از میان خبرها
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تمرینبوکسمختلطبیخگوش
اداره کل ورزش

تیم والیبــال پیــام ،عصــر امروز بــرای بــازی دوم
مرحلــه نیمــه نهایی پلــی آف لیــگ برتــر والیبال
کشــور در مشــهد به مصاف شــهرداری ورامین به
میدان میرود .این رقابت سخت و حساس و البته
پرتنش از ســاعت  15:30امروز با قضاوت محمد
شــاهمیری و اســماعیل رزقــی در ســالن مهران
مشهد پیگیری می شود ،بازی که قطعا تحت تاثیر
جنجال هــای بازی قبلــی خواهد بود.شــاگردان
جبار قوچان نژاد در بــازی اول در ورامین با وجود
جنجال های حاکــم در ســالن با نتیجــه  3بر یک
متقبل شکست شــدند .این بازی خیلی پر حاشیه
بود و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دوشنبه
گذشته جلسه فوری تشــکیل داد و بر اساس آرای
اعالم شده ،سید محمد موســوی بازیکن سرعتی
زن تیم پیام به دلیل بروز رفتار غیر قابل انتظار ،غیر
ورزشی و دخالت در امر داوری مسابقه ،با احتساب
ســابقه قبلی با یک جلســه محرومیت جریمه شد.
همچنین باشــگاه شــهرداری ورامین نیز به دلیل
ســردادن برخــی شــعارهای نامناســب از ســوی
هوادارانش و ورود افراد غیر مجاز و غیر مسئول به
داخل زمین مســابقه ،با تذکر کتبی و  50میلیون
ریال جریمه نقدی جریمه شد.بر این اساس محمد
موسوی در بازی حساس و سخت امروز نمی تواند
تیمش را همراهــی کند .حــال پیامی هــا باید در
غیاب بازیکن کلیــدی خود به میــدان بروند تا در
صورت پیــروزی  ،سرنوشــت تیم صعــود کننده به
بازی سوم کشیده می شود.

تمجیدویژهکاپیتانسیدنیازگوچی

سرمربی تیم والیبال پیام درباره بازی امروز تیمش
می گوید:بازی خیلی ســخت و پرفشــاری مقابل
شــهرداری ورامین خواهیم داشــت.به نظرم روز
سختی اســت.امیدوارم هواداران امروز با رعایت
اخــاق و مــرام مردانگی ،ســالن مهــران را برای
ورامینی هــا به جهنــم تبدیل کنند.جبــار قوچان
نژاد می افزاید:خودمان می دانیم بازی سنگینی
است.با وجود این که موســوی را نداریم،اما برای
برد به میــدان مــی رویم.تاکنون هم هیــچ وقت از
پیش برنده و پیش بازنده نبودیم.وی خاطر نشان
می کند :شــهرداری ورامین تیمی پرمهره است و
به اندازه دو تیــم بازیکن خوب دارد.امــا ما هم در
طول فصل نشان دادیم که در بازی های خانگی ،
تیم دست و پا بسته ای برای حریفان مقابل نبوده
ایــم.وی همچنین درباره رای کمیتــه انضباطی و
محرومیت ســید محمد موســوی می افزاید:رای
محرومیت سید محمد موســوی واقعا بی انصافی
بود.در طول بــازی قبلی  ،فحاشــی هــای زیادی
به ســید محمد موسوی شــده بود ،طبیعی بود که

بازی مرگ و زندگی

•عذرخواهی می کنم

بازی دور رفت

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ
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شهرداری ورامین
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بازی دور برگشت

عصبانی باشــد.حتی کســی را که هــل داد،نمی
شــناخت .وی بــا اظهــار گالیــه از صحبتهــای
«حقبین» ،ناظر مســابقه که گفتهبــود ،هیچگونه
فحاشــی علیــه تیم مهمــان در ســالن گلعباســی
ورامین صــورت نگرفتــه ،می گوید :ناظــر محترم
مســابقه در دو روز گذشــته خیلی حرفها زدند و
حتی گفتند که هیچگونه فحاشــی نشنیدهاند اما
من هیچوقت نمیتوانم حرف و بحثی را مسکوت
بگذارم.فحشهایــی شــنیدیم کــه از گفتــن اش

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

دﺑﺴﺘﺎﻧدراﺮانداﺷﺘﻪاﺳﺖ.ﭼﻨﺪوﮋﮔ» ﻴﺪو ﻮ«راﺑﺪاﻧﻴﺪ:
* ﻴﺪو ﻮ ﻧﻔﺮهاﺳﺖ،ﭘﺲﺑﻪدردزﻣﺎنﺗﻨﻬﺎ ﻮد ﺎنﻫﻢ
ﻣﺧﻮرد * .ﻴﺪو ﻮﺧﻴﻠﺳــﺮﮔﺮم ﻨﻨﺪهوﺟﺬاباﺳــﺖ،ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻪﺷﺎﺪﺑﻌﺪازﻣﺪﺗ ﻮد ﺎنﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﺑﻪراﺣﺘ ﻨﺎرش
ﺑﮕﺬارﻧﺪ!* ﻗﺎﻧﻮن ﻴﺪو ﻮﺳﺎدهاﺳﺖوﺑﻪدردﺑﭽﻪﻫﺎدرﻫﺮﺳﻦ
وﺳﺎﻟﻣﺧﻮرد *.ﻴﺪو ﻮﻧﻴﺎز ﺑﻪﺑﻠﺪﺑﻮدنﺣﺴﺎبورﺎﺿ
ﻧﺪارد *.ﻴﺪو ﻮﻫﻢﻣﺜﻞﺳــﻮدو ﻮ ﺳــﺨﺖوآﺳــﺎندارد.اﮔﺮ
ﻮد ﺎندرآنﺣﺮﻓﻪا ﺷﻮﻧﺪﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮش
راﺣﻞ ﻨﻨﺪ*.ﺣﻞ ﺮدن ﻴﺪو ﻮﺷﺎﻧﺴوﺣﺪﺳﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺪ
ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢدﻟﻴﻞداﺷﺖ*.ﻫﺮﻣﻌﻤﺎ ﻴﺪو ﻮﻓﻘﻂ
ﺟﻮابﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮددارد.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

شرمم میآید اما ناظر مســابقه همه این مسائل را
انکار می کند.

•ناظر را نمی شناختم

سیدمحمد موسوی ،ملی پوش تیم پیام نیز درباره
جلسه کمیته انضباطی می گوید :در جلسه کمیته
انضباطی حضور داشــتم و صحبــت هایم را مطرح
کردم .اما گویــا حضورم خیلی فایدهای نداشــت.
چون متاســفانه غرض ورزانه و با حب و بغض حکم
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اوﻟﻴﻦﻗﺪمﺑﺮاىآﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺎ»ﻣﻨﻄﻖ«

می دهند .من ترسی ندارم که حقیقت را بگویم و در
جلسه دیروز هم هر اتفاقی را که رخ داده بود گفتم.
در جلسه از من پرسیدند چه اتفاقی افتاد که فالن
فرد را هل دادی .من از تمام اعضای تیم خودمان و
بازیکنان تیم حریف و حتی خبرنگاران پرسیدم که
این آقا را می شناسید که هیچ کس نمی شناخت.
من تازه در جلســه کمیته انضباطی فهمیدم که او
ناظر داوری بوده و گویا تازه هم وارد این عرصه شده
است .این آقا که من اصال او را نمی شناختم ،وقتی
در پایان مسابقه داشــتم با داور صحبت میکردم،
مرا میکشــید و میگفت شــما الگو هســتید .من
هم گفتم شــما چــه کاره ای؟ وقتی جوابــی نداد و
خودش را معرفی نکرد ،گفتم به شما ربطی ندارد
و او را هل دادم.
من فقــط دنبال شــماره ناظــر داوری هســتم تا از
او عذرخواهــی کنــم .حتما بــا او تماس مــی گیرم
و معــذرت خواهی مــی کنم  .چــون آن موقــع او را
نمیشــناختم .شــما تصور کنید در آن شرایط یک
فرد عادی بیاید و به من بگویم شــما الگو هســتید!
آدم عصبانی می شود .من واقعا او را نمی شناختم
وگرنه که چنین برخــوردی نمی کردم .به هر حال
هر فردی اشــتباه می کند ،اما به نظرم محرومیت
من درست نبود.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
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امروز؛بازی سخت دیداردوم نیمه نهایی والیبال
پیام مشهد – شهرداری ورامین

•بازی سخت و پرفشار

آلکــس بروســک ،کاپیتــان
تیــم فوتبــال ســیدنی
اســترالیا بــه تمجیــد
از رضــا قوچا ننــژاد
،مهاجم ایرانی این تیم
پرداخت.کاپیتــان تیــم
فوتبــال ســیدنی دربــاره
اضافه شدن قوچاننژاد به این
تیم ،گفت :رضا شخصیت فوقالعادهای دارد و خیلی زود
توانست خودش را با شرایط این جا وفق دهد .او بازیکن
بسیار محبوبی است و توانسته کالس باالی بازی خودش
را در تیم ما نشان دهد .رضا بازیکن فوقالعادهای است و
خیلی خوش شانس هستیم که در تیممان حضور دارد و
من مطمئن هستم که او با عملکرد خوب خودش در لیگ
قهرمانان آسیا باعث هیجان بیشــتر هواداران ما خواهد
شد.تیم فوتبال سیدنی باید در اولین دیدار خود در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در خانه به مصاف اولســان
کره جنوبی برود .این دیدار در زمین خانگی تیم سیدنی
برگزار میشود و این مسابقه اولین تجربه قوچاننژاد در
لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

ﺪام ﻮد ﺎن »ﻣﻨﻄﻖ« را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟!
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بر اســاس اعالم خبرگزاری فارس ،یک مربی آقا که ملی
پوش هم است ،برای بانوان دور ه تمرینی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،یکی از ملیپوشــان رشــته
بوکس در بخش مردان در سالن شــهید بهشتی و برخی
از پارک هــا بــرای بانــوان دورههــای تمرینــی را برگزار
میکند .این آموزش هابه صورت مجزا برای بانوان برگزار
نمیشــود ،بلکه به صورت مختلط اســت.این ملی پوش
بوکس در خصوص نحــوه برگزاری ایــن تمرینات گفت:
تمرینات خصوصی به مدت دومــاه و با هزینه 15میلیون
ریال برگزار میشود.وی تصریح کرد :دورههای مقدماتی
را در پارک هم برگــزار میکنیم .اما اگــر کارآموز مکانی
برای تمرین داشته باشــد در آن جا تمرین خواهیم کرد و
البته در مجموعه ورزشی شهید بهشتی نیز امکان تمرین
وجود دارد و مکان برگزاری بستگی به توافق بین دو طرف
دارد .وی دربــاره تمرینــات مختلط نیز توضیــح داد :من
با حضور بانوان مشــکلی ندارم و هم اکنون دو ورزشــکار
تحت تمرین دارم و در کالسهای بیش از یک نفر هزینه
شــهریه  500هزار تومان کاسته میشــود.از نکات قابل
تامل این موضوع نبود نظارت بر اماکن ورزشــی اســت و
بهگفته این ملی پوش این کالسها حتی در سالن شهید
بهشتی یعنی در مجاورت اداره کل ورزش و جوانان برگزار
میشــود .مســئول حراســت اداره کل ورزش وجوانــان
خراســان رضــوی در گفتوگو بــا خبرنگار فــارس از این
موضوع اظهــار بیاطالعــی کــرد و گفــت :از تمرین این
ملیپوش در خانه بوکس استان مطلع نیستیم و تا کنون
هم گزارشی دریافت نکردیم ،به محض تکمیل اطالعات
در این خصوص اقدامات الزم صورت میگیرد.

خبر
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎ رﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.
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ایستگاه های دوچرخه ،فقط جنبه
تجاری دارند

معاون تربیت بدنی و سالمت شــهرداری مشهد با اشاره
به وضعیــت ایســتگاه هــای دوچرخه ســواری در شــهر،
گفت :مجموعه ایستگاه های دوچرخه در شهر هم اکنون
صرفا یک مکان تجاری اســت و نباید محلی بــرای اجاره
باشد .حسن نوری در نشست خبری به مناسبت همایش
دوچرخه سواری  ،افزود :االن از ایستگاه های شهر بدون
توجه به بحث دوچرخــه  ،فقط برای بیلبوردها اســتفاده
می شود .سال آینده رویکرد جدیدی برای ایستگاه های
دوچرخــه خواهیم داشــت .وی همچنیــن افزود:بعضی
از شــهروندان بــه قوانین اهمیــت نمی دهند و در مســیر
دوچرخه ســواران خودرو پارک می کنند و مــا هم دنبال
قانونی هستیم که حریم دوچرخه سواری در شهر تعیین
شــود تا از حق به جــای دوچرخه ســواران صیانت کنیم.
شــهردار منطقه  11مشــهد نیــز در این برنامــه خبری از
ایستگاه های دوچرخه انتقاد کرد و گفت:وضعیت موجود
ایســتگاه های دوچرخه در شــهر ،مورد اعتراض شورای
شهر و شهرداری است  .سعید ریختهگر خاطر نشان کرد:
ولی در فسخ قرارداد بین شهرداری و سازمان ترافیک با
پیمانکار ایستگاه های دوچرخه مشــکالتی وجود دارد.
وی تصریح کرد :این طور که ما مطلع شــدیم برای ســال
آینده تغییر پیمانکار داریم  .جنبه تبلیغاتی در ایستگاه ها
برجنبهورزشیبیشترمیچربد.ویدرخصوصاستقبال
نکردن بانوان از دوچرخه ســواری گفــت :هیچ گونه منع
قانونی برای اســتفاده نکــردن بانــوان از دوچرخه وجود
ندارد و بیشتر جو روانی در شهر باعث شده خانم ها عقب
نشینیکنند.شهردارمنطقه ۱۰مشهدنیزدرایننشست
خبری گفت :از ابتدای ســال در منطقه  ۱۰سه همایش
دوچرخه ســواری برگزار کردیــم و همایــش روز جمعه با
همکاری تربیت بدنی شــهرداری و بیمه «آرمان» برگزار
می شــود  .رجب زاده افزود :ورزش یکی از عوامل اصلی
ایجاد شــور و نشــاط در بین مردم اســت و قطعا دوچرخه
سواری نیز میتواند به این مهم کمک کند .رئیس هیئت
دوچرخه ســواری اســتان نیــز درباره وضعیــت دوچرخه
ســواری ،گفت :همکاری با شــهرداری بــرای ما اهمیت
دارد و امیدوارم بتوانیم به خوبی از ظرفیتهای شهرداری
با هدف توســعه و گســترش دوچرخه ســواری اســتفاده
کنیم.مهدی روزبهانه افزود:در حال تدوین تقویم ســال
آینده هیئت هستیم و قطعا در سال آینده برگزاری چنین
همایش هایی افزایش خواهد داشت.شــایان ذکر است،
همایش دوچرخه سواری ساعت  8:30از ابتدای بولوار
امامت تا میدان مادر قاســم آباد و ســپس پارک شــاهد تا
جنب سینما سیمرغ پایان می یابد.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗµﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎرا ﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

معاون تربیت بدنی شهرداری مشهد:

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ

