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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در لیگ خراسان رضوی رقم خورد

درخشش اسکیت بازان

در پیست  200متر مجموعه ورزشی آزادی طرقبه با حضور 186
بازیکن در قالب  22تیم در بخش دختران برگزار شد که پرستش
روشندل در ماده  300متر این لیگ مقام سوم را از آن خود کرد.
وی بیان کرد :در ادامه رقابت ها پروشا وحدانی نیز در ماده 200

حکمت-اسکیت بــازان دختر استان در رقابت های لیگ خراسان رضــوی باز هم روی
سکو رفتند .تنها مربی درجه دوی اسکیت استان به خبرنگار ما گفت :به مناسبت هفته
تربیت بدنی مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت باشگاه های خراسان رضوی با درخشش
اسکیت بازان دختر استان به پایان رسید .پرستو روشندل افزود :این دوره از مسابقات

اخبار ورزشی

زیر تور بسکتبال منتظر است پاس می دهد،
توپ پرتاب می شود ولی داخل سبد نمی رود.
در ریباند یکی دیگر از ورزشکاران توپ را می
گیرد و به همان هم تیمی اش که توپش ریباند
شده پاس می دهد ،این بار توپ بدون اما و اگر
در سبد بسکتبال می نشیند ،هنوز چشمت
به پیچ و تاب توپ بسکتبال است که بازیکنان
خراسان شمالی به زمین خودشان برگشته اند
و حریف در حال حمله است.
دستان شان قدرتمند است ،این را می توان
از حرکت سریع چرخ های ویلچر متوجه شد.
اینجا همه چیز برای نشان دادن همت و اراده
مهیاست .یکی از انتهای زمین دقیقا زیر تور
حریف داد می زند پاس ...پرتاب بلند به او می
رسد و توپ توی تور آرام می گیرد.

مسابقات دو و میدانی بانوان
عوض زاده -به مناسبت هفته تربیت بدنی یک
دوره مسابقه دو و میدانی ویــژه بــانــوان برگزار
شد.رئیس هیئت دو و میدانی شیروان گفت :در
رده سنی زیر  30سال ،در ماده  200متر ،نفیسه
سرخوش ،فاطمه غالمیان و آتوسا نظر زاده ،در
ماده  400متر ،نفیسه سرخوش ،فاطمه غالمیان و
مهین علی پور و در ماده  800متر ،زهرا هاشمیان،
شقایق قنبری و آتوسا نــظــرزاده مقام هــای اول
تا ســوم را به خــود اختصاص دادند«.برغمدی»
افزود :در رده سنی باالی  30سال در ماده 200
متر ،زهرا سرخوش ،فاطمه کاظمی پور و اشرف
افسرده ،در ماده  400متر ،صدیقه حسین نژاد،
طاهره رباط جزی و آسیه لطیفی و در ماده 800
متر ،صدیقه حسین نژاد ،اشرف افسرده و طاهره
رباط جزی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به
دست آوردنــد.وی تصریح کرد :در این رقابت ها
 158ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند .

تشک انتخابی استان
کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار استان در رقابت
های انتخابی تیم استان روی تشک رفتند .دبیر
هیئت کشتی استان گفت :در ایــن مسابقات که
در  9وزن برای کشتی فرنگی و در  10وزن برای
کشتی آزاد برگزار شد نفرات برتر مشخص شدند.
نامور افزود :در کشتی فرنگی مسعود خادمی ،سعید
تختایی ،هانی لنگر مراد ،امیر اسماعیل آبادی ،علی
اکبرمحمدی،فریدمحمدی،محمدغالمی،عبیدا...
پروانه و محمد سلطانی مقام اول هر وزن را از آن خود
کردند .وی بیان کرد :در کشتی آزاد نیز احمد نجمی،
داریــوش حضرت قلی زاده ،جالل علیزاده ،حسن
کالته،حمیدالهیان،احمدجفاکش،دانیالقاسمی،
شایان بابازاده ،امیر حسین محمدی و کامران دولو
مقام اول وزن های مختلف را به دست آوردند.

 I Iخط آتش

رقابتی متفاوت در ورزش معلوالن و جانبازان

قامت اراده
شیرازی

قدرت ،اراده و انگیزه را می توان در وجودشان
تماشا کرد؛ چیزی فراتر از جسم ،قدرتی به
وسعت وجود و اصل درون.
اگــر احساس کوچک بــودن در برابر تــوان و
بزرگی شــان نکنید حتما یک جــای کارتان
ایــراد دارد .باید ساعت ها نشست و تالش
شان را نظاره کرد و کمی درس تمرین و تالش
آموخت.
ایـــن جــا کـــاس درس اســــت؛ کــاســی که
اســتــادانــش آن هــایــی هستند کــه بــه ظاهر
قسمتی از بدن شان ناتوان است ولی وقتی
دریبل و توپ زدن و پرتاب شان را نگاه می
کنید متوجه هیچ نقصی نمی شوید و آن

جاست که باید نیم نگاهی به خودتان بیندازید
و تلنگری بزنید که چقدر می توانید توانایی
تان را نشان دهید اما این اراده را از خودتان
دریغ کردید.
هستند انسان هایی این چنین پر قدرت که
تو را به خودت می آورند که توانایی ات را در
پس روزمرگی ها جا گذاشته ای و حواست به
قدرت درونت نیست.
اینجا رقابت پرشور ورزشی است؛ رقابتی که
معلوالن و جانبازان استان آن چنان استوار
انجامش دادند که باید ایستاد و در برابر این
توان تعظیم کرد.

 I Iتوپ و تور

با ویلچر با یک حرکت سریع می چرخد و توپ
را مال خودش می کند و به هم تیمی اش که

رتبه مان در
کشور سی و
یک بود و ما
این رتبه را به
بیست و پنج
رساندیم

کمانداران در خط آتــش ایستاده و نشسته
هنرنمایی می کنند ،تیرها روی فیس می
نشیند و سکوت سالن با خوردن تیر به فیس
در هم می شکند .مرکز فیس هدف است و
این ورزشکاران خوب بلدند به هدف های شان
برسند.
ورزشکاران این هیئت پر جوش ،پر شورتر از
همیشه در رقابت هایی که به مناسبت هفته
پاراالمپیک برگزار می شود شرکت کرده اند و
این را می توان از نگاه و اشتیاق و لبخند شان
به وضوح متوجه شد.
رئیس هیئت جــانــبــازان و معلوالن استان،
رقابت های بسکتبال و شطرنج را تماشا می
کند و منتظر اســت تا مسابقات مچ انــدازی
شروع شود.
ایمنی می گوید :این مسابقات به مناسبت
هفته پاراالمپیک هر سال در تمام کشور انجام
می شود و استان ما نیز مانند تمام استان ها
این رقابت ها را برگزار کرد.
وی بیان می کند :این دوره از مسابقات طی
سه روز در سه سالن ایثار بنیاد شهید ،ایثار
استادیوم تختی و دانشگاه دولتی برگزار
شد که ورزشکاران از تمام استان با یکدیگر
به رقابت پرداختند که البته ورزشکارانی از
گنبد و خراسان رضوی را هم دعوت کردیم
که ورزشــکــاران استان خراسان رضــوی در
رشته های بسکتبال ،تیراندازی با کمان
و والیبال نشسته در این مسابقات شرکت
کردند.
وی یــادآور می شود :حضور ورزشکاران از
تمام شهرستان ها بسیار قابل توجه بود و
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ورزش

متر لیگ خراسان رضوی بر سکوی سوم ایستاد.وی یادآور شد :این
دختران ورزشکار در هفته های گذشته در این لیگ توانستند مقام
هایی را هر هفته به دست آورند که امیدوارم بتوانند در مسابقات
بعدی با نــام خــراســان شمالی و از طــرف استان شرکت کنند.

از تمام مسئوالن و ورزشکاران ممنونم که
با حضور شــان ایــن رقابت ها را پرشور تر
کردند.
وی اضافه می کند :دو سال و نیم است
که هیئت جانبازان و معلوالن استان را
تحویل گرفته ام و با همکارانم توانسته ایم
اتفاق های خوبی را برای این رشته ها رقم
بزنیم ،به طوری که رتبه مان در کشور سی
و یک بود و ما این رتبه را به بیست و پنج
رساندیم.
وی اظهار می دارد :استقبال ورزشــکــاران
خیلی بهتر از قبل شده است .در گذشته فقط
ورزشکاران این هیئت می توانستند در رشته
والیبال فعالیت کنند ولی االن ورزشکاران ما
در شهرستان های استان هم بیشتر شده اند
و هم در رشته های مختلف فعالیت می کنند و
می توانند انتخاب کنند که برای چه رشته ای
مناسب ترند.
ایمنی تصریح می کند :به تازگی این هیئت را
در گرمه و فاروج فعال کرده ایم و هیئت جاجرم
هم به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند :استقبال خانم ها طی
این دو سال بی نظیر بوده است به خصوص در
رشته تیراندازی با کمان که فوق العاده خوب
حضور دارند و تمرین می کنند و در مسابقات
استانی نیز مقام می آورند.
وی بیان می کند :ورزشکاران ما در رشته های
انفرادی بیشتر مقام می آورند ،به طور مثال در
رشته دوی  100متر هانیه صداقت از شیروان
مقام ســوم کشور را به دســت آورد و فرشید
رئوفی از بجنورد در پرتاب دیسک مقام سوم
کشور را از آن خود کرد.
وی یــادآور می شــود :سال گذشته  6تیم را
به رقابت های کشوری اعــزام کردیم که اگر
بودجه باشد و اعتبار بدهند امسال هم اعزام به
رقابت های کشوری را در دستور کار خواهیم
داشت.
وی ادامه می دهد :با آمدن مدیر کل جدید به
امید خدا خیلی زود شاهد رشد ورزش خواهیم
بود چرا که مدیر جدید از جنس ورزش است و
امیدوارم به این هیئت هم کمک کند.
وی افزود :از دکتر قنبری و مسئوالن دانشگاه
دولتی که سالن و امکانات شان را در اختیارمان
گذاشتند و روســای هیئت های شهرستان ها
و ورزشــکــاران که در این دوره حضور داشتند
و حمایت کردند ،ممنونم و امیدوارم همیشه
همراه این هیئت ورزشی باشند.

رویدادهای ورزشی

پرش با اسب
شیرازی  -دومین هفته پرش با اسب مقدماتی در
بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،این رقابت ها در مجموعه
سوارکاری کارگران بجنورد برگزار شد که پس از
دو راند پرش اسب و سوارکاران ،اسب آالبــای با
مالکیت حسین معظمی و با سوارکاری بازرگان
یزدانی مقام اول را به دست آورد.
همچنین اســب الچین خــان با مالکیت صفورا
منیری و سوارکاری مهدی محمدی رازی مقام دوم
را به دست آورد و در پایان از خانم داوری سوارکار
نوجوان استان تقدیر شد.
هفته ســوم ایــن رقابت ها جمعه هفته جــاری در
سالن کارگران برگزار خواهد شد.

ادامهرقابتهایلیگوالیبال
رقابت های هفته سوم لیگ والیبال بانوان کارگر
با برگزاری یک دیدار ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار ما ،در بازی آخر این هفته تیم
پایا نیروی شرق  3بر صفر تیم شهرداری شوقان را
از پیش رو برداشت.
در اولین بازی این هفته تیم عشق من پیتزا تیم
انجمن کارگران را  3بر یک شکست داد .هفته
چهارم این مسابقات جمعه با برگزاری دو مسابقه
پیگیری خواهد شد.

صعود به شاهوار
کــوهــنــوردان راز و جرگالنی بــه شــاهــوار صعود
کردند.الهامی رئیس هیئت کوهنوردی راز و
جرگالن گفت :کوهنوردان راز و جرگالنی به
مناسبت روز کوهنورد و هفته تربیت بدنی به قله
 3945متری شاهوار صعود کردند.

