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میرزاپور پهلوان شد ،صادقزاده بازوبند را برد!
نحوه پیروزی جابر صادقزاده مقابل احمد میرزاپور در فینال رقابتهای سنگین وزن
کشتی پهلوانی و کسب بازوبند پهلوانی ایران برای چهارمین ...
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حضور زنان عربستانی در ورزشگاه
زنان عربستان با حضور رسمی در ورزشگاه ،مرحلهای تازهای از حضور تماشاگران فوتبال
کشورشان در استادیومهای ورزشی را رقم زدند ...

داورزنی:

انتخابات بسکتبال دموکراتیک بود

نمیگذاریم حقی از فوتبال ایران ضایع شود

رامیـن طباطبایـی معتقـد اسـت از تمـام
ظرفیتهـا در بسـکتبال اسـتفاده خواهـد
کر د .
بـه گـزارش ایسـنا ،رییـس فدراسـیون
بسـکتبال پـس از انتخابـات ایـن رشـته
در جمـع خبرنـگاران ،اظهـار کـرد :اولویـت
مـن وفـاق و همدلـی اسـت .از ظرفیـت
همـه نیروهـا اسـتفاده میکنیـم .آنهایـی
کـه از بسـکتبال دور افتـاده انـد را بـاز
مـی گردانیـم .اصلاح کمیتههـا را در نظـر
داریـم و سـازمان لیـگ قدرتمند بـرای پویا
شـدن لیـگ خواهیم داشـت.
او ادامـه داد :بانـوان مـا  30سـال عقـب
افتادهانـد  ،امـا پتانسـیل قـرار گرفتـن در
بیـن شـش تیـم برتـر آسـیا را دارنـد .در
نظر داریـم ارتقـای مربیان بانـوان را انجام
دهیـم و همچنیـن مربـی خارجی بـرای این
بخـش جـذب کنیم .مـن بـه حامیـان مالی
اعتقـاد دارم و بایـد از بسـکتبال که خود یک
برند اسـت بـرای جذباسپانسـر اسـتفاده
کنیـم .در صـدد ایجـاد سـامانه هـواداری
هسـتم و از تمـام پتانسـیل هـای اقتصـادی
اسـتفاده میکنیـم.
او ادامـه داد :اسـتعدادیابی اولویـت دیگـر
مـا اسـت و بایـد بـا یـک برنامـه ملـی و
آکادمیـک کار را پیـش ببریـم .بایـد قاعـده
هـرم بسـکتبال  10تیـم ملـی نونهـاالن
باشـد تـا در راس هـرم دو تیـم ملـی خوب
بزرگسـاالن داشـته باشـیم .باید چنـد حامد
حـدادی و چند بهنـام یخچالـی و چند صمد
نیکخـواه بهرامـی پـرورش دهیـم .تلاش
مـا ایـن اسـت کـه در ادامـه مسـیر از همه
ظرفیتهـا و پتانسـیلها اسـتفاده کنیـم.
طباطبایـی همچنیـن گفـت :سـاختار و
تشـکیالت فدراسـیون را بازنگـری می کنیم
و با قـدرت برای جـام جهانـی  2019آماده
مـی شـویم .هـدف مـا در تیـمملـی حضور
در جـام جهانـی و کسـب سـهمیه المپیـک
ا ست .

رئیــس مجمــع انتخابــات فدراســیون بســکتبال
گفــت :بســکتبال بــه وفــاق نیــاز دارد و بایــد از
تمــام پتانســیل بســکتبال اســتفاده شــود .معــاون
وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن از حمایــت
وزارت ورزش و جوانــان از بانــوان بــرای کســب
کرســیهای بیــن المللــی خبــر داد.

و رییــس فدراســیون بســکتبال نیــز بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه ویــژهای داشــته باشــد .قطعــا نیــز
میتوانــد از توانایــی و برنامههــای نامزدهــای
انتخاباتــی نیــز اســتفاده کنــد تــا بســکتبال در
مســیر توســعه قــرار بگیــرد.
داورزنــی بــا اشــاره بــه آییننامــه انتخابــات

بــه گــزارشایســنا ،محمدرضــا داورزنــی ،پــس
از مجمــع انتخابــات فدراســیون بســکتبال در
جمــع خبرنــگاران ،اظهــار کــرد :خــدا را شــکر
مجمــع دموکراتیــک بــرای بســکتبال برگــزار
شــد و اعضــای مجمــع آقــای طباطبایــی را
انتخــاب کردنــد .بــه هــر حــال همــه نامزدهــا
در ایــن مــدت رایزنیهــای خــود را انجــام داده
و تبلیغــات کــرده بودنــد ،امــا ایــن مجمــع اســت
کــه رای نهایــی را میدهــد و در بســکتبال نیــز
ایــن اتفــاق افتــاد .وزارت ورزش و جوانــان نیــز
از انتخــاب مجمــع فدراســیون بســکتبال حمایــت
خواهــد کــرد.
او ادامـه داد :بـه هــر حــال بســکتبال همــان طــور
کــه نامزدهــا گفتنــد بــه اتحــاد و همدلــی نیــاز دارد

فدراســیونها ،بیــان کــرد :در آییننامــه جدیــد
مــواردی اصــاح شــدهاند .در آییننامــه کنونــی
شــرایط بــه طــوری اســت کــه گفتــه میشــود
رییــس میتوانــد اعضــای خــود را بــرای
انتخابــات بعــدی بچینــد ،امــا در آییننام ـه جدیــد
کــه در دســتور کار تصویــب دولــت قــرار دارد،
مــواردی اصــاح شــده اســت.
او ادام ـه داد :تعــداد اعضــای مجمــع در آییننام ـه
جدیــد حــدود  60نفــر اســت کــه نیمــی از آنهــا
هیــات هــای اســتانی هســتند و نیمــی از آنهــا نیــز
رییــس فدراســیون در انتخابــش نقشــی نخواهــد
داشــت و بــه همیــن دلیــل ایــن موضــوع نیــز از
نگرانیهــا کــم میشــود.
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان در پاســخ بــه

آن سو
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زنــان عربســتان بــا حضــور
رســمی در ورزشــگاه ،مرحلـهای
تــازهای از حضــور تماشــاگران
فوتبــال کشورشــان در
اســتادیومهای ورزشــی را رقــم
زدنــد.
بــه گــزارشایســناوبــه نقــل
از  ،elsportســرانجام زنــان
عربســتانی بــه آرزوی خــود
رســیدند و تــاش آنهــا بــرای
حضــور در ورزشــگاه هــا پاســخ
داد .فدراســیون فوتبــال عربســتان چنــد هفتــه پیــش قانونــی را بــه تصویــب رســاند و بــه موجــب آن اجــازه
داده شــد تــا زنــان در ایــن کشــور هــم بــه ورزشــگاه برونــد و بــازی هــای تیــم هــای مــورد عالقــه خــود
را از نزدیــک تماشــا کننــد.
حضــور زنــان عربســتانی در ورزشــگاه بازتــاب زیــادی در رســانههای جهانــی داشــت و بســیاری از
رســانهها از چنیــن روزی بــه عنــوان تاریخــی تریــن روز فوتبــال عربســتان یــاد کردنــد.

ایــن ســوال کــه چقــدر از بانــوان بــرای کســب
کرســیهای بینالمللــی حمایــت میکنــد،
خاطــر نشــان کــرد :وزارت ورزش و جوانــان هیــچ
نــگاه جنســیتی نــدارد .مــا از هــر نیــروی ایرانــی
کــه بتوانــد در عرصــه بینالمللــی تــاش کنــد
حمایــت خواهیــم کــرد و بــه هیــچ وجــه نــگاه
خانــم یــا آقــا نداریــم .بــرای مــا مهــم ایــن اســت
کــه در مجامــع بینالمللــی حضــور داشــته باشــیم
و وزارت ورزش و جوانــان نیــز بــه طــور کامــل بــه
ایــن موضــوع توجــه دارد .البتــه مــا توجــه ویــژهای
بــه بانــوان داریــم.
او دربــاره میزبانــی نماینــدگان فوتبــال ایــران در
دیدارهــای مقابــل عربســتان در کشــور ثالــث نیــز
بیــان کــرد :ایــن موضــوع را فدراســیون فوتبــال
پیگیــر اســت تــا مشــکل حــل شــود .قطعــا حــل
ایــن موضــوع بــه دیپلماســی جــدی نیــاز دارد و
وزارت ورزش و جوانــان در کنــار فدراســیون بــرای
حــل ایــن معضــل تــاش خواهــد کــرد .ب ـه هــر
حــال کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس هزینــه
زیــادی انجــام میدهنــد ،امــا وزارت ورزش و
جوانــان و فدراســیون فوتبــال در تــاش هســتند
تــا حقــی از فوتبــال ایــران ضایــع نشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا داورزنــی بعــد از
انتخابــات فدراســیون بســکتبال در مجمــع ایــن
فدراســیون نیــز اظهــار کــرد :از محمود مشــحون و
همکارانــش تشــکر مــی کنــم .او بــرای بســکتبال
تــاش کــرد .اکنــون بســکتبال بــه وفــاق نیــاز
دارد و قطعــا آقــای طباطبایــی نیــز ایــن موضــوع را
بایــد اولویــت قــرار بدهــد .بایــد از تمــام پتانســیل
بســکتبال اســتفاده شــود.
او ادامــه داد :طباطبایــی نیــاز دارد از تمــام ایــده
هــا و برنامــه هــا اســتفاده کنــد .حــرف هــای
خوبــی در بیــن نامزدهــا شــنیدم کــه قطعــا
طباطبایــی مــی توانــد از اینهــا اســتفاده کنــد .اگــر
فدراســیون بخواهــد تنهــا از دولــت کمــک بگیــرد
بســکتبال رشــد و پیشــرفتی نخواهــد داشــت .بایــد
فدراســیون بــه بحــث اسپانســرینگ توجــه ویــژه
داشــته باشــد.

فدراسیون کشتی:

فینال کشتی پهلوانی اشتباه داوری داشت

جلســه ویــژه داوری بــرای بررســی قضــاوت فینــال ســنگین وزن رقابت های
کشــتی پهلوانــی قهرمانــی بزرگســاالن کشــور در مشــهد ،صبــح دیــروز
(شــنبه) در محــل ســالن کنفرانــس خانــه کشــتی عبــداهلل موحــد برگــزار
شــد.به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی فدراســیون کشــتی،
بــا توجــه بــه اعتــراض رســمی هیــات کشــتی اســتان خراســان رضــوی بــه
رای داوران در مســابقه فینــال ســنگین وزن کشــتی پهلوانــی کشــور در روز
 21دی مــاه در مشــهد ،فیلــم کشــتی مذکــور از ســه زاویــه ،چندیــن بــار توســط اعضــای حاضــر در جلســه
بررســی و پــس از بحــث تبــادل نظــر نتایــج ذیــل بــه جمــع بنــدی اعضــای مذکــور رســید:
 -1کشــتی گیــر دوبنــده قرمز(جابــر صــادق زاده) زودتــر از ســوت آغــاز مســابقه ،اقــدام بــه زیرگیــری نمــود ،کــه
مــی بایــد از ســوی داور وســط ،کشــتی متوقــف و مجــددا در شــرایط قانونــی آغــاز مــی گردیــد.
 -2اشــتباه داور وســط و تعجیــل در اعــام آغــاز مســابقه ،قبــل از اســتقرار کامــل دو کشــتی گیــر در وســط
تشــک مطابــق ضوابــط جــاری.
 -3اشــتباه کادر فنــی کشــتی گیــر دوبنــده آبی(احمــد میرزاپــور) و تاخیــر در اعــام چلنــج (بیــش از  5ثانیــه
مطابــق ضوابــط) بــرای اعتــراض بــه اقــدام کشــتی گیــر دوبنــده قرمــز بــه زیرگیــری پیــش از ســوت داور.
 -4اشــتباه رئیــس تشــک و عــدم مدیریــت مناســب کشــتی پــس از انجــام اشــتباه داور وســط ،از طریــق قطــع
کشــتی و آغــاز مجــدد آن.
 -5اشــتباه رئیــس تشــک و عــدم اســتفاده از فرصــت چلنــج اعــام شــده توســط کادر فنــی کشــتی گیــر دوبنــده
آبــی ،بــرای بازنگــری در رای اعالمــی.
 -6اشــتباه سرپرســت فنــی مســابقات و عــدم مدیریــت مناســب کشــتی پــس از اعــام چلنــج از ســوی کادر
فنــی کشــتی گیــر دوبنــده آبــی ،بــرای بــاز نگــری در رای اعالمــی.
 -7برخــاف مصوبــه کمیســیون داوران ،هیــچ یــک از داوران بیــن المللــی دارای درجــه یــک ویــژه در مســابقات
قهرمانــی کشــور کشــتی پهلوانــی ســال ،1396حضــور نیافتنــد .اشــتباه مذکــور متوجــه رئیــس کمیســیون داوران
مــی باشــد.
 -8برخــاف مصوبــه کمیســیون داوران جنــاب آقــای امامــی به عنــوان نماینــده کمیســیون داوران در کشــتی
پهلوانــی در مســابقات مذکــور حضــور نیافــت.
بــا توجــه بــه نتایــج فوق الذکر و بــه منظور احتــرام به تمامی عالقمندان به کشــتی کشــور و همچنیــن ارج گزاری
بــه اصــل عدالــت در امــر قضــاوت در مســابقات کشــتی ،فدراســیون کشــتی ایــران در خصــوص بندهــای
یادشــده و عوامــل اجرایــی مســئول تصمیــم گیــری خواهــد نمــود.
رســول خــادم و رضــا الیــق رییــس و دبیــر فدراســیون ،ســیروس پــور مشــاور عالــی فدراســیون ،عیســی مومنــی
مدیــر تیــم هــای ملــی کشــتی هــای ســنتی ،طاهرخانــی ،کریمــی و صادقــی اعضــای کمیتــه داوران و هاشــمی
نســب و فروتــن دو داور بیــن المللــی کــه بــه تازگــی بازنشســته شــده انــد در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

یک باشگاه چینی خواهان جدی انصاری فرد

یــک باشــگاه چینــی قصــد دارد کریــم انصــاری فــرد مهاجــم ایرانــی را در فصــل نق ـل و انتقــاالت زمســتانی
بــه خدمــت بگیرد.بـه گــزارشایســناوبــه نقــل از رادیــو ورزش یونــان ،یــک باشــگاه چینــی در طــی روزهــای
گذشــته مصرانــه در تــاش بــوده اســت تــا رضایــت باشــگاه المپیاکــوس را بــرای جــذب قرضــی و یــا دائمــی
کریــم انصــاری فــرد بــه دســت بیــاورد .بــا ایــن حــال هنــوز بــا موافقــت ایــن بازیکــن روبــرو نشــده اســت.
باشــگاه المپیاکــوس و ســرمربی جدیــد ایــن تیــم یعنــی گارســیا تمایلــی بــه فــروش ســتاره ایرانــی خــود در فصل
نق ـل و انتقــاالت زمســتانی را نــدارد و خــود کریــم هــم بــه باشــگاه اعــام کــرده کــه میخواهــد تــا جــام
جهانــی  2018روســیه حداقــل در آتــن بمانــد.
بایــد ببینیــم کــه مذاکــرات تیــم چینــی کــه نامــی از آن فــاش نشــده بــا باشــگاه المپیاکــوس در روزهــای آتــی
فصــل نقـل و انتقــاالت زمســتانی بــه کــدام ســمت و ســو پیــش خواهــد رفــت.

میرزاپور پهلوان شد ،صادقزاده بازوبند را برد!
نحــوه پیــروزی جابــر صــادقزاده مقابــل احمــد
میرزاپــور در فینــال رقابتهــای ســنگین وزن
کشــتی پهلوانــی و کســب بازوبنــد پهلوانــی ایــران
بــرای چهارمیــن مرتبــه ،نشــان داد پهلوانــان
ایــن دوره و زمانــه نیــز تفاوتهــای زیــادی بــا
بزرگانــی همچــون پوریــای ولــی و تختــی پیــدا
کردهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در حســاسترین و
مهیجتریــن مبــارزه رقابتهــای کشــتی
پهلوانــی قهرمانــی کشــور کــه روز پنجشــنبه
در شــهر مشــهد و بــا حضــور گســترده مــردم
کشــتی دوســت برگــزار شــد ،جابــر صــادقزاده
کشــتیگیر مازندرانــی برابــر احمــد میرزاپــور از

بــا اطمینــان از آمادگــی و تمرکــز هــر دو
کشــتیگیر بــرای ادامــه مبــارزه ،بــا نواختــن
ســوت و همزمــان اشــاره دســت ،ادامــه جریــان
مبــارزه را اعــام میکنــد .در کشــتی پهلوانــی
نیــز ایــن رســم همــواره رعایــت شــده و حتــی دو
کشــتیگیر بــرای زدودن هــر گونــه اختــاف در
ادامــه مبــارزه بــا تاکیــد داور بــا یکدیگــر دســت
میدهنــد و آنــگاه مبــارزه را ادامــه میدهنــد.
متاســفانه ایــن مــوارد در مبــارزه صــادقزاده و
میرزاپــور رعایــت نشــد .زمانی کــه داور ســوت
قطــع مبــارزه را میزنــد بــه صــادقزاده بــرای
زدن ضربــه بــر ســر میرزاپــور تذکــر میدهــد
امــا در حالی کــه میرزاپــور بــا نــگاه بــه ســمت

تنش بین  ۳کشور عربی باال گرفت

احتمال لغو لیگ قهرمانان آسیا

از یــک طــرف امــارات و عربســتان اصــرار دارنــد کــه در خــاک قطــر
بــه میــدان نمیرونــد و از طــرف دیگــر قطریهــا اصــرار دارنــد
کــه حاضــر نیســتند در کشــور ثالــث برابــر ســعودیها و اماراتیهــا
بــازی کننــد و ایــن باعــث شــده تــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا
یــک چالــش بــزرگ مواجــه شــود.
ب ـه گــزارشایســناوبــه نقــل از الــکاس ،لیــگ قهرمانــان آســیا معتبرتریــن رقابــت باشــگاهی در قــاره
آسیاســت .اختالفــات بیــن ســه کشــور عربــی کــه در راس آن عربســتان قــرار دارد باعــث شــد تــا لیــگ
قهرمانــان آســیا دســتخوش تغییــرات زیــادی شــود و حتــی احتمــال لغــو آن هــم مطــرح شــود.
همــه چیــز از درخواســت عربســتان بــرای بــازی کــردن بــا ایــران در زمیــن بــی طــرف آغــاز شــد و
کنفدراســیون فوتبــال آســیا هــم بــه راحتــی مطیــع ســعودیها شــد و بــا ایــن درخواســت موافقــت کــرد.
اختــاف سیاســی عربســتان و امــارات بــا قطــر نیــز باعــث شــد تــا ســعودیها و البتــه اماراتیهــا ایــن
بــار درخواســت بــازی کــردن بــا قطــر در زمیــن بــی طــرف را هــم بدهنــد بــا ایــن تفــاوت کــه قطریهــا
ماننــد ایــران حاضــر نیســتند کــه تــن بــه چنیــن خواســتهای بدهنــد و اصــرار دارنــد کــه تنهــا در خانــه خــود
از تیــم هــای عربســتانی و اماراتــی پذیرایــی خواهنــد کــرد.
بــا وجــود ایــن کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا فرســتادن هیاتــی بلنــد پایــه بــه قطــر و عربســتان
تــاش دارد تــا بیــن ایــن دو کشــور آشــتی برقــرار کنــد و بــا ایــن توجیــه کــه فوتبــال جــدای از سیاســت
اســت آنهــا را بــه بــازی کــردن در خانــه همدیگــر ملــزم کنــد امــا اماراتیهــا و ســعودیها راه دیگــری
را در پیــش گرفتهاند.محمــد الرمیثــی ،رئیــس هیــات ورزش امــارات در ایــن بــاره گف ـت :هیــچ کســی
نمیتوانــد مــا را بــه بــازی کــردن در کشــوری کــه آن را دوســت نداریــم وادار کنــد .بــا وجــود ایــن کــه مــا
بــه رقابــت در لیــگ قهرمانــان آســیا ســخت نیــاز داریــم امــا در قطــر بــه میــدان نمیرویــم و کســی هــم
نمیتوانــد مــا را مجبــور بــه چنیــن کاری کنــد .حتــی اگــر قــرار باشــد کــه از ایــن رقابــت کنــار گذاشــته
شــویم و یــا در قــاره دیگــری رقابــت کنیــم بازهــم بــه چنیــن خواســتهای تــن در نمیدهیــم یــا بــازی در
زمیــن بــی طــرف و یــا خداحافــظ لیــگ قهرمانــان آســیا.
عــادل عــزت ،رئیــس فدراســیون فوتبــال عربســتان هــم چنیــن خواســتهای دارد .او گفــت :بــه هیــات
کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــام کردیــم کــه ســامت بازیکنــان خــود را بــه خطــر نمیاندازیــم و اصــا
در قطــر بــازی نخواهیــم کــرد .قــرار اســت کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا در فوریــه جــواب بدهــد .اگــر
مــا را بــه مجبــور بــه بــازی کــردن در قطــر کننــد مــا انصــراف خواهیــم داد .انصــراف  ۶تیــم اماراتــی و
عربســتانی باعــث خواهــد شــد تــا لیــگ قهرمانــان هــم لغــو شــود.
ایــن درخواس ـتهای عجیــب امــارات و عربســتان ،در حالــی اســت کــه فدراســیون فوتبــال قطــر هــم
تاکیــد کــرد کــه بــه هیــچ وجــه حاضــر نیســت در زمیــن بــی طــرف بــه مصــاف عربســتان و امــارات بــرود
و بــه ایــن ترتیــب احتمــال لغــو لیــگ قهرمانــان آســیا بســیار زیــاد اســت.

رضایی را با  ۱۰میلیون یورو هم نمیفروشیم
مهدی بیات ،مدیر ایرانی شارلوا ضمن تمجید از توانمندیهای کاوه رضایی عنوان کرد
باشگاهش به هیچ قیمتی حاضر به فروش این بازیکن نیست ...

خراســان رضــوی بــه روی تشــک رفــت و در
حالی کــه  3بــر صفــر عقــب بــود در حرکتــی
کــه خصایــص پهلوانــی در آن دیــده نمیشــد،
برابــر احمــد میرزاپــور بــا ضربــه فنــی بــه برتــری
رســید و بــرای چهارمیــن مرتبــه صاحــب بازوبنــد
پهلوانــی شــد.
میرزاپــور کــه در مرحلــه مقدماتــی از ســد
کشــتیگیران خوبــی همچــون پرویــز هــادی
گذشــته بــود و بــا آمادگــی کامــل بــه دنبــال
کســب دومیــن بازوبنــد پهلوانــی ایــران بــود ،در
دیــدار فینــال برابــر صــادقزاده بــه روی تشــک
رفــت و در حالی کــه  3بــر صفــر از حریــف
خــود پیــش بــود ،بــه یکبــاره داور بــا نواختــن
ســوت مبــارزه را قطــع تــا بــه صــادقزاده بــرای
ضربــه زدنهــای مکــرر بــر ســر و صــورت
میرزاپــور هشــدار دهــد .طبــق قانــون و عــرف
کشــتی زمانی کــه داور مبــارزه را قطــع میکنــد،
پــس از اعــام نظــر خــود ،کشــتیگیران را
بــه وســط تشــک هدایــت میکنــد و ســپس

پاییــن و کشــیدن دســت بــر ســر و صــورت،
خــود را مهیــای حضــور در وســط تشــک و ادامــه
مبــارزه میکــرد ،داور بــدون هیچگونــه هماهنگــی
و رعایــت مــوارد فــوق ،اقــدام بــه نواختــن ســوت
میکنــد و صــادقزاده نیــز بــدون توجــه بــه اصول
جوانمــردی کــه حــرف نخســت را در ایــن رشــته
میزنــد ،از حواسپرتــی میرزاپــور سوءاســتفاده
کــرده و بــه پاهــای او حملــه ور میشــود و در
چنــد ثانیــه پشــت او را بــه خــاک میرســاند و
بــه ایــن ترتیــب بــا ضربــه فنــی بــرای چهارمیــن
مرتبــه صاحــب بازوبنــد پهلوانــی ایــران در ســال
 96میشــود.
در کمــال تعجــب داوران نیــز در میــان اعتراضــات
شــدید تماشــاگران ایــن نتیجــه را قبــول و دســت
صــادقزاده را بــه عنــوان فــرد پیــروز بــاال مــی
برنــد .میرزاپــور نیــز در اقدامــی قابــل تحســین
کــه نشــان از روحیــه پهلوانــی او دارد ،بــرای
اینکــه حادثــه ناگــواری پیــش نیایــد بــدون
هیچگونــه اعتراضــی ایــن رای را قبــول و اقــدام
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بــه تــرک تشــک کشــتی میکنــد.
در رشــتهای ماننــد کشــتی پهلوانــی کــه ریشــه در
فرهنــگ و تاریــخ ایــن مــرز و بــوم دارد و پهلوانان
بزرگــی همچــون پوریــای ولــی ،ابراهیــم حــاج
یــزدی ،اکبــر خراســانی ،عبــاس زنــدی ،احمــد
وفــادار ،غالمرضــا تختــی ،علیرضــا ســلیمانی و...
کــه همگــی در داشــتن منــش و رفتــار پهلوانــی
شــهره عــام و خــاص بودهانــد را در دامــان خــود
پــرورش داده ،در مبارزاتشــان هیچــگاه مردانگــی
و مــروت را فــدای نتیجهگرایــی و رســیدن بــه
بازوبنــد پهلوانــی نکردهانــد کــه اگــر اینگونــه
بــود ایــن رشــته از هــزاران ســال پیــش تــا بــه
امــروز قدمــت نداشــت و ایــن بــزرگان را تحویــل
جامعــه نم ـیداد.
اگــر تختــی پــس از گذشــت نیــم قــرن از
درگذشــتش همچنــان در قلــب مــردم جــای
دارد و هیچــگاه فرامــوش نمیشــود ،نــه بخاطــر
مدالهــای رنگارنــگ جهــان و المپیکــش اســت
کــه کشــتی از ایــن قهرمانــان زیــاد بــه خــود
دیــده ،بلکــه مــروت ،جوانمــردی ،مــردم دوســتی
و بطــور کلــی صفــات پهلوانــی تختــی ،او را
تختــی کــرده اســت.
الکســاندر مدویــد چهــره افســانهای کشــتی
جهــان و دارنــده ســه مــدال طــای المپیــک و
هفــت مــدال طــای جهــان و از همدورهایهــای
جهــان پهلــوان تختــی اســت .در جریــان
رقابتهــای جهانــی  ۱۹۶۲تولیــدو در آمریــکا
تختــی بــه راحتــی میتوانســت بــا اســتفاده از
آســیبدیدگی شــدید مدویــد شکســت یــک
ســال قبــل مقابــل او در تهــران را جبــران کنــد اما
در طــول مبــارزه تختــی حتــی یــک مرتبــه نیــز
بــه ســمت پــای مصــدوم مدویــد یــورش نبــرد تــا
مدویــد آن مبــارزه را پاکتریــن مبــارزه عمــر خــود
بدانــد .امــا جوانهــای امــروزی از حــواس پرتــی
حریــف کــه در اثــر اشــتباه داور بوجــود آمــد،
صاحــب بازوبنــد پهلوانــی میشــوند در صورتــی
کــه پیــروزی بــه هــر شــیوه ای خصلــت پهلوانــان
ایــران زمیــن نیســت.
در بــاره مبــارزه صــادقزاده ذکــر ایــن نکتــه نیــز
ضــروری اســت کــه داور ایــن میــدان شــناخت
چندانــی بــا کشــتی پهلوانــی و قوانیــن آن نداشــته
و رییــس کمیتــه داوران فدراســیون کشــتی بایــد
پاســخگوی چرایــی ایــن موضــوع باشــد.
هــر چــه بــود ،جابــر صــادق زاده صاحــب
بازوبنــد پهلوانــی شــد امــا پهلــوان میــدان
را بایــد احمــد میرزاپــور نامیــد کــه در کنــار
حریفــش قــرار گرفــت و پیــروزی را بــه او
تبریــک گفــت و نگذاشــت جــو ســالن متشــنج
شود.

باشگاه شارلوا:

رضایی را با  ۱۰میلیون یورو
هم نمیفروشیم

مهـدی بیـات ،مدیـر ایرانـی شـارلوا ضمـن تمجیـد از
توانمندیهـای کاوه رضایـی عنـوان کرد باشـگاهش به
هیـچ قیمتـی حاضـر به فـروش ایـن بازیکن نیسـت.
بـه گـزارشایسـناوبـه نقـل از اخبـار فوتبـال بلژیک،
کاوه رضایـی در ایـن فصل با درخشـش خود در شـارلوا
باعث شـد کـه این تیـم نتایج خوبـی را در لیـگ بلژیک
به دسـت بیـاورد.
مهـدی بیـات ،مدیـر ایرانـی باشـگاه شـارلوا دربـاره
بازیکـن ایرانـی خـود گفـت :مـا از حضـور کاوه رضایی
کاملا رضایـت داریـم و بایـد اعلام کنـم کـه بـه هیچ
قیمـت حاضـر بـه فـروش او نیسـتیم ،حتـی  ۱۰میلیون
یـورو .رضایی عنصر بسـیار مهمـی در تیم ما محسـوب
میشـود و مـا دوسـت داریم بازیکنـان بزرگمـان را نگه
داریـم تـا به اهدافمان برسـیم تـا ببینیم تابسـتان آینده
چـه اتفاقـی میافتـد .در ژانویه بـه هیچ عنـوان بازیکنی
را نخواهیـم فروخت.
او در ادامـه گفـت :مـا امسـال بایـد حتمـا جـام بگیریم
بـه همیـن خاطـر ایـن قهرمانی در جـام حذفـی بلژیک
هـدف نخسـت ماسـت .در لیـگ هم بایـد نتایـج خوبی
کسـب کنیم.

تولید اپلیکیشن  ۶زبانه برای
متروی مسکو برای کمک به
مسافران جام جهانی ۲۰۱۸
مسـئوالن برگـزاری جـام جهانـی فوتبـال ۲۰۱۸
اپلیکیشـن رسـمی بـرای متروی مسـکو به شـش زبان
تولیـد کردنـد.
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از ،Inside the games
اپلیکیشـن متـرو مسـکو به شـش زبـان بـرای کمک به
مسـافران جـام جهانـی  ۲۰۱۸تولید شـده اسـت .این
اپلیکیشـن اطالعاتـی دربـاره مسـابقههای جـام جهانی
و توصیههایـی بـرای انتخـاب مسـیر بـه مسـافران و
تماشـاگران جـام جهانـی ارائـه میدهد.
شـهردار مسـکو در این رابطه اظهار کرد :در اپلیکیشـن
متـرو مسـکو بخـش خاصـی مربـوط بـه جـام جهانـی
 ۲۰۱۸وجـود دارد کـه اطالعاتـی دربـاره اسـتادیومها و
راههـای مناسـب بـرای رسـیدن بـه آنهـا وجـود دارد.
همچنیـن نتایـج مسـابقهها و جـدول مسـابقهها در این
اپلیکیشـن ارائـه میشـود.
قصـد داریـم کـه ایـن اپلیکیشـن را در شـش زبـان در
اختیـار مـردم قـرار دهیـم .ایـن شـش زبـان عبارتنـد
از انگلیسـی ،فرانسـه ،اسـپانیایی ،چینـی ،آلمانـی و
پرتغالـی .در اپلیکیشـن متـروی مسـکو اطالعاتـی در
رابطـه بـا تعـداد صندلیهـای خالـی در قطارهـا و تعداد
دوچرخههایـی کـه قابـل اجـاره کـردن هسـتند وجـود
دارد .ایـن اپلیکیشـن را میتـوان از اپ اسـتور و گـوگل
پلـی دانلود کرد.جـام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸در  ۱۱شـهر
مختلـف در روسـیه از  ۱۴ژوئـن تـا  ۱۵جـوالی برگـزار
میشـود.

