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مدعی آقای گل لیگ برتر فوتسال:

سخت ترین فصل مسابقات را داریم

مشهدی ها

تیم های فوتسال فرش آرا و
چیپس کامل فردا مهم ترین
بازی لیگ را رقم می زنند

عکس :دهقانی

ال ،به دربی مشهد بر می گردد؛
جذاب این هفته لیگ برتر فوتس
ترابی  /یکی از بازی های مهم و
و با تمام توان به میدان می روند
علی
تیم مشهدی حائز اهمیت است
دو
زی که از جهات مختلف برای هر
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر
با
به گزارش خبرنگار ما  ،بازی های
از آبرو و حیثیت خود دفاع کنند.
مام تیم ها برای حفظ و ارتقای
تا
با هفت بازی دنبال می شود و ت
سال ایران  ،چهارشنبه این هفته
کورس قهرمانی عقب نیفتند .هم
فوت
مام توان به میدان می روند تا از
گاه خود در جدول رده بندی با ت
سند و گهر زمین سیرجان در راس
جای
اپ الوند ،مس سونگون ،گیتی پ
اکنون پنج تیم سن ایچ ساوه  ،کر
ص دو تیم سن ایچ ساوه و کراپ
یگر تیم ها زیاد کردند .به خصو
د
با
را
تیم ها قرار دارند و فاصله خود
باخت یکه تازی می کنند اما دو
هی در مسابقات داشتند و بدون
توج
ابل
الوند که تاکنون درخشش ق
ایج خوبی تاکنون به دست نیاورده
وبی در جدول رده بندی ندارند و نت
نماینده خراسان رضوی حال خ
گرفتن ببندند و با بودجه اندکی
تند تیمی در قواره روی سکو قرار
.هر دو تیم در فصل جاری نتوانس
ست و هیچ دستاوردی هم برای
اند
تا به این جای کار اصال مساعد نی
مسابقات شدند که شرایط آن ها
خود ندارند،در این هفته دربی
وانه
ر
با این که هیچ بردی در کارنامه
سال مشهد نداشتند .هر دو تیم
زیادی دارد .این دیدار از ساعت
فوت
که این بازی برای شان اهمیت
سال مشهد را برگزار می کنند
شود .این دو تیم سال گذشته دو
فوت
میزبانی چپیس کامل برگزار می
به
 17فردا در سالن شهید بهشتی
بود و با نتیجه  3بر یک همشهری
در نیم فصل اول فرش آرا میزبان
بار رودرروی هم قرار گرفتند که
بازی هم  2بر یک مقابل فرش آرا
شت چیپس میزبان بود که در آن
برگ
خود را شکست داد اما در بازی
به میدان می آید که تماشاگران و
کند و چیپس کامل برای انتقام
وب شد .امسال شرایط فرق می
مغل
طعا بازی جذابی را خواهند دید.
هواداران ق

•فرش آرا رده دهمی

تیم فوتسال فرش آرا امسال با هدایت قدرت بهادری به
عنوان بازیکن – مربی به میدان رفته است .تیمی که در
ابتدایفصلشایعهکناررفتنآنازکورانمسابقاتخیلی
زیاد بود و مدیران باشگاه دیگر قصد تیم داری نداشتند،
اماباالخرهباوعدههاییکسریافرادبرایجذبحامی
مالی پا به رقابت ها گذاشتند .این باشگاه همانند سال

های قبل با بودجه اندکی در قرعه کشی شرکت
کرد و با بازیکنان بومی مقابل حریفان قرار گرفت.با این
شرایط کسی هم انتظار و توقع خاصی از این تیم نداشته
و نــدارد چرا که مشخص است با چنین بازیکنانی نمی
توانند در باالی جدول قرار گیرند .هر چند که در فوتسال
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و ممکن است تیمی
با بازیکنان گمنام بهترین نتایج را هم رقم بزند .فرش
آرا بازی های لیگ را با برد آغاز کرد .در هفته اول مقابل

کارشناس فوتسال:

دستاورد جدیدی در تیم ها نداریم
یکی از کارشناسان فوتسال شرایط فنی نماینده
های فوتسال استان را نامساعد قلمداد می کند
و معتقد است که اگر هر دو تیم مشهدی در ادامه
بازی ها ثبات داشته باشند و از حواشی دور شوند،
می توانند امیدوار به حفظ امتیاز لیگ برتری خود
باشند.مجیدمرتضاییبااشارهبهنقاطقوتوضعف
تیم های مشهدی حاضر در لیگ برتر فوتسال کشور
 ،می گوید :در مواجهه با تیم های فوتسالی شهر
مشهد با دو بحث نقاط قوت و ضعف رو به رو هستیم.
یکی این که بودجه مالی هر دو تیم به نسبت سال
های قبل کمتر است.البته شاید در نگاه اول با سال
قبل برابر باشد  ،اما با توجه به این که هزینه های
جاری و دستمزد مربیان و بازیکنان زیاد شده  ،نمی
توانند نقاط ضعف خود را با جذب بازیکنان خوب
پوشش دهند .برای همین نمی توان در فصل جاری
هیچ توقع و انتظاری از دو نماینده فوتسال استان در
لیگ برتر داشت.
وی استفاده از بازیکنان بومی در هر دو تیم را نقطه

قوت نماینده های استان می داند و می افزاید:به
نظرم نقطه قوت هر دو تیم استفاده از بازیکنان
بومی است که در مسابقات دیده و راهی تیم های
بزرگ می شوند.فرش آرا از بازیکنان بومی
بهره می برد .چیپس کامل هم سال
گذشته از ترکیب بومی استفاده
می کرد .امسال هم یک سری
از بازیکنان مشهدی را که
خــارج از مشهد بــازی می
کردند در کنار چند بازیکن
غیر بومی جذب کرده اند.
هر چند که این تیم ها شاید
نتوانند نتیجه دلخواه را به
دست آورنــد  ،اما حضور آن ها
در لیگ برتر  ،امتیاز خوبی برای
بازیکنان بومی محسوب می شود.
مرتضایی با بیان این که امسال دستاورد جدیدی
برای فوتسال مشهد در لیگ برتر نداریم ،اظهار

حواشی درخصوص باشگاه ،آن ها را از این
فوالد زرند ایرانیان  2بر یک پیروز شد هر دو تیم
مسیر دور کرد و نتوانستند این مسائل را به
و شروع خیلی خوبی داشت اما شادی
نکشید با این که
خوبی مدیریت کنند .در نهایت ترجیح دادند
پیروزی هفته اول زیــاد طــول
و هفته دوم برابر کراپ الوند  3بر یک هیچ بردی در کهباکادرفنیسالگذشتهپابهمیدانمسابقه
مغلوب شد.انتظار داشتیم که در هفته کارنامه خود بگذارند .این تیم هم مانند دیگر همشهری
سومبهمراتببهترکارکندکهمتاسفانه ندارند،در این خود با بودجه انــدک راهــی مسابقات شده
اســت .هر چند که یک سری بازیکنان غیر
مقابلفردوسقم 4بر 2نتیجهراواگذار
کردند اما زرد آبی پوشان مشهدی در هفته دربی
بومی را هم به خدمت گرفته است اما با وعده
فوتسال
هــای ســال گذشته مالک باشگاه مبنی بر
هفته چهارم میزبان گیتی پسند بودند
بستن تیمی در حد قهرمانی  ،خیلی فاصله
داشتند.بازیکنان
که بــازی سنگینی
مشهد را
دارد و قول های داده شده به هیچ وجه عملی
بازی خوبی ارائه دادند ،اما در نیمه دوم
برگزار
نشده ونشانازیکوعدهتبلیغاتیبودهاست.
بهباخت 3بر 2رضایتدادندوراضیبه
ایننتیجهشدندامافرشآرادرپنجمین می کنند که چیپسکاملمسابقاتلیگراباباختشروع
بازی لیگ موفق شد یک امتیاز کسب این بازی برای کرد.در ابتدا مقابل گهر زمین سیرجان  3بر
یک شکست خورد .در هفته دوم هم با باخت
کند چرا که برابر سن ایچ ساوه
پرقدرت شان اهمیت
سنگینی برابر گیتی پسند مواجه شد و  8بر
به تساوی یک بر یک دست یافت.فرش
آرا در هفته ششم بازی جنجالی مقابل زیادی دارد
 3مغلوب شد اما در هفته سوم توانست مقابل
مقاومت البرز تساوی  2بر  2به دست بیاورد
زندی بتن کالردشت داشت و با وجود
تالشهایزیادبهنتیجه 2بر 2درخانهرضایتداد.حاال تا انگیزه ای برای ادامه راه باشد اما در بازی چهارم مقابل
با پنج امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد و در سفیرگفتمان4بر 3شکستخورد.درهفتهپنجمهمبرابر
این هفته به استقبال همشهری خود می رود که باید دید صنایعپشتیبان 2بریکنتیجهراواگذارکردودرششمین
پیروزی های دربی فصل قبل خود را تکرار می کند یا این بازیلیگهممقابلقندکاترینآمل 6بر 3شکستخورد.
اینتیمکهبایکتساویوپنجباختصاحبیکامتیازشد
کهنتیجهراواگذارمیکند.
و اکنون در قعر جدول جا خوش کرده است حاال به یک
برد نیاز دارد تا بازیکنان این تیم از بحران خارج شوند و با
•چیپسقعرجدولی
باشگاه چیپس کامل هر چند که در ابتدای فصل قصد انگیزه تر بازی کنند .حاال دربی فوتسالی فرصت خوبی
داشت تغییراتی در کادر فنی خود داشته باشد تا با قدرت استتاهمانگیزهبگیرندوهمازقعرجدولجداشوند وگرنه
به مصاف حریفان برود ،اما وجود یک سری چالش ها و باچنینشرایطیبایدبهفکرسقوطباشند.
می کند:امسال نمی توان از هر دو تیم توقع این را
داشت که جزو چهار تیم برتر لیگ قرار گیرند.یک
برگشت به عقب محسوب می شود.همانند 8-7
سال قبل که چنین شرایطی در لیگ داشتیم.
همه این ها به بودجه باشگاه ها بر می گردد که
چقدر می توانند در جذب بازیکنان دستشان باز
باشد .تیمی مثل کراپ الوند بودجه خوبی دارد
و بازیکنان را گلچین می کند اما مشهدی ها
این امکان را ندارند .حتی فرش آرا ابتدای فصل
تمایلی به تیم داری نداشت .بنابراین
با این بودجه مجبور به انتخاب
چنین بازیکنانی هستیم که
تبعاتی هم دارد.مرتضایی
بــه تــفــاهــم نــرســیــدن با
باشگاه چیپس کامل به
خاطر بودجه اشاره می
کند و می گوید :همین
مسئله بودجه که خیلی
مهم اســت بــاعــث شــد ما
با باشگاه چیپس به توافق
نــرســیــم.رنــجــوری مــدیــر عامل
سابق باشگاه چیپس جایی مطرح
کرده بود که با مرتضایی صحبتی نکرده است ولی
ما با این باشگاه برای همکاری صحبت کردیم و

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون ناشنوایان
درمشهد
مجمع عمومی فدراسیون ناشنوایان در حالی روز گذشته در
مشهدبرگزارشدکهازرسانههابرایحضوردراینمراسمدعوت
به عمل نیامده است  .معاون حقوقی ،مجلس و استان های وزیر
ورزشوجواناندراینمراسم گفت:فدراسیونموسسهعمومی
غیردولتی است و با توجه به این که از بودجه عمومی استفاده
می کند ،باید براساس ضوابط و قوانین فعالیت خود را ادامه
دهد .بنیامین شکوه فر افزود :سند تحولی در وزارت ورزش و
جوانان برای تحوالت در حوزه ورزش برنامه ریزی شده است

کهسالگذشتهابالغشد.وی بااشارهبهاینکهسندتحولمارا
بهاینسمتمیبردکهفردیکهمسئولیتیداردهمزماننمی
تواندرئیسفدراسیونباشد،امااگراستعفا کردمیتواندرئیس
فدراسیون شود ،افــزود :فردی که در حوزه ورزش مسئولیت
داشتهاستباحوزهورزشوورزشکارانآشناییدارد.وی باابراز
خرسندیدرخصوصجایگاهسومورزشکارانایرانیدرالمپیک
ناشنوایان ،یادآور شد :از این موضوع نباید ساده گذشت ،این
موضوعدستاوردبزرگیبرایورزشناشنوایاناست.

حتی گفته بودم که اگر قرار به کار کردن باشد،
باید هزینه بیشتری بکنند تا بازیکنان خوبی را
جذب کنیم .نقطه اساسی ما روی بودجه بود که
به توافق نرسیدیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا
این دو تیم با چنین شرایطی احتمال سقوط هم
دارند ،خاطر نشان می کند :هر دو تیم اگر روند
یکنواختی داشته باشند و دچار حاشیه نشوند ،
احتمال سقوط شان کم است .اگر این دو تیم از
نظر عملکرد و مالی به یک ثبات برسند ،به یقین
سقوط نمی کنند .بازی هر دو تیم را از نزدیک
دیــدم .فــرش آرا بهتر بــازی می کند امــا چیپس
کامل دارد به باخت عادت می کند و این خطرناک
اســت .مربیان هر دو تیم تجربه زیــادی ندارند
امــا بازیکنان باتجربه ای دارنــد که می توانند
تیم را به خوبی مدیریت کنند .اگر ثبات داشته
باشند ،احتمال ریزش آن ها خیلی کم است.
مرتضایی همچنین به بازی این هفته این دو تیم در
چارچوب دربی مشهدی ها اشاره و تصریح می کند:
هر دو تیم به یک برد نیاز دارند تا از شرایط فعلی
خارج شوند .این هفته هم بازی مهمی مقابل هم
دارند .مطمئنم دربی فوتسال مشهدی ها به یکی
از بهترین بازی های لیگ تبدیل خواهد شد چرا
که چیزی برای از دست دادن ندارند و امیدواریم با
کمترین حاشیه بازی را ببریم و لذت ببریم.

قهرمانی و سخندان
ناظر بازی های لیگ
محسن قهرمانی و رضا سخندان از داوران
بازنشسته استان در ایــن هفته قضاوت
داوران ،دو بازی از رقابت های لیگ برتر را
نظارت می کنند.
محسن قهرمانی به عنوان ناظر داوران
بازی نفت آبادان و آلومینیوم اراک معرفی
شد که این دیدار را یاسر همرنگ با کمک
محسن سلطانی و مهدی سیفی قضاوت

می کنند و شبیر بهروزی هم داور چهارم
است .همچنین رضا سخندان به عنوان
ناظر داوران دیــدار تراکتور و ذوب آهن
که احمد محمدی به عنوان داور و مهدی
شفیعی و بهزاد پناهی به عنوان کمک
داور و یعقوب آشوری به عنوان داور چهارم
این بازی را قضاوت می کنند ،تعیین شده
است.

ستاره شماره یک مس سونگون در دیدار هفته ششم
مقابل صنایع پشتیبان هرمزگان کسی نبود
جز مهدی جاوید؛ ملیپوش باتجربه نارنجی
های ارسباران در روزی که همه پیش بینی
بازی سختی برای مس می کردند ،یک تنه
با زدن سه گل در نیمه اول ،کار را یکسره
کرد تا در نهایت شاگردان تقی پور به پیروزی
 ۴-۷در سالن داغ و شرجی فجر بندرعباس
دست یابند.
جاوید درباره این بازی گفت :با توجه به شناختی که
از تیم حریف و جو سالن فجر داشتیم می دانستیم که کار سختی پیش رو داریم .در
طول هفته سخت کار کردیم و می دانستیم که چه باید بکنیم .خوشبختانه همان
طور که می خواستیم شد و در همان نیمه اول کار را یکسره کردیم تا در نیمه دوم با
آرامش بیشتری برای حفظ برد تالش کنیم و در این کار هم موفق بودیم .او درباره
ت تریک در این بازی سخت تاکید کرد :ما یک تیم هستیم و پیروزی با تالش تک
ه 
تک اعضای تیم به دست می آید .قطعا زدن سه گل در یک مسابقه سخت با آن
شرایط ویژه لذت بخش است اما چیزی که لذت بیشتری داشت به پیروزی منجر
شدن این گل ها بود .ملی پوش مس سونگون درباره ادامه فصل و پیش بینی اش
از رتبه تیم گفت :این فصل یکی از سخت ترین فصل های چند سال اخیر است.
تیم مدعی کم نیست و فاصله ها برخالف فصل قبل کمتر شده است .از این رو نمی
توان با قطعیت هیچ چیزی را پیش بینی کرد .فقط می توانم این را پیش بینی کنم
که تا آخر فصل ،من و هم تیمی هایم نهایت تالش خود را برای کسب بهترین نتایج
به کار خواهیم گرفت.

تقدیر از ناشنوایان مدال آور
سه نفر از ورزشکاران مشهدی که موفق به کسب مدال طال ،نقره و برنز در
المپیک ناشنوایان شدند،تقدیر شدند .رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران
در این مراسم که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر برگزار شده است،
گفت :حمایت شهرداری مشهد از ورزش معلوالن بهویژه ناشنوایان قابل
تقدیر است  .مهران تیشهگران افزود :کاروان المپیک ناشنوایان ایران با
پشتکار و همت مثالزدنی ورزشکاران خود برای اولین بار در تاریخ ورزش
کشور و میان کشورهای مدعی موفق به کسب رتبه سوم بازیهای المپیک
ناشنوایان شد .وی اظهار کرد :سه نفر از ورزشکاران کاروان ایران که
موفق به کسب مدال طال ،نقره و برنز بازیها شدند ،مشهدی هستند که به
آنها افتخار میکنیم.وی ادامه داد :امیدواریم در آینده نیز شاهد حمایت
مدیریت شهری مشهد از ورزش به ویژه ورزش همگانی و ورزش معلوالن
باشیم  ،زیرا ورزش همگانی یکی از بازوهای قوی ورزش قهرمانی است.
سید عبدا ...ارجائی شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت :معتقدیم
هیچ عرصهای بهجز ورزش نمیتواند همزمان باعث افتخار ،سالمتی و
نشاط شود .این ورزش است که بدون تعلق به هیچ رنگ ،نژاد ،جنسیت و
محدودیت سنی برای همه افراد جامعه سالمتی ،نشاط و افتخار به همراه
میآورد.وی تصریح کرد:خوشبختانه این کار بزرگ و اعتالی نام ایران از
سوی سه نفر از ورزشکاران جوان شهرمان در المپیک ناشنوایان انجام
شده است که بابت این افتخارآفرینی از این عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم
و قدرشان را میدانیم.

درخشش بدمینتون بازان در آسیای میانه
تیم ملی بدمینتون ایران با درخشش بازیکنان خراسانی قهرمان رقابتهای
آسیای میانه در تاجیکستان شد .ملیپوشان مشهدی زیر  ۱۵و  ۱۷سال تیم ملی
بدمینتون ایران در رقابتهای قهرمانی آسیای میانه موفق ظاهر شدند و سهم
بسزایی در قهرمانی تیم ملی در این رقابتها داشتند .متین قاسمی ،بازیکن زیر
 ۱۵سال مشهدی،موفقشددردوقسمتانفرادیودونفرهمدالطال کسب کند.
محمد گلچین در رقابتهای زیر ۱۷سال با قبول شکست در بازی فینال ،صاحب
مدال نقره شد ،اما در قسمت دو نفره به مدال طال دست یافت .آیدا عنایتی ،دیگر
بازیکن زیر ۱۷سال مشهدی نیز در این رقابتها با برتری برابر نماینده قرقیزستان
به دیدار نهایی این بازیها راه یافت و با شکست فردوس فروغی ،قهرمان این رده
سنی شد .تیم دو نفره عنایتی و فروغی نیز با شکست تیم میزبان قهرمان شدند .در
مجموع نمایندگان مشهد در تاجیکستان با کسب پنج نشان طال و یک نقره نقش
مهمی در قهرمانی ایران در رقابتهای آسیای میانه ایفا کردند.

طالیبوکسورتربتجامی
حقدادی /سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت جام از کسب مدال
طالی بوکسور نوجوان این شهرستان در مسابقات قهرمانی نوجوانان استان
خبر داد و گفت :مسابقات بوکس نوجوانان قهرمانی استان به میزبانی شهرستان
نیشابور برگزار شد که تیم هیئت بوکس شهرستان متشکل از امیرعلی اکبری و
افشین محمودی به سرپرستی سالم ساالری در این مسابقات شرکت کردند.
غالمرضا اباذری افزود :در این دوره از مسابقات افشین محمودی بوکسور تربت
جامی موفق شد در وزن  ۶۳کیلوگرم مدال طال و کاپ فنی ترین این رقابت ها را
از آن خود کند.
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گلستانی  /سرمربی تیم کشتی فرنگی نونهاالن شهرستان فیروزه از کسب
هفت عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی استعدادهای برتر خبر داد .غالمرضا
انتظاری در این باره گفت :اینمسابقات با حضور  ۷۸کشتی گیر و با شرکت ۱۰
تیم از شهرستان های خراسان رضوی به میزبانی مشهد برگزار شد .این دوره
از مسابقات به منظور انتخاب استعدادهای برتر ،در سطح استان برگزار شد که
نونهاالن فیروزه ای با اقتدار موفق به کسب هفت مقام نخست در وزن های متفاوت
شدند .هفت قهرمان نونهال فیروزه ای  ،برای حضور در مسابقات استعدادهای
برتر کشوری  ۳۱مــرداد به تهران اعــزام می شوند .امیر رضــا قاراچشمه ،
محمدحسین رحیم آبادی  ،عرفان بخت آور  ،سید امیرعلی رضوی  ،کوروش بیرم
آبادی  ،امیرحسین رشید آبادی و مهدی مژدکانلو از منتخبان قهرمانان شهرستان
فیروزه در استعدادهای برتر استان هستند.

