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 نخستین مدال 
وزنه برداری بانوان 

سیده الهام حسینی، نماینده وزنه برداری 
کشورمان در دســته 76 کیلوگرم موفق شد 
مدال برنز جام بین المللی نعیم سلیمان اوغلو 
در ترکیــه را کســب کند تا نخســتین مدال 
بین المللی وزنه برداری کشــورمان در بخش 
بانوان به نام این وزنه بردار ثبت شود. وی با ثبت 
رکوردهای 88 کیلوگــرم )یک ضرب(، 110 
کیلوگرم )دوضرب( و 198 کیلوگرم )مجموع( 
به ایــن عنوان رســید. با این نتیجه، هشــت 
کیلوگرم رکورد یک ضرب و 10 کیلوگرم رکورد 
دوضرب کشور ارتقا پیدا کرد. بر همین اساس 
اورسال پاپاندرئا نایب رییس فدراسیون جهانی 
وزنه برداری نسبت به این اتفاق واکنش نشان 
داد. پاپاندرئا با انتشار عکسی از الهام حسینی 
نوشــت:»اولین مدال بزرگساالن بانوان ایران 
را به الهام حســینی و فدراسیون وزنه برداری 
ایران تبریک می گویم.« در این مســابقات که 
در شــهر غازیان تپه برگزار شد، عناوین اول و 
دوم به نفرات ترکیه و ترکمنستان رسید. پریسا 
جهانفکریان، سیدایوب موسوی، رضا بیرالوند و 
سهراب مرادی دیگر نماینده های کشورمان در 
این رقابت ها هستند که روز گذشته روی تخته 

مسابقات رفتند. 
    

محمودی تایید صالحیت شد
در فاصله سه روز مانده تا برگزاری انتخابات 
ریاست فدراســیون والیبال، بهنام محمودی 
یکی از گزینه های ریاست نیز تایید صالحیت 
شد. انتخابات ریاست فدراسیون والیبال روز 
چهارشــنبه ۲9 آبان برگزار می شود. پیش از 
محمودی هم صالحیت امیرحسین منظمی، 
محمــود افشاردوســت، احمد ســعادتمند، 
محمدرضا رشــیدی، محمدرضــا داورزنی 
و افشــین داوری بــرای شــرکت انتخابات 
فدراســیون والیبال تایید شده بود. محمودی 
کــه در دوره قبلــی انتخابات نیــز نامش در 
نخســتین لیســت تایید صالحیت هــا قرار 
نداشــت، این بار هم چنین اتفاقــی را تجربه 
کرد و چنــد روز پس از لیســت اولیــه تایید 
صالحیتــش را گرفت. زمانی کــه نامزدهای 
ریاست این فدراسیون برای انتخابات ثبت نام 
می کردنــد، خیلی ها از محمــودی به عنوان 
جدی ترین رقیــب داورزنی نــام می بردند. 
در این میــان صحبت هایی مبنی بــر لغو یا 
تعویق انتخابات فدراســیون والیبــال نیز به 
گوش می رســید که علی فتاحی سرپرســت 
فدراســیون اعالم کرد هیچ نامه یا تماســی 
مبنی بر این موضوع نداشــته اند. اســبقیان 
 هم تاکید کرده بود انتخابــات ۲9 آبان قطعا 

برگزار می شود. 
    

 دعوت اروپایی ها 
از بسکتبال ایران

با توجه به صعود تیم ملی بسکتبال ایران به 
المپیک، از هم اکنــون صحبت های زیادی در 
مورد دیدارهای دوستانه با تیم های بزرگ در 
سال آینده مطرح می شود. در همین خصوص 
چینی ها ســال آینده و پیش از المپیک توکیو 
میزبان دو تورنمنت بین المللی خواهند بود و از 
تیم ملی بسکتبال ایران هم برای شرکت در هر 
دو تورنمنت دعوت کرده اند. اطلس اسپورت 
یکی از این تورنمنت ها است که چین هر سال با 
حضور تیم های اروپایی، آمریکایی، آفریقایی 
و آســیایی اقدام به برگزاری آن می کند. البته 
عالوه بر اطلس اسپورت، یک تورنمنت دیگر 
هم قرار اســت در آنجا برگزار شود و چینی ها 
از ایران به طور رســمی درخواست کرده اند تا 
در این مســابقات حضور پیدا کند. مسئوالن 
فدراسیون بسکتبال، قرار شده پس از بررسی 
نهایی جواب را به مسئوالن چینی ارائه بدهند. 
در کنار آن هم مسئوالن فدراسیون بسکتبال 
ژاپن، صربستان، اســپانیا و یکی،دو تیم دیگر 
مذاکراتی را به صورت تلویحی با تیم المپیکی 
ایران برای حضور در تورنمنت های کشورشان 
انجام داده اند که فعل مســئوالن فدراسیون 
بسکتبال ایران در حال بررسی گزینه ها هستند 
تا در زمان مناسب پاسخ نهایی را به این کشورها 

ارائه بدهند.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

مدتی پيش سهيال منصوریان 
ســانداکار ایــران حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان ووشو 
که به قهرمانی تيم ملی ساندا 
منجر شد را از دســت داد اما 
او خيلی زود از طرف باشــگاه 
چينی اش پيشنهاد حضور در 
مبارزه ای را گرفت که تا به حال 
هيچ ایرانی ای در آن شــرکت 
نکرده است. مبارزه ای سخت و 
سنگين که ریشه تایلندی دارد و 
چينی ها از آن به عنوان »رینگ 

خونين« یاد می کنند! 
مسابقه موی  بوران رقابتی 
اســت که در آن یــک جنگ  
تمام عيار رقم می خورد. نبردی 
که به سبک جنگجویان قدیم 
تایلنــد برگزار می شــود که 
تنها تجهيزاتش اســتفاده از 
طناب های ابریشمی برای بانداژ 
کردن دســت ها و یک لثه بند 
است. در این مبارزه هيچ خبری 
از محافظ های ساق و شکم و کاله 

نيست. این مبارزه در پنج راند 
ســه دقيقه ای برگزار می شود 
اما نکته جالب اینجاســت که 
طرفين مبارزه در صورت توافق 
می توانند تعداد راندها را زیاد 
کنند و حتی به هشت راند ارتقا 
دهند! حاال سهيال منصوریان 
که برای موفقيت در این ميدان 
تحت تمرینات فشرده است . 
باید 12 کيلوگرم وزن کم کند، 
می خواهد در نخستين تجربه 
خودش را به فينال و رقابت بر 

سر کمربند برساند.  
    

 چند وقتی اســت به چين 
رفته ای. در حال حاضر مشغول 

چه کاری هستی؟
بله من دو ماهی می شــود که بار 
دیگر وارد لیگ چین شــده ام ولی 
این بار با یک باشگاه جدید قرارداد 
امضا کــرده ام. این برای ســومین 
بار است که من باشــگاهم را عوض 
کردم ولی هر بار هم به یک تیم بهتر 
آمده ام. من االن در تیم شهر وو هان 

حضور دارم. 
  دليلت برای انتخاب این 

تيم چه بود؟

در انتخاب باشگاه قبلی ام مسایل 
مالی برایم اهمیت داشت ولی اینجا 
بازیکنان بسیار خوبی حضور دارند. 
شرایط زندگی اینجا خیلی حرفه ای 
است و شــرایط اردوی تیم ملی را 
دارد، به طوری که حتی محل اقامت 
ما در خود باشگاه اســت. به همین 
دلیل تمام فکر و ذکر ما تمرین است.
  االن هم با مســابقه ای که 
پيش رو داری ســخت مشغول 

تمرین هستی. 
بلــه همین طور اســت. من باید 
وزن زیادی را کــم کنم. در انتخابی 
تیــم ملــی در وزن 75 کیلوگــرم 
شــرکت کردم چون می خواستم به 
قهرمانی جهان بروم و مطمئن بودم 
که می توانم مدال طال را بگیرم ولی 
اتفاقاتی افتاد که نتوانستم بروم. آن 
زمان وقتی گریــه می کردم، مادرم 
می گفت چرا گریه می کنی، در این 
اتفاقات خیریتی وجــود دارد. خدا 
می خواهد چیز بهتــری به تو بدهد 
و تو برای داشــتن آن چیز بد گریه 
می کنی؟ خدا را شــکر همین اتفاق 
هم افتاد و من یک پیشــنهاد عالی 
که شرکت در مسابقات موی  بوران 
بود را از باشــگاه چینی ام گرفتم. به 

همین خاطر االن باید 1۲ کیلو وزن 
کم کنم. 

  کمی دربــاره این مبارزه 
توضيح می دهی؟ 

این یک ورزش تایلندی است که 
بدون هیچ حفــاظ و کالهی برگزار 
می شود. ما تنها یک لثه بند داریم که 
اگر دندان مان شکست از گلوی مان 
پایین نرود. یک طناب ابریشمی هم 
هســت که با آن دســت های مان را 
می بندیم. این یکی از پرطرفدارترین 
مبارزه هاست و چینی ها هم استقبال 
زیــادی از آن می کننــد. چینی ها 
عنــوان رینــگ خونین را بــه این 
مسابقه داده اند. مبارزه در پنج راند 
ســه دقیقه ای برگزار می شود ولی 
دو بازیکــن اگر به توافق برســند، 
می توانند تعداد راندهــا را به هفت 
و هشت راند هم برسانند. من اولین 
ایرانی ای هســتم که می خواهم در 
این مسابقه مبارزه کنم و امیدوارم 

بتوانم یک نتیجه خوب بگیرم. 
  این یک مبــارزه قدیمی 
تایلندی است. آیا هنوز به همان 
شــيوه گذشــته خود برگزار 

می شود؟
تقریبا بله ولی یکسری تغییرات 

پیدا کرده اســت. به عنوان مثال در 
گذشــته به دست های شان خرده 
شیشه می زدند که وقتی به صورت 
حریف ضربه می زننــد صورتش را 

خونی کنند.
  پوشــش  مبــارزان هم 

تغييری کرده؟
قبال مبــارزان مرد تنهــا با یک 
شــلوارک به میدان می آمدند ولی 
درباره من رییس باشــگاه که نفوذ 
دارد، صحبت کرده و قرار است من با 
حجاب کامل اسالمی و پوششی که 
مورد تایید ایران است مسابقه بدهم. 
البته این را هم خیلی ســخت قبول 
کردند ولی رییس باشــگاه توانست 

آنها را متقاعد کند.
  تعداد مبارزه ها به چه شکل 

است؟
در این مسابقات ســه تا مبارزه 
برگــزار می شــود و کســی که به 
آخرین مسابقه برســد فینالیست 
می شود. اولین مسابقه یک ماه دیگر 
در کامبوج است. ان شــاءا... بعد از 
پیروزی دو روز بعــد همان جا یک 
مسابقه دیگر دارم و در صورت برد در 

فینال مبارزه می کنم. 
بــا بررســی هایی که داشــتیم 
احتمــال می دهیم رقیــب فینال 
نماینده تایلند باشــد. هرچه باشد 
این رشته برای تایلندی هاست. در 
این صورت مبارزه سختی در فینال 
رقم خواهد خــورد. به همین خاطر 
رییس باشــگاه یک مربی تایلندی 
آورده تا نحوه مبارزه را به ما آموزش 
بدهد. موی  بــوران ترکیبی از همه 

رشته هاست. 
  جایزه اش کاپ اســت یا 

مدال؟
نفر اول کاپ می گیرد و کسی که 
قهرمان شــود برای مبارزه کمربند 
می رود. فکر می کنــم مبارزه برای 
کمربند در روســیه باشد. این یکی 
از مهم ترین و سخت ترین مسابقات 
زندگی من است و امیدوارم بتوانم در 

آن موفق شوم.  
  چه شد این پيشنهاد به تو 

شد؟
رییس باشگاه با صحبتی که با من 
داشت گفت به سطحی رسیده ای که 
می توانی در این مســابقات شرکت 
کنی اگر موافقی کارهایش را انجام 
دهیم. من هم گفتم مشکلی ندارم و 

اگر صالح می دانند حتما این کار را 
انجام می دهم. معموال این مبارزه را 
به خود چینی ها و مبارزانی که بسیار 
خوب هستند می دهند ولی این بار 
من از بین 35 بازیکنی که در باشگاه 

هستند انتخاب شدم. 
  راستی الهه و شهربانو هم 

چين هستند. 
بله آنها هم چین هســتند. ما هر 
سه در شانگهای هستیم. آنها در خود 
شانگهای هســتند و من در ووهان. 
ما یک ساعت با هم فاصله داریم و از 
جهانی به بعد دیگر نتوانستم آنها را 
ببینم. متاســفانه ما با هم هم تیمی 
نیســتیم. خیلی دوست داشتم این 
اتفاق بیفتد ولــی بعضی وقت ها هم 
فاصله بیفتد بد نیســت. این فاصله 
باعث می شود بیشتر به خودم متکی 
باشم. در این مدت یک اتفاق خوب 

دیگر هم افتاده است. 
  چه اتفاقی؟

مــن بــرای اولیــن بــار یکی 
از شــاگردانم را وارد چیــن کردم 
و او در تک مبــارزه ای که داشــت 
توانســت مدال بگیرد. هلیا ذاکری 
بــا تالش هایــش و کمک های من 
توانســت این اتفاق را رقم بزند که 
باالترین خوشــحالی برای من بود. 
او فقط پنج ماه اســت که دارد کار 
می کند ولی توانست دو-سه حریف 
چینی را شکست بدهد. اگر استرس 
نداشت می توانســت حریفش را دو 
رانده شکســت بدهد. حاال من یک 
ماه دیگر قرار است در کامبوج مبارزه 
کنم و ان شاءا... با پیروزی ام برای هر 

دو اتفاق جشن می گیریم. 

حضور »سهيال منصوریان« در مبارزه ای که تا به حال هيچ ایرانی در آن شرکت نکرده است

می خواهم در »رینگ خونین« مبارزه کنم!

سوژه روز

دور ماقبل آخر رقابت های گروهی یورو شنبه شب به 
اتمام رســید که در مهم ترین بازی، هلند ضمن تساوی 
بدون گل با ایرلند به همراه آلمــان به یورو ۲0۲0 صعود 
کرد. شــاگردان رونالد کومان با یک بازی دفاعی دســت 
خالی از دابلین به آمستردام برنگشــتند و البته شانس با 
آنها یار بود که پنالتی حریــف در نیمه اول با ضربه محکم 
و بی دقت دیویس هدر رفت. ایرلند نیز با این تســاوی به 
پلی آف تیم های سوم صعود کرد تا همچنان به حضور در 

یورو امیدوار باشد.
رونالدو کومان سرمربی تیم ملی هلند پس از این بازی 
گفت:»به عنوان تیم ما همیشه می خواهیم بهترین نتایج 
را کسب کنیم، اما ما با صعود به مرحله پایانی یورو ۲0۲0 
دست به کار فوق العاده ای زدیم. این کار را در حضور رقیب 
بزرگی همچون آلمان و حریف سرسختی همچون ایرلند 
شمالی انجام دادیم. تنها می خواهم بگویم که صعودمان 

به مرحله پایانی یورو شگفت انگیز است.«
کومان که در ماه فوریه ۲018 هدایت هلند را برعهده 
گرفت و این تیم را تا حدود زیــادی متحول کرد، عنوان 
داشت:»خوشحالم و به تیمم افتخار می کنم. حاال فرصت 
الزم را برای برطرف کردن مشــکالت مان تــا زمان آغاز 

مسابقات یورو ۲0۲0 داریم.«
 برد پرگل آلمان با دبل کروس

تیم ملی فوتبال آلمان با نمایشــی تهاجمی با پیروزی 
چهار بر صفر مقابل بالروس صعود خود به یورو ۲0۲0 را 
قطعی کرد. گل اول آلمان را در دقایــق پایانی نیمه اول 

)4۲( ماتیاس گینتر با یک ضربه پشت پای تماشایی به ثمر 
رساند و سپس گورتسکا )49( و تونی کروس دو بار )55 و 
83( با بغل پاهای زیبا سه بار دیگر دروازه حریف قرمزپوش 
را باز کردند تا آلمان با 18 امتیاز صدرنشین گروه C  بشود 
و صعود خود را قطعی کنــد. مانوئل نویر با مهار یک ضربه 
پنالتی و یک سیو تماشــایی در نیمه اول از بهترین های 
تیمش به همراه کروس و گنابری بود. ژرمن ها اکنون باید 
در بازی آخر خود در این رقابت ها سه شــنبه برابر ایرلند 
شمالی قرار گیرند که این آخرین بازی آلمان در انتخابی 

یورو است. 
یواخیم لــوو درباره رضایت از شــاگردانش و پیروزی 
برابر بالروس گفت:»می خواســتیم قدرت خودمان را در 
این بازی به رخ بکشیم، قدرتی که باید در یورو ۲0۲0 در 
تابستان آینده نیز نشان دهیم. به دنبال پیروزی پرگل در 
این دیدار بودیم که توانستیم. بازی ما برابر بالروس خیلی 

خوب و کامل بود و از بازیکنان رضایت کامل دارم.« 
وی ادامه داد:»هلند برابر ایرلند شمالی به تساوی رسید 
و این نشان دهنده موضوعی است که برتری دو بر صفر ما 
برابر ایرلند شمالی چه نتیجه خوبی بوده است. من از تیمم 
در این رقابت ها کامال رضایت دارم. بازی را به خوبی کنترل 
و مدیریت کردیم. موقعیت های زیــادی ایجاد کردیم و 
انگیزه زیادی داشــتیم. از حاال به دنبال این هســتیم که 
بتوانیم به عنوان تیم نخست راهی یورو شویم و به همین 
خاطر در بازی آخر به دنبال کسب برد هستیم تا بازی ها را 

با قدرت به پایان ببریم.«

ســرمربی آلمان در پایان به درخشش تونی کروس و 
مانوئل نویر در این دیدار اشاره کرد و گفت:»کروس و نویر 
هر دو بازیکنان بزرگی هستند و الگوهای تیم ما محسوب 
می شوند و بازیکنانی که ما داریم همگی خودشان را با این 

دو مقایسه می کنند.« 
صعود کرواسی

تیم ملی کرواسی نایب قهرمان جهان با پیروزی سه بر 
یک مقابل اســلواکی در گروه E  صدرنشین شد و به جام 
ملت های اروپا صعود کرد. در این بازی ابتدا اســلواکی با 

ضربه بوژنیک به گل رسید اما کرواسی با گل های والسیچ 
پتکوویچ و پریشــیچ ضمــن جبران شکســت به عنوان 

صدرنشین گروه به یورو صعود کرد.
اتریش با آالبا در یورو

تیم ملی اتریش نیز بعد از لهســتان، از گروه G به دور 
نهایی صعود کرد. آنها در مســابقه ای سخت مقدونیه را 
شکســت دادند. دو گل اتریش در این بازی توسط داوید 
آالبا و الینر به ثمر رســید تا آلمانی زبان های اروپا شــب 

خوبی را پشت سر گذاشته باشند.

دور ماقبل پایانی انتخابی یورو 2020

هلند محتاطانه صعود کرد، آلمان پرگل

 در انتخابی تيم ملی در 
وزن 75 کيلوگرم شرکت 

کردم چون می خواستم 
به قهرمانی جهان بروم و 

مطمئن بودم که می توانم 
مدال طال را بگيرم ولی 

اتفاقاتی افتاد که نتوانستم 
بروم. اما درعوض یک 

پيشنهاد عالی به من شد 
و شرکت در مسابقات 

موی  بوران بود را از باشگاه 
چينی ام گرفتم 
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