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وزیر ورزش و جوانان :

کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس :

سبک بازی هجومی «کالدرون» را به
«برانکو» ترجیح میدهم

کاپیتــان اســبق تیــم فوتبــال
پرســپولیس بــا ابراز خوشــحالی
از بــرد ایــن تیــم در شــهرآورد
 ۹۱گفــت :بــه شــخصه سیســتم
هجومــی «گابریــل کالــدرون» را
بیشــتر از «برانکــو ایوانکوویــچ»
میپســندم؛ متاســفانه در بــازی روز گذشــته برخــی از بازیکنــان
بیکیفیــت بــرای مطــرح کــردن نــام خــود بــازی را بــه حاشــیه
بردنــد .محمــود کلهــر در گفتوگــو بــا ایرنــا در رابطــه بــرد
پرســپولیس در شــهرآورد  ۹۱گفــت :شــهرآورد از نظــر فنــی
کیفیــت خوبــی نداشــت امــا همیــن کــه پرســپولیس توانســت
ایــن بــازی را ببــرد بســیار خوشــحالکننده اســت.
وی ادامــه داد :پرســپولیس در ایــن بــازی کارهــای ترکیبــی
بســیار خــوب ،مالکیــت تــوپ بیشــتر و ضربــات ایســتگاهی
زیــادی داشــت و ایــن نشــان از برنامهریــزی کالــدرون بــرای
موفقیــت در شــهرآورد داشــت .بازیکنــان اســتقالل تجربــه
کافــی بــرای حضــور در شــهرآورد را نداشــتند و از همیــن
مســاله نیــز ضربــه خوردنــد .پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس
بــا اشــاره بــه نقــش «کریــم باقــری» در موفقیتهــای
پرســپولیس ،گفــت :در کنــار کالــدرون نبایــد از نقــش باقــری
در موفقیــت چنــد ســال اخیــر پرســپولیس غافــل شــویم .اگــر
باقــری روز گذشــته روی نیمکــت تیــم نبــود مطمئــن باشــید
اتفاقــات بســیار بــدی رخ م ـیداد .وی تصریــح کــرد :در ایــن
بــازی علیرضــا بیرانونــد بــاز هــم بزرگــی خــود را ثابــت کــرد
و بــا مهــار پنالتــی باعــث بــرد پرســپولیس در ایــن دیــدار
حســاس شــد .کلهــر بــا اشــاره گلزنــی «مهــدی عبــدی»
در شــهرآورد تاکیــد کــرد :خوشــحالم کــه در مســابقه روز
گذشــته بازیکنــان جــوان زیــادی بــه میــدان رفتنــد و در
نهایــت مهــدی عبــدی بــا گلــی کــه بــه ثمــر رســاند جــواب
اعتمــاد کادر فنــی را داد .وی در ادامــه اظهــار داشــت :بــه
اعتقــاد مــن کالــدرون بــا اســتفاده از تجربــه بــاالی خــود از
جوانــان بهــره میبــرد و مطمئــن باشــید بــا حضــور او در
طــول فصــل جوانــان خوبــی بــه تیــم تزریــق خواهنــد شــد.
کلهــر بــا اشــاره بــه حواشــی شــهرآورد  ۳۱شــهریور گفــت:
متاســفانه برخــی بازیکنانــی کــه بــار فنــی زیــادی ندارنــد
ســعی میکننــد بــا بیاخالقــی در زمیــن خــود را مطــرح
کننــد .متاســفانه دیــروز برخــی بازیکنــان کــه جایــگاه
خاصــی هــم در تیــم ندارنــد رفتارهــای نادرســتی از خــود
نشــان دادنــد و بــاز هــم مثــل گذشــته تیــم را بــه حاشــیه
بردنــد .ایــن مشــکل در پرســپولیس و اســتقالل وجــود دارد
و مدیریــت و کادرفنــی بایــد بــا ایــن موضــوع برخــورد جــدی
کننــد؛ مــن «فرشــاد احمــدزاده» را میشناســم و میدانــم از
نظــر اخالقــی ســطح خوبــی دارد و پیشــنهاد میکنــم خــود
را وارد حاشــیه نکنــد.

فرمانده انتظامی تهران :

هنجارشکنان شهرآورد شناسایی شدند

فرمانــده انتظامــی تهــران بزرگ گفــت :برخی از هنجارشــکنان
بــازی شــهرآورد نودویکــم کــه بــرای مــدت کوتاهــی باعــث
ایجــاد اخــال در نظــم بــازی شــدند توســط پلیــس شناســایی
شــدهاند امــا تاکنــون بازداشــت نشــدهاند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســردار حســین رحیمــی در حاشــیه برنامــه
حضــور در مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهر تهــران در جمــع
خبرنــگاران افــزود :بــه دلیــل فــروش بلیــت الکترونیکــی
در ایــن بــازی هــر تماشــاگر روی صندلــی خــود نشســت و
ایــن موضــوع بــه پلیــس بســیار کمــک کــرد و برخــورد بــا
هنجارشــکنان آســان شــده اســت.
وی همچنیــن روز گذشــته پــس از ایــن بــازی فوتبــال بیــن
پرســپولیس و اســتقالل گفــت کــه شــهرآورد در کمــال امنیت
و آرامــش بــه پایــان رســید و ایــن بــار هــم نقشــه معانــدان که
آرامــش و امنیــت مــردم را بــر نمیتابنــد نقــش بــرآب شــد.
عصــر روز گذشــته (یکشــنبه) تیــم فوتبــال پرســپولیس در
هفتــه چهــارم رقابــت هــای لیــگ برتــر فوتبــال کشــور جــام
خلیــج فــارس موفــق شــد بــا تــک گل مهــدی عبــدی حریــف
ســنتی خــود اســتقالل را در ایــن شــهرآورد شکســت دهــد.
سرخپوشــان پایتخــت بــا ایــن پیــروزی بــا  ۹امتیــاز بــه
جایــگاه دوم جــدول رده بنــدی رســید و تیــم اســتقالل
تهــران نیــز بــا  ۲امتیــاز بــه رده پانزدهــم ســقوط کــرد.

ورزشکاران همواره بسیاری از ناشدنیها را شدنی کردند

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت :تیــم ملــی هندبــال بــرای
کســب ســهمیه المپیــک توکیــو در میــان حریفــان و
مدعیــان قدرتمنــد آســیایی جــدال ســختی در پیــش
دارد امــا همــوار جوانــان ورزشــکار هــر نشــدنی را
شــدنی کردنــد
«مســعود ســلطانی فــر» ایــن اظهــارات را در بازدیــد از
اردوی تیــم ملــی هندبــال کــه خــود را بــرای المپیــک
 ۲۰۲۰آمــاده میکننــد بیــان کــرد.
وزیــر ورزش و جوانــان در ایــن بازدیــد کــه «ســیدرضا
صالحــی امیــری» رئیــس کمیــه ملــی المپیــک هــم
حضــور داشــت ،گفــت :هندبــال میتوانــد ماننــد
والیبــال و بســکتبال افتخــارات جهانــی و قــارهای را در
نــوردد و ایــن توانایــی در هندبالیســتها وجــود دارد.
در ایــن مســیر هــم از حمایتهــای نهادهــای ورزشــی

دبیر فدراسیون تیراندازی:

تیم ملی به آلمان میرود
دبیــر فدراســیون تیرانــدازی گفــت :همچنــان بــا مشــکل
کمبــود فشــنگ بــرای رشــته ســه وضعیــت مواجهایــم و
در صــدد اعــزام ملیپوشــان تفنــگ و تپانچــه بــه کمــپ
تمرینــی هانوفــر هســتیم.
ک محمــدی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :در
«رضــا ملـ 
رشــته ســه وضعیــت زنــان و مــردان و البتــه تفنــگ بــادی
مــردان شــانس زیــادی بــرای کســب ســهمیه المپیــک
داریــم و بــه همیــن دلیــل موافقتهــای الزم از وزارت ورزش
و جوانــان و شــورای بــرون مــرزی بــرای اعــزام ملیپوشــان
بــه هانوفــر آلمــان گرفتــه شــده و حتــی اگــر نیــاز بــه قــرض
گرفتــن مبلغــی بــرای ایــن اعــزام باشــد بــه طــور قطــع ایــن
کار را خواهیــم کــرد .وی اظهــار داشــت :هــدف فدراســیون از
اعــزام ملیپوشــان بــه هانوفــر انجــام تمرینــات بــا فشــنگ،
تســت فشــنگهای مــورد نیــاز و ســریالهای آنهــا و
خریــد تعــداد بســیار زیــادی فشــنگ اســت.
ملکمحمــدی گفــت :بــرای تامیــن فشــنگ بیشــتر ،نیــاز
بــه اعــزام تعــداد بیشــتری از تیرانــدازان رشــته تفنــگ و

ایــران برخــوردار هســتید.
ســلطانی فــر بــه ظرفیــت ایــن رشــته و حضــور پرتعــداد
لژیونرهــا در کشــورهای اروپایــی اشــاره کــرد و افــزود:
تغییــرات مدیریتــی هندبــال نیــز اتفاقــات خوبــی را رقــم
زده و انتظــار م ـیرود کــه رشــد و پیشــرفت را در ایــن
رشــته شــاهد باشــیم .باور دارم این دوره رشــد و توســعه
و بالندگــی را در ورزش دنبــال کنیــم و هندبــال را هــم
بــه ســطحی برســانیم کــه پــا را از آســیا فراتــر گذاشــته
و در جهــان هــم مطــرح شــود.
وی میزبانــی ایــران در رقابتهــای هندبــال جوانــان
آســیا را یــک اتفــاق خــوب بــرای ایــن رشــته دانســت و
گفــت :ایــن میزبانیهــا میتوانــد بــه رشــد و توســعه
هندبــال کمــک کنــد ،از طرفــی نیــاز اســت کــه روی
ردههــای ســنی پایــه ســرمایهگذاری بیشــتر صــورت
گیــرد و حمایــت وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی
المپیــک نیــز از ایــن رشــته بــا وجــود محدودیتهــای
مالــی کــه در اثــر تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا
وجــود دارد ،تــداوم خواهــد داشــت تــا بــا همگرایــی و

همافزایــی ،موفقیتهــای بــا ارزشــی بــه ارمغــان آیــد.
رییــس فدراســیون هندبــال نیــز گزارشــی از رونــد
آمادهســازی تیــم ملــی اعزامــی بــه رقابتهــای
کســب ســهمیه المپیــک قطــر ارائــه و عنــوان کــرد
کــه اگــر چــه تیــم ملــی در گــروه ســختی قــرار گرفــت
امــا ملیپوشــان بــا تمــام تــوان در میــدان حاضــر
میشــوند.
«علیرضــا پاکــدل» افــزود :کنفدراســیون هندبــال آســیا
بعــد از ســالها بــا درخواســت میزبانــی ایــران بــرای
رقابتهــای جوانــان آســیا در ســال آینــده موافقــت
کــرد و امیدواریــم تــا هندبــال بــا حمایــت مســئوالن
بتوانــد بــه حــق خــود در آینــده ای نزدیــک دســت یابــد.
ســی و یکمیــن دوره بازیهــای المپیــک توکیــو از
ســوم تــا  ۱۹مــرداد مــاه  ۹۹بــه میزبانــی شــهر توکیــو
در کشــور ژاپــن برگــزار خواهــد شــد.
ایــران تاکنــون در چهــار رشــته تیرانــدازی ،دوومیدانــی،
کشــتی فرنگــی و آزاد و بســکتبال ســهمیه المپیــک را
کســب کــرده اســت.

تپانچــه داریــم و بــه همیــن خاطــر پیگیــری برنامــه اعــزام
از مدتــی پیــش آغــاز شــده تــا تیــم اواخــر مهــر مــاه راهــی
هانوفــر شــود و حــدود  ۲هفتــه در کمــپ بینالمللــی ایــن
شــهر تمریــن کنــد.
وی همچنیــن در خصــوص تاخیــر در اعــزام تیــم ملــی بــه
جــام جهانــی برزیــل خاطــر نشــان کــرد :گردشــگران زیــادی
بــه خصــوص در فصــل تابســتان مایــل بــه ســفر بــه ایــن
کشــور هســتند ،بنابرایــن هماهنگــی ســفر ملیپوشــان بــه
ایــن کشــور بــا تاخیــر چنــد روزه انجــام شــد.
دبیــر فدراســیون تیرانــدازی در خصــوص برنامــه
آمادهســازی المپینهــا بــرای حضــور در المپیــک ۲۰۲۰
توکیــو نیــز گفــت :در حــال حاضــر توجــه مســئوالن
فدراســیون و کادر فنــی تیمهــای ملــی بــه آمادگــی
کامــل ملیپوشــان بــرای اعــزام بــه مســابقات قهرمانــی
آســیا در قطــر اســت امــا بعــد از ایــن مســابقات تعــداد
نهایــی ســهمیههای المپیــک مشــخص خواهــد شــد کــه
امیدواریــم بیــن  ۵تــا  ۶ســهیمه کســب کنیــم و بعــد از آن
بــا برنامهریــزی تمرینــات آمادهســازی بــرای المپیــک آغــاز
خواهــد شــد .ملــک محمــدی ادامــه داد :چنــد تیرانــداز
کشــورمان در جــام جهانــی برزیــل تــا یــک قدمــی کســب
ســهمیه رفتنــد و ایــن افــراد شــانس زیــادی بــرای کســب
ســهمیه دارنــد.

علی انصاریان :
پنالتی زدن به بیرانوند برای هر بازیکنی سخت است
بازیکــن پیشــین تیمهــای پرســپولیس و اســتقالل
گفــت :پنالتــی زدن بــه علیرضــا بیرانونــد بــرای هــر
بازیکنــی ســخت شــده اســت و هرکــس بــه او پنالتــی
بزنــد اســترس دارد« .علــی انصاریــان» در گفــت و گــو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :پرســپولیس بــه آنچــه لیاقــت و
اســتحقاقش را داشــت رســید و توانســت برابــر اســتقالل
بــه پیــروزی برســد .وی افــزود :شــهرآورد همیشــه
حساســیت زیــادی دارد و طبیعــی اســت کــه از نظــر
فنــی در ســطح پاییــن تــری نســبت بــه بازیهــای دیگــر
لیــگ برتــر قــرار داشــته باشــد .انصاریــان تصریــح کــرد:
«علیرضــا بیرانونــد» بــا مهــار پنالتــی «علــی کریمــی»
روحیــه پرســپولیس را افزایــش داد و نقــش تاثیرگــذاری
در ایــن موفقیــت داشــت .وی تاکیــد کــرد :بــه طــور حتــم
ایــن پیــروزی در ادامــه لیــگ برتــر بــه پرســپولیس کمــک
زیــادی خواهــد کــرد تــا آنهــا بتواننــد ایــن موفقیتهــا
را ادامــه دهنــد .پیشکســوت پرســپولیس در پایــان
گفــت :پرســپولیس در لیــگ نوزدهــم نیــز مدعــی جــدی
قهرمانــی خواهــد بــود و میتوانــد بــرای چهارمیــن ســال
پیاپــی جشــن قهرمانــی بگیــرد.

حسن یزدانی :

هدفم باال بردن پرچم ایران در المپیک  ۲۰۲۰است
اتحادیــه جهانــی کشــتی از عــزم حســن
یزدانــی بــرای رســیدن بــه دومیــن مــدال
طــای المپیــک پــس از قهرمانــی در
رقابــت هــای جهانــی قزاقســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رقابتهــای جهانــی
کشــتی آزاد و فرنگــی در نورســلطان
پایتخــت قزاقســتان بــه پایــان رســید و از
میــان  ۲۰آزاد و فرنگــیکار ایــران تنهــا
حســن یزدانــی بــه مــدال طــای جهــان
رســید و بــرای کشــتی ایــران آبــروداری
کــرد.
اتحادیــه جهانــی کشــتی بــا اشــاره بــه
کســب دومیــن مــدال طــای جهــان
توســط حســن یزدانــی و غیبــت
کشــتیگیر هنــدی در دیــدار فینــال،
از عــزم حســن یزدانــی بــرای ایســتادن
بــر ســکوی نخســت المپیــک  ۲۰۲۰در
توکیــو خبــر داد.
یزدانــی بــا اشــاره بــه ســطح بــاالی
رقابتهــای قهرمانــی جهــان در
قزاقســتان ،گفــت :مــن ســخت تمریــن
کــرده بــودم و ایــن فرصــت بــه مــن داده
شــد تــا شــانس رســیدن بــه پیــروزی را
داشــته باشــم .بعــد از چنــد روز بــار دیگــر

تمریناتــم را بــرای رســیدن بــه دومیــن
مــدال طــای المپیــک آغــاز میکنــم .در
رقابتهــای جهانــی توانســتم بــا کســب
مــدال پرچــم کشــورم را بــاال ببــرم ،اینــک
بدنبــال ایــن هســتم در المپیــک نیــز
پرچــم ایــران را بــه اهتــزاز درآورم و مــردم
کشــورم را خوشــحال کنــم.
بــه گــزارش ایســنا ،دیویــد تیلــور
آمریکایــی کــه ســال گذشــته موفــق بــه
شکســت حســن یزدانــی در رقابتهــای
جهانــی  ۲۰۱۸شــده بــود ،جدیتریــن
رقیــب یزدانــی در وزن  ۸۶کیلوگــرم
بــود کــه بدلیــل مصدومیــت حضــور
در رقابتهــای جهانــی قزاقســتان را از
دســت داد امــا قصــد دارد در المپیــک
 ۲۰۲۰کشــتی بگیــرد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز :

بانوان پینگپنگباز با همت بیشتر موفق میشدند
نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون تنیــس
روی میــز میگویــد اگــر بانــوان
پنگپنگبــاز تــاش بیشــتری داشــتند
در بــازی بــا تیــم مالــزی برنــده مــی
شــدند و بــه جمــع  ۱۰تیــم برتــر آســیا
صعــود میکردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــوان پینگپنگبــاز
ایــران در بخــش تیمــی مســابقات قهرمانی
آســیا بــا یــک پلــه صعــود نســبت بــه دور
قبــل در جایــگاه یازدهــم آســیا قــرار
گرفتنــد .آنهــا در بخــش انفــرادی هــم
برابــر رقبــای خــود بــه میــدان رفتنــد
کــه در پایــان دور اول شــیما صفایــی
و فاطمــه جمالــی فــر مقابــل حریفــان
خــود شکســت خوردنــد و حــذف شــدند،
نــدا شهســواری و مهشــید صامــت هــم
پــس از صعــود بــه دور دوم بــا شکســت
برابــر رقبــای خــود حــذف شــدند .ایــن
نتایــج نشــان میدهــد کــه پینــگ
پنــگ بانــوان ایــران نیــاز بــه برنامههــای
قویتــر و حمایــت جدیتــری دارد تــا
امــکان صعــود بــه ســطوح باالتــری از
آســیا را داشــته باشــد .هــر چنــد برتریــن
پینگپنگبــازان جهــان در آســیا حضــور

دارنــد و رســیدن بــه ســطح آنهــا دور از
انتظــار اســت امــا بــا برنامههــای دقیقتــر
میتــوان انتظــار داشــت کــه نســبت بــه
جایــگاه فعلــی خــود چنــد پلــه صعــود
داشــته باشــند.
فاطمــه کیوانــی ،نایــب رئیــس بانــوان
فدراســیون تنیــس روی میــز در مــورد
عملکــرد تیــم ملــی در مســابقات قهرمانــی
آســیا بــه ایســنا گفــت :تیــم ایــران نســبت
بــه دور قبــل مســابقات قهرمانــی آســیا
چیــن ،یــک پلــه صعــود کــرد امــا اگــر
بازیکنــان در بــازی بــا مالــزی همــت
بیشــتری داشــتند ،برنــده میشــدند
و بــه جمــع  ۱۰تیــم برتــر صعــود
میکردنــد چــون مالــزی در دســته ســوم
جهــان بــود کــه ســال  ۲۰۱۸بــه دســته
دوم وارد شــد .البتــه بازیکنــان تیــم مــا
تالششــان را کردنــد .او در ایــن مــورد
افــزود :نتایــج نشــان دهنــده ایــن بــود
کــه بایــد تمرینــات بازیکنــان را بیشــتر
کنیــم ،برنامههــای مدونتــری داشــته
باشــیم ،اردوی تیــم قطــع نشــود و از
متخصصــان داخلــی یــا خارجــی در ایــن
رشــته اســتفاده کنیــم.

