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تعیینشدهراکسبکنند.
تیمور غیاثــی در مورد اختصاص دادن تنها دو ســهمیه 
بازی های آســیایی برای دختــران دوومیدانی ایران و وضعیت 
نهایی تعداد دوومیدانی کاران ایران به جاکارتا توضیحاتی داد 

که گزیده ای از آن در ادامه می آید:
* ما برای خانم ها و آقایان رکورد ورودی در نظر گرفته ایم. 
حاال دیگر بســتگی به شانس و تعدادشــان دارد. تعداد نفرات 
اعزامی هم نامحدود است. ممکن است پنج خانم سهمیه الزم را 
کسب کنند یا اینکه اصال هیچ کس ورودی الزم را کسب نکند. 
این دستوری است که به ما داده شده است. این سهمیه ها )دو 
سهمیه برای بانوان( را ما همین طوری داده ایم. اصال روی اینها 

حساب نکنید. بر روی رکوردها و ورودی ها باید تمرکز کرد.
* ما خیلی به خانم ها امتیاز و فرصت داده ایم. رکوردهایی 
که برای خانم ها در نظر گرفته ایم جزو 10 نفر اول هســتند و 
جزو مدال  آوران نیستند. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک هم از ما خواسته اند تا کسانی را که شانس کسب مدال 
دارنــد را اعزام کنند. ما خانم ها را حمایتی می بریم، اگر رکورد 
الزم را بیاورنــد در پرش ارتفاع باالی 195 و در هفتگانه امتیاز 
بــاالی 6000 را ثبت می کنند. ما خیلی رکوردهای پایین تری 

را در نظر گرفته ایم.
*در این خصوص باید بگویم که اگر مریم محبی و سپیده 
توکلی هم نتوانند رکورد بیاورند به بازی های آســیایی به هیچ 
وجه اعزام نخواهند شــد. بازی های آســیایی مثل المپیک و 
حیثیتی اســت. باید کســانی را ببریم که شانس کسب مدال 
دارند. نظر سازمان تیم های ملی هم روی همین مبنا قرار دارد.
* قبال اعالم کرده بودم ســهمیه دوومیدانی در بازی های 
آســیایی جاکارتا 16 ملی پوش خواهد بود. شــما شک نکنید 
اگر رکورد ورودی را کســب کنند اعزام خواهند شد، اما خب 
امکانش نیســت و خیلی ضعیف اســت. روی هم رفته آقایان 
و خانم هایی که رکورد الزم را کســب کنند هفت، هشــت نفر 

خواهند شد.
* یک بــار دیگر تاکید می کنم ما اصال اســتثنا نداریم و 
همه باید ورودی را کســب کنند. چه خانم ها و چه آقایان باید 
رکورد الزم را کســب کنند. ورزشکاران خارج از کشور هم باید 
در مسابقات چلنج، لیگ الماس و مسابقاتی که برای فدراسیون 
رســمیت دارد رکورد را ثبت کنند. باید در ثبت این رکوردها 
ناظر سازمان تیم   ملی هم باشند تا رکوردهایشان مثل سال های 
گذشــته زیر ســؤال نباشــد. ما خیلی از این موضوع مراقبت 

می کنیم.
* شــک نکنید که سعی خود را می کنیم تا هر چه بیشتر 
خانم ها به مسابقات اعزام شوند، اما وقتی رکوردها ضعیف باشد 

نمی توانند اعزام شــوند. برخی از ورزشــکاران دختر ما تحت 
حمایت فدراسیون تمرین می کنند. سپیده توکلی، مریم محبی 

و فرزانه فصیحی زیر نظر ما هستند و اگر ورودی الزم را کسب 
کنند فدراسیون هزینه های آنها را تقبل خواهد کرد.

شــهید ناصر خوش نیت فرزنــد کاکاجان، در 
تاریخ چهارم شــهریور ماه سال 1336 در روستای 
میانده از توابع شهرستان فسا در خانواده ای متدین 
و با ایمان به دنیا آمد. پدرش کارگر ســاده ای بود 
که با زحمت فراوان مخارج خانواده چند نفره خود 
را تأمین می نمود.شــش ساله بود که وارد مدرسه 
شد، او توانست دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان 
رساند و وارد دوره راهنمایی شود. او دوره راهنمایی 
را پشت سرگذاشت اما دیگر ادامه تحصیل نداد و 

در کنار پدر مشغول به کار شد. بعد از گذشت مدتی به استخدام نیروی دریایی 
در آمد. در سال 1357 بود که طبق سنت پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه و آله( با 
دختری از خانواده ای متدین و با ایمان ازدواج نمود. با اینکه او مسئولیت خانواده 
را بر عهده داشت، اما دست از فعالیت و خدمت به میهن اسالمی بر نداشت. در 
سال 1358 خدمت در ارتش را آغاز کرد و با شروع جنگ تحمیلی عراق بر ایران 
با فداکاری در برابر دشمن ایستاد و در هشتم آذر ماه سال 1359 در خلیج فارس، 

در جنگ دریایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و مفقود االثر شد.
شهید ناصر خوش نیت فردی مؤمن و متعهد به اسالم بود. به نماز اول وقت 
اهمیت فراوانی می داد و دیگران را به انجام این فریضه دعوت می نمود، او خدمات 

فراوانی در لباس ارتش برای اسالم انجام داد.

سرویس ورزشی-
آمادهسازی برای تیمملیهندبال اردوی نخستین
بازیهایآســیاییجاکارتادرشــرایطیآغازشدکه
سرمربیخارجیتیمملینســبتبهموفقیتتیمش

بسیارامیدواراست.
در اولین مرحله اردوی تیم ملی هندبال ۲6 بازیکن دعوت 
شدند که محمد سیاوشی، میثم نوروزی، عباس اسدزاده، کامیار 
طاهری، علی مهدی زاده و ســعید پورقاسمی غایبان این اردو 
هستند.ملی پوشــان دیروز تســت آمادگی جســمانی دادند و 
محمدرضا رجبی دبیر فدراســیون نیز در زمان گرفتن تســت، 

کنار ملی پوشان بود.
در ایــن اردوها ۲0 هندبالیســت ایرانی حضــور دارند و 
لژیونرهای ایران نیمــه دوم خرداد ماه به اردوها  اضافه خواهند 
شد. در نوبت صبح این اردوها تمرینات بدنسازی در آکادمی یا 
ســالن بدنســازی هندبال انجام خواهد شد و بعد از ظهرها نیز 
تمرینات توپی در تاالر هندبال انجام می شود.در حال  حاضر ۲0 
هندبالیســت به همراه سرمربی جدید در آکادمی ملی المپیک 

کار بدنسازی انجام می دهند.
اســامی دعوت شدگان به مرحله نخســت اردوی تیم ملی 
هندبال به مربی گری کاســترا توئیچ به شــرح زیر است: علی 
رحیمی، میالد مسائلی، مجتبی حیدرپور، مهدی موسوی، بهرام 
رســتمی، مهرداد صمصامی، سالمان بربط، سعید برخورداری، 
محمدعلی قاســمی، شــهاب صادق زاده، جــالل کیانی، میثم 
نوروزی، وحید مســعودی، سعید پورقاســمی، کامیار طاهری، 
حســین صالحی، محمد سیاوشــی، فرزاد رســتمی، یاسین 
کبیریان، امین کاظمی، فرهاد شــفیعی، عباس اسدزاده، علی 

مهدی زاده، مهدی بیجاری و احسان ابویی.
تویچوعدهرسیدنبهالمپیکراداد

پــس از آغــاز تمرینات تیم ملــی، زوران کاســتارا تویچ، 
ســرمربی جدید تیم   ملی هندبال اظهار داشت در حال  حاضر 
دو تمرین در ایران و بدون حضور لژیونرها خواهیم داشت. این 
دو اردوی نخســت با حضور بازیکنان داخلی انجام خواهد شد. 
ما امیدواریم که در این زمانی که وجود دارد وضعیت بازیکنان 
را از نظر فیزیکی بهتر کنیم.بعد از دومین اردو ســعی می کنیم 
که بازیکنان را انتخاب کنیم و اگر لژیونرها را در اختیار داشــته 

باشــیم و در دسترس ما قرار داشته باشند اردوها را با آنها ادامه  
دهیم.

سرمربی تیم   ملی هندبال در مورد شناخت خود از بازیکنان 
ایرانــی، گفت : من هندبالیســت های ایرانی را می شناســم. در 
دوره های قبلی رقابت های آسیایی و قهرمانی آسیا آنها را دنبال 
کــرده ام. حتی آنها را در حالت عــادی و لیگ های اروپایی نیز 
دنبال می کنم. من لژیونرهای ایرانی را در تیم دیناموبخارست، 
شــاهو نصرتی، پویا نوروزی و دو بازیکنــی که در لیگ ترکیه 
بازی می کنند را می شناســم و حتی می دانم یکی از آنها آسیب 

دیده است.
وی ادامه  داد: حتی بازیکنــان داخلی را نیز در رقابت های 
قهرمانی آســیا دنبــال کردم. همچنیــن بازی هــای آنها در 
رقابت های ۲015 باشــگاه های جهان دیده ام. برخی از آنها در 
باشگاه های آسیا شرکت داشته اند و من بازی های آنها را دیده ام. 
اکنون بیش تر در کنار آنها هســتم و می توانــم بیش تر از آنها 

شناخت پیدا کنم.
سرمربی تیم   ملی هندبال در پاسخ به این سؤال که آیا مدت 

زمانی که باقی  مانده تا بازی های آسیایی جاکارتا، برای آمادگی 
بازیکنان کافی اســت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: از نظر من برای 
آمادگی بازیکنان شش تا هفت هفته  زمان نیاز داریم. زمانی که 
داریم خوب اســت، به خاطر اینکه اولین باری نیســت که این 
بازیکنان در کنار هم جمع می شــوند، اما به اردو و مســابقات 
دوستانه نیاز دارند و اگر بیش تر از شش، هفت هفته  در کنار هم 

دیگر تمرین کنند، به نتیجه  خواهیم رسید.
ســرمربی مقدونیه ای تیم   ملی هندبال در مورد حضورش 
در ایران، بیان  کرد: اولین بار اســت که به ایران می آیم و اولین 
حضورم در ایران خیلی عالی بود. ایران با کشورهای دیگر خیلی 
متفاوت است و با کشورهای اروپایی خیلی فرق می کند. اکنون 
نظر من در مورد مردم شــما و کشور شما 180 درجه متفاوت 
است. مشــاوره های غلطی به من داده بودند و تصور من نسبت 
بــه ایران متفاوت بود. امیدوارم کــه در ایران بمانم و چیزهای 
بیش تری از تاریخ و فرهنگ شــما بدانم. پنــج ماه با تیم   ملی 
هندبال قرارداد دارم و ســعی می کنم طوری کار کنم و نتیجه  
خوبی برای تیم   ملی بزرگساالن و جوانان ایران بگیرم تا بتوانم 

این قرارداد را ادامه  دهم.
کاستارا تویچ در پایان، گفت : اکنون روی بازی های آسیایی 
باید فکر کنیم. نظر من این اســت که پتانســیل  هندبال ایران 
خوب است، اگر همین طور کار شود و تمرینات ادامه دار باشد و 
لژیونرها  اضافه شوند این تیم شرایط المپیکی شدن را دارد، اما 
در حال  حاضر تمام تمرکز من روی بازی های آســیایی جاکارتا 

است.
رحیمی:بازیهایآسیایی

درتقویمورزشیهیچکشورینیست
سرمربی خارجی تیم ملی هندبال از شرایط تیم ملی راضی 
است و حتی مدعی شــده ایران پتانسیل حضور در المپیک را 
دارد. با این همه علیرضا رحیمی رئیس  فدراسیون هندبال کمی 
با احتیاط از موفقیت تیم ملی می گوید و حتی این نکته را هم 

یادآور شده که قول سکوی بازی های آسیایی را هم نمی دهد.
رحیمی در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: ما 
در حال  حاضر مجبور هستیم با بازیکنان موجود در کشور پیش 
رویــم. ما نمی دانیم که در بازی های آســیایی جاکارتا لژیونرها 
می توانند حضور داشــته باشــند یا خیر، حتی اگر در اردوهای 
تیم   ملی لژیونرها حاضر شــوند مطمئن نیستم که باشگاه های 
آنها اجازه دهند که در اندونزی حضور داشته باشند. البته حق 
طبیعی باشگاه ها است چون بازی های آسیایی در تقویم ورزشی 

هیچ کشوری ثبت نشده است. 
او ادامه  داد: نمی توان ریســک کرد. در درجه اول با همین 
بازیکنانی که آماده هســتند، تمرینات را آغاز خواهیم کرد. هر 
کدام از لژیونرها که توانســتند به ایران بیایند و در اردوی تیم  
 ملی حاضر شــوند با تشخیص مربی می توانند تیم را در بازی ها 
همراهی کنند. باید مربی تشخیص دهد که لژیونرها در تمرینات 

بوده اند یا خیر. حضورشان کم بوده یا خیر. 
رحیمی در پاســخ به این سؤال که آیا با این تیمی که در 
اختیار دارید می توان از نایب قهرمانی آســیا دفاع کرد، در این 
باره گفــت : در بازی های گروهی اگر بهترین تیم دنیا را هم در 
اختیار داشته باشید، نمی توان قول سکو را داد. من هم قول سکو 
را نمی دهم، اما ســعی خواهم کرد چون با نام ایران و با پرچم 
کشورمان به این بازی ها می رویم بهترین بازیکنان را اعزام کنیم 

و هر چه که در توان داریم برای تیم   ملی انجام دهیم.

سرمربیتیمملیایرانبااشارهبهشــرایطتیمملیوحریفانایراندرجامجهانیگفتهاستکهشرایط
سختاستاماتیمملیایراندرجامجهانیخواهدجنگید،جنگیواقعی.

تیم ملی ایران باید کمتر از یک ماه دیگر خودش را برای رقابت با تیم های مراکش، اســپانیا و پرتغال آماده کند. ســایت 
هلندی در گزارشی به بررسی شرایط تیم ملی ایران و اظهارنظرهای کی روش در این باره پرداخته است.

در گزارش فوتبال زون هلند به نقل از کی روش آمده اســت: شــاید این حرفی که می خواهم بزنم باعث شــود تا کسی 
ناراحت شود ولی برای من اصال فرقی نمی کند. دو بازی دوستانه اخیر ما به خوبی نشان داد که بازیکنان ما به لحاظ سرعت 
و نبردهای تن به تن برای جام جهانی آماده نیستند. برای اینکه بازیکنان به مرز آمادگی برسند، راه حلی وجود دارد و آن هم 
گردهم آوردن بازیکنان در محیطی ویژه و اجرای برنامه های تمرینی است. همین حاال باید مشکالت را حل کنیم چون فردا 

برای انجام این کار دیر خواهد بود.
در ادامه صحبت های کی روش در این گزارش آمده است: بازی در جام حذفی ایران، لیگ برتر ایران و حتی لیگ قهرمانان 
آســیا برای رسیدن به سطح آمادگی که ما انتظار داریم برای بازیکنان داخلی کافی نیست. هر کسی که حرفی غیر از این را 

بزند دروغ می گوید. اگر ما برنامه آماده سازی مناسبی ترتیب ندهیم، در جام جهانی شانسی نخواهیم داشت. 
در بخش دیگری از مصاحبه های کی روش آمده است: از بازی مقابل مراکش چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید ما به جام 
جهانی برویم تا مقابل پرتغال و اسپانیا برقصیم؟ خیر، اینطور نخواهد بود، بلکه یک جنگ واقعی خواهد بود و ما سخت تالش 
خواهیم کرد. فوتبال کشــورهایی همچون پرتغال و اســپانیا، 40، 50 و یا 60 سال جلوتر از ایران هستند. آیا می توانیم این 
اختالف زیاد را در این فرصت کم به حداقل برسانیم؟ خیر، تنها راه این است که خودمان را حداقل کمی آماده  مقابله با آنها 
کنیم. ما نیاز به بازیکنانی داریم که سریع و قدرتمند باشند که بتوانند در نبردهای تن به تن پیروز باشند. مدافعان ما باید قادر 

باشند که ده ها بار با رونالدو به هوا بپرند، در غیر این صورت شانسی در مقابله با رونالدو نخواهند داشت.

کی روش: تیم ملی ایران در جام جهانی آماده جنگ است

قهرمانوزنهبرداریجهانوالمپیکگفت:بهدلیلآمادگیبدنمزودتربهاوجرسیدموتالشمیکنماولین
مدالبازیهایآسیاییخودرابگیرم.

سهراب مرادی در مورد آمادگی باالی خود در فاصله زمانی سه ماه باقی مانده تا بازی های آسیایی جاکارتا بیان کرد: سه 
ماه تا بازی های آســیایی باقی مانده است و فکر می کنم به دلیل آمادگی بدنی ام زودتر به اوج رسیدم. امیدوارم بتوانم در این 
سه ماه این وضعیت را حفظ کنم. البته نقطه ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف کنم و تالش می کنم امسال اولین مدال 
بازی های آسیایی خودم را بگیرم. قهرمان المپیک ریو در مورد رکوردشکنی هایی که در تمرینات دارد و حتی در یک ضرب 
۲10 کیلوگرم را نیز باالی سر برده است، تصریح کرد: این وزنه ها باید در مسابقه زده شود و تمرین با مسابقه فرق دارد. البته 
کاری که من کردم هیچ کسی در تاریخ وزنه برداری ایران انجام نداد. سال گذشته رکورد مجموع دنیا را در دسته 94 کیلوگرم 
شکســتم که برای اولین مرتبه اتفاق افتاد. اما متاســفانه این رکوردشکنی آن طور که باید دیده نشد و مسئوالن هم حمایت 
نکردند. البته این چیزها برای من اهمیتی ندارد چرا که برای کشورم زحمت می کشم اما مردم بدانند که این موفقیت ها هیچ 
ارزشی برای مسئوالن ما نداشت. قهرمان وزنه برداری جهان در مورد کاهش سهمیه ایران در المپیک توکیو و رقابتی که بین 
ملی پوشان برای رفتن به المپیک وجود خواهد داشت، بیان کرد: ما هم جزو تیم هایی بودیم که سهمیه المپیک شان کاهش 
یافته و قانون اســت و باید رعایت شود. برای المپیک هم هر کسی که آماده تر باشد می رود و مدال می گیرد. فرقی هم ندارد 
وزنه بردار 69 کیلوگرم آماده تر باشد یا وزنه بردار سنگین وزن. مهم این است که هر کسی آماده تر باشد برود و برای ایران مدال 
بگیرد. مرادی در مورد اینکه برخالف ســایر ورزشــکاران ابتدا مدال طالی المپیک و جهان را گرفته و سپس به دنبال طالی 
بازی های آســیایی است، گفت: به این دلیل است که بازی های آســیایی نرفتم امسال واقعا کار سخت است چون بازی های 
آسیایی و مسابقات جهانی را پیش رو داریم از این رو باید به گونه ای برنامه ریزی کنم که به هر دو برنامه برسم. خیلی سخت 

است اما تمام تالشم را می کنم که بتوانم پرچم ایران را به اهتزاز درآورم.

سهراب مرادی: رکورد جهان را شکستم اما دیده نشد

رقابترئیسسابقبارئیسکنونیبرایریاستقایقرانی
دنیامالی: کنار نمی کشم و تا انتها هستم

پسازغالمرضاامینی،رئیسکنونیفدراســیونقایقرانی،احمد
دنیامالیرئیسسابقاینفدراسیونبرایانتخاباتاینرشتهثبتنام

کرد.
دوره ریاســت غالمرضا امینی در فدراســیون قایقرانــی دوازده مرداد به 
پایان می رســد و ثبت نام از نامزدهای انتخابات این فدراســیون انجام می شود 
که دیروز احمد دنیامالی رئیس ســابق این فدراســیون برای حضور در رقابت 
انتخاباتی ثبت نام کرد. پیش از او غالمرضا امینی رئیس کنونی فدراســیون هم 
ثبت نام کرده و جز این دو نفر چهار نفر دیگر هم برای حضور در انتخابات وارد 
میدان شده اند.عمران پورعسگرپرست سرپرست کنونی کمیته رویینگ، علیرضا 
ســهرابیان نائب رئیس  پیشین فدراســیون، محسن میالد رئیس  سابق کمیته 
آب های آرام و فاطمه حسنی دیگر افرادی هستند که برای حضور در انتخابات 
ثبت نام کرده اند. با توجه به اینکه بازی های آســیایی جاکارتا در پیش است به 

نظر می رسد که انتخابات به بعد از بازی ها موکول شود.
احمد دنیامالی رئیس سابق فدراسیون قایقرانی که برای حضور در انتخابات 
این فدراسیون ثبت نام کرده دیروز در پاسخ به این سؤال که آیا ثبت نام کرده که 
در انتخابات بماند یا تصمیم دارد کنار بکشد؟ اظهار کرد: قطعا ثبت نام کرده ام 
که بمانم و تا آخر هستم. من این مدت هم از قایقرانی دور نبودم و با توجه به 
اینکه در فدراســیون جهانی و آسیایی هستم فعالیتم در قایقرانی ادامه دار بود. 
امیدوارم بتوانم از تجربیات این سال هایم برای رشد قایقرانی استفاده کنم. به هر 
حال هدف همه ما این اســت که برای اعتالی ورزش از توانایی هایمان استفاده 
کنیم. شــرایط کنونی فرق کرده و وضعیت فعالیت فدراسیون ها نیز روز به روز 
فرق می کند. رئیس  ســابق فدراســیون قایقرانی ادامه داد: همه دوستان ما در 
قایقرانی زحمت کشیده اند. تالش ما هم این است که توسعه و قدرت قایقرانی 
بیشــتر شود. نیاز به کارهای زیربنایی داریم و امیدواریم که بتوانیم قایقرانی را 
در این مســیر قرار بدهیم.او افزود: قایقرانی ایران باید از آسیا خارج شود و به 
جهانی برســد. با توجه به اینکه ورزش ایران در دو سه رشته مدال آور المپیک 
است و کل ورزش کشور باید تالش کند که به جمع مدال آوران المپیک اضافه 
شــود هدف و تالش ما این است که بتوانیم از پتانسیل قایقرانی استفاده کرده 
و این رشته را نیز وارد ورزش های مدال آور المپیک کنیم. قایقرانی یکی از این 

رشته هایی است که پتانسیل رسیدن به این اتفاق را دارد.
دنیامالی در پاســخ به این ســؤال که می توان گفت رقابت رئیس کنونی با 
رئیس ســابق برای دوره جدید فدراسیون پیش رو است؟ تصریح کرد: نه. من و 
آقای امینی آنقدر با تجربه هستیم که به این مسائل فکر نکنیم. سعی همه ما 
این است که در کنار هم کمک کنیم تا قایقرانی رشد کند. قطعا عرصه عرصه ای 
است که هرکسی باشد که بتواند بهتر از دیگری برای قایقرانی کار کند او باید 
وارد میدان شود. چون هدف ما رشــد این رشته است.او درباره برنامه های مد 
نظرش تصریح کرد: من یک ســری فعالیت هایی را شروع کرده بودم که انجام 
شد و یکسری هم باید ادامه پیدا کند. اصلی ترین برنامه ما جوان گرایی و تربیت 

نیروی انسانی متخصص برای قایقرانی است.

آغازاردویتیمملیبا26بازیکن

سرمربیخارجیهندبالوعدهرسیدنبهالمپیکداد
رحیمی:قولسکویبازیهایآسیاییراهمنمیدهم! حرکت فرهنگی مهاجم مسلمان و سکوت آقای گزارشگر!

تیم فوتبال اســتقالل تهران سه شــنبه برابر ذوب آهن اصفهان صاحب 
برتری ســه بر یک شد تا به جمع هشــت تیم برتر آسیا راه یابد. هر سه گل 
استقالل را در این بازی مامه تیام مهاجم سنگالی این تیم به ثمر رساند. این 
مهاجم مســلمان بعد از زدن دو گل از ســه گلش بر روی زمین سجده شکر 
به جا آورد تا نزدیک به 90 هزار تماشــاگر در ورزشــگاه و میلیون ها بیننده 
پای تلویزیون شــاهد اقدام فرهنگی مهاجم مسلمان استقالل باشند. عجیب 
آنکه گزارشگر بازی کوچک ترین اشاره ای به این حرکت زیبا نکرد. همین آقای 
گزارشــگر معموال در زمان گزارش های خود بــه ریزترین جزئیات هم توجه 
می کند ولی معلوم نشد چرا حتی یک کلمه درخصوص حرکت فرهنگی مامه 

تیام صحبت نکرد!
فوتبالیست فلسطینی خواستار لغو بازی تدارکاتی 

آرژانتین و رژیم اشغالگر قدس شد 
یک فوتبالیست فلسطینی که قربانی جنایت های رژیم اشغالگر قدس شد 
و پایش جراحت پیدا کرده اســت از کاپیتان تیم ملی آرژانتین درخواســت 
کرد بازی دوســتانه این تیم با رژیم صهیونیســتی را لغو کند. محمد خلیل، 
فوتبالیســت فلسطینی یکی از هزاران مجروح راهپیمایی مردم فلسطین)یوم 
النکبه( علیه رژیم جعلی و اشــغالگر قدس اســت. این فوتبالیست فلسطینی 
که یک فوتبالیســت حرفه ای اســت در این راهپیمایی از سوی تک تیرانداز 
رژیم اشغالگر قدس مورد هدف قرار گرفته است و از ناحیه زانو پا دچار جراحت 
سختی شد و دیگر نمی تواند فوتبال بازی کند.خلیل با انتشار فیلمی از لحظه 
مورد اصابت قرار گرفتنش از سوی تک تیرانداز صهیونیست ها از لیونل مسی، 
کاپیتان و فوق ســتاره تیم ملی آرژانتین و عضو باشــگاه بارسلونا درخواست 
کــرد تا دیــدار تدارکاتی تیم ملی کشــورش با رژیم  اشــغالگر قدس در 19 
خرداد را لغو کند. این دیداز تدارکاتی به مناسبت اشــغالگری هفتادمین سال 
رژیم صهیونیســتی برگزار می شود به نوعی صهیونیست ها با برگزاری چنین 
بازی هایی می خواهند جنایت های خودشــان را علیه فلسطینی ها پاک کنند. 
این درحالی است که در تظاهرات بازگشت بیش از 60 فلسطینی به شهادت 
رسیدند و هزاران نفر مجروح شدند.فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی برای 
میزبانی از آرژانتین در این بازی دوستانه در خاک فلسطین اشغالی 3 میلیون 
دالر هزینه کرده اســت تا این اقدامش جزئی از بهره جویی شــان از ورزش 
برای پاک کردن جنایت هایشــان و تثبیت ماهیتشــان باشد. از روز دوشنبه 
گذشــته همزمان با برگزاری جشن صهیونیست ها برای انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به قدس اشــغالی، هزاران فلسطینی در نقاط مختلف کرانه باختری 
و مرز نوار غزه تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند که نظامیان صهیونیســت 
نیز به سمت آنها تیراندازی کرده و دستکم 60 نفر را شهید و بیش از ۲700 

نفر را زخمی کردند.
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در مرکز  پک 

تیم ملی فوتبال ایران در ادامه تمرینات آماده سازی خود دیروز در پک به 
تمرین پرداخت.در بخش نخست این تمرین احسان حاج صفی، کریم انصاری 
فرد، مهدی طارمی، محمدرضا خانزاده، مهدی ترابی و علی قلی زاده با استفاده 
از دوچرخه های ثابت خود را آماده بخش های بعدی تمرین کردند.پس از انجام 
این بخش، این شــش بازیکن به دو گروه تقســیم شدند و هر گروه تمرینات 
طراحی شــده مخصوص به خود را زیر نظر کادر فنــی تیم ملی و با نظارت 
کارلوس کی روش برگزار کردند.اشــکان دژاگــه و علی کریمی نیز همزمان با 

تمرین این شش بازیکن، تمرینات مخصوص خود را انجام دادند.
وعده پاداش 5 هزار دالری به استقاللی ها 

مدیرعامل باشگاه استقالل به بازیکنان و کادر فنی تیمش وعده پرداخت 
پاداش 5 هزار دالری داد.تیم فوتبال استقالل سه شنبه شب گذشته موفق شد 
با عبور از سد ذوب آهن به جمع 8 تیم برتر فوتبال آسیا را پیدا کند و همین 
موضوع کافی بود تا سیدرضا افتخاری بعد از پایان بازی وعده پاداشی درخور 
توجه را به اســتقاللی ها بدهد. شاگردان وینفرد شفر که در بازی رفت با تک 
گل دقایق پایانی ولیسانی با شکست فوالدشهر را ترک کرده بودند، فشار را از 
همان دقایق ابتدایی با پیشتیبانی و حمایت هواداران خود روی دروازه حریف 
اســتارت زدند. این فشــار در نهایت با گل دقیقه 10 مامه بابا تیام همراه شد 
تا آنها کامال به جبران امیدوار باشــند. در نهایت نیز مهاجم سنگالی آبی ها در 
قامت سوپرمن این تیم ظاهر شد و با هت تریک خود، تک گل قاسم حدادی فر 
را بی ثمــر کرد و تیمش را به مرحله بعدی رساند.ســید رضا افتخاری که به 
خوبی از برد شــیرین تیمش خوشحال بود بعد از پایان بازی نزد استقاللی ها 
رفت و ضمن تشکر از آنها وعده پاداش 5 هزار دالری به اعضای تیم استقالل 
داد.وی اعالم کرد به خاطر صعود استقالل از این مرحله به هر یک از اعضای 

این تیم مبلغ فوق را به آنها پرداخت خواهد کرد.
آقای گل لیگ برتر فوتسال به گیتی پسند پیوست

 با مذاکرات مدیران گیتی پســند و مهدی جاوید، وی جهت فصل 97 به 
گیتی پسند پیوست. جاوید که آقای گلی لیگ برتر را یدک می کشد در سابقه 
خود قهرمانی با گیتی پســند در لیگ برتــر را دارد.این بازیکن ملی پوش در 
جام جهانی ۲016 همراه با تیم ملی فوتســال ایران عنوان سومی جهان را به 

دست آورده بود.
۲ اردوی آماده سازی در برنامه پرسپولیس

برانکو ســرمربی تیم پرســپولیس برنامه های خوبی برای آماده ســازی 
تیمــش برای فصل هجدهم لیگ برتر در نظــر گرفته و برنامه های خود را به 
مدیران باشــگاه تحویل داده است.در برنامه ارائه شده از سوی برانکو ۲ اردوی 
آماده ســازی پیش بینی شده و گرشاسبی قول فراهم شدن این اردوها را داده 
است.برانکو یک اردوی داخلی و یک اردوی خارجی برای پرسپولیس در نظر 

گرفته است که با موافقت مسئوالن باشگاه روبرو شده است.
مارادونا رئیس  و سرمربی باشگاه بالروسی شد

باشــگاه روســی با قراردادی ســه ســاله مارادونا را به عنوان سرمربی و 
رئیس خود انتخاب کرد.باشــگاه دینامو برســت بالروس در تصمیمی عجیب 
اعــالم کرد که دیگو آرماندو مارادونا اســطوره فوتبــال آرژانتین را به عنوان 
سرمربی و رئیس جدید باشــگاه خود انتخاب کرده است.این باشگاه بالروسی 
تاکید کرد که قرارداد با مارادونا سه ساله است و او بعد از جام جهانی ۲018 
روســیه کار خود را به صورت رســمی آغاز خواهد کرد.مارادونا در آغاز فصل 
هدایت الفجیره در دسته دو لیگ امارات را بر عهده داشت که به علت کسب 

نتایج ضعیف از کار برکنار شد.
هفته آینده دستیاران کرانچار مشخص می شوند

ســرمربی تیم فوتبال امید ایران دستیاران خود را هفته آینده مشخص 
می کند.تیم امید از ابتدای هفته جاری تمرینات خود را برای کسب آمادگی 
جهت حضور در رقابت های آسیایی جاکارتا آغاز کرد.هنوز دستیاران کرانچار 
مشــخص نشده اســت و در اولین اردو تعدادی از مربیان رده سنی امید در 
فوتبال باشگاهی به طور موقت او را همراهی می کنند.کرانچار در مورد اینکه 
چه زمانی دستیارانش را معرفی می کند، گفـــت: در حال بررسی این مسئله 
هســتیم. قهرمانان و افرادی دارای سابقه در فوتبال ایران مدنظرمان هستند 
و اولویت با مربیان ایرانی اســت. از من نخواهید که در حال حاضر نام کسی 
را مطرح کنم. بررســی های الزم را انجام می دهیــم و هفته آینده کادرفنی 
مشــخص خواهد شــد. وی در مورد اینکه گفته می شد او یک مربی بدنساز 
از کرواســی که همکالسی برانکو ایوانکوویچ در دانشگاه بوده را انتخاب کرده 
است، اظهار داشت: بله مربی بدنسازی که اعالم شده بود در کادرفنی حضور 

خواهد یافت.
خداحافظی تن کاته با الجزیره امارات

سرمربی هلندی الجزیره بعد از ناکامی برابر پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا از این تیم اماراتی خداحافظی کرد. به گزارش سایت عربی کوره، الجزیره 
در دیدار برگشــت برابر تیم فوتبال پرســپولیس در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا با نتیجه  دو بر یک تن به شکســت داد و همین کافی 
بود تا نماینده امارات از صعود به دور بعد باز ماند.تن کاته، ســرمربی با تجربه 
الجزیره بعد از ناکامی برابر پرسپولیس تصمیم گرفت که از بازیکنان الجزیره 
خداحافظی کند و به حضورش در این تیم اماراتی پایان دهد.قرارداد تن کاته 
با الجزیره به پایان رســیده بود. این مربی هلندی امیدوار بود که بعد از صعود 
به دور بعد لیگ قهرمانان آســیا قراردادش را تمدید کند اما با این ناکامی که 

داشت او چاره ای جز جدایی نداشت.
هواداران السد خواهان تمدید قرارداد پورعلی گنجی

هواداران باشــگاه الســد با توجه به عملکرد خوب پورعلی گنجی با السد 
خواستار تمدید قرارداد او هستند. مرتضی پورعلی گنجی دومین فصل حضور 
خود در الســد را پشت ســر می گذارد و توانسته عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد. قرارداد پورعلی گنجی در نیم فصل دوم ســال جاری به پایان رســید و 
با توجه به عملکرد خوب این بازیکن ایرانی، ســران باشگاه السد چاره ای جز 
تمدید قرارداد او نداشــتند.قرارداد پور علی گنجی با الســد به پایان رسیده و 
هنوز معلوم نیست که این بازیکن در السد باقی می ماند و قراردادش را تمدید 
می کند یا اینکه از تیم جدا می شود.روزنامه الرای قطر نوشت که هواداران السد 
با توجه به عملکرد بسیار خوبی که پور علی گنجی در این تیم داشته خواستار 
تمدید قرارداد او هستند و به احتمال خیلی زیاد این بازیکن فصل بعد هم در 
السد باقی خواهد ماند.پورعلی گنجی یکی از بازیکنانی که برانکو مدت ها است 
بــه جذب او عالقه دارد و اگر محرومیت تیم پرســپولیس در فصل جابجایی 
تابســتانی برداشته شود و پورعلی گنجی قراردادش را تمدید نکند اصال بعید 

نیست که او راهی پرسپولیس شود.

*سیدعبدیافتخاریرئیسفدراسیوناســکیایرانباژانفرانکو
کاسپررئیسفدراسیونبینالمللیاســکی)FIS(پیشازآغازکنگره
فدراسیونبینالمللیدرنشستیصمیمیپیراموناسکیایرانبحث

وتبادلنظرکردند.
* با اعالم آمادگی 11 تیم برای شــرکت در مسابقات واترپلو بازی های آسیایی 
۲018 جاکارتا، حریفان ایران مشخص شدند. بازی های آسیایی ۲018 جاکارتا 
اندونزی از ۲7 مرداد الی 11 شهریور برگزار می شود. با اعالم کنفدراسیون آسیا، 
11 تیم برای شرکت در مسابقات واترپلو المپیک آسیایی معرفی شدند. اسامی 
تیم ها به شــرح زیر اســت: ایران، اندونزی، چین، ژاپن، ســنگاپور، کره جنوبی، 

هنگ کنگ، هند، قزاقستان، ازبکستان و عربستان.
*نوشــادونیماعالمیانوافشــیننوروزیکهبادرخششخوددر
مسابقاتجهانی،تیمملیتنیسرویمیزایرانرابهدستهیکجهانی
بردند،قراراســتهفتهآیندهدردورویدادبینالمللیدرهنگکنگ
وچینشرکتکنند.ملیپوشانکشــورمانباهدایتجمیللطفاهلل
نسبیبامدادشنبهعازمهنگکنگمیشوندتادرتورجهانیدراین
کشورشرکتکنندوپسازآندرمسابقاتپالتینیومچینحضورپیدا
خواهندکرد.اینمسابقاتدرراستایآمادهسازیتیمملیتنیسروی

میزبرایبازیهایآسیایی2018جاکارتادرنظرگرفتهشدهاست.

خواندنی از ورزش ایران

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اول رمضان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۰۸

آرایکمیتهانضباطیفدراسیونکشتیدرزمینه
حواشیرقابتهایانتخابیتیمهایملیکشتیآزاد

وفرنگیاعالمشد.
جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت های 

انتخابی برگزار و آرای آن اعالم شد.
آرای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

1- ســعید عبدولی به یکســال محرومیت )شش ماه 
قطعی و شــش ماه تعلیقی( به همراه بیست و پنج میلیون 

ریال جریمه نقدی
۲- کرامت عبدولی به یکســال محرومیت )شــش ماه 
قطعی و شــش ماه تعلیقی( به همــراه پنجاه میلیون ریال 

جریمه نقدی
3- ارشک محبی شش ماه محرومیت قطعی

4- مهدی شربی نیازی سه ماه محرومیت قطعی
5- سامان عبدولی شش ماه محرومیت )سه ماه قطعی 

و سه ماه تعلیقی(
6- عادل بالی تبار مربی استان مازندران)به دلیل دریافت 

کارت قرمز( شش ماه محرومیت قطعی

7- گیوی مربی استان فارس شش ماه محرومیت قطعی
ضمنا کمیته انضباطــی رای خود در مورد آقای ایمان 
انصاری با توجه به ضیق وقت جلسه امروز، پس از بررسی در 

جلسه هفته آینده اعالم می کند.
آرای صادره که با توجه به حواشــی ایجاد شده و بعضا 
سوابق پیشــین نامبردگان در کمیته انضباطی اعالم شده 
اســت، طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی 

قابل تجدیدنظرخواهی است.

جریمه سنگین برای خاطیان رقابت انتخابی تیم ملی کشتی

لیست1۹نفرهتیموالیبالخاتماردکانبرایحضور
درجامباشگاههایآسیااعالمشد.

لیست 19 نفره تیم والیبال خاتم اردکان که نماینده ایران در 
جام باشــگاه های آسیا خواهد بود، پس از تایید رئیس فدراسیون 
والیبال اعالم شد که در این لیست نام بازیکنان سابق ملی پوش 
دیده می شود.در این خصوص عباسعلی میرحسینی با اعالم این 
بازیکنــان، اظهار کرد: تالش کردیم تا نفراتی را معرفی کنیم که 
در تیم های ملی »الف« و »ب« نباشــند و کسی هم بعدا ادعایی 

درباره این بازیکنان نداشته باشند.
او تاکیــد کرد: با بازیکنانی که به عنوان یار کمکی به تیم  اضافه می شــوند، قرارداد پایه می بندیم و پس از قهرمانی نیز 
پاداش خواهند گرفت، اما با بازیکنان اصلی تیم خاتم به صورت کامل تســویه حســاب کرده و در صورت قرار گرفتن بر روی 

سکو پاداش دالری خواهند گرفت.
اسامی 19 بازیکن تیم خاتم اردکان برای حضور در جام باشگاه های آسیا به شرح زیر است:

پاسور: امیر حسینی، مهدی مهدوی و رشید یوسفی
پشت خط زن: شهرام محمودی، علی جاللی و جواد حسین آبادی

دریافت قدرتی: فرهاد نظری افشار، حمزه زرینی، حسین امیری، حسین والیی، امیرحسین طالبیان و علی قاضی
سرعتی زن: عادل غالمی، بهمن جهان دیده، محمد رضی پور و حسن صنوبری

لیبرو: مجتبی یوسفی، ناصر رحیمی و یوسف قاضی.

حضور محمودی، غالمی و زرینی در والیبال باشگاه های آسیا 

امیرحســینتوخته،سرعتیزنجوانتیمملیوالیبال
بهدلیلعدمصدورویزایشازهمراهیتیمملیدراردوی

تدارکاتیصربستانبازماند.
تیم   ملی والیبال ایران که خود را برای حضور در هفته  اول لیگ 
ملت های والیبال آماده می کند، قرار بود با 15 بازیکن برای برگزاری 
اردوی تدارکاتی و دو دیدار دوستانه پیش از آغاز این رقابت ها راهی 
صربستان شود، اما امیرحســین توخته، سرعتی زن جوان تیم   ملی 
والیبال به دلیل عدم صدور ویزایش نتوانست به همراه دیگر بازیکنان 
راهی صربســتان شود و تیم   ملی با 14 بازیکن باید تمریناتش را در 
این کشور پیگیری کند.اســامی بازیکنان اردوی صربستان به قرار 
زیر است:فرهاد سال افزون، سعید معروف، سیدمحمد موسوی،علی 
شفیعی،ســامان فائزی، میــالد عبادی پور، فرهــاد قائمی، مجتبی 
میرزاجانپــور، مرتضی شــریفی، امیر غفور، صابــر کاظمی، میثم 

صالحی،محمدرضا حضرت پور و مهدی مرندی.

فضلاهللباقرزادهپــسازانتخابشبهعنوان
دوره سومین برای شمشیربازی رئیسفدراسیون
متوالیگفت:منازانوشجهانیخواســتمتادر
انتخاباتشرکتکندوگرنهاوهیچتمایلینداشت.
فضل اهلل باقرزاده که صبح روز سه شنبه برای سومین 
دوره متوالی به عنوان رئیس  فدراســیون شمشــیربازی 
انتخاب شــد درباره برگزاری انتخابات بدون رقیب جدی 
و فضــای رقابتی گفــت: بحث بی رقیب بودن درســت 
نیست چون بر اساس قانون اطالعیه ثبت نام را در سایت 
فدراســیون شمشــیربازی، روزنامه های کثیراالنتشار و 
خبرگزاری های رســمی اعالم کرده بودیم. به نظرم دلیل 
اصلی عدم ثبت نام برای رقابت در انتخابات، انســجامی 
اســت که در فدراسیون وجود دارد. گاهی برای انتخابات 
ریاست یک فدراسیون باالی 10 هزار نفر از داخل همان 

فدراســیون ثبت نام می کنند! ولی در این انتخابات من از 
انوش جهانی خواستم تا کاندیدا شود وگرنه جهانی هیچ 

تمایلی برای ثبت نام نداشت.
وی با بیــان اینکه در رشــته شمشــیربازی چون 
زیرســاخت های کافی هنوز به صورت کامل ایجاد نشده 
اگر کسی آشــنا به کار نباشد نمی تواند مدیریت درستی 
انجام دهد،گفت: هر سال این دغدغه را داریم که چگونه 
لیــگ را آغاز کنیم و به پایان رســانیم و چه منابع مالی 
را جذب کنیــم. تمام هزینه های لیــگ را من از طریق 
فدراســیون پرداخت می کنم و حتی از باشــگاه ها حق 
شــرکت در لیگ را نمی گیریم تا همه باشگاه ها در لیگ 

حضور داشته باشد.
رئیس  فدراســیون شمشــیربازی در پاســخ به این 
ســؤال که چه برنامه هایی برای کاهش اختالف ســطح 

در اســلحه های مختلف دارد، گفت: االن شرایط اسلحه 
اپه بسیار خوب اســت و قرار است به همراه اسلحه سابر 
به بازی های آســیایی اعزام شــود. در بخــش بانوان نیز 
شرایط بســیار بهتر شده است. برای اســلحه اپه مربی 
خارجی آوردیم هرچند مدیریت تیم ها با آقایان اســت. 
امروز چهارمین مرحله اردوی بانوان نیز شروع می شود و 
همواره کالس های آموزشی را برگزار می کنیم. این اردوها 
هم قرار است متصل به رقابت های قهرمانی آسیا باشد که 

از بیست و پنجم ماه آینده شروع می شود.
باقــرزاده در پایــان درباره پیش بینــی اش از تعداد 
مدال هــای شمشــیربازی در بازی های آســیایی گفت: 
مطمئنا شمشــیربازی مدال کسب می کند و به نظرم در 
اسلحه سابر حداقل دو مدال می توانیم بگیریم و حتی در 

اسلحه اپه هم ناامید نیستیم.

باقرزاده: شمشیربازی می تواند حداقل دو مدال در بازی های آسیایی بگیرد ۱4 والیبالیست به صربستان رفتند

برنامه کامل تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ ملت ها
هفتهاول

جمعهچهارمخردادماه
* فرانسه .................................................................................. ایران )ساعت ۲۲:30 (

شنبهپنجمخردادماه
* استرالیا .................................................................................. ایران )ساعت 19:30(

یکشنبهششمخردادماه
* ایران ........................................................................................ ژاپن )ساعت 17:30(

هفتهدوم
شنبهدوازدهمخردادماه

* آرژانتین ................................................................................. ایران )ساعت 04:40(
یکشنبهسیزدهمخردادماه

* ایران ...................................................................................... ایتالیا )ساعت 01:40(
یکشنبهسیزدهمخردادماه

* ایران ...................................................................................... کانادا )ساعت ۲3:40(
هفتهسوم

جمعههجدهمخردادماه
* چین ....................................................................................... ایران)ساعت 16:00 (

شنبهنوزدهمخردادماه
* ایران ...................................................................................... برزیل )ساعت 16:00( 

یکشنبهبیستمخردادماه
* روسیه .................................................................................... ایران )ساعت 18:30(

هفتهچهارم
شنبهبیستوششمخردادماه

* لهستان .................................................................................. ایران )ساعت 03:00(
شنبهبیستوششمخردادماه

* ایران ............................................................................... صربستان )ساعت ۲3:30(
دوشنبهبیستوهشتمخردادماه

 * آمریکا ................................................................................... ایران )ساعت 03:00(
هفتهپنجم

جمعهیکمتیرماه
* ایران ............................................................................ کره جنوبی )ساعت 18:30(

شنبهدومتیرماه
 * ایران ............................................................................. بلغارستان )ساعت 18:30(

یکشنبهسومتیرماه
  * ایران .................................................................................... آلمان )ساعت 18:30(


