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کم شدن سهمیههای وزنه برداری ایران ،سیاسی است
یادداشت

کوروش باقری

سرمربی پیشین
تیم ملی

موضــوع کم شــدن ســهمیههای وزنهبــرداری
ایران برای المپیک  2020یک موضوع سیاسی
اســت .موضوعی که نه فقط برای ایران و نه به
دستفدراسیونجهانی،بلکهدرسطحکالنتر
و توســط  IOCبرنامهریــزی و تصمیمگیــری
شــده اســت .اتفاقی که بــه غیــر از وزنهبرداری
در رشــتههای دیگر نظیر کشــتی هم شاهد آن
هســتیم و میبینیــم که بــا کم کردن ســهمیه
کشــورهایی که مدعی هســتند ،برنامههایی در

سر دارند که این موضوع ،یک تصمیم سیاسی
بــه حســاب میآید .آنهــا میخواهند بــا اتخاذ
تصمیمهایی قدرت کشــورهای شــرق آسیا را
بیشتر کنند و در این شرایط ،مطرح کردن بحث
دوپینــگ هم بهانه خوبی برای آنها مهیا کرده
تا از قدرت کشورهایی چون ایران بکاهند .مگر
در رشــتههای دیگــر ماننــد دوچرخه ســواری،
بوکسیاشنادوپینگنمیشود؟نمیخواهماز
دوپینگ و ورزشکاری که دوپینگ میکند ،دفاع

کنم اما آنقدر که بحث دوپینگ در وزنهبرداری
مطرحشدهدررشتههایدیگراینسختگیری
دیده نمیشود .این موضوع از یک جنبه دیگر
نیز قابل بررسی است و آن اینکه دوستان ما در
فدراســیون وزنه برداری ،نگاه شــخصی به این
قضیه داشتهاند و میگویند که ما پاک بودهایم
و این دوپینگها مربوط بهگذشته است .بله ما
در دو ،ســه ســال اخیر پاک بودهایم و فقط یک
آزمایش مثبت درآمده است .در زمان ریاست

حســین رضــازاده  4نفــر در بخــش نوجوانان و
 2نفــر در رده بزرگســاالن نمونه دوپینگشــان
مثبت بوده است اما دوستان فقط میخواهند
جنبههای مثبت کارشان را بگویند وگرنه همه
اهالی وزنهبرداری یادشــان هست که در دوره
اول ریاســت  12ســاله آقای مرادی ،بیشــترین
تعــداد دوپینگی در بیــن وزنه بــرداران اعالم
شــد .موضوع دیگر این اســت کــه به نظر من
تالشها برای تغییر دادن تعداد ســهمیهها،

پاســخ نخواهد داد .فکر نمیکنم فدراســیون
جهانــی وزنهبرداری و شــخص تامــاش آیان
تمایــل داشــته باشــند کــه مجموعهشــان در
المپیــک کوچــک شــود و تعــداد کمتــری از
وزنهبرداران مدعی در المپیک شــرکت کنند،
بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه ایــن
تصمیمــی بوده که خــود کمیتــه بینالمللی
المپیک و بر اساس منافع کشورهای دیگر در
نظر گرفته است.

نهادهــای عالــی ورزش کشــورمان پــس از تصمیم اخیر دســت بــه کار شــده اند تا
بلکه راهکاری بیابند .بر اســاس گفته شاهرخ شــهنازی پس از اعالم تصمیم IWF
(فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری) ،بالفاصله نشســتی با حضور ســلطانیفر وزیر
ورزش و جوانان و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شده و ابعاد این
اتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .شاهرخ شهنازی ،دبیر کل کمیته ملی
المپیک در این باره گفت« :در این نشست مقرر شد با توجه به سیاستهای دستگاه
ورزش ،فدراســیون و پاک بودن مجموعه ملیپوشــان وزنهبرداری ایران در تمامی
ردههای ســنی طی چهار ســال گذشــته از فدراســیون جهانی درخواســت شــود تا با
درنظرگیری سیاست کنترل دوپینگی که در کشورمان اعمال میشود تا ورزشکارانی
پاک به رویدادهای بینالمللی اعزام شوند ،در تصمیم خود تجدید نظر کنند».

برانکو و شفر در رؤیای سرگروهی
وصال روحانی
روزنامهنگار

عکس :سایت نود

عکس :سایت باشگاه

نمایی از تمرین دیروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

شــاگردانش بــردارد .وی کــه محســن
ربیعخواه و فرشــاد احمدزاده را برای این
مســابقه در اختیار ندارد ،گفت :این بازی
تــا حدی تشــریفاتی اســت امــا نتیجه آن
مشــخص میکنــد کــه حریف بعــدی ما
االهلــی عربســتان خواهد بود یــا الجزیره
امــارات .مــا در هــر حــال میخواهیــم
قدرتمان را نشــان بدهیم .خوشبختانه
السد را بخوبی میشناسیم و شکی نیست
کــه ژاوی در گذشــته از چــه ارزشهایــی
برخــوردار بــوده امــا من خوشــبینم که با
بازیکنانتحتاختیارمایندیدارراببریم.

دومین قهرمانی حدادی در مسابقات پرتاب دیسک امریکا

روزهای خوب احسان

احســان حدادی ،قهرمان پرتاب دیسک ایران به روزهای اوج
خود بازگشــته اســت .او دیروز به دومین عنوان قهرمانیاش
اخبــــــار
در مسابقات دانشگاه  USSDامریکا دست یافت .حدادی که
جمعه و در روز اول مســابقات به مقام قهرمانی دســت یافته بود ،بامداد دیروز 26
فروردین ماه هم با ثبت رکورد  67/04متر به عنوان نخســت دســت یافت تا دومین
قهرمانیاش طی چند روز اخیر را جشن بگیرد .حدادی مسابقه خود را با قهرمانان
پرتاب دیسک جهان همچون دانیل استال سوئدی و هارتینگ آلمانی آغاز کرد و در
نهایت با ثبت رکورد  67/04متر در پرتاب آخر (ششــم) توانســت با پیشــی گرفتن از
برترینهــای المپیک و جهان به عنوان قهرمانی این دوره از مســابقات دســت یابد
و بهترین رکورد را در ســال  2018به ثبت برســاند .برهمین اســاس ســایت ایتالیایی
 atleticaliveدر گزارشــی بــه ایــن رقابتهــا و تمجید از عملکرد حــدادی پرداخت و
نوشــت« :حدادی نمایش بزرگی در مســابقات چوالویســتای کالیفرنیا داشــت .نفر
ســیزدهم رنکینگ جهانــی دوومیدانی به رکورد عالــی  68/85متر (پرتاب نهایی او
در روز اول) رســید که این بهترین رکورد در سال جاری میالدی میان تمام پرتابگران
محســوب میشود ».نویســنده مطلب همچنین به رکوردهای قبلی او اشاره و اعالم
کرده که این بهترین پرتاب او از سال  2008یعنی ( 69/32متر) بود.

گلزنی گوچی و پیروزی «هیرنفین»

در چارچوب هفته ســی و یکم لیگ هلند ،شــنبه شب هیرنفین میهمان
فنلو بود که این دیدار با برتری  2بر صفر به سود هیرنفین خاتمه یافت .در
این دیدار ،رضا قوچاننژاد که از ابتدا در میدان حضور داشت و  90دقیقه
برای هیرنفین بازی کرد ،در دقیقه  69گل اول بازی را به ثمر رســاند و در
ادامه میهایلویــچ در دقیقه  79گل دوم هیرنفیــن را وارده دروازه میزبان
کرد .در جدول لیگ هلند هیرنفین با  43امتیاز هشتم است.

کسبسهمیهالمپیکجوانانتوسطبیرانونددرقایقرانی

مسابقات کانوئینگ انتخابی المپیک دیروز در اسپانیا پیگیری شد و سبحان بیرانوند
در بخش کانوی مردان ،اولین سهمیه کانوئینگ المپیک جوانان ایران را کسب کرد.
بیرانوند در بخش اسپرینت و اساللوم به مقام نهم دست یافت اما با تجمیع نتایج
در رده پنجم جهان سهمیه المپیک جوانان را کسب کرد.

پرداختیبیحاصلدرتراکتورسازی

با اینکه سران تراکتورسازی دیروز با پرداختی تازه میزان دریافتی اعضای
تیم خود در این فصل را به  50درصد رســاندند ،اما بازیکنان این تیم در
تکرارعملکــرد دو هفتــه پیش خود دیروز هم حاضر به تمرین نشــدند تا
تمرین به تعطیل کشیده شود.

چشمی :باید در حد و اندازه گروه سختمان آماده شویم

روزبه چشــمی ،مدافع -هافبک اســتقاللی تیم ملــی فوتبال ایران گفــت تدارکات و
آمادهسازی این تیم باید در حد گروه بسیار سختی باشد که در آن قرار گرفته است و
در اندازههای توان اسپانیا و پرتغال جلوه کند.

تیم ملی با لباس سفید ساده در جام جهانی

هدایت ممبینی ،سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت برخالف
شایعات موجود ،طرحی از یوز یا هر نمای متفاوت و ویژه دیگری برای پیراهن
تیــم ملــی فوتبال ایــران در جام جهانــی  2018در نظر گرفته نشــده اســت و
آدیداس لباسی ساده و سفیدرنگ را برای تیم ملی مهیا کرده است.

صعود وفایی به راند دوم مسابقات جهانی اسنوکر

در مســابقات جهانــی اســنوکر و در بخش بازیکنان حرفــهای ،ایران هم  2نماینــده دارد.
سهیل واحدی در دور نخست برابر حریفی از بریتانیا شکست خورد و از دور رقابتها کنار
رفت اما حسین وفایی ،در راند یک برابر اسنوکرباز دیگری از انگلیس به برتری رسید.

رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت« :هیأت رئیسه فدراسیون
بینالمللی تصمیمات خوبی را در رابطه با مبارزه با دوپینگ
وزنهبرداری
اتخــاذ کرد اما با تصمیم جدیــدی که گرفت ،ضرر زیادی را به
کشوری همچون ایران که طی سه سال گذشته هیچگونه مورد دوپینگی نداشته ،وارد
خواهد کرد ».علی مرادی افزود« :برخی کشورها با توجه به نفوذی که در فدراسیون
بینالمللی دارند با وجود  9مورد دوپینگ ،سهمیه کامل المپیک میگیرند اما ایران
با وجود نایب قهرمانی در المپیک و کسب قهرمانی جهان سهمیه ناقص نصیبش
میشــود .در همین رابطه نامه اعتراضی خود را برای فدراسیون بینالمللی ارسال
میکنیم و از ســوی دیگــر از وزارت ورزش و جوانــان و کمیته ملی المپیک خواهیم
خواست تا از مراجع بینالمللی این موضوع را پیگیری کنند».

برپایینشستبررسیمشکلسهمیهالمپیکیوزنهبرداری

هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

امشــب بــا انجــام آخریــن بازیهــای
گروههــای ســوم و چهــارم لیــگ فوتبــال
قهرمانان آســیا ،تکلیف سرگروه شدن یا
نشدن ســرخابیهای پایتخت مشخص
خواهد شد .این در حالی است که صعود
هــر دو تیــم از گروههــای مربوطه قطعی
شده است .پرســپولیس از ساعت 19:30
امشب در چارچوب مسابقات گروه سوم
پذیــرای الســد قطــر در ورزشــگاه آزادی،
در دیــداری با قضــاوت «پررا کریشــانتا»
ی اســت و فقط اگر برنده این
ســریالنکای 
دیــدار باشــد ،ســرگروه خواهد شــد .البته
الســد بــا  12امتیــاز ،دو امتیــاز بیشــتر از
ســرخهای تهرانی دارد و یک تساوی هم
برای تیم ژاوی و مرتضی پورعلی گنجی
در تهران کافی است تا سرگروهی را حفظ
کند و حســن سرگروهی این است که تیم
صاحــب این امتیاز در نخســتین مرحله
حذفــی ،دیــدار برگشــت را در خانــهاش
انجــام خواهــد داد .برانکــو ایوانکوویــچ
دیروز در نشســت خبری مسابقه تیمش
برابر الســد ضمن تأکیــد بر اهمیت فتح
ایــن دیدار ،کوشــید فشــار را از روی دوش

مرادی :برخی کشورها با وجود  9مورد
دوپینگ،سهمیهکاملالمپیکمیگیرند!

شایانذکراستکهدیگردیدارامشباینگروه
بینالوصلاماراتونسفقارشیازبکستاندر
دوبی به سبب قطعی بودن حذف هر دو تیم،
تأثیری در سرنوشت گروه ندارد.
ëëاستقاللواحتمالرویاروییباذوبآهن
اســتقالل نیز در هفته پایانی مرحله گروهی
لیگ آســیا ،دغدغــهای برای ســقوط نــدارد
اما اگر در پایان دیدار ســاعت  20:15امشــب
گــروه چهــارم قاره رتبــه فعلــیاش در صدر
جــدول این گــروه را حفظ کنــد ،این احتمال
برایــش شــدت میگیــرد کــه در یکهشــتم
نهایــی روبــهروی ذوب آهنــی قــرار گیــرد که

شانس دوم شــدنش در گروه دوم مسابقات
زیاد اســت .بــا این حــال آبیهــای تهرانی از
بــازی با الدحیل قطر ،صدرنشــین گروه دوم
نیزاستقبالنمیکنندودرنتیجهامشبهمه
توان خود را در دیدار با الهالل عربستان به کار
میگیرند .حذف قطعــی الهالل و بیانگیزه
بــودن ایــن تیم نامدار عربســتانی (بــا وجود
تکــرار قهرمانــیاش در لیگ داخلــی) نکته
دیگری اســت که مردان وینفرد شفر آلمانی
را به کســب نتیجهای خوب در دیدار امشــب
خوشبین میسازد .استقالل البته بدون امید
ابراهیمی و روزبه چشــمی کــه دو اخطارهاند

نمایی از تمرین دیروز استقالل در کویت

و سید مجید حســینی که همچنان مصدوم
اســت ،به کویت محل برگزاری این مســابقه
رفته اســت اما حضور مردان آمــادهای مثل
وریــا غفوری ،اســماعیلی ،جپــاروف ،قربانی
و نورافکــن در اردوی آبیهــا یک نقطه قوت
برایآناندرراهکسبچهارمینپیروزیشان
طــی  8مرتبــه رویارویی بــا الهــال در تاریخ
حیات دو باشگاه است.
وینفــرد شــفر ،ســرمربی اســتقالل ،دیروز
در نشســت خبــری دیدار با الهــال گفت:
«میخواهیمدرگروهخودمانتاریخسازی
کنیم و از گروه مرگ به عنوان صدرنشــین

بــه مرحلــه بعد صعــود کنیم .بــه همین
خاطر در بازی مقابل الهالل تنها برای برد
وارد زمیــن بازی می شــویم .به بازیکنانم
اطمینان دارم و معتقدم دو تیم برای این
بازی در اختیار دارم».
دیگر مســابقه امشــب گــروه چهارم آســیا
که العیــن امــارات را بهزمیــن الریان قطر
میفرســتد ،در صورتی که با بــرد العین و
شکســت اســتقالل در کویت همراه شــود،
سرگروهی را از آبیها خواهد گرفت و یاران
عمر عبدالرحمان را با چنین عنوانی راهی
مرحلهحذفیخواهدکرد.

حسین کعبی :روز آخر به همراه پرسپولیس
جشنمیگیریم

هفته بیســت و هفتــم رقابتهــای لیگ برتــر فوتبال عصر
جمعه به پایان رســید و تیم ســپیدرود رشــت با برتری یک
چهــــــــره
بــر صفــر مقابــل تراکتورســازی  29امتیــازی
شــد و گام بزرگی برای بقا در لیگ برداشــت .کاپیتان با تجربه
تیم ســپیدرود تأکیــد کرده که با پیــروزی مقابل تراکتورســازی
شانسشــان برای بقا باال رفته است .حسین کعبی به خبرنگار
«ایران» میگوید« :دســت و پای هوادارانمان را میبوسم،
ســپیدرود متعلق به مردم گیالن اســت .تمــام تالشمان
را خواهیم کرد تا مقابل فوالد و پرســپولیس پیروز باشــیم.
بــه مردم گیالن قــول دادم تا ســپیدرود در لیگ برتر
بماند و به آنها گفتم اگر این اتفاق نیفتاد اسم من را
نیاورند .قسمت ما این بود که در بازی آخر به مصاف
پرسپولیس برویم و در پایان لیگ به همراه پرسپولیس جشن
خواهیــم گرفت ،پرســپولیس در هفته آخر جشــن قهرمانی
میگیرد و ما جشن بقایمان را در لیگ برتر خواهیم گرفت.
مــن و علــی کریمی متعلق به پرســپولیس هســتیم و خیلی
خوشــحالم که در چنین روزی و با قهرمانی پرسپولیس لیگ
تمام میشود».

