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طالیی که به نظری نظر نکرد

عصرآزادی / سرویس ورزشی - فرهاد فرهادپور:تکواندوکار آذربایجان شرقی در 
مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور از به مدال نقره رضایت داد.

ب��ه گزارش عصرآزادی آنالین، علیرضا نظری تکواندوکار ملکانی تیم آذربایجان ش��رقی در 
مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور در 4 مسابقه اول خود برابر حریفانش با اقتدار به برتری 

رسیده و حریفان را یکی بعد از دیگری ناک اوت کرده و به دیدار نهایی راه یافت.
 وی در دی��دار فین��ال برابر حریف خود با نتیجه 8 بر 6 مغلوب و به مدال نقره رضایت داد.

نظری در مسابقات جام فجر هم به مدال برنز رسیده و در مسابقات لیگ برتر تکواندو کشور 
هم در تیم مس س��ونگون عضویت داش��ته که این تیم به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها 

صعود کرده است.

تنور لیگ برتر فوتسال داغ تر شد
تیم فوتبال گیتی پس�ند اصفهان ب�ا نتیجه ۶ بر ۴ برابر ک�راپ الوند مغلوب 

شد.
هفته هجدهم لیگ برتر فوتس��ال ایران از س��اعت ۱۶ با ۷ دیدار در شهرهای مختلف 
برگزار ش��د که در مهم ترین دیدار، تیم رده چهارمی کراپ الوند توانس��ت دست به کار 
بزرگی بزند و گیتی پس��ند صدرنش��ین را با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب کند و به صدر جدول 
نزدیک تر ش��ود. در این دیدار سنگ س��فیدی، ملی پوش گیتی پسند با کارت قرمز داور 

از زمین اخراج شد.
در دیگر دیدار امروز، مس س��ونگون برای دومین هفته متوالی از پیروز شدن باز ماند 
و مقابل مقاومت البرز متوقف ش��د. مس��ی ها که ابتدا از حریف خود پیش افتادند، پس 
از وصل ش��دن مجدد برق س��الن، دو گل دریافت کردند و با نتیجه ۴ بر یک شکس��ت 
خوردند تا رده دوم را از دست دهند. در این دیدار، پس از گل مس در نیمه دوم، برق 
س��الن کرج رفت و بازی برای دقایقی متوقف ش��د. این اتفاق در حالی افتاد که وحید 

شمسایی و مصطفی نظری، مربیان تیم ملی از نزدیک شاهد این بازی بودند.
سن ایچ ساوه دیگر مدعی بود که نتوانست در هفته هجدهم پیروز شود و در خانه با 
نتیجه ۲ بر ۲ برابر فردوس قم رده هش��تمی متوقف شد. در این دیدار مهدی عامری و 
علی مروتی برای س��ن ایچ و مصطفی موس��وی خواه و محمد برزگر برای فردوس گلزنی 

کردند.
در جدول رده بندی، گیتی پس��ند با ۴۳ امتیاز صدرنش��ین است و کراپ الوند با ۴۰، 
مس س��ونگون  با ۳۹ و س��ن ایچ ساوه با ۳۸ امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. 
شهروند ساری و حفاری اهواز با ۱۰ و ۸ امتیاز در رده های سیزدهم و چهاردهم جدول 

۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال قرار دارند.
نتایج کامل هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

سن ایچ ساوه ۲ - ۲ فردوس قم
گل های سن ایچ ساوه: مهدی عامری - علی مروتی

گل های فردوس قم: سید مصطفی موسوی خواه - محمد برزگر
 چیپس کامل مشهد ۱ - ۷ زندی بتن کالردشت

گل  چیپس کامل: محسن باغشنی
گل های زندی بتن کالردش��ت: س��جاد امان��ی)۲ گل( - ابلفض��ل مینویی - رحمان 

سارانی)۲ گل( - رضا سپندار)۲ گل(
کراپ الوند ۶ - ۴ گیتی پسند اصفهان

گل کراپ الوند: مس��لم اوالد قباد)۲ گل( - علی عابدین - محمد نجف زنگی)۲ گل( 
- علیرضا رفیعی پور

گل گیتی پسند: علی اصغر حسن زاده - سعید احمد عباسی)۲( - مسعود یوسف
سپاهان اصفهان ۲- ۰ شهروند ساری

گل های سپاهان: بابک نصیری - محسن منتظمی
 فوالد زرند ایرانیان ۳ - ۰ راگا شهر ری

گل های فوالد زرند: حسین اکبرزاده - کامبیز گمرکی)۲ گل(
مقاومت البرز ۴ - ۱ مس سونگون

گل مقاومت: سهیل جامدی - مرتضی عزتی ) ۲ گل( - شهاب طالس
گل مس سونگون: محمد حسین درخشانی

فرش آرا مشهد ۵ - ۴ حفاری اهواز
گل های فرش آرا مش��هد: حامد عبدالهی)۲ گل( - میالد قنبرزاده) ۲ گل( - س��ینا 

ممبینی
گل های حفاری اهواز: هاشم شیرعلی - مجتبی مریدی زاده - سعید ممبینی - امید 

رستمی

 حسین ساوه شمشکی نماینده اسکی آلپاین ایران
 در المپیک زمستانی شد

حس�ین ساوه شمشکی ملی پوش اسکی آلپاین موفق شد به عنوان نماینده 
اسکی آلپاین مردان ایران برای المپیک زمستانی ۲۰۲۲ انتخاب شود.

س��اوه شمش��کی با دارا بودن بهترین پوئن فی��ز )امتیاز جهان��ی( در پایان رقابتهای 
انتخابی المپیک زمس��تانی موفق شد به عنوان نماینده اسکی آلپاین مردان در المپیک 

زمستانی انتخاب شود.
ساوه شمشکی پیش از این در دو دوره بازی های المپیک زمستانی حضور داشته است. 
پیش از این عاطفه احمدی در آلپاین بانوان و سید ستار صید نیز در اسکی صحرانوردی 

مردان به عنوان نماینده کشورمان در المپیک زمستانی معرفی شده بودند.

سرمربی تیم والیبال ساحلی ناشنوایان با بیان 
اینکه روس�یه و اوکراین مهم ترین رقبای ما در 
المپیک برزیل هس�تند، اما وقتی ما نخس�تین 
دوره عنوان پنجمی را کسب کردیم به طور قطع 

همگی به کسب عنوان در برزیل می اندیشیم.
فریدون الهامی در حاش��یه دومی��ن مرحله اردوی 
آماده تیم والیبال س��احلی ناش��نوایان در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود:  تیم والیبال س��احلی ناشنوایان 
اولی��ن بار ب��رای حضور در بیس��ت و س��ومین دوره  
المپیک سامسون ترکیه تشکیل شد و البته سرمربی 
آن تیم خودم بودم و این تیم تازه کار توانست خیلی 

خوب ظاهر شود و ما پنجم شدیم.
وی ادام��ه داد:  المپیک  کارزار بهترین و قوی ترین 
تیم های جهان در هررش��ته ای است و همه تیم ها 
با هدف برد و کسب عنوان به المپیک می آیند و اگر 
چه در ورزش هیچ چیزقابل پیش بینی نیست اما تیم 

ما با هدف کسب عنوان راهی برزیل می شود.
الهام��ی در خصوص انتخاب نفرات و در دعوت ۱۲ 
نفر به اردوی نخس��ت تیم والیبال ساحلی ناشنوایان 
گفت: نفرات دعوت شده از میان ملی پوشان والیبال 
ساحلی ناش��نوایان و برخی بازیکنان والیبال ساحلی 
که از نظر فیزیکی ش��رایط مساعدی داشتند انتخاب 
ش��دند و دور نخس��ت تمرین��ات طی چه��ار روز در 

بندرترکمن تش��کیل ش��د. این مربی ب��ا بیان اینکه 
فرص��ت زیادی تا زمان بازیه��ای المپیک برزیل باقی 
نمانده گفت: هنوز مش��خص نیس��ت که ایران یک یا 
۲ تیم به برزیل اعزام می کند بر همین اس��اس ما ۵ 
نفر را به اردوی مرحله دوم دعوت کردیم و این نفرات 

با توجه به برگزاری مس��ابقات درون اردویی تا زمان 
اعزام به برزیل در اردو حضور دارند.

به گفت��ه الهامی حضور پنج نف��ر در اردو حتی در 
ص��ورت اعزام یک تیم، کم��ک خواهد کرد تا به طور 
مرت��ب بازیکنان در جریان تمرینات، مس��ابقه درون 

اردویی برگزار کنند و این بر نحوه آماده س��ازی آنان 
تاثی��ر مثبتی دارد. وی در تش��ریح برنامه های آماده 
س��ازی تیم ملی والیبال س��احلی ناش��نوایان افزود:  
نف��رات دعوت ش��ده به اردو به دلیل ش��یوع کرونا و 
نداش��تن تمرین و مس��ابقات، آمادگی کمی دارند و 
ما س��طح آمادگی آنان را بین صفر تا ۳۰ درصد می 
دانیم و بر همین اساس، ۸۰ درصد برنامه مرحله دوم 
تمرین��ات بدنس��ازی و هوازی اس��ت و از مرحله بعد 
ت��ا زمان اعزام تمرینات تکنی��کال و فنی افزایش می 
یابد تا با آمادگی کافی راهی کاسیاس دو سول محل 

رقابت های المپیک شویم.
س��رمربی تیم والیبال س��احلی ناش��نوایان گفت:  
ب��ا توجه ب��ه اینکه امکان مس��ابقات ب��رون مرزی یا 
تدارکات��ی خارج��ی وج��ود ن��دارد،  از اردوی بعدی 
مس��ابقات تدارکاتی با تیم والیبال ساحلی افراد سالم 
برگزار خواهد ش��د تا کادر فن��ی بتواند ضمن محک 
بازیکنان نق��اط ضعف آنان را به خوبی شناس��ایی و 

مرتفع کند.
 وی گفت: در کنار س��روش س��لطانی کمک مربی و 
آنالیزور تیم قرار دارد و بهنام بگجانی سرپرس��ت این 
تیم است و والیبالیست ها بعد از هر اردوی ۱۵ روزه، 
 سه روز فرصت برای دیدار با خانواده شان دارند و این 

روند تا اعزام تیم به المپیک ادامه دارد.

س�رمربی تیم ملی کش�تی فرنگی گفت: با توجه به فاش�له کم 
مس�ابقات جهانی و بازی های آس�یایی باید دو تیم برای اعزام به 

این رقابت ها تشکیل دهیم.
محمد بنا درباره برگزاری رقابت های انتخابی کشتی فرنگی جام تختی، 
اظهار کرد: بر اس��اس فرایندی که از قبل ترسیم شده، مسابقات قهرمانی 
کش��ور را در زاهدان برگزار کردیم و اینبار نیز مرحله دوم فرایند انتخابی 
تیم ملی در حال برگزاری است. در مسابقات انتخابی جام تختی، سه نفر 
از مسابقات قهرمانی کش��ور انتخاب شدند، از انتخابی جام تختی نیز در 
هر وزن س��ه نفر انتخاب می شوند. با برگزاری جام تختی، تقریبا فرایند 

داخلی ما به اتمام می رسد.
س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی، افزود: سطح  مس��ابقات بد نیست، 
بضاعت ما به اندازه کش��تی آزاد نیس��ت اما در مجموع مس��ابقات خوب 
برگزار ش��د، به خصوص در نوبت بعدازظهر امروز مبارزه های نزدیکی را 
ش��اهد بودیم. فردا نیز مس��ابقات پنج وزن دوم برگزار می شود. در نهایت 

نفرات برتر برای حضور در حام تختی انتخاب می شوند تا مسابقات خوب 
و جذابی را در جام تختی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در جام تختی همه مدعیان رو در رو با هم مبارزه کنند و 

یک تیم خوب برای مسابقات جهانی سال ۲۰۲۲ در صربستان و بازیهای 
آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین انتخاب می شوند.

بنا درباره برنامه کادر فنی برای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی گفت: 
طبیعتا با فاصله کمی که بین این دو رویداد وجود دارد فکر نکنم بتوانیم 
از یک تیم و یا یک نفر در دو مس��ابقه استفاده کنیم. همان طور که می 
دانید بازیهای آس��یایی در شش وزن المپیکی برگزار می شود. شش نفر 
برای بازیهای آس��یایی و ده نفر ب��رای پیکارهای جهانی انتخاب خواهند 

شد.
وی درباره آغاز اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی نیز گفت: تا انتخابمان 
نهایی نش��ود اردویی نداریم. بعد از برگزاری جام تختی در اوایل اس��فند، 

اردوهای تیم ملی در نیمه دوم اسفند آغاز می شود.
بنا ادامه داد: برای مسابقات قهرمانی اسیا که فروردین ماه در اوالن باتور 
مغولس��تان برگزار می ش��ود اردوها ادامه خواهد داشت و بعد از قهرمانی 

آسیا نیز تورنمنت های بین المللی را در پیش رو داریم.

بنا:درجامتختیهمهمدعیانکشتیمیگیرند

کسب عنوان در برزیل را نشانه گرفته ایم
سرمربیوالیبالساحلیناشنوایان:

 درویش: وارث بدهی های زیاد ادوار گذشته
پرسپولیس هستیم

دو رییس فدراسیون دیگر هم حکم گرفتند

وزارت ورزش در مورد ساعی شفاف سازی کند

مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما در باشگاه پرسپولیس از 
هرگونه کمک و هم فکری برای حل مشکالت تیم استقبال 

می کنیم.
رضا درویش، مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس اظهار کرد: تشکر 
می کنم از دکتر س��جادی به خاطر اعتمادی که به بنده و اعضای 
هیات مدیره داش��تند. امی��دوارم که با همدل��ی و همراهی همه 
اعضای هیات مدیره آنچه که شایس��ته این باش��گاه و هوادارانش 

است انجام دهیم.
او در ادام��ه افزود: از آقای صدری و س��میعی که پیش از بنده 
زحمات زیادی را برای باش��گاه پرس��پولیس کش��یدند تش��کر می کنم. ما درحال حاضر وارث حجم زیادی از 
بدهی ها از ادوار گذشته در باشگاه پرسپولیس هستیم که باید با همدلی همه مجموعه باشگاه و هواداران این 
تیم مردمی مش��کالت را حل کنیم. پیگیری درباره حذف پرس��پولیس از لیگ قهرمانان آسیا فعال اصلی ترین 
کاری اس��ت که آن را دنبال می کنیم و هدف ما این اس��ت که بتوانیم این مشکل را حل شود و شاهد حضور 

پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در باشگاه پرسپولیس از هرگونه کمک و همفکری برای حل مشکالت تیم استقبال 
می کنیم. تمام دغدغه ما اعم از اعضای هیات مدیره، کادر فنی و بازیکنان این اس��ت که مشکالت پیش آمده 

برای باشگاه پرسپولیس را مرتفع و دل هواداران را شاد کنیم و نشاط اجتماعی را به جامعه برگردانیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخصوص عملکرد کادر فنی این تیم نیز گفت: به زعم بسیاری از کارشناسان 
فوتبال کش��ور یکی از بهترین کادرهای فنی را در حال حاضر تیم پرس��پولیس دارد و هیچ گونه تغییراتی در 

کادر فنی باشگاه نخواهیم داشت. کادر فنی پرسپولیس نه تنها در ایران بلکه در آسیا نیز شاخص است.
درویش اظهار کرد: در راس��تای برطرف کردن مش��کالت باش��گاه از نظر و هم فکری پیشکسوتان نیز قطعا 
استفاده خواهیم کرد. این باشگاه متعلق به همه پرسپولیسی ها است و ما در باشگاه وظیفه داریم که در خدمت 

همه پیشکسوتان و هواداران باشیم.
او ادامه داد: اقداماتی را درنظر داریم که برای باش��گاه انجام دهیم. در وهله اول با توجه به ش��روع نیم فصل 
دوم باید درخواس��ت ها و کمبودهای کادر فنی را مرتفع کنیم و این که تیم قوی تر ش��ود و بتواند به امید خدا 
برای ششمین بار متوالی قهرمانی لیگ را به دست آورد. در مرحله بعدی باید با اهالی فن و حقوق دانان مجرب 
و ارگان های مربوطه جلساتی را برگزار کنیم که درخصوص برطرف کردن مشکالت پیش آمده برای باشگاه 

راه حلی پیدا شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: قصد دیگر ما این است که کارگروه اقتصادی با استفاده از افراد توانمند 

حوزه اقتصاد تشکیل دهیم که بتوانیم مشکالت مالی تیم را برطرف کنیم.

در شرایطی که تا کنون مجمع انتخاباتی پنج فدراسیون 
ورزش�ی برگزار ش�ده و دو مورد از این انتخابات ها بعد از 
مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو بود اما کماکان خبری 
از صدور حکم هادی س�اعی به عنوان رییس فدراس�یون 

تکواندو نیست!
۱۲ دی رضا زارعی به مدت چهار س��ال دیگر به عنوان رئیس 
فدراس��یون کوهنوردی انتخاب ش��د و۲۱ دی ماه س��ال جاری، 
سجادی حکم رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

را به رضا زارعی منتخب مجمع اخیر این فدراس��یون به مدت 4 س��ال ابالغ کرد. ۱4 دی نیز عباس اورسجی 
برای چهار س��ال به عنوان رییس فدراس��یون کبدی انتخاب شد و ۲۰ دی ماه سجادی، وزیر ورزش و جوانان 

حکم وی را به عنوان رییس فدراسیون کبدی ابالغ کرد.
به ترتیب ۱8 و ۲۰ دی ماه س��ال جاری بود که انتخابات فدراسیون بوکس و انتخابات فدراسیون فدراسیون 
شنا، شیرجه و واترپلو برگزار شد و امروز ۲6 دی ماه حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان  در احکامی جداگانه 
حکم ریاست حسین ثوری به عنوان رییس فدراسیون بوکس و حکم ریاست محسن رضوانی به عنوان رییس 

فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو را ابالغ کرد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در حالی ۱۵ دی ماه به ریاست بنیامین شکوه فر، معاون پارلمانی وزارت 
ورزش و جوانان برگزار ش��د که در پایان هادی س��اعی با رای اعضای مجمع به عنوان رییس این فدراس��یون 
انتخاب شد و با گذشت ۱۱ روز از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو کماکان حکم هادی ساعی از 

سوی وزیر ورزش و جوانان ابالغ نشده است.
به نظر می رس��د اگر مس��ئله ای در مورد انتخاب هادی س��اعی وجود دارد، وزارت ورزش و جوانان باید به 
صورت ش��فاف در این زمینه پاس��خگو باشد چرا که صادر نشدن حکم ریاست ساعی بر فدراسیون تکواندو در 
کنار موضع گیری مبهم معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، شایعه ها درباره احتمال برگزاری مجدد 
انتخابات فدراسیون تکواندو را بیش از پیش کرده است. باید خاطرنشان کرد که محمد پوالدگر نیز که پس از 
انتخابات، به عنوان معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان معرفی شد، در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ش��نا، در پاسخ به س��والی درباره احتمال لغو نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو، گفت"هنوز تصمیمی گرفته 

نشده است و اطالعی ندارم. "
امروز اما با صدور و ابالغ احکام ریاس��ت فدراس��یون های بوکس و شنا، ش��ائبه ها در مورد ریاست ساعی بر 
فدراس��یون تکواندو بیش از پیش قوت گرفت و باید منتظر ماند و دید در نهایت این فدراس��یون چه زمانی از 

سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع، تعیین تکلیف شده و از بالتکلیفی خارج می شود.

رییس کنفدراس�یون فوتبال آسیا در نامه ای خطاب به رییس فدراسیون فوتبال ایران 
گفت: تیم  ملی فوتبال زنان ایران توانایی خود را برای الهام بخش�یدن در س�طح قاره 

اثبات کرده است.
ش��یخ س��لمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به شهاب 
الدی��ن عزیزی خادم، رییس فدراس��یون فوتب��ال برای تیم ملی فوتبال زنان ای��ران و هوادارانش 
آرزوی موفقیت کرد. در این نامه آمده اس��ت که" به مناس��بت شروع جام ملت های فوتبال زنان 
آس��یا ۲۰۲۲ در هند در هفته آتی، فرصت را غنیمت شمرده و برای تیم ملی فوتبال زنان ایران، 

طرفداران و تمام خانواده فوتبال شما رویدادی خاطره ساز و موفق را آرزو می کنم.

در این مسابقات که ۱۲ تیم در آن شرکت می کنند، تیم  ملی فوتبال ایران توانایی خود را برای 
الهام بخشیدن در سطح قاره اثبات کرده و الگویی برای دختران و زنان فوتبالیست است. من برای 

آنان  عملکردی خوب  را در آماده سازی شان  آرزومندم.
پتانس��یل وسیعی در آسیا وجود دارد و ما مصمم هستیم تا کمک کنیم فوتبال زنان با تمرکز بر 
روی توسعه و رشد در تمام جنبه های فوتبال بانوان به قدرت واقعی خود پی ببرد. من نیز شما 

را به تماشای این رویداد هیجان انگیز دعوت می کنم."
تیم ملی فوتبال زنان ایران برای اولین بار به جام ملت های آس��یا صعود کرده اس��ت و از ۳۰ دی 

۱4۰۰ کار خود را در این رقابت ها آغاز می کند.
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