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فاطمیــان  -بازیکن ســابق تیم
پرســپولیس دربــاره شــرایط
تیــم شــهرخودرو گفــت:
این تیــم تا حــدودی شــاکله
اصلی ســال قبل خود را حفظ
کرده و شروع خوبی در فصل جدید
لیگ برتر داشته است و با برتری در جام حذفی از
روحیهخوبیبرایدیدارباپرسپولیسبرخوردار
اســت .حســین بادامکی بــا بیــان این که ســید
مهدی رحمتی  ،شــرایط بســیار خوبــی را برای
شــهرخودرو در درون دروازه رقم می زند،افزود:
بازیکنان بزرگ و توانمندی جذب این تیم شــده
اند که به نظرم کار سختی دارند تا در شهرخودرو
تاثیرگــذار باشــند  .ولی فکــر می کنم بــه تدریج
شــرایط بازیکنانی همچون سروش رفیعی بهتر
خواهد شــد  .البته تا ایــن هفته از لیــگ برتر هم
عملکردبدینداشتهاند.هرچندبازیکنانیکهاز
اینتیممشهدیجداشدهاندهمچندانبیتاثیر
نبودهاند  .با این حال جای خالی آن ها به خوبی
پر شده است و بازیکنان جدید چیزی کمتر از آن
ها ندارند .وی ادامــه داد :اکنون همــه تیم ها به
شــهرخودرو به عنوان یک مدعی نگاه می کنند
و با انگیزه بیشــتری برابر آن قرار می گیرند و این
تیم قطعا کار سختتری نســبت به سال گذشته
دارد .البته به نظرم شهر خودرو با شرایط خوبی
کهدارد،میتواندجزومدعیانباشدوامیداست
روندموفقیتآمیزفصلگذشتهخودراتکرارکند.
بادامکی به نقاط قوت و ضعف این تیم اشاره کرد
و افزود :شــهرخودرو تیم خوب و هماهنگی دارد
 .فکر می کنــم هر بازیکنی در ایــن تیم جایگزین
میشــود ،به شــکل مطلوبی تاثیرگذار است و به
نوعی این اثرگــذاری بازیکنان جانشــین و ارائه
عملکردبهترنسبتبهترکیباصلی،نقطهقوتی
برای تیم مشــهدی اســت و کمتر تیمی در لیگ
برترچنینشرایطیرادارد.ویاضافهکرد:البته
شــهرخودرو از نظر تعــداد بازیکنان تــا حدودی
مشــکل دارد ،چرا کــه در صــورت مصدومیت یا
محرومیت ،شــرایط ســختی برای این تیــم رقم
می خورد و تیم هــای مدعی از این لحــاظ از تیم
خراســانی وضعیت بهتری دارند .بازیکن سابق
ابومســلم درباره دیدار روز جمعه شــهرخودرو و
پرسپولیسبیانکرد:پرسپولیسیهابااینکهدر
بازیگذشتهبازندهاززمینبیرونآمدند،اماتیمبا
کیفیتیدارندوبهنظرمشهرخودروبازیسختی
برابراینتیمخواهدداشت.ازطرفیبرایاینکه
جزوتیمهایباالیجدولباقیبماندبهسهامتیاز
ایندیدارخانگینیازمبرمیدارد.
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شهرخودرو–پرسپولیسیک بازیحساس ونفسگیر

دراندیشهانتقامازسرخ

علی ترابی -بی شک مهم ترین بــازی حساس هفته
ششمرقابتهایلیگبرتر
 ،بازی سخت و نفس گیر
شهر خـــودرو خــراســان
برابر پرسپولیس تهران
استکهطیآنمشهدیها
میزبان سرخپوشان هستند؛
دیــداری شش امتیازی که
از جهات مختلف دارای
اهــمــیــت اســـت و به
نــوعــی عــیــار فنی
هر کــدام از این
دو تــیــم
هـــم مــشــخــص می
شــود .این مسابقه که از
ســاعــت  18:15فــردا
در ورزشــگــاه امــام رضــا(ع)
با قضاوت «پیام حیدری»
برگزار می شود ،به نوعی
نــبــردی بـــرای تصاحب
صــــــدر نــشــیــنــی هــم
محسوبمیشود.
•آنالیزی برای فرار

تــیــم شــهــر خــــودرو
خــــراســــان در پنج
بــــازی کــه بــه مــیــدان
رفته است 3 ،برد ،یک
مساوی و یک باخت داشته است و
اکنون با 9امتیاز در رده سوم جدول رده
بندیقراردارد.شاگردانگلمحمدی

دردوبازیاخیرنمایشخوبیازخودبهنمایشنگذاشتند
و مقابل فــوالد خوزستان باختند و برابر نفت مسجد
سلیمان به نتیجه تساوی دست یافتند .اما شهر خودرو
در هفته جاری توانست در رقابت های جام حذفی  ،تیم
نساجیراشکستدهدکهبههمیندلیلباانگیزهبهتری
بهمصافپرسپولیسمیرود.عنابیهایشهرخودروبه
خوبی می دانند که امسال بازی های آسیایی را پیش رو
دارند و انتظار از آن ها چند برابر است .با توجه به این که
نماینده استان سال گذشته با سرمربیگری یحیی گل
محمدی،تبدیلبهتیممدعیشدهبود،امسالبیشترزیر
ذرهبینمربیانقرارداردواینموضوعکاررابراییحیی
گلمحمدیسختترمیکند؛نمونهآنرانیزدردوبازی
اخیربرابرنفتمسجدسلیمانوفوالدخوزستانمشاهده
کردیم که بازی مالکانه و روی زمین شهر خودرویی ها به
خوبیآنالیزشدهبودومهاجمانبرایفراربهسختیروزنه
ایپیدامیکردندتاتوپشانتبدیلبهگلشود.
	•سبک فوتبالی آقا یحیی

  نماینده فوتبال استان در هر پستی بازیکنان خوب و
تکنیکی دارد که به خوبی سبک خاص آقا یحیی را در
زمین اجرا می کنند.هر چند که ضعف هایی هم دارند
وهنوزبههماهنگیکاملیدستنیافتهاند؛بااینحال
میتوانبهاینتیمامیدواربودکهدرکورانرقابتهای
آسیاییولیگبرتردرخششخوبیداشتهباشد.امانکته
مهمهماهنگشدنچهرههایتازهوارداستکههنوز
به خوبی در تیم شهر خودرو جا نیفتاده اند.البته همه
بازیکنان در مقابل پرسپولیس انگیزه و روحیه باالیی
براینشاندادنخوددارندواینبازیمیتواندعیارهر
کدام از ستاره های شهر خودرو را مشخص کند.به ویژه
سروش رفیعی که قبال پرسپولیسی بوده است و در این
بازی برای نشان دادن هنر فوتبالی خود انگیزه زیادی
دارد .از طرفی در تیم شهر خودرو سه استقاللی به نام
سید مهدی رحمتی  ،روح ا ...باقری و فرشاد محمدی

مهر داریم که همیشه در تقابل با قرمزپوشان ،به دنبال
برتری هستند.امیدواریم فردا شاهد یک بازی خوب
و با تمرکز باال از سوی عنابی های شهرخودرو باشیم.
به ویژه این که این مسابقه در مقابل هواداران مشهدی
برگزار می شود و همه عالقه مندان انتظار برد دارند تا
بلکهشکستسهبازی( 2بازیدرلیگبرتر ویکبازی
درجامحذفی)سالگذشتهراجبرانکردهباشند.

ششم لیگ برتر می گوید :یک روز بیشتر از
پرسپولیس استراحت کردیم و شرایط
شهر خــودرو خوب اســت .خودمان
را آماده این بازی میکنیم و هدفی
جز برد نداریم .معموال تیمها وقتی برابر
پرسپولیس و استقالل قرار میگیرند،
انگیزه باالیی دارند و بازیکنان

	•جنگصدرجدولی

ایــن بــازی از جهات مختلف اهمیت
زیـــادی دارد .از طــرفــی یحیی گل
محمدیکهدرابتدایفصلنزدیکبودسکان
هدایتتیمپرسپولیسرابرعهدهبگیرد،انگیزهزیادی
برای حفظمحبوبیتخوددردلهوادارانسرخپوشان
دارد و این بازی  ،جنگی میان تفکرات کالدرون و گل
محمدیاست.ازطرفدیگرهردوتیمبهدنبالتصاحب
صدرجدولهستند.ایندوتیمپسازسپاهانوتراکتور
در رده های سوم و چهارم قرار دارند که با برتری مقابل
هموبهلطفلغزشدوتیماولودوم،یکیمیتوانددر
پایان هفته ششم بر صدر جدول تکیه بزند تا در ادامه
بهتربتواندبازیهایپیشرورامدیریتکند.هرچند
پرسپولیس  3برد و  2باخت دارد و با یک امتیاز کمتر
پشتسرشهرخودروجایگرفتهاست،امانمیتواناز
نامبزرگشگذرکرد.پرسپولیستیمیخطرناکاست
وبایدباهوشمندیوتمرکزباالدرمقابلشظاهرشدکه
قطعاگلمحمدیتفکراتخاصیبرایاینبازیدارد.
سرخپوشانبرایاینبازیکمالکامیابینیارابهدلیل
مصدومیتوشجاعخلیلزادهوفرشاداحمدزادهرادر
اختیارندارند.
	•انتقامازپرسپولیس

امین قــاســمـینــژاد ،مهاجم کهنه کــار تیم شهر
خــودرو ،دربــاره دیــدار برابر پرسپولیس در هفته

ماهمبرایاینبازیآماده هــســتــنــد.
این بازیکن شهر خودرو درباره تفاوت
پرسپولیس بــا تــیــم س ــال گذشته
خاطرنشان می کند :پرسپولیس
همیشه پرسپولیس است و امسال
هــم بازیکنان خــوب و باکیفیتی
دارد .سبک کالدرون هم با برانکو
متفاوت اســت .آن ها در بیرون
از خانه هم دنبال برد هستند .
ولی ما میزبانیم و باید سه امتیاز
را بگیریم .سال گذشته در لیگ
برتر و جام حذفی سه بار برابر
پرسپولیس شکست خوردیم
و حــاال میخواهیم انتقام آن
شکستها را در بازی روز جمعه
از پرسپولیس بگیریم .قاسمینژاد
که تا حاال برابر پرسپولیس موفق به
گلزنی نشده است ،در این باره می
گوید :برای من موفقیت شهر خودرو
از هر چیزی مهم تر اســت .تالش
میکنم بهترین عملکرد را داشته
باشم و امیدوارم طلسم گلزنیام به
پرسپولیس هم شکسته شود.

سنگ اندازی پایتخت نشینان برای داور خراسانی
کمک داور بینالمللی فوتبال ایران احتماال دیگر در لیگ برتر پرچم نخواهد
زد .رضاسخندانکهیکیازپرافتخارترینکمکداورانفوتبالایراندرعرصه
بینالملل است ،در فهرست جدید داوران بینالمللی حضور ندارد و نام این
کمک داور خط خورده است .به همین دلیل احتمال دارد رضا سخندان از
قضاوت در لیگ برتر هم انصراف بدهد و از دنیای داوری خداحافظی کند.
سخنداندرمسابقاتمختلفبینالمللیازجملهالمپیک،جامجهانی،جام
ملتهای آسیا و لیگ قهرمانان آسیا عملکرد مثبت و موثر داشته و  15سال
نامشدرفهرستبینالمللیداورانفوتبالایرانقرارداشتهاست.
رضا سخندان درباره خط خوردن نامش از فهرست داوران بینالمللی گفت:

توضیحات هیئت بسکتبال استان درباره گزارش «ناخوشی بسکتبال»

اخبار
دوچرخه سواری

همایش دوچرخه سواری
در رکاب خورشید
به همت موسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی
همایش دوچرخــه ســواری در رکاب خورشــید ویژه
کارکنان و خدام حضرت رضا (ع) دیروز برگزار شد.به
گزارش روابــط عمومی تربیــت بدنی آســتان قدس
رضوی  ،این همایــش از محل موسســه تربیت بدنی
آســتان قدس رضوی تا حــرم مطهر رضــوی با هدف
ترویج ورزش همگانی و استفاده از دوچرخه به منظور
کمک به حفظ هوای پاک و ایجاد نشاط و سالمتی در
حوزه کارکنان با حضور  80نفر شرکت کننده برگزار
شد.در پایان این مسیر ،در ورودی خیابان شیرازی،
دوچرخه ســواران بــا قرائت دســته جمعــی صلوات
خاصه حضرت رضا (ع) به کار خود پایان دادند .برابر
هماهنگی های انجام شــده  ،پلیس راهور در مشهد
مســیر این همایــش را بــرای حفظ امنیــت دوچرخه
سواران تحت پوشش مناسب ترافیکی قرار داد.

حضوردوچرخهسواران
درتور بینالمللی
سی وچهارمیندورهتوربینالمللیایران-آذربایجان
با حضور دوچرخه سواران مشهدی از دیروز آغاز شد.
 ۱۵تیم از  ۱۱کشور در این تورنمت شرکت کردهاند
که کشــور ایران  ۴تیــم ،مالــزی  ۲تیم و کشــورهای
روسیه ،قزاقســتان ،بحرین ،آفریقای جنوبی ،هنگ
کنگ ،چین ،بــاروس ،ترکیه و بلژیــک هر کدام یک
تیم را به این دوره از مسابقات معرفی کرد ه اند.در این
رقابت ها تیم امید نیای مشــهد از خراسان رضوی با
حریفان خود به رقابت میپردازد.

نمیدانم بگویم خوشبختانه یا متاسفانه نام من را از این
فهرست خط زدهاند .دلیل این مسئله را هم بهتر است
از مسئوالن فدراسیون فوتبال و اعضای کمیته داوران
بپرسید .وی درباره این که کمیته داوران هنوز عضوی
نداردواعضایشمعرفینشدهاند،گفت:پسخودهدایت
ممبینیدراینبارهتصمیممیگیرد،امامنشنیدهاماو
فهرست داوران بینالمللی را نزد اعضای هیئت رئیسه
برده و اعضای هیئت رئیسه تصمیم نهایی را در این باره
گرفتهاند.

کمکداوربینالمللیفوتبالایراندرپاسخبهاینکه آیابهدلیلسنوسالش
ازفهرستکنارگذاشتهشدهاست،اظهارکرد:اصالمشکلسنیوجودندارد.
فیفا سن داوری را آزاد گذاشته است و افراد باالی  45سال هم میتوانند در
داوری حضور داشته باشند ،ضمن این که هدایت ممبینی درباره فهرست
بینالمللی داوری با من صحبت کرد و گفت میخواهی از حضور در این
فهرست انصراف بدهی یا نه که من هم گفتم کامال آمــادهام و تستهای
داوریام را هم خوب گذراندهام .مشکلی برای ادامه قضاوت در عرصه
بینالمللندارمکهرئیسکمیتهداورانهمبهمنگفتپسمشکلینیست
و در فهرست باقی خواهی ماند ،اما نمیدانم چه مشکلی رخ داد که نام من

از این فهرست خط خورده است .سخندان درباره این که در لیگ برتر قضاوت
خواهد کرد یا نه ،گفت :با خط خوردن نام من از فهرست داوران بینالمللی،
دیگر انگیزهای نــدارم .من  15-16سال در فهرست داوران بینالمللی
حضور داشتم .در مسابقات مهم المپیک ،جام جهانی ،لیگ قهرمانان آسیا،
جام ملتهای آسیا و ...قضاوت کردهام .در این پنج هفته لیگ برتر هم حضور
داشتهام،امابااینشرایطدیگرنمیخواهمدرداوریبمانم.بهخداحافظیفکر
میکنمواحتمالدارددیگرقضاوتنکنم.درهمینبارهشنیدهمیشودیکی
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دوشــنبه اول مهرمــاه  1398در صفحــه 6
«خراســان رضوی» به شــماره 4232با عنوان
«دوشنبه ها با پیش کســوتان» و تیتر «ناخوشی
بسکتبال» گفتوگوییباپیشکسوتوبازیکن
اسبق تیم ملی بســکتبال آقای «مســعود شفا»
چاپ شــده اســت ،خواهشمند اســت ،مطابق
قانــون مطبوعــات جوابیــه هیئــت بســکتبال
خراسان رضوی را منتشر کنید.
)1در گــزارش عنوان شــده بود کــه پوررضایی
(سرپرست هیئت بسکتبال) به فکر ساختمان
سازیاست ،حکمتختهسیاهراداردوهمچنین
هیئت مشــهد مســئولیت تمامی مســابقات را
داشته اند.
پاسخ  :توهین به این جانب که بنده حکم «تخته
سیاه» را دارم ،متاسفانه در یک روزنامه پرتیراژ
کشوری نســبت داده شده اســت .در حالی که
بنده با اکثریت آرا (  )16+1انتخاب شدم و نیز

باحضور

آمارها و مقام های تیم های بسکتبال خراسان
رضوی در کشــور در مدت مسئولیت این جانب
کامال مشخص است .ضمنا درست است شغل
بنده به تعبیری ساختمان سازی است که البته
اولویت اول من اســت و قــرار نبــوده کار اصلی
خود را برای بســکتبال کنار بگذارم؛ اما پس از
تقبل مســئولیت و نیز به عنوان یک مســئولیت
اجتماعی هیچ گاه از کار هیئت غافل نبوده ام.
 )2عنوان شده بود که خراسانی ها در گذشته
نقش پررنگی در تیم ملی داشتند ،اما حاال دیگر
خبری از آن شور و حال نیست.
پاســخ :در مســابقات گوناگــون تیم هــای ملی
بســکتبال کشــور همــواره بازیکنــان بــزرگ و
صاحب نامی از خراســان رضــوی در رده های
مختلــف تیــم هــای ملی(مســابقات جهانــی،
آســیایی ،انتخاب المپیک ،دانش آموزی3 ،در
 3بسکتبال،دانشجویانو)...حضورداشتهاند

که آخریــن نفرات آقایــان روزبه ارغــوان ،حامد
حســین زاده ،نویــد خواجــه زاده ،وحیــد دلیر
زهان به عنوان بازیکن تیم ملی و آقای مســعود
قاســمی به عنوان سرپرســت تیم های ملی در
مسابقات پنجره های انتخابی جام جهانی و نیز
در جام جهانی 2019چین و صعود به المپیک
 2020توکیو بوده است که نامبردگان همگی
از بسکتبال خراسان رضوی بوده اند .
 )3عنوان شــده بــود که چهــار ســال در هیئت
استان مســئول کمیته پیش کسوتان بوده اند و
از جیب شخصی هزینه کرده اند.
در پاسخ به جمله واهی جناب آقای شفا که وی
از جیب شــخصی هزینه کرده اند نیز اعالم می
شود ،چنان چه صورت حسابی دارند اعالم کند
تا مبلغ به حسابش واریز گردد.
)4گفته شده کدام مقام در کشور نصیب استان
می شود؟

پاسخ  :همان طور که پیشتر گفته شد تیم های
رده هــای ســنی اســتان در رده هــای مختلف
ســنی در مســابقات حضــور داشــته و جایــگاه
کسب کردهاند  .اما کار نامه استان در مسابقات
باشگاهی نیز درخشان است که به گوشه ای از
آن اکتفامیکنیم .درمسابقاتلیگدستهیک
کشور سه تیم از خراســان رضوی در مسابقات
حضور داشتند که هر سه آن ها تا مراحل پایانی
رقابتکردندودرنتیجهدوتیماستانفینالیست
شــدند و مقام های اول و دوم متعلق به اســتان
خراسانرضویشدکهبهسوپرلیگکشوریراه
یافتند.تیمبانوانبارمان نیزسالگذشتهموفق
به کسب مقام دوم کشور شد .ضمن احترام به
آقای مسعود شفا از شخصیت یک بازیکن ملی
و پیش کســوت توقع رعایت حرمت هــا و نمونه
بودن در مسائل اخالقی است نه بازی با آبروی
افراد به نام دفاع از ورزش.

کادرفنیتیمملینونهاالنکشور برگزارمیشود

استعدادیابی از بازیکنان مستعد
دبیر هیئــت فوتبال خراســان رضوی گفت:
اولینمرحلهاستعدادیابیمناطقهفتگانه
با حضــور کادر فنی تیــم ملی نونهــاالن ،در
روزهــای  18و  19مهرمــاه و در رده ســنی
متولــدان  11دی مــاه  1384تــا  10دی
مــاه  1385انجــام خواهــد شــد .محســن
حیدری با بیان ایــن که توجه به ســنین پایه
یکــی از رویکردهــا و سیاســت هــای اصلی
هیئــت فوتبــال اســتان در این دوره اســت،

اظهارکــرد :پیــرو همین موضــوع ،همزمان
با شروع اجرای طرح اســتعدادیابی مناطق
هفت گانه خراســان رضوی ،بازیکنان نخبه
توسط کادر فنی تیم ملی نونهاالن جمهوری
اســامی ایران ارزشیابی میشــوند.وی در
ادامهگفت:طرحاستعدادیابیمناطقهفت
گانه خراســان رضــوی از جملــه برنامههای
مدنظــر در تحــول سیســتم اســتعدادیابی
استانخراساناستکهباتوجهبهپراکندگی

جغرافیایی و استفاده جامع از ظرفیت های
موجود در زمینه نیروهای انسانی متخصص
در فوتبــال اســتان انجــام میشــود و هدف
آن آمــوزش بازیکنــان مســتعد در قالب تیم
های منتخب مناطق و یکسانسازی شرایط
ارزشــیابی در اردوهای اســتعدادیابی ملی
است.ویاظهارکرد:درطولسالودرمواقع
اجرایاستعدادیابیهایملی،تنهاتیمهای
مناطق حق شــرکت در تســتها را خواهند

داشــت؛ بنابرایــن بازیکنــان بــرای حضــور
در تســت های اســتعدادیابی بایــد از طریق
عضویت در تیــم هــای منطقه اقــدام کنند.
حیدری در تشــریح مزیــت های ایــن طرح،
گفت :ایــن فرایند باعــث میشــود تا ضمن
افزایــش انگیزه بازیکنــان به ویژه در ســطح
شهرستان های اســتان ،از ورود بازیکنان با
کیفیت پایین به تســت های مرحله استانی
جلوگیری شود.

خبر
جانبازان معلوالن

رقابت ویلچررانان در بوستان ملت
مســابقات ویلچر رانی ویــژه جانبــازان و معلــوالن به
مناسبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در بوستان
ملت برگزار شــد .رئیس هیئــت جانبــازان و معلوالن
خراســان رضــوی در ایــن بــاره گفــت :بــه مناســبت
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس  ،یک دوره مسابقات
ویلچر رانی ویژه جانبازان و معلــوالن با حضور بیش از
 50نفــر و در چهــار کالسT4،T3 ،T2و ویلچر برقی
برگزار شد.محمدی فر افزود:در پایان این رقابت ها و
درکالسویلچربرقی،ابراهیمفراستیاولشدوسید
حسینحسینینژادبهمقامدومدستیافت.ویادامه
داد:درکالسT2مهدیمودب،حمیدصداقتوعلی
حقانی بهترتیبمقامهایاولتاسومراکسبکردند.
ویاظهارکرد:درکالس، T3حسنعبدیملیپوش
تیم بسکتبال با ویلچر کشور به مقام اول دست یافت.
محمدارجمندوملکمحمدباقرنیابهترتیبرتبههای
دوم و ســوم را کســب کردند .همچنین در کالسT4
 ،محمد کریمی اول شــد .محمــد نوریــان و علی اکبر
احمدیان در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.وی
درباره هدف از برگزاری این رقابت ها گفت :برگزاری
این رقابت ها بهانه ای برای توجه به این قشر از جامعه
ورزشیاست.کشفاستعدادهایبرتربرایحضوردر
مسابقاتقهرمانینیزازدیگراهدافاست.

