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انعکاس اخبار ورزش ایران
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خبر

عذرخواهی فدراسیون
والیبال تایلند از ایران

محمدرضا داورزنی

بهروز عطایی:

میالد عبادیپور

دیدار رئیس والیبال با دبیرکل والیبال آسیا

پیگیر عملکرد همه بازیکنان هستم

کاپیتان در تمرینات تیم جدید

سیوهشــتمین کنگره فدراســیون جهانــی والیبــال همزمــان بــا مرحلــه
مقدماتــی مســابقات قهرمانــی زنــان جهــان در شــهر آرنهم هلند از  ۲۲تــا
 ۲۵ســپتامبر ( ۳۱شــهریور تــا  ۳مهــر) برگــزار میشــود .محمدرضــا داورزنی
رئیــس فدراســیون والیبــال شــب گذشــته و پــس از آغــاز کنگــره جهانــی،
با کیاتیپونگ دبیــرکل کنفدراســیون والیبــال آســیا دیــدار و گفت وگو کرد.
مشــکل ایجاد شــده برای تیم ســاحلی ایران مهمترین محور این دیدار بود.

ســرمربی تیم ملی در خصوص انتخاب بازیکنان لژیونر و لیگ برتری برای
حضــور در تیــم ملــی گفت« :پیگیر عملکرد تمام بازیکنــان لژیونر و لیگها
هســتیم .لیــگ برتــر را خــودم حضــور دارم و از نزدیــک بررســی میکنــم .به
دیگر مربیان تیم ملی هم که در حال حاضر در باشــگاهی فعالیت ندارند،
مأموریــت خواهــم داد تــا بــا پیگیــری تیمهــای حاضــر در لیگهــا بتوانیــم
بازیکنــان تیمهــا را بهتــر رصد کنیم».

کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال پــس از پنج ســال حضــور در لیگ لهســتان و
تیــم اســکرا ،بــه لیــگ ایتالیــا پیوســت و حاال بــرای اولین بار بــه تمرینات
تیــم جدیدش یعنی میالنو ملحق شــده اســت .عالوه بــر عبادیپور ،ژان
پاتــری فرانســوی و لوســر آرژانتینــی نیــز وارد تمرینــات تیــم «آلیانــز پاور
والی میالنو» شــدند .فصل گذشــته بردیا ســعادت آخرین ایرانی حاضر
در ایــن لیــگ بود.

ســامپورن چایبانگیانــگ رئیــس
فدراســیون والیبال تایلند با ارســال
نامــهای بــه محمدرضــا داورزنــی،
بهصورت رسمی از مشکالت ایجاد
شــده بــرای تیمهــای ملــی والیبــال
ســاحلی ایــران و عــدم اجــازه حضور
در تور آزاد ســامیال عذرخواهی کرد.
او درباره علت کنار گذاشتن ایران از
لیســت مســابقات علیرغــم دعوت
رســمی و سفر ایران به تایلند گفت:
«اعتراضاتی از سوی برخی تیمها به
وجــود آمد چــون افزودن تیــم ایران
پــس از ارســال لیســت تأییــد شــده
غیرقابــل قبــول بــه شــمار میآیــد.
بنابرایــن چــاره دیگــری جــز خــروج
تیمهای ایران برای جلوگیری از بروز
اختالفات با ســایر تیمها نداشتیم.
مســئولیت پرداخــت هزینــه بلیــت
بازیکنــان و اســکان تیمهــای ایــران
در طــول اقامــت آنهــا در تایلنــد را بر
عهده خواهیم گرفت .مجددا ًبابت
شــرایط نامساعد پیشآمده از شما
صمیمانه عذرخواهی میکنیم».

آخرین فرصت نصب
کفپوش برای میزبانی

رقابت پشتوانههای وزنهبرداری بعد از  4سال وقفه

تالش برای تیم ملیبا رکوردهای پایین

رضا عباسپور
روزنامه نگار

بعــــد از  4ســــال عــــدم برگــــزاری
رقابتهــــای وزنهبــــرداری قهرمانــــی
کشــــور در رده ســــنی  16و  17ســــال،
باالخــــره خرمآبــــاد پذیرفــــت کــــه
میزبــــان رقابــــت وزنهبــــرداران در این
رده باشــــد.
رقا بتــــی مهــــم و حیا تــــی بــــرا ی
وزنهبــــرداری ایــــران در بخــــش پایــــه
کــــه حقیقتــــا ًوزنهبرداری ایــــران برای
بقــــا و پشتوانهســــازی نیــــاز مبرمی به
آن داشــــت.
ایــــن رویــــداد اگرچــــه اندکــــی کمبود
و نقــــاط ضعــــف در برخــــی مــــوارد
داشــــت امــــا رضایت اغلــــب تیمهای
شــــرکتکننده حکایــــت از میزبانــــی
خــــوب خرمآباد یهــــا دارد.
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حضور  128وزنهبردار از  25استان

حضــــو ر  12 8و زنهبــــرد ا ر ا ز 2 5
اســــتان در رقابتهــــای وزنهبرداری
قهرمانــــی کشــــور نوجوانــــان رده
ســــنی  16و  17ســــال که بــــه میزبانی
خرمآبــــاد برگزار شــــد ،اتفاق خوب و
امیدوارکنندهای بــــرای وزنهبرداری،
خصوصــــا ًدر بخش پایه و رده ســــنی
نوجوانــــان بــــود کــــه عالقهمنــــدان
بــــه و زنهبــــرد ا ری را بــــه آ ینــــد ه
بســــیار امیــــدوار کــــرد .زیــــرا بعد از
وقفــــه چهــــار ســــالهای کــــه در ایــــن
رده ســــنی داشــــتیم ،حضــــور 128
وزنهبــــردار از  25اســــتان را بایــــد به
فــــال نیــــک گرفــــت زیــــرا میتوانیم
امیــــدوار باشــــیم کــــه با ادامــــه این
رونــــد ،در ســــالهای آتــــی عــــاوه بر
داشــــتن تیمهــــای پایــــه قدرتمنــــد،
پشــــتوانههایی قوی و مطمئن برای
تیم ملی وزنهبرداری کشــــورمان در

اختیــــار داشــــته باشــــیم .البتــــه اگر
ایــــن قطار بــــا ســــرعت بــــه راه خود
ادامه دهد و مثل گذشــــته از مسیر
خــــارج نگردد.

اســــت بــــه خرمآبــــاد نیامده اســــت؛
اتفاقــــی تلــــخ کــــه قطعــــا ً وضعیــــت
خوبی بــــرای وزنهبــــرداری ایــــران در
رده ســــنی نوجوانان که اغلب سبک
وزن هســــتند به شــــمار نمــــیرود.

در ســــا لهای قبــــل وقتــــی فریــــاد
میزد یــــم کــــه عــــد م برگــــزا ر ی
رقابتهــــای رده ســــنی پایــــه ضربــــه
جبرا نناپذیــــری بــــه وزنهبــــرداری
و آینــــده ایــــن رشــــته وارد میکنــــد،
گوشــــی شــــنوا وجود نداشــــت .حاال
وقتی مســــابقات قهرمانــــی نوجوانان
رده سنی  16و  17سال آغاز میشود،
میبینیــــم بهدلیــــل بیتوجهــــی بــــه
حمایت از وزنهبــــرداری پایه در طول
 6 ،5ســــال قبــــل هیــــچ وزنهبــــرداری
بــــرای شــــرکت در دســــته وزنــــی 49
کیلوگــــرم پســــران کــــه اولین دســــته
وزنی این رده ســــنی در بخش پسران

رکوردها چنگی به دل نمیزند

چشمپوشی از رقابت  49کیلو

یکی دیگر از مــــوارد نگرانکنندهای
کــــه در ایــــن دوره از پیکارهــــا نظــــر
حا ضــــرا ن د ر ســــا لن  ،خصو صــــا ً
ســــید ها د ی پا نــــزو ا ن ســــرمر بی
تیمهــــای پایــــه کشــــورمان را جلب
کرده و تأســــف آنها را درپی داشــــته
اســــت ،رکوردهــــای نســــبتا ً پایین و
ناامیدکننــــده وزنهبــــرداران حاضــــر
در رده ســــنی  16و  17ســــال اســــت.
البتــــه در برخــــی از اوزان مثــــل ،81
 102 ،96 ،89و فوقسنگین تعدادی
از ملیپوشــــان عنوانــــدار ایــــن رده
ســــنی در مســــابقات قهرمانی کشور

گزارش

تالش برای برگزاری انتخابات ژیمناستیک

تردید بعد از یک خبر قطعی!

هفتــه آینده ثبــت نام از کاندیداهای
فد را ســیو ن ژ یمنا ســتیک آ غــا ز
میشــود و ایــن در حالــی اســت
کــه ابها مهــای زیــادی دربــاره ایــن
فدراســیون وجــود دارد .از زمــان
حضــور زهــرا اینچــه درگاهــی در
فدراسیون ژیمناستیک و اختالفاتی
کــه بیــن او و وزارت ورزش بــه وجــود
آمد ،آرامش این رشــته به هم خورد.
رئیــس ســابق همه تالشــش را برای
بقــا کــرد و در مقابل وزارت ورزش به
اســتناد توصیــه نهادهــای نظارتــی،
مقابــل رئیــس ســابق ایســتاد .همه
ایــن ماجراها به این ســمت رفت که
در نهایــت راهــی برای اینچه درگاهی
جــز خداحافظــی از فدراســیون باقی
نمانــد امــا ایــن پایــان اختــاف و

درگیــری نبــود .رئیــس ســابق از نظر
فدراســیون جهانــی همچنــان رئیس
بــود و بــا توجــه بــه اساســنامهای کــه
بــه فدراســیون جهانــی فرســتاده
بــود ،ورزش ایــران بــا دردســرهای
زیــادی مواجه شــد .در نهایت بعد از
جلسه حمید سجادی و رضا صالحی
امیــری ،وزیــر ورزش و رئیــس وقــت
کمیتــه ملــی المپیــک؛ فدراســیون
جهانــی اجازه برگزاری انتخابات را به
فدراســیون ایــران داد امــا گویا هنوز
ابهامهایــی وجــود دارد.
آرش فرهادیــان ،سرپرســت دفتــر
ا مــو ر مشــترک فد را ســیو نها ی
ورزشــی از شــروع ثبتنام و برگزاری
قطعــی انتخابــات خبــر داد امــا در
فاصلــه یــک روز ،محمــد پوالدگــر،

معــاون ورزش قهرمانــی و حرفــهای
وزارت ورزش ،از تالش برای برگزاری
انتخابــات گفــت .او تأکیــد کــرد:
«تمــام تال شمــان را میکنیــم کــه
انتخابــات را برگــزار کنیــم ».او در
البــهالی حرفهایــش از بازگشــت
د بیــر فد را ســیو ن زمــا ن ا ینچــه
درگاهــی میگوید؛ کســی که بخشــی
از حاشــیههای زمــان رئیــس ســابق
بــه خاطــر او بــود و جالــب اســت کــه
بــاز قــرار اســت او برگــردد؛ همیــن
بازگشــت میتوانــد نشــان دهنــده
ایــن باشــد کــه دغدغــهای وجــود
دارد و شــاید قــرار اســت فدراســیون
جهانــی را با چنین چیزی توجیه کرد:
«محســن ســلیمانی بــه فدراســیون
ژیمناســتیک برمیگــردد تا به عنوان

دبیــر فدراســیون مجمــع را برگــزار
کنــد».
همــه این صحبتها در حالی مطرح
میشــود که رئیس سابق فدراسیون
بــاز از احتمــال تعلیــق میگویــد و
در مقابــل وزارت ورزش از گــزارش
دیوان محاســبات دربــاره تخلفات او
خبــر میدهــد .البته در ابتــدا محمد
پوالدگــر میگویــد که ایــن گزارش به
دســت آنهــا نرســیده اما کمــی بعدتر
بــه ایســنا خبــر میدهــد که گــزارش
تخلفات فدراسیون ژیمناستیک که
از سوی دیوان محاسبات تهیه شده
اســت به وزارت ورزش رسیده است
و ایــن وزارتخانه گــزارش مذکور را به
دفتــر امــور مشــترک فدراســیونها
برای بررســی ارســال کرده اســت.

حاضــــر هســــتند ،که نســــبتا ًســــطح
کیفــــی مســــابقات را بــــا حضــــور و
ثبــــت رکوردهــــای خوب خــــود ارتقا
دادند ،امــــا در کل شــــرایط رکوردی
وزنهبــــرداران حاضــــر در این رویداد
خیلــــی چنگــــی بــــه دل نمیزنــــد.
جایــــی که حتــــی ســــرمربی تیمهای
پایــــه نیز از ایــــن وضعیــــت ناراحت
و دلخــــور اســــت .پانــــزوان معتقــــد
اســــت« :وقفه طوالنــــی و بیتوجهی
کــــه در طــــول چنــــد ســــال گذشــــته
بــــه ایــــن رده ســــنی شــــده اســــت
موجــــب بیانگیزگــــی وزنهبــــرداران
و آیندهســــازان شده اســــت .طوری
کــــه ماحصــــل و نتیجــــه کار را امروز
در ایــــن رقابتها میبینیــــم ».البته
پانــــزوان خیلی امیدوار اســــت که با
توجــــه به ملی پوشــــان پایه شــــرایط
کیفــــی و کمــــی این رده ســــنی خیلی
زود بهبــــود یابــــد.

ZOOM
قطعًا رقابت اصلی
برای کسب عنوان
قهرمانی با توجه به
شرایط تیمها و تعداد
شرکتکنندگان آنها
بین تیمهای اردبیل،
خوزستان ،لرستان
میزبان ،فارس ،مازندران
و اصفهان است .هر
چند باید منتظر ماند
و دید که امروز در
اختتامیه و روز پایانی
مسابقات که با حضور
سجاد انوشیروانی
سرپرست فدراسیون
و جمعی از مسئوالن
استان لرستان برگزار
میشود ،کدام تیم
گوی و میدان را از
رقبا ربوده و سکوی
قهرمانی را به خود
اختصاص خواهد داد.

ســازمان لیــگ فدراســیون والیبــال
بــا صــدور اطالعیــهای تــا پایــان
دور رفــت مرحلــه مقدماتــی لیــگ
برتــر بــه باشــگاهها بــرای تکمیــل
استانداردسازی سالنهای برگزاری
مسابقات مهلت داد .با درخواست
اســتانداریها ،ادارات کل ورزش
و جوانــان و مســئوالن مردمــی و
ورزشی کشور مبنی بر دادن فرصت
بیشــتر به تیمهایی که ســالنهایی
بــا کفپــوش معلــق (پارکــت) دارنــد،
برای خرید کفپوشهای اســتاندارد
گرفلــو ر و مو ا فقــت مســئو ال ن
فدراســیون جهــت ارج نهــادن بــه
حضــور تماشــاگران و عالقهمنــدان
والیبــال و اســتفاده تیمهــا از
امتیازات میزبانی ،ســازمان لیگ در
اطالعیهای با میزبانی تمامی تیمها
که ســالن آنهــا دارای کفپوش معلق
و دیگــر استانداردهاســت و فقــط
فاقــد روکــش کفپــوش اســتاندارد
باشــند ،برای حضور در لیگ برتر در
ســالجاری تــا پایــان نیمفصــل اول
(نهم آذر ماه) موافقت شود.

نجات غریق در راه
قهرمانی جهان

تیمهــای ملــی نجــات غریق مــردان
و بانــوان ایــران با ترکیبی متشــکل از
 ۱۰ورزشــکار در مســابقات قهرمانــی
جهــان شــرکت میکننــد .بــر ایــن
اســاس امیرارســان زارعی ،ســامان
سفیددســت ،هــادی دریایینــژاد،
امیررضــا خراســانی ،ســیدمحمد
حســینی و رضا قاســمی ترکیب تیم
ملــی نجات غریق مردان را تشــکیل
میدهنــد .تیم بانــوان هم با ترکیب
راویس شهابی ،فائزه آشورپور ،الهام
کاکلیوکژانرستمیدراینرقابتها
شرکت خواهد کرد .مسابقات نجات
غریققهرمانیجهانازچهارممهرماه
بــه میزبانــی ایتالیــا آغــاز میشــود.
تیمهای ملی نجات غریق ایران برای
حضور در این رقابتها سوم مهرماه
عازم ایتالیا میشود.

برتری مدعیان در دومین
روز لیگ برتر تنیس

رقابتهــای لیگ برتر تنیــس بانوان
(جــام نــورا) با انجــام  3دیدار پیگیری
شد .با برگزاری دومین روز مسابقات
تیم یربهیر مقابل داریوش سیرجان
بــه برتــری رســید ،آکادمــی تنیــس
مهذبنیای تهران با همین نتیجه راد
سیرجان را برد و ( k2الف) اصفهان با
نتیجه 3برصفرمقابلفاخرسیرجان
به پیروزی دســت یافت .رقابتهای
لیــگ برتــر بانــوان از  28شــهریور بــا
حضور  6تیم از استانهای اصفهان،
البرز ،تهران و شهرستان سیرجان در
زمینهایتنیسرادآغازو 2مهرماهبا
معرفیتیمهایبرتربهپایانمیرسد.

