
سوت آغاز لیگ 
دنیا حیدری
    گزارش

نوزدهم در حالی 
عصر پنج شنبه 
در آزادی به صدا درآمد که خبری از وعده های 
داده شده نبود و آب از آب تکان نخورده بود!

رقابت های  این فصل لیگ برتر فوتبال عصر پنج شنبه 
با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در این بین مدافع 
عنوان قهرمانی حریف بوشهری خود را با حساب یک 
بر صفر از سد راه برداشت، اما تراکتور به نتیجه ای 
بهتر از تس��اوی بدون گل برابر مسجدسلیمانی ها 
دست نیافت. در دو بازی دیگر نیز سایپا با نتیجه 3 بر 
2 ذوب آهن را شکست داد و گل گهر و نساجی نیز به 

تساوی یک- یک رضایت دادند. 
  آغاز مقتدرانه مدافع عنوان قهرمانی 

کالدرون آرژانتینی اولین آزمون خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشت، آن هم در آزادی. ورزشگاهی که 
اگرچه به دلیل مشکالت بلیت فروشی در نخستین 
بازی لیگ مملو از جمعیت نبود، اما یک بار دیگر 
شاهد پیروزی سرخپوشان بود. بردی که این بار 
ترابی به پارس جنوبی بوشهر تحمیل کرد. البته 
با یک بازی نمی توان به قضاوت عملکرد کالدرون 
و شاگردانش نشست، اما در بازی با پارس جنوبی 
کاماًل مش��خص بود که م��رد آرژانتینی نیمکت 
سرخپوشان همانطور که گفته می شود، اعتقادی 

به پاس های پرتعداد و تک ضرب ن��دارد و عالقه 
وافری به ب��ازی هجومی دارد و این ش��اید بتواند 
مشکل چند سال اخیر پرسپولیس در خط حمله را 
رفع و رجوع کند تا پرسپولیس دیگر بازی های خود 
را با یک گل به پایان نبرد یا در حسرت فرصت های 
از دست رفته نماند. با وجود این کالدرون از عملکرد 
ش��اگردانش راضی است: »دوس��ت دارم فوتبال 
قش��نگ تری بازی کنیم، اما وقتی حریف به شما 
اج��ازه نمی دهد خوب بازی کنی��د مجبورید که 
تغییرات و جابه جایی هایی داشته باشید. اگر تیم 
میزبان زود گل نزند، بازیکنان عصبانی می شوند. 
در بازی های بعدی اگر زود گل بزنیم بازی متفاوتی 

را شاهد خواهید بود.«
  درجای تیم میلیاردی در گام نخست 

از تراکتور اما انتظار بیش��تری می رفت. مصطفی 
دنیزلی تیم گران قیمتی بس��ته و تصور    می ش��د 
بازیکنان میلی��اردی او در نخس��تین دیدار لیگ 
نمایش��ی قابل قبول تر از خود به نمایش بگذارند، 
اما تساوی بدون گل در نخستین بازی لیگ، آن هم 
برابر نفت مسجدسلیمان نشان داد که تراکتور فاصله 
زیادی با آمادگی دارد و اگر می خواهد امسال یکی از 
گزینه های قهرمانی باشد باید تالش بیشتری کند. 
جالب اما این است که دنیزلی اعتراضی به این نتیجه 
ندارد و در کمال ناباوری می گوید گاهی نباختن هم 

خوب است: »در همه جا شروع سخت است و تمام 
کردن سخت تر از آن اس��ت. من از تیم انتظار دارم 
شرایط قهرمانی را برای تبریزی ها رقم بزند، اما گاهی 

همین که شما نمی بازید خیلی خوب است.«
  اولین تعویقی لیگ 

ش��عارهای فراوانی در خصوص برگ��زاری لیگ 
نوزدهم با نظم و انضباطی مثال زدنی داده ش��د، 
اما از نظم و انضباط وعده داده شده همین بس که 
اولین بازی به تعویق افتاده این فصل در همان هفته 

نخست، به دلیل مهیا نبودن شرایط اتفاق افتاد! 
طب��ق برنامه هفت��ه اول رقابت های لی��گ برتر، 
س��پاهان باید س��اعت 20:15 دقیقه جمعه در 
ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به مصاف شاهین 
می رفت، اما آماده نبودن شرایط ورزشگاه باعث به 
تعویق افتادن این بازی شد. باشگاه سپاهان در یکی 
از صفحات شخصی خود در این خصوص نوشت: 
» می شد در شهر دیگری بازی کنیم، اما مردم خوب 
بوشهر ارزش این را دارند که برنامه هایمان به هم 
بریزد و یک روز صبر کنیم. امیدواریم این آخرین 
تغییر باشد.« اگرچه سپاهانی ها با این بی نظمی در 
آغاز کار کنار آمده اند، اما این مسئله نمی تواند باعث 
کمرنگ شدن بی نظمی رخ داده در همین ابتدای 
لیگ نوزدهم شود. لیگی که از رئیس فدراسیون 
و س��ازمان لیگ تا وزارت ورزش هم��ه و همه از 

برگزاری پرقدرت و منضبط آن خبر می دادند، اما 
از شعار تا واقعیت فاصله زیادی وجود دارد!

  آب از آب تکان نخورده بود
پرواضح بود شعارهایی که در خصوص ایمن سازی 
ورزشگاه ها داده می ش��ود جز مشتی حرف قشنگ 
نیس��ت و نه فق��ط هیچ ی��ک از آن داس��تان های 
توجیه کننده و قانع کننده فدراس��یون در خصوص 
تعویق لیگ به دلیل استانداردسازی ورزشگاه ها رنگ 
واقعیت به خود ندید، بلکه آقایان در همان ابتدای 
کار نیز دست پیش گرفتند، به طوری که علی اصغر 
انتظارخیر، مسئول پروژه گیت های مکانیزه در توجیه 
سرگردانی هوادارانی که به رغم پرداخت پول موفق 
به دریافت بلیت نشده بودند، گفت دوستان آنقدر 
مجانی به استادیوم آمده اند که اگر دو بار هم پول کم 
شود ایرادی ندارد: »برخی به رغم پرداخت پول موفق 
به گرفتن بلیت نشده بودند که معموالً ظرف 2۴ تا 
۷2 ساعت این پول ها به حساب ها باز خواهد گشت و 
اگر نشد، دوستان آنقدر مجانی به استادیوم آمده اند 

که اگر دو بار هم پول کم شود، ایرادی ندارد!« 
این حرف ها یعنی برخالف وعده های داده شده، قرار 
نیست اتفاق خاصی در لیگ نوزدهم در خصوص 
سامان دادن تماشاگران و امنیت ورزشگاه ها ایجاد 
شود و وقتی ش��رایط آزادی و تهران به این شکل 

است، وای به اوضاع ورزشگاه ها در سایر شهرها! 
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شروع پرسپولیس با پیروزی، ناکامي تراکتور
استارت بی نظم لیگ نوزدهم و سرگردانی هواداران

سعید احمديان

رونالدو: مسي از رفتنم به يووه ناراحت شد!
کریستیانو رونالدو، ستاره 3۴ ساله پرتغالی رابطه خود با لیونل مسی را بسیار 
خوب توصیف کرد. رونالدو به کانال پرتغالی TVI در این باره گفت: »من 
دوران حرفه ای لیونل مسی را تحسین می کنم. جدایی من از رئال مادرید 
باعث ناراحتی لیونل مسی شد، زیرا او گفته بود از رقابت کردن با من در این 
کشور استقبال می کند. رقابت خوبی بین ما در دنیای فوتبال بود، اما این 
رقابت نیز از قاعده خود مستثنا نیست. مایکل جردن در بسکتبال رقیب 
داشت و آیرتون سنا و آلن پروست در فرمول یک رقبای بزرگی برای یکدیگر 
بودند. تنها نکته مشترک بین همه رقابت های بزرگ در ورزش این است که 
آنها سالم هستند.« رونالدو در پایان اشاره کرد که با توجه به رابطه خوبش 
با مسي با وجود رقیب بودن دعوت به ناهار مشترک را رد نخواهد کرد: »من 
یک رابطه حرفه ای عالی با مسی دارم، زیرا ما 15 سال است که لحظه های 
مشترکی را تجربه کرده ایم. من هرگز با او ناهار نخورده ام، اما در آینده چرا 

که  نه؟ من مشکلی با انجام این کار نخواهم داشت.«

معماي نیمار
چیزی ب��ه پایان فص��ل نق��ل و انتقاالت 
تابستانی باقی نمانده، اما همچنان آینده 
نیمار مش��خص نیس��ت. مهاجم برزیلی 
مدت هاس��ت ک��ه از ش��رایطش در تیم 
فرانسوی ناراضی اس��ت و اگرچه همه از 
نارضایتی اش خبر دارند، اما هنوز خبری 
از حل مش��کل نیس��ت. برزیلی ناراضی 
پیشنهاداتی از بارسلونا و رئال مادرید برای 
ادامه همکاری داشته، ولی تاکنون هیچ یک 
از طرفین نتوانسته اند رضایت خاطر سران پاری سن ژرمن را جلب کنند. 
با این حال به نظر می رسد بارتومئو کماکان برای انتقال نیمار به نیوکمپ 
تالش می کند. نیمار در این مدت بارها از عالقه زیادش به بارس��ا سخن 
گفته و به ش��کلی واضح خواستار بازگشت به بارس��لونا شده است. این 
بازیکن در این مدت با هم تیمی های سابقش نیز ارتباط نزدیک داشته، با 
این حال سران بارسا پیشنهاد چشمگیری به پاریسی ها نداده اند! نیمار به 
یکی از هم تیمی های سابقش در نیوکمپ گفته که رقم پیشنهادی بارسا 
برای بازگشت او تنها 1۴0 میلیون یورو بوده، در حالی که پاریسی ها برای 
فروش نیمار به کمتر از 250 میلیون یورو رضایت نخواهند داد. شنیده ها 
حاکی از آن اس��ت که در رختکن بارس��لونا برخی از بازیکنان شناخته 
شده تیم از مذاکرات ضعیف مدیران باشگاه برای خرید دوباره نیمار ابراز 
نارضایتی کرده اند. رئیس باشگاه بارسلونا به بازیکنان اصلی تیم قول داده 
به هر شکل ممکن نیمار از فرانسه به اس��پانیا بازگردانده خواهد شد. با 
این حال موفقیت در بازار خرید و فروش فوتبالیست ها به این سادگی ها 
نیست و حتی پیشنهاد 1۴0 میلیون یورویی نیز پیشنهادی وسوسه انگیز 
محسوب نمی شود. ضمن اینکه عالوه بر بحث های مالی، سران بارسلونا 
باید حواس شان به رئال مادرید نیز باشد. رقیب سنتی هم در جبهه دیگر 
می کوش��د تا نیمار را به پایتخت بکش��اند، به ویژه حاال که در روزهای 
آخر نقل و انتقاالت تکلیف نیمار مشخص نش��ده بهترین زمان است تا 
کهکشانی ها ضربه بزرگی به بارس��ا بزنند. از طرفی ناصر الخلیفی هیچ 
عالقه ای  به معامله با کاتاالن ها ن��دارد و معامله با پرز را ترجیح می دهد. 
البته بارسا گزینه اول نیمار محسوب می شود، اما قطعاً صبر این بازیکن هم 

حدی دارد و در صورت ادامه بالتکلیفی، رئال انتخاب اول او خواهد بود.

کریس وینتربرن

مارکا

موفقیت ووشو با مربیان داخلي در آسیا
دهمین دوره رقابت های ووشوي جوانان آس��یا با درخشش ووشوکاران 
کشورمان همراه بود و در پایان این مسابقات تیم جوانان ایران در بخش 
ساندا با کسب شش طال، یک نقره و چهار برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید. 
در مجموع و در دو بخش ساندا و تالو، ایران با هفت مدال طال، پنج نقره و 11 
برنز به عنوان سومي آسیا دست یافت. با این اوصاف تیم ایران نتایج دوره 
قبل مسابقات را که سال 201۷ در کره جنوبي برگزار شد تکرار کرد. سهیل 
موسوي، یونس شهرکي، شاهین بني طالبي، حسن لطفي، قرني ابراهیمي، 
آرین افراز و مهدي اکبري طالیی های ایران در این رقابت ها بودند. نازنین 
بازدار، ستایش تک فالح، علي شکروي، مهراسا عبدالهي و هستي صدیقي 
نیز نقره گرفتند و ش��اهین بني طالبي )دومدال(، تی��م دوئلین دختران 
)متشکل از فاطمه جزیني و منیره پناهي(، نازنین بازدار، منیره پناهي، علي 
ظفري، سیدمهدي رضوي، آیدا حیدري، یاسمن باقرزاده، امیرعلي میالبي 
و محمدعلي مجیري هم مدال برنز این رقابت ها را کسب کردند. تیم ایران 
در مسابقات امسال با سرمربیان داخلي و با وجود مشکالت مالي متعدد به 
این موفقیت ارزشمند دست یافت. این در شرایطي است که در دوره قبلي 
تیم ایران داراي سه سرمربي چیني در بخش های مختلف بود و تنها امیر 

اوجاقي سرمربي سانداي پسران، داخلي بود.

کشتي »کار« مي خواهد، نه »سیاه نمايي«
علیرضا دبیر را بای��د نماد مدی��ران ورزش ایران دانس��ت، مدیراني که 
خیلی هایشان وقتي پاي رسیدن به هدف ش��ان در میان باشد با وجود 
شرایطي سختي که انتظارشان را می کشند، هزاران وعده و وعید می دهند 
اما وقتي با همان وعده ها به هدف شان می رسند خودشان را کنار می کشند 
و پیام می دهند که انتظاري از من نداشته باشید. صحبت های دیروز رئیس 
فدراسیون کشتي را هم باید از این زاویه دید، آن هم در شرایطي که تنها 
یک ماه از انتخاب دبیر می گذرد. او دیروز سعي کرد با گزارشي کامالً منفي 
از شرایطي که بر کشتي حاکم اس��ت انتظارها را از این رشته ورزشي به 
حداقل برساند. دبیر مدعي است ورزش اول کشور که امید اول کاروان 
ایران براي مدال آوری در مسابقات سال آینده توکیو است، شاید حتی 

نتواند سهمیه ورود به این رقابت ها را هم بگیرد. 
در پیش گرفتن چنین رویکردي از س��وي دبیر تنها یک فرار رو به جلو 
است. رئیس فدراسیون کشتي در حالی این چنین ته دل مردم و هواداران 
این رشته ورزشي را خالي کرده است که کشتي گیران کشورمان نشان 
داده اند در سخت ترین ش��رایط هم توانس��ته اند با مدال هایشان براي 
کش��ورمان در رقابت های آس��یایي و المپیک آبروداری کنند. انگشت 
گذاشتن دبیر روي مش��کالت اقتصادي، گراني ارز و ادعاي بدهي 50 
میلیاردي در شرایطي است که همه فدراس��یون ها کم و زیاد با چنین 
شرایطي درگیر هستند و اینطور نیست که تنها کشتي چنین وضعیت 
سختي را داشته باشد. بدیهي است باال رفتن قیمت ارز و سخت شدن 
شرایط اقتصادي کشور، ورزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است، اما این 
مسئله ای نیست که در یک ماه گذش��ته و پس از انتخاب دبیر کشور را 
فراگرفته باش��د و نزدیک به یک سال و نیم اس��ت که کشورمان تحت 

نوسانات شدید اقتصادي قرار دارد.
دبیر هم در حالي وارد کارزار انتخابات فدراسیون کشتي شد که قطعاً به 
عنوان یک مدیر ورزش��ي که سابقه حضور در شوراي ش��هر را هم دارد از 
وضعیت سختي که از نظر مالي بر ورزش کشور حاکم است، آگاهي داشته 
و با علم به این شرایط به انتخابات ورود کرده اس��ت. در حالي امروز دبیر 
ناامیدانه از شرایط کشتي صحبت می کند که او در مجمع انتخاباتي وعده 
داد که کشتي را به اوج برمی گرداند. با این حال صحبت های دیروز دبیر و 
ارائه یک تصویر تیره از شرایط ورزش اول کشور با وعده های رنگارنگ او روز 
انتخابات تفاوت اساسي دارد و بیانگر این است که رئیس فدراسیون کشتي 
برخالف شعارهاي انتخاباتی اش، این روزها بیشتر از آنکه به دنبال احیاي 
وضعیت اقتصادي و فني کشتي باشد، در حال رفع مسئولیت از خودش 

است تا ناکامی های احتمالي کشتي به نام رئیس جدید نوشته نشود.
دبیر در حالي مدعي است با این شرایط اقتصادي نباید از کشتي انتظار 
سهمیه و کسب مدال در المپیک توکیو را داش��ت و از وزارت ورزش و 
کمیته ملي المپیک کمک های فراتر از بودجه فدراسیون می خواهد که 
یکي از وظایف رؤساي فدراسیون ها در وضعیت اقتصادي نامناسب مالي 
کشور فراهم کردن بودجه از طریق اسپانسرها و حامیان مالي است. در 
این راستا وزارت و کمیته با توجه به بودجه محدودي که در اختیار دارند 
نمی توانند پاسخگوي تمام و کمال هزینه های جاري ورزش کشور باشند. 
در این شرایط یکي از مهم ترین انتظاراتي که به گفته وزیر ورزش و رئیس 
کمیته ملي المپیک از مدیران فدراسیون ها می رود، تالش براي جذب 

اسپانسر براي تأمین بخشي از هزینه هاست.
با این تفاسیر مخاطب صحبت های علیرضا دبیر درباره شرایط بد مالي این 
رشته ورزشي بیشتر از آنکه مدیران گذشته این فدراسیون باشند، خود 
او است و جامعه کشتي از دبیر انتظار دارد تا به وعده هایي که با آن رأی 
اعضاي مجمع را گرفته است پایبند باشد و به جاي ناله کردن از وضعیتي 
که از آن آگاه بوده و اظهارات ناامید کننده درصدد برطرف مشکالتي باشد 
که با انگشت گذاشتن روي آنها توانسته رأی اعضاي مجمع را بگیرد. ارائه 
یک تصویر کاماًل سیاه از وضعیت کشتي نه تنها کمکي به حال رئیس 
جدید فدراسیون کشتي نمی کند، بلکه همه اهالي کشتي که با امید او را 
به عنوان رئیس جدید انتخاب کرده اند، انتظار دارند وي در مسیر عملي 
کردن ش��عارها و برنامه های انتخاباتی اش حرکت کند، نه اینکه پس از 
انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون کشتي مانند یک رئیس منفعل به 

وعده هایي که داده است پشت پا بزند.

اولويت ما صعود به المپیک است

پیروزی نوجوانان والیبال در گام نخست
شانزدهمین دوره       والیبال
رقابت ه�����ای 
والیبال قهرمانی نوجوانان جهان با درخش��ش 
ایران در گام نخست آغاز شد. در این رقابت ها که 
به میزبانی تونس برگزار می شود، نوجوانان ایران 
در نخستین دیدار با برتری مطلق آماری از سد 
بلغارستان گذشتند. تیم ملی والیبال به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی در اولین مس��ابقه خود 
توانست با نتیجه 3 بر یک بلغارستان را شکست 
دهد. نوجوانان والیبال ایران که در این رقابت ها 
با بلغارس��تان، ایتالیا، جمهوری چک و کلمبیا 

همگروه هستند، بعد از پیروزی پنج شنبه برابر 
بلغارستان روز گذشته نیز به مصاف جمهوری 
چک رفتند. محمد وکیلی، س��رمربی تیم ملی 
والیبال نوجوانان ایران بعد از کس��ب نخستین 
پیروزی در این رقابت ها تأکید کرد که نه تیمی 
را دست کم می گیرند و نه از تیمی ترس و هراسی 
دارند: »همانطور که انتظار داشتیم، بازی نخست 
سخت بود و بلغارستان سعی داشت با فشاری که 
می آورد بازیکنان ما را دچار اشتباه کند، اما در 
کل بازی خوبی بود و بعد از این برد باید به دیگر 

حریفان بیندیشیم.«

حرف های علیرضا دبیر یک ماه      کشتی
پس از رسیدن به صندلي ریاست 
فدراسیون کش��تي بوي ناامیدي می دهد. او پس از اینکه در روز 
انتخابات فدراسیون کشتي آینده روشني از کشتي ایران ارائه داد، 
حاال چند هفته پس از گرفتن رأی اعضاي مجمع، وضعیت کشتي را 
قرمز عنوان می کند و می گوید از کشتي کسي نباید حتي انتظار 

سهمیه المپیک را داشته باشد، چه برسد به مدال المپیک.
علیرضا دبیر دی��روز در گفت وگ��وي تلفني با برنام��ه تلویزیوني 
»رکورد« شبکه 3، مدعي شد که حل مشکالت فدراسیون از قواره 
او خارج است: »تا االن بدهی 50 میلیاردی رؤیت شده است. قباًل 
به ما گفته بودند که بدهی فدراسیون ۴ تا 5 میلیارد است، اما االن 
طلبکاران یکی یکی به فدراسیون می آیند. پیش از این به درستی به 
وزارت ورزش گزارش داده نمی شد. االن باید یک تصمیم مدیریتی 
گرفت. البته باید بگویم که این موضوع از ت��وان وزارت ورزش هم 
خارج است. این مس��ائل از قواره من رئیس فدراسیون نیز خارج 

است. وزیر ورزش هم نمی تواند به ما اعتبار بیشتری بدهد.« رئیس 
فدراسیون کشتی در ادامه مدعي است که سه سال طول می کشد 
تا وضعیت مالي کشتي درست شود: »مواردی همچون گرانی دالر 
و اعزام های بی مورد می تواند از دالیل بدهی های فدراسیون کشتی 
باشد. من امروز اعالم می کنم هیچ توقعی از کشتی نداشته باشید. 
کشتی اوضاع فنی و مالی  خوبی ندارد و این یک واقعیت است. سه 
سال زمان می برد تا این شرایط درست شود.«  دبیر در پایان نیز از 
کمیته ملي المپیک و وزارت ورزش درخواست کمک کرد: »من به 
صالحی امیری هم گفته ام که به وزنه برداری با دو سهمیه یک میلیارد 
و ۸00 میلیون تومان می دهید و به کشتی با 12 سهمیه 2 میلیارد. 
کمیته ملی المپیک در س��ال ۹3- ۹2 که خودم هم نایب رئیس 
کمیته بودم، با دالر 3 هزار تومانی، 5 میلیارد به فدراسیون کشتی 
کمک می کرد، اما امروز با دالر 11 هزار تومانی 2 میلیارد می گیریم. 
امیدوارم ظرف دو، سه روز آینده به کشتی کمک شود، چون دو ماه 

است که کادر فنی و پرسنل حقوق نگرفته اند.«

حرف های عجیب علیرضا دبیر درباره شرایط ورزش اول کشور

از کشتي نه انتظار سهمیه المپیک 
داشته باشید، نه انتظار مدال!

دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی       چهره
والیبال برای حضور در مسابقات آسیایی 
در حالی آغاز شده که کوالکوویچ تأکید دارد اولویت تیم ملی صعود 
به المپیک است: »سه هفته برای مسابقات آسیایی فرصت داریم و 
بعد از آن نیز جام جهانی ژاپن را در پیش داریم و س��پس انتخابی 
المپیک اس��ت که برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. در واقع 
اولویت ما همانطور که قباًل گفته بودم، صعود به المپیک است. البته 
جام جهانی ژاپن هم برای ما یک چالش است، چون بهترین تیم های 
دنیا در آن حاضر هس��تند، اما هدف و اولویت تیم ملی 
صعود به المپیک است.« سرمربی مونته نگرویی تیم 
والیبال همچنین از ایجاد تغییرات در لیس��ت و 
ام��کان جابه جای��ی نف��رات در مس��یر 
تورنمنت ه��ای پی��ش رو صحب��ت کرد: 
»تمرینات خ��ود را با بازیکنانی ش��روع 
کردیم ک��ه در انتخابی المپیک حضور 
داشتند. همچنین اسفندیار را هم به 
اردوی تیم ملی دعوت کردیم. در واقع 
در ابتدای س��ال لیس��تی 25 نفره را 
اع��الم کردیم، ام��ا می توانیم بعضی 
بازیکنان را تغییر دهیم. همانطور که 
امروز سعید رضایی کنار ما بود و به تیم 
ما ملحق شد. در حقیقت لیست تیم ملی را 
برترین ها باید تشکیل دهند و هرکسی بهتر 

باشد به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد.«

 واکنش سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
به حواشی ایجاد شده

بنا: بهترين ها انتخابم بودند
اعالم اسامی تیم ملی کشتی فرنگی حواشی زیادی را به همراه داشته 
اس��ت. رقابت های جهانی کش��تی از 23 ش��هریورماه آغاز می شود و 
کشتی گیران کشورمان در قزاقستان عالوه بر دفاع از اعتبار خود در عرصه 
جهانی باید برای کسب سهمیه المپیک نیز با حریفان قدر دست وپنجه 
نرم کنند. این در حالی است که انتخاب فرنگی کاران اعزامی به جهانی 
201۹ به چالش اصلی کادر فنی تبدیل شده است.  پویا ناصرپور، علیرضا 
نجاتی، میثم دلخانی، حامد تاب، امین کاویانی نژاد، محمدعلی گرایی، 
سعید عبدولی، رامین طاهری، محمدهادی ساروی و امیر قاسمی منجزی 
نفراتی هس��تند که محمد بنا آنها را برای حضور در مس��ابقات جهانی 
انتخاب کرده است. دلخوری، ترک اردو و خبرهای ضدونقیض از جمله 

حواشی به وجود آمده پس از اعالم اسامی ملی پوشان بود. 
  انتخابی نداشتیم

آقای خاص کشتی برای مسابقات جهانی ترجیح داده شانس رفتن روی 
تشک را به ملی پوشان جوان  بدهد، به همین خاطر روی اسم برخی  از 
جمله علیاری و نوری خط کشیده است. محمد بنا در گفت وگو با ورزش 
سه پاسخ همه ابهامات را داد: »از روز اولی که ما تیم را تحویل گرفتیم، 
برحسب تجربیات سال های گذشته و تفکراتی که داشتم، قرار بر این شد 
مسابقه انتخابی رودررو نداشته باشیم. اگر می خواستیم انتخابی برگزار 
کنیم، هر کشتی گیری که می باخت از اردو می رفت؛ مثل همین حاال که 

هر کسی فهمید در ترکیب نهایی تیم نیست، رفت!«
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادعاهای مطرح شده در خصوص بیرون 
کردن برخی کشتی گیران از تمرین را رد کرد: »یکسری از آنهایی که االن 
اردو را ترک کرده ا ند، ادعا کردند که به آنها گفته شده بروید! ما به کسی 
نگفتیم برو و هیچ کشتی گیری را بیرون نکردیم. وظیفه آنها بود که در 
اردو بمانند. چند ماه قبل دیدید نفرات به مسابقات آسیایی اعزام شدند، 
اما آنهایی هم که انتخاب نشده بودند، ایستادند و به نفرات اعزامی کمک 
کردند.« بنا نحوه انتخاب نفرات را اینطور توضیح داد: »بعد از بازگشت 
از آسیایی گفته بودم که همه یک شکل هستند و امکان دارد تغییرات 
زیادی نسبت به ترکیب آسیایی برای جهانی داشته باشیم. پس از چند 
اردو به مسابقات قزاقستان رسیدیم که یکسری گره ها را آنجا باز کردیم. 
جلوتر رفتیم و به مسابقات گرجستان رسیدیم. این رقابت ها برای من 
مسابقات نهایی بود. در واقع چون انتخابی رودررو نداشتیم، گفتم تمام 
کسانی که از فیلترهای قبلی گذشتند به گرجستان می بریم و هر کسی 

شکل بهتری کشتی گرفت را به مسابقات جهانی می بریم.«
وی در ادامه دالی��ل خط زدن نفراتی چون علی��اری، نوری و گرایی را 
مصدومیت عنوان ک��رد: »چند روز مانده به اعزام گرجس��تان مهدی 
علیاری با ی��ک MRI آمد که عضله بازویش 30 درص��د پارگی دارد. 
قبل از آن هم پای��ش درد می کرد. وقتی م��ن MRI را دیدم، گفتم با 
این وضع نمی توانی اعزام ش��وی. دکتر ملک محمدی به من گفت سه 
ماه طول می کش��د این عضله درمان شود. حسین نوری در تمرین مچ 
پایش ضرب خورد و سابقه قبلی هم داشت. وقتی نوری در فاصله یک 
ماه مانده به جهانی نامه آورده که 10 روز باید پایش در آتل باشد، یعنی 
صدمه دیده است؛ وگرنه برای من اسم ها فرقی نمی کنند و می خواهم 
بهترین نفرات را ببرم. رضا گرایی هم یک ماه قبل در حین تمرین عضله 
شکمش له ش��د. او می گفت ش��ما چه کار داری، من آمپول بی حسی 

می زنم و تمرین می کنم!«
  بیان واقعیت 

محمد بنا اولویت اصلی در انتخاب نفرات را میزان آمادگی آنها خواند: 
»بارها به ملی پوشان گفته ام شما برای من یکسان هستید، اما وقتی روی 
تشک می روید، من مسئولم به عنوان سرمربی تیم ملی درست تصمیم 
بگیرم. حاال شما بهترین قهرمان جهان هم که باشی، وقتی آماده نباشی 
نمی توانم تو را به مس��ابقات جهانی ببرم. اگر به مدال است، من امید 

نوروزی و حمید سوریان را هم به جهانی می برم!« 
سرمربی فرنگی کاران امیدوار است ملی پوشان جوان در جهانی خوش 
بدرخشند: »نگرانی برای کسی است که شناختی نسبت به شاگردانش 
نداشته باشد. یک تیم جوان را انتخاب کردم. شاید خیلی از آنها اولین بار 
به جهانی می روند، اما به آنها ایمان دارم. این نفرات قطعاً در این شرایط 
بهترین تیم ما هس��تند. البته قرار نبود نفرات االن اعالم شوند، اما من 
نمی توانم به ش��اگردانم دروغ بگویم. آنها پرس��یدند که جریان ما چه 

می شود، من هم به آنها واقعیت را گفتم.«
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