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آقای گل خراسانی فوتسال آسیا:

گزارش
ترابی

امروز ســالروز درگذشــت یکی از چهرههای ارزنده
فوتبال استان است که سالهای متمادی به عنوان
بازیکن و سرمربی به فوتبال خراسان رضوی خدمات
ارزشمندی ارائه کرد".سید کاظم غیاثیان" در دهه
 50و 60کنــار اکبر میثاقیان ،محمد اعظم،ســعید
صیامی و  ...جزو بازیکنان ثابت تیم ابومسلم مشهد
بود،چندینسالهمبهعنوانسرمربیدرخدمتتیم
های دهداری،پیام و ابومسلم مشهد بود .متاسفانه
طیچهارسالگذشتهتاکنونمسابقهیابرنامهایدر
شان و اندازه این چهره نامدار فوتبال استان و کشور
انجام نشده اســت و فراموشی ســید اخالق فوتبال
استان تنها چهار ســال پس از درگذشتش،واقعیت
بســیار تلخی اســت که چرایی آن،موضــوع گزارش
امروز ماست...

پیروز -بهترین گلزن خراسانی فوتســال آسیا گفت :این
قهرمانی و این آقــای گلی را به مــادرم تقدیم مــی کنم که
خیلی زحمت مرا کشــیده اســت.به گزارش پایگاه خبری
فوتسال ایران"،حسین طیبی" که با ۱۴گلبه عنوان "آقای
گلی"جامملتهایفوتسالآسیادستیافت،گفت:مندر
جامملتهای ۲۰۱۴همآقایگلشدمولیدوسالقبلبا
اختالف یک گل به این عنوان نرسیدم؛ خدا را شکر امسال
هم به این عنوان دســت پیدا کردم ،اما از شروع بازیهای
آسیایی هدفم قهرمانی تیم ایران بود ؛حاال در کنارش این
افتخار نصیبم شــد  ،خوشحال هســتم؛اما واقعا قهرمانی
برای من اهمیت بیشــتری از هر چیزی داشت؛ از رسیدن
به آقای گلی خوشــحال هســتم ولی این عنــوان به کمک
بازیکنان تیم به دست آمد و برای آن هاست.

•کارنامه افتخارات سید با اخالق

«محجوب»درآلمان
رویتاتامیمیرود
پیروز -جودوکار خراسانی در شرایطی راهی رقابتهای
بین المللی آلمان می شود که جودوکاران ۷۲کشور برای
حضور در این رقابتها ثبت نام کردهاند .به گزارش مهر،
دومین گراند اسلم سال  ۲۰۱۸از جمعه هفته جاری در
شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد و"جواد محجوب" در
وزن به عالوه 100کیلوگرم سومین جودوکار ایران در این
رقابت هاســت .در این وزن «تدی رنر» فرانسوی قهرمان
جهان و المپیک بهترین جودوکار این وزن است .این غول
فرانسوی که در هفت سال گذشته هیچ باختی در کارنامه
نداشته ،معموال در سال فقط در یک یا دو تورنمنت شرکت
می کند و دیدار احتمالی رنر و محجوب می تواند جذابیت
های زیادی برای جودوی ایران داشته باشد.

درخششدوندهخراسانی

پیروز -ملی پوش خراســانی دوی ســرعت کشورمان در
مسابقات بین المللی پاریس به مقام سوم دست یافت .به
گزارش فارس" ،حسن تفتیان" موفق شــد در این رقابت
های بین المللی پاریس در مــاده ۶۰متر با رکورد ۶:۶۳
درجایگاه سوم قرار گیرد.در خور ذکر است وی چهارشنبه
گذشــته به مقام هشــتم دوی  60داخل ســالن فرانســه
رسیده و از راهیابی به فینال بازمانده بود.

با اخالق فوتبال استان گذشت

حکایت فراموشی
«آقا سیدکاظم»

یک پیش کسوت :سال هاست قرار است
با حضور 4تیم لیگ برتر فوتبال کشور،
مسابقه چهارجانبه ای به یاد
«سیدکاظم غیاثیان»
درمشهد برگزار شود

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس مشــهد کــه او نیز
یکی از دوســتان نزدیک کاظم غیاثیان بــود درباره
خصوصیاتش،میگوید:غیاثیانورزشکاروسرمربی
بی ادعایی بود و زمانی که فوتبال استان با مشکلی
رو به رو می شد ،به میدان میآمد و همواره در خدمت
ورزش بود".علی ظهورنیا" درباره این که چرا تاکنون
برنامه ای در خور شان این فوتبالیست نامدار استان
انجام نشده است؛خاطرنشان میکند:متاسفانه در
اغلب موارد،همین که بزرگــی دار فانی را وداع می
کند؛مســئوالن او وخدماتش را فرامــوش می کنند
و غــرق در امــور روزمره مــی شــوند .وی تصریح می
کند:سال هاست قرار است با حضور چهار تیم حاضر
در لیگ برتر فوتبال کشور ،مسابقه چهارجانبه ای به
یاد کاظم غیاثیان برگزار شود که متاسفانه همچنان
منتظر اقدام مسئوالن هستیم.یکی دیگر از دوستان
نزدیک ســید کاظم غیاثیان نیز می گوید:غیاثیان،
هیچ وقت دنبال حاشیه نبود و هیچ گاه برای خودش

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ²ﺷﻄﺮﻧﺞ

چیز زیادی نمی خواست.او نامالیمات زیادی دید و
قدر او را نه در زمان حیات و نه حاال ندانستیم".سید
هاشمحسینی"میافزاید:سیدکاظمغیاثیان حتما
در حد و اندازه ای هســت که بتوان میدان و یا سالن
ورزشــی را به نامش نــام گذاری کرد .رئیس اســبق
هیئت فوتبال اســتان اضافه می کند:قرار شــده در
بازی آینده مشکی پوشــان مقابل سپاهان اصفهان
در مشهد،از این پیش کسوت هم یادی بشود که البته
خوب است،اما کافی نیست.

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر²ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÀﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ²ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ À ،از ﺑﺎزÀﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ²ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ãﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر²
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÀــﺮار ²در ﺗÀﻪ ا²
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÀﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ²ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز -مسابقات ورزشی دانشــگاه ها و موسسات آموزش
عالی منطقه نهم کشور روز گذشــته در دانشگاه فردوسی
مشــهد پایــان یافت.مســئول کمیتــه اطــاع رســانی این
مسابقات به ایرنا گفت :این مســابقات از  17بهمن برگزار
شد .حاجتمند افزود :در بســکتبال بانوان ،دانشگاه های
فردوسی مشهد ،غیر انتفاعی سناباد گلبهار و غیر انتفاعی
امام رضا (ع) اول تا سوم شدند .وی اظهار کرد :در مسابقات
دوومیدانی آقایان هم ،دانشگاه غیر انتفاعی سناباد گلبهار
به مقام نخست این دوره از مسابقات دست یافت و دانشگاه
غیر انتفاعی خاوران مقام دوم و دانشــگاه فردوسی مشهد
نیز مقام ســوم را کسب کرد .در مســابقات فوتسال پسران
نیز ،تیم دانشــگاه ســمنان به مقام نخســت دســت یافت و
دانشگاههای خیام و شاهرود دوم و سوم شدند.

اخبار
کوتاه

پیــروز -گفتــه میشــود «،مجتبــی حســینی» دســتیار
ســابق گلمحمدی در ذوب آهن و تراکتورســازی گزینه
سرمربیگری مشکی پوشــان اســت*در پایان مسابقات
والیبــال بانــوان کارگــران دهه مبــارک فجر ،تیــم های
کارگران الف  ،آب منطقه (آسکوپارس) و فرشتگان اول تا
سوم شدند *.معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد:
تخریــب طبیعت از ســوی تعــدادی از اتومبیلرانان آفرود
ســواردر ماههای اخیر نگرانی دادستانی را در پی داشته
اســت * .ســخنگو و مدیر روابــط عمومی هیئــت فوتبال
استان(محمدرضا جلوه) از سمتش کناره گیری کرد.
بایگ ،بخشی-مســابقات ورزشــی دهه فجر در بایگ به
پایان رســید و در دوومیدانی :عباسعلی عیدی -مرتضی
رمضانی و جالل رحمانی ،در فوتسال :تیم شهیدبهشتی
روســتای بســک – تیم پاچنار بایــگ و تیم شــهید اکبری
روســتای رزگ اول تا سوم شــدند و قهرمانان تنیس روی
میز و مچ اندازی نیز معرفی شدند.
روداب ،برزویی-تیم های فوتسال خانه کشاورز روداب،
شهدای شمس آباد و فروشگاه پرنسس  ،درمسابقات دهه
مبارک فجر اول تا سوم شدند.

• 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 ﺗÀﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا²
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÃﻨﻴﻢ.

* ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎ ﻓﻘﻂ Ö
ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ²ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

پایانمسابقاتورزشی
دانشگاههایمنطقه 9کشور

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.

درﺳﺖ

رئوفی-رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی از کسب دو
برنز کشتی گیران خراســانی در رقابت های بین المللی
کشتی آزاد جام تختی خبر داد.به گزارش روابط عمومی
این هیئــت "،مســعود ریاضــی" افــزود :این رقابــت ها با
قهرمانی ایران در تبریز پایان یافت که در این دوره از رقابت
ها دو کشتی گیر خراسانی مقام سوم را کسب کردند.وی
اظهار کرد" :محمد متقی نیا" و "احمد میرزاپور" در اوزان
 79و  125کیلوگــرم به مقام ســومی دســت یافتند.وی
تصریح کرد:ارســان تاتاری نیز در این دوره از مسابقات
نیز حضور داشت که مدالی کسب نکرد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٦/١١/٢٤

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÀﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÀﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪﻋﻤﻮد،²ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

•خاطره پاس های زیبا

"اکبر میثاقیان" که با "سید کاظم میثاقیان" در تیم
های ابومســلم و منتخب خراســان همبازی بوده،
نیز به "خراسان رضوی"می گوید :سال های زیادی
با ســید کاظم در ابومســلم بــازی کردیــم.او واقعا
بازیکن خیلی خــوب و با اخالقی بــود .وی تصریح
می کند:خاطــرات زیادی از وی دارم و در اســتان،
فوتبالیســتی دوســت داشــتنی بود که هنوز پاس
های زیبایش در ذهنم اســت.وی اظهــار می دارد:

•اذعان به قصور

سکاندار هیئت فوتبال خراسان رضوی نیز با تایید
این که تاکنون برنامه ای در شان سید کاظم غیاثیان
انجام نشــده ،می گوید:متاســفانه تاکنون برنامه و
کاری در حد و اندازه ایشــان در مشهد انجام نشده
اســت.دکتر "مهدی بــرادران" می افزایــد :به نظر
من ،چنین برنامه هایــی باید از طرف باشــگاه ها و
دوستان شان پیشنهاد داده می شد تا هیئت فوتبال
نیــز از ایــن برنامه هــا حمایت کنــد! البتــه تاکنون
مســابقات و دیدارهایی به یاد آقای غیاثیان برگزار
شده و به عنوان مثال مسابقات امسال باشگاه های
مشهد با نام و یاد ایشان برگزار شد.وی خاطرنشان
میکند:از ســال آینده قرار اســت هفته ای یک بار
پیش کسوتان فوتبالی دور هم جمع شوند و برنامه
هایی با هدف بیان خاطره و تقدیر و نکوداشت از آن
ها در هیئت فوتبال استان داشته باشیم.

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

•افسوس از رفتن مرد بی ادعا

برادر زنــده یاد ســید کاظم غیاثیــان نیز بــا انتقاد
از وعــده های عملی نشــده مســئوالن مــی گوید:
تاکنون اگــر برنامه ای بــرای برادرم برگزار شــده
فقــط از ســوی دوســتانش بــوده و مســئوالن
اســتانی تــا االن هیــچ کاری نکــرده اند".محمــد
غیاثیــان" میافزایــد:در ســال اول درگذشــت
کاظــم غیاثیان،خیلــی از کســانی که مســئولیت
داشــتند،وعده هایی دادند که تــا االن هیچ کدام
از وعده ها عملی نشده است  .وی خاطرنشان می
کند:ســید کاظم یک فوتبالیست و مربی بی ادعا ،
خاکی و افتاده بود و مــا از این که االن یادی از وی
نمی شود ،افسوس می خوریم.

ﻣﻌﻤﺎ ²ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

این که بزرگان ورزش استان چند سال بعد از کوچ
از این دنیا به فراموشــی ســپرده می شــوند،خیلی
ناراحت کننده است.سید کاظم سال های زیادی
برای فوتبال استان زحمت کشید و با وجود این که
در میان ما نیست،باید قدردان خدمات وی باشیم.
ســرمربی خراســانی تیم ملی فوتبال نوجوانان نیز
درباره ویژگی های رفتار ســید کاظم غیاثیان که در
فوتبال امــروزی کمتر دیده می شــود،می گوید:آقا
ســید کاظم از نظر رفتــاری و اخالقــی در فوتبال ما
کامال فردی متفاوت بود.االن خیلی ها برای پیروزی
همه رفتارهــای اخالقــی را زیر پــا مــی گذارند،اما
«ســید کاظم» پایبند به اصول و مبانی اخالقی خود
بود«.عباس چمنیان» می افزاید :متاسفانه کرامت
افراد بزرگ در ورزش حفظ نمی شــود و متناسب با
شــان آن ها ،برنامه ویژه ای برگزار نمی شــود و این
خالء چه برای ســید کاظم غیاثیان و چه برای دیگر
بزرگان ورزش استان به شدت احساس می شود.

4سال از سفر ابدی یکی از چهره های

•قدر و منزلتش را در حیات و پس از مرگ
ندانستیم

برنز خراسانی ها در جام تختی
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عکس :دهقانی

یکــی از همبازیان زنده یاد"ســید کاظــم غیاثیان"
درباره ســابقه فوتبالی وی می گوید:مرحوم سید
کاظم ،متولد  35/1/1در مشهد بود.یک بازیکن
چپ پا که در پســت هافبک بازی می کرد" .سعید
جوشش" می افزاید:وی قبل از انقالب به عضویت
تیم منتخب جوانان اســتان درآمد و ســپس به تیم
بزرگ ســاالن ابومسلم مشــهد پیوســت و تا سال
 70 -69نیز برای این تیم بازی کرد .مدتی نیز در
تیم دهداری مشــهد به عنوان بازیکــن – مربی کار
کرد.بعد از خداحافظی از فوتبال به مربیگری روی
آورد و یک سال سرمربی تیم هواپیمایی مشهد در
لیگ دسته سوم کشور(ســال  )74-73بود که به
لیگ دسته دوم صعود کردند و بعدا نام تیم به "گچ
خراســان" تغییر کرد  .ســپس این تیم با تیم "پیام"
ادغام شد که یک ســال برای تیم پیام گچ خراسان
مربیگــری کرد،اما بیشــتر عمر ســرمربیگری وی
در تیم ابومســلم بود و تا زمان حیاتــش در این تیم
حضور داشــت .کنــار کارنامه درخشــان ورزشــی
دو بــار نیز بــا دریافت حکم ســرمربی برتــر اخالق
در لیگ برتر فوتبال کشــور نشــان شال ســبز را از
فدراسیون فوتبال به عنوان "سید اخالق" گرفت.
ســید کاظــم غیاثیان در ســال هــای آخــر عمرش
دچار بیماری جانفرسای "ســرطان ریه" شد و 24
بهمن ســال  1392در  57ســالگی دعوت حق را
لبیــک گفت .شــایان ذکر است،مراســم ســالگرد
سید کاظم غیاثیان ساعت  15جمعه هفته جاری
با حضور جامعه فوتبالی اســتان در مــزار "خواجه
اباصلت"مشهد برگزار می شود.

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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قهرمانی و آقای گلی را تقدیم
مادرم می کنم

از میان خبرها

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

٨)-١ﺣﺮﻓ (ﺑﻪﻧﺪرتﭘﻴﺶﻣ آﺪﻪﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪو
ﺟﻨﺠﺎلﺳﺎزﻧﺸﻮد!اﻦاواﺧﺮﻫﻢاوﺑﻪاﻧﺘﻘﺎدازﺗﻴﻢﻣﻠ
ﺸﻮرشﺗﺤﺖﻫﺪاﺖﺧﻮرﺧﻪﺳﺎﻣﭙﺎﺋﻮﻟ ﭘﺮداﺧﺘﻪو
ﺣﺘ ﺧﻮدشراﻻﻖﻫﺪاﺖﺗﻴﻢداﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻤ ﻪ ﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪدرﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻧ ﺑﻬﺘﺮازﭘﻨﺠﻤ دﺳﺖﻧﻴﺎﻓﺖﺗﺎﻏﺎﺐﺑﺰرگﻟﻴﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎناروﭘﺎﻟﻘﺐﺑﮕﻴﺮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻠﻪوﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد²
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻮانﻧﺠﻴﺐ
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﻬﺪو²ﻴﺎﻪ ٢ﻓﺼﻞﻣﺘﻮاﻟ ﻋﻨﻮان
اول و دوم ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺴﺎز ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎصدادهﺑﻮدﺑﺎ ٢٥٥ﺑﺎز²در.......وﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻦﺗﻌﺪادﺑﺎز²رادرﺑﻴﻦ ١٠ﻟﮋﻮﻧﺮاﺮاﻧ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎداﺷﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻗﻠﻪﻫﺎ²ﻣﻌﺮوفاﺮان
٢)-٨ﺣﺮﻓ ( ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺪﻋ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦدرﺗﻼشاﺳﺖﺗﺎدرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
وﭘﺲازﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ،اﻦﻣﺮﺑ راﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻫﺎﻨÀﺲ
ﻨﺪﻪاوﺧﻮدشﺗÀﺬﺐﺮد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ ( ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺨﺸ از
ﻗﺮاردادﺑﻮﺎنﺑﻪﻣﺒﻠﻎ ١٠٠ﻫﺰاردﻻرو.......ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

 ٢٠٠ﻫﺰاردﻻرراﭘﺮداﺧﺖﺮدﻧﺪ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧ
٤)-١١ﺣﺮﻓ ( ﺑﺎ  ١٤ﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ²ﮔﻠ ﺟﺎم
ﻣﻠﺖﻫﺎ²ﻓﻮﺗﺴﺎلآﺳﻴﺎرﺳﻴﺪ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻢﻣﻠ ﻓﻮﺗﺴﺎلﺸﻮرﻣﺎندردﺪار
ﻓﻴﻨﺎلﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺴﺎلﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آﺳﻴﺎﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦ
ﺗﻴﻢرﻓﺖو- ٤ﺻﻔﺮﺣﺮÃراﺷÀﺴﺖداد.
٦)-١٣ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺸ Àﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ
ﺟﺪا اﻦﻣﺮﺑ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازﻧﺎمﻫﺎ²ﺧﺪاوﻧﺪ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷ ﺳﻮرﺎن در ﺣﺎﻟ
ﺷﻨﺒﻪﺑﺎﺣﻀﻮرﻣﺴﻌﻮدﺳﻠﻄﺎﻧ ﻓﺮوزﺮورزشاﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪﻪدرﺣﺎﺷﻴﻪآنازﺳﻮرﺎنواﻦﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺗﻴﻢﻣﻠ ﺸﺘ ﻓﺮﻧﮕ ﺗﻘﺪﺮﺷﺪ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ (رواﻧﻪﺮدن
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﻮﻗﻊﺧﻮابﺑﺮﺳﺮﻣ ﮔﺬارﻧﺪ
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﺮموﭘﺮروﻧﻖ
٧)-١٩ﺣﺮﻓ (ﭘﺮﻧﺪها²ﺑﺎﮔﻮﺷﺖﻟﺬﺬ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺎلوﻣﻨﺎلوﺑﺮﺖ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺳﺎﺖﻨﻔﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلآﺳﻴﺎاز
اﻦﻣﻬﺎﺟﻢﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﻪﻋﻨﻮان»ﻣﺴﺘﻌﺪ«ﺎدﺮد.
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (زﻣﺎمواﻓﺴﺎر

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻦﻫﻔﺖﭼﻮبﺒﺮﺖ
ﻣ ﺗﻮاناﻦﺷÀﻞراﺳﺎﺧﺖﻪدر
آنﭼﻬﺎرﻣﺮﺑﻊدﺪهﻣ ﺷﻮدوﻫﻴﭻ
ﭼﻮبﺒﺮﺖاﺿﺎﻓﻪا²ﻫﻢﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

