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با اتفاقــات اخیر و البته کم شــدن 
ســهمیه های وزنه برداری ایــران در 
المپیــک 2020، وزنه بــرداری دیگر 
آن غــول مــدال  آور کاروان ایــران در 
بزرگ ترین آوردگاه ورزشــی جهان به 
نظر نمی رســد. به جــای آن اختالف، 

حاشیه، ورزشکارساالری و نگرانی است 
که هر روز دارد بیشــتر در وزنه برداری 
رخنه می کند. تمام اینها در حالی است 
که ســال 2019 مهم ترین سال پیش 
روی وزنه بــرداران ایران اســت و همه 
از دو نماینــده ای که قرار اســت روی 

سکوی ژاپن حاضر شوند، کم تر از طال 
نمی خواهند.

تکرار یک شایعه
وزنه بــرداری یکی از رکــوردداران 
تغییر ســرمربی در حساس ترین زمان 
ممکن اســت. به عنوان مثال حسین 

توکلی درست چند ماه قبل از المپیک 
ریو برکنار شد، سجاد انوشیروانی تنها 
تجربه سرمربیگری اش به المپیک ریو 
ختم شد، محســن بیرانوند در آستانه 
رقابت های حساس جهانی که البته زیر 
ســایه محروم بودن رقبا، ایران قهرمان 
شد، هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت 
و بعد از آن این محمدحسین برخواه بود 
که به عنوان سرمربی تیم ملی شناخته 
شــد و اتفاقا برخالف قبلی ها هنوز این 
سمت را برای خودش نگه داشته است. 
با این وجود هیچ وقــت خطر برکناری 
سرمربی از وزنه برداری دور نشده است 
و در تازه ترین اتفاق باز هم شایعه رفتن 
برخواه به گوش رسید. هرچند مرادی 
خیلی زود این شایعه را رد کرد و از حمایت 
صددرصدی اش از برخــواه خبر داد اما 
اتفاقات فدراسیون مرادی در چند سال 
اخیر اجازه اعتماد به حرف رییس را به 

طور کامل نمی دهد.
اردو بدون براری

یک روز بعد از شایعه رفتن برخواه، 
ســرمربی تیم ملی 17 وزنه بردار را به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد تا شــاید به 
این ترتیب نشــان بدهد که زیر پایش 
محکم است و قرار نیست فعال کسی را 
جایگزین او بدانیم. نکته مهم این لیست 
اما نبود نام محمدرضا براری است. براری 
در مســابقات جهانی عشق آباد توسط 

ضربه ای که برخواه بــه صورتش زد تا 
هوشیار شود، پرده گوشش آسیب دید 
تا آتشی میان سرمربی و شاگرد شکل 
بگیرد. این جنگ آنقــدر باال گرفت که 
براری گفت تا زمانی که برخواه سرمربی 
است، دیگر رنگ تیم ملی را نخواهد دید 
و حاال با نبود نامش در لیست دعوتی ها 
به نظر می رسد پیشــگویی او درست از 
آب در آمده است. البته براری تنها غایب 
عجیب اردوی تیم ملی نیست. برخواه 
روی نام مجید عســگری هم خط قرمز 
کشیده است. وزنه برداری که می توانست 
یکی از مدال آوران ایــران در بازی های 
آســیایی باشــد که با گاف فدراسیون 
نتوانست خود را برای این میدان آماده 
کند و حاال هم پشت در اردوی تیم ملی 
مانده است. میرمصطفی جوادی، عارف 
خاکی، محمد نیــری، محمدزارعی، 
امیرحقوقی، کیانوش رستمی، سهراب 
مرادی، سیدایوب موسوی، رضا بیرالوند، 
نیما آقایی، علیرضا سلیمانی، کیا قدمی، 
علی هاشــمی، علی داوودی، محسن 
دادرس، همایــون تیموری و ســعید 
علی حسینی 17 وزنه برداری هستند 

که به اردو دعوت شده اند.
کیانوش دعوت شد!

کیانوش رســتمی حتی وقتی اوت 
می کرد هم حاضر نبود در اردوی تیم ملی 
حضور داشته باشد. او کماکان و به تازگی 

که با فدراسیون نیز به اختالف خورده زیر 
بار نرفت تا تمرینات و روند شخصی اش 
را تغییر دهد و در قالب تیم تمرین کند. 
با این حال قرار داشــتن نام کیانوش در 
لیست دعوتی ها بسیار جالب توجه است. 
به خصوص که او مربی ای پیدا نکرده تا زیر 
نظرش کار کند و برای مسابقات کسب 
سهمیه المپیک که در پیش دارد، برادر 
خود را به عنوان مربی انتخاب کرده است. 
آیا قرار است کیانوش راهش را به اردوی 

تیم ملی کج کند؟!
هرکول تصمیمش را گرفت

از آنجایی که بهداد ســلیمی هنوز 
پای نامه خداحافظی اش را امضا نکرده، 
برخی این احتمــال را دادند کــه او از 
خداحافظی منصرف شده و دوباره دست 
به وزنه می شود. او که تقریبا پاسخ واضح 
و محکمی درباره خداحافظی اش نداده 
است، جایی در لیســت اردونشین ها 
به خــود اختصاص نداد تــا گمانه ها او 
را به ســمت درب های خروج از دنیای 
قهرمانــی هدایت کنند. بهــداد بعد از 
طالی بازی هــای آســیایی کفش ها 
را درآورد و با بوســه بر ســکو از ورزش 
قهرمانی خداحافظــی کرد. حاال هم به 
نظر می رســد با نبود نام بهــداد در این 
لیســت، او تصمیم خداحافظی اش را 
قطعی کرده اما مشخص نیست چرا برگه 
بازنشستگی اش را رسما امضا نمی کند؟!

از شایعه تغییر سرمربی تا دعوت نشدن براری به اردوی تیم ملی

کیانوش دعوت نشدنی نیست!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

كين 36  درصدي
مصدومیت بدموقع هری کین، بهت و نگرانی را در 
اردوگاه تاتنهام به دنبال داشته است. در حساس ترین 
مقطع فصل، تاتنهام هری کین را حداقل تا اوایل ماه 
مارس در اختیار ندارد. ضمن این که سون هیونگ 
مین نیز مدتی از ترکیب تیم پوچتینو دور خواهد 
بود چراکه بایــد کره جنوبــی را در جام ملت های 
آســیا همراهی کند. به نقل از اوپتا، از سال 2014 
که پوچتینو هدایت تاتنهام را برعهده گرفته، تیم 
او در لیگ برتر 333 گل به ثمر رسانده است. 119 
گل توسط هری کین به ثمر رسیده تا او 36 درصد 
از گل های تاتنهام طی این مدت را به نام خود ثبت 
کرده باشد. حاال هری کین چهارمین مصدومیت 
جدی اش را در طول دوران بازی خود تجربه می کند 

که احتماال طوالنی ترین آنها نیز خواهد بود. 
    

ونگر يا امري؟!
22 هفتــه از لیگ برتــر انگلســتان در فصل 
19_2018 می گذرد؛ اونای امری پس از شروعی 
بد در آرسنال، برای چند ماه بدون شکست به کارش 
در لندن ادامه داد اما به نظر می رسد توپچی ها اخیرا 
دوباره راه شان را گم کرده اند. به نقل از Squawka؛ 
با مقایســه عملکرد ونگر در فصل گذشته با امری 
در این فصل پس از 22 بازی لیگ برتر، مشــخص 
می شــود تغییر زیــادی حداقل از نظــر آماری و 
نتیجه گیری در آرسنال ایجاد نشده است. تیم امری 
دو امتیاز بیشتر گرفته، 6 گل بیشتر زده اما در عوض 
از نظر دفاعی ضعیف تر از تیم ونگر ظاهر شده است. 
آرسنال فصل گذشــته در این مقطع با ونگر، چهار 
گل کم تر خورده بود و 6 کلین شیت بیشتر به ثبت 
رسانده بود. به عبارتی آرســنال در این فصل لیگ 
برتر با ثبت فقط سه کلین شیت، پس از فوالم انتهای 
جدولی که دو کلین شیت داشته، بدترین آمار را به 

خود اختصاص داده است.
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آغاز دور جدید اردوی تیم ملی وزنه برداری مثل همیشه مواردی را در دل داشت که 
نمی شود به سادگی از آن عبور کرد. شاید کم تر کسی اتفاقات رقابت های جهانی را از 

یاد برده باشد که پاره شدن پرده گوش محمدرضا براری توسط ضربه ای که محمدحسین 
برخواه زده بود، تا چند روز به سیبل اخبار تبدیل شد. حاال اما نبود نام براری در لیست 17 

نفره اردونشینان درهای تازه ای را روی حواشی پوالد سرد باز کرده است.
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