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نقشهانتقام شکست 3برهیچ از« بوناچیچ
گزارش تحلیلی

دوستان خراسانی بیرون نرفته است.این بازیکن،
به دلیــل آســیب دیدگی ربــاط صلیبــی از ابتدای
فصل در ترکیب تیمش به میدان نرفته و شاید یکی
از دالیل یک مساوی ،یک برد و  4شکست وکسب
 4امتیاز از  6مســابقه قبلی،غیبــت وی در ترکیب
این تیم باشد.

بهروز

تیم های فوتبال "سیاه جامگان مشهد" و "گسترش
فوالدتبریز"پنجشنبه 15تیرماهامسالدرچارچوب
یک دیدار تدارکاتی در کشــور ترکیــه رو در روی هم
قرارگرفتند کــه حاصل این بازی پیــروزی3بر صفر
شاگردان"لوکابوناچیچ"درمصافباشاگردان"اکبر
میثاقیان"بود .حاال بــه فاصله بیش از دو مــاه ،امروز
در پنج شــنبه ای دیگر؛ تیم "ســیاه جامگان"فرصت
دارد تــا در چارچــوب دیــدار رســمی خانگــی هفته
هفتم لیــگ برتــر فوتبــال کشــور،ضمن انتقــام آن
شکســت سنگین،نخســتین پیــروزی خانگی خود
را در لیگ"هفدهم" مقابل تیــم تبریزی تجربه کند.
به گزارش"خراســان رضوی"فردا هم دیگر نماینده
فوتبال اســتان(پدیده) در تبریز مصاف دشــواری با
"تراکتورسازی"درپیشداردواینتیمهممیتواندبا
انتقامحذفشدرمشهدازجامحذفی،بهادامهحضور
درجمعباالنشینهایجدوللیگادامهدهد.

پیروز -تیــم اعزامی اســتان به لیگ امیدهای کشــور در
تهران،درخشش نسبی داشت.
به گزارش ایسنا ،در این مسابقات ورزشکاران خراسانی
ایــن مقــام هــا را کســب کردنــد :پرتــاب نیزه؛"معیــن
محمودیــان" بــا 55.87متــر(دوم) پــرش ســه گام ؛
"مجتبــی زاهــدی" بــا  14.13متــر (دوم)پــرش
ارتفاع؛«محمد اختیارآبادی» 2متر(اول)«سید محسن
حسینی»  1.95متر(دوم)(متاسفانه تیم اعزامی استان
موفقیتــی در دوهــای ســرعت و اســتقامت نداشــت!)

•انگیزههایانتقامی

همان طور که در سطور باال اشاره شد،در آستانه آغاز
لیگ برتــر فصل جــاری تیم فوتبال گســترش فوالد
تبریز موفق شــد با 3گل ســیاه جامــگان را در ترکیه
شکســت دهد که گلهای گســترش فوالد را در این
دیدار تدارکاتی ،پیمان بابایی(دقیقه )۲۵و علیرضا
ارجمندیان(دقایق 80و)85بهثمررساندند.
این در حالی بود که پیش از این سیاهجامگان موفق
شــده بود در دو دیدار دوستان ه قبلی در کمپ "گرین
پارک ازمیت"تیم هایی از کامرون و ترکیه را شکست
دهد.اما برخــاف انتظار،تیــم تبریزی با ســرمربی
خارجــی خــود و در شــرایطی که ایــن تیم بــه لحاظ
امکانــات حرفــه ای جــزو برتریــن تیم هــای فوتبال
ایران است،نتایجی ضعیف کسب کرده و تیم "سیاه
جامگان" در ســوی مقابل بــا حداقل تمکــن مالی و
امکانات ،توانسته اســت نتایج قابل قبولی در فصل
جاریبهدستآوردودرسکوی"هشتم"امروزمیزبان
تیم"قعرنشین"اماپرامکانات ومتمولتبریزیباشد.

رئیسفدراسیون:

آغوش جودو برای بازگشت
ملی پوش چناران باز است

پیروز -رئیس فدراســیون جودو دربــاره ابراز عالقه ملی
پوش چنارانی برای بازگشــت به تیم ملــی گفت :آغوش
خانواده جــودوی ایران روی "جواد محجوب" باز اســت و
همان قدر که از رفتن او غمگین شــدیم؛ از بازگشتش به
این رشته استقبال میکنیم.
به گــزارش ایسنا"درخشــان" در پاســخ به این ســوال که
در صورت بازگشــت محجوب؛ آیا مسعود خســروی نژاد
مربی ســابق تیم ملی و مربی اختصاصی محجوب نیز به
کادر فنی اضافه خواهد شد یا خیر؛ گفت :خسروینژاد از
مربیان خوب و باتجربه جودوی ایران محسوب می شود،
وی ابتدا به عنوان دبیر تیمهای ملی معرفی شد اما پس از
چند روز به دالیل شخصی استعفا داد.

•موردعجیبمشکیپوشان!

تیــم فوتبــال "ســیاه جامگان"(بــا احتســاب بــازی

• فردا ؛بازی سخت "پدیده" در تبریز

های فصل گذشــته) با هفت بــازی بــدون باخت در
خــارج از خانه  ،موفق بــه یک نتیجه بســیار خوب در
بازی های خارج خانه شــده و شــاگردان"میثاقیان"
حتی در بــازی قبــل در تبریز نیز تــا دقایــق پایانی از
تیم"تراکتورســازی"جلو بودند که اشــتباه مرگبار؟
خطدفاعودروازهبانشان(محمدحسنعینافشار)
باعث نتیجه تساوی شــد.اما عجیب است که همین
تیمجوانوباانگیزه،دربازیهای خانگی،عملکرد
چندان قابل دفاعی ندارد و هنوز موفق به پیروزی در
مشهدنشدهاست.گزارشماحاکیاست،تیممشکی
پوش،پسازتساویپرگل2بر 2مقابل"ذوبآهن"در
نخستینبازیخانگی،دردومینمصافخانگی2بر
یک در مشــهد مغلوب تیم "فوالد خوزســتان" شد و
سومینبازیسیاهجامگان درمشهدبا"نفتتهران"
وسرمربیوقتش(حمیددرخشان)نیزنتیجهایجز
تساوی "یک بر یک "نداشت تا شاگردان میثاقیان با
دو انگیزه :انتقام و کسب نخستین پیروزی خانگی؛
امروزازساعت 18بهمصاف"گسترشفوالد"بروند.

•"سیاه جامگان" در بازی های رسمی 3بر
صفر جلوست!

برخالف روند بازی های غیررسمی و دوستانه،تیم
ســیاه جامگان در تاریخ بازی هایــش در بازی های
رســمی لیــگ برتــر 3بــر صفــر از گســترش فوالد
جلوســت! پژوهش آماری"خراسان رضوی" نشان
می دهد ایــن دو تیم در لیگ برتر تاکنــون چهار بار

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

مقابل یکدیگر صــف آرایی کرده اند کــه به جز یک
مسابقه در مشهد(هفته بیستم لیگ شانزدهم)که
با تساوی یک بر یک پایان یافت؛تیم سیاه جامگان
همه بازی هایش را در مشهد و تبریز با نتایج مشابه
"یک برصفر"پیروز شــده اســت و تیم تبریزی هنوز
نتوانســته مقابل مشکی پوشــان به پیروزی برسد.
ذکر این نکته هم جالب توجه اســت که هیچ یک از
دو تیم طی این چهار مسابقه نتوانسته اند،بیش از
یک گل به ثمربرسانند.

•2یار آشنا در ترکیب تیم مهمان!

در بــازی امــروز ،حضــور دو بازیکــن آشــنا بــرای
خراســانی ها در بیــرون و داخل زمین بــازی برای
تیم مهمان ،به شــدت جلب توجه مــی کند.اولین
بازیکن"آندرانیــک تیموریان"کاپیتان اســبق تیم
ملــی فوتبال اســت کــه بــدون تردیــد فوتبالش را
مدیون تیم"ابومسلم مشهد" و سرمربی وقتش(اکبر
میثاقیان)است.تیموریان که رکورددار حضور در
تیم هــای مختلف اســت،در فصل جــاری پیراهن
تیم"گســترش فوالد" تبریز را پوشــیده و رویارویی
وی با ســرمربی اسبقش در مشهد بســیار جذاب و
تماشایی است.دیگر بازیکن نام آشنای این تیم که
البته به دلیل مصدومیت شدید تا بهمن ماه قادر به
بازی درتیم گسترش فوالد نیســت؛"علیرضا نقی
زاده" اســت که بازی های بسیار خوبش در ترکیب
تیم"ســیاه جامگان مشــهد" هنوز از خطــر فوتبال

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

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

در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ
داﺮه در 
ﺑﺨﺶ از اﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪ
ﺑﺎﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

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

ﻋﻤﺪا ﺗﺼﻮﺮ اﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﺰرگﺗﺮ 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.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﻗﻴﻘﻪ

صدرنشینی«موعود پیرادل»
وچهارمی«فرش آرا»

پیروز -دور رفت مسابقات فوتسال لیگ برتر امید کشور
در دو گروه جداگانه در مشــهد و ســاری به پایان رســید.
به گزارش خانــه فوتســال ،این مســابقات در گــروه دوم
بازی ها به میزبانی تیم"شهروند" در ساری  ،دور رفت خود
را با شکســت میزبان و صدرنشــینی تیم"موعــود پیرادل
مشــهد" به پایان رســاند و این تیم خراســانی بــا اقتدار و
کسب 12امتیاز صدرنشین این گروه7تیمی شد.
اما روز هفتم و پایانی دور رفت لیگ برتر امید های کشور
در گروه اول نیز با برگزاری ســه دیدار در ســالن "شــهید
بهشتی مشهد" پیگیری شــد که در نهایت میزبان(فرش
آرای مشــهد)که در ابتــدا نمایــش ضعیفــی ارائــه کرده
بود؛ توانست ســومین برد خود را کســب کند و در نهایت
"چهارم" شود.
در خــور ذکــر اســت ســال گذشــته تیــم امیــد ایــن
باشگاه،قهرمان لیگ برتر کشور شده بود.

اخبار
کوتاه
پیــروز  -مســابقات مرحلــه دوم بســکتبال جوانــان
کشــور(گروه  )b۲از امــروز در مجموعه ورزشــی ســجاد
مشهد آغاز می شود.
بردسکن،نوری /رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن:
سالن ورزشی شهید «امام بخش» انابد تادو ماه آینده بهره
برداری می شود.

ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ

•

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

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دردوررفتلیگبرترامیدکشور

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.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ:

پایانکارنمایندگانفوتسالاستان

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

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.

پیروز"-عرفان ســاعتیان" تنها نماینده خراسان رضوی
در تیم ملی فوتبال کشــورمان در مسابقات مدارس آسیا
بود که در نهایت نیز مســابقات با قهرمانی تیم کشورمان
همراه شد.
بــه گــزارش ســایت رســمی باشــگاه پدیــده ،وی درباره
حضــورش در ایــن رقابتها اظهــار کرد :خوشــحالم که
توانســتیم با قهرمانــی ،مســابقات را به اتمام برســانیم.
رقابت با تیمهای مختلفی مثل کره جنوبی ،سریالنکا و ...
سختیخاص خود را داشت و مسیر راحتی را طی نکردیم.
بازیکن تیم جوانــان پدیده افزود :در تمام مســابقات تیم
ملی در این تورنمنت به میدان رفتم و موفق شــدم  ۲گل
بزنم و  ۲پاس بدهم.
"ســاعتیان" افــزود :بایــد از مجموعــه باشــگاه پدیــده و
مربیانــم  :صداقــت ،صفــری ،وزیریپنــاه ،پوررمضــان،
قویدست و  ...تشکر کنم که در سالهای اخیر زحمات
زیادی برایم کشیدند .

واژه ﺎﺑ
•

ﻧﺎوﺎب

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺪ اﻦ
ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ﻪ ﻫﻢ اﻧﺪازه،
ﻫﻢ ﺷﻞ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻨﻴﻢ؟

اما فرداشــب نیز در تبریز تیم "پدیده خراسان"که
با پیــروزی قاطع 3بر صفــرش مقابــل یاران"علی
دایی"(ســایپا)تا رتبه "ســوم" جدول بــاال آمده،به
فاصلــه تنهــا دو هفتــه ،یــک بــار دیگر بــه مصاف
"تراکتورســازی"می رود.شــاگردان"مهاجری"
که مــی خواهند همچنــان به روند روبه رشدشــان
ادامه دهند،پس از تجربه تلخ حذف از جام حذفی
توســط تراکتورســازی در مشــهد؛می خواهنــد با
شکست شــاگردان"گل محمدی"دوباره شگفتی
ســاز شوند.تراکتورســازی کــه فصل گذشــته در
پایــان هفته ششــم ،صدرنشــین جــدول بــود .در
دیدار خانگــی گذشــته مقابــل ســیاهجامگان به
تساوی یک  -یک دستیافت تا در پایان هفته ششم
رقابتها با  7امتیاز در رتبه "نهم" جدول مسابقات
قــرار بگیرد.شــاگردان گلمحمــدی لیــگ را با 3
شکست پیاپی شروع کردند و پس از آن با 2پیروزی
و یک تســاوی کــم کــم بــه اوضاعشــان در جدول
سروســامان دادند و از فشــار نتایج ضعیف ابتدای
فصل خــارج شــدند.این تیم بــه دلیــل محرومیت
باشگاه از دو پنجره نقل و انتقاالت و از دست دادن
ســتارههای زیادی که امــکان جذب جانشــین به
جایشان را نداشت؛ در شرایط سختی فصل جدید
را شــروع کرد و همین موضوع در نتایج آن ها تاثیر
زیــادی گذاشــته است.سرخپوشــان تبریــزی در
شــرایط مشــابه فصل قبل ،در پایان هفته ششم با
 12امتیــاز در صدر جــدول رقابتها جــای گرفته
بودند ولی شــرایط فصل جدید باعث شــده اســت
آن ها نســبت به فصل قبــل  5امتیاز کمتر داشــته
و  7امتیازی باشــند و بدون تردیــد تیم"پدیده" نیز
نشان داده ،حریف آسانی برای تبریزی ها نیست.
بازگشــت "معیــن عباســیان" بازیکن نــزول کرده
این تیم به دوران اوج و گلزنی های دوباره نشــانگر
تحوالت مثبت در تیم خراسانی است.

][١٣٩٦/٦/٣٠

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗﻪﺑﺎﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،زﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.درﺿﻤﻦﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ«ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻫﺮ روز

میخواهم بهترین باشم

»

موفقیتنسبیخراسانیها
درلیگدو ومیدانی
امیدهایکشور

ﺳﻮدوﻮ

فوتبالیست قهرمان تیم ملی دانش آموزی:

امروز؛ «سیاه جامگان» درمشهد به جبران باخت ازگسترش فوالد میاندیشد...

پیروز -دونده طالیی دوومیدانی اســتان در رقابتهای
داخل سالن آســیا گفت :من فقط به طال فکر میکردم و
خوشــحالم که حقم را گرفتم.به گزارش فارس" ،حســن
تفتیان" پــس از قهرمانــی در  60متر مردان آســیا گفت:
مسابقات داخل سالن معموال در زمستان برگزار میشود
و در تابستان کمی دشوار است ،اما من عزم و اراده ام فقط
برای مقام اول بود و خوشحالم که برای کشورم طال گرفتم
و رکورد سابق خودم را نیز ارتقا دادم.
وی تاکید کرد :برای قهرمانی آمده بودم و فرقی نداشت
رقیب ،چه کسی باشد ،من یک خط مستقیم را روبه رویم
داشتم و فقط به کسب طال فکر میکردم.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ورزشی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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فقط به طال فکر میکردم و آن
را گرفتم!

اخبار

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﻣﺠﺘﺒﺟﺒﺎر،ﻫﺎﻓﺒاﺳﺘﻘﻼلﺗﻬﺮانﻪازﺳﻮ
اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺮﻨﺎت ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
ﺗﻤﺮﻦ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺑﭘﻮﺷﺎن ﭘﺎﺘﺨﺖ ﺷﺮﺖ ﺮد
ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺤﺚاش ﺑﺎ ﻣﻬﺪ رﺣﻤﺘ ﺎﻣﻼ ﻓﺮق
دارد ،اﻟﺒﺘﻪ او ﺗﻤﺮﻦ ﻧﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز
دﻟﺨﻮر اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤ ﻣﻨﻄﻘ .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﻀﻮر ﺟﺒﺎر در ﺗﻤﺮﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺮد ﻪ ﻗﻀﻴﻪ او ﺑﺎ
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪرﺣﻤﺘدروازهﺑﺎنوﺎﭘﻴﺘﺎنآﺑﻫﺎﻓﺮق
دارد.اﺗﻔﺎﻗﺎتوﮔﻔﺘﻤﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻦﻫﻔﺘﻪ ٩٠ﺑﺎﺣﻀﻮر
اﺳﺘﻘﻼﻟﻫﺎﻫﻢﺣﻘﺎﻘراﺑﺮﻣﻼﺮدﻪﺛﺎﺑﺖﻣﻨﺪ
ﻗﺼﻪرﺣﻤﺘﻓﺮاﺗﺮازﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﭼﻨﺪروزاﺧﻴﺮوﺷﺎﻌﻪ
ﺧﻨﺪﺪن او ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻣﻨﺼﻮرﺎنﺳﺮﻣﺮﺑاﺳﺘﻘﻼلﺗﻬﺮانﻪدرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٩٠
ﺗﺼﻮرﻣﺮدرﺣﻤﺘﺑﺎودرﺟﺒﻬﻪاﺳﺖ،وﻗﺘ
واﻨﺶورادرﺗﺬﺐﺳﺨﻨﺎﻧﺶدﺪﺗﺎﻗﻬﻘﻬﻪﻫﺎ
ﻣﻠ،ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮهﺑﺎﺷﮕﺎهاﺳﺘﻘﻼلﺗﻬﺮانﺑﻪ
ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻈﺮش ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺎﭘﻴﺘﺎن اﺳﺘﻘﻼل

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺗﻬﺮان رو ﺧﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ٩٠رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮ ﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘ اﻇﻬﺎرات
ﻣﻨﺼﻮرﺎنرادرﺑﺎرهﺣﻀﻮرﻧﺪاﺷﺘﻦدرﻧﺸﺴﺖﻓﻨ
ﺗﻴﻢ ﺑﺮا ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺟﻢ را ﺷﻨﻴﺪ ،ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺮﻣﺮﺑﺗﻴﻤﺶﻣﻮﺿﻊﮔﺮﻓﺖﺗﺎﻧﺸﺎندﻫﺪﻫﻨﻮزﻫﻢ
ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﺪ! رﺣﻤﺘ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،٩٠رﻓﺘﺎررااﻧﺠﺎمدادﺗﺎﻧﺸﺎندﻫﺪدرﻫﻴﭻ
ﺑﺎﻧﺪوﺟﻨﺎحﺑﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖواﻟﺒﺘﻪدراﻦاﻣﺮﻫﻢﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪ.ﺎﭘﻴﺘﺎﻧﻪﻧﺸﺎنداددرﺑﻴﺮوناززﻣﻴﻦﻫﻢﺑﺮا
ﺧﻮدشﻟﻴﺪراﺳﺖ.ﻪﺗﺎزرﺣﻤﺘاﻣﺎﺑﺮاﺧﻮدش
ﺑﺪﺗﺮازﺑﺪﺷﺪ.اوﻫﻤﻪراﺑﺎﺻﺤﺒﺖﻫﺎﺶﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع
ﻗﺮاردادﺗﺎﻫﻮاداراناﻦﺗﻴﻢﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭘﺲازﺴﺐﻫﺮ
ﻧﺘﻴﺠﻪا در ﺑﺎز ﺑﺎ ذوبآﻫــﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﮕﻮﻨﺪ.رﺣﻤﺘﻣﺧﻮاﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻞﺗﻴﻢاﻣﻴﺮﻗﻠﻌﻪﻧﻮ
ﺑﺎزﻨﺪﺗﺎﺑﺎزﻫﻢﺑﻪﺗﺴﻮﻪﺣﺴﺎبدرزﻣﻴﻦﻓﻮﺗﺒﺎلﺑﺎ
ﻣﺮﺑاﺳﺒﻖﺧﻮدﺑﭙﺮدازداﻣﺎوﻗﺘدﺪﻫﻴﭻﺷﺎﻧﺴ
ﺑﺮاﺑﺎزﺮدنﻧﺪارد،راهﺧﻮدشراﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٢ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻓﻴﻞ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

