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توکلیان :بیش از مسائل فنی
نگران قرعه هستیم!

Sat،Sep،15،2018، No.3945

پیروز -مدیــر فنی خراســانی تیم هــای ملی کشــتی آزاد
پایــه گفــت :تنها دغدغــه ما حضور ســه کشــتی گیــر رژیم
صهیونیســتی در مســابقات جوانان جهان اســت که بیش
از مســائل فنی مــا را نگــران کــرده اســت".امیر توکلیان"
در گفت و گو با فارس درباره شرایط آزادکاران نوجوان برای
حضور در المپیــک جوانان گفــت :طبق برنامــه کادرفنی
نوجوانــان ،دو اردوی دیگــر تــا زمــان اعــزام داریــم .وی
ادامــه داد :باتوجــه بــه ایــن کــه تمــام کاروان با هــم اعزام
میشوند؛مشــکل ما تنها اعزام یک مربی اســت که همراه
تیماست.درحالیکهطبققانوناتحادیهجهانیهرکشتی
گیر باید یک مربی داشــته باشــد ،اما چاره ای نداریم و باید
این مشــکل را حل کنیم .با توجه به حضور تیم ملی کشتی
فرنگی طوری برنامه ریزی میکنیم کــه بتوانیم یکدیگر را
همپوشانی کنیم.توکلیان گفت 9 :کشتیگیر برای اولین
بار در مسابقات جهانی جوانان کشتی میگیرند ،اما مزیت
این تیم این اســت که بیشــتر کشتی گیران ،ســال بعد هم
میتوانند در رده جوانان کشتی بگیرند.

•ظهور یک ستاره دیگر در "پدیده"

گزارش تحلیلی
بهروز

پیروز -شطرنج باز خراسان رضوی موفق به کسب عنوان
قهرمانی در "جام پایتخت" شــد.به گزارش پایگاه خبری
اداره کل ورزش وجوانان اســتان "،پرویــز خزائی" موفق
به کســب عنوان قهرمانی در مســابقات بین المللی جام
پایتخت در تهران شــد .وی که به همراه پنج شــطرنج باز
دیگــر در این رقابــت ها حضور داشــت ،در جــدول  Bاین
مسابقات قهرمان شد و مدال طال را به دست آورد.

اخبار
کوتاه

به لطــف زحمــات کادرفنی و دســت انــدرکاران تیم
فوتبال"پدیده"در فصل جاری شاهد ظهور ستارگان
آینده دار بســیاری در تیم خراسانی هســتیم.زمانی
که در گزارشــی تحلیلی و انتقادی از چشــمان بسته
کادرفنــی تیــم ملــی بــرای دعــوت ازبازیکنــان تیم
صدرنشــین لیگ برتر در همین صفحه مطالبی را به
رشــته تحریــر درآوردیم؛"ســعید صادقــی" را یکی از
همین بازیکنان شایسته معرفی کردیم که با عنایت به
بازی های بسیار خوبش در تیم پدیده،لیاقت دعوت به
حلقه گسترده اولیه مدعوین تیم ملی را دارد و اکنون
نیز تداوم گلزنی ها و البته بازی های خوبش بر همین
ادعا صحه می گذارد.اما "سعید صادقی"کیست و از
کجا به این سطح از فوتبال رسیده است؟

«پدیده» و سالحی به نام«سعید صادقی»!

سرمربی پدیده :امیدوارم بقیه نهادها و دستگاه های مشهد و استان نیز همچون شهرداری از تیم ما حمایت کنند

•سودای حضور در "رئال مادرید"!

بازیکنان بزرگ،همیشه اهدافی بزرگ را در زندگی
دنبال می کنند و این،نکته ای است که بزرگان فوتبال
رانیزازدیگران،مجزامیکند".سعیدصادقی"بازیکن
ساروی تیم فوتبال"پدیده"خراسان،زمانی در ابتدای
راهــش در فوتبــال،از آرزوهایــش برای بــازی در تیم
بزرگ"رئال مادرید"اسپانیا گفته بود که نشان می داد
وی برای آینده اش اهدافی بــزرگ دارد.این بازیکن
متولد پنجم اردیبهشــت  73اســت و ســابقه بازی در
تیم های:شهید متولی،پرسپولیس و صنعت(همگی
در ســاری)صباباتری و نیــروی زمینــی تهران،مــس
کرمان،خونــه به خونــه مازنــدران و پیکان تهــران را
دارد .او در فصــل جاری ،مــورد توجــه کادرفنی تیم

"پدیده"قــرار گرفت و به این تیم پیوســت و بازی های
قابل توجهش در تیم خراســانی نیز نشان از عملکرد
خوبش دارد.

•قاتل "ذوب آهن"!

پیروز -سارا دیدار ،مریم سلیمانپور ،مهدیه محمدزاده،
هلیــا پیلتــن و شــرمین افخمــی از اســتان بــه تیــم ملی
فوتبــال دختــران دعــوت شــدند *.دیدارهــای هفتــه
ششــم لیگ برتــر فوتســال بانــوان روز گذشــته(جمعه)
نیــز با پنــج دیــدار ادامــه یافــت و"مــس رفســنجان"
3بر 2مقابل تیــم "هیئت خراســان رضوی" پیروز شــد
تــا تیــره روزی هــای خراســانی ها بــا قعرنشــینی تداوم
یابــد!* در هفتــه ســوم از چهاردهمیــن دوره رقابــت
هــای لیــگ برتــر هندبــال بانــوان کشــور جمعــه ۲۳
شــهریورماه  ،تیــم "شــهید چمــران الرســتان" میزبــان
خود "اشــتاد ســازه طرقبــه" را  34بر  13شکســت داد.
* تیــم فوتبــال نوجوانــان ایران کــه با هدایت ســرمربی
خراسانی اش (عباس چمنیان) برای حضور در مسابقات
قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می شود ،میزبان"علیرضا
فغانی" بود و وی به تشــریح آخرین قوانین داوری جهان
برای اعضای تیم پرداخت .
فریمان ،اصغــری /تیم دوگانه فریمان بــه عنوان نماینده
استان به مسابقات قهرمانی کشور در البرز اعزام شد.

صادقی تاکنون برای تیــم پدیده 3گل(یکی در لیگ
و 2گل دیگــر در جام حذفی)بــه ثمررســانده که هر
3گل وی نیز وارد دروازه تیم ذوب آهن اصفهان شده
و از همین رو مــی توان به وی لقــب "قاتل ذوب آهن"
داد.مهم ترین ویژگی های بازی سعید صادقی را در
خط میانی تیم پدیده باید میل بــه نفوذ ،جایگیری
دقیق و دوندگی بی امان دانســت که هرســه نکته را
در گل هــای زیبــای وی بــه ذوب آهن در بــازی اخیر
می تــوان یافت.ذکــر ایــن نکتــه را در نمایــش قابل
توجه این بازیکــن طی بازی هــای اخیر نیــز نباید از
نظر دور داشــت که وی در پازل تاکتیکی "یحیی گل
محمدی"تعامل بســیار خوبی با بازیکنــان اطرافش
دارد و یادمان باشد که "محمدرضا خلعتبری"و"امین
قاســمی نژاد"-که دومی ،دو پاس گل اســتثنایی را
برای صادقــی در بازی اخیر ارســال کــرد -حرکات
مکمــل خوبــی را در تعامــل بــا ســعید صادقی طی
90دقیقــه هر مســابقه انجام مــی دهند که شــانس
گلزنی را برای تیم خراسانی باال می برد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﻫﻔﺘﻪ دوم ،آﻣﺎر ﻣﺸﺎرﺖ اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺖ

ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

.

صعود نماینده فوتبال استان با سرمربی«متخصص جام حذفی» به یک هشتم نهایی

عکس ها:پایگاه اطالع رسانی باشگاه پدیده

تیــم فوتبال"پدیــده خراســان"با کســب ششــمین
پیروزی متوالی(5برد در لیــگ و یک پیروزی در جام
حذفی)پنج شنبه گذشــته نیز همچنان به روند نتایج
و بازی هــای شــگفت انگیزش ادامــه داد تــا لیاقت و
شایســتگی هایش را برای چندمین بار در مســتطیل
ســبز اثبات کند.بــه گــزارش خبرنــگار ما ســرمربی
باهوش و کاردانی که بــا فتح دو جــام حذفی فوتبال
کشــور طی ســال های گذشــته در عمل ثابــت کرده
عنوان"متخصص جام حذفی" برازنده اوســت؛برای
دومیــن بــار متوالــی طــی 14روز ،تیــم متمــول و
قدرتمنــد"ذوب آهن"اصفهــان را در خانــه حریــف با
نتیجه تکراری 2بر یک شکســت داد تا تیم خراسانی
برخالف فصل گذشــته (که در مرحله یک شــانزدهم
نهایی جــام حذفــی از این مســابقات وداع کــرد) به
مرحله "یک هشــتم نهایی" جام حذفی کشــور صعود
کند.شــاگردان"یحیی گل محمدی"گرچه در همان
ابتدای بازی دروازه خود را گشــوده دیدند؛اما با یک
بازی چشــم نواز و اســتفاده از دوندگی های بی امان
و البته گل هــای زیبای"ســعید صادقی"برتری خود
را برحریف دیکته کردند و نکته جالب این که همانند
دیدارهای پیشین ،پدیده گل پیروزی خود را در دقایق
پایانی(معروف به یحیی تایم)وارد دروازه حریف کرد
تا نشان دهد پیروزی های متعدد این تیم در واپسین
دقایق،به هیچ وجه تصادفی و اتفاقی نیست.

قهرمانیشطرنجبازنوجوانمشهدی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

٣٠درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﭼﺸﻴﺪهﺷﺪ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺪﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن
رﺳﻴﺪ.ﻃﺒﻖآﻣﺎر،ﺗﻌﺪادﭘﺎﺳﺦﻫﺎدرﺎﻓﺘدرﻫﻔﺘﻪدومﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﻫﻔﺘﻪاول٣٠،درﺻﺪاﻓﺰاﺶداﺷﺘﻪاﺳﺖ.

شنبه24شهریور . 1397شماره3945

اﻓﺰاﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺴﻴﺎر از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪانﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ،ﻫﻨﻮزازﻣﺴﺎﺑﻘﺎتروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنﻣﻄﻠﻊﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮﺧازﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﻢﻓﺮﺻﺖ
ﺎﻓ ﺑﺮا ﺗﺴﻠﻂ رو ﺑﻌﻀ از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب«
را ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺪا ﻧ¦ﺮدهاﻧﺪ .از ﺣــﻖ ﻧﮕﺬرﻢ ﻪ ﺣﻞ ﺮدن ﺑﺮﺧ از
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ رو ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺮا ﺑﺎرﻫﺎ اول ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
دﻗﺖﺑﺎﻻداردﭼﻮناﺳﺘﻔﺎدهازﭘﺎªﻦ-ﻫﺮﭼﻨﺪﻣﺮﻏﻮب-
رو ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ وﺳﻮاس زﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤ¦ﻦ
اﺳﺖاﺻﻞﻣﻌﻤﺎراﺧﺮابﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻦ اﺣﻮال ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻠ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻢ
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﺎﻟﻢ« را
ﺑﭽﺸﻨﺪ و در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷــﺮﺖ ﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻦ رﻗﺎﺑﺖ،
ﻫﺪﻪاﻫﻢﺻﺮﻓﺎﺑﻪرﺳﻢﺎدﺑﻮدازﻣﺴﺎﺑﻘﺎتدرﺎﻓﺖﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺪهﻫــﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت روزﻫــﺎ
ﺷﻨﺒﻪﺗﺎﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﮔﺬﺷﺘﻪ:
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻧﺎ ﻓــﻼح از ﻓﺎروج ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره
ﻫﻤــﺮاه  ٠٩٣٧٠...٧٣٥ﺑﺮﻧــﺪه
٥٠ﻫــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن وﺟــﻪ ﻧﻘــﺪ و آﻗــﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻫﻤــﺮاه  ٠٩١٥٦...٢٣٠ﺑﺮﻧــﺪه
اﺷــﺘﺮا ªدوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن
ﺷــﺪﻧﺪ .ﻞ ﭘﻴﺎﻣ½ﻫــﺎ درﺎﻓﺘــ
در وبﺳــﺎﺖ ı sargarmi.irﻗﺎﺑــﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

•از گالیه"گل محمدی"تا پیام و کمک
روحیه بخش شهردار مشهد

ششــمین پیــروزی متوالی"پدیده"گرچــه موجــی از
شــادمانی را در میان فوتبال دوستان خراسانی ایجاد
کرد؛اما باعث نشد تا سرمربی تیم برای چندمین بار از
کمبودهای مالی گالیه نکند .به گزارش سایت رسمی
باشگاه فرهنگیورزشی پدیده خراسان،گل محمدی
در اصفهان،در خصوص این که مشــکالت پدیده زیاد
اســت ،گفت:متاســفانه ،تا دلتان بخواهد ،مشکالت
هست! البته جلســات متعددی برگزار شــده و حامی
مالی جدید نیز پیدا کرده ایم و قول دادهاند تا هفته بعد
این مشکالت حل شــود".یحیی گل محمدی"تصریح
کرد :هــر هفته به مشــکل جدید بــر میخوریــم و تنها
نماینده فوتبال شرق کشــور در لیگ برتر ،با مشکالت
زیادی روبه روســت اما امیدوارم مشــکالت زودتر حل
شــود والبته مســئوالن باشــگاه هم تالش می کنند تا
مشکالت حل شود.ســرمربی تیم پدیده درباره برنامه
بلند مــدت این تیم بــرای ادامــه باالنشــینی در لیگ
برتر و صعود به مراحل باالتر جــام حذفی ،اظهار کرد:
برای موفقیت یک تیم ،فقط بحث داخل زمین نیست
و عوامــل زیادی وجــود دارد تا یک تیم بتوانــد موفق یا
قهرمان شود .قطعا باید مشــکالت مالی حل شود که
مطمئن هستم با حمایت مسئوالن ،بازیهای بهتری

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

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ¥ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

»ﻧﻘﺶـﺎب ﻗﺮﻨﻪ« ﻜ از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻌـﺮوف ﺟﻬـﺎن اﺳــﺖ .در ﻫـﺮ »ﻧﻘﺶـﺎب ﻗﺮﻨﻪ«،
ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳــﺖ .ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕ،
ـ ¥ﺷـ¤ﻞ ﻣﺘﻘـﺎرن ﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮ ﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه ﺸـ¦ ﺷـﻮد.

 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ½
ﺷــ¦ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ¦ﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ¦ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ½ ِ
ﺷ¦ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ¦ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷ¦ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺎاﮔﺮﺷ¦ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ¦ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷ¦ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ¦ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ¦ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرªﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼ½ﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ¦ﻪﺧﻂﻫﺎراﺑ¦ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ¦ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ¥
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت¥ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ¥ﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ¦ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ¦ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ¦ﻞﺑ¦ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ¦ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدوﻮ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ¦ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ¦ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ¦ﺸﻴﺪ.
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 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ¦ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
ﻨﻴــﺪ و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ
ﻪ» :اﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫــﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
¦ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗ¦ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را ﻪ ﺑﺮا اﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ ﻗﺮﻨﻪاش
ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑ¦ﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»½واﺣﺪ½واﺣﺪ«ﺑ¦ﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ½
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
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 6ﺑﺮاﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎªﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

انجام می دهیم.این بازیکنان نیاز بــه حمایت دارند و
امیدوارم این حمایت انجام شود.پس از پیروزی مجدد
تیم فوتبــال پدیــده در برابــر ذوبآهــن در مرحله یک
شانزدهمنهاییجامحذفیشهردارمشهدطیتماسی
تلفنیبایحییگلمحمدیضمنتسلیتایامماهمحرم
،اظهار کرد :از این که تیم پدیده توانست با بردی دیگر،
دل مردم فوتبالدوست مشهد و خراسان رضوی را شاد
کند؛از شــما تشــکر میکنم و امیدوارم این تیم بتواند
همان طــور که تا بــه امروز موفــق عمل کــرده و رقبای
خود را از پیش رو برداشــته ،در ادامه نیز موفق و پیروز
باشــد.مهندس" تقیزاده خامســی" تاکید کرد :ما در
شهرداری مشهد در حد توان خود از تیم پدیده حمایت
خواهیم کرد و بابت برد این تیــم در برابر ذوبآهن نیز
پاداشیویژهبهتیماهداخواهدشد.همچنینسرمربی
تیم پدیده در پاسخ به شهردار مشهد اظهارکرد :از شما
که به ورزش و تیــم پدیده توجه ویژه دارید ؛متشــکریم
و امیدواریم بتوانیم در ادامه راه نیــز با پیروزی و حفظ
جایگاه خود ،گامی در راســتای شــادی مردم مشــهد
و اســتان برداریم.گلمحمدی افزود :امیــدوارم بقیه
نهادها و دســتگاههای شهر مشهد و اســتان خراسان
رضوی نیز همچون مجموعه شــهرداری مشهد از تیم
پدیده حمایــت کنند و همه دســت به دســت هم برای
تداوم پیروزی های بزرگ قدم برداریم.

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ¥ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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