
 با تأييد قانون منع 
شيوا نوروزي
    گزارش

ي  گي�ر ر به کا
بازنشس�ته ها از 
س�وي ش�وراي نگهبان، ورزش اي�ران منتظر 
اجرايي شدن اين قانون اس�ت. تعداد مديران 
بازنشسته شاغل در بدنه مديريت ورزش کشور 
کم نيس�ت و اتفاقًا هيچ کدام از اي�ن افراد نيز 
قصد دل کندن از مسئوليت هاي خود را ندارند. 
از آنجا ک�ه قانون ش�امل حال همه مي ش�ود، 
برخي ها سعي مي کنند از طرق مختلف کماکان 
کنن�د.  را حف�ظ  مديريت ش�ان  صندل�ي 
قانون منع اس��تفاده از بازنشس��ته ها مردادماه 
به تصويب مجلس ش��وراي اس��امي رسيد و 
س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان همان زمان 
اع��ام کرد در ص��ورت تأيي��د نهاي��ي، قانون 
فوق در دس��تگاه ورزش به صورت کامل اجرا 
خواهد ش��د. با وجود اين، حض��ور 12 رئيس 
فدراس��يون و دو مع��اون وزير بازنشس��ته در 
رأس امور ورزش را در ش��رايط وي��ژه اي قرار 
داده اس��ت. از يک س��و اجراي قان��ون و اجبار 
رؤس��ا براي کناره گيري از پست هايش��ان و از 
سوي ديگر مطرح ش��دن بحث هايي مبني بر 
حساس شدن فدراسيون هاي جهاني نسبت به 
تغييرات احتمالي، چالش هاي پيش روي ورزش 

کشورمان هستند. 

    تبعيض قائل نمي شويم
عضو فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسامي 
بر اجراي کامل قان��ون منع به کارگيري مديران 
بازنشس��ته تأکي��د ک��رد. يونانتن ب��ت کليا در 
گفت وگو با راديو تهران به م��ردم اطمينان داد 
که هيچ تبعيضي در اين خصوص وجود نخواهد 
داشت: » اين قانون تصويب شده و تمام مديراني 
که زير حاکميت دولت هستند، اين قانون شامل 
حال آنها مي ش��ود. برای تمام مديران ورزش��ي 
در فدراس��يون ها، در تيم هاي مل��ي، در وزارت 
ورزش که زيرمجموعه دولت اس��ت و از بودجه 
دولت استفاده مي کند، قانون بازنشسته ها اعمال 
مي شود. ما اين قانون را صددرصد اجرا مي کنيم 
و ملت ش��ريف ايران بدانند هيچ تبعيضي براي 
هيچ کسي قائل نيستيم.« اين نماينده مجلس در 
ادامه به بحث افزايش درصد جانبازي نيز اشاره 
کرد: »مجلس صددرصد پيگير اين موضوع است. 
افرادي که به دنبال باال بردن درصد جانبازي خود 
هستند، بررسي مي شوند. هيچ فردي نمي تواند 
از اين قانون سرپيچي کند. وزير ورزش زماني که 
به ما افرادي را معرفي کند، پيگيري مي کنيم و 
وقتي که قانون اباغ ش��د، ديگر نبايد فعاليتي 

داشته باشند.«
    مالک قانون 

قانونگ��ذار در قانون من��ع اس��تفاده از مديران 

بازنشس��ته؛ فرزندان ش��هدا، جانب��ازان باالي 
۵۰ درصد و آزادگان باالي س��ه س��ال اسارت را 
از اين قانون مس��تثنا کرده اس��ت. در حالي که 
شنيده مي ش��ود دو رئيس فدراسيون به شدت 
پيگير بحث جانبازي خود هستند. روز گذشته 
نايب رئيس فراکس��يون ورزش مجلس شوراي 
اسامي مدعي شد شرايط مديران پيش از اباغ 

قانون ماک قرار مي گيرد.
 علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگويي راديويي 
با تأکيد بر اين موض��وع اظهار داش��ت: »آنچه 
اهمي��ت دارد و اين مدي��ران هم باي��د آن را در 
نظر داشته باشند، اين است که شرايط مديران 
پيش از اباغ قانون ماک است. اگر بعد از اباغ 
قانون وضعيت افراد محتمل براي بازنشستگي به 
واسطه پيگيري هاي انجام شده تغيير کند، مورد 
قبول نخواهد بود. فدراسيون ها هم از اين قضيه 
مستثنا نيستند. قطعاً موضوع منع به کارگيري 
بازنشسته ها يکي از مهم ترين مواردي است که 
هفته آينده مطرح مي شود تا هرچه زودتر روند 

اباغ رسمي آن طي شود.«
    فرصت دو ماهه

رئيس فدراسيون واليبال ش��ايعات مطرح شده 
در خصوص اينکه او با استفاده از بحث جانبازي 
خود قصد کناره گي��ري ن��دارد را تکذيب کرد. 
احمد ضيايي از جمله رؤساي بازنشسته اي است 

که قانون جديد ش��امل حالش مي شود. ضيايي 
که عمر رياستش به يک س��ال هم نمي رسد، در 
گفت وگو با مهر اعام کرد مشکلي با خداحافظي 
از فدراس��يون واليب��ال ندارد: »اين پروس��ه اي 
زمانبر اس��ت و بعد از قانون ش��دن بايد از سوي 
رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي اباغ شود 
و بعد از آن، دستگاه ها دو ماه فرصت دارند تا اين 
قانون را اجرايي کنند. اين موضوع تنها ش��امل 
حال رؤس��اي فدراسيون ها نمي ش��ود. تاکنون 
دنبال جانبازي ام نرفت��ه ام و نخواهم رفت. هيچ 
اقدامي در اين مورد انجام نداده ام و قصد هم ندارم 
که انجام دهم. مسئوالن کشور يا تصميم خود را 
مي گيرند که تکليف اين حوزه را مشخص کنند 
يا اينکه ما هم خداحافظي مي کنيم و مي رويم.« 
با اين حال گفته مي ش��ود برکن��اري ضيايي به 
دليل بازنشس��تگي تبعاتي ب��راي واليبال ايران 
دارد؛ در اساس��نامه FIVB )فدراسيون جهاني 
واليبال( تأکيد شده، رئيس فدراسيون بايد تنها 
توس��ط مقامات خود فدراس��يون برکنار شود. 
در غير اين صورت انتصابات ديگر به رس��ميت 
شناخته نمي شوند و بحث تعليق مطرح خواهد 
شد. فوتبال نيز از ديگر رش��ته هايي است که با 
توجه به حساسيت شديد فيفا به اين مسائل در 
خطر برخورد جدي از س��وي فدراسيون جهاني 

قرار دارد. 

» نشاط اجتماعي« اسم رمز فوتبال 
براي مکيدن   بيت المال!

مسئوالن فدراسيون فوتبال را نمي توان درک کرد، همانطور که گويا آنها 
نيز شرايط ويژه امروز کشور را درک نمي کنند. صحبت هاي چند روز اخير 
آقايان را مرور کنيد؛ در ادعاهاي اغراق آميز نشاط عمومي و اجتماعي را 
تنها با فوتبال پيوند زده اند، طوري که اگر در ورزشگاه ها و باشگاه ها تخته 
شود، مردم ايران افسرده مي شوند و ديگر نشاط ندارند. مانند مهدي تاج 
که چند روز است همواره در صحبت هايش نشاط مردم را به فوتبال گره 
مي زند، حتي در اين بين از مقايسه هاي اغراق آميز هم ابايي ندارد، مثل 
نقل قول جنجالي چند روز گذشته اش که گفته بود: »براساس آمار ثبت 
شده، پس از اتمام بازي ايران- مراکش درصد نشاط اجتماعي به وجود 
آمده از آزادسازي خرمشهر و صعود ايران به جام جهاني ٩٨ بيشتر بوده 

است!« 
يا چند روز بعد که منت حل مش��کل طلبکاران باش��گاه هاي استقال و 
پرسپوليس و عدم حذف شان در آسيا را بر س��ر مردم گذاشته تا به گفته 
خودش نشاط عمومي مردم از بين نرود: » اگر استقال و پرسپوليس به دليل 

بدهی از ليگ قهرمانان آسيا حذف می شدند، نشاط عمومی نداشتيم.« 
در حالي رئيس فدراس��يون فوتبال سعي دارد در صحبت هايي عجيب، 
نشاط عمومي را به فوتبال گره بزند که در ش��رايط کنوني و با توجه به 
مش��کات اقتصادي عديده اي که به واسطه سوءمديريت هاي دولت به 
وجود آمده، کمتر هواداري است که برايش مهم باشد که سرخابي ها سال 
آينده در آسيا باشند يا نباشند. هواداري که امروز به سختي مي تواند حتي 
بليت و خرج رفت و برگشت به ورزشگاهش را تأمين کند، شايد  از غيبت 
تيم  محبوبش در آسيا خوشحال  هم باش��د، چراکه چند بازي کمتر به 

ورزشگاه مي رود و هزينه هايش هم کمتر خواهد شد. 
محمود اساميان، نايب رئيس فدراس��يون فوتبال نيز به ميدان آمده تا 
در کنار تاج با قياس هاي مع الفارق دولت را براي پرداخت بودجه چندده 
ميلياردي  زير فشار قرار دهند. اساميان در مصاحبه با يکي از خبرگزاري ها 
از پيام مقام معظم رهبري مايه گذاشته و مانند تاج، شادماني و نشاط مردم 
را به فوتبال پيوند زده، به طوري که انگار تنها به واسطه فوتبال است که 
جامعه ايراني نشاط دارد. او در صحبت هايش گفته است: »وقتي در جام 
جهاني عملکرد تيم ملي به گونه اي مي ش��ود که حضرت آقا دو بار پيام 
مي دهد، درجه اهميت به شادماني مردم توسط فوتبال مشخص مي شود. 
مگر اين شاد کردن مردم هزينه اش چقدر مي شود؟ مقام معظم رهبري 
در جلساتي که برگزار شده دو بار پيغام قدرداني فرستاده است. آيا بد است 
که براي شاد کردن مردم به تيم ملي کشور کمک شود؟ حدود 4۰ ميليارد 
تومان پول الزم داريم، ولي شما اگر اين عدد را مقابل شادي ٨۰ ميليون نفر 

قرار دهيد، هزينه خيلي بااليي نيست.« 
در حالي اساميان دم از 4۰ ميليارد مي زند و در مقايسه اي عجيب آن را 
در برابر جمعيت ايران ناچيز مي داند که با گراني هاي افسارگسيخته و باال 
رفتن قيمت ارز، آنقدر مشکل بر سر مردم آوار شده که دولت به طور قطع 
اولويت هاي مهم تري نسبت به فوتبال دارد. باز کردن پاي حسن روحاني 
به ماجراي ماندن کرش هم به نظر مي رسد حربه اي تکراري براي زير فشار 
گذاشتن دولت است تا بدين وسيله با استفاده از محبوبيتي که اين مربي 
در بين مردم دارد، روحاني در صورت عدم تأمين خواسته هاي فدراسيون 

فوتبال به نوعي روبه روي مردم قرار گيرد!
شايد بهتر باش��د نايب رئيس فدراس��يون فوتبال پيش از کشاندن 
پاي روحاني به اين پرونده، واکنش هاي منفي و پر از خشم مردم را 
به ماجراي کمک 1۰۰ ميلياردي دولت از بيت المال به دو باش��گاه 
استقال و پرسپوليس براي پرداخت بدهي شان بازخواني کند. در 
حالي مديران فدراس��يون فوتبال از مردم براي گرفتن هزينه هاي 
چندده ميلياردي ش��ان مايه مي گذارند که تنها کافي اس��ت براي 
رس��يدن به نظر مردم، مديران فوتبال به ميان آنه��ا بروند و از آنها 
سؤال کنند در چنين شرايطي آيا موافق کمک 4۰ ميليارد توماني 
و اختصاص ارز دولتي به فوتبالي ها هس��تند يا نه؟ اين کار سختي 

نيست و حجت را بر مسئوالن فوتبال تمام مي کند.
 در صورتي که پاسخ مردم منفي باش��د، آنها نيز طبيعتاً نبايد ديگر 
نگران نش��اط اجتماعي مردم باشند، چون خودش��ان خواسته اند. 
برخاف نظر مهدي تاج و محمود اساميان، چيزي که امروز باعث 
نشاط اجتماعي مي شود، نه فوتبال بلکه کم کردن هزينه هايي است 
که از جيب مردم پرداخت مي شود. آن چيزي که امروز باعث نشاط 
اجتماعي مي ش��ود، مقابله با سوءاس��تفاده  و رانت هاي��ي مانند ارز 
دولتي اس��ت. آن چيزي که امروز باعث نش��اط اجتماعي مي شود، 
آرام کردن بازار و جلوگيري از باال رفتن قيمت هاست که زندگي ها 
را سخت کرده است. بديهي اس��ت اگر مهدي تاج و همکارانش در 
فدراسيون فوتبال دغدغه نشاط اجتماعي مردم را دارند، بايد با مردم 
همراه شوند و با کم کردن انتظاراتشان و کاهش هزينه هاي اردويي 
و آماده سازي تيم ملي، در گذر از اين روزهاي سخت همراه جامعه 
باشند، نه اينکه بي تفاوت به ش��رايط جامعه، فاکتور 4۰ ميلياردي 

براي دولت بفرستند!
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سعيد احمدیان

بازنشسته ها بايد بروند
از تکاپوي مديران براي بقا تا مطرح شدن بحث تعليق 

جام حذفي قرباني مي گيرد
 يک شانزدهم جنجالي

 و حذف کهکشاني هاي تبريزي
رقابت هاي يک شانزدهم جام حذفي کشور در حالي جمعه با برگزاري 
هفت ديدار پيگيري ش�د که برخالف انتظار، تيم کهکشاني تراکتور 
در همان اوايل راه حذف ش�د، اما تيم هايي چون سپاهان، نفتي هاي 
آبادان، س�پيدرود رش�ت و پارس جنوبي به مرحله بع�د راه يافتند. 
توشاک تصورش را هم نمي کرد که پرونده تيمش به اين زودي در بازي هاي 
جام حذفي بسته شود و با دست خالي آبادان را ترک کند. کهکشاني هاي 
تبريزي که در ٩۰ دقيقه بازي را با تساوي 3 – 3 به پايان برده بودند، موفق 
نش��دند در وقت هاي اضافه دروازه ميزبان زردپوش خود را باز کنند و در 
ضيافت پنالتي هم 4 بر 3 مغلوب حريف شدند تا در عين ناباوري يکي از 
بزرگ ترين تيم هايي باشند که در همين ابتدا با رقابت هاي حذفي کشور 

خداحافظي مي کند.
 تلخ تر از شکستي که شاگردان توش��اک در آبادان متحمل شدند، شايد 
اتفاقات حاشيه اي اين بازي بود و رفتار ناباورانه کاپيتان تيم ملي که تعجب 

همگان را برانگيخت. 
اوايل وقت هاي تلف شده بازي بود که توشاک دستور به تعويض اشکان دژاگه 
داد، تصميمي که به مزاج ملي پوش تراکتور خوش نيامد و رفتار تند و عصبي 
او را به دنبال داش��ت، عصبانيتي که با نشستن روي نيمکت هم فروکش 
نشد، به طوري که دژاگه با دست به سمت س��رمربي تيمش اشاره کرد و 
حرف هاي تندي به زبان آورد که از لنز دوربين هاي تلويزيوني دور نماند و 
گزارشگر آباداني را مجبور کرد به اين نکته مهم که دژاگه الگوي جوانان است 
و بايد تسلط بيشتري روي رفتارش داشته باشد، اشاره کند. درگيري دژاگه 
و توشاک با پادرمياني سرپرست تراکتور خاتمه يافت، اما سرمربي اين تيم 
تبريزي در نشست خبري بعد از بازي تأکيد کرد که تنبيهي براي دژاگه در 
نظر نخواهد گرفت: »اين چيزها در فوتبال طبيعي است. من دوست ندارم با 
بازيکنم برخورد کنم، وقتي بازيکني را تعويض مي کنيم، نبايد انتظار داشته 
باشيد که بخندد.« توشاک در نهايت خود را مقصر اين باخت خواند: »ما 
سه گل زده بوديم و مي توانس��تيم با همين نتيجه بازي را به پايان ببريم، 
اما بعد از اينکه بازي 3 بر يک شد، تغييراتي دادم و دژاگه و شجاعي را وارد 
زمين کردم. به نظرم اين يک اشتباه بزرگ بود و همين باعث شد بازي را از 

دست بدهيم.«
    

همه جنجال هاي رقابت هاي جمعه تنها به اتفاقات ديدار تراکتور- نفت و 
شکس��ت زودهنگام تبريزي ها در آبادان برنمي گردد و دربي گيان هم با 

جنجال هاي فراواني همراه بود. 
اگرچه سپيدرود موفق شد با شکست يک بر صفر ملوان به يک هشتم راه 
يابد، اما اين ديدار با حاشيه هاي فراواني همراه بود، به طوري که حتي در 
مقطعي از بازي علي کريمي مجبور شد قبل از سوت داور تيمش را به دليل 

سنگ پراکني هواداران حريف از زمين بيرون بکشد و به رختکن ببرد!
 درگيري هاي دربي ش��مال غيرقابل پيش بيني نبود. هواداران حاضر در 
تختي انزلي از همان ابتداي بازي با شعارهاي نامناسب از حريف رشتي خود 
استقبال کردند، مسئله اي که در ادامه بارها به درگيري هواداران دو تيم روي 
سکوها و دخالت نيروي انتظامي منجر شد و در نهايت نيز کادر فني سپيدرود 
را بر آن داشت تا براي حفظ امنيت جان بازيکنانش، اين تيم را قبل از آنکه 
داور سوت پايان بازي را به صدا درآورد، از زمين بيرون بکشد و درست در 
همان لحظه که علي کريمي شاگردانش را به سمت رختکن هدايت مي کرد، 
هواداران منتسب به انزلي با نيروهاي انتظامي درگيري شديدي پيدا کردند 
و عاوه بر شکستن صندلي ها، سنگ پراکني و ضربه زدن به فنس ها، باعث 
مصدوميت شديد يکي از هواداران تيم مهمان شدند تا بار ديگر شاهد آن 

روي زشت و جنجالي فوتبال باشيم. 
    

يکي از نکات جالب ديدارهاي يک ش��انزدهم نهايي رقابت هاي جام حذفي 
کشور، پيروزي 2 بر يک پديده برابر ذوب آهن اصفهان بود، تيمي که ليگ را با 
شکست برابر پرسپوليس آغاز کرد، اما بعد از آن تا به امروز نه فقط در ليگ که در 
جام حذفي هم نتيجه اي جز برد به دست نياورده است. با اين حال پديده به رغم 
شرايط فني خوب، از اوضاع مالي اسفناکي رنج مي برد، به حدي که گل محمدي 
سرمربي اين تيم بعد از راه يافتن تيمش به يک هشتم نهايي تأکيد کرد اگر 

مشکات مالي حل نشود، ديگر توان جمع و جور کردن اين تيم را ندارد!

 دنيا حيدري

پرهام شخصيت قهرمانی   دارد 
  اتفاقي که در قهرماني جهان رخ داد، نقطه 

مهرداد اردشي

کارشناس شطرنج

   
عطفي در شطرنج ايران بود. قهرماني پرهام 
مقصودلو در کنار قهرماني تيمي، نه فقط 
براي ايران که براي آسيا هم يک افتخار بود 
و آسيا به اين موفقيت بزرگ نياز داشت. 
موفقيتي که بعد از قهرماني آناند، شطرنج باز 
هندي در قهرماني جهان ديگر تکرار نشده 
بود. اگرچه اين قاره ش��طرنج بازان بزرگ 
چيني و هندي را به خ��ود ديده بود، ولي 
هيچ کدام آنقدر پرفروغ نبودند که جاي آناند هندي را بگيرند، اما پرهام را 
مي توان به درستي با اين شطرنج باز پرافتخار و باتجربه مقايسه کرد. پرهام 
ساعت ها تمرين سخت و طاقت فرسا را پشت سر گذاشت و زحمات بسيار 
زيادي براي کسب اين موفقيت کشيد. با اين حال اين افتخارآفريني تنها 
نتيجه ت��اش و تمرين هاي س��خت نبود، پرهام ش��خصيت قهرماني و 
جنگندگي دارد که تأثي��ر زيادي در موفقيت هاي او می گ��ذارد  و  باعث 
مي شود با عزمي راسخ، ساعت ها در طول شبانه روز تمرين کند. اين عنوان 
ارزش بسياري براي جامعه شطرنج ايران دارد و مي تواند به موفقيت هاي 
چشمگير ساير شطرنج بازان ايران نيز بينجامد. اين موفقيت بدون شک در 
کار سايرين هم تأثير مثبتي خواهد داشت. حاال بايد در فکر فراهم کردن 
شرايط براي تکرار اين موفقيت ها توسط پرهام و پرهام ها باشيم. پرهام در 
اين مسابقات جايي براي حرف نگذاشت و همه را شگفت زده کرد. از همه 
قوي تر بود و خيلي عالي کار کرد. حاال نوبت ماست که دغدغه هاي او را کم 
کنيم تا با فکري بازتر به کسب موفقيت هاي بعدي بينديشد. پرهام مي تواند 
بر سکوي قهرماني بزرگساالن جهان بايستد. اما  اي کاش به پاس موفقيتي 
که به دست آورده، فکري براي حل مشکل سربازي او کنيم. مسئله نظام 
وظيفه و نداشتن مربي اختصاصي، اصلي ترين دغدغه هاي شطرنج باز جواني 
است که موفق شد براي نخستين بار در تاريخ شطرنج ايران يک دور مانده 
به پايان رقابت هاي شطرنج قهرماني جوانان جهان به عنوان قهرماني اين 
رويداد بزرگ دست پيدا کند، آن هم در ترکيب تيمي که جوان ترين تيم 
ملي شطرنج است. تيم بزرگساالن با ترکيبي از شطرنج بازان جوان و نوجوان 

که بايد شرايط را براي موفقيت آنها مهيا کرد. 

تقدير دفتر ارتباطات مقام معظم رهبري 
از بانوان ايران در بازي هاي آسيايي

در پي درخش��ش بانوان ورزش��کار ايران در بازي هاي آس��يايي 
اندونزي، مسئول  دفتر ارتباطات مردمي دفتر مقام معظم رهبري 
با تقدير از حضور فرهنگي و ارزش��مند دختران محجبه و قهرمان 
ايران و کسب بيشترين مدال در طول تاريخ اين بازي ها اعام کرد: 
»حرکت ارزشي بانوان مدال آور ايران به ويژه تيم ملي کبدي ايران 
پس از قهرماني و توسل به کام وحي، خانم زهرا کريمي ملي پوش 
کبدي در تقديم مدال خود به عموي شهيدش، مرجان سلحشوري 
دارنده مدال نقره بازي ها براي تقديم مدال خود به شهيد گيتي نما و 
همينطور الهه احمدي و مه لقا جام بزرگي در حفظ شعائر فرهنگي و 
معنوي و ساير بانوان قهرمان ايران سربلند براي حضوري ارزشمند 
و افتخارآفرين همراه با حفظ حدود فرهنگي و شرعي، قابل تقدير 
اس��ت و آرزوي ادامه موفقيت هاي بانوان ارزشي  و توانمند ورزش 

ايران را داريم.«

مقصودلو جهان شطرنج را شگفت زده کرد
 جوان اول ش��طرنج ايران باز هم افتخارآفريني کرد و 
موفق شد براي اولين بار در تاريخ شطرنج کشورمان 
قهرماني رقابت هاي جوانان جهان را به دس��ت آورد. 
پرهام مقصودلو در فاصله يک دور به پايان اين مسابقات که در ترکيه برگزار مي شود با 
غلبه بر ماکسيم واوولين روس ٩/۵ امتيازي شد و به مقام قهرماني مسابقات دست پيدا 
کرد. او حتي مي توانست با تس��اوي در اين ديدار هم قهرمان شود، چراکه پيش از اين 
بازي ٨/۵ امتياز از 1۰ امتياز ممکن را کسب کرده بود. در اهميت پيروزي و قهرماني 

جوان اول کشورمان در جهان همين بس که بسياري از 
چهره هاي مطرح ش��طرنج دنيا عملکرد خيره کننده 
مقصودلو را تحس��ين کرده اند. مهرداد پهلوان زاده، 
رئيس فدراسيون شطرنج نيز با تمجيد از مقصودلو، 
قهرماني او در جهان را  مهر تأييدي بر قدرت و اعتماد به 

نفس جوانان ايران عنوان کرد و گفت: »پرهام به 
نحوي عمل کرد که همه حريفان را با اقتدار 

شکست داد و در حالي که مي توانست با 
يک مساوي کار را تمام کند، اما حريف 
روس را ه��م برد. اين براي ش��طرنج 
ايران ارمغان خوبي است و در آينده 
نزديک  شاهد جهش هاي بيشتري 
در اين رشته خواهيم بود.« قهرماني 
مقصودل��و در حالي رق��م خورد که 
تاکنون اين اقتدار و برتري در شطرنج 
ايران سابقه نداشته است. مقصودلو با 
دو امتياز برتري نسبت به حريفان و در 
فاصله يک دور به پايان مسابقات موفق 

به کسب عنوان قهرماني شده است.

 چرا فقط با اعزام هاي کشتي مخالفت مي کنند؟
مخالفت شوراي برون مرزي با       بازتاب
برخي اعزام ه��اي تيم هاي 
کشتي به مسابقات بين المللي اعتراض پيشکسوتان و 
چهره  هاي نامدار و قديمي کشتي را به دنبال داشته است. 
ابراهيم جوادي، عضو شوراي فني کشتي آزاد با انتقاد از 
اين تصميم، آن هم در حالي که مقرر شده بود هزينه  
اعزام ها توسط خود کشتي گيران پرداخت شود، گفت: 
»چطور است که اين همه توريس��ت از کشور خارج 
مي شوند و با خود ارز مي برند،  اما وقتي پاي کشتي و 
شرکت در مس��ابقات بين المللي به ميان مي آيد با آن 
مخالفت مي شود. واقعاً نمي دانم چه تفکري پشت اين 

مخالفت وجود دارد.«
جوادي ادامه داد: »اگر نمي خواستند موافقت کنند، بهتر 

بود قبل از اين به ما مي گفتند. کشتي گيران يک سال زحمت 
مي کشند تا با حضور در ميادين جهاني افتخارآفريني کنند. 
براي اين کار تمرين مي کنند، مس��ابقات انتخابي برگزار 
مي شود، هماهنگي هاي الزم صورت مي گيرد، اما به جاي 
تشويق و حمايت فقط مخالفت مي کنند. اين اذيت و آزار 
کشتي است، نه چيز ديگري. فدراس��يون در حال حاضر 

تحمل مي کند،  اما اين تحمل حد و اندازه اي دارد.«
او گفت: »اين روزها تنها حامي کشتي، اسپانسر فدراسيون 
است که به خاطر اعتماد و احترامي که براي رسول خادم 
قائل است، هيچ وقت خواسته اش را رد نمي کند. اسپانسر 
تنها کسي بود که از ملي پوشان کشتي تقدير کرد و به آنها 
پاداش داد. آينده کشتي ما دست جوانان و نوجوانان است و 

بايد از آنها حمايت کرد.«

آگــهی منـاقصـه عمومـی یـک مرحلـه اي 
نيکخواه در جي ليگ، حدادي در چين

مشکالت تيمداري در ليگ بسکتبال ايران و  نزول سطح کيفي باشگاه ها باعث        حاشيه
شده ستاره هاي بسکتبال ايران به فکر حضور در ليگ هاي خارجي بيفتند.

اين روزها داغ ترين خبر در اين خصوص مربوط به کاپيتان تيم ملي يعني صمد نيکخواه بهرامي است. شنيده ها 
حاکي از آن است که صمد به طور حتم فصل آينده در ليگ ايران حضور نخواهد داشت. دو باشگاه بسکتبال در 
جي ليگ امريکا از او دعوت کرده اند تا در تمرينات آنها حضور داشته باشد. گلدن استيت و لس آنجلس گيلرز، 
دو باشگاهي هستند که خواستار حضور کاپيتان صمد در تمرينات اختصاصي تيم هاي دوم خود شده اند. البته 
در اين ميان نام تيم هاي سانتاکروز و ساوت بي کيلرز هم شنيده مي شود که صمد در تمرينات آنها شرکت 
خواهد کرد. بنابراين به احتمال زياد نيکخواه فصل آينده را در امريکا حضور خواهد داشت. حامد حدادي ديگر 
ستاره بزرگ بسکتبال کشورمان هم که اين روزها با مصدوميت دست و پنجه نرم مي کند، بعد از طي مدت 
درمان و شروع رقابت هاي بسکتبال ليگ چين قصد دارد به اين کشور سفر کند و مثل فصل قبل در رقابت هاي 
باشگاهي چين حضور داشته باشد. لژيونر شدن ستاره هاي بسکتبال ايران اين فرصت را به آنها مي دهد تا با 
کسب تجربه بيشتر و حضور در سطح اول بسکتبال دنيا بيشتر و بهتر به تيم ملي کمک کنند. در اين بين اما 
نبايد از ياد برد که غيبت بازيکنان بزرگ و تأثيرگذار در ليگ برتر بسکتبال باعث افت فاحش سطح آن و کمرنگ 
شدن رقابت در مسابقات مي شود، اتفاقي که به نظر مي رسد فدراسيون بسکتبال براي جلوگيري از وقوع آن 

بايد چاره اي اساسي بينديشد.

فريدون حسن
     چهره 


