گردونه
فوتبال-بسکتبال

شهرخودرو ،حریف شاگردان
استیلی
تیم ملــی فوتبــال امیــد ،در نخســتین بــازی اردوی
مهرماه ،برابر شهر خودروی خراسان قرار میگیرد.
تیم ملی امید که با هدایت حمید اســتیلی از روز 15
مهر تمرینات خــود را در تهران آغاز کرده اســت ،روز
جمعه 19مهر در دیداری تدارکاتی و در زمین شماره
 2کمپتیمهایملیازساعت 15برابرشهرخودروی
خراســان قرار میگیرد .این مسابقه تدارکاتی پشت
درهای بسته برگزار خواهد شد .تیم شهر خودرو پس
ازایندیدارتدارکاتیتمریناتخودرادرمشهددنبال
می کند تــا روز چهارشــنبه هفته آینــده در چارچوب
رقابت های جام حذفی در ورزشــگاه امام رضا(ع) به
مصاف تیم نفت مســجد ســلیمان برود .این نماینده
فوتبال اســتان با پیروزی ارزشــمندی که هفته قبل
مقابل پرسپولیس به دســت آورد 13 ،امتیازی شده
است و هم اکنون با یک امتیاز کمتر از تیم های اول و
دوم در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

اعالمبرنامههفتهاوللیگبرتربسکتبال

پارسا مهمان توفارقان

قرعه کشی رقابت های لیگ برتر بسکتبال با حضور
نماینــده باشــگاه هــا برگــزار شــد و  14تیــم حاضر
حریفان هفته اول خود را شــناختند که تنها نماینده
اســتان در بازی اول مهمان توفارقان آذرشهر است.
این مســابقات از نهم آبان آغاز می شــود و بازی های
لیگ همانند ســال های گذشــته روزهای دوشنبه و
پنجشنبههرهفتهبرگزارخواهدشدو 18اردیبهشت
نیز به پایان می رســد .در این رقابت ها تیم های آویژه
صنعت پارسای مشهد ،پاالیش نفت آبادان ،اکسون،
شهرداری گرگان ،شهرداری بندرعباس ،شیمیدر،
شورا و شــهرداری قزوین ،پتروشیمی بندرامام(ره)،
نیروی زمینی ،ذوب آهن ،مهرام ،توفارقان آذرشهر،
رعد پدافنــد و صنعت مــس کرمان حضــور دارند که
احتمال دارد تیم ملی جوانان نیز به لیگ برتر اضافه
شــود.بر اســاس قرعــه کشــی انجــام شــده نماینده
بسکتبال استان در هفته اول به مصاف تیم توفارقان
آذرشهر می رود.
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اظهاراتچالشیکیهانی
دربارهحسنتفتیان

حسنتفتیاندوندهسرعتیایرانطییکسالاخیرچالشهایزیادیبافدراسیون
دوومیدانیداشت.حواشیکهبیشتربهدلیلنبودحمایتازاوشنیدهمیشود.بهحدی
کهتفتیانباهزینهشخصیبرایخودمربیخارجیگرفتوتمریناتخودراادامهدادتا
اینکهسهمیهالمپیکهمبهدستآورد،امادرمسابقاتجهانیعملکردخوبینداشت
و همین موضوع باعث شد این ورزشکار با حواشی زیادی مواجه شود.به تازگی رئیس
فدراســیون دوو میدانی درباره انتقادهای این ورزشکار به حمایت نکردن فدراسیون
از برنامه هایش گفت :همه می دانند آقای تفتیان قبل از بازیهای جاکارتا ۱۵ماه در
فرانسه بایکمربیفرانسویکارکردامادربازیهایآسیاییجاکارتاششمشد.بااین
حال دوباره برایش اردو در نظر گرفتیم و این بار هم در قهرمانی آســیا هشتم شد .حق
بدهیدبرایورزشکاریکهدرچندمسابقه نتیجهنگیردبهشکلدیگری برنامهریزی
کنیم .به او گفتیم باید اردوهایش را داخل کشور برگزار کند .کیهانی افزود :در ادامه
وقتی نتیجه گرفت یک ماه در فرانســه برایش اردو برگزار کردیــم .در آینده هم تالش
میکنیمدرحدتوانمانشرایطخوبیرابرایورزشکارانفراهمکنیم.
اودرپاسخبهاینسوالکهازتفتیانکه سهمیهالمپیکگرفتهاستحمایتمیکنید،
اظهار کرد :حمایت متناسببا شرایط فدراسیون است .باید ببینیم شرایط اقتصادی
فدراسیونچگونهاستوبرنامهریزیکنیمکهدرالمپیککدامورزشکارشانسمدال
داردوچهکسیفقطسهمیهحضورکسبکردهاست.بنابراینبرایالمپیکهماولویت
بندی میکنیم.کیهانی به عملکرد تفتیان در مســابقات قهرمانی جهان اشاره کرد و
افزود :با توجه به حد نصابی که آقای تفتیان برای ورودی المپیک به دست آورده بود،
انتظارداشتیمکهدراینمسابقاتبهنیمهنهاییبرسد
اما آسیبدیدگی داشت و به همین دلیل صعود نکرد.
پس اگر با توجه به سطح و شــرایط مسابقات قهرمانی
جهان و شــرایط دو و میدانی ایران ارزیابی کلی انجام
دهیم،عملکردماندرقهرمانیجهاننسبتاخوببود.
رئیس فدراســیون دو و میدانی در مسابقات قهرمانی
جهانقطر،خاطرنشانکرد:فدراسیوندوومیدانی
برای هر مســابقه هدفگذاری خاصــی دارد ،در
بازیهایآسیاییجاکارتاحدودهشتورزشکار
در اردوی خارج از کشور داشتیم و در کل حدود
 ۱۲ورزشکارمان شانس مدال داشتند که همه
آن ها را پوشش دادیم و در نهایت دو طال و یک نقره
گرفتیــم و جزو هفت فدراســیونی بودیم کــه دو طال
گرفتنداماشرایطقهرمانیجهانکامالمتفاوتاست.
دوستانیکهمیگویندنتایجخوبنبودهقبالودرسال
 ۲۰۱۳چه نتیجــهای گرفتند؟ پس رونــد دوومیدانی
ایرانهمینبودهاست.

اخبار
فوتبال-هندبال

بازیکن سابق تیم ملی ایران:

شهرخودرو خوب فوتبال
بازی می کند

بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال ایران معتقد اســت
فقط دو تیــم در لیگ برتــر خوب فوتبــال بازی می
کنند و پیشرفت خوبی هم نسبت به گذشته داشته
اند که یکی از این تیم ها نماینده فوتبال خراســان
رضوی است  .مجید نامجو مطلق در این باره افزود:
به اعتقاد من دو تیم در لیگ برتر خوب فوتبال بازی
میکننــد که ایــن دو تیم اســتقالل و شــهر خودرو
هســتند .وی اظهار کرد:این دو تیم نســبت به تیم
های دیگر از نظر فوتبالی پیشــرفت کردهاند .وی
تصریح کرد :اگر بهتریــن مربی دنیا را هم داشــته
باشــیم ،اما ابزار به او ندهیم موفق نمیشود ،مث ً
ال
گواردیوال هر جایــی که میرود ،چنــد بازیکن را با
خودش میبرد که تفکراتش را در زمین اجرا کنند.

میزبانی تربت جام از هندبال
نونهاالن کشور
اعلمی -مســابقات هندبال رده ســنی نونهاالن
پســرمنطقه یــک کشــور بــه میزبانــی تربــت جام
برگزارمــی شــود .ایــن مســابقات از  17مهرمــاه
به مدت ســه روز پیگیری می شــود و چهــار تیم از
استان های گلستان  ،ســمنان  ،خراسان شمالی
و خراســان رضوی به رقابــت خواهنــد پرداخت .
این مســابقات به صورت دوره ای انجام می شــود
و در پایان تیــم برتر به مرحله بعدی مســابقات راه
خواهدیافت .

امیدوارم برای سومین بار مسافر
پارالمپیکشوم

محسنترکی:

خداحافظیسخندان
بهدلیلسوءمدیریتبود

پسازآنکهنام«رضاسخندان»،داورخوبوارزشمندخراسانیدرفهرستداورهایبینالمللیفوتبال
ایرانقرارنگرفت،اینکمکداوربرجستهتصمیمبهخداحافظیازدنیایداوریگرفتودر 46سالگیدر
شرایطیناراحتکنندهازدنیایداوریرفت.خداحافظیکهبرایاینکمکداورتلخترینخاطرهدوران
ورزشیاشمحسوبمیشود.سخندانچنددورهجامجهانیراتجربهکردهویکیازپرافتخارترینکمک
داوران تاریخ ایران به شمار میآید که متاسفانه به راحتی و به دلیل یک سری نظرات شخصی این کمک
داور را کنار گذاشتند که این موضوع واکنش های زیادی به همراه داشــت .محسن ترکی یکی از داوران
برجسته خراســان رضوی که مدتی اســت از دنیای داوری خداحافظی کرده و این روزها درگیر نظارت و
تدریسدرکالسهایفیفاوکنفدراسیونفوتبالآسیاست،بهاینموضوع
مهمواکنشنشاندادهومعتقداستکهموضوعخداحافظیرضاسخندان
کمک داور برجسته کشور می توانست بهتر مدیریت شود .محسن ترکی با
تمجیدازعملکردسخندانطیسالهایحضورشدرداوری،درخصوص
خداحافظی او که همراه با دلخوری بود ،می گوید« :من و آقای سخندان در
تمامدورانباهمبودیموباهمرشدکردیم.دربارهخداحافظیاو،نظرخاصی
ندارمامادرنوعکنارگذاشتناشازفهرستکمکداورانبینالمللیسوء
مدیریتشکلگرفتومیتوانستشکلبسیاربهتریداشتهباشد.به
نظرمکمیتهداورانمیتوانستاینماجرارابهترمدیریتکند».ترکی
می افزاید« :درباره این موضوع که آقای ســخندان باید در فهرست
داورانبینالمللیایرانمیبودیاکنارگذاشتهمیشد نمیتوانم
نظری بدهم  .چون مسئول کمیته داوران آقای ممبینی است .او
صالحداوریرامیداندوخودشهمبایدپاسخگوباشد.شکلکار
امادرستنیست.متاسفانهدرگذشتههممواردینداشتیمکهداوری
با دلخوشی از فوتبال ایران برود  .همه این اتفاقات به دلیل سوء مدیریت رخ
میدهد».
اینداوربینالمللیدربارهاینموضوعخاطرنشانمیکند«:اگرشرایطبه
درستیمدیریتمیشد،آقایسخندانیاداوراندیگر،ازسالهایقبلمی
توانستنددرکالسهاینظارتآسیاوفیفاشرکتکنند.درکشورهایدیگر
معموال این کار صورت می گیرد و وقتی داوران ســال های آخر قضاوتشــان
را سپری می کنند ،آن ها را به کالس های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا
معرفیمیکنندتاشرایطبرایپایانداوریحرفهایآنهانیزمهیاترشود».
ویدرپاسخبهاینسوالکهآیادرایراننیزچنینروندیبرایداورانیکهدر
آستانهبازنشستگیقراردارند،وجوددارد،میافزاید«:متاسفانهنه،چنین
چیزی وجود نداشــته اســت و وقتی کار داوری تمام می شود و خداحافظی
می کند ،پــس از مدتی بــرای حضــور در کالسهــای نظــارت و تدریس به
کنفدراسیونفوتبالآسیاوفیفامعرفیمی شود.مشکلایناستکهدراین
فاصلهممکناستآنداوراصالقیدداوریرابزندوکاردیگریراشروعکند».

شرط مهاجری برای بازگشت
سرمربی خراســانی تیم فوتبال نساجی مازندران
تأکید کرد باید مشــکالت مالی موجود در این تیم
برطرف شــود تا به تمرینات بازگــردد .محمدرضا
مهاجری،سرمربیتیمفوتبالنساجی،پسازدیدار
تیمش مقابل ماشینســازی تبریز در هفته ششــم
لیگ برتر ،در اعتراض به مشــکالت مالی این تیم و
صادر نشدن کارت بازی چند بازیکن تیمش اعالم
کرد از ســمت خود کنارهگیری میکند .در پی این
موضوع،مدیرانباشگاهنساجیدرتالشهستند
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شاهین ایزدیار:

ملیپوش پارا شــنای کشــورمان که موفق به کســب
رکورد ورودی پارالمپیک توکیو شــده اســت ،گفت:
تمام تالش من بر این است که بتوانم با ارتقای رکوردم
در تمرینــات بــرای ســومینبار مســافر پارالمپیــک
شوم .شاهین ایزدیار درباره عملکردش در مسابقات
پــارا شــنای قهرمانــی جهــان افــزود :از آن جایی که
مسابقات جهانی در ســال پیش از پارالمپیک برگزار
میشــد ،تمــام شــناگران بــا آمادگــی کامل بــه این
مســابقات آمده بودند تا بهترین نتیجــه را بگیرند .از
عملکردیکهدررقابتهایپاراشنایقهرمانیجهان
داشتم ،راضی نیستم.
وی ادامــه داد :من ،ســینا ضیغمی و محمدحســین
کریمی شــناگر کمبینا و نابینا موفق به کسب رکورد
ورودیپارالمپیکتوکیوشدیموپسازمشخصشدن
تعداد ســهمیهها ،کمیتــه ملی پارالمپیک براســاس
رکورد شــناگران تصمیم خواهد گرفت کدام شناگر
را به توکیو اعزام کند .ملیپوش پاراشنا تصریح کرد:
بحث مســابقات پارالمپیک با بازیهای پاراآسیایی
متفاوت اســت .خــدارا شــکر در پارالمپیــک لندن و
ریو بــه فینال صعود کــردهام که افتخــار بزرگی برای
شــنای جانبازان و معلوالن ایران محسوب میشود.
اما قســمت نشــد مدالی کســب کنــم .ورزشــکاران
کشــورهای دیگــر از لحــاظ امکانــات در شــرایط
مناسبتری نسبت به من قرار داشتند ،همین مسئله
باعث شد تا عملکرد بهتری داشته باشند .انشاءا...
در پارالمپیــک توکیو اتفاقــات خوبی بــرای من رقم
بخورد .ما برای مســابقات پاراشنای قهرمانی جهان
تنهــا یــک اردوی شــش روزه برگــزار کردیــم که فکر
میکنــم برگــزاری چنیــن اردویــی در هیــچ کجای
دنیا سابقه نداشته باشــد! ایزدیار اظهار کرد :پس از
درخشش در بازیهای پاراآســیایی جاکارتا و کسب
شش مدال طال فکر میکردم مسئوالن به رشته شنا
توجه بیشــتری خواهند کرد ،اما تمام محاسبات من
بر عکس در آمد .بودجه زیادی در اختیار ورزش داده
نمیشود تا مســئوالن آن را برای ورزشــکاران هزینه
کنند .امیدوارم در آینده شرایط بهتر شود.

روایت یلی از نبرد با برزیل
شرایط الزم را برای بازگشــت مهاجری به تمرینات فراهم کنند ،با این حال این
مربیدوشنبهگذشتهدرتمریناتتیمشحاضرنشدتاتأکیدکند،همچنانروی
تصمیمخودایستادهاست.مهاجریکهنتایجنسبت ًاخوبیبانساجیدراینفصل
بهدستآورده،بهمسئوالناینباشگاهتأکیدکردهاستبایدبارفعمشکالتمالی،
ابتداکارتبازیبازیکناناینتیمکهبهدلیلبدهیهایباشگاهازسویسازمانلیگ
صادرنشدهاست،صادرشودوسپسبرایمشکالتسختافزاروپرداختیبازیکنان
راه حلی اندیشیده شود تا او به تمرینات بازگردد.با وجود غیبت مهاجری در تمرینات،
دستیاران او تمرینات نساجی را زیر نظر دارنداز طرفی باشگاه نساجی مازندران دیروز
طیبیانیهایرسمیاعالمکردکهرضامهاجریتاپایانفصلمربیاینتیمخواهدبود.

ملیپوش خراسانی تیم ملی والیبال درباره بازی
سخت و نفس گیر مقابل برزیل گفت :سعی
کردیم مقابل برزیل با تمام قوا بجنگیم و تمام
آن چیزی را که داریم به نمایش بگذاریم .پوریا
یلی درخصوص شکست تیم ملی والیبال
ایران مقابل برزیل ،اظهار کرد :روند خوبی را
سپری کردیم و حتی بازی خوبی هم مقابل
برزیل ارائه کردیم .برزیل تیمی است که
پیش از بازی مقابل ما ،چهار پیروزی در

مدیرکلورزشوجواناناستان:

حقوق
ورزشکاران
المپیکی 2برابر
میشود
مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی گفت:
در شش ماه دوم امسال ،ورزشکارانی را که هنوز
در کورس کسب سهمیه المپیک هستند ،رصد
و حمایت خواهیم کــرد  .همچنین درخصوص
ورزشکارانی که پیش از این نیز حقوق دریافت
میکردند ،حقوق شان دو برابر می شود.
فرزاد فتاحی در جلسه بررسی و تحلیل المپیاد
اســتعدادهای برتر ورزش کشــور کــه با حضور
مدیرکل دفتر استعدادیابی و آموزشهای پایه
وزارت ورزش وجوانان برگزار شد ،افزود :جای
خوشحالی دارد که طرح المپیاد استعدادهای
برتر ،امسال هم برگزار شد .این طرح به سمت
پختگیمیرودتااستعدادهایبرترراشناسایی
و آن ها را به ســمت المپیک و مسابقات جهانی
هدایت کند.
ویادامهداد:استانهاهمفکرنمیکردندطرح
اینگونهپیشبرود،دراینزمینهجاداردازدفتر

اســتعدادیابی و آموزشهای پایه وزارت ورزش
و جوانان برای برگزاری چنین طرح منســجم و
برنامهریزی شده ای ،تشــکر کنم .ما برای ارتقا
در المپیک راهی جز المپیاد استعدادهای برتر
نداریم .اگر در مسیر درست گام برداریم ،شاهد
اتفاقات خوبی خواهیم بود .باید از این دستاورد
بزرگ اســتفاده کنیم .بدون شــک برای نتیجه
گیری در این حوزه نیاز به سرمایه گذاری است.
وی بــا بیــان ایــن کــه اســتانها بایــد بــرای
اســتعدادهای برتــر برنامــه ریــزی کننــد،
خاطرنشان کرد :باید بخشی از بودجه ورزشی
برای هدایت ورزشکاران هزینه شود ،هیئتها
باید ورزشــکارانی را کــه مقام آوردنــد ،معرفی
کنند تا از آن ها حمایت شود.
فتاحــی تصریح کــرد :تعــداد مدالهــای ما در
دومین دوره از المپیاد استعدادهای برتر نسبت
به سال گذشــته افزایش یافت .اما تعداد نقره و

برنز بیشــتر بود .اگر نقاط ضعف را شناسایی و
کمی بیشتر دقت میکردیم شاید اتفاق بهتری
رقــم میخــورد .وی تاکیــد کــرد :در دومیــن
دوره المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور برخی
ورزشکاران جدید را معرفی کردیم .ما هر چقدر
روی شناســایی این موضوع کار کنیــم ،باز هم
خراسان رضوی ظرفیت دارد.
•خراسان رضوی  ،ستون ورزش کشور

مدیــر کل دفتــر توســعه آموزشهــای پایــه و
استعدادیابی نیز در این مراسم گفت :خراسان
رضــوی از ســتونهای ورزش کشــور اســت،
خراسان رضوی تنها استانی است که در زمینه
المپیاد اســتعدادهای برتر چهار نفــر برگزیده
داشــت .احمد ســعادتمند افــزود :عــاوه بر
مدیــرکل ورزش و جوانــان ،پدیده مســابقات،
بهترینمربیوبهترینهیئتازخراسانرضوی

کارنامه داشت .این تیم صددرصد با
تیم اصلیاش به این مسابقات آمده
و تمام توانش را گذاشته تا بهترین
نتیجه را در این مسابقات کسب کند.
ملیپوشوالیبالتصریحکرد:چیزی
در زمین کم نگذاشتیم و با تمام توان
مقابل برزیل بازی کردیم .امیدوارم
در دیدارهای آیندهمان همین روند
رو به رشد را ادامه دهیم.

برگزیــده شــدند .وی ادامــه داد :بیــش از ۳۴
فدراسیونهستندکهچندسالاستمسابقات
را در رده پایه برگزار نمیکنند ،این مسئله باعث
می شــود تا عدالت آن طــور که برازنده کشــور
است ،اجرا نشود.
وی خاطرنشــان کــرد :آمــوزش و پــرورش
مســابقات اســتعدادیابی را برگــزار مــی کند،
ولی رســالتش نگهــداری آن ها نیســت .کار ما
از این جا به بعد شروع می شــود  .ما برای حفظ
این استعدادها تالش کنیم  ،هدفمان المپیک
و مســابقات جهانی اســت؛ ما در برخی رشــته
ها مانند دوومیدانی یک نفــر داریم که مطمئن
هستیم مدال کسب می کند ،این خوب نیست
که به صــورت گلخانــه ای عمــل می کنیــم و از
همه استعدادها اســتفاده نمیشــود .المپیاد
استعدادهای برتر این شرایط را تغییر می دهد
 .ما در المپیاد امســال و در رشــته وزنه برداری
رکورد سنگین وزن جوانان جهان را شکستیم.
سعادتمندتصریحکرد:مادرشرایطاقتصادی
خوبی قرار نداریم و با محدودیت مالی مواجهیم
۳۲ .هــزار نفــر در المپیــاد اســتعدادهای برتر
حضورداشتندوباوجوداعتباراتمحدودهیئت
های ورزشی در اقدامی ارزشمند تیم ها را اعزام
کردند ،اگــر بخواهیم بــه دیگر دســتاوردهای
این المپیــاد اشــاره کنیم  ،اســتاندارد ســازی
اماکــن ورزشــی و ایجــاد وحــدت میــان اقــوام
مختلــف بارزتریــن آن هاســت ،باید به ســمتی
برویم کــه اســتان هــا اعتباراتی برای ســاخت
کمپ ها تخصیص دهند .وی افزود :پیشــنهاد
کردیم مســابقاتی برای ورزشکاران مستعد در
همین رده سنی در آســیای میانه برگزار کنیم،
ورزشکاران می توانند در مســابقات خودشان
را بســنجد ،این طرح نواقصی دارد اما مطمئن
هستم به سوی پیشرفت خواهیم رفت.

خبر
سوارکاری

با کمک یک خیر ورزشی انجام شد

احیای سوار کاری تربت جام

اعلمی -رشته سوارکاری و اسب دوانی در تربت جام
ازعالقهمندانزیادیبرخورداراست،امانداشتنیک
پیست سوارکاری مهم ترین مشکل در این شهرستان
به شمار می رود.
رئیس هیئت سوارکاری تربت جام درباره این مشکل
میگوید:نبودیکپیستسوارکاریباعثشدهاست
اینرشتهورزشیفعالیتخوبینداشتهباشد.مهدی
عرفانیانمیافزاید:دراینزمینهرایزنیهاییبااداره
ورزش وجوانان تربت جام انجام شد که یک خیر تربت
جامی  ،پنج هکتار از اراضــی خود را طی یک قرارداد
پنج ســاله و به صورت رایگان دراختیــاراداره ورزش
وجوانان شهرســتان برای فعالیت سوارکاری واسب
دوانی قــرارداد .وی تصریــح می کند :با اتمــام آماده
سازی این پیســت ان شــاءا ...تا اواخرمهرماه امسال
درنظرداریم با برگزاری یک دوره مســابقات استانی
به طور رســمی فعالیت ســوارکاری واســب دوانی را
درتربت جام که دچار یک رکود چندســاله شده بود ،
استارت بزنیم  .وی خاطر نشان کرد :قبال سوارکاران
تربت جام در جــاده تربت جام به ســمیع آباد فعالیت
مــی کردنــد کــه ترددخودروهای ســبک وســنگین
دراین جاده مشکالتی را برای عالقه مندان به رشته
سوارکاری به همراه داشت.

