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پاسخ تند خداداد عزیزی به مالک مشکی پوشان:

من،تو نیستم!

دروغ بگویم و شرایط را آرمانی جلوه بدهم.
مشکی پوشــان چهار تا پنج میلیارد بدهی
داردضمناینکهبرایفصلجاریهمپنج
میلیارد هزینــه دارد که روی هم می شــود
 10میلیارد تومان از همین رو باید حقیقت
را به زبان می آوردم تا همه بدانند شــرایط
این تیم چگونه اســت*.به دلیل شــکایت
اکبرمیثاقیــان ،حســین کریمی ،موســی
ترائوره و یک آفریقایی دیگر ،سعید دقیقی،
محمدرضامهدویوکرمانیمقدمو...نبود
کهشمانتوانستیدواردزمینشویدوجلوی

ملوان بــازی کنیــد ،بلکه به دلیل شــرایط
بــد آب و هوایی بــود چون از طرف روســیه
توفان آمد و بــازی برگزار نشــد*.معذرت
میخواهم کــه واقعیت را گفتــم تا همگان
بدانند که این باشــگاه با چه وضعیتی روبه
رو شــده اســت از همین رو دیگــر دخالتی
نمیکنم.آقای عباسی که می گویی "تو"،
من "تــو" نیســتم بلکــه "خــداداد عزیزی"
هستم .مگر شــما نبودی که گفتی باشگاه
را تخم مرغ کــن و بزن به دیــوار! یعنی مال
خودت هر کاری خواستی بکن؟ این جمله

لیگ برتر فوتسال بانوان

راقبلازمن بههمهگفتیازفرهادکاظمی
و مرزبان گرفته تا میثاقیان و  ...پس اگر به
من ســپردی باید واقعیت را بــه طرفداران
این تیم می گفتم تا بدانند *.وقتی بدهی
دارید من نباید بگویم بدهی دارید؟ اتفاقا
یک ســوال از شــما دارم این که چه کسی
می خواســت حامــی مالی باشــگاه شــما
شــود؟ االن می خواهید تــوپ را بیندازید
داخلزمینمنکهخدادادنگذاشتحامی
بیاوریم؟مشهدی ها خیلی خوب هم شما
را می شناسند هم خداداد عزیزی را .شما

فرار خراسان رضوی از قعر !

پیروز -هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور با فرار
تیم هیئت استان از قعر جدول به پایان رسید.به گزارش
مهر ،با برگزاری پنج دیدار  ،مســابقات هفته هفتم لیگ
برتر فوتســال بانوان یک شنبه گذشــته به پایان رسید و
صدر جدول رده بندی بدون تغییر باقی ماند .تیم هیئت
اســتان  ۴بر یک دریژنوی فرخ شــهر را شکســت داد تا با
کسب نخستین پیروزی و  ۳امتیاز از قعر جدول رده بندی
نجات پیدا کند.

آن روزهایی کــه پا روی پــا انداخته بودید و
اصال کاری نمی توانستید برای تیم انجام
بدهید این مــن بودم که بازی هــا را برگزار
کردمآنهمتنهابهخاطرطرفدارانفوتبال
مشهد این کار را کردم و ناراحت هم نشدم
و هیچ منتی هم بر ســر کســی نمی گذارم
چون وظیفه ام بــود برای شــهرم و فوتبال
دوســتانش کاری را که از دستم برمی آمد
انجام بدهم اما حاال که شــما توپ را داخل
زمینمنمیاندازیدمنفالنمربینیستم
که آدم بفرستید در خانه اش که او را بزنند!
وقتی شما این حرف را می زنی به خاطر آن
همه زحمت که کشیدم جوابت را می دهم.
این که بیایی و بگویی "تو"؛ من تو نیســتم،
من خداداد عزیزی هستم همانی که شما
خواستی تا بیایم باشگاه را نجات بدهم.

سرمربیسابق:خودمرا
همچنان«پدیدهای»میدانم

عکس:مهر

پیــروز -کنــاره گیــری از لیگ دســته اول
وصحبت های اخیر مالک باشــگاه مشکی
پوشــان با واکنــش تنــد رئیس مســتعفی
کمیته انتقالی این باشــگاه روبه رو شد.به
گزارش "ورزش ســه" ،محمدرضا عباسی
در تازه تریــن صحبت خود درباره شــرایط
فعالیت ایــن تیم در فوتبــال ایــران با بیان
این که خداداد عزیــزی صحبت هایی کرد
کــه مانــع ورود حامی مالــی جدیــد برای
حمایت از باشــگاه شــد؛ بــه رفتــار رئیس
کمیته انتقالی ســیاه جامگان انتقادهایی
مطرح کــرد که همین صحبــت ها واکنش
تند خداداد عزیزی را به همراه داشــت که
گلچیــن آن چنین اســت* :آقای عباســی
مالک محترم  ،ببخشــید اگر مــن واقعیت
را گفتم چون نمی توانســتم مثل خیلی ها

از میان خبرها

مسابقات زیر14سال آسیا با2روز تاخیر از امروز آغاز می شود

اخبار

یک پاکستانی و2کویتی ؛تنها مهمانان خارجی«تور»تنیسآسیا درمشهد!
گزارش

•استقبال کم رنگ خارجی ها!

بهروز

در حالــی که قرار بــود مســابقات تور تنیس آســیا در
رده سنی زیر14ســال از شنبه گذشــته در مجموعه
ورزشی سجاد مشــهد آغاز شــود؛ این رقابت ها با دو
روز تاخیر به صورت رســمی از امروز(دوشــنبه) آغاز
خواهد شد.سرپرست هیئت تنیس خراسان رضوی
درباره علت آغاز با تاخیر این مسابقات به خبرنگار ما
می گوید :همان طــور که گفتید ایــن رقابت ها طبق
اعالم قبلی باید از روز شــنبه گذشــته آغاز می شــد؛
اما به علت به حد نصاب نرســیدن شــرکت کنندگان
"جدول فرعی"،مســابقات این جدول برگزار نشد تا
رقابت ها با مســابقات "جدول اصلــی" از امروز آغاز
شود".امرا...ســجادیان"افزود :برگزاری این رقابت
ها در مشــهد فرصت مناســبی برای به رخ کشــیدن
توانمندی های این رشته ورزشــی جذاب در استان
و جــذب مخاطبان بیشــتر در رده ســنی پایه اســت.
وی گفت :مسابقات تور آسیایی را داوران خراسانی
قضاوت خواهند کرد و "مهدی ملــک زاده" به عنوان
سرداور،اردالن عبدالحســین زاده ،نیما حیدریان و
بهناز تعبدی به عنوان داور و آیدا رحیم زاده به عنوان

مســئول میز داوری  ،داوران مســابقات هستند .وی
خاطرنشــان کرد :شــرکت کنندگان در این تور پس
از واریــز مبلغی (حدود200تا220هــزار تومان) به
سایت رســمی فدراســیون در این رقابت ها ثبت نام
کرده اند و مسابقات با حضور حدود30شرکت کننده

داخلــی و خارجی در مشــهد آغــاز خواهد شــد.وی
همچنین یادآور شــد :قرار بود مسابقات در دو بخش
دختران و پسران برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب
نرسیدن مسابقات دختران ،رقابت ها فقط در بخش
پسران برگزار خواهد شد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮرﺳ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻦﮐﻪﻣﺪادرﻧﮕﯽﻧﺪارمﭼﻪﮐﻨﻢ؟

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

¡ از اﻧﺘﻘﺎداﺗ ﻪ ﻣﻤ¡ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺳــﺮﮔﺮﻣروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳــﺎنواردﺑﺪاﻧﻨﺪاﻦاﺳــﺖــﻪ»:ﭼﺮا
ﺑﺨﺶﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘــروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳــﺎنﻣﺨﺎﻃﺐرا
ﻣﺠﺒﻮرﺑﻪاﺳــﺘﻔﺎدهازﻣــﺪادرﻧﮕﻣﻨﺪ؟ﺑﺎاــﻦاوﺻﺎفاﮔﺮ

•دالیل فنی ریزش مهمانان خارجی

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

ﻣﻨﻴﻢ،ﮔﺮﭼــﻪﺑﺎرﻧﮓﻫﺎﻣﺘﻨــﻮع،ﺑﺎﻋﺚاﺠــﺎدآراﻣﺶدر
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﻤﺎﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد،اﻣﺎﻫﺪفﻣﻬﻢﺗﺮراﻫﻢدﻧﺒﺎلﻣﻨﻨﺪ
ﻪﺗﺮوﺞﻋﻤﻠﻴﺎتذﻫﻨﺑﺮﭘﺎﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«اﺳﺖ.ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﻄﻘﻧﻪ
ﭼﻨﺪاندﺷﻮاراﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎرﻧﮕ،ﻓﻮاﺪﺑﺮاذﻫﻦوروح
ﻣﺨﺎﻃﺐداردﻪدرﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺑﻌﺪدرﺑﺎرهآنﺑﺤﺚﻣﻨﻴﻢ.
اﻣﺎﻧ¡ﺘﻪ اﻦﺟﺎﺳــﺖﻪﺑﺪونﺗﻨﻮعرﻧﮓ-ﺣﺘﺑﺎاﺳــﺘﻔﺎدهاز
ﻣﺪاد-ﻫﻢﻣﺗﻮانﺑﺴﻴﺎرازاﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎراﺣﻞﺮد
وﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦرﺳــﻴﺪ.ﻣﺜﻼاﮔﺮﭼﻪﺗﺼﻮﺮاﻦﻗﺎﻖﺑﻪﺻﻮرترﻧﮕ
ﺟﺬابﺗﺮاﺳﺖ،اﻣﺎﺑﺎرﻧﮓﻫﻢﻣﺷﺪاﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣرﻧﮕ
دﺮوزراﺣﻞﺮدوﺑﻪراﺣﺘﭘﺎﺳﺦراﺗﺸﺨﻴﺺداد.

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ
و ﺣﺮﻓﻪاى

ﺳﺎده

40

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

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

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

 1ﻫﺮﻋــﺪد در اــﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ﻣﻌﻤــﺎ ــ ُ
ﻫﻤﺮﻧــﮓ دارد ــﻪ
ﺑﻪاﻧﺪازهﻫﻤﺎنﺗﻌﺪاد
درﺳﺖ
ﺧﺎﻧــﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠــﻪ
دارد .ﺑﺎــﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ
اﻋﺪاد ــ در اﻦ ﺻﻔﺤــﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد
دﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
2
ﺧﻄﻮﻃــ
ــﻪ ﺑــﺮا ارﺗﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘــ ،ﻋﻤﻮد
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺎ ﺗﺮﻴﺒ از ﺧﻄﻮط
اﻓﻘــ و ﻋﻤــﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ رﺳﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب ﺑﺮا اﺗﺼﺎل
ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 3ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃ
اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ¡ﺪﮕﺮ
را ﻗﻄــﻊ ﻨﻨــﺪ ــﺎ از
داﺧــﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

ﻫﺮ روز

10

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ  دارﻧﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪــﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴــﻴﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ــﻪ ﻓ¡ــﺮ ﻣﻨﻴــﺪ ﺑﺎــﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴــﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺷﺎن را
ﻧﻤداﻧﻴﺪ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﻂﻣﻨﺤﻨﻢرﻧﮓوﺻﻞﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ¡ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘــﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘُﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﻨﺪ!
 4ﺑﺮا در¯
ﺑﻬﺘــﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
ﺑــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ
ﻮﭼــ ﺣــﻞ
ﺷــﺪه ﺗﻮﺟــﻪ و
دﻟﻴــﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘــ ﺗﻤــﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤــﺎ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺻﺤﻴــﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺸــﺎن وﺻﻞﺷــﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧــﻂدار و
ﻋــﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷــﺎن ﭘُﺮﻣﻨﻴــﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪرا ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

پیــروز" -میمنــت قاســم آبــادی" در وزن  ۶۵کیلوگــرم
مسابقات کشتی گرجستان در مبارزه اولش مقابل سارا
داکول دارنــده مــدال برنز ســال  ۲۰۱۷بزرگ ســاالن
اروپــا از ایتالیا شکســت خــورد و در ادامه نیز با شکســت
مقابل آناســتازیا الورنچوک از اوکراین دستش از کسب
مــدال کوتــاه مانــد *.رای انضباطی مســابقه تیــم های
مشــکی پوشــان و فجر نوین شــیراز در رقابت های لیگ
دســته اول اعالم شــد و به موجب آن نجفــی ،مدیرعامل
تیم شــیرازی به دلیل تخلفاتی مبنی بر اهانــت به داور و
فحاشی به ســه جلســه محرومیت از همراهی تیم و ورود
به محــل برگزاری مســابقات تیم خود محکوم شــد و باید
 ۳۰میلیــون ریــال جریمــه نقــدی پرداخت کنــد که این
رای قابل تجدید نظر است.همچنین رشید طهماسبی،
کمک مربی تیم شیرازی نیز ،به دلیل تحریک دروازه بان
تیم مقابل و درگیری با وی که منجر به اخراجش شــد ،به
یک جلســه محرومیــت از همراهــی تیم خــود و پرداخت
 ۱۰میلیــون ریــال جریمه نقــدی محکوم شــد *.کمیته
داوران فدراسیون فوتبال سرانجام علیرضا فغانی و رضا
سخندان را برای قضاوت شهر آورد  ۸۸انتخاب کرد و تنها
جلسه و امضای نهایی این کمیته برای رسمی شدن این
خبر باقی مانده است *.خوش باطن رئیس هیئت ورزش
روستایی و بازی های بومی محلی استان :در قالب امضای
دو تفاهم نامه با دفاتر مرتبط با امور اجتماعی و روستایی
استانداری ساالنه حداقل سه جشنواره فرهنگی ورزشی
برای روستاییان و عشایر در این استان برگزار می شود.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺟﻔـﺖ« ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶـﺎب ُ
ﺷﺪه اﺳــﺖ.
ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺘﺼﻞ ـﺮدن ﺟﻔﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌﺪاد
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻌﻀـ از ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُﺮ و
ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﻢ.

کوتاه

اما ســرداور بین المللــی تنیس اســتان درخصوص
استقبال اندک شرکت کنندگان خارجی به"خراسان
رضوی"مــی گوید:اصــوال بایــد بدانیــد کــه چنیــن
مســابقاتی با عنوان تور آســیا به صــورت همزمان در
همین رده سنی(زیر14ســال)در دیگر کشــورهای
آســیا نیــز برگزار مــی شــود کــه در نهایت احتســاب
امتیازات شرکت کنندگان موجب ارتقا یا تنزل درجه
حاضران در رده بندی آسیا خواهد شد.
"مهــدی ملــک زاده"افزود:طبیعی اســت کــه وقتی
مســابقاتی همزمــان در هنــد یــا کــره جنوبــی و...
نیز برگــزار مــی شود،شــرکت کننــدگان بر حســب
بعدمسافت ،امکانات و ...کشور میزبانشان را انتخاب
کنند.
وی یادآور شد:خوشــبختانه تنیســورهای استان
خراسان رضوی در این رده سنی جایگاه خوبی در
کشــور دارند که امیدواریم تا روز پایانی مسابقات
که احتماال جمعه آینده خواهد بود،شــاهد حضور
ورزشــکاران خراســانی روی ســکوی ســه گانــه
باشــیم .وی همچنین تاکید کرد :مســابقات فقط
در بخش انفــرادی برگزار می شــود و بــه احتمال
بسیار شــاهد حضور مهمانانی از فدراسیون تا روز
پایانی خواهیم بود.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﭼﺮا رﻧﮕﯽ؟
.

ﺴﻣﺪادرﻧﮕدردﺳﺘﺮسﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﺪازﺑﻬﺮهﺑﺮدناز
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﺗﺼﻮﺮﺻﺮفﻧﻈﺮﻨﺪ؟!«
ﭘﺎﺳﺦاﻦﺳﻮالﭼﻨﺪﻦﺑﺨﺶدارد:
(١اﺳﺘﻔﺎدهازرﻧﮓﻫﺎاﻣﺮوزهازروشﻫﺎاﺳﺖﻪروانﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮاﺑﻪآراﻣﺶرﺳﻴﺪنﺗﻮﺻﻴﻪﻣﻨﻨﺪﺗﺎﺣﺪﻪدرﺑﺴﻴﺎر
ازﺸــﻮرﻫﺎﺟﻬﺎنوﺣﺘدراﺮان،ﻣﻮجاﻧﺘﺸــﺎرﺘﺎبﻫﺎ
»رﻧﮓآﻣﻴﺰ ﺑﺮا ﺑﺰرگ ﺳــﺎﻻن« راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﺴﻴﺎرﻫﻢدرراﺳــﺘﺎﻫﻤﻴﻦﻫﺪف،ﻓﺎرغازﺳﻦوﺳﺎلﺷﺎن
ﺑﺴﺘﻪﻣﺪادرﻧﮕوﺘﺎبرﻧﮓآﻣﻴﺰﻣﺧﺮﻧﺪوﺣﺘ
دﺪهﺷﺪهﻪﺑﻪﻓﺮزﻧﺪﺷﺎنﻫﻢاﺟﺎزهرﻧﮓآﻣﻴﺰﺘﺎبﺷﺎنرا
ﻧﻤدﻫﻨﺪ!ﭼﻮنﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﺘﺎبﺷﺎنﺷﺨﺼاﺳﺖوﺿﻤﻨﺎﺑﺮا
ﺑﺰرگﺳﺎﻻنﻃﺮاﺣﺷﺪهاﺳﺖ،ﻧﻪﻮدﺎن!
(٢ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻪدرﺗﻤﺎمروزﻫﺎﻫﻔﺘﻪﺗﻘﺪﻢﺷﻤﺎﻋﺰﺰان

در مســابقات تور تنیس زیر 14سال آسیا در مشهد
تنها ســه شــرکت کننــده خارجی(یک پاکســتانی
ودو کویتــی) حضــور خواهند داشــت که نشــانگر
اســتقبال کم رنــگ خارجــی هــا از این مســابقات
است.سرپرســت هیئت تنیس اســتان با اعالم این
که من مــدت کوتاهی اســت سرپرســت این هیئت
شــده ام،گفت:برای من هــم عجیب اســت که چرا
این مســابقات با حضور مهمانان خارجی بیشتری
برگزار نمی شــود .ســجادیان تصریح کــرد :جالب
اســت که دوره قبلــی این مســابقات هم در مشــهد
برگزارشــد و تعــداد ورزشــکاران خارجــی بیش از
این تعداد بود.وی افــزود :میزبانی مشــهد در این
مسابقات توسط هیئت تنیس استان و با کمک چند
حامی مالــی اســت و امیدواریــم تنیســورهای این
رده ســنی در اســتان وهمچنیــن تماشــاگران از
فرصت برگزاری این مسابقات بهره کافی را ببرند.
ســجادیان همچنین از انتخاب"امیر ابراهیمی"به
عنــوان سرپرســت دبیــری ایــن هیئــت خبــر داد و
افزود:تا زمانی که در این هیئت مســئولیت دارم با
وجود چالش ها و مشکالت ،ســعی می کنم تالشم
را برای ســرو ســامان دادن به وضعیت کمیته های
این هیئت به کار بندم.

پیروز -ســرمربی ســابق پدیده گفت :بعد از تــرک پدیده
شــرایطم به نحوی بود کــه دیگر نمی خواســتم مربیگری
کنم!بهگزارشفارس"،مهاجری"گفت:خودمراهمچنان
جزئی از خانــواده "پدیده" می دانم و بــرای آن ها به غیر از
جدال های رو در رو آرزوی موفقیت می کنم و با بردهای آن
ها هم خوشحال می شوم .سرمربی کنونی ماشین سازی
اذعان کرد :تیم ما در چند پست بازیکن نیاز دارد و فعال اگر
ن آزاد را به خدمت می گیریم تا
شرایط مهیا شود یک بازیک 
بتوانیم مشکالت را تا حدی کاهش دهیم.

دﻗﻴﻘﻪ

