
اي�ران و چين در 
سعيداحمديان
گزارش

حال�ي ام�روز در 
مرحله يک چهارم 
نهايي جام ملت ها در ابوظبي به ميدان مي روند 
که ش�اگردان کي روش براي قهرماني به دنبال 

پرش از ديوار چين هستند!
يک آخر هفته جذاب در انتظار فوتبال آسياست. جام 
ملت ها به مرحله يک چهارم نهايي رسيده و امروز و 
فردا با برگزاري چهار ديدار، تکليف چهار تيم مرحله 
نيمه نهايي مسابقات مشخص مي شود و چهار تيم 
هم به خانه برمي گردند تا گرماي فوتبال هواي اين 

روزهاي دوبي و ابوظبي را گرم تر از هميشه کند. 
   کابوس يک چهارم نهايي پاک مي شود

دوباره يک چهارم نهايي و دوب��اره ايران، مرحله اي 
که در سه دوره اخير کابوس تيم کشورمان بوده و 
حاال ايران   بار ديگر به اين مرحله رس��يده و امشب 
در ورزشگاه محمد بن زايد ابوظبي به مصاف چين 
مي رود و خيلي ها اميدوارند تا اين بار تيم کشورمان به 
سالمت از اين مرحله عبور کند و به جمع چهار تيم 
نيمه نهايي صعود کند و يک گام ديگر به شکستن 
طلسم 43 ساله نزديک ش��ود. اينجا در امارات و از 

اردوي تيم ملي در هتل لوکس روتنا پارک ابوظبي 
خبرهاي خوبي به گوش مي رس��د و برخالف جو 
اردو که در مسابقه يک هش��تم نهايي تحت تأثير 
صحبت هاي جنجالي کارلوس کي روش بود، اين بار 
قبل از بازي با چين خبري از صحبت هاي حاشيه اي 
نيست و تمام تمرکز کي روش و دستيارانش روي 
مسابقه امشب با چين است. خبر تمجيد وزير ورزش 
از کي روش از تهران پالس هاي مثبتي در اردوي تيم 
ملي داشته و به نظر مي رسد اختالف ها به کناري 
گذاشته شده تا کمتر سنگي جلوي پاي تيم ملي 
فوتبال در راه شکستن طلسم قهرماني، آن هم پس 

از چهار دهه انداخته شود. 
در چنين ش��رايطي نمايش تيم ملي کش��ورمان 
مقابل حريف سرس��ختي مانند عمان در مرحله 
گذش��ته آنقدر اميدوارکننده بود که امروز مقابل 
چين همه اميدوارند که تيم کش��ورمان يک قدم 
ديگر  به قهرماني نزديک تر ش��ود، به خصوص که 
چهار کلين ش��يت ايران در چهار مسابقه  خود در 
جام ملت ها، شاگردان کي روش را در کنار قطر در 
رديف تيم هايي قرار داده که تا امروز در جام ملت ها 
دروازه شان را بسته نگه داشته اند. فاکتور مهمي که 

تأثير مثبتي روي روحيه تيم در اين رقابت ها دارد. 
اگرچه تيم ايران در بخش هجومي در جام ملت ها 
فوق العاده نشان داده، اما از دست دادن موقعيت هاي 
گلزني صددرصد توسط آزمون و طارمي در بازي با 
عمان، کي روش را نگران کرده است. اتفاقي که اگر 
در مراحل باالتر تکرار شود، جايي براي جبران باقي 
نمي گذارد. کي روش در تمرينات قبل از بازي با چين 
تأکيد کرده که مهاجمانش بايد از هر موقعيت مسلم 

گلزني يک گل بسازند. 
   رکورددار مساوي

آمار رويارويي ايران و چين در جام ملت ها قابل تأمل 
است و بيشتر بازي هاي دو تيم مس��اوي به پايان 
رسيده است. مسابقه امشب دو تيم در يک چهارم 
نهايي جام ملت ها، هفتمين رويارويي ايران و چين 
در تاريخ جام ملت هاست. تيم کشورمان در شش 
مسابقه گذش��ته تنها يک بار در جريان 90 دقيقه 
توانسته چين را شکست دهد و در پنج بازي ديگر 
يا در مرحله حذفي، مسابقات دو تيم با تساوي به 
وقت هاي تلف ش��ده رفته يا در بازي هاي مرحله 
گروهي با تس��اوي به پايان رس��يده است. آخرين 
مص��اف دو تيم در جام ملت ها ب��ه مرحله گروهي 

جام ملت ه��اي 2007 برمي گردد که با تس��اوي 
2 – 2 به پايان رسيد و حاال دو تيم پس از 12 سال 
دوباره مقابل هم قرار مي گيرند، اما اين بار در مرحله 

يک چهارم نهايي. 
مصاف ايران و چين، نب��رد دو مربي نامدار فوتبال 
دنيا هم هس��ت، جايي که کارلوس کي روش روي 
نيمکت ايران مي نشيند و مارچلو ليپي روي نيمکت 
چيني ها، مربي اي که گفته مي ش��ود جام ملت ها 

آخرين روزهاي حضورش در چين است. 
ديوار چين بلند نيست

چين در حالي به مصاف ايران مي آيد که خبرنگاران 
و تماشاگران اين تيم اميد زيادي به پيروزي مقابل 
ايران ندارند و معتقدند که اين تيم ملي ايران است 
که راهي نيمه نهايي مي شود. چين پس از برد 2 بر 
يک قرقيزستان و 3 بر صفر فيليپين و شکست 2 بر 
صفر مقابل کره به عنوان تيم دوم راهي يک هشتم 
نهايي شد و در اين مرحله با پيروزي 2 بر يک مقابل 

تايلند به يک چهارم نهايي رسيد. 
اون نينگ، خبرنگار تلويزيون ملي چين در گفت وگو 
با خبرنگار اعزامي »جوان« به امارات، نس��بت به 
نتيجه گرفتن تيم کش��ورش در مس��ابقه امشب 
نااميدانه صحبت مي کند و مي گويد: »بازي خيلي 
سختي اس��ت. ايران خيلي قوي اس��ت و تيم اول 
رنکينگ آسياست و چين تيم هشتم يا نهم آسيا. 
آخرين بازي در انتخابي جام جهاني با ايران بازي 
کرد يم که يک بار باختيم و يک بار مساوي کرد يم. 
ايران تجربه خوبي از جام جهاني دارد و اين مسئله به 

شما در بازي امشب کمک مي کند.«
نينگ درباره تيم کشورش هم معتقد است: »چين 
با بهترين تيمي که مي توانست به امارات آمده، اما 
آمادگي بدني نقطه ضعف تيم  ماست. نباختن در 
90 دقيقه و کشاندن بازي به وقت هاي اضافه نتيجه 
خوبي براي چين است. با اين حال معتقدم با قدرت 

باالي ايران، اين تيم 2 بر يک برنده مي شود.«
نينگ درباره اينکه با وجود س��رمايه گذاري باالي 
چين در فوتبال و با آوردن مربيان و بازيکنان بزرگ 
و گرانقيمت دنيا به ليگ و تيم ملي اين کشور چرا 
هنوز نتوانسته اند موفق شوند هم اعتراف مي کند 
که راه طوالني براي رس��يدن به سطح اول فوتبال 
در پيش دارند: »رئيس جمهور فعلي چين به فوتبال 
عالقه زيادي دارد و اين مي تواند به ما در پيشرفت 
فوتبالمان کمک کند. يک برنامه 20 س��اله براي 
رسيدن به موفقيت داريم و با وجود مشکالتي که 
االن پيش رويمان است، با حل آن در آينده موفق 

خواهيم شد.«

فوتبال تمام ورزش نیست
حساس ش��دن رقابت هاي جام ملت هاي آسيا مسئوالن کشور را نيز به 
تکاپو انداخته و به نظر مي رسد خيلي ها تالش مي کنند خود را در موفقيت 
احتمالي تيم ملي در امارات سهيم بدانند. معاون اول رئيس جمهور روز 
گذش��ته از برنامه ريزي اش براي تماش��اي فينال اين دوره از رقابت ها 
خبر داد، از اينکه به ش��کل ويژه اي نتايج تيم ملي فوتب��ال را پيگيري 
مي کند. توجه خاص اسحاق جهانگيري به مستطيل سبز مهر تأييدي 
بر اعتراض ورزشکاران و مربيان به تبعيض زياد و دائمي ميان فوتبال و 

ساير رشته هاست. 
جام ملت ها به مراحل پاياني رسيده و همه ما منتظر قهرماني تيم ملي 
هستيم. در روزهايي که فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش نيز تمام 
تالش ش��ان را به کار گرفته اند تا زمينه موفقيت تي��م فوتبال در اين 
رويداد مهم فراهم شود و پس از چهار دهه جام قهرماني به ايران بيايد، 
معاون اول رئيس جمهور ش��خصاً پيگير اخبار و مطالبات ملي پوشان 
در امارات اس��ت. البته پيگيري ها فقط به نتايج بازي ها و پش��ت سر 
گذاشتن رقباي آسيايي ختم نمي شود. جهانگيري عالوه بر اين مسائل، 
دس��تور پرداخت نقدي پاداش اعضاي تيم ملي را صادر کرد. عالوه بر 
اين، معاون اول رئيس جمهور براي آنکه ثاب��ت کند يار دوازدهم تيم 
ملي است، فقط منتظر صعود تيم کش��ورمان به فينال است تا سريعاً 
به اردوي تيم در امارات ملحق شود و روحيه اي مضاعف به تيم بدهد! 
که البته بد نيست ولی وقتی در کنار بی توجهی به ساير رشته ها قرار 

می گيرد، مورد اعتراض است. 
تيم ملي همه رش��ته ها نمايندگان ورزش ايران هس��تند و حمايت و 
پشتيباني از آنها وظيفه همه ماست، چه مردم و چه مسئوالن. تا امروز 
مردم ايران در برهه هاي مختلف ثابت کرده اند حامي ورزش��کارانمان 
هستند و با وجود توجه زياد به فوتبال، س��اير رشته ها را نيز فراموش 
نمي کنند و قدر مدال ها و افتخاراتشان را مي دانند، اما مسئوالن با توجه 
خاص و ذوق زدگي هاي عجيب در قب��ال فوتبال، تبعيض را به معناي 
واقعي نشان مي دهند. اگرچه قهرماني در جام ملت ها اهميت زيادي 
براي ما دارد، اما آقاي جهانگيري وظايف مهم تري چون رسيدگي به 
اوضاع معيشتي مردم، پرداخت حقوق هاي معوقه، شرايط اقتصادي و 
هزار و يک مسئوليت حساس ديگر دارد که قطعاً اهميت شان به مراتب 
بيشتر از فوتبال اس��ت. از طرفي کش��ورمان هم وزارت ورزش دارد و 
هم فدراس��يون فوتبال؛ دو نهادي که همه مديران شناخته شده اش 
در اردوي تي��م ملي حضوري فع��ال دارند و بازي ه��ا را نيز از نزديک 

مشاهده مي کنند. 
جدا از انتظارات آحاد مردم، جامعه ورزش سال هاست که در حسرت نگاه 
ويژه مس��ئوالن، به خصوص پيش از رويدادهاي مهمي چون بازي هاي 
آسيايي، جهاني و المپيک است. وقتي جهانگيري به شکل خودجوش 
از فوتبال ملي و جام ملت ها صحبت مي کند، به مدال آوران جاکارتا که با 
گذشت شش ماه از بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي هنوز پاداش هايشان 
را نگرفته اند بايد حق داد که از تبعيض آشکار دست راست رئيس جمهور 
بين رشته هاي ورزشي گاليه کنند. هنوز از 27 هزار سکه اي که بايد به 
مدال آوران بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي اهدا شود، خبري نيست.  معلوم 
نيست چرا آقاي معاون اول اندکي از نگراني هايش را صرف رسيدگي به 

مشکالت متعدد غيرفوتبالي ها نمي کند!
 اي کاش جهانگيري در بازي هاي المپيک و آس��يايي نيز براي افزايش 
روحيه نمايندگان کشورمان پاداش ويژه در نظر مي گرفت يا الاقل پاي 
درددل هاي ورزشکارانمان مي نشست، اما به نظر مي رسد آقايان کشش 

عجيبي به فوتبال دارند. 
اين اولين بار نيست که مس��ئوالن ارشد کشور نسبت به فوتبال اينگونه 
حساسيت به خرج مي دهند، اما اين بار عملکرد تيم ملي به گونه اي بوده 
که شانس مان براي رسيدن به فينال جام ملت ها و تصاحب جام قهرماني 
بيشتر است. در اين شرايط حضور در ورزشگاه و سهيم شدن در موفقيت 

تيم ملي بهترين تبليغ براي چهره هاي سياسي است. 

شيوا نوروزي

پرش از ديوار چین براي قهرماني
ايران – چين، امشب ساعت 19:30 در يک چهارم نهايي جام ملت هاي آسيا

گفت وگوی خبرنگار اعزامی »جوان« با خبرنگار تلويزيون دولتی چين

جدال نفسگير براي رسيدن به نيمه نهايي
اوج حساسیت در جام هفدهم

جمع هشت تيم برتر آسيا با اضافه شدن قطر در پي پيروزي برابر عراق در 
يک هشتم جمع شد. 

قطر آخرين تيمي بود که جواز حضور در يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان 
آس��يا را گرفت و خود را در بين هش��ت تيم برتر قاره جاي داد تا يکي از 
شانس هاي کسب جام هفدهم باش��د، آن هم با پيروي يک بر صفر برابر 
عراقي که به زعم بسياري يکي از پرستاره ترين تيم هاي تاريخ اين کشور و 

جزو مدعيان بود که البته موفق به صعود از يک هشتم نهايي نشد!
   بدشانسي در يک چهارم

حساسيت جام هفدهم با رسيدن به مرحله يک چهارم به اوج خود رسيده، 
به طوري که از هشت تيم صعودکننده به اين مرحله بدون شک چهار تيم 
از مدعيان اصلي کسب جام هستند که بايد ديد مي توانند از اين مرحله به 
سالمت عبور کنند و در بين چهار تيم نهايي جاي گيرند، يا نه. موفقيتي که 
بدون ترديد کار چندان ساده اي نيست،  جز کره جنوبي و ويتنام، شش تيم 
ديگر حاضر در اين مرحله برخي بازيکنان اصلي خود را به دليل محروميت 
در اختيار ندارند و اين مي تواند کار آنها را به مراتب س��خت تر کند. وحيد 
اميري از ايران، عبدالکريم حسن و عاصم ماديبو از قطر، خميس اسماعيل 
از امارات، تام راجيک از استراليا، يوشينوري موتو از ژاپن و ژانگ لينپنگ از 
چين نفراتي هستند که در يک چهارم نهايي جام ملت هاي آسيا به دليل 
محروميت نمي توانند تيم هاي خود را همراهي کنند. عالوه بر اين، چيني ها 
به احتمال فراوان فنگ ژيائوتينگ، مدافع 33 س��اله خود را نيز به دليل 

مصدوميت برابر ايران به همراه ندارند. 
   سد آخر

رقابت هاي اين مرحله از  ساعت  16:30 امروز با مصاف ويتنام و ژاپن آغاز 
مي شود. ويتنامي که بعد از دو شکست برابر ايران و عراق به لطف پيروزي 
در آخرين بازي مرحله گروهي صعود کرد و با حذف شگفتي ساز اين دوره از 
رقابت ها و عبور از سد اردن در ضربات پنالتي خود را در جمع هشت تيم برتر 
جام جاي داد، آن هم در حالي که تاکنون تنها يک مرتبه به مرحله حذفي 
راه يافته بود و با شکست برابر عراق به کار خود پايان داده بود، اما حاال حضور 
در يک چهارم نهايي را نيز تجربه مي کند. با وجود اين، عبور از يک چهارم کار 
چندان ساده اي نيست. حريف ويتنام اين بار يمن يا اردن نيست که با يک 
فوتبال منطقي بتواند از عهده آن برآيد. تيم سوم گروه D اين بار با ژاپن بازي 
دارد، يکي از قدرت هاي آسيا که بعد از سه برد در مرحله گروهي قاطعانه 
به يک هشتم رسيد و با کنار زدن عربستان در جمع هشت تيم برتر جاي 
گرفت و بي ترديد هدفي جز باال بردن جام قهرماني ندارد و عبور از اين سد 

براي ويتنام کار ساده اي نيست. 
   دوئل حساس

پرونده يک چهارم نهاي��ي جمعه و بعد از برگزاري دو دي��دار باقيمانده از 
اين مرحله بسته مي شود. عصر جمعه و ساعت 16:30 کره جنوبي با قطر 
ديدار خواهد کرد. چهار سال قبل کره با شکست برابر استراليا در گام آخر 
به نايب قهرماني رضايت داد، اما اين بار آنها با بنتو سرمربي سابق تيم ملي 
پرتغال به دنبال قهرماني هستند. کره هر سه بازي مرحله گروهي را با برد 
پشت سر گذاشته، درست همانند قطر که در اين رقابت ها خوب و قدرتمند 
ظاهر شده، اما يک هشتم نهايي براي دو تيم با پيروزي هاي نه چندان قاطع 
به پايان رسيد. کره به سختي بحرين را 2 بر يک برد و قطر با نتيجه شکننده 
يک بر صفر عراق را حذف کرد و حاال دو تيم بايد در يک دوئل برابر براي 
حضور در جمع چهار تيم برتر جام به مصاف هم بروند و پيش بيني برنده اين 
بازي کار چندان ساده اي نيست.  تکليف آخرين تيم مرحله نيمه نهايي بعد 
از بازي ساعت 19:30 امارات و استراليا مشخص مي شود. امارات که دومين 
ميزباني جام ملت هاي آسيا را تجربه مي کند، اميدوار است خاطرات سال 
96 را با حضور در فينال زنده کند، هرچند که اين تيم به رغم هزينه فراوان و 
حضور در فينال و هدايت آلبرتو زاکه روني نمايش قابل قبولي نداشته است. 
با وجود اين، رسانه هاي اين کشور با زدن تيترهايي چون »کانگوروها شکار 
بعدي امارات« سعي دارند تا جو را به سود اين تيم تغيير دهند. حال آنکه 
عبور از سد مدافع عنوان قهرماني کار چندان ساده اي نيست و شکست در 
گام نخست برابر اردن نمي تواند دليل خوبي براي آسان بودن کار ميزبان 
براي راهيابي به نيمه نهايي باشد. البته کانگوروها تا اينجاي کار آن قدرت 
هميشگي را به نمايش نگذاشتند و ازبکستان را هم با خوش شانسي شکست 
دادند. با اين حال، اين تيم مدافع عنوان قهرماني است که با تکيه بر بازي 

قدرتي، حريف سرسختي براي ميزبان خواهد بود. 

دنيا حيدري

ورزش زنان پس از انقالب  جايگاه يافت
 پيروزي انقالب اسالمي فرصت خوبي براي 

طاهرهطاهريان

نايب رئيس کميته ملي 
المپيک

زنان کش��ور بود تا براي حضور قوي تر در 
ميادين آس��يايي و بين المللي تشکيالت 
مستقلي داشته باشند و خود را مطرح کنند. 
بعد از پيروزي انقالب آنچه حائز اهميت بود، 
حضور چشمگير زنان در فعاليت هاي ورزشي 
بود، به طوري که تشکيالت مستقلي پيدا 
کردند و در سراسر کشور اموري که مربوط به 
زن��ان ب��ود؛ اع��م از داوري، مربيگ��ري و 
مسئوليت هاي مديريتي به خود آنها واگذار 
شد. در حقيقت اوج شکوفايي و رشد ورزش زنان بعد از انقالب بود و همين 
امر سبب شکل گيري فدراسيون اسالمي ورزش زنان درسال 13۸1 شد. 
حضور زنان در عرصه هاي مديريتي، فرصتي ايجاد کرد تا مديرکل و معاونت 
ورزش بانوان شکل گيرد، در حقيقت سرآغازي براي رشد ورزش زنان در 
سطوح مديريتي و بعد قهرماني بود. اگر در گذشته زنان به عنوان داور، مربي 
يا ناظر حضور کمرنگي در مسابقات آسيايي و بين المللي داشتند، در حال 
حاضر شرايط کامالً تغيير کرده و ما شاهد حضور پررنگ زنان به عنوان داور، 
مربي و ناظر در مسابقات مختلف هستيم. اين حضور قطعاً در آينده با رشد 
قابل توجهي روبه رو خواهد بود. در گذشته اين دغدغه را داشتيم که نگاه 
منفي به فعاليت ورزش زنان در عرصه هاي همگاني، قهرماني و حتي تربيت 
نيروي انس��اني به تفکرات مثبت تبديل ش��ود، اما االن بعد از 40 سال از 
پيروزي انقالب اسالمي کارنامه ورزش زنان موفقيت آميز بوده و شاهد رشد 
مدال آوري زنان در ميادين المپيک، پارالمپيک و جهاني هستيم. پيروزي 
انقالب اسالمي ش��رايط رش��د ورزش زنان را در تمام دس��تگاه ها اعم از 
دانش آموزي، دانشگاهي، نيروهاي مسلح، ورزش جانبازان و معلوالن در 
عرصه هاي همگاني، قهرماني و حرفه اي فراهم کرد و س��بب ش��د زنان 
کشورمان توانمندتر در عرصه هاي آسيايي و بين المللي ظاهر شوند و جايگاه 
خوبي را به خود اختصاص دهند. مطالبات زنان در حال حاضر نسبت به 
گذشته تغيير کرده و ورزش زنان وارد مرحله جديدتري شده است. ديگر 
دغدغه ما حضور زنان در ورزش نيست، بلکه نگاه حرفه اي تري به ورزش 

زنان داريم و مسئوالن توجه ويژه اي به ورزش بانوان دارند. 

 خداحافظي   بولت  با رؤياي فوتبال 
اوسين بولت، ابرس��تاره دووميداني دنيا که لقب سريع ترين مرد کره 
زمين را يدک مي کشد، بعد از خداحافظي با دنياي دووميداني تالش 
کرد به رؤياي خود براي تبديل شدن به يک فوتباليست حرفه اي جامه 
عمل بپوش��اند، اما بولت حاال اعالم کرده  که از تالش براي رسيدن به 
اين رؤيا منصرف شده و زندگي ورزشي او ديگر به پايان رسيده است. 
بولت که در س��ال 2017 با دووميداني خداحافظي کرد، در اين باره 
گفت: »هرچه گذشت جالب بود. نمي خواهم بگويم درست بود يا خير، 
ولي براي من جالب گذشت. شما زندگي مي کنيد و چيزهاي جديدي 
ياد مي گيريد. دوران خوبي برايم بود و به  خوبي هم سپري شد. بودن 
در يک تيم باعث ش��د چيزهاي جديدي ياد بگيريم. ورزش براي من 
تمام شد و ديگر به صورت حرفه اي ورزش نخواهم کرد و بايد به سراغ 

کار ديگري بروم.«

   PSG جريمه شد 
باشگاه پاري سن ژرمن از سوي س��ازمان ليگ فرانسه به علت تخلف در 
شيوه جذب بازيکن 100 هزار يورو جريمه شد. طبق تحقيقاتي که در 
ماه نوامبر انجام شد، مشخص شد که پاريسي ها در هنگام جذب بازيکن، 
فرمي به او مي دادند و اطالعاتي غيرقانوني از بازيکن دريافت مي کردند. 
سازمان ليگ فرانسه تأييد کرده که پاري سن ژرمن 100 هزار يورو جريمه 

شده است. 

رقابت ه��اي   
کش��تي فرنگي 
جه��ان  ج��ام 
پهلوان تختي امس��ال در حالي برگزار مي شود 
که فدراسيون کش��تي اين روزها با چالش هاي 
ريز و درشت زيادي روبه رو است. البته بني تميم، 
سرپرست فدراسيون تا مش��خص شدن رئيس 
فدراس��يون، تمام تالش خود را ب��راي حرکت 
کشتي در مس��ير درس��ت به کار گرفته است، 
اما برخي حاش��يه ها اجتناب ناپذير هس��تند و 
نمي ت��وان آنها را نادي��ده گرفت.   ب��ا وجود اين 
سي ونهمين دوره رقابت هاي بين المللي کشتي 
فرنگي جام تختي با حضور نفرات مطرح داخلي و 
کشتي گيراني از کشورهاي صربستان، کرواسي، 
چين، فلسطين، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان 

و کوبا طي امروز و فردا در سالن شهيد سروندي 
شهر انديمشک استان خوزستان برگزار مي شود.  
برگزاري اين مس��ابقات بهتري��ن فرصت براي 
محم��د بنا، س��رمربي تيم ملي کش��تي فرنگي 
اس��ت تا عيار ش��اگردان جوانش را محک بزند. 
خارج شدن اين مسابقات از فهرست رقابت هاي 

اتحاديه جهاني کشتي به پيشنهاد ايران حاال به 
جوانان فرصت خودنمايي داده است، فرصتي که 
آنها مي توانند خود را به س��رمربي مشکل پسند 
تيم ملي ثابت و او را مجاب کنند که نامش��ان را 
در فهرست نهايي اش بگنجاند.  صرف نظر از اين 
موضوع برگزاري اين رقابت ها، آن هم در شرايطي 

که فدراسيون کشتي با سرپرست اداره مي شود، 
اتفاق قابل تأملي است که براي اولين بار در تاريخ 
اين رقابت ها رخ مي ده��د. اتفاقي که البته براي 
کشتي صاحب نام و عنوان ايران در سطح جهاني 
چندان جالب توجه نيست و بايد به اين حقيقت 
اذعان کرد بس��ياري از اتفاقات حاش��يه اي که 
اين روزها در کشتي کشور رخ مي دهد، حاصل 
فقدان رياست و به تعويق افتادن انتخابات است.  
اتفاقاتي نظير خارج شدن مسابقات جام جهان 
پهلوان تختي از ليست رقابت هاي بين المللي يا 
خارج شدن کشتي پهلواني از زير نظر فدراسيون 
کشتي و واگذاري آن به فدراس��يون پهلواني با 
انتقادات زياد پيشکسوتان و کشتي گيران همراه 
شده، اما گوش شنوايي وجود ندارد. نکته جالب 
اينکه چند س��ال قبل فدراس��يون پهلواني اين 
کش��تي را رها کرده بود و از وقتي فدراس��يون 
کشتي متولي آن شد، اين کش��تي سروسامان 
گرفت، اما گويا دوباره بايد منتظر به گوشه افتادن 

کشتي پهلواني باشيم. 

آغاز رقابت هاي کشتي فرنگي 
جام تختي در روزهاي پرحاشیه  
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اشک هاي تلخ
کنار رفتن از گردونه رقابت هاي مهم براي همه ورزشکاران سخت است. 
جام ملت هاي قاره کهن در حال پيگيري است و تيم هاي زيادي تا اينجاي 
کار از ادامه بازي ها حذف شده اند. تحمل اين واقعيت براي بازيکناني که 
تصور مي کردند حضور در فينال را تجربه خواهند کرد، بسيار دشوار است. 
حاال اگر به اين شرايط سخت مصدوميت هم اضافه شود، بحراني بزرگ 
براي بازيکنان به وجود مي آيد که هرگز از ذهنشان پاک نخواهد شد. چند 
بازيکن عراقي اين شرايط بحراني را در مقابل قطر تجربه کردند. شاگردان 
کاتانچ با يک گل به قطر باختند و با جام 2019 خداحافظي کردند. در اين 
بين مصدوميت طارق همام و سيل اشک هاي او حسابي به چشم آمده 
است. هافبک عراقي نه تنها جام ملت ها را از دست داده، بلکه با توجه به 
مصدوميتش فعاًل براي استقالل نيز نمي تواند به ميدان برود. حاال شفر 

بايد به فکر استفاده از گزينه هاي ديگر به جاي طارق همام باشد. 

هفته میزباني تهران در لیگ برتر بسکتبال
هفته دوازدهم  ليگ  خبر
برتر بسکتبال امروز 
در حالي برگزار مي  ش��ود که در اتفاقي نادر تهران 
ميزبان سه بازي از چهار بازي اين هفته است.  اين 
هفته پتروشيمي يکه تاز جدول رقابت ها به تهران 
مي آيد تا به مصاف پگاه برود. پگاهي ها هفته يازدهم 
بازي بس��يار نزديکي را مقابل شيميدر مدعي به 
نمايش گذاشتند. حاال بايد ديد اين هفته مقابل 
مدعي صدرنشين چه عملکردي دارند.  نفت آبادان 
ديگر مدعي لي��گ اين هفته خ��ارج از خانه بازي 
خواهد ک��رد. نفتي ه��ا بايد در مش��هد به مصاف 
آويژه صنعت اين شهر بروند.  شيميدر و رعد پدافند 
نيز براساس توافقي که با هم کرده اند در تهران به 

مصاف هم مي روند. طبق برنامه ديدار دو تيم بايد در 
دزفول برگزار مي ش��د، اما براس��اس اي��ن توافق 
رعدي ه��ا ب��ه ته��ران مي آين��د. بدي��ن ترتيب 
شيميدري ها با گرفتن ميزباني رعد پدافند در بازي 
برگشت نيز از دزفولي ها پذيرايي مي کند. شيميدر 
به عن��وان نزديک تري��ن تعقيب کنن��ده و رقيب 
پتروشيمي حاال اين فرصت را دارد که بيشتر از قبل 
جايگاه مدعي اصلي قهرماني را با خطر روبه رو کند.  
در س��ومين بازي اين هفته پايتخ��ت هم نيروي 
زميني ميزبان شهرداري گرگان است. دو تيم ميانه 
جدول که پيروزي هر کدام از آنه��ا در بازي امروز 
باعث تثبيت جايگاهش��ان مي ش��ود. ذوب آهن 

اصفهان نيز اين هفته استراحت دارد. 
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نمي گذارم کسي ديگر به المپیک برود!
چهره ب��دون هيچ 
ي  ي��د د تر
جوان اول حال حاضر وزنه برداري ايران است. 
ب��ا اين ح��ال قهرم��ان المپي��ک و قهرمان 

رقابت هاي جهاني نمي خواهد 
همه چيز را ب��ه نام خودش 
ثبت و ضبط کند.  سهراب 
مرادي حضور در المپيک را 
حق مس��لم و حتمي خود 

نمي داند و ب��ر اين باور 
اس��ت که اگر کسي 

بتواند بهتر از او 
ظاه��ر ش��ود، 
حقش اس��ت 
که به المپيک 
برود. بر اساس 
همي��ن تفکر 
هم رقبا را به 
مب��ارزه براي 
رسيدن به تيم 
ملي و المپيک 
دعوت مي کند.  

ي  د ا م��ر
 : ي��د مي گو
»م��ن اگر از 

االن المپي��ک را حق خودم بدان��م و بگويم 
حتماً من بايد بروم، حاشيه درست مي شود. 
اينک��ه از االن المپيک را حق خ��ودم بدانم 
خوب نيست، چون مدعيان زيادي در اردوي 

تيم ملي هستند. 
البته اين نظر من اس��ت و ممکن اس��ت 
بقيه نظر ديگري داشته باشند.  اين را هم 
بايد بگويم، وقتي من از روز اول به اردوی 
تيم ملي آمده ام، يعني اينطور نيست که 
بگذارم کس ديگري به المپيک برود.  
من انگيزه و جديت الزم را براي 
رفتن به المپيک دارم. من با تمام 
قدرت از روز اول به اردو آمده ام 
تا اگر قرار باش��د حتي يک نفر به 
المپي��ک برود، آن 
يک نفر سهراب 
باشد و اينطور 
نخواهد بود که 
به راحتي بگذارم 
کس ديگ��ري برود، 
اما هيچ چي��زي صددرصد 
نيس��ت و هر کسي شايس��تگي بيشتر 
داشت، بايد برود، حاال مي خواهد سهراب 
باشد يا يک نفر ديگر. من هم تالش مي کنم 

که به آن برسم.«


