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تیراندازی

پایانمرحلهنخستلیگ
تیراندازی استان
نخستین مرحله مسابقات لیگ تیراندازی خراسان
رضوی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی ،این مســابقات در روزهای  27و
 28تیرماه با حضور ورزشکارانی از شهرستانهای
مشهد ،نیشــابور ،تربت حیدریه ،سرخس ،خواف،
قوچان و ســبزوار در دو بخــش آقایــان و بانوان در
محل ســالن شــهید بهشــتی مشــهد برگزار شد و
مرحله دوم آن نیز در روزهــای  24و  25مرداد ماه
برگزار خواهد شــد 70 .تیرانداز در بخش بانوان و
 90ورزشــکار در بخش آقایان در این مســابقات با
یکدیگر به رقابت می پردازند .در پایان مرحله اول
این دوره از مسابقات ،در رشته تفنگ بادی بانوان
رده سنی بزرگ ساالن ،پریسا غالمرضایی ،الهام
شادکانی و مهسا بهنام راد ،در رشته تپانچه بانوان
رده سنی بزرگ ساالن ،نگین شمسی نژاد ،بهاره
زمانیان و طاهره رمضان زاده ،در رشته تفنگ بادی
بانوان رده سنی جوانان و نوجوانان ،نیلوفر داودی،
نســترن جالئیــان و معصومــه نوکاریزی در رشــته
تپانچه بادی بانوان رده سنی جوانان و نوجوانان،
عارفه جانگداز ،آیناز عرب محقی و نسیم غالم زاده
به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را به دست آوردند.
همچنین در رشــته تفنــگ بادی آقایان رده ســنی
بزرگ ساالن ،مسعود کشــمیری ،معین معدنچی
و محمدرضا صیادی ،در رشته تپانچه بادی آقایان
رده سنی بزرگ ســاالن ،محمود سبحانی ،محمد
محمــدی و حســین جعفــرزاده  ،در رشــته تفنــگ
بــادی آقایان رده ســنی جوانــان و نوجوانان ،علی
گرمابی ،ســجاد کشــتانیان و محمدرضــا مردانی
و در رشــته تپانچــه بادی آقایــان رده ســنی بزرگ
ساالن ،امیرمهدی سروش ،سیدجالل قدمگاهی
و ســعید پورباقری به ترتیب مقام های اول تا ســوم
را از آن خود کردند .گفتنی اســت در پایان آخرین
مرحله این مسابقات ،نفرات و تیم های برتر انتخاب
خواهند شد.

ورزش
روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Tue Jul 23،2019، No.4183

سهشنبه اول مرداد  . 1398شماره 4183

صحبتهایجنجالیقاسمینژاددربارهانتخاباتهیئتجودو،جوجیتسو وکوراشخراسانرضوی

انتخاباتهیئتنمایشیبود
مصطفی فاطمیان  -طی چند ماه گذشته هیئت جودوی خراسان
رضویبهمحلدعوایکاندیداهابرایدردستگرفتنسکانهدایت
این رشــته در اســتان تبدیل شــده بود و در نهایت پس از ثبت نام15
کاندیدا در دو مرحله ،انتخابات برگزار شد .در جلسه مجمع انتخاب
رئیس هیئت جودو ،جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی نیز پس از
رای گیری از اعضای مجمع انتخابی« ،احمد امیرفخریان» توانست
با کســب 12رای از مجموع 17رای اخذ شــده به مدت چهار ســال
ریاستهیئتجودو،جوجیتسووکوراشخراسانرضویرابرعهده
بگیرد .حاالباگذشتحدودیکهفتهازاینانتخابات«،امیرقاسمی
نژاد» ملی پوش خراســانی ســابق جودو و مربی اسبق تیم های ملی
نوجوانانوجوانانصحبتهاییجنجالیدربارهانتخابرئیسجدید
کردهاست.قاسمینژاددرگفتوگوباماعالوهبراینموضوع،درباره
وضعیت جودو در خراسان رضوی هم نکاتی را مطرح کرده است که
درادامهمیخوانید:
* از نزدیک شاهد حواشی انتخابات هیئت جودوی استان بودم و
مطمئنباشیدمهندسیانتخاباتاتفاقافتادهاست.رئیسهیئت
از قبل مشخص شــده بود و اگر جزو کاندیداها بودم قطعا انصراف
می دادم زیرا رای گیری کامال نمایشی بود.
* اعضای مجمع هیئت جودوی استان را برای رای گیری آن طور
که می خواستند انتخاب کردند و برخی از حاضران در مجمع ،به
رغم میل باطنی خود رای دادند و به من نیز گفتند مجبور بودیم که
به فالنی رای بدهیم و دست خودمان نبود.
* ای کاش فردی انتخاب می شد که از جنس جودو بود ،شخصی
مثل آقای محمودی اهل جودو بود و وضعیت این رشته در استان
این چنین شــد ،حاال وای به حال جودو با رئیس جدید که اصال از
خانواده جودو نیست!
* رئیــس فدراســیون جــودو و خیلی از پیش کســوتان این رشــته
پیشــنهاد دادنــد برای ریاســت هیئــت کاندیدا شــوم اما دوســت
نداشــتم وارد این حوزه شوم .قصد دارم اســتعدادهایی را کشف
کنم که بتوانند افتخار آفرین شوند و رویاهایی که من نتوانستم ،آن
ها محقق کنند .هرچند جوانان خوبی بین کاندیداها داشتیم که

می توانستند امکانات زیادی را به هیئت جودو بیاورند ولی شرایط
متاسفانه طور دیگری رقم خورد.
* از مسئوالن ورزش استان درخواســت کردم که به این راحتی از
کنار نام جودوی خراسان رضوی عبور نکنند ،چراکه قدمت زیادی
داردوایکاشقبلازانتخابرئیسجدیدهیئت،باقهرمانانسال
های نه چندان دور هم مشــورتی می کردند تا فرد متخصص تری
برای این سمت انتخاب می شد.
* حیف جوانان جودوکار خراســانی که عمرشــان بر باد می رود و
اسیراشتباهاتآنهاییمیشوندکهبهدنبالمنافعشخصیخود
هستند و جودوی استان را به سمت نابودی می برند.
* آینده جودوی خراســان رضوی را با رئیس جدید اصال روشن نمی
بینم ،قبال جودوی استان قطب کشــور بود و شاهد حضور چند ملی
پوشدرتیمهایملیبودیمامااالنوضعیتخیلیبداست.
*امیدوارمرئیسجدیدباانتخابهایدرست،افرادیرادرسمت
های مختلف قرار دهد که به دنبال منافع شــخصی خود نباشند.
اکنون همان گروه قبلی در هیئت به کار خــود ادامه می دهند که
باید هرچه ســریع تر جــای خود را بــه افراد متخصص و مشــاوران
کاربلد بدهند.
•خراسان دیگر قطب جودو نیست !

*ضعیفتریندورهجودویاستان،درچهارسالگذشتهرقمخورد
وافتفاحشیرادراینمدتشاهدبودیم.سالبهسالوضعیترده
هاینوجوانانتابزرگساالنبدترازقبلشدهومتاسفانههماکنون
شرایط جودوی خراسان رضوی اسفناک است.
* دیگر قطبی به نام خراسان رضوی در جودوی کشور وجود ندارد،
چراکه هیچ خبری از درخشــش ورزشــکاران این رشــته در کشور
نیســت و آخرین نمونه اش همین مســابقات اخیر قهرمانی بزرگ
ساالن کشور است.
* مطمئنا هیئت جودوی اســتان و افراد ضعیفی که روی کار آمده
بودند ،عامل چنین وضعیتی هستند که گریبان این رشته را گرفته
است.

* سال 95به عنوان مربی در تیم ملی نوجوانان حضور داشتم ،در
سالهای 96و 97درتیمهایملیجوانانوامیدفعالیتکردم
و با رفتن درخشان رئیس پیشین فدراسیون جودو ،کار
من هم به پایان رسید .هم اکنون هم باشگاهی در
مشــهد برای پــرورش اســتعدادها راه اندازی
کردهام.
* قهرمانان زیادی همانند من هســتند
کــه مــورد توجــه قــرار نمــی گیرند و
فراموش شده اند .چرا ورزشکاری
که تا دیــروز برای جودوی کشــور
افتخار آفرینی مــی کرده اکنون
به شــغل دامداری روی آورده و
هیچ کــدام از زحماتش دیده
نمیشود.
خطــه خراســان همــواره در رشــته جــودو مهــد معرفــی
•باید دلیل رفتن محجوب را بررسی کرد
اســتعدادهای درخشــانی به ورزش کشــور بوده و حرف های
* فدراســیون جــودو بایــد زمینــه حضــور این
زیادی برای گفتن داشته اســت .پهلوانان بسیاری از کشتی با
قهرمانــان ســال هــای نــه چنــدان دور را در
چوخهبهخاطرجذابیتهایجودوبهاینرشتهواردوبهقهرمانان
کالسهای مربیگری بین المللی فراهم کند
بی بدیل کشور تبدیل شدند.هر گاه فهرست تیم های ملی جودو
و از آن ها برای کشــف اســتعدادها و ارتقای
اعالم میشد ،قطعا نام خراسانی ها در میان آن به چشم می خورد و
این رشته بهره ببرد.
ورزش این استان به وجود چنین ورزشکارانی که در ترکیب تیم ملی
* دربــاره ســفر جواد محجــوب به خــارج از
برای ایران افتخار آفرینی می کردند به خود می بالید .اما مدتی است
کشور اطالع زیادی ندارم ،شاید محجوب
کهحضورخراسانیهادرتیمهایملیکمرنگترشدهوافتچشمگیر
برای دیدن مســابقات رفته اســت اما اگر
هم بــرای اقامت رفتــه باشــد باید علت جودویاستاندر کشوربیشازپیشبهچشممیخوردکه عواملموثری
رفتناشراجویاشدوعواملتاثیرگذار در آن دخیل بوده اســت .جودوی استان طی ســال های گذشته با فراز و
بر ایــن تصمیم را بررســی کــرد .هیچ نشیبهایبسیاریهمراهبودهوحواشیمختلفیداشتهکهباعثنگرانی
ورزشــکاری دوســت نــدارد بــرای جامعهجودویخراسانرضویشدهاست.دیگرنهازورزشکارانیهمچون
کشورهایدیگرمسابقهدهدومدال «جواد محجوب»« ،امیر قاســمی نژاد» و «علی معلومات» خبری هســت و نه
بگیردمگراینکهآنقدرفشاربهاو آرامشیدرجودویخراسانرضویوجودداردکهزمینهکشفاستعدادهای
بیشماراینرشتهرافراهمکند.
واردشدهباشدکهبرود....

سوژه ها وخبرها
روح ا ...باقری با قرارداد  3ساله به شهر خودرو پیوست

بازگشت مهاجم استقالل به خانه اول

«روحا...باقری»بازیکنسابقتیماستقاللبهشهرخودرویخراسانپیوست.بهگزارش
روابط عمومی باشــگاه شــهرخودروی خراســان ،در ادامه فعالیت باشگاه شهرخودرو
در نقل و انتقاالت تابســتانی  ،۹۸یک بازیکن دیگر با نظر مساعد یحیی گلمحمدی،
سرمربی تیم شــهرخودرو و با تالش دکتر حمیداوی مالک باشگاه،به این تیم پیوست.
روحا ...باقری با عقد قراردادی به مدت سه سال به شهرخودروی خراسان آمد و در لیگ
نوزدهم در جمع شاگردان یحیی گلمحمدی حضور خواهدداشت .مسئوالن باشگاه
شهر خودرو مذاکرات خود برای جذب روحا ...باقری مهاجم فصل گذشته استقالل را
از چندی قبل آغاز کرده بودند .مسئوالن استقالل این درخواست را داشتند که قرارداد

خبر
کبدی

پایان اردوی تیم ملی کبدی
جوانان در مشهد
رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی از پایان اردوی
تدارکاتی تیم ملــی کبدی جوانان در مشــهد خبر
داد« .حسن احمدیان» در خصوص اردوی تیم ملی
کبدی جوانــان اظهار کرد :هشــتمین اردوی
تیم ملی کبدی جوانــان از روز شــنبه  ۲۲تا
 30تیرماه بــا حضور  ۱۷بازیکن در مشــهد
برگزار شــد .وی افــزود :ایــن تیــم در مدت
حضور خود در مشهد دو دیدار تدارکاتی با
تیم های منتخب لیگ دسته یک کبدی و
تیم کبدی کرمانشــاه به عنوان قهرمان
لیگ دســته یک برگــزار کرد کــه تیم
منتخب لیــگ را با نتیجــه  ۴۷بر ۱۶
شکســت داد و قهرمــان لیگ دســته
یک را هم با نتیجــه  ۳۷بر  ۲۵مغلوب
کرد .رئیــس هیئت کبدی خراســان
رضوی بیــان کرد :تیــم ملی کبدی
جوانان خــود را به منظــور حضور
در نخســتین دوره مســابقات
کبــدی قهرمانی جهــان که آبان
ماه امســال به میزبانی کشورمان
برگزار می شــود ،آماده می کند .احمدیان با بیان
این کــه در تیم ملی کبــدی جوانان  ۱۷ورزشــکار
حضــور دارنــد ،افزود :عــاوه بــر آن هــا مرتضی
عیدی ،حامد کریم زاده ،ســجاد حسین آبادی،
علیرضا باســتانی و علی ضیا از خراسان رضوی
با این تیم تمرین می کنند و در صورت نظر مثبت
کادرفنی یک یا دو نفر از ایــن افراد به تیم اضافه
می شوند.

حضور 2خراسانی در اردوی تیم ملی دارت
این بازیکن باید قرضی نوشته شود اما مسئوالن شهر خودرو به دنبال عقد
قرارداد دایمی با باقری هستند .پس از پیگیری های حمیداوی مالک
باشگاه شهر خودرو ،باقری موفق شد قراردادش را با استقالل فسخ
کند و به جمع شهر خودرویی ها اضافه شود .باقری سابقه بازی در
تیم شهرخودروی خراسان را در کارنامه دارد و در لیگ چهاردهم،
با لباس شــهرخودرو برای اولین بار ،حضور در لیگ برتر را تجربه
کرد.اوبهجزشهرخودرو،درتیمهایاستقالل،مسکرمان،سیاهجامگان
مشهد و خونهبهخونه بابل نیز سابقه بازی دارد.

رهایی از قعر جدول با پیروزی در خانه حریف

پیروزی ارزشمند فرشآرا
تیم فوتســال فرش آرای مشــهد کــه بر خالف
فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتسال،
این فصــل را بــا ناکامی آغــاز کرده بــود ،عصر
یک شــنبه موفق شــد در زمین تیم قدرتمند
مــس ســونگون ورزقان بــه یــک پیروزی
بــا ارزش برســد و با یــک گل میزبــان را
شکســت دهــد .فــرش آرا کــه در هفته
نخســت این رقابت ها ،برابر میزبان خود
(ســتارگان ورامیــن) بــا نتیجــه پــرگل  6بر 3
مغلوب شد و در هفته دوم نیز با نتیجه 2
بر یک برابر مهمان خود سن ایچ
ســاوه طعم شکست را چشید،
هفته گذشــته برابر تیــم میانه
جدولــی شــهروند ســاری بــه
نتیجه تســاوی  3بر  3رســید تا
از بحران شکســت هــای پیاپی اول
فصل ،رهایی پیدا کند .اما شاگردان مرتضایی
در زمیــن مــس ســونگون ورزقــان ،دســت به
کاری بــزرگ زدند و بــا برتــری برابر مــس ،نه
تنها توانستند وضعیت خود در جدول را بهبود
ببخشند بلکه جایگاه تیم مس را هم از رده دوم
به رده ششــم جدول تنزل دادنــد .هم اکنون،
فــرش آرا با کســب  4امتیاز از  4بــازی ،در رده
چهارم رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.
فرش آرا در بــازی بعدی خــود و در هفته پنجم
رقابت های لیگ برتر ،روز جمعــه  4مردادماه
میزبان هایپرشهر شاهین شهر است.

هفدهمینوآخریناردویتیمملیدارتنوجوانانباحضور
یک ورزشکار و یک مربی خراسانی برگزار شد .در اردوی
تیم ملی نوجوانان دارت که به میزبانی اردبیل برگزار شد،
نوجوانانملیپوشدارتکشورزیرنظرمربیانخودبهتمرین
پرداختند و برای حضور در رقابتهای جهانی رومانی آماده
شدند«.امیرعلیرمضانی»تنهاورزشکارخراسانیحاضردر
این اردو بود که در پایان نتوانست از میان هشت ورزشکار به
فهرستنهاییچهارورزشکارمنتخباعزامیبهرقابتهای
جهانی راه پیدا کند« .منیژه ساالری» نیز به عنوان مربی تیم

ملی دارت نوجوانان ایران در مراحل نهایی اردوهــای تیم
ملی حضور داشت و شانس زیادی برای اعزام به رقابتهای
جهانیرومانیدارد.

اخبار
گوناگون

قهرمانی گناباد در مسابقات
پرورش اندام استان
رقابت های جایزه بزرگ فیزیــک بدنی پرورش اندام
خراسان رضوی با قهرمانی تیم باشگاه اورال گناباد
به پایان رســید .در ایــن رقابت ها ،تیم باشــگاه اورال
گناباد مقام نخست را کســب کرد و تیمهای مشهد و
باشگاه رکورد تربت حیدریه مقامهای دوم و سوم را به
دست آوردند .رقابت های جایزه بزرگ فیزیک بدنی
پرورش اندام خراسان رضوی با حضور  ۵۱ورزشکار
از شهرســتان های خراســان رضوی و حسن تبریزی
قهرمان پرورش انــدام جهان ،قهرمانان و مســئوالن
پرورش اندام کشــور به مدت یک روز در سالن شهید
کفایــی گناباد برگــزار شــد .گفتنــی اســت ،رقابت
های پرورش اندام در سه رشــته فیزیک بدنی ،بادی
کالسیک و بادی بیلدینگ برگزار میشود.

سربداران درگروه 2لیگبرتر هندبال
قرعه کشی لیگ برتر هندبال مردان با حضور ۱۱تیم
برگزارشدوتنهانمایندهاستاندرگروه 2حریفانخود
را شــناخت« .مراد کرمی» مســئول کمیته مسابقات
فدراسیونهندبالدربارهشرایطبرگزاریلیگ گفت:
فعال تعداد تیمها ١١تاســت که در قالب یک گروه پنج
تیمیویکگروهششتیمیخواهدبود.اگرهردوگروه
شش تیمی باشــند ،در نهایت دو تیم ســقوط خواهند
کرد،درغیراینصورتتیمپنجمباتیمششممسابقهمی
دهند و یک تیم سقوط می کند .درخور ذکر است،تیم
ســربداران ســبزوار با تیــم هــای ذوب آهــن اصفهان،
زاگرساسالمآبادغرب،زغالسنگطبس،ستارگان
دشتستانونیرویزمینیکازرونهم گروهشدهاست.

