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مــصــطــفــی فــاطــمــیــان/فــصــل جــدیــد
رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد
کشورازامروزسهشنبه 23مهرماهدر
شهرهای مختلفآغازمیشودوتیم
«تاثبتجهانیتوس»بهعنوانتنها
نماینده استان در این رقابت ها به
رویتشکخواهدرفت.
خــراســانــی هــا امــســال متفاوت تــر از قبل
آمــاده حضور در لیگ برتر کشتی آزاد شده
اند و با جذب عنوان داران جهان و آسیا به
دنبال قدرت نمایی برابر حریفان سرسخت
خــود هستند .تیم کشتی «تــا ثبت جهانی
توس» در حالی به عنوان نماینده خراسان
رضــوی در ایــن فصل از رقــابــت هــا حضور
خواهد داشت که تاکنون با کشتی گیرانی
همچون حسن یــزدانــی ،علی ابراهیمی،
ابوالفضل حاجی پــور ،جبرئیل حسن اف،
دانیالحجتی،جوادحمیدی،ایمانرحمانی
زاده ،یونس سرمستی ،جعفر شمس ناتری،
علیرضا کریمی ،امیر حسین متقی ،امیر
حسین مقصودی ،اسماعیل محمودی،
میثم مصطفی جوکار ،محمد نامجو مطلق،
اسماعیل نجاتیان ،مصطفی نجفی ،محمد
نخودی و محمد مهدی یگانه جعفری به
توافق رسیده و قرار است با سرمربی گری
مجیدخداییوکمکحسینرنگرزوقاسم
فیالبی در لیگ برتر شرکت کند.
کشتی گیران ایــن تیم که از
سهشنبه گذشته تمرینات
خــــود را در مشهد
اســتــارت زده انــد،
بــایــد در گ ــروه
دوم لیگ برتر
بــا تیمهای
رعد

گالیه مالک شهرخودرو
از کادر فنی تیم ملی فوتبال

خبر

ستارگانساری،نیرویزمینیارتشلرستان
ودانشگاهآزاداسالمیبهرقابتبپردازند.
سودایقهرمانی
مــدیــران ایــن تیم با جــذب نفراتی همچون
حسن یــزدانــی و جبرئیل حسن اف نشان
دادن ــد کــه س ــودای قهرمانی در لیگ برتر
را هــم دارنــــد و بــا ایــن کــه قــولــی بـــرای آن
نمیدهند اما بدشان نمی آید همین امسال
فینالیست لیگ بــرتــر هــم لقب بگیرند.
خراسانی ها در هفته اول ایــن مسابقات،
امــــروز در یــک دیــــدار حــســاس در تــهــران
مهمان دانشگاه آزادی هستند که یکی از
مدعیان بی چون و چــرای قهرمانی در این
فصل به شمار می رود و حسابی برای حضور
در لیگ بــرتــر ریــخــت و پــاش کـــرده اســت.
کشتیگیرانتیم«تاثبتجهانیتوس»کهدر
روزهایگذشتهتمریناتمتفاوتیرادرحضور
اهالیکشتیخراسانرضویبرگزارکردهاند،
به خوبی می دانند امروز کار چندان راحتی
برابر میزبان خود ندارند و باید برای رسیدن
بهفیناللیگبرترگاماولرامحکمبردارند.
رقیبانثروتمند
سرمربی تیم کشتی «تا ثبت جهانی توس»
با اشــاره به تشکیل این تیم گفت :امسال با
حمایت مدیریت شهری گــام به مسابقات
گذاشتیم و ضمن اســتــفــاده از ظرفیت
کشتی خــراســان رضــوی از حضور برترین
کشتیگیران کشور تا جایی که بودجه اجازه
می دهــد ،بهره می بریم .رقیبان قدرتمند
و ثــروتــمــنــدی داریــــم کــه کشتی گــیــران
ملیپوش خوبی هم دارنــد ولی ما با حضور
کشتی گــیــران مطرحی همچون حسن
یزدانی قهرمان المپیک و جبرئیل حسن اف
کشتیگیرعنواندارجهان،تیمبسیارخوبی
بسته ایم و عالوه بر آن ها از چهار کشتی گیر
عنوان دار مشهدی هم استفاده می کنیم.
مجید خدایی در واکنش به انتقادات در
خصوص بومی نبودن تیمش نیز اظهار
کــرد :لیگ برتر جای پشتوانه ســازی و
کسب تجربه برای کشتی گیران نیست،

مالک باشگاه شهر خــودرو گفت :تیمی که به گواه
کارشناسان ،یکی از بهترینهای لیگ است و عالوه بر
نتایج خوب ،کیفیت فنی باالیی دارد ،لیاقت داشت که
در تیم ملی نماینده داشتهباشد.
فرهاد حمیداوی درباره نتایج تیم شهرخودرو خراسان
در شش هفته نخست لیگ برتر و جام حذفی اظهار
کرد :با عنایت امام مهربانیها ،دانش کادرفنی و تالش
بازیکنان خوشبختانه موفق شدیم مقتدر و ثابتقدم
کارمان را در فصل جدید فوتبالی آغاز کنیم .کسب 4
پیروزی ،یک تساوی و ثبت تنها یک شکست در لیگ
برتر نشان داد که راه را درست رفتهایم و با همدلی و
اتحاد به این روند استمرار میبخشیم.
وی افزود :در لیگ جزو مدعیان هستیم و در آخرین
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چراکه برترین های کشور در این رقابت ها
حضور مییابند و طبیعی است که از حضور
کشتیگیران برتر استفاده شود .هرچند دو
سالقبلهمتیمیکامالبومیتشکیلدادیم
ولی در همه بــازی ها شکست خوردیم و از
گروهمان باال نیامدیم که این موضوع باعث
شد خیلی از تماشاگران را از دست بدهیم
و از طرفی کشتیگیران ما هم رشد زیادی
نکردند.
کشتیگیرانبومی
وی ادامه داد :مگر سرمربی و همه بازیکنان
تیم فوتبال استان مشهدی هستند که انتظار
داریــم تیم کشتی هم ایــن گونه باشد .کار
حرفه ای است و از همین جا اعالم می کنم
اگر کشتی گیر بومی در حد لیگ برتر باشد،
مطمئنا نمی گــذارم به هیچ استان دیگری
برود ولی خب متاسفانه بعضی ها خودشان
تمایل دارنــد بروند و برخی هم در حد لیگ
برتر نیستند ،البته در مجموع در حد بضاعت
مان از ظرفیت موجود استفاده کــرده ایم.
خدایی تاکید کرد :امسال با کنار هم قرار
دادن قهرمانان بزرگ در مشهد تماشاگران
جذب کشتی می شوند و بدون شک با دیدن
کشتیهایحسنیزدانی،جبرئیلحسناف
و دیگر کشتی گیران خوب تیم ،عالقه مندی
به این رشته افزایش می یابد .بدون شک این
شرایطباعثمیشودتاکشتیگیرانبومیاز
تجربیاتقهرمانیهمچونیزدانیدرتمرینات
بهرهببرندوشایدچنینفرصتیبرایپشتوانه
ســازی کشتی استان دیگر به وجــود نیاید.
وی افزود :زمینه را برای یکی ،دو کشتی گیر
بومی فراهم کردیم تا در تمرینات تیم حضور
یابند و با اثبات خود به ترکیب اضافه شوند اما
متاسفانه از انجام این کار سر باز زدند و واقعا
چنیناقدامیجایتعجبدارد؛هرچندبرخی
بهدنبالحاشیهسازیبرایتیمماهستنداما
امیدوارمهمهبرایموفقیتتیماستاندست
بهدستهمدهند.
افولکشتیاستان
سرمربی تیم کشتی «تا ثبت جهانی توس»

مسابقه توانستیم بــا حضور گسترده هــــواداران و
حمایت همهجانبهای که از تیم شد ،پرسپولیس را
شکست دهیم تا طلسم این تیم هم شکسته شود .باید
از هواداران خوب فوتبال خراسان و باشگاه شهرخودرو
خراسان تشکر کنم که در این فصل هم مثل کوه پشت
تیم و بازیکنان محبو بشان هستند .امیدوارم این
موضوع تا آخرین بازی لیگ نیز تداوم داشته باشد تا
با کسب نتایج شیرین ،بتوانیم دل یار دوازدهم را که
الحق مالک اصلی باشگاه هستند ،شاد کنیم.
حمیداوی تاکید کــرد :به دانــش و کارآمدی یحیی
گلمحمدی و کـــادرش از ابــتــدا ایــمــان داشتیم و
خوشحالم که توانستیم سال دوم همکاری را شیرین
آغاز کنیم .در جام حذفی نیز قطعا هیچ رقیبی دست

کم گرفته نخواهد شد و همان طور که در قائمشهر،
توانستیم نساجی را شکست دهیم ،در دیدار حساس
مقابل نفت مسجدسلیمان نیز با پیروزی زمین مسابقه
را ترک خواهیمکرد تا روند خوبمان در فوتبال ایران
ادامه یابد.
مالک باشگاه شهرخودرو خراسان با گالیه از کادرفنی
تیم ملی ایــران خاطرنشان کــرد :فکر میکنم حق
ماست که از دوستان خوبمان در کادرفنی تیم ملی
گالیه کنیم .تیمی که به گواه کارشناسان ،یکی از
بهترینهای لیگ است و عالوه بر نتایج خوب ،کیفیت
فنی باالیی دارد ،لیاقت داشت که در تیم ملی نماینده
داشتهباشد .حداقل سه بازیکن شهرخودرو خراسان
باید در اردوی تیم ملی حضور میداشتند ،به هر حال

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان :

جلسهبررسیحادثهاشترانکوه درمشهدلغوشد
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
خــراســان رضــوی گفت :بــرای بــررســی آخرین
وضعیت پرونده حادثه تلخ کولجنو در منطقه
اشترانکوه ،قرار بود جلسهای برگزار شود ،اما
ناگهان از سوی وزارت ورزش و جوانان اعالم شد
اینجلسهدرمشهدبرگزارنشود.
•حادثهکولجنو

احمد زحمتکش دربــاره آخرین وضعیت پرونده
حادثه کولجنو در آذر  ،96گفت 10 :تیرماه
گذشتهجلسهایدروزارتورزشباحضوراعضای
ارشدفدراسیونکوهنوردیوصعودهایورزشی
تشکیل و مقرر شد ،چند روز بعد ،جلسهای با
حضور خانوادههای داغ ــدار در مشهد برگزار
شود .نامههایی برای تشکیل این جلسه از سوی
فدراسیونبههیئتاستانرسیدوآمادهبرگزاری
این جلسه بودیم ،اما ناگهان اعالم شد این جلسه
درمشهدبرگزارنخواهدشد.ویافزود:مامشتاق
برگزاریاینجلسهدرمشهدبودیم،چونتاکنون
جلسهای به صــورت رسمی با حضور مسئوالن
وزارت ورزش و خانوادهها برگزار نشده است .ما
تورزشوجوانان
برایبرگزاریاینجلسهباوزار 
پیگیری های بسیاری داشتهایم اما جلسه به طور
کلیمنتفیشد.
•پیشتازدرسنگنوردی

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
خــراســان رضــوی ،در ادامــه صحبت هایش در
خــصــوص ش ــرای ــط رشــتــه ســنــگ نـــــوردی در
خراسان رضــوی اظهار کــرد :خراسان رضوی

در سنگنوردی کشوری ،پــرچـمدار اســت .در
مسابقاتاستعدادهایبرترکشور،درهردوبخش
آقایانوبانوانمقامسومکشورراکسبکردیم.در
سال گذشته ،در اولین دوره از این مسابقات ،در
بخشبانوانتوفیقچندانینداشتیم،اماامسال،
غزلغیاثیتوانستمقامنخستراازآنخودکند.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر ،اتفاقاتی نظیر
درخشش ورزشــکــاران خراسانی در مسابقات
ســن ـگنــوردی آسیایی رقــم خـــورد .همچنین
کسب حدود نیمی از مدالهای کشوری توسط
ورزشکارانخراسانیازجملهافتخاراتایندوره
از هیئت کوهنوردی استان است .رئیس هیئت
ی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی
کوهنورد 
افــزود :در خصوص صعود به قله های معروف و
شناختهشده جهان نیز خوب عمل کردیم و جواد
نــوروزی اورست را فتح کرد و تیمی پنج نفره نیز
شهریور  96به قله ماناسلو رسید؛ بــرای اولی
معادل طالی جهان و برای دومی ،معادل نقره
جهانیثبتشد.
•مشکالتاقتصادی

زحمتکش خاطرنشان کرد :متاسفانه در سال
 97به دلیل مشکالت اقتصادی نتوانستیم در
بخش صعودهای برون مرزی خوب عمل کنیم.
همچنین باشگاههای خراسان رضوی به دلیل
همینمشکالتنتوانستندبرایصعودهایبرون
مرزیاقدامکنند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
خراسان رضوی با اشاره به این که رتبه  2کشور
را در آموزش داریم ،افزود :در هیئت  13کارگروه

مشغولبهفعالیتبودندکهدراینمیان،کارگروه
آموزش توانست پس از استان تهران جایگاه دوم
کشوریرابهخوداختصاصدهد.
وی افــــزود :در دوره چهارساله اخــیــر هیئت
کوهنوردی تمرکز ویــژهای بر موضوع آموزش
داشتیم .همچنین در کنار ایــن موضوع مهم
تالش کردیم به بخشهای جانبی از جمله پیوند
میان پیش کسوتان و جوانان نیز توجه ویژهای
شود .زحمتکش ادامه داد :کارگروه حفظ محیط
کوهستان از ابتدای این دوره هیئت ،کار خود
را به طور جدی آغاز کرد .این کارگروه توانسته
است ارتباط و تعامل خوبی با نهادهای مختلف
برایحفاظتازمحیطکوهستانومحیطزیست
برقرارکندبهطوریکهشاهدبرگزاریبرنامههای
پاکسازیمختلفیازسویاینکارگروهبودهایم.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
خراسانرضوی،افزود:درجلسهایکهبامدیرکل
ورزشوجــوانــان استان داشتیم ،پیشنهاد شد
کارگروهی بــرای پیگیری موضوعات حقوقی
تشکیل شود .این کارگروه از ماه گذشته شروع
به فعالیت کرده است و امیدواریم با تشکیل این
کارگروه ،مشکالتی از جمله گروههای غیرمجاز،
مشکالت درونـــی بــرنــامـههــای کــوهــنــوردی،

تشکلهای غیرمجاز و ...با همکاری دبیر هیئت
کوهنوریاستان،رفعشود.
•برنامهصعود

دربــــاره وضعیت نــاخــوش کشتی استان
هم گفت :با تشکیل ایــن تیم شــور و نشاط
خــاصــی در بین جامعه کشتی خــراســان
رضــوی ایجاد شده است و فکر می کنم در
چنین شرایطی دوباره زمینه احیای کشتی
استان فراهم شــود ،هرچند طی 10-15
ســال کشتی استان روبــه افــول رفته و طی
یکی دو سال این مشکل حل نمی شود اما
فکر می کنم با تدابیر هیئت کشتی طی
 3-4ســال آینده بتوانیم شاهد روزهــای
خوبی برای کشتی خراسان رضوی باشیم.
ویبااشارهبهدیدارامروزتیمشبرابردانشگاه
آزاد بیان کرد :دانشگاه آزاد کشتی گیران
بسیار قدرتمندی را جذب کــرده است و از
وجودیککشتیگیرخارجیهمبهرهمیبرد
و به نظرم کار بسیار سختی در هفته اول برابر
آنهاداریموبههمیندلیلسعیمیکنیماز
تمامظرفیتماندرایندیداراستفادهکنیم.
خــدایــی از احتمال جــذب کشتی گیران
خارجی در تیمش خبر داد و افــزود :عالوه
بــر جــذب جبرئیل حسن اف دارنـــده برنز
المپیک و نایب قهرمان جهان ،دو کشتیگیر
روس و آذربایجانی را هم زیــر نظر داریــم و
حتما در ص ــورت نیاز در طــول مسابقات
لیگ بــرتــر آن هــا را هــم جــذب مــی کنیم.
سرمربی تیم کشتی «تا ثبت جهانی توس» در
پاسخ به این سوال که آیا تیمش قهرمان لیگ
برتر می شود ،گفت :نمی توان قول قهرمانی
داد،چراکهتیمهایحاضردرلیگبرترخیلی
قدرتمند هستند و از طرف دیگر گروه ما هم
خیلیسختاستولیماامامرضا(ع)راداریم
و ان شاءا ...با عنایت امام هشتم(ع) بتوانیم
نتیجهخوبیکسبکنیم.
ویبادرخواستازمردمخراسانرضویبرای
حمایت از تیم اضافه کرد :خیلی دوست دارم
هواداران را در دیدارهای خانگی تیم «تا ثبت
جهانی توس» ببینم تا با حمایت خود ما را در
کسب نتایج درخشان کمک کنند و مطمئن
باشند که بدون آن ها نمی توانیم انتظارات را
برآوردهکنیم.

زحمتکش با اشاره به برنامههای خود درصورت
انتخاب مجدد به عنوان رئیس هیئت ،بیان کرد:
دردورهجدیدتمرکزویژهایبرصعودهایورزشی
ودانشافزاییورزشکارانومربیانخواهیمداشت
تا با بهرهگیری از امکانات بتوانیم نتایج خوبی در
اینزمینهکسبکنیم.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
خراسان رضــوی دربــاره آخرین وضعیت سالن
اختصاصی سنگنوردی  15خـــرداد ،گفت:
حدود  10سال پیش عملیات ساخت این سالن
سنگنوردیآغازشد،اماتابهامروزب هبهرهبرداری
نرسیده اســت .در اواخــر دوره مدیرکل گذشته
ورزشوجوانان خراسان رضوی ،بودجهای برای
این سالن تعریف و با شروع به کار مدیریت جدید
اداره ورزش اقدامات خوبی انجام شد .هماکنون
عملیات عمرانی شامل ساختمان و تاسیسات
این سالن به اتمام رسیده است و منتظر تجهیز
دیوارههایسنگنوردیاینسالنتوسطشرکت
توسعهونگهداریاماکنورزشیهستیم.

سالن آویژه صنعت برای میزبانی در
لیگبرتربسکتبالتغییرکرد
تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد که دومین حضور
خودرادرلیگبرترتجربهمیکند،سالنخودرابرای
میزبانی تغییر داده است .این تیم فصل گذشته در
سالن مرحوم حمیدی از تیم ها میزبانی می کرد ،اما
امسالمسئوالناینتیمتصمیمگرفتندبازیهایخود
رابهخانهبسکتبالمشهدمنتقلکنند.مجیدجلیلی،
سرپرست تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد ،درباره
تغییرمحلمیزبانیتیمشدرلیگبرتر،اظهارکرد:از
لحاظسختافزاریمشکالتیراپیشروداریم.فصل
قبلمسابقاتدرسالنمرحومحمیدیبرگزارمیشد.
بااینکهسالنبسیارخوبیاستوامکاناتالزمرادارد
اما این سالن به طور تخصصی برای ویلچر طراحی
شده و کفپوش سالن مخصوص ورزش جانبازان
است .با این حال سالن سجاد دارای امکانات سخت
افزاریخوبیاست.ویادامهداد:کفپوشمناسب،
حلقه استاندارد و موقعیت مکانی سالن سجاد خوب
است ،اما رختکن این سالن در معیارهای استاندارد
لیگ و فدراسیون نمیگنجد .سالن سجاد برای
برگزاری بازیها نیاز به تغییراتی دارد که هنوز انجام
نشدهاست،اماامیدواریم طیروزهایآیندهتاشروع
رقابتها اقدامات الزم انجام گیرد .تابلوی اسکوربرد
و شرایط نور سالن سجاد مشکل دارد که باید هر دو
مشکل برطرف شــود؛ همچنین وضعیت رختکن و
سرویسها هم باید اصالح شود .سالن سجاد به طور
اختصاصی در اختیار باشگاه نیست و توسط بخش
خصوصیاجارهشدهاست.جلیلی ،دربارهشرایطتیم
بسکتبالآویژهصنعتمشهدبرایحضوردرلیگبرتر
بسکتبالتصریحکرد:حدودیکماهاستتمریناتمان
را زیر نظر مربی صربستانی آغاز کردیم و برای حضور
درلیگآمادهمیشویم.تقریبا 10-11بازیکنجذب
کردهایم و در حال تکمیل فهرستمان هستیم .وی
در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکن خارجی هم جذب
میکنید یا خیر  ،افزود :به دنبال این هستیم و روی آن
کارمیکنیمتااگرشرایطمالیاجازهداد،جذبکنیم.
جلیلیبااشارهبهشرایطاینفصللیگبرتروتیمهای
حاضرخاطرنشانکرد:بدونشکامسالشاهدلیگ
خوبیخواهیمبودچونتیمهایقدرتمندیآمد هاند
و برنامهریزی مناسبی انجام شده است .سرپرست
تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد درباره این که بازی
تدارکاتیهمداریدیاخیر،ادامهداد:قراربوددرگرگان
یک بازی دوستانه داشته باشیم اما با توجه به این که
چند بازیکن مان مصدوم بودند ،نتوانستیم این کار را
انجامدهیم.احتماالتاشروعلیگچندبازیرابرگزار
خواهیمکرد.

به دانش باالی کادرفنی تیم ملی کشورمان ایمان
داریم و تنها خواهش ما این است که تمام بازیهای
لیگ را رصد کنند تا انگیزه بازیکنان شهرخودرو از بین
نرود و از حضور در تیم ملی با وجود کیفیت باال ،ناامید
نباشند .وی همچنین دربــاره فراهم شدن شرایط
سختافزاری مناسب برای تیم شهرخودرو خراسان
در مشهد اظهار امیدواری کرد و گفت :با وجود تالش
فراوانی که داشتیم و قولهایی که دادهشد ،متاسفانه
همچنان با مشکالت مختلفی در خصوص زمین چمن
مناسب روبـهرو هستیم .امیدوارم همه در کنار تنها
نماینده خراسان رضوی باشند و با کمک به موقع به
تیم ،شرایط را برای استمرار موفقیتهای ما در فوتبال
ایران فراهم کنند.

