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مسابقات کشتی فرنگی در متئو پلیکونه ایتالیا

سرمربی تیم ملی
تنیس تغییر کرد

باخت بد برای نوری

رقابتهــای بینالمللــی کشــتی فرنگــی
جام متئــو پلیکونه به عنوان ســومین مســابقات
بینالمللی رنکینگ اتحادیــه جهانی با برگزاری
مســابقات  7وزن در شــهر رم ایتالیــا در حــال
برگزاری اســت .تیم ملی کشــتی فرنگی برای این
مســابقات یک تیم را فرســتاده تا ضمــن رعایت
چرخــه انتخابی تیم ملی بار دیگر هم یکســری از
نفــرات را محک بزنــد .هر چند که این مســابقات
شاید تکلیف برخی از کشتیگیران را برای همیشه
مشخص کند.
یکی از مهمتریــن چهرههــا در ترکیب تیم
ملی کشــتی فرنگی در ایتالیا حســین نوری است؛
که محمــد بنا به خاطــر چرخه و حفــظ رقابت در
ایــن وزن ،او را انتخــاب کــرده امــا با نتیجــه ایتالیا
بعید اســت که در تیــم باقی بمانــد .عجیبترین
اتفاق اما در وزن  87کیلوگرم و برای حسین نوری
افتــاد .کشــتیگیر مطرحــی کــه تا همین یکســال
پیش هم بــرای مســابقات گزینشــی المپیک نفر
اول تیــم ملی بود ،حــاال با یک شکســت به نظر از
دور چرخه انتخابی هم کنار میرود .نوری در دور
نخســت با نتیجه  8بــر صفر مهمتالــی کوجوک
عثمــان از ترکیه را مغلوب کرد امــا در مرحله بعد
مقابل الکس کســیدیس از ســوئد با نتیجه  9بر 7
شکســت خورد .این شکســت برای حسین نوری
بســیار گران تمام میشــود .حاال نفر اول وزن 87
کیلوگرم ،ناصر علیزاده است و شاید قهرمانی در
این مسابقات میتوانست امیدهای حسین نوری
را حفظ کند اما با این شکست بعید است که نوری
باز هم شــانس رســیدن به دوبنده تیم ملی را پیدا

کند .کسیدیس کشتیگیر وزن  77کیلوگرم بود که
در جهانی  2019هم موفق شــد مدال نقره جهان
در ایــن وزن را کســب کنــد امــا این شکســت بعید
است که شانسی برای او باقی بگذارد.
این کشــتیگیر ســوئدی در المپیــک توکیو
هم در وزن  77به میدان رفت اما در جهانی اســلو
در وزن  82کیلوگــرم کشــتی گرفت و حــاال هم در
وزن  87کیلوگــرم روی تشــک حاضــر شــد امــا با
وجود دو وزن باالتر آمدن توانســت حسین نوری
را شکســت بدهــد .نتیجــه وزن  97کیلوگــرم این
رقابتها برای تیم ملی کشتی فرنگی بسیار مهم
اســت .مهدی بالی در این مسابقات در حالی روی
تشــک حاضر شــده که محمد هادی ســاروی نفر
اول این وزن محسوب میشود و نتیجه قهرمانی
در این مســابقات میتواند بین او و ساروی رقابت
بــه وجــود بیــاورد .در وزن  55کیلوگــرم محمــد
حســینوند پناهی در کشــتی نخســت بــا نتیجه 11
بــر 7فلورین تیتــا از رومانی را مغلوب کــرد اما در
دور بعــد با نتیجــه  5بــر  4مغلوب ماکــس نوری
از امریکا شــد .این دومین شکســت کشــتیگیران
ایرانــی مقابــل ماکــس نــوری اســت .در وزن 67
کیلوگرم ســجاد ایمن طلب یکی از بدترین نتایج
را کسب کرد و در همان دور نخست مقابل تیگران
گالوستیان از فرانســه با نتیجه  10بر صفر مغلوب
شــد .در همیــن وزن محمدجواد رضایــی پس از
اســتراحت در دور اول؛ مقابــل مورتن تورســن از
نروژ بــا نتیجه  2بر  1به برتری دســت یافت و راهی
مرحلــه نیمه نهایی شــد .در این مرحله حســرت
جعفراف از آذربایجان حریف رضایی است.

ســرمربی تیــم ملــی تنیــس ایــران
بهدلیــل مشــکالت شــخصی از ادامــه
حضور در تیم ملی تنیس انصراف داد.
بعد از نشســتی که بین داود عزیزی،
رئیس فدراســیون تنیــس و اکبر طاهری،
ســرمربی تیم ملــی برگزار شــد؛ طاهری
اعالم کرد که شــرایط حضور در تیم ملی
را ندارد .بعد از این نشست بود که عزیزی
هدایــت تیم ملــی ایــران در ســال 2022
را برعهــده محمدرضا توکلی گذاشــت.
داود عزیزی حکم سرمربیگری توکلی را
دیروز(چهارشنبه) به او اهدا کرد.
تیــم ملــی تنیــس ایــران بایــد برای
حضــور در مســابقات دیویــس کاپ
آمــاده شــود کــه  19مــرداد در ویتنــام
برگــزار میشــود .توکلــی عضــو کمیتــه
فنــی فدراســیون تنیــس اســت و ســابقه
ســرمربیگری تیم ایــران در دیویس کاپ
را دارد.

عصبانیت شدید علیرضا دبیر از وزارت ورزش

بودجه کشتی؛ صفر تومان

روز گذشــته نشســت فدراســیون کشــتی با مسئوالن
وزارت ورزش و جوانــان برگزار شــد ،نشســتی که بــه بهانه
امضای تفاهمنامه تعیین بودجه این فدراســیون تشکیل
شد اما پایان آرامی نداشــت .علیرضا دبیر با توجه به آنچه
در تفاهمنامه قید شده بود ،بهشــدت اعتراض کرد و بدون
امضای تفاهمنامه جلســه را تــرک کرد .مســئوالن وزارت
ورزش در حالــی قصد داشــتند با کشــتی تفاهمنامه امضا
کنند که بودجه کشــتی را صفر کرده بودند و اعتقاد داشتند
کشــتی بودجــه  70میلیــارد تومانــی را از مجلس شــورای
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تیم ملی بسکتبال به صربستان رفت
تیم ملی بســکتبال بــرای حضــور در کمپ
تمرینــی و برگــزاری دو دیــدار دوســتانه عــازم
صربســتان شــد .ســفر ملیپوشــان بســکتبال به
صربســتان دیــروز (چهارشــنبه) انجام شــد .قرار
اســت شــاگردان ســعید ارمغانی طی هشــت روز
اقامت در بلگــراد ،برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی
باشــند .تیــم باشــگاهی  FMPحریــف تیــم ملی
بسکتبال است .این تیم یکی از دو فینالیست لیگ
باشــگاهی صربســتان بود کــه در نهایت با کســب
عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.
دیدارهــای تیم ملی بســکتبال ایــران و تیم
باشــگاهی  FMPروزهــای ســوم و ششــم تیرمــاه
برگزار میشود .سجاد مشایخی ،رسول مظفری،
بهنــام یخچالــی ،نویــد رضایــی فر ،امیرحســین

یازرلو ،متین آقاجانپور ،ســجاد پذیرفته ،محمد
جمشــیدی ،آرمــان زنگنــه ،محمــد یوســفوند،
ارســان کاظمــی ،حامــد حــدادی ،محمــد
حســنزاده و جــال آقامیــری ،ترکیب تیــم ملی
بسکتبال را در سفر به صربستان تشکیل میدهند.
ملیپوشــان بســکتبال پس از پایان کار خود
در صربســتان راهی آلماتی میشــوند تا در  10تیر
با تیم ملی قزاقســتان دیــدار کنند .آنها ســپس به
ســوریه ســفر میکنند تــا در  13تیر برابــر تیم ملی
این کشــور به میدان بروند .ایــن دو دیدار در پنجره
ســوم انتخابی جام جهانی برگزار میشود .برای
هــر یــک از دو دیــدار برابر قزاقســتان و ســوریه و از
میان ترکیب  ۱۴نفــره اعزامی ۱۲ ،بازیکن معرفی
خواهد شد.

رقابتهای هندبال جوانان قهرمانی جهان

تساوی دختران ایران برابر گینه
تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در
نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی
جهان  ،۲۰۲۲به تساوی  ۱۹ – ۱۹برابر گینه رسید.
نیمه نخست این دیدار  ۹بر  ۷به سود گینه به
اتمام رسید ،اما در نیمه دوم ابتکار عمل در دست
ملیپوشان ایران قرار گرفت و نتیجه این نیمه ۱۲
بر  ۱۰به سود ایران به پایان رسید و در نهایت دو
تیم  ۱۹ - ۱۹به تساوی رسیدند .دختران ملیپوش
ایران در دومین دیدار خود امروز پنجشنبه (دوم
تیرماه) از ساعت  ۱۷با تونس دیدار میکنند
و در آخرین دیدار مرحله گروهی روز شنبه
(چهارم تیرماه) برابر سوئد صفآرایی میکنند.
مهربان بدوی ،الناز یارمحمدی توسکی ،هانیه

کریمی ،هستی دوخایی ،مرضیه قاراخانی،
فاطمه براتپور ،سیده لیال حسینی ،معصومه
قنبری ،شهرزاد نصوحی ،نگار زندهبودی ،نگین
رحمانی ،سیده فاطمه مریخ ،مبینا حسننژاد،
سمانه دولتی ،سارا موسیزاده و مائده شهبازی
ترکیب تیم هندبال جوانان دختر ایران ،اعزامی
به مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل میدهند.
بیست و سومین دوره مسابقات جوانان دختر
قهرمانی جهان از  ۲۲ژوئن تا  ۳جوالی ۲۰۲۲
(یکم تا  ۱۲تیر  )۱۴۰۱به میزبانی اسلوونی برگزار
میشود .تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در
این مسابقات با تیمهای ملی سوئد ،گینه و تونس
همگروه است.

گزارش

تیم ملی تکواندو با هدایت مقانلو راهی کرهجنوبی شد

«هفت خوان» پیش روی سجاد
گزارش

رضا عباسپور

حال وزنهبــرداری و اهالــی رشــته پرافتخار المپیکــی ،بعد از
عزل علــی مــرادی و روی کارآمــدن ســجاد انوشــیروانی بهعنوان
سرپرســت جدید فدراســیون وزنهبرداری خوب شــد .حال خوبی
که البته شــیرینی و حالوتش بــا رونمایی از بدهیهــای میلیاردی،

تیم ملی تکواندو راهی کرهجنوبی
شد تا در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان
برود .این اولین رویدادی است که تیم ملی
تکواندو بعد از حضور هادی ساعی به عنوان
رئیس فدراسیون تکواندو در یک رویداد مهم
بینالمللی به میدان میرود .در مسابقات
تکواندوی قهرمانی آسیا  229تکواندوکار از
 34کشور حضور دارند که همین نشان میدهد
تا چه اندازه کار تیم ایران سخت است .هدایت
تیم بر عهده بیژن مقانلو است اما نحوه اعزام
تیم به مسابقات خیلی خوشایند نبود ولی با
این حال خیلیها توقع دارند که این تیم بتواند
قهرمان آسیا شود .البته در روزهای گذشته
فدراسیون تکواندو و همچنین کادرفنی تیم
ملی بارها اعالم کردند که این تیم جوان شده
و در این رقابتها با ترکیب جوان حضور پیدا
میکند اما واقعیت این است که ترکیب تیم
خیلی هم جوان نیست و اگر هم در بعضی از
اوزان تغییرات ایجاد شده به خاطر اجبار بوده
و شرایط باعث شده که از جوانان استفاده شود.
مهدی حاجی موسایی ،فرزان عاشورزاده،
میرهاشم حسینی ،دانیال بزرگی ،امیرمحمد
بخشی و علیرضا نادعلیان ،ترکیب تیم ملی
مردان را در قهرمانی آسیا تشکیل میدهند.
فرزان عاشورزاده روزی لقب سونامی را
به خودش اختصاص داده بود اما حاال بعد
از سالها دوباره به ترکیب تیم ملی رسیده و
میخواهد یکبار دیگر خودش را ثابت کند.
امیر محمد بخشی و میرهاشم حسینی هم
سرمایههای تکواندو در چند سال گذشته
بودند؛ بنابراین اگر قرار باشد این ترکیب را
جوان و یا متحول شده دید باید رفت سراغ

کمبودهای ریز و درشت و مشکالت عدیده باقیمانده از فدراسیون
علی مــرادی ،کمتر شــد .مشــکالت و موانع پیش روی سرپرســت
جدید وزنهبرداری آنقدر تأسف برانگیز و بیشمار است که مطمئناً
سجاد انوشیروانی برای اینکه سرســامت از این «هفتخوان» به
در ببرد چارهای ندارد جز اســتفاده از تمامــی ظرفیت وزنهبرداری
و ورزش کشــور ،همینطــور جــذب منابــع مالــی چشــمگیر برای
پرکردن خزانه خالی و بر باد رفته وزنهبرداری.

شروع با کارتابلی پر از مطالبات معوقه!

مراســم معارفــه ســجاد انوشــیروانی ،قهرمــان پیشــین
وزنهبــرداری جهان و المپیــک و مدیرکل ســابق ورزش و جوانان
اردبیــل ،اگرچه به خاطر عدم حضور علی مرادی ،رئیس پیشــین
و پرحاشــیه وزنهبرداری تودیعی نداشــت ،اما حضور چهرههای
شــاخص و نامــدار ایــن رشــته ورزشــی که همگــی جــزو مفاخر و
نامــداران ایــن رشــته المپیکی بــه شــمار میروند،نشــاندهنده
رضایت اکثریت خانواده وزنهبرداری ایران بود که ســالها منزوی
شــده و چشــم انتظار روزنهای برای بازگشــت به خانه بودند .البته
سوای اتفاق مسرتبخش و قابل تقدیری که با معرفی سرپرست
جدید رخ داد و شــوک مثبتی به وزنهبــرداری وارد کرد ،اما اوضاع
و احــوال بد مالی و خزانــه خالی و بر بــاد رفته وزنهبــرداری ایران،
همچنین مشکالت ریز و درشــت مربوط به زیرساختهای از رده
خــارج ،معضلی بــزرگ و چاهی ویــل ،که پرکردنش کاری اســت
بس دشــوار و ســخت .نکته قابل توجه در بدو ورود انوشیروانی به
اتاق مدیریتی فدراســیون وزنهبرداری ،خوشامدگویی و پذیرایی
از سرپرســت جدید فدراســیون با کارتابلــی پــر از مطالبات عقب
افتــاده و بدهیهــای میلیــاردی باقــی مانــده از فدراســیون علی
مرادی بــود! بدهیهــای باقی مانده بــرای انوشــیروانی ،از حق و
حقوق وزنهبرداران ،اعضــا کادرفنی و کارکنان فدراســیون گرفته
تا بدهیهای چشــمگیر و ســنگین به توســعه و تجهیــز و . ...اینها

جلب اعتماد ملیپوشان همراه با سازماندهی تیمهای ملی

تازه بخشــی از معوقهها و بدهیهای میلیاردی اســت که روی سر
وزنهبرداری و تیم جدید سرپرســتی این مجموعه آوار شده است.
قطعاً از این دست بدهیها در روزهای آتی سرپرستی انوشیروانی
برای او رونمایی خواهد شد .بنابراین سرپرست جدید فدراسیون
وزنهبــرداری بایــد خــودش را آمــاده برخــورد بــا هر شــرایطی در
ایــن وضعیت اســفبار وزنهبرداری کرده باشــد .هر چنــد خانواده
وزنهبــرداری ایران بــا روی کارآمــدن انوشــیروانی و ارتباط خوب
و قابــل قبولی که بیــن او و اهالی این رشــته وجــود دارد ،میتواند
حمایت حداکثری برندهای وزنهبرداری ایران را کنار خود داشــته
باشد .حمایتی که در مسیر پیش رو برای این مدیر جوان میتواند
بســیار مهــم و مؤثر باشــد .زیــرا انوشــیروانی بــرای اینکــه بتواند
مشــکالت مالی فــراوان جــاری در وزنهبــرداری ایــران را برطرف
کرده و خزانه مجموعه تحت مدیریت خود را ســوای وابستگی به
بودجه دولتی مربوط به وزارت و کمیته المپیک ،به واسطه جذب
اسپانســر و حامیان مالی پر کند ،چارهای ندارد جز ایجاد همدلی،
همبستگی و یکدل شــدن خانواده وزنهبرداری ایران .همبستگی
و همدلــی کــه میتواند برای ســجاد حکــم اســتفاده حداکثری از
ظرفیتهای غنــی موجود در دل خانــواده وزنهبــرداری ایران به
حســاب بیاید .ظرفیتهای منزوی شده و جدا شده از وزنهبرداری
ایران که در این شرایط برای وزنهبرداری ایران غنیمت هستند.

بدون شک یکی دیگر از اولویتهای اصلی سجاد انوشیروانی ،سرپرست جدید وزنهبرداری در شرایط
فعلی که زمان زیادی تا برگزاری مسابقات آسیایی نوجوانان و جوانان و همچنین بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی و متعاقباً رقابتهای مهم جهانی(گزینشی المپیک پاریس) باقی نمانده است ،ابتدا
جلب اعتماد از دست رفته ملیپوشان ،فراهم کردن فضایی آرام و به دور از حاشیه برای شروع فیالفور
تمرینات آمادهسازی آنها و از همه مهمتر سازماندهی تیمهای ملی و کادرهای فنی هدایتکننده آن
است .موضوع مهمی که اص ًال تغییر فعلی در رأس هرم مدیریتی فدراسیون وزنهبرداری و سرپرستی
سجاد انوشیروانی در این مجموعه به واسطه همین ماجرا شکل گرفت و عملیاتی شد .مطمئناً سر و
سامان دادن به اوضاع نابسامان موجود در مجموعه تیمهای ملی ،خیلی میتواند به سجاد انوشیروانی
و تیم همراهش در سازماندهی سریع و درست شرایط به هم ریخته وزنهبرداری کمک کند .مخصوصاً
برای اعزامهای پیش رو که کسب نتیجه در آنها باعث افزایش روحیه و انگیزه وزنهبرداران و کادرهای فنی
هدایتکننده آنها خواهد بود .روز گذشته سجاد نخستین جلسه خود را با پوالدگر ،معاون قهرمانی وزیر
ورزش داشته تا هم دست حمایتی این مجموعه را در شروع کار ،پشت خود و فدراسیون وزنهبرداری داشته
باشد ،هم اینکه نظر مسئوالن ورزش را در خصوص وضعیت موجود وزنهبرداری ارزیابی کند.

استفاده از نخبهها برای خروج از بحران

وزنهبرداری ایران فرزندانی دارد که برای تبدیل شد 
نشــان به چهرههای شــاخص و ارزشــی در ورزش
کشــور ،هزینههای هنگفتی از بیتالمال صرف
شده اســت .بنابراین یکی از شاهکلیدهای سجاد انوشیروانی
بــرای بهبود وضعیت اســفبار حاکم بــر وزنهب
رداری ایران ،اســتفاده از همیــن افراد و چهرههای شــاخص و
متخصص وزنهبرداری ایران است .نخبههایی
که بیادعا در شرایط فعلی کنار سرپرست جدید وزنهبرداری
هستند تا هر طور میتوانند توانمندی و تخصص
خود را برای رونق شرایط وزنهبرداری و خروج این مجموعه
از بحران در اختیار مجموعه مدیریتی وزنهب
رداری
قرار دهند.

باخت به بلغارستان با کمتجربگی بازیکنان و مربی!

نبــرد با امریــکا در صوفیــه

تیم ملی والیبال هفته دوم لیــگ ملتهای والیبال را
با یک شکســت ســنگین آغاز کرد .آن هم برابر تیمی که در
هفته اول هیچ بردی دشــت نکرده بود و در پنجمین رقابت
خود در لیگ ملتهای  ،2022اولین برد خود را کسب کرد.
بلغارها که البته در این هفته میزبانی را هم در اختیار دارند،
با حمایت هــزاران تماشــاگر خودی توانســتند ،شــاگردان
بهروز عطایی را در ســه ست پیاپی شکست دهند تا سومین
باخت تیم ایران هم همزمان با اولین برد آنها ثبت شود.
کمتجربگی مشهود در زمین و روی نیمکت
دیــدن نتیجه  3بر صفــر در تابلوی نتایج بــازی گویای
این اســت که تیم ایران باخت سنگینی را تجربه کرده .البته
شــاید هیچکس انتظار این را نداشــت که حتی تیم پوســت
انداخته ایران هم مقابل بلغارســتان متحول شده حتی از
گرفتن یک ســت هم ناتوان باشــد .با این حال ســوای ست
اول که تیم ایران عملکرد خوبی نداشته و به طور مشخص
گرفتار جو ســالن شده بود ،در دو ســت بعدی شانس بردن
بازی را داشت .تیم ایران در ست دوم  23بر  20پیش بود اما
بازی را واگذار کرد و در ست ســوم هم شرایط دو تیم تا پایان
بازی کام ًال برابر بود.
با این حــال کلید برتری بلغارها در ایــن بازی عملکرد
بــا تجربهتر آنهــا در امتیازات حســاس بــود .آنهــا حتی در
شــرایطی کــه تیــم ایــران در نزدیکــی امتیــاز  ،25شــرایط
بهتری داشت و با دو ســه امتیاز برتری در یک قدمی گرفتن
ســت بــود ،بهتــر کار کردنــد و نتیجه را به ســود خودشــان

آرام اندوخته کند و برای رویدادهــای مهمی مانند قهرمانی
جهان آماده شود.

امید به بازیهای آینده
عملکــرد تیــم ایــران در بــازی مقابــل بلغارســتان
اگرچه در بخش نتیجهگیــری موفقیتآمیز نبود اما این
امیــد را ایجاد کرد تــا در بازیهای آتی چشــم انتظار یک
بازی بهتر باشیم که حتی شانس گرفتن نتیجه هم در آن
پررنگتر باشد.
جوانهای ایران در لیگ ملتهای امســال نیاز به یک
برد یــا نتیجه قابل قبــول دارند تا با اعتماد بــه نفس بهتری
بتوانند شایستگیهای خودشان را نشان دهند.

به پایــان بردنــد .در این میان شــاید بشــود به جــرأت گفت
کــه کمتجربگــی تیــم ایران هــم در زمین مشــهود بــه نظر
میرسید و هم روی نیمکت .در شرایطی که یک تیم برتری
تا این اندازه نزدیک به پیروزی را از دست میدهد ،میتوان
بخش قابــل توجهی از این اتفــاق را متوجه ســرمربی تیم

در ادامه رقابتهای دوچرخهسواری
پیســت قهرمانــی آســیا در هنــد ،محمــد
گنجخانلــو در مــاده اســکرچ مــدال برنــز
گرفــت .چهارمیــن روز از مســابقات
دوچرخهســواری پیســت قهرمانی آســیا
دیروز (چهارشنبه) در دهلینو برگزار شد.
در جریان رقابتهــای روز چهارم ،محمد
گنجخانلو ،رکابزن ایران در ماده اســکرچ
توانست در رده سوم قرار گیرد و مدال برنز
را از آن خود کند.
این دومین مــدال گنجخانلو در این
رقابتهاســت .او پیش از ایــن یک مدال
برنــز دیگــر در مــاده دور امتیازی کســب
کرده بود.
ایــران تاکنــون صاحــب ســه مدال
(دو طــا و یک نقــره) در بخش پارا و ســه
مــدال برنز توســط لیال حیــدری و محمد
گنجخانلو شده است.

اولین شکست فیروزجا
در کاندیداهای
شطرنج

خوشامدگویی با بدهیهای میلیاردی وزنهبرداری

آزمون سخت

مهدی حاجی موسایی ،دانیال بزرگی و
علیرضا نادعلیان ،بقیه نفرات همه سابقه
حضور در ترکیب تیم ملی را دارند .بنابراین
بیژن مقانلو خیلی هم نمیتواند دنبال بهانه
باشد که تیم تغییر کرده و یا از نفرات جوان
استفاده میکند ضمن اینکه نحوه اعزام تیم
هم مشکالت زیادی داشت .برای این تیم
مراسم بدرقه برگزار شد اما در این مراسم
هم هادی ساعی و هم بیژن مقانلو غیبت
داشتند .قبل از اعزام همچنین فدراسیون
اعالم کرده بود دو تیم دارد و قرار است تیم
امید هم در مسابقات آزاد شرکت کند اما بعد
معلوم شد که اص ًال تیم امید وجود ندارد
و یک تیم الف تشکیل شده بود و یک تیم
ب که در نتیجه هم قرار شد که یک تیم به
قهرمانی آسیا اعزام شود .به هر شکل این
تیم راهی کرهجنوبی شد و بیژن مقانلو باید
در اولین آوردگاه نشان بدهد که برگشتش به
تیم اشتباه نبوده و توان اداره تیم را دارد .هر
چند که رقابت در کرهجنوبی برای رسیدن به
عنوان قهرمانی آسیا بسیار کار دشواری است.
مبینا نعمتزاده ،ناهید کیانی ،زهرا شیدایی،
نسترن ولیزاده ،زهرا پوراسماعیل و اکرم
خدابنده ،ترکیب تیمهای ملی کشورمان در
این رویداد را تشکیل میدهند .مینو مداح
بهعنوان سرمربی ،ندا زارع و مهروز ساعی
بهعنوان مربی تیم ملی بانوان را همراهی
میکنند و در بخش آقایان؛ بیژن مقانلو
سرمربی ،مجید افالکی و مسعود حجی زواره
مربیان تیم ملی هستند .نعیما خواجوی
(بدنساز) و محمد نصر (فیزیوتراپ) نیز
همراه این تیم هستند.

اســامی دریافت میکنــد و به همین دلیل امســال نباید از
وزارت ورزش و جوانان پولی را دریافت کند.
این در حالی اســت که علیرضا دبیر بعد از حضورش
در فدراســیون کشــتی برای فراهم کردن شــرایط مناســب
در ورزش اول کشــور بهدنبــال دریافت بودجــه از مجلس
بود و بــا ارائــه گزارشهــا و دیدارهــای حضوری فــراوان با
نمایندگان مجلس شورای اســامی ،در نهایت همه قانع
شــدند که کشــتی باید این بودجه را دریافت کند اما وزارت
ورزش و جوانــان در اقدامی عجیب اعتقاد دارد که کشــتی

نباید از وزارت ورزش و جوانان بودجه دریافت کند.
از ســال اولــی کــه علیرضــا دبیــر بهعنــوان رئیــس
فدراســیون کشــتی انتخاب شــد ،او مذاکــرات زیــادی را با
ســازمان برنامــه و بودجــه و نماینــدگان مجلس شــورای
اســامی انجام داد تــا اینکه ســال اول  10میلیــارد تومان،
ســال دوم هــم  20میلیارد تومــان و در نهایت امســال هم
 70میلیــارد تومان دریافــت کرد اما در تمامی این ســالها
مخالفتهایی از سوی ورزشیها با این اقدام انجام شد.
این در حالی اســت که علیرضا دبیــر با تالشهایی که

در ســالهای اخیر انجــام داده بود ،توانســت کاری کند که
عالوه بر کشتی ســایر فدراســیونها هم از مجلس شورای
اســامی بودجــه جداگانــهای را دریافــت کنند تــا بتوانند
بخشــی از مشکالتشــان را با توجه به تــورم و گرانیهای ارز
رفــع کنند .کاری که باید مســئوالن دیگر انجــام میدادند،
علیرضــا دبیــر بــه دوش گرفــت و مســیری را بــاز کــرد تــا
ورزشــیها فقــط بــه بودجــه وزارت ورزش و جوانــان اتکا
نکنند .اما حــاال نتیجه این تالش ،حــذف از بودجه وزارت
ورزش شده است.

دومین مدال
گنجخانلودر
قهرمانی آسیا

هم دانســت .بهروز عطایی هم مانند بســیاری از نفرات تیم،
در حال تجربه کــردن حضور در لیگ ملتها و فشــار حضور
در این رقابتهاست.
البته که میشــود تــا حدودی بــه او هم ماننــد بازیکنان
حــق و زمان داد تــا تجربه چنین شــرایط و مســابقاتی را آرام

آغاز بازیهای بزرگ
تیــم ایــران در هفتــه اول که چهــار حریف نــه چندان
مطرح داشــت و در هفتــه دوم هم کار را با بلغارســتان آغاز
کــرد .با ایــن حال دیــدار امــروز و فــردای شــاگردان عطایی
مقابل امریکا و برزیل خواهد بود .امریکا بهعنوان سرگروه
هفته اول یکی از تیمهای مدعی این دوره به حساب میآید
و برزیــل هم علــی رغم نتایــج نه چنــدان خوبــش ،قطعاً
حریف سختی برای جوانان والیبال خواهد بود.
برنامه دیدارهای امروز و فردای ایران:
پنجشنبه دوم تیر  ...........................ایران – امریکا؛ 21:30
جمعه سوم تیر ....................................ایران -برزیل؛ 18

علیرضا فیروزجا کــه در رقابتهای
کاندیداهای شطرنج شرکت کرده است،
در دور چهــارم این مســابقات به مصاف
یــان نپومنیشــی روس رفــت و شکســت
خــورد .فیروزجا که با ریتینــگ  ۲۷۹۳در
این مسابقات حضور دارد ،مقابل حریف
روس بــا ریتینــگ  ۲۷۶۶در حالی نتیجه
را واگذار کرد که این شــطرنجباز عملکرد
خوبی را از خود به نمایش نگذاشت.
علیرضــا فیروزجــا در اواســط بازی
بــا یــک حرکــت اشــتباه از حریــف عقب
افتاد به طــوری که حریف روس از حرکت
فیروزجا تعجب کرده بود.
در ســه بــازی دیگــر برگــزار شــده،
شــطرنجبازان بــه تســاوی دســت یافتند
تــا تنهــا بــرد دور چهــارم ایــن رقابتها
برای شــطرنجباز روس باشــد .با توجه به
نتایج کسب شده ،نپومنیشــی با  ۳امتیاز
صدرنشین اســت و فیروزجا با  1/5امتیاز
در رده آخر قرار گرفته است.
ایــن رقابتهــا در مادرید اســپانیا با
حضور هشت شطرنجباز در حال پیگیری
اســت :دیــن لیــرن از چیــن ،فیروزجــا از
فرانســه ،کاروانــا از امریکا ،نپومنیشــی از
روســیه ،راپورت از مجارســتان ،ناکامورا
از امریکا ،رجبــوف از آذربایجان و دودا از
لهســتان .نفر اول این مسابقات میتواند
 ۴۸هزار یــورو را به جیب بزند در حالی که
نفر دوم  ۳۶هزار یورو برنده خواهد شد.

رقابتهای هندبال ساحلی
قهرمانی جهان

ایران در جمع
 ۱۲تیم برتر

تیــم ملــی هندبــال ســاحلی ایران
راهی مرحله دوم رقابتهــای قهرمانی
جهان شد .ملیپوشــان هندبال ساحلی
ایران با صعود به مرحله دوم مســابقات
قهرمانــی جهــان در جمــع  ۱۲تیــم برتر
جهان قرار گرفتند.
نیمــه نخســت این دیــدار بــا نتیجه
۲۰بر ۱۲بــه ســود ایران بــه اتمام رســید،
امــا در نیمــه دوم ملیپوشــان ایــران
۲۲بر۱۲نتیجه را به حریــف واگذار کردند
تــا در نهایــت کار بــه ضربــات تــن بــه تن
کشــیده شــود .در پایان ضربات تن به تن،
ملیپوشــان ایــران موفــق شــدند با یک
عملکــرد خوب  ۶بــر ۴مقابــل حریف به
پیروزی برســند و نخســتین برد خود را در
ایــن رقابتها کســب کننــد و در جمع ۱۲
تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهان قرار
گیرنــد .تیم ملــی هندبال ســاحلی ایران
در نخســتین دیدار خــود به مصــاف تیم
قدرتمند دانمارک رفت و نتیجه را واگذار
کــرد .در دومیــن دیــدار نیــز ملیپوشــان
ایران بــا نتیجه نزدیک  2بــر 1مقابل نروژ
شکست خوردند.
رقابتهــای هندبــال ســاحلی
قهرمانــی بزرگســاالن جهــان از ۳۱
خرداد تــا  ۵تیر بــه میزبانــی هراکلیون
یونــان دنبال میشــود ۱۶.تیــم حاضر
در ۴گروه چهــار تیمی قــرار دارند که در
پایان مرحله گروهی ،ســه تیــم برتر هر
گــروه بــه دور بعــد راه مییابنــد .در دور
اصلــی  ۱۲تیــم در دو گروه شــش تیمی
مسابقه خواهند داد.

