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راند دوم نبرد ایران و امارات به نفع حریف

ﺧﺒﺮ

تصمیمات درست براي تیم فوتبال امید

صعود استقالل به بازي با الریان کشیده شد

فروردین ،اولین حضور وزنهبرداران
زن ایرانی در مسابقات آسیایی

مذاکره با کرانچار برای شکستن
طلسم  ۴۴ساله

درﯾﭽﻪ

حضور رئیس اتحادیه جهانی
سهگانه در ایران
 رئیــس اتحادیه جهانی ورزش ســهگانه برای
یک ســفر چهــارروزه وارد ایران شــد .به گزارش
سایت فدراســیون ورزش سهگانه ،خانم ماریسول
کاسادو ،ریاســت اتحادیه جهانی سهگانه و عضو
اجرائــی کمیتــه بینالمللی المپیــک ) ،(IOCبه
همــراه معاون خود ،آقای ســانچز ،در یک ســفر
چهــارروزه برای دیــدار و گفتوگو با مســئوالن
ورزش ایران صبح روز گذشــته وارد ایران شدند و
مورد استقبال سردار صبور ،رئیس و امیری ،رئیس
کمیتــه بینالملل فدراســیون ایران قــرار گرفتند.
کاسادو چهارشــنبه دیدارهایی با سلطانیفر ،وزیر
ورزشوجوانــان و صالحیامیری ،ریاســت کمیته
ملی المپیک کشــورمان ،خواهد داشــت و سپس
روز پنجشــنبه  ۲۴اســفند در مجموعه ورزشــی
آزادی تهــران از نزدیک شــاهد برگــزاری رقابت
دوگانه بانوان قهرمانی کشــور و مرحله سوم لیگ
سراسری بانوان خواهد بود.

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺪى زارع ،ﻓﺎرس

 فوتبال ایران از ســال  ۱۹۷۶به بعد دیگر رنگ
المپیــک را ندیده اســت و حاال مســئوالن وزارت
ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و فدراسیون
فوتبــال در تالشاند تا به این حســرت  ۴۴ســاله
پایان دهند .دیــروز روز مهمی برای این تیم ناکام
در ادوار اخیــر بود و تصمیمــات مهمی برای تیم
فوتبال المپیک ایران گرفته شــد .زالتکو کرانچار،
سرمربی سابق ســپاهان ،به تهران ســفر کرده تا
برای ســرمربیگری تیــم امید ایــران مذاکراتی با
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران داشته باشد .بعد
از انتقادهایی که درباره بالتکلیفبودن تیم فوتبال
امید از مسئوالن فدراسیون شد ،مهدی تاج ،رئیس
فدراسیون ،از انتخاب ســرمربی جدید این تیم در
همین هفته خبر داد.
رئیس فدراســیون فوتبال همچنین اعالم کرد
که در بیــن گزینههای ســرمربیگری تیم امید یک
مربــی خارجی حضــور دارد .در چنین شــرایطی
گمانهزنیهایی درباره انتخاب ســرمربی تیم امید
مطرح شــده و نامهایی به میان آمده اســت ،اما
نامی که احتماال گزینه اصلی فدراســیون فوتبال
خواهد بود ،زالتکو کرانچار است .سرمربی کروات
سابق سپاهان که با این باشگاه چند ماه قبل قطع
همــکاری کرد ،حدود دو ســال پیــش هم گزینه
مربیگری امیدهــای فوتبال بود امــا آن زمان ،به
دالیلی عجیب نتوانســت سرمربی تیم امید شود.
در آن مقطــع وزارت ورزش وقت ،کمیتهای تحت
عنوان »تعیین وضعیت مربیان خارجی« تشــکیل
داد و خروجی جلســات آن کمیتــه چنین بود که
کرانچار به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی شایسته
سرمربیگری امیدها نیست .در همان زمان این نظر
عجیب وزارت ورزش با انتقاد شــدید رســانهها و
کارشناسان روبهرو شد .آن تیم به محمد خاکپور و
محمد مایلیکهن سپرده شد و نتوانست المپیکی
شــود .حاال با تغییراتی که در دو ســال گذشته در
وزارت ورزش رخ داده و بــا ازبینرفتــن آن کمیته
عجیب ،گفته میشود کرانچار ،سرمربی سابق تیم
ملی کرواســی ،بار دیگر گزینه اصلی هدایت تیم
فوتبال امید ایران است.
کرانچار در این روزهــا در تهران حضور دارد و
گفته میشــود در این مدت مســئوالن فدراسیون
فوتبال با کرانچــار صحبتهایی را انجام دادهاند.
کرانچار با تیم ســپاهان ســابقه قهرمانی در لیگ
برتر و جام حذفی ایران را دارد .او در پرســپولیس
نیز مربیگــری کرده اســت .دیروز جلســاتی هم
در ســطح عالی ورزش ایران دربــاره تیم فوتبال
ایران برگزار شــد که احتماال با انتخاب ســرمربی
تیم بیارتباط نیســت .خروجی جلسه روز گذشته
این بود که مســئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی
المپیــک تأکید کردند مســئول اصلی تیــم امید،
فدراسیون خواهد بود .مســعود سلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانــان ،صبح دیروز در جلســه ســتاد
عالی بازیهای آسیایی با تأکید به حمایت وزارت
ورزش و جوانــان و کمیتــه ملی المپیــک از تیم
فوتبال اعزامی به بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
گفت» :مســئولیت صفر تــا صد تیــم امید برای
این مسابقات با فدراســیون فوتبال است .جوانان
بســیار خوبی در فوتبالمان داریم و هدفگذاری
این تیم باید بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو باشــد
تا با برنامهریزی سهســاله بعد از  ۴۴سال ،هم به
المپیک صعــود کنیم و هم نتایج خوبی بگیریم«.
یکی از اشــتباههای بــزرگ فوتبال ایــران در این
ســالها این بوده که با تیمی در بازیهای آسیایی
شرکت میکرده که از نظر سنی مناسب بازیهای
مقدماتی المپیک نبودند.
اینبار در تصمیمی درست به فدراسیون اعالم
شــده در بازیهای آسیایی به دنبال مدال نباشد و
با تیم زیر  ۲۰سال شــرکت کند .شاهرخ شهنازی،
دبیــرکل کمیته ملی المپیک ،هم دیروز اعالم کرد
تیمی بــه بازیهای آســیایی میرود که شــرایط
حضور در المپیک را داشته باشد.

اســتقالل فرصت انتقام از العین را از دست داد.
این هفته لیگ قهرمانان آســیا نبرد تیمهاي ایراني و
اماراتي بود .اســتقالل که قصد داشــت انتقام بازي
رفــت و باخت  ۶بر یــک فصل گذشــته را از العین
بگیرد ،در حضور  ۸۰هزار تماشــاگر پرشور ورزشگاه
آزادي با حریف قدرتمند خود یک-یک کرد .در دقیقه
 ۴۲فرشید اسماعیلي با زیرکي از مدافع حریف پنالتي
گرفت .مامه تیام مهاجم موفق این روزهاي آبيها با
خونسردي توپ را وارد دروازه حریف کرد .نیمه اول
ایــن بازي با همین تکگل به پایان رســید .العین که
در ایــن بازي نمایش خوبي ارائــه کرد ،در نیمه دوم
موفق شــد کار را به تساوي بکشد .این بازي حساس
درنهایت مانند بازي رفت دو تیم با تســاوي به پایان
رسید .استقالل با این حال همچنان صدرنشین گروه
سخت خودش است.
در دیگــر بازي گروه  Dلیگ قهرمانان آســیا ،الهالل
عربســتان در ادامه نتایج ضعیفش در این فصل -۲یک
به میزبان خــود الریان قطر باخت .الهالل فینالیســت
فصل قبل تنهــا دو امتیــاز دارد و در انتهاي گروه قرار
گرفته اســت .در جدول گروه ،اســتقالل و الریان هر دو
شــشامتیازياند و حتــي تفاضــل گل و گل زده برابر
دارند ،اما فعال اســتقالل اول است .العین هم با چهار
امتیاز از چهار تســاوي در رده سوم قرار دارد .معادالت
این گروه که گروه مرگ آسیاســت ،پیچیده شــده است.
اســتقالل در بازي بعدي میزبان الریان اســت و باید در
آن بازي صعود خود را قطعي کند .اســتقالل اگر الریان
را ببــرد ،حتــي اگر در بــازي آخرش هم ببــازد باز هم

صعود خواهد کرد .ذوبآهن دیروز شکست سنگیني را
متحمل شد .این تیم که در دور رفت شش امتیاز کسب
کرده بــود ،میهمان تیم بــدون امتیاز الوحــده امارات
بود و با ســه گل مغلوب شــد .ذوبآهن در بازي رفت
-۲صفر برنده شده بود اما دیروز نمایش ضعیفي ارائه
کرد .پیــش از این بازي در دیگر بــازي گروه  Bالدحیل
قطر با دو گل دیرهنگام خود لوکوموتیو را در تاشــکند
شکســت داد .در این گروه الدحیل بــا  ۱۲امتیاز صعود
کرد .ذوبآهن با شــش امتیــاز در رده دوم باقي ماند.
لوکوموتیو و الوحده هم سه امتیاز دارند.

پرسپولیسوتراکتورسازی بهدنبالپایانخوشسال
در ادامه دیدارهــای لیگ قهرمانان آســیا و مصاف
تیمهــای ایرانــی و اماراتی امروز پرســپولیس میهمان
الوصــل امارات اســت .بــرد در بازی رفت باعث شــد
پرســپولیس عالوه بر اینکه حواشــی باخت در داربی را
فراموش کند ،در صدر گروه خود در آســیا نیز قرار بگیرد.
پرسپولیس حاال میخواهد با پیروزی در بازی امروز خود
در خانه الوصل ،پایانی خوش در ســال  ۹۶برای خودش
و هــواداران رقم بزنــد .در گروه  Cلیگ قهرمانان آســیا
ســه تیم پرسپولیس ،السد قطر و نسف قرشی ازبکستان

شــشامتیازیاند .الوصل هم با ســه باخت بدون امتیاز
اســت .الوصل هر پنج بازی آخر خود در لیگ و آســیا را
باخته و احتماال حریف آســانی برای پرسپولیس است.
برانکــو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرســپولیس البته تأکید
دارد نباید این تیم اماراتی را دســتکم گرفت» .در مدت
کوتاهی برای دومینبار با تیم الوصل روبهرو میشــویم
کــه این میتواند برای دو تیم هم ســخت باشــد و هم
جنبه مثبت داشته باشــد .تیم الوصل ،تیم بسیار خوبی
اســت .الوصل در این دیدار دو گزینه دارد؛ اگر شکســت
بخورد ،از دور مسابقات حذف میشود اما اگر پیروز شود،
شانس صعود به مرحله بعد را خواهد داشت .این تیم،
تیم بزرگی اســت .من به بازیکنانمان متذکر شدم که در
لیگ قهرمانان آسیا تیم ضعیف نداریم و همه تیمها قوی
هستند .هدف ما در لیگ قهرمانان آسیا فقط برد است و
برد« .در دیگر بازی امروز نمایندگان ایرانی ،تراکتورسازی
در اولیــن میزبانیاش در این فصل بــه مصاف الوحده
امارات میرود .تراکتورســازی شــروع خوبــی در لیگ
قهرمانان آســیا نداشــته و با دو باخت و یک تساوی در
انتهــای گروه خود قرار دارد .ایــن تیم در دور رفت حتی
یک گل هم نزد .با این حال کار برای تراکتورســازی تمام
نشــده و این تیم میتواند با یک برد به مسابقات برگردد.
ارتوئرول سائالم ســرمربی ترکیهای تراکتورسازی درباره
بــازی امروز گفت» :امــروز به دنبال این هســتیم که در
دقایــق ابتدایی بازی به برتری برســیم و گلزنی کنیم تا
بتوانیم اولین برد خودمان را کســب کنیم .منتظر حضور
تمام هوادارانمان در ورزشگاه هستیم .از آنها میخواهیم
جو بسیار خوبی را برای بازی فردا ایجاد کنند«.

اتفاق عجیب در لیگ برتر بانوان

لیگ یونان تعلیق شد

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻤﻰﻫﺎ داده و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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یکی از اتفاقات عجیب فوتبال دنیا روز گذشــته
در فوتبــال ایــران رخ داد .صبح روز گذشــته ،تیم
شــهرداری بم بهعنوان قهرمان لیــگ برتر بانوان
معرفی شــد و چند ســاعت بعد از آن ،اعالم شد
قهرمانی این تیم قطعی نشــده و امروز تکلیف تیم
قهرمان مشــخص میشــود .در هفته بیستودوم
رقابتهــای لیگ برتــر فوتبال بانــوان ،صبح روز
گذشــته تیم صدرنشــین بــم ،میزبــان ذوبآهن
اصفهان بود؛ اما با حاضرنشدن تیم اصفهانی ،بم
با کســب سه امتیاز این دیدار ،مجموعه امتیازاتش
را به  ۵۶رســاند تا قهرمانیاش در لیگ مســجل
شــود .در دیگر دیدارهای مهم هفته ،شــهرداری
ســیرجان  ۴بر  ۳نماینده فارس را شکســت داد و
بــا  ۵۳امتیاز ،عنــوان نایبقهرمانی را به دســت
آورد .دیدار دو تیم راهیاب ملل سنندج و همیاری
آذربایجانغربی با تســاوی بدون گل به پایان رسید
تا ســنندجیها با کسب  ۴۸امتیاز ،عنوان سومی را
آن خود کنند.
از ِ
اگــر ذوبآهن بــازی میکرد و شــهرداری بم
را شکســت میداد ،این شــهرداری ســیرجان بود
کــه شــانس قهرمانی داشــت .به همیــن دلیل،
ســیرجانیها بهشــدت بــه اتفاقات روز گذشــته
اعتــراض کرده و شــایعه تبانی را مطــرح کردند.
ســرمربی شــهرداری ســیرجان دیروز عنوان کرد
نرفتن ذوبآهن به بم ،تبانــی بوده و قهرمانی بم
را قبول ندارد .مریم جهاننجاتی ،ســرمربی بانوان
شــهرداری ســیرجان ،دراینباره گفت» :سؤال من
این اســت که چــرا ذوبآهــن چنیــن کاری کرد
که باعث شــد اســم خودش را لکــهدار کند« .او

میگوینــد :تفاضل گل ما کمتر از بم بود و احتمال
قهرمانی بم وجود داشت؛ اما مگر میشود فوتبال
را پیشبینی کرد؟ اگر میدانســتیم ذوبآهن قرار
نیســت مقابل بم بازی کند ،ما هــم بازی را برگزار
نمیکردیــم و ایــن  ۱۲میلیون تومــان را بهعنوان
پاداش بین بازیکنــان پخش میکردیم .چه دلیلی
غیر از تبانی وجود دارد؟ باید به پرونده ما رسیدگی
شــود .ما از ذوبآهن شکایت کردیم .چطور تیمی
بدون اجازه ســازمان لیگ به بم نرفته اســت .باید
تا مشخصشــدن نتیجه بم ،فدراسیون بگوید این
تیم قهرمان نیســت .از تمام رسانههایی که اعالم
کردهاند بم قهرمان است ،دلخورم .ما میتوانستیم
نایبقهرمان شــویم؛ اما با جوانمردی .پس از این
اعتراضها ،اعالم شد با نظر سازمان لیگ ،این بازی
باید امروز در بم برگزار شود .سارا قمی ،بازیکن تیم
شــهرداری بم ،دراینباره گفت» :در حالی که تیم
ما در زمین حاضر شــد ،اعالم کردند تیم ذوبآهن
حاضر به بازی نشده است .به همین دلیل ما برنده
اعالم شدیم؛ اما بعد از آن از سوی سازمان لیگ به
ما اعالم شد این بازی به دلیل حساسیتهایش باید
برگزار شــود و تیم ذوبآهن امروز در کرمان حاضر
خواهد شد .ذوبآهنیها اعالم کرده بودند به دلیل
اینکــه بازیکن محروم و مصدوم دارند و نتیجه این
بازی نیز برایشان در کســب مقام تأثیرگذار نیست،
به همین دلیل هزینه رفت و آمد را نخواهند داد و
این بازی را انجام نمیدهند؛ اما ســازمان لیگ آنها
را مجاب کرده است تا این بازی امروز انجام شود«.
بههرحال با توجه به شــرایط جدول ،امروز بازهم
قهرمانی به تیم شهرداری بم خواهد رسید.

شــرق» :بهتر است بروم تا کشــتی ضربه نخورد«؛ این آخرین حرفی بود که
رســول خادم زد تا اســتعفایش را تکمیل کرده باشــد .مجمــع فوقالعاده
فدراسیون کشتی برای بازگرداندن مرد همهکاره کشتی ایران دیروز در حالی
تشــکیل شــد که او به صراحت اعالم کرد دیگر تمایلی بــه ادامه همکاری
با مســئوالن فعلی وزارت ورزش و جوانان نــدارد .او در ابتدای این مجمع
بیانیــهای را قرائت کــرد و از دالیل خداحافظیاش بــا ورزش اول مملکت
گفت .در شرایطی که گفته میشود استعفای ناگهانی قهرمان المپیک ۱۹۹۶
آتالنتا به اظهارنظرهای تند اخیر او درباره تبعات عدم رویارویی کشتیگیران
ایرانــی با نمایندههای اســرائیل برمیگردد اما در نشســت روز گذشــته این
موضوع را به طور کامل رد کرد.
خادم توضیح داد» :اســتعفای من به علت حمایتنکردن وزارت ورزش
و جوانان بوده و ربطی به بحث اســرائیل نداشــته اســت .اگر قرار بر ماندن
من باشــد ،این بیتوجهی به کشتی ادامه پیدا میکند که این به ضرر کشتی
ایران خواهد بود .علت استعفای من این است که با مجموعه وزارت ورزش
نمیتوانــم کار کنم؛ چراکه از نظر من نگاه مجموعه وزارت ورزش در جهت
منافع ملی ورزش کشــور نیست .نگاه وزارت ورزش نسبت به کشتی در این
چند سال حمایتی نبوده ،بهغیر از مواردی که مجبور شدند برای پاسخگویی
به افکار عمومــی حمایت کنند .اکنون حضور من برای کشــتی هزینه دارد
و درباره بعضی مطالب بهتر اســت زمان بگذرد تا همهچیز مشــخص شود
و شــرایطی فراهم شــود تا فرد مورد وثوق آقایان در وزارت ورزش بیاید که
حمایت ویژه از کشتی داشته باشند .شاید کمکهایی که باید امروز به کشتی
بشود و دریغ میشود ،آن زمان به کشتی اختصاص دهند«.
عضو هیئترئیســه اتحادیه جهانی به جنجالهایــی که در این مدت بر
ســر انتقادهای او درباره سیاست کشور در قبال مسابقهندادن با اسرائیلیها
به پا شــده بود ،اشــاره کرد» :موضوع رویارویی یا عدم رویارویی ورزشکاران
ایران با ورزشــکاران رژیم صهیونیستی یک بحث ملی است و دغدغه همه
قهرمانان ماست اما ارتباطی به استعفای من ندارد .این موضوعی است که
باید پیگیری شود و گویا مسئوالن در جریان قرار گرفتهاند و پیگیری میکنند.
من ســه ماه قبل در جلســهای که با حضور آقای داورزنی ،معاون قهرمانی

جنجال مالــک باشــگاه پائوک لیــگ یونان را
تعطیل کرد .دیدار تیمهای باالی جدولی سوپرلیگ
یونان که مسعود شجاعی هم در آن حضور داشت،
به دلیل جنجــال حیرتآور مالک باشــگاه پائوک
نیمهتمــام ماند .پائوک یکشنبهشــب در چارچوب
هفته بیســتوپنجم سوپرلیگ یونان میزبان »آاِک«
آتنی بود که مسعود شجاعی را جزء نفرات ذخیره
داشــت .با توجه به شرایط جدولی دو تیم و اینکه
دیــدار رفــت در آتن با پیــروزی یک بــر صفر تیم
میزبان به پایان رســیده بود ،تقابل آنها حساسیت
بســیار باالیی داشــت .آاِک از دقیقه  ۸۲مســعود
شــجاعی را به زمین فرســتاد .پائوک در دقیقه ۹۰
به گل رســید که کمکداور مســابقه آن را مردود
اعالم کرد .عدم ثبــت گل برتری پائوک در لحظات
پایانی با اعتراض بازیکنان این تیم همراه شــد ،اما
در ادامه ایوان ســاوویدیس ،مالک روســی باشگاه
پائوک نیز بــا خروج از جایگاه ویژه و ورود به زمین
آشــوب زیادی برپا کرد .ایوان ســاوویدیس ،مالک
پائوک که اســلحهای هم بر کمر داشــت و خود را
در کانــون توجه قرار داده بود ،پس از درگیریهای
زیاد و اعتراض شدید به داوری که موجب شد بازی
 ۱۵دقیقه دچار وقفه شــود ،در نهایت از بازیکنان
تیمش خواست زمین را ترك کنند و به بازی ادامه
ندهنــد .در ادامه با توجه به درگیریها و اســلحه
مالک پائوک بازیکنان آاک زمین را ترک کردند.
مانولــو خیمنــس ،مربــی آاِک در مــورد این
اتفاق گفت» :در ابتدا درســت متوجه نشــدیم که
آیا ســاوویدیس واقعا با اســلحه وارد زمین شده
است یا خیر .بعد اسلحه را دیدیم .مشاهده کردیم

که او دائما دســتش را به ســمت کمرش نزدیک
میکند چراکه اســلحهاش آنجا بود .طبق چیزی
کــه مترجم شــخصیام به من منتقل کــرد ،او به
داور گفــت» :دوران حرفهای تو به عنوان یک داور
تمام شده است!«؛ واقعا درک نمیکردم چون این
چیزی اســت که شــما در فیلمها میبینید« .گفته
میشود این مرد مسن داور بازی را هم تهدید کرده
و به او گفته اســت» :تو ُمردی« .بعضی رســانهها
عنوان کردند داور بازی پس از یک وقف دوســاعته
گل میزبــان را پذیرفته اســت! به هــر ترتیب این
بازی نیمهکاره ماند .با این شــرایط به نظر میرسد
فدراســیون فوتبال یونان رأی بازی را به سود یاران
مسعود شجاعی و برتری آنها بدهد که در صورت
این اتفاق ،آنها به امتیاز  ۵۷میرســند و در فاصله
پنــج هفته به اتمام بازیهای فصل ســوپرلیگ ،تا
حدود زیادی قهرمانیشان را قطعی میکنند.
حضور مالک باشــگاه با اسلحهای به کمر در
میانــه میدان جنجال زیــادی در فوتبال اروپا بر پا
کــرد .صبح دیروز جورجیوس واســیالدیس ،وزیر
ورزش و فرهنــگ یونــان اعــالم کرد که نســبت
بــه رفتــار ســاوویدیس »تصمیــم قاطعانهای«
خواهــد گرفت .همچنیــن به دنبال ایــن حادثه،
ایــن وزارتخانه اعالم کرد که رقابتهای قهرمانی
باشــگاههای یونان را به طور نامحدود به حالت
تعلیق درخواهد آورد .ایوان ساوویدیس ،بازرگان
و سیاســتمدار یونانی-روسی و تروتمندترین فرد
در یونان است .او پیشتر یکی از اعضای پارلمان
روســیه بوده و با والدیمیر پوتین رئیسجمهوری
این کشور روابط نزدیکی دارد.

 رئیس فدراســیون وزنهبرداری اعالم کرد تیم
وزنهبرداری بانــوان نوجوان ایــران در پیکارهای
قهرمانی آســیا که فروردین ســال  ۹۷به میزبانی
ازبکســتان برگزار میشود ،شــرکت خواهد کرد.
»علی مرادی« روز گذشته به ایرنا گفت» :بر اساس
هماهنگیهای انجامشده با وزارت ورزشوجوانان
و کمیته ملی المپیک ،بعد از تشــکیل اردوی تیم
ملی وزنهبرداری در تهران ،نخســتین رویدادی که
تیم وزنهبــرداری بانوان کشــورمان در آن حضور
خواهند داشــت ،مســابقات قهرمانــی نوجوانان
آسیا خواهد بود که نفرات اعزامی به این پیکارها،
بر اســاس رکوردهای برجایگذاشــته در اردوها
انتخاب خواهند شــد« .در روزهای گذشته ،عنوان
میشــد پوشــش بانوان وزنهبردار به تأیید وزارت
ورزش نرسیده است ،مرادی دراینباره توضیح داد:
»پوشش بانوان کشــورمان در پیکارهای قهرمانی
آسیا از سوی وزارت ورزش مراحل نهایی خودش
را میگذراند و از ســوی دیگر» ،اورسال پاپاندرئا«،
نایبرئیس فدراســیون بینالمللی وزنهبرداری و
رئیس فدراســیون وزنهبرداری آمریکا که در اهواز
حضور داشت ،پوشــش بانوان ایران را تأیید کرد.
برنامه اردوی تیم وزنهبرداری بانوان طبق برنامه
در حال انجام اســت؛ اما به دلیل مشکالت مالی،
فدراســیون توانایی جذب مربی خارجی را ندارد.
بــا توجه به این موضــوع ،وزنهبــرداری مردان و
زنان مظلوم اســت و باید بیشتر از گذشته حمایت
شــود؛ چراکه این رشته در شــرایط حساس و در
مسابقات مهم بینالمللی مانند بازیهای المپیک
و بازیهای آســیایی ،به کمک کشــورمان آمده و
باعث ارتقای جایگاه ورزش ایران شــده اســت«.
نخســتین اردوی تیم ملــی وزنهبــرداری بانوان
کشورمان با حضور  ۱۴وزنهبردار دعوتشده ،از ۱۰
اسفند به میزبانی کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری
در مجموعــه ورزشــی آزادی تهران آغاز شــد و
ملیپوشــان به همراه دو مربی خانــم ،تمرینات
خــود را به مدت یک هفته و تا  ۱۷اســفند برگزار
کردند و ســپس طبق برنامهریــزی صورتگرفته،
نفــرات اردونشــین  ۱۸تا  ۲۰اســفند برای حضور
در کارگاه اصــالح تکنیــک عازم اهواز شــدند که
این کارگاه آموزشــی با تدریس »اورسال پاپاندرئا«،
رئیس فدراسیون وزنهبرداری آمریکا و نایبرئیس
فدراسیون بینالمللی برگزار شد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
لیگ قهرمانان آسیا
 دوشنبه  ۲۱اسفند ۱۳۹۶
الوحده امارات  – ۳ذوبآهن صفر
استقالل - ۱العین امارات۱
 سهشنبه  ۲۲اسفند
تراکتورسازی -الجزیره امارات ،ساعت ۱۶:۰۰
الوصل امارات  -پرسپولیس ،ساعت ۱۸:۴۵
لیگ قهرمانان اروپا
 سهشنبه  ۲۲اسفند
آاس رم -شاختار ،ساعت ۲۳:۱۵
منچستریونایتد -سویا ،ساعت ۲۳:۱۵
 چهارشنبه  ۲۳اسفند
بشیکتاش-بایرنمونیخ ،ساعت ۲۰:۳۰
بارسلونا-چلسی ،ساعت ۲۳:۱۵

مهلت یكماهه براي باز گرداندن رسول خادم

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

ﮔﺮه ﮐﺸﺘﻰ ﺑﺎز ﻧﺸﺪ

الزامات استیضاح

وزارت ورزش در محل کارشــان داشــتم ،این موضوع را گفتم و ایشان نیز به
وزیــر ورزش انتقال دادند .این موضوع بحثی چالشــی و جدی برای ورزش
کشــورمان است .ما بهطور مستقیم در خط اول جبهه قرار داریم و مستقیما
با این موضوع روبهرو هســتیم .امیدوارم دوســتان کمک کنند و راهحلی را
برای این موضوع پیدا کنند« .دارنده مدال برنز المپیک  ۱۹۹۲بارســلونا بعد
از اینکــه صحبتهای خود را در مجمع مطــرح کرد ،بالفاصله این جمع را
ترک کرد و رفت.
داورزنی :خادم باید برگردد
خادم در حالی بر استعفایش از فدراسیون کشتی پافشاری کرد که توجیهات
او مبنی بر نماندش در این مجموعه نتوانست باز هم رضایت اعضای مجمع
را جلب کند .رؤسای هیئتهای استانی کشتی کشور که اعضای تشکیلدهنده
مجمع فوقالعاده بودند ،بعد از رفتن خادم به اتفاق اعالم کردند که مخالف
اســتعفای او هستند .محمدرضا داورزنی که ریاســت این مجمع را بر عهده
داشــت ،بعد از نظر مخالــف اعضای حاضر گفــت» :وزارت ورزش نیز پیش
از این مخالفت خود را با اســتعفای خادم اعــالم کرده بود .مجمع هم با این
اســتعفا مخالفت کرد و اعضا در تالش هستند با خادم صحبت کنند تا او به
کارش ادامه دهد .اختالفی به جهت همسو یا غیرهمسوبودن با خادم نداریم.
یکسری بحثها درباره حمایت وزارت ورزش از فدراسیون کشتی مطرح شد

اما باید بگویم سعی وزارت ورزش حمایت کامل از رشته کشتی است .وزارت
ورزش تــا این لحظه  ۷۷درصد از اعتباری را که با فدراســیون کشــتی تفاهم
کــرده بودیم ،پرداخت کرده اســت .در این هفته و هفتــه آینده نیز تا آنجا که
بتوانیم از باقیمانده بودجه فدراســیون کشــتی را پرداخت میکنیم« .اگرچه
رســول خادم در شش سال حضورش در فدراســیون کشتی بهترین خدمات
را بــه کشــتی ایران داد اما باید به این نکته اشــاره کرد کــه او هیچگاه در این
مدت نتوانســت تعامل خوبی با شخص اول وزارت ورزش ،یعنی وزیر داشته
باشــد .او پیــش از این با محمود گودرزی ،وزیر وقــت ،در تنش و چالش بود.
حاال نیز نتوانســته مراوده خوبی با مســعود ســلطانیفر ،وزیر فعلی داشته
باشــد .گفته میشود اختالفنظر او با سلطانیفر بعد از ناکامی تیم ملی آزاد
در مســابقات جهانی بیشتر شده است .با توجه به مخالفت اعضای مجمع با
اســتعفای رسول خادم تصمیم بر این شــد که فرصتی یکماهه به او بدهند
تا برای بازگشت به فدراســیون تجدیدنظر کند .گفته میشود طبق اساسنامه
فدراسیون کشتی ،رئیس فدراسیون میتواند مدتی را در استراحت بهسر ببرد
و فرد دیگری در غیاب او امور فدراسیون را انجام بدهد .اداره فدراسیون کشتی
تا آن زمان به حمید بنیتمیم ،نایبرئیس فدراسیون سپرده ميشود .بنیتمیم
دیروز عنوان کرد خادم از بیتوجهی دولتمردان به کشتی گالیهمند است» .مثال
رئیسجمهور با یکی از تیمهای ملی که افتخار چندانی هم به دســت نیاورد
و موفقیت چندان بزرگی هم به دســت نیاورد دیدار داشت اما با کشتیگیران
حتی پس از کسب طالی المپیک هم دیدار نداشت .یا رئیس اتحادیه جهانی
کشــتی دو مرتبه به ایران آمد و درخواســت دیدار از سوی فدراسیون کشتی
مطرح شد اما صورت نگرفت« .او اعالم کرد فعال سرمربی جدید هم برای تیم
کشتی آزاد انتخاب نمیشود.
رسول خادم دو هفته پیش با استعفای ناگهانی خود از ریاست فدراسیون
کشــتی و سرمربیگری تیم ملی کشــتی آزاد ،شوک بزرگی را به ورزش کشور
وارد کرد .بعد از اســتعفای او ،اعضای شــورای فنی کشــتی فرنگی و آزاد،
نایبرئیس بانوان و مشاور ارشد رئیس فدراسیون همگی به نشانه حمایت
از رئیس فدراســیون از سمتهای خود کنار رفتند و گفتند تا زمانی که خادم
برنگردد ،آنها نیز حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون کشتی نیستند.

یعني بهنوعي پاالیش در محورهاي استیضاح
مبادرت ورزند .بااینحال نباید از فرصت استیضاح
بــراي وزرا نیز عبور کرد .اگر این اهــرم نظارتي ،با
رعایت آداب ،رســوم و الزامات کارشناســي به کار
گرفته شــود ،ميتواند ظرفیتي براي بیان مشکالت
وزرا و البته طرح دیدگاههاي نمایندگان ایجاد کند.
بااینحــال بهعنــوان یک معلم اقتصاد پیشــنهاد
ميکنــم نمایندگان بیــن دو عامــل تفکیک قائل
شوند؛ عوامل کالن اقتصادي که فراتر از اختیارات
وزیر است و وظایف مشــترک وزیران که در قانون
اساسي به آنها اشاره شــده است .بارها شنیدهایم
کــه اوضــاع اقتصادي کشــور در نقطــه مطلوب
قرار نــدارد .درعینحال که نميتــوان نقش وزرا
در شــاخصهاي اقتصادي و اجتماعــي را نادیده
گرفت؛ اما سیاســتهاي پولي ،مالي ،رفاه و تأمین
اجتماعــي و سیاســت خارجي ،بعضــا در فضاي
بیرون ســازماني براي یک وزارتخانه قرار گرفته و
تابع تصمیمات کالن ســاختار تصمیمسازي کشور
هســتند .با توجه به اینکه جلسات استیضاح بیش
از جلسات عادي مجلس از سوی افکار عمومي و
بسیاري از اقشــار جامعه دنبال ميشود ،امیدوارم
تلقي شــخصيبودن نیتهــاي یــک نماینده در
اســتیضاح وزیر وجود نداشــته باشد .آرزو ميکنم
نمایندگان مجلس ،ســطح کار قوه مقننه را بسیار
فراتر از مســائل شــخصي و محلي ببینند و از این
جایگاه بــراي همراهي توأم با نظــارت بر مدیران
اجرائي در راستاي توســعه همهجانبه و عمل به
سیاســتهاي کالن و برنامههاي پنجساله توسعه
بهره بگیرند.

