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گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
ایران ســه  شــنبه ۲۰ مهرماه ) امروز( 
در مرحلــه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
به مصــاف کره جنوبی مــی رود. این 
دیــدار چهارمین جدال هــر ۲ تیم در 
مرحله مقدماتی جام جهانی است و از 
حساسیت قابل توجهی نیز برخوردار 
اســت. از طرفی دیدارهای ایران و کره 
جنوبی یکی از بازی های خاطره انگیز 
فوتبال آســیا است که همواره لحظاتی 

به یاد ماندنی را برجای گذاشته است.
رقابتی به قدمت تاریخ

اولیــن بــازی بین ایــن دو تیم 
در تاریــخ هفتم خرداد مــاه ۱۳۳۷ در 
چارچوب بازی های آسیایی برگزار شد 
که با نتیجه ۵ بر ۰ به سود تیم کره  جنوبی 
به اتمام رسید. این نتیجه سنگین  ترین 
شکست ایران در تاریخ بازی های خود 

برابر کره  جنوبی محسوب می شود.
ایران - کره جنوبی

بــه طور کلی این دو تیم تا به حال 
۳۱ بار بــا هم بازی کرده اند که حاصل 
این بازی ها ۱۳ برد بــرای ایران، ۹ برد 
برای کره جنوبی و ۹ مساوی بوده است. 
همچنین در مجموع این بازی ها ۶۶ گل 
به ثمر رسیده که سهم هر کدام از تیم ها 

۳۳ گل بوده است.
حساسیت جدولی

بازی ایران و کره جنوبی رقابت بین 
تیم های اول و دوم جدول A مسابقات 
مقدماتی جام جهانی محسوب می شود. 
ایران با ۳ برد و امتیاز قاطعانه صدرنشین 
گروه است و کره جنوبی با ۷ امتیاز رده 
دوم جــدول را به خود اختصاص داده 
است. این دیدار می تواند تا حد زیادی 
تکلیف تیم های صعــود کننده به جام 
جهانی را مشخص کند و ایران با برد در 
این مسابقه گام بلندی را برای رزو کردن 

بلیت دوحه برمی دارد.
ایران دست باالتر را دارد

اگر به آمار ۲ تیم در ۳ بازی نخست 
نگاه کنیم، وضعیت شاگردان اسکوچیچ 
بهتر بوده است. ایران در ۳ دیدار گذشته 
گلی را دریافت نکرده و علیرضا بیرانوند 
با ۳ کلین شیت متوالی به مصاف یاران 
ســون هیونگ مین می رود. کره ای ها 
نیــز تنها یک گل دیگر بازی قبل مقابل 
سوریه دریافت کرده اند. وضعیت خط 
حمله ایران هم بهتر از حریف اســت. 
تیم قدرتمند شرق آسیا ۳ گل در ۳ بازی 
قبلــی خود زده در حالی ســهم مردان 

اسکوچیچ ۵ گل بوده است.

طارمــی - ســون، جــدال 
ستاره ها

از دیگر اتفاقات مهم بازی می توان 
به رقابت مهدی طارمی و سون هیونگ 
مین ۲ ســتاره خط حملــه ایران و کره 
جنوبی اشــاره کــرد. طارمی در پورتو 
یک مهره کلیدی محســوب می شود و 
ایــن هفته در لیگ قهرمانان اروپا مقابل 
لیورپول گلزنی کــرد. در طرف مقابل 
سون هیونگ مین در روزهایی که هری 
کین شــرایط جالبی ندارد به ستاره اول 
تاتنهام تبدیل شــده است و در تیم نونو 

اسپریتو پادشاهی می کند. هر ۲ بازیکن 
در بازی قبل تیم های خود گل ۳ امتیازی 
زدند. طارمی مقابل امارات تک گل ایران 
را به ثمر رساند و سون هیونگ مین هم 
در بازی با سوریه دقیقه ۹۰ گلزنی کرد 

تا کره جنوبی ۳ امتیاز دشت کند.
غیبت VAR و تماشاگران در 

آزادی
قبل از شــروع این مسابقه انواع و 
اقسام حاشیه ها را نیز شاهد هستیم. ابتدا 
قرار بود ایــن دیدار با حضور ۱۰ هزار 
تماشاگر یا حتی بیشتر برگزار شود، اما 

در نهایت تصمیم گرفته شد، ورزشگاه 
آزادی همچنان رنگ تماشاگر را به خود 

نبیند. از سوی دیگر 
وضعیتی مشابه را 
 VAR در مــورد
شاهد بودیم و قرار 

شد از این تکنولوژی 
در بازی ایران و کره جنوبی استفاده 
نشــود. کمک داور ویدیویی در 
بازی قبل به کمــک ایران آمد و 
اخراج شجاع خلیل زاده منتفی 
کرد. ایران و کره جنوبی روز سه 
شنبه ســاعت ۱۷ در ورزشگاه 

آزادی بــه مصاف هم 
خواهند رفت.

تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی امروز سه شنبه در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

ایران - کره جنوبی؛

 از پرواز یوزها تعجب نکنید

گروه ورزشــی- بزرگــی کار 
فرنگی کاران کشورمان در جهانی نروژ 
زمانی خودنمایی می کند که نتایج آن در 
۶۰ ســال اخیر بی سابقه بوده و ۴ مدال 
طالی جهانی و طالی المپیکی گرایی 
خط بطالنی بر ناکامی ســال های اخیر 

بود.
نمایندگان کشتی فرنگی کشورمان 
همچون کشتی آزاد در  پیکارهای جهانی 
عملکرد قابل قبولی داشتند. حضور ۴ 
فرنگی کار در فینال و در مجموع کسب 
۶ مدال و کسب ۴ مدال طال که در طول 
تاریخ کشتی فرنگی کشورمان بی سابقه 
بوده، در میدان جهانی رکوردی اســت 
که نشــان داد که ظرفیت و قابلیت های 
کشتی ایران در صورت توجه به جوانان 
و همچنیــن ایجاد انگیزه و در مجموع 
برگــزاری رقابت های انتخابی عادالنه 
می تواند منتج به نتایجی شود که دور از 
دسترس نیست. معرفی جوانان جویای 
نام در اُســلو پایتخت نروژ به طور حتم 
ســنگ بنایی است که باید از چند سال 
گذشــته با برنامه ریزی بهتری صورت 
می گرفت با این وجود این نتایج نشان 
داد که بیشه کشتی ایران هیچگاه خالی 
از شیر نیســت و فقط با برنامه ریزی و 
حمایت از جوانان و توجه به کشــتی 
اســتان ها به ویژه اســتان های کشتی 
خیز در کشتی فرنگی همچون شیراز، 
مازندران، تهران، لرســتان، خوزستان 
و سایر شــهرها می توان شاهد پویایی 

کشتی فرنگی باشیم.

در این پیکارها تنها تیم ملی ایران 
توانست ۴ مدال طال کسب کند و روسیه، 
ژاپن، مولداوی، جمهوری آذربایجان، 
صربســتان و ارمنســتان هر کدام یک 
طــال گرفتنــد و این نشــان از بزرگی 
نمایندگان کشورمان در این میدان بود. 
مبارزات هیجانی و فنون زیبای پرتابی 
کــه محمدعلی گرایــی و محمدرضا 
گرایی و سایر بزرگان کشتی فرنگی دنیا 
همچون والسوف در چند روز گذشته 
در ســالن ورزشی جوردال آمفی شهر 
اُسلو اجرا کردند کانون توجهات کشتی 
دوستان جهان، رسانه ها، فضای مجازی 
و اتحادیه جهانی کشــتی قرار گرفت. 
آنچه که از نمایندگان کشتی کشورمان 
در اُسلو دیدیم، اقتدار و کشتی های رو 
بــه جلو و جنگنده بــود، چیزی که در 
چند سال گذشته کمتر از آن می دیدیم 
و می شنیدیم. محمدرضا گرایی در کنار 
بــرادرش محمدعلی گرایی، نابغه این 
روزهای کشــتی فرنگی بعد از ژنرال 
هفت ستاره کشــتی فرنگی می تواند 
نمونه بارز و الگوی یک کشتی گیر کامل 
باشــد که در عین جنگندگی، آمادگی 
فنی، بسیار هوشمند، بابرنامه و از همه 
مهمتر بدون استرس، ترس و با آرامش 
مثال زدنی تا ثانیه های پایانی کشــتی، 
مبارزه می کند و به نوعی صاحب سبک 

خاصی در دنیای کشتی فرنگی است.
پیروزی در یک دقیقه مانده به پایان 
کشتی در مبارزه با تسوچیکا شمویامادا 
از ژاپن در حالی که ۶ بر یک عقب بود، 

تنها راه شکست این فرنگی کار ژاپنی در 
آن لحظات فقط کمرگیری و ضربه فنی 
بود و هیچ راه دیگری برای شکست او 
وجود نداشــت و یــا در مبارزه با راماز 
زوئیدزه گرجستانی که او با کمک مربی 
خود کشتی را به نحوی پیش می بردند تا 
با اتالف وقت و یا با دادن تک امتیازاتی 
که به بیرون می رفت جریان کشــتی را 
به نفع خود رقم بزنند اما این شیر بیشه 
کشتی ایران بود که نشان داد نتیجه کشتی 
را باید در وســط تشــک و تا ثانیه های 

پایانی رقم زد.
کسب مدال طال وزن ۶۷ کیلوگرم 
بعد از طالی جهانی از سوی محمدرضا 

گرایی، به طور حتم مســیر جدیدی از 
موفقیت کشتی فرنگی را باز کرده است.
یوسفی  علی اکبر  تاریخ ســازی 
فرنگی کار آرام و خوش قلب و سنگین 
وزن کشــتی فرنگی ایــران که کاری 
کرد که گذشــتگان در ۶۰ سال گذشته 
انجام نــداده بودند و نخســتین مدال 
طالی کشتی فرنگی در سنگین وزن را 
گرفت. یوسفی در کنار امین میرزازاده 
به طور حتم در این ســال ها حرف های 
زیادی بــرای گفتن دارند. میرزازاده در 
المپیک توکیو پنجم شد و با یک بیماری 
کرونا جایش را به یوسفی سپرد تا او با 
تاریخ سازی و کسب مدال طال نام خود 

را بر سر زبان ها بیاندازد.
محمدعلــی گرایی نیــز در این 
پیکارها به سومین مدال برنز خود رسید. 
مدالی که باید بعد از المپیک و اشتباهات 
فاحش رنگ آن به طال تبدیل می شد اما 
او در مبارزه با والســوف تاب مقاومت 
نداشــت در حالی که توانایی شکست 
قهرمــان دو دوره المپیک را داشــت تا 
در نهایت ســومین برنز جهانی خود را 
بگیرد. به طور حتم بخشی از زیبایی های 
سال های اخیر کشتی فرنگی در جهان 
مدیون سالتوباراندازها و سوبلس های 
شاهین ایرانی است که تاکنون نتوانسته 

به حق واقعی خود دست یابد.

محمدهــادی ســاروی و میثم 
دلخانی و به خصوص فرنگی کار آملی 
تیم ملی در نروژ بیشــتر از آن چیزی که 

تصور می شد ظاهر شدند.
پژمان پشتام فرنگی کار بی حاشیه 
و با اخالق شــهرری تیــم ملی که این 
ســال ها همانند یک سرباز در خدمت 
کشتی فرنگی کشورمان بود و امسال در 
یک وزن باالتر توانســت به مدال برنز 
دست یابد. او نشان داد با سخت کوشی 

و تالش می توان به هدف رسید.
اما سایر مدعیان تیم ملی همچون 
ســجاد عباســپور، مهــرداد مردانی، 
محمدرضــا مختــاری و به خصوص 
عباســپور و مختاری که هنوز در سن 
جوانی هستند راه طول درازی را پیش 
رو دارند. آنچه که مسلم است تیم ملی 
در ســبک وزن بعد از حمید ســوریان 
هنوز نتوانســته مهره شش دانگی را به 
خــود ببیند و این نقیصه ای اســت که 
باید کادر فنی نســبت به آن توجه الزم 
را داشــته باشد. موفقیت در اسلو نشان 
داد کشتی فرنگی ظرفیت باالیی دارد اما 
نباید در بــاد غرور آن بخوابیم. به طور 
حتم نمایندگان کشورمان در پیکارهای 
جهانــی ۲۰۲۲ مســکو و ۲۰۲۳ برای 
کسب سهمیه المپیک و تا چشم برهم 
زدنــی در المپیــک ۲۰۲۴ پاریس کار 
مشــکلی را پیش رو دارند و موفقیت 
اســلو زمانی اهمیت خواهد داشت که 
بتوانیم همین روند را در سه میدان گفته 

شده نیز تکرار کرد.

در این بین نباید از زحمات معمار 
کشتی فرنگی کشورمان یعنی محمد بنا 
و کادر مربیگری تیم ملی گذشت که با 
میــدان دادن به جوانان، زمینه موفقیت 
آنان را فراهم کردند و به طور حتم انتظار 
می رود که شرایط انتخابی تیم های ملی 
که به نوعی تبدیل به یک چالش بزرگ 
برای کشتی کشورمان پیش از المپیک 
تبدیل شــده بود به خصوص از سوی 
محمد بنا شــفاف شود تا سایر مدعیان 
انگیزه حضور در کشتی را داشته باشند.

رقابت هــای کشــتی فرنگــی 
قهرمانی جهــان روزهــای ۱۵ تا ۱۸ 
مهرماه در شــهر اسلو نروژ برگزار شد 
کــه در پایان میثــم دلخانی در وزن ۶۳ 
کیلوگرم، محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ 
کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن 
۹۷ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در وزن 
۱۳۰ کیلوگرم به مدال طال و محمدعلی 
گرایــی در وزن ۷۷ کیلوگــرم و پژمان 
پشتام در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال برنز 
دست یافتند. تیم ایران در رده بندی تیمی 
نیز با کســب ۱۴۶ امتیاز به عنواِن نایب 
قهرمانی دست یافت. تیم های روسیه و 
جمهوری آذربایجان به ترتیب با ۱۵۲ و 

۱۰۷ امتیاز اول و سوم شدند.
تیم ملی کشــتی فرنگــی برای 
نخستین مرتبه در ســال ۲۰۱۴ عنوان 
قهرمانی را بدست آورد و پیش از نایب 
قهرمانی امشــب، یک نایب قهرمانی 
در ســال ۲۰۰۹ و دو مقام ســومی در 
ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ در کارنامــه 

دارد. در کشــتی فرنگی ۴۷ مدال شامل 
۱۶طال ۶ نقره و ۲۵ برنز در مســابقات 
جهانــی نصیب فرنگــی کاران ایرانی 
شده است.این برای نخستین مرتبه در 
تاریخ حضور تیم ملی کشتی فرنگی در 
پیکارهای جهانی از ۱۹۶۱ یوکوهامای 
ژاپن تاکنون اســت که تیم ملی ضمن 
داشــتن ۴ فینالیست به ۴ مدال طال نیز 
دست پیدا می کند. پیش از این در سال 
۱۹۶۹ ماردل پالتا )آرژانتین( یک طال و 
یک نقره توسط فیروز علیزاده و رحیم 
علی آبادی )مرحوم علیزاده نخســتین 
مدال طالی کشــتی فرنگی را گرفت(، 
۲۰۰۵ بوداپست )مجارستان( یک طال 
و یک نقره توسط حمید سوریان و علی 
اشکانی، ۲۰۱۰ مسکو )روسیه( ۲ طال از 
سوی حمید سوریان و امیر علی اکبری، 
۲۰۱۱ استانبول )ترکیه( ۲ طال از سوی 
ســعید عبدولی و امید نوروزی و یک 
برنز از ســوی بشیر باباجان زاده، ۲۰۱۴ 
تاشــکند )ازبکســتان( ۲ طال از سوی 
حمید سوریان و امید نوروزی و ۲ برنز 
از سوی افشین بیابانگرد و قاسم رضایی 
کســب شــده بود. ملی پوشان کشتی 
فرنگی کشــورمان از نظر کسب مدال 
نیز در جهانی ۲۰۲۱ نروژ رکورد شکنی 
کردند و با کســب ۶ مدال تاریخ ســاز 
شــدند. تیم ملی کشتی فرنگی ۲ مرتبه 
در ســال های ۲۰۰۹ هرنینگ دانمارک 
یک طال و ۳ برنز و در ۲۰۱۴ تاشــکند 
نیز ۴ مدال )۲ طال و ۲ برنز( کسب کرده 

بودند.

گروه ورزشی- سرمربی یکی 
از تیم هــای لیگ برتری بســکتبال 
بــا تاکید بــر اینکه ایــن لیگ با ۱۶ 
از تیم بــه جایی نمی رســد گفت: 
جذب زودهنگام بازیکنان خارجی 
و افزایــش رقم قــرارداد بازیکنان 
 از تاثیــرات منفــی ایــن موضوع 

است.
علــی توفیــق ســرمربی تیم 
بسکتبال نفت آبادان در مورد شرایط 
تیمش برای حضور در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر باشــگاه های 
کشور گفت: با توجه به سیاست های 
مدیریــت تیم با شــرایط و ترکیبی 
کاماًل متفاوت نسبت به ادوار گذشته 
در فصل جدید شرکت خواهیم کرد. 
ترجیح مدیریت این بود که تیم 
ترکیب جوان در اختیار داشته باشد 
و تمام تصمیم گیری ها هم بر همین 

اساس انجام شده است.
وی بــا یــادآوری جدایــی 
بازیکنانــی مانند ســعید داورپناه، 
جواد داوری، محمد حسن زاده، امیر 
صدیقی و رسول مظفری از ترکیب 
تیم نفت آبادان خاطرنشان کرد: اینها 
جزو بازیکنان با تجربه و نام آشنای 
تیم بودند که پیش از پیوســتن من به 
کادر فنی و در راســتای تصمیمات 
 مدیریتــی از ترکیــب تیــم جــدا 

شدند. 
بدیــن ترتیب ترکیــب تیم را 
بیشــتر از بازیکنان جوان تشــکیل 
دادیــم. در میان آنهــا علی دورقی 
و مهدی اســالمی نفرات با تجربه 
تیم هســتند. این دو نفر در ترکیب 

هســتند تا تجربه آنها در کنار نیروی 
جوانی دیگر بازیکنان به کار بیاید.

ســرمربی تیم بســکتبال نفت 
آبادان در پاســخ به این پرسش 

که »با داشتن ترکیب جوان 
چــه هدفــی را در این 
فصل دنبال می کنید؟«، 
کــرد:  خاطرنشــان 
بــه هر حــال برخی 
تیم  بازیکنان جــوان 

و بــه خصــوص آنهایی کــه بومی 
هســتند، تجربــه ای از حضــور در 
لیگ برتر ندارند و همین مســئله کار 
را ســخت تر می کند امــا به هر حال 
تصمیم مدیریت مجموعه شــرکت 
در مسابقات با چهره های جوان بوده 

است. 
قاعدتــاً توجه به بســکتبال و 
فعال نگه داشــتن این رشته در آبادان 
هدف اولی اســت که از حضور در 
لیــگ برتــر دنبال می شــود حتی با 
بازیکنان جوان؛ باید به این بازیکنان 
فرصــت داد تا تجربــه دیدارهای 
لیــگ برتری را به دســت بیاورند و 
 بتوانند از توانایی های شــان استفاده 

کنند.
توفیــق تصریح کــرد: قاعدتًا 
تیم بســکتبال نفت آبــادان به خاطر 
تغییــرات عمده ای که بــا آن مواجه 
شــده با اســتانداردها و تصورات 
همیشــگی فاصلــه دارد امــا با این 
اوصاف تالش مان برای خوب بازی 
کردن در لیگ اســت و اینکه بتوانیم 
حداقل بــه جمع هشــت تیم برتر 

صعود کنیم.
»ایــن هدف را باید در رقابت با 
۱۵ تیم دنبال کنید. در کل نســبت به 
برگزاری لیگ با حضور ۱۶ تیم چه 
نظری دارید؟«، وی در پاسخ به این 

پرسش خاطرنشان کرد: استاندارد و 
کارایی بازیکنان داخلی به تنهایی به 
قدری نیست که لیگ را با حضور ۱۶ 

تیم برگزار کنیم. 
مسابقات باشــگاهی بسکتبال 
ظرفیت برگزاری با این تعداد تیم را 
ندارد. به نظرم بهتر اســت در مورد 
لیــگ ۱۶ تیمی تجدیــد نظر جدی 

صورت بگیرد.
ســرمربی تیم بســکتبال نفت 
آبــادان در همین رابطــه ادامه داد: 
رئیس فدراســیون اینگونه گفته که 
هدف از برگزاری لیگ با ۱۶ تیم این 
اســت که از طریق کمیت به کیفیت 

برسد، به نظرم ایده درستی نیست. 
اصــاًل اگر قرار بر این شــکل 
برگزاری مسابقه است، می توانستند 
درجه بندی رقابت ها یعنی لیگ برتر، 
دسته اول و … را بردارند تا همه تیم 
با هر سطح و جایگاهی با هم رقابت 

داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه بســکتبال با 

این تفکر به جایی نمی رسد، 
تصریح کــرد: اصاًل اینکه 

تیم هــای شــرکت کننــده در لیگ 
برتر برای شــروع کارشان بازیکن 
خارجی جذب می کنند نشان دهنده 
این اســت که لیگ برتر ظرفیت ۱۶ 

تیمی را ندارد. 
وقتی لیگ برتر با تعداد تیم های 
پایین تــر برگزار می شــود، تیم ها از 
میانه فصل اقــدام به جذب بازیکن 
خارجی می کردند امــا حاال از یک 
ماه قبل از شروع لیگ،؛همین مسئله 
نشــان می دهــد که ترکیبــی که از 
بازیکنان داخلی دارند برای حضور 

در لیگ برتر مناسب نیست.
توفیق تاکید کرد: با این شرایط 
بازیکنان خارجی وارد لیگ می شوند 
کــه قیمت زیادی ندارند، جذب این 
بازیکنان ارزان تمام می شــود و در 
عمــل هم همه آنها نمی توانند کمک 
خیلی زیادی به کیفیت لیگ داشــته 
باشــند. از طرفی باال بــودن تعداد 
تیم هــا روی رقم قــرارداد بازیکنان 
داخلی تاثیر گذاشته و باعث افزایش 

بی رویه آنها شده است.
تیــم  ســرمربی 
آبادان  بسکتبال نفت 
قاعدتًا  گفــت کــه 
بسکتبال  فدراسیون 
از  را  سیاســت هایی 
برگزاری لیگ ۱۶ تیمی 
دنبــال می کنــد اما این 
برای  بهره ای  سیاست 
این رشــته نخواهد 

داشت.

تولد دوباره کشتی فرنگی در نروژ

انتقاد از لیگ ۱۶ تیمی بسکتبال، 

جذب خارجی های ارزان و قرارداد باال


