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دورخيز براي موفقيت در المپيك
براي نخستين بار كاراته ايران در 4 رده سني قهرمان آسيا شد

 تالش براي كسب 
سهميه المپيك 2020 

11 پله صعود براي شطرنج ايران

1- ما تالش مان را براي المپيك 2020 
خواهي��م داش��ت، 4 رويداد ت��ا پايان 
مسابقات كسب س��هميه المپيك باقي مانده است، 3 
رويداد آن براي كس��ب امتياز س��هميه المپيك اجبار 
است. ما فرصت ها را بررسي مي كنيم و مغتنم مي دانيم. 
با توجه به اينكه اردوهاي آمادگي را نداشتيم و شرايط 
تيم ها مطلوب نيست بچه ها با غيرت كار مي كنند و ما 
به دنبال خدمات رساني براي رسيدن به سكوي المپيك 
هستيم. ان ش��اءاهلل بتوانيم تمام توان مان را بگذاريم تا 
سهميه 2020 را كسب كنيم. تا المپيك 2024 زمان 
زياد است، طرح هاي پشتوانه سازي را مي توانيم در طول 
زماني كه در اختيار داريم و دست مان باز است اجرا كنيم. 
2- اردوهاي تيم ملي در نخس��تين فرصت تش��كيل 
مي شود  و با  نفراتي كه روي آنها مي توانيم حساب كنيم، 
و كار مي كنيم و در مسابقات باقيمانده شركت مي كنيم 
تا سهميه بگيريم. نزديك ترين مسابقاتي كه پيش رو 
داريم مسابقاتي است كه در كشور كانادا برگزار خواهد 
شد. ما بعد از المپيك آسيايي مسابقاتي را پيش رو داريم. 
قطعا در كادر فني تغييراتي ص��ورت خواهد گرفت. با 
توجه به اينكه ما سال ها است كه در مسابقات مختلف با 
تيم هاي كامل شركت نكرده ايم به همين دليل آخرين 
رتبه ما در جهان 36 است و اين جايگاه تا سال 2010 به 
همين شكل بوده است. به خاطر نوع پوشش بانوان ما در 
مسابقات مختلف، اين شرايط امكان ندارد و به همين 
دليل بانوان ما نمي توانند در مسابقات مختلف شركت 
كنند. برنامه اي كه براي بانوان داريم اين است كه آنها را 
در مسابقات كشورهاي اسالمي و همجوار شركت دهيم 

تا انگيزه مضاعفي براي آنها باشد. 
3- در دو مقوله بايد به اس��تعداديابي نگاه كنيم. پايگاه 
اس��تعداديابي در وزارت ورزش و جوانان به دنبال اين 
اهداف است. بحث آموزش و مهارت جزيي از برنامه ها 
اس��ت. در مورد فرسوده بودن وس��ايل؛ درد مشترك 
تمام كشور و استان ها است. در برخي از مركز استان ها 
امكان��ات ابتدايي و پيش پاافتاده وج��ود دارد، رويكرد 
ما اين اس��ت كه به اين موضوع ورود و وس��ايل جديد 
و اس��تاندارد روز را مهيا كنيم. لوازمي كه براي افزايش 
ايمني ورزش��كار نياز است را بايد مهيا كنيم. آمار قطع 
نخاعي در اين رشته زياد نيست اما آمار شكستگي دست 
و پا را اگر بخواهيم با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم آمار 
ما يك مقدار بيشتر است. يك بخش آن بر مي گردد به 
وسايلي كه ايمن نيس��تند، ما روي جذب اسپانسر كار 

مي كنيم تا بتوانيم همه شرايط را آماده كنيم. 
4- تيم ملي يك سرمايه ملي براي كشورمان است همان 
طور كه ميانگين س��ني باال است و نيازمند جايگزيني 
و پش��تيباني اس��ت ما هم براي اين موضوع برنامه اي 
داريم. آنهايي كه بتوانند ركوردهاي خود را حفظ كنند 
مي مانن��د، در رده هاي ديگر به دنبال پشتوانه س��ازي 
هس��تيم. موتور فدراسيون روشن شده است، جذابيت 
افتخارآفريني براي هر ورزشكار اين است كه براي كشور 
خودش مدال آوري كند، همه اين عزيزان خون ايراني در 
رگ شان است و در رگ هاي آنها اين خون جاري است. 
ما تالش مي كنيم همه ورزش��كاران و پيشكسوتان را 
جذب كنيم. ما تالش و استقبال مي كنيم تا دوباره همه 
آنها كنار تيم ملي ما و مربيان تيم ملي باش��ند. درهاي 
فدراس��يون به روي همه پيشكس��وتان و ورزشكاران 
باز است. ژيمناس��تيك به شدت محدوديت تجهيزات 
دارد. در بحث نرم افزاري نيازمند ارتقا است. تجهيزات 
ژيمناس��تيك تخصصي، گران قيمت و وارداتي است. 
ما براي پوش��ش دادن شهرستان هاي كوچك مشكل 
داريم و نمي توانيم قول بدهيم چرا كه اگر قول بدهيم 
ضمانت اجرايي ندارد اما تالش مي كنيم از پايگاه هاي 

استعداديابي اين مهم را شروع كنيم. 

با حضور ش��طرنج بازان كش��ورمان در 
رقابت هاي بين المللي، هرس��اله شاهد 
ارتقاي پنج پله اي رده جهاني ش��طرنج كشور هستيم. 
افزايش كيفي سطح اول ش��طرنج كشور از مهم ترين 
اهداف برگزاري رقابت هاي بين المللي ش��طرنج است 
و بازيكن��ان نوجوان ما آين��ده درخش��اني دارند و در 
رقابت هاي جهاني همواره نتايج خيلي خوبي كس��ب 
كرده اند. رويارويي بهترين شطرنج بازان ايران در برابر 
شطرنج بازان صاحبنام جهان در رقابت هاي بين المللي 
جام ستارگان ش��طرنج در انزلي موضوع مهمي است. 
شطرنج بازان خارجي حاضر در دومين دوره مسابقات 
جام س��تارگان، يك س��ر و گردن از بازيكنان ما باالتر 
هستند اما در هر ورزشي رقابت يك ورزشكار با ورزشكار 
سطح باالتر از خودش، بسيار ارزشمند است. براي يك 
ورزش��كار فراهم آمدن چنين فرصتي ب��راي رقابت با 
ورزشكاران سطح باالتر از خود، در طول يك سال، يك يا 
دو بار اتفاق مي افتد و اين رقابت ها فرصت بسيار مناسبي 
براي نمايش توانمندي هاي ورزش��كاران ايراني است. 
شطرنج ايران در دو سال گذشته، در رده چهل و ششم 
جهاني قرار داشت كه اكنون با 11 پله صعود، به رده 35 
ارتقا يافته است. افزايش قدرت، قوه پيش بيني و جديت 
شطرنج بازان ايراني در رويارويي با برترين هاي جهان، 
براي ما اهميت بسياري دارد. امسال نيز پس از برگزاري 
دومين دوره رقابت هاي جام ستارگان، تيم ملي شطرنج 
ايران در مسابقات داخل سالن تركمنستان كه چندين 
رش��ته مختلف زيرنظر كميته المپيك آس��يا برگزار 
مي شود، حضور داش��ته و اميدواريم كه شطرنج بازان 

ايران بار ديگر بتوانند بدرخشند.

  منصوريان و برانكو به اجالس مربيان برتر آس�يا 
دعوت شدند.

  الهه منصوريان، لژيونر ووشو بانوان ايران در ليگ 
حرفه اي چين كمبود اردوهاي تداركاتي را يكي از 

ضعف ها براي آماده سازي تيم ملي اعالم كرد. 
  ايم�ان جمالي، ملي پوش س�ابق هندب�ال اعالم 
كرد پيوستن من به تيم   ملي مجارستان يك هدف 
ورزشي بود و دليل خاصي نداشت. شرايط هندبال 
ايران خوب نيست، اما شايد سال هاي دور كه هندبال 
ايران خوب شود، برگردم. مي خواستم هندبال ايران 
را ب�ه جهان بشناس�انم؛ در مجارس�تان من را يك 

بازيكن ايراني مي شناسند.
  تيم ملي اميد براي حضور در انتخابي قهرماني زير 
2۳ سال آسيا به قرقيزستان رسيد. اين تيم 2۸ تير 
نخستين ديدار خود را مقابل ميزبان برگزار مي كند 

و بعد با عمان و سريالنكا .

پيرواني: استقالل توضيحي درباره غيبت بازيكنانش 
نداده است

كفاشيان: براي گرفتن ميزباني جام جهاني از هيچ 
تالشي دريغ نمي كنيم

علي مرادي: كميته المپيك امسال يك ريال هم به 
وزنه برداري نداده است

بيرانوند: با علي حسيني و رستمي در ارتباط هستم/ 
وضعيت ملي پوشان وزنه برداري راضي كننده است

رضا نوري، س��رمربي تيم ملي بسكتبال جوانان ايران 
درباره عملكرد تيم در جام جهاني مصر صحبت كرد. 

*حس��ن ما نقطه ضعف مان ش��د *همه چيز را به نام 
باوئرمن كردند * تا 20 روز قبل جام جهاني بازيكنانم 
را نديدم *باشگاه ها نگذاشتند جوانان يك تيم شوند 
*به بدنسازي ورود نمي كردم *نناد دخالت نمي كرد 
*مشكل ما در حمله بود *نناد حفظ شود *بسكتبال 
ب��راي قد بلندهاس��ت *برابر كره رواني ك��م آورديم 
*بازيكنان با هم درگير بودند *بازيكنان را حفظ كنيم.

درگيري ميان هواداران دو تيم اس��تادو امبور و اونيون 
اسپورتيو اواكام در فينال جام حذفي موجب شد ديوار 
ورزشگاه دمبا ديوپ داكار س��نگال بريزد و ازدحام به 
وجود آورد. اين اتفاق مرگ 9 نفر را به همراه آورد و ده ها 
نفر آس��يب ديدند. حال برخي از آنها كه به بيمارستان 
انتقال داده شدند، وخيم است. با اين حال خبرگزاري 
رسمي سنگال تعداد كشته ها را هشت نفر و مجروحان 
را 49 نفر اعالم كرد. ازدحام جمعيت در وقت هاي اضافه 
رخ داد كه به نفع استادو امبور شد و اين تيم توانست 2 

بر يك پيروز شود. 

تيم ملي بس��كتبال بزرگس��االن ايران امس��ال هم در 
تورنمن��ت اطلس چين ش��ركت مي كند و امش��ب با 
تركيب 12 نفره راهي اين كشور مي شود. مهران حاتمي، 
سرمربي تيم ملي براي اين رقابت ها روزبه ارغوان، بهنام 
يخچال��ي، محمد جمش��يدي، فريد اصالني، س��جاد 
مشايخي، ميثم ميرزايي، نويد نيك تاش، علي  اهلل وردي، 
وحيد دلير زهان، ارسالن كاظمي، محمد ترابي و امير 
صديق��ي را به عنوان نفرات خود انتخاب كرده اس��ت. 
ملي پوشان ايران سه ش��نبه در نخستين مسابقه خود 
به مص��اف نماينده اوكراي��ن مي روند و پ��س از انجام 
چهار مسابقه ديگر به كشور بازخواهند گشت. تيم ملي 
بسكتبال ايران خود را براي حضور در رقابت هاي كاپ 
آسيا كه مرداد در لبنان برگزار مي شود، آماده مي كند. 

چ��را همين اطالعات پيش از انتخابات اعالم نش��د؟ آيا 
دادگاه رس��يدگي به اتهامات علني خواه��د بود؟ و اگر 
نه چرا؟ مس��اله اصلي اين يادداشت توجه دادن به اصل 
رفتارهاي مجرمانه و سوءاستفاده يا فساد نيست. اين گونه 
رفتارها هميشه بوده و كمابيش در آينده هم خواهد بود. 
مساله اصلي رسيدگي منصفانه و شفاف به اين اتهامات 
است. به طورقطع نمي گوييم كه به اتهامات در عرض چند 
روز رسيدگي شود ولي همان طور كه برخي حوادث مثل 
قتل دختر خردس��ال پارس آبادي حساسيت جامعه را 
برمي انگيزد و دستگاه قضايي به سرعت در پي رسيدگي 
به آن بر مي آيد يا مثل چند مورد كشتارهاي خانوادگي 
در جنوب كشور كه به سرعت رسيدگي شد، پرونده هاي 
حقوق ها و امالك نجومي از يك حيث مهم تر از اين موارد 
اس��ت زيرا در برگيري و عمق بيشتري دارند. مردم بايد 
دقيقا بدانند س��ازوكار پرداخت ها يا واگذاري ها چگونه 
بوده، چه كس��اني گرفته اند و چه كساني و براساس چه 
اختياري آنها را پرداخت يا واگذار كرده اند؟ اكنون بيش از 
7 ماه از افشاي ماجراي نه چندان پيچيده اين واگذاري ها 
مي گذرد و تنها گزارشي كه در اختيار قرار گرفته فسخ 37 

واگذاري از كل صدها مورد واگذاري است.

تيتربازي

جمالت كليدي

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

نگاه2

ناگفته هاي سرمربي بسكتبال جوانان
20 روز نفراتم را داشتم

 ۹ كشته در فينال 
جام حذفي سنگال

12 بسكتباليست اعزامي به 
چين معرفي شدند

شفافيت در رسيدگي ها

سرخط خبرها نگاه رزمي

مصطفي مدبر، مديرعامل ش��ركت توس��عه و 
نگهداري اماكن ورزشي اعالم كرد تفاهمنامه اي 
بين باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس، سازمان ليگ و شركت 
توسعه با هدف واگذاري بليت فروشي الكترونيكي ورزشكاه آزادي 
به اين شركت به امضا رس��يد. در حال حاضر اين تفاهمنامه به 
امضا رس��يد و با انجام مناقصه براس��اس آيين نامه فدراسيون 
فوتبال درصدي از آن به ش��ركت مج��ري و مابقي به تيم هاي 
مختلف ليگ برتر تخصيص داده خواهد شد. البته اين كار براي 
بازسازي سريع تر ورزشگاه آزادي و قسمت هاي مختلفي كه نياز 
به باس��ازي دارد، انجام مي ش��ود. در حقيقت شركت توسعه به 
عنوان مجري برنامه سعي دارد با اين واگذاري تجهيزاتي كه در 
اختيار خود و همچنين در اختيار فدراسيون فوتبال است بتواند 
كار بليت فروشي را با نظم و انضباط بيشتري نسبت به گذشته 
انجام دهد. قطعا از اين مساله هيچ كسي به ويژه تيم هاي ورزشي 
ضرر نخواهند كرد بلكه تماش��اگران مي توانن��د به موقع و با در 
دست داشتن شماره صندلي مربوطه در استاديوم آزادي حضور 

پيدا كنند و بدون هيچگونه دغدغه و مشكلي بازي هاي فوتبال 
را دنبال كنند. ما مي توانيم از محل بليت فروشي درصدي كه به 
شركت توسعه و نگهداري اختصاص پيدا مي كند براي نگهداري 
چمن ها، بازس��ازي فضاهاي كوچك و س��اير موارد اس��تفاده 
كنيم و باري از دوش دولت برداريم. مديرعامل ش��ركت توسعه 
و نگهداري اماكن ورزش��ي در ادامه با بيان اينكه براي بازسازي 
ورزش��گاه آزادي و تحكيم بستر و س��ازه پروژه به 160 ميليارد 
اعتبار نياز است، گفت: به نظر مي رسد اتمام اين پروژه دو سال 
طول بكشد تا بتوانيم آزادي را به طور كامل بازسازي كنيم. بعد 
از بازي ايران و ازبكستان كار را شروع كرديم و با برداشت اليه اول 
كه اليه هفت س��انتي متري بود سكوهايي روي آن قرار داشت. 
ما سعي كرديم اليه اوليه را برداريم و بنا داريم بعد از ترميم اين 
اليه، كار صندلي گذاري آن را انجام دهيم. در حقيقت به دنبال 
آن هستيم تا گرادن هايي را كه آسيب ديده اند در ابتدا آب بندي 
كنيم و با شيوه جديد همانند نقش جهان آن را بچينيم و در نهايت 
كار صندلي گذاري را انجام دهيم. سپس در فوندانسيون و سازه 

اصلي، كار بازسازي را ادامه دهيم. بدون شك اگر بازسازي به اين 
شكل انجام شود براي 50 سال آينده در اين سازه مشكل ديگري 
نخواهيم داشت و ورزشگاه آزادي تا 50 سال آينده مي تواند مورد 
بهره برداري قرار گيرد. يكي از برنامه هاي ما اين است كه بتوانيم 
در ضلع شرقي و غربي بين پنج سالن و پايين استاديوم ورزشگاه 
آزادي پاركينگ طبقاتي با گنجاي��ش 1200 و 1500 خودرو 
ايجاد كنيم. برآوردي كه از هزينه س��اخت پاركينگ طبقاتي 
داش��تيم 30 ميليارد تومان اس��ت كه بنا داريم يك پاركينگ 
هفت طبقه اي با همكاري بخش خصوصي به زودي در ورزشگاه 
آزادي ايجاد كنيم. البته در اين زمينه نياز به همكاري شهرداري 
داريم تا بتوانيم هرچه سريع تر پاركينگ طبقاتي خود را تاسيس 
و همچنين برخي از فضاه��اي آن را براي كارهاي اقتصادي در 
نظر بگيريم. وي همچنين در رابطه با حمايت شركت توسعه و 
نگهداري اماكن ورزشي از حضور بانوان در استاديوم يكصدهزار 
نفري براي تماشاي مسابقات، گفت: ما در استاديوم يكصد هزار 
نفري يا 12 هزار نفري يا س��اير مكان ها به لحاظ سخت افزاري 

براي حضور بانوان مش��كل خاصي نداريم. م��ا حتي حاضريم 
محل مشخص، سرويس هاي بهداشتي مشخص و ساير موارد و 
تمهيداتي كه براي حضور بانوان در استاديوم يكصد هزار نفري 
يا 12 هزارنفري الزم است فراهم كنيم تا بانوان بتوانند از نزديك 
مسابقات را تماشا كنند. همان طور كه در مسابقات واليبال اين 
مساله اتفاق افتاد اما به هر صورت ما تابع سياست كشور هستيم 

و سياست گذاري براي اين كار با ما همراه نيست. 

گاربينه موگوروسا، تنيس باز اسپانيايي، 
مي گويد پيروزي اش بر ونوس ويليامز، 
در فينال ويمبلدون زنان، اتفاقي هيجان انگيز اس��ت. 
اين تنيس باز بيست و سه ساله مي گويد ونوس ويليامز 
پيش تر الگوي ورزش��ي اش ب��وده و ب��ه همين دليل 
ب��ردن او در زمين تنيس مركزي ويمبل��دون، اتفاقي 
فراموش نش��دني براي او اس��ت. روز شنبه موگوروسا، 
نفر پانزده��م تنيس زنان، ب��ا پيروزي دو ب��ر صفر بر 
ونوس ويليامز امريكا، براي نخستين بار در ويمبلدون 
قهرمان شد. او اين مس��ابقه را كه حدود يك ساعت و 
بيست دقيقه طول كش��يد با نتايج 5-7 و 0-6 به سود 
خود پايان برد. با اين پيروزي موگوروس��ا جايزه نقدي 
قهرمان ويمبلدون كه ح��دود دو ميليون ونهصد هزار 
دالر بود را كس��ب كرد. او دو س��ال پيش هم در فينال 
ويمبلدون حضور داش��ت كه در آن سال مغلوب سرنا 
ويليام��ز، خواهر كوچك تر ونوس، ش��د. موگوروس��ا 
دومين تنيس باز زن اس��پانيايي است كه قهرماني در 
ويمبلدون را تجربه مي كن��د. او پس از پيروزي گفت: 
»انگيزه زيادي براي پيروزي داش��تم. چون يك بار در 
اين بازي باخته بودم و مي دانستم تفاوت برنده و بازنده 

اين مس��ابقه چيس��ت؛ ضمن اينكه خيلي خوشحالم 
دوباره توانس��تم در يك گرنداسلم قهرمان شوم. چون 
قهرماني در گرنداسلم تنيس كار بسيار سختي است. 
براي كس��ب چنين موفقيتي ش��ما به اعتماد به نفس 

بسيار زيادي نياز داريد.« 
 موگوروسا كه پيش تر فقط يك بار آن هم در اوپن فرانسه 
پارسال، قهرماني در مسابقات گرنداسلم را تجربه كرده 
بود، برابر حريفي بازي مي كرد كه سابقه پنج قهرماني در 
ويمبلدون را دارد. موگوروسا پس از پيروزي به تمجيد 
حريف س��ي و هفت س��اله اش پرداخت: »من با ديدن 
بازي هاي ونوس، بزرگ ش��دم و براي او احترام زيادي 
قايل هستم. او تنيس باز بزرگي است و براي همين من 
كار خيلي سختي برابر او داشتم. من از بازي كردن برابر 
ونوس خيلي خوشحال و هيجان زده بودم و چه برسد به 
اينكه او را ببرم. ونوس الگ��وي زندگي ام بوده.« ونوس 
ويليامز، قهرمان هفت گرنداس��لم تنيس، در ست اول 
فينال، نمايشي قابل قبول داش��ت و تا آستانه پيروزي 
هم پيش رفت. او اما در انتهاي اين س��ت تحليل رفت و 
نتوانس��ت از دو فرصتي كه براي بردن ست پيش آمده 
بود اس��تفاده كند و اين ِس��ت پوينت ها را از دست داد. 

بعد از شكست در اين س��ت، جريان بازي كامال به نفع 
موگوروسا عوض شد و اين تنيس باز اسپانيايي سوار بر 
بازي شد. موگوروسا درباره نقطه عطف بازي مي گويد: 
»وقتي در ست اول، ونوس در آستانه پيروزي بود، خودم 
را نباختم و به خ��ودم گفتم به هرحال او ونوس ويليامز 
است و طبيعي است از تو جلو باشد. تو فقط بايد به مبارزه 
ادامه بدهي. مي دانس��تم مثل دو هفته گذشته آماده ام 
و مي توانم در ادامه فين��ال، به بازي خوبم ادامه بدهم و 
براي همين نگران نبودم. به خودم گفتم اگر هم س��ت 
اول شكست بخورم، نبايد خودم را ببازم و بيخودي آن را 
براي خودم بزرگ كنم.« موگوروسا پس از اين قهرماني از 

مربي جديدش، كونچيتا مارتينس، تمجيد كرد و يكي از 
داليل قهرماني اش را حضور اين مربي اسپانيايي دانست. 
كسي كه پيش از موگوروسا تنها تنيس باز اسپانيايي بود 

كه موفق به قهرماني در ويمبلدون شده بود. 
 موگوروس��ا در ش��رايطي با پيروزي بر ونوس ويليامز 
قهرمان ويمبلدون شد كه سال گذشته با بردن خواهر 
كوچك تر، س��رنا ويليامز توانس��ته ب��ود قهرمان اوپن 
فرانس��ه، روالن گاروس ش��ود؛ ضمن اينكه او دومين 
تنيس بازي است كه در فينال يك تورنمنت با خواهران 
ويليامز بازي كرده. غير از او مارتينا هينگيس در سال 
1997 ب��ا بردن ونوس قهرمان ويمبلدون ش��ده بود و 
در سال 1999 با شكس��ت برابر سرنا، در اين رقابت ها 
دوم ش��ده بود. موگوروس��ا با قهرماني امسال به جمع 
تنيس بازان زن شاغلي پيوست كه تاكنون دو بار قهرمان 
گرنداس��لم ش��ده اند. ويكتوريا آزارنكا، آنجليك كربر، 
اسوتالنا كوزنتسووا، پترا كويتووا، مثل او در اين فهرست 
ديده مي شوند.  موگوروسا از پدري اسپانيايي و مادري 
ونزوئاليي متولده ش��ده. او اما در شهر ژنو در سوييس 
زندگي مي كند. او از سه سال پيش تصميم گرفت با نام 

اسپانيا در مسابقات تنيس حاضر شود. 

مدبر: مشكل سخت افزاري براي حضور بانوان نداريم

موگوروسا، بانوي اول ويمبلدون 

بليت فروشي ورزشگاه آزادي به شركت توسعه واگذار مي شود

تنيس باز اسپانيايي با پيروزي بر ويليامز قهرمان شد

استاديوم

گرند اسليم

براي نخس��تين بار تيم هاي 
ملي كاراته اي��ران در چهار 
رده س��ني به مق��ام قهرمان��ي پيكارهاي 
قهرماني آس��يا دس��ت يافتند تا در س��ال 
المپيكي ش��دن كاراته دورخيز مناس��بي 
ب��راي موفقيت در المپيك 2020 داش��ته 
باش��ند. در مس��ابقات قهرماني آسيا كه با 
حضور 660 ورزشكار از 27 كشور به مدت 
چهار روز در آس��تانه قزاقستان برگزار شد، 
تيم هاي ملي كاراته ايران براي كس��ب اين 
عنوان به 20 طال، 12 نقره و 10 برنز دست 
ياف��ت. ژاپن ب��ا 16 طال، 8 نق��ره و 14 برنز 
دوم ش��د و تيم قزاقس��تان ميزبان بازي ها 
با 8 طال، 6نق��ره و 13 برنز در مكان س��وم 
ايس��تاد. تيم هاي عربستان با 5 طال، 2نقره 
و 10 برنز و اندون��زي با يك طال، 4 نقره و 7 
برنز چهارم و پنجم شدند. پيكارهاي كاراته 
قهرماني آسيا از سال 2011 به بعد، در حالي 
براي چهارمين بار بصورت همزمان در تمام 

رده هاي سني برگزار مي شود كه در سه دوره 
قبلي، تيم  ژاپن موفق شده بود در رده بندي 
كلي مدال ها قهرماني را از آن خود كند و تيم 
ايران همواره در مكان دوم جدول رده بندي 

توزيع مدال ها قرار گرفت. 
توقف در فينال كاتاي تيمي 

در آخرين روز از رقابت هاي كاراته قهرماني 
آسيا نمايندگان بزرگس��ال ايران دركاتا و 
كوميته تيمي مردان و زن��ان ايران به روي 
تاتامي رفتند. تيم كاتاي تيمي مردان ايران 
در بازي نخس��ت خود مقابل اندونزي پنج 
بر صفر به پيروزي رس��يد و در دور دوم نيز 
قزاقستان را پنج بر صفر از پيش رو برداشت 
و در دي��دار س��وم نيز پنج بر صف��ر عراق را 
مغلوب كرد و ب��ه فينال اي��ن رقابت ها راه 
يافت. ملي پوشان در ديدار فينال 5 بر صفر 
مغلوب ژاپن شد و به مدال نقره دست يافت. 
تركيب تيم ايران را ابوالفضل شهرجردي، 
ميالد دليخون و علي زند تشكيل دادند. تيم 
كاتاي تيمي زنان نيز در بازي نخست هند 
را پنج بر صفر از پيش رو برداش��ت و در دور 

دوم نيز با شكست چهار بر يك اندونزي به 
فينال رقابت ها رسيد. تيم كاتاي زنان نيز در 
فينال 5 بر صفر نتيجه را مقابل ژاپن واگذار 
كرد و نايب قهرمان ش��د. پريسا رحماني، 
مائده نصي��ري و مهري يزداني تركيب تيم 

ايران بود. 
قهرماني مردان و زنان در كوميته تيمي

در رقابت هاي كوميته تيمي، تيم بانوان در 
ديدار نخس��ت 2 بر يك مالزي را شكست 
داد، در اين ديدار، دالرام دوس��تي در حالي 
كه 2 بر يك پيش بود هانسوكو شد، حميده 
عباس��علي 2 بر صفر و فاطمه چاالكي 4 بر 
صفر پيروز شدند. ملي پوشان در ديدار دوم 
مقابل ويتنام يك - يك به تساوي رسيدند و با 
امتياز شماري تكنيكي راهي دور بعد شدند. 
در اين ديدار دوستي به تساوي صفر - صفر 
رسيد، عباسعلي 2 بر صفر نتيجه را واگذار 
ك��رد و چاالكي 6 بر صفر پيروز ش��د. ملي 
پوشان براي رس��يدن به فينال مقابل ژاپن 
قرار گرفتن��د و با نتيجه 2 بر ي��ك پيروز و 
راهي فينال شدند. در اين ديدار عليپور 2 بر 

صفر، و عباس��علي 6 بر 2 پيروز و چاالكي 2 
بر صفر نتيجه را واگذار كرد. در نهايت تيم 
ملي بانوان با تركيب حميده عباسعلي، رزيتا 
عليپور و فاطمه چاالكي در فينال به مصاف 
چين تايپه رفت و با نتيجه 2 بر صفر پيروز و 
قهرمان آسيا شد. حميده عباسعلي 3 بر يك 
و فاطمه چاالكي 3 بر 2 در اين ديدار پيروز 
شدند. قزاقستان و ژاپن در ابن بخش سوم 
مشترك ش��دند. در كوميته تيمي مردان 
نيز ملي پوش��ان در ديدار نخست با تركيب 
خدابخشي، آسيابري و پورشيب مقابل هند 
قرار گرفتند و خدابخشي 4 بر صفر، آسيابري 
8 بر صفر و پورش��يب 6 بر صفر حريفان را 
شكست دادند تا تيم ايران در مجموع 3 بر 
صفر پيروز شود. ملي پوشان در ديدار دوم 3 
بر صفر تاجيكستان را شكست دادند. حسن 
بيگي 7 بر صفر، حيدري 6 بر يك و عسگري 
7 بر صفر بردهاي ايران را كسب كردند. تيم 
كوميته مردان براي رس��يدن به فينال در 
بازي سوم، قزاقستان را در پيش داشت كه 
گنج زاده و خدابخشي 4 بر صفر و عسگري 
2 بر يك پيروز شدند و به فينال راه يافتند. 
كوميت��ه تيمي مردان ب��ا تركيب ذبيح اهلل 
پورشيب، بهمن عسگري، سجاد گنج زاده، 
علي اصغر آسيابري و مهدي خدابخشي به 
مصاف تيم عربس��تان در فينال رفت و 3بر 
صفر عربستان را شكست داد و قهرمان آسيا 
ش��د. ذبيح اهلل پورشيب 1 بر صفر بر حريف 
غلبه كرد، مهدي خدابخش��ي صفر - صفر 
شد، سجاد گنج زاده نيز 4 بر صفر حريفش را 
شكست داد و بهمن عسگري 7 بر يك پيروز 
ميدان شد تا ايران قهرمان آسيا شود. در اين 
بخش ژاپن و قزاقستان مشتركا سوم شدند. 

طالي مهدي زاده و عسگري در كميته 
انفرادي

در ادامه رقابت ها فين��ال كوميته انفرادي 
برگزار ش��د. در وزن 55- كيلوگرم مردان 
مجيد حسن نيا ابتدا در فينال مقابل آندره 
آكتوف از قزاقستان 4 بر يك پيروز و مدال 
طالي چهاردهمين دوره مسابقات قهرماني 
بزرگس��االن آسيا را كس��ب كرد اما در پي 
اعتراض قزاقس��تان به تكنيك 3 امتيازي 
حس��ن نيا، اين مساله در كنس��ول داوري 
مس��ابقات بازبيني ش��د و اعالم كردند كه 
ضربه 3 امتيازي بعد از قطع مبارزه از سوي 
داور وسط اجرا ش��د واين اعتراض قزاق ها 
پذيرفته ش��د وبدين ترتيب م��دال طالي 

حسن نيا به نقره تبديل شد. ايوان سيرات از 
اندونزي و عبداهلل الحربي از عربستان سوم 

مشترك شدند. 
مجيد حسن نيا در دور نخست چهار بر يك 
جهانگير نسيموف از ازبكستان را شكست 
داد و در دور دوم يك بر صفر رافائل اكبراف 
از قرقيزس��تان را از پيش رو برداش��ت و در 
ديدار سوم عبداهلل الحربي از عربستان را 6 

بر 3 شكست داد و راهي فينال شد. 
در وزن 60-كيلوگرم ني��ز امير مهدي زاده 
در فينال مقابل صدرالدين س��ايماتوف از 
ازبكستان قرار گرفت و پس از تساوي صفر 
بر صفر در هانتي 3 بر 2 برنده و به مدال طال 
رسيد. دارخان اسديلوف قزاقستاني و صعود 
الباشر عربستاني نفرات سوم مشترك اين 

وزن شدند. 
امير مهدي زاده در دور نخس��ت گوويناش 
راجكوم��ار از مال��زي را با نتيج��ه  چهار بر 
يك شكس��ت داد، در دور دوم 7 بر 2 از سد 
شوهي توياما از ژاپن گذشت و در دور سوم 
با شكست 4 بر 3 صعود الباشر از عربستان 

راهي فينال شده بود. 
در وزن 75-كيلوگرم بهمن عس��گري در 
فينال يك بر صفر چو س��ون از چين تايپه 
را شكس��ت داد و طاليي ش��د. شارمندران 
راگوناتان از مالزي و روسالن يسماخانبت از 

قزاقستان سوم مشترك شدند. 
عسگري نيز روز گذش��ته 8 بر صفر غفران 
زوخي��دوف از ازبكس��تان را از پي��ش رو 
برداش��ت، در دور دوم 1 بر صفر مقابل واي 
لي از هنگ كنگ پيروز شد و در ديدار سوم 
خود 3 بر 3 مقابل حريف مالزي به تساوي 
رسيد و با راي داوران راهي فينال شده بود. 

در وزن 84+ كيلوگرم، سجاد گنج زاده مقابل 
طارق حمدي از عربستان 4 بر صفر نتيجه را 
واگذار كرد و مانند دوره گذشته رقابت هاي 
قهرماني آسيا به مدال نقره رسيد. كيت لو 
از ماكائو و ژوآن وي كونگ از چين صاحب 
مدال برنز ش��دند. گنج زاده روز گذشته، در 
بازي نخس��ت 5 بر صفر مقاب��ل الئو واي از 
هنگ كنگ پيروز شد، در دور دوم 2 بر صفر 
نيكال كابوش از اردن را مغلوب كرد و در بازي 
سوم كيت لو از ماكائو را شكست داد و راهي 
فينال شد. تيم ملي كاراته مردان ايران با دو 
طال مهدي زاده، عسگري و دو نقره حسن نيا، 
گنج زاده و برنز خدابخشي در بخش كوميته 

انفرادي به كار خود پايان داد. 

گروه ورزش

 دليل غيبت 
استقاللي ها در تيم اميد

تيم فوتبال اس�تقالل از اردوي ارمنس�تان به 
ته�ران آمد و مهم تري�ن س�وال پيرامون اين 
تيم حضور يا عدم حضور جوانان دعوت ش�ده 
ب�ه تيم ملي امي�د در اردوي اين تيم اس�ت. از 
استقالل مهدي قائدي، آرمين سهرابيان، اميد 
نورافكن و مجيد حس�يني به تيم ملي دعوت 
شده اند ولي ظاهرا منصوريان تمايلي به دادن 
اي�ن بازيكنان به تيم ملي را ن�دارد و دليل اين 
ام�ر را نياز مبرم ب�ه آنها اعالم كرده اس�ت. بر 
اس�اس اخبار به دس�ت آمده احتم�ال حضور 
نورافكن و حسيني در اردوي تيم ملي نزديك 
به صفر اس�ت و مهدي قائدي هم به دليل جثه 
كوچكش، باعث نگراني منصوريان شده است. 
سرمربي آبي ها نگران است كه اين بازيكن در 
تيم ملي دچار مصدوميت ش�ود و در اين ميان 
تنها سهرابيان اس�ت كه احتمال حضورش در 
اردوي تيم ملي اميد بيش�تر از ديگران است. 
ماجراي ملي پوش�ان اس�تقالل نهايتا در يكي 
دو روز آينده مش�خص مي شود هرچند به نظر 
بعيد اس�ت كه منصوريان راضي به حضور آنها 

در اردوي تيم ملي اميد شود. 

تاپ سكرت

زهرا درگاهي 

مهرداد پهلوان زاده 

رييس فدراسيون ژيمناستيك 

 رييس فدراسيون شطرنج 

المپيك 2020
براي نخستين بار تيم هاي 
ملي كاراته ايران در چهار 
رده سني به مقام قهرماني 
پيكارهاي قهرماني آسيا 
دس�ت يافتند تا در سال 
المپيك�ي ش�دن كاراته 
دورخي�ز مناس�بي براي 
المپي�ك  در  موفقي�ت 
2020 داش�ته باش�ند. در 
مسابقات قهرماني آسيا 
كه با حضور ۶۶0 ورزشكار 
از 2۷ كشور به مدت چهار 
روز در آستانه قزاقستان 
برگزار شد، تيم هاي ملي 
كاراته ايران براي كس�ب 
اين عنوان ب�ه 20 طال، 12 
نقره و 10 برنز دست يافت. 

كشتي گيله مردي از ورزش هاي باستاني گيالن است كه سابقه اين كشتي به قرن چهارم هجري بر مي گردد. اين ورزش در دي سال 1۳۹0 در فهرست آثار معنوي ايران به ثبت رسيده. كشتي گيران اين نوع كشتي غالبا به صورت 
گروهي وارد ميدان مي شوند و معموال هر گروهي يك بزرگ تر يا ميداندار دارد كه آماده برگزاري آيين نيايش مي شوند. در مسابقات بزرگ، تيم هر روستا تابع سلسله مراتب سفت و سختي بين پهلوانان و تازه واردان و در مرتبه 
بعد بين پهلوانان است. هيچ رده بندي، وزن و محدوديت زماني براي نبردها وجود ندارد ولي كشتي گيران مي توانند اگر نبرد به طول انجاميد، از داور درخواست توقف و استراحت كنند و براي پيروزي در اين كشتي ورزشكار بايد با 
استفاده از دست، مشت و پا )لگد زدن ممنوع است(، حريف را مجبور به لمس زمين كند. »سيبيل توكي، پسا لنگ، تك مشت، سر جيگير، سرفوشان، دس به لنگ، دس به چكره، ران پوشي« از جمله فنون كشتي گيله مردي هستند.

عكس نوشت


