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حمایت مالک شهرخودرو از رحمتی 
مال� باشگاه شهرخودرو د�روز 
انتخابــات  ثبت نــام  حاشــيه  در 
فدراســيون  هيئت رئيســه 
فوتبــال، حما�ــت *امــل خــود 
تيــم  ســرمرب0  رحمتــ0  از  را 
اعــالم و عنــوان *ــرد *ــه او تــا 
هــر زمانــ0 بخواهــد م0 توانــد 
بمانــد.  شــهرخودرو  تيــم  در 
دربــاره  حميــداو5  فرهــاد 
افــزود:  شــهرخودرو  وضعيــت 
«در ٢ هفته گذشــته خوب نتيجه گرفته ا�م و ف9ر م0 *نم نوار 
بدشانســ0 از تيم ما برداشته شده اســت.» و5 درباره مش9ل 
مالــ0 شــهرخودرو اظهــار *رد: «اصال مشــ9ل مالــ0 ندار�م. 
نم0   دانــم چرا ا�ن حواشــ0 ا�جــاد م0 شــود و نم0   خواهم به 
آن ورود *نــم.» حميــداو5 دربــاره دليــل راه نــدادن ا�ن تيم 
به ورزشــگاه در روز باز5 با سا�پا خاطرنشــان *رد: «اختالف 
درون خانوادگــ0 بين مد�ران باشــگاه و مد�ران در ورزشــگاه 
امام رضــا (ع) بود *ه حل شــده اســت.» و5 همچنين درباره 
ثبت نــام خود بــرا5 حضــور در انتخابــات فدراســيون فوتبال 
عنــوان *رد: «حدود ٩،٨ ماه قبل در انتخابات شــر*ت *ردم 
*ــه به دليل بحــث *رونــا آن انتخابات لغو شــد و در ادامه هم 
بــه مشــ9الت اساســنامه خورد�ــم. ا*نــون بــرا5 حضــور در 
هيئت رئيســه فدراســيون ثبت نام *ردم.» و5 درباره تغييرات 
اساســنامه گفــت: «ف9ــر م0 *نم ا�ــن اساســنامه باز هم جا5 
تغيير داشــت، اما نســبت به اساســنامه قبل0 خيل0 بهتر شده 
اســت.» مال� باشگاه شهرخودرو درباره حضور فوتبال0 ها در 
انتخابات توضيح داد: «ف9ر م0 *نم ا�ن فدراسيون فقط برا5 
فوتبال0 ها ســت و جا�0 برا5 غير فوتبال0 ها نيست، اما برخ0 
مد�ــران غيرفوتبالــ0 هــم توانمند هســتند. اميــدوارم اتفاق 
خوب0 برا5 فوتبال ا�ران بيفتد و هر عز�ز5 م0 آ�د گام خوب0 

برا5 فوتبال پا\ بردارد.»

رقابت واليباليست ها در ليگ دسته یک کشور
نما�نده ها5 خراسان رضو5 از امروز در چارچوب رقابت ها5 
دور برگشــت ليگ دسته �� واليبال *شور به ميدان م0 روند 
و بــه مــدت ١٠ روز بــه صورت فشــرده بــه رقابــت بــا حر�فان 
م0 پردازند تا مجوز صعود به مرحله بعد5 مســابقات را *سب 
*نند. تيم ها5 اشــتاد ســازه و فوالد خراسان، هر *دام شرا�ط 
متفاوت0 در ا�ن مســابقات دارند *ه با حضورشان توانسته اند 
تا حدود5 جا5 خال0 نما�نده استان در ليگ برتر را پر *نند و 
چراغ واليبال را روشن نگه دارند. تيم فوالد خراسان *ه برا5 
قهرمان0 پا به ا�ن ميدان گذاشــته، ا*نــون با ٥ برد و ٢ باخت 
در رده چهــارم قرار دارد و تيم اشتادســازه مشــهد با باز�9نان 
جوان با ٣ باخت و ٥ برد در جا�گاه پنجم0 جا5 گرفته است. 

بسکتباليست ها در اردوى تيم ملی
اوليــن مرحلــه اردو5 آمادگــ0 تيم ملــ0 بســ9تبال با و�لچــر 
آقا�ــان در تهران جهت حضور در مســابقات پارالمپي� تو*يو 
برگــزار م0 شــود *ه ٣ خراســان0 در ا�ــن اردو حضــور دارند. 
حميد صداقت، حســن عبد5 و مظاهر پا�دار5، باز�9نان تيم 
بس9تبال با و�لچر آسا�شگاه شهيد فياض بخش مشهد هستند 
*ه به ا�ن اردو دعوت شده اند و با دردست داشتن نتيجه تست 
پ0 ســ0 آر از تار�خ ٢٣ د5 مــاه به مــدت ١٠ روز با�د در محل 
*مپ تيــم ملــ0 فدراســيون ورزش هــا5 جانبازان ومعلولين 

حضور داشته باشند. 

خراسانی ها در کارزار انتخابات فدراسيون فوتبال
  ثبت نام برا5 احراز پست ها5 مختلl در انتخابات فدراسيون 
فوتبال روز گذشته به پا�ان رسيد و افراد مختلف0 برا5 تصد5 
پســت ها به ميــدان آمــده بودند *ــه در بين ثبت نام شــدگان، 
٣ خراســان0 هــم حضــور داشــتند. محســن تر*ــ0 و حســن 
*امران0 فــر از داوران بازنشســته و احســان اصولــ0 رئيــس 
هيئت فوتبال اســتان برا5 احراز پســت هيئت رئيسه ثبت نام 
*رده انــد. همچنين حميداو5 مال� شــهرخودرو هم *ه قبال 
ثبت نام *رده بود، دوباره به عنوان نما�نده باشگاه ها در پست 
هيئت رئيســه ثبت نــام *ــرده اســت. الزم به ذ*ر اســت، طبق 
قوانيــن جد�د، هيئت رئيســه فدراســيون فوتبال بــا ١١ عضو 
قرار اســت تش9يل شــود. ا�ن در حال0 اســت *ه قبال متش9ل 

از ٩ عضو بود.

�09 از رشته ها5 ورزش0 سخت و البته هيجان انگيز، رشته اتومبيلران0 است، 
چرا*ه فقط �� راننده عاشق م0 تواند با وجود تمام خطرات و فشارها5 ا�ن 
رشته ، برا5 دست �اب0 به اهدافش بجنگند. سرعت از جذابيت ها5 ا�ن رشته 
ورزشــ0 اســت *ه آدرنالين بدن را باال برده و لحظه ها�0 را خلق م0 *ند *ه 
در د�گر رشــته ها5 ورزشــ0 *متر شاهد آن هستيم . خراســان رضو5 نيز در 
ا�ن رشته استعدادها5 فراوان0 داشته و در حال حاضر هم با وجود قهرمانان 
متعدد در ســطح *شــور جا�گاه خوبــ0 دارد. محمد مهر5  هــم از قهرمانان 
عاشق سرعت است. و5 *ه ٢٤ سال است  فعاليت حرفه ا5 اش را آغاز *رده، 
حدود ١٠ سال است *ه در مسابقات *شور5 شر*ت م0 *ند و تا*نون  بيش 
از ٧٠ عنوان اول0 تا ســوم0 در سطح استان و *شــور در *الس ها5 ١٦٠٠ 
و ١٨٠٠ س0 ســ0 به دســت آورده  اســت.  مهر5 چند روز قبل  در مســابقات 
*شــور5 *الس ٢٠٠٠ ج0 ت0 به مقام قهرمان0 دســت �افــت . ا�ن موضوع  

بهانه ا5 شد تا گفت وگو�0 با ا�ن قهرمان اتومبيلران0 استان داشته باشيم.
 جا�گاه برتر

  قهرمان اتومبيلران0 خراســان رضو5 بيش از ٢٠ سال است *ه در ا�ن رشته 
فعاليــت دارد و جــزو قهرمانان *شــور5 محســوب م0 شــود. و5 *ه عاشــق 
ســرعت اســت و توانســته عنوان ها5 ز�اد5 *سب *ند، در ســال ها5 ٩٧ و 
٩٨ به عنوان  قهرمان ســال  ا�ران معرف0 شده است. مهر5 درباره ا�ن رشته 
ورزشــ0 م0 گو�د: «اتومبيلران0، �09 از رشــته ها5 جذاب ورزش0 است *ه 
فقط راننده عاشق م0 تواند در ا�ن ورزش ماندگار باشد. از طرف0 تمر�ن ز�اد 
و مســتمر، �09 از دال�ل موفقيت در ا�ن رشــته است. در همه ا�ن سال ها هر 
هفته بدون استثنا، جمعه ها تمر�ن م0 *نم. در ا�ن تمر�نات هم الستي� ها5 
مختلــl، خودرو ها5 متفــاوت، رانندگــ0 در وضعيت جو5 مختلــl و رو5 
زمين هــا5 خا*ــ0 و آســفالت گوناگــون را تجربه *ــردم. هرچند  ا�ن رشــته 
ورزشــ0 *متر د�ده م0 شود و ورزشــ9اران آن خيل0 مظلوم هستند.» محمد 
مهر5 با بيان ا�ن *ه وضعيت اتومبيلران0 استان در سطح *شور جا�گاه خوب0 
دارد، م0 افزا�د: «در حال حاضر تيم خوب0 در رشته سرعت دار�م. چند سال 
است ما در تمام مسابقات *شور5 شر*ت م0 *نيم و حت0 رو5 س9و هم قرار 
م0 گير�م. خراســان رضو5 به اذعان فدراسيون اتومبيلران0 از نظر رنگينگ 
*شــور5 در جا�گاه نخســت قرار دارد. در ســطح خراســان رضو5 قهرمانان 
ز�ــاد5 دار�م *ه در ســطح ها5 مختلl اتومبيلران0 عنوان دار هســتند. ا�ن 
در حال0 است *ه قهرمانان پا�تخت نشين از ا�ن شرا�ط خوب استان احساس 

خطر م0 *نند.»
 طرز ف�ر نادرست

و5 با بيان ا�ن *ه به رشــته اتومبيلران0 اهميت0 داده نم0 شــود، خاطرنشان 
*ــرد: «واقعيت ا�ن اســت *ه اتومبيلران0 به عنوان �� رشــته ورزشــ0 د�ده 
نم0 شــود. ا�ن طرز ف9ر نادرست مسئوالن است *ه ا�ن رشته ورزش0 نبوده 
و  تفر�ح0 اســت. به نظرم ا�ن د�دگاه درست نيست. �� راننده برا5 ا�ن *ه 
بتواند در �� مســابقه ا5 *ه فشــار و هيجان آن باال ست، بهتر رانندگ0 *ند، 
با�د از قبل آمادگ0 بدن0 باال�0 داشــته باشــد. در حين مسابقه ضربان قلب 

خيل0 باال م0 رود و حت0 موارد5 بوده *ه پس از مسابقه راننده بيهوش شده 
اســت. اگر آمادگ0 بدن0 راننده باال نباشــد، حتما دچار مش9ل م0 شود. لذا 
مســئوالن با�د نوع نگاه خود را نســبت به ا�ن رشــته ورزشــ0 تغيير دهند. به 
خاطر همين نگاه مســئوالن، به ورزش اتومبيلران0 اهميت0 داده نم0  شــود. 
ما ورزشــ9اران ا�ن رشــته نه تنها حما�ت نم0 شــو�م، بل9ه مجبور�م با هز�نه 
شــخص0 روانه مسابقات شــو�م. » مهر5 در ادامه ســخنان خود به مهم تر�ن 
مشــ9ل در ا�ن رشته ورزشــ0 اشــاره م0 *ند و م0 افزا�د: «مهم تر�ن مش9ل 
اتومبيلرانان، بحث حما�ت مال0 اســت *ه در ا�ران ا�ن شــرا�ط مهيا نيست 
و ورزشــ9اران خودشــان هز�نــه م0 *ننــد. ا�ــن در حال0 اســت *ــه در دنيا 
ورزشــ9اران با حام0 مال0 پا به رقابت ها م0 گذارند و شــر*ت ها5 ســازنده 

خودرو مسابقات را هدا�ت م0 *نند.»
  نبود پيست استاندارد

و5 با بيان ا�ن *ه پيســت اســتاندارد *ه مــورد تا�يد فدراســيون جهان0 
باشــد، در ا�ران وجود ندارد، م0 گو�د: «در *شورما پيست استاندارد *ه 
تا�يد�ه فدراســيون جهان0 را داشــته باشــد، وجود ندارد. اما با ا�ن  وجود 
پيســت ها�0 در شــهرها5 مختلــl وجــود دارد *ــه م0 توان مســابقات 
را برگــزار *ــرد. �عنــ0 ا�منــ0 خودرو هــا  در حد پيســت ها تعر�l شــده 
و ســپس مســابقات برگزار م0 شــود.  در شــهر مشــهد پيســت تخصص0 
ســرعت دار�م . �عنــ0 ا�ن *ه هر رشــته ا5 پيســت مخصوص خــودش را 

دارد و مســابقات جداگانــه برگزار م0 شــود. ولــ0 ا�ن شــرا�ط در تهران 
وجــود نــدارد و  همه مســابقات رشــته ها5 مختلــl اتومبيلرانــ0 را با�د 
در �� پيســت برگــزار *نند.» مهر5 درباره اســتقبال جوانــان به ورزش 
اتومبيلرانــ0 و آموزش ها�ــ0 *ــه ارائــه م0 شــود، م0 افزا�د: «بــه جرات 
م0 گو�م  خراسان رضو5 در ا�ن زمينه دارا5 استعدادها5 فراوان0 است. 
در ط0 چند ســال اخير هم ســع0 *رده ا�م *ه اســتعدادها را شناســا�0 
*نيم. امسال هم ورود به *الس ها5 آموزش0 را�گان شده، تا نياز نباشد 
افراد در ابتدا5 *ار  هز�نه *نند. اما اتومبيلران0 ورزشــ0 است *ه نياز به 
پول دارد و  اگر عالقه مندان پول نداشــته باشــند، شا�د نتوانند به صورت 
حرفه ا5 وارد ا�ن رشته شوند. البته با �� پرا�د هم ورزش9اران م0 توانند 
تمر�نــات خــود را آغاز *ننــد.» و5 دربــاره عمل9رد هيئــت اتومبيلران0 و 
موتور ســوار5 اســتان، هم م0 گو�د: «رئيــس فعل0 هيئــت اتومبيلران0، 
امسال معرف0 شده است. تا*نون هم برنامه ها5 خوب0 اجرا *رده  و نياز 
بــه زمان دارد. اما اميدوار�م قدر قهرمانان مان را بدانيم. با�د از قهرمانان 
در استان بيشتر حما�ت شود. ما با�د همسو با سياست ها5 فدراسيون و 
هيئت استان0 حر*ت *نيم . ما ورزش9اران با�د با هيئت هم9ار5 موثر5 
داشته باشيم تا بتوانيم دلسوزانه ا�ن رشته ورزش0 را به مقصود و جا�گاه 
خوب0 برســانيم. اميدوارم با گذر از و�روس *رونا برگرد�م، به رقابت ها5 

شير�ن و نفسگير5 *ه جزو جذابيت ها5 رشته اتومبيلران0 است.»  

تخته گاز تا سکوى قهرمانی
گفت وگو با قهرمان اتومبیلرانى استان که از مسئوالن گالیه مند است

�� رسانه سوئيســ0 رده بند5 پردرآمدتر�ن مد�راجرا�0 باشگاه ها5 ليگ 
برتر فوتبال انگليس را منتشــر *رده *ه در ا�ــن رده بند5 مد�راجرا�0 �09 
از ٢ باشــگاه شهر منچستر صدرنشين است. به گزارش تسنيم، فصل جار5 
�09 از حســاس تر�ن و جذاب تر�ن فصول در باشــگاه منچســتر�ونا�تد ط0 
نزد�ــ� به �� دهــه اخير اســت. پرافتخارتر�ن باشــگاه ليگ برتــر انگليس 
از زمانــ0 *ه ســيزدهمين و آخر�ــن قهرمانــ0 اش در ليگ برتــر را به همراه 
ســرال9س فرگوسن *ســب *رد، د�گر نتوانســت فاتح ليگ برتر جز�ره شود 
اما در ا�ن فصل به نظر م0 رســد *ه ا�ن تيم شــانس خوب0 برا5 پا�ان دادن 
به انتظار طوالن0 مدتش برا5 فتح ليگ برتر داشــته باشــد، چون ا�ن تيم در 
ليگ برتر با ليورپول صدرنشــين هم امتياز اســت و در د�گر جام ها5 داخل0 
فوتبال جز�ره نيز در نقش �� مدع0 ظاهر شده است. ا�ن وضعيت توانسته 
تا حدود5 هــواداران را از عمل9ــرد اد وودوارد مد�راجرا�0 تيم، راض0 *ند 

*ســ0 *ه طبق گزارش پا�گاه خبر5  ســوئيس رامبل  باالتر�ــن حقوق را در 
ميان تمام0 مد�ران اجرا�0 ليگ برتر انگليس در�افت م0 *ند. طبق ادعا5 
ا�ــن ســا�ت، وودوارد تا *نــون بالغ بر ٢٣ ميليــون �ورو درآمد *ســب *رده 
اســت. حقوق وودوارد اگرچه در فصل جار5 نســبت به فصل گذشــته *متر 
شده - از ٣٫٥ ميليون �ورو به ٣٫٤٣ ميليون �ورو رسيده، اما هنوز هم او را در 
صدر مد�ران عامل باشــگاه ها5 جز�ره قــرار م0 دهد. پس از وودوارد، دنيل 
لو5 مد�رعامل باشــگاه تاتنهام *ه ســاالنه ٣٫٢ ميليون �ورو در سال حقوق 
م0  گيرد و   اســتيو پار�ش از *ر�ســتال با ٢٫٨٨ ميليــون �ورو�0 *ه از پاالس 
م0 گيرد، در رده ها5 دوم و ســوم قرار دارند. وودوارد در حال0 پردرآمدتر�ن 
مد�رعامل فوتبال انگليس است *ه هواداران منچستر�ونا�تد به هيچ عنوان 
از عمل9ــردش رضا�ت ندارند و حت0 *متر از �� ســال قبل گروه0 از آن ها 

او را تهد�د *ردند.

پردرآمدترین مدیر لیگ برتر فوتبال جزیره معرفى شد

اخبار خراسان

على ترابى

مسئوالن برگزار5 اپن استراليا قوانين سختگيرانه ا5 را برا5 نخستين گرند اسلم سال در نظر گرفتند تا احتمال ابتال به *وو�د ١٩ وجود نداشته باشد. به گزارش ا�سنا و به نقل از آاس، با افزا�ش 
شمار مبتال�ان به و�روس *رونا در هفته ها5 اخير در استراليا، مسئوالن برگزار5 نخستين گرند اسلم سال حت0 نم0  خواهند *متر�ن ر�س� را داشته باشند. به همين خاطر در اپن استراليا تمام 
تنيسورها، *ادر فن0 و بقيه افراد5 *ه مشار*ت دارند، با�د پروت9ل ها5 بهداشت0 را رعا�ت *نند. در غير ا�ن صورت با پيامد ها5 منف0 روبه رو خواهند شد. در بيانيه تنيس اپن استراليا آمده است: 
«عالوه بر جر�مه ٢٠ هزار دالر5، اگر *ســ0 پروت9ل ها را ز�ر پا بگذارد با محروميت ها�0 روبه رو م0 شــود *ه مم9ن اســت اخراج از تورنمنت �ا از دســت دادن پول جوا�ز باشــد. ا�ن شخص در هتل0 
*ه دولت اســتراليا در نظر گرفته، قرنطينه و ســپس د�پورت م0 شــود.» *ر�گ تا�ل0، مد�ر فدراســيون و اپن استراليا در �� مصاحبه گفت: «گرند اســلم ها قوانين متفاوت0 با د�گر مسابقات دارند و 
سختگيرانه تر هستند. تنيسورها م0 دانند در صورت رعا�ت ن9ردن پروت9ل ها اخراج م0 شوند و به *شورشان برم0 گردند تا بتوانيم از د�گران محافظت *نيم. وقت0 چنين قوانين سفت و مح9م0 

وجود دارد، مضح� است *ه �� نفر اشتباه *ند.» اپن استراليا از هشتم فور�ه (٢٠ بهمن) آغاز م0 شود و تا بيست و �9م (٣ اسفند) ادامه خواهد داشت.  

شرایط سختگيرانه 
استراليایی ها براى 

برگزارى نخستين 
گرند اسلم سال


