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رقابت های قهرمانی هندبال زنان آسیا شروع شد

حسینی :االن نقدهایمان را راحت میگوییم

گزارش

گروه  Aبه مصاف تیمهای سرسخت هند ،ازبکستان ،استرالیا قهرمان
دوره قبــل و کــره جنوبی میزبان میرود .تیــم زنان ایران که دوره قبل
بــا چهارمــی  ،جــواز قهرمانــی جهــان را گرفت،این دوره بــا ترکیب 19
نفره مینا وطنپرســت ،هانیه لــک ،فاطمه مریخ ،ملیحه یغماییپور،
نوریــه عباســی ،عطیه شهســواری ،مبینا حســننژاد ،النــاز یحیویپور،
راحلــه اعتمادی پور ،محدثه شــبانی ،مائده عشــاقی ،حدیثه نوروزی،
حانیــه کریمــی ،آرزو کیانیآرا ،شــهرزاد نصوحی ،زهرا فقیهی ،ســتاره
رحمانیان ،الناز قاسمی و آرزو محمدی در قهرمانی آسیا حضور دارد.
خدیجــه قانــع و مریم فخری مربــی ،غالمعلی اکبرآبــادی مدیر فنی،
محبوبه دهقان سرپرست و اکرم حبیبلو فیزیوتراپ تیم ملی در این
رقابت ها هستند.
طبــق برنامه،هنــد اولیــن حریــف ایــران در قهرمانــی آســیا بــود.
شــاگردان اکبرآبــادی فردا صبح هــم مثل امروز،همان ســاعت 8:30
مقابــل ازبکســتان قــرار می گیــرد .به طور حتــم اکبرآبــادی مدیر فنی
تیم که خیلی به تصاحب دوباره ســهمیه جهانی تیم جوانش امیدوار
اســت ،بعد ازشــروع ســخت رقابت ها مقابل هند،باید شــاگردانش را
برای دومین مسابقه و بازی سنگین مقابل ازبکستان آماده کند.
مریم رضائیان مربی تیم نوجوانان و رئیس هیأت شــاهرود هم بر
کار ســخت تیم ملی هندبال زنان در کره تأکید می کند .او به خبرنگار
«ایران» می گوید «:تیم ملی گروه خیلی سختی در قهرمانی آسیا دارد
و امــروز در اولیــن روز با هند بازی می کند و فردا هم مقابل ازبکســتان
قرارمی گیرد که تیمی ســرعتی اســت .بنابراین تیــم در کره کار راحتی
نــدارد ،حتی امروز و فردا هــم بازی راحتی ندارد ،چرا که هندبال هند
هم مدام در حال پیشــرفت اســت و بازیکنانش با قدرت بدنی خوب،
کار را بــرای تیــم ایــران ســخت مــی کنند .ازبــک ها هم ســرعتی بازی
مــی کنند ،با همه این احوال اگر ملی پوشــان بازی خودشــان را انجام
دهند ،بعید نیســت حریفانشــان را شکســت بدهند .بازیکنان ایران به
رغــم جوانی امــا انگیزه زیاد و متحد هســتند  ،بنابراین مــی توانند کار
غیرممکن را انجام دهند» .

فدراســیون جهانی ســپک تاکرا به دلیل درخشــش تیم ملی ایران در
مســابقات جهانی  2022تایلند که صاحب یک مدال طال و دو نقره شــد
آن را بــه مســابقات کره جنوبی دعوت کرد .مســابقات جــام جهانی از 4
تــا  8آذر مــاه در دو رشــته  4نفره و  3نفره در شــهر دایچــون کره جنوبی
برگزار می شود .سهراب آزاد و علی فوالدی راد هم به دعوت فدراسیون
آسیایی سپک تاکرا اعضای هیأت ژوری و کمیته اجرایی مسابقات جام
جهانی هستند.

افغانستان؛ اولین حریف والیبال نوجوانان

تیم والیبال نوجوانان ساعت  16:30امروز با افغانستان در اولین روز
رقابتهای لیگ ملتهای آســیای مرکــزی بازی می کند .تیم نوجوانان
بــا ترکیــب  14نفره برای حضــور در ایــن رقابتها ،صبح دیــروز آخرین
تیمی بود که به الهور رسید .تیم بعد از ثبتنام نهایی ،ساعت  16دیروز
اولین تمرین خود را در ســالن اصلی انجام داد و امروز هم در اولین روز
رقابتهای مقدماتی به مصاف افغانستان میرود.
پنج تیم پاکســتان ،ایران ،بنگالدش ،افغانســتان و ســریالنکا از امروز
برای  6روز به میزبانی شهر الهور پاکستان با هم رقابت میکنند.

نامه وزارت ورزش و جوانان
برای ثبتنام کاندیداهای ژیمناستیک

وزارت ورزش و جوانــان برای شــروع ثبتنام از کاندیداهای ریاســت
فدراســیون ژیمناســتیک نامــهای بــه فدراســیون فرســتاد 16 .مــاه بعــد
از پایــان ریاســت زهــرا اینچهدرگاهــی در فدراســیون ژیمناســتیک ،ســه
سرپرســت بــرای آن انتخاب شــدند .آخرینبار هم شــهریورماه ثبتنام
از کاندیداها به دلیل بررســی اساســنامه فدراســیون لغو شد ،اما به گفته
آرش فرهادیــان ،مدیــر کل امور مشــترک فدراســیونها ،بعد از جلســه
هیــأت رئیســه فدراســیون برای تصویــب شــروع ثبتنــام از کاندیداها،
وزارت ورزش و جوانان هم نامه فرســتاد تا فرایند انتخابات فدراســیون
شروع شود.

پریســا غفاری /ســیده الهام حســینی،
بانوی طالیی آســیا این روزها ســخت
در اردوی تیــم ملــی وزنهبــرداری
تمریــن میکنــد تــا بــرای شــرکت در
رقابتهای جهانی کلمبیا آماده شود.
هــر چند کــوروش باقری ،مشــاور فنی
تیــم ملــی بانــوان اعــزام او را قطعی
میدانــد ولــی طبــق تصمیــم کمیتــه
فنــی فدراســیون تمامــی وزنهبرداران
هفتــه آینــده در رکوردگیــری مجــدد
شــرکت میکننــد .او معتقــد اســت تا
االن از همه چیز زندگیاش گذشــته و
برای هدفش میجنگد.
ëëگفتــه میشــود فدراســیون قبــل
انتقادناپذیــر بود ،به خاطر مصاحبهها
هم چند بار خط خوردید!

ببینیــد من خــودم به عنــوان یک
ورزشــکار بیشــتر از اینکه دنبال منافع
شخصی باشــم ،همیشه منافع جمع
را در نظر داشتم .من دنبال این بودم
کــه وزنهبــرداری بانــوان که نوپاســت
اردوهــای مرتــب داشــته باشــد ،در
میادیــن بینالمللــی حضــور داشــته
باشــیم .چــون مــا در وزنــه بــرداری
بانوان نســبت به کشورهای دیگر -15
 10ســال عقــب هســتیم و ایــن توقف
خیلــی ناراحــت کننــده بــود .مــن به
اینها انتقــاد کردم ولی چــون اولویت
ورزشــکار نبــود و یک فضــای بدی به
وجــود آمده بود ما اجازه اظهار نظر و
نقد نداشتیم و با ابراز یک انتقاد خط
میخوردیم.

ëëاآلن بعد از تغییــر و تحوالت اوضاع
بهتر شده است؟
خب مســلماً بله .یکــی از اتفاقاتی
کــه بــه وجــود آمــده انتقاداتمــان را
راحتتــر بــا خبرنــگاران و تلویزیــون
مطرح میکنیم .من یک بار مصاحبه
کردم و خزانهدار فدراسیون مرا کشید
کنار که بیخود کــردی حرف میزنی.
فــان کارمنــد آب معدنــی و میــوه
مــا را قایــم کرده بــود .بعــد خزانهدار
فدراســیون بــه مــا میگفــت مگــر در
خانه چــه میخوریــد؟! ورزشــکار گدا
و بــی خانــواده نیســت .اینهــا درد دل
همه بچهها بود .دختران ما واقعاً آزار
روحی و روانی دیدند.
ëëبعــد از کســب مــدال طــا در

رقابتهای آســیایی بحرین مسئوالن
از شما حمایت کردند؟
کســب مــدال انگیــزه دختــران را
بیشــتر میکنــد و انتظــار مــیرود کــه
حمایتهــا بیشــتر شــود .چــون ایــن
مســیر ،مســیری اســت کــه مــا  10الی
 15ســال از کشــورهایی کــه این ورزش
را شــروع کردنــد عقب هســتیم و باید
همــه چیز مــا خــوب پیش بــرود .من
در جریــان هســتم کــه مجموعــه کادر
فدراسیون تالش خود را میکنند ولی

حمایتهــا بایــد بــرای بانــوان ویژهتر
باشد.
ëëطبق گفته شــما رقبا  10ســال از شــما
جلوتــر هســتند ،ایــن عقــب مانــدن
باعث نگرانی شما نمیشود؟
کار ما ســختتر اســت ولــی ناامید
نیستم .در این ســالها تمام لحظات
را بــرای خــودم تداعی کــردم ،در این
رشــته باید خیلی صبور باشید .خیلی
روزهــا بدنــت خــوب نیســت و وزنهها
خیلی ســنگینتر از همیشــه هســتند،

گرفتگــی داریــد ،آســیب داریــد مــا
میخواهیم به آنها برســیم یــا از آنها
رد بشــویم ،بایــد همــه اینهــا تحمــل
شــود ولی کنار آن باید حمایت باشــد
تا انگیزه پایین نیاید.
ëëبا ایــن انگیزه هدف شــما برای آینده
چیست .فعالیت در این رشته را ادامه
میدهید؟
صــد درصد .مــن به خاطــر چیزی
که مــد نظر خــودم اســت ،میمانم و
میجنگــم .هدفــم المپیــک و کســب
مــدال در المپیــک اســت و تــا االن
از همــه چیــز زندگــیام گذشــتم و
میجنگــم و بــه دســتش مــیآورم.
مــن حتــی باالجبــار تحصیالتــم را در
دانشگاه ترک کردم.

موضوع ثوری ،به سیستان و بلوچستان ربطی ندارد

شهبخش :اوضاع بوکس گل و بلبل نبود که حاال بدتر شود

اخبار

اعزام تیم سپک تاکرا به جام جهانی کره جنوبی

تیــم ســپک تاکرا زیر  ٢٣ســال مــردان دیروز بــرای حضــور در جام
جهانــی بــه کــره جنوبی رفــت .مجیــد غفــاری ،محمــد غفاری ،ســینا
رضایی ،عارف قره باغی ،علی شــیبانی و ساســان ملــک نژاد ترکیب 6
نفره تیم ایران را تشــکیل میدهند که به ســرمربیگری مهدی صحبتی
در ایــن مســابقات بــا تیمهایــی چــون تایلنــد ،مالــزی ،کــره جنوبــی،
پاکســتان ،آلمان ،امریــکا ،تایوان ،نپال ،هندوســتان ،ژاپن ،بنگالدش و
ویتنام مسابقه میدهد.

editorial@irannewspaper.ir

در دوران مرادی فضای بدی حاکم بود

کارسخت دختران ایران

گــروه ورزشــی  /تیم ملی هندبــال زنان ایــران ،بعداز بازی بــا هند ،در
اولیــن روز رقابــت هــای قهرمانــی آســیا ،فردا صبــح در اینچئــون به
مصاف ازبکســتان می رود .تیم ملی زنان ایران که با ترکیب بازیکنان
نوجوان و جوان و با حمایت باشــگاه بافق یزد ،با امیدواری زیاد برای
تصاحب سهمیه جهانی ،پا به این رقابتها گذاشته ،دور مقدماتی در

http://irannewspaper.ir

فائــزه زمانــی /ســتاره بخــت آســمان
بوکس این روزها کم فروغتر از همیشه
اســت .درحالــی که تنــور حواشــی تیم
ملــی بوکس هیــچ گاه خامــوش نبوده
اســت اخیراً حسین ثوری رئیس سابق
فدراســیون بــا پناهندگــی در اســپانیا
آتشــی دوباره به تنور حواشی انداخت
تــا جایــی کــه بعــد از پناهندگــی او،
نگرانیهایی بابت تغییر ملیت دانیال
شــهبخش ســتاره تیم ملی کــه از قضا
همشــهری حســین ثوری اســت ،طرح
شــد .اما ســتاره تیم ملــی بوکس برای
چندمیــن بــار از تمایلش بــرای مبارزه
فقــط و فقط زیر پرچــم ایران خبر می
دهد و معتقد است پناهندگی ثوری به
او و سیستان و بلوچستان ربطی ندارد.
او در گفــت و گو با خبرنگار«ایران»
از تمرینــات ایــن روزهایــش
میگوید«:تقریبــاً یــک ماه اســت که از
دوبــی برگشــتهام و ادامــه تمریناتم را
در ایــران انجام میدهم .امســال جدا
از تورنمنتهــای بینالمللــی مختلف
مسابقه رســمی ملی در پیش نداریم.
از طرفی مسابقهام در بوکس حرفهای
کــه قرار بــود  15اکتبر برگزار شــود ،لغو
شــد .در حــال حاضــر اسپانســرم در
تــاش بــرای تــدارک مســابقه دیگری

اســت تــا مجــدداً بــه رینــگ بوکــس
حرفــهای برگــردم .مســابقات بوکــس
حرفــهای تکبازی اســت و بــه راحتی
میتوانــم در تمرینــات تیــم ملــی
شــرکت کنــم و مشــکلی از ایــن بابــت
نــدارم .مجــدداً میگویم کــه من فقط

و فقط دوســت دارم بــرای ملت ایران
افتخارآفرینی کنم ».
ســتاره تیم ملی بوکس دلیل عدم
حضــورش در مســابقات قهرمانــی
آســیا را شــرایط نامناســب روحــیاش
عنــوان کــرده و میگوید« :زمــان اعزام

کاپیتان تیم والیبال سایپا بعد از تعطیلی نیم فصل اول

غالمی :چیزی از لیگ بیانگیزه در نمیآید
مهــری رنجبر/عــادل غالمــی کاپیتــان تیــم والیبــال ســایپا،
خیلــی ازاین فصــل لیگ برتر راضی نیســت .آن هــم حاال که
نیمفصل اول نصف نیمه تمام شــده .او بــه خبرنگار «ایران»
میگوید«:امســال بیشــتر برحســب عــادت در لیــگ بــازی
میکنیــم .با اینکه لیــگ کیفیت خوبی از نظر فنــی دارد اما ما
خیلــی انگیزه نداریم .فکــر نمیکنم از لیــگ بیانگیزه چیزی
دربیایــد ،چــرا که گذشــته از غیاب تماشــاچی ،باشــگاهها هم
رغبــت ندارنــد که تیمها جلــو بروند .یــک جورایــی تیمها راه
همیشــگی را میرونــد ».ســرعتیزن ســابق تیم ملــی معتقد
اســت سازمان لیگ باید دلیل واقعی تعطیلی نیم فصل اول
را مطرح میکرد«:معلوم نیســت چرا سازمان لیگ با  3بازی
مانده ،با تعطیلی لیگ ،نیم فصل اعالم کرد؛ نیم فصل اول به
خاطر حضور باشــگاه پیکان
در باشــگاههای
قهرمانــی جهــان
و حضــور تیــم
نوجوانــان بــا ســه
بازیکــن کمکــی در
تورنمنــت آســیای
دلیــل
مرکــزی
قانعکننــدهای بــرای
لیگ نیست».
بــه نظرکاپیتــان تیــم
والیبــال ســایپا ،تســویه 55
قــرارداد بــا بازیکنــان ممکــن
اســت زمینــه ســاز کارهــای
غیراخالقــی شــود«:نمی دانم قرار
اســت چه اتفاقی بیفتد ،تیمها باید تا
 8آذرمــاه  55درصــد قــرارداد بازیکنان
و کادر فنی شــان را پرکننــد .حاال فکر کنید
اگر تســویه نکنند و بازیکــن بخواهد به تیم
دیگــری برود ،ممکــن اســت کار غیراخالقی

انجام شود ،حتی اتفاقات دیگر یعنی بازیکنی که قرار است به
تیم دیگری برود ،ممکن اســت در ســه بــازی مانده نیم فصل
اول برابــر تیم جدیدش قرار بگیرد .این مســائل کار را ســخت
میکنــد ».عادل غالمی ســطح کیفی لیگ را بــاال میداند« :به
نظــرم از لحــاظ کیفــی لیگ بــا بازیکنان متوســط باالســت .به
همیــن دلیل تیمها به هم نزدیک شــدهاند و هیجان هم دارد
امــا من این روزها بیشــتر طبــق عادت بازی میکنــم تا انگیزه؛
نبــود انگیــزه اذیــت کننده میشــود ».بــه گفتــه او دوازدهمی
جدول لیگ برتر درشــأن والیبال ســایپا نیست« :دوازدهمی
جدول ردهبندی درشــأن تیم والیبال ســایپای جوان نیست.
اکثــر بازیکنان تیم ما جوان هســتند و با پتانســیل خوب .فکر
میکنــم با آمدن عظیم جزیده ســرمربی جدیــد و تغییرات
ذهنی و تا کتیکی روند رو به رشدی پیدا کند.
کــم کم تجربه بازیکنان بیشــتر میشــود و
بــازی های خــوب به برد ختم میشــود،
البته بدحسابی باشگاه یکی از مسائلی
اســت کــه چنــد ســالی اســت گریبان
تیــم را گرفتــه اســت؛ معضلــی که
مسئوالن باشگاه قول دادهاند آن
را حــل کننــد ».کاپیتــان والیبال
ســایپا هــوادار فوتبــال اســت
و اســتقاللی ،بازیهــای
جــام جهانی را هم تماشــا
میکند«:مــن بازیهــای
جــام جهانــی را تماشــا
میکنــم ،چون فوتبــال را
دوست دارم ،البته من در
فوتبال جهان طرفدار تیم
ایتالیا هستم که امسال به
جام جهانــی صعود نکرد
و در نبود این تیم برزیل را
دوست دارم».

حل مشکل فشنگ تیراندازی «اهداف پروازی» تا هفته آینده
مشــکل فشــنگ تیرانــدازان در رشــته اهداف پــروازی تا
هفتــه آینــده حــل میشــود .به گفتــه مهــدی مبینــی ،دبیر
فدراســیون تیرانــدازی ،تفاهمنامه بــا وزارت دفاع در قالب
یک دســتورالعمل اســت و مجلــس قانونی را بــرای تأمین
تجهیــزات رشــته تیرانــدازی مصــوب کــرده اســت و وزارت
دفاع متقبل شــد از نظرمالی برای تهیــه بعضی تجهیزات
مثل فشــنگهای اهداف پــروازی به فدراســیون تیراندازی

کمک کند .او خبر خوبی برای تیراندازان دارد «:تفاهمنامه
خیلی خوبی است ۹۵ .درصد کار انجام شده است و منتظر
امضای وزیر دفاع و وزیر ورزش و جوانان هســتیم .استارت
اولیه زده شــده اســت و ما پیگیر فشنگهای اهداف پروازی
شدهایم ۸۰.تا  ۹۰درصد کار انجام شده است و انشاءاهلل تا
پایان ســال ۶۰۰ ،تا  ۷۰۰هزار فشــنگ می گیریم .خبر خوب
اینکه تا هفته آینده بحث فشنگ حل می شود».

به مســابقات قهرمانی آســیا اردن من
تــازه از بوکس حرفهای برگشــته بودم.
حتی  2بــازی هم در انتخابی تیم ملی
انجــام دادم کــه هــر  2بــازی را بــا بــرد
پشــت ســر گذاشــتم اما واقعاً از لحاظ
روحی و روانی در شــرایط خوبی نبودم

کــه بخواهم به ایــن مســابقات بروم و
بــه تیــم ملی کمــک کنم ».شــهبخش
تأکید کرد پناهندگی حسین ثوری به او
ربطــی ندارد و در این خصوص اینطور
میگویــد « :پناهندگــی حســین ثــوری
تصمیمی شــخصی بود و این موضوع
بــه مــن ربطــی نــدارد ،امــا ایــن را هم
بگویم که قبل از پناهندگی ایشــان هم
اوضاع بوکــس گل و بلبل نبود که حاال
با رفتنش اوضاع بدتر شود .من بعد از
 80ســال توانستم مدال جهانی بگیرم
اما این مدال دیده نشــده و حمایتها
از من و بوکس فرقی نکرد».
درحالــی کــه شــهبخش تنهــا
مــدالآور جهانــی بوکــس محســوب
میشــود ،در مجمــع فوقالعــاده ایــن
رشــته بــرای برکنــاری ثــوری حضــور
نداشــت و به گفته خــودش از برگزاری
مجمــع بیخبــر بــوده اســت ،او ادامه
میدهــد« :از مــن درخواســتی بــرای
حضــور در مجمــع فوقالعــاده بوکس
نکردنــد و حقیقتــاً هیــچ اطالعــی هم
از تاریــخ برگــزاری مجمــع نداشــتم.
در حــال حاضــر سرپرســتی بوکــس را
تــا اطــاع ثانوی بــه ســیامک صالحی
دادهاند ،ایشــان همیشه در پشت پرده
بوکس زحمت کشــیده اســت و بســیار

آدم شــریف و خوبــی اســت .از ادامــه
کار خبــری ندارم و امیدوارم هر اتفاقی
میافتــد بــه صــاح جامعــه بوکــس
باشد».
ایــن ملیپــوش بوکــس برخــاف
شــائبهها برای چندمین بار از تمایلش
فقط برای پوشــیدن پیراهــن تیم ملی
بوکس کشورمان خبر داد« :همانطور
کــه گفتم بــاز هــم در بوکــس حرفهای
فعالیــت میکنــم و دوســت دارم چــه
در رده ملــی و چــه در بوکس حرفهای
برای ایران افتخارآفرینی کنم بنابراین
همچنــان در تیم ملی حضــور خواهم
داشــت .رفتــن حســین ثوری بــه من و
سیســتان و بلوچســتان مربــوط نمــی
شــود .درســت اســت که او همشــهری
من اســت اما رفتــن او در بوکس من و
سیســتان و بلوچســتان تاثیر و دخالتی
نــدارد .بوکــس سیســتان و بلوچســتان
آنقــدر پتانســیل دارد کــه هیــچ کســی
نمیتوانــد آن را خــراب کنــد و بازهــم
شــاهد درخشــش بوکســورهای ایــن
اســتان در رقابتهــای داخلــی و
بینالمللــی خواهیــم بــود .مــا بارهــا
خودمــان را ثابــت کردهایم و همیشــه
دوســت داشــتیم بــرای ایــران و مردم
ایران مبارزه و افتخارآفرینی کنیم».

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای جام جهانی اعالم شد

قاسمپور ،مردی برای تمام اوزان!

گروه ورزشــی /مســابقات جام جهانی
کشــتی آزاد  2022روزهــای 19 – 20
آذرمــاه در امریــکا برگــزار میشــود.
اتحادیــه جهانــی کشــتی ،ترکیــب تیــم
اعزامــی ایــران را اعــام کــرد .حضــور
 14کشــتیگیر بــه ینگــه دنیــا ،بــه خوبی
بیانگر سیاست فدراســیون کشتی برای
جوانگرایی است؛ همان سیاستی که در
کشــتی فرنگی اجرا و شــاگردان حســن
رنگرز توانستند در نبردی شانه به شانه
بــا آذربایجــان میزبان جــام جهانی در
فینــال بــا تمــام ترفندهــا پیــروز و روی
ســکوی قهرمانــی بایســتند .شــاگردان
پژمان درســتکار با ترکیــب رضا مومنی
در 57کیلو،آرمیــن حبیــب زاده 61
کیلو،رحمــان عمــوزاد و محمدرضــا
باقــری  65کیلو،امیرمحمــد یزدانــی و
علی اکبر فضلی  70کیلو،محمدصادق
فیروزپــور  74کیلــو ،محمــد نخــودی و
علــی ســوادکوهی  79کیلــو ،علیرضــا
کریمــی  86کیلو ،امیرحســین فیروزپور
 92کیلــو ،کامــران قاســمپور و امیرعلی
آذرپیــرا  97کیلــو و امیررضا معصومی
در  125کیلــو راهــی امریــکا میشــوند.
تیمــی بــا ترکیبــی از جوانــان ،امیدهــا
و ســه ملی پــوش بزرگســال کشــورمان
راهــی جامجهانی مــی شــوند .هرچند
امیرمحمد یزدانی و محمد نخودی نیز
دو ملیپــوش کشــورمان در مســابقات
بزرگســاالن جهــان  2021نــروژ و 2022
صربســتان بودهانــد ولی شــرایط ســنی
آنها به گونهای است که همین چند روز

پیــش نیز در قهرمانــی امیدهای جهان
 2022اسپانیا در ترکیب تیم بودند.
رحمــان عموزاد ،علیرضــا کریمی و
کامران قاســمپور ملیپوشــان بزرگسال
تیم هســتند .البته رحمان عموزاد هنوز
هــم میتوانــد در امیدها کشــتی بگیرد.
فقط علیرضا کریمی و کامران قاسمپور
از نظر شرایط سنی ،ملیپوش بزرگسال
هســتند کــه در جامجهانی روی تشــک
می روند .امیررضــا معصومی قهرمان
جوانــان و امیدهــای جهــان بــه همــراه
امیرعلــی آذرپیــرا دارنــده دو طــای
امیدهــای جهــان ،از جملــه جوانــان
شایسته اعزامی هســتند .معصومی به

رویارویی صدرنشینان در گرگان

تیمهــای صدرنشــین شــهرداری گــرگان و کالــه مازندران
در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر بســکتبال امروز بــه مصاف هم
میروند.شــاگردان مهــران حاتمی در تیم شــهرداری گرگان
کــه با پنــج برد و یک باخت  13امتیازی هســتند و به واســطه
تفاضــل گل بهتــر  91در صدر جدول جا خــوش کردهاند حاال
امــروز در خانه میزبان کاله آمل هســتند؛ کالــهای که با همان
امتیاز ولی تفاضل کمتر  69در رده دوم ایســتادهاند .بنابراین

تنهایی در ســنگینوزن اعزام میشود و
تنها نماینده ما مقابل سنگین وزنهای
مطرح کشــتی دنیاســت .اگر یک زمانی
علیرضا کریمی آچار فرانســه تیم ملی
محســوب شــده و در اوزان  92 ،86و
 97کیلــو در مســابقات متعــدد جهانی
و آســیایی کشــتی گرفتــه و موفــق بــه
کســب مدال شد ،حاال کامران قاسمپور
نیــز بعــد از تجربــه در  86و  92کیلــو،
قــرار اســت بهعنوان مردی بــرای تمام
فصول و همه اوزان ،روی تشــک برود و
به احتمال بســیار زیاد با کایل اســنایدر
قهرمــان المپیــک و جهــان در  97کیلو
مبارزه کند .

جدال این دو تیم می تواند سراســر هیجان و جذابیت باشــد.
اما در دیگر مســابقه مهم هفته تیمهای آویژه صنعت پارسا
مشــهد و صنعــت مــس کرمــان در مشــهد بــه مصــاف هــم
میروند.اما تیم ســوم جدول مهرام در ســالن شــهر قدس با
صنایع هرمزگان بازی می کند .در سایر بازیها نیز ذوب آهن
با نفت آبادان ،توفارقان آذرشهر  -نبوغ اراک و صنعت مس
رفسنجان  -رعد پدافند هوایی با هم بازی می کنند.

