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گود "رهورد" میزبان
چوخه کاران می شود

Thu. Apr،20،2017، No.3545

قوچان،ایشان زاده /گود کشتی باچوخه روستای رهورد
دربخش مرزی باجگیران امســال در هشــتم اردیبهشت
ماه ،آمــاده مصاف چوخــه کاران و پذیرای هــزاران نفر از
تماشاگران عالقه مند است .مســابقات کشتی باچوخه
،چند سالی است دراردیبهشت ماه در گود رهورد برگزار
می شــود که جمعیتی بین  ۲۰تا  ۳۰هزار نفر را به تماشا
می نشــاند .این مســابقات به طور معمول در هفته ســوم
یاچهارم اردیبهشــت برگزار می شد ،اماامسال به هشتم
این ماه موکول شده است.رئیس ورزش وجوانان قوچان
گفت:ازچندی پیش در نشست هایی با حضور مسئوالن
و دســت اندرکاران مســابقات ،برنامه ریزی هایی انجام
وتمهیدات الزم اندیشیده شده است".پورآزاد"افزود :در
این مســابقات برای نفرات اول هروزن یک راس گوساله
و برای نفرات دوم وســوم یــک راس قوچ به عنــوان جایزه
درنظر گرفته شده است و عالوه بر تشویق کشتی گیران
طبق روال هرسال ازیک چوخه کار مطرح و دارای عنوان
تجلیل خواهدشد .شایان ذکر است شایعه لغو این دوره از
مسابقات و برخی نوشــته ها دراین باره درفضای مجازی
تکذیب شد و برگزاری مسابقات به قوت خود باقی است.

گفتوگویاختصاصیبا"اکبرمیثاقیان"درآستانهبازیامروز"سیاهجامگان-پیکان"درمشهد

صدایپیروزیسیاهجامگانازسکوهامیآید
از لقب"اکبراوتی"راضی نیستم!

بهروز

•اگر مردم بیایند،امروز آجر هم از آسمان ببارد،باید"پیکان"
را ببریم!

امروزازهمهدوستدارانفوتبالاستان،عاجزانهدرخواستمیکنم این
بازی را از پای تلویزیون تماشا نکنند وبا توجه به اینکه بازی هم"رایگان"
اعالم شده است ،سکوهای ورزشگاه مشهد را پرکنند*.بازی سرنوشت
ســاز خانگی ما امروز اســت،چرا که به صورت طبیعی ،در بــازی آخر با
پرسپولیسدرمشهد،ورزشگاهپرخواهدشد.بنابراین،بازیامروزمقابل
تیم"پیکان تهران"،روز حضور واقعی انبوه خراســانی هاست و اگر این
اتفاق در این بازی"حیاتی" بیفتد،مطمئن باشید اگر"آجر"هم از آسمان
ببارد،باید برنده شویم و می شویم.اما بدون حضور هواداران،به تنهایی
کاریازمنساختهنیست*.بازیکنانتیمماهمگیمیدانند،اگرامسال
سقوط نکنیم،نفع مستقیمش در درجه اول به کارنامه خودشان برمی
گردد که برای دومین ســال پیاپی "رشادت" نشــان دادند و نگذاشتند
تیمشان سقوط کند*.کارمان در این بازی و 2بازی دیگر،بسیار سخت
است،اما ناممکن نیست*.همیشه با اتکا به حمایت های مردمی ،تمام
توانم را بــه کار بســته ام و قطعا االن هــم همین کار را مــی کنم*.مردم
کوچهوبازارجلویمنرامیگیرندومیگویندنگذارمتیمیکهبهخاطر
رنگ پیراهنش،نشانه ای از تیم قدیمی شهرشان دارد،سقوط کند*.به
نظرمن مربیگری در لیگ دسته اول سخت تر از لیگ برتر است!

•نمی خواهیم زحمات بخش خصوصی هدر برود

خانواده"عباســی" -که سال هاســت آنها را می شناســم -روی عالیق
شخصی،صادقانهازجیبشانبرایتیم"سیاهجامگان"هزینهمیکنندو
من2ماهاستکهازنزدیکشاهدمکهبرایسربلندیتیم،هزینهاسکان
تیم در هتل ،بلیت هواپیما،تغذیه تیــم و...را می پردازند؛بنابراین نمی
خواهیمزحماتبخشخصوصیکهحامیاینتیماست،بههدربرود*.
خودم شاهدم فصل قبل برای فروش امتیاز این تیم چند مشتری وجود

عکس ها :میثم دهقانی

...همان مربی ساده و زحمتکشی اســت که 20سال پیش ،سر تمرین
تیم فوتبال"ابومسلم"از نزدیک دیده و با او گفت وگو کرده بودم.زالل ،
دوست داشتنی وعاشق فوتبال ...از"اکبر میثاقیان" می گویم که با تمام
استرسوگرفتاریهاییکهداشت،دعوت"خراسانرضوی"رابراییک
گفت و گوی اختصاصی رد نکرد و در آســتانه بازی مهم و سرنوشت ساز
امروز"سیاهجامگان-پیکانتهران"(ساعت17و45دقیقهدرورزشگاه
ثامناالئمه(ع)مشهد)2ساعتیمیهمانتحریریه"روزنامهخراسان"بود.
مهم ترین فرازهای این گپ و گفت با حضور دســتیار (رمضان شکری)
و مدیر رسانه ای باشــگاه(حکم آبادی) را امروز تقدیم عالقه مندان می
کنیم و البته در فرصت مناســب بعــدی ،گفت و گوی ما با پیشکســوت
فوتبال استان و کاپیتان اسبق ابومسلم (شکری) نیز به صورت جداگانه
تقدیم می شود. ...

زمین به خوبی پیاده کنند *.با وجود انبوه مشکالت،تا االن،هیچ وقت از
آمدنبه"سیاهجامگان"پشیماننشدهام،بااینکهمیدانمهرچندسابقه
صعودبا6تیمبهلیگبرتررادارمولیفقطکافیاست،یکباراشتباهکنم
تا همه آن را به یاد داشته باشند*.درمربیگری،صداقت و معرفت اصول
کار من است که از آنها کوتاه نمی آیم و سر همین مسائل،مربیگری را در
برخی تیمها،نیمه کاره رها کرده ام.

داشت،اما مالک و مدیرعامل باشگاه در نهایت به خاطر عالقه خودشان
و از آن مهم تر تقاضای دوســتداران فوتبال اســتان،تیمداری شان را با
مشــقت وســختی بســیار ادامه دادند که این عالقه مندی،قابل تقدیر
است*.پس از حدود12سال دوری از ســرمربیگری در استان ،زمانی
که هدایت تیم را به عهده گرفتم،شانس چندانی برای بقا نداشتیم،اما
االن معتقــدم ایــن شــانس زیاد اســت و سرنوشــتمان دســت خودمان
است*.شهرداری و اســتانداری تاجایی که می دانم کمک هایی کرده
اند،اما مسئوالن استان حداقل در این مقطع زمانی خطیر باید پای کار
بیایندومنخیلیامیدوارمکهباعزماستانی2،نمایندهفوتبالاستاندر
لیگبرتردرفصلآیندهنیزبهکارخودادامهدهند"*.پدیده"راکهبهلیگ
برتر آوردم ،تا امسال سعادت مربیگری در اســتان خودم را نداشتم ،در
حالی که همه می دانند،عاشق فوتبال و مربیگری در مشهد هستم*.به
لحاظ بازیکن،دســتمان خالی اســت و مصدومیت"میثم حسینی" هم
مشــکل دیگری اســت؛اما همین بازیکنان موجــود نشــان دادند برای
تیمشــان تا پــای جان،می جنگنــد*.در بازی قبل ،مســتحق تســاوی
نبودیم و در برنامه  90نیز اعالم شد که داور ،یک پنالتی برایمان نگرفته
و پنالتی"صنعت نفت"هم در آبادان،صحیح نبوده اســت*.حدود 40
درصد مطالبات بازیکنان ما پرداخت شده و قرار است مبلغی هم همین
روزها داده شود .نبود زمین تمرینی در مشهد،مشکل بزرگی است.

•اگر زودتر به "سیاه جامگان" آمده بودم...

قطعا اگــر چند بــازی زودتــر هدایــت فنــی ســیاه جامــگان را برعهده
داشــتم،نتایج بهتــری مــی گرفتیم،امــا ایــن بــه ایــن معنا نیســت که
ســرمربیان قبلی بد کار کرده اند"،فرهاد کاظمی"و"خــداداد عزیزی"
هم زحمت خودشــان را کشــیده بودنــد*.در 3بازی باقی مانــده ،باید
مثل"رایانه"،دقیق و ســنجیده عمل کنیم*.این را هــم بگویم کار فنی
من تا سر خط زمین بازی است،پس از آن،بازیکنان باید تاکتیک ها را در

•بدون کمک دستیاران،هیچم!

دستیاران خوبی در تیم ســیاه جامگان دارم که بدون کمک آنها هیچم
و"اکبر محمدی""،رمضــان شــکری""،آرمین رهبر""،عباس دهقانی"
و"شــاپور رجــب زادگان" در موفقیــت هایم ،ســهیم هســتند*.فوتبال
استان،فضای چند دســته دارد و متاســفانه تنها زمانی با هم متحد می
شویم که تیمی از استان در حال سقوط باشد!* زمانی با تیم "ابومسلم"
یقهبزرگانفوتبالکشوررامیگرفتیموجایگاهیعالیدرفوتبالکشور
داشتیم،اما در این سال ها از جایگاه های باالی جدول فاصله گرفته ایم.
باشگاه"ســیاه جامگان" باید بــرای تعالی در آینده به باشــگاهی دارای
ساختار تبدیل شود*.من هم معتقدم"خصوصی سازی" تیم های بزرگ
فوتبال استان را نابود کرد*.وضعیت ادامه همکاری ام با سیاه جامگان
برای فصل بعد مشــخص نیســت ،البته اولویت من ،مربیگری در شــهر
واستانی اســت که در آن ساکن هستم(مشهد و خراســان رضوی)*.با
فناوری های پیشرفته میانه ای ندارم،اما دنبال آخرین علم روز فوتبالم
و در آخریــن کالس های فنــی مربیگری نیــز حاضر می شــوم و فوتبال
روز دنیا را تعقیب می کنم*.خاطره خوبم،نایــب قهرمانی جام حذفی
کشور با تیم"ابومســلم" وبدترین خاطره ام درگذشت دوستان فوتبالی
ام":حــاج مهــدی نجمی،جــال خوشــزاد،محمد اعظم و ســیدکاظم
غیاثیان" است.

•از لقب"اکبر اوتی" راضی نیستم!

لقب"اکبر اوتی"را نسلی از مردم به من دادند که پرتاب های بلند اوتم را
روی دروازه حریف می دیدند،اما این لقب روی من ماند و نسل جدیدتر
وبچه ها از من ســوال می کنند که چرا این همه تیم را اوت کرده ام که به
من"اکبر اوتی" می گویند؟!در حالی که این طور نیســت و من باید دائم
علت این لقب را برای نســل هــای جدید توضیح دهم64*.ســال دارم
،البته همســرم گفته ســنت را نگویی که چشــمت می کنند*.استرس
زیادی را تحمل می کنم وهمیشه هم در تیم های پراسترس،مربیگری
کرده ام*.بهترین دوره مربیگری ام ،زمانی بود که در "ابومسلم ناجا" با
مدیریت سرداران مالحی،یعقوبی و ایازی و...کار می کردم.

•کری خوانی فوتبالی در منزل!

*من،خانمم و بهتاش(پسرم) به شــدت طرفدار"رئال مادرید" هستیم

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧـــﻮع و ﺗ ــﻌ ــﺪاد ادواﺗـــــ ــﻪ ﺑــﺎــﺪ در ﻫــﺮ اﻗــﻴــﺎﻧــﻮس ﺑــﺎﺷــﺪ ،زـــﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳــــــﺖ .ﺿــﻤــﻨــﺎ ﻫــﻤــﻴــﺸــﻪ »رزم ﻧــــﺎو«٤ﺧــــﺎﻧــــﻪ» ،ﻧـــﺎوﺷــــــﻦ«٣ﺧـــﺎﻧـــﻪ،
»اژدراﻓــــــــــﻦ«٢ﺧـــــﺎﻧـــــﻪ و »زـــــﺮدرـــــﺎـــــ« ــــ ﺧـــﺎﻧـــﻪ ﺟــــﺎ اﺷـــﻐـــﺎل
ﻣﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﺪا داﺮه را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﺮدﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎ Ùﺮدن
ﺧﻄﻮط اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ و در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ رو
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﮕﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﻤﺮﻦ ﻨﻴﺪ.

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

•خوردن 10کاسه "شله" با مبلغ قرارداد!

دﻗﻴﻘﻪ

بردسکن،نوری /کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش
بردسکن از احیای طرح سباح (آموزش شنا) برای دومین
ســال دراین شهرســتان خبرداد" .رضا خواجه" در گفت
و گو بــا خبرنگار مــا گفــت 400 :دانــش آموز پایه ســوم
ابتدایی بردسکن سطح یک شــنا را به مدت  10جلسه با
موفقیت پشت ســر گذاشتند .کارشــناس تربیت بدنی و
سالمت آموزش و پرورش بردســکن ادامه داد  :این طرح
با مشــارکت  30درصدی دانش آمــوزان و 70درصدی
آمــوزش و پــرورش و اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
برگزار شد.

واژه ﺎﺑ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ ازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ »واژهﺎﺑ «راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

طرحسباح(آموزشطرحشنا)
برایدومینسالاجراییشد

نخستینقراردادمرابهعنوانبازیکنباتیم"ابومسلم"سال 52بستمکه
به مبلغ 10هزار تومان بود و یادم هست برای حمل پول ها ،یک کاپشن
بزرگ خریدم و اســکناس های درشــت(آن زمان  10هزار تومان مبلغ
بسیار زیادی بود)گرفتم و دائم می ترســیدم در خیابان ،مورد دستبرد
واقع و یا کشته شــوم! یادم هســت به اتفاق همبازی ام به یک رستوران
بزرگ در مشــهد رفتم و من به تنهایی  10کاسه"شــله" سفارش دادم و
همانجا همشروعبهخوردنکردم.انصافاشلهخیلیخوشمزهایبودکه
مزه اش تا همین امروز زیر زبانم هست"*.روزنامه خراسان" چه در زمان
بازی وچه در زمان مربیگری،نقش مهمی در محبوبیت من داشته وهیچ
وقت آن را فراموش نمی کنم و به این روزنامه مدیون هســتم*.حتی در
همین زمان رونق فضای مجازی هم "روزنامه خراسان" مخاطبان قابل
توجهی دارد که باید به آن بالید.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ:

ترابــی  /کوهپیمایــی مربیان تشــکل هــای پیشــتازان و
فرزانگان ســازمان دانش آمــوزی ،صبح دیــروز با حضور
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان در ارتفاعــات کــوه
های آب و برق مشــهد برگزار شــد.مدیر ســازمان دانش
آموزی خراســان رضــوی ،دربــاره برگزاری این مراســم
به خبرنــگار مــا گفت:این برنامــه کوهپیمایی از ســاعت
 7صبــح دیــروز بــا حضــور بیــش از  700نفــر از مربیان
پیشــتازان و فرزانــگان نواحــی هفــت گانــه مشــهد و
تبادکان،احمدآباد،رضویه،طرقبــه و شــاندیز به مدت 2
ســاعت برگزار شــد" .علیرضا مالــک اشــرفی" افزود:در
پایان مراسم نیز به  40نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

•آرزوی فوتبالی برآورده نشده...

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

کوهپیماییمربیانتشکلهای
سازماندانشآموزیاستان

مهــم تریــن آرزوی بــرآورده نشــده ام در فوتبــال ،ایــن اســت کــه تــا
عمــر مربیگــری ام تمــام نشــده،روزی ،تیمــم را در ورزشــگاه
مجهز"امــام رضا(ع)مشــهد" بــه میــدان ببــرم" .آســتان قدس"واقعا
ورزشــگاهی رویایی و اســتثنایی ســاخته اســت .مــن ورزشــگاه های
آلمان(هامبورگ،مونیخ،شالکه و ) ...را از نزدیک دیده ام و این ورزشگاه
را از آنها بهتر می دانم و واقعا در دلم چنین عقده ای دارم.

][١٣٩٦/١/٣١
ﻧﺎوﺎب

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣ ﺗﻮان  داﺮه
را ﺑــﺎ رﺳــﻢ ﺳــﻪ ﺧﻂ
ﺑــﻪ ﻫــﺸــﺖ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺮد؟
ﺷﺎﺪ در ﻧﮕﺎه اول
اــــﻦ ﺳـــــﻮال ﻏﻴﺮ
ﻗــﺎﺑــﻞ ﭘــﺎﺳــﺦ دﻫ
ﺗﻠﻘ ﺷــﻮد اﻣــﺎ اﮔﺮ
ﺑﺎر دﮕﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮال و ﻣﺤﺪودﺖ
ﻫــﺎ ذــﺮ ﺷــﺪه در
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ ﺷﺎﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟــﻮاب اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ.

و برعکس،بهزاد(پســر دیگــرم)
و ارســان(نوه ام)بارســلونی
سرسخت هستند و از همین االن
هــم "کــری رئــال -بارســا"برای
الکالســیکوی یکشــنبه شــب
آینــده در منــزل بــه راه افتــاده
بازیکــن
اســت*.بهترین
حــال حاضــر دنیا"کریســتیانو
رونالــدو" اســت و البتــه
بعدش"،مسی"*.عاشقمربیگری
و بازی"فرانتــس بکــن باوئــر"-
کاپیتــان آلمــان در دهــه-70
بودم*.در فوتبــال ایران روی
دســت"علی پروین"بازیکــن
نیامــده و در نســل بعدی"علی
دایی" را دوســت دارم*.بهترین بازیکنان 2دهه اخیر فوتبال استان به
ترتیب:خداداد عزیزی،رضا عنایتی،علیرضا واحدی نیکبخت و حسین
بادامکی هستند که همگی شاگرد خودم بوده اند.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎن زودﻫﻨﮕﺎم رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺪون دردﺳــﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖو ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز ﺗﺒﺮﺰ ﻣﺴﺠﻞ ﻨﺪ ﺗﺎ  ٣ﺑــﺎز ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪهاش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﺪه ،ذوبآﻫــﻦ و ﺳﻴﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن
ﻣﺸﻬﺪراﺗﺸﺮﻔﺎﺗﺑﺮﮔﺰارﻨﺪ.ﺑﺎاﻦﺣﺎلﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻦ  ٣دﺪار ﺑﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﻧﻮاﻋﻼمﺮدهﻓﺼﻞﺑﺮااوﺗﺎﭘﺎﺎنﻫﻔﺘﻪﺳام
اداﻣﻪداردوآنﻫﺎﻧﺒﺎﺪﻗﺪمﻋﻘﺐﺑﮕﺬارﻧﺪ.ﺑﺮاﻧﻮ
اﻮاﻧﻮوﭻﺧﻴﻠﺧﻮبﻣداﻧﺪاﮔﺮﺗﻴﻤﺶدر٣ﺑﺎز
ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ٩اﻣﺘﻴﺎز ﺑﮕﻴﺮد،
ﻣﺗﻮاﻧﺪﻗﻬﺮﻣﺎنﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنادوارﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﻟﻘﺐﺑﮕﻴﺮد.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در اﻦ ﺻﻮرت  ٧١اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺷﻮد و
ﻣﺗﻮاﻧﺪرﻮردﺳﭙﺎﻫﺎنراﻪﺑﺎﺮاﻧﭽﺎردرﻓﺼﻞ
 ٩٢-٩١ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺴﺐ  ٦٧اﻣﺘﻴﺎز
ﻗﻬﺮﻣﺎنﺷﻮﻧﺪ،ﺑﺸﻨﺪ.رﻮردﻪاﺣﺘﻤﺎﻻﺗﺎﻣﺪتﻫﺎ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدوﺑﺮاﻧﻮراﺑﺎﻻﺗﺮازﻫﺮ

ﻣﺮﺑ دﮕﺮ در ﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻗﺮار
ﻣدﻫﺪ.ﺑﺮاﻧﻮﻣﺧﻮاﻫﺪاﻦاﻓﺘﺨﺎرراﺑﺮاﺧﻮدش
ﺛﺒﺖﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪاﻦﻣﻮﺿﻮعﺗﻨﻬﺎﻫﺪفﺳﺮﻣﺮﺑﺮوات
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .او درﺑﺎره ﺑﺎزﻨﺎن ﺧﺮوﺟ
ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮاﻧﻮ ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻦ
ﺑﺎزﻨﺎن را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋ آنﻫﺎ را ﺑﺴﻨﺠﺪ .ﺑﺎزﻨﺎﻧ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎن
ﻧﺮﻤﺎنﺟﻬﺎن ،ﺷﻬﺎب ﺮﻣ و اﺣﺴﺎن ﻋﻠﻮانزاده
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻨﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ اﻦ ﻣﺮﺑ
ﻣﺧﻮاﻫﺪ آﺧﺮﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ آنﻫــﺎ داده و ﺑﺮا
ﻣﺎﻧﺪندرﻟﻴﺴﺖﻓﺼﻞآﻨﺪهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﻪاﻦﻣﻬﺮهﻫﺎ
ﺷﺎﻧﺲﺑﺎزﺮدنﺑﺪﻫﺪ.ﺣﺘﺷﺎﻌﻪﺷﺪهﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ از ﺑﺮاﻧﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮدﺑﺎﺗﻴﻢدومرادرﭘﺎﺎنرﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﺑﻴﺸﺘﺮ
از ٦اﻣﺘﻴﺎز ﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺴﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻟاﻣﺘﻴﺎزازاﻦﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﺟﺎمراﺑﻪﺗﻴﻢدومﺟﺪول
ﻪاﺳﺘﻘﻼلﺗﻬﺮاناﺳﺖ،اﻋﻄﺎﻨﻨﺪ.

وزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪb١ﻣرود.ﺳﻴﺎهدرﺣﺮﺖﺑﻌﺪﻣﺎتاﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
اﮔﺮاﺳﺐﺳﻴﺎهﻫﺮﺣﺮﺘاﻧﺠﺎمدﻫﺪ ،وزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪb٤ﻣ
رود .اﮔﺮ ﻓﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ b٣ﺑﺮود ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ اﻦ ﻓﻴﻞ را ﻣ
زﻧﺪ.اﻣﺎاﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪ b٥ﺑﺮود ﻫﻤﺎنﺳﺮﺑﺎزﺳﻔﻴﺪرد
 cدوﺧﺎﻧﻪﭘﻴﺸﺮوﻣﻨﺪ.واﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﺎزدنﺳﺮﺑﺎزﺑﻪc٢ﺑﺮودوزﺮﺳﻔﻴﺪاﻦ
ﻓﻴﻞراﻣزﻧﺪ.اﮔﺮﻫﻢﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهﺧﺎﻧﻪﭘﻴﺸﺮوﻨﺪوزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪh١ﻣرود.

