
تیم مل�ی والیبال 
ایران با برتری 3 بر 
صفر مقابل کانادا 
ب�ه کار خ�ود در هفت�ه دوم رقابت های لیگ 
ملت های والیبال پایان داد. شاگردان عطایی 
بعد از نمایش فوق العاده مقابل امریکا و پیروزی 
بر این تیم و ارائه یک بازی خوب مقابل برزیل، 
به رغم باخت مقابل ای�ن تیم قدرتمند دیروز 
در یک بازی کاماًل برتر، کانادا دومین تیم قاره 
امریکای شمالی را مانند امریکا در سه دست 
متوالی شکس�ت دادند تا کارشان را در هفته 
دوم رقابت ها با پی�روزی به پایان برس�انند.

ش��اگردان عطایی عص��ر دیروز در دس��ت اول از 
همان ابتدا چنان قدرتنمای��ی کردند که کانادا تا 
امتیازهای میانی حرفی برای گفتن نداشت و در 
نهایت هم این دس��ت 25 بر 21 به سود ایران به 
پایان رسید. داستان دس��ت دوم اما متفاوت بود. 
هم کانادایی ها به هوش ش��ده بودن��د و هم اینکه 
مردان جوان ایران باز هم به تصور اینکه کار تمام 
شده حریف را دست کم گرفتند تا کانادا تا امتیاز 
20 از ایران جلو بیفتد. از همین امتیاز بود که ایران 
دوباره به خود آمد و با ارائه همان بازی دست اول 

موفق شد در نهایت این دست سنگین را با حساب 
27 بر 25 به سود خود خاتمه دهد. در دست سوم، 
شاگردان عطایی کاری کردند که کانادا حتی اجازه 
نفس کشیدن هم پیدا نکرد و از همان ابتدا با ایجاد 
فاصله شرایط را به گونه ای پیش بردند که در نهایت 

با نتیجه 25 بر 18 به پیروزی دست یافتند.
در این مسابقه امین اسماعیل نژاد، پشت خط زن 
تیم ملی والیبال کش��ورمان همچون دیدارهای 
گذشته عملکرد خوبی داش��ت و موفق به کسب 
15 امتیاز ش��د تا عن��وان امتیازآورترین بازیکن 
ایران را ب��ه خود اختص��اص دهد. پ��س از او هم 
امیرحسین اس��فندیار موفق به کسب 14 امتیاز 
شد. در دیدار دیروز عملکرد فوق العاده اسفندیار و 
میالد عبادی پور نقطه قوت ایران بود که در نهایت 
هم باعث برتری قاطع بلندقامتان جوان ایران شد. 
ضمن اینکه بلندقامتان کش��ورمان دیروز بسیار 
کم اشتباه بودند و توانس��تند اکثر توپ های خود 
را به هدف برسانند. تیم ملی والیبال ایران نیز در 
مجموع ست های این مسابقه 77 امتیاز کسب کرد 
که به ترتیب 40 پوئن در حمل��ه، چهار امتیاز در 
دفاع، چهار پوئن سرویس و 29 امتیاز از اشتباهات 

بازیکنان کانادا بود.

به این ترتیب ایران مانند هفته اول مسابقات در هفته 
دوم هم دو پیروزی و دو شکست به دست آورد تا در 
پایان بازی های دیروز و پیش از پایان رقابت های این 
هفته در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گیرد. 
ملی پوشان کشورمان در این هفته ابتدا به بلغارستان 
میزبان باختند، سپس امریکا را بردند و در دیدار سوم 
بازی را به برزیل واگذار کردند ت��ا در نهایت مقابل 
کانادا به برتری دست پیدا کنند. تیم ملی کشورمان 
حاال باید خود را آماده هفته س��وم ای��ن رقابت ها و 
حضور در لهس��تان کند. ایران در این هفته باید به 
مصاف لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا برود. 
ایران در اولین بازی هفته آینده خود روز سه شنبه 

14 تیرماه به مصاف لهستان می رود.
امیررضا س��رلک، مدافع میانی تیم ملی والیبال که 
عملکرد خوبی در این مس��ابقه از خ��ود به نمایش 
گذاش��ت در پایان بازی ضمن ابراز خوش��حالی از 
برتری قاطع مقابل کانادا گفت: »مسابقه خوبی بود و 
در پایان هفته دوم بازی خوبی انجام  دادیم. بازیکنان 

همه سرحال بودند و نتیجه خوبی گرفتیم.«
وی با اشاره به شکس��ت ایران برابر بلغارستان در 
ابتدای هفته دوم لیگ ملت ها توضیح داد: »در آن 
مسابقه هم می توانستیم پیروز میدان باشیم و با 

نتیجه بهتر هفته را تمام کنیم، اما خداراش��کر با 
همه این اتفاقات این هفته به پایان رس��ید. مردم 
تا هفته دوم تیم ایران را حمایت کردند. امیدوارم 
همین طور به حمایت خودش��ان ادامه دهند و با 
پیام های ش��ان به ما دلگرمی بدهن��د تا با قدرت 

هفته بعد را شروع کنیم.«
بهروز عطایی پس از پیروزی تیم ایران برابر کانادا 
اظهار کرد: »رقابت بسیار خوبی بود و خداراشکر 
بازیکنان ایران توانستند تیم خوب کانادا را شکست 
دهن��د. آنها با س��رعت باالیی ب��ازی می کردند و 
عملکرد خوبی داش��تند. ارتفاع توپ ها به شدت 

پایین و کنترل روی تور بسیار سخت بود.«
وی ادامه داد: »بازیکنان ایران خواسته های کادر 
فنی را به خوبی اجرا کردند، کار پاس��ور حریف را 
سخت کردند و پاس��ور اول در ست سوم بیرون از 
زمین قرار گرفت و مربی از پاسور دومش استفاده 
کرد. در مجموع بازیکنان بازی قابل قبولی داشتند 
و هفته دوم را با پیروزی به پایان رساندیم. امیدوارم 
در هفته سوم و مسیر س��ختی که در چهار بازی 
باقیمانده پیش روس��ت، بازیکنان ای��ران بتوانند 
روند رو به رشد خود را ادامه دهند و بازی های قابل 

قبولی را به نمایش بگذارند.«
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دنیا حیدریشیوا   نوروزی

جنگ لفظی رئیس فدراسیون کشتی با معاون وزیر ورزش وارد فاز 
جدیدی شد. برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون بهانه خوبی بود تا 
علیرضا دبیر یک بار دیگر در حضور اعضای مجمع محمد پوالدگر را به 
باد انتقاد بگیرد، انتقادهایی که واکنش معاون وزیر را نیز در پی  داشت. 
اختالف کشتی با مدیران ورزش کشور تمامی ندارد و علیرضا دبیر برای گرفتن 
بودجه فدراسیونش یک بار دیگر به ادبیات تند متوسل شد. این اولین باری 
نیست که نفر اول مدیریت کشتی از شرایط حاکم بر مدیریت ورزش گالیه 
می کند. دبیر که پیش از این با کمیته ملی المپیک وارد جنگ شده بود، به 
تازگی جنگ جدیدی را با وزارت آغاز کرده اس��ت. کار زمانی باال گرفت که 
هفته گذشته دبیر و پوالدگر، جلسه ای مشترک در ساختمان خیابان سئول 
برگزار کردند، جلسه ای که محورش افزایش بودجه کشتی بود، اما نتیجه ای 
جز درگیری بین طرفین نداشت. اگرچه جزئیات این جلسه و شدت درگیری 
منتشر نشد، ولی اتفاقات دیروز نشان داد میزان اختالفات بسیار جدی است. 

   آتش به اختیارم
مجمع عمومی در آکادمی ملی المپیک در حالی آغاز ش��د که از بی تفاوتی 
علیرضا دبیر به پوالدگر در همان بدو ورود آقای معاون، پرحاشیه بودن جلسه 
قابل حدس بود. فدراسیون کش��تی از اینکه تنها یک سوم بودجه مصوب را 
دریافت کرده به شدت گالیه دارد و رئیس پرحاش��یه مثل همیشه برای به 
کرسی نشاندن حرفش از به زبان آوردن تندترین انتقادها ابایی نداشت. دبیر در 
واکنش به کاهش بودجه این رشته گفت: »۶ میلیارد کشتی را کمیته 2 میلیارد 
روی آن گذاشت و 8 میلیارد کرد. یک 8 میلیارد هم کمکی بود که از یارانه ها 
گرفتیم، اما چون مستقیم نمی توانستند به ما بدهند به حساب کمیته المپیک 
ریختند و به ما دادند. همچنین 27میلیارد مازاد از بودجه وزارت ورزش گرفتیم 
که 20 میلیارد آن را آقای نوبخت داد و چون مستقیم نمی توانستند بدهند به 
حساب وزارت ورزش ریختند و ما مردیم تا آن را بگیریم. هر کجا الزم باشد آتش 
به اختیارم و هر کجا مقاومت غیرقانونی شود برای کشتی کار خودم را می کنم و 
نمی گذارم حق کشتی ضایع شود. فدراسیون کشتی زیرمجموعه وزارت ورزش 
است، اما کشتی خیلی بزرگ تر از ورزش ایران است. باید شفاف سازی شود، من 
عددی نیستم، اما حتماً هر وقت حس کنم حرف غیرکارشناسی و زور است 
جلوی آن می ایستم و به هر کجا که بشود کار را می کشم. در این اوضاع کرونا 
دیدید کشتی چطور با مدال هایش در جهانی نروژ مردم را خوشحال کرد. آقای 
پوالدگر می گویی نگو، اما وظیفه من است. نامه استخدام آموزش و پرورش 
ورزشکار من به دفتر شما آمده، اما سه ماه کاری انجام نشد. من نمی خواهم 
بگویم چه کارهایی انجام شد. اگر از اول سال پول ما را می دادند، خیلی کارها 
می کردیم. من از جاهای دیگر پول آوردم تا کار را جلو ببرم. هفته بعد نونهاالن 
ما باید به بحرین بروند که این سفر ۶0 هزار یورو هزینه دارد، بعد جوانان باید 

بروند که 47 هزار یورو نیز هزینه آنها می شود.«
   نیاز به بودجه 150 میلیاردی

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه نیاز مالی این رشته را اعالم کرد: »کشتی با 
زیر 150 میلیارد نمی چرخد. آقای پوالدگر سال قبل ۳9 میلیارد که یک سوم 
هزینه های ما بود را دادید باز همان را هم می خواهید قطع کنید! ما یک س��وم 
بودجه م��ان را از وزارت می گیریم. اگر به امی��د وزارت بودیم که یک اعزام هم 
نمی توانس��تم انجام دهم. از اول س��ال ۳1 میلیارد هزینه کردم، اما شما فقط 
4/5 میلیارد دادید. اگر قرار بود هزینه مسابقات استان ها را هم بدهیم که دیگر 
نمی توانستیم کار کنیم. چانه وزارت ورزش کوچک است و حتماً باید بودجه آن 
پنج برابر شود. ما رقیب هیچ فدراسیونی نیستیم، اما هر کسی باید براساس آورده 
خود برداشت کند. آورده ما باالی ۳00 مدال جهانی و المپیک است. هر شاخصی 
وزارت ورزش بگذارد، 80 درصد از آن کشتی است. تکواندو، کاراته و وزنه برداری 
تاج سر ما هستند، اما جمعاً شش سهمیه المپیک گرفتند، ولی فقط یک رشته 
من به اندازه همه آنها سهمیه گرفته است. بمیرم اگر شخصی چیزی بخواهم.«

   واکنش پوالدگر
در ادامه پوالدگر به دبیر نسبت به توهین هایش هش��دار داد: »دوستان 
زود و یک طرفه قضاوت کردند و این نشان دهنده کم لطفی آنهاست، حتی 
شنیده ام برای این جلسه فقط خبرنگاران کشتی نویس دعوت شده اند و 
خبرنگاران غیرکشتی دعوت نشده اند. این کار درست نیست و این یعنی 

خودگویی و خودخندی.« پوالدگر بعد از این جلسه را ترک کرد.

شیوا  نوروزی

 تاوان انتخاب غلط حریف تدارکاتی
در فوتبال و فوتسال

تمامی تیم های زیرمجموعه فدراس��یون فوتبال از ضعف مدیریتی برای 
تدارک بازی های دوستانه رنج می برند. فوتبال و فوتسال فرقی ندارند، فقط 
اهمیت جام جهانی قطر بیشتر است و سردرگمی تیم اسکوچیچ بیشتر به 
چشم می آید، واال تیم ملی فوتسال نیز حال و روزش بدتر از فوتبال نباشد 
قطعاً بهتر نیست. شاگردان وحید شمسایی جام ملت های آسیا را در پیش 
دارند و برگزاری بازی تدارکاتی در عملکردشان تأثیرگذار خواهد بود، اما 
فوتسال نیز اسیر سوءمدیریتی شده که پیشتر فوتبال آن را تجربه کرده است. 
مانور رسانه ای روی بازی دوستانه با تیم ملی آرژانتین در حالی انجام شد که 
برگزاری آن اصالً قطعی نشده بود! بنا بر اعالم کمیته فوتسال انجام این دیدار 
در دستور کار بوده، اما هیچ دعوتنامه ای از سوی میزبان برای فدراسیون ما 
ارسال نشده است. با گذشت زمان و عدم پاسخگویی آرژانتینی ها مشخص 
شد طرف مقابل عالقه ای به انجام این دیدار نداشته و ندارد. به نظر می رسد 
تالش فدراسیون برای بازی آلبی سلسته تنها به رسانه های داخلی خالصه 
شده، وگرنه احتمال برگزاری این بازی از همان ابتدا نیز بسیار کم بود. منتها 

مسئوالن فدراسیون باز هم پای مسائل سیاسی را وسط کشیده اند.
 این ش��رایط برای دیدار تیم ملی فوتبال با کانادا نیز مطرح شد و بدون 
شک آرژانتینی ها نیز برای رویارویی با تیم فوتسال کشورمان جنبه های 
غیرورزش��ی را نیز در نظر می گیرند، ولی فدراسیون ما باز هم به نکات 
مهم و جانبی انتخ��اب حریف تدارکاتی چندان اهمیت نداده اس��ت تا 
این بار تیم ملی فوتسال در برزخ پیدا کردن حریف تدارکاتی باقی بماند. 
با یک جست وجوی ساده و گرفتن مشاوره از افراد مطلع  می شد حدس 
زد روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کانادا و آرژانتین در چه شرایطی 
قرار دارد و با اوضاع و احوال کنونی مقامات این کشورها چه موضعی در 
قبال رویارویی  تیم های شان با تیم های ایرانی خواهند گرفت. شاید اگر 
کمیته فوتس��ال وقتش را برای آرژانتین تلف نمی ک��رد و مدت زیادی 
منتظر دریافت یک جواب ساده از طرف مقابل نمی ماند یک تیم دیگر 
به عنوان حریف تدارکاتی برای ش��اگردان شمسایی پیدا شده بود.  ای 
کاش آقایان در فدراسیون فوتبال به جای تفکرات انتخاباتی و تقسیم 

پست های مختلف، بیشتر به فکر آبروی ورزش کشور باشند.

شو آف تازه به دوران رسیده ها 
 هرج و مرج فصل نقل و انتقاالت فوتبال دیگر به موضوعی جدی مبدل 
شده، اما گویا هنوز کارد به استخوان آقایان نرسیده که پا پیش بگذارند 
و قدمی بردارن��د برای پایان دادن به این فاجع��ه! حال آنکه آنچه این 
روزها در فصل مکاره نقل و انتقاالت دیده و شنیده می شود خون هر 
کسی را به جوش می آورد، جز آنها که می توانند مانعی باشند مقابل این 

زیاده  خواهی هایی که دست آخر از جیب مردم می رود. 
تا دیروز حرف از زیاده خواه��ی بازیکنانی بود که اندک نامی درکرده و 
شهرتی به هم زده بودند، اما امروز صحبت از بازیکنان بی نام و نشانی 
است که به واس��طه چند بازی زیبا در فصل گذشته به غول های باور 
نکردنی فصل نق��ل و انتقاالت تبدیل ش��ده اند و چن��ان تاخت و تاز 

می کنند که هوش از سر هر شنونده ای می پرد. 
باورش س��اده نیس��ت؛ در نظر گرفتن 20 تا ۳0میلیارد تومان برای 
بازیکنی که تا همین دیروز کمتر کس��ی نامش را شنیده بود، با هیچ 
منطقی قابل توجیه نیست. بازیکنانی که شاید بازی های خوبی را در 
فصل پیش از خود به نمایش گذاش��ته باش��ند، اما بدون هیچ شک و 
تردیدی آنقدر ها قابل اتکا نیستند که رقابت سه، چهار باشگاه بزرگ 
فوتبال ایران رقم ق��رارداد آنها را چن��دده میلیارد باال بب��رد! اتفاقی 
که ش��بیه به داس��تانی خیالی می ماند، اما واقعیت تلخ این روزهای 
فوتبال ایران اس��ت. واقعیتی که سهم برخی رس��انه ها در دامن زدن 
به آن انکار ناپذیر اس��ت. رس��انه هایی که وظیفه شفاف سازی دارند و 
مطالبه گری، اما گاهی با دس��ت گذاشتن در دست دالل ها، شرایط را 

برای چپاول بیت المال مهیا می کنند. 
مدیریت این آش��فته بازار بی شک کار سختی نیس��ت. پرواضح است 
که کدام تمجید ها در راستای افزایش میزان قرارداد بازیکنان گمنام 
اس��ت و کدام برش��مردن توانمندی های یک بازیکن. هرچند اشاره 
به این مقوله در فصل نقل و انتقاالت هیچ لزومی ن��دارد و نمونه بارز 
حمایت از داللیسم است و تالش مربیان و بازیکنان برای مجاب کردن 
مدیران باشگاه ها جهت افزایش صفرهای رقم قرارداد، قراردادهایی که 
هیچ توجیه منطقی در عقد آنها به چشم نمی خورد، اما با وجود آنکه 
سال هاست تعجب مردم را به دنبال داش��ته هنوز نتوانسته نهادهای 
نظارتی را بر آن دارد که با تیز کردن نگاه خود در فاصله اندک بین دو 
لیگ، مانعی باشند بر سر راه تاراج بیت المال که هر سال ترفندی جدید 
برای آن رو می شود و عجیب نیست ابوعطا خواندن قورباغه وقتی آب 

سرباال می رود. 
عدم نظارت بر آش��فته بازار نقل و انتقاالت کار را به جایی رسانده که 
افرادی که تا همین دیروز کمتر کسی نام آنها را شنیده بود به واسطه 
جسارت دالل ها و حمایت برخی رسانه ها نه فقط به دنبال طی کردن 
ره صد ساله در یک شب هستند و به هم زدن مال و منالی که تا چندی 
پیش حتی خوابش را هم نمی دیدند، بلکه رفتاری از خود به نمایش 
می گذارند که نشان از سقوط تمام معنویات و اخالقیات فوتبال دارد. 
رفتاری چون حضور با بادیگارد در باشگاه برای امضای قرارداد، آن هم 
در شرایطی که حتی اصحاب رسانه هم به درستی آنها را نمی شناسد. 

البته تا قبل از این شو آف ها!

 نمی دانم چرا اقدامی 
برای اعزام بانوان نکرده بودند

رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری که مدعی راه اندازی و حمایت از 
شمیم رضوان

    چهره
وزنه برداری بانوان بود، نه فقط از اعزام بانوان وزنه بردار به مس��ابقات 

جهانی مکزیک به بهانه عدم بودجه 
سر باز زد که به دالیلی نامعلوم از ثبت نام تیم نوجوانان و جوانان 
بانوان در مس��ابقات قهرمانی آس��یا هم خودداری کرده اس��ت. 
مسئله ای که تعجب سجاد انوش��یروانی، سرپرست فدراسیون 

وزنه برداری را که به جای مرادی زمام امور را به دست گرفته به دنبال 
داشت: »متأسفانه تنها برای حضور تیم پسران در رده سنی 

نوجوانان در رقابت های قهرمانی آس��یا ثبت نام شده و 
نمی دانم به چه دلیل از ثبت نام بانوان خودداری شده 
است، درحالی که مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان 
آس��یا در بخش بانوان اهمیت بس��یار زیادی دارد، 
چراکه ما ظرفیت خوبی در این رده سنی داشتیم، 
برای مسابقات کشورهای اسالمی، اردوی بانوان ما 
از چند روز آینده ش��روع خواهد شد و با قدرت 
برنامه ریزی می کنیم. بع��د از آن نیز به دنبال 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان خواهیم بود. 
باید اردوی زنان را س��ازماندهی کنیم، رشته 
نوپای وزنه برداری بانوان قطعاً نیاز بیشتری به 
اعزام های بین المللی خصوصاً در سطح آسیا و 
در رده های پایه دارد. قطعاً از وزنه برداری بانوان 

مثل گذشته حمایت خواهد شد.«

 س�الن اس�تاد فارس�ی آکادمی ملی المپی�ک صبح روز 
گذش�ته میزبان مراس�م رونمایی از تندیس »ماس�یس 
هامبارسومیان« بود. کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران 
که طالی بازی های آس�یایی 1۹۷۴ تهران، برنز قهرمانی 
آس�یا 1۹۷3 بانکوک، نقره قهرمانی آسیا 1۹۷۷ جاکارتا، 
برنز قهرمانی آسیا 1۹۸0 بمبئی و طالی مسابقات عمران 
ترکیه 1۹۷۴ و 1۹۷۷ را در کارنامه دارد. در این مراسم که 
با حضور رئی�س کمیته ملی المپیک، رئیس فدراس�یون 
بوکس و تعدادی از پیشکس�وتان این رش�ته برگزار شد، 
صالحی امی�ری تأکید کرد این اقدام یک پی�ام برای تمام 
اهالی ورزش و انسان های حاضر در این جغرافیا منعکس 
می کند و آن اینکه اگر اکنون استکی و شه بخش هستند، 
به دلیل حضور ریش�ه هایی به نام پیشکس�وتان اس�ت. 
هامبارسومیان ۷2 ساله نیز که از 1۴ تا 3۴ سالگی بوکس 
بازی ک�رده بود و ۴0س�الی اس�ت که دیگ�ر روی رینگ 
نمی رود با تشکر ابراز شادمانی بسیار از مراسمی که برای 
تقدیر و رونمایی از سردیس او برگزار شده بود، تأکید کرد 
این مرام، معرفت و دوس�تی خالصانه که در ایران هست، 
هیچ کجای دنیا نیست: »این اتفاق خیلی بزرگی بود و مرا 

به قدری شرمنده کرد که نمی توانم چیزی بگویم.«

به یاد مشت های کوبنده ماسیس
قاب

وعده قهرمان المپیک ناشنوایان پوچ بود

قرار بر این بود که فدراس��یون بعد از بازگش��ت از المپیک طی 
مراسمی از کادر فنی کش��تی با پرداخت پاداش تجلیل به عمل 
آورد، اما از صحبت های علی اش��کانی، سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی ناشنوایان پیداس��ت که وعده پاداش داده شده به دست 
فراموشی سپرده شده است: »همیشه سعی کرده ام بدون توقع 
بهترین عملکرد را داشته باشم، در المپیک برزیل نیز با قهرمانی 
فرنگی کاران ناشنوا زحماتم جبران شد و بهترین پاداش را گرفتم، 
اما تصور می کنم پاداشی که فدراسیون وعده داده بود با پاداش 

کمیته ملی المپیک یکی شد.«

قهرمانی بانوان عراق با »یاری« ایرانی

تیم ملی فوتس��ال بانوان عراق با هدایت ش��هناز یاری، سرمربی 
پیشین تیم ملی ایران و کادر فنی ایرانی قهرمان فوتسال زنان غرب 
آسیا شد. در این رقابت ها که به میزبان عربستان سعودی برگزار 
شد، تیم فوتسال زنان عراق با برتری 4 بر 2 در گام آخر برابر تیم 
میزبان به عنوان قهرمانی دست یافت. شهنازی که بعد از کسب 
عنوان قهرمانی با منتشر کردن عکس کبوتری که یک بالش پرچم 
ایران بود و بال دیگر پرچم عراق نوشت: »ایران و العراق الیمکن 
الفراق، یعنی ایران و عراق ممکن نیست از هم جدا شوند«، مورد 

توجه رسانه های عراقی قرار گرفت.

توان رفتن روی سکوی جهانی را دارم
     خبر نیما زاهدی، ملی پوش سابر ایران که با ارائه نمایشی خیره کننده در 
نخستین حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا ضمن کسب برنز تیمی 
و راهیابی به یک چهارم نهای��ی صعود قابل توجه 2۳۶پله ای در رنکینگ جهانی داش��ت و صاحب 
جایگاه ۶4 شد، بر این باور اس��ت که توانایی رفتن روی سکوی مس��ابقات قهرمانی جهان را دارد: 
»مصاف با کیم کره ای در قهرمانی آسیا باعث باال رفتن انگیزه ام جهت کسب مدال در قهرمانی جهان 
شد. فکر نمی کردم بتوانم از او امتیاز بگیرم و تصورم باختی سنگین مثل 15 بر ۳ بود، اما من به دلیل 
عدم تجربه الزم مقابل حریف کره ای دو مرتبه شکست خوردم و نه به دلیل ضعف تاکتیکی. حاال با 
تجربه ای که از مسابقات قهرمانی آسیا به دست آورده ام تنها با هدف رفتن روی سکو در مسابقات 
قهرمانی جهان )تیرماه- قاهره مصر( و بعد از آن بازی های کش��ورهای اسالمی )مردادماه- قونیه 

ترکیه( تمرین می کنم.«

کاروان تکواندو ایران چهار مدال آس��یایی 
دیگر به دس��ت آورد. در ادام��ه رقابت های 
تکوان��دو قهرمان��ی ق��اره  کهن در ش��هر 
چانچئون کره جنوبی، ملی پوشان کشورمان 

در دو بخش مردان و زنان موفق به کس��ب 
چهار م��دال نقره ش��دند و روی س��کوی 

نایب قهرمانی رفتند. 
نماین��ده وزن 58- کیلوگ��رم مه��دی 

حاج موس��ایی بود که بعد از گذشتن از سد 
رقبا در فینال مقابل حریفی از کشور میزبان 
شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. با 
این  حال عملکرد حاج موسایی در نخستین 

حضور آسیایی اش قابل تقدیر بود. 
میرهاشم حسینی، ملی پوش 74- کیلوی 
ای��ران در دی��دار پایان��ی ب��ا جایس��انوف 
ازبکستانی جنگید، اما در دو راند 2 بر صفر 
شکست خورد و نایب قهرمان آسیا شد. در 
تیم زنان نیز ش��اگردان مینو مداح موفق به 

کسب دو مدال دیگر شدند.
نسترن ولی زاده در فینال وزن ۶2- کیلوگرم 
نتوانس��ت برابر می��ن س��ئو از کره جنوبی 
مقاومت کند و با قبول شکس��ت در دو راند 
یک نقره ارزش��مند را به جم��ع مدال های 
تکوان��دو م��ا اف��زود. در س��بک وزن مبینا 
نعم��ت زاده )49-( برای صعود ب��ه فینال 
حریفانی از تیمور شرقی، تایلند و کره جنوبی 
را از پیش رو برداش��ت، ولی در گام آخر گو 
گینوگ چینی نماینده کشورمان را مغلوب 

کرد و مدال طال را از چنگش درآورد. 

روز دوم 
رقابت های آسیایی در حالی به پایان رسید 
ک��ه کاروان تکواندو ایران ی��ک طال، چهار 
نقره و دو برنز تا اینجای کار به دست آورده 
و به عبارتی هر هف��ت هوگوپوش ما موفق 
به کس��ب مدال از ای��ن آوردگاه ش��ده اند. 
این رقابت ها امروز هم پیگیری می ش��ود و 
س��ه نماینده دیگر ایران روی شیاپ چانگ 

می روند. 
در بخش مردان مبارزات سنگین وزن برگزار 
می شود. علیرضا نادعلیان در 87+ کیلوگرم 
در گام نخس��ت حریفی از قط��ر را پیش رو 
دارد و در ص��ورت برت��ری با برن��ده جدال 
افغانس��تان و ازبکس��تان مصاف می دهد. 
دو بانوی ملی پوش��مان نیز امروز به جنگ 
حریفان خ��ود می رون��د. در 7۳- کیلوگرم 
زهرا اس��ماعیل پور با نماینده اردن مبارزه 
می کند و اکرم خدابنده ملی پوش باس��ابقه 
ای��ران نی��ز در 7۳+ کیلوگرم برای کس��ب 
خوش��رنگ ترین مدال روی ش��یاپ چانگ 

می رود.

کسب 4 نقره از شیاپ چانگ چانچئون

کاناداخوری
فریدون حسن

   گزارش

ادامه جنگ بودجه
 در فدراسیون کشتی !

 پایان کار ایران در هفته دوم لیگ ملت ها
با غلبه بر دومین تیم امریکای شمالی

اشرف رامین 
      بازتاب

 فینالیست های 

 تکواندو ایران 

نایب قهرمان آسیا شدند


