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در جستوجوی جایگاه ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان «بوداپست»

برخاستن از خواب عمیق «پاریس»
امید
کش واری
تی به
رتبه باال کسب
تر

صحبت کردن با قطعیت درباره سکویی که تیم ملی کشتی آزاد ایران به زودی در مسابقات قهرمانی جهان  2018در شهر بوداپست مجارستان تسخیر
میکند قدری سخت است اما قدر مسلم اینکه از خواب عمیق زیانباری که سال پیش همین موقعها در دوره قبلی این مسابقات در شهر پاریس شامل
حالمان شد و ما را به یکی از نازلترین رتبههایمان در تاریخ برگزاری این مسابقات (مقام نهمی) سوق داد ،برخواهیم خاست و حایز رتبه بسیار باالتری
خواهیم شد.با این حال پیشبینی دقیقتر از این ،از چند جهت سخت است .یکی اینکه به خاطر مشکالت ارزی امکان گسیل یک تیم ناقص از جانب ایران به
آوردگاه بوداپست وجود دارد و به کالم دیگر احتمال دارد در دو سه وزن از  10وزن مسابقات غایب باشیم و در آن صورت خواه ناخواه رتبه تیمیمان خیلی باال
نخواهد آمد و با اینکه از نهم باالتر خواهیم آمد اما راهیابی به جمع سه تیم نخست ردهبندی تیمیدر عین داشتن ترکیبی ناقص کار بسیار سختی خواهد بود.

وصال روحاني
Vesal Rohani

نیروهای ناشناخته
مســأله دوم کــه هر پیــشداوری را ســخت
میکند تغییراتی است که در پیکر تیمهای منتخب
رقبــای ما به وجــود آمده و همگی آنهــا چه بر اثر
جوانگرایی نسبی و چه سایر مسائل قدمیبه سمت
جلو برداشــتهاند و در حال آزمایش کردن نیروهایی
هم هســتند که باید دو سال بعد در المپیک توکیو
در  6وزن از  10وزن کشــتی ( IOCعرصــه را بر
کشــتی تنگ کرده و اجرای مبارزات تمامی 10وزن
را الزم نشــمرده است) به روی تشک بفرستند و در
نتیجه با برخی نیروهای ناشناخته در این مسابقات
طرف هستیم و بهعنوان مثال در ترکیب تیم اعزامی
روسیه هم به امتحان پس دادههایی مثل سعدا...اف
در  97کیلو میدان داده شــده و هم به جوانترهایی
که بوداپست ســکوی پرتاب احتمالیشان به سمت
«توکیو» است و از این قشر کشتیگیران میتوان به
زائوربک ســیدالکوف در  74کیلو ،داورن کورقلیاف
در  86کیلو و البته زائور اوگویف در  57کیلو اشــاره
کرد که آخری از کشتیگیران امیدوار و ویژه روسیه
محسوب میشود.
تشابهها و تفاوتها
اگــر روسها با مــا تشــابه و در عیــن حال
تفاوتهایی دارند در این نکته است که در مسابقات
جهانــی «پاریس  » 2017به رغم ایســتادن در یک
رتبه تیمیمحترم حتی یک طال هم کسب نکردند و
از این نظر یکی از بدترین ادوار خود را سپری کردند
ولی امســال که مســابقات به جــای  8وزن در 10
وزن برگزار میشــود بدیهی است که شانس زیادی
برای محو آن ناکامی و جبران مافات داشــته باشند
و نفراتــی مثل انزور خــزریاف در  125کیلو حتی
میتوانند از پدیدههای بوداپســت باشند و روسها
با همین نگاه کســب  2تا  3طال را در بوداپست دور
از تواناییهای خویش نشــمردهاند .قدر مسلم اینکه
چک کردن نیروهای جوانترشــان بــرای المپیک
 2020ابتدا در «پاریس  »2017و سپس بوداپست
 2018اینک بــه نقطه بهرهدهی و مراحل نهاییاش
نزدیک شده و تنه نفراتی مثل احمد چکاریف در 65

کیلو و احمد گاجی ماگومدوف در  79کیلو به مردان
منتخب ما و سایر رقبا در بوداپست خواهد خورد.
وقتی میگوییم سایر رقبا باید حتماً به آمریکا،
ترکیه ،گرجســتان ،جمهــوری آذربایجان و قدری
پایینتر ازبکســتان ،قزاقســتان و ژاپن اشــاره کرد
و همینطــور به تیمهایی که معمــوالً در تک اوزان
آوردههــای شــاخصی دارند و مجارســتان میزبان
مســابقات ،بالروس ،اوکراین و حتی ایتالیا و هند از
آن قبیلاند.
آثار کالن
مسأله حایز اهمیت دیگر آثار کالن و نتایج مهم
برخاســته از برگزاری مسابقات در  10وزن است که
پس از حدود  25ســال دوری از این وضعیت صورت
میپذیرد .در سالهای  1965تا  1996نیز مسابقات
در  10وزن برگزار میشد ولی اگر در آن دوران 48
کیلــو وزن اول بود ،اینک  57کیلو نخســتین وزن
برای بزرگســاالن اســت و تعدد وزنها و شباهت و

مشکل ارزی فدراسیون کشتی حل شد

در رقابتی حساس و نزدیک

عزیزی رییس فدراسیون گلف شد

مجمع انتخاباتی فدراســیون گلف از ســاعت  ۱۰صبح دیروز در هتل
المپیــک و با حضــور محمدرضا داورزنــی معــاون ورزش قهرمانی وزارت
ورزش و جوانان ،شــاهرخ شــهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک و محمد
شرویناسبقیان مدیر دفتر امور مشــترک فدراسیونها برگزار شد .در حالی
که پیش از این  ۹کاندیدا در انتخابات شــرکت کرده بودند در روز برگزاری
مجمع ،رضا زندیخواری ،حمید عزیزی ،رضا غریبلو و فریدون یوسفشاهی
به رقابت با هم پرداختند که از بین  ۳۷رای ماخوذه ،فریدون یوسفشاهی و
حمید عزیزی هر کدام با کسب  ۱۲رای به دور دوم راه یافتند.
در پایان دور دوم ،حمید عزیزی با کســب  ۲۱رای برای چهار ســال
بهعنوان رییس فدرســیون گلف انتخاب شد و فریدون یوسفشاهی  ۱۶رای
کســب کرد .همچنین در دور اول ،رضا زندیخواری  ۱۰رای و رضا غریبلو
ن گلف  ۹کاندیدا با نامهای
 ۳رای را کســب کردند .در انتخابات فدراســیو 
فاطمه ابوالقاسمیهدشی ،عبدالرحمان قاسمی ،رضا زندیخواری ،امیرحمزه
توســلی ،علیمحمد صفانیــا ،حمید عزیزی ،امیر غریبلــو ،توفیق کابلی و
فریدون یوسفشــاهی شرکت کرده بودند که پیش از آغاز مجمع ،امیرحمزه
توســلی از شــرکت در انتخابات انصراف داد و ابوالقاسمی ،قاسمی ،کابلی و
صفانیا با عدم حضور در مجمع از شرکت در انتخابات کنارهگیری کردند.

نزدیکی بیش از حدشان خطایی است که از اتحادیه
جهانی کشتی سر زده و تقسیمبندی قبلی  10وزن
که از میانه دهه  1960ترســیم و اجرا شــد بسیار
معقولتر از تقســیم اوزان فعلی نشان میدهد زیرا
در گذشــته از  62به  68و از  68به  74میپریدیم
و ســپس به  90 ،82و  100کیلو و در نهایت +100
کیلو میرســیدیم اما حاال در یک انباشت آشکار و

خوب و بد ماجرا
ســوی خوب ماجرا این است که با اضافه شدن
اوزان شــانس هر کشور کشــتیخیزی شامل ایران
برای کســب مدال بیشتر شده .قســمت بد ماجرا
این اســت که به علت جا نیفتادن تعدادی از مردان
ما در وزنهای تازه نمیتــوان با اطمینان گفت که
آنها برنده خواهند بود یا بازنده و سرنوشــت نفراتی
در حــد و اندازههای باقر یخکشــی ،امیرحســین
ی در  65 ،61و  70کیلو به
مقصودی و یونــس امام 
خاطــر مالحظات فوق کام ً
ال نامعلوم مینماید و این
البته در صورتی اســت که از غربال نهایی عبور و به

نزدیکترها به افتخار
این فرضیه البته بسیار پرطرفدار است که سران
فدراسیون کشتی در نهایت ترکیبهایی کامل را به
مسابقات جهانی امسال گســیل میدارند و اگر جز
ایــن میگویند و حرف از اعزام تیم ناقص میزنند با
هدف هوشــیار و بیدارکردن سران ورزش و گرفتن
اعتبارات الزم برای ســفر با انتقال این احســاس و
احتمال به آنهاســت که اگــر در این زمینه قصوری
صورت پذیرد و رتبههای حاصله نازل شــود تمامی
بدنه سیســتم ورزش در آن دخیل و سهیم خواهد
بود .چنیــن ماجرایی هر فرآیندی داشــته باشــد
تعدادی از نفــرات منتخب ما بیش از ســایرین به
ســکوی افتخار در بوداپست نزدیکاند و سرآمد آنها
حسن یزدانی است که بسیار بعید مینماید طالیش
را در  86کیلــو تکــرار نکند و پــس از وی علیرضا
کریمــیدر  92کیلو ،مجتبی گلیــج در  97کیلو و
پرویز هادی در  125کیلو هم کمیتا قسمتی بوی
مدال میدهند ولی در ســایر اوزان هر چیزی برای
رضا اطری در  57کیلو ،مصطفی حســین خانی در
 74و عزتا ...اکبری در  79کیلو متصور و امکانپذیر
اســت و چه بسا برنز بگیرند و درعین حال شاید در
همان دور دوم حذف شوند.
خط نامطمئن
ایراد تیم ملی فعلی ما در کشــتی آزاد از همین
جا چهــره مینمایاند زیرا خطی قابل اطمینان ندارد
و بــاال و پایین آن به جز در برخی اوزان نامشــخص
اســت .آنچه با قطعیت و بهعنوان یادآوری باید گفت
این است که در مســابقههای جهانی پاریس 2017
ایران فقط با یک طالی حسن یزدانی و مدد جستن
از رتبههای هشتم حسین خانی در  70کیلو و نهمی
یدا ...محبی در  125کیلو و دهمی میثم نصیری در
 65کیلو و با اکتفا به  16امتیاز تیم نهم جهان شــد
ولی امســال که در «سیســتم 10وزن» به هر برنده
طال  25پوئــن میدهند مقام اولی بســیار محتمل
یزدانی و رتبههای همراهی کننده از سوی مدعیانی
که نامشــان آمد ما را به سوی ســکوهای چهارم تا
ششم و شــاید باالتر ســوق میدهد و در یک کالم
عصر فراموشی نتایج تأسفبار پاریس رسیده است و
حتی مشکالت ارزی و تبعات آن مانع صعود مجدد و
نسبی ما نخواهد شد و جدول ردهبندی تیمیپاریس
که به ترتیب آمریکا ،روســیه ،گرجســتان ،ترکیه،
آذربایجان ،ژاپــن ،کوبا و قزاقســتان را در ردههای
اول تا هشــتم و باالتر از ما قرار داده بود ،دستخوش
تغییراتی محسوس به نفع ما خواهد شد.

دعوای بیحاصل پس از حذف دختر جودوکای نوجوان

داورزنی :تالش میکنیم آزادی را به استاندارد الزم برسانیم
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان در حاشــیه مجمع
انتخاباتی گلف ،درباره مسائل مختلف ورزش کشور اظهارنظر کرد.
محمدرضا داورزنی ابتدا درباره انتخــاب حمید عزیزی بهعنوان رییس
فدراسیون گلف گفت« :امیدواریم عزیزی با همراهی هیاتهای استانی بتواند
به پیشرفت گلف کمک کند».
داورزنــی ادامه داد« :درنظر داریم گلف را از مجموعه ورزشــی انقالب
خــارج کنیم و انتظار داریم رییس جدید بــه قولهایی که داده عمل کند و
بتوانیم رشته گلف را در سطح کشور گسترش بدهیم».
او در ادامه به مشــکالت گلف و کم بودن میزان بودجه آن اشــاره کرد:
«متاســفانه امروز بهدلیل شرایط نهچندان مساعد جســمی ،زیاد نمیتوانم
صحبت کنم و مطمئنا در جلســات بعدی بیشــتر و تخصصیتر درباره گلف
صحبــت خواهیم کرد .با نگاه به بودجه گلف نمیتوان از دولت انتظار زیادی
برای پیشــرفت گلف داشت و بیشتر باید بخش
خصوصی را وارد کنیم .شاید حضور در المپیک
برای گلف سخت و دور از انتظار باشد اما شدنی
است .پیشرفت گلف نیازمند برنامهریزی دقیق
است ».داورزنی درباره مهلت  38روزه باقیمانده
تا اجرای قانون بازنشستگی نیز گفت« :طبیعی
اســت که همه افراد باید از قانون تبعیت کنند
و نفــرات جدیدتر نیز بایــد در فرایند انتخابات
معرفــی شــوند .کاندیداهای جدیــدی برای
فدراسیونها نیز باید با شــرایط جدید خود را
سازگار کنند».
داورزنــی درخصوص اینکه احمد ضیایی و
مهدی تاج مشــمول قانون جدید بازنشستگی میشوند یا خیر نیز پاسخ داد:
«در این خصــوص خواهش میکنم بحث فرعی را پیش نکشــید .مجموعه
فدراســیونها و روســای آنها باید از قانون تمکین کننــد و فرقی نمیکند
چه کســی باشد .هر نهاد یا موسســه غیردولتی که بهنحوی از دولت بودجه
میگیرد شامل این قانون میشود .وزارت ورزش نیز با هماهنگی فدراسیونها
قانون را اجــرا میکند تا از نظر بینالمللی نیز مشــکلی پیش نیاید .وزارت
ورزش همچنین هرچــه زودتر این کار را پیگیری میکند تا فدراســیونها
برنامههایشان را برای المپیک  2020دنبال کنند».
معــاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانــان درباره نامهنگاریهای
اخیر فدراسیون والیبال به کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی نیز اینطور
اظهارنظر کرد« :تا آنجایی که من در جریان هستم مکاتبهای رسمی صورت
نگرفته اســت و فقط بهصورت تلفنی سواالتی را پرسیدهاند .هدف فدراسیون
والیبــال هم این نبوده که مشــکلی را ایجاد کنند و سوالشــان درخصوص
اساسنامه بوده است .فدراسیون جهانی والیبال هم بهصورت تلفنی در اینباره
بــا کمیته ملی المپیک صحبت کرده بود و درنهایت نیز با خود من بهصورت
تلفنی صحبت کردند و من هم شرایط را توضیح دادم».

سوی خوب ماجرا این است که با
اضافه شدن اوزان شانس هر کشور
کشتیخیزی شامل ایران برای کسب
مدال بیشتر شده .قسمت بد ماجرا
این است که به علت جا نیفتادن
تعدادی از مردان ما در وزنهای تازه
نمیتوان با اطمینان گفت که آنها
برنده خواهند بود

کج سلیقگی محســوس که از فکر نه چندان کامل
نناد اللوویچ و دستیارانش در اتحادیه جهانی کشتی
برخاســته از  61تا  79کیلو به پنج وزن (به ترتیب
 74 ،70 ،65 ،61و  )79تقســیم شده و به تبع آن
اوصاف و مشــخصههای برخی از ایــن اوزان کام ً
ال
شبیه به یکدیگر است.

مجارستان سفر کنند زیرا بحث کمبود بودجه سفر
به اروپای شرقی هنوز حل و فصل نشده و اگر طرح
اعزام تیم ناقص به آن ســامان اجرایی شود شماری
از این کشــتیگیران اص ً
ال به بوداپست نمیروند که
حاصل کارشان بخواهد مثبت باشد یا منفی.

مصاحبه و خبر

ایــران ورزشــی  -المپیــک نوجوانان
آرژانتین در حالی به میزبانی شهر «بوینس
آیرس» پیگیری میشــود که تیم جودوی
نوجوانــان ایران تنها با دو نماینده در بخش
پسران و دختران در این رقابتها حضور پیدا
کرده بود .دو نمایندهای که اتفاقا هر دو خیلی
ناباورانه از گردونــه رقابتها کنار رفتند اما
اتفاق عجیبی که برای مارال مردانی نماینده
دختران جودوی ایــران در این رقابتها رخ
داده حاشیههای عجیبی را به پا کرده است.
زمانــی که مارال مردانی بــرای مبارزه وارد
تاتامی میشود مسووالن برگزاری مسابقات
به دلیل پوشــش ملیپوش کشورمان اجازه
مبارزه کــردن را به او نمیدهنــد .مردانی
نماینــده وزن  -۷۸کیلوگرم جودوی بانوان
ایران در بازیهــای المپیک  ۲۰۱۸جوانان
در بوینــس آیــرس کشــور آرژانتیــن ،در
حالی که قصد داشــت در نخســتین مبارزه
خود برابر حریفــی از دومنیکن روی تاتامی
برود ،مســووالن برگزاری این بازیها به او
به علت داشتن حجاب اسالمی اجازه مبارزه
ندادند تا تنهــا نماینده جودوی بانوان ایران
در المپیــک جوانــان از دور رقابتها کنار
بــرود .به همین دلیل رضــا صالحی امیری
رییس کمیته ملی المپیک به شــدت به این
موضوع اعتراض میکند و مسوول برگزاری
مسابقات او را به گوشهای از سالن راهنمایی
کرده و در اتاق تمــام ماجرا را به او توضیح
میدهد .مسوول مربوطه مدعی میشود که
چند ماه گذشــته نامهای از ســوی اتحادیه
جودوی آسیا به فدراســیون جودوی ایران
و به شــخص رییس فدراسیون ارسال شده
و این موضوع به درخشــان گفته شــده که
نماینده ایران با پوشــش اسالمی نمیتواند
در این مســابقات حضور پیدا کند اما محمد
درخشان رییس فدراسیون جودوی ایران به
دالیلی نامعلوم گویا موضوع به این مهمی را
از مســووالن کمیته ملی المپیک کشورمان
مخفی نگه داشــته اســت! از سوی دیگر اما
محمد درخشان رییس فدراسیون جودو در
این خصوص صراحتــا هرگونه نامهنگاری با
کنفدراســیون آسیا و مســووالن برگزاری
مســابقات را تکذیب کرده و مدعی شده که
رییــس اتحادیه جودوی آســیا اصال چنین
نامهای را به فدراسیون جودوی ایران ارسال
نکرده اســت .حال باید دیــد اصال انداختن
توپ به زمین دیگــری برای توجیه فرصتی
طالیی که به همین راحتی از دســت رفت
چــه حاصلی دارد و چــه دردی را از ما دوا
میکنــد؟ خواســته یا ناخواســته قدرت و
اعمال نفــوذ برگزارکننده بازیهای المپیک
نوجوانان ،برای ممانعت از حضور ورزشکاران
محجبــه در این دوره از بازیها به ارتباطات
اندک ما و بیاطالعی مسووالن از قانون وضع
شــده چربید .قبول داشته باشیم یا نه ،یک
فرصت طالیی از دست یکی از استعدادهای
آتیهســاز جودوی بانوان کشورمان به اجبار

بیابید پرتقال فروش را!

سلب شد ،فقط بهخاطر اینکه ما از موضوعی
به این مهمــی بیخبر بودیم .حــاال بعد از
اینکه دیگر کار از کار گذشــته و راه چارهای
هم برای بازگشــت زمان به عقب و جبران
مافات وجود ندارد بهترین راه این اســت که
به جــای توجیه و انداختن تــوپ به زمین
دیگری فکری اساســی برای موارد مشابهای
که قطعا مجددا در همین باب پیش پای ما
قرار میدهند بکنیم.
درخشان :مگر دیوانهام نامهای به این
مهمی را به کمیته المپیک اطالع ندهم؟!
محمد درخشــان ،رییس فدراســیون
جودو با تاکید بر اینکه اتحادیه جودوی آسیا
هیچ مکاتبهای با فدراسیون جودو مبنی بر
ممنوعیت پوشــش حجــاب در بازیهای
المپیــک جوانان نداشــته تاکید دارد چون
صالحی امیری ،رییس اتحادیه جودوی آسیا
را نمیشناســد احتماال او را با فرد دیگری
اشتباه گرفته است!
محمد درخشــان ،رییس فدراســیون
جودو درباره اینکه عنوان شده عبید العنزی،
رییس اتحادیه جودوی آســیا در واکنش به
اعتراض رییــس کمیته ملی المپیک عنوان
کرده بابت این موضوع یک ماه و نیم قبل به
فدراسیون جودو هشدار داده است میگوید:

«اصــا چنین چیزی صحت نــدارد و هیچ
نامــهای بابت ایــن موضوع به فدراســیون
جودو ارسال نشده است .فکر میکنم رییس
کمیتــه ملی المپیک از آنجا که شــناختی
نســبت به العنزی ندارد ،شخص دیگری را
با رییس اتحادیه جودوی آسیا اشتباه گرفته
اســت .مگر دیوانهایم نامهای به دست ما در
این خصوص رســیده باشــد و ما آن را به
اطالع کمیته ملی المپیک نرسانیم؟»
رییس فدراسیون جودو ادامه میدهد:
«مردانی کمتــر از  ۴۰روز پیش طبق نامه
رسمی فدراسیون جهانی که مدارک آن نیز
موجود اســت برای حضور در این رقابتها
کوالیفاید شده بود پس چطور عنوان شده
یک مــاه و نیم پیش این موضــوع را به ما
اعــام کردهاند؟ مــا نیز بالفاصلــه کمیته
ملی المپیــک را در جریان پذیرش مردانی
برای حضــور در المپیک جوانان قرار دادیم
تا کارهــای مربوط به اعزام او انجام شــود
و در ادامــه نیز به فدراســیون جهانی برای
حضور این جودوکا در المپیک جوانان اعالم
آمادگی کردیم».
درخشــان با بیان اینکــه طبق قانون
فدراســیون جهانی جودو ،بانوان مســلمان
تنهــا در رقابتهای آســیایی میتوانند با
حجاب اســامی مبارزه کنند معتقد است:

فتیله پیچ

دو فرنگیکار نوجوان ایران ،فردا
روی تشک میروند

مسابقههای کشــتی سومین دوره بازیهای المپیک  2018نوجوانان در
شهر بوینس آیرس آرژانتین از فردا (جمعه) با انجام رقابتهای کشتی فرنگی
آغاز میشود .مسابقههای کشتی در این دوره از بازیها در پنج وزن ،51 ،45
 71 ،60و  92کیلوگرم رشــته فرنگی و در پنج وزن  80 ،65 ،55 ،48و 110
کیلوگرم رشته آزاد برگزار خواهد شد.
در مســابقههای کشــتی این بازیها که در روزهای  20تا  22مهر ماه
برگزار میشود ،هر کشور در هر یک از دو رشته آزاد و فرنگی فقط دو سهمیه
دارد که شــامل دارندگان مدال طالی مســابقههای قهرمانی قارهها هستند.
بر این اســاس ،امیررضا دهبزرگی در وزن  45کیلوگــرم و محمد نصرتی در
وزن  92کیلوگرم ،دو کشــتیگیر فرنگیکار ایران که در مسابقههای قهرمانی
نوجوانان آســیا در ازبکســتان صاحب مدال طال شدند ،ســهمیه حضور در
بازیهای المپیک نوجوانان را به دست آوردند.
این دو کشتیگیر ،فردا (جمعه) به مصاف رقبای
خود میروند.
البته تیم کشتی آزاد نوجوانان در سه وزن
 80 ،65و  110کیلوگــرم صاحب مدال طال و
موفق به کســب سهمیه شــد که به ناچار فقط
دو وزن توســط کادر فنی بــرای حضور در این
بازیها معرفی شــدند .محمــد کریمی در وزن
 65کیلوگرم و امیرحســین زارع در وزن 110
کیلوگــرم نمایندگان کشــورمان در بازیهای
المپیک نوجوانان در آرژانتین خواهند بود.
در این مســابقهها در کشتی فرنگی و در وزن  45کیلوگرم ،کشتیگیران
ایران ،هنــدوراس ،مصر ،اکوادور ،بلغارســتان و ترکمنســتان و در وزن 92
کیلوگرم ،نمایندگان ایران ،مصر ،برزیل ،روســیه ،ترکیه و ساموآ و در کشتی
آزاد در وزن  65کیلوگــرم ،کشــتی گیــران نیوزیلند ،مصر ،ایــران ،آمریکا،
جمهــوری آذربایجان و پاکســتان و در وزن  110کیلوگرم ،نمایندگان مصر،
ایران ،مکزیک ،روسیه ،مقدونیه و استرالیا به میدان میروند.
با توجه به قوانین اتحادیه جهانی کشتی ،مسابقهها در وزنهایی که شش
نفر حضور دارند ،در دو گروه  3نفره برگزار خواهد شــد و مرحله نیمه نهایی
به صــورت ضربدری بین نفرات اول و دوم هر گروه انجام میشــود و نفرات
برنده راهی دیدار فینال خواهند شــد و نفــرات بازنده نیز دیدار ردهبندی را
برگزار میکنند.
رقابتهای کشتی فرنگی روز جمعه  20مهر ماه و رقابتهای کشتی آزاد
روز یکشنبه  22مهر ماه ساعت  10تا  11و  30دقیقه صبح و  17تا  19عصر
به وقت محلی برگزار میشــود و اختالف ساعت ایران با آرژانتین شش و نیم
ساعت است به طوری که ساعت  10صبح به وقت آرژانتین ،ساعت  16و 30
دقیقه به وقت ایران است.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه برای
پیکارهای جهانی اعالم شد

فدراسیون کشتی ترکیه ،روز گذشته ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی این کشور
را برای حضور در پیکارهای جهانی  2018بوداپست مجارستان اعالم کرد.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه ،از این قرار است:
 55کیلوگرم :ارم اوزتورک (مدال برنز اروپا)
 60کیلوگرم :کرم کمال (مدالهای طالی جوانان جهان و زیر  23سال اروپا)
 63کیلوگرم :رحمان بیلیجی (مدال طالی جوانان جهان)
 67کیلوگرم :یوکسل آتاکان (مدال برنز جهان)
 72کیلوگرم :مراد داق (مدال برنز زیر  23سال جهان)
 77کیلوگرم :فاتح چنگیز (مدال برنز جهان و مدال طالی زیر  23سال جهان)
 82کیلوگرم :امره کوش (مدال برنز جهان)
 87کیلوگرم :متهان باشار (مدال طالی جهان)
 97کیلوگرم :سلیمان دمیرچی
 130کیلوگــرم :رضا کایالپ (مدالهای طال ،نقــره و برنز جهان و مدال برنز
بازیهای المپیک)
رقابتهای کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در روزهای  3تا  6آبان ماه در شهر
بوداپست پایتخت مجارستان برگزار خواهد شد.

در پایان جام باشگاههای هندبال بانوان آسیا

«در کلیــه رویدادهایی نظیــر رقابتهای
قهرمانی جهــان ،گرندپری و گرنداســلم،
بانــوان جودوکا نمیتوانند با حجاب بر روی
تاتامی حاضر شــوند و به آنها اجازه حضور
در میادین داده نمیشود اما در رویدادهایی
مانند رقابتهای المپیک که زیر نظر کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCبرگزار میشود
بحثی درخصوص الزام ورزشــکاران زن به
داشــتن یا نداشــتن حجاب مطرح نشده،
همانطور که خانم علی ســراج از عربستان
در جریان رقابتهای المپیک  ۲۰۱۲لندن
با حجاب بر روی تاتامی حاضر شد و مبارزه
کرد ،حتی این جــودوکا در المپیک ۲۰۱۶
ریو نیز حاضر شد اما نمیدانم به چه دلیلی
مبارزه نکرد».
ناکامی ملیپوش نوجوان جودوی ایران
در المپیک آرژانتین
ابوالفضل شجاعی ،تنها نماینده نوجوان
ک ۲۰۱۸
جودوی ایران در بازیهای المپی 
آرژانتیــن بــا پذیرش شکســت در مقابل
حریفــی از مولداوی وداعــی تلخ را در این
دوره از بازیها تجربه کرد.
در جریان رقابتهای جودوی المپیک
نوجوانــان  ۲۰۱۸در آرژانتین که با حضور
 ۱۰۴جودوکا از  ۷۰کشور در حال برگزاری
است ،ابوالفضل شجاعی نماینده وزن -۱۰۰
کیلوگرم ایران در دور نخســت برابر فلوری
نیوهزکو از کشــور برونئی به برتری رسید
امــا او در دومین مبارزه مقابــل بکاریس
ســادوکاس از قزاقســتان شکست خورد و
به گروه شــانس مجدد رفت .شــجاعی در
نخستین مبارزه خود در گروه شانس مجدد
نیز مقابل الین باگریان از مولداوی شکست
خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
پیــش از این نیز مــارال مردانی ،تنها
نماینــده جــودوی بانــوان ایــران در این
رقابتها بهدلیل داشــتن حجاب با ممانعت
مســووالن برگزاری این رقابتها ،نتوانست
بــه روی تاتامی برود و بــه اجبار از جدول
مسابقات حذف شد.

اصغررحیمی:

درخشان از ممنوعیت حضور بانوان مطلع بود!
سرپرســت کاروان ورزش ایــران در بازیهای المپیــک جوانان در
واکنش به حواشــی جودو تاکید دارد که مســووالن حاضر در سالن
مســابقات به ما نامهای نشــان دادند که در آن رییس فدراســیون
جودوی ایــران درمورد حضور بانوان با پوشــش اســامی از آنها
اســتعالم کرده و آنها اعالم کردهاند که حضور بانوان ایرانی ممنوع
اســت ولی درخشــان این موضوع را از ما مخفی نگه داشــته بود!
اصغر رحیمی درخصوص حذف عجیب و غریــب جودوکای نوجوان
کشــورمان از گردونه بازیهای المپیک آرژانتین میگوید« :صالحی
امیری ،رییــس کمیته ملی المپیک این موضوع را شــخصا پیگیری
کــرد و قرهخانلــو نیز حضور داشــت .ما این موضــوع را پیگیری
کردیــم و به مســووالن برگزاری مســابقات اعتــراض کردیم که
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چرا ایــن موضوع را به ما اعــام نکردید به هر حال ورزشــکار ما
توانســته IDکارت بگیرد و در مســابقات حضور پیــدا کند .آنها
به ما گفتند که مشــکل حجاب در ســطح آســیا حل شده است
اما در مســابقات کســب ســهمیه المپیک (گرندپری،گرنداسلم و
بازیهای المپیک و جهانی) در واقع موضوع حجاب ممنوع اســت».
رحیمی تاکید دارد« :ما به آنها گفتیم که چرا این موضوع را به ما اطالع
ندادید و آنها به ما نامهای را نشان دادند که در آن نامه رییس فدراسیون
ایران از آنها اســتعالم کرده بود؛ نه مشخصا درمورد این بازیها بلکه
درمورد مسابقات گرندپری ترکیه از آنها سوال کرده که آیا ما میتوانیم
در مسابقات گرندپری شرکت کنیم یا خیر؟ آنها نیز اعالم کردهاند که
حضور بانوان شــما در این مسابقات امکان ندارد و غیر قانونی است».

ساناز رجبی در تیم منتخب آسیا
قرار گرفت

بازیکن تیم هندبال بانوان الرستان
در بین برترینهای ســومین دوره جام
باشگاههای آسیا قرار گرفت.
ســومین دوره جام باشــگاههای
هندبال بانوان آســیا روز سهشــنبه به
پایان رسید .در این دوره از مسابقات 6
تیم به رقابت پرداختند .شهیدچمران
الرســتان بهعنوان نماینده کشورمان
در این مســابقات حضور داشــت که
بهعنوان پنجمی رســید .کنفدراسیون

هندبال آســیا اسامی بهترین بازیکنان
را در این مســابقات منتشــر کرده که
از ایران ســاناز رجبی بهعنوان بازیکن
گوشــه چپ در فهرست تیم برتر آسیا
قرار گرفته است.
در ســومین دوره مسابقات هر سه
رتبه اول تا سوم به نمایندگان قزاقستان
رســید .آلماتی قزاقســتان اول شــد،
تیمهای کایسار و آســتانای قزاقستان
هم در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.

آغاز سی و یکمین دوره لیگ برتر هندبال

تکلیف هپکو هنوز مشخص نیست

قرعهکشــی ســی و یکمیــن دوره
لیگ برتر هندبال  23مــرداد ماه با حضور
نمایندگان  10تیم حاضــر در لیگ برگزار
شد.
نفت و گاز گچســاران ،هپکوی اراک،
پتروشیمی مارون ،نیروی زمینی کازرون،
ســربداران ســبزوار ،صنعت مس کرمان،
فراز بام خاییز دهدشــت ،هیات نجفآباد،
فوالد مبارکه سپاهان و زاگرس اسالم آباد
تیمهــای حاضر در ایــن دوره از رقابتها
هستند.
طبق برنامه قرار شــد لیگ از  12مهر
ماه آغاز شــود امــا این رقابتهــا به دلیل
همزمانــی بــا برگزاری کالس مدرســی با
یک هفته تاخیر یعنــی از  19مهر ماه آغاز
میشود.

برنامه هفته نخست لیگ برتر در حالی
اعالم شــده که هنوز حضــور تیم هپکو در
لیگ مشــخص نیست و اگر تکلیف این تیم
تا هفته آینده مشخص نشود لیگ با  9تیم
دنبال خواهد شد.
برنامه هفته اول لیگ برتر:
فرازبــام دهدشــت -نیــروی زمینی
کازرون
نفــت و گاز گچســاران  -زاگــرس
اسالمآباد
سربداران سبزوار  -صنعت مس کرمان
بر اســاس این برنامــه  6تیم در هفته
نخســت برابر هــم قرار میگیرنــد و زمان
دیدارهای تیمهای پتروشیمی مارون ،هیات
نجفآباد و فوالد مبارکه ســپاهان مشخص
نیست.

واترپلوی قهرمانی آسیا

نخستین دیدار جوانان ایران برابر
قزاقستان
طبق اعالم کمیته برگزاری مسابقات
واترپلــوی قهرمانی جوانان آســیا ،برنامه
زمانبنــدی این رقابتها کــه به میزبانی
ازبکســتان برگزار میشــود ،اعالم شــد.
ششــمین دوره رقابتهــای واترپلــوی
قهرمانــی جوانان آســیای زیر  19ســال
دوم الی ششــم آبان به میزبانی تاشــکند
ازبکستان برگزار میشود.
تیم ملی واترپلــوی جوانان ایران به
همراه تیمهای قزاقستان ،ژاپن ،چین ،کره
و ازبکستان پنج تیم حاضر در این رقابتها
هســتند که به صورت گروهــی با هم به
رقابــت میپردازند .ملیپوشــان واترپلوی
ایران در نخســتین دیدار خــود باید روز

چهارشــنبه دوم آبان برای دیدار با حریف
قدرتمندشان قزاقستان به آب بزنند.
برنامه رقابتهای واترپلوی قهرمانی
آسیا به شرح زیر است:
چهارشنبه  97/8/2روز نخست
قزاقستان -ایران ،ساعت 13:50
پنجشنبه  97/8/3روز دوم
ازبکستان – ایران ،ساعت 13:50
جمعه  97/8/4روز سوم
ژاپن -کره ،ساعت 13:50
شنبه  97/8/5روز چهارم
کره  -ایران ،ساعت 15:10
یکشنبه  97/8/6روز پنجم
ژاپن -ایران ،ساعت 14:30

