
www.asrazadionline.ir  3  Aug  2022  /1444  شماره  5729 /  سال 24 / چهارشنبه  12  مرداد  1401 / 5  محرم
ورزشی

عض�و هیئت اجرایی کمیته مل�ی المپیک در 
واکنش به انتقاداتی که درباره تدوین آیین نامه 
انتخاباتی وجود دارد، گفت: در تدوین آیین نامه 

بدعت گذاری نکرده ایم.
ب��ه گزارش ایرنا، مجید کیهانی عضو هئیت اجرایی 
کمیت��ه ملی المپی��ک در خصوص ش��ائبه هایی که 
درباره انتخاب کارش��ناس خبره به وجود آمده  است، 
اظهار داش��ت: درباره این بحث س��لیقه های مختلف 
وجود دارد و تا قبل از این آیین نامه نبود و س��لیقه ای 
عمل می شد.این دوره اخیر آیین نامه ای برای انتخاب 
خبرگان نداشتیم و طبق اساسنامه هیئت اجرایی باید 
آیین نامه تدوین می کرد که این اتفاق رخ داد و مالک 

عمل شد.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک افزود: بیش 
از ۱۰۰ نفر پتانس��یل این را دارند ب��ا این آئین نامه، 
کارش��ناس خبره ش��وند. از اعتماد هیئ��ت اجرایی و 
صالحی امیری تش��کر می کنم و اگر انتقادی هس��ت، 

حق افراد است.

رئیس سابق فدراس��یون دوومیدانی در مورد اینکه 
گفته ش��ده خب��ره بای��د در امور المپی��ک تخصص 
داش��ته باش��د، عنوان کرد: ش��ما در مورد سبقه من 
چه می دانید؟ بیش از ۱۵ س��ال کارشناس و خبرنگار 
دوومیدانی ب��ودم، قهرمان دوومیدان��ی بودم، رئیس 
فدراسیون دوومیدانی بوده و به عنوان سرپرست این 
تیم در المپیک ریو حضور داش��تم. بازی های آسیایی 
جاکارتا حضور داشتم. انتخاب کارشناس خبره ممکن 
اس��ت جایی سلیقه ای باشد اما خوشبختانه آیین نامه 

تدوین شد.
کیهانی در پاسخ به این سوال که اصل ماجرا تدوین 
آیین نامه بود و قرار ش��ده بود که اسم اعضای هیئت 
اجرایی از لیست خارج ش��ود، تصریح کرد: با تدوین 

آیین نامه بدعتی نگذاشتیم، در گذشته آیین نامه نبود 
و ب��رای این دوره تدوین ش��د، به خاط��ر اینکه برای 
اولین بار چنین اتفاقی افتاده، پس انتقاداتی هس��ت. 
هیئت اجرایی که آیین نامه را برای خودش ننوش��ته 
است، آیین نامه می گوید همه روسای فدراسیون های 
المپیکی، معاونان وزیر، روسا و دبیران کمیته و اعضای 

هیئت اجرایی در دایره کارشناس خبره قرار دارند.
وی در مورد اینکه چرا اس��م ۲ عضو هیئت اجرایی 
از لیس��ت خارج ش��د، گف��ت: هیئ��ت اجرایی رکن 
تصمیم گیری است. من که خودم را معرفی نکردم اما 
روال کار مش��خص است. نمی دانم دنبال چه هستید 
اما براس��اس آیین نامه رای گیری انجام شد. دوره قبل 

آقای مشحون و کفاشیان انتخاب شدند.

ریی�س کمیت�ه ملی المپیک گفت: قرار ش�د بگویی�م به خاطر 
کرون�ا و مصدومیت چند بازیکن تیم امید نمی توانیم در بازی های 

کشورهای اسالمی شرکت کنیم.
به گزارش ایرنا، س��یدرضا صالحی امیری در حاش��یه مراسم رونمایی از 
دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش ایران در جمع خبرنگاران در خصوص 
وضعیت تیم فوتبال امید کش��ورمان، اظهار داش��ت: با میرش��اد ماجدی 
سرپرس��ت فدراسیون فوتبال در ارتباط هس��تم. اتفاقی که افتاد این بود 
که تست کرونای ۴ نفر مثبت بود و امکان داشت تعداد مبتالیان در اردو 
بیشتر شود. نکته دیگر این بود که تعدادی از بازیکنان مصدوم هستند و 
در کنار ابتالی برخی به کرونا کار سخت شده بود. عدم همکاری باشگاه ها 

در مورد بازیکنان چالش سوم بود.
وی ادامه داد: در مس��ایل فنی مداخله نداریم و وظیفه حمایتی داریم. 
طی دو مرحله یک میلیارد کمک کردیم و مس��یر کمک و حمایت ادامه 
دارد. همه رس��انه ها، افکار عموم��ی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

کمک کنند تا تیم امید جایگاه خود را پیدا کند.
رییس کمیته ملی المپیک عنوان کرد: آنچه در جایگاه کمیته می گویم 
در تقسیم کار، وظیفه ما حمایت بود که انجام شد. برآورد هزینه ارزی و 
ریالی این تیم سه میلیارد بود و هزینه لباس و پرواز و اسکان انجام شد. 
حضور در مسابقات و بازی های اسالمی و مقابله با تیم های آفریقایی مهم 
بود. جدول این بازی ها با کناره گیری ایران دچار تغییر ش��د. با سرپرست 

کاروان صحبت شد و قرار شد به خاطر کرونا بگوییم امکان حضور نداریم . 
در بحث هزینه ها دنبال این هستیم که پول پرداختی را پس بگیریم. اگر 

امکان نداشته باشد، پولی که پرداخت شده باز نمی گردد.
صالحی امیری افزود: سرپرس��ت کاروان ایران در حال مذاکره با س��تاد 
برگزاری بازی های کش��ورهای اس��المی اس��ت و با توجه به اینکه کرونا 
مس��ئله اول تیم ملی اس��ت، می توان��د توجیه قانع کننده ای باش��د. فکر 

نمی کنم جریمه ای متوجه ما باشد.
وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��وال که در ص��ورت غیبت رئیس، 
هیئت رئیس��ه می تواند یک نماینده برای انتخاب��ات کمیته معرفی کند، 
گف��ت: همه موارد ابه��ام را از بخش حقوقی کمیت��ه بین المللی المپیک 

)IOC( اس��تعالم گرفته ایم. آن ها پاس��خ دادند سرپرست ها حق معرفی 
فرد از هیئت رئیس��ه  را ندارند چون سرپرست موقت است من قبال سوال 
کردم و باید حتما هیئت رئیس��ه مستقر باشد. این را هم بگویم که راجع 
به سرپرس��ت ها هیچگاه ابهام نبوده است. رئیس کمیته ملی المپیک در 
خص��وص حاش��یه های پیش آمده در خصوص اعزام برخ��ی افراد غیر به 
همراه کاروان به بازی های کش��ورهای اس��المی و سفر زودهنگام برخی 
نفرات کادر سرپرستی به قونیه، توضیح داد: این موضوع با هماهنگی بود 
چون ۱۲ مورد داشتیم که الزم بود هماهنگی انجام شود. مانند تغییرات 
۷ مورد در کش��تی، والیبال و تیراندازی با کمان؛ این در حالی اس��ت که 
لیس��ت بسته شده بود. طبق جلسه قرار ش��د دوستان از نزدیک با ستاد 
بازی ه��ا موضوع را حل کنند. خبر خوش اینکه همه تغییرات اتفاق افتاد 
و اینکه کادر زودتر رفت مش��کلی نبود. صالحی امیری در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه ۲ نفر از کمیس��یون ها قرار اس��ت به قونیه اعزام ش��وند، 
خاطرنش��ان کرد: کمیسیون ورزش��کاران و اخالق تقاضا کردند یک نفر 
حضور داش��ته باش��د که موافقت کردیم. رئیس کمیته ملی المپیک در 
خصوص برابری فدراس��یون های المپیکی و غی��ر المپیکی در انتخابات، 
یادآور شد: طی یکسال اخیر بارها در جلسات روسای فدراسیون ها نگرانی 
خود را از تغییر نس��بت فدراس��یون های المپیکی ب��ه غیرالمپیکی اعالم 
کردم. مس��ئولیت برگزاری انتخابات فدراسیون ها با وزارت ورزش است و 

انتظار دارم در این خصوص حساسیت بیشتری به خرج دهد.

کیهانی: در تدوین آیین نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک بدعت گذاری نکردیم

کناره گیری رسمی تیم امید از حضور در بازی های کشورهای اسالمی

بازگشت تراکتور

پایان اردوی ترکیه

عصرآزادی / س�رویس ورزش�ی: با پایان یافت�ن اردوی 17 روزه تی�م تراکتور در 
ترکیه، کاروان این تیم به کشور بازگشت.

عصرآزادی، اعضای تیم فوتبال تراکتور صبح رور س��ه ش��نبه ۱۱ مردادماه در تس��ت های 
پزشکی ایفمارک شرکت کردند.

گفتنی اس��ت، کاروان تراکتور پس از اردوی ۱۷ روزه ترکیه، برای ش��رکت در تس��ت های 
پزشکی ایفمارک در تهران حضور یافته  است.

در این اردو تیم تراکتور دو دیدار دوستانه برابر تیم هایی از کشورهای قطر و غنا برگزار کرد 
که به برتری یک بر صفر و 6 بر 3 منتفی شد.

سهرابی رفت بهتاج بازگشت

عص�رآزادی / س�رویس ورزش�ی: مراس�م تکری�م از مدیرعامل س�ابق و معارفه 
سرپرست جدید باشگاه تراکتور برگزار شد.

عصرآزادی، مراس��م تکریم از میر معصوم س��هرابی و معارفه ایوب بهتاج، با حضور مهندس 
قنبری به نمایندگی از گروه توس��عه س��رمایه گذاری دریک و همچنین محمد نصیری معاون 

فرهنگی باشگاه در سالن کنفرانس باشگاه برگزار شد.
در این مراسم که در جمع مدیران و کارکنان باشگاه برگزار شد، ضمن قدردانی از تالش ها 
و زحمات میرمعصوم سهرابی طی مدت عهده داری مسؤولیت مدیرعاملی باشگاه، ایوب بهتاج 

به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه معرفی شد.
ی��ادآور می ش��ود، هیأت مدیره باش��گاه تراکتور روز گذش��ته پس از موافقت با اس��تعفای 

میرمعصوم سهرابی، ایوب بهتاج را به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه منصوب کرد.

سرپرست فدراسیون فوتبال:

 ناظران وظیفه تاثیرگذاری در لیگ دارند
سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به شرایط و برنامه ریزی، ناظران وظیفه 

مهمی در لیگ برتر فوتبال دارند.
به گزارش ایرنا، میرشاد ماجدی در مراسم افتتاحیه دوره دانش افزایی ناظران داوری درباره 
اقدامات انجام ش��ده جهت شروع آموزش دوره VAR به نکاتی اشاره کرد. وی اظهار داشت: 
امسال به طور قطع مسئولیت ناظران داوری سخت تر خواهد بود. مسئولیت آنها به دلیل رقابت 
بسیار شدیدی که میان داوران لیگ امسال به وجود آمده، زیاد است و هر امتیاز و نمره ناظران 
در سرنوش��ت آنها برای ادامه قضاوت در مس��ابقات بسیار تاثیرگذار خواهد بود، به خصوص تا 
زمان ورود VAR که با ورودش بسیاری از حواشی رفع می شود. سرپرست فدراسیون فوتبال 
ادامه داد: در جلس��ات قبلی درباره شرایط ورود سیستم کمک داوری ویدیویی صحبت کردم 
اما صحبت ها به صورت صحیح به جامعه منتقل نشد. چند روزی است که فدراسیون با قدرت 
تمام تمرکز خود را به کار گرفته تا  به زودی بحث آموزش داوری در VAR را آغاز کنیم. در 
فوتبال نتیجه گرای امروز با وجود VAR قطعا ما از بس��یاری مشکالت رهایی خواهیم یافت. 
او گفت: خواهش من این اس��ت که در قضاوت عملکرد داوران، آنها را به چش��م عزیزان خود، 

دلسوزانه و با دقت مورد بررسی قرار دهید.

حضور مهاجم برزیلی در پرسپولیس منتفی شد 

معرفی یک بازیکن اروپایی به گل محمدی
پروژه جذب مهاجم برزیلی این روزها برای باش�گاه پرس�پولیس خبر ساز شده و 

هیچکدام از گزینه های مد نظر سرمربی جذب نشد.
ب��ه گزارش ایرنا، بحث جذب یک مهاجم در پرس��پولیس به یک��ی از چالش های اصلی این 
باشگاه تبدیل شده است. سرخپوشان تا کنون با بیش از پنج مهاجم وارد مذاکره شدند و حتی 
با برخی از آنها تا مرحله عقد قرارداد هم پیش رفتند اما س��رانجام در لحظه آخر اتفاقی این 
انتقال را منتفی کرد.  آخرین بازیکنی هم که با این باشگاه لینک شده بود، آلف مانگا بازیکن 
ش��اغل در سری B برزیل بود. باش��گاه پرسپولیس در ابتدا با ارس��ال نامه به باشگاه مربوطه 
ش��رایط را برای جذب او جویا شد و سپس با درخواست باشگاه برزیلی و خواسته های بازیکن 
موافقت کرد اما به یکباره این بازیکن رقم پیشنهادی را بیشتر کرد تا این انتقال منتفی شود. 
بعد از منتفی ش��دن حضور بازیکن برزیلی، یک بازیکن اروپایی ش��اغل در لیگ صربستان به 
گل محمدی معرفی شده و ظاهرا مورد پسند سرمربی پرسپولیس هم قرار گرفته است اما رقم 
باالی درخواس��تی این بازیکن مهمترین مشکل برای جذب او است. این بازیکن در سال های 
اخیر به اردوی تیم ملی کش��ورش هم دعوت ش��ده اما هم پست بودن او با یکی از مهاجمان 
س��طح اول جهان فوتبال موجب شده تا او شانس بازی چندانی در تیم ملی کشورش نداشته 

باشد. با این حال باید دید که در نهایت تکلیف جذب مهاجم خارجی چه خواهد شد.

اعالم آرا کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
کمیته وضعیت بازیکنان فدراس�یون فوتبال آرای خود را در خصوص س�ه پرونده 

اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، در پرونده ش��کایت رسول زمانی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به 
پرداخت مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون و ۵3۵ هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت، دعوی زمانی را نسبت 

به مازاد محکوم به مردود اعالم کرد.
همچنین با توجه به ش��کایت نیما علی پور از باش��گاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ 6۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم ش��د. همچنین کمیته وضعیت نس��بت به دعوی خواهان به میزان ۵۰۰ 

میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
در دیگر پرونده اعالم ش��ده و در پی ش��کایت باش��گاه شاهین ش��هرداری بوش��هر از متین 
کریم زاده، وی به پرداخت مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ ۱۸ میلیون و 
3۱۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه شاهین شهرداری بوشهر محکوم گردید.

مدی�ر حراس�ت فدراس�یون فوتب�ال گفت: 
حراست و سایر ارکان فدراسیون اجازه دخالت 
در صالحی�ت نامزده�ای انتخاب�ات فوتبال را 

ندارند.
به گ��زارش ایرن��ا، در حالی انتخابات فدراس��یون 
فوتبال قرار اس��ت روز ۸ شهریور برگزار شود که این 
روزه��ا همه در انتظار اعالم نام اس��امی نهایی تائید 
صالحیت ها هس��تند. پس از احراز صالحیت مهدی 
تاج، میرش��اد ماجدی و عزیزاهلل محمدی و رد شدن 
امیررضا واعظی آش��تیانی، علیرضا اس��دی و محمد 
آخون��دی در کمیت��ه بدوی انتخابات، س��ه نامزد رد 
شده به کمیته اس��تیناف انتخابات شکایت کرده اند 

و در انتظار رسیدگی این کمیته هستند.
با این حال پس از مش��خص ش��دن اسامی نهایی 
نامزده��ای احراز صالحیت ش��ده، نوبت به مراجع ۴ 
گانه کش��وری می رسد که درباره تائید صالحیت این 
افراد نظرش��ان را اعالم کنند تا در نهایت مش��خص 
ش��ود که در انتخابات ۸ شهریور چه نامزدهایی برای 

رسیدن به صندلی ریاست رقابت خواهند کرد.
محمد حسین حمیس��ی مدیر حراست فدراسیون 
فوتب��ال در گفتگ��و با خبرنگار ورزش��ی ایرنا، درباره 

بررس��ی صالحی��ت نامزده��ای انتخاب��ات فوتبال و 
ش��ائبه هایی که درباره صالحیت یک��ی از کاندیدها 
توس��ط مراجع خارج از فوتبال اعالم ش��ده اس��ت، 

گفت: در این فضا نه فدراسیون و ارکان زیرمجموعه 
آن ورودی ندارن��د و تصمیم گی��ری درباره صالحیت 
در کمیته های مس��تقل بدوی و اس��تیناف انتخابات 

صورت می گیرد و پس از مراجع ذی صالح نظرشان 
را اعالم می کنند.

حمیس��ی  درباره ش��کایت نامزدهایی ک��ه احراز 
صالحیت نش��ده اند، هم اظهار داش��ت: فدراس��یون 
فوتب��ال در این موض��وع انتخابات��ی نمی تواند ورود 
کن��د و کمیته های مس��تقل انتخاب��ات در این باره 
تصمی��م می گیرند. س��ه نامزدی که صالحیت ش��ان 
احراز نشده به کمیته اس��تیناف که از ارکان قضایی 
انتخابات هس��تند، ش��کایت کرده اند و این کمیته ها 
به ص��ورت مس��تقل ورود می کنند و ش��کایت ها را 
بررس��ی می کنند. مدیر حراس��ت فدراسیون فوتبال 
تاکید کرد: فدراسیون و زیرمجموعه اش حق دخالت 
در ای��ن باره را ندارد. کمیته های مس��تقل انتخاباتی 
خودش��ان مس��تقال مدارک و اس��ناد را می بینند و 
بررس��ی می کنند و اگر تقاضای آنها رد شد و متقاعد 
نش��دند، می توانند دوباره به کمیته مس��تقل اخالق 
ش��کایت ببرند. حمیس��ی درباره صالحی��ت نهایی 
نامزدهای انتخابات فوتبال هم گفت: استعالم ۴ گانه 
اتوماتیک وار و خارج از فدراسیون انجام می شود و به 
صورت کلی ش��امل همه فدراسیون ها و زیرمجموعه 

ورزش می شود.

حراست فدراسیون فوتبال اجازه دخالت در تائید صالحیت نامزدهای انتخابات را ندارد
مدیر حراست فدراسیون فوتبال: 

عملکرد کشتی نوجوانان زیر ذره بین آماردرستکار: هدف ما موفقیت در آوردگاه جهانی است
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: مهم ترین اهداف ما 
موفقیت درآوردگاه جهانی اس�ت و برای رس�یدن به این 
مهم و رفع نیازهای ملی پوش�ان نیاز به حمایت مسئوالن 

ورزش کشور داریم.
به گزارش ایرنا؛ پژمان درس��تکار در مراسم رونمایی از تندیس 
ابراهی��م هادی، اظهار کرد: اکنون دومین مرحله اردوی تیم ملی 
برای رقابت های جهانی در حال سپری شدن است و تا ۱۸ مرداد 
ماه ادامه دارد. ۲ مرحله دیگر تا رقابت های بلگراد مد نظر خواهد 

بود.
وی بیان کرد: تمرینات در حال حاضر به صورت پرفشار در قالب های بدنی، تکنیک، تاکتیک، شناخت نقاط 
ضعف و قوت، روانشناسی و تغذیه در دستور کار قرار دارد. کشتی ورزش نخست کشور است و مردم نیز تعصب 
و ع��رق خاص��ی دارند و در این خصوص اعضای تیم ملی با تمام قوا و قدرت تمرینات خود را انجام می دهند. 

امیدواریم با شانس ورزشی به ما کمک کند تا دست پر از جهانی بلگراد بیرون بیاییم.
س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد در خصوص اعزام تیم ملی به مسابقات بازی های کشورهای اسالمی، گفت: 
نفرات تیم ملی در ۲ تیم مجزا برای رقابت های جهانی و کشورهای اسالمی مشخص شده اند و تیم اعزامی به 

کشورهای اسالمی با هدایت احسان امینی و ۳ مربی دیگر وارد مسابقات می شود.
درس��تکار در پاس��خ به این س��وال که برای پاداش و حمایت ها چه خواس��ته ای دارید گفت: خیلی دوست 
ندارم در این رابطه صحبت کنم و هدفم به اوج رساندن تیم ملی خواهد بود. با توجه به اینکه زندگی روزمره 
اعضای تیم ملی با توجه به حضور در اردوها تعطیل ش��ده می طلبد که مس��ئوالن بیش��تر به ورزش نخست 

کشور توجه کنند.
ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر شرایط خوبی دارم و تمرینات 
خود را با کمک تیم ملی سپری کرده ام. امیدوارم با دعای خیر مردم از تشک سربلند بیرون بیایم و مدال طال 

را در بازیهای کشورهای اسالمی به دست بیاورم.
مجتبی گلیج با اشاره به اینکه با توجه به چرخه نهایی تیم ملی نفرات اول و نخست به مسابقات جهانی و 
بازی های کشورهای اسالمی اعزام خواهند شد تصریح کرد: با توجه به کسب مدال برنز در رقابت های جهانی 
۲۰۲۱ اس��لو، توقع کسب مدال طال از من باالس��ت. با توجه به اینکه شرایطتم بدنی صددرصدی نیست ولی 

قول می دهم که در رقابت های پیش رو مدال طال را به ارمغان بیاورم.
همچنین محمدحس��ین محمدیان ملی پوش ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد برای رقابت های جهانی بلگراد گفت: 
اردوهای خوبی را تاکنون پشت سرگذاشته ایم و تمرینات پرفشاری را در حال سپری کردن هستیم. سرمربی 
تیم ملی فردی زبده و کارش را به خوبی می داند. تا مسابقات جهانی ۴۵ روز دیگر زمان وجود دارد. از لحاظ 
تمرین، تغذیه، روحی و روانی ش��رایط خوبی در اردوی تیم ملی حاکم اس��تو نفرات درصدد هستند تا بهترین 

نتایج را بدست آورند.
وی بیان کرد: در غیبت کشتی گیران روسیه، مهمترین حریفانم از کشورهای آمریکا، جمهوری آذربایجان و 

مجارستان هستند. سعی می کنم تا با تمرکز بهترین نتیجه را کسب کنم.
همچنی��ن علیرضا نجاتی ملی پوش کش��تی فرنگی نیز عنوان کرد:  در حال حاضر اردوی خوبی را س��پری 

می کنیم تا در مدت باقیمانده تا رقابتهای جهانی به آمادگی کامل برسیم.
وی با بیان اینکه در رقابت های جهانی در وزن ۶۳کیلوگرم کش��تی خواهم گرفت گفت: در این وزن تجربه 
امیدهای جهان را دارم و در این پیکارها مدال برنز را کسب کردم. مهم ترین حریفانم در بلگراد کشتی گیرانی 
از کشورهای گرجستان، قرقیزستان، قزاقستان هستند که با آنالیز کادر فنی بتوانم مدال طال را برای کشورم 

به ارمغان بیاورم.

جایگاه چهارمی تیم کش�تی آزاد نوجوانان در آوردگاه 
جهانی باعث ش�د تا عملکرد ضعیف و دور از انتظار کادر 

فنی زیر ذره بین آمار و انتقادات قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، مس��ابقات کشتی نوجوانان جهانی در ۲ بخش 
آزاد و فرنگی در کش��ور ایتالیا به پایان رسید. فدراسیون کشتی 
برای حضور در این مس��ابقات ۲۰ کشتی گیر را در ۲ رشته آزاد 
و فرنگ��ی به ایتالیا اعزام کرد که نتایج متفاوتی در این تورنمنت 

بدست آورد.
تیم کشتی فرنگی در رقابت های جهانی جهانی با کسب ۱3۵ 

امتیاز و )یک طال، ۲نقره و چهاربرنز( قهرمان ش��د. اما آزادکاران نتوانس��تند انتظارات را بر آورده کرده و در 
جایگاه چهارم جهان قرار گرفتند و عنوان آسیایی خود را در ایتالیا تکرار کرد. 

نرسیدن کشتی آزاد ایران به یکی از سکوها در حالی است که سال گذشته این تیم در جایگاه پنجم جهان 
قرار گرفته بود. البته آزادکاران در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ از لحاظ کیفیت مدالی عملکرد بسیار بهتری نسبت 
به مس��ابقات ایتالیا داشتند. نوجوانان کش��تی آزاد ایران در سال ۲۰۲۱ و در مسابقات جهانی مجارستان سه 
مدال طال و یک برنز را کسب کردند. این در حالی است که در مسابقات جهانی ایتالیا نمایندگان روسیه حضور 

نداشتند و انتظار بود آزادکار نوجوان ایران عملکردی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته باشند.
به نظر می رسد ناکامی ۲ساله نوجوانان ایران در رسیدن به سکوی جهانی در حالی است که کشوری مانند 
هند در این دوره از مس��ابقات با ۱۲6 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رس��ید. هند همچنین در سال ۲۰۲۱ نیز 
عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده بود.  این در حالی است که آمریکا نیز همانند گذشته طی این 
س��ال ها سرمایه گذاری زیادی را در کشتی انجام داده که نتیجه آن قهرمانی در کشتی آزاد نوجوانان و کسب 

یک مدال طال در کشتی فرنگی نوجوانان جهان در ایتالیا بود.
اتحادیه جهانی کش��تی در این خصوص نوش��ت: جیمز گرین عضو س��ابق تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن 
آمریکا به همراه این تیم برای اولین بار پس از ۲۲ سال در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ قهرمان جهان شد. گرین 
در آن سال مدال نقره گرفت. حال بعد از پنج سال، گرین شانس دیگری برای به دست آوردن جام تیمی به 

دست آورد، این بار به عنوان سرمربی کشتی آزاد زیر ۱۷ سال آمریکا. 
ایاالت متحده آمریکا با کسب ۹ مدال از ۱۰ مدال ممکن شامل چهار طال، 3 نقره و ۲ برنز نخستین قهرمانی 
تاریخ خود را در کشتی نوجوانان جهان کسب کرد. هند هم با یک طال و ۴ برنز با ۱۲6 امتیاز نائب قهرمان شد 

و جمهوری آذربایجان کشوری که عنوان قهرمانی تیم اروپا را کسب کرد، با ۱۲۲ امتیاز سوم شد.
پس از روس��یه، ایران و هند، پس از آغاز دوره مس��ابقات جهانی زیر ۱۷ سال در سال ۲۰۱۱، ایاالت متحده 
چهارمین کشوری شد که عنوان قهرمانی کشتی آزاد در رده سنی زیر ۱۷ سال جهان را به دست آورد. روسیه 

تا سال ۲۰۱۸ که ایران قهرمان شده بود، هر سال این عنوان را کسب می کرد.
روس��یه در سال ۲۰۱۹ دوباره قهرمان شد و هند سومین کشوری بود که در سال ۲۰۲۱ عنوان قهرمانی را 
کسب کرد. نتایج فوق نشان می دهد که کشورهای جهان از قاره آسیا گرفته تا آمریکا سرمایه گذاری زیادی در 
کشتی دارند و فدراسیون کشتی و در راس آن علیرضا دبیر در این سال ها با بها دادن به باشگاه های کشتی و 
برگزاری دوره های یکسان س��ازی مربی گری در استان های مختلف و آموزش مربیان در صدد افزایش جمعیت 
کش��تی گیر در کشورمان اس��ت. اهمیت به مسابقات دانش آموزی و برگزاری مس��ابقات نونهاالن و اهمیت به 
مربیان سازنده در سراسر کشور به طور حتم دورخیزی است که می تواند استعدادهای کشتی کشورمان را در 
سال های آینده شکوفا سازد. با این وجود صرف توجه به مدال در رده سنی نوجوانان نمی تواند آینده روشنی را 
پیش روی این رشته قرار دهد بلکه با حمایت از استعدادهای خوب و قراردادن آنان در مسیر درست می توان 

در سال های آینده مدعیان سرسختی را برای در رده بزرگساالن پرورش داد.   


