
ورزشی

سرویس ورزشی-
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در 
شرایطی به پایان رسید که مسابقات حواشی بسیاری 
در دل خود داشت که از جمله آن می توان به درگیری 
میان کشــتی گیران و اعتراض برخی ورزشکاران به 

داوری ها  اشاره کرد.
رقابت های فینال پنج وزن نخســت کشتی آزاد و فرنگی 
مرحلــه نهایی انتخابــی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
بزرگســاالن در ســالن شــهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. 
در پایــان این رقابت ها و در کشــتی آزاد رضا اطری در وزن 
۵۷ کیلوگرم، حســن مرداقلی در وزن ۶۵ کیلوگرم، مصطفی 
حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ 
کیلوگــرم و علیرضا کریمــی در وزن ۹۲ کیلوگرم به عنوان 
نخســت دست یافتند. در کشــتی فرنگی نیز مهرداد مردانی 
در وزن ۶۰ کیلوگــرم، محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، 
پژمان پشتام در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اکبر حیدری در وزن 
۹۷ کیلوگــرم و مهدی نوری در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به عنوان 

قهرمانی رسیدند.
در رقابت های پنج وزن دوم کشــتی آزاد و فرنگی مرحله 
نهایی انتخابی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی که شــب 
گذشــته به پایان رسید، در کشــتی آزاد باقر یخکشی، امید 
حسن تبار، علیرضا گودرزی و پرویز هادی به عنوان قهرمانی 
رسیدند. در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد دیدار فینال برگزار 
نشــد چرا که بر اساس مصوبه شــورای فنی، میثم نصیری از 
حضور در مرحله نهایی این وزن معاف شــد و نفر نخست دور 
مقدماتی این رقابت ها که نیما اشــقاقی بــود باید به همراه 
نصیری در رقابت درون اردویی یا اعزام به تورنمنت بین المللی 

رقابت کند.
در ۵ وزن دوم کشتی فرنگی نیز محسن حاجی پور، علی 
ارسالن، یوسف قادریان و حسین نوری موفق به کسب عنوان 
قهرمانی شدند.در وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز بر اساس 
مصوبه شورای فنی مســلم نادری خادم از حضور در انتخابی 
مرحله نهایی معاف شــد و باید با رامین باســتان نفر اول این 
مرحله در تورنمنت خارجی یا رقابت درون اردویی مبارزه کند. 
از جمله حواشی روز پایانی این رقابت ها اعتراض شدید محمد 
حســن محبی قهرمان سابق کشــتی به داوران پس از باخت 

یداهلل محبی مقابل پرویز هادی بود.
مشخص شدن قهرمان اوزان مختلف بر اساس ۲ پیروزی 
از ۳ مبــارزه در دیدار فینال بود و هر کشــتی گیری که به ۲ 
پیروزی در فینال رسید عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در 

برخی اوزان که نفرات فینالیست در مرحله گروهی به مصاف 
هم رفته بودند نیز نتیجه دیدار گروهی به عنوان فینال نخست 

محسوب شد.
در مهم ترین دیدارهای کشتی فرنگی در وزن ۷۷ کیلوگرم 
محمدعلی گرایی دارنده مدال برنــز جهان در دومین مبارزه 
خود در فینال نیز مقابل پژمان پشتام ۵ بر ۲ شکست خورد و 
به عنوان نایب قهرمانی رسید. در کشتی آزاد نیز حسن یزدانی 
در میان تشویق شــدید تماشاگران برای دومین مرتبه مقابل 

کامران قاسم پور پیروز شد و به عنوان قهرمانی رسید.
حواشی رقابت های انتخابی

برگــزاری رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی، خالی از 
حاشــیه نیز نبود. در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی، سعید 
عبدولی و ایمان انصاری رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که این 
مصاف پرحاشــیه در نهایت با زد و خــورد ودرگیری این دو 

فرنگی کار، نیمه تمام ماند. 
پس از آن سعید عبدولی و ایمان انصاری در دور دوم وزن 
۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی به مصاف هم رفتند که این دیدار 
از ابتدا با ضربه زدن ســر عبدولی به صورت حریف همراه بود. 

این روند تا جایی ادامه یافت که دو فرنگی کار، کشتی را کنار 
گذاشته و به زد و خورد با یکدیگر پرداختند. درگیری تا حدی 
بــود که ماموران انتظامی وارد عمل شــدند و این دو رقیب را 
از تشــک خارج کردند، اما این پایان کار نبود و درگیری این 
دو کشتی گیر حتی در کنار تشک و سالن گرم سالن شهدای 

هفتم تیر هم ادامه داشت. 
با توجه به این حواشی، کشــتی نیمه کاره ماند و هر دو 
کشتی گیر با رأی کمیته داوران دیسکالیفه و از ادامه مسابقات 

محروم شدند.
فدراسیون اطالعیه داد

ایــن اتفاقات تلخ موجب شــد فدراســیون کشــتی در 
اطالعیه ای از بررســی بداخالقی هــا و ناهنجاری های صورت 
گرفته در مسابقات انتخابی تیم ملی از سوی کمیته انضباطی 
خبر دهد. در اطالعیه فدراســیون کشــتی پیرامون حواشی 
دیدارهای انتخابی آمده اســت: »بعضی از ناهنجاری رفتاری 
پیش آمده در روز پنجشــنبه، در مرحلــه نهایی رقابت های 
انتخابــی تیم های ملی که خارج از جایگاه فرهنگی کشــتی، 
ورزش ملی کشور می باشد، در اسرع وقت و با دعوت از مسببان 

ذیربط در کمیته انضباطی فدراســیون کشتی بررسی و رای 
متناسب با آن صادر می شود.

فدراســیون کشــتی در پایان ضمن قدردانــی از حضور 
پرشــور تماشاگران در ســالن شــهدای هفتم تیر و با توجه 
به حساســیت های باالی مســابقات انتخابی و حضور پرشور 
هــواداران قهرمانــان ملی، اعــالم می کند خانــواده بزرگ 
کشــتی ایران، اینگونه بداخالقی ها را نمی پذیــرد و قطعا از 
 ســوی کمیته انضباطی با مســببان آن برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.« 
الیق: در برخی اوزان مشکل داریم

به غیر از اطالعیه فدراســیون کشــتی، رضــا الیق دبیر 
فدراســیون کشــتی نیز توضیحاتی را درخصــوص اتفاقات 
رقابت هــای انتخابی ارایه کــرد. الیق به ورزش ســه گفت: 
مســابقات از نظر کیفی بد نبود؛ اما متاسفانه در برخی اوزان 
مشکل جدی داریم. باید تالش کنیم در این اوزان کمبودها را 
جبران کرده و به فکر پشــتوانه سازی باشیم. در مجموع باید 
بگویم انتخابی تیم ملی حال و هوای خاصی داشــت. باالخره 
این مسابقات تنها مالک برای پوشیدن دوبنده تیم ملی است 

و همه کشتی گیران با تمام توان روی تشک می روند. 
وی افــزود: ما ۳ داور خارجی بــرای رقابت های انتخابی 
آوردیم که هر ۳ نفر جزو بهترین داوران دنیا هستند. همچنین 
از بهترین داوران داخلی اســتفاده کردیم که خودشان در دنیا 
صاحــب جایگاه هســتند. باالخره این اعتراض هــا به داوری 
همیشه بوده و هست. اگر اعتراض به شکل اصولی انجام شود، 
ما هم در کمیته های مختلف این موارد را بررسی می کنیم. من 
نمی گویم داوران اشتباه ندارند؛ اما آنطور که برخی روی داوران 

زوم کردند و می گویند  اشتباهات فاحش رخ داده، نیست. 
الیق ادامه به موضوع درگیری در رقابت های انتخابی اشاره 
کرد و گفت: فدراســیون صددرصد مخالف این درگیری هایی 
است که رخ داد چون روح کشتی با پهلوانی و از خودگذشتگی 
گره خورده است. کمیته انضباطی فدراسیون با رفتارهایی که 
از سوی برخی از کشتی گیران رقم خورد، برخورد می کند. ما 
به هیچ وجه دوست نداریم روی تشک یا بیرون از تشک شاهد 
درگیری ها باشــیم چون حداقل در کشــتی این مسائل قابل 
قبول نیســت.  الیق در پایان تصریح کرد: در دور اول انتخابی 
۵ نمونه مثبت دوپینگ درآمد. البته در گام اول آمار بیشتری 
اعالم شــد؛ اما برخی از آنها بعد از بررســی های بیشتر تبرئه 
شــدند. با این ۵ نفر هم به صورت قانونی برخورد می کنیم و 
محرومیت های الزم برایشان در نظر گرفته شد. با این وضعیت 

دیگر آنها نتوانستند در مرحله نهایی حاضر شوند. 

حدیث دشت عشق

به یاد آیت اهلل شهید سید اسداهلل مدنی
مشوقی براي رزمندگان اسالم بود

آیت اهلل شهید سید اسداهلل مدنی در سال 
۱۲۹۳ شمسی در دهخوارقان آذرشهر دیده به 

جهان گشود.
پس از تحصیل علوم دینی در تبریز و قم، 
به نجف اشرف مهاجرت کرد و در اندک زمانی، 
جزو اساتید معروف حوزۀ علمیۀ نجف به شمار 
آمــد.او مبارزۀ سیاســي و اجتماعي خود را، از 
دوران تحصیل در شــهر قم آغــاز کرد و پس 
از به ثمر رســیدن قیام خونیــن ملت ایران به 

رهبري امام خمیني)ره(، فصل دیگري از مبارزات خود را براي حفظ و حراست 
و پاسداري از انقالب شکوهمند اسالمي آغاز کرد.آیت اهلل مدني، در سر و سامان 
دادن به اوضاع سیاسي و اجتماعي تبریز تالش مخلصانه اي کرد و پس از شهادت 
آیت اهلل قاضــی طباطبایی، امام جمعه تبریز، بــه نمایندگي حضرت امام)ره( و 
امامت جمعه شهر تبریز منصوب شد.او در تقویت روحیه رزمندگان اسالم نقش 
بسزایي داشتند و با شرکت خود در جبهه نبرد و حضور در کنار سپاهیان ا سالم 

و شرکت در مجالس دعا و نیایش آنان، مشوق براي رزمندگان اسالم بود.
آیت اهلل مدنی سرانجام در بیستم شهریور ۱۳۶۰ پس از اتمام خطبه هاي نماز 

جمعه، به دست منافقي کوردل و با انفجار نارنجک به شهادت رسید.

ســرمربی تیم ملی فوتبال می گوید، امیدوار اســت عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه همانند 
ظاهرش خوب باشد.

کارلوس کی روش در مراســم رونمایی از پیراهن کاروان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، اظهار کرد: 
امضای قرارداد با این برند داخلی باعث می شود تا ما با ظاهر خوبی در روسیه حاضر شویم و امیدوارم عملکرد خوبی همانند 
ظاهرمان کســب کنیم. تنها ۳۰ روز تا شروع مهم ترین رویداد کره  زمین داریم. هیچ مسابقاتی نیست که بتواند این تعداد از 

افراد را در سرتاسر جهان گرد هم بیاورد.
او افزود: فینال جام جهانی گذشــته را ۲/۵ میلیارد نفر که یک ســوم افراد کره زمین می شود، مشاهده کردند. فیفا امید 
دارد که در جام جهانی پیش رو بینندگانش را افزایش دهد و هر بازی را ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر تماشا کنند. وقتی بازی تیم 
ملی فوتبال مقابل مراکش، تیم فوق العاده اسپانیا - که مدعی قهرمانی است - و پرتغال، نزدیک یک میلیارد نفر تماشا کردند، 
اگر عملکرد ملی پوشان به شکلی باشد که حتی یک لبخند روی لب یک نفر بنشاند، برای ما کافی است. یک برد، یک امتیاز 
یا یک بازی خوب می تواند برآورنده توقعات یک ملت باشد. دالیلی که امروز این صحبت را می کنم این است که فکر می کنم 

عالقه مندان فوتبال به اهمیت این مسابقات پی نبرده اند.
سرمربی تیم ملی فوتبال اضافه کرد: من جمله آخرم را این طور می گویم که جام جهانی فوتبال، سازمان ملل فوتبال است 

و ملت ها را کنار هم قرار می دهد و کار ما نشاندن لبخند روی لبان ملت هاست.

کیروش:فکرمیکنمعالقهمندانفوتبالبهاهمیتجامجهانیپینبردهاند

کاراته کاهای نوجوان ایران با کســب ۳ مدال طال، یک نقره، ۴ برنــز و عنوان نایب قهرمانی به کار خود در 
رقابت های قهرمانی آسیا پایان دادند.

در ادامه رقابت های کاراته رده های سنی قهرمانی آسیا که در »اوکیناوا« ژاپن جریان دارد، تیم کشورمان موفق به کسب سه 
نشان طال و یک نقره شد تا پرونده نوجوانان ایران در دو بخش دختران و پسران با ۳ طال، یک نقره، ۴ برنز عنوان نایب قهرمانی 
را بعد از ژاپن میزبان به خود اختصاص داد.ژاپن با ســه طال، ســه نقره و ۲ برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد. ایران با سه طال، 
یک نقره و چهار برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و قزاقستان با یک طال، یک نقره و یک برنز سوم شد. مالزی، امارات و 
اردن هم عناوین بعدی را کسب کردند. اما در بخش پسران تیم ایران با دو طال، یک نقره و دو برنز قهرمان شد. قزاقستان با یک 
طال و یک برنز نایب قهرمان شد و مالزی و اردن هم با یک طال سوم و چهارم شدند. در رقابت های کومیته انفرادی و در بخش 
دختران معصومه محسنیان در وزن ۴۷- کیلوگرم در فینال برابر »یونی موری« از ژاپن صاحب برتری شده به نشان طال دست 
یافت. حسن خدری در وزن ۵۷- کیلوگرم در مبارزه نهایی»احمد المالکی« از عربستان را ۲ بر یک شکست داد و طال گرفت. 
سومین طالی تیم کشورمان را عرفان داودی در وزن ۶۳- کیلوگرم کسب کرد. وی در دیدار نهایی »یاماناکا« از ژاپن را ۳ بر ۲ از 
پیش رو برداشت و مدال طال را کسب کرد. کامران بصیری هم در مبارزه نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم با قبول شکست ۶ به ۷ مقابل 
» اولژاس کوالژان« از قزاقستان به نشان نقره دست یافت. در رقابت های دیروز زینب السادات حسینی و متین زارع در کاتای 

انفرادی، مرتضی کریمی و حسین کریمی در کومیته انفرادی موفق به کسب چهار نشان برنز برای تیم کشورمان شده بودند.

پسران نوجوان کاراته ایران قهرمان آسیا شدند

با  رئیس  فدراســیون هندبال می گوید که قرارداد 
سرمربی تیم ملی هندبال بسته شده است و امروز برای 
تعداد بازیکنان و زمان آغاز اردوها تصمیم گیری خواهد 

شد.
علیرضا رحیمی درباره عقد قرارداد با ســرمربی جدید تیم 
ملی هندبال مردان اظهار کرد: با کاســتاراتویچ قرارداد رسمی 

بسته شد و مشکلی وجود ندارد.
قرارداد با این مربی ۶ ماهه است. او در پاسخ به این سؤال 

که مبلغ قرارداد چقدر اســت، گفت: این موضوع را خیلی باز نکنیم بهتر اســت. اما طبق همه فدراسیون ها دستمزد دالری 
تعیین شده است. رئیس  فدراسیون هندبال درخصوص آغاز اردوهای تیم ملی هندبال نیز خاطرنشان کرد: فردا برای برگزاری 
اردوها و زمان آغاز آن به نتیجه می رسیم. همچنین برای تعداد بازیکنان دعوت شده نیز تصمیم گیری می کنیم که چه تعداد 

به اردو دعوت شوند.
فدراســیون هندبال ۱۵ اردیبهشت، کاســتاراتویچ را به عنوان گزینه هدایت تیم ملی هندبال مردان معرفی کرد. او روز 

پنجشنبه به ایران آمد.

قرارداد فدراسیون هندبال با مربی خارجی رسمی شد

فدراســیون دوومیدانی تاکید کرد ورزشــکارانی که به دنبال حضور در بازی های آسیایی هستند، باید در 
مرحله دوم لیگ طالیی شرکت کنند. 

تیمور غیاثی سخنگوی سازمان تیم های ملی دوومیدانی در آستانه آغاز مرحله دوم رقابت های لیگ طالیی اظهار داشت: 
مرحله نخست مسابقات لیگ طالیی در اواخر فروردین ماه برگزار شد و همانطور که پیش از این نیز عنوان کرده بودیم، این 

رقابت ها فرصت مناسبی برای ثبت رکوردهای حدنصاب بازی های آسیایی جاکارتا می باشد. 
وی تأکید کرد: تعدادی از قهرمانان ملی دوومیدانی ایران به صالحدید ســازمان تیم های ملی با حمایت فدراســیون در 
اردوهای تدارکاتی خارج از کشــورمان بوده و در حال انجام تمرینات آماده ســازی هســتند و حتی با نظارت فدراسیون در 
تورنمنت های بین المللی شرکت می کنند که با توجه به بررسی رکوردها و عملکردشان در سازمان تیم های ملی برای حضور 
در ترکیب تیم ملی تصمیم می گیریم. البته این موضوع به استثناء کیوان قنبرزاده، رکورددار پرش ارتفاع ایران است که او نیز 
باید رکورد ورودی پرش ارتفاع را به ثبت برســاند تا به بازی های آسیایی اعزام شود. غیاثی در پایان با اشاره به اهمیت حضور 
قهرمانان در مرحله دوم رقابت های لیگ طالیی تصریح کرد: بی تردید حضور همه قهرمانان دوومیدانی ایران برای ثبت رکورد 
ورودی در مسابقات لیگ طالیی الزامی است و عدم حضور در این رقابت های به منزله انصراف از حضور در ترکیب تیم ملی 
اســت. تعدادی از قهرمانان با هماهنگی فدراسیون دوومیدانی به دلیل حضور در اردوهای داخلی در مسابقات مرحله نخست 

شرکت نکردند، اما باید در این مرحله از لیگ طالیی که اسامی آنها جزو مدعوین است، شرکت کنند.

اجبار دوومیدانی کاران به حضور در مرحله دوم لیگ طالیی 

یزدانی قهرمان شد، گرایی در فینال شکست خورد

حواشی ریز و درشت در رقابت های انتخابی تیم ملی آزاد و فرنگی
دبیر فدراسیون: خانواده بزرگ کشتی این گونه بداخالقی ها را نمی پذیرد

ادامه تمرینات تیم  ملی فوتبال با ۴ بازیکن
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مراحل آماده ســازی خود، دیروز از ساعت ۱۰ 
در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت تمرین کرد. در این تمرین همانند تمرین 
دیروز، چهار بازیکن حضور داشتند. محمدرضا خانزاده، علی قلیزاده، علی کریمی 
و مهدی ترابی بازیکنان حاضر در تمرین بودند. بازیکنان پس از اینکه خودشــان 
را گرم کردند، به کار با توپ پرداختند. بعد از گذشت چند دقیقه از تمرین، علی 
کریمی از جمع ملی پوشــان جدا شــد تا با دویدن در دور زمین بطور اختصاصی 
بــا فیزیوتراپ تیم ملی تمرین کرد. ایــن بازیکن تا دیروز به دلیل مصدومیت در 
تمرینات گروهی حضور نداشــت و از دیروز بــا بازیکنان دیگر تمرین کرد. بنظر 
می رســد مصدومیت او هنوز بطور کامل برطرف نشــده و هنوز نیاز به تمرینات 

اختصاصی دارد. در طول فعالیت بازیکنان، کی روش در حال نوت برداری بود.
بازگشت تیام و وضعیت نامشخص ابراهیمی

مهاجم سنگالی استقالل، با اتمام مصدومیتش به تمرین های گروهی استقالل 
بازگشــت و می تواند استقالل را در برابر ذوب آهن همراهی کند. در تمرین دیروز 
اســتقالل که از ســاعت ۱۲ در زمین صنایع دفاع برگزار شد، مامه تیام مهاجم 
سنگالی اســتقالل که به دلیل مصدومیت بازی رفت این تیم برابر ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آســیا را از دســت داده بود، در تمرین گروهی شــرکت کرد و او 
می تواند استقالل را در بازی برگشت با دیگر نماینده ایرانی همراهی کند. علی رغم 
بازگشــت تیام به تمرین های گروهی، وضعیــت مصدومیت امید ابراهیمی هنوز 

مشخص نیست و قرار گرفتن وی مقابل ذوب آهن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قلی زاده: در ایران نمی مانم

بازیکن تیم فوتبال ســایپا می گوید در پنجــره نقل و انتقاالت لژیونر خواهد 
شــد و در ایران نخواهد ماند. علی قلی زاده ملی پوش تیم فوتبال سایپا در حاشیه 
تمرین تیم ملی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: از روزی که شروع کردیم، 
۴ نفر بودیم که البته تعداد برای ما مهم نیست و با انگیزه کار خود را ادامه دهیم. 
وی افزود: فشــار تمرینات خوب است و به خوبی کار را جلو می بریم. منتظر بقیه 
هستیم تا کار را ادامه دهیم.او درباره استرس نزدیک شدن به جام جهانی گفت: 
استرس برای همه هست اما برای من کمی بیشتر است. من تالشم را می کنم تا 
آمادگی خود را حفظ کنم. درهر تیمی و در هر شرایطی رقیب سرسخت هست. 
من تالشــم را می کنم تا بتوانم موفق باشم. قلی زاده درباره شایعه پیوستنش به 
شارلوا بلژیک گفت: هیچ خبری فعال نیست و من در تیم ملی هستم. تمام تمرکز 
خود را روی این موضوع گذاشــتم. صحبت هایم با شارلوا در حد مذاکره بوده اما 

در لیگ ایران نخواهم ماند.
تثبیت نایب  قهرمانی منچستریونایتد در لیگ برتر

منچستریونایتد با توقف برابر وستهام، نایب قهرمانی خودش را در لیگ برتر 
انگلیس قطعی کرد. در دیداری عقب افتاده در لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد 
در لنــدن به دیدار وســتهام رفت. این دیدار تقابل مورینیــو با دیوید مویس نیز 
محسوب می شد که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. منچستریونایتد 
بــا توجه به در پیش بــودن فینال جام حذفی، تغییرات زیادی در این مســابقه 
داشــت. شــاگردان آقای خاص باید فردا، در آخرین بــازی خود در لیگ برتر به 
مصاف واتفورد بروند و سپس خودشان را برای فینال جام حذفی آماده کنند که 

برابر چلسی برگزار می شود.
طبقه دوم آزادی در بازی پرسپولیس با الجزیره رایگان شد

باشــگاه پرسپولیس اعالم کرد، طبقه دوم ورزشــگاه آزادی برای بازی برابر 
الجزیره امارات رایگان شــد. روابط عمومی این باشــگاه اعالم کــرد: با توجه به 
حساسیت دیدار تیم پرســپولیس مقابل الجزیره امارات و لزوم حضور بی دغدغه 
و حداکثری هواداران متعصب و پرشــور پرسپولیس برای حمایت از تیم محبوب 
خود در این دیدار و با عنایت به خواست هواداران عزیز که صاحبان اصلی باشگاه 
هســتند، با پیگیری های فراوان سرپرست باشگاه پرســپولیس و مدیران باشگاه 
و همچنین با مشــارکت اسپانســر تمام بلیت های طبقه دوم ورزشگاه آزادی در 
بازی روز دوشنبه هفته جاری پرسپولیس مقابل الجزیره، خریداری شد و در روز 
بازی از طریق گیشــه های فروش بلیت به صوت رایگان در اختیار هواداران عزیز 

پرسپولیس قرار خواهد گرفت.
شکست شارلوا در شب گلزنی رضایی

شــارلوا با وجود گلزنی مهاجم ایرانی اش برابر بروخه شکســت خورد. شارلوا 
پنجشنبه شب هفته گذشته در پلی آف لیگ بلژیک برابر بروخه قرار گرفت و سه 
بر یک مغلوب شــد.کاوه رضایی گل نخســت بازی را در دقیقه ۱۸ از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رســاند اما شارلوا در ادامه سه گل دریافت کرد. بازیکن ایرانی ۹۰ 

دقیقه بازی کرد. شارلوا با ۳۳ امتیاز در جایگاه چهارم جدول حضور دارد.
لیست تیم ملی  فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ لو رفت

با نمایش کلیپی در مراسم رونمایی از لباس کاروان تیم ملی فوتبال در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه، اسامی چند بازیکن از لیســت کی روش لو رفت. مراسم 
رونمایی از لباس کاروان تیم ملی فوتبال در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد. در 
این مراسم فدراســیون فوتبال با یک برند ایرانی قرارداد همکاری امضاء کرد. در 
این مراســم، مهدی تاج درباره زمان آماده شدن لباس ها اظهار کرد: لیست تیم 
ملی برای ما مشخص است و به همین دلیل از بازیکنانی که در جام جهانی حضور 
دارند، اندازه گرفته شــده تا لباس های آن ها فراهم شود. در این مراسم کلیپی از 
زمان گرفته شــدن اندازه از بازیکنان نشان داده شــد که در آن بازیکنانی مانند 
اشکان دژاگه، محمدرضا خانزاده، امید ابراهیمی، مهدی ترابی، وحید امیری، وریا 
غفوری، سیدحسین حسینی و ... نشان داده شد تا با توجه به صحبت های مهدی 

تاج حضور آن ها را در جام جهانی قطعی دانست.
مهاجری از هدایت پدیده استعفا داد

محمدرضا مهاجری پس از ســه ســال حضور در این تیم، تصمیم گرفت با 
نیمکت نماینده مشــهد در لیگ هجدهم خداحافظی کند. محمدرضا مهاجری 
سرمربی تیم فوتبال پدیده بعد از خداحافظی اش از رسانه ها در دیدار آخر تیمش، 
شب گذشته از سمتش کناره گیری کرد و ترجیح داد در لیگ هجدهم با این تیم 
همکاری نکند.مهاجری فصل هفدهم، علی رغم نتایج خوب در نیم  فصل نخست، 
پس از کســر شش امتیاز از پدیده نتوانســت این تیم را به روال قبلی برگرداند 
و تیمش در هفته های پایانی توانســت جشــن بقا در لیگ برتر را بگیرد. شنیده 
می شــود بعد از حضور وطنخواه به عنوان مدیرعامل جدید پدیده، مسئوالن این 
باشگاه در حال بررسی گزینه های مختلف هستند و در این بین نفراتی مثل یحیی 
گل محمدی، فراز کمالوند و آندره پانادیچ دستیار سابق برانکو مدنظر این باشگاه 

برای فصل آینده قرار گرفته اند.
نیمار پیش به سوی رئال مادرید!

نیمار در پاریس مالقاتی با مدیر برنامه هایش داشــته و از او خواسته شرایط 
پیوستنش به رئال مادرید را فراهم کند. او گفته است که به بارسا، بایرن یا لیگ 
انگلیس نمی  رود. این طور به نظر می  رسد که آینده نیمار در تیم فوتبال پاری سن 
ژرمن نخواهد بود و پدرش اقداماتی برای انتقال او به رئال مادرید انجام داده است.

طبق گزارش مطبوعات اسپانیایی دو هفته پیش نیمار به همراه پدرش در پاریس 
مالقاتی با پینی زهاوی داشــته و درباره منتقل شــدنش به مادرید با او صحبت 
کرده است. او اعالم کرده تصمیمی برای بازی در انگلیس یا بازگشت به بارسلونا یا 
پیوستن به بایرن مونیخ ندارد و تیمی که می خواهد در آن بازی کند رئال مادرید 
اســت.زهاوی یکی از افرادی بوده که در انتقال نیمار به پاری  ســن ژرمن نقشی 
چشمگیر داشته است و توانسته گران ترین انتقال تاریخ را رقم بزند. حاال هم نیمار 
از او خواسته تا شرایط بازی کردنش در کنار کریستیانو رونالدو را فراهم کند و به 
زودی پروژه مذاکره با ســران برنابئو کلید خواهد خورد.گفته می شود رقم جدید 

قراداد نیمار ۲۶۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
 درباره سرمایه های غنی و ذاتی ورزش کشورمان، بارها نوشته ایم. به سهم 
خود تاکید کرده ایم که ورزش ما چه از حیث مادی و چه از نظر نیروی انسانی 
دارای ســرمایه های باارزشــی اســت که به طور بالقوه ظرفیت ورزش را برای 
پیشرفت باال برده اســت. آنچه می تواند بیش از هر عامل دیگری این ظرفیت 
بالقوه را به فعلیت درآورد و اســتعدادهای نهفته را آشــکار سازد، »مدیریت« 
است. متاســفانه با تکیه بر واقعیات و شــواهد موجود و علیرغم زحماتی که 
صورت می گیرد و تالش هایی که برای ورزش انجام می شود، اما در یک سنجش 
دقیق و ارزیابی منصفانه به این واقعیت می رســیم که مدیریت ورزش ایران - 
در دوره های مختلف و نه فقط در شــرایط فعلی - نتوانســته و یا به هر دلیل 
نخواسته، متناسب با داشته ها و هماهنگ با مطالبات و خواسته ها عمل کند و 
در ایــن رهگذر خیلی از اتفاقات و پدیده هایی که در عرصه ورزش ما رخ داده 
است و می توانسته »فرصتی« برای بهبود وضع ورزش ما باشد به تهدیدی علیه 

آن تبدیل شده است!
تقریبا هفته ای نیســت که اخباری که حکایت از اتفاقات خوشــایند برای 
ورزش ما دارد، به گوش عالقه مندان نرســد، همین هفته گذشته، خبر »آقای 
گلــی«، علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی تیم الکمــار هلند، در لیگ فوتبال 
این کشــور، که هنوز از لیگ های درجه اول اروپا به حســاب می آید، ســخت 
باعث خوشحالی و مســرت دوستداران فوتبال ایران شد، خبر صعود تیم ملی 
پینگ پنگ مردان ایران به مسابقات دسته اول جهان و حضور راکت به دستان 
ایرانی در جمع برترین های جهان، خبر خوشــحال کننده و امیدبخش دیگری 
بــود که خاطر عالقه مندان به ورزش را در کشــورمان شــاد کرد همین طور 
قهرمانی شیر بچه های کشتی ایران درمسابقات دانش اموزی جهان و...، عالوه بر 
این طی دو هفته اخیر در جریان مســابقات فوتبــال در رقابت های مختلف، 
شاهد حضور انبوه تماشاگران بودیم که صرف این حضور مردمی خود می تواند 
یکــی از عوامل امیدوارکننده برای ورزش ما به حســاب آیــد و به طور کلی 
بزرگ ترین سرمایه ورزش ایران از حیث انسانی به شمار آید. همه دیدیم که در 
جریان مسابقات، روز آخر رقابت های دسته اول باشگاه های ایران و جام آزادگان 
استقبال تماشاگر در ورزشگاه های محقر و فاقد امکانات مسجد سلمیان، تهران، 
بابل، و... حتی پای گیرنده های تلویزیونی چقدر گرم و پرشور بود، و باز دیدیم 
در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایران چگونه ورزشگاه خرمشهر پر از تماشاگر 
عالقه مند شــد.در حالی که هیچکدام از دو تیم فینالیست نه خرمشهری و نه 
حتی خوزستانی بودند! و... از این موارد و نمونه ها در ورزش ایران فراوان است. 
و اینها همان چیزهایی اســت که ما آنها را »ســرمایه های ذاتی ورزش« ایران 
می نامیم. ســرمایه هایی که می تواند پایه و مایه رشــد و پیشــرفت ورزش هر 
کشوری باشد. داشته هایی که بسیاری از کشورها مثل همین کشورهای حاشیه 
خلیج فارس که برای ورزش حســابی »پول« خرج می کنند، از همه یا خیلی از 
آنها بی بهره هستند، سرمایه هایی که هر کشوری آن را داشته و از آنها درست و 
با برنامه استفاده کرده است، به کشوری »صاحب ورزش« تبدیل شده است. و 
خالصه اینها همان سرمایه ها و داشته های غنی و ذاتی است که ورزش ما از آن 
برخوردار است اما رشد و پیشرفت ورزش ایران متناسب و هموزن آن نیست و 
همان طور که اشاره شد تاسف وقتی بیشتر می شود که گاه مشاهده می شود از 
این ســرمایه ها نه تنها به درستی و به عنوان یک »فرصت« در جهت پیشرفت 
ورزش کشور استفاده نمی شود بلکه به علت سوء مدیریت و قدرناشناسی و عدم 
جدیت، آنها به صورت »تهدید« هم در می آیند و موجب تاسف و وهن ورزش 

و جامعه ورزش هم می شوند! 
باالتر به درخشــش علیرضا جهانبخش جوان برومند ایرانی در لیگ هلند 
 اشــاره کردیم، همه می دانیم که در فوتبال و به طــور کلی ورزش ما، ما یک 
»جهانبخش« نداریم بلکه امثال علیرضای عزیز در این ورزش و رشته ای مثل 
فوتبال فراوان و بسیار هســتند. اگر تا دیروز امثال علی دایی و کریم باقری و 
خداداد عزیزی و مهدی مهدوی کیا و... در لیگ های معتبر دنیا درخشــیدند، 
امــروز جهانبخش و آزمون و انصاری فرد و... نــام فوتبال ایران را در لیگ های 
اروپایی مطرح کرده اند، و فردا هم بدون شــک بــاز جوانان برومند و هنرمند 
ایرانی، نام ایران را در میادین بزرگ جهان و بین المللی مطرح خواهند ساخت. 
در پهنه آسمان ورزش و فوتبال ما از این ستاره های فراوان وجود دارند، و اینها 
تنها معدودی از آنها هستند که اقبال بلندداشته و فرصت درخشیدن و مطرح 
شــدن پیدا کرده اند و بســیاری از آنان به خاطر بدشانسی و مهم تر از آن عدم 
دلسوزی و قدرناشناســی و فقدان مکانیزم علمی و قوی کشف استعدادها در 
ورزش ما، اصال حتی در میادین داخلی ورزش هم شناخته و مطرح نمی شوند. 
باز باالتر به »حضور تماشــاگر« در فینال جام حذفی اشاره داشتیم. در اینجا و 
در این موضوع یعنی »تماشــاگر« که بزرگ ترین سرمایه انسانی ورزش است، 
باز شــاهد عدم توجه و نوعی »کفران نعمت« هستیم. قدر این سرمایه را هم 

نمی دانیم. برای اینکه مخاطب خود را بهتر مشخص کرده باشیم، می گوئیم.
مدیریــت کالن ورزش نه فقط در این مقطــع بلکه در مقاطع و دوره  های 
مختلف قدر این ســرمایه عظیم و کارگشا را نمی دانند. برای اثبات این سخن 
نیازی به صغری و کبری چیدن وجود ندارد، کافی اســت نحوه برگزاری فینال 
جام حذفی و نحوه ســرویس دهی و رفتار با تماشــاگر را مالحظه کنیم. سؤال 
می کنیم آیا این نحوه برگزاری، در شأن این تماشاگر، در شأن فینال جام حذفی 
فوتبال کشــور بزرگ ایران و در شأن خرمشهر قهرمان بود و با این نوع و نحوه 
برگزاری واقعا به حق، یاد و نام و جایگاه شــهیدانی ســرفراز که با قهرمانی و 
رشــادت و جانبازی، خرمشهر عزیز را از دست دشمن غدار و خونخوار، نجات 
دادند، گرامی داشــته شــد؟ یا اینکه بعد از برگزاری بازی و پایان به اصطالح 
مراسم اهدای کاپ و جشن قهرمانی! فقط باید خدا را سپاسگزار باشیم که باز 
با لطف و کرم خود، بی تدبیری ها و مدیریت غیرمسئوالنه و سرسری مسئوالن 
را خنثــی کرد و مصیبت و فاجعه ای بار نیامد! هرچند همه می دانیم این بازی 
یک مصدوم جدی داشــت و یکی از عالقه مندان حاضر در ورزشــگاه از ناحیه 

چشم آسیب جدی خورد!
 البتــه ما معتقدیم ســؤاالت باال و نظایر آن را دســتگاه های مســئول و 
تشــکیالت ناظر - مثل مجلس شــورای اســالمی - از مدیران و مجریان این 
معرکه ها باید بپرسند. مگر یکی از اهداف »وزارت« شدن، سازمان تربیت بدنی، 
همین نبود که مسئوالن ورزش هر جا الزم باشد به نمایندگان مردم پاسخگو 
باشــند، آیا اینجا و درباره نوع و نحوه برگزاری مسابقه ای در کالس فینال جام 
حذفی کشور - که به نوعی پای آبرو و حیثیت فوتبال ملی در میان است - و 
اتفاقاتی خطرناک که در ورزشگاه فاقد امکانات محل برگزاری، رخ داد و... نباید 
دســتگاه های ناظر و تشکیالتی مثل مجلس شورای اسالمی ورود کنند و یقه 
باصطالح مسئوالن را بگیرند و آنان را به مجلس بکشانند و وادار به پاسخگویی 

کنند؟!
آیا نباید از آنان پرسید چرا خیلی جاها فرصت های کم  نظیر ورزش ایران را 
با جدی نگرفتن مسئولیت و سرسری انجام دادن کارها، و... به »تهدید« تبدیل 
می کننــد؟ آیا حتما فاجعه ای باید رخ دهد و بــه خاطر عدم مدیریت و تعهد 
الزم بعضی مســئوالن باید مصیبتی رخ دهد تا این گونه برنامه ریزی های غلط 
و برنامه ریزان فاقد حس تعهد و دغدغه نســبت به فرصت های مادی و انسانی 
ورزش، مورد نقد و سؤال دستگاه های ناظر قرار گیرد و...؟! و باالخره می توان با 
روش های »این نیز بگذرد« و شــیوه های مبتنی بر روزمرگی و الابالی گری و... 
اســتعدادهای بالقوه ورزش را به فعلیت در آورد و ظرفیت های نهفته در آن را 

آشکار و شکفته کرد و...؟!

فرصت هایی که تهدید می شود!

صفحه 9
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳9۷

۲5 شعبان ۱۴۳9 - شماره ۲۱9۰۳

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳97
هفته ۳۴ بوندسلیگا آلمان

* بایرن مونیخ ...........................................  اشتوتگارت )ساعت۱۸- شبکه ورزش(
هفته ۳7 اللیگا اسپانیا

* ختافه ........................................................................................... لوشامپیونا فرانسه
* پاری سن ژرمن ............................................ رن )ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه ورزش(

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳97
لیگ قهرمانان آسیا

* پرسپولیس ................................... الجزیره امارات )ساعت ۱۹:۳۰ - شبکه سه(
سهشنبه ۲5 اردیبهشت ۱۳97

لیگ قهرمانان آسیا
* استقالل تهران......................... ذوب آهن اصفهان )ساعت ۲۰:۴۵ - شبکه سه(

فینال لیگ قهرمانان اروپا

فینال لیگ اروپا

شنبه 5 خرداد ۱۳97
*رئال مادرید اسپانیا ............................................. لیورپول انگلیس)ساعت ۲۳:۱۵(

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳97
*مارسی فرانسه ............................................ اتلتیکومادرید اسپانیا)ساعت ۲۳:۱۵(

تیم ملی تیروکمان ایران بامداد امروز جهت حضور 
در اردوی یک هفته ای و شــرکت در مرحله دوم جام 

جهانی راهی ترکیه شد.
مرحله دوم مسابقات تیروکمان جام جهانی ۳۰ اردیبهشت 
به میزبانی ترکیه آغاز می شــود که کمانــداران ایران پیش از 
حضور در این رقابت ها، در یــک کمپ بین المللی که از امروز 
به میزبانی ترکیه آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، 

شرکت می کنند.
 تیم ملی تیروکمان با ۱۵ کماندار در هر دو بخش کامپوند 

و ریکرو مردان و زنان عازم ترکیه  شد. هدایت این تیم را پارک 
میوک وون به عنوان ســرمربی و بهزاد پاکزاد و زهرا شــعبانی 
به عنوان مربی همراهی می کنند.اســامی کمانداران اعزامی به 

کمپ بین المللی ترکیه عبارتند از: 
* کامپوند مردان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظم 
پور، نیما محبوبی*کامپوند بانوان: پریسا براتچی، فرشته قربانی، 
راحله فارســی، گیســا بایبوردی*ریکرو مردان: صادق اشرفی، 
امین پیرعلی، متین ســبزی، عرفان ارژنگی پور*ریکرو بانوان: 

مهسا بدخشان، پارمیدا قاسمی، شیوا شجاع مهر.

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در پاسخ به 
تمام  فعال  قراردادش گفت:  تمدید  درباره  ســؤالی 

تمرکزمان روی بازی با الجزیره است.
 برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس 
درباره زمــان تمدید قراردادش با ایــن تیم، بحث تمدید 
قرارداد بازیکنان ،بازی برگشت با الجزیره و... به اظهار نظر 

پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* تمرکز من و دســتیاران به طور کامل بر روی بازی با 
الجزیره اســت. البته به ما یک قرارداد داده شده است و ما 
بایــد آن را مطالعه کنیم و ظرف دو روز آینده روی آن کار 
کنیم اما قطعا تمرکــز ما در این روزها کامال بر روی بازی 

با الجزیره است.
* ما فقط یک مشکل در رابطه با مصدومیت کامیابی نیا 
داریــم که البتــه آنقدر که فکر می کردیم جدی نیســت. 

وضعیت او تا روز دوشنبه مشــخص خواهد شد. او نیازی 
به عمل جراحی ندارد. شنبه آخرین وضعیت پزشکی او را 
بررسی می کنیم. نحوه تمرینات و  اشتیاق او برای بازگشتن 

واقعا عالی است.
* من انتقادات را درک نمی کنم. بازیکنان نتایج عالی 
کســب کردند. ما به الجزیره باختیم اما مســتحق باخت 
نبودیم. اینجا مسابقات لیگ قهرمانان است نه مهدکودک. 
شماره ۳۱ آنها مبلغ قراردادش به اندازه کل بودجه ما است. 
بله ما شکســت خوردیم و  اشتباهاتی هم رخ داد اما نتیجه 
قابل جبران اســت. اواخر فصل اســت. بازی با پرسپولیس 
بــرای الجزیره به نوعی یک بازی نجــات دهنده برای کل 
فصل آنها اســت. شما بازی دیشــب رئال را دیدید. آنها به 
فینال لیگ قهرمانان رفتند اما دو روز پیش به سویا باختند. 
من دلیل این همه انتقاد به بازیکنانم را متوجه نمی شوم. ما 

تیمی هستیم که با کمترین بازیکن خارجی بازی می کنیم 
و من ترجیح می دهم   بیشــتر به بازیکنان ایرانی ام اعتماد 

کنم.
* بازیکنان نیاز به حمایت دارند. من می دانم به تازگی 
آماری از  اشتباهات داوری منتشر شده است. شما دیدید که 
ما در این جدول تیمی بودیم که از همه بیشتر ضرر کردیم 
اما با این حال باز هم قهرمان شــدیم. بازیکنان ما انســان 
هســتند نه ماشــین. در آخرین روزهای فصل هستیم اما 
بازیکنان ما با  اشتیاق روز اول تمرین می کنند. ما به سایپا 
باختیم اما ۲۴ بار شوت زدیم و ۸۰ درصد مالکیت داشتیم 
اما شکســت خوردیم. بخشی از آن مربوط به  اشتباهات ما 

بود و بخشی از آن هم مربوط به  اشتباهات داوری.
* ما ظــرف ۷ تا ۱۰ روز آینده بحــث تمدید قرارداد 

بازیکنان را تمام می کنیم.

*تیم منتخب کشــتی فرنگی جوانان صبح روز پنج شنبه هفته گذشــته برای حضور در رقابت های بین المللی 
جام واختانگادزه راهی کشــور گرجستان شد. رقابت های بین المللی جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ 

اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.
* دور نهم و پایانی بخش استاندارد مسابقات شطرنج آزاد نخجوان پیگیری شد و احسان قائم مقامی با ۶ امتیاز در رده هفتم 

ایستاد.علیرضا فیروزجا هم با ۵ امتیاز در رده نوزدهم این مسابقات قرار گرفت.
*مرحله نیمه نهایی جدول دونفره مسابقات تنیس فیوچرز ترکیه برگزارشد و تیم ایران با شکست برابر روسیه 
از رسیدن به فینال بازماند.تیم ایران با ترکیب شاهین خالدان و امیرواال معدنچی برابر تیم روسیه قرار گرفت که 
با نتیجه ۲برصفر شکســت خورد.در مرحله یک چهارم نهایی جدول انفرادی هم شاهین خالدان برابر ایلهان از 

ترکیه قرار گرفت که با نتیجه ۲برصفر بازی را واگذار کرد.

خواندنی از ورزش ایران

درخواست  گفت:  دوچرخه سواری  رئیس فدراسیون 
ما از کمیتــه ملی المپیک اعزام ۱۳ رکابزن به بازی های 
آسیایی بود که برای همه این موضوع، منطقی را مدنظر 

داشتیم.
خســرو قمــری درخصــوص اختصاص ۱۱ ســهمیه به 
دوچرخه ســواری در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ از سوی کمیته 
ملــی المپیک اظهار داشــت: البته پیشــنهاد مــا اعزام ۱۳ 
دوچرخه سوار بود. هر چند که باید جلو برویم تا ببینیم شرایط 
ورزشــکاران چگونه اســت. ما زمانی که درخواست اعزام ۱۳ 
رکابزن را کردیم، منطقی را مدنظر داشــتیم که بر اساس آن، 
چنین درخواستی دادیم. اگر ببینیم اوضاع در زمان اعزام بهتر 
اســت، با حداکثر توان شرکت می کنیم، اما اگر وضعیت خوب 

نباشد، با نفرات کمتری به جاکارتا می رویم.
وی افــزود: من در حاشــیه مجمع عمومی فدراســیون، 
پیش بینی کردم که دوچرخه ســواری ایران موفق به کسب ۵ 
مدال در بازی های آســیایی شود، اما شاید این پیش بینی هم 
تغییر کند. در واقع این مســئله بســتگی به شرایط رکابزنان 
در ماه های آینده دارد. تالش ما این اســت کسانی به جاکارتا 
بروند کــه بتوانند از حیثیــت جامعه دوچرخه ســواری دفاع 
کنند.رئیس فدراســیون دوچرخه سواری ادامه داد: در صحبتی 
که هفته گذشــته با شــاهرخ شــهنازی دبیرکل کمیته ملی 
المپیک داشــتیم، اعالم کردیم که نظری روی افزایش سهمیه 
دوچرخه ســواری نداریم، اما همین نفرات مدنظر نیز ادله الزم 

را برای اعزام دارند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری حرفش را پس گرفت 
گفتم 5 مدال آسیایی می گیریم ولی شاید این پیش بینی هم تغییر کند! 

مسابقات انتخابی تیم های ملی ووشو
اعزام خواهران منصوریان به بازی های آسیایی جاکارتا

رقابت های انتخابی تیم ملی ووشــوی مردان و زنان ایران پیگیری شــد و »الهه و شهربانو منصوریان« مسافر 
بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی ووشوی مردان و زنان ایران، از صبح روز پنج شنبه هفته گذشته در دو بخش زنان و مردان به میزبانی 
آکادمی ملی ووشــو ادامه یافت تا نفرات اعزامی به بازی های آســایی ۲۰۱۸ جاکارتا معرفی شوند.در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای بانوان، 
سهیال منصوریان از رویارویی با خواهر بزرگ تر خود الهه منصوریان انصراف داد تا »الهه« با رقم خوردن دومین پیروزی به عنوان نفر 
اعزامی این وزن معرفی شود.در وزن ۶۰ کیلوگرم، شهربانو منصوریان برای دومین بار موفق به شکست صدیقه دریایی شد و جواز حضور 
در بازی های آسیایی را کسب کرد.به این ترتیب خواهران منصوریان، دو سانداکار تیم ملی ووشوی بانوان ایران در جاکارتا خواهند بود.
در وزن ۵۶ کیلوگرم ساندای آقایان، رضا سبحانی با کسب دومین پیروزی مقابل سعید جاوید به عنوان نخستین سانداکار تیم آقایان، 
مسافر جاکارتا شد.با تصمیم فدراسیون ووشو، پیکارهای انتخابی اوزان دیگر ساندای آقایان در روزهای آینده برگزار می شود. تیم مردان 
ایران چهار نماینده در بازی های آسیایی خواهد داشت.مسابقه انتخابی محسن محمدسیفی و عباس شیخی که در هفته های گذشته به 

دلیل مصدومیت محمدسیفی به روز پنج شنبه موکول شده بود، به دلیل مصدومیت شیخی به روز دیگری موکول شد.

برای شرکت در مرحله دوم جام جهانی تیروکمان
کمانداران ریکرو و کامپوند به ترکیه رفتند

تا ۱۰ روز آینده بحث تمدید قرارداد بازیکنان را تمام می کنیم

برانکو: دلیل این همه انتقاد به بازیکنانم را متوجه نمی شوم


