یک شنبه |  12تیر 1401
 3ذی الحجه 1443
شماره 5006

ورزش

والیبال و هندبال
در مدار شکوفایی
خراسانی ها پس از چند سال وقفه امسال
دو تیم والیبال و هندبال در لیگ برتر دارند

شور و هیجان والیبالی
خراسان رضــوی در برهه هــای مختلف نماینده
هایی در سطح لیگ برتر والیبال داشت که هر کدام
به فراخور زمان مدتی تیم داری می کردند اما به
مرور زمان با مشکالتی که پیش رو داشتند ،نابود
شدند و حاال دیگر اثری از آن ها دیده نمی شود اما
برخی از باشگاه ها در مدت زمانی که تیم داری می
کردند منشأ آثار خیر برای والیبال بودند و خیلی از
استعدادهایخراسانیدرسطحکشورمعرفیشدند
امااینکهپایدارنبودندومقطعیدراینحوزهفعالیت
میکردنددالیلخاصخودشرادارد.آخرینسالی
که خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال نماینده
داشت مربوط به سال  98است که تیم پیام حضور
داشت.باشگاهی که شاکله فوتبالی داشت اما به
یکبارهسرازوالیبالدرآورد.هرچندکهدرسالاول
توانست با حضور جبار قوچان نژاد سوم ایران شود،
اما در سال دوم تیم داری با حاشیه های زیادی که
داشتبهنابودیمطلقکشیدهشد.اینطورکهگفته
می شود ،خراسان رضوی بعد از انقالب اسالمی در
حدود  9نماینده در سطح لیگ برتر والیبال کشور

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

یادداشت
داد در حوزه های مختلف ورزشی
همیشه یکی از استان های با استع
خراسان رضوی
رهه های مختلف تیم های قوی و
شور جایگاه ویژه ای دارد و در ب
است که در سطح ک
اس مشکالت مختلفی همچون
تاسفانه خیلی از آن تیم ها بر اس
ریشه داری داشت که م
راد به بیراهه رفتند و دیگر نامی از
دیریت و منفعت طلبی برخی اف
مسائل مالی ،سوء م
روزها خأل تیم داری آن به شدت
شته از رشته های ورزشی که این
ر
دو
آن ها وجود ندارد.
الی است خراسان در این رشته ها
والیبال و هندبال است که چند س
،
احساس می شود
در این دو رشته ورزشی صاحب
در حالی است که خراسانی ها
این
رد.
اصال تیمی ندا
که حواشی زیاد باعث شده که تیم
قطب کشور محسوب می شدند
نظر و به نوعی زمانی
یان نباشد.حاال شنیده شده که
وند که دیگر اثری از آن ها در م
ها به سویی کشانده ش
قطعی شده که خبر خوشایند و
بال و هندبال در لیگ برتر امسال
حضور تیم های والی
در این دو رشته می شود.هر چند
ست که باعث شور و هیجان بیشتر
امیدوار کننده ای ا
یده ها مشکلی در این زمینه وجود
مل قطعی نیست اما بر اساس شن
که هنوز به طور کا
نماینده های استان در لیگ برتر
القه مندان از امسال شاهد حضور
ندارد و هواداران و ع
والیبال و هندبال خواهند بود.

احیای هندبال پس از چند سال
داشت.تیمهاییهمچونابومسلم،بسیج،کوکاکوال
 ،چین چین  ،راه آهن  ،بانک صادرات  ،میزان  ،ثامن
الحججوپیام تیمهاییهستندکههرکدامبهفراخور
خودشان مدتی تیم داری می کردند و حاال هیچ
کدام در عرصه میدان حضور ندارند و فقط نامشان
باقیماندهاست.دراینبینتیمهایبانکصادرات
 ،میزان و ثامن الحجج بیشترین زمان تیم داری را
نسبت به دیگر تیم ها داشتند که حتی میزان و ثامن
الحجج مقام های چهارمی کشور را هم کسب کرده
بودند.حاال دو سالی است که خراسانی ها نماینده
در سطح لیگ برتر ندارند و در این مدت خأل آن به
شدت احساس می شد .هر چند که جبار قوچان
نژاد از مهر سال گذشته به دنبال این بود که بتواند با
رایزنییکحامیمالیدوبارهخراسانیهاراصاحب
لیگ برتری کند که باالخره با یک باشگاه به تفاهم
های اولیه رسیدند و ان شاءا ...از فصل جدید شاهد
رقابت والیبالیست ها در مشهد هستیم هر چند که
دراینبینموضوعمهم،پایداربودنحامیمالیدر
اینعرصهاستکهبهراحتیتیمداریرارهانکند.

بدون اغراق می توان گفت که شهر مشهد و به
خصوص سبزوار مهد هندبال کشور هستند
و در برهه های مختلف بهترین ها را به کشور
معرفی کردند.به نوعی سبزوار از همان ابتدای
مسابقات لیگ برتر کشور که مربوط به سال
 1366است ،نماینده ای در این سطح داشت.
ابتدا با تیم بنیاد شهید روانه مسابقات شد و
سپس تیم هایی همچون دخانیات  ،جمکو ،
پیکان  ،کابل خودرو  ،زعفران بی تا  ،شهرداری
 ،پرسپولیس و ابومسلم تیم هایی بودند که
در دوره های مختلف به عنوان نماینده های
سبزوار در باالترین سطح لیگ کشور حضور
داشتند که چنین سابقه ای را نمی توان در بین
دیگر شهرها پیدا کرد.همچنین شهر مشهد
هم سابقه طوالنی در لیگ برتر دارد .تیم هایی
همچون بــرق  ،صنایع ،کارتن ســازی  ،دارو
سازی  ،آدنیس و ثامن به عنوان نماینده های
مشهد در لیگ برتر به میدان رفتند .در دهه 90
هم تیم ثامن الحجج (ع) پای کار آمد و همزمان

دو تیم در مشهد و سبزوار را راهی رقابت های
لیگ برتر کرد که در طی چند سال تیم داری
همیشه روی سکو قرار داشتند و عنوان های
قهرمانی و نایب قهرمانی را به دست آوردند اما
متاسفانه از سال  96با نابودی موسسه مالی و
اعتباری ثامن الحجج (ع) هندبال استان هم
به ورطه نابودی کشیده شد و دیگر نتوانست
همانند قبل سر پا بایستد.هر چند که طی دو
سال اخیر با حمایت های باشگاه اشتاد سازه
تیم هندبال بانوان ساخته شد و در لیگ برتر
به قهرمانی هم رسید اما در بخش آقایان تیمی
وجود نداشت تا این که امسال با حمایت های
یک حامی مالی خــودروســاز در سبزوار قرار
است تیمی در بخش آقایان به میدان بیاید.
از طرفی مشهد هم قرار است دو تیم آقایان و
بانوان در لیگ دسته یک کشور داشته باشد که
امیداریم این حمایت ها ادامه دار باشد و شاهد
شور و هیجان بیشتری در بین هندبالیست
ها باشیم.

م داری
بازگشت اشتاد سازه به عرصه تی 
مدیر عامل باشگاه اشتاد ســازه مشهد
از بازگشت به عرصه تیمداری با تکیه بر
بازیکنان بومی خبر داد.
سعید حسامی درخــصــوص بازگشت
باشگاه اشتاد سازه به عرصه تیم داری
گــفــت :بــا قـــدرت بــه عــرصــه تیم داری
بــازم ـیگــردم  ،امــا بــا تــوجــه بــه شرایط

حسین بادامکی:

و تصمیمات هیئت رئیسه تمرکز ما بر
ورزش بومی استان بــرای استفاده از
ظرفیت آن اســت چــرا که چندین سال
است تیم هندبال آقایان استان مغفول
مــانــد ه اســت .نباید فــرامــوش کنیم که
خــراســان رضــوی مهد هندبال کشور
اســت و جــای کــار بــســیــاری دارد .وی

 3بار بعد از سوت پایان
اخراج شدم

درخصوص ارتباط خــود با فدراسیون
پس از بازگشتش افزود :برخی گالیهها
از سمت من و فدراسیون وجود داشت،
اما خوشبختانه رفع شد و اکنون ارتباط
خوبی با فدراسیون هندبال داریم .عالوه
بر هندبال آقایان ،در تمام ردههای سنی
احتماال در عرصه والیبال هم شروع به

بازیکن مشهدی اسبق تیم فوتبال
پرسپولیس درخــصــوص بــاز یهــای
خاطرهانگیز خود در دوران فوتبالش
گفت :بــازی ابومسلم و را هآهـــن در
مشهد یکی از بازیهای مورد عالقهام
اس ــت .در ابومسلم شــرایــط خوبی
نداشتیم و در همان بازی دو گل زدم.
زمانی که در پرسپولیس بودم با تیم
استقالل اهــواز بازی داشتیم که در
دقیقه  ۹۳گل سوم بازی را زدم و  ۳بر
 ۲پیروز بازی شدیم.حسین بادامکی
افزود :پاس گلم به ایمون زاید در دربی
معروف  ۳بر  ۲را هم خیلی دوست
دارم .کمتر کسی فکر میکرد بتوانیم
در شرایطی که دو گل عقب هستیم و
 ۱۰نفره شدهایم ،در آن بازی عجیب
پیروز از زمین خارج شویم.بادامکی
اضافه کرد :در دوران فوتبالم سه بار
پس از سوت پایان بازی اخراج شدم.

کار خواهیم کرد.حسامی در خصوص
عملکرد باشگاه اشتاد سازه و حمایتها
از این باشگاه تصریح کــرد :در گذشته
تمرکز ما روی قهرمانی بود ،اما اکنون
به دنبال تقویت پایهها هستیم و یکیاز
برنامههای باشگاه برای آینده تشکیل
پنج تیم هندبال در پنج رده سنی است.

در بازی ابومسلم مقابل فجر شیراز
زمــانــی کــه در موقعیت حمله بــودم
داور سوت پایان بازی را زد و به دلیل
اعتراض کــارت زرد دوم را دریافت
کردم و بعد از سوت داور اخراج شدم.
بــار دوم در دیـــدار سیا هجامگان و
صنعت نفت آبادان بود که اولین بازی
ما در ورزشگاه امام رضا(ع) محسوب
میشد .بار سوم نیز مقابل پیکان در
ورزشگاه ثامن توسط حسن اکرمی
پس از سوت پایان بازی اخراج شدم.
وی درخصوص وجــود شر ط بندی و
جادوگری در فوتبال ایــران توضیح
داد :صحبت در خصوص جادوگری
و مسائلی از ایـــن قبیل در بــازی
سیا هجامگان و ماشینسازی هم
مطرح شد ،اما شخصا چیزی ندیدم.
فقط دربـــاره ایــن مسائل شنید هام
و چیزی با چشم خــود ندیده ام .به

وی ادامه داد :قبال آنطور که باید و شاید
حمایتی وجــود نــداشــت کــه بخواهیم
برنامههای زیادی را وارد ورزش کنیم  ،اما
االن برای تقویت پایهها در رده نونهاالن،
نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن جهت
راهاندازی یک ساختار حرفهای سرمایه
گذاری میکنیم.

طور مثال در بازیهای لیگ گذشته
در برخی بــاز یهــا گلهایی بــه ثمر
رسید که عجیب بود .شر ط بندی در
فوتبال وجود دارد و حتی در ردههای
پایینتر شاید به دلیل نبود نظارت
بیشتر اتفاق بیفتد.بادامکی درباره
تلخترین خــاطــره دوران فوتبالش
گفت :تلخترین خاطره فوتبالم مربوط
به پرسپولیس تحت هدایت کرانچار
بود .عملکرد خوبی در پست هافبک
دفاعی داشتم و در بیشتر بازیها نیز
بازیکن ثابت بودم .کرانچار برای چند
بازی از جمله دربی به من گفت که با
توجه به جو ورزشگاه صالح نیست در
لیست  ۱۸نفره قرار بگیرم  ۲ .ساعت
مانده به دیــدار مقابل استقالل به
خانه بازگشتم .آن دربی  1-1شد و
گل پرسپولیس را عــادل کال هکج به
ثمر رساند.

علی ترابی

چرا هیئت های ورزشی نظارت
نمی شوند؟
بی شک هیئت های ورزشی در هر استانی نقش ویژه و تاثیرگذاری در توسعه
ورزش و پرورش قهرمانان دارند .نقش بی بدیلی که بازوی قوی برای فدراسیون
ها و ادارات کل ورزش و جوانان هر شهری محسوب می شوند اما این که هیئت
های ورزشی که تعداد آن ها در هر استانی به حدود  50هیئت هم می رسد به
وظایف قانونی خود به نحو احسن پایبند هستند و در جهت موفقیت و پیشرفت
آن رشته ورزشی تالش می کنند ،جای سوال و تامل دارد .قطعا همه هیئت های
ورزشی به یک میزان و در یک سطح نیستند .متاسفانه این حوزه به محل رفت و
آمد افرادی تبدیل شده است که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا مسائل سیاسی
هستند و به جای این که دلسوز ورزشکاران باشند ،بیشتر دنبال سالیق شخصی
هستند .حتی افــرادی به بدنه هیئت های ورزشــی رســوخ می کنند که اصال
تخصص الزم در آن رشته ورزشی را ندارند و فقط به خاطر ارتباطات و حمایت
ها مسئولیت یک هیئت ورزشی را بر عهده می گیرند و بعد از مدت چهار سال
بدون هیچ دستاوردی خداحافظی می کنند.این روزها هم بسیاری از هیئت
های ورزشی در سطح خراسان رضوی کم کار هستند و فعالیت خاصی ندارند و
از طرفی نظارتی هم بر عملکرد این هیئت ها صورت نمی گیرد .اگر هیئت های
ورزشی بدانند که زیر ذره بین هستند و رصد می شوند ،قطعا در عملکرد خود
تجدید نظر می کنند.این در حالی است که خیلی از روسای هیئت ها حتی آمار
درست و صحیحی از تعداد مربی  ،داور و قهرمانان مدال آور خود ندارند .برخی
هم که اصال در این زمینه کار نکرده اند که بخواهند آمار داشته باشند و این به
یک رویه عادی تبدیل شده است و کسی هم از آن ها بازخواستی نمی کند .حتی
مشخص نیست که هیئتهای ورزشی برای توسعه  ،ترویج و همگانی کردن رشته
تحت مدیریت خود چه اقداماتی انجام دادهاند یا چه برنامههایی برای هیئتهای
خود دارند که متاسفانه حتی بعضا دیده می شود تخلفاتی در زمینه اخالقی و
مالی هم دارند که به راحتی از آن گذر می کنند .در این بین نقش اداره کل ورزش
و جوانان خیلی مهم است که متاسفانه در طی مدیریت های مختلف هیچ برنامه
ای در این زمینه پیاده سازی نشده است و هر کسی هر طور دلش می خواهد عمل
می کند .هر چند که فدراسیون ها بر اساس یک سری شاخص ها ساالنه هیئت
ها را ارزیابی می کنند اما نیاز است که هیئت های ورزشی در پایان هر سال در
محورهای قهرمانی  ،همگانی ،آموزش و دیگر حوزه ها رصد و ارزیابی شوند.از
طرفی بسیاری از هیئت های ورزشی از نظر اطالع رسانی اخبار زیرمجموعه خود
هم ضعف زیادی دارند و خود را از رسانه ها پنهان می کنند که مبادا مورد نقد واقع
شوند.فقط در این بین ورزشکاران با استعداد که قرار است در سطح کشور دیده
شوند،نادیده گرفته می شوند و حق آن ها ضایع می شود.

اخبار
رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال در مشهد:

اجازه زد و بند در فوتبال را نمیدهیم
رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال گفت :عدهای میخواهند نفوذ و فرزند
و نزدیکان خود را وارد فوتبال کنند ،اما تا روزی که در فدراسیون فوتبال هستیم،
اجازه نخواهیم داد کسی سوء استفاده کند .غالمرضا جباری در کارگاه بزرگ
فوتبال پایه که در مشهد برگزار شد ،افزود :امیدوارم فدراسیون فوتبال به ثبات
برسد و نقشه راه مدارس و فوتبال پایه توسط فدراسیون اجرا شود تا چهار سال دیگر
فوتبال ایران به جایی برسد که هیچ زد و بندی در آن وجود نداشته باشد .کسانی که
از بیراهه به دنبال پیشرفت هستند ،روزی به دره خواهند افتاد .متاسفانه عدهای از
مسئوالن نیز به دلیل نبود یک نقشه مدون متوجه این قضیه نیستند .وی با اشاره به
این که به دنبال جایگزینی تعادل به جای تالطم در فدراسیون هستیم ،بیان کرد:
فدراسیون فوتبال اگر این نقشه راه را اجرایی کند در واقع راه نجات را در پیش
گرفته است .جباری ادامه داد :هیئت فوتبال خراسان رضوی متوجه شد که در
جشنواره ها و مسابقات فوتبال پایه ساختار درستی وجود ندارد و این قضیه را به
طور جدی پیگیری کرد .یک ایراد کوچک میتواند یک ساختار بزرگ را با اشکال
مواجه کند .تدوین این نقشه راه در خراسان رضوی را یک اتفاق خوب میدانم.

ناصری با پیکان تمدید کرد

درواز هبانمشهدیبرایحضوردرلیگبرترامسالقراردادخودراباتیمفوتبالپیکان
تمدیدکرد.محمدناصریدرواز هبان 29سالهکهدرلیگبیستویکمپیراهنپیکان
رابرتنکردهبود،براییکفصلدیگردرجمعشاگردانمجتبیحسینیماندگارشد.
ایندروازهبانباتجربهکهسابقهبازیدرتیمهایسپاهان،گسترشفوالد،استقالل،
شهرخودرو،سیاهجامگانوآلومینیوماراکراهمدرکارنامهدارد،بعدازتوافقباامیر
عطابخشمدیرعاملباشگاهپیکانقراردادشرابهمدتیکسالدیگرتمدیدکرد.
ناصریدرتمریناتپیشفصلپیکاننیزحضوریافتهاستوخودشرادرکناردیگر
بازیکنانبرایلیگبرتربیستودومآمادهخواهدکرد.
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