
حاشيه اي بر درخشش قدوس و آزمون در ليگ هاي فرانسه و روسيه  سعید احمدیان
    گزارش

از آميان ت�ا کازان، اي�ن هفته ها ب�اد به پرچم 
س�تاره هاي ايراني م�ي وزد، س�تاره هايي که 
گل هاي س�ه امتيازي می زنند و فص�ل 2018 
را با توپ ش�روع کرده اند، مانند ش�نبه ش�ب 
که هم س�امان قدوس در فرانسه يک گل سه 
امتيازي زد و هم س�ردار آزمون در روس�يه تا 
تيم هاي باشگاهي شان روي کاکل آنها بچرخد. 
کارلوس کرش ه��ر چقدر اين روزه��ا از کمبود 
امکانات و اردوها گاليه داش��ته باشد و اخم کند، 
بهانه  براي خوشحالي هم کم ندارد، مانند روزهاي 
خوب مهاجمان تيم ملي، مهاجماني که روي آنها 
براي درخش��ش در جام ملت هاي آسيا حساب 
ويژه اي باز کرده  اس��ت. حاال او اين هفته ها بايد 
اخم هايش را براي دقايقي هم که شده با خبرهايي 
که از گلزني هاي س��ردار آزمون و سامان قدوس 
مي شنود، باز کند و اميدوار باشد که در امارات هم 
اين موتور گلزني روشن بماند تا جام پس از چهار 
دهه روي دس��ت کاپيتان ايران باال برود و او هم 
حداقل يک جام در کارنامه هشت ساله حضورش 

در ايران به ثبت برساند. 
   بازگشت سردار

هر چند س��ردار آزمون تا امروز به دعوت کارلوس 

کرش براي بازگشت به تيم ملي و بازي تدارکاتي 
24 مهر با بوليوي واکنشي نشان نداده، اما نام اين 
مهاجم اين روزها در کازان بيشتر از نام هر بازيکن 
ديگري به گوش مي رس��د، مانند فصل هاي اول 
حضور مهاجم ترکمني تيم ملي ايران در روسيه. 
سردار که در سال جام جهاني، فصل نااميدکننده اي 
را در کازان تجربه کرد و در 26 بازي تنها شش گل 
به ثمر رساند، در فصل جديد دوباره همان مهاجم  
گلزني شده که برديف سرمربي روبين کازان انتظار 
دارد.  س��ردار در هفته دهم ليگ روسيه که شنبه 
شب برگزار شد مقابل اورال 90 دقيقه بازي کرد و 
تک گل سه امتيازي روبين کازان را نيز به ثمر رساند، 
آن هم با پرشي زيبا و ضربه سري که به تور دروازه 
حريف روبين چس��بيد. حاال در پايان هفته دهم 
ليگ روس��يه، آمار آزمون اميدوارکننده است. او 
چهار گل زده، چهار پاس گل داده و يک پنالتي هم 
براي روبين کازان گرفته تا کارنامه قابل قبولي در 10 
بازي گذشته از ليگ روسيه داشته باشد. آزمون حاال 

بهترين پاسور و دومين گلزن ليگ روسيه است. 
 قربان برديف، سرمربي روبين کازان که از بازگشت 
دوباره آزمون به روزهاي خوبش خوشحال است، 
معتقد اس��ت س��ردار کار خاصي نک��رده و فقط 

وظيفه اش را انجام داده اس��ت: »گلي که س��ردار 
آزمون مي زند، کاري اس��ت که بايد انجام دهد. او 
در واقع يک مهاجم اس��ت. اگر گل نزند پس براي 
چه چيزي مورد نياز است.« البته درخشش آزمون 
بهترين خبر ممکن براي کرش اس��ت، مربي  که 
سردار نقش ويژه اي در پازل او براي موفقيت در جام 
ملت هاي آسيا در امارات دارد و گفته مي شود آزمون 
به رغم خداحافظي، دوباره به تيم ملي برمي گردد، 
آن هم در ش��رايط آماده تر نسبت به جام جهاني، 
شرايطي که آزمون بايد مديون انتقادهايي باشد که 
از او شد تا سردار امروز در حال تبديل شدن به همان 

مهاجم آماده گذشته باشد. 
   موتور گلزني که خاموش نمي شود

فرقي نمي کند در ليگ درجه 2 س��وئد بازي کند 
يا ليگ درجه يک فرانس��ه، موتور گلزني سامان 
قدوس خاموش شدني نيست. او همانطور که فصل 
پيش براي اوسترشوند گل زد و در پايان هم جايزه 
بهترين مهاجم ليگ را گرفت، در لوش��امپيونه و 
آميان هم همان مهاجم گلزن هميش��گي است. 
قدوس شنبه ش��ب نيز در هفته نهم ليگ فرانسه 
در بازي آميان مقابل ديژون با يک شوت ديدني، 
تيمش را به سه امتياز بازي رساند تا شماره 7 ايراني 

آميان در لوشامپيونه هم بدرخشد. آمار قدوس در 
پنج بازي اخير درخشان بوده است. مهاجم دورگه 
تيم ملي فوتبال کشورمان که پيش از جام جهاني 
بين ايران و سوئد، ايران را براي بازي ملي انتخاب 
کرد با زدن سه گل و دو پاس گل، يکي از بهترين  
بازيکنان تيمش بوده اس��ت.  درخش��ش قدوس 
سبب شده کريستوف پليسيه، سرمربي تيم آميان 
به مهاجم ايراني تيمش ببالد: »با توجه به گلي که او 
به ثمر رساند، مي توان گفت که آن شوت، يک شوت 
فوق العاده و وصف ناش��دني بود. به خاطر عملکرد 
گذشته اش برابر کان از او نااميد شده بودم، اما از او 
خواستم که آن بازي را فراموش کند و به تالشش 
ادامه دهد. سامان با سر تکان دادن حرف هاي مرا 
تأييد کرد. اکنون 10 امتياز داريم و مطمئنم که در 

آينده پيشرفت خواهيم کرد.«
بازي هاي فوق العاده قدوس در فرانسه در شرايطي 
اس��ت که کرش در بازي هاي اخير تي��م ملي از او 
بيشتر به عنوان بازيکن ذخيره استفاده کرده است. 
با اين حال به نظر مي رسد تداوم گلزني هاي سامان 
مي تواند اين پيام را به کرش برس��اند که مي تواند 
روي شماره 7 ايراني آميان براي قهرماني در جام 

ملت ها بيشتر از هميشه حساب باز کند. 

تصميمات پشت پرده 
براي سوءاستفاده از رفتن بازنشسته ها!

اگرچه قانون منع به کارگيري مديران بازنشسته براي کمک به مديريت 
کشور تصويب شده، اما به نظر مي رسد ورزشي ها قصد دارند از اجراي اين 
قانون جديد بيشتر براي رسيدن به منافع خود و پياده کردن اهدافشان 

استفاده کنند تا کمک به پيشرفت و ترقي ورزش!
مهلت قانوني تعيين شده براي استعفاي مديران بازنشسته شروع شده، اما 
تعداد کمي از اين افراد براي رفتن پيشقدم شده اند، البته تنها در مصاحبه 
و گفت وگو با رسانه ها. عالوه بر اين بسياري از همين مسئوالن بازنشسته 
همچنان نسبت به قانون مصوب مجلس معترض  هستند و براي فرار از آن 
تالش مي کنند. آن دسته از مديران معدودي هم که دم از تبعيت از قانون 
مي زنند نيز دست دست مي کنند تا شايد راهکاري براي ادامه حضورشان 
پشت ميز رياست فراهم شود. در کنار اين مسائل بايد به تالش هاي مديران 
ارشد ورزش نيز اشاره کرد. از گوشه و کنار شنيده مي شود آقايان مسئول 
حاال که مجبور به تمکين از قانون هستند در تالشند تا به اين مسئله به چشم 
فرصتي براي پياده کردن اهدافشان نگاه و نفرات مورد نظر خود را جايگزين 
رؤساي بازنشسته کنند.  متأسفانه تعداد فدراسيون هايي که رياست شان  
برعهده بازنشسته هاست، کم نيست و بدون شک رفتن يک باره آنها از ورزش 
خأل بزرگي در ورزش ايران ايجاد مي کند. با پايان يافتن مهلت تعيين شده 
همه رؤساي بازنشسته به اجبار بايد قيد مسئوليت خود را بزنند، حال آنکه 
انتخاب جانشين و سرپرست براي همه مديران بازنشسته موضوعي حساس 
و سرنوشت ساز است. وزارت ورزش در اين زمينه نقش مهمي را ايفا مي کند 
و انتظار مي رود با رفتن رؤساي بازنشس��ته فدراسيون ها بهترين نفرات 
جايگزين آنها شوند، نه اينکه نفراتي غيرمتخصص و امتحان پس داده جاي 

بازنشسته ها را بگيرند و دور باطل مديريتي در ورزش دوباره تکرار شود. 
مطرح شدن برخي نام هاي تکراري در رسانه ها به عنوان سرپرست هاي 
احتمالي برخي فدراسيون ها نگراني را از بابت اتفاق هاي پشت پرده افزايش 
داده است. قاعدتاً با رفتن بازنشسته ها از فدراسيون ها، وزارتخانه ، هيئت ها 
و اداره هاي کل  تربيت بدني بايد جا براي حضور مديران جوان، باانگيزه و 
خوش فکري که سال ها پشت خط قديمي هاي تکراري مانده اند، باز شود. 
در اين صورت است که مي توان ادعا کرد خون تازه اي به رگ هاي ورزش 
ايران تزريق شده و در آينده نيز مي توان نتايج اعتماد به جوان ها را ديد و به 
آن باليد. با اين حال اگر اينبار نيز دست اندرکاران مسئول به جاي غنيمت 
شمردن فرصت، سعي در پياده کردن پروژه هاي خود داشته باشند بايد 
نگران آينده ورزش کشور بود. اسامي مطرح شده و امثال آنها سال ها فرصت 
داشتند تا توانايي مديريتي شان را ثابت کنند، اما در مسئوليت هاي مختلف 
نه تنها به موفقيتي دست نيافتند، بلکه با حاشيه سازي و مشکل تراشي، 

گرفتاري هاي زيادي را به وجود آوردند. 
سرپرست هايي که قرار است جايگزين مديران بازنشسته شوند مسئوليت 
مهمي را مي پذيرند، چراکه مدت حضور آنها در فدراسيون ها معلوم نيست 
و زمان تشکيل مجامع انتخاباتي و تعيين رؤساي جديد نيز به اين زودي ها 
مشخص نخواهد شد. از همين رو وزير ورزش بايد با مدنظر قرار دادن تمام 
مسائل و حساسيت هاي موجود بهترين نفرات را انتخاب کند. مديري که از 
جنس ورزش نباشد يا نسبت به يک رشته خاص آگاهي کافي نداشته باشد، 
بي ترديد نه تنها دردي از دردهاي ورزش را دوا نمي کند که دردسرهاي 
جديدي نيز به همراه خواهد داشت. تمام مديران ملزم به تمکين از قانون 
هستند و ورزشي ها نيز همانند سايرين بايد از آن تبعيت کنند. سال هاست 
که در بخش هاي مختلف از حضور تکراري مديران موسپيد کرده، انتقاد 
مي شود و مديران نسل هاي بعد مدت هاست که براي قانوني شدن منع 
حضور بازنشسته ها صبر کرده اند. حاال که همه منتظر حضور مديران جوان 
در رأس امور هستند، اميدواريم ورزش کشور از دست هاي پشت پرده و 

تصميمات سؤال برانگيز احتمالي متضرر نشود. 

شيوا نوروزي

خوش خبري سامان و سردار برای کرش!

برد ناپلئوني و نجات موقت آقاي خاص
 از اخراج!

پيروزي در دقيقه 90 حکم ادامه حضور خ��وزه مورينيو روي نيمکت 
شياطين س��رخ را امضا کرد. مورينيو همان س��رمربي ای است که در 
مقابل انتقادها مي ايس��تد و جواب منتقدانش را به تندي مي دهد، اما 
نتايج نااميدکننده منچستريونايتد در هفته هاي اخير جاي هيچ توجيه 
و بهانه اي براي آقاي خاص نگذاش��ته بود تا جايي ک��ه او خودش هم 
مي دانست ناکامي مقابل نيوکاسل به معني اخراج از من يونايتد است. 
البته در اين بازي سرنوشت س��از هم تيم مورينيو در 10 دقيقه اول دو 
گل دريافت کرد تا کارنامه خوزه سياه تر شود، اما گل برتري سانچس 
در سخت ترين ش��رايط به داد مورينيو رسيد. سرمربي قرمزها در يک 
قدمي اخراج بود، حتي جانشين او نيز انتخاب شده، اما يک برد شيرين 
در اولدترافورد هواداران معترض را به تشويق سرمربي وادار کرد. حاال 
بايد ديد اين پيروزي ها تا کي ادامه پي��دا مي کند و مرد پرتغالي تا چه 

زماني در منچستر دوام مي آورد. 

شمارش معکوس آغاز شد
اتمام حجت وزارت با بازنشسته ها

شمارش معکوس آغاز ش��ده است. رؤساي فدراس��يون ها بايد خيلي 
زودتر از آنچه که تصور مي کردند صندلي رياس��ت خود را ترک کنند، 
خصوصاً که حاال معاون وزير ورزش ني��ز صراحتاً مي گويد که در حال 
حاضر حدود 11، 12 رئيس فدراسيون هستند که حکم بازنشستگي 

دارند و بايد بروند.
وزارت به دنبال جايگزين براي بازنشسته هاست تا اين مسئله به ورزش 
ضربه نزند. در همين راس��تا، داورزني در اولين روز کاري هفته جاري 
جلس��ه اي با غالمرضا اميني، محمد درخشان، عليرضا رحيمي، بهرام 
شفيع، احمد ضيايي، محمدعلي صبور و مصطفي کريمي داشت که طي 
آن قرار شد رؤساي بازنشسته براي حفظ منافع کشور و عمل به قانون، 
استعفا دهند تا فرصت براي مديريت جوانان مهيا شود. اگرچه برخي 
رؤسا در اين جلسه به مسئله اس��تعفا اعتراض داشتند، اما معاون وزير 
براي جلب رضايت آنها تأکيد کرده که از تجربه رؤس��اي فدراسيون ها 
استفاده خواهند کرد و اس��تعفاي آنها به معناي خداحافظي از عرصه 

مديريتي نخواهد بود. 
    

با وجود نارضايتي برخي مديران بازنشسته از برکناري، اين نگراني وجود 
دارد که گزارش اين استعفاي اجباري  به تعليق ورزش ايران بينجامد. 
حال آنکه داورزني تأکيد مي کند که اين مسئله دخالت دولت در ورزش 
نيس��ت و احترام به قانون کشور است: »اين مس��ئله به قوانين داخلي 
بازمي گردد و همه فدراسيون ها نيز جزو اين قوانين هستند. وقتي بحثي 
در کشور قانون مي شود، مسئله ديگر فرد نيست. همه دستگاه ها ملزم 
به اجراي اين قانون هستند و فدراسيون ها هم چون بخشي از منابع شان 

دولتي است، شامل اين قانون مي شوند.«
    

بسياري اما هنوز به دنبال گرفتن تأييديه اين مهم هستند که رياست 
فدراسيون  شغل به حساب نمي آيد. اين مسئله از سال گذشته مطرح 
بوده، اما به گفته علي رغبت��ي، مديرکل دفت��ر برنامه ريزي و نظارت 
وزارت ورزش، مرجع تصميم و تصويب بايد اين را بگويد. اساس��نامه 
مشترک فدراس��يون هاي ورزشي چند ماهي اس��ت که به کميسيون 
اجتماعي دولت رفته و قانون هر زماني که تصويب شود  الزم االجراست، 
اما اساسنامه مشترک بعد از تأييديه کميس��يون اجتماعي بايد مورد 
تصويب دولت نيز قرار گيرد، از طرفي مصوبه دولت هم نبايد مورد ايراد 
مجلس باشد، آن وقت است که اساس��نامه قانوني خواهد بود. روندي 
که هنوز به طور کامل طي نش��ده تا شغل نبودن رياست فدراسيون ها 

تأييد يا رد شود. 
    

اما ش��ايد ابالغ نکردن حکم از س��وي وزارت ورزش براي رؤس��اي 
بازنشسته فدراسيون ها باعث شده که آنها با وجود تأکيد بر تمکين 
از قانون، هنوز اقدامي براي تحويل دادن صندلي رياست خود نکرده 
باشند. حال آنکه داورزني معتقد اس��ت اکثر دوستان خودشان اين 
مس��ئله را مي دانند که ادامه کار بعد از مهلت قانوني خالف اس��ت و 
رئيس فدراسيون ديگر حق امضا، دريافت و پرداخت نخواهد داشت، 

چراکه جرم محسوب مي شود.
 با اين حال به نظر مي رسد رؤساي بازنشسته در انتظار رسيدن ابالغيه 
هستند و شايد هم بر اين باورند که از اين س��تون به آن ستون فرج 
اس��ت که با وجود اطالع از قانون، هنوز اقدامي براي دادن استعفا يا 

کنار رفتن نکرده اند. 
برخي هم مانند مصطفي کريمي، رئيس فدراسيون ناشنوايان که تأکيد 
داشت تابع قانون اس��ت، حاال براي کنار رفتن ش��رط و شروطي دارد: 
»براي رفتن از فدراسيون ناشنوايان تابع قانون و منتظر بازگشت وزير 
ورزش از اندونزي هستم، اما شرط هايي دارم که بايد مدنظر قرار گيرد. 
تمام رؤساي فدراسيون ها بايد تابع قانون باشند و همکاري خوبي بين 
فدراسيون ها و وزارت ورزش و جوانان برقرار شود تا قانون بازنشستگي 
تبديل به ي��ک معضل  و منجر به تعليق فدراس��يون ها نش��ود. اگر اين 
همکاري وجود نداشته باش��د، امکان دارد ورزش کشور از اين مسئله 
آسيب ببيند. تنها نکته تاريک اين قانون اما اين است که خود نمايندگان 
مجلس مستثنا شده اند. اگر نمايندگان مجلس مي خواهند حسن نيت 
خود را ثابت کنند بايد اين قانون شامل حال همه شود، نه فقط دولت.«

    
نکته جالب اما تعلل رؤسايي است که با وجود تأکيد بر تمکين از قانون 
هنوز اس��تعفايي نداده اند. غالمرضا اميني، رئيس فدراسيون قايقراني 
مي گويد مشمول قانون است و اين آمادگي را دارد که هر لحظه دستور 
بدهند، اس��تعفا بدهد. مش��ابه حرف هاي اميني را درخش��ان، رئيس 
فدراسيون جودو، کريمي رئيس فدراسيون ناشنوايان و بسياري ديگر 
از رؤساي بازنشسته فدراسيون ها به زبان آورده اند. با اين حال هيچ يک 
از آنها خود با علم به قانون پيشقدم ارائه استعفاي خود و کناره گيري از 
سمتي که دارند، نشده اند و انتظار رس��يدن نامه وزارت ورزش را براي 
کنار رفتن مي کش��ند. با توجه به اينکه تا اجراي اين حکم تنها دو ماه 
زمان باقي اس��ت، جاي تعجب دارد که نامه اي از س��وي وزارت براي 
هيچ يک از رؤساي بازنشسته فدراس��يون ها ابالغ نشده و شايد اين به 
دليل عدم حضور وزير ورزش در ايران باشد. حاال بايد ديد بعد از ابالغ 
حکم برکناري هم رؤساي بازنشسته بر سر حرف خود باقي مي مانند و 
پست هايي را که در اختيار دارند، ترک مي کنند يا آن زمان هم توجيه 

ديگري خواهند آورد!
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آگهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى محمودآباد- 

دنيا حيدري

ايزديار اولين طاليي ايران در پاراآسيايي
      چهره  اولين طالي ايران در بازي هاي 
پاراآسيايي توسط شاهين ايزديار 
به دس��ت آمد. در نخس��تين روز بازي هاي پاراآس��يايي در 
رقابت هاي شنا، شاهين ايزديار در ماده 100 متر پروانه کالس 
S10 در کنار شناگراني از سوريه، اندونزي، مالزي، قزاقستان و 
تايلند به آب زد و در نهايت نيز موفق به کس��ب مدال طال شد. 
رکورد شاهين ايزديار براي کس��ب اين مدال يک دقيقه و 
هفت ثانيه و 12 صدم ثانيه بود. نفر دوم از مالزي رکورد يک 
دقيقه و هفت ثانيه و 66 صدم ثانيه را ثبت کرد. ش��اهين 
ايزديار در سه دوره بازي هاي آسيايي حضور داشته و بيش 
از 10 مدال کسب کرده است. ايزديار پس از کسب مدال 
طال اعتراف کرد که به خاطر اين مدال دو شب بي خوابي 
کشيده است: »از استرس اينکه مي توانم در اين ماده طال 
بگيرم يا نه، دو شب نخوابيدم. خدا را شکر در اولين ماده 
طال گرفتم. م��اده اول مثل قلق گيري اس��ت، خيالم 
راحت شد. اميدوارم در روزهاي آينده طالهاي بعدي 

را کسب کنم.«

درخشش واليباليست هاي ايران در روز نخست
      پاراآسیایی ورزشکاران ايراني نخستين روز از بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا را با پيروزي 
آغاز کردند. سومين دوره اين بازي ها به ميزباني اندونزي در حالي آغاز شده 
که کاروان ورزشي کشورمان نيز براي دفاع از رتبه چهارم خود در آسيا به ميدان مي رود. واليبال نشسته 
از جمله رشته هايي است که ايران در هر دو بخش زنان و مردان مدعي کسب مدال به حساب مي آيد. تيم 
ملي واليبال نشسته مردان در اولين ديدار به مصاف کره جنوبي رفت و با برتري قاطع 3 بر صفر اين تيم 
را از پيش رو برداشت. در بخش بانوان نيز ژاپن حريف کشورمان نشد و بانوان واليبال نشسته با حساب 3 
بر يک به برتري رسيدند. در رشته بسکتبال باويلچر هم تيم ملي ايران در نخستين گام اندونزي ميزبان 
را پيش رو داشت که در نهايت با پيروزي 117 بر 17 اين ديدار را به سود خود تمام کرد. در رشته گلبال 
اما هر دو تيم مردان و زنان به تساوي مقابل حريفان رضايت دادند. تيم مردان برابر ژاپن با نتيجه 5 – 5 

متوقف شد و تيم زنان نيز در مصاف با تايلند به همين نتيجه دست يافت. 

با پول کارگري مثل قهرمان جنگيديم!
بانوي ملي پوش تيراندازي ايران علت ناکامي اش در کسب مدال بازي هاي        بازتاب
آسيايي جاکارتا را استرس و دوري از مس��ابقات عنوان کرد. الهه احمدي از 
جمله تيراندازان کاروان کشورمان بود که همه منتظر مدال آوري اش بودند، اما او در نهايت به رتبه چهارم 
قناعت کرد. احمدي که در اين مدت به انتقادها واکنشي نشان نداده بود در گفت وگو با ايسنا در خصوص 

عملکرد ضعيف تيم ملي تيراندازي در 
بازي ه��اي 2018 عن��وان ک��رد: »در 
جاکارتا مدال تيمي توزيع نشد، در حالي 
که کسب مدال تيمي باعث ايجاد روحيه 
مي ش��د و ش��رايط فينال را سبک تر و 
راحت تر مي کرد. از طرف  ديگر بازي هاي 
آسيايي اين دوره با دوره هاي قبل قابل 
قياس نبود و واقعاً رکوردهاي ورزشکاران 
ديگر کشورها نسبت به قبل قابل مقايسه 

نبود. درست است که گرفتن مدال خوب است، اما در تيراندازي کسب مدال کار سختي است. برخي انتقاد 
مي کنند و مي گويند که در اين شرايط اقتصادي اين همه براي ما هزينه شد، اما نتوانستيم مدال بگيريم، اما 
آنها نمي دانند ما با حداقل حقوق و کمترين امکانات، تمرين و کار کرديم. ما حتي از يک کارگر ساده هم کمتر 

پول گرفتيم، اما مثل يک قهرمان در ميدان بوديم، نه يک بازنده.«


