از میان خبرها
جودو  -بسکتبال با ویلچر

حضور جودوکار دوپینگی و محروم
درمسابقاتمشهد
در رقابتهــای جــودو جایزه بــزرگ ایــران که در
مشــهد برگــزار شــد ،یــک جــودوکار که بــه دلیل
اســتفاده از مــواد ممنوعــه بــا محرومیــت چهــار
ســاله مواجه شــده بود ،بــه مقــام نایــب قهرمانی
رســید .بــه گــزارش تســنیم ،رقابتهــای جودو
جایزه بزرگ ایران یادواره ســردار شــهید سپهبد
قاســم ســلیمانی روزهای  15تا  17بهمنماه در
مشهد برگزار شد و پس از سه روز با معرفی نفرات
برتــر به پایان رســید .در ایــن بین حضور مســعود
قویبازو جــودوکار وزن  -90کیلوگرم خراســان
رضوی در مســابقات و نایب قهرمانــی او با حرف و
حدیثهای فراوانی همراه بود؛ جودوکاری که به
دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه متنولون در تاریخ
 13آذرماه  95بــا محرومیت چهار ســاله مواجه و
خبر آن به صورت رسمی از ســوی دکتر غالمرضا
نوروزی ،رئیس وقت فدراسیون پزشکی ورزشی و
دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) اعالم
شده بود.
طبق اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی ،محرومیت
این جودوکار از  15خردادماه ســال  95آغاز شد
و در تاریخ  15خردادماه  99به پایان میرســد .با
این حال قویبازو پنج ماه زودتــر از موعد مقرر در
مســابقات شــرکت کرد و به عنوان نایب قهرمانی
رقابتها دســت یافت.در این میان این ســؤال به
وجود میآید که چه کسی مسئول رخ دادن چنین
اتفاقی است و چرا یک ورزشکار محروم به راحتی
میتواند در یک رقابت شرکت کند؟

ورزش
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مبـــــــارزه برای

قهرمانی

جودوکاران خراسانی امروز در لیگ برتر
به روی تاتامی می روند

لیگ فوتسال بانوان
با فشردگی سپری شد

سرمربی تیم جودو «پاس» خراسان
رضوی دربــاره وضعیت نماینده
استانبهخبرنگارمامیگوید:
تیم پاس متعلق به نیروی
انتظامی است و 20
ســــال ســابــقــه
حضور در
لیگ

مدافع شهرخودرو:

محمدحســین مرادمنــد ،مدافــع تیــم فوتبــال
شــهر خودرو گفت :تیم ما بــا الهــال قابل قیاس
نیســت و با وجود تفاوتهای زیادی کــه با این تیم
داریم ،نمایــش بــدی از خودمــان ارائــه نکردیم.
میتوانســتیم نتیجه بهتری در این بازی بگیریم،
ولی متأســفانه شکســت خوردیم .ما دیگــر به این
بازی فکر نمیکنیم و در بازی بــا پاختاکور دنبال
جبران خواهیم بود.
وی در گفتوگــو با تســنیم درباره این کــه چرا در
بازی با الهالل به میدان نرفــت ،تصریح کرد :من
در بازی بــا فــوالد از ناحیه مــچ پا مصدوم شــدم و
این موضوع باعث شــد نتوانم بعد از آن بازی با تیم
تمرین کنم .البته برای بازی با الهالل هم به دلیل
مشــکل روادید یک روز دیرتر به اردو اضافه شدم،
ولی همانطــور که گفتم مصدومیــت از ناحیه مچ
پا باعث شــد که برای بازی با الهالل ریسک نکنم.
خوشــبختانه االن وضعیت بهتــری دارم و به امید
خــدا برای دیــدار بــا پاختاکــور مشــکلی نخواهم
داشت.
وی درباره وضعیت شهر خودرو در لیگ برتر و این
که آیا آن ها شانسی برای قهرمانی در فصل جاری
دارند ،تصریح کرد :خیلی از تیمهــا وقتی لیگ را
شروع کردند ،دنبال قهرمانی بودند و ما هم از این
قاعده مســتثنا نیســتیم .حاال باید دیــد چه تیمی
تمرکز و توانمندی بیشتری برای قهرمانی دارد .ما
تالش میکنیم که در پایان فصل یک جایگاه خوب
را به دست بیاوریم.

جعفر پهلوانــی از جودوکاران ســنگین
وزن تیــم پــاس نیــز دربــاره وضعیــت
ورزشکارانوتمریناتیکهتاکنوندنبال
کــرده انــد ،مــی گوید:تمرینــات تیم از
دو مــاه قبــل آغاز شــد و تاکنــون تمرین
های خوبی را پشت ســر گذاشتیم.تیم
کامــل و پرقدرتــی داریم و برای کســب
عنوان قهرمانی به میدان می رویم.وی
درباره سطح مسابقات نیز خاطر نشان
میکند:مسابقاتامسالباحضورشش
تیم برگزار می شــود کــه از نظر کیفیت
نســبت به ســال قبل بســیار بهتر شــده
است.تیم ما هم منسجم و از جودوکاران
خوبی تشــکیل شده اســت .برای دفاع
از جودوی اســتان به میدان می رویم تا
عنوان قهرمانی را برای خراسان رضوی
کسبکنیم.

به دلیل مسائل مالی کنار کشیدند و میتوانم بگویم که
تنها باشگاههایی که هزینه خوبی کردند ،هیئت فوتبال
خراسان رضوی ،ملی حفاری و مس رفسنجان بودند و تیم
نامی نو هم نصف پول بازیکنانش را پرداخت کرده است؛
این موضوع نشان می دهد تیمهایی که نتایج خوبی به
دست آورده اند ،هزینه مناسبی هم تا به این جای کار
کرده اند.
غالمیتصریحکرد:سالپرآسیبیبرایبازیکنانداشتیمو
همینمسئلهمیتواندبهتیمملیکشورهمآسیببرساند.
پسازپایانلیگبازیکنانبایدبهخودشانرسیدگیکنندتا
باسالمتکاملوبدونمصدومیتدراولیناردویتیمملی

زورآزمایی پیام در خانه پیکان

هفتــه ســوم دور برگشــت مســابقات والیبال
قهرمانی باشــگاههای برتر مردان ایران ،جام
سردار شــهید سپهبد حاج قاسم ســلیمانی از
دیروز آغاز شــد و نماینده والیبال استان امروز
دردیداریخارجازخانهبهمصافپیکانتهران
می رود.این دیدار از ساعت 16امروز در سالن
ساپکوتهراندرحالیانجامخواهدشدکهتیم
پیامباتوجهبهحواشیکهداشتهاست،شرایط
خوبیازنظربازیکنندارد.حاشیههایپیرامون
تیمبهحدیاستکهدرروندنتیجهگیریآننیز
تاثیرگذاربودهاست.
سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره بازی
برابر پیکان تهران گفت :هم اکنون مشــخص
نیست که وضعیت تیم به چه شکل باشد .هیچ
چیزی از وضعیــت پیام نمیدانم که تیم ســرپا
خواهــد ماند یــا خیر .اگــر کمک مالی شــود و
بازیکنان بازگردنــد ،وضعیت تیــم کمی بهتر
خواهدشــد ،در غیــر ایــن صــورت ،پیام ســر و
شــکل یک تیم ســوپر لیگی را نخواهد داشت.
واقعیت این اســت که امکانــات فعلی حتی در
حد تیم دسته یکی هم نیســت .تعداد زیادی از
بازیکنانمان،ازتیمجواناناستانهستند.
رضاییافزود:فتاحی،مدیرکلورزشوجوانان
خراسانرضویبااکبرخداوردیصحبتهایی
داشتهوگفتهخداوردیرابهپیامبازمیگرداند.
اکبر خــداوردی نیز اعــام آمادگی کــرده ،اما
بازگشتشرابهبهبودشرایطمالیمنوطکرده

اســت .پیام مشــکل مربیگری ندارد و مشکل
اصلی این تیم ،شرایط مالی است که از ابتدای
فصل وجــود داشــته اســت.وی خاطر نشــان
کرد :بهشیخاالسالمیمدیرعاملباشگاهقول
دادم که اگر مشکل مالی تیم حل شود و دو سه
بازیکن پیام از جمله وحید والی ،حامد صدیق
و بابک امیری بــه این تیم بازگردنــد ،با همین
کادرفنــی میتوانم تیــم را در لیــگ برتر حفظ
کنم .نمیدانم بینش مدیرکل ورزشوجوانان
چیســت که اکبر خداوردی را گرهگشای پیام
میداند ،امــا به نظــر او هم احتــرام میگذارم
و در صورت بازگشــت خداوردی ،بــه او کمک

خواه مکرد.
وی دربــاره دالیل حضــور نیافتنــش در دیدار
برابر شــهرداری ورامین ،اظهــار کرد :مجتبی
یوسفی،لیبرواصلیپیامرادراختیارنداشتیم.
یوسفی به دالیل مشکالت مالی اعالم کرد در
آن دیدار حاضر نخواهدشــد .رامشینی ،دیگر
لیبــروی پیام نیــز پیش از ایــن انصرافــش را از
حضور در پیام اعالم کرده بــود و در چند دیدار
اخیر هم حضور نداشت .صالح دیدم با شرایط
موجودمقابلشهرداریورامینحاضرنشویم.
مدیریتباشگاهنظرمتفاوتیداشتوباهدایت
رضاتابعیمقابلشهرداریورامینحاضرشد.

خــداداد عزیــزی دربــاره حواشــی ایجــاد شــده
درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ،گفت:
فکر میکنــم صحبتهایی کــه کارشناســان درباره
انتخاب اســکوچیچ میکنند ،بیفایده است .کمیته
فنــی فدراســیون فوتبــال از انتخــاب ســرمربی تیم
ملی خبر نداشــت .پس برای چه کمیته فنی داریم؟
کمیته فنی چه کار مهمی میکنــد؟ االن چرا باید از
انتخاب اســکوچیچ ناراحت باشــیم؟ مدیــران ما در
راس فدراســیون فوتبال مشــکل دارند .بــه گزارش
باشــگاه خبرنــگاران ،وی اظهــار کــرد :قــرارداد بــا
سرمربی بینالمللی مانند مارک ویلموتس میبندند
ونمیدانندچطوربایدبندهایآنرابنویسند.بعدهم
صحبت از  ۲گزینه ایرانی به میان آمد .نام علی دایی
و امیر قلعه نویی برای تیم ملی فوتبال اعالم شــد که
دایی رد صالحیت شد .آیا برای سرمربی تیم ملی هم
باید تعیین صالحیت صورت گیرد؟

که فروردین ماه سال آینده برگزار میشود،
حضور یابند .ما به دنبال تکرار سومین
قهرمانیدرآسیاهستیم.کاربرایماسخت
است ،به ویژه این که بازی دوستانه ایران
با روسیه هم لغو شد و بازیکنان باید تالش
بیشتری کنند .وی افزود :هر بازیکنی در
مسیرورزشحرفهایاشدوستدارد
بازی در لیگ های خارجی
را تجربه کند ،اما هم اکنون
منفقطبهقهرمانیتیممدر
لیگامسالفکرمیکنم.

ازبازیهایهفتهسومدوربرگشتلیگبرتروالیبال

سرمربی تیم پیام :امکانات فعلی پیام ،در حد تیم دسته یکی هم نیست

خدادادعزیزی :مدیران در راس
فدراسیونفوتبالمشکلدارند

پن 
ج
شنبهه

لژی

مقابلپاختاکور
دنبالجبرانهستیم

ملی پوش تیم فوتسال خراسان رضوی گفت :لیگ برتر
فوتسال بانوان در سال  98با فشردگی سپری شد که
این موضوع بازیکنان را دچار آسیب دیدگیهای زیادی
کرد .نسیمه غالمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران
افــزود :امسال لیگ فوتسال بانوان کیفیت بسیار خوبی
داشت ،اما فشار زیاد رقابتها باعث مصدومیت بازیکنان
شد و تیم ما هم از این قاعده مستثنا نبود .سارا شیربیگی
یکیازمهرههایاصلیتیمماهمدچارآسیبدیدگیهایی
شده بود ،اما خوشبختانه اکنون وضعیتش خوب است و
با ما تمرین میکند .تمام تالش کادر فنی این است که ما
را به حداکثر آمادگی الزم برساند.وی تصریح کرد :هیچ

چیز در مرحله حذفی قابل پیش بینی نیست و از اکنون
نمیتوان گفت که کدام تیم قهرمان لیگ میشود .حتی
در دور گروهی مسابقات هم چیزی از قبل مشخص نبود.
غالمی افزود :شرایط داوری در لیگ امسال چندان خوب
نبود،حتییکباردرنتیجهبازیتیمماتاثیرگذاشتوآنرا
تغییرداد.امیدوارمسطحقضاوتداوراندرمرحلهحذفی
بهترازگذشتهباشدواشتباهاتآنهاباعثنابودیزحمات
چندینماههیکباشگاهنشود.
وی تصریح کرد :باشگاه ما به تمام تعهدات مالی اش تا به
این جای کار عمل کرده است؛ متاسفانه لیگ امسال هر
چند که با حضور  ۱۴تیم برگزار شد ،اما تعدادی از تیمها

	•کیفیت مسابقات

محمدرضا خلعتبری ،مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو
گفت :ما به تیمی باختیم که قهرمان آسیا شده است
و این شکســت باعث ناامیدی بازیکنان شــهر خودرو
نخواهدشد.ویدربارهشکست 2برصفرتیمشبرابر
الهالل عربستان افزود :این اولین تجربه شهر خودرو
در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا بــود ،آن هم
برابر تیم مطرح و قدرتمندی مثل الهالل که چند بار
قهرمان آسیا شده و فصل گذشته هم این عنوان را به
دستآوردهاست.بههرحالماتیمباتجربهایدرآسیا
نیستیم و نیاز به زمان داریم تا عملکرد بهتری داشته
باشــیم .امیدوارم این باخــت را در بازی بعــدی برابر
پاختاکور جبران کنیم .وی در پاسخ به این پرسش که
«آیا شهر خودرو ُافت کرده است؟» ،خاطر نشان کرد:
این حرف را قبول ندارم .ما نمایندگان قطر و بحرین
را بردیم و در لیگ برتر هم ماشینســازی را شکســت
دادیم .در بــازی با فوالد هم خســتگی و اشــتباهات
خودمان باعث شد تا شکست بخوریم.

ستا

فوتبال

	•فروپاشی جودو

همچنیــن ســرمربی تیــم جــودو پاس
خراســان رضوی به سایت سازمان
لیــگ برتــر  ،مــی گویــد:
دلسوزان واقعی رشته

المپیکی جــودو ،کســانی هســتند که
نمیگذارنــد هیــچ چیــز حتــی منافــع
شــخصی در رونــد روبه رشــد آن خللی
ایجــاد کنــد .در ایــن برهه حســاس که
بدخواهان منتظر فروپاشــی ارکان این
رشــته اند و از هیچ کاری برای رســیدن
به این هدف دریــغ نمیکننــد ،بر همه
دستاندرکاران و مسئوالن فدراسیون
است که با اســتفاده از تجارب خادمان
جودو که شایستگی خودرا اثبات کرده
اند ،با تعامل همــه برنامههایشــان را با
تمام قــوت ادامه دهنــد .نمونه بــارز آن
برگزاری هرچه منظم سوپر لیگ جودو
با رعایت عدالت و به دور از هرگونه حب
و بغض است .آهنی می افزاید  :همه باید
بدانند تیمهایی که یک شــبه خلق می
شوند،یکشبههمازبینمیروندوبهتر
است فدراســیون و ســازمان لیگ هیچ
گاه نه تنها به این گونه تیمها دل نبندند،
بلکه به مانند گذشــته تمــام امکانات را
در اختیار چنین تیم هایی به صرف این
که مدعــی اسپانســری (حامــی مالی)
هستند ،قرار ندهند.

خلعتبری :اُفت نکردیم ،به قهرمان
آسیاباختیم

نو

از میان خبرها

علی ترابی  -فصــل جدید رقابت های
لیگ جــودو باشــگاههای کشــور امروز
در سالن شهید افراســیابی تهران آغاز
می شــود .در رقابــت های ســوپر لیگ
امسال،ششتیمپاسخراسانرضوی،
آرناگســتر آتیه ایرانیان ،نیروی زمینی
ارتش ،بیمــه کوثر ،رعــد پدافند هوایی
قم و نفت مسجد ســلیمان در یک گروه
و به صورت دورهای بــه رقابت خواهند
پرداخــت کــه در هفتــه نخســت تیمها
بازیهــای مرحله اول تا ســوم خــود را
برگزار میکنند .طبق روال هر ســال،
خراســان رضوی نیز یک نماینده به نام
«پاس» در این سطح از مســابقات دارد
که همیشه در مسابقات باشگاه ها جزو
مدعیان قهرمانی بوده است .تیم پاس
خراسان رضوی که زیر مجموعه نیروی
انتظامی اســت ،یکی از پرســابقه ترین
تیم ها در کشــور اســت که چنــد عنوان
قهرمانــی و نایــب قهرمانــی هــم در
کارنامه خود دارد.تیم جودو «پاس»
در هفته نخســت مســابقات ،ابتدا در
دوراولبهمصافتیمرعدپدافندهوایی
قم می رود.در دور دوم نیز برابر نیروی
زمینــی ارتــش صــف آرایی مــی کند و
سپس در دور سوم مقابل تیم آرنا گستر
آتیه ایرانیان به مبارزه می پردازد.
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برتر را دارد .امــســال هــم بــا محوریت
ورزشــکــاران بومی که از آیندهسازان
ج ــودوی اســتــان هستند،وارد عرصه
مسابقات شدیم .اصغر آهنی با بیان این
کهسالگذشتهدررقابتهایلیگبرتر
نایب قهرمان شدیم ،می افزاید :طی
چند سال گذشته همیشه تنها نماینده
جــودوی استان در مسابقات کشوری
بودیم که امسال هم با تمرینات خوبی
که پشت سر گذاشتیم ،جــزو مدعیان
قهرمانی محسوب می شویم.وی درباره
شرایطتیموجودوکاراناظهارمیکند:
تاکنونتمریناتواردوهایبسیارخوبی
را پشت سر گذاشته ایم و جودوکاران
از شرایط خیلی خوبی برخوردارند .به
نوعی  80درصــد ترکیب جودوکاران
بومیهستند؛چراکهاعتقادداریمتوجه
و اعتماد به جوانان بومی می تواند آینده
جــودوی استان را در تیم ملی تضمین
کند.برای همین سعی کردیم از بهترین
جــودوکــاران استان در لیگ برتر بهره
ببریم.
وی به ترکیب تیم اشــاره می کند و می
گوید:محمد جوان  ،وحید جدی  ،امید
تیزتک  ،باقرنیا در اوزان 81 ، 73 ، 60
و  90کیلوگــرم حضــور دارنــد .در 66
کیلوگرم جاویــد و نــوری زاده را داریم.
همچنیــن در  100کیلوگــرم مجتبــی
نیک بیــن و رحمانــی و در مثبت 100
کیلوگرمنیزجعفرپهلوانیوفریدشهباز
حضــور دارند.اصغر آهنی در پاســخ به
این ســوال کــه تاکنون هیئــت جودوی
خراسان رضوی چه حمایت هایی از تیم
پاس انجام داده است ،می گوید:در این
زمینهفعالهیچصحبتیندارم.شایددر
آینده مطالبی را بیان کنم.

•مدعی قهرمانی

دور نخســت مرحلــه حذفــی رقابت هــای لیگ
برتر بســکتبال با ویلچر مردان روز جمعه برگزار
می شــود و نماینــده اســتان به مصــاف حریفان
می رود .این مرحله از مســابقات از ســاعت 16
فردا بــا انجام دو دیدار پیگیری می شــود که تیم
آسایشگاه فیاض بخش مشهد به عنوان نماینده
اســتان به مصاف تیــم ایثار شــیمیدر مــی رود.
همچنین در دیگر دیدار ایــن مرحله ،تیم هیئت
اراک میزبــان تیــم هیئت زنجــان خواهــد بود.
تیمهای مخابرات اصفهان و شــهروند آمل پیش
از این صعود خود را بــه مرحله نهایــی لیگ برتر
قطعی کردند.
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