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رئیس کمیته سازمان لیگ:

رئیــس کمیته مســابقات ســازمان
لیــگ دربــاره صحبتهــای یحیی
گ لمحمــدی علیــه برنامهریــزی
ســازمان لیگ برای مسابقات لیگ
برتــر گفت :متاســفانه عادت شــده
هر تیمی که میبــازد ،علیه داوران
و ســازمان لیــگ صحبــت میکنــد .مــن واقعــا از یحیی
گلمحمدی انتظار نداشتم که چنین حرفهایی را بزند.
او مربی بااخالقی است و بهتر بود این صحبتها را مطرح
نمیکرد.سعید فتاحی ادامه داد :برنامه لیگ برتر برای
همــه تیمهایی که در جــام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا
حضور دارند ،نسبت به بقیه تیمها فشردهتر است .حتی
برنامهریزی بــرای چنین تیمهایی برخــی تیمهای دیگر
را هم تحت فشار گذاشته اســت.رئیس کمیته مسابقات
ســازمان لیگ همچنین گفت :برای همه تیمها شــرایط
یکســانی را در نظر گرفتیــم .جدولی که مــا داریم کامال
مشخص است و حال شــاید بر اســاس قرعه برخی از تیم
ها بازیهایشان فشــردهتر باشد و برخی دیگر نه.فتاحی
با اشاره به صحبتهای گلمحمدی درباره تعویق دیدار
اســتقالل و پدیده تاکیــد کرد:دربــاره آن مســابقه بارها
صحبت کردهایــم .دیگر همه میدانند که ســازمان لیگ
نقشــی در تعویق آن بازی نداشــت و به دلیل فینال لیگ
قهرمانان آسیا مسابقه به تعویق افتاد.

بــازی هــای جــام حذفــی فوتبــال کــه یکــی از
ســهمیههای فرعی برای حضور در لیگ قهرمانان
آسیاست ،هر ســاله به صورت تک بازی برگزار می
شود.این رقابت ها از سال  1355هر ساله در کنار
مسابقات لیگ برتر دنبال می شود که تاکنون 31
دوره از مســابقات جام حذفی انجام شــده اســت.
در این میان نماینده های فوتبال خراســان رضوی
نیز در ادوار مختلف جام حذفی حضور داشتند که
بهترین نتیجه ای که تیم های فوتبال استان در جام
حذفی به دست آورده اند ،نایب قهرمانی ابومسلم
اســت که در تاریخ هم ثبت شــده اســت .در آخرین
بازی ها از چارچوب این مســابقات نیــز تیم پدیده
شهر خودرو دوشنبه گذشــته در مرحله یک چهارم
نهایی جام حذفی مهمان پرســپولیس بود که پس
از  120دقیقه دوندگی در ضربات پنالتی تســلیم
قرمزپوشان پایتخت شد .به این بهانه نیم نگاهی به
بازی های نماینده های استان در رقابت های جام
حذفی داریم که تقدیم می شود.

•نایب قهرمانی ابومسلم

از همان ابتدای شروع مسابقات جام حذفی( سال
 ، )55نماینده های فوتبال استان یعنی ابومسلم و
پیام حضور فعالی در این سطح از رقابت ها داشتند.
تا ســال  82ایــن دو تیــم خراســانی نتوانســتند به
مراحل نیمه نهایــی و فینــال راه یابند.اما در فصل
 ، 83-84تیم ابومســلم رویایی و تاریخ ساز موفق

شد با بازی های درخشان به مرحله فینال راه یابد.
تیم های پرسپولیس و پیکان را در یک هشتم و یک
چهارم نهایی شکست داد و در فینال نیز حریف صبا
باتری تهران شد .دو تیم در دو بازی رفت و برگشت
به تســاوی یک بر یک رضایــت دادنــد و در ضربات
پنالتی شانس با مشکی پوشان همراه نبود و به نایب
قهرمانی بسنده کردند که بعد از این همه سال هنوز
به خوبی از ابومسلم آن سال یاد می شود.از آن سال
به بعد دیگر تیمی از خراســان رضوی نتوانست در
حد مدعی به ایــن مرحله از مســابقات جام حذفی
دستپیداکند.فقطدرفصل 91-92تیمابومسلم
منحل شده در یک شانزدهم و یک هشتم نهایی تیم
های پیکان و صبای قم را از پیش رو برداشــت و در
مرحله یک چهارم نهایی نیز برابر استقالل با نتیجه
 5بر صفر شکست خورد.در این ســال ها دیگر تیم
ها یعنی پیام و سیاه جامگان هم نتوانستند در جام
حذفی درخشــان ظاهر شــوند که اکنون نیز دیگر
نامی از آن ها باقی نمانده است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻪ ﭘــﺲ از ﺣﻞ ﺮدن آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺗﺸــﻴﻞ
ﻣﺷــﻮد  ،ﻧﻮع ﺧﺎص از اﻧﻮاع ﻣﺎرﭘﻴﭻ) (Mazeﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﻪ ﺣﻞ ﺮدن ﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪسﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻪ در ﻃﻮل

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﺣﻞ زده ﻣﺷﻮد ،ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎ ﺧﺎﺻ دارد!
اﻦ ﻧﻮع از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ را روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﻫﺮ
ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﻤﻴــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴــﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﮔﺎﻫ ﺗﻤﺎﻞ دارﻧﺪ ﻪ ﺣﻞ ﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺧﻴﻠ ﺑﺰرگ از اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻨﻨﺪ.

فوالد و تراکتورســازی
را شکســت داد.امــا در
نیمه نهایــی در ضربات
پنالتــی نتیجــه را مقابل
ن ف ــت تهــران واگــذار
کرد.همچنیــن در فصل
 94-95ابتدا شهرداری
کاشان را شکست داد اما
در یک هشــتم نهایــی باز
هم با شکســت مقابل نفت تهران ،از گردونه رقابت
ها حــذف شــد.در دو فصل گذشــته نیــز در همان
مرحله یک شانزدهم مقابل نفت مسجد سلیمان و
تراکتور شکســت خورد و راهی مراحل باالتر نشد.
تا دیگر امیدی برای کســب ســهمیه و قهرمانی در
کارنامهخودنداشتهباشد.اماتیمپدیدهشهرخودرو
با وجود مشکالت زیادی که امسال داشت در لیگ
برتر و جام حذفی درخشان ظاهر شد تا هواداران به
کسب سهمیه آسیایی امیدوار شوند .شاگردان گل
محمدی به خوبی توانســتند در دوبازی اول مقابل
ذوب آهــن و فــوالد در جــام حذفی ســربلند بیرون
بیاینــد و در مرحله یک چهارم نهایــی نیز رودرروی
پرسپولیسقرارگرفتندکهباوجودتالشودوندگی
پدیده ای ها ،بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در
پایان تیم پدیده با قبول شکست از گردونه مسابقات
حذف شد تا تمام تمرکز خود را برای کسب سهمیه
در بازی های لیگ برتر معطوف کند.

•مشکل در پنالتی

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

اﻟﺒﺘــﻪ ﻪ ﺣﻞ ــﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫــﺎ ﺑﺴــﻴﺎرﺑﺰرگ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻪ
ﭼﻨﺪﻦ روز ﻃﻮل ﺑﺸــﺪ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﺎد ﺑــﺮا ﻃﺮﻓﺪاران
دارد اﻣــﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻦ ﻋﺰــﺰان ﺑﺎﺪ ﻋﺮض ﻨﻢ ﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ
ﻓﻀﺎ ﻓﻌﻠ ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮ اﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴــﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﻓﻌﻼ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺗﻤﺎﻞ دارﺪ درﺑﺎره اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺴﺐ ﻨﻴﺪ ،ﻧﺎم آن را در اﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎز
ﺟﺴــﺖو ﺟــﻮ ﻨﻴــﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎــ از آن را ــﻪ در ﺘﺎبﻫﺎ و
ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸÀآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ« و »دوراﻫ« ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﺪ ﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ را ﺗﺎ ﺧﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ رﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ آﺷﺎر ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد :در ﻫﺮ دوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎلﻫﺎ رﻧﮕ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

چهار دونده نوجوان خراســانی به اردوی تیم ملی دعوت
شدند .اردوی تیم ملی دو و میدانی در رده سنی نوجوانان
از دیروز به مــدت  25روز در تهران برپا می شــود.حدیث
رئوف ،ســید فاطمــه ســیما شــادکام  ،مهــا محروقی و
امیرحســین ماماقانی دوندگانی هســتند که از خراسان
رضوی در اردوی تیم ملی حضور دارند .این اردو انتخابی
تیــم ملــی بــرای اعــزام بــه مســابقات قهرمانی آســیا در
اردیبهشت ماه سال  98است.

نایبقهرمانیبانوانصحرانورد
رقابتهای صحرانوردی بانوان کم بینــا و نابینا ،در رده
ســنی جوانان و بزرگ ساالن ،در بوســتان والیت تهران
برگزار شــد که در بخش تیمی رقابتهای صحرانوردی
بانوان ،در رده ســنی جوانان آذربایجان غربــی با امتیاز
منفی  ۱۵قهرمان شد ،خراســان رضوی با امتیاز منفی
 ۱۷به عنوان دومی دســت یافت و زنجان با امتیاز منفی
 ۴۰ولرســتان با امتیاز منفی  ۴۶به ترتیب سوم و چهارم
شدند.همچنین دربخش بزرگ ســاالن زنجان با امتیاز
منفــی  ۱۴قهرمان شــد ،همچنیــن تهران و همــدان به
ترتیــب در جایگاه دوم و ســوم قــرار گرفتند.در قســمت
انفرادی و در بخش جوانــان ،در کالس ب  ،۱یگانه امید
بیــگ و در کالس ب  ۲و ب ، ۳زهرا رحیمی از خراســان
رضوی مقام سوم را کسب کردند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

مسئوالن فقط وعده دادند

چهاردوندهدراردویتیمملی

سرمربی تیم پدیده شــهر خودرو درباره بازی
در جام حذفی می گوید :بازیکنان ما با غیرت
مثــال زدنی خود بــازی خوبی انجــام دادند.
بازیکنانــم خــوب دفــاع کردنــد و از تک تک
آن ها بــه خاطــر نمایش خوبی که داشــتند،
تشــکر میکنــم .آن هــا غیرتمندانــه بــازی
کردند و به دلیل این بــازی خوب به تک تک
آن هــا افتخار میکنــم .ضربــات پنالتی هم
بســتگی به شــرایط روحی و روانی و تصمیمگیری
در لحظــه ضربــه زدن دارد .مــا در آن بخــش خوب
تصمیم نگرفتیم و خوب عمل نکردیــم و باید به تیم
پرســپولیس بابت صعودش بــه دور بعــدی تبریک
بگویــم .وی اضافه می کنــد :ما بــه بازیهای لیگ
امیدواریــم کــه جمعه بایــد با تیــم ســپیدرود بازی
کنیم .تمام تمرکز و انرژیمــان را برای بازی بعدی
میگذاریموبایدبازیمقابلپرسپولیسرافراموش
کنیم .هرچنــد به اعتقاد من ،بازیکنانم اســتحقاق
این را داشــتند که بــه دور بعدی صعــود کنند.وی
خاطر نشان می کند :خیلی کار کرده و زمان زیادی
گذاشته بودیم  .اما در هر صورت بیشتر بازیکنان ما
بیتجربه و جوان هستند .دیدن این میدانها برای
آن ها میتواند تجربه باشــد .بــازی در این فضا و در
ورزشگاه آزادی سخت و ســنگین بود برای آن ها و
حتی برای بازیکنان باتجربه ما .به نظرم همه آن ها
خوب بودند و فقط ضربات پنالتی را خوب نزدند.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ
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•پدیده قابل قبول

اما تیم فوتبال پدیده که بــا قهرمانی لیگ آزادگان
در فصل  92–۹۳به لیــگ برتر ایــران صعود کرد،
در همان سال در مرحله یک شانزدهم جام حذفی
مقابــل پرســپولیس شکســت خورد.امــا در فصــل
 94-93شگفتی ســاز شــد و تا نیمه نهایی هم راه
یافت.ابتدا تیم های خونه به خونه بابل ،گســترش

سرمربی تیم هندبال سربداران:

سرمربی تیم هندبال ســربداران ســبزوار با بیان این که
مسئوالن فقط وعده دادند ،افزود :در ورزش حرف اول و
آخر را پول میزند ۹ .ماه است که کادرفنی تیم سربداران
یک ریال هــم نگرفته اســت.علی شــعبانپور افــزود :در
تعطیالت نیم فصل ،ســبحانیفر نماینده مردم ســبزوار
در مجلس شورای اسالمی کمی به تیم کمک کرد ،اما از
نیمفصل تا کنون کمکی به این تیم نشده است .این فصل،
سختترین روزهای دوران کاری خود را سپری کردم .اگر
در سال آینده شرایط به همین شکل باشد ،در تیم نخواهم
ماند .با وضع کنونی سربداران ،هرکسی هم باشد هدایت
تیم در فصل آینده را نخواهدپذیرفت .بازیکنانم نیز دیگر
انگیــزهای برای ادامــه مســابقات در این فصــل ندارند و
فقط به دنبال پایان یافتن هرچه زودتر لیگ برتر هندبال
هســتند .از همت بازیکنانم بوده که با ســربداران سفید
امضا کردند .از ابتدا هدایت تیم را پذیرفتم و تا آخر فصل
هم پای کار خواهم ماند و به فکــر کنارهگیری یا انصراف
شوجوانان
نیستم.وی در خصوص حمایت اداره کل ورز 
و هیئت هندبال خراســان رضــوی بیان کــرد :اداره کل
ورزشوجوانان  ۵۰میلیون تومــان و هیئت هندبال ۱۰
میلیون وعده کمک بــه تیم دادهاند که تــا کنون روی هم
فقط  ۲۵میلیون کمک کردهاند که تمام این مبالغ صرف
هزینههای جابه جایی تیم شده است.

ابومســـــلم
همچنان
درصدر

مسابقات فوتســال کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
با قهرمانی استان گیالن در مشهد پایان یافت  .مسئول
برگزاری مسابقات کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
در این باره گفت  :خراســان رضوی میزبــان  ۳۱تیم ۱۴
نفره از ۲۸استان کشور بود که این مسابقات ۲۹بهمن به
پایان رسید  .محسن قهرمانی افزود  :در مجموع مسابقات
 ۶۱بازی در دو مرحلــه مقدماتی و حذفــی بین تیم های
شــرکت کننــده انجام شــد کــه بعــد از  ۴۵بــازی مرحله
مقدماتی  ۱۵تیم حذف شــدند و  ۱۶تیم دیگر به مرحله
حذفی این دوره از رقابت ها صعود کردند  .وی ادامه داد:
با توجه به این که تیم های شــرکت کننده قهرمان استان
های سراسر کشور بودند مسابقات در سطح باال و با داوری
داوران برجسته کشور و اســتان برگزار شد و تعداد ۳۷۳
گل در طول رقابت ها به ثمر رسید  .وی خاطر نشان کرد :
در پایان هفت روز رقابت  ،سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی اســتان گیالن  ،اداره کل آموزش و پرورش استان
کهگیلویه و بویراحمد و ســازمان آتش نشــانی و خدمات
ایمنی استان قزوین به ترتیب مقام اول تا سوم مسابقات
فوتسال کارکنان دستگاه های اجرایی کشور را از آن خود
کردند و تیم استانداری بوشهر نیز به عنوان تیم اخالق در
این دوره از مسابقات برگزیده شد .وی اضافه کرد  :وحید
فوالدیــان از تیم بانــک ملی خراســان رضوی بــه عنوان
بازیکن اخالق انتخاب شد.

ﺧﻴﻠﯽﺑﺰرگ!

چهارشنبه اول اسفند . 1397شماره407۲

بررسی عملکرد نماینده های فوتبال
استان در رقابت های جام حذفی

رقابت 31تیمدرفوتسالکارکنان

ﻧﻈﺮﺷﻤﺎدرﺑﺎرهﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺑﺰرگﭼﻴﺴﺖ؟!
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انتظار چنین صحبت هایی را
ل محمدی نداشتیم
از گ 

از میان خبرها
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