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مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد :

سرمربی تیم ملی حرف اول و آخر را
درباره انتخاب نفرات میزند
مدیــر تیمهــای ملــی کشــتی
آزاد بــا بیــان اینکــه بــا توجــه
بــه فرصــت اندک تــا برگــزاری
رقابتهــای قهرمانــی جهــان
الزم اســت هــر چــه ســریعتر
ترکیــب تیــم ملــی مشــخص
شــود ،گفــت :غالمرضــا محمــدی حــرف اول و آخــر را دربــاره
ترکیــب تیــم میزنــد.
محســن کاوه در گفتگــو بــا ایســنا ،دربــاره ارزیابــی خــود
از نتایــج آزادکاران ایــران در تورنمنــت گرجســتان ،اظهــار
کــرد :بنــده بــه همــراه تیــم بــه ایــن مســابقات نرفتــم و
تمرینــات دیگــر آزادکاران تیــم ملــی را در اردو زیــر نظــر
داشــتم .دربــاره عملکــرد نماینــدگان ایــران در ایــن مســابقات
و کیفیــت نمایــش آنهــا ،کادر فنــی در بازگشــت از ســفر نظــر
خــود را اعــام خواهــد کــرد .مثــا محمــد باقــر یخکشــی
در ایــن مســابقات ســوم شــد کــه بــا نایــب قهرمــان جهــان
مبــارزه کــرد یــا پیمــان بیابانــی در  ۶۵کیلوگــرم همیشــه بــه
باجرانــگ هنــدی بــا اختــاف بــاال میباخــت امــا در فینــال
ایــن مســابقات بــا  ۲اختــاف امتیــاز باخــت کــه نشــان
دهنــده حرکــت رو بــه جلــوی اوســت.
مدیــر تیمهــای ملــی کشــتی آزاد ،بــا تاکیــد بــر اهمیــت
تعییــن تکلیــف هرچــه ســریعتر ترکیــب تیــم ملــی در
مســابقات جهانــی ،گفــت :بــا توجــه بــه زمــان انــدک تــا
آغــاز ایــن رقابتهــا الزم اســت هــر چــه ســریعتر ترکیــب
نفــرات ایــران در ایــن مســابقات مشــخص شــود .امیــدوارم
کادر فنــی در اوزانــی کــه بــه تصمیــم نهایــی نرســیده بــود بــا
حضــور در ایــن مســابقات بــه جمعبنــدی برســد و ترکیــب
تیــم ملــی مشــخص شــود .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا گرههــای کادر فنــی در برخــی اوزان بــرای حضــور در
رقابتهــای جهانــی بــاز شــده یــا خیــر ،خاطرنشــان کــرد:
بایــد بــه ایــران بازگردنــد تــا نظــر کادر فنــی در خصــوص
عملکــرد کشــتیگیران را جویــا شــویم .بایــد ببینیــم آیــا
کادر فنــی بــه برنامههایــی کــه در نظــر داشــته رســیده یــا
خیــر .انشــاءاهلل کــه بــه اهدافشــان رســیده باشــند.

پیشکسوت باشگاه استقالل :

استراماچونی فوتبال ایران را نمی شناسد
پیشکســوت باشــگاه اســتقالل گفــت :اســتراماچونی در لیــگ
معتبــر ایتالیــا مربیگــری کــرده اســت و بــه طــور حتــم
تجربیــات ارزشــمندی دارد امــا بایــد قبــول کنیــم از فوتبــال
ایــران شــناخت نــدارد.
«مهــدی پاشــازاده» در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
اســتقلالل نســبت بــه فصــل گذشــته بــا تغییــرات زیــادی
روبــرو شــده شــده اســت و ایــن تغییــرات مــی توانــد در
رونــد تیمــی ناهمانگــی هایــی را بــه وجــود آورد.
وی افــزود :برخــی تغییــرات بــر اســاس اجبــار بــوده اســت و
برخــی تغییــرات بــه واســطه شــرایط دیگــری در اســتقالل
رقــم خــورده اســت و بایــد بــه انتظــار نشســت تــا لیــگ برتــر
اســتارت بخــورد تــا از اســتقالل مــدل جدیــد رونمایــی شــود.
پیشکســوت اســتقالل خاطرنشــان کــرد :تجربــه نشــان داده
اســت تغییــرات زیــاد در یــک تیــم جــواب نمــی دهــد امــا
امیــدوارم شــرایط بــه گونــه ای پیــش بــرود تــا پیــش بینــی
هــا اشــتباه از کار در آیــد و ایــن تیــم بتوانــد بــه نتایــج
خوبــی در لیــگ نوزدهــم برســد.
بازیکــن پیشــین اســتقالل تصریــح کــرد :اســتقالل در چنــد
فصــل اخیــر لیــگ برتــر نتایــج خوبــی نگرفتــه اســت و همــه
انتظــار دارنــد ایــن تیــم بتوانــد بــه ناکامــی هایــی کــه
داشــته پایــان داده و بــه موفقیــت برســد.
پاشــازاده در پایــان گفــت :تیمــی کــه مــی خواهــد بــه
موفقیــت برســد بایــد رونــد یکنواخــت را پشــت ســر بگــذارد
و بــه ایــن کــه بــا چــه تیمــی در چــه هفتــه ای روبــرو مــی
شــود کاری نداشــته باشــد.

مدیر برنامه های ملی پوش ایرانی:

مطمئنم جهانبخش در این فصل می درخشد
پیشکســوت باشــگاه اســتقالل و مدیــر برنامــه هــای علیرضــا
جهانبخــش در آســتانه نخســتین بــازی برایتــون در لیــگ
جزیــره دربــاره آخریــن شــرایط ایــن ســتاره ایرانــی صحبــت
کــرد.
برایتــون در چارچــوب هفتــه نخســت رقابــت هــای لیــگ
برتــر انگلســتان بــه مصــاف واتفــورد مــی رود .ایــن دیــدار
در حالــی بــه انجــام مــی رســد کــه فوتبــال دوســتان ایــران
چشــم انتظــار درخشــش علیرضــا جهانبخــش ،ســتاره ملــی
پــوش خــود هســتند.
امیــر هاشــمی مقــدم بازیکــن اســبق اســتقالل و مدیــر برنامــه
هــای علیرضــا جهانبخــش در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا
ایرنــا ،راجــع بــه میــزان آمادگــی ایــن ســتاره ایرانــی در اردوی
پیــش فصــل برایتــون اظهــار داشــت :علیرضــا بــر خــاف
فصــل گذشــته در تمــام اردوهــای پیــش فصــل تیــم برایتــون
حضــور داشــت .انگیــزه هــای بســیار فراوانــی دارد و فشــار
روحــی و فیزیکــی بــه مراتــب کمتــری متوجــه اوســت .دیگــر
داســتان هایــی مثــل جــام جهانــی ،مصدومیــت و پروازهــای
پــی در پــی وجــود نــدارد .تیــم حــدود  ۵بــازی دوســتانه
انجــام داده کــه جهانبخــش در ســه چهــار بــازی بــه میــدان
رفــت .دو پــاس گل داد و یــک گل زد و شــرایطش نســبت بــه

گذشــته بهتــر اســت .وی افــزود :شــکی نــدارم کــه در آینــده
ـی خــوب
همــه چیــز بهتــر پیــش خواهــد رفــت .شــرایط روحـ ِ
علیرضــا کامــا مشــخص اســت .او از لحــاظ فکــری آزادتــر
شــده و تمرکــز بیشــتری روی برایتــون دارد .ایــن امتیــاز
مثبتــی بــرای او خواهــد بــود.
مدیــر برنامــه هــای علیرضــا جهانبخــش دربــاره ســرمربی
جدیــد برایتــون و تفکــرات هجومــی اش خاطرنشــان کــرد:
گراهــام پاتــر در ایــن فصــل هدایــت برایتــون را بــر عهــده
گرفتــه اســت .وی تفکــرات هجومــی دارد ولــی بایــد بدانیــم
پیــاده کــردن تفکــرات هجومــی در زمیــن بســیار ســخت
اســت و بــه مســائل مختلفــی مرتبــط مــی شــود.
هاشــمی مقــدم تصریــح کــرد :در دوران بدنســازی برایتــون،
وی نشــان داد کــه تفکــرات هجومــی اش بــرای بازیکنانــی
چــون جهانبخــش مناســب اســت و در رونــد بــازی اش تاثیــر
مثبــت دارد .بــازی دوســتانه بــرای مــن بــه عنــوان یــک مربی
همیشــه بــه دســت آوردن تجربــه و آزمایــش کــردن اســت
و بــه ایــن معنــا نیســت کــه بتــوان بــه همــان راحتــی در
مســابقات رســمی بــه میــدان رفــت .نخســتین بــازی برایتــون
مقابــل واتفــورد اســت و ایــن بــازی در خــارج از خانــه برگــزار
مــی شــود .معمــوال مربیــان لیــگ برتــری در بــازی هــای

داخــل و خــارج بــا دو ســبک متفــاوت وارد زمیــن مــی شــوند.
بازیکــن اســبق اســتقالل در دهــه هفتــاد همچنیــن دربــاره
مانــدن علیرضــا جهانبخــش بعــد از چنــد پیشــنهاد خارجــی
گفــت :مــن هــم خوشــحال مــی شــوم کــه هنــوز باشــگاه
هــای هلنــدی ،اســپانیایی و آلمانــی بــه علیرضــا عالقــه نشــان
مــی دهنــد .دیــروز یــک ســری از کامنــت هــا راجــع بــه
بازگشــت علیرضــا بــه هلنــد را چــک مــی کــردم .بــا عشــق
فــراوان دربــاره او مــی نوشــتند و ایــن بــرای مــن بســیار
اهمیــت دارد و زیباســت .امــا بایــد بدانیــم آن گذشــته زیبــا
بایــد بــه همــان گونــه باقــی بمانــد .االن علیرضــا در جــاده
دیگــری قــرار دارد کــه هموارتــر اســت و البتــه مشــکالت
خــاص خــودش را دارد .نمــی گویــم امیــدوارم بلکــه مطمئــن
هســتم کــه فصــل فــوق العــاده ای بــرای علیرضــا خواهــد
بــود .پیشــنهادها یــا صحبــت هــا دربــاره باشــگاه هــای دیگــر
نبایــد بــرای جهانبخــش مهــم باشــد .او تمــام احترامــش
را روی پیراهنــی کــه در حــال حاضــر بــر تــن مــی کنــد
گذاشــته اســت.

مربی دروازهبانان پرسپولیس:

رادوشوویچ خوب میداند کنار بهترین دروازهبان آسیا تمرین میکند
مربــی دروازهبانــان پرســپولیس گفــت :رادوشــوویچ هــم
خــوب میدانــد در کنــار بهتریــن دروازهبــان ایــران و آســیا
حضــور دارد .خوشــبختانه او یــک بازیکــن بــا فرهنــگ کامــا
حرف ـهای اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و بــه نقــل از روابــط عمومــی
باشــگاه پرســپولیس ،محســن ســیدی دربــاره اینکــه نظــر
گابریــل کالــدرون را نســبت بــه خــود چگونــه میبینــد
اظهــار داشــت :آقــای کالــدرون قطعــا بــا هیچکــس تعــارف
نــدارد .خــوب میدانــم در ایــن مــدت کامــا تحــت نظــر وی
بــودهام و مراقــب بودهانــد کــه عملکــردم چگونــه اســت .اگــر
راضــی نبودنــد قطعــا ترتیــب اثــر میدادنــد .جــدای از ایــن
مســاله ،مســولیت کار در جایــی مثــل پرســپولیس خیلــی
زیــاد اســت .بــه خوبــی میدانــم ،هــواداران پرســپولیس بــا

هــزار امیــد و آرزو منتظــر شــروع مســابقات هســتند.
مربــی دروازه بــان هــای پرســپولیس در ادامــه گفــت :جــا
دارد همیــن جــا هــم از دوســتان رســانهای عذرخواهــی
کنــم .ســعی میکنــم کامــا حرف ـهای باشــم و بــرای اینکــه
تمرکــز کاملــی روی کارم داشــته باشــم ،مصاحبــه و گفتگویــی
نداشــتهام کــه امیــدوارم ایــن موضــوع ،دوســتان را ناراحــت
نکــرده باشــد.
مربــی دروازهبانهــای پرســپولیس درربــاره وضعیــت آمادگــی
شــاگردانش خاطرنشــان کــرد :دروازهبانهــای مــا شــرایط
خوبــی دارنــد .آقایــان بیرانونــد و رادوشــوویچ کــه از قبــل
بودنــد و امیــر حســین بیــات و ساســان زمانــه را هم بر اســاس
سیاس ـتگذاری باشــگاه بــرای رشــد بازیکنــان جــوان ،تحــت
تعلیــم و تمریــن داریــم .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه

استقالل مدعی قهرمانی در لیگ برتر نیست

اعــزام تیــم ملــی کشــتی بانــوان ایــران
بــه بازیهــای جهانــی هنرهــای رزمــی
بــا امــا و اگــر روبــه رو شــده و بــا وجــود
زمــان کــم تــا آغــاز ایــن رقابتهــا ،هنــوز
کمیتــه ملــی المپیــک اقدامــی بــرای اعــزام
ملیپوشــان انجــام نــداده اســت .بــه گــزارش
ایســنا ،بازیهــای جهانــی هنرهــای رزمــی
 ۲۰۱۹شــهریورماه در کــره جنوبــی برگــزار
میشــود و قــرار بــوده تیــم ملــی کشــتی
آلیــش بانــوان ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از
رشــتههای اعزامــی ایــران در ایــن رقابتهــا
باشــد بــر همیــن اســاس ملیپوشــان کشــتی
بانــوان از تیرمــاه اردوهــای آمــاده ســازی
خــود را بــه صــورت مــداوم و شــبانه روزی
آغــاز کردنــد و هــم اینــک نیــز بــرای حضــور
در ایــن رویــداد در اردو بــه ســر مــی برنــد
امــا برخــی صحبتهــا مبنــی بــر احتمــال

لغــو حضورشــان در بازیهــای جهانــی
هنرهــای رزمــی باعــث نگرانــی بانــوان
کشــتی گیــران شــده اســت .طبــق گفتــه
ســتاره اســماعیلی ســرمربی تیــم ملــی
کشــتی آلیــش بانــوان هزینــه اعــزام بــه
ایــن مســابقات بایــد توســط کمیتــه ملــی
المپیــک پرداخــت شــود و قــرار بــود ســه
ملیپــوش در اوزان  ۶۰ ،۵۵و  +۶۰کیلــو
گــرم بــه ایــن بازیهــا اعــزام شــوند.
امــا گویــا کمیتــه المپیــک قصــد اعــزام
ملیپوشــان کشــتی را نــدارد چــرا کــه
تاکنــون هیــچ اقــدام مشــخصی بــرای اعــزام
ایــن تیــم انجــام نــداده اســت .تیــم کــوراش
بــه عنــوان یکــی دیگــر از رشــتهها هشــتم
شــهریور مــاه اعــزام میشــود امــا بانــوان
کشــتیگیر چشــم انتظــار تصمیــم کمیتــه
ملــی المپیــک هســتند .بــا ایــن وجــود مریــم
منظمــی ،نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون
کشــتی در ایــن مــورد بــه ایســنا گفــت»:
اعــزام تیــم لغــو نشــده اســت ،بولتــن اصلــی
مســابقات را داریــم امــا دعوتنامــه از کــره
جنوبــی دریافــت نکردیــم و تاکنــون خبــری
مبنــی بــر لغــو اعــزام تیــم ملــی نشــنیدم».

هنــوز زمــان شــروع بازیهــا معلــوم نیســت .دروازهبانهــا
هنــوز تحــت فشــار هســتند و بــه همیــن دلیــل افــت و خیــز
خواهنــد داشــت ولــی بــرای شــروع لیــگ آمــاده هســتیم و
گــروه دروازهبانهــا هــم مثــل ســایر اعضــای تیــم در جریــان
چنــد هفتــه اول مســابقات بــه اوج آمادگــی خواهنــد رســید.
از ســیدی دربــاره تاثیــر عــدم شــرکت در مســابقات روی
بوژیــدار رادو شــوویچ ســوال میکنیــم کــه پاســخ میدهــد:
دربــاره علیرضــا بیرانونــد کــه فکــر نمیکنــم نیــاز بــه توضیــح
خاصــی باشــد .بوژیــدار رادوشــویچ هــم خــوب میدانــد
در کنــار بهتریــن دروازهبــان ایــران و آســیا حضــور دارد.

داوری در جمع ملیپوشان والیبال بانوان:

به موفقیت خود یقین داشته باشید /انتظارم از شما زیاد است

سرپرســت فدراســیون والیبــال در جمــع
تیــم ملــی بانــوان گفــت :از شــما در کــره
جنوبــی انتظــار زیــادی دارم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،افشــین
داوری سرپرســت فدراســیون والیبــال
صبــح روز شــنبه بــه همــراه علــی فتاحــی،
حرمتالســادات زبردســت و مهــدی
اســامی در محــل تمریــن تیــم ملــی بانــوان
ایــران حاضــر شــد.
سرپرســت فدراســیون دقایقــی تماشــاگر
تمریــن تیــم ملــی بــود و پــس از آن
در جمــع بازیکنــان تیــم ملــی گفــت:
امیــدوارم شــما ماننــد تیــم جوانــان موفــق
بــه تاریخســازی شــوید و کاری انجــام
دهیــد کــه تــا بــه حــال در والیبــال بانــوان
ایــران رخ نــداده اســت .مــا در قبــال شــما

وظایفــی داریــم و امــروز نیــز جلسـهای بــه
همیــن منظــور برگــزار شــد و مقــرر شــد
تــا بــا تصمیــم کادرفنــی ،بــرای بردهــای
شــما پــاداش مشــخص شــود و در نهایــت
 ۲۲هــزار دالر پــاداش بــرای تیــم بانــوان
در نظــر گرفتیــم .از شــما در کرهجنوبــی
انتظــار زیــادی دارم و امیــدوارم کاری
انجــام دهیــد کــه مــن بــرای مرحلــه
نهایــی بــه کــره جنوبــی ســفر کنــم .او در
ادامــه صحبتهــای خــود اضافــه کــرد:
تمرینــات خوبــی را ســپری کردیــد و مــن
گــزارش عملکــرد شــما را مطالعــه کــردم و
میدانــم تمرینــات بســیار خوبــی داشــتید
و بــه خوبــی پیشــرفت کردیــد .در تورنمنــت
کرواســی نیــز کاری تاریخــی انجــام دادیــد
و نشــان دادیــد شــرایط خوبــی داریــد .از
شــما میخواهــم کــه بــه خودتــان ایمــان و
یقیــن داشــته باشــید و کاری انجــام بدهیــد
کــه مانــدگار شــود .همچنیــن وظیفــه
خــودم میدانــم بــه کادرفنــی و همــه
عزیزانــی کــه بــرای آمادهســازی ایــن تیــم
زحمــت کشــیدند ،خســته نباشــید بگویــم.

