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واکنش رضایی به تجمع مدال آوران پارا آسیایی:

هادی رضایــی از افتخــار آفرینان اســتان که اکنون
ســمت دبیر اجرایــی کمیته ملــی پاراالمپیــک را بر
عهــده دارد  ،درباره تجمــع تعدادی از ورزشــکاران
مقابل وزارت ورزش و جوانــان گفت :به هیچ عنوان
به صورت رسمی اعالم نشده است که پاداش مدال
آوران بــازی هــای آســیایی و پاراآســیایی پرداخت
نمیشود .به نظرم ورزشــکاران تصمیم عجوالنهای
گرفتنــد.وی افــزود :اصــا هیــچ صحبتــی دربــاره
پرداخــت نکــردن پاداشهــا صــورت نگرفتــه و این
موضوع در حوزه اختیارات وزارت ورزش است .وی
گفت :از ورزشکاران میخواهم فقط به اخبار رسمی
گوش کنند و بدون اطمینان اقدامی نکنند.

در گفت و گو با
سور خراسانی
پا
سابق تیم ملی
بال مطرح شد:
والی

لیگ برتر
والیبال97
بیکیفیت
بود

افتتاح دومین خانه کاراته استان
در قوچان

دومینخانهکاراتهخراسانرضویباحضورمسئوالن
استانی و شهرستانی در قوچان افتتاح شد .حاجی
آبــادی ،سرپرســت اداره ورزش و جوانــان قوچان با
تاکیدبراهمیتایجادوبسطزیرساختهایورزشی
و تجهیز سالن های اختصاصی رشــته های ورزشی
افزود :خانه کاراته قوچان با زیربنای 120متر مربع
و با هزینه به ســازی و تعمیــرات  15میلیــون تومان
برای ورزشکاران مهیا شــده است.وی بابیان این که
هم اکنون  500کاراتهکار ســازمانیافته در قوچان
فعالیت دارند ،اظهــار کرد :خانه کاراتــه از نیازهای
اساسیکاراتهکارهایاینشهرستانبودکهباافتتاح
آن ورزشــکاران این رشــته مکانی اختصاصی برای
تمرینات و مسابقات خود خواهند داشت.

گفت وگو
گروه ورزش

پاســور خراســانی ســابق تیــم ملــی
والیبال ایــران گفت :والیبــال ایران
به دلیل تغییر تفکرات در فدراسیون
و از دســت رفتن زمان ،در مقایسه با
دیگر تیمهای نامی جهان پیشــرفت
نکــرده اســت.حتی لیگ برتر ســال
گذشته بی کیفیت بود .امیر حسینی
دربارهوضعیتوالیبالکشوربهایسنا
گفت :به نظرم والیبــال در تمام دنیا
در حال پیشــرفت اســت اما ایران در
ســالهای اخیــر پیشــرفت کمتری
نســبت بــه دیگــر کشــورها داشــته
اســت .ما زمان را از دســت دادهایم و
تفکراتمان مدام تغییر کرده است.
در زمــان کوالکوویــچ فدراســیون
ســه رئیس به خود دیــد .این موضوع
به هــر تیم یا رشــته ورزشــی آســیب
میزند .یزدانی خرم  17سال رئیس

ســرمربی تیــم پدیــده شــهر خودرو
بــرای حضــور در ایــن تیــم در فصل
آینــده دیدارهایــی را بــا مدیــران
باشــگاه داشــت و حتی برنامه های
خود را نیز اعالم کــرد و حاال منتظر
پاســخ مسئوالن باشــگاه است .گل
محمدی دراین بــاره گفت :تاکنون
جلســاتی با مدیــران باشــگاه برای
حضــور در فصــل آینــده داشــته
ایــم .برنامههــا و اید ههایــم را بــه
باشــگاه دادم .هنــوز توافــق قطعی
حاصل نشده و منتظر پاسخ مدیران
باشگاه هســتم.یحیی گلمحمدی
همچنیــن در خصــوص وضعیــت
تیم گفــت :با توجــه بــه بضاعتی که

دوچرخه سواران نیشابوری در رقابت های سرعت
جوانان کشــور موفق شــدند ســکوی قهرمانی را از
آن خود کننــد .اولین مرحلــه مســابقات دوچرخه
سواری سرعت جوانان کشور با دو مدال نقره سینا
غالمی از مشــهد در رشــته  ۲۰۰متر و امیرحسین
محمدی در رشته  ۳۰۰۰متر از نیشابور به کار خود
در تهران پایــان داد .در رده بنــدی تیمی نیز هیئت
دوچرخهسوارینیشابورقهرمانیایندورهراکسب
کرد .همچنین عماد محمدی دیگر دوچرخه سوار
مشهدی توانست در یک مسابقه تشویقی در رشته
دورحذفی به سکوی نخست دست یابد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

.

ﺗﺎﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎىﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮارﮔﻴــﺮ »ﺳــﺮﮔﺮﻣ « در ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت اــﺮان ،زﺎد
ﻧﻴﺴــﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﻦ اﺳــﺖ ﻪ وﻗﺘ ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ،
٦٤ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ،اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻘﺎن
زﺎد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺧﻴﻠــ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓــﻪا در ﺑﺎره

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

کــه کوالکوویچ ســرمربی تیــم ملی
اســت ،بایــد حمایــت اش کنیم.وی
در خصوص بازیکنان دعوت شــده
بــه اردوی تیــم ملی خاطرنشــان
کــرد :بــا توجــه بــه برنامــهای که
فدراســیون و کوالکوویچ برای تیم
ملی و آینده تیــم دارند ،افراد الیقی
به تیم ملی دعوت شــده اند .گالیه و
اعتراض به دعوت نشدن به تیم ملی
همیشــه هســت اما باید ببینیم چرا
کوالکوویچ برخــی از بازیکنان را به
تیم ملی دعوت نکرده است .نسبت
دادن دســتهای پشــت پرده و این
قبیل مسائل به لیست تیم ملی زیبا
نیست .وی درباره تاخیر طوالنی در
برگزاری انتخابات فدراسیون بیان
کرد :بالتکلیفی فدراســیون 100
درصــد به تیــم ملــی ضربــه خواهد
زد .چندین فدراســیون ورزشی نیز
در بالتکلیفــی به ســر میبرند .فکر
میکنــم تکلیــف فدراســیون بایــد
هرچه زودتر مشخص شود.

ورود اﻦ »ﺟﺪول« ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧ از ﺟﺪول ﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧ¡ﺮدﻧﺪ
و آن را ﻋﻀﻮ زاﺋــﺪ و ﻣﻮﻗﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ،ﻟﺬت اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
اﺛﺒﺎت ﺷــﺪ و ﺑﻪ اﻦﺟﺎ رﺳــﻴﺪﻢ ﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﺒــﺎ روزﻧﺎﻣﻪا
ﺑﺪون »ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن روزﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺒــﻮد ¨ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣ ،
ﻣﺪام ﺷ¡ﺎﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻪ ﺑﺮا ﺟﺪول ﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد١٢ ،ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮا »ﺳــﻮدوﻮ« اﻓﺘﺎد .ﺑﺎزﻫﻢ ورود ¨
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺟﺪﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و
اﻟﺒﺘﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎن!وﻟ ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن،ﺳﻮدوﻮ ﻪﺑﺎﺪﻫﻤﺮاه

داشــتیم و همچنین مشــکالتی که
در این فصــل با آن ها دســت و پنجه
نــرم کردیــم ،تــا االن نتایــج خوبی
گرفتهایــم .بازیکنــان پدیــده شــهر
خــودرو قهرمانهــای واقعــی لیگ
هســتند و خیلیها نیز با حرفهای
من موافق اند .لیاقت این را داشتیم
که قهرمان شــویم ولــی در مجموع
نتایج بســیار خوبی گرفتیم .وی در
خصوص شانس تیمش برای گرفتن
ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا اظهار
کرد :زحمات زیادی کشــیدیم تا به
این جا برســیم و حاال بایــد گام آخر
را هم با موفقیت برداریم تا ســهمیه
آســیا را بگیریــم .ماشینســازی در

این بــازی خــودش را بــه آب و آتش
خواهد زد تا از ما امتیاز بگیرد  .چون
تراکتورســازی هم در هفته آخر این
شــانس را دارد که صاحب ســهمیه
لیــگ قهرمانان شــود .با ایــن حال
تنها هدف ما ارائه یک بازی تهاجمی
و رسیدن به پیروزی در تبریز است.
•پنالتی برابر سپاهان درست بود

حســین مهربان ،مهاجم تیــم فوتبال
پدیده شــهر خــودرو اعتقــاد دارد که
فغانی در اعالم پنالتی به سود این تیم
در بازی با ســپاهان تصمیم درســتی
گرفته اســت .وی با اشــاره بــه صحنه
پنالتی و این که برخــی معتقدند داور

به اشــتباه برای پدیــده پنالتی گرفته
است ،افزود :من در آن صحنه سرعت
بسیار زیادی داشــتم و در این شرایط
کوچکتریــن برخــورد هــم میتواند
تعــادل یــک بازیکــن را بههــم بزنــد.
«پورقاز»،بازیکنسپاهاندرآنصحنه
تعادل مرا بههم زد و اعتقادم این است
کــه تصمیــم داور در اعــام پنالتــی
درست بود .وی با اشاره به عملکردش
در این فصل خاطرنشان کرد :امسال
نهایت تالشم را انجام دادم تا بازیکن
مؤثری بــرای تیــم پدیده باشــم  .فکر
میکنم آقا یحیــی از عملکردم راضی
باشــد .کار کردن بــا گلمحمدی هم
برای من تجربه خوبی بود.

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

ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ذﺮ ﻓﻮاﺪ و ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮ ﭼﺎپ ﻣ ﺷــﺪ ،ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل در ﺗﻤﺎم
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ درﺟﻪ دﺷﻮار ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ ³ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﻣﺮوز
ﻤﺘــﺮ روزﻧﺎﻣﻪا اﺳــﺖ ــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﺧﺎص ﺳــﻮدوﻮﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺟــﺬاب ﺑﺴــﻴﺎر در ﺟﻬــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻣﺎ
در ﺸــﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻃﻌﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺷــﺎن را ﻧﭽﺸــﻴﺪهاﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺪﮔﺎه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﺴــﻴﺎر از آنﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ و
ﺑﺮﺧ از اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﺮان.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ازﺟﺪولوﺳﻮدوﮐﻮ

فدراسیون بود و تمام کارهایی را که
برنامــه ریزی کــرده بود ،یــک به یک
انجام داد و والیبال ما را از ســطح 2
آسیا به سطح یک رســاند .وی اظهار
کرد :لیگ برتر سال  97نیز ،لیگ بی
کیفیتی شد .متاسفانه در پی همین
مشــکالت ،لیــگ خوبی نداشــتیم.
با آمــدن داوری بــا تجربه هــا و پیش
کسوتان والیبال پای کار آمدند .وی
دربــاره انتقــادات برخــی از اهالــی
والیبــال از کوالکوویچ خاطرنشــان
کرد :االن زمان انتقاد از کوالکوویچ
نیست .زمانی که کوالکوویچ گزینه
ســرمربیگری تیــم ملــی بــود ،بایــد
مورد انتقاد قــرار میگرفت .اگر یک
چوب خشــک را بر ســر یک تیم قرار
دهیم ،باید حمایــت اش کنیم تا کار
خــودش را انجام دهــد .انتقــادات،
باید پیش از انتخابات باشــد .اگر من
منتقدم ،باید از قبل روی کوالکوویچ
شــناخت پیــدا میکــردم و پیــش از
انتخاب او انتقاد میکردم اما اکنون

چهارشنبه  25اردیبهشت . 1398شماره4129

گلمحمدی:منتظر پاسخ مدیران پدیده شهر خودرو هستم

رکاب زنان نیشابوری بر سکوی
قهرمانی کشور
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محســن ترکی داور بین المللی فوتبال کشــورمان
یکی از چهره های برجســته ای بود که برای حضور
در انتخابــات هیئت فوتبال اســتان پیش قدم شــد
ولی به دلیل این که مدارکــش برای احراز این مقام
کافی نبود ،نتوانست به جمع نامزدها اضافه شود.
این در حالی اســت که ترکی روز گذشته طی گفت
و گویی با «ورزش ســه» اظهاراتی را بیان کرد که هر
کدام از آن ها جای تامل دارد.وی درباره انتخابات
هیئت فوتبال استان گفت :متاسفانه در انتخاباتی
که برگزار شد ،چهره های ورزشی کنار ماندند و این
خواست فدراسیون فوتبال بود .وی افزود :به جرئت
می توانم بگویم فردی که انتخاب شــده هم مشکل
مدارک مدیریتــی دارد ،مثل خیلی از فدراســیون
نشــین ها .به محســن ترکی ایراد گرفتــه بودند که
مشکل مدیریتی دارد و مدارکش کامل نیست ولی
با بازی های کثیفی کــه انجام داده انــد ،مدارک را
تکمیل کردند و رای آوردند.در ادامه از ترکی درباره
دالیلی پرســیدیم که سبب شــد او در میان نامزدها
جایی نداشته باشــد .او توضیح داد :میگویند باید
پنج ســال ســابقه مدیریت داشــته باشــید .من پنج
سال سابقه آموزش و پرورش را فرستادم ولی قبول
نکردند .من  30سال اســت در فوتبال هستم .اگر
نبودم شــاید خیلــی جاهــا مدیــر بــودم .وی خاطر
نشــان کرد :فقط مانــده ام چطور آقــای اصولی که
من مطمئنم مشکل مدارک دارند ،تایید میشوند
ولی یــک فــرد فوتبالــی را تاییــد نمیکنند.ترکی
اظهار کرد :البته نامزد دیگر هیئــت فوتبال (خانم
رمارم) چندین جلســه با ورزشــی ها برگزار کرد و با
کاندیداهای دیگر چند جلسه برای ائتالف گذاشت
و گفت اگر ورزشی نیستم بگذارید مدیریت خارج از
فوتبال را انجام دهم و کارهای فوتبالی را به فوتبالی
ها مــی دهم .چندین جلســه هــم با پیش کســوتان
داشت.وی به نگاه متفاوت فدراسیون فوتبال اشاره
کرد و افزود :بحثم برمی گردد بــه بحث اول که اگر
فدراســیون فوتبال می خواهد همه را به یک چشم
نگاه کند ،نمی گوییم به ما امتیاز بیشــتر بدهد ولی
اگر نگاه عدالت گونه وجود داشت ،هیچ کدام از این
نامزدها نباید تایید صالحیت می شــدند .این را که
چطورتاییدمیشوند،بایدازآقایطالقانی(مسئول
کمیته شهرستان ها در فدراسیون فوتبال) پرسید و
این شائبه را برای من ایجاد می کند که فدراسیون
خودش می خواسته همین هایی که انتخاب شدند،
انتخاب بشوند.
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انتخابات فوتبال مشهد ،
دهن کجی به ورزشی ها بود
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