
در حالـي دسـتيـار 

سعيد احمديان
كرش در عبـاراتـي     گزارش

توهين آميز، تيم اميد 
را به خرس و سـيرك تشـبيه كرده كه به نظر 
مي رسـد با توجه به اهمال فدراسيون، فوتبال 
ايران با توجه به رفتار تماميت خواهانه كادر فني 
تيم ملي بزرگساالن به سـيرك پرتغالي ها در 

كشورمان تبديل شده است. 
فوتبال انگار حاش��يه نداشته باش��د، شب آن روز 
نمي شود، مانند اين روزها كه دوباره دعواي جديدي 
باال گرفته، يك پاي ثابت آن مانند خيلي از وقت ها 
در سال هاي اخير كارلوس كرش است و يك پاي 
ديگر آن اس��ت كه تغيير مي كند، ي��ك روز پاي 
برانكو در ميان اس��ت و يك روز مانن��د امروز تيم 
اميد يك طرف ماجرا است، آن هم در شرايطي كه 
قرار بود تيم ملي بزرگساالن و اميدها طوري جلو 
بروند كه ديگر اختالفات تلخ گذشته تكرار نشود. 
بزرگساالن با كرش حواس شان به هدف شان يعني 
قهرماني در جام ملت ها باشد و آن سو هم كرانچار 
و ش��اگردانش تمام هم و غمش��ان را بگذارند پاي 
شكست طلسم المپيك تا بعد از چهاردهه اين رؤيا 
براي توكيو2020 محقق ش��ود. ماه هاي ابتدايي 
هر چند همه چيز خوب پي��ش مي رفت و خبري 
از دعواي هاي حاش��يه اي نبود اما هر چقدر انگار 
جام ملت ها نزديك مي شود و آن طرف مأموريت 
اميدها براي رس��يدن به المپي��ك، همه آن اتحاد 
وعده داده شده كناري گذاشته شده و شمشيرهاي 
غالف شده بيرون كشيده مي شود و تنها چيزي كه 
اهميت پيدا نمي كند قهرماني در جام ملت هاست 

و صعود به المپيك!
 ساختمان خبرساز

اين بار در ماجراي دعواي كرش و تيم اميد، ماجراي 
س��اختمان پك و زمين ش��ماره 2 كمپ تيم هاي 
ملي در ميان است، همان ساختمان معروف كمپ 
تيم هاي مل��ي در مجموعه ورزش��ي آزادي كه تا 
امروز ك��رش به خاطر آن با خيلي ها درگير ش��ده 
است. مركز PEC يك سالن بزرگ دارد كه امكانات 

تمرين ه��اي فيتن��س و بازيابي ري��كاوري در آن 
قرار دارد. كف زمين در بخش��ي از اين س��الن را با 
چمن مصنوعي پوش��انده اند كه بازيكنان بتوانند 
تمرين هاي ريكاوري را در آنه��ا انجام دهند، يك 
رختكن شيك و استخر و سونا را هم به ديگر امكانات 
پك اضافه كنيد تا دستتان بيايد كه اين ساختمان 
مجهز چقدر مي تواند به درد تيم هاي ملي بخورد. با 
اين حال كرش كه نقش زيادي در س��ر و پا كردن 
اين ساختمان داشته، اجازه استفاده از آن را فقط به 
بزرگساالن مي دهد و بقيه ملي پوشان رده هاي سني 
پش��ت در آن مانده اند. كرش هم تأكيد مي كند به 
خاطر اين ساختمان دشمناني هم پيدا كرده است. 
ساختمان پك در دو سال اخير حاشيه هاي زيادي 
را از سر گذرانده است، مانند دعوا و اختالف كرش با 
زهره هراتيان كه قرار بود تجهيزات پزشكي ارسالي 
از طرف فيفا را در اين ساختمان مستقر كند، اما در 
پايان زور سرمربي پرتغالي بر مسئول مركز پزشكي 
فوتبال ايران ايفمارك چربيد تا هراتيان اين مركز 
را در س��اختمان ديگر بنا كند يا ماجراي درگيري 
اوسيانو دس��تيار برزيلي كرش كه دي ماه گذشته 
اجازه بازديد از پ��ك را به جيم هانس��ن، نماينده 
دانماركي فيفا كه 2۶ س��ال دبيركل فدراس��يون 
فوتبال دانمارك بوده اس��ت و در حال حاضر نايب 
رئيس كميته انضباطي فيفا و مشاور برنامه ريزي 

فيفاست، نداد و با وي درگير  شد. 
 انكار كرش

با چنين موضع گيري هايي به نظر مي رسد مجموعه 
پك آن قدر براي كرش مهم است كه امروز طبيعي 
باشد اجازه استفاده از آن را به تيم اميد هم ندهد تا 
ميانه تيم بزرگساالن با شاگردان كرانچار شكراب 
ش��ود، تا جايي ك��ه كار حت��ي به توهين زش��ت 
كمك مربي تيم ملي به مدير تيم اميد هم بكشد، 
مسئله اي كه با انتقاد ش��ديد اهالي فوتبال روبه رو 
شده كه مدعي هستند در سايه سكوت مسئوالن 
فدراس��يون فوتبال، كرش و همكارانش هر كاري 
بخواهند انجام مي دهند و كسي به آنها كاري ندارد. 
اين بار ماجرا به مصاحبه حميد استيلي، مدير تيم 

اميد بر مي گردد كه وي عنوان كرد تا به حال به او 
اجازه داده نشده حتي از اين مجموعه ديدن كند. 
مربيان تيم اميد هم تأكي��د كردند به آنها فرصت 
استفاده از  PEC داده نش��ده است و گفته شد كه 
كرش ش��خصاً با حضور تيم اميد در اين مجموعه 

مدرن و حرفه اي مخالف است. 
با اين حال سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال پاسخ 
كنايه آميزي به استيلي داد و مدعي شد اميدها از 
اين مركز استفاده كرده اند: » شايد سر آقاي استيلي 
شلوغ بوده كه تا حاال به زمين پك نيامده است، ولي 
ايشان وقت داشتند به روسيه بيايند و از بازي هاي 
تيم ملي لذت ببرند، وقت داشتند به هتل تيم ملي 
بيايند و ب��ا بازيكنان و كادرفني دي��دار كنند ولي 
وقت نداشته اند از س��اختمان پك ديدار كنند. ما 
مداركي داريم كه ثابت مي كند اعضاي تيم اميد از 
اين امكانات استفاده كرده اند. من با كسي مشكلي 
ندارم و افرادي كه دروغ مي گويند را دوست ندارم. « 
با اين حال مدير تي��م اميد با تكذيب صحبت هاي 
كرش تأكيد كرد كه به فدراسيون براي استفاده از 
خدمات اين ساختمان نامه زده اند و هنوز فدراسيون 
پاسخي به آنها نداده است. در حالي اجازه استفاده 
از ساختمان مجهز پك به اميدها داده نمي شود كه 
شاگردان كرانچار با مشكل زمين تمرين هم روبه رو 

هستند و از اين ورزش��گاه به آن ورزشگاه در حال 
تغيير محل تمرين هستند!

 توهين دستيار كرش به اميدها
نقطه اوج اختالف كادر فني تيم ملي بزرگساالن و 
اميدها، واكنش ميك مك درمورت دستيار كرش به 
درخواست حميد استيلي براي استفاده تيم اميد از 
ساختمان پك بود، واكنشي كه اعتراض هاي زيادي 
را به همراه داشت. درموت خطاب به استيلي گفته 
است: » به نظر مي رسد آقاي استيلي تيم ملي را با 
سيرك اشتباه گرفته است. اگر شما )استيلي( به 
دنبال استفاده از خرس براي سيرك هستيد، بهتر 
اس��ت خرس هايي كه در ميانمار جا گذاشته ايد را 
اس��تفاده كنيد. « خداداد عزيزي در اين باره گفته 
است: » اگر امروز مقابل اين رفتارها واكنشي نشان 
ندهيم، دفع��ه بعد تداركات تي��م پورتو عليه علي 
پروين و آبدارچي بنفيكا عليه احمدرضا عابدزاده 
صحبت مي كند. « بيژن ذوالفقارنسب، كارشناس 
فوتبال كشورمان هم اينطور پاسخ دستياركرش 
را داده است: » سيرك، همان تيم ملي بزرگساالن 
است كه بازيكني بدون دعوت در تمرينات شركت 
مي كند. « در اين ميان فدراسيون فوتبال سكوت 
كرده است، س��كوتي كه خيلي ها مي گويند آتش 

حاشيه ها را شعله ورتر مي كند. 

شأن نابودشده فوتبال ايران
خود را آقاي آسيا مي دانيم؛ تيمي كه در جام جهاني قدرت هاي جهان را 
متوقف و دنيا را مقهور خود كرده است. مدعي قهرماني در جام ملت هاي 
آسيا هستيم و به خود مي باليم از پيروزي هاي پي در پي بدون شكست يا 
حتي گل خورده، اما چه اهميتي دارد؟ رديف كردن عنوان ها و مقام ها يا 
حتي خيزبرداشتن براي موفقيت ها و قهرماني ها چه اهميتي دارد، وقتي 
در اخالق حرفي براي گفتن نداريم؟ چه اهميتي دارد موفقيت ها، وقتي 
اصل اوليه ورزش را زير پا گذاشته ايم و شأن فوتبال ايران را تا اندازه اي 

پايين كشيده ايم كه در رسانه ها دست به گريبان مي شويم؟
واژه ها هم ديگر تواني براي توصيف اين اوضاع اسفبار ندارند. كار از زشتي 
هم گذشته و ديگر تأسفبار و خجالت آور شده است؛ دست به يقه شدن در 
رسانه ها، مصاحبه هاي توهين آميز. پست هايي مملو از كلمات غيرقابل 
باور، مخاطب قراردادن يكديگر با كلمات ناشايست، واقعيت امروز فوتبال 
ايران اين است. مربيان و پيشكس��وتاني كه از هر فرصتي براي تخريب 
يكديگر استفاده مي كنند، آن هم به بدترين و شنيع ترين شكل ممكن. 
باورش سخت اس��ت، اما اين عين واقعيت اس��ت. واقعيتي كه از نابودي 
اخالق در فوتبال ايران پرده برداري مي كند؛ اخالقي كه اصل اول ورزش 
است و يكي از مهم ترين اركان آن. اما چه كسي امروز به اين اصل مهم بها 
مي دهد؟ سرمربي تيم ملي كه مخالفانش را با الفاظي چون عقرب خطاب 
مي كند؟ دستيارش كه از لفظ سيرك و خرس براي همتاي خود در تيم 
ملي اميد اس��تفاده مي كند؟ پيشكسوتاني كه از اين آش��فته بازار براي 
تخريب به سود خود استفاده مي كنند و به دنبال ماهيگيري از آب گل آلود 
هستند يا فدراسيوني كه مثل هميشه دست روي دست گذاشته و چون 

تماشاگري صامت به تماشا نشسته است؟
به آقايي در فوتبال آسيا مي نازيم، اما آقايي در فوتبال آسيا چه اهميتي 
دارد، وقتي اخ��الق را باخته ايم و در اين وادي س��قوط آزاد داش��ته ايم. 
موفقيت ها چه ارزش��ي دارد كه ارزش هاي واقعي را به دست فراموشي 
سپرده ايم و شاهد تأسفبار ترين رفتارها از كساني هستيم كه بايد الگوي 
جوانان جامعه باش��ند. الگوهايي كه جوانان چش��م به رفتار و گفتار آنها 
دارند، اما چه الگوبرداري مي توان از رفتار و گفتار آنها داشت وقتي پست ها 
و مصاحبه هايشان آنقدر شرم آور است كه جايي براي خواندن هم ندارد، 

چه برسد به الگو برداري؟
اما مقصر اصلي نه كرش و دستيارانش هستند، نه پيشكسوتاني كه هنوز 
بعد از هفت سال دست از مخالفت و انتقاد از او برنداشته اند. مقصر اصلي، 
فدراسيون فوتبال اس��ت و در رأس آن مهدي تاج. رئيسي كه همواره در 
چنين شرايط شرم آوري كه مربيان تيم ملي و مربيان ليگ و پيشكسوتان 
به جان هم مي افتند و در رسانه ها از خجالت يكديگر در مي آيند سياست 
سكوت را پيش مي گيرد و كالمي بر زبان نمي آورد تا طرفين دعوا هر چه 

در توان دارند، بگويند و شأن فوتبال ايران را زير سؤال ببرند. 
مقصر اصلي نفر اول فدراسيون اس��ت كه نمي تواند مديريت درستي بر 
زيردستانش داشته باشد و آنها را به س��كوت وا دارد و مانع از بروز چنين 
رفتار نابهنجاري شود. فدراس��يوني كه اجازه مي دهد تا مهمات طرفين 
در اين جنگ لفظي تمام شود و بعد س��ر و كله اش پيدا مي شود كه اين 
رفتارها درست نيست و نبايد ش��اهد آن بود، اما نوش��دارو بعد از مرگ 

سهراب چه شود؟ 
يعني مهار مربيان تيم ملي و اخطار به مخالفان و طرفين دعوا آنقدر سخت 
اس��ت كه طي اين هفت سال فدراس��يون تاج و پيش از آن كفاشيان در 
عملي كردنش تا به اين اندازه عاجز و ناتوان بوده اند كه هر از چندگاهي 
شاهد جنگ لفظي و خجالت آور مربيان تيم ملي با برخي مربيان ليگ و 
پيشكسوتان بوده ايم؟ جنگي كه همواره از حيطه ادب فراتر رفته و شأن 
فوتبال ايران را زير سؤال برده. بي آنكه به گوش��ه قباي آقايان بر بخورد. 
چه آنها كه حق بجانب با يكديگر به جدال لفظي مي پردازند و چه آنها كه 
صندلي هاي رياست فدراسيون را به اشغال خود در آورده اند، اما تا به امروز 

هيچ گونه مديريت قابل توجهي در چنين شرايط بحراني نداشته اند!

دنيا حيدري

سيرك پرتغالي ها 
در فوتبال ايران!

حاشيه اي بر توهين دستيار كارلوس كرش
 به مدير ايراني تيم اميد

شيوا نوروزي

پايان دوران لو در آلمان؟
آلم��ان مدافع عن��وان قهرمان��ي جهان در 
جام جهاني روس��يه در هم��ان دور گروهي 
حذف ش��د؛ بعد در تورنمنت تازه تأسيس 
ش��ده ليگ ملت هاي اروپا ه��م در خانه با 
فرانسه مساوي كرد و پس از آن هم شكستي 
سنگين برابر هلند خورد. در نتيجه آلمان ها 
كه شانس اول قهرماني جام جهاني روسيه 
بودند و سال 2017 جام كنفدراسيون ها را 
با تيم دومش��ان فتح كرده بودن��د، حاال در 
9 بازي رسمي اخيرش��ان، پنج بار شكست 
خوردند. چه باليي بر سر تيم يوآخيم لو آمده؟ بزرگ ترين مشكل حداقل 
از منظر آم��اري، بي دقتي مهاجمان آلمان در زدن ضربات نهايي اس��ت. 
آنها در شكس��ت 0 - 3 برابر هلند 21 ضربه به س��مت دروازه داشتند كه 
تنها چهارتايشان در چارچوب بود. ش��اگردان لو در پنج بازي اخيرشان 
با 107ضربه به س��مت دروازه حريفان فقط و فقط به دو گل رس��يدند. 
مشكالت لو با افت بايرن مونيخ در اين فصل هم افزايش پيدا كرد. غول هاي 
باواريايي در هيچ كدام از چهار بازي اخيرشان پيروز نشدند و دو شكست 
پياپي را هم در بوندسليگا تجربه كردند. پس طبيعتاً پنج بازيكن از تركيب 
اصلي تيم ملي در جدال برابر هلند از اين باشگاه هستند )نوير، مولر، متس 
هوملز، جروم بواتنگ و جاشوا كيميچ(، نمي توان انتظاري نمايشي در اوج 
از آنها داشت. با تمام اين مشكالت، آلمان ها بايد به فرمي قابل قبول براي 
بازي سه شنبه شان مقابل فرانسه برسند. شكست در اين ديدار به احتمال 
بسيار زياد به معناي سقوط آنها به سطح دوم ليگ ملت هاي اروپا خواهد 
بود، جايگاهي كه براي جامعه فوتب��ال آلمان، بعد از حذف از دور گروهي 

جام جهاني روسيه به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. 

تحقير تيم ملي آلمان مقابل الله هاي نارنجي
لو: كمبود اعتماد به نفس داريم!

پيـروزي پـرگل هلندي ها بحـران را در تيـم ملي آلمـان به اوج 
خود رسـاند. در ادامه هفتـه دوم ليگ ملت هاي اروپـا يك بازي 
حساس در سـرزمين الله ها برگزار شـد كه در نهايت تيم روالن 
كومان با سـه گل از خجالـت آلمـان درآمدند. عملكـرد ضعيف 
مانشـافت ها انتقادهـا را از يوآخيـم لو بـه اوج خود رسـانده تا 
جايي كه حتي بحـث بركناري اين مربي نيز مطرح شـده اسـت. 

 وضعيت قرمز
سه بازي است كه ژرمن ها نتوانس��تند دروازه هيچ حريفي را باز كنند. 
ضمن اينكه سنگين  ترين باخت فوتبال آلمان به هلند شنبه شب رقم 
خورد. يوآخيم لو در حال��ي تحقير تيمش را در مص��اف با هلند نظاره 
كرد كه صد و هش��تمين حضورش را روي نيمكت آلمان تجربه كرد و 
ركوردي جديد را به نام خود به ثبت رساند. در 12 سالي كه لو هدايت 
تيم ملي آلمان را برعهده داشته هيچ وقت تا اين اندازه مستأصل نبوده 
به ويژه كه اين تيم به عنوان مدافع عنوان قهرماني جام جهاني در همان 
مرحله اول جام 2018 از گردونه رقابت ها حذف ش��ده اس��ت. لو كه با 
انتقادهاي زيادي روبه رو ش��ده كمبود اعتماد به نفس را مشكل اصلي 
تيمش عنوان كرد: »موضوع فقط تبديل كردن فرصت هاي گلزني به 
گل نيس��ت. ما تا زماني كه گل اول را خورديم، خوب بازي مي كرديم 
و فقط از فرصت هايمان استفاده نكرديم، ولي بعد از دريافت گل اول، 
كاماًل مشخص بود كه نتايج اخير تيم ملي باعث شده ما به كمبود اعتماد 
به نفس دچار شويم. اينكه چرا ما گل نمي زنيم، سؤالي است كه جواب 
دادن به آن دشوار است. ما در هر بازي فرصت هاي گلزني عالي اي داريم. 
اگر اين بازي را يك بر صفر مي باختيم قابل قبول بود، ولي اينكه تيم در 

10 دقيقه  آخر بازي به اين شكل از هم بپاشد، اصاًل خوب نيست.«
 بهتر از اين نمي شد

الله ها با غلبه بر آلمان به آينده اميدوار ش��دند. در گروه اول سطح يك 
فرانسه صدرنشين اس��ت و حاال تيم كومان با يك برد شيرين خانگي 
سه امتياز گرفتند و در رده دوم ايستادند. سرمربي هلند اقتدار بازيكنانش 
را  در زمين نقطه عطف تيمش خواند: »مهم ترين چيز پيروزي ما در اين 
ديدار بود. بازي خوبي را به نمايش گذاشتيم و با اقتدار هم پيروز شديم و 
اين خوشحال كننده است. ورنر يكي از بازيكناني بود كه در ابتداي بازي 
ما را اذيت كرد. او بدون يارگي��ري، دروازه ما را تهديد كرد اما رفته رفته 
اين بازيكن را هم مهار كرديم. برابر آلمان نبايد باز بازي كرد. آنها از فضاها 
نهايت اس��تفاده را مي برند و ما موفق ش��ديم كه فضاها را روي حريف 

ببنديم. با سه گل به پيروزي رسيديم و بهتر از اين نمي شد.«
 نبرد بزرگ 

ماتادورها امشب ميزبان بازي بزرگي هس��تند؛ ديداري كه نتيجه اش 
براي اسپانيا بس��يار مهم اس��ت و پيروزي در آن مي تواند جايگاه شان 
را در صدر جدول مس��تحكم تر كند. نبرد اس��پانيا – انگليس در گروه 
چهارم حساسيت هاي خاص خود را دارد؛ البته تيم ساوت گيت بيش 
از اسپانيايي ها به پيروزي نياز دارد. بازي رفت دو تيم با برتري 2 بر يك 
اسپانيا به پايان رسيده و احتماالً س��ه شيرها تالش مي كنند تا اين بار 
در خارج از خانه از اس��پانيا انتقام بگيرند. انگليسي ها در بازي دوم هم 
با تساوي بدون گل مقابل كرواسي متوقف شده  و فعاًل با يك امتياز در 

رده دوم جاي گرفته اند. 

به قول مان عمل كرديم ،  نوبت مسئوالن است
كاروان اعزامي ايران ب��ه بازي هاي پاراآس��يايي جاكارتا با عملكردي 
چشمگير به كار خود خاتمه داد و حاال مصطفي هرامي، مربي پرتاب هاي 
تيم ملي پارادو و ميداني ايران در اين رقابت ها مي گويد: »ما به قول مان 
عمل كرديم و حاال منتظر مسئوالن هستيم. كارسختي داشتيم. برخي 
قهرمانان پاراالمپيك و جهان در آسيا حضور دارند كه سطح آنها فراتر از 
آسياست، اما با وجود اين، موفق شديم به قولي كه داده ايم عمل كنيم و 
هفت شاگردم در اين بازي ها موفق به كسب دو طال، چهار نقره و يك برنز 
شدند و تنها نكته ناراحت كننده محسن كائيدي بود كه نتوانست سطح 
واقعي خود را نشان دهد. حاال نوبت مسئوالن است كه به وعده هايشان 

عمل و فكري به حال امكانات بسيار محدود ما در خرم آباد كنند.«
----------------------------------------------------

كشتي با تركيب كامل در رقابت هاي جهاني
وضعيت نابسامان ارز باعث شده بود تا فدراسيون كشتي در فكر اعزام 
ناقص كشتي گيران به مسابقات قهرماني جهان باشد، اما رايزني هاي 
خادم س��رانجام نتيجه داد و با ياري وزارت ورزش و دريافت ارز ثانويه، 
آزادكاران اي��ران حاال با تركي��ب كامل راهي رقابت هاي مجارس��تان 
مي ش��وند. تيم ملي كشتي آزاد بزرگس��االن با توجه به همكاري هاي 
خوبي كه در زمينه اعزام كامل آن ش��د، پنج ش��نبه راهي بوداپس��ت 
مجارستان مي شوند تا از روز ش��نبه، 28مهرماه در رقابت هاي كشتي 

قهرماني جهان حاضر شوند. 
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آدام اسميت

اسكاي اسپورت

ورزشكاران كش��ورمان با درخش��ش در مسابقات 
وزنه برداري و ژيمناستيك المپيك آرژانتين نگاه ها را 
به سمت خود معطوف كردند.  در جريان رقابت هاي 
دسته سنگين وزن وزنه برداري اين بازي ها، عليرضا يوسفي جوان شايسته كشورمان 
ضمن كسب مدال خوش رنگ طال عنوان قوي ترين مرد جهان را نيز از آن خود كرد. 
يوسفي در حركت يكضرب، وزنه 1۶2كيلوگرمي را باالي سر برد و در دوضرب وزنه 
218كيلويي را مهار كرد تا در مجموع با 380 كيلوگرم باالتر از رقباي بلغار و هلندي خود 
قرار گيرد.  يوسفي بعد از اين موفقيت كه پس از هشت سال براي ايران به دست آمد، 
گفت: »با كمك خدا و دعاي خير مردم در شرايطي كه در يكضرب 11كيلو از حريف 
بلغاري عقب افتاده بودم، موفق شدم در دوضرب جبران كنم، از مربيانم و فدراسيون 
تشكر مي كنم و خوشحالم كه شرمنده مردم نشدم و اين مدال را به خانواده عزيزم تقديم 
مي كنم و اميدوارم بتوانم آن را در المپيك بزرگساالن تكرار كنم .« بعد از درخشش 
يوسفي، رضا بهلول زاده هم در ژيمناستيك تاريخ ساز شد؛ بهلول زاده با راهيابي به فينال 

وسيله خرك حلقه در رقابت با ژيمناست هاي چين و 
روسيه به مدال تاريخي و ارزشمند برنز دست يافت 
و اولين مدال ژيمناستيك ايران را به نام خود ثبت 
كند. بهلول زاده با اشاره به همين موضوع گفت: 
»از اينكه اولين مدال تاريخ ژيمناستيك كشورم 

را آن هم در المپيك به دس��ت آوردم، 
به خودم مي بالم. اميدوارم اين مدال 

باعث شود تا از اين به بعد نگاه ها به 
ژيمناستيك بيشتر و بهتر شود و 

اميدوارم  بتوانم با درخشش 
در مسابقات جهاني و آسيايي 
و حتي المپيك بزرگساالن 

اين م��دال را تكرار و 
حت��ي رن��گ آن را 

بهتر كنم.«

بازنشسته هايي كه دلشان نمي خواهد بروند 

اسبقيان: چند نفرشان استعفا داده اند 

هنرنمايي جوانان ورزش ايران در المپيك آرژانتين
طالي ناب وزنه برداري ، برنز تاريخي ژيمناستيك 

در فاصل��ه يك م��اه تا مدت         حاشيه
تعيين شده براي اجراي قانون 
منع به كار گيري بازنشسته ها در فدراسيون هاي ورزشي هنوز 
اتفاق خاصي در اين خصوص نيفتاده و آنچه ديده و شنيده 
مي شود صرفاً بعضي حرف هاي دهان پركن و به قول معروف 
تكه پاره كردن تعارف اس��ت. در اين ميان هستند رؤساي 
فدراسيون هايي كه حتي با به ميان آمدن بحث اجراي اين 
قانون به گوشه قبايشان برخورده و به رغم اينكه حرف از رفتن 
و آماده كردن جا براي مدير بعدي مي زنند اما هنوز هستند و 

مدعي اند كه به آنها توهين شده است.  
محمد درخشان، رئيس فدراسيون جودو يكي از اين رؤساست 
كه معتقد است اين روزها به بازنشستگان به عنوان مجرم نگاه 
مي شود و ديروز به خبرگزاري ايس��نا گفت: » با اجراي اين 
قانون مش��كلي ندارم، به وزارت هم اي��راد نمي گيرم چون 
مصوب اين قانون نيست، اما نبايد به گونه اي با ما برخورد شود 
كه انگار مفسديم به هر حال يك بازنشسته 30سال زحمت 

كشيده و حتي برخي از آنها بعد از بازنشستگي دوباره دعوت 
به كار شده اند. من آماده رفتن هستم و حتي ميز و صندلي را 
براي نفر بعد تميز كرده ام اما نبايد به ما بي احترامي شود.« 
با اين حال حرف هاي ديروز مدير كل دفتر امور مش��ترك 
فدراسيون ها نشان از عزم جدي وزارت ورزش در خصوص 
اجراي اين قانون داشت. محمد شروين اسبقيان با اشاره به 

اينكه 24 آبان ماه موعد اجراي اين قانون 
اس��ت، به پايگاه خب��ري وزارت ورزش 
گفت: » سرپرستان فدراسيون ها طبق 
قانون انتخاب مي شوند و مطابق قانون 
هم حق ش��ركت در انتخابات رياست را 
ندارند. در حال حاضر اس��تعفاي چند 
رئيس بازنشسته به دس��تمان رسيده ، 
ضمن اينكه تا پايان سال انتخابات برخي 
فدراسيون ها هم كه موعد رياست آنها 
به پايان رسيده است، برگزار مي كنيم. « 
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