از میان خبرها
فوتبال

تاکتیکیحیی
با پروازهای بلند مرادمند
یحیی گلمحمدی برنامه استفاده از قدرت سرزنی
مدافع میانی خود را در حمالت شهرخودرو در بازی
با گلگهر عیان کرد .شهرخودرو خراسان در فصل
جدید انواع و اقسام مدلهای گلزنی را بسته به نوع
فوتبال شناور خود و شیوه بازی حریفان امتحان
کرده و تقریبا در بیشتر آن ها هم موفق بوده است؛
از شوت زنیهای ناگهانی و دقیق امین قاسمینژاد
و صادقی تا ضربات سر یونس شاکری تا ریباندهای
هافبکهای نفوذی که بسته کامل از امکانات را
برای خط آتش تیم یحیی مهیا کرده است.اما یحیی
گلمحمدی در بــازی با گلگهر اصــرار به گلزنی
مدافعی داشت که در بخشی از زمان بازی ،عقب
زمین را کامال رها کرد و به خط آتش شهرخودرو
اضافه شد تا با فیزیک خوب و پروازهای بلندش،
شانس گلزنی مشهدیها را روی ارســالهــای
وینگرهای راست و چپ افزایش دهد.
محمدحسین مرادمند بلند قامت که تقریبا در
90درصدنبردهایهواییبامهاجمانحریفدردفاع
برندهبیرونآمده،اینروزهابازیکنهدفیحییبرای
گلزنی در شروع مجددهاست که با این که موفق به
گلزنینشده،اماهوشیاریدرجایگیریوپرشهای
بلندشباعثشدهاستتاسرمربیشهرخودرو روی
اوحسابویژهایبازکند.
شــمــاره  4شــهــرخــودرو که
در بازی با سایپا با قابلیت
سرزنی خود تا یک قدمی
گشودن دروازه حریف هم
پیش رفـــت ،در بـــازی با
پارسجمجنوبیو
گلگهرهماین
شانسگلزنی
شهرخودرو
را امتحان
کــرد تــا بلکه
بــــاالخــــره با
اصـــرار یحیی
گ ـلمــحــمــدی،
بــــــــتــــــــوانــــــــد
هــاشــمــینــســب
شهرخودروییها
شود و با پروازهای
بلند برای تیمش
امـــتـــیـــاز کسب
کند.
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بازی شهرخودرو -تراکتور لغو شد
روابط عمومی ســازمان لیگ در اطالعیــه ای ،چهار
مســابقه هفتــه یازدهــم لیــگ نوزدهــم را بــه تعویق
انداخــت .به دلیل نبود شــرایط الزم بــرای برگزاری
چهار مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر ،این مسابقات
لغو و به زمان دیگری موکول شــده است.نکته جالب
توجه این که طــی روزهای پنــج شــنبه و جمعه (30
آبان ماه و یکم آذرماه) پنج مســابقه برنامه ریزی شده
بود که تنها دیدار پرســپولیس و نفت مسجد سلیمان
طبق برنامه در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد.
اما بازی شهر خودرو برابر تراکتور که قراربود در تبریز
برگزار شود،لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
همچنیندیدارهای گلگهرسیرجان–ماشینسازی
تبریز   ،پارسجنوبیجم–پیکانتهرانو صنعتنفت
آبادان -سپاهان اصفهان هم لغو شد.

اولینبازیتیموالیبالپیامباحضورتماشاگران
امروزانجاممیشود

شوروالیبالی در

مهـــــــــــران
رقابت های لیگ برتر والیبال کشور
پس از یــک هفته تعطیلــی امروز در
شــهرهای مختلف برگزار می شود
و تنهــا نماینــده والیبال اســتان در
دیداری ســخت و نفس گیر میزبان
تیــم سایپاســت .ایــن مســابقه کــه
در چارچــوب هفته هفتم اســت ،از
ســاعت  15امروز در ســالن مهران
مشهد دنبال می شود و برای اولین
بــار هــواداران و عالقــه منــدان بــه
والیبــال از نزدیک مــی توانند بازی
تیم پیام مشــهد را به صورت رایگان
تماشا کنند.
تیم والیبــال پیام امســال در حالی
روانه مسابقات شد که تا قبل از آغاز
رقابت ها شــرایط خوبی نداشــت و
حضــورش با امــا و اگرهایــی همراه
بود .بدهی از فصل قبــل و مباحثی
درباره مالکیت باشــگاه باعث شده
بود تا حواشــی زیادی حول و حوش
این تیم باشد .اما با تمام این تفاصیل
مشــکالت برطرف شــد و این تیم به
عنوان نماینــده والیبال اســتان در
قرعه کشــی قرار گرفــت .البته این
شــرایط باعث شــد تا پیام در جذب
بازیکن و بســتن تیم خیلی با تاخیر
عمــل کند و حتــی تمرینــات آن هم
دیرتر از دیگر تیم ها شــروع شد.اما
حضورش در رقابــت های لیگ برتر
باعث شــد تا شــاهد شــور و هیجان
والیبالــی در بیــن عالقــه منــدان

باشــیم؛ از طرفــی بازیکنــان جوان
بومی استان فرصت تجربه اندوزی
دارند تا برای آینده پخته تر شوند.

رقابتدوچرخهسواران
پیشکسوت

•مشکالت ریز و درشت

این تیــم تاکنــون در چهار بــازی به
میدان رفته اســت که در دیدار اول
مقابل شهرداری ورامین بازی
ایجادکننــد تــا ایــن
را واگذار کرد.در هفته دوم با
موضــوع باعــث
قرعه استراحت روبه رو
بود و در هفته سوم برابر تیم از پیش باخته ای افزایــش انگیزه
و ا لیبا لیســت
پیکان تهران قرار گرفت
نیستیموقطعا
هــای مشــهدی
و متحمل شکســت شــد .در
برای برد
تیــم
شــود.
هفته چهارم بــا وجود یک
والیبــال پیــام
سری حواشی و مشکالت به میدان می رویم
هنوز با مشکالت
توانســت تیــم میزبــان
امیدواریم بازی
ریــزو درشــت
یعنی فــوالد ســیرجان را
شکست دهد.اما در هفته آبرومندانه ای
مالی دست و پنجه
نرم می کند و همین
پنجم مقابل تیم مدعی کاله داشته باشیم
مســائل در روحیــه
مازنــدران بــازی را واگــذار
بازیکنــان هــم تاثیر
کــرد .در هفتــه ششــم نیــز
بازی پیــام مقابل شــهرداری گنبد گــذار بــوده اســت کــه امیدواریم با
لغو و به زمان دیگر موکول شد .نکته حمایت هــای خوب مســئوالن این
مهم در بازی های هفته سوم و پنجم نماینده لیگ برتر به شرایط ایده آل
این بود که تیم پیام به دلیل حواشی خود برگردد.
پارسال جریمه شد و در این دو بازی
•امیدوار به حمایت
خانگــی بدون تماشــاگر بــه میدان
رفت .اما در بازی امروز مقابل سایپا ســرمربی تیــم والیبال پیام مشــهد
انتظــار دارد تا تماشــاگران این تیم درباره شــرایط بازیکنان برای بازی
را تنهــا نگذارند و همچون گذشــته امــروز مقابــل ســایپا می گویــد :در
شــور و هیجان خوبــی را در ســالن هفته ای که پشت ســر گذاشته ایم،

تمرینــات بســیار خوبــی را دنبــال
کردیــم و بازیکنــان از نظــر روحی و
روانی شــرایط خوبی دارنــد .چهار
بازیکنــی هم کــه در اختیــار کمیته
انضباطی بودند ،بخشــیده شــدند
و بــه تمرینــات بازگشــتند.البته
مباحث مالی روی روحیه بازیکنان
تاثیرگــذار بــوده چــرا کــه تاکنــون
دریافتیها خیلی ناچیز بوده است
و بخشــی از پولــی کــه بــه باشــگاه
تزریق شده ،برای بدهی های فصل
گذشته هزینه شده است.
اکبر خ ــداوردی دربــاره مشکالت
موجود تیم میافزاید:شرایط تیم
پیام نسبت به دیگر تیم های حاضر
در لیگ برتر خاص و متفاوت است.
تمرینات این تیم با تاخیر آغاز شده
اســت و حتی بازیکنان خــوب در
ابتدای فصل ،جذب دیگر تیم ها
شده اند و برخی از والیبالیست ها
هم از تیم ما جدا شدند .با وجود این
روانه مسابقات شدیم .حتی سالن
مهران که محل تمرینات ماست،

خیلی ســرد اســت و مشکالت ریز
ودرشت پیام را اذیت می کند.وی
خاطر نشان می کند:االن بازیکنانی
در پشت خط زن و سرعتی داریم که
در نیم فصل باید تیم را تقویت کنیم.
وی خاطر نشان می کند :امیدواریم
حمایت های مسئوالن استان از این
تیم بیشتر شــود و تیم پیام شاکله
خودش را در لیگ برتر حفظ کند.
بازیکنان جوان خوبی داریم و اگر
بتوانیم چند برد به دست بیاریم،
قطعا شــرایــط مــان از اکــنــون بهتر
می شود.
   وی دربــاره بــازی امــروز تیمــش
برابــر ســایپا در مشــهد مــی گوید:
امروز اولیــن بازی خــود را با حضور
تماشــاگران برگــزار میکنیــم که
امیدواریــم همه هــواداران و عالقه
مندان در سالن مهران حضور یابند
و تیم شهرشان را تشویق کنند .تیم
از پیش باخته ای نیستیم.قطعا برای
برد به میدان می رویم و و امیدواریم
بازی آبرومندانه ای داشته باشیم.

مســابقه دوچرخه ســواری پیش کســوتان قهرمانی
اســتان در رشــته تایم تریل انفرادی به مســافت ۱۰
کیلومتــر در اتوبان کنار گذر شــمالی مشــهد برگزار
شد .این مسابقه در ۹رده سنی برگزار شد که مرتضی
خالصــی (در رده ســنی  30تــا  ۳۴ســال) ،حســین
ابوترابی ( ۳۵تا  ۳۹سال) ،حسین داوودیان ( ۴۰تا
 ۴۴سال) ،مهدی روزبهانه ( ۴۵تا  ۴۹سال)  ،حسن
خدیوزاده ( ۵۰تا  ۵۴سال) ،محسن حریرچی (۵۵
تا  ۵۹ســال) ،مجید رضا روح پرور ( ۶۰تا  ۶۴سال)،
محمدرضا صابریان ( ۶۵تا  ۶۹سال) و مالک مهجور
( در رده سنی باالی۷۰سال) مقام های اول را به خود
اختصاص دادند .در پایان به سه نفر برتر هر رده سنی
توسط مسئوالن هیئت دوچرخه سواری استان حکم
و مدال قهرمانی اهدا شد.

سوژه
کاپیتانتیمفوتسال
فرش آرا:

زور
بازیکنان مس
بیشتربود
خبر
فوتبال

رضا عنایتی:

تیم ملی نباید کیروش را
از دست میداد

رضــا عنایتــی ،مهاجم مشــهدی پیشــین تیم ملی
فوتبــال ایران گفــت :نبایــد کارلوس کــیروش را
از دســت میدادیم ،چــون او همه چیــز در فوتبال
ایران را تغییر داد .وی دربــاره انتقادها از عملکرد
تیم ملی فوتبال ایران در مســابقات مقدماتی جام
جهانی افزود :نباید کارلوس کیروش را از دســت
میدادیــم ،چون ایــن مربی همــه چیــز در فوتبال
ایــران را تغییــر داد و دیدگاهها را دربــاره تیم ملی
عوض کرد .با این وضعیت ،نبایــد اجازه میدادیم
که او از تیم ملی جدا شــود ،ولی حاال دیگر شرایط
دگرگون شــده اســت و بایــد به فکــر اصــاح بود.
وی درباره شکســت تیم ملی فوتبال ایــران مقابل
عراق اظهــار کرد :واقعیت این اســت کــه تیم ملی
بازی خوبی انجام نــداد و به همین علت شکســت
خورد .در این بازی اگر بازیکنان مــا انگیزه و دقت
بیشــتری داشــتند ،قطعا به پیروزی میرسیدیم،
ولی متاســفانه این طور نشــد و در یک تقابل مهم،
شکست خوردیم.

کاپیتان تیم فوتسال فرشآرای مشهد با اشاره
به بازی سخت و نفسگیر مقابل نماینده تبریز
در مشهدگفت :تمام تالش مان را انجام دادیم تا
در بازی مقابل مس سونگون شکست نخوریم ،اما
واقع ًا زور بازیکنان این تیم بیشتر بود.
ق ــدرت بــهــادری دربـــاره شکست  3بــر یــک تیم
فرشآرای مشهد مقابل مس سونگون ورزقان در
هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور افزود :ما با
تیمی بازی داشتیم که دارای بازیکنان و کادرفنی
با تجربهای است و سابقه قهرمانی آسیا را دارد.
مسیها در مشهد دفاع خیلی خوبی انجام دادند

و سه امتیاز را هم گرفتند.
ما هم با توجه به بازیکنان و
پتانسیلی که داشتیم  ،تمام تالش مان را
انجام دادیم تا حداقل نبازیم ،اما واقع ًا زور
بازیکنان مس بیشتر از ما بود.
وی با بیان این که با این شکست مشکلی
برا یمان ایجاد نمیشود ،اظهار کرد:
من بعد از بــازی هم به بچهها گفتم  ،به
نظرم اگر خود من و همه بچهها شرایط
همیشگی را داشتیم ،شاید نتیجه به این
نحو رقم نمیخورد .بازهم خدا را شکر

امتیازات خوبی را در این فصل کسب کردیم و با این شکست
مشکلی برایمان ایجاد نمیشود.
وی دربــاره شانس بــاالی حضور این تیم در مرحله حذفی
و پیشبینی خــود از ایــن مرحله خاطرنشان کــرد :تقریب ًا
حضورمان در مرحله حذفی قطعی است ،اما جایگاهمان در
جدول نیز برای بازیهای مرحله حذفی بسیار مهم است .به
همین دلیل تالش میکنیم تا حداقل جایگاه سومیمان را
حفظ کنیم تا کار راحتی در این مرحله داشته باشیم .در این
فصل بازی مقابل هیچ تیمی راحت نیست ،با این حال تمام
تالشمان را میکنیم با بضاعتی که داریم حداقل جزو چهار
تیم نهایی لیگ باشیم.

بهادری دربــاره شرایط خود و حضور مجددش در تیم ملی
فوتسال تصریح کرد :بعد از غیبتی که در بازیهای آسیایی
ک سری
داشتم ،دوباره به تیم ملی دعوت شدم ،ولی به دلیل ی 
مشکالتی که برایم پیش آمد ،نتوانستم در اردو شرکت کنم،
اما من و تمام بازیکنان فوتسال سرباز ایران هستیم و هر وقت
بتوانیم برای کشور تالش خواهیم کرد.
کاپیتان تیم فوتسال شهرآرای مشهد با بیان این که آمادگی
خوبی در این فصل دارد و میتواند در خدمت تیم ملی باشد،
افزود :خدا را شکر این فصل هم شرایط به گونه ای رقم خورده
است که به آمادگی گذشته نزدیک شدم و امیدوارم بتوانم
برای تیم ملی هم مثمر باشم.

کماندار خراسانی در راه قهرمانیآسیا

خبر
اسکیت

حلیمیان:بدون مسابقات تدارکاتی باید در قهرمانی آسیا تیراندازی کنیم
مهتا قــره داشــی  -بیســت و یکمیــن دوره
مســابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
از دوم آذرماه به میزبانــی بانکوک تایلند آغاز
میشــود که تیمهای ملــی ریکــرو و کامپوند
ایران در بخش زنان و مردان در این مسابقات
حضور خواهند داشت .تیم ملی ریکرو ایران
یک شنبه شــب ایران را به مقصد تایلند ترک
کرد و تیم ملی کامپوند نیز امروز چهارشنبه
به تایلند ســفر میکنــد .دانیال حیــدرزاده،
نیمــا محبوبــی و محمدصالــح پالیزبــان در
بخش مردان ،ویدا حلیمیان ،راحله فارســی
و آرزو طاهریــان در بخــش زنــان بــه رقابــت
میپردازند .براساس اعالم کمیته برگزاری
ایــن مســابقات ،هــر تیــم میتوانــد حداکثر
 4ورزشــکار در بخش زنــان و  4کمانــدار در
بخش مردان اعزام کند .کشــورها میتوانند
یک تیم ســه نفره را هم در مســابقات شرکت
دهند.ویدا حلیمیان ،تنها نماینده خراسان
رضوی در تیــم ملی کامپوند اســت که از روز
یک شــنبه دوم آذرماه در مرحلــه مقدماتی با
رقبای خود به رقابت می پردازد .این ورزشکار
خراسانی درباره این رقابتها به خبرنگار ما ،
می گوید :تقریبا از اوایل شهریور ماه اردوهای
آمادگی تیم ملی آغاز شد و به دلیل نامساعد
بــودن هــوای تهــران اردوی  12روزه ای را
در کیش برگــزار کردیم که چهارشــنبه هفته
گذشته به پایان رسید.
عضو تیــم ملــی کامپوند کشــورمان بــا بیان
این که امــروز عــازم تایلند میشــود ،تصریح

در مراسم تجلیل از مدال آوران مطرح شد:

پیش از اعزام به این مســابقات یک بسته تیر
برای مــا خریــداری کرد  .درســت اســت در
قبال هزینه هایــی که ما داریم زیاد به چشــم
نمی آید ،اما همین اندازه هم بد نیست.
وی تصریح می کند :من تنها نماینده خراسان
رضوی در این رقابت ها هســتم  ،تمریناتم به
طور کلی در تهران و کیش برگزار شده است
و در مشــهد تمرینی نداشــتم  .تمام تالشم را
می کنم تا بتوانم بهترین نتیجه را کسب کنم.

ویدا حلیمیان ،تنها

نماینده خراسان رضوی

در تیم ملی کامپوند

است که از روز یک شنبه
دوم آذرماه در مرحله

می کنــد :در رشــته تیرانــدازی پیــش بینی
دشوار است قطعا مسابقات سختی را پیش رو
خواهیم داشت؛ چرا که تمام رقبای قدر ما در
این مسابقات حضور خواهند داشت.
ویدا حلیمیان بیان می کند :بعد از مسابقاتی
که خردادماه در شانگهای برگزار شد ،اردوها
و مســابقات تعطیل شــد  .این در حالی است
که دیگر شرکت کننده ها در این مسابقات با
آمادگی کامل وارد این رقابت ها خواهند شد.
حلیمیــان با بیــان این که تیــم ملی ایــران به
جــز اردوی کیــش و تهــران برنامــه آمادگــی

دیگری نداشته است تاکید می کند :با توجه
به شــرایطی که کشــورما دارد  ،فدراســیون
تیــرو کمــان هماننــد دیگــر فدراســیون هــا
در تنگنای مالــی قــرار دارد و ما بــدون هیچ
مســابقه تدارکاتی و اردوی خارجــی باید در
قهرمانی آســیا تیراندازی کنیــم  .اما با توجه
بــه رکوردهایی که ثبــت کردیــم ،امیدواریم
بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.
ملی پوش تیروکمان کشــورمان خاطرنشان
می کند :تمام تجهیزاتی را که داریم خودمان
تهیه می کنیــم  .اما فدراســیون لطف کرد و

مقدماتی با رقبای خود

به رقابت می پردازد

خانه اسکیت احداث میشود

رئیس هیئت اسکیت خراســان رضوی گفت :در
جلســه ای که با مدیر کل ورزش و جوانان استان
داشتیم ،قرار بر این شــد که خانه اسکیت استان
را در مجموعه ورزشــی ســجاد احداث کنیم .در
ایــن زمینــه اعتبــارات از بخش خصوصــی آماده
اســت و در صورت واگــذاری زمیــن ،ظرف مدت
شــش ماه خانه اســکیت را احداث میکنیم تا در
زمســتان نیز برای تمرین ورزشــکاران مشــکلی
نداشته باشــیم .محمد عجم در مراســم تجلیل از
مدالآوران دومیــن دوره المپیاد اســتعدادهای
برتر اســکیت کشــور افزود :خراســان رضوی در
رشــته فری اســتایل در بخــش پســران 5 ،مدال
کسب و در بخش دختران پس از اصفهان  4مدال
را از آن خود کرد.
وی درباره رشته آلپاین اظهار کرد :حدود سه ماه
است که در استان به این رشته میپردازیم و طی
مسابقه ای که برگزار کردیم 110 ،شرکت کننده
در آن حضور یافتند .وی بیان کرد :در رشته رول
باز نیــز یــک نماینــده از اســتان برای مســابقات
جهانی انتخاب شــد که متاسفانه تیم اعزام نشد.
همچنین در رشته ســرعت و هاکی دو نماینده به
مســابقات جهانی اســپانیا اعزام کردیم .رضایی
رئیس فدراســیون اســکیت خراســان رضوی نیز
در این مراسم گفت :خوشبختانه اسکیت جایگاه
خوبی را در کشور به دست آورده است و توانستیم
تمام رشــته های فدراســیون جهانــی را در ایران
فعال کنیم؛ همچنین قطعا جایگاه خود را در سال
های نه چندان دور به دست میآوریم.

