خبر
فوتبال

مدافع شهر خودرو بیان کرد:

می توانیم به مرحله گروهی
لیگقهرمانانبرسیم

ت ترین بازیکنان حاضر
علی نعمتی را میتوان از باثبا 
در دو فصل اخیر فوتبال ایران دانســت .او از بی سر و
صداترین فوتبالیســتهای حال حاضر در لیگ برتر
محسوب میشود .او درباره تیم شهر خودرو در لیگ
هجدهمونوزدهمگفت:ماسالقبلهممیتوانستیم
با حضور در ردههای باالتر بهطور مستقیم خودمان را
به آسیا برسانیم  ،اما کمی بدشانســی آوردیم .با این
حالفکرمیکنمامسالبتوانیمهمهآنبدشانسیها
را جبران کنیم .ب ه هر حال تیم ما اکنون هماهنگتر از
سال قبل است و این به ما در بازیهای مختلف کمک
زیادی میکند .در آسیا هم شک نکنید که میتوانیم
به مرحله گروهی لیگ قهرمانان برسیم.
نعمتــی دربــاره زوج خــود در قلب خط دفاعی شــهر
خودرو گفت :من و حسین مرادمند زوج خط دفاعی
تیم را تشــکیل میدهیم و خوشــحالم کــه از ابتدای
حضور در تیم در کنار او بودم .خدا را شکر هماهنگی
باالیی با هــم داریم و این کــه او تاکنون بــه من کمک
زیادی کرده است ،باعث میشود تا با او راحت باشم.
مدافع مشــهدیها درباره احتمال دعــوت به اردوی
تیم ملی نیز گفت :ب ه هر حال حضور در تیم ملی برای
هر بازیکنــی افتخار اســت و من هم اگر دعوت شــدم
مثل یک ســرباز در خدمــت تیم ملی خواهــم بود .اما
تاکنون این اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل باید
بازی در شهر خودرو را در اولویت خود قرار دهم .چرا
که در صورت موفقیت شــهر خــودرو بازیکنان امثال
من هم میتوانند خود را بیشــتر نشان دهند .نعمتی
درباره حســرت هــای خــود در لیگ فعلــی گفت :در
لیــگ امســال در بــازی هایی که
به میدان رفتیم ،ســه حسرت
برای مــن باقی مانــد .اولی
گلی بود که در دیــدار فوالد
دریافت کردیــم و دومی گلی
که در مسجدســلیمان
خوردیــم و بازی
مســاوی شــد
و ســومی هــم
همیــن دیدار
جــام حذفی
بود؛ دیداری
که حریف ما
ازیکموقعیت
خود استفاده کرد.
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از میان خبرها
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

میزبانی موکب شهدای ورزشکار
از زائران پیاده

چهارشنبه اول آبان  .1398شماره4257

معــاون فرهنگی ورزشــی تربیت بدنی آســتان قدس
رضــوی ،از آماده ســازی مقدمــات پذیرایــی  ،تکریم ،
استقبالواسکاندوبرابریزائرانپیادهدرسالنهای
ورزشــی این موسســه خبر داد .عظیم کریمی افزود :
همچون سال های گذشــته و با کمک خیران در حال
تهیه و آماده ســازی مقدمات پذیرایی و اسکان زائران
پیاده دهه آخر ماه صفر در موکب شــهدای ورزشــکار
در محل تربیت بدنی آســتان قدس رضوی هســتیم و
خدماتی همچون پذیرایی ،آرایشگاه  ،پزشک عمومی
و واکس زنی بــرای حدود  10هــزار زائر و اســکان در
سالنهای ورزشی موسسه ویژه برادران و خواهران با
پیش بینی ســه هزار و 500نفر را ارائه می کنیم .وی
اظهار کرد :هماهنگی های الزم با دیگر نهادهای این
آستانملکوتیانجامشدهاستوازروزجمعهسومآبان
تاروزشهادتحضرترضا(ع)موکباینموسسهکهبه
نامشهدایورزشکارنامگذاریشدهاست،درخدمت
زائرانپیادهخواهدبود.

درگفتوگوباشمشیربازخراسانیمطرحشد

سالن تمرینی

مشکل شمشیربازان
مهتــا قــره داشــی -از قهرمانــان خــوب
شمشــیربازی اســت .افتخارآفرینــی هــای
زیادیدرعرصههایبینالمللیداردوحاالاز
او در سطح کشور به عنوان یک چهره شناخته
شــده در این رشــته ورزشــی یــاد میشــود.
علــی یعقوبیان شمشــیر بــاز خراســانی پس
از دنیــای قهرمانی بــه مربیگــری روی آورد و
مدتی نیــز هدایت تیم ملــی کشــورمان را بر
عهــده داشــت .وی در اســلحه اپــه تخصص
الزم را دارد و این روزها هیئت شمشــیربازی
اســتان را نیز مدیریت می کنــد .از زمانی که
سکان هیئت شمشیربازی استان را بر عهده
گرفــت ،این هیئــت با تغییــر و تحــول خوبی
روبهروبودهاست.هرچندکهخراسانرضوی
هنوز در ســطح تیم ملی جایگاه خوبی از نظر
تعدادملی پوش ندارد .یعقوبیــان این روزها
همراه تیــم ملی زیر  23ســال در مســابقات
آســیایی تایلند حضور دارد تا با انتقال دانش
خود به جوانان اپه ایست کشورمان آن ها را به
سویپیشرفتسوقدهد،هرچنددرایندوره
خراسان رضوی از داشتن حتی یک نماینده
هم محروم است ،اما یعقوبیان این نوید را داده
که در سال آینده خراسانی ها نیز در تیم ملی
حضور خواهند داشت.
ســرمربی تیم جوانــان اپه کشــورمان درباره

مســابقات آســیایی تایلنــد بــه خبرنــگار مــا
میگوید:ســطح مسابقات باالســت و بیشتر
کشــورهای آســیایی در این دوره از رقابتها
شرکت کردهاند  .در سه اسلحه تیم کامل در
بخش آقایان اعزام شــده اســت ،مسابقات از
دیروز آغاز شده است.اما امسال نمایندهای
از مشهد در تیم ملی نداریم  .البته سال آینده
حتما از خراسان رضوی در تیم ملی ورزشکار
خواهیم داشت .یعقوبیان با بیان این که ژاپن
و قزاقســتان به عنوان اصلیتریــن رقبای ما
در این دوره به شــمار میروند ،خاطرنشــان
میکند :تا سه شــنبه هفته آینده رقابتهای
تیمــی و انفــرادی ادامــه خواهــد داشــت .
امیدوارم بتوانیم نتایج خوبــی را در این دوره
از مسابقات کسب کنیم.
او ادامه میدهد :شاگردان من پنج شنبه در
انفــرادی رقابت میکنند و روز یک شــنبه در
تیمی مبارزه خواهند کرد .در پنج سال اخیر
کشورهای دیگر در این رشته سرمایه گذاری
بسیاری کرده اند ،شــاید در گذشته راحتتر
میتوانســتیم مدال هــا را پیشبینــی کنیم
اما االن کار ســخت شده اســت .ما اردوهای
زیادی برگــزار کردیم و بچه هــا تالش زیادی
کردند  .امیدوارم بتوانیــم نتیجه مدنظرمان
را کسب کنیم.

•روند رو به رشد

وی درباره وضعیت این رشــته در خراســان
رضــوی مــی گویــد :اکنــون شمشــیربازی
خراسان رضوی از شرایط خوبی برخوردار
اســت  .در مســابقات المپیاد استعدادهای
برتر نتایج خیلــی خوبی کســب کردیم و در
بخش جوانان نیز شرایط مســاعدی فراهم
اســت  .اما این کافی نیســت و بایــد بیش از
گذشــته تالش کنیم تــا بتوانیم بــه اهدافی
که داریم ،برســیم .یعقوبیــان میافزاید :بر
اساس برنامهریزی های انجام شده ،امسال
برنامههای ویژهای را در نظر داریم  .با توجه
به این که مدیرکل ورزش و جوانان اســتان،
ســالن خوبی را در اختیار ما گذاشته است،
قطعا رشد چشمگیری خواهیم داشت.وی
بیان میکند :سالها بازیکن این رشته بودم
و در مسابقات زیادی شرکت کردم  .مشکل
اصلی ما سالن بود .سالنی که در آن تمرین
مــی کردیــم ،ظرفیــت تمرین ورزشــکاران
را نداشــت  .حتی من یک ســالن شــخصی
اجاره کــردم ولــی امکانانش خیلــی کامل
نیســت؛ این ســالنی کــه در اختیار مــا قرار
دادند ،از نظر موقعیت مکانی مناسب است
و با بودجهای که برای خرید وســایل در نظر
گرفتیم و جلســاتی که با مربیان گذاشــتیم
مشکل وسایل نیز برطرف خواهد شد.

•حضور در لیگ برتر

یعقوبیــان بــا اشــاره بــه ظرفیت خراســان
رضوی تصریــح میکنــد :قهرمانان خوبی
داریــم وهمــه نوجــوان هســتند ،در ســال
آینده این ســرمایه گذاری به بار مینشیند
و جواب زحماتی را که ســالهای گذشــته
کشیده شده ،سال آینده میگیریم.رئیس
هیئــت شمشــیربازی خراســان رضــوی
دربــاره فعالیــت دیگــر شهرســتا نهای
استان تاکید میکند :ما به دلیل مشکالت
تجهیزاتی که در سراسر کشور داریم ،تنها
میتوانیــم مراکز اســتانها را فعال کنیم،
حتی در تهران نیز یک ســالن مجهز داریم
و در دیگــر اســتانها هــم همیــن شــرایط
وجود دارد .اگر ســالنی افتتاح میشــود،
به صورت نمادین است  .ما با مشکل مربی
و تجهیــزات مواجــه هســتیم ،اگــر بتوانیم
در یک اســتان یک ســالن را کامــل تجهیز
کنیم  ،گام بزرگی برداشــتیم.او همچنین
درباره لیگ شمشیربازی کشور می گوید:
برای حضــور در لیگ برتر تیــم قدرتمندی
را راهی میکنیم  ،ســال گذشته توانستیم
در جایگاه ســوم قــرار بگیریم  .امســال نیز
بــا قــدرت بیشــتری ظاهــر خواهیم شــد و
امیــدوارم طال یــا نقره را بــرای اســتان به
ارمغان بیاوریم .

مربیسابقپدیده،پیراهنشرا
 13099یورو فروخت
مربی آلمانی سابق تیم فوتبال پدیده مشهد ،پیراهن
فینال جام جهانــی 1990را به مبلــغ  13099یورو
فروختتاصرفامورخیریهکند.توماسهسلر،هافبک
توانمند پیشین آلمان موفق شــد برنامهای را که برای
فروش پیراهن ورزشــیاش داشت،انجام دهد و مبلغ
حاصل شده را به امور خیریه اختصاص دهد« .هسلر»
دوهفتهقبلتصمیمگرفتپیراهنیراکهدرفینالجام
جهانی 1990به تن داشت و با آن قهرمانی مسابقات
راباتیمملیآلمانجشنگرفت،برایحراجاختصاص
دهد تا مبلغی را کــه از فروش آن حاصل میشــود ،به
سازمان«لبخندکودکان»برایکمکبهامورکودکان
اختصاصدهد.تیمآلماندردیدارنهاییجامجهانی
 1990با تک گل آندرئاس برمــه از روی نقطه پنالتی
بر آرژانتین غلبه کرد و قهرمان شد.درخور ذکر است،
هســلر در ســالهای  2014و  2015در تیــم پدیده
مشهدبهعنوانکمکمربیفعالیتمی کرد.

سوژه

روزهای سخت

رکابزن خراسانی
ا خبار
ورزش

تغییر زمان دیدار شهر خودرو
و گل گهر
کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبال ایــران از
تغییر زمان مســابقه دو تیم شــهر خودرو خراسان
و گل گهر سیرجان از هفته هشــتم لیگ برتر خبر
داد .بر اســاس این خبر  ،دیدار دو تیم شهر خودرو
خراســان و گل گهرســیرجان از هفته هشتم لیگ
برتر بــه دلیــل میزبانــی و پذیرایی ورزشــگاه امام
رضا(ع) از زائران پیــاده در هفته پایانــی ماه صفر
و استفاده این عاشــقان والیت از این مجموعه ،به
جای روز جمعه  ۳آبــان در روز جمعه  ۲۴آبان ۹۸
ساعت ۱۵:۴۵در ورزشــگاه امام رضا (ع) برگزار
خواهد شد.

کمبود امکانات ورزشی
در تربت حیدریه
رئیس اداره ورزش وجوانــان تربت حیدریه درباره
وضعیــت امکانات ورزشــی این شهرســتان گفت:
شهرســتان تربت حیدریه با وجود داشتن ظرفیت
مناسب برای ورزش ،دچار مشکالتی مانند کمبود
امکانات اســت که این چالشها وضعیــت را برای
فعالیــت ورزشــکاران ســختتر مــی کند.مجیــد
رضایی افــزود :هم اکنــون زیرســاخت و امکانات
مناسب در این شهرستان نداریم  .باید مسئوالن از
ورزشکاران حمایت کنند تا از وضعیت کنونی بهتر
عمل کنند.وی همچنین به حضور بخش خصوصی
در ورزش اشاره و اظهار کرد :بخش خصوصی باید
پای کار بیاید و ورزشکاران را همراهی کند.

که از دانشــور در مســابقات قهرمانی
آسیا انتظار بیشتری بود که متاسفانه
در یک رشته و آن هم در یک کیلومتر
تایم تریل شرکت کرد و مقام نهم را به
دســت آورد .حال باید کارشناسان
بررسی کنند که چرا این دوچرخه
ســوار کــه امیــد طــای ایــران در
رقابــت هــای بیــن المللــی اســت،
دیگر شــرایط قبلی خــودش را ندارد.
رئیس فدراســیون دوچرخه سواری طی
اظهاراتی مدعی شده است که محمد دانشور

دوچرخــه ســواران کشــورمان چندی
پیــش در مســابقات پیســت قهرمانی
آســیا عملکرد قابل قبولی نداشــتند و
نمره منفــی گرفتند .در بین شــرکت
کنندگان ،محمد دانشــور دوچرخه
ســوار خراســانی کــه طــای بــازی
های آسیایی را در کارنامه خود دارد
نیز ضعیف ظاهر شــد .این ورزشــکار
خراســانی طی یــک ســال اخیــر نتایج
ضعیفی به دســت آورد و اکنــون از روزهای
اوجش فاصله زیادی دارد.این در حالی اســت

از آن نگاه حرفهای که در گذشــته داشــت ،دور شده است و
دیگر آن انگیزه سابق را ندارد.
خســرو قمری دربــاره نتایج ملیپوشــان دوچرخهســواری
ایران در مســابقات پیســت قهرمانی آســیا بــه میزبانی کره
جنوبی گفت :با توجه به این که شــرایط الزم را برای کســب
سهمیه المپیک در این مسابقات نداشتیم ،تالش کردیم که
از نفرات جوان اســتفاده کنیم .به هر حال تیم ملی با شــش
رکابزن جوان ،یک رکابزن زن و ســه رکابــزن مرد در بخش
بزرگساالن اعزام شــد که در نهایت فقط یک نقره در بخش
معلوالن توسط مهدی محمدی کسب کردیم.
قمــری همچنیــن دربــاره عملکرد محمــد دانشــور رکابزن

کشورمان که سابقه کســب مدال طال در بازیهای آسیایی
را نیز دارد ،گفت :دانشــور فقط در یک رشــته شــرکت کرد
و دلیلش این بود که در دیگر رشــتهها ،رقبا شــرایط بســیار
بهتری داشتند و همین مسئله باعث شده بود سایر رکابزنان
از جمله دانشــور انگیزه کافی برای موفقیت نداشته باشند.
همچنین باید اشاره کنم که دانشور از نگاه حرفهای دور شده
اســت و شــرایط نزولی دارد و با ادامه این شــرایط باید جای
خود را به دیگر رکابزنان بدهــد .وی تصریح کرد :من و کادر
فنی صحبتهای زیادی با او کردهایم ،اما او انگیزه سابق را
ندارد .ضمن این که دانشور از مصدومیت دوباره میترسید
و به همین دلیل کمی با احتیاط رکاب زد.

ورزش همگانی همچنان در صدر

گردونه
فوتبال

خراسان رضوی ،استان برتر در حوزه ورزش همگانی کشور است
گروه ورزش -یکــی از راههــای افزایش تحرک
در زندگــی شهرنشــینی ،روی آوردن بــه ورزش
اســت که در ایــن زمینه براســاس آمــار ،نیمی از
مردمخراسانرضویدرورزشهمگانیشرکت
می کنند .براساس آمار سال گذشته از جمعیت
ســه میلیون و ۳۲۳هزار نفری مردان خراســان
رضوی ،یــک میلیــون و  ۷۰۰هــزار نفر و از ســه
میلیونو ۲۶۵هزارنفرجمعیتزنانایناستان،
یک میلیون و ۶۴۰هزار نفر و به عبارتی51.15
درصد مردان و 50.02درصد زنان این استان،
دربرنامههایورزشهمگانیشرکتکردند.
مدیــر دانشــکده تربیــت بدنــی و علوم ورزشــی
دانشگاهفردوسیمشهددربارهورزشهمگانیبه
ایرناگفت:ورزشهمگانیازجملهفعالیتهایی
است که به امکانات خاصی نیاز ندارد و هر کسی
با توجه به عالقه و هدف مد نظرش می تواند آن را
انجامدهد.همهمردماززنومرد،کودکوبزرگ
سالوسالمندباهرنوعنگرشوگرایشمیتوانند
درفعالیتمنظموعمومیورزشهمگانیشرکت
کنندتاکیفیتزندگیخودراارتقاوسالمتخود
را افزایش دهند .مهدی ســهرابی افزود :ورزش
همگانی از جمله فعالیت هایی است که افراد به
صورت آزادانه میتوانند در هر زمان و مکان آن را
انجام دهند تا کارایی و عملکرد آن ها در زندگی
افزایش یابــد .وی اظهــار کــرد :ورزش همگانی
محــدود به پیــاده روی نیســت و هــر فعالیتی که
ضربانقلبراازحالتعادیباالترببردوعضالت
رامنقبضومنبسطکند،دراینزمینهموثراست
 .به شرطی که با عالقه ،آزادانه و با هدف تفریح و
سرگرمی باشــد.وی تصریح کرد :با توجه به این

که ورزشهمگانی نیازبهامکاناتخاصیندارد،
هر کســی در زندگی و فضــای اطــراف خود می
تواند آن را انجام دهد.سهرابی توجه شهروندان
بــه ورزش و فعالیت بدنــی را ضروری دانســت و
افزود :این موضوع از خانواده ها شروع می شود.
مدارس هم بایــد به این موضــوع اهمیت دهند و
ورزشازنیازهایاساسیکودکانشمردهشودو
هرآموزشیبایددرقالببازیباشدتابرایآنها
نهادینهشود.ویاظهارکرد:وعاظ،مبلغان،اطبا
و اصحاب رســانه نقش مهمی در ترویج و توسعه
ورزشهمگانیدارند.
•سابقه ۵۰سالهورزشهمگانی

رئیس هیئــت ورزش هــای همگانی خراســان
رضوی نیــز در این بــاره گفــت :ورزش همگانی
در کشــور از ســال  ۵۸به عنوان ورزش محالت
کار خــود را آغــاز کــرد و در ســال  ۶۲بــا عنوان
جهاد تربیت بدنی رســمیت یافت .فدراســیون
ورزشهای همگانی کشــور نیز با هــدف ایجاد
امکانات و بستر مناســب به منظور ایجاد نشاط
و شــادابی در مردم و افزایش مهارت ها در سال
 ۱۳۷۱تشــکیل شــد.امیررضا آذریــان افزود:
فدراسیون ورزش همگانی با شعار «ورزش برای
همه» ســعی می کند مــردم را بــه ورزش کردن
ترغیب کند و معتقد است مردم براساس سلیقه
و عالقه خود هرکجا که بتوانند باید ورزش کنند
و با کمترین امکانات و هزینه به فعالیت ورزشی
بپردازند .وی تصریح کــرد :ورزش همگانی در
خراســان رضوی و به ویژه مشــهد دارای سابقه
بســیار طوالنــی اســت و اگرچه ســال تاســیس

مهاجری :از مردم قائمشهر
عذرخواهی میکنم

فدراســیون ورزش هــای همگانــی و بــه تبع آن
تأســیس هیئتهای استانی به ســال  ۷۱و بعد
از آن برمیگــردد ،امــا ورزش همگانی در قالب
ورزش صبحگاهــی ،پیــاده روی و کوهپیمایــی
خانوادگــی ،دو و میدانــی و دوچرخه ســواری و
برخی ورزش های بومی و محلی در این اســتان
ســابقه طوالنی و حدود  ۵۰ســاله دارد.آذریان
افزود :هم اکنون خراسان رضوی از استان های
برتر در حوزه ورزش همگانی کشــور است و ۳۱
کمیتهاصلیوبیشاز ۶۰کمیتهزیرمجموعهدر
این حوزه به فعالیت می پردازند .وی اظهار کرد:
طبق برنامهریــزی فدراســیون ورزش همگانی
و وزارت ورزش تــا ســال  ۱۴۰۴بایــد جمعیت
فعال در ورزش همگانی بر اســاس شاخص ها و
ف های از قبل مشــخص شده به  ۵۰درصد
تعری 
جمعیت کشور برسد.وی خاطر نشان کرد :هم
اکنون میانگین حضور شهروندان کشور در این
ورزش بیش از ۲۳درصد است و برای رسیدن به
شاخص تعیین شده ،به تالش تمام دستگاهها و
مسئوالن نیاز است.
• عنوانبرترکشور

معــاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش و

جوانان خراسان رضوی هم در این باره گفت:
اســتان از نظــر زیرســاخت و اماکن ورزشــی
برای ورزش همگانــی در وضعیت خوبی قرار
دارد و هیئــت ورزش همگانــی این اســتان از
سوی وزارت ورزش برای سومین سال پیاپی
عنوان نخست کشــور را به دست آورده است.
امیر زارعی افزود :رســالتی که بر عهده اداره
کل ورزش و جوانــان اســت ،فراگیــر شــدن
ورزش همگانی برای همه است تا مردم بدون
هزینه و بدون دغدغــه در فعالیت ورزش های
همگانی شرکت کنند .یکی از این فعالیت ها
برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی
اســت.وی اظهار کرد :بر اســاس اساســنامه
و آییــن نامــه فدراســیون ورزش همگانــی در
هر فصل باید یک همایش پیــاده روی برگزار
شود؛ اما در نیمه نخســت امسال سه همایش
پیــاده روی برگزار کــرده ایم  .زارعــی افزود:
ورزش همگانی پیش زمینــه ورزش قهرمانی
است .اســتقبال و حضور مردم در شهرستان
ها در این زمینــه فوقالعاده اســت  .به طوری
که تابســتان امســال در همایش پیــاده روی
شهرستان فریمان حدود  ۴۰هزار نفر شرکت
کردند.

رضا مهاجری  ،ســرمربی نســاجی مازنــدران پس از
شکســت تیمش مقابــل تراکتــور از مردم قائمشــهر
عذرخواهی کــرد.وی در ایــن باره گفــت :اتفاقی که
نباید میافتــاد ،افتاد .بایــد این روزهــا را پیش بینی
میکردیم؛ باید با مســئوالن باشــگاه صحبت کنیم.
تفاوت ما تجربه دو تیم بود .قبل از این که گل بخوریم
موقعیتهــای خوبــی داشــتیم  ،امــا گل خوردیــم.
ریسکهاییراهمانجامدادیم.بعدازگلیکهخوردیم
قافیهراباختیم.درایندیدارمسعودشجاعیتوانست
بازیرامدیریتکندوداوردربعضیصحنههامهربان
عمل کرد .ما مســئولیت را قبول کردیم و تا روزی که
این جا هســتم ،میجنگم .اگر به امید کســی باشیم
این اتفاقات میافتد .ما این تیــم را برمیگردانیم .ما
بازیهای تدارکاتی خوبی داشــتیم و با بضاعتی که
داریم به جنگ بــزرگان میرویم.او افــزود :این روز را
هیچوقتفراموشنمیکنمو نقطهعطفیدرزندگی
شخصی و فنی من است .من با عشق در نساجی کار
میکنم  .تــا االن به عنوان یــک دســتیار دارم حقوق
میگیرم و این مسئله باید درک شود.
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