ورزش

6

Thu.Jan،30،2020، No.4336

علی ترابی  -بی شــک سه شــنبه گذشــته ،روزی غرورآفرین برای فوتبال ایران و به
ویژه مشهدی ها بود که در تاریخ فوتبال ثبت می شــود؛ روزی که دو نماینده ایران
یعنی اســتقالل تهران و شهرخودرو خراسان با شکســت تیم های قطری به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند .شهرخودرویی ها برای اولین بار در تاریخ
فوتبال شرق کشور توانستند ،نام مشهد را در آســیا ثبت کنند .شاگردان مجتبی
سرآسیایی سه شــنبه شب گذشــته در دیداری سخت و پرفشــار موفق شدند ،تیم
پرمهره و برخوردار از بازیکنان خارجی «السیلیه» قطر را در دوحه شکست دهند و
راهی مرحله گروهی شوند؛ بردی شیرین که درضربات پنالتی به دست آمد.بر این
اساس شهرخودرویی ها وارد گروه  Bلیگ قهرمانان آسیا شدند و به عنوان نماینده
ایران در این گروه باید با رقبای سرسختی روبه رو شوند.

جدال با قهرمان آسیا

خبر

معاون ورزشــی اداره ورزش وجوانان خراسان رضوی
گفت:برای ســال جدیــد ،هیئتهــای ورزشــی باید
هدفمند وبراساسبرنامهاعتباربگیرند،قطعابرمسائل
مالی هیئتها نظارت خواهیم داشــت و مسائل فنی
را رصــد خواهیم کرد.به گــزارش پایگاه خبــری اداره
کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ،محسن پورتقی
درباره برنامههــای مهم اداره کل تا پایان ســال افزود:
یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای اداره کل و ورزش و
جوانان  ،برگــزاری مجامع هیئتهــای اتومبیلرانی و
موتور سواری ،دوچرخهســواری،بوکس،تنیس روی
میز،ورزشهای ســه گانه وتیروکمان است .وی ادامه
داد:بایدمجامعاینهیئتهایورزشیراتاقبلازاتمام
فعالیتهایسالبرگزارکنیم؛زیرافعالیتروسایاین
هیئتها پایان یافته اســت و باید این مجامع را برگزار
کنیمتامشکلیبهوجودنیاید.ویتصریحکرد:تالش
خواهیم کرد تا دوره چهار ســاله روســای هیئتهای
ورزشیکهدرفروردینواردیبهشتسالآیندهبهپایان
میرسد ،شــرایط و مقدمات برگزاری مجامع آن ها را
فراهمکنیم.ویدربارهبرنامههایادارهکلورزشدر
دههمبارکفجراظهارکرد:جلسهکمیتهبرنامهریزیو
نحوهاجرایدستورالعملوزارتیجشنوارهفجرتانوروز
برگزار شد .این جشنواره از دهه فجر تا پایان فروردین
ماه با حضور تمام هیئتهای ورزشــی و ادارات ورزش
وجوانانشهرستانهابرپامیشودوفعالیتورزشیدر
قالبجشنوارهالمپیادورزشیبارویکردافزایششورو
نشاطدربینمردمبرگزارخواهدشد.

عکس یادگاری!

شهرخودرو

برایاولینبار

مشهدراآسیاییکرد

میکند که در این مدت توانسته است ،عملکرد
فوق العادهای را از خود نشان دهد .او پس از
صحبت با کــادر فنی تیم غیرت قزاقستان،
از این تیم اجازه گرفت تا در اردوی تیم ملی
حضور یابد و خــود را بــرای رقابتهای جام
ملتهای آسیا آماده کند.مسابقات فوتسال
جام ملتهای آسیا از  ۷تا  ۱۸اسفندماه به
میزبانی ترکمنستان برگزار میشود و تیم
ملی کشورمان در گروه چهارم این رقابتها
با تیمهای ملی عربستان ،کره جنوبی و تایلند
همگروه است که اولین مسابقه ملی پوشان

بههرحالاینپیروزیشیرینوارزشمندوغرورآفریندرحالیبهدستآمدهاستکهتیمشهرخودرو
طی  3روز دو بازی بسیار سختی را خارج از ایران برگزار کرد.آن هم در مقابل نماینده های بحرین
و قطر که از امکانات بسیار خوبی برخوردار هســتند؛ امکانات سخت افزاری که تیم شهرخودرو در
مشهداصالندارد.حتیدرطولفصلهمبامشکالتزیادیدستوپنجهنرممیکند،امامسئوالن
خراسانی هیچ توجهی به این مشکالت نداشتند .با این حال بازیکنان شــهرخودرو در آسیا به این
مشکالتتوجهینکردندوبهعنواننمایندهخراسانرضویباغیرتوتعصببازیوازاعتباروآبروی
فوتبالاستاندفاعکردند.ایننشاندادکهفوتبالخراسانرضویمیتواندحریفقدرتمندیبرای
آسیایی ها باشد.پس چه بهتر که بیشتر به این تیم توجه شود.نه این که فقط در شادی و پیروزی ها
کنار ورزشکاران باشیم و عکس یادگاری بگیریم.

کشورمان  ۷اسفند ماه برابر تیم ملی عربستان
برگزار میشود.
سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در باره
بازی های آسیایی به باشگاه خبرنگاران گفت:
اردوی تیم ملی قرار است در چهار مرحله و
به مدت  ۲۰روز برگزار شود .در مرحله اول
کارهای ریکاوری و آمادگی جسمانی را انجام
می دهیم .در مرحله دوم تمرینات تکنیکی
و تاکتیکی را برگزار می کنیم .مرحله سوم
مربوط به بازی دوستانه است و مرحله چهارم
و آخر هم به برطرف کردن مشکالت و پوشش

نیکبخت از عنایتی جدا شد
رئوفی -مربی مشــهدی پس از گذشــت چهار هفته
از تیــم سرخپوشــان پاکدشــت جــدا شــد .علیرضــا
نیکبخت واحدی که بــه تازگی مربیگــری را در کنار
رضاعنایتیآغازکردهبود،دیروزطیپیامیاعالمکرد
که دیگر قصد همکاری با تیم جدیــدش را ندارد .تیم
سرخپوشان پاکدشت در لیگ دسته یک حضور دارد
که به تازگی رضا عنایتی به عنوان مالک – ســرمربی
به ایــن تیم پیوســت و نیکبخــت واحدی همشــهری
مشــهدیاش را هم به جمع خــود اضافه کــرده بود.
اما حاال با گذشــت چهــار هفتــه ،علیرضــا نیکبخت
واحدیباانتشارپستیدرصفحهشخصیاینستاگرام
خود از ســمت خود اســتعفا کرد و از جمــع کادرفنی
سرخپوشان پاکدشت جدا شد.

نقاط ضعف در تیم مربوط می شود .ناظم
الشریعه افزود :پس از پایان تمرینات قرار
است چهارم اسفند ماه به ترکمنستان
برویم تا در مهم ترین مسابقات دو سال
اخیر فوتسال کشورمان که همان جام
ملت هــای آسیا و انتخابی جــام جهانی هم
اســت شرکت کنیم .امــیــدوارم که در پایان
بتوانیم مانند دوره های گذشته مقام قهرمانی
مسابقات جام ملت های آسیا را به دست آوریم
تا به عنوان اولین تیم به رقابت هــای جام
جهانی لیتوانی صعود کنیم.

صدرنشینفوتسالبانواندرمشهدبهمصافقعرنشینلیگمیرود

خراسانی ها به دنبال نخستین قهرمانی
مصطفی فاطمیان -هفته بیســت وســوم لیگ
برتر فوتســال بانوان کشــور در حالی فردا برگزار
میشودکهمشهدیهادرسالنشهیدبهشتیبه
مصافقعرنشینلیگخواهندرفت.تیمفوتسال
بانوان خراســان رضوی پــس از دو هفته ناکامی،
هفته گذشته (بیســت و دوم) موفق شــد میزبان
خود «پارس آرای» شــیراز را با  9گل درهم بکوبد
و به لطف تســاوی تیم هــای ملی حفــاری و مس
رفسنجان با  50امتیاز و تفاضل گل بهتر به صدر
جدولبازگردد.
فوتسالیست های خراســانی اکنون با روحیه ای
بهتر نسبت به گذشــته ،خود را برای دیدار با تیم
قعرنشیننمایندهاصفهانآمادهمیکنند؛تیمی
که به هیچ حریفی نه نمی گوید و ســه امتیاز را به
حریفانتقدیممیکند.
البتــه ایــن بــازی بــرای خراســانی هــا از حیــث
صدرنشینی بسیار مهم اســت؛ هر چند 4تیم راه
یافته به مرحله حذفی مشخص شده اند اما تیمی
که در هفته پایانی لیگ صدر جــدول را در اختیار
داشــته باشــد ،از امتیازات بهتری نســبت به سه
تیم دیگر برخوردار خواهد بود و در صورت صعود
به فینال میزبــان بازی برگشــت ایــن مرحله هم
میشــود.معموال 4تیــم در مرحله حذفــی با هم
بازی می کنند  .به این صورت که تیم اول و چهارم
با یکدیگر و همچنیــن تیم های دوم و ســوم با هم
مسابقهمیدهند.
•شرایطمتفاوت

تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی نســبت به
سالهای گذشته ،شرایط کامال متفاوتی دارد و

آخرینوضعیتتیمفوتسالبانوانخراسانرضوی
با «فاطمه شریف» ســرمربی این تیم به گفت و گو
پرداختیمکهماحصلآندرادامهتقدیممیشود.
ســرمربی تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی
با بیان ایــن که غــرور ،مصدومیت و نبود شــرایط
ایدهآلبرخیبازیکناندر2هفتهاخیرنتایجبدی
رابرایاینتیمرقمزد،میگوید:پسازاینکهطی
2هفته اخیر نتایج دور از انتظاری کسب کردیم ،
خوشبختانهمقابلتیمپارسآرابهشرایطآرمانی
خودبازگشتیموازخوابغفلتبیدارشدیم.
امسالباپشتوانهمالیمناسبازوجودستارههای
نامآشنادرترکیبخودبهرهمیبردوتوانستهاست
قدرتخودرابهرخحریفانبکشد.
مشهدی ها امسال نه تنها زنگ تفریح هیچ تیمی
نیستند ،بلکه در هر مسابقه عرصه را بر رقبا تنگ
کرده اند و از همان بازی های نخســت نیم فصل
اول خط و نشــان قهرمانــی را برای ســایر تیم ها
کشیدهاند.بانوان خراســانی قرار است از ساعت
 11فردا(جمعه)درسالنشهیدبهشتیمشهدبه
مصافتیمفوتسالاصفهانبروندکهتنها4امتیاز
داردوبهنظرنمیرسدحریفآزاردهندهایبرای
مشــهدی ها باشــد  .اما همه چیز به بــازی پایانی
تیم صدرنشــین در اهواز بســتگی دارد تا ببینیم
میتواندازاینجایگاهخوددفاعکندیاخیر.
این دیدار آخرین بازی خانگی بانوان خراســانی
درپایانمرحلهمقدماتیخواهدبودوبرایکسب
یک نتیجه پرگل و کمک به حفظ صدرنشینی ،به
حضورحداکثریهوادارانخراسانینیازاستتا
تیمشهرشانرادراینمسیرهمراهیکنند.درباره

•تداومصدرنشینی

شــریف به دیدار فــردای تیمــش اشــاره می کند
و میافزاید:نماینــده فوتســال اصفهــان تاکنون
نتوانستهاستخوبنتیجهبگیردودرقعرجدول
قراردارد،ولیدربازیفردابرابرآنهاچندبازیکن
خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار
نداریم  .ان شاءا ...سعی می کنیم حداکثر امتیاز
را کسب کنیم  .البته جایگاه مان در پایان فصل به
بازیهفتهبعدمقابلملیحفاریدراهوازبستگی
دارد و در صورت برتری در این مسابقه می توانیم
صدرنشینیراخودراحفظکنیم.
سرمربیتیمفوتسالبانوانخراسانرضویادامه
داد :تمام تالشــمان این است که بتوانیم در لیگ
برتر فوتسال بانوان قهرمان شویم .شریف با بیان
این کــه از 16بازیکن تیم تنها پنــج نفر غیر بومی
هســتند ،می گوید :خراســان رضوی سرشــار از
استعدادهای فوتبالی و فوتسالی در حوزه بانوان
اســت و معموال در تمامی تیم های ملی رده های
مختلفنمایندهداریم.

ستا

نظارت بر مسائل مالی
هیئت های ورزشی

•سرآسیایی،بهترینانتخاب

حمیداوی درباره برخوردش با انصاری فرد که
برای الســیلیه قطر بازی می کرد ،گفت :کریم
انصاری فرد بازیکن بســیار مودبی است و قبل
از بازی هم به ســمت نیمکت تیم ما آمد  .بعد از
بازی هم نشان داد که جنگ فقط در مستطیل
سبز است .من با رئیس باشگاه السیلیه درVIP
بودم و به آن ها گفتم فوتبال ایران با ایران است
که این حرف چند پیام داشت .دروازه بان آن ها
انگلیسیصحبتمیکردوفقطپاسپورتگرفته
بود .تیمهای قطــری کامال خارجی هســتند و
قطرینیستند.مالکباشگاهشهرخودرودرباره
انتخاب سرآســیایی بهعنوان سرمربی و کسب
نتیجه الزم بیــان کرد :خطاب بــه هوادارانمان
میگویم خواهش می کنم درخصوص نظرات
باشــگاه ،با نگاه حمایت به موضوعات بنگرند.
سرآســیایی مربی جوان و آینده داری است و به
کسانیکهانتقادکردند،همهچیزراثابتکرد.
ماانتقادپذیرهستیماماخودمجتبیسرآسیایی
ثابتکردوفکرمیکنمازبهترینآزمونسربلند
بیرونآمد.

ترابــی -تیم کوراش خراســان رضوی به مســابقات
قهرمانی بــزرگ ســاالن کوراش کشــور اعزام شــد.
مســابقات قهرمانــی کــوراش کشــور از امــروز در
شهرســتان نور مازندران برگزار میشــود و نماینده
مشــهد نیز در این رقابتها حضور خواهد داشت .به
گزارشخبرنگارما،علیمعلومات،نفرپنجمالمپیک
 2008پکن و دارنده طالی مسابقات آسیایی جودو
در ســال  2008بــه عنــوان ســرمربی و محمــد زند
روحانی ،قهرمان بزرگ ساالن کوراش جهان در سال
 ٢٠٠٩در کشور مغولستان نیز به عنوان مدیر در تیم
کوراش خراسان رضوی حضور دارند.
کــوراشکاران خراســانی اعضــای اصلــی تیم لیگ
برتری «نوبافت شــادیلون» حاضر در مسابقات لیگ
برتر باشگاه های کشــور را تشکیل میدهند .در خور
ذکر اســت ،حیدر نیکوفــر در وزن  ٦٠کیلو ،مجتبی
اســکندری ٦٦ ،کیلو ،حیدر زحمت کش ٧٣ ،کیلو،
مصطفی اسکندری ٨١،کیلو ،مسعود قوی بازو٩٠،
کیلو ،احمد یزدان پناه ١٠٠ ،کیلو و کامران رستمی
در وزن  100+کیلوگــرم ،نفرات اصلــی تیم کوراش
خراسان رضوی را تشکیل میدهند.

پن 
جشنبه
هرهفت

لژی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان
بیان کرد:

و اتفاق بــود .از آن هایی که متاســفانه گفته اند
این سفر دســتاورد و پیروزی برای فوتبال ایران
نداشتهاست،ناراحتهستم،چوناگرشرکت
نمیکردیــم ،حــدود  ۱۱میلیــون دالر جریمه
میشــدیم .ما تضمین گرفتیــم و همچنان قویا
میگویماینبزرگتریناتفاقودستاوردفوتبال
ایراندرسال ۹۸بود.

نو

ورزشی

ملی پوش لژیونر فوتسال به منظور شرکت
در تمرینات تیم ملی بــرای مسابقات جام
ملتهای آسیا وارد کشور شــد .تمرینات
تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در
رقابتهای جام ملتهای آسیا ،از دیروز در
سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال آغــاز شد و
حسین طیبی لژیونر فوتسال کشورمان قرار
اســت از ام ــروز بــه طــور رسمی در تمرینات
حضور یابد تــا خــود را بــرای مسابقات جام
ملتهای آسیا آماده کند.طیبی چند سالی
میشود که در تیم غیرت قزاقستان بازی

پنجشنبه 10بهمن  .1398شماره4336

مالکباشگاهشهرخودروپسازبازگشتازقطر،
دربارهصعودتیمشبهمرحلهگروهیلیگآسیا،
گفت:ازاعماقوجودمخیلیخوشحالهستم.
چون همه پیامهــا حاکی از این اســت که مردم
ایرانخوشحالهستندواینبهتریناتفاقاست
کههردو نمایندهفوتبالایران،روسفیدشدند.
به گزارش ورزش ســه ،فرهاد حمیداوی افزود:
یهــای AFCکه رنگ و
ناداوریهــا و بیعدالت 
بویــی از سیاســت دارد ،ملت ایــران را ناراحت
کرد .دیگــر ورزش در این کنفدراســیون ،مهم
نیست.ویدربارهبرنامهشهرخودروبرایمرحله
گروهی لیگ قهرمانان ،اظهار کرد :همه کار را
کادر فنی و بازیکنان در زمین انجام میدهند.
حتما نماینده خوبی برای کشــورمان هستیم و
دل مردم مشــهد و خراســانیها را با بازیهای
خوبخودشادمیکنیم.
او یادآور شــد :چندین بار با کادر فنی و مدیریت
باشگاه جلسه داشــتم و برای بازیهای مرحله
گروهینیزبرنامهداریم.فکرمیکنمایناتفاق
که در بازیهــای رفت مهمان هســتیم ،خیلی
ارزشــمند اســت ،چــون دیدارهــای برگشــت
سرنوشتسازترخواهدبودودرزمینخودمان،
اتفاقاتمهمیرارقممیزنیم.
مالک باشگاه شــهرخودرو در پاســخ به سوالی
مبنیبراینکهحاالکهایران ۴نمایندهدرمرحله
گروهیلیگقهرمانانآسیاداردواگربهگذشته
برگردنــد ،پای حــرف خــود درباره انصــراف از
بازیهامیایستندیاخیر،ابرازکرد:سفربهمقر
کنفدراسیون آســیا در مالزی بهترین دستاورد

درمصافقهرمانآسیا

تیم شــهرخودرو هر چند که از مرحله حذفی صعود کرده اســت ،اما جدای از شور و هیجان و
خوشــحالی  ،کار اصلی اش از امروز آغاز می شود و باید خود را برای تقابل با بهترین تیم های
آسیاییآمادهکند.نمایندهفوتبالخراساندرآسیابراساسبرنامه AFCسهبازیاولراباید
بهعنوانمهمانو 3بازیدوربرگشترابهعنوانمیزبانبازیکند.شهرخودروییهادراولین
دیدارشاندر 21بهمنماه،بایدمقابلالهاللعربستانقرارگیرند؛تیمیکهمهمترینتیمدر
گروهشهرخودرواستوسالگذشتهقهرمانلیگقهرمانانآسیاشد.هدایتاینتیمبرعهده
«رزوان لوچسکو» است و برای دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات حضور می یابد.دیگر
رقیبشهرخودروپاختاکوراستکهایندیدارروز 28بهمنماهبرگزارمیشود.پاختاکورتنها
نمایندهازبکستاندرلیگقهرماناناستوانگیزههایزیادیبرایصعودخواهدداشت؛اما
سومینبازیشهرخودرودر 13اسفندمقابلتیمشباباالهلیبرگزارمیشود.اینتیمهم
رقیبی دشوار برای شهر خودرو است؛ چرا که هم اکنون باالتر از الجزیره و شارجه با اختالفی
مناسب،صدرنشینلیگفوتبالاماراتاست.بازیهایبرگشتشهرخودروهمدرفروردین
واردیبهشتماهسالآیندهدرمشهدبرگزارمیشود.درمجموعشهرخودرودراولینتجربه
آسیاییخود،کارفوقالعادهسختیداردوامتحاندشواریرابایدپشتسربگذارد.

ش کاران در نور
مبارزه کورا 

ناداوری های AFC

شهرخودرو

لژیونر خراسانی
در تمرینات تیم
ملیفوتسال

کوراش  -فوتبال

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

 ۲۱بهمن؛
تقابلشهرخودروباالهاللعربستان

برای حضور در جام ملت های آسیا

از میان خبرها

ه

تیم ابومسلم در سال ۱۳۶۶
ایستاده از راست قاسم زردکانلو (سرمربی تیم )،
جعفر رئوف،علی گلی،عباس دهقانی،
شهریار رضایی،سید حسینی،بهزاد ثابتی،
ساسان صیامی ،رضاصباحی،اکبرمیثاقیان،
مرحوم جهانگیر زنده دل ونشسته از راست
علی اصغر جانداری،محمود گنجی ،اکبر اعظم،
رضاجاهدی،مرحوم محمد اعظم،حسین شاملو
و حمید سدیری

