
 تیم ملی بسکتبال 
شیوا نوروزی
    گزارش

ایران برای کسب 
نتایج مطلوب در 
جام جهانی چین و دفاع از اعتبار بس�کتبال 
قاره کهن ب�ه ت�دارکات وی�ژه نی�از دارد. با 
مشخص شدن گروه بندی جام جهانی 2019 و 
در حالی که ش�ش ماه تا آغ�از رقابت ها برای 
رویارویی با رقبای جهانی زم�ان باقی مانده، 
نیازمند ی�ک برنامه ری�زی دقیق هس�تیم. 
بر اس��اس قرعه کش��ی انجام ش��ده، ملی پوشان 
بسکتبال باید در گروه سوم با تیم های اسپانیا، تونس 
و پورتوریکو مصاف دهند. تیم هایی که هریک برای 
درخشش در این دوره از جام جهانی انگیزه و اهداف 
خاص خود را دنبال می کنند. همگروهی با دو تیم 
آفریقایی و امریکایی موجب شده برخی ها راه صعود 
ایران به مرحله بعد جام را آسان تلقی کنند، در حالی 
که نه تونس و نه پورتوریکو، هیچ کدام حریف دست 
و پا بسته ای  نیس��تند و اصوالً تیم هایی که سهمیه 
جام جهانی می گیرند، به راحتی می��دان را خالی 

نخواهند کرد. 
    ماتادورهای گردن کلفت

س��ه تی��م اس��پانیا، پورتوریک��و و تون��س ک��ه 
بسکتبالیست هایمان باید با آنها در شهر گوانگژوی 
چین روبه رو ش��وند، ه��ر یک برای نش��ان دادن 
 توانایی های خود دست به توپ می شوند. در بین 

آنها ماتادورها با قدرت زیادی که دارند از هم اکنون 
به فکر صعود به مراحل پایانی هستند. تیم اسپانیا 
در رنکین��گ جهانی پس از یانکی ه��ا در رده دوم 
بهترین تیم های دنیا ق��رار دارد. 10 بار حضور در 
جام جهانی، قهرمانی در سال 2006، سه قهرمانی 
قاره سبز و سه نایب قهرمانی بازی های المپیک از 
جمله کارنامه درخشان بسکتبال اسپانیاست. ضمن 
اینکه ستاره های زیادی از جمله برادران گسول را 
در اختیار دارند که در بهترین تیم های جهان بازی 
می کنند. این تیم گردن کلفت در دوره گذشته از 
صعود به نیمه نهایی بازماند و حاال قصد دارد انتقام 
آن ناکامی را در چین از تیم های مدعی بگیرد. ایران 
و اس��پانیا در جام جهانی 2014 بازی افتتاحیه را 

برگزار کردند. 
به غیر از اس��پانیا، پورتوریکو و تونس نیز دو رقیب 
جدی ما خواهند بود. از آنجا که سابقه رویارویی با 
پورتوریکو را نداریم، این تیم امریکایی برایمان حریف 
ناشناخته ای محسوب می ش��ود. آنها در رده بندی 
جهانی نیز از ما باالتر هستند و رده شانزدهم رنکینگ 
را در اختیار دارند. همچنین این تیم تاکنون در 12 
دوره جام جهانی حضور داش��ته است. تونس دیگر 
رقیب ما، همان تیمی است که در جام جهانی 2010 
مقابل بسکتبالیست های ایرانی تن به شکست داد. 
تیم رده 51 فیبا دومین حضور خود در این رقابت ها 

را تجربه می کند.

    از پیش بازنده نباشیم
کارشناس بسکتبال ایران معتقد است تیم کشورمان 
در جام جهانی نباید خود را از پیش بازنده تلقی کند. 
عباس مرش��دی در گفت وگو با »جوان« به سطح 
باالی رقابت های پیش رو اشاره کرد: »در جام جهانی 
با تیم هایی روبه رو می ش��ویم که در قاره های خود 
بهترین هستند. به همین خاطر ما نیز به عنوان یک 
تیم آسیایی باید سبک خودمان را ارائه دهیم. با این 
حال از نظر فیزیک بدنی در مقابل بازیکنان آفریقایی 
و امریکای��ی ضعف هایی داریم که بای��د به گونه ای 
دیگر آنها را برطرف کنیم. بازی سرعتی و استفاده از 
بازیکنانی که قدرت شوت زنی باالیی دارند، راه مقابله 
با حریفانی چون تونس و پورتوریکو است. همانطور 
که ژاپن، کره و حتی چین ثابت کرده اند با سرعت زیاد 
می توان برخی ضعف ها را جبران کرد. معتقدم ما نیز 

می توانیم کاستی هایمان را جبران کنیم.«
این پیشکس��وت بس��کتبال با تش��ریح ش��رایط 
همگروه های در جام جهانی چین گفت: »اسپانیا را 
همه می شناس��ند. پورتوریکو و تونس نیز تیم های 
ضعیفی نیستند. با این حال بر این باورم که ما نباید 
به هیچ وجه خودمان را از پیش بازنده بدانیم، بلکه با 
در نظر گرفتن تمرینات و ت��دارکات ویژه می توانیم 
مش��کالتمان را برطرف کنیم. در جام جهانی هیچ 
تیمی از پیش بازنده نیست، حتی باید بگویم که تیمی 
مثل اسپانیا باید از ما بترسد، چراکه در صورتی که ایران 

شکست بخورد هیچ کس به ما انتقاد نخواهد کرد، اما 
عکس این نتیجه برای اسپانیا فاجعه خواهد بود. با 
برگزاری اردوهای منظم و بازی های تدارکاتی خوب 
می توانیم در این دوره حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشیم. ضمن اینکه حضور یک روانشناس در 

کنار تیم می تواند کمک حال تیم ملی باشد.«
    به نفع ایران

دبیر فدراسیون بسکتبال هم از قرار گرفتن در گروه 
C ابراز رضایت کرد. مس��عود عماری در گفت وگو 
با ایس��نا رویارویی با ماتادورها را به سود کشورمان 
دانس��ت: »همه تیم های حاض��ر در جمع ۳2 تیم 
کشورهای صعود کرده به جام جهانی از قدرت خوبی 
برخوردار هس��تند و نمی توان تیمی را دس��ت کم 
گرفت. حقیقت ماجرا این است که ما از همگروهی با 
تیم هایی مانند اسپانیا خوشحال هستیم و امیدواریم 
بازی خوبی را مقابل چنین کشورهایی ارائه دهیم. 
از نظر من بازی برابر اسپانیا برای تیم ملی ما خوب 
است و برابر پورتوریکو و تونس هم کار راحتی نداریم. 
شاید پورتوریکو کشور کوچکی باشد، اما بسکتبال 
آنها رش��د خوبی داش��ته و حتی چند بازیکن آنها 
در NBA بازی می کنند. در تالش��یم ت��ا با رایزنی، 
بازی ها و تورنمنت های تدارکاتی مناسبی را برای 
تیم ملی فراهم کنیم. قصد داریم با کشورهایی وارد 
مذاکره شویم و به توافق برسیم که بسکتبال آنها به 

همگروه های ما در جام جهانی نزدیک باشد.«

 دستاوردهای گزینشی سال 97!
س��ال 97، س��الی پربار و رضایت بخش ب��ود. این را می ت��وان از ال به الی 
صحبت هایی که وزیر در واپسین روزهای سال در جمع رسانه های منتخب 
انجام داده، دریافت. س��لطانی فر با مروری کوتاه بر عملکرد وزارتخانه ای 
که در رأس آن قرار دارد با ابراز رضایت از پیش��رفت طبق برنامه پروژه ها، 
اوضاع را ایده آل و تحت کنترل  خواند. درست برخالف آنچه این روزها از 
زبان ورزشکاران در رشته های مختلف و قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی 
می ش��نویم.  وزیر در حالی در جمع خاصی از خبرنگاران اوضاع را تحت 
کنترل می خواند و تأکید می کند که همه چیز اصولی و آنطور که انتظار 
می رفت، پیش رفته و وزارت ورزش س��الی پربار را پشت سر گذاشته که 
نه فقط حرف هایش ب��ا آنچه طی هفته های گذش��ته از زبان قهرمانان و 
مدال آوران شنیده ایم، تفاوتی از زمین تا آسمان دارد که با واقعیتی که به 

چشم دیده می شود نیز فاصله  زیادی دارد!
برای نمونه سلطانی فر یک بار دیگر روی س��رخابی ها مانور کرده و تأکید 
می کند که وزارت اوضاع این دو تیم را سروسامان داده و در همین راستا 
در تالش برای خصوصی کردن پرس��پولیس و استقالل است. از مسئله 
خصوصی سازی های غیراصولی باشگاه های ایران که نمونه واضح آن راه آهن 
تهران بود، بگذریم. شرایط سرخابی های پایتخت باز هم مثل همیشه با 
آنچه وزیر می گوید، تناس��خی ندارد. وزیر ورزش در حالی از خوب بودن 
اوضاع این دو باشگاه خبر می دهد که شرایط نامناسب بر کسی پوشیده 
نیست. از اوضاع مالی نامناس��ب گرفته تا بدهی های هنگفتی که هر روز 
تهدیدی جدی برای این دو تیم است. حال آنکه وزیر پیشتر هم ادعا  کرده 
بود که وزارت 90 درصد بدهی های این دو باشگاه را پرداخت کرده، ادعایی 
که پرونده های پرتعداد شکایت از پرسپولیس و استقالل در فیفا به سادگی 
آن را رد می کند. البته در کنار آن، نامشخص بودن وضعیت هیئت مدیره دو 
تیم، عدم نتیجه گیری آنها در لیگ قهرمانان و دست و پنجه نرم کردنشان با 
مشکالت متعدد مالی را هم باید اضافه کرد که هیچ کدام از آنها سنخیتی با 

سروسامانی که وزیر از آن حرف می زند، ندارد.
در تعریف و تمجیدهای وزیر از دس��تاوردهای وزارتخانه تحت کنترلش 
می توان به مس��ئله بهره برداری از  500پروژه در کل کش��ور اشاره کرد. 
مسئله ای که یکی از گالیه های این روزهای بسیاری از ورزشکاران است. 
وزی��ر در حالی از بهره ب��رداری 500 پروژه صحبت می کن��د که با وجود 
تالش های فراوان بسیج و دستاورد گسترده ای که در این زمینه، به خصوص 
در ساخت وساز باشگاه های ورزشی در کش��ور و البته در مناطق محروم 
داشته، هنوز هم بسیاری از شهرها و استان های کشور با معضالتی جدی 
در این زمینه مواجه هستند، به طوری که برخی ورزشکاران چشم انتظار 
دریافت  زمین های وعده داده هس��تند تا آن را به سرپناهی برای جوانان 
شهر و استان خود تبدیل کنند، آن هم برای پرورش استعدادهای فراوانی 
که بسیاری از آنها به دلیل نبود همین امکانات اولیه است که هرز می روند 

یا شکوفا نمی شوند!
نمی توان منک��ر تالش های وزارت ورزش ش��د ی��ا به س��ادگی از کنار 
موفقیت های ورزش در سالی که در روزهای پایانی آن بسر می بریم، گذشت، 
اما انتظار می رفت تمام صحبت های وزیر در جمع خبرنگاران و رسانه های 
منتخب به تعریف و تمجید از وزارتخانه تحت کنترل سلطانی فر ختم نشود 
و اندکی از زمان این دورهمی به مسائل و مشکالت ورزشکارانی اختصاص 
یابد که این روزها در شرایط نابسامان اقتصادی در تالش برای کسب سهمیه 
المپیک هستند. ورزشکارانی که بسیاری از آنها برای عقب نماندن از کورس 
رقابت ها   از جیب هزینه می کنند، اما وقت پاداش دادن و قدردانی از آنها که 
می شود با وعده سرخرمن مواجه می شوند و به آنها گفته می شود که جنگ 
است. یک جنگ اقتصادی که باید آن را درک کنند، جنگی که البته همه 
ورزش و همه ورزشکاران را شامل نمی شود. درست مثل دورهمی آخر سال 
وزیر ورزش که به همه خبرنگاران و رسانه ها اختصاص نداشت و تنها تعداد 
خاصی را شامل  می شد. شاید چون قرار بر انتقاد یا مطرح کردن مشکالت 
نبود و تمام هدف این نشست گزینشی تعریف و تمجید از دستاوردهای 

وزارت ورزش بوده و بس!

دنيا حيدري

محک سخت بسکتبال در جام جهانی  
 برای موفقیت در گوانگژو به بازی های تدارکاتی نیاز است

تیشه گران رئیس فدراسیون   ناشنوایان شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های ناشنوایان روز گذشته به ریاست 
محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان برگزار و در پایان مهران تیشه گران با کسب 25 رأی از مجموع 42 
رأی به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزش ناشنوایان 

انتخاب شد.

5 مدال  حاصل   کار دوومیدانی   ایران
 در هنگ کنگ 

 تیم ملی نوجوانان دوومیدانی ایران با کسب پنج مدال )دو طال، یک نقره و دو 
برنز(، هفت مقام چهارمی، شکستن یک رکورد مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آسیا، شکستن پنج رکورد ملی و کسب مقام پنجمی تیمی و بهترین نتیجه 
ادوار این مسابقات به کار خود در سومین دوره رقابت های قهرمانی نوجوانان 
آسیا پایان داد. سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا 
)هنگ کنگ 2019( که از روز جمعه آغاز شده بود، در حالی روز گذشته به 
پایان رسید که تیم ملی نوجوانان ایران به یک مدال طال در ماده پرتاب وزنه 
دست یافت. این دومین طالی ایران بعد از طالیی بود که قشقایی در پرتاب 
وزنه به دست آورده بود.  مدال های تیم ملی نوجوانان دوومیدانی ایران را 
محمدرضا رحمانی فر)پرتاب دیسک، طال(، ارسالن قشقایی)پرتاب وزنه، 
طال(، صادق صمیمی)پرتاب دیسک، نقره(، سیده فاطمه سیماشادکام 

)2000متر بامانع، برنز(، سهند نوری)پرتاب چکش، برنز( کسب کردند.

       فوتبال  سولسشر بدون شک 
دومین باختی را که 
در فوتبال انگلیس تجربه کرد، از ی��اد نخواهد برد. 
باختی که در ادامه ناکامی ها و بدشانس��ی های این 
فصل منچستریونایتد، پرونده این تیم در رقابت های 
حذفی انگلیس را هم بس��ت. منچستر که به دلیل 
یکه تازی های سیتی و فاصله ای 16 امتیازی با صدر 
جدول شانس��ی ب��رای قهرمان��ی در ای��ن فصل از 
رقابت های لیگ برتر ندارد با قبول شکست 2 بر یک 
برابر ولوز، شانس باال بردن جام قهرمانی در رقابت های 
حذفی انگلیس را هم از دست داد. شکستی که مرد 
اول نیمکت منچستر از آن به عنوان تلخ ترین شکست 
این فصل تیمش یاد کرد: »یک پسرفت بزرگ را در 

این مس��ابقه ش��اهد بودیم. این بدتری��ن نمایش 
منچس��تریونایتد تحت هدایت من بود. متأسفانه 
نتوانستیم حریف را تحت فشار قرار دهیم و فوتبال 
خوبی بازی کنیم. نمی توانیم ادعا کنیم که شایسته 
پیروزی بودیم. ناراحتی هواداران را درک می کنم، 
بدون شک این نتیجه ای نبود که ما به دنبال آن بودیم. 
خیلی ضعیف و دور از انتظار ظاهر شدیم، به طوری که 

حق مان نبود در این بازی برنده شویم و باید با بازیکنانم 
درباره این بازی صحبت کنم. جام حذفی تورنمنت 
بسیار مهمی برای ما بود و دوس��ت داشتیم در این 
تورنمنت به قهرمانی برسیم، ولی متأسفانه حرفی 
برای گفتن نداش��تیم. حاال به استقبال تعطیالت 
باشگاهی می رویم و امیدوارم که تیم شادابی را برای 
ادامه رقابت ها داشته باشیم.« حاال تمام امید جایگزین 

مورینیو در منچس��تر به لیگ قهرمانان اروپاست، 
هرچند که کس��ب موفقیت و ج��ام قهرمانی این 
تورنمنت هم کار ساده ای نیست، خصوصاً که یاران 
سولسشر در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باید با 
بارسا دیدار کنند. او حاال بدون شک همانطور که گفته 
بود، بی صبرانه انتظار رویارویی ب��ا آبی واناری های 
اسپانیا را می کشد. دیداری که می تواند نقطه عطفی 
برای این تیم باشد تا پایانی خوش بر ناکامی های این 
فصل خود بنویسد. البته بارس��ا هم به همان اندازه 
انتظار این دیدار را می کش��د، هرچند ک��ه والورده، 
سرمربی کاتاالن ها از مصاف با منچستر به عنوان یک 
دیدار دش��وار یاد می کند: »این قرعه برای ما دشوار 
خواهد بود و در این مرحله تمام تیم ها شانس صعود 
دارند. منچستریونایتد تیمی باسابقه است و اخیراً در 
شرایط خوبی قرار گرفته و ش��انس هر دو تیم برای 
صعود مساوی است، پس بازی خوبی خواهد شد. آنها 
در فرانسه نیز دست از تالش برای صعود نکشیده اند، 

بنابراین ما باید مراقب باشیم.«

 جام حذفی
 از دست سولسشر سر خورد

 گلر فوتبال نیوزلند در میان قربانیان ترور
تنها ۳۳ سال داشت. گلر کویتی االصل تیم ملی فوتسال نیوزیلند که 19 بازی 
در سطح بین المللی برای این تیم انجام داده بود یک روز قبل، در خصوص به 
دست گرفتن تیم مدرسه ای پسران کریسترچ صحبت کرده بود. مدرسه ای 
که خود نیز در آن درس خوانده بود. عطا الیان بدون شک آرزوهای زیادی 
داشت؛ چه برای خود و چه برای همسر و دختر جوانش که از حادثه تروریستی 
مسجد نیوزیلند جان سالم به در بردند. او اما به اندازه آنها خوش شانس نبود 
که قربانی گلوله ستیزه جویانه تروریست ها نشود. قرار بود در کنار رونان نایکر، 
یکی از صاحبان کمپانی های مهم ارتباطات در نیوزیلند مشغول به کار شود، 
اما نفرت تروریست ها اجازه نداد او به آرزوهایش برسد و پایانی تلخ برایش 
در مسجد نور نیوزیلند نوشت. بعد از این اتفاق تلخ، نه فقط فیفا این حادثه 
ناگوار را تسلیت گفت که مسئوالن  فوتبال و فوتسال نیوزیلند نیز با اهدای گل 
و غذا، یاد این دروازه بان کویتی را گرامی داشتند و به وی ادای احترام کردند. 

انکار رنار و تکذیب رسانه های ایرانی!
سرمربی فرانسوی مراکش مذاکره         چهره
با فدراسیون کشورمان را تکذیب 
کرد. برخالف آنچه رسانه های داخلی می گویند هروه رنار نه تنها 
مذاکره ای با ایران نداشته، بلکه فعالً عالقه ای ندارد هدایت هیچ 
تیم دیگری را برعهده بگیرد. تیم ملی مراکش خود را برای حضور 
هرچه موفق تر در جام ملت های آفریق��ا آماده می کند و این در 
حالی است که نام مربی این تیم به عنوان یکی از گزینه های اصلی 
جانشینی کی روش مطرح شده است. در چند روز اخیر خبرهای 
مختلفی از مذاک��ره و توافق با این مربی اهل فرانس��ه در 
کشورمان منتشر شد، اما رنار روز گذشته در گفت وگو با 
تسنیم تمام اخبار منتشر ش��ده را کذب خواند: »من 
تمرکزم را روی جام ملت های آفریقای پیش رو در مصر 
گذاشته ام.« عالوه بر این، سرمربی مراکش شنبه شب 
نیز در گفت وگو با یک سایت فرانسوی، رسانه های 
ایرانی را عامل دامن زدن به شایعات عنوان کرده 
بود: »شخصی نزدیک به رسانه ها از زمان حضورم 
در مراکش، تالش می کند تا با انتشار خبرهای 
دروغ وضعیت مرا بی ثب��ات کند، اما من روی 
اهدافم تمرکز کرده ام. دو دیدار دوستانه در ماه 
مارس مقابل ماالوی و آرژانتین داریم. پس از 
آن بای��د روی آماده س��ازی مراکش برای 
حضور در ج��ام ملت های آفریقا متمرکز 

شویم.« 

درخشش دوباره زیدان و رئال
پاق��دم زی��دان  

برای کهکشانی ها 
خوب بود و اولین برد این تیم با شکست اتلتیکو 
همراه شد. نتایج ضعیف رئال مادرید موجب شد 
 زین الدین زیدان دوباره به مادرید بازگردد و در 
نخستین گام، قوهای سفید در برنابئو با دو گل 
سلتاویگو را بردند تا آتش خشم هواداران موقتاً 
فروکش کند. این در حالی است که اتلتیکو در 
یک بازی خارج از خانه به بیلبائو باخت تا اختالف 
تیم دوم و سوم به 2 امتیاز کاهش یابد. کم کردن 
فاصله امتیازی با صدر جدول اولین خواسته از 
سرمربی فرانسوی  است. ضمن اینکه زیدان باید 

هرچه زودت��ر اوضاع تیمش را هم سروس��امان 
دهد: »بازگشت به رئال ساده نبود، ولی هواداران 
کمک فراوانی کردند و بازیکنان نیز تمام توانشان 
را گذاشتند. من خیلی خوشحالم. مهم تر از هر 
چیزی پیروزی بود. س��لتا برای ماندن در اللیگا 
می جنگ��د و تی��م خطرناکی اس��ت. آنها نیمه 
اول کار را برای ما س��خت کردند، فکر می کنم 
بیش از 20 بار اقدام به سانتر کردیم. حاال وقفه 
بازی های ملی از راه می رسد و زمان کافی برای 
بازی بعدی خواهیم داشت. 11 بازی باقی مانده 
و باید در همه آنها پیروز شویم تا فصل را خوب 

تمام کنیم.«

 پایان ماه عسل منچستري سولسشر
 اوله گونار سولسش��ر الیق تمام تمجید و 

مارک اوگدن

آي اسپرت

 
تعریف هایی اس��ت که از او می ش��ود. او با 
عملکرد چش��مگیرش در س��ه ماه اخیر 
خ��ودش را به عن��وان کاندی��دای اصلی 
جانش��ینی دائم ژوزه مورینیو ب��ه اثبات 
رسانده، اما شکست 2 بر یک مقابل ولوز در 
استادیوم مولینو نش��ان از پایان ماه عسل 
منچستری برای سولسشر داشت. او برای 
اولی��ن ب��ار ب��ه عن��وان مرب��ی موق��ت 
منچستریونایتد بازه ای سخت را پشت سر 
گذاشت و حاال وظیفه اش، بعد از دو شکست پیاپی، بازگرداندن تیمش به 
راه پیروزی و ریتم رو به جل��وی ماه های ژانویه و فوریه اس��ت. دو هفته 
بازی های ملی ای��ن فرصت را به مرب��ی 46 نروژی می ده��د که طرح و 
برنامه های خودش را برای بازی های حساس باقی مانده در لیگ به دقت 
ترسیم کند و حداقل به موفقیتی قابل اندازه گیری در این فصل پرتالطم، 
یعني کسب سهمیه چمپیونز لیگ برسد .کارنامه سولسشر همچنان روی 
نیمکت یونایتد چشمگیر است؛ فقط سه شکست در 19 بازی، اما باخت 
هفته پیش به آرسنال باعث شد تا یونایتد دست باالیش در حفظ حداقل 
رده چهارم جدول را از دست بدهد و سرنوشت را  به اونای امری و شاگردانش 
بسپارد. شکست آنها مقابل ولوز هم بهترین فرصت گرفتن جام در این فصل 
را از آنها گرفت. بله، یونایتد همچنان در چمپیونز لیگ حاضر است، ولی 
بعید است حتی یک هوادار سرسخت سولسشر هم فتح این جام را که قدم 
اولش باید با گذشتن از سد بارسلونا باشد، آسان تر از بردن اف ای کاپ بداند.  
یونایتد بعد از پایان دو هفته بازی های ملی ب��ه لیگ برتر برمی گردد و از 
واتفورد میزبانی می کند. خبر خوب برای یونایتدی ها حداقل بعد از این دو 
شکست پیاپی، روحیه همیشه مثبت سولسشر و باورش به آینده است. این 
مربی همچنان درست ترین حرف ها را می زند، اما سرنوشت این فصل و چه 
بسا آینده حرفه ای اش در گرو نتایج دو ماه پیش رو است. برای سربلند بیرون 
آمدن از این آزمون بزرگ شاگردان سولسشر باید یک بار دیگر متحد شوند 

و فرمول جادویی شان را پیدا کنند. 

 ایران نایب قهرمان جام جهاني شد 
زیر 23 ساله ها مایه مباهات کشتي

تیم ملي کشتي آزاد ایران با قبول شکس�ت برابر میزبان به عنوان 
نایب قهرماني رقابت هاي جام جهاني روسیه دست یافت. رقابت هاي 
جام جهاني امسال در حالي برگزار شد که تیم هاي مدعي با ترکیبي 
جوان در مسابقات حاضر شدند. ایران هم با کشتي گیران زیر 23 سال 
خود به روسیه رفت و تنها در یکي، دو وزن از برخي چهره هاي باتجربه 
استفاده کرد. با این حال عملکرد شاگردان علیرضا رضایي، سرمربي 
تیم ملي تا پیش از بازي نهایي بسیار خوب بود، به گونه اي که به سختي 
مي شد تصور کرد که فینال را یک طرفه به روسیه میزبان واگذار کنند. 
آنچه مهم است اینکه استفاده از ترکیب جوان براي جام جهاني نه تنها 
عیب نیست، بلکه مي تواند یک پشتوانه س�ازي خوب و تأثیرگذار 
براي آینده کشتي باش�د. ضمن اینکه در همین مسابقات، جوانان 
کشتي چنان درخش�ان ظاهر ش�دند که باعث افتخار عالقه مندان 
کش�تي ایران و تعجب کارشناس�ان کش�تي جهان و کشور شدند.

    پیروزي بر گرجستان 
ملي پوش��ان آزادکار ایران پس از غلبه بر مغولس��تان و امریکا در روز اول 
مسابقات، صبح دیروز براي راهیابي به فینال بازي ها مقابل گرجستان قرار 
گرفتند و موفق شدند با حس��اب 8 بر 2 این تیم را شکست دهند و راهي 
دیدار نهایي شوند. علیرضا سرلک، ایمان صادقي، مرتضي قیاسي، میثم 
نصیري، رضا افضلي، مرصاد مرغزاري، علیرضا گودرزي و کمیل قاسمي 
کشتي گیران پیروز بازي مقابل گرجس��تان بودند و حسین شهبازي و 

مجتبي اصغري نیز کشتي هاي خود را واگذار کردند.
    شکست برابر روسیه 

با کسب این پیروزي تیم ایران به فینال رسید.  دیداري که داستاني متفاوت 
داشت و تیم کشورمان کوچک ترین نشاني از آن تیم سرحال، جنگنده و 
قبراق دیدارهاي قبل نداشت. نکته جالب توجه اینکه جوانان حاضر در تیم 
هم نتوانستند مانند دیدارهاي قبلي جور باتجربه ها را بکشند و در نهایت کار 
به شکست سنگین 9 بر یک ایران برابر روسیه کشید. به این ترتیب روسیه 
اول شد و ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. امریکا نیز با شکست 6 بر 4 ژاپن 
به عنوان سومی رسید و کوبا با همین نتیجه از سد مغولستان گذشت و 

پنجم شد. گرجستان هم 8 بر 2 ترکیه را برد و هفتم شد.
    اعتماد به جوانان 

شکست سنگین مقابل روسیه در حالی به دست آمد که باز هم شاهد 
ناکامی نفرات باتجربه ای همچون ایمان صادقی، میثم نصیری، رضا 
افضلی و امین طاهری در این رقابت ها بودیم. باتجربه هایي که نتوانستند 

در این مسابقات انتظارات را برآورده کنند. با این حال جام جهاني روسیه 
در حالي به پایان رسید که شاهد ظهور برخي ستاره هاي جوان کشتي آزاد 
ایران در آن بودیم، ستاره هاي جواني چون مرصاد مرغزاري با عملکردي 
قابل قبول که نقش تعیین کننده ای در پیروزی ایران مقابل امریکا در مرحله 

گروهی داشت .
ابراهیم جوادي، پیشکس��وت کشتي کش��ور در گفت وگو با »جوان« در 
خصوص نتیجه کسب شده و درخش��ش جوانان کش��تي ایران در این 
مسابقات گفت: »این موفقیت ها مربوط به کار اصولي و زیربنایي گذشته 
است. در مس��ابقات جهاني هم که ما به ظاهر شکست خوردیم، همین 
جوان ها حضور داشتند، آنجا کسب تجربه کردند و امروز شاهد هستیم که 

خوش مي درخشند و جورکش نفرات با تجربه هستند.«
جوادي ادامه داد: »وقتي تصمیم بر این شد که براي جام جهاني تیم زیر 2۳ 
سال اعزام شود، خیلي ها حتي تصور صعود از گروه را هم نداشتند، چه برسد 
به اینکه تیم دوم شود. نتیجه، نتیجه بسیار خوبي است. این بچه ها حاال باید 
خودشان را براي مسابقات جهاني امیدها آماده کنند. کسب تجربه حضور در 
جام جهاني بدون تردید کمک قابل توجهي به آنها در راه قهرماني امیدهاي 
جهان مي کند.« پیشکسوت کشتي ایران با اشاره به اینکه حتي این امکان 
وجود دارد که برخي از این جوانان بتوانند جانشین کشتي گیران تیم ملي 
شوند، گفت: »برخي چهره هاي قدیمي و باتجربه به پایان راه رسیده اند و 
نباید زیاد روي آنها سرمایه گذاري کرد، چراکه جوانان کشتي ثابت کرده اند 
هرگاه به آنها میدان داده ایم، ضرر نکرده ایم.« وي با تأکید بر لزوم حمایت 
بیشتر از جوانان و رده هاي سني کش��تي افزود: »نباید آنها را رها کنیم و 
فدراسیون و کادر فني تیم ها هم چنین تفکري ندارند. به طور حتم براي این 
جوانان برنامه ریزي شده و مطابق همان برنامه قبلي پیش خواهیم رفت تا 

آینده کشتي ایران تضمین شود.«

فريدون حسن
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