بازتاب

 حبيباله بهرامي

قهرماني «پترو» در ليگ  6تيمي!

بيس��ت و پنجمين دوره ليگ برتر پينگپنگ باشگاههاي كشور به پايان رس��يد و تيم سابق مدير روابط
عمومي فدراسيون بار ديگر قهرمان شد .پتروشيمي ماهش��هر در شرايطي در فينال مسابقات شش بر صفر
تيم تايدواتر را شكس��ت داد كه بازيكنان جوان مورد ادعاي فدراسيون در مسابقات دو نفره دو بر صفر مقابل
بازيكنان باتجربه مثل افشين نوروزي ،ميعاد لطفي و حميدرضا طاهرخاني و نيما عالميان مغلوب شدند .در
اين دوره از مس��ابقات فقط شش تيم حضور داشتند كه دانشگاه آزاد و شهداي آتشنشان در مكان سوم قرار
گرفتند .مربيان تيم ماهش��هر خس��رو فرهادي و ايمان كاظمي نژاد بودند ،اما پينگپنگ با اين ليگ به كجا
خواهد رسيد؟ جايزه ،پاداش و تشويق تيم قهرمان چيست؟
متأسفانه فدراسيون كنوني پينگپنگ با همه ادعاي پينگپنگي بودن اعضايش تاكنون كار مهمي انجام
نداده است و با وجود وعده جوانگرايي هنوز جواني كه مقابل بزرگان اين رشته قد علم كند ظهور نكرده است،
تازه فدراس��يون پينگپنگ حتي زحمت معرفي بهترين بهترينها را كه مسابقات در همه رشتهها متداول
است انجام نداده تا در نهايت يك ليگ فورماليته را به پايان برساند.

ادعاي رئيس سازمان ليگ اسكواش

خيلي راحت از بازيكنان معترض عبور ميكنيم!

با توجه به ارس��ال درخواست ندامت سهيل شاملي بازيكن مليپوش اس��كواش بابت اتفاقات رخ داده در
جريان هفته آخر ليگ برتر كش��ور در جزيره كيش وي در جلسه فدراسيون در محل وزارت ورزش حاضر شد
و توضيحات خود را با رئيس و دبير و نايب رئيس و رئيس س��ازمان ليگ اسكواش درميان گذاشت ،شاملي در
نهايت اظهار داشت بدليل ضربه به س��ر و خونريزي از ناحيه ابرو در حين مسابقه نتوانسته است رفتار خود را
كنترل كرده و به همين دليل با داور بازي محاوره خارج از عرف داش��ته است در اين جلسه رئيس فدراسيون
بازيكنان مطرح ايران ازجمله شاملي را به خروج از حواشي كه براي خود بوجود ميآورند دعوت كرد و آرامش
در رش��ته را عامل توسعه دانست در همين ارتباط رئيس س��ازمان ليگ خطاب به شاملي اعالم كرد اگر قرار
باش��د بازيكنان ،داوران را اصالح كنند از االن اعالم ميكنم كه بهتر است دور ورزش را خط بگيريد چون اين
مهم در اختيار من و ش��ما نيست حتي اگر قاضي اش��تباهي در مديريت بازي داشته باشد هيچ بازيكني حق
توهين به داور را ندارد اقدام ش��ما داور مسابقه را در بين حاضرين در سالن تخريب كرد ما عالقهاي نداريم كه
امثال شما در اس��كواش نباشند چون زحمت كشيدهايد اما اگر قرار باش��د افراد ليگهاي اسكواش را لطمه
بزنند براحتي از آنها عبور خواهيم كرد .البته س��هيل شاملي نيز به صراحت اعالم كرد در مقام بازيكن و يك
ملي پوش و يك ورزش��كار كارم صحيح نبوده و از داور مس��ابقه آقاي غالمنژاد جاويد و تماشاگران حاضر در
سالن كه در روز بازي من حضور داشتند ،عذرخواهي ميكنم و نهايتاً اين گونه رفتارها را در ديگر رويدادهاي
پيش رو تكرار نميكنم و درخواس��ت بخشودگي از مسئوالن فدراس��يون دارم .بر اين اساس اعضا وارد شور
شدند و با توجه به اظهار ندامت بازيكن و با هدف اصالح رفتار بازيكن و اظهار نظر رئيس سازمان ليگ كه خود
از نزديك ش��اهد ماجرا در عين مسابقه بوده اس��ت با توجه به جميع جهات اعالم شد كه سهيل شاملي اجازه
دارد در كليه مسابقات رسمي فدراسيون شركت كند .به اين ترتيب يك حاشيه در اسكواش كه دوست دارد
آرام و البته با طمأنينه به پيش برود در نطفه خفه ش��د ،و ما هم اعتقاد داريم كه ورزش��كار بايد مطيع قوانين
باش��د ،اما از رياست سازمان ليگ فدراسيون ميپرسم مگر ش��ما مرجع تصميمگيري در ورزش هستيد كه
بازيكن مليپوش را تهديد به حذف ميكنيد؟

سيرون :چوگان در ايران مهجور مانده است

چوگان يك ورزش صددرصد ايراني اس��ت در كليل��ه و دمنه نيز به اين
ورزش اش��اره شده و مدعيان جعلي كشورهاي همس��ايه متأسفانه تاريخ و
جغرافيا نميخوانند ،اما عجب اينكه در ورزش��ي كه اصالت و ريش��ه ايراني
دارد ما يك مربي زبده نداريم كه ناچار شدهايم از خارج وارد كنيم .سرمربي
آرژانتيني تيم ملي چوگان «مارتين س��يرون» درخص��وص وضعيت ملي
پوشان چوگان ايران،افزود :هر روز و هر هفته كادر فني در كنار بازيكنان تيم
ايران تالش كردهاند تا در اين رقابتها به موفقيت برس��يم و در اين چند ماه
فكري جز پيروزي و راهيابي به جام جهان��ي در ذهن خود نميپرورانيم وي
گفت :متأسفانه در نخستين مسابقه با اختالف كمي مقابل تيم هند شكست
خودريم و در حقيقت بد شانس��ي سبب شد تا نتيجه را واگذار كنيم .اين در حالي است كه در چوك آخر (بازي
چوگان در 4چوك7دقيقهاي برگزار ميش��ود) امكان پيروزي يا حداقل تساوي براي تيم ايران وجود داشت.
ولي با بدشانس��ي گل بدي را دريافت كردیم سيرون با بيان اينكه هميشه شانس در رقابتهاي ورزشي وجود
دارد ،گفت :اين بار ش��انس به سود تيم حريف و به ضرر مليپوش��ان ايران بود .وي در پاسخ به اين سوال كه آيا
استرس سبب شكست تيم ايران در مصاف با هند شد يا خير؟ گفت :اين رقابتها از حساسيت برخوردار است.
زيرا در نهايت يك تيم از اين گروه به جام جهاني صعود خواهد كرد .برهمين اساس طبيعي است كه براي همه
استرس وجود داشته باش��د .سرمربي تيم چوگان ايران خاطر نش��ان كرد :چوگان ايران است و به رغم اينكه
اين رشته ورزشي نسبت به ديگر رشته ها كمي مهجور مانده است ،اما عملكرد خوب مليپوشان نشان داد كه
چوگان در خون آنها جريان دارد.

شماره  - 2195سـال چـهل وهفتــم 26 -تیر 1396

26

قهرماني اسكندري در بدمينتون انتخابي تيم ملي

مسابقات بدمينتون قهرماني كش��ور انتخابي تيم ملي يادواره شهداي هفتم تير در زنجان برگزار شد كه
مسابقات انفرادي ،سروش اس��كندري از زنجان اول شد ،محمد پاپروند ،مهدي اظهاري و آرين زكيزاده در
ردههاي بعدي قرار گرفتند ،در مسابقات دو نفره نيز زوج صدرا صادقيان و عرفان جوينده در صدر ايستادند،
زنجان كه روزگاری قطب بزرگ بدمينتون بود با همكاري مجدد و صميمانه محمود انصاري پيشكسوت اين
رشته با فدراسيون وارد بخش جديدي از فعاليتها شده است.

