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تشییعپیکرراضیهشیرمحمدی
امروز در مشهد
پــیــکــر مـــرحـــوم راضــیــه
شــیــرمــحــمــدی،بــانــوی
کماندار پاراالمپیکی صبح
امروز در مشهد تشییع می
شود .مراسم وداع ساعت
 8صــبــح امــــروز در حــرم
مطهر امام رضا(ع) ورودی
خیاباننوابصفویبرگزار
و پیکر آن مرحوم در بهشت موسی ابن جعفر(ع) واقع
در شهرک طرق خاکسپاری می شود .همچنین
مراسم ترحیم این مرحوم امروز از ساعت  17تا  19و
در روز جمعه از ساعت  9تا  11و  16:30تا 18:30
برگزار خواهد شد.مراسم ترحیم ویــژه آقایان در
مسجد صاحب الزمان(ع) واقع در شهرک طرق-
شهید ساعی  45و مراسم ترحیم ویژه بانوان نیز در
مسجد شهید بهشتی واقع در شهرک طرق  ،شهید
ساعی، 45صاحبالزمان(عج) 7برگزارخواهدشد.
شایان ذکر است ،راضیه شیرمحمدی متولد 1356
بود که دوشنبه شب گذشته بر اثر ایست قلبی دار
فانی را وداع گفت .وی در پاراالمپیک  2012لندن
به مدال برنز دست یافت و همچنین در باز یهای
پاراآسیایی  2018اندونزی نیز به مدال نقره رسیده
بــود .وی همچنین در مسابقات جهانی هلند که
خرداد امسال برگزار شده بود ،سهمیه پاراالمپیک
 2020توکیو را از آن خود کرده بود.

همایش پیاده روی خانوادگی
فردا در گلبهار
همایشپیادهرویخانوادگیصبحونشاط،فرداجمعه
 7تیردرگلبهاربرگزارمیشود .اینهمایشپیادهروی
که با پخش زنده تلویزیونی همراه است ،ساعت6:30
صبــح روز جمعــه 7تیــر از محــل میــدان «ابن ســینا»
آغاز میشــود و پــس از طی مســافت پنــج کیلومتر در
دریاچه شهرگلبهاربهپایانمیرسد.دبیرهیئتورزش
هایهمگانیخراسانرضویدراینبارهگفت:درسال
 97با توجه به اختالفی که بین فدراســیون همگانی و
صداوسیماپیشآمددرموعدمقرراینهمایشبرگزار
نشدوامسالصورتخواهدگرفت.صالحنژادبااشاره
بهاینکههمایشهایصبحونشاط،نمادورزشهای
همگانیاست،بیانکرد:باتوجهبهحمایتهایاداره
کل ورزش و جوانان اســتان ،پیگیر برگــزاری این نوع
همایشهادرشهرستانهاهستیم.

ورزش
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همزمان با دهه کرامت در تربیت بدنی
آستان قدس صورت می گیرد
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اجرای 20برنامه ورزشی

گفتوگو
مصطفیفاطمیان

حسنتفتیان،دوندهنامآشنایخراسانی
کهدرمسابقاتدوومیدانیقهرمانیآسیا
درمرحلهنیمهنهاییدوی 100متردچار
مصدومیت شد و نتوانست در فینال این
رقابتهاحاضرشود،حدودیکماهاست
که تمرینات خود را پس از پایان دوران
درمان آغاز کرده و برای مسابقات جهانی
و رقابت های المپیک آمــاده می شود.
رکــورددار خراسانی دوی سرعتی ایران
یکی از امیدهای کسب مدال دوومیدانی
کشوردررقابتهایقهرمانیآسیابودکه
با وجود راهیابی به فینال این مسابقات
نتوانست در ایــن مرحله شرکت کند و
پــس از آزمــایــش  MRIمشخص شــد او
التهابعضلهپیداکردهونیازبهاستراحت
دارد .هرچند انتقادات فراوانی به حضور
نداشتن وی در فینال شد و خیلی ها بر
این باور بودند که مصدومیت تفتیان در
آستانه فینال دوومیدانی قهرمانی آسیا
مشکوک بوده و به این دلیل که شانسی
برای قهرمانی نداشته ،قید حضور در این
مرحلهرازدهاست.
دونــــده خــراســانــی ســرعــتــی ایــــران در
جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی
دوومیدانی  11پله سقوط کرد و در رده
سی و سوم ماده  ۱۰۰متر قرار گرفت که
این موضوع صــدای منتقدان تفتیان را
درآورد و دوباره افت این ورزشکار امسال
بهچشمآمد.
•گفتههایبیاساسفدراسیون

قهرمان خراسانی  100متر آسیا در
خصوص آخرین وضعیت خود  ،می گوید:
خوشبختانه دوران استراحت یک ماهه را
پشت سر گذاشتم و االن وضعیت خوبی
دارم ؛ اما با وجود این هنوز تکلیف مربی
و اردوهــایــم مشخص نیست و نمی دانم
در فاصله سه ماه تا مسابقات جهانی چه

کار باید انجام دهــم .وی با بیان
ایــن که اختالفی با فدراسیون
دوومیدانی نــدارم،مــی افزاید:
متاسفانه مسئوالن فدراسیون
گفتهاندکهمنبهمسابقاتجهانی
نمی رسم که در واقعیت این طور
نیست .البتهاینموضوعدرحیطه
فدراسیون دوومیدانی نیست که
اعالمکندمنبهخاطرمصدومیت
بهمسابقاتجهانینمیرسم.چرا
که در این باره پزشک فدراسیون
تــایــیــد کـــرد مــصــدومــیــتــم یک
کشیدگیعضالنیسادهبود
کهرفعشد.

گالیهشدید
دونده سرعتی ایران:

فدراسیون
رهایمکرد
بعدازمصدومیت
کسیحالمراجویا
نشد

•برایمکارینمیکنند

تفتیان در پــاســخ بــه این
سوال که تا به حال صحبتی
هم با مسئوالن فدراسیون
دوومــیــدانــی داشــتــه اســت؟
میافزاید :دبیر فدراسیون
از طــرف رئیس فدراسیون
دوومیدانیصحبتهاییبا
منانجامدادکهدرنهایتاو
هم اعالم کرد در خصوص
جــذب مــربــی و بــرگــزاری
اردوهــا من کــاره ای نیستم
و باید خود رئیس فدراسیون
تصمیم بگیرد .متاسفانه تا االن
با وی هیچ صحبتی نداشته ام و
فقط کیهانی در مصاحبه ای
اعالم کرده که فدراسیون برای
مربی و اردوهـــای من فعال نمی
تواند کاری انجام دهد .وی اظهار
می کند :آقــایــان در فدراسیون
دوومیدانیبایدپاسخگوباشندکه
آیا برای یک نفر که جواز حضور در
مسابقات جهانی را کسب کرده،
فراهم کــردن حداقل امکانات
توقعبزرگیاست؟اگرفدراسیون
واقعاتواناییانجاماینکارراندارد
کــه بــرایــش متاسف هستم.وی

•کسیاحوالمرانپرسید

ادامهمیدهد:نگرانیخاصی
برای کسب سهمیه المپیک
نــدارم؛ چراکه در المپیک
 2016بهترین عملکرد را
داشتم و قطعا االن بهتر از
آن زمان عمل خواهم کرد  .اما
درمجموعبهحداقلامکاناتنیاز
دارمتاراهیمسابقاتجهانی
و المپیک شوم در
شــرایــطــی
کـــــــــه از
شــهــریــور
سالگذشته
مــربــی نــــدارم و
زمان از دست رفته است  .اما بازهم
میتوانباآوردنیکمربیحرفهای
وبرگزاریچنداردوبهتریننتیجهرا
کسبکرد.
•بهانهنبود

مسابقات جهانی را گرفتم و  20روز بعد
در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردم
که شرایطم خیلی هم خوب بود  .ولی در
مرحله نیمه نهایی رقابت های آسیایی
دوحه پایم آسیب دید و پس از آن هم زیر
نظر پزشک فدراسیون وضعیتم بررسی
شدودرنهایتدرمانشدم.رقیبخاصی
در فینال این مسابقات نداشتم و بهانه ای
در کار نبوده که بخواهم درمرحله پایانی
شرکتنکنم.ویاضافهمیکند:متاسفانه
ازطرفبرخیهاکملطفیهاییشد،اما
مطمئن باشید اگر مصدوم شوم یا نتیجه
نگیرماولیننفرخودمتاسفمیخورم.

تفتیان با گالیه از این که برخی ها
مصدومیت وی را در رقابت های
قهرمانی آسیا عجیب دانستند ،نیز
می گوید :بعد از بازی های آسیایی
حدود هشت ماه بدون مربی و هیچ
امکاناتی تمرین کــردم و ورودی

قهرمان خراسانی  100متر آسیا در
پاسخ به انتقادهایی مبنی بر این که افت
چشمگیریدریکسالاخیرداشتهاست،
نیز خاطرنشان می کند :قبول ندارم که
افت کــردم؛ چرا که سال گذشته رکورد
شخصیخودراجابهجاکردموچندمقام
آوردمودرفصلزمستانهمهیچمسابقه
ای ندادم تا آماده مسابقات قهرمانی آسیا
شوم  .در اولین مسابقه انتخابی تیم ملی
عملکرد خوبی داشتم که یکی از بهترین
رکوردهایم را زدم و به عنوان اولین نفر
ورودی مسابقات جهانی را کسب کردم.
سال قبل در رده بندی جهانی نوزدهم
جهان بودم و با توجه به مصدومیتم نمی
شودتمامعملکردمرادریکسالگذشته
زیرسوالبرد.
تفتیان درب ــاره حمایت هــای مسئوالن
خراسانی هم تاکید می کند :زمستان
گذشته فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان
استان به فدراسیون دوومیدانی کمک
هاییکردوبخشیازهزینهاردویفرانسه
من را پرداخت کرد  .اما بعد از مصدومیتم
دربازیهایآسیاییهیچکسبهمنزنگ
نزد و حالم را جویا نشد .کمتر از سه ماه تا
قهرمانی جهان و یک سال تا رقابت های
المپیک زمان داریم و اگر بخواهیم نتیجه
بگیریمبهحداقلامکاناتنیازداریم.

موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی به مناسبت
دهه کرامت ۲۰،ویژ ه برنامه فرهنگی  -ورزشــی را در
یآورد که
سطح استانی و کشوری به مرحله اجرا در م 
در این زمینه ،دیروز نخســتین جلسه ویدئو کنفرانس
با نمایندگان خادمیاری ورزش در 30اســتان برگزار
شد.علیاکبر هاشمیجواهری ،مدیرعامل موسسه
تربیت بدنی آســتان قدس در این باره ،گفت :به سنت
هرساله،تربیتبدنیآستانقدسرضویمقارنباایام
دهه کرامت ،برنامههای ویژهای را تدارک دیده است
که برای امســال 20عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی
را برای کارکنان ،خدام ،خادمیــاران و عموم مردم در
نظر گرفتهایم .وی با اشــاره به برگزاری جشــن میالد
حضرت رضا(ع) با حضــور ورزشــکاران این مجموعه
ورزشی مقارن با روز والدت امام هشتم ،افزود :اجرای
یکساعتهمراسمگودباستانیباهمکاریکانونهای
خادمیاریورزشبهصورتویدئوکنفرانسدرسراسر
کشور ،مهم ترین برنامه موسســه تربیت بدنی آستان
قــدس رضــوی همزمــان بــا روز والدت امــام رضا(ع)
محسوب میشــود.وی برگزاری مســابقات فوتسال
زیر  15ســال را با حضــور  300ورزشــکار از تیمهای
منتخب کانونهای خادمیاری ورزش ،دسته دیگری
از رقابتهای دهه کرامت برشــمرد و افزود :همزمان
با این ایام مبارک ،دومین دوره مسابقات فوتسال جام
مهربانی و رســانه با حضور چهار تیم از پیش کســوتان
فوتبالواهالیرسانهدرزمینچمنمصنوعیموسسه
برگزارخواهدشد.همچنینبرگزاریکالسهای۱۳
رشت ه ورزشی و در پی آن برپایی المپیادهای ورزشی،
کمکگرفتنازمبلغانورزشیدراستانهایمختلف
درجهتتحققاهدافتربیتیوورزشیآستانقدسو
اولویتخدمترسانیبهساکنانمناطقکمبرخوردار
ازجملهفعالیتهایتربیتبدنیآستانقدساست.

میرشاهی در اردوی تیم ملی
فوتبال نوجوانان
بازیکن تیم شهرخودرو به تیم ملی فوتبال نوجوانان
ایران دعوت شد.اســامی دعوتشــدگان به اردوی
تیم ملی نوجوانان کشورمان توسط کادرفنی اعالم
شــد .بر این اساس محمدکیا میرشــاهی ،عضو تیم
فوتبال نوجوانان شهرخودرو نیز جزو دعوتشدگان
به اردوی تیم ملی ایران اســت .ایــن اردو از  7تیر به
مدت سه هفته در تهران برگزار میشود.

گزارش خبری

بدرقه دوندگان
جاده والیت

دوندگان خراسانی مسیر
 2300کیلومتری خرمشهر
تا مشهد را طی می کنند

اخبار
کوهنوردی

هیمالیانورد خراسانی در
تالش صعود به قله بلند دنیا
علیرضا نوروزی  ،هیمالیــا نورد خراســانی برای فتح
قله  ، K2ایران را به مقصد پاکستان ترک کرد .قلهK2
بــا ارتفاع 8611متــر ،دومین قلــه بلند دنیــا و دارای
سختترینمسیرصعوددرجهاناست.شدتسختی
وصعبالعبوربودنمسیرصعوداینقلهطوریاستکه
تاکنونهیچکوهنوردینتوانستهدرفصلزمستاناین
قلهسرسخترافتحکند.علیرضانوروزی،هیمالیانورد
خراســانی پس از رســیدن به اســام آباد پاکســتان و
طی کردن مســیر اولیه تا ابتــدای یخچال بالتــرو و در
نهایت بیس کمپ  ،K2صعود را آغاز کرده اســت.این
هیمالیانوردخراسانیصعودبهسهقله 8000متری
نانگاپاربات ،گاشربروم  ،2برودپیک و چهار قله هفت
هزارمتریمطرحرانیزدرکارنامهدارد.

اعتراضبهبیانیهانجمن
کوهنوردان
جمعی از خانوادههای جــان باختگان قله ُ
«کل جنو»
اشترانکوه به بیانیه انجمن کوهنوردان ایران واکنش
نشــان دادند .به گزارش خبرگزاری فــارس ،وزارت
ورزشوجوانانپسازبررسیپروندهفوت 9کوهنورد
درسال 96درقله ُ
«کلجنو»لرستان،رایبهلغومجوز
دو باشگاه آزادگان و پلنگ برفی مشهد داد اما پس از
این رای انجمن کوهنوردان ایران در بیانیهای به این
رای اعتراض خــود را اعالم کرد؛ اما حــاال تعدادی از
خانوادههایجانباختگاناینحادثهبهبیانیهانجمن
کوهنوردان ایران واکنش نشان داده و اعتراض خود
را اعالم کرده اند.

آیین بدرقــه و افتتاحیه دهمین جشــنواره کشــوری دوی
اســتقامت «جاده والیت» عصر دیروز با حضور مســئوالن و
اقشار مختلف مردم در عرصه میدان شــهدا برگزار شد .به
گزارش خراســان رضوی “ ،کاروان آفتاب” متشکل از 20
ورزشــکار جوان دونده با شــعار “ امام هشــتم؛ جلوه رأفت،
محور وحدت” مســیر  2300کیلومتری بین استان های
خوزســتان ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،یزد ،خراســان
جنوبی و خراسان رضوی را با پای پیاده طی خواهند کرد.
همایش دوی استقامت 7تیر ازیادمان شهدای شلمچه در

کربالهایجنوبایرانبادردستداشتنپرچمحرممطهر
امام رضا (ع) آغاز خواهد شــد و دوندگان همزمان با میالد
امامرضا(ع)درمشهدحضورمییابند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان خراسان رضوی
در این باره گفت :دوندگان طی مــدت 16روز پس از عبور
از  550شــهر در شــامگاه میالد حضرت علی بن موســی
الرضا(ع)در صحنوسرایامامهشتم،براهتمامبهنهادینه
سازیسبکزندگیرضوی،پاسداریازخونشهداووالیت
مداری و احیای امر اهل بیت(ع) تجدید میثــاق دوباره ای

میبندندکهاینحرکتعظیمفرهنگیهمیشهبااستقبال
و حضور پرشور مردمی همراه بوده است.وی بیان کرد :در
جشن  10سالگی این برنامه ،شاهد تغییرات ساختاری و
محتواییبهمنظوردستیابیحداکثریبهاهدافازپیش
تعیینشدهاینرویدادهستیم،تمرکززداییوواگذاریهمه
اموردراستانهایمسیر،همافزاییوهماهنگیبامتولیان
برگزاریجشنهایزیرسایهخورشید،تعاملباکانونهای
خادمیارانورزشآستانقدسرضویازجملهایناقدامات
بوده اســت .وی با تصریح این موضوع که طرح بین المللی

کردن جاده والیت بــرای دهه دوم برگزاری ایــن رویداد در
دستورکار قرار گرفته اســت ،از انجام برنامه ریزی و رایزنی
هایفرهنگیودیپلماتیکبرایتحققاینموضوعخبرداد.
گفتنی است؛ ســاعت 18روز چهارشنبه 5تیر آیین بدرقه
کاروان آفتاب و تحویل پرچم آستان قدس رضوی با اجرای
برنامههایمتنوعفرهنگیوباسخنرانیمعاونوزیرورزشو
جوانانبرگزارخواهدشدوپسازآنکاروانباحضوردرحرم
مطهروشرکتدرنمازجماعتمغربوعشاءروزبعدمشهد
مقدسرابهمقصدآبادانترکخواهدکرد.

وعده معاون وزیر برای سبزواری ها

اخبار
ورزش

بازدید معاون وزیر ورزش از ورزشگاه  15هزار نفری سبزوار که  14سال قبل کلنگ زنی شد
گزارش خبری
کالته

مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن
ورزشــی وزارت ورزش و جوانــان در ســفر یک
روزه به سبزوار از ورزشــگاه  15هزار نفری این
شــهر بازدیــد کرد.ورزشــگاهی که  14ســال
قبل کلنگ زنی شــد و حاال حــدود  70درصد
پیشــرفت فیزیکی داشــته کــه معــاون وزیر در
این بازدیــد وعــده داده اســت که فاز نخســت
آن شــهریور افتتــاح خواهد شــد .معــاون وزیر
ورزش و جوانان در حاشــیه ایــن بازدید با بیان
این که پروژه ورزشــگاه  ۱۵هزار نفری سبزوار
از ســالهای گذشــته آغــاز شــده و بــه دالیــل
مختلف متوقف شده بود به خبرنگار ما توضیح
داد :پروژه پیشرفت خوبی داشــت اما به دلیل
مشکالت مالی و دیگر مشــکالت تعطیل شده
بود .مصطفــی کریمی افزود :بــا پیگیری های
نمایندگان و مســئوالن استان در سال گذشته
وزیر ورزش دستور فعال شــدن و تسریع پروژه
را داد .وی ادامه داد :به رغم مشکالت گذشته
 ،پروژه فعال شد .البته بنا داشتیم تا پایان سال
گذشــته فاز یک این طــرح را به اتمام برســانیم
اما به دلیــل مشــکالت مالی و ضعــف اجرایی
پیمانــکار تحقــق نیافــت .مدیرعامل شــرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش
و جوانان بیان کرد :تاپایان شــهریور امسال فاز
ن چمن ،نور استاندارد ،پیست
یک شــامل زمی 
تارتــان ،رختکن ،ســرویس بهداشــتی و نصب
 ۲۵۰۰صندلیبهبهرهبرداریکاملمیرسد.
کریمــی بــا بیــان ایــن کــه  ۲۳۶پــروژه ناتمام

در کشــور داریم که حــدود چهار هــزار و ۵۰۰
میلیارد تومــان اعتبار برای تکمیــل نیاز دارد،
افزود :امسال  ۳۰پروژه با حدود  ۴۵۰میلیارد
اعتبار به بهره برداری می رسد .وی ادامه داد:
نگهــداری  ۲۸مکان کــه زیر نظر این شــرکت
است به طور میانگین ساالنه حدود۶۰میلیارد

تومان اعتبار نیاز دارد اما گاهی برخی اتفاقات
غیر قابل پیش بینی اســت بنابراین قدمت این
اماکن گاهی بیش از  ۵۰سال است.
•پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصدی

نماینــده مــردم ســبزوار در مجلس شــورای

اســامی نیز با اشــاره بــه بازدیــد مدیرعامل
شرکت توسعه و نگهداری اماکن از ورزشگاه
۱۵هزار نفــری ســبزوار ،گفت :فاز نخســت
که قول مســاعد دادند در هفته دولت به بهره
برداری می رسد ،در سال گذشته فاز بندی و
پیمانکارهای مختلف گرفته شد و هم اکنون
برای ســرعت بخشــیدن به کار ســه پیمانکار
مشغول به کار هستند.
علی ســبحانی فر با بیان این کــه زمین چمن
تا پایــان تیر ،به اتماممی رســد افــزود :زمین
چمن تا پایان تیر ،به اتماممی رسد و از اول تیر
پیمانکار پیست تارتان وارد عمل و کار اجرایی
می شــود.وی با بیان این که درمجموع پروژه
ورزشگاه ســبزوار حدود  ۷۰درصد پیشرفت
فیزیکــی دارد ،ادامــه داد :فــاز اول تــا پایان
شهریور به بهره برداری می رسد و بعد از آن با
توجه به اعتبار سفر رئیس دولت دوازدهم در
اردیبهشت سال گذشته ادامه کار انجام می
شود و اعتبار سال  ۹۸به میزان  ۳۰۰میلیارد
ریال اختصاص مییابد.نماینده مردم سبزوار
در مجلس شورای اسالمی با بیان این که در
دیدار اخیر با وزیــر ورزش و جوانان هم برای
بهره بــرداری فاز نخســت پــروژه تا شــهریور
تاکید شــده اظهــار کــرد :امیدواریــم هرچه
ســریع تر این مطالبــه جدی مــردم و جوانان
محقق شود.
شایان ذکر اســت  ،پروژه ورزشــگاه  ۱۵هزار
نفری ســبزوار به عنوان مطالبه دیرینه مردم
دیار ســربداران در ســال  ۱۳۸۴کلنگ زنی
شــد و با گذشــت  ۱۴ســال تنهــا  ۷۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.

گزینه دروازهبانی استقالل
با شهرخودرو قرارداد دارد
با اعالم فنایی ،مربــی دروازهبان هــای تیم فوتبال
شهرخودرو ،گزینه دروازه بانی استقالل با این تیم
قــرارداد داخلــی دارد .داوود فنایی مربــی دروازه
بانهــای تیــم فوتبــال شــهر خــودرو در خصــوص
آخرین وضعیت از جذب محمدحسین اکبرمنادی
دروازهبــان فصل گذشــته تیم فوتبال ســایپا تهران
اظهار کرد :منادی ۲۰روز پیش با ما قرارداد داخلی
امضــا کــرده اســت .از طرفی طــی روزهــای اخیر
اخباریمبنیبرمذاکرهایندروازهبانبامدیرانتیم
فوتبال استقالل تهران شنیده میشود.

نقرهبانویدوچرخهسواردرکشور
بانوی دوچرخه سوار مشهدی موفق شد در رقابت
های قهرمانی کشور به مدال نقره دست پیدا کند.
«پارمیدا نیکفر» موفق شد نایب قهرمانی مسابقات
دوچرخه سواری قهرمانی کشور را از آن خود کند.
مسابقات دوچرخه ســواری قهرمانی کشور رشته
جاده د ر بخش بانوان دیروز با رقابت  ۴۵رکابزن از
 ۱۶تیم در پارک چیتگر تهران در رشــته تایم تریل
برگزار شد.

