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باز ماندن بهمنیار از کسب مدال
 در لیگ جهانی کاراته وان شیلی

 سارا بهمنیار کاراته کای ملی پوش گیالنی از کسب مدال در لیگ 
جهانی کاراته وان شیلی باز ماند.مدیر روابط عمومی اداره ورزش و 
جوانان استان گیالن اظهار داشت: سارا بهمنیار ملی پوش شایسته 
گیالنی به همراه تیم ملی کاراته در اولین مرحله لیگ جهانی در 
شیلی  با شکست در دیدار رده بندی از کسب مدال این دوره از 
مسابقات باز ماند.مرتضی ورزلدوست افزود: این ملی پوش شایسته 
گیالنی در وزن ۵۰- کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفت که پس 
از استراحت در دور اول، در مرحله دوم برابر جولیانا دی اولیورا از 
برزیل قرار گرفت که در نهایت این حریفش را با نتیجه هفت بر 
صفر شکست داد.وی گفت: سارا بهمنیار در دور سوم نیز رو در روی 
آیچا سایا از مراکش قرار گرفت که سرانجام این حریف قدرتمند 
خود را با نتیجه چهار بر دو مغلوب کرد تا به دور چهارم راه یابد که 
در این مرحله نیز برابر سراپ اوزچلیک از ترکیه دارنده شش مدال 
طال، یک نقره و  دو برنز کاراته وان و قهرمان جهان قرار گرفت 
که در نهایت با نتیجه شش بر دو مغلوب این حریفش شد.وی بیان 
کرد: با راهیابی سراپ اوزچلیک به دیدار فینال، سارا بهمنیار راهی 
دیدار رده بندی شد که در این مرحله نیز این کاراته کای با قبول 

شکست برابر حریفی از کشور چین ، از کسب مدال برنز بازماند. 
وی خاطرنشان کرد: نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در 
سال ۲۰۲۰ از روز جمعه با حضور ۴۶۶ کاراته کای از ۶۵ کشور 
جهان به میزبانی سانتیاگو در شیلی برگزار و در نهایت تیم ملی 
این  برنز  قهرمانی  پنج مدال طال و یک مدال  با کسب  ایران 
اسفند سال  بهمنیار کاراته کای گیالنی که  .سارا  مسابقات شد 
گذشته مدال نقره لیگ جهانی وان اتریش را کسب کرد، در وزن 
۵۰- کیلوگرم موفق به کسب مدال طالی پنجمین مرحله لیگ 
جهانی ۲۰۱۹ ژاپن، مدال طالی ششمین مرحله لیگ کاراته اون 
در مسکو، مدال نقره مسابقات امیدهای جهان در اسپانیا، مدال نقره 
مسابقات امیدهای آسیا در قزاقستان و همچنین مدال نقره لیگ 
جهانی کاراته وان ژاپن شده بود.وی همچنین سال گذشته در اولین 
حضورش در تیم ملی بزرگساالن توانست در رقابت های جهانی 
اسپانیا مدال برنز کسب کرده و به عنوان اولین بانوی گیالنی دارنده 

مدال جهانی در رشته کاراته معرفی شود.

رئیس فدراسیون کارگری و ورزش آماتوری گفت: رقابت های 
جهانی ورزش کارگری سال آینده در یونان برگزار می شود و 
هدف ما این است یکی از عناوین قهرمانی یا نایب قهرمانی 

جهان را به دست آوریم.
جواد رمضی در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های کارگری 
گیالن در رشت با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگران 
عضو فدراسیون ورزش کارگری در ۲8 رشته ورزشی فعالیت 
می کنند اظهار داشت: ورزش کارگری در 3۱ استان کشور 
فعال است.رئیس فدراسیون ورزش های کارگری و ورزش 
آماتوری هدف مهم این سازمان را نهادینه کردن ورزش در 
جامعه کارگران عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون بیش از ۵ 
هزار کارگر ورزشکار منتخب در رقابت های کشوری شرکت 

می کنند که این افراد  از میان حدود یک میلیون نفر ورزشکار 
شرکت کننده در مسابقات استانی انتخاب می شوند. 

وی با اشاره به اینکه فدراسیون ورزش های کارگری سال 
گذشته 7۵ مسابقه ملی برگزار کرد و در مسابقات جهانی نیز 
با تالش کارگران ورزشکار در رتبه سوم قرار گرفت گفت: 
بیشترین  که  رشته هایی  کارگری  ورزش  گسترش  برای 
محبوبیت را بین این افراد دارد را راه اندازی خواهیم کرد و 
در حال حاضر ۲8 رشته ورزشی در بخش ورزش کارگران 
ورزش  رقابت های  برگزاری  به  رمضی  است.  فعال  کشور 
کرد:  تصریح  و  اشاره  اسپانیا  در  جهان  قهرمانی  کارگری 
کارگران ورزشکار کشورمان موفق شدند در این رقابت ها 
به دست  را  جهانی  سوم  رتبه  و  کنند  کسب  مدال   ۱3۵

آوردند و تالش داریم با حمایت از این ورزشکاران این رتبه 
را در رقابت های آتی ارتقاء دهیم.رئیس فدراسیون کارگری 
و ورزش آماتوری با بیان اینکه امسال برای برگزاری 8۰ 
مسابقه ملی برنامه ریزی کرده بودیم که تاکنون ۵7 مسابقه 
برگزار شده است افزود: برگزاری سایر مسابقات هدف گذاری 
داریم و تالش می کنیم که عنوان  را در دستور کار  شده 
برترین فدراسیون را بار دیگر به دست آوریم.وی با اشاره به 
رقابت های جهانی رشته های ورزشی کارگری خاطرنشان 
کرد: رقابت های جهانی ورزش کارگری سال آینده به میزبانی 
یونان برگزار خواهد شد و هدف ما این است که با قدرت در 
این دوره حضور پیدا کنیم و با تالش ورزشکاران خود یکی 
از عناوین قهرمانی یا نایب قهرمانی جهان را به دست آوریم.

دختر مازندرانی باز هم درخشید تا شایستگی هایش را به 
اثبات برساند. رزیتا علیپور مدال طالی لیگ جهانی سری آ 
شیلی را از آن خود کرد.در فینال وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان 
لیگ سری آ شیلی، رزیتا علیپور نماینده ایران موفق شد 

جوانا رکویچ از صربستان، دارنده ۲ نقره و یک برنز کاراته 
وان های ۲۰۱۹ و طالی قهرمانی جهان ۲۰۱8 را پس از 
تساوی 3 بر 3 در سنشو شکست دهد و صاحب مدال 
طال شود و اولین طالی تیم ایران را به نام خود ثبت کند.

علیپور حریفانی از ایتالیا شیلی فرانسه و ترکیه را شکست 
داد و راهی دیدار پایانی شد. این بانوی مازنی کاری کرد 
تا باز به داشتن این چنین سرمایه هایی در استان مان ببالیم 

و افتخار کنیم.

ثبت مدال طالی ۶۱ کیلوگرم به نام علیپور 
در لیگ کاراته جهان

قاسم رضایی: صالحی امیری
 ریش سفیدی کند

*مشکالت کمیسیون نباید به رسانه ها کشیده شود

عضو کمیسیون ورزشکاران گفت: مشکالت این کمیسیون باید 
در خانواده حل شود و قرار بود مشکالت ورزشکاران را رفع و 
خوب  چندان  نه  وضعیت  درباره ی  رضایی  کنند.قاسم  رجوع 
دسته  استعفای  و  المپیک  ملی  کمیته  ورزشکاران  کمیسیون 
بود  قرار  کمیسیون  این  کرد:  بیان  کمیسیون،  این  در  جمعی 
مشکالت ورزشکاران  و پیشکسوتان را رفع  و رجوع کند اما 
مصوبات آن کمتر انجام می شد. در حال حاضر هم نزدیک 
المپیک هستیم  و به جای اینکه به حل مشکالت کمک کند 
خودش به مشکالت اضافه شده است. اودر مورد اینکه گفته می 
شود ورزشکاران در کمیسیون به سه دسته تقسیم شده اند و این 
وجهه خوبی برای کمیسیون ندارد، گفت: هر مسئله ای است باید 
در خانواده حل شود و رییس کمیته ملی المپیک باید با ریش 
سفیدی مسئله را حل کند. نباید بگذارد این مسئله به بیرون و 
رسانه ها کشیده شود.او در پاسخ به این پرسش که بحث تغییر در 
کمیسیون مطرح است، گفت: چنین چیزی عنوان شده اما در این 
کمیسیون ۱۵ قهرمان المپیک و جهان حضور دارند  و اگر کمیته 
ملی المپیک می خواهد دو، سه نفر دیگر  را وارد کند و دوباره 
بحث انتخابات و رای گیری انجام شود، این کار به کمیسیون 
لطمه می زند و باید بازی جدیدی را شروع کند. امیدوارم که همه 

این مسائل رفع شود.

تنیس روی میز گزینشی  برای مسابقات  طبق سیدبندی اعالم شده 
المپیک، تیم ملی ایران با قرار گرفتن در جایگاه بیستم با یکی از تیم های 

نهم تا شانزدهم دیدار می کند.
مسابقات گزینشی المپیک در رشته تنیس روی میز ۲ تا ۶ بهمن ماه در 
پرتغال برگزار می شود تا تکلیف ۹ تیم حاضر در المپیک توکیو مشخص 
شود.طبق سید بندی اعالم شده برای این رقابت ها ایران در میان ۶۴ تیم 
حاضر در مسابقات در جایگاه بیستم ایستاده است.بدین ترتیب تیم ملی 

تنیس روی میز ایران در اولین دیدار با یکی از تیم های صاحب جایگاه 
بلژیک،  اسلوونی،  تا شانزدهم دیدار کند. کرواسی، هنگ کنگ،  نهم 
رومانی، نیجریه، بالروس و جمهوری چک به ترتیب این جایگاه ها را در 
اختیار دارند.ملی پوشان تنیس روی میز ایران در صورت باخت در اولین 
دیدار از دور مسابقات کنار می روند اما در صورت برد و برای برگزاری 
دومین دیدار با یکی از هشت تیم اول جدول یعنی کره جنوبی، چین 
تایپه، سوئد، فرانسه، هند، اتریش، بریتانیا و پرتغال رقابت خواهند داشت.

در صورتی که تیم ملی تنیس روی میز ایران در دومین دیدار هم صاحب 
برتری شود، به سهمیه المپیک دست پیدا می کند در غیر اینصورت این 
شانس را دارد تا در یک گروه دیگر برای سهمیه المپیک تالش کند.

نوشاد و نیما عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی، امین احمدیان و امیرحسین 
هدایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را در مسابقات گزینشی المپیک 
با هدایت جمیل لطف اهلل نسبی در این  تشکیل می دهند. این تیم 

 رقابت ها شرکت کرده است.

وضعیت تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات انتخابی المپیک 
مشخص شد 

کسب عنوان قهرمانی هدف کارگران ورزشکار ایرانی در رقابت های جهانی است

سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال دختران در 
خصوص حضور در تورنمنت آسیای مرکزی 
این  که  است  بار  اولین  برای  گفت:  )کافا( 
تورنمنت در رده سنی فوق برگزار می شود.

نیلوفر اردالن گفت: مسابقات کافا فوتسال 
و  می شود  برگزار  که  است  بار  اولین  برای 
میزبانی این دوره از بازی ها بر عهده کشور 
این  در  که  تیم هایی  است.  تاجیکستان 
که  تیم هایی هستند  دارند  تورنمنت حضور 
بیشتر در فوتبال حضور دارند. با توجه به اینکه 
هیچکدام از تیم ها به غیر از ازبکستان که تیم 
ملی فوتسال بزرگساالن دارد، مابقی تیم ها 
تلفیقی از بازیکنان فوتبال و فوتسال خود را 
به میدان خواهند آورد و امسال برای اولین 

سال است که تیم فوتسال را تشکیل دادند. 
فوتسال  در  چه  و  فوتبال  در  چه  ازبکستان 
بازیکنان توانمندی دارد و فکر می کنم بازی 
با ازبکستان برایمان تا حدودی مشکل ساز 
 ۲۰ زیر  فوتسال  تیم  داد:  ادامه  باشد.وی 
ایران دو سال پیش تشکیل شده بود  سال 
و هم اکنون بازیکنانی که به اردوی انتخابی 
و تدارکاتی دعوت شده اند، همگی به طور 
حرفه ای فوتسال بازی می کنند و از دل لیگ 
انتخاب شده اند. لیگ فوتسال ایران، لیگ 
دارد.اردالن  خوبی  بازیکنان  و  است  پویایی 
ادامه داد: اردوی پیش که اردوی انتخابی بود 
۲۲ نفر از دل لیگ انتخاب کردیم. در این 
اردو ۱7 نفر دعوت شده اند که در پایان یک 

دروازه بان و دو بازیکن از جمع تیم خارج و 
۱۴ نفر به تاجیکستان اعزام خواهند شد.وی 
کسب  را  تورنمنت  این  در  حضور  از  هدف 
تجربه مطرح کرد و گفت: این تیم بعد از دو 
سال شکل گرفته و یکسری از بازیکنان در 
دو سال قبل در کنار بازیکنان جدید در اردوی 

تیم ملی حضور دارند. 
این بازیکنان به هیچ عنوان سابقه بازی ملی 
نداشته و بدون شک به این تورنمنت می توان 
به چشم مسابقات تدارکاتی خوبی نگاه کرد 
چرا که بازیکنان تجربه کسب می کنند و کادر 
فنی نیز مشکالت و نقاط ضعف و قوت تیم 
را شناسایی می کند. عالوه بر کسب تجربه 
مقام  کسب  و  نتیجه  فکر  به  درصد  صد 

هستیم اما همانطور که در باال اشاره کردم 
بسیاری از بازیکنان اولین بازی ملی خود را 
تجربه خواهند کرد.سرمربی تیم فوتسال زیر 
اسفند   ۵ گفت:  پایان  در  دختران  سال   ۲۰
ماه با تیم جوانان روسیه بازی خواهیم کرد. 
باید تمام تالش خود را به کار ببریم تا برابر 
و  باشیم  داشته  را  عملکرد  بهترین  روسیه 
حضور در این تورنمنت به عملکرد مطلوب 
می کند.دختران  بسزایی  کمک  بازیکنان 
ایران در رقابت های کافا با تیم های فوتسال 
افغانستان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  جوانان 
می کنند.  دیدار  تاجیکستان  و  ترکمنستان 
به صورت دوره ای در یک گروه ۶  بازی ها 

تیمی برگزار می شود.

سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال دختران:

تورنمنت کافا اولین بازی بین المللی بازیکنان زیر ۲۰ سال فوتسال است

نهایی  دیدار  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
مسابقات انتخابی المپیک در چین به مصاف 
تیم میزبان رفت و با برتری در این مسابقه 
المپیکی شد. تیم ملی والیبال ایران در فینال 
در  توکیو  المپیک ۲۰۲۰  انتخابی  مسابقات 
قاره آسیا که به میزبانی شهر جیانگمن برگزار 
می شود به مصاف چین رفت و در یک بازی 
راحت با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید و 

به المپیک ۲۰۲۰ توکیو راه یافت.
ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال 
سعید  از  مهم  بازی  این  شروع  برای  ایران 
موسوی،  معروف، شهرام محمودی، محمد 
پیشرفت و محمدرضا حضرت پور )لیبرو( استفاده کرد.علی شفیعی، میالد عبادی پور، پوریا فیاضی  اخیر  سال  چند  در  ایران  والیبال 

نقش  بین  این  در  و  داشته  چشمگیری 
مازندران ها در تمامی ادوار موفقیت تیم ملی 
بی تاثیر نبوده.علی شفیعی، رضا عابدینی، جواد 
دالور  چهار  میرزاجانپور  مجتبی  و  کریمی 
مازنی بودند که تیم ملی والیبال ایران را در 
مسابقات انتخابی آسیا برای حضور در المپیک 
۲۰۲۰ همراهی کردند و سهم قابل توجهی 
در این افتخارآفرینی داشتند.تیم ملی والیبال 
ایران در فینال رقابت های انتخابی المپیک در 
قاره آسیا توانست چین را با نتیجه 3 بر صفر 

شکست دهد و راهی المپیک شود.
 حاال باید منتظر درخشش سرو قامتان مازنی 

در المپیک باشیم ...

صعود والیبال ایران به المپیک ۲۰۲۰ توکیو با چهار مازندرانی

ابتکار مدیران شهرداری توکیو 
در المپیک ۲۰۲۰

مدیران شهرداری توکیو برای عبور از ترافیک های سنگین پایتخت 
ژاپن در زمان بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ با ایجاد 
خطوط ویژه از طریق چراغ راهنمایی دست به ابتکار زدندژاپنی ها 
با تولید و تهیه بیش از ۲ هزار ۲۰۰ نشان صورتی و متمایز از سایر 
عالئم ترافیکی در گذرگاه های خطوط ویژه و یکهزار و ۵۰۰ عالمت 
در پیاده روهای اصلی توکیو، مسیر ترافیکی بازیکنان و شرکت 
کنندگان در این دوره از بازی های المپیک ۲۰۲۰ را تسریع کردند.

این طرح در حاشیه یکهزار و 3۶۰ کیلومتری محدوده المپیکی 
ژاپن از ماه آینده مراحل عملیاتی خود را آغاز خواهد کرد و مدیران 
شهرداری توکیو درصدد ایجاد مسیرهای ویژه موقت برای سرعت 
بخشیدن به عبور مرور در توکیو در بازی های المپیک هستند. این 
رویداد از 3 تا ۱۹ مرداد سال ۹۹ در توکیو برگزار خواهد شد و ۱۱ 
ماده طی ۱۹  و 33۹  ورزشی  رشته  در 33  ورزشکار  و ۹۰  هزار 
روز صف آرایی خواهند کرد.ژاپن یکی از پرجمعیت ترین کشورهای 
جهان و توکیو دومین شهر شلوغ این کشور محسوب می شود که 
ازدحام آن نیازی به توضیح ندارد. این افزایش جمعیت به خاطر 
رفت و آمد شاغالن، کارگران و دانشجویان است که در مناطق 
مجاور توکیو سکونت دارند و بعد از پایان ساعات کاری از توکیو 
خارج می شوند.نکته قابل توجه این است که این ترافیک در توکیو 

به دلیل حضور بیش از حد انسان هاست.

 دبیر هیات کشتی مازندران گفت که برای هفدهمین دوره 
هاشمی نژاد  شهید  جوانان  آزاد  کشتی  المللی  بین   مسابقات 
تاکنون کشتی گیرانی از چهار کشور همسایه شمالی دریای خزر 
اعالم آمادگی کرده اند.غالم نوری زاده کشتی گیران شرکت 
کننده را از کشورهای روسیه ، ارمنستان ، گرجستان و آذربایجان 
معرفی کرد.وی گفت که در بخش داخلی نیز هیات های کشتی 
تمامی 3۱ استان کشور به این مسابقات دعوت شدند که پیش 
بینی می شود بیش از 3۰۰ ورزشکار داخلی در کنار ورزشکاران 
خارجی  در وزن های مختلف در این رویداد مهم ورزشی شرکت 
کنند.نوری زاد افزود : حضور کشتی گیران جوان از استان های 
مختلف کشور به همراه  ورزشکاران  خارجی صاحب نام در این 
رشته ورزشی به ارتقاء سطحی کیفی مسابقات کمک می کند 
و باعث افزودن بار فنی برای کشتی گیران جوان کشور خواهد 
شد.وی ادامه داد : در سال جاری برای کشتی گیران خارجی 
جوایز دالری در سه مبلغ 3۰۰ دالر برای نفر اول ، ۲۰۰ دالر 
برای نفر دوم و ۱۵۰ دالر برای نفر سوم پیش بینی شد و کشتی 
گیران داخلی نیز معادل ریالی این جوایز را همانند سنوات گذشته 
دریافت خواهند کرد.هفدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی 
آزاد جوانان شهید هاشمی نژاد دهم و یازدهم بهمن ماه سال 
جاری در شهر بهشهر در شرق استان مازندران برگزار می شود.

تقویم فیال به زیان کشتی گیران محلی است

دبیر هیات کشتی مازندران همچنین در باره عدم قرارگیری این 
رویداد بین المللی در تقویم ورزشی اتحادیجه جهانی کشتی ) 
فیال( هم گفت : در سال ۹۵ با سفر رییس فدراسیون کشتی 
ایران به مازندران برای دیدن این مسابقات، بحث قرارگیری این 

رویداد ورزشی در تقویم فیال مطرح شده بود.
این وعده در صورت درخواست فدراسیون   : وی توضیح داد 
کشتی ایران از فیال پس از بررسی کارشناسان اتحادیه کشتی از 
سطح مسابقات می تواند در تقویم این اتحادیه قرار گیرد، ولی 
وقتی این مسابه در تقویم فیال قرار گیرد ، دیگر کشتی گیران 
محلی ) بهشهری( که این رویداد ورزشی انگیزه خوبی برای 
آنها بود ، نمی توانند به شکل و شمایل فعلی یک تیم جداگانه 
در آن حضور داشته باشند.نوری زاد گفت : طبق مقررات فیال 
شهرستان بهشهر نمی تواند به طور مستقل در مسابقات بین 
المللی شهید هاشمی نژاد تیم داشته باشد و این رویه انگیزه 
کشتی گیران بهشهری به خصوص جوانان مستعد این منطقه 

را که کشتی گیران خوبی در تیم ملی دارد، کاهش می دهد.
این پیشکسوت کشتی مازندران  افزایش هزینه های تحمیلی 
به برگزارکنندگان این رویداد را در صورت قرارگیری در تقویم 
فیال از دیگر مشکالت تحقق وعده رییس سابق فدراسیون 
: در حال حاضر به طور  ایران برشمرد و توضیح داد  کشتی 
میانگین برای این رویداد حدود دو تا سه میلیارد ریال هزینه می 

شود و در صورت قرارگیری در تقویم فیال این هزینه ۱۰ برابر 
افزایش خواهد یافت که از توان حامیان مالی و حتی استانی 
نیز خارج خواهد شد.وی اضافه کرد : مشابه مسابقات کشتی 
شهید هاشمی نژاد که در سطح بین المللی در حال برگزاری 
است، در برخی استان ها پیگیری می شد که با قرارگیری در 
تقویم فیال پس از چند سالی آن مسابقات به دلیل هزینه های 
مازاد پیگیری نشد.مسابقات کشتی آزاد جوانان در بهشهر به این 
خاطر به نام شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد نامگذاری شد 
که این شهید واالمقام متولد این شهر بوده است. شهید هاشمی 
نژاد سال ۱3۱۱ در بهشهر متولد شد و از رهبران مبارزه با رژیم 
طاغوت در مشهد و اثرگذاران ضدیت با رژیم شاهنشاهی در 
استان مازندران بود. وی که پس از پیروزی انقالب اسالمی امام 
جمعه شهر مشهد و دبیر حزب جمهوری اسالمی این شهر بود 
، در هفتم مهر ماه سال ۶۰ در خیابان عشرت آباد مشهد که در 
حال حاضر به نام همین شهید مزین است ، در حمله انتخاری 

نارنجکی به شهادت رسید.
هیات کشتی شهرستان بهشهر به دلیل آنچه که عالقه این 
شهید به کشتی اعالم کرد از ۱۶ سال پیش تاکنون رویداد بین 
المللی کشتی آزاد جوانان را به نام این شهید برگزار می کند. 
کشتی گیران جوان بهشهری  دو سال گذشته به طور متوالی 

قهرمان این رقابت ها شدند.

چهار کشور در رقابت های بین المللی کشتی مازندران 
شرکت می کنند

پرستاری که در بیمارستان تیراندازی 
یاد گرفت و المپیکی شد!

تیرانداز المپیکی ایران در مورد اردوهای آماده سازی تیم ملی 
در راه المپیک توکیو گفت: هر چند اردوها منسجم تر شده است 

اما هنوز تا زمانی که شکل المپیکی به خود بگیرد، فاصله دارد.
 جواد فروغی، تیرانداز المپیکی ایران که در مسابقات تپانچه بادی 
قهرمانی آسیا، سهمیه المپیک ۲۰۲۰  و مدال برنز آسیا را کسب 
کرد، مدتی است تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در 
تهران  بیمارستان های  از  یکی  در  او  است.  کرده  آغاز  المپیک 
پرستار است و در طبقه منفی دو همان بیمارستان تیراندازی را 
آغاز کرد اما اکنون سهمیه یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی 
را گرفته است.فروغی در مورد کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ بیان 
کرد: این سهمیه را در مسابقات قهرمانی آسیا که آخرین مسابقه 
برای کسب سهمیه بود، گرفتم. تمام کشورها با قدرت شرکت 
کرده و به گونه ای روی چینش نیروهایشان تمرکز کرده بودند 
که سهمیه بگیرند.او در ادامه افزود: از کسب سهمیه خوشحال 
هستم. این اولین سهمیه  در تاریخ تیراندازی ایران است که با 
کسب مدال همراه بود. ما سهمیه های دیگری هم داشتیم اما 
من ضمن اینکه سهمیه گرفتم مدال آسیایی هم کسب کردم 
که به نوعی تاریخ ساز شده است. به همین دلیل خیلی خوشحال 
هستم و امیدورام که در المپیک هم مدال بگیریم.این تیراندازی 
در مورد مدال آوری در المپیک بیان کرد: ۹۵ درصد حریفان اصلی 
ما آسیایی و از کشورهایی چون کره جنوبی، چین و هند هستند، 
در قاره های دیگر تیرانداز مطرح کمتری داریم که در درجه دوم 
اهمیت هستند. در مسابقات آسیایی رقابتی جانانه با این کشورها 
داشتیم و خوشبختانه آنها را کنار زدیم به گونه ای که با کسب 
مدال سهمیه المپیک را به دست آوردیم.او در ادامه افزود: به نوعی 
می توان گفت که در قطر نوعی مسابقات جهانی داشتیم و سندش 
این است که در همین مسابقات یک تیرانداز از کره شمالی رکورد 
المپیک را  شکست. سطح مسابقات فوق العاده باال بود به گونه ای 
که دو نفری را  که من پشت سر گذاشتم دارای طالی المپیک 
بودند بنابراین اگر همین نفرات را در المپیک داشته باشیم، می توان 
به کسب مدال امیدوار بود.  فروغی در مورد وضعیت اردوهای 
تیم ملی گفت: دو مرحله اردو برگزار کردیم و به زودی اردوی 
سوم هم شروع می شود. هر چند اردوها منسجم تر شده است 
اما هنوز تا زمانی که شکل المپیکی به خود بگیرد، فاصله دارد 
و در واقع قالب اصلی را پیدا نکرده ایم. احتماال بعد از عید از 
نظر روانی، تجهیزات، نوع فشردگی، تمرکز و سایر موارد به 
قالب اصلی المپیکی می رسیم و منسجم تر خواهیم شد. در کل 
اردوها زوایه  این  باید کمی در  نداریم و فقط  مشکل خاصی 

دیدمان المپیکی تر شود.


