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   گزارش
کش���تي آزاد 
انتخابي المپيک 
در آلمات�ي قزاقس�تان دي�روز با درخش�ش 
کش�تي گيران ايران ب�ه پايان رس�يد. ديروز 
اميرمحمد يزدانی در وزن ۶۵کيلوگرم، يونس 
امامی در وزن ٧۴ و محمدحسين محمديان در 
٩٧ موفق شدند سه سهميه باقيمانده المپيک 
براي کشورمان را کسب کنند تا کشتي آزاد با 
ش�ش س�هميه در توکي�و حاض�ر باش�د.

صبح ديروز سه نماينده کش��تي آزاد کشورمان 
با ارائه کشتي هاي بدون نقص و مقتدرانه اجازه 
عرض اندام به رقبا را ندادند تا با اين قدرت نمايي 
از همين حاال براي رقباي المپيکي شان هم خط و 
نشان بکشند. کشتي در حالي موفق به کسب اين 
پيروزي ارزشمند ش��د که متأسفانه با مشکالت 
ريز و درش��ت مالي و عدم توجه مواجه است و با 

دست خالي اين موفقيت را به دست آورد.
  کوالک آزادکاران  

صبح ديروز سه آزادکار کشورمان کوالک کردند. 
در وزن 65 کيلوگ��رم اميرمحم��د يزدانی پس از 
استراحت در دور اول در دور دوم محمد عبدالکريم 
از کوي��ت را با نتيج��ه 10 بر صفر مغل��وب کرد و 
راهی مرحله نيمه نهايی شد. وی در اين مرحله به 
مصاف  حاجی محمد علی از بحرين رفت و با اينکه 
اين حريف روس��ی االصل رقيب قدری به ش��مار 
می رفت، اما توانست بدون اشتباه و با تالش زياد 10 
بر صفر محمدعلی را از پيش رو بردارد. بدين ترتيب 
اميرمحمد يزدانی با رسيدن به فينال اولين سهميه 

المپيکی کشتی آزاد در آلماتی و البته چهارمين 
سهميه در مجموع را به دست آورد.

در 74 کيلوگرم يونس امامی در دور اول مقابل علی 
موحامت اووزميرادوف از ترکمنستان با نتيجه 10 
بر صفر به پيروزی رسيد. وی در دور بعد با نتيجه 11 
بر صفر منگ حجی جان از چين را مغلوب کرد و 
به مرحله نيمه نهايی راه يافت. امامی در اين مرحله 
با نتيجه 10 بر صفر سانديپ مان از هند را در يک 
کشتی کامالً برتر از پيش رو برداشت و ضمن حضور 

در ديدار فينال، سهميه المپيک را نيز کسب کرد.
محمدحس��ين محمديان در 97 کيلو هم در دور 
نخست با نتيجه 11 بر صفر نائويا آکاگوما از ژاپن 
را مغلوب کرد. وی در مبارزه بعدی ضيا موحامت 
صفراف از ترکمنستان را با نتيجه 15 بر 4 از پيش رو 
برداشت و راهی مرحله نيمه نهايی شد. محمديان 
در اين مرحله در 30 ثانيه ساتيوارت کاديان، دارنده 
مدال نقره آسيا از هند را با نتيجه 10 بر صفر مغلوب 
کرد و ضمن کسب سهميه شش��م المپيک براي 

ايران به ديدار فينال راه يافت. 
تيم ملی کش��تی آزاد پيش از اين و در رقابت های 
جهانی 2019 نورس��لطان که آخرين مس��ابقه 
جهانی پيش از شيوع کرونا بود، موفق شد توسط 
رضا اط��ری در 57 کيلوگرم، حس��ن يزدانی در 
86کيلوگرم و يداهلل محبی در 125 کيلوگرم سه 
سهميه المپيک را به دست آورد. به اين ترتيب تعداد 
سهميه هاي کشتي ايران با احتساب پنج سهميه 

کسب شده در رشته فرنگي به عدد 11 رسيد.
  چشم انتظار تنها سهميه باقيمانده 

تيم ملی کش��تی فرنگی هم در مسابقات جهانی 

2019 توس��ط عليرض��ا نجات��ی در 60 کيل��و، 
محمدعلی گرايی در 77 کيلو و امير قاسمی منجزی 
در 130کيلوگرم س��هميه گرفت و با محمدرضا 
گرايی در 67، حسين نوری در 87 و محمدهادی 
ساروی در 97 کيلو راهی مسابقات گزينشی آسيايی 
شد که توسط گرايی و ساروی سهميه گرفت و تنها 
نوری بود که از کسب سهميه بازماند. حاال اين تيم 
بايد با يک نماينده در مسابقات گزينشی جهانی که 
دهه دوم ارديبهشت در صوفيه بلغارستان برگزار 

می شود، شرکت کند.
  حضور قطعي ۵8 ورزشکار در المپيک 

با پايان يافتن مسابقات کشتي انتخابي المپيک 
تعداد ورزش��کاران ايران براي حضور در المپيک 
توکيو به 58 سهميه رس��يد. واليبال و بسکتبال 
)هر ي��ک 12 س��هميه( و شمش��يربازی )چهار 
سهميه( رشته هايی هستند که در بخش تيمی 
صاحب سهميه المپيک توکيو شده اند. در بخش 
انفرادی هم تا به امروز کش��تی )11 س��هميه(، 
تيراندازی )شش سهميه(، کاراته )چهار سهميه(، 
تکواندو، بوکس و دووميدانی )هر يک دو سهميه(، 
تيروکمان، دوچرخه سواری و تنيس روی ميز )هر 
کدام يک سهميه( حضور خود در المپيک توکيو 

را قطعی کرده اند.
  کشتي را مثل انرژي هسته اي نگاه کنيد

اما کسب 11 سهميه المپيک توسط کشتي گيران 
کش��ور فرصتي ش��د ت��ا عليرضا دبي��ر، رئيس 
فدراسيون کش��تي بار ديگر از مش��کالت ريز و 
درشت و کمرشکن کشتي صحبت کند و بگويد 
که ادامه بي توجهي ها به ورزش اول کشور باعث 

تضعيف اين رشته مي ش��ود و با اين روند نبايد 
منتظر موفقيت و درخشش در المپيک بود.

دبير گف��ت: »به مردم تبريک و به همه خس��ته 
نباشيد می گويم.   می ش��د سهميه هايمان شش 
عدد شود که ان شاءاهلل با تجربه ای که محمد بنا 
دارد در بلغارستان آن سهميه را هم می گيريم. 
من يک صحبت کلی دارم؛ دوستان! با اين پول ها 
و اعتباری که می دهيد ديگر نمی شود کار کرد. 
نمی گوي��م وزارت ورزش و کميته ملی المپيک 
که البته يک جاهايی هم به آنها برمی گردد، اما 
روی سخنم با دولت و مجلس است. کشتی مثل 
فرش، خاويار، نفت و انرژی هسته ای برای ايران 
است. کش��تي برند جمهوري اس��المي است. با 
تمام احترامی که برای همه رش��ته ها قائلم، اين 
را می گويم که ش��ما صد را داريد چرا از دستش 
می دهيد. به واهلل با اين پول ها نمی شود کار کرد. 
آن زمان که اين بودج��ه را می داديد دالر 3هزار 
تومان بود. شما داريد بودجه دالر 3 هزار تومانی را 
به ما می دهيد، در حالی که دالر هشت برابر شده 

و همه هزينه های ما اينجا دالری است.«
رئيس فدراسيون کشتی ادامه داد: »می توانستيم 
همه سهميه ها را بگيريم. من به شما محکم می گويم 
با اي��ن اعتبارهايی که می دهيد روی کش��تی در 
المپيک حساب نکنيد. نه تنها در اين المپيک که 
المپيک های بعدی ما هم دارد خراب می شود. برای 
المپيک های 2024  و 2028 بايد از االن کار کنيم. 
رئيس بعدی هم بيايد، من بايد برايش زيرساخت 
آماده کرده باش��م. بايد نوجوانان و جوانان را برای 
رئيس بعدی آماده کنم که با اين پول ها نمی توانم.«
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روزهاي سخت پرسپوليس در گوا
پرسپوليسي ها اين روزها در هند آماده شروع مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
آسيا مي شوند، آن هم پس از اينکه دردسرهاي زيادي براي سفر به گوا کشيدند، 
شهري که ميزبان مسابقات گروه پرسپوليس است. البته پرسپوليسي ها هم 
براي ميزباني درخواست داده بودند که AFC به آن پاسخ منفي داد و نماينده 
هند ميزبان شد. مصائب پرسپوليس براي سفر به هند که پيش از پرواز آنها به 
اين کشور آغاز شده بود، گويا در گوا هم ادامه دارد و حتي در هتل محل اقامت 
قرمزها، ماسک و مواد ضدعفوني پيدا نمي شود، آن هم کشوري که يکي از 
نقاطي است که بيشترين آمار ابتال به کرونا را در دنيا دارد. اين مشکالت سبب 
شده افشين پيرواني، سرپرست پرسپوليس  با انتقاد از هندي ها بگويد که اين 
کشور شرايط ميزباني ندارد: »متأسفانه سالی که نکوست از بهارش پيداست. 
هنوز به هند نرفتيم مشکالت زيادی ايجاد شده و سفر تيم به تأخير خورد. از 
همين جا بگويم وضعيت زمين های تمرينی و رفت و آمد در اين کشور اصاًل 

خوب نيست و روزهای سختی را در آنجا پيش رو خواهيم داشت.« 

سهميه المپيک کشتي آزاد در آلماتي کامل شد، سهميه ايران براي توکيو به عدد ۵8 رسيد

شاهکار کشتي با دست خالي!

ساعي از تکواندو رفت
هادي ساعي از سمت مدير فني تيم ملي تکواندو کناره گيري کرد. ساعي که با 
وجود اختالفاتش با محمد پوالدگر سال گذشته به عنوان مدير فني تيم ملي 
تکواندو مشغول به کار شده بود، ديروز از اين سمت کناره گيري کرد. ساعي در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره جدايي اش از تيم ملي تکواندو اينطور توضيح 
داد: »کادر فنی تيم ملی با من هماهنگ نبود و من هم آبرويم را از سر راه نياوردم 
که همکاری ام را ادامه دهم. برهمين اساس تشخيص دادم ديگر نمی توانم با تيم 

ملی تکواندو همکاری داشته باشم، ولی آنها اصرار داشتند که با من کار کنند.«

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

 افزايش شانس قهرمانی رئال 
بعد از برد در ال کالسيکو

زیدان: هنوز جام نگرفته ایم
هت تريک رئال در شکست بارسلونا صدرنشينی الليگا )قبل از بازی ديشب 
اتلتيکومادريد( را به اين تيم هديه کرد. ال کالسيکوی برگشت در حالی 
در ورزشگاه دی استفانو برگزار شد که برد 2 بر يک مادريدی ها برای شان 
حياتی بود. در شبی که زيدان و شاگردانش سر از پا نمی شناختند، کومان 

و بازيکنانش داور را مقصر باخت خود معرفی کردند. 
    

همه چيز برای رسيدن به سومين برد متوالی مقابل بارسا برای رئال مهيا 
بود. قوهای سفيد که از روزهای بحرانی فاصله گرفته اند، با دو گلی که در 
نيمه اول زدند تکليف را يکس��ره کردند و تک گل بلوگرانا نيز تغييری در 
نتيجه ايجاد نکرد. در غياب کاپيتان راموس، کريم بنزما و سايرين خوش 
درخشيدند و 66 امتيازی شدند. بدون در نظر گرفتن نتيجه بازی ديشب 
اتلتيکو، کهکشانی ها از اينکه بارسا را کنار زده اند خوشحال هستند. با اين 
حال هنوز کار تمام نشده و هيچ تيمی نمی تواند خود را قهرمان فصل بداند. 
از 13 سال پيش تاکنون اين اولين بار اس��ت که رئال هر دو بازی رفت و 

برگشت را با پيروزی پشت سر می گذارد. 
سرمربی فرانسوی استفاده بهتر از موقعيت ها را رمز موفقيت در ال کالسيکو 
خواند: »حس بس��يار خوبی از اين پيروزی دارم. خوب ش��روع کرديم و 
شايس��ته پيروزی بوديم. موقعيت های زيادی برای زدن گل های بيشتر 
داشتيم و بايد گل سوم را هم می زديم. برنامه اين بود که ميانه زمين را از 
بارسا بگيريم و خيلی خوب کار کرديم. چيزی عوض نشده و هنوز هشت 
هفته ديگر باقی مانده است. دو بازی سخت برابر ليورپول و بارسا داشتيم 
و حاال بايد استراحت کنيم. نمی دانم فصل را چگونه تمام خواهيم کرد، اما 
بايد بگويم االن از لحاظ بدنی خسته هستيم. در عمل هنوز هيچ جامی 
نگرفته ايم.« زيدان با رد ادعاهای رونالد کومان مبنی بر تصميمات نادرست 
داور گفت: »هر کسی حس خودش را پس از اين بازی دارد. معتقدم اگر داور 
پنالتی نگرفت، قطعاً پنالتی نبوده است. برايم شيوه بازی تيمم در زمين مهم 
است. در دقايق پايانی برای حفظ برد زجر کشيديم، چراکه بارسا تيم بزرگی 

است. نمی توان گفت که به خاطر داور پيروز شده ايم.«
    

کاتاالن ها بعد از قبول شکست دوباره از رئال پش��ت داور پنهان شدند و 
برای فرار از پاسخگويی تصميمات نادرست داور و ضعف  VAR در الليگا 
را بهانه کردند. انتظار می رفت بارسا که به کورس قهرمانی بازگشته حداقل 
از ال کالسيکو يک امتياز بگيرد و دست خالی پايتخت را ترک نکند، ولی 
تيم کومان در نيمه اول آنقدر ضعيف ظاهر ش��د که ديگر کاری از دست 
کسی برنمي آمد. اينکه آنها معتقدند دو پنالتی مسلم شان گرفته نشده 
بهانه خوبی نيست برای اينکه روز بد ليونل مسی و سايرين را توجيه کنند. 
از کاپيتان لئو گرفته تا رونالد کومان همه به داور تاختند و حتی بعد از اتمام 
بازی نيز دست از غر زدن برنداشتند. سرمربی بلوگرانا بعد از بازی و در حالی 
که کنترلی روی اعصابش نداشت به اعتراضاتش ادامه داد: »اگر هوادار بارسا 
هستيد بايد عصبی باشيد. ما از تصميمات داوری بسيار عصبانی هستيم. 
در نيمه اول خوب نبوديم، چراکه نه خوب دفاع کرديم و نه خوب حمله. 
در نيمه دوم اما بهتر شديم و انتظارم فقط يک داوری درست بود. پنالتی 
روی برايثويت صددرصد بود و وقت اضافه هم بايد بيشتر از چهار دقيقه 
اعالم  می شد. داور دو يا سه دقيقه بازی را به خاطر مشکل خودش قطع 
کرده بود. متأسفانه بايد تصميم داور را بپذيريم و سکوت کنيم.«  رونالد 
کومان به عملکرد ضعيف VAR هم اشاره کرد: »نمی دانم VAR برای 
چه در اسپانيا وجود دارد. واضح است که داوری تأثيرگذار بود. همه دنيا 
صحنه های مشکوک داوری را ديدند. تمام دنيا ديدند مندی، برايثويت را 
سرنگون کرد، ولی کمک داور در 10 متری بود و نديد. شيوه سرنگون شدن 
مارتين نشان دهنده خطای مندی بود. چرا VAR از داور نخواست صحنه 
را بازبينی کند. شايسته تصميمات داوری بهتری بوديم. ذهنيت تيمی ما 
خوب بود، ولی تسليم داور شديم. هميشه از تيمم دفاع می کنم و بهتر است 
ديگر حرفی نزنم. نه تنها من که همه بازيکنانم عصبانی هستند.« تنها نکته 
مثبت حرف های کومان قبل از ترک نشست خبری انگيزه اش برای ادامه 
جنگ بود: »خوشبينم. خوب مبارزه کرديم و در بازی های بعدی واکنش 

نشان خواهيم داد و تا روز پايانی می جنگيم.«
نکته تاريک اين مسابقه برای آبی و اناری ها به غير از تسليم شدن مقابل 
رقيب سنتی، تداوم ناکامی گلزنی ليونل مسی در ال کالسيکو بود. مهاجم 
آرژانتينی در هفت تقابل آخرش با رئال نه گلی زده و نه پاس گلی داده است. 
شکسته نشدن اين طلسم بازتاب زيادی در رسانه های اسپانيا داشت. نشريه 
اسپورت در اين باره نوشت: »بارسا ايستاده و با جنجال برابر رئال شکست 
خورد.« موندوديپورتيو هم رئال را ش��انس اول قهرمان��ی خواند: »رئال 

ال کالسيکو را برد و بيش از پيش به سمت قهرمانی خيز برداشت.«

چرا حضور مسی دیگر سرنوشت ساز نيست؟
کاپيتان ديگ��ر بود و نب��ودش نمی تواند 
سرنوشت ال کالسيکو يا هر بازی حساس 
ديگر را تغيير دهد. مدت هاس��ت که اين 
مس��ئله به وضوح ديده می ش��ود و باعث 
شده رقبا به راحتی بارسا را تحت کنترل 
درآورند. در ال کالس��يکوی برگشت اين 
واقعيت قابل مشاهده بود. عالوه بر اينکه 
رئال مادريد در اين بازی خيلی خوب ظاهر 
شد، بازيکنان زيدان، مسی را احاطه کردند 
و با حدس زدن تاکتيک ها و برنامه هايش اجازه گلزنی به او را ندادند. از 
همان ابتدای بازی مثل روز روش��ن بود که کهکشانی ها روی مهار لئو 
تمرکز کرده بودند، چراکه آنها می دانند اگر مس��ی را تحت فش��ار قرار 
دهند کل تيم را فلج می کنند. بارسا سال هاست که روی نبوغ و گل های 
مسی حساب ويژه  باز کرده و اين همان چيزی است که زيدان به خوبی به 
شاگردانش گوشزد کرده بود. آنها می دانستند با پرس سنگين مسی در 
حقيقت بارسلونا را وادار به عقب نشينی می کنند و همين اتفاق هم افتاد. 
بارسا هم بازی را واگذار کرد و هم مسی نتوانست گلزنی کند. بعد از باخت 
در ال کالسيکو ديگر نمی توان اين واقعيت را کتمان کرد که کاتاالن ها به 
يک شماره 10 تازه نفس و باانگيزه نياز دارند، چراکه همه توپ ها به مسی 
يا نهايتاً به عثمان دمبله ختم می شود، ولی نتيجه ای که بايد به دست 
نمی آيد. ضعف در اس��تفاده از موقعيت ها، دادن پاس گل و هدر دادن 
فرصت ها مشکالت زيادی را برای بارسا ايجاد کرده است. البته به غير از 
مسی، دمبله نيز تالشش را می کند تا به تيم کمک کند، ولی او هم يک 
مهاجم ششدانگ محسوب نمی شود. اين مسئله به سود رئال تمام شد 
و با عقب رانده شدن مسی عماًل قدرت تهاجمی تيم کومان پايين آمد و 

يک ال کالسيکوی ديگر به سود رئال به پايان رسيد.

الخاندرو مونرو
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D خط و نشان فوالد با تحقير العين برای گروه

شروع طوفانی یاران نکونام با چاشنی انتقام

درخشش لژيونرهای ايرانی ليگ پرتغال
 از گلزنی طارمی و عليپور 

تا ادامه کلين شيت های عابدزاده
هفته بيس��ت و 

دنيا حيدري
      بازتاب

ششم رقابت های 
ليگ پرتغ��ال با 
خبر نااميد کننده نيمکت نش��ينی طارمی برابر 
تون��دال آغاز ش��د. تصميم��ی که بدون ش��ک 
نمی توانست بی ارتباط با طلسم 9 هفته ای مهاجم 
ملی پوش پورتو برای باز ک��ردن دروازه حريفان 
باشد، اما يک ش��نبه ش��ب با نتايج خوبی برای 

لژيونرهای ايرانی شاغل در پرتغال همراه بود.
سانتياگو در مصاف حساس ماريتيمو برابر فارنسه 
مزد اعتماد به بازيکنان ايرانی تيمش را با بردی شش 
امتيازی گرفت. عليپور بعد از مدت ها موفق ش��د 
نخستين گل خود در ليگ پرتغال را به ثمر برساند 
و ماريتيمو با تک گل مهاجم ايرانی خود و صدالبته 
درخشش امير عابدزاده و سيوهای ديدنی او برابر 
حمالت فارنسه و مهارهايی که تحسين همگان 
را به دنبال داشت، نقش��ی پررنگ در پيروزی يک 
بر صفر تيمش در مصاف قعرنشينان ليگ داشت، 
به طوری که بعد از پايان مسابقه، عابدزاده در شش 
بازی از 22ديداری ک��ه درون دروازه تيمش قرار 
گرفته موفق به کلين شيت شده و به عنوان بهترين 
بازيکن ميدان نيز انتخاب شد. عابدزاده دو واکنش 
استثنايی و نويری در اين بازی داشت که توانست 
گل با ارزش عليپور را حفظ کند، در حالی که اگر 
در دقيقه 60 به سبک خاص خودش از دروازه خارج 

نمی شد شايد بازی به تساوی کشيده  می شد. عالوه 
بر آن بيرون کشيدن و مهار شوت سرکش بازيکن 
حريف از زير تيرک افقی دروازه که نشان از تجربه 
باالی اين بازيکن دارد نيز واکنش ديدنی ديگری 
بود که امير را مستحق عنوان بهترين بازيکن ميدان 
و نمره  باالی 6/1 گل پوينت می کرد. اما برخالف 
بررسی ليگ پرتغال سايت آماری گل پوينت، علی 
عليپور را با نمره 6/5 بهترين بازيکن ماريتيمو خواند. 
يک شنبه شب اما تنها شب عليپور و عابدزاده در 
ليگ پرتغال نبود و طارمی هم با شکستن طلسم 
خود بار ديگر پايش به گلزنی باز شد. اگرچه طارمی 
در بازی با توندال نيمکت نشين بود و در دقيقه 76 
به عنوان يار تعويضی وارد زمين شد، اما در کمتر 
از 10دقيقه توانس��ت با يک حرکت زيبا دومين 
گل تيمش را در دقيقه 83 به ثمر برس��اند و نوار 
ناکامی هايش در گلزنی طی 9 هفته گذش��ته را 
پاره کند و تيمش را ب��ه پنج امتيازی صدر جدول 
برساند. موفقيتی که باعث شد سايت گل پوينت 
برای مهدی طارمی بابت 16 دقيقه حضورش در 
اين بازی که يک گل ديدنی را به همراه داشت نمره 
5/9 را تخمين بزند و از او به عنوان بهترين تعويضی 
کونسيساو نام ببرد تا يک شنبه شب و هفته بيست و 
ششم رقابت های ليگ پرتغال با اتفاقات خوبی چون 
گلزنی عليپور، هت تريک عابدزاده و باز شدن دوباره 

پای طارمی به گلزنی همراه باشد.

دولت، المپيکی ها را هم به چشم فوتبال ببيند
مرداد امسال که بيايد المپيکي ها مي ش��وند خبر يک ورزش و از مردم 
تا مسئوالن انتظار دارند که ورزشکاران کاروان ايران از هر رشته اي که 
در توکيو حضور دارند بهترين عملکرد را داشته باشند، اما يک سؤال در 
فاصله چهار ماه تا آغاز المپيک؛ آيا به همان اندازه که مسئوالن وزارت 
ورزش و کميته ملي المپيک از المپيکي ها انتظار دارند، بودجه و امکانات 

نيز در اختيارشان قرار داده اند؟ 
گاليه هاي ديروز عليرضا دبير در حاشيه مسابقات انتخابي المپيک کشتي 
که آزادکاران توانستند سه سهميه ديگر بگيرند و سهميه شش تايي شان 
براي بازي هاي توکيو کامل شود، به خوبي گوياي وضعيت المپيکي ها 
در فاصله کوتاه باقي مانده تا روشن شدن مشعل بازي ها در ژاپن است. 
لپ کالم رئيس فدراسيون کشتي يک جمله بود »با اين حمايت هايي که 
امروز مي شود، کسي از کشتي انتظار موفقيت، نه تنها در المپيک توکيو، 

بلکه در دو المپيک بعدي را هم نداشته باشد!« 
او مي گويد هزينه ها چند برابر شده، اما بودجه همان بودجه گذشته است و با اين 
وضعيت نمي شود براي موفقيت و کسب مدال برنامه ريزي کرد. صحبت هاي 
دبير يک هشدار است، به خصوص که کشتي اميد اول مدال آوري کاروان ايران 
در المپيک توکيو محسوب مي شود و همه از اين رشته انتظار دارند که نه تنها 
مدال، بلکه خوشرنگ ترين مدال ها را در توکيو بگيرد، اما با وضعيت بودجه اي 
که ورزش اول کشور دارد، دبير زنگ خطر را به صدا درآورده که نبايد به نتايجي 

که اين رشته مرداد امسال در المپيک مي گيرد، خوش بين باشيم.
البته چنين شرايطي تنها مختص کشتي نيست و رشته هاي ديگر المپيکي 
که براي بازي هاي توکيو آماده مي ش��وند هم کمتر يا بيش��تر با چنين 
مشکالتي دست به گريبان هستند و کمتر رشته اي را مي توان سراغ گرفت 
که همه چيز در اردوها و امکاناتي که در اختيارشان است در يک شرايط 
ايده آل المپيکي باشد، به خصوص که آماده سازي براي المپيک يک پروسه 
چهار ساله دارد و نمي توان انتظار داشت که با يک حمايت حداقلي، آن هم 

در فاصله يک سال مانده به المپيک بهترين نتيجه به دست آيد.
البته وزارت ورزش و کميته ملي المپيک مي گويند تا حدي که دست شان 
باز بوده و شرايط اقتصادي کشور اجازه داده، نه تنها منابع مالي مورد نياز 
کشتي، بلکه همه رشته ها را تأمين کرده اند و با توجه به محدوديت هاي 
بودجه اي کشور نمي توانند سهمي بيشتر از اين ارقامي که در حال حاضر 

به فدراسيون ها پرداخت مي شود را اختصاص دهند. 
بديهي است که مديران فدراسيون ها هم شرايط کشور را درک مي کنند، اما 
وقتي مشاهده مي شود که دولت براي برخي رشته ها مانند فوتبال، بودجه هاي 
ويژه و فوق العاده در نظر مي گيرد و محدوديتي براي کمک به اين رشته ندارد، 
فدراسيون هاي المپيکي که بار افتخارآفريني هاي ورزش کشور در المپيک، 
آسيايي و جهاني روي دوش آنهاست با يک تناقض بزرگ روبه رو مي شوند؛ 
اينکه چرا پول براي فوتبال به هر اندازه اي که بخواهند، آن هم در سخت ترين 
شرايط اقتصادي کشور هست، اما وقتي مسئوالن فدراسيون هاي المپيکي 
تقاضاي بودجه بيشتر، آن هم با توجه به شرايط حساس مسابقات پيش رو 

مانند المپيک دارند، با اخم و جواب منفي دولتي ها مواجه مي شوند.
تنها يک نمونه از چنين تبعيضي، مسابقات جام ملت هاي آسيا در سال 97 
بود. رقابت هايي که بيش از چهار دهه است که تيم ملي فوتبال نه تنها در 
آن قهرمان نشده، بلکه حتي به فينال هم نرسيده است، اما وزارت ورزش 
با همراهي دولت، تنها براي اين رقابت ها طبق اعتراف محمدرضا داورزني، 
معاون وقت ورزش حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش، 27ميليارد به عالوه 
4/5 ميليون دالر به فدراسيون فوتبال کمک کرد. در جريان اين مسابقات و 
پس از دو برد مقابل تيم هاي درجه سه آسيايي هم وزارت ورزش 450هزار 
يورو پاداش دالري به ملي پوشان فوتبال داد، پاداشي که از بودجه يک سال 
فدراسيون کشتي هم بيشتر است. خروجي چنين کمک نجومي به فوتبال 

اما هيچ بود و تيم ملي با دست خالي به تهران برگشت.
چنين دست و دلبازي هايي براي فوتبال در روزهاي وزارت مسعود سلطاني فر 
در وزارت ورزش زياد اتفاق افتاده اس��ت و آن طور ک��ه وزير ورزش و بقيه 
دولتي ها مدعي هستند، نيست و بي پولي بهانه است. درد ورزش بي عدالتي 
و تبعيض در تقسيم بودجه است، وگرنه اگر کشتي هم مانند فوتبال همواره 
تيتر يک اخبار بود و اظهارنظر درباره آن مي توانست براي يک جناح سياسي 

رأي بياورد، خزانه اين فدراسيون را هيچ وقت خالي نمي گذاشتند.
با اين حال به نظر مي رسد وزارت ورزش با همراهي دولت بايد با بازگشت به 
جاده انصاف در حمايت هايي که از فدراسيون ها انجام مي دهد، به کشتي و ساير 
رشته هاي المپيکي در اين فاصله کوتاه باقي مانده نگاه ويژه اي داشته باشد. 
همان طور که دولتي ها در کمک به فوتبال از دادن کمک هاي چند ميليون 
دالري و پاداش هاي چند صد يورويي دريغ نمي کنند، به ورزشکاران المپيکي 
و رشته هايي که تمام موفقيت هاي ورزش ايران در المپيک، جهاني و آسيايي 
به نام آنهاست هم نگاه ويژه اي داشته باش��ند و به قول دبير دست شان را در 

جيب شان کنند و مثل فوتبال نگران خروجي صفر کمک هاي شان نباشند.
المپيکي ها و قهرمانان منهاي فوتبالي تا امروز با کمترين بودجه و حمايت ها 
بهترين نتايج را گرفته اند و افزايش حمايت ها قطعاً سبب خواهد شد که اين 

موفقيت ها چند برابر شود و برخالف فوتبال بودجه خرج شده هدر نرود!

پايان خوب فصل 
شميم رضوان

      چهره
گذشته با حضور 
در رده س����وم 
جدول جواز حضور شاگردان نکونام به ليگ قهرمانان 
را صادر کرد. نماينده خوزس��تانی ايران از طريق 
پلی آف که انصافاً يک شنبه شب به خوبی از عهده آن 
برآمد و با کسب نتيجه درخشان 4 بر صفر مقابل 
العين امارات پيروز شد، نه فقط توانست خود را در 
ميان تيم های گروه D رقابت های ليگ قهرمانان 
آسيا جای دهد بلکه ايران حاال تنها کشوری است که 

چهار نماينده در اين مسابقات دارد.
اس��تاديوم پرنس فيص��ل بن فهد ش��هر رياض 
يک شنبه شب ش��اهد پيروزی انتقامی فوالد در 
نخستين تجربه حضور نکونام در ليگ قهرمانان 
آسيا بود. العين امارات 9 خرداد ماه 96 با به ثمر 
رساندن شش گل استقالل را از گردونه رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا حذف کرده بود، اما شيرهای 
خوزستانی در پلی آف اين فصل با ارائه يک بازی 
زيبا و بی نقص و گلزنی حرداني، شيمبا )دو گل( و 
پاتوسی نه تنها انتقام آبی پوشان تهرانی را گرفتند 
که خط و نشانی جدی نيز برای النصر عربستان، 
السد قطر و الوحدات اردن همگروه  های خود 

در گروه چهارم کش��يدند، ب��ه طوری که 
پدرو امانوئل، س��رمربی پرتغالی العين بعد 

از شکس��ت تحقيرآمي��ز تيمش مقابل 
نماينده خوزستانی ايران اعتراف 

کرد که توان غلبه بر فوالد را 
نداشتند: »حرفی برای 

گفتن ندارم و نتيجه 
بازی واقعيت تيم ما 
را نش��ان می دهد. 

بضاعت تيم ما همين بود. فوالد رغبت بيشتری 
برای برد داش��ت و م��ا مغلوب ق��درت اين تيم 
شديم.« اميد پدرو بدون شک برابر فوالد به آقای 
گل اماراتی ها بود و کوج��و البا، مهاجم توگويی 
العين که خطرناک ترين بازيکن هجومی هم بود، 
می توانست روز سختی را برای شاگردان نکونام 
رقم بزند، ام��ا برخالف انتظ��ار اماراتی ها در تور 
مهران موسوی و عارف آقاسی گير کردند و برابر 
انگيزه های آقاسی بعد از دعوت به تيم ملی حرفی 
برای گفتن نداشتند. شکست سنگين العين مقابل 
فوالد گويا تبعات سنگينی برای پدرو دارد و گفته 
می ش��ود که اين مربی در آستانه برکناری است. 
لوچسکيو، س��رمربی س��ابق الهالل عربستان از 
جمله گزينه های نشستن به جای او است. نکونام 
اما در نقطه مقابل پدرو قرار دارد. سرمربی جوان 
فوالد بعد از درخشش تيمش در نخستين تجربه 
مربيگری در ليگ قهرمانان آس��يا تأکيد کرد که 
فوالد برای کسب بهترين نتيجه راهی عربستان 
شده اس��ت: »العين با جديت بازی کرد، اما ما به 
توانايی های خود ايمان داش��تيم. آمده 
بوديم که به مرحله گروهی برويم، به 
همين دليل به حريف اجازه نداديم 
کاری از پيش ببرد و همين باعث 
شد بازی به س��ود ما تمام شود و 
حاال بايد با فراموش کردن اين بازی 
و نتيجه درخشان آن به حريفان 
D و  خ��ود در گ��روه 
چگونگی کن��ار زدن 
يک به ي��ک آنها در 
مسابقات پيش رو 

بينديشيم.«


