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فناشدگان فوتبال استان!
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بحث دوشنبه شــب گذشــته برنامه تلویزیونی  90درباره
نسل "تلف شده" ای از فوتبالیســت های با استعداد ملی
پوش رده های سنی پایه بود که به علت ساختار نامناسب
فوتبال ایــران در حفــظ  ،نگهــداری و پایش آنــان و البته
اشــتباهات خود این ورزشــکاران و بی مباالتــی آن ها در
نگرش حرفه ای از ادامه افتخارآفرینی هایشان بازماندند.
فوتبال استان ما نیز در این زمینه قربانیان بزرگی داشته
اســت .از نمونه های بارز این نســل"فنا شــده" می توانیم
به"منصور جمالیان"فوتبالیســت با اســتعداد و با تکنیک
خراسانی باشگاه"پیام مشهد" اشاره کنیم که زمانی حتی
بازوبند" کاپیتانی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران" را نیز بر
بازو می بست و همگان برای وی آینده ای روشن و تابناک
را در فوتبال ایران پیش بینی مــی کردند؛اما این بازیکن
به دلیل نداشتن یک مشاور امین و دلســوز و البته سلسه
اشــتباهات زنجیره ای و غرور کاذب خودش،به یک دهم
آن چه اســتحقاقش را در فوتبال ایران داشت ،نیز نرسید
و خیلی زود،آفتاب اقبالش در فوتبال کشــور غروب کرد.
نمونه دیگر "رضا حقیقی شاندیز"بازیکن ملی پوشی بود
که خیلی زود به اوج اشــتهار رســید و از تیم "پیام" به فجر
سپاســی وســپس "پرســپولیس" پیوســت و حتی در جام
جهانی قبلی مقابل"تیم ملــی آرژانتین"نیز بازی کرد؛اما
نتوانست سیر صعودیش را در فوتبال ادامه دهد و با دالیلی
مشــابه ،راه"جمالیان" را در بیراهه طی کرد و متاســفانه
نمونه این هــا در فوتبال خراســان رضوی کم نیســت.اما
در ســوی دیگر ماجرا نیز بازیکنانی داشته ایم که مخالف
جریان مرسوم شنا کرده و توانستند ،خودشان را از گرداب
فراموشی نجات دهند که شاید تعدادشان اندک باشد؛ اما
توانسته اند تا بزرگ سالی نیز کارنامه ای قابل دفاع داشته
باشند.از این نسل،می توان به"محمد ناصری"سنگربان
خراســانی تیم ملی نوجوانــان (همبازی ســردار آزمون و
علیرضا جهانبخش و )...اشاره کرد که گرچه مثل برخی
ستارگان آن تیم درخشش نداشــت ،اما حداقل توانست
جایگاهش را در ســطح اول فوتبال ایران حفظ کند و طی
دو فصل اخیر نیز در حفاظت از دروازه تیم شهرش(سیاه
جامگان)بــا خط دفاعــی نه چنــدان اســتوارش ،نمایش
نســبتا خوبی ارائــه کند.ایــن بازیکن ،همبــازی نوجوان
ملی پوشش"سبحان خاقانی" و البته"حسین مهربان" در
باشگاه "پدیده" و ...نیز اگر قدر خودشان را بدانند،آینده
تابناکی در فوتبال ایران خواهند داشت...

از میان خبرها
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ارزیابی جایگاه ورزشکاران جانباز و معلول استان درکشور به مناسبت «هفته پاراالمپیک»

افتخارآفرینی با زیرساختنزدیک به«صفر»!
گزارش
ترابی

•ظرفیت ورزشکاران خراسانی

به جرئت می توان گفت که ورزش جانبازان و معلوالن
خراسانرضویطیسالیاناخیرازنظرفنیدرکشور
جایگاه شاخصی داشــته و دارد.به گزارش"خراسان
رضوی" این استان در بیشتر مسابقات کشوری تحت
نظر فدراسیون ،نماینده ای داشته است.هر چند که
در حوزه ورزش جانبازان و معلوالن از نظر زیر ساخت
ها وضعیت مناســبی ندارد،امــا از نظر ورزشــکاران
مستعدوتوانمند،ظرفیتخیلیخوبیبهخصوصدر
بخش بانوان دارد .حدود  15رشته ورزشی در بخش
آقایان و  7رشته ویژه بانوان در استان فعال است.در
این بین ،برخی رشــته های ورزشی همچون ورزش
باستانی،قایقرانی،شمشیربازی و بدمینتون نه تنها
در استان ،بلکه در کشور هم فعالیت آن چنانی ندارند
و به خاطر تعداد خیلی کم ورزشــکار در این حوزه ها
 ،مسابقات کشــوری هم در این رشته ها کمتر برگزار
می شود.

خبر
ورزش

مشهد،میزبانهمایشملی
«پدران گود»شد

•وضعیت بانوان

هیئــت ورزش هــای جانبــازان و معلوالن اســتان،
در بخش بانوان ،در رشــته هــای والیبال نشســته،
بسکتبال با ویلچر ،پارا دوومیدانی ،پارا تنیس روی
میز ،پارا تیراندازی باکمان ،پوچیــا وپارا بدمینتون
فعال است که در مسابقات امسال قهرمانی کشور،
تیم ها و ورزشــکاران اعزامی اســتان در رشته های

پیــروز -نخســتین آیین ملــی کهنه ســواران ،بــزرگان و
دلســوزان ورزش پهلوانی و زورخانه ای با عنوان «پدران
گود» در مشهد آغاز شد.به گزارش پایگاه خبری اداره کل
ورزش و جوانان استان ،این همایش از امروزتا  ۲۸مهر در
مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

عکس:صادق ذباح

ورزشــکاران جانبــاز و معلــول اســتان بــا وجــود
مشــکالت و محرومیت ها،بــا تکیه بر عــزم و اراده،
موانع را پشت سر گذاشته و در عرصه های مختلف
داخلــی و خارجی بــرای ورزش کشــورمان افتخار
آفرینی کرده اند و خراسان رضوی با داشتن برخی
چهره های مطرح در رشــته های مختلف ،ســهم به
ســزایی در این موفقیت ها داشــته و دارد .به بهانه
هفته " پاراالمپیک" گزارشــی تحلیلــی از وضعیت
ورزش جانبــازان و معلوالن اســتان در بیش از 15
رشــته آقایان و بانوان  ،تهیه شــده اســت کــه امروز
تقدیم مخاطبان می شود.

والیبال نشسته،بسکتبال باویلچر،پارا دوومیدانی
و بوچیا به ترتیب مقام های اول،دوم،هشتم و چهارم
را کسب کرده است .متاسفانه در سال 95مسابقات
والیبالنشستهکشوریبرگزارنشدواستاندررشته
هایبسکتبالباویلچر،پارادوومیدانیوبوچیانیزبه
ترتیب در کشور مقام های دوم،اول و پنجم را کسب
کرد که بررسی این نتایج نشــان می دهد در بخش
بانوان و در رشــته پارا دوومیدانی پســرفت داشته و
نسبت به سال گذشته جایگاه خیلی ضعیفی کسب
کرده ایم.همچنین مســابقات پارا تنیس روی میز،
پاراتیرانــدازی باکمان و بدمینتون کشــور هم هنوز
برگزار نشــده اســت.از نظر ملی پوش ،مــی توان به
زهرادلخوش،راضیهشیرمحمدیدرپاراتیراندازی
باکمان،معصومهجلیلیاندرپاراتیراندازی،معصومه
زارعی و ندا پنچه باشــی در والیبال نشسته،نرگس
خزایی در پــارا تنیــس روی میز و همچنیــن فاطمه
کشمیری،طاهره هوشمند،زهره کاریزنویی،مهسا
سعادتمند،فتانه پورات و مهری یوســف زاده نیز در
رشته بسکتبال با ویلچر اشاره کرد.

•بخش آقایان

در بخش آقایان نیز رشته های فوتبال هفت نفره،پارا
وزنــه بــرداری ،پوچیا ،پــارا دوچرخــه ســواری ،پارا
دوومیدانــی ،والیبــال نشســته ،پــارا تنیــس روی
میز،تنیــس بــا ویلچــر ،پــارا شــنا ،پــارا تیرانــدازی
باکمــان ،پارابدمینتــون ،بســکتبال بــا ویلچــر ،پارا

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

باســتانی ،پــارا قایقرانی وپــارا شمشــیربازی فعال
است.مســابقات امســال قهرمانــی کشــور تاکنون
در پنج رشــته برگزار شــده اســت که در رشــته های
فوتبــال هفــت نفره،پــارا وزنــه برداری،پوچیا،پــارا
دوچرخه ســواری و پــارا دوومیدانی بــه ترتیب مقام
هــای دوم،پنچم،ســوم،چهارم و دوازدهم کشــور را
کسبکردهایم.درسال 95مسابقاتکشوریرشته
فوتبالهفتنفرهبرگزارنشدوورزشکارانرشتههای
پارا وزنــه برداری،بوچیا،پارا دوچرخه ســواری و پارا
دوومیدانی به ترتیب مقام های چهارم،پنجم،ســوم
و پنجم کشور را به دست آوردند که بر این اساس ،در
پارا دوومیدانی بازهم نتیجه ضعیفی کسب کرده ایم
و مسابقات کشوری دیگر رشــته ها نیز هنوز برگزار
نشدهاست.ازنظرملیپوشنیزدررشتههایمختلف
ورزشــکاران زیادی به اردوها دعوت می شــوند .اما
هم اکنون"مهدی بابادی""،علی اکبری" و "علیرضا
پورســمنانی" در والیبال نشسته" ،حسن عبدی" در
بسکتبال با ویلچر و "بهروز بربر مقدم" در بوچیا عضو
تیم های ملی هستند.

•جمعیت  2200نفری

رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلوالن خراســان
رضــوی  ،دربــاره وضعیــت رشــته هــای ورزشــی
جانبــازان و معلــوالن اســتان بــه خبرنــگار مــا می
گوید:ما در تمام رشته هایی که فدراسیون مربوط
مسابقات برگزار می کند،فعال هستیم.البته سطح

][١٣٩٦/٧/٢٦

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ µﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن ¬ ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا µﺸ¿ ﺗﺼﻮﺮ¬» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود µﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎµ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮرµ
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎµﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارµﻧﺒﺎﺷﺪ.

پیــروز -نشســت روســای هیئــت هــای ورزشــی
اســتان،همزمان بــا افتتــاح نمایشــگاه هفتــه
تربیــت بدنی،عصــر روز گذشــته در ســالن اســتاد
"باغبانباشی"مشــهد برگــزار شد*.فدراســیون جهانی
شطرنج (فیده) در جریان هشتاد و هشتمین کنگره بین
المللــی در آنتالیــای ترکیه  ،عنــوان بین المللی"اســتاد
بزرگ"را برای"مسعود مصدق پور" شطرنج باز خراسانی
بــه تصویب رســاند *.مدیرکل صدا و ســیمای خراســان
رضــوی  :از صبوریــان خواســته شــده تا بــه برنامــه زنده
تلویزیونــی بیاید و بــه مردم دربــاره عملکــردش گزارش
دهد *.حمیدرضــا کریمویی ،مدیرعامل باشــگاه پدیده
خراسان با مجتبی بهاروند؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل
و ترافیک شورای شهر مشهد دیدار و گفت وگو کرد *.طی
حکمی"،نوروزی" (وکیــل پایه یک و مدیــر دفتر حقوقی
شــرکت برق خراســان رضوی و نماینده قــوه قضاییه در
شــورای حل اختالف مشــهد طی ســال های  ۱۳۸۲تا
)۱۳۸۶بهعنوانعضوکمیتهانضباطیهیئتتنیسروی
میز استان منصوب شد *.تیم منتخب کیو کوشین کاراته
شمال شرق کشــور تمرینات خود را در مجموعه ورزشی
کوثر مشهد برای اعزام به مسابقات بین المللی در سنندج
پشــت ســر می گذارد *.ظریف( لیبروی خراســانی تیم
والیبال پیکان تهران):چه کسی گفته تیم "بانک سرمایه"
شکست ناپذیر است؟
فریمان،اصغــری -بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی با
همکاری هالل احمر شهرســتان ،کاروانی چهار نفره از
دوچرخه سواران فریمانی به کربال اعزام شدند *.مراسم
تجلیل از نایب قهرمــان فریمانی مســابقات کونگ فو توآ
(ساجده هاشمی)برگزار شد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣ ــﻮزﺷــ
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
از ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن
روزﻫـــــﺎ ﻗﺒﻞ
ﻃــﺮاﺣــ ﺷــﺪه

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

کوتاه

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

اخبار

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

•زیر ساخت:در حد "صفر"!

" رضایی" به مشــکل زیر ســاخت هــا اشــاره و اظهار
می کنــد:در مجموع،خراســان رضــوی از نظر فنی
اول اســت،اما از نظر زیر ســاخت ،ســی امین استان
کشور محسوب می شــود.در تمام اســتان ها،بنیاد
شهید،بهزیستی،شــهرداری و نهادهــای مربــوط
"سالن اختصاصی" برای ورزشکاران جانباز و معلول
دارند؛اما این مســئله در استان در حد "صفر" است و
فقط یک مجموعه ورزشــی در اختیار هیئت ماســت
که ســاالنه بابــت آن حــدود  160میلیــون تومان به
اداره کل ورزش و جوانان استان اجاره می دهیم.وی
تصریحکرد:درگذشته،خراسانرضویپسازتهران
همیشه مقام دوم کشور را داشت.اما حدود سه سال
است که بر اساس ارزیابی فدراسیون ،همیشه مقام
اول را در کشور داریم .در رشته های پوچیا ،والیبال
نشسته ،بسکتبال با ویلچر ،پارا تنیس روی میز ،پارا
تیراندازی باکمان و پارا شنا ورزشکاران خیلی خوبی
داریم و همیشه در کشور جزو چهار تیم برتر بوده ایم.

با وجود آن که مدیرعامل باشگاه "سیاه جامگان"در نشست
خبری این باشگاه از قبول تلویحی سمت"مدیرفنی"توسط
نماینده ســرمربی برکنارشــده تیمش خبر داده بود؛"اکبر
میثاقیــان" ایــن پیشــنهاد را صراحتــا رد کرد.بــه گزارش
خبرنگار ما"،میثاقیان"که در برنامه تلویزیونی 90به اکراه
روی خط آمد و گفت این ســمت را به هیچ وجه قبول نمی
کند ،درباره کنار گذاشــته شــدنش از این تیم گفت :فصل
قبل ،تیــم را با ســختی در لیگ نگه داشــتم؛ اما یــک دینار
نگرفتم .امســال هــم  ۲۰درصــد از قــراردادم را که ۱۵۰
میلیون تومان(از 700میلیون) اســت گرفته ام .البته این
ها(مسئوالن سیاه جامگان) عادت دارند؛ هر هشت هفته
یک سرمربی عوض کنند و در حالی که مرا برای نجات تیم
ها می آورند؛ این تصمیــم را گرفتند .ما اگــر یک بازی می
بردیمبهلیگبرمیگشتیموامسالباتیمیکهداشتیممی
توانستیم هفتم یا هشتم شویم.وی در بخشی از سخنانش
دلخوری اش را ازتصمیم مســئوالن این باشــگاه نیز با این
جملهکه"اگرآقایانعباسیراپایخطبیاورید،تلفنراقطع
می کنم!"نشان داد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

فعالیت بعضی رشته های ورزشی در کشور باالست
و برخی نیز به خاطر ورزشکاران اندک ،فعالیتی در
اســتان ها ندارند که بالطبع ،مسابقات کمتری در
بین این رشــته ها برگزار می شود".هادی رضایی"
مــی افزایــد:در کشــور حــدود  19هزار ورزشــکار
ســازمان یافته آقا و خانم وجود دارد کــه پنج هزار و
 400نفر در رشــته والیبال نشسته فعالیت دارند.
در اســتان خراســان رضــوی نیز حــدود دو هــزار و
 200ورزشکار ســازمان یافته در این رشته داریم.
همچنین  15هیئت در شهرستان ها فعال هستند
که قرار اســت دو هیئت دیگــر هم اضافه شــود و از
طرفی ،تنها استان کشوریم که به همه شهرستان ها
از نظر مالی کمک می کنیم.وی می افزاید:تا چند
ســال اخیر،افتخارات ورزش جانبــازان و معلوالن
کشــور مختص چنــد اســتان بود،امــا االن در تمام
استان ها گسترش پیدا کرده و باعث رقابت بیشتر
بین ورزشــکاران شده اســت.وی تصریح کرد :هم
اکنون  10درصد ورزشــکاران تیم های ملی که در
مسابقات پاراالمپیک و پاراآسیایی حضور پیدا می
کنند،خراسانی هستند و البته این درصد در بخش
بانوان شاید بیشتر هم باشد.

«میثاقیان»مدیریتفنی
سیاه جامگان را نپذیرفت

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٧)-١ﺣﺮﻓ ( از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺗﺎرﺦ
ﻓﻮﺗﺒﺎلاﺳﺖﻪﺳﺎل ١٩٩٤ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺑﺮزﻞﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ وﺑﻬﺘﺮﻦﺑﺎزﻦﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺷﺪ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (اﻦ ﺷﺨﺺ اﺗﺮﺸ -آﻣﺮﺎ را
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻦورزﺷﺎرزﺒﺎ اﻧﺪامدﻧﻴﺎﻣ داﻧﻨﺪﻪ
ﻫﻔﺖﺑﺎرﻗﻬﺮﻣﺎنﻣﺴﺎﺑﻘﺎت»ﻣﺴﺘﺮاﻟﻤﭙﻴﺎ«ﺷﺪ.
٣)-٣ﺣﺮﻓ (ﻣﺘﺨﺼﺺدرﺗﻨﻴ¬وﺻﻨﻌﺖ
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺗﺮﻣﻴﻢﭘﺎرﮔ ﻓﺮش
٥)-٥ﺣﺮﻓ (زﻣﻴﻨ دروﺳﻂدرﺎ
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﺧﻮابﺧﻮش
٦)-٧ﺣﺮﻓ ( اﻦ ادوﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﮋﮔ ﻫﺎ µﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎب ،ﮔﻮارﺷ و آﻧﺘ اﺴﻴﺪاﻧ اش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ (درﻣﺜﻞﺑﺎﭘﻨﻴﺮدرﺗﻀﺎداﺳﺖ
٣)-٩ﺣﺮﻓ ( ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﺮا µﺷﺴﺖ و ﺷﻮ µﻣﻮﻫﺎ
آب را ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه  ......ﻧﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﺶ
ﻣﻴﺰانﺳﺒﻮم)ﭼﺮﺑ (ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪهدر¿ﺳﺮﻣ ﺷﻮد.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪﻣﺼﺮفﻧﻤ¬راﻣﺤﺪود
ﻣ ﻨﻴﺪﺑﺮاµﻃﻌﻢوﻋﻄﺮﺑﺨﺸﻴﺪنﺑﻪﻏﺬاﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ازﻣﻘﺪارﻤ ازاﻦادوﻪﻣﻔﻴﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٣)-١١ﺣـــــﺮﻓـــــ ( ﻟــﻘــﺐ »ادﺳــــــﻮن آراﻧ ــﺘ ــﺲ
دوﻧﺎﺳﻴﻤﻨﺘﻪ« ،ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ ا µﺑﺮزﻞ ﻪ

ﺣﻀﻮردرﻋﺮﺻﻪﺳﻴﺎﺳﺖراﺗﺠﺮﺑﻪﺮدهاﺳﺖ.
٢)-١٢ﺣﺮﻓ ( اﮔﺮ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺎﻓ ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ
و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧــﻮردن ﻏﺬاﻫﺎ µﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎدت دﻫﻴﻢ،
اﺴﻴﮋنراﺣﺖﺗﺮﺑﻪﺳﻠﻮلﻫﺎµﺑﺪﻧﻤﺎنﻣ رﺳﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا µاﻦ ﻪ ﻣﻮﻫﺎﺘﺎن دﺮﺗﺮ ﭼﺮب
ﺷﻮد......،ﺧﻮدراﻫﺮﻫﻔﺘﻪﺣﺪاﻗﻞ¬ﺑﺎرﺑﺸﻮﻴﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ (داﻧﻪﺳﻔﻴﺪرﻧﮓﭘﺮﻣﺼﺮفاﺮاﻧ
٤)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﺷﺴﺖ وﺷﻮ µروزاﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ µﻣﻮﻫﺎ ﻣ ﺷﻮداﻣﺎ ﺑﺮا µﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
.......ﻣ ﺷﻮدودرﻧﻬﺎﺖﺑﻪﻣﻮﻫﺎآﺳﻴﺐﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻨﺎرÏدرﺎ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪراﺎﻧﻪاµاﺧﻼﻟﮕﺮ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﻣﺎر
٦)-١٩ﺣﺮﻓ (ﻓﻴﻠﻢﻋﺎﺳ
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ (ازﻣﺰهﻫﺎ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاµﻧﻮاﺧﺘﻦوﻮﻟﻦﺑﻪﺎرﻣ رود
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ ( اﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺎ وﮋﮔ ﻫﺎ µﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎﺑ وآﻧﺘ اﺴﻴﺪاﻧ اﺳﺖوازﺑﺎﻓﺖﻫﺎدرﺑﺮاﺑﺮ
آﺛﺎرﻣﻨﻔ رادﺎلﻫﺎµآزادﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻣ ﻨﺪ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺳﺮازﺮµ
٤)-٢٤ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﮔﺮدنﭘﺰﺷ¬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

رخﺳﻔﻴﺪراﺳﺖﺑﻪh٥ﻣ رود.ﺳﻴﺎهدرﺣﺮﺖﺑﻌﺪµﻣﺎتاﺳﺖ:اﮔﺮاﺳﺐ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺳﻴﺎهﭼﭗﺑﻪb٦ﺎc٧ﺑﺮوداﺳﺐﺳﻔﻴﺪﺑﻪc٧ﻣ رود.اﻣﺎاﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎه
رد¿cﭘﻴﺸﺮوµﻨﺪﺎﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪاﺳﺐﺳﻔﻴﺪﺣﻤﻠﻪﻨﺪ،وزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪ
c٤ﻣ رود.اﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪ d٤ﺑﺮودﺎاﺳﺐﺳﻴﺎهﺑﻪ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎf٧f٣e٤µﺎh٧ﺑﺮود،
اﺳﺐﺳﻔﻴﺪﺑﻪf٤ﻣ رود.اﮔﺮﻫﻢﺳﻴﺎهﻫﺮﺣﺮﺖدﮕﺮµاﻧﺠﺎمدﻫﺪوزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪe٤ﻣ رود.

