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منهای فوتبال

پنجشنبه  3آذر  1401سال بیست و ششم شماره 7183

انعکاس اخبار ورزش ایران

z

خبر

اعالم ترکیب
آزادکاران در
جام جهانی امریکا

براساس لیست اعالمی از سوی
کا د رفنی تیم ملی کشتی آ زا د
کشورمان ،ترکیب آزادکاران در
امریکا مشخص شد.
رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد
در روزهای  ۱۹و  ۲۰آذر به میزبانی
امریکا برگزار میشود .برهمین
اساس ،اتحادیه جهانی کشتی در
فاصله  ۱۷روز تا آغاز این رقابتها،
لیست نفرا ت تیم ملی کشتی
آزاد ایران را اعالم کرد که نکته
جالب توجه آن حضور کامران
قاسمپور دارنده مدال طالی جهان
برای مرتبه نخست در وزن ۹۷
کیلوگرم است .در این صورت
با توجه به حضور کایل اسنایدر
قهرمان جهان و المپیک در ترکیب
امریکا ،باید منتظر رویارویی این
دو کشتی گیر مطرح باشیم .رضا
مؤمنی در وزن  ٥٧کیلوگرم ،آرمین
حبیبزاده در وزن  ۶۱کیلوگرم،
رحمان عموزاد و محمدرضا باقری
در وزن  ۶۵کیلوگرم ،امیرمحمد
یزدانی و علیاکبر فضلی در وزن ۷۰
کیلوگرم ،محمدصادق فیروزپور در
وزن  ٧٤کیلوگرم ،محمد نخودی
و علی سوادکوهی در وزن ٧٩
کیلوگرم ،علیرضا کریمی در وزن ٨٦
کیلوگرم ،امیرحسین فیروزپور در
وزن  ۹۲کیلوگرم ،کامران قاسمپور و
امیرعلی آذرپیرا در وزن  ٩٧کیلوگرم
و نهایتا ًامیررضا معصومی در وزن
 ۱۲۵کیلوگرم ملیپوشان آزادکار
کشورمان هستند که قرار است
در جام جهانی با هدایت پژمان
درستکار به مصاف رقبای خود
بروند.

مرتضی کریمی:

عبدالمهدی نصیرزاده:

مهدی مبینی:

نباید اول راه از هوگوپوشان جوان توقع نتیجه داشت

مبارزه با دوپینگ را در پرورش اندام جدی پیگیریم

فشنگ هفته آینده میرسد

سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو درخصوص نتایج ضعیفی که ملیپوشان
تکوانـدو در رقابتهـای جهانـی گرفتنـد ،تأکیـد دارد« :مـا جوانگرایـی کردیم
و ایـن کار فوقالعـاده اسـت امـا حـاال بایـد انتظارهـا و نتیجهگرایـی از این تیم
ملـی دور شـود .حقیقتـا ًنبایـد مـا در ابتـدای مسـیر از هوگوپوشـان جـوان که
تجربه بینالمللی ندارند توقع کسـب نتیجه و معجزه داشـته باشـیم .قطعا ً
حواشـی اطراف تیم و زمان محدود کار دسـت مقانلو داد».

رئیـس فدراسـیون بدنسـازی و پـرورش انـدام معتقـد اسـت« :جامعـه پـرورش
انـدام ایـران از سـوء مصـرف مـواد نیـروزا مبـرا اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه
عدهای انگشـت اتهام دوپینگی بودن به ورزشـکاران ما را میزنند ».عبدالمهدی
نصیرزاده ادامه میدهد« :جامعه پرورش اندام کشـورمان از سـوء مصرف مواد
نیروزا مبراسـت و فدراسـیون جهانی در مبارزه با دوپینگ رشـتههای نویی ایجاد
کرده است .سیاست ما مبارزه و کنترل دوپینگ است .مثل فدراسیون جهانی».

دبیر فدراســیون تیراندازی با بیان این که  ۹۰درصد مشــکل رشــته اهداف
پــروازی فشــنگ اســت ،میگوید« :خبر خوب این اســت کــه فکر میکنم تا
یک هفته آینده بحث فشــنگ حل میشــود ».مبینی ادامه میدهد« :خبر
خــوب ایــن اســت کــه تــا یــک هفتــه آینده فکــر میکنــم بحث فشــنگ حل
میشــود و من میدانم که همه منتظر تأمین فشــنگ هستند .تأمین تهیه
ســاح خفیف نیز در تفاهمنامه آمده و امیدواریم این مشــکل حل شــود».

ابقای محمدنیا در
هیأت تیراندازی
خوزستان

مجمع ا نتخا ب ر ئیس هیأ ت
تیراندازی خوزستان امروز دوم
آذرماه با حضور دبیر فدراسیون و
بنیتمیم مدیرکل ورزش و جوانان
خوزستان در اهواز برگزار شد و نهایتا ً
رئیس قبلی این مجموعه در سمت
خود ابقا شد .سیدساالر محمدنیا
تنها کاندید احراز سمت ریاست
هیأت تیراندازی خوزستان بود .در
پایان رأیگیر نیز محمدنیا با  ۲۳رأی
از حداکثر آرای مأخوذه برای چهار
سال دیگر بهعنوان رئیس هیأت
تیراندازی خوزستان انتخاب شد.

بهزاد زاد علیاصغر :حال تیم کیروش مثل همه مردم خوب نیست

ZOOM
حال تیم کیروش
خوب نیست
بازیهای تیم ملی
فوتبال را در جام
جهانی قطر دنبال
میکنم .باخت بدی
جلوی انگلیس داشتیم
و همین کار تیم را برای
بازی مقابل ولز سخت
میکند .کیروش تیم
را خوب ارنج نکرد و
البته باید به این نکته
هم اشاره کنم که با
دو ماه و سه ماه کار
کردن نمیشود در
جام جهانی درخشید
ولی واقعیت ماجرا
این است که حال دل
فوتبالیستهای ما هم
مثل مردم خوب نیست.
این تیم هم مثل
همه مردم که به خاطر
شرایط این روزهای
کشور غمگین هستند،
شاداب نیست.

بازتاب آسیبدیدگی
معتمدی در
رسانههای خارجی

مصدومیــت ســتاره وزنهبــرداری
کشــورمان در رســانههای خارجــی
بازتــاب داشت.رســول معتمــدی
ملیپــوش ایرانــی هفتــه گذشــته
بهدلیــل مصدومیــت از ناحیــه
آرنــج در جریــان برگــزاری مســابقات
لیــگ برتــر ،رقابتهــای قهرمانــی
جهــان کلمبیــا را از دســت داد.
ســایت اینســاید دِگیمــز در ایــن
خصــو ص نو شــت  « :ر ســو ل
معتمــدی ،وزنهبــردار ایرانــی مدعــی
مــدال بهدلیــل آســیبدیدگی در
یــک رویــداد داخلــی ،رقابتهــای
قهرمانــی جهــان در کلمبیــا را کــه
یکــی از ســکوهای کســب ســهمیه
بازیهــای المپیــک پاریــس اســت،
از دســت داد ».در ادامــه ایــن
مطلــب آمــده اســت« :معتمــدی
تنهــا قهرمــان ایــران در مســابقات
جهانی ســال گذشــته بود که عنوان
قهرمانــی دســته  102کیلوگــرم را
بــه دســت آورد .انتظــار میرفــت
کــه او بــرای دفــاع از عنــوان خــود،
چالشــی ســخت (بــرای رقبــا) در
بوگوتــا ،میزبــان مســابقات جهانــی
 ،2022ایجــاد کنــد امــا بــه خاطــر
آســیبدیدگی مســابقات جهانــی
را از دســت داد».
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ترمز فوتبال  5نفره را بعد از ریو کشیدند
محسن وظیفه

روزنامه نگار

تیم ملی فوتبال  5نفره یکی از بهترین
رشتههای ورزشی ایران در پارالمپیک
اسـت .ورزشـی بـه غایـت جـذاب و
تماشـایی کـه بـا نقـره تیـم ایـران در
پارالمپیـک ریـو سـتارههای ایـن تیـم
بـه محبوبیـت زیـادی رسـیدند و حـاال
بعـد از گذشـت  8سـال ایـن تیـم در
راه رسـیدن بـه سـهمیه پارالمپیـک
پاریـس و مـدال قهرمانـی آسـیا نـاکام
مانـد .بهـزاد زاد علیاصغـر یکـی از
سـتارههای همـان تیـم ریـو اسـت کـه
هنـوز هـم در ایـن تیـم تـوپ میزنـد اما
معتقـد اسـت کـه ترمـز ایـن تیـم بعد از
ریـو کشـیده شـد.

انتظارات برآورده نشد

مسـابقات فوتبـال  5نفـره قهرمانـی
سـطح بسـیار باالیـی داشـت چـرا کـه
همـه رقبـای مـا کار کـرده بودنـد و فقط

ایـن مـا بودیـم کـه در ایـن مـدت هیـچ
کاری انجـام ندادیـم و بـا سـطح پایینـی
راهـی ایـن مسـابقات شـدیم.
البتـه بـا تمـام مشـکالتی کـه در ایـن
چنـد سـال داشـتیم ،آ نطور یکـه
مـردم انتظـار داشـتند ،نتوانسـتیم
نتیجـه بگیر یـم .

 5سال دور ماندیم

توقـع از تیـم فوتبـال  5نفـره همیشـه
بـاال بـوده و در ایـن دوره هـم انتظـارات
از تیـم بـاال بـود.
ایـن هـم بـه خاطـر موفقیتهـای
زیادی بود که در بازیهای پارالمپیک
و پارآسـیایی بـه دسـت آمـده امـا
واقعیـت ایـن اسـت کـه  5سـال دور
بودیـم و خیلـی افـت کردیـم .بـه
پارالمپیـک توکیـو اعـزام نشـدیم ،نـه
مسـابقه تدارکاتـی داشـتیم نـه اردوی
مشـترک .جادوگـر نیسـتیم کـه تحـت
هـر شـرایطی کـه بودیـم بتوانیـم بـه
موفقیـت برسـیم.

حقمان نبود سهمیه بگیریم

در مسـابقات قهرمانـی آسـیا کـه بـه
میزبانی تایلند برگزار شد ،به اندازهای
کـه مسـئوالن بـه تیـم توجـه کـرده
بودند ،نتیجه گرفتیم .خیلی غیرت به
خـرج دادیـم کـه چهـارم شـدیم همـان
هـم حقمـان نبـود .واقعـا ً اگـر مـدال
میگرفتیـم و یـا سـهمیه پارالمپیـک
پاریـس را کسـب میکردیـم ،حقمـان
نبـود .البتـه در نیمـه نهایـی و ردهبندی
بدشانسـی آوردیـم یـا اینکـه بـا پنالتـی
باختیـم امـا واقعیتـش حقمـان نبـود
کـه نتیجـه خوبـی هـم بگیریـم .تلاش
زیـادی کردیـم امـا آمـاده نبودیـم و
طبیعـی بـود کـه نتیجـه نگیریـم.

اولینها را نداریم

تیـم ملـی فوتبـال  5نفـره از داشـتن
اولینهـا هـم محـروم اسـت .نـه در
اردوهـای آماد هسـازی خـوب تغذیـه
کردیـم و نـه در تایلنـد غـذای خـوب

داشـتیم .وقتـی برگشـتیم  4کیلوگـرم
کـم کـرده بـودم .اینجـوری بـه جنـگ
رفتـن واقعـا ً شـاهکار اسـت .در تمـام
ایـن مدتـی کـه در اردو بودیـم از سـوی
کشـو رها ی مختلـف بـرا ی ا رد و ی
مشـترک یـا مسـابقه دوسـتانه دعـوت
شـدیم امـا هـر جـا دعـوت شـدیم اعـزام
نشـدیم .ایـن تصمیمـات غلـط بـه هـر
حال یک جا خودش را نشان میدهد.

مسئوالن پارالمپیک ترمز ما را
کشیدند

(ترمـز) دسـتی فوتبـال  5نفـره را بعـد
از پارالمپیـک ریـو کشـیدند .خیلـی
در آن باز یهـا خـوش درخشـیدیم
امـا بعـد از آن مسـئوالن کمیتـه ملـی
پارالمپیـک ترمـز تیـم مـا را کشـیدند.
نمیدانـم چـرا حـاال سـهمیه حضـور در
بازیهـای پارالمپیـک بـرای همـه مهـم
شـده اسـت .وقتـی بـرای پارالمپیـک
توکیـو سـهمیه گرفتیـم ،اعزام نشـدیم

امـا حـاال همـه از مـا میپرسـند کـه چـرا
برای پاریس سهمیه نگرفتید؟ از کجا
معلوم اینبار هم سهمیه میگرفتیم،
همان اتفاق تکرار نمیشد؟ همه رقبا
از سایه ما هم میترسند اما بازگشت
بـه شـرایطی کـه در پارالمپیـک ریـو
داشـتیم بسـیار سـخت اسـت.

شرایط تیم را تغییر بدهند

فرصـت کسـب سـهمیه د ر جـا م
جهانـی را هـم داریـم امـا میتواننـد
شـرایط تیـم را تغییـر بدهنـد؟ اصلا ً
برنامـهای بـرای ایـن کار دارنـد؟ بـرای
مسـابقات جـام جهانـی  16تیـم حضـور
دارنـد کـه  3تیـم سـهمیه پارالمپیـک
پاریـس را میگیرنـد .اگـر خـوب تدارک
ببینیـم ،میتوانیـم سـهمیه را بگیریـم
امـا اگـر حمایـت نباشـد ،آنجـا هـم
نمیتوا نیـم کاری ا نجـام بد هیـم .
بازیهـای پاراآسـیایی هانگـژو هـم در
پیـش اسـت .بـرای ایـن بازیهـا هـم
میتوانیـم گام بلنـدی برداریـم.

گزارش

دوچرخهسواری همچنان درگیر حواشی خودساخته

پای دادگستری به دعوا باز شد

ایران ورزشی :بیتردید دوچرخهسواری
یکـی از فدراسـیونهای ورزشـی اسـت
کـه مـدت هاسـت بـا حواشـی مخـرب
و ویرانگـر (از بحـث دوپینـگ گرفتـه
تـا ماجـرای شـکایتهای انتخاباتـی و
عـزل و نصبهـای متعـدد و )...دسـت
و پنجـه نـرم میکنـد؛ فدراسـیونی کـه
پیـش از ایـن یکـی از مجموعههـای
جـذ ا ب و پرمخا طـب و رزشـی بـو د
هـم در بخـش عمومـی و هـم ورزش
قهرمانـی .امـا حـاال این مجموعه سـوای
اینکـه بـدون داشـتن رهبـر و مدیـری
قدرتمنـد ،سـردرگم و بیاسـتراتژی
مسـیرش را طـی میکنـد ،بلکـه در
ایـن بیـن هرزگاهـی درگیـر مشـکالت و
معضلات زمینگیرکننـد های میشـود
کـه کمر شـکن ا سـت و نفسـگیر .

معضـل جدیـدی کـه امـروز فدراسـیون
دوچرخهسـواری درگیرش شـده است،
موضـوع سـاختمان نیمـهکاره و بدهـی
بـه جـای مانـده ایـن مجموعـه از قبـل
است .ماجرای عجیب و غریبی که این
روزهـا فدراسـیون دوچرخهسـواری را
بدجور درگیر شکایت پیمانکار سازنده
سـاختمان فدراسـیون و نهایتـا ً ورود
نماینـده دادگسـتری بـه ایـن موضـوع
کـرده اسـت.

شکایت پیمانکار برای زنده
شدن بدهی معوقه

سـاختمان فدراسیون دوچرخهسواری
مدتهاسـت که نیمهکاره به حال خود
رهـا شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت
کـه هیـچ بودجـهای بـرای تکمیـل آن
(بخاطـر هـرج و مـرج مدیریتـی حاکـم

بـر فدراسـیون دوچرخـه سـواری) وجـود
نـدارد! پیمانـکار هـم دنبـال زنـده کـردن
پولـش اسـت و ایـن چالـش بـزرگ بـرای
دوچرخهسـواری ایـران تبدیـل شـده بـه
کابوسـی هولنـاک کـه پایانش مشـخص
نیسـت! پیمانـکار کـه بالتکلیـف مانـده
اسـت و دسـتش از همـه جـا کوتـاه،
بـه ناچـار بـرای گرفتـن طلـب خـود از
فدراسـیون شـکایت کـرده و اکنـون بـا
ایـن شـکایت پـای دادگسـتری نیـز بـه
ماجرا باز شده است .کارشناس رسمی
دادگسـتری بـه پیسـت آزادی رفتـه و در
اولیـن گام صـورت دقیـق پرداختیهـا را
از فدراسـیون خواسـته اسـت.

بدهـی میلیـاردی روی دسـت
دوچرخهسـواری

آ نچـه کـه فعلا ً د ر پر و نـد ه معلـق

دوچرخهسـواری مشـخص اسـت ،ایـن
اسـت که ظاهرا ًدر قرارداد فدراسـیون
بـا پیمانـکار کـه در زمـان مدیریـت
خسـرو قمـری منعقـد شـده اسـت،
سـاختمان بایـد بـا مبلـغ یـک میلیـارد
و  ۸۵۰میلیـون تومـان سـاخته و بـه
فدراسـیون تحویـل داده میشـد .امـا
قبـل از اینکـه سـاخت سـاختمان بـه
پایـان برسـد ،مبلـغ صـورت وضعیتها
بـه  ۲میلیـارد و  ۲۰۰میلیـون تومـان
رسـیده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه
کل پرداختـی فدراسـیون یـک میلیـارد
و  ۴۰۰میلیـون تومـان بـوده اسـت .در
حـال حاضـر یـک سـاختمان نیمـهکاره
بـا یـک پرونـده شـکایت روی دسـت
فدراسـیون مانـده اسـت ،بـدون اینکـه
چیـزی عایـدش شـود.

