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طالی پنجم «شاهین ایزدیار»
در جاکارتا ضرب شد

Thu،Oct،11،2018، No.3966

پیروز -پارا شــناگر طالیی،
چهارمیــن و پنجمین طالی
خــود در رقابــت هــای پــارا
آســیایی را بــه دســت آورد.
به گزارش خبرنــگار اعزامی
فارس از جاکارتا« ،شــاهین
ایزدیــار» پــس از کســب
چهارمیــن طالگفــت« :خدا
را شــکر که در SB8هم توانســتم به مدال طال دست یابم
و رقبای خود از کشــورهای ژاپن ،قزاقستان و چین تایپه
را شکســت بدهم» .وی همچنیــن در  50متر کــرال آزاد
کالس S10نیز طالی پنجم را به دست آورد.

فردا؛«سربداران»دراندیشه استخراج طال از«مسکرمان»

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

مهد هندبال ایران،پس از یک سال ،به لیگ برتر کشور بازگشت

گزارش

سبزوار،میالدکالته

• اظهار نظر مربی خراسانی تیم ملی

رئیسفدراسیونبسکتبال
بهمشهدمیآید

• میانگین سنی  22سال

سرمربی تیم هندبال "سربداران سبزوار" در گفت
وگو بــا خبرنگار ما با اشــاره به تشــکیل ایــن تیم با
حمایت یکی از نمایندگان مردم سبزوار در مجلس
شــورای اســامی و همچنیــن برخــی مســئوالن
شــهری ،گفت :ســبزوار بــه عنــوان مهــد هندبال
ایران یک ســال بود که در لیــگ برتر کشــور  ،تیم
نداشت و اگر امسال نیز این شهرستان در مسابقات
 ،تیم معرفی نمی کرد ،غیبت خراسان رضوی در
لیگ ادامه می یافت«.علی شــعبانپور» با بیان این
که تیــم هندبال ســربداران بــا بازیکنــان بومی در
لیگ برتر کشــور حضور می یابد ،افــزود :میانگین
سنی بازیکنان تیم هندبال ســربداران حدود 22
ســال اســت و چهار بازیکن نوجوان تیم ما نیز ملی
پوش ایــن رده ســنی هســتند .وی با بیــان این که
تمرینات تیم سربداران از  15مرداد ماه آغاز شده
ادامه داد :مسابقات از فردا(  20مهر) آغاز میشود
و تیم مــا با حداقــل تمریــن و مراحل آماده ســازی
وارد لیگ می شــود .وی که رئیس هیئت ســبزوار
نیز هســت ،بیان کرد :بــا وجود تمام ســختی ها و
مشــکالت،تیم را به حد آمادگی مطلوب رســانده
ایم و اکنون با حضور بازیکنان جوان و بااســتعداد
 ،آینده هندبال ســبزوار روشــن است  .شــعبانپور
تصریح کــرد :کادر فنــی و بازیکنــان در لیگ برتر
تالش می کنند که جــزو پنج تیم برتر باشــند .وی

بهروز -رئیس فدراسیون بســکتبال امروز برای شرکت
در مراسم افتتاحیه همایش داوران کشور به مشهد سفر
می کند.به گــزارش خبرنگار مــا ،این همایــش با حضور
 130داور بســکتبال کشــور امروز آغاز می شود و رئیس
فدراســیون(دکتر رامیــن طباطبایــی) و رئیــس کمیتــه
داوران(ورژ آبکاریان)نیز در مشهد حضور خواهند داشت.

سرمربیتیملیگبرتریفوتسالبانوان:

فقط2بازیکن ما قرارداد دارند!

پیروز -ســرمربی تیم فوتســال بانــوان هیئت خراســان
رضــوی گفت :تنهــا دو بازیکــن با تجربــه تیم ما قــرارداد
مالی دارند و بقیه به دلیل عالقه به حضور در لیگ ،بازی
میکنند!بــه گــزارش ایســنا "،زهرا بدلــی" در توضیــح
عملکرد وضعیت ایــن تیم در لیــگ برتر فوتســال بانوان
گفت :تیممان دیر بســته شــد و از لحاظ بدن سازی چند
هفته اول را کم آوردیم و ســپس چند هفت ه طول کشید تا
بازیکنان از نظر بدنی آماده و هماهنگ شوند .از ابتدای
فصل به مسئوالن تیممان گفتیم که یک بازیکن باتجربه
کم داریم تا بتواند تیم را در زمین رهبری کند وتمام کننده
ماهری باشد .در خور ذکر است لیگ برتر فوتسال بانوان
جمعه (فردا)بــا برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شــد
که تیم خراسانی در شیراز به مصاف پارس آرا می رود.

همچنین اصلــی تریــن رقیب تیــم ســربداران در
ایــن دوره از مســابقات را تیم "فراز بام دهدشــت"
دانست و گفت :امسال هفت تیم از غرب کشور در
لیگ برتر حضور دارند و ما به دنبال کسب بهترین
جایگاه برای شهرستان سبزوار هستیم .سرمربی
تیم هندبال سربداران سبزوار در ادامه با تاکید بر
ضرورت حمایت مسئوالن استانی و شهرستانی از
این تیم در مســابقات لیگ برتر ،افــزود :تیمداری
در ســبزوار ،از لحــاظ اقتصادی مشــکالت زیادی
دارد؛ امــا هندبال این شهرســتان در کشــور برند
است و مسئوالن و مردم باید برای ارتقای هندبال
سبزوار تالش کنند .شــعبانپور ادامه داد :حمایت
شهروندان طی برگزاری لیگ برتر برای بازیکنان
ما اهمیت زیادی دارد و با حمایــت طرفداران می
توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

•قرارداد های سفید امضا!

شــعبانپور بیان کــرد :هم اکنــون بازیکنــان بومی
و متعصب تیــم هندبــال ســربداران ،قراردادهای
خود را سفیدامضا کرده اند که امیدواریم در ادامه
راه،مسئوالن استانی و شهرستانی نیز به یاری مهد
هندبال کشور بشتابند .ســرمربی تیم سربداران ،
تصریح کرد :متاسفانه قبل از آغاز لیگ برتر  ،به علت
دوری مســافت ،نتوانســتیم بازی هــای تدارکاتی

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳﻮدو ﻮﺑﺎزانﻗﺪﻤ ﺧﻮبﺎدﺷﺎنﻫﺴﺖ ﻪﻫﻤﻴﻦﺳﻮدو ﻮ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب  -ﻪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ  روز در روزﻧﺎﻣﻪا ﻧﺒﺎﺷــﺪ،
ﺻﺪا اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮا ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪ اﺳــﺖ -از ﺣﺪود

برگــزار کنیــم ولــی از حریــف اولمــان شــناخت و
اطالعات خوبی داریم.هر چند که تیم"مس کرمان"
یکــی از مدعیان قهرمانی در این مســابقات اســت
ولی ما امیدواریم با تالش بازیکنان نخستین دیدار
خودمان را با پیروزی پشت سربگذاریم.

•امیدوار به تحقق وعده ها

مدیر تیم هندبال سربداران ســبزوار نیز در ادامه
گفت :حضــور در لیگ برتر کشــور ،نیازمند تامین
هزینه هــای مالــی اســت و خوشــبختانه امســال
بــا برگزاری جلســات متعدد با مســئوالن شــهری
توانســتیم تمرینات آماده ســازی را آغــاز کنیم.".
قاسم شعبانپور" افزود :با وعده یکی از نمایندگان
مردم ســبزوار در مجلس شورای اســامی و دیگر
مســئوالن شــهری امیدواریــم تــا پایان لیــگ برتر
مشکلی نداشته باشیم .وی ادامه داد :تیم هندبال
سربداران ،کامال جوان و بومی است و برای کسب
جایــگاه در لیگ برتــر به حمایــت های مــردم نیاز
دارد .سرمربی اســبق هندبال اســتان با بیان این
که بازیکنــان فعلی این تیم ،آینده ســازان هندبال
ســبزوار و خراســان رضوی هســتند ،افــزود :این
تیم در نخســتین دیدار در روز جمعه به مصاف تیم
مس کرمان می رود که با حضور پر شور هواداران
ان شاءا ...بهترین نتیجه را کسب می کنیم.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﺳﺎل ١٣٨٥دراﺮانﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪ.ﻗﺒﻞازاﻦﺗﺎرﺦ،ﻓﻘﻂاﻓﺮاد
ﻣﻌﺪود در ﺸــﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ آﺷﻨﺎ
داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهﻫﻢﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ داﺷﺖ ﻪدرﻧﺸﺮﺎتﺑﻪﻫﻤﺮاهﺳﻮدو ﻮﭼﺎپﻣ ﺷﺪ.
ﺑﻪﻣﺮور ﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺎاﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺎﻧﻮسﺷﺪﻧﺪ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﺶ
ﻫﻢ ﻢو ﻤﺘﺮﺷﺪﺗﺎﺑﻪاﻦﺟﺎرﺳﻴﺪﻢ ﻪاﻣﺮوزﻗﺎﻧﻮنﺳﻮدو ﻮرا
درﺟﻤﻠﻪ ﻮﺗﺎهدرﺗﻤﺎمروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻣ ﻧﻮﺴﻨﺪوﻣﻌﻤﻮﻻﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺮاﺣﻞﺳﻮدو ﻮ ﺎﻓ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ « ﻣﺜﻞ ﺳــﻮدو ﻮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻ
دارﻧﺪ،اﻣﺎﺷﺮطدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎناﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺴﻴﺎرﺳــﺎدهازآنﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ راﺣﻞ ﻨﻨﺪوﻃﻌﻢ
ﻟﺬتﺑﺨﺶ»ﻣﻨﻄﻖ«راﺑﭽﺸﻨﺪ.

•در جست و جوی جایگاهی در شأن
هندبال سبزوار

کاپیتان تیم هندبال سربداران ســبزوار نیز با بیان
این کــه تمرینــات تیم مــا از حدود یک ماه گذشــته
آغاز شده است و شــرایط بدنی بازیکنان روز به روز
بهتر می شــود ،افزود :امســال در لیگ برتر  ،تیمی
جوان و بومــی داریم که شــاید بازیکنان مــا در این
مسابقات تجربه کمتری داشته باشند ،ولی با شور
و نشــاط زیادی لیگ برتر را آغاز می کنند" .حجت
راه شــناس" افــزود :تیم ما بــه دلیل تاخیــر در آغاز
تمرینات،هنوز بههماهنگیکاملنرسیدهاستاما
امیدواریم با نتیجه خوبی ،لیگ برتر هندبال را آغاز
کنیم  .به هیچ عنوان نمی توان نتیجه دیدار با مس
کرمان را پیش بینــی کرد چراکه تیــم مس کرمان
از بازیکنــان ملــی پوش زیــادی در رده های ســنی
جوانان و بزرگ ساالن برخوردار است .کاپیتان تیم
سربداران ســبزوار تصریح کرد :به عقیده من،تنها
ماندن در لیــگ برتر به هیــچ عنوان شایســته برند
هندبال این شهرستان نیســت؛ بلکه باید به دنبال
کسب جایگاهی در شأن سبزوار باشیم .راه شناس
در پایان یادآور شــد :یکــی از مهم تریــن نقاط قوت
تیم ســربداران ،حضور هواداران پرشور سبزواری
است که امیدواریم آن ها فردا با حضور خود از تیم
جوان و بومی سربداران حمایت کنند.

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

ﻗﺒﻮلدارﻢ ﻪﺑﺮﺧ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻧﻘﺶﺎبﻫﻨﻮزﺑﻪﻣﻘﺪار
ﺎﻓ در ﺸﻮردﺪهﻧﺸﺪﻧﺪ.ﻟﺬاﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﻧﻴﺎزدارﻧﺪ ﺴ در
ﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎن ﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴــﻢ در ﺑﺮﺧــ از ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب«،
ﺧﻮدﻣــﺎن راﻫﻨﻤــﺎ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﺷــﻴﻢ! ﺷــﻤﺎ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ
وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irو ورودﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮاﻧﻘﺶﺎبﻫﻤﺎنروزازﻣﺎراﻫﻨﻤﺎ درﺎﻓﺖ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﺎاﻦ
ﻤ،ازﺟﻤﻊﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎنﺟﺎﻧﻤﺎﻧﻴﺪ.اﮔﺮﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاهﺗﺎن
ﺑﻪ »ﺑﺎر ُ ﺪﺧﻮان« ﻣﺠﻬﺰ اﺳــﺖ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را
اﺳ¥ﻦ ﻨﻴﺪﺗﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎراﻫﻨﻤﺎ راﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﺧﻮدﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎى ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻴﻢ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

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.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

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

ملیپوشخراسانیپاراجودو:

قرعه سختی در جاکارتا داشتم

پیروز -ملی پوش خراســانی پارا جودو گفــت :در جاکارتا
قرعه سختی برای من رقم خورد و با ازبکستان روبه رو شدم
و اگر قرعه راحتتری داشــتم قطعا رنگ مدالــم نیز تغییر
میکرد چراکه من بازی را بــه قهرمان پاراالمپیک واگذار
کردم.به گــزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش وجوانان
استان" ،رضا غالمی" که در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ،
به مدال برنز دست یافت  ،اظهار کرد :این دوره از مسابقات
سطح باالیی دارد .

اخبار
کوتاه

پیروز-در هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال کشور
فــردا تیــم "لبنیــات ارژن شــیراز" میزبان"فــرش آرای
مشهد"است *.معاون تربیت بدنی و سالمت شهرداری
مشهد(حســن نوری) با اشــاره به ادعای برخی رسانهها
درباره این که شهرداری وارد تیمداری شده  ،تاکید کرد:
این موضوع ،صحیح نیســت و برای برخی رســانهها سوء
برداشــت پیش آمده و مدیریت شهری مشــهد ،برنامهای
برای تیمداری ندارد* .نخستین کارت هواداری پدیده
طی مراسمی صادر شد.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ِ
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.

پیــروز -پاراشــطرنج بــاز خراســانی پــس از کســب
دو مــدال طــای انفــرادی و تیمــی بخــش  b2و
 b3بــازی هــای پاراآســیایی جاکارتــا گفــت :توانســتیم
قدرت شطرنج نابینایان و کم بینایان ایران را به آسیا نشان
دهیم.به گزارش فارس « ،عاطفه نقوی»گفت :موفق شدم
با  5.5امتیاز در بخش انفــرادی و  10.5امتیاز در بخش
تیمی ،دو مدال طال برای کشــورم به ارمغــان بیاورم.وی
افزود :حریفان اصلی ما از ویتنام ،اندونزی و هندوســتان
بودند و امیدوارم در سطح جهانی نیز موفق باشیم .در خور
ذکر است در مســابقات b1بانوان نیز« ،ملیحه صفایی»از
استان در بخش تیمی  ،به مدال نقره دست یافت.

پیروز -هفته چهــارم رقابتهای فوتبال لیگ دســته اول
جوانان کشــور با تســاوی خانگی "پدیده خراسان" همراه
بود.به گزارش سایت رسمی این باشگاه  ،شاگردان "وحید
فرجی" در ورزشگاه تختی مشهد میزبان تیم "دبیری تبریز"
بودند که در پایان با نتیجه  ۲-۲متوقف شــدند .گلهای
میزبــان را در این مســابقه اکبری در دقیقه  ۱۰و حســین
مهربان در دقیقه  ۸۰به ثمر رساندند و تیم پدیده یک ضربه
پنالتی را توســط"هادی کیانپور" در وقت های تلف شــده
بازی ،از دست داد تا در کسب سه امتیاز ناکام بماند.

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

ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﯾﺪ؟!

قدرت ایران را به آسیا نشان دادیم

توقفخانگیجوانان«پدیده»

مهــد هندبــال ایران(ســبزوار)در شــرایطی که به
دنبــال انصراف"بیتــا" ،پــس از وقفه ای یک ســاله
با تیــم جدیــدی بــه نام"ســربداران" به ســطح اول
ایــن رشــته جــذاب در لیــگ برتــر بــزرگ ســاالن
کشــور بازگشــته ،فــردا (جمعــه  20مهــر مــاه)
ازســاعت 15در نخســتین دیدارش در ســالن سه
هزارنفری"سربداران"سبزوار به مصاف تیم "مس
کرمان" می رود .در آستانه نخســتین مسابقه تنها
نماینده هندبال اســتان ،برای آگاهــی از وضعیت
تیم به ســراغ تنی چند از دســت اندرکاران این تیم
رفتیــم و گزارشــی تهیه کردیــم که این گــزارش به
دوستداران این رشته ورزشی زیبا تقدیم می شود.

مربی خراســانی تیم ملی پارا شــنای ایران نیــز گفت :در
مسابقات پاراآســیایی  ،هر روز یک طال می گیریم و البته
این روند باید ادامه داشته باشد«.مهدی ضیایی»که مربی
اختصاصی«شاهین ایزدیار»نیز هســت ،ادامه داد :همه
ما از اتفاقاتی که در حال رقم خوردن اســت ،خوشــحال
هســتیم .وی همچنیــن افزود:ایزدیــار لطف داشــت که
طالی اول خود را به بنده هدیه داد .ما از ســال  ۲۰۰۸تا
امروز ،کنار هم تمرین می کنیم .

وﻗﺘ وبﺳﺎ ﺖ ﺑﻪ ﻤ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪ...

پنج شنبه 19مهر . 1397شماره3966

پارا شطرنج باز 2طالیی استان در جاکارتا:

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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