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دنیا حیدری 

زنگ خطر دوومیدانی در قونیه 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی یک بار دیگر اوضاع نابسامان 
دوومیدانی ایران را به رخ کشید. رشته ای با ماده های متعدد و مدعیان 
بسیار که باز هم نتوانست انتظارات را برآورده کند و مردود شد، آن هم در 

شرایطی که بیشترین ورزشکار اعزامی را به این رقابت ها داشت. 
قونیه اگرچه زنگ خطری جدی بود برای دوومیدانی، اما مس��ئله تنها 
عدم موفقیت در این رقابت ها نیست. کسب تنها دو مدال )یک نقره یک 
برنز( از جمع 16 ورزش��کاری که راهی ترکیه شده بودند اگرچه کم از 

فاجعه ندارد، اما آنچه در این رقابت ها رخ داد تازگی نداشت!
نگاهی گذرا به دوومیدان��ی، عملک��رد آن در رقابت های مختلف طی 
س��ال های اخیر و گله های گاه و بیگاه ورزش��کاران این رش��ته نشان 
می دهد حساب کار مدت های زیادی است که از دست آقایان در رفته، 
به طوری که حتی دیگر روی مدال احسان حدادی هم نمی توان حساب 
باز کرد. مدال آور المپیک لندن که سال هاست با پرتاب های ضعیف و 
عملکرد پرانتقاد خود حتی موفق به جابه جایی رکوردهایش نیز نشده 
است، درست مانند ضعفی که از دیگر ورزشکاران این رشته در ترکیه 
و رقابت های پیش از آن شاهد بودیم. مسئله ای که بی ارتباط با ضعف 
امکانات و عدم توجه مسئوالن به ورزشکاران جهت حضور پرقدرت آنها 

در رقابت های مختلف نیست. 
یکی از معضالت حل نشده در این رشته، کمبود گسترده امکانات الزم 
است، به طوری که ورزشکاران دوومیدانی تنها سه روز در هفته، آن هم 
به مدت دو ساعت فرصت استفاده از استادیوم های ورزشی را دارند. این 
در حالی است که الزمه رسیدن به شرایط نرمال بدنی برگزاری حداقل 
شش جلسه تمرین در طول هفته است. در کنار این مشکل، عدم وجود 
زمین مخصوص برای پرتاب، مستهلک بودن لوازم مورد نیاز ورزشکاران 
رشته دیسک و کمبودهایی از این قبیل نقش زیادی در عدم مهیا بودن 
شرایط برای موفقیت ورزشکاران دارد. با این وجود عدم توجه مسئوالن 
به حل و فصل مشکالت ورزشکاران، به خصوص در زمینه های مالی و 
تبلیغات برای جذب به ویژه در رده ه��ای پایه، دلیل اصلی ناکامی های 

اخیر رشته مادر و پرمدال دوومیدانی در ایران است. 
برخالف رشته هایی چون والیبال، بسکتبال، کشتی و فوتبال، تبلیغات 
قابل توج��ه و تأثیرگذاری برای ایج��اد عالقه در بی��ن جوانان جامعه 
جهت حضور در این رشته دیده نمی شود، به طوری که بیراه نیست اگر 
بگوییم به زعم بس��یاری، دوومیدانی تنها در دویدن خالصه می شود، 
درحالی که دوومیداني فقط ش��امل دویدن ساده نیس��ت و انواع دوها 
مثل سرعت، استقامت، بامانع، ماراتن و پرتاب هاي مختلف و پرش هاي 
متنوع را نیز دربر مي گیرد و می تواند رشته ای مفرح و البته پرطرفدار 
باشد اگر تبلیغات الزم در این زمینه انجام ش��ود. اما شواهد حاکی از 
بی توجهی مفرط به ورزشکاران متعدد در این رشته و سرمایه گذاری 
روی نفراتی خاص و البته معدود است. نگاهی غیراصولی که باعث شده 
طی سال های اخیر نه فقط شاهد رشد و شکوفایی مهره های متعدد در 
دوومیدانی ایران نباش��یم که در کمال ناباوری به تماشای درجا زدن 
ورزشکارانی نشسته ایم که به واسطه افراط و تفریط های مسئوالن به 

جای پیشرفت، پسرفت کرده اند. 
دوومیدانی ای��ران در قونیه م��ردود ش��د، به گونه ای که بس��یاری از 
ورزشکاران این رش��ته حتی موفق به جابه جایی رکوردهای خود نیز 
نشدند و آنها هم که ادعای مدال داش��تند با بهانه جویی های تکراری 
س��عی در انداختن توپ به زمین دیگران داشتند، اما این واقعیت روند 
تأسف بار رشته ای بود که می تواند مدال آوران بسیاری را تربیت کند، 
ولی به دلیل عدم توجه مسئوالن قدم در مس��یری گذاشته که پایان 
خوشی در انتظارش نیست و همین مسئله بسیاری از ورزشکاران این 
رشته را چنان دلسرد کرده که قید ورزش قهرمانی و ادامه حضور در این 
رشته را زده اند و این تاوان بی کفایتی مدیرانی است که هیچ برنامه ای 

برای گام برداشتن دوومیدانی در مسیر پیشرفت ندارند.

دومی�ن دوره کالس ه�ای مربیگری درجه A آس�یا 
که آخرین مرحل�ه ب�رای ورود به دنی�ای مربیگری 
فوتبال اس�ت، هر س�اله ب�ه م�دت 28 روز زیر نظر 
مربیان مجرد کنفدراس�یون آس�یا برگزار می گردد. 
متقاضیان حضور در این کالس ها دو سال پس از اخذ 
مدرک درجه B آس�یایی می توانند ب�ا قبولی در فرم 
امتیازبندی فدراس�یون فوتبال در این دوره شرکت 
کنند. کالس های این دوره از روز گذش�ته به میزبانی 
مرکز ملی فوتبال آغاز و طی چهار دوره از 22 الی27 
مرداد ماه، 19الی 24 شهریورماه، 16 تا 21 مهر ماه و 14 
الی 19 آبان ماه برگزار می ش�ود. نظر مدرس دوره در 
تشخیص میزان توانایی افراد جهت اخذ مدرک درجه 

اول شاخص مالک بوده و قابل تجدیدنظر هم نیست.

آغاز کالس های مربیگری Aآسیا
قاب

شکست بسکتبال ایران برابر ژاپن
تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی مقابل ژاپن 
شکست خورد. تیم ملی بسکتبال ایران که با تلفیقی از بازیکنان 
بزرگس��ال و تیم ایران نوین برای برپایی اردویی تدارکاتی راهی 
ژاپن شده بود در نخستین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم ملی این 
کشور با نتیجه 82 بر 77 مغلوب حریف شد. در این مصاف دوستانه 
ژاپن سه کوارتر و ایران در یک کوارتر موفق به کسب برتری شدند. 
شاگردان سعید ارمغانی امروز در دومین دیدار دوستانه خود برابر 

؟؟ژاپن؟؟ به میدان می روند.

ماندگاری تنیس ایران در گروه سوم آسیا
تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران با برتری مقابل سوریه در گروه 
سوم آسیا و اقیانوسیه ماندگار شد. تیم ملی مردان ایران که برای 
بقا در گروه سوم آس��یا و اقیانوس��یه به پیروزی برابر سوریه نیاز 
داشت، روز گذش��ته در آخرین روز از رقابت های تنیس دیویس 
کاپ که در ویتنام جریان دارد به مصاف س��وریه رفت و با برتری 
مقابل این تیم موفق به حفظ جایگاه خود در گروه منطقه س��ه 

آسیا و اقیانوسیه شد.

اعالم نامزدهای توپ طال و غیبت لیونل مسی در لیست اعالم شده 
بازتاب های گس��ترده ای داش��ت. فرانس فوتبال اسامی 30نفر از 
برترین های فوتبال اروپا را به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه 

اعالم کرد. 
کریم بنزم��ا، روبرت لواندوفس��کی، وینیس��یوس، کیلی��ان امباپه، 
ارلینگ هالند، تیبو کورتوا، فودن، هری کین، س��ادیو مانه، مایگان، 
نونیز، ماهرز، فابینیو، هیونگ مین، کاسمیرو، آرنولد، سیلوا، دیاس، 
انکونکو، لیائ��و، کیمیش، صالح، دی بروینه، مودری��چ، رودیگر، آلر، 
رونالدو، کانسلو، والهوویچ و فن دایک نفراتی هستند که برای تصاحب 
توپ طال 2022 با هم رقابت خواهند کرد. البته همه آنها که نه، بلکه 
تنها چند گزینه از جمله لواندوفسکی، کریم بنزما و شاید هم صالح 
شانس اصلی دریافت این جایزه باشند. مراسم توپ طال در پایان هر 
سال برگزار می ش��د، اما فرانس فوتبال تصمیم گرفتند برای کاهش 
انتقادها از این پس مراسم اهدای توپ را در پایان هر فصل برگزار کند. 
17 اکتبر )25 مهر( برنده سال 2022 در پاریس مشخص می شود و 
مهم ترین مسئله تغییر مالک های انتخاب فرد برنده است. از این پس 
عملکرد بازیکنان در لیگ های داخلی و لیگ قهرمانان اروپا فاکتورهای 

اصلی اهدای توپ طال هستند. 
در بین اسامی اعالم شده اثری از لیونل مسی نیست. اگرچه با رفتن این 
بازیکن آرژانتینی به لیگ فرانسه دیگر مثل گذشته او در رأس اخبار 
نیست، ولی مگر می توان نس��بت به مهاجم  پاری سن ژرمن بی تفاوت 
بود. این بازیکن به تنهایی 15 س��ال متوالی در بی��ن نامزدهای توپ 
طال حضور داشته و از س��ال 2006 به بعد این نخستین باری است که 
جای خالی مسی احساس می شود. از وقتی درخشش لئو در بارسلونا 
شروع شد همواره یک پای ثابت همه جوایز معتبر بین المللی از جمله 
توپ طال بود. مسی در تمام این مدت آنقدر درخشید تا هفت توپ طال 
را به خود اختصاص داد و از این حیث رکورددار اس��ت. منتها تصمیم 
او مبنی بر ترک اللیگا و بازی در لوشامپیونه مسیر موفقیت هایش را 
تغییر داد تا جایی که از نظر مجله فرانس��وی، مسی شایسته دریافت 

توپ طال نیست. 
بعد از اعالم این خبر و واکنش های رسانه ای و هواداری، نشریه اکیپ 
مجبور شد توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند. به گفته این نشریه، 
تغییر فاکتورهای انتخاب دلیل اصلی غیبت مس��ی اعالم شده است. 
مهاجم 34 ساله با پاریس��ی ها فصل پیش هم قهرمان لیگ شد و هم 
سوپرکاپ فرانسه. منتها نقش او در این قهرمانی ها آنقدرها پررنگ نبود 
و مسی از نظر آمار فردی نیز شرایط ایده آلی نداشت. لئو در لوشامپیونه 
شش گل زده و در مجموع تنها 11 گل به ثمر رسانده است. در عوض 
کریس رونالدو به  رغ��م نتایج ضعیف منچس��تریونایتد باز هم یکی از 
گزینه هاس��ت، چراکه کریس با زدن 117 گل ملی آقای گل فوتبال 
جهان شده، شش گل در اروپا زده و طی 49 بازی 32 گل وارد دروازه 

حریفان کرده است. 
البته نام یک س��تاره دیگر نیز در بین نامزدها دیده نمی شود؛ نیمار. 
با این تفاوت که مهاجم برزیلی به هیچ وجه محبوبیت مسی را ندارد 
و فعاًل همه حواس ها به لیونل است و کس��ی اعتراضی به حذف نام 

نیمار نمی کند.

30 نامزد دریافت توپ طال معرفی شدند

همه هستند جز مسی!

ساپینتو روزهای سختی پیش رو دارد

 مدافعان ضعیف 
مهاجمان بی انگیزه

شیوا نوروزی

اشرف رامین 

خط دفاع ضعیف استقالل زنگ خطر را برای آبی ها به صدا درآورد. 
فصل جدید لیگ برتر فوتبال در حالی آغاز ش��د ک��ه مدافع عنوان 

قهرمانی با روزهای اوجش فاصله زیادی دارد. 
رویارویی زودهنگام استقالل – سپاهان در حقیقت دوئل سرمربیان 
پرتغالی بود، ولی برخالف انتظار این س��رمربی س��پاهان بود که با 
طالیی پوشان دست پر تهران را ترک کرد. اصلی ترین تغییر آبی ها 
حضور ریکاردو س��اپینتو روی نیمکت این تیم است. مرد پرتغالی 
بعد از کش وقوس های فراوان جانش��ین فرهاد مجیدی شد تا نتایج 
درخش��ان این تیم تداوم پیدا کند، اما در همان گام نخست معلوم 
شد اوضاع اصاًل خوب نیست. اس��تقالل در آزادی خالی از جمعیت 
در مصاف با زردپوش��ان با دو گل تسلیم ش��د. جالب اینکه دو گل 
سپاهان به فاصله چهار دقیقه از هم در نیمه دوم به ثمر رسید. خط 
دفاع آبی ها ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد و مدافعان نتوانستند در 
مقابل گلزنان حریف ایستادگی کنند. البته سردرگمی، بی برنامگی 
و عدم هماهنگی تنها به خط دفاع ختم نمی شد. ساپینتو بعد از اینکه 
تیمش دو گل عقب افتاد، س��ه تعویض انجام داد تا قدرت تهاجمی 
تیم افزایش یابد، اما باز هم میزبان حتی یکی از دو گل را نتوانس��ت 
جبران کند. در عوض تیم خوزه مورایس برای شکس��ت اس��تقالل 
برنامه داشت و توانست نوار شکست ناپذیری آبی ها را بعد از 33 بازی 

متوالی پاره کند. 
نساجی مازندران با هدایت حمید مطهری در خانه نتوانست هر سه 
امتیاز را از مس رفسنجان بگیرد و با دریافت گل تساوی امتیازها را 
با میهمان تقسیم کرد. مس دیگر تیم کرمانی از همان هفته اول به 
دردسر افتاد و با قبول شکست برابر نفت مسجدسلیمان سه امتیاز 
مهم را از دست داد. پیکان با همه مشکالتش به مصاف ملوان رفت 
و تیم حسینی با یک گل موفق به شکس��ت تیم مازیار زارع شد تا با 
امیدواری بیشتری به اس��تقبال س��ایر حریفان برود. تیم هوادار با 
سرمربی پرحاشیه اش س��اکت الهامی تنها با یک گل نخستین برد 

فصل را در مصاف با آلومینیوم به دست آورد.

قرار بر این بود که کمک حال تیم ملی والیبال 
باش�د برای حض�وری موف�ق در رقابت های 
جهانی، قرار بود جوانان تیم ملی با ایستادن 
کن�ار او از تجرب�ه اش برای باال بردن س�طح 
فنی تیم استفاده کنند، اما درست در زمانی 
که همه آماده حضور قدرتمن�د در رقابت ها  
می شدند کاری کرد که جو تیم ملی متشنج 
ش�ده و حاال همه چیز به حاشیه رفته است.

صحبت از محمد موس��وی اس��ت، کسی که با 
اعتماد بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی دوباره 
به اردوی تیم دعوت ش��د، اما با حاشیه سازی 
پاس��خ اعتم��اد س��رمربی را داد. تیم��ی که با 
بهره گیری از جوان��ان نتیجه قاب��ل قبولی در 
لیگ ملت های والیبال کسب کرده، اما حاال با 
حاشیه سازی محمد موسوی آرامش خود را از 

دست داده است. 
  حاشیه سازی همیشگی

البته این اولین بار نیست که موسوی دست به 
حاشیه سازی می زند. او و برخی از هم دوره هایش 
قبالً هم برای تیم ملی حاشیه درست کرده بودند. 
حاشیه هایی که نقش سرپرست همیشه در رفت 
و آمد تیم ملی هم در آن انکار ناپذیر است. حاال 
هم محم��د موس��وی بالفاصله بع��د از جدایی 
سرپرست تیم ناگهان یاد امکانات کم و مشکالت 
شرایط تمرین می افتد و فضای صمیمی تیم را 
به هم می ریزد. البته موسوی چنین مسئله ای را 
رد و حتی عنوان می کند که در بازگشتش به تیم 
ملی تنها کسی که مشوقش بوده خوش خبر بوده 

است، اما هنوز هم حاشیه سازی های او به همراه 
سعید معروف و ش��هرام محمودی در المپیک 
2016 فراموش نشده است. همان حاشیه هایی 
که باعث ش��د آنها به حمایت از سرپرست تیم 
حتی در مراس��م رژه افتتاحیه المپیک شرکت 
نکنند. حاال هم همزمانی انتقادهای موس��وی 
با برکناری خوش خبر خواسته یا ناخواسته آن 

خاطرات را یادآور شده است.
   بازتاب های جهانی 

جنجالی که موس��وی برای تیم ملی ایجاد کرد 
بازتاب های جهانی زیادی داش��ت. اس��پورت 
لهستان نوشت: »تصمیم موسوی نه تنها برای 
ه��واداران، بلکه ب��رای اعض��ای کادر فنی نیز 
تکان دهنده بود و این موضوع در رسانه های ایران 
مشخص است. بازیکن ایرانی ابتدا کاپیتانی تیم 
را دریافت کرد و پس از چند س��اعت حضور در 
اردو از دو تورنمن��ت پیش رو انص��راف داد. این 
والیبالیس��ت با تصمیم خود به جو تیم و جوایز 
کم لیگ ملت ها که به والیبالیس��ت های ایران 
رس��ید اعتراض کرد. می توان گفت، بازگشت 
او به مس��ابقات جهانی با توجه ب��ه تجربه این 
والیبالیست برای کل تیم ارزشمند بود که این 

اتفاق نیفتاد.«
همچنین سایت والیبالی ایتالیا نوشت: »طوفان 
در ایران؛ سیدمحمد موس��وی از تیم ملی جدا 
شد. موسوی از شرایط نامناسب داخلی تیم گله 
کرد و اعالم داشت که تجهیزات پزشکی قدیمی 
هستند و به جوایز داده شده از سوی فدراسیون 

والیبال هم اعتراض داشت.«
  انتقاد بدموقع 

بهروز عطایی، س��رمربی تیم ملی والیبال که با 
جوانگرایی س��عی دارد تیمی آماده و قبراق را 
برای حضور در مس��ابقات جهان��ی آماده کند، 
می خواست با استفاده از تجربه موسوی قدرت 
خط دفاعی خود را باال ببرد، اما با حاشیه سازی 
ناگهانی ای��ن بازیکن ح��اال فق��ط می تواند از 
بی موقع بودن اعتراض های او گالیه مند باشد: 
»ح��دود 12روز تمرین ایده آل انج��ام دادیم، 
ولی بعد از آخرین تمرین مطلع ش��دم موسوی 
چنی��ن تصمیم گرفته اس��ت. م��ن در جریان 
این اتفاق نبودم و تنها می توانم برای موس��وی 
آرزوی موفقیت کنم. او از فدراس��یون گله  ها و 
خواسته هایی داشت که مطرح کرد. موسوی در 
برهه مهمی این موضوع را مطرح کرد که شاید 
موقع مناسبی برای آن نبود و تفکر بیشتری را 
می طلبید. او نظرات شخصی خود را بیان کرد.«

عطایی با اشاره به اینکه ایران و تیم ملی از همه 
چیز باالتر و مهم تر هستند، ادامه داد: »همه باید 
در اختیار وطن باش��یم، فرزن��دان زیادی برای 
خاک ای��ران جان خود را دادن��د. ورزش بخش 
کوچکی از جامعه است که چندان مهم نیست، 
موضوع به پایان رس��یده اس��ت و ب��رای آینده 
راهکارهای مناس��ب را پیش بین��ی می کنیم، 

چرخه والیبال متوقف نخواهد شد.«
  انتظارات زیاد

محمد داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال هم 

که انتقادات موسوی متوجه مدیریت اوست 
با اشاره به اینکه فدراسیون تمام تالش خود 
را برای اینکه تیم ملی بیش��ترین امکانات را 
در اختیار داشته باش��د و از بهترین مکمل ها 
و بادانش ترین فیزیوتراپ ها اس��تفاده کند، 
می گوید: »خیلی به این گونه مسائل نپردازید، 
چون این اتفاقات در همه جای دنیا می افتد 
و بازیکنان قدیمی انتظاراتی دارند که ش��اید 
با ش��رایط تیم ملی سازگار نباش��د. والیبال 
بزرگ تر از افراد و رئیس است و باید به منافع 
ملی فکر کنیم. همه باید مثل سرباز در خدمت 
کشور باشیم. کار را نمی توان متوقف کرد، باید 
مسائل را مدیریت کرد تا به همه آنها پرداخته 

شود.«
داورزنی ادام��ه می دهد: »ما ح��دود چندصد 
میلیون ب��ا توجه به درخواس��ت تیم ها، مکمل 
تهی��ه کرده ایم و حت��ی مقدار زی��ادی را هم با 
توجه به منقضی ش��دن تاری��خ مصرف معدوم 
کردیم. فیزیوتراپ تیم ملی هم باید مورد تأیید 
فدراسیون جهانی باشد. ما تعدادی فیزیوتراپ 
را به فدراسیون جهانی معرفی کردیم که برخی 
از آنها ب��ه  دالیل ش��خصی نمی توانند تیم ملی 
را همراهی کنند. ما حتی با توج��ه به نیاز تیم 
از فیزیوتراپ های بلغارس��تانی و لهس��تانی در 
س��فرهای خارجی اس��تفاده کردیم. نمی توان 
همه مس��ائل را با جزئی��ات مطرح ک��رد، ولی 
ناراحتیم که برای پش��تیبانی تیم به ش��رایط 

مطلوب نرسیدیم.«
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فریدون حسن
   گزارش  یک

 آقای ستاره !
هیچ چیز باالتر از ایران نیست

ماشینم را برای شروع دوباره تمرینات فروختم و با هزینه شخصی نفر 

شمیم رضوان 
اول رنکینگ آسیا شدم، اما مش��کالت مالی دیگر اجازه ادامه راه را       چهره

نمی دهد. این گوشه ای از گالیه های سجاد هاش��می، رکورددار دو 
400متر ایران است که بارها به فدراسیون گفته چک سفید امضا 
می دهم اگر طالی بازی های آسیایی را کسب نکردم هرچه گرفتم 
را پس می ده��م: »عدم اج��رای تعه��دات مالی انگی��زه ای باقی 
نمی گذارد. پیمان فخ��ری خیلی کمک کرد، ام��ا درد ما خیلی 
بزرگ تر از این حرف هاست و کمک های او چون نوشدارو بود که 

تنها اندکی از درد را تسکین داد. 14 ماه تا بازی های آسیایی 
باقی مانده که کمیته تنها هزینه دو م��اه را داده، اما با 

12ماه بعدی باید چه کنیم. شش ماه است که حقوقی 
دریافت نکرده ایم. حقوق مبلغی ج��دا از امکاناتی 
است که در اختیار ورزشکار قرار می گیرد، اما به ما 

ماهی 4، 5 میلیون می دادند برای تمرین! 
تمرینات سختی داریم و همیشه خون 
باال می آوریم، مرگ برای��م از تمرین 
راحت تر است، اما بهای این همه عذاب 
و سختی چیس��ت، ما ورزشکاران هم 

سختی هایی داریم، اما حداقل چیزی که 
می خواهیم حمایت است.«

ویلموتس فقط 20 هزار یورو می ارزید!

بدون حمایت نمی توان ادامه داد

 درست در روزهایی که فوتبال ایران بابت طلب ویلموتس کاسه چه کنم 
چه کنم به دست گرفته و انتظار برخورد قاطع با مسببان آن را دارد،       خبر

انتشار خبری در خصوص قرارداد این مربی بلژیکی با تیم مراکشی بار دیگر داغ دل مردم و اهالی فوتبال 
را تازه کرد. ویلموتسی که به لطف تاج و دوستانش با قرارداد ساالنه 2میلیون و 200 هزار یورویی روی 
 CAS نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نشست و عالوه بر دریافت 2 میلیون  یورو، براساس حکم دادگاه
ایران را به پرداخت3 میلیون و 325 هزار یورو به  همراه 5 درصد سود ساالنه محکوم کرده، بعد از جدایی 
از تیم ملی فوتب��ال ایران با ق��راردادی ماهانه 20هزار ی��ورو، معادل 240 هزار یورو در س��ال راهی 
رجاکازابالنکای مراکش شده بود، یعنی قرارداد ساالنه 240 هزار یورویی، نه 2میلیون و 200 هزار که 

فدراسیون  تاج  به او داد و نه حتی 450 هزار یوروی قبلی!

درخشش هوگوپوشان ایران در بازی های اسالمی

بازی های همبستگی کش��ورهای اسالمی برای 
ایران ب��ا قهرمان��ی تیم ملی تکوان��دو و موفقیت 
کشتی گیران و تیراندازان همراه بود. پنجمین دوره 
این بازی ها همچنان در قونی��ه در حال برگزاری 
است و روز گذش��ته در پاراتیروکمان چهار مدال 

به دس��ت آمد. در کامپوند م��ردان، هادی نوری 
مدال زرین را به گردن آویخت. فرزانه عس��گری 
مدال نقره را از آن خود کرد و علی سینا منشازاده و 
مریم یاورپور هم برنز گرفتند. در دوچرخه سواری 
و در ماده اس��تقامت جاده محمد گنج خانلو روی 

سکوی  قهرمانی ایس��تاد و یک طالی ارزشمند 
را از آن خود کرد. جمعه ش��ب اما هوگوپوش��ان 
کش��ورمان مقتدرانه سکوی نخس��ت بازی های 
قونیه را تصاحب کردند. در آخرین روز رقابت های 
این رشته امیرمحمد بخشی در وزن 74- و علیرضا 
نادعلیان در وزن 87+کیلوگرم مردان صاحب مدال 
طال شدند و نرگس میرنوراللهی و اکرم خدابنده 
نیز به مدال نقره رسیدند. تیم تکواندو در مجموع 
با 13 مدال )پنج طال، چهار نقره و چهار برنز( روی 

سکوی قهرمانی ایستاد. 
همچنین علی فتحی گنجی در مسابقات پرتاب 
نیزه مدال برنز گرفت. در کش��تی فرنگی نیز در 
پایان رقابت های پنج وزن نخست، ایران صاحب 
دو طال و یک برنز شد. شیرزاد بهشتی در وزن 63 
کیلوگرم و محمدرضا رستمی در وزن 72کیلوگرم 
صاحب مدال طال ش��دند و مه��دی بالی در وزن 
97 کیلوگرم به مدال برنز رس��ید. حسین وند و 
گرمس��یری نیز از رس��یدن به م��دال بازماندند. 

در وزنه برداری حافظ قش��قایی نماینده دس��ته 
67کیلوگ��رم به مدال برنز دوض��رب این بازی ها 
بسنده کرد. تیم ملی والیبال زنان هم در مصاف با 

ترکیه 3 بر صفر شکست خورد.
تیم ملی کاراته امروز به ترکیه سفر کرد تا در تاتامی 
قونیه به میدان ب��رود. از آنجا ک��ه کاراته کاهای 
ایرانی فرصت حضور در مسابقات جهانی و برخی 
کاراته  وان ها را از دس��ت داده اند، شهرام هروی، 
س��رمربی تیم ملی در گفت وگو با ایرنا حضور در 
بازی های کشورهای اسالمی را یک فرصت خواند: 
»بس��یاری از کش��ورهای صاحب قدرت کاراته 
جهان از جمله مصر، ترکیه و جمهوری آذربایجان 
در این رویداد حضور دارند. باید در نظر داشت که 
ملی پوشان ما حدود 9 ماه است در هیچ رویدادی 
حضور نداش��ته اند و حتی چند نف��ر از آنان برای 
اولین بار به ترکیب اصلی تیم ملی بزرگس��االن 
رسیده اند. با این حال آنها انگیزه زیادی دارند تا بر 

حریفان غلبه کنند.«

 کاراته کاها 

به ترکیه می روند

شیوا  نوروزی
      بازتاب


