
تیم ملی والیبال 
شیوا نوروزی
    گزارش

ای�ران در ی�ک 
قدم�ی کس�ب 
س�همیه المپی�ک توکی�و ق�رار گرف�ت. 
بلندقامتان کشورمان دیروز در دیدار نیمه نهایی 
رقابت های انتخابی المپیک 2020 در جیانگمن 
به مصاف کره جنوبی سرسخت رفتند و در نهایت 
با تالش فراوان با نتیجه 3 بر 2 از س��د کره اي هاي 
سختکوش گذش��تند و به فینال رقابت ها صعود 
کردند. دیگر دیدار روز گذشته نیز بین دو تیم چین 
و قطر برگزار شد و این تیم چین بود که با پیروزی در 

این بازی رقیب تیم ملی ایران در فینال امروز شد.
اهمیت غلبه بر کره باعث شد کوالکوویچ ترکیبی 
از بهترین ها را به میدان بفرس��تد، اما در همان 
ست اول بازی معلوم شد رس��یدن به این هدف 
آسان نیس��ت. کره ای ها 25 بر 22 ست نخست 
را با برد به پایان رس��اندند، اما در دو ست بعدی 
ملی پوشان ایران به خودشان آمدند و با اشتباهات 
کمتر موفق شدند 25 بر 21 و 25 بر 18 به برتری 
برس��ند. منتها س��ت چهارم و در حالی که تیم 
کش��ورمان از کره پیش بود، نتیجه 25 بر 21 به 
سود حریف تمام شد تا مرگ و زندگی تیم ملی 
به ست آخر بکشد. در آخرین فرصت باقی مانده 
اگرچه شاگردان کوالکوویچ قدر فرصت هایشان را 
به خوبی ندانستند، ولی خوشبختانه پیروزی 15 
بر 13 به سود تیم ملی رقم خورد تا ایران یک پای 
فینال رقابت های انتخابی المپیک باشد. تیم ملی 

والیبال پیش از این سه پیروزی مقابل چین تایپه، 
قزاقستان و چین به دست آورده بود.

  شفیعی بهترین بازیکن
در چهارمین بازی که تیم ملی در شهر جیانگمن 
چین برگزار کرد، علی ش��فیعی امتیازآورترین 
بازیکن ما بود. س��رعتی زن ایران با 17 امتیازی 
که کس��ب کرد مؤثرترین بازیک��ن لقب گرفت. 
البته محمد موسوی هم 16 امتیاز به دست آورد. 
در آمار و ارقام فدراسیون جهانی عملکرد خوب 
بلندقامتان ای��ران روی تور و اش��تباهات کمتر 
نس��بت به کره کاماًل مش��هود بود. جالب اینکه 
کوآنگ این جئون بهترین بازیکن کره یک تنه 25 

امتیاز برای تیمش کسب کرد. 
  تا آخر می جنگیم

ایگور کوالکوویچ از اینکه تیم کشورمان به فینال 
رقابت های انتخابی المپیک رس��یده اس��ت ابراز 
رضایت کرد. تیم ملی والیبال ایران امروز باید در 
آخرین بازی خود برای کسب س��همیه المپیک 
توکیو مبارزه کند. سرمربی تیم ملی دیروز پس از 
برتری ایران مقابل کره جنوبی اظهار داشت: »این 
یک بازی خیلی خاص و مهم بود که تیم کره جنوبی 
از ابتدا ما را تحت فشار قرار داد. آنها در سرویس و 
دفاع روی تور شرایط و عملکرد خوبی داشتند. ما 
در ابتدای مسابقه نتوانستیم دریافت های خوبی 
داشته باشیم، اما بعد از ست اول بهتر شدیم. برای 
هر امتیاز تا آخر جنگیدیم و حاال بسیار خوشحالم 
که به فینال صعود کردی��م.« کوالکوویچ معتقد 

اس��ت بازیکنانش باید بدون در نظ��ر گرفتن نام 
حریف فینال را با موفقیت پشت سر بگذارند: »برای 
من اهمیتی ندارد که حریف ما چه تیمی اس��ت. 
امروز فرصت جدیدی برای ما فراهم شده تا بتوانیم 

در یک بازی مهم به پیروزی برسیم.«
کاپیتان تیم ملی والیبال عملکرد ملی پوش��ان در 
مقابل کره جنوبی را مطلوب خواند. سعید معروف با 
بیان اینکه فینال سختی در پیش داریم، گفت: »به 
بازیکنان تیم کره تبریک می گویم، چون حیرت انگیز 
بازی کردند و فشار زیادی به تیم ایران آوردند. خیلی 
خوش��حالم که در س��ت پنجم، روی بازی تمرکز 
داش��تیم و پیروز ش��دیم. تیم ایران انگیزه زیادی 
برای رفتن به فینال و کسب سهمیه المپیک دارد. 
در برخی از دقایق بازی با کره اشتباهاتی داشتیم، 
اما برای بازیکنان و والیبال ایران به خاطر کس��ب 
این پیروزی خیلی خوش��حالم. تیم ایران ترکیبی 
از بازیکنان باتجربه و جوان اس��ت و در طول بازی 
همکاری خیلی خوبی با یکدیگر دارند و همدیگر 
را خیلی خوب درک می کنند. در هر صورت بازی 
امروز مثل پنالتی زدن در فوتبال بود که هر تیمی 
50 درصد شانس داشت. بازی با کره را باید فراموش 
و خودمان را برای بازی فردا خوب ریکاوری کنیم. 
در بازی فینال نیاز به تالش بیشتری داریم. بازی با 
کره تجربه خوبی بود و باید بدانیم که مقابل هر تیمی 

باید با توان صددرصدی مان بازی کنیم.«
   امیدواری خوش خبر

سرپرست تیم ملی والیبال ابراز امیدواری کرد صعود 

این تیم به  بازی ه��ای المپیک توکیو التیام بخش 
دردهای مردم باش��د. امیر خوش خبر با تش��ریح 
شرایط تیم ملی اظهار داشت: »مجبور هستیم پیروز 
میدان باشیم و سهمیه المپیک را کسب کنیم. این 
دوره از مسابقات با اتفاقات عجیب و غریبی همراه 
بود. مثالً تیمی مانند استرالیا که دوره آماده سازی 
خوبی را پشت سر گذاشته بود، کمپ های خوبی در 
اروپا برگزار کرده بود و با تمام توان به این رقابت ها 
آمده بود، ناباورانه خداحافظی کرد و از دور رقابت ها 
کنار رفت. این اتفاق عجیبی بود و نش��ان داد که 
تیم ها در این رقابت ها حاشیه امنیت ندارند، حتی 
تیم ایران. امیدوارم در این شرایط سخت که برای 
مردم ایران با اتفاق های ناگوار رقم خورده، تیم ملی 
والیبال کشورمان با کسب سهمیه المپیک کمی 

درد آنان را التهام بخشد.«
  مالقات دوباره با چین

پس از پیروزي سخت و نفسگیر مقابل کره جنوبي 
در نیمه نهایي، امروز تیم ملي والیبال کشورمان از 
ساعت 15:30 در رقابت فینال انتخابي المپیک 
به مصاف چین مي رود. چیني ها دیروز در مرحله 
نیمه نهایي توانس��تند تیم شگفتي س��از قطر را 
که اس��ترالیا را حذف ک��رده بود ب��ا نتیجه 3 بر 
یک شکس��ت دهند و به فینال برسند. حاال تیم 
کشورمان در شرایطي به مصاف چین مي رود که 
شاگردان کوالکوویچ پنج شنبه گذشته در مرحله 
گروهي رقابت هاي انتخابي المپیک توانستند تیم 

چین را در سه ست متوالي شکست دهند. 
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نبرد تکراری با چین برای سهمیه توکیو 2020

سعيد احمديان

فريدون حسن

تغییر نام خیابان تختي منتفي شد
عیسی فرهادی، معاون استاندار و فرماندار شهر تهران با ارسال نامه ای به 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با تغییر نام خیابان جهان پهلوان 
تختی مخالفت کرد. در نامه فرهادی به هاشمی در مورد تغییر نام خیابان 
جهان پهلوان تختی آمده است: طبق بند )3( ماده واحده به دلیل مغایرت با 
بند )2( ماده )2( آیین نامه نام گذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات 
عمومی مصوب 17 آذرماه 1375 و همچنین از آنجا که پهلوان تختی فردی 
شناخته شده در سطح ملی و بین المللی بوده و تغییر نام ایشان مورد اعتراض 

جمعی از پیشکسوتان کشتی ایران است، مورد مخالفت قرار گرفت.

برنامه فوتسال قهرماني آسیا اعالم شد
برنامه کامل مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا اعالم شد. تیم ملی ایران 
اولین دیدار خود را روز هش��تم اس��فند ماه برابر عربس��تان برگزار می کند. 
رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا 2020 با حضور 16 تیم از 7 تا 18 اسفند 
سال جاری به میزبانی ترکمنستان در عشق آباد برگزار می شود و  تیم ملی 
فوتسال کش��ورمان در گروه D با تیم های تایلند، کره جنوبی و عربستان 
همگروه است. ملی پوش��ان کش��ورمان بعد از دیدار با عربستان در روزهاي 
10 و 12 اس��فندماه به ترتیب مقابل کره جنوبي و تایلن��د قرار می گیرند.

رقابت سختي بین جوانان تکواندو شاهد بوديم
فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندو درباره مبارزات هوگوپوشان 
در مسابقات انتخابي ورود به اردوي تیم ملي که صبح دیروز برگزار شد، 
اظهار داشت: »با توجه به اینکه نفرات حاضر در این مسابقه درگیر مبارزه 
در مسابقات لیگ هستند، آمادگی خوبی برای حضور در این مسابقات را 
داش��تند، به همین دلیل هم مبارزات خوب و جذابی را در بین مدعیان 
حضور در ترکیب تیم ملی شاهد بودیم. به هر حال کل پتانسیل موجود 
تکواندو کشورمان در این رقابت ها حضور دارند. بعد از پایان این مسابقات 
جلسه ای را با مدیر تیم های ملی و اعضای کادر فنی خواهیم داشت تا در 

خصوص نفرات برتر تصمیم گیری کنیم.«

قول اللوویچ به وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 
 نمي گذاريم اتفاق ناخوشايندي 

براي کشتي ايران بیفتد
در ادام��ه دیدارهاي وزی��ر ورزش و رئی��س کمیته مل��ي المپیک با 
رؤساي فدراس��یون هاي جهاني در لوزان س��وئیس، دیروز سلطاني فر 
و صالحي امیري با نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه جهاني کش��تي دیدار 
کردند. در این دیدار اللوویچ به صورت غیرمستقیم قول داد خط قرمز 
ایران در عدم مبارزه با ورزش��کاران صهیونیست مشکلي براي کشتي 
ایران در س��طح بین المللي ایجاد نکند: »با تأکید می گویم که کشتی 
بدون ایران معنا ندارد، نه اینکه این حرف من باشد، تمام دنیا به این مهم 
اذعان دارند که ایران مهد کشتی اس��ت و این جایگاه باید حفظ شود. 
اتحادیه جهانی از هرگونه اتفاقات ناخوشایند و بروز هرگونه مشکل برای 

کشتی ایران جلوگیری خواهد کرد.«

سوغات لوزان 
وزیر ورزش و رئیس کمیته ملي المپیک این روزها در لوزان هستند و 
با مقامات بلندپایه ورزش جهان بحث و گفت وگو مي کنند و حاال خبر 
مي رس��د که س��ران کمیته بین المللي المپیک وعده داده اند از ورزش 
کشورمان در میادین بین المللي حمایت الزم را داشته باشند. اتفاقي که 
اگر شاهد رخ دادن آن باشیم مي توان امیدوار بود که بسیاري از مشکالت 
ریز و درشتي که ورزش کش��ور مخصوصاً در این چند وقت اخیر با آن 
درگیر بوده است برطرف شود. البته نباید چندان روي قول هایي که آنها 
مي دهند حساب باز کرد، اما به هر حال اتفاقي خوب در شرف وقوع است. 
شاید بتوان سوغات آقایان از لوزان را در بحث تعامل با تصمیم گیرندگان 

ورزش جهان دید که باید آن را به فال نیک گرفت. 

تلخ تری��ن اتفاق 
دنیا حیدري
      چهره

ب��راي ه��وادار 
پرسپولیس این 
روزها یکي شدن سرنوشت کالدرون با برانکو است. 
شایعه اي که از همان روزهاي رفتن مرد آرژانتیني 
بر سر زبان ها افتاد و حاال فاصله اي تا گرفتن رنگ 
واقعیت به خود ندارد! رفتن سرمربي پرسپولیس 
برگشتني در کارش نبود. این را خیلي ها وقتي که 
کالدرون بي هیچ تشریفاتي از سوي باشگاه راهي 
فرودگاه امام خمیني شد، گفتند. آن زمان شاید 
حرف ها چیزي ش��بیه به رایزني بود یا بر اس��اس 
تجربیات گذشته به زبان مي آمد، اما حاال با کنار هم 
گذاش��تن تکه هاي پازل معنایي جز ای��ن ندارد ! 
مدیرعامل پرسپولیس مدام از عالقه پرسپولیس به 
ادامه همکاري با کالدرون و تالش ها براي حل کردن 
مشکالت براي بازگشت سرمربي مي گوید، اما آنچه 
دیده مي شود جز مشتي وعده عملي نشده، نیست. 

هیئت مدیره پرس��پولیس جمعه تشکیل جلسه 
مي دهد. جلس��ه اي که طب��ق بیانیه باش��گاه با 
پالس هاي مثبت براي بازگشت سرمربي همراه بود 
و نتیجه اش مي شود ارسال ایمیلي براي کالدرون و 
انتظار براي گرفتن جواب او. باشگاه پرسپولیس در 
حالي به کالدرون ایمیل مي زند و خبر از انتظار براي 
دریافت پاسخ او مي دهد که مرد آرژانتیني قبل از 
رفتن خواس��ته هایش را تمام و کم��ال گفته بود. 
پرداخت مطالبات سال گذشته بازیکنان، پرداخت 
قسط هاي عقب افتاده کادر فني که یک فصل براي 
دریافت آن فرصت داده بود و تسویه قسط دوم که 
طبق قرارداد از موعد آن نیز گذشته و اجازه فسخ 
یک طرفه را ب��ه کادر فني مي دهد و جذب س��ه 
بازیکن براي تقویت تی��م در نیم فصل که به رغم 
تأکیدهاي مدیران باشگاه به عدم نگراني هواداران 
بابت نقل و انتقاالت نیم فصل، صراحتاً گفته شد که 
مبلغ درخواس��ت رضایتنامه بازیکن��ان مدنظر 
کالدرون باال بوده و این یعني باشگاه این خواسته ها 
را هم مثل مابقي نتوانس��ته انجام دهد که با این 
حساب جاي سؤال دارد که باشگاه بر چه اساسي 
تأکید دارد که جاي هیچ نگراني بابت نقل و انتقاالت 
نیم فصل نیست و هواداران نگران نباشند! مگر آنکه 
مدیریت به سلیقه خود، نه به سلیقه سرمربي قصد 
تقویت تیم را داشته باش��د. از سوي دیگر باشگاه 
هیچ گونه شفاف سازي در خصوص ایمیل زده شده 
نمي کند و کسي نمي داند نتیجه جلسه هیئت 
مدیره و متن ایمیل ارسالي چه بوده، وقتي 
باشگاه هنوز موفق به فراهم کردن قسط دوم 
قرارداد کالدرون و مطالبات بازیکنان نشده 
است.  البته گفته مي شود که کالدرون قسط 
دوم را به طور یکجا مي خواهد )450هزار 
دالر( که مدت زیادي از موعد پرداخت آن 
هم گذشته و اجازه فس��خ یک طرفه را 
نمي دهد. هرچند که برخي رسانه ها نیز 
مدعي ش��ده اند کالدرون بابت بردهاي 
آتي نیز درخواس��ت پاداش داشته که 
باش��گاه این ادعا را تأیی��د نمي کند، اما 
همچنان تأکید دارد به عالق��ه براي ادامه 
همکاري با سرمربي سرخپوشان، عالقه اي که تا به 

امروز چیزي جز حرف نبوده است!

جدالي با چاشني انتقام در مسیر المپیک

ايران– کره، بازي مرگ و زندگي

شایعه اي به رنگ واقعیت

کالدرون را هم پر دادند!

امیدهاي ایران که 
شمیم رضوان

     فوتبال
ي  بت ه����ا قا ر
انتخابي المپیک را 
با تساوي برابر ازبکستان آغاز کردند، ساعت 13:45 
امروز در دومین گام به مصاف کره جنوبي مي روند. 
بازي ب��ا کره بدون ش��ک یکي از حس��اس ترین 
بازي هاي ای��ران در گروه C و ب��راي راه یافتن به 
مرحله یک چهارم نهایي است، نه به این دلیل که 
کره اي ها سابقه خوبي در رقابت هاي المپیک دارند 
و عالوه براینکه برنز المپیک 2012 لندن را دارند و 
در دو دوره اخیر بازي هاي آس��یایي نیز به عنوان 
قهرماني دس��ت یافتند و نقره رقابت هاي زیر 23 
سال قهرماني آسیا را هم در کارنامه دارند؛ بازي با 
کره از آن جهت براي ایران حساس است که اوالً 
شانس یاران استیلي را براي صعود به یک چهارم 
نهایي افزایش مي دهد و دوماً ایران در رقابت هاي 
انتخابي المپیک 2004 آت��ن در دو بازي رفت و 
برگشت مغلوب کره جنوبي ش��د و نتوانست به 
المپیک صعود کند. حال رویارویي ایران و کره بعد 
از 16سال با چاش��ني انتقام همراه است که هم 
مي تواند تساوي بازي نخست را جبران کند، هم 
انتقام انتخابي المپیک آتن را بگیرد و هم شانس 
ایران را براي صعود به مرحله بعدي افزایش دهد. 
البته به شرط آنکه استیلي برنامه اي براي سرعت 
کره اي ها داشته باشد. دومین حریف ایران بازیکنان 
س��رعتي دارد و یکي از مهم ترین ویژگي هایش 
سرعت بازیکنانش این تیم است، هرچند که این 

تیم هم روي شرایط بدني بازیکنان خود کار کرده و 
یاران استیلي نباید فریب برتري فیزیکي شان را 
بخورند که در آن صورت با مشکل مواجه مي شوند. 
با وجود ای��ن امیدهاي ایران مي توانن��د با اتکا به 
خالقیت و قابلی��ت باالیي که دارن��د کره اي ها را 
غافلگیر کنند. در عین حال بازیکنان ایران نباید 
برابر کره مرتکب اشتباه شوند، به خصوص در میانه 
زمین و خط دفاعي که در آن صورت کار براي ایران 
سخت مي ش��ود، آنچه مسلم است به رغم سخت 
بودن بازي با کره، برتري مقابل این تیم غیرممکن 
نیس��ت. امیدهاي ایران در بازي نخست به دلیل 
نداشتن بازي تدارکاتي با مشکل مواجه شدند و 
نتوانس��تند آنطور که باید توانایي هاي خود را به 
نمایش بگذارند، اما در ب��ازي مرگ و زندگي برابر 
کره، توانایي هاي خود را به رخ خواهند کش��ید، 
خصوصاً که کره اي ها طي چند س��ال گذش��ته 
شکست هاي سنگیني را برابر ایران متحمل شده اند 
و حاال نوبت امیدهاست که توانایي فوتبال ایران را 
به رخ بکشند و شانس خود را براي صعود به مرحله 
بعد خصوصاً به عنوان صدرنش��ین بیشتر کنند. 
اتفاقي که به زعم استیلي نیز دور از دسترس نیست: 
»یکي از سخت ترین بازي هایمان با کره جنوبي 
است. بعد از بازي ازبکستان از بچه ها خواستم داخل 
استادیوم بمانند و یک نیمه بازي کره را از نزدیک 
ببینند، سپس این تیم را به خوبي آنالیز کردیم. 
مي دانیم بازي سختي داریم اما اگر دچار اشتباهات 

فردي نشویم مي توانیم نتیجه خوبي بگیریم.«

تیم ملی والیبال با غلبه بر کره جنوبی فینالیست شد

فرصت تعامل با ورزش جهان
لزوم تعامل با ورزش جهان و داشتن دیپلماسي ورزشي موضوعي است که 
مدت هاست ضعف در آن مورد انتقاد رس��انه ها بوده است. سال هاست که 
ورزش ایران حتي در بدیهي ترین مسائل به راحتي مغلوب تصمیم گیري هاي 

مغرضانه مي شود و کوچک ترین کاري نمي توان انجام داد. 
این شرایط وقتي سخت تر مي شود که شاهد حق خوري هاي آشکار در 
مورد ورزشکاران و تیم هاي ملي کش��ورمان هستیم و نمي توانیم براي 
احقاق حقمان کاري انجام دهیم. از اصلي ترین عوامل بروز این اتفاقات 
تلخ شاید نداشتن کرسي هاي بین المللي در مجامع جهاني ورزش باشد، 
اما نباید از نداشتن تعامل با سران، فدراسیون ها و مجامع بین المللي غافل 
شد که این دومي هیچ ربطي به مورد اول و داشتن کرسي هاي جهاني 
ندارد. همین حاال مي توان بسیاري از کشورها را دید که با همین تعامل 
بدون داش��تن حتي یک کرس��ي جهاني در ورزش حرف خود را پیش 

مي برند و بسیار جلو تر از ما گام برمي دارند. 
این دیپلماسي ورزش است، چیزي که ما تاکنون کوچک ترین بهره اي 
از آن نبرده ایم. سفر وزیر ورزش و رئیس کمیته ملي المپیک مي تواند 
نقطه عطفي براي آغاز اس��تفاده از این فرصت باشد، به شرط آنکه این 
سفر محدود به رسانه اي شدن چند عکس و همین چند دیدار دوستانه 
نشود. اتفاق مهمي که در جریان این سفر رخ داد، نشست سلطاني فر، 
وزیر ورزش با اینفانتینو بود تا این مسئله و تابوي فیفا براي ورزش ایران 
شکسته و ثابت شود که مي توان در عالي ترین سطح با فیفا به صحبت 

نشست و خواسته هاي خود را مطرح کرد. 
اتفاق خوبي رخ داده تا مسئوالن ورزش کشور در دیدار با مقامات کمیته 
بین المللي المپیک شرایط و وضعیت ورزش ایران را تشریح کنند. البته 
نباید فراموش کرد که این اتفاق و این دیدارها باید ادامه داش��ته باشد 
و تصور اینکه تنها با چند دیدار گذرا و موقت بتوان حق ورزش ایران را 
گرفت، اشتباه است. ضمن اینکه باید نگاه مس��ئوالن ورزش کشور در 
جریان این دیدارها نگاهي ر وبه جلو باش��د و تالش کنند تا بتوانند در 

فدراسیون هاي مختلف کرسي جهاني به دست آورند. 
به دست آوردن کرسي هاي بین المللي بدون تردید یک پیروزي و موفقیت 
بزرگ محسوب مي شود، اما باید توجه داش��ت که این موفقیت در سایه 
تداوم روند تعامل ب��ا بزرگان و تصمیم گیرن��دگان ورزش جهان محقق 
مي شود و اینگونه نیست که ما سر جایمان بنشینیم و توقع داشته باشیم 
که ورزش جهان با ما به تعامل برسد. از یاد نبریم که بسیاري از مشکالت 
قهرمانان و مدال آوران ورزش کشورمان به سبب کوتاهي مسئوالن ورزش 

در برقراري همین تعامالت و نداشتن دیپلماسي ورزش است. 
حاال که به نظر مي رسد مسئوالن ورزش کشور راه درست را پیدا کرده اند 
و سعي در ادامه دادن آن دارند بد نیست که به آنها یادآوري کنیم که در 
نشست ها و جلساتتان صرفاً به لبخند و گرفتن عکس هاي یادگاري اکتفا 
نکنید. در این نشست ها مي توان مس��ئله رویارویي ورزشکاران ایراني با 
نمایندگان رژیم صهیونیس��تي را براي همیش��ه تمام کرد. مي توان به 
مشکالت ایجاد ش��ده براي ورزش کشور به س��بب تحریم هاي ظالمانه 
رسیدگي کرد و با شعار جدایي ورزش از سیاست که خود آنها سر مي دهند 
گرفتاري هاي ورزش کش��ور در این خصوص را برطرف کرد. مي توان به 
تضییع حق تیم هاي باشگاهي فوتبال در میزباني از تیم هاي دیگر پایان داد 

و به هزاران مشکل ریز و درشت بین المللي رسیدگي کرد. 
تمامي اینها در حالي تحقق پیدا مي کند که مسئوالن ورزش کشور قدر موقعیت 
ایجاد ش��ده را بدانند و با تداوم آن و گام هاي محکمي که در آن برمي دارند به 
رشد و پویایي ورزش کشور کمک کنند، واال صرف مسافرت و تحویل لبخند به 

مسئوالن ورزش جهان مشکلي از ورزش ایران حل نمي کند.

نگاهي به رقابت های کشتي آزاد جام تختي
جوالن مدعیان جوان در غیاب خارجی ها

چهلمین دوره رقابت های کشتي آزاد جام بین المللی تختي در حالي 
جمعه شب با قهرماني تیم کشورمان در کرمانشاه به پایان رسید که با 
توجه به استقبال کم تیم های خارجي، این دوره از مسابقات به رقابت 
بین مدعیان داخلي دوبنده تیم ملي تبدیل شده بود. در رقابت های این 
دوره در وزن 57 کیلوگرم علیرضا سرلک)ایران(، در وزن 61 کیلوگرم 
ورگان الکساندورف)روسیه(، در 65 کیلوگرم میثم نصیری)ایران(، در 
70 کیلوگرم امیرحسین حس��ینی)ایران(، در 74 کیلوگرم مصطفی 
حس��ین خانی)ایران(، در 7۹ کیلوگ��رم عل��ی س��وادکوهی)ایران(، 
در 86 کیلوگ��رم احمد بذری)ای��ران(، در ۹2 کیلوگ��رم محمدجواد 
ابراهیمی)ایران(، در ۹7 کیلوگرم مجتبی گلیج)ایران( و در وزن 125 
کیلوگرم پرویز هادی)ایران( با برتری مقابل رقبایشان موفق به کسب 

عنوان قهرمانی جام تختی شدند.
  درخشش جوانان نقطه مثبت جام بود

غالمرضا محمدي، سرمربي تیم ملي کشتي آزاد در حاشیه رقابت های 
جام تختي در کرمانشاه در گفت وگو با »جوان« به ارزیابی اش از سطح 
برگزاري این مسابقات پرداخت: »از قبل پیش بینی می کردیم که رقابت 
داخلي باشد و پیش بینی مان هم درست از آب درآمد، به همین خاطر به 
اکثر کشتی گیرانی که با توجه به آیتم ها و فیلترهاي مختلف می توانستند 
در جام تختي حضور داش��ته باش��ند، مجوز حضور در این رقابت ها را 
دادیم. در مجموع کشتی های نسبتاً خوبی را شاهد بودیم. از همه مهم تر 
حضور چند چهره جوان بود که همه ما را در کادر فني تیم ملي کشتي 
آزاد دلگرم کرد. این به نفع کشتي ایران است و حضور چنین جوانان و 
چهره های جویاي نام از نقاط مثبت این دوره جام تختي بود. چهره هایی 
مانند امیرحسین حسیني، محمد خدابخشي، عرفان جعفریان، محمد 

نخودي و علیرضا سرلک از جمله نقاط مثبت این مسابقات بودند.«
محم��دي در واکنش ب��ه حضور کمرن��گ خارجي ها و س��طح پایین 
مسابقات جام تختي، پیشنهادي به مس��ئوالن برگزارکننده مسابقات 
داد: »استقبال نکردن تیم های خارجي یک واقعیت بود و این به شرایط 
خاصي برمی گشت که االن وجود دارد و یکسري عوامل دست به دست 
هم داد تا تیم های خارجي حضور اندکي در کرمانش��اه داش��ته باشند. 
براي دوره بعد باید در س��ال آینده ی��ک برنامه ریزی خوب و همچنین 
رایزنی هایی که از طریق روابط بین الملل صورت گیرد، داش��ته باشیم. 
معتقدم اگر زمینه حضور کشورهاي صاحب نام نزدیک خودمان مانند 
آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان در این 
رقابت ها فراهم شود، کافي است. همه این تیم ها صاحب کشتي هستند و 
کشتي گیران خوب و قهرمانان المپیکی دارند. ما می توانیم با تغییر تاریخ 
این رقابت ها و همچنین برنامه ریزی جهت باال بردن کیفیت مسابقات، 

رقابت هایي در شأن و حد و نام جهان پهلوان تختي برگزار کنیم.«
سرمربي تیم ملي کشتي آزاد با این حال نقش خارج شدن جام تختي از 
رنکینگ جهاني را در پایین آمدن سطح جام تختي و استقبال کم تیم ها 
تأثیرگذار ندانست: »این مسئله  را قبول ندارم، اگر جام تختي در مسابقات 
رنکینگ دار اتحادیه جهاني کش��تي بود، االن در هر وزن بیش��تر از سه 
کشتی گیر داخلي نمی توانستیم استفاده کنیم. اگر تنها به سه کشتی گیر 
مجوز می دادیم، بقیه ملی پوشانی را که مدعي پوشیدن دوبنده تیم ملي 
هس��تند، کجا محک می زدیم. مگر نمی گوییم رقابت های انتخابي باید 
براي مشخص شدن ملی پوش هر وزن برگزار شود، خب جام تختي یکي از 
میدان هایی است که می تواند این انتخابي برگزار شود. کشتي گیران حاضر 
در جام تختي با توجه به رقابتي که انجام می دهند، غربال می شوند و نفرات 
برتر در کنار سایر ملی پوشانی قرار می گیرند که با توجه به کسب سهمیه و 
همچنین کسب مدال جهاني این امتیاز را به آنها دادیم که بدون حضور در 
انتخابي جام تختي در اردوها حضور داشته باشند. در مجموع همه محک 

می خورند و کشتی گیری بدون امتحان نمی تواند ملی پوش شود.«
  براي کسب 4 مدال طال کشتي را زیر فشار قرار نداده ایم

مهدي علي نژاد، معاون ورزش قهرماني و حرفه ای وزارت ورزش هم که 
در کرمانشاه حضور پیدا کرده بود، به واکنش »جوان« درباره صحبت های 
وزیر ورزش در خصوص انتظار کسب چهار مدال طال از کشتي در المپیک 
که سبب ایجاد بار رواني و فشار روي کشتي گیران می شود، اینطور پاسخ 
داد: »ما یکسري بحث های خصوصي در جمع مربیان راجع به مسائل 
فني داریم و به هر حال روي کاغذ یکسري پیش بینی ها صورت می گیرد 
و تصمیماتي گرفته می شود. البته عملي شدن چنین پیش بینی هایی در 
میدان عمل شرایط خاص خودش را دارد. در اینکه کشتي ایران ظرفیت 
گرفتن سه تا چهار مدال طال در المپیک را دارد، شکي نیست. در المپیک 
لندن در رشته کشتي سه مدال طال کسب کردیم، وقتي یک بار اتفاق 
افتاد می تواند در دوره های بعد هم رخ دهد. البته این به این معنا نیست 
که بخواهیم فش��اري روي ورزش��کار یا مربي وارد کنیم. نمی خواهیم 
توقعات را هم براي ورزش��کار و ه��م مردم باال ببری��م، به خصوص که 
ورزشکار باید با آس��ودگي خاطر تمرین کند و به میدان مسابقه برود. 

هدف ما هم همین است.«
علي نژاد معتقد اس��ت که وزارت ورزش به دنبال وارد کردن فش��ار به 
المپیکي ها نیس��ت: »اینکه در جمع های خصوصي انتظاراتمان را که 
بعضي وقت ها هم رسانه ای می شود بیان  کنیم، نباید به معناي فشار تلقي 
شود. در وزارت ورزش آقاي وزیر و س��ایر مدیران به دنبال این نیستند 
و نه تنها در مورد کشتي، بلکه درباره رشته های دیگر هم به دنبال این 
نیستیم که فشار رواني را به ورزشکار تحمیل کنیم. ما تنها از ورزشکار و 
مربي می خواهیم که بهترین عملکردشان را داشته باشند، نتیجه خیلي 
مواقع دست خودمان نیست و عوامل دیگري هم در آن دخیل است. در 
ورزش، به خصوص در رشته هایی که رکوردي هستند، ثانیه ها و لحظه ها 

می تواند نتیجه را عوض کند و ورزش برد و باخت دارد.«


