
تيم مل�ي فوتبال 
دنيا حيدري
   گزارش

ايران، صدرنشين 
 ،A 9 امتيازي گروه
ساعت 17 امروز در يكي از سخت ترين بازي هاي 
مرحله نهايي انتخابي جام جهاني در آزادي از كره 
جنوب�ي تي�م دوم گ�روه پذيراي�ي مي كن�د. 
ورزش��گاه آزادي قرار بود عصر امروز پر ش��ور و 
شوق باشد، به طوري كه كره اي ها سعي داشتند 
ترس شان از بازي مقابل تماشاگران پرشور ايراني 
را پشت خوشحالي ناش��ي از حضور تماشاگران 
خودي در آزادي پنهان كنند، اما آتش اين شور به 
لطف مديراني كه فقط حرف مي زنند خاموش شد 
تا حاال تنها به غيرت يوزهاي ايراني برای كسب 

برد يازدهم اميدوار باشيم.
    

شاگردان اسكوچيچ نشان دادند كه چيزي جز برد 
آنها را راضي نمي كند، اما بازي با امارات تلنگري 
جدي بود براي مص��اف با كره اي ه��ا كه خوب 
مي دانيم دلخوش بودن ب��ه پيروزي هاي قبلي 
برابر آنها مي تواند نوار بردهاي تيم ملي را پاره كند 
و امتياز مثبتی باشد براي حريفي كه در آزادي 
خود را يكه و تنها مي بين��د برابر يوزهاي ايراني، 
خصوصاً كه در مصاف قبلي اگرچه ايران يك برد 
ديگر به بردهاي خود اضافه كرد، اما به سختي و 
روي توانايي فردي بود ك��ه به گل و در نهايت به 
يك پيروزي خفيف رسيد و تكرار داستان امارات 
برابر كره بي ش��ك هر نتيجه اي به دنبال داشته 
باش��د، يازدهمين برد را به دنبال ندارد، چراكه 
در مصاف هاي قبلي مي ش��د ضعف هاي فني را 
پشت نتايج به دست آمده پنهان كرد، اما مقابل 
كره اي ها كه يكي از رقيبان اصلي مان هس��تند، 

بي توجهي به اين ضعف ها خودكشي است. 
    

تيم ملي فوتب��ال ايران، به خص��وص در بازي با 
امارات به محض از دست دادن توپ در ميانه هاي 
ميدان با حمله س��ريع حريف مواجه مي شد. با 
وجود اي��ن اماراتي ها نه آنقدر تن��د و تيز بودند 
كه بخواهند از اين اشتباهات براي خود فرصت 
بسازند و نه آنقدر بازي س��از كه با استفاده از اين 
ضعف نتيجه را به س��ود خود رقم بزنند. با وجود 
اين آنچه براي شجاع رخ داد و مي توانست او را از 
مصاف با كره اي ها محروم كند روي يكي از همين 
حمالت بود. ضمن اينكه كره اي ها به مراتب تند 
و تيزتر از حريف قبلي هس��تند و كوچك ترين 
اش��تباه در ميانه زمين مي تواند تهديدي جدي 
براي دروازه اي��ران تلقي ش��ود، چراكه بي هيچ 
تعارفي، همانطور كه خ��داداد عزيزي نيز بدان 
اشاره داش��ته، س��طح كره جنوبي باالتر از ساير 

رقيبان تيم ملي فوتبال اس��ت. بردن اين تيم به 
مثابه طي كردن 90 درصد راه صعود است. 

    
انس��جام تيم ملي در خط حمله خوب است، اما 
بازي خشن مدافعان كناري در چپ و راست زمين 
به محض از دست دادن توپ مي تواند موقعيتي 
جدي براي حريفي چون كره باش��د كه بي شك 
با نكته سنجي به دنبال استفاده از كوچك ترين 
فرصت برابر ايران است. به همين دليل اين بازي 
مي تواند بازي هافبك ها باشد، نفراتي كه با اداره 
درس��ت ميانه ميدان مي توانند تأثير بسزايي در 
رقم زدن نتيجه بازي داشته باشند. اما استفاده از 
هافبك دفاعي تند و تيز، به خصوص بين شجاع و 
كنعاني زادگان نيز نكته مهمي است. هافبكي كه 
بتواند به موقع ضدحمالت را پوشش دهد و مانع 
از خالي شدن جلوي دفاع ايران شود، آن هم وقتي 
بازيكني چون شجاع كه عالقه زيادي به حضور در 
حمالت و نواختن ضربات سر دارد جلو مي كشد، 
نقش هافبك دفاعي تيم و البته س��رعت باالي 
او بيش از پيش مي ش��ود. اما مهم ت��ر از همه جا 
نماندن هافبك دفاعي در ضدحمالت و همچنين 
حمالت سريع از ميانه ميدان است، خصوصاً كه 
كره اي ها هم مثل ايران لژيونرهاي خوبي دارند 
كه به واس��طه حضور در اروپا وزنه قابل اتكايي 
براي تيم خود محسوب می شوند و از جمله آنها 

مي توان به سون هيونگ مين، كاپيتان اين تيم 
اشاره كرد كه براي تاتنهام توپ مي زند. 

    
اسكوچيچ اما نمي خواهد قبول كند كه تيمش با 
وجود كسب 10 پيروزي پياپي، اما در بازي هاي 
قبلي، به خصوص مصاف با اماراتي ها ضعف هاي 
مشهودي داش��ته كه عدم برطرف كردن آنها در 
بازي با كره كار دست تيم ملي مي دهد: »نمي دانم 
انتظارات هواداران چيس��ت. ب��ازي خوبي انجام 
داديم و ب��ا وج��ود آب و هواي دوبي ب��ه برد هم 
دست يافتيم. نمي دانم ديگر بايد چه كاري انجام 
مي داديم كه بعضي ها راضي ش��وند. ما حداكثر 
امتيازها )10( را از بازي هاي قبلي كسب كرده ايم، 
اما برخي س��ؤال ها اين تصور را الق��ا مي كند كه 
بعضی ها دوس��ت دارند جايگاه س��رمربي تيم را 
در اختيار داشته باش��ند. با وجود اين پيروزي و 
بهتر شدن هدف همه ماست و تالش مي كنيم در 
آينده بهتر شويم. بازي مهمي داريم و انگيزه مان 
نيز از قبل بيش��تر اس��ت. براي كره احترام قائل 
هستيم، چون تيمی بانظم و با برنامه  است، اما به 
كيفيت خودمان هم باور داريم. مثاًل سون بازيكن 
باكيفيتي در تركي��ب كره اس��ت و مي تواند هر 
لحظه بازي را براي تيم خودشان برگرداند، اما ما 
هم بازيكنان بسيار خوب و باكيفيتي داريم كه هر 

كدام وزنه اي سنگين براي تيم هستند.«

    
تيم ملي ايران در ش��ش روياروي��ي قبلي با كره 
موفق به پنج كلين ش��يت ش��ده و تنها يك گل، 
آن هم در ديداري دوس��تانه و زمان ويلموتس از 
اين تيم دريافت كرده و در مقدماتي جام جهاني 
370دقيقه اس��ت كه دروازه اي��ران برابر كره باز 
نشده است. ضمن اينكه اين تيم 3هزار و 916 روز 
است كه موفق به شكست تيم ملي فوتبال ايران 
نش��ده و آخرين بار در يك هشتم جام ملت هاي 
2011 قط��ر، آن هم با يك گل پي��روزي مقابل 
ايران را جش��ن گرفت��ه و پس از آن 10 س��ال و 
هشت ماه و 20 روز را با ثبت چهار برد و دو مساوي 
پشت سر گذاشته اس��ت. بنتو، سرمربي اين تيم 
اما مي گويد كه اهميتي به اين مسائل نمي دهد: 
»بازي متفاوتي با يك حريف قدرتمند داريم، اما 
مي خواهيم بهترين عملكردمان را داشته باشيم. 
ايران تيم خوب با بازيكناني عالي است كه خوب 
سازماندهي ش��ده و همين باعث مي شود امروز 
چالش خوبي براي كس��ب نتيجه داشته باشيم. 
هدفمان كسب پيروزي است، اما كاري با گذشته و 
طلسم شكستن نداريم، حتي ايران هم مي داند كه 
اين بازي جدا از بازي هاي قبلي است. فقط جاي 
تماشاگران در ورزش��گاه خالي است، حضور آنها 
تأثير گذار بود. خودم هم دوست دارم در هر بازي 

آنها را ببينم، اما اكنون اين ممكن نيست.«
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شیوا نوروزي

فريدون حسن

تله آفسايد شكست، اسپانيا جام را تقديم فرانسه كرد

فوتبالاروپارويكاكلخروسها
دومين قهرماني مهم تيم ملي فرانس��ه در كمتر از سه سال با فتح ليگ 
ملت هاي اروپا به ارمغان آمد. خروس ها كه به كام بك هاي موفقيت آميز 
عادت كرده اند، اين بار اسپانيا را هم با همين شگرد از پيش رو برداشتند تا 
تيم ديديه دشان بعد از جام جهاني 2018 اين بار قهرماني در ليگ ملت ها 
را جشن بگيرد. با اينكه دومين دوره اين رقابت ها تمام شده، اما ماتادورهاي 

نايب قهرمان هنوز معتقدند گل برتري فرانسه آفسايد بوده است!
    

فرانسوي ها با داشتن دش��ان روي نيمكت خيال شان از بازي هاي مهم 
راحت ش��ده، چراكه مطمئن هستند ش��اگردان او حتي اگر از حريف 
عقب بيفتند تا لحظه آخر براي تغيير نتيجه مب��ارزه مي كنند. اتفاقي 
كه در ديدار نيمه نهايي رخ داد و خروس ها ب��ازي 2 بر صفر باخته را با 
برد 3 بر 2 عوض كردند. رسيدن به فينال آنقدر سخت بود كه نمي شد 
به راحتي موقعيت ها را هدر داد. وقتي در نيمه دوم اسپانيايي ها به گل 
رسيدند كريم بنزما ا جازه نداد اين برتري بيشتر از دو دقيقه طول بكشد. 
بعد از بنزما نوبت جادوگري امباپه بود تا كيليان از توپي كه همه خيال 
مي كردند آفسايد است، گل قهرماني بسازد. تله آفسايدي كه شاگردان 
انريكه تدارك ديده بودند از سوي بازيكن خودي، يعني گارسيا شكسته 
شد تا گل دوم فرانسه به ثبت برسد و حتي VAR نيز درستي تصميم 
داور را تأييد كرد. اعتراضات شديد بازيكنان اسپانيا در حالي بود كه طبق 
قانون در صورتي كه بازيكن حريف به صورت عمد روي يك پاس تأثير 
بگذارد داور آن را ش��روع مجدد گردش توپ تلقي مي كند، نه آفسايد. 
دقيقاً كاري كه گارسيا انجام داد تا توپ رسيده به امباپه آفسايد نباشد. 

    
سرمربي فرانسه خوشحال ترين فرد حاضر در ورزشگاه سن سيرو بود. 
ديديه دشان با كسب دو جام مهم، محبوبيتش را به باالترين حد رساند 
و بازيكنانش را جنگجو ناميد: »به بازيكنانم افتخار مي كنم و براي آنها 
بسيار خوش��حالم. در هر دو ديدارمان از رقبا عقب افتاديم، اما خيلي 
سريع به گل خورده پاسخ داديم و بازي را به تساوي كشانديم. تيم ما به 
جز استعداد، شخصيت و ذهنيت مناسب هم دارد، به همين دليل من 
به بازيكنانم افتخار مي كنم. پاي يك جام در ميان بود. بازيكنانم مانند 
خودم جنگجو هس��تند. ما هر كاري كه مي شد انجام داديم تا به اينجا 
برسيم و وقتي كه شما در يك فينال باشيد، هميشه بهتر است كه آن 
را هم ببريد. سيستم بازي ما و ش��يوه اي كه آن را اجرا مي  كنيم، هنوز 

نياز به پيشرفت دارد.«
    

اس��پانيايي ها برخالف فرانس��ه نزديك به يك دهه است كه هيچ جام 
مهمي را كسب نكرده اند. بعد از يورو 2012 ماتادورها قهرمان نشدند 
و اين بار هم امباپه حسرت قهرماني را به دل شان گذاشت. لوئيز انريكه 
كه خيال مي كرد مي تواند اولين جامش را با اسپانيا باالي سر ببرد بعد 
از بازي روي آفسايد بودن گل پيروزي فرانسه به شدت تأكيد داشت: 
»عادت ندارم درباره مسائل داوري صحبت كنم. روي نيمكت چيزهاي 
كمي را به وضوح مي بينيم، اما ديدم كه گل امباپه در ش��رايط آفسايد 
به ثمر رس��يد. با اين حال خويشتنداري مي كنم و س��عي دارم درباره 
داوري صحبت نكنم.«  ب��ا اين حال انريكه از عملكرد ش��اگردانش در 
مصاف با قهرمان جهان تمجيد كرد: »بدون جام به خانه برمي گرديم 
و اين ناراحت كننده اس��ت. با اين حال فكر مي كنم برابر قهرمان جام 
جهاني بازي پاياپايي را به نمايش گذاش��تيم. فرانسه از همه نظر تيم 
بسيار خوبي است. بازي بسيار سختي بود، ما گل زديم و نشان داديم كه 
مي توانيم به پيروزي دست پيدا كنيم، اما در نهايت اينگونه نشد. در اين 
رقابت بزرگ من در بيشتر بازي ها بازيكنان باكيفيت جديد را به تركيب 
اضافه كردم. اميدوارم در بازي هاي بعدي هم به خاطر وجود بازيكنان 
باكيفيت زياد در انتخاب تركيب اصلي مش��كل داشته باشم. بازيكنان 
تالش زيادي از خود نشان دادند و براي پيروزي جنگيدند. بايد از همه 
آنها تش��كر كنم. بايد يك بار ديگر فيلم بازي را ببينم اما احساسم اين 
است كه برابر قهرمان جهان رقابت شانه به شانه اي داشتيم. در ابتداي 
بازي مشكالت بدني داشتيم، اما رفته رفته بهتر شديم. اكنون به خاطر 
اين شكست چهره درهمي داريم و ناراحت هستيم، ولی بايد اين راه را 
ادامه داد.« بوسكتس، كاپيتان تيم ملي اسپانيا به عنوان بهترين بازيكن 
مراحل حذفي ليگ ملت هاي اروپا انتخاب شد، منتها بعيد است كه اين 

انتخاب مرهمي بر زخم هاي ماتادورهاي بازنده باشد.

ايران – كره جنوبي، نبرد با رقيب زخم خورده در سكوت آزادي

پيام رهبر انقالب به فرنگی كاران:تيممليبهحريفسخترسيد
آفرينبرپهلوانانكشتيفرنگي

موفقيت كشتي گيران فرنگي كار كش��ورمان در مسابقات جهاني نروژ 
موجي از شادي و شور را در بين مردم و جامعه ايجاد كرد. تاريخ سازي 
شاگردان محمد بنا باعث شد مسئوالن رده باالي كشور از رئيس جمهور 
گرفته تا رئيس مجلس و وزير ورزش همه دس��ت به قلم ش��وند و پيام 
تبريك ارس��ال كنند، اما در اين ميان پيام تبريك رهبر معظم انقالب 
اسالمي رنگ و بوي ديگری داش��ت. رهبر انقالب كه چندي پيش هم 
پيامي اختصاصي براي محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي ارسال 
كرده بودند اين بار نيز بعد از تماش��اي تاريخ سازي ملي پوشان كشتي 
فرنگي پيامي صادر كردند تا باز هم بر اهميت ورزش و افتخارآفريني هاي 

ورزشكاران كشور تأكيد كرده باشند. متن اين پيام به اين شرح است: 
» آفرين بر پهلوانان كشتي فرنگي كش��ور و مربي آنان كه همه، به ويژه 

جوانان را شاد كردند، ان شاءاهلل موفق باشيد.«

»زمان��ي ك��ه ما 
سعيد احمديان
     گزارش2

ورزش مي كرديم و 
مدال مي آورديم، 
مسئوالن هيچ حركتي براي شناساندن قهرمانان 
حتي در محله هايم��ان هم انج��ام نمي دادند و 
ناش��ناخته بوديم.« اي��ن حرف ه��ا را علي اكبر 
حيدري، دارنده مدال برنز 1964 توكيو را مي زند. 
پيشكسوتي كه وقتي مي بيند امروز برخالف چند 
دهه پيش، مسئوالن كميته ملي المپيك با احداث 
م��وزه مل��ي ورزش و رونماي��ي از تنديس هاي 
قهرماناني كه در المپي��ك و پارالمپيك، در حال 
معرفي قهرمانان به نسل جديد هستند، نمی  تواند 
خوش��حالي اش را پنه��ان كند و به مس��ئوالن 

دستمريزاد مي گويد. 
مانند ديروز كه پس از س��ه ماه، بار ديگر مراسم 
رونمايي از تنديس هاي مدال آوران برگزار و از پنج 
تنديس جديد رونمايي شد و مثل هميشه باز هم 
كشتي گيران دست باالتر را داشتند و سه تنديس 
از پنج تنديس به كشتي گيران اختصاص داشت 
كه به همراه تنديس يك وزنه بردار و يك كماندار 
پارالمپيكي به نمايش گذاشته شدند. بدين ترتيب، 
عليرضا رضايي، عليرضا حيدري، مسعود مصطفي 
جوكار)كشتي(، حسين توكلي) وزنه برداري( و 
زهرا جوانمرد) تيروكمان( مدال آوراني بودند كه 
تنديس شان به جمع ساير تنديس هاي موزه ملي 
ورزش اضافه ش��د تا تنديس هاي مدال آوران در 

موزه ملي ورزش در حال تكميل شدن باشد.  
   مثلث نقره اي و برنزي كشتي در آتن

 عليرضا رضايي را به گفت��ه محمدرضا احمدي، 
مج��ري برنامه دي��روز هم��ه ب��ا لبخندهايش 
مي شناسند، ملي پوش سنگين وزن كشتي آزاد 
كه يكي از قهرماناني بود ك��ه ديروز از تنديس او 
رونمايي شد. قهرماني كه در 16 سالگي در حالی 
طالي نوجوان��ان جهان را به دس��ت آورد كه در 
كودكي از فوتبال و در ادامه ووشو و بعد با وجود 
مخالفت مادرش به باشگاه كشتي مي رود. المپيك 
آتن براي رضايي به يادماندني مي شود و او تا فينال 
پيش مي رود، اما مقابل ارتور تايمازوف نتيجه را 
واگذار مي كند و يك مدال نقره با ارزش براي ايران 

به ارمغان مي آورد. 
عليرضا حيدري ديگر قهرماني است كه از تنديس 
او رونمايي ش��د. دارنده يك طال، سه مدال نقره و 
يك برنز جهان كه مدال برنز المپي��ك آتن را در 

كارنامه اش دارد، رقابت هايي كه اگرچه او از س��د 
رقيب سرسختش كوتانيدزه گذشت، اما با باخت به 
ماگمد ابراهيم اف ازبك به فينال نرفت و با حضور 
در رده بندي توانس��ت پيروز ش��ود و با مدال برنز 
سال 2004 به ايران برگردد. ملي پوش 96كيلويي 
كشتي آزاد كه او هم مانند رضايي با وجود مخالفت 
خانواده اش كش��تي را انتخاب می كند، آن هم به 
گفته خودش به صورت پنهاني، به طوري كه كسي 
در منزل متوجه تمريناتش نش��ود، ش��روعي كه 
سال ها بعد يك دوجين مدال خوش رنگ آسيايي و 

جهاني به ورزش ايران اضافه كرد. 
تنديس مسعود مصطفي جوكار، سومين تنديسي 
بود ك��ه از آن پرده برداري ش��د، ملي پوش وزن 
60كيلوگرم كشتي آزاد ايران در دهه 80 كه در 
المپيك آتن از نگاه مس��ئوالن ورزشي، مربيان 
و دس��ت اندركاران و مفس��ران كش��تي، در بين 
شركت كنندگان دو رشته آزاد و فرنگي، يكي از 
كم شانس ترين ها براي كسب نشان المپيك بود. 
اين كشتي گير ماليري اما همه معادله ها را به هم 
زد و تنها در فينال و مقابل كش��تي گير كوبايي، 
دس��تش به عنوان برنده باال نرفت تا مدال نقره 
المپيك را به دست بياورد و يكي از شگفتي سازان 

كاروان ايران در آتن باشد. 
   شكستن طلسم 32 ساله تا تير انداختن 

به عشق دختر
چهارمين تنديس مربوط به حسين توكلي بود، 
قهرماني كه همه او را با آن پريدن معروفش روي 
س��كوي قهرماني المپيك 2000 سيدني به ياد 
مي آوريم، وقتي دو پا به روي س��كوي اول پريد 
و دس��ت هايش را به دو طرف باز ك��رد تا يكي از 
تاريخي ترين س��كوهاي ورزش اي��ران در ادوار 
المپيك ثبت شود. توكلي كه با طالي وزنه برداري 
جوانان آسيا در سال 1998 نامش را بر سر زبان ها 
انداخته بود، دو سال بعد در سيدني اوج كارنامه 
ورزش��ي اش را ثبت كرد و توانست طالي دسته 
105 كيلوي وزنه برداري را به دست آورد. نشان 
وزنه بردار اه��ل محمودآباد مازن��دران، دومين 
طالي المپيك در رش��ته وزنه برداري ايران بود 
كه پس از 32 سال تالش به دست آمد. نخستين 
آن و آخرين نش��ان ط��الي اي��ران از بازي هاي 
المپيك در اين دسته در سال 1968 توسط محمد 

نصيري سرشت به دست آمده بود. 
تنديس زهرا جوانم��رد، كماندار پارالمپيكي هم 

آخرين تنديس��ي بود كه رونمايي شد. ورزشكار 
تيروكمان مش��هدی كه به صورت اتفاقي پس از 
ديدن آگهي تمرين اين رشته در مجموعه ورزشي 
آس��تان قدس رضوي، وارد اين رش��ته مي شود 
و با كس��ب مدال برنز تيمي در رشته تيروكمان 
در پارالمپي��ك 2012 لن��دن، اوج كارش را رقم 

مي زند. قهرماني كه دخترش ثمين را حامي خود 
و اصلي ترين مشوقش براي راهيابي به رقابت هاي 
لندن مي داند، به طوري كه در لندن و روز مسابقه، 
هم تيمي هاي زهرا مي گفتند به عشق دخترش 
تير مي اندازند و همگي به ياد ثمي��ن بودند تا با 

موفقيت شان دل او را شاد كنند.

افتخاراتورزشورقخورد
گزارش »جوان« از رونمايي تنديس 5  مدال آور المپيكي و پارالمپيكي

تعقيببرزيلباركوردشكنيكاپيتانمسي
جادوگري ليونل مسي براي آرژانتين اين بار 
با ركوردشكني همراه بود. آلبي سلسته در 
خانه ميزبان اروگوئه ب��ود و آرژانتيني ها 
جز به شكست رقيب به چيز ديگري فكر 
نمي كردند. پيروزي 3 بر صفر آرژانتين با 
گلزني ستاره محبوب شروع شد. مسي كه 
تابستان از بارسلونا راهي پاري سن ژرمن 
شد طوفان گلزني تيمش را آغاز كرد. بعد 
از او نيز دي پائول و مارتينز، تعداد گل هاي  
زده را افزايش دادند ت��ا ديگر هيچ ترديدي در پي��روزي ميزبان وجود 
نداشته باشد. در اين بازي حساس عالوه بر ثبت يك برد مهم، كاپيتان 
توانست يك ركورد جديد از خود بجا بگذارد. مسي با تك گلي كه زد حاال 
تنها فوتباليست امريكاي جنوبي است كه توانسته 80گل ملي به ثمر 
برساند. آرژانتين در ديدارهاي انتخابي جام جهاني از برزيل عقب افتاده 
بود، ولي توقف قناري ها بعد از 9 برد متوالي به راه راه پوشان اين فرصت را 
داد تا فاصله شان را كم كنند. هرچند هنوز شش امتياز تا گرفتن برزيل 
در صدر جدول فاصله باقي است، ولي تثبيت جايگاه رده دوم هم براي 
آرژانتين ارزشمند محسوب مي شود. در اين ديدار يك نكته بسيار مهم 
ديگر حسابي به چشم آمد؛ تقابل مسي و سوارز. دو بازيكني كه روزگاري 
در بارسا هم تيمي بودند كه يكي براي آرژانتين گلزني  كرد، اما ديگری 
براي اروگوئه نتوانست مثمرثمر باشد. لئو تمام تمركز اروگوئه را به هم 
زد تا جايي كه براي مهار او مجبور شدند از ساير بازيكنان آرژانتين غافل 
شوند. صعود به جام جهاني قطر در امريكاي جنوبي از حساسيت زيادی 
برخوردار است و از آنجا كه برزيل و آرژانتين هميشه براي اولي و دومي 
رقابت مي كنند ساير مدعيان بايد به فكر رده هاي بعدي باشند. اروگوئه با 
اين باخت در رده چهارم باقي ماند. در اين ميان آرژانتين كه با قهرماني 
در كوپا آمه ريكا به دنبال احياي قدرت گذشته خود است نگاه ويژه اي به 
جام جهاني 2022 دارد. براي مسي كه تا آن زمان 35ساله مي شود كسب 

دومين جام با تيم ملي كشورش آرزويي بزرگ محسوب مي شود.

راب سوآن

گيومي اسپورت 

حاالوقتديدنكشتياست
»اگر باالي 60 درصد جامعه واكسينه شده اند، مي شود باشگاه ها را باز 
كرد تا ما جذب كشتي گير داشته باشيم. از فرماندارها، استاندارها و ادارات 
كل مي خواهم در استان ها، سالن ها را بازسازي كنند. در مازندران با اين 

همه دالور بايد رسيدگي باشد.«
اين بخش هايي از حرف هاي عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي بعد از 
موفقيت و افتخارآفريني  تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران در مسابقات 
جهاني نروژ است. دبير مدت هاس��ت كه از كمبود ها و عدم رسيدگي ها به 
ورزش اول كشور انتقاد دارد و در طول مدتی كه سكان مديريت كشتي كشور 
را به دست گرفته، دست به كار شده و با گرفتن بودجه از اين سو و آن سو بار 
كشتي كشور را تا اينجا كشانده است. اما معلوم نيست تا كجا و چه زماني قادر 

خواهد بود يك تنه اين مسئوليت و بار سنگين را به دوش بكشد. 
عليرضا دبير بارها تأكيد داشته كش��تي بايد به وضعيت دهه 70 خود 
برگردد، يعني همان دهه اي كه سالن هاي كشتي كشور مملو از نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان عالقه مند به اين رشته بود. اين آروزي دبير با اتفاقاتي 
كه براي كشتي در المپيك و رقابت هاي جهاني افتاد و با تالش هايي كه 
او و همكارانش طي دو سال گذشته انجام دادند امروز تحقق پيدا كرده 
و شاهد اين هستيم كه بسياري از عالقه مندان جوان و نوجوان ورزش 
كشور رو به كش��تي آورده اند و مي خواهند پا جاي پاي قهرمانان امروز 

بگذارند. اين يعني تضمين آينده كشتي كشور اما ... 
اما خيل عظيم عالقه مندان كشتي همانگونه كه رئيس فدراسيون مي گويد 
نبايد با درهاي بسته سالن هاي كش��تي در شهرستان ها، به ويژه شهرهاي 
كشتي خيز كشور روبه رو ش��وند. كرونا و ش��يوع آن عامل بسته شدن در 
سالن هاي كشتي بود، ولي مسئله اصلي اين است كه بودجه نيست و ورزش 
اول كشور در المپيك و جهان هنوز كه هنوز است به حق واقعي خود در بودجه 
ورزش كشور نرسيده است. اگر سالن هاي كشتي در شمال كشور بسته است، 
اگر همين سالن ها در تهران، لرستان و شيراز خاك مي خورد، همه و همه به 

دليل كم توجهی مسئوالن ورزش كشور به رشته پرافتخار كشتي است. 
امروز كشتي ايران در اوج افتخار و قله موفقيت قرار دارد و ورزشكاران 
اين رشته نشان دادند كه اگر حمايت شوند مي توانند با تاريخ سازي نام 
ايران را به رغم ميل تمامي معاندان و دشمنان كشور و تمام اذيت و آزار 
و سنگ اندازي هاي آنان سربلند كنند. پس همين امروز وقت آن است 
كه مسئوالن ورزش كش��ور تنها به صدور پيام تبريك قناعت نكنند و 
نگاه شان را به كشتي عوض كنند. كش��تي ايران جايگاه فعلي خود را با 
تالش دو ساله فدراسيون، مربيان و ورزشكارانش به دست آورده و شايد 
به جرئت بتوان گفت كه وزارت ورزش و كميته ملي المپيك با وجود تمام 
حمايت ها سهم چنداني در اين موفقيت ها نداشته اند، ولي هنوز فرصت 

باقيست و مي توان براي جبران مافات پا پيش گذاشت. 
حاال وقت ديده شدن كشتي و رسيدگي به آن است. كميته ملي المپيك 
حتماً با توجه به نتايج كسب ش��ده در نروژ، حاال نگاهي ويژه تر از قبل به 
كشتي براي المپيك پاريس خواهد داشت و وزارت ورزش هم با وزيري 
كه خود درد كشيده ورزش اس��ت مطمئناً مي داند كه در صورت توجه 
بيشتر به كشتي مي تواند ثمره آن را ببيند. درست به همين خاطر است 
كه دبير مي گويد: »اميدوارم نمايندگان محترم مجلس به كشتي گيراني 
كه افتخار كسب كرده اند، برسند. دوستان در وزارت ورزش هم مي دانند 
با اين بودجه ها نمي شود كشتي را چرخاند. البته ما بهترين زيرساخت را با 
كمپ تيم هاي ملي داريم، اما اميدوارم از همين فردا به استاندارها دستور 
دهند كه 10، 15 سالن در استان شان بازسازي شود. اگر به من آن بودجه 
را بدهند از فردا خودم اين كار را در سراسر كشور انجام مي دهم. كشتي 
در ايران ظرفيت دارد و نكته بعدي اينكه بحث اعزام هاي ما خيلي جدي 
است. همين اعزام نروژ 6 ميليارد هزينه داشته است. با كمترين نفرات هم 

در مقايسه با تيم هاي رقيب آمده و تهمت هم شنيده ايم.«
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