد. با این وجود باید دید کونته باز هم در این بازی تیمش را 
با سبک دفاعی راهی زمین خواهد کرد یا از همان ابتدای مسابقه در 

نیوکمپ به دنبال پیروزی خواهد بود. 
بشیکتاش نمی تواند به بایرن 6 گل بزند

بشیکتاش قهرمان دو فصل اخیر فوتبال ترکیه بدون شک یکی 

از شگفتی سازان این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بوده 
که توانســت تا مرحله حذفی صعود کند و در قرعه کشی مرحله 
یک هشتم نهایی با بدشانسی به بایرن مونیخ قدرتمند خورد. این 
تیم در بازی رفت که در ورزشگاه آلیانز آره نای مونیخ برگزار شد 
با 5گل از بایرن شکســت خورد. به این ترتیب شاگردان سنول 
گونش برای صعود بــه مرحله بعدی باید امشــب هیچ گلی در 
اســتانبول دریافت نکنند و 6گل به بایــرن بزنند تا صعود کنند. 
کاری کــه تقریبا می توان بــا توجه به قدرت دو تیم نوشــت که 

نشدنی است.  

بارسا و چلسی امشب حساس ترین بازی لیگ قهرمانان اروپا را برگزار می کنند

کدام غول حذف می شود؟

شهروند|  هرسال همزمان با حساس شدن مسابقات لیگ دسته اول 
و نزدیک شدن به هفته های پایانی حواشی زیادی برای تیم های حاضر در 
این لیگ اتفاق می افتد. امسال هم بحث دوپینگ با مثبت شدن آزمایش 3 

بازیکن در لیگ دسته اول حسابی حاشیه ساز شده است.
اعتراض باشگاه ها به دوپینگ

لیگ دسته اول در روزهای حساسی به سر می برد و هفته بیست وهفتم 
آن امروز با بــازی تیم خونه به خونه و آلومینیوم اراک به پایان می رســد. 
درحالی  که 7 هفته تا پایان این لیگ و مشخص شدن تیم های صعود کننده 
به لیگ دسته اول و سقوط کننده به دسته دوم باقی مانده، ماجرای دوپینگ 
در این لیگ داغ شده اســت. چند روز پیش بود که اعالم شد 3 باشگاه در 
لیگ دسته اول متهم به دوپینگ هستند و نمونه اولیه آزمایش بازیکنان آنها 

مثبت اعالم شده است. بعد از این خبر، مدیران و مربیان برخی از باشگاه ها 
نسبت به رواج دوپینگ در این مسابقات ابراز نگرانی کردند. ماجرا وقتی 
حساس تر می شود، که هنوز نام بازیکنان دوپینگی اعالم نشده و برخی از 

باشگاه ها نسبت به این موضوع معترض هستند.
فعال نام بازیکنان دوپینگی منتشر نمی شود

طبق قوانین ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، برای این که نام یک 
ورزشکار دوپینگی اعالم شــود، مراحل و سلســله مراتب قانونی باید 
طی شــود و بدون طی این مراحل، اعالم نام ورزشکار از سوی هر نهاد 
یا فدراسیون یا رسانه تخلف آشــکار است و ورزشکار متهم به دوپینگ 
می تواند به دادگاه عالی ورزش )CAS( شــکایت ببرد. از آنجا که در سه 
مرحله، ورزشــکار اجازه اعتراض به رأی صادرشــده را دارد تا زمانی که 

رأی نهایی توسط کمیته اســتیناف نادو اعالم نشود، نام بازیکن متهم 
نباید انتشار پیدا کند. به همین دلیل است که هنوز نام 3 بازیکن متهم 
به دوپینگ در لیگ دسته اول منتشر نشده است. محمودزاده، مسئول 
برگزاری مسابقات لیگ دسته اول درباره این موضوع می گوید: »در فصل 
جاری بازیکنانی از سه باشگاه لیگ دسته اول متهم به دوپینگ هستند 
که فرصت برای اعتراض یک باشــگاه درحال اتمام است که پس از آن 
نام بازیکن دوپینگی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم می شود. 
2 باشگاه دیگر لیگ یکی هم هنوز فرصت قانونی برای اعتراض دارند و 
درصورتی کــه به رأی اعتراض نکنند، نــام بازیکنان متهم به دوپینگ 
اعالم خواهد شــد.« این درحالی است که رســانه ها اقدام به گمانه زنی 
برای مشخص شدن نام بازیکنان متهم کرده اند که شنیده می شود یکی 
از این بازیکنان،  هافبک هجومی تیم مدعی صعود به لیگ برتر است که 
عملکرد خوبی در فصل اخیر داشته و یکی از مهره های تاثیرگذار تیمش 
هم محسوب می شود. ظاهرا دو بازیکن دیگر هم از تیم هایی هستند که 

در میانه جدول لیگ دسته اول حضور دارند.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول: فعال نام بازیکنان را اعالم نمی کنیم

بحران دوپینگ در لیگ یک

توییت ورزشی

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

برخی از این جمالت را بخوانید:    
  خیلی بی انصافیه که رجب زاده  رو داشته 

باشیم و به بوفون بگیم تموم نشدنی.
   وقتی فردوســی پور یه دفعه از پشت 
میزش بلند میشه و جست و خیزکنان با یه 
لبخند شیطون بالیی میاد پشت مانیتور 
لمسی تا صحنه های داوری رو نشون بده، 
یاد بچه های نابغه فامیل میفتم که می خواد 
دستاورد ها و کاردستیاشو نشون مهمون 

بده.
  برام سواله چرا خدا اون استعداد فوتبالی 
که تو مســی قرار داد  رو به من نداد... از این 

فکرا و سواال زیاد دارم.
  چرا فردوسی پور به قرارداد کی روش تو 

برنامه نود اشاره نکرد؟
   کی فکرشــو می کرد آهنگ کادورو وا 
نکرده پس فرســتاده  ابی تو برنامه نود و از 

صداسیما پخش بشه؟!
   موقع پخش نود شــبکه سه به صورت 
زیرنویس، رونویس و گوشه نویس همه جوره 
تبلیغ میره، میترسم کم کم رو لباس های 

فردوسی پور هم تبلیغ بزنن.
     آقای فردوســی پور؛ نود سال ۹6 تموم 
شد و روشن نشد چرا تیم ملی فوتبال ایران 
برای بازی مقابل اســپانیا و پرتغال باید از 
آدیداس لباس بخرد؟ برخالف ۳1تیم دیگر 

جام جهانی.
   لذتی که تو بخشش هســت تو انتقام 
نیست )هواداران اســتقالل بعد از بازی با 

العین(.
   خیابانی: »یک گل ملی برای ما« زننده 

گل: تیام اهل سنگال!

  عکس توییت: من هــر لحظه منتظرم 
برادران عبدالرحمان تو بازی با اســتقالل 

همچین حرکتی بزنن.

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا

؟؟؟؟؟

.. / ..

شهروند|  نه تنها مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی نتوانست گره ای از مشکالت این رشته باز کند، بلکه 
آتش اختالفات میان وزارت ورزش و فدراســیون کشتی را شعله ورتر کرد. رسول خادم بر استعفای خود 
تأکید کرد و رسما مقابل وزارت ورزش موضع گرفت. از ســوی دیگر مسئوالن این وزارتخانه هم ساکت 
ننشسته اند و مصاحبه های انتقادی علیه رسول خادم و عملکردش در فدراسیون کشتی داشتند. با این که 
مجمع فدراسیون کشــتی حمید بنی تمیم را موقتا عهده دار امور این فدراسیون کرده اما به نظر می رسد 
بالتکلیفی به وجود آمده ضربه های جبران ناپذیری را به پرمدال ترین ورزش کشور بزند. نخستین تبعات 
آن هم دیروز به بیرون درز کرد و اتحادیه جهانی رسما میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی 2018 را از ایران 
سلب کرد. همچنین فدراســیون ایران هم اعالم کرد با این وضع حاضر نیست در جام جهانی کشتی آزاد 
آمریکا شرکت کند. نکته عجیب اینجاست که عمق اختالفات بین فدراسیون کشتی و وزارت ورزش هر 
روز بیشتر می شود و هیچ کس حاضر نیست برای حل مشکل به وجود آمده، پا پیش بگذارد. دیروز محمدرضا 
داورزنی در مصاحبه ای مفصل با پایگاه خبری وزارت ورزش وضع کشتی را نگران کننده دانست و عنوان کرد 
در صورت ادامه این وضع باید فکری به حال جانشین خادم کرد. حتی پیشکسوتان کشتی هم که اکثرا به 
حمایت از رسول خادم می پردازند، حاضر نیستند برای حل اختالف به وجود آمده میانجیگری کنند و این 
اتفاقات، کشتی را به اوج بالتکلیفی رسانده است. با روند فعلی بعید است در فرصت یک ماهه ای که مجمع 
فدراسیون کشتی خواسته رسول خادم راضی به بازگشت شود چون او بارها روی مواضع خود تأکید کرده و 
به دنبال امتیاز گرفتن از وزارتخانه است. باید دید پایان این ماجرا به کجا می انجامد، اگرچه به نظر می رسد 
مسئوالن ورزش کشور نباید در این فرصت یک ماهه هم دست روی دست بگذارند. در این رابطه با برخی 

مدیران و کارشناسان به گفت وگو پرداختیم. 

کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« برای حل مشکل خادم و وزارت ورزش راهکار ارایه کردند

ُکشتی نیازمند دیپلماسی داخلی

 خادم نباید تنها بار کشتی را 
به دوش بکشد

 

محمدرضا یزدانی خرم
رئیس سابق فدراسیون کشتی

مدیریت در فدراســیون های ورزشــی نه تنها 
کشتی همین طور بوده که بعد از مدتی هر رئیسی 
یا به عناوین مختلف کنار گذاشته شده یا خودش 
رفته است. اکثرا هم دلیل تغییرات، عدم پشتیبانی 
الزم بوده و این بار هم رسول خادم چنین صحبتی 
را مطرح کرده است. فدراســیون کشتی، یکی از 
فدراسیون های پرزحمت و پرخرج در ورزش ایران 
به شمار می رود که در 5 رده سنی و در 2 رشته آزاد 
و فرنگی باید در مســابقات مختلف شرکت کند 
و همه هم از این رشــته توقع دارند. این اعزام ها و 
آماده کردن این تعداد کشتی گیر هزینه زیادی را 
می طلبد. زیربنایی کار کردن در شهرستان ها کار 
بسیار سختی اســت که قطعا از عهده تنها رئیس 
فدراسیون برنمی آید. متاسفانه یا خوشبختانه همه، 
نتیجه را نگاه می کنند و اگر کشتی موفق نباشد، 
اولین متهم رئیس فدراسیون و ضعف او به شمار 
می رود. در شرایط فعلی که به نظر می رسد رسول 
خادم دســتش از ورزشــکاران باکیفیت به اندازه 
کافی خالی مانده، تحت فشار زیادی قرار می گیرد و 
بودجه هم یکی از مسائلی است که در تمام کشور در 
وضع چالشی قرار دارد. تمام فشارها در فدراسیون 
کشتی روی دوش رئیس است و اگر خادم بخواهد 
به کارش ادامه دهد، باید از کادر قوی تری استفاده 
کند. من قبال هم گفته ام که خادم باید از مدیران 
باتجربه و کاربلدتری کنار خودش استفاده کند تا 
در این شرایط ســخت به کمکش بیایند. این که  
فقط چند نفر به واسطه نزدیک بودن رابطه شان 
با رئیس در فدراسیون باشــند،  غلط است. از نظر 
من این شرایط برای رسول خادم قابل پیش بینی 
بود چون او باالخره روزی از این همه فشار خسته 
می شود. حاال هم اگر رسول خادم بر کناره گیری 
خود اصــرار دارد، وزارت ورزش باید برای انتخاب 
جانشین او اقدام کند چون درنهایت کشتی از این 

بالتکلیفی لطمه خواهد خورد. 

محمدحسین محبی
رئیس هیأت کشتی کرمانشاه

موضع رسول خادم روشن و شفاف است. او می گوید 
وزارت ورزش بودجه کشــتی را به درســتی پرداخت 
نمی کند و به همین خاطر چرخ کشــتی به درســتی 
نمی چرخد. البتــه داورزنی هم پاســخ هایی به ادعای 
مسئوالن فدراسیون کشتی داده و گفته که وزارت ورزش 
هر چه در توان داشته، گذاشته است. بحث اصلی میان 
فدراسیون و وزارت ورزش همین اختالفات مالی است 
که شــاید با مذاکره و تعامل حل شــود. به نظر من این 
فرصت یک ماهه هیچ دلیلی نداشت و باید همان روز  در 
مجمع تکلیف کشتی مشخص می شد. البته در توانایی 
بنی تمیم برای اداره فدراسیون کشتی شکی نیست اما 
رسول خادم رئیس فدراسیون است و باید تکلیفش خیلی 
زود مشخص شود. اگر واقعا قرار به حل شدن مشکالت 
و اختالفات میان وزارت ورزش و فدراســیون است که 

همین حاال نیز دیر شــده و باید هر چه زودتر مسئوالن 
دور یک میز بنشینند و هر خواسته ای دارند،  بیان کنند. 
کسی نباید دنبال ســهم خواهی باشد چون به هرحال 
کسی که مســئولیتی در ورزش یا کشتی می گیرد، در 
قبال نتایج آن به مردم باید پاسخگو باشد. من با روحیاتی 
که از رســول خادم می شناسم و با صحبت هایی که از او 
شنیدم، بعید می دانم که به فدراسیون کشتی بازگردد. 
متاسفانه همین بالتکلیفی همه چیز را به هم ریخته و 
ما به راحتی میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی را از دست 
دادیم؛  درحالی که با مذاکره و دیپلماسی می توانستیم 
اختالفات با اتحادیه جهانی را حل کنیم. از سوی دیگر 
تیم ملی کشتی آزاد هم در جام جهانی شرکت نمی کند و 
قطعا از این موضوع متضرر خواهد شد. نظر من این است 
خادم که صحبت های مسئوالن وزارت ورزش را شنیده، 
باید تصمیم نهایی خود را بگیرد و زودتر تکلیف کشتی 
را مشــخص کند. اگر قرار به رفتن اوست، نباید یک ماه 
زمان را از دست بدهیم و باید خیلی سریع تکلیف مدیر 

فدراسیون کشتی را مشخص کنیم. 

وزیر و خادم دور یک میز بنشینند

عارف ربطی
دبیر سابق فدراسیون کشتی

در مجمع فوق العاده تصمیم گرفته شد تا طبق 
قانون فعال نایب رئیس فدراســیون عهده دار امور 
شود که کشتی بالتکلیف نماند. البته درنهایت باید 
شرایط رسول خادم در فدراسیون کشتی مشخص 
شــود. در رابطه با مطرح کردن بحــث رویارویی 
با نمایندگان اســراییل معتقدم سال هاست این 
موضوع وجود داشــته و باید آن را مدیریت کرد. 
جدا از این مسأله اختالف به روشنی در بدنه ورزش 
ایران احســاس می شــود. صحبت های انتقادی 
رســول خادم از وزارت ورزش نشان می دهد که 
اختالف در ورزش ایران زیاد است و شاید خیلی از 
مواقع رسانه ای نمی شود. تا زمانی که مدیران برای 
رســیدن به یک هدف مشخص کنار هم نباشند، 
این اختالفات حل نخواهد شــد. مــوازی کاری و 
تعدد قدرت در ورزش ایران یکی از مسائلی است 
که باعث ســردرگمی فدراسیون ها می شود. االن 
رئیس فدراسیون کشتی هم با کمیته ملی المپیک 
طرف است و هم با وزارت ورزش. باید برای حل این 
مشکل هم فکر عاجلی شــود. به نظرم در همین 
روزهای پایانی  ســال وزارت ورزش باید مشــکل 
فدراسیون کشتی را حل کند چون نمی شود ورزش 
اول کشور را بالتکلیف بگذارند. البته اعتقادم این 
اســت که وزارت ورزش باید در پی حل مشکل و 
راضی کردن رسول خادم باشد. او می تواند بماند و 
به کشتی کمک کند. اگر هم واقعا عمق اختالفات 
خادم با وزیر ورزش زیاد است، می تواند در جلسه 
حضوری شرکت کند و مشــکالتش را حل کند. 
مسئوالن وزارت ورزش در روزهای اخیر گفته اند 
رسول خادم را پیدا نمی کنند که با او مذاکره داشته 
باشند. دوره قهر کردن و از این دست کارها گذشته 
و هر طرف ماجرا باید خــودش را موظف بداند که 
برای حل مشکل کشــتی دور یک میز بنشیند و 
حرف هایش را بزند. به هرحال در نیمه نخست سال 
۹7 مســابقات مهمی در پیش داریم که نیاز دارد 

همه به کشتی کمک کنند. 

یک ماه زمان را نسوزانیم


