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استاندار خبر داد:

ترابــی -اســتاندار ظهــر پنــج شــنبه گذشــته در جمــع
فعاالن اقتصادی اســتان از کمک  800میلیون تومانی
واحدهــای تولیدی و صنعتی این اســتان بــه تیم فوتبال
پدیده خبر داد« .رشیدیان» با اشــاره به افول جایگاه تیم
"مشکی پوشان" ،از شرایط دشوار تیم پدیده نیز سخن به
میان آورد و گفت :به همین منظــور 800میلیون تومان
به این تیم(پدیده ) کمک شد تا به ارتقای روحیه و انگیزه
کادر آن منجر شود.وی افزود :بخش خصوصی می تواند
در قالب کنسرسیوم به بحث حمایت از ورزش استان ورود
کند و از این فرصت برای توسعه برندهای استانی و ملی
بهره بگیرد .ظرفیت های بالقوه فراوانی در عرصه ورزش
استان وجود دارد که نمونه آن را می توان در توفیقات تیم
"راگبی" این خطه دید .رضا شیران ،نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس نیز با تقدیر از دســتاوردهای شــورای
گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی اســتان  ،از بخش
خصوصی خواست تا مشارکت موثرتری در ظرفیت های
ورزشی استان داشته باشــد و با حمایت خود ،تنگناهای
مالی تیم های ورزشی اســتان را مرتفع سازد.وی اظهار
کرد :اتاق بازرگانی خراســان رضــوی ظرفیت مطلوبی
در اختیــار دارد و می توانــد با کمک تشــکل های بخش
خصوصی ،تبلیغات محیطی تیم های ورزشی یا حمایت
مالی بعضی از آن ها را تقبل و به اعتالی ورزش این خطه
کمک کند .همچنین سرپرست مدیرعاملی تیم فوتبال
پدیده نیز در این باره به خبرنگار مــا گفت:قبل از بازی با
نفت تهران ،همه مســئوالن استانی با دســتور استاندار
بسیج شدند تا به تیم پدیده به عنوان نماینده استان کمک
کنند".پوریا پارسا" افزود:حدود  500میلیون تومان قبل
از بازی بــا نفت بابــت مطالبات بازیکنــان و حدود 300
میلیون تومان دیگر هم چند روز بعد از بازی با این تیم به
حساب آن ها واریز شد.

ســرمایه گذاری های گزافی را در این رشــته انجام
داده اند که همین مسئله دسترسی به مدال توسط
دوچرخه سواران ایرانی را بســیار دشوار می کند.
رئیس فدراســیون تصریــح کرد:برگــزاری کالس
های بازآموزی ویژه مربیان و داوران،مدیریت بهینه
منابع مالی در شرایط سخت بودجه ای،استفاده از
دانش مربیان خارجی و...تمهیدات ما برای رشد
دوچرخه سواری در کشورمان بوده است.

گزارش
بهروز

•رقابت حدود  70دوچرخه سوار

رئیس هیئت دوچرخه ســواری اســتان در حاشــیه
این مســابقات به خبرنگار ما گفت:خوشــحالیم که
با حضور حدود 70دوچرخه ســوار از نقاط مختلف
کشــور ،شــاهد یک رقابت تماشــایی بین حاضران
بودیم و پیســت دوچرخه سواری کوهســتان نیز در
این منطقه زیبای گردشــگری افتتاح شــد".مهدی
روزبهانه"با اشــاره به این که  20داور خراسانی نیز
ایــن رقابت هــا را قضــاوت کردند،افزود:بــا افتتاح
پیســت دوچرخــه ســواری کوهســتان"چالیدره"
در طرقبــه شــاندیز تعــداد پیســت هــای فنــی مــا
با احتســاب پیســت های موجود در "چشــمه ســبز
گلمــکان"و همچنیــن پیســت شهرســتان "تربــت
حیدریه" به عدد ســه رســید .وی خاطرنشان کرد:
در این مسابقه،دوچرخه ســواران پنج دور مسافت
هشت کیلومتری پیست را رکاب زدند و در مجموع
پــس از طی40کیلومتــر بــه خــط پایان رســیدند.

عکس ها:صادق ذباح

روز گذشته با حضور جمعی از برترین های دوچرخه
سواری کوهستان کشور و رئیس فدراسیون،اولین
دوره رقابت های"جایــزه بزرگ"همزمان با افتتاح
پیســت دوچرخــه ســواری ایــن مــاده در منطقــه
گردشــگری"چالیدره"برگزار شــد.به گــزارش
خبرنــگار مــا دوچرخــه ســواران حاضــر ،رقابــت
تماشــایی و نزدیکی بــا یکدیگر داشــتند و در پایان
نیز با حضور رئیــس فدراســیون،مدیرکل ورزش و
جوانان استان،شهردار طرقبه،مدیرعامل شرکت
سهامی چالیدره ،مســئوالن اداره ورزش و جوانان
و هیئت دوچرخه سواری شهرستان طرقبه شاندیز
وهیئــت دوچرخــه ســواری اســتان ،پنــج میلیون
و 200هــزار تومــان جوایــز نقــدی به نفــرات برتر
اهدا شــد.در خور ذکر اســت در پایان این مسابقه،
"فرزاد خدایاری" از فارس "،حســین سیف اللهی"
و "پرویــز مردانــی" (هــر دو از آذربایجــان شــرقی)
اول تا ســوم شــدند و "محمد جــواد صفــدری" نیز
از خراســان رضــوی به مقــام دهم رســید .گزارش
اختصاصی"خراســان رضوی" را از این مســابقه با
همین مقدمه کوتاه تقدیم می کنیم...

روزبهانه با اعالم این که این مسابقات در رده سنی
آزاد برگــزار شد،افزود:خوشــبختانه در شــرایطی
کــه خراســان رضــوی تــا دو ســال قبل،جایگاهی
در این ماده نداشــت ،اکنــون در این مــاده در میان
پنج اســتان برتر هســتیم.وی دربــاره ویژگی های
پیست کوهستان"چالیدره" گفت:موقعیت مکانی
ممتاز و قابلیت اســتفاده همگانی از این پیســت در
آینده،باعث می شــود تا به تدریج دوچرخه سواری
کوهستان ،رونق بیشتری پیدا کند .روزبهانه ادامه
داد :دوچرخه سواری کوهستان،یکی از رشته های
پایه اســت و جالــب اســت بدانید"محمد دانشــور"
دوچرخه ســوار ملی پوش خراســانی نیز درخشش
را در این رشــته از همین ماده(کوهستان)آغاز کرد
ســپس در مواد ســرعت و پیســت مدال آور شد.وی
با اشــاره به این کــه اقبال عمومــی به این مــاده در
حــال افزایــش اســت،افزود:قیمت دوچرخه های
کوهســتان در ســطوح عادی تا قهرمانی از 2تا 20
میلیون تومان وبیش از آن در نوســان است،افزود:
هــم اکنــون ،هــادی طیهوری،محمدجــواد
سخدری،جباری و صفدری از برترین قهرمانان این
ماده در استان هستند.وی در پایان از حمایت های
شــرکت چالیدره،شــهرداری طرقبه،اداره ورزش
و هیئــت دوچرخه ســواری طرقبــه شــاندیز و اداره
کل ورزش اســتان در افتتاح این پیست و برگزاری
مسابقات کشوری تمجید کرد.

•پیشنهاد جالب رئیس فدراسیون

یکی از نکات جالــب این مســابقات،حضور رئیس

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

فدراســیون دوچرخه سواری در حاشــیه رقابت ها
بود که باعث شــد خبرنــگار ما در یــک گفت و گوی
اختصاصی ســواالتش را با"خســرو قمری"مطرح
کند.رئیــس فدراســیون ضمــن تمجیــد از ســطح
فنی این رقابت ها گفت:پیشــنهاد من به شــهردار
و مســئوالن این منطقه گردشــگری،برگزاری این
مســابقات از ســال های آینــده با حضــور دوچرخه
سواران دیگر کشورها بود که قرار شد این موضوع
بررسی شود و همین جا حمایت فدراسیون را از آن
اعالم می کنم".قمری"با اشاره به این که هم اکنون
دوچرخــه ســواری خراســان رضــوی،در جمع دو
قدرت اول این رشته در کشور قرار دارد ،افزود:این
اســتان در مواد مختلف؛ کوهســتان،جاده،تریال
وبی.ام ایکس ظرفیت های بســیار خوبی دارد وما
نیز با توجه بــه همین ظرفیت و همدلــی موجود در
این رشــته ،میزبانی مســابقات زیادی را طی سال
گذشته به خراسان رضوی دادیم و حتی اردوی تیم
ملی در ماده پیســت نیز در مشــهد برگزار شد.وی
گفت:برگــزاری ایــن مســابقات،بهترین راه برای
جذب گردشگر ورزشــی و همچنین معرفی جاذبه
های گردشگری استان است.

•پیش بینی 3تا5مدال در جاکارتا

"خســرو قمری" با بیان پیــش بینی خــوش بینانه
اش از کســب مدال در بازی های آسیایی آینده در
جاکارتا که ســه تا پنج مــدال در دوچرخه ســواری
است ،به"خراسان رضوی" افزود :البته باید بدانیم
که اندونزی(میزبــان)و ژاپن طی ســال های اخیر

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟراﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗµﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗµﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣﻪدرﻫﺮﺗµﻪﻣﻧﻮﺴﻴﺪﺗµﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

][١٣٩٧/٢/١

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.

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖµ،ازﺑﺎزµﻨﺎنﻪاﺗﻔﺎﻗﺎﻧﻮﺑﺖاشﻫﻢرﺳﻴﺪه
اﺳﺖﻣﺗﻮاﻧﺪﺣﺮÚاشراﺑﺎدوﺣﺮﺖﻣﺎتﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزµﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮÚاش را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــµــﺮار در ﺗµﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠµﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗµﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮاﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ« را
ﺸÚﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

کوتاه

*رئوفــی  -یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشــور
رشته کاناپولو بانوان رده سنی بزرگ ساالن طی روزهای
پنج شنبه و جمعه گذشــته به میزبانی شهر مشهد برگزار
شد.در این مسابقات شش تیم منتخب کشوری از استان
های خراســان رضوی  ،یزد ،مازنــدران ،زنجان ،مرکزی
و اصفهان حضــور داشــتند*.رئیس فدراســیون ورزش
روســتایی و بازی هــای بومی و محلــی گفــت :دو هزار و
 400نوع بــازی بومی و محلــی در قالب  700رشــته در
کشور شناســایی شده اند *.مرحله نخســت رقابت های
انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی پنج شــنبه گذشــته در
تهران پیگیری شــد که "مســلم نادری خادم" کشتی گیر
خراســانی وزن  55کیلوگرم در مرحلــه فینال به مصاف
«رامین باستان» رفت و با یک کشتی دیدنی و جذاب این
حریف تهرانی را ضربه فنی کرد و به عنــوان نفر اول وزن
 55کیلوگرمتیمملیکشتیفرنگیبزرگساالنانتخاب
شد * .مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان و نوجوانان
استان بهمیزبانی مشهد برگزار شد*.به مناسبت میالد
حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز ،کوهپیمایی
با حضور جانبازان و خانواده شهدا در منطقه گردشگری
هفت حوض منطقه سیدی برگزار شد.
*تربت جــام ،اعلمــی  -تیم جــودوی تربت جــام در رده
نونهاالن ونوجوانان درمســابقات چندجانبه که درتربت
حیدریه برگزار شــد ،به دومدال طال  ،ســه نقره وسه برنز
دست یافت .

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم

درﺳﺖ

اخبار

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧµﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗµﻪ اﻓﻘ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗµﻪﻋﻤﻮد،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ.

ترابی -نمایندگان فدراسیون جهانی جودو روز گذشته
در قالب یک تور آموزشی دو روزه وارد مشهد شدند .رئیس
هیئت جودو ،جوجیتســو و کوراش اســتان در این باره به
خبرنگار ما گفت« :جرویس امان» و «میکلوس انگورای»
از قهرمانان اســبق جهان و المپیک از فرانسه و اسپانیا و
«نیکالس مســنر» مجارســتانی به عنوان مدرس رسمی
فدراســیون جهانی جزو نفراتی هســتند که در قالب این
تور آموزشی به مشهد سفر کرده اند«.حسین محمودی» با
بیان این که رئیس و تعداد دیگری از مسئوالن فدراسیون
نیز در این ســفر نمایندگان فدراســیون جهانــی جودو را
همراهی کرده اند،افزود :بازدید از امکانات سخت افزاری
جودوی شهر مشهد ،برگزاری کارگاه های آموزشی برای
بانوان و آقایان جودوکار و تماشــای رقابت های جودوی
قهرمانی نونهاالن استان از جمله برنامه های نمایندگان
فدراسیون جهانی است.محمودی اظهار کرد:امروز نیز
بازدید از حرم مطهر رضوی ،موزه حرم ،آرامگاه فردوسی و
همچنینرقابتهایکشتیباچوخهگودمنطقهفردوسی
از دیگر برنامه های این گروه است.وی خاطر نشان کرد:
یک گروه فیلم بــرداری حرفه ای از فدراســیون جهانی و
یک گروه برنامه ســاز از شــبکه ورزش ســیما نمایندگان
فدراسیون جهانی جودو را برای مستند سازی و ساخت
برنامه های ورزشی در این تور همراهی می کنند.

ﺟﺪول وﮋه
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• ﻗﺎﻧﻮن

•بی انصافی برخی رسانه ها

از رئیس فدراسیون درباره انتقادات برخی رسانه
ها ازموضوع مثبت شــدن آزمایش دوپینگ برخی
ملــی پوشــان و محرومیت آنــان ســوال کردیم که
خسرو قمری در پاسخ گفت :این رسانه ها واقعا بی
انصافی می کنند چراکه فدراسیون ،مدتی است به
صورت کامال داوطلبانه از افسران"وادا" -افسران
ضد دوپینگ-خواسته است تا میزان آزمایش های
دوپینگ را در این رشته افزایش دهد که با توجه به
افزایش جامعه آماری،طبیعی است آمار متخلفان
هم بیشتر شود.
در شــرایطی کــه بــه مــوازات نیــز کالس هایی را
برای روشــنگری و مبارزه بــا دوپینــگ برگزار می
کنیم،به ناگاه رســانه ای ،موارد دوپینگ را بزرگ
نمایی می کند و ما را مقصر جلوه می دهد ،درست
مثل این اســت که شــما عملکرد پلیس را به دلیل
جریمه و محرومیت متخلف،زیر ســوال ببرید.وی
تصریح کرد :برای ما هم آسان بود که سخت گیری
هایمان را در موضــوع دوپینگ کمتــر کنیم که در
آن صورت،موارد مکشــوفه هم کمتر بــود ولی این
کار ،فــرار از مســئولیت قانونی اســت.وی افزود:
وقتی بــا درخواســت داوطلبانــه خودمــان ،موارد
آزمایش دوپینگ در این رشته در میان همه رشته
ها بیشتر اســت،نباید شــاهد مقصر خوانده شدن
فدراسیون باشیم که متاســفانه این اتفاق ،توسط
برخی رسانه ها افتاده اســت .وی افزود :از طریق
"روزنامه خراســان" که مطالب ورزشی آن را رصد
می کنــم و معتقدم رســانه ای با انصــاف و حقیقت
گوســت،اعالم می کنــم اهتمام فدراســیون برای
پاک ســازی فضای این رشــته با قدرت ادامه دارد
و با افتخــار اعالم میکنــم تاکنــون 200میلیون
تومان در بخش سالمت این رشته هزینه کرده ایم و
همچنان به مبارزه خود با دوپینگ ادامه می دهیم.

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ
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رئیس فدراسیون:برخی رسانه های منتقد،بی انصافی میکنند

ســبزوار  ،کالته /نخســتین جشــنواره بازیهای بومی و
محلی شــرق کشــور با حضور بیش از  300ورزشــکار از
استانهای مختلف پنج شنبه گذشــته در قالب دو رشته
ورزشــی چوب کشــی و هفتســنگ در شهر ششــتمد از
توابع شهرستان ســبزوار برگزار شــد .رئیس فدراسیون
ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی در این مراسم
بابیان این که هــم اکنون  700بــازی بومــی و محلی در
کشور شناساییشده است ،اظهار کرد :یکی از مهمترین
اهداف فدراســیون ورزش روســتایی و بازیهای بومی و
محلــی بهرهمندی از موضوعــات آموزشــی و تربیتی این
بازیهاســت «.جعفــری» افزود :بــرای انجــام مطالعات
بازیهای بومی و محلی درســطح کشــور حدود دو هزار
و  400نوع بازی گزارششــده و مهمتریــن فعالیتهای
فدراســیون برگزاری جشــنوارهها و دورههای آموزشــی
بازیهای بومی و محلی در سطح کشور است.
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حضور نمایندگان فدراسیون
جهانی جودو در مشهد

افتتاح پیست دوچرخه سواریکوهستان طرقبه با رقابت برترین هایکشور

برگزاریجشنوارهبومیومحلی
شرقکشور

١۵

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شنبه اول اردیبهشت .1397شماره3830

کمک 800میلیونی صنایع استان
به تیم فوتبال پدیده

گردونه

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(ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖﻣﺎﺳﺖ¦ ﺗﺎدوﺳﺎﻋﺖﺑﻌﺪ
ازﻏﺬاﺧﻮردهﺷﻮدﺎﺑﻪﻋﻨﻮان........ﻣﺼﺮفﺷﻮد.
٥)-٢ﺣﺮﻓ(اﻣﻼ
٦)-٣ﺣﺮﻓ(ﻟﺒﺎسﺑﻠﻨﺪﺿﺪآب
٣)-٤ﺣﺮﻓ( ﺑﺮا ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴµﺮوﺑ دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش،ازﻏﺬاﻫﺎﻏﻨازﻓﻴﺒﺮﻧﻈﻴﺮﻣﻴﻮهﻫﺎ،ﺳﺒﺰ،
ﻏﻼتﺳﺒﻮسدارو........ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٥)-٥ﺣﺮﻓ(ﻬﻦودﺮﻨﻪ
٥)-٦ﺣﺮﻓ(ﻫﻢرا
٤)-٧ﺣﺮﻓ(ﺻﻔﺖﺷﻴﻄﺎن
٣)-٨ﺣﺮﻓ(دﻫﺎن
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺷﻬﺮدرﺳﻴﺴﺘﺎن
٤)-١٠ﺣﺮﻓ( ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﻓﺼﻠﻫﺮﺷﺐﻗﺒﻞازﺧﻮاب........ﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣــﺮﻓــ( ﺑــﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ از
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻪ :ﺗﺐ و درد ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺪن،
ﻣﺨﺼﻮص»ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ«اﺳﺖوﻟدر»ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ«
دﺪهﻧﻤﺷﻮد.ﺧﺎرش......ﻫﻢدر»ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ«
دﺪهﻧﻤﺷﻮد.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ(ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔدرﺗﻤﺎم
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزµ ،ﺴﺎن اﺳﺖ ،وﻟ »ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ« ،ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﻤﻠﻪاداردودراواﻞ.......وﻏﺮوبﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺑﺮاﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪن
ﻋﺎدﻻﻧﻪاﻦﺷµﻞﺑﺎ
ﺷﺮاﻂﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪه
درﻣﻌﻤﺎ،
ﺗﻨﻬﺎﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﺌﻠﻪرادرﺷµﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪﻣﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٣ﺣﺮﻓ( از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﺴ ﻪ دﭼﺎر
ﺗﺮ Éوﺧﺸ µﭘﻮﺳﺖ ﻣ ﺷــﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﺶ
.......دارد.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ(اﻓﺰاﺶﻣﺼﺮفﻧﻤ¦ﺧﻄﺮ.......را
اﻓﺰاﺶ ﻣ دﻫﺪ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از
٣ﮔﺮمﻧﻤ¦درروزاﺟﺘﻨﺎبﻨﻴﺪ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ(ﺑﺮاﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎﺣﺴﺎﺳﻴﺖ،ﻏﺬاﻫﺎﭘﺮ
ﻓﻴﺒﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.......ﺑﺨﻮرﺪ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ(ﺑﺨﺎراتوﮔﺎزﻫﺎﻪازﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺻﻨﻌﺘوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺧﻮدروﻫﺎدرﻫﻮاﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮد،
ﺑﻪراﺣﺘدﺳﺘﮕﺎه.......ﻣﺎاﻧﺴﺎنﻫﺎراﻣﻠﺘﻬﺐﻣﻨﺪ
وﺑﻪآنآﺳﻴﺐﻣرﺳﺎﻧﺪ.
٢)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺟﻨﺲﻣﺬﺮ
٥)-١٨ﺣﺮﻓ(ﺳﺨﻨﻮردرﺑﺎرﻣﺤﻤﻮدوﻣﺴﻌﻮدﻏﺰﻧﻮ
٥)-١٩ﺣﺮﻓ(آدمﻓﻬﻤﻴﺪهوﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد
٧)-٢٠ﺣﺮﻓ( ﭘﻮﺳﺖ ﻴﻮ را ﺑﺎ ﺑﺮس ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ
ﭘﺎ Éﻨﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﻫﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﺮه ﻣﺎﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﻊ
ﺷﺴﺖ وﺷــﻮ  ).......ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻨﻨﺪه ﻣﻴﻮه
وﺳﺒﺰ(ﺑﺸﻮﻴﺪ.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ﻣﻐﺎزهدار
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﺗﻮﺻﻴﻪاﻣﺎمﻋﻠ)ع(ﺑﻪﻓﺮزﻧﺪش

رﻣﺰواژهﺎﺑ:
ﻣﺎﺟﺮا ﺟﺮﻤﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧ
ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﺎن

