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ورزش

رقابت های جهانی دارم .وی با بیان این که تنها آرزوی
ورزشیامکسبسهمیهالمپیکاست،میگوید:االن
 22سال دارم و در طی این سال ها تمام تالش خود
را انجام دادم تا بهترین افتخارات را کسب کنم .تنها
آرزوی ورزشی من حضور در المپیک است که به جد
دنبال آن هستم تا به آن برسم .ان شاءا ...به المپیک
می رسم.

گپ و گفتی با تنها ملی پوش
مشهدی تنیس روی میز که
برای بازی های کشورهای اسالمی
و جهانی آماده می شود

	•رقابت در لیگ ترکیه

اشتری :سهمیه
المپیک تنها
آرزوی من است

وان است که این روزها در اردوی
انی در تیم ملی تنیس روی میز بان
شید اشتری تنها ملی پوش خراس
های اسالمی حضور پیدا کند و
مه
مادگی کامل در مسابقات کشور
ران حضور دارد تا دو ماه دیگر با آ
 12سال است که در تنیس روی
ته
هد .این ورزشکار مشهدی بیش از
رنکینگ جهانی خود را ارتقا د
یاد می کنند .در طی این مدت
کی از نابغه های این رشته ورزشی
میز فعالیت دارد و از او به عنوان ی
کرد و حاال در انتظار تنها آرزوی
المللی افتخارات زیادی کسب
ین
ب
در رویدادهای مختلف کشوری و
کارشناسان جزو سه بازیکن برتر
لمپیک است.او بر اساس اذعان
ا
میه
ورزشی خود یعنی کسب سه
آسیایی و جهانی ،حساب خاصی
نی تیم ملی هم در رقابت های
ف
ادر
ایرانی محسوب می شود و ک
مان کشور شده بود ،امسال با تیم
سال گذشته به همراه تیم بابک قهر
روی او باز کرده اند .اشتری که
کیه ای بازی کرده است.او درصدد
تاکنون پنج دور هم برای این تیم تر
"ترابزون اسپور" قرارداد منعقد و
کرد را از خود به نمایش بگذارد تا
ای آسیایی و جهانی بهترین عمل
ه
است که امسال بتواند در بازی
رزشکار ملی پوش داشتیم که در
د.به این بهانه گپ و گفتی با این و
در دوره بعدی مسافر المپیک شو
ادامه تقدیم می شود.
•انتخابی سخت

دو مرحله انتخابی تیم ملی تنیس روی میز طی دو
ماه گذشته برگزار شد که مهشید اشتری توانست
به همراه شیما صفایی و پریناز حاجیلو به عضویت
تیم ملی درآید و در کنار ندا شهسواری قرار گرفت.از
طرفی به دلیل داشتن باالترین رنکینگ جهانی بین
بازیکنان ایران از حضور در انتخابی هم معاف شد و
به انتصاب تیم ملی درآمد.حاال اولین اردوی تیم ملی
تنیس روی میز بزرگ ساالن بانوان کشور با حضور10
ورزشکار در تهران آغاز شده و به مدت  ۱۵روز ادامه
دارد .این ملی پوش خراسانی در این باره به خبرنگار
ما می گوید:امسال این اولین اردوی تیم ملی است
که با حضور  10ورزشکار از سراسر کشور در حال

به کشتی فرنگی کمتر توجه می شود

تقدیر از طالیی بوکس استان
در مسابقات اخیر رقابت های قهرمانی کشور  ،یکی از بوکسورهای
خراسانی موفق شد به مدال طال دست پیدا کند و به تیم ملی بزرگ
ساالن راه یابد .این در حالی است که بوکس استان در طی  11سال
اخیر نتوانسته بود چنین مدالی در سطح بزرگ ساالن به دست آورد که
علی حبیبی نژاد جوان  23ساله مشهدی توانست با شکست حریفان به
چنین افتخاری دست یابد.
در پی این افتخارآفرینی طی مراسمی از این بوکسور خراسانی تقدیر به
عمل آمده است .سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در این مراسم
گفت :علی حبیبی نژاد یکی از سرمایه های بوکس است.لذا آینده
بوکس استان به دست جوانانی همچون حبیبی نژاد است.
هاشمی جواهری افزود :هر جایی که یک ورزشکار روی سکو قرار می
گیرد ،بالطبع یک تیم پشت آن ورزشکار قرار دارند که شامل خانواده ،
مدیران ،مربیان و  ...می شود.وی اظهار کرد :کار علی حبیبی نژاد تازه
شروع و توقعات از این بوکسور نسبت به قبل بیشتر شده است .باید به
ورزشکاران امید بدهیم.وی خاطر نشان کرد :وظیفه همه ماست که از
ورزشکاران و قهرمانان تقدیر و از آن ها حمایت کنیم ،ورزش کردن سخت
است ،از نظر روان شناختی ورزشکار باید روح و روان سخت و آماده ای
داشته باشد.

ترکیه مقصد دختران ورزشکار ایرانی است و تنیس
روی میز ایران چهار بازیکن در لیگ این کشور همسایه
میبیند.پسازمریمصامتبازیکنگرگانیسابقتیم
ملی که اولین لژیونر ایرانی تنیس روی میز بانوان بود
حاال امسال ترکیه میزبان او و سه بازیکن دیگر از جمله
مهشید اشتری است .اشتری جوان که در لیگ ایران
بازیکن تیم شهرداری شهر بابک ،قدرت اول تنیس
روی میز زنان ایران است در ترکیه نیز به تیم ترابزون
اسپور پیوسته است .مهشید اشتری در این باره می
افزاید:سوپرلیگتنیسرویمیزترکیه ۱۶تیمو شش
مرحلهداردوهرماهیکدورآنبرگزارمیشود.ترکها
لیگ یک و  ۲هم دارند.تاکنون پنج دور آن برگزار شده
و دور نهایی هم پس از اردوی تیم ملی برگزار می شود
که با قدرت حضور پیدا می کنم .مریم صامت چهار
سال است که در این لیگ بازی میکند که من ،ندا
شهسواری و پریناز حاجیلو هم امسال به
این لیگ پیوستهایم.سطح مسابقات به
خاطر تعداد تیم ها خیلی باالست و
به آمادگی ورزشکاران خیلی کمک
می کند.

شدن در دور اول کار سختی
است و شاید نتوانم اول شوم
چــون کرونا گرفته بــودم و از
نظر جسمی ضعف داشتم اما
خوشبختانه تمام شد.حاال از
روحیه و آمادگی خوبی برخوردار
هستم و با قدرت در مسابقات حضور
پیدا می کنم.

برگزاری اســت.در طی سال چند اردوی دیگر هم
داریم اما خود را برای بازی های کشورهای اسالمی
که مردادماه در ترکیه برگزار می شودآماده می کنیم
که از بین بانوان چهار نفر اعزام می شوند.
وی درباره کیفیت مسابقات انتخابی که برگزار شده
است ،می افزاید :همه بازیکنان آمادگی خیلی خوبی
داشتند و جزو مدعیان بودند به همین دلیل انتخابی
سختی داشتیم .از آن جایی که انتخاب برای مسابقات
مهمی بود ،مسابقات سختتر و انگیزه ورزشکاران
هم باالتر بود .اشتری درباره عملکرد خود تصریح می
کند :در مسابقات انتخابی دو دور قبل به عنوان نفر
اول به تیم ملی رسیدم ،اما این بار واقعا سخت بود و به
عنوانسومیننفرواردتیمملیشدم.میدانستمبرنده

مربی کشتی نونهاالن استان:

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

•آینده تنیس استان

وی در ادامه سخنان خود به تنیس
روی میز خراسان رضوی اشاره می کند
و می افزاید :هم اکنون ملی پوش
ثابتی در حوزه بانوان از استان به
 22سال دارم و
جز من در تیم ملی نداریم اما در رده
در طی این سال
	•انگیزه المپیکی شدن
های جوانان بازیکنان خیلی خوبی
وجود دارند که می توانند جزو آینده
وی به برنامه های خود در تیم ملی ها تمام تالش
اشاره می کند و می افزاید :این اردو
داران ایــن رشته ورزشــی باشند.
خود را انجام
تا چند روز دیگر تمام می شود و به
به خصوص یکتا ادیبیان شانس
مسابقات لیگ ترکیه می روم که دور دادم تا بهترین
باالیی برای حضور در تیم ملی دارد
نهایی آن است .سپس به ایران بر می
چــرا که از استعداد خیلی خوبی
افتخارات را
گردم و پس از چند روز استراحت در
برخوردار است و امسال هم با کمی
کسب کنم
اردوی مرحله دوم تیم ملی حضور
بدشانسی نتوانست قهرمانی را به
که االن تنها
پیدا می کنم تا با آمادگی بهتری
دست آورد .وی اضافه می کند :با
به مسابقات کشورهای اسالمی آرزوی ورزشی
هیئت تنیس روی میز هم ارتباط
اعــزام شوم .همچنین مهرماه قرار
خاصی نــدارم و نمی دانــم چه کار
من حضور در
بود مسابقات جهانی در چین برگزار
می کنند .چون بیشتر در تهران و
است
المپیک
شود که متاسفانه چین از میزبانی
اردوهای تیم ملی هستم .آن ها هم
ایــن دور از رقابت ها انصراف داد
هیچ تماسی با من ندارند اما باید به
.بنابراین تاریخ این رقابت ها و میزبانی آن هنوز به طور
رده های جوانان توجه بیشتری شود تا به مرز آمادگی
دقیق مشخص نیست اما انگیزه باالیی برای حضور در
در سطح کشور برسند.

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن قهرمانی
کشور به تازگی در شهر سنندج برگزار شد که تیم آزاد
خراسان رضوی رتبه هشتم را کسب کرد و تیم فرنگی
این استان نیز به مقام قهرمانی دست یافته است.
ترکیب تیم کشتی فرنگی نیز از شهرهای فیروزه ،
نیشابور و فریمان بود که توانستند باالتر از تهران ،
خوزستان  ،فارس و مازندران قرار گیرند ،افتخاری
که در طی یک دهه اخیر در استان به دست نیامده
بود .سرمربی تیم کشتی فرنگی نونهاالن استان که
توانسته این قهرمانی را کسب کند ،معتقد است که به
کشتی فرنگی کمتر توجه می شود و بیشتر آزادکاران
دیــده می شوند .محسن بشنیجی افــزود :نیشابور
و فــیــروزه به عنوان قطب کشتی فرنگی نونهاالن
خراسان رضوی محسوب می شود و در طی چند سال
اخیر استعدادهای خوبی را به کشتی کشور معرفی
کرده است.ان شاءا ...همین کشتی گیران نونهال
در صورت توجه به آن ها می توانند جزو آینده های
کشتی استان باشند.

وی همچنین به سطح مسابقات اشاره کرد و افزود:
سطح مسابقات خیلی خوب بود و همه استان ها با
نفرات برتر حضور داشتند.
البته پیش بینی ما این بود که جزو تیم های اول
تا ششمی قرار بگیریم اما خوشبختانه با روحیه و
آمادگی خوب بچه ها توانستیم باالتر از رقیبان قرار
بگیریم.وی خاطر نشان کرد :برای این که کشتی
استان پیشرفت کند،باید توجه بیشتری به این رشته
ورزشی شود .هر چند که به رشته فرنگی کمتر توجه
می شود و این یک ایــراد است .امیدواریم مدیران
جدید هیئت کشتی به این موضوع توجه کنند .وی
به مدال آوران تیم کشتی فرنگی استان در مسابقات
قهرمانی کشور اشاره و تصریح کرد :محمد حسین
رحیم آبــادی  ،عرفان بخت آور و ایمان حسینی به
ترتیب در وزن هــای  41 ، 38و  48کیلوگرم به
مدال طال دست یافتند .علی معتمدی در وزن 62
کیلوگرم حائز مدال نقره شد و امیر علی رضوی نیز
در وزن  44کیلوگرم به برنز دست یافت.

غیبت جودوکاران مشهدی در تیم ملی!
دور جدید تمرینات تیم ملی جــودو بــرای حضور در رقابت های
بین المللی روسیه با حضور  ۱۴جودوکار از جمعه آغاز می شود.
سازی خود را برای
همچنین تیم ملی جودو مراحل آماده
حضور در بــاز یهــای کشورهای
اســامــی طــی م ـیکــنــد.بــرای
همین  14جودوکار برتر کشور
از سوی کادر فنی به اردو دعوت
شده اند که نامی از خراسانی ها
اصال در فهرست اعالم
شده نیست.هر چند که
علی معلومات از مشهد
در کادر فنی حضور دارد
ولــی خراسانی ها نماینده
ای در بین ورزشکاران ندارند.
متاسفانه مدت زیادی است که
جــودوی خراسان رضــوی در تیم

ملی بزرگ ساالن نماینده ای ندارد.به نوعی این رشته رزمی در
طی چند سال اخیر با افت زیادی روبه رو شده است و برخی از ملی
پوشان به دلیل بی توجهی مدیران وقت از تیم ملی خداحافظی
کرده اند.این در حالی است که زمانی در
تیم ملی جودوی
بــــزرگ ســـاالن
چند ملی پوش
همزمان از استان
حضور داشتند ،ولی
حاال حتی یک ملی پوش
هم حضور ندارد که این رویه اصال
به نفع جودوی خراسان نیست .هر
چند که در رده های سنی نوجوانان
و جــوانــان شرایط بهتری وجــود دارد
اما باید برای آینده جودوی استان تدبیری
اندیشید.

افتخارآفرینی شطرنج بازان خراسانی
رئــیــس هیئت شطرنج خــراســان رضـــوی از
درخشش و افتخار آفرینی جوانان استان
در رقابت های کشوری خبر داد و گفت:در
طی چند روز اخیر شطرنج بازان خراسانی
در چند رویــداد مهم کشوری مقام های
خوبی کسب کردند که چنین افتخاراتی
پیش از ایــن در اســتــان سابقه نداشته
است .رضا پاشانجاتی در این باره افزود:
در مسابقات قهرمانی رده سنی نونهاالن
،نوجوانان و جوانان کشور که برای انتخابی تیم ملی
جهت حضور در مسابقات آسیایی و جهانی برگزار شده بود ،شطرنج بازان استان
هشت مدال (  3طال 2 ،نقره و  3برنز) به دست آوردند که تاکنون سابقه نداشته
است.وی اضافه کرد :تنها قهرمانی شطرنج خراسان رضوی در چنین سطحی از
مسابقات به سال  85بر می گردد که با کسب پنج مدال رقم خورده بود .در دیگر
سال ها بیشتر از سه مدال کسب نکرده بودیم .در این مسابقات هشت دختر و پنج
پسر شطرنج باز خراسانی به عضویت تیم های ملی ایران درآمدند.این نشان می
دهد که شطرنج استان در مسیر خوبی قرار گرفته است.وی همچنین به درخشش
مصدق پور در مسابقات انتخابی تیم ملی اشاره کرد و افزود :مسعود مصدق پور ،
استاد بزرگ پرافتخار شطرنج کشور است که به تازگی در مسابقات نیمه نهایی
آقایان کشور به مقام قهرمانی دست یافت و بار دیگر به عضویت تیم ملی درآمده
که این درخشش هم برای اولین بار است در خراسان رضوی اتفاق افتاده است.

رقابتسیفیدرمسابقاتاقیانوسیه
علی سیفی ورزشکار ارزنده خراسانی به مسابقات آسیا اقیانوسیه اعزام می شود.
اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین از سوم خرداد شروع شده است
و به مدت  10روز در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ادامه خواهد داشت.
این اردو برای اعزام ورزشکاران به مسابقات آسیا اقیانوسیه کره جنوبی است که
از  24خرداد آغاز می شود .در بین ملی پوشان ،علی سیفی ورزشکار خراسانی
نیز حضور دارد.

سامان دهی و رتبه بندی مدارس فوتبال!
هر سال در فصل تابستان شاهد فعالیت قارچ گونه تعداد زیادی از
مدارس فوتبال در استان هستیم که با توجه به عالقه مندی نوجوانان
و جوانان به فوتبال  ،خیلی از باشگاه ها از این شرایط به وجود آمده
سوءاستفاده های زیادی می کنند.حتی بر فعالیت و عملکرد مدارس
فوتبال هم نظارت خوبی وجود ندارد و متاسفانه خیلی از باشگاه ها که
حتی مجوز الزم را هم ندارند  ،قیمت های سرسام آوری از خانواده ها
دریافت می کنند.این در حالی است که هر سال صحبت هایی مبنی
بر سامان دهی و نظارت از مدارس فوتبال مطرح می شود  ،ولی شکل
عملیاتی به خود نمی گیرد و آن دسته از باشگاه هایی که مجوز قانونی
ندارند ،به راحتی در سطح شهر تبلیغ و فعالیت می کنند.
حاال دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی در این زمینه هشدار داد و
گفت :مدارس فوتبال استان به زودی سامان دهی و رتبهبندی خواهد
شد و از والدین تقاضا داریم در آستانه فصل تابستان ،فرزندان خود را
در مدارس فوتبال مورد تایید ثبت نام کنند .محسن حیدری افزود:
توسعه فوتبال پایه در شهرستا نهای استان مدنظر است و یکی از
راههای رسیدن به این موضوع توجه به مدارس فوتبال خواهد بود .در
این خصوص برای سازمان دهی مدارس فوتبال نیاز به یک کارگروه
متشکل از دستگاه های مختلف است و هیئت فوتبال استان در کنار
همکاری با تمام نهادهای مرتبط از نقش حمایتی خود در قبال مدارس
فوتبال دارای پروانه فعالیت غافل نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :کمیتههای آمــوزش ،انضباطی و جوانان در
تالش هستند تا با نهایی کردن فر مهای ارزشیابی که به بحثهای
آموزشی ،اجرایی و انضباطی مدارس ،مدیران و مربیان مورد استفاده
توجه دارد ،بتوانند ارزشیابی مناسبی در طول تابستان از مدارس
به عمل آورند و در نهایت آن ها را درجهبندی کنند .این کار عالوه بر
نقش نظارتی باعث رقابت مدارس و تالش برای توسعه کیفیت رقابت
آن ها خواهد شد.

تفتیان تنها خراسانی در رقابت های بین المللی مشهد!
با اعالم فدراسیون دوومیدانی  ،اسامی نفرات تیم منتخب کشور برای شرکت در
دومین دوره رقابت های بینالمللی دو و میدانی جام امام رضا(ع) مشخص شد .بر
همین اساس  ۴۳دوومیدانی کار در مواد مختلف برای رقابت در این مسابقات به
اردو فراخوانده شده اند که نفرات منتخب عصر روز شنبه۷خرداد با حضور در شهر
مشهد باید خود را به کادر فنی تیم کشورمان معرفی کنند.در بین اسامی دعوت
شده از خراسان رضوی فقط حسن تفتیان است که در دوی سرعت حضور پیدا می
کند .البته در دوره قبلی شاهین مهردالن پرتاب گر وزنه هم حضور داشت که نامش
امسال در فهرست منتخبان قرار ندارد که جای سوال دارد.
شایان ذکر است دومین دوره رقابتهای بینالمللی دو و میدانی جام امام رضا(ع)
گرامیداشت استاد علی باغبان باشی طی روزهای  ۸و۹خرداد امسال به میزبانی
ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

