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وفایی :خوشحالم در سراسر جهان هوادار دارم

شکست سنگین سیچوان در روز کمفروغ حدادی

رقابت سنتیذوبآهن-سایپا در اصفهان

دیدار سنتی تیمهای والیبال سایپا و ذوب آهن در لیگ برتر بانوان امروز به
میزبانی سالن ملت اصفهان برگزار میشود .دو تیم باالنشین جدول همانند
فصلهای گذشته رقابتی سنگین را با حضور ملی پوشان شاخص خود انجام
میدهنــد .در دور رفــت ذوبیهــا توانســتند گوی ســبقت را از نارنجی پوشــان
ی بواســطه شکست نماینده اصفهان به
بگیرند .اما در نیم فصل دوم ســایپای 
باریج اســانس کاشان توانست به صدر برود و همین امر رقابت این دو تیم را
برای صدرنشینی سختتر میکند تا در پلی آف حریفی آسانتر داشته باشند.
در ســایر بازیهــا هم پیــکان با تیــم جوانان زرتشــتی یزد بــازی میکند.مس
رفســنجان  -باریجاسانس کاشــان ،ریف اصفهان  -بانوان ورامین و مهرسان
 -ستارگان فارس با هم دیدار میکنند.

برزیل ،بلغارستان و روسیه میزبان ایران در لیگ ملتها

تیــم ملــی والیبــال ایــران در دور مقدماتــی لیــگ ملتهــای  2022در
برزیل ،بلغارســتان و روســیه با  12تیم مســابقه میدهــد .دور مقدماتی لیگ
ملتهــای مــردان از  17خردادمــاه ســال آینــده بــا میزبانــی برزیــل ،کانــادا،
فیلیپین ،بلغارستان ،روسیه و ژاپن آغاز میشود.تیم ملی والیبال ایران از 12
گ ملتها تنها با تیمهای فرانســه ،آلمــان و آرژانتین
بــازی دور مقدماتی لی 
مســابقه نمیدهــد .ایران درهفتــه اول از  17تــا  22خردادمــاه  1401در برزیل
بــه مصاف اســترالیا ،روســیه ،ژاپــن و هلند مــیرود .هفتــه دوم هم کــه از 31
خرداد تا پنجم تیرماه  1401برگزار میشــود و مــردان والیبال ایران در صوفیه
به ترتیب با بلغارســتان ،امریــکا ،برزیل و کانادا روبهرو میشــوند که هفتهای
ســخت و نفسگیر اســت.تیم بهروز عطایی در هفته سوم و آخر دور مقدماتی
لیگملتهــا از  14تــا  19تیرمــاه در شــهر کمــروف روســیه با تیمهــای ایتالیا،
صربســتان ،اســلوونی و لهســتان رقابت میکند .در پایان رقابتهای مرحله
مقدماتی  8تیم برتر جدول به مرحله نهایی میرسند تا برای مقام قهرمانی
از  29تیر تا دوم مردادماه با هم رقابت کنند .هنوز میزبان دور نهایی مشخص
نیست.

نیازهای بدن یک دو ومیدانی کار است».
پرتابگــر دیســک کــه اوایــل ســال بــه دلیــل
مصدومیــت دیســک کمــر از اردوی امریــکا برای
درمان به تهران برگشــت ،حاال شــرایطش را بهتر
میداند« :مصدومیت کمرم خیلی بهتر شده ،اما
همیشه با من میماند و روی آن کار میکنم .البته
دیسک کمر حرکاتم را در تمرین محدود کرده که
بــا تمرینات توپی ،کــم کم برای آخر اردیبهشــت
مــاه آمــاده میشــوم .البتــه مــن  5تــا  ۶جلســه
تمرینــات پرتابــی داشــتم کــه خیلــی خــوب بود.
قطــع بــه یقیــن از اردوی فروردین مــاه تمریناتم
ســنگینتر میشــود .اواخــر فروردیــن هــم بــا
تمرینات ســرعتی به مرور برای بازیهای آسیایی
آماده میشــوم».حدادی این سالها پیشنهادات
زیــادی بــرای برگــزاری دورههــای آموزشــی از

کشــورهای مختلــف داشــته ،بــه جــای ســفر بــه
کشــورها ،راه انــدازی کمــپ تمرینــی را پیشــنهاد
داده« :در چنــد ســال گذشــته از کشــورهای قطر،
عــراق ،بحریــن ،کره ،چیــن و حتی امریــکا خیلی
پیشــنهاد برگزاری دورههای آموزشــی را در قبال
دســتمزد یورویی بــه من میدادنــد ،من چون
عالقــهای به کار مربیگری نــدارم و مدیریت
و هماهنگــی را بلدم ،فکر راهاندازی کمپ
تمرینــی در تهران و کیش را دادم که هم
ارز وارد کشــور میکند و هــم میتوانیم
پایــه دوومیدانــی خودمــان را بــا
اســتعدادیابی قوی کنیــم .کاری که
تــا  6ســال آینــده  10مــدال طالی
بازیهــای آســیایی را بــرای ایران
تضمین میکند».

کسانی که دنبال موفقیت هستند ،هیچ وقت خسته نمیشوند

پورشیب :تعطیلی لیگ به کاراته آسیب زد
کاپیتــان تیم ملی کاراته در واکنش بــه نتایج ضعیف تیم ملی
در مسابقات آسیایی قزاقستان میگوید« :یک ماه پیش مسابقات
قهرمانــی آســیا قزاقســتان برگزار شــد و فعــاً خبــری از اردوهای
تیم ملی نیســت .ســالی ســنگین با مســابقات حســاس بازیهای
آســیایی ،مســابقات جهانی ،قهرمانی آســیا و لیگهای جهانی
را در پیــش داریــم کــه در صــورت عــدم برنامهریــزی
درست ،شرایط سخت میشود .فدراسیون و کادر
فنــی میتوانند به بهترین شــکل ،جوابگوی
این ســؤال باشــند .همــه بازیکنــان تیم
بــرای بهتریــن نتیجه تــاش کردند
و قطعــاً باقــی تیمها هــم پا روی
پــا نگذاشــته کــه مــا برویــم و
بهتریــن مدالهــا را بگیریم.
تمــام کشــورها بهخاطــر
حضــور در المپیــک
توکیــو ســرمایهگذاری
زیــادی کردهانــد کــه
ثمرهاش در مسابقات
قهرمانــی آســیا دیــده
شــد و کشــورهایی
مدال گرفتند که کســی
باورشــان نداشــت .از
طرفــی نتایج خــوب ما
در میادیــن باعث شــده
اســت در هــر شــرایطی
توقعــات از تیــم ملی برای
گرفتــن بهتریــن نتیجــه ،باال
باشد .ما در این مدت تالشمان
را کردیم اما شرایط به نحوی پیش
رفت که فقط موفق به کسب یک طال
شــدیم .شایســتگی تیم ایران باالتر از این
حرفهاســت و شــک نکنید که نتایج تیم ملی
در میادین آینده بهتر بوده و موفقیتهای زیادی در
انتظار کاراته ایران است».
پورشــیب حــاال دنبال هتتریــک حضور در بازیهای آســیایی

اســت« :من  2دوره در بازیهای آســیایی حضور داشــتم و حاال تمام تالشــم را
میکنــم تــا هتتریک کرده و ســال آینــده در هانگژو روی تاتامی بــروم ،هرچند
همــه کاراتهکاها تالش میکننــد و لیاقت حضور در بازیهای آســیایی را دارند
اما باالخره در هر وزن باید یک نفر اعزام شــود .من در کارنامهام  6طالی آسیا
را دارم و حاال تمام تالشــم را میکنم تــا در صورت حضور در هانگژو
از ایــن تجربیاتم اســتفاده کنم ».او تأکید کــرد هدفش گالیه
نیســت بلکه میخواهد از این طریق با مســئوالن درد
دل کنــد« :ما ورزشــکاران در مواقعــی گالیههایی
نســبت به مســئوالن وزارت ورزش داریم اما
ما مثل یک خانواده هســتیم و مســئوالن
ورزش مثــل پــدر بــرای ما هســتند .ما
ورزشــکاران کــه نمیتوانیــم از وزیر
نفــت یــا اقتصــاد توقــع داشــته
باشــیم و قطعــاً از وزیر ورزش و
مســئوالن کمیته ملی المپیک
انتظاراتی داریم .ورزشکاران
در برهههایــی نیاز بــه توجه
بیشــتری دارند تــا فراموش
نشــوند .گالیههــای مــن
مربــوط بــه زمانــی بــود کــه
نزدیــک مســابقات بودیم و
توقع داشتیم که بیشتر به ما
سر بزنند .ما هم ورزشکاریم
و اگر گالیه میکنیم به حساب
درد دل پــدر فرزندی بگذارند.
من همیشــه در تالشــم تــا در هر
مسابقهای بهترین نتیجه را بگیرم.
چهارچوبــی در زندگــی ورزشام
داشــته و همیشــه هدفگذاری میکنم.
مــن بعد از هر مســابقه و مدالــم همه چیز
را بــه فراموشــی میســپارم و تمــام تمرکزم را
روی مســابقه پیشرو میگذارم .انســانهای موفق
هیچگاه از موفقیت سیر نمیشوند و دنبال موفقیتهای
بیشــتر هســتند .من هم به دنبال موفقیتهای بیشتری هستم و
تا زمانی که برای کاراته ایران مفید باشم ادامه خواهم داد».

عباسی :برای تمرین در پیست باید بلیت میخریدم

گرامیان از کاندیداتوری ریاست بسکتبال کنار کشید

 400میلیون برای وسایل اسکی از جیبم هزینه کردم

گــروه ورزشــی /ملیپــوش اســکی بانــوان کــه
مدتــی قبــل بــه خاطــر نامالیمتهایی از تیــم ملی
خداحافظی کرد ،حاال مجدداً به اســکی فکر میکند.
فروغ عباســی کــه  2دوره المپیــک را تجربه کرده ،به
خاطــر این دوری اجباری نتوانســت هــت تریک کند
و حضور در المپیک زمستانی چین را از دست داد.
عباســی در گفتوگو بــا خبرنگار «ایــران» از عدم
حضــورش در مســابقات قهرمانــی آســیا بــه خاطــر
شــرط عجیــب میزبــان خبــر داد« :این اواخــر درگیر
مســابقات لیــگ بینالمللــی بــودم کــه در چندیــن
مرحلــه برگزار شــد و من توانســتم  2برنــزدر ترکیه و
 2نقــره و  2برنــز دیگــر در ایران بگیرم .عــاوه بر این
مســابقات ،ما امسال مســابقات آســیایی لبنان را در
برنامــه داشــتیم کــه متأســفانه میزبــان محدودیت
سنی گذاشــته و ورزشکاران باالی سال  95میالدی را
قبول نمیکند و من هم طبق این شــرط  2ســال زیاد
داشته و عمالً این مسابقات را از دست دادم .به غیر
از ایــن مســابقه ،فعــاً چیزی پیــش رو نــدارم و حاال
فقط تمرین میکنم».
او که ســال قبل از تیم ملی خداحافطی کرده بود،
حاال به خاطر برطرف شــدن مشکالتش به تیم ملی
بازگشته است« :پارســال برای تمرین در پیستهای
اسکی مشــکالتی داشــتم و باید برای ورود به پیست
بلیــت تهیــه میکــردم و باوجــود گرفتــن بلیــت هم
اجــازه تمرین نداشــتم .این طــور بگویم که پارســال
به خاطر این شــرایط ،نتوانســتم تمرین کنم و وقتی
دیــدم کــه رقبایــم همــه درحــال تمرین و پیشــرفت
هستند و من درجا میزنم و به خاطر شرایط موجود
نمیتوانــم تمریــن کنــم ،تصمیــم بــه خداحافظــی
گرفتم.بعــد از خداحافظــیام ،مســئوالن پیگیــری
کردنــد تا من به تیــم ملی برگردم اما من تا مدتها
قبــول نکــردم و زمانی که قول حل مشــکل را دادند،
برگشتم اما واقعیت این است از زمانی که برگشتهام

تــا بــه امروز هیــچ تمرینــی با تیــم ملی نداشــتهام و
انفرادی تمرین کرده و حتی مسابقات دوبی و ترکیه
را هم با هزینه شخصی شرکت کردم».
ملیپــوش اســکی از گــران بــودن تجهیــزات این
رشــته گالیــه دارد« :مــا تجهیــزات زیــادی داریــم و
فدراســیون تنهــا حمایتــی کــه از مــا میکنــد ،ایــن
اســت هــر  2ســال یکبــار در آســتانه مســابقات

قهرمانیجهــان نفــری  2اســکی بــه ما میدهــد ،در
صورتــی کــه ما هر ســال باید  4اســکی ،کفش اســکی
و ...گرفتــه و تجهیزاتمــان را بهروز کنیم .یک جفت
دســتکش ما فقــط  12میلیون هزینــه دارد.ما در این
رشــته به تجهیزات زیادی نیاز داریم که بســیار گران
هســتند .مشــکل اینجاســت که تمام ایــن تجهیزات
مصرفــی هســتند و مــدام باید بهروز شــوند .امســال
تــا االن حــدود  400میلیــون از جیــب هزینــه کردهام
کــه حتی هــزار تومان را هــم فدراســیون تقبل نکرده
اســت .حاال باوجود مشــکالت اقتصادی کشور ،فشار
زیــادی بــه اســکیبازان وارد میشــود و از طرفی هم
ایــن مشــکالت روی ایــن رشــته تأثیر منفی گذاشــته
است .با ورزشــکاران رشتههای دیگر هم که صحبت
میکنــم بــه خاطــر هزینههای زیــاد لوازم مــورد نیاز
اســکی بریدهاند .اســکی که دیگر جای خــود دارد؛ نه
تنهــا هیــچ حقــوق و بیمــهای از فدراســیون دریافت
نمــی کنیــم که بایــد ســاالنه میلیونها تومــان هم از
جیب هزینه کنیم».
عباســی اوضــاع ایــن روزهــای اســکی را خــوب
نمیبیند« :اوضاع اســکی این روزها غم انگیز است.
اســکیبازان زیادی از شــرایط موجود دلسرد شدهاند
و میگوینــد خســته شــدهایم ،بــا این همــه هزینه به
هیچ جایی نرســیدهایم و تهش قرار اســت یکی مثل
تو شــویم که در  2المپیک حضور داشتهای ولی هیچ
عزت و احترامی نداری».
قیمت تجهیزات اسکی وحشتناک است و ما حتی
اگر توانایی مالی برای خرید لوازم هم داشــته باشیم
مشــکل وارد کردن تجهیــزات را داریــم .مثالً محمد
کیادربندســری که برای حضور در المپیک زمســتانی
تالش میکرد ،تقریباً  6ماه پیش اسکی سفارش داد
و چنــد روز بعــد از انتخابی تازه اســکیاش رســید که
دیگر فایدهای نداشــت و او مجبور شــده بود با همان
اسکی قدیمیاش مسابقه بدهد.

انتخابات مهندسی میشود؟

سوژه

گروه ورزشــی/محمدرضا براری ملیپوش ســابق وزنهبــرداری که در پی
درگیــری لفظی با محمدحســین برخواه ســرمربی تیم ملی دیگــر به اردوی
آمادگی این تیم دعوت نشــد ،با اشــاره به رفتن علی مرادی از فدراسیون به
خبرنــگار «ایران» گفت« :با اینکه حکم بازنشســتگی علی مرادی به او ابالغ
شــده اســت ولی متأسفانه شــاهد مقاومتش هســتیم .رئیس ســابق به نظر
میرســد که قصد ندارد مســند قدرت را رها کند و جای خود را به یک نیروی
جــوان و تحصیلکــرده کــه دارای پشــتکار و برنامههــای جدید اســت ،بدهد.
مرادی باید بپذیرد که دیگر جایگاهی ندارد.او در ادامه تأکید کرد« :متأسفانه
عملکرد مرادی به گونهای بود که قهرمانان این رشته ورزشی از جمله نواب
نصیر شالل ،کوروش باقری ،حسین توکلی ،سجاد انوشیروانی ،بهدادسلیمی،
حســین رضــازاده ،شــاهین نصیرینیــا و ...خانهنشــین شــدند و افــرادی که
هیچ گونه سررشــتهای از این رشــته ورزشــی مدالآور ندارنــد ،در بخشهای
مختلف فدراســیون مشــغول به کار شــدند .همین امر ســبب شــد که شاهد
حال و روز بد این فدراســیون باشــیم».براری با اشــاره به ناکامی وزنهبرداری
در المپیک توکیو و مثبت اعالم شــدن آزمایش دوپینگ یکی از ملیپوشــان
نوجوان کشــورمان در رقابتهای جهانی عربســتان گفت :وزنهبرداری ایران
در بازیهای المپیک توکیو تنها به یک مدال نقره قناعت کرد که این نشــان
دهنده نزول این رشته است ضمن آنکه با مثبت اعالم شدن نمونه آزمایش
وزنهبــردار نوجــوان در رقابتهای جهانی عربســتان از هم اکنون زنگ خطر
حــذف تیم کشــورمان از بازیهــای المپیک پاریس به صدا درآمده اســت تا
زمــان برگزاری این بازیها اگر آزمایش دوپینــگ دو نفر دیگر از وزنهبرداران
کشــورمان مثبت شــود وزنهبــرداری ایــران از حضــور در بازیهــای المپیک
پاریس محروم میشــود.ملیپوش ســابق وزنهبــرداری از میــان گزینههایی
که نامشــان برای سرپرستی فدراســیون برده میشود ،از ســجاد انوشیروانی
به عنوان بهترین گزینه یاد کرد :نظر شــخصی من این اســت که انوشیروانی
کــه خود از قهرمانان ســابق این رشــته ورزشــی اســت ،با
داشــتن تحصیــات
عالیــه و مدیریــت
اجرایــی در اداره
کل ورزش و جوانان
اســتان اردبیل
بهتریــن گزینه
برای سرپرســتی
فد ر ا ســیو ن
وزن هبرداری است.

گپ

براری :مرادی برود چون دیگر جایگاهی ندارد

فکــرش را هــم نمیکــرد  68متــر پرتــاب کــردم.
هیچ کســی فکر نمیکــرد اما جــزو پرتابگران برتر
دنیا شــدم .اما شرایط همیشــه گل و بلبل نیست،
شــرایط من پس از ابتــا به کرونا ،آســیب دیدگی
پایم ،جراحی و دیسک کمرم دیگر مثل قبل نبود.
حاال هــم هیــچ چیزی مشــخص نمیکند ،شــاید
ســال آینده اتفاقات دیگری بیفتــد اما قطعاً ثبت
رکورد بــاال نیاز به حمایت دارد».او معتقد اســت
بعــداز چنــد ســال تمرینات پایــه را خــوب انجام
داده« :بعــد از تمرینــات تهــران ،یک مــاه اردوی
کیــش بــه کارهای درمانــی ،آمادگی پایــه ،تراپی ،
وزنــه و پرتاب گذشــت .بــه نظرم چند ســالی بود
کــه تمرینات پایه را به خاطــر حضور در بازیهای
آســیایی ،المپیک و جهانی این طــور انجام نداده
بودم و بدنم خیلی خشک شده بود ،تمریناتی که

فائــزه زمانی /کاپیتان تیــم ملی کاراته بعــد از قهرمانیاش در
مســابقات قهرمانــی آســیا قزاقســتان ،معتقد اســت تــا زمانی که
بــرای تیم ملی مفید باشــد در دنیــای قهرمانــی فعالیت میکند.
ذبیــحاهلل پورشــیب در ابتــدای گفتوگویــش با خبرنــگار «ایران»
دربــاره هفتمیــن قهرمانــی تیمــش در لیــگ برتــر صحبــت کرد:
«کســانی که دنبال موفقیت هســتند ،هیچوقت خسته نمیشوند.
مــا همیشــه در قالــب تیــم دانشــگاه آزاد تالشــمان را میکنیــم تا
بهترین باشــیم .قهرمان شــدن ســخت اســت اما حفــظ قهرمانی
و تکــرار آن بــه مراتب ســختتر .ورزشــکارانی که به ایــن راحتی از
قهرمانی و مدالآوری خســته میشــوند ،خیلی زود کنار میکشند
اما تیم دانشــگاه آزاد همیشــه بــرای بهترین نتیجــه تالش کرده و
فقط به قهرمانی فکر میکند».
کاراتهکای دانشــگاه آزاد اســامی معتقد اســت وقفــه بهوجود
آمده در لیگ ،به کاراته آســیب رســانده اســت« :بعد از یک ســال
وقفه ،باالخره مســابقات سوپرلیگ برگزار شد ،کاراته تنها رشتهای
بــود کــه لیگش با وقفــهای طوالنی برگزار شــد .ســازمان لیگ باید
جوابگوی این وقفه باشــد چون ما بازیکن هســتیم و این در حیطه
اختیاراتمان نیســت .روز مســابقه همه چیز خوب پیش رفت ولی
این وقفه ،آسیب بدی به کاراته زد که سازمان لیگ باید پاسخگوی
آن باشد».
پورشیب از عدم حمایت کافی نسبت به ملیپوشان ورزشهای
رزمی گالیه دارد« :رزمیکاران سالهاســت که از دستمزدشــان در
لیــگ مینالند ولی انگار این مســأله برای هیچکس مهم نیســت.
البته با حمایت رســانهها از رشتههای توپی ،این میزان بیتوجهی
طبیعــی اســت .معمــوالً در کشــورما فقــط در بحبوحــه بازیهای
آســیایی و مســابقات المپیک ســراغ رشــتههای انفــرادی میروند
که این ظلمی اســت در حق ورزشکاران .ما انتظار داریم مسئوالن
وزارت ورزش اسپانســرها را برای حمایت بیشــتر رشتههای رزمی
متقاعد کنند .حمایتها باید از رشــتههای پرآســیب رزمی بیشــتر
شــود .ورزشــکاران به حمایت اقتصادی نیاز دارند تا بعد از دوران
قهرمانی به مشــکالت مالی برنخورند .در رســانهها پیشکسوتان و
قهرمانان رشتههای مختلف را میبینیم که با مشکالت اقتصادی
فراوانی دســت و پنجه نرم میکنند .مســئوالن بهراحتی میتوانند
با رویکردی جدید حمایت بیشــتری از ورزشــکاران و پیشکســوتان
بکنند».

تیم سیچوان در دور بیست و ششم لیگ بسکتبال چین ،متحمل شکست
سنگینی مقابل گوانگدونگ شد .این تیم دراین هفته میزبان تیم گوانگدونگ
تایگرز بود و  110 -شکست خورد.حامد حدادی ،ستاره ایرانی سیچوان در این
دیدار  32دقیقه بازی کرد و  6امتیاز 7 ،ریباند و  10پاس گل داشــت .ســیچوان
با  9پیروزی و  17شکست در جایگاه پانزدهم لیگ  20تیمی چین قرار دارد.

آقای رئیس ستارههای وزنه برداری را خانهنشین کرد

حدادی :میخواهم د ر هانگژو  65متر پرتاب کنم

مهری رنجبر /احســان حــدادی از اردوی کیش
راضــی اســت .رکــورددار پرتــاب دیســک ایــران و
آســیا کــه بــا پرتــاب  58متــر و  98ســانتیمتر در
المپیــک توکیــو بیــن  16پرتابگــر چهاردهم شــد،
امیدوار اســت در بازیهای آســیایی  2022پرتاب
 65متــری را ثبــت کنــد .او بــه خبرنــگار «ایــران»
گفــت« :میخواهم دیســکم را د ر هانگژو  65متر
پرتــاب کنــم و این بهتریــن نتیجه خواهــد بود .به
هــر حال من با  4مــدال طالی بازیهای آســیایی
رکــورددار هســتم و میخواهــم پنجمیــن طــا
را هــم بگیرم».وقتــی حــدادی تمریــن بــا مربــی
امریکایــیاش مــک ویلکینز را شــروع کرد ،حرف
از پرتــاب  70متــری مــیزد .بــه نظــر میرســد او
دیگر چنین هدفی ندارد« :هیچ چیزی مشخص
نیســت .من  5ســال پیش در حالی که هیچ کسی

اخبار

تعویق والیبال برفی قهرمانی آسیا

مســابقات والیبــال برفــی قهرمانی مــردان و زنان آســیا به تعویــق افتاد.
کنفدراسیون والیبال آسیا ( )AVCمیزبانی اولین دوره مسابقات والیبال برفی
را به قزاقستان داد و قرار بود این رقابتها از  9تا  15اسفند ماه به میزبانی شهر
نورسلطان برگزار شود.حاال فدراسیون والیبال قزاقستان به دلیل نگرانیهای
شــیوع کرونــا و تحوالت داخلی این کشــور،زمان برگــزاری ایــن رقابتها را به
تعویق انداخت.
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راهاندازی کمپ تهران و کیش  10مدال طال را تضمین میکند
چهره

گروه ورزشــی /حســین وفایی اســنوکر بازجوان ایرانی ،بعــد از قهرمانی در
مســابقه  shoot outدر شــهر لســتر انگلیس از هوادارانش بابت حمایتشان
تشــکر کرد .او یکشــنبه همزمان با روز مادر در فینال این مســابقه ،ویلیامز 47
ســاله و بــا تجربه را به زانــو درآورد .در حالی که به قــول خودش بهدلیل فوت
مادربزرگــش ناراحــت بــود ،بدون تمرکــز روی مقام ،بر اولین جــام قهرمانی
در رقابــت با حرفهایها بوســه زد و رکوردشــکنی بــرک  123را هم به ویترین
افتخاراتش اضافه کرد .پسر آبادانی در صفحه شخصی اینستاگرامش
نوشت« :سالم بر دوستداران اسنوکر! میخواستم از همه کسانی
کــه بعــد از پیــروزی برایم پیام فرســتادند ،تشــکر کنــم .خیلی
خوشــحالم کــه من طرفدارانی از سراســر جهــان دارم
که همه این ســالها پیشــرفت مرا پیگیری کردهاند.
البته میخواهم تشکر کنم از همه هواداران حاضر
در ســالن؛ مثل همیشــه شــما فوقالعــاده بودید.
تشکر کنم از برگزارکنندگان ،داوران و اسپانسرهای
اصلی تورنمنت .خیلی عالی است که ورزش عالی
مــا با برندهای بزرگ بهعنوان اسپانســر ،بزرگتر و
وســیعتر شــود و قلبهای بیشــتری را در سراســر
جهان به تسخیر دربیاورد .ما سفیران خوبی برای
کمپانی و برند شما خواهیم بود».
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پریســا غفــاری /طوالنــی شــدن برگــزاری مجمــع انتخاباتــی
فدراســیون بســکتبال باعــث انصــراف حمیــد گرامیــان از
کاندیداتوری ریاســت شــد.از آنجا که به نظر میرســید انتخابات
این فدراســیون روز  20بهمن با حضور  6کاندیدا برگزار شود ولی
گرامیان روز چهارم بهمن ماه با حضور در فدراسیون درخواست
انصراف خود را ثبت کرد.حبیب اردستانی ،دبیر مجمع انتخابات
فدراســیون بسکتبال درباره انصراف او به خبرنگار «ایران» گفت:
«همانطــور کــه میدانید در ابتــدا  ۱۲نفر در زمــان اعالم ثبتنام
بــرای ریاســت فدراســیون مراجعه کردنــد و پس از بررســیهای
اولیه در کمیســیون تطبیق و شــورای تجدید نظــر درنهایت  ۶نفر
از عزیزان به لحاظ تطبیق با شــرایط احراز ریاســت فدراسیون در
اساســنامه تائیــد شــدند .از این  ۶نفر هــم حمید گرامیــان در روز
چهــارم بهمن مــاه انصراف خــودش را از داوطلبــی اعالم کرد و
در حــال حاضــر  ۵کاندیدا بــرای رقابت در انتخابــات داریم و ان
شــاءاهلل به محض فراهم شــدن شــرایط و تأیید نهایی کاندیداها
مجمع برگزار خواهد شــد».او دربــاره  ۵کاندیدای باقی مانده نیز
گفت :جواد داوری ،کرم احمدیان ،شاپور یاوری ،حمید عباسی و
رامیــن احمدی طباطبایی  ۵کاندیدای باقی مانده هســتند ،البته
تأییــد صالحیــت نهایی این  ۵نفــر هم هنوز نیامــده و همانطور
که گفتم تنها شــرایط احراز آنها تأیید شــده اســت؛ بنابراین باید
منتظر اعالم رســمی مراجع نظارتی بمانیم».از سویی دو شایعه
در ارتبــاط بــا به تعویق افتــادن انتخابات به گوش میرســد .یک
گــروه میگویند بهخاطر اینکه یک کاندیدای خاص تأیید نشــده،
انتخابــات را عقــب انداختهاند تا او بتواند تأییــد صالحیتش را با
پارتی بازی بگیرد! که این کمی بعید به نظر میرسد .این کاندیدا
اگــر توان و قدرتش را داشــت باید تــا به امروز ایــن کار را میکرد،
اما با اینکه شــنیده میشــود به زمین و زمــان رو انداخته تا کمک
کننــد بتوانــد تأییــد شــود هنــوز نتوانســته و میگوینــد پروندهاش
آنقدر ســنگین است.شــایعه دوم به مهندســی انتخابات از سوی
وزارتورزش برمیگــردد و عــدهای معتقدنــد وزارت بــا عقــب
انداختــن انتخابــات بهدنبــال انقضــای تاریخ ثبتنامهاســت تا
بتواند با ثبتنام مجدد ،کاندیدای مورد نظر خود را راهی مجمع
کند .حال این سؤال مطرح است که اگر وزارت بهدنبال کاندیدای
خاصــی بود چرا از همــان ابتدا او را وارد نکرد تا بســکتبال به این
اندازه بالتکلیف نشود؟

