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گزارش
کشتیگیران و ماجرای گاندو!

امروز و فردا در
انتظار خبری از
انتخابات تنیس
باشید!

ثبتنــام انتخابــات ریاســت
فدراســیون تنیس  ۱۸شهریور
 ۹۷برگزار شد و تکلیف کاندیداها هم مشخص
شده بود و از  ۵نفر کاندیدا  3نفر تایید شدند
که در ایــن میان یک نفر انصــراف داد و در
حال حاضر انتخابات  2کاندیدا دارد .اما اکنون
نزدیــک به  11ماه از ثبتنــام کاندیداها و 9

ماه هم از پایان دوره ریاســت شایســته (۱۹
آبــان  )۹۷میگــذرد و وزارت ورزش هنــوز
زمان برگــزاری انتخابات این فدراســیون را
اعالم نکرده اســت .البته در این بین شــنیده
شد ممکن اســت ثبتنام از کاندیداها مجددا
انجام شــود اما هنــوز این اتفــاق رخ نداده.
محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش دیروز

در واکنش به اینکه چه زمان تکلیف انتخابات
ریاست فدراسیون تنیس مشخص خواهد شد،
گفت« :اگر یــک مقدار تحمل کنید به زودی
زمان برگــزاری انتخابات فدراســیون تنیس
هم مشخص خواهد شــد .شاید امروز(دیروز)
و فردا(امــروز) خبرهایی درخصوص انتخابات
فدراسیون تنیس بشنوید».

برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال به هیچ وجه معطل معاون وزیر ورزش نیست!

حوا دختری که دست راستش طعمه گاندو شد.
او این روزها باید با نوشتن و کار کردن با دست
چپ عــادت کند .در روزهــای اخیر قهرمانان
کشــتی ایران به جنوبشرقیترین نقطه ایران
رفتند تا با حوا و آسیه دیدار کنند؛ قهرمانانی که
از حمله گاندو(تمساح) نجات یافتهاند .به گزارش
ایســنا ،چندی پیش بود که حــوا و خواهرش
آسیه برای شستن لباس و ظروف به برکه رفتند
که به یکباره تمســاح پای حوا ،خواهر  ۷ساله
آسیه را گرفت .حوا از ترس بیهوش شد اما آسیه
 ۱۰ساله نه تنها فرار نکرد بلکه برای نجات جان
خواهر سنگ بزرگی را از زمین برداشت و بسر
گاندو کوبید .تمســاح ران حوا را رها کرد و با
حملهای ناگهانی بازوی راســت حوا را گرفت.
آسیه بار دیگر با تمام توان به دفاع از خواهرش
پرداخت و درنهایت جــان خواهرش را نجات
داد .حاال در روز جهانی چپ دســتها (امروز
مصادف با  15آگوست) ،حوا در تالش است به
نوشتن با دســت چپ عادت کند! پس از این
اتفاق تلخ تعدادی از چهرههای شاخص کشتی
همچون رسول خادم ،رئیس سابق فدراسیون
کشتی به همراه حسن رحیمی ،ملیپوش سابق
کشــتی ایران و دارنده مدالهای طالی جهان
و برنز المپیک و مصطفــی علیزاده ،مربی تیم
ملی کشــتی آزاد جوانان در قالب موسســه
خیریه علیبنابیطالب(ع) به روستای محروم
موالآباد کشاری رفتند تا ضمن عیادت از حوا
کارهــای مربوط به خرید دســت مصنوعی و
مداوای او را پیگیری کنند .حســن رحیمی
میگویــد« :با حــوا خیلی صحبــت کردیم
و بــه او روحیه دادیم .قرار شــد برای او یک
دســت مصنوعی تهیه کنیــم .واقعا نمیدانم
مســئوالن چه میکنند؟ من با آسیه صحبت
کردم .دختری که در یک جنگ نابرابر موفق
به شکست گاندو شــد و خواهر کوچکش را
از مرگ حتمی نجات داد .سالها در میادین
جهانی به دنبال مدال و رفتن روی سکو بودم
تا قهرمانی به دست بیاورم اما آن روز که آسیه
را دیدم فهمیدم قهرمان واقعی اوست».

داورزنی :شانس المپیکی شدن والیبال در انتخابی قارهای زیاد است

در حالــی دیــروز تفاهمنامه
فدراســیون
همــکاری
ی به امضا رســید
دوومیدانــی با حامی مال 
که این مراســم چند مهمان ویژه داشت؛ از
کیکاوس سعیدی ،سرپرست دبیرکلی کمیته
ملی المپیک گرفته تــا محمدرضا داورزنی.
معــاون ورزش قهرمانی و حرفــهای وزارت
ورزش در این مراسم حاضر شد تا در تمجید
از اقدام فدراســیون دوومیدانی برای جذب
اسپانسر به منظور تامین بخشی از هزینههای
ورزشــکاران این رشــته بگوید« :بسیاری از
رشتههای المپیکی ما بدون حضور حامیان
مالــی نمیتواننــد به اهداف خود برســند،
بر همین مبنا بســیاری از فدراســیونها از
جمله فدراسیون دوومیدانی به دنبال حضور
بنگاههای اقتصــادی در کنار خــود بودند
و امروز نیز شــاهد امضای قرارداد  4ســاله
فدراســیون دوومیدانی با حامی مالی بودیم
که میتواند بسیاری از دغدغهها و مشکالت
مالی این فدراسیون را برطرف کند .قطعا هر
چه حامیان مالی این فدراسیون بیشتر باشد،
دســت آنها نیز برای کمک به ورزشکاران
بازتر و مشکالت کمتر خواهد بود .از طرفی
نباید فراموش کنیم که برگــزاری اردوها و
هزینه حقوق مربیان خارجی و ورزشــکاران
المپیکی میلیاردها تومان برای این فدراسیون
هزینه خواهد داشت .منابع مالی نیز محدود
است و باید بخشی از این هزینهها از طریق
دیگر تامین شــود تا فدراســیون در مسیر
کسب سهمیه ،آمادهســازی درستی داشته
باشــد .ضمن اینکه قبول داریــم تعدادی
از ورزشکاران رشــتههای المپیکی به دلیل
عــدم حضور در لیگ حرفهای رشــته خود
در تامین هزینههای زندگی دچار مشــکل
هستند .در برخی رشتهها با توجه به برگزاری
لیگ ،ورزشکاران میتوانند قرارداد حرفهای

انتقاد شدید قلعهنویی از رکن قضایی و انضباطی فدراسیون فوتبال
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان از نبود زیرســاختها در فوتبال و
ورزش ایران انتقاد کرد .او همچنیــن درباره محرومیتش به تندی
واکنش نشــان داد و گفت  ۱۰۰هزار نفر به او فحش ناموسی دادند
اما درنهایت او محروم و جریمه شد .به گزارش ایسنا ،امیر قلعهنویی،
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت« :ورزش رکن بسیار مهمی است.
در قانون اساســی ورزش ،آموزش و پرورش و بهداشت مجانی است
ولــی االن  2مــورد از اینها جزو گرانترین مســائل و دغدغههای
جامعه اســت .من  ۱۰سال پیش از زیرساختها و ورزشگاهها انتقاد
کردم .در آن زمان داشتند چمن ورزشگاه آزادی را خراب میکردند
که این حرف برایم گران تمام شد ».وی ادامه داد« :آن موقع خیلی
از من انتقاد کردند ولی االن ضرباالجل گذاشتند .مصاحبههای من
در آرشیو موجود است ».پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر در
ادامه صحبتهای خود گفت« :هر روز برای ما نامه میآید که فالن
جا ما را خواســتهاند .نمیدانم چرا آقایان در قبال یکسری مسائل
که در کشور اتفاق میافتد سکوت میکنند؟ من از آقای حسنزاده
یک سوال دارم؛ به بنده  ۱۰۰هزار نفر فحش ناموس دادند ،اگر این
خوب است من تقدیم میکنم به شما .من آنجا با خویشتنداری جو
را اداره کــردم ولی حاال من را هم جریمه و هم محروم کردند .فیلم
آن موجود اســت .چرا باید بگذارند حکم آن بازی بعد از  2قهرمانی
اعالم شود .اگر حرف بزنید همه جا شما را میخواهند ،هر جا فکرش
را بکنید ما را خواستند ».قلعهنویی در ادامه افزود« :در اصفهان تیم

بسته و بخشی از هزینههای زندگی خود را
تامین کنند .اما در رشــتههایی که در آنها
لیگ برگزار نمیشود چشم امید ورزشکاران
به حامیان مالی ،فدراســیونها و یا دریافت
جوایز خواهد بود تا از این طریق زندگی خود
را تامین کننــد ».داورزنی اما در واکنش به
مشکل بدهی مالیاتی فدراسیونها که موجب
مسدود شدن حساب برخی فدراسیونها در
آستانه المپیک  2020شــده هم میگوید:
«اتفاقــی که ایــن روزها افتــاده مالیات بر
عملکرد ســالهای  91تا  95فدراسیونها
بوده .فدراسیونهای ورزشی با این تصور که
از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف هستند،
در این ســالها اظهارنامه مالیاتی خود را به
ســازمان امور مالیاتی ارائه ندادهاند .در حال
حاضر نیز به دنبال حل این موضوع هستیم
و جلســاتی نیز بــا دوســتان مالیاتی خود
برگزار کردهایم .قرار اســت از ســال  96به
بعد فدراســیونها بر پایه صفر مالیات خود
را ارائه کنند تــا دولت در جریان هزینهها و
درآمدهای آنها قرار گیرد .خود فدراسیونها
در حال حاضر مالیاتبگیر هستند و از کمک

راهیابی رکابی به نیمهنهایی قهرمانی جهان

ثبتنــام از کاندیداهای انتخابات ریاســت
فدراسیون والیبال در حالی از  7مرداد به نهم
شهریور به تعویق افتاد که شنیده میشد این

آقای حسنزاده! اگر ناسزاگویی
خوب است تقدیم به شما

ما را  ۹نفره کردند .آقای ســلیمانی و خود آقای حســنزاده از من
تشکر کردند ،بعد جریمه و محروم میشویم .این چه قانونی است؟
اعتقاد دارم باید آسیبشناســی و ریشــهیابی کنیم .باید ببینیم آیا
این واقعا فوتبال است که هواداران را به این سمت میکشاند؟» این
مربی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره بازیکنان خارجی
در لیگ برتر ایران گفت« :اعتقاد من این اســت که باید تکنولوژی
و ارتباط دنیا را از پزشــکی تا مســائل دیگر بدانیم .اگر یک پزشک

الناز رکابی توانست به مرحله نیمهنهایی مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان-ژاپن
برسد .این مسابقات با حضور  ٢۵٣ورزشکار از  ٣٩کشور در حال برگزاری است که
الناز رکابی توانســت با کسب رتبه  ۱۸در مرحله مقدماتی حضور خود را در مرحله
نیمهنهایی مســجل کند .مرحله نیمهنهایی و نهایی این مسابقه امروز برگزار خواهد
شــد .در این رقابتها داود و الناز رکابی در ماده کامباین و رضا و مهدی علیپور در
ماده سرعت حضور خواهند داشت .این مســابقات عالوه بر عنوان قهرمانی جهان،
جنبه راهیابی ورزشــکاران به المپیک  ٢٠٢٠را نیز دارد و  6نفر برتر ماده کامباین مســتقیما وارد این
رقابتها خواهند شد.

دولت بــرای رتق و فتق امــور جاری خود
استفاده میکنند .به امید خدا با جلساتی که
خواهیم داشت این موضوع حل خواهد شد
و به دنبال امضای تفاهم با دوستان مالیاتی
هستیم ».معاون وزیر ورزش اما بار دیگر به
قــرار گرفتن ورزشــکاران المپیکی در چتر
حمایتی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک
اشاره کرد تا بگوید« :با هماهنگی مسئوالن
کمیته المپیک و وزارت ورزش طرح کمک
به کسانی که سهمیه المپیک را کسب کردند
تصویب شده و از ابتدای تیرماه تا زمان آغاز
المپیک به ورزشکارانی که سهمیه مسابقات
را کســب کنند حقوق پرداخت خواهد شد.
در حال حاضر در مردادماه قرار داریم اما اگر
ورزشکاری در اسفندماه نیز موفق به کسب
سهمیه المپیک شود حقوق خود را از تیرماه
سال جاری دریافت میکند که چیزی حدود
 50تا  60میلیون تومان خواهد شد».

انتخابات معطــل تصمیم معاون وزیر ورزش
اســت .داورزنی اما با رد این شایعه میگوید:
«به هیچوجه ثبتنام از کاندیداهای والیبال
معطل تصمیم من نیست .ضمن اینکه هنوز
هیچ تصمیمی در خصــوص کاندیداتوریام
برای انتخابات والیبال نگرفتهام .اما مطمئن
باشید اگر بخواهم در انتخابات والیبال ثبتنام
کنم از ســمت خود اســتعفا خواهم داد ».او
در پاسخ به ســوال خراسان مبنی بر اینکه
ارزیابیاش از عملکرد تیــم ملی والیبال در
مرحله اول انتخابی المپیک چیست ،میگوید:
«ما نباید از کار ارزشــمند بچههای والیبال
غافل باشــیم .اینکه انتظار داشته باشیم در
ســنپترزبورگ مقابل قهرمــان جام ملتها
و المپیک پیروز شــویم ،درست نیست،60 .
 70درصد پیشبینیها هــم این بود که ما
در سنپترزبورگ شــانس کمی برای صعود
خواهیم داشــت .طبیعی اســت که ما باید
آمادگی خود را حفظ کنیم .ضمن اینکه ما
در رقابتهای قهرمانی آســیا که به میزبانی
تهران برگزار خواهد شد با یک چالش جدی
مواجه هســتیم 8 .تیم در مسابقات انتخابی
قارهای شــرکت خواهند کرد .الزاما باید جزو
 8تیــم برتر قرار بگیریم تا بتوانیم در مرحله
دوم انتخابی شرکت کنیم که این مسئله کار
فدراســیون را سخت کرده .طبیعی است که
هم تیم باید برای میزبانی آماده باشــد و هم
آماده حضور در رقابتهای جامجهانی ژاپن که
با حضور  12تیم برتر جهان برگزار میشود.
بعد از آن هم باید برای شــرکت در مسابقات
ی شرکت کنیم .شانس
انتخابی المپیک قارها 
ما برای رفتن به المپیک از طریق رقابتهای
قارهای بیشــتر از انتخابی جهانی است .البته
تیم شــرایط خوبی دارد و آماده است تا حاال
که بعد از  52ســال به المپیک راه یافته این
حضور را همواره مستمر داشته باشد».

مطالعه نکند افت میکند .در همه چیز ،علم و ارتباط مهم اســت و
فوتبال نیز جدا از این نیســت .همه مربیها دوســت دارند بازیکن
خوب بیاورند ولی خب ارز از هزار تومان به  3هزار تومان و در ادامه
 ۱۸هزار تومان صعود میکند و با این مشــکالت نمیشود بازیکن
باکیفیت جذب کرد .کشورهای همسایه ما یک بازیکن با  ۱۴میلیون
یورو میآورند ».او در پاسخ به این سوال که درباره حضور بازیکنان
بیکیفیت خارجی داللها مقصرند یا مربیان؟ گفت« :دلیل نمیشود
هر بازیکنی که میآید باید حتما جواب دهد .مثال زالتان در بارسلونا
موفق نبود ولی جاهای دیگر موفق بود .االن هازاردی که در چلسی
بود در رئال هم همان است؟ خیلی بیکیفیتتر بازی میکند .یا نیاز
به زمان دارد یا اینکه اصال کارآیی الزم را نخواهد داشت .اگر مربیان
بازیکنان را بر اســاس تفکرات تاکتیکی بگیرند جواب میدهد .مثال
من سجاد شهباززاده را جذب کردم .او چند سال ناموفق بود ولی در
نیمفصل دوم خیلی به ما کمک کرد و من میگویم در فصل جدید
بازیکنی را میبینیم که فوقالعاده خواهد بود .این به خاطر مســائل
روحی و رفتار مربی با بازیکن اســت که یک بازیکن را باال بیاورد».
قلعهنویی در پایان درباره شــرایط تیمش گفت« :ما شاکله تیممان
را حفظ کردیم .یکســری بازیکن مثل مهرداد محمدی و سیاوش
یزدانی از تیم ما جدا شدند و ما سریع جانشین آنها را جذب کردیم.
تیم ما نســبت به سال قبل از نظر اعتماد به نفس و روحی-روانی و
فنی باکیفیتتر است».
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
آفرین و خســته نباشــید و خداقــوت و تبریک بــه نونهاالن
تکوانــدوکار دختر و پســر تیم ملی کشــورمان که در تاشــکند
ازبکستان خوش درخشــیدند و به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان
آسیا شدند!
شما روزنامهنگاران خراسان که اکثرا هوادار پرسپولیس هستید
نواقص شخصیتی دارید.
تیــم ملی والیبال فقط در آســیا حرف بــرای گفتن دارد و در
جهــان کاری ازش برنمیاد .زیاد نباید روی والیبال حســاب کرد
فقط ادعای الکی دارند.
با ســام به زحمتکشان روزنامه خراســان ورزشی ،اونایی که
بدون دلیل تهمت پرسپولیسی بودن به خراسان میزنن ،خواهشا
یه کم تامل کنن روزنامه سهشــنبه کال به باشــگاه اســتقالل و
بازیکنانش اختصاص یافته بود.
دوســت عزیز شما  3ســاله با وزیر ورزش و پسرش و به کمک
داوران قهرمان میشید ،هر وقت  2ستاره آسیا آورید بعد حرف بزن.

اخبار
حسن یزدانی آسیب دید

قهرمــان رقابتهای کشــتی آزاد المپیک  ۲۰۱۶ریــو از ناحیه
صورت دچار آســیبدیدگی شــد .به گزارش تسنیم ،سهشنبه و
در حین تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ،حسن یزدانی پرامیدترین
کشتیگیر ایران در مســابقات جهانی  2019نورسلطان از ناحیه
چانه دچار پارگی شــد و آسیب دید .چانه او چندین بخیه خورد
اما مشکلی برای ادامه تمریناتش در اردوی جاری نخواهد داشت.
مسابقات جهانی  2019قزاقســتان از  23تا  31شهریور در شهر
نورسلطان برگزار میشود .سال گذشته تیم ملی کشتی آزاد ایران
در رده ششــمی جهان قرار گرفته بود .رقابتهای امسال از جهت
کسب ســهمیه المپیک  2020توکیو از اهمیت زیادی برخوردار
اســت .حســن یزدانی ،دارنده مدال طالی المپیــک  2016ریو،
طــای جهانی  ،2017نقره جهانــی  2015و برنز جهانی 2018
یکی از پرامیدترین کشتیگیران ایران در جهانی است.

بدهی ارزی رئیس دوومیدانی به کمیته ملی!

مجید کیهانی ،رئیس فدراســیون دوومیدانی اواخر
ســال پیش مبلغی ارز از کمیته ملی المپیک برای
اعزام برونمرزی فدراســیون قرض گرفته اما تاکنون این بدهی را
تسویه نکرده .به گزارش خراسان ،از آنجا که دوره ریاست کیهانی
 15شهریورماه به پایان میرســد ،کمیته ملی المپیک در تالش
است تا کیهانی قبل از رفتن از فدراسیون تسویهحساب کند .البته
خود کیهانی قول داده که بدهی را تسویه میکند اما تاکنون این
اتفــاق رخ نداده و این بدهی ارزی که مبلغ نســبتا قابل توجهی
است همچنان پابرجاست.

ســوژهــ

تذکر کالدرون به مدافعان پرسپولیس :عقب نباشید!

سرمربی پرسپولیس از مدافعان خود خواسته فاصله کمتری با بازیکنان خط میانی داشته باشند.
حضور گابریل کالدرون در راس کادر فنی پرسپولیس باعث شده تاکتیکهای فنی این تیم نسبت
به دوران حضور برانکو ایوانکوویچ تغییر محسوســی کند .سرمربی پرسپولیس از مدافعان تیمش
خواسته هنگام حرکت رو به جلوی تیمی کامال به خط هافبک نزدیک شوند و کسی عقب نماند.
وی تاکید دارد هنگام حمالت تیمی باید فاصله بین خطوط به حداقل برسد و مدافعان میانی به
عنوان هافبکهای دفاعی ایفای نقش کنند .همچنین مدافعان کناری نیز فضای پا به توپ بیشتری
دارند تا بتوانند به هافبکها اضافه شده و فرصت سانتر روی دروازه حریفان را نیز پیدا کنند .گفته
میشــود همین خواسته کالدرون از مدافعان نیز باعث شده تا او تصمیم به حضور محمدحسین
کنعانیزادگان و شجاع خلیلزاده در قلب خط دفاعی تیم بگیرد؛  2بازیکنی که از نظر کادر فنی
پرسپولیس سرعتیتر از سیدجالل حسینی ،محمد انصاری و حسین ماهینی هستند.

واکنش استقالل به خبر درگیری تبریزی و قائدی

باشگاه استقالل نسبت به خبر درگیری  2بازیکن تیمش در جریان بازی دوستانه با پیکان واکنش نشان
داد .به گزارش میزان بیانیه باشگاه استقالل به این شرح است« :برخی رسانهها مدعی شدهاند که در بازی
تدارکاتی میان پیکان و اســتقالل درگیری لفظی میان تبریزی و قائدی شکل گرفته و حتی این دو به
یکدیگر فحاشی کردهاند ،باشگاه استقالل ادعای فوق را تکذیب میکند .انتظار میرود حداقل زمانی که
بازی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود ،شاهد انتشار اخبار غیرواقعی نباشیم».

