بازتاب

* جايگاه بلند داوران تنيس ايران

فراتر از يك دايره بسته!

بهشتي
علي نيلي داور كوش��اي ايراني به يك موفقيت ديگر نايل آمد ،داوري كه نش��ان طالي داوري فدراس��يون
جهاني تنيس را دارد .جايزه مك گاورن اتحاديه تنيس اياالت متحده را به دست آورد ،نیلی هر چند سرآمد
داوران تنيس ايران و ش��ايد آسيا به شمار ميآيد ،اما ايران داور ارزش��مند ديگري دارد كه بر خالف ورزش
تنيس كه قهرمانانش دور يك دايره ميچرخند در عرصههاي بينالمللي نام آورند.
ب��ه ه��ر روي اي��ن جاي��زه يك��ي از جواي��ز معتب��ر داوران تني��س اس��ت ك��ه ه��ر س��اله در حي��ن
برگ��زاري مس��ابقات آزاد آمريكا و از س��وي اتحاديه تنيس اين كش��ور به فردي كه بيش��ترين خدمت را
در زمين��ه قضاوت ارائه داده باش��د ،اهدا ميش��ود .تنه��ا داوراني صالحي��ت دريافت اين جاي��زه را دارند
ك��ه حداق��ل  10س��ال س��ابقه كار داوري در كارنام��ه خ��ود داش��ته باش��ند نيل��ي همچني��ن
ب��ه هم��راه ع��ادل برقع��ي در مس��ابقات المپي��ك ري��و  2016حض��ور داش��ت و ب��ا قض��اوت
در بازيهاي مهمي همچون ماري ـ فونيني و دلپوترو ـ سوسا براي كشورمان افتخارآفريني كرد.
سيس��تم امتياز شمار زنده تنيس كه در مسابقات بينالمللي از آن استفاده ميشود نيز توسط نيلي طراحي
شده است.
عل��ي نيلي متولد  1357از معدود داوراني به ش��مار ميرود كه داراي نش��ان طالي داوري و نش��ان طالي
سرداوري تنيس است .همچنين وي نخستين داور نش��ان طالي سرداوري تنيس در آسيا به شمار ميرود.
در تيرماه  1394نيلي بهعنوان داور مس��ابقه نهايي تنيس ويمبلدون  2015لن��دن بين نوواك جوكوويچ و

 ج دوستدار

راجر فدرر انتخاب ش��د .وي نخستين ايراني در تاريخ تنيس اس��ت كه حضور در مسابقه فينال انفرادي يك
گرند اس��لم را تجربه ميكند .نیلی كارمند بخش فناوري اطالعات انجمن تنيس حرفهاي است و بيشستر در
آنسوي مرزها زندگي ميكند.

بازي در فضاي آزاد!
سالروز تأسيس بدمينتون در هواي آزاد جش��ن گرفته شد .بدمينتون از جنوب ايران وارد كشور شد و از بدو
پيدايش در فضاهاي آزاد بهصورت خانوادگي بازي ميش��د ،اما از س��ال  1379بدمينتون در فضاي آزاد در
يكي از پاركهاي تهران راهاندازي شد و با انجام مسابقات سعي به عمل آمد ،طي پنجسال جمعي را كه گفته
ميش��ود  500نفر ميشوند به اين رشته پيوند بزند ،اميدعلي هاشمپور و پيشكسوتاني چون فريدون علي به
هر مناس��بتي بدمينتون در پارك را تشويق كردهاند تا اينكه به مناسبت عيد سعيدقربان با برگزاري ديداري
دوس��تانه برخي از بازيكناني كه س��ابقه بازي ملي دارند و تيم منتخب بدمينتون فضاي باز در سالن ورزشي
حجاب برگزار ش��د حاال چرا س��الن نميدانيم؟! ـ و در پايان نيز کیک بدمينتون در فضاي باز پريده شد ناكام
عالقهمندان بدمينتون ش��يرين شود ،اما ما هر چه گشتيم اثري انس��اني از فدراسيون بدمينتون در مراسم
نديدهايم ،آيا اين ورزش را به رس��ميت نميشناسند؟ بدون ترديد پيشرفت و گسترش بدمينتون در فضاي
باز نيز در گروي توليد مس��ئوالن فدراسيون بدمينتون است كما اينكه شاهد بودهايم كه رئيس فدراسيون و
عوامل اجرايي اين ورزش در بسياري از پاركها و تفرجگاهها با توزيع رايگان توپ و راكت به تعميم آن همت
گم��ارده بودند و جا دارد كه كميته بدمينتون در فضاي باز نيز در چارچوب قواعد فدراس��يون حركت كند تا

 22گل ايرانيان در دروازه حريفان!

بازيكنان ايراني در ليگهاي هندبال اروپا ميدرخشند و در هفتهاي كه گذشت هندبالبازان ما  22گل وارد
دروازهه��اي حريف كردند .اين تعداد گل در در ليگهايي ك��ه برخوردهاي فيزيكي و قدرت بدني در آنها
حرف اول را ميزند ،نشاندهنده موقعيت بسيار خوبي است كه بازيكنان ايراني در اروپا دارند.
تيم دينامو بخارست كه چهار لژيونر هندبال ايران سجاد و اهللكرم استكي ،عليرضا موسوي و سعيد حيدري
راد را در اختي��ار دارد در هفته دوم ليگ ناس��يونال رومان��ي مقابل مانيور بايامار قرار گرف��ت و اين تيم را با
حس��اب  36بر  25مغلوب خود كرد .در اين بازي اهللكرم پنج گل ،س��جاد و موسوي هر كدام يك گل به ثمر
رساندند ،سعيد حيدريراد نيز عملكرد خوبي در دروازه داشت .تيم دينامو تاكنون با دو برد و داشتن شش
امتياز در رده اول ليگ ناسيونال روماني قرار دارد.
تيم استوابخارست روماني كه محسن باباصفري كاپيتان و دروازهبان تيم ملي هندبال ايران را در اختيار دارد
با نتيجه  26بر  19مقابل سوسه پيرو شد .محسن باباصفري  25دقيقه درون دروازه بود .تيم استوابخارست
نيزبا داشتن ش��ش امتياز از دو بازي در رده دوم جدول ليگ ناسيونال روماين قرار دارد .شاهو نصرتي عضو
تيم كاالراشا روماني است و توانست با بهثمر رساندن هفت گل ،بهترين بازيكن تيم خود باشد.
از س��وي ديگر پويا نوروزينژاد نيز كه در تيم شافهاوزن س��وئيس بازي ميكند رو به پيشرفت خود را به
خوبي حفظ كرده است وي در كاپ س��وئيس در هفته اخير هشت گل بهثمر رسانده است ،شاف هاوف زن
سواي ليگ ملي سوئيس در ليگ اروپا هم حضور دارد.
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موفقتر شود.

