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رییس فدراسیون چوگان :

رسانه مهترین عامل معرفی چوگان است
رییــس فدراســیون چــوگان گفــت :رســانه هــا عامــل بســیار
مهــم و تاثیرگــذاری بــرای معرفــی ایــن رشــته ورزشــی اصیــل
ایرانــی بــه مــردم و حتــی ســایر کشــورها هســتند.
«ابراهیــم نوزایــی» در حاشــیه رقابــت هــای چــوگان جــام
دکــوکاپ اظهــار داشــت :چــوگان جــزو معــدود ورزشهایــی
اســت کــه مــردم بــه خوبــی آن را نمــی شناســند .در حالــی
کــه نخســتین بــازی ابداعــی ایرانیــان ،چــوگان بــوده و بیــش
از دو هــزار پیــش در ایــران زمیــن ایــن ورزش انجــام مــی
شــده اســت و از  ۲ســال پیــش نیــز بــه نــام ایــران ثبــت
جهانــی شــده اســت.
رییــس فدراســیون چــوگان ادامــه داد :مــا و رســانه هــا مــی
توانیــم ایــن فرهنــگ تاریخــی و تمــدن ملــی را بــا کمــک
یکدیگــر بــه مــردم و حتــی ســایر کشــورها معرفــی کنیــم.
نوزایــی در خصــوص رقابــت هــای جــام دکــوکاپ نیــز بیــان
کــرد :ایــن رقابــت هــا یــا همــان جــام خیریــه فرشــتگان بــا
هــدف کمــک بــه خانــواده های بــی سرپرســت و بدسرپرســت
برگــزار مــی شــود و عوایــد آن نیــز بــه ایــن قشــر از جامعــه
خواهــد رســید .وی ادامــه داد :ایــن رقابــت هــا بــا هندیکاپ ۲
(رتبــه چــوگان بــاز) برگــزار مــی شــود و  ۲بازیکــن آرژانتینــی
نیــز در تیــم ذوالفقــار بــازی میکننــد .البتــه پامپــا پیــش
از برگــزاری ایــن بــه عنــوان مــدرس آمــوزش حــدود ۳۰۰
چــوگان بــاز را بــر عهــده داشــت کــه شــرکت کننــدگان
بســیار راضــی بودنــد .زیــرا در کنــار توســعه ایــن رشــته
اصیــل ایرانــی و پــرورش اســب چوگانــی و تربیــت چــوگان
بــازان ،آمــوزش یکــی از مهتریــن اهــداف فدراســیون اســت.
نوزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن راه محدودیــت هایــی
هــم وجــود دارد ،گفــت :یــک زمیــن چــوگان  ۸برابــر زمیــن
فوتبــال اســت و بایــد قبــول کنیــم کــه تهیــه زیــر ســاخت
هــا و امکانــات اولیــه در چــوگان نیــز گــران اســت .ولــی بــه
رغــم ایــن محدودیــت هــا ،چــوگان در اســتان هــای فــارس و
کهگلویــه و بویراحمــد در حــال توســعه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامــه هــای ایــن نهــاد
برگــزاری رقابــت هــای چــوگان در میــدان نقــش جهــان
اصفهــان اســت ،گفــت :ایــن میــدان زمیــن اصلــی رقابــت
هــای چــوگان در ســالیان بســیار دور بــوده و امیدواریــم روزی
بــه کاربــری اصلــی خــود تبدیــل شــود و فدراســیون نیــز
در ایــن زمینــه تــاش مــی کنــد .البتــه در ایــام نــوروز بــه
صــورت نمادیــن رقابــت هــا چــوگان در میــدان نقــش جهــان
برگــزار شــد و در ســال هــای بعــد نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

شکایت عراق به دادگاه بینالمللی
ورزش بخاطر لغو میزبانی

فدراســیون فوتبــال عــراق بــه خاطــر لغــو میزبانــی خــود در
انتخابــی جــام جهانــی  2022بــه دادگاه بینالمللــی ورزش
شــکایت خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الوطــن ،تیــم ملــی فوتبــال
عــراق در انتخابــی جــام جهانــی بــا تیمهــای ایــران ،بحریــن،
هنــگ کنــگ و کامبــوج همگــروه اســت .فیفــا چنــد ماهــی
اســت کــه برگــزاری بــازی در خــاک عــراق را بــدون مشــکل
دانســته امــا ظاهــرا فدراســیون بینالمللــی فوتبــال تمایــل
نــدارد کــه بازیهــای انتخابــی جــام جهانــی در خــاک عــراق
برگــزار شــود .عراقیهــا بــه شــدت نســبت بــه ایــن تصمیــم
فیفــا و کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعتــراض دارنــد تــا جایــی
کــه بــرای لغــو کــردن ایــن حکــم از فیفــا و  AFCبــه دادگاه
عالــی داوری بینالمللــی (کاس) شــکایت کردهانــد.
علــی جبــار نائــب رئیــس فدراســیون فوتبــال عــراق در ایــن
بــاره گفــت :بــا وجــود آنکــه فیفــا پیــش از ایــن بــه مــا اعــام
کــرد کــه میتوانیــم در بصــره ،اربیــل و کربــا از حریفــان
خــود میزبانــی کنیــم امــا بــه یکبــاره ایــن حکــم را لغــو
کــرده و اجــازه میزبانــی را بــه مــا نمیدهــد .از ایــن نــوع
رفتــار واقعــا شــگفت زده شــدهایم .او ادامــه داد :ایــن تصمیــم
فیفــا نتیجــه دخالتــی کشــورهایی اســت کــه تــوان رویارویــی
بــا مــا در بصــره را ندارنــد و دســت بــه چنیــن رفتارهــای
میزننــد تــا فیفــا را متقاعــد بــه لغــو میزبانــی مــا کننــد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل تهران :

قرعه سخت و آسان در مسابقات لیگ معنا ندارد
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران گفــت کــه
قرعــه ســخت و آســان در مســابقات لیــگ معنــا نــدارد و
کســانی کــه ایــن حرفهــا را مطــرح میکننــد بــه دنبــال
حاشیهســازی هســتند.
رضــا رجبــی در گفتوگــو بــا ایرنــا در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه گفتــه مــی شــود قرعــه اســتقالل در مســابقات لیــگ
برتــر آســان تــر از پرســپولیس حریــف دیرینــه و قدیمــی
خــود اســت اظهــار داشــت :ایــن حرفهــا ،حرفهــای
حاشــیهای اســت و کســانی کــه ایــن مســائل را مطــرح
میکننــد بــه دنبــال انداختــن تــوپ در زمیــن دیگــران و
ایجــاد حاشــیه هســتند.
مربــی پیشــین اســتقالل تهــران تاکیــد کــرد :همــه
بازیهــای لیــگ ســخت اســت و تیــم بایــد بــرای هــر بــازی
آمــاده باشــد؛ البتــه چــون تیمهــا در هفتههــای نخســت
زیــاد ثبــات تاکتیکــی ندارنــد ،اگــر تیمــی یــک یــا دو بــازی
اول را بــه حریفــان زیــاد ســختی نخــورد ،بــه نفعــش خواهــد
بــود .بــا ایــن حــال ،بــاز هــم نمیتــوان گفــت فــان تیــم
قرعــه ســخت یــا آســان دارد .وی اضافــه کــرد :متاســفانه
علــت اینکــه امــروز فوتبــال مــا بــه بیراهــه م ـیرود ،حاکــم
شــدن همیــن حاشــیهها بــر متــن فوتبــال اســت .مســابقات

در یــک فضــای کام ـ ًا دوســتانه و رســمی قرعهکشــی شــده
و همــه تیمهــا در عیــن رفاقــت ،رقیــب هــم نیــز هســتند.
رجبــی گفــت :یــک مربــی زمانــی کــه تیمــی را تحویــل
میگیــرد ،آمادهســازی پیــش فصــل اهمیــت بســیاری دارد
و بایــد بدانــد در مســابقات لیــگ ،هــر بــازی حکــم فینــال
دارد و فرقــی نمیکنــد اســتقالل بــا ســپاهان بــازی کنــد یــا
نفــت مسجدســلیمان
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل دربــاره بــه تعویــق افتــادن
آغــاز مســابقات لیــگ نیــز اظهــار داشــت :معتقــدم تأخیــر در
برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر ،بــه نفــع اســتقالل شــد زیــرا
ســرمربی و برخــی بازیکنــان جدیــد قــدری دیــر بــه تیــم
پیوســتند و تعویــق در آغــاز مســابقات باعــث شــد ،زمــان
کافــی بــرای آمادهســازی و هماهنگــی وجــود داشــته باشــد.
رجبــی همچنیــن دربــاره رویارویــی اســتقالل و پرســپولیس
در هفتــه چهــارم مســابقات نیــز گفــت :اگــر قــدری دیرتــر
مثــ ًا هفتــه  14یــا  15شــهرآورد برگــزار مــی شــد ،بهتــر
بــود زیــرا باعــث میشــد دو تیــم از نظــر تیمــی و تاکتیکــی
بــه شــرایط بهتــری برســند و بــه طــور قطــع بــازی جذابــی
میشــد امــا بــا ایــن حــال برگــزاری شــهرآورد در هفتــه
چهــارم نیــز تجربــه جدیــدی اســت کــه بایــد از آن اســتقبال

کــرد .وی دربــاره شــرایط اســتقالل نیــز گفــت :خوشــبختانه
اســتراماچونی تــا االن بــه خوبــی بــا بازیکنــان اســتقالل
تمریــن کــرده و بازیهــای دوســتانه اســتقالل نیــز حاکــی از
شــرایط خــوب تیــم اســت .البتــه بایــد دیــد اســتراماچونی در
جریــان مســابقات چگونــه تیــم را هدایــت میکنــد.
مربــی پیشــین اســتقالل تهــران اضافــه کــرد :بــا ایــن حــال
بــه نظــر میرســد اســتقالل امســال بــه مراتــب بهتــر از ســال
گذشــته اســت و نتایــج کســب شــد در دیدارهــای دوســتانه
میتوانــد تــا حــدودی مویــد ایــن مســاله باشــد.
بــه گفتــه رجبــی اســتقالل امســال نبایــد بــه چیــزی جــز
قهرمانــی بســنده کنــد امــا بــا ایــن حــال مــردم و هــواداران
نبایــد روی تیــم فشــار بیاورنــد و اضطــراب ایجــاد کننــد.
رجبــی گفــت :یکــی از ویژگیهــای مثبــت اســتراماچونی
نســبت بــه شــفر ایــن اســت کــه زیــاد اهــل مصاحبــه نیســت
در حالــی کــه شــفر خیلــی مصاحبــه میکــرد و از البــای
همیــن مصاحبههــا نیــز بــرای تیــم حاشــیه ایجــاد میشــد.

مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان :

باید در جام ملتها بانوان والیبالیست را به اوج برسانیم
مشــاور فنــی تیــم ملــی والیبــال بانــوان گفــت :تالشــمان ایــن
بــود کــه بــا تمرینــات منظــم ،هدفمنــد و ســنگین ایــن بــاور
را در تیــم بــه وجــود بیاوریــم کــه شایســته کســب نتایــج
بهتــر هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران از ۲۷
مــرداد مــاه رقابــت خــود را در جــام ملتهــای زنــان آســیا
آغــاز میکنــد .ملیپوشــان ایــران درحــال حاضــر آخریــن
مرحلــه اردوی آمــاده ســازی خــود را دنبــال میکننــد و ۲۰
مــرداد مــاه راهــی کــره جنوبــی میشــوند .جــواد مهــرگان،
مشــاور فنــی تیــم ملــی والیبــال بانــوان در گفتوگــو بــا
ایســنا بــه وضعیــت آمــاده ســازی بازیکنــان اشــاره کــرد و
گفــت :بعــد از تورنمنــت کرواســی تقریبــا  ۱۰روز ریــکاوری
داشــتیم کــه چنــد روز آن اســتراحت کــرده و چنــد روز

دیگــر تمرینــات ریــکاوری را انجــام دادیــم ،ســپس تمرینــات
ســنگین را شــروع کردیــم و تــا شــنبه ادامــه دارد .در ادامــه
وارد فــازی میشــویم کــه بایــد بازیکنــان را بــه اوج عملکــرد
برســانیم.
او در ادامــه بیــان کــرد :زودتــر از شــروع مســابقات بــه کــره
جنوبــی میرویــم تــا بــا تغییــرات ســاعت و شــرایط آب و
هوایــی ســازگاری بهتــری داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن بــا
فدراســیون کــره در تمــاس هســتیم تــا یــک یــا دو بــازی
تدارکاتــی بــا تیمهــای باشــگاهی ایــن کشــور داشــته باشــیم
امــا اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد بایــد ببینیــم کــدام تیمهــای
ملــی زودتــر بــه کــره میآینــد تــا بتوانیــم قبــل از شــروع
رقابتهــا بــا آنهــا بــازی داشــته باشــیم.
مهــرگان در مــورد انجــام بــازی تــدارکای چنــد روز قبــل از

پیشکسوت باشگاه سپاهان :

تاخیر در شروع لیگ فقط به ضرر تیمها است
پیشکســوت باشــگاه ســپاهان گفــت:
تاخیــر در شــروع مســابقات لیــگ برتــر بــه
فدراســیون فوتبــال و یــا هــر نهــاد دیگــری
ضــرری نمیزنــد ،آســیب آن فقــط متوجــه
تیمهــای حاضــر در ایــن لیــگ خواهــد
بــود.
هــادی عقیلــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا
بــا بیــان اینکــه بــا تغییــر در زمــان آغــاز
رقابــت هــای لیــگ برتــر بــی شــک میــزان
مصدومیــت بازیکنــان افزایــش خواهــد
یافــت،افــزود :ایــن مصدومیــت حتمــی
اســت و بــرای جلوگیــری از آن راهــکاری
پیــش روی اعضــای کادر فنــی تیــم هــا
نیســت .مســئوالن فدراســیون فوتبــال بایــد
پیــش از هــر تصمیمــی بــرای ایــن موضــوع
نیــز فکــری مــی کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مربیــان بــا خطــری
کــه پیــش روی بازیکنانشــان اســت بــه
خوبــی آشــنا هســتند ،ادامــه داد :ادعــای
اینکــه تغییــر در زمــان شــروع بــازی هــا
اشــکالی در کار تیــم هــا ایجــاد نمــی کنــد
بــه هیــچ وجــه ســخن کارشناســی شــده
ای نیســت و بهتــر اســت عالقــه منــدان

بــه فوتبــال نیــز نســبت بــه ایــن موضــوع
آگاه شــوند.
بــه گفتــه وی اعضــای کادر فنــی تیــم هــا
بــر اســاس تقویمــی کــه فدراســیون فوتبال
و ســازمان لیــگ بــرای شــروع مســابقات
اعــام مــی کننــد تمرینــات آمــاده ســازی
پیــش فصــل تیــم را بــه گونــه ای طراحــی
مــی کننــد کــه تــا زمــان شــروع مســابقات
بازیکنانشــان بــرای مســابقات آمــاده شــوند.
عقیلــی ادامــه داد :وقتــی تاریــخ شــروع
بــازی هــا تغییــر مــی کنــد برنامــه هــای
کادر فنــی تیمهــا بــه هــم مــی ریــزد و
در ایــن شــرایط رســاندن بازیکنــان بــه
وضعیــت قبــل دشــوار و مشــکالت را
دوچنــدان مــی کنــد.
ایــن پیشکســوت باشــگاه ســپاهان اضافــه
کــرد :ســپری شــدن دوران آمــاده ســازی
بــه ایــن معنــی اســت کــه بازیکنــان یــک
مرحلــه را بــا موفقیــت پشــت سرگذاشــته
و آمــاده ورود بــه چرخــه دیگــر هســتند.
اگــر اینچنیــن نشــود ســیکل آمــاده ســازی
بــه هــم مــی خــورد کــه پیامــد آن افزایــش
میــزان آســیب دیدگــی اســت.

مســابقات اصلــی و احتمــال آنالیــز شــدن تیــم ملــی گفــت:
تیــم کــره جنوبــی قبــل از بــازی بــا ایــران ســه بــازی در
روســیه و  ۱۵بــازی در لیــگ ملتهــای والیبــال انجــام
داده اســت .اکنــون والیبــال روز دنیــا اینگونــه نیســت کــه
بــازی نکنیــد چــون آنالیــز میشــوید .مــا  ۱۸فیلــم از بــازی
تیــم کــره داریــم بنابرایــن دنبــال بــه اوج رســاندن عملکــرد
تیممــان هســتیم و در ایــن مســیر نیــاز بــه بــازی تدارکاتــی
داریــم امــا اگــر ایــن امــکان فراهــم نشــد ســعی میکنیــم بــا
یکســری تمرینــات بازیکنــان را آمادهتــر کنیــم.

قهرمان پارالمپیک ریو :

ازدواج مانع پیشرفتم برای پارالمپیک توکیو نشده است

قهرمــان پارالمپیــک ریــو در رشــته
تیرانــدازی گفــت :بــا وجــود ایــن کــه برای
کســب بهتریــن نتیجــه در پارالمپیــک
 ۲۰۲۰توکیــو ســخت تــاش میکنــم،
امــا همچنــان بــا کمبــود فشــنگ در
تپانچــه خفیــف  ۵۰متــر دســت و پنجــه
نــرم میکنــم.
ســاره جوانمــردی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ایــن کــه
اردیبهشــت ســال گذشــته در مســابقات
جهانــی کــره جنوبــی موفــق بــه کســب
ســهمیه بازیهــای پارالمپیــک ۲۰۲۰
توکیــو شــدم در حــال حاضــر تمــام
تمرکــزم بــر روی کســب بهتریــن نتیحــه
در بازیهــای پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو
اســت .البتــه مهرمــاه مســابقات جهانــی
اســترالیا را پیــش رو داریــم کــه ایــن
تورنمنــت آخریــن مرحلــه کســب ســهمیه

و تــدارکات خوبــی بــرای تیراندازانــی اســت
کــه در حــال آمادهســازی خــود بــرای
شــرکت در پارالمپیــک توکیــو هســتند.
وی دربــاره وضعیــت خــود بــرای شــرکت
در مســابقات جهانــی اســترالیا گفــت:
تمریناتــم مثــل دو ســال قبــل در شــیراز
برگــزار میشــود ،بــه طــوری کــه هــر
روز صبحهــا بــه تمرینــات تیرانــدازی و
بعدازظهــر بــه کار بدنســازی میپــردازم و
رکوردهایــم راضیکننــده اســت.
قهرمــان بازیهــای پارالمپیــک ریــو
پیرامــون ایــن پرســش کــه برخــی
معتقدنــد ازدواج ســبب افــت رکــورد شــما
در تمرینــات شــده اســت آیــا ایــن مســاله
را تاییــد میکنیــد ،خاطرنشــان کــرد:
همســرم نــه تنهــا مانعــی بــرای پیشــرفت
کارم نیســت بلکــه بــه عنــوان یــک مربــی
همیشــه همراهــم بــوده و در ارتقــای
رکــوردم نقــش بســزایی داشــته اســت .در
حــال حاضــر نیــز شــرایط بســیار خوبــی
دارم و تالشــم بــر ایــن اســت کــه بــرای
پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو ســخت بجنگــم
تــا بــه هدفــم برســم.

