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حضور شوریان در اردوی
تیمملیبوکس

محمد شــوریان ،بوکسور خراســان رضوی به اردوی
تیم ملی در تهران دعوت شد .این بوکسور خراسانی
به همراه ورزشکارانی از هشــت استان کشور به
اردوی تیــم ملی دعوت شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت ،ایــن اردوی
آمادگی از شــنبه  29تیرماه در
مجموعــه ورزشــی انقــاب
تهــران برگــزار میشــود.
وی یکی از بوکســورهای
باســابقه ایــران اســت که
بیش از  10سال سابقه حضور در تیم
ملی کشورمان را دارد.

کماندار خراسانی:

تمرکزم
مسابقاتآسیاییتایلنداست

بانــوی کمانــدار خراســانی بــا اشــاره بــه ایــن که
مسابقات داخلی اولویت اصلی من نیست ،گفت:
در نیمه دوم مهرماه مســابقات آسیایی تایلند برای
کسب ســهمیه و قهرمانی آســیا برگزار میشود که
تمام تالش و تمرکزم برای آن خواهد بود.زهرا دل
خوش درباره مســابقات پیش رو گفت :در صورت
مهیا شدن شرایط در مسابقات زنجان که  4مرداد
ماه برگزار میشود ،شرکت خواهم کرد و بعد از آن
هم که مسابقات رکورد گیری جانبازان و معلوالن
برگــزار خواهد شــد .هنوز بــه صورت کامــل آماده
نیســتم ولی با وجود تجهیزات و شــرایط بهتر تمام
تالشــم را برای کســب ســهمیه انجام خواهم داد.
وی افــزود :اختصــاص دادن زمیــن مجموعه کوثر
برای تیر انــدازی در عملکــرد من موثر بوده اســت
چرا که تمرین در دو زمین متفاوت باعث پیشــرفت
من خواهد بود.

فعالیت 200داورفوتبالوفوتسال
دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت ۲۰۰:داور
فوتبال و فوتسال زیر نظر این هیئت فعالیت دارند که
در پی ارتقای سطح کیفی آن ها به ویژه داوران جوان
هستیم .محسن حیدری در این باره به ایرنا افزود :از
این تعداد ۳۰ ،نفر زن هســتند و از طرفی این هیئت
برای ارتقای کیفیت کار حدود ۷۰داور جوان استان
دوره های آموزشی و حمایت های خاصی را مد نظر
دارد که از جمله آن ها می توان به زمینه سازی برای
حضور آنان در زمین ها و لیگ های برتر و معتبر کشور
اشــاره کرد.وی اظهار کــرد :در راســتای تحقق این
هدف ،هیئت فوتبال استان خراســان رضوی برای
نخســتین بار به دنبال راه انــدازی آکادمــی داوران
جوان در این استان است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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جوادمحجوبیکیازسنگینوزنهایخوبجودویکشورمانطیسال
هایاخیرباوجودافتخارآفرینیهایزیاد،امابابیمهریهاوبیتوجهی
های زیادی رو به رو است .بیشک وی یکی از بهترینهای جودوی ایران
طی ســالهای اخیر بود که هیچگاه نتوانســت به آن چه اســتحقاقش را
داشت ،برسد .حتی چند بار قصد داشت که از دنیای جودو خداحافظی
کند اما به دلیل عالقــه اش باز هم در کنار این رشــته المپیکــی ماند و به
تمرینپرداخت.حتیتاچندماهقبلبعدازرهاییازمصدومیتاشدوباره
تمریناتخودراشروعکرده وتمامتمرکزشرابرایکسبسهمیهالمپیک
2020گذاشتهبود.چراکهمدالآوریدرالمپیکیکیازآرزوهایویبود.
ولیبهتازگیشنیدیمکهمحجوببهکاناداسفرکردهودیگرقصدنداردبه
دنیایجودوبرگردد.بلکهتصمیمداردکهازاینپسب هجایتاتامیجودو
در رینگ MMAمبارزه کند.مسیری که از سال گذشته انتخاب کرده
بود .اما تصمیم داشت بعد از المپیک  2020وارد دنیای قفس توری
شود که نشــد و زودتر وارد این ورزش حرفه ای شد .اما نکته قابل تامل
این جاست که بی مهری های دســت اندرکاران جودو باعث شد تا این
ورزشکار ســنگین وزن دیگر انگیزه ای برای ورزش حرفه ای در داخل
ایراننداشتهباشد.چراکههمیشهدرمصاحبههایخودبیانمیکرد
که مسئوالن برای گرفتن عکس های یادگاری همواره کنار ورزشکاران
هستند،اماهیچگاهبهقولهایخودعملنمیکنند.حاالویاینروزها
درکانادابهسرمیبردواظهارکردهکهدیگرقصدبرگشتبهدنیایجودو
رانداردوبهزودیمسابقهاشدر MMAآغازمیشود.اینسرآغازورزش
حرفهایاینورزشکارخراسانیاستکهقطعاکارسختیپیشرودارد.

سنگینوزن
جودوی کشورمان
از سفر به کانادا
و تمرین در قفس
توری میگوید

محجوب
در رینــگ

چه شد که سر از کانادا درآوردید؟

برایتفریحوتجارتبهکاناداآمدم.

یعنیحضورتاندرکاناداربطیبهجداییازجودوندارد؟

ارتباط که دارد .راســتش را بخواهید دیگر نمیخواهم جــودو کار کنم و
به هزار و یک دلیل قید جودو و المپیک را زدم و ترجیح میدهم در رشــته
دیگریفعالیتکنم.
امامیتوانستیددرجودوسهمیهالمپیکبگیرید.

شایدباکسبدومدالبرنزدرگرندپریها،المپیکیمیشدموکارسختی
درپیشنداشتم،اماترجیحدادمرشتهامراتغییردهم.
شنیدهشدهتمرینات MMAانجاممیدهید؟

MMA

بلهوتاچندوقتدیگرنخستینمبارزهخودمراانجاممیدهم.

چطور دلتان آمد قید المپیک را بزنید؟

خیلی با خودم کلنجار رفتم ،چون المپیک قله افتخارات
یک ورزشکار اســت و من هم دوست داشتم مدال المپیک
بگیرم،امانمیخواهمزیاددراینخصوصصحبتکنم.فقط
بدانیدکهدیگرجودوکارنمیکنموتصمیممنقطعیاست.
صحبتخاصیباقیمانده؟

حرف که زیاد است ،اما خواســتم از طریق این مصاحبه اعالم
کنمکهدیگربهجودوفکرنمیکنمومیخواهمبهدورازحواشی
و اخبار مختلف ،زندگی کنم و امیدوارم در رشــته ورزشی جدیدم موفق
باشم .حدود  10سال در ورزش حرفهای کار کردهام و هنوز به حق خود
نرسیده ام .مسئوالن هم هیچ توجهی به ورزشکاران حرفهای ندارند.
اگر من ورزش حرفهای را کنار بگذارم،شغلی ندارم که بتوانم نیازهای
زندگیام را تامین کنم .بنابراین برای ورود به این ورزش هدف دارم و
از روی شوق و اشتیاق هم نیست.
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ورزش

پنجشنبه  27تیر  . 1398شماره 4179

المپیاد استعدادیابی جودو در مشهد
رئیس هیئت جودو ،جوجیتســو وکوراش خراســان
رضوی از برگزاری المپیاد اســتانی اســتعدادیابی و
مســابقات انتخابی نونهــاالن و نوجوانان اســتان در
مشــهد خبر داد .احمــد امیرفخریان گفــت :دومین
المپیاد اســتانی استعدادیابی و مســابقات انتخابی
نونهــاالن و نوجوانان اســتان برای اعزام بــه المپیاد
اســتعدادهای برتر جودوی کشــور امروز در ســالن
شهید بهشتی مشهد برگزار میشود.وی افزود :این
رویدادبزرگورزشیباهدفکمکبهگسترشرشته
جودودرخراسانرضویوبهمنظورشناساییبهترین
نفرات برای اعزام بــه المپیاد برترین اســتعدادهای
جودوی کشور برنامه ریزی شده است.

گلمحمدی:

به دنبال 2بازیکن دیگر هستیم

ســرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو درباره بــازار نقل و
انتقاالت گفت :هنوز پرونده نقل و انتقاالتی ما بســته
نشــده و فکر میکنم حداقل دو بازیکن دیگر بگیریم .
هنوزمشخصنیستبازیکنخارجیبگیریمیاداخلی
 ،ولی هر دو گزینه را بســته به شــرایط قرارداد و این که
کدامیکزودتربهماملحقمیشوند،جذبمیکنیم.
یحیی گل محمدی با بیان این که در مجموع تغییرات
آنچنانینسبتبهفصلگذشتهنداشتیم،افزود:غیر
از بازیکنانی که در چند پســت از جمع ما جدا شــدند و
جایگزینآنهاراآوردیم،تغییراتزیادیدرفهرستتیم
نداشتیم.ویدربارهوضعیتبازیهایلیگبرتراظهار
کرد:نمیدانمبرنامهبازیهایلیگبرتر تغییرکرده
یا نه  .ولی ما طبق برنامه قبلی پیشبینیهای الزم
را داشــتیم  .هنوز چیزی راجع به تعویق لیگ به ما
ابالغنشدهاستاماباتوجهبهصحبتهاییکهدر
رسانههاازسویفدراسیونووزارتورزشمطرح
میشود ،نشــانهها حاکی از آن اســت که لیگ به
تعویقمیافتد.اوتصریحکرد:درمجموع زیبنده
فوتبال ما نیست که برنامه قبلی لیگ
در موعد مقرر برگزار نشود  .ولی از
سوی دیگر بحث زیرساختهای
ورزشــگاهها نیز مطرح اســت که
فکــر میکنــم فدراســیون در این
مســئله حق دارد  .بخش زیــادی از
مشــکالت ،ناهماهنگیهــا و بــی
نظمیها در ورزشگاهها ،به ساختار
ورزشــگاهها برمی گــردد .او با تاکید
بر این که خیلی وقت اســت که پرونده
حضورم در پرســپولیس بســته شــده،
اظهار کرد :از روزی که کار را در مشهد
شروع کردیم ،پرونده ما و پرسپولیس
بســته شــد  .من بــا شــهرخودرو
قرارداد داشــتم و قاعدتا مسئله
منتفیاست.

