
در حالي تركيب 
سعيد احمديان 

   گزارش
تيـم ملي كشتي 
فرنگــي بـراي 
المپيك اعالم شـد كـه فرنگـي كاران با يك 
تركيب جوان كه نسـبت به المپيك گذشته 
صددرصـد تغيير كرده اسـت، راهـي توكيو 
مي شـوند تا ناكامي در ريو را جبـران كنند. 
پايان جام پيتالنس��كي لهس��تان، پايان انتظار 
رونمايي از تركيب كشتي فرنگي براي المپيك 
توكيو هم بود؛ تورنمنتي كه يك شنبه شب تمام 
شد تا با نتايجي كه در اين جام براي فرنگي كاران 
كش��ورمان رقم خورد، ابهام هاي محمد بنا هم 
از بين برود و بامداد دوش��نبه ليست نهايي تيم 
ملي كشتي فرنگي براي حضور در المپيك روي 

خروجي سايت فدراسيون كشتي قرار بگيرد. 
  5 سهميه از 6 سهميه

فرنگي كاران در ش��رايطي آماده حضور در توكيو 
مي شوند كه برخالف دوره گذشته اين بار با يك 
سهميه كمتر و با پنج ش��ركت كننده در المپيك 
حاضر خواهند بود؛ سهميه هايي كه در دو رقابت 
براي تيم ملي كش��تي فرنگي كسب شد. ابتدا در 
س��ال 98 و در مس��ابقات قهرماني جهان 2019 
نورسلطان قزاقستان، كشتي فرنگي توسط عليرضا 
نجاتي، محمدعلي گرايي و امير قاسمي منجزي در 
اوزان ۶0، ۷۷ و 1۳0كيلوگرم توانست سه سهميه 
براي كشتي به دست بياورد. در اين رقابت ها نجاتي 
و گرايي با كس��ب مدال برنز و منجزي با كس��ب 
مقام چهارم توانستند س��هميه المپيك بگيرند.  
در ادامه در فروردين امس��ال ملي پوشان فرنگي 
دوباره به قزاقس��تان رفتند تا در گزينشي 2021 
المپيك، سه سهميه باقي مانده را نيز كسب كنند. 
در قزاقس��تان، محمدرضا گرايي و محمدهادي 
ساروي در اوزان ۶۷ و 9۷ كيلوگرم با مقام قهرماني 
توانستند سهميه بگيرند اما حسين نوري در وزن 
8۷كيلوگرم در مرحله نيمه نهايي مقابل في پنگ 
دارنده مدال برن��ز بازي هاي آس��يايي از چين با 
نتيجه ۴ بر ۴ مغلوب و سهميه المپيك را از دست 

داد تا تعداد سهميه فرنگي به عدد 5 برسد. 
براي كس��ب آخرين و شمش��ين س��هميه، اين 
بار محم��د بنا نام ناص��ر علي��زاده را در وزن 8۷ 
كيلوگرم براي حضور در آخرين گزينشي المپيك 

كه ارديبهش��ت گذش��ته در صوفيه بلغارستان 
برگزار ش��د، رد ك��رد. عليزاده ام��ا در صوفيه با 
شكس��ت مقابل زورابي داتوناشويلي كشتي گير 
گرجستاني االصل از صربس��تان و دارنده مدال 
طالي قهرماني اروپا در سال 2021 از رسيدن به 
سهميه المپيك بازماند تا فرنگي كاران كشورمان 

با پنج سهميه آماده حضور در توكيو شوند. 
   رونمايي از تركيب نهايي براي توكيو

مانند كش��تي آزاد، در فرنگي ه��م محمد بنا با 
مالك ق��راردادن چرخه انتخاب��ي و محك زدن 
ملي پوش��ان در رقابت ه��اي درون اردوي��ي و 
تورنمنت هاي بين المللي، تركيب نهايي كشتي 
فرنگي را براي حضو در المپيك مش��خص كرد. 
تورنمنت پيتالنسكي لهس��تان كه اول هفته به 
پايان رسيد، آخرين مرحله از انتخابي هاي فرنگي 

براي المپيك بود. 
 در حالي كه تركيب س��ه وزن تقريباً مش��خص 
بود، در لهس��تان قرار ب��ود تكلي��ف اوزان9۷ و 
1۳0كيلوگرم هم روشن شود. در وزن 9۷ كيلو 
محمدهادي ساروي در فينال تورنمنت لهستان 
توانست ديگر مدعي اين وزن يعني مهدي بالي 
را شكس��ت دهد و برن��ده جدال مدعي��ان اين 
وزن باش��د. در وزن 1۳0كيلوگرم هم با تصميم 
محمد بنا و اعزام امير قاسمي منجزي، علي اكبر 
يوسفي و امين ميرزازاده به لهستان اعزام شدند 
كه ميرزازاده توانست با برتري مقابل يوسفي در 
فينال تورنمنت پيتالنسكي صاحب دوبنده تيم 

ملي كشتي فرنگي در توكيو شود. 
در نهايت بامداد دوش��نبه بود ك��ه محمد بنا با 
پايان تورنمنت پيتالنسكي، تركيب نهايي تيم 
ملي كشتي فرنگي را براي المپيك اعالم كرد. بر 
اين اساس در وزن ۶0 كيلوگرم عليرضا نجاتي، 
وزن ۶۷ كيلوگرم محمدرض��ا گرايي، وزن ۷۷ 
كيلوگرم محمدعلي گراي��ي، وزن 9۷ كيلوگرم 
محمدهادي س��اروي و در 1۳0كيلوگرم امين 
مي��رزازاده تركيب تيم ملي كش��تي فرنگي در 
المپيك را تشكيل می دهند؛ يك تركيب جوان 
و باانگيزه كه نش��ان مي دهد كش��تي فرنگي با 
پوست اندازي نس��بت به المپيك ريو كه تنها با 
مدال برنز براي شاگردان بنا همراه بود، در توكيو 
با تركيبي كه صددرصد نس��بت به چهار س��ال 

گذشته تغيير كرده است، حاضر خواهد بود. 
   فرنگي كاران اعزامي به المپيك را بشناسيد

عليرضا نجاتي كش��تي گير جوان قمي كه تنها 
2۳سال دارد، نماينده ايران در وزن ۶0 كيلوگرم 
در توكيو خواهد ب��ود. نجاتي يكي از پديده هاي 
كشتي فرنگي در سال هاي اخير بوده است، او كه 
مدال برنز 2018 جوانان جهان را در كارنامه اش 
دارد، سال 2019 توانست در نورسلطان قزاقستان 
در اولين حضورش در رده بزرگس��االن، صاحب 
مدال برنز جهان ش��ود. اوج كار نجاتي در ديدار 
رده بندي بود كه المورات تاسمورادوف، دارنده 
مدال برنز المپيك و نقره و برنز جهان از ازبكستان 
را ۷بر5 مغل��وب كرد، در حالي ك��ه پنج بر صفر 

عقب افتاده بود. 
محمدرض��ا گراي��ي نماين��ده اي��ران در وزن 
۶۷كيلوگرم در المپيك خواهد بود؛ كشتي گير 
شيرازي كه 25سال سن دارد و يكي از ملي پوشان 
جوان اما با تجربه فرنگي در توكيو است. گرايي كه 
مدال طالي آسيا در سال 2019 و برنز آسيايي 
جاكارت��ا را در كارنام��ه اش دارد، در رقابت هاي 
جهاني 2019 با شكس��ت در مرحله يك چهارم 
نهايي از رسيدن به مراحل باالتر بازماند. گرايي 
ح��اال در اولين تجرب��ه المپيك��ي اش بايد براي 

رسيدن به مهم ترين افتخارش تالش كند. 
در وزن ۷۷ كيلوگرم، ي��ك گرايي ديگر نماينده 
ايران است، محمد علي گرايي 28 ساله كه نسبت 
به برادرش كه در يك وزن پايين تر از او كش��تي 
مي گي��رد، كارنام��ه پربارت��ري دارد. گرايي كه 
دو مدال برنز جه��ان را در س��ال هاي 201۷ و 
2019 در كارنام��ه اش دارد، در توكيو به دنبال 
تكميل كارنام��ه افتخاراتش يعني گرفتن مدال 

المپيك است. 
محمدهادي س��اروي 2۴س��اله ك��ه اهل آمل 
مازندران است ديگر ملي پوش كشتي فرنگي در 
المپيك است كه در 9۷ كيلوگرم كشتي مي گيرد. 
ساروي مدال طالي قهرماني آسيا در سال2020 
را در كارنامه دارد. در وزن 1۳0كيلوگرم هم امين 
ميرزازاده روي تش��ك خواهد رفت؛ كشتي گير 
جوان كش��ورمان كه مدال طالي جوانان جهان 
در س��ال 2018 و طالي بزرگس��االن آس��يا در 

سال2020 را كسب كرده است. 
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پيتزا براي اريكسون در طبقه 14 بيمارستان 
در اواخر نيمه اول ديدار دانمارك و فنالند بود كه اريكسن دچار حمله قلبي 
شد تا فوتبال جهان با يك شوك روبه رو ش��ود. او كه در يكي از مجهزترين 
بيمارستان هاي كپنهاگ بستري ش��د، در اين مدت تحت مراقب ويژه قرار 
داشته و اكنون با انتشار پيامي، از همه كساني كه در اين مدت جوياي احوالش 
بودند، تشكر كرده است: »سالم به همه. تشكر زياد به خاطر احوالپرسي هاي 
دلچسب و فوق العاده تان و پيام هايي كه از سراسر دنيا فرستاده ايد. اين پيام ها 
براي من و خانواده ام اهميت زيادي داشت. به رغم اين اتفاق، حال من خوب 
است. همچنان بايد در بيمارستان آزمايشاتي را پشت سر بگذارم اما در كل 
خوب هستم. حاال در ديدارهاي بعدي پسران تيم دانمارك را تشويق مي كنم. 
براي موفقيت بازيكنان دانمارك.« نكته جالب اينكه اريكسن كه از غذاهاي 
بيمارستان راضي نبود، در تماس با پِر توستسن، آشپز تيم ملي دانمارك، از او 
خواست برايش پيتزا بفرستد؛ پيتزايي كه به طبقه 1۴بيمارستان ارسال شد. 

شيوا نوروزي

فريدون حسن

حمله ايتاليا به سوئيس با هدف تثبيت صدرنشيني 
 »بدشانسي« تنها توجيه انريكه 

براي ناكامي ماتادورها
توقف ماتادورها در گام نخست يورو2021 هواداران اين تيم را نااميد كرد. در 
شروع بازي هاي گروه پنجم جام ملت هاي اروپا، اسپانيا با تساوي بدون گل 
مقابل سوئد متوقف شد اما اسلواكي 2 بر يك از سد لهستان گذشت. پيروزي 
2 بر صفر چك برابر اسكاتلند هم رقابت مدعيان در گروه D را جدي تر كرد. 
امروز هم بازي ها با سه ديدار پيگيري مي شود: فنالند- روسيه )1۷:۳0( از 

 .B تركيه - ولز )20:۳0( و ايتاليا- سوئيس )2۳:۳0( از گروه ،A گروه
    

تساوي بدون گل اسپانيا و سوئد به عنوان اولين بازي بدون گل يورو 2020 
ثبت شد. با اينكه انتظار مي رفت تيم ملي اسپانيا شروعي طوفاني داشته 
باشد اما تيم لوئيز انريكه حتي يك بار هم موفق به باز كردن دروازه ميهمان 
نش��د. ماتادورها خود را مدعي جام مي دانند ولي عملكردش��ان در سويا 
شباهتي به تيم قهرمان نداشت. انريكه سرمربي اسپانيا معتقد بود تيمش 
بدشانسي آورده وگرنه هر سه امتياز حق آنها بوده است: »فوتبال همين 
است. مثل هميشه اين بازي را هم با جزئيات بررسي و آناليز خواهيم كرد 
اما در اين مورد فكر مي كنم كه همه چيز بسيار روشن است. همه ما ديديم 
كه چه اتفاقي افتاد و ما با فاصله تيم بهتر زمين بوديم. حريف تالش كرد 
عقب بكشد و دفاع كند، ما كامالً بازي را كنترل و سعي كرديم تا جايي كه 
ممكن است شانس هاي گلزني ايجاد كنيم. به اندازه كافي شانس داشتيم 
كه بتوانيم بازي را ببريم. چه چيزي اشتباه پيش رفت؟ اين حقيقت كه در 
واقع ما نتوانستيم از اين شانس ها استفاده كنيم، خيلي واضح بود و همه 
ما شاهد آن بوديم. برابر حريفي كه تصميم گرفته بود فقط به دفاع و دفاع 
بپردازد و مي خواست روي توپ هاي بلند فرصت ايجاد كند، تيم برتر بوديم.« 
اوبتا پدري با 18سال و 201روز سن جوان ترين فوتباليست تاريخ اسپانيا 
در يك رقابت بين المللي لقب گرفت. اندرس��ون سرمربي سوئد برخالف 
انريكه از نتيجه بازي رضايت كامل داشت: »از نتيجه و عملكرد تيم راضي 
هستم. آخرين باري كه برابر اسپانيا بازي كرديم با سه گل شكست خورديم. 
اگر ماركوس برگ آن توپ را گل مي كرد، پيروز مي شديم. متأسفانه تا يك 

قدمي پيروزي رفتيم اما ناكام مانديم.«
    

برد شيرين اسلواكي اين تيم را صدرنشين گروه E كرده است به رغم اينكه 
انتظار مي رفت لواندوفسكي و شزني نتيجه را به سود لهستان 10نفره تغيير 
دهند اما اين شاگردان تاركوويچ بودند كه 2 بر يك به پيروزي رسيدند. استفان 
تاركوويچ، سرمربي اسلواكي بعد از بازي از يارانش بابت مهار لواندوفسكي 
تشكر كرد: »انتظار چنين مسابقه اي را داشتيم. توانستيم روبرت لواندوفسكي 
را از ابتدا تا انتهاي مسابقه مهار كنيم. ما كشور كوچكي هستيم اما توانستيم 
چنين موفقيت بزرگي را رقم بزنيم، به همين دليل مي خواهم از همه آنهايي 
كه به ما كمك كردند تش��كر كنم. اين پيروزي به ما كلي انرژي مي دهد و 
اميدوارم در بازي بعدي حتي بهتر از اين بازي كنيم.« بعد از اس��لواكي سه 

امتيازي، اسپانيا و سوئد با يك امتياز دوم و سوم گروه هستند. 
جمهوري چك نيز برد 2 بر صفر مقابل اس��كاتلند را مديون دبل پاتريك 
شيك است. صدرنشيني چك و دوم شدن انگليس در گروه D ياروسالو 
شيلهاوي، سرمربي چك را به بازي هاي آينده اميدوار كرده است: »مقابل 
فشار اوليه اسكاتلند مقاومت كرديم و اين كليد موفقيت ما در اين ديدار بود، 
سپس خودمان را در بازي جا انداختيم و توانستيم بازي خودمان را به نمايش 
بگذاريم. اسكاتلند حريف سرسختي بود اما پاتريك شيك فوق العاده ظاهر 

شد و گل دومش شگفت انگيز بود.«
    

 B دور دوم مرحله مقدماتي مس��ابقات يورو امروز با انجام يك بازي از گروه
آغاز مي شود و روسيه در ورزشگاه س��ن پترزبورگ دومين ديدارش را برابر 
فنالند برگزار مي كند. تيم چرچسوف در نخستين بازي مقابل بلژيك مدعي 
با سه گل تحقير شد و اين بار با فنالندي روبه رو مي شود كه دانمارك را با يك 
گل شكست داده است. فنالند سه امتيازي دوم جدول است و روس ها بدون 
امتياز قعرنشين هستند. دو بازي هم از گروه اول انجام مي شود. تركيه و ولز 
در ورزشگاه المپيك باكو به مصاف هم مي روند و جدال ايتاليا و سوئيس نيز 
در ورزشگاه المپيك رم برگزار مي شود. تيم مانچيني بعد از برد پرگل برابر 
تركيه به استقبال سوئيسي ها مي رود با اين اميد كه با كسب هر سه امتياز 
صدرنشيني اش در جدول گروه را تثبيت كند. سوئيس كه در بازي نخست 
مقابل ولز متوقف شده به دنبال خلق شگفتي است. پتكوويچ، سرمربي اين تيم 

از شاگردانش خواسته براي غلبه بر آتزوري هيچ فرصتي را از دست ندهند.

 شروع نااميدكننده آلبي سلسته 
با ركوردشكني كاپيتان

شوت از راه دور ليونل مسي اگر چه يك گل 
زيباي ديگر به كارنامه اي��ن بازيكن اضافه 
كرد اما تأثير زيادي براي آرژانتين نداشت. 
راه راه پوش��ان، كوپا آمه ريكا را با تس��اوي 
يك - يك برابر شيلي آغاز كردند؛ ديداري 
كه تصور مي شد با شروع مقتدرانه آرژانتين 
همراه شود ولي اينگونه نشد. گل كاپيتان 
از فاصله 25مت��ري دروازه كلوديو براوو را 
در دقيقه ۳۳ باز كرد، منتها شيلي در نيمه 
دوم تك گل خورده را جبران كرد تا آلبي سلسته دوباره دچار بحران شروع 
ضعيف در تورنمنت هاي معتبر شود. لئو با همين يك گل توانست از ركورد 
۳۷ گل زده باتيستوتا در كوپا عبور كند و با ۳8 گل ركورددار گلزني در جام 
ملت ها شود. كاپيتان كه جمع گل هاي ملي اش به ۷۳ گل رسيده در ادامه 
بازي تمام سعي اش را كرد تا با خلق موقعيت، كاري براي تيمش كشورش 
انجام دهد اما مشكالت تيم كماكان پابرجا بود و همانند ديدار با كلمبيا در 
مقدماتي جام جهاني، در مصاف با آرژانتين نيز از باز كردن دروازه حريف 
عاجز بودند. مسي در پايان بازي با خستگي زياد سعي در حمايت از تيم و 
هم تيمي هايش داشت: »بازي گره خورد، بايد با خونسردي بازي را كنترل 
مي كرديم و قدر موقعيت ها را مي دانستيم.« اين تساوي فقط يك امتياز را 
نصيب آرژانتين كرد تا در همين ابتداي جام دو امتياز مهم از كف شان برود. 
يك نكته اميدواركننده اينكه تساوي مقابل شيلي ركورد شكست ناپذيري 
تيم ليونل اسكالوني را به عدد 1۴ رساند. آرژانتين از نيمه نهايي كوپا آمه ريكا 
2019 به بعد ديگر طعم شكست را نچش��يده است. آرژانتيني ها با اينكه 
مي توانستند ميزبان اين دوره باشند اما به خاطر كرونا و وضعيت كشورشان 
از زيربار مسئوليت ش��انه خالي كردند. اينكه چه آينده اي در انتظار آلبي 
سلسته است، مشخص نيست اما پرواضح است كه مسي كماكان تك ستاره 
تيم ملي است، به ويژه حاال كه به غير از باتيستوتا، ركورد رقيب پرتغالي اش 
را نيز شكسته است؛ كريس رونالدو تا پيش از اين 5۶ گل با شوت از راه دور به 

ثمر رسانده بود ولي حال اين ركورد با 5۷ گل زده در دست مسي است.

آدريانا گارسيا

ESPN  

تيم ملي واليبال 
دنيا حيدري
     واليبال

ايـران در حالي 
امشب در يكي 
از حسـاس ترين بازي ها در هفته پنجم ليگ 
ملت ها به مصاف برزيل مـي رود كه ديروز در 
يك بازي پرانتقاد مقابل تيم اسـتراليا تن به 
شكست 3 بر 2 داد تا عالوه بر اينكه سومين 
شكست متوالي خود را با اين نتيجه ثبت كند، 
استراليا را هم به اولين پيروزي خود برساند. 
شكست هاي متوالي همراه با بازي هاي ناهماهنگ 
حاال باعث شده است اميدي كه در د ل ها ايجاد شده 
بود كم كم به يأس تبديل شود. بعد از دو شكست 
پياپي برابر صربستان و آلمان، پيروزي برابر استراليا 
مي توانس��ت عالوه بر پاره كردن نوار ناكامي هاي 
ياران آلكنو روحيه اين تيم را براي رويارويي با برزيل 
صدرنش��ين تقويت كند اما ايران در عين ناباوري 
برابر استراليا، تيم بدون برد اين رقابت ها كه طي 
9 بازي گذش��ته تنها موفق به گرفتن يك دست 
از ژاپن شده بود، تن به شكس��ت داد. ملي پوشان 
واليبال ايران بعد از واگذاري دو دست به استراليا 
توانستند در دو دس��ت بعدي به لطف درخشش 
برديا س��عادت جبران مافات كنند اما در دس��ت 
پنجم كه مي توانست به كسب ششمين برد ايران 
در اين رقابت ها بينجامد، نتيجه را واگذار كرد تا با 
قبول سومين شكست پياپي كه مي تواند در روحيه 
و انگيزه هاي تيمي تأثير منفي داشته باشد، آماده 

مصاف با صدرنشين مدعي اين دوره شود.
    

بزرگ ترين ضعف ايران برابر استراليا كه به واسطه 
نتايج بس��يار ضعيف اين دوره چيزي براي باختن 
نداشت از دس��ت رفتن روحيه تيمي به واسطه از 
دس��ت رفتن امتيازها و واگذاري دست ها بود. اگر 

چه معروف و موس��وي عملكرد خوبي داشتند اما 
نتوانستند روحيه از دست رفته تيم را براي كسب 
نتيجه الزم بازيابي كنند. از طرفي با وجود درخشش 
جوان هايي چون برديا س��عادت كه بحق س��تاره 
ايران در اين بازي بود، آلكنو همچنان به استفاده 
از مهره هايي چون ميالد عبادي پور اصرار داشت؛ 
بازيكني كه در بازي با استراليا نه در سرويس خوب 
بود و نه در اسپك و نه حتي در دريافت، با اين وجود 
اما سرمربي روسي تيم به استفاده از او اصرار داشت! 

    
تيم ملي واليبال ايران حاال بعد از قبول سه باخت 
پي در پي در شرايطي امروز بايد به مصاف برزيل 
صدرنشين برود كه بعد از شكست مقابل استراليا 
اين نگراني وج��ود دارد كه برابر برزيلي هايي كه 
هدفي جز قهرمان��ي ندارند، هي��چ حرفي براي 

گفتن نداشته باشد. 

شكست غيرقابل انتظار برابر استراليا همه معادالت 
را بر هم زد، خصوصاً كه تي��م ملي واليبال ايران تا 
پيش از اين با تيم هايي در س��طح خود يا اندكي 
پايين تر از سطح خود بازي داشته است اما از امروز 
مصاف هاي س��خت ياران آلكنو در اي��ن فصل از 

رقابت هاي ليگ ملت هاي واليبال آغاز مي شود. 
    

برزيل مي توانست نخس��تين آزمون سخت آلكنو 
باشد؛ تيمي كه برخالف بسياري از تيم هاي حاضر 
در اين مس��ابقات با تمام قوا راهي ريميني ايتاليا 
شده است و توانس��ته با كسب 2۴ امتياز از هشت 
پيروزي و تنها يك باخت صدر جدول را مقتدرانه از 
آن خود كند، آن هم در شرايطي كه رنان دال زاتو، 
سرمربي اصلي خود را به دليل ابتال به ويروس كرونا 
به همراه ندارد و به همين دليل كارلوس شوآنكه، 
دس��تيار دال زاتو س��تاره هاي برزيل را در ميدان 

هدايت مي كند، با اين وجود زردپوش��ان برزيل با 
كسب نتايج درخش��ان ثابت كرده اند هدفي جز 
قهرماني در اين رقابت ها ندارند و اين مي تواند كار 
شاگردان آلكنو در مصاف با ياران »رزنده« را سخت 
كند،، خصوصاً كه هيچ يك از بازيكنان برزيل طي 9 
بازي گذشته جايي در جمع برترين هاي بخش هاي 
مختلف نداشتند و اين نشان مي دهد برزيل متكي 
به تك ستاره ها نيست و با عملكرد تيمي توانسته 
جاي خود را در صدر جدول رده بندي محكم كند 
اما بعد از نتيجه رقم خورده مقابل استراليا در روز 
گذشته پيش بيني عملكرد تيم ملي واليبال ايران 

تقريباً غيرممكن است. 
    

زردپوشان برزيل دوره گذشته با كسب ۳9 امتياز 
از 1۴ پيروزي و تنها يك شكست به مرحله نهايي 
راه پي��دا كردند ولی در نهايت ب��ه عنوان چهارم 
دس��ت يافتند اما اين بار گويي هدفي جز كسب 
جام قهرمان��ي ندارند اما ش��اگردان آلكنو نيز در 
اين فصل از رقابت هاي لي��گ ملت هاي واليبال 
نشان داده اند با وجود تكيه بر جوانان تيم پتانسيل 
خوبي دارند و حريف س��اده اي براي رقباي خود 
نيس��تند، حتي برزيلي هاي صدرنش��يني كه با 
تكيه بر س��تاره هايي چون برون��و رزنده، واالس 
دسوزا و ايزاك سانتوس گام هاي محكمي براي 
قهرماني اين فصل برداشته اند، اين در حالي است 
كه عملكرد تيم ايران تا ديروز اگر چه قابل قبول 
بود اما بعد از كسب پنجمين باخت و در شرايطي 
كه از اينجا به بعد كار ملي پوشان ايران در مصاف 
با قدرت هاي برتر ليگ به مراتب سخت تر است، 
ديگر نمي توان نمره قابل قبولي به آلكنو و يارانش 
داد مگر اينكه در ادامه ورق به شكلي ديگر به نفع 

ايران برگردد و شاهد نتايجي بهتر باشيم.

سقوط آزاد تيمي كه اميدوارمان كرده بود
ادامه شكست هاي 3 بر 2 واليبال

 پاداش برای فوتبال
 رياضت برای منهای فوتبال 

قبالً هم گفته ايم كه موفقيت تيم ملي فوتبال در راه رسيدن به جام جهاني 
آرزوي ما و همه ايراني هاست. طبيعي اس��ت كه هيچ كس دوست ندارد 
شكس��ت تيم ملي را ببيند اما گويا اين روزها برخي آنقدر از خود بيخود 
شده اند كه حتي براي يك پيروزي معمولي و پيش پا افتاده هم بريز و بپاش 

راه مي اندازند و از خودشان خوشحالي زايد الوصف به نمايش مي گذارند. 
سؤال اين است كه آيا برتري و پيروزي مقابل دو حريف از پيش باخته يعني 
هنگ كنگ و كامبوج را بايد با پاداش 25ميليوني جواب داد؟ يا اگر از س��ر 
اشتباه س��وءمديريت به عراق و بحرين باختيم، براي پيروزي دوباره مقابل 
آنها 50ميليون تومان پاداش بدهيم؟ بدتر اينكه براي صعود از يك مرحله 
به مرحله بعد بايد 100ميليون تومان پاداش پرداخت كنيم؟ با اين وجود در 
مرحله بعد كه حريفان اصلي آسيايي يعني ژاپن، كره جنوبي، عربستان و 
استراليا حضور دارند حتماً براي هر بازي بايد 500ميليون پاداش بدهيم، اين 
چه بدعت زشت و چه تبعيض آشكاري است كه در حال رخ دادن است؟ چرا 
فوتبال براي باخت و سوءمديريتش ميلياردي به بيت المال هزينه تحميل و 
براي بردها و پيروزي هاي دم دستي هم باز ميلياردي هزينه تراشي مي كند؟

طبيعي است كه از پيروزي تيم ملي خوشحال و بابت شكست آن ناراحت 
شويم اما اينكه وزير ورزش و رئيس سازمان برنامه وبودجه اينگونه از بيت المال 
براي چند پيروزي و راهيابي به مرحله دوم رقابت هاي انتخابي جام جهاني 
حاتم بخشي كنند، حتماً واكنش هاي منفي زيادي به همراه خواهد داشت. 
اين تبعيض آشكار در توجه به رشته هاي ورزشي در حالي رخ مي دهد كه 
همين حاال مسئوالن كاروان ورزش هاي جانبازان و معلوالن شركت كننده 
در پارالمپيك توكيو )كاروان سردار دل ها( از كمبود بودجه و عدم رسيدگي و 
توجه فريادشان به آسمان بلند شده و كار به جايي رسيده است كه سرپرست 
اين كاروان صراحتاً اعالم كرده در صورت نرس��يدن بودجه و تأمين مالي 

ورزشكاران به لحاظ روحي و رواني با مشكل روبه رو مي شوند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه از سويي در ديدار با مدال آوران و المپيكي ها 
مدعي مي شود آنها در المپيك و پارالمپيك بايد مانند رزمندگاني كه در 
خرمشهر جنگيدند دست خالي به مصاف رقباي خود بروند اما از سوی 
ديگر همين آقا از فوتبال به عنوان يك مسئله مرتبط با شادي اجتماعي 
ياد و مجوز پرداخت 510ميلي��ارد تومان ناقابل را ب��راي فوتبال صادر 
مي كند؛ فوتبالي كه ظاهراً حتي ب��ا رئيس جديد و مدعي اش هم خوب 
مي داند چگونه بايد بيت المال را خالي كند و جيب مردم را بزند؛ همان 
رئيسي كه قبل از آمدن مدعي ش��ده بود درآمد چند ميليون يورويي و 

دالري براي فوتبال ايجاد خواهد كرد. 
آنچه مشاهده مي شود يك تبعيض آشكار در ورزش است؛ تبعيضي كه 
مدت ها از آن گفتيم و نوشتيم و آقايان هر بار منكر شدند كه وجود ندارد اما 
گويا در اين روزهاي پايانی دولت مثالً تدبير و اميد مي خواهند هر طور شده 
بيت المال را به حراج بگذارند و تا جايي كه امكان دارد خرج كنند، چون 
قرار نيست المپيك را ببينند و قرار نيست پاسخگوي اين همه تبعيض و 
ناجوانمردي در حق ورزشكاران قهرمان و مدال آور ايران باشند. آقايان ثابت 
كرده اند فقط فوتبال را مي بينند و چيز ديگري برايشان مهم نيست. فقط 
فوتبال را مي بينند و خوب ياد گرفته اند كه با استفاده از عالقه مردم به آن 

طوري وانمود كنند كه دلسوز ورزش هستند.

)احضار متخلف ( 
در خصوص پرونده كالسه 1۴000011۷00۷0001۳0 اتهامی محمد 
حياتی فرزند عبداله با كد ملی ۶۶199۶9۷20 ساكن هنديجان روستای 
چم مراد باتوجه به كشف ۴ عدد ماشين ظرفشويی توسط مامورين پليس 
امنيت اقتصادی خوزس��تان به ظن قاچاق در تاريخ 1۴00/2/1 در محور 
اهواز -ماهشهر با توجه به اينكه علی رغم شناسايی و جلب متهم نتيجه ای 
حاصل نگرديده ابالغ ميگردد صاحب كاال ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اين 
آگهی در اداره كل تعزيرات حكومتی خوزستان به نشانی اهواز - ابتدای 
خيابان آزادگان )2۴ متری( در ش��عبه پنجم بدوی حاضر گردد. در غير 

اينصورت رای غيابی صادر ميگردد.

عبدالرحيم حميد  
رئيس شعبه پنجم بدوی و  ويژه رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز

)ابالغ وقت رسيدگی (
كالسه پرونده : 1۴000011۷05۷0000۳۷ 

بدينوس��يله اعالم كه بمق��دار 1۳000 ليتر گازوئيل بالصاحب توس��ط 
پايگاه دريا بانی كش��ف و ضبط گرديده و اكنون در شعبه اول بدوی ويژه 
رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی شهرستان بندر 
ماهشهر مطرح رسيدگی می باشد لذا مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی تا صاحب سوخت مكشوفه در مقام دفاع ظرف مدت 
حداكثر يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی به اين ش��عبه مراجعه نمايد در غير 

اينصورت پس از انقضای موعد مزبور رای غيابی صادر خواهدشد.

حجت روز پيكر
 رئيس شعبه ويژه رسيدگی به جرائم قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی شهرستان بندرماهشهر

)ابالغ وقت رسيدگی (
كالسه پرونده : 1۴000011۷05۷0000۳9

بدينوسيله اعالم ميگردد كه بمقدار ۳2۴00 ليتر گازوئيل بالصاحب توسط 
پايگاه دريا بانی كش��ف و ضبط گرديده و اكنون در شعبه اول بدوی ويژه 
رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی شهرستان بندر 
ماهشهر مطرح رسيدگی می باشد لذا مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی تا صاحب سوخت مكشوفه در مقام دفاع ظرف مدت 
حداكثر يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی به اين ش��عبه مراجعه نمايد در غير 

اينصورت پس از انقضای موعد مزبور رای غيابی صادر خواهدشد.

حجت روز پيكر
 رئيس شعبه ويژه رسيدگی به جرائم قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی شهرستان بندرماهشهر

جوانان »بنا« در راه توكيو
نگاهي به تركيب تيم ملي كشتي فرنگي در المپيك

به دنبال ديپلماسي ورزشي با عربستان هستيم 
سيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك مي گويد: با هماهنگي 
مقامات ارشد كشور به دنبال ديپلماسي فعاليت ورزشي با كشورهاي حوزه 
خليج فارس از جمله عربستان هستيم تا بتوانيم بستري براي ديپلماسي 
سياسي و بازسازي روابط فراهم كنيم و برگزاري بازي دوستانه بين ايران 
و عربس��تان در رياض و تهران مي تواند به كاهش عصبيت سياس��ي بين 
مردم و دولت دو كشور منجر شود. در اين خصوص نيازمند گفتمان جديد 
و بازانديشي نسبت به رويكردهاي گذش��ته و سنتي در حوزه ديپلماسي 
ورزشي هستيم چراكه مفهوم ديپلماسي در عصر جديد تغيير كرده است و 
با پديده متفاوتي روبه رو هستيم و نگاه خود را بايد با مفاهيم جديد تطبيق 
دهيم. ديپلماسي ورزشي يكي از ابزارهايي است كه مي تواند در كاهش تنش، 
افزايش فرصت، زيست مسالمت آميز و تقويت روابط ملت ها اثرگذار باشد.«


