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درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال

هفته پنجــم لیگ برتر بســکتبال کشــور بعــد از تعطیلی
بیــش از  30روزه امــروز در شــهرهای مختلــف پیگیری
می شــود و تنها نماینده اســتان یعنی تیم "آویژه صنعت
پارســا" در دیداری مهم و ســخت میزبان تیــم ذوب آهن
اصفهان اســت .این دیدار ســاعت  17در ســالن شهید
حمیدی برگزار می شــود.نماینده بســکتبال اســتان با
انجام ســه بازی و یک بازی کمتر 3 ،امتیاز کســب کرده
اســت و در رده نهم جدول لیگ برتر قرار دارد .همچنین
تیم ذوب آهن اصفهان با ســه بازی  4امتیاز کسب کرده
و در جایگاه ششــم قرار دارد.تیم آویژه صنعت پارســا که
سرمربی جدیدی به خود دیده در چند بازی اول بر اساس
قرعه با بدشانسی رو به رو شد و در مقابل تیم های مدعی
قهرمانی که هزینه های میلیاردی هم کرده اند به میدان
رفت و تاکنون نتوانسته امتیاز قابل قبولی کسب کند.

جنگ تاکتیک ها درتقابل یحیی با شفر

تیم های پدیده خراسان و اســتقالل در شرایطی
آخرین بــازی نیم فصل اول خــود را در قالب بازی
معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 16:15
امروز در ورزشــگاه آزادی تهران برگزار می کنند
که هــر دو تیــم ســبک بــازی یکســان و نزدیک به
یکدیگر ،مبتنی بر بازی مالکانه دارند .این دیدار
یکی از مســابقه های مهم و حساســی است که در
تعیین سرنوشت قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر
نیز تاثیر گذار اســت.تنها نماینده فوتبال اســتان
تاکنون در  14بازی انجام داده  9برد 3 ،مســاوی
و  2باخت داشــته اســت و بــا  30امتیــاز در صدر
جدول رده بندی قــرار دارد و تیم اســتقالل نیز با
 6بــرد 6 ،مســاوی و  2باخــت 24 ،امتیاز کســب
کرده و اکنــون در جایــگاه پنجم قــرار دارد.بازی
امروز اســتقالل  -پدیــده میتوانــد از زیباترین و
تاکتیکیترین دیدارهای نیم فصل نخســت لیگ
برتر باشد  .دیداری که در آن مرد باتجربه آلمانی و
سرمربی جوان ایرانی روی نیمکت دو تیم حضور
دارند .در این دیدار شاهد رویارویی وینفرد شفر در
برابریحییگلمحمدیخواهیمبودکهپیشبینی
میشــود جنگ اصلی هم در نیمکتها باشد و هر
کدام که استراتژی بهتری داشته باشد ،تیم اش
پیروز خواهد شد.

ســومین دوره مســابقات پهلوانی و زورخانهای زندانیان
سراسر کشــور با حضور شــرکت کنندگان از  27استان
کشور به صورت انفرادی و تیمی دیروز در مشهد آغاز شد
و امروز پایان مــی یابد .مدیر کل ورزش و جوانان اســتان
در حاشیه مراســم افتتاحیه این مســابقات گفت :دراین
دوره از مســابقات  ۱۱۱،نفر در بخــش هنرهای فردی،
 ۱۰۰نفر در بخش کشتی پهلوانی و  ۱۰تیم از  ۲۷استان
در ســه روز با یکدیگر به رقابت میپردازند.فرزاد فتاحی
افزود :چند سالی است که این مسابقات فقط در قسمت
ورزشهــای زورخانــهای با هــدف توســعه ورزش دینی،
پهلوانی واخالقــی زورخانه ای در بیــن زندانیان صورت
میگیرد.فتاحــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری
این رشته ورزشــی در توســعه اخالق پهلوانی در جامعه،
برگزاری ایــن رویداد هــا و حضور فعال افــرادی که بنا به
دالیل مختلف در زندان ها به ســر می برنــد ،میتواند در
رشد فرهنگی و ورزشی جامعه موثر واقع شود.

شکست خوردند و مقابل ماشین سازی در مشهد
متوقف شــدند ،اما برای بازی با اســتقالل انگیزه
زیادی دارند .از شــانس بد گل محمدی البته تیم
اش در مقطعی به اســتقالل برخــورد می کند که
ســه برد متوالــی به دســت آورده و شــرایط خوبی
دارد .شــفر و شــاگردانش خوب می دانند که برد
خانگی مقابل پدیده می تواند آن ها را در شــرایط
بســیار خوبی در جدول قرار دهد ،به همین دلیل
به حریف امروزشان ســخت باج بدهند.بر اساس
آمارهای اعالم شده ،استقالل و پدیده در آخرین
دیدار خود قبل از این مســابقه بیش از  60درصد
تــوپ را در اختیــار داشــتند و نکتــه دیگــر آن کــه
میانگین حفظ تــوپ دو تیم در  14مســابقه قبلی
لیگ برتر حــدود  55درصد و نزدیک بــه یکدیگر
است تا بیش از گذشته مشخص شود حفظ توپ تا
چه اندازه در بازی دو تیم تاثیر گذار اســت.همین
موضوع بیش از گذشته نشان می دهد که در تقابل
یحیی گل محمدی و شفر ،برنده نبرد حفظ توپ،
شانسبیشتری برایکسبپیروزی خواهدداشت
و هر تیمی که با پرس باال بتواند تیم حریف را تحت
تاثیر قرار دهد ،می تواند شانس خود را برای کسب
پیروزی افزایش دهد.

•تعیین قهرمان نیم فصل

•تاکتیک حفظ توپ

اکنــون در جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر
ســپاهان و پدیــده  30امتیازی
هستند و به لطف تفاضل
گل بهتــر ،شــاگردان
امیر قلعــه نویــی در
صدر قــرار گرفته اند
و پرسپولیس با  28امتیاز
در جایگاه ســوم قرار گرفته اســت .با
توجه به این که فقط یک مسابقه تا پایان
نیم فصل باقــی مانده تیم هــای دیگر
شانسی برای کســب عنوان قهرمانی
نیم فصل ندارند و جنگ اصلی در بازی
های پنج شنبه ،جمعه و شنبه پیش رو
میان ســه تیم باالنشــین یعنی پدیده،
سپاهان و پرســپولیس خواهد بود.در
این بازی ها ،پدیده دیدار معوقه اش را

پدیــده خراســان بــا وجود مشــکالت
پرتعداد ،امســال یکــی از بهترین تیم
های لیــگ برتر بوده اســت.
شــاگردان یحیــی گل
محمــدی در ایــن فصل
نشــان دادنــد ظرفیت
برتــری مقابــل هــر
تیمــی را دارنــد و
صدرنشــینی شان
در هفتــه هــای
متوالــی اتفاقــی
نبــوده اســت .آن
ها اگرچــه در دو
هفتــه گذشــته
مقابل ســپاهان

تقدیراز 417مدالآوردرگلبهار
ناســخ  -از  417مــدال آور گلبهــاری شــرکت کننده در
مسابقات استانی ،کشوری ،آسیایی و جهانی 2017طی
مراسمیباحضورمدیرکلورزشاستانتقدیرشد.دراین
مراســم از مدال آوران در رشته های کشــتی ،کونگ فو،
ووشو ،والیبال ،بدمینتون ،دوو میدانی ،تنیس روی میز،
تکواندو ،جودو ،دوچرخه ســواری ،رزمی ،ژیمناستیک،
کبدی ،فوتسال و کاراته تجلیل شــد که از این بین 292
نفر زن و  ۱۲۹نفر مرد بودند.حسن خالقی مقدم مسئول
نمایندگی ورزش و جوانان شهر جدید گلبهار نیز در این
مراسم گفت:سرانه ورزشی فضاهای سرپوشیده در شهر
جدید گلبهار  8سانتی مترمربع است که این سرانه برای
شهری با جمعیت  70هزار نفر مطلوب نیست.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ا ﻦ روز ﭘﺎ ــﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻪ آﺧﺮ ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
»ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« را ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﺎدآور ﭼﻨــﺪ ﻧﺘﻪ درﺑﺎره
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ از ﻟﻄ ﻧﻴﺴﺖ:
 (١اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ »آﻣﻮزش«،

•بازی فنی و خوب

سرمربی تیم فوتبال پدیده در نشست خبری پیش
از بازی مقابل اســتقالل گفت :بــرای دو تیم بازی
حساسی اســت و ســه امتیاز این بازی برای هر دو
تیم مهــم اســت .تقابــل ایــن دو انگیــزه باعث می
شود تا شــاهد بازی فنی و خوبی از سوی استقالل
و پدیده باشــیم .بــه گــزارش ورزش  ،3یحیی گل
محمدی افــزود :هر دو تیم دنبال برد هســتند .هر
تیمــی از موقعیت هایــش اســتفاده کنــد و تمرکز
بهتری داشــته باشــد ،برنده مــی شــود .امیدوارم
شــاهد مســابقه خوبی باشــیم و تماشــاگران از آن
لذت ببرند .وی درباره تعویق این مســابقه از سوی
سازمان لیگ اظهار کرد :این کار باعث شد کمک
زیادی به استقالل شود .استقالل آن موقع شرایط
خوبی نداشت در حالی که ما روند خوبی داشتیم.
با این قضیــه کنار آمده ایــم و آماده بازی هســتیم.
ســرمربی پدیــده درباره ایــن که آیا
مشکالت مالی تیم اش برطرف
شــده اســت ،خاطــر نشــان
کــرد :خیلــی از مشــکالت
هنــوز پابرجاســت .هنوز در
زمین تمرین مشــکل داریم.
به باشــگاه می گویم توپ برای
تمریــن نداریــم ولــی بچــه
های تیم می گویند باید
از سوی سازمان لیگ
این تــوپ داده شــود.
چند ماه است با توپ
هــای زهــوار در رفته
تمریــن مــی کنیــم.
امیــدوارم ســازمان
لیــگ در بحــث توپ
ورود کنــد و بــه مــا
حداقــل تــوپ بدهد.

»ﭘــﺮورش«» ،روانﺷﻨﺎﺳــ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــ« و ﺗﻤــﺎم
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ آن
ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ¦ﻨﻴﺪ .ﻣﺎ در ا ﻦ ﺳﺘﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼﺷﻤﺎﻋﺰ ﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣوﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮ
اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮ ﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ ازﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدرا ﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻدار ﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣ¦ﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮع ﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎراﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشد ﮕﺮانﻣﺧﻮرد،درا ﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎ ﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.ﺑﺎا ﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

خیلی از مشــکالت ما با حضور هــواداران و انگیزه
ای که آن هــا به ما می دهند ،حل می شــود .اســم
این هواداران را پرشورهای جدید فوتبال گذاشته
ام .خیلی از هواداران از مشهد به تهران می آیند تا
از تیم مان حمایت کنند .جــا دارد از تک تک آن ها
تشــکر کنم .تماشــاگران به ما انگیزه بزرگی داده
اند .اگر آن ها نبودند ،مشکالت ما بیشتر می شد.

•کی روش باید جواب گو باشد

گل محمدی همچنین در خصوص اعالم فهرست
تیم ملــی فوتبال و این کــه از تیم پدیــده بازیکنی
دعوت نشــده اســت ،گفــت :کــی روش انتخاب
های خاص خودش را دارد و ما هــم به آن احترام
میگذاریــم .ایــن احتــرام همیشــه وجــود دارد
ولی وقتی خودم را جای بازیکنــی می گذارم که
در لیگ بازی می کنــد ،باید بدانــم معیار دعوت
شــدن به تیم ملی چیســت .حتی مربیان باشگاه
ها هم باید بدانند معیار چیســت .آیــا معیار فقط
لژیونر شــدن اســت؟ آیا معیــار فقط قبــا دعوت
شــدن و بودن در تیم های انتهای جدول اســت؟
چیزهایی معیار اســت که متاســفانه با آن چیزی
که ما می دانســتیم ،یعنــی بازیکنی کــه در لیگ
عملکرد خوبی دارد ،مغایرت دارد.وی ادامه داد:
نمی دانم معیار دعوت از بازیکنان چیســت.
بازیکنی کــه چند ماه مصدوم اســت
یا در تیــم اش بــازی نمی کند،
دعوت می شــود .به نظرم
لیــگ مــا خــوب دیده
نمــی شــود و برایــش
وقت نمــی گذارنــد تا
بازی هــا را ببیننــد .این
کم لطفی بزرگی به بازیکنان
و مربیان لیگ اســت .امیدوارم
خود آقای کی روش پاسخ گو باشد.
بازیکنی کــه عملکرد خوبــی دارد،
ممکن اســت دلزده شــود و کارایی
اش را از دســت بدهــد .بــرای کــی
روش و همکارانــش احتــرام قائلــم
ولی بایــد دربــاره ایــن تناقض یک
جایی صحبت شود.

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

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘراﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳــﺘﺎن و اﻗﻮام و آﺷــﻨﺎ ﺎن ،ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان
ﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان د ﮕــﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ)ﻣﺜــﻞ اﻧﻮاع
ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ( را ﻣﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷــﺎن در روز ﺧﺎﺻــ از ﻫﻔﺘﻪ ــﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﻨﻴﻢ ،دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــراﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣﻨﻢو
»ﻧﻘﺶ ﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮﺮدندﻗﺎ ﻘازا ﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ

با استقالل انجام خواهد داد ،پرسپولیس در خانه
با پــارس جنوبی جم دیدار می کند و ســپاهان در
اهواز مهمان استقالل خوزســتان است .این سه
بازیحساستعیینکنندهقهرماننیمفصللیگ
برتر هجدهم خواهد بود.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!
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پدیده خراسان در بازی حساس و مهم امروز به مصاف استقالل می رود

برگزاریمسابقاتپهلوانیو
زورخانهایزندانیانکشوردرمشهد
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،ا ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ«ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎ ﺪداﺧﻞ ¦ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎ ﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از ا ﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮاا ﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2ز ﺎدر ﺴــ¦ﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد ¦ﺷﻮ ﺪاﻣﺎا ﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ ¦ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتد ﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮو ﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ¦ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

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

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ» ¦ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬار ﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا ¦ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮد ﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ ¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهز ﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

بهبودی  /اولین دوره مسابقات کشوری کشتی با چوخه
جام «هزار مسجد» طی امروز و فردا در شهر کالت برگزار
می شود .ناصری فرماندار شهرستان کالت با اعالم این
خبر گفت :این مســابقات بزرگ ترین مســابقات کشتی
باچوخه کشور است که برای اولین بار در روستای«الین»
با حضور رئیس فدراســیون ورزش روستایی و بازی های
بومــی محلی کشــور ،مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان
خراســان و مدیــرکل روســتایی وزارت ورزش و جوانــان
کشــور برگزار می شــود.وی افزود :ما در این مســابقات
میزبان  ۲۹تیم از  ۱۹اســتان کشور هستیم و پیشبینی
میشــود حــدود  ۲۰۰نفــر در این مســابقات بــه رقابت
بپردازند.رضــا شــهنازی رئیــس اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان کالت نیز در ایــن بــاره گفت :برگــزاری این
مسابقات در یک فضای ۲۴۰۰متری با گنجایش دو هزار
نفر تماشــاگر با دو تشک کشــتی به صورت حذفی انجام
می شود  .یک نفر شتر به عنوان جایزه اول و جوایز بعدی
همگی قوچ در نظر گرفته شده است.

 ۵ورزشکار خراسانی در اردوی
نوجوانانکشور
چهار دختر و یک پسر از خراسان رضوی به دومین مرحله
اردوی منتخبیــن نوجوانــان دو ومیدانــی کشــور دعوت
شــدند.به گــزارش اداره کل ورزش وجوانــان خراســان
رضــوی ،در جریــان برگزاری نشســت اعضای ســازمان
تیمهای ملی فدراسیون دو و میدانی که با هدف انتخاب
ورزشکاران برای دعوت به اردوهای آماده سازی پیگیری
شــد ،اعضای حاضر در این جلسه  ۲۶ورزشــکار را برای
حضور در مرحله دوم اردوی تدارکاتی منتخبین نوجوانان
دعوت کردند.در ایــن میان حدیثه رئوف ،ســیده فاطمه
سیما شادکام ،مهال محروقی ،لیال جوانمرد و امیرحسین
ماماقانی ورزشکاران خراسان رضوی هستند.

سرمربیتیمهندبالسربدارانسبزوار:

مسئوالن سبزوار یک ریال هم
کمکنکردند

ســرمربی ســربداران ســبزوار با بیــان این که مســئوالن
ســبزوار تاکنون یک ریال هم به تیم ما کمــک نکرده اند،
افزود :در برخی پســتها ضعف داریم و با کمبود بازیکن
روبه رو هستیم .با شرایط مالی تیم ،توانایی جذب بازیکن
در نیمفصل را نداریم .هم اکنون فقط یک دروازهبان داریم
و چند بــازی اخیر را با ایمــان کوثری ســپری کردهایم در
حالی که قطعا به یک دروازهبان دیگر نیاز داریم .متاسفانه
از سربداران هیچ حمایتی نمیشود .سربداران یک تیم
مردمی است و نمیتوان از آن به عنوان یک «باشگاه»اسم
برد.شــعبانپور یادآور شد :جای تاســف است مسئوالن
شــهر ســبزوار که در ابتدای فصــل قول حمایــت دادند ،
تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نکردهاند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

امروز؛ رقابت برترین چوخه کاران
ایران درکالت

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
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