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آرزویقضاوت
درشهرآورد سرخابی

گفت وگو
مصطفی فاطمیان

فوتبــال خراســان رضــوی همــواره چهــره های
مطرحی را به داوری کشــور معرفی کــرده که نام
هرکدام شان به تنهایی اعتباری بزرگ در سطح
بین المللی اســت .در گذشــته داوری مهم ترین
بازی ها در فوتبال کشــور به قاضیان خراســانی
سپردهمیشدوبااختالفدرصدربرترینداوران
کشور جای داشتند؛ اما این روزها دیگر خبری از
آن حضور پرشور خراســانی ها در عرصه قضاوت
نیست.درگذشتهکمترهفتهایبودکهنامعلیرضا
فغانی ،محســن ترکی ،محسن قهرمانی ،حسن
کامرانی فــر و رضا ســخندان را در میان اســامی
داوران لیگ برتر فوتبال نشنویم و شاهد قضاوت
آنهادربازیهایحساسنباشیمامااالنشرایط
بهکلیتغییرکردهاست.
بعدازخداحافظیمحسنترکی،محسنقهرمانی
و حســن کامرانی فر ،حضــور داوران خراســانی
کمرنگ تر از قبل شد و چشــم امید خراسانی ها
به علیرضا فغانی و رضا سخندانی بود که در جام
جهانیخوشدرخشیدند.امامهرماهامسالبود
که کمیته داوران فدراسیون فوتبال ،جدیدترین
فهرستداورانبینالمللیرابرایحضوردرجمع
داورانالیتآسیاتنظیمکردکهدرکمالناباوری
نام رضا سخندان از میان نام کمک داوران خارج
شده بود که شوک بزرگی برای مشهدی ها بود،
چراکهخراسانرضویپسازسالهانمایندهای
در این فهرست نداشت.علیرضا فغانی به عنوان
سرآمدداورانخراسانیهمچندیپیشتصمیم

به کوچ از کشــور گرفــت و این روزها در اســترالیا
مشــغول قضاوت اســت و عمال ســهم خراسانی
ها در لیگ برتر فوتبال کشــور به حداقل رســیده
است.این روزها کورســوی امید خراسانی ها در
عرصه قضــاوت «مهدی مرجــان زاده» اســت که
نشان داده است می توان روی او حساب ویژه ای
کــرد و حتی بازی هــای مهم را هم به وی ســپرد؛
همــان طور کــه در بازی حســاس پرســپولیس و
پیکان با اعتمادبه نفس باالیی سوت زد.این داور
خراســانی که ســال گذشــته هر دو هفته یک بار
قضاوت بازی های فوتبــال را انجام مــی داد ،در
سالجدیدچندانخوشاقبالنبودهونتوانسته
اســت در دنیای قضاوت خودی نشــان بدهد.او
امســال در 2بازی لیگ برتر و 4مســابقه از لیگ
دستهاولقضاوتکردهودردیگربازیهامعموال
به عنوان داور پشــت دروازه حضور داشته است.
هرچنددوشهرآوردمهمشیرازوکرمانراقضاوت
کردهاست،امابهنظرنمیرسدچندانازشرایط
امســال خود راضی باشــد ،چرا کــه قطعا حقش
بیشــتر از این ها بوده است و معلوم نیست کمیته
داوران بر اســاس چه معیــاری داوران را انتخاب
می کند.مرجــان زاده فعالیت حرفــه ای خود را
از ســال  79با دریافت مدرک درجه ســه داوری
آغاز کرد و در سال  87درجه ملی خود را گرفت.
چندی پیــش در یکــی از دیدارهــای هفته هفتم
لیگ برتر ،قضاوت بازی حســاس پارس جنوبی
و صنعت نفت آبــادان را مهدی مرجــانزاده داور
خراســانی فوتبال ایران برعهده داشت که البته
در طــول  90دقیقه تصمیمــات او اعتراضهای
زیادی را بــه همراه داشــت .مرجــانزاده در این

مسابقه پرتنش سوتهایی را زد که
با اعتراض نیمکت نشینان دو
تیموالبتهبازیکنانمواجه
شــد .او در این بــاره می
گوید :آن مسابقه هیچ
مشــکلی بــه لحــاظ
داوری نداشــت و
تنها دو بازیکن با هم
درگیری لفظــی پیدا
کردند که با اخطار من
مواجــه شــدند  .ولــی در
مجموع اشــتباهات داوری در
اینمسابقهتاثیرگذارنبود.
•آرزوی قضاوت در شهرآورد

مرجــان زاده دربــاره ایــن که چــرا در ایــن فصل
از لیــگ برتر کمتــر قضاوت به او رســیده اســت،
می گوید :نمی دانم چرا تعداد قضــاوت هایم در
لیگ برتر نســبت به ســال قبل کمتر شده است.
ولی به هرحال تصمیم کمیته داوران فدراسیون
فوتبال است و در نهایت آن ها تصمیم می گیرند
کهچینشداورانبهچهترتیبباشد.
وی در پاسخ به این سوال که سخت ترین قضاوت
شــما در کدام بازی بوده اســت ،اظهار می کند:
قضــاوت همه بــازی هــای لیــگ برتر ســختی و
حساســیت های خــاص خــودش را دارد  .البته
ســوت زدن در بازی هایی که تماشاگر بیشتری
دارد،بهمراتبسختتراست.
داورخراسانیفوتبالایرانبابیاناینکهشرایط
ســنی حضور در فهرســت داوران بین المللی را

جوان اســتان نیازمند حمایت هســتند تا شــاید
بتوانندبهفهرستبینالمللیهماضافهشوند.
دروازهبانسابقشهرخودرو:

•آینده روشن داوری

ندارد،اضافهمیکند:سالهاپشت
ســر بــزرگان داوری اســتان
بوده ایم و به همین دلیل
شرایط سنی ما اکنون
از بیــن رفته اســت و
دیگر نمــی توانم در
فهرستداورانبین
المللیقراربگیرم .
ولی هنــوز می توانم
تا 4-5ســال دیگر در
فوتبال قضاوتکنم.
وی خاطرنشــان مــی کند:
آرزو دارم در ایــن مــدت شــهرآورد
لیگبرترفوتبالکشوربیناستقاللوپرسپولیس
را بــه عنوان بهتریــن بازی ایــران قضــاوت کنم .
آمادگی زیادی هم برای قضاوت این دیدار دارم،
اما بایــد دید تصمیم کمیتــه داوران فدراســیون
فوتبال در آینده چه خواهد بود .مرجــان زاده در
ادامه صحبــت هایش به وضعیت داوری اســتان
اشــاره می کند و می افزاید :در خراســان رضوی
داوران زیــادی داریــم که نیازمنــد ایجاد فضایی
برای رشــد آن ها هســتیم تا دوباره جایگاه قبلی
داوریاستانرادرکشوراحیاکنیم.البتهرسیدن
به این مهم دور از دسترس نیست و فقط حمایت
همه جانبه مسئوالن را می طلبد .داور خراسانی
فوتبال ایران تصریح می کند :یک زمانی داوران
بینالمللیبزرگیدراستانداشتیمکهباحمایت
حداکثری،سختترینبازیهایایرانراقضاوت
می کردند اکنون نیــز همچون گذشــته داوران

وی با بیان این که خراســان رضوی زمانی قطب
داوری کشــور بود ،چرا کــه داوران بیــن المللی
زیادی از این اســتان حضور داشــتند ،ولی االن
جایــگاه قبلــی را در داوری کشــور نداریــم ،می
افزاید:داورانخراسانیبایدتالشخودرابیشتر
کنند و بــه لحاظ آمادگــی جســمانی و دانش به
روز باشند و با تمام تالش پیش بروند .در مرحله
بعدیباحمایتهیئتفوتبالاستانبدونتردید
مــی تواننــد حــق خراســان رضــوی را از داوری
کشوریبگیرندوقطعادراینشرایطآیندهداوری
فوتبال اســتان هم روشــن خواهــد بود.مرجان
زاده معتقد است حق رضا سخندان ،کمک داور
باتجربهخراسانی،کنارگذاشتنازفهرستبین
المللینبودهاستودراینبارهمیگوید:اویکی
از بهترین های داوری ایران است و بیشترین آمار
قضاوت شــهرآورد و بازی های فیفا را در کارنامه
کمک داوری خود دارد و شــاید بهتر بود با تعامل
بیشتریشاهدخداحافظیسخنداندریکبازی
رسمیمیبودیمتااتفاققشنگتریرخمیداد.
ویتاکیدمیکندکهرفتنفغانیبهاسترالیایک
تصمیمشخصیبودهوبههرحالاوتشخیصداده
استکهسفربهاسترالیابرایشبهترخواهدبود.
وی درباره اســتفاده از سیســتم VARدر فوتبال
کشور هم می گوید :طبیعتا سیستم  VARبرای
داوری فوتبال کشــور مفید اســت .سال گذشته
دراینزمینهدردورهآموزشیفیفاشرکتکردیم
و بــه نظرم در صــورت حمایــت مالی مــی توانیم
همانند بســیاری از لیگ های معتبر دنیــا از این
سیستمبهرهببریم.مرجانزادههمچنیندرباره
وضعیــت فعلی فوتبال اســتان خاطرنشــان می
کند :فکر می کنم اگر تعداد تیم های اســتان در
لیگهایمختلفکشوریافزایشیابد،پشتوانه
مناسبیبرایتیمفوتبالشهرخودروتشکیلمی
شود ،هرچند این تیم از کیفیت باالیی برخوردار
اســت و برخــاف گذشــته کــه دو تیم داشــتیم
اکنون شــاهد وضعیــت خوب
اینتیمهستیم.

انگیزه زیادی برای بازی
با تیم سابقم دارم

دروازهبان سابق تیم فوتبال شهرخودرو گفت :برابر
تیم ســابقم انگیزه زیادی دارم و امیــدوارم عملکرد
خوبی در این بازی داشــته باشــم .میالد فراهانی،
دروازهبان تیم فوتبال گلگهر سیرجان با بیان این
که تیمش بازی ســختی برابر شــهر خودرو در پیش
خواهــد داشــت ،افــزود :بازی کــردن مقابل شــهر
خــودرو در ورزشــگاه امام رضــا (ع) خیلی ســخت
اســت .ما با تیم باکیفیتــی روبهرو میشــویم ،ولی
هدفمان این اســت کــه با انجــام یک بــازی خوب
امتیاز بگیریم.وی با ابراز خرســندی از تقابل با تیم
سابقشاظهارکرد:اینبازیبرایمنجذابیتهای
خاص خودش را دارد .برابر تیم سابقم انگیزه زیادی
دارم و امیــدوارم عملکــرد خوبــی در ایــن مســابقه
داشــته باشــم.فراهانی بــا اشــاره به شــرایط فعلی
گلگهر و نتایج ضعیف این تیــم در لیگ برتر گفت:
متأسفانه شــرایط تیم ما خوب نیست و نتایج خوبی
نگرفتیم .اگر در چند بازی گذشته یک برد به دست
میآوردیــم ،قطع ًا شــرایط بهتــر میشــد و باید این
وضعیتراتغییربدهیم.لیگامسالهمواقع ًاسخت
است و برای نتیجه گرفتن باید بیشتر تالش کنیم.

اعزام وزنه برداران
بهمسابقاتکشوری

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت :دو
وزنهبردارخراسانرضویاز 30آبانماهبهمسابقات
قهرمانیجوانانکشوراعزاممیشوند.
ســعید حســین زاده مقدم در این باره اظهــار کرد:
مســابقات وزنه برداری جوانان کشور انتخابی تیم
ملی از اول تا پنج آذر ماه در شهرکرد برگزار میشود.
وی افــزود :در این دوره از مســابقات جواد خلیلی و
بهنام ســجادی از خراســان رضوی حضور خواهند
داشت.ویدربارهلیگوزنهبرداریاستاننیزگفت:
مرحله ســوم لیگ وزنه برداری خراســان رضوی در
چنارانبرگزارخواهدشد.

سوژه ها

سرمربیتیموالیبالپیام:

به هیچ بازیکنی باج نخواهم داد

سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد اعالم کرد بازیکنان خاطی
تیمش را در اختیار باشــگاه قرار دادهاســت .اکبر خداوردی،
درباره بازیکنانی که به دلیل ســفر با اتوبوس ،تیم را همراهی
نکردند ،خاطرنشان کرد :بهرام فرید ،مجتبی شبان ،علیرضا
بهبودی،حسنصنوبروعرفانعلینژادتیمراهمراهینکردند
و در پاســخ به این رفتار ،این بازیکنان را در اختیار باشگاه قرار

از میان خبرها
کاراته  -کشتی

حضور کاراتهکاران کالت
در لیگ برتر
رئیسهیئتکاراتهکالتگفت:هفتهاوللیگبرتر
کاراته آقایان کشور با دو پیروزی برای تیم آکادمی
امیــری کالت به پایــان رســید.امیری در ایــن باره
اظهار کرد :فصل جدید رقابتهای لیگ برترکاراته
آقایان کشــور در هفته نخســت از  ۱۷آبان ماه آغاز
شد و شهرستان کالت برای اولین بار امسال در این
رقابتها حضوری قدرتمند داشت.وی افزود :تیم
کالت در رده سنی جوانان ،امید و بزرگ ساالن در
این دوره از رقابت ها حضور دارد که در هفته اول این
رقابت ها در برابر تیم های شهرداری قدس و باشگاه
صحرانورد تهران به پیروزی دست یافت.

نآزادکار
حسنیزدانیبرتری 
لیگ برترکشتیازتیممشهد
در هفتــه اول دور برگشــت لیگبرتر کشــتی آزاد،
حســن یزدانی نمایــش درخشــانی در ترکیب تیم
«تا ثبــت جهانی توس» مشــهد داشــت .او کــه روز
پنج شنبه توانسته بود در اولین کشتی خود در لیگ
برتر ســال  ۹۸حریفش را با اقتدار شکســت دهد،
روز جمعــه در هفته اول دوربرگشــت مقابل حریف
سرســخت تری به نام حســین شــهبازی ایســتاد.
حسن یزدانی با نظر مربیان تیم مشهدی در وزن۹۲
کیلوگرم روی تشک رفت و توانست قبل از پایان ۶
دقیقه رقیب خود را با حمالت مداوم و در یک کشتی
هجومی  ۱۰برصفر شکست دهد تا عنوان برترین
کشتی گیر این هفته از آن او شود.

دادم.سرمربیتیموالیبالپیاممشهددرپاسخ بهاینسوالکه
آیا این افراد به تیم بازخواهندگشــت ،گفت :کمیته انضباطی
باشــگاه باید تصمیم بگیرد .بعید میدانم این بازیکنان به تیم
بازگردند .در روز نخســت همکاری با پیام ،بــه مدیرعامل تیم
تاکیدکردمکهاسمورسمبازیکنانبرایماهمیتیندارد.تجربه
منمیگویداگربهجواناناعتمادوتالشکنیدتابهخودباوری

برسند،بهتریننتایجرقممیخورد.
برخی مواقع مشکالتی رخ میدهد
که هرچه زودتر با آن مقابله کنید ،موفقتر
خواهیــد بــود.وی درباره پیــروزی تیمش
مقابل فــوالد ســیرجان ایرانیــان در هفته
چهارم لیگ برتر ،اظهار کرد 16 :ساعت با
اتوبوس در راه بودیم .خدا را شــکر توانســتیم
نخســتین پیروزی فصلمان را دشــت کنیــم و امیــدوارم این
روند تداوم داشته باشــد .در حقیقت توقع چنین عملکردی از

 31گلو 19پاسگلدرنیمفصل

رکورد اعجاب انگیز خانم گل فوتسال ایران
تیمفوتسالخراسانرضویباثبت63گلتوانستعنوانبهترین
خطآتشنیمفصلنخستمسابقاتلیگبرترفوتسالبانوانرابه
دست آورد اما در کسب جایگاه نخست ناکام بود .جمعهای
که گذشــت نقطه پایانی مســابقات دور رفت لیگ برتر
فوتسال بانوان با برگزاری پنج مسابقه گذاشته شد تا
تیمها راهی تعطیالت نیم فصل و منتخبان تیم ملی
هم راهی اردو شــوند تا دوباره از سرخط رقابت های
نیم فصل دوم برای رســیدن به جمع چهار تیم نهایی
حاضر در مرحله حذفی از اول آذرماه آغاز شود .در کنار
قهرمانیسایپادررقابتتنگاتنگمدعیانصدرنشینیکه
باتفاضلبهترنسبتبهدخترانجوانمسرفسنجانرقمخورد،
عنوانبهترینخطآتشنصیبتیمفوتسالخراسانرضویشد

بازیکنانم نداشــتم .به جوانان تیمم اعتماد کردم
و بازی بســیار خوبــی مقابل یک تیــم قدرتمند
بــه نمایش گذاشــتیم .تیمــی که بیــش از 7یا
 8میلیــارد هزینه کــرده و بیــش از  40درصد
قراردادبازیکنانشراهمپرداختهاست،مقابل
ما شکست خورد.خداوردی گفت :تا نیمفصل راه
زیادی در پیش داریم و ممکن است مشکالتی از قبیل مصدومیت
گریبانگیر پیام شــود ،اما هر کاری خط قرمز خودش را دارد ،هر
چند ممکن است تاوان آن را هم بپردازیم.

که با سه امتیاز فاصله تا صدر جدول و ثبت  63گل ،نیم فصل را
در جایگاه چهارم به پایان برد.برای معرفی ارزشــمندترین یا به
اصطالح ستاره نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال بانوان باید
ســری به تفکیک گلهای مشــهدیها پرداخت .آن ها با خرید
کاپیتان تیم ملی (نسیمه غالمی) و در کنار آن خانم گل فوتسال
آسیا (سارا شیربیگی) و چند ستاره دیگر ،کمر همت بستهاند تا
برای نخستین بار در طول تاریخ 15ســاله لیگ فوتسال بانوان
جام را به مشــهد ببرند .در این بین ســارا شیربیگی دختر متولد
اسالمآبادغربکهامسالدرنقلوانتقالیجنجالیازتیمقهرمان
نامی نو اصفهان به تیم خراســان رضوی پیوست ،اثبات کرد که
بیدلیل عنوان خانم گلی آســیا و مدافع عنوان خانم گلی لیگ
ایران را به خــود اختصاص نداده است.شــیربیگی در نیم فصل
نخست،از 63گلتیمشتوانست 31بارخودشدرقامتگلزن
باشادیهایعمدتاآرامودرسکوتخود،نیمکتمشهدیهارابه
آسمانبفرستدو 19بارهمدرنقشمهندسیخودتوانستبرای
همبازیانشگلسازیکند.

سرمربیتیمفوتسالفرشآرا:

نمیخواهیمموفقیتهایمانتمامشود
هفته شــانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور در حالی
عصر امروز سه شــنبه با برگزاری هفت دیدار در سراسر کشور
آغــاز میشــود که تیم فوتســال فرش آرا در مشــهد بــه مصاف
شهروند ساری خواهد رفت.
مجید مرتضایی ،ســرمربی تیم فوتســال فرش آرا درباره بازی
تیمش مقابل شهروند ســاری اظهار کرد :بازی سختی مقابل
شهروند در پیش داریم ،چرا که دو بازی قبلی خود را برده است
و از بازیکنان خوبی سود میبرد که بعضا سابقه بازی در فرشآرا
را هم دارند .امیدوارم با کمک هواداران بتوانیم برنده باشیم.
 13بازی است که نباختهایم و نمیخواهیم روند موفقیتمان
با خدشهای مواجه شــود .وی ادامه داد :تمام بازیکنانم تالش
کردهاند تا بهترین نتیجه به دست آید .هیچ بازی آسانی وجود
ندارد و هیچ تیمی دستوپا بسته نیست.

مرتضایی با اشــاره به این که فــرشآرا تا پایان هفتــه پانزدهم،
کمتریــن گل خــورده در لیــگ را دارد ،اما در بخــش هجومی
آن چنان که باید و شــاید خــوب عمل نکرده اســت ،بیان کرد:
برای تقویت خط حمله ،در تعطیالت نیمفصل دو بازیکن جذب
کردیم ،اما زمانی که به مرز آمادگی برسند ،از آنها در ترکیب
استفاده خواهیمکرد .سیاست تیم این است که ابتدا به خوبی
دفاع کنیم و گلی دریافت نکنیم .عملکرد دفاعی تیم فرشآرا
با حضور دروازهبان تیم ملی بســیار خوب بوده اســت و ســعی
میکنیم بعد از ساماندهی خط دفاع ،به فکر حمله هم باشیم
اما قبول دارم که تعداد گل زده تیم کم است.
سرمربی تیم فوتســال فرشآرا یادآور شد :مصدوم یا محرومی
نداریم و همــه بازیکنان آماده بــازی امروز هســتند .با توجه به
روند نتیجهگیری تیم ،به دنبال این هستیم که در مرحله حذفی

حاضر باشیم و بعد از آن به فکر رتبههای اول تا چهارم هستیم.
گفتنی اســت؛ از هفته ســوم نیمفصل دوم لیگ برتر فوتســال
کشور ،تیم فوتسال فرشآرا میزبان تیم شهروند ساری خواهد
بود .این بازی از ســاعت  17امروز سهشــنبه در ســالن شهید
بهشتی برگزار می شود.

گردونه
دو و میدانی  -اتومبیلرانی

دوی صحرانوردی در مشهد
برگزار می شود
مسابقات دوی صحرانوردی انتخابی تیم خراسان
رضوی در مشهد برگزار می شود .این مسابقات که
در ردههای سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن
در دو بخــش آقایــان و بانــوان انتخابی تیم اســتان
اســت ،در روز جمعه  ۲۴آبان ماه در سالن ورزشی
باغبانباشی برگزار می شود.

درخششخراسانیهادرمسابقات
اتومبیلرانیسرعتکشور
دومیــن مرحلــه از مســابقات اتومبیلرانی ســرعت
قهرمانی کشور با درخشش اتومبیلرانان خراسان
رضــوی به پایــان رســید .در ایــن رقابت هــا ۱۲۸
اتومبیلران برتر از  ۱۲استان کشور حضور داشتند.
در این مرحله از رقابت ها  ،شرکت کنندگان در ۱۲
کالس شــامل پرایــد مقدماتــی  ۲۰۶ ،مقدماتی،
پرایــد اختصاصــی  ۲۰۶ ،اختصاصــی ۴۰۵ ،
اختصاصی  BP ،اختصاصی  ،کالس پراید  ،کالس
هــای  ، GT ۱۴۰۰،۱۶۰۰،۲۰۰۰کالس هــای
 ۴و  ۶ســیلندر توربو و کالس آزاد در خط اســتارت
مسابقه ایستادند تا همه تالش خود را برای رسیدن
به سکوی قهرمانی این مرحله به کار گیرند .در این
راند از مسابقات و در کالس  BPاختصاصی ،محمد
مهری و محسن مسیحا از خراسان بهترتیب صاحب
مدالهای نقره و برنز شدند .در کالس GT2000
نیز محمد مهری گردنآویز طال را به دست آورد و در
کالس  BPGTمصطفی داوودی برنز گرفت.

