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رئوفی  /رقابت های فوتســال جام ملت های آســیا در
تایلند با قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران برگزار
شد که در این مسابقات دو نماینده از خراسان رضوی
حضور داشتند.
بــه گــزارش خراســان رضوی"،فاطمــه ارژنگــی"
فوتسالیســت خوب و قدیمی اســتان به عنوان بازیکن
و "مریــم جعفریان" نیز به عنــوان داور در این رقابت ها
افتخار آفرینی کردند.

درنشست خبری مسئوالن هیئت استان تشریح شد:

سهگام بسکتبال استان زیرسبد لیگ برتر
رئیس هیئت استان:کنارهگیریمنازلجبازی نبود!

گزارش جلسه
بهروز

بســکتبال خراســان رضوی امســال پــس از ســال ها
غیبت ،در لیگ برتر کشــور شــرکت می کند که هدف
گذاری ســال اول حضور تیم "پارسای مشهد"در لیگ
برتر،حضــور در "میانه جــدول" خواهد بود .شــاید این
موضــوع مهم تریــن نکته نشســت خبری روز گذشــته
هیئت بســکتبال اســتان با حضور اهالی رســانه بود.
البته در کنار این مسئله ،پرسش و پاســخ درباره دلیل
استعفای رئیس هیئت و سپس بازگشت وی ،وضعیت
بسکتبال شهرستانها،اوضاعتیمداریدربسکتبال
بانوان ،وضعیت ســالن خانه بســکتبال و دلیل برخی
تغییرات در ساختار هیئت و ...نیز از دیگر مباحث مهم
این نشســت خبری بود .در مجموع می تــوان از برنامه
ریزی،تغییرات ساختاری و تامین هزینه های مالی به
عنوانسهگاماصلیموفقیتبسکتبالاستاندرلیگ
برتریادکرد.گلچینفرازهایمهمپاسخهایمسئوالن
حاضردرایننشستراازهمینجادنبالکنید...

•دورخیز برای لیگ برتر بسکتبال

علیرضا پوررضایی(رئیس هیئت استان):همان طور
که می دانید دو تیم استان که فصل گذشته در رقابت
های لیگ دسته اول بسکتبال کشور حضور داشتند

با کسب مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی توانستند
ســهمیه حضور در لیگ برتر کشــور را در فصل جاری
کسب کنند که البته قرار شــد تیم"پارسای مشهد"با
ترکیبی از بازیکنــان بومی همین دو تیم ،امســال در
لیگ برتر کشــور حضور یابــد و تیمی از نفــرات آینده
دار نیز راهی لیگ دسته اول شود *.البته اگر حامی
مالی دیگری هم پیدا شــود،به دنبال اعزام دو تیم به
لیگ برتر خواهیم بود که احتمال آن،اندک است*.
برگــزاری دوره هــای مربیگــری و داوری،برگــزاری
لیگ اســتانی در ســه رده ســنی و توجه به بسکتبال
ســنین پایه  ،اولویت های ما خواهد بود*.امسال می
خواهیم به بســکتبال در شهرســتان ها بیشــتر توجه
کنیم و برگــزاری لیــگ اســتانی نیز بــا همین هدف
خواهد بود*.باید باشــگاه ها را در بســکتبال استان
تقویت کنیم و هیئــت نیز به این مســئله توجه خواهد
کرد*.بــه انتقاد،اعتقــاد دارم و آن را موجــب رشــد
می دانم*.انتقادهای اهالــی را درباره ضعف اطالع
رسانی قبول داریم و همین که اخبار این رشته خوب
پوشش داده نمی شود،موید همین ضعف است.

رئیس هیئت شمشیربازی استان:

فدراسیون و همچنین تعامل ایجاد شده ،وقتی دیدم
موانع برطرف شــده اســت ،اســتعفایم را پس گرفتم
و بازگشــتم*.کناره گیــری مــن از روی لجبــازی و
خودخواهی نبود*.مشکالتی با پیمانکار سالن"خانه
بسکتبال استان" داشتیم که برطرف شد و هم اینک
برای مســابقه در این ســالن مشــکلی نداریم و از مهر
نیــز این ســالن دوبــاره در اختیــار خودمان قــرار می
گیرد*.واگذاری سالن به پیمانکار ربطی به برگشت
خوردن چک های هیئت نداشت.

پرقدرت در لیگ برتر کشور
شرکت می کنیم
رئوفی  /رئیس هیئت شمشــیربازی خراســان رضوی
گفــت :مهرمــاه لیــگ برتــر شمشــیربازی کشــور آغاز
میشــود و ما پرقدرتتر از دوره قبل در این مســابقات
حاضر میشویم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش وجوانان
استان"،علی یعقوبیان" از برگزاری مسابقات انتخابی
تیم اعزامی به مسابقات کشوری خبر داد و گفت :تمام
تالش خــود را بــه کار میگیریــم و در تمامــی تیمها با
ترکیب کامل در سه اســلحه اپه ،فلوره و سابر در بخش
بانوان و آقایان شرکت خواهیم کرد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :ان شــاءا ...تا دو سال
آینده نیز تیم بانوان شمشیرباز اســتان در لیگ برتر به
میدان می رود.

•تغییرات در ساختار هیئت

•دلیل استعفا و بازگشت

اســتعفای مــن از هیئــت بــه دلیــل مشــکالتی بــود
که وجــود داشــت؛ واگــذاری ســالن ،نبــود حمایت
کافی از ســوی فدراســیون قبلــی و همچنین برخی
حواشی باعث این استعفا شد که البته با تغییر رئیس

عکس ها:میثم دهقانی

چون در ســاختار جدید هیئت های استانی فقط یک
پســت نایب رئیســی هیئت در بخــش بانــوان وجود
دارد،جایی بــرای نایب رئیــس قبلی(علیرضا زهی)
وجــود نداشت*.مشــکل خاصــی وجــود ندارد،امــا
اختالف ســلیقه طبیعی اســت* .به هیچ عنوان دبیر
گذشــته هیئت(ولــی پــور)را برکنــار نکــردم ،بلکــه
ایشان را که مربی هســتند ،به اصرار در چنین پستی
گذاشــته بودم که ســرانجام هــم وی اســتعفا داد و به
پست تخصصی اش (مربیگری) بازگشت و هم اکنون
جزو کادر فنی تیم لیگ برتری اســتان اســت*.دیگر
دغدغه ســالن را نداریم و امکان تمرین بــرای آقایان
و بانوان در ســالن های زیر مجموعه هســت*.دنبال
اســتخدام یک مربی خارجــی برای آمــوزش مربیان
و بسکتبالیســت هــای اســتان هســتیم*.وضعیت
اقتصــادی بخــش حصوصی بــرای کمک بــه ورزش
مساعد نیســت ،با وجود این برای یافتن حامی مالی
تــاش مــی کنیم*.هیئت مشــهد را بــرای برگزاری
"جام رمضان"ترغیب کرده ایم و خوشبختانه با کمک
شــهرداری مشــهد مســابقات خوبــی را برگــزار می
کنیم*.فکر نمی کنم نگرانی رســانه ها برای ترکیب
 100درصد بومی درست باشــد و تیم استان از لیگ
برتر سقوط کند*.قطعا کاستی های کارمان را قبول
داریم،اما برای برطــرف کردن آن می کوشــیم*.در
مقطعی ،دچار حاشیه هایی شدیم و متاسفانه ترجیح
منافع شخصی برخی ،مشکل ساز بود.

• 2بسکتبالیست خراسانی برای بازی های
آسیایی

مهدیمیرشفیعی(سرپرستدبیریهیئت):آمار

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

اخبار
ورزشکاران سازمان یافته بسکتبال استان چهار هزار
و785نفراستوخوشحالیمکهبرایبازیهایآسیایی
جاکارتــا دو ملی پوش به نــام های "وحیــد دلیرزهان"
و "حامد حســین زاده" داریم (روزبه ارغوان ورزشــکار
خراسانشمالیمحسوبمیشود).تعاملبسیارخوبی
باآموزشوپرورشاستانودیگرنهادهاداریم.

•قواعد حرفه ای گری را نمی دانیم

علی عبد احد(مشاور رسانه ای استان):متاسفانه
ورزش اســتان در بحــث ورزش حرفــه ای مشــکالت
فراوانی دارد و باید اعتراف کنیم قواعد حرفه ای گری
را هم نمی دانیم*.امیدوارم استعدادهای بسکتبال
استان فراموش نشوند و برای شکوفایی آن ها تالش
شود*.آینده بســکتبال شهرســتان ها روشن است و
باید ورزشکاران شهرستانی حمایت شوند.

•ابهام در وضعیت"مشکی پوشان"

جمیله نگهبان(رئیس کمیته بانوان مربی):

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ا آن دراﺮان ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار و اﭘﻠﻴﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب±،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ±ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ¸ ﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪفﮔﻴﺮ ،از ﭘﻨﺞ داﺮه ﻫﻢ ﻣﺮﺰ ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ
ﻫﺮداﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮل ﻣﺮﺰش ﮔﺮدش ﻨﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﺪفﮔﻴﺮ را ﻃﻮر ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺗﺎ اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺪﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر اﻦ ﺎر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ؟

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

طرقبــه  -عابــد خراســانی /تیــم تکوانــدوی پســران
شهرســتان طرقبــه شــاندیز در رقابــت هــای تکواندوی
استان موفق به کسب دو مدال طال شد.
رئوفی/رئیس هیئت دوچرخه ســواری خراسان رضوی
از حضور  12دوچرخه سوار خراسانی در مسابقات لیگ
برتر خبر داد.
*معیــن عباســیان  :من بــا باشــگاه پدیــده خداحافظی
نکردم ،البته قراردادم بــا این تیم تمام اســت ،اما منتظر
هستم تا بعد از تعطیالت با مدیران باشگاه مذاکره کنم.
*دبیر هیئت ووشوی خراسانرضوی گفت :خانه ووشوی
استان در اوایل خرداد افتتاح میشود.
* رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی گفــت :ارزیابی
هیئت های شهرستان ها انجام و هیئت فوتبال شهرستان
مه والت به عنوان هیئت نمونه دراستان انتخاب شد.
* اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشور به منظور آمادگی
برای بازی های آســیایی از دیروز در مشهد آغاز شد که تا
جمعه نیز ادامه دارد.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ±ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ±ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ±ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کوتاه

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¸رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

متاســفانه تفــاوت آشــکاری در دســتمزد مربیــان و
ورزشــکاران آقا و خانم در لیگ وجود دارد و دستمزد
بانــوان معموال یــک چهــارم آقایان اســت کــه همین
موضــوع موجــب گالیــه بانــوان بسکتبالیســت مــی
شــود*.باید ابتدا وضعیت تیمداری باشگاه "مشکی
پوشان" در لیگ برتر بانوان کشور مشخص شود تا در
این زمینه تصمیم گیری کنیم*.از کم کاری رسانه ها
در بخش بانوان گالیه مندیم*.حمایــت مالی بانوان
ورزشکار اســتان های دیگر بسیار بیشــتر از خراسان
رضوی است.
درحاشــیه:یکی از اهالی رســانه از اطالع رســانی
ضعیف مسئول روابط عمومی هیئت(مسلمی)گالیه
کرد که این اظهارات با تایید دیگر خبرنگاران همراه
بود و آن ها خواســتار نظارت بیشتر شدند*.مسئول
روابــط عمومــی ایــن هیئــت در اظهاراتــی عجیب،
خواهان هماهنگی قبلی(!)بــا وی ،برای مصاحبه با
دست اندرکاران هیئت شد که این خواسته به شدت
با واکنش منفی اهالی رسانه رو به روشد .

][١٣٩٧/٢/٢٤

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

مشارکت  2خراسانی در
قهرمانی فوتسال بانوان آسیا

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا ــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎ ــﻪاﻓــﺰا ــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣﺮﻓ ( ﻣﺮﺣﻮم آــﺖا ...ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﻬﺮاﻧ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ :اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮبﺷﺪنﺎروﺑﺎراﻧﺴﺎنﻣ ﺷﻮد،راﺿ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
.........اﺳﺖ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (درژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ±ﺑﺎﭘﺸﺘ±ﺷﻨﻴﺪهاﺪ
٣)-٣ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻫﻤﻪﻣﺮدم±ﺸﻮر
٥)-٤ﺣﺮﻓ (ﺗﻮﺻﻴﻪاولﺑﺮاداﺷﺘﻦﭘﻮﺳﺖﺷﻔﺎف،
ﭘﺮﻫﻴﺰازﻣﺼﺮفﻣﻮادﻏﺬا ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ،ﻣﺼﺮف ﻧﺮدن
دﺧﺎﻧﻴﺎتوﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦدرﻣﻌﺮض.......اﺳﺖ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ (ﻓﺎﺻﻠﻪداﺷﺘﻦ
٥)-٦ﺣﺮﻓ ( دارو دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﻪدﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ
،......ﻋﻮارﺿ ﻣﺜﻞﭘﻮ اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻠﻪوﻧﻴﺮﻧﮓ
٥)-٨ﺣﺮﻓ (ﺳﻮرهﺗﻮﺣﻴﺪ
٥)-٩ﺣﺮﻓ (اﻣﺮوزهﮔﻔﺘﻪﻣ ﺷﻮدﭼﺸﻢﻫﺎآﻨﻪﺑﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪوﺗﻐﻴﻴﺮاتدرﭼﺸﻢﻫﺎﻣ ﺗﻮاﻧﺪﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
وﺿﻌﻴﺖ.......داﺧﻠ ﻓﺮدﺑﺎﺷﺪ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺘﻔﺮﺳﻮﺋﻴﺴ ،ﺳﺪهﻫﺠﺪﻫﻢ
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﺳﻨﮓﮔﺮاﻧﻴﺖ
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﻴﺴﻪﺿﺨﻴﻢﭘﺎرﭼﻪا
٦)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻣﺮاﻗﺒﺖازﻣﻮﻫﺎﻓﺮ،اﺳﺘﻔﺎدهاز
اﺑﺰارﻫﺎ.........راﺑﻪﺣﺪاﻗﻞﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٦)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﻋﺲﻫﺎ ازﻟﺒﺎسﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎلدرﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﻪﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهﺑﻮد،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻌﺠﺐﻫﻤﻪﻓﻮﺗﺒﺎلدوﺳﺘﺎناﺮاﻧ ﺷﺪ،ﻟﺒﺎﺳ ﻪاز
دﺪﻃﻨﺰﭘﺮدازانﺑﻪ.........ﺷﺒﻴﻪﺑﻮد.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ (درﺎﻋﺮﺑ
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻣﺰد
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﺎﻫﺶﺣﺮارتﺒﺪﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ازﻋﺮق.......وﺷﺎﻫﺘﺮهﺑﻪﺻﻮرتﻧﺎﺷﺘﺎاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٣)-١٨ﺣﺮﻓ (رﺋﻴﺲﺳﺎزﻣﺎندامﭘﺰﺷ ﻫﺸﺪار
داد ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺐﺮﻤﻪ ﻨﮕﻮ ﻓﻮت
ﻣ ﻨﻨﺪ؛ از اﻦ رو ﻣﺮدم دامﻫــﺎ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از
ﺸﺘﺎرﮔﺎه......ﻧﻨﻨﺪ.
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (دﺷﺖوﺑﻴﺎﺑﺎن
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎب وﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن واﻧﺠﺎم
 .......ﺑﺮا درﻣﺎن ﺟﻮش ﻫﺎ زﺮﭘﻮﺳﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
٨)-٢١ﺣــﺮﻓ ـ ( اوج اﻣﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
دﻫﻪ٦٠
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ (آﻧﺘﻦﺑﺸﻘﺎﺑ
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻣﺎاﺮاﻧ ﻫﺎاﺑﺰاراﺳﺖﺑﺮا
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺟﺪ ﺗﺎ
ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎراردﻨﻴﻢوﺳﺘﺎرهاﻣﻴﺪﻣﺎن،درﺧﺸﺎنﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

