
ورزشی

با کسب 43 مدال در رده بزرگساالن، امید، جوانان و نوجوانان

کاراته ایران بر بام آسیا ایستاد
سرویس ورزشی-

پرونده حضور کاروان کاراته ایران در رقابت های 
قهرمانی آســیا با کســب عنوان قهرمانی در تمام 

رده های سنی بسته شد.
تيم ملي بزرگســاالن كشــورمان در آخریــن روز از 
چهاردهمين دوره رقابتهاي قهرماني آســيا كه در آستانه 
قزاقستان برگزار شد به 4 مدال طال و 4 نقره دست یافت. 
در كوميتــه تيمي مردان ملی پوشــان كشــورمان با 
تركيب ذبيح اله پورشيب، بهمن عسگري، سجاد گنج زاده، 
ابراهيم حسن بيگي، سامان حيدري، علي اصغر آسيابري به 
طال رسيدند. تيم مردان كه با سه پيروزی متوالی برابر هند، 
تاجيکستان و قزاقستان به فينال راه یافته بود، برای كسب 
مدال طال به مصاف عربستان رفت و با پيروزی سه بر صفر 

یک طالی دیگر را برای كشورمان كسب كرد. 
كوميته تيمي زنان با تركيب حميده عباســعلي، رزیتا 
عليپور و فاطمه چاالكي صاحب مدال طال شد. تيم كوميته 
بانوان ایران در دیدار نهایی برابر چين تایپه به پيروزی دو 
بر صفر دســت یافت و قهرمان آسيا شد. تيم كاراته بانوان 
بعد از دو پيروزی برابر مالزی و ویتنام در مرحله نيمه نهایی 
دســت به كار بزرگی زد و با پيروزیهای عليپور و عباسعلی 
دو بر یک ژاپن را شکســت و به فينال راه یافت.در كاتای 
تيمی مردان و بانوان نيز ایران به دو مدال نقره رســيد. در 
بخش مردان ، ایران با تركيب ابوالفضل شهرجردي، ميالد 
دليخون و علي زند نقره گرفــت. در بخش بانوان هم تيم 
ملی كشورمان با تركيب مهري یزداني، مائده نصيري پي و 

پریسا رحماني نایب قهرمان شد.
همچنيــن در رقابت هــای انفرادی نيــز ایران موفق 
به كســب 2 طال و 2 نقره در روز آخر مســابقات شد. در 
وزن 60- كيلوگــرم امير مهدي زاده طالیي شــد.در وزن 
75-كيلوگرم بهمن عســگري مقام نخست را بدست آورد. 
در وزن 55-كيلوگرم مجيد حسن نيا مدال نقره را بر گردن 
آویخت و در وزن 84+ كيلوگرم سجاد گنج زاده مدال نقره 

از رقابتها را ازآن خود كرد. این دور
کسب 10 مدال توسط امیدها

در این رقابتها، نمایندگان كشورمان موفق به سه طال، 

دو نقره و یک برنز دیگر در رده سنی زیر2۱ سال شدند تا 
پرونده نمایندگان كشــورمان در این رده سنی با ۱2 مدال 

رنگارنگ بسته شود. 
در وزن 68- كيلوگرم رده زیر 2۱ سال شقایق واحدی 
پس از برتری مقابل نماینده قزاقســتان با نتيجه 5 بر یک 
و اردن با حســاب یک بر صفر، راهی دیدار نهایی شد و در 

این مرحله هم 5 بر 4 ژاپن را شکست داد و طال گرفت. 
 در وزن 68+ كيلوگرم شــبنم واحدی در فينال مقابل 
كاراته كایی از ازبکستان قرار گرفت و با نتيجه یک بر صفر 
برنده شد و طال گرفت. وی پس از برتری مقابل نمایندگان 

هند و ژاپن به فينال راه پيدا كرده بود.
همچنين الياس محمدزاده در وزن 75- كيلوگرم بعد از 
صعود به دیدار پایانی كه با غلبه بر عراق با نتيجه ۹ بر صفر 
و قرقيزستان با نتيجه 5 بر ۳ همراه شده بود، در دیدار نهایی 
هم  قزاقستان را شکست داد و به نشان طال دست پيدا كرد.

مهدی قــراری زاده در وزن 84- كيلوگرم در فينال ۳ 
بر2 به نماینده عربســتان باخت و نقره گرفت. قراری زاده 
پس از دو پيروزی مقابل كاراته كاهای ازبکستان و چين به 
فينال رســيده بود. صالح اباذری هم دیدار نهایی وزن 84+ 
كيلوگرم را به كاراته كای دیگری از عربســتان با نتيجه ۳ 
بر 2 واگذار كــرد و نقره گرفت. وی با برتری مقابل كاراته 
كاهایی از قزاقســتان و ژاپن به دیدار نهایی راه پيدا كرده 

بود.
20 مدال طال، نقره و برنز 

در دست نوجوانان و جوانان
در رده نوجوانان و جوانان تيم كشــورمان موفق شــد  
درمجموع دختران و پسران با  كسب ۱0 مدال طال، 4 نقره 

و 6 برنز مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یابد.
ژاپن با 6 طال، 4 نقره و 6 برنز در مکان دوم قرار گرفت. 
قزاقســتان با 6 طال، 2 نقره و 4 برنز ســوم شد. اندونزی با 

روایت سرمربی تیم بسکتبال جوانان 
از درگیری ملی پوشان با یکدیگر

ســرمربی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران درباره عملکرد تیم در 
جام جهانی مصر صحبت کرد.

رضا نوری، سرمربی تيم ملی بســکتبال جوانان ایران درباره عملکرد تيم 
ملی در جام جهانی اظهار كرد: به نظرم باید عملکرد جوانان در مصر ریشه یابی 
شــود. بهتر اســت به عقب برگردیم و همه چيز را بررسی كنيم. قطعا به دليل 
شــرایط اقتصادی نتوانستيم بيشتر از این برای جوانان برنامه ریزی كنيم. آقای 
مشحون در ســال 2008 هم رئيس فدراســيون بود و برای جوانان سفرهای 
زیادی تدارک دید. در ســال 20۱۱ هم به این شکل اما برای این دوره نشد و 
شرایط اقتصادی بر تيم تاثير گذاشت. وی افزود: بازیکنان جوان و زیر 20 سال 
هستند. هنوز حرفه ای نشده اند و با هر باختی كه ایجاد می شود از نظر روانی به 
هم می ریزند. اما ســؤال اینجاست كه چرا این رفتارها در ایران دیده نشد؟ این 
بازیکنان بيشــتر متحد بودند اما به نظرم حضور در باشگاه ها بينشان اختالف 
ایجاد كرد. كری خوانی های باشگاهی بين آنها فاصله ایجاد كرد و به همين دليل 
آنها انسجام آسيایی را نداشتند و پرخاشگر شده بودند. نوری گفت: این بازیکنان 
با هم درگير می شدند. بعد از بازی در رختکن با هم دعوا می كردند كه من اصال 
چنين رفتارهایی از آنها ندیده بودم. یک ســال از دســت ما خارج شدند و این 

اتفاق ها را از آنها دیدیم. نه رفاقتی و نه انسجامی بين بازیکنان نبود.

یــک طال و یک نقره در مکان چهارم ایســتاد. مالزی با 4 
نقره و ۳ برنز، قرقيزســتان با 2 نقره و یک برنز، عربستان 
با یک نقره و 5 برنز، ازبکســتان با یک نقره، چين و هنگ 
كنگ با یک نقــره و 2 برنز، تایلند با یک نقره و یک برنز، 
تاجيکســتان با یک نقره، چين، اردن و ویتنام هر كدام با 
۳ برنــز و امارات با یک برنز به ترتيب در مکانهای پنجم تا 

هفدهم قرار گرفتند.
بــرای تيــم كشــورمان حســين خــدری، عرفــان 
داودی،كامــران بصيــری، كاتای تيمی دختران )ســتاره 
خاكپور، آرزو لونجی و محدثه نائيجی(، كاتای تيمی پسران 
)مهدی شــجاعی، پویا حبيبی و مهــدی رضایی(، حدیثه 
جمال ، محمدرضا مرادی، باربد صداقت، فاطمه سعادتی و 
سيدعلی كریمی ۱0 مدال طال ،  سيدمجيد وكيلی،  مجيد 
نيکوهمــت، ليال برجعلی، مينا یوســفی چهار مدال نقره، 
زینب السادات حسينی،  پوریا اقدسی، اميرحسين بيگدلی، 
حدیث طالبی، احمدرضا محمودی و  مبينا حيدری هم 6 

مدال برنز برای تيم كشورمان كسب كردند.
کسب 43 مدال در تمام رده های سنی

شــانزدهمين دوره رقابت های كاراته قهرمانی آســيا 
كه با حضور 660 كاراته كا از 27 كشــور پنجشــنبه 22 
تيرماه به ميزبانی قزاقستان در سالن»دولت« شهر آستانه 
آغاز شــده بود، عصر دیروز با قهرمانی مقتدرانه كشورمان 
به پایان رســيد. این دوره از مســابقات در رده های سنی 
نوجوانان، جوانان، زیر2۱ سال و بزرگساالن برگزار شد كه 
تيم كشورمان نه تنها در هر رده به صورت جداگانه عنوان 
قهرمانی را كســب كرد، بلکه در مجموع هر چهار رده و در 
دو بخش بانوان و آقایان عنوان قهرمانی را نيز كسب كرد. 

كاراتــه كاهای ایران در مجموع موفق به كســب 20 
مدال طال، ۱2 نقره و ۱۱ برنز شدند و باالتر از همه كشورها 
عنوان نخســت را به خود اختصاص دادند. ژاپن با ۱6 طال، 
8 نقره و ۱4 برنز نایب قهرمان شــد و قزاقستان با 8 طال، 
6نقره و ۱۳ برنز عنوان سوم را كسب كرد. عربستان با ۱7 
مدال طال، نقره و برنز، اندونزی با ۱2 مدال ، چين تایپه با 
۱0 مدال، چين با 7 مدال،اردن با 6 مدال، و ازبکستان با 6 

مدال عناوین چهارم تا دهم را كسب كردند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید عباس ابراهیمی
شهیدی که بعد از معاف از رزم

 مجدداً راهي جبهه شد

تمرینات آماده ســازی تیم تکواندو اعزامی به بازی های هنرهای رزمی در حالی از روز شــنبه آغاز شد که دو 
تکواندوکار دعوت شده، به جای اردو به فدراسیون رفتند.

پنجمين دوره بازی های داخل ســالن و هنرهای رزمی آسيا، شهریورماه ســال جاری به ميزبانی تركمنستان در »عشق آباد« 
برگزار می شــود. با دعوت فریبرز عســگری ســرمربی تيم ایران، ۱8 تکواندوكار برای حضور در تمرینات آماده سازی دعوت شدند. 
مهدی اســحاقی، جعفر خليل زاده، محمد گودرزی، محمدصادق دهقانی، آریان محمدی، عليرضا علياری، ســاالر وحيدی، بهنام 
اســبقی، احمد خسروفر، مهدی جاللی، اميرحسين ساسان، كسری مهدی پور، مهدی قياسی، احمد محمدی،علی پاكدین، مهدی 
خدابخشــی، محمد خانی و علی ساعدی فر تکواندوكاران دعوت شده هستند. از بين این نفرات بهنام اسبقی و مهدی خدابخش با 
حضور در رنکينگ برترین های جهان و با دعوت از سوی فدراسيون جهانی می بایست برای حفظ و ارتقا جایگاه خود در رقابت های 
گرندپری شــركت كنند. بهمين دليل بجای حضور در اردو، برای دیدار با رئيس  فدراســيون و تعيين تکليف خود به خانه تکواندو 
رفتند. اسبقی فرصت دیدار با پوالدگر را پيدا نکرد و خدابخش هم در دیدار كوتاه خود كه پس از چند ساعت معطلی صورت گرفت 
تنها نامه درخواست خود را تحویل وی داد. نکته مهم اینکه اسبقی و خدابخش بعد از غيبت در رقابت های جهانی و اعزام نشدن به 
مرحله اول رقابت های گرندپری در مسکو، در صورت حضور در بازی های هنرهای رزمی، مرحله دوم رقابت های گرندپری را از دست 
خواهند داد و در این صورت امتيازات زیادی را از دست می دهند و این امکان وجود دارد كه از جمع ۳2 تکواندوكار برتر رنکينگ 
خود خارج شوند. مرحله نخست رقابت های گرندپری در سال 20۱7، ۱4 تا ۱5 مرداد به ميزبانی روسيه در مسکو برگزار خواهد شد.

آغاز اردوی تیم ملی تکواندو در غیاب ۲ ملی پوش مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خبر داد

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
از آغاز زون به زون مقاوم ســازی ورزشگاه آزادی خبر 

داد.
مصطفــی مدبر با بيان اینکه بعد از دیدار تيم ملی فوتبال 
مقابل ازبکســتان، بازسازی استادیوم یکصد هزار نفری آزادی 
در دســتور كار قرار گرفت، اظهار داشت: با برداشتن الیه های 
اوليه كه ســکوی تماشــاگران روی آن قرار داشت، كارمان را 
شــروع كردیم. باید الیه های زیرین ترميم شوند و بعد مجدداً 
صندلی گــذاری انجام شــود. یکی از انتقادات هميشــگی به 
استادیوم یکصد هزار نفری مربوط به آبریزش هایی بود كه در 
طبقه دوم صورت می گرفت. درجریان بازسازی صورت گرفته 

به این مشکل رسيدگی خواهيم كرد. 
وی تاكيد كرد: بازسازی مجتمع ورزشی آزادی آغاز شده 
ایــن اقدام را به صورت زون بــه زون پيگيری می كنيم. برای 
بازســازی آزادی باید یا كل ورزشــگاه را تعطيل می كردیم یا 
همزمان با بهره بــرداری اقدامات الزم را انجــام می دادیم اما 
ترجيح مان این بود كه همزمان با بهره برداری، كار بازســازی 
را پيش ببریم. فدراســيون فوتبال و باشگاه ها به این موضوع 
توجه داشته باشند كه فقط آزادی نمی تواند ميزبان مسابقات 
آنها باشــد. اگر پيش از این می گفتيــم دیدارهای خود را در 
جایی غير از تهران و آزادی برگزار كنيد، با اعتراض هایی مواجه 

می شدیم چرا كه ورزشــگاه های دیگر شهرها خيلی مناسب 
نبود اما امروز دیگر برای این موضوع جای انتقادی نيست. 

افتتاح 40 پروژه در دستور کار است
مدیرعامل شــركت توســعه و نگهداری اماكن ورزشــی 
با اشــاره به بودجه ســال جــاری این شــركت تصریح كرد: 
450ميليارد تومان بودجه سال ۹6 است، این بودجه نسبت به 
بودجه سال گذشته و به دليل اتمام پروژه های بزرگ ورزشی 
به اتمام رســيده اســت. اگر این بودجه مصوب به طور كامل 
تخفيف پيدا كند، می توانيم امسال 40 پروژه ورزشی را افتتاح 
كنيم. البته این آمار و ارقام جدا از هزینه های ۱60 ميلياردی 
است كه برای بهسازی و بازسازی ورزشگاه آزادی برآورد شده 
اســت. اگر این هزینه طی دو ســال به دســت ما برسد روند 

بازسازی آزادی را انجام خواهيم داد.
مدبر دررابطه با بدهی های دو تيم پرسپوليس و استقالل 
بابت اجاره ورزشــگاه آزادی مطرح شــد و اینکه آیا در تفاهم 
نامه امضاء شــده برای بليت فروشــی این موضوع لحاظ شده 
است، اظهار داشت: البته پرسپوليس و استقالل بدهی خيلی 
زیادی به ما ندارند، عدد این بدهی جزئی اســت اما در تفاهم 
نامه ای كه برای فروش بليت امضاء شــده است، بندی لحاظ 
شده برای اینکه مبلغ اجاره ورزشگاه آزادی را از همين فروش 

بليت برداشت كنيم.

آغاز عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی با 160 میلیارد تومان بودجه

*با پیشنهاد روح اهلل حسینی، نایب رئیس  و موافقت احمد ناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس، حسین نهرودی 
از این پس به عنوان مدیر تیم های ملی مشغول به کار خواهد بود. 

* پنجمين دوره بازی های داخل ســالن آســيا از ۱7 تا 27 سپتامبر به ميزبانی تركمنســتان برگزار خواهد شد. با توجه به 
اینکه برای نخســتين بار، عالوه بر كشــورهای آسيایی قرار است تيم هایی از اقيانوسيه نيز شركت كنند، به نظر می رسد این 
دوره بزرگترین بازی های داخل سالن را شاهد باشيم. تعداد كشورهای شركت كننده 65 كشور اعالم شده است. در این دوره 
از رقابت ها ۳4۱ مدال طال توزیع می شــود. 2۱ رشــته در این بازی ها حضور دارند كه ۱5 ورزشگاه این مسابقات را ميزبانی 

خواهند كرد.
*مراسم معارفه زهرا اینچه درگاهی رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک صبح دیروز با حضور احمد گواری مدیر 
کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار شد. نکته حائز اهمیت در این جلسه غیبت محمد شروین 
اسبقیان در مراسم معارفه بود. اسبقیان که خود یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک بود با کسب 

12 رای موفق نشد به عنوان ریاست این فدراسیون انتخاب شود.

خواندنی از ورزش ایران

باکایوکو: از پیوستن به چلسی خیلی خوشحالم
خرید جدید باشــگاه چلســی، باكایوكو در اولين صحبت های خود بعد از 
پيوســتن به این تيم ابراز خوشــحالی كرد. چلسی شنبه شب توانست در ادامه 
فصــل نقل  و انتقاالت، تيمو باكایوكــو را از موناكو به خدمت بگيرد. این هافبک 
جنگنده بعد از حضور در چلســی، گفت : خيلی خوشحالم كه در حال  حاضر در 
لندن حضور دارم و در تيمی هستم كه از كودكی عاشق آن بودم. خيلی دوست 
داشتم كه به چلسی بيایم. خوشبختانه این افتخار نصيبم شد. در چلسی زیر نظر 
كونته كه یک مربی با تجربه و كار بلد است كار خواهم كرد و اميدوارم كه بتوانم 
خيلی بهتر از آن چيزی شوم كه بقيه از من دیدند. او در ادامه صحبت های خود، 
گفت : برنامه اول من این است كه خيلی زود با اعضای باشگاه چلسی دیدار كنم و 
بتوانم شناخت خوبی از آنها به دست بياورم. فصل بسيار مهمی را پيش رو داریم 
و باید بتوانيم در چند جبهه از جمله ليگ قهرمانان اروپا بازی كنيم. با پيوستن 
باكایوكو به چلســی اكنون جدایی نمانيا ماتيچ، هافبک صربســتانی از تيم آبی 
پوش شهر لندن قطعی به نظر می رسد. باشگاه منچستریونایتد به شدت خواهان 
جذب ماتيچ است و انتظار می رود كه پيوستن این بازیکن به منچستریونایتد تا 

هفته  آینده نهایی شود.
مورینیو: وقتمان را صرف رونالدو نمی کنیم

ســرمربی منچستریونایتد درباره جذب كریستيانو رونالدو برای اولين بار به 
صحبت پرداخت و عنوان كرد او متعلق به مادرید است.

منچســتریونایتد بامداد دیروز در اولين بازی پيش فصل خود موفق شد با 
نتيجه  پر گل 5 بر 2 لس آنجلس گلکســی را شکســت دهد. ژوزه مورینيو بعد 
از پایان این مســابقه، گفت : خوشبختانه توانســتيم در یک مسابقه خوب افکار 
تاكتيکی مان را در زمين پياده كنيم. حضور راشفورد و لوكاكو برای من از اهميت 
زیادی برخوردار بود.او درباره حضور كریستيانو رونالدو در منچستریونایتد، گفت : 
ما اصال به حضور رونالدو در یونایتد فکر نکردیم چون او بازیکن مهمی برای رئال 
مادرید است و قدرت اقتصادی باالیی هم برای باشگاه دارد. ما دليلی نمی بينيم 
كــه رونالــدو بخواهد رئال را ترک كند و به همين خاطــر وقتمان را صرف این 
مســائل نمی كنيم چون جذب كریســتيانو رونالدو ماموریت غير ممکن است.
منچســتریونایتد در تالش است كه آلوارو موراتا را از رئال مادرید و نمانيا ماتيچ 

را از چلسی به خدمت بگيرد.
گوتسه هواداران دورتموند را شاد کرد

بازیکن مصــدوم دورتموند كه خبرهایی درباره احتمــال خداحافظی او از 
مســتطيل سبز به گوش می رسيد بعد از مدت ها به ميدان رفت.ماریو گوتسه در 
تابستان سال قبل بود كه بعد از عملکرد نااميد كننده ای كه در بایرن مونيخ داشت 
تصميم گرفت بار دیگر پيراهن بوروســيا دورتموند را بر تن كند. این بازیکن با 
استعداد فوتبال آلمان بازگشت نااميد كننده ای به دورتموند داشت. نيمکت نشينی 
و آسيب دیدگی و البته دور بودن از روزهای اوج باعث شد كه او خرید خوبی برای 
زنبورها نباشــد.در نيم فصل دوم بود كه خبر بيماری ناشناخته گوتسه هواداران 
دورتموند را حسابی شوكه كرد و حتی بعضی از سایت ها نوشتند كه این احتمال 
زیاد اســت این بازیکن جوان خداحافظی اجباری از مستطيل سبز داشته باشد. 
خبر خوب برای هواداران دورتموند این كه ماریو گوتســه سرانجام بعد از غيبتی 
طوالنی مدت پا به توپ شد و در یک بازی رسمی برای دورتموند به ميدان رفت 
تا به شــایعه خداحافظی زود هنگام خود از فوتبال پایان دهد.گوتســه از فوریه 
پارســال تا االن در هيچ دیداری برای دورتموند به ميدان نرفته بود. او در دیدار 
دوســتانه زردپوشان با تيم اوراوا ردز ژاپن در نيمه دوم به جای نوری شاهين به 
ميدان رفت و عملکرد خوبی هم از خود نشــان داد. دورتموند توانســت در این 

دیدار با نتيجه  ۳ بر 2 به پيروزی برسد.
فیفا مطرح شدن درخواست 

لغو میزبانی قطر را تکذیب کرد
پس از انتشــار اخباری درباره درخواســت برخی كشورهای عربی مبنی بر 
لغو ميزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال 2022، ســخنگوی فيفا اعالم كرد كه 
فدراسيون چنين درخواستی را دریافت نکرده است . روز شنبه برخی رسانه ها از 
جمله یک رسانه سوئيســی اعالم كردند كه عربستان، یمن، موریتانی، امارات، 
بحرین و مصر از فيفا خواسته اند ميزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال 2022 را 
به موجب ماده 85 اساســنامه فيفا كه اجازه لغو چنين پرونده هایی را در صورت 
وجود شرایط فوق العاده می دهد، لغو كند. اما رویترز به چنين درخواستی دست 
نيافته و فيفا اعالم كرده كه جيانی اینفانتينو، رئيس فدراســيون جهانی فوتبال 
هيچ گونه سندی در این باره دریافت نکرده است.سخنگوی فيفا گفت: رئيس فيفا 
چنين درخواستی را دریافت نکرده و هيچ گونه اظهاراتی نيز در این باره نداشته 
است. همانطور كه گفتيم فيفا به صورت منظم با كميته محلی این سازمان برای 
جــام جهانی 2022 و كميته عالی پروژه ها و مســائل مربوط به جام جهانی در 
ارتباط اســت. یک منبع آگاه از فعاليت های دولت قطر برای جام جهانی 2022 
نيز اعالم كرد كه قطر می داند عربستان و كشورهای دیگر در این موضوع دست 

دارند اما قطر تاكنون چنين درخواستی را دریافت نکرده است.
۹ کشته در فینال جام حذفی سنگال

در فينال جام حذفی ســنگال ۹ نفر بــه علت ازدحام جمعيت جان خود را 
از دســت دادند. دوباره جهان فوتبال با حادثه تلخی روبرو شد. ازدحام جمعيت 
در ورزشــگاه دمبا دیوپ داكار باعث شــد ۹ نفر جان خود را از دست بدهند و 
افراد زیادی مجروح شوند. درگيری ميان هواداران دو تيم استادو امبور و اونيون 
اســپورتيو اواكام در فينال جام حذفی موجب شد دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام 
به وجود آورد. بر اساس اعالم رادیو RFM این اتفاق مرگ ۹ نفر را به همراه آورد 
و ده ها نفر آسيب دیدند. حال برخی از آنها كه به بيمارستان انتقال داده شدند، 
وخيم اســت.با این حال خبرگزاری رسمی سنگال تعداد كشته ها را هشت نفر و 
مجروحان را 4۹ نفر اعالم كرد.ازدحام جمعيت در وقت های اضافه رخ داد كه به 

نفع استادو امبور شد و این تيم توانست 2 بر یک پيروز شود.
دربی ایتالیا برای ربودن هافبک آلمانی رئال مادرید

دو باشــگاه اینتر و یوونتوس با رئال مادرید بــرای خرید تونی كروس وارد 
مذاكره شده اند.گروهی از رسانه های ایتاليایی مدعی شده اند كه دو باشگاه اینتر 
و یوونتوس به جذب تونی كروس تمایل دارند و به همين منظور با باشگاه رئال 
مادرید وارد مذاكره شــده اند.به گزارش شبکه مدیاست پرميوم و روزنامه كوریره 
دالســرا، احتمال اینکه هافبک آلمانی رئال مادرید تابســتان سال جاری راهی 
ایتاليا شــود وجود دارد و او دیگر جزو بازیکنانی نيست كه رئال مادرید آنها را از 
زمره مهره های فروشی اش خارج كرده است. كروس 27 ساله تا ماه ژوئن با رئال 
مادرید قراردادی دارد كه به موجب آن ســاالنه 8 ميليون یورو از كهکشــانی ها 
حقوق می گيرد. با این وجود اینتر اميدوار اســت كه بتواند رقمی باال برای خرید 
هافبک ملی پوش ســابق بایرن مونيخ بپردازد به خصوص كه لوچانو اســپالتی، 
سرمربی نراتزوری اخيراً مقابل رسانه ها از خلف وعده مسئوالن باشگاه برای خرید 
بازیکنان مورد نظرش گالیه كرد.از قرار معلوم گروه ســرمایه گذاری ســونينگ، 
مالک چينی باشگاه اینتر قصد دارد با ارائه پيشنهادی 70 ميليون یورویی، رئال 
مادرید را برای فروش كروس وسوسه كند كه احتمال رخ دادن این اتفاق با توجه 
به افزایش ترافيک خط ميانی رئال بعد از اضافه شدن دنی سبایوس وجود دارد.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
وزیر ورزش چندی قبل در اظهار نظری در خصوص فوتبال، ضمن تقدیر از 
صعود با ارزش تيم ملی فوتبال ایران به جام جهانی گفته اســت؛ »در حال حاضر 

مطالبه مردم تنها صعود به جام جهانی نيست.«
مــا هم مثل خيلی از اهالی ورزش، با این ســخن و نظــر آقای وزیر موافق 
هستيم، حاال مردم از تيم ملی كشورشان توقع دارند، بعد از چهار دوره صعود به 
جام جهانی، در پنجمين حضور خود در مرحله نهایی جام جهانی كاری بزرگ تر 

انجام دهند و جزو تيم های صعود كننده به مرحله دوم این رقابت ها باشند.
باتوجه بــه بحثی كه حداقل چنــد بار در همين صفحه و ســتون مطرح 
شــده اســت، باید ميان هدف تيم ملی فوتبال و هدف كليت فوتبال ما تفکيک 
و تمایز قائل شــد - این كاری اســت كه به عمد یا به ســهو نشده، به گونه ای 
كه وقتی تيم ملی توفيقی به دســت می آورد، اینطور وانمود می شــود كه كليت 
فوتبال چرخش كار مطلوب و مدبرانه ای داشــته است و سایر نقائص و كمبودها 
و ضعف ها و اشکاالت نادیده گرفته می شود و به عکس وقتی تيم ملی در ميدان 
موفق نمی شود و یا نتيجه ای مطلوب نمی گيرد، این طور قلمداد می شود كه سر 
تا پای این فوتبال ضعف اســت و اشــکال است و فساد و... الخ- تمایز و تفکيک 
در هدفگذاری تيم ملی و كليت فوتبال، كاری است كه باید انجام شود و نکته ای 

است كه باید روشن شود. 
مثاًل درباره اظهارات اخير و اشــاره شده آقای سلطانی فر باید بگوئيم، هدف 
فعلی و مهم تيم ملی فوتبال باید صعود به دور دوم جام جهانی باشــد، اما هدف 
كليت فوتبال، باید خيلی فراتر از اینها ساختن خرابی ها و اصالح نقائص عدیده و 

ساختاری این رشته پرطرفدار و جذاب باشد.

تفاوت قائل شدن میان هدف فوتبال 
و هدف تیم ملی

صفحه ۹
دو شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ 

۲۲ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۷۳

شهيد عباس ابراهيمي در نخستين روز از مردادماه 
ســال ۱۳44 در یکي از روستاهای محروم شهرستان 
لنگرود در یک خانواده مذهبي روســتاي كردسراكوه 
دیده به جهان گشــود. تحصيالت دوره ابتدایي خود را 
در مدرسه ابتدایي معراج به پایان رسانيد و سپس براي 
ادامه تحصيل در مدرســه راهنمایي شریعتي الت ليل 
مشغول تحصيل شــد و با توجه به عدم بضاعت مالي 

خانواده و ناشنوا بودن پدرش كه اغلب مشکالت زندگي بر دوش این شهيد بزرگوار 
ســنگيني مي كرد، متأســفانه نتوانســت تحصيالت خود را ادامه دهد. این شهيد 
بزرگوار و واالمقام با شــوراي اسالمي محل و پایگاه فعاليت و همکاري همه جانبه 
داشــتند و از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اســالمي مدام حفاظت و پاسداري 
مي نمودنــد و در تاریــخ ۱۳6۳/04/۱8 لباس مقدس ســربازي را به تن كرد و به 
خدمت مقدس ســربازي اعزام گردید. در پادگان بيرجند دوره آموزشي را به اتمام 
رسانيد و در عمليات بدر كه در سال ۱۳6۳ در منطقه اروند اتفاق افتاد شركت نمود 
و از ناحيه پا و سر مجروح گردید و مدتي در بيمارستان مشهد بستري شد و تحت 
درمان قرار گرفت. از آنجایي كه بر اســاس كميسيون پزشکي معاف از رزم گردیده 
بوده همواره دســت از مبارزه و پيکار با بعثي ها بر نداشــت و مجددا راهي جبهه و 
جنگ گردید و در اهواز منطقه جنگي مشــغول پاسداري از ميهن اسالمي گردید 
و ســرانجام در تاریخ ۱۳64/04/۱۹ به پيروي از رهبر معزز و معظم انقالب در یک 
درگيري با نيروهاي بعثي عراق كه در منطقه موسيان شکل گرفت به درجه رفيع 

شهادت نایل آمد و در گلزار شهداي املش كنار همرزمانش به خاک سپرده شد.

ملی  کمیته  می گوید  وزنه برداری  رئیس فدراسیون 
المپیک در سال 96 یک ریال به آنها نداده است.

علــی مــرادی گفــت: بــا وزارت ورزش و جوانان بحث 
اعتبارات را بررســی و كارشناســی كرده ایم و بودجه در حال 
تجدیدنظر برای افزایش اســت. برنامه ها را اعالم كرده ایم كه 
خوشــبختانه وزارت توجه خاصی به آن كرده و می توانم این 
خبر خوشــحال كننده را بدهم كه وضعيت بودجه فدراسيون 
در آینده بهتر خواهد شــد. مرادی بــا بيان اینکه كميته ملی 
المپيک در ســال جاری كه بيش از چهار ماه آن سپری شده 

هنوز یک ریال به فدراسيون وزنه برداری نداده است، افزود: با 
اینکه علت این مشکل را نمی دانم اما جای بررسی مجدد دارد 
و اميدواریم مشکالت این كميته رفع شود تا مسائل حمایتی 
ورزشــکاران برای اعزام ها و اردوها رفع شود تا بتوانيم باز هم 
در ميادین مهم بين المللی مثل بازی های آســيایی و المپيک 
شاهد افتخارآفرینی وزنه برداران ایرانی باشيم. رئيس فدراسيون 
وزنه برداری یادآور شــد: االن ردیف هفتــم بودجه ریزی را در 
بين فدراســيون ها داریم ولی اميدواریم با این بررسی مجدد 

وضعيت بهتر شود.

انتقادات رئیس فدراسیون وزنه برداری از کمیته ملی المپیک

مشکالت کمیته ملی المپیک برای اعزام ورزشکاران به بازی های داخل سالن آسیا ادامه دارد

معرفی ۲ نماینده در هر وزن، دلیل اصلی اعتراض ایران
معرفی دو نماینده در هر وزن و ماده رشــته های 
انفرادی بازی های داخل سالن آسیا یکی از دو موضوع 
اصلی در نامه اعتراض رئیــس کمیته ملی المپیک به 

رئیس شورای المپیک آسیاست.
كيومرث هاشمی رئيس كميته ملی المپيک هفته گذشته 
در نامه ای خطاب به »شــيخ احمد الصباح« رئيس شــورای 
المپيک آسيا )OCA( اعتراض این كميته را نسبت به اقداماتی 
كه تركمنستان برای ميزبانی پيش روی خود، انجام داده است، 

به طور رسمی اعالم كرد.
تركمن هــا از 26 شــهریورماه ميزبــان پنجميــن دوره 
بازی های داخل سالن آسيا هستند كه برای دومين بار همزمان 
با هنرهای رزمی آسيا برگزار می شود. آنها از ماه ها پيش برای 
ميزبانی 6۹ كشور شــركت كننده، امکانات الزم را به گونه ای 
آماده و تجهيز كردند كه توانســتند در همان اولين نشســت 
هماهنگی سرپرســتان كاروان كشــورها، توجه و نظر مثبت 
شــركت كنندگان را جلب كنند اما در ادامــه برخی اقدامات 
انجام شده اعتراض كشورها و از جمله ایران را به همراه داشت.
یکی از این اقدامات در رابطه با سيســتم ثبت نام اعضای 
كاروان كشــورها در مرحله دوم و ماقبل آخر بود. قرار بود این 
مرحله از ثبت نام دو هفته پيش طی نشســتی در عشــق آباد 
انجام شــود اما مســئوالن كميته برگزاری بازی ها به یکباره 

نشســت را لغو كرده و سيســتم »تله كنفرانس« را جایگزین 
آن كردند.

دلیل اعتراض ایران مشخص شد
آنچه اعتراض اصلی كميته ملی المپيک را موجب شــده 
این اســت: »امکان ثبت نام دو ورزشکار از هر كشور در هریک 
از ماده ها و اوزان رشــته های انفرادی بازی های داخل سالن و 
هنرهای رزمی آسيا«؛ مسئله ای است كه كميته ملی المپيک 
نســبت به آن به شدت معترض اســت به خصوص اینکه اوال 
برخــالف قوانين OCA  اســت و ثانيا در گســتردگی كاروان 
كشــورها و حتی مدال آوری آنها تاثيرگذار اســت درحاليکه 

قانونی و منطقی نيست. 
اصغر رحيمی، سرپرست كاروان ایران در بازی های داخل 
سالن و هنرهای رزمی آسيا در پاسخ به این پرسش كه »با این 
شــرایط چرا ایران هم در هر وزن و ماده رشته ها، دو نماینده 
معرفی نمی كند؟«، گفت: به هرحال هرچه تعداد ورزشکاران 
بيشتر باشد، هزینه آماده سازی و اعزام آنها بيشتر می شود در 
حاليکــه كميته ملی المپيک هميــن االن هم به خاطر عدم 
دریافت بودجه با مشکل مالی مواجه است. البته مسئله اصلی 
قانونی نبودن این تصميم است. در واقع االن انتقاد اصلی ما از 
شــورای المپيک آسياست كه نسبت به بازی ها و اقداماتی كه 
تركمن ها انجام می دهند، اینقدر بی توجه هســتند. همان طور 

كه قبال گفتم شــورای المپيک آسيا، ورزش قاره را رها كرده 
است.

وی در پایان تاكيد كرد: باید اطالعات خود را در این مورد 

كه دقيقا چه كشورهایی اقدام به معرفی دو نماینده در هر وزن 
و ماده رشــته های انفرادی كرده اند، كامل كنيم ضمن اینکه 

منتظر هستيم ببينيم OCA چه عکس العملی نشان می دهد.

طبق آئین نامه جدیِد شــرایط احــراز داوطلبین 
ریاست فدراسیون های ورزشی، حداکثر سن ۷0 سال 
عنوان شــده که در بین رؤسا هستند کسانی که دیگر 

نمی توانند از این پس کاندیدای ریاست شوند.
وزارت ورزش و جوانان، آئين نامه شرایط احراز داوطلبين 
ریاســت فدراسيون های ورزشــی را مصوب و حداكثر سن را 
70 ســال عنوان كرده است. در حال حاضر در سه فدراسيون 
بسکتبال، نجات غریق و غواصی و بوكس سه تن از افرادی كه 
سکان هدایت را در دست دارند باالی 70 سال سن دارند و از 
این پس نمی توانند در انتخابات ریاســت فدراسيون ها شركت 
كنند. سيدمصطفی ميرســليم )متولد ۱۹ خرداد ۱۳26( ماه 
گذشته از ســن 70 سالگی عبور كرد. او ســال ۱۳۹2 برای 
ســومين بار به عنوان رئيس فدراســيون نجات غریق انتخاب 
شــد و هدایت این فدراســيون را در حالی بــر عهده دارد كه 

طبق آئين نامه جدید از اواخر خرداد ماه نمی تواند در ســمت 
رئيس فدراسيون باشد. انتخابات این فدراسيون طبق روال باید 

امسال برگزار شود.
محمود مشــحون دیگر رئيسی است كه با 76 سال سن، 
سکان دار فدراسيون بسکتبال است. مشحون 2 خرداد ۱۳۹4 
رئيس فدراسيون شد و دو سال دیگر دوران ریاستش به پایان 
می رســد. احمد ناطق نوری با 80 سال سن یکی دیگر از روسا 
اســت كه در یک دهه گذشــته باید به كار خود در ریاســت 
فدراســيون پایان می داد. ناطق نوری ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۹۳ 
رئيس  فدراسيون شد و سال دیگر دوره چهار ساله اش به اتمام 

می رسد.
ســؤال این اســت كه آیا وزارت ورزش بر طبق آئين نامه 
مصوب خــود عمل خواهد كرد یا بنــد و تبصره جدید صادر 

می شود.

پایان ریاست 3 چهره شناخته شده ورزشی نزدیک است؟!

دارنده مدال های طال و برنز کشــتی آزاد جهان گفت: بازگشتم به تشک کشتی بعد از انجام حرکات درمانی و 
سپری شدن دوران نقاهت مشخص می شود.

رضا یزدانی درباره حضورش در خانه كشتی و اردوی تيم های ملی نوجوانان و جوانان گفت: با توجه به اینکه دوران نقاهت را 
سپری می كنم با درخواست دوستان در كادر فنی كشتی آزاد جوانان و نوجوانان برای روحيه دادن به تيم های اعزامی به مسابقات 
در كنار آنها حاضر شدم تا در رقابت های پيش رو سربلند باشند. وی درباره شرایط مصدوميتش گفت: تمرینات سبک را در قالب 
حركات درمانی انجام می دهم. چند ماه دیگر هم باید همين روند را ادامه دهم تا اگر شــرایط فراهم بود تمرینات كشــتی را آغاز 
كنم. همه چيز بعد از این دوران مشــخص خواهد شــد. یزدانی تصریح كرد: هدفم این است كه بعد از سپری شدن دوران نقاهت 
بتوانم تمرینات را از ســر بگيرم و خودم را آماده كنم و اگر شــرایط فراهم بود كشتی بگيرم. روند درمانی به گفته پزشکان خوب 
سپری می شود و اميدوارم بتوانم برگردم. دارنده مدال های طال و برنز كشتی آزاد جهان درباره احتمال اضافه شدنش به كادر فنی 
تيم های ملی گفت: فقط برای روحيه دادن به بچه ها در روزهای پایانی به اردو آمدم و چنين بحثی مطرح نيست. تالش می كنم 

ارتباط خوبی با بچه ها داشته باشم تا در بهترین شرایط عازم مسابقات شوند.

آمادگی یزدانی برای بازگشت به کشتی

عبداللهی: جباری مشکل خاصی ندارد و مصدوم هم نیست
نصراهلل عبداللهی سرپرســت تيم فوتبال استقالل درباره شرایط فعلی این تيم و 
اردویی كه این تيم در ارمنستان برگزار كرد، اظهار داشت: ما اردوی بسيار خوبی را در 
ارمنستان برپا كردیم و كادر فنی توانست به خواسته هایش دست پيدا كند. بازی های 
تداركاتی هم به بازیکنان و كادر فنی كمک كرد و خوشــبختانه شرایط خوبی داریم. 
ما دو روز در تهران استراحت می كنيم و به اميد خدا خودمان را آماده می كنيم تا روز 
پنجشنبه به آلمان سفر كنيم و در یک بازی دوستانه مقابل پرسپوليس قرار بگيریم. 
سرپرست تيم فوتبال استقالل درباره وضعيت مجتبی جباری و شایعه مصدوميت او 
خاطر نشــان كرد: جباری مشکل خاصی ندارد و مصدوم هم نيست. او كار خودش را 
انجام می دهد و خوشــبختانه شرایط خوبی دارد. به  هرحال بعضی از بازیکنان طبق 
تشــخيص كادر فنی كمتر یا بيشــتر تمرین می كنند تا همه در شرایط خوبی قرار 
داشــته باشند. تيم فوتبال استقالل كه جهت اردوی آماده سازی خود حدود ۱2 روز 
راهی ایروان ارمنستان شده بود، دیروز به تهران بازگشت. استقاللی ها در ارمنستان با 
تيم های پارس جم و آرارات ایروان بازی كردند و موفق شدند این دو تيم را به ترتيب 
با حســاب 2 بر صفر و 2 بر یک شکســت دهند. استقاللی ها روز سه شنبه قرار است 
در تســت پزشکی شركت كنند و پنجشنبه راهی آلمان می شوند تا در ۳۱ تيرماه به 

مصاف پرسپوليس بروند.
پایان اردوی پرسپولیس در اوکراین 

تيم پرسپوليس صبح امروز به اردوی خود در اوكراین پایان خواهد داد و به تهران 
باز می گردد. سرخپوشــان كه روز چهارشــنبه ۱4 تير ماه تهران را به قصد برگزاری 
اردوی كيف ترک كرده بودنــد، امروز به این اردو و تمرینات ۱2 روزه پایان خواهند 
داد. طبق اعالم مدیر روابط عمومی پرســپوليس، كاروان پرسپوليس با پرواز ساعت 

8:۳0 دقيقه به وقت اوكراین )۱0 صبح به وقت تهران( كيف را ترک خواهد كرد.
دعوت از منصوریان و برانکو به اجالس مربیان برتر آسیا

ســرمربيان اســتقالل و پرســپوليس راهی اجالس مربيان برتر آسيا می شوند. 
فدراسيون فوتبال آسيا AFC از علی رضا منصوریان سرمربی استقالل برای حضور در 
اجالس مربيان برتر این قاره كه ۹ و ۱0 شهریورماه در شانگهای چين برگزار می شود، 
دعوت به عمل آورد. باشگاه استقالل با اعالم این خبر تاكيد كرده كه منصوریان تنها 
سرمربی ایرانی دعوت شده به این اجالس است.هم چنين برانکو، سرمربی پرسپوليس 

نيز به این اجالس دعوت شده است.
تأیید ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد برای لیگ برتر هفدهم

رئيس ســازمان ليگ در نامه ای به رئيس هيئت فوتبال اســتان خراسان رضوی، 
ورزشــگاه  امام رضا)ع( را برای برگزاری رقابت هــای هفدهمين دوره ليگ برتر تایيد 
كرد.  حيدر بهاروند رئيس سازمان ليگ فوتبال در نامه ای به رئيس هيئت فوتبال استان 
خراسان رضوی اعالم كرد: با توجه به بازدید مسئول مسابقات سازمان ليگ از ورزشگاه 
امام رضا )ع(  شهر مشهد و با عنایت به شرایط و امکانات مناسب این ورزشگاه، برگزاری 

 مسابقات ليگ برتر در ورزشگاه امام رضا)ع( از نظر این سازمان بالمانع  است. 
آخرین اخبار نقل و انتقاالت 

* بازیکن جدید تيم فوتبال ســياه جامگان خودش را به مربيان این تيم معرفی كرد. 
یــوری چالک بازیکن دورگه آلمانی - كرواســی كه دیروز به تهــران آمد به اردوی 
تيم فوتبال ســياه جامگان مشهد اضافه شــد. قرارداد این بازیکن كه سابقه بازی در 

بوندس ليگای آلمان را دارد، یک ساله است.
*سيدعلی فاطمی بازیکن پيشــين تيم های پرسپوليس و راه آهن كه فصل گذشته 
در تيم صبای قم توپ می زد، به ملوان بندر انزلی ملحق شــد. فاطمی برای گذراندن 
خدمت سربازی خود به این تيم آمده و قرارداد دو ساله ای با ملوانان امضا كرده است.
*رابسون جان واریو كه فصل گذشته در ۳۳ بازی برای تيم فوتبال استقالل به ميدان 
رفت با قراردادی ســه ســاله به تيم بوآویستا از ليگ برتر پرتغال پيوست. این مدافع 
ميانی 2۳ سال برزیلی بازیکن تيم فوتبال باهيای برزیل بود و پس از یک سال بازی 
قرضی برای كاوازكی فرونتاله در ســال 20۱۳، فصل گذشته هم به طور قرضی برای 

استقالل بازی كرد و در نهایت با جدایی از باهيا راهی بوآویستای پرتغال شد.
عمران زاده: جاللی بخواهد، حاضرم با پیکان سفید امضا کنم

مدافع سابق باشگاه استقالل دالیل حضورش در این باشگاه و جلسه با افتخاری را 
تشریح كرد.حنيف عمران زاده در خصوص حضورش در باشگاه استقالل اظهارداشت: 
امروز)دیروز( بعد از یکســال به باشگاه رفتم چون متأسفانه ممنوع الخروج شدم و به 
خاطر مشکل مالياتی نمی توانم از كشور خارج شوم. به خاطر همين موضوع نزد آقای 
افتخاری رفتم و جلســه خوبی با او داشتم و خوشبختانه پيگيری های الزم توسط او 
برای حل مشــکل مالياتی ام صورت گرفت و مقرر شد باشگاه استقالل برای پرداخت 
مطالباتم هرگونه همکاری را انجام دهد. مدافع سابق استقالل در پاسخ به این سؤال 
كه آیا مذاكراتی با باشگاه پيکان انجام دادید زیرا جاللی عنوان كرده شاید عمران زاده 
را جذب كنيم، گفت: من مذاكــرات جدی با پيکانی ها انجام ندادم اما مجيد جاللی 
اولين كســی بود كه من را در ليگ برتر بازی داد و حاضرم به خاطر او ســفيد امضاء 
كنم. شاگردی جاللی برای هر فوتباليستی افتخار است كه اگر این اتفاق افتاد با كمال 

ميل برای این مربی به ميدان می روم.
فتاحی: دربی آلمان احتماال لغو می شود

رئيس كميته مســابقات ســازمان ليگ می گوید كه دربی آلمــان احتماال لغو 
می شود. ســعيد فتاحی درباره تاریخ جدید سوپرجام بين نفت و پرسپوليس، اظهار 
كرد: طبق اعالم اسپانسر دیدار دربی، آنها هنوز با صدا و سيما برای پخش زنده دیدار 
داربی به توافق نرســيده اند و به این دليل دربی احتماال لغو می شــود. در صورتی كه 
این دیدار لغو شود، دیگر نيازی به تغيير تاریخ سوپر جام نيست و این بازی در همان 

تاریخ ۳0 تير برگزار می شود.

ســرمربی تيم ملی كشــتی آزاد گفت: تركيب اصلی تيم ملی برای حضور در رقابت های جهانی ۱5 روز قبل از آغاز این 
مسابقات مشخص خواهد شد. گزیده ای از تازه ترین صحبت های محمد طالیی در ادامه می آید:

* درست است حضور كشتی گيران در انتخابی برای ما بسيار مهم بود، اما قرار نيست نفرات برتر از هم اكنون خود را ملی پوش 
رقابت های جهانی بدانند. 

* خوشبختانه شاهد مسابقات خوبی در اوزان مختلف بودیم؛ هم كشتی گيران جوان و هم باتجربه، نشان دادند برای رسيدن 
به دوبنده تيم ملی از انگيزه های الزم برخوردار هستند. در برخی دیدارها اتفاقاتی رخ داد كه جذابيت رقابت ها را چندین برابر 

كرد؛ در مجموع از این مسابقات رضایت كامل داریم. 
* عملکرد كشــتی گيران حاضر در رقابت های انتخابی را به دقت زیر نظر داشــتيم و بر همين اساس هم گزارش های الزم به 
اعضای شورای فنی و رئيس فدراسيون ارائه شد كه در نهایت پس از جلسه شورای فنی تصميماتی گرفته شد كه انصافاً كاماًل 

منطقی بود. 
* معموالً رقابت های جهانی پس از المپيک شرایط متفاوتی دارد چرا كه تيم ها با تغييرات زیادی مواجه هستند در نتيجه باید 

با برنامه ریزی مطمئن تری حركت كنيم تا در این مسابقات هرچه بهتر بتوانيم از حيثيت كشتی ایران دفاع كنيم. 
الزم به یادآوری اســت كه رقابت های جهانی كشــتی آزاد و فرنگی سال 20۱7 روزهای ۳0 مرداد تا 5 شهریورماه در پاریس 

فرانسه برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
نفرات برتر نباید از حاال خود را ملی پوش رقابت های جهانی بدانند

تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در تورنمنت اطلس چین دیشب راهی این کشور شد.
تيم ملی بسکتبال بزرگساالن ایران امسال هم در تورنمنت اطلس چين شركت می كند.ملی پوشان كشورمان دیشب با تركيب 
۱2 نفره راهی این كشور  شدند. مهران حاتمی سرمربی تيم ملی برای این رقابت ها روزبه ارغوان، بهنام یخچالی، محمد جمشيدی، 
فرید اصالنی، سجاد مشایخی، ميثم ميرزایی، نوید نيک تاش، علی اهلل وردی، وحيد دلير زهان، ارسالن كاظمی، محمد ترابی و امير 

صدیقی را به عنوان نفرات خود انتخاب كرده  است. 
ملی پوشان ایران سه شنبه در اولين مسابقه خود به مصاف نماینده اوكراین می روند و پس از انجام چهار مسابقه دیگر به كشور 
بازخواهند گشت. تيم ملی بسکتبال ایران خود را برای حضور در رقابت های كاپ آسيا كه مرداد در لبنان برگزار می شود آماده می كند.

اعزام تیم ملی بسکتبال به تورنمنت چین


