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برابرحریفان

صفآراییمیکنند

ازفرصتیحیی
تاانتقامفرشآرا
ومهرانبدون
تماشاگر

مصطفی فاطمیان -روزهای پایانی هفته
جاری برای ورزش خراسان رضوی حسابی
شلوغ خواهد بود و نمایندگان استان در
رقابت های مختلف برابر حریفان صف آرایی
خواهند کرد .شهرخودرو در مشهد برای
رسیدن به صــدر لیگ برتر فوتبال تالش
میکند ،فرش آرا به دنبال انتقام از میزبان
ساوه ای خود در لیگ برتر فوتسال است.
آویژهصنعتبهدنبالدومینپیروزیمتوالی
در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال است و
پیامخراسانهمدراولینبازیخانگیفصل
جدید والیبال ،از تیم خوب پیکان پذیرایی
خواهد کرد.
•فرصت مناسب برای شاگردان یحیی

تیم فوتبال شهرخودرو خراسان در
هفتهدهملیگبرترفوتبالکشور،
میزبان پــارس جنوبی جم
خواهد بود .مشهدیها
کـــه هــفــتــه گــذشــتــه
فــرصــت بــزرگــی را
بــــرای نــزدیــک تر
شــــدن بـــه صــدر
جــدول با تساوی
بـــرابـــر ســایــپــا از
دســـــت دادنــــــد،
باالترازپرسپولیس
ب ــا  17امــتــیــاز در
جایگاهسومجدولرده
بندیجاخوشکردهاندو
چشم به سه امتیاز دیدار
خانگی بــرابــر پــارس
جنوبیدارندتاشاید
بالغزشسپاهانیها
برابر تراکتور ،جای
ایــن تیم را در صدر
جـــــدول بــگــیــرنــد.
شــاگــردان یحیی گل
محمدی در حالی گام به
ایــن مسابقه می گذارند که
هنوز یک بازی معوقه برابر گل گهر
سیرجاندارندوبهخوبیمیداننددرصورت

از میان خبرها
فوتبال  -بوکس  -دوچرخهسواری

بازگشتمهاجری
بهتمریناتنساجی

ســرمربی نســاجی مازنــدران از دیروز در جلســات
تمرینی این تیم شــرکت کرد .بازیکنان تیم فوتبال
نساجی مازندران یک شنبه گذشــته پس از یک روز
اســتراحت ،تمرینات آمــاده ســازی را بــرای دیدار
مقابل نفت مســجد ســلیمان ،در غیــاب محمدرضا
مهاجــری برگزار کردنــد .مهاجری که پــس از بازی
هفته نهم مقابل صنعت نفت آبادان اعالم کرده بود
دیگر به ســرمربیگری در این تیم ادامه نخواهد داد،
پس از جلسه با مسئوالن باشگاه از دیروز به تمرینات
بازگشت.

شوروهیجانکشتی
باحضورعنواندارانکشور
آخرهفتهدرمشهد

آزادکاران

پنجهدرپنجه

مسابقات بوکس
در سکوت خبری
یــک دوره مســابقات بوکــس قهرمانــی اســتان در
حالی در مشــهد برگزار شــد که هیچ اطالع رسانی
در ایــن زمینه انجام نشــده اســت.در ایــن رقابت ها
 108بوکســور از هفت شهرســتان حضور داشــتند
که نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
اما نکته قابل تامل بالتکلیفی این رشته رزمی است
که فعال با سرپرست اداره می شود و تاکنون هم هیچ
عملکرد قابل قبولی نداشــته اســت .ایــن در حالی
است که بوکس استان این روز ها حال خوشی ندارد
و مشخص نیست که وضعیت آن چه زمانی مشخص
می شود.

درخشش دوچرخه سواران
خراسانی در المپیاد
علی نوری -دومین مرحله اردوی دو روزه منتخبان
المپیاد استعدادهای برتر دوچرخهسواری دختران
به میزبانی اســتان تهران با حضور  30ورزشــکار از
استانهای مختلف کشور برگزار شد که از خراسان
رضوی نیز دو دوچرخه سوار حضور داشتند.
رئیس هیئت دوچرخه سواری بردسکن در این باره
ن پاور روی دوچرخه
گفت :در این مرحله از اردو آزمو 
ثابــت زیــر نظــر کمیتــه اســتعدادیابی فدراســیون
دوچرخهسواری گرفته شــد .پورعباس افزود :یکتا
غالمرضایی از مشــهد و مائــده مالیی از بردســکن
دوچرخه ســواران منتخــب المپیاد اســتعدادهای
برتر اســتان در این اردوی تدارکاتی تیم ملی بودند
که موفق به کســب جــواز حضــور در مراحــل بعدی
شده اند.
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پیروزی برابر این دو تیم در مشهد ،می توانند
با خیال آسوده تری پیشتاز لیگ برتر فوتبال
باشند .مهم ترین اتفاق برای شهرخودرو در
این دو دیــدار ،حمایت ه ــواداران مشهدی
خواهد بود و به نظر می رسد خراسانی ها
یکصدابرایرسیدنتیمشانبهصدرجدول
در ورزشگاه امام رضا(ع) حضور یابند .البته
حریف این هفته شهرخودرو هم تیم دست و
پابستهاینیستومیتواندبرایمشهدیها
خطرساز شود .پارس جنوبی جم مشکالت
مالی زیادی دارد و در دو هفته گذشته یک
شکست و تساوی برابر استقالل و سپاهان
دیگرمدعیانقهرمانی،نصیبشانشدهاست
اماباتفکراتفرازکمالوندبرایکسبحداقل
امتیازبهمشهدسفرمیکنند.گفتنیاست؛
شهرخودرو از ساعت  16روز جمعه  17آبان
در ورزشگاه امــام رضــا(ع) به مصاف پارس
جنوبیجمخواهدرفت.
	•مهران بدون تماشاگر

تیم والیبال پیام خراسان رضوی که باالخره
پس از کش و قوس های فراوان حضورش در
فصلجدیدلیگبرترقطعیشد،درچارچوب
هفتهسوملیگبرتروالیبالبایدازتیممدعی
پیکانمیزبانیکند.پیامیهاکهدرهفتهاول
این رقابت ها مقابل شهرداری ورامین تن به
شکستسهبرصفردادند،درهفتهدومباقرعه
استراحتروبهروشدندودرشرایطبهتریبه
مصاف پیکان خواهند رفت.این دیدار اولین
میزبانیمشهدیهادرفصلجدیدلیگبرتر
والیبالکشوراست.
البته تیــم والیبــال پیــام خراســان از حضور
تماشــاگران در دو بازی خانگی محروم شد.
با اعالم علی فرخــی ،مدیر کمیته انضباطی
فدراسیونوالیبال،تیمپیامخراسانباتوجه
بهحواشیدیداربرگشتفصلگذشتهباتیم
شهرداری ورامین در مشــهد و حکمی که در
پایانفصلگذشتهصادرشدهبود،دوجلسهاز
حضورتماشاگراندرورزشگاهخانگیمحروم
است.بنابرایندودیدارخانگیپیشرویتیم
پیام خراسان در هفتههای سوم و پنجم لیگ
برتربدونتماشاگربرگزارخواهدشد.

هفتهاولودومدوربرگشتویکمسابقهمعوقهازدور
گبرترکشتیآزادپایانهفتهدرمشهدوتهران
رفتلی 
برگزارمیشود.درمشهدشاهدبرگزاریچندمسابقه
حساس خواهیم بود که باعث ایجاد شور و هیجان در
بین عالقه مندان به کشــتی می شود .تیم کشتی «تا
ثبت جهانی توس» مشــهد در گروه «ب» قرار دارد که
در دیدار معوقه از هفته سوم دور رفت ،پنج شنبه این
هفته از ساعت 16در سالن شهید بهشتی به مصاف
تیم رعد پدافند ستارگان ســاری می رود که دیداری
مهموحساسقلمدادمیشود.نمایندهکشتیمشهد
روز جمعه هم باید در ســالن شهید بهشتی به مصاف
تیمدانشگاهآزاداسالمیمازندرانبرودکهایندیدار
ساعت10صبحبرگزارمیشود.همچنینتیمکشتی
مشهدساعت18روزجمعهنیز،بازهمدرسالنشهید
بهشتیمشهددیداریحساسمقابلهیئتکشتی
خرمآباددارد؛بنابرایننمایندهکشتیمشهدطیدو
روز باید سه مسابقه انجام بدهد .این موضوع نشان از
بی تدبیری سازمان لیگ کشتی کشور دارد که چند
بازی را به صورت فشــرده و پشت ســر هم برگزار می

	•فرشآرا به دنبال انتقام از ساوه ایها

تیم فوتسال فرش آرای مشهد که در این
فصل از لیگ برتر کشور نتایج خوبی کسب
کرده است ،در چارچوب هفته پانزدهم لیگ
برتر مهمان سن ایچ ســاوه خواهد بود که
پیش از این در هفته دوم این رقابت ها و در
مشهد مغلوب آن ها شده است.نکته جالب
توجه ایــن اســت که آخرین شکست فرش
آراییها برابر سن ایچ ساوه ثبت شده است
و پس از آن بازی دیگر به هیچ حریفی باج
ندادهاند که همین موضوع بر جذابیت های
این مسابقه می افزاید؛ چراکه مشهدی ها
هم به دنبال انتقام از میزبان ساوه ای خود
هستند و هم مایل نیستند به همین راحتی
ها رکورد  12هفته شکست ناپذیری خود
را از دست بدهند.فرش آرا هم اکنون با 26
امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار
دارد و حریفش سن ایچ ساوه هم با 23امتیاز
در تعقیب این تیم است و به همین دلیل باید
منتظر ارائه یک بازی جذاب از سوی دو تیم
باشیم ،زیرا یک بازی شش امتیازی برای
آن ها به شمار می رود.شایان ذکر است؛ این
دیدار از ساعت  18:30امروز سه شنبه 14
آباندرساوهبرگزارمیشود.
	•پارسا در اندیشه دومین پیروزی

تیم بسکتبال آویــژه صنعت پارسا به عنوان
تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر
حضور دارد و این فصل با انتخاب سرجان
ایوانوویچ به عنوان سرمربی ،سودای کسب
نتایج درخشان را در سر می پروراند.این تیم
دراولینگامازفصلجدیدلیگبرتربسکتبال
کشورهفتهگذشتهمیزبانتوفارقانآذرشهر
بــود که در نهایت موفق به کسب پیروزی
 86بر  66شد و در هفته دوم این رقابت ها
روز پنجشنبه  16آبــان مهمان تیم مدعی
پتروشیمی بندر امام خواهد بود.این دیدار
میتواندجزوبازیهایجذابودیدنیهفته
دوملیگبرتربسکتبالباشد،شایدرویکاغذ
بلندقامتانپتروشیمیپیروزاینمیدانباشند
اما نباید از انگیزه های تیم خراسانی برای
کسبدومینپیروزیمتوالیخودغافلشد.

کند.البتهمشهدیهامیزبانیکبازیبیندانشگاه
آزاد اسالمی مازندران و رعد پدافند ستارگان ساری
هماستکهاینمسابقهساعت 17روزجمعهدرسالن
شهیدبهشتیبرگزار میشود.
	•حضوردرجامباشگاههایجهان

سرمربیتیمکشتیآزاد«تاثبتجهانیتوس»مشهد
دربــاره وضعیت تیمــش  ،می گوید :هــدف اصلی ما
حضوربهعنوانیکیازنمایندگانایراندررقابتهای
جام باشگاههای جهان اســت.مجید خدایی درباره
شرایطتی م درادامهرقابتهایلیگبرترکشتیآزاد
می افزاید :چهار مســابقه دیگر داریم کــه حتما باید
در  3دیدار به پیروزی برسیم .یک مسابقه حساس با
رعد ستارگان ساری خواهیم داشت که میتواند در
سرنوشــت تیم صعود کننده تعیین کننده باشد .وی
ادامــه داد  :در اوزان پاییــن کمی دچــار ضعف بودیم
که با جذب کشــتیگیرانی مانند «هارتونیان» سعی
کردیم این مشــکل را برطــرف کنیم .در ســایر اوزان
نفرات توانمنــدی را در اختیــار داریم کــه امیدواریم

	•بانوان هندبالیست در جست وجوی
پیروزی

هفتهسوملیگبرترهندبالبانوانکشورهم
روزجمعه 17آبانماهپیگیریمیشودکهدر
همینچارچوبتیمهایاشتادسازهمشهدو
ارشیا شید طرقبه شاندیز برابر فوالد مبارکه
سپاهان و نفت و گاز گچساران به میدان
خواهندرفت.تیمهندبالاشتادسازهمشهد
که با پشتوانه مالی مناسبی راهی این فصل
ازرقابتهاشده،روزجمعهدرمشهدمیزبان
سپاهان اصفهان است و دیداری حساس را
برابراینتیمپیشرودارد.مشهدیهادرهفته
اولاینرقابتهاموفقبهشکستذوبآهن
اصفهان شدند اما در هفته دوم برابر میزبان
خود تاسیسات دریایی تن به شکست دادند
و این هفته ،برای رقابت با دیگر مدعیان نیاز
مبرمی به سه امتیاز این دیدار خانگی دارند.
امــا دیگر نماینده خراسان رضــوی در این
رقابتها تیم ارشیا شید طرقبه شاندیز است
که در هفته سوم لیگ برتر هندبال مهمان
نفت و گاز گچساران خواهد بود .سه امتیاز
این بازی برای دو تیم از نان شب هم واجب
تر است ،چراکه هر دوی آن ها در دو هفته
ابتداییلیگمغلوبشدهاند.
	•کاجیها به دنبال جبران ناکامی

تیمفوتسالهتلکاجمشهدبهعنواننماینده
خراسان رضوی در لیگ دسته اول کشور تا
پایانهفتهششماینرقابتهانتوانستهاست
نتایج خوبی کسب کند و شرایط چندان
مناسبی در لیگ ندارد.این تیم از مجموع 6
بازی فقط  4امتیاز کسب کرده و با به دست
آوردنیکپیروزیویکتساویدرردههشتم
جدول رده بندی قرار دارد.این تیم در هفته
گذشتهمیزبانمقاومتتهرانبودکهدرعین
ناباوری مقابل حریف خود تحقیر شد و تن به
شکست سنگین  9بر  2داد .کاجی ها برای
جبران این شکست باید در هفته هفتم لیگ
دسته اول فوتسال کشور به مصاف پارسیان
شهر قدس بروند.گفتنی است؛ این دیدار
ساعت16روزپنج شنبهشانزدهمآبانماهبه
میزبانیشهرقدسبرگزارمیشود.
در هفتههــای باقیمانــده نتایــج
قابــل قبولــی کســب کنیم.
ســرمربی تیم کشتی آزاد
«تاثبتجهانیتوس»در
مورد شانس قهرمانی
تیمشدراینرقابتها
تصریحمیکند:نسبت
به ســالهای گذشــته شــاهد حضور
تیمهای قدرتمندتری هستیم که کار
را بــرای رســیدن به قهرمانی ســخت
میکنــد .بــدون شــک بــرای کســب
بهترین نتیجــه وارد لیگ شــدهایم ،اما
در شــرایط فعلی هــدف اصلی ما کســب
سهمیه حضور در جام باشــگاههای جهان
است.خداییباانتقادازیکیازکشتیگیرانی
که با تیــم آنها قرارداد بســته بود امــا زیر قولش
زد ،تصریح می کند :در حالیکه جمال عبادی با ما
قرارداد داشــت و قرار بود برای ما کشــتی بگیرد ،اما
ناگهانتلفنشراخاموشکردوبهتیمرقیبپیوست.

شنبه؛ اهدای مدال های
کشتیگیرخارجی به
موزه آستان قدس

مراســم اهــدای پنــج مــدال
جهانی و المپیک کشتیگیر
آذربایجانــی تیــم « #تا ثبت
جهانــی تــوس» بعدازظهــر
روز شنبه هفته آینده در حرم
امام رضا(ع) برگزار میشود.به
گزارش تسنیم،جبرئیلحسناف
آذربایجانی ،دارنــده مدال برنــز المپیک
و چهــار نقــره و برنــز کشــتی آزاد جهــان قصــد دارد
مدالهایش را به موزه امام رضــا (ع) اهدا کند.او که
برایهمراهیتیم«#تاثبتجهانیتوس»درروزهای
پنجشنبهوجمعههفتهجاریدرمشهدحاضرخواهد
بــود ،بعدازظهــر روز شــنبه  18آبــان در مراســمی
باحضور مسئوالن استانی و ورزشی خراسان رضوی
و همچنیــن اعضــای تیم کشــتی خراســان رضوی،
مدالهایش را به آستان قدس و موزه امام رضا (ع)اهدا
خواهد کرد.

اختصاصبودجه  1/5میلیاردی
برایمجموعهورزشیگلشهر
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت :مبلغ
یک میلیارد و  500میلیــون تومان از محل اعتبارات
متــوازن بــرای مجموعه ورزشــی گلشــهر تخصیص
خواهد یافت تا هم سالن ورزشی و هم نور مجموعه و
ورزشگاهتکمیلشود .فرزادفتاحیدرحاشیهبازدید
ازاماکنورزشیحاشیهشهرگفت:دربازدیدازاماکن
ورزشیحاشیهشهر،ازمجموعهورزشیقدسبازدید
کردیم .این مجموعه به بهســازی نیاز دارد.امســال
بهســازی مجموعه ورزشــی قدس و چمن مصنوعی
آن اجــرا خواهد شــد .وی اظهــار کــرد :از مجموعه
ورزشــی گلشــهر نیز بازدیــد کردیم که با مســاعدت
فرماندار مشــهد مقرر شــد که این مجموعه به عنوان
یکی از نیازهای اساسی حاشیه شهر ،به صورت کامل
بهســازی و تکمیل شــود .وی بیان کرد :به زودی کار
بهسازی مجموعه ورزشی گلشهر را شروع میکنیم
که تکمیل این مجموعه یکی از خدمات دولت را برای
مردم حاشیه شهر رقم خواهد زد .وی تصریح کرد :با
تکمیلاینمجموعههایورزشیواحداثچمنهای
مصنوعی حاشیه شهر ،بخشی از اقدامات اساسی در
زمینه خدمات رســانی به مردم حاشــیه شهر مشهد،
اجرا خواهد شد.

