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   گزارش
مقابل  فوتب��ال 
ام��ارات هرچند 
صدرنش��يني اي��ران در گ��روه اول رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني 2020 قطر در آسيا را پيش 
از بازي مهم سه شنبه مقابل كره جنوبي تثبيت 
كرد، اما برخ��اف دو بازي قبلي نش��ان داد كه 
مردان اسكوچيچ اگر تحت فش��ار قرار بگيرند، 

چندان قابل اعتماد نيستند. 
اسكوچيچ براي تقابل با امارات دست به تركيب تيم 
برنده بازي مقابل عراق نزد تا شاگردانش مانند ديدار 
قبل هجومي كار را آغاز كنند، اما امارت غافلگيرمان 
كرد و در حالي كه تصور يك بازي تدافعي از آنها را 
داشتيم، اين امارات بود كه در همان دقايق ابتدايي 
چند بار با فش��ار روي خط دفاع��ي ايران صاحب 
موقعيت و كرنر ش��د. موقعيت هايي كه هرچند به 
سرانجام نرسيد، اما حفره ه��اي خط مياني و خط 

دفاعي ايران را نشان داد. 
تقريباً 15 دقيقه طول كشيد تا ايران به وضعيت 
خود در زمين سروسامان دهد و به بازي مسلط 
ش��ود. فرصتي كه به طور حتم اگ��ر در اختيار 
تيمي ديگر غير از امارات قرار مي گرفت ش��ايد 
در پايان 90 دقيقه نتيجه ديگري غير از برد يك 
بر صفر ايران رقم مي خورد. حقيقت اين است كه 
تيم ملی كش��ورمان مقابل امارات غافلگير شد. 
مسئله اي كه سرمربي تيم ملي هم به آن اذعان 
دارد و مي گويد كه از عملكرد امارات شگفت زده 
شده است. اسكوچيچ كه از حضور اميد نورافكن 

در بازي مقابل عراق راضي بود در اين بازي هم به 
ملي پوش سپاهان اعتماد كرد و سمت چپ دفاع 
تيم را به او سپرد، اما اين بازيكن برخاف بازي با 
عراق آماده نشان نداد تا مرد كروات نيمكت ايران 
مجبور به تعويض او با قلي زاده شود. تعويضي كه 

گره كار تيم ملي را باز كرد. 
نكته بسيار مهم در خصوص بازي جمعه شب ايران 
مقابل امارات اين بود كه تيم ملي از انسجام الزم 
برخوردار نبود. ايران نفر به نفر از امارات سر بود، اما 
اين ميزبان مسابقه بود كه تسلط بيشتري بر بازي 
داشت و شايد اگر برتري اسمي و نفري ايران نبود، 
نتيجه ديگري رقم می  خورد. تيم ملي مقابل امارات 
موقعيت چنداني ايجاد نك��رد و روي خاقيت و 
ه��وش بازيكنان ب��ه برتري رسيد، ن��ه روي يك 

تكتيك خاص و كار شده از قبل و در تمرينات. 
عدم استفاده از تمام نفرات هم مس��ئله ديگري 
است كه مورد توجه اكثر كارشناسان واقع شده، 
اينكه چرا مهدي قايدي به زمين نمي آيد يا اينكه 
چرا اسكوچيچ از سامان قدوس به درستي بازي 
نمي گيرد و مهدي ترابي را به زمين فرانمي خواند. 
به طور حتم هر كدام از اين سه بازيكن كه نام آنها 
برده شد در مواقعي كه كار تيم مثل بازي مقابل 
امارات گره مي خورد، مي توانند گره گشا باشند و 
به اصطاح فوتبالي ها »ب��ازي را دربياورند«، اما 
اصرار اسكوچيچ به استفاده از يك تركيب باعث 
ش��ده حاال بعد از سه بازي تقريباً دستمان براي 
حريفان رو شده باشد. اين اتفاق در بازي امارات 
هم رخ داد و هرچ��ه از زمان بازي مي گذش��ت 

مشخص مي ش��د كه مارويك، سرمربي هلندي 
ام��ارات خيلي خوب اي��ران را آناليز ك��رده، اما 
تيمش بزرگي الزم براي شكست ايران را نداشت. 
امارات ب��ه خوبي توپ را به پش��ت دف��اع ايران 
مي فرستاد، اما قدرت گلزني نداشت. كاري كه به 
 VAR اخراج شجاع خليل زاده هم منجر شد اما

به دادمان رسيد. 
با اين اوص��اف تيم ملي در دو ب��ازي آينده خود 
مقابل كره جنوبي و لبنان كار بسيار سخت تری 
از سه ب��ازي قبلي در پيش دارد. ك��ره جنوبي با 
رصد كامل سه ب��ازي قبلي به ته��ران مي آيد و 
كوچك ترين غفلت مي توان��د درست سر بزنگاه 
يقه ايران را بگيرد و كاري كند كه هرچه تاكنون 
اندوخته ايم از دست برود و صدرنشيني گروه را 
به راحتي تقديم آنها كنيم. ضمن اينكه بازي با 
لبنان در زمين اين تيم ه��م سختي هاي خاص 
خودش را دارد و آنها ه��م مي توانند براي ايران 

دردسر ساز شوند. 
تغيير تاكتيك و تقويت خط دفاعي براي تيم ملي 
الزم به نظر مي رسد. اينكه در ب��اد سه پيروزي 
گذشته بخوابيم و دلخوش به آمار 10 بازي و10 
برد باشيم، يعني اينكه باور نداريم نياز به تغيير 
داريم و اين از هر سم مهلكي، خطرناك تر است. 
تيم ملي بايد بهتر بازي كند و اين توانايي را هم 
دارد. اتفاق مهم و مؤثري كه بع��د از پايان بازي 
با امارات افتاد اي��ن بود كه ه��م بازيكنان و هم 
سرمربي تيم اعام كردند به رغم خوش��حالي از 
برتري مقابل امارات آن را فراموش كرده اند و به 

بازي مهم كره جنوبي فكر مي كنند، اما اين كافي 
نيس��ت و ايران براي برتري مقابل كره به تغيير 

تاكتيك و انسجام بيشتر نياز اساسي دارد. 
پيروزي برابر امارات نشان داد كه ايران تيم خوبي 
دارد، اينقدر خ��وب كه حت��ي در روزي هم كه 
چندان خوب نيس��ت بازي را مي برد، ولی ادامه 
مس��ابقات با تكيه بر تاكتيك سه بازي قبلي به 
صاح نيس��ت. خط حمله كره و سرعت اين تيم 
قابل قياس با امارات، سوريه و حتي عراق نيست. 
كره اي ها مي توانند با استف��اده از همين فاكتور 
سرعت از فضاي پش��ت مدافعان اي��ران نهايت 
استف��اده را ببرند و حتي در ته��ران دردسر ساز 
شوند. كارشناسان فوتبال بر اين باورند كه اگر اين 
نقايص برطرف نشود بازي با كره جنوبي عاوه بر 
تشديد مشكات، نقايص را بيشتر از قبل نشان 
مي دهد. امارات نتوانست از توپ هاي پشت دفاع 
ايران به درستي استفاده كند اما دادن اين فرصت 
به كره جنوبي حكم ديگري براي تيم ملي خواهد 

داشت كه به طور قطع پيروزي نيست. 
اسكوچيچ با تعويض نورافكن و به ميدان فرستادن 
قلي زاده مقابل امارات نشان داد كه هم به خوبي 
نقايص را مي بين��د و هم اينك��ه دستش خالي 
نيست. بنابراين انتظار مي رود با تغيير تاكتيك 
و تقويت نقاط ضعف، به خصوص در دفاع، تيمي 
دگرگون ش��ده را مقابل كره جنوب��ي به ميدان 
بفرستد تا هم رقيب ديرين را كه مدت هاست در 
حسرت بردن ايران بسر مي برد غافلگير كند و هم 

به روند پيروزي هايش ادامه دهد. 
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شیوا نوروزي

دنيا حيدري

اسپانيا و فرانسه بازي بزرگ ليگ ملت ها 

صعود به فينال، مزد سختكوشي بزرگان
رسيدن به فين��ال ليگ ملت هاي 2021 براي ايتالي��ا و بلژيك به يك 
حسرت بزرگ تبديل شد و اين دو تيم مدعي حاال بايد فردا شب به جاي 
قهرماني براي كس��ب مقام سوم اروپا با هم بجنگند. پيروزي تيم هاي 
ملي اسپانيا و فرانس��ه در نيمه نهايي اين رقابت ها يك نقطه اشتراك 
داشت؛ اميدواري و تاش براي تغيير سرنوشت تا لحظه آخر. ماتادورها 
و خروس ها يك بار ديگر ثابت كردند در مس��تطيل سبز بايد هر لحظه 

منتظر هر اتفاقي باشيد. 
    

ب��راي ايتاليايي ه��اي ميزبان ب��اورش سخت ب��ود كه پاي��ان دوران 
شكست ناپذيري شان در سن سيرو رقم بخورد، اما اين اتفاق افتاد، آن 
هم به دست اسپانيا. تيم لوئيز انريكه به خوبي در بهترين زمان ممكن 
پيروزي ارزشمند 2 بر يك را مقابل ايتاليا كسب كرد، ديداري كه براي 
الروخا حكم گرفتن انتقام يورو 2020 را نيز داشت. فران تورس بايي 
سر الجوردي پوش��ان آورد كه هيچ وقت فرام��وش نكنند. تيم روبرتو 
مانچيني كه 37 بازي متوالي را بدون باخت پش��ت سر گذاش��ته بود 
و به اين ركوردش مي نازيد، حاال هم فين��ال اروپا را از دست داده و هم 
ركوردشكست ناپذيري اش را. در ضمن دوناروما، سنگربان شماره يك 
ايتاليا در اولين بازگشتش به ميان با استقبال تند هواداران تيم سابقش 
روبه رو شد. اين دروازه بان دقايق زيادي را در حالي كه هو مي شد پشت 
سر گذاشت. مانچو بعد از بر باد رفتن آرزوهايش از شاگردانش زيرپوستي 
انتقاد كرد. سرمربي ايتاليا اخراج بونوچي در نيمه اول را اتفاقي تلخ براي 
تيمش خواند: »واضح اس��ت؛ اسپانيا به خوبي ت��وپ را حفظ كرد، اما 
شكست خوردن به اين شكل با 10 نفره شدن، نااميدكننده است. ما يك 
اشتباه كرديم كه در چنين سطحي نبايد مرتكب شد. بونوچي نبايد در 
هيچ يك از صحنه ها خودش را در معرض گرفتن كارت زرد قرار مي داد. 
ما توانستيم از چند بازيكن جوان استفاده كنيم و فكر مي كنم كه به رغم 

اين شكست، اين نمايش به ما قدرت داد.«
در آن سوي ميدان سرمربي اسپانيا با احت��رام از رقيب بازنده ياد كرد. 
لوئيز انريكه ريسك بازي دادن به پابلو گاويرا معروف به گاوي 17 ساله 
را پذيرفت تا هافبك بارسا هم يكي از مهره هاي تأثيرگذار بازي باشد و 
هم ركوردار جوان ترين بازيكن تاريخ فوتبال اسپانيا لقب بگيرد. در پايان 
بازي انريكه با رضايت كامل از عملكرد بازيكنانش گذشتن از سد ايتاليا 
را يك برد بزرگ خواند: »نكته كليدي شايد اين بود كه ما توانستيم بازي 
هميشگي خودمان را در اين ديدار نيز ارائه دهيم. ايتاليا به حدي قوي 
است كه هميشه رقيب سختي به حساب بيايد. فكر مي كنم اين يكي از 
بهترين بازي هايي بود كه مي توانستيد در سطح ملي ببينيد. عملكرد 
ما بي نقص بود. رضايت ما فقط مربوط به حضورمان در فينال است، نه 
اينكه توانستيم به روند شكس��ت ناپذيري حريف خاتمه دهيم، چون 
ايتاليا شايستگي اين ركورد جهاني را داشت و آنها به بازي در باالترين 

سطح ادامه خواهند داد.«
    

قهرمان جام جهاني 2018 درس بزرگي به تيم اول جهان داد؛ بازي در 
ورزشگاه آليانس تورين براي تيم ملي بلژيك خوش يمن نبود، چراكه 
برخاف روند بازي، شاگردان روبرتو مارتينز بازي 2 بر صفر باخته را با 
شكست 3 بر 2 عوض كردند. شياطين سرخ اروپا در رنكينگ فيفا تيم اول 
دنيا محسوب مي شوند و همه انتظار داشتند در نيمه نهايي ليگ ملت ها با 
يك بازي منطقي خروس ها را پشت سر بگذارد. فرانسوي ها كه در يورو به 
دست سوئيس حذف شده بودند اين بار تا ثانيه هاي آخر دست از تاش 

نكشيدند تا با گل هاي بنزما، امباپه و هرناندز فيناليست شوند. 
بايد به ديديه دش��ان حق داد كه از صعود دراماتيك فرانسه به فينال 
بازي ها سر از پا نشناسد. سرمربي خروس ها از شخصيت باالي تيمش 
گفت: »كيليان جاي هيچ ش��ك و ش��بهه اي باقي نگذاشت. او پس از 
تأثيرگذاري كمي كه در يورو داشت در اين بازي با عزم جزم به ميدان 
آمد. همانطور كه هميشه گفته ام تيم فرانس��ه با او بسيار بهتر از بدون 
اوست. ما در يورو توسط سوئيس حذف شديم، اما تيم ملي فرانسه هنوز 
جزو بهترين تيم هاست. اين يكي از بهترين پيروزي هاي ما بود، چون 
حريف از كيفيت بااليي برخوردار بود. ما غرور و ش��خصيت الزم براي 

بازگرداندن نتيجه بازي را در اختيار داشتيم.«
مارتينز اما غرور بيش از حد را دليل ناكامي بزرگ بلژيك عنوان كرد: »ما 
در قبال هواداران و عاقه  بيش از حد اين نس��ل به كسب جام احساس 
مسئوليت مي كنيم. در نيمه دوم كمي بيش از حد احساساتي شديم، 
شايد بيشتر از آنچه بايد درباره فينال و صعود به آن فكر كرديم. ما كاري 

كه بايد را انجام نداديم و به فرانسه اجازه داديم كه به بازي برگردد.«

تغيير تاكتيك و تقويت دفاع برنامه حياتي براي ادامه موفقيت تيم ملي فوتبال در راه جام جهاني

كره جنوبي، امارات نيست

ثبت ملي بازي مورد عالقه حاج قاسم
اهميت ترويج بازي هاي بومي، محلي كه ريشه در فرهنگ و اصالت ايران 
زمين دارد و رهبري نيز بارها به احيا و گسترش آن تأكيد داشته اند، ثبت اين 
ورزش ها و بازي ها در آيسسكو و يونسكو را به يكي از دغدغه هاي فدراسيون 
ورزش هاي روستايي تبديل كرده، به طوري كه به گفته خراساني، رئيس اين 
فدراسيون جلسات متعددي در همين راستا با ميراث فرهنگي و آيسسكو 
برگزار شده است كه نتيجه آن ثبت ملي بازي قلعه قوس)بازي مورد عاقه 
سردار سليماني(، به همت پورعلي مديركل دفتر ثبت آثار، حفظ و احياي 
ميراث معنوي و طبيعي و همچنين حمايت فعالي مديركل ميراث فرهنگي 
استان بوده است. بازي كه بهمن سال گذشته براي نخستين بار در روستاي 
قنات ملك رابر، زادگاه سردار شهيد در سطح استاني برگزار شد.  براي ترويج 

اين بازي به زودي از كليپ آموزشي سه زبانه آن رونمايي مي شود.

تيم واليبال زنان سايپا روی سكوی چهارم آسيا 
بانوان واليب��ال ايران براي نخس��تين بار ب��ه جمع چهار تي��م پاياني 
رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا راه يافتند. تيم واليبال زنان سايپا كه 
به عنوان نماينده ايران در اين رقابت ها حضور داشت در مرحله گروهي 
اگرچه مقابل سوپريم چونبوري تايلند و آلتاي قزاقستان تن به شكست 
داد، اما در مصاف با نماينده فيليپين به برتري رسيد و به يك چهارم راه 
يافت و در اين مرحله نيز با عبور از سد ژتيزو قزاقستان راهي نيمه نهايي 
شد كه با قبول شكست برابر آلتاي قزاقستان از رسيدن به فينال بازماند 
و در نهايت با شكست دوباره برابر سوئريم چونبوري )3 بر صفر ( موفق 
به رفتن روي سكو نشد و به عنوان چهارمی دست يافت. موفقيتي كه 

واليبال بانوان ايران براي نخستين بار بدان دست يافته اند. 

واكنش  ها به طلسم شكني دختران منصفانه نيست
تيم ملي تنيس روي ميز بانوان ايران با تركيب��ي پنج نفره، بعد از 49سال 
موفق به حضور در جمع 10 تيم برتر مسابقات قهرماني آسيا شد. حميده 
ايرانمنش، سرمربي تيم ملي تنيس روي ميز بانوان در اين خصوص می گويد: 
»با توجه به سهميه بندي صورت گرفته و فرمولي كه فدراسيون جهاني براي 
مسابقات قهرماني جهان در نظر گرفته، اگر در اين رويداد نمي توانستيم 
صاحب سهميه شويم ديگر شانسي براي دستيابي به آن نداشتيم، اما به رغم 
بروز برخي مشكات بهترين نتيجه را كسب كرديم، ولی برخي صحبت ها 
منصفانه نيست. چين و كره شمالي رقيبان ايران به حساب نمي آيند و همه 
رقبای ما در اين مسابقات حضور داشتند. ضمن اينكه اگر چين در رقابت ها 
حضور داشت، هيچ قرعه اي ما و اين تيم را رودرروي هم قرار نمي داد و برخي 

واكنش ها به طلسم شكني دختران پينگ پنگ باز منصفانه نيست.«

اگ��ر تابس��تان را 
سعيد احمديان
     گزارش2

فقي����ت  با مو
ورزشكارانمان در 
المپيك و پارالمپيك پشت سر گذاشتيم، شروع پاييز 
هم همراه ش��ده با شاهكار كش��تي آزاد در مسابقات 
ك��ه  گوش شكس��ته هايي  جه��ان،  قهرمان��ي 
موفقيت هاي شان سبب ش��ده روزهاي خوب ورزش 
ادامه داشته باشد. روزهايي كه حس غرور و افتخار را 
براي لحظاتي هم كه شده مهمان خانه هاي ما ايراني ها 
كرده است. جبران كارنامه نه چندان دلچسب توكيو 
2020، تنها به دو ماه زمان احتياج داشت تا در جهاني 
2021 اسلوي نروژ، ورق به سمت كشتي آزاد برگردد، 
فاصله اي كوتاه كه نمايش آزادكاران دو روي يك سكه 
بود، دو نمايش متفاوت از تيمي كه از يك نقره و يك برنز 
المپيك به سه طا، سه نقره و يك برنز جهاني رسيد تا 
پژمان درستكار و شاگردانش هفته گذشته در سرخط 
اخبار باشند. ستاره هايی كه خبر از يك نسل طايي و 
بيمه كردن كشتي آزاد براي سال ها ی سال مي دهند. 

  2 روي سكه آزادكاران
وقتي در المپيك 2020 در توكيو سهم مان از شش 
مدال طا هيچ بود، صداي زنگ خطر در كشتي آزاد 
بلندتر از گذشته در گوشمان پيچيد، رشته اي كه 
روزگاري بازگشت ملي پوشانش از المپيك بدون 
طا ممكن نبود، حاال اما ملي پوش��ان اين رش��ته 
مدال آور جايي در بين طايي ها نداش��تند، حتي 
با وجود داشتن حس��ن يزداني كه طاي المپيك 
ريو را در جيب داشت و روي يك طاي او حساب 
كرده بوديم، اما در توكيو سومين رويارويي يزداني با 
ديويد تيلور امريكايي باز هم با باال رفتن دست رقيب 
سرسختش همراه بود تا مهم ترين شانس آزاد براي 
به گردن آويختن طا، نقره بگيرد تا به همراه برنز 
اميرحسين زارع در سنگين وزن، پرونده كشتي آزاد 

با دو مدال، يك نقره و يك برنز بسته شود. 
يك نتيجه نه چندان دلچسب كه زمينه اي شد تا 
خانه تكاني در كشتي آزاد آغاز شود، آن هم با دو سال 

تأخير تا پژمان درستكار جاي غامرضا محمدي 
بنشيند و كشتي براي جهاني اسلو كه تنها دو ماه تا 
المپيك فاصله داشت، پوست بيندازد. تغييري كه 
خروجي آن به خوبي خود را نشان داد؛ اگر دو ماه 
پيش در المپيك، كش��تي آزاد حتي يك طا هم 
دشت نكرده بود در جهاني سه مدال خوش رنگ 
طا سهم  ايران ش��د، از طاي حسن يزداني كه با 
شكستن طلسم نبردن تيلور، شيريني آن دوچندان 
شد تا طاي اميرحس��ين زارع در 125 كيلو كه 
سبب ش��د طاي سنگين وزن پ��س از 32سال 
دوباره به ايران برسد، سه دهه پس از آن روزي كه 
عليرضا سليماني در جهاني 1989 مارتيني با برد 
بومگارتنر امريكايي توانست طا بگيرد. البته طاي 
مقتدرانه كامران قاسم پور كه وقتي ديد در 86كيلو 
حسن يزداني حضور دارد و دو پادشاه در يك اقليم 
نمي گنجند، يك وزن باالتر آمد و مقتدرانه سومين 

طاي ايران در اسلو را به نام خودش ثبت كرد. 
عليرضا سرلك، اميرمحمد يزداني و محمد نخودي 
هم نقره گرفتند و مجتبي گلي��ج به برنز رسيد تا 
پرونده كشتي آزاد در جهاني اسلو با سه طا، سه 
نقره و يك برنز بسته شود، يك نتيجه تاريخي كه 

رقابت نزديك روسيه، امريكا و ايران و تقسيم شدن 
مدال ها بين سه مدعي سبب شد با وجود چنين 
نتيجه تاريخي، كشتي نتواند رده بهتري از سومي 

جهان را كسب كند. 
البته كارنامه آزاد در اسلو نس��بت به آخرين دوره 
جهاني در سال 2018 در نورسلطان قزاقس��تان 
درخشان تر بود، هم يك پله صعود را تجربه كرديم 
و هم تعداد مدال هايمان نزديك به دو برابر شد. در 
حالي در نورسلطان، يك طا، يك نقره و يك برنز و 
در مجموع چهار مدال گرفتيم و چهارم شديم كه 
در اسلو با سه طا، سه نقره و يك برنز و كسب هفت 
مدال، سوم شديم تا همه چيز از يك رشد قابل توجه 

در كشتي آزاد خبر دهد. 
  خروجی تغيير كادر فني به عالوه جوانگرايي

راز نتايج درخشان كش��تي در اسلو چه بود؛ رازي 
كه سبب ش��د در فاصله كمتر از دو ماه، آزادكاران 
از المپيك توكيو تا جهاني اسلو، يك تيم متفاوت 
نشان دهند. تغيير كادر فني و آمدن پژمان درستكار 
به جاي غامرض��ا محمدي، يك��ي از مهم ترين 
تفاوت هاي آزاد در جهاني نروژ نسبت به المپيك 
بود. نتايج نه چندان قابل قب��ول آزاد در توكيو كه 

ضعف در نحوه كوچ ك��ردن كادر فني و همچنين 
ضعف بدني ملي پوشان، به خصوص در تايم دوم 
مشهود بود سبب ش��د فدراسيون كشتي پس از 
المپيك دست به تغيير در تركيب مربيان آزاد بزند، 
تغييراتي كه اگرچه در روزهاي اول با توجه به رابطه 
دوستانه دبير و درستكار ب��ا حرف و حديث هايي 
روبه رو شد، اما يكي از مهم ترين فاكتورهاي نتيجه 
درخشان كش��تي آزاد در اسلو را بايد به پاي كادر 
فني تيم ملي كشتي آزاد نوشت. تنها يك نمونه اين 
تغيير مثبت را در دو روي متفاوت حسن يزداني در 
مبارزه با ديويد تيلور مي توان ديد. قهرماني كه در 
توكيو با گارد بسته و كم آوردن از نظر بدني، كشتي 
را براي سومين بار به رقيب سرسخت امريكايي خود 
باخت، اما در اسلو توانست با آناليز دقيقي كه توسط 
كادر فني صورت گرفته بود و همچنين يك بدن 
ورزيده تر نسبت به المپيك، طلسم تيلور را بشكند. 
جوان شدن تركيب كشتي آزاد و حضور يك تيم 
جوان شده هم از ديگر عوامل موفقيت شاگردان 
درستكار در جهاني 2021 بود. آزادكاران در حالي 
راهي نروژ شدند كه از تيمي كه به المپيك اعزام 
ش��ده بود تنها حس��ن يزداني و اميرحسين زارع 
حضور داشتند و در بقيه اوزان نفرات جديدي روي 
تش��ك رفتند. رحمان عموزاد، محمد نخودي و 
عرفان الهي، سه  كشتي گير جواني بودند كه پس از 
كسب طاي جوانان جهان در روسيه در اواخر مرداد 
با پيروزي در رقابت ه��اي انتخابي در تركيب تيم 
بزرگساالن به اسلو اعزام شدند يا كشتي گيري مانند 
اميرمحمد يزداني ديگر جوان آينده داري بود كه در 
نروژ روي تشك رفت. موفقيت تيم جوان شده آزاد 
خبر از ظهور يك نسل طايي در كشتي مي دهد 
كه مي توان در جهاني سال آينده و المپيك پاريس 
روي آنها براي موفقيت حس��اب باز كرد تا دوباره 
آزادكاران به روزهاي خوب شان برگردند و در حال 
بيرون آمدن از زير سايه فرنگي كاراني باشند كه در 

سال هاي اخير توانسته اند بهتر نتيجه بگيرند.

حاشيه اي بر موفقيت تيم كشتي آزاد در جهاني نروژ كه نسبت به المپيك پوست انداخته بود

از روزهاي ابري توكيو تا روزهاي آفتابي اسلو

كام بك 20 دقيقه اي
قهرمان پنج دوره جام جهاني در عرض 20 دقيقه از شكست، يك برد 
پرگل ساخت تا كماكان در منطقه امريكاي جنوبي حرف اول را براي 
صعود بزند. ديدارهاي انتخابي جام جهان��ي 2022 در حال پيگيري 
هس��تند و در بين تيم هاي امريكاي جنوبي، برزيل يك سروگردن از 
سايرين باالتر اس��ت. قناري ها مهمان ونزوئا بودند و همين مس��ئله 
باعث ش��د ميزبان تا دقيقه 70 تصور كند كه مي تواند از سد تيم تيته 
بگذرد و ش��گفتي ساز لقب گيرد. در حالي كه ب��راي برزيل 20 دقيقه 
پاياني كافي بود ت��ا همه چيز را به نفع خودش تغيير دهد. ش��اگردان 
تيته بيش از يك ساعت ناكامي را تحمل كردند تا اينكه ماركينيوش، 
باريوسا و آنتوني كار را يكسره كردند. برزيل موفق شد بازي را 3 بر يك 
ببرد و به روند پيروزي هايش ادامه دهد. ونزوئا در 17 بازي قبلي اش با 
برزيل در انتخابي هاي جام جهاني هرگز موفق به شكست اين تيم نشده 
و آنها اميدوار بودند اين طلسم شكسته شود، اما باز هم نشد. در جدول 
رده بندي امريكاي جنوبي، برزيل باالت��ر از همه در صدر قرار دارد، آن 
هم با هشت امتياز بيشتر از تيم دوم يعني آرژانتين. زردپوشان تاكنون 
هر 9 بازي خود در انتخابي جام جهاني قطر را با برد پشت سر گذاشته اند 
و تاش مي كنند اين روند را ادامه دهند. حال آنكه آرژانتين در بازي با 
پاراگوئه متوقف شد تا فاصله اش با صدر بيشتر شود. نكته ديگر اينكه 
برزيل در ش��رايطي كام بكي موفق را تجربه كرد كه نيمار ستاره اصلي 
آنها به دليل محروميت در زمين حضور نداشت. جاي خالي او به خوبي 
توسط هم تيمي هايش پر شد تا جايي كه بازگشت سلسائو به بازي توسط 
ماركينيوش شروع شد و باريوسا و آنتوني نيز كار را به سرانجام رساندند. 
با نتايجي كه ساير تيم ها از جمله آلبي سلسته كسب كرده اند برزيلي ها 
كماكان شانس اول صعود به جام جهاني هستند و به نظر مي رسد كه 

تيته براي موفقيت برزيل در قطر برنامه ويژه اي دارد.
منبع: ديلي ميل

تلنگري به وزير ورزشي ورزش
اميدوار به تغييرات بوده و هستند، خصوصاً كه اين بار يكي از جنس خودشان 
در رأس وزارت ورزش قرار گرفته است. اين هم��ان روزنه اميدي بود كه 
سال ها در جس��ت وجويش بودند، روزنه ای كه براي تك تك ورزشكاراني 
كه نامرادي هاي زمانه در كنار بي توجهي ها امان شان را بريده بود، خصوصاً 
كه سجاي مي گويد به داد ورزشكاران مي رسد و اين دادرسي همان مطالبه 
بحقي است كه تك تك آنها دارند، اما شروع دوباره گايه هاي گاه و بي گاه 
قهرمانان نشان از آن دارد كه هنوز مشكلي حل نشد است. هرچند براي 
نتيجه گيري زود است، اما مي شد براي دلگرم شدن قهرمانان، كاری كوچك 
انجام  داد، حتي آنهايي كه كمتر خود را درگير مسائل حاشيه اي مي كنند 
و با گرم كردن سرشان به تمرينات سعي در فراموش كردن و ناديده گرفتن 
بي توجهي ها دارند، اما كارد كه به استخوان برسد، بي صداترين هاي شان 
هم صداي شان درمي آيد، خصوصاً كه اين بار با يكي از جنس ورزش مواجه 
هستند. با كسي كه خود اين راه را رفته و خوب مي داند داستان سختي ها و 
نتيجه بي توجهي ها را. اين بار نوبت سهراب مرادي است، شانس طاي ايران 
در المپيك توكيو كه با نامرادي هاي روزگار نتوانست مسافر توكيو شود تا 
حسرت يكي از خوشرنگ ترين مدال هايي كه مي توانست در طول دوران 
ورزشي خود كسب كند، بدجور به دلش بماند و شايد داغ فراموش نشده 
همين حسرت است كه باعث شده نااميدانه از وزير تازه وارد ورزش گله مند 

شود و بگويد كه شايد ديگر مرا نمي خواهند!
نه حرفش بيراه است و نه انتظارش زيادي! كاماً بجاست اگر انتظار داشته 
باشد وزير ورزش از او در خصوص داليل نرفتنش به المپيك جويا شود براي 
شنيدن اصل ماجرا از زبان خود ورزشكار به جاي پيگيري آن از مديران. 
اين تنها حرف و خواسته مرادي نيس��ت. ورزشكاري كه بدون شك عدم 
حضورش در توكيو بايد وزير را به فكر فرو ببرد براي كنكاش سوخت شدن 
سهميه اي كه بعيد هم نيست اگر مديران تقصير آن را براي مبرا كردن خود 

به گردن ورزشكار بيندازند. 
از قبلي ها شايد انتظارات كمتري وجود داشت، وقتي از بدنه ورزش نبودند 
و مرد سياست بودن گذرشان را به ورزش انداخته بود، اما داستان سجادي 
مي تواند متفاوت از سايرين باشد. او خود سرد و گرم كشيده ورزش است 
و نه فقط تجربه ريز مشكات ورزشكاران را دارد كه بدون شك به زيرورو 
كشيدن مديران هم واقف است و خوب مي داند كه برخي آقايان اگر بخواهند 
چطور استادانه شانه از زير بار مسئوليست خالي می كنند و توپ را به زمين 
ورزشكاران مي اندازند. با وجود اين ننشستن پاي درددل ورزشكاران و عدم 
پرس وجو از نفراتي چون سهراب مرادي كه بي هيچ شك و ترديدي عدم 
حضورش در المپيك توكيو سؤال برانگيز است، كار را به جايي رسانده كه 
برخي ورزشكاران چون سهراب در همين آغاز كار از وزير تازه وارد قطع اميد 
كنند، آن هم در حالي كه بي شك انتخاب او قبل از هر كسي، ورزشكاران 
را خوشحال كرده بود كه يكي از جنس خودشان قرار است مسند امور را 
به دست بگيرد. يكي كه به نظر مي رسد حاال تصورات شان در خصوص او 
دستخوش تغييرات شده است و ش��خص وزير بی ترديد تأثير زيادي در 
اين نااميدي و تغيير نگاه داشته است. وزيري كه انتظار مي رود حرف هاي 
سهراب مرادي به عنوان نماينده ورزشكاران تلنگري جدي باشد براي او كه با 
توجه بيشتر به ورزشكاران سعي در جبران باوري كند كه نفرات قبلي به كلی 
خرابش كرده اند، چراكه آنچه امروز از زبان سهراب شنيده مي شود درددل 
اكثر ورزشكارانی است كه شايد نااميدي انگيزه اي براي بيانش نگذاشته 
باشد، اما بدون هيچ ترديدي توجه سجادي به گايه هاي امثال سهراب و 
نشستن پاي درددل آنها نه فقط مي تواند راهي براي گشودن گره از مشكات 
آنها باز كند كه مي تواند اميد از دست رفته را نيز به آنان بازگرداند. اميدي كه 
در صورت تزريق، سودش به طور مستقيم شامل حال ورزش كشور مي شود. 
ورزشي كه موفقيت ها و ناكامي هايش توأمان به پاي سجادي نوشته مي شود 
و چه خوب كه وزير با دست به دست ورزشكاران دادن و شنيدن حرف هاي 

آنها در راستاي موفقيت هايش گام بردارد.


