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بازدید بی سرو صدای نماینده
اتحادیه جهانی کشتی از مشهد

قوچان نژاد:امروز چک تضمین ندهیم،همه چیز روی هواست
کم و مشــغله زیادی کــه در همیــن ابتــدا بر دوش
جنــاب فتاحی اســت ،ماهم بــار ســنگین دیگری
را بــه دوش ایشــان بیندازیم.بــه همیــن دلیل هم
انتظار چندانی از ایشان نداریم .اما هیئت والیبال
اســتان هم تا همین االن،کمک های بسیار خوبی
به ما کرده اســت.مثال ســالن مهران را در بهترین
زمان در اختیار ما قرار داده اســت تا بدون دغدغه
در آن تمرین کنیم.البته با توجه به خدمات جناب
نیکویی(سرپرست هیئت والیبال استان)همچنان
منتظر دیگر مســاعدت های ایشــان هســتیم و در
این راه نیز ایشــان می توانند بخشــی از رایزنی ها
را پیگیری کنند.

گفت وگو
بهروز

«محجوب»،باید بازیابی شود

سرمربیتیمکشتی«شهرما»:

تیم باید برای نیمه نهایی،تقویت شود
پیروز-سرمربیتیمکشتیفرنگی"شهرما"گفت:باتوجه
به صعود این تیم خراسانی به نیمه نهایی لیگ برتر کشتی
فرنگی کشور ،به دنبال تقویت آن برای حضور پر قدرت تر
و قرار گرفتن بر سکو هستیم".محســن نادری خادم" در
گفت و گو با ایرنا افزود :صعود تیم کشــتی فرنگی "شــهر
ما" به مرحله نیمه نهایی در نخستین حضور در لیگ برتر،
واقعا کار ســختی بود و افراد کمی بــه تحقق آن اطمینان
داشــتند.وی ادامه داد:حاال برای قرار گرفتن روی سکو
در بعضی وزن ها ،بــه تقویت تیم نیاز داریــم که با توجه به
درخشش تیم ما در لیگ برتر،برخی کشتی گیران از تیم
های دیگــر هم مایل اند بــه تیم تحت حمایت شــهرداری
مشهد بپیوندند و در صورت تامین بودجه ،قطعا در بعضی
اوزان ،کشــتی گیران جدیــد را اضافه مــی کنیم.نادری
خادم گفت :حمایت های رئیس هیئت کشــتی اســتان،
تعصب کشــتی گیران و پایبنــدی کادر فنی و مســئوالن
هیئت به تعهدات و پرداخت های مالــی به موقع از جمله
دالیل موفقیت تیم "شهر ما" است و بیشتر کشتی گیران
این تیم ،بومی اســتان و شهر مشهد هســتند.وی افزود:
پیش از این کشــتی فرنگی ،در حاشــیه بود اما با توجه به
درخشش کشتی گیران و نتایج به دست آمده  ،دوره جدید
و درخشان این رشته در استان آغاز شده است .

*کمی از وضعیت تیمی که قرار است در لیگ
برتر کشور به غیبت خراسان رضوی در توپ و تور
پایان دهد،برایمان بگویید.

راســتش خیلــی از این مســئله (حضــور تیمی ازاســتان در لیــگ برتــر) مطمئن نیســتم و بــا همه
حمایت هایی که انجام شده اســت،هنوز احتمال
حذف ما وجود دارد.
*چرا؟

خوشبختانه با احساس تعلق و حمایت و دلسوزیشورای شهر و شهرداری مشــهد توانستیم ورودیه
لیــگ برتــر کشــور را پرداخــت کنیــم .امــا ظاهرا
فدراسیون برای اطمینان از کناره نگرفتن تیم ها
در میانه راه،درخواســت"چک تضمین"از همه تیم
ها کرده است .این مسئله باعث شده است اطمینان
کاملی از حضور در لیگ برتر نداشته باشیم.
*این چک به چــه میزان و مهلت شــما برای
ارائه آن چه زمانی است؟

فدراســیون چــک تضمینی بــا مبلغ یــک میلیارد
تومان از ما درخواســت کرده و چهارشنبه(امروز)
آخرین مهلت تحویل آن به فدراسیون است که در
صورت ارائه نشدن آن،با کمال تاسف،نمی توانیم

* پول جذب این بازیکنان را از کجا پرداخت
کرده اید؟

عکس:میثم دهقانی

«جبــار قوچان نژاد»نامی بســیار آشــنا بــرای همه
اهالی والیبال استان است.همان بازیکن باهوش
و پرجنب و جوشــی که در جوانی"،سالن مهران"و
تماشــاگرانش را به هنــگام حضــورش در تیم های
خراســانی و تیم منتخب اســتان به وجد می آورد و
در ادامه نیز با ســرمربیگری تیم های خراسانی(از
تیم والیبال بانک صادرات،ابومسلم،میزان و ثامن
الحجج(ع)و ...گرفته تا حضورش در تیم های خارج
از استان)نســل درخشــانی از والیبالیســت های
خراسانی را به والیبال کشــور معرفی کرده است.
این ســرمربی باســابقه و پــر افتخار ورزش اســتان
اکنونسرمربیگریتیمی(فعالبدوننام)رابرعهده
گرفتهاستتاشایدبتواندباحمایتبیشترمسئوالن
استانی و شهری به غیبت طوالنی خراسانی ها در
سطح اول والیبال کشور خاتمه دهد .گفت و گوی
اختصاصی امروز ما را با "جبار قوچان نژاد" با همین
مقدمه دنبال کنید...

پیروز -رئیس هیئت جودوی استان میگوید :علت اصلی
افت جودوکار ملی پوش چنارانی در بازیهای آســیایی و
جهانی ،مشــکالت روحیروانی و مصدومیت بود و «جواد
محجوب» برای بازگشت به ســطح نخست جودوی جهان
نیــاز بــه یــک بازیابی(ریــکاوری) دارد« .محمــودی»در
توگو بــا ایســنا  ،اظهارکرد :هنــوز فدراســیون درباره
گف 
ناکامی محجوب  ،آسیبشناسی نکرده است ،ولی به نظر
من ،با توجه به درخشش در مسابقات مختلف بینالمللی،
ســطح توقع از محجــوب بــاال بــود و هماکنون بایــد برای
محجوب ،فضایی مناســب به منظور بازیابی فراهم شود تا
در مسابقات بعدی بتواند رده خود را در جهان کاهش دهد.

در لیگ برتر کشور شرکت کنیم.حقیقت این است
که من مدتی اســت که در حال تکاپــو برای امکان
تهیه این چک هســتم و هنوز هم ناامید نیستم وبه
تالشــم تا آخرین لحظه ادامه می دهــم .البته این
مســئله واقعــا از تــوان واراده شــخصی من،خارج
است.تاکنون بارها نزد مسئوالن عزیر شورای شهر
رفته ام و در حال رایزنی هستم تا بتوانم این مشکل
بزرگ را در آستانه حضور در لیگ برتر حل کنم.در
غیر این صورت باید بگویم همه چیز روی هواست!
*روند تشکیل این تیم و تمرینات آن چگونه
بوده است؟

پس از این که اعالم شــد می توانیــم در لیگ برترشــرکت کنیم ،رایزنی هایی را با دو تــن از اعضای
شورای شــهر-خانم رمارم و جناب اصولی-انجام
دادیم .آن ها از همان ابتدا به صراحت به ما گفتند
که شــهرداری مشــهد بنا به مالحظاتی قصد ورود
به موضوع"تیمــداری"را ندارد.اما با توجه به نقش
وجذابیت ورزش قهرمانی در نشــاط شــهروندان،
دربــاره این مســئله منفعل نیســتیم و هــر طور که
بتوانیــم از کمــک به تیــم های اســتان بــه صورت
غیرمســتقیم و بــا رایزنــی با حامیــان مالــی دریغ
نخواهیــم کــرد و به کمــک شــما مــی آییم.همین
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ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

.

ﺑﺮاى ﺣﻞ ﺳـﻮدوﮐﻮﻫﺎى دﺷـﻮار
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ
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ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
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ﻨﻢ .ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺳﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻞ ﻨﻢ وﻟ ﻣﺮﺣﻠﻪ
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در اﻦ ﭘﻨــﺞ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑــﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺧﺮاﺳــﺎن دادــﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻴﻢ ﺑــﻪ ﺑﺨﺸــ از اﻫــﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷــﺪه ﺑﺮﺳــﻴﻢ  .از اﻫﺪاف ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻪ ﭘُﻠ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻴﻦ
ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴــﺪ داﻧﺴــﺘﻪﻫﺎ¬ ﺪﮕــﺮ را در زﻣﻴﻨﻪ
»ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¬ ﻣﻨﻄﻘــ« ﺎد ﺑﮕﻴﺮــﺪ .اﻦ ﻫــﺪف ،ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ
اوﻟﻴــﻦ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷــ درﺑــﺎره »ﺳــﻮدوﻮ« ،ﭼﻨــﺪ روز ﭘﻴﺶ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ¬ ﻣﺮﺑﻴﺎن« در وبﺳﺎﺖ
 www.1sargarmi.irاﺠﺎد ﺷــﺪ ﻪ  µﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷــ
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برخورد مثبت و سازنده باعث شد تا دلگرم شویم و
دوستان نیز همان طور که وعده کرده بودند،مبلغی
را بــرای ثبت نــام و ورودیه مســابقات بــه ما کمک
کردند که واقعا از لطف و عنایتشان متشکریم.البته
قرار شــده بود یک حامــی مالی هم به مــا در زمینه
چک تضمیــن یاری دهد کــه دیروز مطلع شــدیم،
دوستان مربوط قید این کمک را زده اند.االن هم
در بــه در دنبال ارائه چــک تضمین به فدراســیون
هســتیم تا بتوانیم در لیگ شــرکت کنیم که برای
تامین ایــن هدف،چشــم انتظــار دیگر مســئوالن
هســتیم.واقعیت این اســت که گروهــی از برترین
والیبالیســت های بومی و تعــدادی بازیکن درجه
یک غیربومی،فقط به اعتبار درخواست من،مدت
هاست در ســالن مهران،تمرین می کنند که واقعا
حیف از این تیم اســت که در لحظه آخــر از کاروان
لیگ ،جا بماند و سالن مهران مشهد دوباره دوران
سکون را تجربه کند.
*مدیرکل جدید و سرپرست هیئت والیبال
اســتان در این باره چگونه می توانند شما را یاری
دهند؟

ابتدا دربــاره مدیــرکل جدید ورزش بایــد بگویمواقعا معتقــدم انصاف نیســت که با توجــه به مدت

 شــاید باورش برایتان سخت باشــد؛اما از الطافالهی اســت که بازیکنان ملی پوش و بــزرگ بومی
همچون":مجتبــی یوسفی""،شــهروز همایــون
فر"،امیــن علوی"و...همچنیــن بازیکنــان بزرگی
چون":عــادل غالمی"،ســعید مصطفی ونــد"و...
بــدون دریافت یک ریال قرارداد ســفید بــا ما امضا
کرده اند که البته فقط به اعتبار درخواست و اعتبار
شخصی من بوده است.اهالی والیبال می دانند که
جمع کردن ترکیب تیم 20نفره ما که تا 15بازیکن
بومی و بزرگ را در خود جای داده،چقدر ســخت و
دشوار است که من این کار را با معرفت مثال زدنی
خود ایــن بازیکنان و البتــه آبــروی والیبالی خودم
تا امــروز انجــام داده ام و واقعا جای افســوس دارد
اگر این تیــم در گام آخر به دلیــل ارائه نکردن چک
تضمین،از لیگ برتر باز بماند.
*...و کالم آخر؟

 باید باردیگر به حکم وجدان از حسن نیت شورایشــهر و شــهرداری مشــهد که تا همیــن مرحله نیز
ما را یــاری کردند،تشــکر کنم .فعال کــه در انتظار
مســاعدت هــای دیگــر مســئوالن مــی مانیــم و
امیدواریــم مســئوالن نگذارنــد چــراغ والیبال در
خراسان رضوی خاموش شود.از روزنامه شما هم
تشکر می کنم که پیگیر مسائل و مشکالت ورزش
اســتان اســت و امیــدوارم تــا چهارشــنبه بتوانیم
این چــک تضمیــن را بــه فدراســیون ارائــه کنیم.
با حضــور این تیم ،مطمئن باشــید نســل تــازه ای
از والیبالیســتهای جوان و رده ســنی امیــد را به
والیبال کشور معرفی خواهیم کرد.

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

ﺣﺮﻓﻪا¬ﻫــﺎ ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫــﺎ¬ ﺳــﻮدوﻮﻫﺎ¬ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗــﺮ ﻫــﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻫﺮــﺪام از ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ا¬ در زﻣﻴﻨــﻪ ﺣــﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¬ ﻣﻨﻄﻘدارﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣ µﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺮح ﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﻨﻴﻢ.
از اﻦ ﻋﺰﺰان ،ﺑﺎ درج ﻧﺎم و ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺪﺮ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷ را ﻫﻢ ﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮا¬
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﺮ و ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﻴﻢ.
در ﺿﻤﻦ در ﺟﺮﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪ اﮔﺮ درﺑﺎره ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¬
ﻣﻨﻄﻘ )ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﻧﻘﺶﺎب( ﻫﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪ¬ دارﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﺮﺑ دﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

درﺧﻮاﺳﺖﻓﻴﻠﻢ
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سرمربی پر افتخار والیبال استان از آخرین وضعیت حضور خراسان رضوی در لیگ برتر کشور می گوید

رئیسهیئتجودویاستان:

ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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پیــروز -نماینــده اتحادیــه جهانــی کشــتی  ،از امکانات
مشــهد برای میزبانــی جامهــای جهانی کشــتی آزاد در
ســال  ۲۰۱۹میالدی بازدید کرد.به گزارش ایســنا ،در
بازدید"دولت تورلیخانوف"برخی مســئوالن فدراسیون
کشــتی ایران نیز حضــور داشــتند .طبق تقویــم اتحادیه
جهانی کشــتی ،جامهای جهانی کشــتی فرنگــی و آزاد
آذرماه ســال  ۱۳۹۸به ترتیب در تهران و مشــهد برگزار
خواهد شد.در خور ذکر اســت این بازدید بدون دعوت از
اهالی رسانه و در سکوت خبری انجام شد!

از میان خبرها

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻµﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮا¬ﺸÌآنﺑﺎﺪ»µﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورود¬ﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪ¬ﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ¬اﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎ¬رﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎ¬ﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

پیــروز -بانــوان دونــده خراســانی در قالــب تیــم هــای
غیرخراسانی در لیگ کشور درخشیدند .به گزارش پایگاه
خبری اداره کل ورزش و جوانان استان"   ،فائزه آشورپور"
در  ۱۰۰متــر بامانع رکــورد جدیدی را بــا  ۱۴.۹۳ثانیه
ثبت کرد.در  ۱۰۰متر نیز رقابــت فرزانه فصیحی و فائزه
نسایی به ســود فصیحی پایان یافت .در 100متر با مانع
هم الناز کمپانی در یــک رقابت نفس گیر بــا فاصله ۱۳
صدم ثانیه در رقابت با فائزه آشورپور به خط پایان رسید و
اول شد.در ۱۵۰۰متر مریم محمودی از تیم اردکان یزد
بازمان  ،۴:۵۳.۱۹هانیه ثمــری از تیم دانشــگاه آزاد با
زمان  ۴:۵۴.۴۵و تکتم دستاربندان از خراسان رضوی
از تیم دانشــگاه آزاد بازمــان  ۴:۵۴.۵۵بــه ترتیب اول تا
سوم شدند و در ۸۰۰متر نیز هانیه ثمری از تیم دانشگاه
آزاد بازمــان  ،۲:۱۶.۹۵مریم محمــودی از تیم اردکان
یــزد بازمــان  ۲:۱۶.۹۷و تکتم دســتاربندان ورزشــکار
خراسانی از تیم دانشگاه آزادبا زمان  ۲:۱۹.۷۶عناوین
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

اخبار
کوتاه

پیروز -عضو خراسانی تیم ملی پارا جودوی ایران به مدال
برنز این رشته در بازی های پاراآسیایی دست پیدا کرد.به
گزارش مهر " ،رضا غالمی" در مبارزه رده بندی با غلبه بر
حریف چینی صاحب گردن آویز برنز شد.سرپرســت تیم
فرش آرای مشــهد (اکبر تقوی) در دیدار با پارسیان شهر
قدس تهران از لیگ برتر فوتسال کشــور به دلیل گزارش
تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی به توبیخ کتبی محکوم
شــد .همچنین مهرداد توانا ،تدارکات تیم پارسیان شهر
قدس به دلیل رفتــار غیر ورزشــی با توبیــخ کتبی کمیته
انضباطی مواجه شــد *.سرآســیایی(قائم مقام باشــگاه
پدیده) :به حضور گســترده هواداران خونگــرم پدیده در
طرح جدید این باشــگاه نیاز داریم و باید مردم و هواداران
را تشویق کنیم به سرعت برای "کوثرکارت" و "کارتهای
هواداری" به شعب کوثرمراجعه کنند تا تعداد حسابهای
مربوط به تیم فوتبــال پدیده باال برود و از مســاعدتهای
مردمی بهــره ببریــم *.روابــط عمومــی اداره کل ورزش
اســتان ،اظهارات منتشــر شــده در فضای مجازی از قول
مدیــر کل را در زمینه اســتفاده از نام "ابومســلم" تکذیب
کرد *.تیمملی امید فوتسال ایران در مسابقات المپیک
جوانــان در آرژانتین،جزایــر ســلیمان را با نتیجــ ه  ۹بر ۲
مغلوب کرد که" ســجاد ســرباز" و"ســجاد عادلی پــور" از
خراســان رضوی نیز در میان گلزنان این مســابقه بودند.
*«حســام امامی» داور بیــن المللی خراســانی در کالس
استاژ ممتاز کشتی پهلوانی نمره قبولی کسب کرد.
طرقبه ،ناسخ-تیم ورزش باستانی طرقبه به رقابت های
کشوری در اردبیل اعزام می شود.
فریمان ،اصغری9/کوهنــورد فریمانی بــه ارتفاعات قله
های ماران و جهان نما در اســتان گلستان صعود کردند.
* جشنواره بازی های بومی و محلی در فریمان برگزار شد.
دررود،نجــم الشــریعه /بــه مناســبت روز ملــی روســتا،
مســابقات بومی و محلی در ســالن شــهید اکرامی شهر
قدمگاه برگزار شد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¬ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر¬ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار¬ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
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درخشش بانوان دونده در لیگ کشور
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