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رئوفــی  /نماینــده فدراســیون فوتبــال عــراق گفــت:
کاروان تیم منتخب فوتبــال کربال برای برگزاری دیدار
افتتاحیه ورزشــگاه امــام رضــا(ع) ،امروز وارد مشــهد
میشود".سیدعباس عبدالحســین زوین" در گفتوگو
با فارس افــزود :کاروان  35نفــره تیم فوتبــال کربال به
همراه ســه خبرنــگار امــروز (چهارشــنبه) وارد مشــهد
میشــوند تا بتواننــد برای بازی روز شــنبه چند جلســه
تمرین در مشهد داشته باشند.
نماینــده فدراســیون فوتبــال عــراق ادامــه داد :بــا
هماهنگیهــای انجــام شــده قرار اســت ،وزیــر ورزش
عراق به همــراه رئیس فدراســیون فوتبال این کشــور و
تعدادی دیگر از مسئوالن این کشور نیز در روز افتتاحیه
ورزشگاه امام رضا(ع) به مشهد سفر کنند.
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بزرگان«دوچرخهسواریکوهستان»کشوردرراهگلمکان
گزارش جلسه

•پرداختجایزهنقدیبه نفراتاولتا
پانزدهم

بهروز

 اعزامتیمداوریاستانبهرالی
بینالمللیخاورمیانه
تیــم داوری اتومبیلرانــی رالــی خراســان رضــوی بــه
مســابقات بیــن المللــی خاورمیانــه اعــزام می شــوند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان
خراســان رضــوی ،پنجمین مرحله از ســری مســابقات
اتومبیلرانــی رالی بیــن المللــی خاورمیانه در اســتان
فارس (شهر شیراز) در روزهای پنج شنبه و جمعه  ٢٣و
 ٢۴شهریورماه برگزار میشود.
بر این اســاس کامران توتونچی ،الیاس خلیلی ،مهداد
گوهریان ،آرش کالهی و حســن قوامی اعضای کمیته
داوران هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانــی خراســان
رضوی در این رقابتها بــرای ثبت رکوردها و خطاهای
شرکت کنندگان حضور خواهند داشت.

گلمکان"با اعــام این کــه همت واالی همــه اهالی
گلمــکان بــرای مشــارکت در برگــزاری ایــن رقابت
های کشوری ستودنی اســت ،گفت:یکی از اهداف
بزرگ میزبانی این مســابقات،معرفی ظرفیت های
گردشــگری "گلمکان" به ســرمایه گذاران کشــور و
توسعه گردشــگری در این منطقه خوش آب و هوا در
استان اســت".جالل گلمکانی"افزود:پیوند عمیق
رشــته دوچرخه ســواری با طبیعت و محیط زیســت
نیــز نمــاد خوبــی بــرای مشــارکت گســترده در این
زمینه اســت .وی تصریــح کرد:بخشداری،شــورای
شهر ،شــهرداری و فرمانداری گلمکان و شهرستان
چناران و رغبت حامیــان مالی باعث برگزاری ســه
دوره قبلی و دورخیز برای دوره چهارم این مسابقات
"جایــزه بزرگ"اســت.مدیرعامل شــرکت فــراوری
گردوی گلمــکان همچنین افزود:هیئــت دوچرخه
سواری شهرستان و اســتان نیز تالش قابل تقدیری
برای میزبانی شایســته از بزرگان دوچرخه ســواری
ایران داشته اند.

است".حسن رحمانی"افزود :سال گذشته سرمربی
خارجی تیم ملی به گلمکان آمد،اما با توجه به این که
مدت قرارداد وی به پایان رسیده ،هم اکنون سرمربی
تیمملیدراینمادهمشخصنیست.

نایبرئیسهیئتدوچرخهسواریاستاننیزدرادامه
با اعالم ایــن که از ســوی حامیــان مالی،جوایز نقدی
به نفــرات اول تا پانزدهــم این رقابت هــا پرداخت می
شود،افزود:برگزاری پیاپی سه دوره قبلی این رقابت
ها و کمک رســانه ها در انعکاس این مسابقات،باعث
شدهاینرقابتهاامروزهدرکشورشناختهشدهباشد
و برترین ملی پوشــان تیــزان در این مــاده در گلمکان
حضــور یابند".نصرا...لــوء لوء"افزود:رقابت ها راس
ساعت9صبح آغاز می شود و ما اسکان و تغذیه تمامی
حاضران را از24ســاعت قبل از آغاز مسابقه ،برعهده
داریم .وی که رئیس هیئت دوچرخه ســواری چناران
وعضو شورای اســامی گلمکان نیز هســت در ادامه
خاطرنشــان کرد:مســئول کمیته کوهســتان هیئت
اســتان از یک ماه قبل درصدد اصالح و آماده ســازی
مسیراینمسابقهاست.

•مسیرچرخشی

مســئول کمیته کوهســتان هیئت دوچرخه سواری
استان نیز در سخنانی گفت:مسیر چرخشی(رینگ)
این مسابقه5کیلومتر مســاحت دارد که هر دوچرخه
ســوار باید 6دور (حدود 30تا 35کیلومتــر)را رکاب
بزند".ضیایی"افــزود:در بخشــی از مســابقه ارتفــاع
دوچرخه ســواران در تپه ها به  350تــا  400متر می
رسدوطیاینمسیراستانداردحدودیکونیمساعت
بهصورتمیانگینزمانمیبرد.

•ضرورتاحصایپیست

•همدلیوهمفکریرازموفقیت

معاون شــهردار گلمــکان نیــز همفکــری و همدلی و
همراهی مســئوالن و مردم را رمز میزبانی موفق این
رقابت ها دانســت".اصغری"گفت:مدیریت شــهری
نیز اهتمام دارد تا شور ونشاط شــهروندان را از طریق
اشاعهورزشتامینکندکهدراینمیانرشتهدوچرخه
ســواری،جایگاه ارزنده ای دارد.مسئول پذیرش این
مسابقاتنیزتاکیدکرد:اینکهشهریکوچکمیزبانی
مســابقاتی به این عظمــت را در رده کشــوری متقبل
می شــود،بیانگر جایگاه رفیع واهمیت این مسابقات

عکس ها :میثم دهقانی

بــزرگ تریــن دوچرخــه ســواران کوهســتان و ملــی
پوشــان این ماده ،در چهارمین دوره مســابقات جایزه
بزرگ"چشمهسبز"گلمکانرکابمیزنند.بهگزارش
خبرنــگار ما رئیــس هیئت دوچرخه ســواری اســتان
روز گذشــته با اعــام این مطلــب در نشســت خبری
این رقابت هــا در بقعه تاریخی"خواجــه عبدالرحمن
گهواره گر" روســتای نوزاد (از توابع گلمــکان) افزود:
از آن جایــی که این رقابــت ها در تقویم فدراســیون به
عنوان "مســابقات انتخابی تیم ملی(دوچرخه ســوار
کوهستان) محسوب شده ،ســطح فنی این رقابت ها
بســیار باال خواهد بود".مهدی روزبهانه" افزود60:تا
 70دوچرخهسوارازسراسرکشوربرایحضوردراین
مسابقاتکهدوشنبهآینده(27شهریورماه)درمنطقه
زیبا و کوهستانی روســتای نوزاد گلمکان برگزار می
شــود ،ثبت نام کرده اند که از این تعداد 30،دوچرخه
ســوار نیز از اســتان خراســان رضــوی در ایــن رقابت
حضوردارند.ویبااشارهبهاینکههماکنوندربیشتر
مــواد دوچرخــه سواری(پیست،ســرعت،جاده و)...
ورزشکارانخراسانیصاحبعناوینبسیارخوبیدر
کشورهستند؛خاطرنشانکرد:مادهدوچرخهسواری
کوهستانتنهامادهایاست کهخراسانرضویدرآن
صاحب جایگاه ویژه ای نیســت و ما نیز با هدف تقویت
این بخش و با توجه به زیرســاخت هــای عالی منطقه
گلمکان،بــرای چهارمین بــار میزبانی یکــی از بزرگ
ترین مسابقات این ماده را در کشور متقبل شده ایم و
خوشبختانهدراینمادهنیزشاهدوضعیتروبهرشدی
درمقایسهباگذشتهدراستانهستیم".روزبهانه"یادآور
شد:چندین سال اســت برنامه ریزی می کنیم که این
رقابتهاباحضوردوچرخهسوارانخارجیبرگزارشود
کهبهاحتمالبسیارازسالآیندهشاهدتحققاینرویا
خواهیم بود.وی با اعالم این که عواملی از فدراسیون
نیز بــرای نظــارت و داوری رقابت ها به گلمکان ســفر
می کنند ،گفت:البته سعی داریم در برخی بخش ها
چونداوری(باتوجهبهوجودداورانتوانمنداستان)از
ظرفیتخوباستانبهرهمندشویم.

رئیــس هیئت ووشــوی ســبزوار گفــت :تیم ســبزوار در
مســابقات ووشو ،ســاندا و سبک ســانداوانگ خراسان
رضوی بــه کمربند طــا و مقــام قهرمانی دســت یافت.
"رضا فســنقری" در گفت و گو بــا ایرنا افــزود :این دوره
ازرقابت هــا در چهــار رده ســنی نونهــاالن ،نوجوانان،
جوانان و بزرگ ساالن با حضور  150ورزشکار در محل
سالن تختی سبزوار برگزار شد.
رئیــس هیئــت ووشــوی ســبزوار ادامــه داد :در ایــن
مســابقات تیــم هایــی از شهرســتان هــای ســبزوار،
نیشــابور ،تربــت جــام ،چنــاران ،تایبــاد ،درگــز،
جویــن و اســفراین حضــور داشــتند.وی اضافــه
کــرد :در مجمــوع رده هــای ســنی شهرســتان هــای
ســبزوار ،نیشــابور و تربــت جــام بــه ترتیب مقــام های
اول تا ســوم را کســب کردنــد و کاپ اخالق نیــز به تیم
درگز اهدا شد.

•همتاهالیگلمکانبرایمشارکت

در ادامه،عضو هیئت مدیره شــرکت "چشــمه ســبز

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

ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
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.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

٢٠

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ترابی/تیمفوتبالنسلابومسلمدربارهحواشیبهوجودآمده
در بازی اول لیگ دسته ســوم فوتبال کشور گفت:متاسفانه
یک ســری حواشــی پشــت پرده وجود دارد و برخی ها نمی
خواهند مــا تیــم داری کنیم.بــرای همین امتیاز تیم نســل
ابومســلم را به هیئت فوتبال واگذار می کنم تا خودشان تیم
داری کنند" .محسن حاجی بیگلو" در گفت وگو با خبرنگار
ما افزود:دوشــنبه گذشــته بازی اول تیم ما برابــر تیم "نگین
شــاهرود" بود که بازیکنان و کادر فنی به شــاهرود هم اعزام
شدند ،اما فتاحی رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به
یک باره تلفنی اعالم کرد که تیم نســل ابومسلم بدهی دارد
و اجازه بازی ندارد.این در حالی اســت که بدهی برجا مانده
مربوط به دوران مدیر عامل قبلی باشگاه طی سال های93
و 94اســت و اصال مربوط بــه دوران بنده نیســت.وی ادامه
داد:چند روز قبل از شروع مســابقات به سازمان لیگ رفتم و
هیچ مشکلی در این زمینه نبود.متاسفانه افرادی در مشهد
حضوردارندواینجوسازیهاراعلیهتیمماایجادمیکنند.
وی تصریح کرد:در طی این مدت هیچ کسی به تیم ما کمک
نکرد.هیئــت فوتبــال و اداره کل ورزش و جوانــان نیــز مــا را
همراهینکردند.تااالنازجیبشخصیهزینهکردموازاین
بهبعددیگرهزینهنمیکنموتیمرابهآقایاندرهیئتفوتبال
واگذار می کنم .الزم به یادآوری است،مسابقه اول تیم نسل
ابومسلمدررقابتهایلیگدستهاولفوتبالکشوربهدلیل
بدهیبهسازمانلیگسهبرصفربهنفعتیم"نگینشاهرود"
اعالمشد.همچنینتیمهای"ابومسلمثامن"و"صنعتپارک
آبیایرانیان" نیزدونمایندهدیگراستاندررقابتهایلیگ
دسته ســوم هســتند که در هفته اول به مصاف هم رفتند و با
نتیجهتساویبدونگلرضایتدادند.

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣ ــﻮزﺷ ــ
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
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

تیم را به دلیل حاشیه های پشت
پرده واگذار می کنم!

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎزﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

مدیرعاملتیمفوتبالنسلابومسلم:

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
 ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

• ﻗﺎﻧﻮن :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.

رئوفی/سرمربیخراسانیتیمملیکشتیفرنگیامیددرباره
انتخابش گفت :مســئولیت سخت و ســنگینی برعهده من
گذاشته شده که امیدواریم با یک برنامهریزی خوب بتوانیم
ازاینمسئولیتنیزسربلندبرآییم".حمیدباوفا"درگفتوگو
با فارسافزود:براساسمصوبهشورایفنی ،نفراتمنتخب
براساسفرایندانتخابیتیمهایملیبزرگساالنوجوانان
به تورنمنت "تورلیخانوف" اعزام خواهند شــد .ســه اردو نیز
برنامهریزیکردهایموزمانزیادیتامسابقاتجهانینداریم.
هر کشــتیگیری که آمادهتر باشــد اعزام خواهد شد و سعی
میکنیم بهترین نفرات را به این رقابتها اعزام کنیم.وی با
بیان این که ظرفیت باالیی در کشتی فرنگی داریم ،تصریح
کرد :این جوانان همواره کارهای بزرگــی انجام میدهند و
امیدوارم در این میدان هم بتوانند خودشــان را نشان دهند
و ثابت کنند ،که در این صورت مسیرشــان برای رســیدن به
دوبندهتیمملیبزرگساالنهموارترخواهدشد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان چنــاران
نیــز گفت:بــرای برگزاری ایــن مسابقات،جلســات
متعددی در بخشداری و شــهرداری گلمکان برگزار
شــده اســت".محمود قربانیــار" افزود:بایــد مســیر
مخصوص این مســابقات در روستای نوزاد مشخص
و به اداره ورزش یا هیئت دوچرخه ســواری گلمکان
واگذار شــود تا این مســیر ویژه و پیســت طبیعی در
آینده با مخاطره دستگاه های دیگر مواجه نشود.وی
در پایان،اظهار امیدواری کرد که رقابت ها با حضور
دوچرخه ســواران خارجی در سال های آینده شکل
بین المللی داشته باشد.
در حاشــیه* :در بخشــی از جلســه معتمــد
منطقه(مســعودی)توضیحاتی درباره عــارف نامدار
(خواجه عبدالرحمن)ارائه کرد* .مدیرعامل شرکت
گردشگریچشمهسبزنیز(مسعودباقری)درسخنانی
کوتاه خواستار پیوند ورزشــگاه ثامن االئمه(ع)با این
پیســت طبیعی شــد! *با توجه به این که ایــن بقعه در
مجاورت قبرستان روستا قرار داشت،برخی حاضران
درپایاننشستبرایاهالیقبوردعاکردند.البتهاین
موضوع در فضای مجازی مورد انتقاد برخی کاربران
قرار گرفــت .رئیس هیئت دوچرخه ســواری اســتان
نیز درباره دلیل برگزاری نشســت خبری در این بقعه
گفت:می خواستیم خبرنگاران با توجه به اشراف این
بقعهدرمسیرمسابقه،ازنزدیکباچشماندازهاوزیبایی
هایمنطقهآشناشوند.

٩٦/٦/٢٢

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

دﻗﻴﻘﻪ

مسئولیتسنگینیبرعهدهام
گذاشته شده است

در نشست خبری مسابقات جایزه بزرگ«چشمه سبز » عنوان شد:

قهرمانیتیمووشویسبزواردراستان

١۵

سرمربیخراسانیتیمملیکشتیفرنگیامید:

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٥)-١ﺣﺮﻓ (ﭼﺸﻢﭘﺰﺷاوﻟﻴﻦﭘﺰﺷ اﺳﺖﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮﺧ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ.......ﺎ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﺎﻻراﺗﺸﺨﻴﺺدﻫﺪ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﻣﺮﺗﺒﻂوﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
٨)-٣ﺣﺮﻓ (دوﺳﺘﺪاروﻫﻮاﺧﻮاه
٤)-٤ﺣﺮﻓ ( آزﻣﺎﺶ ﺧﺎﺻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه »......
ﻣﻔﺼﻞ« ﻧﻴﺴﺖ .اﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻖ ﻣﻌﺎﻨﻪ
ﭘﺰﺷ ﻪدرآنداﻣﻨﻪﺣﺮﺎتﺑﺮﺧ ﻣﻔﺎﺻﻞﺑﺮرﺳ
ﻣ ﺷﻮد،ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺاﺳﺖ.
٦)-٥ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺎرﺧﻴﺎﺑﺎﻧ
٣)-٦ﺣﺮﻓ (ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﺣﺎﺟﻴﺎن!
٢)-٧ﺣﺮﻓ (ﺻﻮرت
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ﻧﻤﺎزﺑﻪﻣﻮﻗﻊ
٢)-٩ﺣــﺮﻓـ ( ﭘﺲ از زاﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﺎ ﺳﺰارﻦ،
ﻣﺼﺮف.........ﺑﻪﻣﻴﺰانزﺎدﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﺷﻮدﺗﺎﺳﻤﻮم
ﺑﺪنﺑﺎادراردﻓﻊﺷﻮد.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻋﻼوهﺑﺮﺑﻴﺮونزدﮔ ﭼﺸﻢازﺣﺪﻗﻪ،
اﻓﺰاﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺮدن  ،......ﺿﻌ
ﻋﻀﻼﻧ  ،ﻻﻏﺮ  ،رﺰش ﻣﻮ ،ﺗﻌﺮﻖ و ﻢ ﺧﻮاﺑ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ دﮕﺮﺑﻴﻤﺎر »ﮔﺮﻮز«اﺳﺖ.
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﺸﻮرﻣﻮردﺗﺠﺎوزﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
٣)-١٢ﺣﺮﻓ ( ازروشﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺاﻓﺰاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻓﺸﺎر»،ﻣﻌﺎﻨﻪﭼﺸﻢ«اﺳﺖزﺮاﺑﻪﺷﺮﺎنﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ،
رﻧﮕ ﻧﻘﺮها ﺎ......ﻣ دﻫﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮداﻤﻨ ﻣﺰﻣﻦاﺳﺖ
ﻪ رو ﺑﻴﻨﺎ  ،ﺗﻌﺎدل ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ و ﻋﻤﻠﺮد دﮕﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺪنﺗﺎﺛﻴﺮﻣ ﮔﺬارد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازدﺳﺖدادنﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪهﻣﺸﻞدرﺧﻮنرﺳﺎﻧ ﺑﻪﭼﺸﻢﺎ......اﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣــﺮﻓــ ( در زﻣــﺎن ﺑـــﺎردار ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌ ﭘﺎﻴﻦﺑﻴﺎﺪوﺑﻴﻤﺎراﺣﺴﺎس
ﺳﺮﮔﻴﺠﻪﻨﺪﺎﺣﺘ ........ﻨﺪ.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻣﻮ ﮔﺮدناﺳﺐ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮﻓﺶدرﺑﺎردار ﺧﻄﺮ ازﻧﻈﺮ
اﺠﺎدورمﻧﺪاردوﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺎدروﺟﻨﻴﻦاﺳﺖ.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (واﺣﺪﺳﻨﺘ اﻧﺪازهﮔﻴﺮ وزن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺧﻮبﺗﺮوﻧﻴﻮﺗﺮ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (آﻧﭽﻪﺷﺎﻣﻞﻫﻤﻪﺑﺨﺶﻫﺎﺳﺖ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎدﺛﻪ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (وﺳﻴﻠﻪﺗﻬﻴﻪآبﺟﻮش
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ازﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﺰ اﺮان
٣)-٢٤ﺣﺮﻓ (آﺎدﻣ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷ آﻣﺮﺎاﻋﻼم
ﺮداﻓﺮادﺑﻌﺪاز......ﺳﺎﻟﮕ ﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﻌﺎﻨﻪﻣﺮرﭼﺸﻢ
ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺﻃﻴﻔ ازﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎدارﻧﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

