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 ۲۱ روزهای  در  ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
بالروس  تیم  با  دوستانه  دیدار  دو  آبان   ۲۴ و 
پیروز شد و در  اولین مسابقه  داد که در  انجام 
بازی دوم به تساوی رضایت داد. ملیکا متولی، 
ملی پوش فوتبال ایران در مورد دیدار با بالروس 
به ایسنا گفت: با توجه به اینکه زمان کمی برای 
تمرین داشتیم، نتیجه قابل قبولی گرفتیم. ما ۸، 
۹ ماه قبل هم با این تیم مسابقه داشتیم و نتیجه 
چهار  چند  هر  بار  این  اما  گرفتیم،  بدی  خیلی 
روز فرصت تمرین داشتیم، بازی اول را بردیم.

او افزود: انتظارات از تیم ما بعد از برد در بازی 
اول باالتر رفت و بازی دوم خیلی سخت تر بود، 
چون بالروس زخم خورده بود و برای جبران به 
زمین آمد. بالروس فکرش را هم نمی کرد مقابل 
تیمی که قبال ۶ بر صفر برنده شده بود، یک بر 
صفر ببازد. به همین دلیل فشار زیادی آورد. ما 
هم تالش کردیم و در نیمه اول گل زدیم اما بعد 
از آن خیلی فشار آوردند و متاسفانه در نیمه دوم 

گل تساوی را خوردیم.
فرصت  به  توجه  با  بازیکنان  اینکه  بیان  با  او 
کم تمرین هماهنگی خوبی با هم نداشتند، تاکید 
بالروس  از  خوبی  آنالیز  مربیگری  کادر  کرد: 
انجام داد تا بازیکنان این تیم را مهار کنیم و با 
دفاع سرعت آنها را بگیریم، چون هماهنگی ما 
خیلی کم بود و با سه، چهار روز تمرین نمی شد 

تاکتیک و تمرین خاصی را انجام داد.
انتخابی  با اشاره به برگزاری مسابقات  متولی 
باید  گفت:   ۱۴۰۲ ماه  فروردین  در  المپیک 
دیدار  بدهیم.  انجام  زیادی  تدارکاتی  بازی های 
مقابل بالروس این اعتماد به نفس را به ما داد 

هم  را  اروپایی  تیم های  شکست  توانایی  که 
داریم، بنابراین باید اردوهای مداوم و بازی های 
این صورت  در  باشیم.  داشته  زیادی  تدارکاتی 

می توانیم فروردین ماه از گروه خود صعود کنیم. 
البته هنوز تیم های هم گروه ما مشخص نیستند.

او به توانایی تیم ایران برای صعود به المپیک 
اشاره و بیان کرد: به نظرم ما با همین بازیکنان 
و کادر روند پیشرفت خوبی داشته ایم. در چند 
اما در  ازبکستان می باختیم  به  سال قبل همیشه 
برنده  کشور  این  تیم  مقابل  هم  باشگاه ها  جام 
شدیم. به همین دلیل این تیم ترسید و یک مربی 
ژاپنی آورد که خیلی تغییر کرده است، اما خیلی 
صعود  المپیک  به  بار  اولین  برای  که  امیدوارم 

کنیم.

ملی پوش فوتبال زنان:
اعتماد به نفس شکست تیم های اروپایی را داریم

شدن  کوچک  از  جلوگیری 
از  یکی  الغری  روند  در  سینه 
دغدغه های اصلی خانم هایی ست 
که قصد کاهش وزن دارند. آن ها 
که  مسئله اند  این  درگیر  همیشه 
وزن،  کاهش  با  که  کنم  کار  چه 

سایز سینه ام کم نشود؟
آناتومی بافت سینه بانوان

بافت سینه های بانوان از عضله، 
و  شیری  غدد  و  چربی  بافت 
و  است  شده  تشکیل  لنفاوی 

مثل  مواردی  به  شما  سینه  سایز 
حجم توده عضالنی و حجم توده 
این که  برای  دارد.  بستگی  چربی 
بزرگ  یا  کوچک  سینه هایتان 
شوند باید درصد چربی بدنتان را 
کم یا زیاد کنید و این موضوع با 
نوع تغذیه شما ارتباط دارد. برای 
اینکه هم ورزش کنید و هم الغر 
و خوش فرم شوید، باید به نکات 

مختلفی توجه کنید. 
۱. رعایت برنامه غذایی

هیچ  وزن،  کاهش  مسیر  در 

شما  تغذیه  اندازه  به  چیزی 
غذایی  رژیم  یک  نیست.  مهم 
کنید  انتخاب  جامع  و  خوب 
کاهش  باشید.  پایبند  آن  به  و 
می شود  باعث  دریافتی  کالرِی 
الغرتر  و  بیاید  پایین  وزن تان  تا 
شوید. اما انتخاب های رژیمی تان 
باشند که  نباید خیلی سختگیرانه 

سینه هایتان را زیاد کوچک کنند.
همچنین رژیم شما نباید باعث 
کم شدن سطح هورمون استروژن 

دو  )این  شود.  پروژسترون  و 
زنانه  اندام  حفظ  برای  هورمون 

شما الزم و ضروری هستتند!(
یک  از  می کنیم  پیشنهاد 
غذایی  برنامه  تغذیه  متخصص 
دریافت کنید که به چنین مسائلی 
آگاه و مسلط باشد و یک برنامه 
جلوگیری  برای  مناسب  غذایی 
برای تان  سینه،  شدن  کوچک  از 
طراحی کند. تا جایی که می توانید 
از کوچک شدن  برای جلوگیری 
و  طبیعی  مکمل های  از  سینه، 

گیاهی استفاده کنید. برای افزایش 
و  کِِرم ها  سراغ  هرگز  سینه  سایز 
ژل ها نروید! چنین محصوالتی با 
تحریک هورمون ها و غدد بدن به 

سالمتی شما آسیب می زنند.
۲. استفاده از لباس زیر و لباس 

ورزشی مناسب
که  باشد  حواس تان  همیشه 
کلی  طور  به  ورزش  انجام  برای 
از کوچک  و همچنین جلوگیری 
مناسبی  زیر  لباس  سینه،  شدن 
شما  زیر  لباس  جنس  بپوشید. 
هرگز  و  باشد  پنبه  نخ  از  باید 
ابری  یا  اسفنجی  لباس زیرهای 
لباس هایی  چنین  نکنید.  استفاده 
هرگز برای ورزش کردن مناسب 
بافت  شدن  آب  باعث  و  نیستند 
حتما  می شوند.  شما  سینه  چربی 
حین ورزش از یک سینه بند نخی 

و اندازه سایز خود استفاده کنید.
در  هم  شما  زیر  لباس  اندازه 
جلوگیری از کوچک شدن سینه، 
زیر شما  لباس  است.  مهم  بسیار 
خودتان  اندازه  و  مناسب  باید 
سایز  اگر  مثال  به عنوان  باشد. 
اشتباهی را خریداری کرده باشید، 
باعث سینه درد شده و در نهایت 
خواهد  آسیب  سینه تان  بافت  به 
رساند. بافت سینه آسیب دیده نیز 
و حجم گیری  رشد  قدرت  دیگر 
به  منجر  نهایت  در  و  نداشته 

کاهش سایز سینه خواهد شد.
به  هوازی  تمرینات  انجام   .3

اندازه
چربی  بی شک  وزن،  کاهش  با 
سینه هم کم خواهد شد. حال اگر 
بخواهید به صورت منظم و پشت 
سرهم تمرینات هوازی و کاردیو 
فاجعه  عمق  که  دهید  انجام 
عالوه بر  یعنی  می شود.  بیشتر 
هم  عضله سوزی  چربی سوزی، 
به آن اضافه خواهد شد. بنابراین 
تمرین  داشتن  مهم،  بسیار  نکته 
نه  است.  کافی  اندازه  به  هوازی 

به  کم. شما  نه خیلی  زیاد  خیلی 
هرحال به تمرین هوازی احتیاج 
و  جلسات  تعداد  اگر  دارید. 
به  شما  هوازی  تمرینات  شدت 
اندازه باشد، در کاهش وزن و در 
کوچک  از  جلوگیری  حال  عین 
بود.  خواهید  موفق  سینه ها  شدن 
روی  دویدن  مثل  هوازی  تمرین 
تردمیل، تمرینات هیت، ایروبیک 
برای  حتما  دوچرخه سواری.  و 
با  تمرین  شدت  و  مقدار  تعیین 

مربی متخصص مشورت کنید.
تمرینات  و  ورزش  انجام   .۴

بدنسازی
شامل  سینه ای  عضالت  گروه 
را  سینه تان  که  است  عضالتی 
متصل  شانه ها  و  دست ها  به 
سینه های  چربی  بافت  می کند. 
گروه  روی  دقیقًا  نیز  شما 
عضالت سینه ای قرار گرفته و با 
قوی کردِن این عضالت، بی شک 
سینه های خوش فرم تر و زیباتری 
بیشتر  هرچقدر  داشت.  خواهید 
کار  سینه  ناحیه  عضالت  روی 
عضالتتان  شک  بدون  کنید، 
پرتر  را  سینه تان  و  شده  قوی تر 
داد.  خواهد  نشان  جذاب تر  و 
معرفی  زیر  در  که  حرکاتی 
و  کردن  ورزیده  برای  می کنیم 
تقویت عضالت سینه ای و پشت 
تکرار  تعداد  است.  موثر  بسیار 
با  شما  مربی  باید  را  ست ها  و 
ویژگی های  و  شرایط  به  توجه 
کل  در  کند.  تعیین  شما  بدنی 
خیلی  وزنه های  از  است  بهتر 
پیشنهاد  نکنید.  استفاده  سنگین 
از  جلوگیری  برای  که  می کنیم 
کوچک شدن سینه، این حرکات 
را با مشورت مربی  امتحان کنید.

پرس سینه دمبل
پوش آپ

پرس باال سینه دمبل
فالی دمبل

منبع: فیتامین

برگزار  زنان  والیبال  برتر  لیگ  از  هفته  پنج 
و  برد  پنج  با  گنبد  سریک  تیم  و  است  شده 
سریک  است.  مسابقات  صدرنشین  امتیاز   ۱۴
در هفته ششم به مصاف ذوب آهن اصفهان که 
است،  زنان  والیبال  همیشگی  مدعیان  از  یکی 

می رود.
در  سریک  تیم  سرمربی  حجتی،  نیلوفر 
لیگ  مسابقات  کیفیت  به  ایسنا  با  گفت وگو 
تیم قوی در  اینکه چهار  با  بیان کرد:  و  اشاره 
لیگ داریم، اما سایر تیم ها هم سعی کرده اند از 
بازیکنان جوان استفاده کنند. به نظرم این خیلی 
خوب است که جوانان میدان می بینند. بازیکنان 
تیم ملی نوجوانان هم در تیم های پایین جدول 

پخش شده اند و فرصت کسب تجربه دارند.  
کرد:  بیان  خود  تیم  عملکرد  مورد  در  او 
با  و  کرده  کسب  قبولی  قابل  نتیجه  االن  تا 
بازی  پیکان  و  سایپا  همچون  مدعی  تیم های 
تیم  مهره های  تیم  دو  هر  که  داده ایم  انجام 
دو  و  ملی  تیم  بازیکنان  سایپا  دارند.  ملی 
به  را  تیم  این  گذشته  هفته  اما  دارد  لژیونر 
و  شدیم  وارد  برنامه  با  کردیم،  آنالیز  خوبی 

گرفتیم. قبولی  قابل  نتیجه 
حجتی در مورد دیدار این تیم با ذوب آهن در 
هفته ششم مسابقات بیان کرد: ذوب آهن یکی 
از رقبای ما در لیگ است که بازیکنان ملی را 
جمع کرده و لژیونر دارند. تیم بزرگ،  ریشه دار 
برنامه  هم  بازی  این  برای  است.  منسجمی  و 
داریم و خود را برای یک مسابقه سخت آماده 

کرده ایم.
قهرمانی  سریک  تیم  هدف  اینکه  بیان  با  او 
در لیگ برتر زنان است، ادامه داد: با اینکه در 
ابتدای راه هستیم، سعی کردیم بازیکنان جوانی 
باتجربه  بازیکنان  با  ترکیبی  و  کنیم  جذب  را 

داشته باشیم تا موفق شویم.   
سرمربی تیم سریک با بیان اینکه اسپانسر تیم 
بیشتر  کرد:  تصریح  هستند،  آزمون  خانواده  ما 
خلیل  آقای  باشگاه  مدیرعامل  را  تیم  کارهای 
آزمون )پدر سردار آزمون( و طاهر آزمون انجام 
از راه دور کنترل و  آقای سردار هم  می دهند. 

مدیریت می کند و کارها را پیش می بریم.
او در مورد تیم داری این خانواده در لیگ برتر 
برند  یک  آزمون  خانواده  گفت:  زنان  والیبال 
هستند و نیاز به تبلیغ ندارند. تمام هدف شان 
و  والیبالیست  زنان  برای  بستری  که  بود  این 
پیشرفت دختران استان گلستان را فراهم کنند، 
و  می دهند  انجام  راه  این  از  تبلیغی  نه  چون 
خانواده  این  از  می کنند.  کسب  درآمدی  نه 
برای حمایت ها و امکاناتی که برای ما در نظر 
پایان  در  امیدوارم  می کنم.  تشکر  گرفته اند، 

نتیجه ای قابل قبول بگیریم و موفق باشیم.

الغرشدن بدون کوچک شدن سینه ها

وقتی سردار آزمون در والیبال زنان تیمداری می کند

تکواندو قهرمانی جهان 
در مکزیک و جایگاه ایران

دوره  پنجمین  و  بیست  ایلنا،  گزارش  به 
روز  از  جهان  قهرمانی  تکواندو  رقابت های 
تکواندوکار   755 حضور  با  ماه  آبان   ۲3 دوشنبه 
در  مکزیک  میزبانی  به  جهان  کشور   ۱۲۰ از 
جریان  در  گواداالخارا  شهر  »متروپلیتن«  سالن 
در روز  مسابقات  پایانی  روز  و  هفتم  در  و  است 
اینجای  به  تا  داشت.  نماینده   ۲ آبان   ۲۹ یکشنبه 
رقابت ها رضا کلهر در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهران 
سجاد  و  کیلوگرم   -۸۰ وزن  در  برخورداری 
توانستند  آقایان  کیلوگرم   +۸7 وزن  در  مردانی 
رضایی  متین  کنند.   تصاحب  را  برنز  مدال   3
در  عباسی  ابوالفضل  کیلوگرم،   -۶3 وزن  در 
 -۴۹ وزن  در  سلطانی  غزل  کیلوگرم،   -۸7 وزن 
کیلوگرم،   -57 وزن  در  کیانی  ناهید  کیلوگرم، 
زینب  کیلوگرم،   -۶۲ وزن  در  میرنواللهی  نرگس 
اکرم خدابنده  اسماعیلی در وزن ۶7- کیلوگرم و 
در وزن 73+ کیلوگرم برابر رقبا شکست خوردند. 
هدایت تیم ملی تکواندو بانوان برعهده مینو مداح 
به عنوان سرمربی است؛ ندا زارع و مهروز ساعی 
به عنوان مربی وی را همراهی می کنند. در گروه 
مسعود  و  است  سرمربی  مقانلو  بیژن  نیز  آقایان 
ملی  تیم  مربیان  خواجوی  نعیما  و   زواره  حجی 

باشند. می 
پیروزی با ۱۲۹ امتیاز 

اختالف در لیگ بسکتبال 
زنان ایران!

برتری  با  زنان  بسکتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته 
تیم های مدعی گرگان و گروه بهمن به پایان رسید.  
بسکتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته  ایسنا،  گزارش  به 
در  دیدار  پنج  برگزاری  با  آبان   ۲7 جمعه،  زنان 
شد.  پیگیری  آبادان  و  تهران  گرگان،  شهرهای 
مقابل  لیگ  صدرنشین  عنوان  به  گرگان  شهرداری 
نتیجه  با  و  رفت  میدان  به  کردستان  حیات  تیروژ 
73 بر ۶۹ پیروز شد. گروه بهمن هم حریف خود 
3۴ شکست  بر   7۹ را  اصفهان  ایرانیان  یدک  پادما 
تیم های  تنها  بهمن  گروه  و  گرگان  شهرداری  داد. 
بدون باخت لیگ هستند.  در دیداری دیگر از هفته 
تهران  سپهرداد  میزبان  آبادان  نفت  پاالیش  پنجم، 
حریف  به  کاملی  برتری  نفت  بازی  این  در  بود. 
رسید  پیروزی  به   ۱۹ بر   ۱۴۸ امتیاز  با  و  داشت 
داشته  وجود  تیم  دو  بین  اختالف  امتیاز   ۱۲۹ تا 
بسکتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته  کامل  باشد.نتایج 
 _  73 گرگان  شهرداری  است:  زیر  شرح  به  زنان 
 7۹ تهران  بهمن  گروه  کردستان.  حیات  تیروژ   ۶۹
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سپهرداد تهران.
مالیی به عضویت کمیسیون 

ورزشکاران فدراسیون 
جهانی درآمد

عضویـت  بـه  ایـران  روئینـگ  المپیـن  بانـوی 
کمیسـیون ورزشـکاران فدراسـیون جهانی روئینگ 
درآمد.بـه گـزارش ایرنـا، بانـوی المپیـن روئینـگ 
ورزشـکاران  کمیسـیون  عضویـت  بـه  ایـران 
پـی  در  درآمـد.  روئینـگ  جهانـی  فدراسـیون 
فدراسـیون  کمیسـیون های  انتخابـات  برگـزاری 
المپیـن  بانـوی  مالیـی  نازنیـن  روئینـگ،  جهانـی 
روئینـگ ایران به عضویت کمیسـیون ورزشـکاران 
طـی  جهانـی  درآمد.فدراسـیون  فدراسـیون  ایـن 
ایمیلـی بـه فدراسـیون قایقرانـی از مالیـی دعوت 
در گردهمایـی کمیسـیون های مختلـف  تـا  کـرده 
فدراسـیون جهانـی بـرای تدویـن برنامه های سـال 

پیـش رو حضـور پیـدا کنـد.

مربی تیم ملی هندبال کشورمان 
گفت: در گروه بسیار سختی قرار 
باال رفتن  به  با توجه  گرفته ایم و 
انتظارات از هندبال بانوان کار را 

برای ما سخت خواهد کرد.
با  گفت وگو  در  قانع  خدیجه 
خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار 
فارس، در خصوص وضعیت تیم 
اظهار  بانوان  هندبال  هندبال  ملی 
بانوان  هندبال  ملی  تیم  داشت: 
کشورمان به دلیل اینکه فدارسیون 
بودجه ای برای اعزام به مسابقات 
بر  تصمیم  نداشت  آسیا  قهرمانی 

این داشت که تیم ملی 
به  را  بانوان  هندبال 
ارسال  مسابقات  این 
هم  طرفی  از  نکند. 
تالش می کرد تا بانوان 
هندبال از این رقابت ها 
عقب نماند. همین امر 
باعث شد تا مدتی هم 
فدراسیون  و  ملی  تیم 
اعزام  خصوص  در 
بانوان به این رقابت ها 
در  بماند.  بالتکلیف 
فدراسیون  واقعیت 
ملی  تیم  تا  داشت  بنا 
به  را  بانوان  هندبال 
اعزام  مسابقات  این 

نکند، اما بعد از این که به باشگاه 
بافق یزد این پیشنهاد داده شد و 
بالفاصله بعد از اردوهای تیم ملی 
آغاز شد تا تمرینات را در زمان 
کمی که در اختیار داشتیم پیگیری 

کنیم.
اگر لیگ هندبال بانوان برگزار 

شده بود شرایطمان فرق 
می کرد

بانوان  هندبال  ملی  تیم  مربی 
خصوص  در  کشورمان  هندبال 
عنوان  ملی  تیم  بازیکنان  آمادگی 
هندبال  لیگ  اگر  نظرم  به  کرد: 
بازیکنان  بود  شده  شروع  بانوان 
اردوها  وارد  بهتری  آمادگی  با 
روند  می توانستیم  و  می شدند 
به  نسبت  را  بهتری  آمادگی 
اگر  واقع  در  باشیم.  داشته  االن 
بازی های لیگ  تیم ملی  بازیکنان 
بدنی  نظر  از  دادند  می  انجام  را 
آماده تر می شدند و کارمان برای 

آماده سازی راحت تر می شد.
که  امروز هرطوری  افزود:  وی 
را  خود  تالش  تمام  ما  هست 
می کنیم تا بازیکنان را به آمادگی 

اردوهایی  الزم برسانیم در تعداد 
نمی توانستیم  قطعا  داشتیم  که 
آماده  بدنی  لحاظ  از  را  بازیکنان 
کنیم. به همین دلیل هم فدراسیون 
یک مربی بدنساز بسیار خوبی را 
ما  و  دید  تدارک  ملی  تیم  برای 
هم با توجه به زمان کمی که در 
اختیار داشتیم سرعت کار را باال 
زمانی  در  الزم  آمادگی  تا  بردیم 
هرچند  شود.  حاصل  داریم  که 
بازی های بسیار سختی پیش رو 
داریم ولی کادر فنی تیم ملی تمام 
آماده  تا  کند  می  را  خود  تالش 

خود  حریفان  با  بتوانیم  و  برویم 
رقابت کنیم.

کار سختی در کره داریم
مسـابقات  دربـاره  قانـع 
بـه  اشـاره  بـا  آسـیا  قهرمانـی 
سـال  در  شـده  کسـب  نتایـج 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  گذشـته 
انتظـارات  نتایـج سـال گذشـته 
بانـوان  هندبـال  ملـی  تیـم  از 
بـاال رفتـه اسـت، در ایـن میـان 
تیـم هایـی را می بینیـم کـه  مـا 
زیـادی  بسـیار  پیشـرفت های 
ملـی  تیـم  وقتـی  کرده انـد.  را 
جوانـان هنـد بـا یـک آمادگـی 
مسـابقات  وارد  خـوب  بدنـی 
در  کـه  دادنـد  نشـان  شـدند 
روی  خوبـی  بـه  یکسـال  ایـن 
مـورد  هـای  فاکتـور  از  خیلـی 
نیـاز خـود کار کرده انـد. وقتـی 
مـی آینـد بـا حضـور تیـم هایی 
قزاقسـتان  و  ازبکسـتان  ماننـد 
سـهمیه جهانـی کسـب می کننـد 
خطـری  زنـگ  یـک  خـودش 

اسـت. مـا  بـرای 
ازبکستان  افزود:  ادامه  وی در 

نزدیک  دلیل  به  بیشتر  که  هم 
در  همیشه  روسیه  به  بودن 
این  باشگاهی  های  رقابت 
امادگی  و  دارند  حضور  کشور 
از  می کنند.  حفظ  را  خود 
نداشتن  دلیل  به  هم  استرالیا 
اطالعات  مداوم  مسابقات 
که  نمی دانیم  و  نداریم  دقیقی 
اما  کرد،  خواهند  بازی  چگونه 
به  توجه  با  استرالیا  بازیکنان 
با  اروپایی  حضور در لیگ های 
تجربه هستند و دست و پا بسته 
نیستند و ما فقط نمی دانیم با چه 

گروه  در  می کند.  بازی  تاکتیکی 
و  گرفته ایم  قرار  سختی  بسیار 
انتظارات  رفتن  باال  به  توجه  با 
از هندبال بانوان کار را برای ما 

سخت خواهد کرد.
مصدوم جدی نداریم

بانوان  هندبال  ملی  تیم  مربی 
و  ملی  تیم  نفرات  درخصوص 
تصریح  بازیکنان  مصدومیت 
بانوان  هندبال  ملی  تیم  کرد: 
است  داشته  را  تغییراتی  خوب 
باتجربه  بازیکنان  کنار  در  ما  و 
جوانی  و  نوجوان  بازیکنان  از 
را  خوبی  بسیار  عملکرد  که 
جهانی  و  آسیایی  مسابقات  در 
قرار  ملی  تیم  بدنه  در  را  داشتند 
بتوانیم تیم بسیار خوبی  تا  دادیم 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  راهی  را 
بین  در  جدی  مصدومیت  کنیم. 
ندارد  وجود  خدا  شکر  بازیکنان 
جزئی  های  مصدومیت  تنها  و 
است  بازیکنان  همراه  همیشه  که 

وجود دارد.
قبل از شروع رقابت ها با 
هنگ کنگ دیدار دوستانه 

خواهیم داشت
ایـن  بـه  پاسـخ  در  قانـع 
سـوال کـه آیـا تیـم ملـی پیـش 
آسـیا  قهرمانـی  رقابت هـای  از 
دیـدار تدارکاتـی خواهد داشـت 
یـا خیـر اظهار کـرد: تیـم ملی 3 
روز زودتـر راهـی کـره خواهـد 
شـد و با توجـه به اعـزام زودتر 
تیـم ملـی تصمیـم داریـم بـا تیم 
هنـگ کنگ یک بـازی تدارکاتی 
در  کنـگ  باشـیم. هنـگ  داشـته 
گـروه مقابـل قـرار دارد و ایـن 
موضـوع بـرای مـا بسـیار خوب 
مسئوالن  اگر  اسـت 
کنـگ  هنـگ  تیـم 
قبـول کننـد قبـل از 
مسـابقات  شـروع 
بـا ایـن تیـم دیـدار 
برگـزار  تدارکاتـی 
خواهیـم کـرد. تیـم 
ملـی هندبـال ژاپـن 
بـازی  درخواسـت 
بـا ایـران را داشـت 
بـه  توجـه  بـا  امـا 
قـدرت  بـودن  بـاال 
ایـن تیـم نسـبت به 
تیـم ملی کشـورمان 
درخواسـت  ایـن 
را رد کردیـم. چـرا 
بـازی  هایـی  تیـم  بـا  بایـد  کـه 
انجـام دهیـم کـه در  تدارکاتـی 
داشـته  قـرار  فنـی  سـطح  یـک 
هـای  برنامـه  بتوانیـم  و  باشـیم 

بـه خوبـی بسـنجیم. خـود را 
انتظار داشتیم وزارت ورزش 
نگاه ویژه ای به هندبال بانوان 

داشته باشد
بانوان  هندبال  ملی  تیم  مربی 
در پایان گفت: با توجه به حجم 
هندبال  فدراسیون  که  اعزامی 
به  اعزام  حجم  این  که  داشت 
از  جهانی  و  آسیایی  مسابقات 
عهده هر فدراسیونی خارج بوده 
است. ما این انتظار را داشتیم که 
این  جوانان  و  ورزش  وزارت 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  از  بخش 
تا  می گرفت  عهده  بر  را  بانوان 
این  از  زودتر  ملی  تیم  اردوهای 
تیم  بازیکنان  و  شد  می  برگزار 
ملی تمرینات خوبی را پشت سر 
می گذاشت. این انتظار را به دلیل 
درخشش بانوان در بخش هندبال 
را داشتیم که حمایت شویم ولی 

این اتفاق نیافتاد.

ورزش در خانه

مالمحمد فضولی

غزل شماره ۱5۱
یار وصلـین ایسته ین، کسمک گره ک جاندان طمـع
هر کیشی کیم وصل یار ایستر، کسین آندان طـمع!
آرزوی وصـل جـانـان، جـانـا آفـت دیـر کؤنـول!
یـا تعـلـق جـانـدان اوز، یا وصل جاناندان طمـع!

چــون بنـا بـیـر ذّره یـوخ تـاب تــماشای جمال 
بن کیمم وصل ائتمک اول خورشید رخشاندان طمع
عــاشق اولــدور کـیم تمنّــای بــالی هیجر ائده
یـوخسا چوخدور مئهر ائدن اول ماه تابان دان طمع
رشتــه طــول امــل دام بــالدیــر، نـئـیـله ییـم؟
اوزمــک اولمـاز اول سر زلـف پـریشان دان طمع!

عـارضیـن گؤرمـک حیاتیم تازه ائیلر، وه نه عئیب! 
گـر گـدا وجـه معـاشیـن قیـلسا سلطـاندان طمع!
متّـصـل حـرمان قیالر حاصل طمعدن اهل حرص
طــرفـه کیـم آرتـار آنا گلدیکجه حرماندان طمع!
ایستـر اولسان حسرت و حرمانا هر دم دوشمه مک
کس فضــولی دهــردن اوّمیـد و دؤوراندان طمع!

بانوان هندبالیست در فکر تکرار جایگاه چهارمیشعر

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۰۱۲۴ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3۹5/۰7 متر مربع )سیصدو نود 
و پنج مترو هفت سانتیمتر( دارای پالک ثبتی ۱3۹ فرعی از 35- اصلی بخش ۸ ثبت رامیان )یکصدوسی و نه فرعی از 
سی و پنج اصلی بخش هشت رامیان( برابر رای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱3۹۸/۰۸/۲5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
عرضه و مسکن به شماره دفتر الکترونیکی ۱3۹۹۲۰3۱۲۰۱۰۰۰۱۶57 با حدود و مشخصات ملک : شماال در سه قسمت 
اول دیواریست بطول )۰/5۸( پنجاه و هشت سانتیمتر به متصرفی اشخاص دوم دیواریست بطول )۱۸/33( هجده متر 
و سی و سه سانتیمتر به متصرفی اشخاص سوم دیواریست بطول )۶/۴۲( شش متر و چهل و دو سانتیمتر به متصرفی 
اشخاص شرقا دیواریست بطول )۱3/۴۴( سیزده متر و چهل و چهار سانتیمتر به قطعه شانزده تفکیکی :جنوبا: دیواریست 
بطول )۲3/۴۹( بیست و سه متر و چهل و نه سانتیمتر به متصرفی اشخاص غربا در شش قسمت که قسمت چهارم 
آن جنوبی است . اول دیواریست بطول )3/۹۹( سه متر و نود و نه سانتیمتر به کوچه دوم دیواریست بطول )۰/3۲( 
سی و دو سانتیمتر به کوچه سوم درب دیوار بطول )3/5۰( سه متر و پنجاه سانتیمتر به کوچه چهارم دیواریست بطول 
)۲/۸5( دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به کوچه پنجم دیواریست بطول )۱/۱۴( یک متر و چهارده سانتیمتر به کوچه 
ششم دیواریست بطول )۸/۰۲( هشت متر و دو سانتیمتر به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد و بنام آقای مجتبی حبیبیانی 
رامیانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس مالک برابر سند رهنی بشماره ۲۶۴5۶ مورخ ۱۴۰۰/۰3/۱7 دفتر اسناد 
رسمی شماره ۱۰3 گنبد کاووس در قبال مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال به نفع آقای محسن کظیمی شیره 
جینی در رهن قرار داده است . و طبق نظر هیات کارشناسان رسمی به مبلغ ۱۱/۸5۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال )یازده میلیارد و 
هشتصد و پنجاه و دو میلیون و یکصدهزار ریال( ارزیابی گردیده، ششدانگ پالک فوق یک قطعه زمین مسکونی فاقد 
ساختمان میباشد که با دیوار بلوکی حصارکشی شده است با توجه به موارد فوق الذکر پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ در اداره ثبت اسناد و امالک رامیان واقع در خیابان امام)ره(-روبروی خیابان سپاه از 
طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ۱۱/۸5۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال )یازده میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و 
یکصدهزار ریال(  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به ذکر است برابر اعالم بستانکار وارده 
به شماره ۱۴۰۱۰5۰۱۲۴۱۸۰۰۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ملک فاقد بیمه نامه میباشد و مزایده حضوری است و شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت ۱۰ )ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و تحت شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران 
میبایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی 
به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.  ضمنًا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد.  این آگهی پس از 
تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی 
در روزنامه کثیر االنتشار محلی است.  الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به، آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 

مزایده نقداً وصول می گردد. م.الف: ۱۰۰۰۴ 
تاریخ انتشار آگهی الکترونیکی کثیر االنتشار:  دوشنبه 3۰ آبان ۱۴۰۱
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