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رضایی:  براساسپروتکلبهداشتیرقابتها؛

 واکسیناسیون شطرنجبازان اعزامی به مسابقات
 جام جهانی روسیه

سه نماینده شطرنج ایران در جام جهانی ۲۰۲۱ روسیه پیش از اعزام به محل 
برگزاری این رقابتها و در راس�تای پروتکلهای مورد تاکید برگزارکنندگان 

مسابقات واکسینه می شوند.
به واسطه برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و غرب آسیا و همچنین با لحاظ شدن 
نتایج مس��ابقات کشوری، سه شطرنجباز کشورمان س��همیه حضور در جام جهانی 

۲۰۲۱ را به دست آورده اند.
پرهام مقصودلو از طریق قهرمانی در مس��ابقات لیگ کشوری و سید محمد امین 
طباطبایی به واسطه کسب عنوان چهارمی در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه شرکت 
در جام جهانی را به دس��ت آوردند. این س��همیه برای احسان قائم مقامی به واسطه 
حضور در مسابقات غرب آسیا به دست آمد. بدین ترتیب مقصودلو، طباطبایی و قائم 
مقامی ش��طرنجبازان ایرانی ش��رکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۱ هستند که هفته 
آینده عازم محل برگزاری این رقابت ها در سوچی روسیه می شوند. واکسیناسیون 
این ش��طرنجبازان از جمله اقداماتی است که فدراس��یون شطرنج در راستای اعزام 

جهانی آنها و طبق پروتکل های مورد تاکید مسابقات در برنامه قرار داده است.

حضور ۸ تیم در مسابقات تکواندو جام باشگاه های کشور
دومین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه های کشور به شیوه جام جهانی 

با حضور ۸ تیم برگزار می شود.
دومین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه های کشور گرامیداشت »شهدای مدافع 
س��امت« به شیوه جام جهانی طی روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه در فدراسیون تکواندو 

برگزار خواهد شد.
با اعام کمیته مس��ابقات تیم های هیأت تکواندو س��ر پل ذه��اب، هیأت تکواندو 
اصفهان، پارس��یان البرز، پاس تهران، هیأت تکواندو تهران، فتح صدر البرز، فرمانیه 

تهران و لوازم خانگی کن در این دوره از رقابت ها حضور دارند.
جلس��ه هماهنگی و مراسم قرعه کش��ی این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان 
تیم ها روز )یکش��نبه – ۱۳ تیرماه( از س��اعت ۱۴:۳۰ در س��الن جلسات فدراسیون 

انجام  شد.
روز نخس��ت )پنجشنبه – ۱۷ تیرماه( مس��ابقات در دو گروه پیگیری خواهد شد 
ک��ه از هر گ��روه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند؛ تیم های صعود کننده در روز 
پایانی )جمعه – ۱۸ شهریورماه( به صورت ضربدری با یکدیگر به رقابت می پردازند 

و در نهایت دیدار رده بندی و فینال برگزار می شود.
رقابت ه��ا طبق آخرین قوانین فدراس��یون جهانی برگزار می ش��ود و هر تیم باید 
متش��کل از ۶ تکواندوکار )۴ ورزشکار اصلی و ۲ ورزشکار ذخیره که در صورت نیاز 
می توانن��د پس از پایان راند اول نس��بت به تعویض یک نفر ورزش��کار ذخیره اقدام 

کنند( باشد.

دلیل غیبت نوشاد عالمیان در اردوی تیم ملی تنیس 
روی میز

نوشاد عالمیان اعالم کرده است به دلیل خستگی مفرط و نیاز به ریکاوری 
در  اردوی تیم ملی تنیس روی میز حضور ندارد.

 اولین مرحله اردوی تیم ملی تنیس روی میز برگزار شد اما نوشاد عالمیان غایب 
بزرگ این اردو بود. رضا میرالماسی مدیر تیم های ملی تنیس روی میز در گفتگو با 
ایسنا در مورد علت غیبت نوشاد عالمیان گفت: نوشاد  گزارشی را به سرمربی داده 
بود مبنی بر اینکه به دلیل  حضور در مسابقات فرانسه، سپس لیگ برتر ایران و در 
نهایت انتخابی تیم ملی  فشار مضاعفی را به او وارد کرده است از این رو اجازه بدهد 
مدتی را ریکاوری کند تا از خستگی مفرط خارج شود. او افزود: مشکل خاصی وجود 
ندارد و از مراحل بعدی ، به اردوی تیم ملی اضافه می شود. افشین نوروزی نیز یکی 
دیگر از بازیکنانی بود که انصراف داد و قرار اس��ت بین بازیکن باقی مانده از مرحله 
نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی، یک دوره مسابقه بصورت حذفی برگزار شود و در 

نهایت قهرمان این مسابقات به عنوان پنجم تیم ملی  انتخاب شود.

ریی�س انجمن کش�تی ناش�نوایان علت 
برکن�اری اکبر بهتری از س�رمربیگری تیم 
ملی کش�تی آزاد جوانان ناش�نوایان را بی 
اعتنایی وی نس�بت به تذک�رات چند باره 
برای برگ�زاری تمری�ن در مکانی خارج از 

قرنطینه عنوان کرد.
علیرض��ا رضای��ی ، درباره حواش��ی اخیر تیم 
ملی ناش��نوایان اظه��ار کرد: در ش��رایطی که 
کادر فنی و کش��تی گیران بدون انجام تس��ت 
PCR ام��کان حض��ور در اردوی تی��م مل��ی را 
ندارن��د و م��ا ب��ا برگ��زاری اردوها در ش��رایط 
قرنطینه به دنبال حفظ س��امتی ورزش��کاران 
هس��تیم، متاس��فانه س��رمربی تیم ملی کشتی 
جوان��ان فض��ای دیگ��ری را ب��دون هماهنگی 
 ب��رای تمرین کش��تی گی��ران ناش��نوا در نظر 

می گرفت.
وی گفت: با وج��ود این که چند بار خود من 
دوس��تانه این موضوع را تذکر داده بودم و حتی 
از طری��ق هم��کاران و یکی از مربی��ان که دبیر 
انجمن اس��ت، گوش��زد کرده بودم که در مکان 
خارج از قرنطینه اق��دام به برگزاری اردو نکند، 
اما متاس��فانه ای��ن تذکرات از س��وی او جدی 

گرفته نشد.
رضایی خاطرنش��ان کرد: در چنین ش��رایطی 
چ��اره ای جز برکن��اری بهتری نداش��تم، واقعا 

اگر کشتی گیران به کرونا مبتا می شدند، چه 
کسی پاسخگو بود.

رییس انجمن کش��تی ناش��نوایان اضافه کرد: 
خ��ارج از کار، بهتری یکی از دوس��تان نزدیک 
من است اما چون سامتی ورزشکاران در خطر 
ب��ود، علیرغم میل باطنی چاره ای جز برکناری 

او نداشتم. اگر کشتی گیران در تمرینات خارج 
از قرنطینه به کرونا مبتا می ش��دند چه کسی 
می خواست پاس��خگو باش��د؟ این در شرایطی 
بود ک��ه اگر خ��دای ناکرده کش��تی گیران به 
کرون��ا مبتا می ش��دند، ج��دای از اینکه اعزام 
کش��تی گیران به مس��ابقات جهانی لغو می شد، 

ممکن ب��ود در صورت ابتا به کرونا، س��امتی 
و جان کش��تی گی��ران نیز به خط��ر بیفتد اما 
متاسفانه مربی تیم بدون توجه به تذکرات، تیم 
را برای تمرین به خ��ارج از قرنطینه می برد که 

کار بسیار پرخطری است. 
وی همچنی��ن درباره پرداخت حق الزحمه به 
مربیان بع��د از مصاحبه بهتری، گفت: پرداخت 
حق الزحمه مربیان ارتباط��ی به مصاحبه اکبر 
بهتری نداش��ت و پیش از اعزام کش��تی گیران 
به ترکیه برای ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کادر 
فن��ی قرار بود ضمن برگزاری مراس��م با حضور 
مس��ئوالن کمیته المپی��ک و وزارت ورزش، از 
سوی فدراسیون این حق الزحمه پرداخت شود 
که هفته گذشته این مراسم در آکادمی المپیک 
برگزار ش��د و حق الزحمه مربیان نیز پرداخت 

گردید.
رضایی در پایان در پاسخ به انتقاد اکبر بهتری 
مبنی بر تش��کیل جلس��ه کمیته فنی پیش از 
برکناری از س��رمربیگری تیم ملی کش��تی آزاد 
جوان��ان، افزود: ضرورتی برای برگزاری جلس��ه 
کمیته فنی وجود نداش��ت و من علی رغم میل 
باطنی و بخاطر حفظ س��امتی تیم در آستانه 
اعزام به مسابقات جهانی او را کنار گذاشتم، هر 
چند وی یکی از مربیان زحمتکش و از دوستان 

نزدیک من است.

در اولین روز از رقابتهای کش�تی فرنگی قهرمانی جهان که 
در رده سنی بزرگس�االن در ترکیه در حال برگزاری است، ۳ 
کش�تی گیر ناشنوا کشورمان به مرحله فینال قهرمانی جهان 

راه یافتند.
 در اولین روز از رقابتهای کش��تی فرنگی قهرمانی جهان که از روز 
یکشنبه ۱۳ تیر در رده سنی بزرگساالن در استانبول ترکیه در حال 
برگزاری است، کشتی گیران ناشنوا کشورمان در اوزان ۵۵ ، ۶۰ ، ۶۳ 
، ۶۷ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگ��رم به مصاف حریفان 
خود رفتند که در پایان این رقابتها، صادق ابوالوفائی، مهدی بخش��ی 
و اصغ��ر کریم��ی در اوزان ۵۵ ، ۶۳ و ۷۲ کیلوگرم به فینال راه پیدا 
کردند و مهدی صدری ، علی کریمی و شیرزاد مهکی در اوزان ۶۰ ، 

۶۷ و ۸۲ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدند.
در دور اول ای��ن رقابتها، ص��ادق ابوالوفایی در وزن ۵۵ کیلوگرم با 
نتیجه ۳ بر یک برابر کش��تی گیر روس��یه شکست خورد، اما در دور 
دوم با نتیجه ۶ بر یک حریف اوکراینی را مغلوب خود کرد و در دور 
س��وم برابر کش��تی گیر میزبان با نتیجه ۹ بر ۰ به پیروزی رس��ید و 

راهی فینال شد.
مهدی صدری، دیگر نماینده ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم با نتیجه ۴ 
بر ۲ رقابت را به نماینده روسیه واگذار کرد، در دور دوم با نتیجه ۱۳ 
بر ۳ برابر کشتی گیر بلغارستان پیروز شد و در دور سوم با نتیجه ۸ 

بر ۰ برابر فرنگی کار ترکیه شکست خورد.

وی باید برای مقام سومی مبارزه کند.
مهدی بخشی دیگر نماینده کشورمان در وزن ۶۳ کیلوگرم با نتیجه 
۸ بر صفر شکست خورد، در دومین دیدار خود حریف قزاقستانی را با 
نتیجه ۴ بر صفر شکست داد، در دور سوم ۳ بر ۲ برابر حریف روسی 
پیروز و راهی مرحله فینال ش��د. علی کریمی در وزن ۶۷ کیلوگرم با 
نتیجه ۱۰ بر ۲ قرقیزستان را شکست داد و در دور دوم با نتیجه ۹ بر 
۶ برابر حریف ترکیه ای دیدار را واگذار کرد، وی در دور سوم با نتیجه 

۸ بر ۰ شکست خورد و برای سومی باید تاش کند.
اصغ��ر کریمی، دیگ��ر فرنگی کار کش��ورمان در وزن ۷۲ کیلوگرم 
برابر نماینده قزاقس��تان با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد، در دور دوم 
با نتیجه ۸ بر ۰ برابر نماینده یونان به برتری رس��ید و راهی مرحله 
فینال ش��د. رضا اس��ماعیلی در وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه ۱۴ بر ۳ 

برابر کش��تی گیر قزاقس��تان دیدار را واگذار کرد و  در دور دوم برابر 
حریفی از باروس با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد.

 ش��یرزاد مهکی، دیگر نماینده ایران در وزن ۸۲ کیلوگرم با نتیجه 
۹ بر یک دیدار را به حریف روس��ی واگذار کرد، در دور دوم با نتیجه 
۱۱ بر ۵ برابر حریف قزاقس��تانی به پیروزی رسید، در دور سوم برابر 
حری��ف اوکراینی با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکس��ت خ��ورد و به رده بندی 

راه یافت.
 اب��وذر ربی��ع زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز با نتیجه ۵ بر یک برابر 
حریف اوکراینی به برتری دس��ت یافت ام��ا در دور دوم برابر حریف 

باروس ضربه فنی شد و شکست خورد.
اکبر صابری در وزن ۹۷ کیلوگرم برابر نماینده قزاقس��تان با نتیجه 
س��ه بر سه شکس��ت خورد، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۶ برابر فرنگی 
کار ترکیه به پیروزی رس��ید و در دور سوم با ضربه فنی برابر کشتی 
گی��ر اوکراین رقابت را واگ��ذار کرد، وی در دور چهارم رقابت خود با 

نتیجه ۹ بر صفر برابر کشتی گیر روس شکست خورد.
محمدرضا صدری، دیگر نماین��ده ایران در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در 
دور اول اس��تراحت داش��ت، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب 
کش��تی گیر ترکیه شد و در دور سوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ برابر کشتی 

گیر قرقیزستان شکست خورد.
رقابتهای فینال و رده بندی قهرمانی جهان کش��تی ناش��نوایان در 

رده سنی بزرگساالن فردا دوشنبه ۱۴ تیر برگزار می شود.

رقابتهای قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان - ترکیه؛

راهیابی ۳ کشتی گیر فرنگی ناشنوا ایران به فینال قهرمانی جهان

برای حفظ سالمتی ناشنوایان چاره ای جز برکناری بهتری نداشتم
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