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امیر توکلیان:با تورنمنت ناقص
به مسابقات آسیایی می رویم
ســرمربی خراســانی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان
گفت :با توجه به مشکالت اقتصادی ،امسال تنها در
یک تورنمنت آن هم به صورت ناقص شرکت کردیم و
برای اولین بار است که تنها با حضور در یک تورنمنت،
گام به مســابقات آســیایی میگذاریم.امیر توکلیان
افزود :با توجه به کــم تجربه بودن بچههــا در این رده
ســنی ،اگر میتوانســتیم آن هــا را به یــک تورنمنت
خارجی دیگــر هم اعــزام کنیــم ،کمک زیــادی به ما
میکرد ،چرا که در جام یــادگار امام(ره) هم تیمهای
خارجی استقبال خوبی نداشتند و نتوانستیم کشتی
گیــران را محک بهتــری بزنیــم .وی درباره شــرایط
آزادکاران نوجوان برای حضور در مسابقات قهرمانی
آسیاگفت:خوشبختانهامسالنسبتبهسالگذشته
زمان بیشتری برای برگزاری اردوها داشتیم ،البته در
مقابل ،به غیر از یک نفر ،تمام نفرات تیم تغییر کردند
و عم ً
ال تیم نونهاالن را تحویل گرفتیم .وی ادامه داد:
با توجه به شــناختی که از بچه ها به دســت آوردم ،به
نظرم  ۳۰درصد از این نفرات این قابلیت را دارند که
در المپیــک  ۲۰۲۴عضو تیم ملی باشــند ،البته این
اتفاق نیازمند توجه به حمایت ویژه از ردههای ســنی
پایه است و نباید آن ها را به حال خود رها کنیم .درخور
ذکر است ،رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی
آسیا طی روزهای 15و 16تیرماه در شهر نورسلطان
قزاقستان برگزار میشود.

دروازهباناسبقپرسپولیس:

فعال در خدمت شهر خودرو
هستیم

دروازهبان اســبق تیم ملی و باشــگاه پرسپولیس که
همیشــه در کنار یحیی گل محمدی حضورداشــته ،
در خصوص شــرایط تیم فوتبال پدیده شهر خودرو و
برنامههای کادر فنــی گفت :ما بر اســاس قراردادی
که داشتیم به مشــهد آمدیم و تمریناتمان را هم طبق
برنامه قبلی آغــاز کردیــم .داوود فنایی افــزود :فعال
طبــق تعهداتی کــه داریــم در خدمت باشــگاه پدیده
شهر خودرو هستیم  .وی در خصوص استقبال مردم
مشــهد دربازگشــت از تهران گفت :بههرحال مردم
مشــهد همواره به ما در فصل گذشــته محبت زیادی
داشــتند و ما را همیشه شرمنده خودشــان کردهاند.
این را هم باید بگویم که یکی از دالیل اصلی موفقیت
ما در فصل قبل حمایت همین تماشــاگران خونگرم
مشهدی بوده است.

ورزش

مصطفیفاطمیان

لیگملتهایوالیبالاینروزهاحسابی
در بین ورزش دوســتــان کشورمان ُگل
کرده است و عالقه مندان بسیاری را پای
تلویزیون نشانده که با هر امتیاز شاد می
شوندوگاهینیزحسرتبهدلمیمانند.
بلند قامتان ایرانی نیز در این مسابقات
حساس و نفسگیر بــازی هــای تماشایی
و به یادماندنی را به نمایش گذاشتند و با
اقتدار حریفان خود را کنار زدند و بر صدر
جدولتکیهکردند.اماجداازطعمشیرین
صدرنشینیملیپوشانکشورماندرلیگ
ملت ها ،حضور یک خراسانی در تیم ملی
باعثشدهتامردمایناستانبیشازپیشبه
خودببالند«.پوریایلی»جواندهههفتادی،
متولدشهرستانقوچاناستکهدرپست
پشتخطزنبرایتیمملیوالیبالایران
در مسابقات لیگ ملت ها به میدان رفت
و در بازی برابر ژاپن نمایش بسیار خوبی
از خود به جا گذاشت .این والیبالیست
خراسانیکهبا209سانتیمترقدازجوان
ترین بازیکنان تیم ملی والیبال به شمار
میرود،اینروزهادرتیمملیوالیبال،می
درخشدودردفاعرویتوروزدنآبشارهای
محکمبدونبازگشتغوغامیکند.ویکه
دیروزبازیپایانیهفتهچهارملیگملتها
برابرفرانسهدرارومیهراپشتسرگذاشت،
گفتوگوییباروزنامهخراسانداشتکه
تقدیممیشود.
• شیرینیپیروزیبرابرلهستان

اینوالیبالیستقوچانیدربارهبازیهای
لیگملتهایوالیبالمیگوید:درچهار
هفتهاینمسابقاتکهپشتسرگذاشتیم،
شرایط خیلی خوبی برای مان رقم خورد
و خوشبختانه با پیروزی های پی در پی
توانستیمصدرنشیناینلیگباشیم«.پوریا
یلی» می افزاید :در هفته چهارم برابر تیم
پرتغالکمیفشاررویبازیکنانبودچون
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گپ و گفتی با
والیبالیست
خراسانی
حاضر در لیگ
ملت های
والیبال

قبال مقابل پرتغال بــازی نکرده بودیم و
شناختکافیازآنهانداشتیم بههمین
دلیل ست اول را واگذار کردیم اما خدارا
شکرتوانستیمنبضبازیرابهدستبگیریم
و پیروز از زمین خارج شویم .استرالیا
هم حریف شناخته شده ای برای
ما در آسیا بود و با ارائه یک بازی
خوب موفق شدیم 3بر صفر
پیروزشویم.اینملیپوش
خــراســانــیوالــیــبــالبه
دیدارهای حساس تیم
ملیایراندرلیگملت
ها اشاره
میکند

خ
ر
ا
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ا
ن
نمی یها
دانندکه

کند:خداراشاکرمدربازیبرابرژاپنازابتدا
بهمیدانرفتموپاسخاعتقادکوالکوویچرابه
خوبیدادمودرمجموعازعملکردمدراین
مسابقه راضی هستم .امیدوارم در بازی
هایباقیماندههمفرصتبازیبیشتری
بهماجوانهابرسد.
• بیتوجهیمسئوالنخراسانی

پوریایلیدرادامهسخنانخوددرخصوص
وضعیتفعلیوالیبالخراسانرضوینیز
خاطرنشانمیکند:شهرمشهدهمیشه
تیم های خوبی را در سطح اول والیبال
کشور داشته است و باید این روند تداوم
یابد .حیف است که استانی با این همه
ظرفیت در لیگ برتر نماینده ای نداشته
باشد .یلی اظهار می کند :جــوان هایی
همچونمنبایددرتیمملیوالیبالحضور
داشتهباشندکهدراینزمینه
تیمهایباشگاهیمیتوانند
به حضور والیبالیست های
جوانخراسانیدرتیمهایملی
کمکزیادیبکنند،چراکهاکثر
شهرهاچندملیپوشدارندامااز
خراسان رضوی فقط من هستم و
طبیعتاحقایناستانبیشترازاینهاست.
والیبالیست خراسانی تیم ملی با بیان
اینکهمتاسفانهمسئوالناستانتاکنون
هیچ کاری برای من نکرده اند ،تاکید می
کند:خودمسئوالنهممیدانندکههیچ
قدمیبرایمنبرنداشتهاند.زمانیکهاز
مسابقاتجهانیبازگشتم،درشهرمشهد
حتی با یک شاخه گل هم به استقبالم
نیامدند.ویمیافزاید:ازمسئوالناستانی
دلخور نیستم و کینه ای به دل ندارم ولی
توقعاتیوجوددارد،چراکهماجوانهستیم
ونیازبهانگیزهداریم.ویتصریحمیکند:به
نظرمیرسداالنهم مسئوالنخراسانی
نمی دانند که بازیکنی به نام پوریا یلی از
استان در تیم ملی والیبال است که این
موضوعجایتاسفدارد.امیدوارمازطریق
اینرسانهبهگوششانبرسدکهماچنین
نمایندهایدرتیمملیوالیبالکشورداریم.
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با پیروزی داد که پاسخ «کوبیاک» را ستم!

و مـیافــزایــد :در
بــازی با برزیل که
 3بــر  2باختیم،
از همه ب ــازی ها
بــیــشــتــراذیـــت
شدیم ،هرچند دیدار
بالهستانهمحساسیتهایخاص
خــودش را داشــت و همیشه با این
تیم ُکریخوانیداشتیمولیباتوجه
به صحبت های «کوبیاک» ،بازیکن
لهستانی،خوشحالیمتوانستیمپاسخ
شانراباپیروزیبدهیم.ویدرخصوص
میزبانیایراندرهفتهسوموچهارماین
رقابتهانیزخاطرنشانمیکند:میزبانی
ایراندرارومیهخیلیخوببودوبرگزاری
مسابقات را در شهرستان ها به فال نیک
میگیریم.درشهریهمچونارومیهبااین
همه عاشق والیبال ،استقبال پرشوری از
مسابقات شد و در اردبیل هم شاهد این
همهشوروشوقدرسالنمسابقهبودیم.

یم

والیبال
چــــــــــه
کـــســـیاســـــت،
ادام ــه می دهد:
الگوی خاصی
در والــیــبــال
ایــــرانن ــدارم
امــا در جهان
«سوکولوف»
بلغارستانی را دوست
دارم و به عنوان الگوی خود انتخاب کرده
ام.یکیازویژگیهای«پوریایلی»درزمین
مسابقه،جسارتقابلتوجهاوستکهوی
در همین زمینه می گوید :ورزش طوری
است که همین شرایط را می طلبد .اگر
روحیه فرد باال باشد می تواند با جسارت
بیشتریدرزمینمسابقهحاضرشود.
اینوالیبالیستخراسانیتیمملیبااشاره
بهحضورشدردیدارمقابلژاپنبیانمی

• جسارتزیادیلی

یلیدرپاسخبهاینسوالکهالگویویدر

بالتکلیفیمهاجریدرنساجی

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران درباره ادامه
همـکاری با رضـا مهاجـری به عنـوان سـرمربی تیم
فوتبـال ایـن باشـگاه ،گفـت :هنـوز در خصـوص
ایـن کـه بخواهیـم بـا مهاجـری ادامـه دهیـم ،چیـز
دقیقـی نمیدانـم .ابتـدا بایـد در محـل کارم
مسـتقر شـوم ،پـس از آن دربـاره سیاسـتهای
باشـگاه تصمیمگیـری خواهـم کرد.محمـد
قنبـری درخصـوص جـذب بازیکـن و برنامههـای
آمادهسازی تیم فوتبال نسـاجی افزود :باید با رضا
مهاجـری مذاکـره کنیـم و از او برنامـه بگیریم .پس
از آن درباره زمـان ،محـل اردو و فهرسـت بازیکنان
تصمیمگیـری خواهیـم کـرد.

بهزادی  ،ذوب آهنی شد
یوسـف بهـزادی بـه تیـم فوتبـال ذوب آهـن
پیوست .سـنگربان پیشـین تیم پدیده شهر خودرو
بـرای فصـل پیـش روی لیـگ برتـر فوتبـال ،در
ترکیب تیم ذوب آهن قرار خواهد داشـت .یوسـف
بهزادی یکـی از خریدهای جدید تیـم فوتبال ذوب
آهـن اصفهـان اسـت.این بازیکـن کـه پیـش از ایـن
سـنگربان تیـم پدیـده شـهر خـودرو بـود ،بـا انعقـاد
قـراردادی بـرای مـدت دو سـال بـه تیـم ذوب آهـن
پیوسـته اسـت.

ریگی استقاللی شد
هافبـک فصـل گذشـته پدیـده بـا عقـد قـراردادی
رسـمی بـه اسـتقالل پیوسـت .مسـعود ریگـی
فصـل قبـل یکـی از بهتریـن بازیکنـان پدیـده بـود
که نقش مهمـی در موفقیت های ایـن تیم و صعود
بـه مرحلـه پلـی آف لیـگ قهرمانـان آسـیا داشـت.
بـا ایـن حـال مسـعود ریگـی دیـروز بـا حضـور در
اسـتقالل قـرارداد خـود را بـا آبـی پوشـان امضـا
کرد تـا در تمریـن آبی پوشـان شـرکت کند.پسـت
ریگـی هافبـک دفاعـی و قـرارداد ایـن بازیکـن بـا
آبی پوشـان دو سـاله اسـت .ریگی سـابقه بازی در
فجرسپاسـی و بـادران را هـم دارد.

سوژه ها وخبرها

شاندیزی :فشار و توقع از تیم
زیاد بود

خداحافظی یزدانی با طالیی پوشان

سرمربیخراسانیتیمملیفوتسالزیر۲۰سالایراندربارهرقابتهای
قهرمانیآسیاگفت:ازروزاولاینمسابقات،فشاروتوقعازتیممازیادبود
و همین موضوع باعث شد بازیکنانم استرس داشته باشند و نتوانیم نتایج
خوبیکسبکنیم .حمیدشاندیزیافزود :بازیکنانایرانیخوب،قدرتمند
وتاکتیکیهستندامانداشتنوزنهدراردوهاباعثمصدومیتبازیکنانمشد
و ما با شش مصدوم وارد این مسابقات شدیم که جا دارد از بازیکنانم تشکر
کنم.آنهاتمامزحمتخودراکشیدند.ویخاطرنشانکرد:درنیمهنخست
با اندونزی و آنالیزی که از این تیم داشتیم به خوبی توانستیم آن ها را پرس
کنیموخیلیخوبتوانستیمبهگلبرسیموبهخاطرهمیننتیجهدرادامه

دســــت به
تعویض نــزدم و
از تک تک بازیکنانم که در
زمینحضورداشتندبرایحفظفشار
براندونزیاستفادهکردم.

اخبار

گزارش جلسه

گوناگون

گروه ورزش

مهاجم سابق پدیده خواستار
مطالباتش از استقالل
بهنام برزای از تیم فوتبال پدیده شــهر خودرو جدا شد
و هنوز مقصد آینــده اش معلوم نیســت .وی این روزها
خواستاردریافتمطالباتشازباشگاهاستقاللاست.
بهنامبرزایهافبک-مهاجمسابقپدیدهشهرخودرو
دیــروز در محل باشــگاه اســتقالل حاضر و خواســتار
دریافتمطالباتخودازاینباشگاهشد.

درخششدوومیدانیکاران
تربتجامی
اعلمی -مســابقات دوومیدانی ویژه جانبازان استان
با درخشــش دو و میدانی کار تربت جامی همراه بود.
سرپرستهیئتورزشهایجانبازانومعلوالنتربت
جامگفت:درمسابقاتدوومیدانیجانبازانقهرمانی
استان ،ورزشکاران تربت جامی موفق به کسب چهار
طال ،سه نقره و یک برنز شــدند .علی عباسپور افزود:
درایــن دوره ازمســابقات درقســمت آقایــان ،یحیــی
باطوری درکالس  ۵۴درماده پرتاب دیســک و میالد
دلشاددرکالس ۴۴درمادهپرتابنیزهموفقبهکسب
مدالطالشدندو رضاصالحپوردرکالس ۵۵درماده
پرتاب دیســک به مدال نقره دســت یافت .وی تصریح
کرد:درقسمتبانواننیزمریممحمدیدرکالس۳۷
درماده پرتاب دیسک و زهراشورگشتی درکالس۵۷
درماده پرتاب دیسک موفق به کسب مدال طال شدند
و ســما اربابی درکالس ۳۷درماده پرتاب نیزه و طیبه
قدیمی درکالس ۴۴درماده پرتاب نیزه به مدال نقره
دستیافتند.فاطمهبهرامنیانیزدرکالس ۵۵درماده
پرتابنیزهموفقبهکسبمدالبرنزشد.

مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان
رضوی از افتتــاح  100خانه ورزشــی
در استان خبرداد و گفت :با افتتاح 91
پروژه طی امســال ،تحــول عظیمی در
زیرســاخت های ورزش اســتان شاهد
خواهیم بود .به گــزارش پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان خراســان
رضوی ،فرزاد فتاحی در مجمع انتخاب
رئیــس هیئت ورزش روســتایی و بازی
هــای بومــی و محلی خراســان رضوی
افزود :بــا توجه بــه ارتباط ســازنده ای
که بین فدراســیون ورزش روســتایی و
بازیهای بومی محلی ،وزارت ورزش و
جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان به
وجود آمده ،روند رو به رشدی را در این
فدراسیون شاهد بوده ایم.
وی افزود :طی امســال عالوه بر برنامه
هــای ویــژه ای کــه در بعــد قهرمانی و
همگانی داریــم ،در بحث زیر ســاخت
ها نیز بــا برنامــه ریزی های مناســب و
حمایت وزیر ورزش و جوانان و استاندار
خراسان رضوی ،سال تاریخی را برای
ورزش اســتان رقــم خواهیــم زد .وی
تصریح کــرد :طی امســال بیش از 91
پروژه را افتتــاح خواهیم کرد که حدود
 50درصد این پروژه ها در روستاها به
بهره برداری میرســد .فتاحــی ادامه
داد :این موضوع نشــان دهنــده توجه
دولــت و وزارت ورزش و جوانــان بــه
مناطق روســتایی اســت چرا کــه یکی
از مهــم تریــن کارهایی کــه میتوان به

سیاوش یزدانی بازیکن خراسانی با حضور در تمرینات سپاهان از
همتیمیهایسابقخودخداحافظیکردوبهتیماستقاللپیوست .دور
جدیدتمریناتتیمسپاهانبرایحضوردرمسابقاتفصلجدیدازدیروز
آغازشدکهدراینجلسهتمرینیبازیکنانجدیدسپاهاننیزحضورداشتند.
سیاوشیزدانیمدافعفصلگذشتهسپاهانکهبهتازگیباعقدقراردادی
دوسالهبهعضویتاستقاللتهراندرآمدهاستدراینجلسهتمرینیحاضر
شدتاباکادرفنی،همتیمیهایسابقخودشودیگراعضایتیمسپاهان
خداحافظیکند.نکتهجالبدرمراسمخداحافظییزدانیباطالییپوشان
دستهگلیبودکهرسولنویدکیابازیکنباتجربهوقدیمیاینتیمبهیزدانی

اهداکرد.درخورذکراست،سیاوشیزدانی
متولد 12اسفند 1370در مشهد است که
در پست مدافع میانی بازی می کند و دارای
حاشیههاییهمهست.بهصورتجدیفوتبال
را از سال  1383وقتی  13ساله بود با
تیم جوانان فتح مشهد شروع
و تا سال  85در این تیم با
 192سانتی متر قد در
پستدفاعبازیکرد.

هــای بســیار خوب اســت که عــاوه بر
پویایی خانه های ورزش روستایی برای
حفــظ و ادامــه کار آن هــا در روســتاها
موثر است.

خبر
شهرستانها

•خراسان رضوی در ورزش
روستایی پیشرو است
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مدیر کل ورزش و جوانان :تحولی عظیم در زیر ساختهای
ورزشی را شاهد خواهیم بود
وســیله آن نشــاط و ســامتی روحی و
جســمی را ایجاد کرد ،ساختن همین
مکان های ورزشــی اســت.وی ضمن
تشــکر از فرمانداران و دهیاران استان
بیان کرد :عــاوه بر ایــن  90پروژه که
وزارت و اداره کل ورزش وجوانــان در
دســت دارنــد ،دهیــاران در روســتاها
بیــش از  30پــروژه را افتتــاح خواهند
کرد کــه این کار بســیار بزرگــی بوده و
شایسته تقدیر است.
فتاحــی افــزود :در ســال گذشــته بــا
تامین اعتبــار الزم 144 ،خانه ورزش

خوشباطن
دوباره رئیس
ت ورزش
هیئ 
روستایی شد

روســتایی را افتتــاح و همچنیــن از
ابتدای امســال نیــز  30خانــه ورزش
روســتایی دیگر را تجهیــز و راه اندازی
کردیــم و بــه زودی  30خانه و تــا پایان
امســال  100خانــه دیگــر را تجهیــز
خواهیم کرد.
وی بیان کرد 10 :خانه ورزش محله را
در حاشیه شهر مشهد افتتاح کردیم که
نظارت بر فعالیت آن ها در محله بسیار
مهم اســت و این فعالیت دولــت باید به
درستی ادامه پیدا کند.
فتاحی ادامه داد :مســابقات بین خانه
های ورزش روســتایی یکی از فعالیت

رئیــس فدراســیون ورزش روســتایی
و بازیهــای بومــی و محلــی در مجمع
ش روستایی
انتخابی ریاست هیئت ورز 
و بازیهــای بومــی و محلی خراســان
رضــوی گفــت :خراســان رضــوی از
استانهای پیشرو در ورزش روستایی
و باز یهــای بومــی و محلــی اســت.
خراســان رضوی در شــاخص جمعیت
روستایی در کشــور رتبه نخســت را به
خــود اختصــاص داده اســت .جعفری
افــزود :ترویج ورزشهای روســتایی و
بازیهای بومی و محلی با هدف ترویج
بعد فرهنگی و ارزشــی بودن آن است.
این دسته از ورزشها به لحاظ موقعیت
خــاص ،در شــهرها با محدودیــت روبه
رو هســتند.جعفری خاطرنشان کرد:
درســت اســت که نــگاه رقابتــی باعث
ایجاد انگیزه میشــود امــا نکتهای که
اهمیت زیادی دارد این اســت که وجه
آموزشــی ،تاثیرگذاری و کارکردهای
علمی این دســته از ورزشها و بازیها
باید پررنگ شود .این مهم ،در خراسان
رضوی جــزو اولویتها در نظــر گرفته
شــده اســت.درخور ذکــر اســت،
محمدرضــا خوشباطــن بــرای چهــار
سال دیگر در هیئت ورزش روستایی و
بازیهای بومی و محلی ابقا شد.

5مدال سهم وزنه برداران
تربت حیدریه در استان

رئیــس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه از کســب
پنجمدالوجایگاهسومتیمیاینشهرستاندراولین
دورهلیگوزنهبرداریاستانخبرداد.سیدحمیدرضا
امینی افزود :تیم وزنه برداری تربت حیدریه با هدایت
قاســم قائمی طلــب ،در پایــان اولین دوره لیــگ وزنه
برداریبزرگساالنخراسانرضویکهباشرکت۶۰
ورزشکاربهمیزبانیقوچانبرگزارشد،بهدونشانطال
و ســه برنزدســت یافت و در بخش تیمی نیز بر سکوی
سوم ایستاد.وی با اشــاره به رقابت ورزشکاران در۱۰
وزن در این مرحله از لیگ خاطر نشان کرد :ابوالفضل
باقری در وزن ۵۵کیلوگرم و محمد احســانی در وزن
۷۳کیلوگرم دو نماینده طالیی این شهرستان بودند
کهدرجایگاهنخستایستادندوعباسشجاعی،علی
قره بهادری و حسین حاتمیان نیز سه وزنه بردار دیگر
تیم تربت حیدریــه در اوزان ۹۶،۶۱و ۱۰۹کیلوگرم
موفقبهکسبمقامسومشدندونشانبرنزرابهدست
آوردند.ویافزود:دربخشتیمیایندورهازمسابقات
نیز تربت حیدریه با کسب ۲۳۱امتیاز بعد از تیم های
مشهدوقوچانبرسکویسومایستاد.

