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نهمی دانشوردر آسیا

سفربینتیجهفوتسالیستها

آرزوهایدخـــتر

ژیمناستیککار

قره داشی -تیم فوتســال بانوان خراسان رضوی در
هفته دهم رقابت هــای لیگ برتر قرار بود پنج شــنبه
در ورامین به مصــاف تیم ســتارگان این شــهر برود.
فوتسالیست های خراسانی با این که به این شهر سفر
کردند،اما تیم میزبان که مدتی است دچار اختالفات
درون تیمی شده است ،حاضر به مسابقه نشد و در این
بین تیم استان متحمل خسارات مالی شد .سرمربی
تیم فوتسال بانوان اســتان در این باره گفت :ما چون
در جریــان اختالفات و مشــکالت این تیــم بودیم ،از
یک هفته قبل از سازمان لیگ و سرپرست تیم ورامین
پیگیــر بودیم کــه اگر ایــن بــازی برگزار میشــود ،به
ورامین سفر کنیم.حتی اعالم شد که این بازی قطعا
برگزار می شود.فاطمه شریف افزود:در ورامین هتل
رزرو کردیم .اما بعد از آن شــنیدیم قرار است بازی در
شهر ری برگزار شود .بنابراین رزرو هتل را لغو کردیم
و با ایــن که شــهر ری هتل نداشــت ،خانــه معلم این
شــهر را رزرو کردیم اما بازی برگزار نشــد.وی اظهار
کرد :تنها کسی که از این بینظمی متضرر شد ،تیم
ما بود که حــدود ۱۲میلیون تومان هزینــه کردیم اما
بی فایده بود.
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ســارا صالحی 13 -ســال بیشتر
نـــدارد ،ولــی کارنامه افــتــخــارات و
عناوین ورزشــیاش به انــدازه یک
ورزشکار بزرگسال و باتجربه وزن
دارد .از وقتی خــودش را شناخته
وســـط زمــیــن ژیمناستیک بــوده
است و به همین دلیل بــزرگ تر از
همساالنش فکر میکند و آرزوهای
بزرگی دارد.
«حنانه عطایینسب» سا لهاست
همه همتش را گذاشته تا به عضویت
تیم ملی ژیمناستیک کشورش
در بــیــایــد .او در ایــن هفت سال
فعالیت حرفهای ،برای رسیدن به
هــدف بزرگش بهای کمی نــداده
اســـت ،از روز تعطیل  ،تفریح
 ،اس ــت ــراح ــت و حــتــی دیــگــر
عــایـقاش گذشته است،
ولی این همه پیش شرط،
موفقیت آیــنــده حنانه را
تضمین نمیکند .چرا که
دختران ژیمناستیککار با
کمبودها و محدودیتهای
زیـــادی دســت بــه گریبان
ه ــس ــت ــن ــد و بـــــا دســـت
اندازهایی مواجهند.
•شکوفاییاستعداد

«حنانه عطایینسب» در خانوادهای
مستعد و ورزشکار بزرگ شده است.

رقابتسوارکاراندرتربتجام
اعلمی -یک دوره مسابقات سوارکاری با حضور ۱۷
سوارکار از شهرستان های تربت جام ،تایباد ،باخرز
مشــهد  ،صالح آبــاد و نیشــابور در دو بخــش یورقه و
کورسدرپیستسوارکاریتربتجامبرگزارشد.این
مسابقات که در پیست تازه تاسیس سوارکاری تربت
جام به مناســبت هفتــه تربیت بدنــی و ورزش برگزار
شد،بااستقبالخوب مردموعالقهمندانبهاینرشته
مفرح همــراه بود.در پایــان و در بخش یورقــه ،فاروق
صیدی با اسب حیران اول شد و در بخش کورس نیز
محمد آزموده با اسب رودریگو مقام برتر را کسب کرد.

کشتی  -همگانی
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دوچرخهسوار خراسانی در رقابتهای قهرمانی آسیا
در ماده پیست به کسب رتبه نهم بسنده کرد .در ادامه
رقابتهای دوچرخه ســواری قهرمانی آســیا ،دیروز
مسابقهنهاییدرمادهیککیلومترپیستبرگزارشدو
محمددانشوررکابزنباسابقهایرانبهمصافحریفان
رفت اما توفیقی در کسب مدال نداشت.این رکابزن
با سابقه تیم ملی در فینال یک کیلومتر پیست با ثبت
زمان  1:03:988در رتبه نهم این دوره از مسابقات
قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

از میان خبرها

حنانه از هفت سالگی وارد رشته
ژیمناستیک شد و از همان ابتدای
کــار اســتــعــداد خیلی خوبی در این
رشته ورزشــی داشت.خیلی سریع
استعدادشدررشتهژیمناستیکبرای
کادر مربیان آشکار شد .وی در اولین
مسابقهایکهدرسطحآموزشوپرورش
برگزار شد ،با این که حتی نام وسایل
ورزشــی را نمیدانست ،مقام کسب
کرد .حنانه در ادامه روند رو به رشد ،از
کالسدومدبستانکهفعالیتحرفهای
خود را شروع کرده ،تا کنون  25دوره
قهرمانیاستانیو 11مقامکشوریرا
درکارنامهورزشیخودداردوپنجسال
پیاپیصاحبعنوانقهرمانقهرمانان
رشته ژیمناستیک دخــتــران استان
شده است .سال 96هم به عنوان برند
ژیمناستیکاستانمعرفیشدهاست.
وی در مسابقات نخبگان امسال هم
از میان  102شرکتکننده توانست
حرکت دشــوار پشتک وارو و باالنس
رویخرکرابزند.
•هزینههاییک آرزو

تواناییهای این نوجوان ژیمناستیک
کار فقط به مسابقات و کسب عناوین
استانیوکشوریمحدودنمیشود.او
دربرخیازحرکاتفنیمهارتمنحصر
به فردی دارد ،به گونهای که بعضی از
حرکاتش را دختران باالی  15سال

 120رکابزن در جام مهرگان
چهارمیــن دوره مســابقات دوچرخه ســواری
جایزه بــزرگ کشــوری ،جام قصر مهــرگان در
شاندیز برگزار شد .این مسابقه با حضور ۱۲۰
رکابزنازاستانهایآذربایجانشرقی،فارس،
سیســتان و بلوچســتان  ،گلســتان ،خراســان
شمالی  ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی در
دو رشته کوهستان و کورسی در رده های سنی

جوانان و بزرگساالن برپا شد .در این مسابقه
دوچرخه سواران مسیر  ۳۵کیلومتری میدان
بسیج مشهد تا قصر مهرگان شــاندیز را رکاب
زدند و به  ۲۰نفر برتر جوایزی اهدا شد.
در پایــان ایــن مســابقات و در بخش کورســی
رده بــزرگ ســاالن  ،کیــوان رکانــی  ،امیررضا
شــهریاری ،مهدی روزبهانــه و در رده جوانان
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نیــز امیــر حســین محمــدی  ،ســینا غالمــی
و محمــد مبین ضرابــی بــه ترتیب اول تا ســوم
شدند.همچنین در بخش کوهستان رده سنی
بزرگســاالن فرزاد خدایاری  ،پرویز مردانی و
امیــن ا ...ناروئی و در رده جوانــان نیز بنیامین
فنایی ،حسندهقانوامینتیموریمقامهای
برتر را از آن خود کردند.

انجاممیدهند.عطایینسبازمربیان
دیگررشتههاپیشنهادهایزیادیدارد،
ولی هم اکنون همه عشق و عالقهاش
منحصر به رشته ژیمناستیک است
و دوست دارد در آینده با تحصیل در
رشته تربیت بدنی در دانشگاه تا درجه
مربیگری هم پیش برود .بزرگ ترین
آرزویــش را سوال می کنیم که خیلی
ساده میگوید :آرزویم عضویت در تیم
ملیژیمناستیکاست.
این نوجوان ورزشکار آرزوی چندان
دوردستی ندارد .برای رسیدن به آن،
بعدازمدرسهبهباشگاهمیرودوروزانه
هفت ساعت تمرین میکند .حتی در
روزهای تعطیل و سه ماه تابستان هم
دست از آرزویش نمیکشد و برخالف
همسن وس ــاالن ــش بـــازی و تفریح
اولویتشنیست.البتهاوبهغیرازورزش
عالیقدیگریهمداردکههمهرابهپای
ژیمناستیک رها کرده است .هر چند
ویبامشکالتزیادیدراینمسیرروبه
رواست،اماازسویهیئتژیمناستیک
استان به شرایط ژیمناستیککاران
مشهدی توجه و رسیدگی می شود و
به تازگی قولهایی برای بهبود اوضاع
این رشته ورزشی داده شده است .با
اینحالتعدادمسابقاتداخلیکافی
نیست و با فقدان برنامهریزی برای
برگزاریمسابقاتبینالمللیدختران
مواجههستیم.

مجید خدایی:

بداخالقی هایی
درلیگکشتی
وجود دارد

ســرمربی تیــم کشــتی آزاد «تــا
ثبــت جهانــی تــوس» مشــهد درباره
مسابقاتهفتهاوللیگکشتیگفت:درلیگکشتی
بداخالقیهایی وجود دارد ،طبیعی هم است  .گاهی
اوقات رقابت ناسالم میشود و بارها چنین چیزهایی
را دیدهایم .مســئله مهم این اســت که کمیتــه داوران
نظارتبیشتریبرکشتیهاوقضاوتهاداشتهباشد.
مجیدخداییافزود:باتوجهبهحساسیتدیدارها،باید
ازداورانردهباالاستفادهکرد.ضمناینکهبایدفیلم
کشتیهاقابلبازبینیباشدکهداورینتواندمغرضانه
امیدهای یک شهر و انگیزههای یک حامی مالی را از
بینببرد؛مثلاتفاقیکه هفتهقبلرخدادودر 4ثانیه
بدونتذکر،بهکشتیگیرمااخطاردادند،بهاینشکل
حامیمالیهمامسالوهمسالهایبعدازتیمداری
منصرف میشود .کمیته داوران باید بسیار قوی تر از
این در چنین مسئلهای عمل کند.وی اظهار کرد :اگر
رایکشتیهابعدازاتماممسابقهقابلبرگشتنیست
 ،داوری را که اشــتباهات تاثیرگذار داشــته اســت ،تا
آخر لیگ ،از قضاوت محروم کنند.وی درباره استفاده
نکردنازحسنیزدانیدرهفتهاوللیگکشتیگفت:
حسن یزدانی هم امید اول کشــتی ایران در المپیک
استوماهمبایددرلیگهوایچنینکشتیگیریرا
داشتهباشیم.اوبهتازگیازمسابقاتجهانیبازگشته
است و درتمرین نیز دهانش آسیب دیده بود و آمادگی
الزم را برای کشــتی گرفتن نداشــت .به همین دلیل
عالوهبرکشتیگیرانردهسنیامید،ازحسنیزدانی
هماستفادهنکردیم.

بازدید از گروه های ورزشی
درپارکملت

مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان رضوی دیــروز از
ایستگاههایوالیبالوفوتبالدرپارکملتبازدیدکرد
و به منظور توسعه ورزش همگانی ،هدایایی نیز به گروه
های ورزشــی اعطا کرد.مدیــر کل ورزش و جوانان در
این باره گفت :پارک ملت یکی از ایستگاه های ورزشی
بسیارخوبدرشهرمشهداست کهدرطولهفتهبهویژه
جمعههاگروههایورزشیمانندوالیبالوفوتبالدرآن
گرد هم میآیند.فرزاد فتاحی افزود :خراسان رضوی
دربحثتوسعهورزشهمگانیرتبهنخسترادرکشور
دارد و امیدوارم ورزش در تمام محالت مشهد و استان
بیشازپیشتوسعهیابد.

