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مسابقات ورزشی دانش آموزان
دختر کشور در مشهد

گفت وگو
علی ترابی

در ســن  15ســالگی بــه واســطه رکاب زنی
پدرش با دنیای دوچرخه ســواری آشــنا شــد
و خیلی زود بــه جرگه مدال آوران این رشــته
در خراســان رضوی پیوســت .از ســال  63پا
به میدان گذاشــت و در مســابقات آموزشگاه
ها به رقابت پرداخت و توانســت در دوچرخه
سواری به مقام های مختلفی دست یابد.هر
چند که به تیــم ملی راه نیافت ،امــا در رقابت
هــای اســتانی و کشــوری صاحــب عناویــن
زیــادی است«.حســن خدیــوزاده» کــه ایــن
روزها  49ســالگی خود را سپری می کند در
 20ســال اخیر مســئولیت های مختلفی در
هیئتدوچرخهسواریاستانداشتهواکنون
نیز جزو پیش کســوتان این رشــته محســوب
میشــود.هر چند که وی به دلیل عالقه اش
از دنیای قهرمانی خداحافظی نکرده و هنوز
در مسابقات پیش کسوتان رکاب می زند و بر
رویسکوقرارمیگیرد.ویازنامالیماتوبی
توجهی به ورزش دوچرخه ســواری میگوید
و معتقد اســت که هنوز بعد از این همه ســال
با وجود مشــکالت متعددی که جامعه از نظر
آلودگی هوا و ترافیک با آن روبه روست  ،به این
ورزشچهدربعدقهرمانیوچههمگانیکمتر
اهمیت داده می شود و متولیان امر به عنوان
طفل سرراهی به آن می نگرند.

تساوی یاران خداداد
و شهدای چواردرمشهد
دیدار دوســتانه تیمهای یاران خداداد عزیزی و شهدای
چوار  ۶۵با تســاوی یک بر یک به پایان رســید.این دیدار
دوستانه دیروز در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار شد که تک
گل یاران خداداد را که با لباس نوستالژی تیم ابومسلم به
میدان رفتند ،بادامکی به ثمر رساند.بادامکی ،عنایتی،
احمد تقوی ،امید غالمی ،حمید زوهانی و خداداد عزیزی
چهرههایسرشناستیمیارانخدادادومرتضیشفیعی،
سرمربی و حاج مهدی قیاسی ،سرپرست این تیم بودند.
در ترکیب تیم شــهدای چوار  ۶۵نیز اســماعیل حاللی،
پرویز برومنــد ،محمد نــوازی ،مهدی امیرآبــادی ،بهروز
رهبریفرد ،محمدرضا مهدوی و  ...به میدان رفتند.

رقابت 264ورزشکارصنایع
یازدهمین دوره مســابقات فوتســال جام بسیج سازمان
صنایع کوچک و شــهرک هــای صنعتی ایــران با حضور
 264ورزشــکار در مشــهد برگزار شــد که در پایــان تیم
استان فارس به قهرمانی دست یافت .شرکت کنندگان
در این مســابقات در پنج گروه طی چهار روز در مشهد به
رقابت پرداختند که تیم های اســتان خراســان رضوی و
استان فارس به مرحله نهایی رسیدند و در این مرحله تیم
استان فارس با ضربات پنالتی به مقام نخست این دوره از
رقابت ها دست یافت.

•تجربه کاری با  5رئیس هیئت

خدیــوزاده در ابتــدای صحبــت هــای خود
یادآور می شــود کــه از ســال  80تاکنون در
هیئت دوچرخه ســواری اســتان عهــده دار
مسئولیت های مختلفی بوده است و در این
باره توضیح می دهد :تاکنــون با پنج رئیس
هیئت دوچرخه ســواری کار کــرده ام .طی
این ســال ها به ترتیب با حســین محمودی،

یزدان فر ،آصفی ،باروح و اکنون هم با مهدی
روزبهانه در حال همکاری هســتم.در طول
این ســال ها نیز با فراز و نشــیب های زیادی
مواجه بوده ام اما در زمان مدیریت یزدان فر،
هیئت دوچرخه سواری از لحاظ کار و نتیجه
منسجم تر شد.در زمان باروح و آصفی ورزش
دوچرخه ســواری جلوه خاصی نداشت .اما
اکنون تغییر و تحــوالت زیادی به وجود آمده
و جامعه دوچرخه ســواری از وضعیت فعلی
راضی هســتند .چرا که اقدامــات خوبی در
جهت پیشرفت این رشــته انجام شده است.
هر چند که هنوز برای بهتر شــدن راه زیادی
در پیش داریم اما در رده های سنی نوجوانان
و جوانان ملی پوشــان خوبــی داریم و حدود
 50درصد تیم ملی را خراســانی ها تشکیل
می دهند.وی خاطرنشان می کند :از طرفی
حوزه بانوان هم به خوبی فعال شــده اســت
و بهترین ها را در این زمینه در ســطح کشور
داریم .اکنون نســبت به دیگر شهرها جلوتر
هســتیم اما باید در رده ســنی بزرگساالن
بیشــتر کار کنیم.دوچرخه سواری رشتهای
اســت که مدیران بایــد نــگاه ویــژه ای به آن
داشته باشــند.یکی از مشــکالتی که در این
رشته با آن روبه رو هستیم،نبود حامی مالی
اســت که به دلیل نبود تبلیغات ،کســی هم
حامی ورزشکاران نمی شود.

.

اﻋﺘﻤﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺷﻤﺎﺳـﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ از ﻣﺸــﻬﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎى
ارﺳﺎﻟﻰﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2/5ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ اﻻن 158ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه 09154...345

مبارزه  350هاپکیدوکارکشوری
درمشهد

نفر وسط :حسن خدیو زاده-مسابقات قهرمانی

روز باشــد.فراهم کردن امکانــات برای تیم
ملی رده ســنی بزرگ ســاالن خیلی سخت
اســت به این دلیل که باید دوچرخه های به
روز در اختیار ورزشــکاران گذاشــت تا بهتر
بتوانند در مســابقات شــرکت کنند.برخی
ورزشــکاران اســتان با دوچرخــه های 10
میلیونی در مسابقات با نفرات اول تیم ملی
که دوچرخه های 50میلیونی دارند ،رقابت
می کنند.در این زمینه نســبت به شهرهای
تبریز ،کرج  ،گیالن ،مازندران و آذربایجان
از نظــر تجهیــزات عقــب تر امــا از نظــر علم
ورزش و اســتعداد برتر هســتیم.خدیوزاده
در ادامه به تعطیلی مسابقات آموزشگاه ها
و دیده نشدن استعدادها اشــاره می کند و
میگوید:اگر تاکنون ورزشکاران خوبی در
رشته های مختلف به تیم ملی معرفی شده
اند،به دلیل مسابقات آموزشگاه هاست که
قبال به طور منظم برگزار می شد و بهترین ها
در قالب تیم منتخب به رقابت های کشوری
اعزام می شدند.اما متاســفانه مدتی است
که این مسابقات تعطیل شــده است و هیچ
گونه اســتعدادیابی صورت نمی گیرد.وی
اســتعدادیابی در ســطح مــدارس را از مهم
ترین روش هــا برای رشــد و اعتالی ورزش
قهرمانی می داند و می افزاید :قهرمانان ما
چکیده مسابقات آموزشــگاه ها هستند که
مسئوالن آموزش و پرورش باید به این نکته

رویکرد
ایستگاه های
دوچرخه
سواری سطح
شهراشتباه
است

•برگزار نشدن تور دوچرخه سواری

خدیــوزاده همچنیــن بــه نقاط ضعــف این
رشته هم اشــاره می کند و می افزاید:نبود
بودجه کافی باعث می شود که کمتر بتوان
به ورزشکاران و ملی پوشان توجه کرد .هم
اکنون برگــزاری یک تــور بــزرگ دوچرخه
ســواری در اســتان نیــاز ضروری اســت که
بایــد در ایــن زمینــه برنامــه ریزی کــرد اما
همیــن برگزاری تــور دوچرخه ســواری نیز
به بودجــه نیــاز دارد .وی همچنیــن اضافه
مــی کنــد :تجهیــزات ورزشــکاران باید به

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ:
»ﺳــﻼم .ﺑﻌﺪ ازﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺧﻔﻦاﺳﺘﺮﯾﭗ ﺣﺴﺎﺑﻰ
اﻓﺴــﺮده ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اوﻣــﺪن ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ ﺧﯿﻠﻰ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ .ﻟﻄﻔﺎ دﯾﮕﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪﻣﻮن ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻌﻼ!«.

توجه ویژه ای داشته باشند تا استعدادهای
ناب شکوفا شوند.

•مسیرهای نامناسب

این پیش کسوت دوچرخه سواری در ادامه
سخنان خود به فرهنگ سازی و مسیرهای
ویژه نامناسب برای دوچرخه سواری که در
سطح شهر تعبیه شده است ،اشاره می کند
و می افزاید :متاســفانه هــم اکنون متولیان
ورزش اســتان به دوچرخه سواری به عنوان
ورزش پایــه و راهگشــای معضالت شــهری
نمی نگرنــد ،بلکه به ایــن ورزش بــه عنوان
طفل سرراهی نگاه می کنند که در برگزاری
همایــش هــای مناســبتی از آن اســتفاده
میشود .خدیوزاده اضافه می کند:رویکرد
ایستگاه های دوچرخه ســواری سطح شهر
هم اکنون اشتباه است.دوچرخه ها در حال
خاک خوردن هســتند چــرا که مســیر ویژه
امنی که فرد بخواهد برای دوچرخه سواری
از آن اســتفاده کنــد ،نداریــم  ،همچنیــن با
کسانی که در مســیرهای دوچرخه سواری
تخلفمیکنند،برخوردنمیشود.بههمین
دلیل نمی توان در ایــن زمینه برای خانواده
ها فرهنگ سازی کرد.وی خاطر نشان می
کند:برنامه های تشــویقی برای شهروندان
نداریم.مــا بایــد کاری کنیم که خانــواده ها
برای استفاده از دوچرخه ترغیب شوند.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎﻫﻔﺘﻪﺑﻴﺴﺖوﭼﻬﺎرم:
ﺧﺎﻧــﻢ ﻧــﮕﺎر ﺮﻣﺎﻧــ از ﮔﻠﺒﻬــﺎر ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩١٠٥...٩٨٣ﺑﺮﻧﺪه٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪﻧﺪ.
آﻗﺎﻋﻠﺣﺴــﻴﻦزادهﺑﺤﺮﻨازﻣﺸــﻬﺪ،ﺑﻪﺷﻤﺎرهﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥١...٣٤٧ﺑﺮﻧــﺪهاﺷــﺘﺮا¬دوﻣﺎﻫﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳــﺎن
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪازﻫﺮدواﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﻋﺰﺰﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢﻋﺲدرﺎﻓﺖ
ﻨﻴﻢ.
ﺑــﻪزودﺟﻮاــﺰاــﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﻫــﻢ ﺗﻘﺪــﻢﺧﻮاﻫﺪﺷــﺪ.ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ درﺎﻓﺘ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎﺖ
 1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

 (١از اﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن
ﺗﻘﺪــﺮ و ﺗﺸــﺮ ﻣﻨــﻢ .ﺣﻘﻴﻘــﺖ اــﻦ اﺳــﺖ ــﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﻃﻮﻻﻧﻣــﺪت ﺷــﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در اﻦ
رﺳﺎﻧﻪ» ،اﻋﺘﺒﺎر« و »ﺳﺮﻣﺎﻪ« ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .اﻣﻴﺪوارم
ﻪ ﻗﺪر اﻦ داﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
 (٢ﺧﺪﻣﺖ اﺸــﺎن ﻋﺮض ﻣﻨﻢ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﻴﺪن اﻧﺘﺸﺎر
 آﺘﻢ در رﺳﺎﻧﻪ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎ دﮕﺮ ،ﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌ
و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﻦ اﺳﺖ ﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺨﺸ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ ِ
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷﻞﺑﺮﺳﻴﻢﺎاﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادر¬ﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎراﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.
 2ﻫﺮ ﺗﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮرﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷﻞﺑﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب و
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ ــﻪ» :اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ؟«ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪراﻪﺑﺮااﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»واﺣﺪواﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮاﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¬ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

ســرمربی تیم والیبال پیام گفت :تیم شــهرداری گنبد،
تنها تیمــی بود که مــا را در دو بــازی شکســت داد .جبار
قوچاننژاد بعد از شکست مقابل تیم والیبال شهرداری
گنبد افزود :ســتهای اول و دوم انگیزه الزم را نداشتیم
و بازیکنــان مــا تیم حریــف را دســت کــم گرفتــه بودند،
صرف نظــر از شکســتی که در دو ســت اول داشــتیم ،از
کیفیت بــازی تیــم پیام راضــی نیســتم.وی ادامــه داد:
زمانی به خودمان آمدیم که دیر شــده بود ،ست پنجم هم
میتوانســتیم پیروز باشــیم  ،ولی در کل بازی تماشایی
و فنی بود.وی اظهار کرد :شــهرداری گنبد برای این که
بتوانــد در پلی آف باشــد هجومی بازی می کــرد .ولی ما
چون به پلی آف رســیده بودیم  ،انگیزه کافی نداشــتیم و
بیشترین توان خود را مقابل سایپا و پیکان گذاشتیم.

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

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

قوچان نژاد :از کیفیت بازی
تیم پیام راضی نیستم

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

اولیندورهمسابقاتقهرمانیکشورهاپکیدوسبک KSB
با حضــور  350رزمی کار در مشــهد برگزار شــد .رئیس
سیستم هاپکیدو  KSBکشور با اعالم این خبر گفت:این
مسابقات با مجوز رسمی فدراســیون ورزش های رزمی
طی دو روز در ســالن ورزشــی خاتــم االنبیــاء(ع) نیروی
هوایی مشهد برگزار شد .وحید اســحاقی افزود :در این
مســابقات  350رزمی کار از هشت اســتان در قالب 17
تیم در پنج رده ســنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان  ،امید
و بزرگ ساالن به رقابت پرداختند.رزمی کاران در سبک
های دفاع شخصی،هنرهای فردی نمایشی ،سالح های
ســرد و مبارزات فول کنتاکت رقابت کردنــد .وی خاطر
نشــان کرد :خراســان رضوی به خصوص شــهر مشــهد
استعدادهایخیلیخوبیدارد.همچنیناستانظرفیت
میزبانی مسابقات بین المللی و انتخابی تیم ملی را هم در
رشته های مختلف رزمی داراست.

ﺳﻮدوﻮ

10

ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ¡ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

بانوی مشهدی عضو کمیته
جهانی پارا والیبال شد
معصومه زارعی کاپیتان مشهدی تیم
والیبال نشسته ایران در انتخابات
فدراســیون جهانــی پــارا والیبال
به عنــوان عضو جدید کمیســیون
ورزشــکاران پــارا والیبــال جهــان
انتخاب شــد.وی در این باره می گوید:
از سوی فدراســیون ایران به فدراســیون جهانی معرفی
شدم و بعد از رایگیری که بین تمام ورزشکاران آقا و خانم
والیبال نشسته در سراسر دنیا انجام شد ،به عنوان عضو
جدید کمیسیون ورزشکاران پارا والیبال جهان انتخاب
شدم.وی می افزاید :هدف این کمیسیون استعداد یابی
در والیبال نشسته ،ارتقای والیبال نشسته و به روز رسانی
آموزش این رشته در سراسر دنیاست.

دوچرخه سواری ازنگاه
متولیان طفل سرراهی است

مرحله نهایی لیگ دسته یک باشگاه های والیبال نشسته
کشور با حضور هشت تیم از  ۲۹بهمن ماه لغایت  ۳اسفند
ماه در مشهد برگزار میشــود.در این مسابقات تیم های
هیئت قزوین ،هیئت البــرز ،رســتوران کاوه آمل ،هیئت
بابل ،هیئت سلماس ،مس شهر بابک کرمان ،منطقه ویژه
اقتصادی تایباد و شرکت مخابرات رضوی برای رقابت با
یکدیگر در مشهد حضور خواهند یافت.

اﻋﺘﺒﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ

شنبه  27بهمن  . 1397شماره 4068

پیشکسوت دوچرخه سواری استان:

مشهد؛میزبانلیگوالیبالنشسته

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sat،Feb،16،2019، No.4068

معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش استان از
آغاز سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر
مدارس کشــور در مشــهد خبر داد .ســلطانی افزود:این
رقابت ها در سه رشته بسکتبال  3×3در مقطع متوسطه
اول و دوم ،رشــته کبدی و بازی لنگ در مقطع متوســطه
اول با حضور  488ورزشــکار و  232مربی ،سرپرست و
داور در قالب  83تیم از تمامی استان های کشور از دیروز
جمعه آغاز شــده و امروز پایان می یابد.وی خاطر نشــان
کرد :برگزاری مســابقات دانــش آموزی دختــر مدارس
کشور امسال از مشهد مقدس آغاز خواهد شد و این نکته
حائز اهمیت است که رشته های کبدی و لنگ برای اولین
بار در این مسابقات وجود دارد.

از میان خبرها
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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