بازتاب

آغاز لیگ برترهندبال
درغیاب قهرمان فصل قبل!
محمدرض��ا خزاعی:پس از کش
و قوس��های ف��راوان ،س��رانجام
سی امین دوره لیگ برترهندبال
باشگاههای کشور ،آغاز شد.
چهاردهم ش��هریور م��اه بود که
پ��س از چندب��ار قرعه کش��ی و
ک��م و زیادش��دن تعدادتیمه��ا،
س��رانجام ،س��ایت فدراس��یون
هندب��ال برنام��ه هفت��ه اول را با
حض��ور  8تیم اعالم ک��رد .از 10
تیم دوره گذش��ته لیگ ،تیمهای
توسعه و عمران بافق و شهرداری
ارومیه ب��ا قرارگرفتن در رده های
نه��م و دهم ،به لیگ یک س��قوط
کرده و دوتیم پتروشیمی مارون
خرمش��هر و کبیر موتور گازرون
هم ج��واز صعود ازلی��گ یک به
لیگ برتر را دردس��ت داشتند تا
جایگزین تیمهای س��قوط کرده
باشند.
ام��ا ،از  8تیمی که فص��ل قبل در
مکانهای اول تا هشتم قرارگرفته
و لزوما ،امس��ال باید درلیگ سی
ام حضور میداش��تند ،تنها نام 5
تیم فوالد مبارکه س��پاهان ،نفت
و گازگچس��اران ،هپک��و اراک،
م��س کرم��ان و نی��روی زمینی،

درجمع تیمهای حاضر درلیگ سال جاری به چشم می خورد و خبری
از ش��هرداری کاش��ان ،قهرمان فصل قبل ،هیات هندبال مرودش��ت و
بیتای سبزوار ،تیمهای چهارم و پنجم فصل گذشته ،نیست! تا هندبال
همچنان درحسرت لیگی باثبات بماند.
این س��ئوال همیش��گی ورزش��کاران سایر رش��ته ها اس��ت که چرا
باش��گاههای اکثرا دولتی ،همه ساله میلیاردها تومان در فوتبال هزینه
میکنن��د ،اما حاضرنیس��تند درصدکم��ی از این مبال��غ هنگفت را به
تیمداری دررشته های دیگر ازجمله هندبال هزینه کنند؟
ب��ه هرحال ،ب��ا همین ش��رایط نامناس��ب ،هفته اول س��ی امین دوره
هندبال باش��گاههای کش��ور ،آن هم به صورت ناق��ص و انجام  3بازی
از  4بازی اعالم ش��ده ،برگزارش��د و معلوم نگردید ب��ازی تیمهای نفت
وگاز گچساران و پتروش��یمی مارون خرمشهر ،چرا انجام نشد؟ سایت
فدراسیون هندبال هم دراین مورد هیچ خبری اعالم نکرده است .البته
این س��ایت اشکاالت فراوانی دارد ازجمله اینکه درهیچ دوره ای اسامی
بازیکنان و کادر فنی تیمها اعالم نمیش��ود و مثال درهمین فصل رسانه
ها نمیدانند که تیمها با چه ترکیبی درمسابقات حضورخواهند داشت.
این مش��کل را بارها به مسئولین فعلی و قبلی روابط عمومی فدراسیون
تذکرداده ایم اما گوش شنوایی نبوده و نیست.

ياد يك خدمتگزار ورزشي
ياد و خاطره يكي از خادمان ورزش روحا ...پيري گرامي داش��ته ش��د ،او از قهرمانان كش��تي استان تهران و
از مس��ئوالن تاالر ش��هداي هفتمتير بود كه در عنفوان جواني دار فاني را وداع گفت و حاال در پنجمين سال
مرگ او كامبيز رنجبر رئيس اداره ورزش غرب تهران از دوس��تان روحا ...پيري طي آييني با حضور جمعي از
مس��ئوالن ورزش ياد و خاطره خدمتگزار ورزش را گرامي داش��تهاند ،خداوند روح تمامي خادمين ورزش را
قرين رحمت فرمايد.
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براي هندباليهاي گرانمايه

تنها يك هفته به پايان دور رفت س��يامين دوره ليگ هندبال باش��گاههاي كشور باقي مانده است و در حالي
كه دو تيم ش��هرداري كازرون و سپاهان براي صدرنش��يني به مصاف هم رفتهاند ،سنگ آهن بافق با  9امتياز
و مساوي با ش��هرداري كازرون كه  5برد دارد .باالي جدول جاي گرفته بودند تا شهرداري كازرون كه بيشتر
از بازيكنان سال پيش گچس��اران مثل فرزاد و بهرام رستمي ،مجتبي كرميان و عباس اسدزاده(دروازهبان )
سود ميبرد يك مربي بومي دارد كه از هر كس پرسيديم نامش را به ياد نداشت!
خب وقتي از ليگ برتر خبر چنداني به دس��ت ما نرس��د ،ناچاريم نصفه و نيمه به اخبار آن بپردازيم كه از نفت و گاز
گچس��اران كه تا هفته پنجم در مكان س��وم جدول قرار داش��ت همين قدر ميدانيم مهدي آزاد منجيري بازيكن
سابق تيم ملي مربي آن است همانطوري كه سنگ آهن بافق با هدايت شهداد مرتجي دروازهبان سابق تيم ملي به
پي��ش ميتازد .مرتجي اعتقاد دارد با كوچ 14ـ  13بازيكن ايراني به اروپا فضا براي بازي و خودنمايي بازيكنان تيم
ملي نوجوانان باز ش��ده است به سنگ آهن بافق چند چهره شاخص دارد مثل ميالد مسايلي ،جالل زماني ،احسان
عبويي ،مهدي بيچاري و رحيم مؤمنزاده ـ محمد سياوشي ،احسان عبويي .اميدواريم از هفتههاي آينده بتوانيم
ليگ برتر را به خوبي پوشش بدهيم ،البته اگر براي كسي مهم باشد!
جدول ردهبندي ليگ برتر هندبال تا پايان هفته پنجم:
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با گرفتن ش��ش مدال طال ،پنج نقره و س��ه برنز در ( )IFBBتيم پرورش اندام ايران در مسابقات قهرمان جهان در صدر
ردهبندي مدالي مس��ابقات قرار گرفت .به گزارش ايس��نا و به نقل از س��ايت  ،Inside the gamesمحس��ن صمدي
توانس��ت با  9امتياز در اورال به قهرماني برسد و هيتام الزجالي از عمان را شكست دهد .ايران با مدالي كه صمدي كسب
كرد تعداد مدالهاي خود را به ش��ش رس��اند و به اين ترتيب باالتر از كره جنوبي با پنج م��دال طال قرار گرفت و در صدر
ردهبن��دي مدالها قرار گرفت ،صمدي پيش از اين در وزن باالي  100كيلوگرم با امتياز  16قهرمان ش��ده بود .و اما يك
خبر غير پرورش اندام اينكه در بين مدالآوران بينام و نشان ورزش ايران حسن يوسفي در مبارزات آزاد  MMAكه در
روسيه برگزار ش��د همه رقباي خو را شكست داد و در فينال نيز مبارز روسي را از پيش رو برداشت يوسفي در شهرستان
آمل تمرين را پش��ت سر ميگذارد ،چندين بار قهرمان مسابقات بينالمللي و جهاني شد اما در به در دنبال يك حمايتگر
مالي ميگ��ردد تا حداقل بتواند هزينههاي س��فر خود را فراهم كن��د ،نميدانيم وزارت ورزش نس��بت به ورزشهاي
مش��تقات رزمي چه ديدي دارد ولي وقتي كه قهرمانيهاي اين جوانان بازتاب بينالمللي مييابد ،مثل مصاحبهاي كه
يوس��في بعد از قهرماني در روس��يه انجام داده ،چه بخواهيم و چه نخواهيم افتخاراتش به نام كشور ثبت ميشود و بايد
مورد توجه قرار گيرند ،درست مثل قهرماني پرورش انداميها.

