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کاپیتان تیم ملی بسکتبال :

ملیپوش قایقرانی زنان:

ترس بسکتبال ایران از حریفان اروپایی ریختهاست

کار سختی در رقابتهای جهانی داریم
« هدیــه کاظمــی » ملــ 
ی
پــوش قایقرانــی و دارنــده
مــدال نقــره بازیهــای
آســیایی جاکارتــا دربــاره
رقابــت هــای جهانــی
مجارســتان گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه ســهمیه بــازی هــای المپیــک  2020توکیــو در
ایــن مســابقات توزیــع مــی شــود ،بــه طــور حتــم کار
دشــواری را پیــش رو خواهیــم داشــت.
کاظمــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه
در آســتانه اعــزام بــه رقابتهــای جهانــی مجارســتان قــرار
داریــم ،تمرینــات را کمــی تغییــر دادهایــم تــا بتوانیــم بــه
بهتریــن وضعیــت آمادگــی برســیم .وی دربــاره ســطح
رقابتهــای جهانــی گفــت :در مســابقات جهانــی تمامــی
کشــورها بــا بهتریــن ورزشــکاران خــود شــرکت میکننــد.
برتریــن قایقرانــان جهــان بــرای کســب بهتریــن نتیجــه در
مجارســتان حضــور خواهنــد داشــت و رقابتــی بســیار دشــوار
خواهیــم داشــت و تمرکــز همــه ملــی پوشــان کســب نتایــج
قابــل قبــول اســت.
ملیپــوش کایــاک ایــران در خصــوص شــانس کســب
ســهمیه المپیــک ،اظهــار داشــت :همــه ورزشــکارانی کــه
بــه رقابتهــای جهانــی اعــزام میشــوند بــه دنبــال
کســب ســهمیه المپیــک هســتند .بــا ایــن حــال بــه خوبــی
میدانیــم المپیکــی شــدن در رقابتهــای جهانــی خیلــی
دشــوار اســت .در ابتــدای ســال آینــده و در مســابقات
قهرمانــی آســیا نیــز فرصــت داریــم تــا بــرای کســب ســهمیه
المپیــک تــاش کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت خــوب قایقرانــی ایــران ،یــادآور
شــد :قایقرانــان ایرانــی جــزو برتریــن هــای آســیا هســتند و از
ســوی دیگــر کشــورهای قــاره کهــن ســرمایه گــذاری زیــادی
بــر روی ایــن رشــته پرمــدال میکننــد تــا در بازیهــای
آســیایی و المپیــک مــدال بگیرنــد .بــه طــور حتــم اگــر
حمایــت از قایقرانــی کشــورمان بیشــتر شــود ،ورزشــکاران
کشــورمان نیــز توانایــی کســب نتایــج خــوب در رقابتهــای
بــزرگ را دارنــد.

رییس کمیته ملی المپیک :

شناسایی استعدادها در خانواده شهدا
باید مورد توجه قرار گیرد
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک ،گفــت :شناســایی
اســتعدادها در خانــواده هــای شــهدا از برنامــه هایــی اســت
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود.
«ســید رصــا صالحــی امیــری» در نخســتین نشســت ســتاد
دومیــن کنگــره شــهدای ورزش کشــور ،اظهــار داشــت:
امــروز اگــر احســاس غــرور و غیــرت مــی کنیــم ،بخاطــر
چشــمه هــای جوشــانی اســت کــه شــهدا خلــق کردنــد.
وی افــزود :هــرکاری بــرای آنهــا انجــام مــی دهیــم حداقــل
وظیفــه ماســت و مطمئــن هســتیم نمــی توانیــم رســالت
خــود را نســبت بــه شــهدا ادا کنیــم.
رییــس کمیتــه المپیــک اظهــار داشــت :وزارت ورزش از
وزیــر تــا ســایر مجموعــه همــه وفــادار بــه آرمــان هــای
شــهدا هســتند ،امــا بایــد شــیوه هــای جدیدتــری خلــق
کــرد کــه اثرپذیــری آن بیشــتر شــود.
صالحــی امیــری ادامــه داد :بــا ســاخت کلیــپ هــای کوتــاه
و پخــش در شــبکه هــای مجــازی از همیــن امــروز بایــد
جریــان کنگــره را آغــاز کــرد .هــر کــدام از ایــن تیزرهــا
مــی توانــد  ۵۰میلیــون پیــام را بــه خانــواده هــا منتقــل
کنــد.
ایــن مقــام مســئول گفــت :بــه جــای تاریــخ ســازی بایــد
نمادســازی و اســطوره ســازی کــرد و معتقــدم ماننــد فیلــم
مــی مانــد و اثرپذیــری آن بیشــتر اســت.
وی افــزود :شناســایی اســتعداد هــا در خانــواده هــای شــهدا
از دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود.

کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال ایــران بعــد از کســب پنــج
پیــروزی در دیدارهــای تدارکاتــی گفــت :بعــد از چنــد
ســال تــرس مــا از حریفــان اروپایــی ریختهاســت.
تیــم ملــی بســکتبال ایــران در پنــج دیــدار تدارکاتــی
خــود برابــر حریفــان اروپایــی و آســیایی بــه برتــری
رســیده و تواناییهایــش را نشــان دادهاســت.
ملیپوشــان ایــران در اردوهــای اروپایــی برابــر اســلواکی،
دانمــارک ،پرتغــال ،اردن و روســیه پیــروز شــدهاند و
قــرار اســت بــرای ادامــه دیدارهــای تدارکاتــش خــود بــه
یونــان برونــد.
صمــد نیکخــواه بهرامــی کــه هماکنــون در ترکیــب
تیــم ملــی و در روســیه حضــور دارد ،در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار ورزشــی ایرنــا ،اظهــار کــرد :بــه نظــرم بعــد از
چنــد ســال تــرس بســکتبال مــا نســبت بــه کشــورهای
اروپایــی ریختــه و ملیپوشــان راحــت تــر و بهتــر بــازی

مــی کننــد.
وی افــزود :تمرینــات پرفشــاری داشــتیم .بــه ایــن دلیــل
کــه ملیپوشــان در یکــی دو ســال گذشــته بــا همیــن
کادرفنــی کار کردهانــد هماهنگــی هــم ســریعتر انجــام
شــد و بــا شــرایط خوبــی اردوهــا را شــروع کردیــم.
کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال ایــران دربــاره دیدارهــای
تدارکاتــی بیــان کــرد :تیــم ملــی نیاز بــه بــازی تدارکاتی
داشــت و بــه نظــرم بــازی بــه بــازی بهتــر بودیــم و رونــد
رو بــه رشــدی داشــتیم .بــا ایــن حــال اعتقــاد دارم بــازی
بــا روســیه بهتریــن بــازی تیــم ملــی نبــود.
نیکخــواه بهرامــی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی تیــم
ملــی افــزود :هنــوز مــی توانیــم بهتــر بــازی کنیــم چــرا
کــه ملیپوشــان ایــران پتانســیل باالیــی دارنــد.
وی دربــاره شــرایط اردوهــای تیــم ملــی بیــان کــرد:
همانطــور کــه گفتــم نیــاز بــه بــازی تدارکاتــی خــوب
داشــتیم و شــرایط اردوهــای اروپایــی واقعــا مناســب
اســت .از نظــر هتــل ،امکانــات و نیازهــا واقعــا همــه چیــز
خــوب اســت .بــه نظــرم ایــن اردوهــا باالتریــن ســطح را
بــرای تیــم ملــی داشــت.

کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال دربــاره ادامــه برنامههــای
تیــم ملــی نیــز گفــت :تمریــن داریــم و انشــااهلل
بازیهــای تدارکاتــی را در یونــان ادامــه میدهیــم.
تیــم واقعــا همــدل اســت و ایــن مســابقات باعــث
نزدیــک شــدن بازیکنــان از نظــر فنــی شدهاســت.
نیکخــواه بهرامــی افــزود :ســه بــازی دیگــر داریــم و
پــس از آن تورنمنــت پیــک در چیــن هــم هســت .تیــم
ملــی هنــوز بــه ســقف پتانســیل نرســیده اســت .بــازی
بــا روســیه تاریخــی شــد .بــه هــر حــال چنــد ســال یــک
بــار ایــن بازیهــا اتفــاق میافتــد و نشــان میدهــد
کــه میتوانیــم تیمهــای بــزرگ را شکســت بدهیــم.
ایــن بازیهــا بــه تیــم اعتمــاد بــه نفــس و روحیــه
میدهــد و قطعــا باعــث میشــود نتیجــه بهتــری
بگیریــم.
کاپیتــان تیــم ملــی در پایــان گفــت :هنــوز بــه آمادگــی
کامــل نرســیدهایم چــرا کــه پتانســیل مــا بیشــتر اســت
و قطعــا در ادامــه دیدارهــای دوســتانه بــه نقطــه ایــدهآل
میرســیم تــا بتوانیــم در جــام جهانــی بهتریــن نتیجــه
را کســب کنیــم.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش :

نگفتم لیگ  ۲۳مرداد شروع میشود /لیگ پتانسل حضور بانوان را ندارد
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش گفــت :فکــر
میکنــم تــا قبــل از پایــان مــرداد لیــگ برتــر فوتبــال
برگــزار شــود و بــه غیــر از دو باشــگاه بقیــه کارهــای
استانداردســازی را انجــام دادهانــد و فقــط نصــب گیــت
هــای ورودی مانــده اســت.
محمدرضــا داورزنــی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره
تاریــخ برگــزاری لیــگ برتــر فوتبــال بیــان کــرد :مــن
نگفتــم لیــگ  ۲۳مردادمــاه شــروع میشــود .امــروز
قرعهکشــی در مشــهد برگــزار میشــود و ســپس
زمــان شــروع لیــگ بــه اعــام آمادگــی اســتادیومها
و باشــگاهها مبنــی بــر اســتاندارد بــودن ،برمیگــردد.
در بحــث اســتاندارد بــودن چهــار مــورد مطــرح بــود
صندلــی دار شــدن ،شــماره دار شــدن نصــب دوربیــن
هــای امنیتــی و گیــت هــای ورودی.
او ادامــه داد :بــه غیــر از مســجد ســلیمان و جــم بقیــه

باشــگاه هــا کارهــای خــود را انجــام دادهانــد و نصــب
گیــت مانــده اســت .فدراســیون فوتبــال نگــران ایــن
اســت کــه بــا تاخیــر در نصــب گیــت هــای ورودی بــا
مشــکل روبــرو شــود .امــا بــا جلســاتی کــه برگــزار شــده
بــه محــض اینکــه لیســت نهایــی اســتادیوم هایــی کــه
شــرایط میزبانــی دارنــد مشــخص شــود ،لیــگ هــم
برگــزار خواهــد شــد.
داورزنــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا تاریــخ
برگــزاری لیــگ مشــخص نیســت ،گفــت :فکــر مــی
کنــم تــا قبــل از پایــان مــرداد برگــزار شــود البتــه از
ســازمان لیــگ بپرســید خیالتــان راحــت تــر اســت.
او در مــورد اینکــه کــه گفتــه شــده داورزنــی بــه حضــور
بانــوان در ورزشــگاه هــا اعتقــادی نــدارد ،تاکیــد کــرد:
بحــث لیــگ داخلــی بــود کــه اســتادیوم هــا شــرایط و
پتانســیل حضــور خانمهــا را ندارنــد .همــه اســتادیوم

مدیرآکادمی باشگاه استقالل :

اخالق و جوانمردی اصول من در آکادمی استقالل است
مدیرآکادمــی باشــگاه اســتقالل گفــت:
تمــام هــدف مــن ایــن اســت در آکادمــی
باشــگاه اســتقالل اصــول اخالقــی و
جوانمــردی را ســرلوحه کارم قــرار دهــم.
«اصغــر جاجیلــو» افــزود :مهــم تریــن اصل
بــرای باشــگاهی کــه پســوند فرهنگــی را
یــدک مــی کشــد ایــن باشــد کــه اخــاق
را بــه بازیکنــان نســل جــوان پــرورش
دهــد .مــن ایــن کار را بــا جدیــت انجــام
خواهــد تــا اگــر در آکادمــی اســتقالل
بازیکنانــی داشــتیم کــه در آینــده فوتبــال
را کنــار گذاشــتند حداقــل بــرای اجتمــاع و
جامعــه خــود انســان هــای خوبــی باشــند.
پیشکســوت اســتقالل خاطرنشــان کــرد :در
نشســتی کــه بــا «امیــر حســین فتحــی»
مدیرعامــل باشــگاه برگــزار کــردم ،بــه او
گفتــم هیــچ گونــه دخالتــی در مســائل
مالــی آکادمــی نخواهــم داشــت و شــما
تمامــی امــور مالــی را بــر عهــده داشــته
باشــید.
حاجیلــو تاکیــد کــرد :محمــد مومنــی
بــرای اکادمــی اســتقالل زحمــت کشــید و

ایــن کــه مــن جــای او را بگیــرم تصمیــم
مدیریــت اســتقالل بــود و بایــد بــه آن
احتــرام گذاشــت .وی افــزود :چنــد ســال
پیــش و زمانــی کــه در زمــان مدیریــت
علــی فتــح اهلل زاده در آکادمــی اســتقالل
فعالیــت مــی کــرد بــا تــاش گروهــی
توانســتیم بازیکنانــی نظیــر «علــی
کریمــی»« ،آرش رضاونــد»« ،رضــا آذری»
را پــرورش دهیــم و امیــدوارم ایــن رونــد را
ادامــه دهیــم.
مدیــر آکادمــی اســتقالل در پاســخ بــه
اظهــارات مومنــی کــه اعــام کــرده اســت
انتخــاب حاجیلــو بازگشــت بــه عقــب
اســت گفــت :تمامــی افــراد بیــان دیــدگاه
و عقایدشــان آزاد هســتند و کوچــک تریــن
دلخــوری از وی نــدارم.

هــا ایــن آمادگــی را ندارنــد کــه بانــوان برونــد و امــا
بازیهــای هایــی ملــی کــه در آزادی یــا نقــش جهــان
و از قبیــل برگــزار شــود ایــن شــرایط را دارد .بــرای
لیــگ برتــر جلــو بایــد برویــم و شــرایط اســتادیوم هــا
آمادهتــر شــود.
داورزنــی در مــورد بالتکلیفــی انتخابــات فدراســیون
تنیــس نیــز گفــت :قــول مــی دهیــم انتخابــات تنیس را
برگــزار کنیــم و تــا یــک هفتــه آینــده تعییــن تکلیــف
خواهیــم کــرد .اول بایــد سرپرســت بــرای فدراســیون
بگذاریــم و شــاید شــنبه یکشــنبه تکلیفــش را مشــخص
کنیــم .مــا بــی تفــاوت و بــی خیــال نســبت بــه تنیــس
ایــران نیســتیم.

سرپرست بسکتبال نفت آبادان:

برخی در فضای مجازی به دنبال تخریب تیم هستند
سرپرســت تیــم بســکتبال نفــت آبــادان گفــت:
برخــی در فضــای مجــازی بــه دنبــال تخریــب
تیم و مســئوالن باشــگاه هســتند کــه از طریق
پلیــس فتــا آن را پیگیــری میکنیــم .مرتضــی
ســام بوشــهری در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
فــارس ،درمــورد اینکــه صحبتهایــی در
آبــادان میشــود کــه وضعیــت تیــم بســکتبال
ایــن شــهر مناســب نیســت،گفت :مــا کــه در
باشــگاه حضــور داریــم ایــن مســائل را رد
میکنیــم .در حــال حاضــر مجــوز حضــور
در باشــگاههای آســیا و لیــگ برتــر کســب
شــده در حــال پیگیــری کارهــا هســتیم.
وی ادامــه داد :متاســفانه برخــی دوســتان
در فضــای مجــازی تخریبهایــی را علیــه
مســئولین باشــگاه انجــام میدهنــد کــه
از طریــق پلیــس فتــا پیگیــر ایــن موضــوع
هســتیم .سرپرســت تیــم بســکتبال نفــت
آبــادان گفــت :دلیلــی نــدارد کــه وضعیــت
بســکتبال نفــت خــوب نباشــد .دوســتان اگــر
تیــم آبــادان را دوســت دارنــد ،اجــازه دهنــد
مــا آرام آرام کارمــان را انجــام دهیــم .هــم در
لیــک و هــم در آســیا شــرکت میکنیــم و

مشــکلی وجــود نــدارد.
بوشــهری بــا اشــاره بــه بودجــه نفــت گفــت:
در شــهر آبــادان کســی غیــر از پاالیشــگاه تیــم
را کمــک نمیکنــد مــا انتظــار داشــتیم 20
درصــد نســبت بــه بودجــه فصــل قبــل بیشــتر
شــود امــا اعــام کردنــد بــا همــان رقــم
پارســال کار را آغــاز کنیــد .وی درمــورد اینکــه
آیــا بــا ســامری ســرمربی تیــم صحبــت شــده
اســت یــا خیــر ،گفــت :یکــی دو بــار تمــاس
گرفتــم امــا تلفــن همراهــش خامــوش بــود و
مــا منتظریــم کــه بنشــینیم و در مــورد آینــده
تیــم صحبــت کنیــم؛ مســلما خــود ســامری
خواهــد مانــد و شــکی در آن نیســت او در
چنــد ســال گذشــته هــم هیــچ وقــت بــرای
حقــوق خــودش چــک و چانــه نــزده و فقــط
دغدغـهاش تیــم بــوده اســت .االن هــم شــاید
نگــران شــرایط تیــم اســت.
سرپرســت نفــت آبــادان در پایــان تاکیــد
کــرد :از لحــاظ مســئوالن باشــگاه همــه چیــز
اوکــی اســت شــاید برخــی فکــر میکننــد بــا
فشــار آوردن در فضــای مجــازی کار درســت
میشــود و شــاید وضعیــت را هــم بدتــر کنــد.

