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امضاهای مجمع

تعدادی از اعضای مجمع از مدیریت کنونی بسکتبال راضی نیستند 
و در حال جمع آوری امضا برای تشکیل مجمع فوق العاده هستند. 
مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری فدراسیون هاســت. 
براســاس بند 14قانون انتخابات مجمع فدراسیون های ورزشی؛ 
انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون یا اعضای هیأت 
رئیسه از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است. درخصوص مجمع 
فوق العاده و آیا اینکه تشکیل می شود یا نه، حرفی نداریم اما همین 
که مجمع خود را در قبال سرنوشت یک ورزش مسئول می داند و 
رفتاری متعهدانه دارد تا اعتماد عمومی را جلب کند و برای آرای 

خود احترام قائل می شود، مهم است.

بازی با خارجی ها

اردوی تیم ملی بسکتبال تشکیل شد و وعده دیدارهای تدارکاتی با 
تیم های خارجی عملی نشد. با نزدیک شدن به زمان پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی 2023، فدراسیون به چند دیدار با تیم های 
داخلی رضایت می دهد. 20آبان پنجره پنجم شــروع می شود اما 
رایزنی برای برگزاری یک یا چند دیدار تدارکاتی مقابل تیم های 
خارجی به نتیجه نرسیده و از پیشنهاد بازی با ترکیه، لبنان، قطر 
و نیوزیلند رسیده ایم به دیدار با تیم های لیگ برتر خودمان! حتی 
گفته شد بازیکنان خارجی تیم ها در قالب تیمی مقابل تیم ملی قرار 
بگیرند. بعید است این کار عملی شود چون بازیکن خارجی بر مبنای 

بازی باشگاهی قرارداد می بندد و نه دیدار تدارکاتی با تیم ملی!

چند روز از آمدن ممی بچیروویچ مربی اسلوونیایی به ایران گذشته 
اما هنوز نمی دانیم او دقیقاً در تیم ملی چه کاری باید انجام دهد! 
فدراسیون بســکتبال اعالم کرده بچیروویچ مدیر فنی تیم ملی 
است و به تیم های پایه کمک خواهد کرد اما نکته ای وجود دارد 
که با توجه به آن باید به شرح وظایف ممی شک کرد. فدراسیون از 
مدیریت فنی تعریف متفاوتی دارد؟ در تعریف و تمجید از این مرد 
اسلوونیایی نقش او به عنوان ســرمربی آینده تیم ملی پررنگ تر 
است. فدراســیون اعالم کرد او مربی خوبی است و چندین سال 
در لیگ چین فعال بوده و مربی باهوشی است اما نگفته این موارد 
به مدیریت فنی چه ارتباطــی دارد و آیا مدیر فنی خارجی جزو 

ضرورت های بسکتبال ماست؟

بچیروویچ و مدیریت فنی

زیرحلقه 
افشین رضاپور  | کارشناس بسکتبال 

حمید سوریان، دارنده 7مدال طالی جهان و المپیک و 
نایب رئیس فدراسیون کشتی دبیر، استعفای خودش از 
سمت نایب رئیسی را اعالم کرد. سوریان در انتخابات جزو 
حامیان اصلی علیرضا دبیر بــود و به گفته رئیس فعلی، 
اصرارهای سوریان سبب شد تا او به شرکت در انتخابات 
فدراســیون کشــتی رضایت دهد. حاال در سال پایانی 
ریاست دبیر، جدی ترین حامی او تصمیم گرفته از سمت 
نایب رئیسی کنار برود، هرچند هنوز مشخص نیست با 
استعفای او موافقت شــود یا خیر. فراموش نکنیم این 
بار سومی است که سوریان از سمتش استعفا می دهد؛ 

استعفاهایی که با مخالفت دبیر همراه بوده است.
از لحظه اعالم خبر استعفای سوریان، شایعات زیادی 
رسانه ای شده. براساس یکی از این شایعات، استعفای 
ســوریان به حضور رنگرز به جای محمد بنا ربط داده 

شده و دلیل آن هم حمایت همیشگی سوریان از مربی 
سابقش بوده است. سوریان در گفت و گو با همشهری 
در واکنش به این شایعه گفت: »از این صحبت ها تعجب 
می کنم. زمان معارفه آقای رنگرز حضور داشتم و اتفاقا 
رابطه خیلی خوبی هم با ایشان دارم. حتی قبل از اعزام 
تیم امید به مســابقات جهانی هــم در آخرین تمرین 
بچه  ها حضور داشتم و خبر صدور ویزا را هم خودم سر 
تمرین به بچه ها دادم. برای آقای رنگرز آرزوی موفقیت 
دارم و امیــدوارم همانند مســابقات امیدهای جهان 
بدرخشند.« سوریان در پاسخ به این سؤال که اختالفی 
وجود داشته که باعث استعفای او شده هم گفت: »به 
هیچ وجه اختالفــی نبود. از مدت ها قبــل تصمیم به 
استعفا داشتم و منتظر یک زمان مناسب بودم. با توجه 
به شرایط موجود به نظرم حاال بهترین زمان برای این 

اتفاق بود.« سوریان به گمانه زنی برخی رسانه ها درباره 
اختالف او با علیرضا دبیر هم اشاره داشت و گفت: »اصال 
اینطور نیســت. اتفاقا پس از ماجرایی که برای کشتی 
آزاد در اسپانیا افتاد، با هم صحبت دوستانه ای داشتیم. 
مثل همیشــه ارتباط خوبی بین ما برقرار است با این 
تفاوت که من دیگر سمتی در فدراسیون کشتی ندارم.« 
سوریان درباره اینکه امکان دارد دبیر باز هم با استعفای 
او مخالفت کند هم توضیح داد: »من استعفا دادم و از 
نظر من کار تمام شده است. فقط خواهشم این است که 
این استعفا را به اختالف با فدراسیون یا سرمربی ربط 
ندهند. من خیلی وقت بود تصمیم به استعفا داشتم و 
حاال به نظرم زمانش رسید و من آن را رسانه ای کردم.« 
فدراسیون کشــتی تا به حال واکنشــی به این استعفا 

نداشته است.

سوریان: استعفا 
به خاطر رنگرز؟ 
تعجب می کنم!

نایب رئیس فدراسیون برای سومین بار از 
سمتش استعفا داد و حاال باید دید دبیر با آن 
موافقت می کند یا خیر

کابوسنایبقهرمانی
 امیدهای آزاد با یک اشتباه عجیب و بچگانه قهرمانی را از دست دادند

مسابقات امیدهای جهان به میزبانی اسپانیا در حالی به پایان رســید که تیم 10 نفره کشتی آزاد ایران با محاسبه امتیاز تنها 
8 کشتی گیر به عنوان نایب قهرمانی رسید. شوک اول زمانی به شاگردان درستکار وارد شد که محمد نخودی، شانس اول کسب 
مدال طال در وزن 79 کیلوگرم با قرعه رژیم صهیونیستی روبه رو شــد. پس از آن همه  چیز داشت برای تیم ایران خوب پیش 
می رفت تا اینکه حاشیه بزرگ سجاد غالمی کشتی گیر 86 کیلوگرم ضربه ای کاری را به تیم ایران که در آستانه قهرمانی بود زد 

و درنهایت باعث شد تا تیم ایران در عین شایستگی و با کسب 4 مدال طال نایب قهرمان شود!

  8کشتی گیر 4طال!
شهر پنتبدرا اسپانیا پر از اخبار ناخوشایند برای آزادکاران 
ایران بود. کمتر کسی فکرش را می کرد آزادکاران با عنوانی 
غیراز قهرمانی به ایران بازگردند. قدرت شاگردان درستکار 
زمانی نمایان می شود که با حذف 2 کشتی گیر از جدول، بازهم 
تیم ایران با اختالف 7 امتیاز از تیم اول، در رده دوم دنیا قرار 
گرفته است. در رده بندی تیمی گرجستان با 141 امتیاز به عنوان 
قهرمانی دســت یافت، ایران با 134 امتیاز نایب قهرمان شد 
و آمریکا با 112 امتیاز به عنوان سومی رسید. شکست لحظه 
آخری کیــان محمودجانلو در دیدار رده بندی و شکســت 
امیرمحمد یزدانی دارنده مدال نقره بزرگساالن جهان، تنها 
بخشی از بدشانسی های تیم ایران در اسپانیا بود. کسب 4 مدال 
طال و یک نقره همگی تحت تأثیر یک اشتباه فاحش قرار گرفت 
که به محض بازگشت تیم باید از سوی فدراسیون نشین ها به 
آن رسیدگی شود. محمدصادق فیروزپور در وزن 74کیلوگرم، 
امیرحســین فیروزپور در 92 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در 
وزن 97 کیلوگرم و امیررضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم 
طالیی های ایران در اسپانیا بودند و تک مدال نقره ایران هم 
توسط امیرمحمد یزدانی به دســت آمد. برادران فیروزپور 
ستاره های تیم ایران بودند که در کنار یکدیگر توانستند تا 
فینال پیش بروند و درنهایت روی سکوي نخست قرار بگیرند.

  تخلف عجیب
حاال بدنیست نگاهی به عجیب ترین اتفاق امیدهای جهان 
داشته باشیم. در روز دوم رقابت های کشتی آزاد امیدهای 
جهان، سجاد غالمی، کشتی گیر 86 کیلوگرم ایران به روی 

تشــک رفت. غالمی در همان کشتی نخست در برابر ترنت 
هیدالی آمریکایی و درحالی که در لحظات ابتدایی کشتی با 
6 امتیاز پیش بود، درنهایت با از دست دادن 15 امتیاز شکست 
خورد و شــروع تلخی را رقم زد. با توجه به راهیا بی کشتی 
گیر آمریکایی به دیدار فینال، غالمی به جدول بازنده ها راه 
پیدا کرد ولی به دلیل گــزارش تخلفی که در روز اول برای او 
رد شده بود، با دیسکالیفه از جدول مسابقات کنار گذاشته 
شد. دیسکالیفه او به دلیل تزریق سرم)سدیم کلرید( بوده 
است. طبق قانون ستاد مبارزه با دوپینگ، تزریق هر ماده ای 
در دوران برگزاری مسابقات ممنوع است و درصورت نیاز باید 
با هماهنگی و اطالع پزشکان اتحادیه جهانی کشتی انجام 
شود. به گفته شاهدان حاضر در اسپانیا و سالن گرم مسابقات، 
غالمی پس از شکســت دربرابر کشتی گیر آمریکایی دچار 
افت فشار می شود و به همین دلیل سرم تقویتی به او تزریق 
می کنند که این عمل توســط مدیر تیم ملی کشتی آلمان 
به اطالع پزشک اتحادیه جهانی می رسد. پس از این اتفاق 
نمایندگان اتحادیه به رختکن تیم ایران می آیند و گزارش 
تخلف غالمی را اعالم می کنند. توضیحات کادر پزشکی ایران 
با این مضمون که او حداقل امروز کشتی ندارد و تزریق سرم 
برای حفظ سالمت او بوده، افاقه نمی کند و درنهایت غالمی در 
روز پایانی درحالی که شانس مبارزه برای کسب مدال برنز را 
داشته، دیسکالیفه اعالم می شود. غالمی برای کسب مدال 
برنز باید 3 کشتی می گرفت که اگر در یکی از آنها هم پیروز 
می شد، تیم ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا می کرد، یعنی 
برای قهرمانی حتی به مدال گرفتن هم نیاز نبود و با شکست 

او در رده بندی هم ایران قهرمان می شد.
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افقی:
 1- در یکجا گرد آمده- بی کم و 

کاست- موضوع
2- معادل فارســی ســبک 
کوبیسم- مستعمل و کارکرده

3- حلقــه بیـــــن پیــچ و 
مهــره- هدیه- رشــته ای در 

شمشیربازی
4- انبار گندم- مقر فرماندهی 

در ارتش- خاکستری تیره
5- آخریــن یک رقمــی- از 
بهترین زنان بهشــت است- 

گوارا- عید ویتنام
6- مخترع پیل الکتریکی- از 
ظروف آشپزخانه- اهل تالش 

و فعالیت
7- خراب کردن- رســتگار- 

دریغ
8- کشــوری در غرب آفریقا 
در خلیج گینه که از دو جزیره 

تشکیل شده است
9- ثروتمنــد- از ملزومــات 

ماهیگیری- پدر آذری
10- پاندول- خوابگاه- هوای 

گرفته
11- نشــانه مفعولی- پیکار- 

سخنوران- من و شما
12- حرکتی در ژیمناستیک- 

کلمه- پارسای دیرنشین
13- بخش زیرین- لباس شنا- 

مهربان

14- روزنامــه چــاپ لبنان- 
مواجهه

15- راه رفتن کودکانه- فیلمی 
ساخته فدریکو فلینی با بازی 
آنتونی کوئین- مــاده اصلی 

شیشه
  

عمودی:
1- ریــش صــورت- وضــع 

موجود- اصل چیزی
2- تکرار حرفــی- از برادران 
حضــرت یوســف)ع(- کالم 

مصیبت
3- ثروتمندشدن- تکیه دادن- 

زمان آغازین
4- واحدی برای اندازه گیری 
تــوان الکتریکی- آهنگســاز 
آلمانی قــرن نوزدهم- قیمت 

بازاری
5- آسمان- ارســال توپ به 
بازیکــن خــودی در فوتبال- 

محلی
6- در و پنجره بناهای قدیمی- 

دستورات- منزلت
7- چــای خارجـــــــــی- 

حمله کردن- بیابانگرد
8- طلق نســوز- مورخ ایرانی 

دربار غزنویان- جنگ و پیکار
9- مترسک- اختالف پتانسیل 

الکتریکی- صوت شگفتی
10- یاری و کمک- اختاپوس- 

منکر وجود خدا
11- ســاییدن- مقابــل رعیــت- 

نومیدی
12- واحــد بــازی بدمینتــون- 
میکروب های کشته یا ضعیف شده 
بیماری که به بدن تزریق می شود- 

تولید مثل
13- دوستی- لگام- غروب کردن

14- خدای خدایان یونان باستان- 
بی همتا- حرف دهن کجی

1515- جملگی- شتابنده- شیطان

لتکهشادشديندم
رکشوريشايردگرگ
رمجمرامشوايس
ايشاربيلاکراي

نمهناهديياشچ
ارتاشادانمهک
هجونديپوتيهگا
يرسوتسنايربهر
تجاحاناتاکورد

اييرناهدرخبس
زيدبشنالوجنت
زيخهاگدنبسباي

ادخدکبهواتکي
داشناوررگشهوژپ
هنکاکينيلکبهل
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