
علی ملکی

٭بدنسازی سخت تر از فوتبال است
همیش��ه حتی زمانیکه فوتبال ب��ازی می کردم 
به بدنس��ازی و اس��تایلم خیلی اهمی��ت می دادم. 
ب��ه پیش��نهاد دوس��تانم تصمیم گرفت��م تمریناتم 
را اصولی تر و البته فش��رده تر کن��م همچنین رژیم 
غذایی مناسب داشته باشم و در مسابقات شرکت 
کنم. فش��ار تمرینات بس��یار زیاد اس��ت همچنین 
رژیم های غذایی خاص این رش��ته کار را س��خت 
می کند. ب��ه نظرم در مجموع بدنس��ازی بس��یار 
س��خت تر از فوتبال است ولی جذابیت های خاص 

خودش را هم دارد  . 
 ٭انتظار اول شدن نداشتم اما...

م��ن از روز اولی که به این رش��ته آمدم، انتظار 
نداش��تم اول ش��وم، اما وقتی وارد مسابقات شدم و 
بدن ها را دیدم، متوجه شدم از کسی کم ندارم. وقتی 
به فینال رس��یدم، مطمئن بودم که اول می شوم. با 
توجه به اینکه مسابقات فیت نس بود، باید تناسب 
اندام مدنظر قرار گیرد. در همه دنیا هم مس��ابقات 
فی��ت نس کامال با پرورش اندام متفاوت اس��ت و 
نیاز نیس��ت بدن عضالت بزرگی داشته باشد. در 
بخش با لباس هم باید سروشکل ورزشکار مناسب 
باشد و تناسب اندام او در لباس مشخص باشد. من 
تحقیق کردم و به همین خاطر از نظر خودم از همه 
بهتر ب��ودم. البته این نظر خیلی از کس��انی بود که 
مسابقه را دیدند. من فکر می کنم حقم بود اول شوم 
ول��ی رای داوران چیز دیگری بود. بعد از مس��ابقه 
اعتراض کردم ولی االن می گویم اشتباه کردم چون 
همه چیز این رش��ته به داوران برمی گردد و داوری 

هم سلیقه ای است  .
٭می خواهم به تیم ملی برسم

در ح��ال حاضر ش��رایط تیم ملی فی��ت نس را 
نمی دانم و از نحوه انتخاب ملی پوش��ان خبری ندارم 
ولی قطعا دوس��ت دارم به تیم ملی برسم. این رشته 
برای��م جذابی��ت دارد و دلم می خواه��د آن را ادامه 

دهم .
٭نفوذمان کم است

اینک��ه تی��م ملی و باش��گاه های م��ا نمی توانند 
میزبانی بگیرند خیلی بد اس��ت و به نداش��تن نفوذ 
ما در ای اف س��ی برمی گردد. االن ش��رایط هند به 
لحاظ کرونا وخیم اس��ت فقط امیدوارم بچه ها این 
شرایط سخت را تحمل کنند تا به سالمت از مرحله 

گروهی صعود کنیم . 
 ٭این پرسپولیس قهرمان آسیاست!  

پرسپولیس بازی های آس��یایی را خیلی خوب 
ش��روع کرد و شانس اول صعود از گروهش است. 
به نظرم برای رفتن به دور بعد مشکلی وجود ندارد 
و تیم ما به راحتی صدرنشین گروهش خواهد شد. 
پرس��پولیس امس��ال تیم کامل��ی دارد و هماهنگی 
بچه ها عالی اس��ت اگر اتفاقی مث��ل محرومیت یا 
مصدومیت رخ ندهد این پرسپولیس قهرمان آسیا 
خواهد ش��د. من به ش��خصه خیلی به این موضوع 
امیدوارم و دوس��ت دارم ای��ن اتفاق رخ دهد و دل 

هواداران شاد شود . 
٭ عبدی باید تالشش را بیشتر کند

مهاجمان��ی که در حال حاضر در پرس��پولیس 
بازی می کنند امتحانش��ان را پس دادند. عیس��ی 
آل کثی��ر بع��د محرومی��ت طوالن��ی م��دت ب��ه 
پرسپولیس برگشته و قطعًا به مدتی زمان نیاز دارد 
تا همان مهاجم زهردار همیش��گی شود. شهریار و 
مهدی ترابی هم تازه به پرس��پولیس اضافه شدند 
با این ح��ال در بازی های آس��یایی عملکرد خوبی 
داش��تند. مغانلو با دو گلی که به الریان زد به نوعی 
راه خواه��د افتاد و قطعا گل های بیش��تری خواهد 
زد. من می دانم روی بازیکنان پرس��پولیس چقدر 
فشار زیادی اس��ت و انتظار چقدر باالست. عبدی 
به نظرم کمی افت کرده اس��ت و آن مهاجم گلزن 
سابق نیس��ت به نظرم باید بیشتر تالش کند تا به 

همان فرم قبلی خود برگردد . 
٭ در فوتبال به حقم نرسیدم 

حس می کنم در فوتبال به آنچه که استحقاقش 
را داش��تم نرس��یدم و خیلی زود هم مجبور ش��دم 
خداحافظی کنم. مصدومیت های پش��ت س��ر هم 

خیل��ی من را آزار داد و امکان بازی را از من گرفته 
بود و آخرین مصدومیتم که از ناحیه زانو بود خیلی 
شدید بود لذا تصمیم گرفتم فوتبال را کنار بگذارم 
ولی اگر مصدوم نمی ش��دم حداقل ۳-۴ سال دیگر 

جا داشتم در فوتبال باشم  . 
٭ به فوتبال برمی گردم

با وجود اینکه رش��ته فیتن��س را دنبال می کنم 
فوتبال را کنار نگذاش��تم و ر ها نک��ردم و به دنبال 
مربیگری هستم و در کالس ها حتما حاضر خواهم 
شد و مدارک الزم را می گیرم و تصمیم جدی دارم 
در کنار فیتنس، مربیگ��ری در فوتبال را هم انجام 
   Bرا گرفت��م و منتظر کالس های  C  ده��م. مدرک
 هس��تم و می خواه��م خیلی زود دوب��اره به فوتبال 

برگردم اما این دفعه به عنوان مربی . 
٭ شهباززاده رکورد من را می شکند

رکورد ها برای شکستن هستند و هیچ رکوردی 
قرار نیست تا ابد پابرجا بماند. من یک روز فرصت 
این را داش��تم که رکورد نفر قبلی را بشکنم و قطعًا 
روزی می رس��د که رکورد من هم شکس��ته شود. 
سجاد شهباززاده مهاجم خیلی خوبی است و امسال 
عال��ی کار کرده و فکر می کنم اگ��ر به همین روند 

ورزشی
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میدانستمطارمیفیکستیمملیمیشود
الیو  پیش در گفت وگوی  برتر چندی  لیگ  آقای گل سابق  نوروزی،  رضا 
اینستاگرامی خبرورزشی در مورد دالیل حضورش در رشته پرورش اندام و 
فیت نس و همین طور دوران حضورش در پرسپولیس حرف های جالبی زد. با ما 

همراه شوید تا شما را در جریان بخشی از این صحبت ها بگذاریم... 

رضانوروزی،آقایگلسابقلیگبرتر:


