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گپوگفتیبانایبقهرمانالمپیک

از میان خبرها

علی ترابی  -رکورددار پرتاب دیســک ایــران این روزها تمام
فکر و ذهنــش به تمرین هایش اســت تــا به رویــای خود یعنی
طالی المپیک دست یابد .در چند سال اخیر پیشرفت خیره
کنندهایداشتوکارنامهدرخشانشپرازمدالهایرنگارنگ
اســت و پس از نقره المپیک لندن ،قصد دارد هر طور شده در
المپیک  2020به فینال برســد و مدال خوش رنگ طال را بر
گردن بیندازد .وقتی به عملکرد این سنگین وزن دوومیدانی
ایران نگاهی می اندازیم  ،با مــدال های رنگارنگی مواجه می
شویم که در رقابت های جهانی ،بازی های آسیایی ،قهرمانی
آســیا،جام قاره ای و ...کسب کرده اســت و حاال فقط طالی
المپیک را در گنجینه افتخاراتش کم دارد .این پسر یک متر و
 93سانتیمتری،اردویی 10روزهرادرمشهدبرپاکردهاست
تا با روحیهای معنــوی پا به عرصه بزرگ ترین رویداد ورزشــی
جهان بگذارد .می گوید که شهر مشهد به خاطر وجود بارگاه
ملکوتیامامرضا(ع)بهافرادانرژیمثبتمیدهدوبرایهمین
اینشهررابرایتمریناتبدنسازیخودانتخابکردهاستتا
توشه ای برای سفرش به توکیو باشــد.فرصتی فراهم شد تا با
اینپرتابگردیسکدرورزشگاهامامرضا(ع)گپوگفتیداشته
باشیمکهماحصلآنتقدیممیشود.
•مشهد،شهرپرانرژی

این قهرمــان دوومیدانی در ابتدای ســخنان خــود درباره
هدف از برگزاری تمریناتش در شــهر مشــهد  ،می گوید:
برایبرگزاریتمریناتمدرمشهدچندهدفدارمکهباعث
شداینشهرراانتخابکنم.اولاینکهحدود 7سالپیش
یعنی قبل از آغاز مسابقات المپیک لندن به مشهد سفر
کرده بودم که با عنایت امام رضا(ع)

بــرای اولین بار بــه عنوان یــک ایرانی در
المپیک مدال کسب کردم .برای همین
برنامه ریــزی کــردم تا بــا حضــور در این
شــهر که به همه ورزشکاران انرژی مثبت
میدهد،باروحیهباالپابهعرصهمسابقات
بگذارم.احسانحدادیمیافزاید:معتقدم
شهر مشــهد پر انرژی ترین شهر ایران است و
لشانبهشهرخود
همهاینجاباصافکردند 
برمیگردند .برای همین از امام رضا(ع) برای
رفتن به المپیک 2020توکیو رخصت گرفتم تا
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دستپرازمسابقاتالمپیکبرگردم.
	•طرحآموزشیاحسانحدادی

وی همچنین به بخش دیگر هدفش از حضور در مشهد اشاره
و اظهــار می کنــد :جــدا از دنبال کــردن تمرینات بدنســازی
در مشــهد ،قصــد دارم به تمــام شــهرهای ایران بــه خصوص
مناطق محــروم ســفر کنــم و تجربیاتــم را در اختیــار جوانان
عالقهمندبهدوومیدانیبگذارمتاشاهدارتقاوپیشرفترشته
دوومیدانیکشورمانباشیم .مهمترینعلتحضورمنکمک
به جوانان است .وی در توضیح بیشــتر این طرح خاطرنشان
می کند:طرحــی دارم که با کمک و حمایت های فدراســیون
دوومیدانی به تمام شــهرها ســفر کنم تا دوره های آموزشــی
برای نوجوانان و جوانان عالقه مند برگزار کنیم و از این طریق
ورزشکارانبااستعدادشناساییشوندوآنهاراپرورشدهیم.
اینقهرماندوومیدانیبابیاناینکهنخستینکالسآموزشی
را در شهرســتان طرقبه برگزار کرده ایم ،مــی گوید :این طرح
را ابتدا از شهر مشهد آغاز کردم تا با تبرک جستن از این شهر،
کار را با موفقیت پیش ببریم .قصد دارم آن را در تمام استانها
اجرا کنم و با پاسخ دادن به ســؤاالت جوانترها ،به سهم خود
نقشــی در پرورش و تحویل نسل آینده ورزشــی کشور داشته
باشم.ابتدا به شهر طرقبه رفتیم و با جوانان این شهر صحبت
کردیم.بهآنهاانگیزهدادیمکهاگرتالشکنند،قطعامیتوانند
در رویدادهــای جهانی صاحــب مدال شــوند .در دوومیدانی
هیچ زمان ،ورزشکاری نداشــتیم که در المپیک مدال کسب
کرده باشــد و از ایــن رو الگویی نبوده اســت .من ایــن اتفاق را
تجربه کــردم و هیــچ الگویــی در زندگی
ورزشــی ام نداشــتم.وی تصریح می
کند:شایدخیلیازجوانانعالقهمند
به دوومیدانی نتوانند به تهران بروند و از
تجربیات ملی پوشان اســتفاده کنند.با اجرای
اینطرحمیتوانافرادمستعدبسیاریراشناساییکرد.
	•رویایطالیی

وی دربــاره برنامه هایش تا شــروع المپیک می گوید :آســیب
دیدگی جدی ندارم  .فعال بدون مربی در حال تمرین هستم.
امیدوارم با یــک برنامهریزی کامــا مناســب در نهایت راهی
المپیکشوموبهدومینمدالمدررویدادبزرگورزشیدست
یابم .قول میدهم بیشترین تالش ممکن را برای موفقیت در
المپیک 2020توکیو داشت ه باشم .وی تصریح می کند :پس
از مشــهد اردویی را در کیش برگزار می کنم .ســپس احتماال
اولین اردوی خارجی را هم در آمریکا داشــته باشم .قرارداد با
مربیآمریکاییهمتااواخرهفتهنهاییمیشود .ازنظرمربی

هم مشکلی وجود ندارد .مربی بدنســازم از روسیه است  .وی
تصریحمیکند:هماکنونبهواسطهفرصتکوتاههشتماهه
تاالمپیک،تمرکزمرارویتمریناتگذاشتهام.چونفعالهدف
اصلی من گرفتن بهترین نتیجه در المپیک است.از دوره قبل
باتجربهترشدهاموتکنیکهایمراارتقادادهام.االنهمرویایم
طالی المپیک است .زیبا ترین لحظه برای یک ورزشکار قرار
گرفتن روی سکوی اول المپیک است که تمام سعی و تالشم
برایرسیدنبهاینلحظهاست.
	•تنهاییحدادی

احسانحدادیدربارهتلخترینروزهایورزشحرفهایخود
می گوید:در طــول این 17ســالی که ورزش حرفــه ای انجام
میدهم ،آســیب دیدگی جزو تلخ ترین روزهایم محسوب می
شــود .اما مهم تر از آن بحــث تنهایی ورزشــکاران دوومیدانی
اســت .ما مجبوریم در تمرینات و اردوهایی کــه داریم تنهایی
تمرین کنیم و این شرایط از نظر روحی خیلی به من لطمه زده
است.دوریازشهروخانوادهبسیارسختبودهاست.امیدوارم
کهباکمکفدراسیونودستاندرکاراناینرشته،تحملاین
ینتیجهبدهد.
همهسخت 
	•چالش های ادامه دار

وی درباره چالش هایی که با فدراســیون و مســئوالن ورزشی
داشــت ،می گوید:چالش و اختالف نظرهایی با فدراســیون
دوومیدانیبودهواست.سالگذشتهبهخاطرشرایطنامناسب
اعتراض کــردم .اگر شــرایط خوب باشــد که کســی اعتراض
نمیکند.سال گذشته پرافتخارترین ورزشکار ایران شدم اما
برخورد خوبی از مســئوالن ندیدم .امیدوارم امســال حمایت
کنندودرکنارماباشند.حدادیدربارهاعالمآمادگیخودبرای
عهدهدار شدن ریاست فدراســیون دوومیدانی هم اظهار می
کند:باوزیرورزشوجواناندراینزمینهرایزنیکردمومعتقدم
بهترینمدیرانفدراسیونهاخودورزشکارانهستند .چوناز
نقاطقوتوضعفآنرشتهمطلعاند.
	•افتدوومیدانیخراسانرضوی

نایب قهرمــان المپیک لنــدن در ادامه ســخنان خــود درباره
دوومیدانی خراســان رضوی مــی گوید:دوومیدانی اســتان
خراســان رضوی در گذشــته افتخــارات زیادی داشــت .قبال
مسابقاتزیادیدرمشهدبرگزارمیشدوماشرکتمیکردیم.
امااالندوومیدانیدرایناستانوحتیکشورافتکردهاست.
البته دالیل زیادی دارد و نمی توان کســی را مقصر دانســت.
اما امیدوارم روز به روز بهتر شود و شاهد پیشرفت دوومیدانی
خراسانرضویباشیم.

بازدید قهرمان المپیک
از موسسه همدم
حســن یزدانی ،قهرمان المپیک ،از موسسه خیریه
«همدم» بازدید کــرد .در ایــن برنامه ورزشــکارانی
همچون حسن یزدانی (قهرمان المپیک) و جبرئیل
حســناف (نفر ســوم المپیک) به همــراه جمعی از
قهرمانان و پیش کسوتان کشتی با بچه های همدم
دیدار داشــتند.یزدانی در این برنامــه گفت:خیلی
خوشــحالم در این مرکز خیریه که کار خیلی بزرگی
انجام می دهد ،حضور یافتم و از همه افرادی که برای
بچه های بی سرپرســت فداکاری می کنند ،تشــکر
میکنم .وی افزود :ورزشکاران و بزرگان ورزش باید
از این مراکز بازدید داشته باشند تا این بچه ها بدانند
که دیده می شــوند و این باعث ســامتی و موفقیت
آن ها می شــود.حضور در این مراکز باعث باال رفتن
روحیه این بچه ها می شــود که سعی می کنم باز هم
در این مرکز حضور یابم.

سرمربی تیم والیبال پیام:

مشهدی ها توقع شان از پیام
باال نباشد

سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره شرایط این
تیم گفت :ما تیمی نیستیم که هزینهای کرده باشیم
و منتظر باشــیم تا از فالن هفته برای کسب پیروزی
استارت بزنیم .تیم ما بازیکنان اسمی ندارد و مردم
هم باید توقعات خود را کنترل کنند .ما تیمی هستیم
که میخواهیم فقط در لیگ بمانیم و نیمنگاهی هم
به مرحلــه حذفی داریم .تــا کنون فقط دو شکســت
داشــته ایــم و اتفاق خاصــی رخ نــداده اســت .اکبر
خداوردی افزود :همه فکر میکنند ما تیمی پرهزینه
با تشــکیالت آن چنانی هســتیم ،اما واقعا این گونه
نیســت .خودم توقع نداشتم که شــهرداری ورامین
را در هفته اول شکســت دهیم .ما انــدازه توان خود
توقع داریم.
در خور ذکر اســت تیــم پیام امــروز خــارج از خانه به
مصاف فوالد سیرجان میرود.

سوژه ها وخبرها

امین علوی:برخورد نامناسب باشگاه پیام باعث جداییام شد
پشت خط زن مشهدی فصل گذشته تیم والیبال پیام که امسال در
رقابتهای لیگ برتر برای تیم «خاتم اردکان» بازی می کند ،گفت :رفتار
مسئوالن پیام باعث جدایی ام از تیم و پیوستنم به خاتم اردکان شد .امین
علوی در این باره افزود :در خاتم راحت هستم و این تیم را دوست دارم.
میخواستم در تیم شهرم بازی کنم ،اما شرایط به گونهای پیش نرفت که
بتوانمدرتیمپیامبمانم،هنوزبدهیهایاینباشگاهبامنتسویهنشدهاست
وپولیازاینبابتدریافتنکردم.امابههوادارانمیگویندعلویدلشباتیم
نبودوشرایطمالیباعثجداییاوشد .درحالیکهرفتارنامناسبمسئوالن
باشگا هباعثجداییمنشد؛درغیراینصورتهیچگاهدرتمریناتحضور

خبر
فوتسال

گلزن تیم فوتسال خراسان رضوی:

داوری در فوتسال بانوان ضعیف تر
شده است

بهترین بازیکن تیم فوتسال خراســان رضوی درباره
شــرایط لیگ برتر کشــور گفت :ســطح لیــگ برتر از
کیفیت چشــمگیری برخوردار اســت،اما متاســفانه
ف تر شــده اســت .یک ســری از
داوریهــای ما ضعی 
داوران ما بدون هیچ دلیل موجهی به بازیکنان کارت
زرد میدهند و به جرئت میتوانم بگویم تنها عملکرد
دو داور در لیــگ رضایت بخش بوده اســت .نســیمه
غالمی که کاپیتان تیم ملی فوتسال هم است ،افزود:
اشــتباهات داوری تا جایی اســت که حتی در تعیین
نتیجه و برد و باختها تاثیر زیادی میگذارد ،در یک
بازی هم که تیم ما به نتیجه تساوی رسید ،باید بگویم
که داوری باعث شــد که ســه امتیاز بازی را از دســت
بدهیم .وی تصریح کرد:امسال بهترین لیگ فوتسال
را در بخــش بانوان تجربــه کردیم ،چــون همه تیمها
عملکرد خوبی داشــتند ،رقابت برای همه باشگاهها
سخت شــده بود و ملی پوشــان در تیمهای مختلفی
پخشبودندوهمینمسئلهپیشبینینتایجیکدیدار
را غیرممکن میکرد .اکنون هم که در تعطیالت نیم
فصلقرارگرفتیم،کادرفنیبهمایکهفتهاستراحت
داده است .من در این یک هفته تنها  ۲روز استراحت
میکنم و بعد تمرینات بدنســازی با وزنــه را که مربی
بــرای بازیکنان تعیین کرده اســت ،انجــام میدهم.
غالمی افزود :وضعیت مالی همیشه در بخش بانوان
ضعیفتر از آقایان بوده است ،اما خوشبختانه امسال
تیم فوتسال خراســان رضوی به تمام شرطهایی که
در قرارداد با ما ذکر کرده ،تا این جای کار عمل کرده
است.

پیدا نمیکردم.پشت خط زن
مشهدی خاتم اردکــان اظهار
کــرد :بــرای تیم مشهد آرزوی
موفقیت میکنم و امــیــدوارم
شرایط بهتری در ادامه به وجود
بیاید .لیگ در ادامــه بازیهای
سخت و نزدیکی خواهد داشــت و
جــدول تغییرات زیــادی را به خود
خواهددید.

ی گیران مطرح انتظارات را برآورده کردند
مجید خدایی:کشت 
سرمربی تیم کشتی «تا ثبت جهانی توس» مشهد گفت :بازیهای سخت و
سنگینی را پشت سر گذاشتیم و کشــتی گیران مطرح انتظارات را برآورده
کردهاند .مجیدخداییدربارهپیروزیهایتیمشدرچارچوبرقابتهای
لیگ کشتی کشور ،افزود :بازیهای بسیار سخت و سنگینی را پشت سر
گذاشتیم و با تمام توان وارد بازی شــدیم.رقبا از کشتیگیران خارجی و
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دژ محکم
شهر خودرو
شهر خودرو با کسب  6پیروزی  2 ،تساوی و تحمل تنها یک شکست
در  9هفته اخیر ،اکنون در آستانه رسیدن به صدر جدول قرار دارد و
از این پس باید خود را برای برگزاری دیدارهای شش امتیازی مقابل
تراکتور ،استقالل و سپاهان آماده کند .جمعه شب گذشته در حالی
جشن پیروزی در ورزشــگاه امام رضا(ع) در حضور حدود چهار هزار
هوادار مشــهدی برای شهر خودروییها به پا شــد که آن ها حاال پس
از شــاگردان ژنرال ،رتبه دوم جدول را به نام خود سند زدهاند و اگر از
سد گل گهر ســیرجان بحران زده در تقابل عقب افتاده هفته هشتم
خود بگذرنــد ،میتوانند به تنهایی بــه صدر جدول تکیــه بزنند .هر
چه خط حمله تیــم یحیی زهردار نیســت و حضور شــاکری ،باقری،
مهربان و چوچو نتوانسته شهر خودرو را از کسب بردهای اقتصادی
نجات دهد ،در خط دفاع و دروازه شــرایط فرق می کند .مشهدیها
ضعیفترین خط حملــه را در میان مدعیان دارنــد و در طول 9هفته
تنها 9گلزدهداشتندکهاصالآمارقابلدفاعینیست!ازسویدیگر
نقطهقوتتیمیحیی،بهدژدفاعیآنهابازمیگردد؛جاییکهرحمتی
رهبری ارکستر دفاع شهر خودرو را بر عهده دارد و مرادمند و نعمتی
به عنوان دو دفاع میانی مشــهدیها به خوبی حمالت رقبا را خنثی
میکنند تا جایی که بسیاری از کارشناسان زوج دفاعی شهر خودرو
را الیق دعوت به تیم ملــی میدانند .از آخرین گلی که شــهر خودرو
دریافت کرده تاکنون  418دقیقه گذشته است و حسین ابراهیمی
در مسجدسلیمان ،آخرین کسی بود که توانست دروازه شهر خودرو

راتاکنوندرلیگنوزدهمبازکند.
هرچندکهپسازآندروازهشهرخودروییهابازشدوبازهمنفتیهای
مسجدسلیمانبودندکهتوانستندبایکپیروزیاقتصادی،شاگردان
یحیــی را از قطار جــام حذفی پیــاده کنند؛ امــا در لیگ رکــورد خط
دفاعی شهر خودرو با 418دقیقه بسته نگه داشتن دروازه همچنان
پابرجاســت؛ مهدی رحمتی در طول 9بازی تنها ســه بار دروازهاش
را باز دیده و 6بار موفق به کلین شــیت شده اســت .کار دشوار یحیی
پسازتقابلباگلگهرآغازمیشود؛جاییکهاگرآنهابتوانندبازهم
با دروازه بســته از میدان خارج شــوند ،رکــورد خود را بــه عدد508
میرسانند و پا به مصاف پنج تقابل ســخت و متوالی برابر تراکتور در
تبریز ،صنعت نفت در مشهد ،استقالل در تهران ،سپاهان در مشهد
و نساجی در قائمشهر میگذارند .سید مهدی رحمتی که رکورددار
کلینشیتفوتبالباشگاهیایرانوآسیاست،اگرمیخواهدرکورد
 895دقیقهای پیام نیازمند را بشــکند ،باید شــگفتی خلق کند و تا
دقیقــه 27آخرین دیدار نیم فصل شــهرخودروییها برابر نســاجی
دروازهتیمشرابستهنگهدارد.فارغازثبترکوردهاوآماروارقام،تیم
یحییتابهاینجاهرچهدرحملهکمفروغوناکامبوده،درفازدفاعی
به خوبی و با شایستگی اثبات کرده اســت که لیاقت حضور در جمع
مدعیان را داشته اســت و باید دید در ادامه راه لیگ و آغاز دیدارهای
دشوار شــهر خودرو ،چه سرنوشــتی در انتظار شــاگردان یحیی گل
محمدیخواهدبود؟

بهپایانبرسانیم.ویدربارهاعتراضاتبهداورونحوهعملکردتیمقضاوتمسابقه
نخست تیمش گفت :فکر میکنم عملکرد تیم داوری قابل قبول بود .با این که در
ک برانگیز بود اما از داوری راضی بودم.وی درباره
یکی دو برخورد ،تصمیمات ش 
تیمدانشگاهآزادیادآورشد:تیمدانشگاهآزادراآنالیزکردهبودیمومیدانستیمکار
سختی مقابل این تیم خواهیمداشت ،اما با تمرکز کامل پای به رقابت گذاشتیم
و خوشبختانه در نهایت پیروز شدیم.خدایی با اشاره به درخشش حسن یزدانی،
جبرئیلرسولافو...اضافهکرد:کشتیگیرانمطرحتیم،توانستندانتظاراترا
برآوردهکنندوازطرفیبرخیازبازیکنانهمباالترازانتظارظاهرشدندوکشتی
خوبیگرفتند.ازعملکردتیممدرایندومصافراضیهستم.

هم ب
ی مهری به بازیکنان شهرخودرو

فهرســت اســامی بازیکنان ملی پوش بــرای حضور در
اردویتیمملیفوتبالقبلازمسابقهباعراقاعالمشدکه
همچونگذشتهنامیازبازیکنانتیمشهرخودرودراین
فهرستوجودنداردودرپیآنیحییگلمحمدیبهاین
موضوعواکنشنشانداد.سرمربیشهرخودرودرپاسخ
بهاینسوالکهآیادربارهموضوعدعوتنشدنبازیکنان
شهرخودروبهتیمملیصحبتهارابهسرمربیتیمملی
از طریــق وحید هاشــمیان منتقل نکرده اســت ،گفت:
واقعیت این اســت که 20روز پیش در قالــب گروه کادر
فنیتیمملیباسرمربیتیمملیصحبتکردیموگفتکه
حداقلیکبازیکنمیتواندازشهرخودروبهاردویتیم
ملی اضافه شود .به هر حال نمیدانم چه اتفاقی افتاده
که هنوز بازیکنی از ما دعوت نشده است .گل محمدی
افزود:بههرحالبازیکنانهمبایدتالشبیشتریکنند،
ناامیدنشوندتاباعملکردبهتربهتیمملیدعوتشوند.
وی دربــاره این کــه چرا هنــوز بازیکنــان این تیــم به آن
ســطحی که او انتظار دارد نرســیدهاند ،اظهار کرد :هر
تیمی ظرفیت مشــخصی دارد و نمیشود بیشــتر از آن
فشاربیاورید.بازیکنانماازنظرذهنیخوبهستندواز
نظرفنیهممشخصاست.مابراساستواناییهایشان
آن ها را در یک گروه قرار دادیــم .رمز موفقیت ما برتری
تیمی و گروهــی بر حریفان اســت ،ما در قالــب یک تیم
خوب هستیم .دو ســه بازیکن ما هم میتوانند در سطح
تیمملیباشند.اگربازیعقبافتادهراببریم،صدرنشین
میشویمامابازیکنیازمابهتیمملیدعوتنشدهاست.
وی خاطر نشــان کرد :امیــدوارم نگاه بهتری بــه تیم ما
شــود .ســرمربی شــهر خودرو درباره این که بسیاری از
مربیان لیگ برتر دچار مشــکل مالی هســتند و پولی از
باشگاههایشان نگرفتهاند و این مســئله میتواند برای
فوتبالماحاشیهسازشود،گفت:ساختارمامشکلدارد.
در بحث تیمداری و باشگاهداری،بیشتر باشگاههای ما
دولتیهستند.

اخبار
کوهنوردی  -موتورسواری

معرفیسرپرستهیئت کوهنوردی
با پایان دوره ریاســت چهارســاله احمــد زحمتکش،
مهــدی جلیــلزاده بــه عنــوان سرپرســت هیئــت
کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی خراســان رضوی
معرفی شد .احمد زحمتکش در این باره گفت :دوره
چهار ســاله ریاســتم تمام شده اســت و طبق قانون تا
زمان انتخابات ،هیئت ب ا سرپرســت اداره میشــود.
رئیس سابق هیئت کوهنوردی خراسان رضوی ادامه
داد :ثبتنامهــای ریاســت جدید هیئت انجام شــده
اســت و منتظر هماهنگی با فدراســیون کوهنوردی
هســتیم که امیدوارم در مــا ه آینده انتخابــات برگزار
شــود .خودم هم برای حضــور در انتخابــات ثبت نام
کردهام.

رقابتموتورسواراندرزبرخان
نجــم الشــریعه -مســابقات موتــور ســواری کراس
قهرمانی استان در پیست موتورسواری روستای قلعه
وزیربخشزبرخانبرگزارشد.درایندورهازمسابقات
 ٣٠موتورســوار در کالسهــای موتورهــای ایرانــی،
خارجی و کراس به رقابت پرداختند که در پایان امین
چوبدار،نویدحاجیآبادیوحسیننصرآبادیبهترتیب
بهعنواننفراتاولتاسوممعرفیشدند.

