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خداحافظی
نکرده ام

بهادری :مسئوالن زمانی که باید کنار ما می بودند
جای خالی شان به چشم می خورد

مهاجممشهدیسابق
شهرخودرو:

گل گهر را به خاطر
پول انتخاب نکردم

اردوی آماده سازی برای شــرکت در رقابت های
قهرمانی آسیا دعوت شــد اما این دعوت واکنش
عجیب او را به دنبال داشــت .بهادری در واکنش
بهدعوتبهتیمملیفوتسالاعالمکردکهبهدلیل
مشــکل جزئی و مصدومیــت  ،توانایــی همراهی
تیم ملی را در ایــن اردو و تورنمنت آســیایی پیش
رو نــدارد .البته این واکنش از ســوی بســیاری از
رســانه ها این گونه تعبیر شــد که قدرت بهادری
برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرده است.
در همیــن زمینه نخســتین گفت و گــوی «قدرت
بهادری»پسازاتفاقاتاخیردربارهحضوردوباره
اشدرتیمملیفوتسالوباشگاهفرشآراباروزنامه
«خراسانرضوی»درادامهتقدیممیشود.
•خداحافظینکردهام

بازیکن تیم فوتســال فرش آرای مشهد در ابتدا به
حضورنیافتنشدراردویتیمملیاشارهمیکند
ومیگوید:ازتیمملیفوتسالخداحافظینکرده
ام.بهکسانیکهبهاشتباهحرفهایمنراتفسیر
کردهاند،بایدبگویمدرصفحهشخصیخودگفته
امکهدراینتورنمنتحضورنخواهمداشتوهیچ
وقت نگفتــم برای همیشــه از حضــور در تیم ملی
انصرافمیدهم .ویدرخصوصاینکهگفتهمی
شوداختالفاتیباسرمربیتیمملیفوتسالدارد،

•بدشانسیدرپلیآف

ملیپوشفوتسالایراندرادامهبهشرایطتیمش
در لیگ امسال اشــاره می کند و می گوید :بعد از
یک سال دوری از لیگ ایران که در چین بازی می
کردم ،شرایط خوبی را در فرش آرا سپری کردم و
عملکردقابلقبولیراازخودبهنمایشگذاشتم،
بهطوریکهدر 8-7هفتهبهترینبازیکنشدم اما
پایان خوبی بــرای تیم ما رقــم نخورد.بهادری در
خصوصحذففرشآراازمرحلهپلیآفنیزاظهار
میکند:بایددرمرحلهپلیآفکاررادرساوهتمام
میکردیم ولیدرنهایتایناتفاقرخندادومقصر
خودمانبودیم.تابهحالیادمنمیآیددوپنالتیرا
پشت سرهم از روی نقطه دوم خراب کرده باشم و
آن روز اگر 20بار دیگر هم از این نقطه پنالتی می
زدم باز خراب می شد و قسمت نبود آن مسابقه را
ببریم  .قطعا هر موقعیتی هم نصیب تیم می شد،
بازهمتبدیلبهگلنمیشد.
ویادامهمیدهد:درمجموعتیممادرمشهدبرابر
ساوهایهابدبازینکردولیاتفاقاتیدرخصوص
تیمرخدادکهباعثشدصعودنکنیم.میدانستیم
بازی سختی برابر ساوه داریم و به هیچ وجه برای
اینمسابقهمغرورنبودیماماوجوداسترسدرتیم
و در چنین بازی حساسی طبیعی است .روز قبل
از بازی تمامی بازیکنان تمرین پنالتی زدن کرده
بودند اما وقتی روز مســابقه فالن بازیکن از زدن
پنالتیانصرافمیدهد،رویتمرکزتیمتاثیرمی
گذارد.بازیکنتیمفوتسالفرشآراتاکیدمیکند:
خوشبختانه فرش آرا سال گذشته به لحاظ مالی
مشکلی نداشت و قرارداد بازیکنان پرداخت شد
ولیامسالمشکالتزیادیداشتیموپیشازبازی
مهموحساسپلیآفدرساوهپولهایبازیکنان
پرداختنشدهبود،هرچندهیچکدامازبچههای

تیمناراحتنبودندوبازیخودراانجامدادند.
•گالیهازمسئوالن

وی با گالیه از مســئوالن اســتانی اضافه می کند:
سالگذشتهحمایتهایشورایشهروشهرداری
هــم از تیم وجود داشــت و پــاداش هــای خوبی به
بازیکنــان داده می شــد امــا برخالف ســال قبل،
در ایــن فصل پاداشــی دریافت نکردیــم و به نظرم
با وجود این شــرایط خیلی خــوب نتیجه گرفتیم،
هرچند تا همین االن هم تســویه کامل با ما انجام
نشده است.بهادری ادامه می دهد :اگر به عنوان
یکمسئولدرایناستانفعالیتمیکردمهمانند
تیم فوتبال شهرخودرو که حمایت های خوبی در
راه آسیا از آن ها صورت گرفت ،از تیم فرش آرا هم
پیش از بازی پلی آف در ســاوه حمایــت های ویژه
ای را انجام مــی دادم نه این که مدیــرکل ورزش و
جوانان در نیم فصل ،قول پاداش داد که نیازی به
آن نداشتیم و زمانی که نیاز به این پاداش ها و حق
و حقوق مان داشتیم ،هیچ کســی کنارمان نبود.
بازیکن تیم فوتسال فرش آرا تصریح می کند :یک
هفته در ســاوه برای انجام بــازی اول پلی آف اردو
زده بودیــم و آن موقع باید مســئوالن پــای کار می
آمدند و هــوای بازیکنانی که حق و حقــوق خود را
دریافت نکرده بودند ،می داشــتند ،نــه این که در
بازی مشهد همه آقایان در سالن حضور پیدا کنند
و زمانی که باید کنار ما می بودند ،جای خالی شان
به چشم می خورد.

این تیم شده است.
شاکری دربــاره دلیل جدایی اش از شهرخودرو در گفت و
گو با ایلنا تصریح کــرد :اول این که به خاطر پــول ،گلگهر را
انتخاب نکردم .من به آقای یحیی گل محمدی گفتم  ،میدانم
میخواهیدمهاجمبیاوریدامامنمیمانمومثلقبلمیجنگم.
اوگفتمنمهاجممیخرمواگرخواستیجداشویهممانعات
نمیشوم .این حرف یعنی این که تو را نمیخواهم .درست مانند
سروش رفیعی که همین صحبت را با او انجام دادند و در نهایت
هم به سپاهان رفت .شاید همان ابتدا از این اتفاق ناراحت شده
باشم اما االن راضی هستم.

•دلسردی از تیمداری

وی می افزاید :همان روز بازی پلی آف ،مدیران
باشــگاه فــرش آرا اعــام کردنــد که دیگــر تیم
داری نمی کنیم و به نظرم نباید بگذاریم چنین
مدیرانی از هزینه کردن در ورزش دلسرد شوند
و عطای کار را به لقایش ببخشند .کار کردن در
شرایط بد اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش
از سوی چنین مدیرانی جای تشکر و تقدیر دارد
و امید اســت زمینــه دلگرمــی آن هــا در ورزش
فراهم شــود تا با قدرت به کار خود ادامه دهند.
ملی پوش فوتســال ایــران در خصوص وضعیت
لیگ امســال هم مــی گویــد :در مجمــوع لیگ
خوبی را پشت سر گذاشتیم ،چرا که بازی های
نزدیکی را بین تیم ها شــاهد بودیــم و برخالف
گذشــته هیچ تیمی از پیش برنده نبود و همین
هم جذابیــت این رقابت ها را بــاال برده بود.وی
در خصوص ادامــه همکاری با فــرش آرا نیز می
گویــد :قــراردادم با فــرش آرا به پایان رســیده و
فعال در حال اســتراحت هستم .هرچند دوست
دارم به فوتسالم در مشهد ادامه دهم ولی با هر
شــرایطی نمی توانم در این شــهر بمانــم و هیچ
وقت نخواستم جایی به زور بمانم و همیشه نان
بــازوی خــودم را خــورده ام و در فــرش آرا هم تا
زمانی هســتم که به من احتیاج داشــته باشند،
در غیر این صورت نه در مشــهد می مانم و نه در
هر تیــم دیگری که چنین شــرایطی را برای من
داشته باشد.

پیام عزمی برای اجرای تعهداتش ندارد

میثمدهقانی

رنگرز :تیمداری مشهد در لیگ
برترکشتینامشخصاست

ش و جوانــان خراســان رضــوی،
مدیــرکل ورز 
گفت :اگر حامی مالی پای کار بیاید و شهرداری
مطالبات باشــگاه والیبال پیام را پرداخت کند،
تیم پیام از لیگ برتر حذف نخواهد شــد .فرزاد
فتاحی در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص حذف
تیم والیبال پیام مشهد از لیگ برتر ،اظهار کرد:
در تالشیم تیم پیام حذف نشــود اما این تیم نیاز
به حمایت مالــی دارد .با رئیس دفتر اســتاندار
صحبتی داشــتم تا شــرایطی را فراهــم کند که
اســتاندار مبلغی به پیام کمک کنــد .هرچند با
این مبلغ تفاوتی در وضعیت پیام ایجاد نخواهد
شد،مگراینکهفقطدرچندمسابقهدیگربتواند
شرکت کند .مشــکالت پیام بیش از آن است که
با  200میلیون تومان حل شود .بخش اعظمی
ازبدهیهایاینتیمدرسالگذشتهومطالبات
بازیکنان در فصل جــاری ،باقی مانــده و تبدیل

به یک مشــکل اساســی شد ه است .شــهرداری
مشهد،ادارهکلورزشوجوانانوهیئتوالیبال
خراسان رضوی با تمام توان ،کمکهای زیادی
انجام دادهاند.وی افزود :کادر مدیریتی باشگاه
بایــد در ایــن مدت حامــی مالی جــذب میکرد
اما در این کار موفق نبوده اســت .از این موضوع
ناراحتیم .جایگاه خوبی در والیبال کسب کرده
بودیم که متاسفانه خیلی ســاده از دست رفت.
هم اکنون پیــام از لیگ برتر حذف خواهد شــد و
به لیگ یک سقوط خواهد کرد.وی خاطرنشان
کرد :پیام به بازیکنان و کادرفنی ســال گذشته،
حدودیکمیلیاردو 700میلیونتومانبدهکار
اســت .بازیکنان و کادرفنی تیم در فصل جاری
مطالباتی دارند .مبلغی هم باید ســال گذشــته
و امســال به حســاب فدراســیون والیبــال واریز
میکردند که ایــن کار هم انجام نشــد .چندین

سرمربی مشهدی تیم ملی سرکل کبدی:

شانسقهرمانیدرجهانراداشتیم

ســرمربی مشــهدی تیم ملی ســرکل کبدی  ،گفت:
متاســفانه ناداوریها در بســیاری از نتایــج این دوره
از بــازی های جــام جهانــی کــه در پاکســتان برگزار
شد ،تاثیرگذار بود ولی با این همه ما شانس قهرمانی
در جهان را داشتیم .به گزارش پایگاه خبری اداره کل
ورزش و جوانان خراسان رضوی ،مرتضی شهیدی در
خصوص بازیهای جا م جهانی سرکل کبدی که تیم
ملی ایران به مقام ســومی دســت یافته است ،افزود:
مسابقاتجامجهانیسرکلکبدیباشرکت 10تیم
برتر جهان در شهر الهور پاکستان برگزار شد ،سطح
باالیی را در این مسابقات شاهد بودیم ولی متاسفانه
تنها مشکل این دوره از مسابقات ،داوری ضعیفی بود
کهباعثشدتیمملیایرانمتضررشود.ویادامهداد:
در این دوره از مسابقات با تیمهای آلمان ،سیرالئون،
انگلیس و هندوســتان هم گروه بودیم که ســه بازی
اول خود را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و برای کسب
سرگروهی با تیم هندوستان رقابت کردیم  .متاسفانه
در این بازی با داوری مهندســی که کشــور پاکستان
تدارک دیــده بود ،ایــن بــازی را با اختــاف نزدیک
واگذار و به عنوان تیــم دوم به مرحلــه نیمهنهایی راه
پیداکردیم.سرمربیخراسانیتیمملیسرکلکبدی
دربــاره حضور ملیپوشــان خراســانی در اردوی تیم
ملی گفت :شش سال است به عنوان مربی و سرمربی
در خدمت تیم ملی سرکل کبدی بودم و خوشبختانه
بازیکنانی که از خراســان رضوی بــه اردوی تیم ملی
دعوتشدند،هموارهجزوبهترینبازیکنانمسابقات
جهانی بودهاند.وی ادامه داد :کاپیتان تیم ملی علی
صفری به عنوان بهترین مدافع و احمــد میرزاپور به
عنوان بهترین مهاجم در مســابقات جهانی انتخاب
شــدند ،بازیکنان خراســانی همیشــه جــزو بهترین
بازیکنان جهان هستند.شــهیدی گفت :خراســان
رضوی جایگاه پهلوانان اســت و این اســتان ظرفیت
باالیــی در ایــن رشــته ورزشــی دارد و امیــدوارم در
سالهای آینده بازهم شاهد افتخارآفرینی بازیکنان
خراسان رضوی باشیم.

ویاظهارکرد:شایددرشهرخودروبهدلیلنزدیکیبهخانوادهو
شهرمراحتبودماماشرایطبرایموفقیتمنمهیانبود.باالخره
سبکمربیانباهمفرقمیکندوآقایانجاللیوگلمحمدیدو
روشمتفاوتدارند.درگلگهربیشتررویارسالازکنارههاکار
میکنیم که یکی از روشهای بازی مورد عالقه من است که سه
گل را با ضربه سر و یک گل را با پا زدم .وی درباره آقای گلی در
لیگ دسته یک افزود :شاید قبال به آقای گلی فکر نمیکردم اما
االن واقعا به این موضوع فکر میکنم .چون فقط سه گل با صدر
جدولاختالفدارموفوتبالهمغیرقابلپیشبینیاست.شاید
در یک بازی هتتریک کنم و به صدر جدول برسم.

مدیر کل ورزش با اشاره به حذف تیم والیبال پیام در لیگ برتر:

کشتی

مربی کشــتی آزاد که امســال به همراه تیم کشتی
خراســان رضوی در رقابــت های لیــگ برتر حضور
داشت ،گفت :تیمداری دوباره مشهد در لیگ برتر
کشــتی ،نامشخص اســت .حســین رنگرز در گفت
وگو با تسنیم درباره این که آیا مشهد در لیگ فصل
آینده هم تیــمداری خواهد کرد ،افــزود :نمیدانم
هیئت کشتی خراسان رضوی چه تصمیمی در این
خصــوص دارد و آیا باز هم تیم خواهنــد داد یا نه .در
فصلگذشتهاتفاقاتیرخدادکهخیلیاذیتشدیم.
حاشیههای لیگ زیاد بود.
وی که قبال نیز همــراه با تیمهای راه و شهرســازی
گلستان و گاز به عنوان مربی در لیگ حضور داشت،
ادامه داد :با وجود همه حاشــیهها ،لیگ امسال در
مقایســه با تمام مســابقات ســالهای قبل کیفیت
باالتری داشت .حضور کشــتی گیران خارجی تراز
اول و همه ملیپوشان در مسابقات ،سطح رقابتها
را افزایــش داده بود و حتــی تیمهای خــوب هم در
حاشیه امنیت نبودند و نتایج قابل پیش بینی نبود.
قطعا حواشــی که امســال شــاهدش بودیــم ،قابل
مدیریتاستومیشودسالآیندهمسابقاتبهتری
را برگزار کرد.
ملی پوش سابق کشتی آزاد در خصوص شانس تیم
ملی برای کســب ســهمیه کامل حضور در المپیک
 2020توکیو تصریح کرد :من فکر میکنم قطعا با
ششسهمیهدرالمپیکحضورخواهیمداشتولی
مهم اســت که چقدر مدال میگیریم .من امیدوارم
بتوانیم در المپیک مدال های بیشتری به خصوص
طالبگیریم.
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بیانمیکند:مگرمیشوددریکخانوادهکسیبا
کسیمشکلینداشتهباشدوقطعامشکالتوجود
داردولیاینمشکالتچیزخاصینیستومنبا
هیچکسیاختالفیندارم.انشاءا...تیمملیدر
مسابقات آسیایی به قهرمانی برســد و با دست پر
بازگردد .بعد از آن دربــاره اتفاقات اخیر صحبت
خواهم کرد .اگر دوباره مرا دعوت کنند ،قطعا در
خدمتتیمملیخواهمبود.تاکیدمیکنمفقطدر
اینتورنمنتاعالمکردمکهحضورندارم.

یونس شاکری مهاجم سابق شهرخودرو که بیشترین زمان
فوتبال حرفه ایاش را در مشهد گذرانده است ،در نیم فصل به
گلگهرپیوستتابهانتخابجاللیبراینیمفصلدومبهخوبی
جواب داده باشد .شاکری در  4بازی  4گل برای تیمش زد که
مهم ترین آن ها  2گلی است که برابر صنعت نفت به ثمر رساند و
موجب کسب 3امتیاز کلیدی برای تیمش شد .شاکری در کنار
منشا ،زوج خط حمله گل گهر هستند و با گلزنی های شان می
توانند این تیم را از خطر سقوط نجات دهند اما او معتقد است به
خاطر پول ،گلگهر را انتخاب نکرده بلکه در شهرخودرو شرایط
برای موفقیتش مهیا نبوده وهمین موضوع باعث جداییاش از

از میان خبرها

کبدی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

ملیپوشمشهدیفوتسالایرانباالخرهسکوتشراشکست

مصطفی فاطمیان  /فوتســال خراســان رضوی
همواره سرشــار از اســتعدادها بوده و ستاره های
بسیاری را به ســطح اول فوتسال کشــور معرفی
کرده است .کم نداریم فوتسالیســت هایی را که
درتیمهایمدعیقهرمانیوحتیاروپاییعنوان
فوتسالیستخراسانیرایدکمیکشند.یکیاز
فوتسالیستهایی راکههموارهبهدیدننامشدر
بیناسامیدعوتشدهبهتیمملیعادتکردهایم،
«قدرت بهادری» یکی از ســتاره های بــی چون و
چرای فوتســال ایران است که ســال های زیادی
برای شهر خود در لیگ برتر به میدان رفته و حتی
به عنــوان لژیونر در لیگ چین و عــراق هم حضور
داشــته اســت.بهادری پس از پایان لیگ چین ،با
وجودپیشنهادهایخوبازتیمهایمدعیایران
 ،تصمیم گرفت بار دیگر به تیم شــهرش فرش آرا
بازگردد و آن ها را در راه رســیدن به پلی آف لیگ
برتر فوتسال کمک کند ،هرچند او عملکرد خیره
کننــده ای را از خود در لیگ امســال بــرای فرش
آراییهابهنمایشگذاشتولیدرنهایتبهادری
و تیمش با حذف از مرحله پلی آف نتوانســتند در
جمع 4تیمبرترلیگفوتسالایرانقرارگیرند.
ستارهفوتسالاستانپسازاتماممرحلهاولپلی
آف لیگ برتر فوتســال و مشخص شدن چهار تیم
برتر از سوی ناظم الشریعه  ،سرمربی تیم ملی ،به

گفت و گو

نوبتبامحمدرضاداورزنیومنوچهرپورحسندر اســت ،گفــت :اســناد  500میلیــون تومــان
فدراسیونوالیبالصحبتکردیموازآنهامهلت نخســت را کــه بــه حســاب پیــام واریــز شــد،
گرفتیم .پیام سه بار تا مرحله حذف از لیگ برتر دریافــت کردیم .بابت  500میلیــون دوم نیز
پیش رفت که با رایزنیهــای صورت گرفته حل از باشگاه خواســتهایم اســناد آن را ارائه کند
شد.تعهداتیبهفدراسیوندادهشدتاچکهابه تا به شــهرداری ارســال کنیم.فتاحی افزود:
روزشوند.چکهابهروزنشدوفدراسیونوالیبال طی جلساتی که با شــورای ورزش شهرداری
از این قضیه شــاکی بود .واقعیت این است که از داشــتیم ،طی دو مرحله به پیــام کمک مالی
سویباشگاهپیامهمعزمیبرایانجامتعهداتش کردند .پولی که بــه پیام پرداخت شــد ،بابت
مطالبات ســال گذشــته نبــود .شــهرداری با
وجودندارد.
این شــرط  500میلیــون دوم
فتاحــی ادامــه داد :در روز
را به باشگاه واریز کرد تا 250
قرعهکشــی مســابقات
میلیون از آن صــرف مطالبات
لیگ برتــر ،اجازه شــرکت
فتاحی:بدهیفصل ســال گذشته شــود .متاسفانه
در قرعهکشی به این تیم به
این کار صــورت نگرفــت و این
دلیل بدهیهــای زیادش
گذشتهتیموالیبال
پول را صرف مربیان و بازیکنان
داده نشد .در آن زمان علی
کردند ،اما هم اکنون شاهدیم
شیخاالسالمیمدیرعامل پیامیکمیلیاردو
که برای اعزام به شــهر دیگری
پیامبرایپرداختمطالبات
 700میلیونتومان برای مســابقه هم پول ندارند.
فصل گذشــته تعهــد داد،
وی در خصــوص ایــن کــه آیــا
همچنین جبار قوچاننژاد
است
اسپانســری بــرای پیــام جذب
صبــح روز قرعهکشــی،
خواهد شد یا خیر ،تصریح کرد:
نامــهای بــرای منوچهــر
تاکنــون هیچ اسپانســری پای
پورحســن ،رئیس سازمان
کار نیامــده اســت .با شــرکتی
لیــگ فدراســیون والیبال
فکس کرد کــه کادرفنی پیــام بابــت پرداخت صحبت کردیم که بــرای حمایت از پیام اعالم
مطالباتشــان مشــروط بــه پرداخــت آن در آمادگی کرد البته شرط گذاشت که بدهیها
زمان دیگری ،به حضور پیام در لیگ برتر سال را پرداخت نمیکند .اگر شهرداری قبول کند
جــاری رضایــت میدهنــد.وی در خصــوص که بدهیهای سال گذشته این تیم را پرداخت
نحــوه نظــارت اداره کل ورزشوجوانــان بــر کند ،میتوانیم تیم را ظرف یکی دو هفته آینده
مبالغی که به حســاب تیم پیام واریز میشده تحویل کادر جدیدب بدهیم.

خبر
دوچرخهسواری

باالخره پس از مدت ها با رقابت  8نامزد
برگزار می شود

امروز؛ تعیین تکلیف دوچرخه
سواری استان

مجمع هیئت دوچرخه ســواری استان باالخره پس از
کشوقوسهایفراوانساعت 10صبحامروزدراداره
کلورزشوجوانانبرگزارخواهدشد.دراینمجمع 8
نامزد به نــام های مهدی روزبهانــه  ،مهدی مالزمیان
 ،علیرضا احمدی قطبــی  ،حمید رضا یوســف زاده ،
مجیدبختآزما ،جمشیدجعفری،هاشمدائمی وعلی
حسینزادهحضوردارندکهبایدبرایسکانداریهیئت
دوچرخه سواری بیشترین رای را از آن خود کنند .این
درحالیاستکههیئتدوچرخهسواریاستاندراین
مدتبایکسریحواشیهمراهوحتیتاییدصالحیت
یکی از نامزد ها به دالیل نامعلومی خیلی طوالنی هم
شده بود .همچنین مســئول روابط عمومی اداره کل
ورزشوجوانانازبرگزاریسهمجمعانتخاباتیدیگر
هم خبر داد و در این باره بــه خبرنگار ما گفت :مجمع
انتخاب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی یک
شنبه ۴اسفندباحضورپنجنامزدبهنامهایعباسعلی
برونســی  ،حمید علویــان  ،فرضعلی گرایلــی  ،علی
حیدریو حسینشیخبهاییبرگزارمیشود.سروش
پورآزاد افزود :مجمع انتخاب رئیس هیئت بوکس نیز
دوشنبه پنجم اســفندماه با رقابت 4نامزد به نام های
امیرحسیناخوان ،عمادمحمدزاده،محسننوروزیو
مصطفیفیضآبادیبرگزارمیشود.همچنین مجمع
انتخاب رئیس هیئــت ورزش بیماران خــاص و پیوند
اعضا نیز پنج شــنبه با رقابــت آرزو حیدریان  ،محمود
ســلطانی  ،محمد مهران روحبخش و علی شــجاعی
برگزارمیشود.

