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رئیس فدراسیون فوتبال:

داوران خراسانی کیفیت باالیی دارند

شهرخودرو با تغییر استراتژی در یک قدمی صدر جدول قرار گرفت

تمرینات احسان حدادی
در ورزشگاه امام رضا (ع)

حضورشمشیربازخراسانی
درجا مجهانی
نماینده شمشیربازی خراسان رضوی به دومین دوره
رقابتهایجامجهانیشمشیربازیدعوتشد .احمد
رضا محبــی ،نماینده جوان شمشــیربازی اســتان به
دومیــن دوره رقابتهــای جام جهانی شمشــیربازی
دعوتشد.ایننمایندهجوانخراسانرضوی،دومین
حضورخودرادراینرقابتهاکهدرجه Aجهانیدارد،
تجربهخواهدکرد.دومیندورهرقابتهایجامجهانی
شمشــیربازی روزهای ٢و ٣آذرماه به میزبانی تهران
برگــزار خواهد شــد .همچنیــن در اولیــن دوره آن که
سالگذشتهبرگزارشد،کشورهاییاسپانیا،رومانی،
روســیه ،بالروس ،قزاقســتان ،کویت ،ترکیــه و عراق
حضورداشتند.

•بازیهجومی

 45دقیقهاولایندیداربهسودشهرخودروبود.
این تیم با این که موقعیت زیادی به دســت آورد،
نتوانســت گلــی وارد دروازه پــارس جنوبی جم
کندوفرصتهایمیزبانبادرخششدخسوس
دروازهبان تیم مهمان از دســت رفت .شاگردان
ت خوبی از روی ضد حمله به
کمالوند نیز موقعی 
دستآوردندکهمحمدنوریازآناستفادهنکرد
وشوتاوازباالیدروازهبهبیرونرفت.
شهرخودروکهبرایرسیدنبهسهامتیازاحتیاج
داشــت مانند نیمه اول ،نیمه دوم را نیز هجومی
بازی کنــد ،بــازی را آرام آغاز کــرد .در ادامه گل
محمدی با انجام تعویض های خوبی روند بازی

عکس :میثم دهقانی

احســان حدادی که اردوی خود را در مشهد برپا کرده
است،اینروزهاتمریناتشرادرورزشگاهامامرضا(ع)
پیگیریمیکند .احسانحدادیکهسهمیهالمپیک
را کسب کرده اســت و برای این رقابتها خود را آماده
میکند ،چند روز قبل بــرای برپایــی اردوی  10روزه
عازم مشــهد شــد.حدادی در این اردو ،تمرینات خود
را در ورزشــگاه مدرن امام رضــا (ع) برگــزار میکند.
او هــم اکنون به صــورت انفــرادی تمرین میکنــد و با
تمدید قرارداد مربی آمریکایــی اش ،زیر نظر وی برای
المپیک آماده خواهد شد.این قهرمان پرتاب دیسک
آسیا،مهرماهدرمسابقاتقهرمانیجهانبهمقامهفتم
رسیده بود.این پرتابگر المپیکی کشورمان در اردوی
تمرینی خــود در مجموعه تربیت بدنی آســتان قدس
گفت:ازحضرترضا(ع)برایرفتنبهالمپیک2020
توکیو رخصتگرفتمتادستپرازمسابقاتبرگردم.
در خور ذکر اســت مصاحبــه اختصاصی با احســان
حــدادی فــردا در ورزش خراســان رضــوی منتشــر
میشود.

گروه ورزش -تیم فوتبال شهر خودرو با پیروزی
مقابــل پــارس جنوبــی جــم بــه رده دوم جدول
رده بندی رســید تا با یــک بازی کمتر بــه دنبال
صدرنشینی باشد.نماینده فوتبال استان دیروز
در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه
امامرضا(ع)میزبانتیمپارسجنوبیجمبودکه
با حمالت متعدد موفق به شکست مهمان خود
شدوبا 20امتیازپسازسپاهان 22امتیازیدر
رده دوم جدول جای گرفت.این در حالی اســت
کهشهرخودرونسبتبهسپاهانیکبازیکمتر
دارد و در صورت برتری مقابل گل گهر سیرجان
می تواند صدر نشــین شــود .مهم ترین نکته در
بازی دیروز شــهرخودرویی ها نیمکت نشــینی
یونسشاکریبودکهیحییگلمحمدیترجیح
دادتاازحسینمهرباندرترکیبتیمشاستفاده
کندکهایناستراتژیخیلیخوبهمجوابداد.
چرا که تک گل این پیروزی ارزشــمند را حسین
مهرباندردقیقه 78بهثمررساند.بهاینصورت
که سعید صادقی از سمت راست ارسال خوبی
به محوطه جریمه انجام داد و حســین مهربان با
یکچرخشزیباوضربهپایچپتوپرابهگوشه
دروازهدخسوسفرستاد.

را تغییر داد و توانســت روند بــازی را به نفع خود
کند.درادامهمیزبانموقعیتهایخوبیراروی
دروازهخلقکردومهربانازسانترخوبصادقی
نهایت اســتفاده را بــرد و تک گل تیمــش را وارد
دروازه دخسوس کرد و ســه امتیاز شیرین برای
شهرخودروبهارمغانآورد.
• بازیسختیرابردیم

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو پس از پیروزی
تیمشمقابلپارسجنوبیجمدرنشستخبری،
گفت :بــازی ســختی را بردیم و برد شــیرینی به
دستآمد.یحییگلمحمدیافزود:تیمحریف
خیلی دفاعــی کار کــرد .در این بازی هــا باید از
موقعیتهابهخصوصدرنیمهاولاستفادهکرد
تاراحتتربازیکنیم.درنیمهدومگلزدیموگل
زیباییهمبهثمررساندیم.
وی ادامه داد :بازی حساسی را بردیم .در وجود
بچه ها کمی اســترس بود ،چون می خواســتیم

جزو تیم هــای باالی جــدول باشــیم و به همین
دلیل کمی بی دقت بودیــم .در هر صورت از این
 3امتیاز خوشحالیم .از بازیکنانم تشکر می کنم
که برای این  3امتیاز خیلی زحمت کشیدند .از
هــواداران هم بابت حمایت خوبی که داشــتند،
تشــکر میکنم .از ســال قبل تا به حــال حمایت
خیلی خوبی از ما کردند ،از این فرصت استفاده
می کنم و این برد را به آقای حمیداوی و شــرکت
شهرخودروتقدیممیکنمکهسختیهایزیادی
را متحمل شــدند.گل محمدی درباره وضعیت
مصدومیت فرامرزی هم گفت :امیدواریم برای
زانوی این بازیکن مشکلی پیش نیاید .باید یکی
دوروزبگذردواززانویاینبازیکنعکسبرداری
شود.سرمربیشهرخودرودرپاسخبهاینکهبعد
ازگلچراموقعیتهاییبهدستنیاوردیدگفت:
ما موقعیت های خوبی در بازی داشتیم اما چون
گل نزدیــم تمرکز از دســت رفــت .موقعیت50
درصدیهمبهحریفندادیم.فشارزیادیبهتیم

حریف آوردیم و مزد صبر خودمان را گرفتیم .ما
بعد از گل موقعیت داشــتیم اما تمرکز بازیکنان
کمیازدسترفت.
•درحاشیه

روحا...باقریبازیکنشهرخودروبعدازتعویض
دراوایلنیمهدومبسیارناراحتبود.بهطوریکه
باکادرفنیاینتیمازجملهحمیدمطهریدست
ندادوباعصبانیتروینیمکتنشست.
کمالونــد ســرمربی پــارس جنوبی جــم به علت
اخراج در دیــدار قبلی مجبــور بود از روی ســکو
شاگردانش را مقابل شــهر خودرو هدایت کند.
گلمحمدیپسازآنکهبهسمتنیمکتمهمان
رفت با استقبال گرم اســدی مواجه شد و وقتی
متوجه شد کمالوند روی سکو است ،از راه دور با
اشارهدستبهاوادایاحترامکرد.حدودسههزار
نفر از نزدیک بازی تیم های شهر خودرو و پارس
جنوبیجمراتماشاکردند.

رئیــس فدراســیون فوتبــال با بیــان ایــن کــه داوران
خراســانی همیشــه از کیفیت باالیی برخوردار بوده و
ســهم خوبی نیز از داوری کشور داشــتهاند ،گفت :در
ک داوراننیزخراسانرضویدارایشرایط
زمینهکم 
مناسبی است و امسال هم در رقابت های جام جهانی
نمایند ه شایستهای از مشهد داشــتیم .مهدی تاج در
کالسدانشافزاییناظرانوداورانفوتسالخراسان
رضوی  ،افزود :سطح داوریما باید همتراز و متناسب
با جایگاه مــا در فوتبــال ،فوتســال و فوتبال ســاحلی
باشــد که این گونه نیســت  .فوتبال ایران در آسیا اول
است ،فوتسال ما جزو تیم های برتر دنیاست و فوتبال
ســاحلی نیز به همین ترتیب اســت ،ولی سهم داوری
ما نسبت به توانمندی و افتخارات و عناوین خیلی کم
اســت.وی تصریح کرد :کمیته داوران یکــی از هدف
گذاری های خود را به موضوع افزایش تعــداد داوران
ما در آســیا اختصــاص دهــد و روی این حــوزه با دقت
بیشــتری کار کنیم.وی تصریح کرد :اقدامات هیئت
فوتبالخراسانرضویازشتابخوبیبرخورداراست
وبرگزاریچنینجلساتی،باحضورحداکثریجامعه
هدف ،بیانگر این است که اتفاقات خوبی در فوتبال و
فوتسال خراســان رضوی در حال رخ دادن است.وی
اضافهکرد:دورههایآموزشیبسیارارزشمندیبرای
داوران خراسان رضوی در حال برگزاری است و بدون
شک از داوران این استان در مســابقات لیگ برتر و ...
بهرهگرفتهخواهدشد.

اعزامسنگنوردخراسانی
بهقهرمانیآسیا
سنگ نورد خراسانی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام
شد .احساناسرار،سنگنوردخراسانرضویهمراه
باتیمملیسنگنوردیایرانبهمسابقاتقهرمانیآسیا
در اندونزی اعزام شد .تیم ملی کشــورمان متشکل از
حمیدآسیابانبهعنوانسرپرست،علیبراتزادهورضا
ندرمادهکمباین،رضاعلیپور،مهدیعلیپور
کالسنگیا 
و احســان اســرار در ماده ســرعت عازم این مســابقات
شــدند .اینمســابقاتکه در شــهر بوگــور اندونزی از
15آبانآغازشدهاست،تا19آبانماهادامهدارد.

سوژه

سرپرستهیئتفوتبال
شهرستانمشهد

قرارداد
بازیکنانباید
سیستماتیک
ثبتشود

حسینبادامکیبهعنوانسرپرستهیئتفوتبالشهرستانمشهد
منصوب شــد .طی حکمی از سوی احســان اصولی ،رئیس هیئت
فوتبال استان ،حسین بادامکی بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال به
عنوان سرپرســت هیئت فوتبال شهرســتان مشــهد منصوب شد.
درخورذکراست،غالمحسینبادامکیمتولد  ۲۲شهریور۱۳۶۰
در مشهد بازیکن سابق و مربی فوتبال ایران است.وی سابقه بازی
درتیمهایابومسلموپرسپولیستهران،باشگاهفوتبالملوانبندر
انزلی ،پدیده مشــهد و صبای قم را در کارنامه خود دارد .این اولین
مسئولیتویدرکاراجراییاستکهبایددیدتاچهحدیمیتواند
دراینزمینهموفقشود.
سرپرست هیئت فوتبال شهرستان مشهد گفت :هدفم کمک به

اخبار
فوتسال  -بسکتبال

مرتضایی:

انتقام بازی رفت را گرفتیم

سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مشهد گفت :با انجام
یک بازی حساب شده  ،توانستیم تیم خوب سن ایچ را
شکست دهیم .مجید مرتضایی افزود :بازیکنانم مزد
شجاعت شان را به ویژه در نیمه دوم گرفتند و با این که
یک بر صفر عقب بودیم  ،اما به بازی برگشتیم و  ۲گل
وارد دروازه حریف کردیم.وی گفت :بازی مقابل سن
ایچ در ساوه همیشه سخت است و ما توانستیم در این
مســابقه انتقام باخت دور رفت را بگیریم .وی درباره
داوری این مســابقه گفت :غیر از چند اشتباه جزئی
در اعــام اوت ها ،قضاوت خوبی را شــاهد بودیم و از
زحمات آن ها تشکر می کنم.

باخت سنگین بانوان
بسکتبالیست
تیم بســکتبال بانوان آویژه صنعت پارســای مشهد،
لیگ برتر بسکتبال بانوان را با باخت آغاز کرد .لیگ
برتر بسکتبال بانوان از  ۱۶آبان ماه با حضور  ۱۲تیم
آغازشدکهتیمآویژهصنعتپارساباسرمربیگرییاس
قائممقامیوباترکیبیصددرصدبومی،تنهانماینده
خراســان رضوی در این رقابتهاســت .این نماینده
اســتان در اولین دیدار خود ،در تهران به مصاف تیم
گروه بهمن این شهر رفت که در نهایت ۱۱۴ ،بر ۴۵
نتیجه این بــازی را واگذار کــرد و در نخســتین گام،
متحمل شکست سنگینی شد .با توجه به سایر نتایج
هفتهنخست،رقابتآویژهوگروهبهمن،پرامتیازترین
دیدار هفته بود.

فوتبالمشهداستوبهکوچکوبزرگیسمتجدیدمتوجهیندارم،
زیرا به دنبال ریاست نیستم .حسین بادامکی درباره انتصابش به
عنوان سرپرست هیئت فوتبال مشهد ،تصریح کرد :دوست داشتم
فضای جدیدی را تجربه کنم و احساس کردم میتوانم به فوتبال
خراسان رضوی کمک کنم .هدفم کمک کردن است و امیدوارم
بتوانمقدمکوچکیبرایرشدوتوسعهفوتبالمشهدبردارم.
ویدرپاسخبهاینکهسرپرستیهیئتفوتبالمشهدبرایبازیکنی
که 17سال بازی در لیگ برتر و 6سال در پرسپولیس را در کارنامه
دارد ،کوچک نیست ،گفت :به کوچک و بزرگی این مسئولیت فکر
نکردم.هدفمکمکبهدوستانماستکهوارداینعرصهشدم.
بادامکیدربارهادامهحضورشدراینمنصبتصریحکرد:بایدببینم

چهاتفاقاتیرخمیدهد.آمدهامکمککنموغیرازاینهدفیندارم.
به دنبال ریاست ،پست و شغل نیستم .همین که سرپرستی هیئت
فوتبالمشهدراپیشنهاددادهاندیعنیرویکمکمحسابکردهاند.
ویدربارهاهدافوبرنامههایشخاطرنشانکرد:مهمترینمشکل
فوتبال مشهد ،کمبود سختافزاری است .باید این بخشها را
نبرگزار
سازماندهیکنیم.زمینهاییکهمسابقاتباشگاهیدرآ 
میشود ،دچار ضعف است .قرارداد بازیکنانی که در هیئت فوتبال
مشهد ثبت میشود ،باید سیستماتیک شود .امیدوارم بتوانیم این
مشکالترابرطرفکنیم.
بادامکی ادامــه داد :به استعدادیابی نیز قطعا توجه ویــژهای
خواهیمکرد .اول باید کار را آغاز کنیم تا به خوبی با مشکالت و

راهحلهاآشناشویم.بایداولویتبندی
کنیم تا ببینیم کــدام بخشها به
رسیدگیبیشترنیازدارد.میدانم
کــار در ایــن پست خیلی سخت
خواهدبود ،اما از پیش کسوتان و
بزرگان فوتبال رخصت میگیرم
و به کمک همه آنان نیاز دارم .امیدوارم
بتوانیم در تمام عرصهها از تجربیات
پیشکسوتانفوتبالشهرماننهایت
استفاده را ببریم تا فوتبال مشهد به
جایگاهخودشبرسد.

درخشش گوششکستههای خراسانی مقابل مازنیها
رقابتهایدوربرگشتلیگبرترکشتیآزادطی
روزهایپنجشنبهوجمعهگذشتهباحضورچهار
تیمدرمشهدپیگیریشدکهگوششکستههای
خراســانی به طــور قاطــع مقابل حریفــان خود
به پیروزی دســت یافتند .تیم« #تــا ثبت جهانی
توس» مشــهد در دیدار معوقه هفته ســوم از دور
رفت لیگ برتر ،در ســالن شهید بهشتی مشهد
به مصــاف تیم پــاس ســتارگان ســاری رفت که
با درخشــش کشــتی گیــران نماینده اســتان با
نتیجه 8بر 2پیروز میدان شــد .در این دیدار که
با تشویقهای خوب هواداران و عالقه مندان به
کشتیهمراهبود،دراوزان، 74، 70، 65، 57
 97، 86، 79و 125کیلوگرمآرسنهاراتونیان
امیر حســین مقصودی ،مهــدی یگانه جعفری،

کوراش  -والیبال نشسته

«معلومات» ،سرمربی کوراش
جوانان ایران شد

محمــد نخــودی ،جبرئیــل حســن اف ،حســن
یزدانی ،اسماعیلنجاتیانوجعفرشمسناتری
ازبازیکنانتیمکشتیمشهدمقابلحریفانخود
به برتری دســت یافتند .اما محمد نامجو مطلق
و میثم مصطفی جــوکار در وزن هــای  61و 92
قبیامان
کیلوگرممتقبلشکستشدند.تشوی 
حسنیزدانیدرسالنازنکاتقابلتوجهبودکه
با کشــتی خیره کننده خود جو سالن را متحول
کــرد .همچنین تیم مشــهد در چارچــوب هفته
اول از دور برگشت لیگ برتر مقابل تیم دانشگاه
آزاد اســامی مازندران به پیروزی دست یافت.
در پایان دو تیم در برد انفرادی به تســاوی 5بر5
رســیدند و تیم توس با توجه به امتیاز مثبت 22
بر 17مقابلمهمانخودبهبرتریدستیافت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

اخبار

بدون حضور تماشاگران برگزار شد

انتقال سهمیه شهر خودرو شایعه است

شکست پیام در سکوت سرد مهران

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت :شایعات انتقال باشگاه شهرخودرو به استان
دیگرصحتندارد،چراکهاینموضعبهصورتصریحدرتوافقانتقالتیملحاظشدهاست.
بهگزارشفارس،فرزادفتاحیهمچنینبااشارهبهوضعیتتیموالیبالپیاممشهدگفت:این
تیم سال گذشته خیلی سریع شکل گرفت ،چرا که در روزهای آخر سهمیه را کسب کردیم  .با
کمکشهرداریتیمتشکیلشد،ابتدابانامشهرآراشرکتکرد،اماپسازچندهفتهتیمبهپیام
مشهدتغییرنامدادودرقالبباشگاهشرکتکرد.شهرداریاعتباریبهتیمدادکهبخشیازآن
اعتباراتهنوزپرداختنشدهاست .ویاظهارکرد:اعتقادمنایناستکهبایدخوبکارکنیم
تا نقاط ضعف کمتر دیده شود و اگر نقاط ضعفی هم دیده میشود ،باید برای رفع آن راهکاری
ارائه کرد  .البته گاهی حاشــیههایی وجود دارد که شــیرینی ورزش به همین حاشیههاست.
مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضویبابیاناینکهاگراینحاشیههابهنقدمنصفانهتبدیل
شود،کمکشایانیمیکند،افزود:بسیاریازمواقعازانتقادهابهرهبردم،هرچندسالگذشته
راخیلیسختسپریکردیم؛اماتوانستیمبخشعمدهایازمشکالتخودرابرطرفکنیم.

تیموالیبالپیام،نمایندهخراسانرضویدرلیگبرتروالیبالکشور،مقابلمهمانخودپیکان
تهرانشکستخورد.درادامههفتهدومرقابتهایلیگبرتروالیبالکشور،تیمپیامدرنخستین
میزبانی خود در فصل جدید ،نتیجه را به پیکان تهران واگذار کرد .در حالی که این نخســتین
ی نماینده خراســان رضوی در لیگ برتر بود ،اما هواداران پیام ،بهدلیل تخلفات دیدار
میزبان 
خانگی فصل گذشته مقابل شهرداری ورامین با حکم کمیته انضباطی از همراهی این تیم در
دودیدارخانگیمحرومبودندوهمینمسئلهباعثشدسکوتکاملدرسرمایمشهدبرسالن
قدیمی مهران حکمفرما باشد .این فصل پیام با تفاوت بســیار در ترکیب کادر فنی و بازیکنان
واردمسابقاتشدهاستوبهنظرمیرسداکبرخداوردیسرمربیپیامبرایتکرارنتایجخوب
فصلقبلکارسختیدرپیشداشتهباشد.دوتیمپیاموپیکانبرایهمناشناختهبودند،امااین
شاگردان ترکاشوند در پیکان بودند که از ست اول بازی خود را دیکته کردند و موفق شدند در
مجموع با نتیجه سه بر یک پیروز این بازی باشند و با سه امتیاز کامل این بازی خارج از خانه به
تهرانبازگردند.

انجمن کــوراش ایــران ،عضو ســابق تیم ملــی جودو
کشــورمان را به عنوان ســرمربی تیم جوانــان معرفی
کرد .در جریان برگزاری اولین جلسه انجمن کوراش
استان خراســان رضوی در مشهد که دبیرکل انجمن
کوراشکشورنیزحضورداشت،علیمعلوماتبهعنوان
سرمربی تیم ملی جوانان و قنبر علی قنبری به عنوان
مربی تیم ملی بزرگ ســاالن جمهوری اسالمی ایران
معرفی شــدند .در این جلسه همچنین ضمن معرفی
برنامه های آینده انجمن کوراش کشور توسط کورش
خسرویار ،محمودروحانیبهعنوانرئیسکمیتهامور
اســتان ها و همچنین رئیس انجمن کوراش اســتان
خراسان رضوی معرفی شد.همچنین اعضای هیئت
رئیسه ،اعضای شورای فنی و مســئوالن کمیته های
مختلفانجمنکوراشاستانمعرفیشدند.

رقابتبانوانخراسانی
درلیگوالیبالنشسته
بابرگزاریمراسمقرعهکشیلیگبرتروالیبالنشسته
بانوان ،تیم خراســان رضوی در گروه  2این رقابت ها
قرار گرفت .قرعه کشــی لیــگ برتر والیبال نشســته
بانوان در محل فدراســیون انجام شــد .لیگ امســال
بانوان به صورت رفت و برگشــت برگزار خواهد شد تا
وضعیت تیمها در هر گروه بر اساس امتیاز کسب شده
از مسابقات رفت و برگشــت ،مشخص شود .بر همین
اساس تیم والیبال نشسته بانوان خراسان رضوی در
گروه 2باتیمهایذوبآهناصفهان،هیئتلرستان،
هیئتتهران،هیئتآملوهیئتساریهمگروهشد.

