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واحدی نیکبخت:

پیروز -پیش کسوت خراســانی فوتبال همانند "خداداد
عزیزی"معتقــد اســت،تیم ملــی ایــران در جــام جهانی
خوب بــازی نکرد.بــه گــزارش فارس"،علیرضــاواحدی
نیکبخت"گفت:چــرا برخــی میگویند تیم ملــی نتیجه
خوبیدرجامجهانیگرفتهاست؟بهنظرمنهم،تیمملی
ایران در جامجهانی روسیه ،زیاد هم نتیجه خوبی کسب
نکرد.البته خدا جواب دعای مردم را داد تا دل این مردم
با این شرایط و مشــکالتی که دارند ،شاد شــود.اما ما در
مقابل مراکش ،عملکرد خوبی نداشتیم و اگر دقیقه 90
به گل نمیرسیدیم بازی مساوی میشد و مطمئن باشید
انتقادهای زیــادی از تیمملــی صورت میگرفــت و ما در
گروه ،با یک یا 2امتیاز جامجهانی را به پایان میرساندیم.
اما خدا هوای مردم ایران را داشت که توانستیم  4امتیاز
کسب کنیم .به نظرم ،با این تعطیلیهای لیگ و شرایطی
که برای تیم ملی مهیــا بود؛تنها اگــر از گروهمان صعود
میکردیم ،میتوانستیم بگوییم عملکرد خوبی داشتیم.

تدابیر«متخصصحذفی»برایحذفزخمخوردگاندرنصفجهان
گزارش
بهروز

پایانمسابقاتجودویکارگران
کشور؛خراسانرضویکجابود؟
بهــروز -در پایان مســابقات جودوی قهرمانــی کارگران
کشــور پس از تیم اصفهان  ،تیم های زنجان و آذربایجان
شــرقی به ترتیب به مقام های دوم و ســوم دست یافتند و
خبری از تیم خراســان رضوی روی ســکوهای برتر نبود.
این رقابــت ها در حالــی با حضور  ۲۴اســتان از سراســر
کشــور در اســتان اصفهان و با حمایت فدراسیون ورزش
های کارگری و توســط انجمن جودوی کارگران کشــور
پایان یافت که زمانی طوالنی،جودوکاران کارگر استان،
قهرمان مقتدر مسابقات کشوری بودند و افت آن ها جای
سوال دارد.

•امیدها به "متخصص جام حذفی"!

اگــر ســرمربی تیــم فوتبال"پدیــده خراســان"را
"متخصصــی بــرای جــام حذفی"لقــب دهیم؛بی
تردید گزافه گویی نکرده ایــم و با نگاهی به کارنامه
ســرمربیگری"یحیی گل محمدی"این نکته اثبات
می شود.
دو قهرمانــی پیاپی در جــام حذفی کشــور در زمان

عکس ها :پایگاه اطالع رسانی باشگاه پدیده

مرحله "یک شانزدهم"نهایی مسابقات جام حذفی
فوتبال ایران از امروز(پنج شنبه) برگزار می شود تا با
ورود تیم های لیگ برتری ،تنور این رقابت ها داغ تر
از گذشته دنبال شود.
بــا حــذف دو نماینــده دیگــر اســتان در مراحــل
قبلی،که یکی با شکســت در خانه مقابل "مقاومت
تهران"(تیم استقالل باغشن نیشــابور)و دیگری با
انصراف(تیم مشــکی پوشــان)از گردونه رقابتها
خارجشدند؛خراسان رضوی ازاین پس،تنهاهمین
یکنماینده را در این رقابت ها خواهد داشت(پدیده
خراسان) که اتفاقا با قرعه بسیار سختی نیز در گام
نخست روبه روست.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا ،شــاگردان"یحیی گل
محمدی"کههماکنونصدرنشینلیگبرترفوتبال
کشور هستند در شرایطی امروز ازساعت 18:30
باید بــه مصــاف شــاگردان"امید نمازی"دوباره در
ورزشــگاه "فوالدشــهر"اصفهان بروند کــه 14روز
قبل(پنــج شــنبه 8شــهریور)در همین ورزشــگاه،
به مصــاف تیــم متمــول نصــف جهــان رفتنــد و در
شــرایطی که بازی دو تیــم تا دقیقه83بــا گل های
دقایق55ســعید صادقی برای پدیــده و81هادی
محمــدی بــرای ذوب آهــن مســاوی پیــش مــی
رفت؛مهاجم نیشابوری تیم پدیده(یونس شاکری)
بــا ضربــه ای اســتثنایی ،بــازی را2بر یک به ســود
خراســانی ها تمام کــرد تا تیــم اصفهانــی در خانه
مغلوب شــود .امروز دوباره همین دو تیم،این بار در
رقابتداغجامحذفیبهمصافیکدیگرمیروندکه
گزارش امروز ما اختصــاص به تحلیل این رویارویی
دوباره دارد.

پیــروز -ملی پوش خراســانی شــنای ایران کــه به دلیل
کنکور ،قید حضور در بازیهای آســیایی اندونزی را زده
بود به هدفش رســید".آریا نسیمی شــاد" درگفت وگو با
مهر گفت :خوشــبختانه در رشته پزشــکی که به آن فکر
میکردم و برایم خوب بــود؛ پذیرفته شــدم .وی تصریح
کرد:حاال دوباره تمرینات شــنا را آغاز کردهام و پیشرفت
بســیاری هم داشــتهام و در نهایت در  3-4مــاه آینده به
رکوردهای خودم خواهم رسید.او در پاسخ به این سوال
که رشته پزشــکی و پیگیری شــنای حرفه ای تداخلی در
اهدافــش ایجاد خواهد کــرد یا خیر؟ گفت :قطعا شــنا را
"حرفه ای" ادامــه میدهم و باید درس های دانشــگاه را
هم انجام دهم و هــم اکنون نیز تمریناتم را در مشــهد زیر
نظر مربی ام «مشتاق عشق» ادامه میدهم.

ســرمربیگری گل محمــدی در همیــن تیــم ذوب
آهن(فصول9۳-9۴و)9۴-9۵نشــان مــی دهد
که ســرمربی امروز پدیده ،کارنامه ای بســیار قابل
اعتنا در این نوع بازی های حذفی دارد و به خوبی با
چم و خم این بازی ها که طی آن هر تیم در نهایت با
پیروزی در فقط پنج مسابقه آینده،می تواند ضمن
قهرمانی،ســهمیه حضور در جام باشگاه های آسیا
را به دست آورد ،آشناست.امید اصلی دوستداران
فوتبــال اســتان نیــز دقیقــا بــه تجربــه مثبــت"گل
محمدی"در جام هــای حذفی و همچنیــن روحیه
باالتر بازیکنان تیم خراســانی(به دلیل پیروزی دو
هفتــه قبــل در اصفهان)دوختــه شــده اســت .تیم
پدیده که با ترکیب مناسبی از پرسینگ(بازی تحت
فشــار) دایمی در جریــان مســابقه،حفظ و انتقال
توپ و حمالت سریع و ادامه دار تاکنون پنج پیروزی
مداوم در لیگ برتر به دســت آورده،با بازیکنانی که
سابقه بازی در تیم مقابل را دارند(مثل:محمدرضا
خلعتبری و اکبــر صادقی)و شــناختی که خود گل
محمدی از میزبان دارد(هم به سبب بازی اخیر و هم
سالهایمربیگریاشدرذوبآهناصفهان)بخت

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در روزﻫﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﭘﻴﺪا ﺮدن٢٠دﻗﻴﻘﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻓﺮاﻏﺖ ﻪﺗﻤــﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهدورﻫﻢﺟﻤﻊﺑﺎﺷــﻨﺪ
ﭼﻨﺪان ﺎرﺳﺨﺘ ﻧﻴﺴﺖ! ﮔﺎﻫ ﻫﻢاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﮕ

•خبرهای جدید از پدیده

از باشگاه پدیده نیز خبر میرسد که متاسفانه هنوز

درﺧﺎﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺎﻫﺮﺑﻪ ﺎراﻧﻔﺮادﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪوﺑﺮا
ﺟﻤﻊﺷﺪندورﻫﻢ،ﺑﻪ»ﺑﻬﺎﻧﻪ«ﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«ازآنﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺮﮔﺮم ﻨﻨﺪهﺧﻮباﺳﺖ
ﻪﻗﻮاﻧﻴﻨﺶزﺎدﭘﻴﭽﻴﺪهﻧﻴﺴﺖوﻟﺬتﺣﻞ ﺮدﻧﺶراﻣ ﺗﻮان
ﺑﺎﺗﻤﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮاده،درﻫﺮﺳــﻦوﺳﺎﻟ -ﺣﺘ ﭘﺪرﺑﺰرگو
ﻣﺎدرﺑﺰرگ-ﺷﺮﺷﺪ.
ﺣﻞ ﺮدن ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﭼﻨﻴﻦﻣﻌﻤﺎ ،ﺧﻮﺑ اش اﻦاﺳﺖ ﻪ
ﻫﺮازاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ¦ ازﻗﻮاﻧﻴﻦوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎرا
ﺎدآور وازﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮاﺷﺘﺒﺎهدرﻃﻮلﺣﻞﻣﻌﻤﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮﻫﻤﻪاﻦﻫﺎ،اﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ ٢٠دﻗﻴﻘﻪا،ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﻮﺑ ﻫﻢﺑﺮاﺑﺮﻧﺪهﺷــﺪندرﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦﻫﻔﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاه

چراغ سبز روشنی از ســوی شــرکت مادر پدیده به
تیم فوتبال این باشگاه نشان داده نشده اما مدیران
فوتبالی پدیده همچــون :وطنخــواه و حتی قاضی
حیدری و ...در به در ،دنبــال پیدا کردن یک حامی
مالی مشخص و بیحاشیه هستند تا بتوانند این تیم
را روی ریل موفقیــت نگاه دارنــد و در این خصوص
حتی با یک نفر(وفایی) نیز به توافقاتی رسیدهاندتا
با واریز دو میلیــارد و 300میلیون تومان ،بخشــی
از ســهام این باشــگاه (حدود  50درصــد) واگذار و
در عوض مشــکالت مالی آن یک بار برای همیشــه
برطرف شود.
قطعا گلمحمدی و مدیران پدیده دلشان برای تیم
بسیار خوبی که در این فصل ساختهاند؛ میسوزد و
امید هواداران این باشگاه به مسئوالن استانی است
تا با کمک به حل مشکالت باشــگاه ،پس از سالها
شاهد حضور مداوم تیمشــان بر بلندای قله فوتبال
ایران باشند.

•امیدهای انتقامی"امید"ذوب آهن!

اما حریف اصفهانی که زخم خورده از شکست14
روزقبلشمقابل"پدیده"است؛باحربهرایگانکردن
مســابقه برای هواداران اصفهانی و اعاده حیثیت،
درصدد انتقام اســت و امروز با امید بــه تدابیر"امید
نمازی"(سرمربی)خود را آماده بازی کرده است.
چنــد بــازی تدارکاتی خــوب و اتــکا به مهــره هایی
چون:رشید مظاهری(دروازه بان ملی پوش)،قاسم
حــدادی فر(کاپیتــان کهنــه کار) ،ماریــون ســیلوا
فرنانــدز و ادی ارناندز(بازیکنــان خارجی)،میالد
فخرالدینی،علــی نــژاد مهدی ،وحیــد محمدزاده
و...و اســتفاده از ظرفیــت میزبانــی ،از جملــه
ابزارهای تیم ذوب آهن برای پیــروزی در این بازی
اســت.البته یادمان نرود نقطه ضعــف های بزرگی
چــون "ذوبآهــن تاکنــون در هیــچ بــازی خانگی
در لیگ،پیــروز نبــوده و حداقــل  2گل نیــز خورده
" واقعیتــی غیرقابل انکار اســت.وجه مشــترک در
وضعیــت دو تیم  ،این اســت کــه تیــم ذوب آهن نیز
درســت هماننــد پدیــده ،ســال گذشــته در همین
مرحله(یک شانزدهم) حذف شــد.با این تفاوت که
اصفهانی ها،با شکست در ضربات پنالتی(4بر)2
توسط یک حریف لیگ یکی(فجر سپاسی شیراز)از
گردونه رقابت ها خارج شدند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺟﻮاﺰﻧﻘﺪوﻏﻴﺮﻧﻘﺪﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﺧﺮاﺳﺎندراﻦ
ﻫﻔﺘﻪ،ﭘﺲاز ﻗﺮﻋﻪ ﺸــ ﺑﻴﻦﺗﻤﺎمﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺻﺤﻴﺢدرﺎﻓﺖ
ﺷﺪهدرﻃﻮلﻫﻔﺘﻪﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﺎدآورﻣ ﺷــﻮد ﻪارﺳــﺎلﻫﺮﭘﺎﺳــﺦﺻﺤﻴــﺢ-ﭼــﻪازﺑﻴﻦ
ﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺎﺷﺪوﭼﻪﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ-ﺷﺎﻧﺲﺑﺮاﺷﺮ ﺖدر
ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮاﺷﻤﺎﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﻤﺎسﻫﻤ¦ﺎراﻧﻢ ازروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎﺷﻴﺪوﻗﻄﻌﻪ
ﻋ¦ﺲﻫﻢﺑﺮاﭼﺎپدرروزﻧﺎﻣﻪﺷــﻨﺒﻪآﻣﺎده ﻨﻴﺪ.ﺷﺎﺪﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺪهاﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﺑﺮاىدورﻫﻢﺑﻮدنﺧﺎﻧﻮاده!

خوبیبرایتکراربرتریمقابلاینتیماصفهانی(که
نخســتین پیــروزی تاریخ پدیــده مقابــل ذوب آهن
بود) دارد.
ذکر یــک نکته دیگــر هم خالــی از لطف نیســت که
باتوجه به بزرگ نمایــی پنالتی گرفته نشــده برای
تیم اصفهانی،بازیکنان تیم خراسانی باید آرامش
خود را تا پایان بــازی در وقت های قانونی یا اضافه و
حتی پنالتی ها حفظ کنند و طبعا داوران مســابقه
امروز(مهــدی ســیدعلی  ،محمدرضــا منصــوری ،
ســجاد طوری و جــواد رحیمزاده)نیــز نقش تعیین
کننــده ای در قضــاوت عادالنــه بــازی دارند.نکته
دیگر این که تیم"پدیده خراسان"سال قبل درست
در همیــن مرحله(یک شــانزدهم)با شکســت 2بر
یــک مقابل"تراکتورســازی تبریز"حــذف شــد و
بازیکنــان تیم پدیــده نبایــد بگذارند ایــن اتفاق که
در زمان ســرمربیگری"مهاجری"رخ داد ،در زمان
سرمربیگری "گل محمدی"هم مجدد تکرار شود.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﯾﮏﺑﻬﺎﻧﻪﺧﻮب
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امروز «،ذوب آهن -پدیده» در اصفهان؛ بازی لیگ ،این بار در جام حذفی تکرار می شود

ملیپوشخراسانی:شنا و
پزشکیراباهمادامهمیدهم

ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻨﻴﺪ!
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در جام جهانی خوب نبود
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ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ِ
ـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب« ﺗﺼﻮ ـﺮ
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎ ﺸـ ـﺮدن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌـ و ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠ ،ـﻪ ﻋـﺪد درونﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ ﺸـ ﻣﺷـﻮد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.
 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4در آﻏــﺎز ﺳــﺮاغ رﻗﻢﻫــﺎ ــ ﺑﺮوــﺪ ــﻪ ﭼﺎرﭼــﻮب
ﻮﭼﺷﺎنﻗﻄﻌ اﺳﺖ.ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮباﻋﺪادﺑﺰرگ
را)ﺑﻪدﻟﻴﻞﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

پیروز -رئیسهیئتتکواندویمشهدبااشارهبههمکاری
نکردن هیئت استان گفت  :متاســفانه از سوی اداره کل
ورزش و جوانــان و هیئــت اســتان حمایــت نمیشــویم و
دوســتان در هیئت اســتان مکرر از احداث خانه تکواندو
صحبت میکنند اما خبر خاصی نیست به همین دلیل به
اموردیگرنیزرسیدگینمیکنند.بهگزارشفارس"،فرید
بیابانــی" افزود :یــک روز صبح که بــرای آغــاز فعالیت به
مجموعه مهــران رفتــم متوجه شــدم از طــرف اداره کل
ورزش و جوانان ،اتاق را از ما گرفتنــد آن هم به دلیل این
که تشــخیص داده بودنــد هیئــت تکواندوی مشــهد کم
کار اســت!وی تصریح کــرد :در چندین جلســه از هیئت
اســتان بودجه و تقویم برنامهریزی خواســتیم تا هدفمند
حرکت کنیم اما از آن هم دریغ کردند.وی با اشاره به این
که ورزشکاران استان نتایج خوبی در مسابقات کشوری
کسب نمیکنند ،ادامه داد :خراسان رضوی دیگر رقیب
جدی برای اســتانهای دیگر نیســت ،مســئوالن درگیر
خانه تکواندو هستند و از پشتوانهسازی نیز غافل شدند!

اخبار
کوتاه

پیــروز -تیــم فــرش آرای مشــهد امروز(پنــج شــنبه )در
ســالن شــهید بهشــتی مشــهد میزبــان تیم"پارســیان
شهرقدس"اســت"*.فاطمه محمــدی" از خراســان
رضــوی بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال جوانــان دعــوت
شــد* .در دیدارهــای هفتــه ششــم لیــگ برتر فوتســال
بانوان کشــورجمعه(فردا)،نماینده قعرنشــین اســتان،
مهمان"مــس رفســنجان "اســت* .در هفتــه ســوم
لیــگ برتــر هندبــال بانــوان کشــور ،روز جمعه(فــردا)
تیم"اشتادســازه طرقبه شــاندیز" میزبــان تیــم "شــهید
چمران الرستان"اســت *.در فینال رقابتهــای دو نفره
زیر  ۱۵ســال بدمینتون پســران غرب آســیا ،تیم ایران با
ترکیب علی حیاتی و محمد زرچی مقابل اردن قرار گرفت
و با پیروزی  2بر صفر به مدال طال دســت یافت.در فینال
مسابقاتیکنفرهزیر ۱۵سالپسراننیز"،محمدزرچی"
ورزشکار خراسانی نتیجه را به حریف ایرانی خود واگذار
کرد و به مدال نقــره رسید*.رضایی(سرپرســت کاروان
مسابقاتپاراآسیاییجاکارتا):هدفکاروانایران،تثبیت
ن رضوی در مسابقات
جایگاه چهارمی اســت *.خراســا 
کشــوری پهلوانــی و زورخانهای  19ســاله های کشــور،
نایبقهرمان شــد *.در پایان والیبال جام شــهدای حرم
(ویژه خدام و کارکنان آســتان قدس) تیم های دانشــگاه
امام رضا (ع)  ،بیمارستان رضوی و مدیریت خدمه الف اول
تا سوم شدند *.رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از
کالس مربیگری فوتسال در مشهد بازدید کرد" *.فاطمه
شبانی"بانویرشتهکوراشازحمایتنکردنهیئتجودو
و کوراش استان ،گالیه کرد.
ترابی  -پرچم امام حسین (ع) توسط گروهی از خراسانی
هابرفرازدماوندبرافراشتهشد*.لیگبرترکشتیجوانان
استان از جمعه در تربت حیدریه و سرخس آغاز می شود.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

انتقاد رئیس هیئت تکواندوی
مشهد از اداره کل و هیئت استان

ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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