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زاویه نگاه شما

نگاهی به برترین چهرههای ورزشی رشته منهای فوتبال در سال 97

از مدالهای زرین ایزدیار تا قهرمانی خادم الشریعه در جهان

ورزش ایــران در ســالی که
گذشــت روزهای پــر فراز و
نشیبی داشت؛ روزهایی که کنار تمام سختیها
از مالی گرفته تا امکاناتی ،لحظاتی را در خاطر
ورزشدوســتان ثبت کرد که با آن خندیدند
و گریستند .اما آنچه همواره در خاطر انسان
بیشترین جای را به خود اختصاص میدهد،
صحنههایی از عزت و افتخارآفرینی اســت.
در این مطلب به بررســی عملکرد چهرههای
ورزشی ایران در ســال  97میپردازیم تا با
یادآوری بخشی از خاطرات بعضا تلخ و شیرین
روزهای گذشته ،خاطرهبازی کنیم.
سهراب مرادی مردی از جنس طال و پوالد
ستاره  94کیلویی وزنهبرداری ایران یکی از چهرههای
شاخص ورزش کشور در سال  97بود .سهراب مرادی
با فرو ریختن رکورد  19ســاله یکضرب جهان در
جریان بازیهای آسیایی ،ابرستاره کاروان ایران در
این رقابتها بود .ســهراب در سومین حرکت خود
در یکضــرب به وزنه  ۱۸۹کیلوگرمی حمله کرد و
موفق شــد با مهار این وزنه رکورد جهان را جابهجا
کند .این رکورد پیــش از این در اختیار آکاکیوس
کاکیاشــویلی ،وزنهبردار یونانی بود که در مسابقات
جهانی  1999آتن به ثبت رســانده بود .با ثبت این
وزنه رکورد بازیهای آسیایی نیز در اختیار سهراب
قرار گرفت تا ویترین رکوردهای جهانی او کامل شود
چراکه سهراب پیشتر رکورد بهترین دوضرب(۲۳۳
کیلوگرم) و مجموع المپیک( ۴۱۷کیلوگرم) را هم
به نام خود ثبت کرده بــود .او در دوضرب هم وزنه
 234کیلوکرمی را باالی سر برد و با رکورد مجموع
 410کیلوگرم مدال طالی بازیهای آسیایی را در
ویترین افتخاراتش جای داد .مرادی در رقابتهای
جهانی -2018عشــقآباد هم خوش درخشــید .او
در حالــی با رکورد  ۱۸۶یکضرب ۲۳۰ ،دوضرب و
مجموع  ۴۱۶کیلوگــرم  3مدال طال گرفت و برای
دومین سال متوالی قهرمان جهان شد که توانست
رکورد یکضرب استاندارد جهان را یک کیلو ،رکورد
دوضرب جهان را  ۵کیلو و رکورد مجموع جهان را
 ۱۵کیلوگرم ارتقا دهد .اینگونه بود که نام سهراب
وارد فهرست رکوردداران جدید دنیا شد .با این حال
اما مرادی مدتی است که با مصدومیت دیسک کمر
مواجه شده؛ اتفاقی که ممکن است او را از رسیدن
به المپیک  2020بازدارد .او در حال حاضر به آلمان
رفته تا شــیوه درمانی مناسبی به جز عمل جراحی
برای رفع مصدومیتش پیدا کند.
هتتریک طالیی بهداد با طعم خداحافظی
یکی دیگر از چهرههای تاثیرگذار ورزش در ســال
 97بهداد سلیمی بود .وزنهبردار دسته فوقسنگین

ایــران درحالــی در بازیهای آســیایی جاکارتا به
مدال طال و نقره رســید که خداحافظی دراماتیکی
در جریان این رقابتها داشــت .بهداد بعد از آنکه
در حرکــت یکضرب رکــورد  208کیلوگرم را به
ثبت رســاند در حرکت دوم وزنه  253را مهار کرد
و درنهایت با رکورد مجمــوع  461به مدال طالی
بازی های آسیایی دست پیدا کرد .این سومین مدال
طالی متوالی بهداد در بازیهای آســیایی بود و او
بدین ترتیب هتتریک کرد .اتفاق شوکهکننده اما
خداحافظی بهداد ســلیمی از وزنهبرداری بود .این
وزنهبردار پرافتخار ایران بعد از آخرین حرکت خود
در دوضــرب و با وجود اینکه هنوز طالیش قطعی
نشده بود ،کفشهایش را درآورد و با بوسیدن تخته
وزنهبرداری بــه کارش در دوران حرفهای پایان داد.
شاید او زمان خوبی را برای این اتفاق انتخاب کرده
بود چون بعد از  2سال ناکامی دستش به مدال طال
رسید.
کوسهای به نام شاهین ایزدیار با  6طال در
جاکارتا
شــاهین ایزدیار ،شناگر  25ســاله ورزش ایران اما
از جمله افرادی بود که بــا عملکردی خیرهکننده
در بازیهای پاراآســیایی جاکارتا نامش را در تاریخ
ورزش ایران ثبت کــرد .او به وعده عجیبی که روز
اول بازیهای پاراآسیایی داده بود تا آخرین طالیش
عمل کرد تا با کسب  6مدال زرین در جاکارتا صاحب
لقبهای زیادی از کوسه گرفته تا مایکل فلپس ایران
شود .شاهین در ماده 100متر پروانه کالس،S10
 100متر آزاد کالس  200 ،S10متر مختلط کالس
 ،SM10قورباغــه 100متر کالس  ۵۰ ،8SBمتر
کرال آزاد کالس 100 ،۱۰Sمتر کرال پشت کالس
 6 ،S10مــدال طال برای ایران گرفت .او با کســب
 6مدال طال ســهم بزرگی در موفقیتهای کاروان
ایران در جاکارتا داشت و یک تنه بیش از  10درصد
طالهای ایران را به خود اختصاص داد.
سیامند ،رکوردشکن و همیشه طالیی
ســیامند رحمان ،نماینده دســته  +۱۰۷کیلوگرم
پاراوزنهبرداری ایران از دیگر ستارههای ورزش کشور
در ســال  97بود .او با ثبت رکورد  293کیلوگرم در
دومین حرکتش در بازیهای پاراآســیایی جاکارتا
عالوه بر قطعی شــدن مدال طالیش رکورد آســیا
و بازیهای پاراآســیایی را کــه در اختیار خودش
بود( 280کیلوگرم) را شکســت .او برای ســومین
حرکت وزنه  ۲۹۵کیلوگرم را انتخاب کرد که با مهار
این وزنه بار دیگر رکورد آسیا و بازیهای پاراآسیایی
را ارتقا داد .البته ســیامند در نظرســنجی کمیته
بینالمللــی پارالمپیک موفق نشــد عنوان بهترین
وزنهبردار معلول جهان در ســال  2018را به خود

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
امیدوارم سال خوب و خوشی برای ورزش ایران در سال جدید رقم بخورد!
یک بار دیگر التماس میکنم ،تمنا دارم ،خواهش میکنم ساعت بازیهای
فوتبال اروپا را چاپ کنید بهخدا برای شــما هیچ هزینهای ندارد در صورت
ایجاد هزینه حاضر به پرداخت آن هستم.
در جواب دوســت اســتقاللی که مدعی بودند محاکمه هدایتی سالم
بودن قهرمانیهای پرســپولیس رو زیر سوال میبره! میشه بگید االن که
نزدیکه یک ســاله که به قول شما از عابربانک خبری نیست صدر جدول
چه رنگی است؟
هرچند که پدیده با بدشانسی باخت اما شایسته برد برابر تراکتور بود .یک
آذری طرفدار پدیده.
با این قرعهکشی لیگ قهرمانان شاهد تقابل گواردیوال و مسی در فینال باشید!

یادداشت
اختصاص دهد .او در حالی در این نظرسنجی سوم
شد که در نظرسنجی توئیتر  78درصد آرا را به خود
اختصاص داده بود.
کوالک حسن یزدانی در جاکارتا
رقابتهای کشتی آزاد بازیهای آسیایی  2018در
حالی در جاکارتا برگزار شد که حسن یزدانی ،دارنده
مدالهای طالی جهــان و المپیک در دیدار نهایی
به مصاف دومنیک میشلابونادر از لبنان رفت و در
پایان در مدت زمان یک دقیقه و  30ثانیه با نتیجه
-10صفر به برتری رسید تا صاحب گردنآویز طالی
این رقابتها شــود .او پیش از طالیی شدن در این
رقابتها عملکردی توفانی داشت و همه رقابتهای
خود را در کمترین زمان ممکن با پیروزی پشــت
سرگذاشــت .یزدانی کــه در دور اول مســابقات
استراحت داشت در دور دوم مقابل حریفی از کشور
میزبــان در مدت زمان  ۴۴ثانیه با نتیجه -10صفر
به برتری رسید و راهی یکچهارم نهایی شد .او در
دومین مبارزه مقابل پــاوان کومار از هند در مدت
زمان  ۲دقیقه و  ۶ثانیه با نتیجه -11صفر به برتری
رسید تا به نیمهنهایی برسد .هرچند او در مسابقات
جهانی به دیوید تیلور باخت اما با مدال برنز بازگشت.
ساره جوانمردی ،دختری با  2طالی ناب
بانوی جوان تیراندازی ایران در ســال  97عملکرد
خوبی داشت .ســاره جوانمردی در ابتدای سال در
نظرســنجی کمیته بینالمللــی پارالمپیک عنوان
بهترین ورزشــکار ماه می ســال  ۲۰۱۸را به خود
ن هم به خاطــر دریافت  2مدال
اختصــاص داد؛ آ 
طــای انفرادی در تپانچه بــادی  ۱۰متر و تپانچه
خفیف  ۵۰متر رقابتهــای قهرمانی جهان-کره و
البته به این خاطر که جوانمردی توانســت در ماده
 ،P4تپانچه خفیف  ۵۰متر از رقبای مرد خود پیشی
گرفته و به مدال طال برســد .او سپس در بازیهای

نتیجه اختالف سلیقه فردوسیپور و مدیر شبکه 3
عادل فردوســیپور ،تهیهکننده و مجری برنامه پربیننده
 90سال پرفراز و نشــیبی یا به قول خودش سختترین
ســال کاریاش را در رسانه ملی پشت سر گذاشت و حاال
در روزهای پایانی ســال  97شنیدهها حاکی از پایان کار
این برنامه یا ادامه آن بدون حضور عادل اســت .این خبر
واکنشهای متعدد و متفاوتی را در بر داشت و حتی برخی
منتقدان برنامه  90و فردوسیپور از جمله امیر قلعهنویی،
سرمربی سپاهان به حذف آن متعرض شد و گفت« :باوجود
بعضی اختالفنظرهایی که وجود دارد اما اینگونه رفتار با
او را نمیپسندم و نبود او و برنامه  ۹۰را تسلیت میگویم .او
بخش مهمی از رسانه ملی بود و نبودنش تاثیر بسیار زیادی
در فوتبال و تلویزیون دارد ».در ادامه پایان کار برنامه 90
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با ســبک و سیاق قبلی و حضور عادل فردوسیپور ،میثم
فضعلی ،مدیر شبکه ورزش از پیشنهاد این شبکه به عادل
برای پســت قائممقامی خبر داد و مدیــر روابط عمومی
صداوســیما با تایید این خبر گفــت« :همانطور که آقای
فضعلی اعالم کرد تحوالتی ویژه در برنامه  90از سال آینده
صورت خواهد گرفــت و این برنامه با گروهی جدید روی
آنتن خواهد رفت امــا در عین حال از ظرفیتهای عادل
فردوسیپور در برنامههای دیگر استفاده خواهد شد .آقای
فردوســیپور از تهیهکنندگان قدیمی و موفق رسانه ملی
در شــبکه  3سیما به شمار میرود و اگر هم این پیشنهاد
را نپذیرد مســئوالن قطعا از وجودش در برنامههای دیگر
استفاده خواهند کرد ».شاید خیلیها در انتظار پذیرفتن

پاراآسیایی جارکارتا هم خوش درخشید و موفق به
کسب  2مدال طال شد.
سارا خادم و قهرمانی در جهان
مسابقات شطرنج سریع و برقآسای قهرمانی جهان
در حالی در روسیه برگزار شد که سارا خادمالشریعه
به عنوان قهرمان مجموع بانوان جهان معرفی شد.
پس از کســب  2عنوان نایب قهرمانی در  2بخش
سریع و برقآسا این بار سارا خادمالشریعه با کسب
بهترین امتیازات توانســت عنوان قهرمانی مجموع
جهان را به خود اختصاص دهد .او بابت این عنوان
ارزشــمند مبلغ  40هزار دالر پاداش دریافت کرد.
خادمالشریعه پیش از این بابت  2نایب قهرمانی در
رقابتهای سریع و برقآســا  55هزار دالر دریافت
کرده بود تا مجموع جایزهاش به  65هزار دالر برسد
و رســانهها ماجرای میلیاردر شدن خادمالشریعه را
تیتر یک خود کنند.
احسان حدادی و کسب عنوان پرافتخارترین
ورزشکار تاریخ ایران
مرد نقرهای ایران در المپیک لندن بعد از پشت سر
گذاشتن فراز و نشیبهای زیاد در حالی در جاکارتا
طالیی شــد که این مدال چهارمین طالی متوالی
حدادی در بازیهای آســیایی بود .احسان حدادی،
ســتاره پرتاب دیسک ایران و آســیا در بازیهای
آسیایی جاکارتا با رکورد  ۶۵.۷۱در رده نخست قرار
گرفــت و مدال طالی این ماده را بر گردن آویخت.
حدادی با این مــدال به پرافتخارترین ورزشــکار
تاریخ ایران در ادوار بازیهای آســیایی تبدیل شد
تا اشــکهایش بعد از این قهرمانی تاریخی ،سوژه
رسانههای داخلی و خارجی شود.
حسین کیهانی و پرش از مانع  20ساله
بزرگترین ســورپرایز بازیهای آسیایی جاکارتا به
دســت دونده اســتقامت ایران رقم خورد؛ آنجا که

حسین کیهانی رکورد بازیهای آسیایی را شکست
و بعد از  20سال مدال زرین طال را به گردن آویخت؛
مدالی که در تاریخ دوومیدانی ایران بیســابقه بود.
رقابت دوی  3هزارمتر با مانع در حالی برگزار شد که
کیهانی در دور آخر رقبای خود را کامال جا گذاشت
تا با ثبت رکــورد  ۸:۲۲.۷۹و با اختالف زیاد با نفر
دوم در رده اول قــرار بگیرد و طالیی شــود .رکورد
بازیهای آســیایی در این مــاده  ۸:۲۵.۸۹بود که
کیهانی توانست  3ثانیه و 10صدم ثانیه آن را ارتقا
دهد تا شاهکار طالیی او با رکوردشکنی همراه باشد.
او در حالی ایــران را صاحب یک مدال خوشرنگ
کرد که کمتر کسی روی مدالآوری کیهانی حساب
باز کرده بود و او پیش از حضور در بازیهای آسیایی
حتی یک اردوی تدارکاتی خارجی هم پشــت سر
نگذاشته بود .پیش از این ایران در بازیهای آسیایی
 1998توسط حمید سجادی در ماده  3هزار متر با
مانع به مدال نقره رسیده بود و اکنون بعد از  20سال
حسین کیهانی توانست شگفتیساز شود و به مدال
طالی این ماده دست یابد.
ســعید مالیی مرد بیرقیــب وزن -81
جودوی دنیا
تکســتاره جودوی ایران با تصاحب رنک اول دنیا در
وزن -81کیلوگرم توانست همه را به آینده این رشته
امیدوار نگه دارد .کسب مدال طالی جهان توسط سعید
مالیی بعد از  ۱۵ســال برای جودوی ایران یک اتفاق
بزرگ بود .با اینکه این جودوکار در بازیهای آسیایی
به مدال نقره رســید اما آنقدر ارزش مدال جهانیاش
باال بود که در میان برترینهای ورزش ایران در سال
 ۹۷قرار دارد .او در حالی در  3تورنمنت بینالمللی از
رویارویی با نماینده اشغالگر قدس خودداری کرد که
اگر به این قرعه نمیخورد شانس تصاحب رنکینگ اول
دنیا در مجموع اوزان المپیکی را هم داشت.

پایان کار  90با عادل!
این پیشنهاد از سوی عادل بودند اما سایت  90در خبری
نوشت« :مجری و تهیهکننده  90پذیرش هرگونه سمت در
شبکه ورزش را تکذیب کرد ».عادل فردوسیپور مجری و
تهیهکننده  90در این باره گفت« :باتوجه به انتشار برخی
خبرها به اطالع میرسانم که اینجانب پیشنهاد ارائهشده در
مورد پست قائممقامی شبکه ورزش را نپذیرفتهام ».با عدم
پذیرش این پیشنهاد از سوی عادل به نظر میرسید حذف
او از رسانه ملی قطعی است اما علیعسگری ،رئیس سازمان
صداوسیما از ادامه همکاری او با این سازمان خبر داد و به
ایسنا گفت« :فردوســیپور کار خود را در شبکه  3ادامه
میدهد .فردوسیپور در شبکه  3میماند و کار میکند».
با توجه به اختالفســلیقه آشکار عادل و مدیرشبکه  3و

رســانهای شــدن آن به نظر میرســد کار  90و عادل به
پایان رسیده و حتی روز گذشته شبکه  3این برنامه را در
کنداکتور روزانهاش نگنجاند.

حذف غیر عاقالنه عادل!

مرگ دوشنبههای فوتبالی
برنامه  90با عادل فردوســیپور متولد شــد و بر کسی پوشیده نیست که
حذف عادل به معنای مرگ این برنامه پرمخاطب اســت اما گویا مدیران
شــبکه  3به چیزی جز پیروزی در جنگ قدرت فکر نمیکنند حتی اگر
بهای این پیروزی ،مرگ پرمخاطبترین برنامه تاریخ تلویزیون در  20سال
اخیر باشــد! اگر نگوییم عادل فردوسیپور محبوبترین چهره تلویزیون
است قطعا یکی از محبوبترینهاست .کسی که با برنامه نود اجازه نداد در
اوج اختالفهای سیاسی و فرهنگی ،ارتباط مردم با تلویزیون قطع شود .بر
کسی پوشیده نیست که نود بدون عادل فردوسیپور معنایی ندارد .ستون
اصلی این برنامه مجری باهوش آن است و نه چیز دیگری .شاید در ظاهر
با حذف عادل از برنامه  ،90مدیر جوان شــبکه  3برنده یک جنگ قدرت
تلویزیونی شــده باشد اما بیتردید بازنده اصلی تلویزیون است و عادل که
در بین مردم محبوب اســت چه بسا محبوبتر هم میشود و تلویزیون با
رفتن عادل ،خیل مخاطبان نود را از دست خواهد داد .جدا از این مسئله،
کنار گذاشتن یک مجری توانمند به مانند عادل فردوسیپور به این شکل
چندان در شان سازمان صدا و سیما نیست .اینکه عادل فردوسیپور طی
سالهای اخیر خیلی از ضوابط سازمانی را رعایت نکرد و در مواقعی پا را از
گلیم خود بیشتر دراز کرد برکسی پوشیده نیست اما مدیران سازمان صدا
و ســیما میتوانستند هم شان خود و هم شان عادل فردوسیپور را حفظ
کرده و به شکل بهتری با مجری یکی از پرمخاطبترین برنامه تلویزیونی
خداحافظی کنند .به هر شکل آنچه مشخص است دورنمای پرابهام این
برنامه در ادامه کار اســت .اینکه برنامــه  90با عادل ادامه حیات خواهد
داشــت یا خیر؟ از سویی به نظر میرســد مدیران شبکه  3در سناریویی
که از پیش طراحی کردهاند قصد دارند در ادامه با زنده نگهداشــتن  90و
بردن این برنامه روی آنتن به عادل بگویند که برنامه  20ســالهاش بدون
او هم زنده میماند اما با یک سوال ساده میتوان از حاال آینده این برنامه
را پیشبینــی کرد .به راســتی بعد از عادل چه کســی میخواهد نود را
اجرا کند؟ مزدک میرزایی ،پیمان یوســفی ،جواد خیابانی یا حتی میثاقی
متفاوت هم نمیتواند جور عادل را در نود بکشد .مدیران تلویزیون باید باور
کنند ،با رفتن عادل ،آنها هستند که ضرر میکنند آنهم درست زمانی که
تلویزیون با کاهش شدید مخاطب روبروست.

ســوژهــ

شهرداری ورامین قهرمان لیگ برتر والیبال شد

شهرداری ورامین با ثبت دومین پیروزی خود مقابل سایپا در فینال لیگ برتر والیبال قهرمان فصل  97رقابتها
شد .سومین بازی فینال دیروز در حالی به میزبانی سالن  ۱۲هزار نفری آزادی برگزار شد که در پایان ،شهرداری
ورامین با پیروزی -3صفر مقابل سایپا برای دومین بار جام قهرمانی لیگ را باالی سر برد .ورامینیها پیشتر سال
 92موفق به کسب سکوی قهرمانی شده بودند .شاگردان رحمان محمدیراد ،سرمربی شهرداری ورامین دیروز
در حالی با نتایج  23-25 ،22-25و  22-25به پیروزی رسیدند که در مجموع بازیهای فینال با کسب  2برد از
 3بازی صاحب مدال طالی این فصل شدند .سایپا هم با هدایت پیمان اکبری یک برد در فینال مقابل این تیم
کســب کرد تا بعد از ورامینیها به نایب قهرمانی لیگ برتر برسد .سایپای تهران که تاکنون  7بار به فینال لیگ
برتر والیبال رسیده ،دیروز هفتمین نایب قهرمانی و هفتمین مدال نقره را در ویترین افتخاراتش جای داد .گفتنی
است؛ در این دوره از رقابتهای لیگ برتر تیمهای کاله مازندران و پیام مشهد با انصراف از برگزاری بازی ردهبندی
به عنوان سومی مشترک رسیدند.
نتایج  3بازی فینال :فینال اول :سایپا -۳شهرداری ورامین یک ،فینال دوم :شهرداری ورامین -۳سایپا یک،
فینال سوم :سایپا صفر-شهرداری ورامین 3

