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پیروز -معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش خراسان
رضــوی گفــت :احتمــال لغــو برگــزاری نخســتین دوره
مسابقات وزنه برداری بانوان در مشهد وجود دارد".امیر
زارعی" در گفت و گو با ایرنا افزود :فدراسیون وزنه برداری
برگزاری نخستین دوره مسابقات وزنه برداری نوجوانان،
جوانان و بزرگ ساالن بانوان را به مشهد سپرده است؛ اما
هیچ کمک مالی و سخت افزاری نکرده است .وی اظهار
کرد :فدراســیون دســت کم باید امکانات سخت افزاری
الزم را فراهم کند و هنگام برگزاری مســابقات به استان
بدهد و بعد از پایان مسابقات پس بگیرد که اگر زیرساخت
ها مهیا شود ما برای میزبانی این مسابقات در سال های
دیگر نیز مشکلی نداریم .وی با بیان این که این مسابقات
قرار اســت  10تا  14مردادماه در مشــهد برگزار شــود،
افزود :هزینه برگزاری و تهیه امکانات سخت افزاری این
مســابقات  1.5میلیارد ریال برآورد شده که هنوز تامین
نشده اســت.زارعی با درخواست از رســانه ها و حامیان
مالی برای کمک به اداره کل ورزش و جوانان استان برای
برگزاری نخستین دوره مســابقات کشوری وزنه برداری
بانوان ،گفت :هر حامی مالی که به این رشته ورود کند با
تمام توان از وی حمایت می کنیم.

مهمانویژهبازیهایآسیاییدرمشهد
سرمربی خراسانی تیم ملی :از مسئوالن استانی توقع بیشتری داریم

گزارش

امیدواریــم.وی می افزایــد:در این مــدت  ،حقوقی
دریافت نکرده ایم و هزینه رفت و برگشــت به اردوها
را هم خودمان پرداخت می کنیم و حتی یک دست
لباس نیز در اختیارما گذاشته نشده است .اما با این
همه ،ملی پوشان همدل شــده اند تا در این دوره از
مسابقات آسیایی با کســب مدال های خوش رنگ
پرچمکشورمانرابهاهتزازدرآورند.پهلوانیدرباره
رقیبان خود اظهار می کند :خیلی از کشــورها روی
این رشــته ســرمایه گذاری کرده اند و ورزشــکاران
کشــورهایی همچــون ازبکستان،مغولســتان،
قرقیزستان،ترکمنستان و حتی ژاپن و کره جنوبی
جــزو مدعیــان محســوب مــی شــوند.وی در پایان
خاطرنشانمیکند:خیلیامیدوارهستمکهبتوانم
مدالطالراکسبکنم.

ترابی

یکی از رشــته هایی که مسئوالن ورزشــی کشور به
مــدال آوری آن در بازی های آســیایی "جاکارتا" دل
بســته اند" ،کوراش" است.رشــته ای که قرار است،
برای اولین بار در تاریخ ،مدال هایــش در بازی های
آسیایی محاسبه شــود و به نوعی "مهمان ویژه بازی
هایآسیایی"است.هشتمینمرحلهاردویتیمملی
کوراش چند روزی است که در مشهد برپا شده است
کهبهاینبهانهباسرمربیوملیپوشانخراسانیاین
تیمگفتوگومیکنیم.

•مدالطالوپیامکیکهنیامد!

یکی از ملی پوشان خراسانی که اهل قوچان است و
در وزن منهای81کیلوگرم به میدان می رود" ،امید
تیزتک"است.ویکه 23سالدارد،دربارهاردوهایی
کهتاکنونپشتسرگذاشته،میگوید:طییکسال
اخیر،اردوهایفشردهایرادرتهران،درگزوبجنورد
و...داشتیم واالنبهآمادگینسبیخوبیرسیدهایم
 .وی که در ورزش کشتی چوخه و جودو سابقه دارد،
می افزاید:کســب مدال در بازی های آسیایی برای
هر ورزشــکاری دارای اهمیت فراوانی اســت.ملی
پوشــان کوراش کار هم تاکنون در بیشتر مسابقات
دستخالیبرنگشتهاند.برایهمینهمامیدواریم
کهدراینمسابقاتپیشروکهخیلیهمسختاست،
همچون گذشته سربلند بیرون بیاییم .وی در ادامه
می گوید:متاسفانه تاکنون حمایتی از مسئوالن در
استانخودندیدهام.همینسههفتهقبلازمسابقات
بینالمللیازبکستانبامدالطالبرگشتم،اماکسی
حتییکپیامک"تبریک"همبرایمنفرستاد.

پیــروز-دو بازیکن تیم فوتبــال پدیــده در تمرینات دچار
مصدومیت از ناحیه پا شــده اند تا ســرمربی ایــن تیم در
وضعیت دشــواری قرار گیرد .به گزارش "ورزش سه" ،در
شرایطی که در اولین روزهای اردوی آمادهسازی پدیده،
شکســتگی اســتخوان کف پا باعــث کنار رفتــن "محمد
حســین مرادمند"( مدافع تیم) از تمرینات آمادهســازی
تیم پدیده شده بود ،این بار اردوی تیمملی امید در آخرین
روزها نیز یک بازیکن دیگر از پدیده را به دلیل شکستگی
اســتخوان مچ پا از جمع نفرات" یحیی گلمحمدی" کم
کرد.فیزیوتراپ تیم پدیده خراســان با تایید مصدومیت
"سینا زامهران" گفت :متاسفانه در اردوی تیمملی امید،
استخوان مچ پای زامهران ،ترک خورده که با توجه به وقوع
این مصدومیت در اردوی تیمملی ،روند درمانی ایشان در
همان اردوی تیم ملی در تهران در حال انجام است".علی
اعظم" افزود :طول درمان وی سه هفته تخمین زده شده
که پس از آن ایشــان میتواند تمرینات عادی خود را آغاز
کند.وی همچنین در خصوص زمان بازگشت مرادمند نیز
تاکید کرد :از زمان مصدومیت وی نیز که بالفاصله پایش
را گچ گرفتیم حدود  25روز گذشته و عکس نهایی را باید
به پزشک متخصص نشان دهیم و در صورت تایید ،گچ را
باز کنیم واال باید یــک هفته دیگر نیز صبــر کنیم.گفتنی
اســت آقاجانپــور و محمدمهــدی مهدیخانــی دیگر ملی
پوشان امید پدیده هستند که یحیی گل محمدی حساب
ویژه ای روی آن ها در این فصل لیگ برتر باز کرده است.

•فرزندناخوانده!

یکی دیگر از ملی پوشــان خراســانی نیز که بیش از
هفت سال است،در رشته کوراش فعالیت می کند،
«قنبرعلی قنبری» است.وی که در وزن منهای66
کیلوگرم خــود را آماده رویارویی بــا رقیبان مدعی از
آســیای میانه می کند،درباره شــرایط آمادگی خود
می گوید :پس از گذراندن اردوهای مختلف ،االن به
 70درصدازآمادگیرسیدهامکهانشاءا...تاشروع

مسابقات آماده تر نیز می شــوم.وی درباره امکانات
و شــرایط اردوهــا می افزاید:متاســفانه بــه کوراش
هیچ توجهی نمی شــود.البته ما ملی پوشــان هم به
این شــرایط عادت کردیم و تحت هر شــرایطی باید
از اردوها راضی باشــیم!قنبری با بیان این که رشته
"کوراش" فرزندناخواندهفدراسیونجودو،کوراش
وجوجیتسومحسوبمیشود،اظهارمیکند:ورزش
قهرمانی پرهزینه است و این در حالی است که ما نه
تنهاحقوقثابتینداریم،بلکهتمامهزینههایرفتو
برگشتبهاردوهاراخودمانمیپردازیموفدراسیون
همهیچهمکاریدراینزمینهنمیکند.

•امیدواریبهمدالطال

•پیشبینی4مدالخوشرنگدرجاکارتا

"خســرو دلیــر" یکــی از قهرمانــان و افتخارآفرینان
قدیمی رشــته جودو و کــوراش از خراســان رضوی
است که االن سکانداری تیم ملی کوراش را بر عهده
دارد.ویدربارهشرایطاردوهایتیمملیبهخبرنگار
مامیگوید:تاکنونهشتاردودرشهرهایمختلف
برگــزار شــده و در ایــن مدت ملــی پوشــان در چند
مســابقه بین المللی هم حضور پیدا کردند.اردوی
ما در مشهد هم تا 27تیر ادامه دارد.بعد از این ،یک
اردو در مازنــدران داریم و یک اردو نیــز قبل از اعزام
به بازی های آسیایی در تهران برگزار می شود .وی
می گوید:امســال برای
اولین بار است

ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¥ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¥ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ¥ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
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ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

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

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ¥ــﺮار در ﺗ¥ﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ¥ﻪ
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 ﺗ¥ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ«ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
¡ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

نایبرئیسسابقهیئتفوتبالاستانمطرحکرد:

تهدید امنیت ورزشی بانوان
استان در فوتبال و فوتسال

پیروز -نایبرئیس سابق هیئت فوتبال خراسان رضوی
تصریح کرد :واقعیت این است که فعالیت مراکز غیرمجاز
تحت عنوان آموزش فوتبال و فوتســال بــه بانوان ،نهتنها
فضای نامناسبی را فراهم آورده و امنیت ورزشی دختران
و بانوان فعال در این عرصه را مورد تهدید قرار داده است،
بلکه موجب شــده تــا مراکز و مــدارس مجاز در مشــهد و
اســتان نتوانند به خوبی از ظرفیت بانــوان مربی دارای
مــدرک و دانش تخصصــی بهرهمند شــوند .بــه گزارش
روابط عمومی این هیئــت " ،فاطمه میرزی" با اشــاره به
اقدامات انجامشــده از ســوی این هیئت طی سالهای
اخیر گفــت :متأســفانه باوجــود پیگیریهای گســترده
درخصوص جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز آموزش
و برگزاری دورههای فوتبال و فوتسال بانوان ،چند سال
است که این موضوع در گوشه و کنار ادامه دارد.

اخبار
کوتاه

پیــروز-در مســابقات کشــتی آلیــش بانــوان کشــور در
ســالن امام خمینی (ره) گــرگان ،تیم خراســان رضوی
به مقــام پنجمی دســت یافــت.در رده انفــرادی نیز رقیه
محمودآبــادی  ،محدثــه ســبحانیان و زهرا رهنمــا نیز به
ترتیــب در اوزان  ۶۵ ، ۶۰و  ۷۰کیلوگــرم به مــدال برنز
دست یافتند *.برای نخستین بار مسابقات موتور کراس
کشور ،چهارم مرداد در گناباد برگزار می شود*.در پایان
مسابقات بســکتبال نونهاالن اســتان در سالن ورزشی
جلیلی تربت حیدریه ،تیم های مشهد ،سبزوار و کاشمر
اول تا سوم شدند.
طرقبه شــاندیز ،ناســخ -شــهردار طرقبه و رئیس اداره
ورزش و جوانان طرقبه شاندیز در نشستی بر رشد و توسعه
ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی تاکید کردند.
بردسکن ،نوری /به مناســبت دهه کرامت بیش از 500
نفر از بانوان ،مسیر میدان امام علی (ع) تا امامزاده سید
طاهر حسینی را پیاده روی کردند.

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

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ¥ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ¥ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ¥ﻪﻋﻤﻮد،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

پیروز -تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان بــرای برگزاری
دیدار دوســتانه بــا تیم فوتبال پدیده مشــهد ســه شــنبه
شب(امشب) راهی مشهد می شــود.به گزارش "ورزش
ســه" ،ذوب آهن که تمریناتش را از روز 26خرداد ماه در
اصفهان آغاز کرده بود ،تاکنون دیدارهای دوستانه ای را
مقابل پیکان ،شهرداری ماهشهر و شهاب تهران برگزار
کرده اســت و چهارشــنبه نیز از ســاعت  18در مشهد به
مصاف تیم فوتبال پدیده خواهد رفت.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

تیم فوتبال «ذوب آهن»
امشب راهی مشهد می شود

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺳﻮدوﻮ

که مدال های کــوراش در بازی های آســیایی ثبت
میشودومدالهایکسبشدههمبسیارارزشمند
اســت .تاکنون حضور 25کشــور در این مسابقات
قطعی اســت و تمام تیم ها نیز با قــدرت ظاهر می
شــوند و کار ســختی پیش رو داریم .پیش بینی من
این اســت که بتوانیم چهــار مدال خــوش رنگ در
این مســابقات کســب کنیم.دلیر خاطرنشان می
کند:اعضای تیم ملی کوراش با هشت ورزشکار در
چهار وزن ،اواخر مرداد به محل بــازی ها اعزام می
شوند که از این تعداد چهار نفر به نام های قنبرعلی
قنبری ،امید تیزتک ،قاسم احدی و جعفر پهلوانی،
خراســانی و بقیه ورزشــکارانی از خراسان شمالی
،تهران و یزد هستند و به نوعی نیمی از تیم ملی را
خراسانی ها تشــکیل می دهند.وی با بیان این که
خراسان رضوی سهم به ســزایی در کوراش کشور
دارد،مــی افزاید :به لحاظ وجود کشــتی با چوخه،
خراسان رضوی استعدادهای خیلی خوبی دارد و
اگر به این مسئله توجه شود،قهرمانان خوبی برای
کوراش و حتی جودو می توان پرورش داد.خســرو
دلیر مــی گوید:متاســفانه حمایت ها از این رشــته
مدال آور خیلی کمرنگ است و همیشه برای اعزام
به مســابقات با مشــکالت زیادی رو به رو هســتیم.
البته برای بازی های آســیایی از سوی کمیته ملی
المپیــک حمایت می شــویم .خوشــبختانه حامی
مالی خیلی خوبی به نام شــرکت هواپیمایی"آســا
پرواز توس" با کمترین چشمداشت و فقط بر اساس
رفاقت دوســتانه از تیم ملی کــوراش حمایت کرده
و بهترین امکانات را در مشهد برای ملی پوشان در
نظر گرفته اســت و اگر این حامی مالی نبود،معلوم
نبودکهچگونهبایدتمرینمیکردیم.ویمیگوید:
درحالیکهمدالهایکوراشبادیگررشتههاهیچ
فرقی ندارد ،اما نمــی دانم چرا به این رشــته کمتر
توجه می شود؟به نظرم کوراش خیلی محروم است
وهمینرابگویمکهازمسئوالنخراسانیتوقع
بیشتریداریم.

یکی از موفق ترین سنگین وزن های جودو و
کوراش کشورمان که شــانس زیادی برای
مــدال آوری در بــازی های آســیایی دارد،
"جعفــر پهلوانــی" اســت.وی کــه در وزن
بــه عــاوه  100کیلوگــرم ،مدعــی مدال
طالســت ،دربــاره شــرایط خــود و اردوهــا
می گوید:از آبــان ، 96تمرینات تیــم ملی به
صورت فشــرده دنبال می شــود و در این مدت
چند مســابقه مهم بین المللی را هم پشت سر
گذاشــتیم و با وجود بی مهری ها و مشــکالت
زیاد،شرایطبدنیخوبیداریموبهکسبمدال

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

دﻗﻴﻘﻪ
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گزارشی از اردوی تیم ملی «کوراش»

دومینمصدومیتشاگردان
«گلمحمدی»
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احتمال لغو مسابقات وزنه برداری
بانوان کشور در مشهد

اخبار

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

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

٧)-١ﺣﺮﻓ ( ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﻠ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺮواﺳ از
ﺳﺎﻋﺖ ١٩:٣٠دراﺳﺘﺎدﻮم........درﺑﺎزﻓﻴﻨﺎل ﺑﻪ
ﻣﺼﺎفﻫﻢرﻓﺘﻨﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (او ﺑﺎﺣﻀﻮردرﺑﺎزﻓﻴﻨﺎل،ﺑﻪﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﺑﺎز¥ﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ ﻪ در ¡ ﺳﺎل ﻫﻢ در
ﻓﻴﻨﺎلﻟﻴﮓﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنوﻫﻢدرﻓﻴﻨﺎلﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎز
ﺮدهاﺳﺖ.
٣)-٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺎ ﭘﺎﺎن ﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ  ٦ﮔﻞ زده ،ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ﮔﻠ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ را از آن
ﺧﻮدﻨﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺷﻮﺧ ﻧﺪارد
٥)-٥ﺣﺮﻓ (آوﺰﺗﺰﺋﻴﻨ ازﺳﻘ«
٥)-٦ﺣﺮﻓ ( ُﻣﺴﺮ
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪازﺑ ارزشﺗﺮﻦﭘﻮلﻫﺎﺳﺖ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺎرزﺮزﻣﻴﻨ
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﻴﺎرازاﻓﺮادﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺣﺬفﺗﻴﻢﻣﻠ آرژاﻧﺘﻴﻦازﻣﺮﺣﻠﻪﺣﺬﻓ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
ﺑﺮﻋﻬﺪهاوﺳﺖ.
٥)-١٠ﺣﺮﻓ (اﺳﺘﺎﻧ درﺷﺮقﺗﻬﺮان
٣)-١١ﺣﺮﻓ (رﺳﻮموآداب
٥)-١٢ﺣﺮﻓ (اوﻟﻴﻦﺑﺎز¥ﻦﺗﺎرﺦﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ
اﺳﺖﻪدرﻓﻴﻨﺎلﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﮔﻠﺰﻧ ﺮد.

٥)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺗﺒﺪﻞﺷﺪنﻣﺴﻌﻮداوزﻞ،ﺑﺎز¥ﻦ
ﻣﻄﺮح ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﻦ ﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﺑﻼ اﻦ ﺗﻴﻢ و
ﺷ¥ﺴﺘﻦ ﺎﺳﻪ ﻮزهﻫﺎ ﺣﺬف ﻏﺎﻓﻞﮔﻴﺮ ﻨﻨﺪه از
ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮوﻫ ﺑﺮﺳﺮش،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮد.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ (ﺷﮕﻔﺘ ﻫﺎاﻦﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ازﺟﺎ
آﻏﺎزﺷﺪﻪاﺘﺎﻟﻴﺎو.......رادرﺧﻮدﻧﺪﺪ!
٧)-١٥ﺣــﺮﻓـ ( او ﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮرش در ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ درﺳﺎل ٢٠٠٦ﺑﺎﺗﻴﻤﺶﺑﻪﺟﻤﻊ ٤ﺗﻴﻢﭘﺎﺎﻧ
رﺳﻴﺪ،در ٣ﺟﺎمﺑﻌﺪﺣﺘ دررﺳﻴﺪنﺑﻪﺟﻤﻊ ٨ﺗﻴﻢ
ﻧﻬﺎ ﻫﻢﻧﺎﺎمﺑﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (رﺳﻴﺪنﺑﻪ¥ﺪﮕﺮ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (رﺋﻴﺲﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلاﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺑﺎ
اﺗﺨﺎذﻣﻮﺿﻌ ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺐﭘﺲازاﺧﺮاجاودرﺣﺎﻟ
ﻪﺗﻨﻬﺎ٢روزﺗﺎآﻏﺎزﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪهﺑﻮد؛
ﺑﺪوناﺑﺮازﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪﭘﺸﻴﻤﺎﻧ اذﻋﺎنﺮدﻪﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢراﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (او ﺑﻌﺪاززاﮔﺎﻟﻮوﺑ¥ﻦﺑﺎﺋﺮﺑﻪﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻓﺮدﺗﺒﺪﻞﺷﺪﻪﻫﻢﺑﻪﻋﻨﻮانﺑﺎز¥ﻦوﻫﻢﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﻗﻬﺮﻣﺎنﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد.
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (روﺳﺘﺎﻫﺎ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (درﺷﺖﻫﻴ¥ﻞ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (روﭘﺎﺖﻧﺎﻣﻪﺑﻨﻮﺴﻴﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدن ﻧﺪارﻢ! ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
راﺳﺖﮔﻔﺘﻪﭼﻮنﺑﺮادرﻧﺪاردوﻓﻘﻂ¡
ﺧﻮاﻫﺮ دارد .ﺑﭽﻪ دوﻣ ﻫﻢ ﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ او
ﻣﻼﻗﺎتﺮده،دﺧﺘﺮﺑﻮدهوراﺳﺖﮔﻔﺘﻪﻪ

آنﭘﺴﺮ،ﺑﺮادرشﺑﻮدهاﺳﺖ!

