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معاون استاندار :از تمام
ظرفیتها برای تقویت ورزش
استفادهمیکنیم

پنج شنبه  2۴خرداد  . 1397شماره 387۱

پیروز -معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری
گفت :از تمــام ظرفیت ها برای تقویت ورزش اســتفاده
میکنیم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان
اســتان" ،رحیم نوروزیان" در دیدار بــا مدیرکل ورزش
و جوانان خراسان رضوی با اشــاره به نقش مهم ورزش
در ایجاد شور و نشاط در جامعه خاطرنشان کرد :حوزه
ورزش و جوانــان ارتبــاط مســتقیم بــا جامعه و توســعه
نشاط در جامعه دارد .ما به عنوان نماینده دولت تاکید
ویژه بر این حــوزه داریم و قطعا از تمــام ظرفیتها برای
تقویت و نشاط بیشتر به ویژه در بین جوانان و نوجوانان
استفاده میکنیم.
در ادامه "کــوروش صبوریان"نیز ضمن ارائه گزارشــی
از فعالیتهای مختلف در حوزه جوانان و حوزه ورزشی
بر ضرورت حمایتهای بیشــتر به ویژه در حوزه جوانان
از سوی دیگر نهادها و ادارات در استان و شهرستانها
تاکید کرد.

گزارشی از حال و هوای فوتبالی شهر ،همزمان با آغاز بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان

تبوتاب جامجهانیدرمشهد

پیروز -بازیکن خراســانی اســبق تیم ملی فوتبال ایران
گفت :اولین بازی بســیار مهم است و تیم ملی فردا باید با
تمام توان مقابل مراکش به میدان برود" .علیرضا واحدی
نیکبخت" در گفتوگو با فارس ،درباره بازی امروز ایران
مقابل مراکش  ،اظهار کرد :پیشبینی بسیار سخت است
چراکه تیم ملی ایران در گروه بســیار ســختی قــرار دارد
اما میتواند با ســربلندی از این مســابقات خارج شــود و
بازیهای خوبی را به نمایش بگــذارد .وی درباره این که
به نظر شما چه تیمی قهرمان جام جهانی میشود ،گفت:
با توجه به این که من طرفدار آرژانتین هستم،دوست دارم
آرژانتین قهرمان جام جهانی شود ،اما در بین این تیمها
برزیل هم شانس قهرمانی دارد.

گزارش
ترابی

باالخره 24خرداد فرا رسید و تا ساعاتی دیگر سوت
افتتاحیه جام جهانی روســیه در ورزشگاه تاریخی
"لوژنیکی" مســکو به صدا در می آید تــا میلیون ها
شیفته فوتبال در سراسر دنیا به مدت یک ماه شاهد
بزرگ ترین رویداد ورزشــی جهان باشــند .همین
مسئله باعث شده طی روزهای اخیر شور و هیجان
فوتبالی در شهر مشهد نیز همانند دیگر شهرهای
کشور به اوج برسد .در این میان ،مسئوالن و مدیران
شــهری هم به تکاپو افتادند که با مجوز دادن برای
پخش بازی ها دربرخی سینماها و پارک ها سهمی
در این شــور و هیجان داشــته باشــند.به هر حال،
تماشــای بــازی یوزهــای ایرانــی در کنار بــزرگان
فوتبال دنیا ،هر چهار سال یک بار و روی پرده های
عریض،دغدغه ای است که مرد و زن و پیر و جوان
نمی شناسد".مهدی یعقوبی" که  27سال دارد و از
طرفداران بازی های جام جهانی است،برای چنین
روزهایی برنامه ریزی خاصی کرده تا بیشتر بازی ها
را تماشا کند.وی با بیان این که خیلی خوشحالم از
پنج شــنبه (امروز) جام جهانی شــروع می شود،به
خبرنگارمامیگوید:تماشایبازیهایجامجهانی
قابل مقایســه با هیچ رویدادی در جهان نیست.به
خصوص این که این دوره نسبت به ادوار گذشته از
نظر زیبایی بازی ها متفاوت تر است" .امیرحسین
حیدریان"نیز که  19ســال دارد و خــود را مهیای
خدمت ســربازی می کند ،از شــروع جــام جهانی
خوشــحال اســت و در این باره می افزاید:در طول
ســال ،زیاد فوتبال تماشــا نمی کنم،اما ســعی می
کنم ،جام جهانی را از دست ندهم.البته خانواده ما
اهل فوتبال نیستند و پخش بازی ها که بخشی از آن
در ابتدای شب است،با دیگر برنامه های تلویزیونی
تداخل پیدا می کند که ممکن است برای تماشای
بازی ها کمی مشکل داشته باشم.وی خاطرنشان
می کند:چه خوب می شد که مکان های بیشتری
در شــهر الاقل بازی های تیم ملی ایــران را پخش
می کــرد و خیلی هــا در فضایی متفــاوت ،بازی ها
را تماشــا می کردند".مهرداد قائمی" که وارد 40
سالگی شــده نیز از شــور و هیجان جام جهانی می

دیدارشهردارمشهدبامدیرکل
دربارهمیزبانیجامجهانیکشتی

پیــروز -شــهردار مشــهد و مدیــرکل ورزش و جوانــان
خراســان رضوی با هــدف میزبانی جام جهانی کشــتی
 2019با یکدیگر دیــدار و گفت و گو کردنــد .به گزارش
پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،بعد از
موافقت اولیه اتحادیه جهانی کشــتی با میزبانی مشــهد
در مســابقات جهانــی کشــتی آزاد " ، ۲۰۱۹تقــی زاده
خامســی" و "صبوریــان" بــا یکدیگــر دیــدار و گفــت وگو
کردند .در این دیدار که بــا هدف برنامه ریــزی به منظور
برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۹انجام
شد ،بنا شــد ضمن فراهم ســازی مقدمات برگزاری این
رویداد ،هفته آینده با حضور "رسول خادم" شرایط مشهد
برای برگزاری این مســابقات مشــخص شــود .همچنین
موضوعات دیگری برای همکاری بیشتر اداره کل ورزش
و جوانان و شهرداری مشهد به تصویب رسید که زیباسازی
اماکن ورزشی شهر مشهد و همچنین بازسازی و تکمیل
برخی از اماکن ورزشی از جمله این موضوعات بود.

گوید:خیلی برایم جالب اســت که هنوز مسابقات
شروع نشــده،خیلی از مردم ،درباره جام جهانی با
هیجان صحبت می کنند.وی می افزاید :شــنیده
ام که سینماها و پارک های مشهد هم می خواهند
برخی بازی ها را پخش کنند که به نظرم کار خیلی
جالبی است.

•شور جام جهانی در سینماها

اما اقبال مردم به تماشای بازی های این دوره جام
جهانی نســبت به قبل خیلی بیشــتر شــده و حتی
برخــی از عالقه منــدان به دنبــال این هســتند که
برخی بازی ها در محافل عمومی همچون سینماها
اکران شود.از چند هفته قبل زمزمه هایی مبنی بر
صدور مجوز برای پخش بازی های جام جهانی در
سینماها و برخی کافه های مشهد مطرح شده بود
که مخالفان و موافقانی هم داشت.هر چند در این
بین چند پردیس ســینمایی در مشــهد ،قبل از این
که وضعیــت پخش بازی ها در ســالن های ســینما
از ســوی مســئوالن کامال قطعی مشــخص شــود،
قیمت بلیت را هم تعیین کرده بودند.اما در پی این
حواشــی و دوگانگی های بــه وجــود آمده،انجمن
سینماداران کشور اعالم کرد که با پخش مسابقات
تیم ملــی فوتبال ایران و همچنین ســه بــازی دیگر
در سینما های دارای چند ســالن موافقت و قیمت
پیشــنهادی برای هــر نفر  ۲۰هــزار تومــان تعیین
شده است.همزمان سینماهای "هویزه""،گلشن"
و "اطلس"نیز فروش بلیــت اینترنتی را به مبلغ 20
هزار تومان از عصر ســه شنبه گذشته شروع کردند
که با استقبال خیلی خوبی هم رو به رو شده است.
تا حدی که بلیت های دو بــازی اول تیم ملی ایران
مقابل مراکش و اســپانیا تــا ظهر دیروز در این ســه
سینما به طور کامل فروخته شد و بلیت بازی ایران
مقابل پرتغال هم در حال فروش است.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

دﻗﻴﻘﻪ

تماشــای فوتبال در برخی
پــارک هــای مشــهد هــم
آرزویی اســت تا خانواده ها
بتواننــد در فضایــی مفرح
کنار هــم به دیــدن فوتبال
بنشــینند که احتمــال این
اتفاق با نزدیک شدن به جام
جهانی روسیه و حضور تیم
ملی فوتبــال ایــران جدی
تر شــده اســت  .مســئوالن
شهری مشهد نیز در پی این
مسئله به دنبال ایجاد شور
و نشــاط اجتماعــی در بین
مردم با پخش این مسابقات
در پارک های شهر هستند.برای همین هم تربیت
بدنی شهرداری مشهد بر اساس برنامه ریزی انجام
شده ،شش نقطه از پارک های مشهد را برای پخش
مسابقات جام جهانی تعیین کرده که بر این اساس،
در بوســتان های چهل بازه(بولوار امام علی(ع))،
کوهســنگی(خیابان کوهســنگی) ،بهار(خیابان
خواجه ربیع) ،وفا(سرافرازان) ،امت(بولوار امت)
و حجاب(بولــوار هدایت) نیز قرار اســت به صورت
مستقیم بازی های تیم ملی ایران و برخی بازی های
دیگر جام جهانی پخش شــود.

•یوزهای ایرانی روی اسکوربوردهای
ورزشگاه مدرن امام رضا(ع)

از دیگــر مــکان هــای دارای فضــای فوتبالــی کــه
قرار اســت بازی های تیــم ملی ایــران در آن پخش
شود،ورزشــگاه شــیک و مدرن امام رضا (ع) است
که هماهنگــی های اولیــه برای آن صــورت گرفته
اســت.رئیس هیئت فوتبال اســتان نیز دراین باره
بــه خبرنــگار مــی گوید:موافقــت اولیــه از آســتان
قدس گرفته شــد و در این زمینه نامه ای به شورای
تامین فرســتادیم که منتظر پاســخ آن ها هســتیم.
"مهدی برادران" همچنیــن درباره تیم مورد عالقه
خود در جام جهانی خاطرنشــان می کنــد :پس از
ایران ،همیشه طرفدار تیم ملی اسپانیا بوده ام.وی
درباره پیش بینی اش از عملکرد تیم ملی ایران می

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ¦ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎبÀ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪÀﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¦ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¦ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ìﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

جداییبازیکنباتجربهفرشآرا

گوید:پیش بینی در این زمینه خیلی سخت است.
اگــر قهرمان جــام جهانی نمــی توانیم بشــویم،اما
امیدوارم بازنده اخالق نباشــیم ،البته اگر بتوانیم
حداقل امتیاز را بگیریم،شاید شانس صعود داشته
باشــیم.در لحظات آخر چاپ این گــزارش ،روابط
عمومی تربیت بدنی آستان قدس اعالم کرد ،پخش
بازی های تیم ملی ایران در ورزشگاه امام رضا (ع)
در صورت موافقت شورای تامین استان ،فقط ویژه
آقایان خواهد بود .

•مسابقه و جشن در مراکز تفریحی

همچنین جدای از شــور و هیجان جــام جهانی در
ســینماها و پارک ها ،برخی از مراکز اقتصادی نیز
در مشــهد برای پیش بینی مســابقات جام جهانی
برنامه هــای ویژه ای در نظــر گرفته انــد و به دنبال
ایجاد نشاط اجتماعی در بین خانواده ها هستند.
از جملــه یک شــرکت اقتصادی قرار است،جشــن
باشــکوهی همزمان با بازی های تیــم ملی فوتبال
ایران در شاندیز داشته باشد که با حضور هنرمندان
و ورزشــکاران برگزار خواهد شد.همچنین برخی
از مراکز و فروشــگاه های شهر مشهد نیز مسابقات
نظرســنجی برای نتایج تیم فوتبــال ایران طراحی
کرده و تخفیفاتی را برای شهروندان در نظر گرفته
اند و در یک کالم باید گفت این روزها تب و تاب جام
جهانی در مشهد باال رفته است.

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

ﺷﺨﺼ ﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖدرﺳﺎﻋﺎتﺑﺴﻴﺎرﺧﻠﻮتﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻴﺴﺖودومآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺮود.ﺑﺎاﻦﻪﻫﻤﻪ
ﻃﺒﻘﺎتﺳﺎﺧﺘﻤﺎنآﺳﺎﻧﺴﻮردارﻧﺪوﺑﺮقﻫﻢﻗﻄﻊﻧﻴﺴﺖوآﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﻢﺳﺎﻟﻢاﺳﺖ،وﻟ اوﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ
ﺗﺎﻃﺒﻘﻪﭘﺎﻧﺰدﻫﻢﺑﺎآﺳﺎﻧﺴﻮرﺑﺮودوﺑﻘﻴﻪراهراﺑﺎﭘﻠﻪﺑﺮود!ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﺮااﻦاﺗﻔﺎقﻣ اﻓﺘﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖﺑﻪﺟﻮابﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ،اﻣﺎﺟﻮابﻫﺎ ﻪﻤﺘﺮﺟﺪﻫﺴﺘﻨﺪﻓ¦ﺮﻨﻴﺪﺗﺎدﻟﻴﻞﺎرشراﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز -عباس چمنیان اسامی ۲۷بازیکن را برای شرکت
در اردوی آمادهســازی تیم ملی فوتبــال نوجوانان اعالم
کرد ،که نام "عرفان کدخدایان" از باشگاه پدیده خراسان
نیز در میان دعوتشدگان به چشم میخورد.
* رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی در حکمی «علی
رفسنجانی» را بهمدت یک سال بهعنوان سخنگو و مدیر
روابط عمومی این هیئت منصوب کرد.

• 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
آﺧﺮﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻÀازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¦ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎÀﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¦ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂÀﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¦ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کوتاه

• 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.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

اخبار

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¦ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÌرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

پیروز -بازیکن با تجربه مشهدی تیم فوتبال" فرش آرای
مشهد" از این تیم جدا شد.
به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران"،مصطفی طیبی"
که در چنــد روز اخیــر در تمرینات این تیم شــرکت کرده
بود ،راهی بندرعباس شــد و پس از مذاکره با مســئوالن
تیم"آذرخــش بندرعباس" به این تیم پیوســت تا در فصل
جدید لیگ برتر بندری ها را همراهی کند.

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٧/٣/٢٤
ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

•اکران جام جهانی
در پارک ها

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺎرﻟﻮس  روش ،ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ و ﺑﺎز
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺧﻴﻠ در
اﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻦ ﺮدﻢ و آرزوﻤﺎن اﻦ ﺑﻮد ﻪ در
اﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻨﻴﻢ وﻟ اﻻن زﻣﺎن اﻦ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺎز¦ﻨﺎن و ﺗﻴﻢ ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻴﺠﺎنﺷﺎن را ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻨﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ ﺎﻣﻞ ﺑﺮا روﺎرو ﺑﺎ ﻣﺮاﺶ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.و درﺑــﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻓﺎﻋ ﺧﻮب
ﻣﺮاﺶ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان اﺳﺖ،
ﺑﻴﺎن ﺮد» :ﭼﻴﺰ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ
ﻣﺮاﺶﺗﻴﻤ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوتاﺳﺖ.ﺗﻴﻤ ﻧﻴﺴﺖﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢﺑﮕﻮﻴﻢﻣﻨﺤﺼﺮاآﻓﺮﻘﺎ اﺳﺖﭼﺮاﻪاﺜﺮ
ﺑﺎز¦ﻨﺎنﺷﺎن ﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺎ در آنﺟﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ داﻧﺶ و ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﻮﺗﺒﺎل
آﻓﺮﻘﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﻦ اﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻴﻠ
ﺧﻮب اﻃﻼع دارم ﭼﺮاﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع از
ﺑﺎز¦ﻨﺎن را دارد .ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﺎﻣﻠ ﺑﺮا ﻣﺮاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭼﺮاﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم آنﻫﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام زﺎد ﺑﺮا اﺮان
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد
ﻗﻀﺎوت ﺮد و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎز ﻫﺮ  ٢ﺗﻴﻢ ﺣﺮف ﺧﻮد را
در زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﻓﻘﻂ  Àﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﻫﻴﻢ و آن ﻫﻢ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ در
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﺪفﻣﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ «.ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺗﺎﻴﺪ ﺮد:
»ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ Àﺳﺮ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺖ
ﻪ ﺳﻌ ﻣ ﻨﻴﻢ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻨﻴﻢ وﻟ ﺗﻼش
ﻣ ﻨﻴﻢ ﻪ در ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎﻋ ﺎر ﻨﻴﻢ ﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺮﺳﻴﻢ.دﻗﻴﻘﺎزﺒﺎ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪاﻦﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﻣﻠ اﺳﺖ،ﺑﺮاﻣﺮاﺶﻫﻢﻫﻤﻴﻦﻃﻮراﺳﺖ،ﺸﻮر
ﻣﺮاﺶ ﻧﺰد Àﺑﻪ  ٨٠٠ﻫﺰار ﺗﺎ  Àﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻫﻮادارداردوﺸﻮراﺳﺖﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﺮان
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺸﻮر دارد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

