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فوتبال
زیدان :منچستر به دنبال واران است

زین الدین زیدان ،سرمربی فرانسوی رئال
مادرید اذعان داشت که در تابستان ،پیشنهادی
گزاف برای جذب واران به دست سران رئال مادرید
رسیده است.اخبار حاکی از تمایل زوزه مورینیو برای
جذب مدافع جوان و فرانسوی مادریدی ها است.
زیدان گفت« :واران قصد جدایی از رئال مادرید را
ندارد و هرگز به تیم دیگری ملحق نخواهد شد .این
تصمیم او ،با رسیدن پیشنهادات بزرگ نیز تغییر
نخواهد کرد.او بازیکنی بسیار بزرگ و بین الملل
است .واران ،بازیکنی مهم برای من و باشگاه رئال
مادرید محسوب می شود .او در دو بازی اول تونایی
های خود را نشان داده است و همه از کیفیت او
آگاه هستیم .من چهار مدافع میانی آماده دارم اما
در هر دیدار ،تنها  2نفر از آنها به میدان می روند».
گفتنی است در زمان حضور مورینیو در رئال ،واران
با مشورت زیدان به جمع کهکشانی ها ملحق شد.

چک :آرسنال برای قهرمانی مبارزه
میکند

پتر چک ،دروازه بان باتجربه آرسنال ،پس از
پیروزی  1-3تیمش مقابل واتفورد ،تاکید کرد که
تیمش از مسئولیت تالش برای قهرمانی در لیگ
برتر شانه خالی نخواهد کرد.توپچی ها که در دو
بازی ابتدایی شان در این فصل مقابل لیورپول و
لسترسیتی تنها یک امتیاز کسب کرده بودند ،در
همان نیمه اول سه بار دروازه واتفورد را باز کردند
و در نهایت به یک پیروزی شیرین رسیدند .چک
تاکید کرد که هواداران این تیم به چیزی کمتر از
قهرمانی راضی نمی شوند.او به خبرنگاران گفت»:
هنوز  35بازی دیگر باقی مانده است و ما باید در
هر دیدار برای پیروزی تالش کنیم ودر دیدارهای
پایانی ،در بین مدعیان باشیم .ما می خواهیم
قهرمان شویم .خودمان را پنهان نمی کنیم .برای
رسیدن به این هدف ،بهترین بازی مان را ارائه می
دهیم.ما در نیمه اول خوب کار کردیم و سه گل
زدیم و می توانستیم به گل های بیشتری برسیم.
در نیمه دوم آنها مانند یک تیم خوب لیگ برتری
برای کسب امتیاز جلو کشیدند .من راضی نیستم
زیرا گل خوردیم؛ هرچند پیروزی ،پیروزی است.
بعد از دو بازی اول ،نیاز داشتیم که جواب بدهیم و
این سه امتیاز حیاتی بود.

مونتال:
دو اخراجی به ناپولی هدیه دادیم

وینچنزو مونتال،سرمربی میالن پس از
شکست  2-4تیمش مقابل ناپولی از  9نفره
شدن تیمش ابراز ناراحتی کرد.در حالی که
میالن تا دقیقه  33با دو گل میلیک از حریف
خود عقب بود،توسط نیانگ و سوسو موفق شد
کار را به تساوی بکشاند ولی کایخون در دقیقه
 74گل برتری ناپولی را به ثمر رساند .پس از
آن کوچکا و نیانگ از زمین مسابقه اخراج شدند
و گل چهارم نیز توسط رومانولی وارد دروازه
خودی شد تا درن هایت میالن  2-4بازنده
این دیدار باشد .پس از بازی مونتال به انتقاد
از عملکرد شاگردانش پرداخت.او گفت »:ما دو
اخراج به حریف هدیه دادیم .اعتراض به داور
برایم قابل قبول نیست .وقتی  10نفره شدیم
اوضاع کمی پیچیده شد ولی با  9نفر مثل باال
رفتن از صخره بود .از عملکرد تیم راضی هستم
ولی در مجموع ناراحتم .بعد از چنین عملکردی
نمیتوان بدون امتیاز به خانه رفت .در  20دقیقه
اول ناپولی یخلی بهتر بود ولی پس از گلها
تمرکزشان را از دست دادند و ما پس از نیمه
واکنش خیلی خوبی داشتیم .گلها نتوانست تیم
را برای بازی کردن در طول  90دقیقه برگرداند
و مشکل فعلی ما تعادل است..

سیمئونه :باید آرامشمان را حفظ کنیم

دیگو سیمئونه ،سرمربی اتلتیکومادرید پس
از شروع بدون پیروزی تیمش در لیگ جدید
مدعی شد که آنها باید آرامش خود را حفظ
کنند.شاگردان سمیئونه مقابل تیم تازه صعود
کرده آالوز 1-1 ،متوقف شدند ولی سرمربی
آرژانتینی معتقد است که آنها باید آرامش خود
را حفظ کنند.او گفت »:ما باید آرام باشیم و به
تالش ادامه دهیم .با تالش و شور و انگیزه به
چیزی که میخواهیم میرسیم .من از تیمم
نتوانسته از موقعیتهایش استفاده کند ناراحت
نیستم زیرا چنین اتفاقاتی رخ میدهد .از تالش
بازیکنانم خوشحالم .شاید در هنگام گلزنی کمی
دچار استرس میشویم ولی موقعیتهای زیادی
ایجاد کردیم که حریف نتوانست .ما نتوانستیم
موقعیت را به گل تبدیل کنیم .در دیگر بازی ها
موقعیتهای کمی داشتیم ولی به گل رسیدیم

آگوئرو :رقابتی با زالتان ندارم

سرجیو آگوئرو ،مهاجم منچسترسیتی
مدعی شد که از عملکردش در ابتدای فصل
خوشحال است ولی رقابتی با زالتان ابراهیموویچ،
مهاجم منچستریونایتد ندارد.زالتان در دو بازی
اول یونایتد در لیگ  3گل به ثمر رساند ولی در
زدن گل مقابل هال سیتی ناکام بود .آگوئرو نیز
تحت هدایت گواردیوال خوش درخشیده و در
هر دو بازی گلزنی کرده ولی مهاجم آرژانتینی
مدعی شد که رقابتی با زالتان برای کسب توپ
طال ندارد.او گفت »:هم من و هم ابراهیموویچ
فصل را خیلی خوب شروع کردیم و هر دو گلزنی
کردیم .ولی من به رقابت با او فکر نمیکنم .من
با خودم رقابت میکنم و سعی میکنم نسبت
به فصل گذشته بهتر باشم .اگر بتوانم نسبت به
فصل گذشته بهتر باشم یعنی به عنوان بازیکن
رشد کرده ام .این هدف من است و سعی میکنم
تیم را نیز پیشرفت دهم .همیشه هدف من این
است که نسبت به سال گذشته بهتر باشم.هدف
من در منچسترسیتی این است که هر فصل جام
ببرم .هدف اصلی ما در جام ها نیز چمپیونزلیگ،
لیگ برتر و پس از آن دیگر جامهاست .همیشه
بردن جامها اتفاق خیلی خوبی است.
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اخالق حرفهای ،گمشده ورزش ایران ؛

مروری بر رفتارهای نادرست ورزشکاران در المپیک

بازیهای المپیک  2016ریو و رفتار برخی از
ورزشکاران و مخاطبان ایرانی نشان داد که ورزش
ایران هنوز به مرحله حرفهای شدن نرسیده و با
سطح اول دنیا فاصله دارد.بازیهای المپیک 2016
ریو به مانند کشورهای دیگر برای ایران نیز اتفاق
های تلخ و شیرینی داشت هرچند بیشتر آنها رنگ
و بوی غم و ناراحتی به خود گرفت.فارغ از نتایجی
که در میدان مسابقه گرفته شد در این المپیک
شاهد رفتارهایی از سوی ورزشکاران و مخاطبان
ایرانی بودیم که بار دیگر نشان داد ایران راه زیادی
تا رسیدن به اخالق حرفه ای ورزش دنیا دارد.برد و
باخت جزو ماهیت اصلی ورزش هستند و نمیتوان
آن را از این پدیده جدا کرد .قطعا در هر میدانی
شکست اتفاق ناخوشایندی برای شخص به حساب
میآید اما باید آموخت که بعد از هر اتفاقی ولو
ناراحت کننده باید عکس العمل و واکنش مناسبی
داشت.
«واکنش تکراری عبدولی بعد از شکست»
یکی از اتفاق های دور از اخالق ،رفتار سعید
عبدولی بعد از شکست در کشتی فرنگی برابر
«مارک مادسن» دانمارکی بود .او بعد از ناکامی
برابر این حریف لفظ و رفتار نادرستی را از خود
به نمایش گذاشت .رفتاری که می توانست باعث
اخراج او از مسابقه ها شود و حتی نتواند به مدال
برنز برسد.در المپیک لندن و بازی های آسیایی
اینچئون نیز شاهد شیوه نادرست اعتراض او بودیم.
گویی عبدولی در هر مسابقهای در انتظار ناداوری
و شکست است.
«شب شکست قوی ترین مرد المپیک»
بهداد سلیمی در ماههای اخیر با وجود پشت
سرگذاشتن دوران مصدومیت سخت خودش را به
بازی های المپیک رساند تا بتواند باردیگر برای نام
ایران به مصاف پوالد سرد برود و عنوان قوی ترین
مرد المپیک را برای ایران حفظ کند اما در نهایت
همه شاهد اشک های قوی ترین مرد بودند .صرف
نظر از ناداوری که به اعتقاد کارشناسان نسبت به او
صورت گرفت اما رفتار شخصی او به عنوان فردی که
عنوان قوی ترین مرد را با خود یدک می کشید دور از
انتظار بود .گریه های بهداد سلیمی و نوع اعتراضش به
هیات ژوری شاید اگر اتفاق نمیافتاد بهتر بود.
«خاطره شیرین کیمیا و کیانوش و طعم تلخ
ناسپاسی ها»
یکی از بهترین شب های المپیکی ایران نه
تنها در ریو بلکه در همه دوره ها شبی بود که

کیمیا علیزاده موفق شد اولین مدال تاریخ بانوان
ایران را در المپیک کسب کند .مدالی که هرچند
برنز بود اما برای ایران بیشتر از طال ارزش داشت.
شیرینی خاطره و افتخاری که علیزاده برای ایران
به ارمغان آورد خیلی زود طعم تلخی را به خود
گرفت .ویدئوی منتشر شده از سوی کیمیا علیزاده
در فضای مجازی و صحبت های او باعث شد که
بسیاری از رفتار این بانوی موفق ورزش تعجب
کنند .او اعالم کرد که کادر فنی پیشین خود
یعنی مینو مداح هیچ سهمی در موفقیتش ندارد.
این اتفاق در حالی رخ داد که او مدت زیادی را
با مداح کار کرد و در چند ماه منتهی به المپیک
مربی خودش را تغییر داد و کمرانی که از ابتدا با
او کار می کرد را جایگزین مداح کرد.صرف نظر از
میزان تاثیر مداح و یا کمرانی بر موفقیت علیزاده
اما این صحبت ها کامال غیرحرفه ای بود.رفتاری
که کیانوش رستمی اولین طالیی کاروان ایران
نیز از خود به نمایش گذشت تاسف برانگیز بود.
او از ماه ها پیش اعالم کرده بود که زیرنظر سجاد
انوشیروانی سرمربی تیم ملی تمرین نمی کند .او
بعد از قهرمانی و رکورد شکنی شیرینش در المپیک
در اولین جمله های خود اعالم کرد که هیچ کس او
را کوچ نکرده است و خودش این کار را انجام داده
و پاسخ زحماتش را گرفته است.در تالش هیچ یک
از ورزشکاران و تاثیر فراوان خودشان در موفقیت به
دست آمده شکی وجود ندارد اما ناسپاسی رفتاری
بود که در صحبت های رستمی و حتی علیزاده
دیده شد .ورزشکاران حرفه ای می دانند که هیچ

کس به تنهایی نمی تواند موفق باشد.
«تکواندو در اخالق هم بازنده بود»
بعد از شکست مهدی خدابخشی در تکواندو
برابر میالد بیگی ایرانی که با سرمربی گری رضا
مهماندوست برای تیم ملی آذربایجان کار می
کند رییس فدراسیون تکواندو ایران صحبت
هایی انجام داد که به جز فرافکنی برای از بین
بردن اصل موضوع و شکست های تیم ملی چیز
دیگری نبود .مزدور خواندن مهماندوست و بیگی
و جمالتی که به این دو نسبت داد باعث تعجب
همه شد.مهماندوست برای اولین بار قهرمانی
جهان را برای تکواندو ایران به دست آورد و بعد
از آن با نامالیمتی مسئوالن مجبور شد از ایران
برود .حضور یک مربی بین المللی و موفقیت او
برای ایران افتخار به شمار می رود اما متاسفانه
رییس فدراسیون ایران ناکامی خود را به شخص و
اشخاص دیگری مربوط کرد .در دنیای مربی گری
حضور در تیم ملی یک کشور و موفقیت به همراه
این تیم برای هم وطنان مربی افتخار به حساب می
آید اما رییس فدراسیون ایران شاید برای گمراه
کردن اذهان موضوعی کامال بی ربط را به ناکامی
تکواندو ایران ربط داد تا در اخالق هم تکواندو ایران
بازنده باشد.مهماندوست و بیگی قطعا از حضور در
تیم ملی ایران لذت بیشتری را به دست می آوردند
اما بی کفایتی خود مدیران باعث شده که این دو
وطن خود را ترک کنتد هرچند مهماندوست در
زمان حضورش در ایران به خوبی برای نام کشورش
تالش کرد.

«برای قهرمان بودن پیروزی الزم نیست»
همان طور که در میادین زیادی در میان
ورزشکاران ایرانی و غیرایرانی دیده شده که با وجود
ناداوری های صورت گرفته رفتاری از طرف فرد
انجام شده که قابل تحسین و کامال حرفه ای بوده
است.مجتبی عابدینی شمشیربازی ،رضا یزدانی
و حسن یزدانی کشتی گیران آزادکار ایران رفتار
حرفه ای را در مسابقه خود به نمایش گذاشتند.
با وجود این که درمسابقه نیمه نهایی و رده بندی
چندین امتیاز تاثیر گذار عابدینی برابر حریفانش
از سوی داوران ثبت نشد اما او نرسیدن به مدال
و شکست برابر حریفان را با اعتراض ها غیرحرفه
ای جبران نکرد.رضا یزدانی نیز برابر حریف خود با
ناداوری شکست خورد و از رسیدن به مراحل باال
بازماند اما بازهم شاهد این بودیم که یزدانی رفتار
حرفهای را نشان داد و اعتراض خود را به شیوه
درستی ارائه کرد.حسن یزدانی نیز با وجود شرایطی
که در فینال برابر کشتی گیر روسی داشت اما تا
پایان کشتی جنگید و به موفقیت رسید .او قبل از
پایان  6دقیقه کشتی به این فکر نکرد که شرایط
داوری را به باخت خود ربط دهد و همین موضوع
هم باعث شد او تمام تالشش را انجام بدهد و در
نهایت هم موفق به گرفتن مدال طال در سخت
ترین شرایط شد.
«فحاشی مخاطبان بعد شکست»
دوسال پیش و بعد از بازی تیم ملی فوتبال
ایران در جام جهانی برابر آرژانتین «لیونل مسی»
از سوی کاربران ایرانی فضای مجازی مورد هجوم
قرار گرفت و با الفاظ نامناسبی روبه رو شد .این
موضوع بعد از بازی ایران و ایتالیا درمورد «ایوان
زایتسف» بازیکن تیم ملی این کشور هم رخ داد.
در المپیک  2016ریو هم شاهد چنین اتفاقاتی
از سوی کاربران ایرانی در صفحههای مجازی رخ
داد« .بارتوژ کورک» ملی پوش لهستان بعد از بازی
تیم ملی والیبال ایران و لهستان در صفحه مجازی
خود با واکنش غیرحرفه ای ایرانی ها مواجه شد.
تا جایی که او هم به این رفتارها واکنش نشان داد.
بعد از مسابقه وزنه برداری بهداد سلیمی هم این
اتفاق رخ داد .هک کردن سایت فدراسیون جهانی
وزنه برداری و هم چنین فحاشی در فضای مجازی
از جمله کارهایی بود که ایرانی ها انجام دادند.
این موضوع نیز به نظر میرسید به خاطر واکنش
غیرحرفه ای علی مرادی ،سجاد انوشیروانی و خود
بهداد سلیمی بود.

هنوز کابوس المپیک میبینم

شمشیرباز تیم ملی اسلحه سابر ایران ،گفت :من هیچ وقت
حرف از پاداش نزده و نخواهم زد ،اما حرف وزیر ورزش و جوانان
درباره اهدای پاداش به من ،دلم را شکست.مجتبی عابدینی درباره
حضورش در المپیک  2016ریو ،اظهار کرد :شروع برنامههای ما برای
المپیک قبل از سال  2012بود و توانستیم در این سالها کاری انجام
بدهیم که بتوانیم در ریو به دو سهمیه برسیم و بتوانیم مدال بگیریم.
از همان اول با پیمان فخری عهد بستیم تا به نتایج خوبی برسیم.
در سال قبل از المپیک در مسابقههای متعددی شرکت کردیم و
نتایج خوبی گرفتیم .بازیهای المپیک با حضور چکیدهای از بهترین
شمشیربازهای دنیا برگزار شد و با قرعهای که من داشتم با قهرمانان
جهان رو به رو شدم .تصورم گرفتن مدال طال بود ،اما آن را از چنگم
در آوردند .بازیهای خوبی انجام دادم ،اما در اکثر بازیهایم ناداوری
وجود داشت که اوجش بازی نیمه نهایی برابر «هامر» آمریکایی بود
که باعث شد حداقل مدالم که نقره بود از دست برود .امکان اعتراض
زیادی هم وجود نداشت ،چرا که اگر مربی زیاد اعتراض کند اخراج
میشود .در صورت بازبینی فیلم همه داوران امتیاز را به من نمیدادند.
او در ادامه افزود :در سال  2012توانایی زیادی نداشتیم ،اما سال
 2016نه تنها قدرتمندتر از قبل بودیم  ،بلکه به فکر مدال هم بودم.
برای من مهم نبود که با چه کسی روبرو میشوم و تالش میکردم
هر کسی روبه رویم است را شکست بدهم .متاسفانه شمشیربازی به
مانند کشتی و تکواندو و سوم مشترک ندارد .من قول مداد داده بودم
و این اتفاق باید رخ میداد ،ولی نگذاشتند .من آدمی هستم که
دوست دارم وقتی حرف میزنم میخواهم به آن عمل کنم .مشکل

خوب در تهران است که باعث میشود نتوانیم یک مسابقه و اردوی
خوب برگزار کنیم .از لحاظ مالی و بودجهای هم مشکل وجود دارد
و منابع مالی در حدی نیست که فدراسیون بتواند ورزشکارانش را
تامین کند .یک میلیارد بودجه اصال در خور شان فدراسیون نیست.او
درباره صحبتهایی که درباره اهدای پاداش به او میشود  ،بیان کرد:
حرف وزیر محترم ورزش و جوانان دل من را شکست .من اصال دوست
ندارم صحبتی از پاداش انجام بدهم .همه چیز را به مردم و مسئوالن
واگذار کردم.سابریست تیم ملی شمشیرباز ایران در پایان گفت :مدتی
استراحت میکنم تا از لحاظ روحی و روانی آماده شوم ،باید المپیک
را فراموش کنم .شبها هنوز کابوس میبینم و هنوز هم مریضم و از
شدت ناراحتی صدایم گرفته است .به محض این که روحیهام خوب
شود تمرینات را شروع میکنیم .حفظ رنکینگ جهانی برایم خیلی
مهم است و باید به خوبی خودم را برای بازیهای آسیایی آماده کنم.

هروی:در تالشیم در کاراته وان ژاپن شرکت کنیم

سرمربی تیم ملی کاراته مردان شرایط اردو
را خوب ارزیابی و بیان کرد :همه چیز طبق برنامه
پیش می رود ،در تالش هستیم در زمان باقیمانده
در چند دیدار تدارکاتی شرکت کنیم .قرار بر این
است بعد از حضور در کاراته وان آلمان تیم ملی
برای حضور در کاراته وان ژاپن ،به ژاپن اعزام شود
و فدراسیون در حال پیگیری است.پیش از حضور
در رقابت های جهانی اتریش قرار بود تیم ملی

در چند رویداد شرکت کند تا محک خوبی برای
ملی پوشان باشد ،اما شرکت در مسابقات جهانی
دانشجویان به دلیل صادر نشدن ویزا کنسل شد و
حضور در رقابت های کاراته وان ترکیه نیز به دلیل
مسائل امنیتی هنوز مشخص نیست .هروی در این
باره گفت :یکی از واجباتِ پیش از حضور در رقابت
های جهانی ،شرکت در دیدارهای تدارکاتی است،
اما با همین شرایط تیم به جلو پیش خواهد رفت
و تمام توان خود را خواهد گذاشت تا با مسابقات
درون اردویی که برگزار می کنیم ضعف ها ی
موجود را جبران کنیم .انشاهلل شرایط درست می
شود و تیم به رقابت های کاراته وان آلمان و ژاپن
اعزام خواهد شد.قرار بر این بود نفرات فیکس تیم
ملی برای حضور در رقابت ها جهانی اتریش بعد از
مسابقات کاراته وان ترکیه مشخص شود ،سرمربی
تیم ملی کاراته اینگونه توضیح داد :در حال حاضر
 12نفر در اردو حضور دارند که یک نفر از بازیکنان

امید است که به تیم امید ملحق خواهد شد ،اردوی
مرحله دوازدهم را با یازده نفر آغاز خواهیم کرد.
در صحبتی که با طباطبایی کردهایم قرار شد هر
یازده نفر به کاراته وان آلمان اعزام شوند .اولویت
بندی برای فیکس شدن در بخش انفرادی مشخص
است و در بخش کومیته تیمی نیز نفرات با نظر
کادر فنی مشخص خواهند شد .بر حسب عملکرد
ورزشکاران در تمرینات درون اردویی و مسابقات
تدارکاتی جمع بندی خواهیم کرد و اگر برخی
کاراته کاران در شرایط مساوی باشند یک مسابقه
انتخابی را برگزار خواهیم کرد.رشته ورزشی کاراته
یکی از پنج رشته ورزشی جدید حاضر در المپیک
 2020خواهد بود ،بدون شک برای کسب نتایج
موفقیت آمیز در المپیک  2020باید برنامه ریزی
ها از امروز آغاز شود .هروی نیز به آغاز برنامه ریزی
از همین ابتدای کار معتقد است و اظهار داشت:
المپیک میدان بزرگی است و بحث فنی حرف

فرزام :جاور نمایش آبرومندی در المپیک داشت

مربی مهسا جاور گفت :با وجود ایکه رقبای مهسا جاور در
المپیک سخت بودند اما به نظرم او نمایش خوب و آبرومندی را
در المپیک داشت.افشین فرزام درباره نتیجه مهسا جاور ،قایقران
روئینگی ایران در المپیک  2016ریو ،اظهار کرد :او رقابت نزدیکی
با رقبای خود داشت و با وجود این که بسیاری از آنها در رقابتهای
جهانی عنواندار بودند اما توانست به خوبی با آنها رقابت کند و این
بسیار مثبت بود .متاسفانه جاور در مسابقات ابتدایی خود نتوانست
به صورت مستقیم راهی دور بعد شود .شاید نداشتن تجربه مسابقه
با حریفان ،باعث این شد که نتواند عملکرد اصلیاش را نشان دهد .با
این حال ما شاهد رقابت نزدیک و آبرومندی از سوی او بودیم.فرزام
در پاسخ به این پرسش که آیا از نتیجه کسب شده رضایت دارد یا
خیر ،گفت :من هیچ گاه قانع نمی شوم ،چرا که میدانم ورزشکارانم
میتوانند بهتر باشند .ما میتوانیم به ردههای بهتری برسیم و
موفقیتهای بیشتری را کسب کنیم.مربی مهسا جاور در ادامه گفت:
شرایط ما قبل از المپیک متفاوت بود .ما اردوی بسیار خوبی را در
پرتغال برگزار کردیم و جاور به آمادگی بسیار خوبی رسید اما مجبور

شدیم به تهران بیاییم و به دلیل این که شرایط تمرینی استاندارد
وجود نداشت به روند آمادهسازیمان ضربه زد .در هر مسابقهای که
در سالهای گذشته به صورت مستقیم از اردوی برون مرزی اعزام
شدهایم نتایج بسیار خوب بود ،اما متاسفانه این اتفاق در المپیک
رخ نداد .این مساله در نتیجه به دست آمده تاثیر زیادی داشت و
حتی میتوان گفت حواشی مربوط نیز باعث شد تمرکز او کمی بر هم
بریزد .با این حال ما باید قویتر از این کار کنیم و چنین مسایلی را
به عنوان علت ناکامی در نظر نگیریم ،هر چند من فکر میکنم با تمام
شرایطی که وجود داشت نتیجه جاور در المپیک قابل قبول بود.
او درباره این که وضعیت روئینگ ایران را نسبت به سطح اول جهان
و المپیک چگونه ارزیابی میکند ،گفت :به دلیل شرایط جوی که در
هفته اول المپیک حاکم بود ،بهترین پاروزنان جهان نیز نتوانستند
عملکرد خوبی داشته باشند ،اما نماینده ما توانست با همین شرایط
هم خوب کار کند و نشان داد که در صورت سرمایهگذاری درست ما
هم میتوانیم در رقابتهای مهم به نتیج ه برسیم.فرزام در ادامه افزود:
اگر برنامهریزی درستی داشته باشیم هیچ موفقیتی دور از دسترس

خالدان قهرمان تنیس
جایزه بزرگ ایران شد

رقابت های تنیس جایزه بزرگ ایران
که در اصفهان برگزار شد با قهرمانی شاهین
خالدان به پایان رسید.بعد از یک هفته رقابت
بین تنیسورهای ایرانی سرانجام شاهین خالدان
موفق شد با برتری مقابل حمید رضا نداف به
عنوان قهرمانی رقابتهای تنیس جایزه بزرگ
ایران جام زندهیاد اصغر کازرونی دست پیدا
کند.خالدان در فینال این مسابقات که به خاطر
قطعی برق مجموعه آپادانا اصفهان در طی
دو شب متوالی برگزار شد توانست با نتیجه
2برصفر همشهری خودش حمیدرضا نداف را
شکست دهد .در بخش دونفره این مسابقات هم
تیم فرشاد طالور و شاهین خالدان از اصفهان
با برتری مقابل محمد مهذبنیا و محسن
حسینزاده از تهران به مقام قهرمانی رسیده
بودند.هفتمین دوره مسابقات تنیس جایزه
بزرگ کشور یادواره مرحوم اصغر کازرونی از روز
پنجشنبه  28مردادماه با حضور  120تنیسور از
سراسر کشور به میزبانی آکادمی تنیس آپادانا در
اصفهان آغاز شده بود و 64تنیسور از استانهای
مازندران ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،تهران و
فارس در جدول اصلی مسابقات حضور داشتند.

حضور پینگ پنگ بازان ایران
در سه تور جهانی

پینگ پنگ بازان ایران از دهم شهریور در
سه تور جهانی شرکت خواهند کرد.پینگ پنگ
بازان ایران از دهم شهریور در سه تور جهانی
حاضر می شوند.تور های جهانی چک ،بالروس و
بلژیک رقابتهایی هستند که نمایندگان ایران در
آن شرکت خواهند کرد.تور جهانی چک از سی و
یکم آگوست تاچهار سپتامبر (دهم تا چهاردهم
شهریور) برگزار می شود و در استارت لیست
مسابقات نام میعاد لطفی ،امین میر الماسی و
محمود ریزبند از ایران حضور دارند.در تور جهانی
بالروس که از هفتم تا یازدهم سپتامبر(17تا 22
شهریور) است  ،حمیدرضا طاهر خانی ،میعاد
لطفی ،امین میر الماسی و محمود ریزبند شرکت
دارند.در نهایت نیز در تور جهانی بلژیک که از
بیستم تا بیست و چهارم سپتامبر(سی شهریور تا
سه مهر) برگزار خواهد شد ،نوشاد و نیما عالیمان
امین میرالماسی حضور دارند.

جامبزرگ:
نتیجه المپیک برایم کابوس است

عابدینی :حرف وزیر دلم را شکست ؛

فعلی من نداشتن آهنی است که به آن مدال میگویند.شمشیرباز
تیمملی اسلحه سابر ایران ،درباره تغییرات شمشیربازی و سطح این
رشته در جهان ،خاطر نشان کرد :نسبت به  2012تغییرات بسیار رخ
داده است .همه دنیا در حال کار کردن نیست و کشوری به مانند
ایتالیا بیشتر از بودجه کل ورزش ما را صرف شمشیربازی میکند.
قوانین این رشته هم در حال تغییر است و باید خیلی زود با آن
هماهنگ شویم.سابریست تیم ملی شمشیرباز ایران فاصله کم نیمه
نهایی و رده بندی یکی از عوامل از دست رفتن مدال شده ،اظهار کرد:
شکست در مرحله نیمه نهایی بسیار تاثیرگذار بود و زمان ریکاوری
نداشتم ،در حالی که حریف کرهای زمان بیشتری برای استراحت
داشت .بازی ردهبندی برابر آمریکا بسیار سنگین بود و با ناداوری
صورت گرفته از لحاظ روحی به هم ریختم .بعد از این اتفاق هم
بالفاصله به مسابقه رده بندی رفتم و همه این مسائل دست به دست
هم داد تا من نتوانم در ابتدای بازی با حریف کره ای خوب عمل
کنم.او در پاسخ به این سوال که به مانند برخی از ورزشکاران با وجود
ناداوری صورت گرفته اعتراض خارج از قاعده انجام نداد ،گفت :ما در
المپیک نماینده میلیونها ایرانی هستیم و باید فرهنگ مان را نشان
دهیم .عالوه بر این که مسابقه میدهیم باید فرهنگ کشورمان را
هم به دیگران دیکته کنیم .به هر حال ناداوری وجود دارد  ،ولی من
خیلی خوشم نمیآید در مسابقه اعتراض کنم و حرفی نمیزنم .بعد
از مسابقه میتوان به صورت رسمی اعتراض کرد هر چند که تاثیری
در نتیجه ندارد.عابدینی درباره مشکالت شمشیربازی ایران ،تصریح
کرد :ما از لحاظ زیر ساخت مشکل داریم .دغدغه ما نداشتن سالن

منهای فوتبال

نخست را نخواهد زد .مسائل مربوط به دیپلماسی
و ارتباطات با فدراسیون جهانی کاراته نیز مهم و
تاثیر گذار هستند ،در شرایط فنی در شرایط ایده
آل هستیم اما در کنار آن به دیپلماسی و کرسی
ها در فدراسیون جهانی نیاز است تا انشاهلل در
المپیک  2020موفقیت داشته باشیم.سرمربی
تیم ملی کاراته مردان در پایان با بیان اینکه ملی
پوشان در شرایط روحی و روانی خوبی به سر می
برند تصریح کرد :ملیپوشان به دنبال آن هستند
افتخاری جدید را برای کشورمان در رقابت ها ی
جهانی اتریش به ارمغان بیاورند .فدراسیون تمام
تالش خود را برای تیم ملی کرده است .صادر
نشدن ویزا از عهده فدراسیون خارج بود .امیدوار
هستم در کاراته وان آلمان و ژاپن شرکت کنیم
تا در یک میدان خوب ،نقاط قوت و ضغف تیم را
شناسی کنیم تا پیش از رقابت های جهانی اتریش
آنها را بر طرف کنیم.

نیست .در چند سال اخیر تیم من در رقابتهای خارج از آسیا شرکت
نکرده و این اص ً
ال خوب نیست ،چرا که زمانی که قایقران برابر حریفان
قدرتمند در رقابتهای مهم قرار میگیرد از لحاظ روحی – روانی
دچار مشکل میشود .رشتههایی به مانند والیبال و شمشیربازی ثابت
کردهاند که اگر تیم و ورزشکار با رقبای قوی بارها و بارها مسابقه
بدهند میتوانند به پیشرفت قابل توجهی برسند .این مهم نیست که
در رقابت با حریف قوی شکست بخوریم .چرا که باید بدانیم رقابت با
حریفان قدرتمند است که باعث پیشرفت میشود .متاسفانه موضوع
مربوط به بودجه فدراسیون نیز علت دیگر پیشرفت نکردن ما است.
با توجه به بودجهای که در اختیار من مربی قرار میگیرد ،ترجیح
میدهم به جای حضور در یک کاپ جهانی چندین اردوی برون مرزی
را برای شاگردم در نظر بگیرم.او درباره مشکالت مربوط به نبود پیست
استاندارد در ایران ،گفت :ما حتی در تهران و شهرستانهای دیگر
پیست استانداردی نداریم که خیالمان راحت باشد و بدون دغدغه
تمرین کنیم .بعضی از تیمهای آسیایی امکانات به مراتب بهتری از ما
دارند  ،ولی ما نشان دادیم با همین امکانات هم میتوانیم موفق باشیم.

ملیپوش تیراندازی بانوان ایران میگوید
هنوز نتوانسته با نتیجهای که در بازیهای
المپیک کسب کرده کنار بیاید.مهلقا جام بزرگ
یکی از بهترین تیراندازان ایران در ماده تفنگ
سه وضعیت است .با توجه به عنوان خوبی که
این ورزشکار در مسابقات آزمایشی که در برزیل
برگزار شد ،کسب کرد این امید وجود داشت تا
در بازیهای المپیک ریو بتواند بهترین نتیجه را
بگیرد ،اما این اتفاق رخ نداد و در مقابل نجمه
خدمتی که این ماده جزو تخصصش نبود نتیجه
بهتری را گرفت .جام بزرگ در ریو با امتیاز 574
به رتبه  27رسید و از صعود به فینال مسابقات
بازماند.مهلقا جام بزرگ در این باره اظهار داشت:
تا  50تیر اول همه چیز خوب پیش میرفت و
حتی من جزو نفرات دوم و سوم بودم ،اما  10تیر
آخر همه چیز خراب شد .فکر میکنم باید در این
خصوص با الزلو سرمربی تیم ملی صحبت کنید
و ببینید چه اتفاقاتی رخ داد .اصال نمیخواهم
در خصوص راند آخر صحبت کنم.وی افزود :این
نمره ،نمره من نبود .در مدت دو سالی که تیر
زده بودم شاید کمترین نمرهام  988بوده ،اما
نمیدانم چرا در المپیک این نتیجه کسب شد.
خودم هم اذیت شدم و هنوز نتوانستهام با این
موضوع کنار بیایم .بیشتر برایم یک کابوس است.

 9بدمینتون باز
به تیم ملی دعوت شدند

از سوی فدراسیون بدمینتون  9بازیکن
رده سنی بزرگساالن آقایان به دومین مرحله
اردوی انتخاباتی دعوت شدند.بدمینتون بازان
دعوت شده به این اردو متشکل از حسن متقی،
نادر مینائی و عرفان جوینده از گیالن ،علیرضا
فغفوری و علیرضا قاسمی از زنجان ،فرزین
خانجانی از تهران ،مهران شهبازی از کردستان
و مسعود پیروزی و محمد طاهرزاده از گلستان
می باشند.

سجادی از آخرین تمرین تیم ملی
ووشو بازدید کرد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان از آخرین تمرین تیم ملی
ووشوی ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی
آسیا بازدید کرد.تیم ملی ووشوی بزرگساالن
ایران در دو بخش مردان و زنان ،ساعت  22و
 30دقیقه دیشب (یکشنبه) به منظور حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا راهی تایوان
شد.پیکارهای قهرمانی آسیا طی روزهای 10
تا  15شهریورماه به میزبانی تایوان برگزار
خواهد شد.نصراله سجادی معاون وزارت
ورزش و جوانان ظهر روز شکشنبه در آکادمی
ووشو حضور یافت و آخرین تمرین ملی پوشان
را نظاره گر بود.وی در گفت وگو با مهدی علی
نژاد رئیس فدراسیون ووشو ،شرایط نمایندگان
کشورمان را جویا شد.رئیس فدراسیون ووشو
نیز گزارشی از روند آماده سازی تیم ملی
بزرگساالن و همچنین تیم جوانان که برای
حضور در پیکارهای جهانی آماده می شود را
به اطالع سجادی رساند.معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان
برای تیم ملی بزرگساالن ایران در مسابقات
قهرمانی آسیا آرزوی موفقیت کرد.سیدحسن
طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی نیز
سجادی را در این بازدید همراهی کرد.

