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پایان
تـــلــخ
البیتهران  ،سکوت استان ،
فشار وزارت و کم لطفی یحیی
و دوستان ،شهرخودرو
را در روزهای حساس
در وضعیت آمپاس قرار داد

علی ترابــی  /اتفاقی که فوتبال دوســتان مشــهدی از آن
می ترســیدند ،باالخره دیروز به وقوع پیوســت .اتفاقی که
نشــان می دهد ،فوتبال در شهرســتان ها برای مســئوالن
چندان اهمیتی ندارد .وزارت ورزش و جوانان نشان داد که
فوتبال ایران فقط استقالل و پرسپولیس است و سرنوشت
دیگر تیم ها اهمیتی ندارد .با این که باشــگاه شــهر خودرو
برای حفظ یحیی گل محمدی خیلی دســت و پــا زد ،اما
اهرم فشــار پایتخت نشــینان خیلی پر زور بود و گل
محمدی را به عنوان ســوغات از مشــهد
به تهــران بردند .ایــن اتفاق قطعا
ناشــی از بی تدبیــری مدیران
باشــگاه پرســپولیس است
که نتوانســتند سرمربی
تیمشــان را حفظ کنند
که حاال بــا زور وزارت
ورزش  ،یقــه دیگر تیم
ها را هم می گیرند.
•فشار وزارتی ها

یحیی گل محمدی در ابتدای فصل
امســال پس از توافق و عقد قرارداد با
شهرخودرو  ،با پیشنهاد پرسپولیس
روبه رو شده بود و مدتی این حواشی
ادامــه داشــت تــا ایــن کــه باالخــره
شــهرخودرو را انتخاب کرد .اما طی
چنــد روز اخیــر دوبــاره بحــث جدایی
یحیــی گل محمــدی از شــهرخودرو
مطرح شــد که جــدای از هدایت تیم
ملــی فوتبــال کشــورمان  ،موضوع
پرســپولیس هــم مطــرح بــود .از
شــنبه گذشــته بــا رفتــن قطعــی
«کالــدرون»  ،مذاکــرات جــدی
باشگاه پرســپولیس با یحیی گل
محمدی شروع شد و در این میان
مالک باشگاه هم اصال تمایلی به
جدایی او از شهرخودرو نداشت.
حتی پای وزارت ورزش و صمت
نیزبهاینموضوعکشیدهشد،تا
اینکهحمیداویبرخالفمیل
باطنــی اش به ایــن موضوع

رضایت داد و حاال یحیی گل محمدی سکاندار پرسپولیس
شدهاست.اودومیندورهسرمربیگریخودرادراینباشگاه
تجربــه خواهد کــرد؛ چــرا کــه او پیشــتر در دوران مدیریت
رویانیان جایگزین مانوئل ژوزه پرتغالی شده بود.
•کم لطفی گل محمدی

البتهبایدبهاینموضوعهماشارهکردکهیحییگلمحمدی
از همان ابتدای فصل دلش با پرســپولیس بــود .قهرهای
یحیی زودرنج در طول دو فصل اخیر ،شــایعات جایگزینی
او در پرسپولیس در ابتدای فصل و سکوت آزاردهنده او در
برابر پرسشهای بی شــمار هواداران شــهرخودرو درباره
تمایلشبرایپیوستنبهپرسپولیسنشاندهندهایناست
که به دنبال جدایی بود.هر چند که هر فــردی تمایل دارد
روزی در پرســپولیس مربیگری کند ،اما جدا شــدن از تیم
شهرخودرو آن هم در چنین شــرایطی کم لطفی محسوب
می شود .گل محمدی می توانست نیم فصل را تحمل کند
و فصل آینده به جمع سرخپوشان بپیوندد.
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•بی تفاوتی مسئوالن خراسانی

تیم فوتبال شهرخودرو طی دو سال اخیر با حضور یحیی
گل محمدی تحول خوبی در فوتبال مشهد به وجود آورد
و باعث شد شور و هیجان بیشتری در بین فوتبال دوستان
این شهر ایجاد شود .این موفقیت به حدی بود که مشهدی
ها امســال نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا هستند
که در تاریخ فوتبال مشهد ســابقه نداشته است.اما اتفاق
تلخ تر از جدایی یحیی گل محمدی این است که مسئوالن
خراسانی از استاندار تا نماینده های مجلس و حتی اداره
کل ورزش و جوانان هیچ واکنشــی به این موضوع نشــان
ندادهاندودرشرایطسختتیمشهرشانراتنهاگذاشتند.
ایندرحالیاستکههمینتیمدرطولفصلشادیهای
زیادی را برای هواداران و عالقه مندان مشهدی به ارمغان
آورده است و در این شــرایط که نیاز به کمک داشت ،تنها
ماند و هیچ مسئولی در این زمینه تالشی نکرد.
•شرایط حساس

جدایی یحیی گل محمدی در شرایطی رقم خورده است
که شــهرخودرویی ها تا چند روز دیگر بایــد پس از دیدار
•انتقاد از مالک باشگاه
مالک باشــگاه شــهر خودرو برای این که به راحتی یحیی مقابل شــاهین بوشــهر برای اولین بار در مرحله حذفی
گل محمدی را از دســت ندهد ،ســنگ بزرگــی پیش پای رقابت های آسیایی به میدان بروند .در این میان چالش
مدیران باشگاه پرسپولیس گذاشــته بود  .بنا به شایعات  ،مهم مالک باشــگاه  ،معرفی جایگزین برای گل محمدی
مبلغ درخواســتی حمیداوی  ،شــش میلیارد تومان برای اســت که انتخاب ســخت و حساسی هم اســت .شرایط
جدایی گل محمدی و دستیارانش بود؛ اما تهرانی ها این به گونه ای اســت که اول بهمن ماه  ،تیم شــهرخودرو در
درخواست را قبول نکردند.برای همین پای وزارت ورزش شهر مشهد باید اولین بازی آسیایی خود را رقم بزند .به
وصمتنیزبهاینپروندهبازشد.حتیپافشاریحمیداوی هر صورت هــم اکنون وضعیت این تیم حســاس اســت و
برای پول بــه صورت نقــد بود که پرسپولیســی هــا قبول تماشاگران تیم هم از حمیدوای انتظار دارند اجازه ندهد
نکردند و قرار شد به صورت چک مدت دار و مبلغی کمتر از که با جدایی یحیی گل محمدی سرنوشت تیم به اما و اگر
آن چه اعالم شده پرداخت شود .با تمام این شرایط  ،یحیی کشیده شود.
برای جانشــینی یحیی گل محمدی ،اسامی همچون
گل محمدی از مشهد کوچ کرد .نکته مهم این جاست
رضا مهاجــری و علیرضــا منصوریــان هم مطرح شــده
که گل محمدی هنوز با شهرخودرو قرارداد داشت و
است.اماگفتهمیشودکهدرشرایطفعلی
باشــگاه این اختیار را داشت که با این
شانسمجتبیسرآسیاییسرپرستفعلی
انتقــال مخالفت جدی کنــد که کرد.
معارفه سرآسیایی
تیم،برایگرفتناینمسئولیت،
اما در ادامه با فشــار وزارتی ها
بیشــتر از دیگــر گزینه هاســت.
کوتاه آمد .این در حالی اســت
امروز قبلازشروعتمرین
سرآســیایی ســابقه بازی در تیم
کهمالکباشگاهمیتوانستبه
های پیکان تهران ،پیام مشــهد
خاطر هــواداران بر اصرار خود
شهرخودرو
و ابومســلم خراســان را دارد.معارفه
پافشاری کند و به هیچ وجه رضایت
سرآسیاییامروز قبلازشروعتمرین
نمی داد تا شــهرخودرو به وضعیت
انجاممیشود
شهرخودروانجاممیشود.
بحرانی دچار نشود.

•بیانیه شهرخودرو

باشگاه شــهرخودرو خراســان درباره جدایی یحیی
گل محمدی بیانیه ای صادر کرد .در این بیانیه آمده
اســت :در روزهایی که بیمهریهای زیادی به یکی
از ارزندهترین ســرمایههای ملی فوتبال ایران شــده
بود ،دســت در دســت یحیی گلمحمدی گذاشتیم
و بــا او یاعلی گفتیم .شــهرخودرو خراســان با یحیی
دوستداشــتنی موفق شــد تا برای اولین بار آسیا را
برای فوتبال خراســان فتح کنــد و از این بــاب نه تنها
باشگاه بزرگ شــهرخودرو که فوتبال اســتان پهناور
خراسان مدیون زحمات اوست.
در ابتدای فصــل جاری بــا مطالبه هــواداران عزیز با
یحیی گلمحمدی قراردادی دوساله منعقد شد و با
وجوددرخواستپرسپولیسوتیمملیامیددرابتدای
فصل ،به جهت تدارک تیمی قدرتمند و متناســب با
شانفوتبالخراساندرلیگبرتروآسیااورادرمشهد
حفظ کردیم و نیمفصلی قابل قبولــی را هم کنار هم
گذراندیم.در پایــان دور رفت لیگ برتــر نوزدهم و در
حالی که با خبر هستید ،باشــگاه پرسپولیس پس از
جدایی سرمربی خارجی خود مجددا خواستار جذب
سرمربی شهرخودرو برای هدایت پرسپولیس شد که
البته پاســخ ما بازهم منفی بود  ،امــا دوباره تماس ها
شروعشدوهمهبرایاینانتقال،دراینبرههحساس
با باشگاه ما تماس گرفتند تا رضایت نامه گلمحمدی
را بدهیــم  ،امــا دریــغ از یک تمــاس از داخل اســتان
خراسان رضوی!
به خواست هواداران و پایبندی به برنامههای بزرگی
که در شــهرخودرو داریم تا جایی که زورمان رســید،
پــای ســرمربیمان ایســتادیم و تمــام راههــا را نیز به
تنهایی طی کردیم اما در نهایت نشد که نشد و مجبور
شدیم رضایت نامه ســرمربی تیممان را برای هدایت
پرسپولیسامضاکنیم.
با همه این شرایط اما حاال دیگر باید خودمان را برای
شــروع نیم فصل دوم لیگ برتر و بازی های آســیایی
آماده کنیم و زمانی برای از دست دادن همین فرصت
اندک نداریم  .اکنون به پشتوانه هواداران عزیز خود
در سراســر خراســان بزرگ به دنبال روزهای خوبی
هستیم که قطعا حمایت شما آن را رقم خواهد زد .در
این مســیر با استفاده از پتانســیل های استان پهناور
خراسان ،دســت در دســت هم ،میرویم برای تداوم
موفقیت در سایه وحدت و با عنایت امام رضا(ع).

سوژه ها

پيروزى آويژه صنعت در تهران
نماینده بســکتبال اســتان عصر دیروز مقابل حریف
تهرانی به برتری دست یافت.هفته هجدهم ليگ برتر
بسكتبال كشور دیروز برگزار شــد و تیم آویژه صنعت
پارسای مشهد در سالن بســكتبال مجموعه ورزشى
آزادىتهرانمهمانتيمنيرویزمينىبودكهدرنهايت
با نتيجه ٥٣بر ٤٤پيروز ميدان شد  .تيم آويژه صنعت
پارســا با كســب اين پيروزى پنج شــنبه ایــن هفته به
اســتقبال پااليش نفت آبادان می رود کــه اين ديدار

اخبار
کوهنوردی-فوتبال

سرپرستهیئتکوهنوردیاستان:

کوهنوردان گرفتاربهمن
بدون اطالع هیئت صعود کردند
جمعه گذشــته دو کوهنــورد در ارتفاعات "فلســکه"
طرقبهگرفتارریزشبهمنشدهبودندکهیکیازآندو
کوهنورد در اثر ریزش بهمن به داخل دره سقوط کرد
و جان خود را از دست داد.اما خوشبختانه کوهنورد
دیگر توانسته بود طی یک اقدام فوری از ریزش بهمن
روی خــود ممانعت به عمــل آورد.سرپرســت هیئت
کوهنوردی خراسان رضوی درباره این اتفاق گفت:
این افراد بدون توجه به وضعیت آب و هوا و هشدارها
اقدام بــه صعود کــرده بودند .جلیــل زاده افــزود :بر
اساس اطالعاتی که تا کنون به دست ما رسیده ،این
افراد عضو باشــگاه هم نبوده اند و صعود آن ها بدون
اطالع هیئت استان بوده است.

رقیبآسیاییشهرخودرو
امروزمشخصمیشود

رقیب تیم فوتبال شهرخودرو مشهد در مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آســیا امروز مشخص میشــود .امروز
تیمهای فوتبال«چنای سیتی» هندو «الرفاع»بحرین
در نخســتین مرحله حذفی لیــگ قهرمانان آســیا در
هند به مصاف هم میروند .برنــده این بازی در مرحله
بعدبایددرمشهدمقابلشهرخودروایرانقراربگیرد.
دیداری که اول بهمن ماه در ورزشــگاه امــام رضا (ع)
برگزارمیشود.چنایسیتیهنددرلیگکشورخود
در جایگاه ششــم و الرفــاع در لیگ بحریــن در جایگاه
هفتمجدولردهبندیقراردارد.شهرخودرودرصورت
برتــری در بازی خود در مشــهد راهی قطر میشــود و
مقابلتیمفوتبالالسیلیهاینکشورقرارخواهدگرفت.

سروش رفیعی مشهد را ترک کرد

ســاعت  ١٧در مشــهد برگزار خواهد شد.ســرمربی
تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد گفت :همه
بازیکنان سخت تالش میکنند و مرتب و منسجم به
تمرینات خود ادامــه میدهند .از ایــن رو میتوانم از
بازیکنان زیادی در تیمم اســتفاده کنم و اگر شــرایط
اجازه دهد در بازیهــای آینده از  10یــا  11بازیکن
استفاده خواهم کرد تا همه آن ها فرصت بازی کردن
در لیگ را داشته باشند.

سرجان ایوانوویچ افزود :میتوانیم با تالش و تمرین
بیشتر ،نتایج بهتری به دســت آوریم و به تیمی خوب
در بســکتبال ایــران تبدیل شــویم .وی اظهــار کرد:
موفقیت ما در هفتههای اخیر در شرایطی رقم خورد
که از برخی رقبا ،رتبهای پایینتر داشــتیم ،پس هیچ
گاه گول رتبه رقیــب را نمیخوریم و با تمــام توان و با
تمرکز باال وارد زمین می شویم تا به یک پیروزی دیگر
دست یابیم.

گروه ورزش  /وقتی هشــت ســاله بــود ،خیلی
اتفاقــی وارد دنیای ژیمناســتیک شــد .درابتدا
ژیمناســتیک را به عنوان ورزش عمومی دنبال
مــی کرد،اما بــه مــرور عالقــه اش به این رشــته
ورزشــی بیشــتر شــد تا این که اســتعداد خود را
نشــان داد و این ورزش را به صورت حرفه ای نزد
خانم«شمسیشجاعی»ادامهداد«.ثناحیدری»
با توجــه به اســتعداد خوبی که در ژیمناســتیک
داشت،در 14سالگیاولینمقامکشوریخودرا
کسبکرد.ویکهدررشته«هنری»ژیمناستیک
فعالیت دارد،به اردوهای تیم ملی نوجوانان هم
دعوتشدهاست.بااینحالاوکهاینروزها 17
ســالگی خــود را ســپری مــی کنــد،از وضعیت
موجود انتقاد دارد و بی توجهی مسئوالن باعث
بی انگیزگی این ورزشکار شــده است .حیدری
مهمان این هفته بخش با «آینده سازان» روزنامه
خراسانرضویاست.

گپ و گفتی با یکی از آینده سازان رشته ژیمناستیک :

بانوان ژیمناستیککار
حمایتنمیشوند

میکند:مربیانخانمکهاکنون درسالنسجاد
فعالیتدارند،باتجربههستند.اماباتوجهبهاین
کهبیشاز 40سالدارند،نیازاستکهازمربیان
جوانترهماستفادهشود؛چراکهدانشآنهابه
روزتراستوشرایطورزشکارانرابهتردرکمی
کنند .نوع نگاه آن ها هم متفاوت است و در روند
پیشرفتورزشکارانقطعاتاثیرگذارهستند.
•حمایتنشدن

•تعطیلیاردوهایتیمملی

«ثناحیدری»،ازهمانکودکیاستعدادخوبیدر
ژیمناستیکداشتوخیلیسریعپلههایترقیرا
طیکردوهمچوندیگرنوجوانانآرزویرسیدن
بهتیمملیراداشتکهباتالشوکوششتوانست
به این هدفش برسد .اما متاسفانه اردوهای تیم
ملی ژیمناســتیک دختران به طور منظم برگزار
نمی شــود که همین موضوع باعث شــد تا دیگر
انگیزه ای بــرای تمرین نداشــته باشــد .وی که
بیشاز 12مقاماولیدرسطحکشوردارد،درباره
وضعیتخودبهخبرنگارمامیگوید:خیلیتالش
کردم تا در ســطح کشــور به عنوان یک ورزشکار
خوب مطرح شوم .مقام های زیادی در قهرمانی
کشــور دارم .تا این که سال گذشــته به تیم ملی
رشته «هنری» ژیمناستیک دعوت شدم که قرار
بودبهمسابقاتکشورهایاسالمیاعزامشویم.
وی ادامه مــی دهد :اردوهای تیم ملــی قرار بود

م فوتبال شــهر خودرو به عضویت سپاهان درآمد .به گزارش ایســنا  ،سروش رفیعی بازیکن
بازیکن تی 
سابق تیم فوتبال شهر خودرو به جمع شاگردان قلعهنویی اضافه شد .رفیعی در تراکتور نیز بازیکن
قلعهنویی بود .هافبک  29ساله و سابق تیم ملی ایران ،در شرایطی از شهرخودرو جدا شد که در
روزهای اخیر شایعات زیادی درباره آینده او وجود داشت ،اما سروش در نهایت ترجیح داد که
مشهد را ترک کند و برای آیندهاش تصمیم جدیدی بگیرد .رفیعی در تابستان با سروصدای
زیاد از پرسپولیس جدا و به تیم شهرخودرو ملحق شد و پیراهن شماره  7این تیم را پوشید.
وی اگرچه در چند بازی برای این تیم غیبت داشت اما در مجموع عملکرد قابل قبولی را از
خود به ثبت رساند.

طیسهدورهبرگزارشودکهدرهردورهبرترینها
انتخاب می شــدند و مــن در دو دوره اردوی تیم
ملیحضورداشتم.امامتاسفانهاردویسوملغو
شدوازسالگذشتهتااالنتیمملیژیمناستیک
دختران اردو یا مسابقه ای نداشته است و ما هم
در هیچ مسابقه ای شرکت نکردیم  .این موضوع
باعثبیانگیزگیورزشکارانشدهاست.
•بیانگیزگی

ویدرادامهسخنانخودبهوضعیتتمرینیاش
اشــاره می کند و می گوید:این روز ها در ســالن
ســجاد مشــهد زیر نظر مربی ام خانم شــجاعی
تمرین می کنم .شــرایط خوبــی دارم  .ولی این

کــه در هیــچ مســابقه ای شــرکت نمــی کنیم،
کمی باعث بــی انگیزگی ما شــده اســت .البته
مسابقاتیکهبرگزارمیشود،شاملردهسنیما
نمی شود.از وقتی که اردوهای تیم ملی هم لغو
شده است ،دیگر مورد حمایت قرار نگرفتیم و به
نوعی فراموش شدیم .با این حال هنوز تمریناتم
را دنبال می کنم .حیدری در پاسخ به این سوال
کهآیاتجهیزاتسالنمجموعهورزشی«سجاد»،
همچنان فرســوده اســت ،می گوید:تجهیزات
سالن ســجاد قبال خیلی فرســوده بود .اما االن
مشکلیدراینزمینهنداریموخیلیازتجهیزات
تعویض شده اســت.وی همچنین درباره سطح
مربیانی که مشــغول به فعالیت هســتند ،اظهار

حیدری در پاســخ به این ســوال که چرا بیشــتر
ژیمناســتیک کاران در دوران جوانــی از دنیای
حرفــه ای خداحافظــی می کننــد ،مــی گوید:
مهمتریندلیلخداحافظیژیمناستیککاران
دردورانجوانی،بحثحمایتنشدناست.اگر
ورزشــکاری هم به جایگاهی می رسد ،بیشتر از
تالش و کوشش خودش است ،وگرنه مسئوالن
حمایتآنچنانینمیکنند.بهویژهورزشبانوان
کهاصالهیچحمایتینمیشود.البتهاالننسبت
به گذشــته کمی بهتر شــده اســت و نیاز به بهتر
شدندارد.اینژیمناستیککارمشهدیدرباره
این که آیا از ســوی هیئت ژیمناســتیک حمایت
می شــود ،خاطر نشــان می کند :به مــا حقوقی
کــه داده نمی شــود .البته برخــی از هزینه های
رفت و برگشت به مسابقات کشوری را پرداخت
می کنند .همچنین تمریناتم در سالن سجاد به
صورت رایگان است.اما نیاز به حمایت بیشتری
داریم.بهعنوانمثالسالگذشتهکهبهاردوهای
تیمملیدعوتشدم،هیچتبلیغیانجامنشدکه
مایهدلگرمیماباشد.
وی در پایان سخنان خود از زحمات خانواده اش
تشــکر مــی کنــد و مــی گوید:موفقیت هایــم را
مدیون پدرو مادرم هســتم .روزهایــی بوده که از
اینورزشخستهشدهبودمودیگرنمیخواستم
ادامه بدهم.اما حمایت های مادرم باعث شــد تا
ژیمناستیکراادامهدهم.

خبر
فوتسال

انتقال بازی های نماینده فوتسال
استان به تربت جام

اعلمی  /هفتــه پانزدهم مســابقات لیگ دســته اول
فوتســال کشــور امــروز در حالــی دنبال می شــود که
نماینده اســتان از این پس بازی های خود را در شــهر
تربتجامبرگزارمیکند .تیموحدتجام(هتلکاج)
به عنوان نماینده اســتان از ســاعت 16امروز میزبان
تیم فوتسال بعثت کرمانشاه است«.علی مقصود پور»
 ،مالک باشــگاه وحــدت جــام درباره نحــوه چگونگی
تشکیلاینتیمووضعیتکنونیآندرلیگدستهاول
فوتسالکشورگفت:باتوجهبهعالقهوافریکهبهرشته
ورزشی فوتسال دارم  ،امتیاز باشگاه هبلکس رضوی
درلیگدستهاولکشورراخریداریکردم.ویافزود:
درابتدای شــروع مســابقات  ،برای بازدید ازامکانات
به تربت جام ســفر کردم کــه اســتقبال خوبی صورت
نگرفت ومتاســفانه تحت تاثیرصحبت ها و جوســازی
های افــرادی محــدود تصمیم گرفتــم بــرای آرامش
وسهولت،بازیهارادرمشهدبرگزارکنیمکهبهلحاظ
نتیجه گیری خیلی به تیم ضربه وارد کرد.وی درادامه
تصریح کرد :درنیم فصل دوم با پیشــنهاد همشهریان
تربت جامی وحمایت بعضی ازدســتگاه های اداری و
ورزشی که مذاکرات اولیه با آنان انجام شد و به منظور
ایجــاد شورونشــاط اجتماعــی دوبــاره به تربــت جام
بازگشتیمتامسابقاتخودرادراینشهردنبالکنیم.
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