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اینپیراهنبهکدامبازیکنمیرسد؟
جنجالیترینپستتیمملیدرجامجهانی

سینوســی  نمایش هــای 
مدافعین راست شاخص لیگ 
بازی نکردن های  کنار  در  برتر 
صــادق محرمــی در تیمش 
نگرانی هایــی را برای پســت 
دفاع راســت تیم ملی ایجاد 

کرده است.
به گزارش »ورزش ســه« 
هرچه به جام جهانی نزدیک تر می شــویم دغدغــه و گمانه زنی ها در خصوص 

ترکیب تیم ملی برای این رویداد عظیم بیشتر می شود.
آنچه مشخص است این نگرانی ها برای خطوط جلو کمتر و دغدغه های کادر 
فنی برای آن شیرین تر است چرا که باید از بین نفرات زیادی مهره های الزم را 
انتخاب کند اما خط دفاعی تیم ملی و مشــخصا پست دفاع راست ابهام برانگیز 

ترین جایگاه تیم ملی محسوب می شود.
کادر فنی و در راس آن دراگان اسکوچیچ برای این پست بازیکنان متعددی را 
امتحان کرد و در طول بازی های مقدماتی جام جهانی بیشترین اعتماد او متوجه 
صادق محرمی بود. مدافع راســتی که شاخص های الزم از نظر دراگان را دارد در 
بیشــتر بازی های مرحله مقدماتی به کار گرفته شد اما عملکرد او در بازی برابر 
امارات و جای خالی اش در مسابقه برابر کره جنوبی باعث شد تا کم اعتماد بودن 
اسکوچیچ به سایر مدافعان راست تخصصی ایران آشکار شود.  امری که نمود آن 
را با قرار گرفتن شجاع خلیل زاده به عنوان مدافع راست در بازی برابر کره جنوبی 
دیدیم. اگرچه ممکن است با نگاه به ترکیب تیم ملی در بازی های گذشته گمان 
کنیم دراگان برای این پست دغدغه ای ندارد اما نگاهی به عملکرد مدعیان حضور 

در این پست از وضعیتی هشدار دهنده خبر می دهد!
در جام جهانی ۲۰۱۴ هم وضعیت نســبتا مشــابهی وجود داشــت و خسرو 
حیدری به همراه حسین ماهینی تنها گزینه های در دسترس کادر فنی برای این 
پســت بودند که جز یک بازی، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ترجیح داد 
پژمان منتظری به عنوان یک مدافع راســت در این پست به میدان رود. تدبیری 
کــه نتیجه بخش بود و پژمان یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی در آن تورنمنت 

به شمار رفت.
در ادامه به بررسی شرایط مدعیان حضور در این پست می پردازیم؛

صادق محرمی
صــادق محرمی در ۳۴ بازی این فصل دینامو در لیگ کرواســی تنها ۲۱ بار 
در لیست تیمش قرار گرفته و از این ۲۱ بار تنها هشت بار به صورت ثابت برای 
تیمش به میدان رفته است. موضوع تامل برانگیزی که باعث می شود با توجه به 
فیکس بودن او در اکثر بازی های تیم ملی نگرانی ها برای پست دفاع راست به اوج 
خودش برسد. آنچه مشخص است اگرچه محرمی در بازی های ملی نمایش قابل 
قبولی داشــته اما اگر می خواهد کماکان گزینه اول اسکو برای پست دفاع راست 

باشد، باید فکری به حال بازی نکردن  در تیم باشگاهی اش بکند. 
صالح حردانی

با نگاهی به ترکیب اســتقالل در بازی های گذشته می بینیم حردانی بازیکن 
کامال فیکسی در ترکیب تیمش نیست و هر بار به تناوب جای خودش را به وریا 
غفوری می دهد. او که تا پیش از پیوستن به استقالل پای ثابت اردوهای تیم ملی 
بود، بعد از یک افت در اواسط فصل به استقالل آمد و بعد از یکی دو بازی جای 
ثابتش را در ترکیب شاگردان مجیدی پیدا کرد اما او در چند بازی مهم تیمش 
هــم به صورت ثابت به میدان نرفت و این وریا بود که در بازی های مهمی چون 
دربــی به صورت ثابت بازی کرد. هرچند حردانی بــا حضور در زمین پاس گل 
حیاتی تیمش را داد. به هرحال حردانی هم به مانند محرمی برای دعوت شــدن 
به تیم ملی قطعا احتیاج دارد تا ابتدا جایش را در ترکیب تیم باشگاهی اش کامال 
تثبیت کند. حردانی در ۲۴ مسابقه از ۲۶ بازی این دوره از رقابت های لیگ برتر 
برای اســتقالل و فوالد بازی کرده و موفق شده دو پاس گل به هم تیمی هایش 

بدهد.
دانیال اسماعیلی فر

دانیال دیگر مدافع راســت شــاخص لیگ برتر اســت که او هــم این روزها 
عملکردش مخصوصاً در بازیهای آســیایی با انتقاداتی از سوی هواداران سپاهان 
همــراه بود. مهره فوق العاده موثــر در بخش هجومی که البته به همان اندازه در 
کارهای تدافعی مهارت ندارد. این درست همان انتظاری است که اسکوچیچ بارها 
به عنوان دالیل دعوت نکردن از رضاییان و غفوری نام برده است. هرچند دانیال به 
اردوی اخیر تیم ملی دعوت شد اما خودش هم به خوبی می داند که برای ادامه دار 
شدن این دعوت ها باید در فاز دفاعی هم به اندازه قدرت هجومی اش موثر باشد. 
دانیال این فصل در هر ۲۶ مســابقه تیمش بازی کرده و ۴ گل و ۴ پاس گل به 
نام خودش ثبت کرده تا یکی از موفق ترین مدافعان لیگ در بخش هجومی باشد.

مهدی شیری
احتمــاال غیرمنتظره ترین گزینه برای دفاع راســت تیم ملی می تواند مهدی 
شــیری باشد. بازیکنی که جدایی نه چندان سزاوارانه ای از پرسپولیس داشت اما 
با پیوســتن به فوالد عملکردش زیر و رو شد. شیری که تا هفته شانزدهم لیگ 
برتر هیچ مســابقه ای را برای پرسپولیس از دست نداد و یک پاس گل هم داده 
بود، با پیوستن به فوالد تنها هفته اول برابر الومینیوم را از دست داد و در تمامی 
مسابقات بعدی برای تیمش به صورت فیکس به میدان رفت و حاصل ۹ بازی اش 

در لیگ و شش بازی در لیگ قهرمانان برای او یک گل و دو پاس گل بود.
صرف نظر از عملکرد آماری اش او به وضوح اعتماد به نفس از دست رفته اش را 
در فوالد بدست آورده و می تواند یکی از مدعیان حضور در اردوی تیم ملی باشد.

سایر گزینه ها
رامین رضاییان مدافع راســت پرســپولیس در کنار وریا غفوری دو مهره ای 
هســتند که پیشتر اسکوچیچ نشان داده ســبک بازی شان را نمی پسندد اما بر 
کسی پوشیده نیســت که رزومه ملی آنها و تجربه حضورشان در تورنمنت های 
بزرگ با تیم ملی و البته حضورشان در دو تیم مطرح پایتخت ممکن است باعث 
شود در صورت عملکرد خوبشان در ماه های منتهی به جام جهانی نظر اسکوچیچ 
را برگرداند. نمایش قابل قبول شجاع خلیل زاده در دقایقی که برابر کره جنوبی 
در این پســت به میدان رفت هم ممکن است با توجه به رسیدن پورعلی گنجی 
به مرز آمادگی تا جام جهانی و باز بودن دست اسکوچیچ در چیدمان مهره های 
قلب دفاع او را ترغیب کند تا از یک مدافع وسط تخصصی برای پست دفاع راست 
استفاده کند. به هرحال در فاصله شش ماه مانده تا آغاز جام جهانی، هیچ پستی 
به اندازه دفاع راســت تیم ملی وضعیتش پیچیده نیست و باید ببینیم اوضاع در 
ماه های آینده چگونه پیش می رود و اسکوچیچ چه انتخاب هایی برای این جایگاه 

در نظر دارد.

ناواسازPSGمیرود
دونارومــا،  جانلوییجــی 
فصل  ایتالیایی،  دروازه بــان 
خاصی  رقیب  بــدون  آینده 
در دروازه پاری ســن ژرمن 
قرار خواهد گرفت. به گزارش 
دونارومــا  ســه«،  »ورزش 
به  تابســتان سال گذشــته 
عنــوان بازیکن آزاد از میالن 
جدا شده و با امضای قراردادی تا سال ۲۰۲۶ راهی پاری سن ژرمن شد. با این 
حال دوران حضور او در این تیم با حواشی بسیاری همراه بوده، چرا که حضور 
کیلور ناواس و عملکرد خوب او در دروازه این تیم باعث شــد که کار برای هر 
دوی آنها ســخت شود.  حاال روزنامه های اکیپ فرانسه و همچنین گاتزتا دلو 
اســپورت ایتالیا خبر داده اند که این شرایط از فصل ۲۳-۲۰۲۲ تغییر خواهد 
کرد و دوناروما قرار است بدون هیچ رقابت خاصی در دروازه پی اس جی قرار 
بگیرد.  ناواس چند هفته قبل نســبت به استفاده از سیستم چرخشی از سوی 
مائوریســیو پوچتینو انتقاد کرده و مدعی شده بود که این روند  باید در فصل 
آینده متوقف شــود.   به نظر می رسد که مدیران باشگاه پی اس جی تصمیم 
نهایی خودشان را در  این زمینه گرفته و تصمیم به فروش این دروازه بان اهل 
کاســتاریکا در پایان فصل جاری دارند تــا دوناروما به عنوان دروازه بان اول و 
اصلی این تیم انتخاب شود.  این شایعات در حالی مطرح شده که این بازیکن 
ایتالیایــی چند روز قبل در گفتگو با AFP به نوعی جدایی ناواس از پی اس 
جی در فصل آینده را تایید کرده بود. او در پاســخ به این ســوال که آیا فصل 
آینده هم باید به صورت مشــترک با ناواس در دروازه پی اس جی قرار بگیرد 
گفت:» نه، فکر نمی کنم اینطور باشــد. این باشگاه تصمیماتی خواهد گرفت. 
من رابطه بســیار خوبی با کیلور دارم. ما هر دو دروازه بان های خوبی هستیم و 

این موقعیت را درک می کنیم اما شرایط برای او هم دشوار بود.«

گزارش

خبر

از دســت دادن دو امید مدال آوری وزنه برداری ایران در 
بازیهای آســیایی و المپیک در فدراســیونی که رئیس آن 
بازنشسته است، نشان داد این فدراسیون برای خروج از این 
وضعیــت بحرانی به تدابیر تازه نیــاز دارد. به گزارش  مهر، 
درخششی که دو وزنه بردار جوان ایران طی هفته گذشته در 
مسابقات قهرمانی جهان داشتند، می توانست این رشته را از 
این حیث در سرخط خبرها قرار دهد اما حواشی ایجاد شده 
و اقدامی که دو بانوی ملی پوش این رشته برای »بازنگشتن 
به ایران و پناهندگی« و »ترک وطن« انجام دادند، نگاه ها به 
وزنه برداری ایران را از مدال آوری جوانانش در یونان به بی 

سروسامان بودن وزنه برداری و مدیریتش سوق داده است.
شوک بزرگ تاریخ سازان

در رشته ای مانند وزنه برداری که پیشینه زیادی در بخش 
بانوان ندارد، مدال آوری در مسابقات جهانی اتفاق تاریخی به 
حساب می آید که یکتا جمالی بعد از یک سال موفق به تکرار 
آن شد. این وزنه بردار که سال گذشته در مسابقات جهانی 
۲۰۲۱ جوانان صاحب مدال برنز حرکت یک ضرب شده بود 
هفته گذشته در همین رقابت ها رنگ مدال خود را ارتقا داد و 
به مدال نقره دست یافت. البته از این دست موفقیت ها پیش 
از این هم در وزنه برداری بانوان ثبت شده بود آنجا که پریسا 
جهانفکریان به عنوان اولین بانوی وزنه برداری ایران صاحب 
سهمیه المپیک شد اما به خاطر آسیب دیدگی و البته بیشتر 

از آن بی تدبیری مسئوالن قید سفر به توکیو را زد.
این دو ملی پوش موفق اما به فاصله چند روز بزرگترین 
شوک ممکن را نه فقط به وزنه برداری بلکه به ورزش ایران 
وارد کردنــد، اول یکتا جمالی کــه یکی دو روز بعد از نایب 
قهرمانی اش در یونان نیســت شد و بعد هم صراحتاً خبر از 
حضورش در آلمان داد و اینگونه پناهندگی را اعالم کرد. دوم 
هم پریسا جهانفکریان با انتشار پستی با عنوان »خداحافظ 
ایران من« خداحافظــی اش با و وزنه برداری ایران را اعالم 
کرد. جهانفکریان در این پست که با »هیس، دخترها فریاد 
نمی زنند!« آغاز شده است درد و دل ها و گالیه هایی را مطرح 
و در انتها هم تاکیــد کرده که »این حرف ها تمام وداع من 

است با ایران«
راه رفتن از آشفتگی ها و بی تدبیری ها گذشت

فدراسیون به ظاهر آرام و کم سر و صدای وزنه برداری در 
حالی امروز در ورزش کشــور انگشت نما شده است که طی 

دو سال گذشته به خاطر مطرح بودن بحث بازنشستگی علی 
مرادی و شرایط متزلزل وی روی صندلی ریاست فدراسیون، 
با آشفتگی و نابسامانی داخلی زیادی مواجه شده بود. درست 
اســت که با وجود این شرایط برنامه های اجرایی و عملیاتی 
فدراســیون پیش رفت اما اقدام اینچنینــی دو بانوی ملی 
پوشــش حکایت از این دارد که وضعیت پریشان و مشوش 
وزنه برداری که از اتاق مدیریت شــروع شــده بود به دیگر 
اتاق ها هم سرایت کرده بود طوریکه نظارت بر تیم های ملی 
به پایین ترین ســطح ممکن رســیده است وگرنه چرا باید 
نیمی از یک تیــم دو نفره - از حیث تعداد ورزشــکار- به 
راحتی در محل برگزاری مســابقات ناپدید شــود و پروسه 

پناهندگی اش را به راحتی اجرا کند.
تک ستاره ها سرپوشی بر مدیریت ناکارآمد

وزنه برداری نیستند
وزنه بــرداری ایران و ورزشــکارانش زمانــی پای ثابت 
ورزش ایران در مدال آوری آســیایی و جهانی بودند، حتی 
دربازی های آســیایی و المپیک هم این رشــته قوت قلب 
مدیــران کاروان اعزامی ورزش ایران برای کســب مدال به 

حساب می آمد اما آنچه مشهود است امروز این رشته و اهالی 
اش در ورزش ایران به روشــنی و محکمی گذشته محلی از 
اعراب ندارند و اگر موفقیتی به دست می آید کاماًل بی ارتباط 

با فدراسیون و مدیریت پُرحرف و حدیثش است.
در واقــع امــروز وزنه برداری دلخــوش و مدعی به تک 
ستاره هایش اســت درحالیکه نتیجه و خروجی فدراسیون 
این رشته نیستند مانند علیرضا یوسفی که هفته گذشته در 
مسابقات جهانی جوانان تمام مدال های یک ضرب، دو ضرب 
و مجموع را از آن خود کرد و رکورد دنیا را هم یک بار دیگر 
ارتقا داد، این وزنه بردار و رکوردشکنی و تاریخ سازی اش اما 
هیچ ارتباطی با فدراسیون ها و اردوهای برنامه ریزی شده آن 
ندارد. در واقع یوسفی که سِر علی مرادی را در یونان باال نگه 
داشت محصول و خروجی فدراسیون وی نیست. )خبرگزاری 
مهر پیش از این در گزارشی با عنوان »طالیی شدن یوسفی 

و یادی از مربی ستاره ساز« به این موضوع پرداخته بود(
بازنشسته ای که یک تنه فاجعه رقم زد

تاریــخ محروم شــدن وزنــه بــرداری و ورزش ایران از 
نابغه هایی مانند یکتا جمالی و پریســا جهانفکریان را به نام 

علی مرادی و دوره وی ثبت خواهد کرد، بازنشســته ای که 
با وجود پایان دوره حضورش همچنان توســط برخی افراد 
اصرار بر ماندن دارد. علی مرادی در حالی در آخرین مجمع 
انتخاباتی فدراســیون وزنه برداری رأی الزم برای ریاســت 
دوباره در این فدراسیون را با حرف و حدیث های زیاد گرفت 
که ســال گذشته باالخره دادگاه آن انتخابات را باطل اعالم 
و تاکید کرد که ریاست وی وجاهت قانونی ندارد. چند روز 
پیش از آن هم بازنشستگی علی مرادی توسط وزارت ورزش 
اعالم شده بود. مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا 
علی مرادی بار رفتن از فدراسیون ببندد اما فقط برای چند 
هفته چون وی از اواخر بهمن ماه ســال گذشــته دوباره به 

فدراسیون بازگشت و زمام امور را به دست گرفت.
مرادی همــواره بر خدمت به خانواده وزنه برداری تاکید 
داشته و خود را مشتاق آن نشان می داد اما حداقل در یونان 
نشــان داده توانایی و درایت الزم بــرای مدیریت یک تیم 
دو نفره هم را نــدارد و گرنه نیمی از تیم اعزامی به راحتی 
پناهنده نمی شد. برای حضور تنها دو ملی پوش در مسابقات 
قهرمانی جهان و عالوه بر علی مرادی، چهار - پنج نفر دیگر 
هم به یونان ســفر کرده بودند اما به نظر می رســد حواس 
آقایان به اندازه ای که به ویزای شینگن و استفاده از مزایای 

آن بوده، متوجه به قهرمانان شأن نبوده است.
وزارت ورزش دست از حاتم بخشی بردارد

امروز علی مرادی در حالی همچنان متصدی فدراسیون 
وزنه برداری است که سال گذشته به خاطر اعالم بازنشستگی 
وی و ابطال انتخابات سال ۹۸، همه منتظر معرفی سرپرست 
جدید برای فدراسیون و آغاز به کار وزارت ورزش برای روند 

انتخاباتی آن بودند که ناگهان ورق برگشت!
بازگشــت علی مرادی به فدراسیون نشــان می داد که 
مشــکالت حداقل به صورت ظاهری برای ادامه ریاست وی 
حل شــده است اما امروز دو اتفاق ناگوار متوالی که در وزنه 
برداری رقم خورد، حکایت از آن دارد که مشکالت مدیریتی 
این رشــته به قوت خود باقی اســت. پس به جاست وزارت 
ورزش که به نظر می رسد با حاتم بخشی مسیر را برای ادامه 
ریاست معیوب وزنه برداری مهیا کرد حاال که این رشته دو 
نابغه خود را از دســت داده اســت وارد گود شود و حداقل 
مدیریت آن را بازخواست کند وگرنه فاجعه های بزرگ تری 

هم می تواند رقم بخورد.

فوتبال آســیا دوباره به دلیل بیماری کرونا در شــرایط 
اضطراری قرار دارد و قطر می تواند نقش ناجی را ایفا کند.

به گزارش فارس، کنفدراســیون فوتبال آسیا در خبری 
فوری اعالم کــرد فدراســیون فوتبال چیــن از میزبانی 
مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ انصراف داد. دلیل 
اصلی انصــراف چین از میزبانی همه گیری مجدد بیماری 
کرونا در این کشــور اســت که به معضــل بزرگی تبدیل 
شــده اســت. همه گیری این بیماری در چین باعث شده 
تا بسیاری از باشگاه های فوتبال ورشکسته شوند و بسیاری 

از ستارگان فوتبال این کشور را ترک کردند.
قطر بهترین گزینه میزبانی جام ملت های آسیا 

2023
۱۳ ماه به آغاز مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ 
چین باقی مانده و با نگاه به کشــورهای آسیایی تنها یک 
گزینه که بهترین گزینه است به ذهن می رسد که می تواند 
به نحو احســن از این مســابقات در مدت کم باقی مانده 

میزبانی کند.
قطر کشوری است که دو سال پیش وقتی بیماری کرونا 
همه گیر شد با میزبانی از لیگ قهرمانان آسیا کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و شرکایش را از ضررهای چند میلیون دالری 
نجــات داد و به نوعی ناجی AFC و فوتبال آســیا شــد. 

میزبــان جام جهانی ۲۰۲۲ قرار اســت از آبان ماه میزبان 
این تورنمنت بزرگ جهانی باشد. بدون شک برگزاری جام 
جهانی در قطر بازتاب گسترده ای در جهان خواهد داشت 
و آمادگی زودهنگام ورزشــگاه های میزبان این مســابقات 
باعث شــده تا AFC و فیفا به قدرت میزبانی این کشور 

ایمان بیاورند.
قطر دوباره ناجی فوتبال آسیا می شود

امروز بــا اعالم AFC یک بار دیگــر چراغ خطر برای 
فوتبال آسیا روشن شد. با نگاه به زیرساخت های کشورهای 
مختلف در میزبانی مسابقات ورزشی به نظر می رسد قطر 
دوباره می تواند ناجی فوتبال آسیا شود و میزبانی مسابقات 

جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ در اختیار بگیرد.
در صورتیکه قطر میزبان مســابقات جام ملت های آسیا 
۲۰۲۳ شــود یکی از رقبای ایران بــرای میزبانی در جام 
ملت های آسیا ۲۰۲7 کنار می رود و تنها رقیب اصلی ایران 
برای کسب میزبانی این تورنمنت بزرگ عربستان می شود.
منفعت ایران از میزبانی قطر در جام ملت های 

آسیا 2023
پیش از این فدراســیون فوتبال ایران، قطر، عربستان و 
هند برای میزبانی از مســابقات جام ملت های آسیا ۲۰۲7 
کاندید شده بودند و قرار است بعد از مسابقات جام جهانی 

و قبل از مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ برنده این 
کاندیداتوری مشــخص شــود. قطر بهترین گزینه ۱۳ ماه 
مانده به آغاز مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ برای 
میزبانی است و به نظر می رسد AFC  بار دیگر در شرایط 

اضطراری کرونا دســت به دامن این کشــور خواهد شد. 
مخصوصا تجربه موفق میزبانی متمرکز لیگ قهرمانان آسیا 
در دوره اول شــیوع کرونا بیش از پیش شانس قطر برای 

میزبانی از این مسابقات را باال می برد.

کارشــناس دوومیدانی از نتایج بدست آمده در مسابقات 
قهرمانی کشــور جوانان انتقاد کرد و گفت: در ماده دهگانه 

فقط یک ورزشکار وجود داشت که این فاجعه است.
به گزارش ایســنا، مســابقات دوومیدانی قهرمانی کشور 
جوانان برگزار شــد و نتایج به دست آمده مورد انتقاد برخی 
از کارشناســان قرار گرفت. در این مســابقات هیچکدام از 
ورزشکاران موفق به کسب ســهمیه قهرمانی جوانان جهان 
نشــدند. هادی سپهرزاد، مربی و کارشــناس دوومیدانی در 
گفت وگو با ایسنا به رکوردهای ثبت شده در قهرمانی کشور 
جوانان اشاره و بیان کرد: مقایسه رکوردها با رکوردهای ملی 
اختالف زیادی را نشــان می دهد. برخــی از رکوردها هم به 
حدی پایین است که به پای رکوردهای نفرات هشتم سالیان 
گذشته هم نمی رسد، یعنی دوومیدانی تا این حد افت کرده 

است.
برگزاری مسابقه دهگانه با یک شرکت کننده!

این کارشــناس دوومیدانــی به اتفاقاتی کــه در جریان 
مسابقات افتاد هم اشاره و بیان کرد: فدراسیون برای نخستین 
بار تاریخ ســاز شد و نتوانســت در یک ماده ورزشکار داشته 
باشد. در رشته دهگانه فقط یک شرکت کننده حضور داشت 
و قاعدتا برگزاری مسابقه با یک نفر اشتباه است. گویا برگزار 
کردند اما در نتیجه گروهی محاسبه نکردند. دهگانه ماده ای 
است که من و پیشکسوتان با تمام سختی ها آن را در سطح 
اول آســیا مطرح و در مســابقات جهانی و المپیک شرکت 

کردیم. تاسف دارد که به این وضعیت افتاده است.
او در این مورد افزود: اتفاق عجیبی است که در یک کشور 
۸۰ میلیون نفری نتوانند هشــت خــط دهگانه که کمترین 
تعداد اســت را پر کنند. ما باید حداقل ۸۰ نفر دهگانه کار در 

خط مسابقات جوانان داشته باشیم.

نداشتن ورزشکار برای یک مسابقه فاجعه است
سپهرزاد در ادامه گفت: آقایان از زمانی که به فدراسیون 
آمده اند از توسعه دوومیدانی صحبت می کنند، معنی توسعه 
را هــم فهمیدیم! اکثر ماده ها با ۴، ۵ شــرکت کننده برگزار 
شدند. این فاجعه است که برای یک مسابقه ورزشکار به تعداد 
درســت و کامل نداشته باشیم. در برخی مواد تعداد شرکت 
کنندگان زیاد اما کیفیــت فوق العاده پایین بود. رکوردهای 
ضعیف این مســابقات تقریبا در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بود. 
او در واکنش به اینکه فدراســیون پیش از این عنوان کرده  
تمرکزش روی رده های پایه است اما به نظر می رسد در این 
زمینه هم به خوبی عمل نکرده اســت، بیان کرد: فدراسیون 
در این چند سال از پشتوانه ســازی و توسعه دوومیدانی در 
شهرســتان ها صحبت می کند اما در این مســابقات برخی 
استان ها مثل خوزستان و فارس که مهد دوومیدانی هستند، 
حتی یک ورزشکار هم بین سه نفر برتر نداشتند. این آقایان 
کیمیاگری کــرده و طال را به آهن تبدیل کردند. او در مورد 
تعداد ســهمیه های اختصاص داده شــده به استان ها گفت: 
تعداد سهمیه ها کارشناســان را شوکه کرد. هر استان دارای 
۱۰، ۱۲ شهرســتان است اما با اختصاص چهار، پنج سهمیه 
حق شان را ضایع کرده بودند. استان ها باید شانس شرکت در 
تمامی مواد را داشته باشند اما استانی که چهار سهمیه گرفته، 
چگونه ورزشکار انتخاب کند. گویا دلیل این کار این بوده که 
استان های برخی آقایان رئیس هیات یا روسای سابق هیات به 
خاطر تعداد کم ورزشکار شانس قرار گرفتن روی سکو داشته 
باشند اما این اتفاق نیفتاد و با اینکه تعداد سهمیه شان بیشتر 

بود اما در رنکینگ ۲۰ تایی هم قرار نگرفتند.
با رکوردهای جهانی فاصله داریم

ســپهرزاد در پاسخ به این سوال که قهرمانی کشور اولین 

مسابقه فصل فضای باز بود، آیا ثبت چنین رکوردهایی با این 
توجیه که ورزشــکاران به پیک آمادگی نرسیده اند،  منطقی 
است، گفت: مســابقه دیگری برای جوانان پیش بینی نشده 

است.
 از طرفــی در برخی مواد مثل پرتاب ها، وزن دیســک، 
چکــش و وزنه متفاوت اســت و شــانس ایــن را ندارند در 

مسابقات بزرگساالن ورودی جهانی کسب کنند.
او در ادامه افزود: تنها یک سهمیه داریم که توسط خانم 
ســارینا ساعدی به همراه خانم نبی زاده به دست آمده است. 
امسال مسابقات جوانان را زودتر برگزار کردند تا ورزشکاران 
شانس کسب سهمه جهانی داشته باشند اما نشد. ممکن است 

در یکی دو ماده در زنان شانس کسب سهمیه داشته باشیم. 
ما سال گذشته تعدادی سهمیه گرفتیم که از آنها انتظار مدال 

می رفت اما االن با رکوردهای جهانی فاصله داریم.
وزیر ورزش به وضعیت دوومیدانی ورود کند

این کارشــناس دوومیدانی در پایان گفــت: وزیر ورزش 
قهرمان دوومیدانی اســت و باید بــه این وضعیت ورود کند. 
فکر می کنم با مشــاهده نتایج و اتفاقاتی که در دوومیدانی 
افتاده، آگاه خواهد شد. ما چیزی به اسم سنگ محک داریم، 
یعنی سال های گذشته هم دوومیدانی برگزار شده و مقایسه 
شرایط فعلی با گذشته نشان می دهد که دومیدانی پیشرفت 

داشته یا پسرفت.

همهرفتندجزآقای»بازنشسته«!

شوک»دوضرب«دخترانبهوزنهبرداری

فوتبالآسیادوبارهدرشرایطاضطراری

قطربهنفعایرانمیزبانجامملتهایآسیا2023میشود؟

فاجعهدردوومیدانیجوانان؛نداشتنورزشکاربرایمسابقهکشوری!

یک رسانه بلژیکی در گزارشی اعالم کرد دروازه بان تیم 
ملی ایران تمایل دارد به پرسپولیس برگردد.

بــه گزارش فارس، ســایت »فوتبال نیــوز« بلژیک در 
گزارشــی به خداحافظی علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی 
پوش ایرانی از تیم بواویشتا پرتغال بعد از یک فصل حضور 

قرضی در این تیم پرداخت.
بیرانونــد با تیم آنتورپ بلژیک تا ســال ۲۰۲۳ قرارداد 
دارد. ایــن رســانه بلژیکی در این زمینه نوشــت: علیرضا 
بیرانونــد اخیرا اعالم کرده دوســت دارد به پرســپولیس 

باشگاهی که از آنجا به آنتورپ منتقل شد، برگردد. 
این دروازه بان ایرانی علی رغم داشــتن چند پیشنهاد 
اروپایی ولی ترجیح می دهد به پرسپولیس برگردد. دروازه 
بان ایرانی در فصل گذشــته برای بواویشتا تنها ۱۰ بازی 

انجام داد و غالبا نیمکت نشین بود.

بیرانونــد بعــد از تجربه ناموفق خــود در لیگ پرتغال 
اکنون به آنتورپ برگشــته ولی دوســت دارد دوباره برای 
پرسپولیس بازی کند. باشگاه ایرانی باید با مدیران باشگاه 
بلژیکــی رایزنی کند تــا با پرداخت مبلغــی رضایت نامه 

بیرانوند را کسب کند.
بیرانوند بعد درخشــش به همراه ســرخ پوشان از سال 
۲۰۱۶ تــا ۲۰۲۰ راهی اروپا شــد و به تیم انتورپ بلژیک 

ملحق شد.
امــا دروازه بان تیم ملی در اولیــن فصل حضورش در 
بلژیک تنها ۱۰ بازی انجام داد و نتوانست در ترکیب اصلی 
جای بگیــرد به همین خاطر فصل گذشــته را به صورت 
قرضی بواویشتا پرتغال شد. اما دروازه بان ایرانی در پرتغال 
هم مثل بلژیک موفق ظاهر نشد و اکنون به دنبال بازگشت 

به پرسپولیس است.

گزارشرسانهبلژیکی؛بیرانوندقیداروپارابهخاطرپرسپولیسزد


