
 صبح امروز ساعت 
دنيا حيدري
    گزارش

9:30 همه نگاه ها 
به کاش�يما ساکر 
اس�ت، به ميزب�ان راند نخس�ت فين�ال ليگ 
قهرمانان، جايي که نخستين دوئل براي قهرماني 
بين کاشيما آنتلرز و پرسپوليس برگزار مي شود. 
 فاصله زيادي تا جام نيست؛ دو راند 90 دقيقه اي 
و البته دو جدال نفس��گير بين دو قدرت شرق و 
غرب آس��يا که حاال تمام نگاه ها را به خود جلب 
کرده است، جدالي که مي تواند به معناي پيمودن 

نيمي از راه قهرماني باشد. 
    تجربه اي تازه

اين دي��دار بدون ش��ک تجرب��ه اي ت��ازه براي 
پرسپوليس و کاشيماست، چراکه هيچ يک تا به 
امروز فينال ليگ قهرمانان را تجربه نکرده اند و تا 
به اين اندازه خود را نزديک به جام نديده اند، به 
طوري که سايت فيفا در خصوص آن مي نويسد: 
»دو تيم بارها تا پاي فينال آمده اند، اما در گذشته 
هرگز فرص��ت تجربه فينال را نداش��ته اند، ولي 
حاال مي خواهند با کسب جام در نخستين فينال 
تاريخ س��از و نماينده قاره آسيا در مسابقات جام 

باشگاه هاي جهان شوند.« 
س��ايت فيفا همچنين در تمجيد از پرسپوليس 
مي نويسد اين تيم تحت هدايت برانکو مي کوشد 
تا به روزهاي درخشان گذشته بازگردد، آن هم 
مقابل تيمي که با وجود نداشتن مقام قهرماني 
آسيا، حضور در مسابقات جهاني باشگاه ها را در 
سال 2016 و زماني که ژاپن ميزبان بازي ها بود، 
تجربه ک��رده و اميدوار اس��ت قهرماني در ليگ 

قهرمانان را هم تجربه کند.« 

AFC هم در تحليل از دو تيم مي نويسد، عليپور 
مهاجمي است که کاشيما را براي کسب نتيجه 
تهديد مي کند. سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا 
همچنين از مهاجم جوان کاش��يما نيز به عنوان 
حربه گلزني ژاپني ها ياد مي کند و مي نويسد بايد 
نتيجه اين بازي را مهاجمان مشخص   کنند. بايد 

ديد عليپور موفق تر است يا يوما سوزوکي. 
    هدف، شکست پرسپوليس است

براي ژاپني ها بازي خانگي يا خارج از خانه تفاوتي 
ندارد. آنها در هر صورت به پيروزي مي انديشند. 
اين را از صحبت هاي گواويوا، س��رمربي کاشيما 
آنتل��رز مي توان ب��ه خوب��ي درياف��ت: »دنبال 
عملک��ردي مثبت هس��تيم. برابر پرس��پوليس 
کاماًل هجومي ظاهر مي شويم، چراکه هدفي جز 
برد و بسته نگه داشتن دروازه خود نداريم. همه 
تالشمان اين است که بازي را به سود خود خاتمه 
دهيم. البته اين را هم مي دانيم که پرس��پوليس 
حريف شايسته اي است و کنار زدنش کار ساده اي 
نيس��ت.« مس��ئله اي که کم��ال کاميابي نيا در 
خصوص آن مي گويد: »در غرب آسيا، تيم ها در 
ديدارهاي خانگي قوي ت��ر از ديدارهاي خارج از 
خانه هستند. آنها خيلي خوب مي دانند چگونه 
در خانه، حريف را نااميد کنند و اين کار را براي ما 
در خارج از خانه سخت مي کند، اما در شرق آسيا 
تيم هايي مثل کاشيما آنتلرز در ديدارهاي خانگي 
نيز مانند بازي هاي خارج از خانه بازي مي کنند و 

هميشه به پيروزي مي انديشند.«
    به ژاپن نيامده ايم که ببازيم

البته برانک��و هم مثل هميش��ه ب��ا روحيه اي 
جنگنده تأکيد مي کند تيمش در پي برد است 

و از هيچ چيزي هم نمي ترسد، نه از کاشيما و نه 
از بازي در خانه حريف، چراکه فقط به هدفش 
فکر مي کند: »کاش��يما تيم خوبي است که به 
فينال رسيده، اما ما هم اينجا هستيم که ببريم. 
نه کاشيما که برابر هر تيمي براي برد به ميدان 
مي رويم، چ��ه در بازي هاي خانگ��ي و چه در 
ديدارهاي خارج از خانه. بدون شک روز سختي 
داريم، ام��ا با همه توانمان ب��ازي مي کنيم تا با 
دست پر به کشور بازگرديم و جام را مقابل چشم 
هواداران خود باال ببريم. حضور در فينال خيلي 
خوب و خوشحال کننده است، اما خوشحالي ما 
با قهرماني و شادي هوادارانمان تکميل مي شود 
و جز اين به چي��زي ديگري نمي انديش��يم.« 
دست برانکو برابر کاشيما پر نيست، اما او مثل 
هميشه روي غيرت و اتحاد شاگردانش حساب 

مي کند. 
تي��م او خالي از س��تاره، ام��ا يکدل اس��ت و از 
خط دروازه گرفت��ه تا نوک حمله هم��ه با نيت 
موفقيت تيم گام برمي دارند. مرد کروات نيمکت 
سرخپوشان تا به اينجاي کار با همين حربه پيش 
آمده، با اعتماد به شاگردانش، هرچند که در گام 
آخر براي گذشتن از سد نماينده ژاپن، تيم او بايد 
بيش از هر زماني در استفاده از موقعيت ها دقت 
کند، چراک��ه اين بار از دس��ت دادن موقعيت ها 
مي تواند به اندوه و حس��رتي بي پايان بينجامد. 
گلزني و برتري در خانه حريف و البته بسته نگه 
داش��تن دروازه خودي و درخش��ش بيرانوند تا 
حد زيادي پرسپوليس را به شکستن طلسم 26 
ساله ايران در کسب عنوان قهرماني اين رقابت ها 

نزديک مي کند. 

    حريف تند و تيز و ترفند شرقي
آخرين حريف پرس��پوليس براي دس��تيابي به 
قهرماني تيمي اس��ت که به واسطه سرمايه هاي 
عظيم هلدينگ هاي تايلندي- ژاپني بيشترين 
ملي پوش را در خود جاي داده اس��ت. کاش��يما 
نسخه ش��رقي الدحيل اس��ت. تيمي سرعتي با 
ميانگين سني 26 سال و ستاره هايي چون يوتو 
ميسائو کئون سون تائه )دروازه بان کره اي که با 
جونبوک موتورز در س��ال هاي 2006 و 2016 
قهرمان آسيا شده(، گن شوجي آتسوتو يوچيدا 
لئوناردو سرجينيو )هافبک23 ساله برزيلي که 
ستون اصلي کاشيماست(، شوما دويي لئو سيلوا 
يوما س��وزوکي )مهاجم 22 ساله اي که نامش را 
در مسابقات جام باشگاه هاي جهان 2016 مطرح 
کرد و امي��د اول تيمش براي گلزني به حس��اب 
مي آيد(. اين تيم با هشت قهرماني در جي ليگ 
از خط دروازه گرفته تا حمل��ه همه در کنار هم 
با يک ريتم و چون س��اعت حرک��ت مي کنند، 
درس��ت برعکس فوتبال احساس��ي غرب آسيا. 
با وجود اين، بعد از نخس��تين پيروزي کاشيما، 
تيم مدعي قهرماني جي ليگ ژاپن برابر س��وان 
سامسونگ بود که رسانه هاي  ش��رقي نوشتند: 
»پرسپوليس طلس��م ناکامي 26 ساله قهرماني 
ايران در آسيا را خواهد شکست و انگيزه و انرژي 
که مغز متفکري چون برانک��و ايوانکوويچ بر آن 
کنترل دارد، خطرناک تر از يک سونامي خواهد 
بود!« اي��ن در واقع ترفند شرقي هاس��ت. آنها با 
تعريف و تمجيدهاي خود از فوتبال غرب آسيا و 
پرسپوليس فرصت قرار گرفتن ذره بين را از روي 

خود برمي دارند!

محسنات و خطرات يك استعفا
اين روزها کشتي بي سروصاحب تر از هميش��ه است. سه روز از استعفاي 
رس��ول خادم، نايب رئيس او، دبير فدراس��يون و اعضاي شوراهاي فني 

مي گذرد و هنوز هيچ خبري نيست.
البته مي توان اين سکوت خبري و تماشاي اوضاع نابسامان ورزش اول کشور 
را به حساب ايام تعطيلي آخر هفته گذاشت، اما بر کسي پوشيده نيست که 
مخالفان تيم مديريتي قبلي فدراسيون کشتي چقدر براي مشخص شدن 
اوضاع بي تابي مي کنند. همان هايي که در قالب پيشکسوتان نامه نگاري 
کردند و فدراسيون خادم را زير سؤال بردند، آن هم در شرايطي که عده اي 
از همين پيشکسوتان همين حاال و با گذش��ت چند روز بر اين باورند که 
هيچ کس جز رسول خادم نمي تواند اين وضعيت اسفبار را سروسامان دهد. 
چهارشنبه ش��ب بود که جبهه مخالف خبر خوش را دريافت کرد؛ خادم 
استعفا داد و اين بار برخالف قبل کسي با اين استعفا مخالفت نکرد تا کشتي 
بي سروسامان رها شود. اينکه نتيجه گيري ضعيف کشتي در رقابت هاي 
جهاني مجارستان چقدر در اين مسئله دخيل بوده يا اينکه آيا خادم پيش 
از اين مسابقات استعفاي خود را آماده کرده بود يا نه، در شرايط فعلي اصاًل 
مهم نيست. در حال حاضر مهم ترين مسئله سروسامان گرفتن فدراسيون 

کشتي است.
به رغم تمام اظهارنظرهايي که استعفاي خادم را براي کشتي مضر قلمداد 
مي کنند بايد به اين نکته توجه داشت که اين استعفا در بهترين زمان ممکن 
و بهترين شرايط صورت گرفته است. استعفاي خادم در حالي که او با وزارت 
ورزش زاويه اي شديد داشت و دو طرف حرف يکديگر را نمي فهميدند، حاال 
دست وزارت را براي سپردن سکان هدايت فدراسيون کشتي به دست کسي 
که حرف شنو تر از خادم باشد، باز گذاشته است. در اين بين فقط بايد اميد 
داشت که گزينه  هايي مانند برخي افراد رانده شده از پست هاي شهري سر از 
فدراسيون در نياورند که آن وقت بايد براي هميشه فاتحه ورزش اول کشور 
را خواند. خادم در بهترين زمان استعفا داد، چراکه زمان زياد باقي مانده تا 
اولين رقابت مهم بين المللي کشتي، اين اجازه را به رئيس بعدي فدراسيون 
مي دهد که با فراغ خاطر و دور از استرس شرايط مسابقات را برنامه ريزي و  
نسبت به انتخاب کادرهاي فني تيم هاي کشتي آزاد و فرنگي و همچنين 

انتخاب اعضاي شوراي فني دو رشته اقدام کند.
آنچه بعد از فروکش کردن سروصداهاي استعفاي خادم حاال بيشتر از قبل 
خود را نشان مي دهد، محسنات استعفاي قهرمان سابق جهان و المپيک 
است. بي ترديد خادم خود نيز به اين نتيجه رسيده که ادامه حضورش با اين 
همه تنش بين او و وزارت ورزش، نه تنها چيزي عايد فدراس��يون کشتي 
نمي کند که به ضرر اين رشته و ورزشکارانش نيز تمام مي شود. بنابراين در 
بهترين شرايط و بهترين زمان ممکن استعفا داد تا کشتي ايران همچنان 
سرپا بماند. حاال ديگر خادم نيست و همه منتظر برگزاري انتخابات هستند. 
همه اميدوارند جانشين خادم فردي دلسوز، کاربلد، مدير، مدبر و شجاع 
باشد و قبل از آنکه به خود بينديشد به فکر حال و روز کشتي باشد. اين روزها 
چشم هاي نگران عالقه مندان به کشتي بيشتر از قبل در جست وجوي يک 
مدير براي جانشيني خادم است. مردي بايد از بين عده اي بيرون بيايد که 
خيلي از آنها لياقت نشستن پشت ميز رياست فدراسيون را ندارند، اما ناگفته 
پيداست که از همين حاال براي اين پست دندان تيز کرده اند و برنامه هاي 
زيادي براي رسيدن به اهداف خود در قالب رياست فدراسيون کشتي دارند. 
استعفاي خادم هم فرصت است و هم خطر؛ فرصت براي تقويت کشتي ايران 

و البته خطر حضور افراد کوچکي که به دنبال پست هاي بزرگ هستند. 

فريدون حسن

دور خیز قهرماني ازکاشیما تا آزادی
کاشيما- پرسپوليس، راند نخست جدال آخر ليگ قهرمانان آسيا

روزهاي سياه استقالل با حذف از جام حذفي
شفر برف تهران را مي بیند؟!

روزهاي بحراني اس�تقالل ادام�ه دارد و پ�س از نتاي�ج پرفراز و 
نشيب در ليگ برتر، پنج شنبه ش�ب هم آبي ها با شکست مقابل 
س�ايپا از جام حذف�ي   کن�ار رفتند تا ش�فر اين هفته ه�ا در حال 
تجربه کردن س�خت ترين روزهايش روي نيمکت استقالل باشد.  
پس از عملکرد ضعيف در ليگ، همه نگاه هواداران استقالل به جام حذفي 
بود. جام محبوب آبي ها که موفقيت در آن ه��ر موقع آبي ها در ليگ به 
جايي نرسيده بودند، توانسته بود موج فش��ارها را بخواباند و يک جام به 
ويترين استقالل اضافه کند تا آنها پرافتخارترين تيم تاريخ اين رقابت ها 
باشند. امسال هم پس از اينکه شاگردان شفر در 10 هفته گذشته از ليگ 
نتوانستند چهره يک مدعي را نشان دهند، تمام هوش و حواس شان را 
روي اين جام گذاش��تند تا اين بار نيز مانند سال گذشته در جام حذفي 

ناکامي شان را جبران کنند. 
    رؤياي بر باد رفته مدافع عنوان قهرماني

 آبي ها که فصل گذش��ته با قهرماني در جام حذفي در خرمش��هر جشن 
گرفته بودند، به عنوان مدافع عنوان قهرماني در فصل جديد اين رقابت ها 
به ميدان رفتند. پس از پيروزي در مرحله يک شانزدهم نهايي مقابل نفت 
مسجدسليمان، آبي پوشان در يک هشتم نهايي ميزبان سايپا بودند، تيمي 
که يک هفته قبل در ليگ برتر توانس��ته بودند 2 بر يک شکستش دهند. 
پنج شنبه شب اما حکايت فرق مي کرد. هر چقدر شاگردان شفر براي تکرار 
برد انگيزه داشتند، آن سو دايي، بازيکنانش را براي انتقام راهي زمين مسابقه 
کرده بود. انگيزه هاي باالي دو تيم سبب شده بود پس از دو گل گرو براي 
استقالل از روي نقطه پنالتي و گل هاي مهدي ترابي و امين حاج محمدي، 
دو تيم به تساوي 2 – 2 در 90 دقيقه و البته وقت هاي اضافه برسند. اتفاقي 
که کار را براي تعيين تيم برنده به ضربات پنالتي کشاند. در ضربات پنالتي 
براي استقالل تنها سهرابيان موفق به گلزني شد و توپ هاي قائدي، باقري و 
اسماعيلي هدر رفت. در تيم سايپا هم رضاوند، رمضاني و اسدي توپ هايشان 
را گل کردند و ضربه ترابي به اوت رفت. به اين ترتيب سايپا به عنوان دومين 
تيم به يک چهارم نهايي جام حذفي صعود کرد تا با نفت آبادان ديدار کند و 
آبي ها هم خيلي زود از جام حذفي کنار رفتند تا روند ناکامي هاي شفر در 

استقالل برخالف فصل گذشته ادامه داشته باشد. 
آبي ها که در سال هاي اخير همواره جزو هش��ت تيم پاياني جام حذفي 
بود ند، پس از هشت سال نتوانس��تند به يک چهارم نهايي برسند. فصل 
89 - 88 جام حذفي، آخرين فصلي بود که استقالل با شکست 4 بر 5 مقابل 

استيل آذين در مرحله يک هشتم نهايي از جام حذفي کنار رفت.  
    کاسه صبر مديران و هواداران لبريز شد

کسب 14 امتياز از 10 بازي و قرار گرفتن در رده هفتم و حاال هم حذف از 
جام حذفي در همان مراحل اول چيزي نيست که براي هواداران استقالل 
قابل هضم باشد و پس از س��وت پايان بازي با س��ايپا بود که فريادهاي 
خشم آلود سکوها، فضاي آزادي را پر کرد، به طوري که بازيکنان استقالل 

با شعار »بي غيرت« راهي رختکن شدند. 
با اين حال شفر در صحبت هايش پس از پايان مسابقه با اشاره به ناراحتي 
هواداران استقالل وعده داد که آبي ها دوباره به روزهاي خوب بر خواهند 
گشت: »امروز همه بايد ناراحت باشيم، اما زندگي به پايان نرسيده و بايد 
روي بازي هاي ليگ تمرکز کنيم و ببينيم چه تغييراتي بايد لحاظ کنيم. 
همه ما متأسفيم که شما طرفداران عزيز اين هفته ها رنج مي بريد و ناراحت 

هستيد. تغييرات انجام خواهد شد و ما دوباره باال خواهيم آمد.«
با وجود وعده شفر، اما انتقادها از عملکرد آبي پوشان باال گرفته تا جايي 
که پس از شکست مقابل س��ايپا، هيئت مديره استقالل تشکيل جلسه 
فوق العاده خواهد داد تا نتايج اخير تيم را بررسي کند. جلسه اي که به نظر 
مي رسد نشانه لبريز شدن کاسه صبر مديران استقالل است، آن هم پس 
از اينکه در ليگ آبي ها دور از جمع مدعيان هستند و در جام حذفي نيز 
ديگر شانسي ندارند. اين در شرايطي است که با جذب بازيکنان پرسروصدا 
پيش از شروع فصل جديد، استقالل براي قهرماني بسته شده بود، اما چند 

ماه پس از آغاز فصل جديد همه چيز نااميدکننده است. 
بازيکنان جديد اس��تقالل نتوانس��ته اند جاي س��تاره هاي تأثيرگذار 
را پر کنند و نمايش فاجعه باري داش��ته اند. از طرف ديگر ش��فر هم با 
اش��تباهاتش در تعويض ها و جابه جايي بازيکنان ب��ه روند نزولي تيم 
س��رعت داده است. پيشکس��وتان اس��تقالل مانند عبدالعلي چنگيز 
معتقدند اين تيم ثبات ندارد و اين مسئله در عملکرد آبي پوشان مؤثر 
است. چنگيز به خبرگزاري مهر گفته اس��ت: »استقالل هنوز در اين 
فصل به همانگي نرسيده و ش��رايط مطلوبي پيدا نکرده است. آنها در 
يک بازي خوب و در يک بازي ضعيف ظاهر مي شوند که اين ناشي از 
بي ثباتي در اين تيم است. تيمي که داعيه قهرماني دارد بايد بيش از 
هر چيز ثبات داشته باشد.« حاال بايد ديد شفر همانطور که وعده داده 
با تغييرات، تيم را دوباره به روزهاي خوبش مانند نيم فصل دوم فصل 
گذش��ته برمي گرداند يا چمدان هايش را مي بندد و قبل از ديدن برف 

تهران به خانه اش بر مي گردد !

سعيد احمديان

مدال قهرماني تقديم به قهرمان واقعي
محمدعلي خسروي، قهرمان تکواندوي المپيک جوانان جهان مدال خود را 
به خانواده شهيد حسين غنيمت پور تقديم کرد تا به گفته خودش کمترين 
کار ممکن را انجام داده باشد. قهرمان تکواندوي جوانان جهان که با حضور 
در منزل خانواده شهيد غنيمت پور، مدال طالي المپيک جوانان را به پدر 
شهيد تقديم کرد، درباره اين تصميم اينطور توضيح داد: »کمترين چيزي 
که مي توانستم براي راه بزرگ شهدا تقديم کنم همين مدالم بود، چراکه 
ما معتقديم هر آنچه داريم از برکت شهداست و اگر شهيدان نبودند ما نيز 
امروز در چنين جايگاه هايي نبوديم. من چيزي جز اين مدال را نداشتم 
که تقديم کنم تا از شهيدان کشورم قدرداني کرده باشم.« شهيد حسين 
غنميت پور که داراي کمربند مشکي دان چهار و مدتي نيز رئيس هيئت 
تکواندوي شهرستان شاهرود بود، در عمليات هاي کربالي 4، کربالي 5 و 
والفجر 8 حضور داشت و فرمانده گردان کربال بود، در سال 65 در منطقه 

شلمچه به شهادت رسيد. 

سهراب بايد پیروز شود
فدراس��يون جهاني وزنه برداري در گزارشي ش��اخص ترين وزنه برداران 
حاضر در اوزان مختلف مس��ابقات جهاني 2018 را معرفي و عنوان کرد 
سهراب مرادي در وزن جديدش هم بايد پيروز شود. در اين گزارش آمده 
است: »مرادي، رکورددار جهان و قهرمان المپيک در دسته 96 کيلوگرم 
بايد برنده شود. البته کار او با حضور وزنه برداران قطري، کلمبيايي و چيني 

سخت است، اما مرادي مي تواند موفق شود.«

با آسیب ديدگي قهرمان شدم
فرزاد سپهوند، پرتابگر ديسک کشورمان و قهرمان بازي هاي پاراآسيايي 
اندونزي گفت با مينيسک پاي آسيب ديده موفق به کسب اين عنوان شده 
است. او مي گويد: »ارديبهشت ماه بود که مينيسک داخلي پايم پاره شد و 
با توجه به اينکه مي خواس��تم در بازي هاي آسيايي شرکت کنم با همان 
شرايط ادامه دادم و در جاکارتا قهرمان شدم. حاال بعد از قهرماني در حال 

برنامه ريزي براي جراحي هستم و به زودي اين کار را انجام خواهم داد.«

بابل قهرمان لیگ برتر کشتي آزاد
تيم کش��تي بابل به عنوان قهرمان��ي رقابت هاي ليگ برتر کش��تي آزاد 
باشگاه هاي کشور در سال 97 دست يافت. مرحله نهايي اين مسابقات روز 
پنج شنبه در سالن امام خميني)ره( شهر گرگان برگزار شد و تيم بيمه رازي 
بابل با غلبه بر تيم پاس ستارگان ساري عنوان قهرماني را از آن خود کرد. 
در ديدار رده بندي نيز تيم راه و شهرسازي گلستان مقابل تيم پتروشيمي 

بهشهر به پيروزي رسيد و عنوان سوم مسابقات را از آن خود کرد.

  پنجمي دختران بسکتبالیست ايران در آسیا 
تيم ملي بسکتبال دختران زير 18 سال ايران که براي اولين بار در دسته 
B رقابت هاي قهرماني آسيا شرکت کرده بود، در جايگاه پنجم قرار گرفت 
و نتوانست به دسته A صعود کند. ملي پوشان ايران در آخرين بازي خود 
ديروز تيم سنگاپور را با نتيجه 63 بر 51 شکست دادند. بانوان بسکتباليست 
در مجموع، پنج بازي برگزار کردند و با کسب سه پيروزي و دو شکست به 

کارشان پايان دادند. 
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کاشته جهاني امیرمحمد
پسربچه 10 ساله ايراني حاال بيشتر از آنچه تصورش را مي کرد، معروف 
شده است. اميرمحمد چهار ضربه به توپ پالس��تيکي زد که به هدف 
ننشست، اما نااميد نشد و ضربه پنجم را چنان استادانه به توپ نواخت که 
از پنجره کوچک سنگي عبور کرد، کاري که حتي شايد خود پائولو ديباال 
هم نمي توانست با اين توپ و اين وضعيت زمين انجام دهد. اميرمحمد 
عالمه بعد از اين ضربه استثنايي به سبک ستاره يوونتوس خوشحالي 
کرد. ويدئوي اين حرکت بالفاصله در فضاي مجازي دست به دست شد 
تا به ديباال رسيد و اين بازيکن شخصاً خواستار ديدار با اميرمحمد شد. 
ديداري که حتماً جذاب از آب درخواهد آمد و مي تواند س��کوي پرش 

خوبي براي نوجوان درس خوان فوتباليست کشورمان باشد.

انتقادها از رسول خادم ادامه دارد

کشتي ايران در کما!
بالتکليفي هاي کشتي ايران پس از استعفاي رسول خادم همچنان 

 اشرف رامين 
   کشتی 

ادامه دارد. ناکامي تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي کشورمان در 
جهاني بوداپست و همچنين بي مهري دنباله دار مسئوالن به اين رشته 
با استعفاي رئيس فدراسيون، اعضاي شوراي فني و مربيان تيم هاي ملي همراه شد. در حالي که منتقدان 
فدراسيون نتايج ضعيف تيم ملي را علت استعفاي خادم عنوان مي کنند، اما اليق دبير فدراسيون کشتي 
در گفت وگو با ايرنا تأمين نشدن منابع مالي را دليل اصلي کنار رفتن رئيس مستعفي دانست: »رئيس 
فدراسيون و مجموعه تيمش به علت تأمين نشدن منابع مالي استعفاي خود را تقديم هيئت رئيسه 
کردند. اين مجموعه معتقد بود بايد فردي در اين جايگاه قرار بگيرد که از حمايت هاي ويژه تري نسبت 
به مديريت پيشين برخوردار باشد.« ابراهيم جوادي، عضو مستعفي شوراي فني کشتي آزاد هم در 
گفت وگو با مهر، استعفا را بهترين راهکار عنوان کرد: »دفعه قبل که رسول خادم استعفا داد، بسياري از 
پيشکسوتان براي بازگشت او تالش کردند، اما رفته رفته متوجه شديم خادم بايد با مشکالت فراواني از 
جمله تنگناهاي سخت مالي دست و پنجه نرم کند و هر روز نيز بر وخامت اوضاع مالي افزوده مي شد. 
حاال با اين وضعيت کامالً با استعفاي کنوني او موافق هستيم، چون متوليان ورزش برايش چاره اي جز 
رفتن باقي نگذاشته اند. همه ديديم که تيم ملي در حالي به رقابت هاي جهاني اعزام شد که هزينه تيم 

مطمئناً اگر مي خواس��تند در آخرين لحظه و درست چند ساعت قبل از پرواز تيم ملي تأمين شد. 
مي توانستند اين مبلغ را خيلي زودتر به فدراسيون بدهند، 

اما معلوم نيست هدفش��ان از اين تأخير چه 
بود.«  در ادامه گالي��ه منتقدان از 

خادم، علي اکبر حيدري نفر 
س��وم المپي��ک 1964 
توکيو از نحوه آماده سازي 
تيم ملي انتقاد کرد: »به 
هي��چ عن��وان توجي��ه 

جوانگرايي در تيم ملي در 
رقابت هاي جهان��ي را قبول 

ندارم، چراکه فدراسيون کشتي 
بيش��تر از اينکه در ترکيب تيم ملي 

جوانگرايي کند، در بين مربيان و اعضاي 
کادر فني، دست به جوانگرايي زد. متأسفانه 

خانه کش��تي تهران براي ملي پوشان شبيه 
بيمارستان شده که روزي سه وعده غذا به آنها 

مي دهند و کشتي گيران بايد در طول روز دو يا 
سه نوبت تمرين کنند. ضمن اينکه مربيان اختياري 

از خود نداش��تند و در واقع کس��ي ک��ه  کوچينگ 
کشتي گيران را انجام مي داد، شخص خادم بود. در واقع 
مربيان تيم ملي نقش »بادبزن« کشتي گيران را ايفا 

مي کردند!«

هفته دوم ليگ برتر بسکتبال به پايان رسيد
پیروزي مدعیان در جنگ نابرابر

مدعي��ان لي��گ 
 شيوا نوروزي
   بسکتبال 

بسکتبال در حالي 
هفته دوم رقابت ها 
را با پيروزي پشت سر گذاش��تند که هر چهار تيم 
ميزبان نتيجه را به تيم هاي مهمان واگذار کردند. در 
هفته اي که پااليش نفت استراحت داشت، 
در تاالر بس��کتبال آزادي دو ديدار 
برگزار شد. پگاه و شيميدر، دربي 
پايتخ��ت را برگ��زار کردند که 
برتري محس��وس ش��يميدر از 
همان ابتداي بازي مشخص بود و در 
نهايت نيز پگاه 60 ب��ر 94 مقابل تيم 
مهمان تن ب��ه شکس��ت داد. محمدرضا 
اسالمي، سرمربي ش��يميدر تغييرات زياد در 
ترکيب تيمش را يکي از استراتژي هايش عنوان کرد: 
»فکر مي کرديم بازي س��خت تر از اينها باش��د، اما 
توانستيم با دفاع خوب بچه ها نتيجه الزم را بگيريم. 
ارنج کردن تيم يکي از اصول اصلي بسکتبال است و 
در طول مس��ابقات تالش مي کنيم که از ارنج هاي 
مختلف استفاده کنيم.« نيروي زميني و پتروشيمي 
ني��ز در آزادي به ميدان رفتند و ش��اگردان مهران 
حاتمي پيروز ميدان شدند و با برد قاطع 82 بر 46 
تهران را ترک کردند. احمد مازيس��تاني، سرمربي 
ني��روي زميني در پايان ب��ازي به ان��رژي و انگيزه 
بازيکنانش اش��اره کرد و گفت: »بازيکنان نيروي 

زميني خيلي خوب مي جنگند، اما بايد قبول کنيم 
که جايگزين هاي خوبي برايشان نداريم. وقتي مجبور 
به تعوي��ض مي ش��ويم، تيم مان اف��ت مي کند.«  
مازيستان در پاسخ به سؤال »جوان« در خصوص 
فاصله دو تي��م از نظر در اختيار داش��تن بازيکنان 
ملي پوش عنوان کرد: » اين نابرابري در ليگ وجود 
دارد. سال هاي قبل قانوني وجود داشت که تيم ها 
حداکثر اجازه استفاده از دو يا سه بازيکن ملي پوش 
را داشتند. در حقيقت نيرو مقابل تيم ملي بازي کرد. 
در صورتي که مي شد توازن را بين همه تيم ها برقرار 
کرد تا سطح رقابت ها پايين نيايد و جذابيت مسابقات 
باال ب��رود. به نظ��ر من پتروش��يمي و ش��يميدر 
فيناليست هاي اين فصل ليگ برتر بسکتبال خواهند 
بود.« حاتمي، سرمربي پترو نيز به جاي خالي مهرام 
و شهرداري تبريز اشاره کرد: »بازيکنان پترو کمي 
باتجربه تر از نيروی زميني بودند. با اين حال نيروي 
زميني واقعاً جنگيد. جاي مهرام و شهرداري تبريز در 
ليگ واقعاً خالي است. متأسفم که مسئوالن شهر 
تبريز اجازه دادند قهرمان فصل گذشته به اين روز 
بيفتد و نماينده بسکتبال ايران در باشگاه هاي آسيا 
حتي نتواند در ليگ حضور پيدا کند. اميدوارم جوابي 
براي وجدان خودش��ان داشته باشند!« در دو بازي 
ديگر هم آويژه صنعت در مشهد 62 بر 64 مغلوب 
شهرداري گرگان شد و پدافند دزفول نيز در مصاف 

با ذوب آهن با نتيجه 46 بر 73 تن به شکست داد. 
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