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غیبت خراسان رضوی
در لیگ دوومیدانی
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مرحلــه نخســت مســابقات دو و میدانــی قهرمانــی
باشــگاههای کشــور در بخش آقایان برگزار شد که در
بین تیم های شرکت کننده ،نامی از خراسان رضوی
وجــود نــدارد .این در حالی اســت کــه این اســتان در
دوومیدانیهمیشهحرفهایزیادیبرایگفتنداردو
دوندههایخوبیبهتیمملیمعرفیکردهاست،امااین
که در این سطح از مسابقات تیمی از خراسان رضوی
حضور نــدارد ،جای ســوال دارد .هیئــت دوومیدانی
دستکممیتوانستبایکحامیمالیروانهمسابقات
شود تا ورزشکاران خراسانی با دیگر حریفان به رقابت
بپردازند.

صف آرایی دختران فوتبالیست
مراسمقرعهکشیمرحلهنهاییلیگیکفوتبالزنان
کشور با حضور چهار تیم برتر در البرز برگزار شد و تنها
نمایندهاستانبهدنبالتالشبرایصعودبهلیگبرتر
است .بر اساس قرعه کشی انجام شــده  ،تیم سایپای
مشــهد بعد از صعود از مرحل ه منطقــه ای در بازی اول
بایددرزمینشریعتیکرجبهمصافتیمهیئتفوتبال
البرز بــرود و در بــازی دوم با آویســا خوزســتان رودرو
شود .دخترانخراسانیدرآخرینبازیمقابلدزفول
صفآراییمیکنند.

مسابقه فوتسال ویژه کودکان کار
یک دوره مسابقه فوتســال ویژه کودکان کار در مشهد
برگزارشد.بهمناسبتعیدسعیدغدیرخم،یک دوره
مسابقه چهارجانبه فوتسال ویژه پســران کار با هدف
ایجاد شور و نشــاط و انگیزه ورزشــی برگزار شد .این
رقابتهاباحضوریکتیممنتخبازکودکانکاروسه
تیمازمراکزنگهداریازکودکانبیسرپرست ،بههمت
بنیاد فرشــتگان آسمانی در ســالن ورزشی دانشکده
منتظریپیگیریشدکهدرپایانتیمکودکانکارمقام
برترراکسبکردوبهدیگرتیمهانیزمدالاهداشد.
عکس :میثم دهقانی
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ســــــتارههای
مالکباشگاهشهرخودرو:بااحترامبه
سرخابیهابهدنبالقهرمانیهستیم

• صحبت با ابراهیمی

سرمربی تیم شــهرخودرو در مراســم جشــن رونمایی از پیراهن
جدید تیم ،به همدلی واتحاد بازیکنان اشــاره کرد و گفت :نتایج
درخشانیدرفصلگذشتهثبتشدکهدلیلاصلیایننتایجکهبه
پایانیدرخشانانجامید،همدلیواتحادبود.یحییگلمحمدی
بهحمایتهایمسئوالناشارهکردوافزود:آقایحمیداویمالک

تیم شهرخودرو تمام
تالشــش را بــرای موفقیت تیمش میکند .میدانم که وی
مشــکلی از نظر مالی ندارد؛ لــذا این تیم نیاز ویــژهای به حمایت
معنوی مسئوالن استان دارد .خدا را شاکرم که این تیم توانسته
اســت هواداران خوبی را به ســمت خود جذب کند که در سرما و
گرما کنار ما هستند.وی همچنین درباره جذب امید ابراهیمی
گفت:صحبتهاییباابراهیمیشدهاست،امااولویتاینبازیکن
ماندن در قطر است .اگر بازیکنی در حد ابراهیمی بتوانیم جذب
کنیم ،حتما این کار را انجام میدهیم.
• 5علل موفقیت

همچنین مالک باشــگاه شــهرخودرو خراســان در این مراسم
وعدهقهرمانیدرلیگبرتردادوگفت:بااحترامبههمهتیمهای
فوتبال ایران ،به ویژه سرخابیهای پایتخت ،ما با اتکا به غیرت
بازیکنان ،دانش یحیی گلمحمدی و حمایت مســئوالن برای
قهرمانــی وارد کارزار رقابتها میشــویم .فرهــاد حمیداوی
افزود :بــه جرئت بایــد بگویم کــه یحییگلمحمــدی ،اکنون
بادانشترین مربی فوتبال ایران است .بیگانه با فوتبال نبودم،
اما در نیمفصــل دوم خیلی چیزهــا از یحیــی گل محمدی یاد
گرفتم.ویبهموفقیتهاییکهدرافتخارآفرینیتیمشهرخودرو
تاثیرگذاربود،اشارهکردوافزود:موفقیتماپنجعلتدارد.اول
عنایت َحضرت حق و امــام مهربانیها ،دوم حضــور کادرفنی
جوان و بادانش و بیادعا کــه در راس آن ها یحیی گلمحمدی
قرار دارد.وی ادامه داد :فکر میکنم حمیداوی و شهرخودرو
هیچ کاری برای موفقیت این تیم نکرده اند .اما ســومین علت

وضعیت تیم والیبال پیام
در حال پیگیری است

مســلمی-تیم والیبال پیام مشــهد که ســال گذشته
بــا حمایت هــای مالی شــهرداری و شــورای شــهر در
رقابتهایلیگبرترحضورفعالیداشت،مدتیاست
که در بالتکلیفی به سر می برد و با حواشی زیادی نیز
دســت و پنجه نرم می کند .وضعیت این باشگاه هنوز
مشخصنیستوبااماواگرهاییروبهرواست.شهردار
مشهد در اظهار نظری درباره آخرین وضعیت این تیم
گفت :این موضوع در شــورای شــهر مشــهد در حال
پیگیری اســت .محمد رضا کالیی افزود :جلسه های
زیادیدربارهوضعیتاینتیمبرگزارشدهاستوجمع
بندیوتصمیمجلساتدرحوزهاجتماعی،فرهنگیو
نشاطمردمهرچهباشدماپذیراهستیم.

عنابــــی
علی ترابی-تیم شــهرخودرو خراسان که امســال رنگ و بوی
آســیایی شــدن به خود گرفته اســت  ،بر خالف دوره هــای قبل ،
قصد دارد در رقابت های لیگ برتر با لباسی متفاوت پا به میدان
بگذارد .تنها نماینده فوتبال استان که سال های گذشته با لباس
قرمز رنگ به میدان می رفت ،امسال نه تنها نام تیم را تغییر داده ،
بلکه رنگ لباس این تیم هم به عنابی تغییر یافته است و از این پس
شــاگردان یحیی گل محمدی با پیراهنی خوش رنگ به مصاف
حریفان مــی روند .به گزارش خراســان رضوی ،مراســم جشــن
آسیایی شــدن و رونمایی از پیراهن تیم شــهر خودرو همزمان با
عید ســعید غدیر خم به مجــری گری محمدرضــا احمدی و علی
مسعودی ،کمدین مشــهدی برگزار شد و ســتاره های این تیم با
به تن کــردن پیراهن های جدیــد ،مقابل دوربین عکاســان قرار
ح ا ...باقری،
گرفتند .ســید مهدی رحمتی ،ســروش رفیعی ،رو 
امین قاســمی نــژاد  ،اکبر صادقی  ،حســین مرادمند و حســین
مهربان ســتاره هایی از شــهر خودرو بودند که پیراهــن جدید به
رنگ عنابی ایــن تیم را به نمایــش گذاشــتند .همچنین پیراهن
دروازهبانی این تیم نیز به رنگ زرد خواهد بود .این در حالی است
کهبهماننداستقالل،پرسپولیسوسپاهان،شرکت«آلاشپورت»
وظیفه تامین لباس شــهر خودرو را بر عهــده دارد .هر چند که در
رونماییازلباسشهرخودرولوگویباشگاهیانامیازحامیمالی
روی لباس حک نشده بود.

شهردار مشهد:

اردویتیمملیجودو درمشهد
به نظــرم غیــرت بازیکنان
بامعرفت و باتعصب این تیم
بودهاســت که با اضافه شــدن
چنــد بازیکــن تــراز اول ،اتفاقات
بهتری نسبت به ســال قبل رقم می خورد.
وی تصریــح کرد :دلیــل چهــارم ،هوادارانی
بودند کــه مردانه کنار مــا ایســتادند و تنهایمان
نگذاشتند .دلیل پنجم مسئوالنی هســتند که همواره کنار ما
ایستادند.حمیداوی درباره شــرایط میزبانی در ورزشگاه امام
رضا(ع) گفت :قراردادی بین باشــگاه و هیئــت فوتبال منعقد
شــد و میزبانی ما در ورزشــگاه امام رضا (ع) قطعی شده است،
خوشــبختانه با درایت دکتــر هاشــمیجواهری ،مدیــر عامل
موسسه تربیت بدنی آستان قدس ،قرارداد گیتهای ورزشگاه
هم در حال نهایی شــدن اســت و بــرای میزبانــی در هفته دوم
مشکلی وجود ندارد.
•حمایت مدیریت شهری

رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی نیز در این مراســم درباره
حمایت ها از تیم شهر خودرو گفت :تمام تالشمان را میکنیم تا
بهبهترینشکلممکندرکنارشهرخودروباشیم.احساناصولی
افزود :در ارکان مختلف مدیریتی شــهر و اســتان همــدل با تیم
شهرخودرو هستیم و همان طور که در گذشته کنار تنها نماینده
فوتبال استان بودیم ،در فصل آتی نیز کنارشان خواهیمبود.وی
خاطرنشان کرد :برای مسابقات پیشرو در حال فعالیت هستیم
تابهبهترینشکلممکنشرایطمیزبانیفراهمشود.بههواداران
وعده میدهم کــه در بخشهای مختلف هیــچ کوتاهی صورت
نخواهدگرفت و تالش میکنیم تا فوتبال شــهر مشــهد و استان
خراسان رضوی ،حرفهای زیادی برای گفتن داشتهباشد.

اردوی آمادگــی تیم ملی جودوی بزرگ ســاالن ایران
با مشــارکت هیئت جودو و تربیت بدنی آستان قدس
رضوی در سالن جودوی آستان قدس رضوی برگزار
شــد .به گزارش روابط عمومی موسســه تربیت بدنی
آســتان قدس رضوی  ،این اردو از  ۱۴تا  ۲۵مردادماه
با حضور ۱۵ملی پوش و چهــار مربی در این مجموعه
برگزار شد و ملیپوشــان آخرین تمرینات خود را قبل
از اعزام به مسابقات جهانی ژاپن برگزار کردند .مجید
زارعیان سرمربی تیم ملی جودوی کشورمان ظرفیت
ورزشیتربیتبدنیآستانقدسرابرایورزشاستان
بینظیردانستوگفت:امیدوارماینهمکاریهاادامه
داشتهباشد.

اسکیبازخراسانی:

به دنبال طالی اسکی آسیا هستم

اسکیباز خراســانی با بیان این که برای کسب طالی
مسابقاتاسکیآسیادرتالشهستم،گفت:هماکنون
درتیمملیاسکیاستقامتورولراسکیحضوردارمو
حدود یک سال است که به عنوان مربی در خدمت تیم
استاننیزهستم.سیدستارصیدافزود:ازسالگذشته
درخراسانرضویبحثاستعدادیابیدررولراسکیرا
مطرحوآنراراهاندازیکردیمودراینزمینه 2ورزشکار
آقاو 2ورزشکاربانوبرایتیماستانانتخابشدند.این
بازیکن و مربی خراسانی اسکی ادامه داد :با تمریناتی
کهداشتیم،تیمرولراسکیایناستانتوانستدرلیگ
بینالمللیاینرشتهدرتهرانبدرخشد.

