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ورزش در چله انقالب

ثبت 29گل
در فوتبال ساحلی طبس
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روی خط ورزش

پایصحبتهایوالیبالیستملیپوشاستان

اینروزهای«کدخدا

فرهنگیان در راه رقابت های کشوری

»

صبا  -تیم پینگ پنگ آموزش و پرورش استان به نمایندگی از خراسان جنوبی امروز
به رقابت های قهرمانی کارکنان دولت کشور اعزام می شود .به گزارش خبرنگار ما،
سید حسین حسینی از بیرجند ،محسن رمضانی درح از سربیشه ،محمود مکتب
داران از زیرکوه و رضا محمدی از طبس ،اعضای این تیم هستند که محمد صفری و
سیارفرد ،سرپرستی و مربیگری آن ها را بر عهده دارند .بر اساس این گزارش ،رقابت
های پینگ پنگ کارکنان دولت از پنج شنبه  25بهمن ماه در قزوین آغاز می شود.

مهسا کدخدا در فهرست برترین های لیگ قرار گرفت

زهرایی  -در اولین هفته رقابت های فوتبال ساحلی
جام فجر در طبس  29گل به ثبت رسید .به گزارش
خبرنگار ما ،در این هفته که چهار دیدار برگزار شد تیم
شهدایدهنوپنجبریک«داربسترضا»،تیمدهیاری
خسروآباد شش بر چهار «اقامتگاه علی بابا» ،تیم
ستارگان کویر چهار بر دو «شرکت تعاونی دهیاری
ها» و تیم شهید سید مصطفی خمینی بهشت آباد
پنج بر دو «پروتئین شیردل» را از پیش رو برداشت.

«موج نو یک»
روی سکوی قهرمانی
رقابت های والیبال بانوان جام فجر بیرجند یادبود
مرحومه طوبی پسندیده با قهرمانی تیم موج نو یک
به پایان رسید .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این
رقابت ها با شرکت  9تیم در دو گروه و به صورت دوره
ای ترکیبی در سالن حجاب برگزار شد و در پایان این
رقابت ها پس از انجام 20بازی میان تیم های شرکت
کننده به ترتیب تیم های موج نو یک ،پدیده شرق یک
و بارانا مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

امروز تنیس در طبس
مسابقات تنیس روی میز جام فجر در طبس امروز و
فردا برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما ،رقابت
بانوان امروز و آقایان فردا ساعت  18در خانه تنیس
روی میز شهرستان برگزار خواهد شد.

زهرا قربانی  -از نگاه کارشناسان ،امسال
در لیگ بانوان ایران یکی دو بازیکن چهره
بودند و به هر فهرست که مراجعه می کنیم،
نام مهسا کدخدا والیبالیست پرافتخار ملی
پوش استان در آن ها جلب توجه می کند،
بازیکن قدرتی تیم ملی که والیبال را از 14
سالگی در این تیم دنبال و با این که یک دهه
است در تیم ملی فیکس بازی می کند و
اسپکر تیم است هنوز هم برنامه هایی برای
رشد این رشته ورزشی در خراسان جنوبی و
زادگاهش ،بیرجند در ذهن دارد .این ستاره
والیبال استان در گفت وگویی پاسخگوی
سواالت «خراسان جنوبی» شد.

• •در رقابت های لیگ برتر عضو
کدام تیم هستید و این رقابت ها در
مقایسه با سال های گذشته چگونه
بود؟

امسال در تیم پیکان تهران بازی کردم که
مقام دوم لیگ برتر را کسب کردیم .سطح
لیگ نسبت به سال های گذشته پایین تر بود
چون تعداد تیم های شرکت کننده کم شده
بود به همین دلیل بازیکنان تحت فشار قرار
گرفتند و برای حضور در اردوی تیم ملی
ناچارند دوباره به آمادگی برسند.

• •در این رقابت ها در فهرست برترین
ها قرار گرفتید ،در این زمینه چه
نظری دارید؟

این نظر لطف کارشناسان و مربیان بود که
مرا جزو بهترین ها معرفی کردند و از این

«رابیتساسماعیلی»
قهرمانفوتسالبیرجند
صبا  -مسابقات فوتسال قهرمانی دهه فجر بیرجند
با قهرمانی «رابیتس اسماعیلی» به پایان رسید .به
گزارش خبرنگار ما ،در دیدار پایانی این رقابت ها
تیم رابیتس اسماعیلی توانست با نتیجه چهار بر دو از
سد «ایرانجوان» بگذرد و عنوان قهرمانی را از آن خود
کند .بر اساس این گزارش ،در پایان این رقابت ها که
با حضور  16تیم برگزار شد ،تیم های ایرانجوان و تره
بار نخعی ،عنوان های دوم و سوم را کسب کردند.

زهرایی  -رقابت های مینی گلف شرق
کشور به میزبانی استان در بیرجند برگزار
می شود .رئیس هیئت گلف استان به
خبرنگار ما گفت :رقابت های مینی گلف
شرق کشور  ۲۵و  ۲۶بهمن ماه با حضور
پنج تیم در سالن اختصاصی مینی گلف و در
دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.
به گفته «بهدانی» ،در این رقابت ها
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

در فکرش هستم و امسال هم پیشنهادی از
یک تیم در ترکیه داشتم اما چون تعلل کردم
نشد و با «پیکان» به توافق رسیدم.

• •حمایت مسئوالن استان از
شما چگونه است و آیا سراغی از
والیبالیست باتجربه استان گرفته
می شود؟

فکر می کنم جزو افرادی هستم که در استان
فراموش شده ام و خیلی از مسئوالن جدید
که آمده اند به طور کلی شناختی از من
ندارند البته رئیس هیئت والیبال استان
همیشه جویای حال و تمرینات من است که
برایم کافی است.

،،

تا زمانی که برنامه ریزی و توجه
ویژه مسئوالن به والیبال وجود
نداشته باشــد وضعیت والیبال
اســتان هیــچ بهبــودی پیــدا
نخواهد کرد

ورزشکارانی از بیرجند ،قاین و خوسف به
مصاف حریفانشان از استان های کرمان و
سیستان و بلوچستان خواهند رفت.
وی تاکید کرد :همچنین با توجه به
زیرساخت های ایجاد شده در استان ،سال
 ۹۸میزبانی مسابقات گلف منطقه ای و
کشوری را در دستور کار هیئت استان قرار
خواهیم داد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

را دارد .ﻣﺜــﻼ ا ــﻦ ﺘــﺎب
ﻣﺨﺼﻮصﺑﺰرگﺳﺎﻻناﺳﺖ
ودروبﺳﺎ ﺖﺘﺎبﻓﺮوﺷ
آﻣــﺎزون ﺣــﺪود ٨دﻻر )ﺑــﺎ
ﺟﻠﺪ ﺎﻏــﺬ( و ١٦٫٥دﻻر
)ﺑﺎﺟﻠﺪو ــﮋه(ﻗﻴﻤﺖﺧﻮرده
اﺳــﺖ.ا ﻦﺘﺎب٣٠ﺗﺼﻮ ﺮ
ازﺟﺎﻧــﻮراندر ﺎ ــداردﻪ
ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺷــﻤﺎرهﻫﺎ ﭘﻴﺎﭘ
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• • برای بازی در باشگاه های خارجی
هم برنامه ای دارید؟

بیرجندمیزبانمینیگلفشرقکشور

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

بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم بتوانم در
مسابقات آسیایی این عنوان را به دست آورم.

• •سال ها پیش راه اندازی یک آکادمی
در بیرجند را جزو برنامه هایتان بیان
کرده بودید ،هنوز هم این عقیده را
دارید؟

هنوز هم در فکر احداث آکادمی تخصصی
برای دوستداران این رشته در مرکز استان
هستم و امیدوارم که بتوانم زمینه ساز
پیشرفتشان در این رشته ورزشی باشم.

• •اگر روزی خراسان جنوبی در لیگ
برتر والیبال بانوان تیم داشته باشد
حاضر هستید در آن بازی کنید؟
توصیه شما برای رونق این رشته در
استان چیست؟

خیلی خوشحال می شوم که استانم تیمی در
لیگ برتر داشته باشد .به نظر من تا زمانی که
برنامه ریزی و توجه ویژه مسئوالن به والیبال
وجود نداشته باشد وضعیت والیبال استان
بهبودی پیدا نخواهد کرد .امیدوارم روزی
والیبال در شهرم جزو رشته های برتر باشد.

• •سال  97در چه رقابت هایی تیم
ملی را همراهی کردید و چه نتایجی

به دست آوردید؟

امسال همراه تیم ملی در یک تورنمنت در
مجارستان شرکت کردم که موفق شدیم
مقام دوم این تورنمنت را به دست آوریم
و به عنوان بهترین اسپکر این مسابقات
انتخاب شدم .همچنین در ششمین دوره
جام کنفدراسیون والیبال زنان avc cup
شرکت کردیم که در دور گروهی بازی ها
با قزاقستان ،فیلیپین و استرالیا همگروه
بودیم که موفق شدیم هر سه تیم را شکست
دهیم و به عنوان اول گروه به دور بعد صعود
کنیم اما در دور دوم متوجه نشدیم که جدول
مسابقات چطوری بود و تیم ما با این که اول
گروه بود به مصاف اول گروه دو که چین بود
رفت و این بازی را واگذار کردیم.

ارتقای کمربند قرمز تا پوم و دان دو تکواندو ویژه بانوان برگزار شد .به گزارش
«خراسان جنوبی»« ،محمودی» رئیس هیئت تکواندوی استان گفت :این ارتقا در
خانه تکواندو با حضور  50نفر از سراسر استان در خانه تکواندوی بیرجند برگزار
می شود.

فوتسالیست های نوجوان در سرایان
رقابت های فوتسال قهرمانی استان رده سنی نوجوانان در سرایان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما« ،علیانی» مسئول کمیته فوتسال استان گفت :این رقابت ها
با حضور  10تیم از فردا در سرایان شروع می شود.

رقابتبلندقامتان

تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا که مرداد
ماه سال آینده در کره برگزار می شود شرکت
خواهد کرد و هم اکنون مسابقات لیگ تازه
تمام شده است و بعد از یک استراحت اردوها
شروع خواهد شد.

نفرازعالقهمندانازشهرهایمختلفاستان
وبرخیاستانهایهمجوارحضورداشتندکه
شرکت ۱۳متقاضی از طبس قابل توجه بود و
نشان از تالش با برنامه برای توسعه این رشته
ورزشی دارد .وی افزود :قبول شدگان کالس
مربیگری توسط هیئت والیبال شهرستان در
برنامه های آموزشی و مسابقات ورزشی به
کارگیریخواهندشد.

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

ﺗﺸ±ﻴﻞﻣﺷﻮد.روﺟﻠﺪا ﻦﺘﺎبﺗﺼﻮ ﺮﭼﻨﺪﻣﺪادرﻧﮕﻫﻢ
د ﺪهﻣﺷﻮدﺗﺎﺑﺪاﻧﻴﺪﻪﺑﺮاﺴــﺐآراﻣﺶورﻓﻊاﺳﺘﺮس،
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺗﺼﺎو ﺮﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهرارﻧﮓآﻣﻴﺰﻨﻴﺪ.
ﻗﺒﻼﻪدرﺑــﺎرهﻣﺠﻼتﺧﺎرﺟ »ﻧﻘﺶ ﺎبﺷــﻤﺎره«ﻣﻄﺎﻟﺒ
درجﺮد ــﻢ،ﺑﺮﺧﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﭘﻴﮕﻴﺮ روالﺧﺮ ــﺪآنﻫﺎﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺮ ﺪا ﻨﺘﺮﻧﺘﺘﺎبﺧﺎرﺟﻣﻘﺪوراﺳﺖاﻣﺎﻫﻨﻮزدرﺸﻮرﻣﺎن
ﺘﺎبﻫﺎﺳﺮﮔﺮﻣ»ﻧﻘﺶ ﺎب«ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ارتقای کمربند تکواندوکاران

• • تیم ملی در چه وضعیتی است و چه
اردوها و مسابقاتی را پیش رو دارید؟

مربیگری درجه 3والیبال در طبس
دوره مربیگری درجه سه والیبال در طبس
برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
رئیسادارهورزشوجوانانطبسگفت:دوره
مربیگریدرجهسهوالیبالویژهبانوانباحضور
موسویمدرسیزدیفدراسیونوالیبالکهاز
اواخر هفته گذشته در طبس آغاز شده بود با
برگزاری آزمون عملی و تئوری به پایان رسید.
به گفته «قدیمی» ،در این دوره آموزشی ۲۵

زهرایی  -مسابقات قهرمانی موتورکراس استان  26بهمن به میزبانی باشگاه
کویران طبس برگزار می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این رقابت ها در
کیلومتر  12جاده گردشگری خرو مجموعه ورزشی تفریحی رفاهی و گردشگری
کویران طبس برگزار خواهد شد.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
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ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗ±ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ ﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ ﺸÄﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

دور رفت هفته دوم رقابت های لیگ دسته یک والیبال مردان استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این هفته سه دیدار برگزار شد که دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند سه بر صفر باشگاه زاور را از پیش رو برداشت ،کاوش بتن فردوس سه بر دو از
سد بهداشت بشرویه گذشت و تیم قاین سه بر یک مغلوب طبس شد.

دوره هواشناسی کوهستان
دوره آموزشی هواشناسی کوهستان در بیرجند برگزار شد« .خسروی» رئیس هیئت
کوهنوردی و صعودهای ورزشی بیرجند گفت :در این دوره  30کوهنورد آموزش
های مورد نیاز را زیر نظر استاد هاشم نژاد از مدرسان فدراسیون کوهنوردی فرا
گرفتند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ±ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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