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پیروز -تیم فوتبال ســیاه جامگان در یک دیدار دوستانه
به برتری رســید .به گزارش فارس ،شــاگردان میثاقیان
به مصاف تیم "آرامش توس مشهد" رفتند که در نهایت به
برتری 6بر  2رسیدند.گل های این بازی را برای مشکی
پوشان بادامکی ،شاکری ،یرکوویچ ،آقایی ،سیف اللهی
و بهتاش میثاقیان به ثمر رساندند.

رقابت پرشور65هزارجوان ونوجوان در 16رشته به ایستگاه پایانی نزدیک می شود

آغازاردویتیمملیرزمی"مویتای"

مدیرتربیت بدنی همگانی شهرداری:توقع همکاری بیشترهیئتهای ورزشی را برایاستعدادیابیداریم
گزارش
بهروز

پیروز -فســتیوال ملی فوتبال به میزبانی هیئت فوتبال
خراسان رضوی از روز گذشته در مشهدآغازشد.
سخنگوی هیئت فوتبال استان خراسان رضوی با اشاره
به این کــه محــل برگزاری ایــن فســتیوال در اســتادیوم
 22بهمــن دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت؛ تصریــح
کرد :افتتاحیه این فســتیوال در بخش پسران شنبه 11
شهریورماهدردانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد".جلوه"
ادامــه داد :همچنیــن این فســتیوال در بخــش دختران
نیز قرار اســت برگزار شــود و افتتاحیه این مراسم نیز روز
سه شــنبه  14شهریورماه ســاعت هشــت صبح در محل
استادیوم 22بهمن دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.

2خبرازکاراته

•پرمخاطبترین رویداد ورزشی شهر

مدیــر تربیت بدنــی همگانی شــهرداری مشــهد در
توصیــف اهمیــت مســابقات ورزشــی محــات بــه
"خراســان رضــوی" می گوید:بســیاری ازجامعــه
شناسان شهری معتقدند مشارکت شهروندان باید
از ســطحیترین موارد تــا طرحهای بزرگ شــهری
دیده شود ومحالت نیز پایه و اساس جامعه هستند و
معضالتاجتماعیرانیزبایدازمحالتبرطرفکردتا
بهتدریجازاجتماعزدودهشود".مجتبیمجد"افزود:
ورزش محالت جایگاهی اســت برای پرورش روح و

پیروز -مســابقات قهرمانی اســتان (ســبک وادوکای) به
مناسبتعیدسعیدقربانباحضور 150شرکتکنندهدر
دو بخش کاتا و کمیته جمعه گذشته برگزار شد.به گزارش
روابط عمومی هیئت کاراته استان ،در پایان این رقابتها
تیمهای نویدو ایرانیــان ،اول و دومو تیمهای کانون رشــد
و مولودی به صورت مشــترک به مقام ســوم دست یافتند.
همچنیندرمسابقاتقهرمانیکشور(سبککانذنریو)
در ماهدشــت کرج ،تیم اســتان خراســان رضوی موفق به
کسب3مدالطال6،نقرهو5برنزشد.

عکس:تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد

"تیم فوتبال عقاب منطقه گل ختمی ،آماده مسابقه
اســت""-تیم والیبــال قهرمانــان راهآهــن ،حریــف
می طلبــد" "-برزیلی هــای محلــه طــاب ،آمــاده
مسابقه"و...نمونههاییاز"دیوارنوشته"هایسادهای
بود کــه پشــت آن ،دریایی از شــوق وآرزو و اســتعداد
موج میزد و چه بســیار قهرمانان و ســتارگانی که از
همینبسترمناسب(زمینهایخاکیوکوچههایی
که یک طناب ســاده ،تور والیبال آن میشــد)راهی
بزرگترینمیادینورزشیداخلیوخارجیشدنداما
در عصر جدید ،اندک اندک ،زمینهای بایر و خاکی
رایگان و در دســترس ،کیمیا شــدند تابیتحرکی و
بازیهــای رایانــهای جایگزین بازیهای پرنشــاط
هزاران نوجــوان و جوان دیروز شــود.در این آشــفته
بازار ،اما اقدامات نهادهای مســئول در روشــن نگه
داشــتن چراغ ورزش محــات در قالبی تــازه ،حکم
اکسیر حیات و بنزین سبزی را دارد که موتور محرکه
ورزششهرواستانبهسویحرکتیدوبارهدرمسیر
موفقیتمیباشدودراینمیان،هیچنهادیبهاندازه
"شهرداری ها" نقشی بسیار موثر و حیاتی در سامان
دهــی ورزش محالت نــدارد .به بهانه آغاز رســمی و
افتتاحیــه مرحلــه دوم رقابت3هزار دختــر جوان و
نوجوان مشــهدی در چارچوب همین مســابقات از
امروز ،نگاهــی بــه برگزاریمراحل پایانــی (مرحله
شهری)المپیاد محالت مشــهد در  16رشتهداریم
که به گفته مسئوالن ،با مشارکت مستقیم 65هزار
نوجوانوجوانپسرودختردنبالمیشود..

آغازفستیوالمدارسفوتبال

جســم درقالبیک رقابت ورزشــی .این که محالت
تا چه میــزان میتواننــد در این زمینه نقش داشــته
باشند؛بحثیجداگانهاستامابدونشکبرگزاری
مسابقاتمحالتوزیرپوششگرفتناستعدادهایی
کهاز"خاکزرخیز"محالتجوانهمیزنند،میتواند
برتعــداد عالقهمنــدان و مشــوقان ورزش بیفزاید و
اســتعدادها و ظرفیتهــای خوبــی را بــرای ورزش
قهرمانیایجادکند.ویمیافزاید:شهرداریمشهد
چندین سال است این مسئولیت را برعهده گرفته تا
نیروهاینهفتهوپنهاندروجودریشههایخودجوش
ورزش را بیــدار و بــه منظور فعالیتهــای ثمربخش
آینده آمــاده کند و مهمتریــن اهداف ما نیــز افزایش
نشاط و شادابی ،بهینهسازی اوقات فراغت و از همه
مهمتر تقویت هویت محله و کمک به رشــد و پرورش
استعدادهای ورزشی شــهروندان به ویژه در سنین
پایهاست".مجد"هشتمینالمپیادفرهنگیورزشی
محالت مشــهد (یادواره شــهدای ورزشکار مشهد)
رادر 16رشــته ورزشــی در بخــش بانــوان و آقایان،
پرمخاطبترین رویداد ورزشــی شهر میداند که در
حال برگزاری میباشد و تا پایان ماه جاری (به جز در
رشتهکشتی)بهپایانخواهدرسید.ویمیگوید:در
بخش آقایــان و بانوان مســابقات در مرحله نخســت
(مرحلهمنطقهای)بهپایانرسیدهومسابقاتمرحله
دومو نهایی (مرحله شهری) در بخش آقایان یک ماه
قبل آغاز شــد و در بخش بانوان نیــز این مرحلهعصر

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

امروزبا برگزاری مراســم افتتاحیهبا حضور سههزار
دختر راهیافته به مرحلهدوم در سالن بهشتی مشهد
بهصورترسمیآغازمیشود.

•توقع همکاری بیشتر از هیئتهای
ورزشی

ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

•احیای ورزش محالت

"مجد" بــا اذعــان به ایــن که ایــن رقابت ها ،بســتر
بسیار خوبی برای استعدادیابی در همه رشتههای
ورزشــی اســت ،تصریــح می کند:توقع مــا از همه
هیئت های ورزشی شــهر و اســتان ،خوشه چینی
از دریای اســتعداد های ورزشی اســت که به همت
شــهرداری مشــهد در قالب این مســابقات نمودار
می شــوند.وی بــا اعالم ایــن که بودجــه عملیاتــی
ما بــرای این برنامــه مهم کــه موجب رونــق ورزش
محالت مشــهد می شــود تنها 500میلیون تومان
اســت؛ می افزایــد :مطمئنا اگــر بودجه بیشــتری
می داشتیم ،می توانســتیم به جای  56تا 70هزار
جوان و نوجوان ،پاسخگوی عالیق ورزشی  150تا
200هزار نفر باشیم.

•32سالن و  170مجموعه روباز درگیر
المپیاد محالت

مسئول دبیرخانه دائمی مســابقات و همایشهای
همگانیشهرداریمشهدنیزدرادامهبهخبرنگارما
میگوید:درجریانهشتمینالمپیادورزشیمحالت
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.
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زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام استان در کاشمر
گفت:اگر در برخی باشگاه های مشــهد ،تمرین بانوان با
حضور مربی مرد انجام شود ،ما هیچ ابزار نظارتی نداریم
و اداره کل ورزش و جوانــان؛ مســئول نظــارت و برخورد
با متخلفــان اســت *.رئیــس حراســت اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان گفت:برخی حواشــی پایانی مســابقه
فوتسال"فرش آرا-مقاومت البرز ،نشات گرفته از جریان
رقابت بود *.مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت :بیش
از  1٠درصــد از ترکیب ورزشــکاران اعزامی کشــورمان
به بازی های داخل سالن آســیا را ورزشکاران خراسانی
تشکیل می دهند" *.سیده فاطمه حسینی" از خراسان
رضوی به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شد.

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

ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

پیروز

• 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§ ﺗﺼﻮﺮ©» ،
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؟!

اخبار کوتاه

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ © ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

دهقانی با بیان ایــن که همه تالش ما بازگشــت به
دوران طالیی ورزش محالت در زمین های خاکی
و به صورت خودجوش اســت ،تاکید می کند:پس
از تغییرات اجتناب ناپذیر زندگی شــهری ،اکنون
بایــد بپذیریــم که ســاز و کار هــای ما بــرای احیای
ورزش محــات در شــکل جدیــد بــا مقتضیــات
زمان هماهنگ شــود .مســئول دبیرخانــه دائمی
مسابقات و همایشهای همگانی شهرداری مشهد
می گوید:اکنون دیگر خــود نوجوانان و جوانان نیز
به طور مثــال خواهان فوتبــال در زمین های چمن
طبیعی و مصنوعی یا سالن ها هستند ،اما ما برای
فراموش نشــدن شکل ســنتی بازی های محالت،
رقابت هــای"گل کوچــک" را نیز مدنظــر داریم که
امسال در هر دو بخش شاهد استقبال شهروندان
هستیم.وی تصریح می کند :رقابت های گسترده
ما در بخش آقایان ،مختص ردههای سنی نونهاالن،
نوجوانــان و جوانان و در بخش بانــوان در رده های
سنی10:تا20 ،20تا30 ،30تا40و40سال به
باال پیگیری می شــود که به نفــرات و تیم های برتر
هربخش نیز در پایان ،جوایزی اهدا میشود.

ترابی/رئیسفدراسیون
ورزشهاینابینایانوکم
بینایان گفت:خراســان
رضوی ســال گذشته در
بین هیئت های سراسر
کشور مقام دوم را کسب
کرده اســت که بــا وجود
اقدامات خوبی که برای
قهرمــان پــروری انجــام
شــده ،از نظر فدراسیون
جایگاه ویژه و خاصی در
کشور دارد" .محمدرضا مظلومی" در جلسه دیروز مجمع
سالیانه هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان خراسان
رضــوی ،افزود:هیئتهای نابینایان وکم بینایان سراســر
کشور برای افرادی خاص کار میکنند که از امکانات الزم
برایورزشکردندرجامعهمحرومهستند.مدیرکلورزش
و جوانان خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت:هیئت
نابینایانوکمبینایاناستانجزوهیئتهایپرمشغلهاست
که با کمترین امکانات ،کارهای خوبــی در زمینه قهرمان
پروریانجامدادهاند".کورورشصبوریان"افزود:متاسفانه
تا االن نتوانستیم در حد و شــأن این هیئت کمک کنیم که
انشــاءا ...امیدواریــم در آینــده بیشــتر در خدمت هیئت
مربوطه باشیم .در ادامه مراسم نیز رئیس هیئت نابینایان
وکمبینایاناستانضمنارائهگزارشیازعملکردیکساله
گفت :ایجاد خوابگاه را در دستور کار خود قراردادهایم که
امیدوارمباروندمناسبهرچهسریعتراینخوابگاهبهمرحله
بهرهبرداریبرسد.سردارمحمودباقرزادهافزود:متاسفانه
در مقاطعــی برخی افراد تــاش کردند بین مــا و اداره کل
ورزش فاصله ایجاد کنند ،اما با توجه و رویکرد مثبت مدیر
کل همواره حامی ما بوده است.الزم به ذکر است در پایان
مراسم نیز رئیس فدراســیون از چهار پیشکسوت و دست
اندرکار (سردار محمود باقرزاده ،محمد نوری ،ابوالقاسم
شکیبامنشوجوادرضایی)تقدیرکرد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢۵

مشــهد32 ،ســالن و170مجموعه روباز متعلق به
شهرداری در مشــهد اختصاص یافته است".عباس
دهقانی"بااشــاره به این که مرحلــه دوم این المپیاد
(مرحله شــهری)با مشــارکت اداره ورزش و جوانان
مشهدانجاممیشود،میافزاید:دراینمرحلهبرخی
ســخت افزارها را ایــن اداره تامین میکنــد و هزینه
اهدای جوایز و تامین عوامل اجرایی مســابقاتبا ما
خواهد بود.وی میگوید:برگزاری مسابقات توپی و
غیرتوپی ما باعث میشود تا قشــر زیادی از مربیان و
داورانرشتههایورزشیبهکارگیریشدهوازخانه
نشینی و انفعال آنها جلوگیری شود".دهقانی" در
پاسخبهسوالماکهکدامهیئتورزشیشهرواستان
همکاری وتعامل بهتــری با المپیادمحــات دارند؛
میگوید:خوشبختانه اغلب هیئتها تعامل خوبی
با این المپیاد دارند که از جمله آنها میتوانمهیئت
جانبازان و معلوالن ،بومی و محلی و بسکتبال را نام
ببرم اما از هیئتهــای فوتبال و والیبال مشــهد هم
گالیهمندیمکهدرایندورشتهپرمخاطب،همکاری
وتعاملچندانیباشهرداریندارند.

][١٣٩٦/٦/١٢

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

دﻗﻴﻘﻪ

خراسان رضوی جایگاه ویژهای
در کشور دارد

تبوتاب ورزش محالت

ترابی/آخریــن اردوی تیــم ملــی رزمی ســبک"موی تای"
برای حضور در مســابقات داخل ســالن آســیا از فردا (13
شــهریورماه) به میزبانی شــهر مشــهد پیگیری میشــود.
رئیس هیئت ورزشهای رزمی خراســان رضــوی با اعالم
اینخبربهخبرنگارماگفت:درایناردوکهتا 22شهریورماه
ادامه دارد ،هشــت رزمی کار تمرینات خود را برای حضور
در مســابقات داخل سالن آســیا در ترکمنســتان پیگیری
میکنند".وحیداسحاقی"اظهارکرد:ملیپوشان،تمرینات
خود را در شــش سالن ورزشی مشــهد پیگیری میکنند و
 22شهریورماه به صورت زمینی از جاده سرخس به محل
مسابقات اعزام میشوند .وی خاطرنشان کرد:در اردوی
تیمملیهیچورزشکارخراسانیحضورندارد،اماخودمبه
عنوانسرپرستتیمملیبهرقابتهااعزاممیشوم.

١۵

رئیسفدراسیونورزشهاینابینایانوکمبینایان:

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٦)-١ﺣﺮﻓ( ﻫﻮس ﺮدن  ،......ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ،ﺗﺐ
و ﻟﺮز،ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼت ،ﺧﺸ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻮ ﺑﺪ
دﻫﺎن ﻫﻤﻪ از ﻋﻼﻢ ﻤﺒﻮد آب ﺑﺪن اﺳﺖ.
٦)-٢ﺣـــﺮﻓـــ( ﺑـــﺮا درﺧــﺸــﺎن ـــﺮدن ﻣﻮﻫﺎ
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ از دم ﺮده اﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ( ﺻﺪاق و ﻣﻬﺮﻪ
٣)-٤ﺣﺮﻓ(ﻤﺒﻮد آب ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺎﻫﺶ اﻧﺮژ و ﺑﺪﺧﻠﻘ ﻣ ﺷﻮد .ﺣﺘ ﻢ آﺑ
 از دﻻﻞ اﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
٢)-٥ﺣﺮﻓ( ﻓﻮاﺪ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻴﺶ از ﻓﻮاﺪ ﺳﻴﺮ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺘﺎﻣﻴﻦ  ......در ﺳﻴﺮ
ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺎﻫﺶ ﺎﺑﺪ.
٤)-٦ﺣﺮﻓ(ﺳﻴﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده  .........و ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕ
اﺳﺖ و در ﻃﺒﺦ ﺑﺴﻴﺎر از ﻏﺬاﻫﺎ اﺮاﻧ ﺑﻪ ﺎر
ﻣ رود.
٣)-٧ﺣﺮﻓ(ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم ﻋﻠ)ع( ،ﻫﻤﻪ
ﻫﺴﺘاﻧﺴﺎناﺳﺖ.اﺳﺎﺳﺎاﻧﺴﺎنازﺧﻮدشﭼﻴﺰ
ﻧﺪارد و در اﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟ©  ......اﺳﺖ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ( »آﺖ ا ...ﺟﻮاد آﻣﻠ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﻨﺪ:
روز ) ........ــﻪ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑ ــﻮد(روز دﻋــﺎ و
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﺳﺖ.
٤)-٩ﺣــﺮﻓــ( اﮔﺮ ﺑﺪن آب ﺎﻓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

رﻧﮓ ادرار  .........اﺳﺖ .زرد ﺎ ﻧﺎرﻧﺠ ﺑﻮدن ادرار
ﻧﻮﻋ اﺧﻄﺎر اﺳﺖ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ( ﻣﺤﻠ ﺑﺮا ﺳﺘﺎﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر
٤)-١١ﺣــﺮﻓــ( ﻤﺒﻮد آب ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻣ اﻧﺪازد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  .......ﺷﺪن ﺧﻮن
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ( واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ دﺪن
٣)-١٣ﺣﺮﻓ( ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ( ﺷﺮم و ﺧﺠﻠﺖ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ( © ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺰوده ﻣﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ
٥)-١٦ﺣﺮﻓ( رﺳﻴﺪﮔ و ﺗﻔﺘﻴﺶ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ( ﺟﻨﺲ ودﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
٥)-١٨ﺣﺮﻓ( از ﺳﻮره ﻫﺎ ﭘﺎﺎﻧ ﻗﺮآن
٦)-١٩ﺣﺮﻓ( اﻣﺘﺤﺎن
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ( روز آﻨﺪه
٦)-٢١ﺣﺮﻓ( ﺑﺮا اﻦ ﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﻬﺘﺮ رﻧﮓ
ﺑﺪﻫﺪ،در اﺳﺘﺎﻧ زﻋﻔﺮان ﺳﺎﻴﺪه رﺨﺘﻪ ٢ﻗﺎﺷﻖ
ﻏﺬاﺧﻮر آب ﺟﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از آﺑﺶ
ﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ،اﺳﺘﺎن را در ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﺪ .ﺑﺎ .......
ﺑﺮﻧﺞ زﻋﻔﺮان ﻫﻢ رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ دﻫﺪ.
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ( رﻋﺪ
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ( اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋ از ﻗﺮآن

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

