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که دوباره قرار است
درلیگبرتربهمیدانبرود

افشاگری
لیبـــــروی
مشـــهدی
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گپوگفتیبافرهادظریف

از میان خبرها

مصطفی فاطمیان | لیبروی مشــهدی سال های
نهچنداندورتیمملیوالیبال،هنوزهمسرحال
اســت و برای حضور در هر مســابقه ای آمادگی
دارد.اوکهچندسالیاستازحضوردرتیمملی
انصراف داده و تنها به بازی در لیگ برتر بســنده
کرده اســت ،ســال گذشــته ترجیــح داد در این
رقابت ها هم به میدان نرود و به صورت شخصی
تمریناتخودرادنبالکند«.فرهادظریف»متولد
12اسفند 1361در مشهد است .او سالها در
تیمملیوالیبالایرانبازیکردتااینکهتصمیم
گرفت در مسابقات جام قهرمانان قارهها از تیم
ملی خداحافظی کند .بدون شــک کمتر کسی
میتواند بازیهــای زیبــای او را فراموش کند.
شــیرجههای بینقص وی برای مهار توپهای
حریف و ســرعت باالیش در جابهجایــی ،باعث
شدتادوبارعنوانبهترینلیبرویآسیارابهخود
اختصاص دهــد .هنگامی کــه وی با قــد 170
ســانتی متر وارد عرصه والیبال شد ،کسی باور
نمیکرد کــه او بتوانــد کار خاصی انجــامدهد،
اما او خود را با بازیهای درخشــان به همه ثابت
کرد بــه طــوری که تــا زمــان خداحافظــیاش،
لیبروی اول بیچون و چرای والیبال ایران بود.
اوفعالیتخودراباباشگاهوالیبالصنامآغازکرد
وســپس به پیکان رفت و در ســایپا حضور یافت.
شــماره هشــت دوستداشــتنی تیم
ملی که ســابقه بازی در گیتیپســند
را هم دارد ،در ســال 2013به کاله
مازندران پیوســت .ظریــف بعد از
بازیهایلیگجهانی2013
بابازیهایقابلتوجهش
از باشــگاه ویبو

گزینه اول من
در لیگ برتر
پیام مشهد بود
کهمتاسفانه
برخی از نام من
سوءاستفاده
کردند

والنتینای ایتالیا پیشــنهاد داشــت .وقتی برای
اولین بار فرهــاد ظریف در مســابقات لیگ برتر
والیبال کشــورمان با تیم صنــام کــه آن زمان با
هدایت مصطفی کارخانه فعالیت مــی کرد ،به
میدان آمد یکباره تعجب همگان را برانگیخت
و این فکر را در اذهان متبادر کرد که این بازیکن
 170سانتیمتری در کجای والیبال ایران قرار
خواهدگرفتواینموضوعبیشتربهیکشوخی
میماند؛ اما ظریف بــا جدیت و پشــتکار از تمام
حصارهایی که ممکن بود او را از آرزوهایش دور
کند ،گذشت و در مسابقات والیبال مردان آسیا
درسال 2011بهترینلیبرویآسیا نامگرفت.
این لیبروی باتجربه و سابق تیم ملی والیبال که
فصل گذشته در لیگ برتر با هیچ تیمی قرارداد
امضانکردویکسالازمیادیندوربود،درحالی
با تیم خاتــم اردکان برای فصل جدیــد به توافق
رسیده است که پیش از این خبر می رسید ،قرار
استبرایتیممشهدیبهمیدانبرودودرنهایت
ماجراطوردیگریرقمخورد«.فرهادظریف»در
گفتوگو با روزنامه خراســان رضوی از حواشی
پیوســتنش به تیم مشــهدی پرده برداشــت که
ماحصــل آن در ادامــه تقدیم می شــود.لیبروی
مشهدیسابقتیمملیوالیبالدربارهپیوستنش
به خاتم اردکان گفت :با توجه به حضور مسعود
آرمــات در خاتــم اردکان و پیشــنهاد او ،تصمیم
گرفتم بــرای حضــور در فصــل جدید لیگ
برتر کنار این تیم حضور داشــته باشم
و امســال تیم جوانی برای حضوری
آبرومند در لیــگ برتر بســته ایم و به
دنبالقهرمانیهمنیستیم.
•سوءاستفادهازاعتبار

ظریف با اشــاره به پیشــنهادش از تیم مشهدی
مدعیشد:گزینهاولمندرلیگبرترپیاممشهد
بود که متاســفانه برخی از نام من سوءاســتفاده
کردند و با مطرح کردن اســم من خبر از تشکیل
تیم خــود دادند .هــر روز شیخاالســامی با من
تماس می گرفت که برای تشــکیل تیــم چه کار
کنیموچهگزینههاییرابرایتیمبیاوریم.
لیبروی مشهدی ســابق تیم ملی والیبال اظهار
کرد:اینآقاهمهجااعالمکردهکهفرهادظریف
مبلغباالییبهماپیشنهادکردهاستکهمتاسفانه

انتقاد هواداران استرالیایی
به استفاده طوالنی مدت
فغانی از VAR
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بــه دروغ و ناحــق برای توجیه اشــتباه خــود این
حرف ها را زده و فقط با اســتفاده از اعتبار من به
دنبال مطرح کردن خود بوده اســت .وی با بیان
این که اصال هیچ صحبتی درباره مســائل مالی
با وی نداشــتم ،افزود :واقعا نمی دانم هدف این
آقا از این کار چه بود و چرا نادرســت گفتند مبلغ
پیشنهادیظریفتاحدیبودهکهمیتوانستیم
بــا آن محمــد موســوی را بیاوریم .بازهــم تاکید
می کنم ما درباره مســائل مالــی هیچ صحبتی
نکردیم و فقط ســقف قراردادهای خود را به من
اعالم کردند که حتی نگفتم چقــدر می خواهم
و تنها قرار شــد بــرای امضای قرارداد به مشــهد
بیایم اما بعــدا فهمیدم همه بازیکنان به مشــهد
آمدند و مــن بی خبر بــودهام .حتی پیــش از این
اتفاق خــداوردی ســرمربی ایــن تیم هــم با من
تماسگرفتودرخواستکمککردکهبهاوهم
پاســخ مثبت داده بودم اما در پایان شــرایط طور
دیگریرقمخورد.ظریفخاطرنشانکرد:شیخ
االســامی در تماس با من وعده هــای توخالی
بسیاریرابرایتشکیلیکتیمخوبمیدادواز
منخواستبهتیمشهرمکمککنمکهبههرحال
خام او شدم و درســت است که ضرر مالی نکردم
ولیازاعتبارمنسوءاستفادهکردند.
•ضعفمدیریت

وی با انتقــاد از ضعف مدیریت در تیم مشــهدی
گفت :هنوز مسابقات لیگ برتر شروع نشده دو
چکاینتیمبرگشتخوردهاستووضعیتشان
برای حضور در فصل جدید مســابقات مشخص
نیســت .اصال فردی به عنــوان مدیــر در این تیم
وجود ندارد که بتواند این مشکالت را حل کند .
یک مدیر باید بتواند با جذب حامی مالی زمینه
فراهمکردنامکاناتراایجادکندنهاینکهبهیک
نفرپولیدهندوبگویندفقطهزینهکند!
لیبروی مشــهدی ســابق تیم ملی اضافــه کرد:
مطمئنباشیداگرمندرآنتیمبودممیتوانستم
حامیــان مالی زیادی جــذب کنم ،زیــرا افرادی
را می شناسم که توانمندی ســرمایه گذاری در
والیبــال را دارند.وی بــا انتقاد از شــرایط فعلی
والیبالخراسانرضویبیانکرد:کوچکترین
شهرها در لیگ برتر والیبال تیم داری می کنند
و بدون مشــکل به کار خــود ادامه مــی دهند اما

در مشهد همیشه چند نفر به جان هم می افتند
و برای همین اســت که هیــچ وقت بــه موفقیت
نمیرسند؛ در صورتی که همه باید به هم کمک
کنندوبرایپیشرفتوالیبالاستانگامبردارند.
•تنگنظریدرمشهد

ظریف بیان کــرد :اکنون والیبــال در هیچ جای
کشــور شــرایط خوبی نــدارد ولی متاســفانه در
مشهدوضعیتبدتراست.مشهدیهاازمربیان
و بازیکنــان گرفته تا مدیران همیشــه زیرآب هم
را میزنند ،وگرنــه  4-5میلیارد بــرای یک تیم
مشهدی پولی نیســت که بخواهد برابر حریفان
صف آرایــی کنــد .حتی تنــگ نظری هایــی در
خراسان رضوی وجود دارد که هیچ وقت از بین
نمی رود و همه با هم اختالف دارند .ای کاش با
کنارگذاشتنایناختالفاتهمهدستبهدست
هم دهند و برای ارتقای والیبال استان پیشقدم
شــوند .تا زمانی که این اختالفات ادامه داشــته
باشــد ،آینده روشــنی در انتظار والیبال استان
نخواهدبود.
•دغدغهتیمهایپایه

وی بــا بیــان این کــه خراســان رضوی در ســطح
تیمهایپایههممشکلدارد،تاکیدکرد:متاسفانه
فضایی برای پرورش استعدادهای خراسانی در
ســطوح باالتر وجود ندارد ،چراکه این نوجوانان
پسازخروجازآکادمیهابایدبتواننددرمسابقات
مختلف به میدان بروند و کســب تجربــه کنند اما
بستریبرایاینکارفراهمنیستوایناستعدادها
درنهایتروبهافولمیروند.ظریفدرپاسخبهاین
سوال که چرا فصل گذشــته در لیگ برتر والیبال
غیبت داشت ،اظهار کرد :سال گذشته تیم های
لیگ برتری شــرایط مالی خوبی نداشتند و از آن
مهم تر مشــکالتی در زندگی شخصی داشتم که
نمی توانستم برای هیچ تیمی در این رقابت ها به
میدان بروم و ترجیح دادم یک سال از میادین دور
باشم .وی درباره ســطح کیفی لیگ برتر والیبال
هم گفــت  :به نظر می رســد ســطح فصــل جدید
لیگ برتر بهتر از سال گذشته باشد و به غیر از تیم
شهرداری ارومیه که چند ملی پوش جذب کرده،
والیبالیســت ها به خوبی در ســایر تیم ها تقسیم
شدهاندومیتوانلیگجذابیرا پیشبینیکرد.

هواداران اســترالیایی از
نحوه قضاوت داور مطرح
خراســانی در لیــگ ایــن
کشورانتقادکردند.
علیرضافغانی،داورخراسانی،اولینقضاوتخودرادر
هفتهاوللیگاسترالیاانجامداد.اینداورایرانیدیدار
تیمهای وسترنسیدنیوسنترالکوئستراقضاوت
کردکهبازیبانتیجه 2بریکبهنفعوسترنسیدنیبه
پایان رســید .این داور در این دیدار 3کارت زرد نشان
دادویکپنالتیبااستفادهاز VARگرفت.سایت«»ftbl
استرالیادیروزخبرداد:فغانیدرایندیداربااستفاده
از VARپنالتی اعالم کرد اما بازنگری مجدد صحنه به
وسیلهاینداورایرانیبهمدت 3دقیقهطولکشیدکه
طوالنیبودناینروند،اعتراضوانتقادهوادارانرادر
ورزشگاهودرصفحاتمجازیدرپیداشت.

قهرمانیبانویموتورسوارخراسانی
درمسابقاتکشوری
مسابقاتموتورکراسقهرمانیکشوردربخشبانوان
باقهرمانیبانویورزشکارتربتحیدریهبهپایانرسید.
اولین مرحله از مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور
بانوان بــه میزبانی پیســت کراس مجموعه ســرزمین
ایرانیانبرگزارشد.درایندورهازمسابقات ۳۲بانوی
موتورسوارازهشتاستانکشوردرقالبکالسهای
مختلفبایکدیگربهرقابتپرداختند.درکالس۱۵۰
سیسیآماتورنیزمهتابپالرکازخراسانرضویبه
مقامنخستدستیافت.

پایانمسابقاتبدمینتوندرنیشابور
رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت :مسابقات
برگشت لیگ دســته یک بدمینتون جام خلیج فارس
در نیشــابور برگزار شــد .کاوه آهنگر اظهار کــرد :قرار
بود این مسابقات با شرکت  ۲۴ورزشــکار از نیشابور،
شاهرود،شیراز،خراسانشمالیوقائمشهربرپاشود؛
اما تیمهای شاهرود و شــیراز در این مسابقات حضور
نیافتند .وی افزود :تیم آکادمی مدال قائمشهر سه بر
دومقابلنمایندهخراسانشمالیبهپیروزیرسید.وی
ادامهداد:نمایندهخراسانشمالینیزبانتیجهسهبردو
مقابلنمایندهنیشابوربهپیروزیرسیدوطیروزهای
آینده پس از مشــخص شــدن نتایج مســابقات رفت و
برگشتدوتیمبرتربهدورنهاییراهخواهندیافت.

سوژه ها وخبرها

مربیشهرخودرو:

تیم بیحاشیهای
هستیم

مربی تیم فوتبال شهرخودرو به شایعه کنار گذاشتن مهاجم این تیم
به دلیل حواشــی واکنش نشــان داد .حمید مطهــری ،در خصوص
شایعاتی مبنی بر حواشــی به وجود آمده درباره روحا ...باقری و این
که گفته میشــود او از شهر خودرو کنار گذاشته شــده است ،گفت:
او هیچ مشــکلی نــدارد و من نمیدانــم این شــایعات از کجــا تولید
میشــود .ما تیم بیحاشــیهای هســتیم .باقری ســه هفته از ناحیه
همســترینگ آســیب دیده بود و بــه همین دلیــل کمتر بــازی کرد و
هیچ مشــکل دیگری در این زمینه وجود ندارد .من این شایعه را قویا
تکذیبمیکنمچراکهچنینمسئلهایدرتیمماوجودندارد.ماتیم
بیحاشیهای هستیم و بی حاشیه هم کار خودمان را پیش میبریم.

خبر
ورزش

مرحلهنخستلیگنجاتغریق
خراسان رضوی برگزار شد
رئیسهیئتنجاتغریقخراسانرضویگفت:مرحله
نخست لیگ نجات غریق خراســان رضوی در دو رده
سنیدرمشهدبرگزارشد.حمیدرضادهدشتیدراین
بارهاظهارکرد:ایندورهازمسابقاتدردوردهسنیزیر
 20سالو 20تا 30سال باحضور 6تیمازشهرستان
هایتربتحیدریه،نیشابور،مشهدویکتیمازخراسان
شمالی برپا شــد .رئیس هیئت نجات غریق خراسان
رضــوی افــزود :در پایان ایــن دوره از مســابقات که در
استخرشهیدهاشمینژادمشهدبرگزارشد،تیمهای
استخر ســجاد ،هیئت نجات غریق نیشــابور و استخر
آســتان قدس به ترتیب عناوین اول تا ســوم را کســب
کردند .دهدشتی اضافه کرد :دور دوم و سوم این دوره
ازرقابتهانیزدرآذرماهوبهمنماهبرگزارخواهدشد.
وی درباره مســابقات قهرمانی نجات غریق استان در
رده سنی 30ســال به باال نیز بیان کرد :این مسابقات
همزمان با لیگ استان در استخر شهید هاشمی نژاد
مشــهد و با حضور پنــج تیم از شهرســتان هــای تربت
حیدریه،تربتجامومشهدویکتیمازخراسانشمالی
برگزارشد.ویادامهداد:درپایاناینرقابتهاتیمهای
استخرآبیهشتم،استخرآستانقدسوتربتحیدریه
به ترتیــب مقام هــای اول تا ســوم را به دســت آوردند.
گفتنیاست؛مسابقاتلیگاستاندربخشبانواننیز
روزجمعه 26مهرماهبرگزارخواهدشد.
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وی دربــاره بــازی تیمهــای شــهر خــودرو و تیــم امیــد کشــورمان
گفت :بــه نظرم بــازی خیلی خوبی بــرای هــر دو تیم بود .مــن برای
تیــم امیــد بــا هدایــت آقــای اســتیلی آرزوی موفقیــت میکنــم و
فکر میکنــم این بــازی به ســود هــر دو تیم بــود .ما روز چهارشــنبه
در جــام حذفــی بــا تیــم نفــت مسجدســلیمان بــازی داریــم
و در بــازی با تیــم امید بــه دنبال شــبیه ســازی حریف خــود بودیم.
مربی تیم شــهرخودرو درباره بــازی با نفت مسجدســلیمان در جام
حذفیوشرایطویژهایکهاینتیمدرروزهایقبلداشت،خاطرنشان
کرد :نفــت مسجدســلیمان نشــان داده تیــم محکم و خوبی اســت
و از نظــر دفاعی شــرایط خیلی خوبــی دارد .ما بــا این تیــم در لیگ

بــازی کردیــم و آن هــا را میشناســیم .کاری به شــرایط
این تیم نداریم هــر چند که در ایــن وضعیت معموال
تیمهــا خطرنــاک تر از همیشــه هســتند .ما
باید با تمرکز کامل به مصــاف نفت برویم.
بــه اعتقــاد مــن بــازی ســختی خواهــد
بــود ولــی مــا میخواهیــم برنامههای
تاکتیکیمــان را در زمین اجــرا کنیم.
مطهری دربــاره بازی بــا ذوبآهن در
هفته هفتم لیگ برتر ادامه داد :واقعا
هیچ بازی آسانی در لیگ وجود ندارد

و چه در مشــهد بازی کنیم و چه مهمان باشــیم همــه بازیها
سخت اســت .ما در پنج روز باید دو بازی سخت مقابل نفت
مسجدسلیمان و ذوبآهن انجام دهیم؛ اما در وهله
اول تمرکز ما روی نفــت خواهد بود تــا بتوانیم به
مرحله بعــدی جام حذفــی صعود کنیــم .بعد از
آن برای بازی با ذوبآهن تــاش خواهیم کرد و
میخواهیم از اصفهان دســت پر برگردیم .برای
تیــم ذوبآهن احتــرام زیــادی قائل هســتیم و به
نظرم جایگاه این تیم در جــدول ،جایگاهی که باید
باشد،نیست.

گفتوگوبادخترتاریخسازخراسانی

اخبار

حمایتم کنید تا در المپیک هم بدرخشم

مهتا قرهداشــی  -این روزها صحبــت از تاریخ
ســازی بانویی در ورزش کشــور اســت که توجه
همگانرابهسویخودجلبکردهوتوانستهاست
با رکوردشــکنی در رشــته موی تای حسابی گل
بکارد«.سیمانیکنام»دخترشانزدهسالهایاست
کهدرمشهدمتولدشدهامااصالتااهلدرگزاست
وبهتازگیموفقشدهبراینخستینباردرتاریخ
مویتایکشوراولینمدالطالیجهانیبانوان
راکسبکندوبانویتاریخسازلقببگیرد .بااین
کهتنهایکسالاستقدمدراینرشتهگذاشته،
توانسته است سهمیه المپیک  2020را کسب
کند.اواینروزهاوبعدازمسابقاتجهانی،مدال
طالیالمپیکرادرذهنشتجسممیکند.سیما
نیکنام می تواند کیمیای موی تای ایران باشد و
سالیان ســال برای این مرز و بوم افتخار آفرینی
کند ،تمام این ها مســتلزم حمایت و توجه به این
ورزشکاراست.
این ورزشــکار که برای رســیدن به این جایگاه با
درد ضربات مشــت خــود را صیقل داده اســت،
راه طوالنــی بــرای جاودانگــی در ورزش ایــران
دارد؛ راهیکهبرایبانوانورزشکارپیچوخمش
بیشــتر اســت .گفت و گوی اختصاصی روزنامه
خراسان رضوی با این تاریخ ساز ورزش استان و
کشوردرادامهتقدیممیشود.
چگونهوارداینرشتهشدی؟

سه سال ووشــو کار کردم ولی نتوانســتم در این
مدت عنوانی کســب کنم .فائزه سیم بری مربی
من در این رشــته بود و کمک زیادی به من کرد؛
حتی باب آشــنایی مرا با موی تای بــاز کرد .وی
سالگذشتهبهمنپیشنهادکردکهدرمسابقات

المپیاداستعدادهایبرترکشورشرکتکنم.در
آن مسابقات به مقام دوم دست یافتم و پس از آن
به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدم و در این
اردو توانستم رقبای خود را شکست دهم و عضو
ثابتتیمملیباشم.
وخیلیزودتاریخسازهمشدی.

طی یک سال زیر نظر اعظم ذوالفقاری تمرینات
سختیراگذراندموبهمسابقاتمویتایجوانان
جهــان در ترکیه اعــزام شــدم که خوشــبختانه
توانســتم مدال طالی مثبت 71کیلوگــرم را به
دست آورم .این نخستین طالی بانوان در تاریخ
ورزشمویتایکشوربودودوستدارمفعالیتم
رادرمویتایادامهدهمواکنونبرایمسابقات
مالزیآمادهمیشوم.
قصد داری ووشو را ادامه دهی یا موی تای؟

با این که اص ً
ال فکرش را هم نمی کردم که بتوانم
کمتر از یک ســال ســهمیه المپیــک  ۲۰۲۰را
کســب کنم ولــی امیــدوارم در صــورت حمایت
مســئوالن ،بتوانم مدال طالی المپیک را برای
کشورمانبهارمغانآورم،هرچندتمامفکروذهنم
ووشوبودهامااینرشتهومویتایتفاوتزیادیبا
هم ندارند و فعالیت در ووشو کمک زیادی به من
برایرسیدنبهاینموفقیتکردهاست.

با وجود کسب طالی جهانی برای آینده چه
برنامه ای داری؟

مســابقات جهانی در ســطح باالیی برگزار شد و
تمــام حریفان با تمام قــوا به این مســابقات آمده
بودنــد .از ایــن بــه بعــد تالشــم را چندیــن برابر
می کنــم زیــرا بعــد از کســب ســهمیه المپیک
و درخشــش در مســابقات جهانــی مــردم توجه

ورزش

بیشــتری به مــن دارنــد و مطمئن باشــید بدون
غــرور برای خوشــحال کــردن مــردم گام بر می
دارم و هنــوز جــای پیشــرفت خواهــم داشــت.
برایتداومموفقیتبهچهچیزنیازداری؟

به طور کلی در کشــور مــا توجه زیادی بــه ورزش
بانوان نمی شود؛ به ویژه در رشته های رزمی .اما
اگر روی ورزش بانوان سرمایه گذاری شود قطع ًا
نتایج خوبی را شــاهد خواهیم بود .ورزشــکاران
در رزمی آســیب دیدگی دارند و از نظر مالی باید
حمایت شــوند .من اگــر بتوانم در باشــگاه مربی
خصوصیداشتهباشمقطع ًاروندپیشرفتمتفاوت
زیادی خواهد داشــت ،چراکه همین االن هزینه
مجموعلوازمتمرینمنبیشازسهمیلیونتومان
است که به دلیل تمرینات زیاد ،خیلی زود از بین
میرودوبایدمجددآنهاراتهیهکنم.

یعنیاینهزینههاراخودتمتقبلمیشوی؟

مــن در ایــن مــدت کــه تمریــن مــی کــردم تمام
هزینههای باشگاه را خودم می پرداختم و محلی
برای تمرین در اختیار من قــرار نگرفته و تا کنون

تمام هزینــه ها با خانــواده ام بــوده اســت؛ بعد از
حضورمبهعنوانعضوثابتتیمملیتماسهایی
از ســوی هیئت برقرار شــد ولی پیش از آن کسی
توجهی به من نداشــت .با وجود این بابت تماس
هایی که در طول مســابقات با من گرفته شــد ،از
مسئوالنتشکرمیکنموهمینتماسهادلگرمی
برایمبودومراخوشحالکردوبعدازاینکهبهایران
بازگشتممبلغیازجانبادارهکلورزشوجوانان
وهیئتاستانبهمناهداشدوقولهایمساعدی
همبرایادامهفعالیتمدادهشدهاست.
حرفآخر؟

همسن و ســال های من مشغول خوش گذرانی
و تفریح کردن هستند اما من یک سال است که
وقتم را صــرف ورزش کــردم و نتیجــه اش را هم
دیدم .من در این یک ســال از خیلی کارها مانند
مهمانی رفتن چشم پوشــی کردم و فقط به فکر
کســب موفقیت بودم و خدا را شــکر از شــرایطم
راضی هســتم و امیــدوارم بتوانم در آینــده برای
کشورمافتخارآفرینیکنم.

دعوتعلیرضاحیاتیهندبالیست
تربت جامی به اردوی آمادگی
تیمملی

حقــدادی -رئیــس اداره ورزش و جوانــان تربت
جام گفــت :بــه دنبــال صعــود شایســته نونهاالن
هندبالیســت تربت جام به مرحله نهایی کشور ،از
بازیکن شایســته و پرتالش تربت جامــی «علیرضا
حیاتی» به اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان
دعوت به عمل آمد .محسن سپهری افزود :دعوت
ایــن بازیکن بــه اردوی تیم ملی باعث خوشــحالی
مضاعف خانواده بزرگ هندبال ،حمیدرضا قندی
رئیس هیئــت هندبال،جامعــه ورزشــی و مربیان
زحمتکش شد.

برگزاری اولین دوره مسابقات
شطرنج آزاد کشوری در نیشابور
اولین دوره مســابقات شطرنج آزاد کشــوری ،جام
ابرشهر،درنیشابوربرگزارشد.اولیندورهمسابقات
شطرنج آزاد کشوری ،جام ابرشهر ،با حضور ۱۱۴
شــطرنجباز از خراسان رضوی ،خراســان شمالی،
خراســان جنوبی ،تهران ،گلســتان ،ســمنان ،یزد
و شــطرنجبازانی از کشــور افغانســتان ،در نیشابور
برگزار شــد.در پایان این رقابتها کــه در  ۹دور و به
روش سوئیســی برگزار شــد ،اســتاد بزرگ مسعود
مصدق پــور از خراســان رضــوی به مقــام قهرمانی
دست یافت.در خور ذکر است ،جدول این رقابتها
برای محاســبه درجــه بینالمللــی به فدراســیون
جهانی شطرنج ،فیده ،ارسال میشود.

