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منهای فوتبال

پنجشنبه  13مرداد  1401سال بیست و ششم شماره 7097

انعکاس اخبار ورزش ایران

دو گزینه وسوسه کننده برای جایگزینی ترکان و تیمهای پایه

z

خبر

خادم و محمدی،انتخاب رؤیایی

اعالم زمان مسابقات
والیبال در لهستان

 27مرداد
ایران با لهستان

تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان در رقابتهای جهانی ایتالیا یکی از بدترین نتایج ســالهای اخیر را گرفت و همانند مســابقات قهرمانی آســیا روی ســکوی چهارمی قرار گرفت.
بــه همیــن دلیــل هــم تقریبــا ًپرونــده حضور مجید ترکان در کشــتی بســته شــده و فدراســیون کشــتی به احتمــال زیــاد در روزهای آینده تصمیمــات جدیدی را میگیــرد .در این
چنــد روز اخیــر هــم اســامی زیــادی مطــرح شــده امــا هنــوز بــه جمع بنــدی نهایی نرســیدند .البته هنــوز مجید ترکان نــه اســتعفا داده و نه برکنار شــده و احتمــاال ًدر همین یکی
دو روز آینــده فدراســیون بــه بررســی عملکــرد ایــن تیــم میپــردازد و بعــد هــم تصمیــم میگیرد اما با توجــه به اتفاقاتی کــه در ایتالیا و قبــل از آن در قهرمانی جهــان رخ داده بود،
ادامــه حضــور مجیــد تــرکان در تیــم ملــی کشــتی آزاد بســیار بعیــد و دور از ذهــن اســت .بنابرایــن باید فــرد جدیدی به عنوان ســرمربی برای این تیم انتخاب شــود اما چه کســی
در حــال حاضــر میتواند برای این مســئولیت مناســب باشــد؟

برنامه مسابقات تیم ملی والیبال
در نوزدهمیــن دوره مســابقات
والیبــال جــام واگنــر لهســتان
مشخص شــد .مسابقات والیبال
هوبــرت جــرزی واگنــر (Hubert
 )Jerzy Wagnerلهســتان از
سال  ۲۰۰۳هر ساله از سوی بنیاد
واگنــر در ایــن کشــور و بــا حضــور
چهــار تیــم مطــرح و صاحبنــام
والیبــال جهــان برگــزار میشــود.
نو زد همیــن د و ره مســا بقا ت
والیبال جام واگنر لهستان از 27
تــا  29مردادماه بــا حضور چهار
تیم ایران ،صربســتان ،لهستان
و آرژانتیــن در شــهر کراکــوف
لهســتان برگــزار میشــود .تیــم
ملــی والیبــال ایــران روز شــنبه
 22مردادمــاه تهران را به مقصد
لهســتان تــرک میکنــد تــا عالوه
بــر حضــور در جــام واگنــر دو
دیــدار دوســتانه بــا اوکرایــن در
ایــن کشــور برگــزار کنــد .اولیــن
مســابقه ایــران با لهســتان اســت
کــه  27مــرداد برگــزار میشــود.
ایــران بــه ترتیــب  28و  29مــرداد
بــا صربســتان و آرژانتیــن روبــهرو
میشــود .تیــم ملی والیبــال ایران
در ســا لهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۵در
ایــن رقابتهــا شــرکت کــرد و در
هــر دو دوره ،بــه مقــام چهارمــی
دســت یافــت.

محسن وظیفه

روزنامه نگار

حذف مربیان نامدار

یکی از مشکالت اساسی کشتی
در ایــن ســالهای اخیــر نبود
مربی برای کشــتی ایران
ا ســت  .متأ ســفا نه
کمبــو د مر بــی
یکــی از مشــکالت
بزرگــی اســت کــه در
ســالهای اخیر بارها
به کشــتی آســیب زده و
بــه همیــن دلیــل هــم فقــط
چند مربی بودند که تیمهای کشــتی برای
آنها دســت به دســت شــده اســت .محمد
طالیی ،غالمرضا محمدی ،علیرضا رضایی
و مجیــد تــرکان کــه البتــه بــه ایــن جمــع
میشود تقی اکبرنژاد و امیر توکلیان را هم
اضافه کرد .اما حاال شرایط به نحوی شده
کــه امــکان همــکاری بــا هیــچ یــک از ایــن
افــراد وجود ندارد .بنابراین االن مهمترین
ســؤال این اســت که با رفتــن مجید ترکان
سرمربیگری تیم ملی جوانان به چه کسی
میرســد؟ ایــن یــک بحــران جــدی بــرای
کشــتی ایران اســت که متأسفانه بسیاری
از افــرادی که اســتعداد و توانایی این کار را
داشــتند در ســالهای اخیــر از گردونــه کار
در کشتی دور ماندند و دایره مربیان فعال
در بخــش ملــی بــه حدی کوچک شــده که
حــاال بــرای انتخــاب ســرمربی باز هــم باید
بــه ســراغ مربیانــی برونــد کــه قبــل از ایــن
امتحــان شــده بودنــد.

انتخابات کمیته ملی المپیک

ثبتنام نوروزی
برای نایب رئیسی

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
و دبیــرکل ســتاد ملــی مبــارزه بــا

دوپینــگ نامــزد نایــب رئیســی
کمیته ملی المپیک شد .در ادامه
ثبــت نــام کاندیداهــای ریاســت،
نایــب رئیســی و هیــأت اجرایــی
کمیتــه ملــی المپیــک ،غالمرضــا
نــوروزی بــا حضــور در کمیتــه ملی
المپیک جهت احراز ســمت نایب
رئیســی ایــن کمیته کاندیدا شــد.
مجمــع انتخابــات کمیتــه ملــی
المپیــک  ۶شــهریور ســالجاری
برگــزار میشــود.

تیم تنیس دختران
راهی مالزی شد

تیــم ملــی تنیــس د ختــرا ن
کشــو رما ن با مــد ا د ا مــر و ز
(پنجشــنبه) بــرای شــرکت در
مســابقات بیلیجیــن کینــگ
کاپ  2022راهــی کواالالمپــور
شــد .
در ایــن دوره از مســابقات،
 5بازیکــن بــه نا مهــای نیلــی
عطفی ،فاطمهسادات زنجانی،
درســا چراغی ،نازنیــن یزدانی و
مهرانه ظهوریــان به دعوت ندا
نوریــان راهــی اردوی تیــم ملــی
شــدند.
اولیــن مرحلــه اردوی دختــران
بهمــدت  5روز در زمینهــای
تنیــس هتــل اســپیناس برگزار
شــد و اردوی دوم که متصل به
اعزام بود ،در آرشــاکالب دنبال
شــد .نکتــه مهــم ایــن اردو،
غیبــت مشــکاتالزهرا صفــی
اســت .مشــکات کــه بازیکــن
تاریخســاز تنیــس کشــورمان
بــه حســاب میآیــد ،بــه علــت
ابتــا به کرونــا ،اردوی تیم ملی
و حضــور در بیلیجیــن کینــگ
کاپ را از دســت داد.
د ختــرا ن ا یــرا ن بــه خا طــر
حمایــت فدراســیون ،امیــد
زیــادی بــه موفقیــت در مالزی
دارنــد.

قهرمانانی که بیرون ماندند

یــک بخشــی از ســرمایههای کشــتی ایران
در عرصــه مربیگــری قهرمانــان کشــتی
ایــران در ســالهای گذشــته بودنــد کــه
مــورد توجه قرار نگرفتند .صادق گودرزی،
حســن رحیمــی ،مهــدی تقــوی ،احســان
لشــگری ،کمیــل قاســمی و رضــا یزدانی از

جملــه ســرمایههای کشــتی ایــران بودنــد
کــه میتوانســتند وارد چرخــه مربیگــری
شــوند امــا هــر کــدام بنــا بــه دلیلی پشــت
خــط ماندنــد و حمایــت هــم نشــدند و
حــاال کــه قــرار اســت ســرمربی بــرای تیــم
نوجوانان انتخاب شــود فدراسیون مجبور
اســت کاســه چــه کنــم بــه دســت بگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر از ســه ســال
پیــش کــه تغییرات در فدراســیون کشــتی
انجــام شــد به مــرور به ایــن مربیــان اجازه
فعالیــت در تیــم ملــی داده میشــد االن
در ایــن ســه ســال حداقــل چنــد مربــی بــا
تجربــه در کشــتی وجــود داشــت امــا در
ســه ســال گذشــته تیمهــای پایــه آســیب
زیــادی خوردنــد و در نهایــت فدراســیون
مجبــور به اســتفاده از محســن کاوه مدیر
تیمهــای ملــی در تیــم ملــی جوانــان بــه
عنــوان ســرمربی میشــود .حــاال اگــر
فدراســیون بخواهــد از ایــن قهرمانــان در
تیــم ملی اســتفاده کند هم با مشــکل کم
تجربگی این افراد روبهرو اســت و چارهای
جــز اعتمــاد به مربیانی که در گذشــته هم
مســئولیت داشــتند ،نــدارد و ایــن چرخــه
معیــوب مــدام در حــال چرخــش اســت.
بیتوجهــی به این قهرمانان به مرور باعث
حــذف آنهــا از کشــتی میشــود و بحــران
کمبود مربی را به مرور به ســالهای آینده
هــم منتقــل میکنــد .شــاید خــوب باشــد
کــه بــه طــرح خــوب امریکاییهــا در ایــن
بــاره توجــه کرد .آنهــا جیمز گریــن که نقره
قهرمانــی جهــان را دارد ،در کنــار مربیانــی
که از باشــگاهها و آموزشــگاهها کشتیگیر
بــه تیــم ملــی ارســال کردنــد ،در تیــم ملی
قــرار میدهنــد .هــم از مربیــان ســازنده
اســتفاده میکننــد و هــم مربیان جــوان را
بــرای ســالهای آینــده پــرورش میدهند.

راههــا بــه غالمرضــا محمدی ختم شــود.
غالمرضــا محمــدی کــه بعــد از المپیــک
توکیو کنار گذاشــته شــد یکــی از بهترین
مربیــان کشــتی ایــران در دهههــای اخیر
بــوده و همیــن االن کشــتیگیرانی مثــل
امیرحســین زارع و محمــد نخــودی و
رحمان عموزاد که در تیم ملی بزرگساالن
میدرخشند شاگردان او در تیم نوجوانان
بودند .به همین دلیل حاال بعد از ناکامی
کشتی نوجوانان در جهانی ایتالیا یک بار
دیگر نام او مطرح شــده .هنوز مشخص
نیســت که فدراســیون با او تماس بگیرد
و یــا اصــا ًاو عالقــهای بــه همــکاری در
ایــن رده داشــته باشــد امــا بایــد بــه یــک
موضــوع فکــر کرد کــه انتخــاب غالمرضا
محمدی باز هم باعث میشــود یکسری
از مربیــان جــوان بیرون بماننــد .بنابراین
بــرای اســتفاده احتمالــی از غالمرضــا
محمــدی بهتــر این اســت که او بــا عنوان
مدیــر تیمهــای پایــه بیایــد و از مربیــان و
قهرمانــان جوان
بــه عنــو ا ن

ســرمربی اســتفاده کــرد.

امیررضا خادم؛ انتخاب رویایی

نــام امیررضــا خــادم هم ایــن روزها بر ســر
زبانهــا افتــاده و اگرچــه هنــوز هیچ چیزی
دربــاره او به طور قطعی مشــخص نیســت
امــا بــه نظر میرســد کــه ابراز عالقــه خادم
بــرای بازگشــت بــه عرصــه مربیگــری در
کشــتی ،یک اتفاق بســیار مناسب است و
میتــوان از او هــم به عنــوان مدیر تیمهای
پایــه اســتفاده کــرد .بخصــوص اینکــه
امیررضــا خــادم ابــراز عالقــه کــرده بــود که
تجربیاتــش را در اختیــار کشــتیگیران
نوجوان قرار بدهد و این میتواند برای این
فدراســیون یک پیام مهم و ویژه باشــد که
از این شــرایط استفاده کند .شاید بهترین
الگــو هــم بــرای اســتفاده از امیررضا خادم
در کادرفنــی تیمهــای ملــی انتصــاب او بــه
عنــوان مدیــر تیمهــای پایــه و قــرار دادن
قهرمانــان جــوان بــه عنــوان ســرمربی در
تیمهــای نوجوانــان ،جوانان و امید اســت.
بــه ایــن ترتیــب هــم کشــتیگیران خوبــی
ساخته میشوند و هم مربیان جوان زیر
نظــر امیررضــا خــادم در کار مربیگری
پیشــرفت میکننــد .ایــن یــک پازل
رؤیایــی بــرای کشــتی اســت کــه
میتواند کشــتی را از چند بحران
بــه طــور همزمان
نجــات بدهد.

بازگشت غالمرضا محمدی؟

ایــن چرخه معیــوب در عرصــه مربیگری
باعــث شــده تــا همــه

شاگردان محمدبنا برای
حضور در مسابقات
قهرمانی جهان
تمرینات خود را با
جدیت در خانه کشتی
پیگیری میکنند .این
تیم امیدوار است
امسال روی سکوی
قهرمانی بایستد.

z

نقل قول

ایستادهام تا فشار و استرس از کشتی دور شود

دبیر :بنا مثل تختی افتخار کشتی است
کمتــر از  ۴۰روز مانــده به رقابتهای
جهانی صربستان ،و به همین دلیل،
علیرضــا دبیر کادر فنی تیمهای ملی
کشــتی آزاد و فرنگی را دور هم جمع
کــرد تــا دربــاره آخریــن وضعیــت تیم
ملــی با آنهــا گفتوگو کند.
در ایــن نشســت علیرضــا دبیــر بــه
کادر فنــی تیــم ملــی اعــام کــرد کــه
هفتــهای یکبــار ایــن نشســت برگزار
شــود تا تیم با کمترین مشــکل راهی
مســابقات قهرمانــی جهــان شــود:
«فاصلــه کمــی تــا اعــزام رقابتهــای
جهانــی صربســتان مانــده اســت
و بهدنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن
جلســات هفتــهای یــا  ۱۰روز یکبــار

ادامــه داشــته باشــد.
ا یــن جلســا ت بــه منظــو ر حــل
مشــکالت احتمالی برگزار میشــود.
مــواردی همچــون :اعــزام ،تغذیــه،
اسکان ،امکانات و هر چیزی که فکر
میکنید ،میتوانم آن را پیگیری کنم
بــه بنــده انتقــال دهیــد تــا در اســرع
وقت نسبت به رفع آن اقدام شود».
رئیــس فدراســیون کشــتی در ادامه
بــه اهمیــت کشــتی در ایــران اشــاره
کــرد و خواهــان حضــور قدرتمندانــه
در مســابقات جهانــی شــد« :بایــد
ثابــت کنیــم کــه بــه حــق ،ورزش اول
ایران هســتیم و آقایی خود را به دنیا
اعــام کنیــم.

البتــه ایــن کار بــا همدلــی بــه وجــود
میآیــد و اینکــه مــا «آزاد و فرنگــی
هســتیم» را کنــار بگذاریــم ،چراکــه
همــه مــا یکــی هســتیم».
رئیس فدراســیون کشتی در ادامه با
اشــاره به حضور محمد بنا و محســن
کاوه در تیــم ملــی ،حضــور آنهــا را بــه
ســود کشــتی ارزیابــی کــرد« :مــن
در فدراســیون کشــتی  ۲بزرگتــر از
خــودم دارم یکــی محمد بنا و دیگری
محسن کاوه که رابطه ما مانند برادر
بــزرگ بــا بــرادر کوچــک اســت و نظر
ایــن دو نفــر بــرای مــن خیلــی قابــل
احتــرام اســت.
پس از این دو بزرگ ،حمید سوریان

و پژمــان درســتکار هســتند کــه آنهــا
نیــز بــرای مــن قابــل احتــرام و عزیــز
هســتند و ایــن  ۴نفــر در کنــار مــن
هســتند و مــن در همــه کارهــا از آنها
مشــورت میگیرم .علی محمدی نیز
بهعنــوان یــک برادر کمــک میکند و
مــن قــدردان زحمــات ایــن عزیــزان
هســتم».
علیرضــا دبیــر در ادامــه بــا تجلیــل
از محمــد بنــا گفــت« :محمــد بنــا
فقــط افتخــار کشــتی فرنگی نیســت
بلکــه افتخــار کشــتی ایــران اســت،
همانطــور کــه جهانپهلــوان تختی،
حمیــد ســوریان ،عبــاس جدیــدی،
علیرضــا حیــدری ،امیــد نــوروزی،

قاســم رضایی ،برادران خادم ،حسن
یزدانــی و برادرا نگرایــی افتخــار
کشــتی ایــران هســتند .ایــن تفکــر
بســیار غلطــی اســت کــه کشــتی آزاد
و فرنگــی را از هــم جــدا بدانیــم و تــا
روزی که بنده در فدراســیون هستم،
کشــتی یکی است ».دبیر در ادامه با
اشــاره به اهمیت کار بدون اســترس
در کشــتی گفت« :من ایستادهام که
جلوی هرگونه اســترس و مشــکلی را
بگیــرم تــا شــما بتوانید در آســایش و
آرامــش تمریــن کنیــد و انتظــار دارم
کــه شــما نیــز تمــام تــاش خــود را
بــرای کســب بهتریــن نتیجــه بــه کار
ببندیــد».

