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پراكنده از دنیای ورزش 
 ٭پ��ری پت��ی گارد بازیک��ن آمریکایی تیم 
بس��کتبال ش��هرداری گرگان بع��د از نجات 
تیمش از شکس��ت با یک شوت باورنکردنی، 
گفت: من فقط توپ را شوت کردم و این اتفاق 

کار خدا بود . 
 ٭در اقدام��ی عجیب بازیکن��ان و اعضای تیم 
مهرام بعد از شکس��ت در فینال سالن را بدون 

حضور در مراسم اختتامیه ترک کردند . 
 ٭محمدرضا گرایی، س��رمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی خودش شخصًا هدایت نماینده وزن 87 
کیلوی کش��ورمان در آخرین مسابقه گزینشی 

المپیک را برعهده خواهد داشت . 
 ٭عب��ادی پور، ملی پوش والیب��ال ایران که در 
لیگ لهس��تان بازی می کند ب��ه عنوان دهمین 

مهاجم برتر پالس لیگا نام گرفت . 
 ٭هروی، س��رمربی تیم ملی کاراته با تاکید بر 
این که نمایندگان کاراته ایران در توکیو با تمام 
وجود مبارزه می کنند، گفت: می خواهیم کاراته 

بهترین تیم کاروان ایران در المپیک شود . 
 ٭ش��اهین طب��ع، س��رمربی تیم بس��کتبال 
ش��هرداری گرگان مدعی شد او و گرگانی دو 
س��ال تالش کردند تا ب��ه قهرمانی لیگ برتر 

بسکتبال دست یابند . 
 ٭سعید معروف، بعد از چند هفته انتظار باالخره 

در تمرینات تیم ملی والیبال شرکت کرد  . 
 ٭محم��د ه��ادی س��اروی، مدع��ی وزن 97 
کیلوگ��رم: درس های زی��ادی از محمد بنا یاد 
گرفته و امیدوار به کسب طالی المپیک است . 
 ٭موسوی، ملی پوش والیبال ایران در رده چهارم 
بهترین دفاع سوپر لیگ ایتالیا )سری آ( ایستاد . 

 ٭طبق اعالم کنفدراسیون بوکس آسیا، میزبانی 
رقابت های قهرمانی آسیا از هند گرفته شد  . 

 ٭نهمین مرحله از اردوی تیم ملی کش��تی آزاد 
بزرگس��االن طی روز های ۵ تا ۱7 اردیبهشت 
ماه در محل خانه کش��تی شهید ابراهیم هادی 
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود  . 
 ٭ب��ا لغ��و مس��ابقات گزینش��ی المپی��ک در 
رش��ته ژیمناس��تیک )ژاپن(، سرنوشت حضور 
ژیمناس��ت های ایران��ی در المپی��ک توکیو به 

دست فدراسیون جهانی افتاد . 
 ٭تع��داد رکابزنان حاض��ر در اردوی تیم ملی 
برای انتخاب رکابزن اعزامی به المپیک توکیو 

به ۱۰ نفر کاهش یافت  . 
 ٭بیست و س��ومین دوره رقابت های قهرمانی 
هندبال باش��گاه های مردان آس��یا از 22 تا 3۱ 
خرداد م��اه ۱4۰۰ در جده عربس��تان برگزار 

می شود 

نگاه ورزشی
معتمدی قهرمان آسیا

در ادامه رقابت های دسته ۱۰2 کیلوگرم قهرمانی 
وزنه برداری آسیا و گزینشی المپیک، وزنه برداران 

برای حرکت دوضرب روی تخته آمدند  . 
 رض��ا دهدار بعد از کس��ب م��دال طالی حرکت 
یک ضرب ب��ا رکورد ۱7۵ کیلوگ��رم، در حرکت 
اول دوضرب وزنه 2۰۶ کیلوگرم را باالی سر برد. 
انتخ��اب دوم او در دوض��رب 2۱4 کیلوگرم بود 
ک��ه موفق به مهار آن ش��د   . وی در حرکت س��وم 
دوضرب نتوانس��ت 2۱9 کیلوگرم را مهار کند و 
با مجموع 389 کیلوگرم بدون مدال در مجموع و 

دوضرب به کار خود خاتمه داد  . 
 معتمدی دیگر نماینده کش��ورمان نیز در حرکت 
اول 2۱۰ کیلوگ��رم را به خوبی باالی س��ر برد. او 
در حرکت دوم س��ومین تجربه بین المللی اش نیز 
در مه��ار وزنه 22۰ کیلوگرم موفق عمل کرد و در 
حرکت س��وم وزنه 227 کیلوگرم را باالی سر برد 

و با همین وزنه قهرمان آسیا شد  . 
 ف��اِرس الب��اخ از قط��ر درحالیک��ه در یکضرب و 
دوضرب به رکورد آس��یا و جهان حمله کرده بود، 
ن��اکام مان��د تا هم طالی یک ض��رب و هم طالی 
دوض��رب و مجم��وع را ب��ه رقب��ای ایرانی خود 
واگذار کند  .  س��هراب مرادی که روز قبل نماینده 
کشورمان در دسته 9۶ کیلوگرم بود و با برنز یک 
ضرب و نقره دوضرب و مجموع و عدم دس��تیابی 
به امتیاز الزم برای کسب سهمیه المپیک به پایان 
رس��اند، روز بعد در کنار کادرفنی تیم ملی حضور 
داش��ت و به آن ها برای آماده س��ازی دو نماینده 

دسته ۱۰2 کیلوگرم کمک می کرد  . 
قهرمانی شهرداری گرگان درلیگ برتر

چهارمین بازی فینال لیگ برتر بس��کتبال مردان 
ایران برگزار شد که در پایان، تیم شهرداری گرگان 
با کسب سومین برد مقابل مهرام تهران، توانست 
برای نخس��تین بار عنوان قهرمانی لیگ را کسب 
کن��د. این دیدار با حس��اب ۱۰3 - ۱۱۰ به س��ود 
گرگان تمام ش��د تا پر امتیازترین بازی این فصل 
شود  . مهران شاهین طبع، س��رمربی تیم بسکتبال 
ش��هرداری گرگان، ش��اگردان خ��ود را با ترکیب 
ابتدایی محمد جمش��یدی، نوی��د رضایی فر، آالده 
آمینو، مایک رستم پور و پری پتی به زمین فرستاد.  

هفته بیست و یکم لیگ برتر
در غی��اب نماین��دگان ایران در لی��گ قهرمانان، 
سپاهان با پیروزی دش��وار مقابل نساجی به صدر 
جدول بازگش��ت. ماشین سازی هنوز گزینه جدی 
س��قوط به لیگ دس��ته اول اس��ت و نس��اجی  هم 
نتوانس��ت ای��ن هفته فاصله خ��ود را با قعر جدول 

بیشتر کند. 
درخواست یک داور خوب 

هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر فوتبال ایران، با تنها 
بازی باقی مانده از هفته بیستم آغاز شد. پدیده در 

مشهد میزبان ذوب آهن بود. 
اتفاق ویژه ای��ن بازی در کنفرانس مطبوعاتی و با 
درخواس��ت یکی از اعضای کادرفنی تیم میزبان 
پس از ب��ازی رقم خ��ورد. محمد ن��وازی مربی 
پدیده مش��هد پس از پایان مسابقه در کنفرانس 
خب��ری پس از ب��ازی به خبرن��گاران گفت: ׳׳چه 
اتفاقی می افتد اگر یک بار هم برای ما داور خوب 
بگذارند. ׳׳آقای نوازی توضیح نداد که منظورش 
از ׳׳داور خ��وب׳׳ چیس��ت و چ��ه تیم هایی از این 
׳׳داور خ��وب׳׳ در جریان رقابت ه��ای لیگ برتر 

سود برده اند. 
سپاهان در غیاب رقبا به صدر رسید

دوم اردیبهشت ۱4۰۰ سپاهان با ترکیبی جوان تر 
و محتاط تر به میهمانی نس��اجی رفت و با یک گل 
پیروز شد. البته نساجی در نیمه دوم بار ها صاحب 
موقعیت شد اما درخشش پیام نیازمند دروازه بان 
و خ��ط دفاعی س��پاهان مانع از باز ش��دن دروازه 
میهمان ش��د. به این ترتیب سپاهان بار دیگر و در 

غیاب پرسپولیس، به صدر جدول رفت. 
 توقف منصوریان، پیروزی فکری

آلومینی��وم و پیکان در اراک درحال��ی مقابل هم 
قرار گرفتند که کارشان به تساوی یک یک کشید
با این نتیجه، هم آلومینیوم از صدرنشین ها دورتر 
شد و هم پیکان نتوانست خودش را از منطقه خطر 
دور کن��د. در دیگ��ر دیدار این روز، نفت مس��جد 
س��لیمان در خانه با تک گل ساسان حسینی مقابل 

مس رفسنجان به پیروزی رسید. 
نفت مس��جد س��لیمان با حضور محم��ود فکری، 
رون��دی صعودی را تجربه می کن��د. این تیم هفته 
گذش��ته س��پاهان را متوقف ک��رد و در این هفته 

مقابل مس به برتری رسید. 
در آخری��ن دیداری که س��ازمان لی��گ از هفته 
بیست و یکم برگزار کرد، جمعه از ساعت 2۰: 4۰ 
تیم گل گهر در سیرجان میزبان صنعت نفت بود. 
تی��م امیر قلعه نویی دقیقه 8 با گل علیرضا علیزاده 
از صنعت نفت پیش افتاد. گل گهر همین نتیجه را 

تا پایان بازی حفظ کرد 


