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شــجاعی مهر -هفته گذشــته مســابقات قهرمانی
لیگ دوچرخه ســواری جوانان کشــور بــا حضور 60
ورزشــکار در نیشــابور برگزار شــد .در این مســابقات
دوچرخهسواراندردوبخشاستقامتوتایمتریلجاده
بهرقابتپرداختندکهدرپایانتیمنیشابورعنوانهای
برترراکسبکرد.ایندرحالیاستکهاینشهرستان
با وجود دوچرخه ســواران خیلــی خــوب و قهرمان از
حداقل امکانات محروم اســت و پیســتی در خور شان
دوچرخهسوارانندارد.رئیسسازمانلیگفدراسیون
دوچرخهسواریکهبهنیشابورسفرکردهبود،بهجایگاه
اینشهرستاندربخشسرعتدوچرخهسواریاشاره
می کند و می گوید :دوچرخه سواران نیشابوری جزو
برتریــن دوچرخه ســواران کشــور و جزو ملی پوشــان
هستند.وفاییمیافزاید:بهطورکلیخراسانرضوی
یکیازقطبهایاصلیدوچرخهسواریکشوراست.
آیندهخراسانرضویوشهرستاننیشابوربسیارروشن
است.رئیسهیئتدوچرخهسوارینیشابورنیزدرباره
شرایطاینرشتهمیگوید:باتوجهبهاینکهدرنیشابور
اصال پیستی وجود ندارد ،دوچرخه سواران در پیست
مشهد تمرین می کنند که مشکالت خاص خودش را
دارد.هماهنگیبرایحضورسختاستوهزینههای
رفت و آمد و خطرات و شرایط ســختی که وجود دارد،
امکان تمرین هــر روزه را برای قهرمانان ما در پیســت
مشهد فراهم نمی کند.حمید رضا طالب خاطر نشان
می کند :به همه قول می دهم  ،اگر در نیشابور پیست
داشته باشــیم قطب دوچرخه سواری کشــور به جای
تبریز،نیشابورخواهدبود.اینموضوعراثابتکردهایم.
امسال بدون داشتن پیست  ،مقام اول و در جاده مقام
دومکشوررابهدستآوردهایم.طالبدربارهمشکالت
ن نیشــابوری می گوید :در سال
مالی دوچرخه سوارا 
 ۹۷و  ۹۸حتی یــک ریــال از طــرف اداره کل ،هیئت
استان و فدراسیون دوچرخه سواری و دیگر مسئوالن
شهرستانواستاندریافتنکردهایموتمامهزینههارا
بهناچارشخصاپرداختکردهام.
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دوچرخه سواران قهرمان
اما محروم از پیست

والیبال  -فوتبال

تعویق دیدار والیبال
گنبد و پیام خراسان
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رقابت های هفته ششم لیگ برتر والیبال کشور امروز
درحالیپیگیریمیشودکهمسابقهنمایندهوالیبال
استانلغووبهزماندیگریموکولشد.تیموالیبالپیام
خراسانقراربودامروزدرگنبدبهمصافتیمشهرداری
این شــهر برود که بــا اعالم سرپرســت ســازمان لیگ
والیبال،دیدارشهرداریگنبدوپیامخراسانبهتعویق
افتاد .بر این اســاس دیدار تیمهای شهرداری گنبد و
پیام خراســان از هفته ششــم لیگ برتر ،با درخواست
استانداری و شورای تامین اســتان گلستان ،به دلیل
تداخل با جشــنواره بینالمللــی اقوام ،امــروز برگزار
نخواهدشدوبهتاریخدیگریموکولشد.تاریخبعدی
دیدارایندوتیم،متعاقبااعالممیشود.

میزبانیامروزفرشآرا

دردیداریسختازمسسونگون

جـدال باالنشینان
در مشـــهد

علــی ترابــی  -هفتــه هفدهــم رقابــت هــای
لیگ برتر فوتســال امــروز با انجام هفــت دیدار
در شــهرهای مختلــف برگــزار می شــود که در
حســاسترین دیدارهــای این هفتــه ،تیمهای
صدرنشــین بایــد بــه مصــاف هــم برونــد .در
حســاسترین دیدارهــای ایــن هفتــه تیم مس
ســونگون صدرنشــین لیــگ برتــر ،در مشــهد
مهمان تیم رده سومی و مدعی فرش آراست .در
اصفهان هم تیم رده دوم گیتی پســند اصفهان
میزبان تیم رده چهارمی سوهان محمد سیمای
قماست.نکتهمهمبازیهایاینهفتهایناست
که تیمهای اول تا چهارم جدول لیگ به مصاف
هم می روند که در صورت شکســت یــا پیروزی
این تیمهــا جدول لیــگ دســتخوش تغییراتی
میشــود.اما نماینده فوتســال اســتان که تابه
این جای کار پدیده مســابقات بوده ،از ســاعت
 17امروز در ســالن شهید بهشــتی میزبان تیم
مس سونگون است؛ دیداری که هر چند سخت
و نفس گیر اســت،اما با توجه به ارائه بازی فنی
و تکنیکی از ســوی هر دو تیم ،می توان شــاهد
مسابقه ای تماشایی بود.
•الگویی فوتسالی

تیمفوتسالفرشآرایمشهدامسالبابازیکنان
بیشــتر بومی و گمنام خود روانه مســابقات شد
و به مرور بازی های بســیار خوبی را ارائه کرد تا
به حدی که اکنــون به نوعی رکــورددار در لیگ
اســت .شــاگردان مجید مرتضایی خیلی خوب
توانســتند مســائل تاکتیکی و فنــی را در زمین
مسابقه پیاده کنند و همیشه در مقابل تیم های

مدعییکسروگردنباالتربودندکهاینموضوع
نشان دهنده سطح باالی فوتسال مشهد است و
این که می توان با درایت و برنامه ریزی خوب به
قطب فوتسال در کشور تبدیل شد.فرش آرایی
ها تاکنون  16بار به میــدان رفته اند که حاصل
آن  8برد 6 ،مساوی و فقط  2باخت بوده که آمار
قابل توجهی اســت .آن هــا تاکنــون  30امتیاز
دشت کرده اند و با  2امتیاز کمتر از تیم دوم و 5
امتیاز کمتر از تیم اول جدول در رده ســوم جای
گرفته اند کــه در بازی امــروز اگــر بتوانند پیروز
میدان باشــند و از ســوی دیگر تیم گیتی پسند
متقبل شکست شود،می توانند بر جایگاه دومی
تکیه بزنند.موفقیتهای فوقالعاده فرش آرا در
فصل جاری نشان می دهد که از جهات مختلف
همچون تکنیکی ،تاکتیکی ،روان شناسی و ...
حرفه ای عمل کرده اند.
•برتری فرش آرا

بر اســاس آمار تیم فرش آرا دو باخت در کارنامه
خود دارد که مربوط به هفته اول و دوم مسابقات
برابر ستارگان ورامین و سن ایچ ساوه می شود
و از هفتــه ســوم بــه بعد هیــچ باختــی را متقبل
نشده است که این موضوع نشان دهنده برتری
زردپوشان مشهدی است .آن ها در طول فصل
تیمهایمدعیرامتوقفکردندکهیکیازآنها
مسسونگونقهرمانباشگاههایآسیاست.آن
هم در داخل خانه تبریزی ها که برد ارزشمندی
بود؛ اما اکنون در دور برگشــت تبریزی ها قطعا
برای شکست فرش آرا وارد مشهد می شوند و با
برنامه پا به میدان می گذارند.هر چند که فرش

عکس :میثم دهقانی

گزارش خبری

ورزش

از میان خبرها

شده ای همچون علی افضل را به خدمت گرفته
آراییهانیزدرکورانمسابقه
آرا
ش
فر
و در پنج هفته گذشــته هیچ باختی
ثابــت کردنــد کــه مقابــل
هم نداشــته اســت .البتــه راهیابی
تیمهای مدعــی با انگیزه تر از هفته سوم به بعد
هر دو تیــم به مرحلــه حذفی قطعی
ظاهر مــی شــوند.از طرفی
در تیم مس سونگون مهدی هیچ باختی را
شده است و باحاشیه امنی به میدان
متقبل نشده است می روند.وی در ادامه سخنان خود
جاویــد بهتریــن بازیکــن
درباره دالیــل موفقیت هــای فرش
مشهدی که اکنون در جمع
آرا در طول مســابقات خاطر نشــان
بهترین های آسیا قرار گرفته
است ،حضور دارد که انگیزه زیادی برای بازی میکند:تغییرات زیــادی در تیم فرش آرا ایجاد
شــده اســت .به خصوص این که بــاور بازیکنان
مقابل تیم شهرش دارد.
تغییر کــرده و هوش فوتســالی آن هــا به لحاظ
علمــی و فنی باالتــر رفته اســت.وی اضافه می
•تغییر تفکر و باور بازیکنان
ســرمربی تیم فوتســال فــرش آرا دربــاره بازی کند :از طرفی تمرینات ویژه برای کاهش آسیب
امروز تیمش مــی گوید:بازی امــروز برابر مس دیدگی و ریــکاوری خوبــی در نظر گرفتــه ایم.
سونگون قطعا تماشایی اســت .هر دو تیم برای همچنین تفکر و نگاه بازیکنــان و کادر فنی هم
برد به میدان می روند.از طرفــی یکی از باخت تغییر کرده است و این که این قابلیت را داریم که
های مــس مقابل فــرش آرا بــود که قطعــا برای نه در میانه جدول  ،بلکه روی ســکوی قهرمانی
جبــران بــه میــدان مــی آید.هرچند کــه ما هم باشیم.اینموضوعباعثشدهاستهمیشهبرتر
انگیزه الزم را داریم و در مقابل تیم های مدعی در میدان باشیم .مرتضایی درباره حمایت های
با قدرت به میدان مــی رویم.بازیکنان ما به این باشــگاه نیز می گوید:تاکنون در کنار باشــگاه
باوررسیدهاندکهمیتوانندهرتیمیراشکست فــرش آرا  ،شــورای شــهر  ،شــهرداری  ،هیئت
دهند .این توانایی را داریم تا بــا پیروزی در این فوتبــال و اداره کل ورزش کمک هایی داشــته
دیدار همچنان در صدر بمانیم.مجید مرتضایی اند.امامرحلهحذفیمتفاوتازمرحلهمقدماتی
بــه تغییــرات در تیم حریــف اشــاره مــی کند و اســت.چرا که  8تیم برتر کشــور در این مرحله
میافزاید:تیــم مس ســونگون مربی شــناخته حضور دارند و نیاز است حمایت جدی شویم.

رفتارهایعجیبمهاجمشهرخودرو
همچنانادامهدارد

عصبانیت روحا ...باقری
ازنیمکتنشینی

مهاجم اهل فومن تیم فوتبال شهر خودرو پس از اتمام
دیدار جمعه گذشــته تیمش برابر گل گهر سیرجان با
عصبانیت به سمت رختکن رفت .در این دیدار یحیی
گل محمدی ترجیــح داد دو مهاجــم باتجربه خودش
یعنــی روح ا ...باقری و یونس شــاکری را روی نیمکت
بنشاندتاازحسینمهرباندرخطحملهاستفادهکند.
این تصمیم گویا به مذاق روحا ...باقری خوش نیامد و
او ب ه محض به صدا درآمدن ســوت پایان بازی نیمکت
را به ســمت رختکن با عصبانیت ترک کرد تا بهنوعی
اعتراضشرابهکادرفنیومشخصاگلمحمدینشان
دهد.ایندرحالیاستکهاودر بازیقبلیشهرخودرو
مقابل پارس جنوبی جم ،در دقیقه 60جای خود را به
یونس شــاکری داده بود اما در این بــازی به کار گرفته
نشد.اوهفتهگذشتهنیزدرهنگامخروجاززمینحاضر
نشدبابازیکنجانشینشدستبدهدوبهنظرمیرسد،
حضورنداشتناودرترکیبتیممقابلگلگهرسیرجان
همبههمیندلیلباشد.

سوژه

واکنش حمیداوی
بهسخنانچالشی
لمحمدی
گ

مالکباشگاهشهرخودروبهاظهاراتیحییگلمحمدیمبنی
بر این که مواظب افراد ناپاک در اطراف خودش باشد ،واکنش
نشان داد .فرهاد حمیداوی دربــاره صحبتهای جنجالی
گلمحمدی در پایان بازی با گلگهر گفت :هنوز فرصتی برای
صحبت کردن با گلمحمدی پیدا نکردم .از روزی که به مشهد
آمدم و مالکیت باشگاه را به عهده گرفتم ،کسی را به باشگاه
نیاوردموازمدیرعاملتاکادرباشگاههمانافرادسابقبودند.او
ادامهداد:شایدیحیی چیزیشنیدهومناطالعیازآنندارم.
اینموضوعنجابتواخالقگلمحمدیرانشانمیدهدوحتما
با کسی که حرفی به گلمحمدی زده است ،برخورد میکنم.
مطمئن هستم که قبل از من ،مدیرعامل این برخورد را انجام

کالفسردرگمفوتبالی

خبر
فوتبال

مرادمند:

 4-5بازیکن شهرخودرو شایسته
حضوردرتیمملیهستند

مدافعتیمفوتبالشهرخودرودربارهاینکهبهتیمملی
دعوتنشدهاست،گفت:کادرفنیتیمملیخوباست
و مربیان این تیم قطع ًا بازیهــای لیگ را میبینند .به
نظر من 4-5بازیکن ما شایسته هستند که به تیم ملی
دعوتشوند،اماامیدوارمکهبازیبهبازیبهترشویمو
درصدرجدولبمانیم.آرزویهربازیکنیاستکهبهتیم
ملیکشورشدعوتشودومنهمازاینقاعدهمستثنا
نیستم.محمدحسین مرادمند درباره برد شهرخودرو
مقابلگلگهرسیرجانتصریحکرد:بازیخوبیانجام
دادیم ،ما به دنبال ســه امتیاز بودیم و خیلی ســخت به
آن رسیدیم .بازی کردن با این تیمها سخت است؛ چرا
که  90دقیقه دفاع میکردند .تیمهایی که به مشــهد
میآینددفاعمیکنندواینموضوعکارماراسختکرده
است.اماخوشحالمکهسهامتیازراگرفتیموهواداران
ما شاد به خانه رفتند.وی درباره این که آیا شهرخودرو
میتواندصدرنشینیاشراحفظکند،گفت:ماازپایین
جدولشروعکردیمواالنبهصدرآنرسیدیم.بایداین
مسئله استمرار داشته باشد اما کار ما بازیکنان خیلی
سختترمیشود.مرادمنددرباره
این که در اواخر بازی بازیکنان
شــهرخودرو با اســترس بازی
میکردنــد ،تصریح کــرد :این
مســائل طبیعی اســت.
خدا را شــکر کــه صدر
جــدول را گرفتیم و از
اینبهبعدمیتوانیمبا
آرامشبیشتریبازی
کنیم.

میدهد.ویدربارهاینکهگلمحمدیگفتهبودپاداشآسیایی
شهرخودرو پرداخت نشده و قولهایی که برای زمین تمرین
به او داده شد عملیاتی نشده است ،گفت :واقعیت این است که
نمیدانمآقایگلمحمدیچهگفتهاستولیمابهقولهاییکه
ازسالگذشتهدادیمعملکردیم.اینراهمبگویمکهمسئوالن
شهری تاکنون به قولهایی که دادند جامه عمل نپوشاندند و
آقای گلمحمدی از این مسائل دلگیر است .در دو هفته آینده
با مسئوالن صحبت خواهیم کرد تا پرداختهای خوبی انجام
شود.امانگاهکادرفنیماوبازیکنانمانبهمسائلمالینیست.
نگاه آن ها به زمین فوتبال است؛ چرا که تیم یحیی روی زمین
بازی میکند و همیشه درخواست زمین تمرین دارد .او دنبال

پاداش نیست و در خصوص مسائل سختافزاری گله دارد.
استانخراسانرضویظرفیتخیلیخوبیداردوامیدوارمکه
مشکالت برطرف شود.وی همچنین درباره صدرنشینی تیم
شهرخودرودرپایانهفتهدهملیگبرتراظهارکرد:خداراشکر
میکنیم که برنده شدیم و به صدر جدول رسیدیم ،این موضوع
در سایه سه محور اتحاد هــواداران ،درایت کادر فنی و تالش
بازیکنانمحققشد.فکرمیکنمکهمابهحقخودمانرسیدیم.
وی درباره این که آیا روند صدرنشینی شهرخودرو در لیگ برتر
ادام هخواهدداشت،تصریحکرد:قطع ًااینطورخواهدبودواین
روندتداومدارد.مادرتالشهستیمتابتوانیمبهروندخوبیکه
داریم،ادامهدهیم.

جامعه فوتبالی تربت جام از مهم ترین مشکالت و دغدغه های خود می گویند
رضا اعلمی  -تربت جام یکی از شهرســتان هایی
اســت که عالقه مند به فوتبــال زیــاد دارد؛ اما این
رشــته ورزشــی در این شهرستان شــرایط خوبی
نداردوفوتبالیستهابامشکالتزیادیمواجهند.
یکیازدغدغههایورزشکاراناینرشتهورزشی،
نداشــتن زمین چمن مناســب اســت .هم اکنون
فوتبالیســتهای تربــت جامی فقــط از یک زمین
چمن کــه قدمــت 30ســاله دارد ،برخوردارند که
آن هــم وضعیت خوبی نــدارد و از طرفــی به بخش
خصوصی واگذار شــده اســت .همچنیــن کلنگ
احداث ورزشگاه پنج هزار نفری این شهرستان که
ازمصوباتسفرریاستجمهوریوقت(سال)86
است ،در سال  88به زمین زده شــد ،ولی تاکنون
فقط  20درصدپیشــرفت فیزیکی داشــته است.
از طرفی هیئت فوتبال این شهرســتان نیز متولی
ندارد.پیشکسوتانوعالقهمندانبهفوتبالدراین
شهرستانازوضعیتموجودگالیهدارندوخواستار
شرایطبهتریهستند.
•سیاستیکبامودوهوا

یکی از پیش کســوتان فوتبــال تربت جــام درباره
وضعیتنامناسبامکاناتاینشهرستانمیگوید:
تنها زمینچمناینشهرستانبهبخشخصوصی
واگذار شده اســت که کار اشتباهی اســت و با این
اقداممشکالتورزشکاراندوچندانشدهاست.
احمدرضا آقا محمدی می افزاید :واگذاری اماکن
ورزشیبهبخشخصوصیبخشنامهایاستکهاز
چندسالقبلاجرایآنابالغشدهاست؛اماسوال

چمن فوتبال این شهرســتان بــه بخش خصوصی
بزرگترین ضربه ای است که به فوتبال تربت جام
وارد شــده اســت .نوجوانان وجوانان تربت جامی
به جای روی آوردن به مکان های سالم ورزشی ،به
تفریحاتوسرگرمیهایناسالمرویمیآورند.
ایرجفیضیازدیگرپیشکسوتانفوتبالمیگوید:
واگذاریتنهازمینچمنفوتبالتربتجامبهبخش
خصوصی باعــث از بین رفتن فوتبــال در رده های
نونهاالن  ،نوجوانــان و جوانان می شــود.چون در
اینشهرستانکسیازورزشحمایتینمیکند.
• بالتکلیفیهیئتفوتبال

ماایناستکهچرازمینچمنتربتجامامسالبه
بخش خصوصی واگذار شــده اســت .در حالی که
سالهایقبلبهاینصورتنبود.
وی همچنین اظهار می کند :هیئت فوتبال تربت
جام نیز متولی ثابتی ندارد .یک ســری اختالفات
برای ســکانداری این هیئت ورزشــی وجود دارد.
هم اکنون فردی به عنوان سرپرســت معرفی شده
اســت،اما اداره ورزش و جوانان تربت جام مدارک
این فرد معرفی شده را به استان ارسال نمی کند.
حتی شنیده شده اســت که فرد دیگری قرار است
برای ســکانداری هیئــت فوتبال معرفی شــود که

به نوعی دوگانگــی در فوتبال تربت جــام به وجود
آمدهاست.
• نابودیفوتبالتربتجام

یکیدیگرازپیشکسوتانفوتبالدربارهواگذاری
تنها زمیــن چمــن فوتبــال شهرســتان بــه بخش
خصوصیمیگوید:تمامسرمایهفوتبالتربتجام
فقط یک زمین چمن است که در 30سال گذشته
ازســوی متولی وقــت ورزش تربت جام تاســیس و
امسالهمبهبخشخصوصیواگذارشدهاست.
امیرنجفــی مــی افزایــد :واگــذاری تنهــا زمیــن

سرپرستهیئتفوتبالتربتجامدربارهشرایطش
میگوید:مدتچهارماهاستکهباحکمسرپرستی
در هیئــت فوتبال تربــت جــام فعالیت مــی کنم .
مدارکم را هم به اداره ورزش وجوانان شهرســتان
تربت جــام تحویــل داده ام  ،ولی هنــوز مدارکم به
استانارسالنشدهاست.حمیدمحرمیمیافزاید:
دلیلاینمعطلیرانمیدانم.اماشنیدهامکهقرار
اســت اداره ورزش و جوانان فرد دیگری را معرفی
کند.
وی همچنین به کمبودهای این رشــته پرطرفدار
اشــاره و اظهار می کنــد :فوتبال در تربــت جام با
کمبودهای زیادی مواجه اســت کــه کمبود زمین
چمنفوتبالازاصلیترینمشکالتاست.اکنون
تمام ســرمایه فوتبال شهرســتان بــه همین زمین
چمن کــه قدمت30ســاله دارد و کلیه مســابقات
آموزشگاهها،باشگاهی،استانیوتمریناتتیمها

درآن برگزار می شــود ،خالصه می شــود؛ که این
را هــم از فوتبال تربت جام گرفتنــد .وی همچنین
افزود :اگر قانون واگذاری اماکن ورزشی به بخش
خصوصی برای همه شهرستان ها قابل اجراست،
چراازمجموعشهرستانهایاستانتنهادرهشت
شهرستان به بخش خصوصی واگذار شده و زمین
چمن شهرســتان هایی همچون تایباد  ،فریمان و
سرخس که در همســایگی ما قرار دارند به بخش
خصوصیواگذارنشدهاست.
•حکمبدونهماهنگی

رئیس اداره ورزش وجوانان تربــت جام نیز درباره
حکممتولیهیئتفوتبالاینشهرستانمیگوید:
سرپرســت فعلی یکی ازگزینه های پیشنهادی ما
برای ســکانداری هیئت فوتبال شهرستان است.
اما حکم معرفی او ازســوی رئیــس هیئت فوتبال
اســتان بدون هماهنگی بــا اداره ورزش وجوانان
شهرستان صادر شده است .اعتقاد ما بر این است
که هرکاری باید براساس ضوابط ،قانون و مقررات
خودش انجام گیــرد .وی تصریح مــی کند:در این
زمینه مدیــرکل ورزش وجوانان اســتان طی نامه
ای از ماخواســته تا فرد دیگری را برای سرپرستی
هیئت فوتبال تربت جام معرفی کنیم که این کار را
هم انجام داده ایم .وی همچنین درباره واگذاری
اماکــن ورزشــی میگویــد :اداره ورزش وجوانان
شهرســتان تربت جام هیچ گونه نقشــی در زمینه
واگذاریاماکنورزشیوبهویژهزمینچمنفوتبال
بهبخشخصوصیندارد.

