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زاویه نگاه شما

رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتوگو با خراسان ورزشی

طباطبایی :اینستاگرام فدراسیون ایران در آسیا اول است
محمد پناهیفرد

نقره و برنز بســکتبال در بازیهای آســیایی
جاکارتا و همچنین  28اعزام برونمرزی کارنامه
حدود  9ماهه رامین طباطبایی در فدراســیون
بسکتبال است .جابهجایی ساختمان فدراسیون
به طبقه فوقانی ســالن بســکتبال در مجموعه
ورزشــی آزادی و همچنین انتخاب ســرمربی
ایرانــی برای تیم ملی هم از جمله اقداماتی بود
که رئیس جدید فدراسیون بسکتبال انجام داد.
وی در گفتوگو با خراسان ورزشی خالصهای از
کارنامه  9ماهه خود را تشریح کرد.
جابهجایی فدراسیون
جابهجایــی فدراســیون از مجموعــه شــهید
کشــوری به ســالن اختصاصی بســکتبال در
مجموعــه ورزشــی آزادی کار بزرگــی بود که
منجر به نزدیکی خانواده بســکتبال شد .مکان
قبلی ســاختمان به قدری کوچک بود که حتی
کمیتهها مجبــور بودند در یــک اتاق کوچک
کار کنند اما حاال همه کمیتهها جایگاهشــان
مشخص اســت .نزدیکی فدراسیون با اردوهای
تیم ملی و کالسهای آموزشــی این حســن را
دارد که چارت تشکیالتی خیلی سریع و چابک
امورات محوله را انجام میدهند.
چابکسازی در فدراسیون بسکتبال
چابکســازی در چــارت جدیــد فدراســیون
بســکتبال از جمله مواردی بود که به آن تاکید
داشتم .به عنوان مثال با تلفیق کمیته آموزش و
کمیته مربیان گام بلندی در این کمیته برداشته
شــد چراکه این  2کمیته به طور مشــخص با
یکدیگــر در ارتباط هســتند و جدا بودنشــان
اختالفات کاری ایجاد میکــرد .ماهیت این 2
کمیته آموزش اســت و جدا بودنشان توجیهی
نداشت .یک نفر به عنوان مسئول انتخاب شد و
کارها زیر نظر این مسئول رتق و فتق میشود.
تلفیق کمیته داوران و مســابقات هم در همین
راســتای چابکســازی صورت گرفت .در ادامه
چابکســازی در این بخش ،کمیتــه داوران و
مسابقات بانوان را هم زیرمجموعه کمیته داوران
و مسابقات قرار دادیم که این دپارتمان همراه با
دپارتمان آقایان در این بخش با تصمیمات واحد
پیش میروند .به این شکل که همه این عزیزان
با یکدیگر همفکــری میکنند و از تجربیات در
پیشبرد کارها استفاده میشود.
تشکیل کمیته سه نفره
یکی دیگــر از کارهایی که برای چابکســازی

انجام شــده تشــکیل کمیته  3نفره بود که به
واقع ثمره خیلــی خوبی برای فدراســیون به
همراه داشت چراکه باعث شد بسکتبال  3نفره
بتوانــد در بازیهای آســیایی جاکارتا صاحب
مدال برنز شود .برای اولین بار بود که بسکتبال
در بازیهای آســیایی  2مدال گرفت .در بخش
بانوان نیز موفق به کسب مدال طال در مسابقات
غرب آسیا شــدیم .در مسابقات جهانی زیر 23
هم عنوان ارزشمند هفتمی را کسب کردیم.
اعزام  28تیم به تورنمنتهای بینالمللی
با تغییرات صورتگرفته طی  8ماه اخیر موفق
شــدیم که در  28تورنمنت مختلف بینالمللی
شــرکت کنیم .جالب اینکه  9اعزام مربوط به
بخش بانوان بود .اینها حاصل جایگاه ویژه بخش
روابط بینالملل فدراســیون بسکتبال است که
تالش شد نسبت به گذشــته فعالیت بیشتری
داشته باشــد .خوشبختانه برای این اعزامها که
بیشــتر آن تا قبل از بازیهای آسیایی صورت
گرفت با ارز دولتی انجام شد .اما بعد از جاکارتا
فدراســیون بســکتبال هم با مشــکالت ارزی
روبهروســت که کلید حل آن در دستان وزارت
ورزش و کمیتــه ملی المپیک اســت .از طرفی
برای خرید ارز آزاد هم محدودیت داریم چراکه
برای خرید ارز آزاد فاکتوری به ما نمیدهند .به
هر حال باید چارهای اندیشــید تا فدراسیونها
بتوانند از ارز ثانویه استفاده کنند.
توجه ویژه به تیمهای پایه
در حــال حاضر اردوی تیم ملــی نوجوانان در
ســالن اختصاصی بسکتبال تشکیل شده است.
بعد از نایب قهرمانی در مســابقات غرب آســیا
و کسب ســهمیه برای مسابقات آسیایی جهت
یک برنامهریزی درســت و حضور قدرتمند در
رقابتهای آسیایی تصمیم گرفته شد که اردوها
به طور مرتب برگزار شــود .هدف هم این است
که بتوانیم با یک پشتوانهسازی درست و اصولی
این نوجوانان بتوانند جانشــینان نسل قدیمی
بسکتبال شوند.
تشکیل تیم ملی ب
روحیه پشتوانهســازی و جانشــینپروری باید
صورت بگیرد اما تیم ملی جای بهترینهاست.
در جاکارتا هم بهترینهای ایران انتخاب شدند
منتهی چین از یک نیمکت قوی برخوردار بود
و از طرفی ما هم ارســان کاظمی را در اختیار
نداشتیم .به هر شکل بازیهای آسیایی اندونزی
باعث شــد تا شــاید کادر فنی احســاس کند

معجزه ژاپنی در رمشک قلعه گنج کرمان
قبل از دیدار پرسپولیس-کاشیما ،الیاس شیخی را کسی نمیشناخت .اما
عالقه زیاد او به فوتبال و انتشار یک عکس از صحنه تماشای فوتبال تعدادی
از دانشآموزان منطقه محروم قلعه گنج(اســتان کرمان) که با تلفن همراه
شــیخی فینال لیگ قهرمانان را پخش میکرد ،او در عرض یک ساعت به
چنان شهرتی رسید که  2وزیر آموزشوپرورش و ارتباطات کابینه دولت را
به واکنش وا داشت .سیدمحمد بطحایی در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشــت« :از زحمت همکاران عزیزم که با پخش مسابقه فوتبال در فراهم
آوردن فضای پرنشاط برای دانشآموزان تالش کردند صمیمانه سپاسگزارم.
دستبوس همکار عزیزی هستم که در محرومترین منطقه کشور با استفاده
از موبایل شــخصی تالش کــرد دانشآموزانش از فرصت تماشــای بازی
محروم نشــوند ».به گزارش ورزش  ،3الیاس شیخی متولد سال  1374و
فارغالتحصیل از دانشگاه بیرجند است که امسال اولین سال تدریس خود
را تجربه میکند .او در واکنش به بازتاب باالی رســانهای کارش در فضای
مجازی و غیرمجازی و منتشــر شدن عکس او به همراه دانشآموزانش که
از طریق تلفن همراه معلم خود فوتبال را تماشــا میکردند ،گفت« :خیلی
خوشحالم که این کار من چنین بازخوردی داشته و حقیقتا خودم به هیچ
وجــه فکرش را نمیکــردم .من این عکس را برای اولین بار در اســتوری
واتــساپ و اینســتاگرام آپلود کردم و قصد و نیتــم این بود که به کمک
پسرخالهام آقای کنعانی ،این عکس را برای مسابقات عکس برتر اداره کل
آموزشوپرورش بفرستم که به طور غیر قابل باوری در اینستاگرام دست به
دســت پخش شد ».معلم جوان رمشکی این بازی را از طریق سایت آنتن

باالخره قرارداد کریم انصاریفرد ،مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با باشگاه
ناتینگهام نهایی شد و این بازیکن توانست در یک دیدار پیراهن تیمش
را بر تن کند .او در گفتوگو با ایسنا از حضورش در فوتبال انگلیس به
نیکی سخن گفت و تاکید کرد که برای رسیدن به یک تیم بزرگ هر روز
به تالشش اضافه میکند.
قراردادت با ناتینگهام باالخره نهایی شد و توانستی برای این تیم بازی
کنی ،شرایط چطور است؟
از همان روزی که با المپیاکوس قطع همکاری کردم یعنی  ۳۱اگوست که روز آخر
نقلوانتقاالت بود ،با ناتینگهام قرارداد بستم و هر روز سر تمرین حاضر میشدم
و فقط منتظر بودم که مجوز کارم صادر شــود .فاصلهای که بین عقد قرارداد و
صدور مجوز کار افتاد شاید خیلیها را نگران کرد اما مطمئن بودم که کارم درست
میشود .یکشنبه هم توانستم با تیمم بازی کنم و برد خوبی هم آوردیم.
از کشوری مثل یونان به کشور و لیگ بزرگی آمدهای.

نفرات جوان به تیم ملی تزریق شــوند اما این
را هم باید مورد توجه قرار داد که در ســالهای
اخیر پشتوانهســازی چندان دنبال نشده است.
به همین دلیــل طی ماههای اخیر برای جبران
کمبودها و در این مدت کوتاه یکی از کارهایی
که صورت گرفت تشــکیل تیم ملی ب در کنار
تیم اصلی بود .از این طریق خیلی راحت مشکل
کمبــود بازیکن بــه دالیل مختلــف از جمله
مصدومیت برطرف خواهد شد.
استعدادیابی
بایــد در این خصــوص پشتوانهســازی علمی
صورت بگیرد .این کار را شروع کردیم .کشور را
به  8منطقه تقسیم کردیم که هر منطقه شامل
 4استان میشــود .یک استان را هم به عنوان
لیدر در نظر گرفتیم که وظیفه این استان این
است که  3استان دیگر را زیر نظر بگیرد .تمام
این  8منطقه با شــرح وظایفی که فدراسیون
مشــخص کرده کار خواهند کرد .این استانها
موظف هســتند در مقاطــع مختلف ،محلی را
برای مسابقه و تمرین استعدادها در نظر بگیرند
که افراد قد بلند بیایند و تســت بدهند .از این
طریق میتوانیم امیدوار باشیم جانشینی برای
حامد حدادی پیدا خواهد شد .راهکار دیگر ما
ارتباط با مدارس اســت که این کار هم صورت
گرفتــه چراکه بــا پیگیری ما دبیــران ورزش
مدارس به راحتی افراد قد بلند و مســتعد را به
فدراسیون معرفی خواهند کرد .به عنوان مثال
با این شــبکه اســتعدادیابی از شهر رامیان که
یک شهر  12هزار نفری است  2بسکتبالیست
نوجوان به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند .این
حاصل یک کار سیســتماتیک در بخش شبکه
استعدادیابی است.
برگزاری مسابقات در  5رده سنی
یکی از کارهایی که در فدراسیون طی ماههای
اخیر صــورت گرفــت برگزاری مســابقات در
 5رده ســنی پایه تــا امید بود کــه در بخش
پســران و دختــران برگزار کردیم .مســابقات
خوبی هم برگزار شد چراکه معتقدیم آنچه که
موجب انگیزه میشــود برگزاری مسابقه است.
مســابقهمحور بودن یکی از اهداف فدراسیون
است .مســابقات بسکتبال  3نفره را هم در رده
ســنی امید برگزار کردیم تا در این بخش هم
نگاهی به توســعه این رشته نوپا در فدراسیون
داشته باشیم.
اینستاگرام

در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام خیلی
جدی ورود پیدا کردیم بــه طوری که تاکنون
نزدیک به  13هزار فالوور داریم که همه اینها از
خانواده بســکتبال هستند .هدف از این کار هم
این بود که فدراسیون جهانی بسکتبال از طریق
اینستاگرام فعالیت اعضای خود را رصد میکند.
از طرفــی عضویــت و دنبال کــردن خانواده
بازیکنــان نیز برای ما اهمیت دارد چراکه وقتی
ما از طریق اینستاگرام مسابقات فرزندانشان را
خیلی خوب پوشــش دهیم باعث ایجاد انگیزه
بین آنها میشود که بتوانند وضعیت فرزندان
خود را دنبال کنند .بســکتبال این پتانسیل را
دارد که تعداد فالوورهایش را به  500هزار عضو
افزایش دهد .جالب است که بدانید اینستاگرام
فدراسیون بســکتبال در  2ماه گذشته در آسیا
رتبه اول را کسب کرد.
توسعه ورزش همگانی با بسکتبال  3نفره
اگر تا قبل از این از بســکتبال  3نفره به عنوان
بســکتبال خیابانی یاد میشــد امــا حاال در
قالب یک چارت مشــخصی فدراسیون جهانی
سازماندهی شده و سیستماتیک است .توسعه
بســکتبال  3نفره از آن جهت برای فدراسیون
اهمیــت دارد که ماهیــت همگانی به خودش
میگیرد .بسکتبال  3نفره یک بازی در محالت
اســت بنابراین از این طریق میتوانیم به دنبال
اســتعدادها باشــیم و از جهاتی برگزاری این
رشته خیلی هم آســان است چراکه میتوانیم
مســابقات را طی یک روز برگــزار کنیم .برای
ترویج این رشته در محالت هم چند تفاهمنامه
با شــهرداری امضا کردیم که به تدریج در حال
عملیاتی کردن آن هستیم .فدراسیون به دنبال
این اســت که مســابقات محالت را از طریق
برگزاری مسابقات  3به  3بسکتبال احیا کند.
از مربی ایرانی حمایت میکنم
من با مربیان خارجی که طی این مدت سرمربی
تیــم ملی ایران بودند آشــنایی کامل دارم و از
تواناییهایشــان اطالع دارم .آنچــه در مورد

مربیان خارجی باید مورد توجه باشد این است
که باید مــورد ارزیابی قرار دهیم که طی مدت
حضورشان چه اثری روی تیم ملی گذاشتهاند.
ما با مربی خارجی دوره قبل بازیهای آسیایی
دوم شــدیم این دوره با مربــی ایرانی هم دوم
شدیم .این نشاندهنده این بود که دانش مربیان
خارجی که تاکنون به ایران آمدهاند همســطح
دانش مربیان ایرانی ما بوده است .معتقدم باید
از مربیان خارجی در نقش تمریندهنده آن هم
در سطح باشگاهها استفاده کنیم.
جذب مربی خارجی برای پایه
در بخش پایه نیاز اســت که از مربیان با دانش
خارجی بهــره بگیریم .در حــال حاضر مربی
خارجی به نام ترونیک حضور دارد که مدیریت
این بخش را برعهــده دارد .این مربی خارجی
وظیفه مدیریت تیمهای ملــی پایه را برعهده
دارد .مربیان داخلی از دانش این مربی خارجی
اســتفاده میکنند و با بســکتبال نوین آشــنا
میشــوند .یکی از کارهای دیگری که ترونیک
انجام میدهد ســفرهای اســتانی است که هر
هفته به یک اســتان ســفر میکند .برگزاری
کالسهای مربیگری تیمهای زیر  12ســال و
زیر  15ســال از جمله کارهایی هست که این
مربی خارجی به این متعهد اســت و باید انجام
دهد .برای لیگ برتر هم برگزاری کلینیکهای
تخصصی مدنظر قرار دادهایم که آقای ترونیک
مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت.
بازگشت افراسیابی به بسکتبال
سالن شــهید افراســیابی باالخره به بسکتبال
بازگشــت منتهی یکی از مشــکالت این سالن
کوتاهی طول زمین بســکتبال اســت که باید
بــه زودی آن را برطرف کنیم تا برای برگزاری
مســابقات آماده شود چراکه این سالن مختص
برگزاری مسابقات اســت .در گذشته نیز اکثر
مسابقات بسکتبال در این سالن برگزار میشد.
فکر میکنم برای نیمفصل دوم سالن افراسیابی
بتواند از لیگ برتر میزبانی کند.

معلم استقاللی و شهرتی که ایران را درنوردید

دنبــال میکرده .او در مورد واکنش وزرای دولت افزود« :آقای وزیر ورزش
هنوز واکنشــی نشــان نداده اما وزیر ارتباطات و وزیر آموزشوپرورش مرا
شــرمنده کردند .وزیر آموزشوپرورش از طریق اداره کل و وزیر ارتباطات
هم به وسیله معاونشان با بنده تماس گرفتند و قولهای زیادی دادند و قرار
بر این شــد در  4 ،3روز آینده تمام قولها عملی شــوند ».او درباره میزان
عالقهاش به فوتبال و اینکه آیا به تیمی هم عالقهمند است ،گفت« :بله به
شدت به فوتبال عالقه دارم و از تیمهای داخلی طرفدار استقاللم و در مورد
تیمهای خارجی هم باید بگویم که بازی بارسلونا و منچستر را میپسندم
اما این را هم بگویم که در آن روز به شدت طرفدار تیم پرسپولیس بودم و
همه بازیها را تا آنجا که وضعیت برق اجازه دهد از آنتن دنبال میکنم».
شــیخی اما درباره نحوه تدریســش گفت« :من به همراه یک معلم دیگر
وظیفه تدریس پایه  5را برعهــده داریم وآن روز بچههای کالس پایه اول
و دوم ابتدایی در کالس حضور داشــتند که همان جور که از عالئم تخته
سیاه مشخص اســت ،زنگ ریاضی بود و من به علت اینکه از قبل میزان
عالقه بیش از حد بچهها به فوتبال را مطلع بودم ،از شب قبل موبایل خود
را شــارژ کردم تا بچهها بتوانند این بازی مهم را ببینند .یک خواهشــی را
میخواهم از این تریبون مطرح کنم که ایجاد یک کمپینی است تا به کمک
فوتبالیستهای محترم بتوانیم برای این بچههایی که در کمترین امکانات
ممکن بسر میبرند ،امکاناتی فراهم کنیم تا دل این کودکانی را که عاشقانه
آنها را دوســت دارند و دنبالشان میکنند خوش کنیم .این تنها خواهش
من است که امیدوارم به آن توجه شود».

هنوز به هدفم یعنی ورود به یک تیم بزرگ نرسیدهام
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خیلی خوشحالم که وارد فوتبال انگلیس شدم .شرایط فوتبال انگلیس خیلی با
یونان فرق میکند و فکر کنم اینجا مادر فوتبال دنیاست .به نظرم خیلی میتواند
به من کمک کند تا ادامه فوتبالم بهتر باشــد .البته هنوز به هدفهایی که دارم
نرسیدهام .از اول که فوتبال را شروع کردم میخواستم به یک تیم بزرگ بروم و
هنوز هم به تالشــم ادامه میدهم .هر روز بیشتر تالش میکنم و سعی میکنم
بیشتر یاد بگیرم تا به هدفم برسم.
از اولین تجربه بازیات در انگلیس برایمان بگو.
خیلی حس خوبی بود .اصال اینجا یک دنیای دیگر است .همیشه استادیومها پر
اســت و مردم حمایت میکنند .امکانات سختافزاری و نرمافزاری بسیار خوب
اســت .شــرایط برای فوتبال بازی کردن راحت و در عین حال سخت است که
جذابیتها را بیشتر میکند .لیگ بسیار سخت و فشردهای است و بازیکنان درجه
یــک اروپایی در آن بازی میکنند و از نظر فوتبالی و تجربه خیلی به من کمک
خواهــد کرد .کل دنیا میدانند که لیگ انگلیس برترین لیگ دنیاســت .خیلی

پخش مجدد فینال رفت به درخواست ژاپنیها

همراهی آشپز فوقحرفهای با تیم کاشیما

دیــدار رفت فینال لیــگ قهرمانان آســیا بین تیمهای کاشــیماآنتلرز-
پرســپولیس به درخواســت مردم این کشــور بار دیگر پخش میشود .به
گزارش فارس ،کاشیماآنتلرز روز شنبه  12آبان در دیدار رفت فینال لیگ
قهرمانانآســیا مقابل پرســپولیس به برتری -2صفر رسید .با درخواست
مردم ژاپن قرار اســت این بازی امروز بار دیگر پخش شود .مسابقه رفت از
ساعت  18و  15دقیقه به وقت محلی ژاپن از شبکه  4ژاپن پخش خواهد
شد .هواداران کاشــیما درخواســت زیادی برای تکرار این بازی داشتند.
میزان درخواستها به قدری باال بود که مسئوالن ژاپنی تصمیم گرفتند با
پخش دوباره این بازی به درخواست هواداران احترام بگذارند.

سرآشــپز مخصوص تیم ملی فوتبال ژاپن همراه با کاشــیما برای بازی با
پرسپولیس به تهران سفر میکند .به گزارش فارس ،پرسپولیس و کاشیما
در بازی برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت  18و  30دقیقه روز
شــنبه به مصاف یکدیگر میروند .این در حالی اســت که یوشینور نیشی
سرآشپز مخصوص تیم ملی ژاپن که در سفر این تیم به کشورهای مختلف
همراه با تیم مخصوص خود حضور دارد همراه با تیم کاشــیما برای بازی
با پرسپولیس به تهران میآید .نیشی جزو مشهورترین سرآشپزهای ژاپنی
اســت که در این سفر کاشــیما را همراهی میکند تا مشکلی از بابت غذا
برای این تیم به وجود نیاید.

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
خراســان ورزشــی لطفا معادل واژه کلینشــیت را بفرمایید باور کن
نمیدانم
نقطه ضعف تیم کاشــیماآنتلرز ژاپن خط دفاعی آن اســت .چه خوب
اســت مربیــان و کادر فنی و بازیکنان تیم پرســپولیس در دیدار پایانی
جام قهرمانان آســیا در ورزشگاه آزادی از این نقطه ضعف کمال استفاده
را بکنند؟!
درود بر برانکو و شــاگردانش .از نظر ما تا همین جا هم شما قهرمانید.
شکست کاشــیما آسانتر از الدحیل است .خدا قوت به ساقها و فکرتان
بدهد .پیروز باشید.
افسوس و صدافسوس پرسپولیس فقط یک نیمه در اندازه خودش بازی
کرد .اســترس و بیدقتی در ضربات آخر بالی جانش شــد و آخر همان
شد که نباید میشد.
مسئوالن ارزشی واســه پرسپولیس قائل نبودن حداقل شماره حساب
میذاشــتین تا پرواز چارتر با یه هتل خوب نزدیک ورزشگاه میگرفتن تا
تیممون نمیباخت که تا صبح خواب نداشته باشیم قلبم شکست.

اخبار
غیبت شمشیرباز مطرح ایران در جامجهانی

اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در حالی در جریان است
که مجتبی عابدینی ،شمشیرباز مطرح ایران به دلیل مصدومیتی که برای
وی رخ داد چند روزی است تمریناتش را متوقف کرده و کارهای درمانی
را آغاز کرده اســت .عابدینی در جریان اردو از ناحیه مچ پا مصدوم شــد
و در حال حاضر فیزیوتراپی میکند و تا یک ماه دیگر شــرایط تمرینی و
مسابقه را بازخواهد یافت .او به همین دلیل مسابقات جام جهانی الجزایر
که  25آبان آغاز میشود را هم از دست داد..

امیررضا خادم گزین ه اصلی ریاست کشتی؟!

پس از اســتعفای رسول خادم از ریاست فدراســیون کشتی قرار بر این
شد امور فدراســیون حداکثر برای  3ماه توســط سرپرست جدید اداره
شود .رئیس هیئت کشتی یکی از استانها که نخواست نامش فاش شود
به مهر گفت اکثر اعضای مجمع عمومی فدراســیون کشــتی بر انتخاب
امیررضــا خادم به عنوان رئیس جدید فدراســیون به اجماع و اتفاق نظر
رسیدهاند و او در صورت ورود به انتخابات از اصلیترین گزینههای مجمع
است .از سویی دیگر گفته میشود احمد سعادتمند ،مدیرکل دفتر توسعه
آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش به عنوان یکی از گزینههای
مطرح برای سرپرستی فدراسیون کشتی تا برگزاری مجمع است.

درخواست برای برگزاری مجمع فوقالعاده کشتی

رضا الیق ،دبیر فدراســیون کشتی در نامهای به محمدرضا داورزنی ،معاون
توسعه ورزش قهرمانی خواستار برگزاری مجمع فوقالعاده فدراسیون کشتی
شد .به گزارش فدراسیون کشتی ،در بخشی از نامه الیق آمده است« :روزهای
یکشنبه و دوشنبه هفته آینده ( 20و  21آبان) جهت برگزاری مجمع مذکور
به حضورتان پیشنهاد میشود .سپاسگزار خواهد بود زمان مورد نظر را اعالم
فرمایید ».این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به تاکید اهالی
کشتی برای تسریع در برگزاری مجمع فوق العاده انتقاد کردهاند.

ســوژهــ

گزارش جالب  IWFاز رکوردهایی که سهراب مرادی باید بشکند

فدراسیون جهانی وزنهبرداری اعالم کرد سهراب مرادی میتواند دومین وزنهبردار ایرانی باشد که در سن باال قهرمان
جهان شده است .به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی وزنهبرداری  IWFدر مورد رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم قهرمانی
جهان و حضور ســهراب مرادی در این وزن نوشــت« :رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم برای نخستین مرتبه در قهرمانی
جهان برگزار خواهد شد .سهراب مرادی در این وزن حضور دارد که در مسابقات جهانی سال گذشته موفق شد هر
 3مدال طالی یکضرب ،دوضرب و مجموع را کســب کند .ســن مرادی  ۳۰سال و  ۴۶روز است و بعد از محمود
نامجو میتواند دومین وزنهبردار ایرانی باشد که در سن باال قهرمان جهان شده است .نامجو هم در مسابقات جهانی
 ۱۹۵۱در حالی که  ۳۳سال و  ۳۶روز داشت ،قهرمان جهان شد .در میان وزنهبرداران ایران ،محمد نصیری و حسین
رضازاده توانستهاند  ۱۰طالی بزرگساالن جهان (یکضرب ،دوضرب و مجموع) بگیرند .پس از آنها بهداد سلیمی و
کیانوش رستمی هر کدام  ۴طالی جهان(یکضرب ،دوضرب و مجموع) در کارنامه دارند .سهراب مرادی اگر بتواند
 2یا  3طال در این مسابقه بگیرد ،باالتر از رستمی و سلیمی قرار میگیرد چون او  3مدال طال از سال گذشته دارد.
نکته جالب دیگر این است که آخرین وزنهبردار ایرانی که توانسته  2سال متوالی قهرمان جهان شود ،بهداد سلیمی
بوده که در سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱قهرمان جهان شد .حاال باید دید سهراب مرادی هم میتواند برای دومین سال
پیاپی قهرمان جهان شود یا خیر؟» گفتنی است؛ سهراب مرادی فردا ساعت  ۱۶در دسته  ۹۶کیلوگرم به رقابت
میپردازد و در این وزن امیر حقوقی هم برای ایران وزنه میزند .در این وزن الکساندر زایچیکوف دارنده برنز المپیک
در دسته  ۱۰۵کیلوگرم ،تیان تائو نایب قهرمان المپیک در دسته  ۸۵کیلوگرم و فارس الباخ از قطر مهمترین رقبای
وزنهبرداران ایران هستند .سهراب مرادی که به نظر میرسد وضعیت خوبی دارد در تمرین تیم ملی در عشقآباد
ترکمنستان هم سنگین کار کرد و وزنههای  ۱۸۰در یکضرب و  ۲۲۰در دوضرب را مهار کرد و این وزنهها مورد
توجه رسانههای خارجی قرار گرفت به طوری که فیلم وزنههای او را منتشر کردند.

وضعیت مبهم حدادی برای
برگشت به تیم ملی

انصاریفرد :انگلیس مادر فوتبال دنیاست
فشــرده اســت و بازیکنان تراز اول زیادی در آن بازی میکنند .باید هر روز در
تمرین و بازیها صددرصد آماده باشی تا عملکرد خوبی داشته باشی .خبرنگاران
و رسانهها خیلی روی این لیگ تمرکز دارند و در دنیا بازتاب زیادی دارد بنابراین
باشگاهها شرایطی را فراهم کردهاند که بازیکنان در آرامش خاطر بتوانند آمادگی
خود را حفظ کنند.
ل شرایط
سالهاست که لژیونر فوتبال ایران در اروپا هستی .با این حا 
زندگی و کار در انگلیس برایت راحت است؟
این ششمین سالی است که بیرون ایران بازی میکنم و قبال به این شرایط عادت
کردهام .در اروپا از کشوری به کشور دیگر رفتن ،تغییر زیادی در فرهنگ زندگیام
ایجاد نمیکند و فقط باید سریع خودم را با شرایط جدید وفق دهم .خدا را شکر
از شهر ناتینگهام خیلی راضی هستم .مردم این شهر عاشق فوتبال هستند و تیم
قدیمی شهر که  2بار هم قهرمان اروپا شده هواداران زیادی دارد .امیدوارم در این
تیم مثمرثمر باشم.

پرسپولیس برانکو قهرمان آسیا میشود
میرسالو بالژوویچ ،سرمربی اسبق تیمهای ملی کرواسی و ایران گفت« :برای
دوست عزیزم برانکو و پرسپولیس بزرگ در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان
آسیا آرزوی موفقیت میکنم و ایمان دارم برانکو و یارانش میتوانند به قهرمانی
آسیا برسند ».به گزارش ایرنا ،او ادامه داد« :پرسپولیس در این فصل با وجود
همه مشــکالت توانست عملکرد بسیار خوبی داشــته باشد و صعود این تیم
به فینال لیگ قهرمانان آســیا حاصــل هدایت صحیح برانکو و همدلی باالی
بازیکنان این تیم است ».سرمربی ملی کرواسی در جام جهانی  1998ادامه داد:
«زمانی که برانکو در تیم ملی کرواسی دستیار من بود همیشه اعتقاد ویژهای به
او داشتم و به نظر من دانایی و بازیخوانی این مربی نظیر ندارد».
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مسعود عماری ،دبیر فدراسیون بسکتبال در پاسخ به
اینکه وضعیت حدادی چطور اســت و آیا به پنجره
پنجم میرســد یا نه به ایســنا گفت« :حدادی برای
پیگیری روند درمانیاش به ژاپن هم نرفت و کارهای
درمانــیاش را انجام داد .حتــی تمرینهایش را هم
شروع کرده اما میدانیم که روند درمانی کشاله ران
یکی از قسمتهایی است که زمان زیادی میخواهد
و زود خوب نمیشود .امیدواریم که او در درجه اول
سالمتش را به زودی به دست بیاورد ».او در واکنش
به اینکه آیا حدادی به  2بازی آینده میرســد یا نه
گفت« :هنوز قطعی نمیتوان درباره این مورد صحبت
کرد و باید ببینیم در ادامه نظر خودش و پزشک چه
خواهد بود ».گفتنی است؛ حامد حدادی گلهمند بود
در طول درمانش کســی از فدراسیون پیگیر شرایط
او نبوده .عمــاری اما تاکید کــرد طباطبایی رئیس
فدراسیون پیگیر وضعیت حدادی بوده.

نوزدهمی سلطانی در عشقآباد

وزنهبــردار ملیپوش ایران در پایان رقابت دســته ۷۳
کیلوگرم قهرمانی بزرگســاالن جهان-عشقآباد موفق
نشد رکورد دوضرب و مجموع جوانان جهان را بشکند
و درنهایت نوزدهم جهان شد .حسین سلطانی  ۱۸ساله
با رکورد  ۱۴۶یکضرب ۱۷۸ ،دوضرب و مجموع ۳۲۰
کیلوگــرم به کار خود پایان داد و در شکســتن رکورد
یکضرب ،دوضرب و مجموع جهان ناکام بود .سلطانی
در یکضرب ،پانزدهــم و در دوضرب و مجموع جهان
نوزدهم شــد .او همچنان در رده سنی جوانان است و
برای نخســتین مرتبه مســابقات بزرگساالن جهان را
تجربه میکرد.

