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یاد

ذره بین
باقری یا مرادی ،کدامیک رئیس میشوند؟

مرگ کشتیگیری که در فوتبال رد پا داشت

رضازاده باالخره دست از سر
وزنهبرداری برداشت

جامعه ورزش بی «خطیب » شد

ش�هروند| از آن روزی که هیکل ورزشکارانهاش
در برنام��ه  90ثابت ک��رد واقعا کش��تیگیر بوده،
قدیمیترها حرفهای بیشتری درباره او زدند .مرگ
حجتاهلل خطیب ،دوباره همه را یاد پرآشوبترین
دوران مدیریت��ی پرس��پولیس در دوران معاص��ر
انداخ��ت؛ روزهایی ک��ه قرار بود خطی��ب بهعنوان
سرپرست فدراسیون کشتی ،در زنده شدن روزهای
خوب این رش��ته در دوران ریاس��ت طالقانی نقش
داشتهباشداماوقتیبهعنوانمدیرعاملپرسپولیس
شناخته ش��د ،دقیقا بدترین روزهای تاریخ باشگاه
بزرگتهراندرزمینههایغیرفنیرابهچشمدید.
خطیب در روزهایی که مجله «گل آقا» کاریکاتور
کشیدن از ش��خصیتهای معروف را باب کرده بود
بهعنوان رئیس جدید اداره کل تربیتبدنی اس��تان
تهران س��وژه مناس��بی برای هنرمن��دی تیم«گل
آقا» بود .اودر این س��مت ،حدود 20سال از عمرش
را س��پری کرد و بعد از قبول س��مت سرپرس��تی
فدراس��یون کش��تی ،تن به رودخانه فوتبال زد اما
ناگهاندربحرانهاغرقشد.حضوردردنیایکشتی
آن هم پس از زوال تدریجی ناشی از تغییر و تحوالت
ف��راوان ،روزهای جالبی را برای خطی��ب رقم زد .او
بیشتر از همیشه در چشم رسانهها بود و در روزهایی
که هنوز کشتی ،چشم و چراغ ورزش ما بود ،همیشه
یک پای جریانات مدیریتی به حساب میآمد .خبر
انتصاب او بهعنوان مدیرعامل پرسپولیس ،تعجب
خیلیها را برانگیخت و دقیقا همان عامل مورد اشاره
از سوی منتقدان(عدم تجربه در فوتبال) کار دستش
داد؛ بهحدی که در طول یکسال دوران فعالیتش،
هرگز نتوانس��ت عاملی برای از بین رفتن یا حداقل
کمش��دن بحرانها ش��ود .به هرحال پس از خارج
شدن از «دور» گردون مدیرعاملی پرسپولیس کمتر
کسی از او خبر داشت تا اینکه شنیده شده به دلیل
بیماری سرطان خانهنشین شده است .کمتر کسی
سراغ پهلوان قبال زنده را گرفت .سرانجام خطیب به
دلیلتشدیدبیماریازخانهبهبیمارستانمنتقلشد
و دیروز به خاطر وخامت اوضاع جسمانی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر مرد 61ساله متولد 10فروردین
 8 ،1333صبح امروز از ورزشگاه شیرودی به سمت
شهرستان نور اس��تان مازندران (زادگاهش) انجام
میشود.روحششاد.

پایان
شوک به قایقرانی در آستانه مقدماتی المپیک

شادی خداحافظی کرد

قایقرانی ایران در آستانه رقابتهای کسب سهمیه
المپیک ریو خبری شوکهکننده را شنید .درحالیکه
تیمملی روئینگ ایران خود را برای کس��ب سهمیه
المپیک ریو آماده میکند ،محس��ن ش��ادی دارنده
مدالطالیبازیهایآسیاییاینچئونکهاصلیترین
شانس کسب سهمیه المپیک نیز محسوب میشد از
ورزش حرفهای خداحافظی ک��رد و قصد دارد از این
پس بهعنوان مربی در کنار تیمملی حضور داش��ته
باش��د .وحید مرادی ،دبیرکل فدراس��یون قایقرانی
دراینب��اره توضیح داده اس��ت« :محس��ن تصمیم
گرفته تا دیگر پارو نزن��د و از این پس بهعنوان مربی
فعالیت کند .فدراسیون نیز با تصمیم او موافقت کرده
و او بهعنوان یک نخبه روئینگ و کسی که با مربیان
خارجینیزکارکرده،باهمکاریلیو،مربیچینیاش
ملیپوشانالمپیکیرازیرنظرخواهدداشت».

ورزش جهان
شنبه داغ فوتبال اروپا
در ش��بی که مائ��ورو ای��کاردی به س��بک اکثر
هفتههای فصل جاری لیگ ایتالیا ناجی اینتر شد،
آبی و مشکیهای شهر برای اولین بار ازسال 2011
موفق به شکست دادن رم شدند تا رقیب در بهدست
آوردن نای��ب قهرمانی هم دچار تردید ش��ود! اتفاق
مهم اما در بازیهای بارسلونا و لیورپول رخ داد .پس
از برتری  2بر صفر بارسلونا در دربی کاتالونیا مقابل
اسپانیول ،داور وقتی قصد داشت از راهرو به رختکن
برود در هجمه اسپانیولیهای معترض از آنها بابت
پذیرش گل آفساید مسی عذرخواهی کرد .از سوی
دیگر ،ژاوی بهعنوان اولین بازیکن تاریخ بارس��لونا،
پانصدمین ب��ازی خود را برای باش��گاه انج��ام داد؛
درست مانند جرارد برای لیورپول در تساوی بدون
گلاینهفتهمقابلوستبروم.

کلیچکو قهرمان بوکس ماند
والدیمیر کلیچکو ،بوکس��ور  39ساله اوکراینی با
پیروزی مقابل «برایانت جنینگز»  30ساله از آمریکا
ازعنوانقهرمانیسنگینوزنخوددفاعکرد.کلیچکو
که در شهر «س��می» قزاقس��تان به دنیا آمده بعد از
7سال به نیویورک برگشت و با مبارزهای نه چندان
سخت توانست باز هم قهرمان بوکس سنگین وزن
جهان شود .کلیچکو در کارنامه خود  64پیروزی و 3
شکست دارد و کمربند قهرمانی بوکس سنگین وزن
جهان حدود یک دهه است که در اختیار اوست.

19

هیأترئیسه فدراسیون دوباره مقابل مربی پرتغالی و کفاشیان قرار گرفت

مخالفان کیروش ،روی نیمکت تیمملی!
امیر عابدینی و افشین پیروانی برای سرپرستی و دستیاری اعالم آمادگی کردند

شهروند| در مدت 4س��ال و خردهای که کارلوس
کیروشهدایتتیمملیفوتبالایرانرابرعهدهداشته،
همواره بحث بر سر انتخاب سرپرست این تیم داغ بوده
است.حساسیتهایبیشازحدکیروشبرایانتخاب
سرپرس��ت در تمام این سالها س��بب شد تا برخالف
سالهای گذشته پیشکسوتان فوتبال ایران هرگز رنگ
نیمکت تیمملی را نبینند .حضور افرادی مثل ترابیان،
نبی ،مقدس و حتی مدیرروابط عمومی فدراسیون(در
مقطعی) نشان از این داشت که فدراسیون در انتخاب
سرپرس��ت عاجز اس��ت و رأی کیروش را تحت هیچ
شرایطی نمیپذیرد؛ حاال اما گویا اتفاقاتی در راه است
که مشخص میکند مس��ئوالن در راستای خودرأی
شدنگامبرمیدارند.
ناگهانعابدینی
در فاصله کمت��ر از  1.5م��اه تا ش��روع رقابتهای
مقدماتی جامجهانی و جامملتهای آس��یا بهتازگی
تفاهمنامهادامههمکاریباکارلوسکیروشامضاشده
وحاالهمگانمنتظرمشخصشدنسرپرستتیمملی
هستند.دراینشرایطنامهایزیادیمطرحمیشوداما
یک نام بزرگ توجه همگان را به خود جلب کرده است؛
امیرعابدینی!
شهروند| کمتوانان ذهنی حدود 5درصد از جامعه را
در بر گرفتهاند و به گفته پزش��کان این افراد همواره نیاز
مبرمی به ورزش دارند .اتفاقا افرادی که دارای کم توانی
ذهنیهستند،عالقهشدیدیبهورزشداشتهودربخش
کوچکی از فدراس��یون جانبازان و معلولی��ن کار خود را
پیش میبرند .البته این بخش قطعا برای جمعیت حدودا
 3میلیونی این افراد بس��یار محدود است و همین کار را
برایکمتوانانذهنیبسیارسختکردهاست،تاجاییکه
حاال اعزامشان به مسابقات جهانی اکوادور نیز در هالهای
از ابهام قرار دارد.
یکانجمنبرای3میلیوننفر
انجمن ورزش افراد کمت��وان ذهنی مانند  17انجمن
دیگرورزشمعلوالنایرانزیرنظرفدراسیونورزشهای
جانبازان و معلوالن فعالیت میکند و به یقین بودجه این
فدراسیون پاس��خگوی نیاز این جامعه آماری نخواهد
بود .در این میان افراد با ه��وش میانه یا همان کمتوانان
ذهنی تعدادی بسیار بیشتر از سایر جمعیتها در بخش
جانبازان و معلوالن دارند و به گفته مسئوالن 3میلیون
نف��ر را در بر میگیرد .ه��م اکنون این افراد در  6رش��ته
تنیس ،تنیس روی میز ،دوومیدانی ،ش��نا ،فوتس��ال و
دوچرخهسواریمشغولفعالیتهستند.
بهشتیانرویزمینکمکمیخواهند
کس��انی که با ورزش��کاران کم توان ذهنی سر و کار
دارند ،به دلیل س��ادگی و صداقت این افراد ن��ام آنان را
بهشتیان روی زمین گذاشتهاند .مشکل اصلی این افراد
درحالحاضر مالی است که قطعا از بودجه  2میلیاردی
یک فدراسیون چیزی به آنها نمیرسد .در همه جای دنیا
به این شکل اس��ت که کمک به ورزشکاران این رشته از
س��وی ورزش��کاران بزرگ دنیا صورت میگیرد و شکل
خیریه دارد اما متاس��فانه در ایران هنوز این موضوع جا

اینطورکهازشواهدپیداست،رئیساسبقفدراسیون
فوتبال و مدیرعامل س��ابق باش��گاه پرس��پولیس با
پیشنهاد فدراس��یون برای سرپرستی تیمملی مواجه
شده و خودش هم دوست دارد روی نیمکت بنشیند.
ماجرا از این قرار است که در جلسه قبلی هیأت رئیسه
فدراس��یون ،اعضای این هیأت بر س��ر انتخاب فردی
توانا که بتواند کیروش را مدیریت کند ،بحث کردهاند
و در میان این بحثها نام عابدینی بیرون آمده اس��ت.
شهرام دبیری ،عضو هیأت رئیسه فدراسیون دراینباره
به «شهروند» میگوید« :عابدینی گزینه اصلحی برای
سرپرستیتیمملیاست.مایکباربااوصحبتکردیماما
نپذیرفت که سرپرست شود ولی شنیدم اعالم آمادگی
کرده اس��ت .با این حال هیأترئیس��ه از سرپرس��تی
عابدینی اس��تقبال میکند ».از دبیری پرس��یدیم آیا
کیروش با سرپرس��تی عابدینی موافقت میکند؛ او
اینطور پاسخ داد« :انتخاب سرپرست برعهده کیروش
نیست که موافق باش��د یا مخالف .قطعا هر تصمیمی
دراینبارهفدراسیونبگیرد،کیروشبایدبپذیرد».
ابهامبزرگ
سرپرستی عابدینی در تیمملی با توجه به سوابق این
مدیر ،اتفاقی مثبت خواهد بود اما ابهام اینجاس��ت که

مرد همیشه منتقد سرمربی پرتغالی چطور میخواهد
در کنار او امور را انجامده��د .عابدینی خودش به این
مس��أله خوشبین اس��ت« :من با کیروش خصومت
ش��خصی نداش��ته و ندارم .انتقاد من این بود که باید
تکلیف کیروش مش��خص ش��ود .باید بخشهایی از
قرارداد سرمربی تیمملی جرح و تعدیل میشد .حرف
من این بود که قراردادی ننویسیم که بعدا دهها مشکل
درکنارشباشد».
پیروانی،دستیارکیروش؟
بحث انتخاب دستیار ایرانی برای کیروش هم یکی
دیگر از مسائل همیش��ه مطرح پیرامون تیمملی بوده
اس��ت .در ش��رایطی که همهجا حرف از حضور جواد
نکوناماست،روزگذشتهاحتمالحضورافشینپیروانی
مطرح ش��د .ظاهرا اعضای هیأت رئیس��ه فدراسیون
فوتبال با حضور نکونام در کادرفنی مخالف هس��تند و
اعتقاد دارند فردی باید کنار کیروش باشد که مدارج
مربیگری را سپری کرده و بتواند کمک کند .نام افشین
پیروانی را نیز شهرام دبیری مطرح کرده و طی روزهای
آیندهتکلیفنهاییاومشخصخواهدشد.
جلسهسرنوشتساز
با این حساب جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال

گزارش «شهروند» از مشکالت ورزشکاران کمتوان ذهنی برای اعزامهای برونمرزی

بهشتیان روی زمین

رئیس انجمن در گفتوگو با «شهروند» :در انتظار یک «زالتان» هستیم!

نیفتاده است و حتی ورزش��کاران ایرانی برای انجام امور
خیریهبهموسساتدیگرمراجعهمیکنند.
احتماللغواعزامبهاکوادور
در حالی که ورزشکاران با هوش میانه چند سالی است
که برای مس��ابقات جهانی اکوادور که از مهرماه امسال
آغاز میشود ،خودشان را آماده میکنند ،حاال در فاصله
چند ماه مانده به این رقابته��ا زمزمههای لغو این اعزام
به گوش میرس��د .به نظر مشکالت مالی بهحدی است
که فدراسیون راهی جز لغو اعزام ندارد اما هنوز در انتظار

ورود خیرین به این ماجراس��ت تا آرزوهای ورزشکاران
پرتالش این بخش بر باد نرود .حتی این مشکالت مالی
سال گذشته تیم فوتس��ال ایران را از اعزام به مسابقاتی
که بعد از جامجهانی  2014فوتبال در برزیل برگزار شد
وچهرههایسرشناسیدرآنحضورداشتند،بازداشت.
باغستانی:برخیکمتوانانذهنیدرتیمهای
افرادسالمبازیمیکنند
عباس باغس��تانی ،رئیس انجمن ورزشهای با هوش
میانه درباره احتمال لغو اعزام ورزش��کاران این رشته به

که روز  17اردیبهشتماه در مش��هد برگزار میشود،
جلسهای مهم تلقی میشود .کفاش��یان و معاونانش
هنوز نه بحث سرپرس��تی عابدینی را تأیید کردهاند و
نه دس��تیاری پیروانی ولی اینطور که مشخص است،
هیأت رئیس��ه به دنبال آن اس��ت تا این دو نفر را روی
نیمکت بنش��انند .این در شرایطی اس��ت که پیروانی
هم مثل عابدینی در گذشته انتقادهای تندی را علیه
کیروش و تیمملی مطرح کرده و در صورتی که حضور
ای��ن دو پرسپولیس��ی قدیمی قطعی ش��ود ،احتماال
شاهد چلنجهای فوتبالی خاصی روی نیمکت تیمملی
خواهیم بود .مس��ائلی که میتوان��د در راه جامجهانی
 2018روسیهبهتیمایرانضرب هبزند.
اختالفهیأترئیسهوکفاشیان
مشخص اس��ت که نظر اعضای هیأترئیسه و علی
کفاشیان یکی نیس��ت .تصمیمات هیأترئیسه اکثر
مواقع با نظر کفاش��یان مغایرت دارد .با توجه به اینکه
تجربه ثابت کرده کفاشیان روی حرف کیروش حرف
نمیزند ،حاال او در قبال عابدینی و پیروانی بر سر یک
دوراهی مانده که به سمت هرطرف حرکت کند ،طرف
مقابل را از دس��ت میدهد؛ هرچند که به نظر میرسد
کفهترازوبهسودسرمربیتیمملیسنگینیکند.
«شهروند» میگوید« :به دلیل بودجه محدود فدراسیون
فعالتصمیمبرعدماعزاماستاماهنوزقطعینشدهاست.
جالب است بدانید سوئدیها نیز با همین مشکل مواجه
بودندامازالتانایبراهیموویچهزینهسفرآنهاراتقبلکرد،
اتفاقی که حاال ما در انتظارش هستیم ».او صحبتهایش
را اینگونه ادامه میدهد« :ما چند سالی است که به دنبال
فرهنگس��ازی برای کمک به این افراد هستیم .درواقع
االن روی صحبت من با مسئوالن نیست بلکه با مردم و
ورزشکاران است که میتوانند به این ورزشکاران کمک
کنند .البته شاید ذهنیتها نس��بت به این افراد درست
نباشد چون به غیر از تعداد محدودی از آنها بقیه در ظاهر
مثل افراد سالم هستند و حتی برخی از آنها در تیمهایی
که افراد س��الم ب��ازی میکنن��د ،به می��دان میروند».
باغستانی همچنین میافزاید» :شاید خیلیها ندانند اما
پیماننصیریکهقهرمانپارالمپیکلندنشد،جزوافراد
باهوشمیانهاست.البتهازطرفیدیگرنیزافرادیهستند
که خودشان را به جای کم توانان ذهنی جا میزنند تا در
مسابقاتموفقباشند.اینافرادنهمیتوانندکارکنندونه
درسبخوانند،پسبهترینکاربرایآنهاورزشاست».
درانتظارافتتاحفدراسیونخیریه
پیشنهاد افتتاح فدراس��یونی مستقل برای کم توانان
ذهنی مدتی اس��ت که مطرح ش��ده و حتی مورد تأیید
مس��ئوالن وزارت ورزش نیز قرار گرفته است و در انتظار
مصوبه مجلس شورای اسالمی است .البته به نظر مجوز
برای تشکیل یک انجمن مس��تقل برای این افراد صادر
ش��ده و همین یک گام رو به جلو است .در سراسر جهان
افراد با هوش میانه زیر نظر یک فدراسیون مستقل اداره
میشوند که البته به ش��کل خیریه و با کمک افراد خیر.
جایی که کمتوانان ذهنی میتوانند با کمک خیرین کار
خودرابهشکلیسازمانیافتهترپیشببرند.

لیگ برتر فوتبال
شهروند| تراکتورسازی برای اینکه صدرنشین
یک هفتهای لیگ برتر نباش��د به ساقهای ادینیو
دل بس��ت و بهترین نتیجه ممک��ن را گرفت .گل
دقیقه  7فرش��اد احمدزاده ،میتوانست با درایت و
قدرت پیکان میهمان جبران ش��ود اما گل مکمل
در بهترین لحظه ممکن ،توسط شایستهترین فرد
ممکنبهثبترسید؛ادینیودردقیقه.80اینبرزیلی
سیهچرده با این گل تعداد دروازهگشاییهایش در
فصل جاری را به  18رس��اند و ح��اال میرود تا پس
از مهندمهدی الن��داوی و عمادرضای عراقی و دنی
اولروم نیجریهای ،چهارمین آقای گل خارجی لیگ
ایران شود .این 2گل ،عنوان بهترین خط دفاع لیگ
ررا از پی��کان گرفت و به پدی��ده داد .در فاصله  2گل
تراکتورسازی صدرنشین ،سعید دقیقی ،یک ضربه
پنالتی را از دس��ت داد تا فرصت بازگش��ت پیکان
در جو جالب اس��تادیوم یادگار امام تبریز هدر برود.
تراکتورس��ازی با این برد ،حاال فقط یک هتتریک
پیروزیتااولینقهرمانتاریخ 45سالهخوددرلیگ
ایرانفاصلهدارد.
پرسپولیس،جشنماندننگرفت!
قرمزهای متلونالمزاج ای��ن روزهای فوتبال ایران،
پس از معاوضه برد ب��ا باخت در ب��ازی خانگی مقابل
سپاهان و شکس��ت در لیگ قهرمانان آسیا ،بار دیگر
 2امتیاز کلیدی را از دس��ت داد و تا کمکم این باور به
همه دس��ت بدهد که تیم برانکو هم باور بردن را ندارد.
پرس��پولیس با گلهای نورالله��ی و طارمی درعرض

پرسپولیس باز هم نبرد ،فوالد دیگر مدعی نیست

تشکیل مثلث قهرمانی با تراکتور ،نفت و سپاهان

جشننفت
مل��وان که پ��س از گرفتن یک تس��اوی خانگی از
استقالل،خطرناکجلوهمیکردامامقابلنفتمدعی
حرف زیادی برای گفتن نداشت! ابراهیمی و مطهری
برای نف��ت  2گل زدند ت��ا تیم بیطرف��دار پایتخت
برای روز مبادا (همان هفته آخری که فصل گذش��ته
قهرمانی را از آنها گرفت!) آذوقه مناسبی جمع کند!
نفتکماکاندرکورسماند.
جدولر دهبندی
ردیف

 8دقیقه ،سایپا را در آستانه شکست قرار داد اما پروژه
بازگش��ت با گل به خودی حاتمی کلید خورد .محمد
نوری گویا باب��ت یک گل مردود دچ��ار عذاب وجدان
به س��ود حریف ش��ده بود چون دقایق بعد از ش��ادی
نافرجامش ،درون محوطه جریمه قرمزهای میهمان
پنالتی داد تا حامد شیری در دقیقه  ،64خالف جهت
دروازهبان و به آرامترین شکل ممکن توپ را در گوشه
دروازه سوشا مکانی همیشه معترض قرار دهد .جاللی
با کاپش��ن معروفش ،یک برد را از چنگ پرسپولیس
درآورد و طبق معمول به یک تس��اوی قناعت کرد .به
هرحال بازی با تساوی 2بر  2به پایان رسید و برانکو در
حسرت برد روی نیمکت پرسپولیس است .در جریان
این دیدار نیز کریم باقری ب��ه دلیل امتناع صادقیان از
نشستنروینیمکتبااودرگیریپیداکرد.

ذوب،آبمیکند
واقعا اگر لیگ چند هفته بیش��تر ادامه مییافت،
ذوبآهنباتوجهبهایننتایج،مدعیاصلیقهرمانی
بود! تی��م خوب یحیی گلمحم��دی در ادامه روند
خوب خود با گلهای مسعود حسنزاده و مرتضی
تبریزی ،فوالد را در خوزس��تان شکست داد تا هم
حریف را تا حدود زی��ادی از کورس قهرمانی خارج
کند و ه��م به اس��تقاللی که در صورت شکس��ت
ذوبآهن کامال از س��همیه گرفتن ناامید میشد،
امی��د داد .ذوبآهن از بازی هفت��ه هفدهم مقابل
تراکتورس��ازی در  10بازی اخیر ،آمار خیرهکننده
 8برد و  2تساوی داشته است .تیم دوم اصفهان در
حس��استرین ش��رایط ممکن یقه فوالد ،قهرمان
فصلگذشتهلیگراگرفت.

برد تساوی باخت تفاضل امتیاز
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16
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4

15

51
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8

7
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9
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-7
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4
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9
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14
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4

13
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3
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27

5

7

15

-24

22

16

راهآهن

ش�هروند| بحث حضور حس��ین رض��ازاده در
انتخابات فدراسیون وزنهبرداری مدتهاست که به
یکیازسوژههایاصلیرسانههاتبدیلشدهاست.در
واقع این ماجرا به جدالی میان شورای شهر و وزارت
ورزش نیز تبدیل ش��ده بود که در نهایت وزارتخانه
را میتوان پیروز این جدال دانس��ت .پرافتخارترین
وزنهبردار تاریخ ایران حاضر نش��د از ش��ورای شهر
اس��تعفا بدهد و روز گذش��ته رس��ما انصرافش را از
حضور در انتخابات فدراس��یون وزنهب��رداری اعالم
کرد .رض��ازاده که ازس��ال  88و بعد از محرومیتش
از مربیگری به دلیل دوپینگ برخ��ی از وزنهبرداران
بهعنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شده بود و از
چند ماه قبل به دلیل پایان دوره 4س��اله مدیریتش
از فدراسیون خارج شده بود ،حداقل تا 4سال آینده
نمیتواندرویصندلیریاستخودبازگردد.
اظهاراترئیسمغموم
حس��ین رض��ازاده بعد از انص��راف از حض��ور در
انتخابات ای��ن جم�لات را ب��ر زب��ان آورد« :من با
وزنهبرداری خداحافظ��ی نمیکنم؛ همچنان عضو
کنفدراسیون وزنهبرداری آسیا هستم اما وقتی دیگر
م��ن را نمیخواهند ،چارهای نیس��ت .نمیتوانم به
آرای مردم عزیز ش��هر تهران دهنکجی و از شورای
ش��هر اس��تعفاء کنم .با این حال باید بگویم شورای
حل اختالف و کمیس��یون اصل 90نیز حضورم در
انتخابات فدراسیون را تأیید کرده بودند .همین حاال
هاش��می که نماینده مجلس اس��ت در فدراسیون
تیراندازیکارمیکندامامیگویندمننمیتوانم».
جدالباقریومرادی
بههرحال انتخابات فدراس��یون وزنهبرداری امروز
با حضور چند کاندیدا برگزار میشود که قطعا رقابت
اصلی می��ان علی م��رادی و کوروش باق��ری خواهد
بود .کوروش باقری از س��وی رضازاده شدیدا حمایت
میش��ود و امیدوار اس��ت طرفداران رئیس پیشین
به او رأی بدهند؛ علی مرادی نیز بعد از اینکه پس��ت
دبیرکلیکنفدراسیونوزنهبرداریآسیاراازدستداد،
به دنبال ریاست فدراسیون داخلی است .البته شاید به
دلیل تجربه کم باقری ،م��رادی که از مخالفان جدی
رضازاده بود ،ش��انس بیش��تری برای بازپس گرفتن
جایگاهشبعدازسالهایطوالنیداشتهباشد.
خبریازمهندسینیست
برخالف اکثر مجامع انتخابات فدراس��یونهای
ورزشی که پیش از برگزاری آنها خبرهایی مبنی بر
مهندسی و کسب آرا به س��ود گزینه وزارت ورزش
شنیده میشود ،به نظر نمیرسد در انتخابات امروز
وزنهب��رداری خبری از این حاش��یهها باش��د .البته
ش��اید هم گزینه جدی��دی به جز باق��ری و مرادی
توسط وزارتخانه رو ش��ود اما در هر صورت میتوان
وزنهبرداران را که ماههاست بالتکلیف هستند ،برنده
اصلیانتخاباتامروزدانست.

تیتر بازی
 رقابتهای انفرادی تنیس روی میز قهرمانی جهان
باپیروزینیماعالمیانوافشیننوروزیپیگیریشد.
 انتخاب��ات فدراس��یون ورزشه��ای رزم��ی 16
اردیبهشتماهبرگزارخواهدشد.
 مراسمقرعهکشیفینالجامحذفیروزچهارشنبه
۹اردیبهشتماهبرگزارخواهدشد.
 تیمفوتبالآکادمیمهدویکیادرتورنمنتاتریش
باتیمفوتبالبایرنمونیخآلمانهمگروهشد.
 ژانگ یو جیه ،قهرمان جامجهانی  2006بهعنوان
س��رمربی تیمملی ووش��وی بانوان ایران در بخش
ساندایجوانانوبزرگساالنانتخابشد.
 در پایان رقابتهای کوراش قهرمانی آسیا تیمملی
کشورمان در مجموع در بخش زنان و مردان با کسب
 ۹طال ۴ ،نقره و یک برنز به مقام قهرمانی آسیا دست
یافت.
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