اخبار

ورزش

6

ورزش

تلنگری برای شهر خودرو

فوتبال

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sun.Sep.22.2019.No.4231

علی ترابی -تیم فوتبال شــهرخودرو که در سه بازی
ابتدایی لیگ نمایش توفانی داشــت و رنگ شکســت
به خود ندیــده بود ،در مقابل فوالد خوزســتان با توجه
به بازی خیلی ضعیف ،متقبل شکست شد؛ شکستی
که می تواند تلنگــر خوبی برای آقا یحیی باشــد که در
بازیهای آینــده مقابل حریفــان با آرایــش تاکتیکی
متفاوت به میدان برود .همه کارشناسان اذعان دارند
که تیم یحیی گل محمدی خیلی خــوب و عالی بازی
میکند.بازیمالکانهکهدربیشترمواقعازکنارههای
زمین به داخل محوطه جریمه حریف یورش می برند و
سددفاعیرابهراحتیمیشکنند .اماشهرخودرویی
هادربازیمقابلفوالدچیزیدرچنتهنداشتندواسیر
آنالیز جواد نکونام شــدند .آن ها به نوعی با بازی بسته
فوالدمواجهشدندودرامرگلزنیناموفقبودند.نکونام
به خوبی توانست مقابل تاکتیک یحیی پیروز شود .به
حدی که عنابی های شهر خودرو با گرداندن توپ در
کلزمیننتوانستندروزنهایبرایفراربیابندوازدفاع
چند الیه فــوالدی ها عبور کنند.این باخــت می تواند
فرصتخوبیبراییحییوشاگردانشباشدتاباآنالیز
تیم در برابر دیگر رقبا که دفاعی بازی می کنند ،چاره
ای بیندیشــند.همان طور که خود یحیی به آن اذعان
دارد ،در مقابــل فوالدی ها زشــت ترین بــازی را ارائه
کردند و حرفی برای گفتن نداشتند .حاال باید از نقاط
ضعف درس بگیرند و به فکر بازی های آینده باشــند.
البته این را هم باید اضافه کرد که شهر خودرو با به کار
گیریچندبازیکنکلیدیومطرحهنوزبهشرایطایده
آلنرسیدهاست وازآنتیمیکهانتظارمیرود،فاصله
دارد.ولی به هر حال انتظارات از این تیم که قرار است
درلیگقهرمانانآسیابازیکند،خیلیزیاداستوباید
نقاطضعفبهویژهبخشخطحملهخودراتقویتکند.

اخبار

نشان سیمرغ

کوهنوردی
«

»

کوهنورد بردسکنی
به همراه همسرش
 31قله بلند ایران را
فتح کرد

جانباز رکابزن به نیشابور رسید
دوچرخه ســوار تهرانی و جانبــاز دفاع مقــدس که در
آستانههفتهدفاعمقدسسفرخودرارکابزنانازتهران
به مقصد مشــهد آغاز کرده اســت ،به نیشــابور رسید.
«وحید حــاج امینی» ،دوچرخه ســوار تهرانی و جانباز
دفاع مقــدس در بدو ورود به نیشــابور مورد اســتقبال
مسئوالن و ورزشکاران نیشــابوری قرار گرفت.کاوه،
سرپرســت اداره ورزش و جوانان نیشــابور در این باره
گفت :این دوچرخه ســوار برای چهارمین سال پیاپی
اســت که در آســتانه هفتــه دفاع مقــدس و بــه منظور
گرامیداشــت یاد و خاطره برادر شــهیدش «امیر حاج
امینی» و دیگر شــهدای دفاع مقدس ،مسیر تهران به
مشهدرابادوچرخهرکابمیزند.
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علی نــوری -بــه تازگــی یــک زوج کوهنورد
بردســکنی موفق به دریافت نشــان «سیمرغ
کوه های ایران» شــدند؛ نشانی از فدراسیون
کوهنوردی که طرح  31قله بلند  31استان
کشــور را در قالب یک پروژه ملی کوهنوردی
با هدف معرفی و صعــود به بلندتریــن قله هر
اســتان ،بــه عنــوان یــک جاذبه گردشــگری
ورزشــی معرفی کرد و بر این اساس یک زوج
کوهنورد اهل شهرســتان بردسکن موفق به
فتح  31قله بلند در ایران شــدند و نامشان به
عنوان دریافت کننده سیمرغ کوه های ایران
ثبت شد.
«علیرضــا روســتایی پــور» معــروف بــه «علی
روستا» در ابتدای صحبت هایش به چگونگی
ورودش به ورزش کوهنوردی اشاره میکند
و مــی گویــد :اولیــن قلــه ای کــه از آن صعود
کردم ،قله یال کبود زاگرس در سال 1370
بود  .از  15ســالگی به صــورت حرفه ای وارد
رشــته کوهنــوردی شــدم و در  20ســالگی
تمــام مــدارک خــود را در این رشــته گرفتم.
تاکنــون بیــش از هزار قلــه را در اســتانهای
مختلف کشور با هزینه شــخصی فتح کردم ؛
چرا که عاشق کوه هســتم  .اگرچه تجهیزات
کوهنــوردی گــران اســت  ،امــا بازهــم از
کوهنوردی دســت برنمــی دارم.وی تصریح
می کند :طــی دوســال اخیر توانســتم با
هدف اجــرای طرح ســیمرغ به همراه
همسرم «اعظم رستگار» تمامی 31
قله شــاخص کشــور را فتح کنم و در
دومین همایشــی که در قزوین برگزار
شد ،نشان سیمرغ را کسب کردیم و به عنوان
سومین زوج در کشور و اولین زوج در خراسان
رضوی شناخته شدیم.
•مشکالت کوهنوردی

وی خاطــر نشــان مــی کنــد:از ایــن کــه بــه
کوهنــوردی مــی پــردازم  ،احســاس خیلی
خوبــی دارم .وقتــی روی قله قرار مــی گیرم
احساس سبکی دارم.
وی نظرش را درباره ترس از ارتفاع وخطرات
احتمالی کوه هــم بیان می کنــد و می گوید:
در ارتفاع من اوج می گیرم و تا حاال احســاس

حشمت مهاجرانی:

اخبار
ورزش توپی

تدافعی یا هجومی بودن مهاجری
سرمربی خراسانی تیم فوتبال نساجی قائمشهر،
درباره این که وی به مربی تدافعی معروف اســت،
امــا در قائمشــهر تیمــش هجومی بــازی میکند،
گفت :بحث عمده ای که داریم  ،بحث ابزار اســت.
حماقت است اگر با ابزار دفاعی حمله کنم .زمانی
کــه در پدیده مشهد(شــهرخودرو) بــودم  ،بهترین
خط حمله را داشتیم که متاسفانه در نیم فصل دوم
مشــکالت زیادی به وجود آمد .در این جا هم ابزار
و هم حمایت تماشــاگر را داریم که ایــن موضوع به
فوتبال هجومی کمک میکند.رضا مهاجری پس
از دیدار تیمش با شاهین بوشهر افزود :بازی سخت
و طاقت فرســایی بود  .خدا را شــکر کــه مثل بازی
گذشته تنبیه نشدیم.

نایبقهرمانیدختران
بسکتبالیست نیشابوری
شــجاعی مهر-رقابــت هــای قهرمانــی بســکتبال
نوجوانان دختر کشــور دیــروز با قهرمانی تیــم تهران
و نایب قهرمانی تیم نیشــابور بــه پایان رســید .در این
دوره از رقابت ها  ۲۰۰ورزشکار از استان های فارس،
آذربایجانشرقی،خوزستان،اصفهان،کرمان،گیالن،
تهران ،همدان ،قزوین ،خراســان رضــوی ،هرمزگان
و البرز به میزبانی نیشــابور در قالب چهار گروه باهم به
رقابت پرداختند.در پایــان این رقابت ها که در ســالن
شــهید عابدی نیشــابور برگزار شــد  ،تیم های تهران،
نیشابورواصفهانمقامهایبرترراکسبکردند.نفرات
برتراینرقابتهابهاردویتیمملیراهیافتند.

ترس نداشتم  .در کوهســتان اولین اشتباه ،
آخرین اشتباه اســت  .پس من سعی کردم که
میزان آگاهی ام را درباره کوهستان باال ببرم.
همیشــه در کوه به دنبال یادگیری هســتم و
مغرور نمی شــوم .چرا که کوهستان خطرات
خــودش را دارد .وی درباره صعــود هایی که
داشــته اســت میگوید :بیشــتر به قلل البرز
مرکزی و زاگرس صعود کردم و تاکنون بیش
از هزار قله را فتح کرده ام .قله ای که برای من
بسیارجالب و جذاب بوده ،قله ملکوه در تربت
حیدریهاست.البتههمهقلههاجذابهستند.
از طرفی قله «اورین خــوی» آذربایجان غربی
نیز بسیار زیباست.
وی دربــاره مشــکالتی کــه در کوهنــوردی
پیــش رو دارد ،مــی گوید:تمــام صعــود را بــا
هزینه شــخصی انجام دادیم و نیاز به حمایت
مسئوالن داریم .متاسفانه تاکنون این اتفاق
نیفتاده اســت  .با ایــن هزینه های زیــاد واقعا
بــه حمایــت مســئوالن نیاز اســت تا بســتری
فراهم شــود که بتوانیم بهتــر و مصمم تر قدم
برداریم  .مسئوالن باید به فکر ارتقای ورزش
کوهنوردی در سطح شهرستان باشند .
•صعود خانوادگی

وی درباره صعودهایی که به همراه همســر و
فرزندش انجام داده است،می گوید :معموال
بیشتربههمراههمسرمبهکوهنوردیمیروم؛
اما در برخی از برنامه ها فرزندمان نیز حضور
داشــت« .آرســام» متولــد  1391اســت کــه
نخســتین صعود خــود را در  4ســالگی به قله
کمان کــوه البرز داشــت .فرزندمــان تاکنون
صعود به قله شــیرباد (مشــهد) ،یامان داغی
(آشــخانه) ،تک دو (کاشــمر)  ،کلون بســتک
(تهــران) ،بــز اویــز (کاشــمر) ،ملکــوه (تربت
حیدریه) ،بیرمی(بوشــهر) ،کمان کوه (البرز
مرکزی دیزین) را در کارنامه خود دارد.
روستادرادامهتصریحمیکند:فتحتمامقللی
را که در قالب پروژه «سیمرغ» انجام دادیم ،به
شهدای مدافع حرم تقدیم کردیم .ان شاءا...
در آینده نزدیک قرار اســت به چنــد قله برون
مرزیازجملهقلهآراراتدرترکیهوقلهکازبک
در گرجستان صعود کنم.

حمید بی غم که امســال هدایت تیم گیتی پســند را
در لیگ برتر فوتســال بر عهــده دارد ،درباره کیفیت
برگزاری نیمفصل اول مســابقات لیــگ برتر ،گفت:
بازیها در زمان اعالم شــده آغاز شد و توپها نسبت
به سال گذشته ،کیفیت بهتری داشت ،اما نظارتها
کمتر بود .برخی تیمها یاد گرفتهاند کارشان را با سر
و صدا و فشار روی داور جلو ببرند .مربیان و بازیکنان
برخی تیمها سر داور میریزند و نتیجه میگیرند که
مشکل بزرگی است .وی اظهار کرد :افراد زیادی این
گونه نان میخورند .آن ها به ما هم پیشنهاد میدهند
و میگوینــد وارد تیمتــان میشــویم و در مســابقات
به داور فشــار میآوریــم .همیــن باعث پیــروزی تیم
میشود و ما پاداش میگیریم.سرمربی گیتیپسند
در ادامه افزود :مسئوالن باید برای این موضوع فکری
کنند تا اعتراض به داوری نباشــد .کار برخی همین
است و فوتســالیها نیز این افراد را میشناسند .این
افراد روی نیمکت تیمها مینشــینند و به داور فشــار
میآورند.

نیکبخت واحدی:

فحش بشنوم ،دعوا می کنم!
علیرضا نیکبخت واحدی ،بازیکن
خراســانی که ســابقه حضور در
تیمهای پرسپولیس و استقالل
را دارد ،دربــاره رفتنــش بــه
ورزشگاه،گفت:اگربهورزشگاه
بروم و کسی به من فحاشی کند،
دعوابهراهمیاندازم.ویدربارهاین
که آیا برای تماشــای دربی به ورزشگاه
میرود ،گفت :نه اصال ،در خانه با خیال راحت بازی را
تماشا میکنم .اگر به ورزشگاه بروم ،حرص میخورم
و دوست ندارم این اتفاق بیفتد .اگر به ورزشگاه بروم و
کسیبهمنفحاشیکنددعوامیکنم!بههمیندلیل
به ورزشــگاه نمیروم .جنبه ورزشگاه رفتن هم ندارم.
وی درباره دربی امروز پرســپولیس و استقالل تصریح
کرد:اینکهمیگویندشرایطدربیفرقمیکنددرست
است.استقاللاگربرندهاینبازیباشد،میتواندسه
بازیگذشتهرافراموشکند.ویدرپاسخبهاینسوال
کهاگراستقاللبازندهدربیباشدچهاتفاقیمیافتد،
گفت :اگر اســتقالل بازنده دربی باشــد ،وارد چالش
بزرگیمیشود؛امیدوارمکهایناتفاقنیفتد.

قهرمانی شطرنج باز خراسانی

باشند ،با همه مسابقات متفاوت است و حساسیت خودش را دارد .این که دو تیم
از مربیان ایتالیایی و آرژانتینی استفاده می کنند دلیل بر این نیست که استقالل
مانندتیمهایایتالیاییوپرسپولیسبهروشآمریکایجنوبیوآرژانتینبازیکند.
اینخصوصیاتبازیکناناستکهبهمربیمیگویدچهروشیرابرایبازیتیمش
به کار بگیرد .وی درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی نود ،گفت :پیش بینی
این مسابقه بسیار ســخت اســت .دو تیم برای برد به میدان می آیند و قدم به عقب
نمی گذارند .تمام مسابقات لیگ یک طرف  ،دربی هم یک طرف  .این بازی برای
تماشاگران،بازیکنانومربیاندوتیمبسیاراهمیتدارد.منهمدرموقعیتینیستم
کهبتوانمنتیجهبازیراپیشبینیکنم.هردوتیمبازیکنانتاثیرگذاروخوبیدارند.

فراز و نشیبهای
فوتبالیلژیونر
خراسانی

تیم ها با سر و صدا به دنبال امتیاز
هستند

در چارچوب رقابت های بینالمللی ابنسینا

مسابقه امروز بزرگترین دربی قاره آسیاست
حشمتمهاجرانیپیشکسوتفوتبالخراسانرضویکهسابقههدایت
تیم ملی فوتبال ایران را نیز برعهده دارد ،درباره دربی پرســپولیس
و اســتقالل گفت :هــر دو مربــی بــه تازگی به اســتقالل و
پرسپولیسآمدهاندوبایدبهآنهافرصتداد.مسابقه
امروز بزرگ ترین دربی قاره آسیاست .برنده شدن
در این بازی خیلی اهمیت دارد و نمی توان گفت
نتیجهاینبازیاهمیتیندارد.
وی درباره دیدار امروز استقالل و پرسپولیس
افزود :دیدار ایــن دو تیم در هر شــرایطی که

حمید بی غم:

لژیونر خراســانی تیم «زوله» از فراز و نشیبهای
دوران فوتبال خود گفت و تاکید کرد به حضور در
تیم ملی ایران افتخار میکند .به گزارش ایسنا ،
رضا قوچاننژاد مهاجم ایرانی کــه در تیم «زوله»
توانست درخشــش خوبی داشته باشــد تاکنون
در چند تیم بــازی کــرده و دوران متفاوتی در این
تیمهاداشتهاست.اودرشهرمشهدبهدنیاآمداما
زمانی که هشت ساله بود ،به همراه خانوادهاش
به هلند مهاجرت و در آن جا فوتبال را آغاز کرد .او
درتیمهایینظیرسنتترویدنواستانداردلیژدر
فوتبالبلژیکبازیکردوتوانستعملکردخوبی
دراینتیمهاداشتهباشد.
•ویولننوازی

او درموسیقیهماستعدادداردوویولنمینوازد.
رضاپیشازانتقالبهتیمهیرنفیندرسال۲۰۰۵
در باشــگاههای فریســیا و کامبــور حضــور
داشــت .در آوریل  ۲۰۰۶نخســتین
بازیحرفهایاشرابرایهیرنفین
دردیدارمقابلآلکمارانجامداد.او
در آن بازی به عنوان یار تعویضی و
به جای هرناندو درولــد وارد زمین
شد.قوچاننژاددردورهحضورچهارسالهخود
در هیرنفیــن دو بار به صورت قرضــی به تیمهای
 Go Ahead Eaglesو Emmenپیوســت امــا در
تابســتان  ۲۰۰۹برای تمرکــز روی تحصیل ،به
قــراردادش با هیرنفین پایــان داد و به عنوان یک
بازیکن آماتور بار دیگر به تیمGo Ahead Eagles
پیوست.
•کامبور

با این که قوچاننژاد در فصــل ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰
عضویازباشگاه GoAheadEaglesبود،تصمیم
گرفت با قراردادی دو و نیم ســاله بــه تیم کامبور

مســعود مصدق پــور ،عنــوان قهرمانی مســابقات شــطرنج
بینالمللی ابن ســینای همدان را کســب کرد .در دور نهم و
پایانی مســابقات جدول ،Aمســعود مصدق پور از خراســان
رضــوی برابر مرصاد خداشــناس به تســاوی رســید و با7.5
امتیاز به مقام قهرمانی دســت یافت .همچنین علی راستبد
و آراد نظری از گیالن عناوین دوم و ســوم را از آن خود کردند.
در شــانزدهمین دوره مســابقات شــطرنج بیــن المللی ابن
سینایهمدان 440بازیکنازششکشورایران،ارمنستان،
آذربایجان ،گرجســتان ،عراق و قزاقســتان در سه جدول به

برود .در نخســتین بازیاش برای این تیم در۲۲
ژانویه ۲۰۱۰کهبرابرویندامبرگزارشد ۹،ثانیه
پس از ورودش به زمین نخستین گل خود را برای
تیمشبهثمررساند.
“گوچی” بــه دلیل این کــه در تیم کامبور بیشــتر
در پســت مهاجم کناری بــه کار گرفته میشــد و
سرمربیتیمهمبهبازیکنیبهناممارکدیوریس
عالقهداشت،نتوانستبازیهایزیادیبرایاین
تیمانجامدهدودر ۱۳بازیدوگلبهثمررساند.
در فصل بعــدی حضــور در کامبــور ،قوچاننژاد
عملکرد بهتری داشــت و در  ۳۷بازی  ۱۵گل به
ثمر رســاند .این مهاجم ایرانــی بهترین عملکرد
خودرادربازیمقابل Emmenبهنمایشگذاشت
و نخستین هتتریک دوران حرفهای فوتبالش را
تجربهکرد.
•سنتترویدن

در ۱۷ژوئن ۲۰۱۱قوچاننژاد به سنت ترویدن
بلژیکپیوست.قرارداداوبااینتیمسهسالهبود.
نخستینگلشرادرلیگحرفهایبلژیکدربازی
برابرتیمقدرتمنداینکشوریعنیکلوببروژبهثمر
رساند.بااینکهمصدومیت،قوچاننژادراهفتهها
ازمیادیندورنگهداشتامااوتوانستدرنخستین
فصلحضورشدرسنتترویدندر ۲۲بازی۱۲
گل به ثمر برســاند و عملکرد خوب او باعث شــد
تیمهایی از آلمان ،هلند و بلژیک برای به خدمت
گرفتناوابرازعالقهکنند.
• 6سال برای ایران

گوچیدربارهحضوردرفوتبالحوزهخلیجفارس
گفت :لیگ کویت و قطر خیلی خــوب بود .بعد از
جامجهانیپیشنهادمالیخوبیدریافتکردمکه
نمیتوانستمآنراردکنم.تجربهخیلیخوبیهم
برای من بود .بعد از شــش ماه حضور در الکویت،

رقابت بــا یکدیگــر پرداختند.
مجمــوع جوایــز در نظــر گرفته
شــده برای ایــن رقابت هــا700
میلیونریالبود.درخور ذکراست،
مصــدق پــور در رقابتهــای
بخشبرقآساکهیک
هفته قبل برگزار
شد نیز قهرمان
شد.

منآقایگلرقابتهادرتعطیالتزمستانیبودم
که در  ۱۰بازی توانســتم  ۱۱گل به ثمر برسانم.
باید آن جا را تــرک میکردم .بعد از یــک بازی در
جام با مالک باشــگاه جــرو بحث داشــتم .او چیز
زیادی از ورزش نمیدانســت .البته دوستانی در
کویتدارمولیبااینبحثیکهبهوجودآمد،دوره
حضورمندرآنجابهپایانرسید.گوچیدرادامه
صحبتهایخودگفت:ششسالخیلیزیبادر
تیم ملی فوتبال ایران داشتم و با حریفان بزرگی
در آن مقطع بازی کردیم .به حضورم در تیم ملی
فوتبالایرانافتخارمیکنم.دورانتلخوشیرینی
در تیم ملی داشــتم و اگر این دوران نباشند شما
نمیتوانید زیباییهای فوتبال را بیشتر ببینید.
وی درباره حضورش در زوله گفت :شروع خیلی
خوبیدرزولهداشتموازاالنتمرکزمنرویبازی
بعدی اســت تا بتوانم برای تیمم موثر باشــم .وی
تصریح کرد :در الوکره نیز حضور من کوتاه مدت
بودوششماهدراینتیمبازیکردم.حضورخوبی
در این تیم داشتم .حضور در اروپا ترجیح من بود
ولیباالخرهدراینتیمنیزبازیکردم.درتیمهای
آســیایی بازیکنان خارجی وظیفه زیادی دارند و
اینتیمهادرآسیاباجذببازیکنانخارجی،سعی
میکنندفاصلهخودراباتیمهایبزرگکمکنند.
•زوله

رضا قوچاننــژاد ،ملیپوش ســابق فوتبال ایران
که ســه هفته پیش به لیگ هلند برگشت و به تیم
زوله پیوست ،توانســت در اولین دیدار خود برای
این تیم چهار گل به ثمر برساند و بعد از یک بازی
درردهسومجدولگلزنانلیگهلندقراربگیرد.
او البته به عنوان بازیکــن جایگزین به زمین آمد و
به نظر می رسد در هفته پیشروی لیگ هلند نیز
طبق گفته رسانههای هلندی ،در ترکیب اصلی
حضورنداشتهباشد.

خبر
تیراندازی

یادبود زنده یاد راضیه شیر محمدی؛

مسابقاترنکینگتیروکمان

چهارمین دوره مسابقات کشــوری تیراندازی با کمان
یادبود زندهیاد راضیه شیرمحمدی در مجموعه آزادی
طرقبه برگزار شــد .رئیس هیئت تیرانــدازی با کمان
خراســان رضــوی گفــت :چهارمیــن دوره مســابقات
کشــوری تیراندازی با کمان با حضور ۷۸نفر از مردان
و زنــان در بخــش ریکــرو و ۶۰نفــر در بخــش کامپوند
طی روزهای پنج شــنبه و جمعه ۲۸ ،و  ۲۹شهریور در
طرقبه برگزار شــد .محمود کریم زاده افزود :در پایان
این مسابقات در بخش کامپوند علی سینا منشازاده از
کرمان به مقام نخست دســت یافت و جابر خوشگرد از
البرزوحمزهنکوییازکرمانبهترتیبدوموسومشدند.
وی ادامــه داد :در بخش بانوان این رشــته نیز شــیرین
ریحانیوالههرجاییازخراسانرضویاولودومشدند
وسوگندحدادازالبرزمقامسومراکسبکرد.ویاظهار
کرد :در بخش ریکرو مردان نیز نادر منوچهری از چهار
محالوبختیاریبرسکوینخستایستاد،سعیدپناهی
ازاصفهانبهمقامدومرسیدوشرویناسدزادهازتهران
به مقام سوم دست یافت.او بیان کرد :در بخش بانوان
این رشته نیز مبینا فالح و سمانه رمضانپور از یزد اول و
دومشدندومینوطاهرپورازتهرانسومشد.

