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پیروزی »عابدزاده« و یارانش 
در هفته هفدهم لیگ دو اسپانیا

تیم فوتبــال پونفرادینا با 
پیــروزی برابر اســپورتینگ 
خیخــون خــود را بــه رده 
چهارم جدول لیگ دو اسپانیا 
رساند. به گزارش ایرنا، دیدار 
تیم های فوتبــال پونفرادینا و 
اسپورتینگ خیخون یکشنبه 
شــب در چارچــوب هفتــه 
هفدهم لیگ دســته دوم فوتبال اسپانیا برگزار شــد و تیم پونفرادینا که »امیر 
عابدزاده« ملی پوش فوتبال کشــورمان را درون دروازه خود داشــت، موفق شد 
حریفــش را با نتیجه چهار بر یک شکســت دهد.  تیم خیخــون در این دیدار 
دو شــوت در چارچوب داشــت که یکی از آن ها وارد دروازه عابدزاده شد.  یاران 
عابدزاده با این پیروزی ۲۹ امتیازی شدند و به رده چهارم جدول صعود کردند. 

اعالم اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
هفته  دیدارهــای  داوران 
ششم لیگ برتر فوتبال کشور 

مشخص شدند.
به گزارش ســایت رسمی 
فدراســیون فوتبال، اســامی 

داوران به شرح زیر است:
آذرمــاه   3 -چهارشــنبه 

1400
*فجر سپاسی – سپاهان

ناصر جنگی- محمدجواد مداح- مهدی سیفی- یاسر همرنگ
ناظر: محسن قهرمانی

*تراکتور – پدیده مشهد
کمیل غالمی- عسگر محمدی- عباس پورحیدری- فرزاد منصوری

ناظر: ابوطالب طاهریان
*نساجی مازندران – پیکان

عبدالنبی پورخلف- محمد عطایی- مهدی شفیعی- علی بای
ناظر: حاتم بک پور

*هوادار – آلومینیوم اراک
بیژن حیدری- علی میرزابیگی- حمیدرضا افشون- ایمان کهیش

ناظر: رضا سخندان
*گل گهر سیرجان – استقالل

علی صفایی- سعید قاسمی- حسن ظهیری- حسین زمانی
ناظر: خداداد افشاریان

*نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان
میثم حیدری- حسین مرادی- میالد قاسمی- وحید زمانی

ناظر: محمود رفیعی
*ذوب آهن – فوالد خوزستان

محمدرضا تارخ – یعقوب سخندان- پوریا زحمتی- مرتضی منصوریان
ناظر: حسین نجاتی

*پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
سیدعلی اصغر مومنی- آرمان اسعدی- علی احمدی- سعاد وفاپیشه

ناظر: علیرضا کهوری

اعالم اسامی بازیکنان بسکتبال ایران 
در پنجره اول جام جهانی ۲۰۲۳

اسامی 14 بازیکن منتخب 
تیــم ملی جهت حضــور در 
جام  اول  پنجــره  رقابت های 
جهانی ۲0۲3 به منظور رقابت 
با تیم بحرین از سوی سازمان 

تیم های ملی اعالم شد.
به گــزارش روابط عمومی 
فدراســیون بسکتبال، اسامی 

بازیکنان به شرح زیر است:
امیرحســین آذری-متین آقاجانپور-روزبه ارغوان-محمد جمشیدی-محمد 
حسن زاده-سعید داورپناه-نوید رضایی فر-مهدی کامرانی-ارسالن کاظمی-اصغر 

کاردوست-سجاد مشایخی-ساالر منجی-میثم میرزایی و بهنام یخچالی
شایان ذکر است، این 14 بازیکن تیم ملی ایران در بازی های رفت و برگشت 

رقابت های پنجره اول مقابل بحرین به میدان خواهند رفت.

بالتر: 
 میزبانی جام جهانی قطر اشتباه بزرگی بود

رئیس سابق فیفا بار دیگر از 
نقش پالتینی و سارکوزی در 
جهانی  جام  میزبانی  رسیدن 
۲0۲۲ به قطر سخن به میان 
آورد.  بــه نقل از لوموند، جام 
جهانی ۲0۲۲ به میزبانی قطر 
برگــزار خواهد شــد. به نظر 
می رسد که این کشور کوچک 
حوزه خلیج فارس با کمک دست های پشت پرده توانست که میزبانی این رقابت 
بزرگ را به دســت آورد. سپ بالتر رئیس ســابق فیفا گفت: دادن میزبانی جام 
جهانی به قطر اشتباه بزرگی بود. سارکوزی رئیس جمهورسابق فرانسه و پالتینی 
در دادن این میزبانی به قطر نقش داشتند. من از رسیدن میزبانی به قطر ناامید 
شــدم و احساس خوبی نداشتم. ســارکوزی از پالتینی خواسته بود که به جای 
حمایــت از آمریکا از قطر برای میزبانی حمایت کنند. او ادامه داد: فکر می کردم 
که قطر با توجه به اینکه کشــور کوچکی اســت و گرمای هوا در آن باال اســت 
نمی تواند به میزبانی دست پیدا کند. تصور من این بود که یا آمریکا و یا روسیه 
میزبان خواهند شد اما دخالت رئیس جمهور فرانسه همه چیز را تغییر داد. بالتر 
درباره این سوال که آیا رد و بدل شدن پول در رسیدن این میزبانی به قطر نقش 
داشت، گفت: بعید نیست اما نمی توانم به شخصی خاص تهمت زنم. اگر دخالت 
سارکوزی در لحظات پایانی نبود و او بر پالتینی فشار نمی آورد قطعا قطر برنده 
این رقابت نمی شد. این میزبانی با خرید باشگاه پاری سن ژرمن توسط صندوق 
ســرمایه گذاری قطر ربط داشت. این برای نخستین بار بود که دخالت سیاسی 
باعث تصمیم گیری بزرگی در فوتبال شد. از نظر اجتماعی و اقلیمی دادن میزبانی 

به قطر اشتباه بزرگی بود.

چراغ سبز پوچتینو برای هدایت شیاطین سرخ
پاری  آرژانتینی  ســرمربی 
ســن ژرمن بــرای جایگزینی 
سولسشــایر چراغ سبز نشان 
داده است و دوست دارد که به 
لیگ جزیره برگردد.  به نقل از 
تایمز، سرانجام سران شیاطین 
سرخ بعد ازنتایج کابوس وار در 
فصل جاری تصمیم گرفتند که 
سولسشایر را از کار برکنار کنند. یونایتد به دنبال یک مربی بزرگ برای جایگزینی 
سولسشایر است. زیدان گزینه اصلی به شمار می آید اما ظاهرا سرمربی سابق رئال 
عالقه ای برای حضور در لیگ جزیره ندارد. پوچتینو مدتها است که گزینه مربیگری 
در منچســتریونایتد به شمار می رود اما او اکنون هدایت پاری سن ژرمن را برعهده 
دارد و با این تیم قرارداد دارد. روزنامه تایمز نوشت که پوچتینو به یکی از نزدیکان 
خود اعالم کرده است که دوست دارد هدایت یونایتد را برعهده بگیرد. تایمز نوشت: 
پوچتینو مشکلی با پیشنهاد منچستریونایتد ندارد اما او تا پایان فصل جاری فرصت 
خواســته است چرا که نمی تواند در شــرایط کنونی پاری سن ژرمن را ترک کند. 
سرآلکس فرگوسن عالقه زیادی به پوچتینو دارد و این باعث شده تا شانس این مربی 
آرژانتینی برای حضور در نیمکت شیاطین سرخ بیشتر شود. منچستریونایتد در هفته 
دوازدهم لیگ برتر با نتیجه عجیب 4 بر یک برابر واتفورد شکســت خورد و همین 

شکست باعث اخراج سولسشایر و تعیین مایکل کریک به عنوان مربی موقت شد.

اخبار کوتاه

طبق سیدبندی، نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
۲0۲۲ در سید اول و دوم قرار گرفتند. همچنین استقالل و 
سپاهان نیز در دیدارهای پلی آف حریفان خود را شناختند.

بــه گزارش ایرنا، ســیدبندی تیم هــای حاضر در لیگ 
قهرمانان آســیا ۲0۲۲ در حالی برگزار شــد که ۲ نماینده 
ایران شامل پرسپولیس قهرمان لیگ برتر و فوالد خوزستان 
قهرمان جام حذفی که به صورت مســتقیم جواز صعود به 
لیگ قهرمانان را پیدا کردند، به ترتیب در ســید اول و دوم 

قرار گرفتند.
این در حالی است که استقالل و سپاهان ۲ نماینده دیگر 
ایــران نیز باید در دیدارهای پلی آف به مصاف حریفان خود 

بروند که این تیم ها نیز رقیبان خود را شناختند.
سیدبندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲۲ به شرح 

زیر است:
سید اول: السد قطر، الهالل عربستان، پرسپولیس ایران، 

الجزیره امارات و الدحیل قطر
ســید دوم: الفیصلی اردن، فوالد ایران، شباب االهلی 

امارات، الریان قطر و الشباب عربستان
سید سوم: پاختاکور ازبکستان، الوحدات اردن، بمبئی 

هند، آهال ترکمنستان و الجیش سوریه
سید چهارم: نیروی هوایی عراق، برنده های پلی آف

همچنین نماینده های تاجیکستان، لبنان و کره شمالی در 
فصل ۲0۲۲ لیگ قهرمانان حضور نخواهند داشت. 

برنامه دیدارهای پلی آف:
استقالل - بنی یاس امارات )میزبان استقالل(

سپاهان - شارجه امارات )میزبان سپاهان(
التعاون عربستان - الزوراء عراق

الغرافه قطــر - )برنده الشــرطه عــراق و نماینده دوم 
ازبکستان(

آشنایی با رقبای استقالل و سپاهان 
در پلی آف لیگ قهرمانان

دو تیم فوتبال استقالل و سپاهان برای صعود به مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان آسیا، باید به مصاف بنی یاس و شارجه 
امارات بروند. 

به گزارش ایســنا، قرعه کشی فصل آینده مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و طبق قرعه استقالل ایران 
باید در ورزشــگاه آزادی به مصــاف بنی یاس امارات برود و 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان شارجه امارات باشد. 

البته این اتفاقات زمانــی رخ می دهد که آبی های پایتخت 
بتوانند مجوز حرفه ای الزم برای شــرکت در لیگ قهرمانان 

فصل بعد را کسب کنند.
مهمان تازه وارد آسیایی

تیم فوتبال بنی یاس برای اولین بار در تاریخ خود موفق 
شــده به لیگ قهرمانان آسا صعود کند و حاال برای رسیدن 

به مرحله گروهی، کار سختی برابر استقالل ایران دارد. این 
تیم فصل گذشته با ۵4 امتیاز و تنها 3 اختالف امتیاز نسبت 
بــه الجزیره، نایب قهرمان لیگ امارات شــد و در این فصل 
با 3 برد، 3 تســاوی و 4 باخــت در رده یازدهم جدول 14 
تیمی لیگ امارات قرار دارد. ژائو ویکتور و سیل سوزا برزیلی، 
ساشــا ایوکویچ صرب، نیکوالس خیمنز و گاستون سوارس 
آرژانتینی از مهم ترین بازیکنان این باشگاه اماراتی هستند. 
این تیم که 40 ســابقه رسمی دارد، سال ۲01۸ با قهرمان 
در دســته یک امارات، به لیگ این کشور صعود کرد. نایب 
قهرمانی این تیم در فصل گذشته، بهترین عملکرد آن ها در 
40 ســال سابقه این باشگاه بوده و یک بار هم توانستند در 
سال 1۹۹۲ قهرمان جام حذفی این کشور شوند. نکته جالب 
توجه در خصوص این باشگاه این است که وینفرد شفر پس 
از قطع همکاری با استقالل، روی نیمکت این تیم نشست و 

به تازگی نیز جای خود را به دنیل ایسایالی رومانیایی داد.
حریف نه چندان سرسخت سپاهان در پلی آف

شــاگردان محرم نویدکیا نیز برای صعود به دور گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا به نظر نمی رسد کار سختی در پیش 
داشــته باشند. شــارجه امارات که این فصل با ۵ برد، یک 
مســاوی و 4 باخت در رده پنجم لیگ این کشور قرار دارد، 
فصل گذشــته با 4۸ امتیاز، چهارم شد و راهی پلی آف شد. 
کایو، برنارد و لوازینیوی برزیلی و شــکوروف ازبک از جمله 
مهم ترین بازیکنان این تیم هســتند و کاســمین اوالریوی 
رومانیایــی هدایت این تیــم را در این فصل برعهده گرفته 

است.
این تیم فصل گذشــته موفق شد همراه تراکتور ایران از 
گروه خود به یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کند اما پس از تساوی یک بر یک برابر دیگر نماینده امارات 
یعنی الوحده، در ضربات پنالتی شکســت خــورد و از دور 
رقابت ها حذف شد. این تیم در 13 سال اخیر لیگ امارات، 
تنها یک بار موفق به قهرمانی در این رقابت ها شده که این 

اتفاق در فصل 1۹-۲01۸ رقم خورد.

مدیرعامــل پیشــین باشــگاه پرســپولیس گفت: اگر 
آقایان مدعی هســتند که دارند از منافع باشگاه ها حمایت 
می کنند، چرا لیســت حمایت ها در 10 ســال گذشته را 

منتشر نمی کنند
علی اکبــر طاهــری در گفت وگو با خبرنگار ورزشــی 
خبرگزاری تســنیم، دربــاره واگــذاری تبلیغات محیطی 
به باشــگاه ها اظهار داشــت: به اعتقاد من در حوزه هایی 
چون حق پخش، تبلیغات محیطی، بلیت فروشــی و موارد 
دیگــر باید ابتدا به دنبال حفظ منافع باشــگاه ها بود. من 
در نشستی در ســنگاپور با رئیس سازمان لیگ انگلستان 
مالقات کردم. او می گفت ما اینجا هستیم که باشگاه ها نافع 
شــوند و منافع باشگاه ها تضمین شود. او تأکید داشت که 
باید برای درآمدزایی باشگاه ها کار کنیم. باید ببینیم آیا در 
فوتبال ما هم همین نگرش وجود دارد و مسئوالن سازمان 
لیگ ما به دنبال منافع باشــگاه ها هستند یا نه. وقتی کار 
به مرحله عمل رســیده باید این مســئله را ارزیابی کنیم. 
حقیقت این اســت که اگر دوســتان امروز مدعی هستند 
دارند از منافع باشــگاه ها محافظت می کنند از آنها خیلی 
متشکریم، ولی سؤال ما این است که لیست این حمایت را 

در 10 سال گذشته هم اعالم کنند.
وی ادامــه داد: آنها خیلی صریــح و دقیق اعالم کنند 
طی 10 ســال اخیــر چه مبلغی از این محــل به 16 تیم 
حاضر در جدول داده شده و باشگاه ها هم محاسبه کرده و 
بگویند آیا این رقم، مبلغ درستی بوده است و از آن رضایت 
داشته اند. خوب است در این مورد شفاف سازی کنند. مگر 
الگوی فدراسیون فوتبال ما AFC نیست؟ AFC در لیگ 
قهرمانان آسیا درآمد و هزینه هر مسابقه را اعالم می کند، 

چرا این اتفاق در فوتبال ما رخ نمی دهد؟
طاهری با تأکید بر اینکه فدراســیون فوتبال باید دنبال 

ایجاد درآمد پایدار و حفاظت از منافع باشــگاه ها باشــد، 
عنوان کرد: آقایان مدعی می شــوند که باشگاه ها خودشان 
بلد نیســتند این کار را انجام دهند. اشکالی ندارد، این را 
به باشــگاه ها یاد بدهیم و این امکان ایجاد شــود که آنها 
رفته رفته این کار را یاد بگیرند و درســت انجامش دهند، 
به شــکلی که درآمدزا شــوند. این اتفاق خوبی است که 
باشــگاه ها بتوانند تبلیغات محیطی شــان را داشته باشند. 
باالخره این کار از یک جایی باید شــروع شــود. زمانی که 
من در پرســپولیس بودم و در زمینه بلیت فروشــی وارد 
عمل شدیم، اولین حرف این بود که باشگاه ها بلد نیستند 
بلیت فروشی کنند، در حالی که ما این کار را انجام دادیم و 
توانستیم بلیت فروشی را در اختیار خودمان بگیریم. درباره 

تبلیغات محیطی هم وضعیت به همین شکل است.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرســپولیس ادامه داد: تنها 
ســرخابی ها از محل تبلیغات محیطی سود نخواهند برد. 
مــن این موضوع را قبول ندارم که بحث واگذاری تبلیغات 
محیطی فقط به سود پرسپولیس و استقالل و به ضرر سایر 
باشگاه هاســت. به خاطر اینکه اوالً این دو تیم بازی خارج 
از خانه دارند که حریف شــان میزبان اســت و می تواند از 
بازی خانگی خود با پرسپولیس و استقالل از محل تبلیغات 
محیطی درآمدزایی کند. ثانیاً این ظرفیت برای باشگاه های 
کوچک تر هم ایجاد می شــود که برای خــود درآمدزایی 
کننــد. مگر ما در شهرســتان ها، شــرکت های تبلیغاتی، 
هتل ها، مراکز تجــاری و ... نداریم کــه مایل به تبلیغات 
باشــند؟ آیا این تصور وجود دارد که این ظرفیت فقط در 
تهران وجود دارد؟ واقعاً اینطور نیســت که این ظرفیت در 
شهرســتان ها وجود نداشته باشــد. این تفکر غلطی است. 
در شــیراز، تبریز، مشهد، اهواز و ... قطعاً باشگاه ها ظرفیت 
الزم برای درآمدزایی از محل تبلیغات محیطی را خواهند 

داشــت. من با قاطعیت می گویم باشگاه ها می توانند برای 
خود درآمدزایی کنند.

وی افزود: هر باشــگاهی در این زمینه پیشــقدم شود، 
بــه منافع فوتبال کشــور کمک می کنــد و در این زمینه 
هیچ تفاوتی بین پرســپولیس و استقالل و سایر باشگاه ها 
نیســت. همه باید از گرفتن حق تبلیغات محیطی و سایر 
حقوق درآمدزایی خودشان دفاع و حمایت کنند و در این 
مسیر متحد باشند که به حق واقعی شان برسند. نباید هیچ 
اختالف نظری در این زمینه بین باشــگاه ها وجود داشــته 

باشد.
طاهــری همچنین در مــورد اینکه ســازمان لیگ از 
باشــگاه ها در مورد تبلیغات محیطی ضمانت نامه خواسته 

اســت، خاطرنشــان کرد: اینکه تضمین شــود که درآمد 
باشگاه ها از محل تبلیغات محیطی حاصل می شود، اتفاق 
خوبی اســت. اما این ســؤال وجود دارد آیا در ســال های 
گذشــته این تضمین ها به باشــگاه ها داده شده است که 
درآمدشــان را تضمین کرده و بتوانند حق شان را دریافت 
کنند؟ اگر چنین اتفاقی رخ داده است چرا در برخی فصل ها 
باشگاه ها به حق شان نرسیدند و از محل تبلیغات محیطی 
دریافتی نداشتند؟ این قابل قبول نیست که برخی در این 
موضوع به خودشان فکر کرده و منافع باشگاهی را قربانی 
خواسته شــان کنند. در این مســیر نباید سد راه باشگاه ها 
شــوند و مقابل آنها قرار بگیرند. باشگاه ها باید با هم متحد 
شده و اجازه ندهند کسی مقابل اراده آنها ایستادگی کند.

سرمربی تیم ملی کاراته گفت: مسابقات قهرمانی آسیا 
آخرین فرصت برای هیچ ورزشــکاری نیست. به گزارش 
برنا، شــهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته درباره اعزام 
تیم اصلی به مســابقات قهرمانی آســیا گفت:  متأسفانه 
کرونا اتفاق ناخواســته ای است که اکثر تیم ها با آن دست 
به گریبان هســتند و اتفاقی رخ داد تا تیم ملی از اعزام به 
مســابقات قهرمانی جهان باز بماند. ملی پوشان چندماهی 
در اردوها شرکت کردند و مراحل انتخابی زیادی را پشت 
ســر گذاشــتند. هدفمان این بود تا از تمام پتانســیل و 
ظرفیت بازی کنان اســتفاده کنیم، یعنی دو تیم در بخش 
انفــرادی  به رقابت ها اعزام شــود. حتی در ســبک وزن 
بازیکنانی انتخاب شــدند که برای نخســتین بار قرار بود 

پیراهن تیم ملی را در آوردگاه جهانی بپوشند.
ســرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: اما درنهایت اعزام 
به مســابقات قهرمانی جهان لغو شد و تصمیم کادر فنی 
بر این است تا همان تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام 
شود چراکه ملی پوشان در همه سیستم های انتخابی مقام 

نخســت را کســب کردند. مطمئنا از بازیکنانی که برای 
قهرمانی آسیا انتخاب شــده اند ناراحت تر هستیم اما این 
اتفــاق خارج از توان تصمیم کادر فنی بود که اتفاق افتاد. 
در شــرایط بحرانی و حساسی هســتیم و این بازی کنان 
همگــی ســرمایه کاراته ایران می باشــند. وی با توجه به 
تکرار موفقیت تیم ملی در بازی های آسیایی جاکارتا افزود: 
هدفمان این اســت که دو طال یک نقره و یک برنز مدال 
بازی های آســیایی جاکارتا را در بازی های آســیایی سال 
آینــده در چین ارتقا دهیم واز چهار فرصت مردان ســه 
فرصت را به مدال طال تبدیل کنیم. هروی ادامه داد: طبق 
اعالم فدراســیون جهانی کاراته،بــرای رقابت های جهانی 
بازیکنــان از طریق رنکینگ  انتخاب می شــوند به همین 
دلیل از ایــن بازیکنان در کاراته وان ها اســتفاده خواهد 
شــد که در نهایــت فرصت حضور در باز یهای آســیایی 
و قهرمانی آســیا سال آینده را از دســت ندهند. وی در 
پایان گفت: مســابقات قهرمانی آسیا آخرین فرصت برای 
هیچ ورزش کاری نیســت. بازهم فرصت باقی مانده اســت 

همان طور که برای ملی پوشــان اعزامی به قهرمانی جهان 
آخرین فرصت نبود. کاراته ورزش انفرادی اســت که اگر 
ورزشــکار مورد حمایت قرار گیرد و آسیب دیدگی نداشته 

باشد می تواند در ســنین باال نیز به قهرمانی جهان برس. 
اتفاقی که در مسابقات امارات در سبک وزن و سنگین وزن 
رخ داد و دو ورزشکار باالی 36 سال به مدال طال رسیدند.

پرسپولیس و فوالد در سید یک و دو لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲

سپاهان و استقالل در پلی آف، میزبان حریفان اماراتی شدند

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس:

چرا سازمان لیگ لیست پرداختی به باشگاه ها را منتشر نمی کند؟

سرمربی تیم ملی کاراته:

 قهرمانی آسیا آخرین فرصت نیست

ســرمربی تیم ملی والیبال جوانان دختر با بیان این که 
اکثر بازیکنان منتخب در باشــگاه های لیگ برتری و دسته 
یک بازی می کنند، گفت: عملکرد این بازیکنان در تیم ها از 
سوی کادر فنی رصد می شود. به گزارش گروه ورزشی مردم 
ساالری ، تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران سال آینده در 
رقابت های قهرمانی آســیا که از 13 تا ۲0 تیرماه در چین 

برگزار خواهد شد، شرکت می کند.
نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال جوانان 
دختر با حضور حــدود 100 بازیکن در قالب چهار گروه از 
14 تا ۲1 آبان برگزار شــد. ســرمربی تیم والیبال جوانان 
دختــر درباره این اردو گفت: تعداد 100 بازیکن با توجه به 
شاخص های مختلف که مهم ترین آن ها شاخص قدی و وزنی 
بود، در چهار مرحله این اردو ارزیابی شدند و از آن ها تست 
آمادگی جسمانی گرفته شد. پدیده بلوری زاده با بیان این که 
ارزیابی از ۲0 بازیکن نیز از طریق فیلم های ارســالی انجام 
شد، گفت: این نفرات شاخص های قدی و وزنی با پست های 
مورد نظر را نداشتند و به همین دلیل به اردو دعوت نشدند 
اما توانایی آن ها از طریق فیلم ها بررسی شد که هیچ بازیکن 

شایسته ای از قلم نیافتد. وی تصریح کرد: کمتر از 30 بازیکن 
از بین این نفرات برای دعوت به اردوی آماده سازی انتخاب 
شــدند، اما با توجه به اینکه اکثر این بازیکنان در لیگ برتر 
و دسته یک زنان بازی می کنند، شاید امکان حضور در اردو 
را نداشــته باشند. بلوری زاده درباره زمان برگزاری نخستین 
اردوی آماده ســازی تیم والیبال جوانان دختر گفت: سوم تا 
ششم آذرماه نخستین اردوی آماده سازی برگزار خواهد شد 
و شــرط حضور بازیکنان منتخب در اردو، اجازه ی باشگاه و 

سرمربی است.
وی در پاســخ به این پرســش که محور اصلی نخستین 
اردوی تیم ملی والیبال جوانان دختر چیســت؟ افزود: این 
تمرینــات همانند مراحل انتخابی شــامل تدریس ســواد 
والیبال و نکات فنی اســت و در انتهــا غربال بازیکنان نیز 
انجام خواهد شد. سرمربی تیم والیبال جوانان دختر درباره 
تکلیف بازیکنانی که باشگاه یا سرمربی اجازه حضور در اردو 
را ندهد، گفت: عملکرد این بازیکنان در تیم ها از سوی کادر 
فنی تیم رصد می شود و در نهایت ۲4 بازیکن برای دومین 

مرحله اردوی آماده سازی انتخاب خواهند شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان دختر: 

عملکرد بازیکنان منتخب را در باشگاه ها رصد می کنیم


