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سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

ورزش

پرواز با پاراگالیدر  70خلبان نامدار
ایرانی در درود نیشابور

اوج هیجان
در آسمان

خلبان به صورت آزمایشی تمرین می کنند و سپس از
صبح دوشنبه تا جمعه هنرهای فردی خود را به نمایش
می گذارند .فیضی با بیان این که تماشای مسابقات
برای عموم آزاد است ،خاطرنشان می کند :مسابقات
پروازهای پاراگالیدر به صورتی است که خلبانان از یک
منطقه اقدام به پرواز می کنند و پس از طی مسافتی
در یک منطقه دیگر فرود میآیند ،حالت منسجمی
ندارد ،اما برای خلبانانی که تجربه کمتری دارند یا
در مسابقات شرکت نکردهاند ،تماشای این دوره از
مسابقات از نزدیک خالی از لطف نیست و کسب تجربه
خواهند کرد .پس از انجام اقدامات ابتدایی و امنیتی
خلبانان و آمادگی برای پرواز مسابقات از ساعت ۱۱
روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
•حضور  4خلبان آلمانی

یدر یکی از ورزش های تفریحی
علی ترابی -پاراگال
که بسیاری از افراد شاید آن را
و مخاطره آمیز است
ور زشــی مفرح و هیجان انگیز
تجربه نکرده باشند.
در آسمان به پرواز درمی آیند.
که همانند یک پرنده
وتی که هم لذت دارد و هم ترس.
رشته ورزشی متفا
وت است که افراد از زمین جدا می
البته تجربه ای متفا
ندهسبکبالدرآسمانبهپروازدر
شوندوهمانندیکپر
خداوند یکتا را نظاره می کنند.
می آیند و زیبایی های
یدر این روزها با استقبال بیشتری
تجربه پرواز با پاراگال
سالیانه مسابقات بسیا ری در
همراه شده ا ست و
گزار می شود که برخی از حرفه ای
شهرهای مختلف بر
ایی و جهانی به پرواز در می آیند.
ها در رقابت های آسی
در طی سال های اخیر پیشرفت
خراسان رضوی هم
شته ورزشی داشته و اکنون در
خیلی خوبی در این ر
بر ای گفتن دا رد .به دنبال این
سطح کشور حر فی
یک دوره مسابقات کشوری در
موضوع قـرار شــده
"درود" نیشابور برگزار شود که در
سایت پروازی شهر
بده و حرفه ای طی پنج روز در این
حدود  70خلبان ز
ند.این سطح از مسابقات برای
منطقه به پرواز درآی
خراسان رضوی قرار است برگزار
اولین بار است که در
شد و پیشر فت این ر شته ورز شی
شود که قطعا به ر
کمک زیادی خواهد کرد.

•ورزشی در سطح جهانی و آسیایی

پاراگالیدر هیچ گونه اسکلت داخلی ندارد و
تنها اجزای شکل دهنده آن بندها و پارچه بال
است که مانند یک تشک بادی هنگامی که
در معرض جریان هوا قرار میگیرد از طریق
سلو لهایی که برای ورود هوا تعبیه شده
اند متورم و بال آماده پرواز میشود .رئیس
کمیته ورزشهای هوایی خراسان رضوی به
جایگاه رشته ورزشی پاراگالیدر در استان
اشــاره می کند و می گوید:به جرئت می
گویم که شهرهای مشهد و نیشابور یکی
از قطب های ورزش پاراگالیدر در کشور
هستند.در طی ســال هــای اخیر از نظر
تعداد خلبان آمــوزش دیــده رتبه خیلی
خوبی داریــم  .خوشبختانه استقبال از
این ورزش این روزها بیشتر شده است و
همچنان ادامه دارد.البته کمی در بحث
قهرمانی نسبت به دیگر شهرها عقب تر
هستیم ،اما با توجه به استقبال هایی
که صورت گرفته می توانیم در طی چند
سال اخیر به آن رتبه ای که مدنظر ماست
برسیم .مهدی فیضی می افزاید :این
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وی با بیان این که چهار خلبان از کشور آلمان هم
به عنوان مهمان در این مسابقات حضور خواهند
داشــت،مــی افــزایــد :مجوزهای الزم بــرای حضور
خلبان هــای آلمانی فــراهــم شــده اســت کــه حضور
آن ها در جمع دیگر ورزشکاران ایرانی یک افتخار
محسوب می شود.حتی به دنبال ایــن هستیم که
بتوانیم از تجربه این افراد در قالب کارگاه و کالس های
آموزشی بهره ببریم .فیضی به اهمیت جایگاه سایت
درود در سطح کشور اشاره و تصریح می کند:سایت
های پــروازی در سطح کشور با توجه به
موقعیت هایی که دارند ،متفاوت
هستند .سایت پــروازی درود
از نظر موقعیت جغرافیایی
خیلی خوب است و جواب
رشــتــه ورزشـــی دارای
گ ــوی پــــرواز خلبانان
مــســابــقــات جــهــانــی و
اســت.ایــن مسابقات
آســیــایــی اســـت و هر
بــهــانــه ای مـــی شــود
ســــال ورزشــــکــــاران
تــا دیــگــر ورزشــکــاران
بسیاری در رقابت های
خلبان از این موقعیت
برون مرزی حضور پیدا
مــهــم پـــــــروازی مطلع
می کنند که این به سطح
شوند و در طــول ســال از
پیشرفت ایــن ورزش کمک
آن استفاده کنند.وی اضافه
می کند.
می کند :تــاش ما ایــن اســت که
استاندارد و کیفیت این مسابقات
•رقابت  70خلبان ورزشکار
در سطح جهانی باشد .سایت
مجوزهای الزم
برگزاری
وی در ادامه سخنان خود به
درود ظرفیت و قابلیت باالیی در
برای خلبان های
مسابقات کشوری در سایت درود
این زمینه دارد که تاکنون مهجور
آلمانی فراهم
اشـــــاره و تــصــریــح م ــی کــنــد:ایــن
مانده بــود .امــیــدوارم برگزاری
شده است که
مسابقات برای اولین بار است که
ایــن دوره از مسابقات امکان
در چنین سطحی قرار است برگزار
بــرگــزاری دیگر مسابقات را در
حضور آن ها در
شــود .حــدود  70خلبان حرفه ای
ایــن سایت فــراهــم کند .سایت
و نامدار از سراسر شهرها طی  25ایران یک افتخار
درود ظرفیت برگزاری مسابقات
تا  30اردیبهشت در سایت درود محسوب می شود مقدماتی جام جهانی را دارد ،اما
شهرستان نیشابور به رقابت می
باید چند مسابقه داخلی برگزار
پردازند که از مجموع این تعداد حدود  10خلبان هم
شود تا سوابق آن به سازمان برگزار کننده جام جهانی
مشهدی هستند.البته امروز(یک شنبه) ورزشکاران
پاراگالیدر ارسال شود.

حسین طیبی لژیونر مشهدی فوتسال کشورمان که به همراه تیم های "غیرت" قزاقستان و "بنفیکا"ی
پرتغال افتخارات زیادی کسب کرده است ،قصد دارد در ادامه مسیر ورزشی خود به اسپانیا برود.شنیده
شده که تیم "پالما"ی اسپانیا یکی از مقصدهای احتمالی حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران
است .طیبی به احتمال زیاد در پایان فصل از تیم بنفیکای پرتغال جداشود و اگر مشکل خاصی پیش
نیاید ،این بازیکن در یکی از تیمهای اسپانیایی بازی خواهد کرد .برخی سایت ها مدعی شدند که
باشگاه "پالما" یکی از تیمهایی است که به جذب حسین طیبی عالقه مند است ،تیمی که پیش از این
مسلم اوالد قباد دیگر ملی پوش ایران را به خدمت گرفته است.

گلر مشهدی :

امکانات معمولی داوری نداریم
ولی دنبال VARهستیم

محمد ناصری دروازه بان خوب مشهدی  ،امسال به همراه تیم فوتبال
پیکان در لیگ برتر حضور دارد که در طی چند هفته اخیر درخشش قابل
توجهی داشت.او که از شرایطش راضی است به کمبود امکانات داوری
در مسابقات اشاره کرد و با بیان این که به داوری گالیه دارم ،گفت :تمام
فوتبال درگیر آوردن سیستم  VARاست  ،اما فراموش کردهایم که سیستم
ارتباطی بیسیم برای داوری نداریم .چیزهای پیش پا افتاده را رها کرده
ایم و دنبال اتفاقات بزرگ تر هستیم .ناصری به بازی مقابل پرسپولیس
اشاره کرد و افزود :در بازی مقابل پرسپولیس  ،روی گل دوم جلوی چشم
کمک داور  ،خطایی به نفع پرسپولیس اعالم شد ولی به دلیل نبود امکانات
ناچیز داوری نتوانستیم به بازی برگردیم .ممکن بود گل مساوی را به آن
ها بزنیم  ،ولی وقتی گل دوم را زدند کامال تدافعی بازی کردند و پیروز
شدند .اگر کمک داور سیستم ارتباطی داشت خطای منجر به گل برای
پرسپولیس گرفته نمیشد.وی همچنین درباره عملکرد خود اظهار کرد:
شرایطم تاکنون خوب بوده است .خیلی دوست داشتم در دو بازی اخیر هم
مثل بازیهای قبلی کلینشیت کنم  ،ولی نشد .تمام فکر و ذکرم این است
ی مانده بتوانم باعث موفقیت تیمم شوم و جواب اعتماد
که در بازیهای باق 
کادر فنی را بدهم .ناصری ادامه داد :تمام تمرکزمان روی چند بازی باقی
مانده است  .با تمام تالشی که تیم پیکان دارد امیدوارم بتوانیم چند بازی
باقی مانده را با موفقیت پشت سر بگذاریم و لیگ را با یک شرایط خوب و
ایدهآل به پایان برسانیم.

افتخارآفرینی دوچرخه سواران در رقابت های کشوری
دوچرخه سواران جوان خراسانی در مسابقات
قهرمانی پیست کشور به مدالهای زیادی
دست یافتند .اولین مرحله مسابقات
لیگ پیست جوانان در پیست دوچرخه
سواری آزادی با حضور هفت دوچرخه
ســوار خراسانی همچون امیر علی
علیزاده ،سهیل عباسیان ،بنیامین
فنایی ،سپهر خانی ،سپهر نظافتی،
صــادق معصومی و ک ــوروش قــره گزلو
برگزار شد .در پایان در ماده تیم اسپرینت
تیم مس کرمان ،امیر علی علیزاده ،دوچرخه سوار
جوان مشهدی در این تیم ،موفق به کسب مدال طال شد و تیم دانشگاه آزاد نیز با
رکاب زنی بنیامین فنایی و سهیل عباسیان دوچرخه سواران جوان مشهدی و
نیشابوری موفق به کسب مدال نقره همین ماده شد.
در ماده کایرین ،امیر علی علیزاده مدال نقره و سهیل عباسیان مدال برنز را کسب
کردند و در ماده  ۲۰۰متر اسپرینت ،سهیل عباسیان مدال نقره را کسب کرد.
بنیامین فنایی در ماده امنیوم نیز بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را بر گردن
آویخت.در کادر داوری این مسابقات دو داور مشهدی ،امیر غالمرضایی و مجید
روحپرور با دعوت فدراسیون حضور داشتند.

درخشششطرنجبازانخراسانی
 250میلیون اعتبار ورزشی
برای قوچان و سرخس

اولینهمایش
بینالمللی
اوقات فراغت
درمشهد
رئیس دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) گفت :پس از
برگزاری موفق اولین دوره همایش ملی اوقات فراغت
در سال  ،99تصمیم گرفتیم که دومین همایش را با
وسعت بیشتری برگزار کنیم .در حقیقت مبنای حرکت
در راستای اوقــات فراغت و توجه به آن در دانشگاه
بینالمللی امــام رضــا (ع) اقتصاد فرهنگ اســت که
هم درآمــدهــایــی را به دنبال دارد و هم راهــی برای
انتقال ارزشهــای دینی و انقالبی خواهد بود .دکتر
مرتضی رجوعی در نشست خبری دومین همایش
ملی و اولین همایش بینالمللی نیمه مجازی اوقات
فراغت که در دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) برگزار
شــد ،اف ــزود :اولین دوره ایــن همایش در بهمن 99
با مشارکت بیش از  30مرکز دانشگاهی کشور با
موفقیت بــرگــزار شد و بر آن شدیم که بــار دیگر این

همایش را با وسعت بیشتری برگزار کنیم .در همین
خصوص دومین همایش به صورت بینالمللی برگزار
خواهد شد.وی در خصوص دومین همایش
ملی و اولین همایش بینالمللی اوقات
فراغت تشریح کرد :برنامهریزیهای
الزم جهت اهـــداف و محورهای
همایش توسط گروه علوم ورزشی
دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)
با مشارکت دو دانشگاه هنر تهران
و رازی کرمانشاه صورت گرفت .با
حضور بیش از  80عضو هیئت علمی
از  31دانشگاه از سراسر کشور ،شورای
سیاستگذاری و کمیته علمی همایش تشکیل
شد .دومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی

اوقــات فراغت سه رکن اصلی دارد که عبارت اند از
محرومیتزدایی ،توسعه ورزش تربیتی و سبک زندگی
سالم.وی اضافه کــرد :توجه به عدالت در
توزیع منابع مرتبط با ورزش ،جلوگیری
از محرومیت و فقر ورزشی را به دنبال
دارد .بــر همین اســـاس اعتقاد
داریم اوقات فراغت و غنیسازی
آن میتواند نقش کلیدی در رفع
محرومیت ایفا کند.از طرف دیگر
باید گفت که توسعه ورزش تربیتی
در قالب خانواده و نهادهای رسمی
آموزشی منجر به سالمت جسمی و روانی
افراد می شود که نشان از نقش مهم ورزش در
ارتقای تعلیم و تربیت دارد.

سرپرسـت معاونـت ورزشـی اداره کل
ورزش و جوانـان خراسـان رضـوی از
اعتبـارات تخصیـص یافتـه به مسـابقات
مهـم در قوچـان و سـرخس خبـر داد.
مجیـد نصـرا ...در ایـن بـاره گفـت :گـود
کشـتی چوخـه رهـورد کـه هـر سـال
میزبـان خیـل عظیمـی از عالقـه منـدان
بـه ایـن رشـته ورزشـی اسـت نیـاز بـه
مرمت و بازسـازی دارد لذا با هماهنگی
های انجام شـده یک میلیارد ریال برای
مسـابقات کشـتی باچوخـه روسـتای
رهـورد قوچـان تخصیـص یافتـه اسـت.
وی افـزود :برای مسـابقات بیـن المللی
کشتی فرنگی نوجوانان که در سرخس
برگـزار شـده نیـز مبلـغ  ۱۵۰میلیـون
تومـان در جهت هـم افزایی کمک شـده
اسـت .اختصاص این اعتبارات با هدف
رشد و شکوفایی ورزشـکاران در استان
و کشـف اسـتعدادهای ورزشـی اسـت.
مجیـد نصـرا ...بـا ابـراز خرسـندی از
حضـور و درخشـش تیـم ورزشـکاران
سرخسـی در مسـابقات بیـن المللـی
کشـتی فرنگـی نوجوانـان بیـان کـرد:
خوشـبختانه نماینـده فنـی فدراسـیون
کشـتی نیز کـه در ایـن رقابت هـا حضور
داشـت ،از سـطح خـوب برگـزاری
مسـابقات راضـی بـود.

شطرنج بازان خراسانی در مسابقات کشوری موفق به دو مقام تیمی شدند.
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت :شطرنج بازان
دختر این استان در مسابقات کشوری نوجوانان مقام نخست و شطرنج بازان
پسر مقام سوم تیمی را از آن خود کردند.رضا پاشانجاتی افزود :این مسابقات از
هفدهم تا بیست و سوم اردیبهشت در بخش ریتد و به صورت حضوری در استان
های گلستان ،مازندران ،گیالن ،کرمانشاه ،قم ،همدان ،خوزستان و سیستان
و بلوچستان برگزار شد .وی ادامه داد:در مسابقات دختران بعد از تیم خراسان
رضوی ،گیالن و تهران مقام های دوم و سوم را به دست آوردند و در بخش پسران
هم مازندران و تهران بر سکوی اول و دوم ایستادند .در مجموع ردههای سنی نیز
تیم خراسان رضوی به مقام نخست رسید و تیم تهران دوم شد و اصفهان به مقام
سوم دست یافت.
وی همچنین از دعوت هشت شطرنج باز دختر خراسانی به اردوی تیم های ملی
نوجوانان خبر داد و گفت :در مسابقات قهرمانی رده های مختلف سنی دختران
ایران که در استان های گیالن ،کرمانشاه و خوزستان برگزار شد ۱۱ ،شطرنج
باز از خراسان رضوی حضور داشتند که هشت نفر به نام های سلما همتیان ،
ماه آفرید امیری  ،اسما حسن پور  ،ثنا شادان پور  ،روشا اکبری  ،فاطمه صفاریان
 ،نازنین فاطمه عصارزاده و سیده هستی سیدی به اردوی تیم های ملی ایران
دعوت شدند.

