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داوران خراسانی قاضی دیدار
اردن و ویتنام

علی ترابی

داوران بین المللی خراسانی ،قضاوت دیدار اردن و ویتنام
را در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتها بر عهده دارند.
طبق تصمیم کمیته داوران کنفدراســیون فوتبال آســیا ،
علیرضا فغانی به همراه رضا سخندان داوران خراسانی به
همراه رضا منصوری قضاوت دیدار اردن و ویتنام در مرحله
یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا را بر عهده گرفته اند.
این تیم داوری تا به این جای مسابقات  ،تنها دیدار ژاپن و
ترکمنســتان را قضاوت کرده اند.گفتنی است که این دو
داور خراسانی ،چهار ســال قبل نیز فینال جام ملت های
آسیا را بین کره جنوبی و استرالیا قضاوت کردند و طی آن
کانگوروهای اقیانوسیه به مقام قهرمانی دست یافتند.

صعودنمایندهاستانبهمرحله
نهاییوالیبالنشسته
تیم والیبال نشسته منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد
با قــدرت بــه مرحله نهایی مســابقات دســته یک باشــگاه
های کشــور صعــود کــرد .این تیــم با شکســت تیــم های
قزوین ،گرگان  ،شهرداری تبریز  ،صنعت مس شهربابک و
رشت به مرحله نهایی مســابقات صعود کرد .رقابت های
گروه اول والیبال نشســته دسته یک باشــگاه های کشور
از  25تــا  27دی در شــهر قزوین برگزار شــد .تیم والیبال
نشسته مخابرات خراسان رضوی دیگر نماینده استان نیز
ازدومبهمندرشهرآملبهمصافرقبایخودخواهدرفت.

رتبهسومتیراندازیاستاندرکشور
هفته پنجــم لیگ برتــر تیرانــدازی بانــوان به مناســبت
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برگزار شد و تیم تپانچه و تفنگ خراسان رضوی با شکست
حریفان خود در جایگاه سومی قرار گرفتند.این دوره از
رقابتها با حضور  6تیم و به میزبانــی تیم نزاجا در محل
ســالنی با  80خط در مجموعه ورزشــی آزادی پیگیری
شد که تیم خراسان رضوی در رشته تفنگ و تپانچه از تیم
میزبان شکست خورد .تیم خراسان رضوی با توجه به این
که در هفته چهارم لیگ در هر دو رشته به پیروزی دست
یافته بودند ،هم اکنون با وجود شکست هنوز در جایگاه
سومی قرار دارند .شــایان ذکر اســت ،بهاره زمانیان در
هفته پنجم موفق شــد به فینال رشــته تپانچه راه یابد و با
کسب مقام ششم به کار خود پایان داد.

اﺑﺰارآﻣﻮزش
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»ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ«و»ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس«
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺣﻞ ﺮدن ﻣﺎرﭘﻴﭻ و ﻣﺴﻴﺮﺎﺑ از ﺑﻴﻦ راهﻫﺎ ﺗﻮدرﺗﻮ  ،
از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮا ﻮدﺎن اﺳﺖ.
در ﺑﺴــﻴﺎر از ﺸــﻮرﻫﺎ ﺟﻬــﺎن ،از اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

از ســاخت ســالن  ،خرید دیواره های ســنگنوردی
اســت که به انــدازه نصــف ســالن هزینه بر اســت.
زحمتکــش دربــاره اعتبار خریــد دیواره هــای این
ســالن ســنگنوردی میافزاید:چندی قبل رئیس
فدراسیون کوهنوردی که در مشهد حضور داشت،
قولی مبنی بر تجهیز دیواره این ســالن داد که باید
پیگیر این موضوع هم باشیم.

تنها سالن اختصاصی سنگنوردی استان
پس از 10سال همچنان ناتمام است

سالن سنگنوردی
لنگ اعتبار

•مشکل اعتبار

رئیــس هیئــت کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی
اســتان دربــاره وضعیــت ســالن اختصاصــی
ســنگنوردی به خبرنگار مــا می گویــد :حدود 10
ســال اســت که از آغــاز کلنگ زنــی این پــروژه می
گذرد و در این مدت از نظــر اعتبار در مضیقه بودیم
و همین مســئله باعث شــده که تکمیل آن به تاخیر
بیفتد .احمد زحمتکش می افزاید:هر ساله مبلغی
ناچیز برای این پروژه تامین اعتبار می شد و تا سال

رقابت کراس سواران در بردسکن
علی نوری-چهارمین دوره مسابقات موتورسواری
کراس قهرمانی اســتان با عنوان جام "شهرداری"
به میزبانی بردسکن برگزار شد .شهردار بردسکن
در حاشــیه برگزاری این مســابقات ،با بیان این که
بردســکن در حوزه برگــزاری موتور کــراس دارای
جایــگاه خوبی اســت ،گفــت :بردســکن در بخش

موتورســواری همگانــی و حرفهای اســتعدادهای
خوبــی دارد«.مدیــح» رئیــس جدیــد هیئــت
موتورســواری بردســکن  ،اظهــار کرد :بــا توجه به
فعالیتهایــی که هیئت موتورســواری بردســکن
دارد ،موتورسواری دراین شهرستان احیا میشود
و تاکنون ورزشکاران این رشته ورزشی در مسابقات

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ»ﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺪاﻧﻴﻢ...
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•مستهلک شدن ساختمان

عکس:میثم دهقانی

ســنگنوردان خراســانی هنوز چشــم انتظار روشن
شــدن چراغ تنهــا ســالن اختصاصی ســنگنوردی
در مشهد هســتند؛ ســالنی که حدود  10سال قبل
کلنگ احــداث آن بــه زمین خــورد و هنــوز طی این
مــدت تکمیــل نشــده اســت.عملیات ســاخت تنها
ســالن تخصصی سنگنوردی اســتان  10سال قبل
در مجموعهورزشی 15خرداد واقعدر بولوار شهید
فکوری آغاز شد و بعد از این همه مدت به دلیل کمبود
اعتبار نه تنها ساختمان آن تکمیل نشده ،بلکه هنوز
دیواره ای هم خریداری نشــده اســت.این در حالی
است که ساختمان ناتمام آن رو به استهالک است.
همچنین با توجه به بررسی هایی که انجام داده ایم
به محل رفت و آمد افراد ناباب به این ســاختمان هم
تبدیل شده است .طی این سال ها دست اندرکاران
هم قول هایی مبنی بر تکمیــل آن داده اند که هنوز
رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است.سنگنوردی
از جمله رشــتههای ورزشی ســخت و سنگین است
که خراســانرضوی با وجود تمامی این ســختیها
در آن خوش درخشیده و مدالهای متعدد آسیایی
و کشــوری را نصیب خــود کرده است.ورزشــکاران
بــا اســتعداد به خصوص در رشــته ســرعت هنــوز از
داشتن دیواره سنگنوردی محروم هستند و خیلی از
ورزشکاران آقا و خانم مجبورند برای تمرین مسافت
مشهد تا نیشابور را طی کنند که این رفت و آمد باعث
نگرانی خیلــی از خانواده ها هم شــده اســت .قطعا
تکمیلاینسالنمیتواندتاثیربهسزاییدرپیشرفت
ورزشــکاران ســنگنوردی استان داشــته باشد.این
شــرایط در حالــی اســت کــه ورزشــکاران در زمان
مسابقات با مشــکالت زیادی از نظر تمرینی رو به رو
هستند .استاندارد های روز دنیا در حال تغییر است
و دیواره هایی که در مشــهد هم وجــود دارد ،خیلی
قدیمی است و نیاز سنگنوردان را برای رقابتهای
کشوری و آسیایی برآورده نمی کند.
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از میان خبرها

آﻣــﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑــﻪ ــﻮدﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺷــﻮد   .از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ دﻻﻞ ﺎرﺑﺮد ﺑﻮدن اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا آﻣﻮزش
اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻮد µﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺴــﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،وادار ﻣﺷــﻮد ﺑﺮا ﻣﺪت زﺎد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺧﻴﺮه ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺗــﻮان از ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ﺣﻞ اــﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا
دــﺪه ﺷــﺪن ﺑﺴــﻴﺎر از
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤــ ﻪ ﺑــﻪ راﺣﺘ
دﺪه ﻧﻤﺷــﻮﻧﺪ ،ﺎ ﺣﺘ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷــﺪن آنﻫــﺎ)در
ﺻــﻮرت ﺳــﻮاد داﺷــﺘﻦ
ﻮد (µاﺳﺘﻔﺎده ﺮد.

قبل در حدود  50درصد پیشــرفت داشت که طی
یک ســال اخیــر با توجــه بــه پیگیــری و هماهنگی
های انجام شده  ،به پیشرفت  90درصدی رسیده
و فقــط  10درصــد دیگــر از تکمیــل که مربــوط به
کفســازی و انشعابات اســت باقی مانده است که
مدیــر کل ورزش و جوانان قــول داده اند تــا در ایام
دههفجرساختمانآنتکمیلشود.ویخاطرنشان
میکند:ســاخت سالن ســنگنوردی با دیگر سالن
های ورزشــی کمی متفاوت اســت.چرا که مهم تر
قهرمانی اســتان خوش درخشــیده اند.صحرایی
مسئول مســابقات موتورســواری کراس استان در
پایان برگزاری این مســابقات گفت :دراین دوره از
مسابقات  32ورزشکار از هشت شهرستان مشهد
 ،نیشــابور ،کاشــمر ،مه والت ،بردســکن ،جوین ،
جغتــای و گنابــاد در چهار رشــته شــرکت کردند.
ویافزود :شــرکت کننــدگان پــس از یــک رقابت
نفس گیر توانستند در کالس  85سی سی دانیال

وی تصریــح مــی کنــد :خراســان رضوی یکــی از
استانهای مستعد در ســنگنوردی است  .تاکنون
خراسانیها در مســابقات مختلفی شرکت کردند
و مقامهای متعددی به دســت آوردند کــه از آن ها
میتــوان به مــدال آوری در مســابقات کشــوری و
آسیایی اشاره کرد .ورزشکاران برای دستیابی به
این مقامها تمام تالش خود را بــه کار بردند ،البته
آن ها میتوانند بهتر از این نیز باشــند اما امکانات
کافی در اختیــار آنان قرار نــدارد .ورزشــکاران با
تجهیزات بســیار محدودی فعالیت خــود را ادامه
میدهنــد و در صــورت ارتقــای امکانــات و بهبود
شــرایط اســتان قطعــا میتوان شــاهد پیشــرفت
بیــش از وضعیت کنونی باشــیم.وی دربــاره علت
تکمیــل نشــدن این ســالن طی ایــن ســال ها می
افزاید:مشــکل اصلی کمبود اعتبار است که تا دو
سال قبل بخشــی از این ساختمان مستهلک شده
بــود و االن دوباره ترمیم شــده اســت.وی به وجود
اســتعدادهای برتــر و مــدال آوران خراســانی در
کشور اشــاره می کند و میافزاید:استان خراسان
رضــوی در کشــور دارای رتبه برتر اســت .بیشــتر
مدال آوران از این استان هستند.اما هنوز از وجود
داشــتن یک ســالن تخصصی محروم هستیم.این
در حالی است که دیگر استان هایی که شاید ملی
پوش هم نداشته باشند ،دارای سالن اختصاصی
سنگنوردی هستند.هم اکنون بیشتر ورزشکاران
برای تمرین رشته سرعت مجبور هستند به نیشابور
سفر کنند که این مسئله باعث مشکالتی هم برای
ورزشکاران شده است.
صادقی از نیشابور ،در کالس  250سی سی علی
برزوزاده از مشهد  ،در کالس  450سی سی پوریا
نجوی و علی برزو زاده در ســوپر کــراس مقام های
اول را از آن خود کنند .وی همچنین گفت :محسن
خدیور از بردسکن نیز توانست در کالس 450سی
سی مقام دوم و در ســوپر کراس مقام سوم را کسب
کند .وی افــزود :نفرات اول تا ســوم هــر کالس به
مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

اﻟﺒﺘﻪﻣﻤ ﻦاﺳﺖﻣﺎﺑﺎﻧﮕﺎهﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪوﺳﻄﺤ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﭘﻨﻬﺎنﻃﺮاحﻧﺒﺎﺷﻴﻢاﻣﺎواﻗﻌﻴﺖاﻦاﺳﺖﻪازاﻣﺜﺎلاﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﺑﺮاﻣﺘﻤﺮﺰﺷﺪنﻮدﺎنروﻣﻮﺿﻮﻋﺎتاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺷــﻮد و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺳــﺮﮔﺮﻣ رو ذﻫﻦ ﻮدﺎن،
ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳــﺖ ﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﺎ اﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ،ﮔﻮل
ﻧﺨﻮرﻢ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﻪ
ﻣﺎ ﻫﻢ ــﺎد ﺑﮕﻴﺮــﻢ از ﻃﺮﻖ
»ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ« ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣــﺪ ﻧﻈﺮﻣــﺎن را ﺑﻪ ــﻮدﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ،
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

اصغری -رئیس هیئت
دو و میدانــی فریمــان ،
گفــت :محمــد فرجی،
دونــده فریمانــی در
پنجمین دوره مسابقات
دوی ماراتــن قهرمانی
کشــور جــام «هرمــز»
بــر ســکوی قهرمانــی
ایستاد .حمید کهنسال
افزود :این رقابت ها در
جزیــره هرمــز اســتان
هرمزگان با حضور 90
دونده از سراســر کشور
برگزار شــد که محمد فرجی با طی مسافت  42کیلومتر
با زمــان  2:37:45موفق به دریافت مــدال طال و جایزه
 20میلیون تومانی این دوره از مســابقات شد.همچنین
در مسابقات دوی نیمه ماراتن زنان کشور در جزیره هرمز
 ،افسانه فریدی از خراسان رضوی نیز به مقام سومی این
رقابت ها دست یافت .همچنین در بخش نتایج تیمی رده
بانوان تیم تهران به مقام قهرمانی رسید و خراسان رضوی
نایب قهرمان شد.

برگزاریدانشافزاییمربیان
درتربیتبدنیآستانقدس
اولین دوره توانمند سازی و دانش افزایی مربیان تربیت
بدنی آستان قدس با عنوان میثاق رضوان در محل سالن
همایش های این موسسه برگزار شــد .به گزارش روابط
عمومی تربیت بدنی آســتان قدس  ،در ایــن کارگاه که با
حضور  130نفر از مربیان و ناجیان این موسســه برگزار
شد،معماریانیاستاددانشگاهدرخصوصایجادانگیزش
و تغییر نگرش مربیان و چگونگی عالقه مند کردن افراد به
ورزش و تمرین و همچنین تعیین نقش و جایگاه مربی در
زندگی ورزشکاران و قهرمانان سخنرانی کرد.

اعزامتنیسبازانخراسانی
بهمسابقاتکشوری
رئیس هیئــت تنیس روی میز خراســان رضــوی  ،گفت:
تیم تنیــس روی میز جوانان و نوجوانان این اســتان برای
نخستین بار به مسابقات لیگ باشــگاه های کشور اعزام
شد .کاظم مستحقی راد ،افزود :نیما و نوید غفاری برای
تیم جوانان و عرفان علی محمدی ،محمد بذری ،پارســا
مستحقی راد و کوروش پاکدل با مربیگری جواد باتوری
اعضای تیــم تنیس روی میــز هیئت خراســان رضوی در
مسابقات لیگ باشگاه های کشور هستند.وی اظهار کرد:
مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور به مدت سه
روز به صورت متمرکز در مجموعه ورزشی انقالب تهران
برگزار می شود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

قهرمانی دونده فریمانی
در مسابقات دوی ماراتن

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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