سفر رضایی به
روسیه برای
آخرین شانس
کسب سهمیه

ملیپوش کانو کانادایی کشورمان برای حضور در رقابتهای کاپ جهانی و انتخابی المپیک توکیو به همراه مربیاش راهی روسیه شد .رقابتهای کاپ جهانی و انتخابی
المپیک آبهای آرام سیام و سی و یکم اردیبهشت در روسیه برگزار میشود و محمدنبی رضایی ملیپوش کانو کانادایی کشورمان در این رویداد به آب خواهد زد تا به سهمیه
المپیک توکیو دست پیدا کند.این آخرین رویداد کسب سهمیه در آبهای آرام است و نبی رضایی در کانو تکنفره  1000متر مسابقه خواهد داد و برهمین اساس بامداد امروز
به همراه مربیاش ایمان پورعزیز راهی روسیه شد.مسابقات در شهر بارنائول روسیه برگزار می شود و نبی رضایی تک نماینده کشورمان در این رویداد خواهد بود.پیش از
این علی آقامیرزایی در کایاک تکنفره  1000متر سهمیه المپیک کسب کرد و تیم روئینگ کشورمان نیز یک سهمیه گرفت که هنوز نماینده اعزامی معرفی نشده است.

منهای فوتبال

ایمان پناهی
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خطر از دست رفتن المپیک جدی شد!

صحبتهای انتقادی فدرر:

احسان حدادی در مسیر بازگشت به ایران

به بالتکلیفی پایان دهید

راجرر فدرر در صحبتهای انتقادی از کمیته برگزاری بازیهای
توکیو گفت :آنها باید به بالتکلیفی پایان دهند.راجر فدرر ستاره تنیس
جهان از برگزارکنندگان بازیهای المپیک خواست تا به بالتکلیفی در
مورد بازیهای توکیو پایان دهند این در حالی است که دارنده ۲۰
عنوان قهرمانی گرنداسلم گفت که هنوز هم در فکر رقابت در این
بازیهاست.در حالی که قرار است المپیک از اول مرداد آغاز شود اما
ژاپن که با افزایش ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند ،تا پایان ماه
جاری میالدی وضعیت اضطراری در پایتخت این کشور و  ۳منطقه را
تمدید کرده است.راجر فدرر درباره شرایط موجود ،گفت :واقعا نمیدانم
چه فکری کنم؛ بین  ۲مسئله قرار گرفتهام .من دوست دارم در المپیک
شرکت کنم و برای سوئیس مدال بگیرم چرا که این باعث افتخار من
است اما از طرفی اگر این اتفاق نیفتد من نخستین کسی هستم که
متوجه میشوم.وی افزود :ورزشکاران باید بدانند المپیک برگزار میشود
یا خیر تا تصمیم الزم را بگیرند .در حال حاضر تصور میکنیم که این
اتفاق خواهد افتاد و المپیک برگزار میشود .ما میدانیم که این یک
وضعیت سیال است و همچنین میتوانید به عنوان یک ورزشکار تصمیم
بگیرید که میخواهید بروید .اگر احساس میکنید مقاومت زیادی وجود
دارد ،شاید بهتر باشد که نروید .واقعا نمیدانم.دادخواست آنالین در
مخالفت با المپیک به امضای  ۳۵۰هزار نفر در جهان رسیده است .پیش
از این هم رافائل نادال و سرنا ویلیامز دیگر تنیسورهای مطرح جهان
عدم اطمینان خود را از حضور در المپیک مطرح کرده بودند.

بعد از انتشار اخبار مصدومیت احسان حدادی،
این پرتابگر ایرانی به زودی به تهران بازخواهد
گشت.احسان حدادی که با کسب مدال نقره در
المپیک لندن دست به تاریخ سازی زد ،با وجود
ناکامی در رسیدن به فینال المپیک ریو ،حاال
برای حضور موفق در المپیک توکیو تالش می
کند .این پرتابگر باتجربه مدتی است در آمریکا
تمرینات خود را زیر نظر مک ویلکینز دنبال می
کند ،اما خبر مصدومیت او که چند روز قبل منتشر
شد ،یک شوک جدی برای دوومیدانی و ورزش
ایران بود .حدادی که از ناحیه دیسک کمر مشکل
پیدا کرده ،در ویدیویی که منتشر کرد ،گفته بود
مشکلش تقریبا حل شده و تمریناتش را با قدرت
زیر نظر مربی آمریکایی ادامه می دهد .حاال بعد
از گذشت چند روز رییس فدراسیون دوومیدانی
از بازگشت حدادی به تهران برای انجام مراحل
درمانی خبر داده؛ موضوعی که می تواند به منزله
جدی بودن مصدومیت او تلقی شود .هاشم صیامی،
رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد اینکه اعالم
بازگشت وی به ایران یعنی نا امیدی از این پرتابگر
برای حضور موفق در المپیک است یا خیر گفت:
نه اینطور نیست ،تصمیم بر این بوده که کارهای
درمانی و ادامه تمرینات در تهران باشد ،برهمین
اساس برای وی بلیت بازگشت گرفتهایم و او تا دو
هفته آینده به ایران باز میگردد.باید دید در دو
ماه منتهی به المپیک شرایط برای احسان حدادی
چطور پیش می رود و آیا او می تواند با پشت سر
گذاشتن این مصدومیت آماده به توکیو برسد.

کمانداران کشورمان بامداد امروز
راهی سوئیسشدند

تیم تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مرحله دوم
جام جهانی ،بامداد امروزراهی سوئیس شد.تیم تیراندازی با کمان
کشورمان در دو ماده ریکرو و کامپوند برای حضور در مرحله دوم
جام جهانی ،بامداد امروز راهی لوزان سوئیس شد .میالد وزیری،
صادقاشرفی ،امین پیرعلی ،رضا شبانی ،زهرا نعمتی ،شیوا شجاع مهر،
سوگند رحمانی و مهتا عبدالهی نفرات اعزامی ریکرو کشورمان به
این مسابقات هستند.بهزاد پاکزاد به عنوان سرمربی و لیال سخایی به
عنوان مربی در این مسابقات همراه کمانداران خواهند بود.محمدصالح
پالیزبان ،آرمین پاکزاد ،سیدحسام کوثر ،احمد اکبری ،آرزو طاهریان،
ویدا حلیمیان ،راحله فارسی و گیسا بایبوردی نفرات اعزامی کامپوند
کشورمان هستند که با هدایت اسماعیل عبادی در این مسابقات
حضور دارند.امید نجاری به عنوان سرپرست و مدیر تیمهای ملی
در کنار کمانداران حاضر خواهد بود 27.اردیبهشت ماه تمرین رسمی
مسابقات خواهد بود و  28اردیبهشت مسابقات رسما شروع خواهد شد
و تا دوم خردادماه نیز مسابقات ادامه خواهد داشت.

داوران مسابقات کشتی جام تختی
مشخص شدند

اسامی داوران قضاوت کننده در رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی
و آزاد جام تختی اعالم شد.چهل و یکمین دوره رقابتهای بین المللی
کشتی فرنگی و آزاد جام تختی ،بعنوان یکی از مراحل اصلی انتخاب ملی
پوشان برای مسابقات جهانی  ۲۰۲۱نروژ به ترتیب روزهای چهارشنبه
و پنج شنبه هفته جاری در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار
میشود.اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:
رئیس کمیسیون داوران :محمد مصالیی پور
سرپرست فنی :سعید عباسی (قم)
ژوری :نیما صادقی (مازندران)  -مهدی بشیرزاده (خوزستان)
داوران درجه یک بین المللی :امیرحسین رهنما (سمنان) رضا علی
اصغری (گیالن) بابک امجدی (تهران) ابراهیم رادمرد (گیالن) محمد
رحیم پور (کردستان) مهدی آقاولی (تهران) وحید خوش طینت (تهران)
مسعود رستمی پور (تهران) احمد تاجیک (تهران) بهنام شیرمحمدی
(تهران) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی) مرتضی زورمند
(البرز) ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) حسام امامی (خراسان
رضوی) ذبیح اله کوهستانی (البرز) محسن جلیلیان (اروند)
داوران درجه دو بین المللی :میالد قالوند (اروند) حسین عسگری
(تهران) سیامک گودرزی (فارس) حسن گلدشتی (مازندران)
داوران درجه سه بین المللی :مسعود چوبین (همدان) عبدالرحیم فاتحی
(اصفهان) ناصر حسنی (تهران) افشین صمدی زاده (آذربایجان شرقی)

فرمول یک جایزه بزرگ ترکیه هم
به خاطر کرونا لغو شد

رقابت های فرمول یک جایزه بزرگ ترکیه به دلیل شیوع
ویروس کرونا لغو شد.مسابقات جهانی فرمول  ۱در ترکیه لغو
شد .قرار بود رقابت های جایزه بزرگ ترکیه  ۱۱تا  ۱۳ژوئن در
استانبول برگزار شود که این رقابت ها برای دومین سال متوالی
به دلیل ویروس کرونا لغو شد .در همین رابطه تصمیم گرفته شد
رقابت های جایزه بزرگ فرانسه یک هفته زودتر ( ۲۰-۱۸ژوئن)
برگزار شود و اتریش دو مرحله پشت سر هم میزبانی این رقابت
ها را بر عهده داشته باشد .استفانو دومنیکالی مدیرعامل فرمول
 ۱گفت :همه ما مشتاقانه منتظر شروع مسابقه در ترکیه بودیم
اما محدودیت های فعلی سفر بدان معنی است که در ماه ژوئن
نمی توانیم یک مرحله را در آنجا برگزار کنیم .فرمول  ۱بار دیگر
نشان داده است که قادر به واکنش سریع به رویدادها و یافتن راه
حل است و ما از داشتن دو جایزه بزرگ در اتریش خوشحالیم و
امیدواریم تغییر شرایط به بهترین شکل صورت گیرد.دومنیکالی
اضافه کرد :من می خواهم از مقامات ترکیه در تالش هایشان
در هفته های اخیر تشکر کنم.پیش از این انگلیس ،ترکیه را در
فهرست کشورهایی قرار داده بود که شهروندان این کشور در
صورت سفر به آنجا باید  ۱۰روز در قرنطینه باشند .هفت تیم از
ده تیم این رقابت ها در انگلیس مستقر هستند که در این صورت
آنها نمی توانستند به موقع به مرحله بعدی جایزه بزرگ فرانسه
بروند.تقویم این فصل شامل  ۲۳مسابقه است .مرحله پنجم از ۲۰
تا  ۲۳می در موناکو برگزار می شود.

بازگشت رکابزن خط خورده به اردوی
تیم ملی جاده

یکی از رکابزنانی که از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری
جاده خط خورده بود دوباره به جمع ملی پوشان اضافه شد.اردوی
تیم ملی دوچرخه سواری برای انتخاب رکابزن اعزامی ایران به
المپیک توکیو در استان مازندران در حال برگزاری است .ابتدا
فدراسیون اعالم کرد شش رکابزن به این اردو دعوت شده اند.
حمید پورهاشمی یکی از رکابزنان مدعی المپیک بود که نامش
برای این اردو خط خورده بود که البته این مساله باعث اعتراض این
رکابزن شد.سرمربی تیم ملی نیز دلیل خط خوردن این ورزشکار
را به پزشک فدراسیون محول کرد .البته پورهاشمی با آغاز اردو
به جمع اردونشینان اضافه شده است و همراه دیگر ملی پوشان
تمرین می کند.نکته این است که فدراسیون به صورت رسمی نه
دلیلی برای خط خوردن این ورزشکار آورد و نه اضافه شدن مجدد
او را به اردوی تیم ملی رسانه ای کرد.
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 /امیدوارم اردوهایی مانند اردو ازبکستان ادامه داشته باشد

شهبخش :نه تنها به مدال آسیایی بلکه به مدال المپیک فکر میکنم
ملیپوش المپیکی بوکس ایران گفت :نه تنها
به دنبال کسب بهترین مدال در آسیا بلکه به دنبال
بهترین مدال در المپیک هستم.دانیال شهبخش در
خصوص برگزاری اردوی مشترک تیم ملی بوکس
با ازبکستان اظهار داشت :برای اولین بار بود که در
اردویی با چنین کیفیت باالیی شرکت میکردم .در
زمان حضور در تیم جوانان یک اردوی مشترک با تیم
قزاقستان و هند داشتیم ،اما سطح کیفی این اردو با
آن اردو خیلی تفاوت داشت .ما برای اولین بار اردویی
با ازبکستان تیم اول جهان اردو برگزار کردیم ،تیمی
که در مسابقات المپیک  2016ریو و قهرمانی جهان
روسیه به عنوان قهرمانی دست یافته بود.وی تصریح
کرد :در این اردو با قهرمانان جهان و المپیک تمرین
کردیم و بچهها نهایت استفاده را بردند .امیدوارم
اردوهایی در این سطح باز هم تکرار شود ،چرا که
واقعاً بچهها نیازمند اردوهایی با این کیفیت و حضور

در مسابقات و تورنمنتهای برون مرزی هستند.
حضور در اردوها و مسابقات برون بچههای ما را خواهد
ساخت .بوکسورهای ایرانی تنها چیزی که کم دارند
حضور در مسابقات و اردوهای برون مرزی است .در
حال حاضر کشورهایی که به دنبال رشد در بوکس
دنیا هستند چنین برنامههایی را انجام میدهند و
نتیجه آن را نیز دریافت میکنند.ملیپوش المپیکی
بوکس ایران در خصوص تعداد کشورهای حاضر در
اردوی ازبکستان گفت :با تیم ازبکستان و الجزایر
اردو داشتیم و بعد از بازگشت ما تیمهای قزاقستان
و اردن نیز به این کشور سفر کردند تا با ازبکها
اردوی مشترک داشته باشند .طبق صحبتهایی که
شنیدم قرار است باز هم اردوهایی در این سطح داشته
باشیم ،اما نمیدانم به صورت دقیق این اردوها با چه
کشورهایی خواهد بود.شهبخش در خصوص برگزاری
مسابقه تدارکاتی با ازبکها افزود :سه ،چهار جلسه

با تیم دوم ازبکها بازی کردیم که در مسابقات
روسیه حضور داشت و سه ،چهار جلسه نیز با تیم اول
ازبکستان تمرین کردیم و دو جلسه نیز با آنها بوکس
کردیم.وی در خصوص تاثیر برگزاری این اردو در
نتایج تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا تاکید کرد:
کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا هیچ تفاوتی با
کسب مدال در مسابقات جهانی ندارد .رقبای سختی
در آسیا داریم که حرف زیادی در سطح جهان دارند و
قهرمان المپیک و جهان میشوند .کار ما در مسابقات
قهرمانی آسیا سخت است ،اما بچهها از لحاظ روحی
و فنی در شرایطی قرار دارند که بهترین مدال آسیا
را کسب کنند .من نیز نه تنها به دنبال کسب بهترین
مدال در آسیا بلکه به دنبال بهترین مدال در المپیک
هستم .ملیپوش بوکس ایران در خصوص اینکه توقع
کسب مدال از بوکس ایران در مسابقات المپیک
منطقی است ،تصریح کرد :بوکسورهای ایران فقط از

لحاظ حضور و تجربه مسابقات و اردوهای بینالمللی
ضعف دارند .احساس میکنم بوکسوری که در آسیا
و المپیک موفق به کسب مدال شود ،نابغه است و
توانسته از استعداد خود استفاده کند .با این حال از
فدراسیون و علیرضا استکی سرمربی تیم ملی تشکر
میکنم که به من لطف داشتند و شرایط حضور مربی
من را در تیم ملی و قهرمانی آسیا فراهم کردند و
مطمئن هستم با این زحماتی که کشیدیم بدون
نتیجه از امارات بازنخواهیم گشت.شهبخش در
خصوص کار کردن با علیرضا استکی گفت :استکی
بسیار مربی بامعرف و خوشاخالقی است .او با همه
بچههای تیم ملی رفیق است و همه تالش خود را
انجام میدهد با در نظر داشتن رابطه شاگرد و استادی
با همه بچهها رفیق باشد .استکی اعتقاد دارد ما همه
برای یک هدف میجنگیم و برای رسیدن به نتیجه
باید دست در دست هم بدهیم.

علینژاد :وزنهبرداری ایران در المپیک شانس صد در صدی مدال دارد
معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت:
شانس مدال وزنه برداری در بازی های
المپیک را صد در صدی می دانم و
مطمئن هستم که دست وزنه برداری
ایران در المپیک توکیو از مدال خالی
نخواهد ماند.مهدی علینژاد در مجمع
عمومی سالیانه فدراسیون وزنه برداری
که پیش از ظهر امروز در آکادمی
ملی المپیک برگزار شد ،اظهار داشت:
فدراسیون وزنه برداری در طول تاریخ
همیشه در عرصه های رقابتی در بازیهای
المپیک،بازیهای آسیایی و رویدادهای
جهانی و قاره ای مدال آور بوده و هر
چند از لحاظ کمیت در شرایط باالیی
قرار ندارد و در ایران وزنه برداران زیادی

نداریم اما از لحاظ کیفی همیشه وزنه
برداران خوبی در طول تاریخ مدال های
متعددی بدست آورده اند .معاون توسعه
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش
و جوانان ادامه داد :آنچه مسلم است با
توجه به افتخارات گذشته وزنه برداری
از جمله دو مدال طالیی که کیانوش
رستمی و سهراب مرادی در بازی های
المپیک  2016به ارمغان آوردند،سطح
توقعات از این رشته در جامعه باال
رفته است و اکنون هم که بنا به دالیل
مختلف از آسیب دیدگی و تغییر وزن
و موارد مختلف  ،این دو وزنه بردار
نتوانستند سهمیه بگیرند،جامعه نگران
می شود که نکند توفیقات وزنه برداری
ادامه نداشته باشد.مهدی علی نژاد ادامه

داد :آنچه مسلم است زحمات قهرمانان
ما چه موفق به کسب مدال شوند و
یا غیر از این اتفاق بیفتد ،قطعا برای
مردم ارزشمند است و ملت ما همیشه
قدردان تالش ارزشمند قهرمانان خود
هستند و در وزنه برداری هم لحظات
پرافتخاری که قهرمانان این رشته برای
کشورمان رقم زدند هیچگاه فراموش
نخواهد شد.وی با تاکید بر این مهم
که وزنه برداری ایران دو سهمیه خود
در بازی های المپیک را قطعی کرده
است؛توضیح داد :وزنه برداری ایران با
دو سهمیه در بازیهای المپیک توکیو
حضور خواهد داشت که در این بین یک
سهمیه را علی داودی بدست آورده و
سهمیه دوم هم با نظر فدراسیون به یک

وزنه بردار دیگر تعلق خواهد گرفت.علی
نژاد با بیان اینکه زمان زیادی تا بازی
های المپیک باقی نمانده است،تصریح
کرد :مطمئنا وزنه برداری تالشش
را خواهد کرد که این دو ورزشکار با
بهترین شرایط اعزام شوند و در این
راستا وزارت ورزش و جوانان و کمیته
ملی المپیک هم حمایت الزم را خواهد
داشت.معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت:
شانس مدال وزنه برداری در بازی های
المپیک را صد در صدی می دانم و
مطمئن هستم که دست وزنه برداری
ایران در المپیک توکیو از مدال خالی
نخواهد ماند و در این بین ورزشکاران ما
نیاز به تمرکز بیشتری دارند تا با قدرت

در این رویداد بتوانند توانمندی خود
را نشان دهند.مهدی علی نژاد با توجه
به تغییر و تحوالت در راس فدراسیون
جهانی وزنه برداری ،اتفاقات این رشته را
مورد نقد قرار داد و تصریح کرد :متاسفانه
در فاصله دو ماه تا آغاز المپیک شرایط
کسب سهمیه تغییر می کند و این
وضعیت نامناسب فدراسیون جهانی وزنه
برداری را نشان می دهد که امیدوارم هر
چه سریعتر شرایط باثبات مدیریتی در
این فدراسیون حاکم شود.معاون توسعه
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش
و جوانان از زحمات مسئولین فدراسیون
وزنه برداری تشکر کرد و اظهار داشت:
امیدوارم باز هم وزنه برداری ایران شادی
را به خانه های مردم بیاورد.

آغاز جدول مقدماتی تور جهانی

مسابقات تور جهانی تنیس قرعه کشی شد

تنیسورهای زیر  18سال از دیروز در جدول مقدماتی تور جهانی با هم دیدار میکنند.در حالی رقابتهای تور جهانی زیر  18سال از فردا در زمینهای مجموعه ورزشی فیوچرز شیراز با حمایت تیپاکس برگزار میشود
که با انجام مراسم قرعه کشی ،تنیسورها حریفان خود را شناختند.در بخش پسران  32تنیسور از ایران و در بخش دختران  16بازیکن از کشورهای ایران  ،بلژیکو ترکیه حضور دارند.در روز نخست مسابقات  24بازی انجام
میشود تا پس از  2روز رقابت تنیسورها در نهایت برترینها به جدول اصلی راه یابند.این دوره از رقابتها در 2بخش انفرادی و دو نفره دختران و پسران از  25اردیبهشت ماه تا اول خردادماه در شیراز برگزار خواهد شد.

هنوز ناامید نشدهام

طیبی :ورزشیام هم تامین نمیشود چه برسد به هزینه شخصی
محمدرضا طیبی معقتد است کافی نبودن
حمایتها و عدم تامین زندگی دوومیدانیکاران
یکی از دالیل ناامیدی آنها از ورزش است.مسابقات
دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان روزهای اول
و دوم خرداد ماه به میزبانی اراک برگزار میشود .این
رقابتها  ۱۰۰امتیاز رنکینگ جهانی دارد.محمدرضا
طیبی ،قهرمان پرتاب وزنه ایران به شرایط آمادگی
خود برای شرکت در قهرمانی کشور اشاره و بیان
کرد :خوشبختانه وضعیت خوبی دارم .منتظر هستم
مسابقات آغاز شود و رکورد خوبی را ثبت کنم ،حتی
شاید ورودی المپیک را کسب کنم .ورودی بازیهای
توکیو در ماده پرتاب وزنه مردان  ۲۱.۱۰متر است و
طیبی در آخرین مسابقه خود رکورد  ۱۹.۹۵متر را
ثبت کرد .او در مورد فاصله زیاد با ورودی المپیک

پیگیری
تمرینات
ملیپوشان
واترپلو در
استخر  9دی

و شانس کسب سهمیه گفت :در تمریناتم نزدیک به
رکورد ورودی هستم و اگر شرایط خوب باشد ،امیدوارم
که سهمیه را بدست بیاوریم.طیبی در مورد مسابقات
بینالمللی جام امام رضا(ع) و ترکیه به عنوان دو
رویداد ابتدای فصل و رکوردهای ثبت شده خود گفت:
تمام ورزشکاران دنیا ابتدای فصل در چند مسابقه
شرکت میکنند تا به حدنصاب مد نظر خود برسند،
بنابراین خیلی نمیتوان روی رکورد مسابقات اول و
دوم فصل حساب کرد ،بلکه باید حدود  ۱۰مسابقه را
پشت سر بگذاریم تا بدانیم کجای کار هستیم و رکورد
واقعیمان چند است .هرچند در مسابقات ترکیه نسبت
به جام امام رضا عملکرد بهتری داشتم اما سختی خود
را داشت؛ ما روز قبل از مسابقات رسیدیم و خیلی در
راه بودیم به همین دلیل خیلی خسته شده بودیم .او

تیم ملی واترپلو ایران با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی تمرینات
خود را دنبال میکند.تیم ملی واترپلو
از دیروز (شنبه) با حضور  19بازیکن
تمرینات آمادهسازی خود را با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای
ابالغی از سوی فدراسیون پزشکی
ورزشی در استخر بینالمللی مجموعه

ورزشی شهید شیرودی پیگیری میکند.
ملیپوشان ایران زیر نظر الکساندر
چیریچ سرمربی ،وحید رضایی مربی
و نادر غفوری سرپرست تیم تمرینات
خود را دنبال میکنند .هدف از این
اردو کسب آمادگی بیشتر جهت شرکت
در مسابقات قهرمانی آسیا و هماهنگی
بازیکنان و کادر فنی است.اسامی

در پاسخ به این سوال که آیا حمایتهایی که از شما
میشود راضیکننده است ،گفت :هر چند فدراسیون
حمایتهایی میکند اما برای ورزشکاری که شب و
روز ،زندگی و جوانی خود در این راه گذاشته ،کافی
نیست .پولی که از فدراسیون میگیرم و مبلغی که از
طریق قراردادم در لیگ بدست میآورم ،واقعا کم است
و مکمل یک سالم را هم تهیه نمیکند .البته این مبالغ
نسبت به گذشته بیشتر شده اما هزینههای ورزشکاری
با سن و سال من که با این سختی تمرین میکنم را به
شکل کامل پرداخت نمیکند .زندگی ورزشی ما تامین
نمیشود چه برسد به زندگی شخصی .طیبی کافی
نبودن حمایتها و عدم تامین زندگی دوومیدانیکاران
را یکی از دالیل ناامیدی آنها از ورزش دانست و اظهار
کرد :متاسفانه همه زندگی ورزشی افراد را میبیند اما

بازیکنان حاضر در اردو :
-١حامد خانبانان
-٢امیرحسین کیهانى
-٣محمدجواد عباسى
-4سهیل رستمیان
-5امین قویدل
-6ارشیا الماسى
-٧امیرحسین رهبر

آنها زندگی شخصی هم دارند .تمام حمایتهایی که
از ورزشکاران میشود این است که خرج اردو ،مکل
و مربی را پرداخت میکنند اما کسی به این توجهی
ندارد که یک ورزشکار بعد از دوران قهرمانی توانایی
اداره زندگی شخصی ،اجاره یک خانه و ازدواج را دارد؟
حس میکنم اکثر ورزشکارانی که پشیمان شدهاند،
چنین شرایطی را دیدهاند.این ورزشکار در ادامه بیان
کرد ۲۴ :سال دارم و میتوانم خیلی ادامه بدهم،
چون پرتاب وزنه قدرتی است و ورزشکاران در صورت
حمایت درست تا  ۴۰سالگی هم میتوانند ادامه
بدهند .ابتدای راه هستم ،هنوز به ناامیدی نرسیدهام
و امیدوارم هیچ وقت هم نرسم .امیدوارم تیم فعلی
فدراسیون و حامیان ورزشکاران با قدرت ادامه بدهند
تا نتیجه خوبی بگیریم.

-٨مهدى یزدانخواه
ضیاالدینى
-٩خشایار
ّ
 - 10شایان قاسمى
-١١امید آقایى
-١٢اشکان ایران پور
-١٣علیرضا مهرى
-١4فربد صبورى
-١5امیرحسین اعرابى

-١6علیرضا رضایى
-١٧امیر عطا خضایى
-١٨سام مددیان
-١٩امیر مهدى یوسفى
کادر فنی تیم :
الکساندر چیریچ  :سرمربی
وحید رضایی  :مربی
نادر غفوری  :سرپرست

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

13/01
20/03
20/23
4/19
5/58
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اعتراض
در صورت عدم اعتراض های متعدد بازیکنان پرسپولیس و
استقالل به داور شاهد بازی زیباتری بودیم .
شیخی  -تهران

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال ایران زیر نظر والدیمیر
آلکنو آغاز شد .با منفیشدن تست کرونای اعضای تیم ملی والیبال
مردان ایران ،دور جدید تمرینات این تیم زیر نظر والدیمیر آلکنو
آغاز شد.عبادیپور ،عابدینی ،معروف ،موسوی ،فیاضی ،حضرت
پور ،غالمی ،غفور ،کاظمی ،معنوینژاد ،مجرد ،شفیعی ،وادی ،میثم
صالحی ،اسفندیار ،آرمان صالحی و سعادت ،بازیکنان حاضر در این
مرحله از اردو هستند.تیم ملی والیبال ایران باید با  17بازیکن راهی
شهر ریمینی ایتالیا شود تا از هفتم خرداد ماه به مصاف حریفان
خود در لیگ ملتهای  2021برود.

پیروزی ویزاردز با درخشش وستبروک

شکست تورونتو تنها با  ۲بازیکن ذخیره

تیم بسکتبال واشنگتن ویزاردز با تریپل دیگری از راسل
وستبروک مقابل کلیولند در لیگ  NBAبه پیروزی رسید.تیم
واشنگتن ویزاردز در هفتاد و یکمین بازی خود در فصل جاری لیگ
اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا به مصاف کلیولند کاوالیرز رفت و با
تریپل دابل دیگری از راسل وستبروک به پیروزی رسید .وستبروک
در این دیدار 21 ،امتیاز 12 ،ریباند و  17پاس گل داشت .برای
کلیولند هم جرت آلن 18 ،امتیاز و  14ریباند کسب کرد.در بازی
دیگری که در داالس برگزار شد ،تیم میزبان با  20امتیاز 10 ،ریباند و
 11پاس گل لوکا دانچیچ از سد تورونتو رپتورز گذشت .جیلن هریس
نیز  31امتیاز برای رپتورز داشت .نیک نرس ،سرمربی تورونتو در این
دیدار ،تنها  2بازیکن تعویضی داشت.گلدن استیت وریرز در غیاب
ستارههای مصدوم خود ولی با  38امتیاز جردن پول بر نیواورلینز
پلیکانز غلبه کرد.نتایج دیدارهای صبح دیروز به شرح زیر است:
کلیولند  - 105واشنگتن 120
دنور  - 104دیترویت 91
اورالندو  - 97فیالدلفیا 122
یوتا  - 109اوکالهماسیتی 93
تورونتو  - 110داالس 114
کلیپرز  - 115هیوستون 122
ساکرامنتو  - 106ممفیس 107
نیواورلینز  - 122گلدن استیت 125

کشتی آزاد و فرنگی جام تختی

برگزاری مسابقه برای مشخص شدن
مدعی دوم هر وزن

با تصمیم کادرهای فنی ،برای مشخص شدن مدعی دوم هر
وزن در رقابتهای جام تختی که یکی از مراحل انتخابی تیمهای
ملی کشتی است ،مسابقه برگزار میشود.چهل و یکمین دوره
رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی و آزاد جام تختی ،به عنوان
یکی از مراحل اصلی انتخاب ملیپوشان برای مسابقات جهانی
 2021نروژ به ترتیب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در
سالن  12هزار نفری آزادی تهران برگزار میشود.براساس تصمیم
کادر فنی با توجه به اینکه الزم است در هر وزن از رقابتهای
جام تختی حد اقل دو «منتخب حقیقی» شناسایی شوند ،در
تمامی اوزان ده گانه ،با توجه به قانون اتحادیه جهانی ( 20دقیقه)،
پس از مشخص شدن نفرات اول تا سوم مشترک ،میان دارندگان
مدالهای نقره و یکی از برندگان مدال برنز(کشتیگیری که مغلوب
دارنده مدال طال شده است) ،تک کشتی برگزار خواهد شد تا در
کنار دارنده مدال طال ،دومین مدعی هر وزن نیز مشخص شود.

دختران تکواندوکار ،دوشنبه برای کسب
سهمیه راهی اردن میشوند

مهال مومن زاده و ناهید کیانی به عنوان نمایندگان تکواندو
کشورمان برای کسب سهمیه المپیک توکیو ،ساعت ۸و ۳۵صبح روز
دوشنبه  ۲۷ -اردیبهشت ماه راهی اردن خواهند شد .مسابقات کسب
سهمیه المپیک در قاره آسیا با حضور  217تکواندوکار طی روزهای
 31اردیبهشت و یکم خردادماه به میزبانی «امان» اردن و در سالن
«کمپینسکی» برگزار میشود.مهال مومن زاده در وزن  -49کیلوگرم
و ناهید کیانی در وزن  -57کیلوگرم هوگوپوشان کشورمان هستند که
برای کسب سهمیه المپیک توکیو در این رقابتها به مصاف حریفان
خود میروند.هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی
و فاطمه صفرپور به عنوان مربی است.برهمین اساس ملی پوشان تکواندو
کشورمان ساعت 8و 35صبح روز دوشنبه  27 -اردیبهشت ماه تهران را
به مقصد استانبول ترک میکنند و سپس راهی «امان» اردن میشوند.
تکواندوکارانی که به فینال این دوره از رقابتها راه پیدا کنند میتوانند
جواز حضور در بازیهای المپیک توکیو را بدست آورند.براساس برنامه
اعالمی ،جلسه سرپرستان و مراسم قرعه کشی روز پنجشنبه 30 -
اردیبهشت ماه ساعت 15و 30تا 17و 30انجام میشود؛ رقابت های
روز نخست (جمعه  31 -اردیبهشت ماه) در اوزان  -49و  -67کیلوگرم
زنان و  -68و  -80کیلوگرم مردان انجام می شود که در روز نخست
مهال مومن زاده نماینده ایران است .مسابقات روز دوم (شنبه  -یکم
خردادماه) نیز در اوزان  -57و  +67کیلوگرم زنان و  -58و  +80کیلوگرم
مردان برگزار خواهد شد که ناهید کیانی تکواندوکار کشورمان است.

