
ورزش  وزارت 
 سعيد احمديان

    گزارش
نحوه تخصيص ارز 
ثانويه در ورزش و 

نظارت بر هزينه آن را تشريح کرد. 
ورزشي ها هم اين روزها مانند ساير بخش هاي کشور 
مثل توليدکنندگان و صنعتگ��ران، واژه ارز ثانويه 
بيشتر از بقيه به گوشش��ان خورده است. باال رفتن 
قيمت ارز در ماه هاي اخير سبب شده تا در ورزش 
هم مانند ساير بخش ها هزينه ها چند برابر شود، به 
خصوص که ورزشي ها اعزام هاي بين المللي مختلفي 
را در برنامه هايشان در نظر گرفته اند که با توجه به 
نوسانات ارزي بايد نسبت به سال گذشته چند برابر 
هزينه کنند. همين مسئله نيز ورزشی ها را به تکاپو 
انداخته تا از دولت بخواهند آنها ه��م از ارز دولتي 
براي اعزام هايشان استفاده کنند تا هزينه هايشان 
نسبت به تهيه ارز از بازار آزاد کاهش قابل توجهي 

داشته باشد. 
در همين راس��تا پس از اينکه دولت براي کاالهاي 
اساسي ارز 4 هزار و 200 توماني در نظر گرفت براي 
هزينه هاي ضروري ديگر از ارز ثانويه استفاده مي شود 
و ورزش نيز يکي از بخش هايي است که با رايزني هاي 
صورت گرفته، قرار است از ارز ثانويه استفاده کند، 
ارزي که با توجه به اختالف قيمتش با قيمت ارز بازار 
آزاد مي تواند در اين شرايط بغرنج کمک قابل توجهي 

به فدراسيون هاي ورزشي کند. 
با وجود اين، به نظر مي رسد نامه نگاري هاي متعدد 
سبب شده تخصيص ارز ثانويه به ورزش به کندي 
صورت گيرد، مانند ارزي که قرار بود به فدراسيون 
کشتي براي اعزام به مس��ابقات جهاني تخصيص 

يابد، اما پس از پرواز اين تيم به مجارستان به دست 
آنها رسيد، آن هم با قيمتي نزديک به ارز بازار آزاد. 
البته ديروز معاون توسعه منابع و پشتيباني وزارت 
ورزش اعالم کرد ک��ه مابه التف��اوت اين قيمت به 
فدراسيون کشتي پرداخت شده تا آنها از همان ارز 
ثانويه براي شرکت در مس��ابقات قهرماني جهان 
استفاده کرده باش��ند.  پس از حرف و حديث هاي 
فراوان درباره چگونگي تخصيص ارز ثانويه به ورزش 
بود که ديروز ژاله فرامرزيان، معاون توسعه منابع و 
پشتيباني وزارت ورزش و جوانان در نشستي خبري 
سعي کرد به ابهام هاي ايجاد شده در اين باره پاسخ 
دهد. اختصاص ارز ثانويه به دو باش��گاه استقالل و 
پرسپوليس، فدراس��يون هاي ورزشي و همچنين 
کمک مالي به فدراسيون فوتبال از مهم ترين نکاتي 

بود که در اين نشست مطرح شد. 
    مدعيان غيردولتي ب�ودن، کمک دولتي 

مي گيرند!
با تأييد معاون پش��تيباني و توس��عه منابع وزارت 
ورزش، دولت 2/5 ميليون يورو به فدراسيون فوتبال 
کمک خواهد ک��رد، آن هم کمک به فدراس��يوني 
که مسئوالنش پس از ابالغ قانون منع به کارگيري 
بازنشستگان بر طبل غيردولتي مي کوبند تا بگويند 
مش��مول اين قانون نمي ش��وند. با وجود اين، حاال 
رسماً تأييد شده که فدراس��يون فوتبال که خود را 
غيردولتي مي داند، کمک چند ميليون يورويي از 

دولت دريافت مي کند. 
فرامرزيان ديروز از کمک 2/5  ميليون يورويي دولت 
به فوتبال خبر داد، کمک��ي که در مراحل پرداخت 
اس��ت: »ما در مراحل پرداخت ب��ه فوتبال تعجيل 

داش��تيم. مبالغ را پرداخت کرده و مي کنيم. براي 
ارز هم به فدراس��يون کمک مي کنيم تا آن را تهيه 
کند.«  معاون توس��عه منابع انس��اني و پشتيباني 
وزارت ورزش در ادام��ه تأکيد کرد در بحث قرارداد 
کرش هم دولت به فدراس��يون کمک خواهد کرد: 
»کرش قراردادش را با فدراس��يون فوتبال بسته و 
ما فقط کمک مي کنيم، يعني وزارت ورزش صرفاً 
کمک کننده است و فدراسيون فوتبال بايد مديريت 
کند.«  تأييد کمک مالي براي تأمين قرارداد کرش بار 
ديگر پرده از کمک هاي دولتي به فدراسيوني برداشت 

که مديرانش خودشان را دولتي نمي دانند. 
    ارز ثانويه به سرخابي ها هم رسيد

باشگاه هاي فوتبال به خصوص استقالل و پرسپوليس 
از جمله تيم هايي هس��تند ک��ه ب��راي تأمين ارز 
قراردادهاي بازيکنان و مربيان خارجي در هفته هاي 
اخير بارها از دولت خواس��تار ارز ثانويه ش��ده اند تا 
در اين زمينه به آنها کمک ش��ود. ديروز فرامرزيان 
از تخصي��ص ارز ثانويه به اين دو باش��گاه خبر داد، 
خبري که قطعاً سبب کم شدن دغدغه هاي فتحي و 

گرشاسبي خواهد شد. 
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت ورزش 
در گفت وگو با »جوان« درباره ابهام هايي که پس از 
نشست خبري وي درباره کمک 500 هزار يورويي 
دولت به دو باشگاه استقالل و پرسپوليس با وجود 
غيرقانوني بودن کمک دولت به سرخابي ها مطرح 
شده است، اينطور توضيح داد: »اول اينکه دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس دو شرکت دولتي هستند. 
دوم اينکه ما نگفتيم 500 هزار يورو کمک مي کنيم، 
بلکه با بانک مرکزي هماهن��گ کرده ايم که دولت 

500 هزار ي��ورو با نرخ ارز ثانويه به اين دو باش��گاه 
تحويل دهد، يعني قرار است باشگاه هاي استقالل و 
پرسپوليس مبلغ ريالي ارز ثانويه را پرداخت کنند و 

در مقابل ارز تحويل بگيرند.«
فرامرزيان البته معتقد است دولت منعي براي کمک 
به اين دو باش��گاه ندارد، اما با توجه به مش��کالت 
اقتصادي به آنها کمکي نمي ش��ود: »اس��تقالل و 
پرسپوليس دو شرکت دولتي هستند. هر موقع اين 
دو باشگاه خصوصي شوند شامل قانون مجلس مبني 
بر غيرقانوني بودن کمک دولت به ورزش حرفه اي 
مي ش��وند. در حال حاضر هم به رغم اينکه دولتي 
هستند، اما ما با توجه به مشکالت موجود پولي نداريم 
که به آنها پرداخت کنيم. با اين حال اين دو باشگاه 
در سازمان برنامه و بودجه رديف بودجه دارند، اما با 
توجه به ابهامي که وجود دارد، تخصيص بودجه براي 

دو تيم صورت نمي گيرد.«
   نظارت شديد بر نحوه هزينه ارز ثانويه 

نظارت بر نحوه هزينه ارز ثانويه در ورزش از ديگر 
مواردي است که در شرايط ويژه کشور براي عدم 
انح��راف در هزينه ک��رد آن در بخش ه��اي ديگر 
بايد مورد توجه قرار گيرد. مس��ئله اي که معاون 
توسعه منابع انساني و پش��تيباني وزارت ورزش 
در اين باره به »جوان« اينگونه پاس��خ داد: »نحوه 
و ليست هزينه کرد تمامي ارزهاي دريافتي توسط 
فدراسيون ها و باشگاه ها را از مسئوالن آن مي گيريم 
 و از آنها خواس��ته ايم تا هزينه کردها را به صورت 
جزء به جزء به ما اعالم کنن��د و در صورت هزينه 
ارز ثانويه در مصارف ديگر با مسببان آن برخورد 

خواهيم کرد.« 

شفاف سازي حلقه گمشده اجراي قانون 
بازنشسته ها

با نزديک ش��دن به 24 آبان ماه موعد اجراي قان��ون منع به کارگيري 
بازنشستگان در فدراسيون هاي ورزش��ي، رؤسايي که شامل حال اين 
قانون مي شوند به تکاپوي بيشتري افتاده اند تا هر طور شده صندلي هاي 

خود را حفظ کنند.
در اين مي��ان وزارت ورزش به رغ��م نمايش پرس��روصدايي که به راه 
انداخته و طي آن دم از اجراي بي چون و چراي اين قانون مي زند، هنوز 
با اين مديران مماشات مي کند. ضد و نقيض هاي موجود در حرف هاي 
مسئوالن مربوط در اين خصوص مؤيد اين نکته است. مسئوالن وزارت 
ورزش تاکنون ب��ه صراحت اع��الم نکرده اند که کدام يک از رؤس��اي 
فدراسيون ها اين قانون شامل حالشان مي شود و بدتر اينکه در اظهارات 

خود حتي در خصوص اعالم عدد اين رؤسا نيز اختالف دارند.
در حالي ابتدا اعالم ش��ده بود 12، 13 نفر از رؤس��اي فدراسيون هاي 
ورزشي اين قانون شامل حالشان مي شود که داورزني، معاون قهرماني 
وزي��ر ورزش اين تع��داد را به 10 رئي��س کاهش داد و بع��د از آن نيز 
اسبقيان، رئيس دفتر مشترك امور فدراسيون ها حرف از 12 نفر زد. اين 
عدم شفافيت باعث ايجاد حواشي و بدبيني هايي شده که وزارت ورزش 

خود مقصر اصلي آن است.
آنچه اين روزها بيش��تر از هر چيز ديگري ديده و ش��نيده مي ش��ود 
مصاحبه ها و اظهارنظرهاي پرطمطراق در خصوص اجراي بدون کم و 
کاست اين قانون است، اما تاکنون نه کسي رفته و نه سرپرستي انتخاب 
شده است. همه سر کار خودشان هستند و جالب تر اينکه برخي هم براي 
آينده برنامه مي دهند، آينده اي که ظاهراً به عنوان رئيس نبايد نقشي در 
آن داشته باشند، اما چون هيچ شفافيتي در اجراي اين قانون الزم االجرا 

ديده نمي شود، هر که هرچه دلش مي خواهد مي گويد.
اين روزها وزير از اجراي صددرصدي قانون حرف مي زند، معاونش تعداد 
نفرات را باال و پايين مي کند و رئيس امور مشترك فدراسيون ها هر روز 

يکسري اسم را رديف مي کند که بايد بروند و چه چه، اما...
جالب است که هيچ کدام از اين سه نفر که مجريان اصلي اين قانون در 
ورزش هستند، جرئت اعالم دقيق و نهايي نام آنهايي را که بايد بروند، 
ندارند. در چنين شرايطي چطور مي توان توقع اجراي درست و بدون 

نقض قانون را داشت؟!
قانون با ح��رف زدن اجرا نمي ش��ود، بايد حرکت کرد، قدم برداش��ت 
و با مردم ش��فاف بود. اگر قرار بر رفتن کس��ي اس��ت بايد اول نامش 
اعالم ش��ود، بعد با عزت و احترام و به پاس تمام زحماتي که کش��يده  
با او خداحافظي کرد، چراکه احترام به بازنشس��ته ها واجب است، اما 
مسامحه با او و تبعيض قائل ش��دن برايش چيزي جز بي قانوني و دور 
زدن قانون حتمي کش��ور نيس��ت. به هر حال آنچه مسلم است اينکه 
وزارت ورزش در راس��تاي شفاف سازي و اجراي درس��ت قانون منع 
به کارگيري بازنشس��تگان بايد تعارف را کنار بگذارند و به جاي حرف 
و مصاحبه در امور اجرايي اين قانون، عماًل نشان دهد که تا چه ميزان 
مي خواهد مجري قانون باش��د. تنها 25 روز باقي مانده و در اين زمان 
اندك بايد تکليف حداقل 12 رئيس فدراسيون روشن شود. اقدامي که 
به عمل برمي آيد و سخن پراکني و وعده دادن آن را پيش نمي برد که 
هيچ، باعث توهم آقايان بازنشسته اي مي شود که فکر مي کنند اين قانون 
نيز فقط در حرف است و آنها مي توانند بر مسند رياست شان بدون هيچ 

مشکلي تکيه بزنند.

فريدون حسن

ارز ثانويه به ورزش رسيد
 معاون پشتيباني و توسعه منابع وزارت ورزش در گفت وگو با »جوان« از برخورد با انحراف در هزينه ارز ثانويه ورزش خبر داد

 اهداي مدال طالي جهان به خانواده شهيد
جمال فتاحي، قهرمان تنيس روي ميز جهان در س��ال 2018 مدال 
طالي خود را به خانواده س��ردار ش��هيد اميد فرجي زنگنه اهدا کرد، 
سرداري که در حادثه 31 شهريور اهواز به همراه 25 نفر از هموطنان 
ايران شهيد شد. در  ديدار جمال فتاحي، قهرمان مسابقات کارگري 
جهان با خانواده ش��هيد زنگنه، وی  طالي مسابقات تنيس روي ميز 
جهان را تقديم خانواده اين شهيد کرد تا به اين شکل از دالوری های 
اين سردار شهيد تقدير و تشکر کند. سردار شهيد اميد فرجي زنگنه، 
مسئول امور ايثارگران س��پاه حضرت وليعصر)عج( بود که در حمله 

تروريستي 31 شهريور به مقام واالي شهادت نائل شد. 

مارادونا حال و روز خوبي ندارد
اعتياد، بيماري و جنجال!

بيماري اسطوره فوتبال آرژانتين تشديد شده، به همين خاطر مجبور است 
در تمرينات تيم دسته دومي اش به صورت نشسته نظاره گر شاگردانش 
باش��د. ديه گو آرماندو مارادونا ب��ا اينکه سال هاس��ت از دنياي قهرماني 
خداحافظي کرده، اما هرچند وقت يک بار با يک اظهارنظر يا رفتاري عجيب 
جنجالي بزرگ به راه مي اندازد تا جايي ک��ه جنجال هايش بازتاب هاي 
جهاني در پي دارد و او را به يکي از سوژه هاي مهم رسانه ها تبديل مي کند. 
هنوز بحث اعتياد اين چهره شناخته شده، مطرح است و برخالف ادعايش 

او هنوز از شر کوکائين خالص نشده است. 
    بيماري اسطوره

نام مارادونا براي همه هواداران فوتبال در سراسر دنيا آشناست و اين چهره 
شناخته شده با يک جمله مي تواند حواشي زيادي ايجاد کند. مرد آرژانتيني 
اين روزها در مکزيک بسر مي برد و تالش مي کند تا تيم دسته دومي اش را 
به بهترين شکل ممکن هدايت کند. دورادوس همان باشگاه مکزيکي است 
که مارادونا سرمربيگري آن را برعهده گرفته است. سرمربي اسبق تيم ملي 
آرژانتين از آرتروز زانو رنج مي برد و به نظر مي رسد شدت بيماري  مارادونا به 
حدي است که او به تنهايي قادر به راه رفتن هم نيست. عکس هاي منتشر 
شده از تمرين تيم دورادوس نشان مي دهد که دستيار دن ديه گو به او در 
راه رفتن و نشستن کنار زمين کمک مي کند. در اين شرايط مارادونا با همان 
رفتارهاي عجيب و غريب هميشگي اش نکات الزم را از طريق کمک مربي 
تيم به بازيکنان منتقل مي کند. نکته جالب اينکه او در نخستين کنفرانس 
خبري اش به عنوان س��رمربي دورادوس از اعتيادش به کوکائين سخن 
گفت: »مي خواهم به ش��ما بگويم، وقتي موادمخدر استفاده مي کردم، 
خودم را نابود کردم، چراکه يک گام رو به عقب بود و فوتباليست هميشه 

بايد رو به جلو باشد.«
   از بالروس تا مکزيک

البته سفر اسطوره آرژانتين به مکزيک هم داستان خودش را دارد. تابستان 
امسال خبري در خصوص مديريت مارادونا بر باشگاه دينامو برست بالروس 
در رسانه ها مطرح شد. سرمربي اسبق آلبي سلسته پس از پايان جام جهاني 
روسيه به بالروس سفر کرد و با استقبال هوادارانش در اين کشور مديريت 
دينامو را برعهده گرفت. او که عاشق زندگي تجمالتي است در بالروس نيز 
وياليي رؤيايي براي خودش دست و پا کرد. با اين حال زودتر از آنچه تصور 

مي شد قيد ادامه حضور در اين کشور را زد و به پيشنهاد مکزيکي ها پاسخ 
مثبت داد. مارادونا با باشگاه دينامو برست قراردادي سه ساله داشت. 

    حامي يا مخالف مسي؟
هنوز خيلي ها نمي دانند سرشناس ترين فوتباليست آرژانتيني هوادار 
مسي است يا مخالف او! ديه گو مارادونا در اين سال ها که لئو در بارسا 
خوش درخشيده هم از او تعريف کرده و هم او را به باد انتقاد گرفته 
است. اخيراً نيز اين اتفاق دوباره تکرار شد و موضع گيري تند دن 
ديه گو واکنش هاي زيادي را به همراه داشت. مارادونا چند هفته 
قبل از مسي انتقاد ماليمي کرده بود: »مسي نبايد دوباره به تيم ملي 

بازگردد، چون هر اتفاقي که رخ دهد، او را مقصر مي دانند. اگر با من بود 
به او مي گفتم ديوانه ديگر برنگرد.« چند روز بعد از آن، آقاي اسطوره دوباره 
در اظهارنظرهاي عجوالنه اش پاي مهاجم بارسا را وسط کشيده و گفته 
است: »به مسي توصيه مي کنم که برنگردد، زيرا تمام تقصيرها بر گردن او 
خواهد بود. اگر هم تيمي هاي مسي واقعاً او را دوست داشتند بايد از او دفاع 

مي کردند، نه اينکه سکوت کنند.« 
مصاحبه آخر مارادونا اما کاسه صبر همه را لبريز کرد: »مسي بازيکن بزرگي 
است، ولي هيچ گاه کامالً در اختيار مربي نيست. پيش از صحبت با مربي، 
او هميشه در حال پلي استيشن بازي کردن است. براي من صحبت کردن 
سخت است، ولي اينکه بخواهيم بازيکني را که قبل از هر بازي، 20 بار به 
دستشويي مي رود به رهبر تيم تبديل کنيم، کاري بيهوده است.« کاماًل 
مشخص بود که پس از رسانه اي شدن حرف هاي عجيب مارادونا، هواداران 
مسي از هم تيمي ها و مديران بارسا گرفته تا خانواده و هموطنانش، همگي 
عليه مارادونا جبهه مي گيرند. باشگاه بارسلونا، مسي را بهترين بازيکن تاريخ 
عنوان کرد و خانواده مسي نيز توهين به اين بازيکن را حماقت خواندند. 
موج حمايت ها از مسي، سرمربي تيم دسته دومي دورادوس مکزيک را 
مجبور به عذرخواهي از ليونل کرد. وکيل مارادونا مدعي شد برداشت ها از 
صحبت هاي موکلش نادرست بوده است. ماتياس مورال همچنين اعالم کرد 

ديه گو با مسي تماس تلفني داشته و از او دلجويي کرده است. 

شيوا نوروزي

رؤياي پيروزي در دالمدونينا
 رويارويي دو تيم همشهري مثل هميشه 

جيمز هورن کسل

ESPN FC

    
حس��اس اس��ت و براي بازي امشب نيز 
طبق معمول جو عجيبي بر شهر ميالن 
حاکم شده است. آث.ميالن و اينترميالن 
هيچ کدام صدرنشين نيستند و اين همان 
نکته جالبي است که مي تواند روي نتيجه 
ب��ازي تأثيرگذار باش��د. با وج��ود اين 
نمي ت��وان از کنار درب��ي دالمدونينا به 
سادگي عبور کرد. هر دو تيم همشهري 
در س��ال هاي اخير به خاطر مش��کالت 
اقتصادي دچار چالش هاي زيادي شده اند تا جايي که هر دو از نبود ثبات 
مديريتي در يک دهه اخير رنج برده اند. مالکان اينتر و ميالن در شش 
سال گذشته سه بار تغيير کرده اند و به تبع آن نيز نيمکت مربيان بارها 
دستخوش تغييرات اساسي شده است. غيبت شش ساله اينتر در ليگ 
قهرمانان را بايد نمودي از بي ثباتي باشگاه عنوان کرد. در روزهايي که 
يووه صدر جدول س��ري آ را در قرق خود دارد، دو تيم شهر ميالن بايد 
بيشتر از اينها تالش کنند تا خودي نشان دهند. البته اينتري ها نسبت 
به رقيب سنتي شان وضعيت بهتري دارند و با تکيه بر جايگاه بهتر خود 
مي توانند با آسودگي بيشتري به ميدان بروند، هرچند که رده سوم نيز 
براي هواداران چندان قابل قبول نيست. در آن سو اما طرفداران ميالن 
به ش��دت از عملکرد تيم ش��ان ناراضي هس��تند، چراک��ه هيچ يک از 
تيفوسي هاي روسونري از اينکه جايگاه تيم شان در ميانه هاي جدول 
است، خشنود نيستند. دربي ميالن فرصت خوبي است تا گتوزو خودي 
نشان دهد و يک بار براي هميشه به منتقدانش ثابت کند که او شايستگي 
هدايت آث.ميالن را دارد. يووه فعاًل بهترين تيم فوتبال ايتالياست، اما 
دو تيم همشهري نيز اين ظرفيت را دارند که هرچه سريع تر به سيطره 
بانوي پير خاتمه دهند. در دربي امشب يک نکته براي ميالني ها اهميت 
زيادي دارد؛ پيروزي يا شکست مي تواند آغاز روزهاي خوش يا بحراني 
براي هر دو تيم باشد. قطعاً هيچ يک از دو تيم به باخت و سرشکستگي 

مقابل حريف فکر هم نمي کند. 

 وداع با نايب قهرمان آسيا 
و سرمربي سابق تيم ملي

محمود معزي پور، پيشکسوت کشتي ايران به ديار باقي شتافت. دارنده 
مدال نقره بازي هاي آس��يايي 1966 بانکوك که سابقه سرمربيگري و 
مربيگري تيم ملي کشتي آزاد بزرگساالن و جوانان و قهرماني کشور را هم 
در کارنامه داشت، بامداد شنبه دچار ايست قلبي شد و قبل از رسيدن به 

بيمارستان دار فاني را وداع گفت. 

جنجال هاي پنالتي عجيب سپاهان
به رغم گذشت 48 ساعت، جنجال پنالتي سپاهان همچنان ادامه دارد. 
پنالتي عجيبي که بدون شک مي تواند جنجالي ترين پنالتي اين فصل 
لقب گيرد. پنالتي که به شکلي جالب سپاهان را برنده ميدان کرد تا به رده 
دوم جدول صعود کند، آن هم در حالي که دقيقه90 برد را از دست داده 
بود، اما دقيقه 4+90 سقوط سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان توسط 
گولسياني تصميمي را از س��وي داور به دنبال داشت که برد زردپوشان 
اصفهاني را تضمين و اين تيم را برنده مي��دان کرد تا جنجالی بي پايان 
عليه سوت سرنوشت ساز کوپال رقم بخورد. محمد فنايي تأکيد مي کند 
که چندين بار صحنه را با دقت تماشا کرده، اما به هيچ عنوان براي اعالم 
ضربه پنالتي قانع نشده است. سعيد مظفري زاده هم بر اين باور است که 
اعالم پنالتي تصميمي کاماًل اشتباه بوده اس��ت. حيدر سلماني و نويد 
مظفري نيز اعتقادي به پنالتي در آن صحن��ه جنجالي ندارند. با وجود 
اين مربيان س��پاهان نظر ديگري دارند، نظري متف��اوت از کادر فني و 
مديريت سپاهان. مديرعامل نس��اجي معتقد است تيمش مي توانست 
با دست پر اصفهان را ترك کند، اگر »باد« روي سجاد شهباززاده خطا 
نمي کرد و نکونام هم مي گويد بازي که ش��روع مي شود 2 بر صفر عقب 
هستيم، چون داور با ما نيست: »نمي خواهيم از داوري سود ببريم، ولي 
ما هم بايد جوابي به مردم بدهيم. نمي ش��ود که خوب بازي کنيد، اما با 
تصميماتي مبهم همه چيز از دستتان برود.  اي کاش ما اشتباه کنيم و 

آن پنالتي درست باشد.«

شکست ناباورانه اعجوبه برابر شعبده باز
براي طالي مس��ابقات جهاني و گرفتن انتقام جام        چهره
جهاني 2017 کرمانش��اه رفته ب��ود، جايي که براي 
آخرين بار طعم تلخ شکست را روي تشک کشتي چشيده بود، آن هم برابر ديويد تيلور 
امريکايي، همان کشتي گير 28 ساله اي که در آغاز مسابقات جهاني بايد با آن سرشاخ 
مي شد. او بي شک مهم ترين رقيب اعجوبه کش��تي ايران در راه کسب طالي اين 
مسابقات بود. حريف پرمدعاي امريکايي که پيش از اين بارها براي يزداني کري خواني 
کرده بود و بدش نمي آمد که مرد طاليي جهان و المپيک را يک بار ديگر شکست دهد. 
حسن يزداني اما براي پيروزي رفته بود، براي همين هم 
بود که کارش را هجومي آغاز کرد و تايم نخست را 6 
بر 2 به سود خود پايان داد. با وجود برتري نسبت به 
حريف، اما پرواضح بود که اميد نخس��ت ايران براي 
کسب طالي وزن 86 کيلوگرم توان زيادي براي ادامه 
مسابقه در تايم دوم ندارد. اين را مي شد حتي از 
قيافه حسن يزداني هم خواند. براي همين هم 
بود که وقتي بار ديگر پا روي تش��ک کشتي 
گذاشت  برخالف تايم نخست، اين کشتي گير 
امريکايي بود که مسابقه را به دست گرفت و 
يزداني ب��ه دلي��ل آمادگي جس��ماني 
پايين تري که نس��بت به حريف خود 
داشت، نتوانست در سه دقيقه دوم 
امتيازي از ش��عبده باز امريکايي 
بگيرد و 11بر 6 باخت تا شوکي 
بزرگ به کاروان اعزامي ايران 

در بوداپست وارد شود.

استارت هوگوپوشان با يک نقره و يک برنز
نخس��تين روز گرندپ��ري         تکواندو
انگلستان با يک نقره و يک 
برنز براي تيم ملي ايران به پايان رسيد. چهارمين دوره 
رقابت هاي گرندپري تکواندو سال 2018 در حالي صبح 
جمعه با حضور 256 تکواندوکار از 63 کشور در منچستر 
آغاز شد که تيم اعزامي ايران در وزن 68- کيلوگرم دو 
نماينده داشت که ابوالفضل يعقوبي در همان گام نخست 
با شکست برابر چماليديس حذف شد. ميرهاشم حسيني 
اما کار خود را با پيروزي مقابل ش��واي ژائو از چين آغاز 
کرد و سپس س��ئوك باي کيم از کره، ابوغاش از اردن و 

برادلي سيندن از انگلستان را شکست داد و راهي ديدار 
نهايي شد. حس��يني براي کس��ب مدال طال بايد داي 
هون  لي از کره جنوبي را کنار مي زد که در پايان راند دوم 
به دليل آس��يب ديدگي از ادامه مبارزه انصراف داد تا به 
گردن آويز نقره اين رقابت ها دس��ت يابد. سجاد مرداني 
نيز در وزن 80+ کيلوگرم ابتدا سزاريو از برزيل را شکست 
داد و در ادامه اسمائيل دويس��باي از قزاقستان و وردان 
گولس از کرواس��ي را از س��د راه برداش��ت، اما با قبول 
شسکت برابر والديسالو الرين از روس��يه به مدال برنز 

دست يافت.

داستان کامالً جدي         بازتاب
اس��ت. متن قانون 
صريحاً از منع به کارگيري بازنشسته ها مي گويد، 
اما به رغ��م اب��الغ اين قان��ون، هنوز بس��ياري 
اميدوارند در فرص��ت کوتاهي ک��ه براي ترك 
پست هاي خود دارند، بهانه اي مناسب براي ادامه 
کار پيدا کنند. با وجود اين، مسعود سلطاني فر 
وزير ورزش تأکيد دارد که اين قانون بايد تحت 
هر شرايطي اجرايي شود: »جوانگرايي را از زماني 
که کار را در دست گرفتيم، شروع کرديم. تحت 
هر ش��رايطي قانون را اجرا مي کنيم و در ادارات 
کل هم اي��ن کار را انجام مي دهيم. بايد نس��ل 

جديد به م��رور وارد مديريت ورزش ش��ود. در 
فدراسيون هم داشتيم، کسي که 30 سال رئيس 
فدراسيون بود، ولي يک رئيس جوان گذاشتيم. 
قانون بازنشس��ته ها را تحت هر ش��رايطي اجرا 
مي کنيم.« البت��ه به رغم تأکي��د وزير هنوز هم 

ابهاماتي در اين خصوص وجود دارد. 

اگرچه برخي رؤساي فدراس��يون ها نمايشي از 
ارائه استعفا صحبت مي کنند و تأکيد دارند که 
قصدي براي تمرد از قانون ندارند، اما برخي ديگر 
هنوز مصران��ه در پي يافتن راه��ي براي ماندن 
هس��تند و جالب تر اينکه داورزن��ي 10رئيس و 
اس��بقيان 12 رئيس را بازنشس��ته مي خوانند. 

مس��ئله اي که باعث ب��ه وجود آم��دن ابهامات 
زيادي ش��ده اس��ت، خصوصاً که وزارت ورزش 
نيز در اطالعيه اي گفت وگوي ايسنا با مديرکل 
امور فدراس��يون هاي اين وزارتخانه در موضوع 
بازنشس��تگي مهدي تاج را تکذي��ب مي کند و 
معتقد است که اس��بقيان نامي از فردي نبرده 
يا تأکيدي بر ماندن يا رفتن فرد خاصي نداشته 
است.« حال آنکه فايل صوتي انتشار يافته توسط 
خبرگزاري ايس��نا، مضموني کام��اًل متفاوت از 
بياني��ه وزارت دارد. اس��بقيان در گفت وگ��و با 
خبرنگار ايسنا در پاسخ به سرنوشت مهدي تاج، 
رئيس فدراسيون فوتبال در موضوع اجراي قانون 
منع به کارگيري بازنشستگان به صراحت اعالم 
کرد رئيس فدراسيون فوتبال سوابق ايثارگري 
دارد و مدارك او در حال بررس��ي اس��ت و اگر 
مش��مول قانون بازنشستگي ش��ود، تابع قانون 

خواهد بود.«

ابهام در رفتن يا ماندن برخي 
رؤساي بازنشسته فدراسيون ها!
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