
 پیش بینی طالی المپیک 
برای کشتی بسیار زود است

پیش بین��ی در مورد م��دال آوری تیم های 
ملی کشتی در بازی های المپیک زود است 
و باید ش��رایط این تیم ها را در نظر گرفت. 
وزیر ورزش و جوانان به کش��تی عالقه مند 
اس��ت و توجه خوبی ب��ه این رش��ته دارد، 
اما در ح��ال حاضر خیلی زود اس��ت که از 
المپیک و گرفتن مدال طال در این بازی ها 
صحبت کنیم. ضمن اینکه نباید انتظارات 
را غیرمنطقی باال برد. در رشته فرنگی تیم 
جوانی داریم که گرفتن مدال طال از این تیم انتظار زیادی اس��ت. در بین 
فرنگی کاران سعید عبدولی باتجربه و کاپیتان تیم محسوب می شود که او هم 
باید ابتدا از فیلتر مسابقات انتخابی عبور کند، چراکه در وزن این کشتی گیر، 
محمدعلی گرایی هم مدعی است. فرنگی کاران جوان برای موفقیت تالش 
می کنند و آینده دار هم محسوب می شوند، ولی باید تجربه کسب کنند و 
آبدیده شوند. در آن صورت است که می توان از آنها در المپیک 2024 انتظار 
طال داشت. توجه داشته باشید که تیم فرنگی فعلی با تیم المپیک 2012 
لندن تفاوت های زیادی دارد؛ در آن دوره ما در حالی با کسب سه طالی 
المپیک کوالک کردیم که نفراتی چون سوریان نزدیک به 10 سال کار کرده 
بودند و در نهایت تالش شان در لندن به ثمر نشست. شرایط به گونه ای  است 
که حتی روس ها که قهرمان جهان هستند نیز نمی توانند از گرفتن مدال 
طال مطمئن باشند. البته در رشته آزاد کمی دست مان بازتر است. در آزاد 
ملی پوشی چون حسن یزدانی را در ترکیب داریم که برای کسب مدال طال 
یکی از نفرات شاخص مان محسوب می شود. در سنگین وزن هم می توانیم 
انتظار داشته باشیم آزادکار ایرانی یکی از سه نفر برتر المپیک باشد و روی 
سکو برود، ولی در هر صورت در رشته آزاد فتح سکوی قهرمانی کاری بسیار 
دشوار است. برای کشتی گیران ایرانی رسیدن به مدال المپیک سخت است، 
ولی دور از دسترس نیست. با کمی تالش و فشار بیشتر می توانیم دو یا سه 
مدال المپیک را صید کنیم. اگر رنگ مدال هایمان طالیی باشد که شاهکار 

بزرگی برای ورزش ایران خواهد بود.

در روزي که نبرد 
سعید احمدیان
      لیگ برتر

جذاب استقالل و 
سپاهان برنده اي 
نداشت، شهرخودرو هم باخت تا فاصله تيم ها 

در باالي جدول ميليمتري شود.
هفته دوازدهم لیگ برتر دیروز در حالي پیگیري 
ش��د که همه چیز تحت آلودگي هواي تهران و 
کالنشهرها بود، مسئله ای که سبب شده بود برخي 
تیم ها تا چند ساعت مانده به سوت آغاز مسابقه 

هم ندانند که بازی شان برگزار می شود یا نه؟
 يک تساوي جذاب

مصاف بزرگ هفته رویارویي سپاهان و استقالل 
در اصفهان بود، مسابقه اي پرهیجان و دیدني که 
از دقیقه یک تا سوت پایان زاهدي فر جذاب از آب 
درآمد و تماشاگراني که به ورزشگاه نقش جهان 
آمده بودند از تماش��اي یک فوتبال زیبا به وجد 
آمدند. این بازي جذاب اما برنده ای نداش��ت و با 
تساوي 2- 2 به پایان رس��ید، نتیجه ای که باب 
دل س��ایر تیم های مدعي مانند ش��هرخودرو و 
پرسپولیس بود تا با این تساوي بین آنها و سایر 

تیم های باالي جدولي فاصله بیشتری نیفتد.
استقالل هرچند نتوانست در اصفهان هفتمین برد 
متوالی اش را در لیگ برتر جشن بگیرد، اما نمایش 
آبي ها در بازي دیروز ادامه روند صعودي شاگردان 
استراماچوني بود که یک فوتبال زیبا و هدفمند 
را به نمایش می گذارند. در جریان بازي دیروز از 
همان دقایق اول سپاهان تحت تأثیر بازي روان و 

رو به جلوي اس��تقالل قرار داشت و هافبک های 
آبی های پایتخت با دوندگي از همان دقایق اول 
نبض میدان را در اختیار داشتند و سپاهان با وجود 

بازي در خانه در الک دفاعي قرار داشت. 
هرچند اس��تقالل در بازي دیروز برخالف جریان 
بازي ابتدا یک بر صف��ر عقب افتاد، ام��ا در ادامه 
توانس��ت با حفظ روند بازي هجومی اش در نیمه 
دوم به گل مساوي برسد و حتي در ادامه 2 بر یک 
جلو بیفتد، با این حال دریافت گل در وقت های تلف 
شده سبب شد استقالل به تساوي 2- 2 رضایت 
دهد. با این حال عملکرد آبی پوشان در هفته های 
اخیر آنها را به جمع مدعیان اضافه کرده اس��ت، 
تیمي که در هفته های اول در جمع تیم های پایین 
جدول بود، در پایان هفته دوازدهم با 22 امتیاز تیم 

سوم است و تنها یک امتیاز با صدر فاصله دارد.
در روند فوق العاده استقالل در دو ماه اخیر، عالوه 
بر عملکرد خوب هافبک های آبي پوشان، نباید از 
خط حمله این تیم هم گذشت که این هفته ها راه 
افتاده است تا استقاللي ها برخالف پرسپولیس به 
مهاجمان تیم شان بنازند. در بازي دیروز هم دو 
گل استقالل را دو مهاجم این تیم یعني مهدي 
قائدي و شیخ دیاباته به ثمر رس��اندند تا این دو 
مهاجم که از نظر فیزیکي تف��اوت زیادي با هم 
دارند، نشان دهند که به درک خوبي از بازي کنار 
یکدیگر رسیده اند و موتور گلزني شان روشن شده 
اس��ت. در این بین از قائدي نمی توان به سادگي 
گذشت که برخالف سال گذشته در فصل جدید 

پخته و گلزن نشان داده و در بازي مقابل سپاهان 
عالوه بر گل زیبایي که وارد دروازه نیازمند کرد، 

پاس گل دیاباته را هم داد.
در ط��رف مقاب��ل برخ��الف بازی های گذش��ته 
س��پاهاني ها، دیروز خبر از دیکته بازی ش��ان بر 
حریف نبود و مقابل آبي ها بیشتر دل به ضدحمله ها 
و تک حمالت شان بسته بودند. با وجود بازي دفاعي 
سپاهان که تحت فشار استقالل قرار گرفته بود، 
آنها نش��ان دادند که قدر تک موقعیت هایشان را 
به خوبي می دانند، مانند ب��ازي دیروز که از چند 
موقعیت معدود گلزني، دو گل وارد دروازه استقالل 
کردند تا در زمین خودي اولین باخت ش��ان ثبت 
نشود و با 23 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر صدر 

جدول را در اختیار داشته باشند.
بازي استقالل و سپاهان همانطور که پیش بینی 
می شد جنجال هم کم نداش��ت که در این بین 
از نقش محمدحس��ین زاهدي فر، داور مسابقه 
نمی توان گذشت، داوري که با عملکردش نشان 
داد اعتراض مشترک دو تیم به انتخاب او چندان 
هم بی دلیل نبوده است. زاهدي فر عالوه بر یک 
صحنه مش��کوک به پنالتي براي اس��تقالل در 
ابتداي نیمه دوم، نتوانس��ت تنش های بازي را 
هم کنترل کند و خوش شانس بود که این بازي 
با تساوي به پایان رسید تا ترکش های سوت های 

اشتباهش کمتر یقه  او را بگیرد.
 طلسم شهرخودرو برابر خوزستانی ها

با تساوي سپاهان و استقالل، شهرخودرو هم دیروز 

در مش��هد باخت تا همه تیم ها براي پرسپولیس 
بازي کرده باش��ند. ش��اگردان گل محمدي که 
آخرین باخت شان در 29 ش��هریور مقابل فوالد 
بود، دیروز مقابل صنعت نفت شکس��ت خوردند 
تا هم فرصت رس��یدن به صدر جدول را از دست 
بدهند و هم بار دیگر به یک تیم خوزستاني ببازند. 
آنها که با 23 امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل کمتر 
نسبت به سپاهان تیم دوم جدول هستند، به نظر 
می رسد با توجه به انتقادات تند گل محمدي  از 
مدیریت باشگاه در نشست خبري پیش از بازي، 
گرفتار حاشیه های درون تیمي و مدیریتي هستند 
که می تواند تیم مشهدي را دچار چالشی جدي 

کند و موقعیت شان را به خطر بیندازد.
    لغو نشد اما لغو شد!

برخالف دو بازی اصفهان و مشهد، دو بازی دیروز 
تهران به دلیل آلودگی هوا لغو و به زمان دیگری 
موکول ش��د. اگر چه مس��ئوالن س��ازمان لیگ 
با وجود تأکی��د کمیته اضط��رار آلودگی هوای 
اس��تانداری تهران ت��ا ظهر دیروز ه��م بر انجام 
مسابقه پرسپولیس - نساجی و پیکان - تراکتور 
در تهران اصرار داش��تند اما در نهایت س��اعت 
12:37ظهر دیروز بود که س��ازمان لیگ فوتبال 
در اطالعیه ای از لغو بازي پرسپولیس- نساجي 
و پیکان- تراکتور خبر داد تا س��ردرگمی هایی 
که درباره برگزار شدن یا نش��دن این مسابقات 
به وجود آمده بود به پایان برسد و این دو مسابقه 

به تعویق بیفتد.
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در روزی که سپاهان و استقالل در يک بازی ديدنی به تساوی رسيدند، شهرخودرو باخت تا نبرد مدعيان در باالی جدول داغ بماند
شیوا نوروزی

گشت و گذار کوبایی ها در تهران 
کوبایی ها که برای حضور در جام جهانی کشتی که قرار بود هفتم و هشتم 
آذرماه در سالن 12هزار نفری آزادی برگزار شود به ایران آمده بودند، این 
روزها مشغول تهران گردی هستند. پس از اینکه اتحادیه جهانی کشتی 
میزبانی جام جهانی کشتی 2019 را از تهران گرفت، متولیان ورزش و 
فدراسیون کشتی وارد عمل شدند و پس از رایزنی با برخی از مسئوالن 
کشتی کشورهای شرکت کننده در جام جهانی از بازگرداندن میزبانی 
تهران خبر دادند و حاال هم��ه در انتظار اعالم تاریخ جدید مس��ابقات 
هستند. در این بین اما کوبایی ها از فرصت پیش آمده برای گشت وگذار 
در تهران بهره می برند و در حالی که کشتی گیران کوبا این روزها خود را با 
بازدید از نقاط مختلف تهران چون کاخ گلستان، بازار تهران، موزه ورزش 
و مراکز تجاری تفریحی غرب تهران سرگرم می کنند، خبر می رسد که 

جام جهانی تهران از تقویم اتحادیه جهانی کشتی حذف شده است!

از فسخ با ويلموتس تا مذاکره با برانکو 
ابهام ادامه دار تکلیف نیمکت تیم ملي

همکاری تیم ملی فوتبال ایران و مارک ویلموتس به پایان خط رس��یده 
است. با اینکه انتظار نمی رفت سرمربی بلژیکی به این زودی ها از هدایت 
یوزپلنگ ها خسته شود، اما شرایط به گونه ای  پیش رفته که ویلموتس عماًل 
دیگر میل و رغبتی به ادامه حضورش در ایران ندارد و گویا اختالفات به 

حدی است که هیچ امیدی به بازگشت ویلموتس نمی توان داشت. 
   جلسه سرنوشت ساز

چند روز پیش بود که علوی، س��خنگوی فدراس��یون فوتبال از جلسه 
ویژه مهدی تاج با ویلموتس خبر داد. البته علوی هم درست مثل رئیس 
فدراسیون بدون هیچ شفاف سازی تنها به گفتن یک جمله بسنده کرد: 
»جلسه تاج و ویلموتس قبل از برگزاری مراسم بهترین های آسیا برگزار 
می شود.« مراسم فوق فردا برگزار می شود و اگر ادعای علوی درست باشد 
جلسه سرنوشت ساز امروز با حضور طرفین تشکیل خواهد شد. البته این 
احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که شاید آن جلسه مهم دیشب برگزار 
شده باشد. اصل ماجرا اینجاست که نفر اول فدراسیون حتی برای فسخ 
قرارداد هم مجبور است در یک کشور خارجی با ویلموتس قرار بگذارد و 

مرد بلژیکی و وکالیش به خود زحمت آمدن به تهران را نمی دهند! 
   غرامت سنگين؟

بعد از هش��ت س��الی که کارلوس کی روش هدایت تیم ملی را برعهده 
داشت تصور  می شد که نفر بعد از او نیز حداقل چند سالی روی نیمکت 
ما بنشیند و برنامه های زیادی برای پیشرفت فوتبال ملی کشورمان ارائه 
کند. ویلموتس اما در شش ماهی که با تیم ملی ایران قرارداد داشت کمتر 
از یک ماه در کشورمان بود و این اواخر هم بعد از گرفتن پولش بود که به 
تهران آمد. در واقع شکست برابر بحرین اختالفات را آشکار ساخت و تأخیر 
زیاد ویلموتس برای آمدن به تهران، آن هم درست قبل از بازی حساس 
برابر عراق ثابت کرد که نارضایتی سرمربی بیشتر از این حرف هاست تا 
جایی که پرداخت حقوق سه ماه آینده نیز باعث نشد که ویلموتس به ادامه 
همکاری رضایت دهد. همین چند روز پیش بود که آقای سرمربی باالخره 
نسبت به اخبار رسانه های ایرانی و خارجی به شیوه خودش واکنش نشان 
داد: »شایعات متعددی از زبان خبرگزاری های ایرانی به گوش من رسیده 
که هیچ کدام از آنها صحت ندارد. حقیقت این است که وضعیتی غیرقابل 
تحمل برای من و دس��تیارانم به دلیل نقض تعهدات توسط فدراسیون 
فوتبال ایران ایجاد شده است. این موضوع توسط وکالیم در حال پیگیری 

است و فعاًل قصد توضیح بیشتری در این مورد را ندارم.«
درست است که تاج همچنان به سیاست سکوت پایبند است اما اسالمی، 
نایب رئیس فدراسیون در گفت وگویی به تالش های فدراسیون در برآورده 
کردن خواسته های ویلموتس اش��اره و صراحتاً اعالم کرد که دیگر با این 
وضعیت نمی توان با شرایط ویلموتس کنار آمد. جدا از اینکه او سرمربی 
پروازی است، بازی های لیگ را رصد نمی کند و حتی حاضر نشد برای بازی 
با عراق به موقع خودش را به تهران برساند، اما فعالً بحث اصلی نحوه فسخ 
قرارداد با مربی »نجیب« بلژیکی است. حاال باید دید مربی که در سفارت 
ایران در بروکسل قرارداد بسته، کمتر از یک ماه در تهران بوده و برای فسخ با 
او هم باید به کشور ثالث بروند با چه رقمی به فسخ قرارداد رضایت می دهد.

   مقصد بعدی سن ترويدن
رسانه های اروپایی و به ویژه بلژیکی اخبار مربوط به ویلموتس را به دقت 
دنبال می کنند. آنها که از نارضایتی او خبر دارند، مدعی اند سرمربی فعلی 
ایران مقصد بعدی اش را مشخص کرده است. تیم سن ترویدن در لیگ 
بلژیک یازدهم است. تغییرات احتمالی نیمکت این تیم راه را برای حضور 

مارک ویلموتس در سن ترویدن باز می کند. 
   صدای پای برانکو

در روزهایی که انتقاده��ا از ویلموتس به اوج رس��یده، برانکو ایوانکوویچ 
مذاکرات رضایت بخش��ی را از طریق س��فیر ایران در کرواسی پشت سر 
گذاشته است. سرمربی پیشین پرسپولیس به واسطه پست هایی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده بر حواشی دامن زده تا جایی که بسیاری 
او را جانشین قطعی ویلموتس می دانند. برانکو دیروز در گفت وگو با مهر 
دوباره از عشق و عالقه اش به ایران صحبت کرد، اما ترجیح داد در مورد قبول 
مسئولیت تیم ملی چیزی نگوید: »دوستی صمیمانه و خوبی با سفیر ایران 
در زاگرب دارم. ایرانی ها همیشه برای من عزیز هستند. همیشه و همه جا 
گفته ام که ایران وطن دوم من است. آقای صادق هم یکی از بهترین دوستان 
ایرانی ام بود که من برای برخی مسائل مربوط به خودم و باشگاه پرسپولیس 
صحبت هایی با او داشتم. البته هنوز هیچ پولی بابت طلب هایم از پرسپولیس 

نگرفته ام، در مورد جانشینی ویلموتس هم چیزی نمی دانم.«

وزارت ورزش در حق ما کوتاهي می کند

چشم امید مدعیان والیبال  به شهداب یزد
دیدارهای هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال عصر امروز       خبر
با بازي حساس دو تیم س��ایپا و کاله آغاز می شود. با اعالم 
سازمان لیگ والیبال، هفته دهم لیگ برتر آخرین هفته پیش از تعطیالت 50 روزه لیگ است، 
چراکه اردوهاي تیم ملی در راه آماده س��ازی برای کسب س��همیه المپیک از روز 13 آذر ماه 
آغازمی شود. حساس ترین بازی هفته به میزبانی خانه والیبال تهران بین دو تیم سایپا و کاله برگزار 
می شود. شهرداری ورامین تیم بدون شکست لیگ امروز به مصاف تیم شگفتی ساز یعني شهداب یزد 
می رود. در دیگر بازی ها؛ پیام خراسان به مصاف شهرداري ارومیه می رود، پیکان تیم دوم جدول رده بندی 
در مریوان مهمان راهیاب ملل این شهر است، شهروند اراک از فوالد سپاهان پذیرایي می کند و خاتم 

اردکان نیز به مصاف فوالد سیرجان ایرانیان می رود. شهرداري گنبد این هفته استراحت دارد.

حدود 10 روز قب��ل وقتي رئیس 
فریدون حسن

    بازتاب
فدراسیون کشتي همراه سرمربیان 
دو تی��م آزاد و فرنگي با مس��عود 
سلطاني فر دیدار داشتند بالفاصله خبري مبني بر اینکه جناب وزیر 
از سرمربیان دو تیم قول کسب چهار مدال در المپیک 2020 توکیو 
را گرفته، روي خروجي سایت وزارت ورزش قرار گرفت و متعاقب آن 
در خبرگزاری ها چرخید. خبري که البته خیلي زود از روي سایت 
وزارت ورزش برداشته شد تا گمانه زنی ها در خصوص صحت وسقم 
آن شروع شود. حاال بعد از گذشت 10 روز محمد بنا، سرمربي تیم 
ملي کشتي فرنگي حرف های جدیدی می زند، حرف هایی که مثل 
همیشه از کمبود امکانات و زمان براي رسیدن به المپیک و کسب 
موفقیت در آن می گوید. محمد بنا تأکید مي کند که با این شرایط و 
امکاناتی که دارند، هیچ قولی برای کس��ب دو مدال طال نمی تواند 
بدهد. او می گوید: »هیچ گاه و در هیچ موضوعي به مردم و عالقه مندان 
کشتي دروغ نگفته ام. مسابقات المپیک نزدیک و شرایط هم خیلی 

سخت است. امکانات خیلی کمی داریم، اما جوانان خوبی داریم که 
خیلی به پیروزی آنها امیدواریم. شنیده ام عنوان شده من قول دو طال 
یا چهار طال داده ام، اصاًل اینطور نیست. ما تمام سعی و تالشمان را 
می کنیم، اما با وجود امکانات و زمان کم و شرایطی که داریم من هیچ 
قولی نمی توانم بدهم. با تمام توان می جنگیم تا با کسب پیروزی دل 
مردم را شاد کنیم و در این روزهای سخت باعث شادی آنها شویم.« 
کشتي به عنوان اصلی ترین رشته مدال آور ورزش ایران در رقابت های 
المپیک در فاصله هشت ماه مانده به آغاز این رویداد بزرگ ورزشي 
حاال با چالش��ي جدي روبه رو اس��ت. چالش��ي ک��ه هرچند براي 
کشتي گیران ایران و سرمربیانشان در دو رشته فرنگي و آزاد تازگي 
ندارد و آنها همواره با کمبود امکانات و زمان روبه رو بوده اند، اما گویا 
این بار باید به صورت جدی تر به آن نگاه کرد، چ��ون ظاهراً وزارت 
ورزش از همین حاال قصد انداختن توپ در زمین مربیان را دارد و 
می خواهد با مطرح کردن یک وعده از قول آنها عماًل از همین حاال 

خود را براي عدم پاسخگویي بعد از المپیک آماده کند.

 واکنش سرمربي تيم ملي
به انتظار وزارت ورزش از کشتي

بنا:  قول طالي المپیک نداده ام

با نزدیک شدن به سال المپیک انتقادهاي       چهره
ورزش��کاران مدال آور کشور از شرایط 
حاکم بر ورزش و فدراسیون ها هر روز بیشتر از قبل می شود. عادل مجللي 
یکي از این قهرمانان اس��ت؛ ملی پوش کانو ایران معتقد است وزارت 
ورزش در حق قایقرانی کوتاهی می کند و بی سروسامانی فدراسیون 
یکي از موارد این بی اعتنایی هاست: »فکر می کنم وزارت ورزش دلسوز 
نیست، در غیر این صورت فدراسیون شش، هفت ماه با سرپرست اداره 

نمی شد که االن دود آن به چشم ورزشکاران برود. وزارت 
ورزش در حق قایقرانی کوتاه��ی می کند. برای 

کس��ب س��همیه المپیک آب ه��ای آرام کار 
دشواری داریم و این واقعاً جای بحث دارد. ما 

قباًل قهرمان آس��یا می شدیم و سهمیه 
المپیک می گرفتیم، چرا االن چنین 

وضعیتی پی��دا کرد ه ای��م. در حال 
حاضر هم بار تمام مسئولیت ها بر 
دوش آقای سهرابیان است و نتیجه 
هم نگیریم تمام نگاه ها به سمت 
اوست که چرا چنین اتفاقی افتاده 

است. من خواستم در مورد اینکه با 
چ��ه ش��رایطی می توانیم س��همیه 

المپیک بگیریم با آقای صالحی امیری 
صحبت کن��م، اما ش��ش ماه اس��ت که 

می خواهند به من وقت مالقات بدهند، حتی 
پیام هم دادم، اما جوابم را ندادند.«

لذت فوتبال در نصف جهان

دنیا حیدري

وقتی که فغان خود فوتبالی ها هم درمی آید
ردوبدل شدن پول های میلیاردی در فوتبال تا پیش از این صدای بسیاری را 
درآورده بود که در این میان می توان به اعتراض های بحق منهای فوتبالی ها 
اشاره کرد. ورزشکارانی که چه در رده های باشگاهی و چه در دیگر رده ها، 
تالش های غیرقابل انکاری داشتند و موفقیت های بی شماری را به ارمغان 
آورده اند، اما از آنجایی ک��ه هرگز آنچه دست ش��ان را می گرفت در حد و 
اندازه های تالش ها و موفقیت هایش��ان نبود، از این تبعیض نگاهی گله ها 
داشتند. حال اما اعتراض ها دیگر مختص به منهای فوتبالی ها نیست و صدای 

خود فوتبالی ها نیز از برخی تبعیض های غیرقابل انکار درآمده است. 
فوتبالی ها را همواره با یک چوب می زنند. پربیراه هم نیست، تبعیضی که 
بین فوتبالی ها و غیرفوتبالی گذاشته می شود، داستانی هفتادمن دارد که 

نه بر کسی پوشیده است و نه آقایان از اعمال آن ابایی دارند. 
اما این تفاوت نگاه و تبعیض ها حاال صدای خود فوتبالی ها را هم درآورده، 
چراکه نه همه تیم ها و بازیکنان که تعداد خاصی از تیم ها و بازیکنانشان 
هستند که در این بین سوگلی وار مورد توجه قرار می گیرند و مابقی نه فقط 
از این توجه برخوردار نیستند، بلکه اوضاع نامناسبی هم دارند و گاه می توان 
گفت که شرایط بهتری نسبت به منهای فوتبالی ها ندارند و سال هاست که 

دارند به پای همین تبعیض ها و نگاه ناعادالنه آقایان مسئول می سوزند.
واقعیت آن است که جز تیم های وزارت ورزش )پرسپولیس و استقالل( و 
تیم های صنعتی چون سپاهان، ذوب آهن و فوالد دیگر تیم ها چندان در 
ناز و نعمت مالی بسر نمی برند و گاهی حتی اوضاع بسیار نامساعدی هم 
دارند. در این بین آن چیزی که صدای برخی چون فراز کمالوند، سرمربی 
پارس جنوبی بوشهر را درآورده، این است که قوانین وضع شده در فوتبال 
سال هاست که ناعادالنه و با تبعیض هایی فاحش اجرا می شود، به طوری 
که دست برخی چون نفت مسجدسلیمان، نفت آبادان و پارس جنوبی 
را از منابع دولتی کوتاه می کند که باید هم اینطور باش��د، اما برای برخی 
دیگر از تیم ها چون پرسپولیس و اس��تقالل که به واسطه وزارت ورزش 
دست شان مستقیم در جیب مردم است یا سپاهان و فوالد که مانعی برای 
ارتزاق از صنعت ندارد، اوضاع کامالً متفاوت است و کمترین محدودیتی در 
زمینه های مالی ایجاد نمی کند که اگر می کرد، شاهد عقد قراردادهای 13 

و 27 میلیاردی نبودیم که صفر تا صد آن از جیب مردم می رود!
هرچند که سرمربی پارس جنوبی خود اگر امروز سکان هدایت یکی از این 
تیم های سوگلی را در اختیار داشت چنین حرف هایی را به زبان نمی آورد، 
اما آنچه امروز و در حالی که سکان هدایت تیمی بی بضاعت را در دست 
دارد، می گوید نه بیراهه است و نه نادرست: »لیگ برتر امسال جنگ نابرابر 
است. در لیگ برتر بازیکن 13 میلیارد تومانی داریم و با این وضعیت بقیه 
تیم ها قابلیت رقابت با آنها را ندارند. ب��رای تیم های زیرمجموعه وزارت 
ورزش از جمله پرسپولیس و استقالل 150 تا 1۶0 میلیارد تومان هزینه 
می ش��ود و هرچه بخواهند می گیرند، ولی برای تیم ما اینگونه نیست و 
دیگر تیم ها نیز از این شرایط برخوردار نیستند. یک تیم، بازیکنی 550 
هزار دالری می گیرد که 90 دقیقه هم بازی نمی کند، اما دفاع راس��ت و 
چپ ما روی هم 390 میلیون تومان می گیرند.« حرف های امروز کمالوند 
واقعیت تلخ تبعیض نگاهی آقایان است بین حتی خود فوتبالی ها که باعث 
می شود تیم های صنعتی چون سپاهان یا زیرمجموعه های وزارت ابایی 
از ریخت وپاش های مالی نداشته باشند، آن هم در حالی که دیگر تیم ها 
همواره هشت شان گرو نه شان است، چون قانون برای آنها اعمال می شود 
و برای دیگران که گویی خون ش��ان رنگین تر است، نه و همین تبعیض 
باعث می شود که مربیانی چون فراز کمالوند رقابت در لیگ را جنگی نابرابر 

بخوانند که البته بیراه هم نیست.
مسئله اما این است که چرا باید قانونی وضع ش��ود که دست برخی را به 
درستی از جیب مردم کوتاه کند، اما برخی دیگر را در حاشیه امنیت قرار 
دهد و کمترین محدودیتی برای ریخت و پاش های مالی شان ایجاد نکند تا 
حاال صدای خود فوتبالی ها هم از این تبعیض فاحش و بی عدالتی ها درآید. 
هرچند که بعید به نظر می رسد صدای این اعتراض ها به گوش کسی برسد 
و تغییری در روندی که آقایان سال هاست در پیش گرفته اند ایجاد شود و با 

اعمال عادالنه قانون، دست همگان را در فوتبال از جیب مردم کوتاه کند!

بهرام مشتاقی

 کارشناس کشتی

40 میلیون هزینه تعویض سالحم است
مهیار صداقت با دست پر از مس��ابقات تایلند بازگشت و سهمیه تفنگ 
س��ه وضعیت را با خود به ارمغان آورد. حاال اما او نگ��ران قدیمی بودن 
تجهیزاتی است که دارد. تفنگی که می گوید با آن نمی تواند در المپیک 
به مدال رسید: »شاید این سالح ها برای سهمیه گرفتن مناسب باشد، 
اما برای کسب مدال در المپیک باید بهترین تجهیزات و امکانات را داشته 
باشیم. تعویض سالح بادی چیزی حدود 40 میلیون تومان هزینه دارد 
و اگر اسپانسری وجود نداشته باش��د به احتمال زیاد باید خودم سالح 
جدیدی بخرم. فعاًل اسپانس��ری ندارم، اما وقت زیادی برای تیراندازی 
گذاشتم و باالخره باید این س��الح ها را تهیه کنم. این کار سخت است، 

چون ما حقوقی از فدراسیون نمی گیریم.«

آغاز اردوی تیم ملی والیبال بدون لژیونرها
مرحله اول اردوی آماده س��ازی ملی پوشان برای مس��ابقات انتخابی 
المپیک از روز چهارشنبه 13 آذر بدون حضور لژیونرها آغاز می شود. 
بازیکنان لژیونر تیم ملی نیز پس از کسب مجوز از باشگاه هایشان به اردو 
می پیوندند. طبق قانون فدراسیون جهانی لژیونرها می توانند 10 روز 
قبل از مس��ابقات انتخابی المپیک یعنی هفتم دی 1398 وارد اردوها 
شوند. سعید معروف، س��یدمحمد موس��وی، میالد عبادی پور، پوریا 
فیاضی و امیر غفور از جمله لژیونرهای والیبال ایران هستند که در لیگ 

کشورهای چین، لهستان و ایتالیا فعالیت می کنند.
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