
  وزي�ر ورزش در 
سعيد احمديان

    گزارش
ب�ه  واکن�ش 
نشس�تگي  ز با
مه�دي ت�اج و احم�د ضياي�ي، رؤس�اي 
فدراسيون هاي فوتبال و واليبال از الزم االجرا 
بودن قانون براي تمامي بازنشسته ها خبر داد. 
مديران بازنشس��ته بحث داغ اين روزهاي ورزش 
هس��تند، مديراني که با توجه به ابالغ قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان بايد بروند، اما با گذشت 
نزديک به سه هفته از ابالغ اين قانون خبري از رفتن 
آنها نيست. با اين حال هر روز از زبان يکي از مقامات 
وزارت ورزش بر اجراي قانون تأکيد مي ش��ود، اما 
قدمي براي اجراي آن برداش��ته نمي شود. وزارت 
حتي زحمت ارس��ال يک نامه رسمي به مديران 
بازنشسته را به خود نداده، مسئله اي که سبب شده 
مديران مشمول اين قانون نيز بازنشستگي و رفتن را 

پشت گوش بيندازند و به کارشان ادامه دهند. 
   وزارت ورزش همچنان در حال بررسي

مماش��ات وزات ورزش با مديران بازنشس��ته در 
شرايطي اس��ت که روزي نيس��ت که مسئوالن 
وزارت در رسانه ها براي بازنشسته ها خط و نشان 
نکشند، مانند ديروز که مسعود سلطاني فر، وزير 
ورزش که به اندونزي رفته در حاش��يه بازي هاي 
پاراآسيايي 2018 جاکارتا بار ديگر اجراي قانون 
منع به کارگيري بازنشسته ها در ورزش را وعده داده 
است: »قانون براي تمام وزارتخانه ها قابل اجراست و 

انجام خواهد شد.«

در حالي هنوز حرکتي جدي از سوي وزارت ورزش 
براي رفتن مديران بازنشسته صورت نگرفته که ژاله 
فرامرزيان، معاون مالي و توسعه منابع انساني وزارت 
ورزش از بررس��ي پرونده هاي مديراني که شامل 
اين قانون مي شوند، خبر داده اس��ت. فرامرزيان 
ديروز به خبرگزاري فارس گف��ت: »گزارش هاي 
زيادي داده مي ش��ود، اما موضوع بازنشسته هاي 
وزارت کاماًل اداري است. بنابراين برخورد خبري، 
سياسي و حاشيه اي با اين موضوع درست نيست. 
ما طبق قانوني که ابالغ ش��ده همه پرونده هايي 
را که اين قانون ش��امل حالشان ش��ده و مي شود 
بررسي مي کنيم. ليست نهايي هم اعالم خواهد شد. 
ليستي داريم مبني بر اينکه چه افرادي را مي توانيم 
بازنشسته کنيم، ليست ديگري هم داريم که با توجه 
به قانون منع به کارگيري بازنشسته ها چه کساني 
نمي توانند فعاليت کنند. ما قبل از موعد مقرر ليست 
را ارائه مي دهيم، اما اين موضوع را خبري نمي دانيم، 

بلکه اين موضوع تکليف و الزام آور است.«
فرامرزيان در ادامه از اعالم نتايج بررس��ي وزارت 
ورزش درباره مديران بازنشسته در آينده اي نزديک 
خبر داد : »بعد از تکميل پرونده ها، نشستي خبري 
مي گذاريم و در اين خص��وص صحبت مي کنيم. 
اين نکته را هم بگويم که زمان اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشس��ته ها هنوز به پايان نرسيده 

است.«
   تاج رفتني شد؟

اگرچه مسئوالن وزارت ورزش اعالم اسامي نهايي 

مديران بازنشس��ته ورزش را به پايان بررس��ي ها 
موکول کرده ان��د، اما در هفته هاي اخير انتش��ار 
اخباري در خصوص بازنشسته بودن معاون وزير 
ورزش، مهدي تاج و احمد ضيايي پرسروصدا تر از 
بقيه نام ها بوده است. اين اخبار با واکنش وزير ورزش 
روبه رو شده و سلطاني فر ديروز با رد خبرهايي که 
درباره بازنشستگي محمدرضا داورزني، معاونش به 
گوش مي رسد به صورت تلويحي رفتن مهدي تاج 
و احمد ضيايي، رؤساي فدراسيون فوتبال و واليبال 
را تأييد کرده است. او   درباره وضعيت تاج و ضيايي 
در رأس فدراسيون هاي فوتبال و واليبال با توجه به 
ابالغ قانون منع به کارگيري بازنشس��تگان گفت: 

»قانون براي تمام بازنشسته ها الزم االجراست.«
صحبت هاي س��لطاني فر در شرايطي است که 
فدراسيون فوتبال مدعي غيردولتي بودن است 
و در اين زمينه مس��ئوالن حقوقي فدراسيون 
معتقدند ک��ه مهدي تاج مش��مول اين قانون 
نمي ش��ود، هرچند پيش از اين هم خبرهايي 
از تالش هاي رئيس فدراس��يون فوتبال براي 
رساندن درصد جانبازي اش به باالي 50 درصد 
براي ماندن منتشر شده بود که تاج با تکذيب 
اين خبر اعالم کرد درخواس��ت جديدي براي 
بررس��ي پرونده جانبازي اش به بنياد ش��هيد 
نداده است. عالوه بر اين فدراس��يون واليبال 
هم با کش��اندن پرونده اس��تعفاي ضيايي به 
فدراس��يون جهاني با چماق تعلي��ق به دنبال 

ماندن او است. 

   اطمينان خاطر صالحي اميري به شوراي 
المپيک آسيا

عالوه بر تالش هاي داخلي براي اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان، مسئوالن کميته ملي 
المپيک هم به دنبال اين هستند که حساسيت هاي 
فدراسيون هاي جهاني و کميته بين المللي المپيک 
را نس��بت به اين تغييرات به حداقل برسانند. در 
همين راستا رئيس کميته ملي المپيک کشورمان 
پس از توجيه مسئوالن فدراسيون جهاني واليبال 
و کميته بين المللي المپيک با مسئوالن شوراي 
المپيک آس��يا هم در اين رابط��ه رايزني کرد و به 
آنها اطمينان خاطر داد ک��ه کناره گيري مديران 
بازنشس��ته ارتباطي به دخالت دول��ت در ورزش 

ندارد. 
رضا صالحي اميري در حاشيه بازي هاي المپيک 
جوانان بوينس آيرس در اين زمينه با شيخ احمد، 
رئيس شوراي المپيک آسيا و رئيس کميته هاي ملي 
المپيک دنيا ديدار و گفت وگو کرد. بحث پاياني اين 
نشست موضوع قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
و کناره گيري برخي رؤساي فدراسيون ها بود که 
بعد از گزارش صالحي اميري، ش��يخ احمد در اين 
زمينه تأکيد کرد با توجه ب��ه پارلماني بودن اين 
تصميم، اگر در انتخاب رئيس جديد مراحل قانوني 
نهادهاي بين المللي ورزش رعايت و فرد جديد در 
سيستم کامالً دموکراتيک و توسط مجمع عمومي 
فدراس��يون به عنوان باالترين نهاد صورت گيرد، 

مشکل خاصي ايجاد نخواهد داشت. 

دستاورد زحمت ها  به باد نرود!
رايزني هاي وزارت براي تهيه ارز ثانويه سرانجام جواب داد و حاال آنطور 
که ش��خص وزير و معاون مالي وزارت نيز تأييد مي کنند، قرار اس��ت 
قسمت اعظم مشکالت ارزي فدراسيون ها حل و فصل شود. البته گفته 
مي شود ش��رايط براي تأمين تمام هزينه هاي اعزام ها فراهم نيست و 
وزارت سعي دارد تنها براي اردوهاي الزم و مسابقات حائز اهميتي چون 
جهاني ارز تهيه کند. با وجود اين و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادي 
کشور و ارفاقي که به فدراسيون ها بابت تهيه ارز شده، بايد دقت و نظارت 

بيشتري نسبت به قبل روي هزينه ها داشت. 
شرايط اقتصادي کش��ور امروز حکم مي کند تا از يک سو فدراسيون ها 
در دخل و خرج خود دقت بيشتري داشته باش��ند و از سوي ديگر نيز 
نهادهاي نظارتي با نگاهي دقيق تر و حساس تر نسبت به قبل هزينه هاي 
فدراس��يون ها را زير ذره بين ببرند تا حاال که با وجود تمام مشکالت، 
ارفاقي براي ورزشي ها در نظر گرفته اند و شرايط ويژه اي براي آنها مهيا 
کرده اند تا از ارز ثانويه بهره ببرند، از اين فرصت به بهترين شکل ممکن 
استفاده کنند و کما في سابق، بيت المال را براي مسائل غيرضروري و 

بي اهميت هدر ندهند!
پرواضح است که ريخت و پاش فدراسيون ها حتي در برگزاري بسياري 
از اردوهاي تدارکاتي يا اعزام هاي بين المللي، دليل اصلي کسر بودجه 
و بدهي هاي مالي آنها بوده، مسئله اي که بارها و بارها مورد انتقاد قرار 
گرفته است. اتفاقاتي نظير سفر همراهاني که حضور آنها در مسابقات 
مختلف کوچک ترين ضرورتي نداشته، از منشي دفتر فالن رئيس گرفته 
تا مسئول مالي يا کارمند اداري که هر کدام با رانتي غيرقابل توجيه و 
البته بودجه دولت راهي سفرهاي مختلف مي شدند تا پولي که قرار بود 
براي ورزشکاران هزينه شود، صرف خوشگذراني ها و سفرهاي تفريحي 
آقايان يا حتي خانم هايي شود که حضورشان در سفرهاي برون مرزي 
هيچ گونه ضرورتي نداشت. امروز اما ادامه دادن اين راه پرانتقاد مي تواند 
بيش از هر زمان ديگري حق ورزشکاران را تضعيف کند. امروز که اوضاع 
ارزي کشور به گونه اي است که بس��ياري از مسابقات و اردوها به دليل 
عدم بودجه الزم ناديده گرفته مي شود و با تالش و رايزني هاي فراوان 
مي توان تنها براي برخي اعزام هاي خاص يا اردوهاي الزم و ضروري ارز 
ثانويه تهيه کرد، هزينه هاي بي مورد و هدر دادن بودجه اي که به سختي 

فراهم شده، بدون شک اشتباهي نابخشودني است. 
اگر چه نمي توان انتظار داش��ت که عادت زش��ت و نادرست ريخت و 
پاش هاي بي مورد يک ش��به از بين برود اما اين انتظار وجود دارد که 
فدراسيون هاي مختلف ورزشي که طي چند ماه اخير به شدت براي 
تهيه ارز در مضيقه بوده اند، دقت بيش��تري در دخل و خرج هاي خود 
داشته باشند تا از آب باريکه اي که با هزار البي و زحمت برايشان فراهم 
شده، بيشترين استفاده را ببرند، نه اينکه همانند قبل اين پول باد آورده 
را به راحتي بر باد بدهند و عين خيالش��ان هم نباش��د. البته به همان 
اندازه   که رؤساي فدراسيون ها بايد حواسش��ان به حساب و کتاب ها 
باشد، نهادهاي نظارتي نيز بايد دقت بيشتري روي مسائل داشته باشند 
و مو را از ماست بيرون بکشند تا اين آشفته بازار فرصتي طاليي براي 
سودجوياني نباشد که دست به خرجش��ان براي مسائل غير ضروري 
بي اهميت خوب است. نهادهايي که بايد بيش از هر زمان ديگري روي 
نحوه دخل و خرج ورزشي ها دقت داشته باشند تا ديگر کسي به خود 
اجازه سوءاستفاده از شرايط به وجود آمده را ندهد و نان آنهايي را که 
قصد کار کردن دارند، آجر نکند. در واقع امروز وظيفه نهادهاي نظارتي 
سنگين تر از هر نهاد ديگري اس��ت. نهادهايي که مي توانند با نظارت 
اصولي، مانع از کارشکني سودجوياني شوند که حتي در اين شرايط هم 
به فکر منافع خود هستند و استفاده نادرست از ارزي که با هزار و يک 
البي تهيه مي شود، افرادي که سال هاست کاروان هايي پر و پيمان تر از 
کاروان هاي ورزشي)ورزشکاران و مربيان( را روانه مسابقات بين المللي 
مي کنند و عين خيالشان هم نيس��ت که اين سفرهاي غير ضروري و 
حضور نفرات غير ضروري چ��ه هزينه هاي هنگفتي از بودجه ورزش و 

بيت المال را به باد مي دهد!

دنيا حيدري

وزير نسخه فوتبال و واليبال را پيچيد 
سلطاني فر بر الزم االجرا بودن قانون براي همه فدراسيون هايي که مدير بازنشسته دارند، تأکيد کرد

 تمرين جنگجويان مرد پرتغالي 
آماده مي شوند براي بازي با بوليوي و بعد از آن جنگي تمام عيار در جام 
ملت هاي آسيا، رقابت هايي که ايران سال هاي سال است که نتوانسته 
موفقيتي در آن به دس��ت آورد. اين بار اما به نظر مي رس��د ش��رايط 
متفاوت از قبل است. اين را نه فقط از زبان کرش مي شنويم که بارها 
گفته حاال ديگر نوبت به عرض اندام جدي ايران در جام ملت هاست که 
از چهره بااراده تک تک شاگردان او هم مي توان دريافت. ياران کرش 
با انگيزه قهرماني دور هم جمع مي شوند و تمرين مي کنند. آنها چند 
ماه قبل در جام جهاني به خوبي دريافتند که هيچ کاري نش��د ندارد، 
وقتي نه اسپانيا توانس��ت برابر آنها عرض اندام کند و نه پرتغال موفق 
ش��د با فوق س��تاره اش کاري خارق العاده انجام دهد. جام جهاني به 
ش��اگردان مرد پرتغالي نيمکت تيم ملي اين اطمينان را داد که کافي 
اس��ت بخواهند تا موفقيت را در آغوش بگيرند و حاال با همين روحيه 
مثال زدني است که تمرينات را پشت سر مي گذارند براي موفقيتي که 

انتظار آنها را مي کشد.

يک پيشنهاد جدي ديگر براي مرد فرانسوي
زيزو در دوراهي بايرن - منچستر

پيشنهادهاي وسوسه انگيز براي سرمربي موفق فرانسوي هر روز بيشتر 
مي ش��ود، اما اين بار باواريايي ها گوي س��بقت را از من يونايتد ربوده اند. 
زين الدين زيدان پ��س از خداحافظي از رئ��ال روي نيمکت هيچ تيمي 
ننشس��ت. صبر و حوصله زيدان حاال به ثمر نشسته و دو تيم سرشناس، 
پرهوادار و پرستاره؛ يکي از بوندس ليگا و ديگري از جزيره براي به خدمت 

گرفتن او سرودست مي شکنند. 
  تالش مونيخي ها 

نتايج بايرن مونيخ آنقدر دور از انتظار بوده که سران باشگاه به تکاپوي انتخاب 
س��رمربي جديد افتاده اند. از ابتداي فصل تا حاال مونيخي ها نتوانسته اند 
عملکرد قابل قبولي از خود ارائه دهند و از اعتبارشان دفاع کنند، به همين 
دليل کادر فني بايرن احتماالً به زودي دستخوش تغييرات خواهد شد. براي 
باواريايي هايي که هميشه صدرنشين بوده اند، افت دارد که در رده ششم 
جدول باشند و سايه سنگين پنج تيم ديگر را باالي سر خود تحمل کنند. 
بايرن در چهار بازي آخر خود دو تساوي و دو شکست کسب کرده است. 
باخت آخر مقابل مونشن گالدباخي بود که هيچ کس انتظار نداشت در پايان 
هفته هفتم سه پله باالتر از بايرن بايستد. در چنين اوضاعي در آلمان همه 

منتظر تغييرات اساسي و برکناري کواچ هستند. 
  صداي پاي زيدان

در شرايطي که ديگر هيچ کس از سرمربي کروات حمايت نمي کند، زيدان 
گزينه اول و آخر بايرن محسوب مي ش��ود. مربي فرانسوي در سه فصل 
متوالي سه قهرماني ارزشمند در اروپا را تجربه کرد و افتخارات زيادي را براي 
مادريدي ها به دست آورد. در اواخر فصل گذشته بود که زيزو تصميم گرفت 
براي هميشه با برنابئو خداحافظي کند و پيشنهاد هيچ تيمي را هم نپذيرد. 
به نظر مي رسد بحران دو تيم مطرح قاره س��بز اوضاع را به نفع سرمربي 
پيشين رئال تغيير داده است. تداوم ناکامي هاي باواريايي ها، سران باشگاه 
را به شدت نگران کرده تا جايي که بحث مذاکره با زيدان جدي تر از گذشته 
پيگيري مي شود. عملکرد نيکو کواچ انتقادهاي زيادي  را  به دنبال داشته 
و هواداران نيز خود را براي تغييرات قريب الوقوع آماده کرده اند. نشريه بيلد 
شايعات مطرح شده در خصوص زيدان را تأييد کرده و مدعي شده مديران 
باشگاه مذاکراتي جدي  با اين مربي داشته اند. اين در حالي است که مرد 
فرانسوي ارتباط نزديکي با بايريني ها دارد و حتي در زمان حضور گوارديوال 
روي نيمکت اين تيم آلماني زيدان براي تماشاي تمرينات باواريايي ها به 

اين کشور سفر مي کرد. 
  جدي تر از گذشته 

واکنش مدير برنامه هاي زيدان به پيشنهاد من يونايتد به شايعات دامن 
زده است. س��رمربي پيشين کهکش��اني ها با کارنامه موفقي که دارد، 
قطعاً با پيشنهادهاي زيادي از س��وي تيم هاي مطرح روبه رو خواهد 
شد. کسب 104 پيروزي از 149 بازي، سه قهرماني اروپا، يک قهرماني 
الليگا، دو قهرماني جام باشگاه هاي جهان و يک قهرماني کاپ اسپانيا از 
جمله افتخارات زيزو در رئال است. آلن ميلياچو در گفت وگويي مدعي 
شده که زين الدين زيدان هيچ عالقه اي به مربيگري در ليگ انگليس 
ندارد: »فکر نمي کنم او در انگليس مربيگري کند. کار در آنجا خيلي 
شبيه به سبک او نيس��ت. من با زيدان در اين زمينه صحبت کرده ام. 
اين ليگ واقعاً براي او جذاب نيس��ت. زيدان تصميم گرفت يک سال 
اس��تراحت کند و قصد ندارد تا پيش از پايان اين يک سال، سريع به 
مربيگري برگردد.« نکته ديگر اينکه مدير برنامه هاي زيدان بر دوري 
يک س��اله او از فوتبال تأکيد کرده در صورتي که به نظر مي رسد اين 
مربي زودتر از موعد به نيمکت بازگردد. بحراني ش��دن اوضاع بايرن 
ستاره هاي س��ابق اين تيم را نگران کرده است.  با اين حال رسانه هاي 
انگليسي نظر ديگري دارند. به نظر مي رسد آنها تالش مي کنند هرچه 
زودتر قدمي براي نجات شياطين سرخ از بحران بردارند. نشريه ميرر 
انگليس مدعي ش��ده زيدان خود را براي پذيرش مسئوليت منچستر 
آماده مي کند. در خبرها آمده است، مديران باشگاه من يونايتد از مربي 
مدنظر خود خواس��ته اند تا عجله نکند و منتظر اتفاقات آينده باشد. 
عالوه بر اين گفته مي شود بازيکنان فعلي يونايتد همان بازيکنان مورد 
نظر زيدان هس��تند و در صورتي که انتقال اين مرب��ي به اولدترافورد 
قطعي ش��ود، نفراتي چون پوگبا و دخيا عصاي دس��ت مرد فرانسوي 

خواهند بود. 

شيوا نوروزي

چالشي که زيدان در موردش تصميم مي گيرد
 بازگشت زيدان به مستطيل سبز هيجان 

جان ريچاردسون

ميرر

  
فوتبال اروپا را افزايش مي دهد. سرمربي 
پيشين رئال مادريد با آن نتايج درخشاني 
که در مدت سه سال کسب کرد جاي هيچ 
انتقادي را باقي نگذاشت. زين الدين زيدان 
زماني که تصميم��ش را ب��راي رفتن از 
اسپانيا اعالم کرد، خيلي ها تصور مي کردند 
که به زودي نام تيم جديدش مش��خص 
مي شود، اما با شروع فصل جديد رقابت ها 
معلوم شد مرد فرانس��وي روي حرفش 
مانده و قصد استراحت دارد. با اين حال ناکامي هاي منچستريونايتد و 
بايرن مونيخ همه برنامه ريزي ها را به هم ريخته تا جايي که نماينده هاي 
هر دو باش��گاه براي مذاکره با اين مربي از هم سبقت گرفته اند تا شايد 
زيدان را به چنگ بياورند. هم شياطين و هم باواريايي ها هر دو در کسب 
نتايج راضي کننده نااميد ظاهر شده اند و همين براي دو تيم قدرتمند 
اروپايي کافي است تا راهي جز تغييرات نداشته باشند. نيمکت هاي لرزان 
وجه مشترک اين روزهاي دو تيم است. اول از همه من يونايتد دست به 
کار شد و براي جانشيني مورينيو با زيدان مذاکره کرد. جالب اينکه زيدان 
پاسخ منفي به پيشنهاد آنها داده و گويا قصد ندارد جاي آقاي خاص را 
بگيرد. البته حضور در جزيره و ليگ جذاب انگليس براي هر مربي حائز 
اهميت است، به ويژه زيزو که سه جام قهرماني اروپا را در کارنامه دارد. 
شنيده مي شود زيدان در اين مدت زبان انگليسي اش را تقويت کرده تا 
در صورتي که اتفاق��ات جديدي رقم بخورد مش��کلي از بابت ارتباط با 
بازيکنان و رسانه ها نداشته باشد. در اين بين بايرني ها نيز تالش مي کنند 
تا به اهداف مشخص شان برسند. هنوز معلوم نيست اين باشگاه آلماني تا 
چه زماني از س��رمربي کروات خود حمايت خواهد کرد، اما شايد يک 
اظهارنظر رسمي از سوي باشگاه تکليف همه را روشن کند. زيدان گزينه 
خوبي براي منچستر و بايرن يا حتي ديگر تيم هاي شناخته شده است. او 
امتحانش را در رئال پس داده و ثابت کرده در کسوت مربيگري حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. نکته اصلي اين است که تصميم آخر را زيدان 
مي گيرد. حاال بايد ديد او براي پذيرفتن يک چالش بسيار سخت جديد 

آماده است يا همچنان به استراحت نياز دارد. 

 شاکي جديد عليه رونالدو!
کريستيانو رونالدو، س��تاره پرتغالي يوونتوس که به تجاوز به يک زن 
امريکايي متهم شده، اکنون با يک اتهام مشابه ديگر مواجه شده است. 
خبرنگار نشريه ميل انگليس با استناد به ادعاي لسلي استووال، وکيل 
مايورگا اعالم کرده که يک فرد ديگر هم از سوي رونالدو مورد تعرض 
قرار گرفته است. ميل به نقل از اس��تووال نوشته است: »من از يک زن 
ديگر هم که مدعي است از سوي رونالدو مورد تعرض واقع شده، تماسي 
دريافت کرده ام.« استووال نام اين ش��خص را فاش نکرد، اما گفت که 
جزئيات اتفاق��ي که   براي��ش رخ داده را به اط��الع پليس الس  وگاس 

مي رساند. 

رکوردي جديد براي امباپه
کيليان امباپه، ستاره جوان پاري  سن  ژرمن با سوپر هت تريک در ديدار 
برابر ليون يک رکورد جديد را در تاريخ ليگ فرانسه به ثبت رساند. اين 
بازيکن جوان توانست چهار گل در اين بازي به ثمر برساند. او با 19 سال 
و 9 ماه سن، به نخستين بازيکن در تاريخ ليگ فرانسه تبديل شده که 
توانسته در اين سن و سال، چهار گل در يک ديدار به ثمر رساند. امباپه 

در ديدار برابر ليون تنها در 14 دقيقه چهار گل به ثمر رساند. 

اين طال تلنگري است براي مسئوالن
تصور مدالي جز طال بر گردن ساره جوانمردي بسيار 
سخت است. بانوي اول تيراندازي ايران در پارالمپيک 
و پاراآسيايي بار ديگر با شليکي طاليي درست به مرکز 
سيبل زد و کاروان ايران در جاکارتا را صاحب مدال خوشرنگ طال کرد تا ثابت کند به 
چيزي کمتر از طال نمي انديشد. بانوي طاليي تيراندازي کشور هرچند که طال درو 
مي کند، اما مانند بسياري از ورزشکاران بابت کم  توجهي ها و بي توجهي ها دل خوشي 
از مسئوالن ورزش ندارد و اميدوار است اين طالي باارزش در 50متر خفيف، تلنگري 
باشد براي آنهايي که با اين مدال آوري ها فقط و فقط پز مي دهند و عکس يادگاري 
مي گيرند: »ثابت شد با بضاعت کم و اندک، از جمله نبود فشنگ کافي براي تمرين و 
ديگر معضالت اقتصادي باز هم مي توانيم براي کشورمان افتخارآفريني کنيم. اميدوارم 

اين مدال طال تلنگري براي مسئوالن ورزش کشور باشد تا 
شرايط بهتري را فراهم آورند. اميدوارم بتوانم اين مدال 

را در پارالمپيک 2020 توکيو هم 
تکرار کنم.« جوانمردي که امروز 

در بخش اس��لحه ب��ادي 10 
متر به مصاف حريفان خود 

م��ي رود، در اين خصوص 
مي گوي��د: »امي��دوارم با 
دعاي خير مردم در اين ماده 
نيز موفق شوم. گفتن اينکه 
م��دال مي گي��رم، راحت 
اس��ت اما مطمئن باشيد 

براي شاد کردن دل مردم ايران 
تمام تالشم را مي کنم.«

باران مدال بر سر کاروان اميد
کاروان امي��د اي��ران در      پارا آسيايی 
رقابت ه��اي پاراآس��يايي 
2018 جاکارتا يروز توفان به پا کردند و با کسب هفت مدال 
طالي ديگر به همراه هفت نقره و 9  برنز جايگاه خود را روي 
س��کوي پنجم رقابت ها تثبيت کردند. در دومين روز 
بازی های پاراآسيايی جاکارتا، ديروز ايزديار بار ديگر 
طاليي شد و در شناي 100 متر پروانه روي سکوي 
اول آسيا ايس��تاد و دومين مدال طاليش را در اين 
رقابت ها کسب کرد. عرفان سيفي در پرتاب نيزه، 
س��اره جوانمردي و رقيه ش��جاعي در تيراندازي، 
عليرضا قلعه نويي در پرتاب ديسک، امير جعفري در 

وزنه برداري و ع��ذرا مهدوي کي��ا در دو 1500 متر ديگر 
طاليي هاي ايران بودند.  بهزاد عزيز در پرتاب نيزه، يوسف 
يوس��في در وزنه برداري، علي اصغر جوانمردي در پرتاب 
وزنه، زهرا صالحی در پرتاب نيزه، علی الفت نيا در دو  200 
متر، جليل باقري و جاويد احساني شکيب در پرتاب ديسک 
قهرمانان نقره اي  ديروز کش��ورمان بودند. همچنين براي 
کاروان کشورمان حسن جانفش��اني در تنيس روي ميز، 
س��يدعرفان حس��يني و علي اميدي در پرتاب نيزه، زهرا 
برناکي در پرش طول، حامد اميري در پرتاب ديسک، ميثم 
بني طبا، ا مير ظريف سنايی و داود علی قاسمی  در دو  200 

متر  و رضا غالمي هم در جودو مدال برنز گرفتند.

اظهارنظ��ر و قول 
حامد قهرمانی

       بازتاب
مساعد وزير ورزش 
از جاکارتا مبني بر 
تعلق گرفتن ارز ثانويه به فدراسيون ها اين اميدواري 
را به وجود آورده که سرانجام مشکل اعزام تيم ها و 
ورزشکاران به مسابقات بين المللي برطرف شود. 
سلطاني فر در آخرين صحبت هايش صراحتاً به اعزام 
تيم ه��اي ملي کش��تي ب��ه رقابت ه��اي جهاني 
مجارستان هم اشاره کرده و گفته است: »کشتي هم 
ارز ثانويه مي گيرد و با ترکيب کامل راهي مسابقات 
مي شود.«  به دنبال اين اظهارنظر فدراسيون کشتي 

در بيانيه اي اعالم کرد چنانچ��ه بانک مرکزي ارز 
ثانويه پرداخت کن��د تمام کش��تي گيران راهي 
رقابت هاي جهاني مجارستان خواهند شد. در اين 
بيانيه آمده است: »کشتي گيران آزاد و فرنگي کار در 
چند ماه گذش��ته تمام وقت و عمر خود را صرف 

تمرينات سنگين، زجرآور و زندگي اردويي کرده اند 
اما حاال و بعد از پشت سر گذاشتن اين زمان سخت، 
از رس��يدن به هدف بزرگي که داش��تند، محروم 
شده اند، آن هم به دليل محدوديت هاي مالي و عدم 
تخصيص ارز مبادله اي. اين مسئله هم براي آنها و 

هم براي مربيانش��ان ک��ه زحمات��ي مطابق آنها 
کشيده اند، بسيار سخت است. در اين شرايط اگر 
بانک مرکزي در فرصت کوتاه باقيمانده تا رقابت هاي 
جهاني ارز ثانويه را اختصاص دهد، حتي اگر به دليل 
محدوديت هاي مالي، داوران، تيم پزشکي و کادر 
مربيان ني��ز اعزام نش��وند يا ناقص اعزام ش��وند، 
کشتي گيران همگي اعزام خواهند شد. خواست 
مردم نيز چيزي جز اين نيست. کشتي گيران ايران 
براي مبارزات بزرگ آماده شده اند و روحيه خواست 
و جنگندني در تک  ت��ک آنها وج��ود دارد. اين را 
مي توان حتي در جوان ها نيز ديد که چگونه با غيرت 
آماده بزرگ��ي ک��ردن در مس��ابقات بين المللي 
هستند.« الزم به ذکر است، رقابت هاي کشتي آزاد 
و فرنگي بزرگساالن قهرماني جهان طي روزهاي 
28 مهر تا سوم آبان در شهر بوداپست مجارستان 

برگزار مي شود.

ارز ثانويه کشتي  را  با 
ترکيب کامل 

به مجارستان مي برد
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فريدون حسن
      چهره


