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ورزش

دونده ملی پوش بردسکنی:

روزانه 10کیلومتر می دوم

علینوری«-ایماناسماعیلی»،دانشآموزبردسکنی
که  16سال بیشتر ندارد ،توانست در کمتر از  10ماه
فعالیت در رشته دوومیدانی ،عملکرد موفقی داشته
باشد به گونه ای که برای اولین بار به اردوی تیم ملی دو
ومیدانیدعوتشدهاستواینروزهاتمریناتخوبیرا
پشتسرمیگذاردتابتوانددرآسیاجزوبهتریندوندهها
لقب بگیرد.این در حالی است که طی دهههای اخیر
هیچ دونده ای از بردسکن به تیم ملی دعوت نشده بود.
این دونده بردسکنی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره
وضعیت خود می گوید :مدت  10ماه است که به این
رشته ورزشی روی آورده ام .در این مدت توانستم در
مسابقات استانی که درگناباد برگزار شد ،مقام دوم را
کسبکنم .ویمیافزاید:سپسبهمسابقاتکشوری
دوومیدانیکهبهمیزبانیزاهدانبرگزارشد،اعزامشدم
و توانستم در دوی  3هزار متر ماده استقامت ،عنوان
نایبقهرمانیکشورراازآنخودکنم.اسماعیلیدرباره
آغازاردویتیمملیاظهارمیکند:هنوزتاریخبرگزاری
اردویتیمملیاعالمنشدهاست.ولیاینروزها،روزانه
بیش از 10کیلومتر می دوم و قصد دارم با توکل به خدا
در مسابقات آسیایی نیز مقام برتر را کسب کنم و جزو
برترین ها باشم .وی در ادامه سخنان خود از حمایت
نکردن مسئوالن گالیه و اظهار می کند :متاسفانه
ورزشکشورفقطفوتبالشدهاستوبهدیگررشتههای
ورزشی توجهی نمی شود .وی ادامه می دهد :با توجه
به استعداد و ظرفیت های بسیار خوبی که شهرستان
بردسکندررشتهدوومیدانیدارد،حداقلدرخواست
ما برگزاری مسابقات استانی دوومیدانی به میزبانی
این شهرستان است تا ظرفیت ورزشکاران بیشتر دیده
شود .دوومیدانی مادر همه ورزش هاست و باید به این
رشتهورزشیبیشترتوجهشود.
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دوندهسرعتیایران:

میخواهمسریعترینمرددنیــاشوم
حسن تفتیان  ،قهرمان دو و میدانی و
سریعترین مرد ایــران است که به تازگی
توانست سهمیه حضور در المپیک۲۰۲۰
را هم کسب کند .این ورزشکار خراسانی
طی یک سال اخیر با حواشی زیادی رو به رو
بود که بیشتر آن متوجه فدراسیون
دوومیدانی بــود .اما این دونده
سرعتیتماممشکالتشراکنار
زدوبدونحمایتمسئوالنبا
هزینهشخصیتمریناتخود
را در خــارج از کشور دنبال
کردتااینکهتوانستسهمیه
المپیک 2020راکسبکند
 .حــاال یکی از آرزوهـــای این
ورزشــکــار دونــده ایــن اســت که
بتواند روزی سریع ترین مرد دنیا شود.
حسن تفتیان در ابتدا به سختیهایی
که در دو و میدانی وجود دارد ،اشاره
میکندومیگوید:دوومیدانیرشته
پر از تکنیک اســت و یک ورزشکار
باید به حداکثر آمادگی جسمانی
و بدنی برسد  .تمام این تکنیک ها
باید ناخودآگاه اتفاق بیفتد؛ چون در
 10ثانیه بــرای فکر و تصمیم گرفتن
فرصتی وجود ندارد .بنابراین سالیان
زیادی الزم است تا این تکنیک ها در فرد
نهادینه شود .این دونده ادامه می دهد:
گلسرسبددوومیدانیهممسابقه100
متر است و همه می خواهند در المپیک
سهمیهداشتهباشند.اینکهسریعترین
مرد دنیا از چه کشوری خواهد بود ،برای
همهمهماست.همهکشورهاباهزینههای
سنگینبهدنبالاینموضوعهستند.همه
چیز برای همان صدم ثانیه است .من یک
سال تمرین می کنم برای یک صدم ثانیه!

رتبهاولهیئتشنایاستان
درکشور
شیرجهوواترپلویخراسانرضویازسویفدراسیون
شــنا  ،بهترین هیئت کشــور معرفی شــد .بر اســاس
گزارشفدراسیونشنا،هیئتخراسانرضویموفق
بهکسبرتبهنخستدربینهیئتهایسراسرکشور
شد .این رتبه در بررسی های انجام شده در خصوص
عملکرد سال  97هیئت های شــنا ،شیرجه و واترپلو
سراسر کشــور ،به دســت آمد .هیئت مذکور در سال
گذشــته به عنــوان بهتریــن ومــدال آور تریــن هیئت
ورزشی کشــور در المپیاد اســتعدادهای برتر کشور
معرفی شد.

اخبار

یک سال
تمرین
برای یک
صدم
ثانیه

یعنی ثانیه را به  100قسمت تقسیم کنید و بدانید
من برای هر صدم ثانیه یک سال تمرین میکنم.
رکوردقبلیام 10.4بودوحاالهمبه 10.3رسیده
اســت .وی تصریح می کند :شرایط جــوی و باد،
ورزشگاه ،رقبا و شرایط ذهنی دست به دست هم
میدهندتارکوردیثبتشود.من 9.70صدمثانیه
رادرصدمتردویدهامواوسینبولتطی 9.58این
مسیررادوید.همهاینعواملوشرایطبایددستبه
دستهمبدهندتاروزمسابقهرکوردبزنیم.امیدوارم
اگرخدابخواهدبهزودیرکوردبزنم.
•آرزوی بولت شدن

تفتیان درباره عنوان آرزوی «بولت» شدن  ،گفت:
خیلی به این فکر می کنم که روزی سریع ترین مرد
دنیا شوم .نمی گویم همین امروز یا حتما باید این
اتفاقبیفتد.امامنهمیشهاهدافبزرگیانتخاب
کرده ام و دوست دارم به آن ها برسم .او درباره زدن
رکورد بولت در تمرین گفت :این اتفاق تا به حال
نیفتاده است .ولی شک نکنید خود بولت هم در
تمرینرکوردپایینترازمسابقهزدهاست.
ایــن قهرمان یـــادآور می شــود :همین  10ثانیه
میلیونها بیننده دارد ،دو و میدانی یکی از
پرطرفدارترینرشتههایدنیاست.درلیگالماس
بینندههایمیلیونیداردوچندهزارتماشاگربرای
هر مسابقه به ورزشگاه می آیند .اما در کشور ما به
دلیلاینکهپخشزندهندارد،تماشاگرکمتردارد.
ویمیافزاید:بیشترمسابقاتیکهمندرآنشرکت
می کنم از خیلی کشورها پخش زنده دارد ،اما از
ایران نه و این باعث شده مردم زیاد به دوومیدانی
عالقه نشان ندهند .المپیک قبلی که توانستم به
نیمهنهاییصعودکنم،برایمنخیلیجذاببود.
بدون تردید اگر این ورزش دیده شود ،در ایران هم
عالقه مندان خاص خود را دارد .اما متاسفانه به
اندازهدنیادرایرانطرفدارندارد.
ویدربارهتمریندرکمپفرانسهمیگوید:دوندهها

در چارچوب رقابت های جهانی

بوکسور خراسانی حذف شد

جزومشاهیرورزشیکشورهایمختلفبهحساب
می آیند .در کمپ فرانسه که من هستم بازیکنان
معروف فوتبال می آیند ،اما آن قدر کالس دو و
میدانیدراروپاباالستکهیکبازیکندوومیدانی
باورزشکارجهانیبرابریمیکند.
•جتشخصیرقبا

ایــن دونــده خراسانی درب ــاره وضعیت زندگی
خود در مقایسه با دیگر قهرمانان این رشته می
گوید :ما از نظر وضعیت زندگی هم نسبت به
حریفان عقب تر هستیم.سریع ترین مردان دنیا
حمایت زیــادی می شوند .وی ادامــه می دهد:
«بولت» ،جت شخصی داشت و قراردادش ساالنه
میلیون ها یورو بود .زمانی که فعالیت حرفه ای
داشت ،سالی  20میلیون یورو از پوما می گرفت
و  7حامی مالی رسمی دیگر هم داشــت ،ولی
ما در زمینه اسپانسرینگ ضعیف هستیم و به ما
توجه نمی شود .در جذب حامی مالی خارجی
مشکل داریــم .وی تصریح میکند :من با هزینه
شخصی به اردو یا مسابقات رفته ام و در ایران هم
با هزینه شخصی تمرین می کنم 10 .روز دیگر
مسابقات جهانی در قطر است و با رقبایم تفاوت
امکانات باالیی دارم  .دغدغه ام قرارداد بستن با
مربی و رفتن به اردو است .همه هزینه ها را خودم
پرداخت کردم .این دونده در پاسخ به این که نقش
فدراسیون دوومیدانی چیست ،تاکید می کند:
خوشحال می شوم این ســوال را از فدراسیون
بپرسید .بارها و بارها با آن ها صحبت کردم  .اما
معموالیکسریمسائلرامطرحمیکنندکهفکر
نمی کنم درست باشد .مثال می گویند ما هزینه
های خیلی سنگینی داریم ،اما این طور نیست.
ورزشکاری که باید به المپیک برود ،باید حداقل
هاراداشتهباشد.شرایطنسبیبایدداشتهباشیم.
اما این که مربی و اردو داشته باشم ،جزو نیازهای
ابتدایی است.

بوکسورخراسانیباشکستمقابلنمایندهمجارستان
با رینگ جهانی روسیه خداحافظی کرد .رقابتهای
بوکس قهرمانی جهان با حضور 365بوکســور از78
کشور در «یکاترینبورگ» روسیه پیگیری می شود .در
وزن 91کیلوگرم ،محمدشــوریان بوکسور خراسانی
در دومین مبارزه به مصاف بوکسور مجارستانی رفت
و با شکســت مقابل حریف خــود از گردونــه رقابت ها
کنار رفت .شــوریان در نخســتین مبارزه موفق شــده
بود نماینده عراق را شکســت دهــد .هدایت تیم ملی
دررقابتهایجهانیبرعهدهعلیرضااستکیاست.

مهاجری:

تاوان بازیکنان جوانم را باید بدهم
محمدرضا مهاجری ،ســرمربی خراسانی تیم فوتبال
نســاجی مازندران ،با بیان این که باید تاوان بازیکنان
جوانش را بدهد ،گفت :این تیم باید بیشتر تالش کند
تاازاشتباهاتفردیجلوگیریکند.ویکهتیمشدر
یکبازیهیجانانگیزبانتیجه 4بر 3بازیرابهمیزبان
خود سایپا واگذار کرد ،افزود :اشتباهات فردی روی
نتیجه تاثیر صد در صد داشــت .به بچه ها بین دو نیمه
گفتم ،اگر می خواهیم نتیجه را برگردانیم 2 ،بر صفر
نباید 3 ،بر صفر شود که متاسفانه این موضوع محقق
نشدوگلخوردیم.اینهمفوتبالاست؛جوانهستند
وبایدتاوانبدهیموبیشترکارکنیم.

حضور 2بانو در تیم ملی وزنه برداری
اردوی تیــم ملــی وزنه بــرداری بانــوان در رده ســنی
نوجوانانوجوانانباحضورمربیوورزشکارخراسانی
در تهران برگزار میشود .در این اردوی آمادگی که از
 5تا  25مهرماه در محل فدراســیون وزنه برداری برپا
میشــود ،عطیه ثاقب تقی پــور از خراســان رضوی به
عنوانمربیادواریتیمملیدردوردهسنینوجوانان
و جوانان دعوت شده است .همچنین عاطفه عباسی
یساقی ،نوجوان وزنه بردار خراسانی به این
اردوفراخواندهشدهاست.

سوژه

سرآسیایی :ماهیت ماشینسازی ،بزرگترین عالمت سوال است!
مدیر تیم شهرخودرو با گالیه از وضعیت عجیب ماشینسازی
درلیگبرترگفت:ماهیتباشگاهماشینسازی،بزرگترین
عالمت سوال اســت .مگر ممکن اســت یک مالک در یک
لیگ دو تیم داشتهباشــد .مجتبی سرآسیایی افزود :این
اجحافی واضح در حق دیگر تیمهای حاضر در لیگ برتر
اســت .در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی رخ نمیدهد
و نمیدانم چرا مسئوالن ســازمان لیگ و فدراسیون
فوتبال به این موضوع بیتفاوت هســتند .در پاسخ به
کسانیکهپرسپولیسواستقاللرامثالمیزنندباید

بگویمکهاینتیمهادرردهنوجوانانهمبرایشکسترقیبسنتیپایبه
میدان میگذارند ،چه برسد به لیگ برتر.
وی بااشارهبهاتفاقاتداوریمسابقهشهرخودروخراسانوماشینسازی
تبریز خاطرنشان کرد :در این بازی به دلیل ســبک بازی ماشینسازی،
صحنههای زیــادی اتفاق افتاد .آن ها بیشــتر بــازی را به ســمت فوتبال
فیزیکی میبردند کــه داوری را تحت تاثیر قرار مــیداد .مدیریت چنین
مسابقاتی سخت است .داخل محوطه  18قدم صحنهای رخ داد که داور
پشــت دروازه ،به گمان این که پاس رو به عقب دادهشده ،خطای مهدی
رحمتی را گرفت اما به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نداد.

جوادمحجوب:

فعالیت هایم در MMAرا فعال متوقف میکنم
جــواد محجــوب ،ســنگین وزن جــودوی
کشــورمان درباره بازگشــتش به ایران گفت:
مدت ســه ماه و نیم اســت که در کشــور کانادا
هســتم  .قصدم این بود کــه در  MMAمبارزه
کنــم ،با حامــی مالی قــرارداد بســتم و هزینه
مدت ســفرم را هم آن ها تامین می کردند .در
این مدت ،زیر نظر مربیان و ورزشکاران خوبی
تمرین کــردم ،اما بــا توجه به شــرایط بحرانی
جودو و تماسی که آرش میراسماعیلی رئیس
فدراســیون جودو با مــن گرفت ،مــی خواهم
به جــودو برگــردم .وی اظهــار کــرد :اکنون،
جودوی ایران شــرایطی بحرانی دارد و من به
عنوان کسی که ســالها در این رشته فعالیت
کرده ام ،بر خود واجب می دانم که به جودوی
کشــورم کمک کنم .وی در ادامه خاطرنشان
کرد :اکنون ،شــرایط جودوی ایــران بحرانی
اســت ،آبرو و حیثیت کشــورم ایــران در میان
است ،من در کانادا هم می خواستم زیر پرچم
ایران در « »MMAمسابقه بدهم ،اما اکنون که
جودوی کشورم به من نیاز دارد ،بر خود واجب
می دانم کــه در این رشــته المپیکــی که تمام
تکنیک هایش در خون من است ،فعالیت کنم.
ملی پوش سنگین وزن جودوی ایران با اشاره
به این که هیچ چیز باالتر از خوشــحالی مردم
ایران نیســت ،تاکید کــرد :خوشــحال کردن
مردم کشــورم لیاقت می خواهد ،خداوند این
فرصــت را در اختیار مــن قرار داده اســت تا با
بازگشتم به جودو ،دل عده ای شاد شود و من
از این بابت بســیار راضــی هســتم و امیدوارم

قهرمانی «غیرت» با حضور لژیونر مشهدی

بتوانــم در فرصــت باقــی مانــده تــا المپیــک
 ،2020سهمیه کسب کنم.
وی درباره این که چه شد ایران و جودو را ترک
کرد ،توضیح داد :مــن با جودو بزرگ شــدم و
این رشــته را بــا تمام وجــود دوســت دارم ،اما
بعــد از رقابت هــای قهرمانی جهــان 2018
که مجبور شدم ،پایم را جراحی کنم ،بسیار از

شــرایط موجود ناراضی بودم و تصمیم گرفتم
که دیگر در جودو ،کار نکنم ،اکنون هم در پی
تماسی که با رئیس فدراسیون جودو داشتم،
به میراســماعیلی قول دادم کــه برمی گردم،
فعالیت هایــم در « »MMAرا فعال متوقف می
کنم ،می توانم همزمان هر دو را داشته باشم و
مشکلی پیش نمی آید.

تیم«غیرت»قزاقستانباحضورلژیونرمشهدی،قهرمانسوپرکاپقزاقستان
شد .حسین طیبی فوتسالیست مشهدی که در تیم غیرت قزاقستان توپ
میزند ،درباره شرایط تیمش گفت :حدود دو ماه است که تمرینات خود را
آغازکردیمواولینبازیهایتیمرادرمسترکاپاروپادرپرتغالانجامدادیم.
ویافزود:بعدازاینمسابقات،بازیهایتدارکاتیرادرروسیهداشتیموهم
اکنونخودرابرایرقابتهایجامباشگاههایاروپاکهحدودیکماهدیگر
در مجارستان برگزار میشود ،آماده میکنیم .این فوتسالیست خراسانی
تیم ملی ادامه داد :به تازگی هم در ســوپر کاپ قزاقســتان با غلبه بر حریف
خود،قهرمانشدیم.طیبیتصریحکرد:ازلحاظآمادگیجسمانیشرایط

خوبیدارموتالشمیکنم،فصلخوبیراپشت
ســر بگذارم و نماینده خوبی برای ایران در اروپا
باشم.ویدربارهشرایطتیمملیایرانهمگفت  :تا
 10روز دیگــر تورنمنت چهار جانبه فوتســال را
در روسیه خواهیم داشــت که حضور تیم های
بزرگ در ایــن رقابت ها بــه آمادگــی تیم ملی
کمکخواهدکرد.ویادامهداد:اینتورنمنت
باحضورتیمهایروسیه،قزاقستان،آذربایجان
وایراندرشهرآستاراخانروسیهبرگزارمیشود.

فنایی:

شهرخودرو میتواند قطب جدید در فوتبال باشد
مربــی دروازه بانــان تیــم فوتبال شــهر خودرو
گفت :تیم مــا مثل یک نــوزاد تازه متولد شــده
اســت و اگر حمیــداوی مالــک باشــگاه بتواند
ایدههایــش را اجرا کنــد ،تبدیل بــه یک قطب
جدید در فوتبال خواهیم شد.
داود فنایــی دربــاره وضعیــت دروازهبانان تیم
شــهر خودرو در لیگ برتــر گفت :مــا یک پیش
فصل طوالنی داشــتیم و بــه بهتریــن نحو از آن
استفاده کردیم و موفق شدیم نقاط ضعف خود
را برطرف کنیم .سه هفته اول لیگ برای ما بد
نبوده اســت .اما هنوز کار داریــم و باید بازی به
بازی پیش برویم .ما ســعی میکنیم با طراحی
تمرینات در هر هفته روی نقاط ضعف خودمان
و نقاط قوت حریف کار کنیم.
وی درباره این که یک گل خورده در ســه بازی
نشــان دهنده عملکرد خوب دروازهبانان شهر
خــودرو اســت تصریح کــرد :از االن زود اســت
که بخواهیــم درباره آینده حــرف بزنیم اما باید
ببینیم که آخر فصل چــه اتفاقاتی رخ میدهد.
ما در هر بازی برنامه خــاص آن بازی را داریم و
ســعی میکنیم روی نقاط قوت حریفان خیلی
خوب کار کنیم .از االن زود اســت که بخواهیم
درباره آینده نظــر بدهیم چرا کــه  27هفته در
لیگ ،چند هفته در جام حذفــی و یک بازی در
پلــیآف لیــگ قهرمانــان در پیش داریــم و آخر
فصل میتوانیم درباره عملکرد دروازهبانانمان
بهتر نظر بدهیم.
مربی تیم شــهر خودرو در پاســخ به این ســوال

که انتظارات از ایــن تیم باال رفته اســت و تا چه
زمانــی میتوانید روند خوبتان را به این شــکل
ادامــه دهیــد ،تصریــح کرد :بــه هر حال ســال
گذشــته اتفاقاتی افتاد که کار برای ما ســخت
شــد اما با حضور فرهــاد حمیــداوی بارقههای
امید در باشــگاه و شهر مشــهد به وجود آمد .ما
مشکالت زیادی داشتیم و حتی به کسر امتیاز
تهدیــد شــدیم اما بــا حضــور آقــای حمیداوی
مشکالت برطرف شــد و جا دارد که از او تشکر
کنم؛ چرا کــه او خودش یک فوتبالی اســت و با

این که میتوانســت پولــش را در جاهای دیگر
ســرمایهگذاری کنــد و درآمــد بیشــتری هم به
دســت بیــاورد ،ایــن کار را نکــرد و در فوتبــال
ســرمایهگذاری کــرد .در باشــگاه مــا همــه بــا
فداکاری کار میکنند و بــه عنوان تنها نماینده
شرق کشور در لیگ برتر تالش خواهیم کرد تا
نتایج خوبی بگیریم اما نباید روی تیم ما فشــار
زیادی باشــد .چــرا که شــهر خــودرو مثل یک
نوزاد تازه متولد شده است و باید زیرساختها
و شرایط خوبی برای آن فراهم شود.

