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نمایندهلیگدستهیکیفوتسالاستاندرآستانهسقوطبهدستهپایینتر

س
فر مالک شهرخودرو به مقرAFC

کاجیهادرباتالق!

مصطفیفاطمیان -نمایندهخراسانرضوی
در لیگ دسته اول فوتسال کشــور ،این روزها
حــال و روز چندان خوشــی ندارد؛ چــرا که در
آستانه سقوط به دســته دوم قرار گرفته است.
پس از این کــه تیم «هبلکس رضوی» در ســال
گذشــته نتایج چندان مطلوبی در لیگ دسته
یک کســب نکــرد و در روزهای پایانــی از خطر
سقوط به لیگ دسته دوم کشور رهایی یافت،
مدیریت ایــن تیم تصمیــم به واگــذاری امتیاز
گرفت که در نهایت خبر رسید ،تربت جامی ها
به دنبال خرید این امتیاز هستند.در شرایطی
که امتیاز تیم «هبلکس» رضوی به هتل «کاج»
مشهدواگذارشدوقراربوداینتیمازتربتجام
در رقابت های لیگ دسته اول فوتسال کشور
شــرکت کند ،به یکباره مدیران جدید این تیم
اعالمکردندباتوجهبهاینکهازسویمسئوالن
شهرستان تربت جام هیچ حمایتی نشده اند،
قصد دارند بازی های خود را به میزبانی شــهر
مشهد برگزار کنند و چشم به حمایت مدیران
مرکزاستانداشتند.
•نتایجضعیف

مالکجدیداینتیمبرایحضوردرفصلجدید
اینرقابتهاتصمیمگرفت،هدایتتیمشرابه
زارعی بازیکن-مربی فصل پیش هبلکسیها
بسپارد که ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملی
فوتسال کشور را هم در کارنامه اش دارد ،ولی
این همکاری تا میانه فصل بیشتر دوام نیاورد
و با توجه به این که کاجی ها در دور رفت نتایج
بسیارضعیفیکسبکردندودرقعرجدولقرار
گرفتند،خیلیزودخبرهاییازقطعهمکاری
اینمربیومدیریتفعلیباشگاهبهگوشرسید
و حتــی ادامه فعالیــت این تیم هــم در هالهای
از ابهام قرار گرفت.این تیم با توجه به شــرایط
مالی بســیار بد تا آســتانه انحالل در نیم فصل

هم پیش رفت ،اما با توجه به این که در صورت
انصراف از ادامه حضور در لیگ دســته اول به
سوپرلیگاستانسقوطمیکرد،مدیرانهتل
کاجتصمیمگرفتندبامدیریتهزینهها،تیمرا
تاپایانفصلحفظکنند.درنهایتآنهادوباره
به فکر عملی کردن تصمیم ابتدای فصل خود
افتادند و با انتقال بــازی های تیم به تربت جام
خواستندتلنگریبهمدیراناستانیدرمشهد
بزنند،چراکهبهگفتهمسئوالناینتیمتاکنون
از ســوی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و
همچنیندیگرنهادهاهیچحمایتینشدهاند.
•یکقدمیسقوط

این تیم اکنون با 12امتیاز در رده دهم جدول
 11تیمی گروه خود قــرار دارد و با توجه به این
که از هر گروه ســه تیم به دسته پایین تر سقوط
می کنند ،کار چندان راحتی بــرای بقا در این
مسابقاتنداردوتنهاشایداگرمدیراناستانی
نیمنگاهیبهاینتیمداشتهباشند،بتوانتنها
امتیازاستاندرلیگدستهاولفوتسالکشور
راحفظکرد.هدایتاینتیمپسازتغییراتدر
نیم فصل به علی طاهری ،مدیر فنی هتل کاج
در نیم فصل اول ســپرده شــد و آن ها در اولین
بازی خانگی خود در دور برگشــت در مشــهد
برابر مهمان خود به تســاوی رسیدند؛ دومین
بازیخانگیآنهادرتربتجاملغوشدوهفته
گذشته هم در حالی که قرار بود سومین دیدار
خانگی این تیــم در دور برگشــت در تربت جام
برگزارشود،حضورنیافتننمایندهکرمانشاهبه
دلیلمشکالتمالیدراینمسابقه،سهامتیاز
راحت را به جیب کاجی ها واریز و اندکی آن ها
را به آینده دلخوش کرد .البته این تیم در بازی
یکشنبه گذشته خود در تهران برابر مقاومت
تهرانبانتیجهنزدیک 4بر 3تنبهشکستداد
و فردا جمعه باید در چارچــوب هفته هجدهم

نیز اولین بازی خود را در
حضور تماشاگران تربت
جامــی مقابــل پارســیان
شهر قدس برگزار کند که
به نوعــی این دیــدار فینال
قعرجدولی ها به شــمار می
رود ،چراکه تیم پارســیان با
یک امتیاز کمتــر از هتل کاج
درقعرجدولقرارداردوپیروزیدراینمسابقه
برایهردوتیمضروریاست.
•گالیهازمسئوالن

سرمربی جدید تیم فوتسال هتل کاج با انتقاد
از نبود حمایت ها ،گفت :در ابتدای فصل تیم
را به مشــهد آوردیم تا از حمایت های اداره کل
ورزشوجواناناستانوشهرداریمشهدبهره
مند شــویم ،اما با این که حــدود  800میلیون
تومانبهفرشآراکمکشدوحمایتمیلیاردی
هم از شــهرخودرو صورت گرفت ،هیچ کمکی
به مجموعه تیم ما نشد .مگر ما جزو این استان
نیستیم و به عنوان نماینده خراسان رضوی در
یکیازباالترینسطوحفوتسالکشوربهمیدان
نمیرویم؟پسچراحتییکنفرازمسئوالندر
تمریناتمادرمشهدشرکتنمیکندتاوضعیت
ماراجویاشود.طاهریتاکیدکرد:اکنونفقط
بهدلیلاینکهپولنداریمتابازیکنجذبکنیم
بازیهارابااختالفیکگلواگذارمیکنیمو
به نوعی در دقایــق پایانی برابر حریفان کم می
آوریم .بسیاری از بازیکنان خوب استان حاضر
نیستندبرایمابهمیدانبروند،چراکهدرلیگ
دسته دوم کشــور میتوانند  40تا 50میلیون
تومان درآمد داشته باشــند و به همین دلیل یا
باید بازیکنانی را جذب کنیم کــه هیچ کارایی
ندارند یا با اســتفاده از همیــن ظرفیت موجود
به میدان برویم.وی ادامه داد :متاسفانه پولی

نداریم کــه بخواهیم حتی در
شب قبل از بازیهای تیم برای بازیکنان هتل
بگیریمومجبوریمبااتوبوسیاقطاربرایحضور
در مسابقات خارج از استان خود اعزام شویم و
باید برنامه مان را طوری تنظیم کنیم که دقیقا
پیش از بازیها به شهر مد نظر برسیم ،چراکه
فضایی برای اســتراحت پیــش از مســابقه در
اختیارنداریم.
•تضمینبقا

ســرمربی تیــم فوتســال هتــل کاج تصریح
کرد :ما هنوز یک ســهمیه فیفــا داریم و اگر
 30میلیــون تومــان پول داشــته باشــیم و
بتوانیم یــک بازیکن جذب کنیــم ،تضمین
می دهــم که همه بــازی های بعــدی را می
بریم ،چراکه فاصله تیم ها با یکدیگر بسیار
نزدیک است.وی درباره اتفاقات نیم فصل
افزود :قرار بود تیم منحل شود ولی تصمیم
گرفتیم با کاهش هزینه هــا تا پایان لیگ به
میدان برویم .در همین زمینه با جدایی دو
بازیکن از تیم  16میلیون تومــان به نفع ما
شد و از طرفی با توجه به این که برگزاری هر
بازی داخــل خانه حــدود دو میلیون تومان
آب می خــورد ،تصمیــم گرفتیم بــا انتقال
بازیهایمــان از مشــهد بــه تربت جــام این
هزینه ها را تا حدی کاهــش دهیم.گفتنی
است؛ از ساعت  16فردا جمعه تیم فوتسال
هتــل کاج در تربــت جام از پارســیان شــهر
قدس پذیرایی می کند.

کنفدراســیون فوتبال آســیا ( )AFCدیــروز در بیانیهای
رسمی اعالم کرد که میزبانی دو تیم فوتبال شهرخودرو
خراســان و اســتقالل تهران از تیمهای الرفاع بحرین و
الکویت کویت در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ،در
کشــور امارات خواهد بود .پیش از این طبق رای کمیته
برگزاری مســابقات  AFCتیمهای ایرانی حق میزبانی
در بازیهای لیــگ قهرمانان آســیا را نداشــتند که این
موضوعبااعتراضنمایندگانباشگاههایایرانیهمراه
شده بود.در پی همین مســئله نمایندگان باشگاههای
ایرانی بــه دعوت شــیخ ســلمان ،رئیس کنفدراســیون
فوتبال آســیا ،دیشــب راهی مالزی شــدند تا مذاکرات
خود را بــرای دریافت حق میزبانــی در رقابتهای لیگ
قهرمانان آســیا انجام بدهند .فرهــاد حمیداوی ،مالک
باشگاهشهرخودرونیزدربارهبیانیهجدید AFCبهباشگاه
خبرنگارانگفت:رایجدید AFCدربارهبرگزاریبازی
با نماینده بحرین در امارات را قبول نداریم و به هیچ وجه
حاضر به میزبانی در کشور ثالث از رقبای خود نیستیم.
اودربارهسفرنمایندگانباشگاههایایرانیبهمقرAFC
بیانکرد:امیدوارمجلسهایکهبهزودیدر AFCبرگزار
میکنیم ،مثمر باشد و بتوانیم میزبانی بازیهای لیگ
قهرمانان را در کشور خودمان برگزار کنیم .در خور ذکر
است ،به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال  ،سرپرست
دبیرکلــی فدراســیون و مدیــران عامــل چهار باشــگاه
پرسپولیس،سپاهان،استقالل
و شــهر خــودرو چهارشــنبه
شــب تهــران را بــه مقصــد
کواالالمپــور تــرک کردند .
جلســه مربوط امروز ســاعت
 ۱۴در مقــر کنفدراســیون
فوتبال آســیا برگزار می شــود تا
مباحثمدنظربهصورت
رو در رو بــا دبیــر کل
کنفدراسیون مطرح
شود.

وعده حقوق ماهیانه
مدیرکل ورزش برای «یلی»
مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی دیروز طی
مراسمیازخانوادهپوریایلیملیپوشوالیبالتجلیل
کردوگفت:پوریایلی،والیبالیستخراسانی،ورزشکار
ارزنده ای برای ایران و خراسان رضوی است .فتاحی
افزود :خانواده این ورزشکار که به تازگی جواز حضور
درالمپیک 2020توکیورابهدستآورد،حمایتهای
مادیومعنویخوبیازاوداشتندوخوشبختانهنتیجه
آنراگرفتند.ویتصریحکرد:درخصوصقولمساعد
استاندار و شهردار مشهد درباره پاداش 100میلیون
تومانینیزصحبتشدوخانوادهیلی بابتاینپاداش
تشکرکردند.

مجمعهیئتشمشیربازی
با تک کاندیدا
علییعقوبیانباکسباکثریت
آرا به مدت چهار سال دیگر در
ســمت خود بــه عنــوان رئیس
هیئت شمشــیربازی خراسان
رضویابقا شد.مجمعانتخاب
ریاست هیئت شمشــیربازی
خراسان رضوی دیروز با حضور اعضای مجمع برگزار
شدکهعلییعقوبیانرئیسسابقتنهانامزداینمجمع
بود و در پایان این جلســه پس از رای گیــری از اعضای
مجمع  ،یعقوبیان توانست با کسب14رای از مجموع
14رای اخذ شــده به مدت چهار سال مجددا ریاست
هیئتشمشیربازیخراسانرضویرابرعهدهبگیرد.
فرزادفتاحیمدیرکلورزشوجوانانخراسانرضوی
در این جلســه  ،گفت:هیئت شمشــیربازی استان در
میادینورزشیوهمچنیناستعدادیابیونخبهپروری
قدمهایمثبتیدرکشوربرداشتهاست.

رقابتبسکتبالیستهایمشهدی
در اصفهان
هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز در
شش شــهر تهران ،شــهرکرد ،کرمان ،اصفهان ،قم و
قزوینبرگزارمیشودونمایندهاستاندردیداریخارج
از خانه به میدان می رود .تیم بســکتبال آویژه صنعت
پارســا تاکنون بازی های خوبی را به نمایش گذاشــته
است و یک شنبه گذشــته نیز از سد شهرکرد گذر کرد
و عصر امروز هم مهمان تیم ذوب آهن اصفهان است.
نماینده اســتان هم اکنون با  33امتیــاز در رده پنجم
قراردارد.

گردونه
کبدی  -جودو

