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چندی پیش در یــک محفل ورزشــی ،یکی از مســئوالن،
مطلبــی را بــه صــورت خــاص برایــم تعریــف کرد کــه اگر
مشــابه آن را بــه فاصله چنــد روز بعــد از قول یــک مربی و
یک ورزشــکار رشــته هــای دیگــری نمی شــنیدم؛محال
بود آن را چندان جــدی بگیرم .گوینده نقــل اول ،مدعی
شــد که به تازگی در فضای مجازی ،گروهی متشــکل از
یک مســئول ســابق(که به خاطر کارنامه ضعیفش مدت
هاســت مســئولیتی در ورزش ندارد؛امــا بــا تمــام تــوان
در عطــش و ســودای ریاســت به ســرمی بــرد )بــه همراه
چنــد دالل حرفه ای همیشــه حاضــر در ورزش اســتان و
البتــه با کمــال تاســف دو خبرنگارنمــا (که بــه خاطر نوع
فعالیت باندی و گروهی ،همیشــه تعدادی از عواملشــان
را در برخی ســایت های خبری به همــراه دارند) با انگیزه
دریافت امتیــازات مالی واقتصادی شــخصی و باندی ،به
صورت مســتقیم و گاه غیرمســتقیم سوژه هایشــان را از
رشته های مختلف ورزشــی به دادن باج تهدید می کنند
و در صورت همکاری نکــردن نیز ،به صورت محســوس و
نامحسوس با "خبرسازی"و "شایعه پردازی" و حتی"دروغ
پردازی"هماهنــگ(!) در برخــی گــروه هــای پرمخاطب
فضای مجازی ،به اشــکال مختلف علیه سوژه نگون بخت
اقدام مــی کنند.نکتــه جالب توجه ایــن بود کــه گوینده
نقل دوم و ســوم تاکیــد می کردنــد که این گــروه مافیایی
مدام تاکید می کننــد که با توجه به این کــه نمی توانند به
طور مســتقیم برخی خبرنگاران و رســانه های مستقل و
مهم اســتان را(با توجه به بــی پایه بودن اخبار و شــایعات
تولیدی خودشــان) در اختیار داشته باشــند؛ با استفاده
از بی قید و بند بودن فضای مجازی برای انتشــار شایعات
و اخبار ؛ در موارد بسیاری با ایجاد هیاهوی هماهنگ در
این فضا  ،حتی موفق به به دنبال کشــاندن منابع خبری
موثق و فتح این سنگرهای مهم نیز شده اند و با یک برنامه
حساب شده و بدون برجای گذاشتن "رد پا" با خیال راحت
به نیات شــان جامه عمل می پوشانند.صرف شنیدن این
اظهارات قابل تامل ،با توجه به نبود مدارک مستند و متقن
و همچنین حرفه ای بودن این گروه،چندان قابل اثبات و
پیگیری قضایی نیست؛اما یک بار دیگر ضرورت هوشیاری
همگانی را در قبال بازنشــر مطالب منتشــره در فضاهای
غیررسمی گوشزد می کند...

گردونه
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جدالحذف شدگان!
گزارش تحلیلی
ترابی

رقابتهایلیگبرترفوتبالکشورمانبعدازسههفته
تعطیلی ،دوباره داغ میشود و مســابقات از امروز در
ایستگاهششمدرحالیآغازمیشودکهبهخاطربازی
هایملیوجامحذفی،وقفهای 20روزهدرلیگایجاد
شدهبودکهبهاذعانمربیان،اینتعطیلیچندهفتهای
باعث برخی ناهماهنگی ها شده و تیم ها را از شرایط
مسابقات دور کرده اســت .بر اساس برنامه در همین
چارچوب،نمایندگانخراسانرضوینیزفردا(جمعه)
بازیهایدشواریرادر مشهدوتبریزدرپیشدارند.

•جدال  2زخم خورده جام حذفی در مشهد

تیم فوتبــال "پدیــده خراســان" در رقابت هــای جام
حذفی فصــل جــاری در نخســتین مســابقه ،مقابل
تراکتور سازی عملکرد قابل قبولی نداشت و در خانه
مقابل شــاگردان "یحیی گل محمدی" با نتیجه  2بر
یک شکست خورد و حذف شد .شاگردان "مهاجری"
از ساعت  17فردا در شــرایطی میزبان تیم "سایپای
تهران" در ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) هســتند که تیم
مهماننیزباتوجهبهحذفازگردونه دراولینمسابقه

عنوانمدعی جدیکسبسهمیهآسیامعرفیکند.

اشدرجامحذفی،بهمانندمیزبانزخمخوردهوناکام
است.سفید وسرخپوشانپدیدهکهدرپنجهفتهاول
لیگ برتر نشــان دادند کــه می توانند جــزو تیم های
مدعیکسبسهمیهآسیاییباشند،تاکنون 2برد2،
مســاوی و یک باخت در کارنامه شــان ثبت شــده و با
 9گل زده و  5گل خورده  8امتیاز کســب کردند و در
جایگاه"چهارم"جدولردهبندیقراردارند.پدیدهای
ها فردا در مقابل نارنجی پوشان سایپا قرار می گیرند
که این تیم بــا هدایت "علی دایی" با  2امتیاز بیشــتر
و یک پله باالتــر در جایگاه "ســوم" قــرار دارد و تا االن
 3برد،یک مســاوی و یک باخت در کارنامه دارد.تیم
سایپا امسال هزینه زیادی کرده و به دنبال حضور در
جمعصدرنشینانلیگبرتراست.ایندوتیمتاکنون
 6بار به مصاف هم رفته اند که سایپا 3بار و پدیده یک
بار پیروز میدان بودند و 2دیدار هم به تساوی کشیده
شد .اما تیم پدیده امسال مهاجمان خوبی به خدمت
گرفتــه و بــا گل های زده نشــان مــی دهد کــه تیمی
هجومی است و فردا مقابل شاگردان دایی( که از نظر
ساختاریتیمخوبیتشکیلدادهاند)صفآراییمی
کند .پدیده میتواند با کســب پیــروزی در این دیدار
خانگی،حذف زودهنــگام در جام حذفی را فراموش
کرده و به رتبه سوم جدول لیگ برتر برسد تا خود را به

تیمفوتبال"سیاهجامگان"نیزکه توانستبا همراهی
قرعهمناسب،ازمرحلهیکشانزدهمرقابتهایجام
حذفی صعود کند ،از ســاعت 19فردا کار سختی در
مقابلهوادارانمتعصبتراکتورسازیدرتبریزدارد.
امااکبرمیثاقیانمربیروزهایسختاست وتاکنون
نیز نشــان داده در برابر تیم های بــزرگ از قبل باخته
نیست.مشکیپوشانفردابابازیکنانبومیخودباید
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ردیف

نام تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

پرسپولیس تهران

5

4

1

0

11

2

9

13

2

پارس جنوبی جم

5

4

1

0

11

5

6

13

3

سایپا تهران

5

3

1

1

7

6

1

10

4

پدیده خراسان

5

2

2

1

9

5

4

8

5

صنعت نفت آبادان

5

2

1

2

8

7

1

7

6

فوالد خوزستان

5

2

1

2

5

6

-1

7

7

ذوب آهن اصفهان

5

1

3

1

7

6

1

6

8

سیاهجامگانخراسان

5

1

3

1

7

7

0

6

9

تراکتورسازی تبریز

5

2

0

3

6

6

0

6

10

سپاهان اصفهان

5

1

3

1

4

6

-2

6

11

استقالل خوزستان

5

1

2

2

4

6

-1

6

12

پیکان تهران

5

1

2

2

4

6

-1

5

13

نفت تهران

5

1

2

2

5

8

3

6

14

سپیدرود رشت

5

1

1

3

3

6

-2

4

15

استقالل تهران

5

1

1

3

1

4

-3

4

16

گسترش فوالد

5

1

0

4

3

12

-9

3

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

در اﻦ ﺷﻜﻞ ﻚ ذوزﻧﻘﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ رو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ذوزﻧﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ذوزﻧﻘﻪ ﻣﺴﺎو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﻪ ﺑﺎ
دﮕﺮ ﺗﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟!
از اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺮا زدن ﺑﺮش ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻜﻪ
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﺷﻨﺪ ،٬اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
و رو ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷﻦ«»،اژدراﻓﻦ«
و »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را ﺸ ﻨﻴﻢ.ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد
ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ »رزم
ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• 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.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 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
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ:

ﻋﻤﺪا ذوزﻧﻘﻪ اﺻﻠ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ درج ﺮدﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺪس ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ را ﺑﺎ ﻣﺪاد رو ﻫﻤﻴﻦ ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻢ ﻨﻴﺪ
و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﺟﻮاب ﺗﺎن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــــﺎم  ١ﺗ ــﺎ  ٩را
ﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

کوتاه

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

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

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُ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.

اخبار

واژه ﺎﺑ

٩٦/٦/٢٣
ﻧﺎوﺎب

پیروز -رئیــس هیئت تنیس اســتان گفت :قبل از شــروع
مســابقات شــش بازیکن خارجی بــرای حضور در مشــهد
اعالم آمادگی کردند ولی متاســفانه در مســابقات حضور
پیدا نکردند و تمامی ورزشــکاران از کشــور ایــران در این
مســابقات حضور دارند!"محمدرضا تدین" در گفتوگو با
ایسنا  ،بیان کرد :چهارمین هفته مسابقات تنیس آسیا در
رده سنی زیر  14سال در بخش دختران و پسران با حضور
 53شــرکتکننده در مشــهد در حال پیگیری اســت .وی
افزود :شنبه آینده فینال انفرادی پسران برگزار خواهدشد
که این مسابقه به صورت زنده پخش خواهدشد.

پیروز-کارواناعزامیفوتسالکشورمانساعت 6صبحروز
گذشته به فرودگاه شهید هاشمینژاد وارد و ساعت 8صبح
با اتوبوس از فرودگاه به ســمت عشــق آباد حرکت کردند*.
رمضانعلی فیضی(عضو شورای شهر مشهد) :معتقدیم هم
ورزش همگانی و هم ورزش حرفه ای و هم قهرمانی در شهر
و اســتان باید مورد توجه باشــند و به همه این شــاخهها باید
پرداخته شــود  .چراکه هر کــدام از این ابعاد اهــداف خاص
خود را دارند و ما در کمیسیون مربوط تالش می کنیم تا این
اهدافرابهبهتریننحوممکنبهانجامبرسانیم*.سرمربی
پدیده :ســایپا ســرعتی و خطرناک اســت *.مسئول کمیته
تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال:مسئوالن باشگاه پدیده
همچنان پیگیر شکایت از مصطفی احمدی(بازیکن کنونی
سیاهجامگان)هستند*.مربیخراسانیتیمملیکشتیآزاد
گفت:باترکیبوتیمیجواندربازیهایداخلسالنآسیا
شرکتمیکنیم".امیرتوکلیان"درگفتوگوبافارسافزود:
خوشبختانهتمریناتخوبیراپشتسرگذاشتیموازاردوی
آیندهتمریناتسبکدردستورکارقراردارد.
تربــت حیدریه،غضنفــری /مســابقات بومــی محلــی
وآمادگی جســمانی بانوان(ویــژه مــادران ودختران) در
سالن شهید شکاری شهرستان زاوه برگزار شد *.رئیس
اداره ورزش وجوانان زاوه ازاعزام تیم کاراته شهرســتان
زاوه به مسابقات بین المللی استان فارس خبرداد.
سبزوار-پورســخاوت /افتتاحیــه مســابقات والیبــال
کارکنان واعضای هیئت علمی دانشــگاه های منطقه ۹
کشــور امروز باحضور  ۶۰ورزشــکار در دانشــگاه حکیم
سبزواری برگزار می شود.

جدول لیگ برتر ( - )96-97جام خلیج فارس

مشهد ،میزبان دوچرخه سواری
تریال کشور شد
مسابقات دوچرخه ســواری تریال کشــور از امروز در مشهد
آغاز شد.مدیر روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان
به خبرنــگار ما گفــت :رقابــت هــای تریال(عبــور دوچرخه
سواران از موانع مرتفع)با حضور مســئوالنی از این بخش از
فدراســیون،امروز و فردا در مشــهد پیگیری می شود".ایرج
فخارزاده"افزود :این رقابت ها در گرامی داشــت هفته دفاع
مقدسدرمشهدبرگزارمیشود.

مسابقات تنیس زیر 14سال آسیا
بدون خارجی!

به مصاف حریــف تبریزی بروند کــه از جمله تیم های
ریشه دار و قدرتمند فوتبال ایران است و بازیکنان آن
نسبت به هفته های ابتدای لیگ به هماهنگی کامل
تریرسیدهاندودردیدارهایاخیرنیزعملکردخوبی
داشــته اند و هفته قبل در جام حذفی از ســد "پدیده"
گذشتند .مشکی پوشــان مشــهدی از  5بازی انجام
داده  3برد ،یک مســاوی و یک باخت دارند و با  7گل
زده و 7گل خورده 6امتیاز کسب کرده اند و با یک پله
باالتر از تراکتورسازی در جایگاه "هشتم"جدول رده
بندیقراردارند.

•مشکی پوشان و بازی سخت در تبریز

بهروز

ﻫﺮ روز

پیروز-مسابقات گروه نخست لیگ برتر فوتسال امیدهای
کشور در مشــهد آغاز شــد.به گزارش پایگاه خبری فوتسال
ایران،درگروهاولتیمهایحاضردرلیگبرترامیدفوتسال
کشــور عبارتند از :فرش آرای مشــهد ،گیتی پسند اصفهان
،آتلیــه طهران قــم ،طاهــای تنکابــن ،ماهــان تندیــس قم،
پرسپولیسخوزستانوکشاورزقزوین.

تیم های فوتبال پدیده و سایپا فردا در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) مشهد به مصاف یکدیگر می روند

از میان خبر ها

ﺳﻮدوﻮ

آغاز مسابقات گروه اول لیگ برتر
فوتسالامید

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و اﺳﺘﻘﻼل روز ﺟﻤﻌﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎز ﺣﺴﺎﺳ
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮا ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان
در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﺼﻮرﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎز ﺧﻮد در ﺟﺎم ﺣﺬﻓ را ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوز
ﺧﻔﻴ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺎﻻ
ﺳﺮﻣﺮﺑ آﺑ ﻫﺎ در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑــﺮود؛ ﺗﻴﻤ ﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺎر ﻣﻨﺼﻮرﺎن و ﺗﻴﻤﺶ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻘﻼل ﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ
ﻣﺼﺪوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر
دارد .در ﺗﺮﻴﺐ ﭘــﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻧﺎﻧﮓ ،دﺷﺘ و
ﺻﺎﻟﺤ ﺷﺮاﻂ ﺑــﺎز دارﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻞ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

اوﻣﺎﻧﻴﺎ و ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ ٢ ،ﺑﺎزﻨ ﻪ دﺮﺗﺮ
از دﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎرﺗﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧ در ﺷﺮاﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻴﻤﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻴﻤ ﺧﻄﺮﻧﺎ Ôاﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ
آزادﮔــﺎن ﻓﻘﻂ  ٣ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺳﭙﻴﺪرود رﺷﺖ در ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﻋﻤﻠﺮد
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻟﻘﺐ ﺷﻴﺮﺧﻔﺘﻪ را دادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺧﻠﻖ ﺷﮕﻔﺘ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ اﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎب وﮋه ا
رو ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺮده اﺳﺖ .اﻦ
ﺗﻴﻢ در ﻟﻴﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻨﻮن  ٢ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
ﺮده و ﺑﺎ ﺴﺐ  ٦اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎن و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ در ﺧﺎﻧﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ ﺎر
آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  h٤ﺎ h٥ﺑﺮود رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  h٣ﻣ رود
ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  gﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ
رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﻴﺎه رد  hﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

