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رس��ول خادم به نمايندگي از خانواده بزرگ كش��تي با 
ارسال نامه به اعضاي محترم شوراي امنيت ملي از آنها 
درخواس��ت كرد با ورود تيم ديپلماسي كش��ور در برابر 
مناس��بات امريكايي – صهيونيستي كميته بين المللي 
المپيك، مانع از محروميت كشتي گيران و تعليق كشتي 

ايران شوند. 
خادم در بخش��ي از اين نامه با اش��اره به اينكه تالش ها 
و تقاض��اي كمك خان��واده بزرگ كش��تي در چهارماه 
گذش��ته و به ويژه دوماه اخير براي حل اين مش��كل به 
نتيجه اي نرسيده است از اعضاي محترم شوراي امنيت 
ملي خواس��ت تا با توج��ه به كارنام��ه مديريتي كميته 
بين الملل��ي المپيك در چش��م بس��تن در برابر مواضع 
سياسي كش��ورهاي دنيا و برخوردهاي دوگانه اين نهاد 
كه نشان دهنده مناس��بات ديپلماتيك در درون كميته 
بين المللي المپيك اس��ت با ورود تيم هاي ديپلماس��ي 
واجد شرايط براي مذاكره با كميته بين المللي المپيك، 

در اين زمينه از ورزش ملي كشور دفاع شود. 
خ��ادم در ادامه اين نامه با اش��اره به اينك��ه رقابت هاي 
جهاني كش��تي از تيرماه آغاز مي ش��ود و زمان بس��يار 
مح��دود و فعاليت ديپلماتي��ك كاري زمان بر اس��ت و 
قهرمانان ملي در صف اول مي��دان پرچمدار دفاع از آبرو 
و عزت ايران هستند، خواستار دستور اقدام عاجل در اين 

زمينه شد. 

متن نامه ارسالي به شرح زير است: 
اعضاي محترم شوراي عالي امنيت ملي

با سالم
نزديك به چهار ماه است كه ورزش ملي كشور، كشتي، 
در مواجهه با مناس��بات حاكم بر »كميت��ه بين المللي 
المپيك«، دچار مساله و مشكل جديدي شده كه پيش 
از اين، مواجه نبود. مطمئن هس��تم كه درجريان مساله 

افزايش محروميت هاي قهرمانان ملي كشتي در مواجهه 
با نمايندگان رژيم صهيونيس��تي هستيد؛ موضوعي كه 
فراتر از محروميت قهرمانان ملي اين رشته، كه پرچم دار 
كس��ب افتخار و آبروي ملي در ميادين بزرگ المپيك و 
جهاني براي كشور بوده و هستند، كشتي كشور را نيز با 

خطر تعليق مواجه ساخته است. 
پس از تالش خاموش براي متوجه س��اختن دوستاني 
كه مس��ووالن اصلي پيگيري اين مساله هستند و گريز 
ايشان از انجام پيگيري هاي جدي و الزم، به ناچار حدود 
دوماه است كه خانواده بزرگ كشتي ايران، براي حمايت 
از قهرمانان ملي كشتي كش��ور، به طور مستقيم از شما 
رجال محترم سياس��ي، كه تصميم گيران اصلي درباره 
مواضع سياس��ي و فعاليت هاي ديپلماتيك كش��ور در 
عرصه بين المللي هس��تيد، تقاضاي كم��ك نموده اند. 
درخواست خانواده بزرگ كش��تي ايران اين است كه به 
دستگاه ديپلماسي كشور ابالغ كنيد تا براي حمايت از 
قهرمانان ملي كشتي و به طور كلي ورزش ايران، دربرابر 
مناس��بات امريكايي- اس��راييلي »كميته بين المللي 
المپيك«، كه مردم عزيز كشورمان را از كسب افتخارات 
ملي توسط قهرمانان نام آورشان محروم  مي كند، با ورود 
تيم هاي ديپلماس��ي واجد ش��رايط به كميته ياد شده، 
دفاع شود. الزم به توضيح مي داند، در كارنامه مديريتي 
»كميت��ه بين المللي المپيك«، ده ها مصداق از چش��م 
بس��تن در برابر مواضع سياسي كش��ورهاي دنيا وجود 
دارد. دربرابر اين چشم پوشي ها، مثال هاي متعددي نيز 
از اختصاص جرايم و محروميت ه��اي مختلف در قبال 
رفتارهاي سياسي ورزشكاران به چش��م مي خورد. اين 
برخوردهاي دوگانه از سوي اين نهاد بين المللي، نشان 
از آن دارد كه مناس��بات ديپلماتي��ك دردرون كميته 
بين المللي المپيك، كاربرد جدي داش��ته و مي تواند در 
سرنوش��ت قهرمانان ملي ما، در مواجهه با سياست هاي 
جديد آن، به شدت موثر باش��د. رجال محترم سياسي، 
قهرمانان ملي ما از شكس��ت دربرابر حريفان هراس��ي 

روز گذش��ته توافقنامه اي ميان فدراسيون فوتبال و 
بنياد رودكي براي تهيه سرود تيم ملي در جام جهاني 

امضا و قرار شد سه كار براي تيم ملي آماده شود. 
كار نخس��ت، ب��ا خوانندگ��ي س��االر عقيل��ي و 
آهنگ سازي بابك زرين و شعري از احسان افشاري 
خواهد بود. دومي��ن كار با اجراي عليرض��ا قرباني، 
شهرداد روحاني در مقام آهنگ ساز و رهبر اركست 
سمفونيك، و با شعر س��اعد باقري ساخته مي شود. 
سومين كار هم اثر فريدون ش��هبازي آهنگساز و با 
شعر عبدالجبار كاكايي ساخته مي شود اما خواننده 
آن هنوز مش��خص نشد است. هر س��ه كار اركست 
دارد و در سبك موسيقي ايراني است و هيچ يك در 
حوزه پاپ نيست. قرار اس��ت اين قطعات، با حضور 
تيم ملي در ت��االر وحدت رونمايي و اجرا مي ش��ود. 
تاريخ اجرا هنوز مش��خص نيس��ت ام��ا پيش بيني 

مسووالن ۲۷ ارديبهشت است. مهر

مهدي تاج، ريي��س فدراس��يون فوتبال دي��روز در 
نشس��ت خبري در خصوص س��رود تيم ملي فوتبال 
براي جام جهان��ي، گريزي هم به ماج��راي طراحي 
پيراهن تي��م مل��ي در جام جهاني زد و گف��ت: »اين 
پيراهني ك��ه در صفحه ه��اي مج��ازي و تلويزيون 
ب��ه نمايش گذاش��ته اس��ت در واقع پيراه��ن اصلي 
تيم ملي نيس��ت. واقعا متاس��فم چرا كه يك مجري 
يا بعضي از رس��انه ها ب��ا نمايش دادن اي��ن پيراهن 
به غير از اينكه اعتبار قش��ري را زير س��وال ببرند كار 
ديگري از دست ش��ان برنمي آيد. اين پيراهن اصلي 
تيم ملي نيس��ت. با توجه به قراردادي كه با آديداس 
قبل از دس��تور و اعالم بحث توليدات داخلي منعقد 
ش��ده اس��ت مثل تمام دنيا اين قرارداد اسپانس��ري 
است. با توجه به دس��تور س��تاد مقاومتي كه بعد از 
عقد قرارداد ما با اسپانسر صادر شده است هيچگونه 
پوش��اك خارجي نمي تواند وارد كش��ور شود و فقط 
بايد توليدات داخل��ي به كش��ورهاي مختلف صادر 
ش��ود اما: چون قب��ال ما ب��ا آديداس نتيج��ه گرفته 
بوديم نمي توانس��تيم قرارداد را فس��خ كنيم چرا كه 
اين پيراهن و لوگو مورد تاييد فيفا قرار گرفته اس��ت 
و ما با لباس تيم ملي كه آدي��داس تهيه كرده بود در 
مقدماتي جام جهاني حاضر ش��ديم. خيلي بارز است 
كه نمي شود طبق قواعد و قانون قرارداد را فسخ كرد. 
در صورتي كه آديداس نمي تواند با توجه به ش��رايط 
حال حاضر كشور در ايران كارخانه توليد بزند تا بتواند 
در بحث اسپانس��ر به تيم ملي كمك كند و بتواند در 
ايران تجارت كند. اصال بحث ق��رارداد با آديداس نه 
استكباري اس��ت، نه چيز ديگري، هيچ مسائل پشت 
پ��رده اي هم در قال��ب ق��رارداد وجود ن��دارد. طبق 
قراردادي كه با آديداس بسته ش��ده است با توجه به 
مشكالت پيش آمده بحث تجاري در ميان آمده است 
و آديداس به فدراسيون فوتبال ۷0 درصد تخفيف و 
30 درصد وج��ه در قرارداد ذكر كرده اس��ت. اين 30 
درصد وجه هم در صورتي كه هواداران و تماشاگران 
بخواهند از پيراهن تيم ملي خريداري كنند و فروش 
خوبي داشته باشيم مطمئنا از اين قرارداد فدراسيون 
فوتبال هم س��ود خواهد كرد اگر هيچ كسي پيراهن 
تيم ملي را نخرد مطمئنا ما طبق قانون بايد 30 درصد 
هزينه را بپردازيم. فروش پيراهن تيم ملي هم خارج 

از كشور انجام مي شود.« فارس

ه��واداران ايتالياي��ي پيام ه��اي تهديدآمي��زي را 
براي همسر مايكل اوليور فرس��تادند و او را تهديد 
به م��رگ كردن��د. مايكل اولي��ور، داور انگليس��ي 
در جريان ديدار يوونتوس و رئ��ال مادريد با اعالم 
ضربه پنالتي در ثانيه هاي پاياني براي رئال مادريد 
به سوژه رس��انه هاي فوتبالي تبديل شد. اين داور 
بعد از اعالم ضربه پنالتي به سود رئال مادريد، جان 
لوييجي بوف��ون دروازه بان و كاپيت��ان يوونتوس را 
نيز به دليل اعت��راض به داور ب��ا كارت قرمز روبرو 
كرد. س��اكرنت گزارش داد هواداران يوونتوس كه 
از باخت تيم شان در اين ديدار بسيار ناراحت بودند 
پيام ه��اي تهديدآمي��زي را براي همس��ر اين داور 
فرس��تادند. س��خنگوي اتحاديه داوران يوفا نيز با 
انتقاد از اين پيام ها اعالم كرد كه اين نهاد از اوليور 
و همسرش حمايت مي كند. بي بي سي نيز گزارش 
داد بعد از آنكه ش��ماره تلفن همراه لوس��ي، همسر 
ماي��كل اوليور در ش��بكه هاي اجتماع��ي لو رفت، 
پيام ه��اي تهديدآميز زيادي را روي گوش��ي خود 
دريافت كرده اس��ت. بعد از اين اتفاقات پيش آمده 
بوفون اعالم كرد ك��ه از گفته هاي خود پش��يمان 
نيست و هنوز هم معتقد اس��ت داور اشتباه بزرگي 

در آن صحنه مرتكب  شده است. ايسنا

ساالر عقيلي و عليرضا قرباني 
خواننده سرود تيم ملي

واكنش تاج به انتقادها 
از پيراهن تيم ملي

همسر داور رئال مادريد- 
يوونتوس تهديد به مرگ شد

مع�اون وزي�ر ورزش ب�ا تاكيد ب�ر حماي�ت ۱۰۰ 
درص�دي وزارت ورزش و جوانان از فدراس�يون 
كش�تي، خاطرنش�ان كرد: فدراس�يون كشتي 
جزو فدراسيون هايي است كه به لحاظ حمايتي 
بيشترين اهميت را براي وزارت ورزش و جوانان 
دارد. به ويژه  اينكه در دو س�ال گذش�ته شخص 
وزير ورزش و جوانان تاكي�د ويژه اي بر حمايت از 
كشتي داش�ته و از اين به بعد نيز اين حمايت ها 
انج�ام خواهد ش�د.  موضوعاتي وج�ود دارد كه 
بحث اختالف وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون 

كش�تي نيس�ت و بايد در نهادهاي باالدس�تي 
مورد بررس�ي قرار گي�رد. اتفاقات�ي رخ داده كه 
در نهادهاي باالدس�تي در حال بررس�ي است و 
چندين جلس�ه نيز طي ماه هاي گذش�ته برگزار 
كرديم. به جرات مي گويم كه فدراسيون كشتي 
به غير از فوتبال كه جام جهان�ي را پيش رو دارد 
در بين ۵۰ فدراس�يون ورزش�ي به لحاظ تامين 
منابع مالي دو برابر فدراسيون هاي ديگر همچون 
جانبازان و معلوالن، تكواندو دريافت كرده، ضمن 
اينكه در استان ها نيز هيات هاي استاني كشتي 

از امكان�ات خوبي ك�ه از س�وي وزارت ورزش و 
جوان�ان و ادارات كل در اختيارش�ان قرار گرفته 
است استفاده مي كنند. همچنين وزارت ورزش 
و جوانان از ميزباني مسابقات كشتي حمايت هاي 

خوبي داشته تا به بهترين شكل انجام شود. 
ما همواره از اعزام هاي كشتي، مسابقات، اردوها، 
ميزباني ها و... حمايت ۱۰۰ درصدي داش�ته ايم و 
همچنين از ظرفيت هاي اس�تاني نيز براي كمك 
به كشتي حداكثر بهره را برده ايم و تالش مي كنيم 
كه اين تعامل تقويت ش�ود. اين نگراني هايي كه 

در جامعه وجود دارد و ش�ايد برخي از دوس�تان 
احس�اس كنند كه ش�كافي ميان فدراس�يون 
كش�تي و وزارت ورزش و جوان�ان وج�ود دارد 
درس�ت نيس�ت و قاطعانه مي گويم فدراسيون 
كش�تي بطور كامل مورد حماي�ت وزارت ورزش 
و جوانان اس�ت و ان ش�اء اهلل همان طور كه مردم 
انتظار دارند كشتي كمافي الس�ابق در بازي هاي 
آس�يايي جاكارتا و المپيك ۲۰۲۰ توكيو بهترين 
نتايج را كس�ب كند و مدال هاي خ�وش رنگي را 

براي ايران به دست بياورند. 

داورزني: بيشترين تعامل را با فدراسيون كشتي داريم

منازعه علي كريمي و فدراس��يون فوتبال 
تمامي ندارد. جادوگر فوتب��ال ايران تيغ 
را براي ت��اج و همكارانش از رو بس��ته و گويا قصد كوتاه 
آمدن هم ندارد. كريم��ي در زمان هاي مختلف به دليل 
مش��كالت موجود در فوتبال ايران، ساختار فدراسيون 
فوتبال را مورد حمله قرار داده است و قصد دارد تا به هر 
نحوي كه شده مردم را از مش��كالت موجود در فوتبال 
ايران آگاه كند. متاس��فانه مش��كالت فوتب��ال ايران به 
حدي زياد است كه نمي شود اين مش��كالت را كتمان 
كرد. مسووالن ارشد فدراسيون هم شفافيتي در اجراي 
برنامه هاي خود ندارند. يكي از موضوعاتي كه اين روزها 
در صدر اخبار ورزش��ي قرار گرفته لباس هاي تيم ملي 
فوتبال در جام جهاني است. فدراس��يون فوتبال زماني 
كه آديداس را به عنوان اسپانس��ر اي��ران در جام جهاني 
روسيه معرفي كرد از اين قرارداد به عنوان يك دستاورد 
بزرگ ياد كرد و به مردم قول داد كه فوتبال ايران در اين 
قرارداد به منفعت هاي زيادي رسيده است. همان زمان 
اعتمادآنالين در گزارشي اعالم كرد كه اين قرارداد هيچ 
گونه منفعتي براي ايران و تيم ملي ندارد و فدراس��يون 
فوتبال بايد پاسخگو باشد. اما مسووالن ارشد فدراسيون 
تالش كردند بر هم��ان موضع قبلي پافش��اري كنند و 
هيچ پاس��خ قانع كننده اي به افكار عمومي ندادند. حاال 
كه كمتر از 60 روز به جام جهاني مانده است اعالم شده 
اين شركت آلماني عالقه اي به عقد قرارداد با فدراسيون 

فوتبال نداشته است. 

ماجراي لباس هاي جام جهاني 2014 برزيل
آل اشپورت، اسپانسر لباس هاي تيم ملي فوتبال ايران 
بود و مربي پرتغالي تيم ملي از كيفيت لباس هاي اين 
برند ناراحت و در همه مصاحبه هايش از فدراس��يون 
فوتبال انتقاد مي كرد. ك��ي روش ناراحت بود كه چرا 
فدراسيون نمي تواند با يك برند معتبر اروپايي مانند 
آديداس قرارداد ببن��دد. كريمي در صفحه تلگرامش 
عكسي از يك تفاهم نامه را منتش��ر كرده كه مربوط 
به جام جهاني ۲014 برزيل است. در اين تفاهم نامه 
امضاي مربي تيم ملي ديده مي شود كه نشان مي دهد 
كي روش در آن زمان بابت پوشيدن لباس آل اشپورت 
در هر بازي جام جهان��ي مبل��غ ۲5000 دالر از اين 
شركت دريافت كرده است. هرچند اين موضوع امري 
طبيعي در دنيا محس��وب مي ش��ود اما علي كريمي 
دليل عدم اعتراض كي روش به لباس هاي آل اشپورت 
در آن زمان را عقد قرارداد اسپانس��ري با آل اشپورت 
مي داند و در اين باره نوشت: »دوستان مشكل لباسها 
دور پيش فقط اين 100 هزارتا بود. مس��تر دالل بيا 
االن بگو فقط به فكر كيفيت لباسها بودي«. كريمي 
در ادامه انتقادهايش از كي روش و فدراسيون فوتبال 
در صفحه تلگرامش نوش��ت: »فدراسيون 5 ستاره از 
اين دالله كه تم��ام دنيا ميشناس��نش خوب كمك 
مي گرفت تا يه لباس در خور ش��أن تي��م ملي تهيه 
مي كرد يا ايش��ون دوباره منتظر ب��ود 100 هزار دالر 

بگيره تا از لباسها ايراد نگيره!!!؟«

ماجراي پس گرفتن لباس هاي تيم ملي دختران
يكي از اتفاق هايي ك��ه در روزهاي اخي��ر در فوتبال 
ايران رخ داده اس��ت پس گرفتن لباس هاي تيم ملي 
دختران از آنها بود كه با اعتراض بازيكنان مواجه شد. 
همين اعتراض باعث شد كه برخي از بازيكنان از تيم 
ملي خط بخورند ك��ه همين موض��وع واكنش علي 
كريمي را به همراه داش��ت. او در كانال تلگرامي اش 
نوشت: »اين فدراس��يون، همچين مربي اي الزم داره 
و دنبالش ميگرده متاس��فم برات خان��م مربي كه به 
نوعى همكار هستيم!! نشون دادي كه اين فدراسيون 
لياقت ت��و رو داره و معلومه كه چطوري اين س��مت 
رو گرفتي.« اعت��راض بازيكنان به اي��ن اتفاق حذف 
تيم ملي را به هم��راه دارد و واكن��ش روابط عمومي 
فدراس��يون فوتبال به اين موضوع مناسب نبود. اين 
برخورد س��لبي، تفك��ر نقدناپذيري در فدراس��يون 

فوتبال را نشان مي دهد. فدراس��يون فوتبال هنوز به 
اظهارات جديد علي كريمي واكنش��ي نش��ان نداده 
اس��ت و همانند دوره هاي گذش��ته تالش مي كند با 
سياست سكوت از كنار اين موضوع عبور كند، رويه اي 
كه به ي��ك روند عادي در فدراس��يون فوتبال تبديل 
شده است. اگر زماني كفاش��يان با خنده و شوخي از 
كنار همه ماجراها عب��ور مي كرد فدراس��يون تاج با 
سكوت سعي مي كند از كنار مش��كالت عبور كند و 
آنها را ناديده بگيرد تا آب ها از آسياب بيفتد. مسووالن 
فدراس��يون بايد پاس��خ بدهند چرا تيم اول آسيا كه 
با اقتدار و بعد از برزيل به عن��وان دومين تيم به جام 
جهاني روس��يه راه يافته اس��ت نمي تواند با يك برند 
لباس به توافق برسد؟ چرا فدراسيون فوتبال كمبود 
زمان را دليل اصلي ع��دم عقد قرارداد ب��ا آديداس و 

حذف يوز آسيايي از لباس تيم ملي عنوان مي كند؟

انتقادهاي علي كريمي از فدراسيون فوتبال تمامي ندارد 

حاشيه هاي جديد لباس تيم ملي

سوژه روز

وزنه برداري

ش��اهرخ ش��هنازي، دبيركل كميته ملي 
المپي��ك درب��اره نشس��ت هماهنگ��ي 
جهت پيگيري تصميم اخير هيات رييس��ه فدراسيون 
بين المللي وزنه برداري )IWF( و كاهش س��هميه هاي 
المپيكي ايران در اين رش��ته گفت: نشس��تي با حضور 
س��لطاني فر وزير ورزش، صالحي امي��ري رييس كميته 
ملي المپيك، داورزني معاون وزارت و سجادي سرپرست 
كاروان اعزامي به جاكارتا برگزار كرديم. در اين نشس��ت 
سلطاني فر با تاكيد ويژه مبني بر پيگيري عاجل موضوع، 
از فدراسيون وزنه برداري خواست تا تالش و رايزني هاي 
خود براي تغيير در تصميم هيات رييس��ه IWF را آغاز 
كرده و وزارت ورزش و كميته ملي المپيك نيز پشتيباني 
و حماي��ت الزم را از فدراس��يون به عمل آورن��د. در اين 
نشست مقرر ش��د تا با توجه به سياس��ت هاي دستگاه 

ورزش، فدراس��يون و پاك بودن مجموعه ملي پوش��ان 
وزنه برداري در تمامي رده هاي س��ني طي چهار س��ال 
گذش��ته از فدراس��يون جهاني درخواس��ت ش��ود تا با 
درنظر گيري سياست كنترل دوپينگي كه در كشورمان 
اعمال مي ش��ود تا ورزش��كاراني پ��اك ب��ه رويدادهاي 
بين الملل��ي اعزام ش��وند، در تصميم خ��ود تجديد نظر 

كنند. بهداد سليمي، نايب قهرمان جهان درباره كم شدن 
س��هميه ايران در المپيك ۲0۲0 گفت: اتفاق خوبي رخ 
نداد. ما 6 وزنه بردار هس��تيم كه همه در المپيك شانس 
مدال داريم. خط خوردن هر ك��دام از وزنه برداران يعني 
سرمايه سوزي واقعي. اميدوارم نظر مسووالن فدراسيون 

جهاني عوض شود. 
س��عيد علي حس��يني، نايب قهرمان جهان در پاسخ به 
اين پرسش كه كم شدن س��هميه المپيك ايران تاثيري 
بر روحيه وزنه برداران گذاش��ته اس��ت يا نه، گفت: ما با 
تجربه تر از اين حرف ها هس��تيم و به لحاظ روحي تاثير 
زيادي ن��دارد اما احس��اس مي كنم وزنه ب��رداري جهان 
نسبت به رشته هاي ورزشي ديگر خيلي لطمه مي خورد. 
وزنه برداري در حال حاضر در عرصه رسانه كمرنگ است 

و با اين شرايط كمرنگ تر هم مي شود. 

سليمي و علي حسيني از كاهش سهميه هاي وزنه برداري در المپيك مي گويند

كوتاه تر از گزارش

آغاز نااميدكننده جودو
در سال جديد

احتمال حضور بوفون
در ليگ آرژانتين

دني آلوس تاريخ ساز شد

اينيستا به ليگ چين مي رود

ج��ودوكاران كش��ورمان از ابت��داي س��ال تاكن��ون دو 
تورنمنت گرندپري در كش��ورهاي گرجس��تان و تركيه 
را تجرب��ه كرده اند كه اع��زام 16 ج��ودوكار حاصلي جز 
يك نق��ره در تفليس و ي��ك نقره ب��ه همراه ي��ك برنز 
در آنتاليا براي تيم اعزامي كش��ورمان نداش��ته اس��ت. 
در رده هاي س��ني پاي��ه نيز نزدي��ك به 40 ج��ودوكار 
رقابت ه��اي بين الملل��ي آلمان و ازبكس��تان را پش��ت 
سرگذاش��ته اند كه جز يكي دو برنز عايدي براي تيم هاي 
 اعزامي نداش��ته و ب��ه نظر مي رس��د حال ج��ودو ايران

در همه رده هاي س��ني خوب نيس��ت و نمي توان با بيان 
ابراز رضايت از عملكردها از س��وي مربيان و كادر فني به 
سادگي از كنار اين نتايج به سادگي گذشت. نگاهي كوتاه 
به تيم ها و ج��ودوكاران ش��ركت كننده در همين چند 
تورنمنت به خوبي ثابت مي كند كه تيم ملي روند خوبي 
ندارد و نتايج روز به روز ضعيف تر مي شود.در مورد جودو 
بحث مدال آوري به كنار، جودوكاران كشورمان به لحاظ 
فني هم عملكرد قاب��ل قبولي ندارند. جوان��ي كه به زعم 
 كادر فني نمايش خوب��ي در اين دور تورنمنت داش��ته،

چگونه مقاب��ل جودوكاري ۲۹ س��اله كه آخري��ن بار دو 
سال قبل در يك تورنمنت به نش��ان برنز دست پيدا كرد 
با ضرب��ه فني نتيج��ه را واگذار مي كند.تي��م ملي جودو 
اواخ��ر مردادماه باي��د در بازي هاي آس��يايي ب��ه ديدار 
رقباي خود ب��رود و ادامه اين روند چيزي جز شكس��ت 
عايدي ب��راي جودو اي��ران نداش��ته و نخواهد داش��ت.

متاس��فاته اعتماد بيش از حد به مربياني ك��ه چيزي از 
خود در مدت مديريت درخش��ان در فدراسيون جودو به 
نمايش نگذاشته اند، عامل اصلي همين شكست هاست. 
استخدام مربي ازبكس��تاني با حقوق بيش از 5000 دالر 
 و اس��تفاده از او به عنوان مربي تيم مل��ي و زيرنظر مربي

كه خود ي��ك قهرماني هم ندارد چ��ه توجيهي مي تواند 
داشته باش��د؟ آيا مربي كه به زعم آقايان سابقه المپيكي 
و جهان��ي دارد بايد زيردس��ت ي��ك مربي ب��ا كمترين 
س��وابق فني فعاليت كند؟ منتقداني كه سال هاي قبل 
 مديريت فدراس��يون را به برنامه گلخانه اي و اعزام نفرات
 مح��دود و... مته��م مي كردن��د االن كج��ا هس��تند

تا از شكس��ت هاي متوالي و س��نگين جودوكاران انتقاد 
كنند؟ ش��ايد كادر فنيتيم ملي در انتظار مدال ماليي و 
محجوب در بازي هاي آسيايي است تا همچنان ضعف هاي 

فني خود را پشت همين مدال ها پنهان كند. مهر

جان لوييجي بوفون ممكن اس��ت در پايان فصل با 
بوكاجوني��ورز قرارداد امضا كند. ب��ه گزارش آ. اس 
پس از اينكه باش��گاه آرژانتيني اعالم كرد به جذب 
دروازه ب��ان يوونتوس عالقه مند اس��ت اين خبر در 

سراسر آرژانتين انعكاس داشت.
كارلوس توس نقش مهمي در اي��ن انتقال خواهد 
داش��ت و مي خواهد دروازه ب��ان ايتاليايي را راضي 
كن��د ت��ا در بوكاجونيورز ب��ازي كند. ب��ا اين حال 
هنوز بوفون درباره آينده اش تصميم نگرفته است. 
او نمي داند در پايان فصل بازنشس��ته خواهد ش��د 
يا نه. همچني��ن امكان حض��ورش در فصل بعد در 
يوونتوس وج��ود دارد و براي دروازه ب��ان ايتاليايي 

نخستين گزينه باشگاه خود است.
ش��ايد حذف يوونتوس از ليگ قهرمانان اروپا برابر 
رئال مادريد باعث ش��ود او از فوتب��ال خداحافظي 
كند. دروازه بان كنوني بوكاجونيورز، روسي است. با 
وجود اينكه گيرمو به او اعتماد دارد، تيم آرژانتيني 
براي جام ليبرتادورس به ي��ك دروازه بان نياز دارد 
كه ممكن است او، بوفون باش��د. تنها، پاسخ مثبت 

دروازه بان ايتاليايي باقي  مانده است. فارس

ستاره برزيلي پاري  س��ن  ژرمن تعداد قهرماني هايش 
را به عدد 3۷ رساند تا به پرافتخارترين بازيكن تاريخ 
فوتبال جه��ان از حيث كس��ب جام برس��د. بامداد 
دوشنبه پاري  سن  ژرمن با پيروزي كه برابر موناكو به 
دست آورد قهرماني خود را در فصل جاري رقابت هاي 
ليگ فرانس��ه قطعي كرد. آلوس با قهرماني در ليگ 
فرانسه به پرافتخارترين بازيكن تاريخ فوتبال جهان 
از نظر كسب جام تبديل ش��د. اين بازيكن برزيلي در 
باش��گاه هاي مختلفي كه به ميدان رفته توانسته 3۷ 
عنوان قهرماني به دس��ت آورد كه اين يك ركورد در 
تاريخ فوتبال جهان اس��ت. آلوس با قهرماني در ليگ 
فرانسه توانست ركورد كيني دالگليش و رايان گيگز را 
پشت سر گذارد. او بيشترين جام را با پيراهن بارسلونا 
به دست آورد تا جايي كه در هشت سالي كه با پيراهن 
آبي اناري ها به ميدان رفت ۲3 جام كسب كرد. ستاره 
برزيلي پاري  س��ن  ژرمن با باهيا برزيل يك قهرماني، 
با س��ويا پنج قهرماني، ب��ا يوونت��وس دو قهرماني، با 
پاري  سن  ژرمن سه قهرماني و با تيم   ملي فوتبال برزيل 

هم سه قهرماني در كارنامه دارد. 

هفته گذشته از لحاظ ورزش��ي براي آندرس اينيستا 
خوب نبود. هافبك بارس��لونا شكست س��ختي را در 
ليگ قهرمانان تجربه كرد و رم با پي��روزي 3 بر صفر 
به نيمه نهاي��ي راه يافت. او پس از ب��ازي جزو معدود 
بازيكناني بود كه مقابل رس��انه ها حاضر شدند. بارسا 
ليگ قهرمانان را از دست داد اما مي تواند فاتح الليگا 
و كوپا دل ري ش��ود. با اين حال حذف بارسلونا باعث 
شد اينيستا تصميم نهايي را درباره آينده اش بگيرد. 
او بارس��لونا را ترك خواهد ك��رد و در ليگ چين پا به 
توپ خواهد ش��د. اين اتفاق 30 ژوئن رخ خواهد داد 
و او س��ه فصل براي تيم چيني كه هنوز نامش فاش 
نشده است، بازي خواهد كرد. اعضاي باشگاه بارسلونا 
از اين موضوع خبر دارند. اينيس��تا قرار است دوشنبه 
هفته آينده به صورت رسمي درباره آينده اش صحبت 

كند. تسنيم

نظرات خود 
را برای ما 
پيامک کنيد
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 نامه خادم به شوراي عالي امنيت ملي:
مانع تعليق كشتي شويد

ما از »مفت بازي« بيزاريم... 

ندارند، م��ا از »مف��ت ب��ازي« بيزاريم... ع��دم حمايت 
ديپلماتي��ك از قهرمانان مل��ي دربرابر سياس��ت هاي 
جديد كميته بين المللي المپيك، مصداق بارز مواضعي 
نادرس��ت اس��ت. از تيرم��اه تا آب��ان ماه س��ال جاري، 
قهرمانان ملي كش��تي ايران مي بايد در هشت مسابقه 
جهاني ش��ركت كنند. در تك تك اين مسابقات، خطر 
محروميت هايي كه ذكر شد، كشتي گيران تيم هاي ملي 
و به طور كلي كشتي كشور را تهديد مي كند. زمان بسيار 
محدود است و فعاليت ديپلماتيك كاري است كه نياز به 
زمان دارد. متاسفانه عدم دغدغه مديراني كه بايد در اين 
مدت پيگير اين مساله مهم و حياتي ورزش ملي كشور 

مي بودند، و ش��ايد دغدغه »معاش سياس��ي« از سوي 
ايش��ان، چهارماه زمان را از ما گرفت. گمان نمي ش��ود 
»سكوت« و »سكون« پاسخي مناسب براي درخواست 
منطقي و كامال كاربردي قهرمانان ملي كش��ور باشد. به 
ياد داشته باش��يم، در ميادين مبارزه ورزشي، قهرمانان 
ملي ما، در صف اول ميدان، پرچمدار دفاع از آبرو و عزت 
ايران هس��تند؛ عزت و آبرويي كه براي مردم ما بس��يار 
ارزشمند است و در شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود، 
بيش از گذشته بدان دلخوشند و با افتخارات و غرور ملي 
آن زندگي مي كنند... منتظر اقدام عاجل و اجرايي شما 

در حمايت از قهرمانان ملي كشور هستيم. 

وحيد جعفري

خبر  كوتاه

رسول خادم در چند ماه گذشته با پافشاري بر مواضعش، خواستار ورود 
مديران عالي كشور به ماجراي  رويارويي با رقباي صهيونيستي شده است

علي كريمي همچنان از ظرفيت كانال تلگرامي خود 
براي انتقاد از فدراسيون فوتبال استفاده مي كند


