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دالیل جدایی سرمربی "مشکی پوشان" از زبان خودش

Thu،Des،7،2017، No.3730

کرد 100:درصد همین طور اســت و این ،تنها مسئلهای بود که
جدایی من را از تیم مشکیپوشــان رقم زد .ســرمربی جدید تیم
فوتبال"شهرداریماهشهر"درلیگیکدرپاسخبهاینسوالکه
آیامدیرانباشگاهمشکیپوشانباشمادرگیریفیزیکیداشتند
یا خیر؟ گفت :بله! وی افزود :جوانان خوبــی را به این تیم اضافه
کردم،هدفماینبودکهیکتیمپرطرفداررابتوانمبهثباتبرسانم.
اینتیمهمیشهپایینجدولبوده،سهسالاستکهرتبهخوبیدر
جدول به دست نیاورده و البته مسائلی را که من برای بهتر شدن
تیم،مطرحکردمباطرزفکرمالکانباشگاههماهنگنبود.

پیروز -به نظر میرسد باشگاه "پدیده خراســان" به هیچ وجه حاضر نیست "شهاب گردان" را
در تعطیالت نیم فصل دوم از دســت بدهد.به گزارش "ورزش ســه"،
عملکرد ضعیف "لــی اولیویرا "در دروازه باعث شــده تا ســپاهان در
انتقاالت تابستانی دنبال تقویت دروازه تیم خود باشد که از "شهاب
گردان" و "رحمان احمــدی" نیز به عنوان دو گزینه باشــگاه (با توجه به
ســابقهای که هر دو در اصفهــان دارند)نام برده میشــود.با وضعیت جدید،
سرمربیتیمپدیده(محمدرضامهاجری)درپاسخبهسوالیدراینبارهمیگوید":گردان"
یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال"پدیده خراســان" در این فصل بوده است و اگر دوستان در
سپاهاناینبازیکنرامیخواهند؛برایخریدگردانباید"نصفسپاهان"رابهمابدهند!

وگــو بــا خبرنــگار مــا می گوید:مرحــوم "موســوی"
انســانی متدین ،دلســوز وعالقه مند به کشــتی بود
که خیلی به نظم و قانون اهمیت می داد".حاج رضا
احدیــان" می افزاید:این مربی ســازنده ،در کارش
بسیار دلســوز و موفق بود؛ چرا که همیشه بر اساس
آرمانــی کــه داشــت قــدم بر مــی داشــت و بر عکس
دیگران ،بیشــتر عمل کننــده بود.وی خاطرنشــان
می کنــد :متاســفانه هــم اکنــون ،هماننــد مرحوم
موسوی در کشتی استان و حتی در کشور نداریم.

«سید» دلها؛ مربیسازندهکشتیاستان
رسول خادم:زنده یاد"موسوی" تا آخرین لحظه حیات ،نگران شاگردانش بود

علی ترابی

...چه زود یک ســال از فــراق مربی بیادعای کشــتی
استانگذشت.مردیکهبیشکیکیازمتفاوتترینو
تاثیرگذارترینمربیانکشتیاستانبودونامشبهدلیل
اقدامات ارزنده تا ابد در دلها میماند".سید" سازنده
کشتی خراســان رضوی؛ معلمی بیادعا اما پرتالش،
دلســوز ،عالقهمنــد و متواضــع در ورزش پرمخاطبی
همچون کشتی بود که شــاگردان نامداری همچون:
برادران خادم (امیررضا و رسول) ،ناصر زینل نیا ،امیر
توکلیان،رضارمضانزاده،برادرانعلیزاده(مصطفی
و مرتضی) و ...را پرورش داد" .سید جعفر موسوی" که
آذرسال گذشــته به علت بیماری ســرطان در سن60

بهروز -تیم تنیس روی میز خراسان رضوی با شایستگی
در سکوی سوم بانوان کشور ایستاد.مدیر روابط عمومی
هیئت تنیــس روی میز اســتان در ایــن باره بــه خبرنگار
ما گفــت :این تیــم با ارائــه یک بــازی زیبــا در مرحله یک
چهارم نهایی با نتیجه 4بر 2مقابل تیم اصفهان به برتری
رسید".علم خواه"افزود:در نیمه نهایی ،تیم استان مقابل
تیم قدرتمنــد البرز قــرار گرفت و بــا نتیجه
4بر یک مغلوب این تیم شد و به مقام سوم
کشور رسید که تنها پیروزی خراسانی ها
در ایــن بــازی را "مهشــید اشــتری" مقابل
"مریم فرعی" با نتیجه 3بر صفر رقم زد (اشتری
در بخــش دوبل نیز ســوم شــد) .اعضــای تیم:اشــتری،
وفایی پور (نگیــن و نگار) ،مجــد و قدیــری .مربی :نگین
خزائی.

یک«گردان» برابر نیمی از «سپاهان»!

درگفت وگوبا بزرگان به بهانه اولین سالگرد درگذشت "سید جعفرموسوی"مطرح شد:

گزارش

سکوی سوم تنیس روی میز بانوان
کشور در تسخیر خراسانیها

"پدیده"برای دروازه بانش طاقچه باال گذاشت

مرزبان:بله ،درگیری فیزیکی داشتیم!
پیــروز -سرمربی سابق تیم"مشــکی
پوشان"درگیری فیزیکیبا مدیران آن
باشــگاه را تایید کرد! به گزارش فارس،
"علیرضا مرزبــان" درباره
اینکهآیازمانیکهدرتیم
مشکیپوشانبودید؛
بحــث و اختــاف
نظــری بین شــما و
مدیــران تیــم بــه وجودآمدیاخیر؟اظهار

اخبار

سالگیدعوتحقرالبیکگفتودر"فریمان"بهخاک
ســپرده شــد ،ســابقه چند دهه مربیگری و سرپرستی
تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان را نیز در کارنامه داشت
و یکی از مربیان تاثیرگذار و ســازنده کشــتی خراسان
رضوی بود که کشــتی گیران زیادی را در باشــگاه22
بهمنمشهد(اینباشگاهاکنونبهنامویتغییرنامیافته
است)بهکشتیاستانوکشورتقدیمکرد.بهبهانهاولین
سالگرد درگذشــت این مربی ســازنده ،مراسمی فردا
صبح(جمعه)درمسجدجواداالئمه(ع)فریمانبرگزار
میشــود ،اما به حکم وظیفه ،گپ و گفتی با چند تن از
پیشکسوتانکشتی،تقدیمعالقهمندانمیشود.

•ماندگار در دل ها

•الگوی مربیان کشتی

رئیس خراسانی پرمشغله فدراســیون کشتی را که
در برهه ای از زمان ،شــاگرد "ســید جعفر موسوی"
بود ،با زحمت بســیار پیدا می کنیم" .رسول خادم"
در تمــاس تلفنــی بــا "خراســان رضوی"دربــاره
خصوصیات اخالقی و رفتاری این مربی سرشناس
کشــتی اســتان می گوید:این مربی بی ادعــا از نظر
اخالق و رفتار بین مربیان ســرآمد بود و برای نســل
جــوان مربیان نیــز می تــوان به عنــوان یــک الگو از
وی نــام بــرد.وی می افزاید:بــه یــاد دارم که"ســید
جعفــر موســوی" همیشــه محیطــی ســالم را بــرای
کشــتی گیران فراهم می کــرد و این مســئله یکی از

دغدغه هایش بود.وی خاطرنشان می کند:این مرد
بزرگ کشتی تا آخرین لحظه حیاتش نگران وضعیت
شاگردانش بود و هیچ وقت نیز از هدفش دور نماند.
خادم اظهار می کند:وی همانند یک معلم دلسوز نه
تنها در باشگاه ،بلکه در فضای غیرتمرینی هم پیگیر
حل مشکالت شاگردانش بود.وی تصریح می کند:

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

ایشــان در تیم ملی نوجوانان خدمات ارزشــمندی
داشت که هیچ وقت از یادها نمی رود.

•مربی دلسوز و موفق

یکــی از پیش کســوتان کشــتی اســتان نیــز درباره
ویژگی های اخالقی "سید جعفر موسوی" در گفت

یکــی از شــاگردان "ســید جعفــر موســوی" نیــز
می گوید:ایــن مــرد بی ادعــا و نامــدار در اردوهای
تیم ملی ،تمــام مســائل نوجوانان را رصــد می کرد
و هماننــد یــک "پدر" بــرای کشــتی گیــران زحمت
می کشــید".امیر توکلیــان" می افزاید:شــاید ایــن
فرد خودش در دوران کشــتی ،قهرمــان بزرگی در
کشتی نبود؛ اما مردان بزرگی را به کشتی خراسان
رضوی و کشور تقدیم کرد و در اردوها نیز روزانه یک
ساعت را به پیگیری وضعیت تحصیلی کشتی گیران
اختصاص می داد.
یکی دیگر از پیش کسوتان کشتی استان نیز درباره
خصوصیات مرحوم "موســوی" می گوید:این مربی
کشــتی ،انســانی واقعــی بود کــه هیچ وقــت دنبال
حاشــیه نبود و بــرای همین هــم در دل هــا ماندگار
شــد.پهلوان "حمیــد قشــنگ" می افزایــد:وی در
زمان مربیگــری به رعایت"مباحــث اخالقی" تاکید
خیلــی زیــادی داشــت و در تربیــت شــاگردانش به
مــرام پهلوانــی اهمیــت مــی داد.وی خاطرنشــان
می کند:این مربی ســازنده برخالف دیگــر مربیان
امروزی دنبال هیاهو و مطــرح کردن خودش نبود،
بلکه همیشه در گمنامی کار می کرد.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺑﺪوناﺳﺘﻔﺎدهازﻫﻴﭻوﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
وﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻤ¹ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺣﺪسﺑﺰﻧﻴﺪ ﻪ
ﺪامﻓﻠﺶدﻗﻴﻘﺎ
ﺑﻪﻣﺮ ﺰداﺮه
اﺷﺎرهﻣ ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¬ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¹ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¬ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآﻧﻬﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¹ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¬ﻨﻴﺪ ﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¹ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¬ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

هفته هفتم لیگ دســته اول فوتســال باشــگاههای کشور
امروز (پنجشنبه)برگزار میشــود که در این چارچوب ،در
مشهد تیم"دانش و ورزش فریمان"میزبان"سن ایچ ساوه"
و"رعد پدافند هوایی مشــهد"نیز مهمان"شــاهد شــیراز"
است.همچنین در لیگ برتر بانوان کشــور جمعه (فردا) از
ساعت11تیمسیاهجامگان،میزبان"دخترانکویرکرمان"
است" *.ســید هاشــم حســینی" معاون ورزشــی باشگاه
مشکیپوشانشد*.مالک"مشکیپوشان"گفت:درگیری
فرزندمرا با مرزبان (ســرمربی ســابق) تکذیب میکنم*.
مسابقات دوومیدانی داخل سالن بانوان خراسان رضوی
بابرتریتیم"مشهدالف"بهپایانرسید.

• 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.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

پیروز

• ﻧﺘﻪ 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 ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

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

دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¬ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪ ﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÔرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

اخبار کوتاه

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب ¹ ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ  ¹ﻓﺮوﻧﺪ»رزم ﻧﺎو« ،دو »ﻧﺎوﺷ¬ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¬ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ôﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ترابی -رئیس هیئت کونگ فوی خراسان رضوی با اشاره
به آغاز دومین دوره مسابقات کونگ فوی «توآی» آسیا از
شنبهآیندهدرمشهدگفت:اجالسعمومیکنفدراسیون
کونــگ فوی آســیا عصر امــروز با حضــور "برانــوش نیک
بین" معاون وزیــر ورزش در هتل "هما"ی مشــهد برگزار
می شــود".قربان اعظمــی " در گفــت وگو بــا خبرنگار ما
افزود :مســابقات از شــنبه در بخــش آقایان و بانــوان در
سالن شــهید بهشــتی به مدت دو روز پیگیری می شود.
وی همچنین اظهار کرد:پیشبینی شده  30تیم آسیایی
در این مســابقات حضور داشته باشــند .وی خاطرنشان
کرد:امــروز و فردا نیز یــک دوره کالس داوری درجه یک
بیــن المللی و یــک شــنبه آینده مجمع ســاالنه روســای
هیئت های کونگ فوی کشور در مشهد برگزار می شود.
وی در پایان ،شــایعه غیبتش را در نشســت اعضای ستاد
مسابقات در دفتر استاندار تایید کرد!

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٦/٩/١٦
ﻧﺎوﺎب

امروز؛اجالسعمومیکنفدراسیون
کونگفویآسیادرمشهد

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻪ آﻧﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺮتﻫﺎ
ﻴﺎﻧﻮش ﺷﺪ وﻟــ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧــﺪازه ﺑــﺮا ﺳﻬﺮاب
ﺧﻮشﻤﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺷﺐ ﺑﻓﺮوغ رﺳﺘﻤ ،ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ دوﻟﺘﺶ ﺳﺠﺪه ﻨﺪ .ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎره ﺳﻬﺮاب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺑﻬﺪاد
ﺳﻠﻴﻤ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺎدرﻓﻨ .ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻨﺎر ﻴﺎﻧﻮش دﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد
ﻏﻴﻮروزﻧﻪﺑﺮداراﺮانرا ﻪﻋﻠرﻏﻢﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮوﻃﻨﺶﺑﻼراﺑﻪﺟﺎنﺧﺮﺪ،دﻟﮕﺮﻣدﻫﻨﺪ.اﻣﺎ
اﻃﺮافﻣﺮادﭘﺮﺑﻮدازاﻧﺮژﻣﺜﺒﺖ¬.ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﭘﺮﺷﻮر اﺮاﻧ را ﺑﻪ ﺳ¬ﻮت دﻋﻮت ﻣ ﺮد ،دﮕﺮ
وزﻧﻪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺘاش را ﺛﺒﺖ ﻣ ﺮد .دورﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در وارمآپ ﻫﻢ ﺳﻬﺮاب را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﮔﺎه و ﺑﮔﺎه ﺗﺼﻮﺮ آرام و ﺳﺮﺷﺎر از آراﻣﺸﺶ را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺮ ﺑ¬ﺸﺪ و ﺗﻮ دل ﺣﺮﻔﺎﻧﺶ را ﺧﺎﻟ ﻨﺪ.
ﺳﻬﺮاب ﻫﻢ ﻪ دﻟﺶ ﻗﺮص ﺑﻮد و ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻼ
اﻟﻤﭙﻴ¹رﻮﮔﺮم،اﻃﻤﻴﻨﺎنداﺷﺖدرﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺟﻬﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺳ¬ﻮ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ روﺎﭘﺮداز
ﭘﻮﻻدﻣﺮد دﺳﺘﻪ  ٩٤ﻴﻠﻮﮔﺮم اﺮان ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
رﻧﮓﻣﺪالﺑﻮد؛ﺳﻬﺮابآﻣﺪهﺑﻮدﺗﺎﺑﺎﺗﺼﺎﺣﺐر ﻮرد
دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎر دﮕﺮ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن د¬ﺘﻪ ﻨﺪ و اﻟﺤﻖ
ﻪﺑﻧﻈﻴﺮﺗﺮازﺣﺪﺗﺼﻮرازﭘﺲﻣﺎﻣﻮرﺘﺶﺑﺮآﻣﺪ.او
ﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ وزﻧﻪ  ١٨٤ﻴﻠﻮ در ¹ﺿﺮب ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑــﻮد ،در دوﺿــﺮب ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا وزﻧ ــﻪ ٢٢٠ﻴﻠﻮ را
ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮا دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ وزﻧﻪ ٢٣٣
ﻴﻠﻮﮔﺮﻣ را درﺧﻮاﺳﺖ ﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﻦ وزﻧﻪ ﺑﻌﺪ
از ١٧ﺳﺎل ر ﻮرد ﻣﺠﻤﻮع و دوﺿﺮب ﺟﻬﺎن را ﻪ
ﭘﻴﺸﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺳﻴﻤﻮن ﻮﻟﭽﻟﻬﺴﺘﺎﻧ)ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧ ٢٠٠٠ﺻﻮﻓﻴﺎ( ﺑﻮد ،ﺑﺸ¬ﻨﺪ و ﻃﻼ ﺷﻮد.
ﻣﺮاد ﭘﺲ از ﺷ¬ﺴﺘﻦ ر ﻮرد ﺟﻬﺎن از ﺣﺮ ﺖ ﺳﻮم
اﻧﺼﺮافدادﺗﺎدرﻣﺠﻤﻮعﻫﻢﺑﺎ ٤١٧ﻴﻠﻮﮔﺮم،ر ﻮرد
ﺷﺨﺼﺧﻮدشراﺑﻪﻣﻴﺰان ٤ﻴﻠﻮﮔﺮماﻓﺰاﺶدﻫﺪ
وﺿﻤﻦ ﺴﺐ ٣ﻧﺸﺎنارزﺷﻤﻨﺪﻃﻼﺟﻬﺎن،ر ﻮرد
دوﺿﺮبوﻣﺠﻤﻮعﺟﻬﺎنراﻫﻢﻗﺒﻀﻪ ﻨﺪ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  f٨ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٥ﺑﺮود،
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٦ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٤ﺎ  f٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

