بازتاب

www.ettelaat.com

نقره «صمدي» از تايسانگ!

محمدامي��ن صم��دي راك��ت ب��ه دس��ت نونه��ال اي��ران در مس��ابقات آزادگل��دن تايس��انگ چين
به مدال نقره دس��ت پي��دا كرد اي��ن بازيكن مس��تعد در بازي پاياني س��ه بر يك مغل��وب حريف چين
تايپه ش��د و مهمترين عنوان را براي اعزاميان ايران كس��ب كرد ،او یا تنیس��ور تایپه پي��كار كرد .اين در
حال��ي بود كه در بخش نوجوانان محمد موس��وي از مازن��دران با صعود به جم��ع  32بازيكن برتر مقابل
حريف چيني متوقف ش��د ،وي در دوره قبل بازيكني از تايپه را مغلوب ساخت و كارش مورد توجه بسيار
قرار گرفت
از سوي ديگر امين محمديان بازيكن نوجوان تهراني نيز توانست تا جمع  16بازيكن برتر راه پيدا كند كه
وي نيز در اين مرحله در برابر پينگ پنگ باز چيني شكس��ت خورد ،و ميدانيم كه چين قدرت اول پينگ
پنگ جهان اس��ت اما در مجموع نگاه اهالي پينگ پنگ به اين پشتوانهها اميدوارانه اين سوي و آن سوي
مستطيل سبز را مييابد ،در حاشيه اپن گلدن خانم فرخنده سليماني از اهواز به درجه داوري بلويچ ارتقا
پيدا كرد و بعد از ش��يرین رضايي دومين داور پرافتخار ايراني شده در حسين مرادي ،عليرضا صباغيان از
كاشان نيز داور بلويچ است و نكته جالبتر اینکه تنها سرداور ایرانی در پينگ پنگ سيمين رضايي است كه
از داوران سرشناس آسيا و جهان به شمار ميآيد.

تنيس ايران بعد از  20سال در بازيهاي آسيايي

ش��اهين خالدان تنها تنيسور اعزامي
ايراني به فیوچرز گرجس��تان از صعود
بازمان��د و اين بازيكن ب��ا تجربه كه در
آمريكا ب��ازي ميكند ،در دور اول برابر
يانوجيك از لهستان به پيروزي رسيد
ول��ي در دور دوم مقاب��ل «كاتيني» از
ايتاليا شكست خورد ،خالدان به اتفاق
اميرحس��ين ب��ادي و محمدكارگري
نام��زد ش��ركت در بازيهاي آس��يايي
جاكارتا هس��تند و جال��ب اينكه ايران
بع��د از  20س��ال در تني��س بازيهاي
آسيايي شركت ميكند .فرشاد صفتي
كارش��ناس تنيس در اين باره به اخبار
ورزش��ي گفت :خالدان بتازگي شش
پله در رنكين��گ جهاني صعود كرده و
به رده  1160رس��يده است ،اين رتبه
ب��ه ولي ش��انس ميدهد تا ب��ه عنوان
بازيكن سيد در گروه بندي قرار بگيرد
و حداكثر بتواند تا دوران اول بازيها باال
بيايد ،اين سيستم ويژه ورزش تنيس
است از س��وي ديگر با حذف مسابقات
تيمي در اندونزدي بازيكنان بايد در بخشهاي انفرادي ،دو نفره و دو نفره مختلف پيكار كنند ،و بايد ديد ش��انس و قرعه چگونه براي ايرانيها رقم ميخورد ،مس��ابقات تنيس بايهاي آس��يايي در پالم بانگ اندونزي برگزار
خواهد شد و روز  27مردادماه اسامي بازيكنان تيمهاي مختلف اعالم خواهد شد ،اما مدعيان تنيس آسيا ژاپن ،تايوان و كرهجنوبي هستند و بازيكني مثل«جوسونگ» حتي در ويمبلدون هم بازي كرده است.

دوچرخه سواري
و روياي مدال جاكارتا

ركابزن��ان كوهس��تان اي��ران در كاپ جهان��ي ايتالي��ا ب��ه توفيق��ي
دس��ت پيدا نكردند 3 ،ركاب زن م��رد و يك خانم حتي نتوانس��تند جزو  50بار
دوچرخهسوار پرش��مار باش��ند ،در بخش آقايان كه  117ركابزن از  32كشور
مسابقه دادند ،فراز شكري در رده  82ايستاد ،فرزاد خدادادي  96شد و محمدپور
اش��رفي  ،106اما در بخش بانوان فرانك پرتوآذر شش��م ش��د ،او ب��ا  77ركابزن
رقابت كرد .البته تور ايتاليا حس��اب جداگانه ای كش��ور مهد دوچرخهس��واري
دنياس��ت ،در اي��ن كش��ور روزي  24مس��ابقه بينالمللي در دوچرخهس��واري
برگزار ميشود ولي نگاه دوچرخهس��واري ايران در جاكارتا به پيست روها است
به اعتق��اد س��عيد زارعي��ان قهرمان س��ابق تيم ملي اي��ران ميتوان��د حداقل
دو م��دال در پيس��ت اندونزي كس��ب كن��د كه در آن ص��ورت كارنام��ه خوبي
را رقم ميزنند.
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