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تكرار كابوس فوتبال خوزستان 
بازگشت دوباره طالقاني به ریاست هیئت فوتبال خوزستان مصداق 
بارز دهن كجي به فوتبال این اس��تان است چراكه پرونده طالقاني 
در طول هشت س��ال حضورش قابل دفاع نیس��ت؛ مسئله اي كه 
بارها و بارها توسط پیشكس��وتان فوتبال این استان گوشزد شده 
بود، خصوصاً بع��د از یازدهم مرداد ماه كه پس از گذش��ت حدود 
50روز از اتمام دوره قبلي ریاس��ت او، با پیشنهاد مدیركل ورزش 
استان خوزستان و سرپرست وقت فدراسیون فوتبال از سمت خود 

بركنار شد. 
بركناري طالقاني براي بسیاري خوشایند بود و رسانه هاي ورزشي 
با تیترهای��ي چون آخرین مته��م پرونده ویلموتس ه��م از فوتبال 
رفت، به این مسئله واكنش نشان دادند، اما بیشترین خوشحالي را 
مي شد بین اهالي فوتبال خوزستان دید؛ آنانی كه طالقاني را مسبب 
نابودي و ناكامي فوتبال و همچنین داوري فوتبال استان خوزستان 

مي دانستند. 
نگاهي كوتاه به لیس��ت تیم ملي فوتبال ایران ب��ه خوبي مؤید این 
موضوع است. جاي خالي نماینده هاي فوتبال خوزستان در تیم ملي 
سال هاست به چشم مي آید، خصوصاً كه نمي توان منكر استعدادهاي 
بي نظیر و ناب این استان در فوتبال ش��د؛ استعدادهایي كه همواره 
جزو نفرات نامدار و زبانزد تیم ملي فوتبال ایران بودند اما عدم توجه 
به شایسته س��االري در مدیریت فوتبال خوزستان باعث شده است 
طي سال هاي گذش��ته جاي نماینده هاي خوزس��تان در فوتبال و 
داوري آن خالي باش��د. حال آنكه حرف و حدیث هاي بس��یاري در 
خصوص داوران سفارش شده توسط هیئت فوتبال استان به گوش 
مي رسد، اما حتي سفارش ها هم نتوانس��ته است راه به جایي ببرد، 
وقتي در این مقوله اس��تعداد، توانمندي و شایسته س��االري افراد 

كوچك ترین اهمیتي نداشته است!
كابوس فوتبال خوزس��تان اما یك بار دیگر تكرار ش��د. درست 
دوازدهم مهر ماه وقتي مجمع فدراسیون بدون طي شدن مراحل 
قانوني تشكیل شد تا طالقاني یك بار دیگر ریاست هیئت فوتبال 
استان خوزستان را به عهده بگیرد، آن هم در شرایطي كه هنوز 
گرد فراموشي بر خاطرات تلخ به جامانده از هشت سال حضور او 
در فوتبال استان خوزستان به خاطرمان ننشسته و هنوز یادمان 
نرفته است كه در دوران ریاس��ت همین آقا بود كه چه اتفاقات 
تلخی در بازي هاي فوتبال در اهواز رخ مي داد، اما همان هایي كه 
روزي با چشم بستن بر آن اتفاقات، هیئت فوتبال این استان را 
به عنوان بهترین هیئت س��ال برگزیدند، یك بار دیگر با چشم 
بستن بر واقعیت و دالیل محكمي كه وجود داشت، فرش قرمز 
براي رئیس قبلي پهن كردند تا بیش از پیش تیش��ه به ریش��ه 
فوتبال استان خوزستان بزنند؛ استاني فوتبال خیز و پراستعداد 
كه طي سال هاي اخیر به واسطه بي توجهي ها هیچ حرفي براي 
گفتن نداشته اس��ت و ش��اید اگر تالش هاي فوالد خوزستان و 
فعالیت هاي آن در رده هاي پایه تا بزرگساالن و همچنین عالقه 
وافر آباداني ها به نفت نبود، امروز كمتر كس��ي از این اس��تان و 

فوتبال آن یادش مي آمد! 
طالقاني سه شنبه با كس��ب حداكثر آرا براي س��ومین مرتبه به 
عنوان رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان انتخاب شد چراكه 
دو كاندی��داي دیگر در اعتراض ب��ه روند ناعادالن��ه و غیرقانوني 
انتخابات انصراف دادند و تنها رقیب نیز به س��ود وی كنار كشید 
تا هیچ مانعي براي ادامه حضور او در رأس هیئت فوتبال اس��تان 
خوزستان نباشد؛ پستي مهم كه مي تواند به رشد و شكوفایي هر 
چه بیشتر فوتبال و داوري فوتبال این استان بپردازد اما نه زماني 
كه هیچ یك از این موارد حتي گوش��ه ذهن رئیس را هم اشغال 
نمي كند كه اگر غیر از این بود، باید طي هشت سال گذشته شاهد 

عملكرد مثبت او در این راستا بودیم!

حامد قهرماني

فريدون حسن 

پرافتخارتری�ن تیم 

شيوا نوروزي
   گزارش  یک

فوتس�ال آس�یا در 
یك قدمي هت تریك 
قهرماني قاره كهن قرار دارد. شانزدهمین دوره 
رقابت هاي جام ملت هاي فوتس�ال آس�یا به 
ایستگاه پایاني رسیده است و امشب )20:30( 
ایران براي تصاحب ج�ام قهرماني رودرروي 

ژاپن صف آرایي مي كند. 
تیم ملي فوتس��ال كش��ورمان در دو دوره گذشته 
رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا )2016 و 2018( 
اجازه عرض  ان��دام به هیچ تیمي را ن��داد و باافتخار 
جام قهرماني را باالي سر برد. حال وقت آن رسیده 
تا فوتسالیس��ت هاي تكنیكي و باانگیزه كشورمان 
براي س��ومین دوره متوالي مقتدرانه روي سكوي 
قهرماني بایس��تند و در سالن س��عدعبداهلل كویت 

جشن قهرماني برپا كنند. 
   یك پاي فینال

شكي نداش��تیم كه تیم ایران در مصاف با تایلند 
به مشكل برنمي خورد. شاگردان وحید شمسایي 
ضمن ارائه ب��ازي منطقي و قاب��ل دفاع، پنجمین 
حریف خود را شكس��ت دادند و فینالیس��ت آسیا 
شدند. بااینكه در نیمه نخس��ت دیدار نیمه نهایي 
تنها ی��ك گل به نام ایران ثبت ش��د ام��ا در نیمه 
دوم ملي پوشان كش��ورمان هنر خود را به نمایش 
گذاشتند و با زدن چهار گل دیگر تایلند را 5بر صفر 
مغلوب كردند. عبور از س��د اندونزي، چین تایپه، 
لبنان، ویتنام و در نهایت تایلند، زمینه ساز صعود 
ایران به چهارمین فینال متوالي )2014، 2016، 
2018 و 2022( شد. 12بار قهرماني در جام ملت ها 
تیم ملي كشورمان را به پرافتخارترین تیم فوتسال 

قاره تبدیل كرده است و ژاپني ها كه براي نهمین بار 
به دیدار نهایي رقابت ها رس��یده اند تنها سه جام 

قهرماني را در ویترین شان دارند. 
ایران و ژاپن تاكنون هفت بار در دیدار نهایي آسیا سد 
راه هم شده اند و در این جدال سنتي شش پیروزي 
از آن تیم كشورمان شده و سامورایي ها نیز فقط یك 
بار )2014( آن هم در ضربات پنالتي به آرزوي شان 
رسیده  و با شكس��ت قدرت اول قاره، قهرمان آسیا 
شده اند. آخرین جدال رودرروي دو تیم نیز در سال 
2018 با برد 4 بر صفر ملي پوشان ایراني و كسب یك 

جام دیگر براي فوتسال كشورمان به پایان رسید. 
    ژاپني هاي سختكوش

این بازي در فینال امس��ال باز هم تكرار مي ش��ود 
و قطعاً س��امورایي ها براي مصاف ب��ا مدعي اصلي 
قهرمان��ي برنامه ریزي وی��ژه دارند. ژاپ��ن با اینكه 
فاصله زیادي با فوتس��ال كش��ورمان دارد اما این 
تیم براي پیشرفت و رس��یدن به اهداف بلندمدت 
هرگز ناامید نمي شود. در این دوره نیز ژاپن یكي از 
تیم هاي متحول شده رقابت هاست؛ آنها با بازیكنان 
جدید و جوان خود به جام ملت ها آمده اند تا نتیجه 
تالش هاي شان در چهار سال اخیر را ببینند. صعود 
به فینال جام2022 نتیجه قابل قبولي براي ژاپن 
محسوب مي شود. تجربه نشان داده سامورایي ها به 
این سادگي دست از تالش نمي كشند و عادت دارند 
با اس��تفاده از كوچك ترین فرصت ها و اشتباهات 
حریف نتیجه بازي را تغییر دهند. به همین  خاطر 
است كه ش��اگردان شمس��ایي به هیچ وجه نباید 
حریف را دس��ت كم بگیرند و خود را از پیش برنده 
بدانند. حریف ایران در فینال، رقابت ها را با شكست 
مقابل عربستان آغاز كرد. این باخت ژاپن را با بحراني 

زودهنگام مواجه س��اخت اما غلبه بر كره و ویتنام 
ژاپن را به صدرجدول گروه فرستاد تا در یك چهارم 
از سد اندونزي بگذرند و ازبك ها را هم در نیمه نهایي 

با حداقل اختالف ) 2بر یك( شكست دهند. 
   برتري ایران

حریف ایران در فینال تاكنون 14گل به ثمر رسانده 
است در حالي  كه فوتسالیس��ت هاي ما تا قبل از 
جدال با ژاپن 37 بار دروازه حریف��ان را باز و تنها 
دو گل دریافت كرده اند. از طرفي حسین طیبي، 
كاپیتان تیم ملي با زدن 10گل در آس��تانه كسب 
عنوان آقاي گلي رقابت ها قرار دارد. كاپیتان دوره 
گذشته با 14گل این عنوان را به دست آورد و حاال 
امیدوار است دوباره این عنوان را از آن خود كند. 
بعد از او نیز س��عید احمدعباسي دیگر ملي پوش 
كش��ورمان با ش��ش گل زده در رده دوم بهترین 

گلزنان جام 2022 ایستاده است. 
   قهرماني تنها هدف است

سرمربي تیم ملي صعود ایران به فینال جام ملت ها 
را س��خت عنوان كرد. وحید شمس��ایي پیش از 
رویارویي ش��اگردانش با ژاپن در مورد اشتباهات 
داوري چی��زي نگفت و در عوض اب��راز امیدواري 
كرد با قهرماني دوباره در آسیا دل مردم شاد شود: 
»به تایلند احترام مي گذارم. بازي نیمه نهایي بازي 
ثانیه هاس��ت و مي توانید به فینال بروید یا حذف 
شوید. در مصاف با این تیم نیمه اول بازي را كنترل 
كردیم و هم مي توانس��تیم گل بزنی��م و هم گل 
بخوریم. در نیمه دوم تاكتیك خود را تغییر دادیم و 
كساني كه در سالن بودند از بازي لذت بردند. وقتي 
بازنشسته و سرمربي شدم، با خودم عهد بستم در 
خصوص داوري صحبت نكنم، زیرا همان طور كه 

من در تعویض یا تاكتیكم اشتباه مي كنم، داور هم 
ممكن است اشتباه كند و تنها كاري كه باید بكنیم 
احترام به داور اس��ت. تمام بازیكن��ان ما بهترین 
هستند و همه آنها بیش��ترین گل را مي زنند. من 
حاصل زحمات مربیان در كشورم را انجام مي دهم. 
كار سختي كردم و مجبور بودم یكسري ستاره را با 
یكسري آدم جدید تغییر دهم. روزي كه تیم ملي 
را به من دادند، به شهاب سفال منش گفتم كه اگر 
دیدگاهت فینال جام جهاني است، این كار را انجام 
دهیم. كار بسیار سختي است اما چیزي كه هدفت 
باشد مي تواني به آن برس��ي. 14وحید شمسایي 
در تیمم دارم. لذت بازي كردن خیلي بیش��تر از 
مربیگري است، زیرا فقط خودت را مي بیني ولي 
وقتي مربي هستي، 85میلیون ایراني را مي بیني 
و كار سخت است اما ما تا پاي جان براي قهرماني 

ایران مي جنگیم.«
شماره 8 تیم ایران در مصاف با تایلند آنقدر خوش 
درخشید تا براي دومین بار در این مسابقات به عنوان 
بهترین بازیكن زمین انتخاب شود. مسلم اوالدقباد با 
تأكید بر اینكه فقط به قهرماني فكر مي كند نه آقاي 
گلي گفت: »تایلند از بهترین تیم هاي آسیاست و در 
این چند سال خیلي خوب شده اند. تماشاگراني كه 
این بازي را دیدند، لذت بردن��د و بازي جذابي بود. 
خدا را شكر كه این بازي سخت و این تیم سرسخت 
را بردیم و به فینال رسیدیم. با احترام به تیم مقابل 
ما فقط كار خود را انجام دادیم و بازي خود را كردیم. 
تمام كارهاي تكنیكي و تاكتیكي كه سرمربي گفته 
اس��ت را انجام مي دهیم و بازیكنان ما دنبال آقاي 
گلي و بهترین بازیكن مسابقات نیستند بلكه تمام 

تالش خود را مي كنیم تا قهرمان شویم.«
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مورینیو بازهم باخت

 خط و نشان انصاري فرد 
براي انگليسي ها

كریم انصاریفرد، مهاجم تیم ملي فوتبال كش��ورمان ب��ا گلزني برابر 
منچس��تر یونایتد نام خود را به عنوان اولین بازیكن ایراني كه دروازه 

شیاطین سرخ را بازكرده در تاریخ به ثبت رساند. 
رقابت هاي لیگ اروپا پنج شنبه ش��ب در گروه هاي هشت گانه برگزار 
شد و در یكي از حساس ترین بازي هاي آن به خصوص براي ایراني ها، 
امونیاي قبرس میزبان منچستر یونایتد انگلستان بود. منچستر براي 
جدا نماندن از رئال سوس��یداد، صدرنشین گروه چاره اي جز پیروزي 
در این دیدار نداشت. شیاطین سرخ اما دقیقه 34بازي غافلگیر شدند 
و روي یك ضد حمله توس��ط كریم انصاریفرد، مهاجم ایراني اومونیا 
دروازه شان باز شد تا میزبان با ضربه زیبای ملي پوش ایراني خود یك 

بر صفر از حریف نامدار انگلیسي پیش بیفتد. 
منچس��تر كه با دریافت این گل همه چیز را از دست رفته مي دید بر 
ش��دت حمالت خود افزود و با گل هاي راش��فورد)2( و مارسیال 3 بر 
یك جلو افتاد؛ اختالفي كه دقیقه 85 با گل پاناگیوتو به حداقل رسید 
اما مانع از برتري 3 بر 2 منچس��تر یونایتد نش��د. در جدول این گروه 
رئال سوسیداد با 9 امتیاز صدرنشین اس��ت و منچستر با شش امتیاز 
در تعقیب این تیم است. با این حال گلزني كریم انصاریفرد مقابل یك 
تیم انگلیسي و مدافعان ملي پوشش حاال باعث شده است باز هم نگاه 
رقباي ایران در جام جهاني به خط آتش تیم ملي كشورمان بیشتر از 
قبل تغییر كند. انصاریفرد با این گل هم نام خود را در تاریخ ثبت كرد 

و هم براي انگلستان و امریكا و ولز خط و نشان كشید. 
گل انصاریفرد واكنش سایت كنفدراس��یون فوتبال آسیا را هم درپي 
داش��ت: »گلي كه او به ثمر رساند، همیش��ه در ذهنش باقي خواهد 
ماند. كریم انصاریفرد مقابل منچس��تر یونایتد ب��راي اومونیا در لیگ 
اروپا گلزني كرد.« به تعبیر كنفدراس��یون فوتبال آس��یا این گل در 
كارنامه س��تاره ایراني باقي مي ماند و این به آن معناس��ت كه گلزني 
یك فوتبالیست آسیایي مقابل منچستر یونایتد، غول فوتبال انگلیس 

خاطره ای تكرار نشدني است. 
اما در یكي دیگر از بازي ه��اي مهم لیگ اروپ��ا آ اس رم بازهم باخت. 
ش��اگردان مورینیو بعد از شكس��ت مقابل لودوگورتس بلغارس��تان 
پنج شنبه ش��ب در دیداري خانگي 2بر یك مقابل رئال بتیس مغلوب 
شدند تا آقاي خاص در وضعیت پیچیده اي قرار گیرد. آ اس رم با قبول 
این شكست در پایان دور رفت با سه امتیاز در رده سوم گروه خود جاي 

گرفت و حاال باید در دور برگشت جبران مافات كند. 

لیگ قهرمانان اروپا در پایان مرحله رفت گروهي

 از مصدوميت آزمون
 تا  پيشنهاد   تازه  به  طارمي

رقابت هاي لیگ قهرمان��ان اروپا به پای��ان بازي هاي رفت مرحله 
گروهي خ��ود رس��ید و حاال چه��ره تیم ه��اي مدع��ي صعود و 
صدرنش��یني مشخص تر ش��ده اس��ت و اگر اتفاق خاصي در دور 
برگش��ت نیفتد، مي توان از همین حاال صعود ناپولي، كلوپ بروژ، 
بایرن مونیخ، رئال مادرید و منچس��تر س��یتي را كه ب��ا 9 امتیاز 
صدرنش��ین گروه هاي خود هس��تند پیش بیني كرد. با این حال 
رقابت در گروه هاي D، E و H دش��وار اس��ت و تیم ها با فاصله اي 

نزدیك به هم دور برگشت را آغاز مي كنند. 
در گروه E رقابت سختي بین س��الزبورگ )5 امتیاز( ، چلسي )4( آث 
میالن)4( و دیناموزاگرب)3( در جریان است. در گروه D اسپورتینگ 
)6 امتیاز(، تاتنهام )4(، اینتراخت فرانكفورت )4( و مارسي )3( به دنبال 
هم هستند و در نهایت در گروه H پاري سن ژرمن )7 امتیاز( و بنفیكا 
)7( برخالف یوونتوس)3( هم امتیاز هستند و همین رقابت را بین آنها 

بسیار جدي و البته شدید مي كند. 
در رقابت هاي هفته گذشته دیدار پورتو و بایرلوركوزن براي عالقه مندان 
به فوتبال در ایران اهمیت باالیي داشت؛ دیداري كه دو مهاجم ملي پوش 
ایران در دو سوي آن قرار داش��تند و كارلوس كي روش، سرمربي تیم 
ملي را وادار كرد براي تماشاي آن راهي پرتغال شود، البته مصدومیت 
سردار آزمون مانع حضور او در این مسابقه شد و در نهایت هم این پورتو 
بود كه با درخشش مهدي طارمي و دو پاس گلي كه داد پیروز میدان 
شد تا حاال كي روش هم خوشحال باشد و هم ناراحت و نگران! خبرها 
حاكي از آن اس��ت كه مصدومیت س��ردار آزمون جدي است و ممكن 
است او تا هفت هفته قادر به حضور در میدان نباشد و این یعني اینكه 
كی روش یكي از گلزنان تیم ملي جام جهاني را از دس��ت خواهد داد. 
از سوي دیگر درخشش مهدي طارمي باعث شده است به شدت مورد 
توجه تیم هاي بزرگ اروپا قرار گیرد. آرسنال این روزها سخت به دنبال 
جذب مهاجم ایران است، این خبر خوبي براي طارمي و ایران محسوب 
مي شود؛ خبري كه نشان مي دهد حریفان ایران باید از قدرت تهاجمي 

تیم كي روش وحشت داشته باشند. 
با این حال بای��د منتظر ماند و دی��د كه ماجراي مصدومیت س��ردار 
آزمون به كجا مي انجامد. كادر پزشكي تیم ملي از همین حاال به فكر 
رساندن او به جام جهاني اس��ت تا ایران با قدرت تمام مقابل حریفان 

صف آرایي كند. 

علیرضا دبیر از خانواده كش��تي گیران و همچنین مربیان خواس��ت 

اشرف  رامين
      چهره

حواس شان به ملي پوشان باشد. مراسم تجلیل از مدال آوران مازندراني 
در مسابقات جهاني صربستان برگزار شد. علیرضا دبیر با بیان اینكه 
فدراسیون نگاه ویژه اي به این اس��تان دارد، تأكید كرد: »مازندران شاگرد زرنگ كشتي است، براي 

اینكه كشتي این استان همچنان رو به جلو حركت كند، 
باید در چهار حوزه خ��وب كار كنیم. حوزه قهرمانان 
یكي از آنهاست. رفیقي خوب است كه آدم را سمت 
كار خوب ببرد. خانواه ها باید مواظب باشند قهرمانان 
با هر كسي دوست و رفیق نشوند. همیشه قهرمانان 
بزرگ رفیق هاي بد پی��دا كرده اند ك��ه از راه به در 
ش��ده اند. باید مواظب رفیقي كه از وس��ط راه پیدا 
مي شود، باشند. قهرمانان باید روي خودشان كار كنند 

و فقط از لحاظ شهرت و مالي باال نیایند. باید از 
نظر فرهنگي روي خودشان كار كنند تا قوي 
شوند. همیشه فكر مي كنیم آدمي باكالس و 
بافرهنگ است كه لباس برند تنش باشد. از 
نظر من آدم بافرهنگ آدمي است كه از خدا 
بترس��د و از گناه دوري كند. همیشه به 
س��رمربیان تیم ملي هم گفته ام فقط به 
فكر زندگي درون اردوي بچه ها نباشید، 
زندگي بیرون اردوی ورزش��كاران را هم 

دنبال كنید، این وظیفه ما و خانواده هاست 
كه از قهرمانان مراقبت و حراست كنیم.«

پايان رقابت هاي كشتي بسيج با قهرماني مازندران و تهران

حراست از قهرمانان وظيفه فدراسيون و خانواده هاست

مسابقات كشتي قهرماني بسیج با قهرماني تیم هاي مازندران و تهران        خبر
به پایان رسید. در این مسابقات كه طي روزهاي ششم تا هشتم مهر 
ماه برگزار شد 360 كش��تي گیر در 22تیم از سراسر كش��ور باهم به رقابت پرداختند كه در نهایت 
تیم هاي سپاه كربالي استان مازندران در كشتي آزاد و سپاه سیدالشهدای استان تهران در كشتي 

فرنگي به مقام قهرماني دست یافتند. 
در رقابت هاي كشتي آزاد پس از مازندران تیم هاي سپاه قدس گیالن و سپاه سید الشهدای تهران به 
ترتیب دوم و و سوم شدند. در كشتي فرنگي نیز بعد از تهران، تیم هاي مازندران و سپاه استان اردبیل 
روي سكوهاي دوم و سوم ایستادند. در حاشیه برگزاري این مسابقات سردار سیاوش مسلمي، فرمانده 
سپاه كربالي استان مازندران به عنوان رئیس هیئت كشتي ورزش بسیج معرفي و حكم خود را از دكتر 

میرافضل به نمایندگي از سردار سلیماني رئیس بسیج مستضعفین دریافت كرد.

رنگرز:پايچرخهانتخابيميايستم
عدم نتیجه گیري كشتي فرنگي در رقابت هاي 
كش��تي قهرماني جهان صربس��تان باعث شد 
تغییرات زیادي را در كادر فني تیم ملي شاهد 
باش��یم. محمد بنا رفت و حاال حس��ن رنگرز با 
تفكراتي كام��اًل برعكس آقاي خ��اص به تیم 
ملي آمده تا كشتي شكس��ت خورده فرنگي را 
سروس��اماني دهد و به ساحل موفقیت برساند. 
رنگرز وارث تیمي پرس��تاره اس��ت؛ تیمي كه 
نیازمند بازس��ازي روحي- رواني است تا بتواند 
از عناوین درخشان گذشته دفاع و آنها را تكرار 
كند. سرمربي جدید تیم كشتي فرنگي ایران كه 
خود بارها در مسابقات جهاني و المپیك حضور 
داش��ته و خوب مي داند كه چگون��ه باید براي 
حضوري موفق در چنین رویدادهایي آماده شد، 
براي شاگردانش برنامه ها دارد. او كه مي داند بعد 

از محمد بنا چه كار سختي را پیش رو دارد، به 
ایسنا از تالش هایش براي ادامه حضور سرمربي 
تیم ملي در تركیب كادرفني مي گوید: »از طرق 
مختلف سعي كردم بنا را مجاب به ماندن كنم 
تا از تصمیم خود منصرف ش��ود ام��ا در نهایت 

موفق نشدم.«
سرمربي تیم ملي با اشاره به لزوم انجام تغییرات 
در كش��تي فرنگي ادامه داد: »معتقدم كشتي 
فرنگي ایران به پوس��ت اندازي جدي نیاز دارد 
اما ورود جوان ترها باید ب��ه صورت تدریجي و 
با برنامه باش��د. در حال حاضر اردوي دوم تیم 
امید به طور مشترك با تیم بزرگساالن در حال 
برگزاري است و سعي داریم با ارزیابي هایي كه 
در زمان محدود این دو اردو داش��ته ایم، تیمي 
را روانه مس��ابقات جهاني كنیم ك��ه از اعتبار 

كشتي فرنگي ایران و نایب قهرماني دوره قبل 
دفاع كند.«

رنگرز با اش��اره به اهمیت برگزاري مس��ابقات 
انتخابي اف��زود: »قطعاً پاي چرخ��ه انتخابي و 
قانونمندي در رس��یدن به تیم ملي مي ایستم. 
چرخه انتخابي كشتي آزاد با فرنگي با توجه به 
كمیت و كیفیت آنها متفاوت است اما با توجه به 
همه این شرایط، یك سند قانوني براي ملي پوش 
شدن مصوب مي ش��ود و همه كش��تي گیران 
مي دانند چه مس��یري را براي رسیدن به تیم 
ملي در پیش دارند. تمام برنامه هاي ما معطوف 
و متمركز بر كسب موفقیت در المپیك پاریس 
است. براي رس��یدن به تیمي پویا و جنگنده، 
ش��رط اصلي ما برگزاري انتخابي ب��ا توجه به 

شرایط كشتي فرنگي خواهد بود.«

 كشتي فرنگي

نیاز به پوست اندازي 

دارد

      بازتاب

تنها هوادار نساجي در وطنيش��نبه 16 مه��ر  1401 | 11 ربي��ع االول 1444 |
قاب

 دیدار دو تیم نساجي قائمشهر و ذوب آهن اصفهان 
همانند تمام دیدارهاي دو هفته اخیر لیگ برتر طبق 
تصمیم شوراي تأمین استان ها بدون تماشاگر برگزار 
شد؛ تصمیمي كه البته مانع هواداران نساجي نشد و 
همانند دو فصل اخیر آنها را به پش�ت بام خانه هاي 
مشرف به ورزشگاه ش�هید وطني كشید. اما این بار 
نه حضور هواداران این تیم روي پشت بام خانه ها كه 
حضور تك هوادار نساجي در ورزشگاه شهید وطني 
بود كه نگاه ها را به خود خیره كرد؛ هواداري خردسال 
با توجه به ممنوعیت حضور هواداران در ورزشگاه ها 
بي شك یكي از آش�نایان اعضاي تیم نساجي است 
كه با حساسیت و استرس�ي خاص و البته ایستاده 
شاهد بازي تیم محبوب خود بود؛ تصویري كه نشان 
از عش�ق و عالقه مردم قائمشهر به نس�اجي دارد؛ 

عالقه اي كه كوچك و بزرگ نمي شناسد.

نفت باخت و صدرنشين ماند
هفته سوم لیگ برتر بسكتبال كشور جام سردار دل ها با پیروزي 
تیم هاي مهرام تهران، ش��هرداري گرگان، كاله مازندران، نبوغ 
اراك، صنایع هرم��زگان و صنعت مس كرمان هم��راه بود. در 
این رقابت ها كه با برگزاری ش��ش دیدار در ش��هرهاي مشهد، 
تبریز، اراك، تهران، هرمزگان و كرمان پیگیري ش��د، پاالیش 
نفت آبادان بعد از كس��ب دو برد پي در پي، نخستین باخت این 
فصل خود را با حساب 76 بر 77در اراك و مقابل نبوغ این شهر 
متحمل شد؛ شكستي كه البته باعث از دست رفتن صدرنشیني 
نماینده آبادان نشد. در ادامه مهرام در دیداري خانگي 69 بر 68 
از سد ذوب آهن گذشت، شهرداري گرگان توفارقان را با حساب 
87بر65 در آذرشهر مغلوب كرد. كاله در مصافي خارج از خانه 
به برتري 82 بر 73 مقابل آویژه صنعت مش��هد دس��ت یافت. 
صنایع هرمزگان میهمان خود، رعد پدافن��د تهران را با نتیجه 
75 بر 56 شكست داد و مس دربي كرمان را با برتري 51 بر 50 

مقابل صنعت مس رفسنجان به سود خود خاتمه داد.
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