
لیورپول، بهترین تیم فعلی جهان
قرمزه��ای آنفیلد برای پی��روزی 3 بر یک  

مقابل منچسترسیتی، اصلی ترین رقیب این 
فصل خود برنامه ویژه ای  داشتند. در فوتبال 
از همه سخت تر این است که مسائل بسیار 
س��خت را به ش��کل حیرت انگیزی آسان 
بگیرید. تنها 13 دقیقه از بازی گذشته بود 
که بازیکنان لیورپول ت��وپ و میدان را در 
اختیار گرفتند؛ بازی جسورانه، پاس های 
س��اده و جابه جایی در زمین، درست مثل 
نقاشی های میرو )نقاش اس��پانیایی(. می توان گفت که تمامی بازیکنان 
وظایف ش��ان را به خوبی انجام دادن��د، از مدافعان گرفته ت��ا هافبک ها و 
مهاجمان. موضوع دیگر بحث داوری است و استفاده از VAR. من سیتی 
به تصمیمات داوری اعتراض داشت و ش��اید هم پنالتی که برای تیم پپ 
گرفته نشد، اما تا چه زمان می توان با این توجیهات پیش رفت؟ لیورپول 
با تکیه بر اشتباهات جزئی داور پیروز نش��د و با یک تفکر ساده و منطقی 
می توان به حقیقت پی برد. پپ گواردیوال در تمام مدت بازی سعی داشت 
به همه بفهماند که کمک داور ویدئوی��ی در حق او و تیمش خیانت کرده 
است. خود گواردیوال این را بهتر از همه می داند. در واقع سیتی در این دوئل 
بازنده بود و شاید مرد اسپانیایی می خواهد از این طریق ضعف های تیمش 
را الپوشانی کند. کار اصلی کلوپ این بود که برای مصاف حساس با سیتی 
ضعف های تیمش را برطرف کرد تا با نمایشی که شاگردانش داشتند همه 
به او آفرین بگویند. در حالی که همتای او در سیتی تصمیم گرفت تیمش 
را در این بازی سخت متحول کند! درخشش لیورپول تعجب برانگیز نبود، 
چراکه آنها در این فصل نش��ان داده اند برای تصاحب جام قهرمانی لیگ 
برتر خیز بلندی برداشته اند. کلوپ تا اینجا توانسته تفکراتش را به هدف 
نزدیک کند و بازیکنانش نیز به خوبی برای اجرایی شدن تفکرات سرمربی 
تالش می کنند. در این مسیر یک مسئله برای همه واضح است و آن اینکه 
لیورپول در حال حاضر بهترین تیم فوتبال جهان به شمار می رود. برتری 
این تیم همچنان ادامه دارد و نقش یورگن کلوپ در این موفقیت بس��یار 

پررنگ است. 

رق�م  افش�اي 
واقع�ي ق�رارداد 
تي�م  س�رمربي 
مل�ي فوتب�ال و برخ�ي بازيکن�ان باش�گاهي 
س�بب ش�ده مطالبه برخورد با ولن�گاري مالي 
فوتبالي ه�ا در روزه�اي س�خت اقتص�ادي 
مردم، بيش�تر از قبل م�ورد تأکيد ق�رار گيرد.
وقتي رقم ها را می خوانید، مخ تان سوت می کشد و 
ش��اید با خودتان بگویید مگر می شود؟ این سؤالی 
اس��ت که این روزها وقتي رقم واقعي قراردادهاي 
فوتبالیست ها و سرمربیان تیم ملي در رسانه ها افشا 
می شود، حتماً با آن مواجه شده اید و براي لحظاتي 
مات و مبهوت مانده اید که چط��ور امکان دارد در 
روزهایي که مدیران ورزش، اجرای اقتصاد مقاومتي 
و کاهش هزینه ها براي همراه��ي جامعه ورزش با 
مردم در جنگ اقتصادي را وعده می دهند، چنین 
از بیت المال در فوتبال ایران بذل و بخشش  شود و 

کک کسي هم نگزد.
  شبيخون فوتبالي ها به بيت المال

3 میلیون یورو براي یک سال؛ درست خوانده اید، 
یعني س��الي نزدیک ب��ه 38 میلیارد توم��ان، این 
رقم واقعي ق��رارداد مارک ویلموتس ب��ا تیم ملي 
فوتبال ایران است که ش��ش ماه پس از آمدن این 
سرمربي بلژیکي رو ش��ده، آن هم در شرایطي که 
مهدي تاج مدعي ش��ده بود که قرارداد این مربي 
زیر یک میلیون یورو و کمتر از دوازده و نیم میلیارد 
براي یک سال اس��ت. حاال اما خالف گویی رئیس 
فدراسیون فوتبال فاش شده و قرارداد مربي بلژیکي 

سه برابر رقمي اس��ت که او مدعي ش��ده بود. رقم 
قرارداد ویلموتس وقتي قابل تأمل تر می ش��ود که 
بدانید کارلوس کی روش که نسبت به ویلموتس هم 
رزومه قوی تری داشت و هم چهره شناخته تری در 
فوتبال جهان بود، آخرین رقم قراردادش با ایران 2 

میلیون یورو بود! 
فوتبال باشگاهي ایران هم پر از چنین قراردادهایي 
است که مشخص نیست با چه متر و معیاري امضا 
می ش��ود، مانند امروز که پس از گذشت 10 هفته 
از لیگ برتر مش��خص ش��ده که علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان پرس��پولیس با عقد قرارداد دالري و به 
جیب زدن س��االنه 9 میلیارد، یک��ي از گران ترین 
فوتبالیست های کشورمان اس��ت. دروازه بانی که 
رقم قرارداد جدیدش افزایش چند برابری داش��ته 
است. اخیراً در استقالل هم یکي از معاونان استقالل 
افشا کرده که وریا غفوري عالوه بر رقم قراردادش با 
استقالل که گفته می شود ساالنه 3 میلیارد است، 
سال گذشته یک بي ام و 5 میلیاردي، به اضافه 500 
میلیون پول به عنوان زیرمیزی و خارج از قراردادش 

دریافت کرده است!
 تافته های جدابافته

افرایش افسارگس��یخته و بی ضابطه قراردادها در 
فوتبال ایران در شرایطي صورت گرفته که دو سال 
است کش��ورمان درگیر س��خت ترین تحریم های 
ظالمانه امریکاست و به گفته مقامات ایران، تحریمي 
نبوده است که دولت ترامپ بخواهد اعمال کند و این 
کار را نکرده باشد. گرانی های افسارگسیخته و چند 
برابر شدن قیمت ارز، س��فره خیلي ها را کوچک تر 

کرده و از دولتي ها گرفته تا بخش خصوصي چاره ای 
جز کاهش هزینه ها نداش��ته اند، ب��ا این حال گویا 
در فوتبال ای��ران قضیه برعکس اس��ت؛ جزیره ای 
دورافتاده که با توجه به عدم نظارت و حساس نبودن 
نهادهاي بازرسي و قضایي، تبدیل به بخشي براي 
سوءاستفاده س��االنه هزار میلیاردي از بیت المال 

شده است. 
این روزها و با گذش��ت چند ماه از شروع لیگ برتر 
فوتبال و نشستن یک سرمربي جدید روي نیمکت 
تیم ملي فوتبال، افشاي رقم های قراردادهاي برخي 
بازیکنان و مربیان ش��اغل در فوتبال ای��ران، این 
واقعیت عیان تر از همیشه شده است که فوتبال گویا 
یک تافته جدابافته در این کشور است که قرار نیست 
با شرایط فعلي حاکم بر کش��ور خودش را تطبیق 
دهد. چنین رویکردي زمینه ای ش��ده که قرارداد 
سرمربي تیم ملي فوتبال و بازیکنان ملی پوش در 
کمتر از یک سال سه برابر شود، آن هم قراردادهایي 
که در نهایت از بیت المال و بودجه دولتي پرداخت 

می شوند.
این در شرایطي است که در سایر بخش های کشور، 
تعدیل و کاهش هزینه ها به صورت چش��مگیری 
اجرایي و اقتصاد مقاومتي پیاده  ش��ده است. با این 
حال در فوتبال اما با توجه به اهمال و سوءمدیریت 
مدی��ران وزارت ورزش و دول��ت، بودجه فوتبال نه 
تنها کاهش نداشته است، بلکه افزایش چند برابری 
نسبت به سال گذشته را تجربه می کند، پول های 
کالني که ب��ه جاي هزین��ه در بخش های ضروري 

کشور از سفره فوتبالي ها سر درمی آورد.

  نهادهاي نظارتي و قضايي برخورد کنند
ولنگاري مالي در فوتبال شاید بهترین تعبیر براي 
این رشته ورزشي در ایران باشد، رشته ای که مدیران 
آن به بهانه جذابیت و پرطرفدار بودن در سال های 
اخیر تا توانسته اند پول های کالن دولتي را سر سفره 
این ورزش آورده اند و در این خصوص حتی یک بار 
هم مورد بازخواست قرار نگرفته اند که بر اساس چه 
متر و معیاري چنین هزینه های کالني را براي کشور 
می تراشند، آن هم ورزشي که سال هاست هم در رده 
ملي و هم  در رده باشگاهي، در حسرت کسب یک 

قهرماني در آسیا مانده است! 
با افزایش افسارگسیخته و بی ضابطه قراردادها در 
فوتبال ایران و پرداخ��ت آن از بیت المال، مدیران 
فدراسیون فوتبال و باشگاه های دولتي در سال های 
اخیر همواره با دس��ت باز س��عي کرده اند تا نهایت 
سوءاستفاده را از چنین وضعیتی در بستن قراردادها 
داشته باشند و از سوي دستگاهي نیز به خاطر این 
سوءاستفاده ها که خروجي آن پرونده قطور فساد در 
فوتبال است، مورد بازخواست قرار نمی گیرند و به 

پاي میز محاکمه کشانده نمی شوند.
در این راس��تا می طلبد با توجه به ش��رایط سخت 
اقتصادي حاک��م بر کش��ور، نهاده��اي نظارتي و 
قضایي در این زمینه ورودی جدي داش��ته باشند 
و با سوءاستفاده هایی که صورت می گیرد، قاطعانه 
برخورد کنند تا مدیري به خ��ودش اجازه ندهد از 
جیب بیت المال در روزهاي سخت اقتصادي کشور، 
قراردادهایي را امضا کند که وقت خواندن رقم آن، 

مخ همه سوت بکشد! 
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حاشيه اي بر افشاي رقم واقعي قرارداد سرمربي تيم ملي فوتبال و برخي بازيکنان باشگاهي 
شیوا نوروزی

در مصر سهمیه المپیک را قطعي می کنیم 
مجتبی عابدینی، کاپیتان تیم ملي شمشیربازی ایران در مورد شرایط اردوی 
تیم برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مصر گفت: » این مسابقات رقابت های 
مهمی است و ما هم می رویم تا س��همیه تیمی خودمان در المپیک را نهایی 
کنیم. اگر در جمع هشت تیم برتر قرار بگیریم، سهمیه مان قطعی خواهد شد.« 

مسابقات جام جهانی مصر از 23 تا 25 آبان ماه در شهر قاهره برگزار می شود.
..................................................................................................................................

کارمان براي المپیک تازه شروع شده است
مهیار صداقت، ملی پوش تیراندازي ایران که در مس��ابقات قهرماني آسیا 
موفق به کسب س��همیه المپیک ش��د، گفت: »من به شخصه می دانستم 
می توانم سهمیه بگیرم، اما امیدوار بودم در بخش اسلحه بادی هم سهمیه 
بگیرم، ولی با اخت��الف چند دهم، هفتم ش��دم و اگر یک پل��ه باالتر قرار 
می گرفتم سهمیه این بخش را هم گرفته بودم. بعد از این سهمیه کار ما تازه 
شروع و برنامه ها فشرده و سخت تر می شود. صددرصد مربیان برنامه ریزی 
دقیقی برای ما خواهند داشت و بعد از استراحت دوباره پرقدرت تمرینات 

را شروع خواهیم کرد.«
..................................................................................................................................

 مخالفت ستاد کل نیروهاي مسلح 
با اقدام فدراسیون کشتي

س��تاد کل نیروهای مس��لح پس از بارها نامه نگاری با فدراسیون کشتی، 
سرانجام وارد عمل ش��د و حضور دو تیم نظامی در لیگ برتر و استفاده از 
کشتی گیران خارجی را غیرقانونی اعالم کرد. به رغم ارسال چندین نامه از 
ستاد کل نیروهای مسلح به فدراسیون کش��تی در این خصوص، سکوت 
فدراس��یون و متولیان سازمان لیگ سرانجام  س��تاد کل را واداشت بدون 
مماشات با این تخلف با ارسال نامه ای به فدراس��یون کشتی، آب پاکی را 
روی دست متولیان فدراسیون بریزد. س��تاد کل نیروهای مسلح طی این 
نامه، رسماً بر غیرقانونی بودن حضور دو تیم رعد پدافند ساری و پاس تهران 
تأکید کرده و  خواستار ابطال قراردادهای منعقده و برخورد با متخلفان و 

ارائه نتیجه به این ستاد شده است.

نازک نارنجی وزنه برداري رفت 
س��عیدعلي حس��یني دیر آمد و زود رف��ت. س��نگین وزن نازک نارنجی 
وزنه برداری ایران را خیلي سخت می شود شناخت و پیش بینی کرد. حسیني 
بعد از دوران محرومیت با توپ پر آمده بود تا همه را مبهوت قدرت نمایی 
خود کند، اما حاصل تالش��ش یک نقره جهان ش��د، یک نقره بازی های 
آسیایي و در نهایت خداحافظي غافلگیر کننده از دنیاي قهرماني تا دیگر 
کسي به او نگوید باالي چشمت ابروست! مي گویند چون نتوانسته سهمیه 
المپیک را کسب کند خداحافظي کرده، اما آنچه از روحیات او برمی آید باید 
دلیل دیگري را براي خداحافظي اش پیدا کرد. حسینی دیروز با حضور در 
فدراسیون وزنه برداری نامه بازنشستگی خود را امضا و به صورت رسمی با 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. به این ترتیب فدراس��یون ایران باید به 
اطالع فدراسیون جهانی وزنه برداری برساند که سعیدعلی حسینی رسماً 

بازنشسته شده تا این وزنه بردار از لیست آنتی دوپینگ خارج شود.

حال اخالق در ورزش ایران خوب 
نیست، اتفاقات چند هفته اخیر 
ورزشگاه های فوتبال و فحاشي ها 
و ش��عارهاي ضدامنیت ملي در کنار مصاحبه های غیراخالقی 
برخي مربیان به خوبي گویاي ناهنجاري های فرهنگي حاکم بر 
ورزش ایران است. در چنین روزهایي دیروز به همت کمیته ملي 
المپیک، سومین نشست کمیسیون فرهنگی با عنوان فرهنگ 
و اخالق در آکادمي ملي المپیک باش��گاه انقالب تهران برگزار 
شد، نشستي که جمعي از اساتید دانشگاه گردهم آمده بودند تا 
وضعیت غیراخالقی حاکم بر ورزش را ریشه یابی کنند و براي 

رهایي از این شرایط نسخه ای بپیچند. 
در ابتداي این نشست، رضا صالحي امیري، رئیس کمیته ملي 
المپیک با تأکید بر اینکه انتظار عموم و واکنش اجتماعی نسبت 
به جامعه ورزش به خصوص در بحث اخالقیات بسیار باالست، 
به نقش حاکمیت فرهنگ در این زمینه اش��اره کرد: »ورزش 
ایران برای حرکت به س��مت قله باید در ح��وزه فرهنگ قوی 

باشد و شیفت گفتمانی داشته باشد، بدون گفتمان فرهنگی به 
توسعه در ورزش نخواهیم رسید. برای حاکمیت فرهنگ باید 
روح اخالق در ورزش دمیده شود. اخالق جوهر فرهنگ است و 

نما و زیبایی فرهنگ در اخالق هویدا می شود.«
دکتر ان شاءاهلل رحمتی از اساتید دانشگاه نیز در ادامه این نشست 
از نق��ش فتوت نامه ها در ایران قدیم در رش��د اخالق در ورزش 
صحبت کرد: »ی��ک روي ورزش بخش قهرماني اس��ت، اما در 
جامعه به ورزشکاران به چشم یک الگو و اسوه نگاه می شود و این 
توقع از آنها وجود دارد که عالوه بر موفقیت در بخش قهرماني، 
در زمینه اخالق نیز اسوه باش��ند تا خانواده ها ورزشکاران را به 
فرزندانشان به عنوان یک الگو معرفي کنند. اسوه سازي با تکیه بر 
ورزش قهرماني نمی شود و در این زمینه باید اخالق پهلواني هم 
ترویج پیدا کند، به خصوص که در فرهنگ ایراني چنین مسئله ای 
به عنوان فتوت بارز اس��ت و از فتوت نامه هایی که در این زمینه 
وجود دارد، می توان اخالق کاربردي را که به تربیت اخالقي به 

صورت عملي می انجامد، استخراج کرد.« 

برگزاري همايش فرهنگ و اخالق 
 نسخه اخالقي

 براي حال خراب فرهنگ در ورزش

تعويض دوباره کريس پيروزی را به يوونتوس هديه داد 
رونالدو عصبانی، دیباال در اوج

بان�وی پير ب�ه راهش ب�رای رس�يدن ب�ه قهرمان�ی س�ری آ ادامه 
می ده�د، اما در اين مس�ير ش�رايط يوونت�وس متغير اس�ت. بازی 
دش�وار ب�ا آث مي�الن می رف�ت ک�ه ي�ووه را از اهداف�ش دور 
کن�د، ام�ا ي�ک تعوي�ض طالي�ی حاشيه س�از نتيج�ه را ب�ه نف�ع 
راه راه پوش�ان تغيي�ر داد و برت�ری ي�ک ب�ر صفر آنه�ا را رق�م زد. 

  عبور از کريس
یوونتوس در مصاف با روسونری نتوانست نمایش مورد انتظار را داشته 
باشد و سرمربی تیم وقتی فهمید تیمش به یک شوک نیاز دارد در یک 
اقدام جسورانه در دقیقه 55 ریسک تعویض کریستیانو رونالدو را به جان 
خرید و پائولو دیباال را راهی میدان کرد. تعویض طالیی 21 دقیقه بعد 
پاسخ اعتماد ساری را داد و تک گل پیروزی بخش یووه را به ثمر رساند. با 
این حال خروج زودهنگام مهاجم پرتغالی از زمین با واکنش عجیب این 
بازیکن روبه رو شد. رونالدو در شرایطی که انتظار نداشت با این تصمیم 
سرمربی مواجه شود پس از آنکه تابلوی تعویض باال رفت، نه تنها با دیباال، 
بازیکن جانشین خود دست نداد، بلکه یک راست به رختکن رفت و بعد 
از آن نیز ورزش��گاه را ترک کرد. او روزهای س��ختی را در تورین سپری 
می کند و از آنجا که عملکردش نسبت به گذش��ته افت کرده نمی تواند 
رضایت سرمربی را جلب کند. با وجود این کمتر کسی انتظار داشت که 
یکی از حرفه ای ترین ستاره های فوتبال دنیا اینگونه نسبت به تعویضش 
واکنش نشان دهد. البته این رفتار او تازگی نداشت، چراکه کریس هفته 
گذشته در بازی با لوکوموتیو مس��کو نیز پس از تعویض در دقیقه 81 با 

چهره ای ناراحت زمین بازی را ترک کرد.
  مصدوميت واقعی؟

سرمربی یوونتوس در پایان بازی در مواجهه با سؤاالت زیاد خبرنگاران در 
خصوص رفتار رونالدو سعی کرد اوضاع را تحت کنترل درآورد و آرام نشان 
دهد. س��اری علت تعویض این بازیکن را مصدومیت اعالم کرد: »رونالدو 
به رغم شرایطی که داشت همه تالش��ش را کرد که به میدان برود و برای 
یوونتوس بازی کند، به این خاطر باید از او ممنون باشیم. در جریان بازی 
متوجه شرایط او شدم و تصمیمم را برای تعویض گرفتم. تمامی بازیکنان 
بعد از تعویض ناراحت می شوند و این امر در فوتبال طبیعی است. رونالدو 
یک ماه است که با آس��یب دیدگی زانو مواجه شده و حتی مصدومیتش 
در تمرینات بیشتر هم شد. در واقع اگر او عصبانی نمی شد بیشتر نگران  
می شدم، چون همه بازیکنان حداقل تا پنج دقیقه بعد از تعویض ناراحت 

و عصبانی هستند.«
  ديباال در اوج

پائولو دیباال برخالف رونالدو اخیراً درخش��ش خوبی داشته و نگاه ها را 
متوجه خود کرده است. ستاره آرژانتینی حاال تعداد گل های این فصلش 
به عدد 3 رس��یده و برای رقابت با رونالدوی پنج گله هنوز امید زیادی 
دارد. گلزن دیدار یووه – میالن خودش هم انتظار نداشته پس از ورود به 
زمین به جای کریس، دروازه روسونری را با پای راست باز کند: »بردی 
شیرین و حیاتی به دست آوردیم و نیازی زیادی به این پیروزی داشتیم. 
البته بهترین بازی مان را انج��ام ندادیم، اما برای رس��یدن به قهرمانی 
ایتالیا باید پیروز شویم و امتیاز از دست ندهیم. حریف ما آث میالن بود 
و موقعیت های خطرناک زیادی روی دروازه مان ایجاد کرد، اما عملکرد 
دروازه بان تیم فوق العاده بود. تک گل بازی را در شرایطی زدم که کسی 
انتظارش را نداشت که من با پای راست شوت بزنم. توپ که به من پاس 
داده ش��د، این تصمیم را گرفتم و از اینکه دروازه می��الن را باز کرده ام 
خوشحال هستم. با ادامه این ش��رایط یا ما قهرمان سری آ می شویم یا 
اینتر. البته باید تا آخر فصل صبر کنیم.« یووه فع��اًل با 32 امتیاز و یک 

امتیاز بیشتر نسبت به اینتر صدرنشین کالچو است. 
  انتقادهای زياد

رفتار رونالدو واکنش های زیادی را به همراه داش��ت. عالوه بر رسانه های 
اروپایی، کارشناس��ان و مربیان قدیمی نیز از واکنش این بازیکن پس از 
تعویض انتقاد کردند. فابیو کاپلو، سرمربی شناخته شده اهل ایتالیا یکی 
از این افراد بود. کاپلو به پایین آمدن آمادگی جسمانی رونالدو اشاره کرده 
است: »من هم از رفتار کریس خوشحال نشدم. همه انتظار دارند رونالدو 
بعد از تعویض شدن هم مثل حرفه ای ها و قهرمان ها رفتار کند. تا جایی که 
من بررسی کرده ام او در سه سال گذشته موفق نشده هیچ بازیکنی را دریبل 
کند. رونالدو باید افتش را بپذیرد و قبول کند که در حال حاضر بازیکنانی از 

جمله کاستا و دیباال بار اصلی یووه را به دوش می کشند.«

ولنگاري مالي فوتبالي ها، ریاضت اقتصادي مردم

فريدون حسن

اخالق محدود به اتاق جلسات نباشد
حرف های خوب زدن، قشنگ و باکالس صحبت کردن، اطو کشیده سخنراني 
کردن و دم از پایان نامه، تز و دکترا زدن کار راحتي است، اما وقتي پاي عمل به 
میان می آید، آن وقت است که اوضاع متفاوت می شود و شناختن  افراد کاردان 

از بقیه راحت تر، البته به شرط آنکه کارداني پیدا شود.
اینکه براي حل معضل اخالق در ورزش هرچند دیر تشکیل جلسه بدهیم 
و سمپوزیوم به راه بیندازیم و از متخصصان و متبحران علم اخالق دعوت 
به عمل بیاوریم تا مقاله ارائه بدهند بسیار نیکوست، اما همه خوب می دانیم 
که این کافي نیست. معضلي که امروز در ورزش کشور با آن روبه رو هستیم 
و به جایي رسیده که بزرگ و کوچک ورزش به نوعي با آن درگیر هستند و 
دستي بر آتش آن دارند، چیزي نیست که با برپایي چند جلسه و سخنراني 
برطرف شود. به نظر می رس��د براي برون رفت از این معضل و بحران باید 
این بحث ها با نگاه کاربردي و منطقي از چارچوب جلسه خارج و در میدان 

عملیاتي شود.
اینکه صرفاً در میان پوش��ه ها، بنده��ا و تبصره های قانوني ی��ا در میان 
پایان نامه ها و تزهاي دانشگاهي به دنبال راه حل معضل اخالق باشیم، نه 
نتیجه ای  در پي دارد و نه اینکه کاري عقالني است، حتی اگر از سوي عده ای  

تحصیلکرده و متفکر صورت گیرد.
نکته اینجاست که تمامي این شعارها و برنامه ها باید در میدان عمل مورد 
امتحان و آزمون قرار گیرد. باید برنامه ها طوري ریخته شود که بتوان در 
موقع لزوم از آنها به بهترین ش��کل اس��تفاده کرد، اما آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده، این است که تمامي طرح ها، برنامه ها و نقشه ها در همان پوشه ها و 
پایان نامه ها باقي مانده و بعد از پایان جلسات بسته شده تا امروز شاهد این 
ولنگاري اخالقي در ورزش کشور باشیم. شاهد این باشیم که روي سکوهاي 
ورزشگاه ها حرمت نازنین ترین موجود عالم، یعني مادر زیر پا گذاشته شود 
و در مقابل در نشس��ت های خبري هم الفاظي به کار ببرند که گوش ها از 

شنیدنش سرخ می شود.
چنین اوضاعي فق��ط حاصل همین روند پایان ناپذی��ر دلخوش کردن به 
جلسات و گردهمایی هاست. فقط شعار دادن و حرف زدن را یاد گرفته ایم 
و وقتي قرار است کاري انجام شود، همه وامی مانیم و بدتر اینکه از دیگران 
توقع انجام کار فرهنگي را داریم. دردآور است وقتي می شنوی که رئیس 
فدراس��یون فوتبال بعد از این همه افتضاح به بار آمده، ب��ا وقاحت تمام 
بگوید براي دو ساعت بازي نمی توانیم کار فرهنگي انجام دهیم و تازه این 
وظیفه بقیه است، نه ما! حاال شما بیایید و براي این ورزش با چنین مدیران 
بیت المال خوري جلس��ه فرهنگي برگزار کنید، به نظر شما کسي چون 
مهدي تاج اصاًل به نتیجه و کارکرد این جلس��ات اهمیت می دهد؟ پاسخ 
روشن است، نه مهدي تاج که بقیه رؤساي فدراسیون ها نیز دست کمی از او 

ندارند و بیشتر به فکر درآمدزایي هستند تا کار فرهنگي و زیربنایي.
کار فرهنگي باید در میدان عمل به نتیجه برسد که تاکنون نرسیده و پشت 
درهاي سالن جلس��ات باقي مانده و با تمام شدن آن جلسات نیز به پایان 
رسیده اس��ت. برنامه فرهنگي باید کاربردي و عملیاتي باشد که تاکنون 
نب��وده، بنابراین زیاد هم نبای��د دلخوش بود به ثمره این جلس��ات و این 
دورهمي ، چراکه فعالً در فدراسیوني مثل فوتبال رئیس کمیته انضباطي و 
اخالق به اسم استعفا می روند و هیچ کس نمی پرسد که چگونه با این همه 
فساد و بی اخالقی قرار است مقابله شود! بدون شک پاسخ این سؤال تشکیل 

جلسه و گردهمایي نیست.
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سعيد احمديان
      گزارش 

ماني سعيدي
      حاشيه 

درخشش پارادوومیدانی کاران ایران در مسابقات جهانی همچنان تداوم دارد.  رقابت های پارادوومیدانی 
جهان به میزبانی امارات پیگیری می شود و ملی پوشان کشورمان در مواد مختلف صاحب مدال جهانی و 
سهمیه بازی های پارالمپیک شده اند. هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه بانوان در کالس F56 با پرتاب 67/22 
متری ضمن کسب مدال نقره سهمیه پارالمپیک 2020 را به دست آورد. مهران نکویی مجد هم در پرتاب 
وزنه کالس F34 نایب قهرمان جهان شد و یک سهمیه دیگر گرفت. در روزهای گذشته نیز مهدی اوالد 
)طال(، سجاد محمدیان )نقره( و علیرضا مختاری )برنز(، سه مدال خوشرنگ به گردن آویخته بودند. نکته 

جالب اینکه رنگ مدال علیرضا مختاری پس از اعتراض ورزشکاری از چک از نقره به برنز تغییر یافت!

فروغی، ششمین المپیکی تیراندازی ایران

تداوم درخشش جهانی  پارادوومیدانی کاران

جواد فروغی یک سهمیه المپیک دیگر برای 
تیراندازی کشورمان به دس��ت آورد. تیم 
ملی تیران��دازی ایران که ب��ه رقابت های 
قهرمانی آسیا اعزام شده، تاکنون موفق 

به کسب شش سهمیه المپیک شده 
اس��ت. در این رقابت ها که در 

دوح��ه در ح��ال برگزاری 
گذش��ته  روز  اس��ت، 
ملی پوش کش��ورمان با 
صعود به فین��ال تپانچه 
بادی 10 متر سهمیه اش 
را قطعی کرد. از بین جواد 
فروغی، سجاد پورحسینی 

و محمد رس��ول عفتی که 
در این ماده ب��ه مصاف حریفان 
آس��یایی رفتند تنها یک نفر به 
فینال رس��ید. فروغی در فینال 
در حال��ی روی س��کوی س��وم 
قاره ایس��تاد که رقبایی از کره 

ش��مالی و هند عناوین اول و دوم را از 
آن خود کردند. این ششمین سهمیه 
ما در مس��ابقات دوحه است. پیش 
از ج��واد فروغی، نجم��ه خدمتی و 
آرمین��ا صادقیان در تفن��گ بادی، 
هانیه رس��تمیان در تپانچه 
بادی، فاطم��ه کرم زاده 
و مهی��ار صداق��ت در 
تفنگ س��ه وضعیت 
بانوان و آقایان موفق 
به کس��ب س��همیه 
توکی��و  المپی��ک 
ش��ده اند. رقابت های 
قهرمانی آسیا تا دو روز 
دیگر ادام��ه دارد و این در 
حالی است که الهه احمدی، 
بانوی سرشناس تیراندازی 
ای��ران موف��ق به کس��ب 
سهمیه 2020 نشده است. 

     خبر     چهره 


