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ورزش

هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال

سودایافتخار؛ از باغبانباشی
تا تفتیان و مهردالن

مهردالن

گزارش تحلیلی
بهروز

مســابقات دوومیدانــی باز یهــای آســیایی
2018جاکارتــا از امروز آغاز می شــود و همه نگاه
جامعه ورزش اســتان نیز بــه دو ملی پــوش پرامید
خراسان رضوی در این رقابت ها معطوف می شود.
جایی که دو ورزشــکار نخبــه شهرســتانی از امروز
برای کســب افتخار بــه میــدان می روند".حســن
تفتیان"ملقــب به"یــوز خراســانی"و"صاعقه"از
شهرســتان"تربت حیدریــه"در مــواد ســرعتی
100و200متر و"شاهین مهردالن"پرتابگر وزنه
اهــل شهرســتان"درگز"اگر بتواننــد رکوردهــای
شــان را تکــرار کنند؛بــی شــک در جاکارتــا روی
ســکو خواهند رفت که افتخار بزرگی برای ورزش
خراسان رضوی و کشــورمان است.به همین بهانه
خبرنگار ما در پرونده ای اختصاصی،عملکرد تمام
افتخــار آفرینان خراســانی ایــن رشــته را در ادوار
مختلف بازی های آســیایی به همراه آخرین اخبار
و برنامــه کامل رقابــت خراســانی هــای حاضر در
جاکارتا امروز تقدیم می کند...

•استاد"علی باغبانباشی"آغازگر
افتخارات خراسانی ها

3هزارمتر نیز در رقابت ها حاضر بود که یک مدال
برنزش را نیز در این ماده کسب کرد تا چهره پرفروغ
دوومیدانی ایران در این بازی ها باشد.اما اگر فکر
می کنید که این افتخارات بــه همین بازی ها ختم
شد؛ کامال اشــتباه کرده اید و اسطوره دوومیدانی
استان و کشور در بازی های آسیایی1958توکیو
(ژاپن) نیز دو مدال با ارزش دیگر در مواد استقامتی
5و10هزارمتر کســب کرد که هر دو مدال به رنگ
برنز بود وتــا امــروز استاد"باغبانباشــی"با 4مدال
پرمــدال ترین دونــده تاریخ دوومیدانی اســتان در
بازی های آسیایی است.

•پرنده درگزی،دارنده بیشترین طالی
استان در بازی های آسیایی

در تاریــخ بــازی هــای آســیایی ،یــک ورزشــکار
ماده"پــرش ارتفاع"نامــی برجســته دارد.ایــن
ورزشــکار متولد شهرستان"درگز"کســی نیســت
جز"تیمور غیاثی"که ســال ها رکورددار و سرمربی
تیم های ملــی دوومیدانی ایران بــوده و هم اکنون
نیــز در فدراســیون دوومیدانی،پســت مدیریتــی
دارد.غیاثــی کــه دهــه هاســت در تهــران ســاکن
اســت،در بازی های آســیایی1966توکیو(ژاپن)
توانســت نخســتین مدالــش را در همیــن مــاده

در بــازی هــای آســیایی تجربه کنــد که رنــگ این
مدال،برنــز بود.وی چهار ســال بعــد در بازی های
آســیایی1970بانکوک(تایلند)به مــدال طــای
همین بازی ها دســت یافــت و وقتــی همین مدال
خوشــرنگ را با رکوردشــکنی قاره کهــن ،در بازی
هــای آســیایی 1974تهران(ایران)نیــز تکــرار
کرد؛نامــی دســت نیافتنــی در تاریــخ دوومیدانی
اســتان شــد که تا امــروز دارنــده بیشــترین مدال
طالی این رشــته از خراســان رضوی در بازی های
آسیایی است.

•44سال بی مدال...

دوومیدانی خراســان رضوی طی ســال های بعد تا
امروز (44سال)در بازی های آسیایی،بدون مدال
ماند تا این اســتان طی ســال های دراز ،سهمی در
مدال آوران این رشته نداشته باشد.تنها دونده ای که
تا مرز مدال آوری در این رشته طی بازی های آسیایی
پیش تاخته،امــا در نهایت بــا بداقبالی ،دســتش از
مدال،خالــی ماند؛"محمدرضــا محمدی"دونــده
استقامتی اســتان از شهرستان"بردســکن"بود که
در بــازی هــای آســیایی 1994هیروشــیما(ژاپن)
حضور داشت و هم اکنون نیز در اوج غربت در همین
منطقه،روزگار سپری می کند!

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟراﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر¦ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣﻪدرﻫﺮﺗﻪﻣﻧﻮﺴﻴﺪﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر¦
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــــﺮار¦ در ﺗﻪ ا¦
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا¦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

کوتاه

پیــروز -تیــم فوتســال "کارتاگهنــای اســپانیا" تالشهای
خود را برای جذب "حســین طیبی" آغاز کرد *.مســابقات
دوچرخــه ســواری اســتقامت جــاده گرامی داشــت هفته
دولــت روز گذشــته(جمعه) در مشــهد برگــزار شــد که تیم
های "فروشــگاه رودی"و"شــهرداری طرقبه"بــه ترتیب در
رده های بزرگ ســاالن،نوجوانان و جوانان قهرمان شدند.
* مدیرعامــل تربیــت بدنــی آســتان قــدس( هاشــمی
جواهری):ورزشــگاه امام رضــا(ع) تنها به دلیل وســاطت
فرمانداری و مدیــرکل ورزش اســتان میزبان دیــدار قبلی
مشکی پوشان بود و دیگر تکرار بدون هماهنگی امکان پذیر
نیست*.مسابقات کشتی فرنگی بزرگ ساالن استان(جام
زنده یاد موسی صفارزاده) با قهرمانی تیم سرخس در مشهد
پایان یافت*.تیم تک راگبی زیر 15سال استان در گلستان،
قهرمان کشور شــد*.تیم بدمینتون دانش آموزیاستان،
قهرمان آموزشگاه های کشور شد *.قدرت بهادری ،بازیکن
خراســانی که مورد توجه تیم فوتســال«گرانادای اسپانیا"
قرار گرفته ،گفت « :از چین و اســپانیا پیشنهاد داشتم که با
تیم شنژن چین توافق کردهام و به احتمال بسیار زیاد فصل
آینده در لیگ چین بازی خواهم کرد».
طرقبه ،ناســخ  -دوره توجیهــی و دانش افزایــی داوران
خراســانی در لیگ های دســته دو و ســه فوتبال کشور به
مدرسی «محسن ترکی»در طرقبه شاندیز برگزار شد.
فریمان،اصغری -فســتیوال مدارس فوتســال استان به
مدت دو روز در فریمان برگزار شد.
گروه ورزش-کلنگ آغازعملیات اجرایی ســاخت سالن
ورزشی چندمنظوره به همت خیر نیکوکار«مهدی مروج
تربتی» سه شنبه گذشته در منطقه طالب مشهد بر زمین
زده شد* .کارشناس مسئول امور فرهنگی و تربیت بدنی
اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت  :مسابقات
ورزشی بانوان کارمند آموزش و پرورش استثنایی کشور
در مشهد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان 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 ﺗﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا¦
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎوﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ« را
ﺸÙﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
®ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

اخبار

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:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗﻪ اﻓﻘ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﻋﻤﻮد¦،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ.

پیروز -فرماندار مشــهد هزینه کردن در ورزش را نوعی
ســرمایه گــذاری خواند و افــزود :اگــر در اســتعدادیابی
ورزشــی فعال باشــیم ،قطعا به جامعه و خانوادهها ســود
خواهد رسید که امیدوارم با کمک اهالی ورزش بتوانیم
برای فرهنگ ســازی و گنجاندن ورزش در ســبد هزینه
خانوارها گام برداریم .به گزارش پایگاه خبری اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان« ،موهبتــی»در دیــدار با هیئت
رئیسه و روســای کمیته های هیئت انجمنهای ورزشی
اســتان گفت  :فکر ،ایــده و تالش از شــما ،بسترســازی،
همــکاری و رفــع موانع بــا مــا .فعالیــت شــما در ورزش
ستودنی اســت و امیدواریم بتوانیم برای اشاعه ورزش به
خصوص در بخش همگانی تالش کنیم.همچنین در این
جلسه هانیه امانی (نایب رئیس بانوان هیئت انجمنهای
ورزشی اســتان) به ارائه گزارشــی از عملکرد این هیئت
پرداخت و در ادامه نیز محســن قهرمانی (رئیس هیئت)
کارگروهی و جوان گرایی را عامل موفقیت دانست .

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٧/٦/٣

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دوومیدانی ایــران در بازیهای آســیایی ۲۰۱۸
جاکارتــا  ۱۲نماینــده در مــاده هــای مختلــف
دارد .احســان حــدادی و بهنــام شــیری (پرتــاب
دیسک) ،حســن تفتیان ( ۱۰۰متر و  ۲۰۰متر)،
علی خدیــور ( ۲۰۰متــر و  ۴۰۰متــر) ،رضا ملک
پور( ۴۰۰متــر بامانــع) ،امیر مــرادی ( ۸۰۰متر
و  ۱۵۰۰متــر) ،حســین کیهانــی ( ۳۰۰۰متــر
بامانــع و  ۵۰۰۰متر) ،شــاهین مهــردالن و علی
ثمری (پرتاب وزنه) ،رضا مقــدم (پرتاب چکش)،
ســپیده توکلــی (پــرش ارتفــاع) و الهــام کاکلــی
( ۲۰۰متــر) دوومیدانی کاران ایــران در جاکارتا
هســتند که خراســانی ها با امیــدواری بــه مدال
آوری"تفتیان"و"مهردالن"،طلســم شکنی کسب
مدال از44ســال قبل تا امروز را نشــانه رفته اند.
واقعیت این اســت که حســن تفتیان گرچه سابقه
حضور در بازی های آســیایی را ندارد؛ اما در سال
های اخیر تاریخ ســازی هــای زیــادی در دوهای
ســرعت کــرده اســت .او در المپیــک ریو(برزیل)
برای اولین بار در تاریــخ دوومیدانی ایران به نیمه
نهایی  ۱۰۰متر و در رقابــت های قهرمانی جهان
نیز بــرای اولین بــار در تاریخ به مرحلــه فینال این
ماده رسید و نامش را در دوومیدانی ایران ماندگار
کرد".شــاهین مهردالن"نیز از استعدادهای تازه
طلوع کرده دوومیدانی استان است که امیدوار به
افتخارآفرینی وی هستیم.

•برنامه مسابقات خراسانی ها

ﻣﻌﻤﺎ¦ ﺷﻄﺮﻧﺞ

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

•امیدوار به طلسم شکنی 44ساله
با"تفتیان"و"مهردالن"

طبــق برنامه،امروز(3شــهریور)هر دو ورزشــکار
خراســانی در این مســابقات به میــدان مــی روند که
مهردالندرمسابقاتمقدماتیونهایی"پرتابوزنه"به
کار خود پایان مــی دهد.اما تفتیان پــس از حضور در
مرحله مقدماتی دوی 100متر،فردا(یک شــنبه) در
مرحله نیمــه نهایی و فینال همین مــاده رقابت کرده
و سه شنبه و چهارشنبه جاری(6و7شــهریور)نیز در
مراحل مقدماتی،نیمه نهایی و فینال ماده 200متر
با بزرگان آسیا رقابت می کند.

ﻣﻌﻤﺎ¦ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

دﻗﻴﻘﻪ

»

علی باغبانباشی

تاالر افتخارات خراســانی ها در رشته دوومیدانی
در بازی های آســیایی با یک نام بــزرگ و پرخاطره
بازگشــایی مــی شــود.به گزارش"خراســان
رضوی"،ورزشــکار پرافتخــار "طرقبــه "کــه در
ایــن ســال هــا ســنین کهولــت را پشــت ســرمی
گذارد؛آغازگــر افتخــارات ورزشــی اســتان در
مجموع رشته های ورزشی نیز هست.استاد"علی
باغبانباشی"نخســتین مدال طالی ورزش استان
را در تاریخ بازی های آســیایی (از ابتدا تاکنون) در
بازی های آســیایی1951دهلی نو(هندوستان)
در مــاده 5هزارمتر بــا اقتداری مثال زدنی کســب
کرد .جالب اســت بدانید ایــن ورزشــکار موفق در
همیــن مســابقات،عالوه بــر 5هزارمتــر در مــاده

»

«

»
تفتیان

«

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
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پیروز -رئیس هیئت هندبال خراسان رضوی با اشاره به
حضور نماینده اســتان در رقابتهای لیگ برتر گفت :به
وعده خود برای حضور در لیگ برتر عمل کردیم و امسال
طلسم غیبت هندبال استان را شکستیم".جواد زارعی"
در گفتوگو با فارس  ،گفت :خوشــبختانه بهقولی که در
ابتدای کار دادیم عمل کردیم و حاال در سال دوم فعالیت
مان در هندبال ،دو نماینده لیگ برتری در بخش بانوان
و آقایان داریم ،تیم "طرقبه شاندیز" که قرار است از اوایل
شهریورماه در لیگ برتر بانوان کشــور شرکت کند و تیم
"ســربداران ســبزوار" که در بخــش آقایــان در لیگ برتر
کشور حضور دارد.
وی با بیان این که قرعهکشی رقابتها انجام شد و امسال
در دو بخش نماینده داریم ،ادامــه داد :انتظار خاصی از
تیم بانوان نداریم و بیشتر بهدنبال کسب تجربه و حضور
در لیگ برتر بودیم ،همچنین تیم سربداران هم یک تیم
کامال بومی است که تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته
و نیم نگاهی به ســکو هم داریم ،تیم سربداران با حمایت
نمایندگان سبزوار در مجلس شــورای اسالمی تشکیل
شد و امیدوارم بهزودی شــاهد حمایت بخش خصوصی
هم باشــیم .زارعی با گالیه از اهمیت نــدادن به هندبال
در استان ،اظهار کرد :شرایط اقتصادی در سراسر کشور
مساعد نیست اما امیدوارم نگاه صنایع و صاحبان سرمایه
به هندبال تغییر کند و مسئوالن هم توجه ویژهای به این
رشته داشته باشند.

ﺳﺨﺖ

فرماندارمشهد:هزینه در ورزش
سرمایه گذاری است

«اختصاصی خراسان»به بهانه آغاز رقابت 2ورزشکارخراسانی
درمسابقات دوومیدانی بازی های آسیایی ۲۰۱۸

طلسمغیبتهندبال استاندر
لیگبرترکشورشکستهشد

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ورزش
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«مشکی پوشان» به «میثاقیان» رسید

پیروز -هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امشب
آغاز میشــود که در یکــی از این بازی ها تیم"مشــکی
پوشــان"در خوزســتان بــه مصــاف شــاگردان"اکبر
میثاقیان"می رود.به گزارش ایســنا ،با اعالم رســمی
ســقوط نفت تهران به دسته ســوم ،حاال لیگ آزادگان
با  ۱۷تیم پیگیری میشــود و این در شــرایطی اســت
که هنــوز هــم بعضــی از تیمهای لیــگ دســته یک(از
جمله مشکی پوشــان) در شــرایط مبهمی قرار دارند.
طبق برنامه ازساعت  20و15دقیقه امشب در همین
چارچوب تیم کارون اروند خرمشهر که با هدایت "اکبر
میثاقیان" تاکنون دو امتیاز از دو مسابقه به دست آورده
 ،در ورزشــگاه تختی آبادان ،مقابل مشــکی پوشــانی
قرار میگیرد که در دو هفته گذشته فراز و فرود داشته
اســت؛ از اســتعفای سید هاشــم حســینی مدیرعامل
باشگاه تا حضور و اســتعفای خداداد عزیزی .با وجود
تمام این حواشــی که بــرای این تیم به وجــود آمد ،تیم
خراسانی در بازی گذشــته موفق شــد با نتیجه یک بر
صفر در مشهد از سد "خونه به خونه" عبور کند .شایان
ذکر است این تیم مشــهدی هنوز در سیستم مدیریتی
دچار مشکل است و در شــرایطی به مصاف شاگردان
سرمربی اسبقش می رود که میثاقیان بابت بدهی خود
از باشگاه مشکی پوشان شاکی است.

ورزش

از میان خبرها
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

٧)-١ﺣﺮﻓ( ﻧﺮم ﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻮﺗﻴﻮل ﻣﻮ،
ﺣﺎﻟﺘ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣدﻫﺪ و از اﺠﺎد اﻟﺘﺮﺴﻴﺘﻪ
و  ......ﻣﻮﻫﺎ )ﻪ ﺑﺎﻋﺚ رــﺰش اﺳــﺖ( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ¦
ﻣﻨﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ( ® ﺷﺎﻣﭙﻮ¦ ﺧﻮب ﺑﺎﺪ  ......ﭘﻮﺳﺖ
را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ را ﺧﺸ® و
ﺷﻨﻨﺪهﻧﻨﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ(ﺧﻮشﻗﺪوﻗﺎﻣﺖ
٥)-٤ﺣﺮﻓ(اراذل واﻟﻮاطﻫﺎ
٤)-٥ﺣﺮﻓ(دﻟﻴﺮ و ﺟﻨﮕﺎور
٥)-٦ﺣﺮﻓ( رﺎﺿﻴﺎت ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻓﻴﺰ® ،ﺳﺘﺎره
ﺷﻨﺎﺳ......،وﻣﻮﺳﻴﻘازﺟﻤﻠﻪزﻣﻴﻨﻪﻫﺎ¦ﻋﻠﻤ
ﺑﻮدﻪاﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ﻏﻴﺮازﭘﺰﺷآﻣﻮﺧﺖ.
٥)-٧ﺣــﺮﻓــ( ﺑﺮﺧ ﻧﺮم ﻨﻨﺪهﻫﺎ¦ ﻣﻮ ﻃﺒﻴﻌ
ﻫﺴﺘﻨﺪوﺣﺎو¦آﻟﻮﺋﻪورا،اﻧﺒﻪ،روﻏﻦ.......ﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﺷﺪهﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤)-٨ﺣﺮﻓ(ﻟﻘﺐاﻣﺎمﭘﻨﺠﻢﺷﻴﻌﻴﺎن)ع(
٣)-٩ﺣﺮﻓ(ﻧﺒﺎﺪﻧﺮمﻨﻨﺪهﻫﺎﻣﺪتزﺎد¦رو¦ﻣﻮ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ﭼﺮاﻪﺑﺎﻧﻔﻮذﺑﻴﺶازﺣﺪدرﻮﺗﻴﻮل،ﺑﺎﻋﺚ
.......ﺷﺪنﺗﺪرﺠﻣﻮﻫﺎودرﻧﺘﻴﺠﻪﺳﺨﺖﺗﺮﺷﺪن
ﺷﺴﺖوﺷﻮ¦ﻣﻮﻫﺎﻣﺷﻮد.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ(واﮔﺬاﺷﺘﻦ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﺳﺎده

٤)-١١ﺣﺮﻓ( از ﺳﺎل  ٧٦روز اول ﺷﻬﺮﻮرﻣﺎه،
ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻴﻢ ﺑﻮﻋﻠ ﺳﻴﻨﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ......
ﺑﻪﮔﺎﻫﺸﻤﺎررﺳﻤاﺿﺎﻓﻪﺷﺪهوﮔﺮاﻣداﺷﺘﻪﺷﺪ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ(ﺷﻮرهﺳﺮﻧﻮﻋ.......اﺳﺖﻪرو¦
ﭘﻮﺳﺖﺳﺮرﺷﺪﺮدهوﻣﻮﺟﺐﻣﻠﺘﻬﺐﺷﺪنﭘﻮﺳﺖو
رﺰشﻣﻮﻣﺷﻮد.
٧)-١٣ﺣﺮﻓ(ﻣﻘﺎوﻣﺖواﺴﺘﺎدﮔ
٥)-١٤ﺣﺮﻓ( ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭼﻮن
ﺘﺎب  .......اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻦ ﺣﻴﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻪاﻓﺘﺨﺎراﺮاﻧﻴﺎنﺑﺎﺷﺪ.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﺎزﮔﺮدﺳﻔﻴﺪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﭘﻴﺎزﺸﻴﺪه
وﺳﺮخﻃﺒﻌﻣﻌﺘﺪلﺗﺮداردوﺑﺮا¦ﻣﺼﺎرفروزاﻧﻪدر
ﭘﺨﺖوﭘﺰ و........ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ(ازﺳﺎزﻫﺎ¦زﻫ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ(ﻣﺎدهﺑﻴﺪارﻨﻨﺪهدرﭼﺎ¦وﻗﻬﻮه
٦)-١٨ﺣﺮﻓ(زﻧﺎﻧﻪدردورهﻮددرﻣﻌﺮض
دوددﺳﺖدومﺳﻴﮕﺎرﺑﻮدهاﻧﺪﻣﻤﻦاﺳﺖﺑﺎرﺴ®
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑــﺎﻻ¦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻦ ﺑﻴﻤﺎر¦ ﻣﻔﺼﻠ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
٦)-١٩ﺣﺮﻓ(ﺗﺪﺑﻴﺮوﺗﺮﻓﻨﺪ
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﻣﻴﺎﻧﻪ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ(ﺑﺎﺑﺮقﺷﻨﻴﺪهاﺪ

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ e٤ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﻨﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ d٦ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ  d٤ﺎ  e٤ﺑﺮود ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٣ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٦ﺑﺮود ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  a٢ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ
ﺣﺮﺖ دﮕﺮ¦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

