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اخبار کوتاه

ابراز رضایت واران از همبازی شدن با مدافع بارسلونا

مدافع تیم ملی فوتبال فرانســه که در رئــال مادرید بازی میکند از همبازی
شدن با لینگلت ابراز رضایت کرد .به گزارش ایسنا و به نقل از مونت کارلو ،آسیب
دیدگی اومتیتی باعث شــده تا دیدیه دشان ،سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه از
زوج کلمنت لینگلت و رافائل واران در خط دفاعی تیمش بهره گیرد.
واران مدافع فرانسوی رئال مادرید به ستایش از لینگلت پرداخت و از همبازی
شدن با او در خط دفاعی «خروسها» ابراز رضایت کرد.
او گفت :هر بازیکنی ویژگیهای خاص خود را دارد .خوشبختانه لینگلت هم
مدافع باکیفینی نشــان داده است .مهم این است که اجازه باز شدن دروازه را به
حریفان ندهیم و هماهنگی باالیی با هم داشته باشیم.
واران ادامه داد :اومتیتی و لینگلت هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند اما
من با هر دوی آنها راحت هســتم .از نظر فنی و تاکتیکی هر دو بازیکن خوبی
هستند مشکلی برای بازی کردن در کنار آنها را ندارم.
مدافع رئال مادرید در پایان ســخنان خود گفت :هماهنگ شدن با لینگلت
بسیار آسان بود .او با تمرکز باالیی بازی میکند و به شدت به منطقه خود حساس
اســت .همه چیز به خوبی پیش میرود و هم من و هم لینگلت آماده هستیم تا
از خط دفاعی محافظت کنیم .لینگلت در بارسلونا هم زوج پیکه در خط دفاعی
است و عملکرد خوبی هم از خود نشان داده است.

پست کاسیاس برای راموس

ســنگربان پیشین تیم ملی فوتبال اســپانیا بعد از رسیدن راموس به رکورد
بازیهای ملی او پستی را برایش منتشر کرد و به او تبریک گفت .به گزارش ایسنا
و به نقل از اســپورت  ،۳۶۰سرخیو راموس با حضور در دیدار برابر جزایر فارو به
رکورد  ۱۶۷بازی ملی ایکر کاسیاس رسید.
راموس که  ۳۳سال سن دارد تاکید کرده که می خواهد به رکورد  ۲۰۰بازی
ملی برسد تا یک رکورد جدید و خاص را در تاریخ فوتبال جهان به ثبت رساند.
ایکر کاسیاس همبازی پیشین راموس در اسپانیا و رئال مادرید پستی را برای
این بازیکن منتشر کرد.
او نوشت :دوست من تبریک به خاطر رسیدن به  ۱۶۷بازی ملی .امیدوارم که
به بیشتر از این هم برسی .لحظات بزرگ و شیرینی را در کنار هم در تیم ملی
تجربه کردیم .به امید روزهای بهتر .تیم ملی فوتبال اسپانیا توانست در انتخابی
یورو  ۲۰۲۰با نتیجه  ۴بر صفر جزایر فارو را از پیش رو بردارد.

تفاوت سبک بازی کیروش و ویلموتس
از زبان حاجصفی

یک بازیکن تیــم ملی فوتبال گفت :برای بازی بــا هنگ کنگ  ۱۰۰درصد
آمادهایم.
به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال ،احسان حاج صفی در نشست
خبــری پیش از بازی مقابل هنگ کنگ اظهار کرد :قبل از هر چیز فرارســیدن
تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت میگویم .شرایط تیمی ما در روزهای اخیر
روز به روز بهتر شده و تیم  ۱۰۰درصد برای بازی فردا آماده است.
او درباره این که آیا مشکل امنیتی در هنگ کنگ وجود داشته؟ گفت :از لحاظ
امنیتی ما هیچ مشکلی ندیدیم .مردم هنگ کنگ مهربان هستند .همه چیز برای
بازی خوب پیش رفته است .بازیکن تی م ملی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت
تیم ملی نسبت به زمان کی روش گفت :در زمان آقای کیروش بیشتر فکر ما در
امور دفاعی بود ولی االن بیشتر به فکر برنامههای تهاجمی هستیم .خوشبختانه
این موضوع جواب داده و فردا هم به فکر یک بازی تهاجمی خواهیم بود.

پرافتخارترین باشگاه تاریخ فوتبال جهان

انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر

پیروزی راحت تیم ملی ایران مقابل هنگکنگ در نخستین گام

شــاگردان مارک ویلموتس با دو گل هنگ
کنگ را در انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲شکست
دادند .به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال ایران
و هنگ کنگ در دومیــن دیدار از مرحله دوم
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در ورزشــگاه
ملی هنگ کنگ به میدان رفتند .این دیدار در
نهایت با پیــروزی دو بر صفر تیم ملی خاتمه
یافــت .ســردار آزمون در دقیقــه  ۲۴و کریم
انصاری فرد در دقیقه  ۵۴برای ایران گل زدند.
بــا این پیروزی ایران  ۳امتیازی شــد و بعد از
بحریــن  ۴امتیــازی در رده دوم قرار گرفت.
تیمهای عــراق  ،کامبوج و هنگ کنگ با یک
امتیاز در رده سوم تا پنجم قرار گرفتند.
نیمه نخست
شاگردان ویلموتس از نخستین دقیقه بازی
میل خــود برای گلزنی را نشــان دادند اما در
دقیقه  ۱۲جدیترین موقعیت بازی خلق شد.
سانتر جهانبخش و ضربه سر آزمون به سمت
دروازه ،با واکنش سریع و خوب دروازهبان هنگ
کنگ همــراه بود .دومین موقعیت بازی هم به
دست آزمون خلق شــد اما شوت محکم او از
فاصله حدودا  ۱۵متری با فاصله اندک از کنار
دروازه عبور کرد.
در دقیقه  ۱۹هنگ کنگ توانست خودنمایی

کند .ضد حمله سریع بازیکنان قرمزپوش هنگ
کنگ منجر به پاس پشــت مدافعان ایران شد
که بیراوند در لحظه رسیدن مهاجم این تیم به
توپ ،توانست توپ را کنترل کند.
گل :در دقیقه  ،۲۴سردار آزمون در سومین

اظهارات تند مورگان علیه رونالدو
مهاجم تیم ملی فوتبال زنان آمریکا اعالم کرد ســتاره
پرتغالی میتواند با پول همه چیز را پنهان کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آس ،الکس مورگان پیش
از دیدار ســتارههای فوتبال جهان در میالن برای مراسم
فیفا  The Bestنظرش را نســبت به کریستیانو رونالدو
اعالم کرد .قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۹فرانســه مشکالت
قانونی ســتاره پرتغالی را در رابطه با متهم شدن به تجاوز
جنسی فراموش نکرد.
مهاجم تیم ملــی فوتبال زنان آمریــکا درباره تفاوت
رونالــدو به عنوان یک فوتبالیســت و زندگــی روزانهاش
صحبت و اعالم کرد مســائل زیــادی در رابطه با مهاجم
یوونتــوس وجود دارد که با پول آنهــا را پنهان میکند.
او گفــت :پیشبینــی نمیکنم برخوردم با او نســبت به
کســانی که به آنها روبهرو میشــوم متفاوت باشد .زنان
امروزه صحبت میکنند و گوش دادن به آنها مهم است.
خیلیها میپرســند که چه کســی در این مســائل حق
دارد اما زمانی که به داســتان رونالدو نگاه میکنید باور

باشــگاه االهلی مصر به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال جهان انتخاب
شد.
به گزارش ایســنا ،روزنامه دیلی میرر در گزارشــی پرافتخارترین باشگاههای
تاریخ فوتبال جهان را بررسی کرد.
در این فهرست باشگاه االهلی مصر در صدر قرار دارد .این باشگاه تا االن ۱۱۸
جام به دست آورده است و این باالترین تعداد جام در تاریخ فوتبال جهان است
که یک باشگاه به دست میآورد.
تیــم قرمز پوش مصری  ۴۱قهرمانی در لیگ مصــر و  ۳۶قهرمانی در جام
حذفی این کشور به دســت آورده است و لقب باشگاه قرن در قاره آفریقا را هم
یدک می کشد .االهلی برای چهارمین فصل پیاپی توانست عنوان قهرمانی را در
لیگ مصر به دست آورد .یکی از پرافتخارترین و بهترین مربیان تاریخ این باشگاه
مانوئل ژوزه ،ســرمربی پیشین پرسپولیس اســت که توانست دوران درخشان و
طالیی این باشــگاه را رقم زند و در بین هواداران هم از محبوبیت بسیار باالیی
برخوردار بود .بارسلونا تیم پرافتخار اسپانیایی با کسب  ۹۱جام در رده ششم این
فهرست جای دارد و رئال مادرید هم با کسب  ۹۰جام در رده هفتم است.

بسکتبال ایران بیستوسو م جهان شد
تیم ملی بسکتبال ایران با به پایان رسیدن بازیهای دور دوم جامجهانی ،در
جایگاه  ۲۳این رقابتها قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،آخرین روز رقابتهای دور
دوم جامجهانی بسکتبال با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که در پایان با توجه
به اتمام مسابقات جدول بازندهها ،تیم ملی ایران در نهایت رده  ۲۳این مسابقات
را به خود اختصاص داد.
نتایج بازیها به شرح زیر رقم خورد:
گروه O
ژاپن  ۸۰ - ۶۵مونتهنگرو
ترکیه  ۱۰۲ - ۱۰۱نیوزلند
گروه L
دومینیکن  ۷۴ - ۵۵لیتوانی
استرالیا  ۹۸ - ۱۰۰فرانسه
گروه P
اردن  ۷۷ - ۷۹سنگال
آلمان  ۷۶ - ۸۲کانادا
گروه K
جمهوری ِچک  ۸۴ - ۷۷یونان
آمریکا  ۷۳ - ۸۹برزیل
همچنیــن در حالی که یونان برابر جمهوری ِچک به برتری رســید ،این تیم
ِچــک بود که با تفاضل گل بهتر به عنوان تیم دوم گروه  Kو آخرین تیم از دور
دوم ،راهی مرحله یکچهارم نهایی شود تا تکلیف  ۸تیم پایانی مشخص شود.
پیش از این نیز تیمهای فرانسه ،استرالیا ،آمریکا ،اسپانیا ،صربستان ،لهستان و
آرژانتین راهی مرحله یکچهارم نهایی مسابقات شده بودند.
گزارش

درمان مخفیانه شوماخر در پاریس

قهرمان هفــت دوره فرمول
یک بــرای درمــان مخفیانه به
بیمارســتان ژرژ پومپیدو انتقال
داده شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از
آس ،میشائیل شوماخر ،قهرمان
هفت دوره فرمول یک جهان در
بیمارستان ژرژ پومپیدو پاریس

بستری شد تا درمانی مخفی رویش انجام شود.
شــوماخر عصر دوشــنبه در بخش جراحی قلب و عروق بستری شد .راننده
آلمانی پیش از این دوبار در بهار به این بیمارســتان انتقال داده شده بود .او را با
هلی کوپتر از سوییس به پاریس بردند.
از زمانی که شــوماخر  ۵۰ساله در بیست و نهم دسامبر سال  ۲۰۱۳در حال
اسکی با آن حادثه روبهرو شد در کما به سر میبرد .او هنگام اسکی کردن کنترل
خود را از دســت داد و سرش با یک سنگ برخورد کرد .کالهی که روی سرش
بود مانع از مرگش شد.
پس از این حادثه ،قهرمان فرمول یک با هلی کوپتر به کلینیک دانشــگاهی
گرنوبل انتقال داده شــد .در آن جا دو عمل جراحی فوری رویش انجام شــد و
پزشکان تصمیم گرفتند در کما به سر ببرد.
 ۹ماه بعد یعنی در ســپتامبر  ۲۰۱۴راننده ســابق ابتدا به بیمارستان لوزان
سوییس انتقال داده شد و سپس به خانهاش در ژنو فرستاده شد.

اقــدام خود به گلزنــی دروازه هنگ کنگ را با
یک شوت گشود .ارسال ناقص رضاییان و شوت
نه چندان خوب ابراهیمــی در داخل محوطه
جریمه به انصاری فرد رســید و او با پاس تک
ضرب ،آزمــون را در موقعیت گلزنی قرار داد و

مهاجم تیم ملی گل نخست را وارد دروازه کرد.
در دقیقه  ۳۷ضربــه قیچی برگردان کریم
انصاری فرد از فاصله کمتر از ده متر به دروازه
هنگ کنگ بــا دیرک افقــی دروازه این تیم
برخــورد کرد و به گل تبدیل نشــد .در دقیقه

 ،۴۳هنــگ کنگ حمله خطرناکی را انجام داد
که علیرضا بیرانوند از دروازه خارج شد و روی
توپ شیرجه زد و توانست دو بار موقعیت هنگ
کنگی ها را دفع کند.
نیمه دوم
گل :در دقیقــه  ،۵۴علیرضا جهانبخش با
حرکتی سریع و تند و تیز وارد محوطه جریمه
هنــگ کنگ شــد و با پاس در عمــق ،کریم
انصــاری فرد را صاحــب موقعیت گل کرد که
انصاری فرد با ضربه آرام و دقیق گل دوم ایران
را وارد دروازه کرد .در ادامه ،بازی گره خورد و
ایران در خلــق موقعیت خطرناک روی دروازه
هنــگ کنگ ناکام بود تا ویلموتس دو تعویض
هجومی را انجام دهد.
در نهایت بــازی در نیمه دوم بســیار کم
موقعیت و پر برخورد دنبال شــد و اقدام ایران
برای خلق موقعیت گل با ناکامی همراه بود تا
بازی با نتیجه دو بر صفر تمام شود.
ترکیــب تیم ملی ایران :علیرضــا بیرانوند،
احســان حاجصفــی ،میالد محمــدی ،امید
ابراهیمی ( علی کریمی  ،)۷۰کریم انصاریفرد،
محمد حســین کنعانــیزادگان ،مهدی ترابی
(وحید امیری  ،)۶۰علیرضا جهانبخش ،ســید
مجید حسینی ،سردار آزمون و رامین رضاییان.

میکنید مســائل زیادی برای پنهان کردن وجود دارد که
در نهایت او با پول آنها را میپوشــاند .یک ســال پیش
کاتریــن مایورگا ،مدل آمریکایی ،مهاجم پرتغالی را متهم
به تجاوز جنســی کرد .این مدل آمریکایی مدعی شد که
رونالدو در ســال  ۲۰۰۹در هتلــی در الس وگاس به او
تجاوز کرده است .با این حال چند ماه پیش دادگاه اعالم
کرد ســتاره پیشــین رئال مادرید در این رابطه محاکمه
نمیشود .این نخستین بار نیست که مورگان علیه رونالدو
صحبت میکند .ستاره تیم فوتبال زنان آمریکا زمانی که
متوجه شــد بازیکن پرتغالی پروندهاش بســته شده است
نســبت به این موضوع در شــبکههای اجتماعی واکنش
نشــان داد .او در آخریــن مصاحبهاش بــه این موضوع
اشــاره کرد و گفت :در آن توییت اشــاره کوتاهی به آن
قضیه کــردم .اهمیت زیادی دارد تــا از زنانی که در این
موقعیت قرار میگیرند حمایت کرد چون از حمایت کسی
برخوردار نیســتند .نمیخواهم بگویم که رونالدو یکی از
بهترین فوتبالیســتهای جهان نیست ،با این قضیه کاری

ندارم .او به عنوان یک ورزشــکار عناوینی را کسب کرده
است اما موضوع دیگر مسائل شخصی است و کارهایی که

انجام داده است .من نسبت به چیزی که احساس میکنم
باور دارم و درباره موضوعاتی فکر میکنم که مهم هستند.

دفاع راموس از هم تیمیاش

گرت بیل بازیکن کلیدی تیم است
کاپیتان رئال مادرید از مهاجم ولزی تیمش دفاع کرد و
او را بازیکن کلیدی برای تیم دانست.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،سرخیو راموس در یک
مصاحبه درباره وضعیت رئال مادرید ،گرت بیل و زینالدین
زیدان صحبت کرد .مدافع اســپانیایی گفــت :پس از یک
دوران موفق و طوالنی در فتح عناوین شرایط متفاوت شد.
در کســب جام ناکام ماندیم اما تیم از فتح عناوین خسته
نشــده است .این اتفاقی است که رخ میدهد .باید دوباره از
نو شــروع کنیم .اکنون از بازیکنان جدیدی برخورداریم .ما
همیشه از بختهای قهرمانی هستیم .در این جا به قهرمانی
در هر سال محکوم هستید .بعد از یک فصل بد باید سر خود
رئیس فدراسیون ووشــو گفت :با توجه به اینکه ورزش
ووشو یک رشــته وارداتی است اما تیم ملی ایران به عنوان
یکــی از تیمهای قدرتمند جهان به شــمار مــیرود و در
سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.
به گزارش ایســنا ،مهدی علینژادبا اشاره به برنامههای
آتی فدراســیون ووشو اظهار کرد :ووشــو ایران توانسته در
آخرین مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی بزرگساالن و
جوانان به مقام نخســت دست یابد و در رقابتهای آسیایی
نیز نایب قهرمان شود.
تیمهای ملی فوتبال آلمان ،هلند و بلژیک در مقدماتی
یورو  ،۲۰۲۰مقابل حریفانشان به پیروزی رسیدند.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال آلمان پس از شکست
 ۲-۴مقابل هلند ،دوشنبه شــب موفق شد مقابل ایرلند
شــمالی با  ۲گل به پیروزی برسد .تیم ملی هلند هم در
ادامه عملکر خوبش ،دیشــب با  ۴گل اســتونی را مغلوب
کــرد تا دومین برد چهار گله خــود را در این رقابتها به
ثبت برساند.
بلژیک هم با درخشــش «دی بروین» و «لوکاکو» در
خانه اسکاتلند به برتری  ۰-۴رسید.
تالش آلمانیها در نیمه اول بازی با درخشــش «بیلی

را باال نگه داریم .برای قهرمانی دوباره تشنهتر از قبل هستیم.
فکر میکنم امسال ســال بهتری باشد اگر بتوانیم از شروع
نتایج خوبی کسب کنیم.
کاپیتان رئال مادرید در مورد زیــن الدین زیدان اظهار
کرد :او همچنان همان انسان است .با همان ماهیت مربیگری
میکند و عالوه بر این تجربهاش بیشتر شده است.
مدافــع رئال مادرید در پایان به گرت بیل اشــاره کرد و
گفت :او بازیکن بزرگی اســت و در این سالها در تیم نقش
کلیدی داشته است .او جزئی از جهان ما است .اگر میبینید
صحبتهایی درباره بیل میشود باید منتظر بمانید تا زمان
همه را ســر جای خود بنشاند .باید احترام گذاشت .ما آزاد

علینژاد:

ووشوی بانوان همسطح با مردان حرکت میکند
وی از شــرکت تیم ملی ایران در مسابقات جهانی چین
در مهرماه ســال جاری خبر داد و گفت :رشــته ووشو یک
رشته وارداتی و متعلق به شرق آسیا (چینیها) است و مانیز
تالش میکنیم تا تیم ایران با سرسختی تمام حریفان خود
را پشت سر بگذارد.

علینژاد ادامه داد :بدون شــک اگر حمایتهای الزم از
این رشــته ورزشی صورت گیرد ووشوی ایران در مسابقات
بینالمللی و جهانی حرفهــای زیادی برای گفتن خواهد
داشــت .رئیس فدراسیون ووشو با اشــاره به توجه ِویژه در
حوزه بانوان نیز اظهار کرد :ووشوی بانوان نیز تقریبا همسطح

موفقیت آلمان ،هلند و بلژیک در مقدماتی یورو ۲۰۲۰
پیکاک فارل» دروازبان ایرلند شــمالی بی ثمر بود .اما در
دقیقه  ،۴۸با ضربه والی «هالستنبرگ» آلمان از رقیبش
پیش افتاد .گل دوم آلمان را هم
«سرژ گرنابری» در دقیقه  ۹۳به ثمر رساند تا آلمان با
خیال راحت بازی را به پایان برساند.
هلند میهمان البته کارش دشوار نبود و در دقیقه  ۱۷با
گل «رایان بابل» جلو افتاد .نارنجیپوشان گلهای بعدی
را هم در دقیقههای  ۷۶ ،۴۸و  ۸۷به استونی زدند .در این

بازی رایان بابل دبل کرد.
بلژیکیها هم ،با درخشش «کوین دی بروین» بازیکن
بلژیکی منچسترسیتی ،با سه پاس گل و یک گل ،به برتی
 ۰-۴رسیدند.
دیگــر نتایج بازیهای دوشــنبه شــب مقدماتی یورو
 ۲۰۲۰به شرح زیر است:
گروه Eمقدماتی:
آذربایجان  ۱ - ۱کرواسی

هستیم تا در اوقات فراغت هر کاری میخواهیم انجام دهیم.
ما به عنوان یک بازیکن حرفهای باید تالش کنیم تا تیممان
را به بهترین جایگاه برسانیم .سپس هر کسی میتواند زمانی
که به خانه بازگشــت از اوقات فراغتش بــه هر نحوی که
خواست بهره ببرد.
به گزارش ایســنا ،رئال مادرید در آخرین تورمنت پیش
فصل بدون بیل به آلمان ســفر کرد .مهاجم ولزی به دلیل
آســیب دیدگــی تیمــش را همراهی نکرد امــا زمانی که
سفیدپوشــان در حال بازی با تاتنهام بودند خبری منتشر
شد که همه را شگفت زده کرد .بیل ساعاتها به بازی کردن
گلف مشغول بود .این موضوع سوژه رسانهها شد.
با مردان حرکت میکند و در مــدالآوری و افتخارآفرینی
شرایط مشابهی با بخش مردان دارد که این امر بیانگر توجه
ویژه فدراسیون به بخش بانوان در این رشته ورزشی است.
علی نژاد گفت :فضای رقابتی خوبی در ســطح کشور در
ووشو وجود دارد و این فضا باعث پیشرفت بیش از پیش این
رشته ورزشی شده است.
به گفته وی ســال گذشته تعداد ورزشکاران بیمه شده
ووشو  ۵۸هزار و  ۱۵۰نفر بود و آمار سال  ۹۸نیز هنوز اعالم
نهایی نشده است.
مجارستان  ۲ - ۱اسلواکی
گروه  Cمقدماتی:
استونی  ۴ - ۰هلند
ایرلند شمالی  ۲ - ۰آلمان
گروه  Gمقدماتی:
لتونی  ۲ - ۰مقدونیه
لهستان  ۰ - ۰اتریش
گروه  Iمقدماتی:
روسیه  ۰ -۱قزاقستان
سن مارینو  ۴ - ۰قبرس
اسکاتلند  ۴ - ۰بلژیک

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد:

برخی کشتیگیران پول کرایه ماشین هم ندارند
مدیر تیمهای ملی کشــتی آزاد با تاکید بر لزوم حمایت
از ورزشکاران مدال آور ایران ،گفت :باید فکری اساسی برای
حمایت از ورزشکاران صورت گیرد.
به گزارش ایســنا ،محســن کاوه در حاشــیه تمرینات
تیمهای ملی کشتی آزاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین
وضعیــت آزادکاران اعزامی ایران بــه رقابتهای قهرمانی
جهان ،اظهار کرد :روزهای آخر تمرینات ملی پوشان است
و کشتی گیران ریکاوری قبل مسابقات را آغاز کردهاند ،در
کنــار آن نیز مرور تکنیک ،تاکتیک و آنالیز حریفان نیز در
دستور کار است.
وی در خصوص بازدید وزیــر ورزش و جوانان و رییس
کمیته ملی المپیک از اردوی تیمهای ملی کشــتی گفت:
حضور مســووالن قطعا از نظر روحی تاثیرگذار اســت اما
به شــرطی که از ملی پوشان حمایت شــود .با این وجود
کشــتیگیران نشــان دادهاند که همیشــه با حداقلها به
حداکثر رســیدهاند و امیدوارم رقابتهای جهانی قزاقستان
که آغازی برای المپیک  2020توکیو اســت را با موفقیت
پشت سر بگذاریم .وی تصریح کرد :اگر سهمیههای کشتی
را به طور کامل بگیریم ،فرصت خوبی داریم تا برای المپیک
برنامهریزی خوبی داشــته باشیم و اگر این مهم انجام نشود
باید برنامهریزی را تغییر دهیم .امیدوارم که کشتی بیشترین
سهمیه را بگیرد تا فرصت کافی برای آمادهسازی تا المپیک

را داشته باشــیم .سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بیان
داشت :کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در این
مدت خوب کار کردهانــد و یکی از قاعدهها و اصول ورزش
جوانگرایی اســت که به طور حتــم تاثیرگذار خواهد بود.
باید جوانگرایی انجام شــده در هر دو تیم ملی کشتی آزاد
و فرنگــی را به فــال نیک بگیریم و مهم این اســت که به
جوانان اعتماد کنیم تا نقطه قوتی برای تیم ملی باشند .وی
در خصوص مشــکالت مالی کشتیگیران نیز گفت :کسی
که وارد کشــتی میشود همیشــه با آن درگیر خواهد بود
به طوری که شــاید نتواند به درس ،کار و زندگی برســد و
از ســوی دیگر فدراسیون نیز منابع مالی کافی را ندارد که
بتواند حمایت الزم را از آنها داشته باشد .یکی از منابع مورد
حمایت از کشتیگیران لیگ است که امسال وضعیت بهتری
پیدا کرده و امیدوارم که در ســالهای آینده نیز بهتر شود.
مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد تصریح کرد :اعتقاد دارم که
باید فکر اساسی برای قهرمانان ورزشی کرد .زمان آن رسیده
که مجلس شــورای اســامی قانونی را مصوب کند که اگر
ورزشکاری در سطح جهانی یا المپیک مدال میگیرد مزایا و
حقوقی را برایش در نظر بگیرند و یا اینکه مانند گذشته در
یکی از ارگانها و وزارتخانهها استخدام شوند .کشتی گیران
از قشر ضعیف جامعه هستند و حتی برخی از کشتیگیران
جوان و یا نوجوانانی که به اردو دعوت میشوند برای رفتن

به شهر یا روستای خود نیز پول کرایه ماشین ندارند.
مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد در خصوص ارزیابی خود
از نمایندگان کشتی آزاد در پیکارهای قهرمانی جهان گفت:
باید بپذیریم با ســرمایهگذاری که کشوهای مختلف جهان
در کشتی انجام دادهاند کار بسیار سختی را پیش رو داریم.
یونس امامی با سال قبل تفاوت دارد و باید امسال حقش را
از مسابقات جهانی بگیرد .جوانی مانند امیرمحمد یزدانی نیز
از آزادکاران جوانی است که باید در میدان بزرگ خودش را
نشــان دهد .همچنین به رضا اطری و بهنام احسانپور امید
زیادی داریم و حسن یزدانی نیز به عنوان برند کشتی ایران
تهای قهرمانی جهان است.
از امیدهای کسب مدال در رقاب 
وی با تاکید بر اینکه کشــورها نگاهشــان فقط به المپیک
است ،تصریح کرد :آمریکاییها آزادکاری مانند دیوید تیلور
را که آســیب دیده است را برای المپیک حفظ میکنند به
دلیل آنکه المپیک برایشــان مهمتر اســت .همه مدعیانی
هم که امسال در مســابقههای جهانی حضور دارند ،هدف
و نگاهشان فقط المپیک اســت .کشتی ایران در یک سال
گذشته سخت ترین شرایط را پشت سر گذاشت .استعفای
رســول خادم و بعــد از آن دوران سرپرســتی و همچنین
حاشــیهها و اختالفات قبل از برگزاری انتخابات سبب شد
که برنامه ریزی خوبی انجام نشود .در حالی که رقابتهای
قهرمانی جهان و کسب ســهمیه المپیک در پیش است و

کشــتی باید با برنامهریزی بهتری حضــور یابد اما رییس
فدراســیون تنها  2ماه است که آمده و آن هم در شرایطی
که با مشکالت زیادی مواجه هستیم .کاوه درباره مشکالت
داوری که ممکن اســت در پیکارهای جهانی قزاقســتان،
نمایندگان ایران را با مشــکل مواجه کند ،گفت :قزاقستان
با صــرف هزینههای زیاد میزبانی جهانی قبل از المپیک را
میگیرد و به طور حتم از این فرصت استفاده بهینه خواهد
کرد .از ســوی دیگر «تورلیخانف» همه کاره کشتی آسیا،
ورزش قزاقستان و عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی است و
همه این موارد دست به دست هم میدهد که از هم اکنون
جدال نابرابری را داشــته باشیم اما ملیپوشان کشتی ایران
باید کاری کنند که مســائل داوری مشکلی برایشان ایجاد
نکند .به طور حتم کشورهای تازه استقالل یافته شوروی در
کنار روســیه در چنین مسابقاتی در کنار هم قرار دارند و از
یکدیگر حمایت میکنند.

