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مسابقات جهانی آذربایجان

روایت 2ملی پوش خراسانی از دیدار با رهبر انقالب

شیرینترازمدال المپیک

روزبه ارغوان

پیروز -روز پایانی از بخــش انفرادی رقابتهای جودوی
قهرمانی جهان شــاهد حضــور آخرین نماینــده ایران در
این دوره از رقابتها از شهرســتان چنــاران خواهد بود.
به گزارش مهــر ،امــروز( چهارشــنبه  4مهرمــاه) "جواد
محجوب" در وزن به عالوه 100کیلوگرم به عنوان آخرین
نماینده از تیم سه نفره کشورمان در این مسابقات شرکت
می کند .در این وزن  ۴۱جودوکار وزنکشی کرده اند که
محجوب با سید ۷در گروه Dدور نخست استراحت دارد و
سپس به مصاف برنده اکوادور و تاجیکستان خواهد رفت.
پیروزی بر هر کدام از این دو رقیب برای محجوب محتمل
به نظر می رسد اما کار نماینده کشورمان از دور سوم آغاز
می شود«.یوشــی اوکاگاوا» جودوکار  ۲۲ساله ژاپنی که
دو طالی گرانداســلم توکیو و گراندپری کینگ دائو را در
اختیار دارد ،رنکینگ  ۲۸دنیاست .محجوب در صورت
برتری برابر این ژاپنی در سومین مبارزه به احتمال فراوان
باید با «دیوید مورا»ی برزیلی با رنکینگ  ۲دنیا و صاحب
مدال نقره دوره قبل مبارزه کند.

در روحیه من تاثیر گذاشــت و انرژی زیادی گرفتم،
با تشویق رهبر انقالب قطعا از این پس ،طور دیگری
در میدان حاضر میشــویم ،رهبرمان ورزشــکاران
را الگــوی جوانان و مردم دانســتند کــه این موضوع

راه هموار پدیده تا یک چهارم

بهروز

نمایندهاتحادیهجهانیکشتی
بهمشهدمیآید
پیروز -نماینــده اتحادیه جهانی کشــتی اواخــر هفته از
امکانات شــهرهای مشــهد و تهران(میزبانــان جام های
جهانی کشــتی آزاد و فرنگی در ســال  2019میالدی)
بازدید می کند.به گزارش روابط عمومی هیئت کشــتی
خراســان رضــوی ،در پــی جلســه اخیــر هیئــت رئیســه
اتحادیه جهانی (همزمان با رقابت های جوانان جهان در
اسلواکی) زمان بازدید نماینده اتحادیه جهانی از ایران،
برای میزبانی جام جهانی کشــتی آزاد و فرنگی در ســال
 2019میالدی قطعی شــد.بر این اســاس ،قرار اســت
"دولت تورلیخانوف" عضو هیئت رئیســه اتحادیه جهانی
کشتی و رئیس شورای کشتی قاره آسیا به عنوان نماینده
اتحادیه جهانی از چهارشــنبه (امروز) با حضور در ایران
به تدریج از امکانات شــهرهای مشهد مقدس و تهران (به
ترتیببرایمیزبانیجامهایجهانیکشتیآزادوفرنگی
در سال ) ۲۰۱۹بازدید و گزارش خود را در این زمینه به
اتحادیه جهانی کشتی ارسال کند.

•راه هموار تا یک چهارم نهایی

قرعــه تیــم فوتبــال "پدیــده"را از آن رو مناســب مــی
دانیم که در وهله نخســت ،تــک بازی ایــن مرحله به
میزبانی خراسانی ها انجام می شــود و قطعا شرایط
میزبانی،کفه ترازو را به سود تیم پدیده سنگین تر می
کند.با توجه به این قرعه  ،بی شک یکی از بازی های
حســاس مرحله یک هشــتم بین همین دو تیم لیگ
برتری برگــزار می شــود .گرچه قرعه تیــم پدیده می
توانست با بازی با یک تیم دسته دومی و گمنام کمی
آسانترهمباشدامااینکهتیمفوالدخوزستانحدود
سه هفته اســت ســرمربی ندارد و با یک مربی موقت

«

رومانیایی در بازی ها حاضر می شود و همچنین باید
در فاصله کمتری نسبت به پدیده پس از بازی مقابل
ماشــین ســازی و مصاف بــا شــاگردان"محمدرضا
مهاجــری"در هفته هشــتم لیگ ،دیــدار جام حذفی
خود را برگزار کند ،باعث می شــود قرعــه "پدیده"را
نتوان خیلی سخت و دشوار ترسیم کرد.واقعیت این
اســت که بازی تیم اول(پدیده)بادهــم لیگ(فوالد)
که هنوز ســرمربی نــدارد،آن هم در حضــور هزاران
تماشاگر خراســانی،نمی تواند چندان قرعه سختی
برای"یحیی گل محمدی"و شــاگردانش باشــد .تیم
فوتبال پدیده در طول هفت هفته سپری شده از لیگ
عملکردبسیارخوبیداشتهوبا 16امتیاز،صدرنشین
لیگ به شمار می آید .شاگردان گل محمدی امسال
با فوتبال جذاب و حساب شده ای که بازی می کنند،
اهالی فوتبال را به تحسین واداشته اند و می خواهند
در ادامه نیز خود را به عنوان یک مدعی معرفی کنند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺎﯾﻪآراﻣﺶ

.

و ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ اﺳﺘﺮس
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

دﺮوزﻫﻢﻃﺒﻖﻗﺮارﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ،ﺳﺮﮔﺮﻣ»ﻧﻘﺶﺎبﺷﻤﺎره«
رادرﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪﺳﺮﮔﺮﻣدﺪﺪ.ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﻮسﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻪ
ﺑﺮاﺣﻞﺮدﻧﺶﺎﻓﺑﻮدﺣﺪود ١٩٠ﻧﻘﻄﻪراﻃﺒﻖﺷــﻤﺎره

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ


ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑﻪ ﻫــﻢ وﺻﻞ
وﺗﺼﻮــﺮاﺳــﺑﺎز
را ﻫﻨــﮕﺎم ﭘﺮش ﺸــ
ﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ
ﺳــﺮﮔﺮﻣ از ﭼﻬﺎررﻧﮓ
آﺑ،ﻣﺸ،ﻗﺮﻣﺰوﺳﺒﺰ
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺷﺪ،ﺗﺼﻮﺮ
رﻧﮕــ زﺒﺎﺗــﺮ ﺧﻠــﻖ
ﻣﺷــﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ــ رﻧﮓ
ﺧﻮدﺎر ﻫــﻢ ﺣﻞﺮدن
آنﻣﻤﻦﺑﻮد.
ﺗﺼﻮﺮﻣﺠﺴﻤﻪاﻪﻣﺑﻴﻨﻴﺪ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﻧﺸﺪهاز»ﻧﻘﺶﺎب
ﺷﻤﺎره«اﺳﺖﻪدرازﺘﺎبﻫﺎﻣﻌﺮوفﺟﻬﺎنﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه

»

گرفتنحریفیکهبااستراحتکمتر(البتهازیکبازی
خانگی در اهواز)راهی بازی مرحله یک هشتم نهایی
شود ،می تواند عواقب ســختی برای میزبان داشته
باشد.این نکته را نیز نباید از یاد برد که تیم مشهدی
جمعه هفته جــاری از یک بازی دشــوار خــارج خانه
مقابل تیم"پــارس جنوبی جم" راهی ایــن دیدار می
شودوقطعارویاروییباشاگردانزخمخورده"مهدی
تارتار"کهمیخواهندصندلیصدرنشینیرادرلیگ
از زیر پای صدرنشین بکشــند تا ضمن جبران نتایج
ضعیف شان تاکنون،سر و ســامانی به اوضاع آشفته
شان بدهند،دشواری های خاص خود را دارد.

•مصاف دوم با تیم های بدون سرمربی
در مشهد!

امــا قرعه جدیــد تیــم "پدیــده"در جــام حذفی،یک
نکته جالب دیگر نیــز دارد.تیم پدیده که یک شــنبه
شــب گذشــته در مشــهد مقابل تیم بدون سرمربی
"تراکتورســازی"صف آرایــی کــرد ،بــا ایــن قرعــه
بالفاصله پــس از بازی جمعه شــب هفتــه جاری در
لیگ،به مصاف یک تیم دیگر بدون سرمربی بازهم در

کرد :امیدوارم این دیدارها ادامه داشــته باشد ،من
بهاین نتیجه رسیدم ،هر ورزشکار یا هر جوانی که در
هر زمینه ای فعالیت میکنــد ،باید حداقل یک بار با
رهبری دیدار داشته باشد ،چراکه در این گفتوگوها
قدرتی بهآن ها تزریق میشــود کــه میتواند معجزه
کند.این ملیپوش بسکتبال گفت :یکی از مهمترین
جمالتی که هیچگاه فراموش نمیکنم ،این است که
فرمودند «:در هر زمینهای یک ســریها هســتند که
نمیخواهند ایران موفق شــود ،از هیچ چیز نترسید
و با قــدرت بهکارتــان ادامه دهید».وی خاطرنشــان
کرد :یکی از نکاتی که ســبب شد شــگفتزده شوم،
اطالعــات رهبری در همه رشــتهها و اطــاع از همه
جزئیات ورزشکاران بود ،با وجود این که ما در ورزش
حرفهای هستیم ،اما شاید از خیلی مسائل بیاطالع
باشــیم ،اما ایشــان با اطالعــات کافی که داشــتند،
تعجب مرا برانگیختند.ارغوان تصریح کرد :از رهبر
انقالبتشکرمیکنمکهازمادعوتکردند،امیدوارم
همه جوانــان در هر زمینــهای که هســتند بتوانند از
رهنمودهای ایشان بهرهمند شوند.

ورزشگاه امام رضا(ع)می رود.البته کارنامه"یحیی
گل محمدی" در ســال های اخیر نشان داده که وی
یکی از مربیان متخصص در جام حذفی است .او که
از مهم ترین اســتعدادهای مربیگــری فوتبال ایران
به شــمار می رود ،در دوره حضورش در پرسپولیس
تهران به نایــب قهرمانی جام حذفی رســید و پس از
آن نیز با تیم ذوب آهن دو ســال متوالــی این رقابت
هــا را فتح کرد تا نشــان دهــد رمــز و راز قهرمانی در
مســابقات حذفی و راه رسیدن به آســیا با این روش
را به خوبی بلد است.دقیقا به همین دالیل است که
می توان با مرور قرعه های مشــخص شده در مراسم
قرعه کشی جام حذفی ،ادعا کرد یکی از سخت ترین
قرعه های مرحله یک هشتم به تیم خوزستانی تعلق
دارد؛ تیمی که عالوه بر شرایط عالی حریفش ،باید بر
مشکالت ناشی از بالتکلیفی و نداشتن سرمربی هم
غلبه کند تا با شرایط روحی مناسب به این دیدار فوق
حساس در جام حذفی پا بگذارد .پدیده که در مرحله
یک شــانزدهم نهایی بعد از پیــروزی برابر ذوبآهن
در لیگ برتر ،در جــام حذفی نیز ایــن تیم اصفهانی
را شکســت داد ،حــاال با قرعــه جام حذفی شــرایط
مشــابهی را تجربه خواهد کــرد؛ چراکه شــاگردان
یحیــی گلمحمــدی در دور یک هشــتم پایانی جام
حذفــی در ورزشــگاه امــام رضــا(ع) میزبــان فوالد
خوزســتان هســتند و بالفاصلــه در نخســتین بازی
بعــد از وقفه لیگ نیــز در همین ورزشــگاه دوباره در
چارچوب لیگ برتر باید به مصاف فوالدیها بروند.

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

اﺳــﺖ.اﻦﮔﺮوهﺘﺎبﻫﺎدرﺟﻬﺎنﺑﺎﻧﺎم dot-to-dotﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻦﺻﻔﺤﻪازاﻦﺘﺎب،ازﺣﺪود ١٨٠٠ﻧﻘﻄﻪوﺷﻤﺎره
رﻧﮕﺗﺸﻴﻞﺷﺪهاﺳﺖ!ﺟﺎﻟﺐاﻦﺟﺎﺳﺖﻪدراﺜﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺰرگﺳــﺎل »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره« ﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ،
ﺗﺼﻮﺮﻪﺑﺎاﺗﺼﺎلﺷﻤﺎرهﻫﺎﺸﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ،ﺑﺪونﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺧﻄﻮطﻫﻢﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺاﺳــﺖ! اﻣﺎﺑﺎاﻦﺣﺎل،اﻦﺘﺎبﻫﺎ
ﺑﺎﻓﺮوشﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬروﺑﻪروﻫﺴــﺘﻨﺪ.ﺿﻤﻨﺎﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﭘﺲاز
ﻣﺘﺼﻞﺮدنﺷﻤﺎرهﻫﺎ،ﻃﺒﻖدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻣﻮﺟﻮددرﺘﺎب،
ﺗﺼﻮﺮﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهراﺑﺎﻟﺬتﺧﺎﺻرﻧﮓآﻣﻴﺰﻣﻨﻨﺪﺗﺎﺑﺎ
ﻤاﻦﺘﺎبدراوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺘﻪﺑﻴﻦﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎروزﻣﺮه
اﺠﺎدﻣﺷﻮد،ﺑﺮ»اﺳﺘﺮس«ﻏﻠﺒﻪو»آراﻣﺶ«راﺟﺎﮕﺰﻦآنﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ



•آفت های راه

امــا همین بــازی نــه چنــدان ســخت،می توانــد در
شــرایطی به زیان "پدیده ای ها"شود .زیرا دست کم

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺮان

ســبب میشــود روی رفتار و اخالق مان حساسیت
بیشتریداشتهباشیم.همچنینملیپوشخراسانی
بســکتبال نیز دیدار با رهبری را یکی از بزرگترین
آرزوهایش در زندگی دانســت و گفــت :بزرگترین
آرزویم محقق شد".روزبه ارغوان " که در این بازیها
عنوان نایب قهرمانی را کســب کرده بود،گفت :من
بهیکیازبزرگترینآرزوهایمرسیدمویکیازبهترین
دیدارهایی که در طول زندگی داشتم ،دیدار با رهبر
بود.وی با اشــاره بهصمیمیت مقام معظم رهبری با
ورزشــکاران تصریح کرد :رهبرانقالب بــا در آغوش
گرفتن ورزشــکاران ،انرژی زیادی را بهآن ها انتقال
دادند ،بــا همه صمیمانه صحبت کردنــد ،انرژی که
روز گذشــته مــن از این دیــدار گرفتــم ،در طول 20
سال ورزش کســب نکرده بودم.ارغوان خاطرنشان

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور انجام شد

گزارش
مراســم قرعــه کشــی مرحلــه یــک هشــتم نهایــی
جــام حذفی فوتبــال کشــور در تهــران برگزار شــد و
تنهــا نماینــده فوتبــال خراســان رضــوی در ایــن
مســابقات(پدیده خراســان) بــا قرعه ای نــه چندان
ســخت بایــد در ایــن مرحلــه  12یــا 13مهرمــاه در
ورزشــگاه امام رضا(ع)مشــهد به مصــاف تیم"فوالد
خوزســتان" برود.گــزارش تحلیلی امــروز ما نگاهی
است به قرعه پدیده در این مسابقات،ضمن آن که نیم
نگاهی به قرعه دیگر حریفان پدیده برای فتح جام نیز
خواهیم داشت که تقدیم شما می شود...

چهارشنبه 4مهر . 1397شماره3953

امید تیزتک

پیروز -ملیپوش خراسانی کوراش گفت :آرزوی هر
ورزشکاری کسب مدال المپیک اســت ،اما دیدار با
رهبری لذتی فراتر از کســب مدال المپیک داشت.
"امیــد تیزتک"دارنده مدال برنز کــوراش بازیهای
آسیایی جاکارتا بعد از دیدار دوشنبه شب گذشته با
مقام معظم رهبری در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
 11سال است که بهصورت حرفهای ورزش میکنم،
آرزوی هر ورزشــکاری کســب مدال المپیک است،
امــا بهجرئت میتوانــم بگویم دیــدار با رهبــر ،لذتی
باالتر از کســب مدال المپیک داشت.این ملیپوش
خراســانی گفت :وقتی رهبر را دیدم ،بغض گلویم را
گرفت و نتوانستم حرف بزنم ،آن قدر خوشحال بودم
که دست از پا نمیشناختم ،خدا را شاکرم که یکی از
بزرگترینآرزوهایمبرآوردهشد.تیزتکتصریحکرد:
یکی از مهمترین جمالتی که در این دیدار شــنیدم و
بســیار تاثیرگذار بود ،این بود که« :پهلوان واقعی آن
نیستکهحریفخودرادرمیدانشکستدهد،بلکه
گاهی رقابــت نکردن و باختــن در میــدان ،پهلوانی
است».وی خاطرنشــان کرد :دیدار با رهبری خیلی

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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جودوکار چنارانی
امروز روی تاتامی میرود

از میان خبرها

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

پیروز 23 -نامزد انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان
رد صالحیت شــدند کــه جمعی از آنــان به شــدت به این
موضوع معترض هستند .به گزارش ایسنا ،پس از مدتها
کش و قوس و گمانهزنــی در نهایت ،فدراســیون فوتبال
ت شــده برای حضور در
اســامی نامزدهای تایید صالحی 
انتخابات ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی را اعالم
کرد که نکته جالب  ،رد صالحیت گسترده افرادی بود که
برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرد ه بودند.افرادی
مثل شهناز رمارم و احسان اصولی ( 2عضو شورای شهر
مشهد) حسن نوری (دبیر پیشین هیئت فوتبال استان)،
حمیدرضا کریمویــی (مدیرعامل پیشــین و عضو هیئت
مدیره باشگاه پدیده خراسان) ،محســن ترکی و محسن
قهرمانــی (2داور بازنشســته خراســانی کشــور)و ...از
جمله چهرههای شــاخصی بودند که از چرخه انتخابات
به دلیــل احــراز نشــدن صالحیت خــارج شــدند.بر این
اســاس،تنها صالحیــت محمد مهدی بــرادران( رئیس
هیئت فوتبال استان) محمد رضویراد ،مرتضی صادقی
و حســن کامرانیفر(کمکداور بازنشسته بینالمللی)،
تایید شــده و این چهار تن در نهایت باید برای رســیدن به
کرســی ریاســت هیئت فوتبال خراســان رضــوی رقابت
کنند.تــا پیــش از اعالم رســمی فدراســیون  ،پیشبینی
میشــد رقابت اصلی این انتخابات بیــن اصولی (رئیس
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر مشهد) و
محمدمهدی برادران (رئیس فعلی هیئت فوتبال استان)
باشد.البته رد صالحیتشدگان تا ساعت  ۲۰سهشنبه
شب3(،مهرماه )وقت داشتند اعتراض خود را به صورت
مکتوب و با ارائه مستندات به هیئت فوتبال اعالم کنند.

اخبار
کوتاه

پیروز -همایــش کشــوری داوران بســکتبال در آســتانه
لیگهــای مختلــف ایــن رشــته  19 ،18و  20مهرمــاه
در مشــهد برگزار میشــود *.مرحله نخســت مسابقات
دوومیدانی بانوان باشــگاههای کشــور با شرکت بیش از
 ۱۵۰ورزشــکار در قالب  ۹تیم باشــگاهی در شــرایطی
برگــزار شــد کــه دونــدگان خراســانی بــه دلیــل غیبت
تیمــی از اســتان،با پیراهن تیم های اســتان هــای دیگر
درخشیدند!*فغانی :دوست دارم شــهرآورد پنج شنبه،
آخرین شهرآوردی باشد که سوت می زنم!
* چمنیان(ســرمربی خراســانی تیــم فوتبــال نوجوانان
ایــران) :تغییراتــی در ترکیب تیم بــرای بــازی فردا(پنج
شــنبه)با ویتنام خواهیم داشــت و بــا بهتریــن ترکیب به
مصــاف حریــف میرویــم *.حســین بادامکی(بازیکــن
خراسانی)  :به عنوان یک پرسپولیســی دوست دارم تیم
محبوبم در شهرآورد تهران پیروز شود.
طرقبه شاندیز ،ناسخ /جلســه شورای ورزش شهرستان
طرقبه شــاندیز با حضور فرماندار ،رئیــس اداره ورزش و
جوانان ،برخی مســئوالن و رؤســای هیئت های ورزشی
برگزار شد و مسائل و مشــکالت ورزش شهرستان مورد
بررسی قرار گرفت.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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