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کریمی در کمیته انضباطی حاضر شد

ایران جام جهاني کشتي آمریکا را
تحریم ميکند؟

اینبار از فوتبال بروم دیگر
برنمیگردم
 علی کریمی دیروز قبل از حضور در جلســه کمیته
انضباطی فدراســیون فوتبال روبهروی خبرنگاران قرار
گرفت و یک بار دیگر اعتراضهایش به مدیریت فوتبال
را بیان کرد .ســرمربی سپیدرود رشت ابتدا اعتراضش
دربــاره جرائم نقدی کمیته انضباطی را عنوان کرد .او
در واکنش به صحبتهــای خبرنگاری مبنی بر اینکه
»مربی بدنساز تیم ملی فوتبال مدرک مربیگری ندارد«،
گفت» :مربی بدنســاز اصال یک نفر دیگر اســت ،شما
اشتباه میکنید ،نام این آقا »سباستین« است .او مدرک
مربیگری نداشت ،نمیگویم از طرف فدراسیون ،چون
نمیخواهم گناه کســی را بشــویم ،اما وقتــی او آمد،
کارلوس )کیروش( با روابطی که داشت او را فرستاد
و یک مدرکی گرفت .شما )خبرنگاران( که برای حضور
من در کمیتــه انضباطی زحمت کشــیدید و به اینجا
آمدید ،هنوز هم که هنوز است بابت اخراج دستیاران
ایرانــی جواب نگرفتهاید« .کریمی در واکنش به ادامه
صحبتهای خبرنگاری که به او گفت »شــما خودتان
برای بیرونآمدن از تیم ملــی هنوز چیزی نگفتهاید«،
تصریح کرد :من قبال هم گفتم .چیزی که فکر میکردم،
نبود .با شرایطی که میدیدم احتمالش را میدادم که
چنین اتفاقاتی رخ بدهد .به خاطر همین زودتر خودم
کنار کشــیدم .بعدا حتــی آقای نکونام هــم بهعنوان
مربی وارد تیم ملی شــد ،اما ادامه نداد .او با اشاره به
صحبتهای اخیر مهــدی تاج مبنی بر اینکه بهزودی
خیلی از چیزها را خواهد گفت ،خاطرنشــان کرد :کِی
میخواهند بگویند؟ احتماال این صحبتها بعد از جام
جهانی انجام میشــود ،چون در آستانه جام جهانی
برای تیم ملی حاشیه درست میکند.
استعفا ندادهام
وی در پاســخ بــه این پرســش که »اگــر کمیته
انضباطی شــما را محــروم کند با توجه بــه اینکه از
سمت خود در تیم سپیدرود استعفا کردهاید ،وضعیت
به شکل خواهد بود؟« ،گفت :اگر محرومم کنند دیگر
کاری نمیتوان کــرد ،هرچند من اســتعفا نکردهام،
اما این حق مالک باشــگاه اســت که اگر فکر میکند
مقصر کســب این نتایج کادرفنی اســت با کمال میل
هر تصمیمی که مالک باشــگاه بگیرد ،برای من قابل
اجراســت ،بدون هیچ برو برگردی .این دست باشگاه
اســت و فکر میکنم کمتر مربیای ایــن کار را انجام
میدهد ،ولــی من این کار را انجــام دادم برای اینکه
یکموقع خدای نکرده حق تیم سپیدرود ضایع نشود.
اگر مشکل بحث فنی تیم و کادرفنی است هر تصمیمی
که مالک باشگاه بگیرد من درخدمتشان هستم و با
دل و جان قبول میکنم .کریمی راجعبه عدم شفافیت
مالی در باشگاه پرسپولیس گفت :من پیش از این هم
گفتم ،هر کاری که بهنوعی به باشگاه و بازیکن ضربه
میزنــد یا روی روحیــه و اعصاب تیمــی میرود که
بیشترین هوادار را دارد هر جایی اتفاق بیفتد ،درست
نیست .مگر من این کار را تأیید کردم؟! بحث االن این
است که این صحبتهایی که در دو ،سه هفته اخیر در
ماجرای آقایان طاهری ،هدایتی و طارمی اتفاق افتاد،
مربوط به افرادی است که از باشگاه رفتهاند .االن این
صحبتهــا بهغیر از اینکه به تیم پرســپولیس ضربه
میزند ،مگر کار دیگری هم انجام میدهد؟ در ادامه
یکی از خبرنگاران به کریمی گفت» :این صحبتهای
شما االن به تیم ملی که خودش را برای جام جهانی
آمــاده میکنــد ،ضربه میزنــد« .او در ایــن حین با
عصبانیت گفت :کدام تیــم ملی؟ االن اردو دارند؟ ما
فقط یکی ،دو ســؤال کردیم .به من ربطی ندارد؟ مگر
من چهکاره باشــگاه پرسپولیسم؟ این سعادت نصیب
ما شــده بود که چندســالی بازیکن ایــن تیم بودیم و
االن هم اگر هواداران قابل بدانند ،طرفدار پرسپولیس
هستم؛ تمام شد و رفت .من فقط یک سؤال میپرسم؛
چرا دو ،ســه برنامه پشتســر هم بــه این موضوع
اختصاص میدهند ،ولی مشکالت فدراسیون که تمام
فوتبال مملکت ما دستش است ،دو جلسه پشتسر
هم درباره آن صحبت نمیکنند؟ من خودم مســئول
تیم دیگری هســتم و حرفهای هم نیست که راجعبه
باشگاه دیگری صحبت کنم.
اینبار از فوتبال بروم دیگر برنمیگردم!
ســتاره ســابق پرســپولیس در واکنش به اینکه
»افرادی مانند علی دایی از صحبتهای اخیر مبنی بر
شفافسازی در فدراسیون فوتبال حمایت کردهاند«،
عنوان کرد :اینها از من حمایت نکنند .من امروز در این
فوتبال هســتم و شاید فردا نباشم .خیالتان را راحت
بکنم ،ایندفعه هم بــروم ،دیگر من را در این فوتبال
نمیبینید ،ولی چطــور از من حمایت کردند؟ همین
آقــای دایی کجــا از من حمایت کــرد؟! بعد از بازی
برابر اســتقالل هم گفتم که این آقایــان قابل احترام
هســتند ،اما مــن کار خودم را میکنــم .من که دیگر
نمیخواهم در این فوتبال باشــم ،اما فقط میتوانم
این را بگویم برای اینهایی که میخواهند باشد که اگر
سکوت کنند ،وضعیت روزبهروز بدتر میشود .کریمی
ادامه داد :برای انتخاب یک عضو هیئترئیسه وقتی
این همه »بگیــر و ببند« اتفاق میافتد ،فکر نمیکنم
»حاالحاالها« کس دیگر بهغیــر از افرادی که در این
دایره هســتند ،این شــرایط را پیدا کنند .االن وقت آن
اســت که فردی بیاید که این فوتبال را درســت کند
و تکراری هم نباشــد .هرچند با ایــن آییننامهای که
وجود دارد ،فکر نمیکنم »حاالحاالها« اینطور باشد.
نوش جان آنهایی که سکوت میکنند و همینطور کار
خودشان را انجام میدهند .کریمی پس از حضور در
کمیته انضباطی عنوان کرد حضورش در جلســه به
خاطر نشست خبری بعد از بازی با استقالل خوزستان
بوده است.

وزنهبرداراني که ميخواهند المپیکي شوند

جدال زنان عراقي با آهن سخت
شرق :خبرگزاري فرانسه روز گذشته گزارشي درباره تیم ملي وزنهبرداري
زنان عراق کار کرد و در آن به مشــکل عدیده این ورزشکاران اشاره کرده
و به تالش سرمربيشــان هم پرداخته اســت .در زیر بخشهایي از این
مطلب را از نظر ميگذرانید.
در ســالني تقریبــا متروکه در محلــه مدینه الصدر در شــرق بغداد،
وزنههایي به مراتب سنگینتر از خودشان را باالي سر ميبرند .به معناي
واقعي ،بهخاطر قدرت بازوهایشان اســت که این هشت عضو تیم ملي
وزنهبرداري زنان عراق ،توانســتهاند خانواده کوچکي را در وزنهبرداري
تشــکیل دهند .آنها روزي ســه ســاعت در ســالن کوچکي که دیوارش
منقش به پرچم عراق شــده تا خرابيهاي زیادش به چشم نیاید ،تمرین
ميکنند .تمریناتشــان مســتمر اســت و به غیر از چنددقیقهاي که براي
ریکاوري استراحت ميکنند ،دست از تمرین برنميدارند .سال  ۲۰۱۱بود
که فدراسیون وزنهبرداري عراق از عباس احمد ،یکي از مربیان سابق تیم
ملي وزنهبرداري مردان عراق خواســت تیم وزنهبرداري زنان این کشور
را تشــکیل دهد .احمد ميگوید» :راســتش را بخواهید تشکیل تیم زنان
وزنهبرداري ســخت نه بلکه خیلي ســخت بود!« .مشکل این مربي هم
این بود که باید خانوادههاي ســنتي عراق را راضي ميکرد تا اجازه دهند
دخترانشان وارد این ورزش شوند» .وقتي با خانوادهها صحبت ميکردم،
کار بسیار سختي پیشرو داشتم چون باید با جامعهاي حرف ميزدم که
پرداختن به این رشته را رد ميکرد« .با این حال این مربي ۵۴ساله عراقي
ناامید نميشود و به جستوجو براي پیداکردن زنان عالقهمند و توانمند
به وزنهبرداري در عراق ادامه ميدهد .البته او خیلي خوب ميدانســت
که وضعیت امکانات و زیرســاختهایي که براي وزنهبرداري زنان عراق
در نظر گرفته شــده بود ،بســیار پایینتر از حد تصــور بود؛ چون هرگز به
طور رســمي در این کشور برنامهریزي نشده بود که روزي هم قرار است
وزنهبرداري زنان راه بیفتد.

عباس احمد ميگوید براي جذب نفرات موردنظرش به خانوادههایي
نزدیک شــد که دخترانشــان عاشــق این ورزش بودند یا اینکه حداقل
درک درســتي از این موضوع داشــتند .خانواده هدي ســلیم السعدي،
اولین خانوادهاي بودند که با روي خوش به پیشــنهاد این مربي پاســخ
مثبت دادند .دلیلش هم این بود که هدي ۲۰ســاله ،از هشتســالگي
وارد تکواندو شــده بود و روحیه ورزشــي قابل تأملي داشت .هدي که
حتي مژههایش را هــم رنگ کرده ،ميگوید» :بــه آنهایي که ميگویند
وزنهبرداري براي دختران ساخته نشــده ،باید بگویم ميتوانم هرکاري
را کــه مردان انجام ميدهنــد ،انجام دهم .هیچ تفاوتــي وجود ندارد.
مــن مردان وزنهبــردار را به چالش دعــوت ميکنم و از ایــن بابت به
خــودم افتخار ميکنم« .هدي در عین حال کــه اولین وزنهبردار مدینه
الصدر است ،مســتعدترین آنها هم به شمار ميرود؛ او حاال ستون تیم
وزنهبرداري زنان محســوب ميشــود و مســئولیت تمریندادن خواهر
۱۷ســالهاش ،هدیل را هم بر عهده گرفته اســت .ســال گذشته هر دو
خواهر براي شــرکت در رقابتهاي آسیایي اعزام شــدند و اتفاقا اصال
هم رقباي سادهاي براي بقیه نبودند .در دسته منهاي  ۹۰کیلوگرم هدي
مدال برنز یکضرب رقابتهاي آسیایي را در ترکمنستان به دست آورد
و بعد هم در رده جوانان در مجموع توانســت نفر اول رقابتهاي نپال
شود .در همان رقابتها او مربي خواهرش هم بود.
هدیــل جــوان در آن رقابتهــا و در وزن منهــاي  ۵۸کیلوگرم در
مجموع توانســت به عنوان دهمي برســد .البتــه او در دیگر تورنمنتي
که در کاتماندو برگزار شــد و مخصوص جوانان بود توانســت به عنوان
چهارمي برســد .با این حال فارغ از افتخارات ،چیزي که هدي به دنبال
آن است ،امنیت شغلي اســت» .به لطف وزنهبرداري حقوقي ميگیرم
کــه ميتواند نیازهاي ماهانه خانوادهام را برطرف کند« .به این هشــت
وزنهبردار که حاال براي باشــگاه الشــرطه وزنه ميزنند ،حقوق ماهانه

ﺷﺮوع ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮوه ﻣﺮگ
استقالل فصل گذشــته با باخت  ۶بر یک مقابل
العیــن امارات وداعي تلخ با لیگ قهرمانان داشــت
و حــاال ميخواهد شــروعي دوباره در قاره داشــته
باشد .نایبقهرمان ایران در سختترین گروه ممکن
قــرار گرفته .آبيهــا اگر بتوانند از ایــن گروه صعود
کنند ،کار مهمــي انجام دادهاند .الهالل عربســتان،
الریــان قطــر و العین امارات ،ســه تیم قوي آســیا،
همگروههاي استقالل در گروه  Dلیگ قهرمانان آسیا
هستند .اســتقالل امروز در اولین گام میهمان الریان
قطر اســت .اســتقالل پس از آمدن وینفرد شفر به
تیــم به مراتب بهتري تبدیل شــد و حاال باید در این
بازي مهم آســیایي عیار خود را نشان دهد .پیروزي
در خانه الریان گام بلند اســتقالل در مســیر صعود
خواهد بود .استقالل در سالهاي گذشته نتایج بسیار
خوبي مقابل الریان گرفته و امیدوار اســت آن نتایج
را تکرار کند .وینفرد شــفر دیروز عنوان کرد براي برد
به قطر رفته است» .بازي سختي پیشرو داریم و اگر
بتوانیم به پیروزي برســیم ،بسیار خوشحال خواهیم
شــد .الریان را بهخوبي ميشناسیم .آنها تیم خوبي
هســتند و بازیکنان باکیفیتــي در اختیار دارند؛ اما ما
هم تیم خوبي هستیم و به دنبال کسب سه امتیازیم.
الریان تیم خوبي اســت کــه در لیگ قطر هواداراني
هم دارد .بااینحال باید بگویم ما تیم خوبي هستیم
و بازیکنان و روحیه بســیار خوبي داریم .ما براي برد

بازي ميکنیم نه چیز دیگر مثل مســاوي« .الریان دو
فصل پیش موفق شــد پس از  ۱۱سال قهرمان لیگ
قطر شــود .این تیم البته فصل گذشــته دوم شــد و
این فصل فعال سوم اســت .هدایت الریان را میشل
الدروپ دانمارکي برعهده دارد .الریان فصل قبل به
لطف بازیکنان خارجي و دوتابعیتياش پرسپولیس
را در دوحــه شکســت داد و تیم خطرناکي اســت.
الدروپ درباره مصاف با اســتقالل گفــت» :بازي با
استقالل بازي بسیار سختي است .آنها شش بازیکن
در تیــم ملي فوتبال ایــران دارند و تیم خیلي خوبي
هســتند؛ ولي ما براي ســربلندي فوتبــال قطر باید
در این بازي برنده شــویم .ما پارســال با پرسپولیس
همگــروه بودیم و بــازي با آنها را تجربــه کردهایم.
خیلي شانس داشــتیم که به مرحله حذفي صعود
کنیم؛ ولي متأســفانه نتوانستیم .امسال هدف الریان
صعود بــه دور دوم و حتي مراحــل پایاني ازجمله
نیمهنهایي است« .استقالل براي بازي امروز فرشید
اســماعیلي را به دلیل محرومیــت در اختیار ندارد.
به نظر ميرســد شفر ،حسین حســیني را به مهدي
رحمتي ترجیح خواهد داد .استقالل و الریان حریفان
نامآشنایي براي همدیگر به شــمار ميروند .این دو
تیم پیشازاین شــش بار در این رقابتها با هم بازي
کردهاند که استقالل در این شش بازي صاحب چهار
برد ،یک تساوي و یک باخت شده است.

مشــخصي داده ميشــود که از  ۴۰۰تا  ۸۰۰دالر اســت .عباس احمد،
مربي آنها ميگوید» :این حقوقها نقشــي اساســي ایفــا ميکند چون
باعث ميشــود این دختران به ورزششــان ادامه دهند و نیازهایشان را
هم برطرف کننــد« .پدر هدي و هدیل هم ميگوید بخش مهمي از این
حقــوق دخترانش صرف اجاره خانه ميشــود» :ما ماهانه  ۳۳۰دالر از
آن را بــراي پرداخت اجارهخانه ميدهیم« .خدیجه اســماعیل عبداﷲ
هم دیگر دختر وزنهبرداري است که ميگوید با این پول ،اجارهخانهاش
را ميپردازد» :من تقریبــا نیمي از این حقوقي را که ميگیرم به صورت
ماهانه براي اجارهخانه ميپردازم«.
لوجین هاضم ۱۵ســاله هم وارد بحث ميشــود و ميگوید درس و
مدرســه را ول کرده تا با تمرکز بیشــتري به وزنهبرداري بپردازد .او هم
مدال برنز رقابتهــاي قهرماني غرب آســیا در اردن را در کارنامه دارد
و ميگویــد» :مربي امان به ما مصممبودن و پشتکارداشــتن را آموخته
اســت .مطمئنم تالشهاي ما نتیجه ميدهد؛ هم از لحاظ ورزشي و هم
از لحاظ مالي«.
تیم ملي وزنهبرداري عراق حداقل تا همین جا توانسته مدینه الصدر
را فتــح کند؛ این چیزي اســت که پدر هدي و هدیــل ميگوید .او ادامه
ميدهــد» :با گذر زمان ،همه مجبور ميشــوند در نهایت از این دختران
حمایت کنند .آنها هر بار که از یک تورنمنت یا مسابقه برميگردند ،مثل
قهرمانها مورد اســتقبال قرار ميگیرند« .نســل آینده وزنهبرداري زنان
عراق اما از همین حاال خودش را مهیا ميکند؛ رقیه احمد ۱۲ســاله یکي
از آن وزنهبرداراني است که ظاهرا آینده خوبي دارد .او هر روز پدرش را
وادار ميکند تا با موتورســیکلت به این سالن بیایند .بعد از مدرسه ،آنها
ســوار بر موتور از ترافیک سنگین بغداد عبور ميکنند تا به مدینه الصدر
برســند .در همین ســالن کوچک ،رقیه آرزوهاي بزرگي دارد» :امیدوارم
روزي در بازيهاي المپیک شرکت کنم«.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺷﺮوع ﻣﻰﮐﻨﺪ
پرســپولیس در شــروع بازیهایــش در لیــگ
قهرمانان  ۲۰۱۸امــروز در ورزشــگاه آزادی میزبان
نسفقرشــی ازبکستان اســت .قهرمان ایران فصل
گذشــته با رســیدن به نیمهنهایی به بهترین نتیجه
خود در تاریخ لیگ قهرمانان آســیا دســت پیدا کرد.
برانکــو ایوانکوویــچ دیــروز تأکید کرد قصــد دارد
مانند فصل گذشــته در آســیا یک مدعی باشــد .او
دیــروز از بهرهبــردن از تجارب ســال گذشــته برای
قهرمانی در این فصــل گفت» :من تجربه حضور در
رقابتهای اروپایی را هم داشتهام .مهمترین مسئله
اعتمادبهنفس بازیکنان است .آنها نشان دادهاند که
تیمی قویتــر از ما وجود ندارد .البته نتایج میتواند
بعضی اوقات متفاوت باشــد .تجربه حضور در لیگ
قهرمانان سال گذشته ،امســال به ما کمک فراوانی
خواهد کرد .حضور در لیگ قهرمانان آســیا باالترین
انگیزه برای ما و بازیکنان است« .برخالف سال ۲۰۱۷
اینبار گروه پرســپولیس یک گروه تقریبا آسان است.
نسفقرشی ازبکســتان ،الوصل امارات و السد قطر
رقبای پرسپولیساند ،تیمهایی که پرسپولیس سابقه
رویارویی با آنها را ندارد .پرســپولیس فصل قبل در
شش دیدار میزبان بود اما تنها در دو بازی اجازه پیدا
کرد به صورت کامل از تماشــاگرانش استفاده کند.
امروز فرصت خوبی اســت که هواداران پرسپولیس
ورزشــگاه آزادی را پــر کننــد و یک برد آســیایی را

جشــن بگیرند .نسفقرشــی در لیگ ازبکستان دوم
شد و با شکســتدادن حریف عمانیاش از پلیآف
راهی مرحله گروهی شــد .برانکو معتقد است نباید
نسفقرشی را حریف آسانی دانست» .همیشه اولین
بازی ســختیهای خاص خود را دارد .تجربه به من
ثابــت کرده اگــر در اولین بازی در خانــه بازی کنیم
و شــانس برد بیشتری هم نســبت به حریف داشته
باشیم ،آن بازی ســختترین بازی شما خواهد بود.
فصل گذشته تا نیمهنهایی لیگ قهرمانان باال رفتیم
و در جــدول لیگ برتر ایران نیز رتبه اول را در اختیار
داریم پس طبیعی اســت که دوســت داشته باشیم
برنده بازی شــویم .دو بازی نسف مقابل الفیصلی و
پاختاکور را تماشا کردیم .آنها در پنج بازی اخیرشان
چهار پیروزی کســب کردند و فقــط در یک بازی تن
به شکســت دادند« .پرســپولیس اگر میخواهد در
مرحلــه بعد هم از مصــاف با تیمهای عربســتانی
معاف شــود ،باید ســرگروه شــود .به نظر میرسد
پرســپولیس و الســد مدعیان صعود از این گروهاند.
نسفقرشی ازبکستان در چهار مصافش با ایرانیها
در لیگ قهرمانان آســیا صاحب دو برد ،یک مساوی
و یک باخت شــده است .این تیم با پرسپولیس بازی
نداشته اســت .پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
شــش بار با تیمهای ازبک بازی کرده که صاحب دو
برد ،یک تساوی و سه باخت شده است.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺎﮐﯽﺑﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
شــرق :تیم ملي هاکي داخل ســالن مردان ایران در حالي براي سومینبار
در رقابتهاي جامجهاني این رشته شرکت کرد که باوجود نداشتن تجربه
کافي از رویارویي با قدرتهاي صاحبنام دنیا در این رشــته ،توانســت به
افتخاري تاریخي دســت یابد .هاکيبازان کشورمان که سال  ۲۰۱۵در دوره
قبل این رویداد معتبر به رتبه چهارمي رســیده بودنــد ،در این دوره نیز در
جمع چهار تیم برتر مســابقات قرار گرفتند و موفق شــدند با درخششــي
بينظیر مدال برنز را از آن خود کنند .تنها شکستي که شاگردان اسفندیار
صفایي در جامجهاني  ۲۰۱۸برلین آلمان متحمل شــدند ،باخت مقابل
ژرمنها ،قدرت بالمنازع هاکي جهان بود که آنها را از رســیدن به فینال
و کســب مدالي خوشرنگتر از برنز دور کرد .صفایي ،سرمربي تیم ملي
هاکي ،از روزهاي ســختي که با تیم گذارنده است تا آن را براي نخستینبار
صاحب مدال جهاني کند ،به »شرق« ميگوید» :من در حالي کارم را با این
تیم شــروع کردم که از همان روز اول هدفگــذاريام قرارگرفتن در جمع
چهار تیم برتر جهان و کســب مدال بود .براي رسیدن به این عنوان سومي
شــرایط خیلي سختي را پشت سر گذاشــتیم .جامجهاني میداني است که
بهترینهاي دنیا در آن جمع ميشوند .ما باید طوري برنامهریزي ميکردیم
که بتوانیم خودمان را همســطح این تیمها قرار دهیم .براي همین در یک
سال گذشته در تورنمنت بینالمللي با کیفیت در اتریش و کرواسي شرکت
کردیم تا با شناخت بهتري از حریفان راهي این رقابتها شویم«.
او به دیدارهاي فشــرده و حساســي که ایران در این مسابقات پشتسر
گذاشت ،اشــاره ميکند» :تمام تیمهایي که ما با آنها مسابقه دادیم هم از

نظر رنکینگ جهاني از ما باالتر بودند هم درمقایســهبا ما تجربه بیشتري از
حضور در رقابتهاي خارجي داشــتند .بازي اولمان با ســوئیس بود که ۵
بر یک پیروز شــدیم .بازي دوم در همین روز با بلژیک ،نایب قهرمان ۲۰۱۸
اروپا و قهرمان المپیک بود که  ۳بر  ۳مساوي کردیم .بازي سوم با اتریش،
قهرمان  ۲۰۱۸اروپا و نایب قهرمان دوره قبلي مســابقات و تیم دوم جهان
بود که آن را هم  ۳بر  ۳مســاوي کردیم .دو دیــدار بعد را مقابل آفریقاي
جنوبي و روســیه برگزار کردیم که به ترتیب  ۶بر  ۳و  ۴بر  ۳برنده شــدیم.
بدون باخت بعد از اتریش به عنوان تیم دوم گروه راهي مرحله یکچهارم
نهایي شــدیم .اتریش تیم دوم رنکینگ جهاني است که ما با آن همامتیاز
شدیم اما بهدلیل تفاضل گل تیم اول گروه شد .بازيهاي یکچهارم نهایي
که واقعا ســخت و نفسگیر بود .چک تیم خوبي را روانه این میدان کرده
بــود اما ما هم آنالیز دقیقي از بازیکنان این تیــم کرده بودیم .در تورنمنت
اتریش دو بازي با چک انجام داده بودیم که شــناخت کافي را از بازیکنان
این تیم به ما داده بود .اگرچه ميتوانســتیم بازي با این تیم را هم در وقت
قانوني ببریم ،اما کار به ضربات پنالتي کشــیده شد و  ۳بر یک پیروز شدیم.
اینجا دیگر به هدف اولي که قراگرفتن در جمع چهار تیم بود ،رسیده بودیم
و همین اتفاق باعث شد تا با انگیزه باالتري براي کسب مدال بجنگیم«.
بازي با تیم آلمان اما سختترین رقابت هاکيبازان ایران در جامجهاني
برلین بود؛ جایيکه هزاران تماشــاچي آلماني به ســالن آمده بودند تا تیم
محبوبشــان را تشــویق کنند .صفایي ادامــه ميدهد» :بازي بــا آلمان در
نیمهنهایي رقابت دشــواري برایمان بود ۶ .بــر  ۲باختیم ۱۵ .هزار آلماني

آمده بودند تا تیم کشورشان را تشویق کنند .آلمان برترین تیم هاکي سالني
دنیاســت .وقعا کار آســاني نداشــتیم اما بچهها باز هم توانستند بازي را
مدیریت کنند .واقعا باید به این مليپوشــان تبریک گفت که توانســتند در
چنین شــرایطي به همین نتیجه هم برســند .آخرین دیدارمان براي کسب
مدال برنز با اســترالیا بود که  ۵بر صفر بردیم .اســترالیا مهد هاکي است.
روي این رشــته سرمایهگذاري خوبي کرده اســت .همیشه جزء هشت تیم
اول جهان بوده است«.
او از مســئوالن ورزش کشــور ميخواهد که جهانيشدن هاکي ایران را
جدي بگیرند» :ما با همه مشــکالت و محدودیتها توانســتیم خودمان را
به این نقطه برســانیم و اولین مدال جهاني این رشــته را در تاریخ ورزش
ایران ثبت کنیم .اگر حمایت فدراســیون هاکي نبود قطعا نميتوانســتیم
به این نتیجه برسیم هیئتهاي اســتاني هم تا آنجا که توانستند کمکمان
کردند تا بهتریــن اردوها را براي تیم ملي برگزار کنیم .اما خواســته من از
مسئوالن ارشــد ورزش کشور این است که ویژهتر به ما نگاه کنند تا بتوانیم
این افتخارات را تکــرار و البته رنگ مدالهایمــان را بهتر کنیم .بههرحال
هاکي ایران سالهاســت که قدرت اول آسیاست و در تمام رویداهاي قاره
حرف اول را زده اســت .ما در دوره گذشته مسابقات به عنوان تنها نماینده
آســیا راهي جامجهاني شدیم .این دوره براي اولینبار بود که قزاقستان به
عنوان دومین تیم به جامجهاني آمده بود«.
در پایان این مســابقات ساســان حاتمينژاد ،به عنوان برترین گلر جام
جهاني  ۲۰۱۸هاکي معرفي شد.

 تغییر تاریخ جام جهاني کشــتي فرنگي باعث
اختالف میان ایران و اتحادیه جهاني کشــتي شده
اســت .به گزارش »ورزش سه« ،چند روز قبل بود
که اتحادیه جهاني کشتي در نامهاي به فدراسیون
ایران از تغییر تاریخ جام جهاني کشتي فرنگي خبر
داد؛ درحاليکــه پیش از این ،میزباني این رقابتها
در ســال  ۲۰۱۸به ایران و شــهر اهواز واگذار شده
بود و قرار بود مسابقات در اردیبهشت برگزار شود،
کشــورهاي اروپایي به دلیل نزدیکــي رقابتهاي
قهرماني اروپا با جام جهاني خواستار تغییر تاریخ
این مسابقات شدهاند .اتحادیه جهاني کشتي نیز در
اقدامي عجیب تاریــخ جدید برگزاري جام جهاني
کشــتي فرنگــي  ۲۰۱۸را آذر اعــالم کرده اســت.
فدراســیون ایران هم در این میان بيکار ننشســته
و به تصمیم اتحادیــه جهاني اعتراض کتبي کرده
است .فدراسیون کشتي ایران برگزاري جام جهاني
 ۲۰۱۸کشــتي فرنگي در فروردیــن و دو روز قبل از
جام جهانــي کشــتي آزاد در آمریــکا را بهعنوان
تاریخ پیشــنهادي خــود اعالم کردهاند .از ســوي
دیگر ،مســئوالن فدراسیون کشــتي تهدید کردهاند
درصورتيکــه اتحادیــه جهاني پیشــنهاد ایران را
قبــول نکند ،ایران جام جهاني کشــتي آزاد آمریکا
را تحریم کرده و در این رقابتها به نشانه اعتراض
شــرکت نميکند .حمیــد بنيتمیــم ،نایبرئیس
فدراسیون کشــتي ،دراینباره به ایسنا گفت» :قرار
اســت  ۱۸و  ۱۹فروردین ،یعني  ۱۹روز قبل از تاریخ
قبلي جام جهاني کشــتي فرنگي ،رقابتهاي جام
جهاني آزاد در آمریکا برگزار شود ،بر همین اساس
ما به اتحادیه جهاني پیشــنهاد دادیم رقابتهاي
جــام جهاني کشــتي فرنگــي نیــز دو روز قبل از
جام جهاني آزاد برگزار شــود؛ چراکــه اگر قرار بر
همزماني با رقابتهاي کشــتي آزاد و فرنگي اروپا
باشد ،پس جام جهاني آزاد نیز باید به دلیل فاصله
زماني کم بــا رقابتهاي اروپایي ،به تعویق بیفتد؛
در غیــر این صورت ،ایران در جــام جهاني آزاد به
نشانه اعتراض شرکت نخواهد کرد«.

معرفي قهرمان لیگ بسکتبال
 آخرین دیــدار فینال لیگ برتر بســکتبال امروز
در تبریز برگزار ميشــود .به گزارش ایسنا ،پس از
چهار مسابقه نزدیک و جذاب ،مهرام و شهرداري
تبریز امروز آخرین رقابت خود را در مسیر قهرماني
برگزار ميکننــد و برنده این دیــدار ،قهرمان لیگ
خواهد شــد .دو تیم در دیدارهاي خانگي به یک
برد رســیدند و حاال تبریزيها میزبان هستند و در
خانه پذیــراي حریف خود خواهند بود .دو تیم در
فینال  ۲بر  ۲شــدند و امروز ســاعت  ۱۶در آخرین
مسابقه براي قهرماني تالش خواهند کرد.

اعالم برنامه اسکيبازان ایراني
در المپیک
 نمایندگان ایران در بازيهاي المپیک زمســتاني
از امروز ،سهشــنبه  ۲۴بهمن ،رقابــت خود را آغاز
ميکنند .به گزارش »ورزش سه« ،بازيهاي المپیک
زمســتاني  ۲۰۱۸در پیونگچانــگ کرهجنوبي از روز
جمعه هفته گذشــته بهطور رســمي بــا برگزاري
مراســم افتتاحیه آغاز شد .چهار اســکيباز ایراني
توانستند ســهمیه حضور در این مسابقات را کسب
کننــد و چنــد روزي اســت در کرهجنوبي به ســر
ميبرند .برنامــه رقابتهاي اســکيبازان ایران در
بازيهاي المپیک زمستاني  ۲۰۱۸به شرح زیر است:
 سمانه بیراميباهر :سهشنبه  ۲۴بهمن از ساعت
 ۱۲ظهر – رقابتهاي اســکي کراس کانتري رشته
اســپرینت /پنجشنبه  ۲۶بهمن از ساعت  ۱۰صبح -
رقابتهاي اسکي کراس کانتري رشته  ۱۰کیلومتر
 سیدستار صید :سهشــنبه  ۲۴بهمن از ساعت
 ۱۲:۳۵ظهــر – رقابتهاي اســکي کراس کانتري
رشته اسپرینت /جمعه  ۲۷بهمن از ساعت ۹:۳۰
صبح – رقابتهاي اسکي کراس کانتري رشته ۱۵
کیلومتر
 فروغ عباســي :چهارشــنبه  ۲۵بهمن از ۴:۴۵
بامداد – رقابتهاي اســکي آلپاین رشــته مارپیچ
کوچک
 محمد کیادربندسري :یکشنبه  ۲۹بهمن از ساعت
 ۴:۴۵بامداد -رقابتهاي اسکي آلپاین رشته مارپیچ
بزرگ /پنجشنبه سوم اسفند از ساعت  ۴:۴۵بامداد-
رقابتهاي اسکي آلپاین رشته مارپیچ کوچک

ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 دوشنبه  ۲۳بهمن
تراکتورسازی صفر  -االهلی عربستان یک
الدوحیل قطر  - ۳ذوبآهن یك
 سهشنبه  ۲۴بهمن
پرسپولیس  -نسف قارشی ۱۷:۱۵
الریان قطر  -استقالل ۱۸:۴۰
لیگ قهرمانان اروپا /یکهشتم نهایی
 سهشنبه  ۲۴بهمن
بازل  -منچسترسیتی ۲۳:۱۵
یوونتوس  -تاتنهام ۲۳:۱۵
 چهارشنبه  ۲۵بهمن
پورتو  -لیورپول ۲۳:۱۵
رئالمادرید  -پاری سن ژرمن ۲۳:۱۵

