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ورزش

حسین بادامکی:

حسین بادامکی بازیکن ســابق تیم «پدیده شهر خودرو»
در خصوص مطالباتش از این تیم گفــت :در مجموع ۷۰
میلیون تومان از تیم پدیده در ســال  ۹۴گرفتم .خانهای
هم کــه از ایــن تیم گرفتــم ،هنوز ســندش مشــکل دارد.
امیدوارم با حضور حمیداوی ،به عنوان مالک جدید این
باشگاه مشکل ام حل شــود .با وی صحبتی داشتم و قرار
است به زودی شرایط بررسی و مشــکل ام حل شود .وی
در خصوص عملکرد پدیده شهرخودرو در لیگ هجدهم
افزود :شرایط این تیم خوب است و با گلمحمدی تاکنون
موفق بوده اســت .امیــدوارم در ادامــه نیز موفق باشــد.
بادامکی در خصوص شــرایط تیم پرســپولیس نیز گفت:
شرایط پرســپولیس همچنان خوب اســت و میبینید که
این تیم توانسته امتیاز خوبی جمع کند اما دیگر تیمها هم
توانستهاند تیم خوبی جمع کنند و رقبای سرسختی برای
قهرمانی در لیگ محسوب میشوند.

اما با وجود همه نامالیمات هیچ وقت از عالقه اش
دســت نکشــیده و در جهت رشــد و پیشــرفت اش
ســختی ها را کنــار زده اســت .گپ و
گفتی با این والیبالیســت سرعتی
زن دیار ســربداران داشــتیم که
تقدیم می شود.
چگونه بــا دنیــای والیبال
آشنا شدید؟

خیلــی زود توانســت پله هــای ترقی را طــی کند و
خودش را به تیم ملی برســاند .هر چنــد که در این
مسیر ســختی های زیادی پیش رو داشــته و دارد
اما هرگز باعث نشد که از عالقه اش به رشته دیدنی
و هیجــان انگیز والیبــال کم شــود.برای موفقیت
مجبور بود هر هفته مسیر  250کیلومتری سبزوار
تا مشــهد را طــی و تمرینــات خــود را حرفــه ایتر
دنبال کند .زهرا صالحی  17ساله هم اکنون تنها
بانوی خراســانی اســت که در اردوهــای تیم ملی
والیبال امید و بزرگ ساالن حضور دارد.وی اهل
شهرستان سبزوار است و به واسطه پدرش با دنیای
والیبال آشــنا شــد .وی اکنون به صورت حرفه ای
در سطح کشــور بازی می کند که امسال نیز برای
اولین بار توانســت در لیگ برتر توپ بزند.هر چند
که در این مســیر بی مهری های زیادی دیده است

نایب قهرمانی بدمینتون
بانوان استان درکشور

گ ترین
عنایتی :بزر 
اشتباهم حضور
درسیاه جامگان بود

تیم بدمینتــون بانــوان اســتان در دور رفــت رقابت های
لیگ دســته اول کشــور به مقام دومی دســت یافت .دور
رفت مرحله نهایی مســابقات لیگ دســته یک بدمینتون
بانوان باشــگاه های کشــور «جام والیــت» روزهای  25و
 26بهمن ماه در رشــت برگزار شــد و در پایــان تیم ذوب
روی صبای زنجان بر ســکوی نخست ایســتاد و تیم های
کیهان ســیاحت مشــهد و نماینده گیالن به ترتیب دوم و
سوم شدند .دور برگشت مرحله نهایی نیز به زودی برگزار
خواهد شــد و تیم های قهرمان و نایب قهرمان این رقابت
ها به مســابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان باشــگاه های
کشور راه خواهند یافت.

ســرمربی ســابق تیــم سیا هجامگان(مشــکی
پوشــان) در خصوص برنامهاش برای بازگشــت
بــه عرصــه مربیگــری گفــت :در این مــدت چند
پیشــنهاد از لیگ دســته یک داشــتم اما ترجیح
دادم با توجــه به خاطــره تلخ فصل گذشــته ،در
تیم بیپول کار نکنم .فصل گذشــته اشتباهاتی
کردم که واقعا نباید انجام میدادم.رضا عنایتی

.

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪامــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣﻨــﺪ و
ﺑــﺎ ﺪامــ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

پدرم از والیبالیســت هــای قدیمی در
سبزوار است که به همراهش در سالن های ورزشی
حضــور پیدا مــی کــردم  .به همیــن دلیل با رشــته
ورزشی والیبال آشنا شدم و در ابتدا تمریناتم را زیر
نظر پدرم شروع کردم.االن حدود هفت سال است
که والیبال بازی می کنم .برای ایــن که والیبال را
حرفه ای دنبال کنم ،مجبور بودم به مشــهد ســفر
کنم ،چرا که در شهرستان سبزوار سالن تمرینی و
مربیخوبوجودندارد.برایهمینباحمایتپدرم
اواخر هفته به مشهد سفر و زیر نظر خانم «داوطلب»
تمرینات حرفه ای ام را دنبــال میکردم که در این
راه خیلی به من کمک کرده است.

»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣﭘﺴﻨﺪﺪ؟!
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدر
اﻦﺻﻔﺤﻪدارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«

به اردوهای تیم ملــی امید و بزرگ ســاالن دعوت
شــدهام.البته رســیدن به تیــم ملی بزرگ ســاالن
خیلی ســخت اســت ،چــرا کــه بازیکنــان باتجربه
زیادی وجود دارند اما تمام سعی خود را می کنم تا
به باالترین درجه ها در والیبال برسم.
امســال تجربــه حضــور در لیگ برتــر را هم
داشتید.

امسال برای اولین بار توانســتم در لیگ برتر بازی
کنم .در ابتدای فصل چند تیــم خواهان من بودند
که با تیم «مبنا تجارت کاسپین» به توافق رسیدیم.
مبلغ قرارداد هم پنج میلیون تومان اســت که واقعا
در مقابل قراردادهای آقایان ناچیز است اما حضور
در این مسابقات تجربه خیلی خوبی بود.بیشتر تیم
ها با بازیکنان رده سنی جوانان پا به میدان گذاشته
بودند به همین دلیل رقابت ها خیلی نزدیک بود.
در مجموع مسابقات امسال خیلی خوب برگزار شد
و ما در پایان پنجم شدیم.
وضعیت والیبــال بانوان در ســبزوار چگونه
است؟

سال  95به تیم ملی نوجوانان دعوت و به مسابقات
آسیایی ویتنام اعزام شــدم .سال  97نیز به همراه
تیم ملی نوجوانان به مسابقات آسیایی چین رفتیم
که مقام نهم را کســب کردیم.بعد از این مسابقات

در چند سال اخیر استقبال خوبی را از سوی بانوان
در رشته والیبال شاهد هســتیم اما متاسفانه االن
ســالن و مربی خوبــی در ایــن شهرســتان نداریم.
زمانی که من والیبال را شــروع کردم،مجبور بودم
برای تمرین به مشــهد ســفر کنم.در این مسیر هم
فقط پدرو مــادرم مرا حمایــت کردند.حتی تا چند

در گفت وگو با ایســنا ،افزود :اگر زمــان به عقب
برگــردد ،قطعا هدایــت سیاهجامگان(مشــکی
پوشــان) را نمیپذیرم .مدتی است کالسهای
مربیگــریام را پشــت ســر گذاشــتهام و در یــک
دوره دیگــر هــم قــرار اســت شــرکت کنــم .در
ســیاهجامگان قــول دادند شــش بازیکــن برایم
بگیرند اما نه تنها بازیکنی به تیم اضافه نشــد که
شــش بازیکن هم از تیم رفتند .وی خاطر نشان
کرد :چنیــن استرســی را در کل فوتبالــم تجربه
نکردهبودم  .واقعا روزهای ســختی بــود .در آن
دوران برخی از دوســتانم بر ســر وعدههایی که
دادند نماندند .من به خاطر رفاقت و مرام بود که
مسئولیت را قبول کردم اما برخی بازیکنانی که

میخواســتم به آن ها تکیه کنم ،از بار مسئولیت
شــانه خالی کردند.وی اظهار کرد :میشد بعد
از ســیاهجامگان خیلی صحبتها را مطرح کنم
اما هیچ گاه صحبتی نکــردم و نمیکنم .در این
چرخــه فوتبالی باالخــره نوبــت دوباره بــه رضا
عنایتــی میرســد .وی دربــاره عملکــرد پدیده
شــهرخودرو گفت :اتفاقــات خوبــی در این تیم
افتاده و در کنار نتایج خوبی که در این فصل
کســب کــرده ،بــه بخــش خصوصی
واگذار شده و این اتفاق فوقالعاده
خوبــی اســت .امیــدوارم نتایج
این تیم تا پایان لیگ اســتمرار
یابد و مردم مشهد خوشحال

از چه سالی عضو تیم ملی شده اید؟

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄــﻮر؟! ﺑﻪﻣﺎ
ﺧﺒﺮﺑﺪﻫﻴﺪﻪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣرا
ﭼﻘﺪرﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫــﻢﻧﻈﺮﺗــﺎنراﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑﺮا اﻦ ﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ماه قبل مدیران ورزشی شهرستان سبزوار اطالع
نداشتند که من ملی پوش هستم .تاکنون هم هیچ
حمایتی از ســوی آن ها نشــده ام.فقط بــه تازگی
رئیــس جدید هیئــت والیبال ســبزوار قــول هایی
داده که نمی دانم عملی می شود یا نه اما خیلی از
دوستانم تمایل دارند که رشته والیبال را حرفهای
ادامه دهند .اگر مسئوالن ،سالنی در اختیار بانوان
بگذارنــد ،قطعا اســتعدادهای خوبی بــه تیم ملی
معرفی می شوند.
والیبال خراســان رضــوی را چگونه ارزیابی
می کنید؟

در استان استعدادهای خوبی در بین بانوان داریم
اما مربی با دانش علــم روز دنیا خیلــی کم داریم.
همچنیــن به حوزه بانــوان توجهی نمی شــود و به
همین دلیل خیلی از نوجوانان مستعد ،بی انگیزه
می شوند و این رشــته را به صورت حرفه ای ادامه
نمی دهند.یکی از مشــکالت ورزش حوزه بانوان
نبــود حامی مالــی اســت.حامی مالی هــم وقتی
دیــده نمی شــود ،براحتــی حمایت نمــی کند .به
همین دلیل نیاز اســت که متولیان ورزش بیشــتر
بــه ورزش بانوان توجــه کنند.این در حالی اســت
که دیگر ملی پوشــان در شــهرهای خــود حمایت
می شوند و انگیزه می گیرند اما به ما هیچ توجهی
ندارند.حتی االن از نظر تحصیل هم با مشــکل رو
به رو شده ام.
شــوند.عنایتی با توجه بــه صحبتهایی که این
روزها درباره دستهای پشت پرده و اشتباهات
داوری مطــرح میشــود ،تاکیــد
کــرد :این ها همه بــه صفحات
مجــازی برمیگردنــد .دیگر
نمیتوان روی مطالب خبری
و رسانهای نظارت کرد .امروز
شــرایط به شــکلی شــده که هر
کســی ،با هر نظری بــدون این
کــه دلیــل و منطقــی در
نظراتــش داشتهباشــد،
صحبتهایــی را مطرح
میکند.

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

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ
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»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

دروازه بان تیم فوتبال پدیده شــهر خودرو درباره مسابقه
جــام حذفی مقابــل پرســپولیس گفت :پرســپولیس تیم
قدرتمند و پرمهرهای اســت اما نمیخواهیم به این زودی
از جام حذفی کنــار برویم.میــاد فراهانی افــزود :دیدار
سختی را پیش رو داریم اما تمام تمرکزمان را روی این بازی
گذاشتهایم تا هم به مرحله بعدی جام حذفی برسیم و هم
این که شکست قبلی مقابل پرســپولیس را جبران کنیم.
فراهانی در خصوص ثبت دومین کلینشیت متوالیاش
در ترکیب پدیده شهرخودرو گفت :مهم ترین موضوع برای
من همواره ثبت نتیجه مناســب برای تیم است .به دنبال
آمار و عددها نیســتم اما اگــر بتوانیم در کنــار ثبت نتیجه
خوب ،دروازه را هم بــه کمک مدافعان بســته نگه داریم،
قطعا خوشحال میشوم.وی در خصوص مصدومیت اش
مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد :به خاطر فشــردگی
رقابتها در دیدار با نفت آبــادان ،از ناحیه ران با گرفتگی
عضله مواجه شدم .امیدوارم مشکل خاصی نباشد و بتوانم
در ادامه رقابتهــا نیز در خدمــت تیم و کادرفنی باشــم.
درخور ذکر اســت ،تیم فوتبــال پدیده شــهرخودرو برای
رویارویی با پرسپولیس به تهران سفر کرد تا تمرینات این
تیم برای این بازی در تهران ادامه پیدا کند.

مدیرفنیتیمهندبالسربداران:

نبود دروازه بان باعث باخت ما شد

مدیر فنی تیم هندبال سربداران ســبزوار گفت :به دلیل
پ گیری خوبی انجام دهیم
نبود دروازهبان نتوانستیم تو 
ولی با وجود نداشــتن بازیکــن ،در دفــاع عملکرد خوبی
داشــتیم و در اواخر بازی به دلیل این کــه نیمکت خوبی
نداشتیم ،بازی را واگذار کردیم.قاســم شعبانپور پس از
شکست تیم سربداران سبزوار مقابل ذوب آهن اصفهان
به فارس گفت :ذوب آهن اصفهان جزو باشگاه های معتبر
کشور است که هم اکنون در رده ششم جدول قرار دارد و
تیم ما نیز در رده هشتم جدول قرار گرفته است .بازیکنان
ما جدال خوبی داشــتند و در این بازی چنــد بازیکن را به
دلیل آسیب دیدگی نداشتیم.شعبانپور اظهار کرد :این
بــازی را باید با برتری ســپری می کردیم ولــی از لحظات
پایانیبازینتوانستیمبهخوبیاستفادهکنیموبااختالف
دو گل بازی را واگذار کردیم.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

نمیخواهیم از جام حذفی
کنار برویم

مدیران نمی دانندکهملی پوشهستم!

مسابقات قهرمانی شنای مردان نابینا و کم بینای کشور
با قهرمانی تیم خراســان رضوی در مشــهد پایان یافت.
این مســابقات با حضور  ۱۰۰مرد ورزشکار از  ۱۳استان
کشور در  ۱۲ماده و سه کالس پزشکی در دو رده جوانان
و بزرگ ساالن انجام شد .خراسان رضوی با  ۴۷۶امتیاز
قهرمان شــد و یزد و اصفهان نیز به ترتیــب مقام های دوم
و سوم کشــور را در بخش تیمی جوانان به دست آوردند.
در بخش تیمی بزرگ ساالن نیز خراسان رضوی با ۵۴۸
امتیاز قهرمان شد .اصفهان و یزد هم مقام های دوم و سوم
را به دست آوردند.در جریان این بازی ها یک رکورد ملی
در بخش جوانان و پنج رکورد ملی در بخش بزرگ ساالن
شکســته شــد .درخور ذکر اســت ،رقابتهای قهرمانی
شــنای بانوان نابینا و کم بینای کشــور نیز هفته آینده در
مشهد برگزار میشود.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
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سنگربان تیم پدیده شهر خودرو:

بانوی والیبالیست سبزواری:

قهرمانی استان
در شنای نابینایان کشور

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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سند خانه ای که از باشگاه پدیده
گرفتم ،مشکل دارد

ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻔﺘﮕ راﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪ؟!

ورزش

از میان خبرها
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