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از میان خبرها

مصطفی فاطمیان -به تازگی در مســابقات
کــوراش قهرمانــی جهــان در کــره جنوبــی،
ورزشکاران خراسانی در کســب 2مدال نقره
از  4مدال کسب شده تیم ملی نقش داشتند و
بار دیگر قدرت خراســانی ها را به رخ جهانیان
کشــاندند .یکی از مدال آوران در رقابت های
جهانــی اخیــر ،جوانی خراســانی اســت که با
شــرکت در هشــت دوره مســابقات قهرمانــی
بزرگ ساالن و جوانان کشــوری  7طال کسب
کــرده و 6ســال به عنــوان ســنگین وزن ترین
ملی پــوش جودو و کــوراش فعال بوده اســت.
صحبت از «جعفر پهلوانی» پســر سنگین وزن
خراسانی است که ســال ها در جودو به رقابت
با حریفــان پرداختــه و در کنــار جودو ،رشــته
کوراش را هم دنبال کرده اســت .قهرمانی که
این روزها به دلیل جدا شــدن رشته کوراش از
خانواده جودو و پیوســتن به فدراســیون ووشو
دیگرنمیتواندباتوجهبهقوانینجدیدهمزمان
با کوراش در رشــته جودو هم فعالیت کند .در
این شــرایط خراســان رضوی یک نماینده هم
در تیم ملی بزرگ ســاالن جودو ندارد و این
خبر ناخوشــایند برای اســتانی است که
روزگاری شــاکله اصلی تیم ملی جودو
را تشکیل می داد.خواندن ماحصل
گفت و گو با جعفر پهلوانی ،قهرمانی
که گالیه های بســیاری از مسئوالن
استانیدارد،خالیازلطفنیست
کهدرادامهتقدیممیشود.

•
•ازطالبهنقره

مسابقاتجهانیکوراش
درکرهجنوبیباشرکت 48کشور
برگزار شــد که از سطح باالیی نیز
برخــوردار بــود؛ اما متاســفانه به
دلیل یک اخطار مسابقه فینال را

واگذار کردم و مدال طال خیلی راحت از دســتم
پرید .البته حدود دو ماه قبــل دچار مصدومیت
شــدم و یک ماه از میادین دور بــودم  .فقط در دو
اردوی نهایی آمادگی تیم ملی پیــش از اعزام به
رقابت های جهانی حضور یافتم که زمان زیادی
هم نبود .حریف مــن در فینال این رقابــت ها از
کشورازبکستانبودوپیشازاینیکباردیگرهم
مقابلاوشکستخوردهبودمودرمجموعحریف
سرسختیبرایمبهشمارمیرود.
رشــته کــوراش بــرای اولین بار ســال گذشــته
در بازیهــای آســیایی حضــور داشــت و خیلی
امیدواریم ما هم المپیکی شویم ،چراکه انگیزه
های ورزشکاران خیلی بیشــتر از این ها خواهد
شدوآرزودارمبتوانمباالترینمدالتاریخورزشی
خودرادرالمپیککسبکنم.
	•گالیههایهمیشگی

متاســفانه در بازگشــت از مســابقات جهانــی،
هیچ مســئولی به اســتقبالم نیامده بود .شــاید
آقایــان اطالعــی ندارنــد کــه ایــن رشــته عضو
خانواده فدراسیون ووشو شــده است .افسوس
می خــورم ،چرا هماننــد دیگر ورزشــکاران به
ما توجه نمی شــود .مگــر ما کمتــر از آن ها
زحمت می کشیم .چرا باید فقط خانواده
ام در مراسم استقبال از من حضور داشته
باشند .تا دو سال قبل عضو تیم ملی جودو
بودموهروقتازمسابقاتمیآمدیم،حداقل
اســتقبال را انجــام می دادنــد؛ امــا در خانواده
ووشو از این خبرها نیســت .یک ماه است که
زیر مجموعه ووشو شده ایم و با توجه به این
که قطب کــوراش اســتان های خراســان
رضوی و شمالی هستند ،پس باید از حضور
ورزشکاراناینرشتهدرتیمملیباخبرباشند.
	•نگاههایمتفاوت

از مسئوالن شهر هم گالیه های بســیاری دارم؛
حتیدربازگشتازمسابقاتبازیهایآسیایی
که نقره گرفتــم ،هیچ توجهــی به مــن نکردند و
برخالفدیگراستانهاکهحمایتمعنویومالی
از ورزشکاران خود داشتند  ،این جا خبری از این
حرف ها نبود .وجود قهرمانان باید باعث افتخار
شهرواستانشودولیانگارموفقیتورزشکاران

مجید خدایی:
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برایمسئوالنخراسانیمهمنیست.درخراسان
شمالیپسازبازیهایآسیایی،عنوانخیابانی
را به نام الیاس اکبری ورزشــکار اسفراینی ثبت
و حــدود  400میلیــون تومان هم بــه وی کمک
مالیکردند.امامنهمورزشکارهمانرقابتها
بودموتنها 3-4نفربهاستقبالمآمدند.فرقمابا
آنهاچیست؟اندکیحمایتبرایدلگرمیمابه
جاییبرنمیخورد.شهرداریمشهدبهقهرمانان
بازی های آسیایی فقط یک سکه هدیه داد که آن
هم شان و شخصیت ورزشــکار را پایین می آورد .
اگر همان یک ســکه را هم نمی دادند ،بهتر بود.
متاســفانه نگاه تبعیض آمیزی در ورزش اســتان
وجــود دارد و انتظــار داریم این نگاه هــا مقداری
تغییر کند ،چراکه رشته ورزشــی کوراش بسیار
مظلومواقعشدهاست.تمامیمشکالترابهجان
میخریم و با افتخار برای کشــورمان ورزش می
کنیم؛اماهیچکدامازاینزحماتدیدهنمیشود
و هر روز دلســردتر از قبل می شــویم .میگویند
ورزشسالمتیمیآورد،اماواقعااینطورنیست،
چراکه در  24سالگی بدنم آسیب دیده و واقعا از
آیندهمیترسم،زیراسالمتیامدرخطراستوهر
روزآسیبدیدگیدرکمینمناست.
	•جداییازجودو

اولیندورهلیگبرترکوراشسالگذشتهبرگزار
شد،اماترجیحدادمدرجودوبهکارمادامهدهم.
البته امســال دیگر نمی توانم در جودو مســابقه
بدهم .بــا توجه بــه قانون جدیــد  ،ورزشــکاران
دیگر نمی توانند همزمان در هر دو رشــته جودو
و کوراش فعالیت کنند؛ بنابراین باید یک رشته
را انتخاب کنند .بــا حضور در لیــگ جودو مبلغ
ناچیــزی دریافت می کــردم و کمــک هزینه ای
برایم بــود .اما دیگر نمــی توانم در جودو باشــم،
چراکه کــوراش را انتخاب کــردم ،هرچند هنوز
معلومنیستدومیندورهلیگکوراشچهزمانی
برگزارشود.دوستداشتمدرهردورشتهفعالیت
می کردم و می توانســتم همچنــان در تیم های
ملی جودو و کوراش حضور ثابتی داشــته باشم؛
امادیگرقوانینایناجازهرانمیدهد.ازانتخاب
کوراش پشــیمان نیســتم ،چراکه در مسابقات
برون مرزی کوراش موفق تــرم و جزو  10چهره
برتراینرشتهدرجهانهستم.

بهدنبالسهمیهلیگجهانی
کشتیهستیم

	•مکانتمرینیندارم

در خراسان رضوی باشگاه جودو و چوخه وجود
دارد اما فضای اختصاصی برای کوراش نیست
و به عنــوان قهرمان جهــان محلی بــرای تمرین
ندارم .مجبورم با هزینه شخصی به باشگاه های
جودو بــروم و تمرین کنــم .امیدوارم مســئوالن
حمایت بیشــتری کنند ،چراکه چند سال طول
می کشــد  ،جوانــی بخواهــد جایگزین ما شــود
و بــه این ســطح از افتخــارات برسد.بســیاری از
ورزشکاران همچون جواد محجوب به خاطر کم
لطفی مسئوالن به خارج از کشور رفتند تا شاید
شرایطشانبهترشود.ایکاشمسئوالنهمان
طورکهبهورزشهایتیمیتوجهمیکنند،کمی
هم به رشــته های انفرادی نگاه متفاوتی داشته
باشند ،چراکه این ورزشکاران زحمات بسیاری
میکشند.ممکناستروزیبهخاطرمشکالت
مالیورزشراکناربگذارم.
	•مهندسیانتخابات

بهعنواننمایندهورزشکاراندرمجمعانتخاباتی
هیئت جودوی اســتان حضــور یافتــم و به نظرم
مواردی همچون مهندسی انتخابات در حاشیه
این مجمع وجود داشــته اســت .نقــش جودوی
خراسان رضوی در تیم ملی بسیار کمرنگ شده
اســت و با این که زمانــی از 30ورزشــکار دعوت
شدهبهاردویتیمملیحداقل 10نفرخراسانی
بودند ،ولــی االن حتی یک نفر از این اســتان در
اردوهایتیمملیحضورندارد.
درهیئتجودویسابقباندبازیوجودداشتو
در کل این هیئت تعطیل بود .من هم در گذشته
چوب این باند بــازی ها را خورده ام .امید اســت
جــودوی اســتان دوبــاره بــه روزهــای اوج خود
بازگردد .امااگراینباندبازیهاودودستگیها
همچنان در جودوی استان وجود داشته باشد،
اینرشتهراهبهجایینخواهدبرد.
	•حضوردرجامریاستجمهوری

این روزها برای حضوری قدرتمند در مســابقات
جایزه بزرگ جام ریاســت جمهوری ازبکســتان
که حدود یــک ماه دیگــر برگزار می شــود ،آماده
می شوم .این رقابت ها از سطح بسیار باالیی هم
برخورداراستوتمامکشورهادرآنحضوردارند.

جمعه گــذشــتــه ،پــیــش نویس
قــــــــرارداد ســرمــربــیــگــری
نــمــایــنــده کــشــتــی مشهد
در لیگ برتر بین مجید
خــدایــی قهرمان سابق
کشتی جهان و مسعود
ری ــاض ــی ،رئــیــس هیئت
کشتی اســتــان در محل
آرامــگــاه حکیم ابوالقاسم
فردوسی به امضا رسید .مجید
خــدایــی پــس از امــضــای ق ــرارداد
ضمن ابراز خرسندی از این که فرصت خدمت به
کشتی مشهد برای وی فراهم شده است ،گفت:
من همیشه نتایج و اخبار کشتی استان را پیگیری
می کنم  .یک فرصت تاریخی برای بازگرداندن
نام مشهد به جایگاه اصلی خود در کشتی کشور
فراهم شده است که باید از آن بهره ببریم.سعی
می کنیم از تمام استعدادها و سرمایه های استان
در لیگ برتر کشتی استفاده کنیم .البته در تالشیم
از کشتی گیران برتر کشور در تیم خود بهره بگیریم
تا بتوانیم سهمیه لیگ جهانی کشتی را هم کسب
کنیم.

رقابت شطرنج بازان خراسانی
مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی زیر ۱۰
و  ۱۴سـال دختـران و پسـران خراسـان رضـوی در
مشهد برگزار شـد .این مسـابقات در شـش دور و با
حضور  ۸۰شـطرنج باز بـه روش سوئیسـی در خانه
شطرنج مشـهد انجام شـد .در پایان این رقابتها،
در رده سـنی زیـر  ۱۰سـال بخـش پسـران عمـاد
مظفـری و یاسـین ریاضـی از مشـهد و پوریـا بیهقی
از سـبزوار عناویـن برتـر را از آن خـود کردنـد و در
بخش دختران نیز روشـا اکبری از نیشـابور به مقام
نخسـت دسـت یافت و گلناز ژیانی و هستی شریف
از مشـهد دوم و سوم شـدند.همچنین در رده سنی
زیـر  ۱۴سـال بخـش پسـران  ،آرمیـن صفرنـژاد از
مشـهد بـر سـکوی نخسـت ایسـتاد ،ایلیـا صالحـی
پـور از سـبزوار دوم شـد و ایمـان حسـن پـور مقـدم
از مشـهد نیـز مقـام سـوم را کسـب کـرد .در بخـش
دختـران نیـز ،فاطمـه صفاریان ،آال شـهپر طوسـی
و عسـل عاطفـی از مشـهد مقـام هـای برتـر را بـه
دسـت آوردنـد.

سوژه

هافبکشهرخودرو:

صعودمان
بهالمپیک
صد در صد است

هافبک ۲۲ساله خراسانی تیم فوتبال شــهرخودرو درباره این که آیا
تیمملیفوتبالامیدمیتواندبعدازچندینسالبهالمپیکراهیابدو
اینطلسم ۴۴سالهرابشکند،گفت:درستاستکهتیمفوتبالامید
 ۴۴سال است ،نتوانسته به المپیک راه یابد .اما در فوتبال همهچیز
امکان پذیر است و صد در صد ما امسال به المپیک صعود میکنیم.
سینا زامهران افزود :تمامی تیمهای بزرگ دنیا شکستهای زیادی
در مصاف با تیمهای ضعیفتر از خودشان داشتند .دلیل نمیشود
که چون ما دو بازی تدارکاتی مقابل ازبکستان را واگذار کردیم  ،همه
بگویندکهمانمیتوانیمبهالمپیکصعودکنیم.تیمملیامیدازهمه
نظربهترازازبکستانبودواگر ۱۰باردیگرهمجلویازبکستانبازی
کنیم،دیگربهآنهانمیبازیم.امیدوارمکهبتوانیمتمامیتالشمانرا
بهکاربگیریمتاتیمملیامیدباکسبنتایجفوقالعادهباعثسربلندی

روز پر اشتباه داوری برای دختران فوتسالیست
مهتا قره داشــی-هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
کشــور با برگزاری شش بازی روز گذشــته به پایان
رسید که در مهم ترین بازی این هفته ،تیم فوتسال
خراســان رضوی  ،مهمان مس رفسنجان بود که با
برتری  4بر  2تیم میزبان به پایان رســید و نماینده
استان با این شکست یک پله ســقوط کرد و در رده
چهارم قرار گرفت .فاطمه شــریف ،ســرمربی تیم
فوتسال هیئت فوتبال خراسان رضوی درباره این
بازی گفت :داوری ســر تیم ما را برید .درســت در
روزی که مســتحق شکســت نبودیم  ،قضــاوت به
گونهایرقمخوردکهمابازندهبازیباشیم،بازیکنان

مسبسیارفیزیکیبازیمیکردند.داورخطاهارا
به سود آن ها می گرفت .وی می افزاید :هر چند که
ناظربازیبیانکردفیلمبازیرابرایشبفرستیم،اما
نتیجهکهتغییرنمیکند.اینهمهسالفیلمبازیها
رافرستادیم،ولیتغییریدرنتیجهحاصلنشد.وی
تصریح کرد6 :دقیقه مانده به پایان بازی  ،پاورپلی
انجام دادیم که متاســفانه در صورتــی که خطایی
رخ نداده بود ،خطای ششمگرفتهشد و گل سومرا
دریافتکردیموپسازآن رویضربهایستگاهیگل
چهارم را وارد دروازه ما کردند و فقط توانستیم یک
گلراجبرانکنیم.

و خوشحالی مردم ایران شود .وی درباره شرایط فنی تیم ملی امید و
بازیهایدوستانهاینتیمخاطرنشانکرد:بهدلیلتغییرکادرفنی
تی مملیامید،بازیهاواردویتدارکاتیخوبیبرگزارشد تاکادرفنی
تو
هم به شناخت بهتری از بازیکنان دست یابند و هم نقاط قو 
ضعفتیمرابهتربشناسند.امیدوارمهرچهزودترمثلزمان
آقای کرانچار بازیکنان و کادر تیــم با همدیگر هماهنگ
شوندتابتوانیمعملکردبسیارخوبیداشتهباشیم.
زامهران درباره تجربه همکاری با فرهاد مجیدی گفت:
آقای مجیدی از بازیکنان خوب باشــگاه اســتقالل بود
و همیشــه از دیدن فوتبال وی لذت میبــردم .حاال هم
بدون شــک از تجربیات زمان بازی و دانش فوتبال آقای
مجیــدی در نیمکت مربیگری تیمامید نهایت اســتفاده

را مــی بریم .وی در پاســخ به ادعــای برخی
از افــراد و رســانهها مبنی بــر بیتجربگی و
جوانی مجیــدی برای ســرمربیگری تیم امید
اظهار کــرد :در رســانهها حــرف زیاد
اســت .آقایمجیدی عــاوه بر
این که بازیکن بســیار خوب و
بزرگیبود،مدرکمربیگری
خودشرانیزازاروپادریافت
کرد .قطعا گذر زمــان به آقا
فرهــاد کمــک میکنــد که
تیم را بهتر بشناســد و بتواند
تفکــرات مدنظــرش را بــه

شکست میلی متری هندبال سربداران
کالته-تیــم هندبــال ســربداران ســبزوار در
چارچوبهفتهپنجمسیودومیندورهمسابقات
لیگ برتر قهرمانی کشــور  ،مقابل تیم ذوب آهن
اصفهانبااختالفاندکنتیجهراواگذارکرد.تیم
سربداران سبزوار در نیمه نخست با نتیجه11بر
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اما در نیمه دوم با تــاش های زیاد با نتیجه 27بر
 29بازیراواگذارکرد.
ســرمربی تیم هندبال سربداران ســبزوار درباره
بازی تیمش گفت :دو تیم  ،جدال ســختی مقابل
یکدیگرداشتند؛اماعملکردبازیکنانمادردفاعبه
هیچعنوانقابلقبولنبود.قاسمشعبانپورافزود:
تیمذوبآهناصفهانیکیازتیمهایمدعیاین
دوره از مسابقات اســت که توانست مقابل تیم ما
به برتری برســد .وی ادامه داد :کســب برتری در
این دیدار برای تیم ما اهمیت به ســزایی داشت و
با وجود تالش و زحمات بازیکنــان نتیجه بازی را
با اختــاف دو گل واگذار کردیــم .وی بیان کرد:
امیدواریــم با برطرف کــردن نقاط ضعــف در نیم
فصلدوممسابقاتلیگبرتربتوانیمنتایجبهتری
راکسبکنیم.

بهترین نحو اجرا کند .ســین ا زامهران همچنین درباره وضعیت تیم
شــهر خودرو اظهار کرد :خدا را شــکر تیم مــا بازیهایش را بســیار
پرقدرتبابردآغازکرد.
بدونشکتمامتالشمانرامیکنیمتارفت هرفتههماهنگیتیمبیشتر
شــود و بتوانیم همین روند عالی را با کســب نتیجه خــوب در تمامی
دیدارها ادامه دهیم .وی در پاسخ به این سوال که تعطیلیهای لیگ
بهتیمشهرخودروصدمهمیزندیانه،اظهارکرد:اگرچهقوانین«فیفا
دی» و تعطیالت آن بــرای تمامی تیمها بوده اســت  ،ولی به نظرم هر
تیمیکهدرشرایطمسابقاتقرارداردوبرایقهرمانیمیجنگد،این
وقفههای بین لیگ برایش صدمه آور خواهد بود .تیم شهرخودرو هم
ازاینقاعدهمستثنا نیستوتعطیلیهایلیگبرایماهمصدمهآور
خواهدبود.

مجید مرتضایی:

خوشحالیم

روند
شکست ناپذیری را ادامه میدهیم

ســرمربی تیم فوتســال فرشآرای مشهد پس از
تساوی  ۳بر  ۳تیمش برابر گیتیپسند در هفته
دوازدهم لیگ برتر فوتســال گفت :بازی بسیار
زیبایی را بین تیم اول و ســوم جــدول ردهبندی
شاهدبودیم.خوشحالمکهروندشکستناپذیری
خــود را ادامه می دهیــم و تیم یکدلــی داریم که
بازیکنانبرایموفقیتتیمفداکاریمیکنند.
مجید مرتضایــی افزود :چند بــار از حریف عقب
افتادیم  ،ولی با ســعهصدر و بازی هوشــمندانه
توانستیمبازیرامساویکنیم.هرچنددرنیمه
دومفرصتهایگلزنیدیگریهمداشتیمکهبه
تیرکدروازهبرخوردکرد.
ویدربارهحواشیایندیدارودرگیریبازیکنان
دو تیم در پایان نیمه نخســت گفت :عالقه ندارم
دربارهحواشیصحبتکنموخیلیهمدرحاشیه

نیســتم؛ اما بازیکن حریــف در حالی کــه توپ از
زمین خارج شــده بود ،بازیکــن مــا را زد و چون
این اتفــاق در بازیهای قبلی ما هــم افتاده بود،
عصبانیشدیمکهازتیمگیتیپسندوتماشاگران
عذرخواهی میکنم .در یک لحظه کنترل من،
بازیکنانوکادرفنیکهچندبارشاهداتفاقمشابه
بودیمازدستمانخارجشدوامیدوارماینمسائل
باصحبتبرطرفشودوشاهدفوتسالزیباوپاک
باشیم.وی درباره داوری این دیدار بیان کرد :در
یکیدوصحنهدرکنارههاورویخطاهاهردوتیم
بهتصمیماتداورمعترضبودندامادرمجموعبه
داورانخستهنباشیدمیگویمچونبازیسختی
را داوری کردنــد .درخور ذکر اســت  ،فرشآرا با
کسبیکامتیاز،همچناندرردهسومباقیماند
وگیتیپسندصدرنشینهم ۲۳امتیازیشد.

