تغییر برنامه
هفتههای سوم و
چهارم لیگ برتر
بسکتبال بانوان

برنامه هفتههای سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان تغییر کرد.طبق اعالم کمیته مسابقات و
داوران فدراسیون بسکتبال ،دیدارهای تیمهای فوالد مبارکه با اکسون تهران در روز چهارشنبه  21مهر ماه و فوالد
مبارکه سپاهان با ستاد شرکت گاز ملی تهران و پاز تهران با اکسون تهران در روز جمعه  23مهر ماه لغو و به زمان
دیگری موکول شد.بر این اساس دیدار تیمهای پاالیش نفت آبادان و ستاد شرکت گاز ملی تهران از هفته سوم گروه
ب لیگ برتر بسکتبال بانوان در روز چهارشنبه  21مهر ماه برگزار خواهد شد.

شرایط برگزاری لیگ برتر والیبال اعالم شد
سازمان لیگ فدراسیون والیبال،
شرایط برگزاری لیگ برتر مردان ۱۴۰۰
را اعالم کرد و از باشگاهها خواست تا آنها
را اجرایی کنند .در آستانه آغاز مسابقات
والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان
ایران (یادواره سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی) ،سازمان لیگ با ارسال نامهای،
باشگاههای لیگ برتری را به رعایت شرایط
زیر دعوت کرد:
 -1باشگاهها مکلف هستند تا پایان
وقت اداری (ساعت  )14روز سهشنبه 20
مهرماه ،رنگ لباس اول و دوم تیم و سالن
برگزاری مسابقات را بهصورت مکتوب به
سازمان لیگ اعالم کنند.
 -2تمامی بازیهای لیگ برتر مردان
ساعت  16برگزار میشود.
 -3تمامی تیمها یک هفته میهمان
و یک هفته میزبان خواهند بود (در طول
بازی های رفت و برگشت).
 -4بازی ردهبندی و بازی برای کسب
عناوین پنجم تا هشتم بین تیمها برگزار
خواهد شد.
 -5فینال (بهصورت تکبازی) برگزار
خواهد شد.
 -6بازیکنان و کادر فنی باید هر 10
روز یک بار در مراجع تحت نظارت دانشگاه

علوم پزشکی استان (مراکز بهداشت در
شهرستانها) تست  PCRانجام دهند.
 -7بازیکنان ،کادر فنی ،عوامل اجرایی
و داوران بومی باید هر دو ُدز واکسن را
تزریق کرده باشند.
 -8حضور پزشک و یک فیزیوتراپ در
ترکیب تیمها الزامی است (با عقد قرارداد
باشگاه و ارسال آن به سازمان لیگ).
 -9مسئولیت مراقبت و سالمت
بازیکنان با باشگاه است و در صورت ابتال به
ویروس کرونا بازیکنان (با وجود حداقل 6
بازیکن سالم) بازی برگزار خواهد شد.
 -10تمامی باشگاهها باید نسبت به معرفی
مدیر رسانهای واجدالشرایط ،تا روز شنبه 24
مهرماه  1400به سازمان لیگ اقدام کنند.
 -11تیمهایی که به هر دلیلی به کادر
فنی و بازیکنان از سنوات گذشته بدهی
داشته و تعیین تکلیف مالی نکردهاند که
منجر به شکایت از باشگاه شده است ،تا
زمان جلب رضایت شاکیان خود اجازه انجام
بازی نخواهند داشت.
لیگ برتر والیبال مردان گرامیداشت
سردار شهید قاسم سلیمانی در سال 1400
با حضور  14تیم ،از دوم آبان به صورت رفت
و برگشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه
برگزار خواهد شد.

ایمان پناهی

منهای فوتبال

قاسمپور :این طال کم بود ،قانعم نکرد

شیرکوند :افکار عمومی منتظر دیدن تاثیر سفر
وزیر ورزش به ورامین هستند
رئیس هیئت والیبال ورامین گفت:
مردم میخواهند عملی شدن وعدههای
وزیری که از جنس ورزش است را در شهر
ورامین ببینند.احسناهلل شیرکوند در مورد
شرایط مالی تیم والیبال شهرداری ورامین،
پیش از آغاز لیگ برتر اظهار داشت :در
روزهای گذشته با همه بازیکنان تسویه
حساب و تمام بدهی فدراسیون را هم
پرداخت کردیم .پول ثبت نام در لیگ برتر
به حساب فدراسیون ،پرداخت شده است
و تیم از نظر مالی ،شرایط ایدهآلی دارد.
منحل شدن تیم والیبال نشسته شهرداری
ورامین نیز هیچگونه ارتباطی به تیم ما
ندارد .ما به دنبال کانالی دائمی و خارج
از شهر ورامین برای تیم هستیم تا برای
سالهای آینده به مشکل برنخوریم.رئیس
هیئت والیبال ورامین ادامه داد :تمرینات
تیم به خوبی پیش میرود و بازیکنان با
نشاط و سرحال مشغول تمرین هستند.
شهرداری ورامین در این فصل ،تیم اسم و
رسم داری نیست و یک دست و هماهنگ
است .بودجه ما اگرچه به هیچ عنوان در
حد تیمهای صنعتی و خودروساز نیست
ولی به آینده تیم ،امیدوار هستیم .دو بازی
تدارکاتی با پیکان و گنبد نیز در لیست

حضور  ۱۶تیم در لیگ فرنگی و  ۱۴تیم در لیگ کشتی آزاد

هزینه  2میلیاردی برای تست PCR

رئیس سازمان لیگ کشتی گفت:
در مسابقات لیگ امسال  ۱۶تیم در
رشته فرنگی و  ۱۴تیم در رشته آزاد
حضور دارند.عبدالمهدی نصیرزاده عنوان
کرد :مراسم قرعه کشی بیست و یکمین
دوره مسابقات لیگ آزاد و فرنگی جام
یادگار امام(ره) امروزساعت  ۱۴در سالن
همایشهای دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تهران برگزار میشود .در رشته کشتی آزاد
حضور  ۱۴تیم و در رشته فرنگی حضور
 ۱۶تیم قطعی شده است که در فرنگی
با چهار گروه چهار تیمی و در آزاد با دو
گروه سه تایی مسابقات را برگزار میکنیم.
رئیس سازمان لیگ کشتی اظهارداشت:
روز پنجشنبه جلسهای با مدیران عامل و
نمایندگان باشگاهها برگزار میشود و باید
ببینم میتوانیم لیگ را به صورت رفت و
برگشت برگزار کنیم و یا مثل سال گذشته
باید به صورت متمرکز برگزار کنیم البته
بسیار مشتاقیم اگر ستاد مبارزه با کرونا
اجازه دهد مسابقات را به صورت رفت
و برگشت برگزار کنیم.نصیرزاده گفت:
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی پس از

مسابقات جهانی نروژ ساعت  ۲۱وارد
کشورمان میشوند و استراحت  ۱۰روزهای
به آنها میدهیم و از هفته اول آبان لیگ
با مسابقات کشتی آزاد آغاز میشود.
رئیس سازمان لیگ کشتی تصریح کرد:
پروتکلهای بهداشتی را به سختی و با
هزینه زیاد انجام میدهیم .سال گذشته
برای رعایت پروتکلهای بهداشتی مثل
تست  pcrو قرنطینه و سایر موارد بیش
از دو میلیارد تومان متحمل هزینه شدیم.
امسال هم به همین صورت است و از
کشتی گیرانی که وارد مسابقات و وزن
کشی میشوند تست  pcrمیگیریم چون
سالمت ورزشکاران و اعضای کادر فنی در
وهله اول اهمیت برای ماست .وی گفت:
چند تا از باشگاهها با ما مکاتبه کردند مبنی
بر اینکه همه تمهیدات را فراهم میکنند
تا بخشی از تماشاچیان در سالن حضور
یابند که این امر منوط به تصمیم ستاد
مبارزه با کروناست که مکاتباتش را انجام
دادیم و اگر ستاد مبارزه با کرونا اجازه دهد
درصدد هستیم مسابقات را با حضور تعداد
محدودی از تماشاچیان برگزار کنیم.

پاکدل :نمیخواهیم اردوهای تیم ملی با لیگ تداخل داشته باشد
رئیس فدراسیون هندبال گفت :زمانی
که تیم هندبال دختران به کشور برگشت،
چند نفر دیگر از بازیکنان به کرونا مبتال
شدند و آغاز اردو به تاخیر افتاد.علیرضا
پاکدل در خصوص وضعیت عزتاهلل رزمگر،
مدیر فنی تیم ملی هندبال کشورمان که به
دلیل ابتال به کرونا در بیمارستانی در اردن
بستری است ،اظهار داشت :به احتمال زیاد
رزمگر تا  2،3روز آینده به کشور باز
میگردد .به دلیل اینکه رزمگر از کشوری
دیگر در اردن بستری است ،پزشکان این
کشور تالش میکنند تا همه آیتمها را
چک کنن د و وی بتواند با سالمت کامل
به کشور باز گردد .در روزهای نخست
وی به شدت با ویروس کرونا درگیر شد
اما به موقع وی را به بیمارستان منتقل
کردیم .باید از سفیر ایران در اردن ،آقای
ناصری و همکاران وی تشکر کنم.وی در
پاسخ به این سوال که اردوی تیم هندبال
بانوان چه زمانی آغاز خواد شد ،گفت:
منتظر بازگشت رزمگر به کشور هستیم تا

جلسه فنی را با کمیته برگزاری مسابقات
برگزار کنیم .نمیخواهیم اردوها با لیگ
تداخل داشته باشد.رئیس فدراسیون
هندبال ،تاکید کرد :زمانی که تیم هندبال
دختران به کشور برگشت ،چند نفر دیگر
از بازیکنان به کرونا مبتال شدند و آغاز اردو
به تاخیر افتاد .بعالوه چون لیگ از هفته
آینده شروع میشود ،باشگاهها میخواهند
بازیکنان خود را تا قبلش از آغاز مسابقات
در اختیار داشته باشند بر همین اساس تا
 10روز دیگر اردو آغاز نخواهد شد.پاکدل
در خصوص شرایط تیم ملی هندبال مردان
اظهار داشت :در تالش هستیم تا در دهه
دوم آبان ماه و به احتمال زیاد  10آبان
در تورنمنت قطر حاضر شویم .احتماال
تیمهای قطر عربستان و کویت در این
تورنمنت حضور دارند.رئیس فدراسیون
هندبال تاکید کرد :لیگ برتر هندبال
مردان از  24مهر ماه از سر گرفته میشود
و دور جدید اردوی تیم ملی مردان زیر
نظر فرناندز از  2آبان آغاز میشود.
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کاکس را بردم ،گفتند سیم واتس آپ را لگد کردی!

احترام تیم باید حفظ شود

برنامههای ما قرار دارد.شیرکوند در مورد
بازیکنانی که با تیم شهرداری قرارداد
بستند ولی این تیم را ترک کردند ،گفت:
ما در مورد  3بازیکن هنوز اختالف داریم و
البته دنبال محرومیت آنها نیستیم .ما به
احترام متقابل و احیای حق و حقوق تیم
فکر میکنیم .احترام تیم ما باید حفظ شود
و ما خواهان در دست داشتن اختیار این
 3بازیکن هستیم.وی تصریح کرد :ما کار
خالفی انجام ندادیم و فقط با این بازیکنان،
خیلی زود و قبل از تیمهای دیگر قرارداد
بستیم .آنها نباید زیر قول میزدند .ما در
حال حاضر شاید نیازی به این بازیکنان
نداشته باشیم ولی تاکید ما بر احترام
متقابل است .فرض کنید ما با این بازیکنان
قرارداد بسته بودیم ولی چند روز مانده به
شروع لیگ به آنها میگفتیم که مورد نیاز
باشگاه نیستند.شیرکوند در مورد حضور
حمید سجادی ،وزیر ورزش در ورامین
گفت :ضمن تشکر از بازدید سجادی از
تیم والیبال شهرداری ورامین ،همه افکار
عمومی منتظر دیدن تاثیر سفر وزیر به
ورامین هستند .مردم میخواهند عملی
شدن وعدههای وزیری که از جنس ورزش
است را در شهر ببینند.

2

قهرمان وزن  ۹۲کیلوگرم کشتی آزاد جهان از احساس
عجیبش بعد از قهرمانی میگوید ،که طالی جهان برایش عالی
اما کم بوده و کاش بیشتر از اینها تا امروز مدال گرفته بود.
کامران قاسمپور در مورد اینکه در سالهای قبل چرا تصمیم به
تغییر وزن نگرفت تا پشت خط تیم ملی نماند ،گفت :باید شرایط
وزنیام برای حضور در وزن باالتر مساعد میشد .من همین
پارسال وزنم  85کیلو بود ،یعنی حتی برای کشتی گرفتن در
 86کیلو ،زیر وزن بودم اما امسال  88کیلو شدم و دو کیلو وزن
بدنم باال آمد و دیدم زورم نسبتا به  92کیلو میرسد .قبال اگر این
تصمیم را نگرفتم ،بیشتر به خاطر وزنم بود ،کم داشتم و نمیشد
تغییر وزن دهم.وی درباره اینکه درنهایت چه شد که تصمیم به
تغییر وزن و امتحان کردن شانس خود در وزن  92کیلوگرم
گرفت ،عنوان کرد :دیدم المپیک هم برایم تمام شده و آن را
از دست داده بودم .بعد هم گفتند بچههایی که مدال المپیک
بگیرند ،مستقیما در مسابقات جهانی هم شرکت میکنند و دیدم

دیگر هیچ شانسی در  86کیلو ندارم ،این شد که تصمیم گرفتم
به  92کیلو بروم.قاسمپور در مورد زیرگیریهای خیره کنندهاش
که کشتی دوستان دنیا را به وجد آورده بود ،گفت :کشتیام
بیشتر روی زیرگیری است .خداراشکر آنقدر خوب تمرین کردم
و روی کارم تمرکز کرده بودم که به بهترین شکل مسابقات
جهانی را تمام کردم .حواسم خیلی جمع بود که به موقع زیر
بگیرم و به موقع دفاع کنم .خوشحالم که برنامهام جواب داد
و هر کشتی را خوب مدیریت کرده و رو به جلو پیش بردم.
وی که پیش از این هم تاکید کرده بود به کشتی با کاکس فکر
نمیکند و میخواهد فقط کار خودش را انجام دهد ،اضافه کرد:
واقعا از قبل من اصال به کشتی با جیدن کاکس فکر نمیکردم،
اینقدر که در مورد این مبارزه در رسانهها صحبت شد ،به آن
توجه نداشتم .به خودم میگفتم من کشتی خودم را میگیرم
و کاکس هم کشتی خودش را .او سبک خودش را دارد و من
هم سبک خودم را .هر کسی بهتر مبارزه کند ،برنده میشود.

همین اتفاق هم افتاد .من کشتی خودم را گرفتم .قبل از مبارزه
بخشهایی از کشتی او را دیده بودم ،از همان نقاط زیر گرفتم و
به امتیاز رسیدم .میتوانستم حتی راحت تر از این کشتی بگیرم
و با اختالف بیشتر او را شکست دهم.قهرمان وزن  86کیلوگرم
امیدهای جهان گفت :زیر آخر را اشتباه کردم ،گرفتم و ماندم.
او کاری نکرد ،من زیر گرفتم و او به امتیاز رسید .قاسمپور در
مورد اینکه آیا واقعا کاکس کشتی گیر فوق العاده قوی و شکست
ناپذیری به نظر میآمد؟ ،تصریح کرد :کشتی گیر خیلی خوبی
است ،اما شکست ناپذیر نیست.این کشتیگیر مازندرانی در مورد
اینکه کاکس وعده مسابقه بعدی و جبران این شکست را داده،
گفت :ان شاءاهلل در کشتی بعدی سعی میکنم بهتر کشتی بگیرم
و ضعفهای این کشتیام را پوشش دهم.وی در مورد احساسش
بعد از رسیدن به طالی جهانی خاطرنشان کرد :این قدر در این
مدت پشت خط مانده بودم ،بعد از طال حس عجیبی داشتم .بعد
از اینکه فینال را بردم ،چند ثانیه همانجا دراز کشیدم و به این
فکر میکردم که یکی کمه ،تا االن باید چند تا طال گرفته بودم.
خدا را بابت طال شکر کردم اما حسم این بود که ای کاش این
چندمین مدالم بود .در این چند سال خیلی به من فشار وارد شد.
نمیدانم چطور حس آن لحظهام را توصیف کنم ،طال خیلی عالی
بود اما این برایم قانع کننده نبود ،باالتر از طال که نداریم ،ولی
برایم کم بود .البته حسن یزدانی همیشه یک پهلوان بود ،او در
انتخابی من را برد و صاحب دوبنده تیم ملی شد.قهرمان جهان
اضافه کرد :تنها چیزی که من را قانع می کند ،طالی المپیک
است .امیدوارم به آن برسم.کامران قاسمپور در مورد اینکه بعد
از کسب طالی جهان دوست داشت با چه کسی صحبت کند،
گفت :خیلی خسته بودم ،روی سکو هم معلوم بود ،ولی بعدش
دوست داشتم با پدر و مادرم صحبت کنم که واتس آپ به صورت
جهانی مختل شد .یکی از بچهها میگفت با آن زیرگیریها سیم
واتس آپ را تو لگد کردی و پاره شده است .شاید این اتفاق یک
بار در سال رخ دهد و از شانس من درست زمانی بود که طال
گرفته بودم و بیشتر از هر زمان دیگری دوست داشتم با پدرم
ومادرم صحبت کنم.وی در پاسخ به این سوال که در مدت پشت
خط ماندن چه کسی بیشتر از همه کمکش کرده ،عنوان کرد:
بیشتر از همه خانوادهام ،آنها خیلی کنارم بودند .خیلی روزها
ناامید میشدم که چرا من نباید مدال بگیرم ،آن هم در بهترین
روزهای دوره ورزشیام ،چرا من حداقل یک مدال نباید داشته
باشم ،اما پدر و مادرم دلداریام میدادند.این کشتیگیر جویباری
در مورد اینکه چه زمانی به وزن المپیکی می رود ،افزود :فعال
در  92کیلو کشتی میگیرم ،سال قبل از المپیک به تغییر وزن
فکر میکنم.کامران قاسمپور در پایان با اشاره به سنگ تمام
هم محلیهایش در روستا و همه استانیهایش ،گفت :از همه
هموطنانم در سراسر کشور ،همشهریها و هم استانیهای عزیزم
بابت انرژی مثبت شان تشکر میکنم .در روز استقبال در باران
سنگ تمام گذاشتند ،دست شان درد نکند .از کادرفنی تیم ملی
و همه مربیانم بابت زحمات شان ممنونم و از رئیس فدراسیون
و تمام پرسنل فدراسیون و خانه کشتی هم کنارمان بودند .ما
یک تیم همدل و یکدست بودیم .خداراشکر که نتیجه گرفتیم و
امیدوارم در سالهای آینده نتایج بهتر از این هم باشد.

بزرگترین لطمه را از نداشتن زیرگیری میخوریم

گودرزی :کشتیهای قاسمپور را بیشتر دوست دارم
نایبقهرمان جهان و المپیک در کشتی
آزاد گفت :قاسمپور زیرگیریهای خوبی
میگیرد و کشتی او را بیشتر دوست دارم.
صادق گودرزی درباره عملکرد آزادکاران
در مسابقات جهانی نروژ ،عنوان کرد :ما
یکسری نفرات جوان در این مسابقات داشتیم
که خیلی خوب کار کردند .از نظر روانی و
تاکتیکی نیز روی همه بچهها کار شده بود
اما عملکرد سرمربی جدید دو سه سال آینده
مشخص میشود که امیدوارم هر چه هست به
نفع ایران باشد .قهرمان جهان و المپیک در
خصوص اینکه شما تفاوت عملکرد کشتی آزاد
را در المپیک نسبت به مسابقات جهانی چطور
میبینید ،گفت :کسی که در ورزش باشد
میداند المپیک مهمتر از مسابقات جهانی
است .در المپیک تیمها با آمادگی باالتر و
برنامهریزی متفاوت در مسابقات شرکت
میکنند اما در خصوص این موضوع باید
بگویم هم بحث شخصی مطرح است هم بحث
کلی که مربوط به کمیته ملی المپیک .کمیته
با برنامهریزی مدون و استفاده از روانشناس
میتواند تیمها را آماده کند.گودرزی در پاسخ
به این سوال که آیا شما بحث روانی را در

موفقیت آزادکاران موثر میدانید ،تصریح کرد:
قطعاً این موضوع مطرح بوده است اما اتفاقاتی
که در المپیک میافتد قابل مقایسه با جهانی
نیست .در مسابقات جهانی روسیه با نفراتی
متفاوت آمد ،آمریکا به صورت کامل شرکت
کرد و ایران نیز با تمام توان به مسابقات آمده
بود .باید در خصوص این عملکرد خوب از
مربیان سازنده ،فدراسیون کشتی ،کادرفنی
گذشته که تاثیر داشته و کادر جدید که
 50-40روز وقت گذاشتهاند تشکر کرد.وی
در ادامه صحبتهای خود در خصوص رقابت
حسن یزدانی با دیوید تیلور در فینال وزن
 ۸۶کیلوگرم ،خاطرنشان کرد :در المپیک
حسن یزدانی در چند ثانیه آخر با اشتباه
فردی شکست خورد اما در این مسابقات
توانست زمان را مدیریت کند .در المپیک می
توانست با همین شیوه مدال طال را بگیرد.
قهرمان بازیهای  ۲۰۱۰گوانگجو وی با اشاره
به عملکرد محمد نخودی و امیرحسین زارع
تصریح کرد :من در تیم ملی نوجوانان با این
دو ورزشکار کار کرده بودم و از آنها شناخت
دارم .زارع از نظر روانی بسیار باالتر از حریف
خود است و میل ندارد ببازد ،همین باعث

میشود او روند رو به رشدی داشته باشد .زارع
میتواند در چند سال آینده مدالآوری کند.
گودرزی با اشاره به عملکرد درخشان قاسمپور
با زیرگیریهای ناب ایرانی ،تصریح کرد :امروز
کشتی کشور ما بزرگترین لطمه را از نداشتن
تاکتیک زیرگیری میخورد ،این تاکتیک نقطه
قوت ما بود که فراموش شده است .االن همه
بچهها از دست زیر کتف استفاده میکنند اما
کامران را باید از این قضیه جدا کرد .او نزدیک
به نسل ما و نسل گذشته است و با زیرگیری
های تماشاگرپسند باعث میشود کشتی
جذاب شود .من کشتی او را از همه بیشتر
دوست دارم ،باالخره نوبت به او هم رسید تا
خودش را نشان دهد البته با توجه به اینکه
کشتی از  ۷به  ۱۰وزن رسیده تعداد زیادی
از بچهها میتوانند مدال کسب کند.گودرزی
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در
لیگ برتر حضور دارد یا خیر ،گفت :تعدادی از
دوستان پیشنهاد دادند ،شاید تیمی را انتخاب
کنم البته من در باشگاه خودم که در جنوب
شهر است در ردههای پایه مربیگری میکنم.
ما چند نوجوان و جوان را به مسابقات قهرمانی
آسیا اعزام کردیم که می توان به علی عبداللهی

اشاره کرد .وی در خصوص پیشنهادی که از
سوی فدراسیون برای مربیگری مطرح شد اما
او نپذیرفت ،اظهارداشت :احساس کردم در
باشگاه خودم باشم بهتر است .درستکار محبت
داشت و مرا به تیم ملی دعوت کرد اما یکسری
اختالفنظر باعث شد که در کنار تیم نباشم.
من برای زندگی خودم برنامه دارم ۶ -۵ ،سال
است که مربی هستم و االن وقت سرمربیگری
است .این قهرمان کشتی آسیا در وزن ۷۴
کیلوگرم درباره اینکه آیا فدراسیون در
خصوص سرمربیگری تیمهای ملی نوجوانان
و جوانان با او صحبتی داشته یا خیر ،گفت:
هنوز صحبتی نشده است اما نوبتی هم که
باشد وقت جوانان است .همدورهای های ما
االن مربیگری میکنند ،احساس می کنم من
سلسله مراتب را طی کردهام ،دکترای مدیریت
ورزشی را هم گرفتهام ،دوست دارم در کشتی
استراتژیکی که خودم دارم پیاده شود اگر
نشد هم اشکالی ندارد .ما با کشتی زندگی
میکنیم ،االن هم در باشگاه خودم به بچه ها
کمک میکنم که این برایم لذتبخش است .در
گذشته به تیم ملی کمک کردم اما االن وقت
این است که به عنوان سرمربی کنار تیم باشم.

بروکلین قید ستاره تیمش را زد

ستاره تیم بسکتبال بروکلین نتس در بازیهای خانگی این تیم در لیگ  NBAتیمش را همراهی نخواهد کرد .تنها راهی که کایری اروینگ ستاره تیم بروکلین نتس میتواند برای این تیم در لیگ
اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا در فصل  2021-22بازی کند ،دریافت واکسن  19-COVIDاست اما او مدتهاست که از واکسن زدن ،طفره میرود.استیو نش سرمربی تیم بروکلین خیلی تالش کرد تا به
دریافت واکسن و بازگشت گارد رأس تیمش امیدوار باقی بماند ،ولی اتفاقی که نباید ،باالخره افتاد و نش اعالم کرد بروکلین در بازیهای خانگی از اروینگ استفاده نخواهد کرد.اروینگ به این ترتیب ،حداقل
 41بازی از فصل آینده لیگ را از دست خواهد داد و نمیتواند در سانفرانسیسکو و نیویورک به میدان برود .او همچنین طبق قوانین کانادا ،به این کشور هم نمیتواند سفر کند و مقابل تیم تورونتو رپتورز
نیز غایب خواهد بود.ستاره نتس تا چند روز پیش حتی در تمرینات تیم هم نمیتوانست شرکت کند ،اما پس از اینکه محل تمرین تیم بروکلین نتس به عنوان یک ساختمان اداری ،تشخیص داده شد،
توانست در تمرین حاضر شود.بازی نکردن اروینگ برای او بسیار گران تمام میشود .طبق قوانین  NBAو  ،NFLهر بازیکن در ازای از دست دادن هر بازی ناشی از عدم دریافت واکسن ،کمی بیش از یک
درصد قراردادش جریمه خواهد شد .مبلغ دریافتی اروینگ در این فصل  35میلیون دالر است ،ولی او با غیبت در هر مسابقه 381 ،هزار دالر از دست میدهد .که در مجموع  15.6میلیون دالر خواهد شد.

اعالم ترکیب تیمهای منتخب ایران در جام فجر و آزاد آسیا
ترکیب تیمهای منتخب تکواندو زنان و مردان
ایران برای حضور در مسابقات بینالمللی تکواندو
جام فجر و آزاد آسیا از سوی سازمان تیمهای
ملی مشخص شد .سیویکمین دوره مسابقات
بینالمللی تکواندو جام فجر در روزهای  22تا
 24مهرماه و سومین دوره رقابتهای آزاد آسیا
روزهای  25تا  28مهرماه در هتل پارسیان
استقالل تهران برگزار میشود.مسابقات فجر در
گروه زنان به مدت یک روز ( 22مهرماه) انجام
خواهد شد و رقابتهای مردان طی دو روز (23
و  24مهرماه) پیگیری میشود.رقابتهای آزاد

آسیا در گروه زنان روزهای یکشنبه و دوشنبه
 25و 26مهرماه و مبارزات گروه مردان روزهای
سهشنبه و چهارشنبه  27و  28مهرماه انجام
خواهد شد.از سوی سازمان تیمهای ملی ترکیب
تیمهای منتخب تکواندو زنان و مردان ایران برای
حضور در این دو رویداد مشخص شد.اسامی
نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
گروه زنان
وزن اول ( -46کیلوگرم) :نگار اسماعیلی  -مبینا کلیوند
وزن دوم ( -49کیلوگرم) :غزل سلطانی
وزن سوم ( -53کیلوگرم) :الهه شیدایی

وزن چهارم ( -57کیلوگرم) :ناهید کیانی
وزن پنجم ( -62کیلوگرم) :کوثر اساسه
وزن ششم ( -67کیلوگرم) :زهرا شجاعی
وزن هفتم ( -73کیلوگرم) :ملیکا میرحسینی
وزن هشتم ( +73کیلوگرم) :زینب اسماعیلی
مهرو کمرانی سرمربیگری تیم را برعهده دارد و اعظم
درستی و راضیه آقاجانپور مربیان تیم هستند.
گروه مردان
وزن اول ( -54کیلوگرم) :علی توکلی
وزن دوم (-58کیلوگرم) :علیرضا نظری
وزن سوم ( -63کیلوگرم) :عرفان مرادی

نخودی :از اسم باروز نترسیدم و انگیزه داشتم

وزن چهارم ( -68کیلوگرم) :محمدحسین زاهدی
وزن پنجم ( -74کیلوگرم) :احمد مختاری
وزن ششم ( -80کیلوگرم) :ابوالفضل غفاری
وزن هفتم ( -87کیلوگرم) :علی نجفی
وزن هشتم ( +87کیلوگرم) :علیرضا نادعلیان
هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری
به عنوان سرمربی و محمدتقی خضرایی و وحید
عبداللهی به عنوان مربی است.مسابقات جام
فجر و آزاد آسیا  1Gاست و به دارندگان مدال
طال ،نقره و برنز به ترتیب  6 ،10و  3.6امتیاز در
راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق میگیرد.

دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان گفت :اصال از اسم باروز نترسیدم و برای این مبارزه انگیزه داشتم.محمد نخودی ملیپوش  79کیلوگرم کشورمان در مسابقات جهانی نروژ در فینال به جردن باروز باخت و مدال نقره را کسب کرد.
وی درباره عملکرد خود در این مسابقات ،عنوان کرد 3حریف اول که خوب نبودند اما ماقبل فینال مقابل کنچادزه از گرجستان کشتی گرفتم که در یک رقابت نزدیک موفق شدم به فینال راه پیدا کنم .در این مرحله باید با جردن باروز
مبارزه میکردم و برای این مسابقه انگیزه داشتم .او کشتیگیر قلدری است اما من از اسم باروز نترسیدم و برای برد به میدان رفتم .حریف آنالیز شده و من تالش خودم را کردم اما از عملکردم راضی نیستم چون این مبارزه را واگذار کردم.

اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
اذان صبح فردا
طلوع آفتاب فردا

11/51
17/33
17/51
4/46
6/09

فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس شرق
پالک 86
تلفن فاکس سازمان آگهی ها 44026612 - 44058034 :

شکست کره
امیدوارم تیم ملی فوتبال کشورمان با ارائه یک بازی زیبا موفق
به شکست کره شود.
فالح  -تهران

وزنهبرداری نوجوانان جهان

 ۳مدال جهانی بر گردن یکتا جمالی

یکتا جمالی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان
موفق به کسب سه مدال جهانی شد.مسابقات وزنهبرداری نوجوانان
جهان دیروز (دوشنبه ـ  19مهرماه) در عربستان پیگیری شد و
یکتا جمالی در دسته  81کیلوگرم موفق به کسب سه مدال شد.این
وزنهبردار 16ساله در حرکت اول یکضرب وزنه  86کیلو را با
موفقیت باالی سر برد .او در حرکت دوم  90کیلو را با موفقیت مهار
کرد و در حالی که وزنهبرداران مکزیک و گرجستان وزنههای  92و
 91کیلوگرم را مهار کرده بودند ،برای اول شدن در یکضرب باید
وزنه  93کیلوگرم را مهار میکرد که نتوانست این وزنه را باالی سر
ببرد و در یکضرب سوم شد.در حرکت دوضرب ،جمالی با موفقیت
وزنههای  107و  115کیلوگرم را باالی سر برد و در حرکت سوم
نیز در حالی که وزنه  116کیلوگرم را ابتدا انتخاب کرده بود ،وزنه
انتخابیاش را به  119تغییر داد چرا که با رکورد  115کیلوگرم
سومیاش قطعی شده بود و برای کسب مدال خوشرنگتر به مهار
وزنه سنگینتر احتیاج داشت .جمالی وزنه سومش را انداخت و
بدین ترتیب به مدال نقره دوضرب رسید و با رکورد  205کیلوگرم
در مجموع نایبقهرمان شد.

 ۲۵و  ۲۶مهرماه؛ اعالم ترکیب تیم کاراته
بانوان برای مسابقات جهانی

تمرینات ملی پوشان کاراته کشورمان در سومین مرحله
اردوی تیم ملی که از  ۱۰مهر ماه آغاز شده بود ،صبح دیروز
به پایان رسید.طبق اعالم کادر فنی تیم ملی ،چهارمین مرحله
از اردوی تیم ملی بانوان از عصر روز شنبه  24مهرماه با انجام
تست پی سی آر و قرنطینه آغاز میشود و انتخابی درون اردویی
تیم ملی برای مشخص شدن ترکیب اصلی تیم برای مسابقات
جهانی نیز در دو مرحله رفت و برگشت طی روز های  25الی 26
مهرماه در مجموعه ورزشی کبگانیان تهران برگزار می شود.پس
از انجام انتخابی و مشخص شدن ترکیب اصلی تیم ملی کاراته
بانوان جهت اعزام به مسابقات جهانی امارات ،ملیپوشان بانوان
از روز چهارشنبه  28مهرماه تمرینات خود را در دو نوبت صبح
و عصر در آکادمی ملی المپیک پیگیری خواهند کرد.اردوهای
تیم ملی کاراته کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی کاراته
در سال  2021که طی روز های  25الی 30آبان ماه در امارات
و مسابقات آسیایی که از  28آذر الی یک دی ماه در قزاقستان
برگزار میگردد ،تشکیل میشود.

اولتیماتوم سازمان لیگ والیبال به
تیمهای بدهکار

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطالعیهای از تیمهای
حاضر در مسابقات لیگ دسته یک و لیگ برتر خواست تا رضایت
بازیکنان و کادر فنی سالهای گذشته خود را جلب کنند .در
راستای مأموریت محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال
درباره پیگیری پرداخت بدهی و تعیین تکلیف مالی باشگاهها به
کادر فنی و بازیکنان خود در سالهای گذشته ،سازمان لیگ در
اطالعیهای به تیمهای حاضر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته
یک اعالم کرد ،تیمهایی که به هر دلیلی به کادر فنی و بازیکنان
از سنوات گذشته بدهی داشته و تعیین تکلیف مالی نکردهاند که
منجر به شکایت از باشگاه شده است ،تا زمان جلب رضایت شاکیان
خود اجازه انجام بازی نخواهند داشت.الزم به ذکر است بازیکنان
و کادر فنی تیمها در صورت عدم پرداخت مطالباتشان از سوی
تیمها ،میتوانند با همراه داشتن مدارک مربوطه از قبیل قرارداد
ثبت شده به کمیته انضباطی مراجعه و طرح شکایت کنند که پس
از تشکیل کمیته انضباطی و صدور رأی ،تیمهای مربوطه بدون
جلب رضایت و توافق با آنها نمیتوانند در مسابقات شرکت کنند.

لیگ والیبال لهستان

جدال ایرانیها به سود یاران عبادیپور
تمام شد

تیم والیبال اسکرا در دومین دیدار خود در لیگ والیبال لهستان
مقابل اولشتین به پیروزی رسید.تیمهای اولشتین و اسکرا بوهاتوف
که از حضور ملیپوشان ایرانی در ترکیب خود بهره میبرند در هفته
دوم لیگ برتر والیبال لهستان به مصاف هم رفتند که این بازی با
نتیجه  3بر  2سود اسکرا و یاران میالد عبادیپور به پایان رسید.تیم
اسکرا در ستهای اول ،دوم و پنجم با نتایج  25بر  25 ،16بر  22و
 15بر  10پیروز شد و ستهای سوم و چهارم را  23بر  25و  17بر
 25واگذار کرد.میالد عبادیپور در هر  5ست ،بازیکن ثابت تیم اسکرا
بود و  15امتیاز برای تیمش کسب کرد .او پس از الکساندر آتاناسیویچ
( 22امتیاز) ،بهترین بازیکن اسکرا بوهاتوف بود.میثم صالحی هم در
ستهای اول و پنجم به عنوان بازیکن جایگزین وارد زمین شد و تنها
یک امتیاز برای اولشتین کسب کرد.اسکرا با  2پیروزی و  5امتیاز در
جایگاه ششم جدول پالس لیگا قرار دارد و اولشتین با یک امتیاز از
 2شکست در مکان دهم جدول است.

