بازتاب

جباري ،قهرمان بدمينتون بينالمللي چندجانبه

نخس��تين دوره مس��ابقات بينالمللي بدمينتون جوانان در سمنان برگزار ش��د 32 ،ورزش��كار ايراني با بازيكناني از جمهوري
آذربايجان ،پاكس��تان و افغانستان پيكار كردند با اينكه فرانسه و قزاقس��تان هم اعالم آمادگي كرده بودند به دليل شرايط خاص
منطقه از سفر سرباز زدند ،اما رئيس اداره كل ورزش و جوانان سمنان فرزاد فتاحي و علي موذن رئيس هيأت استان براي ميزباني
س��نگ تمام گذاشتند تا ش��ايد بر اعتبار دورههاي آينده مس��ابقات كه داراي رنكينگ جهاني است افزوده ش��ود ،به گفته دبير
فدراسيون بدمينتون تبريز ميزبان سال آتی تورنمنت بينالمللي خواهد بود ،مهندس موذن دبير فدراسيون بدمينتون به دنياي
ورزش گفت :هم اينك سرگرم اعزام تيم بانوان به تركيه و سه بازيكن جوان به كمپ مالزي و تورنمنت بينالمللي نپال هستيم.
در پايان مسابقات بينالمللي سمنان در بخش يكنفره امير جباري از همدان قهرمان شده و در مسابقههاي دو نفره نيز تيم مهدي
انصاري و علي حسيني خاني در مكان اول جاي گرفتند.
ديدارهاي پاياني با حضور دانايي فرماندار سمنان ،محمدرضا پوريا رئيس فدراسيون و بينايي مديركل امور اجتماعي استانداري
سمنان و ...برگزار شد.

راه رشد پديدهها
در جريان مس��ابقات آزاد پينگپنگ كه در كش��ور پرتغال برگزار
ش��د ،محمدامين صمدي نونهال ايراني با يازده س��ال سن طالي
بخش نونهاالن هوپ��س را به ارمغان آورد ،اي��ن نونهال ايراني كه
پيش از اين از س��د تمام رقباي اروپايي خود با پيروزي عبور كرده
بود ،در بازي پاياني مقابل تنيسور س��نگاپور موفق شد طي چهار
گيم رقابت فشرده و نزديك ،مدال طال را از آن خود كند.
صمدي پيش از اين مدال نقره هوپس آس��يا را نيز در كارنامه خود
ثبت كرده است و ميتوان از وي به عنوان يك پديده جديد نام برد.
در ادامه اين رقابته��ا در بخش تيمي دختران نوجوان ،تيم ايران
كه با تركيب پريناز حاجيلو و ش��يما صفايي در اين رقابتها حاضر
شده بود در فينال به مصاف تيم روماني رفت و با شكست سه بر يك
از كس��ب مدال طالي اين رقابتها باز ماند و اين دو بازيكن مدال
نقره اين رقابتها را به گردن آويختند.
در ادامه مس��ابقات جهاني ردههاي س��ني در پرتغ��ال ،در بخش
رده بن��دي رقابتهاي انفرادي دختران نوج��وان ،پريناز حاجيلو
نماينده كش��ورمان با شكس��ت  3بر صفر مقابل رقيب رومانيايي
به مدال برنز اين رقابتها بس��نده كرد .اين ورزشكار دو هفته قبل

انتقاد از يك سفر ناقابل!

در كنگره جهاني ورزش همگاني كه در ش��هر س��ئول واقع در كره جنوبي برگزار ش��د ،ايران با يك كاروان  14نفره ش��ركت كرد كه در بين آنها
اكثريت با رؤساي هيأتهاي استانها بود .بهرام افشارزاده مش��اور عالي در امور اجرايي ،غالمرضا كمانه نايب رئيس ،ميترا روحي دهكردي نايب
رئيس بانوان ،مليكا شهاب مدير روابط بينالمللي ،عزيزاهلل اختر رئيس دفتر حوزه رياست ،حجتاالسالم رسول يزدي از هيأت استان قم ،امير
عظيم صحتمند از يزد ،ابراهيم خس��روينژاد از ايالم ،حسين باستين از بوش��هر ،محمدعلي رهامي از كهگيلويه و بويراحمد ،نصراهلل نان بره
از مركزي ،بخش��ي از مازندران ،مهدي محبي از البرز كاروان اعزامي به بيس��ت و پنجمين كنگره بينالمللي كره جنوبي را تشكيل داده بودند و
اين مس��أله مورد انتقاد برخيها قرار گرفته است كه با چنين تعداد پرش��ماري به چه اهدافي دست يافتهايم ـ البته ما وكيل و وصي فدراسيون
مورد نظر نيس��تيم ،اما چون انتخاباتي در پيش نيست و پرايدو ...هم به طور معمول قسمت پياده روان داخلي ميشود ،باالخره يك سفر ناقابل
به سئول كه قابل ندارد!!

ستارهدارها و بيستارهها

موفق شده بود مدال برنز اپن جهاني اسلواكي را نيز براي كشورمان
كس��ب كند.در رقابتهاي پرتغال نمايندگان كشورمان دو بار بر
س��كوي قهرماني؛  5بار بر س��كوي دومي و  2بار بر سكوي سومي
مس��ابقات قرار گرفتند كه در مجموع  9مدال براي كش��ورمان به
ارمغان آوردند.در بخش نونهاالن :انفرادي هوپس نيز محمد امين
صمدي به نشان طال دست پيدا كرد .پينگپنگ ميتواند از طريق
ش��ركت در چنين تورنمنتهايي راه بزرگ ش��دن را بياموزد ،به
شرط اينكه مستمر و برنامهريزي شده باشد.
شماره  - 2214سـال چـهل وهشتـم 20 -آذر 1396

32

در حالي كه فقط يك ماه از ورزش اس��كي روي آب به
نام كيبل اسكي كه  9داور بينالمللي دارد ورزشهايي
مثل اس��كواش با آنهمه ادعا تنها ي��ك داور در رده اول
آسيا دارد ،داوران اسكي روي آب عليرضا اعظمينژاد،
هديه خراس��اني ،كيميا واعظي ،مدرك س��ه س��تاره
داوري بينالملل��ي كيبل اس��كي را در كش��ور تايوان
گرفتهاند ،حميد خودسياني ،حميدرضا سليم ،كيوان
عبادنژاد ،الناز گوهري و ريحانه تقديس��ي هم موفق به
گرفتن كارت دو س��تاره داوري بينالمللي ش��دهاند و
البته عب��اس ناطق نوري هم به عضوي��ت كميته فني
اسكي آسيا درآمده است اين در حالي است كه مهدي
مختاري رئيس كميته داوران فدراس��يون اس��كواش
اقرار كرده اس��ت كه از بي��ن  32داوری که فعالیت می
کنند بايد در بخش داوري فعالتر ش��وند ،چون در حال
حاضر تنها يك داور ايراني در رده اول داوران آسيا وجود
دارد ،خب در مقابل داوران چندين ستاره رشتههايي
كه خيلي ه��م عموميت ندارند اس��كواش يك ورزش
بيستاره است كه فقط براي غرب قاره ادعا دارد.

