
يک�ي از ضرباتي 
فريدون حسن

    گزارش
که بارها کشورمان 
متحمل آن شده، 
بحث شعارزدگي و استفاده ابزاري از رهنمودها، 
برنامه ها و توصیه هايی اس�ت که توسط مقام 
معظ�م رهبري به مس�ئوالن ابالغ می ش�ود.
نمونه های زي��ادي را می توان مث��ال زد که وقتي 
رهبري برنامه ای  را ابالغ يا شعاري را براي روشن 
شدن راه بيان می کنند، مسئوالن اجرايي و مربوط 
به جاي عملياتي کردن موضوع و وارد شدن به کار 
بالفاصله با برپايي سمپوزيوم، کارگروه و سر دادن 
و تکرار همان شعارها بدون اينکه کار را پيش ببرند 
فقط هزينه تراشی می کنند و دست آخر هم بدون 
اينکه قدمي در راه تحقق منوي��ات رهبر انقالب 

برداشته باشند صرفاً گزارش جلسه می دهند.
بيانيه گام دوم انقالب سند راهبردي نظام است که 
از س��وي رهبر فرزانه انقالب ابالغ شد. سندي که 
گويا قرار است از سوي نهادها و مراجعي که مخاطب 
اصلي آن هستند به سرنوشت بقيه فرامين دچار 
شود. يکي از اين مراجع و س��ازمان ها فدراسيون 
فوتبال است که ظاهراً دچار توهم شده و به جاي 
اينکه نکات قابل تأمل بياني��ه را در مجموعه خود 
اجرا کند به تصور اينکه مسئول اجرايي شدن اين 
بيانيه است، آن را به بقيه ابالغ می کند و از ديگران 
درخواست تقسيم کار دارد. فدراسيوني که خود 
س��مبل ناکارآمدی است حاال س��عي دارد با يک 
اينفوگرام خود را جلودار اين حرکت نشان دهد و به 

جاي اينکه معضالتش را حل کند به بقيه نوع اجرا و 
عملياتي کردن آن را امرونهی می کند.

بد نيس��ت با توجه به برخي نکات بيان ش��ده در 
بيانيه گام دوم انقالب، نگاهي به معضالت حاکم 
بر فدراسيون فوتبال داشته باشيم تا آقايان حداقل 
متوجه ش��وند که ايراد کار را بايد ابتدا از سازمان 

خودشان برطرف و بعد به ديگران امرونهی کنند.
   اقتصاد مقاومتي، اصل فراموش شده

يکي از مباحث مهم بيانيه گام دوم، بحث اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. مقوله ای  که سال هاست از سوي 
فدراس��يون فوتب��ال و فوتبالي ها نه تنه��ا ديده 
نمی ش��ود، بلکه کاًل به دس��ت فراموشي سپرده 
شده اس��ت. همين حاال فدراس��يوني که ادعاي 
سردمداري حرکت در رسيدن به هدف اين بيانيه 
را دارد در رده های ملي و باش��گاهی اش از البسه 
خارجي اس��تفاده می کند. به باشگاه هايش اجازه 
برپايي اردوهاي بی کيفيت خارجي را می دهد و با 
دهن کجی خاصي ميلياردها ميليارد پول بيت المال 
را صرف پرداخت هزينه ه��ای مربيان و بازيکنان 

بی کيفيت خارجي می کند.
   فدراسیون متخلف، نه فاسد!

مبارزه با فساد اصل مهم ديگر بيانيه گام دوم انقالب 
است. بر کسي پوشيده نيست که يکي از بزرگ ترين 
و حجيم ترين پرونده های فساد در کشور پرونده 
فساد در فوتبال اس��ت. پرونده ای  که چند سالي 
می شود در راهروهاي مجلس خاک می خورد و البته 
هيچ يک از آقايان قديم و جديد فدراسيون قائل به 

وجود فساد در فدراسيون نيستند و می گويند تخلف 
داريم، فس��اد نه. اصاًل همين تخل��ف که خودتان 
می گوييد قبول، حداقل به اين باور برسيد که تداوم 

يک يا چند تخلف منجر به فساد می شود.
   اخالق بی اخالق

در بيانيه گام دوم انقالب، رش��د اخالق به عنوان 
يکي از مهم ترين پارامترهاي توسعه کشور لحاظ 
ش��ده و مورد توجه ويژه مقام معظم رهبري قرار 
گرفته اس��ت. مقوله ای  که همه خ��وب می دانيم 
فوتبال کش��ور تا چه ميزان نس��بت به آن بيگانه 
است و فدراسيون تا چه حد در اين اخالق زدايي، 
پيشگام؛ خوش��بختانه هنوز مدت زمان زيادي از 
وتوي احکام کميته اخالق فدراسيون در خصوص 
مديران متخلفش توسط هيئت رئيسه نمی گذرد 
و همه به ياد مي آورند که چگونه مديراني که بايد 
مورد بازخواس��ت قرار می گرفتند ب��ه محل کار 
بازگشتند. حاال اين فدراسيون که کالً ميانه خوبي با 
اخالق مداری ندارد و کار فرهنگي و اخالقي را صرفاً 
در چاپ بنر و توزيع بروشور می داند و سردمداران 
اين کارش هم ليدرهاي معلوم الحال هس��تند با 
مستمس��ک قرار دادن بيانيه گام دوم، دم از رشد 

اخالقي می زند و بقيه را به آن دعوت می کند.
   ترويج فرهنگ زندگي غیراسالمي

 اول اينکه چند فوتباليست يا مسئول فدراسيون را 
می شناسيد که ساده زيست باشند و سبک زندگي 

اسالمي را رعايت کنند و به آن باور داشته باشند؟
 دوم اينک��ه در تم��ام اين س��ال ها ک��ه فوتبال 

ميلياردميليارد از پول م��ردم و بيت المال ارتزاق 
کرده، آيا فدراس��يون برنامه ای  براي ترويج اين 
س��بک زندگي ايرانی- اس��المی حداق��ل براي 

فوتبالي ها داشته که حاال از بقيه توقع دارد؟ 
پاسخ هر دو سؤال کاماًل روشن است و البته باعث 
تأس��ف، چراکه فوتبال و فوتبالي ه��ا صرفاً طي 
سال های گذشته مروج سبک زندگي غيراسالمي 

بوده اند.
   دلبستگي به میز

و در نهايت بايد به دلبستگي زايدالوصف آقايان به 
ميز و مقام اشاره کرد که اين يکي صرفاً مختص 
فوتبال نيس��ت و تقريباً تمام ورزش کشور با آن 
درگير است. حتماً در اين خصوص آقايان پاسخ 
خواهند داد و به چند جواني اشاره خواهند کرد 
که در پست هايی به کار گرفته ش��ده اند، اما اين 
حقيقت را پنه��ان می کنند ک��ه چگونه حاضر 
نيس��تند ميزش��ان را رها کنند و حتي اگر از در 

بيرونشان کنند از پنجره وارد می شوند.
در نهايت اينکه تحقق بيانيه گام دوم انقالب و جامه 
عمل پوشاندن به اين فرمان و دغدغه رهبر انقالب با 
شعار، اينفوگرام و تعيين تکليف براي بقيه به نتيجه 
نمی رس��د. اين کار مرد عمل می خواهد و کاري 
جهادي و انقالبي که حداقل می توان با اطمينان 
گفت فدراسيون فوتبال و مسئوالنش در کار بديهي 
خودشان مانده اند و اين کاره نيستند، ولي می توان 
اين توقع را از آنها داشت که حداقل سرشان به کار 

خودشان باشد و براي بقيه تعيين تکليف نکنند.
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روسیه – ايران، دوئل کسب سهمیه المپیک
فرصت طاليي صعود والیبال

چهار سال قبل طلسم 52 ساله صعود به المپيک شکسته شد، اما هنوز هم 
حضور در اين رقابت ها يک رؤيا به حساب می آيد. رؤيايی که بازی امشب 
ايران با روسيه می تواند بار ديگر به آن رنگ واقعيت ببخشد اگر با پيروزی 

شاگردان کوالکوويچ در سرزمين تزارها همراه باشد.
يک تيم از چهار تيم حاضر در انتخابی المپيک می تواند جواز صعود را کسب 
کند. رقابت اصلی اما بين ايران و روسيه است. روس ها خيلی خوب می دانند 
در صورتی که در اين مرحله موفق به کسب سهميه المپيک نشوند، کارشان 
در رقابت های قاره ای بسيار دشوار خواهد بود تا اندازه ای که شايد حتی اين 
رويداد بزرگ را از دست بدهند و بدون شک اين برای تيمی که چهار طالی 
المپيک را در کارنامه دارد، چيزی شبيه يک فاجعه خواهد بود .با وجود اين، 
دست کم گرفتن ايران بدون ترديد به ضرر روس ها تمام خواهد شد، خصوصاً 
که سرمربی ايران هدف تيمش از حضور در اين رقابت ها را سورپرايز کردن 
حريف و کسب سهميه خوانده است: »ما خواسته ها و رؤياهای خودمان را 
دنبال می کنيم و رؤيای ما اين است که بتوانيم اينجا حريفمان را سورپرايز 
کنيم. قطعاً تحقق آن خيلی سخت خواهد بود. با وجود اين وقتی به سهميه 

المپيک می انديشيد سختی ديگر معنايی ندارد.«
   غول آخر

پرواضح بود که مهم ترين حريف ايران در انتخابی المپيک روسيه است. تيمی 
که همين چند هفته گذشته برای دومين سال پياپی قهرمانی در ليگ ملت های 
واليبال را جشن گرفت. تيمی که سال گذشته با تکيه بر جوان هايش با عبور 
از سد فرانسه جام قهرمانی را باالی سر برد و امسال نيز با کنار زدن امريکا با 
همه ستاره هايش موفق شد در شيکاگو جشن قهرمانی بگيرد. تيمی که اگرچه 
در جريان همين رقابت ها در اروميه به ياران کوالکوويچ باخت اما بدون شک 
امشب، شب سختی را برای ملی پوشان ايران رقم خواهد زد، خصوصاً که حاال 
چند ستاره ديگر )ماکسيم ميخايلوف و موزرسکی( را هم به ترکيب خود اضافه 
کرده و با تمام قوا در خانه به دنبال کسب سهميه المپيک است و همين کار 

کوالکوويچ و شاگردانش را برابر غول مرحله آخر سخت تر خواهد کرد.
   شانس اول 

قبل از شروع رقابت های انتخابی المپيک هم روسيه شانس اول کسب سهميه 
در اين مرحله بود. رنکينگ اين تيم)پنجم( از يک سو و قدرت و سابقه ای که 
دارد در کنار امتياز ميزبانی از سوی ديگر شانس زيادی را برای تزارها به دنبال 
داشته است، به طوری که به زعم بسياری قبل از شروع مسابقات، قهرمان 
ليگ ملت های واليبال نخستين شانس صعود از گروه به حساب می آمد. با 
وجود اين درخشش شاگردان کوالکوويچ در ليگ ملت ها نشان از قدرت تيم 
ايران داشت. قدرتی که باعث  می شد نتوان به سادگی از کنار نام ايران و شانس 
آن برای صعود به المپيک گذشت و شايد به همين دليل مهم هم هست که 
می توان بازی آخر انتخابی بين ايران و روسيه را فينالی نفسگير خواند، به 
خصوص  که روسيه با هدايت ساملوو بعد از قهرمانی در ليگ ملت ها با چند 
تغيير در مرحله اول انتخابی المپيک 2۰2۰ حضور يافته است، آن هم بعد از دو 
بازی دوستانه و تدارکاتی برابر استراليا که هر دو بازی نيز با پيروزی تزارها به 
پايان رسيد تا اين تيم با روحيه ای مضاف راهی مرحله انتخابی المپيک شود.

   به دنبال شکست دوباره روس ها هستیم
کوالکوويچ اما با وجود همه سختی هايی که بازی امشب می تواند به دنبال 
داشته باش��د به شکس��ت دوباره روس ها اميدوار اس��ت. تيم او در جريان 
رقابت های ليگ ملت های واليبال اين تيم را در اروميه شکست داده و شايد 
همين مسئله باعث اميدواری س��رمربی ايران از تکرار باخت روس ها شده 
است: »بازيکنان ما بارها برابر روسيه بازی کرده اند و خوب می دانند روسيه 
چه تيم قدرتمندی است. مخصوصاً که در اين فصل آنها قهرمان ليگ ملت ها 
هم شدند و حاال با بازيکنان باتجربه    و با قدرت بيشتری به رقابت های انتخابی 
المپيک آمده اند. روس ها مربی خوبی دارند که نشان داد آنها می توانند واليبال 
متفاوتی را به نمايش بگذارند. با اين حال ما امسال در اروميه روسيه را شکست 
داديم. البته فضای شهر واليبالی اروميه بدون شک با فضای روسيه متفاوت 
است، درست مثل شرايط بازی انتخابی المپيک با شرايط ليگ ملت های 
واليبال. با وجود اين هدف و انگيزه ما تکرار پيروزی دوباره برابر روسيه و کسب 
جواز حضور در المپيک است و برای نيل به اين هدف راهی روسيه شديم و 

برابر اين تيم به ميدان خواهيم رفت.«
بدون شک اين بازي فرصت طاليي شاگردان کوالکوويچ برای کسب جواز 
حضور در المپيک است. المپيکی که چهار سال قبل ستاره های همين تيم 
فعلی طلس��م صعود به آن را بعد از 52 سال شکستند و حاال يک بار ديگر 
در آستانه کسب جواز صعود به المپيک هستند. رقابت هايی که بی ترديد 
بزرگ ترين تورنمنت ورزشی جهان است و حضور در آن می تواند کمک 

شايانی، به خصوص از لحاظ فنی برای واليبال ايران باشد.

فدراسیون فوتبال »گام دوم« را شوت کرد!
کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال در اقدامی تأمل برانگیز با توزيع اينفوگرام بیانیه گام دوم انقالب، اجرايی شدن آن را خواستار شد

سعيد احمديان

بدقولي وزارت ورزش به بانوان تکواندو
مهرو کمرانی، س��رمربی تيم مل��ی تکواندوی بان��وان در گفت وگويي 
با خبرگزاري تس��نيم به انتق��اد از لغ��و اعزام های بان��وان تکواندو به 
تورنمنت های بين المللی پرداخت. کمراني گفت: »حضور در تورنمنت ها 
به ما نشان خواهد داد که کدام يک از بازيکنانمان برای کسب سهميه در 
شرايط بهتری قرار دارند. ضمن اينکه بايد بازيکنان ما با حريفان اروپايی 
پا بزنند تا تجربه خود را افزايش بدهند. مسئوالن وزارت در اين خصوص 
به ما قول دادند، اما فعاًل  اتفاقی نيفتاده است. نمی توان با دست خالی و 

تنها با شمشير به جنگ توپ و تانک رفت.«

دختر پینگ پنگ باز ايراني جهانی شد
 پس از برگزاری اردو و مس��ابقات هوپس جهانی،  فدراسيون جهانی 
تنيس روی ميز )ITTF( از ميان ۱۶ بازيکن،  هشت ورزشکار برتر را به 
رقابت های نهايی انتخابی تيم منتخب هوپس جهان دعوت کرد که تارا 
سوری، ورزشکار بوشهری ايران نيز جزو دعوت شدگان است. در نهايت 

چهار بازيکن به عضويت تيم منتخب هوپس جهان در می آيند.

احوالپرسی زودهنگام يونايتدی ها و چلسی 
فصل برای دو مدعی جزيره خيلی سخت آغاز 
می شود. امشب منچس��تريونايتد و چلسی 
در اولين بازی خ��ود در ليگ برتر مقابل هم 
صف آرايی می کنند تا از همي��ن ابتدای راه 
برای هم خط ونشان بکشند. وجه مشترک هر 
دو تيم ناکام بودنشان در کسب جام قهرمانی 
فصل گذشته است. با اين حال هر دو تغييراتی 
را در ترکيب خود ايجاد کرده اند تا شايد امسال 
به نتايجی که انتظارش را دارند، برسند. در تيم 
آبی پوش سکان هدايت به دست مربی جوان و آينده داری سپرده شده و همه 
منتظرند تا ثمره اعتماد به نسل جوان را در فوتبال انگليس ببينند. فرانک 
لمپارد در حالی با انگيزه زياد مسئوليت چلسی را پذيرفت که خوب می دانست 
با توجه به محروميت اين تيم از سوی فيفا عمالً نمی تواند بازيکن جديدی را به 
خدمت بگيرد. چلسی با توجه به رعايت نکردن قوانين بين المللی از دو پنجره 
نقل و انتقاالت محروم اس��ت و حتی در پنجره زمستانی نيز حق به خدمت 
گرفتن بازيکن را ندارند. لمپارد اما با علم به اين موضوع، اين ريسک را پذيرفت 
و به استمفوردبريج بازگشت تا به تيم های پرهزينه انگليسی نشان دهد که با 
تکيه بر جوانان نيز می توان در ليگ برتر حضور داشت. فرانکی که در اين مدت 
از بازيکنان جوان چلسی بهره گرفته کماکان اعتقاد راسخی به شاگردانش 
دارد و مطمئن است در اين فصل آنها يکی از مدعيان خواهند بود. جالب تر 
اينکه سرمربی 4۱ ساله در چند روز اخير برای دور ماندن شاگردانش از حاشيه 
قوانين جديدی وضع کرده و يکی از اين قوانين، ممنوعيت صحبت در خصوص 
وضعيت چلسی در فصل نقل و انتقاالت است. کريستين پاليسيک، بازيکن 
پيشين دورتموند با توجه به عقد قراردادش قبل از اعمال محروميت رسمی، 
تنها يار جديدی است که به جمع آبی ها اضافه شده است. در آن سوی ميدان 
هم تيم سولسشر قرار دارد و هواداران يونايتد همچنان منتظر تکرار اتفاقات 
خوش زمان فرگوسن هستند. شياطين قرمز که فصل پيش به جايگاهی بهتر 
از ششمی دست نيافته اند، قطعاً برای جبران نتايج قبلی برنامه ريزی کرده اند. 

البته به زودی معلوم می شود اين برنامه ها ثمربخش خواهد بود يا نه.

اد الیوت

شاهکار نونهاالن تکواندو در جهاناينديپندنت
تاش��کند ش��اهد هنرنمايي بچه هاي نونهال تکواندوي ايران روي شياپ 
چانگ رقابت هاي قهرماني جهان بود، مسابقاتي که دختران ايران قهرمان 
جهان شدند و پسران کش��ورمان روي سکوي نايب قهرماني ايستادند. در 
پايان رقابت هاي تکواندوي نونهاالن قهرماني جهان در ازبکستان، دختران 
توانمند کشورمان توانستند مقتدرانه با کسب شش مدال طال، يک نقره و 
8۱8 امتياز سکوی قهرمانی را پس بگيرند و برای سومين بار کاپ قهرمانی را 
باالی سر ببرند. هدايت تيم دختران برعهده اعظم درستی به عنوان سرمربی 
و محبوبه محمدنژاد و شهره خلج زاده به عنوان مربی است. در گروه پسران 
نيز نمايندگان ايران با کس��ب يک مدال طال، يک نقره، چهار برنز و 287 
امتياز سکوی نايب قهرمانی را به خود اختصاص دادند. هدايت تيم پسران 
برعهده مرتضی کريمی به عنوان سرمربی، محمدرضا ياری و محمد علوی 
به عنوان مربی است. در اين رقابت ها  زهرا زرين نعل، مبينا بخشی نژاد، مبينا 
نعمت زاده، ساناز عباس پور، پونه جعفرصالحی، پرنيا سلمانی و ابوالفضل 
عباسی مدال طال را براي کشورمان به ارمغان آوردند. ستايش قهرمانی و 
اميرحسين نوروزی نقره گرفتند و پويان جعفرصالحی، اميرحسين متاجی، 

محمدمهدی طاهرخانی و اميرحسين ملکی هم به مدال برنز رسيدند.

دنيا حيدري

بدهکاراني که طلبکارانه مي تازند
عقب نشينی فدراس��يون فوتبال برابر باش��گاه های بدهکار مانند تمام 
سال های اخير قابل پيش بينی بود. سريالي که هر سال تکرار می شود، 
چند هفته مانده به ش��روع ليگ برتر مدي��ران فدراس��يون فوتبال با 
بيانيه های تهديدآميز از ثبت نکردن قرارداد تيم های بدهکار می گويند، 
اما وقتي بازيکن باشگاه های بدهکار با سرپرست تيم راهي هيئت فوتبال 
می شود، برايشان فرش قرمز پهن می کنند و حتي خودکار هم  دست شان 
می دهند، مانند ديروز که جواد زرينچه به عنوان سرپرست تيم استقالل 
با يکي از بازيکنان جديد اين تيم راهي هيئت فوتبال شد و قرارداد اين 
بازيکن بدون هيچ مشکلي ثبت ش��د، حتي مسئوالن هيئت فوتبال با 
پوشيدن لباس های مهمانی شان سعي کردند کنار بازيکن جديد هنگام 

ثبت قرارداد خودشان را در قاب دوربين ها جا کنند!
تهديدهاي فدراسيون فوتبال آنقدر تکراري شده است که ديگر کمتر 
مدير باشگاهي وقتي دستورالعمل عدم ثبت قرارداد بازيکنان تيم های 
بدهکار را می ش��نود، آن را ج��دي می گيرد و ب��رای پرداخت بدهي ها 
آستين هايش را باال می زند، به خصوص که در سال های اخير حتي يک بار 
هم نشده است که فدراسيون فوتبال پاي تهديدي که کرده، بايستد و 
بيايد يک تيم بده��کار را که طلبکارانش مقابل فيفا صف کش��يده اند، 
محروم کند و اجازه ندهد قرارداد بازيکنان آن ثبت شود. البته فدراسيون 
فوتبال ديروز پس از عقب نشينی از اجازه ندادن به باشگاه های بدهکار 
براي ثبت ق��رارداد بازيکنان، توپ را به زمين س��ازمان ليگ انداخت و 
عنوان کرد که اين سازمان کارت بازي تيم های بدهکار را صادر نخواهد 
کرد. سرنوشت تهديد تازه فدراسيون فوتبال هم کامالً مشخص است و از 
همين االن می توان پيش بينی کرد که چنين اتفاقي نخواهد افتاد و کارت 
بازي بازيکنان بدون هيچ مشکلي صادر خواهد شد تا پرونده باشگاه های 

بدهکار تا فصل آينده بسته شود.
با توجه به رويه فدراسيون فوتبال بديهي است که نمی توان اميدوار به 
کاهش بدهی های باشگاه ها بود تا هر سال که می گذرد بدهي روي بدهي 
باش��گاه ها بيايد و هر مدير با انبوهي از بدهی ها، باشگاه را تحويل مدير 
بعدي بدهد. باشگاه های بدهکار و شکايت هايی که از بازيکنان خارجي و 
داخلي روي ميز فيفا قرار می گيرد، پاشنه آشيل فوتبال کشورمان است، 
چالشي که در چند س��ال اخير کم براي فوتبال هزينه نداشته است و 
محروميت ها و جريمه های سنگين و چند برابري باشگاه های کشورمان 
از سوي فيفا خروجي اهمال فدراس��يون فوتبال با باشگاه های بدهکار 
است، اهمالي که سبب می شود تا باشگاه ها روي انباشت بدهي حساسيت 
نشان ندهند و بدون توجه به بدهی های انباشته ای که از پيش براي آنها 
باقي مانده با قراردادهاي جديد و بدون ضابطه، هزينه های بيشتري را 
می تراشند. هزينه هايی که با توجه به دولتي بودن فوتبال در ايران قادر 
به تأمين آن از راه های درآمدزايي نيس��تند، به همين خاطر بخشي از 

هزينه های انجام شده به ليست بدهي ها اضافه می شود.
چنين رويکردي هزينه های سنگيني چه از بعد حيثيتی و چه بعد مالي 
براي فوتبال ايران به همراه  دارد و توجهي به تسويه بدهي ها و همچنين 
بستن قراردادهايي که پشتوانه مالي کافي براي آن وجود ندارد، فوتبال 
ايران را به مرز ورشکستگي کشانده و تنها حمايت های دولتي از باشگاه ها 
با تأمين هزينه هايی که از بيت المال برداشت می شود، فوتبال ورشکسته 

و بدهکار کشورمان را سرپا نگه داشته است. 
با اين حال همخوان نبودن هزينه ها و بودجه دولتي باشگاه ها زمينه ای را 
فراهم کرده که باشگاه ها هر سال را با بدهی هايی که نسبت به سال قبل 
بيشتر شده است، به پايان برسانند. در چنين شرايطي بديهي است که هم 
فدراسيون فوتبال  و هم دولت بايد با تغيير رويه کنوني که تنها به افزايش 
بدهي باشگاه ها در هر سال منجر می شود، با تدابير الزم در مسير کاهش 
بدهي ها حرکت کنند، طوري که هر باشگاه عالوه بر پرداخت بدهی های 

مانده از قبل، به اندازه درآمد و بودجه ای که دريافت می کند، هزينه کند.
فدراسيون فوتبال بايد با برخورد جدي و انضباطي با باشگاه های بدهکار 
در جهت جلوگيري از تلنبار شدن پرونده های بازيکنان طلبکار در فيفا و 
ضربه خوردن حيثيت کشورمان تالش کند، دولت هم براي جلوگيري از 
حيف وميل بيت المال که با چند برابر شدن مبلغ قرارداد بازيکنان بدهکار به 
فيفا رخ می دهد، محکم وارد عمل شود و با برخورد با مديران متخلف، پرونده 

چنين هزينه هايی را که از سوءمديريت سرچشمه می گيرد، ببندد.

همسرم باعث ارتقای رکوردهايم شده است

بزرگ ترين هدفم کسب مقام استاد بزرگی است
سارا خادم الشريعه        شطرنج
پس از درخش��ش 
در مسابقات آزاد چين ابراز اميدواری کرد در ادامه 
راه موفقيت هايش در بين ۱۰ شطرنج باز زن جهان 
قرار بگيرد. بانوی شطرنج باز کشورمان در گفت وگو 
با ايس��نا از آرزوهايش برای درخش��ش در عرصه 
جهانی گفت: »مسابقات آزاد چين محدوديت هايی 
داش��ت و ش��طرنج بازان باالی ريتين��گ 24۰۰ 
می توانستند در آن شرکت کنند. بزرگ ترين هدفم 
کسب مقام اس��تاد بزرگی اس��ت که خيلی به آن 
نزديک ش��ده ام. همچنين هدف ديگری که آن را 

دنبال می کنم، قرار گرفتن در بين ۱۰ نفر برتر بانوان 
جهان است. اکنون در رده  ۱5 بانوان جهان قرار دارم 
و با توجه به اينکه اختالف نفرات برتر زياد نيست 
می توانم با چند بازی ديگر و با عملکرد مناسب به 
اين هدف خود برسم. از يک ماه و نيم ديگر مسابقاتم 
را آغاز می کنم و پشت سر هم بايد رقابت ها را دنبال 
کنم و اميد دارم که با عملک��رد خوب به آرزوهايم 
برسم. تا جايی که به ياد دارم يک يا دو نفر از بانوان 
جهان توانسته اند عنوان سوپر استاد بزرگی را کسب 
کنند. شطرنج خانم ها و آقايان متفاوت است و نبايد 

آن را با هم مقايسه کرد.«

تکليف آين��ده س��هراب مرادی 
اشرف رامین

     وزنه برداری
مش��خص نيس��ت. ملی پ��وش 
وزنه ب��رداری ک��ه يک ب��ار ديگر 
مصدوم شده، دوران نقاهتش را در آلمان سپری می کند. قهرمان 
وزنه برداری جهان و المپيک که پيش از اين از مصدوميت کمر رنج 
می برد حاال از ناحيه شانه دچار آس��يب ديدگی شديد شده و با 
حمايت فدراسيون پزش��کی ورزش��ی به هانوفر رفته و در آنجا 
درمانش را ادامه می دهد. هنوز معلوم نيس��ت مصدوميت او تا 
بازی های المپيک توکيو برطرف می ش��ود يا نه. دکتر غالمرضا 
نوروزی، رئيس فدراسيون پزشکی ورزشی در گفت وگو با ايسنا 
آخرين وضعيت مرادی را تشريح کرد: »طی سه، چهار روز آينده 
در مورد جراحی يا عدم جراحی سهراب مرادی بر اساس معاينه و 
گرافی مجدد تصميم گيری می شود. پزشک معالج سهراب مرادی 
نسبت به حضور او در المپيک 2۰2۰ بسيار اميدوار است.« دکتر 
داوود باقری، رئيس کميته پزشکی فدراسيون وزنه برداری هم در 
گفت وگو با تس��نيم ابراز اميدواری کرد مرادی هرچه سريع تر 

تمريناتش را از سر بگيرد: »وضعيت سهراب مرادی روز به روز بهتر 
می شود و محدوديت حرکتی که روی مفصل شانه اش ايجاد شده 
بود در حال برطرف شدن اس��ت. درد سهراب کاماًل از بين رفته 
است. او روزانه ويزيت می شود و اقدامات درمانی و فيزيوتراپی روی 
شانه آسيب ديده اش انجام می شود.« باقری همچنين احتمال 
جراحی را هم رد نکرد: »اميدواری از سوی پزشک مرادی بسيار 
زياد است که او حتی به جهانی تايلند برسد و بعد از آن وضعيتش 
ارزيابی ش��ود. اگر وضعيت خوب پيش برود ني��ازی به جراحی 
نيست، اما اگر پيشرفت خوبی نداش��تيم، ممکن است جراحی 
کوچکی در راه باشد تا بتوان س��هراب را به مسابقات بزرگ تر و 
مهم تر رساند. در حال حاضر که درمانش رضايت بخش است و به 
آينده اميدواری زيادی داريم، اما در مورد اينکه به المپيک خواهد 
رسيد يا نه، نياز به زمان بيشتری برای بررسی داريم. ويزای 4۰ 
روزه برای او صادر شده که اگر نياز به تمديد باشد اين کار انجام 
خواهد ش��د و هيچ محدوديتی وجود ندارد. ضمن اينکه درمان 

همچنان برای سهراب مرادی رايگان است.«

 احتمال جراحی شانه مرادی
 قبل از المپیک 2020

بانوی ملی پوش تيم تيراندازی جانبازان و معلوالن نقش همسرش در 
شیوا نوروزی

      چهره
پيشرفت خود را قابل توجه خواند. س��اره جوانمردی، اولين سهميه 

المپي��ک 2۰2۰ را ب��رای کاروان 
پارالمپيک ايران کس��ب کرده اس��ت. با اينکه گفته   می ش��د 
رکوردهای قهرمان پارالمپيک ريو پس از ازدواج پايين آمده، 
اما ملی پ��وش تيراندازی نظ��ر ديگ��ری دارد. جوانمردی در 
گفت وگو با ايس��نا اين ادعا را رد کرد و از تأثير همس��رش در 
ارتقای رکوردهايش سخن گفت: »با توجه به اينکه ارديبهشت 
سال گذشته در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق به کسب 

سهميه بازی های پارالمپيک 2۰2۰ توکيو شدم، در حال 
حاضر تمام تمرکزم روی کسب بهترين نتيجه در 

بازی های پارالمپيک 2۰2۰ توکيو است. مهرماه 
مسابقات جهانی اس��تراليا را پيش رو داريم و 
تمريناتم مثل دو س��ال قبل در شيراز برگزار 
می ش��ود، به طوری که ه��ر روز صبح ها به 
تمرين��ات تيران��دازی و بعدازظهر به کار 
بدنس��ازی می پ��ردازم و رکوردهاي��م 
راضی کننده است. ضمن اينکه همسرم نه 

تنها مانعی برای پيشرفت کارم نيست، بلکه 
به عنوان يک مربی هميشه همراهم بوده و در 
ارتقای رکوردم نقش بس��زايی داشته است. در 
حال حاضر نيز شرايط بسيار خوبی دارم و تالشم 

بر اين اس��ت که برای پارالمپيک 2۰2۰ توکيو 
سخت بجنگم تا به هدفم برسم.«


