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درواکنشبهاحتمالحضورشدراردویتیمملیوزنهبرداری

رستمی: سعی می کنم  افرادی که انرژی منفی به من می دهند در اطرافم نباشند
ورزش  کیانوش رســتمی،  وزنهبرداری
قهرمان وزنه برداری المپیک ۲۰۱۶ ریو در مورد 
احتمال حضورش در اردوی تیم ملی گفت: در 
زمانی که خود را برای المپیک آماده می کردم، 
علی مرادی با مدیریت خوبش و تأیید برنامه های 
من این فرصــت را به وجود آورد تــا بتوانم در 
المپیک مدال طال را کسب کرده و رکورد دنیا را 

هم جابه جا کنم.
وی درپاسخ به این سؤال که با وجود سرمربیگری 
ســجاد انوشــیروانی، آیا همچنان برنامه های 
تمرینی اش را به تنهایــی دوباره دنبال می کند 
یا نه، تصریح کــرد: من با توجه بــه برنامه ها و 
تمرین هایی که داشــتم در ۶ ماه سه مرتبه به 
آمادگی صد درصد رســیدم. با همان برنامه ها 
توانستم مدال طالی المپیک را به دست بیاورم. 
به نظرم رئیس فدراسیون آنقدر حرفه ای است 
که بداند این شرایط را چگونه مدیریت کند تا به 

من لطمه ای وارد نشود.
قهرمان وزنه برداری المپیک ریو افزود: ســعی 
می کنم در کمال آرامش و خونسردی به تمرین  
بپردازم. اصوال بــا افرادی که انــرژی منفی به 
من می دهنــد، حرف نمی زنم. نــه این که آدم 
بداخالق و یا مغروری باشــم اما سعی می کنم  

افراد اینچنینی را در اطرافم نداشته باشم.
رســتمی درباره مراســم   تجلیل از قهرمانان و 
مدال آوران المپیکی نیز گفت: پس از بازگشت 
از المپیک اتفاقات خوب و بد برایم رخ داد، البته 
من به اتفاقات بد هم مثبت نگاه می کنم. پس از 
بازگشــت، برخی ها وعده های شان را فراموش 

کردند و مســؤوالن آنچنان که گفتــه بودند، 
رسیدگی نکردند البته این شرایط به من لطمه 

نمی زند. آنها به جامعه ورزشی لطمه می زنند.
وی ادامه داد: من به عشق مردم و رهبرم مسابقه 
می دهم و شادی دل آنها برایم مهم است. حاضرم 
هر کاری کنم تا مردمم خوشحال باشند. حاضرم 
هر سختی را هم تحمل کنم تا پرچم پرافتخار ایران 
همواره برافراشته باشد، البته من روزهای سخت را 

دوست دارم و روزهای سخت برایم جذاب است.
قهرمان دسته 85 کیلوگرم وزنه برداری المپیک 
در پایان اشــاره ای هم به دوپینگ رقیبش در 
بازی های ریو داشت و دراین باره گفت: زمانی که 
رقیب رومانیایی من وزنه زد، کمی تعجب کردم 
و کمی مشکوک شدم اما حتی در دل خودم هم 
او را قضاوت نکردم و به او تهمت دوپینگ نزدم. 
با خودم گفتم حتمــا خیلی خوب تمرین کرده 

است اما حاال تست دوپینگش مثبت شده است. 
این رقیبم با دوپینگش هم نتوانست رکورد بزند 

و بر سکوی نخست قرار بگیرد.
رستمی همچنین در مورد تبدیل مدال برنزش 
در المپیک ۲۰۱۲ لندن به نقره به دلیل دوپینگ 
آپتی آخادوف، وزنه بردار روس اظهار داشــت: 
این مدال نقره حق من بود و خوشــحالم که به 

آن رسیدم.

منهایفوتبال
لیگبرتربسکتبال

پیروزیجنوبیهادرروزشکستتبریز
ورزش:در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال،  تیم شهرداری تبریز در 
یک بازی نزدیک مقابل شهرداری کاشان و در حالی که این بازی به 
وقت اضافه کشیده شد با نتیجه 8۰ بر 84 مقابل میهمان خود تن به 
شکست داد. پتروشیمی بندر امام،  مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر 
در اراک از سد شهرداری اراک گذشت و نفت آبادان در یک بازی برتر 
موفق به شکست میهمان خود لوله a.s شیراز شد. نتایج دیدارهای 

هفته نخست لیگ برتر به این شرح است:
شهرداری تبریز 8۰ - شهرداری کاشان 84

شهرداری اراک  ۶9- پتروشیمی بندر امام 7۶
پاالیش نفت آبادان 88 - لوله a.s شیراز ۶7

۲ دیدار باقیمانده از هفته دوم، روز پنجشــنبه ۱۱ آذر به این شرح 
برگزار خواهد شد:

نیروی زمینی - دانشگاه آزاد اسالمی
شهرداری گرگان - شیمیدر تهران

3بازیکنلیگبرتریدرکمیته
انضباطیوالیبال

ورزش:درهفته دوم لیگ برتر والیبال تیم های خاتم اردکان و سازمان 
عمران شهرداری ساری در سالن آیت اهلل خاتمی اردکان در چارچوب 
هفته دوم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه سه بر دو 

به سود خاتم اردکان به پایان رسید.
در ست پنجم این مسابقه بازیکنان تیم ســازمان عمران شهرداری 
ساری نسبت به عملکرد داوری اعتراض هایی دارند و در انتهای این 
ست و زمانی که تیم خاتم سرویس می زند، بازیکنان ساری به نشانه 

اعتراض کنار می ایستند.
در پی بروز این حواشی سازمان لیگ کمیته فدراسیون والیبال سه 
بازیکن از دو تیم ساری و اردکان را به کمیته انضباطی فراخواند تا در 

نخستین جلسه خود به این موضوع رسیدگی کند.
حسین امیری بازیکن شماره یک ساری، ادریس دانشور بازیکن شماره 
هفت ســاری و بهمن جهان دیده بازیکن شماره هفت خاتم اردکان 

بازیکنان فراخوان شده به کمیته انضباطی هستند.

19بازیکنبهاردویتیمملینوجوانان
والیبال

ورزش:تیم ملی والیبال نوجوانان خود را برای حضور شایســته در 
مسابقات قهرمانی آسیا که در سال ۲۰۱7 برگزار خواهد شد، آماده 

می کند.
سومین اردوی آماده سازی این تیم از امروز آغاز می شود و به مدت 
۱۱ روز تا ۱8 آبان ماه پیگیری خواهد شــد.محمد وکیلی، سرمربی 
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران ۱9 بازیکن را برای حضور در این اردو 

دعوت کرده است که نسبت به اردوی دوم چهار بازیکن کم شدند.
مهدی جعفروند، امیرحسین توخته، امیرمحمد فالحت خواه، علی 
طبری، علیرضا بابایی، مهران فیض امام دوســت، حسین سلیمان 
اهری، محمدرضا بیک، احسان دانش دوست، بهزاد فتوحی فر، صابر 
کاظمی، ســهیل کمال آبادی، امیرحســین چمنی، علیرضا مصلح 
آبادی، مهدی جلوه، امیرحسین صابری، محمدحسین راستی، عرفان 

غالمی پور و امیر عزیزی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

برخواه:نوجوانانوزنهبرداریمیتوانند
جاپایمدالآورانالمپیکبگذارند

فارس: تیم ملــی وزنه بــرداری 
نوجوانان ایران پس از کســب مقام 
نایب قهرمانی جهانی در رقابت های 

جهانی مالزی به ایران بازگشت.
محمدحسین برخواه، سرمربی تیم 
ملی وزنه بــرداری نوجوانان گفت: 
شــرایط و عملکرد خوبی داشتیم و 
وزنه برداران به غیر از چند نفر خوب 

ظاهر شدند. باعث افتخار من است که چنین تیمی را هدایت می کنم.
مربی وزنه برداری جوانان ضمن کم تجربه دانستن بعضی از وزنه برداران 
ادامه داشــت: عده ای از بچه هایم برای نخســتین بار در مسابقات 
بین المللی با این درجه اهمیت شــرکت می کردنــد و به این دلیل 
نتوانستیم در بعضی اوزان نتیجه الزم را بگیریم. تیم وزنه برداری در 
این مسابقات مقام دوم را کسب کرد. برخواه در این مورد اظهار داشت: 
این جوانان که چهره های جدید این ورزش هستند بسیار خوب کار 
کرده و در ادامه با تالش  می توانند جا پای بزرگان بگذارند. آنها نشان 
داده اند که لیاقت جایگزینی با وزنه برداران بزرگ حتی مدال آوران 

المپیک دارند. 

دیدارجنجالیخاتماردکانوشهرداری
تبریزدرلیگوالیبال

تسنیم:یکی از بازی های هفته دوم لیگ برتر والیبال در اردکان بین 
تیم خاتم این شهر و شهرداری تبریز برگزار شد و با نتیجه 3 بر ۲ به 
سود میزبان به پایان رسید. در ۲ امتیاز پایانی ست پنجم، بازیکنان 
شهرداری ساری در حالی که ۱3 بر 5 عقب بودند به نشانه اعتراض به 
داوری، کنار زمین ایســتادند و فقط نظاره گر سرویس حریف بودند. 
آنها سپس در یک حرکت نامناسب برای کیوان عابدزاده، داور بازی 

دست زدند و زمین را ترک کردند.
عابدزاده در این مورد گفت: تیم شهرداری ساری در ست های اول و 
دوم برنده شد ولی از ست سوم شــروع به دادن امتیاز به حریف کرد. 
همین موضوع روی آنها تأثیر گذاشت و حاشیه های زیر تور آغاز شد.

این داور والیبال ایران ادامه داد: در ســت پنجم رفتارهای تهاجمی 
بازیکنان ساری بیشتر شد. وقتی خطای یکی از بازیکنان این تیم را 
اعالم کردم، او توپ را محکم به طرف سقف سالن پرتاب کرد و من به 
او کارت قرمز دادم )در والیبال با کارت قرمز، فقط یک امتیاز به حریف 
داده می شود(. بازیکنان ســاری بعد از این کارت به توصیه سرمربی 
خود کنار زمین ایستادند و سرویس حریف را دریافت نکردند. پوئن 

آخر هم با خطای آرایش تیمی به اردکان تعلق گرفت.
عابدزاده عنوان کرد: بازیکن تیم اردکان در اعتراض به اینکه چرا کارت 
قرمز گرفته، توپ را به سمت سقف پرتاب کرد. همین کار، باعث تشنج 
شدید جو سالن و تحریک تماشاگران شــد. من همه این وقایع را در 

گزارشی به فدراسیون والیبال منتقل کردم.

همکاری12اسپانسربابوداپستبرای
گرفتنمیزبانیالمپیک2024

ورزش:۱۲ اسپانســر برای کمک به بوداپست برای گرفتن میزبانی 
بازی های ۲۰۲4 اعالم همکاری کرده اند که نام ۱۱ اسپانسر مشخص 

شده است.
یکی از این اسپانســرها که شرکت هواپیمایی اســت ۱8۲ میلیون 
دالر را برای کمک پیشــنهاد داده است. مســؤول کمیته برگزاری 
بازی های ۲۰۲4 در بوداپست ابراز امیدواری کرده تا سال آینده که 
میزبان مشخص می شود شرکت های بیشتری اعالم آمادگی کنند. 
لس آنجلس و پاریس نیز دو شهری هستند که برای گرفتن میزبانی 
بازی های ۲۰۲4 رقابت می کنند. میزبان این رقابت ها  سال ۲۰۱7 

مشخص خواهد شد.

نتایجهفتهدوملیگبرترواترپلو
ورزش: هفته دوم لیگ برتر واترپلو کشــور با برگزاری سه دیدار در 
اصفهان، تهران و گچساران پیگیری شــد.در اصفهان تیم سایپا در 
ادامه روند رو به جلوی خود توانســت نماینده این شهر را  ۱۲ بر یک 
شکست دهد. در سوی دیگر تیم های بازنده هفته قبل در گچساران 
رو در روی هم قرار گرفتند و تیم نیروی زمینی در هفته دوم با نتیجه 
7 بر ۱۰ مغلوب شد. در ســومین و آخرین دیدار از هفته دوم مدعی 
اول عنوان قهرمانی، تیم دانشگاه آزاد میهمان نوفالح تازه نفس بود. 
شاگردان شهیدی پور توانستند مسابقه دوم خود را هم با نتیجه ۱۰ 

بر ۲ پیروز شوند.
*نتایجهفتهدوملیگبرترواترپلو:

نفت وگاز گچساران ۱۰ - نیروی زمینی 7
اصفهان یک - سایپا ۱۲

نوفالح ۲ - دانشگاه آزاد ۱۰
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تکذیبقرارداد2
میلیاردیسعیدمعروف

فارس:پیمان اکبری، 
سرمربی تیم والیبال 
پیکان تهــران مبلغ 
دو میلیاردی قرارداد 
ســعید معروف را رد 
کرد. اکبــری درباره 
انتشار برخی مطالب 

مبنی بر قرارداد دو میلیاردی سعید معروف 
با پیکان گفت: متأســفانه برخی دوستان 
برای توجیه کارها و اقدامات خودشان دست 
به شایعه پراکنی می زنند اما به اعتقاد من 
بهتر است صحبت هایشان بر مبنای مدرک 
و سند باشد. سرمربی پیکان در پاسخ به این 
سؤال که بیشترین مبلغ قرارداد بازیکنانش 
چقدر است، گفت: پاسخ دادن به این سؤال 
حرفه ای نیســت اما در این حد می توانم 
بگویم که مبلغ قــرارداد بازیکنان پیکان 
خیلی کمتر از بسیاری از بازیکنان در برخی 

تیم های دیگر است.

رقابتهایجهانیکاراته
کاتاروهایمردوزن
ایرانحذفشدند

ورزش:در ادامــه رقابت هــای کاراته 
قهرمانی جهان و در کاتای تیمی مردان، 
تیم ایران با ترکیب ابوالفضل شهجردی، 
علی زنــد و میالد دلیخون در ســومین 
دیدار برابر تیم اســپانیا قرار گرفت و با 
نتیجه 5 بر صفر مغلوب و حذف شد. تیم 
ایران در دیدار نخست ترکیه را با نتیجه 
3 بر ۲ برد و در دومین دیــدار برابر تیم 
امارات 5 بر صفر به برتری رسید. در کاتای 
تیمی بانــوان، تیم ایران هــم با ترکیب 
مائده نصیری پی، پریسا رحمانی و مهری 
یزدانی در نخستین دیدار به مصاف تیم 
برزیل رفت و با نتیجــه 4 بر یک مغلوب 

شد و از گردونه رقابت ها حذف گردید.

تیمملیوزنهبرداری
نوجوانانبایکتغییر

درقهرمانیآسیا
ورزش:تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران 
پس از پایان مسابقات قهرمانی جهان باید 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده 
شود. از این رو وزنه برداران نوجوان بالفاصله 
پس از بازگشــت از مالزی تمرینات خود 
را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 
آغاز کردند.تیم ملی وزنه برداری نوجوانان 
با یک تغییر در ترکیب خود راهی مسابقات 
قهرمانی آسیا می شود.مهدی پاپی که در 
مسابقات جهانی حذف شد، ترکیب کنار 
رفت و اســحاق ذعاب جایگزین او شــد. 
به این ترتیب حسین ســلطانی، اسحاق 
ذعاب، احمد احمد نژاد، تقی اقازاده، محمد 
موئدی، علیرضا لطفی، محمدرضا روشنی 
و علی داودی ترکیب ایران را برای مسابقات 

قهرمانی نوجوانان آسیا تشکیل می دهند.

دومینشکستتیمهندبال
زنانشهرداریسنندجدر

باشگاههایآسیا
ورزش:  در دومیــن روز از رقابت های 
هندبال قهرمانی باشگاههای زنان آسیا 
در قزاقستان، تیم شهرداری سنندج به 
 KAYSAR مصاف نماینــده میزبان
رفت و در پایان  نتیجه را ۲8 بر ۲4 واگذار 
کرد. این تیم در بازی نخســت خود نیز 
برابر دیگر نماینده قزاقستان ILK بازی 
را واگذار کرد.شــهرداری سنندج امروز 
در سومین دیدار خود به مصاف نماینده 

ازبکستان می رود.

  سالم به کارکنان روزنامه ومخاطبان عزیز. قرمزها که اینقدربه 

ستاره هاشون می نازند چه عنوان وافتخاری براشون کسب کردن؟ 
اما اســتقالل  به قول قرمزها بدون ســتاره کلی عناوین مختلف و 

دوستاره درآسیا به دست آورد. با تشکر حمید آبیخون.
  بازم یک پرسپولیســی دروازه اســتقالل رو باز کرد. چی شد 
شــما که گفتید موتور استقالل روشن شــده ترس افتاده به جون 
پرسپولیســی ها. نگو بابا لرزم گرفت با این اســتقالل تون. دیگه 
مگه خواب برد رو ببینید . زنده باد ساسان انصاری . جالل مظلومی

دوتــا  هــا  دربــی  تویــه  آبیــا هروقــت  آهــای    ســالم 

برد6صفرو4بر2مقابــل ســرورتون پرســپولیس کســب کردید 
اون موقع شــاید که بشــه با پرسپولیسیهای سرورآســیا کل کل 
کنید.درضمن تاحاال به فکرتون رســیده شما آبیها بعضی وقتها به 
پرسپولیس افتخارمی کنید؟ کدوم موقع؟  اون موقعی که تیمهای 
ملی با لباس مقدس پرسپولیس یعنی قرمزافتخارکسب می کنن.

احسان پرسپولیس سرورآبی نیشابور
  اون عزیزی که میگه پارسال   چند هفته از لیگ گذشته بود تیم 
پرسپولیس نتیجه نمی گرفت آره درســته نتیجه نمی گرفت ولی 
ادعای قهرمانی هم نداشتیم ولی همه دیدن با ناداوری و سیاست 
جام رو با تفاضل گل به اهواز فرســتادن حاال هنوز فصل شــروع 
نشده منصوریان شروع کرده به رجرز خونی واسه پروفسور. این 
رو هم بدونید که شما استقاللیا خیلی بی جنبه اید تا تیمتون یه برد 
با داوری می گیره شروع می کنین شــعار قهرمانی سر دادن. صبر 
کنید به تیمهای مدعی بخورید بعــد بگین تیمتون قهرمانه. این رو 
هم  بدونید خودتون رو مثله پرسپولیسیا ندونید. خدا رو شکر یه 
تیم داره پرسپولیس شعب دیگه ای هم نداره. پرطرفدارترین تیم 

آسیا. مهدی پرسپولیسی
  باشــگاهی مثل اســتقالل مربی با مدرک محالت هم از سرش 
اضافیه! حاالاین داداش علی تون خوبه  چندتا عکس کنار مربیهای 

بزرگ داره! پرهیزی پرسپولیسی
  درود برهمــه فوتبــال دوســتان عزیز،اســتقالل باایــن همه 

افتخارات درآســیا وجام حذفی ولیگ برتروقدمــت، هواداراش 
همیشــه متواضــع رفتارکــردن وای اگه پرسپولیســی هــا جای 
اســتقاللیها بودن که محال ممکنــه، روی کره زمین جا نمی شــدن 
باچهارتا برد ودو روزصدرنشینی همچین بادکردن که فضانوردان 

گزارش یک بادکنک قرمزرو دادن.حمید
  استقاللیا یک اسطوره تون رو نام ببرید؟ اصال دارید؟بگید یکم 
بخندیم. فکر نکنم کال تویه جهــان طرفداراتون  نصف طرفدارای  

پرسپولیس باشه.
  دوست عزیز پرسپولیسی آقای گل جهانتون نتونسته یک گل به 

اس اس بزنه. تویه کل ادوار لیگ برتر یه بارم شانس رو کرد که گل 
بزنه از رو نقطه پنالتی ولی وحید طالب لو مانع گل زدنش شد.اینم 

از آقای گل جهانتون.سعید اس اسی 

   نعیم سعداوی که کنار زمین آرام بازی را نگاه می کرد بعد زا گل 
انصاری به استقالل به شکل عجیبی شادی گل انجام داد و مسافت 

زیادی را به سمت هواداران طی کرده و باال و پایین پرید.
   سیدحسن خمینی ، یادگار امام پنجشنبه شب با حضور در یکی 
از بیمارستان های تهران از سرمربی اسبق تیم ملی و تیم استقالل 

عیادت کرد.
   هفته پنجم لیگ ستارگان قطر با انجام یک دیدار آغاز شد که 
در آن الشــحانیه که مهرداد پوالدی را در اختیار داشــت پیروزی 
ارزشــمندی را در خانه الســیلیه به دســت آورد.در ایــن دیدار 
الشحانیه که به تازگی به لیگ ســتارگان قطر صعود کرده است با 

نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.
   پس از پایــان بازی فوالد خوزســتان و اســتقالل تهــران در 
ورزشگاه الغدیر اهواز، هرایر مگویان و میثم مجیدی از استقالل 
تهران و اکبر ایمانی و بهرام رشید فرخی از فوالد خوزستان تست 

دوپینگ خواهند داد. 
   تیم فوتبال جوانان ایــران در تورنمنت چهارجانبه کره جنوبی 
با تیم های انگلیــس، نیجریه و کــره جنوبی بــازی خواهد کرد و 
طبق برنامه 18 آبان ماه ســال جاری در اولین بــازی به مصاف 
تیم میزبان خواهد رفت.  شاگردان امیر حسین پیروانی در 
روزهای 20 و 22 آبان ماه نیز به ترتیب با نیجریه و انگلیس 

بازی می کنند.
    تیم های پــی اس وی آیندهــوون و هیرنویــن درجام 
حذفی هلند در ورزشــگاه یان لوفرس به مصاف هم رفتند 
که در پایان یاران رضا قوچان نژاد پیــروزی بزرگ دو بر یک 

را رقم زدند.
    کمالوند ،ســرمربی گســترش فوالدتبریز مــی گوید: من 
جادوگر نیستم و مربی هســتم. ما به وفور در موقعیت گل قرار 
می گیریم و کوچکترین موقعیت را به حریف نمی دهیم. اگر ادینیو 

نبود، توپ ها به گل تبدیل نمی شد.
    باشــگاه هلندی با انتشــار خبری روی خروجی ســایت خود از 

دعوت شدن مهاجم ایرانی به اردوی تیم ملی خبر  داد.
    جابــر انصــاری در نیمــه دوم بازی با فــوالد مصدوم شــد و 
منصوریان مجبور شــد این بازیکن را از زمین بازی تعویض کند. 
با این حال بعد از معاینات تیم پزشــکی اســتقالل مشــخص شد 
مصدومیت این بازیکن چندان جدی نیست و او می تواند در بازی 

با مس در جام حذفی به میدان برود
    حمیدرضا علی عسگری که به دلیل مشکالت مالی خواهان جدایی 

از باشگاه سیاه جامگان شده بود، امروز قراردادش را فسخ می کند.
    خانه ادین ژکو، مهاجم رم مورد سرقت قرار گرفت. ادین ژکو 
در زمان سرقت در دیدار مقابل ساسولو حضور داشت که دو گل 

نیز به ثمر رساند. 
     امانوئل پتی، هافبک ســابق آرســنال مدعی شــد که زالتان 
ابراهیموویــچ نمــی  تواند با طبیعت خشــن لیگ برتــر مثل اریک 

کانتونا کنار بیاید.
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حضورباشگاهبیتاسبزواردرلیگبرتر
بازگشتبهجادهافتخار

 احســان خزاعی: نخســتین اردوی تیم هندبال بیتا ســبزوار در 
مشهد برگزار شــد. این بی تردید خوشایند ترین خبری است که 
هندبال خراسان رضوی در ســال های اخیر شنیده است. بعد از 
یک  سال غیبت در ســطح اول هندبال کشور، ســبزوار به عنوان 
نماینده خراسان رضوی حاال تیمی در لیگ برتر دارد که بر عکس 
سال های گذشته، تمام بازیکنانش بومی هستند. استعدادهایی 
که در آن سال ها نادیده گرفته شــدند و حاال می خواهند از این 
فرصت اســتفاده کرده و توانایی های خود را بــار دیگر به اثبات 
برســانند. این مهم اما میسر نمی شــد اگر اسپانسری در شرایط 
نا به ســامان  کنونی هندبال کشــور گام در میدان نمی گذاشت.  

در این روزها کــه عالوه بر هندبال کشــور، 
اوضاع ورزش خراسان نیز خیلی روبراه 

نیست و رشته هایی مثل بسکتبال 
و والیبال نیز نماینده ای در لیگ 

برتــر ندارند، حضــور مجموعه 
ای عالقمند به هندبال را باید 
به فال نیک گرفت و امیدوار 
بود که اهالی هندبال استان 
و بــه ویــژه ســبزوار، قــدر 
این فرصت را دانســته و با 
وجود این حمایت تمام تالش 

خود را بــرای اعتالی هندبال 
خراســان رضوی و بازگشــت 

به روزهای درخشان گذشته به 
کار گیرند. 

اتفاقی که با توجه به پتانســیل باالی 
هندبال در اســتان، با مدیریــت و برنامه 

ریزی دور از دسترس نیست. حضور مجموعه ای 
توانمند و عالقمند، همراهی هیأت هندبال خراسان رضوی و حمایت 
اداره کل ورزش و جوانان می تواند نوید بخش روزهای خوشی برای 
هندبال این دیار باشد. در چنین شرایطی، باشگاه فرهنگی ورزشی 
بیتا ســبزوار می تواند نماینده ای شایســته برای پر افتخار ترین 
ورزش گروهی استان باشد. از نکات قابل توجه در خصوص نماینده 
لیگ برتری هندبال خراسان این است که کادر فنی تیم بیتا سبزوار 
هم کامال بومی است. محمد فریور بازیکن اسبق تیم ملی به عنوان 
سرمربی، علی بخشی به عنوان بدنساز و فیزیوتراپ و محمد ضماند 
به عنوان سرپرست در کنار این تیم حضور دارند. حجت راه شناس 
بازیکن تیم ملی به عنوان کاپیتان، هادی طالبی بازیکن اسبق تیم 
ملی و ایمان کوثری دروازه بان اسبق تیم ملی جوانان نیز از بازیکنان 
سرشناس سبزواری هستند که در ترکیب بیتا در لیگ برتر هندبال 

باشگاه های کشور به میدان خواهند رفت.
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ایسنا:محمد رضاداورزنــی ، رئیس فدراسیون 
والیبال در پاسخ به این ســؤال که در فدراسیون 
والیبال ماندگار است یا قصد رفتن به کمیته ملی 
المپیک را دارد؟ گفت: من برای المپیک ۲۰۲۰ 
برنامه دارم و در حال حاضر در حال آماده سازی 
دو تیم نوجوانان دختر و پسر به بازی های آسیایی 
هستیم. ســر من به حدی در فدراسیون والیبال 
شــلوغ اســت که دیگر فرصتی برای فکر کردن 
به ســایر پســت ها را ندارم. محمدرضا داورزنی 
همچنین در رابطــه با اتفاقاتی کــه در بازی دو 
تیم خاتم اردکان یزد و شهرداری عمران ساری 
در لیگ برتر رخ داد و بازیکنــان به داور اعتراض 
داشــتند، گفت: با خاطیان این موضوع برخورد 
جدی انجام خواهیم داد و برای رأی نهایی منتظر 
تصمیم کمیتــه انضباطی فدراســیون والیبال 
هستیم تا دیگر شــاهد این گونه رفتارها از سوی 

بازیکنان نباشیم.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا تصمیمی در 
خصوص تغییر کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن 

صورت گرفته اســت و گزینــه ای در این زمینه 
پیشنهاد شده است، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ 
پیشنهادی در این زمینه صورت نگرفته و در حال 
بررسی عملکرد شــش ماهه کادر فنی تیم ملی 
والیبال هستیم. البته در این بررسی عملکرد سایر 
پست ها از جمله فیزیوتراپی، آنالیزور، ماساژور و 
سایر کسانی که در کنار تیم ملی تیم ملی والیبال 
فعالیت می کنند مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

تا ببیینم طی شش ماه گذشته وضعیت عمومی 
تیم و یا وضعیت انتخاب بازیکنان به چه شکلی 

بوده تا به یک نتیجه کلی دست پیدا کنیم.
رئیس فدراسیون والیبال اضافه کرد: در هفته آتی 
با کادر فنی جلسه ای خواهیم داشت و همچنین 
یک جلســه با هیأت رئیســه خواهیم داشت تا 
بتوانیم به جمع بندی نهایی در رابطه با عملکرد 
تیم در شش ماهه گذشته برســیم و همچنین 

برنامه ریزی دقیقی   برای المپیک ۲۰۲۰   انجام 
دهیم. داورزنی همچنین پیرامون این پرســش 
که آیا در حال بررسی گزینه خاصی برای هدایت 
تیم ملی بزرگساالن هستید یا خیر؟ تصریح کرد: 
همه کســانی که در والیبال دنیا مطرح هستند 
جزو بزرگان این رشته محســوب می شوند و هر 
کســی نقطه نظر خاصی برای خود دارد، ولی ما 
ســعی می کنیم برای این که بتوانیم در المپیک 
۲۰۲۰ به عملکرد موفقی دست پیدا کنیم روند 
کار را آن طور که فکر می کنیم پیش ببریم. البته 
باید بگویم این که تیم در المپیک ریو توانست به 
مرحله   دوم راه پیدا کند عملکرد راضی کننده بود، 
اما از عملکرد تیم راضی نبودم. ما می توانستیم در 
برابر لهستان و روسیه بازی بهتری ارایه دهیم که 

متأسفانه این شرایط برای تیم مهیا نشد.
وی خاطر نشــان کرد: یک زمانی تیــم بازی را 
در برابر تیم بزرگی واگــذار می کند، اما به خاطر 
ارایه  یک بازی خوب هم بازیکن، کادر فنی و هم 
تماشاچی از کیفیت بازی راضی هستند، اما یک 
وقتی می بینید بازی را می برند، اما کسی از برنده 
چنین بازی راضی نیست به همین خاطر ما سعی 
می کنیم عملکرد تیم را به درستی بررسی کنیم 
تا در آینده روند بهتری را در تیم ملی بزرگساالن 

ایجاد کنیم.

ورزش: هشت سال از المپیک ۲۰۰8 در پکن می گذرد 
اما با این وجود مسؤوالن کمیته بین المللی المپیک دست 
از بررســی موضوع دوپینگ در این رویداد برنداشته اند. 
پس از بررسی دوباره نمونه های گرفته شده مشخص شد 
که 9 ورزشکار حاضر در این مسابقات، دوپینگی هستند 

و در بین آنها ۶ ورزشکار باید مدال خود را پس بدهند.
پس دادن این مدال ها تأثیری در مدال آوری ورزشکاران 
ایرانی ندارد و تنها در رشــته کشتی و در اوزان 74 و 9۶ 
کیلوگرم کشتی آزاد، میثم مصطفی جوکار از رتبه ۱9 به 
۱8 و سعید ابراهیمی از رتبه ۱۰ به 9 ارتقا پیدا می کنند.

اسامی ورزشکارانی که دوپینگ شان در المپیک ۲۰۰8 
پکن مسجل شده، به این شرح است:

* سردار حسن اف، وزنه بردار دســته ۶۲ کیلوگرم تیم 
آذربایجان که حذف شده بود.

* ویلفرد مارتینز، پرنده طول تیم کوبا که پنجم شده بود.
* جوزفین انکاروکا اونیا، دونده زن اسپانیایی که در دوی 

۱۰۰ متر با مانع نهم شده بود.
* سوســالن تیگیف، ورزشــکار وزن 74 کیلوگرم تیم 

کشتی آزاد ازبکستان که نایب قهرمان شده بود.
* اکاترینا وولکووا، دونده زن روسیه ای که در دوی سه 

هزار متر با مانع برنز گرفته بود.
* اولها کوروبکا، وزنه بردار دسته 75+ کیلوگرم تیم زنان 

اوکراین که نقره گرفته بود.
* ناستاسیا نوویکاوا، وزنه بردار دسته 53 کیلوگرم تیم 

زنان بالروس که مدال برنز کسب کرده بود.
* آندری ریباکــو، وزنه بردار دســته 85 کیلوگرم تیم 

بالروس که نایب قهرمان شده بود.
* تایموراز تیگیف، ورزشــکار وزن 9۶ کیلوگرم تیم 
کشــتی آزاد قزاقســتان که به مقام نایــب قهرمانی 

رسیده بود.

باحاشیههایلیگقاطعبرخوردمیکنیم
داورزنی: از عملکرد تیم ملی در المپیک راضی نیستم

خبر

دوپینگهمچنانقربانی
میگیرد

مدال ۶ ورزشکار 
المپیک ۲۰۰۸ پس 
گرفته می شود


