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ورزش
«آقای گل» خراسانی لیگ برتر فوتسال کشور:

پیروز" -آقای گل"خراســانی لیگ برتر فوتســال کشــور
گفت :اگــر تیمی از مشــهد بــا تفکــر قهرمانی و شــرایط
حرفهای بسته شود ،دوســت دارم در این تیم،بازی کنم.
"مهدی جاوید" در گفتوگو با فارس اظهار کرد :امســال
شرایط خوبی برای فوتسال خراسان رضوی بود ،سرمربی
تیم قهرمان لیگ(مس سونگون) مشهدی بود و "فرشآرا"
هم موفق شد در چند فصل اخیر ،بهترین رتبه تاریخ خود
را کســب کند ،ولی اگــر اتفاقــات بهتــر میخواهیم باید
بیشــتر کار کنیم ،باید تیمی با تفکر قهرمانی بسته شود،
زیرا موفقیت بــا این هواداران ،دور از دســترس نیســت.
بازیکن مشــهدی تیم "تاسیســات دریایی تهران" درباره
کسب عنوان "آقای گل"نیز گفت :این عنوان با حمایت هم
تیمیها و کادر فنی به دست آمد و از همین جا آن را به کادر
فنی و هم تیمیهای عزیزم تقدیم میکنم.

گزارش

"جابــر صــادق زاده" کشــتی گیــر مازندرانــی در
دیدار فینال  +100کیلوگرم مســابقات کشــوری
کشــتی پهلوانی که پنج شــنبه گذشــته در ســالن
شهید بهشتی مشهد پیگیری شد ،با غلبه بر احمد
میرزاپور کشــتی گیر خراســانی به عنــوان پهلوان
سال 96انتخاب شد.اما در مقابل احمد میرزاپور به
خاطر مرام پهلوانی اش از سوی فدراسیون کشتی،
عنوان "رفتار برگزیده پهلوانی" را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،شکســت احمد میرزاپور در
مسابقه فینال با حواشی رو به رو بود که باعث شد،
فضای سالن متشــنج شود و تماشــاگران به نتیجه
دیدار فینال و قضــاوت داور اعتراض کنند .چرا که
داور وســط بعد از این که صادق زاده چند ضربه به
سر و صورت میرزاپور وارد کرد ،بدون این که کشتی
گیران را به آرامش دعوت کند ،در موقعیتی که هنوز
میرزاپور آماده شروع کشتی نبود و سه امتیاز هم از
حریف پیش بود ،بالفاصله در ســوت خــود دمید و
صادق زاده از فرصت استفاده و حریف خود را ضربه
فنی کرد.اما میرزاپو ر در مقابل دیدگان تماشاگران
مشــتاق خراســانی ،که همگی به دنبال پیروزی او
بودند و در شــرایط اعتراض شــدید آن هــا به نحوه
قضاوت داوران در کنار صــادق زاده قرار گرفت تا
مراسم اهدای بازوبند رقیبش در فضایی آرام و دور
از اعتراض های شدید برگزار شود.

تماشاگران تقاضا کردم که دیگر اعتراض نکنند.

•خراسان رضوی صاحب بیشترین
بازوبند پهلوانی

رئیــس فدراســیون کشــتی نیــز دربــاره اتفاقاتی
کــه روی داد ،بــه خبرنــگار مــا گفــت:در کشــتی
پهلوانی،اخالق از همه مسائل مهم تر است و همه
مشــاهده کردند که هر دو کشــتی گیر رفتار های
اخالقــی و پهلوانــی از خود نشــان دادند.رســول
خــادم افــزود :خوشــحالم که مســابقات کشــتی
پهلوانی و تعیین پهلوان صاحب بازوبند در مشــهد
برگزار شــد.چرا کــه خراســان رضوی همیشــه از
خاستگاههای اصلی کشــتی ایران بوده و صاحب
بیشــترین پهلوان صاحــب بازوبنــد در کشــور نیز
اســت .خادم درباره موضوع کادر فنــی تیم ملی و
برکناری امیر توکلیان گفت :دوست ندارم در این
باره صحبت کنم ،اما هنوز چیزی روشــن نیست و
باید صبر کرد.

•رفتار پهلوانانه

وزیــر ورزش و جوانــان نیــز در حاشــیه مســابقات
کشــتی پهلوانــی در جمــع خبرنــگاران گفت:در
فینال اتفاقــی روی داد کــه تیم داوری تشــخیص

•رفتار پهلوانی

"احمــد میرزاپــور" کشــتی گیــر خراســانی پس از
پایان مســابقه درباره اتفاق روی داده بــه خبرنگار
ما گفت:متاســفانه در دیــدار فینال با نــاداوری رو
بــه رو بودم.چــرا که جو ســالن بــه صورتی بــود که
صدای ســوت داور را نشــنیدم و هنوز آماده رقابت
نبودم که در یــک لحظه غافلگیر شــدم.وی درباره
کار جوانمردانه ای که انجام داد،افزود:به هر حال
ما میزبان بودیم و می بایســت فضای متشــنجی را
که در ســالن به وجود آمده بــود آرام مــی کردیم به
همین دلیل دوباره از رختکن روی تشک آمدم و از

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

عکس ها:میثم دهقانی

علی ترابی

پیــروز« -برانکــو ایوانکوویچ»مالقاتــی با رئیــس هیئت
فوتبال خراســان رضوی داشــت .به گزارش خبرگزاری
فــارس در جریــان ایــن مالقــات ،دکتــر "محمــد مهدی
برادران" از سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران دعوت
کرد ،در یک دوره کالس آموزش برای مربیان خراسانی
شرکت کند.وی همچنین از اقدامات فرهنگی باشگاه و
چند بازیکن پرسپولیس همچون محمد انصاری ،شایان
مصلح و وحید امیری تقدیر کرد.

داد کدام کشتی گیر برنده باشــد.اما مهم تر از آن
رفتــار اخالقــی و پهلوانانه هــر دو کشــتی گیر بود
که بــه خوبی به احساســات مــردم جــواب دادند.
مسعود سلطانی فر افزود:در پایان مسابقه با توجه
به اتفاقاتی که روی داد کمی نگران شــده بودم اما
در ادامه با مشــاهده رفتار پهلوانانه کشتی گیران
به آن هــا افتخار کردم .وی همچنین خاطر نشــان
کرد :مســابقات کشــتی پهلوانی با شــور و شــعف
خاصی در مشهد برگزار شد که اوج اخالق انسانی
و مرام پهلوانی را شاهد بودیم.وزیر ورزش و جوانان
درباره تعلیق کشــتی گفت :اکنون هیچ بحثی در
این زمینه نداریم.

•نتایج تیمی و انفرادی

رقابتهــای کشــتی پهلوانــی قهرمانــی بــزرگ
ســاالن کشــور گرامی داشــت زنده یــادان عباس
زندی و علیرضا ســلیمانی با حضور  131کشــتی
گیر در شــش وزن در ســالن شــهید بهشتی مشهد
پیگیری شــد که در پایان رضا قنبرزاده(خراســان
رضوی) ،علیرضــا کشــاورز(فارس) ،امید حســن
تبار(مازندران)،علی ابراهیمی (خراسان رضوی)،
مجتبی کالنتریان(خراسان شمالی) و جابر صادق
زاده به ترتیب در اوزان 100 ، 90 ، 80 ، 70 ، 60
و  +100کیلوگرم مقام اول را کسب کردند.از نظر
رده بندی تیمی نیز مازندران اول شــد .خراســان
شــمالی و رضوی مقام های دوم و ســوم را کســب
کردند.همچنین مسابقات کشوری زورخانه ای هم
چهارشنبه گذشته در ســالن شهید بهشتی برگزار
شــد که در پایان تیم یزد اول شد،خراســان جنوبی
دوم و اســتان های کردســتان و اصفهان به صورت
مشترک سوم شدند.همچنین خراسان رضوی نیز
به مقام پنجمی دست یافت.
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ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÌﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÌﺮار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ Ì ،از ﺑﺎزÌﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ× ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÌﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

کوتاه

پیروز -فرماندار نیشابور ۸۰ :هزار حاشیه نشین نیشابور
از امکانات مناسب ورزشی برخوردار نیستند.
*در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور ،تیم
"مشکی پوشان"  ۲بر یک مغلوب" مهمان خود"پویندگان
صنعت فجر شــیراز" شــد *.در رقابتهــای دوومیدانی
داخل سالن کشور( انتخابی تیم ملی) در تهران ،در ماده
پرتاب وزنه "شاهین مهردالن" از خراسان رضوی به مدال
طال دست یافت.
* به موجب شکایت باشــگاه پرسپولیس تهران از باشگاه
پدیــده مشــهد ،باشــگاه مشــهدی بایــد بابت حق رشــد
"میالد کمندانی"مبلــغ  600.000.000ریال و بابت
هزینه رسیدگی در حق باشــگاه پرسپولیس تهران مبلغ
 12.000.000ریال پرداخت کند.
* نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس :از مبلغ۳۸۰
میلیارد ریال تخصیص یافته به اســتان از محل مالیات بر
ارزش افزوده فقط یک میلیارد ریال به نیشابور رسیده که
فقطنیمیازآنتخصیصیافتهوبهشهرستانفیروزههیچ
مبلغی اختصاص پیدا نکرده اســت" *.علیرضا نوروزی"
هیمالیانورد نیشــابوری بــرای فتح قلــه "کارل مارکس"
راهــی پایتخت تاجیکســتان شد*.مســابقات ووشــوی
انتخابی تیم ملی جوانان از  8بهمنماه در ســالن شــهید
بهشتی مشــهد برگزار خواهد شــد" *.محدثه حسینی"
و "فاطمه شــبانی" دو بانوی کوراش کار استان به اردوی
تیم ملی  ،دعوت شدند و "مهری مهرپور" ،مربی مشهدی
نیز به عنوان سرمربی ،هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.
*  7دفتر خدمات مســافرتی و جهانگردی استان ،مجوز
برگــزاری تور جــام جهانی فوتبــال  2018در روســیه را
دریافت کرده اند.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)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 ﺗÌﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ×ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
¥ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

* رﻗــﻢ ﺗــÌــﺮار در ﺗÌﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÌﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

اخبار

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:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÌﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÌﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪﻋﻤﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

نیشابور،راســخی نیــا  /وزیــر ورزش و جوانــان گفــت:
امیدواریم ورزشگاه 5هزار نفری نیشابور را با تمرکز منابع
ملی و استانی تا پایان سال  97به بهرهبرداری برسانیم و
جایگاه تماشــاگر ،زمین چمن و نور آن کامل شود ،دیگر
پروژههــا نیز با اســتفاده از منابع اســتانی کامــل خواهد
شــد.بهگزارش خبرنگار ما "مسعود ســلطانی فر" افزود:
 4هزار پروژه نیمهتمام در کشــور داریم که طبق فهرست
بهای عمرانی سال  95به  10هزار میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل آنها نیازمندیم.ولی ما ورزشــگاه "انقالب
ت قرار دادهایم تا با تخصیص بودجه
نیشــابور" را در اولوی 
کافی مشکلش رفع شود .وی ادامه داد :موفق شدهایم در
پنج رشته ،مجوز حضور بانوان در رویدادهای بینالمللی
را بگیریم .ســلطانیفر همچنیــن اظهار کــرد :آمارهای
هیچ کشــوری در حوزه ورزش همگانی دقیق نیســت اما
آمارهــای قابل پایــش ما نشــان میدهد پوشــش ورزش
همگانی  21درصد اســت و دو برابر  10درصدی اســت
که در ابتدای این دولت وجود داشــته اســت .البته نقطه
مطلوب ما افزایش این روند است.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

•در حاشیه:

* پس از پایان فینال ،تماشاگران به نشانه اعتراض
ســوت زدند و همچنین چند بطری آب نیز به میانه
تشــک پرتــاب کردند کــه احمــد میرزاپور کشــتی
گیر خراســانی بــرای آرام کردن تماشــاگران وارد
تشک شد و از آن ها خواست تا آرامش خود را حفظ
کنند.همچنین در زمان اهدای بازوبند نیز در کنار
رقیبش حضور پیدا کرد.
*در مراسم اهدای بازوبند پهلوان سال  96کشور ،
سید محمد حسن مؤمن پدر کشتی گیر شهید سید
جواد مؤمن از شــهدای دفاع مقــدس ،وزیر ورزش و
جوانان ،استاندار  ،شهردار مشهد ،ابراهیم جوادی
دارندهمدالبرنزالمپیکوچهارمدالطالیجهان،
ایوب بنی نصــرت ،محمدرضا توپچی ،امین رشــید
لمیرازپهلواناناسبقکشور،علیرضاحیدریرئیس
فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی و جمعی دیگر از
مسئوالن و پیش کسوتان حضور داشتند که بازوبند
پهلوانی توســط پدر شــهید مومن بــا همراهی وزیر
ورزش بر بازوی راست جابر صادق زاده بسته شد.
*جابر صادق زاده در سال های ،1394 ،1391
 1395و ( 1396چهار بار) عنوان پهلوانی کشور
را به دست آورده است.
*کمیل قاســمی دارنده مدال نقره و برنز کشــتی
آزاد المپیک ،میاندار مراسم افتتاحیه رقابتهای
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بود.
* احمد میرزاپور از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی
آزاد کشــورمان بــه اردوی تیــم ملی بزرگ ســاالن
دعوت شد.
*فدراســیون کشــتی در رقابت های بیــن المللی
کشــتی آزاد جام تختی(روزهــای  ۱۹و  ۲۰بهمن
ماه) در شهر تبریز ،از "میرزاپور" تقدیر ویژه ای را به
عمل خواهد آورد.

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

تکمیل ورزشگاه 24ساله نیشابور
تا سال 97

«میرزاپور» از سوی فدراسیون کشتی برگزیده«رفتار پهلوانی» شد

دعوتازبرانکوبرایتدریس
درمشهد

دﻗﻴﻘﻪ

Sat،Jan،13،2018، No.3761

«صادق زاده» پهلوانکشور شد

پیــروز -ســرمربی تیــم فوتســال
"فــر شآرای مشــهد" گفــت:
مسئوالن فدراسیون اعالم کردند
به علت همزمانــی دو بازی در قم،
بــازی تیمی که بــرای رتبــه پنجم
با ما رقابت داشــت  ،دیرتر برگزار
می شــود ،در صورتی که بــازی تیم هیئت قم در ســالنی
جدا برگــزار میشــد و بــازی آتلیه نیــز در ســالنی دیگر،
نمیدانم چــرا در هفته پایانی هــر دو تیم در یک ســالن،
دیدارشــان را برگــزار کردند؟به گــزارش پایــگاه خبری
فوتسال ایران"،محسن خبیری"چهارشنبه شب گذشته
پس از شکســت خانگی دو بر یک تیمــش در هفته پایانی
لیگ برتر اظهار کرد :بازی زیبا و جذابی را از دو تیم شاهد
بودیم ،تیم "تاسیسات" با توجه به هزینهای که در این فصل
کرده بود ،تیم خود را برای قهرمانی بســته بــود و لیاقت
چنین جایگاهی را داشت البته ما نیز با بهترین رتبه فرش
آرا در تاریخ حضورش در لیگ(ششم)کار را تمام کردیم.
وی تصریــح کــرد :برای بــازی فــرشآرا و تاسیســات هم
میبایست داور باتجربهای انتخاب می شد .
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وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد:

با برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در مشهد

خبیری:چرابازیماوآتلیههمزماننبود؟

٢٠

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شنبه  23دی .1396شماره3761

شرایط حرفهای و تفکر قهرمانی
در مشهد باشد،می آیم

خبر

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

٦)-١ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ ،روﻏﻦ ﺮﭼ¥
و  .......را ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻗﺒﻞ از ﺧــﻮاب ﭘﺎﻫﺎرا ﺑﻪ ﻣــﺪت  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ ( زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
٤)-٣ﺣــﺮﻓـ ( اﻧﺠﺎم  ¥روز در ﻣﻴﺎن ﺣﺮﺎت
ورزﺷ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮا ﻣﺪت  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻀﻼت  .......را ﻗﻮ و ﺑﻪ ﺎﻫﺶ ﻋﻼﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻤ ¥ﻨﺪ.
٥)-٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨ  ،ﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺮ را در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﻨ ¥و  .......ﻣﻨﺰل  ،ﻧﮕﻬﺪار
ﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ ( وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪﻤ ﺑﺮا ﺷﺨﻢ زدن
٤)-٧ﺣﺮﻓ ( زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻮشﻫﺎ .........
ﺑــﺮ اــﻦ ﺑــﺎورﻧــﺪ ــﻪ ﺑــﺎ ﻧــﺰدــ ¥ﺷــﺪن ﺑــﻪ دوران
ﻗﺎﻋﺪﮔ  ،دﭼﺎر ﺟﻮشﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
٥)-٨ﺣﺮﻓ ( روﻏﻦ اﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮا ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب
ﭘﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻦ روﻏﻦ
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ.
٣)-٩ﺣﺮﻓ ( زﻣﺎﻧ اﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺮا ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰا
ﻣﺼﻨﻮﻋ دﻧﺪاﻧ ﺑﻪ ﺎر ﻣ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

٣)-١٠ﺣــﺮﻓ ـ ( در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻮﺳﺖ ........ .
ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد.
٣)-١١ﺣﺮﻓ ( ﻧﻬﻨﮓ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ ( ﺧﺪا ﺑ ﻧﻴﺎز
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﻣﻮ ﻧﺪارد
٥)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﻮه ،ﮔﺎز  ........زﺎد ﭘﺨﺶ
ﻣ ﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ زودﺗ ــﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن
ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﻣﺠﺎورش ﺑﺸﻮد.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﻮدﺎﻧ ﻪ ﺑﻴﺶ از  ١٢ﻋﺪد
ﻫﺎت داگ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻣ ﻨﻨﺪ ٩ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻦ ﻧﻮع از ﺳﺮﻃﺎن
در دوران ﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥)-١٦ﺣ ــﺮﻓــ ( ﻗــﺎرچ ﻫــﺎ ﺑﺎﺪ در ﻴﺴﻪ ﻫﺎ
 .........در ﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪار ﺷﻮد.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪﻣﻮﺳﻴﻘ
٧)-١٨ﺣﺮﻓ ( ﮔﺮوﻫ و ﺎرواﻧ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ ( ﻮزه ﺳﻔﺎﻟ
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ﻗﻮﻣ در آﺳﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ ( ﻧﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺳﻮره ا
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( ﭼﺴﺒﻨﺎ Êاز ﺷﻴﺮﻨ
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (  Ìاز ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠ

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺟﺪا ﺟﺒﺎر
از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎ ُﭘﺮﺮدن
ﺻﺤﻴﺢ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺳﻴﺎه،اﻦ
ﺗﺼﻮﺮدر
ﻣﻌﻤﺎﺗﺸÌﻴﻞ
ﻣ ﺷﺪ.

ﺳﺎده

