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شرط بارسلونا برای اخراج کومان چیست؟
پــس از شکســت در ال 
کالســیکو برابر رئال مادرید، 
حــاال ادامه ی حضــور رونالد 
بارسلونا  نیمکت  روی  کومان 
مورد ســوال بــوده و دوباره 
گمانه زنی ها در ارتباط با زمان 
اخراج ایــن مربی و همچنین 
احتمالی  جانشــینان  اسامی 
اش روی نیمکت آبی اناری ها در محافل ورزشی اسپانیا و کاتاالن باال گرفته است.

به نقل از رادیو کاتالونیا، این رســانه صبح امروز از شــرط الزم برای مدیران 
بارســلونا جهت اخراج رونالد کومان پرده برداشــت. طبق این گزارش، مدیریت 
باشگاه بارسلونا در صورت عدم صعود این تیم از مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا، اقدام به اخراج مربی هلندی از روی نیمکت کاتاالن ها خواهد کرد.
آبی اناری ها در حال حاضر در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در گروه خود با 
کسب سه امتیاز از سه مسابقه، در رده سوم جدول مرحله گروهی قرار دارند و سه 
بازی دیگر نیز باقی مانده که باید در دور برگشــت مقابل حریفان خود به میدان 
بروند. در مسابقات اللیگای اسپانیا نیز بارسلونا تا پایان هفته دهم رقابت ها و بعد 
از انجام نُه بازی، با به دســت آوردن چهارده امتیاز در رده نهم جدول رده بندی 
مسابقات لیگ اسپانیا قرار گرفته است. احتماال این خبر به مذاق هواداران باشگاه 
کاتاالنی چندان خوش نخواهد آمد چرا که به دنبال نمایش های نامناسب و نتایج 
نسبتا بد این تیم در فصل جاری که اوج آن با شکست در ال کالسیکو مقابل رئال 
مادرید بود، هواداران خشــمگین آبی اناری ها چیزی جز خروج هر چه سریع تر 

مرد هلندی از روی نیمکت کاتاالن ها را مد نظر نداشته اند.

پست اینستاگرامی رونالدو 
پس از شکست سنگین مقابل لیورپول

منچستر یونایتد در حضور 
کریســتیانو رونالدو در هفته 
نهــم از رقابت های لیگ برتر 
انگلیس بــا نتیجــه 5 بر 0 
شکســت خورد. این شکست 
5 بر 0 سنگین ترین شکست 
دوران حرفــه ای کریســتیانو 
رونالدو در کنار شکست 5 بر 
0 مقابل بارسلونا در سال 2010 است و بدین ترتیب می توان گفت که کریستیانو 
رونالدو مقابل لیورپول بدترین روز دوران حرفه ای خود را تجربه کرد. فوق ستاره 
پرتغالی ســاعاتی پس از این بازی با انتشــار یک پست در صفحه شخصی خود 
در اینســتاگرام به این قضیه و این شکست سنگین واکنش نشان داد و نوشت: 
»گاهــی اوقات برای نتیجه نمی جنگیم، گاهی اوقات برای گل زدن نمی جنگیم. 
گاهی اوقات نتیجه آن چیزی نیســت که می خواهیم و این به خود ما بســتگی 
دارد، چون فرد دیگری برای سرزنش کردن وجود ندارد. هوادارانمان یکبار دیگر 
در  حمایت های بی وقفه خود عالی بودند، آن ها الیق بهتر از این ها هستند و این 

بر دوش ما است که آنها را راضی کنیم. اکنون وقت آن است.

درخواست AFC از باشگاه های حاضر 
در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فدراســیون  از  نامــه ای  طی 
فوتبال ایران درخواســت کرد 
تــا باشــگاه های ایرانی حاضر 
در رقابت هــای فصــل جدید 
آســیا   2022 قهرمانان  لیگ 
مدارک خــود را برای ثبت نام 
ارســال کنند. به گزارش ایرنا، 
باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه اعالم کرد: پیرو نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
فدراســیون جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون فوتبال طی نامه ای به باشگاه های 
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان و فوالد خوزستان اعالم کرد جهت ثبت نام برای 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 2022 آســیا مدارک خود را به فدراســیون 
ارسال کنند. فدراســیون فوتبال ضمن تبریک به باشگاه های حاضر در مسابقات 
فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آســیا، درخواســت کرده است؛ یک سری 
مدارک الزم جهت ثبت نام در این مسابقات را تا یکشنبه ۳0 آبان ماه سال جاری 

ارسال کنند.
فرم ورود به مســابقات، توافق نامه باشگاه های شرکت کننده، فایل پاور پوینت 
جامع باشــگاه های شرکت کننده، معرفی ورزشــگاه ها، فرم رنگ لباس بازیکنان، 

مدرک نور استادیوم ها و... مواردی است که مورد درخواست قرار گرفته است.

شرط های کونته برای هدایت منچستریونایتد
به نظر می رسد که سولشر 
از شکســت تحقیرآمیز  پس 
مقابــل لیورپــول شــمارش 
معکوس را بــرای اعالم خبر 
اخراجش از منچســتریونایتد 
آغاز کرده اســت. به گزارش 
فوتبالــی، مربــی نــروژی با 
شکســت پنج بر صفر مقابــل لیورپول کلوپ یکی از تلخ ترین شــب های تاریخ 
منچســتریونایتد را رقم زد و اخراجش قطعی به نظر می رسد.حاال دونکن کسلز 
خبرنگار »تایمز« به بررســی شــرایط جانشــین های احتمالی سولشر پرداخته 
و نوشته اســت: »دو گزینه وجود دارند و نامشان میان مدیران منچستریونایتد 
مطرح شــده است. هر دو آزاد هستند و می توانند بدون پرداخت غرامت مالی به 
یونایتد بروند: یکی  از آنها زین الدین زیدان است و دیگری آنتونیو کونته.« البته 
این خبرنگار می گوید که کونته برای انتخاب تیم بعدی خود آســان گیر نیست. 
وی توضیح داد:« تا جایی که به من خبر داده اند، موضع کونته این اســت که به 
این پست عالقمند است اما پیش شرط های خودش را دارد. کونته وقتی که تیم 
بعدی خود را انتخاب می کند، می خواهد در تیمی باشد که می تواند قهرمان اروپا 
شود. می خواهد ثابت کند که یکی از بهترین مربیان دنیاست و فکر می کند که 

زمانش رسیده که قهرمان اروپا شود و هدفش هم فتح چمپیونزلیگ است.«

برگزاری جشنواره پاک ورزی در توچال 
رئیس انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی پس از کسب 
تندیس کنفرانس بین المللی برند ســبز گفت: بــه همت کادر اجرائی انجمن و 
حمایت های فدراســیون ورزشــهای همگانی اتفاق های خوبی در این رشته رقم 
خورده است و همچنین جشنواره های ورزشی و مسابقات هیجان انگیز ورزش در 
طبیعت که شــامل دویدن، plogging, عبور از موانع، survivor، امدادی در 
مراتع طبیعی ســاحل، جنگل، کویر و کوه پایه می باشد برگزار خواهد شد که در 
همین راستا جشنواره پاکورزی با همکاری شهرداری منطقه یک، سازمان ورزش 
شــهرداری تهران و سازمان تله کابین توچال را بمناسبت هفته تربیت بدنی روز 

پنجشنبه برگزار می کنیم.
حمید نعمتیان در ادامه گفت: با توجه به اینکه شــرایط کرونا در کشور روبه 
بهبود اســت، پس از اخذ مجوزهای مربوطه مســابقات هیجان انگیز ورزشی در 
طبیعت که در کشورهای دیگر طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است در  
کشور عزیزمان ایران برگزار خواهیم کرد. در کنار این مسابقات در راستای توسعه 
ورزشــهای همگانی جشنواره های تفریحی ورزشــی شاد و مفرحی برای تمامی 
گروههای ســنی و اقشــار مختلف جامعه مخصوصا خانواده ها در جهت تحکیم 

وحدت خانواده در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پیرو برگزاری رقابتهای ورزش در طبیعت و احقاق حق ورزشکاران، 
دوره های داوری این رشته برنامه ریزی و سرفصل های آموزشی آن تدوین شده 
است که پس از تائید، اولین دوره داوری ورزش در طبیعت را بصورت ملی برگزار 

خواهیم کرد. 
حمید نعمتیان در پایان گفت: با توکل به خدا و همت کادر اجرایی، این انجمن 
در بین تمامی فدراســیون ها، انجمنها و کمیته های زیرمجموعه وزارت ورزش و 
جوانان اولین حوزه ای اســت که HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( را در 
سرفصل های آموزشی مربیگری لحاظ نموده است که با توجه به برگزاری اولین 
وبینار پیش نیاز مربیگری در حال برنامه ریزی برگزاری کارگاه و سپس اولین دوره 

مربیگری رشته ورزش در طبیعت می باشیم.

اخبار کوتاه

ســازمان لیگ فوتبال ایران که حاضر نیست تبلیغات 
محیطی را به باشــگاه ها واگذار کند تاکنون شفاف سازی 
مالی در مورد درآمدهایش از این محل نداشته تا ابهامات 

در این مورد افزایش پیدا کند. 
به گــزارش خبرنگار مهر، ســازمان لیگ فوتبال ایران 
که از برگزاری منظم و حرفه ای مسابقات هم عاجز است 
و بعد از بیســت و یک دوره هنوز نتوانســته به ثبات الزم 
در برنامه ریزی برســد، چند سالی است تبلیغات محیطی 
را در اختیــار خود گرفتــه تا از این طریــق بتواند برای 
فوتبــال درآمدزایی کند اما هر چــه می گذرد بر ابهامات 
این اقدام سازمان اضافه می شود.  چند ماه مانده به شروع 
بیســت و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر اطالعیه ای از 
ســوی سازمان لیگ منتشر شد که طی آن از شرکت ها و 
نهادهای متقاضی خواسته شده بود برای در اختیار گرفتن 
تبلیغــات محیطی فوتبال اقدام کنند اما پس از ســپری 
شــدن زمانی که برای تحویل پاکت ها در نظر گرفته شده 
بود هیچ شرکتی حاضر نشــد در این مزایده شرکت کند 
چرا که ســازمان لیگ رقم باالیی را به عنوان کف قرارداد 
اعالم کرده بود.  هر چند این رقم هم از ســوی ســازمان 
لیگ به طور رســمی شفاف سازی نشد و مثل سایر موارد 
در تاریکخانه این سازمان باقی ماند اما خبرنگار مهر کسب 
اطــالع کرد که این رقم حــدود 170 میلیارد تومان بوده 

است که با وجود پا پیش گذاشتن دو شرکت برای گرفتن 
پاکــت ثبت نام، در نهایت به خاطر همین رقم باال این دو 

شرکت هم حاضر نشدند در مزایده شرکت کنند. 
در این مورد گفته می شــود کــه این رقم هم ترفندی 
از ســوی مســئوالن ســازمان لیگ بوده تا شــرکت ها و 

متقاضیان را از حضور در مزایده فراری دهند و در نهایت 
کار بازهم در دســت برخی افراد خاص باشند تا هر طور 
که خواســتند قرارداد ببندند و هر طور که خواســتند با 
شرکت ها و برندهای مختلف پشت صحنه مراودات خاص 
خود را داشته باشــند.  زمانی که عقد قراردادها و گرفتن 

اسپانسرها در اختیار یک شخص خاص باشد و او مسئول 
این کار باشــد طبیعی است که امکان هر گونه البی و زد 
و بند وجود دارد و رقم هایی که در قرارداد وارد می شــود 
با رقم هایی که رد و بدل می شــود متفــاوت خواهد بود. 
شاید به همین خاطر است که برخی افراد تمایل نداشتند 
شــرکتی در مزایده شرکت کند تا کار همچنان در اختیار 
خودشــان باشد.  این اتفاق در شرایطی دوباره تکرار شده 
است که سازمان لیگ نســبت به دوره های گذشته هیچ 
شــفاف ســازی نکرد که چقدر از محل تبلیغات محیطی 
درآمد داشــته و چقدر آن سهم باشگاه ها شده و چقدر به 
سایر بخش ها رسیده است.  طبیعی است که وقتی شفاف 
سازی الزم در این مورد صورت نگیرد و نهادهای نظارتی 
هم به این ماجرا ورود نکنند، برخی اشخاص خاص که در 
این ماجرا دخیل هســتند به خود اجازه می دهد هر طور 
که می خواهند قراردادها را ببندند و با شرکت ها و برندها 
توافقات دیگری هم داشته باشند! سازمان بازرسی که در 
سالهای اخیر نفوذ و ورود خوبی به فدراسیون های ورزشی 
داشته و بر قراردادهای مالی آنها نظارت داشته است چرا 
به قراردادهای منعقد شده در سازمان لیگ ورود نمی کند 
و پشــت پرده این توافق ها را بررسی نمی کند تا مشخص 
شود چه کســانی از این وضعی نفع می برند و ثمره توافق 

پشت پرده چه مسائلی است.

تیم های ملی لبنان و ســوریه در هفته پنجم و شــش 
انتخابــی جام جهانی با اســتفاده از سیســتم کمک داور 

ویدئویی از تیم ملی ایران میزبانی خواهند کرد. 
به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتبال ایران در هفته پنجم 
و ششــم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با تیم های لبنان 
و ســوریه دیدار خواهد کرد. شاگردان اسکوچیچ در هر دو 
دیدار مهمان هســتند و در لبنــان و اردن )محل بازی های 
سوریه( بازی خواهند کرد. تیم ملی لبنان که در بیستم آبان 
در ورزشــگاه صیدا بیروت از تیم ملی ایران پذیرایی خواهد 
کرد، به فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده که در این بازی 
از کمک داور ویدویی )VAR( اســتفاده خواهد شد. طبق 
ادعای رســانه های لبنانی نیز این کشــور در حال رایزنی با 
AFC برای ورود این تکنولوژی به بیروت و اســتفاده از آن 

برای بازی با ایران هستند.
همچنین تیم ملی ســوریه نیز در آغاز دور برگشت و در 

هفته ششــم بازی ها در امان اردن میزبان ایران اســت که 
این تیم هم از کمــک داور ویدیویی برای دیدار با تیم ملی 
ایران استفاده خواهد کرد که این موضوع به سود شاگردان 

اسکوچیچ هم خواهد شد.
ســوریه در بازی اخیر خود مقابل لبنان با حســاب ۳ بر 
2 شکســت خورد که در این بازی گل عمر السوما، مهاجم 

سوریه با تشخیص VAR آفساید اعالم شد.
اســتفاده از این تکنولوژی در حالی اســت که ایران در 
دیدار با کره جنوبی از وجود VAR محروم شد. در حالی که 
این سیستم اجاره شده بود، کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ 

داوری را برای استفاده از سیستم مذکور اختصاص نداد.
در نهایت به علت اختالفات داخلی و برخی شایعات مانند 
دست داشــتن برخی از مدیران تابعه رژیم صهیونیستی با 
شرکت هنگ کنگی سازنده VAR، قرارداد در آستانه فسخ 

شدن قرار گرفته است.
تیم ملی ایــران در هفته هفتم و هشــتم انتخابی جام 
جهانی در بهمن 1۴00 در ورزشــگاه آزادی میزبان عراق و 

امارات است که گفته می شود در صورت نبود این تکنولوژی 
در ایران، شاید میزبانی از تیم ملی ایران سلب شود

مدیران باشگاه شهرخودرو تا ۸ آبان فرصت دارند که با 
پرداخت مطالبات بازیکنــان این تیم، در دیدار بعدی برابر 

نفت مسجدسلیمان حاضر شوند. 
به گزارش ایســنا، روز یک شــنبه در حالی که قرار بود 
دیدار تیم های فوتبال مس رفسنجان و شهرخودرو از ساعت 
1۶ در رفســنجان برگزار شــود، این اتفاق به دلیل حاضر 
نشدن بازیکنان تیم مشــهدی در زمین رخ نداد تا پس از 
حضور داوران و تیم میزبان در ورزشگاه، بازی لغو شود تا در 

خصوص نتیجه آن، کمیته انضباطی تصمیم بگیرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان شــهرخودرو از 
چنــد روز قبل مدیریت این باشــگاه را تهدید کرده بودند 
که اگر پول نقد به حســاب آن ها واریز نشــود، در دیدار با 
مس رفســنجان در زمین حضور پیدا نخواهند کرد و حتی 
برای نشــان دادن جدی بودن تصمیم خود، در هیچ کدام 
از جلســات تمرینی منتهی به دیدار با نماینده رفسنجان، 
حضور پیدا نکردند تا شــاید مدیریت و مالکیت این باشگاه 

لیگ برتری متوجه شــود که آن ها روی تصمیم خود مصر 
هستند. حاال مدیریت و مالک تیم پدیده شهرخودرو یعنی 
مســعود معمایی و فرهاد حمیــداوی، 5 روز وقت دارند تا 
تیم را از نابودی، حذف از لیگ برتر و ســقوط آن به دسته 
دو نجــات دهند؛ اتفاقی که مشــابه آن برای نفت تهران و 
ســیاه جامگان، دیگر تیم مشــهدی در لیگ آزادگان افتاد. 
ایــن دو تیم که از لیگ برتر به لیگ دســته یک ســقوط 
کرده بودند به دلیل مشــکالت مالــی و بی کفایتی مدیران 
وقت، طبق قوانین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، به دو 
دسته پایین تر سقوط کردند. عاقبت نفت تهران به نابودی 
و انحالل ختم شد و سیاه جامگان هم هنوز در سطوح پایین  

فوتبال ایران، مشغول فعالیت است.
طبق این قانون، تیمــی که در دو بازی از لیگ و به هر 
دلیــل غیرقابل توجیهی انصراف دهد یــا در زمین حاضر 
نشــود، از آن لیگ حذف و به دو دســته پایین تر ســقوط 
می کنــد. حاال مدیران شــهرخودرو 5 روز وقت دارند تا به 

تیمی سر و سامان دهند که به قول خودشان، آن را از دست 
»غاصبان هیات فوتبــال« بازپس گرفته اند. این تیم که در 
هفته اول برابر آلومینیوم اراک در خانه و با داشتن تنها 15 
بازیکن، با نتیجه بدون گل متوقف شد، در هفته سوم و در 

روز شنبه، ۸ آبان باید در خانه میزبان نفت مسجدسلیمان 
باشــد. باید دید سرنوشت این تیم مشهدی چه خواهد شد 
و آیا همانند پیام، سیاه جامگان و ابومسلم نابود خواهد شد 

یا خیر.

چرا سازمان بازرسی ورود نمی کند؟

تاریکخانهسازمانلیگوفرارازشفافسازی

VAR میزبانی لبنان و سوریه از تیم ملی ایران با

فرصت ۵ روزه شهرخودرو برای فرار از نابودی

سرنوشت سیاه جامگان و نفت در انتظار مشهدی ها

درخشش مهاجمان فوتبال ایران کار سرمربی تیم ملی 
فوتبال را برای انتخاب بازیکنان مدنظرش در بازی های آتی 

تیم ملی سخت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ این هفته برای ملی 

پوشان ایرانی فوتبال با ۳ گل مهدی طارمی برابر توندال آغاز 
شد، مهاجم بوشهری پورتو یک تنه ورزشگاه ژوائو کاردوسو 
را به آتش کشــید و برابر میزبان خود هم هت تریک کرد و 
هم باعث اخراج یک بازیکن حریف شــد، آن هم در حالیکه 

تنها 2۸ دقیقه از زمان بازی سپری شده بود.
روز یکشنبه نیز این درخشــش ها با سردار آزمون ادامه 
یافت، سردار که در چند روز گذشته مورد هجمه رسانه های 
روســی قرار گرفته بود و حتی به نظر می رسید روابط او با 
سرگئی سماک سرمربی زنیت دچار تغییر و تحوالتی شده 

است، از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت.
او در آتش بازی روز گذشــته در ورزشگاه کرستوفسکی، 
نقــش اصلی را ایفا کرد و در همان ۳۶ دقیقه ابتدایی دو بار 
دروازه حریف را باز کرد و در شــکل گیری پیروزی بزرگ 7 

بر یک بازیگر نقش اول تیم سماک بود.
اللهیار صیادمنش مهاجم جوان زوریا لوهانســک برای 
دومین دیدار متوالی برای تیمش گلزنی کرد و یک همکاری 
تمام ایرانی باعث شد تا زوریا شکست سنگین ۶ بر یک هفته 
گذشته برابر شاختار را فراموش کند. پاس در عرض شهاب 
زاهدی بــه دهانه دروازه را اللهیار صیادمنــش وارد دروازه 
کولوس کرد تا زوریا یک پیروزی دلچسب و شیرین را کسب 
کــرده و به رتبه چهارم جدول صعود کند، صیادمنش چند 
روز پیش نیز تک گل ۳ امتیازی تیمش در لیگ کنفرانس را 

برابر زسکا صوفیه به ثمر رسانده بود.
یکــی از کاپیتان های تیم ملی ایــران نیز در لیگ یونان 

موفــق به گلزنی شــد، آ. ا. ک آتن در زمیــن ولوس روی 
فرصت طلبی کریم انصاری فرد به گل نخست خود رسید تا 
اصطالحا یک گل کریم انصاری فردی را برای آ. ا. ک به ثمر 
برساند و در پیروزی ۳ بر یک تیمش نقش مهمی را ایفا کرد.

تمام این گلزنی ها در شــرایطی بود که دو بازیکن ایرانی 
دیگر نیــز در این هفته از رقابت های اروپایی گلزنی کردند، 
علی قلی زاده در ادامه روند خوب خودش برای شــارلوا، در 
دیدار برابر ســرن یک گل زد و یک پاس گل نیز داد. عالوه 
بر این، احسان حاج صفی نیز در جریان پیروزی آ. ا. ک در 
حالیکه در دقیقــه ۹1 به میدان آمده بود، در دقیقه 1+۹0 
موفق شــد گل ســوم تیمش را وارد دروازه حریف کند تا 

لژیونر های ایرانی هفته داغ و موفقی را پشت سر بگذارند.
با درخشــش های خیره کننده بازیکنــان ایرانی در این 
هفته از رقابت های اروپایی، اکنون همگان چشم انتظار آغاز 
مرحله بعدی رقابت های مقدماتی جام جهانی خواهند بود و 
دیدار هایی که برابر لبنان و سوریه برگزار خواهد شد و خیلی 
لحظه شــماری می کنیم تا این لژیونر های موفق را یک بار 
دیگــر در پیراهن تیم ملی ایران ببینیم و البته این موضوع 
قطعا کار ســرمربی تیم ملی را بــرای انتخاب مهاجمان در 

بازی های آتی سخت خواهد کرد.

بهترین مهاجمان ایران در زمین اسکوچیچ  

دارنده مدال نقــره وزنه برداری نوجوانان جهان گفت: به 
دنبال کسب مدال طال در مسابقات جهانی عربستان بودم اما 
از اینکه نتوانستم طالیی شوم، بسیار ناراحتم و از رنگ مدالم 
راضی نیســتم. یکتا جمالی در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
جهان عربســتان به سه مدال دست یافت. وی پیش از این 
ســه برنز در مسابقات جوانان جهان را از آن خود کرده بود، 
در رده سنی نوجوانان هم تاریخ ساز شد و با کسب یک برنز 
و دو نقــره نقش مهمی در افزایش امتیازات ایران در بخش 

تیمی ایفا کرد.
جمالی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: به دنبال کسب مدال طال در مســابقات نوجوانان 
جهان عربســتان بودم اما  شانس با من یار نبود و نتوانستم 
آخرین حرکت یک ضرب و دو ضرب را بزنم تا طالیی شوم. 
از اینکه نتوانستم به طال برسم، بسیار ناراحتم و قسمت نبود 

و از رنگ مدالم راضی نیستم.
وی درباره رقبای خود در این مسابقات گفت: رقبایم در 

مسابقات جهانی عربستان بســیار قوی بودند و تجربه آنها 
در تمرین و مسابقات وزنه برداری بیشتر است. امیدوارم در 
رقابت های بعدی رکوردهای بهتری بزنم. دارنده مدال نقره 
مسابقات جهانی وزنه برداری عنوان کرد: حضور در سه رده 
ســنی مختلف وزنه  برداری زنان تجربه بسیار خوبی است و 
این امر می تواند در بهبود رکوردهایم موثر باشد. وی افزود: با 
توجه به نظر کادر فنی شاید به مسابقات قهرمانی بزرگساالن 
جهان در ازبکســتان اعزام شــوم. امیــدوارم در هر رقابتی 
که شــرکت می کنم از این به بعد عملکرد بهتری داشــته 
باشم. جمالی با اشــاره به اینکه رکوردهایم نسبت به سال 
گذشــته خیلی بهتر بود، گفت: پیش از مسابقات ازبکستان 
رکوردهایم افزایش داشــت اما به دلیــل کرونا وقفه ای در 
تمرینات و مســابقات وزنه برداری زنان ایجاد شد اما در این 

چهار ماه افزایش رکورد داشتم.
وی گفت: حمایت های فدراســیون خیلی خوب است و 
اگر به همین روال پیش برود، دختران ما حرف های زیادی 
برای گفتن دارند. در مســابقات جوانان جهان در ازبکستان 
تنها یک مدال در وزنه برداری دختران کســب کردیم اما در 
عربستان و در پیکارهای نوجوانان جهان 2 وزنه بردار موفق به 
کسب مدال شدند. اطمینان دارم دفعات بعدی این مدال ها 
بیشتر می شود. ملی پوش وزنه برداری یادآور شد: در مسابقات 

جهانی عربستان کشــورهای مختلف عنوان می کردند که 
دختران ایرانی بسیار با قدرت و قوی هستند و توانستند در 
این سه سال به مدال دست یابند و در دنیا حرفی برای گفتن 
دارند. وی تجربه حج در عربســتان را خوب توصیف کرد و 
افزود: برای نخســتین بار در مراسم حج شرکت می کردم. 
حس خیلی خوبی بود و یکی از دوستانم می گفت که 7 بار 
به حج رفته اســت و دوباره می خواهد به زیارت برود. پیش 
از زیــارت این حس را درک نمی کــردم اما وقتی خودم  به 
زیارت رفتم متوجه شــدم که چقدر عظمت حضور در جوار 
خانه خدا زیاد است. جمالی درباره شرایط تحصیل در کنار 
تمریــن وزنه برداری گفت: در این مدت با وجود تمرینات از 
طریق برنامه شاد در مدرسه هم حضور می یافتم. با توجه به 
اینکه مدرسه مجازی است، شرایط سختی ندارم و می توانم 

همزمان تمرین کنم.
رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان روزهای 
12 تا 20 مهر در شــهر جده عربستان برگزار شد. دختران 
نوجوان تیم وزنه برداری کشورمان در نخستین تجربه حضور 
در رقابت های جهانی، با کســب 2 مدال نقره و 2 و  مجموع 
۴0۴ امتیاز، روی سکوی سوم جهان ایستاد. آمریکا با ۶00 
و روســیه با 507 امتیاز به ترتیب اول و دوم شــدند. غزاله 
حســینی وزنه برداری بود که با کسب مدال برنز در حرکت 

دو ضرب دسته 5۹ کیلوگرم، نخستین مدال را برای کاروان 
زنان ایران کســب کرد. همچنین یکتا جمالی به سه مدال 
دســت یافت. جمالی که پیش از این سه برنز در مسابقات 
جوانان جهان را از آن خود کرده بود، در رده سنی نوجوانان 
هم تاریخ ساز شد و با کسب یک برنز و دو نقره نقش مهمی 
در افزایــش امتیازات ایران در بخش تیمی ایفا کرد. فاطمه 
حسنپور، فاطمه کشاورز، سیده غزل حسینی، سیده غزاله 
حسینی و سیده زهرا حسینی، کیژان مقصودی، کوثر تنها 
و یکتا جمالی نمایندگان ایران در بخش دختران مسابقات 

وزنه برداری نوجوانان جهان بودند. 
همچنین پیکارهای وزنهبرداری جوانان جهان نیز خرداد 
ماه امسال در کشور ازبکســتان برگزار شد. »یکتا جمالی« 
وزنه بردار دســته ۸7 کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران 
نیز آنجا هم کاری کرد کارســتان. او توانســت با ثبت وزنه 
۹2 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 11۶ کیلوگرم در حرکت 
دوضرب و مجموع 20۸ کیلوگرم به ســه مدال برنز دست 
یابد و اولین مدال های تاریخ وزنه برداری زنان کشورمان را در 
مسابقات جهانی کسب کند. جمالی در مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان به نخستین زن ایرانی 
تبدیل شد که توانست یکی از سکوهای سه گانه وزنه برداری 

را فتح کند.

دختر نقره ای وزنه برداری نوجوانان جهان:

 از رنگ مدالم راضی نیستم


