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تاج؛ جانبا ِز غیردولتی ،خواهان ار ِز دولتی

الناسیون (آرژانتین)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

ایــن روزنامــه ضمــن آوردن آخریــن اخبــار
رقابت بوکاجونیورز و ریورپالت در لیگ فوتبال
آرژانتین،یکرویدادمرتبطباراگبیرابهعکس
اصلی صفحه نخست خود تبدیل کرده است.
این عکس از مســابقه تیم ملی راگبی آرژانتین
با اســترالیا در جام پوما است و مهاجم توپ به
دســت آرژانتین را چنان برتر نشان میدهد که
حتی چنگ زدن مدافع اســترالیایی به پیراهن
وی،اسبابتوقفشنشدهاست.

اخبار مسابقات این هفته لیگ فوتبال ایتالیا
و بویژه شکســت  1-0اینترمیالن مقابل پارما
و برد ناپولی با همین نتیجه در برابر فیورنتینا
صفحــه اول ایــن نشــریه را بــه تســخیر خود
درآورده و عکس نخست این نشریه متعلق
به لورنزو اینســینیه اســت که تک گل ناپولی
را بــه ثمر رســاند .کوریــره از تبعات بــرد 5-0
ســمپدوریا مقابل فرورننونه هم سخن گفته
است.

«پیشــتاز بــزرگ» تیتــر انتخابی این نشــریه
بــرای توصیــف بــرد  2-1بارســلونا در زمیــن
رئال سوســیهداد است که سبب شد بارسا در
صــدر جدول لیگ فوتبال اســپانیا تنها شــود
و یــک بــار دیگــر از اعجاز «مســی» بهرهمند
گــردد« .موندو» تبعات تســاوی دو «بزرگ»
شــهر مادرید با رقبایشان را هم تشریح کرده
و بخصــوص از تســاوی  1-1رئــال بــا بیلبائــو
بهعنوان زجر بزرگ مادرید یاد کرده است.

مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

«کامبک»
سرخابیها در اندیشه
َ

بازیهای برگشــت مرحلــه یکچهارم
نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا در غرب
آسیا امشــب با برگزاری دو بازی پیگری
میشــود .در بــازیای کــه از ســاعت
 ۱۸:۳۰در ورزشگاه آزادی آغاز میشود،
پرسپولیس با قضاوت روشن ایرماتوف
داور مشــهور ازبک ،بــه مصاف الدحیل
قطــر مــیرود .سرخپوشــان در حالی به
میــدان میروند کــه در دیدار رفت ،یک
بر صفر بازی را به حریف قدرتمند خود
واگــذار کردنــد .بــا ایــن حال ،شــاگردان
برانکــو امیدوارنــد با حمایت هــواداران
پرشــمار خــود ،آن باخــت خفیــف را
جبــران کنند .بــرای این بازی ســیامک

نعمتــی محــروم اســت و ســیدجالل
حســینی و بشــار رســن نیــز دچــار
مصدومیت هستند ولی به احتمال زیاد
به بازی میرســند .در آن ســوی میدان،
بوضیفات کاپیتان الدحیــل که در بازی
رفــت مصدوم بود ،مقابل پرســپولیس
بازی خواهــد کرد .الدحیــل آمادهترین
تیم این فصل محســوب میشــود و در
هر  ۹دیدار قبلی خود به پیروزی رسیده
اســت .در صــورت پیــروزی الدحیل در
بــازی امروز ،ایــن تیم با  ۱۰بــرد متوالی
رکــورددار تاریــخ این مســابقات خواهد
شــد امــا آمار درخشــان پرســپولیس در
بازیهــای خانگــی میتوانــد دلگــرم

کننــده باشــد؛ سرخپوشــان پایتخت در
 ۱۴بــازی آخــر خانگــی خــود در آســیا
مغلــوب نشــدهاند ولــی بــرای صعــود
بــه مرحلــه بعــد نباختن کافی نیســت
و پرســپولیس بایــد پیروز میدان باشــد.
پیــروزی یک بر صفــر ،بــازی را به وقت
اضافــه میکشــاند ولی هر بــرد دیگری
بــا اختالف یــک گل به معنــای صعود
تیم قطری خواهد بود .پرســپولیس در
صورت دریافت گل مجبور به پیروزی با
اختالف بیش از یک گل است.
برانکو ،سرمربی پرسپولیس در نشست
خبــری پیــش از ایــن دیــدار ،چنیــن
صحبــت کــرد« :بــرای بــازی مقابــل

گفتوگوی «ایران» با هافبک آلمانی استقالل در آستانه بازی برگشت مقابل السد

الدحیــل مصدومیــت و بیمــاری هیــچ
معنایی برای پرســپولیس نــدارد و باید
با همه توان مبــارزه کنیم .هدف ما این
اســت کــه مســیرمان را ادامــه دهیــم و
انتظــار داریم که هــواداران یار دوازدهم
مــا باشــند و مثــل همــه ایــن ســالها از
پرســپولیس حمایت کنند .فلســفه اول
ما گل نخوردن نیســت بلکه فلســفه ما
این اســت که گل بزنیم ».نبیل معلول،
سرمربی الدحیل نیز در نشست خبری
گفــت« :پرســپولیس تیم خوبی اســت
ولی ما به دنبال جزئیات هســتیم چون
جزئیــات در ایــن بــازی نتیجــه را رقــم
میزند .امیدوارم بتوانیم پیروز شویم و

بــرای اولین بار به جمــع چهار تیم برتر
لیگ قهرمانان راه پیدا کنیم».
در دیگر دیدار ،السد و استقالل از ساعت
 ۲۰:۳۰بــه وقــت تهــران در ورزشــگاه
جاســم بــن حمــد دوحــه و بــا قضاوت
محمدتقــی الجعفــری از ســنگاپور بــه
مصــاف هــم میرونــد .اســتقالل در
شــرایطی بــه میــدان مــیرود کــه بازی
رفــت را در ورزشــگاه آزادی بــا نتیجه ۳
بر یــک واگذار کــرد تــا امیدهایش برای
بازی برگشــت کمرنگ شــود اما فوتبال
غیر قابل پیشبینی اســت .آبیپوشــان
دو روز زودتــر از موعــد بــه قطــر ســفر
کردهانــد تا در آرامش و بیحاشــیه روی

این مسابقه حساس تمرکز کنند .السد با
ژاوی و گابی ستارههای اسپانیاییهایش
همچنان یک تیم ترســناک و قدرتمند
اســت ولــی اســتقالل هــم میتوانــد به
پتانســیل جوانانــش و البتــه تجربــه و
تفکرات شــفر تکیــه کند .حــاال باید دید
آبی پوشان پایتخت میتوانند مأموریت
غیرممکــن خــود را در دوحــه بخوبــی
پشت ســر بگذارند تا در صورت صعود
ســرخابیها ،شــاهد یــک نیمــه نهایــی
تمام ایرانی در آســیا شاهد باشیم .یک
نیمه نهایی مهیج که در واقع یک دربی
جذاب برای فوتبال ایران و آسیا خواهد
بود.

گفتوگوی «ایران» با مدافع پرسپولیس در آستانه بازی برگشت مقابل الدحیل

نیومایر :ناامید نیستیم ،روی کاغذ شانس صعود داریم

شایانمصلح:امیدواریمطلسمنباختنالدحیلرابشکنیم

در بازی رفت به خاطر اینکه آماده نبودم ،تعویض شدم /مشکلی برای خالکوبیهایم
وجود ندارد

دوست دارم در پست تخصصی خودم که دفاع چپ است ،بازی کنم اما گاهی برحسب
نیاز تیم باید به خط حمله بروم و از قدرت سرزنیام استفاده کنم

آرتین فرهادی
خبرنگار

مارکوس نیومایر ،بازیکن آلمانی و باتجربه
اســتقالل هنــوز نتوانســته در ترکیــب ایــن
تیــم جا بیفتــد .او کــه ســابقه بــازی در تیم
منچستریونایتدرادارد،دربازیباالسدقطر،
درنیمهاولنمایشخوبیداشتواستقالل
توانســت این نیمه را با یک گل به سود خود
تمام کند اما در نیمه دوم او تعویض شــد و
اســتقالل هم ســه گل دریافت کــرد .پس از
این بازی ،انتقادهای زیادی به وینفرد شــفر
شــد که چرا ایــن تعویــض اشــتباه را انجام
داده است .با وجود این ،هافبک آبیپوشان
اعتقاد دارد که حرف ســرمربی تیم درست
بوده و او از لحاظ آمادگی در شرایط مطلوبی
قرار نداشته است .با توجه به اینکه استقالل
امشببازیبرگشتبرابرالسدرابرگزارکند،
گفتوگوی خبرنــگار «ایران» بــا نیومایر در
آستانهبازیبرگشتمقابلالسدرابخوانید.
ëëشرایطاستقاللچطوراست؟
تمرینات خیلی خوبی را زیر نظر ســرمربی
(شفر) پشت ســر گذاشــتهایم و آماده بازی
مقابل الســد هســتیم .مربیان در مدتی که
لیگ تعطیل بود ،بخوبی به آنالیز تمرینات
وبازیهاپرداختهاند.همهمصممهستندتا
بهتریننمایشراداشتهباشیم.
ëëشکستسهبریکاستقاللدربازیرفت،
برایخیلیهایعنیعدمصعوداستقالل!
میدانــم دور رفــت نبایــد شکســت
میخوردیــم ،اما اینجــا (قطــر) آمدهایم تا
نتیجه بگیریم .ســرمربی تیم هم خواســته
همــه تمرکزمان بــرای جبران نتیجــه بازی
رفتباشد.ماهنوزرویکاغذشانسصعود
داریــم و اصــاً ناامیــد نیســتیم .در فوتبــال
اتفاقاتزیادیمیافتد.
ëëچرابازیرفترابهآنشکلباختید؟
نمیدانــم نیمه دوم چــه اتفاقی افتــاد .در
نیمه اول همه چیز به ســودمان بود ،با یک
گل جلو افتادیم ،جو ورزشگاه هم عالی بود،
اما در نیمه دوم همه چیز عوض شد.

بانوانوالیبالیستباپیروزی
شروع کردند

خبرنگار

پرسپولیس امروز در دیداری حساس
در مرحلــه یکچهــارم نهایــی لیــگ
قهرمانــان آســیا ،بازی برگشــت خود
مقابل الدحیل قطر را برگزار میکند.
دیــداری کــه سرخپوشــان امیدوارنــد
نتیجــه الزم را کســب و بــه نیمــه
نهایی رقابتها صعــود کنند .یکی از
بازیکنانــی که معموالً بــه عنوان یکی
از تعویضهــای مورد نظــر برانکو در
بازیهای مختلف به میدان میرود،
شــایان مصلح اســت .بازیکنی که به
خاطــر بلنــد قامتی و قدرت ســرزنی،
هــم در دفــاع بــه تیمــش کمــک
میکند و هم نیم نگاهی به گلزنی
در خــط حمله دارد .این موضوع
باعث شد تا به سراغ این بازیکن
رودبــاری برویــم .مصلــح در
گفتوگویــی کــه بــا خبرنــگار
«ایــران» داشــت ،درخصــوص
وضعیت خودش و پرسپولیس
صحبت کرد.
 ëëبــازی برگشــت مقابــل الدحیــل را
یبینی؟
چطورم 
بازی بســیار ســختی در پیــش داریم.
الدحیــل یکــی از بهتریــن تیمهــای
آسیاســت کــه گاهــی فراتــر از آســیا
بــازی میکنــد ،در این فصــل از لیگ
قهرمانــان آســیا به تیمــی نباخته اما
مــا امیدواریــم در ایــن بــازی خانگی
به پیروزی برســیم و طلســم نباختن
الدحیل را بشکنیم.
ëëشکســت یک بر صفر در بازی رفت
باعث شــده هــواداران به پیــروزی در
بازیبرگشتوصعودامیدوارباشند.
بله همین طور است .ما در بازی رفت
با نتیجــه خوبی باختیــم و امید برای
جبــران در ورزشــگاه آزادی بــرای مــا
باقی ماند و امیــدوارم بتوانیم در این

ایران و لهستان؛ فینال زودرس مسابقات قهرمانی جهان
تیم ملــی والیبال ایــران با  3برد شــیرین
مقابــل پورتوریکــو ،بلغارســتان و کوبــا،
حضــوری مقتدرانــه در نوزدهمیــن دوره
مســابقات قهرمانی جهان داشــته است.
شــاگردان کوالکوویــچ در کنــار لهســتان،
مدافــع عنــوان قهرمانی در صــدر جدول
هســتند و مدعی جــدی صدرنشــینی در
گروهچهارممسابقاتمحسوبمیشوند.
دو تیــم مدعــی گــروه امشــب از ســاعت
 22:00بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت و
نتیجــه این دیدار تا حــدود زیادی تکلیف
صدرنشینی گروه را مشخص خواهد کرد،
چــرا که  ۲تیم تا به حال  ۳بــرد  ۹امتیاز۹ ،
ست برده و ۲ست باخته دارند و از شرایط
کامالً مســاوی برخوردارند .در صورتی که

شــاگردان کوالکوویچ نتوانند از سد مدافع
عنوانقهرمانیعبورکنند،دردوربعدیبا
تیمهایقدرتمندتریهمگروهمیشوند.
امااگرایرانبرندهبازیبالهستانباشد،در
دور بعدی شــانس صعودش باال خواهد
رفت و با توجه به محاســبه امتیــازات دور
نخستدردوردوم،قطعاًکسبامتیازات
کامل از این گروه میتواند گام بلندی برای
صعود به جمع ۶تیم برتر باشد .بنابراین
رویارویی با قهرمــان دوره قبل یک فینال
زودرس بــرای شــاگردان کوالکوویــچ بــه
یآید.
حسابم 
ëëچهکشورهاییحقپخشراخریدهاند؟
مســابقه دو تیــم والیبــال ایــران و کوبــا،
از ســری رقابتهــای والیبــال قهرمانی

جهان در حالی پخش نشد که مجری و
گزارشگر برنامه با این بهانه که سیگنال
دریافت نشده ،با بینندگان خداحافظی
کردنــد اما آیا چنین حرفی بــرای مردم
و رســانهها نیــز باورپذیــر اســت؟ در
سایت رســمی این مسابقات ،فهرست
شــبکههای تلویزیونــی کــه حــق پخش

مســابقات را خریداری کردهانــد ،وجود
دارد 88 .کشور از جمله الجزایر ،بوسنی
و هرزگوین ،کاستاریکا ،ترینیداد و توباگو،
گواتمــاال ،هنــدوراس و مونتهنگــرو حق
پخــش دارند امــا متأســفانه مقابل نام
ایران که اقدامی در این خصوص انجام
نداده،خالیاست!

رغبتی :رؤسای بازنشسته خودشان استعفا دهند

مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی و نظارت
حــوزه ورزش در وزارت ورزش با تأکید
بازتـــاب بر اینکــه در این وزارتخانــه هیچ مدیر
و معاون بازنشســتهای فعالیت نمیکند ،به مهر گفت:
«بازنشســتههای ورزش فقــط از رؤســای فدراســیونها
هســتند و هیــچ کــدام از مدیــران وزارتخانــه بازنشســته
نیســتند .بین  ۱۰تا  ۱۲نفر از رؤســای فدراسیونها شــامل قانون منع بهکارگیری
بازنشســتگان میشــوند اما شــاید تعداد آنها کمتر باشــد .رؤســای بازنشســته
خودشــان اســتعفا دهنــد ،مــا برکنــار نمیکنیــم ».علــی رغبتــی درخصــوص
اقــدام مهــدی تاج و دیگر رؤســا بــرای ماندگار شــدن از طریق افزایــش میزان
درصــد جانبازیشــان افــزود« :وزارت ورزش منعی در این زمینــه ندارد و هیچ
موضعگیــری هم نخواهیم داشــت .اینهــا فرصتهای قانونی اســت که افراد
میتوانند از آن استفاده کنند .فقط اینکه هر فردی واجد شرایط باشد ،میتواند
به فعالیت خود ادامه دهد در غیر این صورت باید از قانون تمکین کند».

جعفرزاده :از تاج به کمیسیون اصل ۹۰شکایت میکنیم

نمایندهمردمرشتوعضوهیأترئیسهفراکسیونایثارگران
مجلــس بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر مهــدی تــاج ،رئیس
فدراســیون فوتبال درباره درصد جانبازیاش گفت« :قطعاً
تمام کسانی که درصد جانبازیشان بعد از تأیید این قانون
افزایش پیدا کند ،شــبهه برانگیز است و در خوشبینانهترین
حالت رانت ویژهای است که بنیاد شهید به آنها داده است».
بــه گزارش ایســنا ،غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبــادی اضافه کرد« :فرآیند بررســی و
تعیین درصد جانبازی در بنیاد شــهید زیر دو سال انجام نمیشود و اگر کسی در این
مدت کوتاه این فرآیند را طی کند ،قطعاً جای سؤال دارد .من درمورد افزایش درصد
احتمالی جانبازی آقای تاج به کمیســیون اصل  ۹۰شــکایت خواهم کرد و در مابقی
موارد هم مجلس قطعاً از جایگاه نظارتی خود این مسأله را رصد میکند».

 3مدال کاراته در لیگ جهانی

امیــر مهــدی زاده و ذبیــحاهلل پورشــیب ،دو کاراتــه کا ایران با
برتــری مقابل رقبای خود در دیدار ردهبندی موفق به کســب
اخبــــــار مــدال برنــز ششــمین مرحلــه از رقابتهــای لیــگ جهانــی
کاراتــهوان در آلمــان شــدند .ســجاد گنــجزاده کاراتــه کا وزن  +84کیلوگرم هم
بعــد از ظهــر دیروز در فینال به مصاف حریف گرجســتانی رفــت و  ۴بر یک به
پیروزی رسید و تنها مدال طالی ایران در این رقابتها را کسب کرد.

 2مدیر استقالل بازنشستهاند

دیروز گفته شد تصویب نهایی و شروع اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
دو عضــو هیأت مدیره اســتقالل تهران را هم که جــواد قراب و اکبر عباس ملکی
هستند ،دربر میگیرد و آنها باید ظرف دو ماه آینده از جمع آبیها بروند.

جلسه کیروش با آزمون

سایت فدراسیون والیبال

ششمیندورهجامکنفدراسیونوالیبالبانوان
آســیا ( )AVC CUPاز روز گذشــته در تایلنــد
آغازشدوتیمملیوالیبالبانواندرنخستین
بازی خود مقابل قزاقســتان به میدان رفت و
 ۲- ۳بــه برتری رســید .ایران کــه در گروه Cبا
قزاقستان ،فیلیپین و استرالیا همگروه است،
امروزبهمصاففیلیپینمیرود.

ëëانتقادهایزیادیهمازوینفردشــفرشدکه
نبایدتوراتعویضمیکرد.
خــودم هــم نمیدانــم بعــد از تعویضــم چه
اتفاقــی افتــاد .بارهــا کادر فنــی ،فیلم بــازی را
برای مــا آنالیز کردهاند تا نقــاط ضعفمان را
بشناسیموبرایبرطرفکردنآنتالشکنیم.
ëëخــودت فکــر میکنــی نبایــد تعویــض
میشدی؟
ســرمربی تیم بعد از بازی گفــت که من در
آمادگی کامل نبودم ،او درســت گفته ،چون
آمــاده نبودم .این مــدت که تعطیالت بود،
بخوبــی از لحاظ بدنی خودم را آماده کردم.
ضمناینکهبابازیکنانهمبیشترهماهنگ
شدم .من بتازگی به تیم اضافه شده بودم و
کمی نیاز به زمان بود تا هماهنگی و آشنایی
باتیمپیداکنم.
ëëبا این شرایط ،آیا اســتقالل شانس صعود
دارد؟
همــان طــور کــه گفتــم ،در فوتبــال اتفاقات
زیــادی میافتد .مــا در این مــدت تمرینات
خیلیخوبیراپشتسرگذاشتیم،دوسهروز
زودتــر به قطر آمدیم .همه فکر و هدفمان
یک چیز اســت ،تالش بــرای موفقیت تیم.
کادر فنــی آنالیــز بازیهــای حریــف را برای
مــا شــرح داده و همه بخوبــی وظایفمان را
میدانیم.همهآمادهبازیهستیم،امیدوارم
نتیجهبهسودماتمامشود.
ëëاز وقتــی که به اســتقالل پیوســتی ،بحث
خالکوبیهایتدردسرسازشدهاست.
ایــن طــور نیســت .مــن بــه قوانیــن داخلی
احتراممیگذارمومشکلینیست.
ëëیعنــی از تــو خواســته نشــده کــه
خالکوبیهایترابپوشانی؟
در کمیته اخالق در این باره توضیحاتی داده
شده است و مشکلی نیست .تأکید میکنم
کهبهقوانینداخلیاحتراممیگذارم.
ëëرفتارهواداراناســتقاللباتــوچطوربوده
است؟
خیلی خــوب .آنها به طور فوقالعــادهای در
ورزشــگاه به حمایت از تیمشان میپردازند.
ورزشــگاه آزادی در بازی رفت شــاهد حضور

بسیاری ازهوادارانیبودکهیکصدابهتشویق
تیمشــان میپرداختند .خیلی خوشــحالم
در تیمی بازی میکنم که طرفــداران زیادی
دارد،آنهابهماانرژیزیادیمیدهند.خیلی
دوســت داریم امشــب نتیجه خوبی کســب
کنیــم تــا باعث خوشــحالی
طرفدارا نمــان
شویم.

حامد جیرودی

بازی به پیروزی برسیم تا دل هواداران
را شــاد کنیم و همانند سال گذشته به
مرحلــه نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان
آسیا صعود کنیم.
ëëتــو در بــازی قبــل پرســپولیس برابر
نســاجی بــه عنــوان تعویض ســوم به
زمین آمدی .حاال فکر میکنی در بازی
باالدحیلهمبهمیدانبروی؟
در بــازی بــا نســاجی از دقیقــه  80بــه
زمین رفتم که خدا را شــکر توانستیم
پیروز شــویم و به  3امتیاز برســیم .در
این فصل ،شــرایط به گونهای بوده که
من در اکثــر دیدارها به عنوان بازیکن
تعویضــی به زمین رفتهام و کادر فنی
اهداف مختلفی داشــته .یعنی گاهی
میخواســتیم نتیجه را حفــظ کنیم و
آقای برانکو من را به زمین فرستاده و
گاهی هم به گل احتیاج داشتیم و من
به خط حمله اضافه شدهام.
ëëحاال خودت بیشــتر دوست داری که
دفاع باشــی یا به خط حمله بروی و گل
بزنی؟
مــن همیشــه دوســت دارم در پســت
تخصصــی خودم بازی کنــم که دفاع
چــپ اســت امــا گاهی تیــم نیــاز پیدا
میکنــد که بــه خط حملــه بــروم و از
قدرت ســرزنیام استفاده کنم .در آن
شرایط به میدان میروم و اگر فرصتی
پیش آمد ،دوست دارم گل هم بزنم.
مهم این است که وظیفهام را بخوبی
انجام دهم.
ëëمیدانیمکهبچههیأتیهستیوحاال
هم که ایــام محرم اســت ،در مراســم
عزاداریشرکتمیکنی .درباره حالو
هوایاینروزهایتبرایمانبگو.
خــب مــن از بچگــی بــا هیــأت رفتن
م مذهبــی بــزرگ
و حضــور در مراســ 
شــدهام و حــاال هــم که محرم اســت،
این هیــأت رفتنهای ما بــه اوج خود
میرسد و به قول محتشم کاشانی «گر
خوانمش قیامت دنیا بعید نیســت،

ایــن رســتخیز عام کــه نامــش محرم
است ».ما هم با رفتن به این هیأتها
و شــعرخوانی و روضهخوانــی عشــق
میکنیــم و امیــدوارم که خــدا از همه
قبول کند.

ورزش ایــران بــه تأســی از شــرایط اقتصــادی کشــور ،در برهــه
ســختی قرار دارد و مســئوالن در کنار دســت و پنجه نرم کردن
یادداشت
بــا مشــکالت همیشــگی و معمــول ،بایــد توانایی عبــور از این
تنگنا را داشــته باشــند .در روزهایــی که انتظار میرود رؤســای
فدراســیونها ،معاونان و مســئوالن باشــگاهها درصدد یافتن
راه و راهــکاری بــرای کمتــر صدمــه دیــدن ورزش باشــند ،امــا
مهدی ملکی قانون منع بهکارگیری بازنشستهها به مهمترین و اصلیترین
دبیر گروه ورزش دغدغه آنهایی که مشــمول این قانون میشــوند ،تبدیل شده
اســت .دقیقاً در روزی که تاج برای رهایی از مهلکه قانون منع
بهکارگیری بازنشستهها ،پای اساسنامه را به میان میکشد و میگوید که ما غیردولتی
هســتیم و خیلی ِملو ســعی میکند زنگ خطر را برای دولتیها به صدا درآورد که
اگر به فدراسیون فوتبال ورود کنید ،سر و کارتان با فیفاست ،اسالمیان (عضو هیأت
رئیسه فدراسیون فوتبال) از دولت و در رأس آن از شخص رئیس جمهوری استمداد
میکند که برای حفظ کیروش وارد گود شــود .بزرگترین اندیشــمندان هم یارای
حــل ایــن پارادوکــس آشــکار را ندارند! باالخــره فدراســیون فوتبال دولتی اســت یا
غیردولتی؟ صد البته که پاسخ ســؤال دشوار نیست .رجوع به اساسنامه فدراسیون
فوتبال مؤید آن است که این فدراسیون ،نهادی غیردولتی است.
امــا همه ایــن دوگانه دولتی و غیردولتی ،برای چه شــکل گرفتــه؟ ابالغ قانون منع
بهکارگیری بازنشستهها .مهدی تاج که بازنشسته وزارت صنایع و معادن (سابق) و
فعلی «صمت» اســت احتماالً حاال باید راه کم دردســرتری را پیگیری کند؛ همان
افزایش درصد جانبازیاش .اینکه با ارائه مدرک از کمیســیون پزشکی بنیاد شهید
و امور ایثارگران بخواهد درخصوص  45درصد جانبازیاش تجدید نظر کند .البته
در میان تمام این کشــمکشها ،ســؤال مهمــی وجود دارد مبنی بــر اینکه چرا یک
مدیر ورزشــی باید براســاس قانونی غیر ورزشــی ،صندلیاش را تــرک کند؟ مالک
اینکه مهدی تاج یا همتایان او در فدراسیونهای دیگر ،بروند یا بمانند باید کارنامه
مدیریتی آنها باشــد .باید برنامههای تاج برای روی پا ایســتادن فدراســیون مهمی
چــون فوتبال کــه در کانون توجه مردم و بنگاههای اقتصادی اســت ،مورد ارزیابی و
سنجش قرار گیرد .اگر برآیند مثبت است ،قانون به گونهای باشد که ورزش متضرر
نشــود و اگــر تاج (یا امثال او) نمره قبولی نمیگیرند ،هیــچ راه فراری چون افزایش
درصد جانبازی نداشته باشند.
در این میان رئیس فدراســیون فوتبال هم باید بداند (میداند) که کنار گذاشــتن او
براســاس قانون به شــکلی که تبعاتی برای فوتبال ایران نداشــته باشــد ،کار سختی
نیســت .فیفــا بــه مجمع فدراســیونها ایــن اختیــار و قــدرت را داده کــه در صورت
صالحدید وارد عمل شوند .اگر به هر دلیلی قرار بر این است که بدون هیچ اغماض
و تفاوت قائل شدنی ،هرکه بازنشسته است کنار گذاشته شود ،بنابراین بهتر است که
تاج هم همراهی الزم را داشــته باشد .وزارت ورزش میتواند بدون اینکه مستقیماً
وارد عمل شود و حساسیت فیفا را برانگیزد ،از مجمع بخواهد براساس ابالغ جدید
مجلس شــورای اسالمی ،هرچه زودتر تشکیل جلسه اضطراری دهد و ُ
«مر» قانون
را اجــرا کنــد .در این صورت هم قانون ضمانت اجرایــیاش را پیدا کرده و هم هیچ
خطری (تعلیق) از سوی فیفا ،فوتبال ما را تهدید نخواهد کرد.

سردارآزمونبعدازمسابقاتجامجهانی
اعالم کــرد فعالً قصد نــدارد در تیم ملی
حضور داشته باشد و این بازیکن در پستی
اینســتاگرامی خداحافظــی خــود را از تیم
ملی اعالم کرد .ســردار با وجود دعوت به
اردویتیمملیبرایبازی دوستانه اخیربا
ازبکستان،بازهمدرتمریناتحاضرنشد.
با این وجود ،گفته میشــود کیروش طی
روزهای اخیر در چند نوبت با سردار آزمون
صحبتهایی را انجام داده و مهاجم تیم
ملــی هم آمادگی خــود را برای بازگشــت
بــه تمرینــات و اردوی تیــم ملــی اعــام
کرده اســت .با این شرایط به احتمال زیاد
آزمون در جام ملت های آسیا تیم ملی را
همراهیخواهدکرد.

برگزاری مراسم تشییع پیکر غالمنژاد در رشت

مراسم تشــییع پیکر و به خاکســپاری مجید غالمنژاد ،ملیپوش سابق فوتبال
ایران و عضو پیشــین اســتقالل و ســایپا دیروز در رشــت برگزار شــد .شــماری از
پیشکسوتان فوتبال کشور و همچنین معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال و سران
فوتبال گیالن در این مراسم حاضر بودند .غالمنژاد جمعه درگذشت.

تأکید بر اجرای قانون  90درصد در دربی تهران

حیدر بهاروند ،رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در تأیید اظهارات اخیر سعید
فتاحی ،رئیس کمیته مســابقات این ســازمان گفت قانون بهرهگیری میزبان از
 90درصد ســکوها در دربی  5مهرماه تهران به ســود استقالل (که میزبان تلقی
میگــردد) اعمــال خواهــد شــد .به ایــن ترتیب به هــواداران پرســپولیس فقط
 10درصد از سکوهای ورزشگاه آزادی اختصاص خواهد یافت.

شکست آمیان درشب گلزنی قدوس

در ادامه هفته پنجم لوشامپیونه ،آمیان که سامان قدوس را در اختیار دارد ،شنبه شب به
مصاف لیل رفت و با نتیجه  3بر  2مغلوب میهمان خود لیل شد .در این بازی ،قدوس
روییکضربهایستگاهیبسیارزیباگلدومتیمشرادردقیقه 93بهثمررسانداماآمیان
ازشکستنجاتپیدانکرد.درجدوللیگفرانسه،آمیانبا 4امتیازهفدهماست.

