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رقابت های پاراتیر و کمان هلند؛

نمایندگان ایران در کامپوند تیمی اول شدند
نماینــدگان ایــران در رقابتهــای پــارا تیــر و کمانــداران
قهرمانــی جهــان در هلنــد عنــوان نخســت مســابقات کامپونــد
تیمــی را از آن خــود کردنــد .در ششــمین روز از رقابتهــای
پاراتیــر و کمــان قهرمانــی جهــان در هلنــد ،تیــم کامپونــد
ایــران متشــکل از «علــی ســینا منشــازاده»« ،هــادی نــوری»
و «رمضــان بیابانــی» در فینــال مســابقات تیمــی نماینــدگان
ترکیــه را بــا نتیجــه  ۲۲۲بــر  ۲۱۹شکســت داده و قهرمــان
شــدند .تیــم کامپونــد ایــران کــه در مرحلــه نخســت بــا قرعــه
اســتراحت روبــه رو شــده بــود بــرای رســیدن بــه فینــال ابتــدا
برزیــل را از پیــش رو برداشــت.
بازیکنــان ایــران در مرحلــه بعــد تیــم مالــزی را شکســت داده
راهــی نیمــه نهایــی شــدند .منشــأ زاده ،نــوری و رمضانــی در
نیمــه نهایــی نیــز تیــم چیــن را بــا نتیجــه قابــل توجــه ۲۳۸
بــر  ۲۲۴مغلــوب و راهــی فینــال شــدند.
ایــن درحالــی اســت کــه پــس از تیمهــای ایــران و ترکیــه،
تیمهــای چیــن و اوکرایــن در دیــدار رده بنــدی برابــر یکدیگــر
قــرار گرفتنــد کــه چیــن بــا پیــروزی بــر اوکرایــن بــر ســکوی
ســوم ایســتاد .همچنیــن تیــم تیــم میکــس ایــران متشــکل از
«راضیــه شــیر محمــدی» و «علــی ســینا منشــازاده» پــس از
تیــم هــای چیــن ،روســیه و ایتالیــا رتبــه چهــارم را کســب
کــرد .در رقابتهــای پــارا تیــر و کمــان قهرمانــی جهــان کــه
فــردا در شــهر «هرتاگــن بــوش» هلنــد بــه پایــان میرســد
 ۶۰۰ورزشــکار از  ۹۲کشــور جهــان شــرکت دارنــد.
تیــم پــارا تیــر و کمــان ایــران بــا  ۱۰کمانــدار زن و مــرد
در ایــن رقابتهــا شــرکت دارد« .زهــرا نعمتــی» نامدارتریــن
پاراکمانــدار ایــران عــاوه بــر شــرکت در رقابتهــای
پاراکمــان در مســابقات تیرانــدازی بــا کمــان قهرمانــی جهــان
و انتخابــی المپیــک نیــز شــرکت خواهــد کــرد.

سرمربی جدید تیم فوتبال پارس جنوبی جم :

دست به جوانگرایی می زنم

ســرمربی جدیــد تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی جــم گفــت :هــدف
اول مــا در پــارس جنوبــی ایــن اســت کــه جوانگرایــی انجــام
دهیــم و در ایــن مســیر چشــم بــه نفــرات بومــی اســتان داریــم.
«فــراز کمالونــد» بــه عنــوان ســرمربی تیــم فوتبــال پــارس
جنوبــی جــم انتخــاب شــد .وی بــا مســئوالن ایــن باشــگاه بــرای
عقــد قــراردادی دو ســاله بــه توافــق رســید .ســرمربی جدیــد
پــارس جنوبــی جــم پــس از ایــن انتخــاب اظهــار داشــت:
هــدف اول مــا در پــارس جنوبــی ایــن اســت کــه جوانگرایــی
انجــام دهیــم و در ایــن مســیر چشــم بــه نفــرات بومــی اســتان
داریــم .وی افــزود :تــا آنجــا کــه بتوانیــم از مربیــان بومــی نیــز در
کادرفنــی اســتفاده میکنیــم و امیــدوارم بتوانیــم نتایــج خوبــی
کســب کنیــم .مــردم خونگــرم جــم نشــان دادنــد کــه چقــدر
تیــم شــان را دوســت دارنــد و انشــااهلل بــا ارتبــاط خوبــی کــه
بــا مــردم میگیریــم میتوانیــم روزهــای خوبــی را در کنــار
یکدیگــر رقــم بزنیــم.

قلعهنویی از  ۲خبرنگار شکایت کرد
وکالی امیــر قلعهنویــی ســرمربی
ســپاهان اصفهــان از  ۲خبرنــگار
شــکایت کردنــد .قلعهنویــی کــه
هدایــت تیــم فوتبــال ســپاهان
اصفهــان را بــر عهــده دارد از
خبرنــگاران  ۲رســانه بــه اتهــام آنچــه نشــر اکاذیــب بــه قصــد
اضــرار بــه غیــر و تشــویش اذهــان عمومــی خوانــده ،شــکایت
کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر باشــگاه
پرســپولیس بــه خاطــر اظهــارات قلعهنویــی مبنــی بــر
مهندســی نتایــج ایــن تیــم ،از او بــه اتهــام نشــر اکاذیــب بــه
دادســرای فرهنــگ و رســانه شــکایت کــرده اســت .آن طــور
کــه «مهــدی ذاکــر» مدیــر حقوقــی پرســپولیس اعــام کــرد،
ایــن باشــگاه از هوتــن قلعهنویــی پســر ســرمربی ســپاهان
نیــز بــه خاطــر مطالبــش در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
بــه اتهــام توهیــن شــکایت کــرده اســت.

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت :

وزیر ورزش جلوی نابودی تیمهای ریشهدار را بگیرد
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپیدرود رشــت گفــت :وظیــف
وزیــر ورزش و جوانــان اســت کــه جلــوی نابــودی تیــم
هــای ریشــه دار را بگیــرد چــون بــا شــرایط کنونــی
تیمهــای ریشــهدار نابــود خواهنــد شــد.
نــادر دســت نشــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا،
بــا اشــاره بــه شــرایط ادامــه همــکاری اش بــا ســپیدرود
رشــت گفــت :یــک ســال دیگــر بــا ســپیدرود قــرارداد دارم.
چنــد جلســه هــم در ایــن زمینــه بــا یکــی از مســئوالن
برگــزار کردیــم امــا شــرایط ســپیدرود بالتکلیــف اســت و
اگــر بــه همیــن منــوال اوضــاع باشــد تــا چنــد روز آینــده
بــه رشــت خواهــم رفــت تــا بــا ســپیدرود تســویه حســاب
کنــم تــا شــرایط کاری خــودم را بــرای ســال آینــده بدانــم
و بالتکلیــف نباشــم.
وی افــزود :وضعیــت ســپیدرود هنــوز مشــخص نیســت و
امــروز در اخبــار خوانــدم کــه ایــن تیــم را بــرای مزایــده
گذاشــتند .واقعــاً ســپیدرود حیــف اســت.

ســرمربی ســپیدرود رشــت اضافــه کــرد :متاســفانه زیــر
ســاخت هــا بــرای فعالیــت در ورزش مناســب نیســت .از
دیــد مــن بخــش خصوصــی کــه جــای خــود دارد ،خــود
وزارت ورزش بایــد بــه داد تیــم هــای ریشــه دار برســد.
بــرق شــیراز ،پــاس همــدان ،ابومســلم مشــهد و… االن کجــا
هســتند؟ ســپیدرود کــه شــرایطش اینگونــه اســت .ملــوان
هــم شــرایط خوبــی نــدارد .ســپیدرود هــم اوضاعــش
مشــخص اســت .از آن طــرف نســاجی هــم وضعیــت
مناســبی نــدارد و بالتکلیــف اســت .ایــن تیــم هــا قســمتی
از فوتبــال ایــران هســتند و مســئوالن نبایــد اجــازه دهنــد
اینکــه اوضــاع ایــن تیــم هــا اینگونــه باشــد.
دســت نشــان گفــت :وزیــر ورزش بایــد از نابــودی ایــن تیــم
هــا جلوگیــری کنــد .در میــان ایــن همــه جلســه یــک بــار
هــم بیاینــد و در مــورد نابــودی ایــن تیــم هــای ریشــه دار
کارگــروه تشــکیل دهنــد تــا ببیننــد مشــکل از کجــا اســت.
وی تصریــح کــرد :شــما اگــر نــگاه کنیــد ،بیشــتر افتخــارات

ورزش ایــران در المپیــک ،مســابقات جهانــی را شــمالی هــا
آوردنــد .چــرا آقایــان شــمال کشــور را فقــط بــه چشــم
تفریــح مــی بیننــد .واقع ـاً در همــه زمینــه هــای ورزشــی
در شــمال کشــور اســتعدادهای زیــادی وجــود دارد کــه
مطمئنـاً بــا ایــن روش خواهنــد ســوخت .واقعـاً بایــد همتــی
آهنیــن صــورت بگیــرد تــا از نابــودی ایــن تیــم هــای ریشــه
دارد جلوگیــری شــود.
پیشکســوت فوتبــال تصریــح کــرد :در فوتبــال حرفــه ای
امــروز بــدون پــول نمــی شــود بــه کار ادامــه داد .همــه
تیــم هــای ریشــه دار مــا هــوادار دارنــد و بــرای موفقیــت
فقــط نیــاز بــه حمایــت مالــی دارنــد تــا از نابــودی آنهــا
جلوگیــری شــود.

ملی پوش قایقرانی ایران :

کسب سهمیه المپیک امکان پذیر است
ملــی پــوش قایقرانــی ایــران در رشــته کانــو کانادایــی بــا اشــاره
بــه شــرایط ملــی پوشــان در مســیر کســب ســهمیه المپیــک
 ،2020گفــت :کســب ایــن مهــم در رقابــت هــای قــاره آســیا
امــکان پذیــر اســت« .شــاهو ناصــری» در گفــت و گــو بــا ایرنــا،
دربــاره تمرینــات تیــم ملــی قایقرانــی در اردبیــل ،اظهــار داشــت:
تمریــن هــای خوبــی در ایــن شــهر داشــتیم .فضــای خــوب
و آرامــی داریــم کــه باعــث شــد بــا تمرکــز بیشــتری تمریــن
کنیــم .دارنــده مــدال برنــز بــازی هــای آســیایی در کانــو تــک
نفــره ادامــه داد :یکــی از ویژگــی هــای اصلــی اردبیــل هــوای
خــوب ایــن شــهر بــود .اکنــون تهــران هــوا بســیار گــرم اســت
و حضــور در اردبیــل باعــث شــد کــه برنامــه هایمــان را عملــی
کنیــم .وی بــا اشــاره بــه بــاد شــدید در ایــن شــهر گفــت :بــاد
زیــاد بــود مــا برنامــه ریــزی را طــوری انجــام دادیــم کــه ایــن
بــاد بــر تمرینــات پــارو تأثیــر نگــذارد .در زمانــی کــه بــاد شــدید
بــود بیشــتر تمرینــات هــوازی و بدنســازی داشــتیم تــا مشــکلی
ایجــاد نشــود .ملــی پــوش کانــو کانادایــی ایــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه وضعیــت ملــی پوشــان در مســیر رقابتهــای

قهرمانــی جهــان چطــور اســت؟ تصریــح کــرد :بــه هــر حــال
مــا خیلــی دیــر تمرینــات را شــروع کردیــم و بایــد فشــار
بیشــتری بیاوریــم .بــا نظــر مربــی تیــم ملــی نیــز تمرینــات را
بــه نوعــی ادامــه دادیــم کــه ایــن عقــب افتادگــی جبــران شــود.
وی بــا اشــاره بــه رقابتهــای قهرمانــی جهــان بیــان کــرد :در
مســابقات مجارســتان در تــک نفــره هــزار متــر و دو نفــره هــزار
متــر مســابقه خواهیــم داد کــه رشــتههای المپیکــی هســتند تــا
بتوانیــم خودمــان را محــک بزنیــم .اگــر صالحدیــد مربــی باشــد
در رشــتههای دیگــر هــم شــرکت میکنیــم.
ناصــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در قهرمانــی جهــان
شــانس کســب ســهمیه المپیــک هســت؟ تصریــح کــرد ۷ :قایــق
اول مســابقات جهانــی ســهمیه المپیــک میگیرنــد و رســیدن
بــه ایــن عنــوان خیلــی دشــوار اســت .بیشــتر هــدف مــا محــک
زدن خودمــان و حریفــان آســیایی اســت و تمرکزمــان بــر
مســابقات قــارهای اســت کــه ســال آینــده برگــزار مــی شــود.
وی افــزود :اکنــون در کاپ جهانــی ،قایــق ژاپــن کــه در بــازی
هــای آســیایی  ۸ثانیــه از مــا عقــب بــود توانســته قایــق

قزاقســتانی کــه  ۲ثانیــه از مــا جلــو بــود را بگیــرد .ایــن یعنــی
ژاپــن برنامــه ریــزی جــدی داشــته کــه بــرای المپیــک بهتریــن
ســهمیهها را بگیــرد .مــا بایــد در قهرمانــی جهــان خودمــان را
بســنجیم و ببینیــم وضعیتمــان چطــور اســت.
ملــی پــوش قایقرانــی ایــران گفــت :تمــام حریفــان آســیایی در
قهرمانــی جهــان حضــور دارنــد و اینکــه بتوانیــم در بیــن آنهــا
مســابقه بدهیــم خیلــی خــوب اســت .البتــه ایــن را بگویــم کــه
برخــی قایقهــای آســیایی از جملــه چیــن شــانس کســب
ســهمیه المپیــک دارنــد و میتواننــد در قهرمانــی جهــان بــه
ســهمیه برســند .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــرای مــا هــم خــوب
اســت چــون یــک حریــف آســیایی در رقابتهــای قــارهای کــم
مــی شــود و مــا بــه ســهمیه نزدیــک میشــویم .بهتریــن قایــق
آســیا ســهمیه المپیــک میگیــرد و اگــر چیــن و قزاقســتان در
جهانــی ســهمیه بگیرنــد کار مــا ســادهتر مــی شــود.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران :

سرمربی پیشین پرسپولیس :

در تیم ویلموتس خبری از فشار روحی نبود

با این شرایط باشگاه ها حثیت فوتبال ما به خطر میافتد

بازیکــن اســبق تیــم ملــی فوتبــال ایــران
گفــت :بازیکنــان تیــم ملــی در بــازی
تدارکاتــی مقابــل ســوریه بــر خــاف
گذشــته بــا آرامــش و بــدون اســترس
بــازی کردنــد.
«رحمــان رضایــی» در گفــت و گــو بــا
ایرنــا اظهــار داشــت :اگرچــه نمیتــوان
گفــت مــارک ویلموتــس در ظــرف
کمتــر از یــک هفتــه تأثیــر زیــادی در
رونــد تیــم ملــی داشــته اســت امــا آن
چیــزی کــه از ملــی پوشــان ایــران در
ایــن بــازی تدارکاتــی مشــاهده کردیــم
قابــل قبــول و مطلــوب بــود .وی افــزود:
بازیکنــان تیــم ملــی بــر خــاف گذشــته
بــا آرامــش و بــدون اســترس بــازی
کردنــد و از فشــارهای روحــی روانــی کــه
مشــاهده میشــد خبــری نبــود و ایــن

ارتبــاط مســتقیمی بــه حضــور مــارک
ویلموتــس بــر روی نیمکــت تیــم ملــی
فوتبــال ایــران داشــت .بازیکــن اســبق
تیــم ملــی فوتبــال ایــران خاطرنشــان
کــرد :بــه طــور حتــم مــارک ویلموتــس
میتوانــد در بازیهــای آینــده تأثیــرات
بیشــتری بــر روی تیــم ملــی داشــته
باشــد و افــکار تاکتیکــی اش را بــه طــور
کامــل در زمیــن پیــاده کنــد.او هنــوز
اندیشــههای فنــی اش را پیــاده نکــرده
اســت .رضایــی تصریــح کــر د :بــه نظــر
مــن مــارک ویلموتــس میتوانــد بــرای
تیــم ملــی ایــران تأثیــرات مثبــت زیــادی
را بــه همــراه داشــته باشــد و در ایــن راه
همــه بایــد بــه او کمــک و از ایــن مربــی
بلژیکــی حمایــت کــرده تــا راه برایــش
هموارتــر باشــد .بازیکــن اســبق تیــم
ملــی فوتبــال تاکیــد کــرد :بــازی بــا کــره
جنوبــی از اهمیــت زیــادی بــرای هــر دو
تیــم برخــوردار اســت و هــر دو تیــم بــه
دنبــال ایــن هســتند تــا در ایــن بــازی
تدارکاتــی بــه پیــروزی برســند.

ســرمربی پیشــین پرســپولیس گفــت :بــا
ایــن شــرایط مالــی کــه باشــگاه هــای ایــران
دارنــد ممکــن اســت حیثیــت فوتبــال مــا در
ســطح بیــن المللــی بــه خطــر بیفتــد.
حمیــد درخشــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،بــا
اشــاره بــه احتمــال جدایــی برانکــو ایوانکوویچ
از پرســپولیس گفــت :اصــ ًا خــوب نیســت
کــه برانکــو در ایــن شــرایط پرســپولیس را
تــرک کنــد چــرا کــه هــواداران فقــط دیگــر
از پرســپولیس موفقیــت میخواهنــد .وی
افــزود :همــه تاثیــر برانکــو را در فوتبــال
ایــران دیدنــد و از کســی زحمــات او پوشــیده
نیســت .همانطــور کــه انتظــار داریــم مربــی
بــرای باشــگاه کســب عنــوان کنــد همانطــور
هــم بایــد مطالبــات و حــق و حقــوق او
پرداخــت شــود.
ســرمربی پیشــین پرســپولیس اضافــه کــرد:
برانکــو یــک فصــل دیگــر بــا پرســپولیس
قــرار داد داشــت امــا شــرایط قــراردادی بــه
نحــوی اســت کــه او میتوانــد در صــورت
عــدم پرداخــت قــراردادش را فســخ نکنــد.
او نــه تنهــا میتوانــد از پرســپولیس بــرود

بلکــه بــه فیفــا هــم میتوانــد شــکایت کنــد.
درخشــان اضافــه کــرد :باشــگاه بایــد تــاش
کنــد تــا پرداختیهــا را بــه موقــع انجــام
دهــد تــا حیثیــت فوتبــال ایــران در مجامــع
بیــن المللــی بــه خطــر نیفتــد .ایــن موضــوع
بــرای فوتبــال ایــران قشــنگ نیســت .وی
خاطرنشــان کــرد :بایــد قبــول کنیــم شــرایط
کار بــرای مدیریــت ســخت اســت .ایــرج
عــرب روی رونــد خــوب مدیــران قبلــی
کار کــرد امــا بایــد شــرایط بــرای درآمــد
زایــی هــم فراهــم باشــد .در فوتبــال مــا نــه
قانــون کپــی رعایــت میشــود و نــه مســائل
دیگــر مطمئن ـاً اگــر همیــن دو اپراتــور هــم
از دو باشــگاه حمایــت نکننــد اســتقالل
و پرســپولیس نابــود خواهنــد شــد .بایــد
شــرایط و زیــر ســاخت بــرای درامــد زایــی
فراهــم شــود.

