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پرونده هفته هفتم بسته شد

گزارش

محبی و مسیری که به جام
جهانی می رسد

صدرنشیینشکنندهپرسپولیسوبردهایشیرینرقبا

گروهورزش/چندروزپیشبودکهفیفادستورالعملهاوتاریخ
ارسال اسامی  ۳۲تیم شرکتکننده در جام جهانی امسال
را اعالم کرد .تمام  ۳۲تیم واجد شرایط باید هنگام ارسال
تیمهای خود از دستورالعملهای زیر پیروی کنند.آخرین
مهلت ارسال ترکیب نهایی برای هر  ۳۲تیم  ۳۰روز قبل از
بازی افتتاحیه جام جهانی  ۲۰۲۲تعیین شده است .یعنی
پنجشنبه ۲۸مهر .۱۴۰۱همه تیمها باید ترکیب ۳۰نفره را
مشخص کنند .اگر برخی از اعضای تیم به کووید ۱۹-مبتال
شوند،فیفااجازهتغییراتنامحدوددرتیمهارامیدهد.چهار
دروازهباندرکنار ۲۶بازیکنبایددرترکیبقرارگیرند.شماره
پیراهنبرایهرتیمفقطمیتواندبین ۱تا ۳۰باشد.هنگامی
که ترکیبها اعالم میشود ،شماره پیراهن هر یک از اعضای
تیم ثابت میشود و قابل تغییر نیست .حضور در جام جهانی
نهایتآرزویاغلبفوتبالیستهایماتلقیمیشود.افتخاری
فوق العاده ارزشمند که حتی برای برخی از بهترین بازیکنان
ایرانی نیز به دالیل مختلف دست نیافتنی شد بنابراین باید
قدرچنینموقعیتیرادانست.دراینشرایطناگفتهپیداست
فوتبالیستیکهدرآستانهرقابتهایجامجهانیازاردویتیم
ملی خط بخورد ،شرایط روحی بسیار نامناسبی پیدا میکند
و این مسئله برایش تا مدت ها غیرقابل هضم خواهد بود اما
خوشبختانه چنین اتفاقی درباره محمد محبی رخ نداد و او
همچنانباروحیهبهکارشادامهمیدهد.کارلوسکیروش
اگرچهبخشزیادیازملیپوشانخودراشناساییکردهاست
و فرصت زیادی هم تا آغاز جام جهانی قطر باقی نمانده ولی
اینبهمنزلهتمامشدنکاروبستهشدندرهایاردوتلقینمی
شود .اتفاق ًا کار هنوز تمام نشده و حضور دستیاران سرمربی
تیمملیدرتمریناتتیمهایباشگاهینشاندهندهآناست
که این افراد همچنان می خواهند به بازیکنان شاغل در لیگ
برترخودمانانگیزهبدهندوآنهارانگاهکنندبنابراینمحمد
محبی هم باید با امیدواری فراوان و اشتیاقی مثالزدنی جلو
برود و مثل بازی با گل گهر در دیدارهای بعدی نیز خودش را
بهرخبکشد.مهدیقایدیدیگربازیکناستقاللهمشرایطی
مشابه محبی دارد .او پس از رفتن به امارات دچار افت شد و به
جرئتمیتوانگفتتیمملیراهمانموقعازدستدادامابعد
ازآنکهکیروشاورابامسیمقایسهکرد،کمیامیدوارشد.
البتهمشکلبزرگآنهاترافیکشدیددرخطحملهتیمملی
استواینکهحتیبازیکنیچونسردارآزمونمطمئننیست
کهدرجامجهانیبهعنوانبازیکنثابتبازیکندچونمهدی
طارمیدراوجآمادگیاست.

گروهورزش/هفتههفتملیگبرتریکشنبهشبباانجام
سه دیدار دیگر پیگیری شد و به پایان رسید و در پایان این
هفته صدر جــدول تغییری نکرد و پرسپولیس با وجود
قبولشکستخانگیمقابلتراکتوربا 14امتیازوبهدلیل
تفاضل گل بهتر نسبت به استقالل صدرنشین ماند .تیم
سپاهان هم ضمن بازگشت در بازی با هوادار پس از چند
بازی به پیروزی رسید و با رسیدن به امتیاز  12به رده
سومصعودکرد.پرسپولیسدرشرایطیکهگفتهمیشد
بازیکنانششرایطروحیخوبینداشتندوحتیبازیهم
بهدلیلمسائلفنیوغیرفنیباتاخیرآغازشددرمصافبا
تراکتورکهنشاندادباقربانبردیفمتحولشدهنخستین
شکست فصل جاری را متحمل شد .محمد عباس زاده
مهاجم سابق پرسپولیس تک گل این بازی را روی اشتباه
لوکادیا در پاسکاری دقیقه  75به ثمر رساند تا تراکتور به
سومین برد متوالی اش دست یابد .در این دیدار چند بار
تیرک دروازه ها توسط بازیکنان دو تیم لرزید و داور بازی
همدردقایقپایانیبازییکضربهپنالتیمشکوکبهسود
پرسپولیس اعالم کرد که باعث اعتراض شدید تراکتوری
ها به ویژه دروازه بان این تیم شد و در نهایت ضربه پنالتی
توسطمهدیترابیبازیکنملیپوشپرسپولیسزدهشد
واخباریدروازهبانتراکتورآنرامهارکرد.
البته ترکیب اولیه پرسپولیس و سبک بازی این تیم باعث
انتقاد پیش کسوتان و کارشناسان از یحیی گل محمدی
شدبااینحالسرمربیسرخهاپسازپایانبازیوباوجود
شکست گفت «:ذهن بچهها آمــاده این بــازی نبود و هر
کاری کردیم تا به شرایط مسلط شویم سخت بود .تاکنون
ندیدهبودمیکتیمتاایناندازهبیتمرکزباشداماازطرفی
خوشحال هستم که در تیمی حضور دارم که بازیکنانش
شرفومعرفتخودشانرانشاندادهاند.باعثافتخارمن
است که با این بچه ها کار میکنم ».ضیا عربشاهی پیش
کسوتپرسپولیسیکیازافرادیاستکهبهسبکبازیو
ترکیبتیمانتقادکردهاست«:پرسپولیسحتیدرورزشگاه
آزادیکهمیزبانبودهمبایکمهاجمبازیکرد.بیشترتوپ
در میانه زمین رد و بدل شد و کار خاصی صورت نگرفت،
بهتر است بگویم که بازیکنان پرسپولیس هیچ برنامهای
برایایجادفرصترویدروازهتراکتوردردستورنداشتند.
پرسپولیس با بازی بد نتوانست توپهای زیادی را به خط
حملهبرساند.همچنینتوپیبرایلوکادیا،تکمهاجمشان
همنمیرسیدواوبیهدفدرنوکحملهحضورداشتاما
تراکتوردرخطحملهخودشبیشتررویدروازهپرسپولیس
موقعیت گل ایجاد کرد .باخت یک بر صفر پرسپولیس در

ورزشگاه آزادی مقابل تراکتور یک زنگ خطر برای تیم
بزرگیهمچونپرسپولیسبود.پرسپولیسبایدبانفرات
بیشتر در خط حمله و داخل محوطه جریمه حریفان ظاهر
شود .امیدوارم در بازیهای آینده گلمحمدی ترسو بازی
نکندوباجسارتبیشترتیمشراواردزمینکندتابتواندبا
پیروزیهایمداوموهمیشگیدلهوادارانراشادکند».
پیشکسوتپرسپولیسمیگویدپنالتیاعالمشدهبرای
اینتیممقابلتراکتورخندهداربودواگرجایترابیبود،این
توپرابیرونمیزد!پایانرافتمهاجماسبقپرسپولیس
اگر چه مثل عربشاهی منتقد نبود اما معتقد است «پنج
بازیکنپرسپولیسدرتیمملیبودندوازسیستمهماهنگ
پرسپولیس دور شدند ».او با اشاره به شرایط فنی دو تیم
در این دیدار گفت :فکر میکنم بردیف ،سرمربی تراکتور
کامال پرسپولیس را میشناخت و آنالیز خوبی انجام داده
بودوبازیکناناینتیمتادقیقه ۹۰بهنحواحسنکارخودرا
انجام دادند و دوندگی زیادی داشتند .بردیف میدانست
کهنقطهقوتتیمپرسپولیسدرخطهافبکوکنارههاست
این خطوط را بستند و پاس خوبی به لوکادیا نرسید .یک
بار به لوکادیا توپ رسید که آن هم به تیرک خــورد .این
کارشناسفوتبالبهپنالتیپرسپولیسدرایندیداراشاره
کردوگفت:دیدیمکهپنالتیهماصالدرستنبودومعلوم
نیست چرا داور پنالتی گرفت که در نهایت به گل تبدیل
نشد .فکر میکنم برای شخصیت پرسپولیس هم خوب
نبوداینپنالتیگلشود.اگرجایترابیبودمتوپرابیرون

آزمون آماده تقابل با طارمی در اروپا شد
فهرست بازیکنان بایرلورکوزن برای دیدار با پورتو اعالم شد .تیم فوتبال بایرلورکوزن
امروز در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مهمان پورتو پرتغال است .در همین باره
باشگاه لورکوزن فهرست بازیکنانش برای سفر به پورتو را منتشر کرد .سردار آزمون
ستاره تیم ملی کشورمان در این فهرست برای این بازی حساس حضور داشت .این دیدار
حساسیت باالیی برای فوتبال دوستان ایرانی دارد چون پورتو در مقابل مهدی طارمی
را در اختیار دارد و این بازی به نوعی دربی ایرانی ها در لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.
دیدار لورکوزن با پورتو از نظر دیگری نیز حساسیت دارد .تیم آلمانی با هدایت سیوان
در این فصل در بحران قرار دارد و نتایج ضعیفی را کسب کرده و در صورت باخت در
بازی امروز احتمال برکناری اش زیاد است.برخی از رسانه ها توخل سرمربی چلسی
را به عنوان گزینه اصلی جانشین سیوان در بایرلورکوزن معرفی کردند .گفتنی است
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی تماشاگر ویژه این بازی خواهد بود.

سرمربی سابق استقالل در دومین بازی بزرگش در لیگ امارات
مغلوبشد .تیمفوتبالاتحادکلباءزیرنظرفرهادمجیدیدرهفته
چهارم لیگ برتر امارات به مصاف العین مدافع عنوان قهرمانی
رفت و با نتیجه سنگین سه بر صفر شکست خورد.در همین باره
بخیت سعد کارشناس فوتبال شبکه «شارجه اسپورت» به تحلیل
اینباختسرمربیسابقاستقاللپرداختوگفت:ترفندفرهاد
مجیدیبرایکنارزدنالعینمدافععنوانقهرمانیجوابنداد.
مجیدیدراینبازیمیخواستبهسبکپیروزیمقابلالوحده،
العینرانیزکناربزند.ویافزود:اماالعینباشخصیتقهرمانیدر
اینبازیظاهرشدومجالی برایمجیدینگذاشتتابتواندمثل
بازیباالوحدهبرندهشود.

راهاندازی  5Gدر کیش برای مراسم
جام جهانی فوتبال قطر
با توجه به پیشبینی میزبانی جزیره کیش از مسافران
خارجی در مراسم جام جهانی فوتبال قطر ،شبکه نسل
پنجم تلفن همراه ( )5Gدر این جزیره راهانــدازی شده
است.پسازمواجههباورودنسلسوموچهارمتلفنهمراه
دردنیاطیسالهایگذشته،چندسالیاستکهصحبت
از 5Gیاهماننسلپنجمتلفنهمراهباویژگیهاییمانند
کاهشتأخیر،ظرفیتباالیدسترسی،قابلیتاطمینان
بسیار باال و قابلیت اتصال و ارتباط اشیا در سطح وسیع،
مطرحمیشود.گفتنیاستشبکههای 5Gیانسلپنجم،
سرعت بسیار باالتری در مقایسه با نسل قبلی دارند و
قابلیتهایآیندهگرامانندرانندگیخودرانراامکانپذیر
میکنندوکارشناسانحوزهارتباطاتوفناوریاطالعات
معتقد هستند پهنای باند این نسل از اینترنت بسیار
باالست ،بنابراین اگر فناوری  5Gرا مصداق یک اتوبان
در نظر بگیریم ،شاید فناوری  4Gیک اتوبان دو باندی
و فناوری  5Gهمان اتوبان با چهار باند باشد ،بنابراین
سرعت و کیفیت آن باالتر میرود.طبق گزارشهای
منتشر شده در امسال انتظار م ـیرود تعداد اتصاالت
جهانی  5Gبه یک میلیارد برسد که رقم بسیار عجیبی
است ،رقمی که پیش بینی میکردند تا سال  ۲۰۲۵دو
برابر میشود و این نشان میدهد شوق و عطش جهانی
به استفاده از این فناوری نوظهور بسیار باالست ،چراکه
بسیار کارامد اســت.در همین بــاره علیاصغر ترحم-
مدیرکلتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییمنطقهجنوب
شرق رگوالتوری -به تازگی با اشاره به راهاندازی  5Gدر
جزیرهکیشاظهارکرد:تاکنونششسایتتوسطشرکت
خدمات ارتباطی ایرانسل و پنج سایت توسط شرکت
ارتباطات سیار ایــران در جزیره کیش نصب شده و در
مرحلهبهرهبرداریاست.

میزدم .به عنوان یک پرسپولیسی دوست ندارم این طور
گلبزنیموداوربهمامحبتداشتهباشد!

جدول رده بندی لیگ برتر
پرسپولیس
استقالل
سپاهان

گل گهر سیرجان
تراکتور
فوالد

نساجی مازندران
ذوب آهن

مس رفسنجان

آلومینیوم اراک
پیکان

نفت مسجد سلیمان
مس کرمان
هوادار

صنعت نفت آبادان
ملوان

تیمملیفوتسالکشورماندرآخرینبازیخوددرمرحله
گروهی جام ملت های آسیا مقابل لبنان قرار گرفت و با
نتیجه  9بر صفر به پیروزی رسید.در همین باره توئیتر
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار خالصه بازی
ایرانولبنانازدریچهدوربینشاقتدارشاگردانشمسایی
را به تصویر کشید .تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله
یک چهارم نهایی رقیب ویتنام شد .شاگردان شمسایی
بایدسهشنبهساعت 11:30بهمصافویتنامبروند.

خواهندگرفتتابرایاولینبردخوددرلیگبرترمردان
تالشکنند.نمایندگانگنبدوآملبدونبردوامتیازدر
رتبههای دوازدهم و سیزدهم قرار دارند و تیم فاتح این
دیدار حتما صعود چند پلهای در جدول خواهد داشت.
داربییزدیهاهمیکیدیگرازبازیهایحساسهفته
دوم خواهد بود جایی که تیمهای ایفاسرام اردکان و
شهدابیزددراردکانبهمصافیکدیگرخواهندرفت.
شهدابوایفاسرامبدونبردوامتیازدررتبههایهشتم
ودهمجدولمسابقاتقراردارند.
برنامه:
پیکان تهران – مس رفسنجان؛ ساعت 15
هورسان رامسر – نیان الکترونیک خراسان؛
ساعت 16
فوالد سیرجان ایرانیان – سایپا تهران؛
ساعت 16
ایفاسرام اردکان – شهداب یزد؛ ساعت 16
شهرداری گنبد – لبنیات هراز آمل؛ ساعت16

تفاوت فاحش دخل و خرج قطر در جام جهانی!
درآمد قطر برای مسابقات جام جهانی  2022مشخص شد تا تفاوت معنادار
هزینهها و درآمدها فاش شود .هفته گذشته هزینه سرسام آور قطر برای آماده
سازی جام جهانی  2022در  10سال گذشته سوژه رسانه های دنیا شد.طبق
گــزارش رسانههای خارجی قطر بــرای آمــاده ســازی کشورش در جام جهانی
 2022مبلغ نجومی  220میلیارد دالر هزینه کرده که نسبت به هزینه های
دوره های مختلف جام جهانی  20برابر بیشتر است.ناصر الخاطر ،دبیر کمیته
سازمان دهی جام جهانی  2022درباره این که این کشور چقدر در ایام مسابقات

7

14

7

12

7
7

6
7
7

7
7
7

12
11

10
9

9
9
8

8

7

8

7

5

7
7

6

6
5
2

خبر

سجادی :بیانات رهبری
فصلالخطاب است
حمیدسجادیوزیرورزشوجواناندرواکنشبهبیانات
مقام معظم رهبری گفت« :ورزشکاران که همیشه گل
سرسبد هستند ،بیانات مقام معظم رهبری بهعنوان
فصل الخطاب در دستور کار ماست ،چند شب پیش
هم از بیانات رئیس جمهور استفاده کردیم .جایگاهها
و مسائل را تبیین کردند ،همان طور که مقام معظم
رهبری فرمودند ،اندک اتفاقاتی که در جامعه هنری و
ورزشی افتاده است ،حتما به جایگاه هنر و ورزش آسیب
نمیزند ».به گزارش ایسنا ،وزیر ورزش افزود«:حتما
ورزشکاران در دل نظام جا دارند ،محبوب نظام بودند و
هستند و پای آرمانهای نظام ایستادهاند ،کشورمان را
دوستداریموجامعهورزشبههیچوجهاجازهنمیدهد
افرادی که خدای نکرده به دنبال تجزیه کشور هستند و
دنبال یکسری مقاصد هستند ،به اهداف خود برسند.
ما در آحاد و اقشار مختلف به هیچعنوان از این اتفاقات
استقبالنمیکنیم».

مهاجم هلندی پرسپولیس آمادگی آن را داشت که پشت ضربه پنالتی بازی با تراکتور برود
اما مهدی ترابی این اجازه را نداد .یورگن لوکادیا در هفته ششم توانسته بود از روی نقطه
پنالتی دروازه نفت مسجد سلیمان را باز کند و به دنبال این بود که با ایستادن پشت ضربه
پنالتیهمتیمشرانجاتدهدوهمجایگاهخوددرصدرجدولگلزنانراتثبیتکنداما...
مهدیترابینمیخواستاینپنالتیرابهمهاجمخارجیتیمشبدهدچراکه
خودشراپنالتیزناولپرسپولیسمیدانست!یحییگلمحمدیهمکه
خیلیمهدیترابیرادوستدارداجازهداداینهافبکتکنیکیپشت
توپبایستدوشایدهمفکرشرانمیکردضربهمهدیترابیخراب
شود.این اتفاق اما برای پرسپولیس رخ داد تا برای ادامه فصل
جاری ،یورگن لوکادیا پنالتیزن اول تیمش شود .این موضوع
بهصورترسمیازسویکادرفنیبهمهاجمهلندیاعالمشد.

فدراسیون والیبال برای میدان دیدن مس شرط گذاشت!

باختفنیمسرفسنجانبهدستآوردندتاصدرنشین
جدول شوند ،این هفته در سالن ورزشی امام علی(ع)
میزبانخودروسازانخواهندبودتابرایکسبپیروزی
تالش کنند .در طرف مقابل شاگردان فرهاد نفرزاده
در تیم سایپا بعد از شکست سه بر دو مقابل راهیاب ملل
مریوان در هفته اول ،به فکر فاصله گرفتن از رتبه ششم
جدولهستند.تیمهایشهرداریگنبدولبنیاتهراز
آمل که در هفته نخست به میدان نرفتند ،در دومین
هفته در سالن المپیک گنبد رو در روی یکدیگر قرار
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احمد مددی مدیر ورزشگاه آزادی که ششم مهر سال
گذشتهباحکمعلیرضاعاصمیوسفیمدیرعاملشرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی مدیریت ورزشگاه
آزادیرابرعهدهگرفتهبود،دیروزازاینسمتبرکنارشد
وعلیرضافاضلیسرپرستجدیدورزشگاهآزادیشد.
گفتهمیشودقطعیبرقبهمدتنیمساعتقبلازبازی
پرسپولیسوتراکتوروعقبافتادنزمانبرگزاریبازی،
در برکناری احمد مددی از سوی مدیر عامل شرکت
توسعهونگهدایاماکنورزشیبیتاثیرنبودهاست.

لوکادیا پنالتیزن اول پرسپولیس شد

آغاز هفته دوم لیگ برتر والیبال با تعویق دیدار مریوان

گروه ورزش /هفته دوم لیگ برتر مردان در حالی فردا
با برگزاری شش دیدار شروع خواهد شد که دیدار دو
تیمراهیابمللمریوانوپاسگرگانباتعویقمواجهشد
تا بازی مس رفسنجان در این هفته ،مشروط به تعیین
تکلیف بدهیهای این باشگاه باشد .بعد از بیانیه تند و
تیزمدیرعاملباشگاهمسرفسنجاندرواکنشبهباخت
فنیاینتیمدرهفتهاولرقابتهاکهمتاثرازانجامندادن
تعهدات مالی سال گذشته باشگاه مس شامل تسویه
حساب با بازیکنان و فدراسیون بود ،حاال سازمان لیگ
در شرایطی به این تیم اجازه بازی در هفته دوم مقابل
پیکان ،پرافتخارترین باشگاه ایران را داده که مسئوالن
باشگاهتاپایانوقتاداریسهشنبه 12مهربدهیهای
گذشتهخودراتعیینتکلیفکنند.البتهاینمسابقهقرار
بود در خانه والیبال تهران برگزار شود که میزبانی به
سالنفدراسیونمنتقلشدوحالبایدمنتظرماندودید
مس به خواسته سازمان لیگ عمل خواهد کرد یا خیر.
یکی دیگر از دیدارهای جذاب هفته دوم ،تقابل فوالد
سیرجان ایرانیان با نارنجیپوشان سایپا خواهد بود.
فوالدیهاکههفتهنخستبدونانجامبازیسهامتیازاز

صعود مقتدرانه فوتسال ایران

مدیر ورزشگاه آزادی برکنار شد

شکست سنگین تیم مجیدی در امارات

ویژه

آفساید

درآمدزایی خواهد کرد ،گفت :قطر از برگزاری این مسابقات در حدود  9میلیارد
دالر درآمد خواهد داشت.همچنین این مسئول قطری درباره هزینه این کشور
تنها برای ساخت ورزشگاه های جام جهانی این طور گفت :هزینه زیرساختها و
آمادهسازی میزبانی این مسابقات نیز به هشت میلیارد دالر رسیده است .این رقم
نزدیک به هزینههای آمادهسازی جام جهانی قبلی در روسیه است .گزارش رسانه
های خارجی در هفته گذشته بیشترین هزینه قطر برای آماده سازی جام جهانی را
ساخت خطوط مترو و اقامتگاه ها برای تماشاگران بیان کرده بود.

اخبار

نشست خسرویوفا با مدیر بینالملل IOC

محمود خسرو یوفا رئیس کمیته ملی المپیک ایــران در حاشیه سفر به
کامبوج برای حضور در مجمع عمومی شورای المپیک آسیا با جروم پویوی،
مدیر پروژهها و روابط بینالمللی  IOCدیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار
جــروم پویوی ضمن تبریک انتخاب محمود خسرو یوفا بهعنوان رئیس
کمیته ملی ایران بر حفظ تعامالت و ارتباطات مطلوب بین کمیته بینالمللی
المپیک( )IOCو کمیته ملی المپیک ایران تاکید کرد .محمود خسرویوفا
رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند توماس
باخ در ورزش جهان و حفظ روابط متقابل ،خواستار حمایت بیش از پیش IOC
از ورزش ایران شد.

محرومیت  ۲ساله یک وزنهبردار زیر سن قانونی!
شورای صدور رای ایران نادو پس از بررسیهای الزم ،یک وزنهبردار  ۱۷ساله
ایرانی را به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ ،دو سال از حضور در تمامی
فعالیتهای ورزشی محروم کرد .نام این وزنهبردار پسر ،طبق بند ۷.۳ماده۱۴
مجموعهقوانینستادملیمبارزهبادوپینگایرانبهدلیلاینکهزیرسنقانونی
است ،محرمانه خواهد بود .ماده ممنوعه مصرفی این وزنهبردار کلومیفن و از
گروه  S۴بوده است.

سقوط یزدانی و گرایی در رنکینگ جهانی
رقابتهای جهانی کشتی فرنگی و آزاد در حالی شهریور امسال در بلگراد به
پایان رسید که تیم کشتی فرنگی با کسب سه نقره و یک برنز در جایگاه چهارم
قرار گرفت و آزادکاران نیز با کسب دو طال ،سه نقره و دو برنز به نایب قهرمانی
جهان رسیدند .در تازهترین اعالم اتحادیه جهانی کشتی ،رنکینگ فرنگی
و آزادکاران مشخص شد که کامران قاسمپور و رحمان عموزاد توانستند در
جایگاه نخست جدول وزن  ۹۲و  ۶۵کیلوگرم آزاد قرار گیرند .در وزن ۸۶
کیلوگرم حسن یزدانی سه پله به جایگاه چهارم وزن خود سقوط کرد .نکته
جالب توجه این که دیوید تیلور آمریکایی که در این رقابتها طالیی شد نیز با
تنزل رتبه مواجه شد و به رده سوم جهان رسید .در کشتی فرنگی در وزن های
 ۸۲ ،۷۷ ،۷۲ ،۶۰کیلوگرم هیچ نمایندهای از کشورمان در فهرست  ۱۰نفره
نخست قرار ندارد .در وزن  ۶۷کیلوگرم نیز محمدرضا گرایی با تنزل جایگاه به
رده چهارم دنیا بسنده کرد.

