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گزارشگر مطرح آلمانی:

 شاید ایران در قطر شگفتی ساز شود
گزارش�گر باتجرب�ه فوتب�ال آلمان آین�ده خوبی را برای س�ردار آزم�ون در تیم 
بایرلورکوزن پیش بینی می کند و احتمال می دهد ایران در جام جهانی قطر حرف های 

تازه ای برای گفتن داشته باشد.
به گزارش ایرنا؛ فوتبال ایران از زمس��تان گذش��ته در لیگ معتبر آلم��ان »بوندس لیگا« با 
»س��ردار آزمون« صاحب نماینده شد. پس از سال ها دوری بازیکنان ایرانی از این لیگ ممتاز 
اروپای غربی، مهاجم ۲۷ ساله کشورمان توانست در ماه ژانویه به تیم بایرلورکوزن وارد شود.

آزمون که در روس��یه، با الفبای فوتبال حرفه ای آش��نا ش��د، به لیگ ژرمن ها آمد تا چالش 
جدیدی را آغاز کند.

در ارتب��اط ب��ا انتقال و عملکردش در ماه ه��ای اخیر و پیش رو، با »اش��تفان فون نوکس« 
گزارش��گر با تجربه فوتبال آلمان به صورت اختصاصی صحبت کردیم. چهره ای که به ش��کل 
حرفه ای اخبار و تمام تحوالت »بایرلورکوزن« را به دقت زیر نظردارد و برای مجله معتبر کیکر 

گزارش تهیه می کند.
متن مصاحبه وی با خبرگزاری ایرنا بدین شرح است:

*ابتدا کمی از بیوگرافی خود بگویید تا خوانندگان با شما بهتر آشنا شوند.
اش��تفان فون نوکس هس��تم و در رشته ورزش در مدرس��ه ورزشی شهر کلن تحصیل کرده ام. 
به عنوان معلم ورزش با گرایش فوتبال فارغ التحصیل شدم. بعد از اتمام دوره کارآموزی، به عنوان 
روزنامه نگار ورزشی آزاد با روزنامه ماین پست کارم را شروع کردم. این روزنامه ای محلی در بایرن 
اس��ت که از س��ال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ در آن کسب تجربه کردم. بعد از مدتی فعالیت، در نوامبر سال 
۱۹۹۸ به مجله کیکر به عنوان خبرنگار آمدم. در این نش��ریه ابتدا در مورد تیم های دویسبورگ و 

آرمینیا بیله فلد می نوشتم. اکنون سالهاست که گزارشگر تیم های بایرلورکوزن و کلن هستم.
*در گذش�ته بازیکنان ایرانی نظیر مهدی پاشازاده در بایرلورکوزن حضور یافتند. 
اکنون چند ماهی اس�ت که سردار آزمون، مهاجم با تجربه کشورمان لژیونر این تیم 
قدیمی آلمان  است. برداشت شما به عنوان کارشناس و روزنامه نگار از او چیست؟

آزمون مهاجمی فوق العاده تکنیکی و باهوش است. هرچند که در نیم فصل اول حضورش، 
گل های زیادی به ثمر نرساند. البته با همین حضور کم، نشان داد چه شم گلزنی دارد. همینطور 
می دان��د به عن��وان مهاجم در محوطه جریمه چطور جاگیری کند ت��ا ضربه نهایی را بزند. در 
زمانی که هنوز توانایی هایش را نتوانسته بود نشان دهد، به وضوح مشخص کرد که چه شوری 
در ب��ازی دارد و  از نظر گلزنی خطرناک اس��ت. همینطور خالقیتش در ایجاد موقعیت گل و 

ادامه حمالت فوق العاده چشمگیر هستند.
*به نظر شما لورکوزن با به خدمت گیری او در زمستان، خرید خوبی کرد؟

بله. فکر می کنم بایرلورکوزن با جذب او، قدم خوبی در زمس��تان قبل برداش��ت. اگر چه  از نظر 
ورزشی روند جاافتادنش در تیم کمی کند بود. در مورد او می توان گفت عالوه بر ویژگی هایی که به 
عنوان گلزن دارد، موقعیت ها را به خوبی می بیند. می تواند با پاس های هوشمندانه، هم تیمی هایش 
را در موقعیت گل قراردهد. آزمون می تواند مهاجم ذخیره خوبی برای پاتریک ش��یک باش��د. در 
سیستم ۱-۳-۲-۴ »گرادو سئوانه« سرمربی تیم، می تواند از او به عنوان مهاجم کاذب در پشت سر 
شیک استفاده کند. به این نکته، سرمربی لورکوزن بعد از پارگی رباط صلیبی فلوریان ویرتس در 
آوریل گذشته دست یافت. چون در این نقش، آزمون خوب توانست جابیفتد. در ماه های ابتدایی 

فصل جدید و تا زمان بازگشت ویرتس نیز، آزمون در این نقش می تواند بازی کند.
*به نظر شما آزمون می تواند در کنار مهاجمان متعدد لورکوزن حرفی برای گفتن 

داشته باشد؟
بله. البته بایرلورکوزن در خط حمله دارای طیف وسیعی از بازیکنان باالتر از حد متوسط از جمله 
خود سردار است. به عنوان مهاجمی که کمی قابلیت هایش فرق دارد، همینطور در نقش  مهاجمی 
که دوست دارد به صورت پنهانی وارد منطقه خطر شود، می تواند توان هجومی تیم را افزایش دهد. 
مجموعه هجومی که شامل بازیکنان سرعتی مانند موسی دیابی، امین عدلی یا کریم بل عربی در 
جناحین، همچنین پاتریک شیک، مهاجم کالسیک و هدف در کنار فلوریان ویرتس، مهاجم کاذب 

است. در یک کالم می توان گفت آزمون به توان هجومی بایر، رنگ و لعاب بیشتری می دهد.
* آیا سردار قادر است در فصل جدید در ترکیب اصلی تیم نیز بازی کند؟

وقتی فلوریان ویرتس آماده ش��ود، به همراه پاتریک شیک، دو بازیکن برجسته و مهم لورکوزن 
خواهند بود. این دو در اصل دو پس��ت هجومی تیم را اش��غال می کنند. با این حال ویرتس در ماه 
نوامبر بازگش��ت خود را جش��ن خواهد گرفت. با توجه به برنامه  بسیار فشرده با تعداد بسیار زیاد 
هفته ها که ش��امل بازی های بوندس لیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا می ش��ود، آزمون برای 
قرارگرفتن در ترکیب اولیه شانس خوبی خواهد داشت. به خصوص که احتمال فشار زیاد مسابقات 

بر شیک و نیاز به استراحت وی هست و آزمون می تواند جایگزین خوبی برای او باشد.
*ابتدای مصاحبه به حضور کم آزمون در نیم فصل نخس�ت حضورش در لورکوزن 

اشاره کردید. فکر می کنید علت اصلی اش چه بود؟
این موضوع ربط به آمادگی جسمانی او داشت. در ماه دسامبر و در زنیت سن پترزبورگ از 
ناحیه پا مصدوم شد. پس از آن نه فقط به خاط تعطیالت زمستانی، بلکه همچنین به خاطر 
مصدومیت، بدون تمرین تیمی بود. قبل از انتقالش به بایر در اواخر ژانویه، به کوید ۱۹ مبتال 
ش��د. در لورکوزن همچنین دو بیماری عفونتی که با آنتی بیوتیک درمان می ش��دند، او را باز 
هم از تیم عقب انداخت. دیدید که گرادو سئوانه، سرمربی لورکوزن در فصل قبل گفت آزمون 

تنها در زمانی که صددرصد آماده باشد، بازی خواهد کرد.

واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا به بالتکلیفی تیم 
ملی ایران

س�ایت کنفدراس�یون فوتبال آسیا در گزارش�ی به بالتکلیفی تیم ملی کشورمان 
برای آمادگی در جام جهانی 2022 قطر واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به بررسی وضعیت ۶ تیم آسیایی در 
فاصله ۱۲۰ روز تا شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخت. سایت AFC در این گزارش 
در خصوص وضعیت تیم ملی فوتبال کش��ورمان نوش��ت: از زمان صعود تیم ایران به جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر و برگزاری تنها یک بازی دوستانه، بالتکلیفی در خصوص این تیم وجود دارد. سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه این گزارش نوشت: تیم ملی ایران در ماه ژوئن با نتیجه ۲ بر یک 
مقابل الجزایر شکس��ت خورد؛ اما با نزدیک شدن به جام جهانی، به طور قطع آمادگی ایران برای 
بازی ها بیشتر خواهد شد. این واقعیت که چندین بازیکن کلیدی ایران در اروپا بازی می کنند، یکی 
دیگر از نکات مثبت این تیم است. ایران در شروع رقابت خود مقابل انگلیس، به طور قطع از نظر 
رقابت با آن ها چیزی کم نخواهد داشت.  تیم ملی فوتبال ایران در گروه B مسابقات جام جهانی 

قطر قرار گرفته و باید با تیم های انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند.

آخرین وضعیت کاسیانو برای حضور در پرسپولیس
باش�گاه پرس�پولیس همچنان پیگیر جذب »کاس�یانو« مهاجم برزیلی تیم ویزال 

پرتغال است.
ب��ه گزارش ایرنا، کاس��یانو دیاز مهاجم برزیلی تیم ویزال یک��ی از بازیکنانی بود که از ابتدا مورد 
توجه باشگاه پرسپولیس قرار داشت اما پروسه جذب او کمی زیاد از حد طوالنی شد تا جایی که 
سرخپوشان از حضور این بازیکن در پرسپولیس ابراز ناامیدی کردند. طبق برنامه قرار بود که این 
بازیکن پس از پرداخت پول رضایتنامه باش��گاه ویزال به تهران بیاید که حاال این پول تهیه ش��ده 
و مس��ووالن دنبال راهی هس��تند تا با پرداخت آن جذب کاسیانو را راحت تر کنند. این در حالی 
است که کاسیانو در تمرینات اخیر ویزال حضور نداشته و علت آن هم مصدومیت این بازیکن بوده 
است. باشگاه پرسپولیس هم از کاسیانو مدارک پزشکی اش را خواستار شده تا بررسی های الزم در 
مورد میزان مصدومیت این بازیکن انجام شود. بدین ترتیب شاید تا هفته آتی انتقال این بازیکن 
با سرخپوش��ان نهایی ش��ود. یکی دیگر از بحث هایی که در انتقال کاسیانو مطرح شد این بود که 
بازیکن قیمتش را نسبت به قیمت ابتدایی تغییر داده و این موضوع باعث وقفه مذاکرات شد اما حاال 

توافقات انجام شده و مشکل چندانی پیش روی کاسیانو وجود ندارد.

تکلیف تعداد تیم های لیگ برتر والیبال در فصل آینده مشخص شد
فص�ل آینده لیگ برتر والیبال در یک گروه برگزار می ش�ود و ش�ایعاتی مبنی بر 

اینکه این رقابت ها در 2 گروه انجام خواهد شد واقعیت ندارد.
به گزارش ایرنا، در حالی که شایعاتی مبنی بر اینکه لیگ برتر والیبال در فصل آینده در ۲ 
گروه و با حضور ۱۶ تیم برگزار می ش��ود مطرح ش��ده بود؛ اما این مسئله واقعیت ندارد و قرار 

است این رقابت ها همچون فصل قبل با حضور ۱۴ تیم و در یگ گروه برگزار شود.
س��ایپا که به لیگ دسته اول سقوط کرده بود با خرید امتیاز تیم سپاهان اصفهان در فصل 
آینده هم در لیگ برتر حضور خواهد داش��ت. از طرف دیگر هنوز تکلیف تیم های ش��هرداری 
ورامین و شهرداری ارومیه مشخص نشده است. در صورتی که این ۲ تیم تمایلی به حضور در 
لیگ برتر نداشته باشند می توانند امتیاز لیگ برتری خود را به سایر تیم های متقاضی واگذار 

کنند. اگر هم این اتفاق رخ ندهد لیگ با ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.

کاپیتان اس��بق تیم ملی فوتبال ایران گفت: حضور 
دوباره »مهدی تاج« در انتخابات فدراسیون و اتفاقات 
اخیر اس��کوچیچ و تیم ملی بازهم ثابت کرد مدیریت 
در این ورزش وجود ندارد، کاری که ما با فوتبال ایران 

کردیم را دشمن انجام نداد.
محم��د پنجعل��ی در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا با 
اشاره به شرایط کنونی تیم ملی فوتبال ایران و ابقای 
دراگان اسکوچیچ ۶ روز بعد از برکناری اظهار داشت: 
در مورد فوتبال واقعا چیزی نمی توان گفت چرا که از 
هر زوایه ای که نگاه می کنیم بی تدبیری و سوء مدیریت 
را شاهد هستیم. همین چند وقت اخیر را مرور کنید، 
ضعف مدیریت در فوتبال و ورزش ما مش��هود است. 
در ش��رایطی که همه دنیا در صدد آماده س��ازی تیم 
ملی خ��ود برای حضور در جام جهانی هس��تند ما به 
راحتی آب خوردن، خودزنی کردیم و همه دنیا شاهد 

این  بی تدبیری بودند.
وی ادامه داد: فوتبال دنیای گسترده با فرصت های 
طالیی است. اگر فکر درست، شیوه مدیریتی صحیح 
و عقل س��لیم پش��ت آن باش��د اتفاقات خوبی برای 
ورزش و کشور خواهد افتاد اما من اعتقاد دارم کاری 

که ما کردیم،  دشمن هم با ما نکرد.  
کاپیتان اس��بق تیم ملی فوتبال ایران یادآور ش��د: 
معل��وم نیس��ت چه کس��ی در فوتبال ح��رف اول را 
می زن��د،  اصال اینکه چرا وقتی تیم ملی نتیجه گرفته 
و س��رمربی تی��م ه��م کارش را دنبال می ک��رد وارد 
این بازی عجیب ش��دیم؟ هیچ عقل س��لیمی در این 
فاصل��ه ای که تا جام جهانی مان��ده، آرامش و فضای 
تیم ملی را بر هم نمی زند ولی ما این کار را کردیم و 

خواهید دید چه لطمات جبران ناپذیری بر پیکره تیم 
ملی وارد شده است. 

پنجعلی گف��ت: وقتی مردم ع��ادی و غیر فوتبالی 
موضوع را درک می کنند، این سوال پیش می آید که 
چرا چنین ماجرایی رقم خورد؟ چه کسانی از آن سود 
می بردند؟ اگ��ر قرار بود تغیی��ری در تیم ملی ایجاد 
ش��ود باید خیلی زودتر از این ها ش��اهد آن می بودیم 
ن��ه این که االن و ب��ا این وضعیت نظم تیم ملی را به 

هم بریزیم.  
وی در مورد اینکه گفته  می ش��ود ش��اید در ظاهر 

بازیکن��ان با هم خوب بوده ام��ا در جریان دیدارهای 
جام جهانی به ش��کلی دیگر عمل کنند، یادآور ش��د: 
بازیکنان ما نس��بت به گذشته دید و تفکری حرفه ای 
دارند چون در سطح اول فوتبال دنیا بازی  می کنند و 
تفکر و نگاهی متفاوت دارند. جام جهانی یک فرصت 
برای آنهاس��ت و همه نگاه ها به ای��ن جام، نوع رفتار 
بازیکنان، شیوه بازی و عملکرد آنها خواهد بود و هیچ 
چیز از ن��گاه تیزبین فوتبالی ها دور نخواهد ماند. این 
را خود بازیکنان هم می دانند برای همین بعید است 

چنین اتفاقی رخ بدهد.

کاپیتان اس��بق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص 
حضور مهدی تاج در انتخابات فدراس��یون فوتبال با 
توجه به پرونده ویلتموس تاکید کرد: این هم از عجایب 
فوتبال ماس��ت، سال هاست ورزش ما با واژه ای به نام 
قحط الرجال آشنا شده و امروز شاهد صفحه ای جدید 
از این داس��تان غریب هس��تیم. در فوتبال کشورمان 
اف��رادی را داریم ک��ه در حوزه داخل��ی و بین المللی 
اعتبار دارند، محمد دادکان،  علی دایی، علی کریمی و 
چهره های دیگری که اگر بیایند فوتبال را از این حال 
و روز خارج کرده و در مسیر درست قرار می دهند اما 
بازهم آنهایی وارد می ش��وند که تصیم های غلط شان 
لطمات سنگینی را به فوتبال ایران وارد کرده و اعتبار 

این ورزش را به چالش کشیده است.
پنجعلی یادآور ش��د: اگر تاج خوب بود چرا رفت،؟ 
اگر بد است چرا دوباره آمد؟ ماجرای پرونده ویلتموس 
به کجا رسید؟ لطمات سنگینی که در این پرونده به 
فوتبال ایران وارد ش��د را چه کسی گردن گرفت؟ آیا 
برای آن تصمیمی گرفته ش��د؟ آیا مسببان آن تاوان 
دادند؟ وی ادامه داد: مس��اله دیگ��ری که باید به آن 
توجه داشت این است که صرفا حضور در جام جهانی 
افتخار نیس��ت چرا که سهمیه تیم هایی آسیایی زیاد 
شده و دیگر مثل گذشته نیست. اگر آقایان ادعا دارند 
که فوتبال ایران رشد کرده این را باید در جام ملت ها 
یا لیگ قهرمانان آسیا نشان بدهند نه حضور و صعود 
به جام جهانی. اگر ما در جام جهانی صعود کردیم و از 
گروه مان باال رفتیم بله، آن وقت می توان گفت فصل 
جدیدی در فوتبال ما باز شده اما همچنان اعتقاد دارم 

جام ملت ها و لیگ قهرمانان آسیا باید مالک باشد. 

مرب�ی تیم مل�ی کش�تی آزاد با بی�ان اینکه تیم یک دس�ت و 
گلچینی از بهترین ها را به پیکارهای قهرمانی س�ال ۲۰۲۲ جهان 
اعزام می کنیم گفت: با توجه به توانمندی نخبگان کشتی به دنبال 

ثبت نتیجه ای بهتر از مسابقات جهانی اُسلو هستیم.
»احس��ان امین��ی« در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ب��ا بیان اینکه یکی از 
مهیج ترین مسابقات انتخابی در چند سال گذشته را شاهد بودیم، اظهار 
داشت: مسابقات در باالترین سطح برگزار شد و اعتراضی نسبت به شیوه 
این رقابت ها وجود نداش��ت. کش��تی گیران از قبل خود را برای پوشیدن 
دوبن��ده تیم ملی آماده کرده بودند و می دانس��تند که ب��رد یا باخت در 
سرنوش��ت آنان برای اعزام به جهانی صربس��تان موثر اس��ت. این انگیزه 
موجب ش��د تا رقابتی در س��طح جهانی را شاهد باشیم. هواداران کشتی 
نیز از سرش��اخ ش��دن غول های کش��تی ایران لذت بردن��د. البته ادعای 
نمی کنم که هیچ ایرادی نبود. سال نخست رقابت انتخابی بود و در آینده 

آسیب شناسی می شود و ایرادات جزیی را نیز برطرف خواهیم کرد.
مربی تیم ملی کش��تی آزاد ادامه داد: همدلی در فدراس��یون کش��تی 
موجب ش��د تا کارها به بهترین ش��کل ممکن پیش برود. کارشناسی که 
کشتی را درک می کند نسبت به عملکرد تیم ملی و فدراسیون نظر مثبت 
دارد و به این فدراس��یون نمره قبولی می دهد. کس��انی که به دنبال ایراد 
تراش��ی هستند کوچکترین ضعفی را برجس��ته می کنند. در روز انتخابی 
هیچ اعتراضی از س��وی کش��تی گیران انجام نشد اما آمدن تماشاگران به 

بهانه ای برای برخی از منتقدان تبدیل ش��د. در حالی که فدراسیون هیچ 
نقشی در ورود تماش��اگران به تشک نداشت که پاسخگوی این انتقادات 
باشد. قهرمان کش��تی آسیا در مسابقات ۲۰۱۱ تاشکند ازبکستان افزود: 
با تالش کادر فنی و فدراس��یون یک تیم منسجم و یکدست به مسابقات 
جهانی اعزام می ش��ود و انتظار نتایج خوبی را داریم. انتظار من این است 
که نتایج کش��تی در مسابقات جهانی بلگراد بهتر از اُسلو باشد. در بلگراد 
رقبای قدرتمندی از جمله آمریکا را پیش رو داریم که با تیم کامل خواهند 
آمد. کش��ورهایی مانند گرجس��تان، ترکیه، کوبا و جمه��وری آذربایجان 
نفرات خوبی دارند. محرومیت روس ها بر سطح این مسابقات تاثیر خواهد 
گذاش��ت چون پیروزی با برد برابر کش��تی گیران روسی شیرینی خاص 

خود را دارد. وی این را هم گفت: برگزاری کشتی آزاد بدون حضور ایران، 
آمریکا و روسیه هیجان را از هر رقابتی خواهد گرفت چون این سه کشور 

در دنیای کشتی بهترین ها را در اختیار دارند.
این مربی س��ازنده کشتی افزود: مسابقات مختلف داخلی نشان داد که 
ظرفیت های زیادی در رش��ته کشتی داریم. کش��تی گیرانی مانند احمد 
محمدنژادجوان، امیرحسین فیروزپور، امیررضا معصومی و .... نمونه خوبی 
از پشتوانه سازی هستند و می توانند در آینده ایران را در جهان به مدعی 
نخس��ت تبدیل کنند و دغدغه کادر فنی را نیز برای جایگزینی ستاره ها 
برط��رف خواهند ک��رد. برای هر تورنمنت می توانیم ی��ک تیم جدا اعزام 
کنیم و این نشان از هنر مربیان سازنده ما در سطح کشور دارد. تیمی که 
اکنون برای مسابقات جهانی بسته شده گلچینی از بهترین نفراتی هستند 

که می تواند تاریخی ترین نتایج را برای ایران رقم بزند. 
امین��ی که از کش��تی کرمانش��اه به ورزش ایران معرفی ش��ده اس��ت 
در خصوص اُفت این رش��ته در اس��تان خود گفت: کش��تی کرمانشاه از 
بی توجه��ی رن��ج می برد و نمی توانیم تک عاملی ب��ه دالیل این اُفت نگاه 
کنیم. هم هیئت کشتی، هم مربیان و هم اداره کل ورزش جوانان در این 
اتفاق مقصر هستند. کشتی گیر این استان قهرمان آسیا شد اما چه کاری 
ب��رای وی انج��ام دادیم، آیا یکبار وی به تلویزیون یا یک برنامه اس��تانی 
دعوت شد. باید از قهرمانان تجلیل کنیم تا بار دیگر شاهد افتخارآفرینی 

بهترین های استان در سطح جهان و المپیک باشیم.

مربی تیم ملی: در بلگراد به دنبال ثبت نتیجه ای بهتر از اُسلو هستیم

مدیر اس�بق تیم های ملی شمشیربازی گفت: همانطور که پیش 
از آغاز مسابقات قهرمانی جهان هم گفته بودم شاهد یک عملکرد 
بسیار ضعیف از تیم کشورمان در این رویداد بودیم و آنچه در این 
مس�ابقات رقم خورد به هیچ عنوان قابل دفاع نیس�ت. حضور در 

جهانی مصر بیشتر یک سفر توریستی بود.
عبدالرضا میرشفیعی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا و در واکنش به نتایج 
شمش��یربازان کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان، اظهار داشت: قبل 
از این اعزام به اتفاقات و آنچه پیش روی ماست، صحبت کردم و هشدار 
دادم. متاس��فانه علی رغم میل باطنی و عرقی که به شمش��یربازی داریم، 
ش��اهد مسائلی بودیم که خوشایند جامعه این رشته نیست و امیدوارم با 

بهبود شرایط، شمشیربازی به مسیر درست خود بازگردد.
وی ادامه داد: وقتی در یک فدراس��یون و در بین ارکان اصلی آن هیچ 
فرد متخصصی وجود نداشته باشد، همین می شود که در مصر رقم خورد. 
سفر به قاهره بیش از آن که یک سفر ورزشی با نتایج قابل قبول برای ما 
باشد یک سفر تفریحی و توریستی بود. آنچه در رقابت های شمشیربازی 
قهرمانی جهان رقم خورد ضعف ها،  سوء مدیریت و مسیر اشتباه این رشته 
را بیش از پیش نمایان ساخت و متاسفانه شاهد نتایج بسیار بد و غیرقابل 

دفاع در این رویداد بودیم.
مدیر اسبق تیم های ملی شمشیربازی یادآور شد: اگر بخواهیم عملکرد 
کلی تیم کنیم باید بپذیریم که نتایج بس��یار ضعیفی به دس��ت آمد، ما 
جایگاه هفتم خودمان را در س��ابر مردان از دست دادیم و در رقابت های 
تیمی به ترکیه که پائین تر از ما بود، باختیم. شکست برابر ترکیه به هیچ 

عنوان قابل دفاع نیست و باید این نتایج و مسایلی از این دست به خوبی 
بررسی و واکاوی شود.

وی در مورد علی پاکدامن یادآور ش��د: او موفق شد خودش را به جمع 
۸ ورزش��کار برتر این مس��ابقات برس��اند اما ما از او انتظار مدال داشتیم 
که در این راه ناموفق بود. در س��ابر تیمی نتایج خوبی به دس��ت نیامد و 
می توان��م بگویم ره آورد رقابت های شمش��یربازی قهرمانی جهان برای ما 

فاجعه آور بود. 
میرش��فیعی در مورد ع��دم حضور امین قربانی در کنار ملی پوش��ان و 
در هنگام رقابت ها تاکید کرد: س��رمربی تیم ملی ایران در سابر کیست؟ 
چ��را امین قربان��ی را در کنار بچه ها ندیدیم؟  مگر پیمان فخری اس��تعفا 
نکرده بود پس چرا یک ش��به راهی مصر می ش��ود و تیم را تحت هدایت 
خود می گیرد؟ این ها مس��ائلی اس��ت که باقرزاده باید به آن پاسخ بدهد 

و شفاف س��ازی کند. اگر قربانی سرمربی است، کجا بود و اگر نیست چرا 
اعالم نمی ش��ود. او با اش��اره به اینکه در رقابت های قاره ای و آس��یایی به 
دلیل و بهانه نبود منابع مالی تیم را اعزام نمی کنیم اما با چندبرابر هزینه، 
راهی رقابت های شمش��یربازی قهرمانی جهان می ش��ویم گفت: در فلوره 
زنان دو دختر ۱۶ و ۱۷ س��اله را اعزام می کنیم که نتایج نش��ان داد آنها 
در فش��ار مس��ابقات نتوانستند خودش��ان را پیدا کنند. وقتی این بچه ها 
در رقابت های آس��یایی بازی نکرده اند مگر می شود در چنین سطحی به 
مصاف رقبای خود بروند. طبیعی اس��ت ورزشکار نمی تواند خودش را به 
خوبی پیدا کند. ما آینده ورزش��کار را به بازی گرفته ایم و نتایجی که به 
دست آمد گواه این ادعاست. وی به حضور سایر نفرات اعزامی هم اشاره 
کرد و گفت: البته در همین مسابقات شاهد اتفاقات خوبی هم بودیم، مثال 
اعظم بختی در اپه زنان موفق شد به جدول اصلی راه پیدا کند اما بازهم 
تاکید می کنم توجه به بیش از حد به س��ابر و کم توجهی به اپه و فلوره، 
شمش��یربازی را در مسیر اش��تباهی قرارداد که امیدوارم با رفتن مدیران 

کنونی فدراسیون، این مهم مورد توجه قرار گیرد. 
این کارشناس شمش��یربازی کش��ورمان گفت: تیم جوانان اسلحه اپه 
کش��ورمان در مس��ابقات قهرمانی آس��یا به مدال برنز رسید و این نشان 
می دهد ما ظرفیت و پتانس��یل موفقیت را داریم اما چرا این بچه ها دیده 
نمی شوند؟ البته در همان مسابقات باقرزاده نمی خواست تیم را اعزام کند 
که این حضور با حمایت اسپانسر انجام شد و دیدیم که نتیجه بخش هم 
ب��ود. االن هم برای هر شکس��ت و نتیجه بدی که می آورند بهانه تراش��ی 

می کنند که بیشتر شبیه عوام فریبی و فرار رو به جلو است.  

میرشفیعی: سفر توریستی ضعف های شمشیربازی را نمایان کرد

پنجعلی: کاری که ما با فوتبال خودمان کردیم، دشمن نکرد

 سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور 
در تبریز برگزار می شود

 حریف ترکیه ای صنعتکاران 
در المپیک توکیو درگذشت

مدیرعام�ل س�ازمان آتش نش�انی و خدم�ات ایمن�ی 
ش�هرداری تبریز گفت: تمهیدات الزم برای انجام المپیاد 
ورزش�ی عملیاتی آتش نش�انان انجام ش�ده و این رخداد 

ملی شهریور ماه سال جاری در تبربز برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، آتش پاد علیرضا زبردست در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به انجام مراحل مقدماتی شامل تشکیل تیم های داوری 
و اکیپ های اجرایی، بررسی و موقعیت یابی مکان های برگزاری 
مس��ابقات و تعامل با ادارات و نهاد ه��ای مرتبط از اهتمام ویژه 
ش��هردار تبریز به این دوره و حمایت قاطع وی در تجهیز ، انجام خدمت و ماموریت و پیش��رفت آتش نشانی 

تبریز قدردانی کرد.
وی همچنین به تش��ریح توافقات انجام یافته در نشس��ت مش��ترک با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان 
ش��رقی پرداخت و افزود: خوش��بختانه نگاه ۲ مجموعه آتش نشانی تبریز و اداره کل ورزش و جوانان  در این 
حوزه همسو و همراستاست و شیوه های تعامل و نحوه همکاری ۲ مجموعه در نشست مشترک بررسی شده و 
به لطف الهی و با هماهنگی و همکاری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی شاهد برگزاری یک المپیاد 

ماندگار در تبریز خواهیم بود.
زبردس��ت، اس��تفاده از تیم های تخصصی داوری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در بخش های 
عمومی س��یزدهمین المپیاد ورزش��ی عملیاتی آتش نشانان کشور  برمبنای آخرین متدهای داوری در سطح 

ملی و بین المللی را یکی از عوامل موثر در سطح مسابقات برشمرد.
مدیر عامل س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ش��هرداری تبریز اظهار کرد: این المپیاد در چهار بخش: 
آبرسانی با پمپ ، دو یکصد متر با مانع ، دو چهار در صد متر امدادی و چالش ویژه آتش نشانان )fcc( طی 

روزهای ۵ تا ۸ شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نفرات برتر سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور )ویژه یکصدو هشتادمین 

سال فعالیت آتش نشانی در تبریز و ایران( روز هشتم شهریور ماه  معرفی خواهند شد.

»اس�ماعیل اوغان« آزادکار کشور ترکیه و دارنده مدال 
طالی بازی ه�ای المپیک ۱۹۶۴ توکی�و و یکی از حریفان 

»محمدعلی صنعتکاران« در سن ۸۹ سالگی در گذشت.
به گزارش ایرنا از اتحادیه جهانی کشتی، اسماعیل اوغان دارای 
۲ م��دال المپی��ک نقره ۱۹۶۰ رم و ۱۹۶۴ توکی��و را در کارنامه 
داش��ت که اوایل این هفته در سن ۸۹ سالگی درگذشت. اوغان 
در ۵ مارس ۱۹۳۳ در آنتالیای ترکیه به دنیا آمد. او در سال ۱۹۵۰ 
حرفه کشتی خود را زیر نظر مربیان آغاز کرد. وی با کسب سه مدال 

جهانی و مدال های طال و نقره بازی های المپیک به سرعت در دنیای کشتی نامی برای خود دست و پا کرد. او کار 
بین المللی چش��م گیر خود را با یک مدال نقره در مس��ابقات جهانی استانبول در سال ۱۹۵۷ آغاز کرد. ۲ سال بعد 
در مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران دومین مدال را در صحنه جهانی کسب کرد. یک سال بعد، در بازی های المپیک 
۱۹۶۰ رم پس از شکست مقابل داگالس بلوگاگ آمریکایی در فینال وزن ۷۳ کیلوگرم، به مدال نقره دست یافت. 
اما اوغان چشمگیرترین عملکرد خود را برای آخرین رقابت دوران حرفه ای خود در  بازی های المپیک ۱۹۶۴ توکیو 
حفظ کرد. او قهرمان ۲ دوره جهانی یعنی گولیکو ساگارادزه )شوروی سابق( را شکست داد و نقره المپیک رم خود را 
به طالی المپیک توکیو ارتقا داد. پس از بازنشستگی از دنیای کشتی پس از بازی های ۱۹۶۴، دوران مربیگری خود 
را آغاز کرد. اوغان دارنده مدال نقره المپیک ۱۹۶۰رم و طالی ۱۹۶۴ توکیو و همچنین ۲ مدال برنز جهانی تهران 
۱۹۵۹ و ۱۹۶۳ صوفیه و نقره ۱۹۵۷ استانبول را در کارنامه دارد. محمدعلی صنعتگران کشتی گیر ایران در المپیک 
۱۹۶۴ توانست مدال برنز وزن ۷۸ کیلوگرم را برای کشورمان بدست آورد. محمدعلی صنعتکاران در المپیک ۱۹۶۴ 
توکیو بدون شکست و با کسب پنج پیروزی و دو تساوی برابر ساکارادزه قهرمان جهان از شوروی و اسماعیل اوغان 
از ترکیه به مقام س��وم رس��ید. صنعتکاران سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد و رئیس فدراسیون کشتی پیش از 
المپیک توکیو در مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوها به همراه تیم رویایی کشتی آزاد ایران صاحب مدال طال شد.  تیم 
ملی کشتی آزاد کشورمان در پیکارهای جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما با کسب ۵ طال، یک نقره و یک برنز برای نخستین 

مرتبه قهرمان جهان شد. جهان پهلوان تختی نیز در وزن ۸۷ کیلوگرم صاحب مدال طال شده بود.


