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نگاهي به بازي تيم ملي مقابل عراق
دومين برد در مرحله دوم انتخابي جام جهاني و نهمين برد متوالي با اسكوچيچ

گاليههاي همسر جواد فروغي از شايعات زياد
در خصوص پاداش اهدايي به قهرمان المپيك

نورچشمي نبوديم و نيستيم

آش نخورده و دهان سوخته شدهايم
همسر قهرمان المپيك بودن س�ختيهاي خاص خود را دارد ،هم
بايد دوري او از خان�ه و حضور م�داوم در اردوه�ا را تحمل كند و
هم با شايعه نورچش�مي بودن و ميلياردر شدن همسر كنار بيايد.

اين ح��ال و روز فريب��ا مهدوينژاد ،همس��ر جواد فروغ��ي ،قهرمان
تيراندازي بازيهاي المپيك  2020است .مليپوش تيراندازي با تحمل
سختيهاي فراوان و پشت سر گذاش��تن رنجهاي زياد مقتدرانه روي
سكوي قهرماني توكيو رفت به اين اميد كه مردمش را خوشحال كند و
كشورش را سرافراز .اين مدافع سالمت به تنها چيزي كه فكر نميكرد
پاداش ،سكه و جايزه بود.
حاال كه بيش از يك ماه از قهرماني جواد فروغ��ي ميگذرد ،خيليها
به او به چش��م يك ورزش��كار ثروتمند ،نجوميبگير و نورچشمي نگاه
ميكنند و انتظارات همش��هريها و هماس��تانيهايش نيز باال رفته و
این در حالی اس��ت كه واقعيت چيز ديگري اس��ت .فروغ��ي نه امتياز
ويژه گرفته و نه نورچشمي اس��ت .او مانند ساير مدالآوران بازيهاي
المپيك انتظار دريافت پاداش مصوب وزارت ورزش را ميكشد تا شايد
بخش كوچكي از مشكالت زندگياش را حل كند .همسر جواد فروغي
از زخمزبانها ،ادعاهاي دروغين و پز دادنهاي برخي مسئوالن خسته
شده و درددلهايش را با «جوان» در ميان گذاشته است.
توقعات باال رفته
فريبا مهدوينژاد خانهدار است و با سه فرزند مسئوليت سنگيني را به
دوش ميكش��د ،به ويژه حاال كه خانواده قهرمان المپيك حسابي در
كانون توجه قرار دارند .او از باال رفت��ن توقعات میگوید« :زندگيمان
تغيير خاصي نكرده و فقط كمي مشهور ش��دهايم .توقعات باال رفته و
متأسفانه حرف و حديثها نیز زياد شده است .بعضيها فكر ميكنند
پاداشهاي ميلياردي به حساب همسرم واريز شده و روي اين حساب
توقعات باال رفته است .اين روزها گرفتاريها زياد است و شرمنده مردم
ميشويم ،تا جايي كه بتوانيم كمكي از دستمان برآيد انجام ميدهيم،
ولي اينكه آش نخورده و دهان سوخته باش��يم واقعاً اذيتمان ميكند.
نورچشمي نبوديم و نيستيم».
شفافسازي
كس��ب اولين طالي كاروان ،اولين طالي تاريخ تيران��دازي ايران در
المپيك و مدافع سالمت و مدافع حرم بودن جواد فروغي شائبههايي را
ي ايجاد كرده و به نظر ميرسد بعضي از مسئوالن هم از اين
در ذهن برخ 
مسائل به نفع خود استفاده ميكنند.
همسر قهرمان المپيك توكيو به اين موضوع نیز اشاره میکند« :پاداش
پاي سكو ( 10هزار يورو) به  300ميليون هم نرسيد و پاداش مصوب
وزارت ورزش براي م��دال طال ( 2ميليارد تومان) نی��ز هنوز پرداخت
نشده است .البته همسرم به برخي برنامهها دعوت شد و يك يا دو سكه
دريافت كرد.
دستشان درد نكند ،ولي در شهر و استان خودمان ايالم اص ً
ال انگار نه
انگار! به ما گفتند يك پژوپارس و زمين ميدهند ،ولي استانداري و اداره
كل ورزش و جوانان استان به جاي پژو به ما يك دستگاه سمند مدل 99
با  75كيلومتر كاركرد دادند كه قيمت خريدش  223ميليون تومان درج
شده بود .خواستيم اين خودرو را بفروشيم ،اما همه كارشناسان گفتند
اين ماشين  170ميليون بيشتر نميارزد ،در حالي كه ماشين را دو روز
پيش خريده بودند .اين كارشان توهين به ما و اين اختالف  50ميليوني
واقعاً عجيب بود .به آقاي مديركل زنگ زديم و گفتيم اين ماش��ين را
نميخواهيم .گفتند در پاركينگ بگذاريد تا برايتان بفروشيم .چند هفته
از آن ماجرا ميگذرد ،ولي هنوز خبري نشده است».
مظلومكشي
خانم مهدوينژاد با مقايس��ه پاداشهاي داده ش��ده ب��ه تكواندوكار
پناهنده اظهار داشت« :البته پتروشيمي ايالم هم هديهاي به همسرم
اهدا كرد و صداوسيماي اس��تان و مديران ش��هر مهران نيز مجموعاً
نزديك به  5ميليون توم��ان به قهرمان المپيك پ��اداش دادند .جواد
فروغي انساني نيست كه در مورد مسائل مالي صحبت كند و در شأن
هيچ مدالآور المپيكي هم نيست كه اينگونه با آنها رفتار شود .آنقدر
به كيميا عليزاده رسيدند ،چه ش��د ،آخرش به همه دهنكجي كرد و
رفت .اين مشكالت براي مدالآوران پارالمپيكي هم هست ،چرا در يك
كشور به يك نفر آنطور رسيدگي ميكنند ،ولي به بقيه نه .اين يك نوع
مظلومكشي است.
كدام  200ميليون
وي در ادامه به كسر ماليات از پاداشها و بياطالعي از پرداخت پاداش
200ميليوني اشاره میکند و میگوید« :خيليها در اين مدت به من
گفتهاند وس��ايل خانهات را عوض كن! من چه جوابي ب��ه آنها بدهم.
تيراندازي رشته گراني است .اعالم کردهاند که پاداش بعد از كسر ماليات
پرداخت میشود ،ولي مگر هديه ماليات دارد! هنوز آن را هم ندادهاند.
باور كنيد همسرم براي پول قهرمان المپيك نشده ،او آنقدر گرفتار كار و
ورزش است كه هنگام تولد فرزندانش حضور نداشت .اين سختيها را به
اميد درخشش همسرم و سربلندي كشور تحمل كردهام .اينها به كنار،
بعضيها زنگ ميزنند ميگويند شما ميلياردها تومان پول گرفتهايد.
دلمان ميخواست در اين خصوص شفافسازي كنيم .در يك رسانهاي
ادعا كردند فدراسيون  200ميليون تومان به جواد فروغي هديه داده
است .اين چه هديهاي است كه ما خودمان از آن خبر نداريم! از بس به
اين ابهامات جواب دادهايم ،خسته شدهايم».
وام  5ميليوني!
همسر جواد فروغي در پايان صحبتهايش در خصوص گذراندن روزهاي
سخت و ادعاهاي برخي مسئوالن اضافه میکند« :اداره ورزش و جوانان
ايالم در رس��انهها مدعي اس��ت از آقاي فروغي حمايت كردهاند ،كدام
حمايت؟ فقط بعضی اوقات يك چك ميفرستادند به مبلغ 10ميليون
تومان .قبل از المپيك ،همس��رم طالي جام جهاني هند را گرفت ،ولي
يك نفر از آنها براي استقبال هم نيامدند .مسئوالن شهرستان دهلران
نيز كاري براي همسرم نكردند ،هر كسي به ما زنگ ميزند ،ميگويد به
آقاي فروغي بگوييد براي شهر خودش چه كار كرده ،يك سالن براي ما
درست كند .سال گذشته همسرم شيفت ش��ب بود و براي آنكه صبح
به مسابقه برس��د در مس��ير تصادف كرد ،آن موقع از صندوق حمايت
از ورزشكاران تقاضاي وام كرديم و بعد از كلي دوندگي گفتند يك وام
5ميليوني ميدهيم .حاال كه همه ميآيند و عكس ميگيرند ،اين روزها
را يادش��ان نرود .با مدال فرروغي پز ميدهند ،ولي گذشته را فراموش
كردهاند .همسرم با سيلي صورتش را سرخ كرد تا دستش را پيش كسي
دراز نكند».

المپيكيها و پار المپيكيها
به ديدار رهبر انقالب ميروند

ورزش��كاران المپيكي و پارالمپيكي كش��ور به دیدار رهبر معظم انقالب
ميروند .حميد سجادي ،وزير ورزش و جوانان ديروز با ابراز خوشحالي از
اين ديدار مهم گفت« :امروز خبري مبني بر اينكه در چند روز آينده ديداري
با رهبر انقالب خواهيم داشت ،شنيدم كه بسيار خوشحال شدم».

عادت یوزها به پيروزي

ب�ازي ب�ا عراق
گزارش
نش�ان داد تيم
سعيد احمديان
مل�ي به ب�ردن
عادت كرده است .تيمي كه فرقي نميكند مثل
سهشنبهشبزيبابازيكنديامانندهفتهپيش
مقابل سوريه ضعيف ظاهر شود ،مهم اين است
كه در نهايت با پيروزي از زمين بازي خارج شود.

ل زده و بدون گل خورده،
دو بازي ،دو برد ،چهار گ 
كارنامه درخشان تيم ملي فوتبال تا پايان هفته
دوم مرحله نهايي انتخابي جام جهاني اس��ت تا
برخالف مرحله اول ،ايران شروع خوبي از همين
ابتدا براي رسيدن به بليت قطر داشته باشد.
راز پيروزي بر عراق چه بود؟
پس از يك نمايش نهچندان دلچسب و قابل قبول
مقابل سوريه ،طبيعي بود كه نگرانيها نسبت به
بازي سهشنبه با عراق بيشتر شود ،به خصوص كه
با تيمي روبهرو بوديم كه كرهجنوبي را در بازي اول
در سئول متوقف كرده بود و با انتخاب سرمربي
مشهور هلندي ،يعني ديك ادوكات براي دومين
صعود به جام جهاني خوابهاي زيادي ديده بود.
تركيب ايران براي بازي با عراق نشان ميداد كه
اسكوچيچ به خوبي توانس��ته نقاط ضعف بازي
هفته گذشته با سوريه را شناس��ايي كند و براي
بازي با ش��اگردان ادوكات ،تيم را با تغييراتي به
ميدان بفرستد .عدم هماهنگي و بازي ضعيف در
كنارههاي دفاعي يكي از مهمترين ايراداتي بود كه
به نحوه بازي ايران مقابل سوريه گرفته شده بود.
ضعفهايي كه اسكوچيچ سعي كرد در تركيبی
که در بازي با عراق ميچيند آن را برطرف كند ،به
همين خاطر تيم ملي با سه تغيير در بازي با عراق
به ميدان رفت و تاكتيك تيم هم از  4-2-3-1به
 4-4-2تغيير پيدا كرد.
محروميت سردار آزمون در بازي با سوريه ،سبب
شد اسكوچيچ ،تيم ملي را با يك مهاجم نوك و سه
هافبك هجومي كه پشت سر مهدي طارمي حضور
داشتند راهي ميدان كند .در بازي با عراق با حضور
آزمون اما تيم ملي به استفاده از دو مهاجم نوك
برگشت تا قدرت تهاجمي بيشتري را شاهد باشيم.
مهمترين تغييرات اسكوچيچ در خط دفاعي بود،
جايي كه دو بال دفاعي چپ و راست ايران نسبت
به بازي با س��وريه تغيير كردند .در سمت راست
دفاعي در بازي سوريه جعفر سلماني و همچنين
سعادت حرداني عملكرد ضعيفي داشتند ،اما در
بازي با عراق با رهايي صادق محرمي از مصدوميت
و بازگش��ت او به تركيب ،ضعف س��مت راس��ت
دفاعي پوشش داده ش��د .در سمت چپ دفاعي
هم به جاي وحيد اميري كه يك خط جلوتر رفته

استارت فوقستاره پرتغالي با شياطين سرخ

كمتر كسي تصورش را ميكرد رونالدو كه اين فصل در تمام بازیها براي
بانوي پير به ميدان رفته بود در همين فصل به اولدترافورد بازگردد .اما بعد از
مهيا شدن ناگهاني شرايط براي بازگشت او به جمع شياطين سرخ ،كسب
كارت زرد فوقستاره پرتغاليها در بازي برابر ايرلند اجازه ترك اردو را به رونالدو
داد تا او زودتر از موعد مقرر در تمرينات منچستريونايتد حاضر شود .حاال ديگر
همه چيز مهياست تا ستاره محبوب شياطين س��رخ خود را براي حضوري
پرقدرت در فصل جاري آماده كند .روز گذشته او براي نخستين بار در تمرينات
منچسترشركتكردوباسولسشربهگفتوگوپرداخت.ديداريكهآغازفصلي
تازه در زندگي حرفهاي رونالدو و همچنين شياطين سرخ بود كه هوادارانش
بيصبرانه در انتظار حضور دوباره رونالدو در تركيب يونايتدها هستند.

دنیا حیدری

بود و در هافبك چپ بازي ميكرد ،اميد نورافكن
در تركيب قرار گرفت تا از قدرت تهاجمي اميري
براي نفوذ به دروازه عراق بيشتر استفاده شود.
عالوه بر اين در پست هافبك دفاعي هم به جاي
ميالد سرلك كه در بازي سوريه در تركيب بود و
به دليل مصدوميت تعويض شد ،سعيد عزتاللهي
در كنار احمد نوراللهي قرار گرفت .تغييري كه به
محكم ش��دن جلوي خط دفاعمان مقابل عراق
كمك كرد و جلوي نفوذهاي ش��اگردان ادوكات
را گرفت .عليرض��ا جهانبخش هم ك��ه در بازي
با س��وريه در پس��ت هافبك تهاجمي چپ قرار
داشت در بازي با عراق به پست وينگر راست كه
پست تخصصياش است تغيير پست داد تا علي
قليزاده كه در بازي با س��وريه در اين پس��ت به
ميدان رفته بود براي اولين ب��ار در ماههاي اخير
روي نيمكت قرار بگيرد .تغييراتي كه نتيجه آن
را در بازي با عراق ديديم و تيم ملي توانس��ت با
پوشش ضعفهايي كه مقابل س��وريها داشت
در هفته دوم مقابل عراق نمايش بهتر و روانتري
داشته باشد و بتواند يكي از اصليترين حريفانش
را به راحتي شكس��ت دهد .روندي كه با حضور
دراگان اسكوچيچ روي نيمكت تيم ملي فوتبال
رقم خورده و او توانسته يكي از بهترين عملكردها

را در بين مربياني كه تاكنون روي نيمكت ايران
نشس��تهاند البته تا اينجاي كار رق��م بزند 9 .برد
پياپي در  9بازي متوالي كه سبب شده منتقدان
اين مربي فع ً
ال شمشيرهايشان را غالف كنند.
ممنون كه هستيد
در بازي با عراق باز هم شاهد درخشش فاز هجومي
تيم ملي بوديم ،جايي كه به نظر ميرسد در نوك
خط حمله سردار آزمون و مهدي طارمي تبديل به
يك زوج ترسناك براي تيمهاي حريف شدهاند و با
ادامه اين روند ميتوانند نامشان را به عنوان يكي
از بهترين زوجهاي خط حمله تاريخ فوتبال ايران
ثبت كنند .در بازي با عراق ،طارمي همچنان زهردار
نشان داد و با گلي كه در شرايط سخت وارد دروازه
فهد طالب كرد نشان داد كه حضور در پورتو چقدر او
را پختهتر كرده است .البته طارمي نشان داد كه فقط
گل زدن بلد نيست ،بلكه با پاس گلي كه در همان
ابتداي بازي با يك سانتر بلند به عليرضا جهانبخش
داد ثابت کرد كه يك گلساز قهار هم هست .آزمون
هم اگرچه توپهايش وارد دروازه نشد ،اما با يك
پاس گل ديدني كه زمينهساز گل دوممان توسط
طارمي شد و خيالمان را از برد راحتتر كرد ،نقش
پررنگي در برد سهشنبه شب داشت.
البته از عليرضا جهانبخش هم نميتوان گذشت،

كاپيتان جديد تيم ملي كه پس از يك دوره ركود،
دوباره به روزهاي اوج برگش��ته است ،روزهايي
كه تصميمش در ترك برايت��ون و ليگ جزيره و
بازگشت به ليگ هلند و پوشيدن پيراهن فاينور در
آن تأثير زيادي داشته است .جهانبخش در بازي با
عراق براي دومين بازي متوالي گل زد و نشان داد
كه بازوبند کاپیتانی براي او خوشيمن بوده و او
پس از چند سال سخت كه با توجه به سكونشيني
در برايتون ،حتي در تيم ملي هم نيمكتنشين
ش��ده بود ،دوباره همان س��تاره آماده سالهاي
گذشته شده است.
آقاي گروهA
در حالي با برد مقابل عراق با دو پيروزي كه در دو
بازي به دس��ت آوردهايم ،مقتدارنه با شش امتياز
در صدر جدول گروه Aایس��تادهایم كه در ديگر
بازيهاي گروهمان ،كره جنوبي پس از تس��اوي
هفته اول مقابل عراق اين هفته لبنان را يك بر صفر
شكست داد .امارات و سوريه هم به تساوي يك –
يك رسيدند .حاال در پايان هفته دوم پس از ايران
صدرنشين ،كره با چهار امتياز دوم است ،امارات با دو
امتياز در رده سوم قرار گرفته و سوريه ،لبنان و عراق
هم با يك امتياز به دليل تفاضل گل به ترتيب در
ردههاي چهارم ،پنجم و ششم گروه قرار دارند.

هدفم طال بود ،ولي ليز خوردم
ميتوانست مرد
چهره
طالي��ي پرتاب
حامد قهرماني
نيزه باش��د اگر
كمي خوششانستر بود و باران هم نميباريد.
روز مسابقه چند باري ليز خورد و شايد همان
ليز خوردنه��ا تمركزش را بهه��م زد .صادق
بيتس��عيد ،پرتابگر ريزجثه كش��ورمان در

رضايي :آرزوي يك ورزشگاه اختصاصي داريم

ه��ادي رضايي،
خبر
سرپرست كاروان
پارالمپيك ايران و س��رمربي تي��م ملي واليبال
نشستهكشورماندرحاشيهمراسماستقبالازسه
ورزش��كار پارالمپيكي ايران در فرودگاه مشهد
گفت« :آرزوي مدال طال نداريم ،بلكه آرزو داريم
شوراي شهر مشهد يك ورزشگاه اختصاصي ويژه
جانب��ازان و معلوالن ،ن��ه در باالش��هر ،بلكه در
پايينشهر مشهد بسازد ».او با اشاره به نتيجه به
دس��ت آم��ده در پارالمپي��ك توكي��و و ل��زوم
پشتوانهسازي براي تكرار قهرمانيها و موفقيتها

افزود« :براي نخستين بار يك كاروان كيفي به
مس��ابقات پارالمپيك اعزام كردي��م و اگر نتايج
را نگاه كنيم ،در دوره قبل  ۱۱۲نفر اعزام كرديم
كه  ۲۴مدال به دست آوردند كه هشت مدالش
طال بود ،در اين دوره اما  ۶۲نفر اعزام كرديم
كه  ۲۴مدال به دست آوردند و از اين تعداد
 ۱۲مدال طال بود .وقت��ي برنامهريزي و
هدف باشد چيزي كه نياز داريم به دست
ميآيد.اگرتيميپشتوانه نداشتهباشد
هفت دوره هم قهرمان نميشود .براي
آينده نياز به پشتوانهسازي است».

پرتابگران صاحب کمپ میشوند

حدادي :ساختن كمپ اولين قدم
براي اعتالي دووميداني است

سپردن س��كان هدايت ورزش
بازتاب
كش��ور به دس��ت يك قهرمان
فريدون حسن
سابق دووميداني اين اميد را در
ورزشكاران و عالقهمندان رشته مادر زنده كرده كه نگاه وزارت
ورزش به اين رشته مدالآور و پايه عوض ش��ده و دووميداني
میخواهد از سايه سنگين برخي رشتههاي ديگر خارج شود.
عدم وج��ود كمپهاي اختصاص��ي در رش��تههاي گوناگون
دووميداني به عنوان يكي از معضالت هميش��گي ورزشكاران
اين رشتهها باعث شده دغدغه برگزاري اردوها با حضور مربيان
خوب هميشه وجود داشته باشد ،تا جايي كه اكثر مدالآوران
و قهرمانان دووميداني كش��ورمان مجبور به برپايي اردوهاي
پرهزينه خارجي براي آمادگي خود شدهاند .حاال اما با شروع
دوران وزارت حمي��د س��جادي در ورزش به عن��وان قهرمان
دووميداني كش��ور ،اخباري در خصوص اح��داث كمپهاي
تمريني اختصاصي به گوش ميرسد .طبق شنيدهها قرار است
اولين كمپها براي رش��تههاي پرتابي احداث شود و احسان
حدادي ،قهرمان پرتاب ديسك كشورمان هم بر روند ساخت
آن نظارت کند .حدادي ميگويد« :سه سال پيش با توجه به

پارالمپيك توكيو يك نقره ارزش��مند به دست
آورد اما چه كسي است كه نداند او نقشه مدال
طال را كشيده بود و ميتوانست به آن هم دست
پيدا كند ،ولي نش��د ت��ا از حاال خ��ود را آماده
پارالمپيك  2024پاريس كند و طال را نش��انه
بگیرد .بيتس��عيد ميگويد« :م��ن تمرينات
فش��ردهاي براي حضور در اين رويداد داشتم و
خدا را شكر ميكنم كه توانستم با مدال به ايران
برگردم .در تمرينات ركورد  ۴۷سانتيمتر را نيز
ثبت كرده بودم و تمرينات خوبي داشتم ،اما روز
مسابقه باران شروع به باريدن كرد و نتوانستم
شرايط را كنترل كنم و موقع پرتابها
لي��ز ميخوردم ،ب��ه همين دليل
نتوانستم مدال طال را به دست
آورم و به نشان نقره رسيدم،
در حاليك��ه هدفم كس��ب
م��دال ط�لا ب��ود .س��طح
مس��ابقات پارالمپي��ك بس��يار
باالست ،به همين دليل مدال آن
براي ورزشكاران متفاوت است.
البته اس��ترس خاص خود را هم
دارد .جا که دارد از فدراسيون بابت
حمايتهايش قدرداني كنم».

اقداماتي كه انجام شده بود ساخت كمپ رشتههاي پرتابي در
دستور كار قرار گرفت ،اما رئيس وقت فدراسيون همكاري نكرد
و با وجود آنكه با دهالن الحمد ،رئيس كنفدراسيون دووميداني
قاره آسيا هم صحبت شده بود ،اين طرح اجرايي نشد .حاال با
آمدن س��جادي اين مس��ئله مورد توجه قرار گرفته و وي در
بازديدي كه از مجموعه دووميداني آفتاب انقالب داشت فضايي
را جهت اين طرح و پروژه مناسب ديد و صحبتهاي اوليه نيز
انجام شد ».وي با اشاره به لزوم انتقال تجربه قهرمانان به نسل
آينده ادامه داد« :وقت��ي براي فردي مانند احس��ان حدادي
۲۰سال هزينه شده و امروز به اينجا رسيده است بايد تمهيدات
الزم براي انتقال دانش او به نسل جوان فراهم شود و سجادي
اين ديد و تفكر آيندهنگر را دارد كه باعث رش��د و پيش��رفت
دووميداني خواهد ش��د .تمام تالش��م را براي اعتالي ورزش
دووميداني ب��ه كار ميگيرم .تا زماني كه به عنوان ورزش��كار
حضور دارم با توجه به فضاي موجود ،مربيان خوب را به ايران
خواهم آورد و زماني هم كه از ورزش قهرماني خداحافظي كنم
در كنار عالقهمندان و مليپوشان دووميداني ميمانم تا شاهد
رشد و پويايي رشتههاي پرتابي باشيم».

كمپ جديد تيمهاي ملي كشتي افتتاح شد

دبير :االن براي بازيهاي آسيايي پول بدهيد

مراسمافتتاحكمپتيمهايمليكشتيعصرديروزباحضورمسئوالن
وزارت ورزش و فدراسيون كشتي برگزار شد .كمپ جديد تيمهاي
ملي كشتي به نام سردار حاج قاسم سليماني نامگذاري شده است.

عليرضا دبير ،رئيس فدراس��يون كشتي در مراس��م افتتاح اين كمپ
ضمن اشاره به اهميت توجه به كش��تي به عنوان رشتهای مدالآور و
افتخارآفرين براي ورزش كشور گفت ۱۰۰« :ميليارد براي كمپ هزينه
شد و يك س��ال و دو ماه نیز زمان برد ،اما امروز تكميل است و از چند
ن زده ميشود .كرونا باعث شد اين اتفاق بيفتد،
روز ديگر كلنگ رستورا 
تهديدي كه به فرصت تبديل شد .ميگويند دبير زمينها را ميگيرد،
ما اين زمينها را براي كشتي هزينه ميكنيم».
رئيس فدراسيون كشتي گفت« :خدا را شكر ميكنم بيش از  ۶۰درصد
مدالها را كشتي ميگيرد .اميدوارم وزارت و كميته هم به اين سمت
بيايند .يكي از بحثهايي كه به كشتي كمك ميكند ،زيرساختهاست
و بقيه هم مس��ائل فني ».يكي از مسائلي كه طي س��الهاي گذشته
هميش��ه به عنوان معضل كش��تي كش��ور به آن پرداخته شده ،بحث
كاهش تعداد كش��تيگيران و عالقهمندان به اين رشته در كشور بوده
است .عليرضا دبير با بيان اينكه اين مسئله واقعيت دارد خاطرنشان كرد:
«تمام باشگاهها تعطيل شدهاند .در طول دو سال گذشته در مازندران
ورودي نداشتهايم ،اما اميدوارم شرايط بهتر شود».
رئيس فدراسيون كشتي با اشاره به كمبودها و اجحافي كه طي تمام این
سالها در حق كشتي شده ادامه داد« :در طول  ۵۰سال گذشته به كشتي
ظلم شده ،مگر ميشود بيش از  ۶۰درصد مدالها را كشتي بگيرد ،اما
سهم زيادي در بودجه نداشته باشد .آنچه حق كشتي است داده شود،
كشتي باالتر ميآيد .ما براي مسابقات بالروس نفري  ۳۱ميليون تومان
بليت گرفتهايم .ديروز معاون وزير يك ميليارد داد ،اين پول را چكار كنيم.
آنقدر حرف ميزنم تا مرا بركنار كنند .اگر در بازيهاي آس��يايي مدال
خوب میخواهیم االن باید پول بدهند ،االن وقت سرمايهگذاري است.
نميگوييم به بقيه رشتهها پول ندهند ،به همه برسند».

از پاره شدن نوار ناكاميهاي فرانسه
تا برتري پرگل ياران فنخال
هفت�ه شش�م رقابته�اي انتخابي ج�ام جهان�ي در ق�اره اروپا
سهش�نبه ش�ب با برگزاري  12بازي به صورت همزمان آغاز ش�د
كه ط�ي آن هلن�د ،تركيه را به توپ بس�ت و فرانس�ه س�رانجام
ن�وار ناكاميه�اي خ�ود را پ�اره ك�رد و طع�م ب�رد را چش�يد.

در گروه  Aاين رقابتها ايرلند با صربستان به تساوي يك – يك رضايت
داد و پرتغال نيز در غياب رونالدو  3بر صفر از سد آذربايجان گذشت .در
گروه  ،Dفرانسه  2بر صفر فنالند را از سد راه برداشت تا سرانجام بعد
از پنج بازي بدون برد طعم پيروزي را بچش��د .بوسني نيز در اين گروه
با قزاقستان يك – يك مساوي كرد .در گروه  ،Fاتريش يك بر صفر به
اسكاتلند باخت و جزاير قارو نيز  2بر يك برابر مولداوي به پيروزي رسيد.
در گروه  ،Gمونتهنگرو به تس��اوي بدون گل برابر لتوني رضايت داد،
اما هلند با يك برد پرگل تركيه را با حس��اب  6بر يك به زانو درآورد .در
گروه  Hنيز كرواسي برابر اس��لووني به برتري  3بر صفر دست يافت و
صدرنشين گروه باقي ماند .روسيه هم در ادامه رقابتهاي اين گروه برابر
مالت به برتري  2بر صفر دست يافت و اسلواكي  2بر صفر قبرس را مغلوب
كرد .اما آنچه در بين اين  12بازي نظ��رات را به خود جلب كرد برتري
پرگل هلنديها بود و پيروزي فرانسه .دشان كه با اين پيروزي توانست
اندكي از فشار انتقادهايي را كه رويش بود كاهش دهد ،گفت تيمش به
يك تلنگر نياز داشت« :عملكردمان بينقص نبود ،اما باانگيزهتر از بازي
قبل بوديم .اين فرانسه واقعي است و از اين به بعد شاهد نتايج و بازيهايي
به مراتب بهتر خواهيد بود» فنخال اما معتقد است كه تيم او هنوز هم
به اوج نرسيده است و بعد از اين بهتر خواهد شد« :برد 6بر يك نتيجهاي
است كه بعد از آن ميتوانيد انتظار دور افتخار داشته باشيد و اين همان
چيزي است كه به خاطرش حاضر شدم سرمربيگری تيم ملي را قبول
كنم .من توانستهام رويكرد و بينشم را به بازيكنان هم انتقال دهم ،اما
هنوز نقطه ضعفهايي داريم و ميتوانيم به مراتب بهتر از اين شویم».

