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حذف ناباورانه مارال مردانی

دومین دوره لیگ پومسه خراسان رضوی

برترین پسران نونهال معرفی شدند

برترین پسران پومسه کار نونهال خراسان رضوی معرفی شدند.
با پایان یافتن دومین دوره مس�ابقات لیگ پومس�ه نونهاالن پسر
استان خراسان رضوی ،نفرات برتر معرفی شدند.

چ نامهای درباره ممنوعیت حجاب
درخشان :هی 
دریافت نکردیم

*رده کمربند آبی-قرمز

مقام اول :الیاس اسحاقی
مقام دوم :امید قدرتی

*رده کمربند مشکی

مقام اول :امیرحسین میرسعیدی
مقام دوم :محمد حجی عباسی

خنكدار:

براي كسب بهترین نتيجه در المپيك تالش
خواهم كرد

كارات�ه كای اعزامي تيم ملي جوان�ان دختر به المپيك 2018
گفت :مسابقات را نمي شود پيش بيني كرد ،اما من همه تالشم را براي
كسب نتيجه خواهم كرد.
فاطم�ه خنك�دار در خصوص حضور خود در رقاب�ت های المپیک
جوانان آرژنتین ،به سايت فدراسيون كاراته گفت :در هر وزن المپيك
 8نفر از بهترين هاي كاراته جهان حضور دارند و همه خودشان را براي
اين رويداد بزرگ آماده كرده اند.
وي افزود :بعد از اينكه در رقابتهاي قهرماني آسيا مدال طال كسب
كردم ،در بلغارستان دستم از مدال خالي ماند اما در كرواسي نتيجه را
جبران كرده و سهميه گرفتم و حاال در المپيك سعي مي كنم بهترين
عملكردم را به نمايش بگذارم.
خنك�دار ادام�ه داد :خ�دا را ش�كر تمرين�ات خ�وب و اردوهاي
منس�جم و ب�ا برنام�ه اي را پش�ت س�ر گذاش�ته اي�م و امي�دوارم
بهتري�ن نتيج�ه در رقابتهاي المپيك براي من و ه�م تيمي هايم رقم
بخورد.
كارات�ه كای وزن منه�اي  53كيلوگرم تيم مل�ي جوانان دختر در
مورد حريفانش گفت :با چند نفر از حريفان المپيكي ام در مس�ابقات
گذشته مبارزه كرده ام و از نحوه مبارزاتشان آگاهم .ساير نفرات را هم
فيلم مبارزاتشان را ديده و با كمك مربي ام آناليز كرده ايم.
وي در پاي�ان از پ�در و م�ادر ،س�مانه خوش�قدم س�رمربي تيم
ملي ،ش�هال عيوض�ي ،مربي و مرتض�ي فرجي هم تش�كر و قدرداني
كرد.

دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتبال
نوجوانان کشور

تی�م ه�ای نوبندگس�تر مین�اب و البدربندرکن�گ در هفت�ه
نخس�ت لی�گ برت�ر فوتب�ال نوجوان�ان کش�ور ب�ه مص�اف ه�م
می روند.
در چارچوب هفته نخس�ت مس�ابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان
باش�گاه های کشور ،از ساعت  ۱۵امروز (پنجش�نبه) تیم نوبندگستر
مین�اب در ورزش�گاه ش�هید امینی این ش�هر ب�ه مصاف تی�م البدر
بندرکنگ می رود .تیم نوبندگس�تر میناب امس�ال نخس�تین حضور
خود را در لیگ برتر تجربه می کند.
این تیم س�ال گذش�ته با بازی های درخش�ان در لیگ دسته اول
مجوز حضور در رقابت های فصل جاری لیگ برتر را کسب کرد.
این در حالی اس�ت که تیم البدر بندرکنگ س�ابقه چندین س�ال
حضور متوالی در لیگ برتر را در کارنامه دارد.
مس�ابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کش�ور در پنج گروه برگزار
می شود و در پایان تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله دوم صعود
می کنند.
تی�م ه�ای البدربندرکن�گ و نوبندگس�تر مین�اب دو نماین�ده
هرم�زگان در گروه پنجم با تیم های گل گهر س�یرجان ،فجر ش�هید
سپاس�ی ش�یراز ،ف�والد یزد ،م�س کرم�ان و حافظ ش�یراز همگروه
هستند.

پایان کار بهلول زاده در مسابقات
ژیمناستیک المپیک

ژیمناس�ت تیم مل�ی ایران ،به کار خود در ب�ازی های المپیک
بوینس آیرس پایان داد.
در ادام�ه ب�ازی ه�ای المپیک جوان�ان  2018در بوین�س آیرس،
رضا بهلولزاده در پنجمین ماده مس�ابقات ژیمناستیک که به پارالل
اختصاص داشت ،توانست با امتیاز  62/365به کار خود پایان دهد.
مس�ابقات در  ۶گروه پیگیری میشود که در پایان ،امتیاز هر فرد
در هر ماده مش�خص و در نهایت برترینهای  ۶ماده با امتیاز شماری،
معرفی می شوند.

آغاز مسابقات ایروبیک ژیمناستیک
باشگاههای کشور

برگزاری مسابقات تکواندوی قهرمانی
نونهاالن تهران

رقاب�ت های قهرمانی تکوان�دوی آزاد نونهاالن اس�تان تهران در
دو گروه دختران و پس�ران برگزار می ش�ود تا نف�رات برتر به اردوی
تیم جهت حضور در المپیاد اس�تعدادیابی برتر ورزشی کشور دعوت
شوند.
المپیاد اس�تعدادهای برتر ورزش�ی کش�ور ،آذر م�اه در دو گروه
دختران و پس�ران برگزار خواهد ش�د و به همین منظور استان تهران
قصد دارد بهترین تکواندوکاران نونهال خود را برای حضوری مقتدرانه
در این مسابقات اعزام کند.
بر همین اس�اس ،مس�ابقات آزاد قهرمانی اس�تان تهران در گروه
دختران  ۱۱آبان و در گروه پس�ران  ۱۲آبان در س�الن زنده یاد س�ید
سعید مهیمن (خانه تکواندو پایتخت) برگزار می گردد تا برترین ها به
اردوی تهران دعوت شوند.
المپیاداس�تعدادهای برت�ر ورزش�ی طب�ق قوانی�ن ج�اری
فدراس�یون جهان�ی و فدراس�یون تکوان�دو کش�ورمان در بخ�ش
کیوروگ�ی ب�رای تکوان�دوکاران پ�وم یک به ب�اال برگزار م�ی گردد
و مس�ابقات ب�رای متولدی�ن  82/۱۰/11ال�ی  85/۱۰/10خواه�د
بود.
رقابت های پس�ران در اوزان (۴۱ -۴۵ ، ۳۷-۴۱ ،۳۳ -۳۷ ، -۳۳
 ) +۶۵ ، ۶۱-۶۵ ، ۵۷-۶۱ ، ۵۳-۵۷ ، ۴۹-۵۳ ، ۴۵ -۴۹ ،و دخت�ران
در اوزان ( ، ۴۴-۴۷ ، ۴۱-۴۴ ، ۳۷-۴۱ ، ۳۳-۳۷ ، ۲۹-۳۳ ، -۲۹
 )+۵۹ ،۵۵-۵۹ ، ۵۱ -۵۵ ، ۴۷ -۵۱برگزار می شود.
کرمانش�اه و مازندران میزبان برگزاری المپیاد اس�تعدادیابی برتر
ورزشی کشور هستند.

ورزش جوان و نوجوان

مس�ابقات ایروبیک ژیمناس�تیک قهرمانی باش�گاههای کشور از
روز گذش�ته آغاز شد و تا جمعه در خانه ژیمناستیک ارومیه پیگیری
می شود.
در این دوره از مس�ابقات ،ورزشکارانی از تیم های قزوین ،ارومیه
مرک�زی ،چهارمح�ال و بختی�اری  ،البرز  ،کرمان  ،خراس�ان رضوی و
اصفهان حضور خواهند داشت که در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن
با هم رقابت می کنند.

م�ارال مردان�ی ،نماین�ده جودوی ای�ران در
المپی�ک جوانان به دلیل پوش�ش اسلامی اجازه
مب�ارزه مقاب�ل حریف خود را پیدا نک�رد و از دور
مسابقات حذف شد.
در چارچوب س�ومین دوره بازیهای المپیک
جوانان  2018در بوینس آیرس آرژانتین ،در حالی
که قرار بود م�ارال مردانی نماینده جودوی بانوان
ایران در گام نخس�ت به مصاف نماینده دومنیکن
برود ،به دلیل مخالفت مسئوالن برگزاری مسابقات
از مبارزه او با حجاب اسالمی ،از دور مسابقات کنار
رفت .اگر چه در س�ایت برگزاری مس�ابقات اعالم
ش�ده که او در گام نخس�ت به روی تاتمی رفته و
مغلوب حریف خود شده و در جدول شانس مجدد
نیز شکس�ت خورده ،اما شکست نماینده جودوی
کش�ورمان به دلیل ممانعت مسئوالن مسابقات از
مبارزه او با حجاب اسالمی بوده است.
محم�د درخش�ان رئی�س فدراس�یون جودو
در ای�ن خصوص به تس�نیم ،گفت :در مس�ابقات
جودو که تحت نظر اتحادیه جودوی آس�یا برگزار
میش�ود ،همیش�ه بان�وان نماینده ما ب�ا حجاب
اسالمی به میدان میروند و مشکلی وجود ندارد،

اما در مس�ابقاتی که تحت نظر فدراسیون جهانی
برگ�زار میش�ود هیچ�گاه نمایندگان م�ا حضور
ندارن�د .به همین دلیل ما هیچ وقت بانوان خود را
به مسابقات گرنداسلم و گرندپری و جهانی اعزام
نمیکنیم و میدانیم حضور آنها با حجاب اسالمی
در مسابقات ممنوع است.
وی تصریح کرد :داس�تان مس�ابقات المپیک
متفاوت اس�ت و المپی�ک را  IOCبرگزار میکند.
به یاد دارم در المپیک  2012لندن و المپیک 2016
ریو ،دو ورزشکار مسلمان حضور داشتند و من به
عنوان مسئول کنترل مسابقات با رایزنی هایی که
داش�تم اجازه دادم این دو ورزش�کار که از مصر و
عربس�تان بودند به مبارزه با رقبای خود بپردازند
اما به نظر میرسد در المپیک جوانان سختگیری
ص�ورت گرفته و چ�ون من نی�ز در آنج�ا حضور
نداشتم ،نتوانستیم با رایزنی مشکالت جودوکاران
را حل کنیم.رئیس فدراس�یون جودو در پاسخ به
این سوال که گفته میشود العنزی رئیس اتحادیه
جودوی آس�یا در نامهای که یک م�اه و نیم پیش
به او ارس�ال کرده  ،ش�رایط برگزاری مسابقات و
ممنوعیت مب�ارزه با حجاب را اعلام کرده و این

نامه را به صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
نش�ان داده اس�ت ،گفت :هیچ نامهنگاری در این
زمینه صورت نگرفته است ،العنزی رئیس اتحادیه
جودوی آسیاس�ت و ما همیش�ه در مسابقاتی که
تحت نظ�ر این اتحادیه برگزار میش�ود با حجاب
اسلامی حاضر میشویم .احساس میکنم کسانی
که این ش�ایعات را مطرح کردند در حال شیطنت
هس�تند .اگر العن�زی یک ماه و نی�م پیش به من
نامهای زده باش�د این نامه موجود اس�ت و از بین
نرفته است .دوستان میتوانند از اتحادیه جودوی
آس�یا این نام�ه را دریافت کرده و آن را منتش�ر
کنند.درخشان خاطرنش�ان کرد :زمانی که مارال
مردانی سهمیه این مس�ابقات را دریافت کرد ،در
نام�های این موضوع را به ما اعالم کردند که در آن
چ اش�ارهای به ممنوعیت مبارزه با حجاب
نامه هی 
نشده بود .مشکل مردانی به دلیل عدم نفوذ ما در
آنجا بوده و اگر در آرژانتین حضور داشتم مشکل
او را حل میکردم .در دوره گذش�ته رامین صفویه
در گروه خود با نماینده رژیم صهیونیستی روبهرو
شده بود که توانستم با رایزنی مشکل او را برطرف
کنم.

تبریزی؛ نیمکت نشین یک جوان  17ساله در
استقالل!

ای�ن روزه�ا س�تاره تی�م اس�تقالل نیمکتنش�ین ی�ک ج�وان
 17س�اله ش�ده اس�ت.اللهیار صیادمن�ش دو س�الی اس�ت ک�ه
ب�رای خ�ودش اس�م و رس�می پی�دا ک�رده و فوتبالدوس�تان آن را
میشناسند.
بازیه�ای درخش�ان او ب�ا تیم ملی فوتب�ال نوجوان�ان را همه به
خاطر دارند .او که با سایپا قرارداد داشت ،خیلی نتوانست در این تیم
خودنمایی کند ،اما امسال به استقالل پیوست.
چن�د هفت�های او ب�ه خاط�ر ع�دم داش�تن تجرب�ه و
همچنی�ن ی�ک موض�وع حاش�یهای ،مدت�ی از ترکی�ب
اس�تقالل دور ب�ود ،ام�ا ای�ن روزه�ا درخش�ش قاب�ل توجه�ی
دارد .صیادمن�ش ب�ا وجود داش�تن  ۱۷س�ال ،در ترکی�ب اصلی قرار
میگیرد.
وینفرد ش�فر از س�بک بازی صیادمنش خوش�ش آمده و او را به
مرتض�ی تبری�زی مهاجم گرانقیم�ت ترجیح داده اس�ت .تبریزی در
ترکیب اس�تقالل بد کار نکرده ،اما نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
اگر صیادمنش درگیر مسائل حاشیهای نباشد و تمرکزش برای فوتبال
باشد ،خیلی پیشرفت خواهد کرد.
نورافکن:

بازگشتم به ایران صحت ندارد

رقابتهای کشتی المپیک جوانان

فرنگیکاران جمعه به میدان میروند

حریفان کشتی گیران کشورمان
در رقاب�ت ه�ای المپی�ک آرژانتین
مشخص شدند.
رقاب�ت ه�ای کش�تی المپی�ک
جوان�ان  ۲۰۱۸آرژانتین روز جمعه با
پیکارهای کش�تی فرنگ�ی آغاز می
ش�ود .در این رقابت ها مدعیان پنج
وزن  ۷۱ ،۶۰ ،۵۱ ،۴۵و  ۹۲کیلوگ�رم
کش�تی فرنگی و پنج وزن ،۵۵ ،۴۸
 ۸۰ ،۶۵و  ۱۱۰کش�تی آزاد حض�ور
خواهند داشت.
در این مس�ابقات که روزهای ۲۰
تا  ۲۲مهرماه در شهر بوینس آیرس
آرژانتین برگزار می شود ،هر کشور
در هر رش�ته آزاد و فرنگ�ی تنها ۲
س�همیه دارد ک�ه ش�امل دارندگان
مدال طلای رقاب�ت های ق�اره ای
می ش�وند .ب�ر این اس�اس امیررضا
ده بزرگ�ی در وزن  ۴۵کیلوگ�رم و

محمد نصرت�ی در وزن  ۹۲کیلوگرم
فرنگ�ی کاران کش�ورمان بودند که
در رقاب�ت ه�ای قهرمانی آس�یا در
ازبکس�تان صاحب مدال طال شدند
و س�همیه حضور در این رقابت ها را
بدس�ت آوردند .این افراد روز جمعه
به مصاف رقبای خود می روند.
البته تیم کشتی آزاد در سه وزن
 ۸۰ ،۶۵و  ۱۱۰کیلوگرم صاحب مدال
طال و موفق به کسب سهمیه شد که
 ۲وزن توسط کادر فنی برای حضور
در ای�ن رقابت ها معرفی ش�دند که
محمد کریم�ی در وزن  ۶۵کیلوگرم
و امیرحس�ین زارع در وزن ۱۱۰
کیلوگ�رم نمایندگان کش�ورمان در
بازی ه�ای المپیک جوانان آرژانتین
هس�تند.در این رقابتها در کش�تی
فرنگ�ی و در وزن  ۴۵کیلوگ�رم
نمایندگان ای�ران ،هندوراس ،مصر،

		
حذف اصغری از المپیک جوانان

اکوادور ،بلغارستان و ترکمنستان و
در وزن  ۹۲کیلوگرم کش�تی گیران
ایران ،مصر ،برزیل ،روسیه ،ترکیه و
س�اموآ و در کشتی آزاد در وزن ۶۵
کیلوگرم نمایندگان نیوزیلند ،مصر،
ایران ،آمریکا ،آذربایجان و پاکستان
و در وزن  ۱۱۰کیلوگرم کشتی گیران
مصر ،ایران ،مکزیک ،روس ،مقدونیه
و استرالیا به میدان می روند.
ب�ا توج�ه ب�ه قوانی�ن اتحادیه
جهانی کشتی ،مس�ابقات در اوزانی
ک�ه  ۶نفر حض�ور دارند ب�ه صورت
ج�دول نوردیک برگزار می ش�ود و
مس�ابقات هر وزن در  ۲گروه  ۳نفره
برگ�زار خواهد ش�د و مرحل�ه نیمه
نهایی به صورت ضربدری بین نفرات
اول و دوم ه�ر گروه انج�ام و نفرات
برنده راهی دیدار فینال می شوند و
نف�رات بازنده نیز دیدار رده بندی را

برگزار می کنند.
رقابته�ای کش�تی فرنگ�ی روز
جمعه  ۲۰مهرماه و مسابقات کشتی
آزاد روز یکشنبه  ۲۲مهرماه ساعت
 ۱۰ت�ا  ۱۱:۳۰صبح و  ۱۷تا  ۱۹عصر به
وقت محلی برگزار می شود و اختالف
ساعت تهران با آرژانتین شش و نیم
س�اعت است به طوری که ساعت ۱۰
صبح به وقت آرژانتین ساعت ۱۶:۳۰
به وقت تهران است.کشتی ایران در
دو دوره برگ�زاری المپی�ک جوانان،
در سال  ۲۰۱۰سنگاپور توسط مهران
شیخی در کش�تی آزاد مدال نقره و
یوس�ف قادریان در کش�تی فرنگی
م�دال برنز و در س�ال  ۲۰۱۴میالدی
در نانجینگ چین توسط محمدرضا
آقانی�ا و کرامت عبدولی در کش�تی
فرنگ�ی صاح�ب م�دال برنز ش�ده
است.

یاوری امروز به آب میزند

بازیک�ن تیم ملی امید ایران ،خبر بازگش�تش ب�ه فوتبال ایران را
تکذیب کرد.
امی�د نورافکن درباره ش�رایط تیم ملی فوتبال امی�د ایران اظهار
کرد :خدا را ش�کر تیم خوبی هس�تیم .امیدوارم با بازیهای دوستانه
خوب بتوانیم آمادگی الزم را داش�ته باش�یم .مس�ئوالن باید حمایت
کنن�د تا بتوانیم بعد از چند س�ال مثل تیم جوانان درخش�ش خوبی
داش�ته باش�یم و تیم مل�ی امید به المپی�ک صعود کند .ب�ه هر حال
چن�د ماهی اس�ت که تمری�ن میکنیم و امی�د داریم ک�ه باالخره به
المپی�ک صعود کنی�م و امیدوارم ای�ن اتفاق بیفتد .ه�دف تیم امید
صع�ود به المپیک اس�ت و ب�رای این این ک�ه بتوانیم بعد از س�الها
راه�ی المپیک ش�ویم نیاز ب�ه امکان�ات و بازیهای دوس�تانه خوبی
است.
او درب�اره ش�رایطش در باش�گاه ش�ارلروا بلژیک گفت :ش�رایط
تی�م ،ش�رایط خوبی اس�ت .تصمیم گرفتم که در این باش�گاه باش�م
و تلاش میکن�م ت�ا موفق ش�وم .اخی�را صحبتهای�ی در خصوص
بازگش�تم ب�ه ای�ران مطرح ش�د ،ام�ا باید بگوی�م این خب�ر صحت
ندارد.
اگ�ر باش�گاههای اروپایی به دنب�ال دیپورت بازیکنی هس�تند،
هی�چ وقت ط�وری برخورد نمیکنند ک�ه به بازیکن لطمه وارد ش�ود
و س�عی میکنن�د با تعامل ش�رایط خوب�ی را مهی�ا کنند .ش�ارلروا
تی�م بزرگی اس�ت و م�ن آرزو داش�تم ک�ه در اروپا باش�م اگر روزی
ب�از هم به گذش�ته برگ�ردم همین تصمی�م را میگیرم و ب�ه این تیم
می روم.
نورافک�ن درباره امکانات تی�م ملی بیان کرد :امکانات و ش�رایط
زمین تیم ملی همین اس�ت که میبینید .ما مسئوالن خوبی داریم که
به فکر هستند و باید کمک کنند تا موفق شویم .به هر حال بازیکنان
تیم از جوانیش�ان میگذرند و تمام تالششان را میکنند تا تیم ملی
موفق شود.

پایان مسابقات هاکی دختران اراک

تکواندوکار وزن  -63کیلوگرم کشورمان در بازیهای المپیک جوانان
 2018نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
در چارچ�وب رقابت ه�ای تکواندوی المپی�ک جوان�ان در آرژانتین،
پیکاره�ای وزن  -63کیلوگرم پس�ران انجام ش�د که حام�د اصغری پس
از ی�کدور اس�تراحت در اولین دیدار ب�ه مصاف "جواد آقای�ف" نماینده
آذربایج�ان رفت و در دیداری نزدیک  9بر  8نتیجه را واگذار کرد و از دور
رقابتها کنار رفت.
گفتنی اس�ت ،هدایت تیم پس�ران برعهده محمدرض�ا زوار به عنوان
سرمربی است.

نماینده ش�نای ایران در المپیک جوانان ،عص�ر امروز در ماده  ۱۰۰متر
آزاد با حریفان قدرتمند خود به رقابت خواهد پرداخت.
بر اس�اس اعالم فدراس�یون ش�نا ،ش�یرجه و واترپلو ،علیرضا یاوری
نماینده ش�نای ای�ران که به همراه گامردیالنچی�ان ،مربی تیم ملی در این
رقابتها ش�رکت کردهاند ،عصر امروز(پنجش�نبه) در ماده  ۱۰۰متر آزاد با
حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.
رقابتهای ش�نای این دوره از بازیهای المپیک جوانان (بوینسآیرس
 )۲۰۱۸از  15مه�ر آغ�از ش�ده و ت�ا روز بیس�ت و یکم مهرم�اه پیگیری
میشود.

رقاب�ت های هاک�ی دختران اراک ب�ا معرفی برترین ه�ا به پایان
رسید.
این مس�ابقات با انجام  21بازی در اس�تان مرکزی و در شهرستان
اراک برگ�زار ش�د که در نهای�ت تیم های برتر به ترتی�ب زیر معرفی
شدند:
استان مرکزی اول با  18امتیاز
استان همدان دوم با  9امتیاز
استان اصفهان سوم با  8امتیاز
استان کهگیلویه و بویراحمد چهارم با  7امتیاز
استان خراسان جنوبی پنجم با  6امتیاز
استان ایالم ششم با  5امتیاز.

