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محکومبهبرد

شهرخودرو امروز در سومین بازی مقابل
نفت مسجد سلیمان صف آرایی می کند

علیترابی-سهبازیباقیماندهازهفتهبیستمرقابتهایلیگبرتر،امروزدرشهرهای
مشهد،اصفهانوتهرانانجاموباتوجهبهنتایجآنها ،ردهبندیتیمهایباالیجدول
مسابقاتدستخوشتغییراتمیشود.تیمفوتبالشهرخودرودرورزشگاهامامرضا(ع)
میزبانتیمنفتمسجدسلیماناست؛دیداریکهازساعت 15:30باقضاوت«کوپال
ناظمی»انجاممیشودکهقطعابازیسختیبراینمایندهفوتبالاستاناست .ایندر
حالیاستکهباتوجهبهشیوعبیماری"کرونا"دربرخیازشهرهایکشوروباتوجهبه
توصیههاییکهوزارتبهداشتبرایرعایتبهداشتعمومیداشتهاست،شنیدهشده
کهبرگزاریمسابقاتلیگبرترفوتبالبدونحضورهوادارانبرگزارشودکهتالحظه
تنظیمخبر(ساعت) 19هنوزتکلیفبازیشهرخودروبانفتمسجدسلیمانبرای
حضورداشتنیانداشتنتماشاگرانمشخصنشدهبود.

•فرصتمیزبانی

پنج مســاوی و پنج باخت دست پیدا کرده اســت.این تیم در نیم
فصلدومدچارتغییروتحوالتزیادیشدهاستودرادامهمسیر
کهتیمهابرایحریفانشناختهشدهاند،وظیفهسنگینوسخت
تری دارد.شهرخودرویی ها در دو بازی اخیر خود در رقابت های
لیگبرتریکپیروزیمقابلماشینسازیویکباختهمدربرابر
فوالد خوزســتان دارند و اکنون با 32امتیاز در رده پنجم جدول
رده بندی هستند.این در حالی است که نماینده فوتبال استان
با تیم رده سومی یعنی ســپاهان فقط  4امتیاز اختالف دارد و با
کمیتمرکزوبرنامهمیتوانددوبارهبهصدرنشینینزدیکشود.
ازطرفیتیمهایفوالدخوزستانونفتمسجدسلیمانهرکدام
 30امتیازیودرتعقیبشهرخودروهستند.اگرشهرخودرویی
هادرادامهدچارلغزششوند،ممکناستبهجایگاههایهفتم
وهشتمتنزلپیداکنند.اینتیمهماکنونبابازیکنانیکهجذب
کردهاست،نیازبهآرامشوتمرکزداردتابازیهاراباخیالراحت
تری ادامه دهد .در چند بازی اخیر بحث استرس و فشار نباختن
دروجودتمامبازیکنانموجمیزدوهمینباعثشدهبودتاازبازی
حرفهایخودکمیدورشوندوبهاینفکرکنندکهگلنخورند.این
تیم هنوز در بحث خط حمله دچار مشــکالت زیادی است.بازی
مالکانهشهرخودروادامهدهندهسبکیحییگلمحمدیاست
ومجتبیسرآسیاییمربیاستکههجومیبازیکردنرادوست
دارد اما بازیکنــان این تیم در ضربات آخر دچار ضعف هســتند و
به راحتی نمی توانند از فرصت های به دست آمده نهایت بهره را

تیم فوتبال شهرخودرو با توجه به این که امسال برای اولین بار پا
بهعرصهرقابتهایآسیاگذاشته،تاکنوندردوبازیانجامداده،
نتوانستهعملکردخوبیازخودنشاندهد.هرچندکهمقابلدو
تیمی قرار گرفته است که هم اکنون جزو تیم های مدعی صعود
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا هســتند .نبایــد از ارزش
های شــهرخودرو کم کنیم؛ چرا که طی دو ســال اخیر همیشــه
جزومدعیانقهرمانیدرلیگبرترکشوربودهاست.البتهرقابت
در بازی های آسیایی  180درجه با مســابقات لیگ برتر تفاوت
داردوتیمهاییموفقترهستندکهازدانشوعلمروزفوتبالدنیا
استفادهکنندوسنتیبازیکردندیگردرمقابلتیمهایحرفه
ایجایگاهیندارد.بازیکنانتیمشهرخودروبهدلیلدوشکست
درلیگآسیاوسفرهاییکهداشتندکمیخستههستندونیازبه
تزریقروحیهوانگیزهدارند.بازیکنانشهرخودروامروزدرحالی
مقابل نفت مســجد ســلیمان صف آرایی می کنند که باید از این
میزبانی نهایت اســتفاده را ببرند تا با روحیه باالتری به استقبال
بازی های آینده خود بروند.از طرفی شکست های پی در پی نیز
باعثناراحتیوگالیههوادارانمی شودکهنیازاستاینشرایط
کمیتغییرکند.
•ترمیمخطحمله

تیمفوتبالشهرخودروتاکنوندر 19بازیکهانجامدادهبه 9برد

استعفای رضا مهاجری
از نساجی
از میان خبرها
هندبال

قهرمانی سبزوار در هندبال
دانشجویان دختر

تیم دانشــگاه حکیم ســبزواری ،قهرمان مســابقات
هندبــال دختران دانشــگاه ها و موسســات آموزش
عالی منطقه  ۹کشــور در سبزوار شــد .مدیر تربیت
بدنی دانشــگاه حکیم ســبزواری در این باره به ایرنا
گفت :تیم های دانشــگاه فردوسی مشهد و موسسه
آموزشــی خاوران به ترتیب عنوان های دوم و ســوم
این مسابقات را کسب کردند .زهرا استیری افزود:
تیــم هندبــال دانشــجویان دختــر دانشــگاه حکیم
ســبزواری به عنوان قهرمان این مســابقات موفق به
کسب سهمیه حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان
کشــور شــد .وی اضافــه کــرد :مســابقات هندبــال
دختــران دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالی
منطقه  ۹کشــور به مدت ســه روز با حضور تیم های
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه حکیم سبزواری
و موسســه آموزشــی خاوران بــه میزبانی دانشــگاه
حکیم سبزواری برگزار شد.

سومیهندبالیستهایتربتجامی
اعلمی -تیم هندبال نونهاالن شهرستان تربت جا م
که به همراه ســبزوار بــه عنوان نمایندگان خراســان
رضوی درمســابقات قهرمانی کشــور حضور داشت،
موفقشدبهمقامسومیدستیابد.تیمهندبالتربت
جام با شکســت حریفان به مرحله نیمه نهایی صعود
کرد .در ایــن مرحلــه مقابل فوالد اصفهان شکســت
خورد و در دیدار رده بندی نیــز به مصاف تیم بهبهان
رفت که با ارائه یک بازی خوب موفق شد تیم بهبهان
را بانتیجه  ۳۳بر  ۳۰شکست دهد و بر سکوی سومی
مسابقات هندبال قهرمانی کشور قرارگیرد.

در حــالــی کــه تیم نساجی خـــود را بــرای
برگزاری بازی هفته بیست و یکم برابر ماشین
سازی آماده می کند ،رضا مهاجری از هدایت
این تیم استعفا کرد.به گــزارش «خراسان
رضوی» سرمربی تیم نساجی به دلیل آن چه
خودش شرایط جسمی و بیماری اش بیان
کــرده از سرمربیگری تیم نساجی استعفا
کرده است .هرچند هنوز معلوم نیست که
استعفای او مورد قبول مدیران این باشگاه
قرار بگیرد.

ببرند.شهرخودروییهابیشترحولوحوشیکسبکبازیمی
کنندواینباعثمیشوددرهمهبازیهانتوانندقدرتخودرابه
رخبکشند.نیازضروریاستکهازسبکهایمختلفبهتناسب
بازیمربوطاستفادهکنند.
•رقابتباتیمیسرسخت

شاگردان سرآســیایی امروز در مقابل تیمی قرار می گیرند که
بیشــتر فیزیکی بازی می کنند و تیمی سرســخت در لیگ برتر
محسوب می شــوند که تاکنون بیشــترین تســاوی را در رقابت
های لیگ برتر داشته اند .تیم نفت مســجد سلیمان با هدایت
مهدی تارتار امسال روزهای سختی را پیش رو داشت .این تیم
در  19بازی انجــام داده  ،پنج برد  ،پنج باخت و  12مســاوی به
دست آورده اســت .نفت مسجد سلیمان امســال دوباره مقابل
شهرخودرو قرار گرفت که در چارچوب لیگ برتر به تساوی یک
بریکدستیافتامادررقابتهاییکهشتمجامحذفیپیروز
میدانشد وحاالدرسومینجدالبهمصافشهرخودرومیآید.
تیم نفت مسجد سلیمان در چند هفته اخیر تمرینات خود را در
تهران پشت سر گذاشــت و اکنون شــرایط خیلی خوبی دارد.
آن ها تاکنون دوبار مقابل شهرخودرو قرار گرفته اند و شناخت
خوبی از این تیم دارند و برای بازی امروز قطعا با قدرت به میدان
می آیند که نیاز اســت شــهرخودرویی ها متفاوت تر از گذشــته
ظاهر شوند.

مهاجری در آبان سال  98به دلیل عارضه
ریوی در بیمارستان بستری شد و در چند
بازی نتوانست روی نیمکت تیمش بنشیند با
وجود این او در شرایط سختی که نساجی از
نظر مالی و مدیریتی داشت به کارش در این
تیم ادامه داد.
در حالی که مالک و مدیران جدید از نیم فصل
دوم کار را در نساجی به عهده گرفتهاند و تیم
از نظر شرایط مالی و امکانات وضعیت بهتری
پیدا کرده  ،خبر می رسد که او استعفا کرده

کاپیتانخراسانیتیمملیکبدی:

ناداوریها علیه ایران هدفمند بود

کاپیتان خراســانی تیم ملی کبدی گفت:
خراسان رضوی در رشته کبدی حرفهای
زیادی برای گفتن دارد و امیدوارم که توجه
ویژهایازسویمسئوالنبهاینرشتهشود.
علــی صفــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،در
خصــوص مســابقات جامجهانی ســرکل
کبدی و موفقیــت ایران در ایــن رقابتها،
اظهار کرد :مســابقات جامجهانی سرکل
کبــدی در ســطح باالیــی برگــزار شــد و
خوشحالیم که توانستیم در این مسابقات
برای ایــران افتخارآفرینی کنیم .تیمها در
این مســابقات با تمام قوا حضور پیدا کرده
بودندوباتوجهبهاینکههرتیممیتوانست
در ترکیــب خــود یــک بازیکن آزاد داشــته
باشد ،ســطح فنی مســابقات باال بود و هر
بازی برای تیم ملی حکم فینال را داشت.
صفری در خصوص ناداوری صورتگرفته
علیه ایــران در این دوره از مســابقات بیان
کــرد :اشــتباه داوری جزئــی از ورزش
حرفهای است ولی وقتی ناداوری هدفمند

باشــد ،ضربه بزرگی به تیم وارد می شود.
متاســفانه میزبان از قدرت تیم ملی ایران
احســاس خطر میکــرد و همیــن موضوع
باعث شــد که در بازی با هندوستان  ،داور
نتیجه را به نفع حریف رقم بزند و با اختالف
نزدیک مغلوب شــدیم.کاپیتان خراسانی
تیم ملی ســرکل کبدی گفت :اگرنماینده
و البی قــوی در فدراســیون جهانی کبدی
داشــته باشــیم این اتفاقات رقــم نخواهد
خورد .در این دوره به راحتی میتوانستیم
مقام قهرمانی را کســب کنیم ،با این حال
بازهم تالش خواهیم کرد که در دوره بعدی
مقام قهرمانی را به دست آوریم.
وی در خصوص حضور بازیکنان خراسانی
دراردویتیمملیبیانکرد:اگرازبازیکنان
خراســانی حمایت کافی انجام شــود ،این
بازیکنــان ظرفیــت باالیــی دارنــد .قطعا
در ســالهای آینده با حمایت مســئوالن،
بازیکنان خراسانی بیشتری در اردوی تیم
ملی سرکل کبدی حضور خواهند داشت.

•شرایط سختتر

ســرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو در کنفرانس خبــری پیش از
دیدارتیمشدربرابرنفتمسجدسلیمانگفت:بعدازبازیهای
فشــردهای که داشــتیم ،برای بازی فردا به خوبــی آمادهایم .در
شرایطخوبیازنظرتمرینیوریکاوریقرارداریم،امامتاسفانهباز
باشوکخبربرگزاریبازیبیتماشاگرروبهروشدیم.
مجتبیسرآسیاییافزود:البتههنوزرسمابرگزاریبدونتماشاگر
بازی به ما اعالم نشده ،برای ما هم سالمتی مردم و هواداران در
اولویتاست،اماماهمنبایدمتضررشویم.درباریهایآسیایی
کهفعالازحضورهوادارانمحرومیم،درلیگهمچندهفتهخارج
ازخانه بــازی کردیم .فکر میکنم اگر قرار باشــد بــه خاطر خطر
کرونا ،بازی بدون حضور هواداران برگزار شود ،شاید بهتر باشد
فعال مسابقات لغو شود چون این جا در کنار سالمتی هواداران،
ســامتی بازیکنان ،جدول اجرایی برگــزاری مســابقه و  ...نیز
مطرح است .وی افزود :مقایســه نیمفصل اول و دوم ،در شرایط
برابری قرار نمیگیرد .فشار مسابقات و آغاز رقابتهای سخت
آسیایی،مسافرتهایمتوالیو...باعثشدهکهشرایطبهمراتب
سختتریداشتهباشیم.ازنظرکیفیازبازیکنانمراضیام،پس
از بازی با پاختاکور ،به این فکر کردیم که شاید از منظر تاکتیکی
مشکالتیوجوددارد،اماپسازبررسیدوبارهبازیباپاختاکور،
دیدیم که واقعا از نظر فنی خوب کار کردهایم .برابر پاختاکور ،در
شرایطینابرابرشکستخوردیم.

است .علی امیری مدیرعامل تیم نساجی در
این باره در گفت و گو با «ورزش سه» اعالم
کرد« :روز پنج شنبه آقای مهاجری را به دلیل
مشکالت ریه و قلب به بیمارستان بردیم .او
بعد از این موضوع به دلیل بیماری استعفایش
را به مدیریت داد .ما از این موضوع بسیار متاثر
هستیم ،چرا که آقای مهاجری یکی از مربیان
خوب فوتبال ماست و زحمات زیــادی را در
این فصل برای نساجی کشیده است .برای او
آرزوی سالمتی داریم ».مدیرعامل نساجی

یکی از مدرســان فدراســیون
فوتبــال دربــاره وضعیــت تیــم
شــهرخودرو با توجه به حضور در لیگ قهرمانان
آسیا می گوید:مسابقات در لیگ قهرمانان آسیا
درسطحخیلیباالیینسبتبهلیگبرتربرگزار
میشودوبرایهمینرقابتهابراساسقدرت،
دانش و فناوری روز فوتبال دنیاســت .اگر تیمی
میخواهددراینعرصهموفقشودبایددرمیدان
علم ،آگاهی و دانش موفق تر عمل کند وگرنه در
اینجنگمحکومبهشکستاست؛چراکهرقابت
های باشگاه های آسیا جنگ تئوری و دانش روز
دنیاست .برای همین شهرخودرو در این زمینه
دستش خالی بود و توان مقابله با تیم هایی که از
هر نظر مجهز به فنــاوری روز فوتبال دنیا بودند،
نداشت.علیصنعتگربرخالفدیگرکارشناسان
معتقداستکهشهرخودرودردوبازیلیگآسیا
می توانست نتایج بهتری کسب کند.وی در این
زمینهبهخبرنگارمامیافزاید:شهرخودرودردو
سالاخیرهمیشهجزومدعیانقهرمانیدرلیگ
برتر بود و این انتظــار وجود داشــت که عملکرد
بهتریازخوددررقابتهایآسیایینشاندهد.
ویخاطرنشانکرد:مجتبیسرآسیاییبهلحاظ
عاطفی با بازیکنان و ایجاد انگیزه در ابتدا خوب
کارکردونتایجمقطعیگرفتاما شهرخودرودر
درازمدتنیازداردکهدرمقابلحریفانمدرنتر
و آکادمی تر فوتبال بازی کند تا از قافله موفقیت
عقب نماند .ایــن مــدرس AFCدر ادامه به نقاط
ضعفتیمشهرخودرواشارهمیکندومیگوید:
تیم شهرخودرو در زمان ســکانداری یحیی گل
محمدیدرخطحملهودفاعسنتیکارمیکرد
و این رویه هنــوز ادامه دارد که شــاید در آینده به
ضررتیمتمامشود،همانطورکهاالنهممتضرر
شدهاست.ویخاطرنشانکرد:نمایندهفوتبال
استاندرخطحملهبیماروباضعفهاییهمراه
استکهنیازبهترمیمدارد.البتهجذبخلعتبریو
قاضینقطهمثبتشهرخودرواستکهمیتوانند
در ادامه بازی ها کمک حال شهرخودرو باشند؛
چرا که هر کدام از ایــن دو بازیکنان ویژگی های
خوبی برای فوتبال زیبــا را دارند .علی صنعتگر
می افزاید:شهرخودرو برای این که بتواند موفق
باشــد نیاز دارد در حوزه های مختلف خودش را
قوی کند و از متخصصان اهل فن که در اســتان
خراسان رضوی هم داریم استفاده کند .این تیم
به آنالیزورهای متخصــص نیاز دارد تــا در حین
بازیآسیبشناسیکنند.

همچنین در این باره
گفت کــه ایــن باشگاه
تا روز دوشنبه تصمیم
نهایی را دربـــاره آینده
نیمکت نساجی خواهد
گرفت.با این وصف به نظر
می رسد داستان حضور رضا
مهاجری در قائمشهر و روی
نیمکت نساجی به پایان رسیده
است.

خبر

تیموالیبالپیامبرای
دومینباردرجدول
بازیهای لیگ
برتر حضورندارد

دو و میدانی

ناکامی تفتیان در 60متر اسپانیا

پیام همچنان
در برزخ
هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال در
حالی امروز (یک شــنبه) با پنچ بــازی پیگیری
خواهد شــد کــه هنوز تکلیــف تیم پیام مشــهد
مشخص نیست.بر اساس اعالم سازمان لیگ
والیبال  ،بازی های این هفتــه لیگ برتر اعالم
شدهامانامیازپیاممشهدوجودنداردوبهنوعی
کالفپیچیدهتیموالیبالپیاممشهدپیچیدهتر
شده اســت.طبق برنامه مســابقات ،فردا قرار
بود تیم پیام با شهرداری گنبد بازی کند ،اما در
ســایت فدراســیون والیبال نامی از پیام وجود
نداردوتیمشهرداریگنبدهمبااستراحتروبه
روشدهاست.
بهگزارش«خراسانرضوی»،بهدنبالپرداخت
نشدن بدهیهای تیم پیام مشهد به بازیکنان
و فدراســیون والیبال ایــن تیم اجازه بــازی در
مسابقات را از دست داده است .طبق قوانین،
هر تیــم در صورت حضــور نداشــتن در بازی با
نتیجه  ۳بر صفر بازنده اعالم و پــس از دو بار از
جدولمسابقاتکنارگذاشتهمیشود.تیمپیام

نیاز به فوتبال مدرن

مشهدپسازغیبتدربازیهفتهگذشتهمقابل
کاله با نتیجــه  ۳بر صفــر بازنده شــد و با اعالم
فدراسیونوالیبالبازیامروزیکشنبهاینتیم
هم مقابل تیم شهرداری گنبد برگزار نخواهد
شد.این در حالی است که برگزار نشدن بازی
امروزبهمعنیحذفتیمپیامازجدولمسابقات
خواهدبود.ازطرفیسرمربیشهرداریگنبد
هم تایید کــرده با نظــر فدراســیون والیبال به
مشهدسفرنمیکنندواینبازیلغوشدهاست.
برگزارنشدنبازیامروزپیاموشهرداریگنبد
نیزکاماهالیورزشرادرآخرینماهسال98
تلخمیکند وروزهایتیرهوتاراینرشتهبرای
مردموالیبالدوستاستانباردیگرتکرارمی
شــود.به هرحال باید دید تــاش های پیامی
ها برای جذب اسپانســر و حمایــت از والیبال
اســتان جواب خواهد داد و این تیــم موفق به
حضور در ادامه رقابت ها خواهد شد یا این که
خداحافظی خراسانی ها از لیگ برتر والیبال
رقممیخورد.

ملیپــوش دوومیدانــی کشــورمان در دوی 60
متر مســابقات اســپانیا به فینال نرســید و یازدهم
شــد .به گزارش فارس ،در مســابقات بین المللی
دوومیدانــی اســپانیا ،حســن تفتیــان ملــی پوش
کشــورمان در مــاده  60متر بــه رقابت بــا حریفان
خود پرداخت که در نهایت به فینال نرسید.تفتیان
در ایــن مــاده در دور مقدماتی بــا رکــورد  6ثانیه و
 71صدم ثانیه در گروه خود ششم شــد و به فینال
نرســید.این دونده در پایان در میان  15دونده در
رده یازدهــم قرار گرفــت.وی که ســهمیه المپیک
را کســب کرده هم اکنــون در اروپــا اردو برپا کرده
است .این در حالی اســت که حسن تفتیان،بهمن
امســال در مســابقات بینالمللــی داخــل ســالن
فرانســه در ماده دوی  ۶۰متر به رقابت با حریفان
خود پرداخت که در نهایت پنجم شد.

