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نمانده است. 24 
آخري�ن  آب�ان 
فرصت براي تحويل دادن پست و رفتن است، 
اما گويا برخي هنوز به ماندن اميدوارند. البته 
ع�ده اي تمکي�ن از قان�ون را وظيف�ه خ�ود 
مي دانس�تند و با تحويل دادن اس�تعفا کنار 
کشيدند. عده اي ديگر هم از سر ناچاري کنار 
رفتند، اما برخي چون تاج و دوستانش با وجود 
تأکيد بر تمکين از قانون همچنان براي بقا به 

هر ريسماني چنگ مي زنند. 
ت��اج مثل خيل��ي ديگر از رؤس��اي بازنشس��ته 
فدراسيون هايي که بايد طبق قانون ترک پست 
مي کردند، ادعا مي کند گفت وگويي با مسئوالن 
آس��يايي يا جهاني براي ماندن در پس��ت خود 
نداشته است: »من با احدي البي نمي کنم. اين 
حرف ها، حرف هاي رسانه اي اس��ت. اگر قانون 
بگويد که بروم، مي روم و اگر قانون بگويد بمانم 
هم مي مانم و به کارم ادام��ه مي دهم.« واقعيت 
اما اين اس��ت که ح��رف و عمل رئي��س و ديگر 

رفقايش در فدراسيون فوتبال با هم نمي خواند، 
خصوصاً که هيئت رئيس��ه فدراسيون فوتبال با 
نزديک شدن به موعد اجراي قانون منع تصدي 
بازنشستگان در تازه ترين اقدام خود در نامه اي به 
وزير ورزش، خواستار اعالم موضع رسمي درباره 
شرايط فدراسيون ش��د. با توجه به آغاز رسمي، 
قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشسته ها از ۲۴ 

آبان ماه اجرا مي شود.
 در نامه اي که خطاب به سلطاني فر نوشته شده، 
آقايان خواستار آن هستند که بدانند فدراسيون 
فوتبال دولتي اس��ت يا نه، حال آنکه در صورت 
غيردولتي بودن هم آنها ملزم به تمکين از قانون 

هستند. 
رئيس فدراس��يون فوتبال اميدوار بود جانبازي 
و ايثارگ��ري بتواند مجوز محکمي ب��راي ادامه 
کار باشد، اما نشد. گزينه بعدي اما نامه نگاري با 
نهادهاي بين المللي بود که البته رئيس فدراسيون 
فوتبال منکر آن شد. تاج و دوستان براي ماندن 
حتي راهي مجل��س هم ش��دند. همانجايي که 
نماين��دگان م��ردم در تصميم��ي متفق القول، 

قانون کنار گذاشتن بازنشس��ته ها را امضا کرده 
بودند، اما ديدار با الريجاني هم چاره س��از نشد 
و دل نگراني هايي که فدراسيون نشين ها تحويل 
رئيس مجلس دادند براي يافت��ن راه چاره و پله 
فرار به نتيجه اي نرسيد. حاال تنها راه باقيمانده 
اينفانتينو بود. حضور رئيس فيفا در تهران براي 
تماشاي فينال ليگ قهرمانان آسيا و درخشش 
پرس��پوليس مي توانس��ت زمين��ه ادام��ه کار 
بازنشسته هاي فدراس��يون فوتبال را مهيا کند، 

اما اين حربه نيز به در بسته خورد!
با وجود تمام ش��انتاژها، نگراني بابت کنار رفتن 
بازنشسته هاي فدراس��يون فوتبال وجود ندارد. 
اگرچه آقايان و همفکران آنها در برخي رسانه ها 
طي اين مدت سعي کردند تجربه هاي تلخ گذشته 
را يادآور شوند و از تعليق فوتبال ايران به عنوان 
نتيجه کنار گذاشتن بازنشس��ته ها بگويند، اما 
مسئله مهم اين اس��ت که قانون منع استفاده از 
بازنشسته ها را نه دولت که مجلس تصويب کرده 
و اعمال آن هيچگونه ارتباطي به دولت ندارد که 
بتوان آن را دخالت دولت عنوان کرد و دغدغه اي 

بابت حساس ش��دن فيفا و تعليق فوتبال ايران 
داش��ت. در واقع در اساس��نامه فدراسيون هم 
اگرچه نوشته شده که اين ارگان دولتي نيست، 
اما در آن تأکيد ش��ده که براساس قوانين کشور 
اداره مي شود و قانون منع استفاده از بازنشسته ها 
که قرار اس��ت تاج و برخي ديگر از دوستانش را 
از فدراس��يون فوتبال بدرقه کند، قانون کش��ور 
است، نه دولت که بخواهد دغدغه اي بابت تعليق 

ايجاد کند!
پرواضح اس��ت که فدراسيون نش��ين ها نيز به 
خوبي مي دانند که اين تقالها بي فايده اس��ت 
و بايد به زودي چمدان به دس��ت به سمت در 
خروجي فدراسيون فوتبال بروند، چراکه هيچ 
راهي براي ماندن نيس��ت. با اي��ن حال به نظر 
مي رسد بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال که 
قصد ترک پست هاي خود را ندارند،مي خواهند 
آخر هفته همگ��ي با هم برون��د، آن هم بدون 
دادن اس��تعفا و با رها کردن کار ک��ه اين اقدام 
احتمالي آنها که ادعاي تمکين از قانون را دارند، 

همخواني ندارد!

وزارت ورزش نسبت به مديران متخلف فوتبال
 بي تفاوت نباشد

شايد هواداران فوتبال اين سؤال را بارها از خودشان پرسيده باشند که چرا 
با مديران متخلف برخورد نمي شود و آنها بدون اينکه مورد بازخواست يا 
حتي سؤالي قرار گيرند، صندلي ش��ان را تحويل مي دهند و مي روند. اين 
عالمت سؤال به خصوص اين روزها که پرسپوليس نتوانست در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا قهرمان شود، پررنگ تر از هميشه مطرح مي شود. قرمزها 
در حالي شنبه شب مقابل کاشيما نتوانستند نتيجه بازي رفت را جبران 
کنند که خيلي ها از برانکو و شاگردانش تمجيد کردند. اينکه تيمي با وجود 
محروميت از جذب بازيکن در دو پنجره نقل و انتقاالت که دست برانکو را 
بسته بود و نيمکت قرمزها را خالي کرده بود، بتواند تا فينال آسيا باال بيايد و 

بجنگد چيزي از يک شاهکار کم ندارد. 
با اين حال، چه شد که پرسپوليس با چنين مصائبي روبه رو شد؛ به طور قطع 
شرايط ويژه و سخت قرمزها در يک سال اخير دستپخت مديران سابق اين 
تيم است که با سوءمديريت و تخلفاتشان در قرارداد با مهدي طارمي، سبب 
محروميت پرسپوليس از جذب بازيکن به مدت يک سال از سوي فيفا شدند. 
تخلفاتي که سبب شد برانکو در يک سال گذشته با سخت ترين شرايط و با 
بازيکناني محدود روي نيمکت تيمش روبه رو باشد، مسئله اي که باعث شد، 
برانکو وقتي با مصدوميت بازيکنان ثابتش مواجه مي شود، بازيکني در حد 

و اندازه هاي بازيکنان آسيب ديده در اختيار نداشته باشد. 
حاال پرسپوليس در يک قدمي جام از قهرماني بازماند و ضربه اي که مديران 
متخلف به اين باشگاه زدند، بيش��تر از زمان ديگري خودش را نشان داد. 
ضربه اي که با وجود درايت برانکو و جنگندگي بازيکنان تيم در نهايت سبب 
شد پرسپوليس نتواند جشن قهرماني بگيرد. در چنين شرايطي ديروز يکي 
از اعضاي هيئت مديره پرسپوليس در مصاحبه اي گفته است مديراني که در 
محروميت تيم از نقل و انتقاالت نقش داشته اند بايد از هواداران عذرخواهي 
کنند. در اينکه مديراني مانند علي اکبر طاهري، محمدعلي ترکاشوند و 
حتي مهدي طارمي بابت ضرر و زيان جبران ناپذيري که به پرس��پوليس 
زده اند بايد از هواداران پرسپوليس عذرخواهي کنند، شکي نيست. با اين 
حال با توجه به تخلف بزرگي که صورت گرفته، کمترين خواسته هواداران از 
متوليان ورزش، به خصوص وزارت ورزش به عنوان مالک باشگاه پرسپوليس 
بازخواست و محاکمه مدير و بازيکني است که در محروميت پرسپوليس از 
نقل و انتقاالت نقش داشته اند، محروميتي که نقش زيادي در عدم قهرماني 

قرمزها در آسيا داشت. 
با اين حال گويا در ورزش اي��ران هنوز مديران باالدس��تي به اين نتيجه 
نرسيده اند که يکي از مهم ترين وظايف شان مبارزه با فساد، سوءمديريت و 
حيف و ميل بيت المال است. اين مسئله با توجه به گردش هزار ميلياردي 
فوتبال از بيت المال اهميت دارد، اما چنين وظيفه مهمي از سوي متوليان 
ورزش همواره ناديده گرفته شده و مديران متخلف باشگاه هاي فوتبال از 
جمله استقالل و پرسپوليس با وجود حيف و ميل بيت المال و ضررهاي 
هنگفتي که با سوء مديريت ش��ان به باش��گاه زده اند، از يک حاشيه امن 
برخ��وردار بوده اند. آنها نه از س��وي وزارت ورزش مورد بازخواس��ت قرار 

گرفته اند و نه از طرف نهادهاي قضايي و نظارتي. 
در چنين شرايطي مسئوالن وزارت ورزش بايد با تغيير رويه مهربانانه شان 
با متخلفان و مديراني که چوب حراج به بيت المال و حيثيت فوتبال کشور 
در ميادين بين المللي مي زنند، نس��بت به برخورد و به پاي ميز محاکمه 
کشاندن آنها اقدام کنند. بدون شک چنين برخوردي براي مديران آينده 
باشگاه ها درس عبرتي خواهد شد که مانند علي اکبر طاهري و مديراني از 
اين دست به خودشان اجازه دس��ت اندازي به بيت المال و بازي با آبروي 
بين المللي فوتبال را ندهند و مانند امروز نباش��د که اين مديران با وجود 
ضربه ش��ان به فوتبال بدون اينکه جوابي پس بدهند، ريشخندي هم به 

هواداران پرسپوليس بزنند!

سعيد احمديان

مدعيان تمکين از قانون قصد رفتن ندارند!
آخرين تقالهاي تاج و دوستان براي ماندن

يووه، سيتي و کهکشاني ها روي نوار خوشبختي
جنگ قهرماني سوپرکالسيکو 

به بازي برگشت کشيد 
تيم ه�اي مدعي فوتب�ال جه�ان اي�ن روزه�ا ش�رايط متفاوتي را 
تجربه مي کنند. از يک س�و در اروپا منچسترس�يتي به صدر جدول 
بازگش�ت، رئ�ال ب�ه پيروزي هايش ت�داوم بخش�يد، بارس�لونا در 
نيوکمپ باخ�ت و تيره روزي ه�اي مي�الن ادامه پيدا کرد. از س�وي 
ديگ�ر در امريکاي جنوب�ي تکليف قهرم�ان ليبرت�ادورس به بازي 
برگش�ت کش�يد تا تب فوتب�ال در آرژانتي�ن همچنان باال باش�د. 

 سرافرازي رئال
در شبي که انتظار مي رفت آبي و اناري ها به يکه تازي خود در الليگا ادامه 
دهند، شکست سنگين ۴ بر 3 را در خانه متحمل شدند. اين در حالي بود 
که کهکشاني ها يک برد پرگل ديگر را با هدايت سوالري به دست آوردند 
و اختالف امتيازشان را با بارسلوناي صدرنش��ين به عدد ۴ کاهش دادند. 
اين چهارمين برد متوالي رئال مادريد با سرمربي موقت خود است. قوهاي 
سفيد با ۲0 امتياز ششم جدول رده بندي هستند و نتايج خوب اين تيم در 
بازي هاي اخير، سوالري را به آينده اميدوار کرده است: »تيم ما شخصيت 
خود را نشان داد. اين پيروزي نيز مانند ديگر پيروز هايمان است. هر بازي 
داستان خودش را دارد و بايد از شروع تا پايان تمام تالش خود را کرد. مهم تر 
از همه، اين است که بدانيم چه چيزي براي تيم خوب است، بقيه مسائل 
مهم نيس��ت.« بارس��ا اما در نيوکمپ به ميدان رفت و ليونل مسي نيز به 
ترکيب تيمش بازگشت، ولي اين دو مزيت نيز جلوي شکست صدرنشين 
را نگرفت تا والورده در نشست خبري با ناراحتي پاسخ خبرنگاران را بدهد: 
»نتوانستيم بازي را به خوبي کنترل کنيم. در زدن ضربات نهايي هم دقت 
الزم را نداشتيم. فکر مي کنم همان نيمه اول بازي را باختيم. در تمام خطوط 
مشکل داشتيم. پس از هفته ها کسب نتايج خوب و بازي هاي بزرگ، فکر 
مي کنم بازيکنان دچار غرور شده بودند.« آبي و اناري ها از سپتامبر ۲016 

به بعد در نيوکمپ شکست نخورده بودند. 
 برتري پپ بر مورينيو

درخشش در دربي منچستر يک بار ديگر برتري گوارديوال را نسبت به خوزه 
مورينيو ثابت کرد. برد 3 بر يک من سيتي مقابل من يونايتد عالوه بر اينکه 
آبي ها را به صدر جزيره بازگرداند، تيم آقاي خاص را دوباره اسير بحران کرد. 
شياطين با سه برد متوالي از بحران فاصله گرفته بودند، اما تيم پپ دوباره 
آرامش را از يونايتدي ها گرفت. البته سرمربي من سيتي از اينکه بازيکنانش 
نيمه اول را با ترس به پايان رساندند، ناراحت بود: »در نيمه اول ما کمي با 
ترس بازي مي کرديم. از نظر من منچسترسيتي شايسته پيروزي در اين 
ديدار بود.« سرمربي پرتغالي يونايتد نيز اشتباهات شاگردانش را علت اين 
باخت عنوان کرد و گفت: »نمايش بدي ارائه نداديم، اما اش��تباهاتي هم 
داشتيم. ما دو بازي سنگين خارج از خانه برابر يوونتوس و سيتي داشتيم 
و فشار رواني زيادي روي تيم بود. معتقدم برخي بازيکنانم زير اين فشار 
بودند. در برابر تيمي مانند منچسترسيتي اگر مرتکب اشتباه شويد، تاوان 
سختي خواهيد داد و هر سه گل حريف هم روي اشتباهات ما به ثمر رسيد. 
نبايد اينقدر راحت توپ ها را از دست مي داديم. نمي توان تقصير را گردن 
داويد دخيا انداخت. شکست در دربي هميشه ناراحت کننده است، اما براي 

ديدن يونايتد واقعي نياز به زمان داريم.«
 بحران در ميالن

بانوي پير با گلزني کريس رونال��دو آ.ث ميالن را از پيش رو برداش��ت تا 
همچنان بدون رقيب در کالچو به مسيرش ادامه دهد. پيروزي ۲ بر صفر 
يوونتوس برابر ميالن فاصله صدرنشين با تيم دوم سري آ را به شش امتياز 
رساند. آلگري، سرمربي موفق راه راه پوشان فراموش کردن شکست مقابل 
منچستر را موفقيت بزرگي براي شاگردانش خواند: »بعد از شکست برابر 
منچستريونايتد به خود آمديم و خوشبختانه در اين ديدار با تمرکز بااليي 
وارد زمين شديم. همين مسئله باعث شد تا به پيروزي برسيم. در سن سيرو 
بازي کردن آسان نيست.« در آن سوي ميدان، اما ناکامي در سن سيرو به 
منزله بحراني شدن اوضاع ميالن و تحت فش��ار قرار گرفتن گتوزو است، 
به ويژه که هيگواين در اين بازي هم پنالتي از دست داد و هم اخراج شد. 
سرمربي آ.ث. ميالن بعد از باخت تيمش گفت: »دنبال بهانه آوردن نيستم. 
برابر تيمي قوي تر از خود تن به شکس��ت داديم. آن ضربه پنالتي اگر گل 

مي شد همه چيز تغيير مي کرد.«
 بازي سرنوشت 

بازي رفت فينال جام کوپا ليبرتادورس برنده نداشت. ديدار بوکاجونيورز 
و ريورپالته آرژانتين در ورزش��گاه بومبونرا برگزار شد و دو تيم پرطرفدار 
آرژانتين به تس��اوي۲- ۲ رضاي��ت دادند. با اين نتيجه به نظر مي رس��د 
ريورپالته که در بازي برگشت ميزبان است، شانس بيشتري براي پيروزي 
در سوپرکالسيکو دارد. باروس اسکلوتو، سرمربي بوکاجونيورز در حالي از 
شاگردانش انتقاد کرد که اين بازي به خاطر بارش شديد باران با يک روز 
تأخير برگزار شد: »بايد پيروز ميدان مي ش��ديم. موقعيت هاي زيادي را 
از دس��ت داديم، خيلي زياد. فکر مي کنم تيم ما تيم برتر زمين بود، ولي 
ريورپالت   بازي خودش را کرد و براي ما مشکل ساز شد. ما فرصت داشتيم 

که نتيجه را 3 بر ۲ کنيم، ولي فرانکو سيو خيلي خوبي انجام داد.«

اشرف رامين
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بازگشت قهرماناني که ديده نشدند!
در حالي صبح ديروز فوتباليست هاي ساحلي به تهران رسيدند که خبر 
قهرماني شان در رقابت هاي جام بين قاره اي، آن هم در حضور غول هاي 
فوتبال ساحلي دنيا در امارات با توجه به همزماني اش با بازي برگشت 
فينال پرسپوليس و کاش��يما آنطور که بايد و ش��ايد ديده نشد. با اين 
حال غيبت مهدي تاج، رئيس فدراس��يون فوتبال در مراسم استقبال 
از شاگردان اوکتاويو نشان داد که مسئوالن فدراسيون هم گويا به کار 
بزرگي که ساحلي بازان در جام بين قاره اي انجام داده اند، واقف نشده اند. 
البته شايد مشغله هاي تاج که اين روزها با توجه به قانون بازنشستگي 
بايد برود، سبب ش��ده تالش او براي رايزني و ماندن اولويت بيشتري 
نسبت به استقبال از ساحلي بازان داشته باشد، به خصوص که يکي از 
ستاره هاي فدراسيون پنج ستاره اي که تاج در سال اخير همواره آن را 
مطرح کرده، نتيجه زحمات همين بچه هاي ساحلي است که با کمترين 

امکانات و توجهات دست به کارهاي بزرگي مي زنند. 

غالمرضا محمدي  جانشين خادم  شد
انتخاب غالمرض��ا محمدي به عنوان س��رمربي جديد تيم ملي 
کشتي آزاد از آن دست انتخاب هايي است که بايد منتظر ماند و 
ديد چه سرانجامي پيدا مي کند. حميدرضا بني تميم، سرپرست فدراسيون کشتي اين انتخاب 
را انجام داده و ش��وراي فني تيم هاي ملي هم با آن موافقت کرده  اس��ت. حال آنکه ممکن است 
با انتخاب رئيس جديد فدراسيون کش��تي انتخاب غالمرضا محمدي براي اين سمت با چالشي 
اساس��ي روبه رو شود. به رغم اين مس��ئله محمدي با اطمينان 
کامل حرف مي زند و از اس��تارت کار براي حضور مقتدرانه 
کشتي در المپيک ۲0۲0 مي گويد: »همين االن هم براي 
شروع کار دير است. ما المپيک را در پيش داريم و خيلي 
زود اين ميدان فرا مي رسد.« محمدي در ادامه خاطرنشان 
مي کند: »فقط به کشتي فکر کردم و آمدم. کشتي نياز به 
آرامش دارد و من اصاًل دوس��ت ندارم به چي��زي غير از اين 
فکر کنم. من مديون کشتي هستم. مي دانم که مردم 
از ما انتظ��ار دارند. بنابراين مي خواه��م با کمک هم 
کاري کنيم که کشتي به آرامش و موفقيت برسد.« 
محمدي که پي��ش از اين، هدايت تيم کش��تي آزاد 
نوجوانان را برعهده داشت، در خصوص آينده اين تيم 
هم مي گويد: »امسال همين بچه ها کار بزرگي انجام 
دادند؛ هم در مسابقات جهاني درخشيدند و هم در 
المپيک جوانان. آنها حاال به رده باالتر يعني جوانان 
آمده اند و مي توانند پشتوانه خوبي براي بزرگساالن 
باشند. به ش��ما قول مي دهم اگر همه کمک کنند 

نسلي طاليي براي کشتي در راه باشد.«

آغاز اولين دوره رقابت هاي تيروکمان ارتش هاي جهان به ميزباني ايران

سردار رحيمي: اقتدار کشور را به نمايش مي گذاريم
نخ�س���تي�ن دوره 

شيوا نوروزي
مس��ابقات قهرماني    تيروکمان

تيروکمان ارتش هاي 
جهان )سيزم( روز گذشته به ميزباني تهران آغاز 
ش��د. در اولي��ن دوره اي��ن رقابت ه��ا نظاميان 
کش��ورهاي اي��ران، روس��يه، چي��ن، اوکراين، 
کره شمالي، برزيل و س��ريالنکا با يکديگر رقابت 
خواهند کرد. مس��ابقات تيروکم��ان ارتش هاي 
جهان، چه��ار روز به ط��ول مي انجامد و بيش از 
100 ورزش��کار زن و م��رد در دو بخش ريکرو و 
کامپوند براي کسب مدال به مصاف هم مي روند. 
س��ردار رس��ول رحيمي ابراز اميدواري کرد که 
اولين دوره اين رقابت ها به بهترين شکل ممکن 
در کشورمان برگزار شود. رئيس هيئت تيروکمان 
نيروه��اي مس��لح در گفت وگو با »ج��وان« در 
خصوص شرايط برگزاري رقابت هاي سيزم عنوان 
کرد: »تيم هاي خارجي و شرکت کنندگان ايراني 
در اولي��ن دوره رقابت ه��اي نظامي��ان جهان با 
بهترين نفرات خود به ميدان مي روند. برگزاري 
اين رقابت ها در دو بخش بانوان و آقايان از نکات 
حائز اهميت است. ضمن اينکه ميزباني کشورمان 

از اين رقابت ها بازتاب گسترده اي خواهد داشت. 
در واق��ع ه��دف نيروه��اي مس��لح از برگزاري 
رقابت هاي تيروکمان س��يزم نشان دادن اقتدار 
جمهوري اس��المي ايران و وحدت و همدلي در 
کشورمان است؛ فاکتورهايي که همواره دشمنان 
را نگران کرده و آنها را عليه ايران به تکاپو انداخته 
است. ما همواره بر شعار »نظام اسالمي، مقتدر و 
توانا« تأکيد داريم و تالش مي کنيم تا به بهترين 
شکل ممکن رقابت هاي س��يزم را برگزار کنيم. 
تمامي ورزش��کارانمان نيز براي کسب بهترين 

نتيجه انگيزه زيادي دارند.«

  چهره 


