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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

گفت و گوی اختصاصی با «علی اصغر مجرد» بلند قامت والیبال ایران

پیش به سوی المپیک 2020
نسیم شیرازی

مجمع ساالنه تیراندازی با
کمان
اســدی -مجمع ساالنه و جلسه هم اندیشی
هیئت تیراندازی با کمان استان برگزار شد.
سرپرست هیئت تیراندازی با کمان خراسان
شمالی به خبرنگار ما گفت :برنامه های آتی این
رشته ورزشی با حضور هیئت های شهرستانی
مــورد بررسی و ارزیــابــی قــرار گرفت« .حکمت
ا ...شیردل» با بیان این که این جلسه در سالن
تخصصی  18متری تیر اندازی با کمان بجنورد
برگزار شد ،ادامه داد :در این نشست مشترک از
تعدادی از خانواده های ایثارگران تجلیل و تقویم
پیشنهادی نیز ارائه شد.

مسابقات جام نوروز
بسکتبال

قهرمان مسابقات جام نوروز  98بسکتبال استان
مشخص شد .به گزارش خبرنگار ما ،تیم AND1
با مربیگری «مجتبی جهانی» توانست از سد تیم
قدرتمند بسکتبال شیروان عبور کند و قهرمان
این دوره از مسابقات شود .تیم شیروان دوم و
تیم پایا سوم شد .در پایان این رقابت ها« ،سجاد
باقری» از تیم بسکتبال شیروان به عنوان بازیکن
اخالق انتخاب شد.

ایستگاه پایانی لیگ برتر
کوراش

هفته پایانی لیگ برتر کــوراش کشور در سالن
شهید افــراســیــابــی مجموعه ورزشــــی شهید
«شیرودی» برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
فدراسیون جودو ،جوجیتسو و کوراش ،تیم بیمه
کوثر قهرمان و تیم های مجتمع صنعتی اسفراین
و عقاب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایــران به ترتیب نایب قهرمان و ســوم شدند.
انجمن کوراش کشور ،دو تیم بیمه کوثر و مجتمع
صنعتی اسفراین را به مسابقات مسترشیپ
 ۲۰۱۹کره جنوبی اعزام می کند.

ورزش

۵

سالی که گذشت سال بهار ورزش بــرای «علی
اصغر مجرد» بود« .مجرد»ی که چشمانش را روی
تمام گالیه هایش بست و تمرین کــرد؛ آن قدر
تمرین کرد تا امروز نیازی به توجه آن هایی که حاال
به نام او نیاز دارند ،نداشته باشد.
البته ایــن بــی نــیــازی دلــیــل بــر حــال خــوب او،
مــســئــوالن اســتــان نیستند .درد بــی توجهی
مسئوالن استانی که زادگاهش بوده برایش هیچ
وقت عادی نمی شود.
«مجرد» بلند قامت جوان و محجوب والیبال ایران،
کم مصاحبه و سخت تالش می کند اما هر بار که
پای صحبت او نشسته ایم مخاطب درد دل هایش
مسئوالن خراسان شمالی هستند ،استانی که
همیشه از نامش دفاع کرده است ولی دلخوری
بــی پایانی از مسئوالنش دارد .ایــن بــار ســراغ
بهترین دفاع والیبال ایران رفتیم« .علی اصغر»
والیبال ایران درباره شرایط بازی های امسال می
گوید :خدا را شکر شرایط تیمی خوبی داشتیم،
شهرداری اولین تیمی بود که تمرینات را شروع
کرد و همین باعث تشکیل یک تیم قدرتمند شد،
والیبال رشته گروهی است و شخص در آن خیلی
حرفی برای گفتن ندارد و باید همه تیم یک دست
باشند و به یک اندازه تالش کنند تا یک نفر در آن
میان بدرخشد .او دربــاره اعضای تیم شهرداری
ورامین توضیح می دهد :تیم خیلی خوبی داریم
و امسال یک سوی فینال هستیم و خدا را شکر
توانستم بهترین دفاع لیگ باشم که برایم افتخار
بزرگی است و خوشحالم که سال به سال پیشرفت
می کنم و به هدفی که می خواهم نزدیک تر می
شــوم« .مجرد» که با  72دفــاع به عنوان بهترین
مدافع این فصل انتخاب شد ،بیان می کند :از
مــرداد تمرینات را شروع و  8ماه بی وقفه تالش
کــردم و در نهایت با  72دفــاع به عنوان بهترین
مدافع انتخاب شدم که البته من  30ست والیبالی
از نفر دوم کمتر بازی و به این عنوان دست پیدا
کردم و اگر آن  30ست را بازی می کردم فکر می
کنم باز هم می توانستم دفاع کنم.
او که چندین هفته جزو برترین های لیگ کشور
انتخاب شد ،اظهار می کند :بــرای فصل آینده
هنوز صحبتی نکرده ام زیرا درگیر فینال هستم
و دوست دارم یکی ،دو سال دیگر در ایران بازی
کنم و بعد از آن لژیونر شوم.او درباره لژیونر شدنش
تصریح می کند :پیشنهاد دارم ،مدیر برنامه هایم

کارهایم را انجام می دهد و می توانم بروم ولی
فع ً
ال هدفم فینال مسابقات است و می خواهم
برای سال های دیگر برنامه ریزی کنم.
«مجرد» که در نیم فصل اول به عنوان بهترین
سرعتی زن لیگ انتخاب شــده بــود ،یــادآور می
شــود :پست من یکی از سخت ترین پست های
والیبال است و به نظرم هنوز به این پست نزدیک
نشده ام زیرا آقای موسوی یکی از بهترین های این
پست است و من تمام تالشم را می کنم که به هدف
زندگی ام برسم.
او بیان می کند :هدف اولم پوشیدن پیراهن تیم
ملی اســت که البته ســال گذشته پوشیدم ولی
بازی زیادی به من نرسید و امسال سعی می کنم
با قدرت خیلی بیشتری جلو بروم .بهترین مدافع
نیم فصل دوم والیبال ایران یادآور می شود21 :
سالم است و به خودم ایمان دارم که می توانم به
طور ثابت لباس تیم ملی را بپوشم.
دورنــمــای مجرد البته چــنــدان هــم دور نیست،
بــرای او رویــای المپیک اگــر همه چیز سر جای
خــودش باشد احتمال محقق شدن دارد .او در
این باره یادآور می شود :هدفم بازی در المپیک
 2020اســت و تمام تالشم را مــی کنم و اگر
خدا بخواهد این اتفاق می افتد« .مجرد» درباره
نظرسنجی مرد سال والیبال ایران که این روزها
در رســانــه هــا و فضای مــجــازی دیــده مــی شــود،
اظهارمی کند :این نظرسنجی برای جوان ترها
خیلی خوب و به همین خاطر برای من ارزشمند و
بزرگ است که جزو این لیست منتخب قرار گرفته
ام؛ انتخابی که از سوی بسیاری از کارشناسان
و مربیان بــزرگ والیبال انجام شده و بــرای من
انگیزه و روحیه فوق العاده ای است.وی اظهارمی
کند :شاید برای قدیمی ترها این نوع نظرسنجی
ها عادی باشد ولی به شناخت ما کمک می کند
و انگیزه برای ادامه راه مان است و من از این که
نامم در لیست است بسیار خوشحالم.
وی که تا سال گذشته سرباز بود و در یک تیم نظامی
بازی می کرد ،یادآور می شود :برای ورزشکار حرفه
ای سخت است در تیم هایی که سطح خیلی باالیی
ندارند توپ بزند ،با این عملکرد تیم در لیگ پارسال
خوب نبود ولی عملکرد فنی من خوب بود و باز هم در
صدر دفاع لیگ کشور قرار گرفتم و به اردوی تیم ملی
دعوت شدم و جزو لیست لیگ جهانی و ملت های
والیبال و در بازی با آمریکا بازیکن ثابت زمین بودم و
سال گذشته با توجه به سن و سالم نتیجه خوبی بود.
وی درباره دعوت به اردوی تیم ملی ادامه می دهد:

از  19فروردین اردوی تیم ملی شروع می شود ،نمی
توانم االن وضعیت ام را پیش بینی کنم ولی با قدرت
می روم و به امید خدا و با دعای همشهری هایم به
پوشیدن پیراهن تیم ملی خیلی امید و دوست دارم
در المپیک  2020به عنوان یار ثابت توپ بزنم.
«مــجــرد» دربـــاره شــرایــط پیشرفت در خراسان
شمالی می گوید :ســال  89والیبال را شروع
کردم ،آن موقع امکانات زیادی برای والیبال در
بجنورد نبود ،حتی ابتدایی ترین ها هم وجود
نداشت یعنی کفپوش مناسب این رشته که به زانو
آسیب نزند و این شرایط را برای ما سخت می کرد
و من هدفم مشخص بود برای همین برای ادامه
زندگی حرفه ای با خانواده ام به مشهد نقل مکان
کردم.
وی ادامه می دهد :در مشهد توانستم خودم را
نشان بدهم ولی من بجنوردی ام و همیشه این
را می گویم حتی بعضی کانال ها و رسانه ها که
من را بازیکن مشهدی معرفی می کنند با احترام
به شهری که در آن پیشرفت کردم به مدیران آن
رسانه ها حتما اطالع می دهم که من بجنوردی
هستم و به نام این شهر من را معرفی کنند.
او یــادآور می شــود :هر فــردی که می خواهد در
این رشته پیشرفت کند اول باید خانواده خوبی
داشته باشد تا از او حمایت کنند ،پدر و مادر من
پشت ام بودند و به من نشان دادند برای پیشرفت
باید شجاع بود و حرکت کرد.او که در اوایل شروع
این رشته رغبتی به والیبال نداشت ،می گوید:
عشق به والیبال طوری من را به حرکت وا داشت
که دوری از شهرم را به جان خریدم.وی درباره
میزان قراردادهای والیبال اظهار می کند :میزان
قراردادها نسبت به قبل خیلی بهتر شده است،
البته امسال به خاطر کنار رفتن برخی تیم ها که
خوب هزینه می کردند ،کمی افت کرد ولی باز
هم از شرایطم راضی بودم ،باشگاه شهرداری
ورامین با ایــن که دو ســال اســت تشکیل شده
ولی در تمام رشته های ورزشی که تشکیل
داده موفق است و من ناراحتم که چرا
نباید چنین حمایتی در استان
من باشد .وی اضافه می کند:
امـــیـــدوارم نــهــادهــای دولــتــی
مانند شــهــرداری کمک کنند
تــا یــک تــیــم در لــیــگ دسته
ی ــک کــشــور داش ــت ــه باشیم
زیــرا خراسان شمالی لیاقت
داشتن تیمی در سوپر لیگ

به مسابقات
ملی ،آسیایی
و لیگ ملت
ها رفتم ولی
مسئوالن
استانم
(خراسان
شمالی)
هیچ گونه
دلخوشی
ایجاد نکردند
و خیلی
ناراحت و
متاسفم که
برایم این بی
توجهی عادی
شده است

والیبال را دارد ،بعضی از استان ها کوچک
اند ولی تیم لیگ برتری دارند.
«مجرد» یادآور می شود :آرزوی من پیشرفت
والیبال استان است و هر کمکی از دستم بر
بیاید و در حد من باشد انجام می دهم تا به
پیشرفت والیبال استان کمک کنم .درست
است که گالیه هایی از مسئوالن استان دارم
ولی با تمام وجود حاضرم مایه بگذارم.
گله هایش از مسئوالن زیــاد اســت ،آن قدر
که لحن کالمش تغییر می کند؛ ناراحت و
کم فروغ و شاید کمی خسته از گالیه ها .او
خاطرنشان می کند :وقتی ورزشکاران دیگر
استان ها را که در اردوهای تیم ملی یا باشگاه
ها هستند و از طرف مسئوالن شان مدام مورد
حمایت قــرار می گیرند می بینم بــاور کنید
دلخوری دارد ،از مسئوالنی که اصال یادشان
نمی آید مجرد از همان استان است ،دیگر
انتظاری از مسئوالن نــدارم ولــی برخی
اتفاقات در استان ما می افتد که صحبت
نکنم بهتر است.
وی ادامـــــه م ــی دهــــد :ایـــن ج ــا به
ورزشکاران دیگر استان ها از طرف
مسئوالن استان شان خانه و خودرو و
غیره می دهند و ما در حسرت یک

تماس تلفنی و یک دلگرمی ساده هستیم.
وی می گوید :در این چند سال فقط توسط
دوستانم تشویق شــدم؛ دوستان ،خانواده
و فامیل هــوای مــن را داشتند و از تمام
مسئوالن شهرم فقط داوود یزدانی رئیس
فعلی هیئت والیبال بجنورد جویای احوالم
است و تنها او را می شناسم ،باور کنید هیچ
مسئولی از خراسان شمالی به فکر ملی
پوش استانش نیست و شک می کنم بعضی
وقت ها از خراسان شمالی هستم یا استان
های دیگر.
«مسئوالن جز بی تفاوتی کار دیگری برایم
انجام ندادند»؛ این را با همین تلخی می
گوید و تصریح می کند :به مسابقات ملی،
آسیایی و لیگ ملت ها رفتم ولی مسئوالن
استانم (خراسان شمالی) هیچ دلخوشی
ایجاد نکردند و خیلی ناراحت و متاسفم که
برایم این بی توجهی عادی شده است.وی
یــادآور می شــود :هر چه قدر مسئوالن کم
لطف بودند اما مردم استانم مرا به قدرتمند
تــر بــودن امــیــدوار کــردنــد .مــردم خراسان
شمالی همیشه دلگرمم کردند و با تمام
وجود از مردم و تمام دوستان بجنوردی ام
که حال من را می پرسند ممنونم .

