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بهروز -رئیس فدراسیون
جــودو گفــت :این اســتان
قطــب بــزرگ جــودو در
کشور است و ما برای مدال
گرفتــن جــودوکاران ایــن
اســتان در میادیــن بزرگ
بیــن المللــی حســاب بــاز
کــرده ایم.ســردار" محمد
درخشــان"در گفت و گو با
خبرنــگار ما هدف از ســفر
اخیرشبهمشهدراتشکیل
دومیــن جلســه هماهنگــی کادر اجرایی تیم هــای ملی
کــوراش بانــوان و آقایــان بــرای حضــور قدرتمندانــه در
بازیهای آسیایی جاکارتا در مشهد و همچنین رایزنی با
موسسه تربیت بدنی آستان قدس برای تعامل در توسعه
این رشــته بیان کــرد .وی کــه بازدیــدی از فعالیت های
جودوی بسیج در مشهد نیز داشت افزود:در جلسه هایی
که با مدیر کل ورزش و جوانان استان و مدیرعامل موسسه
تربیتبدنیآستانقدسداشتیم،توافقاتاولیههمکاری
و میزبانی مســابقات بیــن المللــی اردیبهشــت آینده در
مشهد انجام و قرار شد این مسابقات در بهترین شرایط و
با کیفیت باال برگزار شود.
در خور ذکر است در برخی از این جلسات،مهری مهرپور
و خســرو دلیر ســرمربیان تیم های ملی کوراش بانوان و
آقایان کشور به بیان گزارشــی از اقدامات و فعالیتهای
صــورت گرفتــه و برنامــه ریــزی هــا و امکانات مــورد نیاز
برای آمادگــی هرچــه بیشــتر این تیــم هــا در بازیهای
آسیایی که ســال آینده در جاکارتای اندونزی برگزار می
شــود ،پرداختند.همچنین کوروش خســرویار و حسین
محمودی روسای هیئتهای جودو ،جوجیتسو و کوراش
استانهای خراســان شــمالی و رضوی نیز ،نظرات خود
درباره تقویت هرچه بیشــتر تیــم های ملی و لــزوم توجه
بیشتر به کوراش در این اســتان ها به عنوان مهد کوراش
کشور بیان کردند.

از میان خبرها
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پیروز -بانوان تیم مشکیپوشــان پس از شکســت مقابل
فوالد مبارکه ســپاهان عنــوان نایب قهرمانــی لیگ برتر
والیبــال نشســته بانــوان کشــور را از آن خــود کردند.به
گــزارش فــارس  ،تیم مشکیپوشــان بــا نتیجــه ۳بر یک
فینال لیگ برتر والیبال نشســته کشــور را با شکســت به
اتمام رســاند و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.در
پایان این مســابقات ،تیم فوالد مبارکه سپاهان به عنوان
قهرمانی دســت یافــت و عنوان ســوم نیــز به تیم شــهید
حججی کرمان رسید.

گفت وگو با تنها سرمربی خراسانی فاتح لیگ برتر فوتسال کشور

تفکرحرفهای درفوتسالاستان نداریم

بی غم :باشگاه «فرش آرا» هم بعد ازچند سال،باید تفکرحرفه ای داشته باشد
گفت وگو

علی ترابی
 20برد 5،تساوی و فقط یک باخت از مجموع 26
بازی امســال لیگ برتر فوتسال کشــور که منجر به
قهرمانی تیم "مس ســونگون ورزقان" شــد ،باعث
شد تا نام"حمید بی غم" از خراسان رضوی به عنوان
تنها ســرمربی فاتح لیگ برتر به ثبت برسد.وی که
مدرک مربی گری ســطح یک فوتســال و  Bآسیا در
فوتبــال را دارد،همیشــه موفقیت خــود در ورزش
را مدیون تیم دهداری مشــهد می دانــد .این معلم
ورزش  43ساله خراسانی،ساعتی مهمان تحریریه
روزنامه بود .گپ و گفتی با وی داشتیم که در ادامه
تقدیم می شود.

•پله های مربیگری

قبل از این که وارد حوزه فوتسال شوم در فوتبال پایه
کار می کردم .سال  85وقتی که "حسین شمس"
سرمربی تیم فوتسال "علم وادب خراسان" بود،به
این تیم پیوستم و  4سال در این تیم به عنوان مربی
کار کردم.سپس در تیم های "فیروز صفه" و "گیتی
پسند" اصفهان و همچنین "مس سونگون ورزقان"
کنار علی افضل کار کردم.ســال  91نیز به همراه
مجید مرتضایــی در "فرش آرا" حضور داشــتم.یک
سالی ســرمربی تیم "پنت هاوس" مشــهد در لیگ

آغازمسابقاتتنیسرویمیز
بانوانمعلولکشور

•حاشیه های لیگ

دسته یک کشور بودم و امسال هم که سرمربی تیم
مس ســونگون بودم این تیم فاتح لیگ برتر کشــور
شــد .موفقیت های به دســت آمــده را مدیــون تیم
"دهداری مشهد" هستم؛چرا که باشگاه دهداری
براصولاخالقیتاکیدداشتواینموضوعهمیشه
سرلوحه کارم است.افراد زیادی در زندگی ورزشی
ام تاثیر گذار بودنــد که "مهدی علی یارحســینی"
مدیر وقت تیم "علم و ادب" و "حســین شــمس" در
ورودم به فوتســال اثــر گــذار بودند.همچنین طی
ســال هایی که مربی گری می کنم،از افراد بزرگی
همچون اســماعیل شجیع،قاسم زردکانلو،عباس
چمنیان و عطارزاده مشاوره های خوبی گرفتم که
خیلی به من در مربی گری کمک کرد.

متاسفانه مســائل رمالی و جادوگری در ورزش ما
وجود دارد و تاکنون هم زیاد دراین باره شنیدم؛ اما
هیچاعتقادیبهاینموضوعاتندارم.برخیاعتقاد
دارند و دنبالش مــی روند.البته قبــا در صحبتی
که با برخــی بازیکنان لیــگ برتری داشــتم ،آن ها
بیان کرده بودند که مسائل جادوگری وجود دارد.
همچنین در برخی شهرها لیدرها پول می گیرند تا
فحش بدهند و جو سالن را خراب کنند!

•مدیریت ضعیف و نبود تفکر حرفه ای
در فوتسال استان

چندســال در شــهرهای تبریز و اصفهان کارکردم
که بــزرگ ترین امتیازی که این شــهرها نســبت به
مشــهد دارند،مدیریت خوب آن هاست و به خوبی
از کادر فنی حمایت می کنند .متاسفانه این مسئله
در مشهد خیلی ضعیف اســت و مدیر قوی نداریم.
فوتســال اســتان در کشــور اگــر اول نباشــد،قطعا
جایگاه دومی را دارد.از نظر بازیکن و مربی ظرفیت
های خیلی خوبی داریم و در گذشته ثابت کرده ایم
کهمیتوانیمحرفهاییبرایگفتنداشتهباشیم.
حســین طیبی ،مهدی جاوید و قــدرت بهادری
جزو بهترین های کشور و جهان هستند؛اما
متاسفانه در اســتان به فوتســال حرفه ای
کمتر اهمیت داده می شــود و تفکر حرفه
ای وجــود ندارد.نــام "قدرت بهــادری" به
راحتــی از تیم ملــی خط می خــورد و هیچ
حمایتی نمی شود.نفوذ و رایزنی استان در
کمیته فوتسال خیلی ضعیف است،چرا
که در زمینه فوتسال مدیریت ضعیفی
داریــم.االن حدود  4ســال اســت
که در تیم ملی فقط همین ســه
بازیکــن را داریــم و پشــتوانه
ســازی اســتان هم خیلی
ضعیف است.

•لیگ برتر در یک نگاه

عکس :ذباح

بازی های لیگ برتر امســال ســطح باالیی داشت.
البته شــروع مســابقات با بی نظمی همراه بود و در
ادامهروندبازیهابهترشد.ازنظرقضاوت،مشکلی
نداشــتیم ،اما میزبانی در چند شــهر بــا جو خاصی
همراه بود .بازی در شــهرهای ساری،بندرعباس و
قرچک از نظر حضور تماشاگران و فشاری که روی
تیم هــا وجــود دارد،خیلی ســخت اســت .در طول
فصل ،بــازی مقابل تیم هــای تاسیســات دریایی و
حفاری اهــواز جزو ســخت ترین بــازی هــای ما در
لیگ برتر بود .قراردادم با تیم مس ســونگون تبریز
تا پایان فصل بود و هنوز برای ادامه همکاری با این
باشگاه چه در لیگ برتر سال آینده و چه برای حضور
در جام باشــگاه های آســیا هیچ صحبتی نداشــتم
واین مســئله به مدیریت باشــگاه مربوط اســت.در
این فصل بهترین خــط حمله و دفاع را داشــتیم و با
کمترینباختقهرمانشدیمکهاینمسئلهناشیاز
مدیریت و حمایت های خوب باشگاه بود.به خوبی
توانســتیم بازیکنان مدنظر را جذب کنیــم و در این
زمینه مشــکلی نداشــتم.البته با ایــن قهرمانی کار
ما ســخت تر می شــود؛ چرا که حفظ قهرمانی مهم
تر از خود قهرمانی است".احســان مسیح آبادی" و
"محمد پیکان" از مشهد نیز به عنوان مربی و بازیکن
همراه ما در مس ســونگون بودند".ناصر عجم" هم
که خراســانی اســت دعوت شــده بود که بــه خاطر
مشکالت شخصی به مشهد برگشت.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

•عملکرد باشگاه «فرش آرا»

فعالیت باشگاه "فرش آرا" در فوتسال برای استان
ارزشمند است و خراسانی ها باید قدردان آنها
باشند.آن ها بدون حاشیه و مشــکل مالی تیم را
حمایت مــی کنند.اما این باشــگاه پــس از 5-6
سال تیمداری ،باید تفکر حرفه ای به خود بگیرد؛
یا برای قهرمانی بجنگد یا بازیکن ســازی داشته
باشــد.از طرفی ،تغییر و تحول زیاد در کادر فنی
رده ســنی پایه هــم زیاد خوشــایند نیســت؛چرا
که رونــد بازیکن ســازی را متوقف مــی کند.تیم
فرش آرا امسال عملکرد خوبی در لیگ داشت و
می توانست جزو  4تیم برتر باشد .اما باید هدف
باشــگاه در این مسابقات
مشخص باشد.اگر هدف
قهرمانــی اســت،باید
تیمــی متفــاوت و حتی
کادر فنــی غیربومــی
هــم بــه کار گرفت.امــا
ایــن کــه بخواهیــم
فقــط ســهمیه
حفظ کنیــم و در
میانــه بمانیم،با
بازیکنــان و کادر
فنــی بومــی هم
مــی تــوان ایــن
کار را کــرد و نیــاز
بــه ســرمربی غیــر
بومی نیســت.من خیلی
دوســت دارم کــه دوبــاره
در مشــهد هم مربــی گری
کنم.امــا تاریخ نشــان داده
کــه هــر کســی در مشــهد
بازی یا مربی گــری کرده،به
لحاظ فنی افت کرده است.
چراکه وقتی نــگاه حرفه ای
بــه ورزش نباشــد،مربی هم
ناخودآگاه افت مــی کند.به
همین خاطرموقعی به مشهد
برمی گردم کــه نگاه حرفه ای
وجود داشته باشد.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

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

• ﻗﺎﻧﻮن:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

• 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.
• 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(.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﭼﻄﻮرﻣﺗﻮان٧ﭼﻮبﺒﺮﺖازاﻦ٢٤ﭼﻮبﺒﺮﺖراﺑﺮداﺷﺖ
ﺗﺎﻓﻘﻂ ٣ﻣﺮﺑﻊدﺪهﺷﻮدوﻫﻴﭻﭼﻮبﺒﺮﺖاﺿﺎﻓﻪاﻫﻢﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻪﺿﻠﻊ¹ازﻣﺮﺑﻊﻫﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪهﻧﺒﺎﺷﺪ؟

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¹ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ°ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¹ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ°ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¹ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ°ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¹ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

ﺳﺨﺖ

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¹ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÏرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز-مهرداد طهماسبی (دروازه بان) که هفته گذشته
نیز با عقد قرارداد رسمی به باشگاه مشکی پوشان پیوسته
بود  ،قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد!* "محمد متقی
نیا"به همراه تیم ملی منتخب کشــتی آزاد بزرگ ســاالن
برای حضــور در رقابتهای بینالمللــی اوکراین( 4تا 6
اسفند) راهی میشــود" *.نگین ولیان" در دسته مثبت
 75رده ســنی نوجوانان و "ندا قادری پور" در دســته 58
کیلوگرم رده سنی جوانان از خراســان رضوی به اردوی
تیم ملی وزنه برداری دعوت شده اند.
* رئیس کمیته اســتعدادیابی اسکی خراســان رضوی:
هم اکنون مربیان بــدون هیچ گونه دســتمزدی فعالیت
می کنند!* ســرمربی و مدیر رسانه ای باشــگاه پدیده به
عیادت جهانگیر زندهدل ،پیش کســوت فوتبال اســتان
رفتند.حال عمومی این پیش کسوت ارزنده مساعد و رو به
بهبودی است *.حسن عبدی و سعید صدقی از خراسان
رضوی به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر دعوت شدند.
* رئیس میراث فرهنگی شهرستان خلیل آباد :طی 4روز
متوالی در خلیل آباد برنامه های متعددی چون مسابقات
قهرمانی موتور کراس اســتان ،مســابقه رالــی تورینگ،
مسابقه دوچرخه کوهستان ،آفرود شبانه ،آفرود ،سافاری
و پرواز پاراموتور اجرا شد.
* با حضــور فرماندار و جمعــی از مســئوالن  ،کلنگ زنی
بزرگ ترین سالن ورزشی مدرن دانش آموزی با مشارکت
خیر نیک اندیش "مهندس مهدی مروج تربتی" در منطقه
گردشــگری پیشــکوه تربت حیدریه با اعتبار بیش از 27
میلیارد ریال انجام شد.
فریمان ،اصغری -رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
فریمان گفــت :در پایان مســابقات شــطرنج جــام فجر با
حضور70شطرنجباز در بخش آزاد ،حامد ناصری و مجید
افضل زاده از فریمان و مســعود مشــیخان از نیشابور و در
بخش دانش آموزی امیرحسین عظیمی  ،پارسا وصالی و
مهدی قادری هرسه از فریمان اول تا سوم شدند.
قوچان ،ایشــان زاده -تیم کونگ فــوی قوچان در بخش
مبارزه و هنرهای فــردی دررقابت های اســتانی  ،موفق
بــه کســب ۷طــا  ،یــک نقــره و  ۳برنز شــد •.تیــم تنیس
روی میــز قوچان درمســابقات دهه فجر اســفراین ســوم
شــد.کوهنوردان قوچانی دربرنامه ای به مناســبت دهه
فجر به قله تفتان درسیستان وبلوچستان صعود کردند.

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻫﺮﻧﺎوﺎب°،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪ°ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¹ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¹ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ïﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

کوتاه

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٦/١١/٢٦
ﻧﺎوﺎب

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

اخبار

عکس:دهقانی

پیروز -ســیزدهمین دوره رقابتهای باشــگاهی تنیس
روی میز بانوان معلول کشور به میزبانی مشهد آغاز شد.
به گــزارش فــارس ،مرحله رفــت رقابتهای باشــگاهی
تنیس روی میز بانوان از امروز به میزبانی مشهد آغازشد.
در این دوره از مســابقات نمایندگان  ۱۵استان کشور در
قالب تیمهای باشگاهی در دو بخش نشسته و ایستاده به
رقابت خواهند پرداخت که در مجموع ۲۵ ،تیم ایستاده و
نشسته در این دوره از مسابقات که طی امروز و فردا برگزار
میشود ،حضور دارند و در نهایت  ۴تیم برتر ایستاده و ۴
تیم برتر نشسته به رقابتهای دسته برتر در دور برگشت
راه خواهند یافت و دیگر تیمها در رقابتهای دســته یک
شرکت میکنند.

ﺳﻮدوﻮ

«مشکیپوشان» نایب قهرمان لیگ
برتر والیبال نشسته بانوان کشور شد
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠ ﺮﻤ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دﺑﻴﺮﻠﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلﻓﺎرغازاﻦﻪﭼﻪﺴ
ﺑﺮﻧﺪه ﺎ ﺑﺎزﻧﺪه آن ﺑﻮد ،راز ﺑﺰرﮔ را ﺑﺮﻣﻼ ﺮد .ﻋﻠ
ﺮﻤ ﻪ ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑــﺰرگ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎلﺷﺪهوﺑﻪﺑﺮﺧﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎواﻗﺪاﻣﺎتﻋﺠﻴﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ و ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧ اﻗﺪاﻣﺎت
از آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ٩٠
ﺑﺎ  °ﺳــﻮال ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺖ و ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻧﺸﻴﻨﺎن را
ﺑﻪ  °ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪ ﺸﻴﺪ .او درﺑــﺎره اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلﺣﺮفزدوازﺳﺎﺖﭘﺮﺳﻴﺪﻪﭼﺮا
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﺻﻼﺣﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎل،ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪﺗﺎﻴﺪﻓﻴﻔﺎﻧﺮﺳﻴﺪه.ﺳﻮاﻟﻪاﻟﺒﺘﻪﭘﺎﺳﺦﺻﺮﺢو
ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻧﻊﻨﻨﺪها ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮداﺷﺖﺮدﻪﻓﺪراﺳﻴﻮنﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻫﻤﺎناﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﺷ¹ﺎلدار و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺪ و ﺧﺒﺮ
ﻫﻢازاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﺻﻼﺣوﺗﺎﻴﺪﻓﻴﻔﺎوﺗﺼﻮﺐﻫﻴﺌﺖ
دوﻟﺖﻧﻴﺴﺖ!

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻣﺎﺟﺮااﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪواﺮادﻪﻓﻴﻔﺎﮔﺮﻓﺘﻪوﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺻﻼحآنﺷﺪه،ﭼﻴﺴﺖ؟آﺎاﺻﻼاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﺻﻼح
ﺷﺪه و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  5ﻣﺮداد  ١٣٩6ﺑﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﺳﺎﺖ ﻣﺪﻋ اﺳﺖ ﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣ ﺑﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺎﻴﺪﻪ
آن ﻫﻨﻮز ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ  °ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻮﺛﻖﻪﻧﻤﺧﻮاﺳﺖﻧﺎﻣﺶﻓﺎشﺷﻮدﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ
داده ﻪ ﺑﺮﺧ اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻨﺪ» :از
اﻦﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  5ﻣــﺮداد ١٣٩6
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن را ﺑﺮا ﻓﻴﻔﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻫﻨﻮز
ﺟﻮاﺑﻧﺪادهاﻧﺪ اﻃﻼعﻧﺪارمواﻟﺒﺘﻪﻪﺳ¹ﻮتﻓﻴﻔﺎ
را ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﺘﺒﺮ ﺳﺎل
 ٢٠١4ﻣﺪﺮان ﻓﻴﻔﺎ در دﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن اﺮادات
ﻣﺘﻌﺪدﺑﻪاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮانﮔﺮﻓﺘﻪ
وﺧﻮاﺳﺘﺎراﺻﻼحآنﺷﺪهﺑﻮدﻧﺪ.ﻫﻤﺎنزﻣﺎنﭘﺮﻤﻮ
ﺎرواروﻣﺪﺮﻓﺮاﻧﺴﻮﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎﻋﻀﻮﻓﻴﻔﺎ٣،
اﺮاداﺳﺎﺳراﺑﻪﻣﺴﺌﻮﻻنﮔﻮﺷﺰدﺮدهﺑﻮد«.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

