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بینظیراست

سرمربی تیم ملی:کاراته خراسان رضوی با وقفه ای چند ساله در قهرمان پروری روبه روست
گزارش
ترابی

عکس  :میثم دهقانی

مرحلــه اول اردوی تیــم ملــی کاراته نونهــاالن که
پشتوانه هایی برای رده های سنی باالتر محسوب
می شود،از سه شــنبه گذشته در مشــهد آغاز شده
و تا شــنبه آینده نیــز ادامــه دارد که در ایــن بین 3
ورزشــکار و یک مربــی از خراســان رضــوی نیز در
جمع ملی پوشــان حضــور دارنــد .بنابراین حضور
آینده سازان کاراته کشور در مشهد که قطعا از نظر
بعد فنی بر کاراته استان نیز تاثیرگذار است،بهانه
ای شــد تا گپ و گفتی بــا کادر فنی و ملی پوشــان
داشته باشیم.

•آغاز تمرینات اردویی

"متیــن محمــدی" یکــی از کاراته کاران مشــهدی
اســت که در اردوی تیم ملی نونهاالن حضور دارد.
وی کــه دارای کمربنــد قرمز اســت،درباره اردوی
تیم ملی به خبرنگار ما می گوید:خیلی خوشحالم
که بــه اردوی تیــم ملــی دعوت شــدم و ســعی می
کنم که جــزو نفرات برتر باشــم.وی با بیــان این که
مدت  4سال است،کاراته کار می کنم،می افزاید:
طی ایــن مدت،پــدرم خیلــی از من حمایــت کرد و
امیدوارم بــا افتخارآفرینی در مســابقات جهانی و
المپیک زحمات آن ها را جبــران کنم .وی تصریح
می کند:تمرینات اردو خیلی سخت و فشرده است
و هر ورزشکاری سعی می کند،تمرینات را به خوبی
انجام دهد تا نظر کادر فنی را به خود جلب کند.وی
ادامهمیدهد:ازطرفیهمخیلیخوشحالمکهاین
اردو در مشهد برگزار می شود و بدون دغدغه سفر
و هزینه تمریناتم را دنبال می کنم".مبین ســادات
صدیق" یکی دیگر از ملی پوشان حاضر نیز که اهل
گیالن است ،می گوید :طی دو روزی که در مشهد
حضــور داریــم،از نظر امکانــات و میزبانی مشــکل
خاصی نداشــتیم و امیــدوارم تــا پایــان اردو هم به
همین صورت باشد.وی که دارای کمربند مشکی
و دان  2اســت،می افزاید:تمرینات خیلی سختی
پیش رو داریم و هر کسی سعی می کند جزو بهترین
ها باشد تا در فهرست نهایی کادر فنی قرار گیرد.

پایانرقابتبانواندوندهکشور
پیروز -مســابقات دوومیدانی قهرمانی بانوان کشــور با
معرفی نفرات برتر خاتمــه یافت.به گزارش پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان ،در ایــن مســابقات
که با حضور ورزشــکارانی از اســتانهای سراســر ایران
در مجموعه ورزشــی دانشــگاه فردوسی مشــهد جریان
داشت،چند رکورد شکسته شــد و از جمله در ماده ۱۰۰
متر بامانــع مقدماتــی" ،فائزه آشــورپور" از تیم خراســان
رضوی الف با ثبت زمان 15/01ثانیه رکورد ملی جوانان
این ماده را بهبود بخشید.

•خألفنیدرکاراتهاستان

مربی مشــهدی تیم ملی کاراته نونهاالن هم درباره
هدف از برپایی این اردو در این شــهر می گوید :طی
چندسالگذشتهخالئیدربحثفنیکاراتهاستان
داشــتیم که برای همین تصمیم گرفتیم بخشــی از
این خــأ را بــا برگــزاری اردوی تیم هــای ملی حل
کنیم".هادی امیری"مــی افزایــد :در مدتی که تیم
ملی کاراتــه نونهاالن در مشــهد حضــور دارد ،برای
مربیان رده پایــه و حتی ورزشــکاران می تواند نقش
کارگاه دانش افزایی داشته باشد.وی بیان می کند:
دراینمدتدیدارهایدوستانهایهمباتیممنتخب
نونهاالن کاراته استان برگزار می کنیم تا از نظر بعد
فنی ،برای خراسانی ها تاثیر گذار باشد.وی درباره
حضورخراسانیهادراردویتیمملینونهاالنخاطر
نشــان می کند:پس از برگزاری دو مرحله انتخابی،
توانستیم ،سه نفر از اســتان به نام های "امیر محمد
چکنه""،محمدمهدیرفیعی"و"متینمحمدی"رابه
تیمملیدعوتکنیمکهامیدواریمجزونفراتاصلی
تیمملیانتخابشوند.ویدربارهایناردومیگوید:
ایناردوتاشنبهآیندهدرسالنرزمیمجموعهورزشی
شهدایمدافعحرم(بولواربرونسی)دنبالمیشود.
همچنین با هماهنگی انجام شده یک جلسه هم در

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﭘﻠﻴ¥ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ آن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎبÆ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪÆﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¥ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¥ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Èﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

• وقفهچندسالهدرقهرمانپروریکاراته
استان

سرمربی تیم ملی کاراته نونهاالن در بخشی دیگر از
سخنان خود به جایگاه کاراته خراسان رضوی اشاره
و اظهار می کند :کاراته این اســتان یک دهه قبل در
کشوربهترینورزشکارانراداشتوورزشکارانروند
خیلیخوبیراپیشروداشتند،امامتاسفانهبعدهابه
دالیلینامعلوموقفهایچندسالهدرقهرمانپروری
کاراته خراســان رضوی به وجود آمده است و جایگاه
اصلی خــود را از دســت دادند .تــا به حــدی که االن
دیگر ملی پوشی در سطح باال ندارند".اکبر عبدلی"
می افزاید:خوشــبختانه شــنیدم که تغییر و تحولی
در هیئــت کاراتــه اســتان روی داده و هــدف اصلی
دســت اندرکاران هیئت مربوط نیــز قهرمان پروری
اســت که در صورت عمل به این هدف،نوید روزهای
خوبی را برای کاراته استان می دهد.وی تصریح می
کند:کاراته اســتان باید روی جوانان بیشتر سرمایه
گــذاری کند تــا در آینــده بتواند حرفی بــرای گفتن
داشتهباشد.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

٣٠

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

کوتاه

پیروز -جبار قوچان نژاد(مربی خراسانی) :بعد از باخت
تیم ملی والیبال مقابل ژاپن ،شرایط طوری بود که تیم از
لحاظ روحی له شد!* داود فنایی( مربی دروازهبانهای
تیم پدیده خراســان) :اگــر در جــام جهانی از گــروه مان
صعود هم نکردیم ،نباید به کسی ایرادی بگیریم" * .علی
گرمابی" تیرانداز خراســانی برای حضور در جام جهانی
جوانان ،یک تیر عازم آلمان میشود" *.حسن تفتیان" در
یک مسابقه بین المللی دیگر در فرانسه با رکورد 10.15
ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد.
فریمان،اصغری " /ناصر کریمی" کشــتی گیر بااستعداد
روستای"دوقلعهبراشک"فریماندرمسابقاتکشتیآزاد
ناشنوایانجهاندرکشورروسیهموفقبهکسبمدالبرنز
در وزن  65کیلوگرم شد.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻÆازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¥ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎÆﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¥ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂÆﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اخبار

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¥ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÈرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

بهــروز -رکابزنان خراســانی در لیگ دوچرخه ســواری
ســرعت جوانان کشــور کــه با حضــور  ۱۵تیم در پیســت
مجموعه آزادی تهران برگزار شد،درخشش خیره کننده
ای داشته و سکوهای کشوری زیادی را تصاحب کردند.
مدیر روابــط عمومی هیئت دوچرخه ســواری اســتان به
خبرنگار ما گفت :در اقدامی بی ســابقه در کشور ،در این
دوره از رقابــت ها  ۵تیــم ( 2تیم از باشــگاه "آســمان آبی
مشــهد"  ،تیم "خیام نیشابور"  ،تیم "شــهرداری طرقبه" و
تیم "هیئت نیشابور")جمعا متشکل از  ۳۰دوچرخه سوار
از خراسان رضوی در این مسابقات شرکت داشتند".ایرج
فخارزاده"افزود":عماد محمدی" از تیم شهرداری طرقبه
در بخــش نوجوانان توانســت مدال طــای دور امتیازی
2 ،مدال نقره مــواد اســکرچ و  3کیلومتر انفــرادی را به
خود اختصاص دهد".سینا غالمی"نیز از تیم آسمان آبی
(الــف) در بخش نوجوانــان ،مدال طالی یــک کیلومتر ،
مدال نقره ماده کایرین و در جوانان مدال نقره اسپرینت
را کســب کــرد.وی افزود:همچنیــن"داوود محمدی" از
تیم هیئت نیشــابور در نوجوانان مدال نقره دور امتیازی
و درجوانان ،مدال برنز ماده امونیــوم را دریافت کرد .در
ماده کایرین جوانان نیز" معین ســعید" از هیئت نیشابور
مقام دوم و "ابوالفضل امین الرعایا" از تیم خیام نیشــابور
مقام سوم را کسب کردند و"سهیل عشقی" دیگر رکابزن
تیم خیام نیشابور نیز در بخش نوجوانان ،مدال نقره یک
کیلومتر را به خــود اختصــاص داد.در ادامه"،احمدرضا
دشــتی" نیز در بخش جوانان از تیم هیئت نیشابور مدال
نقره یک کیلومتر را کسب وتیم "آسمان آبی مشهد" نیز در
ماده تیم اسپرینت نایب قهرمان کشــور شد.وی در پایان
خاطرنشان کرد:این درخشــش ،نتیجه زحمات"محمد
خدیوزاده "(مربی تیم شــهرداری طرقبــه) "غالم نوری"
(مربی تیم خیام نیشابور) "،مرتضی خلیل زاده" (مربی دو
تیم الف و ب آسمان آبی مشهد) و "کاظم زرگرانی" (مربی
تیم هیئت نیشابور) بود.

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

شهرستانکالتداشتیم کهخیلیراضیکنندهبود.
بنابراین با تجربیاتی که داشتیم ،امسال هم تصمیم
گرفتیــم اولین مرحلــه اردوی تیم ملی را در مشــهد
برگزار کنیم که تا بــه این جای کار شــرایط میزبانی
و امکانــات خیلی خــوب و عالــی بود.عبدلی خاطر
نشــان می کند :نفراتی که در اردوی مربوط حضور
دارند جزو رده سنی 13و 14سال هستند که پایان
سال در مسابقات قهرمانی کشــور باید در رده سنی
نوجوانانرقابتکنند.بنابراینهدفازبرگزاریاین
اردوهاپشتوانهسازیوپرورشاستعدادهابرایرده
های باالتر است .وی ادامه داد :مطمئنا وقتی کاراته
کاها از نونهالی با فضای اردوها آشنا می شوند ،بهتر
و راحت تر می توانند پله های ترقی و پیشرفت را طی
کنند.وی به مسابقاتی که پیش رو دارند ،اشاره می
کندومیافزاید:فدراسیونجهانیکاراتهیکسری
مسابقاترابرایردههاینونهاالنکهازنظررنکینگ
هماهمیتدارد،درنظرگرفتهاستکههرچندوقت
در یک کشــور خاصی برگــزار می شــود و احتماال ما
در مرحله ســوم این رقابت ها که آبان ماه در مکزیک
برگزارمیشود،حضورپیداکنیم.

][١٣٩٧/٣/٣١

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟﺪار ،دو ﻧﻔﺮ را
در دو ﺷﻴﻔﺖ ﺑﺮا ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ
ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ اش
اﺳﺘﺨﺪام ﻣ ﻨﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣ ﮔﺬارد ﻪ ﺑﺮا
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اش ،ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟﺪار
ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎرﺗ ﭘﺮﺳﻮد
را ﻣ ﻨﺪ.
ﺷﺒ ﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﺮدا آن روز ﻋﺎزم ﺷﻮد ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺐ ،در ﺧﻮاب ﻣ ﺑﻴﻨﺪ ﻪ آن ﻣﺮد ﺳﻮار ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
ﺷﺪ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ! ﻓﺮدا آن روز ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻣﺮد ﭼﻤﺪان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺣﺮﺖ ﻣ ﻨﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺐ ،ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ او ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮد ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎ اﺻﺮار ﻫﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﺮواز ﻣ ﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﺎﺗ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮواز ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮد ﭘﻮﻟﺪار ﻪ از ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻦﻪ آن ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد او را اﺧﺮاج ﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﺖ اﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ او ﭼﻪ ﺑﻮد؟!

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

•اردوی 45نفره

سرمربیتیمملینیزبابیاناینکه 45نفردرایناردو
حضوردارند،بهخبرنگارمامیگوید:پسازمسابقات
قهرمانیکشورکهباحضور 700نفرازسراسرکشور
در تهران برگزار شــد 28،نفر از برترین ها به اردوی
تیمملیدعوتشدند.همچنینیکمرحلهانتخابی
دیگر نیز ســه شــنبه گذشــته با حضــور 120نفر در
مشهدبرگزارکردیمکه 17نفردیگرهمازاینتعداد
انتخابشدندودرمجموع،اردویتیمملینونهاالن
را با حضور 45نفر از برترین ها در مشهد آغاز کردیم
که در اردوهای بعدی،تعــدادی از این نفرات حذف
می شــوند" .اکبر عبدلی" با اشــاره به این که کاراته
کاران حاضر در این اردو از تمام اســتان های کشــور
هســتند،می افزاید:هدف فدراســیون این است که
اردوهای تیم ملی به ویژه در رده پایه در تمام اســتان
ها برگزار شــود و تمرکز روی تهران نباشــد تــا با این
شرایط از ظرفیت دیگر استان ها هم استفاده کنیم.
وی با بیان این که شهر مشهد از نظر امکانات دارای
ظرفیت خیلی خوبی در میزبانی اردوهای تیم ملی
است،اظهارمیکند:سالقبلاردوییچندروزهرادر

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

سالنرزمیمجموعهآستانقدستمرینمیکنیم   .

ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

پنج شنبه  3۱خرداد  . 1397شماره 387۶

شورآیندهسازانکاراته

پیروز-نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز (نکوداشت
پیــش کســوتان:ولی ا ...جعفریــان ،علــی علــم خــواه و
علی رحیــم زاده)باحضور  ۲۱تیم از سراســر اســتان در
مجموعه شهید بهشتی مشهد معرفی شدند .به گزارش
روابط عمومی هیئــت تنیس روی میز اســتان،نتایج این
مسابقات به این شرح بود:تیمی-1:اپل پارسیان سنگان
خواف-2پرهام مشهدو-3راد قوچان و فروشگاه زندگی
مشــهد .از جمله بازی های جذاب و دیدنی مســابقات،
بازی فینال بیــن آقایان اصلمند و صبحی بــود که در یک
بازی پایاپای سرنوشــت بازی به "ست" پنجم کشیده شد
و بازیکن شایســته مشــهدی( اصلمند) موفق به شکست
۳بر ۲بازیکن قدرتمند تهرانی باشــگاه پرها م مشهد شد
که در نهایت مقام قهرمانــی را برای تیم اپل پارســیان به
ارمغان آورد.درحاشــیه*:از برخی پیش کســوتان مثل:
علم خواه ،رحیم زاده ،صداقتیان راد ،رادمنش ،الهیان،
غفاری،صفویــان و طباطبایــی و از نونهــاالن آینــده دار
استان  :پارســا مســتحقی ،کورش پاکدل و محمد پرهام
گلستانی از جانب رئیس هیئت استان تجلیل شد.

دﻗﻴﻘﻪ

درخشش خیره کننده رکابزنان
نوجوان و جوان خراسانی در کشور

گزارشی از اردوی تیم ملی نونهاالن در مشهد

معرفینفراتبرترتنیسرویمیز

١۵

ورزشی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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پیروز -ســرمربی تیــم فوتبال "پدیــده خراســان" پس از
انعقاد قرارداد رسمی و همچنین بازدید از ورزشگاه امام
رضا(ع) ایــن مــکان را ورزشــگاهی بــی نظیر در کشــور
دانست.به گزارش سایت رسمی این باشگاه " ،یحیی گل
محمدی" که به همراه وطنخواه مدیرعامل باشگاه پدیده،
سرآســیایی قائم مقــام و بــرادران رئیس هیئــت فوتبال
خراسان رضوی از ورزشگاه پیشرفته امام رضا(ع) بازدید
کرد ،اظهار کرد :امکانات این مجموعه بســیار ارزشمند
اســت و من فکــر میکنــم ظرفیت خوبــی بــرای ارتقای
سطح فوتبال مشهد به شمار می آید.وی اظهار کرد :من
ورزشــگاه های بســیار زیادی را از نزدیک مشاهده کردم
اما به واقع این استادیوم در دنیا کم نظیر است ودر کشور
نیز بی نظیر است .سالن های چند منظوره که در زیر این
استادیوم تعبیه شده است ،به نوبه خود واقعا شگفت انگیز
است و ساخت چنین استادیومی با چنین امکاناتی واقعا
مایه مباهات برای ورزش یک کشور است.

از میان خبرها

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻫﻴﺮو ،ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮ
ﭘﻴﺶ از دﺪار ﺗﻴﻤﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺮان ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ روش
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺷﻨﺎﺳﻢ .ﻣﺪت زﺎد اﺳﺖ ﻪ او را
ﻣﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن ﺑﺎ روش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر
اﺳﺖ و اﻦ ﻣﺮﺑ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ اﻧﺴﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎدها ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ .او ﻋﻤﻠ¥ﺮد ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.و اﻓــﺰود» :ﺗﻴﻢ اﺮان ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ
دﻓﺎﻋ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺠﻮﻣ ﺗﻴﻤ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮ
اﺳﺖ .ﮔﻞ زدن ﺑﻪ اﺮان ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﺮا آنﻫﺎ
ﺎر ﺧﻮد را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺎر ﺑﺎﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺮان در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ  ٣٧ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻪ  ٤٠درﺻﺪ
اﻦ ﮔﻞﻫﺎ از ﻣ¥ﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮ
اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻪ اﺮان ﺗﻴﻤ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮ اﺳﺖ اﺻﺮار
دارم زﺮا آنﻫﺎ ﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ«.
ﻫﻴﺮو اداﻣــﻪ داد» :اــﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰ ¥ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﻦ ﺎر ﻣﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻣﻨﺪ .ﺑﺎز اﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺶ را دﺪﻢ و آن
را آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺮدﻢ .اﺮان ﻫﻢ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ دروازه ﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ آورد «.ﻫﻴﺮو
درﺑــﺎره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺎرﻟﻮس روش ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ
آﺧﺮ آنﻫﺎ ﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎز¥ﻨﺎن درون
زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ روش زﻣﺎﻧ ﻪ ﻣﺮﺑ
رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻼش زﺎد ﺮد ﺗﺎ ﻣﻦ را ﺟﺬب
ﻨﺪ .ﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻴﻢ و رواﺑــﻂ ﻧﺰد¥
دارﻢ .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاران اﺻﻠ ﺑﺎز ﺑﺎز¥ﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ رو ﻧﻴﻤ¥ﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻢ و ﺑﺎﺪ ﺎر ﺣﺪاﻗﻠ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .اﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ روﺷﻨ را در ذﻫﻦ
دارﻧــﺪ و ﺑﺎز¥ﻨﺎن ﻗﻮ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧــﺪ .آن ﻫﺎ
در ﻟﺤﻈﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎ¾ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎس ﻫﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎ را رد و ﺑﺪل ﻨﻨﺪ .اﺮان در ﺟﺎﮔﻴﺮﻫﺎ
در ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪ
و ﺑﺎز¥ﻨﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌ در ﺠﺎ ﺑﺎﺪ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ«.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

