از میان خبرها
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سرمربی تیم والیبال«پیام خراسان» :
ســرمربی تیم والیبال«پیام خراســان» گفت« :شــهروند
اراک» تیم خوبــی بود و آن هــا پیش از ایــن ،حتی موفق
بهشکست "کاله "نیز شده بودند.به گزارش فارس "،جبار
قوچاننژاد" که تیمش یک شنبه شب گذشته موفق شد
با نتیجه  3بر  2تیم اراکی را در مشــهد با شکست بدرقه
کند،افزود:در "ســت" اول و دوم تاکتیک مد نظر خود را
بهتیم مهمان دیکته کردیم و سوار بازی بودیم اما همین
موضوع باعث شد تا بازیکنان پیام بازی را رها کنند و تیم
شــهروند بتواند خودش را پیدا کنــد .وی گفت:البته با
تعویضهایی که داشتیم توانستیم جریان بازی را به نفع
خودمان تغییر دهیم.قوچان نــژاد ادامه داد:هیچ وقت
به داوری اعتراض نمیکنم اما در چند مورد،داور اشتباه
و این موضوع ما را اذیت کرد ،بهخصوص در شرایطی که
بازی ،حساسیت باالیی داشت.اما خوشحالم در نهایت،
پیروز میدان بودیم.

گزارش

یازدهم

بهروز

در چارچــوب هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر فوتبال
کشــور،جمعه شــب هفتــه جاری(18آبــان مــاه)
یــک دیــدار مهــم در تهــران برگــزار مــی شــود که
طــی آن"پدیــده خراســان"باید مقابل "اســتقالل
تهران"صف آرایی کند.اما از ابتــدای هفته جاری
مسائلیباعثشدتابرگزاریاینمسابقهباابهامات
جدی مواجه شــود که در آســتانه ایــن بازی،امروز
گــزارش تحلیلی خــود را ازپشــت پرده هــای قلدر
بازی "وینفرد شفر"و شاگردانش برای طفره رفتن
از بــازی مقابل صدرنشــین شایســته لیــگ و البته
مقاومت «یحیی گل محمدی»در قبــال آن،تقدیم
عالقه مندان فوتبال می کنیم.

آغاز قلدر بازی پایتخت نشین ها

در شرایطی که هفته گذشته و در کمال ناباوری،تیم
«سایپای تهران»توانســت حکم اخراج آبی پوشان
تهــران را از جام حذفــی فوتبال کشــور در ضربات
پنالتی صــادر کند؛تیم اســتقالل با مــوج فزاینده
انتقــادات طرفدارانش مواجه شــد و حتــی گمانه
برکناری«وینفرد شــفر» ســرمربی تیم نیز به گوش
می رسید.به گزارش خبرنگار ما این فضای منفی
ســرانجام بــا اعــام حمایت مســئوالن باشــگاه از
ســرمربی آلمانی تا حدودی فروکش کرد اما برای
این حذف دردنــاک باید مقصری پیدا می شــد که
البته با اعتراض دو بازیکن مطرح استقاللی(روزبه
چشمی و فرشــید اســماعیلی)در یکی از تمرینات

پیراهن«سلطانکوهستان»دراندونزی
برتنرکابزنتیم«امیدنیایمشهد»

.

ﻣﺘﺼﻞﺮدنﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﭘﻴﺎﭘﺑﻪﺪﮕﺮ،ازآنﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
اﺳــﺖﻪﭼﻪﺑﺰرگﺑﺎﺷــوﭼﻪﻮد،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺑﻪراﺣﺘ

ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

تهران،بلیت هم رزرو کرده بودند؛به دلیل وضعیت
خطیر بازی ها در نیم فصل دوم و پایانی و این که در
صورت قبول پیشــنهاد،آن ها در دور برگشت باید
سه دیدار متوالی را در خانه حریفان(طبق برنامه)
انجام مــی دادند؛مخالفت خود را با این خواســته
عجیب اعالم کنند و در نهایت نیز مسئوالن باشگاه
خراســانی در رســانه ها اعالم کرده انــد راضی به
تعویق این دیدار نیستند و می خواهند همین جمعه
مسابقه برگزار شود.

ادامه کشمکش ها!

(در حضور یکی از مسئوالن باشگاه)رنگ واقعیت
به خود گرفت و ایــن دو بازیکــن از تمرینات اخراج
شدند و در اختیار باشگاه قرار گرفتند و حتی اجازه
حضور در بازی روز گذشــته این تیم در تبریز نیز به
آن ها داده نشد.در این اوضاع و احوال"،شفر"که از
نبود امکان برگزاری بازی بعدی تیمش در ورزشگاه
آزادی تهران(به علت برگزاری فینال برگشت جام
باشگاه های آسیا در روز بعد(شنبه آینده) ) مطمئن
بود؛اعــام کرد :تیــم اســتقالل تنها در ورزشــگاه
آزادی می تواند میزبان"پدیده"باشد و چون امکان
آن نیســت،بازی باید لغو یا به زمان دیگری موکول
شود!البته واضح است که شفر و باشگاهش باتوجه
به موج منفی زیاد و همچنین حواشی بسیار،هدف
اصلــی شــان از ایــن نیرنگ،خریــداری فرصــت
بازسازی و بهبود شرایط آشفته این تیم بود.

اعالم مخالفت توسط«گل محمدی»

در شــرایطی که هنــوز زمزمــه رایزنی اســتقاللی
ها بــرای لغــو و تعویــق تاریــخ بــازی به گــوش می
رسید؛نخســتین فردی که صراحتا از مخالفت تیم
خراســانی ســخن گفت؛«گل محمدی»بودکه در
نشست خبری پس ازپیروزی
3بــر صفــر تیمــش مقابــل
«نساجی مازندران»بالفاصله
واکنــش نشــان داد و گفــت
مقابــل بهانــه جویــی اســتقاللی ها می
ایستد و از فدراسیون نیز خواست تن به خواسته

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪرﻧﺠﺒﺮ

تیمهای رده پایه«پدیده »روز پرکاری را پشت سر گذاشتند
و نتیجه رقابت های تیم های امید و جوانان در رقابت های
کشــوری ،یک پیروزی و یک تســاوی بود.به گزارش سایت
رسمی این باشگاه  ،در هفته هشتم رقابت های دسته اول
فوتبال جوانان باشــگاههای کشــور ،تیم جوانان پدیده در
مقابل مهمان خود به تساوی دست یافت.شاگردان «وحید
فرجی» مقابل تیم پارســه ســاری در پایان با کسب تساوی
بدونگل،امتیازاتراتقسیمکردند.اماتیمامیدهایپدیده
نیز از هفته هفتم رقابتهای دســته اول امیدهای باشگاه
کشور مقابل دیگر تیم استان مازندران یعنی "پرسپولیس
قائمشــهر "قرار گرفت و در پایان بــا ارائه یک بــازی برتر به
امتیازات کامل مســابقه دست پیدا کرد .شــاگردان "رضا
صاحبی" کــه چندین هفتــه اســت روی نوار پیــروزی قرار
دارند ،در ورزشگاه تختی مشــهد به روند خوب خود ادامه
دادند و بــا نتیجه 4بــر صفر به پیروزی دســت پیــدا کردند
که محمد محمدزاده ( ۲گل) و حسین شجیع و امیرحسن
جعفری گلزنان این بازی بودند ،تا امیدهای پدیده یک گام
دیگر به صدر جدول لیگ امیدهای کشور نزدیک شوند.

در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻨــ! ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺸــﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن
ﺑﺎﺗﻠﻔﻦﺑﺎﺷــﻫﻢ وﻗﺘﭼﻨﻴــﻦﺻﻔﺤﻪا رو ﻣﻴﺰتﺑﺎﺷــﺪ،
ﻧﺎﺧــﻮدآﮔﺎهدﺳــﺘﺖرو ﺷــﻤﺎرهﻫﺎﻣﻟﻐــﺰدوﺑــﺪوناﻦﻪ
ﺑﺨﻮاﻫ،ﺧﻂﻫﺎﺖﻧﻘﻄﻪﻫﺎراﺑﻪﻫﻢوﺻﻞﻣﻨﻨﺪ!
اﮔﺮﻣﺪادرﻧﮕﺑﻪﺟﺎ ﻣﺪادوﺧﻮدﺎردردﺳــﺘﺮسﻧﺒﺎﺷﺪﻫﻢ
اﻦﺗﺼﻮﺮﺑﺎاﺗﺼﺎلﺷﻤﺎرهﻫﺎﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ،اﻣﺎاﮔﺮﭼﻨﺪرﻧﮓ
ﻣﺪادرﻧﮕداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪﻣﻌﺮﻪاﺳﺖ،ﭼﻮنﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ¢ﺗﺼﻮﺮ
زﺒﺎ روﺎراﺸ¥ﻨﻴﺪ.
ﻣﮔﻮﻨﺪﺣﻞﺮدن»ﻧﻘﺶﺎبﺷﻤﺎره«،ﺑﺎﻋﺚﺎﻫﺶاﺳﺘﺮس

آبی پوشان پایتخت ندهد.در شرایطی که برگزاری
بازی یک روز قبل از فینال آسیا در ورزشگاه آزادی
نشــدنی بود؛ همین موضوع باعث شــد تا سازمان
لیگ از اســتقالل بخواهد به جای برگــزاری بازی
در ورزشــگاه آزادی در "ورزشــگاه تختــی تهــران"
این دیــدار را برگــزار کند؛ اما باشــگاه اســتقالل و
ســرمربی آلمانی بازهم قلــدری پیشــه کردند و به
دلیل نامرغوب بودن چمن ورزشــگاه تختی تهران
حاضــر به برگــزاری بــازی حســاس خود بــا پدیده
نیستند.این اتفاق در شرایطی می افتد که باشگاه
آبی تهران پیــش از فصل ورزشــگاه تختی پایتخت
را به عنــوان ورزشــگاه دوم خود معرفی کــرده بود
و با این حال اکنون با قلــدر مآبی ،دلیل کیفیت بد
چمن ورزشگاه تختی تهران را بهانه کرده و حاضر
نیست مقابل پدیده در این ورزشگاه به میدان برود
و با یکدندگی و البته اهدافی خاص ،پیشنهاد اول
خود را مجــدد به ســازمان لیگ بــرای تعویق بازی
داده است.

اکنــون و در فاصلــه چند روز تا مســابقه مســئوالن
باشــگاه "پدیده"بــرای ســفر بــه تهــران عــاوه بر
رزرو بلیــت پرواز ،حتــی هتل محل اقامتشــان در
تهران را نیــز رزرو کــرده اند و این درحالی اســت
که مدیرعامل باشــگاه اســتقالل (فتحــی) باز هم
تاکید کرده که برای حمایت از ســرمربی آلمانی و
تیمش در ورزشــگاه تختی مقابل تیم خراسانی به
میدان نمی رود.این کشــمکش ها در شــرایطی تا
روز گذشــته نیز ادامه داشت که مسئوالن سازمان
لیگ که نشان داده اند در شــرایط اضطرار ممکن
اســت تن به خواســته های غیرمنطقی ســرخابی
های تهران دهند؛ همچنــان در قبال این اختالف
نظرها،ســکوت پیشــه کرده اند و به ابهامات دامن
می زننــد!در نهایت بایــد صبر کــرد و دیــد آیا زور
سازمان لیگ به قلدر بازی آبی های تهران می رسد
یا این باشگاه استقالل است که با قلدری خواسته
خود را عملی می کند؟

عزل ناگهانی رئیس هیئت
بولینگ و بیلیارد استان!
طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد،
ریاست هیئت این رشــته در خراســان رضوی از سمتش
عزل شد! به گزارش ایسنا  ،با تصمیم هاشم اسکندری و
موافقــت مدیــرکل ورزش اســتان« ،علیرضــا دوانلــو» از
ســمتش عزل شــد و ایــن در حالی اســت کــه وی از ۲۷
دی ماه  ۹۵بــه عنوان رئیس هیئت فعالیــت می کرد ،اما
موضع گیریها و مصاحبههای وی در آســتانه انتخابات
فدراسیون  ،سبب شد تا اسکندری پس از انتخاب دوباره
بهعنوانرئیسفدراسیون،چنینتصمیمیبگیرد.شایان
ذکر است تا برگزاری مجمع دوباره این هیئت ،بولینگ و
بیلیارد خراسان رضوی با سرپرست اداره می شود.

اخبار
کوتاه

حیله دوم پیشنهاد بازی در مشهد!

امــا حیلــه دوم آبــی پوشان،پیشــنهاد جابــه جایی
مکان بازی رفت و برگشــت این دو تیم در نیم فصل
های اول و دوم بود که آن ها این پیشنهاد را با هدف
روبه رو نشدنشان با هواداران عصبانی پس از حذف
این تیم در تهران و البته مخالفت محتمل مسئوالن
پدیده با ایــن پیشــنهاد اعــام کردند.طبیعی بود
که مســئوالن پدیــده که حتی بــرای پروازشــان به

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

واﻓﺰاﺶآراﻣﺶﻣﺷﻮد.اﺳــﺘﻔﺎدهازرﻧﮓﻫﺎﻫﻢاﻟﺒﺘﻪﺑﻪاﻦ
آراﻣﺶﻤ¢وﻟﺬتاﻦﺳﺮﮔﺮﻣراﺗﻤﻴﻞﻣﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻦﻪﻗﺮﻋﻪﺸﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺧﺮاﺳﺎن،ﺷﻨﺒﻪﻫﺎاﻧﺠﺎم
ﻣﺷــﻮد و روزﻫﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ،
در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻓﺮﺻــﺖ دارﺪ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣراﺣﻞ وﭘﺎﺳــﺨﺶراﺑﺮا ﻣﺎارﺳﺎلﻨﻴﺪاﻦآﺧﺮﻦ
ﺷﺎﻧﺲﺑﺮا ﺷﺮﺖدرﻗﺮﻋﻪﺸﺷﻨﺒﻪاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ  ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸ¥ﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

عکس:میثم دهقانی

مرحلــه نخســت تــور بیــن المللــی دوچرخــه ســواری
«ســینکاراک»در اندونزی با پوشــیدن پیراهن«ســلطان
کوهستان» توسط رکابزن تیم «امیدنیای مشهد» برگزار
شــد.به گزارش ورزش ســه ،در پایان مرحلــه اول این تور
بینالمللــی  ،رکابزنان مســافت  ۱۴۰کیلومتری را طی
کردند کــه در نهایت «مرتضی رضوانــی» از این تیم ،فاتح
پیراهن سلطان کوهستان شد.
این تور در هشت مرحله دنبال خواهد شد و تیم های برتر
آســیا و اروپا در آن حاضر هســتند که امیدنیای مشــهد با
حمایت مالی«شهرداری مشــهد» تیم نماینده کشورمان
در این تور است و در ضمن یک رکابزن انفرادی از سبزوار
(حســین داوودیــان از تیم مــس کرمــان) نیــز در این تور
بینالمللی شرکت دارد.

ﯾﮏﺳﺮﮔﺮﻣﯽ٢٠دﻗﻴﻘﻪاىدارﯾﻢ

سه شنبه  15آبان  . 1397شماره 3987

«استقالل-پدیده»؛ازقلدربازی«شفر»تا مقاومت«گل محمدی»

بهروز-جمعــه هفتــه جاری،تیــم فوتســال"فرش آرای
مشــهد"در ســالن شــهید بهشــتی مشــهد،میزبان تیــم
"اهــورای بهبهان"اســت.به گــزارش خبرنــگار مــا،
شاگردان"محسن حســن زاده"که دور برگشت لیگ را با
پیروزی آغاز کرده اند،هم اکنــون در رتبه ممتاز"چهارم"
جــدول قــرار دارنــد و عصــر جمعــه باید بــه مصــاف تیم
قعرنشــینی بروند که در فصل جاری از لیگ دسته اول به
لیگ برتر فوتسال ایران راه یافته است .شایان ذکر است،
اسماعیل کمربسته  ،حمیدرضا قدسی راغب  ،علی زنگنه
و مصطفی زینی ،داوران بازی هســتند و ناظرفدراسیون
نیز علی اصغربیگی اســت.همچنین یادآوری می شــود
بازی رفت این دو تیم در بهبهان بــا نتیجه پرگل 6بر 5به
سود تیم مشهدی خاتمه یافته بود.

ﺑﺮاى ﺗﻌﻄﻴﻼت

پیروزی امیدها و تساوی جوانان
پدیده در لیگ های کشوری

روایتی از یک کشمکش!

جمعه،میزبانی«فرش آرای مشهد»
از قعرنشین لیگ فوتسال

آﺧﺮﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮا ﺟﺎﺰه از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ....

ورزش
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«شهروند اراک»تیم خوبی بود

گردونه

پیــروز -در پایــان دومیــن روز از رقابتهــای ووشــوی
بزرگساالن کشور نفرات برتر فرمهای تالو معرفی شدند
و در فرم "تای چی جین" علی وطنخــواه و در فرم "گون
شو"امیرمحمدرضاییازخراسانرضویبهمقامقهرمانی
دســت یافتنــد" *.پوریــا حاجــی بیگلــو" در مــاده ریکرو
"،حســام گرمه ای" در کامپوند و "ســیده ویدا حلیمیان"
در کامپوند بانوان از اســتان بــه اردوی انتخابی تیم ملی
تیراندازی با کمان دعوت شــدند *.رئیس اداره ورزش و
جوانان نیشابور از اختصاص  ۱۵میلیارد تومان اعتبار در
سال  ۹۷به ورزش و جوانان شهرستان خبر داد* .رئیس
هیئت جودو ،جوجیتســو و کــوراش خراســان رضوی از
حضور دو مربی کره ای در استاژ آموزشی مربیگری جودو
در مشهد خبر داد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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