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ن به نام
نام گذاری یک بوستا 
ورزشکار دوومیدانی
بهمنظورزندهنگهداشتنیادوخاطرهاسوهفداکاریو
قهرمانی«،ریحانهبهشتی»ورزشکاردوومیدانی ،یکی
از بوستانهای شهر به نام وی نام گذاری خواهد شد.
مرحومه«ریحانهبهشتی»،معلمتربیتبدنیوورزشکار
رشتهدوومیدانیبودکه 26مهرماهسال 1394دچار
مرگ مغزی شــد و پس از آن اعضای بدن وی به هشت
نفردیگراهداشد.بهمناسبتهفتهتربیتبدنیرئیس
کمیسیون اجتماعی شورای شهر به همراهی جمعی
از مدیران شهرداری ،با مادر زندهیاد «ریحانه بهشتی»
دیدار و گفت و گو کرد.احســان اصولی در این دیدار با
گرامیداشــت یاد و خاطره این ورزشــکار اسوه ،گفت:
بهحقکهناموعنوان«ریحانهبهشتی»زیبندهوشایسته
اوبودهاستو یکیازسرمایههایارزشمندحوزهتربیت
بدنی شــهر را از دســت دادیم .وی افزود :یاد و خاطره
چنین چهره های ارزشمند و تاثیرگذاری باید پیوسته
دراذهانعمومیجاویدانباشد.لذاحتمابوستانیرا
بهنام«ریحانهبهشتی»نامگذاریخواهیمکرد.

نمایندهمردممشهددرمجلس:

ورزش استان
رشد خوبی داشته است

نمایندهمردممشهدوکالتدرمجلسشورایاسالمی
گفت:خوشبختانهورزشخراسانرضویدریکسال
گذشتهرشدخوبیداشتهاست.رضاشیرانخراسانی
در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی
افزود :درمدتیکسالگذشتهدرحوزهورزشچهدر
بحثزیرساختهایورزشیوچهدربحثمدالآوری
ورزشکاران،ازرشدقابلتوجهیبرخورداربودیم.وی
اظهارکرد:مدالآوریورزشکارانخراسانرضویدر
مسابقاتکشوریوجهانیدردوبخشآقایانوبانوان،
وضعیت خوبی دارد و باعث خوشحالی است .شیران
خراســانی ادامه داد :امیدوارم با تکمیل زیر ســاخت
هایورزشیدراستانبهویژهدرمناطقمحروم،بتوانیم
جایگاهبهتریرادرورزشقهرمانیوهمگانیبهدست
آوریم.وی درباره ورزش روســتایی نیز بیان کرد :سال
گذشتهمسابقاتروستاییدررشتههاییمانندفوتبال
ووالیبالبرگزارشدکهعالوهبرافزایشانگیزهجوانان
بهورزشدرروستاها،باعثکشفاستعدادهایبسیار
خوبی در این حوزه شــد.وی اضافه کرد :امیدوارم این
روند ادامه یابد و ورزشکاران نخبه از تمام نقاط استان
شناسایی شــوند و به تیم های اســتانی و ملی راه پیدا
کنند.
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هندبالیستهای

دارا و ندار

خراسانرضویبا 2نمایندهدرلیگبرترهندبالبانوانحضورمییابد
مهتــا قــره داشــی  -مســابقات لیــگ برتر
هندبال بانوان کشــور از فردا آغاز میشــود و
هشت تیم ارشیا شــید طرقبه شاندیز ،اشتاد
ســازه خراســان ،کازرون ،هیئــت هندبــال
کیش ،فوالد مبارکه سپاهان اصفهان ،ذوب
آهن اصفهان ،گچســاران و تأسیسات تهران
تیمهــای حاضــر در ایــن رقابتها هســتند.
خراســان رضوی در کنار اصفهان بیشــترین
نماینده را در لیــگ برتــر دارد و در هفته اول
نیز اشتاد ســازه با ذوب آهن در مشهد رقابت
میکنــد و ارشــیا شــید در اصفهــان مهمــان
ســپاهان اســت .دو نماینده خراسان رضوی
از مشــهد هســتند ،ولی شــرایط متفاوتی بر
اردوی ایــن دو تیم حاکم اســت؛ در یک ســو
تیم اشتاد سازه خراسان قرار گرفته است که
سال گذشته به سختی توانست در لیگ برتر
بماند ،ولی امسال با شرایطی کامال متفاوت
پا به میدان گذاشته و با جذب بازیکنان بسیار
خوبــی همچون راضیــه جانبــاز ،هانیه لک و
الناز قاســمی اصلــی ترین مدعــی قهرمانی
اســت .نکته جالــب توجه این اســت کــه این
تیم دومــاه اســت بازیکنــان خــود را جذب و
تمریناتش را آغــاز کرده و پــس از آن اقدام به
عقد قرار داد با شــافعیان به عنوان ســرمربی
تیــم کــرده اســت .وی از مربیــان قدیمــی
اســت که ســالیان زیاد در تیم ملی بــه عنوان
دســتیار حضور داشــته است و ســال گذشته
نیز با تیم الرستان قهرمان لیگ برتر هندبال

شــد .شــافعیان با وجود جذب هفت بازیکن
ملی پوش ،معتقد است که بازیکنان تیم ملی
در تیم های مختلف پخش شده اند.
در ســوی دیگر تیم ارشــیا شــید قــرار گرفته
که زمیــن تا آســمان با اشــتاد ســازه متفاوت
اســت .آن ها تیمــی کامــا بومی و جــوان را
راهی مســابقات کرده انــد و در واقع نمادی
از تیم اشتادســازه ســال گذشــته هســتند و
مشکالت مشــابه این تیم در فصل گذشته را
دارند .از نداشــتن زمان الزم بــرای تمرین تا
بی توجهی مســئوالن  ،مواردی است که می
توان به آن اشــاره کرد .با این کــه دو نماینده
در لیگ برتر هندبال بانوان داریم ،اما برخی
از مسئوالن فقط در تمرینات تیم اشتاد سازه
حضور یافتند و هیچ توجهی به تیم ارشیا شید
نداشــتند .با این تفاصیل بایــد منتظر دو تیم
متفاوت در مشهد باشیم .هرچند که بازیکنان
مشــهدی ســال گذشــته نشــان دادند بدون
تمرین هم ظرفیت باالیی دارند ،اما باید دید
در این فصل با وجود حامــی مالی می توانند
شــگفتی فصل قبل را رقم بزنند یا خیر .برای
اطالع بیشــتر از شــرایط دو تیم پیش از بازی
فردا ،با ســرمربی دو تیم گفت وگو کردیم که
در ادامه می خوانید.
•نداشته های یک تیم

ســرمربی تیم هندبال «ارشیا شــید» طرقبه
شــاندیز درباره وضعیــت این تیــم میگوید:

تیم ما کامــا بومی اســت ،هیــچ بازیکن غیر
بومی نداریم و بیشــتر اعضای تیم متشکل از
جوانــان هســتند.ما تمرینات خــود را حدود
یک ماه اســت که آغــاز کردیــم و در هفته اول
لیــگ برتــر روز جمعه ســوم آبان مــاه مهمان
فوالد مبارکه سپاهان هســتیم« .نوری» ،تیم
اشتاد سازه خراسان را قدرتمندترین تیم این
فصل از رقابتهــا میدانــد و ادامه میدهد:
به نظرم اشتادســازه خراسان با حضور هفت
ملی پــوش در ترکیبــش قویتریــن تیم لیگ
برتر است .دیگر ملی پوشان نیز در بقیه تیمها
پخش شــده اند .امســال به طور کلی ســطح
لیگ برتر باالســت .چرا که تیمهای تازه وارد
نیز از بازیکنان با تجربه بهره مند میشوند ودو
تیمی که به دســته پایین ســقوط کردند یا در
لیگ تیم ندارند ،بازیکنانشان در لیگ حضور
دارند .او هدف تیمش را حضور در جمع پنج
تیم اول جدول بیان میکند و میافزاید :من
سال گذشته در کنار تیم بودم .درست زمانی
کــه در اوج بودیم وباید پیشــرفت میکردیم،
سالن تمرین را از ما گرفتند و ما بدون تمرین
در مســابقات حضور می یافتیم بــا وجود این
توانستیم سهمیه لیگ برتر را حفظ کنیم و این
کار بزرگی است .سرمربی تیم «ارشیا شید»
طرقبه شاندیز خاطرنشــان میکند :امسال
نیز ما دچار چنین مشــکلی هســتیم و فراهم
کردن سالن برای ما معضلی شده است .خدا
را شــاکریم که امســال حداقل حامــی مالی

هست که هزینه سالنها را پرداخت کند .اما
با وجود پرداخت هزینه ،زمان تمرین در سالن
اصال خوب نیست.
•هدف روی سکو

ســرمربی تیــم «اشــتاد ســازه» خراســان نیز
م میگوید :سال
درباره آخرین وضعیت این تی 
گذشته این تیم در جایگاه هفتم قرار گرفت.
ولی امســال مســئوالن تیم تصمیــم گرفتند
تیمی را راهی مسابقات کنند که بتواند روی
سکو قرار گیرد.
«نشمین شافعیان» ادامه میدهد :تمرینات
تیم دوماه اســت که آغاز شــده و مــن دو هفته
اســت به تیم اضافه شــدم .خدارا شــکر برای
زمــان تمریــن مشــکلی نداشــتیم و در دو
نوبت صبح و بعــداز ظهر به صــورت مرتب در
سالن شهید بهشــتی تمریناتمان را پیگیری
میکنیم .وی خاطرنشان میکند :در اولین
هفته باید بــه مصاف تیــم ذوب آهن اصفهان
برویم .باتوجه به این که این تیم از نظر ترکیب
زیاد تغییر نداشته است ،شناخت خوبی از این
تیم داریم .ولی امســال ســطح لیگ باال رفته
اســت و هیچ تیمی را دســت کم نمیگیریم و
برای تمــام تیم ها ارزش قائلیــم و همه تیم ها
میتوانند رقیب اصلی ما باشــند .ســرمربی
تیم اشتاد سازه خراسان می گوید :امیدوارم
بتوانیم شاهد لیگی پویا باشیم و از این طریق
تیم ملی آماده تری داشته باشیم.

ســرمربی تیــم فوتبــال شــهر خــودرو خراســان
کناره گیریاش را از این تیــم تکذیب کرد.یحیی گل
محمدیدرخصوصشایعهکنارهگیریاشازتیمشهر
خودروگفت:اینخبرصحتنداردوبهدلیللغوبازیما
باتیمگلگهر،چندروزیبهبازیکناناستراحتدادیم
وخودمنیزدرتهرانهستم.ویادامهداد:انشاءا...از
روزجمعهتمریناتتیمرادرمشهدازسرخواهیمگرفت
وخودمنیزشخصادرتمریناتحضورخواهمداشتتا
برایادامهرقابتهایلیگبرترخودراآمادهکنیم.
در خور ذکر اســت که پس از پیروزی تیم شــهر خودرو
مقابــل ذوبآهــن در هفتــه هفتــم لیگ برتــر ،یحیی
گلمحمدیسرمربیشهرخودرو،تمریناتاینتیمرا
تعطیلکردتابازیکنانبتوانندچندروزاستراحتکنند،
امادیروزخبرناراحتیگلمحمدیواحتمالبازنگشتن
وی به مشهد باعث شد تا شایعات زیادی در این باره به
راه بیفتد.در حالی که مســئوالن باشگاه شهر خودرو
مدعی هســتند اختالف نظــری با ســرمربی تیم خود
ندارند،امااختالفنظرهاییبینگلمحمدیوفرهاد
حمیداویمالکاینباشگاهبهوجودآمدوقراربوددیروز
جلسهویژهایبینایندونفربرگزارشودتاکدورتهای
موجود از بین برود  .در صورتی که کدورتهای ایجاد
شــده بین دو طرف رفع شــود ،گلمحمدی باز هم در
مشــهد تمرینات تیم شــهر خودرو ر ا زیر نظــر خواهد
گرفت.همچنین پیش از این به بازیکنان شهر خودرو
اعالمشدهبودتمریناتاینتیمازروزپنجشنبه(امروز)
در مشهد آغاز خواهد شــد ،اما شروع تمرینات یک روز
به تاخیر افتــاد و قرار اســت دور جدید تمرینات شــهر
خودرو از روز جمعه در مشهد آغاز شود.
در پی همین مســئله دیروز در رسانه
ها خداحافظــی یحیی گلمحمدی
مطــرح شــد و ایــن که یحیــی به
صــورت مشــکوکی
بــا اعضــای تیمش
خداحافظــی کــرد.
ایــن اتفــاق درحالــی
رخ داد کــه خــود اعضــای تیــم و
باشگاه شهرخودرو شوکه شده
بودند و باورشــان نمیشــد که
گلمحمــدی چنیــن کاری را
انجامبدهد.اینکهبدوندلیل
واضحــی ایــن اتفــاق رخ داده
هم بیشتر مشهدیها را شوکه
کردهاست.

سوژه و خبرها

طالی تفتیان در ۱۰۰متر نظامیان جهان

ملیپوشدوومیدانیخراسانیدردوی ۱۰۰متربازیهاینظامیانجهانکهدر
چین در حال برگزاری است ،موفق به کســب مدال طال شد .حسن تفتیان پس از
کسبمدالطالیاینمسابقاتگفت:توانستممدالطالرادررشته ۱۰۰مترکه
یکیازمهمترینرشتههایدوومیدانیاست،کسبکنمومهمترازهمه،اینمدال
به اسم ایران ثبت شد .وی افزود :رقیبان ســختی در این بازیها داشتم .سه نفر از
کسانیکهدراینمسابقاتشرکتکردهبودند،رکوردزیر ۱۰ثانیهداشتند.شرایط
مسابقهبرخالفچندروزقبلکهتمرینکردیم،مقدارینامساعدبود.روزمسابقه
همبارندگیوهمسردیهواکاررابرایهمهسختکردهبودوهمینموضوعسبب
شد که بیشتر دوندهها رکوردهای خوبی ثبت نکنند .ملیپوش دو و میدانی ایران
ادامهداد:خداراشکرتوانستمبارکورد ۱۰ثانیهو ۲۴صدمثانیهمدالطالراکسب

خبر
والیبال

قرعهکشیلیگبرتروالیبالباحضور12تیم

حضور پیام در مسابقات قطعی شد

لیگ برتــر والیبال با حضــور 12تیــم و در غیاب خاتم
اردکان قرعه کشــی شــد.بعد از مدت ها کش و قوس
دیروزمراسمقرعهکشیلیگبرتروالیبالباتاخیربیش
ازیکساعتهوباحضورنمایندگانتیمهایلیگبرتری
برگزار شد .درابتدای این مراســم از 12تیم حاضر در
لیگدربارهتاریخشروعمسابقاتبامحوریتاردوهای
تیم ملی والیبال نظرخواهی و در نهایت تاریخ هشتم
آبانماه برای شروع لیگ تصویب شد؛ اگرچه چند تیم
خواستار تعویق چند روزه لیگ بودند 8.تیم برتر لیگ
برتر پس از برگزاری مرحلــه گروهی درمرحله حذفی
شرکت میکنند و مسابقات در نهایت در انتهای سال
 98بهپایانمیرسد.نکتهمهمحضور 12تیمدرقرعه
کشیبود.بااینکهسهشنبهگذشتهسایتفدراسیون
از 8تیم برای حضور در قرعه کشی نام برده بود،دیروز
 12تیم در قرعه کشی شــرکت داده شدند  .نیمفصل
لیگ برتر والیبال مصادف با شــروع تمرینات تیم ملی
برای شــرکت در مســابقات انتخابی المپیک2020
ژاپــن خواهد بود .تیــم والیبــال پیام خراســان نیز که
حضورش با اما و اگرها رو بــه رو بود،باالخره نامش در
قرعهکشیلحاظشد.
برنامــه هفتــه اول لیــگ برتر کــه  8آبــان مــاه برگزار
میشود ،به شرح زیر است:
شهرداری ورامین-پیام خراسان
سایپا-راه یاب ملل مریوان
شهروند اراک -پیکان
شهرداری گنبد-شهرداری ارومیه
فوالدسپاهان-فوالد سیرجان ایرانیان
کاله مازندران-شهداب یزد

مصدومیت جاوید در مقدماتی جام ملتهای آسیا
ملــی پــوش مشــهدی فوتســال ایــران پیش از شــروع
مســابقات مرحله مقدماتی فوتســال جام ملت های
آسیا گفت :شرایط بدنی و به طور کلی آمادگی من و
دیگر بازیکنان مطلوب است ،چراکه از دل لیگ به
مسابقات آمدهایم .طبق نظر سرمربی با تلفیقی
از بازیکنان جوان و باتجربــه در ارومیه حاضر
شدیم و به غیر از ســه بازیکن باتجربه ،بقیه
بازیکنان جــوان هســتند .مهــدی جاوید
افــزود :اواخر ســال هــم مســابقات مرحله
نهایــی قهرمانی آســیا را در پیش داریم کــه این موضوع

کنم.رقیباندیگرمکهدراینرقابتهاجایگاهدوموسومراازآنخودکردند،
ازفرانسهوبزریلبودند.ازکشورهایبحرینوکرهنیزدوومیدانیکاران
خوبی حضور داشتند .تفتیان یادآور شد :مهمترین مسابقه پیش روی
من بازیهای المپیک ۲۰۲۰توکیو است و کمتر از ۱۰ماه زمان دارم
تا برای این مسابقات آماده شــوم و امیدوارم برنامهها خوب پیش برود.
ســرهنگ مرتضی صالحی مربی تیم دو و میدانی نیروهای مسلح نیز دراین
باره گفت :تفتیان دونده ۱۰۰متر ایران خیلی خوب در مسابقات درخشید و
توانستدرمرحلهمقدماتیبهمرحلهنیمهنهاییراهیابدوباموفقیتبهمرحله
نهاییبرسد.ویدراینمرحلهبارکورد ۱۰ثانیهو ۲۴صدمثانیهمقاماولاین
مادهرادربازیهاینظامیانجهانازآنخودکرد.

باعث شــده اســت رقابت و تــاش بین بازیکنــان بــرای اثبات
جایگاهشاندرجمع ۱۴بازیکناعزامی،بسیارزیادباشد.بههر
حالدرچندسالاخیردرهایتیمملیبهرویبازیکنانشایسته
باز بوده و االن فرصت بســیار مناســبی برای بازیکنان اســت تا
تواناییهایشان را نشان بدهند .به نظرم تلفیق بازیکنان جوان و
باتجربه ،کمک بسیار زیادی به تیم میکند .ملیپوش ارزشمند
فوتسالایراندربارهمیزانآمادگیخودشگفت:شرایطخوبی
دارم .البته مصدومیت جزئی از ناحیه انگشت پا دارم و به همین
دلیل عالوه بر تمرین در کنار تیم ،به فیزیوتراپی هم میپردازم.
امیدوارم با رسیدن به شرایط ایده آل بتوانم به تیم کمک کنم.

ملیپوشمشهدیکانوپولو:

گردونه

امیدوار به تکرار قهرمانی در آسیا هستیم

تیم ملــی کانوپولــوی بانوان ایــران بــرای تکرار
قهرمانی آسیا به همراه یک ملی پوش مشهدی
عازمشانگهایچینشد .از 9روزپیشاردویتیم
ملیکانوپولویبانوان،برایحضوردرمسابقات
کاپ آســیایی چین در دریاچه آزادی تهران آغاز
شــد تا ورزشــکاران بتوانند بــه باالترین ســطح
آمادگیخودبرسند.
رقابتهای آســیایی از  ۲تــا  ۵آبانمــاه در چین
برگزار میشــود و تیمهای ملی ایــران در بخش
بانوانوآقایانبرایحضوردراینمسابقاتاعزام
شــده اند.مهال عاطفــهدار ،ملیپــوش باتجربه
مشــهدی ،بههمراه پنج ورزشــکار دیگــر در این
اردو حضــور داشــت که همگــی زیرنظــر دالرام
راثیمرزآبادیتمرینکردندوتیمایرانباهمین
ترکیبششنفره،راهیمسابقاتآسیاییشد.
این ورزشکار مشهدی درباره وضعیت تمرینات
و اردوها گفت :چهارمیــن دوره تمرینهای تیم
ملــی کانوپولــو در دریاچــه آزادی از ۲۱مهرماه
شروعشدوتا 30مهرماهادامهداشت.ملیپوش
مشــهدی کانوپولو ادامه داد :رقابتها از سطح
باالیی برخوردار است و تیمها برای کسب سکو
و ســهمیه به میــدان میآینــد .در بیــن تیمهای
شــرکتکننده ،ســنگاپور و چینتایپــه رقیبان
اصلیتیمملیایرانهستند.نسبتبهبازیهای
آسیایی جاکارتا ،تیمهای بیشتری در کاپ آسیا
شرکتمیکنندوشرایطسختتراست.
وی تصریح کــرد :اردوهای تمرینــی در ماههای
گذشــته برگزار شــد و آخرین مرحلــه در تیرماه

فوتسال  -اسکیت

بازیکن فرش آرا به شهروند پیوست
تیم فوتسال شــهروند ســاری برای تقویت تیم خود در
ادامه رقابتهای لیگ برتر در نیــم فصل دوم ،بازیکن
تیم فوتسال فرش آرای مشهد را به خدمت گرفت .تیم
فوتسال شهروند ساری برای حضور پر قدرت خود در
ادامه رقابتهای لیگ برتر در نیم فصل دوم ،ســروش
احمد نیــا بازیکن تیم فوتســال فــرش آرای مشــهد را
جذبکرد.احمدنیاکهسابقههفتسالحضوردرتیم
مشهدیرادرکارنامهخوددارد،تصمیمگرفتازجمع
فرشآراییهاجداشودوقراراستبقیهبازیهاخودرا
درنیمفصلدومبرایتیمشهروندساریادامهدهد.

بود کــه بعــد از آن مدتی وقفــه افتاد؛ امــا تمامی
ملیپوشانبراساسبرنامهتمرینیمربیتیمملی
درشهرهایخودتمریناترادنبالمیکردند.در
اردوی پایانی نیز حدود ۱۰روز زمان داشــتیم تا
به شرایط خوب مسابقه برسیم .وی خاطر نشان
کرد:خداراشکروضعیتتیمملیمطلوباست؛
اما فرصت کمی برای تمرین و هماهنگی تیمی
داشتیم .به امید خدا برای تکرار قهرمانی راهی
مســابقات میشــویم .تقریبا ترکیب تیــم تغییر
نکرده است و فقط  ۲بازیکن جدید در ترکیب 6
نفرهماقرارگرفتهاند.

اعزامتیماسکیتبهمسابقات
کشوری

•ارتقایکیفیتقایقها

اینملیپوشمشهدیکانوپولودربارهتجهیزاتی
که در اختیار ورزشــکاران قرار گرفته اســت نیز
گفت :قایقها از کیفیت بسیار خوبی برخوردار
اســت و همان قایقهایی اســت که در مسابقات
جاکارتااستفادهکردیم؛امادرتمریناتانفرادی
که در شــهرهای خودمان برگزار شــد ،از همان
قایقهای قدیمی اســتفاده میشــد .عاطفهدار
با اشــاره بــه کارنامه تیــم ملی بانــوان ایــران در
رقابتهای آسیاییتصریحکرد:تیم بانوانیکی
از پرافتخارترین تیمهای آسیاست؛ بهطوریکه
ششدورهقهرمانیآسیادرکارنامهاشثبتشده
است و دو نایبقهرمانی نیز به دســت آوردهایم.
سال گذشته نیز مدال طالی بازیهای آسیایی
جاکارتاراکهبرایاولینباربرگزارمیشد،کسب
کردیم.ویهمچنینبابیاناینکهرشتهکانوپولو

شانسزیادیبرایورودبهالمپیکدارد،افزود:
احتماال چهار سال دیگر در المپیک ۲۰۲۴این
رشتهواردالمپیکمیشودودراینصورتایران
شانس بســیار خوبی برای حضور در این میدان
بزرگدارد.
•امیدواربهتکرارقهرمانیآسیا

عاطفــه دار خاطرنشــان کــرد :بــرای اولیــن
دوره اســت که در کاپ آســیا حاضر میشویم و
پیشازاین در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت
کــرده بودیم .بــرای کســب ورودی مســابقات
جهانی نیز باید مردادماه در مســابقات آسیایی

در ایران شرکت میکردیم که این مسابقات لغو
شــد .حاال گفته میشــود احتمال دارد دوباره
رقابتها به میزبانی ایران برگزار شود و بتوانیم
از آن طریق جواز حضور در مسابقات جهانی را
کسبکنیم.
وی درباره شانس کسب مجدد قهرمانی توسط
ایران در مســابقات آســیا اظهــار کرد :مــا تمام
تالش خود را میکنیم تا از جایگاهمان در آسیا
و عنوان قهرمانی دفاع کنیم؛ بااینحال فرصت
کمی برای کســب آمادگــی تیمی داشــتهایم و
حریفان قدرتمندی پیشرو داریم .با وجو د این
امید زیادی برای کسب عنوان اولی آسیا داریم.

رئیس هیئت اسکیت خراســان رضوی گفت :دو تیم
از خراسان رضوی به مسابقات اسکیت آلپاین کشور
اعزام شــدند.محمد عجم افزود :مســابقات اسکیت
آلپاین در دو بخش آقایان و بانــوان ،طی روزهای  5و
 6آبان ماه در یاسوج برگزار میشود .وی اظهار کرد:
در این دوره از مســابقات تیم خراســان رضوی در دو
بخــش دختران و پســران حضــور خواهــد یافت.وی
همچنین بیان کرد :کالس هــای داوری و مربیگری
درجه  3استان نیز در رشته اســکیت آلپاین به زودی
برپامیشود.عجمدربارهمسابقاتفریاستایلکشور
نیز گفت :مسابقات فری اســتایل آزاد کشور نیز 16
آبان ماه در اصفهان برگزار می شــود که تیم دختران
و پســران خراســان رضــوی در  10رده ســنی در این
مسابقات شرکت میکنند.

