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فوتبال  -دوچرخهسواری

اظهارات عجیب خداداد درباره
پاس گل علی دایی
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در ســالروز بــازی خاطــره انگیــز ایران-اســترالیا که
به حماســه ملبورن معــروف اســت  ،خــداداد عزیزی
پیشکســوت فوتبال خراســان رضوی درباره گلش و
پاس گل علی دایی اظهارات عجیبی داشت .خداداد
در یک برنامــه تلویزیونی درباره گلش به اســترالیا که
باعث صعود ایران به جام جهانی 1998شــد ،گفت:
یکی از عجایــب این بازی پــاس علی(دایــی) بود .وی
افزود :علی دایی چارچوب شناس بی نظیری است و
چنین مهاجمانی شاید دیگر به وجود نیایند .اما دایی
درپاسدادنهمخساستبهخرجمیدادوواقعاپاسور
نبود .ویاظهارکرد:دربارهپاسگلیکهعلیداییدر
بازیمقابلاسترالیابهمنداد،اعتقاددارمپاسعجیب
وغریبیبود.داییپشتشبهدروازهاستوبابدنشتوپ
را نگهمیداردوبهاطراف نگاهنمیکند،فکرکنمگفته
همین طوری پاس بدهم  .هرچند حمید اســتیلی که
مهماندیگراینبرنامهبود ،سخنانخدادادعزیزیرا
اصالحکردوازپاسگلداییدربازیایرانوآمریکادر
جامجهانی 1998صحبتکرد؛ اماواقعیتایناست
که مرور بازی های تیم ملی در زمان حضور علی دایی
نشانمیدهدکهاوعالوهبرقدرتگلزنیمهاجمیبا
پاسهایطالییوویرانگربودهاست.

بابرگزاریمراسم
بهترینهایسالآسیا

فوتسالیست
خراســــانی
بهحقش نرسید

بهمناسبتگرامیداشتهفتهبسیج

همایش دوچرخه سواری
در حاشیه شهر برگزار می شود

بهمناسبتگرامیداشتهفتهبسیج،همایشهمگانی
دوچرخه سواری در منطقه حاشیه شهر مشهد برگزار
می شود .مســئول کمیته دوچرخه ســواری همگانی
هیئت ورزش های همگانی مشــهد در این باره گفت:
این همایش از ساعت  8:30صبح روز جمعه از بولوار
میرزا کوچک خان  ، ۱۵مقابل ســاختمان شهرداری
منطقه پنج آغاز می شود و در ادامه در بزرگراه بسیج و
بازاربزرگحافظپایانمییابد.سیدمجتبیجاودانی
بااشارهبهجلسههماهنگیبرایبرگزاریاینهمایش
که دیروز در اداره ورزش و جوانان مشــهد برگزار شد،
افزود:اینهمایشبههمتهیئتورزشهایهمگانی
مشــهد و مســاعدت بازار بزرگ حافظ در حاشیه شهر
برگزار خواهد شد .مسیر این همایش هفت کیلومتر
خواهد بود که بــدون محدودیت ســنی و ویــژه آقایان
اســت .وی تصریح کرد :تعداد پنج دستگاه دوچرخه و
بیش از  ۶۰بسته معیشــتی از جمله جوایز ارزنده این
برنامههمگانیخواهدبود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بههیچوجهناراحت
نشدم؛ اینموضوع

همانندسالگذشته
تمامشدهاستوبه

ع لی ترابی -مراسم بهترینهای
آسیا در سال  ۲۰۱۹دیروز در حالی
در هنگ کنگ برگزار شد که در بین
نامزدهای ایرانی نام یک خراسانی
هــم وج ــود داشـــت .مــهــدی جاوید
ستاره تیم ملی فوتسال در کنار دو
بازیکن ژاپنی جزو نامزدهای کسب
بهترین بازیکن ســال آسیا بــود که
متاسفانه این فوتسالیست خراسانی
با وجــود عملکرد خــوب ،به عنوان
بهترین بازیکن سال آسیا در بخش
فوتسال انتخاب نشد.
ج ــاویــد کــه ســال گذشته در کنار
حــســنزاده از شــانـسهــای مسلم
کسب ایــن عــنــوان بــود ،در نهایت
رقــابــت را بــه همتای ایــرانــی خود
باخت؛ در حالی که خیلیها تصور
میکردند با توجه به درخشش خیره
کننده جاوید ،جایزه سال  ۲۰۱۸به
او برسد .حتی وی به همین دلیل در
مصاحبههایش ابراز ناراحتی کرد.
جاوید قبل از برگزاری مراسم
بهترینهــایآس ــی ــااعتقاد
داشــت که در کنفدراسیون
فــوتــبــال آس ــی ــا حـــق او را
نخواهند داد و امسال هم
این جایزه به وی نمی رسد
که همین گونه هم شد و
«توموکی یوشیکاوا» از
ژاپـــــن بـــه عــنــوان
بـــهـــتـــریـــندر
آس ــی ــاانتخاب
شـــــد .ایـــن
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فــوتــســالــیــســت خــراســانــی در سه
فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر
فوتسال موفق شد عنوان آقای گلی
مسابقات را از آن خــود کند و یکی
از بختهای نخست آقای گلی این
فصل هم به شمار میرود .این بازیکن
در سال های اخیر در تیم ملی و تیم
های باشگاهی خود درخشش خیره
کنند های داشته و نامش حسابی
بر سر زبانها افتاده است .اما سال
گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا
این جایزه را به این بازیکن ایرانی
نــداد .به همین دلیل بود که جاوید
امسال قید رفتن به هنگ کنگ را زد
و ترجیح داد تیم ملی را در مسابقات
س ــهجانبهمشهده ــم ــراه ــیکند.
اما با توجه به رونــدی که جاوید در
پیش گرفته  ،او میتواند با درخشش
د ر مسا بقا ت پیش ر و ی فو تسا ل
قهرمانی آسیا و در ادامه جام جهانی
فوتسال به آن چه استحقاقش است،
برسد و یک جایزه بزرگ آسیایی و
حتی جهانی را از آن خود کند.
•ناراحت نشدم

این فوتسالیست خراسانی که این
روزها در مشهد حضور دارد ،درباره
برگزاری مراسم بهترین های آسیا
و این که چرا به محل برگزاری این
م ــراســم نرفته اس ــت ،بــه خبرنگار
ما گفت:معموال رســم اســت که در
چنین مــراســمــی بـــرای فـــردی که
انتخاب شده دعوت نامه ارسال می
کنند .وقتی دیــدم بــرای من هیچ
دعو تنامهای ارســال نشده است،
مطمئن شدم که جزو نفر انتخابی
نیستم و بــرای همین ترجیح دادم
تیم ملی را در مشهد همراهی کنم.
مهدی جاوید درپاسخ به این سوال
که آیــا از ایــن اتفاق ناراحت است،

گفت :به هیچ وجه ناراحت نشدم؛
ای ــن موضوع همانند ســال گذشته
تمام شده است و به آینده فکر می
کنم تا بتوانم در رقابت های آینده
درخشان ظاهر شوم.
وی دربــاره انتخاب بهترین بازیکن
در آسیا  ،تصریح کرد:کسی که در
آسیا بهترین می شود ،باید یک سری
شاخصهایی داشــتــه بــاشــد .طی
ایــن س ــال هــا عملکردم نشان می
دهد که چه جایگاهی داشته و دارم.
آمــار و ارقــام نشان می دهد که چه
عنوا نهایی کسب کردم .مهم این
است که در زمین مسابقه عملکرد
خوبی داشته باشیم .االن هم دیگر
برایم مهم نیست و تمام تمرکزم را
برای آینده گذاشتم.
•البیبازی

وی در پاسخ بــه ایــن ســوال کــه آیا
بازیکن ژاپنی شایسته این عنوان
بــوده و ایــن که البــی ها نیز در رای
گــیــری تاثیر گـــذار اســت  ،گفت:
ایـــن بــازیــکــن ژاپــنــی آمـــار خوبی
دارد و شایسته این انتخاب است.
البته مباحث البــی و رایــزنــی های
فــدراســیــون هــا هــم در رای گیری
بی تاثیر نیست .وی اضافه کرد :از
خــودم تعریف و تمجید نمی کنم.
همه چیز بــر اســاس آمــار مشخص
اســت .امــیــدوارم در آیــنــده بــاز هم
درخشانتر از قبل در میادین ظاهر
شــوم.جــاویــد همچنین در بخش
دیگری از صحبتهای خود درباره
حمایت های مسئوالن خراسانی از
وی ،تصریح کرد :متاسفانه طی این
سال ها که در سطح باالی لیگ ایران
توپ می زنم ،هیچ حمایتی ندیدم.
فکر می کنم که اصال مشهدی نیستم
و هیچ توجهی نشده است.

بازدید ستاره های فوتسال
از همدم

اعضای تیم ملی فوتسال کشــورمان که برای حضور
در مســابقات بین المللی فوتســال در مشهد حضور
دارنــد ،دیــروز از خیریه توانبخشــی همــدم بازدید
کردند .اعضای تیم ملی فوتسال کشورمان که دیروز
استراحت داشــتند ،همزمان با روز جهانی معلوالن
به موسسه خیریه توانبخشــی همدم رفتند و ضمن
گفت وگو  ،لحظات خوبی را بــرای افراد کم توان این
موسســه رقم زدند.در پایان نیز پیراهن امضا شده از
سوی بازیکنان به خیریه اهدا شد.

لژیونرخراسانیتیمملیفوتسال:

مدیون مردم مشهد هستم

لژیونــر مشــهدی تیم ملــی فوتســال ایران گفــت :در
هــر جایگاهــی کــه قــرار دارم ،مدیــون مردم مشــهد
هستم و بازی در این شــهر برایم افتخار است .حسین
طیبی در حاشــیه مســابقات بین المللی در مشــهد،
افزود :تیمهای آســیایی روز به روز در حال پیشــرفت
هســتند .بایــد شــرایط تیــم ملــی بهتــر شــود و
مســئوالن نگاه ویژهتری داشتهباشند .مردم
همیشه توقع قهرمانی از تیم ملی دارند،
اما باید بدانند که ســایر تیمها بســیار
قوی شده و پیشرفت کردهاند .تالش
میکنیم تا از عنوان قهرمانی خود در
جام ملتهای آسیا دفاع کنیم .وی
بیانکرد:بیشتربازیکنانتیمملی
درگیر بازیهای لیگ هســتند
و فقــط دو روز بــرای مســابقات
در مشــهد تمریــن کردیم .ســایر
لژیونرهــا هــم عملکــرد خوبی
در تیم ملــی نداشــتند .نتایج
بازیهایتدارکاتیمهمنیست
و باید بازیهای زیادی را پشت
ســر بگذاریم تا بــرای رقابتهای
بزرگآمادهشویم.

