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29 بهمن ماه سال گذشته بود كه تيم ملي كشتي آزاد 
ايران در فينال جام جهاني 2۰۱۷ و در حضور جمعيت 
عظيمي كه از جاي جاي ايران خود را به كرمانشاه رسانده 
بودند تا مصاف نفسگير ايران و رقباي جهاني را به تماشا 
بنش��ينند، امريكاي قدرتمند را ۵ بر ۳ شكس��ت داد تا 
براي ششمين بار متوالي عنوان قهرماني اين رقابت ها را 
به دست آورد؛ اما حاال تيمي كه پاي ثابت اين مسابقات 
بوده و مي رفت تا براي هفتمين بار پياپي عنوان قهرماني 
اين جام را از آن خود كند، تصميم به كناره گيري از اين 
رقابت ها گرفته و بي ترديد اين موضوع جام جهاني را كه 
به ميزباني امريكا برگزار خواهد شد، سخت تحت تاثير 
قرار خواهد داد و تا حدود زيادي از تب و تاب اين مسابقات 
خواهد كاست. در واقع جامي كه بدون يكي از سه ضلع 
مثلث قدرت كش��تي دنيا يعني ايران، امريكا يا روسيه 
برگزار شود را نمي توان جام جهاني ناميد و اين در حالي 
است كه امريكايي ها و اسپانس��رهاي برگزار كننده جام 
جهاني در ايالت آيووا بس��يار مشتاق بودند كه تيم ايران 
با حضور در اين مس��ابقات شور و نش��اط ويژه اي به اين 
رقابت ها دهد و يكي از داليلي هم كه اي��ران با اينكه در 
مسابقات جهاني فرانسه نهم شده بود و جواز شركت در 
اين جام را كه به هشت تيم برتر جهان مي دهند نداشت 
همين بود تا ب��ا رايزني هايي كه از جان��ب امريكايي ها 
صورت گرف��ت، پ��س از انص��راف تركيه از حض��ور در 

جام جهاني، ايران اين امكان را پي��دا كند كه راهي جام 
جهاني شده و از عنوان قهرماني خود دفاع كند؛ اما به نظر 
مي رس��د با تمام تالش هايي كه براي عملي شدن اين 
مهم انجام گرفت، كارشكني  هايي كه به نظر مي رسد از 

جانب روس ها بوده، باعث شد تا فدراسيون كشتي ايران 
قيد حضور در اين مسابقات كه هرساله بين تيم هاي برتر 
رقابت هاي جهاني به صورت تيم به تيم برگزار مي شود را 
زده و اعالم كند كه به دليل تغيير ناگهاني زمان برگزاري 

جام جهاني كش��تي فرنگي به ميزباني اه��واز از جانب 
اتحاديه جهاني و بي  توجهي به پيش��نهاد اي��ران براي 
برگزاري اين جام با فاصله دو، س��ه  روزه با زمان برگزاري 
جام جهاني كشتي آزاد، تصميم بگيرد اعتراض خود به 

اين موضوع را با كناره گيري از جام جهاني امريكا نشان 
دهد. اتحادي��ه جهاني بي توجه به تقويم س��االنه خود و 
برخالف تاييد ميزباني ها در جلس��ات هيات رييسه، به 
اين بهانه كه زمان جام جهاني كش��تي فرنگي به دليل 

نزديكي با زمان برگزاري قهرماني اروپا مناسب نيست و 
تيم هاي اروپايي خواستار تغيير زمان آن هستند، اعالم 
كرد كه ايران اين مس��ابقات را به جاي ارديبهش��ت ماه 
در آذر ماه ميزباني كند! البته اين موض��وع خيلي زود با 
واكنش فدراسيون كشتي ايران مواجه شد. فدراسيون 
كش��تي اعالم كرد كه اين تغيير باعث ب��ر هم خوردن 
برنامه هاي كشتي ايران در سالي كه بازي هاي آسيايي 
برگزار خواهد شد، مي ش��ود اما با اين حال آمادگي دارد 
براي اينكه تيم هاي اروپايي دغدغه اي بابت زمان برگزاري 
اين جام نداش��ته باش��ند، جام جهاني كشتي فرنگي را 
با فاصله چن��د روزه با جام جهاني كش��تي آزاد در اواخر 
فروردين م��اه برگزار كند نه آذر ماه؛ ام��ا اتحاديه جهاني 
كشتي اين موضوع را قبول نكرد تا ايران تا به اينجاي كار 
به نشانه اعتراض از حضور در جام جهاني امريكا انصراف 
داده و ميزباني جام جهاني كشتي فرنگي هم -كه با اهواز 
بود- به حالت تعليق درآيد. در واقع رد پيش��نهاد ايران 
نشان داد كه شيطنت هايي در اين ميان صورت گرفته و 
رقباي كشتي ايران و در راس آنها روس ها، تصميم دارند 
با ايجاد خلل در برنامه هاي كشتي ايران، رقيب قدرتمند 
خ��ود را تضعيف كنن��د. اتحاديه جهان��ي در نامه اي به 
فدراسيون كشتي تهديد كرد موافق برگزاري مسابقات 
جام جهاني كش��تي فرنگي در فروردين ماه سال آينده 
نيست و چنانچه ايران نتواند برگزاري اين مسابقات را به 
زمان مورد نظر اتحاديه تغيير دهد، ميزباني جام جهاني 

كشتي فرنگي را از ايران پس مي گيرد. 

تيم بسكتبال شهرداري تبريز در ديداري نفسگير برابر 
مهرام برنده ش��د و قهرمان اين فصل از مسابقات ليگ 
برتر شد. ش��اگردان مهران حاتمي كه در مسابقه آخر 
فينال ليگ ميزب��ان مهرامي ها بودند در اي��ن ديدار با 
نتيجه ٨٥- ٧٣حريف خود را شكست دادند و قهرمان 
ليگ برتر نام گرفتند. در اين مس��ابقه شاگردان مهران 
حاتمي كه ميزبان بودند بازي را بهتر شروع كردند و در 
دو كوارتر نخست با نتايج ٢٧ بر ١٦ و ٢٢ بر ١٩ به برتري 
رسيدند و نيمه اول را با قدرت به سود خود تمام كردند 
اما با آغاز كوارتر س��وم مهرامي ها به بازي برگش��تند و 
اختالف را كاهش دادند. مهمان در كوارتر سوم ٢٧ بر ١٦ 
برنده شد و اختالف كاهش زيادي داشت. كوارتر پاياني 
مسابقه حساسيت بسيار زيادي داشت و دو تيم نزديك 
به هم پيش مي رفتند كه در پايان اين شهرداري تبريز 
بود كه توانست اين كوارتر را ٢٠ بر ١١ به سود خود تمام 
كند و در نهايت ٨٥- ٧٣ به برتري برس��د. نكته جالب 
توجه دقايق پاياني اعتراض شديد مهرامي ها به داوري 
بود. همچنين مسووالن برگزار كننده مسابقه در چند 
دقيقه پاياني تقريبا جشن قهرماني را به پا كردند كه اين 
موضوع نيز با انتقاد مهرامي ها همراه بود. اعتراض به اين 
بود كه چرا در شرايطي كه بازي ادامه دارد با ميكروفن 
تماش��اگران را براي برگزاري جشن آماده مي كنند. در 
يك دقيقه پاياني بازيكنان كليدي مهرام مرتكب ٥ خطا 
شده بودند و چهره هاي جوان اين تيم به ميدان رفتند. 
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بسكتبال مهمانان ويژه اين بازي بودند. 
مسابقه در سالن شهيد تواناي تبريز برگزار شد و توسط 
تماش��اگران كامال پر بود. اين س��الن مش��كالت فني 
ديدارهاي قبل را نداش��ت اما بازيكنان بازهم مش��كل 
امكاناتي نظير سرويس بهداش��تي داشتند. اين فصل 
از ليگ برتر بسكتبال با قهرماني مهرام، نايب قهرماني 
شهرداري تبريز و سومي پتروشيمي به پايان رسيد. پس 
از پايان مسابقه س��الن براي برگزاري جشن قهرماني و 

اهداي كاپ آماده شد. 

جياني اينفانتينو، رييس فيفا كه قرار بود با والديمير 
پوتين، رييس جمهور روسيه در سوچي ديدار كند، به 
دليل حادثه هوايي در نزديكي مسكو در كاخ كرملين 
با رييس جمهور روس��يه ديدار كرد. اي��ن ديدار براي 
انجام مذاكرات آماده سازي روسيه براي جام جهاني 
2۰۱۸ انجام شد. سخنگوي رياست جمهوري روسيه 
درباره اي��ن ديدار، گفت : روس��يه خ��ود را براي جام 
جهاني امسال آماده مي كند. بس��ياري از كارها انجام 
شده است. مش��كالتي وجود دارد كه ما آن را با آقاي 
اينفانتينو در جريان خواهيم گذاش��ت. پوتين روابط 
شخصي خوبي با رييس فيفا دارد. در اوايل ماه فوريه 
اينفانتينو از كارهايي كه براي آماده س��ازي روس��يه 
براي جام جهاني 2۰۱۸ انجام شده بود، تمجيد كرد. 
مسابقات جام جهاني روسيه قرار است كه از ۱۴ ژوئن 
تا ۱۵ جوالي در شهرهاي مختلف روسيه برگزار شود. 

اسكاي  اسپورت

نخس��تين اردوي تيم وزنه برداري بانوان ايران در دو 
رده س��ني نوجوانان و جوانان در روزه��اي ۱۰ تا 2۰ 
اسفندماه به ميزباني شهر اهواز با حضور ۱۵ وزنه بردار 
برگزار مي ش��ود. اي��ن ۱۵ وزنه بردار كه نف��رات برتر 
نخس��تين دوره ركوردگي��ري كش��وري در ته��ران 
هستند، 9 وزنه بردار رده سني نوجوانان و ۶ وزنه بردار 
رده س��ني جوانان خواهند بود. اين نفرات كار خود را 
زير نظر مريم امراهلل از تهران و معصومه اماني از گيالن 
آغاز مي كنند. از نفرات حاضر در اردو تست دوپينگ 

گرفته خواهد شد. فدراسيون وزنه برداري

به منظور حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا 2۰۱۸، 
مرحله نخس��ت رقابت هاي انتخابي تيم ملي بوكس 
جوانان ايران از ظهر چهارش��نبه و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ 
و به مدت دو روز با ميزباني مجموعه ورزش��ي انقالب 
تهران زيرنظر كادر فني تيم ملي بوكس جوانان ايران 
برگزار مي ش��ود. اين رقابت ها با حضور 2۴ بوكس��ور 
برتر از سراسر كش��ور و جهت ش��ناخت نفرات تيم 
ملي براي حضور در رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا 
2۰۱۸ برگزار مي ش��ود. رقابت هاي قهرماني جوانان 
آسيا اواخر فروردين ماه سال آينده به ميزباني تايلند 
برگزار مي شود. هدايت اين تيم را عبدالرضا انصاري به 
عنوان سرمربي، اسفنديار محمدي و عليرضا الوندي 

به عنوان مربي در اختيار دارند. ايسنا

شهرداري تبريز قهرمان ليگ برتر 
بسكتبال شد

ديدار رييس فيفا و پوتين درباره 
جام جهاني ۲۰۱۸

دعوت ۱۵ بانوي وزنه بردار
 به نخستين اردوي تيم ملي

انتخابي بوكس جوانان براي آسيايي

مناظ��ره اخي��ر برنام��ه ن��ود س��ه ضلع 
داش��ت و س��ه برنده. عادل فردوسي پور، 
محبوب ترين مجري و س��ازنده پربيننده تري��ن برنامه 
صدا و سيما، محمدرضا ساكت از مديران فوتبالي و دبير 
فعلي فدراس��يون فوتبال و علي كريمي. فردوسي پور از 
پيش، برنده اين مناظره بود. اختالف علي كريمي با برنامه 
نود، پرت��اب لوگوي آن برنام��ه و در ادام��ه صحبت هاي 
فردوس��ي پور تنش ميان كريمي و نود را به اوج رس��انده 
بود. نود و فردوس��ي پور اگرچ��ه محبوب اكث��ر فوتبال 
دوس��تان بوده و هس��ت، اما نه به اندازه جادوگِر فوتباِل 
ايران. تشويِق هواداران اس��تقالل در بازي اين تيم مقابل 
سپيدرود نشان داد كه محبوبيِت كريمي عميق تر از اين 
حرف هاس��ت كه فردوس��ي پور بخواهد او را براي پرتاب 
لوگوي برنامه اش در برابر مردم بگذارد. از س��ويي مجري 
برنامه نود هم باهوش تر از آن است كه نداند ادامه اين دعوا 
جز ضربه به محبوبيت او چيزي عاي��دش نخواهد كرد. از 
اي��ن رو اعالم خبر حض��ور كريمي در برنام��ه نود خيلي 
شوكه كننده نبود. به جز تنش زدايي و افزايش بسيار زياد 
مخاطب برنامه، س��ومين برِد عادل، گفتن سخناني بود 
كه مصلحت انديش��ي ها و مالحظاتش اجازه بي��ان آن را 
از زبان خودش نمي داد، حرف هايي كه احتماال دوس��ت 
داشت مطرح ش��ود. اما علي كريمي رنِد عالم سوز است و 
از براي مصلح��ت از گفتن حق خ��ودداري نمي كند. به 
قول حافظ رند عالم س��وز را با مصلحت بيني چه كار؟ به 
هر روي س��ناريوي عادل در برنامه هم براي تطهير نود و 
خودش و دلجويي از كريمي و هوادارانش به خوبي پيش 
رفت. پس ع��ادل اولين برنده ابتدا و انته��اي اين مناظره 
بود. ضلع دوم برنامه يعني ساكت كامال  قابل پيش بيني 
بود. چه فرم و چه محتوايش. ديگر عادت كرديم به ديدن 

آدم هاي اتو كش��يده  با كت و شلوارهاي سازماني كه همه 
يكس��ري حرف و ش��عار كلي دارند و اندكي هم جمالت 
تخصصي در حوزه كاري ش��ان. آدم هايي كه در كس��وت 
مدير يكسري كليشه هاي مشترك در جمالت، خنديدن، 
سكوت كردن و لباس پوشيدن شان دارند كه از فرط تكرار 
انگار ديگر ديده نمي ش��وند. مديراني كه بارها و بارها در 
صحبت هاي شان تركيب هايي مانند حوزه مديريتي، اين 
سخن شايسته و زيبنده نيست، »مردم« و... را مي شنويم. 
س��خناني كه همگي لقلقه زبان اس��ت و از هيچ مرجعي 
نمي آيند. جايگاه »مردم« براي اين مديران تنها در همان 
لقلقه زبان شان است وگرنه پاسخگويي به شبهات مردم 
براي مديِر ارش��ِد آقاي س��اكت واجب تر بود يا حضور در 
چين تايپه و به قول ساكت حضور در »آن شرايط!« در كنار 
بچه هاي تيم ملي فوتسال. حرف هايي كه از جنبه »توهين 
به شعوِر مردم« هم حتي خارج شده و بيشتر شبيه طنز 
كه نه، هجو به نظر مي رس��د. با اين همه ساكت هم برنده 
مناظره ديش��ب بود. اين برنده بودن را بايد در ذيل جمله 
كليدي علي كريمي رمزگشايي كرد. همان كه بارها تكرار 
كرد؛ »شما به قضاوت مردم كاري نداريد.« درست است؛ 
ساكت تجسمي از مديراِن اين روزهاي ما است؛ مديراني 
كه حتي از روي مصلحت انديش��ي هم خيل��ي به افكار 
عمومي توجهي ندارند. هرجا الزم باشد سكوت، تكذيب 
و فرافكني مي كنند تا س��ر و ته بحث را به ه��م بياورند. 
مديراني مثل ساكت اساسا تربيت و انتخاب مي شوند كه 
سر چنين بزنگاه هايي با كت و شلوارهاي سازماني ، لبخند 
مليح و مدام از ح��وزه مديريتي و مردم گفتن، مس��اله را 
حل نشده، اما ماله كشي شده باقي بگذارند. ساكت حتما 
با افتخار در جمع ديگر مديران حوزه مديريتي از استرس 
و لكنت زبان جادوگر خواهد گفت و از اينكه توانستند سر 
و ته بحث را به هم بياورند. س��اكت هم در هدف خودش 
و در پي��ش مديران ح��وزه مديريت فدراس��يون فوتبال 

برنده بود. اما ضلع سوم اين برنامه كه كل اين جريان قائم 
بر او بود هم برن��ده بود. جادوگر فوتب��ال ايران كه عمق و 
گسترده محبوبيتش پشت همه ساكنان حوزه مديريت را 
مي لرزاند، محبوبيتش را نه به واسطه اين  در و آن  در زدن 
براي محبوب شدن و نه به واسطه قاطي شدن با گعده هاي 
سلبريتي به دس��ت نياورده است. كريمي كه هميشه در 
مخمصه ها سر به زير مي انداخت و همه را دريبل مي كرد 
و راهي مي گش��ود، در خارج از زمين هم هميش��ه سعي 
كرده در بزنگاه ها پشت بزنگاه ها كنار مردم باشد و حنجره 
آنها. مهم نيس��ت كه كريم��ي در اين س��وگيري هايش 
چقدر احساساتي و هيجان زده رفتار كرده باشد، مهم اين 
است كه هرجا به زعم خودش تشخيص داده كه حقي از 
مردم ضايع مي شود آنجا در كنار مردم بايستد. حتي اگر 
تشخيصش اشتباه باشد. جادوگر مي توانست مثل خيلي   
از همقطارانش تنها به فكر گسترش تجارتخانه هايش باشد 
و با درگير ش��دن با اصحاب قدرت منافع خود و تجارتش 
را به خطر نين��دازد. اما روحيه حق طلبي و س��تيزنده او 
نمي گذاردش. با همان لباس��ي كه خارج از استوديو هم 
مي پوشد به صدا و س��يما مي آيد، با لكنت زبان، استرس 
وضعيت نامطلوب موج��ود را براي رس��يدن به وضعيت 
مطلوب موجود نقد مي كند و به چالش مي كشد. سخنور 
نيس��ت، براي واژگون نمايي حقيقت تربيت نش��ده و از 
تاباندن حقيقت عصبي مي ش��ود، اما زبان همه مردمي 
است كه از اين فساد نظام مند در نهادهاي مختلف دلسرد 
و نا اميد ش��ده اند. زبان مردمي كه دوس��ت داشتند علي 
كريمي اي همه جا متكثر مي ش��د تا خبرهاي اختالس 
مثل وضعيت آب وهوا براي ش��ان عادي و روزمره نش��ود. 
جادوگر هم برنده اين مناظره بود. او با همه ضعف هايش 
در س��خنوري پيش��اپيش مي دانس��ت كه قرار نيست 
جواب هايي مستدل بشنود و طرف مناظره اشتباهي اگر 
مرتكب ش��ده را بپذيرد و قول به جبرانش بدهد. كريمي 

مي دانست كه ساكت از جانب مدير ارشدش مامور شده تا 
سر و ته قضيه را به هم بياورد و به همه بگويد: »جام جهاني 
پيش روست، ملي بينديشيد و حاشيه سازي نكنيد.« اما 
كريمي آمده بود تا بگويد آنچه را فكر مي كرد بايد بگويد 
و قضاوت را به مردم وامي گذارد. مردم هم قضاوت كردند، 

هم او را و هم آقاي سرمربي اي كه جادوگر را بزدل خواند. 
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رنِد عالم سوز و مصلحت بينان

فوتبال   ايران

وحيد جعفري

انبوه��ي از س��تاره ها در اي��ن دو تيم حض��ور دارند و 
ميلياردها نفر شاهد بازي ستاره هاي محبوب شان در 
جام جهاني خواهند بود. به نظر ش��ما اسپانسرها تا چه 
ميزان حاضرند براي اين ب��ازي هزينه كنند؟ مديران 
فوتبال ايران اما نظ��ر ديگري دارند. آنه��ا با آديداس 
توافق كرده اند براي پيراه��ن تيم ملي در اين دو بازي، 
پول بپردازند! يعني قرارداد طوري تنظيم ش��ده است 
كه ما از آدي��داس لباس بخريم، درس��ت بر خالف ۳۱ 

تيم حاضر ديگر. 
۴- نظري��ه »پنجره شكس��ته« كه دس��تاورد فكري 
مش��ترك يك جرم ش��ناس و ي��ك جامعه ش��ناس 
امريكايي است، خيلي ساده مي گويد برخي تغييرات 
يا پديده هاي ظاهرا كوچك، محتواي پيام شان خيلي 
بزرگ اس��ت. مثال وقتي وارد كش��وري مي ش��ويد، از 
برخورد افراد در مورد فرهنگ و س��طح طبقاتي اهالي 
آن كشور داوري مي كنيد. گاهي ش��نيدن يك دروغ 
كوچك از ف��ردي برجس��ته، كل داوري و ن��گاه ما در 
مورد او را تغيير مي ده��د. بنابراين وجود يك »پنجره 
شكس��ته«، در خانه يا كوچه  يا كارخانه ش��ما، پيامي 
اس��ت به ببيننده كه اينج��ا اوضاع خيل��ي هم نظم و 
ترتيب ن��دارد. پرون��ده  رفتارهاي تماش��اگران ليگ 
ايران، ابهامات مال��ي فوتبال ايران، اعم��ال نفوذهاي 
عجيب در فوتبال، داللي، حجم پرونده هاي انضباطي 
و ناس��زاها و توهين ه��ا در فوتبال نمون��ه اي از صدها 
پنجره شكس��ته اي اس��ت كه در جامعه ما وجود دارد 
و ظاهرا ب��ه آنها اهميتي داده نمي ش��ود ام��ا در عمل 
پيام هاي بزرگي براي جامعه و حت��ي ناظران بيروني 
دارند. فوتبال ايران با انبوهي از پنجره هاي شكس��ته 
روبه روس��ت. در چنين ش��رايطي كدام عاقلي حاضر 
اس��ت كه به  بهبود ش��رايط فوتبال ايران كمك كند؟ 
وقتي بيش��تر از ۸۰ درصد بودجه فدراس��يون فوتبال 
ايران صرف »تيم ملي بزرگس��ال« مي شود، چه فردي 
حاضر است فكر، انديشه و تفكرش را در فوتبال ايران 
س��رمايه گذاري كند؟ چه كسي قرار اس��ت در مقابل 
تخريب ها دفاع كند؟ همين »پنجره هاي شكس��ته«، 
چه��ره فوتبال اي��ران را بي ثب��ات و بي اعتماد نش��ان 
داده كه هيچ فردي ب��ه آن اطمينان ندارد و وقتي فضا 
اين گونه باشد، يعني اميدي كمرنگ بايد به مشاركت 

داشت. 
۵- عل��ي كريمي نماد اعت��راض به رون��د موجود در 
فوتبال ايران ش��ده اس��ت. او معترض به پنجره هاي 
شكس��ته در فوتبال ايران اس��ت كه نمايي زش��ت را 
به آن داده اس��ت. ما هم معترضي��م. احتماال مديران 
عالي فدراس��يون فوتبال ه��م معترضن��د. بيان اين 
اعتراض، بزدلي نيس��ت. ما مي خواهيم از چالش هاي 
تك��راري، بديه��ي، ويرانگ��ر و غيركارك��ردي خارج 
شويم و چالش هاي س��ازنده و كاربردي را از مديران 
و كارشناسان فوتبال ايران در دستور كار قرار دهيم. 

راه اين اعتراض ها نبايد بسته شود. 

كناره گيري قهرمان شش دوره متوالي جام جهاني كشتي آزاد 

ايران؛ امريكا را تحريم كرد

نظرات خود را 
برای ما پیامک 

کنید

30004753

رسول خادم، رييس فدراسيون كشتي در اين درباره گفت: در جلسه هيات رييسه اتحاديه جهاني، 
اعضا به اين نتيجه رسيدند كه جام جهاني كشتي فرنگي به  فاصله 15 روز پس از جام جهاني كشتي 
آزاد به ميزباني ايران برگزار شود. در ادامه متوجه شديم كه اتحاديه جهاني، تاريخ ميزباني ما را در 
تقويم قرار نمي دهد. به همين دليل پي برديم روسيه به دنبال جابه جايي زمان ميزباني ما به دليل 
ميزباني اش در رقابت هاي قهرماني اروپاست كه فاصله 10 روزه با ميزباني ايران دارد و به همين دليل 
اعالم شد كشورهاي اروپايي نمي توانند در جام جهاني كشتي فرنگي شركت كنند. به دنبال اين 
موضوع ما پيشنهاد داديم حاضر هستيم ميزباني مان را در فاصله 2، 3 روز پس از جام جهاني كشتي 
آزاد داشته باشيم تا اروپايي ها بتوانند به ايران بيايند؛ اما اتحاديه جهاني پس از بررسي پيشنهاد 
ما اعالم كرد كه تعويق جام جهاني كشتي فرنگي قطعي است و اين رقابت ها را آذرماه سال آينده 
برگزار مي كنند. ما نيز اعالم كرديم تيم ملي كشتي آزاد در جام جهاني امريكا شركت نخواهد كرد. 
اين آخرين مكاتبه اي بود كه صورت گرفت. اگ�ر اتحاديه جهاني اصرار بر تغيير زمان جام جهاني 

كشتي فرنگي در ايران داشته باشد، ما هم در مسابقات امريكا شركت نمي كنيم. 

خادم: در جام جهاني شركت نمي كنيم

علي وراميني

سمانه بيرامي باهر، پرچمدار ايران در المپيك زمستاني 
هرچن��د در دور گروه��ي رقابت هاي ك��راس كانتري 
رشته اسپرينت در جايگاه آخر ايس��تاد اما او با توجه به 
اينكه تنها بانوي تيم كراس كانتري ايران به حس��اب 
مي آمد با غرور از خط پايان عبور كرد. با وجود اس��كي 
باحجاب آن هم در هواي يخ زده ك��ره جنوبي، بيرامي 
باهر مسافت ۱۱۷۶ متري مسابقه را با زمان ۴ دقيقه و 
۴۷ ثانيه و 9۱ صدم ثانيه به پايان رساند و با يك  دقيقه 
و ۳9 ثانيه و ۱۷ صدم ثانيه اختالف نس��بت به نفر اول 
كارش را در اين رش��ته به پايان رس��يد؛ ام��ا افتخار او 
دست نخورده باقي ماند. در اين گروه استينا نيلسون از 
سوئد با سه  دقيقه و هش��ت ثانيه و ۷۴ صدم ثانيه اول 
شد. ميكا كاسپرسن از نروژ با زمان سه  دقيقه و 9 ثانيه 

و ۱۳ صدم ثانيه در رده دوم جاي گرفت و كريستا پارما 
كوسكي از فنالند به عنوان سومي دست يافت. بيرامي 
باهر در ادامه  اين رقابت ها روز پنجش��نبه از ساعت ۱۰ 
صبح در رقابت هاي اسكي كراس كانتري ۱۰ كيلومتر 
به رقابت با حريفان مي پردازد. بانوي اسكي باز ايران در 

گفت وگو با رويترز گفت: اينجا بسيار س��ردتر از ايران 
اس��ت و آب و هواي ايران با كره جنوبي متفاوت است. 
به نظرم بد نبود و در كل به خودم افتخار مي كنم. مردم 
هم به من افتخار مي كنند چرا كه آنها شرايط ما را درك 
مي كنند و مي دانند كه در ايران، امسال برف نداشتيم. 
تنها حضور در المپيك تجربه خوبي براي من بود و بسيار 
هيجان زده ام. اين رقابت ها بسيار شگفت انگيز و بزرگ 
اس��ت. من به خودم افتخار مي كنم اما وقتي مس��ابقه 
آغاز شد، ديدم كه ديگر رقيبانم بسيار قوي تر هستند. 
در ايران ما تنها س��ه ماه برف داريم و ب��راي تمرين به 
كش��ورهاي ديگر مي رويم. همه خانواده ام خوشحال 
هستند. خانواده ام مدام به همه مي گويند كه دخترشان 

به المپيك زمستاني رفته و بسيار خوشحالند. 

پرچمدار ايران در المپيك زمستاني: به خودم افتخار مي كنم
ورزش هاي زمستاني

حسن زاده: پتانسيل
قهرماني جهان را داريم

تيم ملي ايران توانس��ت قهرمان رقابت هاي فوتسال 
آسيا شود و علي اصغر حسن زاده جايزه برترين بازيكن 
اين تورنمنت را از آن خود كرد. او در مراسم استقبال 
از كاروان تيم ملي فوتسال ايران در جمع خبرنگاران 
گفت: خدا را شكر شرمنده مردم ايران نشديم. قبل از 
اعزام قول داديم از عن��وان قهرماني خودمان در دوره 
گذش��ته دفاع مي كنيم. ديديد كه چقدر سخت بود 
به قهرماني برسيم. فوتسال آسيا رشد كرده و تيم ها 
قوي شده اند. بازيكنان ما از جان شان مايه گذاشتند 
و قهرمان آسيا شديم. او با اش��اره به انتظارات از تيم 
ملي و كمبودهاي موجود براي آماده سازي اين تيم، 
گفت: من هميش��ه گفته ام انتظاراتي كه از تيم ملي 
فوتسال در آسيا و جهان وجود دارد، مطابق انتظارات 
نيست. در دو، سه سال گذشته امكانات بهتر شده اما 
واقعيت امر اين است كه بعد از گذشت سال ها فوتسال 
در آسيا رشد كرده و امكانات كشورها زياد شده است. 
بايد امكانات مان زياد كنيم. فوتس��ال ما پتانس��يل 
قهرماني در جهان را دارد. كاپيتان تيم ملي فوتسال 
درباره مش��كالت مربوط به تغذيه بازيكنان تيم ملي 
خاطرنشان كرد: در چند دوره گذشته هيچ وقت آشپز 
همراه تيم ملي فوتس��ال نبوده است. مشكل غذايي 
هميشه در جنوب شرق آسيا وجود دارد. هميشه اين 
مشكل را داريم. ان شاءاهلل تدبيري انديشيده شود كه 
ديگر اين مش��كالت را نداشته باشيم. بعد از قهرماني 
تيم ملي فوتسال مطرح كردن اين مشكالت كمكي 
نمي كند. كاش قبل از اعزام و در سال هاي گذشته اين 
مشكل پيگيري مي شد. االن مي خواهيم از قهرماني 

فوتسال لذت ببريم. 

اولين پاداش مجازي 
به اسكيت بازكانادايي اهدا شد

تد جان بلومن، ورزشكار اسكيت سرعت كانادا اولين 
ورزش��كار تاريخ خواهد بود كه پ��اداش كار خود در 
المپيك زمس��تاني 2۰۱۸ را با پول مجازي دريافت 
مي كند. بلومن در مس��ابقات اسكيت سرعت ۵۰۰۰ 
متر المپي��ك زمس��تاني 2۰۱۸ مدال نقره كس��ب 
كرد. او قرارداد يك س��اله  اسپانسرينگ با يك شبكه 
اجتماعي دارد كه با پول مجازي داد و س��تد مي كند. 
پاداش مدال نقره او در المپيك از س��وي اين ش��بكه 
به صورت پ��ول مجازي به بلومن پرداخت مي ش��ود. 
اين ورزشكار ۳۱ س��اله اظهار كرد: هيجان زده ام كه 
اولين ورزشكاري هس��تم كه پاداش مجازي دريافت 
مي كند. منتظر ارتباطات بيشتر با اين شبكه هستم تا 
با هم همكاري بهتري داشته باشيم. البته من مقداري 
اسكناس نيز بابت موفقيتم در المپيك دريافت خواهم 
كرد. در م��اه ژانويه نيز يك باش��گاه آماتور فوتبال در 
تركيه براي اولين بار با پول مجازي يك فوتباليست به 

نام عمر فاروق را استخدام كرد. آر تي

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

خبر ورزشي

كريمي، كي روش و آديداس


