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منهای فوتبال

پنجشنبه  31شهریور  1401سال بیست و ششم شماره 7135

انعکاس اخبار ورزش ایران

گزارش

دعوت شهبخش به اردو

غایب در قهرمانی آسیا

لیســت تیم ملی بوکس ایران بدون
حضور ملیپوشان عنواندار در آسیا و
جهان اعالم شد .با تصمیم کادرفنی
تیم ملی بوکس دور جدید تمرینات
ملیپوشــان بــا حضور  ۳۹مشــتزن،
از روز جمعــه یــک مهــر  ۱۴۰۱آغــاز
میشود تا شاگردان علیرضا استکی
خــود را بــرای حضــور در رقابتهــای
قهرمانــی آســیا  ۲۰۲۲اردن آمــاده
کننــد .شــاگردان اســتکی پیــش از
این یک اردوی مشــترک  ۱۰روزه را با
تیــم ملی هند در تهــران برگزار کرده
بودند .در بین اسامی نفرات دعوت
شده به اردو نام دانیال شهبخش هم
دیده میشود .این در حالی است که
دانیــال بــه دلیل حضــورش در لیگ
نیمــه حرفهای غایب بزرگ تیم ملی
بوکــس در قهرمانی آســیا نام گرفته
اســت .مســابقات انتخابــی درون
اردویی برای مشخص شدن ترکیب
تیــم ملی برای حضور در رقابتهای
قهرمانــی آســیا  ۲۰۲۲اردن نیــز در
هفته آینده برگزار میشود.

یونس امامی :

علی محمدی :

حسین توکلی

با اشتباه خودم طال را از دست دادم

تاریخ کشتی فرنگی با نام بنا گره خورده است

پست جدید در فدراسیون وزنهبرداری برای سرمربی سابق

کشــتیگیر وزن  ۷۴کیلوگــرم تیــم ملــی کشــتی آزاد گفت« :شکســتم مقابل
دایک اشــتباه فنی بود .کشــتی همین است ،یک جا بعضی حریفان زورشان
از تو کمتر و بعضی بیشتر است .سهلانگاری بود ،پایش را در اختیار داشتم
اما از دســتم درآمد .پوئن اخطار هم درســت نبود ،من اینطور حس میکنم،
چون فرار از فن نکردم و دو جا پایش را گرفتم اما اشتباه از من بود که خاکش
نکردم .میتوانستم طال بگیرم و این خیلی ناراحتم کرد».

علــی محمــدی مدیر فنی تیمهای ملی کشــتی فرنگی گفــت« :نام محمد بنا
بــا تاریــخ کشــتی ایران گره خورده .بیشــترین افتخارات کشــتی فرنگــی در 20
ســال گذشــته که شــامل کســب  4مدال طالی المپیک و چندین مدال طال،
نقره و برنز جهان بود با حضور محمد بنا کســب شــد و نباید به واســط ه اینکه
نتایــج قبــل تکرار نشــده ،این افتخــارات را فراموش کــرد .البته خودش قصد
رفتــن داشــت و از تیــم ملــی خداحافظی کرد تــا راه برای جوانها باز شــود».

قهرمان المپیک سیدنی در فدراسیون وزنهبرداری پست گرفت .سجاد انوشیروانی
در حکمی ،حسین توکلی را به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون وزنهبرداری معرفی
کرد.توکلیسابقهحضوردرکادرفنیبزرگساالنبهعنوانسرمربیرادرکارنامهدارد.
پیشازایننیزحسینرضازادهعضوکمیتهفنیو مشاورعالیفدراسیونوزنهبرداری
شده بود .سجاد انوشیروانی میخواهد شرایط را برای همکاری با قهرمانان فراهم
کند .به همین دلیل هم در روزهای اخیر دو حکم به دو قهرمان المپیک سیدنی داد.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی

شروع و پایان در دو ماه

رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی از آغاز
لیــگ برتــر در هفتــه دوم مهــر مــاه
خبــر داد .مراســم قرعهکشــی لیــگ
برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی در حضــور
نمایندگانباشگاههایشرکتکنندهو
علیرضادبیر،رئیسفدراسیونکشتی
برگزار شــد .در حالــیکه پیــش از این
هفتم مهر ماه بهعنوان زمان آغاز این
مسابقات عنوان شده بود ،در ابتدای
مراســم حمید یــاری رئیس ســازمان
لیگ از استارت مسابقات لیگ برتر از
هفته دوم مهر ماه خبر داد و در ادامه
با اشــاره به برگــزاری مســابقات لیگ
دســته اول گفــت« :لیگ دســته اول
ما برگزار شــد و  33تیم در آن شرکت
کردند و از 17استان نماینده داشتیم.
رقابتها چهارم شــهریور تمام شــد و
لیــگ برتر با توجــه به فشــردگی زمان
تا نیمــه آذر تمام میشــود ،چون جام
جهانــی و اردوهــای ملــی را در پیــش
داریم .لیگ برتر با  8تیــم آزاد و  9تیم
فرنگی برگزار میشود».

برزگر :نخودی و تیلور بیبرنامه بودند

با این وضع کشتی دنیا
تا المپیک میدرخشیم

منصور برزگر اعتقاد دارد که کشــتی
آزاد ایــران بعــد از موفقیــت در اســلو
در بــاد آن خوابیــد و ایــن وضعیت در
خصــوص وزن  ۸۶کیلوگــرم کامال ًبه
چشــم آمده است .سرمربی پیشین
تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به نتایج
تیم ملی گفت« :با این شرایطی که در
دنیاحاکماست،مامیتوانیمسالها
برکشتیجهانحکومتکنیموامروز
این شرایط برای کشتی ما مهیاست
چــون همیــن تیــم امریــکا هــم پــا به
ســن گذاشته و ما تیم جوانی داریم.
سنگین وزن ترک هم آنچنان حریفی
نیســت و راحــت میشــد او را بــرد.
میانگین سنی تیم ما خیلی مناسب
اســت و میتوانیم به درخشش خود
تــا المپیــک ادامــه دهیــم .مــن فکــر
میکنــم تیــم مــا بســیار تیم خــوب و
ی بود .با این شرایط کشتی دنیا
پرانرژ 
که مندیدمباید بهتر نتیجه بگیریم.
حاال یا آنها ضعیف شدهاند و یا اینکه
مــا خیلی قوی شــدهایم ».ســرمربی
پیشین تیم ملی آزاد در مورد چرایی
شکست حسن یزدانی مقابل دیوید
تیلورامریکاییگفت«:وقتیتیمهای
امریکا ،روســیه و ژاپن به مســابقات
میآیندهمیشهیکگروهآنالیزدارند،
نه فقط برای مســابقاتی که در پیش
هست،بلکهآنالیزآنهابرایمسابقات
بعــدی اســت .یــک آنالیــز هــم بــرای
همیــن مســابقه دارنــد ،اصل قضیه
این است که ما بعد از المپیک آمدیم
یک مسابقه دادیم و برنده شدیم؛ در
بــاد آن زیــاد خوابیدیــم
بخصــوص در وزن 86
کیلو .حسن یزدانی در
این دوره در حد آن انتظاری
که داشتیم نشان نداد».

فرصت زیادی تا
المپیک پاریس باقی
نمانده و نزدیکترین
تکواندوکار ایران
برای رسیدن به
امتیازات الزم المپیک
در اقدامی نامشخص
از تیم ملی تکواندو
خداحافظی کرد.
این خداحافظی را
مقانلو تأیید کرده
اما در تالش است
تا او را منصرف کند
اما همین هم تأیید
دیگری است بر این
نکته که حال تکواندو
با آمدن ساعی
هم خوب نشده و
مشخص نیست تا چه
زمانی این وضعیت
ادامه دارد
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دوم مهر؛ انتخابی تیم ملی تکواندو برای قهرمانی جهان

با حال بد در راه مکزیک

ایــران ورزشــی  -فدراســیون تکوانــدو در
اقدامــی عجیــب تصمیــم گرفــت بیــژن
مقانلــو را حفظ کنــد .این تصمیم عجیب
در حالــی اتخــاذ شــد کــه نتایــج ضعیــف
تیــم ملــی تکوانــدو در قهرمانــی آســیا
باعث شــده بــود تا انتقــادات زیادی علیه
ســرمربی تیــم ملــی بــه وجــود بیایــد امــا
هادی ساعی بدون توجه به این انتقادات
بیــژن مقانلــو را به عنوان ســرمربی اتخاذ
کــرد .تصمیمــی کــه همیــن االن هــم
واکنشهــای زیــادی را در پــی داشــته امــا
ســاعی بیتوجه به این انتقادات تصمیم
خــود را اتخــاذ کــرده اســت.
تیــم ملی تکواندو بدترین نتیجه خود را
در تاریخ مسابقات قهرمانی آسیا کسب
کــرد .نتیجــهای که بعــد از حضور هادی
ســاعی بــه عنــوان رئیــس فدراســیون و
انتخاب بیژن مقانلو به عنوان ســرمربی
کمتــر کســی توقــع آنرا داشــت امــا بــا
وجــود چنــد مــاه کار و تــاش بدتریــن

نتیجــه تاریــخ روی شــیاپچانگ ثبــت
شــد .بعد از قهرمانی آســیا صحبتهای
زیــادی در رابطــه بــا تغییــر کادرفنــی
انجــام شــد .کادرفنــی کــه نفــر اول آن
مشــخص نبــود و یــک روز صحبــت از
بیــژن مقانلــو بود و یک روز هم بســحاق
بــه ایــن صندلی تکیــه مــیزد؛ دو گزینه
نامطمئــن کــه هیچکــدام پشــتوانه
حمایتــی جامعــه تکوانــدو را نداشــتند.
اوایــل بحــث این بود کــه عملکرد هر دو
مربــی یعنــی بیــژن مقانلــو و علیمحمد
بســحاق در دو تیــم جداگانــه ســنجیده
شــود و بعــد تصمیــم قطعی دربــاره آنها
اتخــاذ شــود .تصمیمــی غلط کــه ظاهرا ً
مســئوالن فدراســیون هم خیلی زود به
اشــتباه بــودن آن پــی بــرده بودنــد و بــه
همین دلیل مدام تصمیمات متناقض
را اتخــاذ کردنــد .بعــد از ناکامی این تیم
در قهرمانی آسیا با بیژن مقانلو ،اشتباه
بودن این تصمیم بیشــتر به چشــم آمد

چــرا که فدراســیون نمیتوانســت از نام
بیــژن مقانلــو بــه ســادگی عبــور کنــد و
بسحاق هم گزینه خیلی مطمئنی نبود؛
بــه همیــن دلیــل هم بــا وجــود عملکرد
نســبتا ًخوب تکواندو با هدایت بسحاق
در همبســتگی کشــورهای اســامی
فدراسیون نتوانست به بسحاق اعتماد
کند و مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندو
مانــد .اگــر به تصمیم قبلــی خود اعتقاد
داشــتند در نشســت کمیتــه فنــی کــه
دو روز پیــش برگــزار شــد بایــد بســحاق
ســرمربی میشــد امــا خروجــی پایــان
جلسه با انتخاب مقانلو همراه شد .این
یــک بار دیگر نشــان داد که فدراســیون
از ابتــدا در ایــن ماجــرا صادقانــه عمــل
نکــرده امــا مهمتــر از ایــن رفتــار ایــن
اســت که همــه بدانند آیا شــیاپچانگ
ایــران بــا حضــور مقانلــو از بحــران خارج
میشــود؟ ایــن اتفــاق خیلــی بعیــد بــه
نظــر میرســد چــرا کــه قبــل از ایــن هــم

این ســرمربی امتحان شده و مشخص
بــوده کــه انتخــاب خوبــی نیســت امــا
بــاز هــم فدراســیون روی او تأکیــد کرده
اســت .انتخابــی کــه همیــن چنــد روز
پیــش از ســوی محمــد باقــری معتمــد
مــورد نقــد قــرار گرفتــه بــود امــا ظاهــرا ً
گــوش کســی در تکوانــدو به ایــن نقدها
بدهــکار نیســت .شکســت در قهرمانی
آســیا چنین نویــدی را نمیدهد و غیبت
در برخــی از گرندپریهــا هــم نشــان از
ایــن دارد کــه امیــد زیــادی بــه ایــن تیــم
وجــود نــدارد؛ بــا اینحــال تکوانــدو بــا
مقانلــو بــه مســابقات قهرمانــی جهــان
در مکزیــک مــیرود و بــه همین منظور
هــم قــرار اســت کــه دوم مهــر انتخابــی
تیــم ملــی برگزار شــود .قهرمانــی جهان
در مکزیــک و البتــه گرندپری منچســتر
مهمترین رویدادهای پیش روی مقانلو
هســتند تــا ثابــت کنــد کــه مخالفانــش
اشتباه میکنند اما اگر در این دو رویداد

هــم ثابــت شــود که حق بــا منتقــدان او
بــوده؛ تکواندوی ایــران دو فرصت مهم
را از دســت میدهــد .از دســت رفتــن
ایــن دو رویــداد بــرای تکوانــدوکاری کــه
بایــد از امتیــازات همیــن مســابقات
بــرای رســیدن بــه المپیــک اســتفاده
کنــد یعنــی یــک فرصتســوزی بــزرگ
کــه شــاید دیگــر هیچوقــت فرصتــی
بــرای جبــران آن نباشــد .فرصــت زیادی
تــا المپیــک پاریــس باقــی نمانــده و
نزدیکتریــن تکوانــدوکار ایــران بــرای
رســیدن بــه امتیــازات الزم المپیــک در
اقدامی نامشــخص از تیم ملی تکواندو
خداحافظــی کــرد .ایــن خداحافظــی را
مقانلــو تأییــد کــرده اما در تالش اســت
تــا او را منصــرف کنــد امــا همیــن هــم
تأییــد دیگــری اســت بــر ایــن نکتــه کــه
حــال تکواندو با آمدن ســاعی هم خوب
نشــده و مشــخص نیســت تا چه زمانی
ایــن وضعیــت ادامــه دارد.

حرف روز

علیرضا دبیر :نیامدهام جهان پهلوان شوم

استعفا برای آدمهای ضعیف است؛ نمیروم
علیرضــا دبیــر کــه بعــد از برگشــت از
بلگــراد و بــه خاطر برخی مســائل پیش
آمــده در کشــتی فرنگــی و برخــی اوزان
آزاد ،بایــد مراقــب باشــد کــه حاشــیه
تازهای برای فدراســیونش ایجاد نشود،
بــاز در جلســه قرعهکشــی لیــگ طــوری
اظهار نظر میکند که گویا خیلی به این
موضوع توجهی ندارد .او حضور
در مراســم قرعهکشی لیگ
برتــر کشــتی را فرصتــی
میدانــد بــرای اینکــه
پاســخ برخــی منتقدان
را بدهــد« :یــک عــده
مغر ضنــد و کشــتی
را میزننــد چــون بــا
علیرضــا دبیــر بدند .از
 2014تــا  2018کشــتی

آزاد و فرنگــی در جهانــی دو طــا گرفتــه
ولــی همیــن دو ســال  11طــا گرفتیــم.
هــر کســی کــه دهانــش را باز کــرد نباید
پخــش کنیــد .ببینید راســت میگوید یا
نه ،اشاعه دروغ خودش گناه است .هر
کســی از کشتی حمایت کند مخلصش
هســتم امــا جلــوی کســی کــه علیــه
کشــتی کار میکند ،میایستم ».رئیس
فدراســیون کشــتی با بیان اینکه من بد
میگویم ولی دروغ نمیگویم ،میگوید:
«نیامــدهام جهــان پهلوان شــوم .من نه
مجیزگــوی وزیر هســتم و نه میخواهم
رئیــس هیــأت مجیــز مــن را بگویــد ».او
اشــارهای هــم بــه اتفاقهــای لیــگ دارد
و میگویــد« :همیشــه بــه لیــگ اعتقــاد
داشــتم .هشــت ســال لیــگ را تعطیــل
کردند .حاال ببینیــد وضعیت اقتصادی

کشــتیگیران چه شــد .اگــر جلوی لیگ
را نگرفتــه بودنــد االن قراردادهای لیگ
کشتی باالی پنج میلیارد بود ».او با این
توضیــح کوتــاه ،باز هــم از ویژگیهایش
میگویــد« :کســی کــه «کار چاقکــن»
باشــد را رد میکنم ،خودم باید بگردم و
آدمهــا را پیــدا کنم .ما اعضــای خانواده
کشــتی هســتیم و بــه خــوب بــودن و
ســالم کار کــردن محکــوم هســتیم .هر
جــا دیدیــد مربــی از کشــتیگیر درصــد
خواســت ،مدیونیــد نگوییــد امــا بــدون
ســند آبــروی کســی را نبریــد».
علیرضــا دبیــر کــه گویــا خــودش هــم
زمزمههایــی دربــاره احتمــال رفتــناش
از کشــتی شــنیده ،بــه ایــن موضــوع
واکنــش نشــان میدهــد« :مــن ادعایی
نــدارم امــا بگوییــد ایــن دو ســه ســال

حــال کشــتی خــوب اســت یــا نــه .مــن
حمــال کشــتیام ،بــدم نمیآیــد اینکــه
بــه مــن بگوینــد حمــال کشــتی ،مــن
خوشــم میآیــد .عشــق میکنــم بــه من
بگوینــد کربالیــی .حمالــی هــم بــرای
مــن ،جهانپهلوانــی برای شــما .به یاری
گفتم ســازمان لیگ زمانی موفق اســت
کــه مســتقل بــوده و درآمــدزا باشــد.
دنبــال اســتعفای مــن نباشــید اســتعفا
بــرای آد مهــای ضعیــف اســت ،مــن
اســتعفا نمیدهــم شــاید مجمــع من را
بــردارد و یا ســری بعــد ثبتنــام نکنم».
رئیــس فدراســیون بــا این جملــه تأکید
میکنــد کــه وزارت ورزش نمیتوانــد او
را بردارد که البته با توجه به حساسیت
نهادهای بینالمللــی روی ورزش ایران،
حــرف اشــتباهی هــم نیســت.

