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مسابقات ورزشــــی کــارکــنــان و خـــدام ح ــرم مطهر رضــــوی بــا ب ــرگ ــزاری مــراســم اختتامیه
به پایان رسید .به گــزارش روابــط عمومی تربیت بدنی آستان قــدس رضــوی ،ایــن مسابقات در
رشــتــه هــای فــوتــســال  ،والــیــبــال و تنیس روی میز ویـــژه کــارکــنــان ســازمــان مــرکــزی آستان
قـــدس رضــــوی و خــــدام حـــرم مــطــهــر در ســالــن هـــای ورزشــــی تــربــیــت بــدنــی بـــرگـــزار شــد.
در مـــســـابـــقـــات تــنــیــس روی مـــیـــز  90نـــفـــر حـــضـــور داشـــتـــنـــد کــــه پــــس از 120
بــــــازی در گــــــروه کـــارکـــنـــان م ــح ــم ــود ن ــی ــک اخـــتـــر  ،کـــاظـــم ب ــاغ ــب ــان ــی  ،شــفــیــعــی و
به جو  ،به مقام های اول تا چهارم دست یافتند.همچنین مسابقات فوتسال با حضور  13تیم
و انجام  30بــازی برگزار شد که  195گل در ایــن بــازی ها به ثمر نشست .محمد رضــا پاسایی
بــا  17گــل آقـــای گــل ای ــن مــســابــقــات ش ــد .در ای ــن مــســابــقــات تــیــم یــگــان حــفــاظــت و امنیت
حرم مطهر اول شد  ،تیم معاونت تبلیغات و تیم سازمان مرکزی هم به مقام دوم و سوم بسنده
کــردنــد .در ایــن بـــازی هــا تیم مــعــاونــت امــاکــن متبرکه بــه عــنــوان تیم اخـــاق انــتــخــاب شد.
مسابقاتوالیبالنیزباحضور 10تیمبرگزارشدوپسازانجام 24بازیتیمانتظاماتصحنهابرسکوی
اولایستاد،معاونتاماکنمتبرکهدومشدوسازمانمرکزیهمبرسکویسومایستاد.بهانتخابکمیته
فنیمسابقاتمجیدضیاییبهعنوانفنیترینبازیکناینمسابقاتمعرفیشد.

تیمشهرخودروامروزدرلیگقهرمانانآسیا بهمیدانمیرود

اولینتجربه
مشهدیهادرآسیا

آیا آن ها میتوانند به رغم مشکالت به وجود آمده،
به دور نهایی مرحله حذفی و تقابل با السیلیه قطر
صعودکنند.

گفتوگو
علی ترابی

بــاالخــره پس از کش و قــوس هــای ف ــراوان ،تیم
فوتبال شهر خودرو امروز باید در شارجه امارات
در چــارچــوب مرحله حــذفــی لیگ قهرمانان
آسیا مقابل الــرفــاع بحرین صــف آرایـــی کند.
برای نخستین بار تیمی از شرق کشور توانست
سهمیه آسیایی بگیرد؛ مشهدیها که با مجتبی
سرآسیایی در دوران پسا یحیی روزگــار خود را
میگذرانند ،باید به مصاف تیم الرفاع بحرین
بروند.دیداری که قبال قرار بود در مشهد برگزار
شود که باتوجه به مشکالت پیش آمده منتفی و
شارجه امارات  ،محل تقابل این دو تیم اعالم شد .
امــا فــارغ از ازدس ــت دادن فرصت میزبانی و
حتی کادرفنی سابق ،مشهدیها در آستانه
تقابل امروز با رقیب بحرینی با یک مشکل بزرگ
مــواجــه شــده انــد.ســرآســیــایــی سرمربی جــوان
شهر خــودروی ـیهــا بــه دلــیــل خــریــد دیرهنگام
اســاوو و محمد قاضی نمیتواند از دو مهاجم
ت ــازهوارد تیم خود استفاده کند تا اینچنین با
توجه به از دست دادن روح ا ...باقری و یونس
شاکری ،بــدون مهاجم تخصصی در خط آتش،
نخستین تجربه مشهدیها را در آسیا رقم بزند.
با این محدودیت به وجود آمده ،شهر خودروییها
باید با استفاده از مهره هایی چون حسین مهربان
یا چوچو به مصاف الرفاع بروند و استفاده نکردن از
اسالووومحمدقاضیشوکبسیاربزرگیبرایآن
هابهحسابمیآیدوبایدمنتظربودودیدسرانجام
نخستین رویارویی آسیایی آن ها چه خواهد شد و
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•دفاع از اعتبار شهرخودرو

مجتبی سرآسیایی سرمربی تیم شهر خودرو
قبل از دیــدار با الرفاع بحرین دربــاره شرایط
تیمش گــفــت :ح ــدود یــک هفته اســت کــه در
بالتکلیفی کامل به سر میبریم و به هیچوجه
نتوانستهایم برنامهریزی کنیم که باید برای
آسیا آماده شویم یا بازی لیگ با ماشینسازی.
طبیعتا به آمادگی دلخواهمان برای این بازی که
فقط یک روز برایش فرصت داریم ،نرسیدهایم؛
چراکه بازیکنانم بعد از این کش و قو س اخیر
به آمادگی ذهنی برای این بازی نرسید هاند.
اما ناآماده هم نیستیم و جــدای از
مباحث فنی ،روی غیرت و
اراده بازیکنان حساب
ویــژه بــاز کــردهایــم.
وی در ادامـــــه
گـــــفـــــت :اگــــر
حرفی میزنیم
صـــرفـــا بــــرای
هـــــوادارانـــــی
اســــــــــــت کـــه
انـــــتـــــظـــــارات
زیــادی از تیمشان
در آســــیــــا دارنــــــد
و چ ــش ــم انـــتـــظـــار تــیــم
شهرشان هستند اما واقعیت
این است که پس از توافق چهار باشگاه

بــه مــا گفته شــد ای ــن بـــازی انــجــام نمیشود
و در نهایت مجددا تصمیمی اتخاذ شــده که
همراه با تمام مدیران باشگاه فقط به دنبال
رتق و فتق کارهای خروج بازیکنان بوده ایم.
سرآسیایی در ادامــه قولی به هـــواداران داد
و گفت :مسئوالن باشگاه تــاش گسترد های
کردند تا در یک بازه زمانی نصف روزه مقدمات
سفر خارجی 40نفر مهیا شود که کار فوقالعاده
سختی بود و نمیتوان در این فرصت ،به تمام
آیــتـمهــای دلــخــواه بــرای تیمی که
اولــیــن بــار بــه آسیا مــیرود،
دست یافت .با این حال
قــــول مــیدهــیــم با
تمام وجــود از نام
شـــهـــرخـــودرو و
نــــام خ ــراس ــان
و ایـــــران دف ــاع
کنیم و با دست
پـــر ب ــرگ ــردی ــم.
ســــــرمــــــربــــــی
شــــــهــــــرخــــــودرو
خــــراســــان بـــا بــیــان
ایــن کــه بازیکنان جدید
شهرخودرو در فهرست آسیایی
ایــن تیم نیستند ،گــفــت :متاسفانه ما

نمیتوانیم با تیم کاملمان در آسیا شرکت
کنیم ،چــون بــازیــکــنــان جــدیــد بــه دلــیــل دیر
مشخص شدن و اتفاقاتی که در نیمفصل رخ
داد به فهرست آسیایی نرسیدند امــا بــاز هم
ناامید نیستیم و با دیگر بازیکنا نمان می رویم
تا از آبروی فوتبال استان خراسان دفاع کنیم.
وی شناخت خود از الرفاع بحرین را نسبی خواند
و گفت :سه چهار بازی آنها را آنالیز کردهایم و
بازیکنانشان را میشناسیم .در حال برنامهریزی
برای همین بازه زمانی کم هستیم تا با دست
پر برگردیم .به تک تک بازیکنانم اطمینان
دارم که با همه این مشکالت کار بزرگی انجام
دهند .ما نماینده ایــران هستیم و ان شــاءا...
بتوانیم از پرچممان دفــاع کنیم .قطعا بچهها
نمیگذارند مشکالت خللی در کار فنی شان
ایجاد کند و بهترین عملکرد را خواهند داشت.
وی در پایان مصاحبه خود گفت :به دنبال ثبت
یک پیروزی بزرگ هستیم .مالک محترم باشگاه،
در سفر به مالزی ،کار خیلی بزرگی برای آینده
این مسیر و بازیهای تیم ملی انجام دادند ،اما
فکر میکنم با توجه به این که برای نخستین بار
میزبان مرحله حذفی آسیا بودیم ،ضربه بزرگی
به تیم وارد شد .بــاز یای که باید در خانه کنار
هواداران انجام میدادیم ،در یک کشور عربی
برگزار خواهدشد و متضرر شدیم.

سرمربی تیم فوتسال فرش آرا:

تصمیمات داور زحمات ما را بر باد داد

سرمربی تیم فوتسال فرشآرای مشهد پس از
شکست این تیم مقابل سنایچ ساوه در مرحله
سوم بازی های حذفی لیگ برتر گفت :چند
بار فرصت داشتیم تا در این دیدار حساس به
پیروزی برسیم .در وقت اضافه دو پنالتی از نقطه
دوم داشتیم که از دست دادیم .روی صحنه
گل دوم سنایچ ،به گمانم بازی به اتمام رسیده
بود .امیدوارم داور اشتباه نکرده باشد؛ چراکه
 10ماه تالش فرشآرا با این تصمیم نابود شد.
مجید مرتضایی افزود :در فیلمی که پس از
بازی مشاهده کردم ،بیش از یک ثانیه از اتمام
بازی گذشته بود که توپ بازیکن سنایچ
وارد دروازه شد .این چیزی از ارزش تیمم و

تالش شاگردانم کم نمیکند .آن ها  10ماه
برای هدفی بزرگ تالش کردند .شایستگی
بازیکنانم کامال مشهود بود به بازیکنانم
و هواداران «خسته نباشید» میگویم.
سرمربی فرشآرای مشهد درباره ناکامی قدرت
بهادری در به ثمر رساندن دو ضربه پنالتی در
وقت اضافه ،بیان کرد :به هیچ وجه بهادری در
شکست فرشآرا مقصر نیست .قدرت بهادری
بارها در لیگ به تیمش در مشهد کمک کرد و
حتی پنالتی از روی نقطه دوم را به گل تبدیل
کرد .اتفاقاتی که در انتهای وقت قانونی رخ
داد ،در عملکرد بازیکنانم در ضربات پنالتی
تاثیر گذار بود.

سوژه

رضا مهاجری :تنور لیگ ایران دوباره داغ می شود
سرمربی مشهدی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت :از
امروز دوباره تنور لیگ برتر ایران داغ می شود ،امیدوارم که
تماشاگرانراجذبکنیم.
رضامهاجریدرنشستخبریپیشازدیدارباپیکانافزود:در
نیمفصلدومبرخیازبازیکنانراناخواستهازدستدادیمکه
شرایطشانمشخصنیستوخألبازیکنانرابابازیکناندیگر
پر کردهایم .اردوی خوبی در بندر عباس داشتیم .دو بازیکن
ارزشمندمان یعنی جعفری و میری را نداریم .امیدوارم شروع

خوبی مقابل پیکان داشته باشیم؛ تیم خوب وارزشمندی
اســت و ما با تمرکز الزم بــرای موفقیت تــاش میکنیم.
وی در پاسخ به ایــن که قــرار بــود به دلیل محرومیت از
میزبانی در لیگ قهرمانان شرکت نکنیم اما باز هم شرکت
کردیم ،نظر شما در این باره چیست ،اظهار کرد :من در
جایگاهی نیستم که بتوانم زیاد در این باره صحبت کنم
ولــی نرفتن به مسابقات مشکلی را برطرف نمیکند و
پاک کردن صورت مسئله است AFC .به ما  2به عالوه 2
سهمیه برای حضور در لیگ قهرمانان داده است .چرا به
کشورهای دیگر چنین سهمیهای داده نشده است؟ به
برخی کشورها یک سهمیه و به برخی دو سهمیه دادهاند.
پساینظرفیترادرایراندیدهاندکهدوبهعالوهدوسهمیه

داد هاند.بایدبرایحفظاینجایگاهتالشکنیموبهصورت
قوی ،منطقی و با استدالل و البیها حقمان را بگیریم.
مهاجری اف ــزود :اکنون بعد از سالها تیمی از مشهد
در آســیــا حــاضــر شـــده اســـت  .مــن در فــوتــبــال مشهد
کــار کــــردهام و اکــنــون شــهــرخــودرو در مرحله حذفی
اســت وام ــی ــدوارم بــه مرحله گــروهــی بــرســد .چــرا باید
مــــردم مشهد از ایـــن اتــفــاق خـــوب مــحــروم باشند؟
ویدربارهاینکهمتاسفانهکرسیهاییکهمادر AFCداریم
قدرتمند عمل نمیکنند و به حد کافی البی نمیکنند،
گفت :به نظرم صداقت در دیالوگ نیست؛ ما باید واقعیت
را منتقل کنیم؛ وقتی واقعیت را بدانیم ،راحت تر میتوان
تصمیمگیریکرد.

پیروزی تیم بسکتبال آویژه در اصفهان

گپوگفتیبابانویدوچرخهسوارمشهدیکهمشهد-ساریرا رکابزد

میخواهم سالآینده
کلاروپارا رکاببزنم
گفتوگو

مطهره فاروقی

نور پریده بود و دم دمه های غروب بود؛ بد موقع رســیده
بودمجنگل،نمیتوانستممسیرراادامهدهم،خطرناک
بود .کالفگی از ســر و صورتم می ریخت کــه یک وانتی
انگار فهمیده باشــد بــه کمک نیــاز دارم ،نگه داشــت.
جریانسفرمرابرایشتوضیحدادمخیلیاستقبالکرد
وخواستکمکمکندومراتابعدازجنگلبرساند.منهم
که خدا خدا می کردم یک جوری از آن وضعیت خالص
شوم ،خوشحال شدم .وقتی راه افتادیم دوباره نگرانی
سراغم آمد .االن که وقت اداری نیست برای اسکان چه
کارکنم؟تنهاراهیکهبهذهنمرسیدزنگزدنبهیکیاز
دوستانمبودکهآنطرفهاآشناداشت،اوهممرابهیکی
ازآشنایانشمعرفیکردتاشبرابتوانمدریکجایامن
بمانم.رانندهوانتکهفردمتعهدوبامسئولیتیبود،من
راتادمدرخانهمقصدرساندوحتیشمارهآنخانوادهرا
هم گرفت تا از امنیتم مطمئن شود .چند روز بعد دوباره
باید از روســتای راننــده وانتی رد می شــدم ،ایشــان با
خانوادهمحترمشانمنرابرایناهاربهخانهشاندعوت
کردند .وقتی وارد خانه آن ها شدم از شدت تعجب نمی
دانستمچهبایدبگویم.همهاعضایفامیلشانآمدهبودند
تابامنآشناشوند؛اینحجمازلطفومحبتآنعزیزان
راهیچوقتفراموشنمیکنم.

متولــد  1361در مشــهد اســت و بیش از  14ســال
است که در رشته گلف فعالیت می کند .نایب رئیسی
هیئت گلف ،نایب رئیســی انجمن راگبی و همکاری
در هیئت های والیبال و شمشیر بازی استان از جمله
ســوابق اجرایــی او اســت« .فهیمــه تشــکری» بانوی
ورزشکار مشهدی عالوه بر تمام سوابقش مدتی است
به دنیای دوچرخه ســواری روی آورده اســت و برنامه
های مختلفی را در این زمینه مدنظر دارد .او در اولین
برنامه دوچرخه ســواری خــود  ،حدفاصل مشــهد تا
ســاری را در  ۱۱روز با دغدغه هــای اجتماعی رکاب
زده اســت و در آینده قصــد دارد ســفری بــه اروپا هم
داشــته باشــد .پای صحبــت هــای اونشســتیم وگپ
وگفتی درباره برنامه های آینده اش داشتیم.
•رکابزنیمسیر ۷۵۰کیلومتری

فهیمه تشــکری ابتــدا درباره ســفرش بــا دوچرخه به
شهر ســاری ،می گوید  :چند روز قبل با یک دوچرخه
کراس کوهستانی معمولی از مشهد تا ساری را رکاب
زدم .فقط از جنگل گلســتان تا مینودشت را به دلیل
نامناسب بودن زمان ،مجبور شدم با ماشین طی کنم
اما بقیه مســیر را با دوچرخه رفتم کــه در مجموع این
مسیر حدود  ۷۵۰کیلومتری را رکاب زدم .وی ادامه
می دهد :طی ســفر مشــکل خاصــی برایم بــه وجود
نیامد؛ البته حمایت های بی دریغ همسرم نیز خیلی
تاثیر گذار بود.وی درباره این که آیا برای این کار مجوز

در هفته بیســت و یکــم لیگ برتر بســکتبال کشــور ،تیــم آویژه صنعت پارســای مشــهد
در اصفهــان بــه پیــروزی قاطــع دســت یافــت .در ایــن دیــدار ،ابتــدا تیــم ذوب آهــن
اصفهــان نتیجــه کوارتــر اول را  ١٩بــر  ١٧بــه نفــع خــود پایــان داد؛ امــا شــرایط
در کوارتــر دوم تغییــر کــرد و طــی آن نتیجــه  ٢٠بــر  ٦بــه نفــع آویــژه صنعــت ثبــت
شــد و به این ترتیــب نیمه اول بــا نتیجه ٣٧بــه ٢٥بــا برتری آویــژه صنعت پایــان یافت.
بازیخوبنمایندهخراسانرضویدرکوارترهایسوموچهارمهمادامهیافتوتوانست
درکوارترسومبانتیجه 21بر ١١ودرکوارترچهارمبانتیجه ٢٥بر ١٨برحریفغلبهکند.
درایندیدارتیمذوبآهنمغلوبهنرنماییآویژهصنعتپارسایمشهدشدوبااختالف
 ٢٩امتیازیوبانتیجه ٨٣بر ٥٤دراصفهان،مغلوبنمایندهبسکتبالاستانشد.
هم داشته اســت ،اظهار می کند :برای انجام این کار
،مجوز هــای الزم را از وزارت ورزش و جوانان و هیئت
دوچرخه سواری استان گرفته بودم.
•مشکالتاسکان

او در ادامــه صحبــت هایش با بیــان مزیت های ســفر با
دوچرخه بیان می کند :همه ما جاده شــمال را چندین
بار دیده ایــم اما بســیاری از مکان های دیدنــی جاده را
ندیده ایم و بــه آن توجه نکرده ایم؛ هیچ وقت در ســفر با
قطار ،هواپیمــا یا خودروی شــخصی این امــکان پیش
نمی آیــد .از مزیت های ســفر با دوچرخه این اســت که
اماکندیدنیوزیباییهایاطرافرادقیقترمیبینیم.
وی با اشاره به شرایط اسکان در این سفر می گوید:
به دلیل مشکالت اسکان فقط تا قبل از پایان ساعت
اداری می توانستم رکاب بزنم تا بتوانم مکان امن و
مناسبی برای اســکان پیدا کنم اما اگر اداره ورزش
و جوانــان از قبل موضــوع اســکان را هماهنگ می
کرد ،می توانســتم ساعات بیشــتری را رکاب بزنم و
سفر  ۱۱روزه ام را شاید در  ۷روز تمام می کردم؛ اما
در مجموع با افراد زیادی آشنا شدم.به عنوان مثال
یک روز در بجنورد کنار دختران بی سرپرست بودم

که تجربه بسیار خوبی برای من بود.
•حمایتازموسسهخیریه

تشکریازاهدافشدراولینسفربا دوچرخهمیگوید:
این ســفر را با هــدف حمایت از موسســه جامعــه یاوری
و حمایــت از کــودکان کار و آزادی زندانــی ها بــه اتمام
رســاندم.وی درباره موسســه خیریــه «جامعه یــاوری»
می گوید :این موسســه خیریه در ایران در کار مدرســه
ســازی فعالیت می کنــد و تاکنــون چندین موسســه و
فضای آموزشی در کشور ساخته است که من به صورت
خودجوش و خیرخواهانه برای این موسسه در این سفر
رکابزدم.
• رکاب زنی در اروپا

این ورزشــکار مشــهدی در ادامه صحبت هــای خود به
برنامه های آینــده و هدف اصلــی اش اشــاره می کند و
می گوید:آرزو دارم با دوچرخه اروپا را رکاب بزنم.برای
همین برنامه ریزی کرده ام که ســال آینــده ،کل اروپا را
رکاب بزنم  .تشکری می افزاید  :در نظر دارم این سفر را
ازگرجستانشروع کنمودر ترکیهبهاتمامبرسانم.یعنی
حدوددوسالو ۸ماهاینسفربادوچرخهزمانمیبرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

