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خبر فوتبال

رویارویی کاکس و اسنایدر در 
میشیگان

مبــارزه حســاس «جیــدن کاکــس» و «کایل  �
اســنایدر» دو کشتی گیر مطرح تیم ملی کشتی آزاد 
آمریکا امروز در دیترویت میشــیگان برگزار خواهد 
شــد. به گزارش ایرنا، ســایت رســمی فدراسیون 
کشــتی آمریکا نوشــت: درحالی که جامعه کشتی 
ایاالت متحده در حال آماده شــدن برای مســابقات 
انتخابــی (قهرمانی کشــور) آمریکاســت، در کنار 
آن مســابقه دیگری برگزار خواهد شــد که توجه و 
تمرکز طرفداران را به خود جلب خواهد کرد. قرار 
است ۱۶ مبارزه برگزار شود که یکی از حساس ترین 
آنهــا رویارویی «کایل اســنایدر» قهرمــان المپیک 
۲۰۱۶ و دارنــده دو طــالی قهرمانی جهان و «جی 
دن کاکس» دارنده مدال برنــز المپیک ۲۰۱۶ و دو 
طالی قهرمانی جهان اســت. این مسابقه در هتل 
موتورســیتی دیترویت برگزار خواهد شد. پیروز این 
مســابقه باید برنده دو مبارزه از سه مسابقه باشد. 
ایــن دو آزادکار پیــش از این ۱۴ مرتبه بــا یکدیگر 
روبه رو شــده بودند. بیشتر فعالیت های بین المللی 
ایــن دو آزادکار در وزن های مختلف بود؛ اســنایدر 
در وزن ۹۷ کیلوگرم کشــتی می گیــرد، در حالی که 
کاکس از ۸۶ کیلوگرم شــروع کرد و تا ۹۲ کیلوگرم 
پیش رفت. برخــی فراموش کرده اند که کاکس در 
اوایل دوران حرفه ای، زمانی که وارد مســابقات در 
سطح باال شــد در وزن ۹۷ کیلوگرم بود. این دو در 
یک کورس برخورد برای کشــتی گرفتن در وزن ۹۷ 
کیلوگــرم برای المپیــک ۲۰۲۰ بودند اما پس از آن 
بیمــاری همه گیر کرونا رخ داد. با وجود این کاکس 
پیــش از المپیک توکیو و بــرای حضور در انتخابی 
تیــم ملی کشــتی آزاد آمریکا به دلیــل چند ثانیه 
دیر رســیدن به مراسم وزن کشــی از دور مسابقات 
حذف شــد و به همین راحتی المپیک را از دســت 
داد. هر دو  این ورزشکاران هر بار که نماینده ایاالت 
متحده در ســطح بزرگســاالن هســتند یک مدال 
کسب کرده اند. اسنایدر طالی جهانی ۲۰۱۵، طالی 
المپیــک ۲۰۱۶، طالی جهانــی ۲۰۱۷، نقره جهانی 
۲۰۱۸، برنــز جهانی ۲۰۱۹، نقره المپیک ۲۰۲۰، نقره 
جهانی ۲۰۲۱ را کسب کرده است. مدال های کاکس 
نیز عبارت انــد از: برنز المپیــک ۲۰۱۶، برنز جهانی 
۲۰۱۷، طــالی جهانی ۲۰۱۸، طــالی جهانی ۲۰۱۹، 
برنز جهانی ۲۰۲۱. طرفداران کشــتی درک می کنند 
که این دو نفر سبک های متفاوتی دارند؛ در حالی که 
هر دو مهــارت و تکنیــک شــگفت انگیزی دارند. 
کاکس از حرکت و ســرعت خود به خوبی استفاده 
می کند، در حالی که اســنایدر با فشار و قدرت خود 
حریفان را خســته می کند. هر دو  آنها دفاع خوبی 
دارند و امتیازگرفتن از آنها دشــوار است. هر دو نفر 
انگیــزه باالیی برای نمایــش بهترین عملکرد خود 
دارنــد. با توجه به اینکه بازی هــای المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس در راه است، انتظار می رود که آنها در همین 

وزن المپیک باشند.

نادال به یک رکورد تاریخی دیگر 
رسید

پرافتخارتریــن تنیســور تاریخ، روز گذشــته به  �
نخستین ورزشکاری تبدیل شد که به ۴۰۰ پیروزی در 
مسابقات «مسترز» می رسد. به گزارش ایرنا، «رافائل 
نادال» بامداد دیروز در مسابقات «ایندین ولز» آمریکا 
با نتیجه ۲ بر صفر از ســد «دنیل ایوانس» گذشت 
و به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کرد. 
ایــن بــرای چهارصدمین بار در طول تاریخ اســت 
که نادال در مســابقات مســترز هزار امتیازی مقابل 
حریفــان خود به پیــروزی می رســد. «راجر فدرر» 
سوئیسی با ۳۸۱ و «نواک جوکوویچ» صربستانی با 
۳۷۴ پیروزی در رده های بعدی قرار دارند. نخستین 
پیروزی نادال در مســابقات مســترز سال ۲۰۰۳ در 
مونت کارلو به دســت آمد. پیروزی امروز، نادال را 
به نخســتین بازیکنی هم تبدیل کــرد که برای ۲۰ 
ســال پیاپی به یک هشتم نهایی مسابقات ایندن ولز 
صعود می کند. نادال ۳۵ ســاله بــا قهرمانی در ۲۱ 
گرنداســلم، پرافتخارترین ورزشکار تاریخ این رشته 
محسوب می شود. فدرر و جوکوویچ هرکدام ۲۰ بار 

در این مسابقات قهرمان شده اند.

گام بزرگ شیمیدر قم برای قهرمانی 
در لیگ بسکتبال زنان

شــیمیدر قم در ســومین دیدار فینال لیگ برتر  �
بســکتبال زنان به پیروزی رســید. به گزارش ایسنا، 
ســومین مســابقه از فینال لیگ برتر بسکتبال زنان 
دوشــنبه، ۲۳ اســفند بیــن تیم های گــروه بهمن 
تهران و شــیمیدر قم برگزار شد. شاگردان شایسته 
متشرعی در شیمیدر موفق شــدند با نتیجه ۶۵ بر 
۴۶ مقابل حریفشان پیروز شــوند و دومین پیروزی 
خود در فینال را به دســت بیاورند. تیم گروه بهمن 
در اولین مســابقه فینال به پیروزی رسیده بود و با 
نتیجه فعلی شــیمیدر دو برد و گروه بهمن یک برد 
کســب کرده اســت. برنده لیگ باید سه برد از پنج 
مسابقه کســب کند. در دیدار رده بندی هم پاالیش 
نفت آبادان و اکســون تهــران به مصاف هم رفتند 
که اکســون با حساب ۸۲ بر ۶۰ پیروز شد و با کسب 
دو پیــروزی در این مرحله در جایگاه ســوم جدول 
رده بنــدی قرار گرفت. نفت هم چهارم شــد. بازی 
چهارم فینال امروز چهارشــنبه، ۲۵ اســفند برگزار 
می شــود. شــیمیدر در صــورت پیــروزی قهرمان 
خواهد شد و اگر گروه بهمن برنده شود، بازی پنجم 

قهرمان لیگ را تعیین می کند.

داستان دروازه های داربی
در داربی شــاید ســؤال مهم تــر از اینکه چه  �

کســی گل می زند، این باشــد که کدام دروازه بان 
گل نمی خــورد. به گزارش فوتبال ۳۶۰، دروازه ها 
را همیشــه مهم تریــن آدم هــا اداره می کننــد. 
می خواهد دروازه شهر باشــد که باید نظامیان و 
مقامات شــهری مسئول آن باشــند و می خواهد 
دروازه یک تیم باشــد که باید حراســت از آن را 
به شــماره یک تیم واگذار کرد. دروازه ها راه ورود 
هســتند، راه تســخیر و به همین دلیل باید از بتون 
و فوالد ساخته شــوند. البته در فوتبال که خبری 
از این مصالح نیســت و یک دروازه اســت و چند 
تیرک، یک مــرد فوالدین باید مقابل آن بایســتد. 
مردی که شــاید کمتر به چشــم بیایــد. نامش و 
پستش در سیستم و تاکتیک و تکنیک تیم نیست؛ 
اما همه سیستم ها و تاکتیک ها فقط به دروازه ها 
ختم می شود و آن وقت است که او باید مثل یک 
ســوپرمن به میدان بیاید. در داربی پنجشنبه چه 
کسی سوپرمن تیمش خواهد بود؟ اگر قرار باشد 
جواب این ســؤال را در ۲۲ هفته ای که گذشــت 
جســت وجو کنیم، شاید جواب آبی باشد؛ اما چه 
کســی اســت که نداند داربی با هرچه گذشته و 

هرچه پیش رو است، داستانش تفاوت دارد.
حسین حسینی، دستان چسبناک

در ابتــدای فصل درمورد شــماره یک بودن یا 
نبودنش هیچ اطمینانی وجود نداشــت. رشــید 
مظاهــری باتجربه یــا علیرضا رضایــی جوان به 
اندازه او شــانس ایستادن درون دروازه را داشتند. 
حســین حســینی اما یک بــار دیگر بــه روزهایی 
بازگشــت که با انگیزه اش، اطمینــان کادر فنی را 
جلب کند و توانست درون دروازه به خوبی پاسخ 
این اطمینان را بدهد. او این روزها بســیار شــبیه 
روزهایی اســت که در حضور رقیــب قدرتمندی 
به نام مهدی رحمتی، تعداد کلین شیت هایش را 
بیشــتر و بیشتر می کرد و رحمتی را محکم تر روی 
نیمکت می نشــاند. حاال حسینی با ۱۴ کلین شیت 
در صدر جدول دروازه بان ها ایســتاده  اما اهداف 
مهم تــری را دنبال می کنــد. او این بار با این اعداد 
و ارقام به دنبال شکســتن رکورد ایــن دروازه بان 
و آن دروازه بان نیســت  بلکــه فقط و فقط جام را 
می خواهد؛ جامی که قرار است خودش به عنوان 
کاپیتــان آبی ها باالی ســر ببرد. حســینی در این 
مقطع تــا پایان فصل باید چســب دســتانش را 
چند برابر کند. هر توپی که از دســتش رها شــود، 
می تواند در نهایــت به افتادن جام از دســتانش 
منجر شود و چه کابوســی بزرگ تر از این برای او 
و هواداران. حســین حســینی با شش  گلی که در 
این فصل دریافت کرد، تعداد گل های خورده اش 
در لیگ برتر سه رقمی شد. اما این سه رقمی شدن 
او را به بهترین دروازه بــان ایرانی تاریخ لیگ برتر 
تبدیل کرد! شماره یک آبی ها به همراه ده خسوس 
دروازه بان هایی هستند که در بیشترین بازی تعداد 
گل های خورده شان سه رقمی شده است. حسینی 
در بازی با هــوادار بازی ۱۲۲ خــود را انجام داد 
و صدمیــن گل را هــم دریافت کرد تــا به رکورد 
دروازه بان سابق استقالل خوزستان برسد. او حاال 
با همه این آمــار خوب و رکوردها باید دروازه اش 
را در داربی بســته نگه دارد تا کار فرهاد مجیدی 

برای بردن و قهرمانی هموارتر شود.
حامد لک: من داربی بازم

حامد لک برخــالف همتای آبی اش فصل را 
با شــانس صد درصد شماره یک بودن آغاز کرد. 
بوژیدار رادوشــوویچ یا هر دروازه بان دیگری که 
در پرســپولیس حضور داشــت، نمی توانســت 
جایگاه او را متزلــزل کند. اتفاقی که حاال افتاده 
و اگر او همچنان شــانس اول حضور در داربی 
اســت، به خاطر مطمئن نبودن گزینه جانشینش 
است  اما داربی برای حامد لک یک فرصت ویژه 
اســت؛ فرصتی تا دوباره همان اقتدار همیشگی 
را به خــودش و دروازه اش برگرداند. حامد لک 
شــاید این فصل نتوانــد از رکوردها حرف بزند و 
به اعــداد و ارقامی که ثبت کرده بنــازد؛ اما او 
یک داربی باز اســت. ۳۳۰ دقیقه اســت که در 
داربــی گل نخورده و اگر در بازی روز پنجشــنبه 
گل نخورد، رکورد نیلسون را می شکند. نیلسون 
برزیلی با ۴۰۵ دقیقه کلین شیت مقابل استقالل، 
این رکورد را در تاریــخ داربی ها در اختیار دارد. 
شــاید او این روزها بحث مشــترک هــواداران و 
پیش کسوتان قرمز و آبی باشد. بحثی که خیلی 
هم دوستانه و با اعتماد از او صحبت نمی شود  
اما همین انتقــادات و کری هــا می تواند موتور 
محرکی باشــد برای دروازه بانی کــه پیش از این 
نشــان داده می توانــد یک ســد آهنیــن مقابل 
مهاجمــان حریف باشــد. حامد لــک به عنوان 
دومیــن دروازه بان تاریــخ لیگ برتــر در تعداد 
کلین شیت ها به این مســابقه می آید. آماری که 
مؤید توانایی های او به عنوان ســنگربان شماره 
یک قرمزهاســت. لک با میانگیــن ۲٫۱ مهار در 
هر بازی تعداد مهارهای بیشــتری از حسینی با 
۱٫۸ مهار داشته اســت. این آمار نشان می دهد 
که در تمام گل های خورده پرسپولیس نمی توان 
دروازه بان ایــن تیم را مقصر دانســت و بخش 
زیادی از کلین شــیت های حســینی هم مرهون 
فاز دفاعی مســتحکم این تیم اســت. با این حال 
هر گلی کــه از خط دروازه بگذرد، این شــماره 
یک اســت که مقصر اول خواهد بــود و در این 
بــازی کدام یــک می توانند خــود را از این نقش 

دوست نداشتنی دور نگه دارند؟

ســه ســالی می شــود که عادل 
فردوســی پور و فرزند ۲۰ســاله اش 
یعنــی برنامــه نــود، بــا بی مهری 
صداوســیما، به طور ویژه شبکه سه، 
روبه رو شده و صدای گزارش هایش 
از یکسو و پخش تصاویرش به عنوان 
مجری از ســوی دیگر، ممنوع شده 
از  کنارگذاشتن عادل  برنامه  اســت. 
ســیما که به نظر می رسد از سال ها 
پیــش طرحــش ریخته شــده بود، 
توســط علــی فروغی، مدیــر جدید 
شــبکه سه ســیما نهایی شــد تا در 
تصمیمــی عجیــب، محبوب تریــن 
مجــری صداوســیما و محبوب ترین 
برنامــه ســیما یکباره کنار گذاشــته 
شود. مســئوالن امر انتظار داشتند با 
کپی از روی دســت عــادل و احیای 
شــاگرد او در قالب مــرد همه کاره، 
بتواننــد برنامه ای بــا همان کیفیت 
در حوزه فوتبال ساخته و کاری کنند 
تــا مخاطبان، عادل فردوســی پور را 
فراموش کنند. ایــن پروژه حتی بعد 
از سه سال دوری عادل از شبکه سه، 

جان نگرفت و جز شکســت عایدی دیگری بــرای تصمیم گیرنده ها در بر 
نداشت. برای شــبکه سه و در مجموع برای صداوســیما نه کسی عادل 

فردوسی پور شد و نه برنامه ای نود.
ماحصل شــد اینکه تلویزیــون، مخاطبان نه چندان زیــادش را بیش 
از گذشــته، به ویژه در برنامه های ورزشــی از دســت داد و برنامه نود که 
همواره در صدر پربیننده ها قرار داشت، با برنامه ای جایگزین شده که باید 

برای ماندن در رده های انتهایی ۱۰ برنامه پربیننده دست و پا بزند.
کنارگذاشــتن عادل از شبکه سه و جمع کردن برنامه نود تنها موضوع 
رخ داده در ایــن میان نبــود؛ زیرا عالوه بر آن، بی مهــری و کم لطفی های 
بی شــماری به عادل فردوســی پور طی این سه سال شــده است. عادل 
که انتظــارش را نداشــت دوری اش از گزارش و مجری گــری به عوامل 
پشــت پرده گره بخورد، منتظر ماند  اما وقتی پی بــرد با «جریان» روبه رو 
است و نه شخِص «اجراکننده اوامر»، ترجیح داد عشقش به فوتبال را به 
بســتر برنامه های اینترنتی بکشاند تا از این طریق با مخاطبان بی شمارش 
در ارتباط بماند. با این حال، به محض آنکه نام عادل فردوسی پور به میان 
آمد، ساترا که زیر نظر تلویزیون فعالیت می کند و مسئول مستقیم صدور 
مجوز بر بستر اینترنت اســت، با برنامه عادل فردوسی پور مخالفت کرد. 
ساترا البته بیانیه ای صادر کرد و نوشت که تقاضا برای ساخت این برنامه 
قبل از رســیدن به دست آنها رد شده است. خالصه که به زبان بی زبانی 

خبــر دادند که نهادی باالتــر از آنها، مجوز برنامه عادل فردوســی پور را 
رد کرده اســت. این بی مهری ها شــامل حرفه عادل شد ولی حتی برای 
تخریب چهره او هم در این مدت کم نگذاشــتند. درســت در نخســتین 
روزهایی که عادل از تلویزیون کنار گذاشــته شده بود، شایعات مربوط به 
مهاجرتش به گوش رســید. حتی اسم کشــور و شبکه تلویزیونی که قرار 
بود عادل فردوســی پور به آنجا پناه ببرد هم مطــرح و پیش داوری های 
عجیبی درباره شخصیت او صورت گرفت. رسانه هایی که ارتباط نزدیکی 
با تصمیم گیرندگان امر درباره قطع همکاری با عادل فردوسی پور داشتند، 
با دامن زدن به این شــایعه که از ابتدا می دانستند فردوسی پور قرار است 
مهاجرت کند، کار او را به ســخت ترین شــکل ممکن نقــد کردند. عادل 
امــا با وجود پیشــنهادهای مالی بســیار خوب و قابل تأمــل، آنها را رد و 
شــایعات مربوط به مهاجرتش را تکذیب کرد. بعدها رضا جاودانی هم 
در تلویزیون از پیشنهاد شبکه های آن طرف آبی به فردوسی پور با رقم باال  
پرده برداشــت که اتفاقا تاریخش به مدت ها قبل برمی گشــت. وقتی تیر 
مخالفان عادل در این پروژه به ســنگ خورد، تالش برای تخریب چهره او 
به طرق دیگر در دســتور کار قرار گرفت. این بار گزارش دیدار فینال آســیا 
برای اینســتاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا بهانه ای شد تا مخالفان عادل 
فردوسی پور او را در تیم عربستانی ها قرار دهند و با ایجاد دوگانگی سعی 
کنند او را فردی خائن جلوه دهند. این پروژه نخ نماشــده هم استقبالی از 

سوی مخاطبان نداشت و یکی، دو 
روزی در خبرگزاری های خاص این 
دست و آن دست و سپس از اذهان 

پاک شد.
شــیوه بعدی در این مســیر اما 
تعریف و تمجیدهــای هدف دار از 
شــخص و برنامه جایگزیــن برای 
عادل فردوسی پور و برنامه نود بود؛ 
تبلیغاتی منظوردار تا نشــان دهند 
نه تنها نبودن فردوسی پور خسرانی 
برای تلویزیون در پی نداشته بلکه 
کارهای باکیفیت تــر و بدون هیاهو 
در ایــن عرصه رقم خورده اســت. 
این شــیوه اما با اعــالم برنامه های 
پربیننده هر ماه توسط خود سازمان 
صداوســیما به شکست منجر شد 
تا مشخص شــود لفاظی ها در این 

زمینه اثرگذار نبوده است.
عادل فردوســی پور اما در تمام 
این ســال ها از تاکتیک «ســکوت» 
اســتفاده کرده و به غیر از یکی، دو 
مورد کــه از ســختی های این چند 
ســال حرف زده و اندکی از رفتارها 
گالیــه کرده، درباره جدایی اش از تلویزیون حرف نزده اســت. مشــخص 
نیست تاکتیک سکوت او برگرفته از فلسفه ای دیگر است یا خیر اما هرچه 
بوده عادل ترجیح داده سکوت کند و منتظر بماند. او همین دو روز پیش در 
ویدئویی که منتشر شده می گوید سه سال خیلی سخت بر او گذشته ولی 
ترجیح می دهد همچنان سکوت کند تا ببیند در آینده چه اتفاقی می افتد. 
پرسش مبهم در این بین اما این اســت که سکوت عادل فردوسی پور قرار 
اســت چه چیزی را تغییر دهــد؟ او در این مدت ســکوت کرده و چیزی 
عوض نشده و صدایی شــنیده نشده است. با وجود آنکه عالقه مندان به 
برنامه های ورزشی و مخاطبان تلویزیونی بارها درخواست بازگشت عادل 
فردوســی پور را ارائه کرده و حتی کارزارهای مردمی برای بازگشت او به 
تلویزیون راه انداخته اند، هیچ اتفاق درخوری رخ نداده است. گویا اصرار 
زیادی بر نشــنیدن صــدای مردم در بین مســئوالن تلویزیون وجود دارد. 
مسئوالنی که وقتی زیاد در گوششان مطالبه بازگشت عادل را فریاد بزنی، 
فقط به گفتن این جمله بسنده می کنند که «مشکلی برای بازگشت عادل 
وجود ندارد». شــاید عادل هم دلخوش به همین جمله تکراری اســت 
که تا به حال چندباری از ســوی رئیس جدید ســازمان صداوسیما مطرح 
شــده در غیر این صورت بعید است که سکوت عادل فردوسی پور، چیزی 
را برای خودش و مخاطبان بی شــماری که ســال های سال، هفته ها را با 

برنامه نود و دوشنبه تنظیم می کردند، تغییر دهد.

سکوت عادل فردوسی پور چیزی را تغییر می دهد؟

شــانزدهمین دوره رقابت های هندبــال جوانان 
زن آســیا با کســب نتایج قابل قبول بــرای تیم ملی 
ایران به پایان رســید. هندبالیســت های کشــورمان 
در حالــی چهارمین حضور خــود را در این آوردگاه 
تجربه می کردند که پیش از این نتوانســته بودند به 
عنوان درخورتوجهی دســت پیدا کنــد. این دختران 
پس از غیبت در پیکارهای آســیا توانستند بر سکوی 
دومی قرار بگیرند و ســهمیه شــرکت در مسابقات 

قهرمانی جهان این رشته را برای نخستین بار کسب 
کننــد. تیم های هنــد و ایران هــر دو در رقابت های 
قهرمانی آسیا شــش امتیاز کسب کردند اما با توجه 
به تفاضــل گل بازی های رو د ررو، تیم هند اول شــد 
و ایــران نایب قهرمانی را از آن خود کرد. قزاقســتان 
نیز بر ســکوی سوم مسابقات قرار گرفت. با توجه به 
نگاه حمایتی فدراســیون جهانی هندبال به توسعه 
هندبال زنان، ایــن دوره از رقابت های جوانان جهان 

قرار اســت با حضور ۳۲ تیم برگزار می شود. بنابراین 
امسال پنج سهمیه به قاره آسیا اختصاص داده شده 
است. سهمیه های اول و دوم را تیم های کره جنوبی 
و ژاپن به صورت مســتقیم گرفتند. دو سهمیه هم از 
طریــق این رقابت ها به هند و ایــران تعلق گرفت و 
سهمیه آخر هم از ســوی کنفدراسیون هندبال آسیا 
به تیم مورد نظر داده می شــود. فدراســیون هندبال 
ایران در شــرایطی مدت هاســت پوســت اندازی در 

تیم های بانوان را آغاز کرده که پیش از این در بخش 
بزرگساالن هم به افتخار مهمی دست یافت. این تیم 
نیز چندی قبل برای اولین بار به عنوان چهارمی آسیا 
رسید و سهمیه رقابت های قهرمانی جهان را کسب 
کرد. در پایان مســابقات هندبــال قهرمانی جوانان 
دختران آســیا هدیه ویســی بهترین بازیکن در پست 
پخش شــد. او نشان برترین بازیکن پست پخش را از 

عوامل برگزاری این رویداد دریافت کرد.

دختران جوان هندبال ایران جهانى شدند

ورزش ایران در حالی ســال آینده بازی های آســیایی 
۲۰۲۲ هانگــژو را پیــش رو دارد که حســاب زیادی روی 
مــدال آوری تیم های ملی کبدی مــردان و زنان باز کرده 
اســت. تیم هایی که بدون تردید جزء بهترین های کاروان 
ورزش کشور در سه دوره اخیر بزرگ ترین رویداد ورزشی 
قاره بوده اند. اوج درخشــش کبــدی کاران ایرانی اما در 
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بــود. جایی که هر دو 
این تیم ها به مدال خوش رنگ طال رســیدند و بر سیطره 
قهرمانی هندی ها در کبدی آســیا و جهــان پایان دادند. 
حاال نزدیک به چهار ســال از بازی های ۲۰۱۸ گذشــته و 
نمایندگان کشورمان باید آماده حضوری قدرتمند در دوره 
جدید این بازی ها شــوند. فدراســیون کبدی در یک سال 
منتهــی به بازی های ۲۰۲۲ همه جــوره امکانات را برای 
این ملی پوشــان مهیا کرده تا نهایت تالش خود را برای 
دفاع از عنوان قهرمانی بازی های دوره قبل بکنند. به  ویژه 
درمورد تیم ملی بانوان که دوباره از شایال جین، سرمربی 
هندی دعوت کرده تا هدایت کبدی کاران زن در بازی های 
هانگژو بگیرد. دقایقی با زهرا کریمی، مهاجم اثرگذار این 
تیم که طــالی جاکارتا را هم در کارنامــه دارد، هم کالم 
شــدیم تا از اوضاع و احوال آنها در آستانه این مسابقات 

مطلع شویم. گفت وگوی «شرق» را با او می خوانید.
تمرینات تیم ملی خوب پیش می رود؟ �

بله، همه چیز عالی است. فدراسیون بهترین تدارکات 
را بــرای ما در مجموعه ورزشــی بعثــت در نظر گرفته 
است. این مجموعه قبال خیلی قدیمی بود اما حاال آن را 
بازسازی کرده اند و مثل هتل شده است. زمین استاندارد 
و خوابگاه تروتمیز داریــم. اردوها هم که منظم و بدون 
وقفه برگزار می شود. درحال حاضر ۲۸ نفر هستیم که در 
اردوها حضــور داریم. به مرور با نزدیک به زمان بازی ها 
نفرات ریزش پیدا می کنند تا اینکه به ترکیب ۱۲ نفر نهایی 
برســیم. من هم امیدوارم که بتوانــم فیکس تیم برای 

بازی های آسیایی ۲۰۲۲ شوم.
فکر می کنید که این بار هم بتوانید به فینال برسید  �

و تیم هند را شکست بدهید؟
قطعــا کار ســختی داریم امــا تمام تالشــمان این 

است که باز هم تاریخ ساز شــویم. به هرحال کبدی مال 
هندی هاســت و در این رشته صاحب سبک هستند. بعد 
از شکست جاکارتا و گذشت چهار سال حتما با تمام قوا 
به میدان می آیند تا بهترین عملکرد را داشــته باشند اما 
ماهم بی کار ننشســتیم. یک مربی هنــدی خیلی خوب 
داریم که با حضور او همین قهرمانی را به دست آوردیم. 
شــایال خیلی خوب نکات و علم جدید کبدی را به ما یاد 
می دهد. از یوتیوب مســابقات کبدی کشــوری هند را با 
هم می بینیم تا با تکنیک و تاکتیک آنها آشنا شویم. ما از 

چیزی نمی ترسیم و با امید جلو می رویم.
شــایال بعد از بازی های جاکارتا از ایران رفت و با  �

وجود کارنامه خوب اما خیلی ها از او انتقاد می کردند 
و می گفتند چون پیر اســت، این کاره نیست. شما چه 

نظری در این باره دارید؟
به نظر من او مربی بادانشــی اســت. او ممکن است 
جســما پیر شده باشد اما از نظر ذهنی و دانش این رشته 
کامال به روز اســت. شایال دارد فارســی را یاد می گیرد و 

نســبت به قبل ارتباطش با بچه ها نزدیک تر شده است. 
متقابال ما هم انگلیسی را از او خیلی یاد گرفتیم. مطمئنم 
می توانیم با او نتیجه خوبی در بازی های آسیایی بگیریم.

برنامه ای برای اینکه با هندی ها اردوی مشــترک  �
داشته باشید، ندارید؟

فدراســیون اتفاقا به دنبال این است که چهار اردوی 
مشترک را برای ما برگزار کند که دو تای آن در ایران باشد 
و دوتایش در خارج از کشــور؛ اما بشخصه اطالع ندارم 
که این اردوها با هندی هاســت یا نه. اما مطمئنا اگر هند 
هم نباشــد با تیم های کره جنوبی، سریالنکا و چین تایپه 
خواهد بــود. به هر حال جدای از هند این کشــورها هم 

رقیب جدی برای ما به شمار می روند.
کبدی کاران مرد ایران بعد از قهرمانی در بازی های  �

۲۰۱۸ خیلی مورد توجــه هندی ها قرار گرفتند و وارد 
لیگ ســتارگان این کشور که از اعتبار باالیی برخوردار 
است، شدند. چرا این اتفاق برای زنان ایرانی نیفتاد؟

خود ما هم خیلی دوســت داریم کــه وارد دنیای 

جدیدی از ورزش حرفه ای شــویم اما متأسفانه هند در 
بخش لیگ زنان کشــورش لژیونر نمی پذیرد. امیدوارم 
که ایــن اتفاق بــه زودی بیفتد. به هر حال مــا زنان در 
ایران پشــتوانه ای به لحاظ مالی نداریم و لژیونرشــدن 
در چنین مســابقاتی خیلی کمک حالمان خواهد بود. 
خود من بشــخصه تا به االن هیچ پولی از مســابقات 
باشــگاهی ایران نگرفتم. هر ســال که در این رقابت ها 
شــرکت می کنم به نام هیئت تهــران بازی می کنم اما 
پولی دریافت نمی کنم. اسپانســرها اصال از ما حمایت 
نمی کنند. کبدی رشــته مدال آوری اســت اما هنوز در 
ایران شناخته شــده نیســت. پخش تلویزیونی هم که 
نداریم. طبیعی است که در این شرایط حمایت نشویم. 
شاید باورتان نشــود اما سقف قرارداد لیگ کبدی زنان 
در ایران بیشــتر از ۱۰ میلیون تومان نیست. ما فقط به 
خاطر عشــقی که به کبدی داریم، این شرایط را تحمل 
می کنیم. خود من بشــخصه عاشق کبدی هستم. من 
قبــل از اینکه کبدی کار کنم، شــش ســال کاراته کار 
می کردم و مدال هم در این رشــته گرفتــم اما یک بار 
اتفاقی به سالن مسابقات شهرداری استان تهران در این 
رشته رفتم و به آن عالقه مند شدم. از آن روز تا به االن 
عاشقانه کبدی بازی می کنیم. تیم ملی کبدی زنان ایران 
در سه دوره اخیر بازی های آسیایی به ترتیب سه مدال 
برنز، نقره و طال گرفته اســت امــا جایگاه قابل اعتنایی 
در ورزش کشــور ندارد. بودجه فدراسیون کفاف همه 
هزینه ها را نمی دهد. فدراسیون کبدی با وجود این فضا 
را طوری مدیریت کرده که از همین بودجه اندک وزارت 
ورزش بــه ما حقوق هــم بدهد. امیدوارم مســئوالن 

نگاهشان به ما حمایتی تر شود.
 تالشــی نکردید که اســتخدام یکــی از ادارات  �

زیرمجموعه ورزش کشور شوید؟
چرا من دانشــجوی کارشناسی ارشــد تربیت بدنی 
هســتم. رفتم بــه آموزش و پرورش تقاضــا دادم که مرا 
به عنوان معلم ورزش اســتخدام کنند اما حاال می گویند 
کبدی از رشته های ورزشــی مدارس حذف شده و با این 

شرایط نمی توانند من را جذب کنند.

زهرا کریمی، مهاجم تیم ملی کبدی زنان
دوست دارم در لیگ هند لژیونر شوم
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