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«پدیده»«،سیاه جامگان» و4باشگاه
دیگر؛ بدون مجوزحرفه ای و ملی!

پیروز -دبیر هیئت اســکواش خراســان رضوی از تثبیت
صدر نشــینی "فرازنیــک" در پایــان دور دوم مرحله رفت
لیگ اسکواش استان (جام فردوسی) خبرداد.به گزارش
پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان اســتان" ،ایمان
نصیرزاده" افزود :این رقابتها در کورت های اسکواش
"هتل پارس مشهد" برگزار شد و در پایان این مرحله  ،تیم
های "فرازنیک" و "زاک و ماریان" با هفت امتیاز و برحسب
تفاضل گیم در جایــگاه اول و دوم و تیم "چهــار" نیز با یک
پله صعود و پنج امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفتند.

مرحله دوم لیگ کشورهفته آینده درمشهد برگزارمیشود
گزارش
بــا پایــان مرحلــه نخســت لیــگ واترپلــوی
جوانان(زیر17سال)کشــور ،رقابــت های مرحله
دوم از هفته آینده در مشــهد و تهران آغاز می شــود
و تنها نماینده واترپلوی استان(تیم شایسته آبمیوه
سجاد مشهد) نیز که در گروه سوم این مسابقات در
محاصره چهار تیم تهرانی،یک تیــم از فارس و یک
تیم از زنجان با انجام بازی های مقتدرانه هم اینک
در سکوی "دوم" قرار دارد؛ درصدد است با توجه به
پذیرش "استخر شهید هاشــمی نژاد"مشهد برای
میزبانی متمرکز مرحله دوم مسابقات؛ بتواند قبل
از آغاز مرحله ســوم ،صعود خود را به مرحله نهایی
قطعی کند .از آن جا که رشته واترپلو از جمله رشته
های مظلوم ،اما زیبا و جذاب آبی است،گروه ورزش
"خراسانرضوی"نگاهیتحلیلیبهاینرقابتهای
مهم داشته است و ســپس در ادامه این گزارش،از
آخرین وضعیــت نماینــده اســتان در گفــت و گو با
سرمربی تیم آگاه خواهیم شد.

•حضور  21تیم در مسابقات

رقابت های لیگ جوانان زیر 17سال،که مهم ترین
رقابت رشــته ورزشــی واترپلو(پس از لیــگ بزرگ
ساالن)در کشور محســوب می شود؛سومین سال
خود را در شــرایطی ســپری مــی کند کــه افزایش

تعداد تیمهــا در هــر دوره نســبت بــه دوره قبل ،از
روند روبه توسعه این رشــته در کشور حکایت دارد؛
چنــان کــه در رقابــت هــای امســال نیز21تیــم با
یکدیگر درســه گروه هفت تیمــی رقابت می کنند.
خوشبختانهباپیگیریمسئوالنهیئتشنا،شیرجه
و واترپلــوی اســتان،حامی مالــی خوبــی از بخش
خصوصی(شــرکت آبمیوه های زنجیره ای سجاد
مشــهد-برادران محمدیان)در این رشته،پای کار
آمده است و جوانان آینده ساز این رشته را حمایت
مــی کند.ســال قبل،جوانان شایســته خراســانی
تیم"آبمیــوه ســجاد" توانســتند در پایــان مراحــل
مختلف مســابقات،عنوان چهارم را کســب کنند.
اما امسال شاگردان"رضا فیوضی زاده"قصد دارند
بــا اســتفاده از تجــارب قبلی،جایگاه بهتــری را در
این مســابقات کســب کنند.یکی از اشــکاالت این
مسابقات،حضور پرتعداد تیم های پایتخت و غیبت
برخی اســتان ها در لیگ کشــور اســت که به طور
مثال تنها نماینده واترپلوی اســتان را در محاصره
چهار تیم تهرانی(تیم هــای :ماندنی،آریانا،امید و
آینده سازان آزادی تهران)قرار داده است و البته تیم
تمام بومی استان در شرایطی که بازی های مرحله
نخست این گروه به صورت متمرکز در تهران برگزار
شد؛توانســت رتبه دوم گروهش را به دســت آورد و
اکنونآمادهحضورپرقدرتدرمرحلهدوممسابقات
در مشهد شود.از آن جا که در پایان مرحله سوم از هر
گروه،دو تیم جواز حضور در مرحله چهارم و نهایی
مسابقات را به دست خواهند آورد؛امیدواریم شاهد

جدول رده بندی گروه سوم لیگ واترپلوی زیر  17سال کشور

پیروز -در جلســه هم اندیشــی باشــگاه ها و اعضای هیئت
اســتان مقرر شــد لیگ اســتانی تنیس روی میز راه اندازی
شــود.به گزارش روابط عمومی این هیئت،همچنین مقرر
شــد مســئول مربوطه (صداقتیان) تصمیمات نهایی را در
موضوعات در آینده نزدیک به یک کارگروه ویژه اعالم کند.
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عکس ها:میثم دهقانی

بهروز

لیگاستانیتنیسرویمیز
راه اندازی می شود

حضور نماینده واترپلوی خراسان رضوی در جمع
تیم های صعود کننده باشیم.

• ارزیابی وضعیت تیم ها در گروه های
سه گانه

در پایان مرحله اول مســابقات گروه نخســت لیگ
کشــور ،تیم های":پیشــگامان کویریزد "و سایپای
تهران"بــا  12و  10امتیــاز مدعی صعود هســتند
وتیم"کارگــران اصفهان"نیز با فاصلــه کم مترصد
لغزش این دو تیم و حضور در رتبه های باالتر است.
امادر گروه دوم،تیم"استخر آزادی تهران"با کسب
حداکثر امتیازات صدرنشــین اســت و نمایندگان
واترپلــوی قزویــن و تبریز نیز بــا فاصلــه دو امتیاز از
یکدیگر تعقیب کننده صدرنشین هستند.در گروه
سوم نیز تیم"شرکت ســاختمانی ماندنی تهران"و
آبمیــوه ســجاد مشــهد"مدعیان اصلــی صعــود به
مرحله نهایی محسوب می شوند و میزبانی مرحله
دوم مســابقات این گروه در مشــهد ایــن فرصت را
فراهم می کند تا تنها نماینده واترپلوی اســتان ،با
جمع آوری امتیازات مورد نیاز حتی به صدرنشینی
گروهش نیز بیندیشد.

•سرمربی تیم:کاش در"استخر شهید
حججی"میزبانی می کردیم

ســرمربی تیــم واترپلــوی" آبمیــوه ســجاد
مشــهد"در گفــت و گــو بــا "خراســان رضوی"می
گوید:خوشــبختانه بــا حمایت"حامــی مالــی" و
همچنیــن هیئــت استان،توانســته ایــم خودمــان
را بــه عنــوان مدعــی صعــود از ایــن گــروه مطــرح
کنیم".رضــا فیوضی زاده"مــی افزاید:هفته آینده
در استخر"شهید هاشمی نژاد" مشهد میزبان هفت
تیم این گروه هســتیم .وی در پاســخ به این سوال

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر¦ﭘﺮ ﻨﻴﺪ ﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

][١٣٩٦/٨/٢٣

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮ ﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ¦ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر¦
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــــﺮار¦ در ﺗﻪ ا¦
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا¦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮور ﻨﻴﻢ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

اخبار کوتاه
پیروز

کاپیتــان ســیاه جامگان(بادامکــی) خاطرنشــان کــرد:
پیــروزی مقابــل استقالل،برگشــت ســیاه جامــگان بــه
جدول است*.سرمربی فریمانی تیم ملی کشتی فرنگی
امید(باوفا) گفت :با توجه به این که اولین دوره برگزاری
مســابقات امیدهــای جهــان اســت نمیتوانیــم ارزیابی
دقیقی از مسابقات داشته باشــیم *.رئیس اداره ورزش
و جوانان سرخس اظهار کرد :دو شرکت خصوصی نفت
و گاز و البتــه آســتانقدس رضــوی در خصــوص اماکن و
تجهیزات ورزشــی شهرســتان ،حمایت الزم را ندارند*.
یونس شاکری تصریح کرد:ســیاهجامگان هنوز اخراجم
را به طور رســمی اعالم نکرده؛ اما زمان آن رســیده است
که فوتبال خــود را در خارج از اســتان ادامه دهم*.بازی
دوســتانه بین دو تیم فوتبال"اســتقالل تایبــاد" و "نادی
الکوفه عراق"امروز( سهشنبه) ساعت 14در تایباد برگزار
میشــود .پیش از این تیــم عراقی با تیمی از شهرســتان
قوچان رقابــت کرده و بــه پیــروزی 2بر یک دســت یافته
بود"*.مهــرداد قنبــری" ،بازیکــن خراســانی از تیــم"
گسترش فوالد تبریز" جدا شد.

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

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎز ﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا¦
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻤﺮﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
ºﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟــــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑــﺮا¦ ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣ دﻫﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

پیروز -با تصمیم شــهردار مشــهد ،مدیریت تربیت بدنی
همگانی شــهرداری مشــهد بــا اداره ورزش کارکنان این
نهاد ادغام شــد.به گــزارش فــارس  ،با موافقت و دســتور
تقیزاده و برای هماهنگیهای بیشــتر در حــوزه ورزش
کارکنان شــهرداری و همچنین خدماترســانی بیشــتر
در حوزه ورزش همگانی به مردم مشــهد ،مدیریت تربیت
بدنی همگانی شــهرداری مشــهد بــا اداره تربیــت بدنی
کارکنــان این نهــاد ادغام شــد.با ایــن ادغام ،قرار اســت
تمامیفعالیتهایورزشیکارکنانشهرداری،همچنین
برنامههای ورزشــی که برای مردم در نظر گرفته میشود
در قالب یک اداره صورت گیرد.بر این اســاس طی هفته
آینده ساختار اجرایی جدید ،برنامهریزی و اجرا می شود.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﻋﻤﻮد¦،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ادغامتربیتبدنیهمگانی
شهرداریمشهدباورزشکارکنان

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
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• ﻗﺎﻧﻮن

ﺳﺨﺖ

ﺳﻮدو ﻮ

که چرا استخر جدید"شهید
حججی" مشهد،میزبان این
رقابــت ها نیســت؛ گفت :ما
هم خیلی دوســت داشــتیم
در این اســتخر اســتاندارد،
میزبــان تیــم هــا باشــیم؛
امــا ظاهرا بــا وجــود افتتاح این اســتخر بــا حضور
وزیر،هنوز این اســتخر قابــل بهره بــرداری کامل
نشده است و ما هم قطعا در اســتخر هاشمی نژاد
میزبان مسابقات خواهیم بود،اما امیدواریم با بهره
برداری از این اســتخر مجهز ،بتوانیــم تمریناتمان
را در آینــده در اســتخر "شــهید حججی"برگــزار
کنیــم.وی دربــاره وضعیــت تیمــش خاطرنشــان
می کند:تیم ما بــا ترکیبی از بهترین ورزشــکاران
واترپلوی استان در این رده سنی چون:محمدرضا
حسینی،امیرحســین محمــدی(دروازه بــان)
امیرحســین زاغیان،امیرعلــی مرادیان،یوســف
و یونــس ســیم پیــچ و...مدعــی صعــود از گــروه
و حضــور در ســکوی ســه گانــه پایانی اســت و می
دانیــم کــه کار ســختی در پیــش داریم".فیوضــی
زاده"میافزاید":محمــد رحیمیان"بــه عنــوان
مربی و"حســین گرایلی"به عنوان سرپرســت تیم
نیز در موفقیت های این تیم ســهیم هستند.مربی
خراســانی تیم ملی جوانان همچنیــن تصریح می
کند:با توجه به ظرفیت ورزشــکاران خراسانی در
این رشــته،امیدواریم شــاهد حضور ملی پوشــان
بیشــتری از اســتان در تیم های ملی پایه باشــیم.
وی در پایان با اعالم این که مسابقات لیگ جوانان
کشور اول تا ســوم آذر صبح و بعدازظهر در استخر
شهید هاشمی نژاد برگزار می شود از تماشاگران
خراسانی خواست با حضور در ســالن،حامی تنها
نماینده استان در این مسابقات باشند.

ﻣﻌﻤﺎ¦ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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صدرنشینی «فرازنیک» در لیگ
اسکواش استان

«آبمیوه سجاد مشهد»نماینده شایسته واترپلوی استان در لیگ جوانان کشور

در این باره مالک سیاهجامگان معتقد است تفاوت خاصی
بین تیمهای ایرانی وجــود ندارد؛ زیرا هیچ باشــگاه ایرانی
چیزی از خــود ندارد".محمدرضا عباســی" درباره کســب
نکردن مجوز ملی و همچنین مدرک حرفهای باشگاه سیاه
جامگان تصریح کرد :باشگاه های ایرانی مثل هم هستند.
قطعا کاستیهایی وجود داشــته که این مدارک به باشگاه
سیاهجامگان تعلق نگرفته است .البته میتوان گفت تاخیر
در تحویل مدارک نیز میتواند از دالیل کسب نکردن مجوز
ملی باشــد .ما ســعی میکنیم مشــکالت را به زودی حل و
ارسالکنیمتامجوزبگیریم.اوادامهداد:باشگاههایایرانی
همه مثل هم هســتند و چیزی از خود ندارنــد و اموال آنها
استیجاری است .باشگاه هایی مانند سیاهجامگان نیز که
خصوصی هستند ،قطعا از تیمهای دولتی ضعیفترند و کار
سختتری برای فراهم کردن امکانات دارند.سرمربی تیم
پدیدهنیزدربارهکسبنکردنمجوزحرفهایتوسط"پدیده"
میگوید :درباره این موضوع ،مدیریت باید نظر دهد؛ اما در
همین مدت امکانــات خوبی در اختیار باشــگاه قرار گرفته
است".مهاجری"افزود :نباید فراموش کنیم از کجا به کجا
رسیدهایم و باید به مرور ،تمام امکانات فراهم شود.

٢٠

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

سه شنبه  23آبان .1396شماره 3713

پیروز -کمیته بدوی صــدور مجوز حرفــهای فوتبال ایران
پس از بررسی های الزم تنها "هفت" باشگاه را برای کسب
مجوزحرفهایتاییدوتیمهارادرسهگروهدستهبندیکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به منظور هدایت سیســتمی و
قانونی باشگاه های کشــور برای حضور درلیگ قهرمانان
آســیا با هدف راســتی آزمایی مدارک و اســناد ارائه شــده
 Aبا بهره گیری از تجــارب  ،تخصصو تعهد
در ســامانه FC
کارشناسانارشدفوتبالکشوردرزمینهبرگزاریجلسات
تخصصی(حدود ۲۰۰ساعت)وفرایندرسیدگیباحضور
کلیه اعضای کمیته بدوی صدور مجــوز حرفه ای در موعد
قانونی اقدام شــد کــه گروه بندی باشــگاه ها به این شــرح
 Aشامل  :پرسپولیس و استقالل
اعالم می شود -1:گروه 
تهران  ،تراکتورسازی تبریز  ،ذوب آهن اصفهان  ،گسترش
فوالدتبریز،فوالدخوزستانوسایپایتهرانموفقبهکسب
مجوزحرفهایشدند-2.گروهB شامل:سپاهاناصفهان،
پیکانتهرانو صنعتنفتآبادانموفقبهکسبمجوزملی
شدند -3.گروهC شامل باشگاه های استقالل خوزستان
 ،نفت تهران  ،پدیده طالیی(!) خراســان  ،ســیاه جامگان
مشهد ،پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت موفق به کسب
مجوزحرفهایومجوزملینشدند.

از میان خبرها
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

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

٧)-١ﺣﺮﻓ ( ﭘﺲ از ﺴﺐ ﻧﺘﺎﺞ ﺿﻌﻴ در ﺳﺎل
دومﺣﻀﻮرشدرﺑﺎﺮن،ازﻧﻴﻤﺖﺗﻴﻢاﺧﺮاجﺷﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﭼﻪﺑﺮﺧ ازراﺑﻄﻪﻧﻪﭼﻨﺪانﺧﻮب
اﻣﺮ¦ و  ......ﻣ ﮔﻮﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﺎر¦ﺳﻦژرﻣﻦ
دارا¦ﺳﺎﺑﻘﻪﺧﻮبﻣﺪﺮﺖﺑﺎزﻨﺎﻧﺶاﺳﺖ.
٦)-٣ﺣــﺮﻓــ ( ﺳﺮﻊﺗﺮﻦ ﻣــﺮد اـــﺮان ــﻪ ﺣﺎﻻ
ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺖ ﻢ ﺗﺎ ﺑﺎز¦ﻫﺎ¦ آﺳﻴﺎ ﺟﺎ ﺎرﺗﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎنزﺮﻧﻈﺮاوﻧﺘﺎﻧﻮنﮔﺎ¦ﺗﻤﺮﻦ ﻨﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ازﻓﻠﺰاتﺳﻨﮕﻴﻦ
٢)-٥ﺣﺮﻓ (ﭘﺮوردﮔﺎر
٣)-٦ﺣﺮﻓ ( روزﻫﺎ¦ ﻏﻢاﻧﮕﻴﺰ او در رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ
ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪهﭼﺮا ﻪºﻣﺼﺪوﻣﻴﺖﺟﺪﺪﮔﺮﺒﺎناورا
ﮔﺮﻓﺘﻪوﺑﺮا¦ºﻣﺎهدﮕﺮﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻨﺶﺧﻮاﻫﺪ ﺮد.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﺧﻮابﻧﻴﺴﺖ
٣)-٨ﺣﺮﻓ ( دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺪو¦ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز ﺣﺮﻓﻪا¦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮان
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺷﺮاﻂ و ﻣــﺪار¿ ارﺳﺎﻟ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ¦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﺮا ﺘﻮرﺳﺎز¦
و......ﺑﺮا¦ﺣﻀﻮردرآﺳﻴﺎﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
٤)-٩ﺣﺮﻓ (وﻗﺖورودﻣﻌﻠﻢﺑﻪ ﻼسﻣ ﺷﻨﻮﻢ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺴﻴﺮآﻫﻨ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺑ ﻣﺰهوﻏﻴﺮﺟﺬاب

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻪدرﺗﺼﻮﺮﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ
اﻦﺳﻪروشﭼﻴﻨﺶ ﺎرتﻫﺎ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺑﺎﺷﺪ.

٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ازوﺳﺎﻞﻧﻘﻠﻴﻪآﺑ
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻧﻮاﻮاﻧﻮوﭻدرﺣﺎﺷﻴﻪ ﻨﮕﺮه
ﻠﻴﻨﻴ ºورزش در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮا¦
ﺗﺸﻴﻞ ﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﻫﺎﻟ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺒﺮ ºﻣ ﮔﻮﻢ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ  ......ﻧﻘﺶ زﺎد¦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل دارد«.
٤)-١٥ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻮ¦ ﻣﺎرﺳ ﻪ از
ﺳﻮ¦ﻮﻓﺎﻫﻔﺖﻣﺎهازﺣﻀﻮردرﺑﺎز¦ﻫﺎ¦ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ
ﻣﺤﺮومﺷﺪ.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ ( ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل آرژاﻧﺘﻴﻦ
ﻪ ﻗﻮل داد در ﺻﻮرت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺸﻮرش
در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ  ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ٥٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ¦ زادﮔﺎﻫﺶ
روزارﻮﺗﺎزﺎرﺗﮕﺎهﺳﻦﻧﻴﻮﻻسراﭘﻴﺎدهﺑﺮود.
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (وﺮان ﺮدن
٥)-١٨ﺣﺮﻓ ( ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن
ﻫﻨﺪﺑﺎل آﺳﻴﺎ  ١٩آﺑﺎن ﻣﺎه در ﺗﺮ ﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻪ
ﻃ آن  )........رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺪﺑﺎل اﺮان(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺐ رﺋﻴﺲ ﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺪﺑﺎل آﺳﻴﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (درﻧﺪها¦ﮔﺮﺑﻪﺳﺎن
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺣﺎدﺛﻪوﭘﻴﺶآﻣﺪ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺑﻨﺪر¦درﺷﻤﺎلاﺮان
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ (آﺷﻮبوﺑ ﺛﺒﺎﺗ

