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ميز خبر
وقتی لباس تیم ملی فروخته میشود

تیر بنداز و  ۱۶میلیون هم بده!

تیتر خبری که حدود یک هفته پیش در محافل ورزشی سر و صدا
برپ�ا کرد این بود «:دریافت  ۱۶میلیون تومان از کمانداران برای اعزام
به مس�ابقات جهانی!» .خود تیتر به ان�دازه کافی برای جذب مخاطب
ای�ن رش�ته یا حتی افراد پیگی�ر مس�ایل روز ورزش کفایت می کرد.
اینکه فدراس�یونی با ردیف بودجه مش�خص و دارن�ده کماندارانی که
در سطح جهان ش�ناخته شده هستند (حتی مدال طالی المپیک هم
دارند) ۱۶ ،میلیون تومان نداش�ته تا یکی دو کماندار ش�انس مدالش
را ب�ه رقابت های جهانی اعزام کند؟ این اتف�اق چه معنایی می تواند
داشته باشد؟
البته اتفاقی که در هفته اول مهر ماه رخ داد ،نمونه های دم دستی
دیگ�ری هم ظرف ماه های اخیر داش�ته که یکی از آنها موضوع اعزام
تیم های رده های س�نی نوجوان�ان و جوانان به اردوی آماده س�ازی
ک�ره جنوبی در اوایل تابس�تان ب�ود .آن زمان که فدراس�یون اعزام
ملی پوشان را منوط به پرداخت  ۴هزار دالر از سوی خانواده هایشان
کرد! گرچه رییس فدراس�یون این موضوع را تکذیب و برپایی اردوی
کره جنوبی را خارج از برنامه های فدراس�یون برش�مرد و گفت وقتی
اردویی نیست چرا باید از کسی پول طلب می کردیم.
ام�ا بح�ث داغ این روزه�ا موض�وع چگونگی اعزام ملی پوش�ان
تیروکمان کامپوند به مس�ابقات جهانی نوجوان�ان و جوانان آرژانتین
اس�ت .اینکه فدراس�یون تش�خیص داد تنها کمانداران ریکرو بخت
کس�ب مدال و س�همیه برای المپیک نوجوانان و جوان�ان می توانند
راهی مسابقات شوند!
اگرچ�ه در این موضوع فنی مناقش�ه ای نمی کنی�م و موضوع را
ب�ه فرصتی دیگر موکول می کنیم ،ام�ا فاجعه زمانی روی می دهد که
پیراهن ملی قیمت پیدا می کند و هر کس پولش را بدهد ،بار س�فر را
می بندد.
امید نجاری رئیس س�ازمان تیم های ملی تیر وکمان در گفتگویی
کمانداران بخت مدال
در همی�ن ارتباط اعالم کرد« :وقتی گفتیم فقط
ِ
را اعزام می کنیم تعدادی از خانواده ها گفتند حاضر هستند با هزینه
شخصی فرزندان شان را به مسابقات بفرستند و ما از کسی به زور پول
نگرفتیم»! این اظهارات در حالی عنوان ش�ده که رییس فدراس�یون
گفته «:مگر میش�ود ما یک س�ال اردو داشته باشیم اما از خانوادهای
پول بگیریم و بازیکن ضعیف را اعزام کنیم؟ چه کاری است که چنین
بازیکن�ی را اعزام کنیم در حالی ک�ه میدانیم نتیجه نمیگیرد؟» این
تناقض گویی ها از کجا نش�أت می گیرد؟ این بار ماجرا نشان می دهد
ک�ه قضیه کره جنوبی هم گویا چن�دان بیراه نبوده و واقعیت های این
فدراسیون را باید به گونه ای دیگر فهمید.
بی�ان واژه "فقط" ش�رطی کردن س�فر ب�رای اعزام ملی پوش�ان
نیس�ت؟ این نیس�ت که هر کس پول دارد  ۱۶میلی�ون تومان بدهد و
شانسش را امتحان کند و هر کس ندارد به سالمت؟
مگ�ر گیس�ا بایب�وری در همین بخ�ش کامپوند که نج�اری ادعا
می کرد ما بختی در آن نداش�تیم ،روی سکوی سوم جهانی نرفت
و مدال برنز نگرفت؟
نجاری در بخش دیگری از گفت و گویش گفته«:خانواده ورزشکاران
کامپون�د با مطرح کردن مواردی مانند آمادگی فرزند خود و باال بودن
ش�انس مدال آوری شان در مسابقات جهانی ،خواس�تار اعزام آنها با
هزینه خودشان شدند».
این عذر بدتر از گناه نیس�ت؟ چطور ممکن است پدر و مادری که
حتما اطالعات تخصصی کمتری از تیروکمان دارند از "رییس سازمان
تیم های ملی" تشخیص درست تری داشته باشند؟

آغاز اردوی تیم فوتبال دختران زیر  16سال

دختران فوتبالیست نوجوان وارد اردوی تدارکاتی شدند.
اردوی آماده س�ازی تیم ملی فوتبال زیر 16سال دختران از دیروز
در مرکز ملی فوتبال آغاز شد تا بازیکنان تمرینات خود را برای حضور
در مسابقات پیش رو شروع کنند.
کتای�ون خس�رویار ،س�رمربی تی�م مل�ی نوجوان�ان بان�وان
اس�امی بازیکن�ان دع�وت ش�ده ب�ه اردو را ب�ه ش�رح زی�ر اعلام
کرد:
عسل طلعت ،مارال ترکمان از البرز
رقیه جالل نسب از خوزستان
مبینا اعتماد ،س�با ول�ی زاده ،یاس�من طایفه ،نازنی�ن دواتگر از
آذربایجان شرقی
هستی سیالنی ،آناهیتا ابوالحستی از اصفهان
هستی ولی نتاج-حدیث صالحی -حنانه رحیمی از مازندران
مونا ثریا بین ،زهرا معصومی و فاطمه محمدی از گیالن
زینو پیکری از کرمانشاه
غزاله بنی طالبی و مریم احمدی از چهارمحال و بختیاری
نرگس طاهری از لرستان
هلیا پیلتن از خراسان رضوی
حنانه امین و آرشیدا رحمانی از تهران
مریم سروری از کرمان
حدیث تقی بیگلو از زنجان
فاطمه صفا راستگو از فارس
بهاره سیروس از بوشهر
اردوی فوق تا  21مهر ماه ادامه خواهد داشت.

لغو رقابت های لیگ تکواندو پسران نوجوان

رقابته�اي هفته هفتم ،هش�تم و نه�م از گ�روه اول و دوم ليگ
نوجوانان پس�ر «جام آينده س�ازان المپيك» که پیش از این قرار بود
روز پنجشنبه و جمعه ( 20و  21مهرماه) به میزبانی سالن غدیر برگزار
شود ،لغو شد.
با اعالم محمد کرمی رییس س�ازمان لیگ این رقابت ها به تاریخ
دیگری موکول شد که زمان برگزاری متعاقبا اعالم خواهد شد.
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وقتی که ژرمن ها مقهور قدرت یوزهای ایران شدند

بازتاب شکست نوجوانان آلمان مقابل ایران

ورزش جوان و نوجوان
پیگیری تمرینات دختران تیم ملی
اساللوم و اسپرینت

اردوی تیم ملی اسلالوم و اس�پرینت بانوان ب�رای حضور در
مس�ابقات کس�ب س�همیه المپیک جوان�ان در دریاچ�ه آزادی آغاز
می شود.
نخس�تین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی اسلالوم و اس�پرینت
بانوان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان از امروز
 20مهرماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.
 21قایق�ران به اولی�ن مرحله اردوی انتخابی تیم ملی اسلالوم و
اس�پرینت بانوان به منظور حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک
جوانان دعوت ش�دند .این مرحله از اردو  ۲۰مهرماه در دریاچه آزادی
آغاز می شود و تا  28مهرماه در بخش کایاک و کانو ادامه پیدا خواهد
کرد.
شقایق سیدیوسفی ،مهدیه ریاضی ،پریسا مقدم و روژان پیروزنیا
مربیان این تیم هستند.یاس�من رضا س�لطانی ،آتوسا خراطی ،نازنین
فرزانه ،س�ارا موس�وی ،روژیا فیروزکار ،مهال شعبانلو و پریا شکوی از
تهران ،نگین جباریه و ملیکا س�ماکی از مازندران و یاس�من قمری از
همدان در بخش کایاک و س�تاره همایونف�رد از اصفهان ،ثنا عیوضی
و س�حر عشایری از آذربایجان ش�رقی ،نیروانا اسدبیگی ،زهرا مطهر،
هدیه خیرآبادی ،صبا سینایی ،فاطیما کاظمی و مریم آبزن از تهران و
گلشن رهیده و دنیا محمدی از کرمانشاه در بخش کانو کانادایی نفرات
دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.

شکس�ت آلمان برابر ایران در
صدر اخبار رسانه های آلمانی قرار
گرفت.
تی�م مل�ی فوتب�ال نوجوانان
ای�ران در دومی�ن دی�دار خود در
رقابت های ج�ام جهانی نوجوانان
در هن�د ،موف�ق ش�د ب�ا  ۴گل
براب�ر آلم�ان ب�ه برت�ری برس�د.
آلمانی ها که انتظار این باخت را برابر
ایران نداشتند ،با تعجب از قدرت
ملی پوشان ایرانی یاد کردند و این
شکس�ت در صدر اخبار ورزش�ی
رسانه های آلمانی بود.
روزنامه اش�پیگل درب�اره این
دی�دار نوش�ت :فوتب�ال آلمان در
این دیدار کامال تسلیم ایران بود و
هیچ شانسی برای برتری نداشت.
حریف بس�یار خوب عم�ل کرد و
از هم�ان ابتدای ب�ازی نیز بر بازی
مسلط بود .این یک افتضاح بزرگ
ب�رای فوتبال آلمان ب�ود که با این
نتیج�ه در دومین دی�دار خود در
جام جهانی نوجوانان مغلوب ایران
شود.
سایت ریوراسپورت آلمان نیز
درباره این دیدار نوش�ت :در حالی
که تیم ملی آلمان به دنبال قطعی
ک�ردن صعود خود ب�ه مرحله بعد
ج�ام جهان�ی نوجوانان هن�د بود،
این ایران بود که توانست با نتیجه
 ۴ب�ر صفر آلمان را شکس�ت دهد
و صع�ود خ�ود را ب�ه دور دوم این
رقاب�ت ه�ا قطعی کند .شکس�تی
که از یاد ه�واداران آلمان نخواهد
رفت.
س�ایت ول�ت نی�ز ب�ا دردناک
خوان�دن این شکس�ت برابر ایران
نوش�ت :شکس�ت  ۴بر صفر برابر
ایران دردناک است.
ممک�ن اس�ت روی روحی�ه

بازیکن�ان ج�وان فوتب�ال آلمان
تاثیر بگ�ذارد ول�ی کادرفنی تیم
مل�ی آلم�ان باید ای�ن دی�دار را
فراموش کنند و به فکر بازی بعدی
خ�ود در ای�ن رقابت ها باش�ند تا
آلم�ان بتواند به عن�وان تیم دوم
راه�ی مرحله حذفی ج�ام جهانی
شود.
تی�م مل�ی فوتب�ال نوجوانان
ای�ران در س�ومین دی�دار خ�ود
در مرحل�ه گروه�ی بای�د براب�ر
تیم مل�ی نوجوان�ان کاس�تاریکا
برود.

چمنی�ان  :ن�ه راض�ی
هستیم نه قانع

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان
ایران ،گفت  :ب�رای فیرپلی و روح
جوانمردانه فوتبال با تمام توان به
مصاف کاستاریکا میرویم.
عب�اس چمنی�ان در م�ورد
پیروزی پرگل تیم نوجوانان مقابل
آلم�ان گف�ت :عملکرد م�ا حاصل
یک س�ال و نیم کار س�خت است،
برنامههایم�ان را طب�ق جزئی�ات
پیش بردیم و به هیچ وجه کارمان
را متوقف نکردیم.
بعد از نایب قهرمانی در آس�یا
و صعود به ج�ام جهانی کار اصلی
م�ا آغ�از ش�د و همچن�ان ادامه
دارد.
در مصاحب�ه بع�د از ب�ازی با
آلمان گفتم فع ً
ال نه راضی هستیم
و نه قان�ع .باید صراحت� ًا بگویم از
نتیجه ای�ن بازی متعجب نش�دم
و بس�یار تالش کردی�م و با تمرکز
باال به مس�ابقات آمدیم .بازیکنان
دل به کار دادند و  ۹۰دقیقه تالش
کردند.
وی اف�زود :دو نکت�ه ب�ارز
در عملک�رد بازیکن�ان م�ا وجود

برگزاری اردوی تیم ملی گلبال جوانان

دارد ،اول اینک�ه تی�م م�ا بس�یار
تاکتی�ک پذیر اس�ت و دوم اینکه
آمادگی ذهنی بازیکنان بسیار باال
است .ما کم اشتباه بودیم و خیلی
خوب بازی کردیم البته بعد از بازی
این پیروزی به فراموش�ی سپرده
ش�د و ماموریت جدید م�ا بازی با
کاستاریکا است.
م�ا نمیخواهیم حریف دس�ت
و پ�ا بس�تهای باش�یم ،بیش�تر از
توانم�ان تالش میکنیم ت�ا نتایج
خوبی بگیریم.
س�رمربی تی�م نوجوان�ان در
ادام�ه یادآور ش�د :ط�ی روزهای
گذش�ته تمرینات منظمی را پشت
سر گذاشتیم ،این تیم اگر توانسته
به اینجا برسد حاصل حمایتهای
فدراسیون و مهدی تاج بوده.
کادر فن�ی مخصوص ًا حس�ین
م�رادی مدی�ر تیم کم�ک زیادی
کردند .س�خت کار میکنیم و این
انگی�زه را داری�م تا با نمایش�مان
مردم را شاد کنیم.
ب�ا توج�ه ب�ه برنامهری�زی و
پ�رورش اس�تعدادهای خ�وب
میتوانی�م در مس�یرمان ش�ادی
بیش�تری به همراه بیاوریم .بعد از
خ�روج از رختکن پی�روزی مقابل
آلم�ان را فراموش کردی�م و همه
تمرک�ز م�ا روی مس�ابقات بعدی
است.
چمنی�ان ب�ا اش�اره ب�ه اینکه
تقریب� ًا صع�ود ای�ران ب�ه عنوان
تی�م اول قطعی ش�ده و آیا مقابل
کاس�تاریکا از تی�م دوم خ�ود
اس�تفاده میکند ،اظهار داش�ت:
تنها رقی�ب ما برای صدرنش�ینی
آلمان اس�ت که در ب�ازی رو در رو
شکست خورده و تفاضلمان  ۹گل
اختالف است ،با این وجود نگاه ما

به بازی با کاس�تاریکا بسیار جدی
است و روحیه پیروزی طلبانهمان
را از دس�ت ندادی�م .م�ا ب�ه همه
حریف�ان نگاه�ی جدی و ت�وام با
احترام داریم و در این مس�ابقه با
همه توان بازی میکنیم.
کاستاریکا مقابل آلمان بسیار
خ�وب بازی ک�رد و در مقابل گینه
هم به تس�اوی رس�ید .با توجه به
اینک�ه تمام�ی این تیمها ش�انس
صعود دارند ما بازی را کام ً
ال جدی
میگیری�م .میخواهی�م در هم�ه
مسابقات باعث شادی مردم شویم
تا هرکس�ی که بازی ما را میبیند
لذت ببرد.
قب�ل از ب�ازی تع�دادی از
ه�واداران آلم�ان را تش�ویق
میکردند اما با گذش�ت  ۱۰دقیقه
از ش�روع بازی نیم�ی از حاضران
ورزش�گاه به تش�ویق ایران روی
آوردند چرا ک�ه در همه جای دنیا
مردم خواهان تماشای بازی زیبا و
هجومی هستند و هرکسی که این
روند را داش�ته باشد مورد حمایت
قرار میدهند.
س�رمربی تی�م مل�ی در مورد
احتم�ال حضور بازیکن�ان ذخیره
در ای�ن مس�ابقه عن�وان ک�رد:
بازیکن�ان جایگزی�ن م�ا فاصل�ه
زی�ادی با نفرات اصلی م�ا ندارند.
در مقاب�ل آلمان ،گینه ،فرانس�ه،
مکزیک با حضور بازیکنان ذخیره
در می�دان عملکردم�ان بهت�ر
شد.
ما ب�ه دنبال رعایت فیر پلی و
روح جوانمردانه ورزش هس�تیم و
ب�رای احترام به فوتب�ال و مردم با
همه وجود مقابل کاس�تاریکا بازی
میکنیم تا بتوانیم در این مسابقه
نتیجه الزم را بگیریم.

بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم تنیس دختران

تیمهای ملی کشتی ساحلی راهی ترکیه میشوند

تیمهای ملی کشتی ساحلی برای حضور در رقابتهای جهانی این
رشته عازم کشور ترکیه میشوند.
بر اس�اس اعالم فدراس�یون کش�تی ،رقابتهای کشتی ساحلی
قهرمانی جهان در س�ه رده س�نی نوجوان�ان ،جوانان و بزرگس�االن
روزه�ای  21تا  23مهرماه در ش�هر دالیان ترکیه برگزار میش�ود .در
همین رابطه ،کش�تی گیران زیر برای ش�رکت در ای�ن پیکارها امروز
راهی کشور ترکیه می شوند:
تیم کشتی ساحلی نوجوانان:
 60کیلوگرم :رضا مقدسی
 70کیلوگرم :امیرحسین اسماعیلی
 +70کیلوگرم :امیررضا صحرایی
تیم کشتی ساحلی جوانان:
 60کیلوگرم :رضا شیرازی
 70کیلوگرم :حسین عباس پور
 80کیلوگرم :محمدرضا پاکپور
 + 80کیلوگرم :مصطفی نجفی
مسابقات بین المللی تنیس جوانان  -تهران؛

تالش تنیسورها برای حضور در نیمه نهایی

تنیسورهای برتر جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب
کردند.
در ادامه برگزاری رقابت های تنیس بین المللی جوانان در تهران،
تنیس�ورها برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یکدیگر
رفتند و در پایان برترینها به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند.
در پایان این مسابقات و در بخش پسران ،زیان احمد از انگلیس ،
سینا مقیمی ،محمد خوش خلق ،امیر محمد ادب جو ،محمد میرزایی
از ایران ،آرتور سوگویان از ارمنستان ،ربی اسلیم از سوریه ،جیان لوکا
کوئینزی از ایتالیا و در بخش دختران فاطمه س�ادات زنجانی ،شهرزاد
بانی سعید ،مشکات الزهراء صفی  ،کیمیا اسبقی پور از ایران  ،سالنکو
و زادوروزنا از اوکراین تک باس و ملیسا یعقوب پور از ترکیه ،حریفان
خود را شکست دادند.
همچنی�ن در ادامه این بازیها تنیس�ورها در بخ�ش دو نفره نیز با
هم مس�ابقه دادند و پایان تیم های پیروز به مرحله یک چهارم نهایی
رس�یدند.در جدول اصلی بخش دختران  ۲۶تنیسور از کشورهای ایران ،
هند و اکراین و ترکیه حضور دارند و در بخش پس�ران نیز  32شرکت
کننده از کشورهای انگلیس ،آلمان  ،ایران ،ایتالیا ،سوریه ،ارمنستان و
هند شرکت کردند.این مسابقات تا  22مهر ماه سال جاری در انفرادی
و دو نف�ره دخت�ران و پس�ران در مركز مل�ي تنيس ايران ( باش�گاه
استقالل) برگزار می شود.
س�رداوری این دوره از رقابت ها بر عهده محسن خداپرست داور
نشان سفید کشورمان است.
جمعه و به میزبانی خانه تکواندو پایتخت؛

لیگ نوجوانان دختر استان تهران پیگیری می شود

دخت�ران تکواندوکار پایتخ�ت ،روز جمعه به روی ش�یاپ چانگ
می روند.رقابت های هفته ششم و هفتم لیگ برتر نوجوانان دختر روز
جمعه ( ۲۱مهرماه) به میزبانی خانه تکواندو پایتخت (ش�هرک آزادی)
با برگزاری  ۶دیدار پیگیری می شود.

**هفته ششم:

نوین طب – باشگاه  ۱۵خرداد
هیات شمال شرق – ملی پوشان آینده
هماورد – تیپ  ۶۵نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی ارتش
مرحل�ه پنج�م اردوی آمادگ�ی تیم گلب�ال جوانان جه�ت حضور در
بازی های پاراآسیایی جوانان از  21تا  28مهرماه در مرکز بهزیستی شهید
فیاض بخش شهر یزد برگزار خواهد شد.
حم�د ش�اه محمدی از اصفه�ان ،علی عل�ی آب�ادی وابراهیم جنگجو
از خراس�ان رض�وی ،نیما رس�ولی از کردس�تان ،رس�ول حاج�ی علیانی
از کرمانش�اه ،اس�ماعیل توکل�ی ج�و از هم�دان ،مه�دی عباس�ی از
ته�ران و علیرض�ا پورناظمی�ان از ی�زد دعوت ش�دگان به اردو هس�تند.
بازی های پاراآس�یایی جوانان از  19تا  23آذرماه در کش�ور امارات برگزار
می شود.

مجید شاسته رئیس فدراسیون تنیس کشورمان ،مهر افزا منوچهری،
نائ�ب رئی�س فدراس�یون در ام�ور بانوان و فرش�اد صفتی رئی�س کمیته
تی�م های مل�ی تنی�س از تمرینات تیم دخت�ران زیر  ۱۲س�ال اعزامی به
مسابقات قزاقستان بازدید کردند.
تمرینات تیم ملی با حضور رومینا زینالی صورمان آبادی از آذربایجان
غربی ،درسا چراغی از تهران و آریسا سبزه زار کرمان تا  22مهر ماه ادامه
دارد.
مس�ابقات تنیس قهرمانی آسیا از  13لغایت  23آبان ماه سال جاری به
میزبانی قزاقستان برگزار می شود.

**هفته هفتم:

هیات شمال شرق – باشگاه  ۱۵خرداد
هماورد – نوین طب
تیپ  ۶۵نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی ارتش – ملی پوش�ان
آینده
گفتنی است ،در پایان هفته پنجم ،تیم نوین طب با  ۱۵امتیاز صدر
جدول رده بندی را از آن خود کرده است ،تیم هیئت شمال شرق با ۱۲
امتیاز در تعقیب تیم صدرنش�ین است و باشگاه  ۱۵خرداد با  ۷امتیاز
در سکوی سومی جای دارد.

