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از میان خبرها
فوتسال  -واترپلو
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رقابت فوتسالیست ها در هفته بیستم
لیگ برتر فوتسال

فرش آرا در خانه آذرخش

هفته بیستم لیگ برتر فوتســال از امروز آغاز میشود
و نماینده فوتســال اســتان در بندرعبــاس به مصاف
آذرخش می رود؛ دیداری که از ســاعت  17پیگیری
می شــود .تیم فــرش آرا بــا توجه بــه نتایــج خوبی که
تاکنون به دســت آورده اســت و جایگاهی کــه دارد،
میتواند به راحتی از سد آذرخش عبور و جایگاه خود
را در بــاالی جدول محکم تــر کند .شــاگردان مجید
مرتضایی طی  19هفته گذشــته ،بازی های بســیار
خوبی داشته اند به گونه ای که اکنون این تیم ،تیمی
مدعی محسوب می شود .فرش آرایی ها تاکنون 11
برد ،یک مساوی و  7باخت داشــته اند و با  33امتیاز
پس از تیم های مس سونگون ،گیتی پسند اصفهان و
ستارگانورامیندرردهچهارمقرارگرفتهاندکهباتیم
سوم جدول فقط یک امتیاز فاصله دارند .دیدار امروز
نماینده استان روی کاغذ بسیار راحت است و با کمی
تمرکــز و برنامه می توانند با دســت پــر از بندرعباس
بازگردند و خود را آماده رقابت دیدار خانگی کنند.

شهرخودرودرایستگاهپایانینیمفصلاول
مهماننساجیمازندراناست

نبرد

یحییبامهاجری
علی ترابی  -بــازی های هفته پایانــی رقابت های
لیگ برتر فوتبال کشــور جمعه و شنبه در شهرهای
مختلف پیگیری می شــود که بازی هــای تیم های
باالیجدولازحساسیتبیشتریبرخورداراست؛
چراکهبهدنبالپیروزیومنتظرلغزشحریفانخود
هستندتاباکسبقهرمانیدرنیمفصلبهتعطیالت
بروند .تیم شــهر خودرو نیز که در کــورس مدعیان
قهرمانیقراردارد،فردادرورزشگاهوطنیقائمشهر
باید به مصاف نساجی مازندران برود که کار بسیار
ســختی مقابل این تیم شــمالی دارد .ایــن دیدار از
ساعت 15باسوتموعودبنیادیفربرگزارمیشود.
• 4تیممدعیقهرمانی

بازی های لیگ برتر تاکنون با فراز و نشــیب هایی
همراه بود و هم اکنون 4تیم شانس قهرمانی شان
در نیم فصل وجــود دارد و بازی هــای این 4تیم در
اینهفتهازحساسیتبیشترینیزبرخورداراست.
استقالل  ،سپاهان  ،پرســپولیس و شهر خودرو به
ترتیب بــا 25، 25، 26و 24امتیــاز در رده های
اول تا چهارم قرار دارند که هر کدام از این تیم ها به
دنباللغزشحریفانخودهستندتاجایگاهخودرا
درجدولتثبیتکنند .شهرخودروبایددرقائمشهر
به مصاف نســاجی برود .ســپاهان میزبان پیکان
تهراناست،استقاللدرورزشگاهآزادیازشاهین
شهرداری بوشــهر پذیرایی می کند و پرسپولیس
هم خارج از خانه مقابل سایپا قرار میگیرد .البته
تیمهای ســپاهان  ،پرسپولیس و شــهر خودرو هر
کدام یک بازی کمتر از اســتقالل دارنــد ،از این رو

درباتالق

فرصتبیشتریدارندتادرجدولباالترازاستقالل
قراربگیرند.
• ضعفهایشهرخودرو

تیم شــهر خودرو در بــازی قبلی مقابل ســپاهان
در پی قضاوت های بد داور به تســاوی یک بر یک
دســت یافت و همین موضوع باعث شــد که فقط
یــک امتیــاز از این بــازی دشــت کند و حــاال باید
خود را بــرای دیــداری ســخت آن هــم در مقابل
هواداران پرشــور و متعصب نســاجی آماده کند.
بازی در ورزشــگاه وطنی قائمشهر همیشه برای
همه تیمها سخت است و شاگردان گل محمدی
هم نیاز مبرمی به ســه امتیاز این بازی دارند تا از
کورس در مقابل رقبا عقــب نمانند .این فرصتی
است که می تواند آن ها را امیدوار به قهرمانی در
نیمفصلنخستلیگبرترکند.شهرخودروییها
هم اکنون  24امتیازی هســتند و با صدر جدول
فقــط دو امتیاز فاصلــه دارنــد که بــه راحتی می
توانند این کســری امتیاز را جبران کنند .اما این
تیم در چند بازی اخیر خود نشــان داد که در خط
حمله و اجرای تاکتیــک هایش ضعف هایی دارد
که به راحتی نمی تواند به گل برســد .البته شهر
خودرویی ها پیروزی های خیلی خوبی داشتند
امــا گل زدن هــای آن ها به ســختی صــورت می
گیرد و اگر تیمی مقابل آن ها بسته و دفاعی بازی
کند دیگر کاری از دستشان بر نمی آید .در خط
حمله دســتان یحیــی گل محمدی خالی اســت
و مهاجم شــشدانگ ندارد و ایــن موضوع باعث

مقابلذوبآهنکهپنجمینباختفصلآنهابود،
ایجاد مشکالتی برای تیم
برای نهمین هفته متوالی در لیگ برتر نتوانست
شهر خودرو شــده است .درخطحمله
طعمپیروزیرابچشدتابیشترازهمیشهخود
حتی در بین هافبک
دستانیحییخالی را در بین تیمهای پایین جدولی ببیند و این
هــا هــم برخــی از
عملکرد،بااعتراضهوادارانقائمشهریکه
بازیکنان از روزهای
درفوالدشهرحضورداشتند،همراهبود.اما
آرمانی فاصله گرفته
استومهاجم
ورزشگاه وطنی قائمشهر برای هر تیمی حکم
اندوبازیکنانتازهوارد
ششدانگ ندارد باتالقراداردکهاگرتمرکزالزمرانداشتهباشد
هم هنوز نتوانسته اند
در برابر هواداران متعصــب مازندرانی ممکن
به هماهنگی برســند
استمتوقفشود.
و توانایــی خــود را نشــان دهنــد .امیدواریــم در
تعطیالت نیم فصل که همه تیم ها خود را تقویت
•جاهطلبهستیم
می کننــد ،تیم شــهرخودرو هم بازیکنانــی را در
مربیتیمفوتبالشهرخودرودربارهرقابتاینتیم
پســت های مهاجم و هافبک هــای کناری جذب
بادیگرتیمهایباالنشینبرایقهرمانینیمفصل
کند تا ضعف آن برطرف شود.
لیگبرترگفت:ماتاهمینجاباتیمخوبیکهداریم
توانستهایم جزو مدعیان قهرمانی باشیم .البته از
•بازی راحت روی کاغذ
نظر من قهرمانی نیمفصل اهمیتی ندارد و ما باید
شهرخودروفردامقابلتیمیبازیداردکهسکاندار
برای قهرمانــی در پایان فصل تالش کنیــم .ما در
آن چند ســال هدایت نماینــده اســتان را بر عهده
شرایطی باالی جدول هســتیم که از نظر مهرهای
داشــت و به خوبی بــا تاکتیــک های شــهر خودرو
با دیگر تیمها قابل مقایســه نیستیم ،اما نکته مهم
آشناســت که این مسئله کار شــاگردان یحیی گل
این اســت که به معنای واقعی کلمه تیم هســتیم.
محمدی را ســخت می کنــد .از طرفی شــاگردان
داوود فنایــی افــزود :تمام تــاش ما این اســت که
محمدرضا مهاجری در نســاجی ایــن روزها اصال
شــهرخودرو شــخصیت پیدا کند .خدا را شــکر از
شــرایط خوبی ندارند .این هفته هم نتوانستند به
روزی که تیم مالک پیدا کرده ،یک مقدار وضعیت
روندعدمپیروزیشانپایاندهندوبرابرذوبآهن
بهترشدهاستهرچندبایدزیرساختهاییمانند
شکســت خوردند.نســاجی مازندران با شکست
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رئیس هیئت فوتبال:

اجازه نمی دهیم حق شهر خودرو
ضایع شود

رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی و عضو شورای
شــهر مشــهد ،اعتقاد دارد اشــتباهات داوری و نحوه
چینش داوران ،حساســیتها را میان هواداران شهر
خودرو افزایش داده اســت .احســان اصولی با تاکید
بر این که اجازه نمی دهیم حقی از شــهر خودرو ضایع
شــود ،درباره اعتراض به اشــتباهات داوری علیه تیم
فوتبال شــهر خودرو در دیدار مقابل ســپاهان ،گفت:
شــهر خودرو تنها نماینده اســتان در لیگ برتر است و
ما باید به هــر صورتی از آن حمایت کنیــم .نباید اجازه
دهیم حق تیم ضایع شود .درباره این که حقی از شهر
خودرو ضایع شــده اســت یا خیر ،فدراســیون فوتبال
بایداظهارنظرکند؛امااشتباهاتدراینمسابقهتکرار
شد و ما باید حساسیتهای موجود بین هواداران را به
فدراسیونفوتبالانتقالدهیم.ویادامهداد:منتظریم
کهاینموضوعبررسیشودودرصورتیکهخطاییرخ
داده،براساسقوانینبرخوردشود.هوادارانمشهدی
بسیاربااخالقهستندوبازیرادرکمالآرامشدنبال
میکنند.شهرخودروتوسطبخشخصوصیحمایت
میشود و ما موظف بودیم این دغدغه را به فدراسیون
فوتبال منتقل کنیم .دوســتان باید بداننــد تکرار این
موضوع (اشتباهات داوری) ،حساســیتها را بیشتر
کرده و نحوه چینش داوران ،بر این حساسیت افزوده
است.اصولی درباره گالیههای یحیی گلمحمدی از
مسئوالن استان و انتقاداتی درباره نبود زمین تمرین
مناسبخاطرنشانکرد:درهیئتفوتبالاستانونیز
شورایشهرمشهد،شهرخودروراتنهانگذاشتهایمواز
تیمحمایتمیکنیم.

جمعه  ،با هدف ایجاد فضای نشاط و شادی
صورت می گیرد

اجرای برنامه های ورزش همگانی

رئیس گروه توســعه ورزش همگانی خراسان رضوی
از برگــزاری برنامــه هــای ورزش همگانــی از جملــه
پیاده روی عمومی ،کوه پیمایی خانوادگی ،دوچرخه
ســواری و بازی های بومــی محلــی در روز جمعه 22
آذرماه در شهرســتان های خراسان رضوی خبر داد.
هانیهامانیدراینبارهافزود:درهمایشاخیرمدیران
کل ورزش و جوانــان کشــور ،وزیــر ورزش و جوانــان
اعالم کرده است که باید در کشور ،برنامه های ورزش
همگانی با هدف ایجاد فضای نشاط و شادی در بین
مردم هرچه گسترده تر برگزار شود.

رقابتهایلیگبرتربسکتبالدرایستگاهدوازدهم

جدال بلندقامتان
پارسا – مهرام در مشهد

رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور امروز
به ایستگاه دوازدهم می رسد و هر کدام از تیم
ها برای حفظ جایــگاه خود و ارتقــا در جدول
رقابتها ســعی مــی کنند بــا تمام قــدرت به
میدان بروند .امروز عالقه مندان به بسکتبال
برگــزاری چنــد بــازی مهــم و حســاس را در
شهرهای مختلف شــاهد خواهند بود که در
حساسترین مســابقه  ،شــهرداری گرگان و
پتروشیمیدرشمالکشوررودررومیشوند.
نفت آبادان هم میزبان تیم شیمیدر قم است؛
بنابرایــن  4تیــم بــاالی جــدول دیدارهــای
حساسی مقابل هم دارند.اما یک دیدار مهم
دیگر از هفتــه دوازدهم هم در مشــهد برگزار
می شــود؛ مهــرام تهران ،تیــم پرآوازه کشــور
و مدعــی قهرمانی راهی مشــهد شــده و قرار
اســت با نماینده اســتان یعنی آویــژه صنعت
پارســا که امســال عملکــرد بســیار خوبی در
مسابقاتداشتهاست،رقابتکند.ایندوتیم
بایکامتیازاختالفدرردههایپنجموششم
جدول رده بندی قــرار دارند و هر تیمی پیروز
شــود ،می تواند فاصله خود را با تیم های برتر
لیگکمترکند.
تیم آویژه صنعت پارســای مشــهد امســال با
جذب ســرمربی خارجی تــا به این جــای کار
عملکرد بســیار خوبی در مســابقات داشته و
شور و هیجان خاصی را در بین عالقه مندان
بهبسکتبالایجادکردهاست.اینتیممتشکل
از بازیکنان بومی و غیر بومــی روانه رقابت ها
شده و در 10بازی که انجام داده 7برد و فقط
 3باخت داشته است و اکنون با  17امتیاز در
ردهششمقراردارد.آمارهابیانگرایناستکه
نتایج بازی های تیم مشهدی در رقابت با رقبا
خیلی نزدیک بوده است و این موضوع نشان

می دهد که این تیم به خوبی امتیاز می گیرد
امــا در دقایق پایانی نتیجــه را واگذار میکند
و این مســئله نیازمند آنالیز و برطــرف کردن
ضعف تاکتیک تیم است .این تیم که تاکنون
فقط مقابل شیمیدر قم ،شــهرداری گرگان و
پتروشیمیماهشهرشکستخوردهاست،این
روزها روحیه خیلی خوبی دارد و می تواند در
مقابل هرتیمی زهردار ظاهر شود که تاکنون
هم چنین بوده اســت.اما بازی امــروز مقابل
مهرام بســیار ســخت و نفس گیر خواهد بود.
مهرام تیمی اســت که از بازیکنــان ملی پوش
زیادی برخوردار است و در کارنامه اش شش
بار قهرمانی لیــگ برتر و حضــور در قهرمانی
جام باشگاه های آسیا دیده می شود .حضور
صمد نیکخواه بهرامی و چند ملی پوش دیگر
در مهرام تهران و هدایت مصطفی هاشــمی
میتواندبهجذابیتهایاینبازیاضافهکند؛
موضوعیکهباعثمیشودتماشاگرانزیادی
روانه محل مسابقات شــوند.با این حال آویژه
صنعت پارسا تیم دســت و پا بسته ای نیست و
می تواند در مشهد از امتیاز میزبانی به خوبی
استفادهکندو جایگاهخودراارتقادهد.
مربی تیم بســکتبال آویــژه صنعت پارســا با
بیان این که بازیکنان اصلی مصدوم و محروم
تیم به تمرینات بازگشته اند ،می گوید:برای
بازی امروز تمام بازیکنــان اصلی را در اختیار
داریم و مشــکلی در این زمینه نداریم .محمد
قیاسیدربارهرویاروییباتیمقدرتمندمهرام،
میافزاید:مهرامتیمیپرافتخاردرایراناست
کهحتییکبازیکمترهمداردوهنوزبازیکن
خارجی خود را به خدمت نگرفته است .چند
بازیکنملیپوشداردوقطعاکارسختیپیش
رویاینتیمداریم.

اعزامورزشکاربهمسابقات
واترپلویجهانی
زمینتمرینوباشگاهورزشی
همداشتهباشیم.فناییدرپاسخبهاینسوالکهآیا
برای قهرمانی در لیگ فشــاری روی شــهرخودرو
وجود دارد یا خیــر ،تاکید کرد :همــه ما جاه طلب
هســتیم و این مســئله را در ســیزده بازی گذشته
نشاندادهایم.ماتالشخودمانراانجاممیدهیم،
ولی هیچ فشاری روی ما وجود ندارد.کاپیتان تیم
شهرخودروهم دربارهبازگشتشهرخودروبهروند
خوب خود ،گفت :در سه بازی اخیر مقابل صنعت
نفت ،استقالل و ســپاهان خیلی خوب بودیم  ،اما
کمتجربهایم.تیمنوپاییهستیموامیدوارمدرادامه
راه ،با کســب تجربه بیشــتر به نتایج بهتری دست
یابیم.اکبرصادقیافزود:مسئوالنبهشهرخودرو
بیمهریمیکنند.حقمردممشهدخیلیبیشتر
از این هاســت .چگونه در دیگر شــهرها مسئوالن
از تیم شهرشــان حمایت و قیمت بلیتها را ارزان
میکنندوسرویسدهیرایگانبرایهوادارانقرار
میدهند؟مشهدامکاناتخوبوورزشگاه زیبایی
درمرکزشهردارد.

یک ورزشــکار خراســانی همراه با تیم ملــی ایران به
مســابقات واترپلوی قهرمانی جهــان در کویت اعزام
شد .تیم ملی واترپلوی جوانان ایران به منظور حضور
در مســابقات واترپلــوی قهرمانــی جهان رده ســنی
زیر  ۲۰ســال  ،عازم کویت شد .مســابقات واترپلوی
قهرمانی جهان رده ســنی زیر  ۲۰ســال از  ۲۱تا ۲۹
آذر ماه با حضور  ۲۰تیم در قالب چهار گروه در کشور
کویت برگزار میشود.بر این اساس امیر علی مرادی،
ورزشــکار خراســان رضوی همراه با تیم ملی واترپلو
عازم کویت شد.تیم ملی ایران در این مسابقات با تیم
هایمونتهنگرو،آمریکا،کویتوایتالیاهمگروهاست.

