خبر
والیبال

اظهارات سرپرست هیئت والیبال
درباره چینش اعضای مجمع
سرپرست هیئت والیبال خراسان رضوی گفت14 :
ماه سرپرســت هیئت والیبــال بودم و از روز نخســت
ل ورزشوجوانان هماهنگیهــای الزم را
بــا اداره ک 
انجــام دادم؛ نمیدانم چطور در انتها متوجه شــدند
صالحیتــم تاییدشــدنی نیســت.مهدی نیکویی در
گفتوگــو با ایســنا ،دربــاره تغییرات ایجاد شــده در
اعضــای مجمــع انتخابی هیئــت والیبال خراســان
رضوی ،اظهار کرد :بــرای اعضای مجمــع انتخابی
هیئت والیبال ،فهرستی به اداره کل ورزشوجوانان
ارائه کردیم ،امــا آقایان بر اســاس میل خــود برخی
از اعضــای مجمــع را تغییــر دادنــد و فقــط نماینــده
شهرســتانها و آموزشوپــرورش تغییــر نکردنــد.
مجمعــی درســت کردهاند که هرکســی خودشــان
میخواهند ،رأی بیاورد .امیر زارعی ،معاون توسعه
ورزشــی اداره کل ورزشوجوانان خراســان رضوی
اعضای این مجمع را تغییر دادهاست.
وی درباره صالحیتش گفت :هیچ جوابی در این باره
بهمننمیدهند.برایانتخاباتثبتنامکردمونامزد
ریاست هیئت والیبال هستم ،اما به طور کتبی اعالم
نکردند که صالحیتم رد شده است.
سرپرست هیئت والیبال خراسان رضوی ،ادامه داد:
وقتی فهرســت مجمع انتخاباتی را برایم فرستادند،
متوجه شــدم اگــر در مجمــع نامــزد هم باشــم ،رأی
نمیآورم .اگــر بخواهند فــان نامزد ،رئیس شــود،
اعضای مجمــع به گونــهای چیده میشــوند که فرد
مدنظرخودشانرأیبیاورد.اگرچهگفتندصالحیتم
تایید خواهدشد اما با این وجود رأی نمیآورم.
نیکویی بیــان کرد :رضــا تابعی را به عنــوان نماینده
مربیــان معرفــی کردیم که یکــی از سرآمدهاســت،
امــا اداره کل ورزشوجوانان محمد رضایــی را قرار
دادهاســت .علی شیخاالســامی به عنوان نماینده
باشــگاهها ،توســط اداره کل ورزشوجوانــان قــرار
گرفتهاســت ،در حالی که باشــگاه ارشــاد را معرفی
کرده بودیم .باشگاه ارشــاد تنها باشگاهی است که
در مشــهد مجوز تخصصی والیبــال دارد ،امــا اداره
کل ورزشوجوانان ،نماینده تیم لیگ برتری را برای
اعضای مجمع انتخابی قرار دادهاست.
وی در پاسخ به این سوال که مجمع انتخاباتی هیئت
والیبال به نفع کدام نامزد چیده شــده است ،گفت:
به نظــرم نحــوه چیدمان ،بــه نفع حیــدر خوشنیت
است .جبار قوچاننژاد دنبال این قضایا و ریاست در
هیئت والیبال نیست .حیدر خوشنیت به اداره کل
ورزشوجوانان رفــت و آمد زیــاد دارد و به تازگی هم
بارها به تمرینات پیام سر زدهاست.

اخبار
فوتبال  -فوتسال

کاپیتان شهر خودرو:

راه سختی برای قهرمانی داریم

کاپیتان تیم فوتبال شــهرخودرو درباره صدرنشینی
این تیم گفت :راه سختی برای قهرمانی داریم .فقط
ک ســوم از بازیها گذشــته و  20دیدار دیگر مانده
ی 
است .لیگ امســال واقعا ســخت شده اســت .حتی
تیم های قعــر جدول هــم خوب بــازی می کننــد .به
عنوان مثال تیم گلگهــر مقابل ما خوب بــازی کرد،
شاهین بوشــهر هم تیم ضعیفی نبود و ذوبآهن هم
کــه اصــا جایگاهش انتهــای جــدول نیســت .اکبر
صادقــی افــزود :از االن به فکــر قهرمانی نیســتیم .
چون هزینههایی که تیم ما انجام داده ،از بســیاری از
تیمهای لیگ برتر کمتر اســت  .با این حــال در صدر
جــدول قــرار داریــم .البتــه فرامــوش نمیکنیم که
حریفان سرســختی هم پیــشرو داریــم .در هر بازی
تالش میکنیم تا پیروز شویم و دســتورات تاکتیکی
را بهدرستی در زمین اجرا کنیم.وی در ادامه صحبت
هایش درباره شرایط شــهرخودرو خاطرنشان کرد:
فقط میخواهیم پاســخ حمایتهای مسئوالن تیم و
مردممشهدرابدهیمکههربازیمیآیندوماراتشویق
میکنند .ما هم برای رسیدن به موفقیت همه تالش
خود را به کار میگیریم.

درچارچوبهفتههفدهملیگبرترفوتسال

فرش آرا بازی را واگذار کرد

نماینده فوتسال استان بازی حساس دیروز را واگذار
کرد .مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور
عصر دیروز با برگــزاری دو دیدار پیگیری شــد که در
مهمترین بازی تیم فرش آرای مشهد در سالن شهید
بهشتیبهمصافتیممسسونگونرفتکهایندیدار
در نهایت با نتیجه۳بریک به نفع مس تمام شد.در این
بازی که با اخراج فرهــاد فخیم همراه بــود ،فرش آرا
پس از هفته ها نباختن طعم تلخ شکســت را چشید.
همچنین در دیگر بازی تیم سن ایچ ساوه مقابل هایپر
شاهینشهربهپیروزیدستیافت.پنجبازیدیگرنیز
لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

ورزش
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گپوگفتیباپیشکسوت ورزشیدرباره
هندبالکهزمانیقطبکشوربود
دوش
نب هها

11

هنـــدبال
دیگرنشانیندارد!

ازاومیتوانبهعنوانشناسنامههندبالخراسان
نامبرد.فردیکهخاکخوردهرشتهتوپیهندبال
است و افتخارات زیادی در کارنامه اش به چشم
میخورد.قاسمشعبانپورچهرهشناختهشدهدر
هندبال کشور است که اکنون با وجود  61سال
سن هنوز به حرفه مربیگری مشغول است و پا به
پایبازیکناندراینرشتهورزشیدوندگیدارد.
با این که هندبال خراســان رضوی به فراموشی
سپردهشدهاست،همچناندلشبرایاینرشته
میتپدوامیدواراستکهروزیایناستاندوباره
بهقطبهندبالکشورتبدیلشود.شعبانپورکه
بازنشســته آموزش و پرورش اســت ،مهمان این
هفتهبخش«باپیشکسوتان»روزنامه«خراسان
رضوی»است.
• سابقه  26ساله در تیم ملی

این پیش کســوت خراســانی ،ورزش هندبال را
از 16سالگی در ســبزوار شروع کرد.سپس این
ورزشرا بهصورتحرفهایترنزدعلیمحمدیان
در مشــهد دنبال کرد.با توجه به استعداد و فنی
بودنــش در تمــام رده هــای مختلــف تیــم ملی
حضور داشت که فقط  9ســال به صورت مداوم
کاپیتانتیمملیبزرگساالنبود.ویدراینباره
میگوید:حدود 26سالدرردههایمختلفتیم
ملیحضورداشتم.ششسالهمرئیسکمیته
مربیانایرانبودموبههمراهتیممنتخبهندبال
استانبیشاز 60-70عنوانقهرمانی بهدست
آورده ایم .حتی با تیم ســبزوار در 9دوره باشگاه
های آســیا نیز حضور داشــتیم .وی مــی افزاید:
از سال 64به بعد همیشــه در لیگ باشگاه های

ایران شرکت می کردیم و بیش از 60بازیکن
در رده هــای مختلف به تیــم ملی معرفی
کرده ایــم .االن هم مدرس فدراســیون
هندبالهستم.
•دیده نمی شوند

قاسم شعبانپور درباره جایگاه پیش کسوتان
می گوید :به نظرم پیش کسوتان ورزشی هیچ
جایگاهــی ندارند .ایــن افــراد روزگاری برای
ورزش اســتان افتخارآفرینی کردنــد اما حاال
اصال دیده نمی شــوند .در ایران پهلــوان زنده
را خــوش اســت .وی مــی افزاید :امســال تیم
پیشکسوتانهندبالاستاندرکشورقهرمان
شد ،ولی برخی از اعضای آن از بی توجهی ها
گله مند هســتند .پیش کســوتان دنبال بحث
مالی نیســتند،بلکه فقــط می خواهنــد دیده
شوند.اینپیشکسوتهندبالدربارهشرایط
گذشته این رشته ورزشی اظهار می کند :پس
ازانقالباسالمی،علیمحمدیانمربیمابود
که زحمات زیادی برای هندبال استان متقبل
شده اســت .تمرینات ما بیشــتر در زمین روباز
آسفالتمجموعهورزشیمهرانبود.درگذشته
بازیکنانبهخاطرعشقوعالقهشانبههندبال
هر ســختی را تحمــل مــی کردند.بحــث پول
مطرحنبود.ویخاطرنشانمیکند:ازگذشته
همیشهدرسطحاوللیگهندبالکشورحضور
داشــتیم و بیشــتر مواقع قهرمان ایران بودیم.
همیشه سعی می کردیم که این رشته ورزشی
رازندهنگهداریم.ولیبهمروربامشکالتمالی
روبهروشدیموجایگاهخودرادرکشورازدست

مجید خدایی :با جرزنی نمیتوان
صدرنشینلیگشد
سرمربی تیم کشتی آزاد «تا ثبت جهانی توس» مشهد درباره اعتراض تیم
کشتی دانشگاه آزاد به صدرنشینی تیم مشهدی در مرحله نیمه نهایی لیگ
برتر  ،گفت :کشــتی ُبرد و باخت دارد ،اما این کــه بخواهیم به خاطر صعودمان
قانون را تغییر دهیم ،درست نیست .با جرزنی نمیتوان صدرنشین لیگ شد.وی افزود :اگر تیم
رعد ستارگان ساری تخطی کرده ،از قوانین نیروهای مسلح تخطی کرده است  .چون در قانون
لیگ موضوعی مربوط به جذب سرباز نیست .ما هم ابتدا به این موضوع اعتراض داشتیم ،اما بعد
از این که منطقی فکر کردیم ،متوجه شدیم اعتراض مان درست نیست.مجید خدایی افزود :تا
به حال در کشتی چنین مواردی نداشتیم که دوستان توقع تغییر قوانین را دارند .سال گذشته
تیم آرشزین بابل دقیق ًا همین عمل را انجام داد و از لیگ کنار کشید ،اما آیا همین دوستان که
مسئول سازمان لیگ بودند چنین اقدامی را انجام ندادند که اکنون انتظار آن را دارند.

یکیازدالیلیکهباعثشداینرشتهدر
دادیم.سال 62اولینبار
استان از دســت برود ،بحث پول است.
بههمراهآقایجاهدیدر به نظرم
وی تصریــح می کند :امســال
مسابقات جوانان ایران
شــرکت کردیم و قهرمان پیش کسوتان
با دســت خالی و بــا بازیکنان
هیچ جایگاهی بومیروانهمسابقاتلیگبرتر
شدیم.
شدیم،امااالنچهاربازیکناز
ندارند
ما جدا شدند و تاکنون هم یک
•ترس از هندبال سبزوار
ریالبهبازیکنانپرداختنکردهایم.اگرتا
وی درباره جایگاه هندبال استان می
گوید:در سبزوار همیشــه دنبال این بودیم که هفتهآیندهنیزپرداختینداشتهباشیم،انصراف
چراغ هندبال خاموش نشــود.در گذشته این خودراازلیگبرتراعالممیکنیم.
شهرســتان محل رفت و آمد بهترین بازیکنان
•توزیع ناعادالنه
و حتی تیم های خارجی بود.زمانی ســبزوار ،
قطب هندبال کشــور بود .همه تیم ها از اســم وی اضافه می کند :مشهد چند سال است که
این شهرســتان می ترســیدند؛ اما متاســفانه در لیگ برتر تیمی ندارد .اما در سبزوار چراغ
اکنون دیگر آن جایــگاه قبلی را نــدارد و حتی ایــن ورزش را روشــن نگــه داشــتیم.هندبال
جزو چهار تیم برتر کشــور هم نیست.به نوعی رشتهای است که اگر حمایت مالی شود ،قطعا
هندبــال ســبزوار و اســتان افت کرده اســت .بهتر از رشــته های دیگر می توانیــم قهرمانی
بازیکنــان در گذشــته تعصــب داشــتند و پول کسب کنیم.متاسفانه جایگاه خود را در کشور
برایشان مهم نبود .اما االن برای بازیکنان پول از دســت داده ایــم و فقط نامش مانده اســت.
اولویت اول است.شــعبانپور معتقد اســت که حتی نمیتوانیم بازیکنان بومی را در تیم نگه
خراسان رضوی استعدادهای زیادی دارد ،اما داریم و آن ها به دیگر تیم هــا می پیوندند.وی
در بحث حامی مالی با مشــکالت زیادی روبه درباره حمایت های اداره کل ورزش و جوانان
رو اســت .وی در این باره می گوید:ورزش این می گوید:اداره کل ورزش ،هم اکنون تیم های
زیادی را تحت پوشــش دارد .اما توزیع بودجه
روزها حرفه ای تر شده است و اگر بخواهیم در
کورس مســابقات حضور داشته باشــیم ،باید ناعادالنه و ســلیقه ای اســت .به هــر تیمی که
حامی مالی داشته باشیم.به جرئت می گویم نزدیک تر به اداره کل باشد ،بها داده می شود.
کهمشهدوسبزواراستعدادهایخوبیدررشته امابهتیمهایشهرستانهاتوجهینمیشود.
هندبال دارند؛ اما باید ســرمایه گــذاری کرد .االن ورزش در شهرستان ها تعطیل است.

مسابقاتانتخابی
تیمملی
تاتار کوراش
در قوچان

رئیس کمیته تاتار کوراش فدراســیون جودو گفت :مســابقات
قهرمانی تاتارکوراش کشــور و انتخابی تیم ملــی روزهای 6و7
آذرماهدرقوچانبرگزارمیشود.فرشادشادکام افزود:ایندوره
از مسابقات طی روزهای 6و 7آذرماه به میزبانی قوچان برگزار
میشود.پیشبینیمیشودکهاستقبالخوبیازاینمسابقات
به عمل آید و بین  150تا  200شــرکت کننده در این رقابت ها
حضور یابند.وی بیان کرد :این دوره از مسابقات در 9وزن،60
،90،85،80،75،70،65مثبت 100ومنفی 100کیلوگرم

براساساعالمرنکینگملیتنیسرویمیز

مهشید اشتری در صدر

یک ورزشکار خراسانی بر اساس اعالم رنکینگ ملی
تنیسرویمیزدرصدرجدولقرارگرفتهاست.پساز
برگزاری دو تورایرانی تنیس روی میز بزرگ ساالن در
مشهد وتهران،رنکینگورزشکاراندردوبخشآقایان
وبانواناعالمشد.درردهبندیبخشآقایانکه۳۹۹
نفر از سراسر کشــور حضور دارند ،نام هیچ خراسانی
در بین برترین ها وجود ندارد؛ امــا در بخش بانوان که
 214بازیکن از سراسر کشــور حضور دارند ،مهشید
اشتریازخراسانرضویباچهارهزارو 970امتیازدر
صدرجدولردهبندیایرانقراردارد.همچنینشیما
صفاییازهمدان وملیکاکرمیازتهراندرجایگاههای
دوموسومقراردارند.
درخور ذکر اســت ،ســومین تورایرانی بزرگ ســاالن
آقایان و بانوان کشــور طی روزهــای  7تــا  9آذرماه در
شهرهای اصفهان و کرج برگزار می شود که پس از آن
نفراتبرتررنکینگملیطبقآییننامهبهرقابتهای
انتخابیتیمملیدعوتخواهندشد.

پیشبینیبرنامهشهرخودرو
درمرحلهحذفیلیگآسیا
دو نماینــده ایــران یعنی شــهرخودرو و اســتقالل در
دور دوم مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان بــه میدان
خواهنــد رفت .بنا بر اعــام ســایت footyranking
و بر اساس ســازوکار ســال قبل لیگ قهرمانان آسیا،
به نظر میرسد برنامه اســتقالل و شهرخودرو به این
صورت باشــد :در مرحلــه دوم رقابتها شــهر خودرو
باید برابر برنده دیدار چنای ســیتی هند و الرفع قطر
قرار گیرد که این دیدار سهشنبه یکم بهمن در مشهد
یشود.
برگزار م 
به گزارش ایسنا ،همچنین اســتقالل به دیدار برنده
مسابقه الکویت کویت و الفیصلی اردن میرود که این
دیدار هم سهشــنبه یکم بهمن به صورت تک بازی در
تهران برگزار میشود.
شهر خودرو در صورت برتری در این دیدار با السیلیه
قطــر در کشــور قطــر بــازی خواهــد کــرد کــه کریم
انصاریفرد را در ترکیب خود دارد.اســتقالل نیز در
صورت برتری در گام نخست ،در گام دوم ۸ ،بهمن در
کشور قطر به دیدار الریان خواهد رفت.
فصلجدیدرقابتهایلیگقهرمانانآسیاپنجشنبه
 ۳۰آبان قرعهکشی میشود و تیمهای پرسپولیس،
سپاهانواستقاللوشهرخودرو-درصورتصعودبه
مسابقات  -حریفان خود را خواهند شناخت.
برگزارمیشودکهپنجنفردرهروزنبهاردوهایتیمملیدعوت
خواهند شد.شادکام بیان کرد :اولین اردوی آمادگی تیم ملی
پس از این مسابقات در دی ماه برگزار میشود که اراک احتماال
میزبانخواهدبود .همچنینبهمنماه،مسابقاتجایزهبزرگ
تاتار کوراش را به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر در مازندران
خواهیم داشــت.وی با بیان این که بدون شــک تاتار کوراش به
جایگاه واقعی خود دســت می یابد ،تصریح کرد :از زمانی که به
فدراسیونجودوملحقشدیم،شرایطدراینرشتهبهبودیافت.

