چهارشنبه   4اردیبهشت 1398

سوژه

زاویه نگاه شما

از غیبت پرحاشی ه دونده سرعت در فینال قهرمانی آسیا تا بر باد رفتن هزینههای ارزی فدراسیون

کسب اولین سهمیه توکیو
توسط نجمه خدمتی

در روز نخســت رقابتهــای تیرانــدازی
جامجهانی و کســب ســهمیه المپیک به
میزبانــی چین ،نجمه خدمتــی در فینال
تفنگ بــادی بــا رکــورد  ۱۸۶.۶در رده
پنجم قرار گرفت و بنابر اعالم فدراســیون
تیراندازی ،اولین سهمیه المپیک توکیو را
برای ایران کسب کرد .نفرات اول تا چهارم
این مسابقات نمایندگانی از روسیه ،کره (2
ورزشــکار) و هند بودند که ظاهرا سهمیه
المپیک را در مسابقات قبلی بهدست آورده
بودند .این مسابقات امروز در بخش تفنگ
سهوضعیت مردان ادامه دارد.

اخبار
اهدای یادبود ویژه
جهانپهلوان تختی به اللوویچ

حمید بنیتمیم ،سرپرست فدراسیون کشتی
و دبیرکل شورای کشتی آسیا طی دیداری که
دوشنبه با نناد اللوویچ ،رئیس اتحادیه جهانی
کشتی در شهر شیآن چین ،محل برگزاری
رقابتهای کشتی بزرگساالن قهرمانی آسیا
داشــت ،تندیس جهانپهلــوان تختی را به
نمایندگی از جامعه کشتی کشور به وی اهدا
کرد .رئیس اتحادیه جهانی کشــتی در این
دیدار صمیمانه ضمن اشــاره به جایگاه ویژه
کشتی ایران در دنیا ،برای تیمهای ایران در
رقابتهای آسیایی چین ،رقابتهای جهانی
قزاقســتان و درنهایــت رقابتهای المپیک
 ۲۰۲۰توکیو آرزوی موفقیت کرد.

 ۴شناگر ایران عازم مالزی
میشوند

 4شــناگر تیــم ملی ایران جهت کســب
ســهمیه بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو
دیشب راهی مالزی شدند تا در رقابتهای
بینالمللی این کشور که از سری رقابتهای
مدنظر فدراســیون جهانی شنا()FINA
برای کســب ورودی المپیک  ۲۰۲۰ژاپن
است ،شــرکت کنند .این رقابتها چهارم
تا نهم اردیبهشــت  ۱۳۹۸به میزبانی شهر
کواالالمپــور برگزار میشــود که تیم ملی
ایران با ترکیب انصاری ،قرهحسنلو ،یاوری
و افقری در این تورنمنت شرکت میکند.

تفتیان :کدام هزینههای دالری؟

 10روز از هزینه اردوی فرانسهام را فدراسیون داده 10 ،روز را خودم و  10روز دیگر را هم اداره تربیت بدنی
سارا اصالنی

غیبت یوزپلنگ ایرانی در فینال  100متر قهرمانی آسیا
حاشیهساز شــد .با وجود اینکه حسن تفتیان به فینال
دوی  ۱۰۰متر رقابتهای دوحه رسیده بود اما در فینال
مسابقه نداد .هرچند که فدراسیون دوومیدانی دلیل این
غیبــت را مصدومیت اعالم کرد اما برخــی منتقدان با
اشــاره به رکوردهای این دونده در مقدماتی( )10.26و
نیمهنهایی( )10.25مدعی شدند از آنجا که او میدانسته
در فینال دستش به مدال نمیرسد ،مصدومیت را بهانه
کرده؛ بهخصوص اینکه نفرات اول تا چهارم رقابتهای
دوی  100متر به ترتیــب رکوردهای ،۱۰.۱۳ ،۱۰.۱۰
 ۱۰.۱۸و  ۱۰.۲۰را ثبــت کردنــد .تفتیان در حالی در
بازیهای آســیایی با وجود هزینههای زیادی که برایش
شده بود ناکام بزرگ لقب گرفت که همه منتظر جبران
مافات او در قهرمانی آســیا بودند .برای پیگیری اتفاقات
رخداده در جریان رقابتها و جدی بودن آسیبدیدگی
تفتیان با او تماس گرفتیــم .او با تاکید بر اینکه دچار
کشــیدگی همسترینگ پشت ران شده و در حال حاضر
برای ویزیت پای مصدومش در بخش پزشــکی دهکده
مســابقات حضور دارد به خراسان میگوید« :در فاصله
 80 ،70متــر باقی مانده مرحله نیمهنهایی مســابقات
دچار آسیبدیدگی شدم .شدت آسیبدیدگی به حدی
بود که حتی نمیتوانســتم راه بروم چه برسد به اینکه
بخواهــم بدوم .از آنجایی که فاصلــه زمانی بین مرحله
نیمهنهایــی و فینــال تنها یک ســاعت و نیم بود دیگر
نمیشــد کاری کرد .به همین دلیل در فینال شــرکت
نکــردم ».او در حالــی آســیبدیدگیاش را تنها عامل
شــرکت نکردن در مســابقات عنوان میکند که برخی
معتقدند مسائل دیگری در کار بوده .منتقدان میگویند
تفتیان از آنجا که میدانست با توجه به رکوردهایی که
در نیمهنهایی داشــته به مدال نمیرسیده از حضور در
مسابقه صرفنظر کرده .خودش اما حرف دیگری میزند:
«مــن واقعا برای حضــور و مــدالآوری در رقابتهای
قهرمانی آســیا آماده بودم 3 .هفته پیش رکورد 10.09
را در هوای بارانی به ثبت رســاندم .رکورد شخصی من
 10.3اســت و در این مســابقات هم دیدید که دونده
ژاپنی با رکورد  10.10مدال گرفت .واقعا فکر میکردم
در قهرمانی آسیا اتفاقات خوبی برایم رخ خواهد داد اما
آســیبدیدگی هم جزیی از ورزش است .در رقابتهای
فینال دوی  100متر هم از  8نفر فینالیســت  3نفر به
دلیل آسیبدیدگی نتوانســتند به خط پایان برسند2 ،
نفر قبل از مســابقه دچار آسیبدیدگی شدند و یک نفر
هم در هنگام فینال».

درخشش آزادکاران ایران با  3طال و  2برنز

هتتریک رضا یزدانی در آسیا

به هر حال حســن تفتیــان در حالی نتوانســت به دلیل
آسیبدیدگی در فینال دوی 100متر و بعد از آن رقابتهای
ماده  200متر قهرمانی آســیا شــرکت کند که منتقدان
معتقدند هزینههای دالری که فدراســیون برای حضور او
در رقابتهای دوحه انجام داده همه بر باد رفته است چراکه
پیش از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ،تفتیان به مدت
یک ماه در اردوی فرانســه بوده .با این حــال اما او تاکید
دارد هیچ هزینه دالری برای او نشــده اســت« :فدراسیون
هیچ هزینه دالری برای من انجام نداده .از بازهای آسیایی
تاکنون فقط فدراسیون هزینه  10روز اردوی من در فرانسه
را پرداخــت کرده و به جز آن هیچ هزینــه دیگری نداده.
در حال حاضر چند ماه اســت که حقــوق مربی و حقوق
ماســاژورم عقب افتاده .من حتی یک روز هم در اردوهای
فدراسیون نبودم و هیچ حق اردویی هم برای من پرداخت
نشــده .هزینه اردوی یک ماهه فرانسهام هم همانطور که
گفتم فدراســیون فقط هزینه  10روز را تقبل کرد ،هزینه
 10روز دیگر را اداره کل تربیت بدنی اســتانم داد و هزینه
 10روز دیگر را هم خودم دادم!» او در حالی برای گذراندن
اردو راهی فرانســه شــد که پیشتر فدراسیون دوومیدانی
گفته بود به دلیل شــرایط کنونی اقتصادی ،گرانی ارزهای
خارجی و مسائلی از این دست اردوهای برونمرزی برگزار
نمیشود و برای کاهش هزینهها مربیان خارجی هم باید به
ایران بیایند .اما گویا تفتیان که اصرار داشته اردوهایش در

واعظیآشتیانی :فیلم رختکن  11سال پیش با دوربین مستندسازان گرفته شده بود!

فرانســه و زیر نظر اونتاننگای مربی فرانسویاش پیگیری
شود ،نماینده شهرش در مجلس شورای اسالمی را برای پا
درمیانی و اوکی کردن بلیت فرانسهاش به فدراسیون میبرد.
تفتیان در پاســخ به اینکه آیا از نماینده شهرش خواسته
برای پا درمیانی به فدراســیون دوومیدانی برود ،میگوید:
«بله اما این را هم باید بگویم که از بعد از بازیهای آسیایی
تاکنون من به بدترین شکل ممکن برای حضور در مسابقات
قهرمانی آسیا آماده شدم .تعجب میکنم که دوستان حرف
از هزینههــای دالری میزنند .چه هزینه دالری؟ من فقط
یک ماه در فرانســه بودم و زیــر نظر مربی کار کردم .نحوه
پرداخت هزینههای این اردو را هم که گفتم .نمیدانم این
حرفها از کجا آمده .من نمیدانم فدراسیون قصد اعزام من
به فرانسه را داشت یا نه اما من ورودی مسابقات جهانی را
آوردهام و اگــر بخواهم قبل از حضــور در این رقابتها هم
خودم هزینههایــم را بدهم قطعا اتفاقات خوبی نمیافتد و
در این مســابقات زنگ تفریح خواهیم شد .در حال حاضر
ماســاژورم را با هزینه خــودم به قهرمانی آســیا آوردهام.
میخواهم بگویم که اگر بخواهیم با این شرایط جلو برویم،
کار ســخت میشود ».گفتنی است؛ هرچند تفتیان حضور
نماینده شهرش در مجلس شورای اسالمی را در فدراسیون
دوومیدانی تایید میکند اما مجید کیهانی ،رئیس فدراسیون
تاکید دارد در فدراسيون دووميداني هيچگاه سياست ،روابط
و يا ساير ابزارهاي ارتباطي در تصمیمگیریهای فدراسیون
دخيل نبوده است.

ســوژهــ

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای  5وزن نخست قهرمانی
آســیا به  3مدال طالی رضا اطری ،بهمن تیموری و رضا یزدانی و
 2مدال برنــز پیمان بیابانی و یونس امامی دســت یافت .در ادامه
رقابتهای  ۵وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹در شیآن
چین ،بهمن تیموری نماینده وزن  ۷۹کیلوگرم ایران و دارنده مدال
برنز آسیا در سال  ۲۰۱۷در دیدار فینال برابر پراوین رانا دارنده مدال
برنز آســیا  ۲۰۱۲از هند با نتیجه -۳صفر به برتری رســید و مدال
طالی آســیا را از آن خود کرد .رضا اطری در وزن  ۵۷کیلوگرم نیز
موفق به کسب مدال طال شد .همچنین پیمان بیابانی در  ۶۵و یونس
امامی در  ۷۰کیلوگرم عنوان ســومی مسابقات را به دست آورده و
موفق به کســب مدال برنز شــدند .آخرین نماینده ایران در  ۵وزن
نخست این رقابتها ،رضا یزدانی دارنده  ۲مدال طالی جهان بود که
در دیدار فینال به مصاف باتزول اولزیسایخان از مغولستان رفت و در
پایان مقابل حریف خود به برتری رسید و سومین مدال طالی خود
در آسیا را بر گردن آویخت .به این ترتیب تیم ملی کشتی آزاد ایران
در پایان رقابتهای  ۵وزن نخست با  ۳مدال طال و  ۲برنز و نمایشی
درخشان به کار خود پایان داد .به گزارش ایسنا ،بهنام احسانپور در
 ،۶۱محمد نخودی در  ،۷۴کامران قاسمپور در  ،۸۶علیرضا کریمی
در  ۹۲و یدا ...محبی در  ۱۲۵کیلوگرم  ۵نماینده دیگر ایران در این
رقابتها هستند که امروز به مصاف رقبایشان میروند.

موزه ملی ورزش  10اردیبهشت افتتاح
میشود

کمیتــه ملی المپیــک ،پارالمپیــک و وزارت ورزش بــا همکاری
فدراســیونها و قهرمانان مدالآور فــاز اول موزه ورزش ،المپیک و
پارالمپیک را افتتاح خواهند کــرد .برای افتتاح این موزه ،قهرمانان
و مدالآوران کشــورمان یادبودها ،مدالها و کاپهای خود را به این
موزه اهدا کردند .پیش از این ،مســئوالن کمیته ملی المپیک اعالم
کرده بودند فاز اول موزه قرار است بهار افتتاح شود که تاریخ قطعی
افتتاح موزه اعالم شد .بر این اساس این موزه  10اردیبهشت با حضور
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.

عمر السوما گربهسیاه بیرانوند در آسیا

مهاجم سوریهای االهلی با  2گلی که به علیرضا بیرانوند زد بار دیگر نشان داد که راه گل زدن
به این دروازهبان را خیلی خوب بلد است .به گزارش ایسناوبه نقل از سایت عربی کوره ،االهلی
در دیدار حساس برابر تیم فوتبال پرسپولیس توانست با نتیجه 2-یک به پیروزی برسد .ستاره
االهلی در این دیدار همچنان که پیشبینی میشد عمر السوما بود که توانست هر  2گل بازی
را به ثمر برساند .این مهاجم سوریهای با  2گلی که در این دیدار به ثمر رساند تعداد گلهای
خود با پیراهن االهلی در لیگ قهرمانان آســیا را به عدد  ۱۶رساند تا بهترین گلزن تاریخ این
باشگاه عربســتانی در لیگ قهرمانان شود .السوما به درخشش خود برابر تیمهای ایرانی ادامه
داد تــا جایی که او توانســت  8گل مقابل حریفان ایرانی به ثمر برســاند و یک پاس گل هم
بدهد .السوما به گربهسیاه علیرضا بیرانوند در آسیا تبدیل شده تا جایی که او توانسته  ۶گل به
بیرانوند در  ۶دیدار با تیم ملی فوتبال ایران ،پرسپولیس و نفت تهران بزند.
آقای گل مثل همیشه نبود

علیپور ،پراشتباه مقابل االهلی

به مستندســازان داده ،بیان کرد« :چنین چیزی
نبود 11 .سال پیش اصال تصویربرداری با موبایل
مد نبود و  7 ،6ســال اســت که افراد با گوشی
تصویربرداری میکنند .دوربینهای گوشــی در
آن زمان هم هنوز باکیفیت نشــده بود و من قویا
اعالم میکنم کــه آن تصاویر از رختکن تیم بعد
از بازی با فجرسپاسی توسط دوربین فیلمبرداری
مستندســازان گرفته و در سیدی آبی استقاللی
جای داده شــد ».وی ادامه داد« :یادم هست آن
گروه مستندساز با باشگاه پرسپولیس هم قرارداد
داشتند و قراردادها نیز در زمان مدیریت من امضا
نشده بود .اتفاقا آن فیلم جذابیت زیادی هم برای
هواداران داشــت و فروش خوبی هم داشت ولی
ســاختش هیچ ارتباطی به باشــگاه و اعضای آن
زمان باشــگاه نداشت ».واعظیآشتیانی در بخش
دیگری از صحبتهایش به وینفرد شفر ،سرمربی
کنونی اســتقالل انتقاد کــرد و گفت« :مدیریت
باشــگاه اســتقالل باید آقای شــفر را به سمتی

هدایت کند که به مســائل گذشــته ورود نکند.
اصال در صالحیت ایشان نیست که درباره اتفاقات
 11ســال پیش حرف بزند .به او هم ربطی ندارد
که بخواهد اظهارنظر اینچنینی انجام دهد ».وی
افزود« :بیان این صحبتها از زبان آقای شفر جز
حاشیهسازی برای استقالل عایدی ندارد .به نظرم
مدیریت باشگاه استقالل باید به شفر تذکر بدهد
که در مسائلی که به او ربطی ندارد دخالت نکند.
مانند این اســت که من بیایم بگویم  10ســال
شفر در فالن کشــور فالن کار را کرده است آن
هــم در حالی که اطالعات کافی در این خصوص
ندارم ».مدیرعامل سابق استقالل حرفهایش را
اینطــور به پایان برد« :اســتقالل به خودی خود
درگیر موضوعات حاشیهای مختلف است و نباید
ســرمربی تیم خودش با اظهارنظرهای عجیب به
حواشــی دامن بزند .یک مربی باید تالشش این
باشــد که تیمــش را آماده نگــه دارد نه اینکه
خودش دست به حاشیهسازی بزند».

پرسپولیس اولین بمب نقلوانتقاالت را میترکاند؟

میالد محمدی در ارتش رسخ!
قــرارداد میالد محمدی ،مدافع  ۲۵ســاله تیم ملی
فوتبال ایران با احمد گروژنی روسیه در تابستان امسال
به پایان خواهد رســید .میالد محمدی که در پایان
لیگ پانزدهم از راهآهن جدا شد و به روسیه رفت ،در
 ۳سال گذشته عملکرد خوبی در احمد گروژنی داشت
و حتی بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو بســت .در
نقلوانتقاالت زمستانی که چندی پیش به پایان رسید،
او پیشنهاداتی از سلتیک اسکاتلند ،برایتون انگلیس،
واتفورد ،استون ویال ،وســت بروومویچ و ...داشت اما
در تیم روســی باقی ماند تا قراردادش به پایان برسد.

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
دوستان روزنامهنگار خراســان خیلی دوست داشتین استقالل بدون
هافبکدفاعی جلوی الهالل بازی کنه که تیتر زدین بخشــش بیموقع
باقری؟! شما ببخشید که باقری رو بدموقع بخشیدن .به امید برد استقالل
در الکالسیکوی آسیا مقابل الهالل و سوبلهچوبله شدن الهالل.
تیم تراکتور همانقدر که در موفقیت تیمشان اثرگذارن در سقوط هم
اثرگذارن .توقع بیجا دارن.
استقالل بهتره تو زمین خودشون با چنگ و دندان امتیاز الزم رو بگیره
و به تیمهای دیگه انگ کمکاری نزنه .پرسپولیس خودش تو زمین کارو
تمام میکنه و احتیاج به کمک نداره .پرسپولیس قهرمانه.

خبر

واکنش مدیرعامل سابق باشگاه استقالل به افشاگری شفر

مدیرعامل سابق باشگاه استقالل به حاشیهای که
 11ســال پیش اتفاق افتاده و مطرح شــدنش از
زبان وینفرد شــفر که بازتابهای فراوانی داشته،
واکنش نشــان داد .وینفرد شفر ،سرمربی آلمانی
اســتقالل چند روز قبل در مصاحبه مفصلی که
با خبرنــگاران انجام داد وقتی با ســوالی درباره
اتفاقــات رختکن تیمش در دربی پایتخت مواجه
شد ،به موضوعی اشــاره کرد که  11سال پیش
در اســتقالل رخ داده بود .در آن مقطع انتشــار
فیلمی از انتقاد امیر قلعهنویی از شاگردانش بعد
از شکست  4گله مقابل فجرسپاسی در قالب یک
مســتند با نام «آبی استقاللی» بسیار سر و صدا
کرد و حاال شــفر با مرور آن اتفــاق اعالم کرده
کــه هر کــس آن فیلم را لــو داده خیانت کرده
است .در آن سال به گواه رسانهها اختالفات امیر
قلعهنویی ،ســرمربی و امیررضا واعظیآشــتیانی
یکــی از موضوعات خاص اســتقالل بود ،اگرچه
آبیهــا در پایان فصل قهرمان شــدند اما برخی
بر این باور بودند کــه اختالفات مدیرعامل وقت
با ســرمربی باعث شــده تا آن فیلم منتشر شود.
حاال اما واعظیآشــتیانی در این خصوص توضیح
میدهــد .مدیرعامل ســابق اســتقالل در این
خصوص به ورزش ســه گفت« :نمیدانم چرا بعد
از  11ســال یاد آن فیلم افتادهاند! من ســیدی
آن فیلــم را همین االن هم دارم ،آن فیلم را یک
گروه مستندســاز که قبل از حضور من با باشگاه
قرارداد بســته بودند ،تهیه کرد و قراردادشــان
طوری بود که حواشــی تیم را به تصویر بکشند
و در پایان فصل ســودی از فروش ســیدی به
باشــگاه بدهند ».واعظیآشــتیانی درباره اینکه
آن زمان گفته میشــد یکی از اعضای باشــگاه
آن فیلم خاص را با گوشــی تلفن همراه گرفته و

البته در حال حاضر شنیده میشود مسئوالن باشگاه
پرسپولیس درصدد جذب این بازیکن هستند تا سمت
چپ خود را تضمین کنند .البته نزدیکان به محمدی
بیان کردند که این بازیکن دوست دارد فوتبال خود را
در اروپا ادامه دهد اما حضور او در لیگ ایران میتواند
بمب نقلوانتقاالت باشد .پرسپولیسیها در پست دفاع
چپ شــایان مصلح ،محمد انصاری و محمد نادری را
در اختیار دارند که قرارداد قرضی نادری تابســتان به
پایان میرسد و شــایان مصلح و محمد انصاری نیز
مصدوم هستند و احتمال دارد برانکو برخی بازیکنان
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را در لیســت مازاد قرار دهد تا بتواند بازیکنان جدید
را جذب کند .فصل گذشته نیز صحبتهایی مبنی بر
حضور مهرداد محمدی ،برادر کوچکتر میالد محمدی
در پرسپولیس شنیده میشد که این اتفاق رخ نداد و
او در سپاهان ماند .البته نکته مهم در خصوص جذب
میالد محمدی این اســت که باید دید آیا مسئوالن
باشــگاه کورتریک با انتقال دائمــی محمد نادری به
پرســپولیس موافقت خواهند کرد یــا او را به بلژیک
بازمیگردانند که شنیده میشود اگر او در پرسپولیس
بماند ،حضور محمدی منتفی میشود.

علیپور در بازی با االهلی در حد و اندازههای خودش ظاهر نشد و  2بار فرصت گلزنی پرسپولیس را
هدر داد .در شبی که ستاره خط حمله االهلی  2گل زد و نتیجه مسابقه را تعیین کرد ،علی علیپور در
حد انتظار ظاهر نشــد .امید اول گلزنی پرسپولیس در بازی مقابل االهلی نمایش قابل قبولی نداشت
و حتی شــوت در چارچوب هم نزد .در حالی که عمر از  5شــوت در چارچوبش  2گل به ثمر رساند،
هر  3شوت علیپور در این مسابقه خارج از چارچوب بود و به بیرون رفت .علیپور در  10دوئل از 17
دوئل بازی با االهلی هم بازنده بود .ضمن اینکه  2موقعیت خوب را هم از دست داد .او در دقیقه 15
بازی و زمانی که هنوز گلی رد و بدل نشده بود ،یک موقعیت عالی را میتوانست با پاسی بهتر خلق
کند .پاس علیپور ولی شــدت کافی نداشــت و قبل از نعمتی ،مدافع حریف بود که به توپ رسید و
ضربه زد .زمانی که پرسپولیس هنوز گل دوم را دریافت نکرده بود علیپور فرصت به تساوی کشاندن
بازی را داشت اما ضربه او در کمال تعجب حتی از خط عرضی زمین هم عبور نکرد.

عضویت  3ایرانی در فدراسیون جهانی تنیس روی میز

با برگزاری اجالس فدراســیون جهانی تنیس روی میز که هر  2ســال یک بار و در حاشیه مسابقات
جهانی برگزار میشود ،نمایندگان معرفیشده کشورمان ضمن حفظ موقعیتهای قبلی ،یک کرسی
جدید را تصاحب کردند .در این اجالس که در بوداپســت مجارســتان برگزار شد ،سیمین رضایی و
پیمان ابوالحســنی که پیش از این عضو کمیتههای قوانین مقررات و تجهیزات فدراســیون جهانی
بودند ،با رای اعضا همچنان موفق به حفظ کرســیهای کشــورمان شــدند .از بین  2نماینده دیگر
کشــورمان یعنی ســیما لیموچی (کاندیدای عضویت در کمیته علمی) و محسن پروازی (کاندیدای
عضویت در کمیته معلوالن) ،پروازی موفق شد با رای مجمع به عنوان عضو کمیته معلوالن فدراسیون
جهانی انتخاب شود .او ریاست کمیسیون روانشناسی فدراسیون تنیس روی میز ایران را در  ۴سال
گذشته عهدهدار بوده است.

