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شکایت«اکبر»دامن
«مشکی پوشان»را گرفت

شنبه  20مرداد  . 1397شماره 391۸

پیروز -باشگاه «مشکی پوشان” به دلیل شکایت سرمربی
اســبقش نمی تواند قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت
کند.
ســرمربی جدید این تیم در گفــت وگو با “ورزش ســه” با
تایید این مطلب گفت :پس از مشکالت فراوان توانستیم
با چندین بازیکن خوب بومی به تفاهم برسیم و هنوز نقل
و انتقاالت تیم ما ادامه دارد؛ اما متاســفانه شکایت آقای
«اکبر میثاقیان»بابت بدهی خود ،ســبب شــده تا از ثبت
قرارداد و دریافت کارت بازیکنان مان بازمانیم و در فاصله
اندک تا دیدار نخســت خود مقابل نفت تهران در شرایط
مبهمی به سر می بریم.
«علی حنطه»افزود :در جلسه ای با حامی مالی تیم،قرار
شــد تا نیم فصل ،بدهــی باقی مانــده آقــای میثاقیان به
ایشان پرداخت شــود و حاال امیدواریم ایشان ،با توجه به
محبوبیتی که دارند به ســر پا ماندن تیــم کمک کنند و با
تعویق شکایت و توافق ،مشــکل به وجود آمده را برطرف
کننــد .همچنیــن خبــر دیگــری از همیــن منبــع حاکی
اســت دیدار دوشــنبه جاری نفت تهران و مشکی پوشان
خراسان رضوی که قرار بود ساعت  19:30در ورزشگاه
دستگردی تهران برگزار شود ؛به طور حتم لغو خواهد شد
و تیم نفت تهران به احتمال بسیار به لیگ دسته 3سقوط
خواهد کرد.

پیگیریوزیرازوضعیت 5ورزشگاه5هزارنفری 5شهرستان
افتتاح «مجموعه امید و زندگی»

گزارش جلسه

خبرنگاران خراسان

•بازدید از پروژه و طفره از پاسخ گویی به
سواالت «خراسان رضوی»!

پنج شــنبه گذشــته وزیر ورزش و جوانان با اســتقبال
فرمانــدار و سرپرســت اداره ورزش و جوانــان و تنــی
چند از مســئوالن دســتگاه های اجرایی شهرســتان
و ورزشــکاران وارد تربــت جــام شــد.دکتر «مســعود
ســلطانی فــر» در ســفر بــه تربــت جــام ابتــدا از
پروژه ورزشــگاه  5هزارنفری تربت جام بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در ایــن بازدید مدیرکل ورزش
وجوانان خراســان رضــوی (کــوروش صبوریان)نیز
وزیر را همراهی می کرد،دکتر مســعود سلطانی فر و
همراهان در ادامه از دیگر اماکن ورزشــی تربت جام

•گزارش سفر وزیر ورزش به فریمان

وزیــر ورزش همچنین در ادامه ســفر خود به اســتان
خراســان رضوی با تأخیر یک ســاعته از زمــان اعالم
شــده،وارد شهرســتان فریمــان شــد و در مجــاورت
اداره ورزش و جوانــان فریمان ،مورد اســتقبال دکتر
قاضی زاده (نماینده مردم فریمان در مجلس شورای
اســامی) فرماندار و تنی چند از مســئوالن ادارات و
ورزشکاران قرار گرفت .به گزارش خراسان رضوی،
وزیر در این شهرستان در پاســخ به سوال خبرنگار ما
درباره تکمیل  3پروژه نیمه تمام شهر فریمان که نیاز
بــه 7میلیاردتومــان اعتبــار دارد گفت :بــرای پروژه
احــداث زمین چمن شــهر فریمــان ،قرار شــد چمن
مصنوعی نصب شود تا بعدها نیاز به آب نداشته باشد
و هزینه اش را نیز ان شــاءا ...تأمین می کنیم .دکتر
سلطانی فر در بازدید از ســالن چند منظوره 1500
نفریفریماننیزکهازپیشرفتقابلتوجهیبرخوردار
نیســت و فقط عملیــات پی ریــزی( فونداســیون آن)
اجرا شده اســت ،گفت:تا پایان سال98این دو پروژه
مهم(زمین چمن و ســالن) بــه بهره بــرداری خواهد
رسید.وی در ادامه از اســتخر ناتمام شهر فریمان نیز
که از پیشرفت بسیار کمی برخوردار است؛ بازدید کرد
وگفت:امیدوارم در سال99این پروژه افتتاح شود و به
بهره برداری برسد.

•افتتاح خانه کاراته استان و فاز دوم
مجموعه آبی «سرزمین موج های آبی»

همچنیــن در ادامــه حضــور وزیــر ورزش و جوانــان
در مشــهد،خانه کاراته خراســان رضوی پنج شــنبه
گذشــته افتتاح شــد.رئیس هیئت کاراته استان در
این بــاره به ایرنــا گفــت :خانــه کاراتــه در قالب یک
ســوله با زیربنــای حــدود  800متــر مربع بــا هزینه
 12میلیارد ریال در مجموعه ورزشــی کوثر ( منطقه
قاســم آبــاد مشــهد) ســاخته شــده اســت.حجتیان

عکس :دهقانی

اعلمی-اصغری-پیــروز  /وزیــر ورزش و جوانــان بــا
حضــور در اســتان خراســان رضوی،ضمــن افتتــاح
و بهــره بــرداری از چندین طــرح و پروژه ورزشــی،از
آخرین وضعیــت احداث 5ورزشــگاه 5هزارنفری در
5شهرســتان اســتان خبر داد.بــه گــزارش خبرنگار
ما،دکتر «مســعود ســلطانی فر» پنج شــنبه گذشــته
در حاشــیه افتتاح یکی از این پروژه هــا در تربت جام
گفت:ســاخت  45ورزشــگاه پنــج هــزار نفــری در
کشور از مدتی قبل،شروع شــده که  10ورزشگاه نیز
تاکنون در کشور افتتاح شــده و همچنین قصد داریم
تعداد دیگری را نیز در ســه سال آینده به بهرهبرداری
برســانیم.وی تصریــح کرد :ســهم خراســان رضوی
از ورزشــگاههای پنــج هزار نفــری؛  5ورزشــگاه بود
که ورزشــگاه قوچــان تحویــل داده شــد و ورزشــگاه
های نیشــابور و تربتحیدریــه نیز تا پایان امســال به
بهرهبرداری میرسند؛ امیدواریم ورزشگاه سبزوار نیز
سال آینده به بهرهبرداری برسد ،همچنین ورزشگاه
تربتجــام را که پیشــرفت فیزیکــی کمی داشــته ،با
توجه به مناقصه مجــددی که صورت گرفته اســت تا
پایان ســال  99به بهرهبرداری برسانیم .سلطانیفر
همچنیــن گفت :قصــد داریــم اســتادیومهایی را که
 10ـ  15ســال متوقف هســتند و بــاالی  5هــزار نفر
گنجایــش دارند با یــک برنامهریزی مناســب تا پایان
دولت دوازدهم به بهرهبرداری برسانیم.

نیز بازدید کردند .گفتنی است وزیر ورزش و جوانان
پس از گفت وگو با خبرنگار صداوسیما در تربت جام،
وقتی با سواالت تخصصی “خراســان رضوی”درباره
ورزش اســتان مواجه شــد؛در کمال تعجب ،از پاسخ
به ســواالت خبرنگار ما طفره رفت! شایان ذکراست
وزیر ورزش وجوانان پس از ایــن بازدیدها ،تربت جام
را ترک کرد.

افزود :با بهره برداری از این واحد ورزشــی امکانات
بیشــتری برای حدود  15هزار کاراته کار اســتان به
ویژه مشهد فراهم شد .همچنین”مسعود سلطانیفر”
ظهر پنج شــنبه گذشــته در مراســم افتتاح فــاز دوم
مجموعــه آبی»ســرزمین موجهــای آبی»مشــهد بــا
اشــاره بهاین که توفیق داشــتیم در مراســم معنوی و
روحانی غبارروبی حرم مطهر امــام رضا(ع) در کنار
مقام معظــم رهبــری حضور پیــدا کنیم ،گفــت :این
برنامه پیشبینی نشــده بود و در واقع امــام رضا(ع)
ما را طلبیــد و پذیرایی خوبــی از ما کــرد ،از این بابت

خدا را شاکر هستم و بهدلیل تاخیر ایجاد شده در این
مراســم از همه بزرگــواران عذرخواهــی میکنم .به
گزارش فــارس ،وزیــر ورزش و جوانان بــا تبریک روز
خبرنگار بههمه خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت:
خوشــبختانه با اراده ویژهای که در دولت وجود دارد
تا بتوانیم کاری برای رشــد و توســعه بانــوان در همه
زمینهها انجــام دهیم ،هر روز و در هر گوشــه کشــور
شــاهد بهرهبرداری از پروژههایی هستیم که موجب
ارتقــای ورزش بانوان میشــود.وی اضافــه کرد :در
طول ســالهای بعد از انقالب ،بانــوان در بازیهای
آســیایی ،حدود  ۴۰مدال کســب کردهاند که از این
تعداد 30 ،مدال متعلق بهبعد از ســال  2010بوده
که این موضوع نشــاندهنده «خیــزش عصرطالیی
ورزش بانوان» است.ســلطانیفر بیان کرد :امســال
یک ســوم کاروان اعزامی ایران بهبازیهای آسیایی
را که حدود  100نفر اســت بانوان تشکیل میدهند
که دو برابر دوره قبلی اســت ،این مهم نشــاندهنده
توجــه ویــژه وزارت ورزش بهحــوزه بانــوان و تــاش
خود بانــوان ورزشــکار بــرای افتخارآفرینی اســت.
وزیــر ورزش و جوانان متذکر شــد :پــروژه آبی ،بیش
از  80میلیــارد تومــان هزینــه داشــته که اگــر امروز

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ °ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر°ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÄﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

][١٣٩٧/٥/٢٠

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ
در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز °ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 Äاز ﺑﺎزÄﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
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پیروز-همایش دوچرخه سواری«روز خبرنگار»با حضور
جمعی از خبرنگاران و شــهروندان ،پنج شــنبه گذشته با
همکاری هیئت دوچرخه سواری و بســیج رسانه استان
برگزار شــد کــه دوچرخه ســواران مســیر بوســتان ملت
تا میدان شــریعتی و بوســتان کوهســنگی به طول  11و
نیم کیلومتر را در مشــهد رکاب زدنــد و در پایان همایش
به قیــد قرعه جوایــزی اهــدا شــد« *.رضا صاحبــی» که
پیش از این نیــز در امیدهــای پدیده ســرمربیگری کرده
و نتایــج درخشــانی را نیز بــه دســت آورده بــود ،هدایت
امیدهای پدیده را برای فصــل جدید لیگ برتر امیدهای
استان دوباره به عهده گرفت *.قدرت بهادری (بازیکن
خراســانی تیــم فوتســال نفــت الوســط عراق):مدیران
باشــگاه عراقی از همان اول تیــم خود را جــزو  4تیم برتر
رقابتهــا میدانســتند«* .پوریــا کریــم پور»ســنگنورد
خراســانی در میان 66ورزشــکار مســابقات جهانی ،در
رده  24قــرار گرفــت« * .پوریــا یلــی» بازیکــن قوچانی،
عنــوان «امتیازآورتریــن بازیکــن» مســابقه تیمهای ملی
والیبال جوانان ایران و استرالیا را در  AVCکاپ ۲۰۱۸
به دست آورد.
سبزوار  -کالته /معاون فرهنگی و دانشجویی «دانشگاه
حکیم ســبزواری» از کســب عنــوان نایــب قهرمانی تیم
هندبــال پســران ایــن دانشــگاه در رقابتهــای هندبال
پســران چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
به میزبانی شیراز خبر داد.

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

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÄﻪﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا°ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢ رﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÝﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
´ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کوتاه

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»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:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÄﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÄﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪﻋﻤﻮد،°ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

اخبار

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

•افتتاح «مجموعه امید و زندگی”

همچنیــن ســلطانی فر چهارشــنبه شــب گذشــته،
در مراســمی با حضــور شــهردار،مجموعه ورزشــی
«امیــد و زندگــی» را نیــز در مشــهد افتتاح کــرد .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،
سلطانیفر در این مراسم اظهار کرد :نمونه مجموعه
ورزشــی امید و زندگــی را در کمتر شــهری دیدهام.
از شــهردار پر ابتکار مشهد که از ســرمایههای کشور
هســتند برای احــداث این مجموعه ورزشــی تشــکر
میکنم؛ امیدواریم با حضور شهردار مشهد و شورای
پنجم ،اتفاقــات خوبی در این شــهر رقم بخــورد و در
نهایت رضایتمنــدی مردم این شــهر حاصل شــود.
وزیــر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد :امســال در
ورزش سال پر رویدادی را داشتیم و خواهیم داشت؛
در همین چند ماه گذشته در کنار موفقیت تیم فوتبال
در گروه مرگ ،فوتسالیستهای خانم قهرمان آسیا

شدند ،همچنین موفقیتهای وزنه برداران ،کشتی
گیران و  ...نشان از روند موفقیتها در ورزش دارد.
ســلطانیفر ابــراز کــرد :باز یهــای آســیایی
هــم در  40رشــته در جاکارتــا برگــزار خواهــد شــد
کــه امیدواریــم در آن بدرخشــیم .دی مــاه امســال
هــم جــام ملتهــای آســیا را خواهیــم داشــت.
وی در بــاره مجموعــه ورزشــی امیــد و زندگــی
شــهرداری مشــهد نیــز گفــت :احــداث ایــن
مجموعــه کار بزرگــی اســت زیــرا در کمتــر نقاطــی
از کشــور مشــاهده میشــود کــه شــهردار یها
چنیــن مجموعههایــی را احــداث کــرده باشــند.
ســلطانیفر افــزود :معمــوال مرســوم اســت کــه
مجموعههای ورزشــی به صورت یک ســالن یا سوله
احداث میشــود امــا با ایــن ابتــکاری کــه در امید و
زندگــی صــورت گرفتــه چنــد مجموعه ورزشــی در
یــک جــا جمــع شــده اســت کــه جــای تشــکر دارد.
وی تصریــح کــرد :امیــدوارم بــا تالشهایــی کــه در
ورزش صورت میگیرد مردمی سالم داشته باشیم تا
موتور محرکه جامعه باشــند .همچنین امیدوارم این
اقدامات باعث داشتن مردمی شــاد و پرنشاط شود.
درخور ذکر است در ادامه این مراسم از ورزشکاران
مشهدی دارنده رتبههای کشوری ،آسیایی و جهانی
تقدیر شــد و تیمهای اول تا سوم مســابقات فوتسال
محالت جام رمضان نیز جوایز نقدی و کاپ قهرمانی
خــود را از دســتان وزیــر ورزش و جوانــان دریافــت
کردند .رئیس شورای شهر مشهد نیز در حاشیه این
مراسم،گفت :تداوم احداث مجموعههای ورزشی با
همراهی شــهروندان امکان پذیر است «.محمدرضا
حیدری» افزود :با توجه به شــعار مدیریت شــهری با
عنوان مشهد شهر امید و زندگی ،مکان ورزشی امروز
نیز که حاصل تالش مجموعه مدیریت شهری است،
با نام امید و زندگی احداث شده است.وی ادامه داد:
همچنین در راستای هدف دیگر مدیریت شهری که
ایجاد نشــاط و شــادی در شهر مشهد اســت ،ارتقای
نشاط و تندرســتی را در دســتور کار قرار دادیم که با
گســترش امکانات و مراکز ،درصدد هســتیم ســطح
ورزش شهرمشهد را در ســطوح باالتر چون قهرمانی
افزایش دهیم.

ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

بخواهیم این پروژه را بســازیم ،حدود 140
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .ســلطانیفر
با اشــاره بهاین که خوشــبختانه در ســه ماه
گذشــته عالوه برنتایج تاریخــی که تیم ملی
فوتبــال در جــام جهانــی گرفــت و توانســت ملتی را
خوشحال کند و ســبب حفظ غرور ،اعتماد و وحدت
ملــی شــود ،متذکر شــد :در بســیاری از رشــتههای
دیگر مانند فوتســال بانــوان ،کشــتی ،وزنهبرداری،
ووشو و ،شــطرنج و والیبال افتخارات زیادی نصیب
ورزش کشــور شــد که ایــن خبرهای خــوش موجب
خوشــحالی مــردم و رضایت رهبــر معظــم انقالب و
رئیسجمهور شد.وزیر ورزش و جوانان افزود :امروز
همه برای رشــد و توســعه کشــور بهمیــدان آمدهاند
که برای رشد و توســعه نیازمند بهجســم و روح سالم
در جامعــه هســتیم و ایــن مهــم بــا ورزش ،تــاش و
فعالیت بدنــی محقق میشــود.در خورذکر اســت،
مجموعه آبی سرپوشــیده ویژه بانوان مشهد با هزینه
 800میلیارد ریال توســط بخش خصوصی ســاخته
شده است واین مجموعه با مســاحت 8هزار و 700
مترمربع شامل :هشت وسیله بازی ترکیبی از جمله:
 6سرســره بــزرگ ،رودخانه ،اســتخر بزرگ ســاالن
و کودکان ،ســونا ،حمــام ترکی ،ســالن غذاخوری و
کافی شاپ است و ظرفیت پذیرش همزمان دو هزار
نفر را دارد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

١٠)-١ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﺜﺮ اﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓ ،
ﻫﻨﮕﺎماﺳﺘﻔﺎدهازاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ،ﺑﻪاﻧﺪازهﺗﺮدﻣﻴﻞ
اﻓﺰاﺶﻧﻤ ﺎﺑﺪ،اﻣﺎاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ﺑﻪﻋﻠﺖﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﻓﻀﺎ°ﻤﺘﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺻﺪا°ﻤﺘﺮﮔﺰﻨﻪﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑﺮا°ﺑﺴﻴﺎر°ازاﻓﺮاداﺳﺖ.
٤)-٢ﺣــﺮﻓ ـ ( رژــﻢ ﻏﺬا ﺣﺠﻤ  ´ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درازﻣــﺪت اﺳﺖ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﻟﺮ °روزاﻧــﻪ ،ﺑﺎ
ﺎﻟﺮ °ﻣﺼﺮﻓ ﺗﺎن ﻪ از ﻃﺮﻖ ..... .ﻣ ﺳﻮزد ،ﺑﻪ
اﻫﺪافﺎﻫﺶوزنﺧﻮددﺳﺖﻣ ﺎﺑﻴﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (روﻏﻦدارﺑﻮدن
٦)-٤ﺣﺮﻓ ( ازدود اﺳﭙﻨﺪ ﺎ دود ...... .ﺎ دارﭼﻴﻦ
ﺑﺮا°ازﺑﻴﻦﺑﺮدنﺑﻮ°ﻏﺬادرﻣﻨﺰلاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ (ﻧﺸﺎﻧ
٦)-٦ﺣﺮﻓ (آزﻣﻮن
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻓﺮوعدﻦ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﭼﺎرهاﻧﺪﺸ ﺮدن
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻠ ﺑﻴﻦﺻﻔﺎوﻣﺮوه
٤)-١٠ﺣﺮﻓ ( در رژﻢ ﺣﺠﻤ اﻦ اﻣÄﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖﻪﻏﺬاﻫﺎ°ﺳﺎﻟﻤ راﺑﻪﻣﻘﺪار......ﺑﺨﻮرﺪودر
ﻋﻴﻦﺣﺎلوزنﻢﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎﺟﺖ
٤)-١٢ﺣـــﺮﻓـــ ( ﺑ ــﺮا °ﺧﻮشﻃﻌﻢﺷﺪن ﻣﺎﻫ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺟﺎ°ﮔﺬار°
ﺗÄﻪﻫﺎﺑﺎﺪﺑﻪ
اﻦﺗﺮﺗﻴﺐاﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﺪﺗﺎدرﻫﺮ
ﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن،
ازﻫﺮﺗﻮپﻓﻘﻂ
 Äداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺮخﺷﺪه ،ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪا °آن را در ﺷﻴﺮ ﻧﻤ´زده ﺎ
......ﺗﺎزهﺎﺳﻴﺐزﻣﻴﻨ رﻧﺪهﺷﺪهﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﺗﻠﺨ ﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪآنراداﺧﻞﻣﺤﻠﻮلآبﺳﺮدو......ﻗﺮارﺑﺪﻫﻴﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °اﻦ ﻪ آش رﺷﺘﻪ ..... .داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﺷــﻮد ،ﻤ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم ﻫﻤﺮاه
ﺣﺒﻮﺑﺎتﺧﻴﺲﻨﻴﺪوﺑﺎﻫﻢﺑﭙﺰﺪ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (دراز
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻪ
ﻣ ﺧﻮرﻢ،اﺣﺴﺎس.....ﻣ ﻨﻴﻢ،ﻧﻪﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻌﺪاد
ﺎﻟﺮ°ﺎﭼﺮﺑ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧﺪار°ﺗ´ﺳﻠﻮﻟ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻨﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺮم)ص(
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﮕﺠﻮ°ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتوﮋهدﺪه
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻤﺎﻧﮕﻴﺮﻣﺸﻬﻮر
٥)-٢٢ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﺮا °ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ °از وارﻓﺘﻦ ﻮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖوﺑﺮﻧﺞ،درآبآن آردﺑﺮﺰﺪو......راﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺪ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺷÄﺎفﺑﺎر´
٦)-٢٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺤﻞﻫﺎ °ﺧﺸ´ و ﺧﻨ´ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﺧــﻞ ..... .ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣÄﺎن ﺑﺮا °ﻧﮕﻬﺪار °از اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎ°آﺷﭙﺰ°اﺳﺖ.

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺑﺎﺗﻼق ﻣﺪﺮﺖ و
ﻣﺮگ داﻧﺶ آﻣﻮزان

