
چالش گروه مرگ برای مدعیان اروپا
قرعه کشی مرحله نهایی یورو2020، سه تیم 
سرشناس رقابت ها را با چالشی بزرگ مواجه 
خواهد کرد. آخرین گروه بازی ها را چهار تیم 
فرانس��ه، آلمان، پرتغال و رومانی تش��کیل 
می دهند و از هم اکنون باید یکی از سه تیم 
مدعی گروهF یا همان گروه مرگ را حذف 
شده تلقی کرد. در این رقابت سخت بدون 
شک هیچ کدام از آنها دوست ندارند طعم تلخ 
حذف شدن را بچشند و با چشمانی گریان 
شاهد صعود دو رقیب دیگر باشند. بعد از اتمام مراسم قرعه کشی دیدیه دشان 
سرمربی فرانسه لبخند می زد، یواخیم لو سرمربی آلمان متعجب نگاه می کرد 
و فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال نیز به دوردست ها خیره شده بود. این سه 
تیم در مجموع شش بار قهرمان اروپا شده اند و پرتغال هم لقب مدافع عنوان 
قهرمانی را یدک می کشد. یورو 2020 احتماالً آخرین تورنمنت بین المللی 
کریس رونالدو خواهد ب��ود. مهاجم پرتغال��ی در دوران اوج بازی های ملی 
خود قرار دارد و در همین رقابت های انتخابی یورو یک تنه 10 گل برای تیم 
کشورش به ثمر رسانده است. مهاجم 34 ساله تنها 10 گل دیگر تا رسیدن 
به رکورد علی دایی فاصله دارد. رونالدو عزم خود را جزم کرده تا رکورد دایی 
را بشکند و عنوان آقای گل جهان را تصاحب کند تا همچنان دست نیافتنی 
باقی بماند. با این حال کار در مرحله نهایی یورو قطعاً س��خت تر از مرحله 
انتخابی خواهد بود. فوتبال دوستان از هم اکنون باید خود را برای بازی 16 
ژوئن سال آینده )27 خردادماه( آماده کنند. دیدار فرانسه و آلمان در این روز 
برگزار خواهد شد. این دو تیم در قاره سبز از مدعیان اصلی به شمار می روند 
و در سال های اخیر دو بار عامل حذف یکدیگر در تورنمنت های بین المللی 
شده اند. آخرین مورد آن نیز به لیگ ملت ها برمی گردد، دیداری که در نهایت 
آنتوان گریزمان کامبکی رؤیایی را به فرانسه هدیه داد. از طرفی ژرمن ها به 
نسبت پرتغال و فرانسه اوضاع خوبی ندارند. ابهام اصلی برای هواداران آلمان 
این اس��ت که نمی دانند می توانند به تیم یواخیم لو پس از ناکامی در لیگ 

ملت ها و جام جهانی دوباره امیدوار باشند یا نه. 

ديروزود داشت، 
سعید احمدیان
      گزارش

اما سوخت وسوز 
نداشت؛ اول هفته  
بود ک�ه نامه 44 صفح�ه ای ش�کايت برانکو از 
باشگاه پرسپوليس به دليل عدم پرداخت طلب 
يک ميليون يورويی اش با سربرگ فيفا به تهران 
رسيد. نامه فيفا در اولين صبح کاري هفته در 
کارتابل محمدحسين انصاريفرد قرار گرفت تا 
مديرعامل پرسپوليس که می گويد باشگاه پولي 
براي پرداخت بدهي برانکو در بساط ندارد حاال 
با رس�يدن اين نامه به دنبال راه�ي براي حل 
شکايت سرمربي سابق پرسپوليس باشد، طوري 

که نه سيخ بسوزد و نه کباب.
خرداد امسال بود که سرانجام شایعاتي که درباره 
فسخ قرارداد برانکو گوش به گوش می چرخید، 
رنگ واقعیت گرفت و برانک��و در نامه ای به ایرج 
عرب، مدیرعامل وقت پرس��پولیس خبر داد که 
قراردادش را با توجه به عدم پرداخت مطالباتش 
یک طرفه فس��خ و تهدی��د ک��رد در صورتي که 
پرسپولیس��ي ها طلب یک میلی��ون یورویي او 
را پرداخت نکنند به فیفا ش��کایت خواهد کرد. 
جدایي برانکو پس از چهار فصل فوق العاده روي 
نیمکت پرسپولیس و کسب سه قهرماني متوالي 
در لیگ برتر، بدترین خبر ممکن براي هواداران 
قرمزها بود. تماس ها براي بازگش��ت نتیجه ای 
نداشت تا برانکو بعد از فسخ با پرسپولیس دوباره 
به عربس��تان برگ��ردد و روي نیمک��ت االهلي 

بنشیند. او وقتي دید مذاکراتش براي بدهي یک 
میلیون یورویي از پرسپولیس به جایي نمی رسد، 
شکایت نامه ای به فیفا نوشت تا یک پرونده جدید 
براي ایران در فدراسیون جهاني فوتبال باز شود.

 دیروز هم نامه فیف��ا درباره ش��کایت برانکو به 
باش��گاه پرس��پولیس رس��ید تا این ماجرا وارد 
فاز تازه اي ش��ود. فیفا الیحه ارائه شده از سوی 
برانکو را ضمیمه نامه خود کرده اس��ت و آورده 
که برانکو ادعا کرده حدود 700 هزار یورو بابت 
قرارداد خودش و 300 هزار یورو نیز بابت قرارداد 
دستیارانش از پرسپولیس طلبکار است. فیفا از 
باشگاه پرسپولیس خواسته الیحه دفاعی خود 
را در خصوص ادعای طلب یک میلیون یورویي 
برانکو ظرف م��دت 20 روز ارائه ده��د تا به این 

شکایت رسیدگی شود.
حس��ین قدوس��ي، مدیر روابط عمومي باشگاه 
پرسپولیس در واکنش به نامه فیفا از حل سریع 
این مشکل خبر داده است: »دیر یا زود بین باشگاه 
پرس��پولیس و آقای برانکو توافق حاصل خواهد 
شد، اما در این بین باید هم حق آقای برانکو حفظ 
شود و هم حق باشگاه. آقای برانکو و دستیارانش 
بابت زحماتی که کشیدند طبق قرارداد مطالباتی 
دارند که اتفاقاً مطالبات س��نگینی هم هست و 
حقی خواهند داش��ت. از طرفی به دلیل فس��خ 
یک طرفه قرارداد، باش��گاه پرسپولیس هم برای 

خود حقی قائل است.«
مه��دی خواجون��د، مع��اون حقوقی باش��گاه 

پرس��پولیس هم در واکنش به شکایت برانکو به 
خبرگزاري ایرنا اینطور گفته است: »همچنان به 
دنبال تفاهم با برانکو خارج از فیفا هس��تیم و در 
صورتی که برانکو تمایلی به این کار نداشته باشد 
ما هم تدارک الزم را برای دفاع از حقوق باشگاه 
دیده ایم. دفاعیات باشگاه آماده است و در زمان 
مقرر دفاعیات خود را ارائه خواهیم داد، اما موضع 
باشگاه همچنان روی تفاهم با برانکو و دستیاران 

خارج از فیفاست.«
  ميانبر برانکو از طريق سفير

البته برانکو ب��ه جز ش��کایت به فیف��ا از طریق 
س��فیر ایران در کرواس��ي نیز به دنبال دریافت 
مطالباتش از پرس��پولیس اس��ت، مسئله ای که 
نشان می دهد این مربي در این مسیر قرار نیست با 
پرسپولیسي ها راه بیاید. برانکو در دو هفته گذشته 
س��ه بار با گذاش��تن پس��ت هایی در شبکه های 
اجتماعي از جلسه اش با محمدرضا صادق، سفیر 

ایران در کرواسي خبر داده است. 
هرچند برخ��ي گمانه زنی ها حاکي از آن اس��ت 
که در این جلسات س��فیر ایران مأمور مذاکره با 
برانکو از س��وي وزارت ورزش براي بازگشت به 
تیم ملي بوده، اما برانکو در توضیح این دیدارها 
گفته که این مالقات براي حل مشکلش با باشگاه 
پرسپولیس است. او در کپشن یکي از پست های 
عکس مشترک خود با سفیر ایران نوشته است: 
»جلسه با سفیر ایران و یک گفت وگوی دلپذیر 
درباره ورزش... من از آقای سفیر درخواست کردم 

با اختیاراتی که دارد، بهترین کار را برای کمک به 
حل مشکالتم با پرسپولیس انجام دهد.«

  فدراسيون بعد از 4 سال جبران می کند؟
با وجود تکذیب برانکو که از او به عنوان گزینه اول 
تیم ملي فوتبال هم یاد می شود، به نظر می رسد 
پس از فسخ قرارداد با ویلموتس، سرمربي کروات 
به احتمال زیاد روي نیمکت ایران بنش��یند. در 
صورت قطعي شدن حضور برانکو، خبر می رسد 
که بدهي ی��ک میلیون یوروی��ي برانکو را دولت 
پرداخت خواهد کرد تا این مربي به تهران بیاید و 

جاي ویلموتس را بگیرد.
در صورت چنی��ن اتفاق��ي بعد از چهار س��ال،  
لطفي که باشگاه پرس��پولیس در حق تیم ملي 
کرد را این بار دولتي ها و فدراس��یون فوتبال در 
حق پرس��پولیس انجام می دهند. س��ال 94 در 
حال��ي برانکو به عنوان س��رمربي پرس��پولیس 
انتخاب ش��د که بدهي مالیاتي ای��ن مربي را از 
زمان حضورش در تیم ملي که س��بب شده بود 
حکم ممنوع الخروجی اش صادر ش��ود،  باشگاه 
پرس��پولیس پرداخت ک��رد تا ای��ن مربي روي 
نیمکت قرمزها بنش��یند و براي س��فر به ایران 
مشکلي نداشته باش��د. حاال در سال 98 به نظر 
می رسد در صورت قطعي شدن حضور برانکو در 
تیم ملي، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید 
دست در جیب کنند و بدهي یک میلیون یورویي 
پرسپولیس به سرمربي کروات را پرداخت کنند 

تا این مربي به تهران بیاید.
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با رسيدن نامه فيفا به باشگاه، شکايت يک ميليون يورويي برانکو ازپرسپوليس وارد فاز تازه اي شده است

شیوا نوروزی

 کمیته داوران
 پشت زاهدي فر پنهان شد 

وقتي هند به این واضحي را نبیني و در جواب اعتراض ها هم به این ندیدن 
تأکید کني، آن وقت باید منتظر محرومیت باشي. محمدحسین زاهدي فر 
دیروز محروم شد، داوري که حاال خبر می رسد حتي در تست های داوري 
پیش از آغاز فصل هم شرکت نکرده بوده و به صورت طبیعي نه آمادگي 
قضاوت بازي بزرگ سپاهان و اس��تقالل را داشته و نه لیاقتش را. راستي 
ساده ترین کار محرومیت زاهدي فر بود که انجام شد و درست هم بود، اما آیا 
نباید از کمیته داوران پرسید که چگونه این داور ناآماده را براي این مسابقه 
حساس انتخاب کرده اس��ت. کمیته داوران اعالم می کند که تیم داوري 
تمرکز نداشته که در اصل جریان تفاوتي نمی کند، اال اینکه کمیته داوران با 

محروم کردن او می خواهد آب ها از آسیاب انتقادها علیه خودش بیفتد.

آلمان، فرانسه و پرتغال با هم همگروه شدند
جنگ سه گانه در یورو 2020

تیم های صعود کننده به مرحله نهایی یورو 2020 برای درخشش در این 
رقابت ها کار دشواری در پیش دارند. با قرعه کشی که در بخارست انجام 
شد، تکلیف شش گروه مسابقات معلوم شد و حاال تیم هایی که داعیه 
قهرمانی در اروپا را دارند باید برای رسیدن به این هدف از سد مدعیان 
بگذرند. رقابت های یورو 2020 در حالی با حضور 24 تیم برگزار خواهد 
ش��د که فعاًل چهره 20 تیم صعود کننده مشخص ش��ده و با برگزاری 
دیدارهای پلی آف در فروردین ماه چهره چهار تیم دیگر نیز مش��خص 

خواهد شد. این رقابت ها 23 خرداد سال آینده آغاز می شود . 
  جشنواره فوتبال

پس از پایان مراسم قرعه کشی، گروه F به دلیل حضور تیم های پرتغال، 
فرانسه، آلمان و رومانی گروه مرگ لقب گرفت. همگروهی سه تیم مدعی 
بیشتر از همه مربیان آنها را نگران کرده است. کسی انتظارش را نداشت 
که آلمان، فرانسه و پرتغال در رقابت های س��ال آینده در یک گروه قرار 
بگیرند. در مرحله مقدماتی پرتغالی ها به رغم درخشش ستاره خود کریس 
رونالدو بعد از اوکراین به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفتند. خروس ها اما 
صدرنشین گروه خود بودند و ژرمن ها نیز به عنوان تیم اول صعود کردند. 
یواخیم لو، سرمربی آلمان در گفت وگویش با خبرنگاران از قرار گرفتن در 
سخت ترین گروه ابراز خوشحالی کرد: »اینکه این گروه، گروه مرگ است 
شکی وجود ندارد. همه تیم های حاضر در گروه برای صعود باید تا آخرین 
حد توان شان تالش کنند. این بازی ها جشنواره فوتبال خواهد بود. ما تیم 
جوانی داریم و انتظارات از این تیم بسیار باالست. رقابت های یورو انگیزه 

بسیار خوبی برای بازیکنان  است تا خود را ثابت کنند.«
قهرمان جام جهانی 2018 به درخشش در یورو هم می اندیشد. دشان، 
س��رمربی تیم ملی فرانسه برخالف لو به س��خت بودن شرایط تیمش 
اعتراف کرد: »در گروه بس��یار س��ختی قرار گرفته ایم. باید با تیم های 
قدرتمندی رقابت کنیم و این یعنی باید خود را به خوبی آماده این رقابت 
بزرگ کرد. شکست برابر پرتغال در فینال یورو 2016 تجربه تلخی بود، 
اما آن را فراموش کرده ایم و به دنبال انتقام نیستیم. شرایط تغییر کرده 

است، می خواهیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.«
  ساير مدعيان

تیم ملی ایتالیا در گروه A با ترکیه، س��وئیس و ولز همگروه شده و با 
اینکه به نظر می رسد الجوردی پوش��ان کار آسان تری در پیش داشته 
باشند، روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا نظر دیگری دارد: »بدون شک 
در گروهی قرار گرفته ایم که همه تیم ها برای صعود مبارزه خواهند کرد 
و همه به دنبال موفقیت هستند. ما در مرحله مقدماتی عملکرد خوبی 
از خود نشان دادیم، اما تا آغاز رقابت های یورو 2020 باید به همین روند 
ادامه دهیم و پیشرفت کنیم. از اینکه می توانیم برخی از بازی های خود 

را در ایتالیا انجام دهیم، بسیار خوشحالیم.« 
در گروه B، رقابت تنگاتنگی بین بلژیک، روس��یه، فنالند و دانمارک 
جریان خواهد داشت. مارتینز، سرمربی بلژیک بعد مسافت را اصلی ترین 
چالش تیمش خواند: »از نظر مسافتی این احتماالً سخت ترین قرعه ای 
بود که می توانستیم داشته باشیم. بازی کردن روسیه در سن پترزبورگ 
در دیدار اول، س��پس رویارویی ب��ا دانمارک در کپنه��اگ و بعد از آن 
بازگشت به سن پترزبورگ. باید اطمینان حاصل کنیم تدارکات خوبی 

برای این بازی ها خواهیم داشت.« 
در گروه س��وم بدون شک هلند ش��انس اصلی خواهد بود؛ هرچند که 
رونالد کومان قطعاً از همگروه های هلند یعن��ی اتریش و اوکراین هم 
غافل نمی ش��ود: »اتریش را به پرتغال ترجیح می دهم. با احترام کامل 
می دانیم پرتغال چقدر حریف سرسختی است. تعدادی از بازیکنان این 
تیم را می شناس��م و البته قبل از آغاز بازی ما خود را به بهترین شکل 

ممکن آماده خواهیم کرد.«
در گروه D، تیم های انگلیس، کرواسی و چک حضور دارند و یک تیم 
دیگر نیز بعد از پلی آف به آنها اضافه خواهد شد. ساوت گیت، سرمربی 
سه شیرها واکنش جالبی به قرعه تیمش نشان داده است: »آنالیزورهای 
ما از این قرعه خوشحالند و کار زیادی نخواهند داشت. آنها می توانند در 
کریسمس استراحت کنند. ما تیم های کرواسی و چک را در سال های 

اخیر شکست داده ایم.« 
ماتادورها نیز در گروه E با لهستان و سوئد همگروه هستند. لوئیز انریکه 
بعد از بازگشتش به تیم ملی اس��پانیا منتظر شروع یورو 2020 است: 
»به رغم دستاوردهای سال های اخیر اس��پانیا، ما در آخرین تورنمنت 
موفق نبودیم. باید نشان دهیم که اعتماد به نفس داریم و من این ویژگی 

را به بازیکنان تزریق خواهم کرد.«

تکواندو آماده کسب سهمیه المپیک است

دستگیري پهلوانان کشتي از محرومان
لیت ه��ای  فعا      خبر
خیرخواهانه از 
جمله کارهایي اس��ت که ورزشي ها نسبت به آن 
بی تفاوت نیستند و هرچند وقت یک بار از حضور 
قهرمانان مش��هور و المپیکي در مناطق محروم 
خبري منتشر می شود، مانند خبري که دیروز روي 
خروجي خبرگزاري ها رفت و از حضور کشتي گیران 
کشورمان در سیستان و بلوچس��تان خبر داد. بر 
اساس این خبر کمیل قاسمی، اصغر بذری، عباس 

طحان و مصطفی علیزاده برای کمک به 
دانش آموزان جا مانده از تحصیل به محالت 

قدیمی زاهدان از جمله ش��یرآباد، همت آباد و 
حلیم آباد رفتند و با توجه به فرارسیدن فصل سرما، 
نس��بت به توزیع بخاری ایمن در چند مدرسه و 
توزیع کفش در میان دانش آموزان دبستانی اقدام 
کردند. گفتني است به دلیل محرومیت بخشی از 
مردم ساکن در این محالت بیش از نیمی از کودکان 

فاقد کفش هستند و دمپایی به پا می کنند.

مصاف مهرام – شهرداری گرگان 
اشرف رامین
      بسکتبال

حس��اس ترین دیدار هفته نهم 
لیگ برتر بسکتبال است.  فینال 
زودرس رقابت های لیگ در تاالر بسکتبال آزادی برگزار می شود 
و پیروزی هر کدام از این دو تیم مدعی در سرنوشت آنها تا پایان 
رقابت ه��ا تأثیرگذار خواهد ب��ود. مصطفی هاش��می و مهران 
شاهین طبع در سال های اخیر چالش های زیادی با هم داشته اند 
و همین مسئله نیز حساسیت بازی امروز را افزایش داده است. 
تیم میزبان از هفت بازی قبل��ی خود تنها یک بار، آن هم مقابل 
نفت آبادان شکس��ت  خورده و هفته پیش نیز پتروشیمی را با 
درخش��ش صمد نیکخواه مغلوب کرد. مهرامی ها در تهران با 
روحیه ای  خوب درصدد غلبه بر تیم شاهین طبع هستند. تیم 
گرگانی که همواره از حمایت هوادارانش برخوردار بوده تا اینجا 
طعم شکست را نچشیده است. حضور سرمربی تیم ملی روی 
نیمکت شهرداری گرگان عطش بازیکنان مهرام را برای پیروزی 

بیشتر کرده است. هاشمی در گفت وگو با ایسنا شرایط این بازی 
را اینطور تش��ریح کرد: »همانطور که می دانی��د تمام بازی ها 
سخت هستند. لیگ امسال پنج تیم مدعی دارد و تیم هایی هم 
که مدعی نیس��تند در چرخه عادی بازی های لیگ می توانند 
تیم های مدعی را دچار چالش کنند و در نتایج مرحله دوره ای 
مسابقات تأثیرگذار باشند.  شهرداری گرگان هم یکی دیگر از 
مدعی هاست که کادر فنی و تیم خوبی دارد. تماشاگران این تیم 
نقطه قوت آنها هستند.«  اکسون و نیروی زمینی دیگر تیم های 
تهرانی قبل از بازی بزرگ هفته در آزادی به میدان می روند. نفت 
آبادان تیم س��وم جدول هم در آذرشهر مهمان توفارقان است. 
پتروشیمی صدرنشین لیگ بعد از باخت به مهرام در کرمان به 
مصاف مس می رود. تیم فرزاد کوهیان برای حفظ جایگاه خود 
دیگر نباید امتیاز از دس��ت بدهد. در سایر بازی ها؛ ذوب آهن با 
رعد پدافند، شیمیدر با آویژه صنعت و شورا و شهرداری قزوین 

با شهرداری بندرعباس دیدار می کنند. 

 فینال زودرس لیگ بسکتبال
 در آزادی

رقابت های گرندپری مس��کو که 15       چهره
و16 آذر برگ��زار می ش��ود آخری��ن 
فرصت تکواندو برای کسب سهمیه المپیک توکیو است، به همین 
منظور تیم ملی تکواندو در تالش اس��ت تا بتواند جواز حضور در 
المپیک را کسب کند. تکواندوکاران کشورمان در حالي دیروز راهي 
روسیه ش��دند که فریبرز عسگری، س��رمربي تیم ملي تکواندو در 
گفت وگو با خبرگزاري مهر، کار ش��اگردانش را س��خت 
خواند: »رقابت های مرحل��ه نهایی به دلیل فاصله 
اندک امتیازات تکواندوکاران مدعی ش��رایط 
بسیار س��ختی دارد، ولی ما هم به خوبی 
آماده حضور در این میدان هستیم. بعد 
از رقابت ه��ای گرندپ��ری صوفی��ه، 
تمرینات بس��یار خوبی را پش��ت سر 
گذاش��ته ایم و اکن��ون ه��ر س��ه 
تکواندوکارمان به شرایط مدنظر ما دست 
پیدا کرده اند و در بهترین ش��رایط راهی 
مسکو می شوند. آرمین هادی پور با رنکینگ 
چهار شرایط مناس��بی دارد، اما با احتساب 
امتیازات یک ماه اخیر، میرهاشم حسینی و سجاد 
مردانی جایگاه فعلی خود را از دست می دهند. میرهاشم 
از رده ششم به هفتم و سجاد از رده پنجم به نهم می رود 
و این یعنی آنکه هر دو باید سخت تالش کنند تا به دیدار 
نهایی راه یابند. کار س��ختی پیش رو داری��م، اما برای 

حضور در جمع بهترین های دنیا آماده ایم.«

حساب حساب است کاکا برادر!

فريدون حسن

تفاوت 3 میلیارد تومان از بسکتبال تا فوتبال
تنها رشته تیمي راه یافته به المپیک ورزش کشور )تاکنون( براي حضور 
پرقدرت در بزرگ ترین و مهم ترین آوردگاه ورزش جهان به 3 میلیارد 
تومان بودجه نیازمند است، این را رامین طباطبایي، رئیس فدراسیون 

بسکتبال می گوید.
بسکتبال ایران سال هاست که براي کشور افتخارآفریني می کند؛ حضور 
پرقدرت در آسیا، حضور در جام جهاني و رقابت با بزرگان جهان بسکتبال و 
در نهایت کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو به عنوان اولین رشته تیمي 
تنها بخشي از افتخارات بسکتبالي ها در رده ملي است. حاال در روزهایي 
که وزارت ورزش با سیاستي حساب شده و یک نقشه از پیش طراحي شده 
از تمام فدراسیون های المپیکي قول کس��ب مدال و موفقیت در توکیو 
را می گیرد و آن را رس��انه ای  می کند، بس��کتبالي ها عنوان می کنند که 
آماده سازی تیم ملي براي المپیک پیش رو 3 میلیارد تومان پول می خواهد. 
3 میلیارد، دقت کنید؛ فقط 3 میلیارد. روي این مبلغ تأکید می کنیم، چون 
درست همان مبلغي است که همین یکي، دو روز قبل با کم و زیادش از 
بیت المال براي حضور چند دقیقه ای به بازیکن خارجي بی کیفیتی تقدیم 
شد تا به ریش ورزش ایران بخندد و برود و شاید از دستمان شکایت نکند. 
با این تفاوت که این 3 میلیارد براي بسکتبال المپیکي هزینه ای  هنگفت 

است، اما برای فوتبال پول توجیبي!
داس��تان جونیور برزیلي و پولي را که مفت گرفت و رفت، بگذارید کنار 
درخواست رئیس فدراسیوني که باید تیمش را براي رقابت با برترین های 
جهان آماده کند و بعد نگاه کنید نوع برخورد وزارت ورزش را با این دو ماجرا 
که در دو مجموعه زیردستش اتفاق می افتد. بسکتبال به عنوان فدراسیوني 
که بودجه اش را از وزارت ورزش می گیرد باید با همین امکانات خوب نتیجه 
بگیرد و تازه قول موفقیت هم بدهد، اما عزیزدردانه های وزارت در فوتبال 
بدون کوچک ترین آورده ای  براي ورزش هر چقدر بخواهند می چاپند و 

عین خیالشان هم نیست که بیت المال را هدر می دهند.
این نگاه کلي ورزش کشور در سال منتهي به المپیک است. نگاهي که در 
هیچ جاي دنیا دیده نمی شود، اما اینجا وجود دارد. داستان مربوط به دیروز 
و امروز هم نیست تا بوده همین بوده، با این تفاوت که هر سال و هر دوره 
بدتر از قبل شده است. تیم ملي بس��کتبال با کلي بازیکن در تراز جهاني 
باید براي گرفتن بودج��ه برپایي اردوي آماده س��ازی المپیک به وزارت 
ورزش و کمیته ملي المپیک التماس کند و حتماً قول هم بدهد، اما رشته 
عزیزدردانه وزارت و باشگاه های همیشه شکست خورده و بدهکارش بدون 
هیچ دغدغه ای  پول بیت المال را از همی��ن وزارت می گیرند و آن را خرج 
بازیکنان بی کیفیت خارجي و پرونده های ش��کایات بین المللی ناشي از 

سوء مدیریت شان می کنند و دور می ریزند.
المپیک خیلي زودتر از آنچه تصورش را داشتیم از راه رسید. انگار همین 
دیروز بود که نوش��تیم باید از ناکامی های المپی��ک 2016 ریو درس 
گرفت و از همین حاال خ��ود را براي 2020 توکیو آم��اده کرد. حاال اما 
درست در فاصله هشت ماه مانده تا المپیک توکیو باید متأسف باشیم و 
بنویسیم که ورزش فوتبال زده ایران با مسئوالن عشق فوتبالی اش کاري 
کرده اند که نباید توقع چنداني داشت. این روزها هرچه پول هست براي 
فوتبالی هاست؛ دالرهاي بی زبان بیت المال در راه تیم ملي و باشگاه های 
شکست خورده فوتبال از کشور خارج می شود، اما بقیه رشته ها از جمله 
آنها که مثل بسکتبال، تیراندازي، کشتي، کاراته، تکواندو و وزنه برداری 
که قرار است راهي المپیک شوند باید شرایط خاص اقتصادي و تحریمي 

کشور را درک کنند و بدانند که پول نیست!
نگاه ورزش دنیا به المپیک است و نگاه ورزش ما به فوتبال، بودجه ورزش آنها 
خرج استعدادهایشان می شود تا در المپیک مدال درو کنند و بودجه ورزش 
ما صرف پرداخت غرامت به پروپیچ ها، جونیورها، طلب ویلموتس ها و پاداش 
بردهاي بی اثر فوتبالي که در نهایت چیزي جز شکست و تحقیر برایمان به 
ارمغان نیاورده است. این تفاوت اصلي ورزش ما با ورزش دنیاست، ورزشي 
که براي بسکتبال و بقیه المپیکی هایش به اندازه یک بازیکن بی کیفیت 
خارجي دس��ت چندم هم ارزش قائل نیس��ت. از چنین ورزشي با چنین 

مسئوالني قطعاً نباید هم توقع موفقیت و پیشرفت داشت.

جیمز هورن کاسل

ESPN 

بسکتبال براي المپیک 3 میلیارد مي خواهد 
رامین طباطبایي، رئیس فدراس��یون بس��کتبال در خص��وص هزینه 
آماده سازی تیم ملي براي حضور در المپیک گفت: »2/5میلیارد تومان 
برای تیم ملی بسکتبال و اجرای برنامه های آماده سازی آن پیش بینی 
شده است. البته در برنامه ارائه شده به سرپرست کاروان و ستاد عالی، تیم 
سه به سه بانوان و مسیر المپیکی شدن این تیم را که به نتیجه گیری در 
آن امیدواریم هم لحاظ کرده ایم. به این ترتیب در مجموع 3 میلیارد تومان 

برای هزینه های المپیکی بسکتبال پیش بینی کرده ایم.«

 نمی توانیم براي اتحادیه جهاني کشتی 
تعیین تکلیف کنیم 

حسن رنگرز، سخنگوي فدراسیون کشتي درباره علت حذف تاریخ جام 
جهانی کشتی فرنگی از تقویم اتحادیه جهانی گفت: »این موضوع الزاماً 
نمی تواند به معنای لغو رسمی این مسابقات باشد. معموالً وقتی رقابتی 
تعلیق می شود اتحادیه جهانی آن را از تقویم خود تا زمان قطعی شدن تاریخ 
برگزاری به حالت تعلیق درمی آورد. آخرین ایمیلی که از اتحادیه جهانی 
کشتی به فدراسیون رسیده مبنی بر این بوده که در حال رایزنی با کشورهای 
شرکت کننده در این مسابقات برای تعیین تاریخ برگزاری مسابقات هستند. 
آنچه در اراده ما برای برگزاری مسابقات در تاریخ های اعالم شده است، انجام 
شده اما برگزاری یا عدم برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در اختیار ما 

نیست، چون نمی توانیم برای اتحادیه جهانی تعیین تکلیف کنیم.«


