ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ورود ﺑﻪ اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  90اﻟﺒﺮز ،اﺻﻐﺮ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰار ی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی آزاد ﮐﺸﻮر ی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪم .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ آﺗﯿﻪ و ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ی در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺎ آﺗﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
وی در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ی ﻣﻌﺘﻤﺪ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺴﺎز و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اردوی ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺸﻢ آذرﻣﺎه و ﺑﺮﮔﺰار ی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورود ﺑﻪ اردو ،آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺷﺸﻢ آذرﻣﺎه ،ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻮاﻧﺪ وﮐﺎر ﺑﻪ اردو دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻫﺮ وز ن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اردوی
آﻣﺎده ﺳﺎز ی دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اوزان ﻧﻔﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ی دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﺮات ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ،از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺣﻀﻮر در اردو ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
رﺣﯿﻤﯽ در ﻣﻮرد دﯾﺪار ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﺮون ﻣﺮز ی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو روﺳﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ی ﯾﮏ اردوی ﻣﺸﺘﺮک ،ﭼﻨﺪ دﯾﺪار ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ روسﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اردو در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از  ۵۰روز
در ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و رﺳﺎﻧﺪن ﺗﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻔﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﭘﺎﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ وزﻧﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ از ﺗﮑﻮاﻧﺪ وﮐﺎران ﺟﻮان و ﺑﺎ آﺗﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺪال ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .او ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در وز ن  -۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در دو وز ن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن در اﯾﻦ
وز ن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

