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درگـــذراز

خانسوم
راند سوم

زارعی،رئیس ورزش طرقبه
شاندیزشد

مراســم تکریم و معارفــه رئیــس اداره ورزش و جوانان
طرقبه شاندیز و ســتاد ســامان دهی امور جوانان این
شهرستانباحضورجمعیازمسئوالنبرگزارشد .در
این مراســم امیر زارعی بــه عنوان رئیس جدیــد اداره
ورزش و جوانــان طرقبه شــاندیز معرفــی و از زحمات
ســعیدی ،رئیس ســابق ایــن اداره تقدیر شــد .فرزاد
فتاحــی ،مدیــر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی
در این مراسم گفت :طرقبه و شــاندیز یک شهرستان
بسیارویژهوباتوانمندیهایباالست.اینشهرستان
فرصت های ســرمایه گذاری خوبــی دارد و در عرصه
های ورزشی از توان باالیی برخوردار است.وی افزود:
تمام این ویژگی ها ما را بر این داشــت که برای توسعه
ورزش و جوانــان اســتان ،بخشــی از ســرمایه گذاری
هایمان را در طرقبه شــاندیز داشته باشیم ،همچنین
خوشــبختانه همه چیــز بــرای افتخارآفرینــی در این
شهرستانمهیاست.مدیرکلورزشوجوانانخراسان
رضوی بیان کرد :زیرســاخت های ورزشــی خوبی از
گذشتهدراینشهرستانوجودداشتهاست،همچنین
درخواستسرمایهگذاریبرایاستخرطرقبهوپیست
موتور ســواری ویرانی بــوده و بــه زودی آن هــا را برای
تکمیلواگذارخواهیمکرد

در حکم فینال

بازی سوم امروز فرش آرا و سن ایچ ساوه با دو بازی قبلی خیلی
فرق می کند و دو تیم هیچ چیزی برای از دســت دادن ندارند؛
لذا هــر دو تیم با تمام تــوان به میــدان می آیند تا پیــروز میدان
لقب بگیرند .هر چنــد که فرش آرایــی ها در بازی دوم بســیار
تحت فشــار بودند؛ چرا که حتما باید بازی را با پیروزی پشــت
سر میگذاشتند و همین مسئله باعث شد تا بازیکنان استرس
زیادی در بازی داشــته باشــند که تا حدودی دچار اشتباهاتی
هم شدند؛ اما خوشبختانه بازیکنان توانستند به شرایط روحی
خود مسلط شوند و بازی را تحت کنترل خود بگیرندو به بازی
سومامیدوارشوند .مسابقهامروزبادوبازیقبلیبسیارمتفاوت
است و ســاوه ای ها هم تمام توان خود را برای پیروزی در بازی
امروز به کار می گیرند .موضوع مهم تمرکز و کارگروهی است و
هرتیمیکهبهایننکتهمهمواساسیدراینبازیتوجهکند،به
برتری دست می یابد .سبک بازی هر دو تیم بسیار شبیه به هم
است .هر دو تیم تهاجمی و دفاعی بازی می کنند که به زیبایی
بازی امروز هم اضافه می کند.البته حضور پرشور تماشاگران
و هواداران همانند بازی قبلی نیز در روحیه بازیکنان مشهدی
بسیار تاثیر گذار است.

نیکبخــت واحدی پــس از گذرانــدن یــک دوره موفق در
تیم ابومسلم و مطرح شــدن در ســطح اول فوتبال کشور
در ســال  78به تیم باشــگاه استقالل پیوســت .البته بعد
از شش سال حضور در تیم اســتقالل تهران از این تیم به
باشــگاه پرســپولیس پیوســت.وی در تیم هایی همچون
تراکتور،پیکان  ،خونه به خونه  ،الوصل و  ...هم توپ زده
اســت.حاال این بازیکن ســال های نــه چندان دور شــهر
مشهد  ،این روزها در کنار همشهری خود رضا عنایتی به
کار مربیگری مشغول شــده و به دنبال این است تا بتواند

حو
اشی قرارداد مهاجم شهرخودرو
مهاجم جدید تیم فوتبال شــهرخودرو خراسان
برای دریافت کارت بازی مشکل قانونی ندارد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران  ،محمد قاضی مهاجم
باســابقه فوتبال ایران ،قــراردادی  1/5ســاله با
شهرخودرو خراســان امضا کرد تا نیم فصل دوم
لیگ برتر فوتبــال را در جمع شــاگردان مجتبی
سرآســیایی ســپری کنــد .بــه گــزارش باشــگاه
خبرنگاران بــا این حال پــس از قــرارداد قاضی با
شــهرخودرو صحبتهایی مبنی بــر غیرقانونی
بودن قرارداد این بازیکن با مشــهدی ها شنیده
میشد .قاضی ،بازیکن نیم فصل اول تیم فوتبال
نساجیمازندرانبودکهقراردادخودرابااینتیم
درآخرینساعاتفصلنقلوانتقاالتفسخکرد.
طبققانون،بازیکنیکهقبلازبستهشدنپنجره
نقلوانتقاالتقراردادخودراباتیمشفسخکند،
پــس از پایان پنجره نقــل و انتقــاالت میتواند به
عنوان سهمیه آزاد راهی تیم جدید شود .به این
ترتیبپسازمیروسالواسالوو،مهاجماوکراینی،
محمد قاضی نیز دومین بازیکنی خواهد بود که
به صورت بازیکن آزاد راهی شهرخودرو میشود
و به ایــن ترتیــب در صورتی
کــه قــرارداد اســاوو نیــز
نهایی شــود ،در فهرست
تیم شهرخودرو جای یک
بازیکــن آزاد دیگر نیز
وجــود خواهــد
داشت.

عکس :میثم دهقانی
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زرد پوشان فرش آرا

تیمفوتسالفرشآراامسالباتغییراتیمتفاوتپابهمیدانلیگ
برترگذاشت.مهمترازهمهتغییرکادرفنیوحضوردوبارهمجید
مرتضاییبود.خیلیهاتصورشانازاینتغییراتاینبودکهتیم
فرش آرا امسال نیز همانند دوره های قبلی نمی تواند عملکرد
خوبیداشتهباشد.امادرطولفصلشاهدبازیهایدرخشان
از فرش آرا بودیم که کارشناســان از آن به عنــوان «پدیده» لیگ
برتر نام می بردند .آن ها در طول فصل از  26بازی انجام داده،
 13برد 7،مساویو 6باختداشتهاندودرمرحلهگروهیمقام
سومیراازآنخودکردند.همچنینباکمترینگلخوردهپس
از مس سونگون در جایگاه دوم لیگ قرار گرفته اند.فرش آرایی
ها سال گذشته نیز به مرحله حذفی رسیده بودند ،اما دو بازی
رفت و برگشــت را مقابل نماینده قم واگذار کردنــد و از گردونه
مسابقات حذف شــدند .اما امســال تا به این جای کار یک گام
جلوتر رفتهاند و امروز در صورت پیروزی می توانند برای اولین
باردرتاریخفوتسالاستانبهجمعچهارتیمبرترکشورراهیابند؛
چراکهبهترینرتبهایکهنمایندههایفوتسالاستانتاکنوندر
دورههای مختلف لیگ برتر کسب کرده اند ،مقام پنجمی بوده
استکهمربوطبه 10سالقبلمیشود.

خبر

خراسانیها در فهرست اعزام
به قهرمانی آسیا

امروز ؛ میدان داری

گامی به جلو

بلندپروازینیکبخت
برای مربیگری
در استقالل

ورزشی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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علی ترابی  -زرد پوشان فرش آرای مشهد با تمام استرس
و فشــاری که در بازی دوم مقابل سن ایچ ســاوه داشتند،
از این مرحله گذشــتند و حاال امروز در خان ســوم باید از
اعتبار و آبروی فوتســال مشــهد دفاع کنند تا برای اولین
بار در تاریخ فوتسال استان به جمع چهار تیم برتر کشور
راه یابند .بازی ســوم فرش آرا و ساوه ای ها امروز در حالی
برگزار می شــود که یک تیــم باید از مســابقات لیگ برتر
خداحافظی کند و تیــم دیگر خود را بــرای تقابل با گیتی
پسند اصفهان در مرحله نیمه نهایی آماده کند .تیمی در
بازی امروز به برتری دست می یابد که بازیکنان آن تمرکز
الزم را داشــته باشــند و جدای از بــازی گروهــی ،نهایت
استفاده را از تک موقعیت ها ببرند.اما این بازی که حکم
مرگ و زندگی را بــرای دو تیم فوتســال دارد ،از ســاعت
 17:30امروز در سالن ورزشــی مجموعه شهید بهشتی
برگزار می شود و حضور یار ششمی یعنی هواداران پرشور
مشــهدی همچون بازی دوشــنبه گذشــته ،می تواند در
موفقیت نماینده فوتسال استان تاثیر گذار باشد.

از میان خبرها

ســرمربی تیم فوتســال فرش آرا با بیان این که بــازی امروز
حکمفینالرادارد،بهخبرنگارمامیگوید:بازیسوممقابل
ساوهایهاحکمفینالزودرسرادارد؛ درصورتپیروزیدر
ایندیداربهجمعچهارتیمبرترفوتسالکشورراهمییابیمکه
تاکنون در خراسان رضوی چنین افتخاری نداشتیم« .مجید
مرتضایی» با اشــاره به این که در بــازی دوم مقابل «ســن ایچ»
ســاوه فشــار زیادی را تحمل کردیم ،می افزاید:در بازی دوم از
نظرروحیبسیارتحتفشاربودیم؛چراکهحتمابایدبرندهمی
شدیم.اما خوشبختانه بازیکنان به خودشان آمدند و توانستیم
با دو گل حریف را شکست دهیم .ان شــاءا ...در بازی امروز هم
ســعی می کنیم بهترین بازی را به نمایش بگذاریــم .وی خاطر
نشانمیکند:دربازیامروزنسبتبهبازیقبلیآرامشروحی
بیشتریداریم.امروز،روزمهمیبرایفوتسالخراسانرضوی
خواهد بود .به رغم فشار سنگینی که در دیدار دوم داشتیم ،در
بازیامروزانگیزهفراوانیداریم.البتهکارسختیپیشروداریم.
هرچندکهاحتمالبردمابیشترازتیمساوهاست،امادرفوتسال
نمی توان پیش بینی کرد .سبک هر دو تیم بسیار نزدیک به هم
استوامیدواریمپیروزمیدانباشیم.

تجربیات خوبی را در این زمینه کسب کند؛چرا که اهداف
بلنــد پروازانــه ای در مربیگــری دارد که قطعا با شــرایط
دوران بازیکنــی ،تفاوت دارد و خودش هم بــه این نتیجه
رسیده است.وی می گوید به دنبال این است تا روزی در
استقالل هم بتواند مربیگری کند.
نیکبخــت واحدی که ایــن روزها بــه عنوان دســتیار رضا
عنایتی در تیم سرخپوشان پاکدشت حضور دارد،درباره
دنیــای مربیگــری به ایلنــا می گویــد :تجربــه جدیدی را
کسب می کنم که فوق العاده است .شــرایط مربیگری با

نامگذاریسالنورزشیبهنام
سردارسلیمانیدرتربتجام
به منظور بزرگداشــت یاد و نام شــهدا ،سالن ورزشی
چند منظــوره روســتای خــرم آبــاد تربت جام بــه نام
سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری
شد .به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی ،صبح دیروز باحضور فرماندارتربت
جام ،جانشــین فرماندهــی ناحیه مقاومت بســیج و
ریاستادارهورزشوجوانانتربتجام،سالنورزشی
چند منظــوره اداره ورزش وجوانان شهرســتان واقع
در روستای خرم آباد به نام سردارسپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

امروز،روزمهمیبرای

فوتسالخراسانرضوی
خواهدبودوامیدوار

بهپیروزیدراینبازی
هستیم

دوران بازیکنــی خیلی فرق دارد .اما االن شــرایط خیلی
خوبی اســت که در حــال تجربــه انــدوزی هســتم .البته
مسئولیت یک مربی هم زیاد اســت ،چون مسئولیت یک
تیم برعهده ماســت .در این مــدت طرز فکرم  ،نســبت به
دورهای که بازی میکردم ،خیلی فرق کرده است.
وی با بیان این که فردی بلند پرواز است ،می افزاید :آدم
بلند پروازی هســتم  .هم اکنون تجربه کسب میکنم .از
عنایتی که همشــهری و دوســت هستیم ،تشــکر می کنم
که این فرصت را به مــن داد تا چیزهای زیــادی در زمینه

مربیگری یاد بگیرم  .امیــدوارم با ایــن کادر فنی به لیگ
برتــر بیاییــم و در لیگ برتــر هم موفــق باشــیم .نیکبخت
واحدی در پاسخ به این سوال که قرار است تا چه سطحی
در مربیگری پیشــرفت کنــد ،خاطر نشــان مــی کند :در
دنیای مربیگری به همه چیــز فکر میکنم .همان طور که
کسی فکر نمیکرد در تیم استقالل پرمهره زمان گذشته
ثابت بازی کنم  ،در مربیگری هم آدم بلند پروازی هستم.
من اهــداف بزرگی دارم و حتــی به هدایت اســتقالل در
آینده هم فکر میکنم.

باالخرهپساز 14ماهبالتکلیفی؛

سلطانی ،سکاندار بولینگ و بیلیارد شد

هیئت بولینگ ،بیلیارد و بولس خراسان
رضوی باالخره پس از ماه ها بالتکلیفی
دیــروز صاحــب رئیــس جدید شــد.این
هیئت ورزشی از آبان ماه سال گذشته با
کنار رفتن «دوانلو» (رئیس سابق هیئت)
کــه ناشــی از اختالفــات با فدراســیون
مربــوط بــود ،وارد مرحله جدیدی شــد
که تا همین دیروز با حواشــی زیادی هم
روبه رو بود .طی این مدت دو سرپرست
معرفی شــدند و حتــی بحــث برگزاری
مجمــع ایــن هیئــت هــم حاشــیه هایی
داشت .همچنین برخی مدعی بودند که
اداره کل ورزش و جوانان و فدراســیون
در معرفی اعضای مجمــع اختالف نظر
داشــتند .اما باالخره مجمع این هیئت
دیروز بــا رقابت بیــن دو نفــر به نام
حکیمی پور از کارمندان اداره
کل ورزش و حجت االسالم
احمــد ســلطانی از فعــاالن
ایــن رشــته برگــزار شــد که
ســلطانی بــا کســب  10رای
از مجمــوع  16رای اخذ شــده به
مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت
بولینــگ ،بیلیــارد و بولــس خراســان
رضــوی انتخــاب شــد.البته مجتبــی
علینژاد هم دیگــر نامزد این مجمع بود
که به نفع احمد سلطانی انصراف داد.
•ظرفیت باالی خراسان رضوی

رئیــس فدراســیون بولینــگ ،بیلیارد
و بولس پــس از انتخــاب رئیس هیئت
جدید اســتان  ،گفت :خراســان رضوی

ســخنگوی ســازمان تیــم هــای ملــی فدراســیون
دوومیدانی از حضور  11ورزشکار در ترکیب اصلی
تیم ملی بــرای حضــور در مســابقات داخل ســالن
قهرمانی آسیا خبر داد.
نشســت ســازمان تیمهــای ملی بــا هــدف ارزیابی
عملکرد دو و میدانی کاران در مسابقات بین المللی
دو و میدانی داخل سالن دهه فجرو انتخاب ترکیب
تیم ملی دو و میدانی داخل سالن ایران برای اعزام
بــه مســابقات قهرمانی آســیا برگــزار شــد و نفرات
برتر معرفی شــدند که از خراســان رضوی شــاهین
مهردالن و تکتم دستاربندان نیز حضور دارند.
حسین شایان  ،سخنگوی سازمان تیمهای ملی در
این باره گفت :پس از ارزیابی عملکرد ورزشــکاران
تیمهای شــرکت کننــده در مســابقات دوومیدانی
داخل سالن تهران که تعدادی از دوومیدانی کاران
حدنصاب هــای تعیین شــده را بــه ثبت رســاندند،
ســجاد هاشــمی آهنگری ،حمیدرضا کیا ،شاهین
مهردالن ،محمدرضــا طیبی به ترکیــب اصلی تیم
ملی دعــوت شــدند .همچنیــن عرفــان محمودی،
پریچهر شــاهی ،تکتم دســتاربندان نیز کــه در رده
ســنی جوانــان هســتند ،بــا توجه بــه این که ســال
آینده مســابقات قهرمانــی جوانان آســیا را در پیش
داریم ،با هدف ایجاد شرایط توســعه برای تیم ملی
بزرگساالن در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند.
در خــور ذکــر اســت  ،نهمیــن دوره مســابقات
دوومیدانــی داخــل ســالن قهرمانــی آســیا طــی
روزهــای  23و  24بهمــن مــاه در هانــگ ژو چیــن
برگزار میشود.

گردونه
کبدی  -جودو

از دهم بهمن به میزبانی تربیت بدنی
آستان قدس آغاز می شود

رقابت بانوان کبدی کار در مشهد

ظرفیــت باالیــی در بولینــگ
و بیلیــارد دارد و فقــط کافــی
اســت همه با هم یکســو شــوند
و بــه یکدیگر کمــک کنند .هاشــم
اســکندری افــزود :فــردی کــه در ایــن
مجمع ،مــورد قبــول اعضا واقع شــده،
قطعا مورد قبول ما نیز است .بدونتردید
با همکاری یکدیگــر میتوانیم به زودی
اعضای خوبــی از خراســان رضــوی در
تیم ملی داشته باشیم ،همچنین باید از
وجود همه افراد و متخصصان اســتفاده
بهینــه را ببریــم .رئیــس فدراســیون
بولینــگ ،بیلیــارد و بولــس با بیــان این
که وضعیت خوبی در این رشــته داریم،

افزود :ما در رنکینــگ جهانی در بخش
آقایــان در جایگاه دوم ایســتاده ایم و در
بخش بانــوان در رتبــه نهم قــرار داریم.
مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان
رضــوی نیز در این مراســم گفــت :طبق
صحبتــی کــه بــا اســکندری ،رئیــس
فدراســیون بولینــگ  ،بیلیــارد و بولس
انجام شد ،از هر فردی که در این مجمع
انتخاب شــود ،حمایــت خواهیــم کرد.
فتاحــی تصریح کرد :ما از ابتدای ســال
این موضــوع را بــه هیئت های ورزشــی
گوشزد کردیم که باید در مجمع سالیانه
هیئــت ها ،گــزارش حسابرســی هیئت
توسط حسابرس قانونی ارائه شود.

مرحله ســوم مســابقات کشــوری لیگ برتر کبدی
بانوان به همت تربیت بدنی آســتان قدس رضوی
از تاریــخ دهــم بهمنمــاه در ســالنهای ورزشــی
ایــن مجموعه آغاز میشــود .رئیــس هیئت کبدی
خراســان رضــوی در تشــریح برنامــه برگــزاری
مســابقات کشــوری لیــگ برتر کبــدی بانــوان در
مشــهد ،گفت :ایــن دوره از رقابتها با مشــارکت
تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی  ،هیئت کبدی
خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان استان
برگزار خواهد شد.احمدیان افزود 9 :تیم از هشت
استان کشور شامل تهران الف و تهران ب ،خراسان
رضوی ،سیســتان و بلوچســتان ،ایالم ،لرســتان،
گیالن ،گلستان و قزوین در این دوره از رقابتهای
لیگ برتــر کبدی بانــوان حضور دارنــد.وی اظهار
کرد :ورزشکاران و مربیان به همراه عوامل اجرایی
برپایی مســابقات به تعداد  170نفر ،از روز هشتم
بهمن ماه وارد شهر مشهد میشوند.

حضور«پاس»درلیگبرترجودو
فصلجدیدسوپرلیگجودوباحضورششتیمبرگزار
خواهد شد و تیم «پاس» به نمایندگی از مشهد در این
رقابتها حضور خواهد داشــت .مراســم قرعهکشی
دومین دوره سوپرلیگ جودو در حالی برگزار شد که
بر اساس برنامه تیمهای آرنا گستر آتیه ایرانیان ،پاس
خراسانرضوی،نیرویزمینیارتش،بیمهکوثر،رعد
پدافند قم و نفت مسجدسلیمان به صورت دورهای با
یکدیگر روبهرو خواهند شد.هفته اول این مسابقات
ن برگزار می شود.
 ۲۵بهم 

