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طارمیبرابرلیورپولسورپرایزمیکند؟
برابر  پورتــو  تیــم  بازی 
لیــگ قهرمانان  لیورپول در 
نگاه ها را به ســمت و سوی 
مهاجــم ایرانی پورتو ســوق 
داده و برخی از وی به عنوان 
قاتــل نماینــده انگلیس یاد 
می کننــد. به گــزارش ایرنا، 
تیم  پورتــو در دور گروهی 
رقابت هــای لیگ قهرمانان اروپا با تیم هــای لیورپول، میالن و اتلتیکو مادرید 
همگروه است و نخستین دیدار این تیم در برابر قهرمان اللیگا با تساوی بدون 
گل به پایان رسید و نماینده پرتغال باید در روز دوم مسابقات به مصاف یکی 
از پرافتخارتریــن تیم های اروپا برود.  دیدار تیم های لیورپول و پورتو امشــب 
)سه شــنبه( برگزار خواهد شد. در آستانه این دیدار نگاه رسانه ها به سمت و 
ســوی مهدی طارمی امید اول گلزنی تیم پرتغالی رفته است. طارمی در دیدار 
برابر نماینده اسپانیا موفق به گلزنی شد که داور خطای او را اعالم کرد.  سایت 
kompasiana اندونزی در گزارشی به تاثیر مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در 
دیدار فردا شب پرداخت و نوشت: طارمی، افتخار کشور ایران می تواند همه را 

سورپرایز کند و باعث شود تا لیورپول در این بازی نابود شود.

تغییرکادرفنیتکواندوبانوانقطعیشد
قــرارداد  تمدید  از  بعــد 
فریبرز عسکری، کمیته فنی 
تصمیم  تکواندو  فدراســیون 
به تغییر کادر فنی تیم ملی 
کمرانی  مهرو  تغییر  و  بانوان 
گرفتــه اســت. بــه گزارش 
خبرنگار مهر، جلسات کمیته 
فنی فدراسیون تکواندو برای 
بررســی شرایط تیم ملی در دو بخش بانوان و آقایان همچنان ادامه دارد. بعد 
از مشــخص شدن شرایط تیم ملی تکواندو مردان، نتایج تیم ملی بانوان مورد 
بررســی قرار گرفت. نتیجه این بررســی منتج به رای پایــان همکاری مهرو 
کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان شده است که در جلسه بعدی کمیته 
این موضوع رســماً اعالم خواهد شــد. طبق نظر اعضای کمیته فنی، کمرانی 
کارنامه قابل دفاعی نداشــته و حتی کسب عنوان بهترین مربی آسیا در سال 
۱۴۰۰ نیز باعث نشــد تا کمیته فنی مجاب به ادامه همکاری با وی باشد. در 
جریان مســابقات قهرمانی آســیا که به میزبانی لبنان در بیروت برگزار شد، 
تکوانــدوکاران تیم ملی بانوان به لحاظ فنی عملکرد خوبی نداشــتند و تنها 
یک تکواندوکار مقابل کره جنوبی به پیروزی دســت یافت و ســایر نفرات در 
پیکار برابر رقبای اصلی خود از قزاقســتان، ازبکستان، کره جنوبی و … نتیجه 
را واگذار کردند. اعظم درســتی که با تیم نونهاالن ایران قهرمان جهان شد و 
عنوان بهترین مربی را کسب کرد، گزینه اصلی هدایت تیم ملی بانوان است.

جلسه کمیته فنی امروز تشکیل خواهد شد.

سرمربیتیمفوتبالکرهجنوبی:
برایشکستایرانوسوریهبهمیدانمیرویم

ملــی  تیــم  ســرمربی 
فوتبال کــره جنوبی از عزم 
تیمش برای کســب ۶ امتیاز 
بازی هــای پیش رو ســخن 
گفت.  به نقل از یونهاپ، کره 
جنوبــی در ۷ اکتبر میزبان 
سوریه اســت و در ۱۲ اکتبر 
کره  می رود.  ایران  مصاف  به 
جنوبــی در دو بازی ابتدایی خود در گــروه A در اوایل ماه جاری لبنان را با 
نتیجه یک بر صفر شکســت داد و یک تســاوی بدون گل به دست آورد. کره 
با چهار امتیاز در رده دوم گروه قرار دارند و دو امتیاز از ایران عقب هســتند. 
پائولــو بنتو درباره اینکه تیم ملی کره جنوبی سال هاســت کــه برابر ایران به 
مشــکل برمی خورد، گفت: وضعیت خوبی داریــم و می خواهیم ۶ امتیاز از دو 
بازی باقی مانده کســب کنیم یعنی هم برای شکست دادن سوریه و هم ایران 

به زمین خواهیم رفت.
می دانم دو بازی ســخت داریــم خصوصا برابر ایران که همیشــه بازیهای 
ســختی داشتیم ولی باید در این دو دیدار موفق ظاهر شویم تا بتوانیم نتیجه 
الزم را برای رســیدن به صدر جدول به دست بیاوریم. تیم ملی فوتبال ایران 
قبل از دیدار با کــره جنوبی باید برابر امارات به میدان برود. کره بیش از ۱۰ 

سال است که موفق به شکست ایران نشده است.

مسابقاتوالیبالقهرمانیجهانناشنوایان
تیمملیوالیبالناشنوایانمغلوبایتالیاشد

رقابت هــای  ادامــه  در 
والیبــال قهرمانــی جهــان 
ایتالیا در  ناشــنوایان که در 
حــال برگزاری اســت، تیم 
دیدار خود  ایران در سومین 

مغلوب تیم ایتالیا شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه 
رقابت هــای والیبال قهرمانی 
جهان ناشنوایان که در ایتالیا در حال برگزاری است، والیبالیست های ایران در 
ســومین دیدار خود امروز یکشنبه چهارم مهر به مصاف تیم میزبان رفت و با 
نتیجه ســه بر یک دیدار را واگذار کردند. والیبالیست های ناشنوای کشورمان 
در ســت های اول و دوم با نتایج ۲5-۱5 و ست چهارم ۲5-۱۴ مغلوب ایتالیا 
شد و در ست سوم ۲5-۱9 به برتری رسیدند.تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران 
با دو شکســت و یک برد در گروه خود سوم شد و روز سه شنبه ششم مهر در 

مرحله حذفی به مصاف تیم ترکیه خواهد رفت.

کمالوند،مارکوپولویدنیایمربیان
مسجدســلیمان  نفــت 
برتری  لیگ  تیــم  چهارمین 
اســت که فــراز کمالوند در 
چنــد مــاه گذشــته، روی 
نیمکتــش نشســته اســت. 
از  بعد  فوتبالــی،  به گزارش 
پورموسوی  سیروس  جدایی 
مسجدســلیمان،  نفــت  از 
مدیران این باشــگاه باب مذاکره را با چند مربی آغاز کردند که در نهایت فراز 

کمالوند به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. 
کمالوند در حالی کارش را با نفت مسجدســلیمان را شــروع خواهد کرد 
که قرار بود در لیگ بیســت و یکم هدایت تراکتور را به عهده داشته باشد اما 
اتفاقاتی که در این تیم رخ داد باعث شــد که او خیلی زود به همکاری اش با 
تراکتور پایان دهد. بازگشت کمالوند به لیگ برتر از اسفند 99 کلید خورد و او 
بعد از انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقالل، به عنوان مدیر فنی 
این تیم همکار مجیدی شد منتهی او مدت زیادی در استقالل حضور نداشت 
و بعد از صعود اســتقالل به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، به همکاری اش 

با این تیم پایان داد تا هدایت سایپا را به عهده بگیرد. 
کمالوند ۱۲ اردیبهشــت به عنوان سرمربی سایپا انتخاب شد و امیدوار بود 
این تیم را در لیگ برتر نگه دارد، در دو مقطع از هدایت این تیم اســتعفا داد 

و نهایتا ۲۷ تیرماه بود که او از سرمربیگری سایپا کنار رفت.
تراکتــور تیم بعدی کمالوند بود و او 9 مرداد جای فیروز کریمی را در این 
تیــم گرفت و در اولیــن کنفرانس خبری اش در تبریز اعــالم کرد که اگر در 
دومیــن فصل حضورش در تراکتور نتواند با این تیم قهرمان شــود، از دنیای 
مربیگری خداحافظی خواهد کرد منتهــی دوران مربیگری او در تراکتور هم 
خیلی کوتاه بود و این مربی ۱8 شــهریور و بعد از حواشــی مربوط به انتشار 
فایل صوتی صحبت های اکبر ایمانی، از سرمربیگری تراکتور استعفا داد و حاال 
به عنوان سومین سرمربی نفت مسجدسلیمان در طول یکماه گذشته انتخاب 

شده است و باید دید چقدر در این تیم دوام می آورد.

اخبار کوتاه

رئیس فدراسیون در تماس تلفنی با سرمربی تیم ملی 
فوتبال بانوان گفت: تیم ملی فوتبال بانوان برای اولین بار 

افتخار بزرگی رادر فوتبال بانوان ایران رقم زد.
به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، شهاب 
الدین عزیزی خادم، رئیس فدراســیون فوتبال در تماس 
تلفنی با ســرمربی تیــم ملی فوتبال بانــوان، صعود این 
تیم به فینــال رقابت های جام ملت های فوتبال آســیا را 
تبریک گفت و اعالم کرد: نگاه حمایتگرانه و توسعه گرانه 
فدراسیون فوتبال باعث شد تا شاهد کسب چنین افتخاری 
باشیم. بدون شــک اگر خواهان ایجاد تحول هستیم باید 
فوتبــال بانوان را هم رده فوتبــال آقایان از هر لحاظ قرار 

دهیم تا به رشد و موفقیت فوتبال بانوان برسیم.
وی از ایراندوســت خواســت تا پیام ویــژه تبریک و 
خوشــحالی خود را به بازیکنان و تمامــی کادر تیم ملی 
فوتبــال اعالم کند و در ادامه بیان کرد: از زحمات تمامی 
کاروان تیــم ملی فوتبال بانوان تشــکر می کنم. ما در پی 
معماری نوین هســتیم و ماه ها است که برای قرار گرفتن 
در مسیر توسعه با برنامه گام بر میداریم. این برنامه پس از 
ماه ها به تالش نشست و توانستیم برای اولین بار در تاریخ 

فوتبال بانوان به مرحله فینال جام ملت ها صعود کنیم.
در ادامه مریم ایراندوست، ســرمربی تیم ملی فوتبال 
بانوان ضمن تشــکر از حمایت هــای بیش از پیش رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت: ایشــان همانطور که در جلسات 
تمرینــی ما حضور داشــتند و عنوان کــرده بودند هدف 
رشــد و توسعه فوتبال بانوان اســت نه نتیجه و حتی اگر 
صعود هم نکنیم این روند آماده ســازی تیم ملی فوتبال 
همچنان ادامه خواهد داشت، دوباره تاکید بر این موضوع 
داشــتند. در واقع هدف اصلی نفر اول فدراسیون فوتبال 
برای فوتبال بانوان در راستای رشد و توسعه ، ریل گذاری 
اهــداف و برنامه ریزی اســت که در گام نخســت پس از 
۷ ماه تالش شــبانه روزی و حمایت  های بی دریغ رئیس 

فدراسیون فوتبال، توانستیم به فینال صعود کنیم.
ایراندوســت ادامــه داد: در همین چنــد روز، رئیس 
فدراســیون فوتبال کارهای خیلی مهمــی را برای آماده 
سازی تیم ملی فوتبال بانوان انجام داده اند و فکر می کنم 
حدود یکی و دو هفته آینده همه از آن مطلع خواهید شد.
وی  دربــاره پرداخت پاداش بازیکنــان گفت: رئیس 
فدراسیون در خصوص پاداش بازیکنان اعالم کردند که در 
یکی و دو روز آینده پاداش های تیم ملی به حســاب شان 
واریز شــود که باز فکر می کنم این امر اتفاق بی سابقه ای 
است. همگی می دانند که در پرداخت پاداش های تیم ملی 
فوتسال بانوان کشورمان که قهرمان آسیا شد، کادر فنی و 
بازیکنان چقدر اذیت شدند و در نهایت پول زمانی به آنها 
رسید که ارزش معنوی و مادی را هم از دست داده بودند 
اما خدا را شکر فدراسیون فوتبال در این مورد خیلی عالی 

عمل کرد و این امر نشــان می دهد که یک فکر جمعی و 
یک فعل خواســتن در وجود تک تک اعضای فدراسیون 

فوتبال وجود دارد.
در ادامه این گفت وگوی تلفنــی، عزیزی خادم گفت: 
پس از بازگشتم به تهران، حتما نشستی را برگزار خواهیم 
کرد تا با برنامه ریزی دقیق تر در مســیر رشــد و توسعه 
فوتبال بانــوان گام برداریم. هدف و نگاه ما نگاه توســعه 
گرایانه اســت. اگر می خواهیم فوتبال بانوان متحول شود 
باید پــا به پای فوتبال مــردان به آنهــا امکانات بدهیم. 
برهمین اساس باید نشســتی را برگزار و برنامه کاملی را 
تدوین کنیم. ســرمربی تیم ملی فوتبــال بانوان در ادامه 
خطاب به رئیس فدراســیون فوتبــال گفت: حس برابری 
ونــگاه برابری و حمایتگرانه ای که اکنون وجود دارد باعث 
شــده ما دلگرم تر از همیشــه باشــیم .همه می دانیم که 

مرحله بعدی مســابقات قطعا ســخت تر است و تیم های 
خوبی در مســابقات جام ملت های آســیا حضور دارند و 
ســابقه حضور در جام جهانی و المپیک را دارند و از نظر 
شــکل بازی هیچ تفاوتی با فوتبال مردان کشور خودشان 
ندارند. ایراندوســت گفت: بنابراین نیاز داریم تا تیم ملی 
با یــک برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری شــده به روند 
آماده سازی خود ادامه دهد. راهکارهای روند رشد و توسعه 
و برنامه های اردویی این تیم را بررسی خواهیم کرد و باید 
در اجرای برنامه ها ریز به ریز جلو برویم تا موفق شــویم. 
همانطــوری که در ۴ ماه گذشــته تمامی برنامه های تیم 
ملی فوتبال بانوان عملی شــده، امیدوارم برنامه های پیش 
رو نیــز بــه مرحله اجرا در آید تا موفق تر از گذشــته در 

جهت سرافرازی فوتبال بانوان گام بر داریم.
وی ضمن قدردانی از رئیس فدراســیون بخاطر پرواز 
اختصاصی برای تیم ملی فوتبال بانوان که برای نخستین 
بار رخ داده بود، درپایان ایــن گفتگوی تلفنی گفت: تیم 
ملی فوتبال بانوان امشب با پرواز اختصاصی وارش به ایران 
باز می گردد.بازیکنان تا به اینجای کار با حس فوق العاده 
ای که در این چند ســال داشــته و تالش کردند و برای 
اولین بار به فینال جام ملت های آســیا راه یافتند. از این 
پس با غرور و شخصیتی که فدراسیون فوتبال به آنها داده 
اســت خیلی حرفه ای تر به کارشان ادامه می دهند و قطعا 
می توانند  فوتبالیســت های موفقی باشند. همه می دانیم 
که شما در سوگ پدر گرامی شان نشسته اند وامیدواریم 
خداوند متعال به شــما و خانواده محترمتان صبر عنایت 
کند. ایراندوست در خصوص اینکه گفته بود تیمی که در 
رنکینگ باالترســت به جام ملت های آسیا صعود خواهد 
کرد، در پایان گفت: من در این خصوص اشــتباه کردم و 
طبق برداشتی که داشتم فکر می کردم در صورت تساوی 
امتیازات، تیمی که در رنکینگ باالترست به جام ملت های 

آسیا صعود خواهد کرد.

زهره کودایی دروازه بــان تیم ملی فوتبال بانوان ایران 
که نقش زیادی در صعود تاریخی این تیم به مسابقات جام 
ملت های آسیا داشت، گفت: در کنار فوتبال نجاری کردم تا 
خانواده ام را حمایت کنم. به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی 
فوتبال زنان ایران در صعود تاریخی با شکســت تیم اردن 
جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات جام ملت های  آسیا 
۲۰۲۲ را به دست آورد. مریم ایراندوست هدایت تیم زنان 
را پس از دو ســال تعطیلی بــر عهده گرفت و با اعتماد به 
زهــره کودایی برگ جدیدی در فوتبال زنان ایران باز کرد. 
پس از قهر زهرا خواجوی از اردوهای ملی، ایراندوست زیر 
بار بازیکن ساالری نرفت و از دروازه بان سختکوش اهوازی 
یعنــی زهره کودایی حمایت کرد. کودایی، گلر ۳۱ ســال 
فوتبال زنان زاده شــهر اهواز از ۱۶ سالگی فوتبال را آغاز 
کرده اســت و در بازی سرنوشت ســاز مقابل اردن با مهار 
دو ضربه پنالتی ســهم بزرگی در موفقیت تیم ملی داشت. 
کودایی در گفتگو یی به سختی هایی که در زندگی متحمل 
شده است، تاکید کرد که رویایش حضور در مسابقات جام 
جهانی بانوان اســت. کودایی می گوید در دمای ۶۰ درجه 
اهواز به تنهایی تمرین می کرده و مجبور بوده برای تامین 
مخــارج زندگی اش نجاری کند. مشــروح گفتگوی زهره 

کودایی را ادامه بخوانید:
در تاریکی خودم را نشان دادم

دروازه بــان تیم ملی بانوان ایران درباره اینکه چرا تا به 
امروز آنچنان که باید دیده نشــده بود؟ گفت: چون رسانه 
ای پشت من نبود و اهل خودنمایی نبودم. همیشه دوست 
داشتم روی اهدافم تمرکز کنم و در تاریکی خودم را نشان 
دهم. عالقه داشــتم با موفقیت خودم را معرفی کنم. خدا 
هم برایم خواســت و در این مسابقات به عنوان دروازه بان 
شــماره یک تیم ملی انتخاب شدم و توانستم با عملکردم 
نظــر کادر فنی را جلب کنم. از ۱۶ ســالگی فوتبال بازی 
می کنــم و از همــان دوران به اردوهــای تیم ملی دعوت 

شده ام و تا امروز در خدمت تیم ملی بوده ام.
هم پستی هایم قابل احترام هستند

کودایی در خصوص قهر زهرا خواجوی که باعث شــد 
وی در تیم ملی دروازه بان اصلی شــود، تصریح کرد: زهرا 
خواجوی و مریم یکتایی و سایر هم پستی هایم بسیار برایم 
قابل احترام هســتند و همه را به یک چشم می بینم. آنها 

از دوستانم هستند.
زمانــی که این اتفــاق رخ داد و مریم یکتایی با دعوت 
کادر فنی به اردوهای ملی اضافه شد، خواجوی بنا بر دالیل 

شخصی که داشت از اردو جدا شد.
دوســت ندارم در این زمینه صحبــت کنم چرا که در 

حیطه وظایف من نیست.

در رقابت سالم جنگیدیم
کودایــی تاکید کرد: یکتایی به اردوها ملحق شــد و ما 
نیز در یک رقابت سالم جنگیدیم. پست دروازه بانی بسیار 
حساس و رقابت در آن باال است اما دوستی هایمان از بین 
نرفت. خدا را شــکر با عملکرد خوبم در تمرینات توانستم 
نظر مریم ایراندوســت سرمربی تیم ملی را جلب کنم و در 

این مسابقات حساس، صعود تاریخی را رقم زدیم.
خوشحالم پاسخ اعتمادها را دادم

دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان ایران اظهار داشــت: از 
کادر فنی که به من اعتماد کرد و توانستم پاسخ اعتماد آنها 
را بدهم تشــکر می کنم. هر کسی که تالش کند می تواند 
مزد زحماتــش را بگیرد. من نیز از این قاعده مســتثنی 
نبوده ام و خدا را شــاکرم. خداوند بسیار به من کمک کرد 
که توانســتم دل بسیاری از مردم را شاد کنم. دست مردم 

ایراندوست را می بوسم.
جنگیدیم و به حقمان رسیدیم

وی در خصوص فشــار بازی با اردن و مهار پنالتی های 
این تیم باتوجه به اســترس بــاالی دو تیم، گفت: پیش از 
آغاز مسابقات می دانستیم بازی های سختی در پیش داریم. 
اردن تیم فیزیکی و یکدســتی بود و در آنالیزها به خوبی 
این نکته را بررســی کردیم. اردن تیم قابل احترامی بود و 
می دانستیم بازی بسیار سختی مقابل آنها خواهیم داشت. 
همه بازیکنان و کادر فنی فعل خواســتن را صرف کردیم 
و زمانی که وارد زمین شــدیم به شــخصه هیچ استرسی 
برای بازی نداشــتم چرا که می دانستیم باید نهایت تالش 
خود را بکار گیریم و بجنگیم تا پیروز شــویم. خدا هم به 

ما کمک کرد.
راحت و با تمرکز بودم

کودایی ادامه داد: هنگام ضربات پنالتی هم بسیار راحت 
و با تمرکــز بودم. نکاتی که کادر فنی از من خواســت را 
اجرا کردم و توانســتم با روحیه خوب درون دروازه باشم، 
پنالتی ها را مهار کنم و پاســخ کادر فنی بویژه ایراندوست 
را که زحمات زیادی برایم کشــید بدهم. این پیروزی را به 
فدراسیون فوتبال، ایراندوست و کسانی که دوست داشتند 

تیم ملی به نتیجه برسد تقدیم می کنم.
با فوتبال خانواده ام را حمایت کردم

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبال زنــان دربــاره زندگی 
شخصی اش گفت: خداوند به هر فردی استعداد ذاتی داده 
است که می تواند در بزرگسالی زمینه پیشرفتش را فراهم 
کند. از کودکی به فوتبال عالقه زیادی داشــتم و توانستم 
خیلی زود به درجات باال برسم. مثل سایر فوتبالیست های 
دیگر سختی های زیادی کشیده ام. فوتبال بازی کرده ام تا 
درآمــد خانواده ام را حمایت کنــم. خانواده خط قرمز هر 

فردی است.
نجاری کرده ام تا از پس مخارج زندگی برآیم

وی افــزود: خانواده ام را دوســت دارم و به احترام آنها 
می ایستم. خدا را شکر که توانستم دلشان را شاد کنم. در 
کنار فوتبال، کارهایی مانند نجاری انجام داده ام تا از پس 

مخارج زندگی بربیایم و بتوانم به خانواده ام کمک کنم.
جام جهانی رویای بزرگ من است

کودایــی درباره اهدافش گفت: اهــداف بزرگتری دارم. 
همیشــه نان قلب و بازویــم را خوده ام. تالشــم را برای 
زندگی فوتبالی و خانــواده ام ادامه خواهم داد تا بتوانم به 
اهدافم برســم. رویای بزرگی دارم و آن موفقیت در مرحله 
نهایی مســابقات جام ملت ها و کسب سهمیه جام جهانی 
اســت. این رقابت ها سکوی پرتابی برای همه بازیکنان شد 
و امیدوارم هدف بزرگمان محقق شــود. کادر فنی شبانه 
روز تالش کرد و توانســتیم پاســخ اعتماد آنها را بدهیم و 
دلشــان را شــاد کنیم. خیلی از مردم چه فوتبالی ها و چه 
غیرفوتبالی ها از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران خوشــحال 

شدند. امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.
ایراندوست پرستیژ خوبی در مربیگری دارد

وی افزود: از فدراســیون فوتبال، عزیزی خادم و شهره 
موسوی تشکر می کنم. 

آنها در کنار کادر فنی تالش زیادی کردند. از شــرایط 
لباس و پرواز که بی سابقه بود و این اتفاقات با درایت مریم 
ایراندوست رخ داد. او پرســتیژ خوبی در مربیگری دارد و 
توانستیم با شرایط خوب به مسابقات اعزام شویم. امیدوارم 
این روند ادامه دار باشد. به عنوان یک بازیکن از این شیوه 
برخورد و پوشــش لذت بردم. امیــدوارم در تیم های ملی 
و باشــگاهی در بخش بانوان شاهد این اتفاقات به صورت 
مداوم باشیم. ورزش زنان قشر ضعیفی با قراردادهای بسیار 
پایین اســت و حرکت های این چنینی می تواند حرکت رو 

به جلویی باشد.

با گریه های مادرم اشک ریختم
کودایی در واکنش به کلیپ منتشــر شــده از مادرش 
هنگام تماشای ضربات پنالتی از طریق فضای مجازی گفت: 
با احترام به تمام مادران ســرزمینم، چه مادرانی که در قید 
حیات هستند و چه مادرانی که از دنیا رفته اند همه می دانیم 
که مادر نعمت بسیار بزرگی در زندگی هر فردی است. پس 
از صعود به مرحله نهایی زمانی که کلیپ را دیدم که مادرم 
هنگام تماشای بازی اشک می ریخت و مرا دعا می کرد با او 
اشک ریختم که این گونه مرا دعا می کرده. این بهترین حس 
زندگی ام بود. همه می دانیم که دعای مادر چقدر تاثیرگذار 
است. دســت مادرم را بوسم. از تاشــکند مستقیم به شهر 
خودمان نزد مــادرم می روم. مادر بهترین نعمت زندگی هر 
فردی است و دعای پدر و مادر تاثیرگذار است. از همینجا به 

مادرم می گویم به وجودش افتخار می کنم.
خوزستان برزیلته

ملــی پوش خوزســتانی تیم ملی فوتبــال زنان اظهار 
داشت: خوزستان همیشه فوتبالیست های خوبی به فوتبال 
ایران معرفی کرده اســت. دروازه بان تیم ملی بانوان ایران 
سپس با خنده گفت: خوزستان برزیلته. اکثر بازیکنان این 
خطه از قشر فقیر هستند. با وجود اینکه امکانات زیاد است 
اما مردم رنج کشــیده ای دارد و به این امید وارد مســیر 
فوتبالی می شــوند تا به موفقیت برسند. کودایی در پایان 
خاطرنشــان کرد: من نیز مانند سایر خوزستانی ها تالش 
بسیاری در این مسیر سخت کردم. خدا را شاهد می گیرم 
گاهــی در دمای ۶۰ درجه اهواز به تنهایی تمرین کردم و 
همــه می گفتند چرا در این گرما خودت را اذیت می کنی. 
اما هدفم مشــخص بود و برای رســیدن به هدفم نهایت 
تالشم را می کردم. در نهایت پس از تمام این سختی ها به 
هدفم رسیدم. این صعود باعث شد این سختی ها فراموش 
شود و خوشــحال شــویم. امیدوارم در ادامه نیز نماینده 

خوبی برای ایران باشیم.

رئیس فدراسیون کشــتی گفت: بودجه کشتی نسبت 
به افتخاراتی که برای ورزش ایران کســب می کند عادالنه 
نیســت و برای رسیدن به ســطح اول جهان ۳ سال وقت 

می خواهیم.
به گزارش ایرنا از فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر ادامه 
داد: تا دو روز دیگر تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن راهی 
شهر اسلو محل برگزاری رقابت های جهانی می شود و چند 
روز بعــد نیز تیم فرنگی ما برای حضور در این مســابقات 

عازم نروژ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دیدگاه و دورنمای ما از حضور کشتی 
گیران در رقابت های جهانی نروژ المپیک پاریس اســت، 
اظهار داشــت: با تیم جوانی راهی این مسابقات می شویم 
به طوری که میانگین ســنی کشــتی گیران ما نزدیک به 
۲۳ ســال است و 5، ۶ نفر از ملی پوشان ما نفرات زیر ۲۰ 

سال هستند.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد سطح کشتی ایران و 

نتایج احتمالی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های جهانی 
نــروژ گفت: قبال هم گفتم و االن هم می گویم که در حال 
حاضر کشــتی آزاد ما از کشورهای روسیه و آمریکا عقب 
اســت اما فاصله ما نسبت به گذشته کم شده و حداقل ۳ 
ســال زمان و کار می خواهد کــه بتوانیم از لحاظ فنی به 
سطح اول دنیا برســیم و این کار مانند ساختمان سازی 

نیست که بگویم در یک سال انجام می شود.
دبیر در مورد شــرایط تیم امید تصریح کرد: در کشتی 
آزاد یک مرحله انتخابی انجام شده و یک مرحله دیگر نیز 
در اواســط مهرماه برگزار می شــود، در کشتی فرنگی نیز 
کادرفنی قرار اســت نحوه انتخاب نفرات را به فدراسیون 
کشــتی اعالم کند. ضمن اینکه اردوهای تیم های زیر ۲۳ 
ســال در حال برگزاری اســت، ما میزبان تیم های کشتی 
آزاد و فرنگی نیروهای مسلح هستیم و کمتر از ۲ ماه دیگر 

نیز ایران میزبان این مسابقات خواهد بود.
رئیس فدراســیون کشــتی با توجه بــه اهمیت اعزام 
کشــتی گیران به رقابت های بین المللی به جهت کسب 
تجربه و آمادگــی الزم برای حضور در مســابقات بزرگ 
گفت: کشــتی گیران ما باید به مسابقات بین المللی اعزام 
شــوند و تنشــان به تن حریفان خورده و اگر قرار اســت 
ببازند بایــد در این رقابت ها ببازند و اگــر این کار انجام 
نشود قطعا در رقابت های جهانی و المپیک خواهند باخت. 
البته هزینه های اعزام بســیار باالست و بعنوان مثال بلیت 
هواپیمای هر نفر برای اعزام به جام مدوید بالروس نزدیک 

به ۳۲ میلیون تومان شد.
دبیر با بیان ظرفیت های باالی کشتی در ورزش کشور 
اظهار داشــت: کشتی رشته ای اســت که فدراسیون های 

ملی برای حضور در رقابت های بین المللی آن باید هزینه 
شــرکت و هزینه اســکان پرداخت کنند کــه این جدای 
هزینه تهیه بلیط هواپیماســت و ما برای حضور نفراتمان 
در رقابت های جهانی نروژ بیش از ۱۰۰ هزار یورو به جهت 
ثبت نام پرداخت کردیم. کشتی ورزش درآمدزایی نیست 
و مانند فوتبال یا برخی از رشــته ها نیست که همه از آن 

منعفت ببرند.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: وقتی بیش از ۶۰ 
درصد مدال های المپیک را کشتی گرفته آیا بودجه ای که 
وزارت ورزش و جوانــان و کمیته ملی المپیک در اختیار 
ما قرار داده متناســب با این توانایی بوده است. در حالی 
که بیشــتر افتخارات ورزش کشور از آن کشتی است، اما 
هزینه های آن بســیار باالست و تنها 5 درصد بودجه ما از 
طریق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تأمین می شود.
دبیر بیان داشــت: از صحبت های من برداشت اشتباه 
نشــود، من نمی گویــم به ورزش های دیگر توجه نشــود 
اتفاقا وظیفه دستگاه ورزش اســت که به همه رشته ها و 
فدراســیون ها توجه داشته باشــد اما نگاه باید نسبت به 

مدال آوری و افتخارآفرینی هر رشته عادالنه باشد.
رئیس فدراسیون کشــتی در پایان در مورد مالقات با 
سفیر نروژ گفت: جلسه بســیار خوبی برگزار شد و ما در 
این جلســه به دنبال نحوه برقرار ارتباط با جامعه کشتی 
نروژ بودیم و قرار شــد در ادامه نشســتی نیز با مسئوالن 

کشتی این کشور داشته باشیم.
وی افزود: قصد داریم با فدراســیون های مطرح کشتی 
دنیا ســند همکاری به منظور توســعه کشــتی به امضاء 

برسانیم و امیدوارم که در آینده به این هدف برسیم.

سرمربیتیمملیفوتبالبانوان:

نگاه برابر و حمایتگرانه از بانوان باعث موفقیت شد

دروازهبانتیمملیفوتبالبانوانایران:

رویایمصعودبهجامجهانیبانواناست

رئیسفدراسیونکشتی:

برایرسیدنبهسطحاولجهان۳سالوقتمیخواهیم


