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ورزش

مسئوالن باشگاه سیاهجامگان در تالش هستند تا محرومیت سرمربی این تیم را کاهش دهند .خداداد عزیزی
بهدلیل اتفاقات بازی با فوالدخوزستان ،با محرومیت چهارجلسهای روبهرو شده است؛ ولی باشگاه سیاهجامگان
بهصورت رسمی از کمیته انضباطی درخواست کرده است که محرومیت عزیزی را کم کند.
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ورزش مشهد

فوتبال جهان

آغازدورهمربیگری
فوتسالآسیادرمشهد

بازگشتسیتیبهرقابتها
در هفته بیستوپنجم لیگ جزیره،
سیتی بــا بــرتــری  2بــر صفر مقابل
بورنموث به رتبه دوم رسید .آبیها
اختالف را به 8امتیاز رســانــده و به
رقابت قهرمانی جانی تازه بخشیدند.
گلهای سیتی را استرلینگ و آگوئرو به
ثمر رساندند.

دوره مربیگری درجــه 2فوتسال آسیا
زیرنظر مــدرس کنفدراسیون فوتبال
آسیا در مشهد آغــاز شــد .ایــن دوره
مربیگری زیرنظر ناصر صالح ،مدرس
کنفدراسیون فوتبال آسیا در مشهد
آغاز شده است .دوره مربیگری سطح2
فوتسال آسیا بهمدت  7روز با حضور 20
مربی فوتسال خراسانرضوی برگزار و در
این دوره مباحث تئوری و عملی فوتسال
در سطح 2آسیا آموزش داده میشود.
در پایان این دوره و با تایید مدرس دوره
آمــوزشــی ،به شرکتکنندگان مدرک
مربیگری سطح 2آسیا اعطا میشود.

اتلتیکو،ناکامترینتیمدر
تاریخپنالتیهایاللیگا

مصائب برانکو
سرمربیپرسپولیسباسونامیمحرومیتهاچهمیکند؟

جلسهمهمکادرفنی
بامدیرانسیاهجامگان

اتحاد پدیدهایها
درحرمامامرضا(ع)
بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پدیده
که اینروزها شرایط مدیریتی تیمشان
چندان تعریفی نــدارد ،دیروز به زیارت
حرم مطهر اما مرضا(ع) رفتند .در این
زیــارت دستهجمعی که بعد از تمرین
آ نها انجام شد و مهاجری هم حضور
داشت ،همه اعضای تیم فوتبال پدیده
همقسم شدند تا در باز یهای پیشرو
بتوانند به نتیجه برسند و تیمشان را از
شرایط بحرانی دور کنند .این تیم قرار
است امــروز به آبــادان برود تا دیــدار روز
ت را برگزار کند.
جمعه خود مقابل نف 

سومیمشهدیها
درواترپلویکشور
تیم واترپلوی آبمیوه زنجیرهای سجاد
مشهد به مقام سوم لیگ واترپلوی کشور
دست یافت .رقابتهای لیگ واترپلو
کمتر از هفده سال کشور در تهران برگزار
شد .در این مسابقات پانزده تیم در سه
گروه با هم به رقابت پرداختند که در پایان
تیم شهید نوفالح (الــف) به قهرمانی
رسید .دو تیم آزادی و آبمیوه سجاد
مشهد نیز بهترتیب عناوین دوم و سوم
این مسابقات را کسب کردند.

حمید معصومیان-شکست در دربی برای پرسپولیس
بیش از آنچه تصور میشد ،پیامد داشته و صدرنشین
لیگ را به مخمصه انداخته است .اتفاقات پایان بازی
کهمنجربهمحرومیتسیدجاللحسینیومصدومیت
محمد انصاری شده است ،برانکو را در آستانه بازی
مهم با سپاهان ،به فکر فرو برده است .غیبت دو عنصر
اصلی خط دفاع پرسپولیس در این بازی مهم ممکن
است به قیمت ازدسترفتن نتیجه و نزدیکشدن
تراکتورسازی به قرمزها تمام شــود؛ تیمی که این
هفته در مشهد روی کاغذ بازی آسانی با سیاهجامگان
دارد و اگر پرسپولیس به سپاهان امتیاز بدهد ،دوباره
سایهاش روی سر سر خهایی میافتد که تا قبل بازی با
استقالل روی ابرها سیر میکردند .به این همه اضافه
کنید محرومیت کمال کامیابینیا ،تنهاهافبک دفاعی
متخصص برانکو که بدونشک ،نبودش یکی از دالیل
مهم باخت پرسپولیس برابر استقالل بود.

حفره در قلب دفاع

پرسپولیس در اوج قدرت و غرور روز یکشنبه شکست
تلخ و سنگینی را مقابل استقالل تحمل کرد و بدون

سرمربی باتجربه پرسپولیس با پاسخ منفی که از
حضور ماهینی در پست هافبک دفاعی گرفته ،حاال
فقط یک گزینه برای این پست دارد؛ شهاب کرمی که
بهتازگی پیراهن این تیم را پوشیده است .او با شرایط
بهوجودآمده این هفته قطعا برای قرمزها بازی میکند
و برانکو امیدوار است بتواند وظایف خود در این پست
حساس را درست انجام دهد .او در تمرینات یکیدو
روز اخیر پرسپولیس در این پست بازی کرده و عملکرد
بدی هم نداشته است .باید دید در شرایط مسابقه و در
پس این
اتمسفر ورزشگاه آزادی ،کرمی میتواند از ِ
بازی حساس و کلیدی برآید یا خیر.

برانکو به محرمی پروبال میدهد

درحالیکه بازیکنان اصلی برانکو در بخش دفاعی تیم
با سونامی محرومیتها قلعوقمع شدهاند ،سرمربی
کروات پرسپولیس درحال پروبا لدادن به جوانانی
مثل صادق محرمی است .محرمی پس از یک دربی
موفق و در روزی که بهزعم اکثر کارشناسان ،بهترین
بازیکن پرسپولیس در میدان بود ،توانسته است نظر
مثبت سرمربیاش را جلب کند .او که در دربی سمت
راست خط دفاعی پرسپولیس را به منطقهای آرام
و مطمئن تبدیل کرده و اجازه هرگونه هجوم از این
منطقه را از آبیپوشان سلب کرده بود ،در دیــدار با
سپاهان مأمور مهار مهرداد محمدی ،وینگر سریع
طالییپوشان خواهد بود .برانکو به مدافع 21ساله
تیمش که اتفاقا سرعت باالیی نیز دارد ،سپرده است
تا در ضدحمالت حواسش کامال به محمدی باشد.
برانکو معتقد است استفاده از سرعت محمدی ،از
اصلیترین تاکتیکهای ویسی خواهد بود.

احتمال بازگشت آرامطبع

پرسپولیس بهجز این سه پست در پست دفاع چپ نیز
وضعیت نامشخصی دارد و به احتمال زیاد از نیروی
تازهای برای حضور مقابل سپاهان استفاده خواهد
کرد .آنها گزینههایی مثل محمد آرامطبع ،صادق
محرمی و فرشاد احمدزاده را دارند که این آخری ،تست

در این مدت ،نامالیماتیهای زیادی را پشتسر گذاشتم

جامعهداوریفوتبالدرحالخودزنیاست
هفت بار قضاوت در دربی پایتخت ،محسن ترکی را به یکی از خا صترین

است.
داورهای ایران تبدیل کرد؛ داوری مشهدی که ازاینحیث رکورددار
ترکی حدود یک ماه پیش ،یکباره تصمیم به خداحافظی از دنیای داوری
گرفت و در مراسمی رسمی ،پیش از شروع دربی 84با بوسیدن 4گوشه زمین
چمن ورزشگاه آزادی ،تصمیمش را عملی کرد .این داور مشهدی
درباره خداحافظیاش گفت :متاسفانه برخی ،حاشیههای زیادی
را درخصوص تستهای بدنی ما به وجود آوردند که باعث دلزدگی
من شد .ما این نامالیمات را از خودمان دیدیم که در جامعه داوری
به وجود آمد .واقعا متأسف شدم که جامعه داوری به جای اینکه
متحد شود ،خودزنی میکند .ترکی افزود :به این نتیجه رسیدم
که تستها را انجام و آمادگی بدنیام را نشان دهم و در چند
سال اخیر بدنم هیچوقت به این حد از آمادگی نبوده است
و بهخوبی به شایعات جواب دادم و پس از آن تصمیم گرفتم
خداحافظی کنم .از سال 68تا االن ماکسیمم سالی  50تا
 60قضاوت در لیگهای مختلف ایــران و دنیا داشتم؛ اما
در این مدت سختیها ،نامالیمات و باالوپایین زیادی را پشتسر
گذاشتم.

استقبال از دوچرخهسوار مشهدی و طالیی تیم ملی

مدالطالرابهلطفامامرضا(ع)بهدستآوردم
محمد دانشور ،رکابزن طالیی و مشهدی تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان که
در مسابقات آسیایی هندوستان شرکت کرده بود ،روز گذشته در میان استقبال
خانواده و دوستانش به مشهد بازگشت .رکــابزن طالیی ایران در مسابقات
قهرمانی آسیا درباره وضعیتش در این مسابقات گفت :امسال زیرنظر مربی
خودم بودم و توانستم رکوردم را ارتقا دهم .دانشور که موفق شد مقام قهرمانی در
رقابتهای دوچرخهسواری قهرمانی آسیا در ماده یک کیلومتر تایمتریل
را کسب کند ،اظهار کرد :خدا را شکر رقابت خوبی داشتم و خوشحالم
که توانستم دوباره مدال طالی خود را را به لطف امامرضا(ع) و تالش
خودم تکرار کنم .رقبای من از ژاپن ،چین ،مالزی و هنگکنگ بودند.
باید از ابوحیدری ،مربیام تشکر کنم که من را به باالترین سطح
رساند و این مدال نتیجه زحمات اوست .این رکابزن درباره ارتقای
رکوردش گفت :سال گذشته زیرنظر مربی ایتالیایی تمرین کردم و
رکوردم 1دقیقه و 3ثانیه و 77صدم ثانیه شد؛ اما امسال زیرنظر مربی
خودم بودم و توانستم رکوردم را ارتقا دهم .دانشور خاطرنشان کرد :نکته
جالب اینکه پیست هند نسبت به ژاپن سنگینتر بود .در پیست ژاپن رکوردها
خیلی خوب میشود؛ اما در پیست هند احتمال افت رکورد وجود دارد.
باوجوداین موفق به شکستن رکورد ایران شدم.

در جریان هفتمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی صورت می گیرد

رخبهرخشطرنجبازان23کشوردرمشهد

جــواد طــاری بخش -هفتمین دوره مسابقات
بینالمللی شطرنج جام فردوسی از دوشنبهشب طی
مراسمی با حضور  350ورزشکار از  23کشور دنیا در
مشهد آغاز شد .در این دوره از رقابتها شطرنجبازانی
از کشورهای ایــران ،فرانسه ،اسلواکی ،روسیه،
آمریکا ،اوکراین ،ارمنستان ،گرجستان ،آذربایجان،
ترکیه ،بلژیک ،هند ،افغانستان ،تاجیکستان ،عراق،
دانــمــارک ،ازبکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان،
آفریقای جنوبی ،سریالنکا ،مصر و چک حضور دارند.
همزمانی این مسابقات با انتخاب و نامگذاری مشهد
بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال2017
باعث شده است تا برنامههای ویژه فرهنگی نیز برای
شرکتکنندگان در این مسابقات برنامهریزی شود.
مسئولیت داوری این دوره از مسابقات را هفت داور
بینالمللی خراسانی برعهده دارنــد و  150نفر از
خراسانرضوی نیز در این مسابقات شرکت میکنند.

سطح فنی و کیفی مسابقات باالست

رئیس هیئت شطرنج خراسانرضوی با اشاره به آغاز
این مسابقات گفت :مسابقات باکیفیتتری را امسال
در جــام فردوسی شاهد خواهیم بــود .محمدرضا
وجدانیفر عنوان کرد :این مسابقات از ۲۵بهمن تا
۲اسفندماه در هتل ثامن مشهد با حضور بیش از۳۰۰
ورزشکار آغاز شده است که امیدواریم این مسابقات
به بهترین شکل ممکن برگزار شود .وی ادامه داد :در

نشاندهنده جایگاه و اهمیت مسابقات جام فردوسی
است ،اضافه کرد :امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی در
این رقابتها باشیم.

عکس :تسنیم

کشتیگیران آمریکایی که تا آستانه لغو
سفر به ایران پیش رفته بودند ،با استقبال
گــرم ایــران ـیهــا ،هــــواداران کشتی و
رسانهها،برایشرکتدرجامجهانیوارد
ایران شدند و سپس به کرمانشاه رفتند.
رسانههایی همچون یــوا سا یتــودی
با مهمبرشمردن حضور کــاروان تیم
ملی کشتی آمریکا در ایــران نوشت:
جــردن بــاروز که دو بــار در بازیهای
المپیک شرکت کــرده ،عکسهایی
را ازایـنلــحــظــات در صفحه خــود در
شبکههای اجتماعی منتشر کرده
اســت .سایت اتحادیه جهانی کشتی
نیز در خبری درخصوص جا مجهانی
کشتی آزاد به حضور تیم آمریکا در
ایران و قدرت دیپلماسی کشتی اشاره
کرد .جام جهانی کشتی آزاد روزهای
 28و 29بهمنماه در کرمانشاه برگزار
میشود .در این رقابتها هشت کشور
برتر کشتی دنیا در دو گروه حضور دارند
که در گروه  Aتیمهای روسیه ،آمریکا،
آذربایجان و گرجستان و در گروه  Bاین
مسابقات نیز تیمهای ایران ،ترکیه ،هند
و مغولستان حضور دارند.

کامیابینیا ،در بازی با نفت هم نیست

با حکم جدید کمیته انضباطی ،کمال کامیابینیا
نهتنها در بازی با سپاهان محروم است ،بلکه در بازی
هفته آینده پرسپولیس برابر نفت تهران هم غایب
خواهد بود؛ خبری بد برای برانکو که باید بدون یکی
از کلیدیترین بازیکنان خود در دو فصل اخیر ،وارد فاز
بحرانی لیگ شود .برد در برابر استقالل میتوانست
کار قهرمانی تیم برانکو را تا 70درصد قطعی کند؛ اما
حاال او با شرایطی که پیش آمده ،حتی ممکن است
صدر را هم ظرف یکیدو هفته آینده از دست بدهد.

کرمی ،تنها انتخاب برانکو

شنبه،آخرینفرصت
مربیایرانیوردربرمن
احتمال دارد روز شنبه سرمربی
ایرانی وردربرمن برای آخرین مرتبه
روی نیمکت این تیم بنشیند.بنا به
ادعـــای روزنــامــه بیلد درصورتیکه
آلکساندر نـــوری نتواند بــرابــر تیم
سختکوش ماینس ،نتیجه الزم را
بگیرد ،احتمال برکنار یاش وجود
دارد .بیلد دراینزمینه حتی از «برونو
البــادیــا»ی49ســالــه بهعنوان گزینه
جانشینی در برمن نام برده است.برمن
با 16امتیاز از  20هفته در رده پرخطر
شانزدهم بوده و یکی از  3نامزد سقوط
به دسته دوم است.
لیگ قهرمانان اروپا

دایره طالیی

بازتاباستقبالایرانیها
ازکشتیگیرانآمریکایی

سه بازیکن اصلی ،به دیــدار سپاهان خواهد رفت.
آ نهــا بــرای اولینبار در چند سال گذشته و بعد از
دوره مربیگری مصطفی دنیزلی ،بدون دفاع مرکزی
متخصص وارد میدان میشوند .نکته جالب ،حضور
چهار دفاع وسط تخصصی در ابتدای فصل در جمع
سر خهاست که دو خارجی (گولچ و پلیانسکی) تیم را
ترک کردهاند و دو بازیکن ایرانی (انصاری و سیدجالل
حسینی) بهدلیل محرومیت و مصدومیت به بازی
پنجشنبه نخواهند رسید.

خوبی در دربی پس نداد؛ و شاید در بازی سپاهان هم به
پست اصلی خود برگردد.

عکس :مهر

مشکالت مــالــی تیم سیا هجامگان
در نیمفصل دوم مسابقات همچنان
ادامــه دارد و قــرار اســت در جلسهای
که امــروز برگزار خواهد شد ،را هحلی
دراینخصوص اندیشیده شود .با اینکه
دیروز خبر استعفای دستهجمعی کادر
فنی سیا هجامگان ازســوی خــداداد
عزیزی تکذیب شد ،اما گفته میشود
آنها قرار است امروز جلسه ویــژهای را
با مدیران باشگاه برگزار کنند تا بتوانند
راهحلی برای این مشکالت پیدا کنند.
اینطور که گفته میشود ،بازیکنان تیم
تهدید کردهاند که درصورت حلنشدن
مسائل مالی ،تمرینات خود را تعطیل
میکنند.

تیم فوتبال باشگاه اتلتیکومادرید
اسپانیا در تاریخ اللیگا باالترین میزان
ازدستدادن ضربات پنالتی را داشته و
ازایننظر رکورددار است .روخیبالنکو
در  129مــــورد از  445پنالتی
بهدستآمده ناکام بــوده و این یعنی
29درصد ناکامی که در فصل جاری به
مرز 33درصد نیز رسیده است .ناکامی
تورس در آخرین پنالتی بهدستآمده
باعث شده این سیر ناکامی سرعت
بیشتری بگیرد .

این رقابتها شطرنجبازانی از خراسانرضوی حضور
دارند که امیدواریم نتایج ارزشمندی را مقابل حریفان
خود کسب کنند .وجدانی درباره سطح این رقابتها
اظهار کرد :به نظر من سطح فنی و کیفی این مسابقات
درمقایسه با سالهای گذشته بهتر است و رقابتهای
باکیفیتتری را شاهد خواهیم بــود .رئیس هیئت
شطرنج استان درخصوص اسپانسر این رقابتها
خاطرنشان کرد :متاسفانه هیچ اسپانسری نداریم و
تمامی هزینهها با همکاری هیئت استان و اداره کل
ورزش و جوانان خراسا نرضوی صورت میگیرد.

پیشبینی ما از هزینههایی که در این مسابقات انجام
خواهد شد ،رقمی نزدیک 100میلیون تومان است که
فعال بهصورت شخصی درحال پرداخت آن هستیم.

امیدواریم میزبان خوبی باشیم

مدیرکل ورزش و جــوانــان خــراســا نرضــوی نیز در
حاشیه این مسابقات اظهار کرد :این مسابقات یکی
از رقابتهای مهم ورزشــی همزمان با رویــداد بزرگ
مشهد ۲۰۱۷اســت .کــوروش صبوریان با تاکید بر
اینکه استقبال شرکتکنندگان از این مسابقات

در شب دوم لیگ قهرمانان انجام می شود

رئالمادرید-ناپولی
مالقاتبعداز۲۳سال

تیم فوتبال رئالمادرید بعد از ۲۳سال
با ناپولی روبـهرو میشود؛ اما آرسنال
احتمال دارد بعد از گذشت  ۲سال
بهطورجدی انتقام شکست سنگین
 ۲سال قبل را بگیرد .در ادامه دور رفت
مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای
لیگ قهرمانان اروپــا ،امشب  2بازی
دیگر انجام میشود که در مهمترین
بــازی در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو،
کهکشانیهای رئا لمادرید میزبان
ناپولی هستند .این مصاف درحالی
انجام میشود که دو تیم آخرینبار در
سال 1994در دیداری دوستانه برابر
هم صفآرایی کردند که ماتادورها  4بر
یک به برتری رسیدند .حاال دو تیم بعد
از گذشت  23سال برابر هم صفآرایی
میکنند که البته دراینمیان رئال با
توجه به فو قستارههایش ،شانس
بسیار زیادی برای کسب موفقیت دارد.
در دیدار دیگر ،بایرنمونیخ در ورزشگاه
آلیانسآرنا پذیرای آرسنال خواهد شد.
بایرنیها  2سال قبل در آخرین مصاف
خــود بــا حریف انگلیسی بــه برتری
خیرهکننده  5بر یک در مرحله گروهی
همین مسابقات دست یافتند.

