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تیر دروازه علیه شاگردان یحیی در تبریز
تیم پدیده شــهر خودرو در بازی روز پنج شنبه گذشته در
مقابل تراکتورســازی با وجود این که با یــک گل نتیجه را
واگذار کرد ،اما در نیمه دوم نمایش قابل قبولی داشــت
و با بدشانسی فرصتهای متعدد گلزنی را از دست داد.
پدیده ای ها که در نیمه اول با یــک گل بازنده به رختکن
رفتــه بودنــد ،نیمــه دوم را به جهــت تالفی گل خــورده و
همچنین دشــت امتیاز از تبریز شــروع کردند .به طوری
که توپ و میــدان کامــا در اختیار شــاگردان یحیی گل
محمدی قــرار گرفت و فرصت های زیــادی برای آنها به
دست آمد  .در دقیقه ۶۴این مسابقه یک ضربه ایستگاهی
از میانه میدان برای سفید پوشــان زمین به دست آمد که
محمد قاســمی نژاد پشــت این توپ ایســتاد .او که قصد
ارسال توپ به محوطه جریمه را داشت این کار را به زیبایی
انجام داد.ارسالی که تنها یک ضربه آرام احتیاج داشت تا
وارد دروازه محسن فروزان شود .اما در میانه های راه این
ضربه ایســتگاهی به زمین خورد و پــس از کمانه کردن با
تیرک عمودی دروازه برخورد کرد تا شانس مسلم گلزنی
برای پدیده از دست برود و در پایان با دست خالی از تبریز
برگردند .اما سرمربی تیم پدیده شــهرخودرو از عملکرد
داوری بــازی مقابل تراکتور ســازی بســیار خشــمگین و
معتقد بود که داور خیلی تحت تاثیر فضای ورزشگاه بود و
خیلی ترسو قضاوت کرد .یحیی گل محمدی در این باره
افزود :هر چند نتوانســتیم امتیاز بگیریم  ،اما از نظر فنی
با توجه به کم و کاســتی که وجود داشت و تیمی که داریم
در حد خودمان مســتحق پیروزی بودیم و حتی مســاوی
هم عادالنه نبود .جا دارد به بازیکنانم به خاطر شــجاعت
ب شــان تبریک بگویــم  .بدون این که ترســی
و بــازی خو 
از حریف داشته باشــند و از اســامی که در تراکتورسازی
حضور دارند ،بترســند ،بــازی کردند و انصافا حقشــان
گرفتن امتیــاز در ایــن بازی بــود.وی خاطر نشــان کرد:
از نظر مــن قهرمــان واقعی این تیم اســت که بــه تک تک
بازیکنانم به خاطر بازی خوب شــان افتخــار میکنم .در
هر صورت تصمیمات داوری متاسفانه به ضرر تیم ما بود
و داور شجاعتش را جا گذاشته و وارد زمین شده بود.وی
در ادامه اظهار کرد:خودمان انتظارات را باال بردیم .ما یک
تیم جوان هستیم ،تیمی که تازه پا گرفته است و تا این جا
هم نشان داده ایم که حرفهای زیادی برای گفتن داریم
و فوتبال خوبی ارائه میکنیم.

گزارش

در روزگارهای نه چنــدان دور ،در روزهایی
کهبچهپولدارهادرزمینچمنباتوپچرمی
بازی می کردند ،نوجوان هایی بودند که در
حاشیه شهر با توپ های پالستیکی و پارچه
ای پــا به توپ مــی شــدند .با عشــق و عالقه
ای که به فوتبال داشــتند،پله هــای ترقی را
بدون داشــتن باشــگاه طــی کــرده و بعد ها
به ســتاره های فرامــوش نشــدنی همچون
خدادادعزیزی ،رضا عنایتی و  ...تبدیل شده
اند .این در حالی اســت که توجه به فوتبال
زمین های خاکی در حاشیه شهر طی چند
ســال اخیر به فراموشی سپرده شــده بود و
خیلی از کارشناســان نیز معتقــد بودند که

هشــتمیندوره مســابقات ورزشــی دانشجویان
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی منطقه 9
کشور در مشــهد به کار خود پایان داد.به گزارش
ایرنا ،رئیــس کمیته تربیــت بدنی و امور ورزشــی
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی منطقه 9
کشور در این باره گفت :بیش از  650دانشجوی
دختر و پسر از 22دانشگاه و موسسه آموزش عالی

.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ در ا ﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﻪ
ﻫﻤﮕ از ﮔﺮوه ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪ ﻢﺗﺎن
ﻣﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎدهﺗﺮ دارﻧﺪ
و ﻣﻨﻄــﻖ ﺑﺮﺧــ از آنﻫﺎ ﻫــﻢ اﻧﺼﺎﻓــﺎ ﻤ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳــﺖ.

•مشکل داوری

مربی تیم «ابــوذر» گلشــهر که قهرمــان این
دوره از مســابقات شــدند ،درباره سطح این
رقابــت هــا مــی گوید:مســابقات در ســطح
محالت بود کــه در حــد و اندازه خــودش به
خوبــی برگزار شــد  .از طرفــی تیم هــا هم از
بازیکنان جوان بیشــتری بهره می بردند که
به شــور و هیجان بازی هــا نیز افزوده شــده
بــود" .طاهر محمــدی"  ،مــی افزاید:یکی از
اشــکاالت این رقابت هــا ،بحــث داوری بود
که از داوران هیئت فوتبال مشــهد استفاده
نشــده بود که این موضــوع اعتــراض خیلی
از تیم ها را هم به همراه داشــت .دســت کم
دســت اندرکاران مــی توانســتند در مرحله
نیمه نهایی از داوران مجرب و خوب استفاده
کنند تا اعتراضی را به دنبال نداشــته باشد.
وی تصریح می کند:همچنین بین مسابقات

توجه به فوتبال
محالت حاشیه
شهر باعث
میشود تا
بازیکنان با
استعداد بهتر
دیده شوند

رقابت ورزشی دانشجویان کشور در مشهد
این منطقه در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
هاشم جلیلی صفریان افزود :این مسابقات از 27
بهمن در رشته های والیبال ،بسکتبال و فوتسال
برگزار شــد.وی اظهار کرد :در رشــته فوتسال که

فقــط در بخش مــردان برگزار شــد ،تیم موسســه
آموزشعالیخاورانموفقبهکسبمقاماولشد.
در رشــته والیبال مردان نیز تیم موسســه آموزش
عالی فردوس مقام اول را کسب کرد .همچنین در

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺜﻼ ﺳــﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ﻪ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ از آن را ﺑﺒﻴﻨﻴــﺪ ،ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﻦ ﻣﻨﻄﻖ را
ﺑﻴﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ دارد ﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮﻓﺪارش ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ز ﺎد از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺗﺮو ﺞ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،در ﺣﻞ ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ
و ﺗﻤﺎم ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ د ﮕﺮ ﻪ ﻤ ﻣﻨﻄﻖﺷﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه
اﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻤ ¥ﻣﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﻤ¥ﻫﺎرا در
ﺻﻔﺤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺮا ﻤ ¥ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎ ﺖ  1sargarmi.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ
ﺎ »ﻴﻮآرُ ﺪ« ﺻﻮرﺗرﻧﮓ را ﺑﺎ اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان«
در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳــﻦ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻤ¥ﻫﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ را ﻫﻢ

سرپرســت این مســابقات با بیــان این که
فوتبــال زمیــن خاکی در حاشــیه شــهر از
شــهریورماه بــا حضــور  64تیم آغاز شــد،
مــی گویــد :ایــن مســابقات در  4منطقــه
خواجه ربیــع ،گلشــهر ،حر و تــوس انجام
شــد که تمام تیم ها ابتــدا در مناطق خود
بــه رقابــت پرداختنــد و ســپس  21تیم به
مرحله بعدی صعود کردند.مهدی سروری
می افزایــد:در پایان این رقابــت ها 4 ،تیم
به نیمــه نهایــی راه یافتند که تیــم «ابوذر»
گلشــهر قهرمــان ایــن دوره از مســابقات
شــد و تیم های فجر امیــد و خلــق آباد هم
در جایگاه های دوم و ســوم قــرار گرفتند.
وی خاطر نشان می کند:سطح مسابقات
نســبت به ســال قبل باالتر بود و تیــم ها با
بازیکنــان جوان تری پــا به این مســابقات
گذاشتند .همچنین در مناطق پایین شهر
استعدادهای فوتبالی خوبی وجود دارد که
با برگزاری این مسابقات  ،این استعدادها
دیده می شوند وتالش ما این است که سال
آینده این مسابقات را بهتر برگزار کنیم.

بخش بسکتبال مردان تیم موسسه آموزش عالی
سناباداولشد.ویتصریحکرد:دربخشدختران
نیز دانشــگاه امام رضا (ع) در رشته های والیبال
و بسکتبال به مقام قهرمانی دســت یافت.شایان
ذکر است ،دانشــگاه های منطقه  9کشور شامل
دانشــگاه هــای اســتان هــای خراســان رضوی،
خراسانشمالی،خراسانجنوبیوسمناناست.

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

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎﻫﻔﺘﻪﺑﻴﺴﺖوﻫﺸﺘﻢ:
آﻗــﺎ ﻣﺎﻫــﺎنﻓﺨــﺮﻨــﺪراز ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﻪﺷــﻤﺎرهﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٣...٧٨٢ﺑﺮﻧﺪه٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪﻧﺪ.
اﻦﻣﺨﺎﻃﺐﻋﺰﺰ،ﺑﺮاوارﺰﺟﺎﺰهﻧﻘﺪ،ﺷﻤﺎرهﺎرﺗ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادﻧﺪ و اﻋﻼم ﺮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن ودرجﻧﺎم ،ﺑﺮاﺷﺎنﺎﻓ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧــﻢ ﺎآﻗﺎ ــﺑــﻪﺷــﻤﺎرهﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٠٠...٣٦١ﺑﺮﻧﺪه
اﺷــﺘﺮاÅدوﻣﺎﻫﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪﺗﺎﻟﺤﻈﻪﺗﻬﻴﻪا ﻦ
ﺻﻔﺤﻪﻣﻮﻓﻖﺑﻪﺗﻤﺎسﺑﺎا ﺸﺎنﻧﺸﺪ ﻢ.ﻟﻄﻔﺎﻫﺮﭼﻪﺳﺮ ﻊﺗﺮﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺗﻤﺎسﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪزودﺟﻮا ﺰﺗﻤﺎمﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺗﻘﺪ ﻢﺷﺎنﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ¤ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

 1ﺑﺎ ﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ¥
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ــِ ¥
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷﻞﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺎاﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎ ــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرÅﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼ¥ﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

برنزآسیابرگردندوندهخراسانی

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.
 2ﻫﺮ ﺗﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮ ﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷﻞﺑﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
وﺑﺮرﺳــﻨﻴﺪــﻪ»:ا ﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎلﺑﺎﺷــﺪ؟«ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂ ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪا ﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪ ﺪراﻪﺑﺮاا ﻦﺧﺎﻧﻪ ﺎﻗﺮ ﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» ¥واﺣﺪ ¥واﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ ¥
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÅﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

قهرمانی اشتری در لیگ برتر
تنیس روی میز
ورزشکار جوان مشهدی و نفر اول تنیس روی میز بانوان
ایران در کنار ستاره های دیگری همچون پریناز حاجیلو،
شــیما صفایی ،فاطمه جمالی فر ،ســارا شهسواری ،ندا
پیل افکن ،ســارا هزاردســتان و صبــا خداداد پــور با تیم
شهرداری شــهربابک قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز
کشــور شــد.تیمهای مناطق نفت خیز جنــوب ،اکباتان
همدان ،ساســان کرمان ،رشــد ایرانیان البــرز ،نامی نو
اصفهان ،دانشــگاه آزاد تهران و شــهرداری شــهربابک
تیمهای حاضر در این دوره از رقابت های لیگ برتر تنیس
روی میز بانوان بودند.

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

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت¤ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ¤ﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮدﻪ:

دونده خراســانی موفق شد در مســابقات قهرمانی آسیا
به مدال برنز دســت یابــد .ســومین دوره مســابقات دو و
میدانی قهرمانی نوجوانان آســیا در هنگ کنگ در حال
برگزاری اســت که در این رقابت ها دیروزســیده فاطمه
سیما شادکام از خراســان رضوی موفق شــد در مسابقه
 ۲۰۰۰متر با مانع ضمن آسیب دیدگیاش با ثبت رکورد
 ۷:۳۲.۵۳دقیقه به مدال برنز دســت یابد و اولین مدال
تیم ملی ایران را در این مســابقات به ارمغان آورد .در این
مسابقات ورزشکاری از کشور ژاپن با رکورد ۷:۰۶.۵۳
دقیقه قهرمان شد و ورزشکاری از کشور قزاقستان نیز با
زمان  ۷:۲۲.۸۸دقیقه به عنوان دومی رسید.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ  ،ـ ¤ﺷـ£ﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑ£ﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ¬ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ¤ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـ£ﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

مســابقات بســکتبال با ویلچر جانبازان کشــور در شــهر
انزلی و با شــرکت  ۱۵تیم از سراسر کشور برگزار شد.در
پایان این رقابتها تیم خراســان رضــوی با ترکیب احمد
احمدیان نیک ،علیاکبر احمدیان ،عباسعلی ابراهیمی،
محمد ارجمنــد دانــا ،ملکمحمد باقرنیا ،محمدحســن
مقدم ،حسین اصغر مقدم ،ســید حسین موسوی زهان و
محمدرضا کریمی با مربیگری قدیر رضایی و سرپرستی
موسیپارس اتوانستبهمقامنایبقهرمانیبرسد.نماینده
اســتان در این رقابتهــا و در فینــال با امتیــاز ۷۰ - ۶۹
مقابل تیم قدرتمند خوزستان شکســت خورد و از کسب
عنوان قهرمانی بازماند.

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

نایبقهرمانی جانبازان
بسکتبالیست استان

•رقابت  64تیم

عکس:آرشیو

علی ترابی

این به مرگ فوتبال استان کمک کرده است.
اما حاال دو سال است که به همت سپاه امام
رضا(ع)  ،مســابقات فوتبال محالت(زمین
های خاکی) در حاشــیه شــهر دوبــاره زنده
شــده و اســتعدادهای نــاب ایــن مناطــق
فرصتی برای دیده شــدن یافتند .به جرئت
می توان گفت کــه هنوز هم اســتعدادهای
نابــی در فوتبال محالت وجــود دارند که در
صورت توجه و رســیدگی به آن هــا می توان
شاهد حضور بیشتر بازیکنان استان در تیم
هــای ملــی بود.هر چند کــه این مســابقات
نواقصی هم بــه همــراه دارد،امــا برگزاری
دوباره این مسابقات نوید روزهای خوبی را
می دهد که دومین مرحله از این مســابقات
با حضور  64تیم در  4منطقه برگزار شد که
 4تیم برتر ســهمیه حضور در لیگ دسته دو
شهرمشهد را کسب کردند.

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

ﻧﻴﺎزىﺑﻪﺟﺎﯾﺰهﻧﻴﺴﺖ!

نیز وقفه زیادی افتاده بود که به ضرر تیم ها
بود .چرا که از شــرایط مســابقات دور شــده
بودند.کاپیتــان تیــم فجــر امید کــه در ایــن
رقابت ها مقام دوم را کســب کردند ،درباره
ایــن مســابقات میگوید:توجــه بــه فوتبال
محالت حاشیه شهر خیلی ارزشمند است و
این کار باعث میشود تا بازیکنان با استعداد
بهتر دیده شوند.جواد قلندری می افزاید:از
طرفی ســطح داوری ها هم پایین بود که در
جریان بازی ها حواشــی را به دنبال داشت.
وی تصریــح میکند:درحاشــیه شــهر
استعدادهای فوتبالی زیادی حضور دارند که
اگر در حاشیه این مسابقات کار استعدادیابی
هم انجام می شــد ،قطعــا بازیکنــان خوب و
آینده داری شناسایی می شدند.

ستاره های گمنام زمینهای خاکی

رالی ایثارگــران بــا همــکاری اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی ،بنیاد شهید و جامعة العباس به مناسبت
روز گرامی داشت شــهدا در مشــهد برگزار شد .سومین
دوره رالی ایثارگران پنج شنبه گذشته از محل آسایشگاه
جانبــازان و معلوالن پــارک ملت با حضــور  100خودرو
شروع شد و طی مسیر مقرر و طبق برنامه ،زمان نماز ظهر
در کنار مزار شهدا در بهشت رضا(ع) پایان یافت .این رالی
ســومین دوره از هشــت مرحله رالی ایثارگران بود که به
مناسبت روز گرامی داشت شهدا برگزار شد.

درجﻧﺎمﮐﺎﻓﯽاﺳﺖ

شنبه  25اسفند  . 1397شماره 4092

مسابقات فوتبال
محالت حاشیه شهر
با حضور 64تیم
برگزار شد

برگزاریرالیویژهایثارگران

وﻗﺘ »ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﺮﮔﺮﻣ « ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﺰه!
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گلمحمدی :داور ترسو بود

از میان خبرها
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ¤ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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