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گفتوگوی «ایران» با محمدرضا یزدانی خرم ،رئیس سابق
فدراسیون کشتی

وضعیت رسول خادم در هالهای از ابهام

تکذیب انتخاب سرپرست برای فدراسیون کشتی

آذریجهرمی :خود را سفیر نابینایان میدانم

گواهیپزشکیرااتحادیهجهانی
بهماپیشنهادکرد
بهتربودخادمپیشازمطرحکردنموضوعاسرائیلبامامشورتمیکرد

محمد محمدی سدهی

سایت فدراسیون کشتی

اســتعفای رســول خادم از ریاســت فدراســیون
کشــتی ،بــه چالشــی بــزرگ بــرای ورزش اول
ایــران تبدیــل شــده اســت .کســی کــه جــزو
متخصصتریــن رؤســای فدراســیونهای
ورزشــی محســوب میشــود ،در یــک حرکــت
غافلگیرکننــده اســتعفای خــود را بــه شــکل
شــفاهی و نــه کتبــی اعالم کــرد .در ایــن میان،
مســئوالن وزارت ورزش و جوانان از وزیر گرفته
تا معاون ورزش قهرمانی ،بارها مخالفت خود
را با این اســتعفا اعالم کردهاند .گفته میشــود
محمدرضا داورزنی  2بار با خادم تماس گرفته
و وی را برای برگزاری جلســه بــه وزارت ورزش
دعــوت کــرده اما او هــر بــار از پذیــرش دعوت
معــاون وزیــر طفــره رفتــه و ماجرا را بــه نوعی
بالتکلیف گذاشــته اســت .این در حالی اســت
کــه بدیهی اســت وزارت ورزش بخواهد هر چه
زودتر تکلیف یکی از مهمترین فدراسیونهای
ورزشی کشور مشخص شود و برای آن تصمیم
عاجلــی بگیرد .البته از ســاختمان ســئول خبر
میرســد وزیر ورزش ،همچنان خــادم را گزینه
نخســت برای ادامــه کار میداند امــا اگر خادم
بر استعفای خود پافشــاری کند ،وزارت ورزش
و جوانــان چارهای جز انتخاب سرپرســت برای
فدراسیون کشتی نخواهد داشت.
بــر اســاس گــزارش برخــی از ســایتها،
علیرضــا حیدری ،حســن رنگرز ،امیــر عفراتی
و محمدرضــا یزدانــی خــرم ،جــزو گزینههــای
سرپرســتی فدراســیون کشــتی هســتند .در این
شــرایط ،روزبــه وثــوق احمــدی عضــو کمیتــه
حقوقی و قضایی اتحادیه جهانی کشتی ،درباره
مطرح شــدن برخــی خبرها مبنی بــر احتمال
تعییــن سرپرســت اعالم کــرد« :در اساســنامه
جدید ،اعالم شــد رئیس باید استعفای خود را
به مجمع اعالم کند و در نهایت اعضای مجمع
جلسه فوقالعاده تشــکیل دهند تا درخواست
اســتعفای رئیس فدراسیون را قبول یا رد کنند.
انتصاب سرپرست توسط وزیر ورزش و جوانان
میتواند باعث تعلیق فدراسیون کشتی شود».
علیرضــا حیــدری هــم در رابطه بــا مطرح
شــدن نامش به عنوان گزینه سرپرستی چنین
واکنشی داشت« :اگر به من بگویند جای خادم
بیایم ،اصــاً قبول نمیکنم چــون منابع مالی

که رســول دارد و از آنها اســتفاده میکند را من
ندارم .ممکن اســت بتوانم کشــتی را اداره کنم
اما نمیتوانم مانند رســول کشتی را اداره کنم.
این بد است که یک عده وقتی میبینند کشتی
به مشکل خورده ،سریع میگویند ما هستیم».
در ایــن میــان همچنــان تــاش نامــداران
کشــتی برای اینکه رســول را به مانــدن ترغیب
کنند ،ادامه دارد .امامعلی حبیبی اولین طالیی
تاریخ ورزش ایران در المپیک از خادم خواست
کــه بمانــد« :به رســول خــادم توصیــه میکنم
که اگرچه شــاید برای موفقیــت همه چیز مهیا
نباشــد اما به خاطر کشــتیگیران و عزت کشتی
ایران هم که شده بماند و به کارش ادامه دهد.
بــه عنوان یــک پــدر نیــز از او درخواســت دارم
که به خاطر ســربلندی کشــتی ایــران ،بماند».
محمــد شــروین اســبقیان ،مدیرکل دفتــر امور
مشــترک فدراســیونهای وزارت ورزش هم در
ایــن رابطه گفــت« :بــه دنبال سرپرســت برای
فدراسیون کشتی نیســتیم ،چون وزارت ورزش
با استعفای خادم مخالفت کرده است ».اتفاق
قابــل توجــه اینکــه در پی انتشــار برخــی اخبار
مبنی بر برگزاری تجمع مقابل وزارت ورزش و
جوانان در حمایت از خادم ،فدراســیون کشتی
اطالعیــهای صادر و تأکید کرد که این تجمع به
هیچ عنوان مورد تأیید این فدراسیون نیست و
از عالقهمندان درخواســت میشود از اقدامات
اینچنینــی کــه موجــب برهم خــوردن فضای
ورزش ملی کشور میشود ،اجتناب کنند.
ëëرغبتی :به مردم اطالعات غلط ندهیم
علــی رغبتــی مدیــرکل دفتــر برنامهریزی و
نظــارت ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت
ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه مطالــب مطرح
شــده در برخی رسانهها درباره حمایت نکردن
وزارت ورزش و جوانــان از رســول خــادم گفت:
«بعــد از اســتعفای غیرمنتظــره آقــای خــادم،
هم آقای سلطانیفر و هم آقای داورزنی با این
استعفا مخالفت کردند .تا آنجایی که من اطالع
دارم آقــای خــادم تماسهــای تلفنــی معاون
قهرمانــی و حتی پیامکهای او را هم بیجواب
گذاشته و ما را در وضعیت بالتکلیفی برای اداره
فدراسیون قرار داده است که امیدوارم بزودی با
حضور خادم و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون،

این مشکل بر طرف شــود .بنابراین میخواهم
که به مردم اطالعات غلط ندهیم».
ëëبودجه فدراسیون کشتی و پاسخ مسئوالن
اما در حالی که خزانهدار فدراسیون کشتی در
مصاحبهای اعالم کرد ۴۰درصد از بودجه دولتی
ایــن فدراســیون از ســوی وزارت ورزش و کمیته
ملی المپیک پرداخت نشده ،شروین اسبقیان،
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها در این
باره چنین صحبت کرد« :کشــتی بعد از فوتبال
و بــا  72درصــد باالترین میزان تخصیــص را در
بیــن فدراســیونهای ورزشــی داشــته .میانگین
تخصیــص همه فدراســیونهای ورزشــی تا این
تاریــخ  70درصــد بــوده و تــا پایــان ســال باقــی
مانده ســهم فدراســیون پرداخت خواهد شد».
کیــکاووس ســعیدی ،خزانــهدار کمیتــه ملــی
المپیک نیز در این خصوص عنوان کرد« :کمیته
ملــی المپیــک ،از مجمــوع  3میلیــارد و 800
میلیــون تومان اعتبــار این فدراســیون ،حدود 2
میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است».
پــس از ایــن صحبتهــا ،محمدحســین
حیدریــان خزانــهدار فدراســیون کشــتی چنین
واکنشــی داشــت« :در حالیکــه کمیتــه ملــی
المپیک به سایر فدراسیونها حدود  80درصد
اختصــاص داده و دریافتی فدراســیون کشــتی
حدود  50درصد اســت این صحبتها از سوی
آقــای ســعیدی مطــرح میشــود .از خزانــهدار
کمیتــه المپیــک میخواهم انصــاف را رعایت
کننــد .وزارت ورزش در فاصله  2هفته به پایان
ســال بــا احتســاب بخــش اول  ۷۰درصــد و در
مجمــوع دو بخــش  ۶۰درصــد بــه فدراســیون
کشتی پرداخت کرده است».

بــرش

حامد جیرودی

داور مالزیایی سوژه اصلی دیدار استقالل و العین
بــود .او که نــام کاملــش «موهــد امیــرول ایزوان
بن یعقوب» اســت ،شــب تلخــی را بــرای مردم
ایــران ســاخت و باعث شــد تــا  200هــزار کامنت
اعتراضآمیز بهصفحه رسمی  AFCارسال شود.
او در حالی با قضاوت ضعیف و گرفتن دو پنالتی
عجیب به ســود تیم اماراتی ،مانع از پیروزی آبی
پوشــان پایتخت شــد کــه پیش از این هم ســابقه
زدن ســوتهای اشــتباه بهضــرر تیمهــای ایرانی
را دارد .ایــن داور  31ســاله ،تاکنــون در  10دیــدار
بــه داوری بازیهای نمایندههــای ایران پرداخته
کــه  6شکســت 1 ،تســاوی و  3پیــروزی نصیــب
نمایندههای ایران شــده .بن یعقــوب که از 2012
در لیســت الیت قرار گرفته ،در همان ســال 2012
کــه تازه وارد جرگه داوران شــده بــود 2 ،بازی تیم
زیــر  19ســال ایــران مقابــل ویتنــام و اســترالیا را

با کمک این اتحادیه توانستیم از این راه برای عدم
مقابلهبانمایندگاناسرائیلاستفادهکنیم.راههای
دیگری هم برای عدم مقابله با نمایندگان اسرائیل
وجود دارد که بهتر است این راهها مسکوت بماند
تا اسرائیلیها متوجه این موضوع نشوند».
یزدانــی خــرم در ادامــه ریاســت خــادم را در
کشــتی ضعیــف میدانــد و میافزایــد« :از زمان
حضــور خادم کشــتی ما کامــاً افت کــرده ،ما در
دورههای گذشــته با حضور در تمامی مســابقات
به روی ســکو میرفتیم اما در مســابقات جهانی
پاریــس تیــم کشــتی آزادمــان در رده نهــم قــرار
گرفــت ».او بیــان میکند« :با وجــود نهمی ایران
در مســابقات جهانــی تیــم ملی به جــام جهانی
دعوت شــد و این موضوع نشــان میدهــد که در
صــورت عــدم حضــور کشــتی مــا در مســابقات،
کشــتی دنیا اعتبــاری نخواهد داشــت .آنها منت
ما را هم میکشــند و نمیتوانند قدرتی همچون
ایران را به همین راحتی کنار بگذارند».
رئیس ســابق فدراســیون کشــتی که براساس
شــنیدهها به عنوان یکی از گزینههای سرپرســتی
این فدراســیون معرفی شــده ،میگویــد« :از این
موضــوع خبر ندارم اما من ســرباز نظام هســتم
و در هــر شــرایطی حاضرم به کشــتی کمک کنم.
البته فدراســیون کشــتی بدهیهای زیادی دارد و
عالوه بر این تیمهای ما هم اکنون مدعی نیستند
و رسیدن به جایگاه اصلی زمانبر است».

سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه و یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون نابینایان و کمبینایان
در جمع خبرنگاران درخصوص اســتعفای خادم از فدراســیون کشــتی چنین نظر داد« :من خود شــخصاً به خادم به
عنوان قهرمان ملی کشور عالقه دارم و برایش احترام زیادی قائل هستم .امیدوارم درخصوص او بهترین تصمیم گرفته
شــود .البته ســعی میکنم به جزئیات زیاد نپردازم ».وی درباره حضور دوبارهاش در هیأت رئیسه فدراسیون نابینایان
و کمبینایــان ایــن توضیح را داد« :حضور دوبارهام به خاطر حمایت بیشــتر از جامعــه ورزش نابینایان و کمبینایان در
عرصههای همگانی و قهرمانی است .به خاطر بیبضاعت بودن فدراسیون سعی کردم دوباره در جمع اعضای هیأت
رئیســه فدراســیون قرار بگیرم تا بتوانیم خدمات بیشــتری را برای این افراد ایجاد کنیم .بویژه اینکه در این فدراســیون
دوستانی هستند که اکثراً جانباز جنگ تحمیلی هستند و ما از خدمت کردن به این افراد خوشحال میشویم».

این داور در مسابقات قهرمانی آسیای زیر 23
ســال داوری ایران مقابل قطر را برعهده داشــت
کــه بــا برتــری  2بــر  1قطریهــا بــه اتمام رســید.
بازی تیم زیر  19ســالههای ایــران مقابل یمن که
بــه برتــری  1بــر صفر یمنیهــا منجر شــد و بازی
معروف ایران و ویتنام در بازیهای آسیایی 2014
اینچئــون که به پیــروزی  4بــر 1ویتنامیها مقابل
شاگردان نلو وینگادا انجامید ،از دیگر دیدارهایی
است که بنیعقوب در آنها نقش داشته است.
امــا بنیعقــوب بــه صــورت کامــاً عجیبــی،

قضاوتهای حساس تیمهای اماراتی را برعهده
میگیــرد .در مســابقات مقدماتــی جــام جهانی
 ،2018امــارات شــرایط خطرناکــی در جــدول
ردهبندی داشــت و باید مقابل استرالیا به برتری
میرســید امــا در خانــه با یــک گل بــه کانگوروها
باختند .او در این فصل لیگ قهرمانان داور بازی
پلیآف العین و الملکیه بحرین بود که العین با
 2گل بــه برتــری رســید .او در گام بعدی قضاوت
بــازی الوحده امــارات و الدحیل قطــر را برعهده
گرفــت .در این بازی ،بنیعقــوب دو پنالتی برای

نایبقهرمانی اسکی آلپاین ایران در آسیا

بیســت و هفتمین دوره مســابقات اســکی آلپاین قهرمانی آســیا در دربندســر
بعــد از ظهر سهشــنبه بــا برگزاری مراســم اختتامیه بــه پایان رســید .در پایان
این رقابتها تیم قزاقســتان با کســب  5طال 3 ،نقره 2 ،برنز به مقام قهرمانی
دســت یافت .پس از قزاقســتان ،تیم ایران با  2طال 6 ،نقره 4 ،برنز دوم شــد و
کــره جنوبــی با یــک طال ،یک برنز در رده ســوم جــدول مدالی ایســتاد .در این
دوره از رقابتها  95اســکیباز از  11کشور حضور داشتند و در سه روز با یکدیگر
مسابقه دادند.

سیرالئون به جای لیبی مقابل ایران میایستد

در پــی کنــار کشــیدن لیبی از بــازی دوســتانه  26اســفندماه این تیم
مقابــل ایــران در تهــران ،یــک آفریقایــی دیگــر همچون ســیرالئون
جانشــین آن شــد .مهــدی تاج ضمــن تأیید ایــن خبر گفــت یافتن
حریفان آفریقایی قویتر از ســیرالئون بســیار ســخت بود زیرا تاریخ
مذکــور جــزو «فیفادی»ها نیســت .البته تیــم ملی فوتبــال ایران در
روزهــای  3و  7فروردیــن  1397بــا دو آفریقایــی نــام آشــنای دیگر
همچون تونس و الجزایر هم مسابقه خواهد داد.

تکذیب شایعه سرمربی شدن برانکو در ازبکستان

برانکــو ایوانکوویــچ شــایعات مربــوط بــه انتخابــش بــرای هدایــت تیــم ملی
ازبکســتان را رد کرد و گفت همچنان ســرمربی پرســپولیس اســت .حمیدرضا
گرشاسبی ،سرپرست قرمزهای تهرانی هم گفت این خبر قطعاً صحت ندارد
زیــرا برانکــو اخیراً قــراردادش با آنها را به مدت دو ســال تمدید کــرده و به آن
نیز متعهد است.
علــی کریمــی ،ســرمربی ســپیدرود بــه دلیــل آنچه رعایــت جهات
مخففــه موضــوع مــاده  93و بند ث مــاده  94آییننامــه انضباطی
فوتبــال ایران نامیده شــده ،یک جلســه از همراهی این تیم رشــتی
حاضر در لیگ برتر فوتبال کشــور محــروم و رأی او غیرقابل تجدید
نظر اعالم شد.

فردا حریف استقالل در فینال جام حذفی مشخص میشود

الوحده گرفت که هر  2هم گل شد اما الوحده هم
قدرت الزم را نداشت و به الدحیل  3بر  2باخت.
آخریــن هنرنمایی ایــن داور مالزیایــی نیز در
العیــن رخ داد و او بــا گرفتــن دو پنالتــی عجیب
بخصــوص پنالتــی دوم که بســیار بحــث برانگیز
بــود ،مانــع از پیــروزی اســتقالل در خانــه حریف
شــد و در واقــع العین یــک امتیاز خــود را مدیون
ایــن داور پــر اشــتباه اســت و ایــن داور حداقل 14
ســال دیگر میتواند قضاوتهای زیادی در آسیا
مخصوصاً برای تیمهای اماراتی داشته باشد!

عصــر فــردا (جمعــه) تیمهای اســتقالل خوزســتان و خونــه به خونــه بابل در
دومین بازی از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشــور در ورزشگاه غدیر
شهر اهواز روبهروی یکدیگر میایستند تا تیم پیروز جواز شرکت در دیدار فینال
را کسب کند .این در حالی است که استقالل تهران رکورددار فتح این مسابقات
از روز  10بهمن ماه که صنعت نفت را در نخســتین دیدار نیمه نهایی شکســت
داد ،بــه فینــال راه یافت و در انتظار اواســط اردیبهشــت  1397بســر میبرد که
مســابقه پایانی در خرمشــهر برگزار خواهد شد .در حالی که آبیهای خوزستان
اوضاع مساعدی در لیگ برتر ندارند و به رده ماقبل آخر جدول سقوط کردهاند
و عبداهلل ویســی راه بهروزی تیمش را فقط فتح جام حذفی میبیند ،خونه به
خونه با هدایت دراگان اسکوچیچ کروات (و پیش از وی جواد نکونام) رقبایش
را در جــام حذفــی یکی پــس از دیگری حذف کرده و با وجود برگزاری مســابقه
فردا در اهواز امیدوار است که آنجا هم شگفتیساز شود.

لیگ
قهرمانان

«امهری» سریع ًا برکنار نمیشود!

نــود

اگر پرندهها هم در آسمان برخورد میکردند ،داور اعالم پنالتی میکرد!

وصــال روحانی  /پنــدار توفیقی ،معاون باشــگاه
اســتقالل دیروز تصریح کرد که این باشگاه بابت
نــاداوری خیرهکننــده داور مالزیایی مســابقه این
تیم برابر العین امارات در لیگ فوتبال قهرمانان
آســیا ،رسماً به  AFCشــکایت کرده است اما این
تضییع حق چنان وســیع بود کــه اظهار نظرهای
متعدد دیگری را هم به شرح ذیل برانگیخت:
محمــد دادکان گفت :دو پنالتــی ناحق گرفته
شد و متأسفانه وعدههای مسئوالن فوتبال در مورد
پایان دادن به این اجحافها جامه عمل نپوشیده
اســت .متأسفانه عربســتان قدرت بیشــتری دارد
امــا باید با اعتــراض به  AFCبه حقمان برســیم،

حمیــد ســوریان دارنــده مــدال طــای المپیک هــم از شــرایط فنی
کشــتی ایران انتقاد کرد« :کشــتی شــرایط خوبی ندارد .اگر این روند
ادامه پیدا کند در رویدادهای آتی بویژه بازیهای آســیایی به نتایج
خوبی دســت نخواهیم یافت .نتایجی که هماکنون در آزاد و فرنگی
به دســت آمده در حد نام کشــتی ایران نیســت .کارنامه کاری افراد
بیانگر این اســت که عملکرد برنامه ریزان به چه شــکل بوده .آنچه
کــه در خصــوص فدراســیون کشــتی دیــده میشــود ،ایــن اســت که
کار خوبــی صــورت نگرفته کــه به جایگاه پنجمی آســیا رســیدهایم.
کشــتی نیازمند تغییرات اساســی اســت تا بتوان در رویدادهای آتی
عناوینمان را به کشــورمان بازگردانیم.هر کســی که مسئولیت دارد
بایــد به کشــتی خدمــت کند و بــا ایجاد آرامــش ،زمینــه موفقیت و
کسب نتیجه را فراهم سازد».

محرومیت یک جلسهای علی کریمی

شکایت رسمی استقالل به AFC

حتی اگر به قیمت محرومیت و اخراجمان از لیگ
قهرمانان آسیا تمام شود .صادق ورمزیار تصریح
کرد اســتقالل قدرتش را به رخ آســیا کشید اما این
 AFCاســت کــه باید فکــری به حــال داوری بکند
وگرنه حق به حقدار نخواهد رسید .علی خسروی
متذکــر شــد رفتــار داور مالزیایی نشــان مــیداد او
بــه دنبال پنالتــی میگردد و حتی اگــر دو کبوتر در
آســمان هم بــه یکدیگر برخــورد میکردنــد ،داور
اعالم پنالتی میکرد .محمد فنایی گفت قضاوت
بن یعقوب ســبب شــد وی بابت اینکه در گذشته
داور بــوده اســت ،احســاس خجالت کنــد و صمد
مرفاوی تصریــح کرد که نــاداوری بارزترین اتفاق

اخبـــار
محمدجــواد آذری جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعــات کــه به تازگــی عضو هیأت رئیســه فدراســیون
نابینایان و کمبینایان شــده است ،در رابطه با حضورش
در ایــن فدراســیون صحبــت کــرد :طــی مکاتباتــی کــه
دوســتان این فدراسیون با من داشتند از من درخواست
کردند که به عضویت هیأت رئیســه فدراسیون نابینایان
و کمبینایان دربیایم و من از این پیشنهاد استقبال کردم
تــا بتوانــم در حمایــت از ایــن جامعه اقدامــات مؤثری
انجــام دهــم .حضور مــا در هیأت رئیســه منــوط به این
است که بتوانیم از جاهای مختلف منابع مالی به این فدراسیون تزریق کنیم و
سرمایهگذاری خوبی برای توسعه ورزش نابینایان در آینده صورت بگیرد .من
خود را ســفیر نابینایان میدانم و امیــدوارم بتوانم خدمات بهتری را در آینده
بــرای این افراد انجــام دهم ».وی درباره این که آیا خــود نیز ورزش خاصی را
دنبــال میکند یا خیر ،این پاســخ را داد« :من در گذشــته فوتبــال و جودو را به
صــورت حرفــهای دنبــال میکردم اما در حــال حاضر به خاطــر وقت کمی که
دارم ،سعی میکنم روزانه پیادهروی داشته باشم».

سوریان :کشتی شرایط خوبی ندارد

عراقچی :امیدوارم درباره خادم بهترین تصمیم گرفته شود

 10قضاوت <بن یعقوب> برای تیمهای ایرانی؛ داور بد قدم
قضاوت کرد که با پیروزیهای  2بر  1و  4بر 1ایران
به اتمام رســید .او در لیگ قهرمانان آســیا 2014
بازی اســتقالل و الریان قطــر را قضاوت کرد که با
نتیجه  3بر  1به سود آبی پوشان به پایان رسید.
در لیــگ قهرمانــان  ،2015بــن یعقــوب داور
بــازی فــوالد و الســد بــود کــه با یــک گل به ســود
تیم قطری به پایان رســید .عبــداهلل کرمی در آن
بــازی توســط داور مالزیایی از بازی اخراج شــد تا
بدشــگونی ایــن داور بــرای تیمهای ایرانــی آغاز
شود .اما در فصل بعد و در لیگ قهرمانان ،2016
ایــن داور از همان دیدار پلی آف ،هنرنمایی خود
را بــرای ایرانیهــا آغــاز کــرد و بــه قضــاوت بازی
حســاس نفت تهران و الجیــش پرداخت که با 2
گل به ســود تیم قطــری به پایان رســید تا یکی از
نمایندههای ایران کم شــود .او ســپس داور بازی
ســپاهان و االتحاد عربســتان بود که این بازی نیز
با  2گل به سود تیم سعودی به پایان رسید .او در
این بازی هم یک بازیکن سپاهان را اخراج کرد.

پــس از اســتعفای رســول خــادم و اصــرار بــه
کنارهگیــری از ریاســت فدراســیون کشــتی،
گمانهزنیهایــی صــورت گرفــت مبنی بــر اینکه
وزارت ورزش گزینههایــی بــرای سرپرســتی
فدراســیون کشــتی در نظــر گرفتــه اســت .بــر
اســاس شــنیدهها و اخبار تأیید نشــده ،قرار است
سرپرســت احتمالــی فدراســیون کشــتی یکــی از
چهرههــای خوشــنام و از بدنه کشــتی باشــد و در
این میان نامهایی نیز مطرح شــد که محمدرضا
یزدانیخــرم یکــی از گزینههــای سرپرســتی
فدراسیون کشــتی به حساب میآید و در صورتی
که خادم مجاب به ادامه کار در فدراسیون کشتی
نشــود ،وزارت در روزهــای آتــی سرپرســت ایــن
فدراسیون را انتخاب خواهد کرد.
رئیس ســابق فدراســیون کشــتی بــه خبرنگار
«ایــران» میگویــد« :بهتــر بود که خــادم پیش از
مطــرح کــردن موضــوع اســرائیل با ما مشــورت
میکــرد امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و باعــث شــد
جنجالهایی به وجود بیاید .در سالهای گذشته
مســائل اســرائیل بــرای ما حل شــده بــود و هیچ
مشــکلی وجود نداشــت اما کســانی که بــه خادم
مشورت میدادند ،افراد موجهی نبودند».
محمدرضــا یزدانــی خــرم ادامــه میدهــد:
«مســائل ایــن چنینی بایــد در حــوزه ورزش حل
شــود و نبایــد این مــوارد به مجلس یــا به دولت
کشــیده شــود .عــاوه بــر ایــن کشــتی اســرائیل
عملکرد مناســبی نــدارد و نباید این تیم را جدی
بگیریم و میتوانیم پیش از حضور در مســابقات
مانع مواجهه با حریفان اسرائیلی شویم».
او درخصــوص چگونگــی عــدم مواجهــه بــا
کشــتیگیران اســرائیل میافزایــد« :قبــل از اعزام
اســامی تیمهــا و نفــرات شــرکت کننــده میآید و
تیمها به دو گروه تقســیم میشوند و ما میتوانیم
در گروهــی غیــر از اســرائیل قرار بگیریــم و با توجه
به ضعف کشــتیگیران اســرائیلی و حذف آنها در
مراحــل ابتدایی از مواجهــه در مراحــل ابتدایی با
اسرائیل جلوگیری کنیم ».رئیس سابق فدراسیون
کشتی با اشاره به راههای منسوخ شدهای همچون
گواهی پزشکی میگوید« :گواهی پزشکی را اتحادیه
جهانی کشــتی به ما پیشــنهاد کرد و ما در آن زمان
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این مسابقه بود و گفت تفاوت سطح بازی دو تیم
در فصل پیش نیز در حد نتیجهای نبود که حاصل
آمد ( 6-1به سود العین) .رضا نعلچگر گفت داور
مالزیایی اشــتباه نکرد بلکه تعمداً به سود العین
ســوت زد و یک پیشکسوت دیگر همچون شاهرخ
بیانی نیز داوری مسابقه سهشنبه شب را افتضاح
توصیف کرد و مجید نامجومطلق گفت استقالل
برنده مســابقه بــود و زورش فقط به داور نرســید.
علی جباری هم گفت خدا این داور را لعنت کند!
اما ســوای مســأله داوری ،تحوالت و نکات دیگری

هــم در ارتبــاط بــا دیدار اســتقالل -العین شــکل
گرفــت و در یکــی از آنها ،وینفرد شــفر تمرین روز
پنجشــنبه آبیها را تعطیل و زمان تمرین بعدی
را روز جمعه اعالم کرد تا اســتقاللیها برای دیدار
برگشت در تهران در روز دوشنبه آینده مهیا شوند.
ایــن در حالــی اســت که آبیهــا صبح دیــروز یک
تمریــن ریکاوری ســبک در العین انجــام دادند و
ســپس بــرای خرید بــه بازارهــای امــارات رفتند و
در نهایت شــب هنــگام به تهــران برگشــتند .این
در حالی اســت کــه مجید حســینی ،مدافع جوان

و کارگشــای اســتقالل کــه در دقایــق آخر مســابقه
سهشــنبه شــب آســیب دید و صحنه را ترک کرد،
به مسابقه برگشت نمیرسد و با وجود این ،برای
رســیدگی هر چه بهتر به وی ،او عصر دیروز زودتر
از ســایرین به تهران گسیل شد .همچنین در شبی
که استقاللیها به خاطر بازی خوبشان هزار دالر
پاداش گرفتند ،سه لیدر طرفدار استقالل در العین
نیــز توســط پلیس امــارات بازداشــت شــدند ولی
نصراهلل عبداللهی گفت استقالل پیگیر خروج این
نفرات از بازداشت است.

شکســت خانگی  2-1پاری ســنژرمن برابر رئال مادرید در دیدارهای سهشــنبه شــب
لیــگ فوتبال قهرمانان اروپا و ضمیمه شــدن آن به باخــت  3-1دیدار رفت که حذف
تیم فرانسوی را موجب شد ،فشار روی باشگاه پاریسی را برای تغییر دادن سرمربیاش
افزایش بخشــیده است اما  24ساعت بعد از مسابقهای که گلزنیهای کریس رونالدو
و کاســیمیرو کمر ســنژرمن را مجدداً شکســت ،ناصر الخلیفی مالک قطری و بسیار
ثروتمند ســنژرمن مدعی شــد بحــث تغییر عاجل اونــای امهری اســپانیایی مطرح
نیســت .وی البته متذکر شــد که فقط از نحوه کار بازیکنان ســنژرمن راضی است ولی
اینک زمانی است که آنها و هواداران،خود را آرام نگه دارند و به ادامه فصل و قهرمانی
در لیــگ و جــام حذفی فرانســه فکــر کنند و بــرای قهرمانــی در اروپا که اصوالً پروســه
زمانبری اســت ،بیش از این صبر پیشــه کنند .با این حال نشریات دیروز اروپا سرشار از
مطالبی بودند که تصریح میکرد سرمایهگذاری چندین و چند میلیاردی این باشگاه
بــرای رســیدن به قله فوتبال اروپا یک بــار دیگر به طرز ناامیدکنندهای جــواب نداده و
تمامی فلسفه خریدهای کالن این با شگاه و انباشت ستارهها در پاریس زیر سؤال رفته
است و غیبت نیمار نیز بهانهای کافی برای توجیه این شکست نیست .سهشنبه شب در
دیگر دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ،لیورپول در آنفیلد و
در شرایطی که به بسیاری از نفرات اصلیاش استراحت داده بود ،به تساوی بدون گل
با پورتو پرتغال اکتفا کرد اما به لطف برد  5-0دیدار رفت ،صعودکننده شد.

