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سوژه

زاویه نگاه شما

واکنش عجیب وزیر ورزش به استعفای جنجالی

هادیپور بهترین ورزشکار مرد
سال  2019شد

در چهارمیــن مراســم  FISU Galaکــه
همزمان با سیو ششمین مجمع عمومی
فدراســیون بینالمللــی ورزشهــای
دانشــگاهی در توریــن ایتالیــا در حــال
برگــزاری اســت ،بهترینهــای ایــن
فدراســیون در ســال  2019معرفــی
شــدند .در این مراســم آرمیــنهادیپور
تکوانــدوکار ایــران در بخــش مــردان
بهعنوان بهترین ورزشکار معرفی و جایزه
بهترین ورزشــکار ســال را دریافــت کرد.
هادیپــور بــه دلیل کســب  3مــدال طال
طالی پیاپی در رقابتهای جهانی موفق
به کسب این افتخار شده است.

چنــد روز از خبر کوتــاه پایگاه
خبری وزارت ورزشو جوانان
در مــورد اســتعفای معــاون
توســعه ورزش حرفــهای و
قهرمانــی ایــن وزارتخانــه
میگــذرد .به نقل از تســنیم،
ســایت وزارت ورزش روز
دوشــنبه  20آبانماه نوشت:
«محمدرضــا داورزنــی بــه علــت نامــزدی در انتخابات
ریاســت فدراســیون والیبــال از ســمت خود بــه عنوان
معــاون قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان اســتعفا و آن
را به مســعود ســلطانیفر وزیــر ورزش و جوانــان تقدیم
کرد ».داورزنی پیش از ثبتنام در انتخابات فدراسیون

درهای باز وزارت به روی داورزنی!
والیبــال گفتــه بــود که اگــر در ایــن انتخابات شــرکت
کند ،ابتدا از ســمت خود در وزارت ورزش کنارهگیری
خواهــد کرد .با این وجود او از پســت خود کنار نرفت و
در انتخابــات هم ثبتنام کرد .پس از ثبتنام داورزنی،
وزارت ورزش اعالم کرد که این اتفاق مغایرتی با قانون
نــدارد و داورزنی میتوانــد همچنــان معاونوزیر باقی
بمانــد .وزارت ورزش همچنین اعــام کرده بود که اگر
داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال پیروز شود هم
میتوانــد همچنان به عنوان سرپرســت معاونت وزارت
ورزشو جوانــان ،به کار خود ادامه دهــد .با اینوجود،
 2روز پس از اعالم رســمی اسامی نامزدهایی که تایید
صالحیت شــدهاند ،داورزنی اســتعفای خود را به وزیر
ورزش تقدیم کرد تا بدون مشــکل در انتخابات شرکت

کند .با این حال و با گذشت  5روز هنوز وزارت ورزش،
خبری درباره اینکه وزیر ورزش و جوانان با این استعفا
موافقــت کرده یا نه ،اعالم و منتشــر نکرده اســت .پس
از هر اســتعفا ،پذیــرش یا عدم پذیرش آن مطرح اســت
امــا عــدم واکنش مســعود ســلطانیفر به ایــن موضوع
شــائبههای زیــادی را بــه وجــود مــیآورد .انتخابــات
فدراســیون والیبــال روز چهارشــنبه  29آبــان برگــزار
میشــود و عدم اعــام نظر و موضع وزیــر در مورد رد یا
قبول استعفای معاونش ،امتیاز ویژهای است که وزارت
ورزش به داورزنی داده تا هم راه پس داشته باشد و هم
راه پیش .به این ترتیب داورزنی چه در صورت موفقیت
و چه عــدم موفقیــت در انتخابات فدراســیون والیبال،
هیچ چیزی رااز دست نخواهد داد.

گروهبندی جامجهانی کشتی فرنگی

ایران در گروه مرگ

گروهبنــدی جامجهانــی کشــتی فرنگی
در ســال  ۲۰۱۹مشــخص شــد کــه تیــم
ملــی ایران در گروهی ســخت با روســیه،
قزاقســتان و کوبــا همگــروه شــد .جــام
جهانــی کشــتی فرنگی در ســال ۲۰۱۹
میــادی ،روزهــای  ۷و  ۸آذرمــاه ســال
جــاری در ســالن ۱۲هــزار نفــری آزادی
تهران برگزار میشــود .با توجه به اینکه
مجارســتان تیم هفتم رقابتهای جهانی
از حضــور در ایــن مســابقات انصــراف
داد ،تیــم چین جایگزین ایــن تیم در جام
جهانــی شــد و گروهبندی این مســابقات
طبق قانــون اتحادیه جهانی به شــرح زیر
است:
گروه اول :روسیه ،ایران ،قزاقستان ،کوبا
گروه دوم :ازبکســتان ،گرجســتان  ،ژاپن ،
چین

مدال برنز سنگنوردی برای
دارابیان

در رقابتهــای ســنگنوردی نوجوانــان و
جوانان قهرمانی آســیا که در کشورچین
و در مــاده کمبایــن جریــان دارد؛ محیــا
دارابیــان موفــق به کســب مــدال برنز در
رده سنی نوجوانان شد.

با اینکه خیلیها از همین حاال به تکرار
طالی المپیک توسط حسن یزدانی در
توکیو دل بســتهاند ،اما به نظر میرسد
صیــد طــای المپیــک 2020خیلــی
هم راحــت نیســت .حســن یزدانی بعد
از شکســتی که ســال قبل در مسابقات
جهانی  2018برابر دیوید تیلور داشت
و دســتش از طــای بوداپســت کوتــاه
ماند ،امســال در غیاب او در نورسلطان
قزاقســتان توانســت بهراحتــی دومین
طالی جهانی خود را کســب کند .حاال
بزرگترین دغدغه این نابغه کشتی ایران
کســب طــای المپیــک بــرای دومیــن
دوره متوالــی اســت .شــاید تــا امــروز
بیشــتر دربــاره دیویــد تیلــور بــه عنوان
رقیب اصلی یزدانی بحث شده و برخی
هــم پیشبینــی کردند این کشــتیگیر
آمریکایــی بعــد از مصدومیت شــدید از
ناحیــه زانــو دیگــر نمیتواند بــه دوران
اوج آمادگــی برگــردد و در نبــرد ســوم
بیــن او و حســن یزدانــی ،این بــار نوبت
پیــروزی کشــتیگیر ایرانی اســت .این
روزهــا اما وقتــی رســانههای آمریکایی
و البتــه فضــای مجــازی را در صفحــات
کشــتی جهان مــرور میکنیــم ،از ورود
جــی دن کاکــس بــه وزن  86کیلوگرم

نقش پررنگ شماره یک در صدرنشینی شهرخودرو

رکورد تازه رحمتی و شرکا

بــا بســته مانــدن دروازه شــهرخودرو در دیدار
برابــر گلگهــر ســیرجان ،تعــداد بازیهــای
بدون گل خورده مشــهدیها به عدد  7رســید
تــا همچنان پس از ســپاهان ،دومیــن خط برتر
لیــگ نوزدهــم قلمــداد شــوند .شــهرخودرو با
عملکــرد دفاعــی عالــی خــود پس از ســپاهان
کــه با یــک گل خــورده بهترین خــط دفاعی را
دارد 3 ،گل دریافــت کــرد ه و حــاال بــا پیروزی
برابر گلگهر ،با یک امتیاز بیشــتر از شاگردان
قلعهنویــی به صدر جــدول رســیدهاند و رقابت
مدعیان را جذابتر از همیشه کردهاند؛ اتفاقی
کــه بدون تردید ســاختار دفاعی تیــم یحیی در
آن بــا توجه بــه پیروزیهــای اقتصــادی آنها،
نقــش پررنگــی را ایفــا میکند .با کلینشــیت
مهــدی رحمتــی در بــازی مقابــل گلگهــر که
برخالف تقابل با پارسجنوبی جم ،با چند سیو
تماشــایی همــراه بود تــا جایی که ســیدمهدی
رحمتــی باالتــر از حتــی امیــن قاســمینژاد
گلــزن ،بــه عنوان ســتاره میدان معرفی شــود.
میزان دقایق بســته ماندن دروازه شــهر خودرو
بــه عــدد  508رســید؛ عــددی کــه در بــه ثمر
نشســتن آن تا به حال ،حســین مرادمند و علی
نعمتــی  2دفــاع میانــی شــهرخودروییها هم
نقشآفرینــی عالی داشــتهاند .هرچنــد که در
این بازی  2دفاع میانی شــهرخودرو روز خوبی
را ســپری نکردند و اگــر آمادگی باالی رحمتی
نبــود ،شــاید مشــهدیها رنگ صدر جــدول را
نمیدیدنــد و بــه اصطالح باید گفــت ،رحمتی
توانســت عصــای جادویــی یحیی بــرای فرار از
گرفتــاری در خانــه باشــد ،آنهــم در روزی که
مرادمنــد و نعمتی عملکرد خوبی را نداشــتند.

با پایان تقابل با گلگهر ،حاال مشــهدیها وارد
سریال بازیهای دشوار خود و به عبارت دیگر،
 6امتیــازی در جــدول شــدند و در نخســتین
گام ،بایــد اول آذر به تبریز ســفر کنند تا مقابل
شــاگردان دنیزلی صفآرایــی کنند؛ پس از آن
هم استقالل و سپاهان انتظار شاگردان یحیی
را میکشــند .بایــد منتظر مانــد و دید مقاومت
دفاعــی تیــم یحیــی و از آنســو پیروزیهــای
اقتصــادی مشــهدیها تا کــی میتوانــد آنها
را در صــدر جــدول نگــه دارد و مقاومت مهدی
رحمتــی ،علــی نعمتــی و حســین مرادمنــد به
عنــوان ارکان اصلــی خط دفاعی شــهر خودرو
تا چه زمانی برای رســیدن بــه خط دفاعی برتر
لیگ نوزدهم تداوم خواهد داشت؟

ســوژهــ

م در خانه و خارج از خانه
شهرخودرو بهترین تی 
شــاگردان یحیی گلمحمــدی بعد از پیــروزی مقابل گلگهر در تــک بازی باقیمانده از هفته هشــتم
لیــگ برتر ۲۳ ،امتیازی شــده و بــه صدر جدول لیــگ برتر صعود کردند .شــهرخودروی مشــهد حاال
باالتر از ســپاهان ،پرســپولیس ،استقالل و ســایر مدعیان در باالترین نقطه جدول قرار گرفته است .با
گذشت10هفته از این مسابقات ،همه تیمها به صورت مساوی در خانه و خارج از خانه به میدان رفتهاند
که میشــود آمار بهترینها و بدترینها در خانه و خارج از خانه مســابقات را استخراج کرد .شهرخودرو
صدرنشین کنونی مسابقات  ۵بار در خانه به میدان رفته و بجز تک شکستی که در هفته چهارم مقابل
فــوالد بــا نتیجه یــک  -صفر پذیرفت ،در ســایر دیدارهای خانگیاش پیروز شــده تا با  ۴پیــروزی و یک
شکســت از  ۵بازی و کسب  ۱۲امتیاز ،بهترین تیم در دیدارهای خانگی باشــد .در دیدارهای خارج از
خانه سپاهان به همراه شهرخودرو و فوالد هر کدام با  ۱۱امتیاز بیشترین امتیازات را دارند.

کوه عضله د ر مسیر طالی توکیو

برای المپیــک  2020خبــر میدهند.
این کشتیگیر ســیهچرده آمریکایی که
 2سال متوالی است با شکست علیرضا
کریمــی طالی وزن  92کیلوگرم جهان
را کســب میکنــد ،میتواند جدیترین
رقیــب حســن یزدانــی در المپیــک بــه
شــمار برود .جی دن کاکس تصمیمش
را گرفته تــا برای حضــور در المپیک به
وزن  86کیلوگــرم کوچ کند؛ تصمیمی
که منطقی به نظــر میآید چون در وزن
 97کیلوگــرم رقیب بزرگــی مثل کایل
اسنایدر را پیشروی خود میبیند .جی
دن کاکــس هم مثل حســن یزدانی 24

ساله است و در اوج جوانی به افتخارات
بزرگی مثل رفتن روی ســکوی المپیک
و کسب  2طالی جهان دست پیدا کرده
است .کارنامه او شباهت زیادی به نابغه
ایرانی دارد و تفاوت بزرگ تنها در کسب
مــدال طــای المپیــک  2016اســت
کــه به یزدانی رســید و برنزی که نصیب
کاکس شــد .البتــه در آن مقطع یزدانی
در  74کیلوگــرم کشــتی میگرفــت و
کاکــس در  86کیلــو روی تشــک رفت.
تاکنــون نبردی در هیچ مســابقاتی بین
این  2کشــتیگیر صــورت نگرفتــه؛ اما
پیشبینی میشــود شــاهد یــک جنگ

هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
قلعهنویــی بهتــره از تمام ســرمربیها ،حتی از ســر مربی تیم
ملی .تا دیر نشــده باید عوضش کرد(ســرمربی تیم ملی) تا بیاد
روی بچهها شناخت پیدا کنه .تمام بازیها را با ختیم!
بــاورم نميشــود اين تيــم فوتبــال پرتغــال را در جامجهاني تا
حذف شــدن بــرد .انتخابكننــدگان ويلموتس بايــد جوابگوي
ايــن افتضاح فوتبالي باشــند .اگر احترامي بــراي اين هواداران
بيشمار قايل باشند.
فوتبالــی کــه مربی بــه دلیــل نگرفتــن دســتمزدش تمرین را
تعطیــل کند و به خاطر روابط ،بازیکنی را به میدان بفرســتد که
بجــز خطا کردن و کارت قرمز گرفتن کاری دیگری ازش برنیاد،
چه انتظاری باید داشت؟!

اخبار

کامیون آمریکایی رقیب اصلی حسن یزدانی
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معرفی میزبان مرحله نهایی کشتی آزاد

تمام عیــار در المپیــک 2020بین این
نابغه ایرانی و آمریکایی باشــیم .کاکس
البته برای ورود بــه المپیک کار راحتی
ندارد .اگــر دیوید تیلــور بتواند خودش
را آمــاده کنــد ،ابتدا باید یــک نبرد تمام
عیــار بین کاکــس و تیلور در مــاه آوریل
ســال  2020میــادی باشــیم؛ جایــی
که مســابقات انتخابی تیم ملــی آمریکا
بــرای حضــو در المپیــک توکیــو برگزار
میشــود .بههــر حــال جــی دن کاکس
که حاال به پختگی رســیده ،نشــان داده
بــه راحتــی شکســت نمیخــورد و ایــن
میتوانــد یک زنــگ خطر بــرای یکی از
اصلیتریــن شــانسهای مــدال طالی
ایــران در المپیک  2020یعنی حســن
یزدانــی باشــد .یادمــان نمــیرود کــه
علیرضا کریمی بعد از چندمین شکست
متوالــی برابــر ایــن حریــف آمریکایــی
اعتــراف کرد که زورش به او نمیرســد.
البتــه خود کاکس هم به خوبی میداند
که رویارویی با حســن یزدانی برایش به
مراتب سختتر از علیرضا کریمی است.
قطعا بازهم میتوانیم حســن یزدانی را
شانس نخســت طالی المپیک بدانیم؛
امــا بعد از عبور از یک حریف سرســخت
به نام جی دن کاکس.

ناراحتی  2بازیکن باتجربه استقالل از پرداختیهای باشگاه

 2بازیکن باتجربه اســتقالل از پرداختیهای باشگاه ناراحت شــدهاند .باشگاه استقالل در
آخریــن پرداختی خود به برخــی از بازیکنان باتجربه رقمهای قابــل توجهی پرداخت کرده،
این در حالی اســت که قرار نبود این مســئله به گوش ســایر بازیکنان برســد اما آنها متوجه
این موضوع شــدند کــه باعث ناراحتــی بازیکنان جوان و حتــی  2بازیکــن باتجربه دیگر هم
شــده است .این  2بازیکن اصال فکر نمیکردند که همبازیهای آنها زودتر و بیشتر از بقیه
دریافتی داشــته باشــند ،در حالــی که به آنها مبلغ قابل توجهی نرســیده اســت .در همین
زمینه ،گفته شده که مسئوالن استقالل قصد دارند در پرداختی بعدی به این بازیکنان کمتر
پرداختی داشته باشند و به بازیکنان معترض و جوان مبالغ بیشتری پرداخت شود.

مرحلــه نهایی لیــگ برتر کشــتی آزاد باشــگاههای کشــور ،روز
جمعــه اول آذرماه با حضور  4تیم راه یافتــه از دور مقدماتی این
مسابقات در سالن 12هزار نفری آزادی تهران برگزار میشود.
تیمهــای بازار بــزرگ ایران و اترک خراســان شــمالی به عنوان
تیمهــای اول و دوم گــروه الف و تیمهای تا ثبــت جهانی توس و
دانشــگاه آزاد اســامی مازنــدران به عنوان تیمهــای اول و دوم
گــروه ب به مرحلــه پایانــی لیگ برتر کشــتی آزاد باشــگاههای
کشــور راه یافتند .تیمهای پیروز دیدارهای نیمــه نهایی ،دیدار
فینــال و تیمهای بازنده نیــز دیدار ردهبنــدی را برگزار خواهند
کــرد .ســاعات برگــزاری رقابتهای نیمــه نهایــی ،ردهبندی و
فینال متعاقبا اعالم میشود.

تعویق دیدار والیبال شهرداری گنبد و پیام خراسان

بــا اعــام منوچهر پورحســن سرپرســت ســازمان لیــگ ،دیدار
تیمهــای شــهرداری گنبد و پیام خراســان از هفته ششــم لیگ
برتر ،با درخواســت استانداری و شــورای تامین استان گلستان
و بــه دلیل تداخل با جشــنواره بینالمللی اقوام ،روز یکشــنبه
برگزار نخواهد شــد و به تاریخ دیگری موکول شــد .تاریخ بعدی
دیدار این  2تیم ،متعاقبا اعالم میشود.

انتقاد کمیل قاسمی از فدراسیون کشتی

کمیل قاســمی ،قهرمان کشــتی المپیک با انتقاد از فدراسیون
کشــتی گفت« :هیــچ مکاتبهای از طرف فدراســیون کشــتی با
اتحادیه جهانی برای پس گرفتن مدال طالی المپیک لندن من
صورت نگرفته بود .بحث مدال طالی من موضوع ملی است که
این مدال متعلق به مردم اســت که خوشــبختانه رئیس اتحادیه
جهانی کشــتی به فاصله یک روز پاســخ نامه مــرا داد و امیدوارم
کمیته المپیک هم این موضوع را پیگیری کند».

پایان کار نمایندگان هندبال ایران در آسیا

در ادامه مســابقات هندبال جام باشــگاههای آسیا ،تیم ســپاهان اصفهان مقابل العربی کویت
بــه میدان رفت و با پیــروزی  ۲۲ - ۲۸در جایگاه نهم قرار گرفت .تیم العربی نیز دهم شــد .تیم
زاگرس اسالمآباد ،دیگر نماینده ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار گرفت .تیم زاگرس اسالمآباد
در گروه اول این مسابقات با تیمهایهاوکس کره جنوبی ،العربی قطر ،الکویت کویت و الشارجه
امارات همگروه بود که در تمام دیدارهای خود شکست خورد .این تیم رو زجمع ه مغلوب العربی
کویت شد .تیم سپاهان اصفهان نیز که در گروه دوم مسابقات با الوکره قطر ،العمان عمان ،باربار
بحرین ،الوحده عربستان و العربی کویت همگروه بود با شکست در  4دیدار و یک پیروزی مقابل
العربی کویت به کار خود در این مرحله پایان داد .این تیم با پیروزی در دیدار ردهبندی نهم شد.

