اخبار کوتاه
چهارمی تیم شیرجه هماهنگ ایران

وطنامروز :تیم شیرجه هماهنگ ایران در مسابقات
کاپ آزاد اروپا چهارم ش��د .تیم ش��یرجه نوجوانان
ایران که با  7ورزش��کار در مس��ابقات کاپ آزاد اروپا
به س��ر میبرد ،با پشت سر گذاشتن رقبای خود در
ماده ش��یرجه هماهنگ در تخته فنر  3متر توانست
عن��وان چهارمی این دوره از مس��ابقات را بهدس��ت
آورد.س��جاد جودکی و امیر حسین مدبری فرد پس
از رقبای آلمانی و سوییس��ی ب��ه مقام چهارمی این
رش��ته دست پیدا کردند .این مسابقات که با حضور
 25کش��ور جهان در آمستردام هلند برگزار میشود
دیروز (دوش��نبه) به پایان رس��ید .تی��م ملی ایران
بیست وهشتم اردیبهشت به کشور بازمیگردد.

حذف کاپیتان تیم ملی بدمینتون

مهر :علی شاهحس��ینی در دور نخس��ت رقابتهای
نالمللی اسپانیا از دیدار با نماینده رژیم
بدمینتون بی 
اش��غالگر قدس امتناع کرد و از دور مسابقات حذف
شد .کاپیتان تیم ملی بدمینتون کشورمان با هزینه
ش��خصی به اسپانیا س��فر کرده است تا با حضور در
مسابقات بینالمللی اوپن این کشور رنکینگ جهانی
خود را ارتقا دهد.این در حالی است که شاهحسینی
یکشنبه  26اردیبهشت در دور نخست این مسابقات
با نمایندهای از رژیم غاصب صهیونیستی همگروه شد
اما از رویارویی با این ورزشکار اسرائیلی امتناع کرد و
به همین دلیل از دور مسابقات حذف شد .خودداری
علی شاهحس��ینی از دیدار با ورزشکار رژیم اشغالگر
قدس همزمان با ش��صت و س��ومین سالگرد اشغال
فلس��طین و در دفاع از مردم مظلوم این کشور اتفاق
افتاد .شاهحسینی در حال حاضر بهترین رده جهانی
در میان بدمینتون بازان ایرانی را در اختیار دارد.

بازگشتمیراسماعیلیبهدنیایقهرمانی

ایسنا :آرش میراسماعیلی به دنیای ورزش قهرمانی
بازمیگ��ردد .ای��ن قهرمان جودوی جه��ان که پس
از بازیه��ای المپیک  2008پک��ن از دنیای ورزش
قهرمان��ی خداحافظی کرده ب��ود با نظر کمیته فنی
فدراس��یون جودو و تمایل خودش برای بازگشت به
ورزش قهرمانی دوباره به تیم ملی بازمیگردد .امینی
رئیس فدراسیون جودو با تایید این خبر گفت :پس از
ابراز تمایل میراسماعیلی برای بازگشت ،فدراسیون نیز
با این درخواست موافقت کرد .میراسماعیلی در وزن
 66کیلوگ��رم نماینده ثابت تیم ملی ایران بود و پس
از خداحافظی وی از تیم ملی ،ایران در این وزن هیچ
نماینده شایستهای نداشت که بتواند جای خالی او را
پر کند .همچنین در جلسه یکشنبه شب کمیته فنی
فدراس��یون جودو درباره نتایج تیم ملی در تورنمنت
تونس ،استاژهای داوری و عملکرد تیم ملی کاتا ،بحث
و تبادل نظر شد.

همگروهی با کویت ،بحرین و امارات

ایسنا :دوازدهمین دوره مسابقههای هندبال قهرمانی
جوانان آس��یا در تهران قرعهکش��ی و ایران با کویت،
بحرین و امارات همگروه ش��د .ای��ن دوره از رقابتها
از یکم تا پانزدهم مردادم��اه در تهران برگزار خواهد
ش��د که  8تیم حاضر در  2گروه  4تیمی گروهبندی
شدند.
گروه یک :ایران ،کویت ،بحرین و امارات
گ�روه  :2قطر ،کره جنوبی ،ژاپن و هنگکنگ .تیم
جوانان ایران در دوره گذش��ته این رقابتها به مقام
نایب قهرمانی رسیده بود .مسابقههای جوانان آسیا در
تهران انتخابی مسابقههای قهرمانی جهان نیز هست و
 3تیم اول به مسابقههای جهانی راه پیدا میکنند.
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پرون��ده رقابتهای نهمی��ن دوره لیگ
برتر فوتبال در شرایطی روزهای سهشنبه
و چهارشنبه هفته جاری بسته میشود که
قبل از برگزاری رقابتهای این هفته ،چهره
تیم قهرمان مشخص شده و شاگردان امیر
قلعهنویی بدون استرس و تنها برای انجام
دیداری حیثیتی به مصاف پرس��پولیس و
یاران علی دایی خواهند رفت.
طب��ق برنام��ه اعالم ش��ده از س��وی
فدراسیون فوتبال در این هفته  6بازی امروز
سهش��نبه و  3بازی نیز در روز چهارشنبه
برگزار میشود .در دیدارهای امروز تکلیف
سومین تیم سقوطکننده مشخص خواهد
ش��د و یکی از  3تیم مقاوم��ت ،راهآهن یا
پ��اس همدان باید با لیگ برتر خداحافظی
کنند .اما به طور قطع همه نگاهها به تقابل
امی��ر قلعهنویی و علی دایی دوخته ش��ده
اس��ت .س��پاهان احتیاجی به امتیاز ندارد
و این داس��تان عینا برای پرس��پولیس هم
صدق میکند اما اتفاقات سالهای گذشته
از یک س��و و حساس��یت قرمزه��ا به نام
قلعهنویی از س��وی دیگر س��بب ش��ده تا
ای��ن اختتامیه از حساس��یتهای ویژهای
برخوردار باشد .مصاحبه  2تن از بازیکنان
سپاهان اولین جرقههای این دوئل را خلق
کرد .حسین پاپی و محسن بنگر در گفت
و گویی رس��انهای مدعی ش��ده بودند که
جشن و پایکوبی برابر هواداران پرسپولیس
لذت خاصی دارد .آنها با بیان این حرفها نشان دادند که
هنوز داستان لیگ هفتم و قهرمانی پرسپولیس را از یاد
نبردهاند؛ روزی که یکی از ماندگارترین قهرمانیهای تاریخ
باش��گاه قرمزها برابر همین سپاهان و خیلی از بازیکنان
فعلیاش در تاریخ ثبت شد ،بنابراین زردها میخواهند آن
روز نحس را از ذهن هوادارانشان پاک کنند.
نامه ساکت به شریفی؛ مواظب ما باشید!
خبری غیرموثق از چند روز قبل در بعضی از رسانهها
منتشر ش��د دال بر اینکه به دستور لیدرهای پرسپولیس
قرار است همه هواداران قرمزدوست در دقیقه  85سکوهای
ورزش��گاه آزادی را ترک کنند تا جشن قهرمانی سپاهان
در ورزش��گاه تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شود .البته نه
سایت پرسپولیس و نه هیچ یک از مسؤوالن این تیم چنین
خبری را تایید نکردند و تنها این محمدرضا ساکت بود که
مثل همیشه با نوشتن نامهای به دبیر کمیته انضباطی و
همچنین چاپ بیانیه در سایت باشگاه سپاهان ،تئوریهای
جال��ب خود را مطرح کرد .س��اکت در ابت��دا برای قاضی
شریفی از فضای مسموم آزادی نوشت« :فضا مسموم است،
امنیت هواداران ما را در تهران تضمین کنید» .مدیرعامل
س کمیته انضباطی
باشگاه سپاهان در ادامه نامهاش به رئی 
از وی درخواس��ت کرد با حضور در ورزش��گاه آزادی و در
دیدار تیمهای س��پاهان و پرسپولیس ش��خصا بر روند و
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پرسپولیس -سپاهان ،حساس از حیث حیثیت

یکی باید با لیگ وداع کند
اگر از حواش��ی و مصاحبههای پرتعداد
پیرامون بازی پرسپولیس و سپاهان بگذریم
به 2دیداری بر میخوریم که تکلیف سومین
تیم سقوطکننده را روشن میکند .راهآهن
و مقاومت یکی از حس��استرین بازیهای
تاریخ باشگاهشان را برابر هم انجام میدهند
چرا ک��ه مقاومت در ص��ورت باخت حتما
س��قوط میکند و راهآهن هم اگر  3امتیاز
خانگی را کسب نکند شاید بهجای مقاومت با
لیگ وداع داشته باشد .البته سوای این پیکار
مصاف دیگری هم در همدان برگزار خواهد
ش��د که در آن پیکار تراکتورسازان میهمان
پاس هستند ،پاسی که تا  5سال قبل یکی
از مدعیان سنتی قهرمانی بهشمار میرفت و
همواره سهم قابل مالحظهای در سهمیه تیم
ملی داشت ،حاال روزگارشان بهجایی رسیده
که در هفته پایانی باید امتیاز بگیرند تا سقوط
نکنند! البته از روز نخستی که ریشه پاس را
از خاک تهران بیرون کشیدند و به سرزمین
فوتبال غریب همدان بردند ،مشخص بود این
درخت تنومند دیگر نه تنها قادر به باردهی
نیس��ت که با گذش��ت زمان نحیف و الغر
هم خواهد ش��د .در چنین وضعیتی شایعه
ش��د که با توجه به نزدیک��ی مدیرعامالن
 2تی��م احتمال راه دادن تراکتورس��ازان در
این بازی وجود دارد اما فراز کمالوند تمامقد
برابر این شایعه ایستاد و گفت« :کسانی که
فکر میکنند قرار اس��ت بین تراکتورسازی و پاس تبانی
صورت گی��رد فکر مریضی دارند» .او در این باره بیش��تر
توضیح داد« :این بازی هم مثل  33مسابقه قبلی است .اگر
 5بر صفر هم ببازیم و کس��ی بخواهد علیه تراکتورسازی
مطلبی بنویس��د شکایت میکنیم .چون نقد باید با ادله و
مدرک باشد .ما که نمیتوانیم جواب بازی ضعیف تیمهای
دیگ��ر را بدهیم .اصال ب��رای من فرقی نمیکند کدام یک
از تیمها میخواهند بیفتند .میخواس��تند تالش کنند تا
کارشان به روز آخر نکشد .ما نباید جور آنها را بکشیم».

هدف دایی؛ خراب کردن جشن قهرمانی
باربد بهراد

اتفاقات این دیدار نظارت کند .در این نامه باشگاه سپاهان
ی فضایی مسموم در ورزشگاه که
با اشاره به احتمال راهانداز 
با قطعی ش��دن قهرمانی نماینده فوتبال اصفهان در لیگ
نهم دور از انتظار نیس��ت از دکتر ش��ریفی خواسته است
به طور ویژه این دیدار توسط کمیته انضباطی مورد رصد و
نظارت قرار گیرد .همچنین باشگاه سپاهان در اطالعیهای از
همه نهادهای ذیصالح امنیتی در ورزشگاه آزادی خواست
تا به نحو احسن امنیت هواداران این باشگاه که برای جشن
قهرمانی تیم محبوبش��ان ب��ه آزادی میآیند به طور ویژه
برقرار شود تا آخرین دیدار لیگ نهم بدون هیچ اتفاق تلخی
به طور مطلوب برگزار شود.
حافظه ضعیف زردها در ثبت بحرانها
س کمیته انضباطی
مدیرعامل سپاهان در صورتی از رئی 
میخواهد که مواظب حرکات تماش��اگران پرسپولیس
باش��د که در طول چند سال گذش��ته اکثر حوادث تلخ
فوتبال در زمینی به وقوع پیوسته که سپاهان میزبانش
بوده اس��ت .پیش از ای��ن و در زمان مصطفی دنیزلی در
مرحله نیمهنهایی جام حذفی ،پرسپولیس با  4گل برابر
س��پاهان شکس��ت خورد و جمعیت یکصد هزار نفری
ورزشگاه آزادی بدون اینکه کوچکترین مشکلی را برای
کاروان زردها به وجود بیاورند ورزش��گاه را ترک کردند.
البته فصل بعدش این تماشاگران سپاهان بودند که چشم

مرور برنامههای جام ملتها در غیاب قطبی

معینی :نمیدانم قطبی کجاست!

سرباز احمدی را در مصاف با پرسپولیس در کف دستش
گذاشتند تا یکی از سیاهترین روزهای تاریخ فوتبال ایران
از حیث آشوب تماشاگرها خلق شود .البته خیلی پیشتر
از این و در چند نوبت پیکار سپاهان و استقالل به آشوب
کشیده شده بود که از همان ماجراهای معروف میتوان
به کتک کاری دس��تیار وقت امی��ر قلعهنویی که آن روز
سرمربی استقالل بود با مسؤوالن اصفهانی ورزشگاه اشاره
ک��رد 2 .فصل قبل هم هنگامی که س��کوهای آزادی در
دیدار نهایی لیگ هفتم پر شده بود و تماشاگران سپاهان
نتوانس��تند به درون ورزش��گاه راهی پیدا کنند ماجرای
عجیب شکستن شیشه ماش��ین خبرنگاران و عکاسان
پیش آمد که آقای ساکت همه این موارد را به سادگی از
یاد برد تا حاال هواداران تهرانی را متهم به مسموم کردن
ورزشگاه کند .اگر هواداران پرسپولیس به هر صورت قصد
لطمه زدن به میهمان زرد خود را داشتند در همان روزی
که س��پاهان با  4گل پرس��پولیس را شکست داد حتما
چنین میکردند یا زمانی که پرسپولیس جام هفتم را در
آزادی باال برد آس��یبی به بازیکنان و تماشاگران سپاهان
وارد میشد .بنابراین به نظر میرسد با توجه به فرهنگ
تهرانیها و سابقه تاریخی اتفاقات ورزشگاهها هیچ خطری
شاگردان قلعهنویی را تهدید نمیکند و تهران امنتر از آن
است که ساکت در نامهاش تصور کرده است.
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* راهآهن ش��هرری  -مقاومت سپاسی شیراز ،ساعت
 ،17:15ورزشگاه اکباتان تهران
* صبای قم  -سایپای کرج ،ساعت  ،17:15ورزشگاه
یادگار امام (ره) قم
* پاس همدان  -تراکتورسازی تبریز ،ساعت ،17:15
ورزشگاه قدس همدان
* پرس��پولیس  -سپاهان اصفهان ،س��اعت ،19:30
ورزشگاه آزادی تهران
* ش��اهین بوشهر  -فوالد خوزستان ،ساعت ،19:30
ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* استقالل اهواز  -استیل آذین تهران ،ساعت ،19:30
ورزشگاه تختی اهواز

س از دیدار صبحگاهی در اتاق واعظیآشتیانی
پ 

مرفاوي یکسال دیگر تمدید کرد

برهانی و مجیدی غايبان استقالل

وطنام�روز :آرش برهانی و فرهاد مجیدی به دلیل
مصدومیت دیدار استقالل مقابل پیکان را از دست
دادند .برهانی به دلیل کش��یدگی عضله چهارس��ر
ب��ه مدت  3هفت��ه نمیتواند اس��تقالل را همراهی
کند و باید روزی  2جلس��ه فیزیوتراپی را پشت سر
بگ��ذارد .همچنین مجیدی نیز به دلیل مصدومیت
جزئی در این دیدار غای��ب خواهد بود .نکته جالب
اینکه امیرآبادی هم در جریان تمرین یکشنبه دچار
مصدومیت شد و قرار شد دیروز تست پزشکی دهد.
اس��تقالل در آخرین دیدار خ��ود در لیگ برتر روز
چهارش��نبه در ورزش��گاه رجایی قزوین به مصاف
پیکان خواهد رفت.

مذاکره برای میزبانی جام جهانی

علی کفاشیان ،رئیس فدراسیون فوتبال یکشنبه
شب تهران را به مقصد کواالالمپور ترک کرد .کفاشیان
به منظور ش��رکت در جلس��ه کمیته مسؤولیتهای
اجتماعی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا یکشنبه شب
تهران را به مقصد مالزی ترک کرد .کفاش��یان  3روز
در کواالالمپور خواهد بود و  29اردیبهش��ت به تهران
بازخواهدگشت.رئیسفدراسیونفوتبالکهنایبرئیس
کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا هم هست عضویت در
کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال
آسیا را هم عهدهدار است ،البته کفاشیان درباره میزبانی
ای��ران در جام جهانی فوتس��ال قرار اس��ت با محمد
بنهمام عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکراتی داشته باشد.

درخواستبازیکنراهآهنازسرخپوشان

وطنامروز :مدیر برنامههای می�لاد زنیدپور درباره
رفتن این بازیکن به پرس��پولیس برای فصل آینده
مذاکراتی با حبیب کاشانی داشته است.براساس این
خبر در این جلسه مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به
مدیر برنامههای زنیدپور که رقمی نزدیک به 500
میلیون تومان بوده اعالم میش��ود تا آنها روی این
مساله بخوبی فکر کنند .زنیدپور و مدیر برنامههایش
از پرسپولیسیها فرصتی  10روزه خواستهاند تا نظر
نهاییشان را درباره امضای قرارداد با این تیم اعالم
کنند.گفتنی است سرمربی پرسپولیس از مدتها
قبل با زنیدپ��ور رایزنیهایی را درب��اره حضور این
بازیکن در پرسپولیس انجام داده بود.

مرتضي رضايي :افشین قطبی غایب اصلی جلسه کمیته
فنی فدراسیون فوتبال بود.در روز جلسه کسی نمیدانست
او کجاست؟! جلس��ه کمیته فنی فدراسیون فوتبال روز
یکشنبه و در غیاب افشین قطبی با محور بررسی برنامههای
تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا برگزار شد.در
این جلس��ه که علیرضا منصوریان و پیت بیوتر به عنوان
نمایندگان کادر فنی تیم ملی حضور داش��تند برنامههای
تیم ملی تا جام ملتهای آسیا مرور شد و مقرر شد تا این
برنامهها طوری تعبیه شوند که آسیبی به تیمهای باشگاهی
وارد نش��ود.این اتف��اق در حالی افتاده اس��ت که منصور
ابراهیمزاده اصلیترین معترض به برنامهریزی افشین قطبی
و تی��م ملی بود.به عقیده او برنامهها طوری ریخته ش��ده
که به بازیهای ذوبآهن در لیگ قهرمانان آس��یا لطمه
وارد میش��ود و آنها باید طوری برنامهریزی میکردند که
ذوبآهن از این حیث با مشکل روبهرو نشود.در این جلسه
همچنین درباره وضع س��یامک آزادی بحث و تبادلنظر
ش��د اما به علت غیبت افشین قطبی و نداشتن اطالعات
کامل از وضع کاری وی و همچنین بررس��ی قابلیتهای
پزشکیاش توسط دکتر هاش��میان ،بحث درباره انتخاب
مربی بدنس��از تیم ملی به نشست دیگری موکول شد.در
پایان این جلسه و در مجموع مقرر شد برنامه آمادهسازی
تیم ملی توسط اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال مورد
آمار که میگوید تا به حال نشده تیمهای کشتی فرنگی
و آزاد ای��ران در یک رویداد بینالملل��ی به طور همزمان به
قهرمانی برس��ند و حت��م در ای��ن دوره رقابتهای قهرمانی
آس��یا ،هدف تیم پرامید کشتی فرنگی ایران تکرار قهرمانی
بود؛ اتفاقی که با س��قوط  3پل��های ایران در ردهبندی نهایی
نیفتاد تا تیم ایران روی سکوی چهارم بنشیند ،البته این برای
نخس��تین بار نیست که پیشبینیها نتیجه عکس میدهد
و اتفاقات طوری رقم میخورند که کس��ی پیشبینی نکرده
بود .اگرچه تا پیش از ش��روع مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر
کارشناس��ان شانس تیم کشتی آزاد ایران را برای رسیدن به
قهرمانی کم میدانستند و با توجه به نتایجی که اخیرا کسب
ش��ده بود همه روی نتیجه گرفتن تیم فرنگی ایران حساب
میکردند اما تیم آزاد قهرمان آس��یا شد و تیم فرنگی هم با
سقوطی  3پلهای در رده چهارم قرار گرفت .با این حال شاید
جوانگرایی در تیم فرنگی مهمترین دلیل برای این س��قوط
باشد .محمد بنا ،سرمربی تیم کشتی فرنگی که در مسابقات
جهانی توانس��ت تیم ایران را به نایب قهرمانی برساند درباره

بررس��ی قرار گیرد تا در نهایت بهتری��ن برنامه برای تیم
ملی در نظر گرفته ش��ود و این برنامهها با حداقل مشکل،
حداکثر موفقیت و تعامل مطلوب با تیمهای لیگ برتری
جنبه عملی پیدا کند.اما آنچه پس از اتمام این جلسه برای
منتقدان قطبی جالب است ،این بود که او به چه دلیلی در
این جلسه شرکت نکرده است؟ «قطبی در ایران است» این
نطق مهدی حاجباقر ،یکی از نزدیکترین افراد حال حاضر
به افشین قطبی اس��ت.وقتی از او درباره غیبت قطبی در
جلسه کمیته فنی سوال میکنیم ،میگوید« :همسر قطبی
ب��ه ایران آمده و او تهران را ترک نکرده است.ش��اید دلیل
غیبتش هم همین باش��د.به هر حال مشکلی نیست و در
جلسه بعدی کمیته فنی بدون شک شرکت خواهد کرد».
حاجباقر در حالی این حرف را میزند که فریدون معینی،
سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این
س��وال که چرا افشین قطبی در جلسه يكشنبه غایب بود
از این موضوع ابراز بیاطالعی میکند و میگوید« :راستش
من هم نمیدانم قطبی کجاست .نمیدانم آیا در ایران است
یا نه اما به هر ترتیب ما جلسه کمیته فنی را برگزار کردیم
و توانستیم درباره آقای آزادی به نتایج خوبی برسیم.دیروز
آمدند و گفتند که او مش��کل دارد و نمیتواند در جلس��ه
شرکت کند.ما هم چون به او اطمینان داریم قبول میکنیم
که مشکل داشته و نتوانسته در جلسه شرکت کند».

در حالی که استقالل هنوز آخرین بازی خود در نهمین
دوره رقابتهای لیگ برتر را برگزار نکرده ،در نشس��تی که
یکش��نبه صبح از س��اعت  9بین واعظیآشتیانی و صمد
مرفاوی در دفتر مدیرعامل تش��کیل شد ،در نهایت قرارداد
مرفاوی به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقالل یک فصل
دیگر تمدید ش��د .این خبر از آنجا اهمیت دارد که فضای
کلی فوتبال ایران ،تهی از چنین رفتارهایی است؛ اینکه یک
مدیر بعد از ناکامی پای سرمربی تیمش بایستد و یک سال
دیگر خود و جایگاهش را در ریس��ک این تصمیم بگذارد.
البته از دید مدیرعامل استقالل این فصل با موفقیت سپری
شده است؛ گرچه کارنامه استقالل بدون جام است .واعظی
میگوید« :اگر ما نایب قهرمانی را حفظ کنیم ،تنها تیمی
هستیم که بعد از قهرمانی در لیگ همچنان در رده باال باقی
ماندهایم» .آش��تیانی همچنین درباره اهداف فصل گذشته
استقالل گفت« :هدف اصلی ما در این فصل کسب سهمیه
آسیایی بود و اینکه در لیگ قهرمانان بهتر ظاهر بشویم .در
جام حذفی هم قصد کس��ب عنوان داشتیم اما وقتی شما
برنامهری��زی میکنید ،باید عوام��ل بازدارنده را هم در نظر
ال در لیگ مسأله قضاوت روی سرنوشت
داش��ته باشید .مث 
تی��م ما موثر بود یا در همان بازی اس��تیلآذین که دیدیم
چ��ه اتفاقاتی افتاد .در بازی الش��باب هم ما از داوری لطمه
خوردی��م گرچه به نظر من حق ما پیروزی بود و نتیجهای

پس از چهارمی کشتی فرنگی در آسیا

یزدانی خرم :نباید توقعات غیرمنطقی از کشتیگیران داشت
چهارمی این تیم میگوید« :متاس��فانه برخی از ملی پوشان
اعزامی به هندوس��تان برخالف پیشبینی ما بس��یار زودتر
از آنچه تصور میش��د از گردونه رقابتها حذف ش��دند و به
هیچوجه در حد و اندازههای معمول خود کش��تی نگرفتند.
درست اس��ت که با توجه به قهرمانی سال گذشته در آسیا،
هماکنون به مقام چهارمی رسیدیم اما آنچه مسلم است تمام
توجه ما به کسب بهترین نتیجه در رقابتهای جهانی 2010
مسکو و بازیهای آسیایی  2010گوانگجو معطوف شده که
مطمئن هستم در این میادین نتیجه مطلوبی کسب میکنیم.
با این نتیجه هیچ چیز به پایان نرسیده ،چراکه ما مدتهاست
روی نوار پیروزی قرار داشتیم و هماکنون نیز این عنوان را به
عنوان محرکی برای پیروزیهای بعدی قلمداد میکنیم» .بنا
دیدی واقعبینانه نسبت به عملکرد شاگردانش دارد و میگوید:

«نمیتوان از همه مدال آوران اظهار رضایت کرد و حتی آنانی
که طال گرفتند نیزمش��کالت مختلفی داشتند اما معتقدم
فقیری و قضایی با همت و تالش بیشترمی توانستند به یک
مدال خوش��رنگ آسیایی دس��ت یابند» .سرمربی تیم ملی
کشتی فرنگی کشورمان درباره انتقادات اخیر پیرامون عدم
برگ��زاری رقابتهای انتخابی تیم ملی گفت« :یکی از نکات
جالب توجهی که باید به منتقدان بگویم این است که تیمی
که شاهد حضور آن در رقابتهای قهرمانی آسیا بودید ،همگی
با گذر از فیلترهای انتخابی متعدد ،مثل رقابتهای جام یادگار
امام انتخاب ش��ده بودند و دیدیم ک��ه همین نفرات چهارم
آس��یا شدند .البته هیچ کدام از این نفرات جزو کشتیگیران
اصلی م��ا در رقابتهای جهانی  2010مس��کو و بازیهای
آسیایی گوانگجو نیس��تند و ما نفرات اصلی و برتر خودمان

که به دس��ت آمد واقع��اً کام ما را تلخ ک��رد ...از بحث دور
نشویم .من نمیخواهم شکستها را توجیه کنم ،اما اعتقاد
من این است که ما به طور نسبی موفق بودهایم» .آشتیانی
در پاس��خ به این سوال که این تصمیم شما برخالف جوی
اس��ت که در فوتبال ایران وجود دارد و شاید کمتر مدیری
ای��ن کار را انجام میداد ،چنین حرف زد« :ما باید به دنبال
تغییر فضا باشیم .ما باید از مسأله نتیجهگرایی نجات پیدا
کنیم متأسفانه رس��انههای ما سلیقهای برخورد میکنند.
در حالی که کس��ی که پش��ت تریبونی قرار میگیرد باید
منصفانه قضاوت کند .من متأسفانه کمتر مدیر شجاعی را
میبینم که بیاید و مقاب��ل این موج مقاومت کند .در بین
مدیران بیشتر همه به فکر و نگران حفظ میز خود هستند
و میترسند با یک هجمه تبلیغاتی جایگاه خود را از دست
بدهند اما ما مسؤولیم برای عملکرد مسؤوالنه و تفکر نه اینکه
میزمان را حفظ کنی��م ».اما دلیل اصلی تمدید زودهنگام
قرارداد صمد چه بود؟ واعظی در پاس��خ به این پرسش که
اگ��ر بخواهید علت تمدید قرارداد با مرفاوی را اعالم کنید،
بیشتر کدام جنبه برایتان مهم بوده؛ مبارزه با جریانات خاص
بیرون یا بهبودی که در شرایط کیفی تیم با زیرکی گفت:
«در اینباره حرف خاصی ندارم جز اینکه من اصوال دلم برای
کسی بد نمیخواهد و برای همه آرزوی موفقیت میکنم و به
همین دلیل فکر میکنم خدا هم کمکمان خواهد کرد».
را هماکنون در اردوی آمادهس��ازی تمرین میدهیم» .بنا در
حالی این حرفها را میزند که رئیس فدراسیون کشتی نیز
در اظهارنظری میگوید« :توقعات غیرمنطقی از کشتیگیران
و کادرهای فنی تیمهای ملی باعث میشود تا این افراد برای
حضور در میادین بزرگ دچار اس��ترس و فش��ارهای روحی
شدیدی شوند .رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا بار دیگر به ما
نشان داد که کشورهای این قاره کهن مانند ژاپن،کره جنوبی،
هندوستان و ...به هیچ عنوان بیکار نبودند و همچنان مشغول
تجهیز و آمادهس��ازی خود برای حضور در میادین جهانی و
المپیک هستند» .رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد« :ما نیز
برای کسب موفقیت و افتخار نیاز به جوانگرایی و پشتوانهسازی
داریم که البته این مساله بدون قدرت ریسکپذیری و میدان
دادن به کشتیگیران جوان میسر نخواهد شد .اهالی کشتی
باید به این مس��اله توجه داش��ته باشند که با نتیجهگرایی و
مدالآوری صرف ،نمیتوان به آیندهنگری و پش��توانه سازی
پرداخ��ت و گاهی اوقات الزم اس��ت که با می��دان دادن به
استعدادهای جوان و نوپا این کار را انجام داد».

تنيس
بازتاب قهرمانی تنیسور ایرانی در مسترز مادرید

دعوت از رضايي به تيم ملي
پساز شكست ويليامز

گروهورزشي:رقابتهایتنیس
مسترز مادرید با رکوردشکنی
رافائل نادال و شگفتیآفرینی
ارغوان رضایی به پایان رسید.
در دیدارهای پایانی رقابتهای
 2میلیون و  800هزار یورویی
مادری��د ،رافائل نادال و ارغوان رضایی در بخش مردان
و زنان به قهرمانی دس��ت یافتند .نادال مایورکایی در
دیدار پایانی مرد شماره یک تنیس جهان از سويیس را
 2بر صف��ر برد و برای هجدهمین ب��ار در رقابتهای
تنیس مسترز به قهرمانی رسید .او به این ترتیب آندره
آغاس��ی را با  17عنوانش در سری رقابتهای مسترز
پشت س��ر گذاشت .فینال نادال -فدرر  2ساعت و 10
دقیقه طول کشید و با چهاردهمین برد مرد اسپانیایی
در  21دوئلش برابر فد اکس��پرس همراه شد .نادال به
این ترتیب از مکان سوم به رده دوم جدول برترینهای
تنیس جهان راه یافت .نادال که برای س��ی و نهمین
قهرمانیاش در رقابتهای تنیس چکی به مبلغ 585
هزار یورو دریافت کرد ،گفت :باور نکردنی است .هرگز
فکر نمیکردم برای ارائه چنین عملکردی آماده باشم.
همیش��ه روجر فوقالعاده اس��ت ».در بخش زنان هم
ارغوان رضایی با پیروزی بر ونوس ویلیامز نخس��تین
پیروزی بزرگش در تنیس را جشن گرفت .این تنیس باز
 23ساله ایرانیتبار که در رقابتهای سالجاری مسترز
مادرید آندره آپتکوویچ ،جاستین هانن و یلنا یانکوویچ را
برده بود در فینال زن شماره  2تنیس جهان را پس از
یک ساعت و  41دقیقه  2بر صفر برد و قهرمان مادرید
لقب گرفت .رضایی پس از این قهرمانی گفت«:بسیار
خوش��حالم و به خودم افتخار میکنم .رقابت دشواری
ب��ود ولی خودم را باور داش��تم» .ویلیامز هم با تبریک
این پیروزی به رضایی گفت«:اگر او اینگونه ادامه بدهد،
دوران خوبی را پیشرو خواهد داش��ت ».رضایی که از
کشور فرانسه در مسترز مادرید شرکت کرده بود با این
قهرمانی جایزه  620هزار یورویی را از آن خود کرد.
ارغوان هوشیارانه ویلیامز را مغلوب کرد
قهرمانی تنیسور ایرانیاالصل فرانسه در رقابتهای
مسترز مادرید بازتاب گستردهای در رسانههای خبری
دنیا داش��ت .خبرگزاریها و نشریات معتبر جهان که
اخبار تنیس بینالمللی را پیگیری میکنند ،لحظاتی
پس از پیروزی ارغوان رضایی در فینال تنیس مس��ترز
مادرید برابر ونوس ویلیامز گزارشهای خبری و تصویری
از وی منتشر کردند .فرانسپرس اقدام به درج گزارشی
کامل از ش��رح جدال این تنیسور ایرانی مقیم فرانسه
با قهرمان آمریکایی ک��رد و از آن به عنوان بزرگترین
موفقیت ورزشی این چهره  23ساله ایرانی -فرانسوی یاد
کرد .روزنامه مردم چین با درج تصاویری از این مصاف،
نوش��ت با کسب عنوان نخست ،رضایی توانست ونوس
ویلیامز را حیرت زده کند.
روزنامه استار مالزی نیز در گزارشی نوشت:ارغوان
رضایی ،قهرمان تنیس ایرانی  -فرانسوی به تواناییهای
خود اتکا کرد و پس از شکست دادن چهرههای بزرگی
همچون روالن گارو و جاستین هنین ،در فینال مسترز
مادرید موفق به شکست ونوس ویلیامز آمریکایی شد.
روزنامه گلفتایمز امارات نوش��ت :در جدال فینال
رضایی میدانست هر ضربهای که با راکت میزند ،برای
او امتیاز ارزش��مندی در راه قهرمانی به ارمغان خواهد
آورد .او با تمرکز کافی توانس��ت ب��ازی را کنترل کرده
و به پیروزی برس��د .سایت ویرجینامدیای آمریکا نیز
در گزارش خ��ود آورد :ارغوان رضایی با اقتدار به بازی
فینال برابر ونوس ویلیامز رسید و در جدال با این نماینده
مطرح تنیس بانوان نیز هوشیاران ه بازی کرد تا قهرمان
شود .رضایی روز گذشته در فینال مسترز مادرید موفق
به شکس��ت ونوس ویلیامز آمریکایی شد .وی  2بار در
س��الهای  2001و  2005ب��ه عنوان بازیکن تیم ملی
ایران ،در مسابقات اسالمی زنان مدال طال کسب کرد.
ویلیامز :فکر نمیکردم مغلوب رضایی شوم
نف��ر دوم تنیس بانوان جه��ان از آمریکا گفت :فکر
نمیک��ردم از ارغوان رضایی در فین��ال تنیس مادرید
شکس��ت بخورم .ونوس ویلیامز پس از شکست مقابل
ت:برای
ارغوان رضایی در فینال مسترز مادرید اظهار داش 
این جدال برنامههای زیادی داشتم که نتوانستم به اجرا
بگذارم .علت این امر باخت از ارغوان رضایی بود که آن
را باور نداش��تم؛ ولی چنین اتفاقی به هر حال روی داد.
تصور میکنم رضایی مقابل من خیلی خوب بازی کرد
و اجازه خودنمایی زیاد را به من نداد.چارهای ندارم جز
اینکه شکست را قبول کنم و ضمن تبریک برایش آرزو
کنم به موفقیتهای دیگری برسد.
موافقت رضايي برای حضور در تیم ایران
پس از قهرمانی ارغوان رضایی در مسابقات تنیس
مادرید ،سرپرست فدراس��یون تنیس ایران از احتمال
حضور این تنیسور ایرانیاالصل در تیم ملی ایران خبر
داد و گفت« :ما توانستیم پوششی مناسب را برای تیم
بانوانمان به تایید فدراس��یون جهانی برس��انیم و این
پوش��ش را خانم رضایی هم قب��ول دارند و پذیرفتهاند
ب��ا این پوش��ش و به ن��ام س��رزمین پدریش��ان در
رقابتهای مختلف و اردوهای تیم ملی ش��رکت کنند
و افتخارآفرینیشان را تداوم ببخشند» .مجید شایسته
به غیر از این خبر ک��ه دقایقی پس از پیروزی رضایی
در فینال مسابقات مسترز مادرید روی خروجی برخی
سایتها قرار گرفت ،پیام تبریکی هم خطاب به رضایی
نوشت« :پیروزیهای درخشان شما در دنیای حرفهای
تنیس به عنوان بانوی ایرانی ،مایه افتخار ،مباهات و غرور
ملت ایران بویژه جامعه تنیس کشور شده است .اقتدار،
استوار و سربلندی و موفقیت روزافزون شما را در عرصه
زندگی از درگاه خداوند متعال خواستارم .این مایه فخر
همه ماس��ت که دختری ایرانی توانسته بزرگان تنیس
جهان را شکست دهد .از نظر ما موفقیت هر ایرانی در
هر جایی از جهان که باشد ،متعلق به همه مردم ایران
اس��ت .بر همین اس��اس هم بود که فدراسیون تنیس
از ای��ن موفقیت تجلیل کرد .البته ما از ایش��ان دعوت
کردهایم تا بعد از بازیهای مادرید ،به همراه خانوادهاش
به تهران بیاید .در این س��فر با او مذاکره میکنیم تا به
عنوان عضو تیم ملی ایران در مسابقات رسمی مختلف
شرکت کند».

