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جنجالی ترین پست تیم ملی در جام جهانی
بخش ورزش- هرچه به جام جهانی نزدیک تر می شویم دغدغه 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 مشخصا 
پست دفاع راست ابهام برانگیز ترین جایگاه تیم ملی محسوب 

می شود.
پست  این  برای  اسکوچیچ  دراگان  آن  راس  در  و  فنی  کادر 
بازیکنان متعددی را امتحان کرد و در طول بازی های مقدماتی 
بود.  محرمی  صادق  متوجه  او  اعتماد  بیشترین  جهانی  جام 
مدافع راستی که شاخص های الزم از نظر دراگان را دارد در 
بیشتر 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 نسبتا مشابهی وجود داشت 
و خسرو حیدری به همراه حسین ماهینی تنها گزینه های در 
بازی،  یک  که جز  بودند  پست  این  برای  فنی  کادر  دسترس 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ترجیح داد پژمان منتظری 

به عنوان یک مدافع راست در این پست به میدان رود. تدبیری که 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

صادق محرمی در ۳۴ بازی این فصل دینامو در لیگ کرواسی 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 
داشته 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 استقالل 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 هم به صورت 
ثابت به میدان نرفت و این وریا بود که در بازی های مهمی چون دربی به صورت 
ثابت بازی کرد. هرچند حردانی با حضور در زمین پاس گل حیاتی تیمش را داد. 
به هرحال حردانی هم به مانند محرمی برای دعوت شدن 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 استقالل و فوالد بازی 

کرده و موفق شده دو پاس گل به هم تیمی هایش بدهد.
دانیال اسماعیلی فر

دانیال دیگر مدافع راست شاخص لیگ برتر است که او هم این روزها عملکردش 

انتقاداتی از سوی هواداران سپاهان همراه بود.  با  بازیهای آسیایی  در  مخصوصاً 
مهره فوق العاده موثر در بخش هجومی که البته به همان اندازه در کارهای تدافعی 
مهارت ندارد. این درست همان انتظاری است که اسکوچیچ بارها به عنوان دالیل 
به  دانیال  است. هرچند  برده  نام  و غفوری  از رضاییان  دعوت نکردن 
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 
تیمش  مسابقه  هر ۲۶  در  فصل  این  دانیال  باشد.  موثر  هجومی اش 
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

می تواند  ملی  تیم  راست  دفاع  برای  گزینه  غیرمنتظره ترین  احتماال 
از  سزاوارانه ای  نه چندان  جدایی  که  بازیکنی  باشد.  شیری  مهدی 
رو  و  زیر  عملکردش  فوالد  به  پیوستن  با  اما  داشت  پرسپولیس 
برای  را  برتر هیچ مسابقه ای  تا هفته شانزدهم لیگ  شد. شیری که 
پیوستن  با  بود،  داده  پاس گل هم  و یک  نداد  از دست  پرسپولیس 
تمامی  و در  از دست داد  را  الومینیوم  برابر  اول  تنها هفته  به فوالد 
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

دو  غفوری  وریا  کنار  در  پرسپولیس  راست  مدافع  رضاییان  رامین 
مهره ای هستند که پیشتر اسکوچیچ نشان داده سبک بازی شان را 
نمی پسندد اما بر کسی پوشیده نیست 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 پست 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 راست 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.

 

خبر

ایرانقهرمانمسابقاتبینالمللیکشتی
جامشاهددررشتشد

بخش ورزش- مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد با قهرمان تیم 
ایران به کار خود در رشت پایان داد.

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد گرامیداشت شهید »حسن 
عشوری« با حضور ۲۰۰ کشتی گیر در رده سنی جوانان در رشت برگزار شد.

و  ارمنستان  ایران،  کشورهای  از  ورزشکارانی  مسابقات  از  دوره  این  در 
جمهوری آذربایجان شرکت و به مدت دو روز و در ۱۰ وزن در مجموعه 
ورزشی ۶ هزار نفره شهدای رشت باهم رقابت کردند.در پایان این رقابت ها، 
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب ۲۳۰ امتیاز قهرمان و تیم ارمنستان 
و  دوم  ترتیب  به  با ۵۸  آذربایجان  تیم جمهوری  و  امتیاز  با کسب ۱۵۷ 
سوم شدند. سرپرست برگزاری مسابقات امیر رضی زاده و  سرپرست فنی 
مسابقات  محمد ابراهیم  امامی بودند. در این مسابقات  از  ۸ پیشکسوت 
کشتی استان طی مراسمی  در دو  دوز تقدیر بعمل آمد. از جمله حواشی 
مهم این مسابقات عدم حضور استاندار گیالن در مهم ترین رویداد ۴۰ سال 

خیر کشتی استان بود که جای شگفتی داشت. 

احمدی،بازیکنملوان:

هدفملوانقهرمانیاست
بخش ورزش- بازیکن تیم فوتبال ملوان گفت: ما نگاهی به مس یا دیگر 

تیم ها نداریم و تمرکزمان روز بازی های خودمان است.
مهران احمدی، پیرامون پیروزی ملوان مقابل ساپیا و بازگشت این تیم به 
صدر لیگ دسته یک، اظهار داشت: ما در سه هفته اخیر ۳ بازی سخت با 
خیبر خرم آباد،  مس کرمان و و خوشه طالیی بازی داشتیم و فشار بازی ها 
باال بود. در این شرایط مقابل خوشه طالیی امتیاز از دست دادیم و نتیجه 

دلخواه را نگرفتیم. 
وی افزود: چند هفته قبل از حضور هواداران مان محروم شدیم. این مسائلی 
که روی تیم کمی فشار ایجاد کرد. با این حال در بازی سایپا همدل شدیم 

و توانستیم برنده شویم. 
بازیکن تیم فوتبال ملوان در خصوص گلزنی اش مقابل سایپا گفت: خداراشکر 
توانستم گلزنی کنم و در بازی تیم موثر باشم. البته گل نتیجه زحمت کل 
اعضای تیم بود و مهم کسب امتیاز و خوشحالی هواداران بود. ما به دنبال 

قهرمانی هستیم نه صعود. امیدوارم قهرمان شویم. 
احمدی درباره اینکه از هفته سی ام لیگ دسته یک قرعه این تیم آسان تر 
می شود و مس کرمان کار مشکلی دارد، عنوان کرد: شاید روی کاغذ این 
بازی ها آسان باشد، اما در زمین مسابقه بهترین عملکرد ممکن را به نمایش 
گذاشتند. در  به همین خاطر ما با جدیت تما به میدان می رویم. ما نگاهی 
به بازی مس و دیگر تیم ها نداریم و تمرکزمان روز بازی های خودمان است.

پنجشرکتدرفراخوانتولیدالبسه
تیمملیفوتبال

بخش ورزش- سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را پیرامون فراخوان 
البسه تیم های ملی ارائه کرد.

احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال پیرامون موضوع تامین البسه 
تیم های ملی گفت: ما هفته پیش، قبل از تعطیالت عید فطر فراخوانی را 
منتشر کردیم و در آن فراخوان از همه کسانی که برای تامین البسه تیم های 
ملی فدراسیون فوتبال در جهت سه سال همکاری داشته باشند، خواسته 
شد که پیشنهادات شان را به ما ارائه کنند؛ این فراخوان ۱۹ اردیبهشت ماه 
معامالت  کمیسیون  در  اردیبهشت ماه   ۲۱ چهارشنبه  و  رسید  پایان  به 
جمع کردن  محل  که  فدراسیون  حراست  حضور  با  و  فوتبال  فدراسیون 
پاکت ها بود و نمایندگان شرکت ها و مجموعه هایی که پاکت داده بودند، 

پاکت ها بازگشایی شد.
وی افزود: قیمت ها و پیشنهاداتی که داده بودند در آن جلسه قرائت شد و 
صورتجلسه ای تنظیم شد؛ ۲ تولیدکننده داخلی و یک تولیدکننده داخلی که 
تحت الیسنس خارجی است و ۲ تولیدکننده خارجی که از طریق ایمیل های 

کدشده برای ما پیشنهادات خودشان را در این فراخوان ارسال کردند.
انجام فراخوان و نشست کمیسیون معامالت  از  اصولی درباره مرحله بعد 
هم چنین  و  کیفی  فنی،  ارزیابی  کمیته  معامالت،  کمیسیون  گفت: 
الزم  صالحیت  بتوانند  هم چنین  این که  و  اقتصادی  صالحیت سنجی های 
برای تامین البسه ما در سه سال آینده داشته باشند را بررسی می کنند؛ 
کسی که االن می آید، فقط برای جام جهانی نیست و برای سه سال آینده 

باید البسه را تامین کند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اولویت داشتن برندهای داخلی توضیح 
داد: قطعا تولیدکننده داخلی در ارجحیت خواهد بود؛ یکی از شرایط ما در 
کمیته ارزیابی فنی، تامین به موقع و در دسترس بودن است؛ گاهی اوقات 
برخی از تولیدکنندگان خارجی تحویل کاالی شان در خارج از ایران است 
و سختی گمرک و ... را داریم. این که تولید داخل باشد و بتواند نیاز ما را 
سریع برطرف کند، یک پوئن مثبت است و لحاظ خواهد شد و در آن کمیته 
که عرض شد، مطمئنا این مسئله به عنوان یک فاکتور بسیار تعیین کننده 

مدنظر خواهد بود.

پاسخمنفیفدراسیونفوتبالایرانبهآلبانی
بخش ورزش- فدراسیون فوتبال ایران شروط همتای آلبانیایی خود برای 

برگزاری بازی دوستانه را نپذیرفت.
فدراسیون  چهار  به  رسمی  درخواست  ارسال  با  ایران  فوتبال  فدراسیون 
کانادا  با  رویارویی  از  تدارکاتی خود پس  بازی  برگزاری دومین  خواستار 

شده است.
نامه  دریافت  از  پس  که  است  کشورهایی  از  یکی  آلبانی  فدراسیون 
برای  پول  دریافت  خواستار  و  داد  نشان  واکنش  آن  به  ایران  فدراسیون 

بازی با ایران شده است.
تیم ملی آلبانی در حالی برای برگزاری بازی با ایران در کشور سوم پول 
خواسته است که تأمین هزینه های اقامت را بر عهده طرف ایرانی گذاشته 

بود.
میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال به همراه حسن کامرانی فر و 

دو تن از اعضای هیأت رئیسه با این درخواست مخالفت کردند.
فدراسیون ایران با اشاره به جایگاه فعلی تیم ملی که مجوز حضور در جام 
جهانی ۲۰۲۲ را کسب کرده است به همتای آلبانیایی خود اعالم کرده 
است نه تنها حاضر به برگزاری بازی رایگان با آنها نیست بلکه برای این 

مسابقه شرط دریافت پول را هم وسط کشیده است.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه B رقابت های جام جهانی با تیم های انگلیس، 

آمریکا و برنده پلی آف اروپا )ولز یا اسکاتلند - اوکراین( بازی می کند.

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن در نظر دارد عملیات نقشه برداری به منظور 
تهیه نقشه ثبتی وضع موجود امالک روستای ذیل را شروع  نماید. لذا به موجب  ماده 
2 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر جهت اطالع صاحبان حقوق آگهی میگردد که 20 
روز پس از انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مستند در محل حاضر و نسبت به 

معرفی محدوده مالکیت متصرفی خود اقدام و همکاری الزم را معمول دارند .
1-  از تاریخ 1401/04/04 نسبت به سنگ اصلی شماره 36 بخش 22 گیالن شهرستان 

صومعه سرا روستای شعله پس
2-  از تاریخ 1401/04/04 نسبت به سنگ اصلی شماره 72 بخش 14 گیالن شهرستان 

سیاهکل روستای خوشل ) گوکه ( حوزه ثبتی الهیجان

 آگهی

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن
حساب 100 حضرت امام ) ره (

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۰۶۱۸ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه فیض اله احمدی 

آسیا برکی فرزند قدرت مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی )جایگاه پمپ 
بنزین( به مساحت ۴۶۲/۵۳ مترمربع به شماره پالک فرعی ۱۳۳۷ مجزی 
از پالک ۳۲۴ از اصلی ۴۸ واقع در ماشمیان بخش ۱۷ گیالن از مالکیت 
حسینعلی مهری و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – ماشمیان - محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
102 رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۵۹۶۲ شماره  رای  برابر 
فاقد  اراضی ساختمان های  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه ناهید صفری 

شمامی فرزند اصغر مورد تایید قرار گرفت.
مساحت  به  احداثی  اعیان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ۱- شش دانگ 
۱۸۹/۹۶ مترمربع به شماره پالک فرعی ۱۴۳۲ مجزی از پالک ۳۷۲ و 
۳۷۳ متصل به هم از اصلی ۲۲ واقع در شمام بخش ۲۰ گیالن از مالکیت 
محمدحسین مجتهدزاده و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – شمام - 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
100 رم الف ث 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
قریه  در  واقع   ۳۲۴ پالک  شش دانگ  عمومی  حدود  تحدید  چون 
مالکیت حسینعلی  از  گیالن   ۱۷ بخش   ۴۸ اصلی  ماشمیان سنگ 
مهری و غیرو به عمل نیامده است و تحدید حدود کل پالک فوق طبق 
تبصره الحاقی ماده ۱۵ قانون ثبت مقدور نگردیده است. در اجرای 
قانون تعیین تکلیف برابر رای به شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۰۶۱۸ 

مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به شرح ذیل:
۱ – شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی )جایگاه 
پمپ بنزین( به مساحت ۴۶۲/۵۳ مترمربع پالک فرعی ۱۳۳۷ مفروز 
از پالک ۳۲۴ واقع در ماشمیان سنگ اصلی ۴۸ بخش ۱۷ گیالن 
واقع در شهرستان رودبار – روستای ماشمیان بنام فیض اله احمدی 

آسیابرکی فرزند قدرت رای صادر گردیده است.
لذا تحدید حدود شش دانگ پالک ۱۳۳۷ مفروز از پالک ۳۲۴ واقع 
در شهرستان رودبار – ماشمیان - سنگ اصلی ۴۸ بخش ۱۷ گیالن 
عمل  به  روز   چهارشنبه   ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مورخه  صبح   ۹ ساعت  در 

خواهد آمد.
چنانچه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی واخواهی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت 

سی روز اعتراض خود را با این اداره تسلیم نمایند.
103 ر م الف ث

تاریخ انتشار: 1401/02/25
رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

شوک»دوضرب«دخترانبهوزنهبرداری
بخش ورزش-  از دست دادن دو امید مدال آوری وزنه برداری ایران در بازیهای 
آسیایی و المپیک در فدراسیونی که رئیس آن بازنشسته است، نشان داد این 

فدراسیون برای خروج از این وضعیت بحرانی به تدابیر تازه نیاز 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.
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 کردند، اول یکتا 
جمالی که یکی دو روز بعد از نایب قهرمانی اش در یونان نیست 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« خداحافظی 
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 تاکید کرده که »این حرف ها تمام وداع من است با ایران«
فدراسیون به ظاهر آرام و کم سر و صدای وزنه برداری در حالی امروز در ورزش 
کشور 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 است که با وجود این شرایط برنامه های اجرایی و عملیاتی فدراسیون پیش 
رفت اما اقدام اینچنینی دو بانوی ملی پوشش حکایت از این دارد که وضعیت 
پریشان و مشوش وزنه برداری که از اتاق مدیریت شروع شده بود به دیگر اتاق ها 
هم سرایت کرده بود طوریکه نظارت بر تیم های ملی به پایین ترین سطح ممکن 
رسیده است وگرنه چرا باید نیمی از یک تیم دو نفره - از حیث تعداد ورزشکار- به 
راحتی در محل برگزاری مسابقات ناپدید شود و پروسه پناهندگی اش را به راحتی 
اجرا کند. وزنه برداری ایران و ورزشکارانش زمانی پای ثابت ورزش ایران در مدال 
آوری آسیایی و جهانی بودند، حتی دربازی های آسیایی و المپیک هم این رشته 
قوت قلب مدیران کاروان اعزامی ورزش ایران برای کسب مدال به حساب می آمد 
اما آنچه مشهود است امروز این رشته و اهالی اش در ورزش ایران به روشنی 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 واقع امروز وزنه برداری دلخوش و مدعی به تک ستاره هایش است 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 
این وزنه بردار  ارتقا داد،  بار دیگر  از آن خود کرد و رکورد دنیا را هم یک  را 

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( تاریخ محروم شدن وزنه برداری و ورزش ایران از 
نابغه هایی مانند یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان را به نام علی مرادی و دوره 
وی ثبت خواهد کرد، بازنشسته ای که با وجود پایان دوره حضورش همچنان 

توسط برخی افراد اصرار بر ماندن دارد.
علی مرادی در حالی در آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری رأی 
الزم برای ریاست دوباره در این فدراسیون را با حرف و حدیث های زیاد گرفت 
تاکید کرد که  و  اعالم  باطل  را  انتخابات  باالخره دادگاه آن  که سال گذشته 

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 سال گذشته دوباره به فدراسیون بازگشت و زمام امور را 
به دست گرفت.  مرادی همواره بر خدمت به خانواده وزنه برداری تاکید داشته و 
خود را مشتاق آن نشان می داد اما حداقل در یونان نشان داده توانایی و درایت 
الزم برای مدیریت یک تیم دو نفره هم را ندارد 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 سفر کرده بودند 
اما به نظر می رسد حواس آقایان به اندازه ای که به ویزای شینگن و استفاده از 

مزایای آن بوده، متوجه به قهرمانان شأن نبوده است.


