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پیــروز -رئیــس هیئــت جــودو ،جوجیتســو و کــوراش
خراســان رضــوی از کســب دو مــدال ارزشــمند نقــره
و دو مــدال برنــز توســط کــوراش کاران اســتان در
رقابت هــای جوانــان آســیا در بجنــورد خبــر
داد".محمــودی" در گفت وگــو بــا فــارس گفــت :محمــد
و فرزیــن شــاهباز در وزن هــای منهــا و مثبــت 100
کیلوگــرم تیــم ملــی بــه مــدال نقــره و وحیــد جــدی و
آرمیــن بنــدار نیــز بــه ترتیــب در وزن هــای منهــای  60و
 66کیلوگــرم بــه مــدال برنــز دســت یافتنــد.وی ادامــه
داد :محمــد شمشــیری دیگــر کــوراش کار جــوان ملــی
پــوش اســتان در وزن  73کیلوگــرم ،مقامــی کســب
نکــرد.وی خاطرنشــان کــرد :در پایــان پیکار هــای
کــوراش جوانــان آســیا در بجنــورد تیــم کشــورمان بــا
کســب ســه طــا ،چهــار نقــره و چهــار برنــز بــه مقــام
قهرمانــی رســید.

اخبار
Sun،Aug،13،2017، No.3637

را انتخــاب کــرد و مدتهــا تــک وتنها در کشــورمن
(فرانسه)بی وقفه ،تشــنه یادگیری بود و همین طرز
تفکر باعث شــد که مربیگری وی را قبول کنم.فعال
خیلیمهماستکهزمانرکوردهایاوبین10ثانیه
و 5تا15صدم ثانیه تثبیت شود تا در صورت شرایط
مساعد،بتواندزیر10ثانیههمبدود.

گفت وگوی اختصاصی با مربی فرانسوی دونده تاریخ سازخراسانی

مسحورحرم امام رضا شدم
(ع)

*برخــاف انتظــارات ،ایــن دونــده خراســانیدر
مســابقات اخیر قهرمانــی جهان ،فــروغ چندانی
نداشــت؛ بــه عنــوان مربــی وی ،دلیــل آن را چــه
میدانید؟

گفت وگو
بهروز

مسابقاتتیراندازیودارت
«هفتهخبرنگار»برگزارشد

پیروز -به مناسبت «هفته خبرنگار» یک دوره مسابقات
دارت و تیراندازی (تفنگ) ویژه اصحاب رســانه استان
در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بسیج رسانه استان،
این مســابقات ،جمعه گذشــته در باشــگاه تیراندازی و
دارت "فرمان" مشــهد برگزار شد.مسئول این سازمان
گفت 90:نفر از آقایان و بانوان از  10رســانه استان در
رشته های تیراندازی  10متر تفنگ بادی و دارت 201
فیکس به رقابــت پرداختند ".عبــاس محمدیان" نتایج
مسابقات را به شــرح زیر اعالم کرد:دارت (آقایان)-1:
حسین صفامهدوی (صدا و ســیما) -2هاشم غفوریان
صبــاغ (روزنامــه خراسان)-3ســید کاظــم موســویان
(صدا و ســیما)دارت (بانوان) -1:الناز افضلی (بسیج
رســانه)  -2آمنه راجع (بسیج رســانه)  -3آمنه حسین
زاده (مجتمع فرهنگــی دیجیتال)تیرانــدازی  10متر
اسلحه بادی (آقایان) -1:علیرضا عیسی زاده (روزنامه
خراســان) -2محســن عرفانیــان (بســیج رســانه)-3
حسین صفا مهدوی (صدا و ســیما)تیر اندازی  10متر
اسلحه بادی (بانوان) -1:آمنه راجع (بسیج رسانه)-2
ســتایش دلبری (بســیج رســانه) -3آمنه حســین زاده
(مجتمع فرهنگی دیجیتال)

*ابتــدا خودتــان را بــرای خواننــدگان "روزنامــه
خراسان"بیشــتر معرفی کنیــد و از ســابقهتان در
مربیگریدوهایسرعتبگویید

"اونتانون گای"هســتم 59.ســال ســن دارم ومربی تیمهــای ملــی دوومیدانی فرانســه بــودهام.
مــن در ســال 1958در شــهر"کازابالنکای کشــور
مراکــش" متولد شــدم؛ اما از 3ســالگی به فرانســه
رفتم ودر واقــع همه عمــرم را در این کشــور اروپایی
بودهام.متاهل هستم و3فرزند (2پسر و یک دختر)
دارم .درجه بینالمللی مربیگــری دوومیدانی دارم
و جمعــی از بهتریــن دونــدگان فرانســه در دوهای
ســرعت کــه همگــی رکوردهــای عالــی در دوهای
سرعت داشته و در مسابقات جهانیو اروپا رتبههای
ممتــاز کســب کردهانــد ،شــاگردان مــن بودهانــد.
معروفترینوبهترینشاگردمندردوهایسرعت،
"جیمیویکو"اســت کــه همیــن االن بازمان9ثانیه
و86صدم ثانیه رکورددار دوی 100متر اروپاست.
جالب است بدانید که در مســابقات2015جهانی

عکس:وحید بیات

برای نخســتین بار ،اردوی آمادهســازی سریعترین
دونــده ایــران ،زیــر نظــر مربــی فرانســوی وی در
مشــهد مقدسدر حال برگــزاری اســت.به گزارش
"خراســان رضوی"" ،حســن تفتیــان" دونــده اهل و
ســاکن شهرســتان"تربت حیدریه" پساز بازگشت
از مســابقات دوومیدانی قهرمانی جهــان در لندن،
اردویی 10روزه را در پیســت دوومیدانی ورزشــگاه
امامرضا(ع)مشهدمقدسباهدفآمادهسازیبرای
حضور در بازیهای داخل ســالن آسیا آغاز کردهکه
پساز پایان آن ،برای ادامه تمریناتسطوح باالتربه
فرانسهمیرود.حضور"اونتانونگای"مربیفرانسوی
این دونده برای نخســتین بــار در کشــورمان ،بهانه
یک گفتوگوی اختصاصی با این مربی سرشــناس
دوهای ســرعت جهان را فراهم کرد که در همین جا
بایدازدوندهمحجوبوتاریخسازخراسانیوبرادرش
(حسنو رســول تفتیان) که زحمت ترجمه سواالت
و هماهنگی این گفتوگو در پایگاه ورزش قهرمانی
مشهد(واقعدرمجموعهشهیدبهشتی)بردوشآنان
بود؛صمیمانهتشکرکنیم.

چین ،من شش شاگرد داشــتم که اغلب در دوهای
ســرعت می دویدند.عــاوه برایــن ،مــن مــدرس
بینالمللیمربیگریدردوومیدانینیزهستم.

*چندمیــن بار اســت که بــه کشــور"ایران" ســفر
کردهاید و در این چند روزی که در مشهد هستید؛
چهنکتهاینظرتانرابهخودجلبکردهاست؟

 من به کشورهای بســیاری در جهان سفر کردهاماما در قاره آســیا ،تنها یک بار به کشــور "چین" ســفر
کــردم و ایــن ،دومیــن بــاری اســت کــه یک کشــور
آســیایی را ازنزدیک میبینــم .جالب اســت بدانید
بــا وجــود پیشــنهاد هایی از آســیا ،اراده "حســن
تفتیان" مرا واداشــت تا مربیگــری وی را قبول کنم
و او ،تنها دوندهای در آسیاســت که مــرا مجاب کرده
مربیگریاش را بر عهده داشــته باشــم.اما نکتهای
که مرا در مشــهد بســیار شــگفت زده کــرد؛ زیبایی
مســحورکننده "حرم امام رضا(ع) "بود که در کمتر
جایــی نظیرش را دیــدهام .مــن میدانســتم ایران،
کشوریباتمدنوفرهنگطوالنیدرجهاناست؛اما
کاشی کاری ،طال کاری ،آینه کاری وانواع هنرهای
درجهیککهمنآنهارادرحرمدیدم،اینتوانمندی
را به صورت بارز به من نشان داد و برایم بسیار جالب
و شــگفت انگیز اســت که معماران و هنرمندان این
کشــور ،قرنها قبل ،با این ابهت و هنر توانســتهاند،

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

چنین آثار بزرگ و چشم نوازیرا خلق کنند.این آثار
نشان می دهد که گذشته علمی کشــور شما بسیار
غنیوپرنمودبودهاست.

*چقــدر توصیفی کــه در اروپادربارهایــران وجود
دارد،مبتنیبرحقیقتکشورمااست؟

تقریبا هیچ! کشور شــما و شهر مشهد بسیار برتر ازچیزهاییبودکهمنتاکنوندربارهشاندراروپادیده
و شنیده بودم و من بسیار خوشحالم که فرصت پیدا
کردم کشــور زیبــای شــما را ازنزدیک و با چشــمان
خودمو بدون واسطه ببینم.خوشــبختانه در دنیای
ورزش ،تمــام مرزهای جغرافیایی از میــان میرود و
همهبراییکهدفکهورزشاست،درمیدانحاضر
میشــوند.عالوه برآن ،ورزش ،ابزار مناســبی برای
نزدیکشدنملتهابهیکدیگراست.
*چه ویژگی مثبتی باعث شــد کــه مربیگری یک
دونده ایرانی را برعهده بگیرید و سقف پیشرفت
رکــورد "حســن تفتیــان" در دوی 100مترچقدر
است؟

"حسنتفتیان"یکدوندهحرفهایاستکهانگیزهبسیاریبرایپیشرفتدارد.اوسخت،تالشمیکند
وهمینعاملهمراهبااصالحتکنیکوافزایشقدرت
بدنی ،میتوانــد نویددهنده آینده خوبــی برای این
دوندهایرانیباشد.اوبرایپیشرفتراههایسختی

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ¨ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎده

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

فعال،چیزیمشخصنیست.بایدابتدابرنامههایخودم و ســپس پیشــنهاد های فدراســیون شما را
بررسی کنم.از طرفی هم دوســت دارم تا المپیک
بعدی با تفتیــان بمانم تا نتیجــه تمریناتــم را با این
دونده با استعداد ایرانی ببینم؛ اما واقعا فعال چیزی
قطعی نیست.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

تربتجام،نایبقهرمانتنیس
رویمیز استانشد
تربتجام؛ اعلمی /تیــم تنیس روی میــز تربتجام ،نایب
قهرماناستانشد.رئیسادارهورزشوجوانانشهرستان
به خبرنگار ماگفت :دومین دوره مســابقات اســتان (جام
ریاســت جمهوری) درســالن کوثر تربتجام برگزار شــد.
"گوهری"افزود:دراینمسابقات 15تیمازاستانبههمراه
سهتیماز"هرات"افغانستان(مهمان)شرکتداشتندکهدر
پایانتیمهایقوچانوتربتجاماولودومشدند.

اخبار کوتاه
پیروز

پیروز-دیدار تیم های مس ســونگون و فرش آرای مشهد
در تبریز با نتیجه سه برصفر به سود میزبان خاتمه یافت*.
رژه خودرو های آفرود استان به مناسبت "هفته خبرنگار"
در پیست ثامن االئمه(ع) برگزار شد.
فریمان ،اصغری« /علیرضا پورسمنانی» جانباز فریمانی
به ســومین مرحله اردوی تیــم والیبال نشســته تیم ملی
دعوت شد.
تربت جــام؛ اعلمــی /تیــم نوجوانــان "اســتقالل نویــن"
تربت جام به دوردوم مسابقات فوتسال نوجوانان استان
صعود کرد *.یــک دوره مســابقه چهارجانبه بســکتبال
درتربتجام برگزار شد.
ترابی /ششمین دوره جشــنواره مدارس فوتبال در 3سه
رده سنی برگزار شد.

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

*...و ســوال آخر ،تــا چه زمانــی مربیگــری دونده
خراسانیرابرعهدهدارید؟

ترابی/رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی از
برگزاری مسابقات ورزشی استانی اسنوکر "جامشهدای
خبرنگار"درمشهدخبردادوگفت:دراینمسابقات100
ورزشکار از مشهد ،تربت جام ،کاشمر ،نیشابور و فریمان
طی شش روز در باشــگاه "جمهوری" مشهد با یکدیگر به
رقابت پرداختند".علیرضا دوانلو" در گفتوگو با خبرنگار
ما خاطرنشــان کرد:در پایان رقابت ها ،میالد کاشــانی،
شهاب ابوذریان و وحید شاهین فر به ترتیب مقامهای اول
تا سوم را کسب کردند.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺑﺮا ﺸ¨ ﺗﺼﻮﺮª» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑــﻴــﺎﺑــﻴــﺪ  ــﻪ از ورود
ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ وارد ﺷــﻮد و از
ﺧﺮوﺟ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون
ﺑﺮود.

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

 اول از همه"بوســین بولت" از جامائیکا که ســبکدویــدن و اصــول فکــریاش ،دوندگاناین مــاده را
در دنیا متحول کــرد و با انبوهــی از مدالهای طال،
جاودانــه شــد.بعد از او مــن "کارل لوییــز" دونــده
دهه  90آمریکا را به خاطر شــیوه و ســبک دویدنش
انتخابمیکنموالبتهیکدوندهسرعتکهبهخاطر
شــجاعتش در تاریخ ،بیهمتاست؛"جسی اوونس"
نخستین دونده سیاه پوستی که در حضور"هیتلر"،
اصــول نژادپرســتی وی را زیــر ســوال بــرد.

برگزاریمسابقاتاستانیاسنوکر

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ  ªﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

*بهترین دونــدگان تاریــخ دوی 100متــر دنیا از
نظرشما؟

تربت جام؛ اعلمی /مسابقاتکشــتی باچوخه شهرستان
تربتجــام (گرامی داشــت هفتــه خبرنگار)درگــود "خلیج
فارس" این شهرســتان برگزارشد .مســئول انجمنکشتی
باچوخه تربتجام بــه خبرنگــارماگفت :این مســابقات با
اســتقبال عالقهمندان به این رشــته روبهروشــد" .حبیب
حسینی" افزود :در قند اول ،سعید نوروزی ازسد مصطفی
براتی و در قند دوم احمد عزیزی ازسد زهیررضاپورگذشت،
اما درقند ســوم تالش غالمعلی ســیرجانی وامیرخاکشــور
برندهنداشت.شایانذکراستهمزمانبابرگزاریمسابقات
ازخبرنگــاران تربتجامــی بــا اهــدای لــوح ،تقدیــرشــد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢۵

 من چون خــودم بــا او در لندن بــودم ،دلیــل آن راکامال روشــن میدانم.ســه ورزشــکار ایرانی حاضر
در این مســابقات ،همگی به دلیل مشــکل روادید با
تاخیر بســیار زیاد (شــب مســابقه)به لندن رسیدند
که این تاخیر ،دلیل اصلی افت رکوردهایشــان بود.
همه رقیبان حسن تفتیان از یک هفته قبل ،به دلیل
اهمیتهماهنگیبدنباآبوهواوهمچنینمشکل
"اختالف ســاعت بــا مبــدا" در لندن بودنــد و جالب
اســت بدانید وقتی من به عنوان مربــی برای تمرین
قبلازمسابقهرویپیستاصلیرفتم،تازهمشخص
شــد"آی .دی.کارت"من هماهنگ نشده و ساعتی
قبلازمسابقهخودورزشکار(تفتیان)دنبالبرطرف
کردنمشکلکارتمنبود.اتفاقیکهبسیارعجیب
اســت و هیچ کدام از رقیبان او ،بــا آن مواجه نبودند.
مسلم است که با این وضعیت نادرست ،نباید انتظار
رکورد درخشــانی را از او یا هر دونده دیگری داشــته
باشید".حسنتفتیان"یاهردوندهدیگرایرانی،نباید
با چنین شــرایط بدی مواجه باشــد و باید با آرامش و
بدون اســترس ،تنها به افزایش رکــورد فکر کند و نه
مسائلپیشپاافتاده.

][١٣٩٦/٥/٢٢

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

نتایجرقابتکشتیباچوخه

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٥)-١ﺣﺮﻓ (ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻋﻠﻤ ﺟﺪﺪدرﺟﻬﺎنﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪﻪآﻧﺰﻢﺑﺮوﻣﻠﻴﻦﻣﻮﺟﻮددرآﻧﺎﻧﺎسدرﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم،ﺒﻮد ،اﻟﺘﻬﺎبودردﭘﺲاز.......ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ ( ﭼﻴﻨ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﺎﻧ
دﻧﻴﺎرادارﻧﺪو.....درﺻﺪدرآﻣﺪراﭘﺲاﻧﺪازﻣ ﻨﻨﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ادوﻪا ازﺟﻮاﻧﻪوﺷﻮﻓﻪﺧﻮﺷﺒﻮ
٤)-٤ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﺮ و ﮔﻠﻮﻟﻪ
٨)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮفآﻧﺎﻧﺎسﺳﺒﺐﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ.........
ﻣ ﺷﻮد؛ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﭘﻴﺶازﻣﺼﺮفﺑﺎﺪدرﺑﺎرهآﺛﺎر
اﺣﺘﻤﺎﻟ آنﺑﺮﺑﺪنﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺎﻓ اﻧﺠﺎمداد.
٢)-٦ﺣﺮﻓ (رﺸﻪ
٤)-٧ﺣﺮﻓ ( ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ اﻓﺮاد
ازروﻣﻴﺰ ﺎﺳﻔﺮهﻫﺎ ازﺟﻨﺲﭘﺎرﭼﻪ.......ﺑﺮا
ﺻﺮفﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻨﺪ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ (داﻧﻪﻫﻨﺪواﻧﻪوﺧﺮﺑﺰهوﻃﺎﻟﺒ
٥)-٩ﺣﺮﻓ (داﺳﺘﺎنوﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﮔﺰارشرﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻴﻨ ﻧﺸﺎنﻣ
دﻫﺪ ﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٦٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺎر ﺑ وﻗﻔﻪ در
ﭼﻴﻦ.........،ﺧﻮدﺷﺎنراازدﺳﺖﻣ دﻫﻨﺪ.
٣)-١١ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﺎ اﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﭼﻴﻨ ﻫﺎ در
ﻣﺸﺎﻏﻞﺧﺴﺘﻪﻨﻨﺪهوﺴﺎﻟﺖﺑﺎرﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ وﮋﮔ ﺑﺎرزﺷﺎن ،ﺷﺎﺖ ﻧﺮدن از

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺷﺮاﻂﺎر .......اﺳﺖ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ازﻋﻨﺎﺻﺮﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪﻃﺒﻴﻌﺖ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ªداﻧﻪازاﻧﮕﻮرﺎاﻧﺎر
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (رﺷﺘﻪﻮهﻫﺎ اروﭘﺎ ﻏﺮﺑ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ (ازﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ
٢)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮنﺎرﺸﻮرﭼﻴﻦ،ﺳﺎﻋﺖ
ﺎر اﻓﺮادازﻫﺸﺖﺻﺒﺢﺗﺎ........ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮاﺳﺖﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﺶ،ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ.
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺒ ﻧﺪارد ﺸﻮر ﭼﻴﻦ
ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻦﺟﻤﻌﻴﺖﺟﻬﺎنرادرﺧﻮدﺟﺎدادهاﺳﺖ
و ﭘﺬﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺗﻌﺪاد ﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﻴﺎﺳﺖ،ﺑﺎﻤﺒﻮد.......ﻣﻮاﺟﻪﺑﺎﺷﺪ!
٢)-١٨ﺣﺮﻓ ( آﻧﺎﻧﺎس ﻏﻨ از اﻧﻮاع وﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ
وﮋهوﺘﺎﻣﻴﻦ.......اﺳﺖودرﺑﺴﻴﺎر ازﻣﺤﺼﻮﻻت
آراﺸ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﺷﻮد.
٥)-١٩ﺣﺮﻓ (ﻣﻐﺮب
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (رود ﻋﻈﻴﻢدرﺳﻴﺴﺘﺎن
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺷﻬﺮﻗﺒﻠﻪﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ ( ازﺻﻮرﻓﻠ
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺧﻮدراﺑﻪﺸﺘﻦدادن
٥)-٢٤ﺣﺮﻓ (ﭼﻴﻦازﺑﺰرگﺗﺮﻦﺻﺎدرﻨﻨﺪﮔﺎن
.........ووﺳﺎﻞﻣﻨﺰلﺑﻪاﻗﺼ ﻧﻘﺎطدﻧﻴﺎﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

