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خبر كوتاه
تعیین تاریخ انتخابات کمیته ملی
المپیک در یکشنبه هفته آینده

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته و انتخاب
سرپرستان بازی های کشورهای اسالمی و
آسیایی جوانان تصمیم گیری می کند.
به گزارش ایسنا ،هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه
میدهد و قرار است تصمیمات مهمی توسط
اعضای هیات اجرایی گرفته شود.
در این جلسه قرار است تاریخ برگزاری
مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک تعیین شود.
ابتدا اعالم شد که انتخابات در هفته اول بهمن
برگزار شود اما تعدادی از روسای فدراسیونهای
المپیکی که انتخابات فدراسیونهایشان در دی
برگزار میشود ،با توجه به اینکه امکان ثبت نام
در انتخابات را ندارند این درخواست را داشتند
که انتخابات برای چند هفته به تعویق بیفتد تا
آنها نیز با برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون
هایشان بتوانند در انتخابات کمیته ملی المپیک
کاندیدا شوند.
نظر ها بر این بود که ثبت نام از کاندیداهای
انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از برگزاری
انتخابات آخرین فدراسیون یعنی در اواخر
دی آغاز شود.همچنین در این نشست قرار
است سرپرست بازیهای کشورهای اسالمی و
بازیهای آسیایی جوانان که سال آینده برگزار
میشوند ،انتخاب شوند .بازیهای کشورهای
اسالمی در قونیه ترکیه و بازیهای آسیایی
جوانان در شانتو چین برگزار خواهند شد.
هادی بشیریان رئیس فدراسیون
ورزش های دانشگاهی نیز قرار است گزارشی
در مورد حضور کاروان ایران در بازی های
یونیورسیاد  ۲۰۲۲ارائه کند و حسن تامینی
رئیس فدراسیون شطرنج هم گزارشی از عملکرد
فدراسیون خود به هیات اجرایی کمیته ملی
المپیک ارائه می دهد.

پیروانی :تماشاگران بودند،
با دست گل نمیخوردیم

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به عملکرد
مسئوالن سازمان لیگ در خصوص برگزاری
بازی با حضور هواداران در استادیوم انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،افشین پیروانی ،مدیر تیم
فوتبال پرسپولیس پس از تساوی  ۲بر  ۲این تیم
برابر هوادار گفت :انقدر در طول هفته مصاحبه
کردند و تنش به وجود آوردند که نتیجهاش این
شد .حاال اگر ما صحبت میکردیم سریع محروم
میشدیم .مگر میشود در آزادی با هند تیم ما را
ببرند؟ چه اتفاقی در این  ۳روز قرار است بیافتد
که امروز هوادار نبود و  ۳روز بعد هوادار باشد؟
اگر تماشاگر بود ،ما با دست گل نمیخوردیم.
ببینم کارشناسها این صحنه را میبینند یا فقط
بلدند درباره پرسپولیس حرف بزنند.

اردوی پایانی کاراته بانوان پیش از
اعزام به قهرمانی آسیا

آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کاراته
بانوان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا
در حال برگزاری است.
به گزارش ایسنا ،آخرین مرحله از اردوی
تیم ملی کاراته بانوان کشورمان جهت حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان در آکادمی
ملی المپیک از عصر روز گذشته آغاز شد و تا
اعزام به مسابقات ادامه خواهد داشت.
در رده سنی بزرگساالن بانوان سارا بهمنیار
در وزن  ، -۵۰طراوت خاکسار در وزن ، -۵۵
رزیتا علیپور در وزن  ، -۶۱مبینا حیدری در
وزن  -۶۸و لیال برجعلی در وزن  +۶۸ملی پوشان
کاراته ایران در کومیته انفرادی بانوان هستند و
در ترکیب کومیته تیمی نیز رزیتا علیپور ،طراوت
خاکسار ،مبینا حیدری ،معصومه محسنیان و
فاطمه سعادتی حضور دارند.
فرخناز ارباب به عنوان سرمربی و زهرا
صمدی نیز به عنوان مربی تیم ملی بانوان در
این اردو حضور دارند.
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا طی روز
های  ۲۷آذر تا یک دی ماه در آلماتی قزاقستان
برگزار می شود.

آغاز اردوی مشترک تیم های ملی
کاراته امید و بزرگساالن ایران

مرحله پایانی اردوی تیم های ملی کاراته
بزرگساالن و امید ایران جهت حضور در مسابقات
قهرمانی آسیا قزاقستان به صورت مشترک در
آکادمی ملی المپیک آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،مرحله پایانی اردوی تیم
ملی کاراته بزرگساالن و رده سنی امید جهت
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان به
صورت مشترک در آکادمی ملی المپیک از عصر
روز گذشته آغاز و تا اعزام به مسابقات ادامه
خواهد داشت.
در رده سنی بزرگساالن ،پوریا اقدسی در
وزن  ، -۵۵علی مسکینی در وزن  ، -۶۰سید
علی کریمی در وزن  ، -۶۷علی اصغر آسیابری
در وزن  ، -۷۵ذبیح اهلل پورشیب در وزن -۸۴
و صالح اباذری در وزن  +۸۴ملی پوشان کاراته
ایران در کومیته انفرادی آقایان در مسابقات
شرکت خواهند کرد و در ترکیب کومیته تیمی
آقایان نیز ذبیح اهلل پورشیب ،سجاد گنج زاده،
سامان حیدری ،مهدی خدابخشی ،صالح اباذری،
کیوان بابان و مهدی عاشوری حضور خواهند
داشت.سید شهرام هروی سرمربی ،حسن
روحانی ،سعید فرخی و حامد زیکساری مربیان
تیم ملی ،نعیما خواجوی نیز به عنوان مربی
بدنساز تیم ملی در اردو حضور دارند.
در رده سنی امید پسران نیز محمدرضا
سواری در وزن  ، -۵۵مرتضی کریمی در
وزن  ، -۶۱هادی کیانی در وزن ، -۶۷
علیرضا حیدری در وزن  ، -۷۵امیر اسالمی
در وزن  -۸۴و محسن صفرنژاد در وزن +۸۴
ملی پوشان اعزامی به مسابقات آسیایی
قزاقستان در رده سنی امید هستند که در این
اردو حضور دارند.
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توقف خانگی در روز اشتباهات بزرگ؛

پرسپولیس  - 2هوادار 2؛ گلی به جمال سیامک!

پرسپولیس در یک بازی عجیب ،غیرمنتظره و
پرهیجان توانست از شکست مقابل تیم تازه لیگ
برتری شده هوادار فرار کند.
به گزارش «ورزش سه» ،بازی پرسپولیس
و هوادار تمام احتماالت و پیشبینیهای قبل از
بازی را به هم زد و در ورزشگاه آزادی یک مسابقه
نفسگیر ،جذاب و پر گل برگزار شد .هوادار از
همان ابتدای بازی تیم شایستهای نشان داد و با
پرس از جلو و دوندگی زیاد نمایش خوبی از خود
نشان داد.
پس از گذشت چند دقیقه تیم یحیی سوار
بر بازی شد و چهار موقعیت بسیار خوب به دست
آورد که با هنرنمایی و ایستادگی بشاگردی ،گلر
هوادار ،توپها یکی پس از دیگری به کرنر فرستاده
میشد .در شرایطی که هواداران پرسپولیس انتظار
گل زدن تیمشان را میکشیدند این هوادار بود که
روی ارسال از یک موقعیت ایستگاهی توسط محمد
حسینی جلو افتاد.
سرخها این گل را سه دقیقه بعد روی سانتر
ترابی از روی نقطه کرنر و ضربه سر تمام کننده
فرجی پاسخ دادند .نیمه دوم اما برای پرسپولیس
بد شروع شد و با مصدومیت ترابی سیستم
و برنامههای یحیی به هم ریخت و جسارت
هوادار سبب شد اتفاقی غیر منتطره در این
مسابقه رقم بخورد.
پرسپولیسیها در شرایطی که فکرش را هم
نمیکردند روی یک ضربه کرنر برای بار دوم دروازه
خود را باز شده دیدند .سانتر دقیق معین عباسیان
و فرصت طلبی جواد محمدی در میان غفلت خط
دفاعی و گلر پرسپولیس عدد  2را روی اسکوربرد
جلوی نام هوادار به ثبت رساند.
قرمزها پس از دریافت گل بیش از  ۴۰دقیقه

پیشبینی میکرد شاگردان عنایتی چنین دردسری
برای پرسپولیس در ورزشگاه آزادی درست کنند و
قرمزها برای فرار از شکست مقابل این تیم تازه
لیگ برتری شده به آب و آتش بزنند .فارغ از نتیجه
بازی ،هوادار در مجموع عملکرد خوبی داشت و
نشان داد نمیخواهد جزو تیمهای سقوط کننده
به لیگ یک باشد.
صحنههای آسان برای کارشناسان داوری؛

تائید گل مارادونایی
علیه پرسپولیس!

برای جبران گل خورده تالش کردند و سرانجام
سیامک نعمتی تعویض طالیی و ناجی پرسپولیس
شد .سیامک با شوت تماشاییاش کرنر گفت و
همان کرنر با سانتر عالیشاه و ضربه سر نعمتی
به گل تبدیل شد .البته هد نعمتی در میانه راه
به عبدی ،مدافع هوادار ،برخورد کرد تا بشاگردی
نتواند توپ را جمع کند.
پرسپولیس در روز بسیار خوب بشاگردی و
بی دقتی در زدن ضربات آخر توسط مهاجمانش
یک امتیاز را در شرایطی کسب کرد که تا آستانه
شکست هم پیش رفته بود .البته از هم گسیختگی
خط دفاع پرسپولیس و تعلل در زدن توپهای
درون محوطه جریمه میتوانست تاوان بزرگی برای
پرسپولیس داشته باشد .شاگردان یحیی با این یک
امتیاز  16امتیازی شدند و در روز پیروزی سپاهان
و استقالل از غافله مدعیان جا ماندند .هوادار نیز که

پیروزی بزرگی را از دست داد با این امتیاز ارزشمند
شش امتیازی شد و فعال تا رتبه سیزدهم باال آمد.
بهترین بازیکن
مهرداد بشاگردی ،دروازهبان هوادار را
میتوان برترین بازیکن این بازی جذاب و نفسگیر
دانست .اگرچه گلر هوادار کلین شیت نکرد و دو
بار دروازهاش روی ضربات کرنر باز شد اما دالیل
قانع کنندهای برای انتخاب او به عنوان ستاره
بازی وجود دارد .بشاگردی در نیمه اول سه توپ
استثنایی را مهار کرد و اجازه نداد با جلو افتادن
میزبان کار برای تیمش دشوار شود .او با چندین
سیو عالی مهاجمان پرسپولیس را حسابی کالفه
کرد و نمایش خوبی در ورزشگاه آزادی داشت.
اتفاق ویژه
بازی شجاعانه هوادار مقابل مدافع عنوان
قهرمانی اتفاق ویژه این بازی بود .کمتر کسی

گل دوم هوادار به پرسپولیس در حالی وارد
دروازه حامد لک شد که به نظر ضربه نهایی با
دست زده شده است.
دیدار تیمهای پرسپولیس و هوادار در حالی
با نتیجه تساوی به پایان رسید که شاگردان یحیی
گلمحمدی برای حضور در جمع مدعیان قهرمانی
به پیروزی در این بازی نیاز مبرمی داشتند اما دو
بار از حریف عقب افتادند و در نهایت با گل سیامک
نعمتی در آخرین دقایق به بازی برگشتند و یک
امتیاز گرفتند.
در جریان این دیدار ،قضاوت علی صفایی و
کمکهایش با اعتراض کادرفنی دو تیم ،بازیکنان
و البته هواداران پرسپولیس همراه شد؛ جایی که
آنها اعتقاد داشتند گل دوم هوادار با ضربه دست
بازیکن این تیم به ثمر رسیده و همچنین یک
پنالتی هم روی عبدی در آخرین دقایق نیمه اول
گرفته نشده است .عالوه بر این هوادار نیز یک گل
زد که از سوی داور مردود اعالم شد .با این حال
جنجالیترین صحنه بازی گل دوم هوادار و جایی
بود که حامد لک نتوانست توپ را دفع کند و محمد
جواد محمدی در صحنه مشکوک توپ را به داخل
دروازه فرستاد.

رییس فدراسیون وزنه برداری:

دختران وزنه بردار ایران الگو زنان ورزشکار سایر کشورها هستند
مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری با اشاره
به توسعه این رشته در بخش زنان گفت :دختران
ایرانی با پوشش اسالمی اکنون به الگویی برای زنان
کشورهای اسالمی تبدیل شده و این یک فرصت
برای ورزش ایران است«.علی مرادی» پیش از اعزام
تیم دختران وزنه بردار ایرانی به مسابقات قهرمانی
جهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
این دومین آوردگاه بزرگ دختران ایرانی در سطح
جهان است.وی ادامه داد :البته دختران قهرمان
ایرانی در رده های سنی موفق به کسب مدال
شدند .آنان حتی در جده عربستان توانستن سکوی
جهانی را فتح کنند و این افتخاری بی نظیر است.
رییس فدراسیون وزنه برداری اظهار داشت:
اینکه از افتخار و تاریخ سازی یاد می شود گزاف
نیست زیرا کسب مدال جهانی در رده سنی نوجوانان
و جوانان در کنار رسیدن به سکوی جهانی در کمتر
از پنج سال رخ داده است .امیدوارم روند رو به رشد
وزنه برداری زنان ایران همچنان ادامه داشته باشد.
وی افزود :باید از ظرفیت ورزش زنان استفاده
کنیم آنان با حجاب اسالمی در میادین بزرگ
نماینده جامعه زنان ایرانی هستند که با حفظ
کرامت زن موفقیت کسب خواهند کرد.
مرادی با اشاره به تایید پوشش اسالمی در
سطح داخل و خارج گفت :زن ایرانی با پوشش
اسالمی اکنون الگوی زنان مسلمان در رشته وزنه
برداری است و این افتخار بزرگی برای ورزش
کشور به شمار می رود .برای این کار زحمات زیادی

کشیده شده و مربیان پایه در مناطق مختلف کشور
همچنان در فعالیت هستند.
وی ادامه داد :می توانیم در وزنه برداری زنان
مانند بخش مردان در سطح جهان حرف برای
گفتن داشته باشیم .اعزام های ما هدفمند شده و
دیگر برای کسب تجربه نیست بلکه دختران ایرانی
به دنبال اتقا رکورد و حتی رسیدن به جمع نفرات
برتر هستند .در رده سنی نوجوانان و جوانان این
اتفاق رخ داد و در آینده در بخش بزرگساالن نیز
شاهد قدرتنمایی زنان خواهیم بود.
رییس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به
برنامه های این فدراسیون برای تقویت بخش زنان
این رشته عنوان کرد :با همکاهنگی های انجام شده
با «مریم کاظمی پور» به زودی نایب رییس زنان
فدراسیون منصوب خواهد شد تا او به صورت جدی
پیگیر مشکالت زنان و همچنین برنامه های آنان
در وزنه برداری باشد.وی افزود :در بخش کادرفنی
نیز مربیان خوبی در کشور وجود دارند و علی اکبر
خورشیدی نیز به عنوان مشاور فنی در کنار تیم
حضور دارد .دختران وزنه بردار ایران نیز شخصیت
های تحصیلکرده ای هستند .خانم الهام حسینی
در بخش ورزش در باالترین سطح تحصیلی قرار
دارد و کادرفنی نیز در بخش ورزش تحصیالت
اکادمیک دارند .البته برای بهره مندی از تمام
ظرفیت زنان ایران نیاز به همکاری سایر نهادها
داریم و اداره کل ورزش استان ها می توانند به ما
در این زمینه کمک کنند .مرادی این را هم افزود:

در بخش استعدادیابی کارهای خوبی انجام شده و
تیم نوجوانان از شهرهای مختلف ایران بود .این
نشان می دهد که ما به چند دختر وزنه بردار که
هسته اولیه این رشته را در بخش بانوان تشکیل می
دادند ،اکتفا نکردیم .در مسابقات نوجوانان جهان
یک دختر از اصفهان و دختر دیگر از مشهد موفق
به کسب مدال جهانی شد .رویکرد فدراسیون در
توسعه وزنه برداری بانوان هم کمی و هم کیفی
است .در بخش بودجه چیزی در حدود  ۳۵درصد
از بودجه فدراسیون سهم ورزش زنان است.
وی در زمینه استخدام مربی خارجی برای
وزنه برداری زنان گفت :استخدام مربی زن خارجی

برای زنان کشور سخت است زیرا تامین هزینه و
امکان آن برای فدراسیون فراهم نیست .مربیان
ایرانی در کنار خورشیدی مشاور فنی تیم کسب
تجربه خواهند کرد و فدراسیون نیز دوره های
آموزشی را خواهد گذاشت تا دانش افزایی الزم را
انجام دهد .شرایط را به گونه ای فراهم می کنیم تا
مربیان زنان ایران مستقل به تربیت قهرمان بپردازد.
تیم وزنه برداری زنان ایران امروز عازم
رقابت های قهرمانی جهان در ازبکستان خواهد
شد .الناز باجالنی ،فاطمه یوسفی ،سیده الهام
حسینی و یکتا جمالی نفرات تیم برای آوردگاه
بزرگ تاشکند هستند.

میزبانان والیبال ایران در لیگ ملتها مشخص شدند

که مسابقات از  ۳۱خرداد تا پنجم تیر برگزار میشود و شاگردان
بهروز عطایی سرمربی تیم ایران این هفته در بلغارستان با تیمهای

صربستان ،کانادا ،استرالیا ،بلغارستان ،برزیل ،لهستان و آمریکا
همگروه هستند.
هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی نیز در  ۲کشور
ژاپن و روسیه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در روسیه با
تیمهای ایتالیا ،هلند ،بلغارستان ،روسیه ،لهستان ،اسلونی و
صربستان همگروه است.
هر تیم در هر هفته با چهار تیم از هشت تیم گروه خود روبرو
میشود .برنامه مسابقات هنوز مشخص نیست.
یکی از نکات جالب در اعالم میزبانان مسابقات این است که
فیلیپین با وجود اینکه در لیگ ملتها حضور ندارد ،میزبانی یک هفته
از مسابقات را برعهده گرفته است.
دیدارهای مرحله نهایی لیگ ملتها از  ۲۹تیر تا  ۲مرداد برگزار
میشود که هنوز میزبان آن معرفی نشده است.

کاپیتان تیم ملی کاراته؛

بیتوجهی مسئوالن ورزش به تیم ملی کاراته شوک بزرگی بود
کاپیتان تیم ملی کاراته از بیتوجهی مسئوالن ورزش پس از عدم
اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی جهان انتقاد کرد و گفت که آنها به
راحتی از قهرمانان میگذرند.ذبیحاهلل پورشیب در گفتوگو با خبرنگار
ورزشی خبرگزاری تسنیم ،در خصوص عدم حضور تیم ملی کاراته در
مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت :چندین ماه تمرین کردیم ،اما
متاسفانه به دلیل درگیر شدن تیم با کرونا نتوانستیم عازم مسابقات
جهانی شویم ،اتفاقی که شوک بزرگ و ضربه بدی به ما وارد کرد .بعد
از تالش بسیار در مسیر کسب سهمیه المپیک ،اتفاقات المپیک برایم
پیش آمد و بعد از آن نیز کرونا مانع حضور ما در مسابقات جهانی شد
تا بدشانسترین کاراتهکای جهان در سال گذشته میالدی باشم .با
مشاهده فینالیستهای مسابقات جهانی افسوس بیشتری خوردم ،چرا
که میتوانستم به راحتی در این مسابقات به موفقیت برسم.
کاپیتان تیم ملی کاراته با گالیه از عدم توجه مسئوالن ورزش
ایران گفت :بعد از این اتفاقات ،شوک بزرگتر ،بیتوجهی مسئوالن
ورزش کشور بود .به عنوان یک ورزشکار حرفهای توقع داشتم
مسئوالن کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان حداقل تماسی
با ما بگیرند .بعد از المپیک هیچ کدام از مسئوالن ورزشی به اردوی ما
نیامدند و حتی بعد از مسابقات جهانی و با به ثبات رسیدن اردو نیز
یک مسئول ورزشی به ما سر نزد تا حالی از بچهها بپرسد.
پورشیب خاطرنشان کرد :مشخص شد که کاراته برای مسئوالن
ورزش فقط در المپیک و بازیهای آسیایی اهمیت دارد و قهرمان

زنده را عشق است .این درددل همه قهرمانان است ،اما مسئوالن
به راحتی از قهرمانان میگذرند و بیخیال هستند .این مسائل برای
ورزشکاران درد است و وقتی همه ورزشکاران مینالند حتماً یک
جای کار میلنگد .امیدوارم مسئوالن ورزشی مقداری به خودشان
بیایند و خودشان را جای ما بگذارند .آنها که این همه برای ورزش
کشور زحمت میکشند ،باید به این نکات ریز توجه کنند و در شرایط
حساس ورزشکاران را رها نکنند .در این مدت فدراسیون کاراته و
طباطبایی تمام تالش خود را انجام داد و رئیس فدراسیون بدون هیچ
کم و کاستی زحمات خود را میکشد و تمام وجودش را میگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که برای موفقیت در قهرمانی آسیا از
انگیزه کافی برخوردار است ،گفت :با تغییر قوانین فدراسیون جهانی،
امتیاز مسابقات قهرمانی آسیا برای حضور در قهرمانی جهان دوره
آینده و ُورد گیمز از اهمیت باالیی برخوردار است .قهرمانی آسیا
فرصت مناسبی است که نباید از دست دهیم و همیشه سعی کردم از
فرصتها استفاده الزم را ببرم.
دارنده یک مدال طال و یک مدال برنز بازیهای آسیایی افزود:
برای موفقیت در این مسابقات تمام انرژیام را خواهم گذاشت و مثل
همیشه با انگیزه در مسابقات حاضر خواهم شد و دنبال بهترین نتیجه
هستم .هر چند در این مسیر دست اندازهایی از لحاظ روحی و بدنی
وجود داشت ،اما آدمی هستم که در زمان مواجهه با مشکالت ،قویتر
و محکمتر میشوم .موظف هستم تمام تالشم را زیر نظر کادرفنی

کمبود فشنگ مشکل همیشگی
تیراندازان

مربی تیم ملی تفنگ گفت :فشنگ در حد
مسابقه داریم ولی برای تمرینات مشکالتی که از
قبل وجود داشته همچنان هست.
به گزارش ایسنا ،حسین باقری در خصوص
تمرینات تیم ملی تفنگ اظهار کرد :اردوها از
نیمه مهر آغاز شد و دو هفته اردو داشتیم .در
اردوی اول  ۲۴نفر حضور داشتند که رکوردگیری
انجام شد ۱۰ .نفر ریزش داشتیم و اردو با ۱۴
نفر ادامه یافت.
مربی تیم ملی تفنگ در ادامه گفت :دور
دوم اردو از چهار هفته پیش آغاز شده است.
آخر این هفته مسابقات آزاد انجام خواهد شد و
ممکن است بر اساس رکوردها در این مسابقات
نیز جابجاییهایی داشته باشیم .از هفته آینده
نیز مرحله سوم اردوها آغاز میشود.
وی در خصوص تامین فشنگ تمرینی برای
تیراندازان گفت :فشنگ در حد مسابقه داریم
ولی برای تمرینات مشکالتی که از قبل وجود
داشته همچنان هست .با آقای مبینی سرپرست
فدراسیون صحبت کردیم .با وجود شرایط فعلی
و بحث انتخابات که در پیش است باز هم مبینی
قولهایی داده که بتوانیم حداقل فشنگ برای
تمرین تهیه شود.
مربی تیم ملی تفنگ در ادامه در خصوص
تامین ساچمه گفت :در بحث ساچمه هم کمبود
داشتیم اما تا این لحظه مشکلی نداشتیم و
تامین شده است .قرار است باز هم تهیه شود تا
بتوانیم ساچمه تست شده داشته باشیم.
او در خصوص مسابقات پیشروی تیراندازان
گفت :اولین مسابقه ما جام جهانی مصر است .در
خصوص آن صحبت شده ولی در مورد اینکه صد
درصد اعزام انجام شود یا نه زود است اظهار نظر
کنیم .باید ببینیم به چه نتیجهای میرسیم.

دوازدهمی مقصودلو در رقابتهای
فوق سریع

ملی پوش شطرنج ایران در رقابتهای فوق
سریع به جایگاه دوازدهمی بسنده کرد.
به گزارش ایسنا ،پرهام مقصودلو مرد
شماره یک شطرنج ایران که در رقابت های فوق
سریع شیخ حمدان شرکت کرده بود در دور اول
این مسابقات به مصاف میگل سانتوس روئیز
اسپانیایی رفت و شکست خورد.
مقصودلو که با ریتینگ  ۲۶۵۵در این
رقابت ها شرکت کرده بود در حالی شکست
خورد که حریف او دارای ریتینگ  ۲۵۲۷بود.
در دورهای دوم و سوم این مسابقات ،ملیپوش
شطرنج ایران مقابل حریفش به پیروزی دست
یافت .در دور چهارم ،مقصودلو به مصاف نیهال
سارین ،بخت نخست قهرمانی این رقابت ها رفت
و شکست خورد.
در ادامه این رقابت ها مقصودلو عملکرد
خوبی از خود به نمایش نگذاشت و به سه
پیروزی ،یک تساوی و سه شکست دست یافت.
مقصودلو در  ۱۱دوری که به مصاف حریفان
رفت به  ۵پیروزی ،یک تساوی و  ۵شکست
دست یافت تا با  ۵.۵امتیاز در رده دوازدهم این
رقابت ها بایستد.
سالم صالح اماراتی که بخت هفتم قهرمانی
این رقابت ها بود در پایان با کسب  ۸.۵امتیاز
قهرمان شد .مقصودلو در حالی به جایگاه
دوازدهمی بسنده کرد که او بخت ششم قهرمانی
این رقابت ها به شمار می رفت .در رقابت های
فوق سریع شیخ حمدان  ۲۴شطرنجباز به مصاف
هم رفتند که ملیپوش شطرنج ایران هم در این
مسابقات دست به مهره شد.
خطر بیخ گوش ورزشکاران سهلانگار؛

برزیل ،بلغارستان و روسیه همگروههای ایران؛

تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای  ۲۰۲۲در سه کشور
برزیل ،بلغارستان و روسیه به میدان میرود.
به گزارش ایرنا ،لیگ ملتهای والیبال سال  ۲۰۲۲در بخش
مردان از  ۱۷خرداد تا  ۲مرداد  ۱۴۰۰برگزار میشود .این دوره از
مسابقات با شیوه جدیدی برگزار میشود و تیمها با تقسیمشدن به ۲
گروه هشتتیمی ،در سه هفته به میدان میروند.
بر اساس اعالم فدراسیون بینالمللی والیبال ،کشورهای برزیل،
کانادا ،فیلیپین ،بلغارستان ،روسیه و ژاپن ،میزبانان این مسابقات در
بخش مردان هستند.
مسابقات هفته نخست از  ۱۷تا  ۲۲خرداد در  ۲کشور برزیل
و کانادا برگزار میشود که ایران در برزیل با تیمهای ژاپن ،هلند و
استرالیا ،برزیل ،روسیه ،آمریکا و اسلونی همگروه است.
فیلیپین و بلغارستان میزبانان هفته دوم این رقابتها هستند

اخبار

برای موفقیت تیم و خودم انجام دهم.
پورشیب راجع به عنوان پرافتخارترین کاراتهکا ایران در مسابقات
قهرمانی آسیا گفت :اص ً
ال دنبال رکورد نیستم و زمانی که به این
مسائل فکر کنم از قافله عقب میافتم و از اهدافم دور خواهم شد .در
 17سال حضور در تیم ملی همیشه دنبال این بودم که در هر مسابقه
بهترین نتیجه را به دست بیاورم و همیشه بعد از کسب هر مدال ،با
پایین آمدن از روی سکوی دیگر آن را فراموش کردم.
وی خاطرنشان کرد :اگر در مسابقهای باختم از روز بعد پرانگیزه
کار خود را شروع و سخت تالش کردم .دنبال رکورد نیستم و
میخواهم نام ایران و پرچم عزیز کشورمان را همیشه در باالترین
نقطه به اهتزار در بیاوریم ،چرا که هیچ غروری باالتر از این نیست
که برای نام و پرچم کشور بجنگید .افتخارم این بوده که با مدالهایم
مردم عزیز را خوشحال کردم و از این موضوع انرژی گرفتم.
دارنده سه طالی کومیته تیمی جهان در خصوص شانس پوکر
قهرمانی در کومیته تیمی گفت :این موضوع دور از دسترس نیست و
تیم ما توانایی و پتانسیل این کار را دارد ،اما تمام کشورها به خصوص
قزاقستان به دنبال این هستند از شرایط از جمله میزبانی استفاده
کنند و شاید شرایط داوری و مسائل دیگر نیز وجود داشته باشد .تیم
پرانگیزه و با انرژی ایران هستیم و از کادرفنی و بازیکنان خیلی خوبی
برخورداریم .در قزاقستان حاضر میشویم تا از سه قهرمانی کومیته
تیمی دفاع و در تمامی اوزان بهترین نتایج را به دست بیاوریم.

در دسترس نباشید
 ۲سال محروم میشوید!

قصور در دسترس بودن ورزشکار معادل
دو سال محرومیت در پی خواهد داشت و هر
ورزشکار ملزم است تا هر زمان برای دادن نمونه
دوپینگ آمادگی داشته باشد .به گزارش ایسنا،
طبق بند  ۲.۴از مجموعه مقررات مبارزه با
دوپینگ ایران ،سه نوبت ثبت اشکال در الزامات
« »Where aboutsتخلف محسوب میشود
و ورزشکارانی که سه نوبت اشکال در الزامات
 Where aboutsشامل تلفیقی از غیبت
در آدرس ثبت شده ( )Missed testیا عدم
ثبت آدرس ( )Filling failureبرای آنها
ثبت شود به مدت دو سال از تمامی فعالیتهای
ورزشی محروم خواهند شد.طبق دستورالعمل
استاندارد نمونه گیری وادا ،ثبت غیبت از تست
( )Missed testصرفا بر اساس گزارش افسر
کنترل دوپینگ مامور شده برای نمونه گیری
اتفاق میافتد و با بررسی پروفایل آدامز هر
ورزشکار ،عدم ثبت محرز میشود و چنانچه
تخلف بند  ۲.۴برای ورزشکار محرز شود مطابق
بند  ۱۰.۳.۲مقررات ،ورزشکار برای دو سال از
تمامی فعالیتهای ورزشی محروم میشود.بر
اساس این مطلب که از سوی فرزاد شارکی ،قائم
مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران
نادو) تهیه شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته،
آمده است :در سال جاری حکم محرومیت دو
ورزشکار که تخلف قصور آنان محرز بود صادر
شد و قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ
بسیار شفاف ،جدی و غیر قابل انعطاف است و از
این رو توجه کافی به قوانین مبارزه با دوپینگ
از سوی فدراسیونهای ورزشی ،مربیان تیمهای
ملی ،ورزشکاران و تمامی دست اندرکاران ورزش
برای پیشگیری از محرومیت های ناخواسته
ناشی از سهل انگاری ضروری به نظر میرسد.

