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نامه سرگشاده رسول خادم
به رييسجمهور

دولت به خاطر فقر با اعتراض
قهرمانانمواجهخواهدشد
وحيد جعفري
ترديدي نيست كه مشكالت امروز جامعه از كشتي نشات
نميگيرد؛ اما شكي نيس��ت كه مشكالت امروز كشتي از
جامعهنشاتميگيرد؛جامعهايكهبامشكالتاقتصادي
دستبهگريباناست.بهقوليهمهچيزمانبههمهچيزمان
ميآيد ،نميش��ود كه در هزار و يك حوزه ناكام باش��يم و
در يك حوزه انتظار موفقيت داش��ته باشيم ،آن هم بدون
كمترين حمايت و توجه .كاري به حرفهاي كه منتقدان
كم انصاف داخلي ميزنند و حرفهايي كه در خارج به آنها
اشاره نميشود و نميزنند نداريم ،ما به واقعيت كار داريم؛
چراكهتنهاراهرسيدنبهحقوحقيقتاست.كشتيايران
باختهاست،بدهمباختهاستوحاالهمهبهدنبالمقصراين
شكست هستند و يكديگر را متهم ميكنند؛ اما چه كسي
واقعيتراميگويدوچهكسيآنراكتمانميكند؟!امروز
نوك پيكان انتقادات به س��مت رسول خادم است؛ رييس
فدراسيونيكهتيمهايتحتمديريتاوتاقبلازمسابقات
حاال رسول خادم كه مسووالن ورزش او را از سرمايههاي
مليميدانندبهعنوانمتهمرديفيك،كههمازدوست
زخم زبان ميخورد و هم از دش��من ،نامهاي به حسن
روحاني ريي��س محترم جمهور ايران نوش��ته و در آن
آورده اس��ت« :هماكنون كه اين متن را براي جنابعالي
مينويس��م ،در محل برگزاري مس��ابقات جهاني و در
واقع در ميدان مبارزهاي نابرابر با رقباي كشتي ايران در
جهان هستم .به ناچار جايز ندانستم كه در بيان واقعيتي
به ظاهر ناخوش��ايند ،آن ه��م در وضعيت اجتماعي و
اقتصادي امروز كش��ور درنگ كنم .زيرا قهرمانان ملي
آن ه م در ورزشهاي المپيك��ي ،پيدرپي با حضور در
مسابقات ورزشي ،ضمن همراه كردن ميليونها ايراني
عالقهمن��د به افتخارات ملي با خ��ود،بايد به انتظارات
عمومي پاسخگو باشند .جناب آقاي رييسجمهور بر
خالف آنچ��ه امروزه بعضا بيان ميش��ود ،مردم در اوج
گرفتاريها و تنگناهاي معيشتي خود ،نه تنها نسبت
به پيگيري امور قهرمانان ملي خود در ورزش بيتفاوت
نيس��تند ،بلكه با حساسيتي مضاعف در جستوجوي
اميدواري و نش��اط عمومي هرچن��د موقت و مختصر،
عملكرد تيمها و قهرمانان ملي خود را در ميادين ورزشي

جهانيكشتيبزرگساالندرمجارستانبهتريننتايجتاريخ
كشتي در ردههاي س��ني مختلف از ابتداي سال تا شروع
رقابتهايجهانيراكسبكردهاند.
تيمهايكشتيآزادوفرنگينوجوانان،جوانانوبزرگساالن
ايران از ابتداي سال و تا قبل از حضور در جهاني مجارستان
با كسب 9جام قهرماني آسيا و جهان ،آماري خارقالعاده از
خود بر جاي گذاشتند تا باز هم كشتي شاگرد اول ورزش
ايران در رويدادهاي بينالمللي باش��د .اين رش��ته از ۲۱
ارديبهشت  ۹۷تا جهاني بوداپس��ت در رده نوجوانان به ۲
عنوانقهرمانيآسياو ۲عنوانقهرمانيجهاندستيافته
و تيمهاي كش��تي آزاد و فرنگي جوانان ايران نيز ۲عنوان
قهرماني آسياو يكعنوان قهرماني جهاندر رشته فرنگي
را كسب كردند و البته تيم ملي بزرگساالن نيز به 2عنوان
قهرماني در رويداد مهم بازيهاي آسيايي جاكارتا دست
يافت.درواقعتنهاتيميكهقهرمانجهاننشدتيمكشتي
آزاد جوانانبودكه آنهم سوم دنيا شد.
در شرايط نابسامان اقتصادي اين روزهاي كشور كه تاثير

خود را بر ورزش نيز گذاش��ته ،كشتي تا قبل از مسابقات
جهاني 2018بار ديگر به عنوان يك فراورزش ظاهر ش��د
در س��الي كه بايد از آن تحت عنوان س��ال سخت ايران از
نظر تامين منابع مالي ياد كرد؛ سال رياضت اقتصادي .در
واقع كش��تي ايران با عملكرد خود از ابتداي سال  97كف
انتظارات جامعه ايراني را باال برد؛ به نحوي كه كمتر كسي
به شرايط موجود توجه داشت؛ اما مگر با اين شرايط تا كجا
ميش��ود پيش رفت؟! آن هم در حالي ك��ه وزارت ورزش
سليقهاي برخورد كرده و خودي و ناخودي به راه انداخته
است و براي رش��تههايي كه ميخواهد بودجه و ارز دارد؛
براي رشتههايي كه به آنها عالقه ندارد نه .كار براي كشتي
ايران آنقدر سخت پيش رفت كه اعالم شد به احتمال زياد
و نبود ارز كافي تيمهاي ملي كشتي با تركيب ناقص راهي
مسابقات جهاني خواهند ش��د؛ اتفاقي كه حتي در دوران
جنگهمشاهدآننبوديم.بعدازريختوپاشجامجهاني
توسط فدراس��يون فوتبال و وزارت و بعد از آن هزينههاي
غير ضروري براي برخي از رشتهها در بازيهاي آسيايي به

در ابتداي صف مسووليت پذيرش نواقص هستيم
دنبالميكنند.شرايطمعيشتيجامعه،زندگيشخصي
و خانوادگي تكتك قهرمانان مل��ي ،به ويژه قهرمانان
رش��تههاي المپيكي ورزش كش��ور همچون كشتي،
وزنهبرداري و تكواندو را بهشدت تحتالشعاع خود قرار
داده است ،به گونهاي كه حتي در زمان برگزاري اردوهاي
ورزشي ،نميتوان برخي از قهرمانان ملي پوش را براي
استراحتي دو ،سه روزه به جمع خانواده فرستاد .زيرا فقر
و مشكالت معيشتي خانوادهشان ،شرايط روحي ،رواني
و جسمي اين عزيزان را بهم ميريزد .با همه اين مسائل،
فدراسيونهاي ورزشي چون كشتي ،تيمهاي ملي خود
را براي حضور در رقابتهاي بزرگ جهاني و مس��ابقه با
رقباي تا دندان مسلح خود آماده ميكنند .اما در شرايط
موجود به دلي��ل گراني ارز ،بليت و س��اير هزينههاي
تداركاتي اين آمادهسازي به هيچوجه با حداقل تداركات
فني الزم براي حضور در مس��ابقات بزرگ بينالمللي
صورت نميپذيرد .كارشناس��ان فني در امر ورزش به
خوبي ميدانند كه به ميدان فرستادن تيمهاي ملي ،آن
همدرميادينجهاني،بدونحضوردرمسابقاتتداركاتي

(به ويژه قهرماناني كه به اصطالح نياز به «ميدان ديدن»
دارند) ،درس��ت همانند به «ميدان جنگ» فرستادن
سربازاني است ،كه مشق تيراندازي را فقط در «ميدان
تير» تمرين كرده باشند .بديهي است ميزان اشتباهات
چنين سربازاني ،در ميدان واقعي جنگ ،بسيار باالست.
مخلصكالمايناستكه،دربيانيصادقانهدولتمحترم
به دليل تنگناهاي اقتصادي و ارزي نميتواند از تيمهاي
ملي المپيكي كشور ،كه حداكثر  30تا  40ورزشكار را
شامل ميشود ،حمايت كند و بر اين اساس ورزشهاي
المپيكي هم كه به دليل كاركرد اجتماعيشان در داخل
و كاركرد سياسيشان در خارج،بايد يكي از موضوعات
مرتبط با منافع ملي باش��ند ،به هر دليل از دستور كار
خارج است .پس بهتر است به مردم اعالم شود تا ميزان
انتظار و خواست مردم عالقهمند به افتخارات تيمهاي
ملي كش��ور ،مطابق واقعيتهاي موج��ود و تداركاتي
تيمهاي ملي ذيربط متعادل شود« .سكوت» در اين
بخش ،به دليل عدم تطابق انتظارات عمومي و تداركات
تيمهاي ملي به زودي دولت محترم را با اعتراض جدي

دستكميتهمليالمپيك،نميشدقبولكردكهكشتيبه
عنوان پرافتخارترين رشته ورزشي ايران به خاطر شرايط
مالي با تركيب كامل راهي رقابتهاي جهاني مجارستان
نش��ود از همين رو پاي پرواز و در حالي كه تيم ملي داشت
سوار هواپيما ميشد تا به مجارستان برود تازه ارز ثانويه به
دست فدراسيون رس��يد؛ اما آيا اين نوشدارو بعد از مرگ
سهراب نبود؟! شما كه ميخواستيد ارز را بدهيد ،چرا چند
هفته زودتر ندادي��د؟ اگر فوتبال هم بود ،اينطور برخورد
ميكرديد؟! آيا اين به خاط��ر اختالفي كه وزارت ورزش با
كشتي دارد ،نيس��ت؟ آيا براي اين نبود كه توپ را از زمين
خود خارج كنند تا فردا روز متهم نشوند كه ارز ثانويه را به
كشتي ورزش اول كشور ندادند ،بله شواهد نشان ميدهد
كه اين طور ب��ود و ارز را دادند؛ اما زماني دادند كه ديگر دير
شدهبود؛امااگرحاالسوالشود،خواهدگفتماارزراقبلاز
حضوردرجهانيبهكشتيداديم.درواقعدوستانبااينكار
كشتيرانيمهجانكردهوبعدبهمصافرقبايجهانيخود
دربوداپستفرستادند.بلهارزرسيد؛اماديررسيد.
قهرمان��ان و مربيان ملي كه به دلي��ل محدوديتهاي
تداركاتي ،نميتوانند پاس��خگوي انتظارات مردمي از
خود باشند ،مواجه خواهد س��اخت .كساني امثال اين
حقير كه ورزشكاراني از كارافتاده ،ولي هنوز شيفته اين
«امر رنجآور» محسوبميشوند ،وظيفه دارندمطالبهبه
حق قهرمانان ملي را به رييسجمهور محترم با صراحت
اعالم كنند .در انتها براي اينكه گمان نش��ود بيان متن
ب��اال ،آن هم از چند هزار كيلومتر دورتر از وطن عزيز به
جنابعالي ،با نيت فرافكني وگريز از پذيرش مسووليت
برخي از كاستيها و اشتباهات فني قهرمانان تيمهاي
ملي است ،به صراحت عرض ميكنم ،برخالف بسياري
از رجال محترم سياسي كه همواره در مواجهه با نواقص و
مشكالتپيشآمدهبراياقشارمختلفمردم«،پنهان»
و بلكه بعضا «ناپيدا» ميشوند ،ما همانگونه كه بارها و
بارها با افتخار ،كنار پرچم مقدس كشورمان ايستادهايم
تا همه دنيا صداي سرود ملي «ايران» را بشنوند ،در زمان
اشتباهات فني و شكس��ت قهرمانانمان نيز در ابتداي
صف مسووليت پذيرش نواقص هستيم .اما براي رقابت با
حريفانمدعيدرجهانورزش،بخشقابلتوجهيازاين
نواقص بدون تداركات الزم ،قابل كاهش نخواهد بود».

چهره

به مناسبت بازگشت كازورال به ميادين
هومن اكبري
داستانمصدوميتدرفوتبالبعضيوقتهاخيليغمانگيز
ميشود .بودند ستارههايي كه با يك مصدوميت شديد يا
با تكرار مصدوميتهاي كوچك براي هميشه فوتبالشان
تمام شده يا مجبور شدند از سطح اول فوتبال دنيا فاصله
بگيرند .ماركو فانباستن از سالهاي دور در ذهنمان است
و همين اواخر الكساندر پاتو و روبينهو و كلي ستاره ديگر را
ديدهايم .در كش��ور خودمان هم كم نداشتيم از اين موارد.
اميدروانخواهومحسنخليلي.دوتاازبهترينهايليگكه
بعدازمصدوميتهيچگاهبهشرايطقبلبرنگشتند.امايكي
از بازيكناني كه نوع مصدوميتش واقعا عجيب بود و كسي
تصور نميكرد او به ميادين بازگردد سانتي كازورال ملقب
به چيكيتاست .داستان مصدوميت و بازگشت اين ستاره
اسپانيايي در نوع خودش جالب توجه است .فوتباليستي
كهموفقشدبعداز 2سالدوريازميادينباالخرهازابتداي
فصل در تركيب ويارئال پا به توپ بشود و حاال كه 10هفته
از شروع الليگا گذشته تقريبا توانسته خودش را به تركيب
ثابتتيمتحميلكند.
سانتياگو كازورالي ريزنقش و تكنيكي در دوران حرفهاي
خود گرفتار مصدوميتهاي زيادي ش��ده بود .اما يكي از
اين آس��يبها با بقيه تفاوت داشت .كازورال چندي پيش
در مصاحبه با سيدلو پرده از اتفاقات و حوادث پيرامون اين
آسيبديدگيبرداشت .مصاحبهايكهنه تنهادوستداران
فوتبال بلكه هر انس��اني را ممكن است آزرده و متاثر كند.
پاي او از 3ناحيه زانو ،مچ پا و پا آسيب ديده بود .تصوير پاي
مصدوماوبهقدريمنزجركنندهبودكهقابلنمايشنيست.
پزش��كان در مورد اين جراحت گفتند آنقدر نادر است كه
امكانذكرآندركتابهايپزشكينيزوجوددارد.عدد10
يكويژگياينمصدوميتاست 10.بارعملجراحيوبريده

بازگشته از گور!

شدن  10سانتيمتر از تاندون
پاي او .حتي تصور اين جمالت
هم سخت و تكاندهنده است.
به گفت��ه خودش ريش��ه اين
اتفاقاتبهبازيدوستانهاسپانيا
مقابل ش��يلي در سال ۲٠۱۳
برميگ��ردد 3 .س��ال قبل از
تشديدمصدوميتش.
اوخودرابهخاطرحضور 90دقيقهايدراينمسابقهسرزنش
ميكند .بدين خاطر كه خودش در مصدوميت اوليه نقش
داشته بود .بعد از اين مسابقه پيشنهاد شد كه براي مدتي
استراحت كند اما نپذيرفت و هفته بعد از اين بازي ،دوباره
پابهتوپشد.
تراژدي و داستان غمانگيز او در نوامبر  ۲٠۱٦و در مسابقه
آرسنال و لودوگورتس آغاز شد .سانتي در اين بازي طوري
مصدومشدكهنتوانستحدوددوسالواردزمينسبزرنگ
فوتبال شود .كازورال پيرامون آن بازي ميگويد«:در وقت
اس��تراحت بين دو نيمه ،گويي كشته شدم .بدن من سرد
شدهبودودردهرلحظهبيشترميشد.آنشبگريهكردم.
تواني براي بازي كردن نداشتم و به همين خاطر تعويض
شدم.سپسبعدازآنمشكالتشروعشد».
آرسنونگربعدازمسابقهعنوانكردكهمصدوميتسانتياگو
جدي نيس��ت ولي كازورال بعد از اين مسابقه هرگز براي
توپچيها به ميدان نرفت .اما زماني كه ونگر اوضاع و احوال
سانتي را در مدت درمان اين مصدوميت ديد ،گفت كه اين
آسيبديدگي بدترين مصدوميتي است كه تاكنون ديده
است.درمدتزماندرمان،چيكيتاماههابهكلينيكمراجعه
ميكردوبدينخاطرازخانوادهخوددورميماند.سانتيدر
مورداحساسوشرايطفرزندانشدرزماندوربودنازفوتبال
ميگويد«:آنها به خاطر وضعيت من مجبور شدند در يك

سال 3بار مدرسه خود را عوض
كنند.صبحهاوقتيبرايرفتن
بهكلينيكآمادهميشدمازمن
سوالميكردندكه:باباتودوباره
ميخواهي بروي؟ من س��عي
ميكردم همهچي��ز را عادي
جلوه دهم ولي اين جمالت مرا
ميكشت .من اين درد و رنجها
را به عشق آنها تحمل ميكردم چون فرزندانم مانند خودم
ديوانهفوتبالهستند».
س��انتي مدت زيادي س��عي كرد خودش را خندان نشان
دهد ولي در واقعيت او بس��يار عصباني و ناراحت بود .شب
و روز به اين فكر بود كه آيا بعد از اتفاقات ناگوار و جانفرس��ا
ميتواند دوباره به ميدان برگردد يا اينكه مصدوميت به او
غلبه ميكند .اس��طوره ويارئال در زمان درمان و دور بودن
از خانواده خود ،سختيهاي زيادي را تجربه كرد .در شبي
احساس كرده كه از پايش مايعي خارج ميشود كه مقدار
آن دقيقه به دقيقه رو به افزايش است .متخصصان در ابتدا
دليلايناتفاقرانميتواستندتشخيصدهندامابعدامتوجه
شدند كه ميكروبي وارد پاي كازورال شده و عضالت پاي او
راخورده.اينميكروبهادرتاندونواستخوانهاياوجاي
گرفتهبودند.بريدهشدن 10سانتيمترازتاندونپايكازورال
كهدرابتدايمتنذكرشدبههميندليلبوده.گفتهميشود
بهقدريازپوستوتاندوناوبريدهشدهكهانگشتانسانبه
راحتيواردآن ميشده.
تحمل چنين حوادثي به هيچوجه كار راحتي نيست
و ميتوان گفت فقط ي��ك مجنون فوتبال ميتواند از
پس آن برآي��د .به گفته خود كازورال ب��ه دليل اينكه
جراحيهاي متعددي انجام داده و سرعت بهبودي كم
بوده ،زماني آماده اين بوده كه تسليم شود.

سانتيكازورالدرمانمصدوميتخودرادرلندنوزيرنظر
پزشكان انگليسي شروع كرد ولي بعد از مدتي براي ادامه
درمانبهتنهاييوبدونهمسروفرزندانش،بهساالمانكاي
اسپانيا سفر كرد .او احساس ميكرده كه پزشكان لندني
اميد چنداني به بازگشتاش به فوتبال نداشتند و وقتي
كه بامتخصصاناسپانياييگفتوگوكردهوايدههاي آنها
راشنيده،تصميمبهتركانگليسبهمقصداسپانياگرفته
است .سرانجام بعد از تن دادن و تحمل جراحيهاي زياد
و طاقتفرسا كازورال موفق شد كه پا به توپ شود .اما به
دليل غيبت طوالنياي كه داش��ت ،نتوانست در امارات
بماند و مجبور به ترك آرس��نال شد .در بازي رفت نيمه
نهاييليگاروپامقابلاتلتيكومادريددراستاديومامارات،
قبل از بازي وارد چمن ورزشگاه شد و تمرين كرد .از طرف
هواداران توپچيها ب ه ش��دت تشويق شد تا با خاطرهاي
خوش لندن را ترك كند .در تابستان  ۲٠۱۸ابتدا با آالوز
تمرين كرد ولي قراردادي با او امضا نش��د .سپس به فكر
باشگاه قديمياش افتاد و به تمرينات ويارئال اضافه شد
و بعد از اينكه مشخص شد به آمادگي الزم رسيده ،سران
زيردرياييهاي زرد به او قراردادي را پيش��نهاد كردند.
سانتي كه آس��يب ديدگياش از متفاوتترينها بود به
روش متفاوت و سحرآميزي نيز به هواداران معارفه شد.
بازگشت سانتي به دنياي فوتبال نيز به مانند يك معجزه
است .آري! س��انتياگو كازورال بعد از توفان درد و رنج به
مستطيل سبز بازگشته و به ساحل آرامش رسيده .شايد
با آشيلهاي مصنوعي و فلزاتي در پا ،شايد با قدمهايي كه
مانند گذشته برداشته نميشوند اما نشان داد كه ديوانه
فوتبال بودن ميتواند حد و مرز نداش��ته باش��د .سانتي
بازگشت تا بار ديگر خنده را به صورت اعضاي خانوادهاش
برگرداند و بار ديگر پا به توپ شد تا ما عاشقان فوتبال بازي
هوشمندانه او را حتي به مدت كوتاه ببينيم و لذت ببريم!

دومي��ن روز از هفته دهم ليگ برتر فوتب��ال ايران برگزار
ش��د و در مهمترين بازيها تراكتورسازي تبريز به مصاف
سپيدرود رشت رفت و استقالل تهران در ورزشگاه آزادي
ميزبان س��پاهان اصفهان بود .در داربي اهواز هم تيمهاي
فوالدواستقاللخوزستاندريكبازيسردوكسلكننده
به تساوي بدون گل رسيدند .ديگر تيمهاي جنوبي پارس
جنوبي جم و صنعت نفت آبادان هم در جم به مصاف هم
رفتندكهحاصلتالشايندوتيمتساويدوبردوبود.براي
پارسجنوبيجمنوريوبنگرگلزنيكردندوبرايصنعت
نفت آبادان ايماني و جبيره گلزني كردند .در روز اول هفته
دهم پديده مشهد موفق شده بود نفت مسجد سليمان را
شكست بدهد و تيمهاي صدرنشين براي اينكه از كورس
قهرماني جا نمانند ،نياز به پيروزي در بازيهاي اين هفته
خودداشتند.درادامهباماهمراهباشيدتانگاهيبهبازيهاي
حساسروزگذشتهداشتهباشيم.
استقالل– 0سپاهان،1ژنرالموفقدرآزادي
پيش از شروع اين مس��ابقه هواداران استقالل كه حضور
پرشماري داشتند براي كريخواني با رقيب سنتي كه به
فينالآسيارسيده،دوپرچمبزرگستارهنشانرابهنمايش
گذاش��تند كه روي هر كدام س��الهاي قهرماني اين تيم
در جام باشگاههاي آسيا به نمايش درآمده بود .شاگردان
امير قلعهنويي كه در هفتههاي گذشته عالي كرده بودند و
نزديكتريندنبالكنندهپديدههستند،درنيمهاولاسير
بازيشاگردانشفرشدهبودند.استقالليهابانظمبيشتري
بازيميكردندوتيمسرحالترينشانميدادند.بازيكنان
سپاهاناصالهماهنگنبودندوبهنظرميرسيدتوانپياده
كردن خواستههاي سرمربي تيمش��ان را نداشتند .البته
استقاللنتوانستازدردستداشتنبازياستفادهخاصي
بكندونيمهاولبدونحتييكشوتدرچارچوببهسمت
دروازه دو تيم به پايان رسيد .اتفاق خاص نيمه اول تعويض
عليكريميدرهماندقايقابتداييبهخاطرمصدوميتبود.
هيچ خطاي خاصي روي او رخ نداده بود و احتماال كريمي
بهخاطرمشكلقديميكمرشنتوانستهبودبهبازيادامه
بدهد .در ابتداي نيم��ه دوم اما امير قلعهنويي دو تغيير در
تركيب تيمش انجام داده و با اضافه كردن ساسان انصاري
به جاي مهرداد محمدي ،سمت چپ زمين استقالل را در
دست گرفت .در اين نيمه بازي درگيرانهتر دنبال ميشد و
هردوتيمميلبيشتريبهگلزنيداشتند.رضاكرمانشاهي
داورمسابقهكهاصالدرحداينبازيبزرگنبود،تصميمات
بحثبرانگيزيگرفتوحتيدريكصحنهبهصورتكامال
واضحدراعالمپنالتيبهنفعسپاهاناشتباهكردكهكمكش
جلوياينتصميمراگرفت.دريكصحنههماستقالليها
بهشدت اعتراض داشتندكه بايدبهنفعشانپنالتيگرفته

شود .تاكتيك امير قلعهنويي در اين مسابقه به مانند تمام
هفتههاي گذش��ته و حتي سالهاي گذش��ته ،سانتر از
جناحين براي مهاجم بلندباالي تيمش بود .تاكتيكي كه
دردقايقپايانيباالخرهجوابدادورويسانترسعيدآقايي
كيروشاستنليموفقشددروازهسيدحسينحسينيرا
باز كند .او بعد از اي��ن گل براي دو دقيقه روي زمين افتاده
بود چرا كه برخورد سختي با تيرك عمودي دروازه داشت.
استقالل بعد از گل سپاهان دو موقعيت طاليي ايجاد كرد
كههردوموقعيتراالحاجيگروخرابكرد.محمددانشگر
هم در واپس��ين لحظات بازي توپ را به تيرك دروازه پيام
نيازمند كوبيد .تف��اوت بزرگ دو تيم در كيفيت بازيكنان
خارجيشانبود.جاييكهكيروشاستنليازتكموقعيت
بهوجودآمدهاستفادهكردوالحاجيگروقدرموقعيتهايي
كه به دست آورد را ندانست .ضمن اينكه والديمير كومان
همدرميانهميدانبسيارخوببازيميكرد.امانيومايركه
بهجايكريميواردزمينشدهبوداصالدرحديكبازيكن
خارجيخوبظاهرنشدومعلومنيستچرااينبازيكنبه
بازيكنانداخليترجيحدادهشدهوچهويژگيخاصيدارد
كهبهاستقاللآمده؟شنيدههاحاكيازآناستكهقيمت
اوباجپاروفتفاوتچندانينداردوبايدازمسووالناستقالل
پرسيد چرا پولي كه ميش��د براي نگه داشتن آن بازيكن
باكيفيتخرجشودبرايآوردنبازيكنيكهكيفيتشثابت
نشدهبودخرجشدهاست؟!
تراكتورس�ازي  – 2س�پيدرود ،1رس�تگاري
دروقتهايتلفشده
تراكتورس��ازي كه اين فصل از حمايت وي��ژه هوادارانش
برخوردار است و هر بازي استاديومش پر ميشود در مقابل
سپيدرودقعرجدوليقرارگرفت.تاكتيكاتخاذشدهتوسط
تقوي در اين بازي عجيب ب��ود و او با دو هافبك دفاعي به
مصافتيميرفتكهتنهاسهامتيازداشت.تراكتوردراين
مسابقهازايجادخطررويدروازهتيمرشتيناكامبودتااينكه
در دقيقه  84مسعود شجاعي موفق شد دروازه شاگردان
علي كريمي را باز كند .اما سپيدروديها پا پس نكشيدند
و در دقيقه  92توسط نزهتي به گل رسيدند .رشتيها در
آستانه رقم زدن يك نتيجه ماندگار و گرفتن يك امتياز از
متمولترين تيم ليگ برت��ر بودند كه لياروينگ ،بازيكن
شبرآب
خارجيتراكتوردردقيقه 95رويايرشتيهارانق 
كرد .در اين مسابقه هم تاثير يك بازيكن خارجي بهشدت
واضحبود.تراكتورسازياينفصلدرخريدهايخارجياش
حسابيموفقبودهوتمامخارجيهايشبازيكنانباكيفيتي
هستند .درپايانبازيهايروزگذشتهسپاهاناصفهانبه
يك امتيازي پديده در صدر جدول رسيد و استقالل با14
امتيازدررتبهششمقراردارد.سپيدرودهمچنانقعرنشين
استوتراكتورسازيبابردمقابلاينتيمتاردهچهارمجدول
خودشراباالكشيد.

دايره طاليي

كشتي فرنگي و تنها دو شانس برنز در دو روز

وقتيدرهمانروزنخستمسابقاتقهرمانيجهانيحسن
يزدانيبهعنوانسرداركشتيايراندركمالناباوريتسليم
ديويدتيلورامريكاييشد،گويينارنجكيدركاروانكشتي
ايرانمنفجرشدوهمهچيزبههمريخت.ازهمانصبحروز
اول معلوم شد كه اين ميدان ،ميدان جنگ است و سربازان
نيمهمسلح ايران بايد به مصاف سربازان تا بن دندان مسلح
سايركشورهابروندواگرنكشند،كشتهخواهندشد.امسال
كشتيبعدازاصالحقوانينبعدازچندسالبهاوجدشواري
رسيده و در باالترين سطح خود در حال برگزاري است؛ به
نحويكهاگركشتيگيريغفلتكندبهبدتريننوعممكن
تنبيهشدهوباشكستيسنگينبايدبامسابقاتوداعكند.
كشتي آزاد با سه برنز و قرار گرفتن در جايگاه ششم جهان
به كار خود پايان داد .با اتمام رقابتهاي آزاد همگان انتظار
مسابقاتكشتيفرنگيراميكشيدندتاشايدفرنگيكاران
كاريكننداماانگارشكستيزدانيودرادامهناكاميكشتي
آزاد آنها را هم تحت تاثير قرار داده بود تا اين تيم نيز در روز
نخستتنهاتوسطسعيدعبدوليبهديدارردهبنديبرسد
و در روز دوم تنها حس��ين نوري اين شانس را پيدا كند كه
درگروهبازندههابرايكسبمدالبرنزبارقبامصافدهد.
سعيدعبدولي با آمادگي مناسبي پابه جهانيگذاشتهبود
و تجربه كافي براي حضور در اين ميدان را هم داش��ت .او
شروع خوبي در مسابقات داش��ت و دو مبارزه نخست را با
ضربه فني پش��ت سر گذاشت و مصاف س��وم را 3بر صفر
از رفيق حس��يناف آذري بردتا راهي مرحله نيمهنهايي
ش��ود ،عبدولي در اين مرحله در حالي كه امره كوشترك
را در ابتداي ديدار روي پل زد و چهار امتياز كس��ب كرد در
نهايت و در كمال ناباوري نتيجه را به دارنده برنز دنيا واگذار
كرد تا از رسيدن به فينال باز ماند .در واقع او به اشتباه خود
باخت در حاليكه ميتوانست فيناليست شود و خالق يك
شگفتي باشد .بعد از تمام حرف و حديثها و فرصتهايي
كهاعضايشورايفنيبهاودادند،سعيدميتوانستناجي
كشتي ايران در مجارستان باشد .او وقتي در خاك حريف
قرار گرفت ،خيلي راحت چهار امتياز از دست داد و مغلوب
شد .شايد اگر سعيد زودتر به دنبال جبران امتياز از دست
رفته ميرفت و به آب و آتش ميزد داوران با پوئن و اخطار
درخواستيموافقتميكردندكهاوپيروزميدانيكهحقش
بود باشد .عبدولي براي كسب نشان برنز وزن 82كيلوگرم
بايدباماكسيممانوكيانقهرمانجهانازارمنستانمصاف
دهد .محمدعلي گرايي داشت در وزن  72كيلوگرم خوب
پيش ميرفت كه يك امتياز مفت باعث شكستش مقابل

رسول چونايف آذري شد تا با شكس��ت اين آذري مقابل
فرانكاستابلرقهرمانآلمانيجهانازگردونهرقابتهاكنار
برود.گراييبعدازدوبردبهقهرمانجهانازآذربايجانرسيد.
فرنگيكار شيرازي در حالي كه از حريف سر نشان ميداد،
بهيكبارهمقابلچونايفيككولاندازمفتخوردوفرنگي
كار آذرينهايتبهره را از اين چهار امتيازيكهكسبكرد،
برد تا در حالي كه زماني براي جبران نبود ،گرايي مغلوب
ميدان شود .مسلم نادري خادم نماينده وزن 55كيلوگرم
به هيچوجه در حد رقابتهاي جهاني نشان نداد تا يك بار
ديگرافسوسنداشتنيككشتيگيرششدانگهمچون
حميدسورياندروزناولرابخوريم.خادمفقطايستادوبه
تسوروتسوميانگاهكردتادرنهايتبانتيجه 6بريكمغلوب
او ش��ده و از گردونه رقابتها كنار برود .اينكه خادم چطور
مليپوش شد تا به رقابتهاي سطح باالي جهاني برسد،
جاي سوال دارد .محس��ن حاجيپور به خودش باخت نه
حريفتايكبارديگرثابتشودكهاوكشتيگيرميدانهاي
خارجي نيس��ت .او فرصت خوبي را كه در اختيار داشت از
دستدادتاازرقابتهايجهانيحذفشود.حاجيپورابتدا
كشتي نخست خود در وزن 63كيلوگرم 9بر صفر جرمن
ديازازپورتوريكورا شكستدادودر مبارزهدومدرحاليكه
ميتوانستبرندهديداربادانيراسماعيلافازمولداويباشد،
دركمالتعجبنتيجهرابهاوواگذاركرد..
درروزدوممسابقاتمهردادمردانيدرهمانكشتينخست
وزن 60كيلوگرم مقابل شينيبو اوتا دارنده نقره المپيك از
ژاپنشكستخوردتاجوابنامناسبيبهانتظارات-كهازاو
ميرفت -دهد و از گردونه رقابتها حذف شود .در وزن67
كيلوگرممحمدرضاگراييشروعيتوفانيداشتوتوانست
پس از كسب 7امتياز مصطفي محمد از مصر را ضربه فني
كند.اودرمبارزهدومبانتيجه 4بر 4شماگيبولكوادزهدارنده
برنز المپيك را شكست داد اما در كشتي بعد با نتيجه يك
طرفه 9بر صفر مغلوب ميرجان شرماخانبت قزاق شد و از
دور مسابقات كنار رفت .حسين نوري داشت آرام و خوب
پيشميرفتودردومسابقهاولكماشتباهظاهرشدهبود
كهبهسرنوشتعبدوليومحمدعليگراييدچارشد.اوكه
پس از استراحت در دور نخست وزن 87كيلوگرم با نتيجه
عالي 9بر صفر رامي هيتانيمي از فنالند را برد و در كشتي
دوم اريك آپس از استوني را  5بر صفر شكست داده بود در
مرحله يك چهارم نهايي نتيجه را به ژان بلنيوك اوكرايني
واگذار كرد.امروز در ادامه مسابقات پشتام ،علياري و قوره
جيليبهميدانخواهندرفت.

