ازمیان خبرها
ورزش

مربیخراسانیتیمملیکشتیآلیشمطرحکرد:

مبارزه برای طالی جهانی

مربی خراســانی تیم ملی کشــتی آلیــش گفت :ما
قهرمان آســیا و نایب قهرمان جهان هستیم و برای
کســب مدال طالی جهانی در مســابقات پیش رو
میجنگیم تا افتخار آفرینی کنیم.
آنا براتــی درخصــوص اردوهــای تیم ملــی افزود:
اردوهای تیم ملی کشتی آلیش بانوان جهت اعزام
به مسابقات جهانی ترکیه در حال برگزاری است که
اردوی اخیر این تیم از 13تا 21مرداد در تهران برپا
شد.وی افزود :این اردو با سطح کیفی خوبی برگزار
شد و چهار کشتی گیر به نام های مهیا اکبری ،شیال
توالیی ،سارا آقایی و رقیه محمود آبادی از خراسان
رضوی حضور داشتند که بعد از مازندران بیشترین
کشتی گیر از خراسان رضوی بود.وی اظهار کرد:
حداقل دو اردوی دیگر تا مســابقات جهانی برگزار
خواهد شد که امیدوارم یکی از این اردوها در مشهد
برپا شود.

حمیدبیغم:

شهروندباسیستمدهه ۴۰بازیکرد
سرمربی خراسانی تیم گیتی پسند اصفهان درباره
تساوی  ۴بر  ۴تیمش برابر شــهروند ساری در هفته
هشتم لیگ برتر فوتسال گفت :تیم شهروند ساری
بازیکنان خوبی دارد ،اما بــه این دلیل نتیجه گرفت
که سیستم دهه  ۴۰و  ۵۰را به فوتســال آورد  .یعنی
اعتراض و کشــیدن تیم به بیرون زمیــن در حالی که
کجا سراغ دارید تیم را از زمین بیرون بکشند .حمید
بی غم با بیان این که هر زمان سرعت بازی ما بیشتر
میشد،یکیازاعضایکادرتیمشهرونددرکنارزمین
بهداوراعتراضمیکردوبازیمتوقفمیشد،افزود:
هر چه به داور میگفتیم آن ها قصــد دارند بازی را از
جریان بیندازند و به عوامل تیم
حریفکارتزردنشانبدهید،
اینکارراانجامنمیدادامابه
بازیکن من بــا دو خطا کارت
قرمــز نشــان داد.وی اظهار
کرد :شــرایط واقعا ســخت
اســت و هر زمان بیرون
خانه بــازی میکنیم،
تماشــاگران و تیــم
حریــف بــه داوران
فشــار میآورنــد
و داوران علیــه مــا
سوتمیزنند.
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علیایشانزاده«/پوریا یلی»،جوان 209سانتی
متری والیبال کشــورمان اســت که در سطح
جهان افتخار آفرینی زیادی داشته است .وی
درطیچندماهاخیربههمراهتیمملیوالیبال
جوانان و بزرگ ساالن در رقابت های جهانی
جزو بازیکنان تاثیرگــذار و امتیاز آور بــوده و از
آینده داران والیبال کشــورمان محسوب می
شــود .وی که از خطه شــهر قوچان به والیبال
کشورمانمعرفیشدهاست،پسازمسابقات
انتخابی المپیک چهارشــنبه گذشــته در بدو
ورود به زادگاه خود با استقبال پرشور و وصف
ناپذیری رو به رو شــد که در پی همین موضوع
فرصتیبهدستآمدتابااینآیندهسازوالیبال
اســتان گپ و گفتی درباره وضعیت این رشته
داشتهباشیمکهدرادامهتقدیممیشود.
•توجهبهورزششهرستانها

«پوریــا یلــی» ملــی پــوش والیبال کشــورمان
در ابتــدا با قدردانی از اســتقبال خــوب مردم
قوچان به ضرورت توجه به ورزش شهرســتان
ها واستعدادهای ورزشی اشاره می کند و می
گوید:شنیدهاممدتیاستکهوالیبالقوچان
مورد کــم توجهی قرار گرفته اســت و وضعیت
خوبی ندارد .درحالی که شهر قوچان درهمه
رشتهها،دارایاستعدادوعالقهمندانزیادی
اســت .به خصــوص در والیبال هــم بازیکنان
مســتعدی وجــود دارد کــه باید بیشــتر مورد
توجه قرارگیرند .وی تصریح می کند:با وجود
همه کمبودها و مشــکالت و ضعف بنیه مالی
ورزشکاران،میبینیمکهخیلیازورزشکاران
قوچانیدرسطحکشورموفقبودهودرخشیده
اند .این درحالی است که هنوز این شهر ازیک
سالن تمرین مناسب واســتاندارد بی نصیب
استوحتیازداشتنخانهوالیبالهممحروم
مانده است .پوریا یلی درباره وضعیت والیبال
اســتان نیز می افزاید:خراســان رضوی سال
گذشتهنمایندهایدرلیگبرتروالیبالداشت
کهبیشازنیمیازآنهاغیربومیبودندامادر
همیناستانخودمانبهترینوالیبالیستهارا
داریمکهبهآنهاتوجهینمیشود.مادراستان
ورزشــکاران آینده داری داریم کــه می توانند

اخبار

ورزش

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شهرستانیها را دریابیم
پوریا یلی:مسئوالن یک پیام تبریک هم ارسال نکردند

خیلیخوببازیکنندودرسطحبزرگساالن
همبهمیدانبروند.
•دریغازیکپیام

یلی درباره این که آیا تاکنون حمایتی از سوی
مسئوالناستانشدهاست،یانه،خاطرنشان
می کند :من بیشــتر اوقات به خاطــر اردوها و
مسابقات در خارج از اســتان و کشور هستم و
چندانارتباطیبامسئوالناستانندارمامابه
هرحال من اهل همین استان هستم و توقع و
گالیههایینیزدارم.بهطوریکهدرسفراخیر
منبهمشهدوسپس
قوچــان حتــی یک
نفــر از مســئوالن
اســتانی تمــاس
تلفنیبامننداشته
اســت کــه حداقــل
پیــروزی تیــم ملــی
را تبریــک بگویــد؛
دریغ از ارســال یک
پیــام تبریک یا خــوش آمدگویــی .وی تصریح
می کند :هرچند مشــغله کاری مســئوالن را
نیز باید درنظرداشــت که دراین صورت نمی
توان گالیه کــرد اما خوشــبختانه مردم خوب

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

قوچاندرمراسماستقبالسنگتمامگذاشتند
وهمواره پــس ازعنایت الهــی  ،نیازمند دعای
خیر همین مردم هستم تا در تیم ملی والیبال
بتوانم مردم کشــورم را خوشــحال کنم .ملی
پوش والیبال کشورم همچنین درباره شرایط
خــود در لیگ برتــر مــی افزاید :امســال برای
چهارمین سال پیاپی قراردادم را در لیگ برتر
باباشگاهپیکانتهرانتمدیدکردموبااینتیم
بهمیدانمیروم.
•عملکرددرانتخابیالمپیک

یلیهمچنیندرباره
مســابقات انتخابی
المپیــک کــه نتایج
خوبی کسب نکرده
اند ،اظهار می کند:
اردوهــای تیم ملی
والیبالکشورمانبر
پایهتمریناتفشرده
اســت  .بنابرایــن
تمرین های خــوب و مداوم باعث شــده که در
مسابقاتجهانیعملکردخوبیداشتهباشیم.
در اردوها نیز تمرینات خوبی داریم و به همین
دلیل توانستیم به آمادگی الزم درتورنمنتها
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از لحاظ روحی و جســمی برســیم .وی ادامه
می دهد :درآخرین بازی مســابقات انتخابی
المپیک هدف تیم ملــی این بود کــه حتما در
المپیک ۲۰۲۰حضوریابیم.درروسیهخیلی
تالش کردیم ،اما بــازی ها برد وباخــت دارد.
وی می افزاید :البته روسیه دراین رقابت ها به
نوعیازمیزبانیبهرهمیبرد.ازطرفیباوجود
تالش هایی که داشتیم متاسفانه داوری ها به
نفع ما نبود اما هنوز امیدوار به کسب سهمیه
المپیک هستیم .چرا که مسابقات آسیایی را
در شهریور ماه پیش رو داریم مطمئن هستیم
که می توانیم سهمیه المپیک را بگیریم .وی
خاطرنشانمیکند:هرچندکهدرروسیهبهآن
چهمیخواستیمدستنیافتیم،اماخوشحالم
کهباالخرهتوانستمدرترکیبتیمبزرگساالن
باشم و لیگ ملت های والیبال را تجربه کنم .
امیدوارم بتوانیم دربــازی های بعدی به نتایج
خوبیدستیابیمومننیزبتوانمبرایتیمملی
کشورمیکعضواثرگذارباشم.

کالته /هفته اول مسابقات هندبال لیگ برتر قهرمانی
کشور پنج شنبه گذشــته برگزار شــد و تیم سربداران
ســبزوار که شــرایط خوبی هم نداشــت در ســبزوار به
مصاف تیم نیروی زمینی کازرون رفت .نیمه نخســت
ایندیداربانتیجه 13بر 8بهنفعنمایندهکازرونپایان
یافت و در نیمه دوم نیز تیم سربداران سبزوار با نتیجه
 25بر 22بازیراواگذارکرد.ایندرحالیاستکهتیم
سربداران حامی مالی ندارد و با کمترین بضاعت وارد
اینمسابقاتشدکهحتیحضورشاندرلیگبرترهم
مشخصنبود .مدیرفنیتیمهندبالسربدارانسبزوار
پسازپایانایندیدارگفت:تیمکازرونیکیازتیمهای
خوبایندورهازمسابقاتلیگبرتراستومقابلتیم
ماعملکردخوبیرابهنمایشگذاشت .قاسمشعبانپور
افزود:بازیکنانماعملکردخوبیدرنیمهاولاینبازی
نداشتند و به دلیل خطاهای داوری  18دقیقه ناقص
بازیکردند.ویاظهارکرد :هرتیمیکهبهاینمیزان
ناقص باشد ،بازی را واگذار می کند اما بازیکنان ما در
نیمهدومعملکردخوبیرابهنمایشگذاشتند.

پیروزی پرگل بانوان فوتسالیست

•بهترینعناوین

یلــی دربــاره افتخاراتی کــه در رقابــت های
جهانــی کســب کــرده اســت ،مــی گویــد :
درمســابقات جهانــی جوانان طــا گرفتیم
و پرچم جمهــوری اســامی ایران بــه اهتزاز
درآمــد .در کنار این موفقیت غــرور انگیز تیم
ملی کشورمان  ،عناوینی هم نصیب من شد
 .به طوری کــه پس از ورزشــکار روســی جزو
امتیازآورتریــن نفــرات در مســابقات بــودم.
همچنین عنوان بهترین اسپکر و موفق ترین
حمله کننــده را دریافت کردم امــا نمی دانم
چرا عنــوان بهتریــن بازیکن جهــان را به من
ندادند .این در حالی است که ازلحاظ آماری
بهترین ورزشکار در مســابقات بودم .ولی در
موقع اهدای جوایز و کاپ  ،ایــن عنوان برایم
اعالم نشد و علتش را هم نمی دانم .پوریا یلی
درپایانازروزنامهمردمیخراسانکهگزارش
هایخوبوتاثیرگذاریداردوهمیشهحامی
ورزشکاران است ،تشکر می کند و می گوید:
گزارش های روزنامه خراسان باعث می شود
تاشهرستانیهادیدهشوند.
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هفته نخســت رقابت های لیــگ برتر فوتســال بانوان
دیروز با برگزاری شش دیدار انجام شد و تنها نماینده
فوتســال بانوان در دیداری خــارج از خانه بــه پیروزی
دست یافت .تیم فوتسال خراسان رضوی صبح دیروز
در شــیراز برابر تیم «پویندگان صنعت فجر» این شــهر
به میدان رفت و در پایان با نتیجه پر گل 6بر صفر پیروز
میدان شد.شاگردان فاطمه شریف در این دیدار بازی
خوبی را به نمایش گذاشــتند تا در همین آغاز لیگ به
عنوانیکیازتیمهایمدعیمطرحشوند.درایندیدار
سارا شیربیگی( ۲گل)  ،طناز آرمات( ۲گل)  ،نسیمه
غالمی و محدثه محمدی هر کدام یــک گل برای تیم
فوتسالاستانگلزنیکردند.

رقابت دوچرخه سواران در فریمان

اصغری/مسابقاتدوچرخهسواریدورحذفیقهرمانی
استان در دو رده ســنی جوانان و بزرگ ســاالن دیروز
در فریمــان برگزار شــد  .در این دوره از مســابقات25
دوچرخه سوار در مســیر بولوار خلیج فارس فریمان با
هم به رقابت پرداختند.در رده جوانان عمادمحمدی،
محمدمبین ضرابی و علی پیرمرادیان ســکوی اول تا
سومراازآنخودکردندودرردهبزرگساالننیزکمال
راضی،علیرمضانزادهوکیوانرکانیدرجایگاههای
اولتاسومقرارگرفتند.

