بازتاب

پديدهاي در قلب هندبال اروپا

 ج دوستدار

بازيكن اصفهاني تيم ملي هندبال ايران پديده ليگ قهرمانان اروپا معرفي ش��د ،س��جاد استكي كه در تيم دينامو بخارست روماني بازي ميكند در پي كسب عنوان آقاي

گلي ليگ هندبال قهرمانان اروپا در يك نظرس��نجي كه از س��وي سايت رسمي هندبال اروپا انجام ش��د /62 ،آراي عالقهمندان و كارشناسان هندبال را به دست آورده تا
نخستين آس��يايي باشد كه به چنين افتخاري دست مييابد ،اين در حالي است كه بيشتر بازيكنان كرهاي و ژاپني نيز در ليگهاي معتبر اروپا از جمله آلمان بازي كرده
بودند اما هرگز اينگونه به چش��م نيامدند ،سجاد استكي بازيكني است با قدرت ش��وتزني باال ،پرش خوب و شرايط جسماني مطلوب كه وي را تبديل به يك گلزن قهار

كرده است ،استكي  26سال سن دارد و هنوز جوان محسوب ميشود .پيش از سجاد استكي «ايمان جمالي» كه او هم اصفهاني هم دومين گلزن ليگ هندبال اروپا شده
بود ،جمالي هماينك در بالروس بازي ميكند ،او متأسفانه تابعيت مجارستان را پذيرفت و به عضويت تيم ملي همان كشور درآمده است.

به هر روي اين انتخاب تلنگر ديگري اس��ت تا متوجه وفور و حضور اس��تعدادهاي ناب در هندبال ايران باش��يم ،هندبالي كه چندسالي است درگير مسايلي شده كه كار
انتخاب يك فرد اصلح را بر مصدر امور اين تشكيالت دشوار كرده است و اين روزها كه بحث آمدن يا نيامدن عليرضا رحيمي و ابوالحسن مهدوي داغ شده ،اهالي هندبال

بايد متعهدتر و منسجم تر از هميشه به فكر فالح اين رشته زيبا و مهيج باشد.

المللي فجر شد
خانم عراقي سرداور بدمينتون بين
بدمينتون در تدارك تورنمنت بينالمللي فجر اس��ت ،مسابقاتي كه از  26سال پيش شروع شد و حاال براي خود
موقعيت��ي دارد ،محمدرضا پوريا رئيس فدراس��يون بدمينتون در اينباره گفت :اي��ن رقابتها در تقويم جهاني
ن بدمينتون به عنوان يكي از مهمترين رقابتها ثبت شده و جوايز آن  20هزار دالري است.
فدراسيو 
پوري��ا تصريح كرد ك��ه جوايز  20ه��زار دالري مس��ابقات بينالمللي دههفجر از س��وي فدراس��يون جهاني و
كنفدراسيون آسيا تعيين و از سوي فدراسيون بدمينتون ايران پرداخت ميشود.
رئيس فدراس��يون بدمينت��ون گفت :در بيس��ت و پنجمين دوره اي��ن رقابتها جوايز  17ه��زار و  500دالري
بوده اس��ت ك��ه اين دوره ب��ا افزايش  2هزار و  500دالري از س��وي فدراس��يون جهاني به س��طح  20هزار دالر
رسيده است.
وي افزود :بر اس��اس اعالم كنفدراس��يون بدمينتون آس��يا س��رداور اين دوره از رقابتها خانم «حدام هامود»
از كش��ور عراق اس��ت و كمك س��رداور فريبا مددي و ناظر بينالمللي اين دوره خانم «ناهاتاي» از كشور تايلند
هستند.
پوريا گفت :تاكنون  5كش��ور براي حضور در اين دوره از رقابتها اعالم آمادگي كردهاند كه تا روز بيس��ت و يكم
ديماه جاري زمان براي اعالم وجود دارد و به نظر ميرس��د كه در اين دوره از رقابتها بيش از  25كش��ور حضور
داشته باشند.
رئيس فدراس��يون بدمينتون در پايان از اعضاي كميته س��تاد برگزاري اين رقابتها بيش از بيش از  25كش��ور
حضور داشته باشند.
رئيس فدراس��يون بدمينتون در پايان از اعضاي كميته س��تاد برگزاري اين رقابتها خواست كه با تالش هرچه
بيشتر ميزبان خوبي براي اين دوره از رقابتها باشيم.

محمود انصاري
در كميته فني فدراسيون
بدمينتون

محمدرضا پوريا رئيس فدراس�يون بدمينتون در حكمي محم�ود انصاري را به عنوان يكي از
اعضاي كميته فني اين فدراسيون منصوب كرد.
انصاري از مربيان اس�بق تيم ملي ،رئيس كميته پيشكس�وتان ،رئيس كميته مربيان ،رئيس
اس�بق هيأت بدمينتون زنجان و اخيرا ًنيز طي ابالغي از س�وي رئيس فدراس�يون به عنوان
سرپرست هيأت بدمينتون زنجان نيز منصوب شده است.
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بان تورتمنت هلند
سياوشي بهترين دروازه

در تورتمنت بينالمللي شهر تيارد هلند دو بازيكن ايراني جايزه گرفتند ،اين مسابقات با شركت تيمهايي از
هلند ،لتوني ،پرتغال ،تيم ملي كرهجنوبي ،استوني و تيم شهرداري كاشان برگزار شد.
كه ماحصل آن مس��اوي با تيم اتيوپي ،پيروزي بر تيم لتوني و دو شكست مقابل قهرمانان هلند و پرتغال بود،
اين مسابقات از  2س��ال پيش به طور مرتب برگزار ميشود و ايرانيان براي نخستينبار گام به چنين ميادين
بزرگي گذاشتند ،در اين دوره از رقابتها محمدسياوش��ي بازيكن تيم شهرداري كاشان بهترين دروازهبان
تورنمنت معرفي ش��د ضمن اينكه ميالد حايلي هم در بازي مقابل لتوني بهترين بازيكن ميدان معرفي شد،
عليرض��ا حبيبي س��رمربي تيم اعزامي ايران به دني��اي ورزش گفت :تني از چند از بازيكن��ان ما مورد توجه
تيمهايي از هلند ،پرتغال و نروژ قرار گرفتهاند كه قرار ش��د در پايان فصل در اينباره رايزنيهاي الزمه انجام
ش��ود ،حبيبي همچنين از كار فرهنگي تيمش و انجام تمرين و بازي با تيم معلوالن ذهني هلند سخن گفت
كه بازتاب خوبي در رسانههاي هلند داشت.

