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دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورســواری خراسان رضوی
از مقام آوری موتورسواران استان در رقابت های کشوری
خبر داد .محمد خاکبان در این باره افزود:مسابقات موتور
ســرعت قهرمانی کشــور عصر جمعه در پیست مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار شد که دو ورزشکار خراسانی
حائز مقام شدند.وی اظهار کرد :در کالس 125سی سی
حســین برومند مقام دوم را کســب کرد .همچنین جواد
باقری در کالس 600سی سی در جایگاه سومی ایستاد.

اخبار
یک شنبه  25آذر  . 1397شماره 4017

تیم فوتبال پدیده در امتیازی برابر با سپاهان در جایگاه دوم نیم فصل قرار گرفت

زنگ خطر کوچ خوب ها از پدیده

 3کماندارخراسانی
درجمعبرترینهایکشور

یحیی گل محمدی :جنگ نابرابری در نیم فصل دوم داریم

گزارش
ترابی

زاوهقهرمانکونگفوتوآیاستان

•احتمال جدایی چند بازیکن

از طرفی درخشش تعداد زیادی از بازیکنان پدیده در
ترکیب این تیم در نیمفصل سپری شده ،توجه خیلی
از مربیان لیگ برتری را به آن ها جلب کرده اســت،
تا حدی که چند باشــگاه رســما خواهان شــاگردان
شاخص یحیی گلمحمدی شــدهاند .این در حالی
اســت کــه بیشــتر بازیکنــان پدیده بــه دلیــل طلب
ســنگینی که از این باشــگاه دارند در قــرارداد خود
حق فسخ گذاشــتهاند تا بتوانند در صورت دریافت
نکردن مطالباتشــان از تیــم پدیده جدا شــوند .به
گزارش تسنیم ،مسئوالن باشــگاه پدیده اگرچه در
نیمفصل اول نزدیک به  35درصد قرارداد بازیکنان
این تیم را پرداخت کردهاند ،اما طلب اکثر این نفرات
برای فصل های پیش است که رقم آن هم کم نیست.
باشــگاه مشــهدی حدود دو ماه اســت که در انتظار
حل شدن مشکل واگذاریاش از سوی استانداری
است ،اما هنوز این مشکل پابرجاست .از طرفی این

مســابقات کونــگ فوتــوآی قهرمانــی خراســان رضوی،
گرامی داشــت شــهدای غواص در زاوه برگزار شــد که با
قهرمانــی تیم این شهرســتان به پایان رســید .به گزارش
پایگاه خبری اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی،
مســابقات اســتانی کونگ فو با حضور  ۱۷تیــم و بیش از
 ۱۰۰ورزشــکار از شهرســتانهای خراســان رضــوی به
میزبانی زاوه برگزار شد.این مسابقات با حضور تیمهایی
از شهرستانهای زاوه ،مشهد ،تربت حیدریه ،تربت جام،
تایباد ،نیشــابور ،رشتخوار و خواف برگزار شــد که زاوه با
کســب  ۲۴مدال طال ۸ ،نقره و  ۸برنز به مقــام قهرمانی
دست یافت  .همچنین شهرســتانهای مشهد و تایباد به
ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.گفتنی است،
این مسابقات در سیســتمهای آزاد ،نیمه آزاد و هنرهای
فــردی و در ردههای ســنی مختلف در مجموعه ورزشــی
شهدای زاوه برگزار شد.

عکس:میثم دهقانی

بازی های نیم فصــل اول لیگ برتر فوتبال کشــور
عصر دیروز با بازی استقالل خوزستان و سپاهان به
پایان رسید و تیم فوتبال پدیده خراسان در مجموع
با  ۳۱امتیاز با ســپاهان صدرنشــین هم امتیاز شد
و باالتر از پرســپولیس رده ســومی در جایــگاه دوم
جدول رده بندی لیگ هجدهم قرار گرفت.
تمرینــات تیــم فوتبــال پدیــده نیزتعطیــل شــده و
تمرینات این تیم از یک شنبه هفته آینده  ۲دیماه
آغاز خواهد شد .قرار است شاگردان گلمحمدی
برای حضور پر قــدرت در نیم فصــل دوم لیگ برتر
آماده شوند .گلمحمدی برای آمادهسازی تیمش
قصد برگزاری اردو دارد و به همین دلیل سه گزینه
جزیره کیش ،قطر و ترکیه مد نظر ســرمربی پدیده
است تا اردوی خود را در این مناطق برگزار کند  .اما
برگزاری اردو منوط به تأمین بودجه برای برگزاری
آن خواهد بــود .در صورتی که پول برگــزاری اردو
تأمین شود ،پدیدهایها راهی اردو خواهند شد.

مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشوردر
دو بخش آقایان و بانوان با معرفی نفرات برتر برگزار شد و
سه کماندار خراســانی حائز مقام برتر شــدند .به گزارش
روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ،مرحله دوم
مسابقاتتیراندازیباکمانداخلسالنبهمیزبانیهیئت
استان کرمان و در شــهر ماهان با عنوان بزرگداشت زهرا
نعمتی در دو رشته ریکرو وکامپوند و با حضور  ۹۸کماندار
برگــزار شــد.در پایان ایــن رقابت هــا  ،در رشــته کامپوند
زنان،شــیرین ریحانی و مینا جلیلی مقام های دوم و سوم
را از آن خود کردند.همچنین در رشته کامپوند مردان نیز
حسام گرمه ای از استانحائز مقام دوم شد.

باشــگاه دو مشــتری خیلی خوب دارد که منتظرند
هر چه زودتر اســتانداری تکلیف واگذاری سهامش
را مشــخص کند.در چنیــن شــرایطی گلمحمدی
سخت نگران آینده تیمش است و هراس این را دارد
که تیمهای لیگ برتری شاگردانش را هوایی کنند.
در صورتــی که طی همیــن هفته وضعیــت مالکیت
پدیده مشخص نشود ،بعید نیست بازیکنان این تیم
برای رهایی از بالتکلیفی بــه تیمهای خواهان خود
جواب مثبت دهند.این در حالی است که بر اساس
خبرهای شنیده شده  ،باشــگاه تراکتورسازی برای
جذب دو بازیکــن تیم پدیده خراســان اقــدام کرده
اســت .محمد تقوی که نیم فصل اول فصل گذشته
به عنوان مربی در تیم پدیده مشــغول به کار بود ،در
نظر دارد برای نیم فصل دوم محمدحسن مرادمند
و عبدا ...حســینی را از تیم ســابقش بــه تبریز ببرد.
ســرمربی تراکتورســازی در حالی این دو بازیکن را
خواســته که یحیی گلمحمــدی به شــدت مخالف
جدایی آن هاست.

ﺑﻌﺪاز٥٠دﻗﻴﻘﻪ

.

ﯾﮏﺗﺎﺑﻠﻮىﻧﻘﺎﺷﯽزﯾﺒﺎدارﯾﺪ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ در ﻫــﺮ ﻧﻮﻋــ ــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮــﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا؟!
ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ ﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﺶﺎب ﻪ ﺣﻞ ﻣ ﻨﻴﻢ  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن اﺳــﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃ ــﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧــ ﻣﻌﻤﺎ و
ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﺮدن ﻣﻌﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﻣ ﺷﻮد.

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

•جنگ تفنگ با توپ و تانک

ســرمربی تیم فوتبــال پدیــده دربــاره وضعیت تیم
و مشــکالتی کــه در نیــم فصــل دوم بــا آن رو بــه رو
هســتند ،می گوید :پیش بینی کردن درباره بازی

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﻧﺪ اﻣﺎ:
ﺑﺮﺧــ ﻧﻘﺶ ﺎب ﻫــﺎ ﺳــﺎده ﺗــﺮ از ﺑﻘﻴــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺜــﻞ
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ « اﺳﺖ.
در اــﻦ ﻧﻘﺶﺎب ،ﻗﺎﻧــﻮن ﭘﻴﭽﻴــﺪها ﻧﺪارــﻢ و ﻓﻘﻂ ﺎﻓ
اﺳــﺖ در ﺗﻤﺎم دوراﻫ ﻫﺎ ،راه ﺻﺤﻴﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴﻢ و راه
ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺎز© ﻢرﻧﮓ ﻋﻼﻣــﺖ ﺑﺰﻧﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﻴﺪاﺷﺪن راه ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﺎﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ﻪ
در ﻣﺴﻴﺮﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿﺨﻴﻢ ﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده دارﻧﺪ اﻣﺎ:
ﺗﺼﻮــﺮ ــﻪ در ﺑﺮﺧــ ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ﻣﺎرﭘﻴــﭻ ﺗﺸــ²ﻴﻞ
ﻣ ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣ آورد و ﻣﺎ ﻣﺰد زﺣﻤﺘ
را ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣ ﺸﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن و دل

های نیم فصل دوم ســخت اســت  .برخی از تیم ها
باید به باشگاه های آسیا بروند و فشردگی مسابقات
سبب می شــود که برای تیم ها مشکل ایجاد شود.
فکر می کنم تعطیالت نیم فصــل عملکرد تیم ها را
مشخص می کند .هر تیمی که بهتر نقاط ضعفش را
پوشش دهد ،می تواند موفق تر باشد .برای تیم ما با
محدودیت های مالی که داریم شرایط خیلی سخت
تر است و جنگ نابرابری با استقالل ،پرسپولیس،
تراکتورســازی و ســپاهان داریم .به قول شاه غالم
(غالم پیروانی) با تفنگ باید بــه جنگ توپ و تانک
برویم .بــه گزارش ورزش ســه  ،یحیی گل محمدی
می افزاید  :بچه ها انرژی زیــادی دارند و خوب کار
می کننــد .ولــی وقتی امکانــات کــم و محدودیت
های مالی باشد ،ممکن است ذهن بچه ها را درگیر
کند .من نگران این موضوع هســتم و تالش زیادی
می کنم که این مسئله برطرف شود.وی تصریح می
کند :با تمام وجود تالش می کنیم و تیم با کیفیتی
هســتیم .از این موضوع خوشــحالیم و خوشحالی
بیشترم هم به دلیل این است که هواداران مشهدی
جذب شــده انــد و یک جــو فــوق العاده خــوب بین
مشــهدی ها به خاطر تیم فوتبال پدیده ایجاد شده
که انگیزه بســیاری به مــا می دهد و بــا دیدن جمع
عظیم مردم ،مشــکالتمان را از یاد میبریم تا برای

خوشــحالی آن هــا تــاش کنیــم.وی افــزود :من
امسال خودم احساس آرامش بیشتری در این تیم
دارم .در این جا باید بگویم کم توقع بودن مدیران و
جامعه فوتبال مشــهد این فضا را به وجودآورده که
راحت تر کار کنم و کار را جلو ببرم .فکر می کنم من
 10سال است مربیگری می کنم و این زمان کمی
نیست .تجربیات نسبتا خوبی در روزهای سخت در
تراکتور ،نفت  ،ذوب آهن و پرســپولیس داشتم که
االن به ما کمک می کند .اما در نیــم فصل دوم کار
سخت تری را در پیش داریم و اگر می خواهیم بهتر
شویم باید بیشــتر تالش کنیم و بهتر زندگی حرفه
ای خودمان را شکل بدهیم.

•انتظار داشتم بازیکنانم را ببیند

وی درباره دعوت نشــدن بازیکنان تیم پدیده به تیم
ملی می گوید :هفتههای زیــادی را در صدر جدول
بودیم  .در هــر صورت یــک انتظاری هم بنــده و هم
بازیکنان از کادرفنی تیم ملی داریم .حاال درست یا
نادرست این انتظار است .من هیچ وقت به انتخاب
آقای کیروش اعتراضی ندارم .مربی هستند و حق
انتخابدارندوبایدپاسخگوباشند.فشاریاگرروی
انتخاب ایشان باشــد و بعدها نتیجه نگیرند میآیند
میگویند که نگذاشــتید انتخــاب خودم را داشــته
باشم.همیشهدوستداشتمکهیکجوخوبیدرتیم
ملیوجودداشتهباشد.چوننتیجهگیریتیمملیبه
نفعماوفوتبالایراناست.همیشههمبرایتیمملی
آرزوی موفقیت کردم .ولی انتظار داشتم تا کادرفنی
تیمملیبرخیبازیکنانرابهصورتآزمایشیدعوت
میکرد و به آنها میگفت زحمت شــما و  11هفته
صدرنشــینی را دیدهایم .تیم من این حق را داشــت
که بعد از شش ماه سخت یک یا دو بازیکن به تیم ملی
دعوت شــوند .آقای کیروش مربی بزرگی هستند
و شکی در آن نیســت .به کادر فنی تیم ملی احترام
زیادی میگذارم .اما درد دل میکنم و انتظار داشتم
بهتیمیکهبازیکنانشششماهزحمتمداومداشته
نگاه کند .حداقل برای یک بار هم که شــده یکی از
بازیکنانــم را دعوت کند تــا انگیزهای بــرای خودم و
دیگر بازیکنان شود .در هر صورت باز هم نمیتوانم
درباره این مسئله توضیح بخواهم.

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

از ﺧﻮد ﺗﺼﻮﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﻤﺎ ﻣ ﮔﻴﺮﻢ.
ﺗﻌــﺪاد ﻧﻘﺎﻃ ــﻪ در ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ــ ﺻﻔﺤــﻪ ﻣﻌﻤﺎ
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻗﺮار دارد ﻣﺤﺪود اﺳــﺖ و ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در
ﻃﺮاﺣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪود ،ﺗﺼﻮﺮ زﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤ ﺗﺸ²ﻴﻞ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﻣﺮوز ،از آن ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﺮ اﺳﺖ
ﻪ اﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻠﺶ ﻨﻴﺪ و ﺣﺪود  ٥٠دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﺮا آن
ﺻﺮف ﻨﻴﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺸــﻴﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد
از ﻣﺪاد رﻧﮕ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫــﺎ زرد و ﻗﺮﻣــﺰ و ﻧﺎرﻧﺠ و
ﻣﺸ ²و آﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ ﺗﺎ  ﺗﺎﺑﻠﻮ زﺒﺎ ﺑﺴﺎزﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮا ﺸÁآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ²ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ ﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟ آنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ «ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ ﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣ ﮔﻮﺪ ﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢ ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ²ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮط ﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕ درﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑ اﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

نوزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی در
چهار رده با معرفی برگزیدگان آن برگزار شد.رئیس هیئت
اسب سواری خراســان رضوی با اعالم این خبر گفت :این
مســابقات در چهار رده اسب و ســوار مبتدی و پرش اسب
اصیل ایرانی از ارتفــاع های  100و  110ســانتی متر در
باشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.حمید نیکویی با اشاره
به نفرات برتر این مســابقات  ،افزود :امیرمحمــد آزادی با
اسب "شــنتیا" از باشــگاه فردوســی در بخش اسب و سوار
مبتدی ،پنج دور مســیر مســابقه را بدون خطا طی و جواز
حضور در مراحل باالتر را دریافت کــرد.وی به نفرات برتر
بخش پرش از ارتفاع اشــاره و اظهار کرد :در بخش پرش از
ارتفاع  100سانتی متر با اسب خالص ایرانی ،محمدرضا
وجدانی با اسب "تورنادو" از باشگاه فردوسی قهرمان شد
و احمــد ضمیری با اســب "جان تاتــار" از همین باشــگاه و
مقداد عسگری با اسب "پاشــای" بجنورد از باشگاه ارشاد
به ترتیب دوم و سوم شــدند.وی ادامه داد :در بخش پرش
از ارتفاع  110سانتی متر که فقط با اسب های نژاد ایرانی
انجام شد نیز علیرضا گلمکانی با اسب "تکارش" از باشگاه
ساالر خراســان اول شــد و اعظم حبیبی با اســب "میراث
آخال تکه" از باشــگاه فردوســی و مقداد عســگری با اسب
"پاشای" بجنورد از باشگاه ارشاد به ترتیب رتبه دوم و سوم
را از آن خود کردند.وی اظهار کرد :در خراسان رضوی 60
سوارکار زن و مرد حرفه ای فعالیت دارند.

برگزاری همایش
«سالمت و نشاط» در حاشیه شهر
اتوبوس سیار کاروان «سالمت و نشاط» در سومین هفته
برگزاری همایش دربوســتان «ارم»گلشــهر با اســتقبال
خوب شــهروندان این منطقه روبه رو شــد .رئیس هیئت
ورزش های همگانی بسیج سپاه امام رضا(ع)با بیان این
مطلب گفت:بعد از برگزاری دو همایش موفقیت آمیز که
باحضورچشمگیرواستقبالشهروندان درمناطقخواجه
ربیع و بوســتان ملت مشهد روبه رو شــدیم  ،این هفته در
منطقه حاشیه شهر مشهد و در بوستان ارم گلشهر سومین
همایش کاروان «سالمت و نشاط» به میزبانی تربیت بدنی
ناحیه میثم و همکاری تربیت بدنی شهرداری منطقه  4با
حضور خوب شــهروندان برگزار شد«.اسدی» با اشاره به
هدف اجرای برنامه های ســومین همایش اتوبوس سیار
کاروان «سالمت و نشاط» افزود :مهم ترین هدف اجرای
همایش اتوبوس سیار کاروان «سالمت و نشاط»در مناطق
کم برخوردار ایجاد شــور ،نشاط،اســتعدادیابی و تبدیل
استعدادهای بالقوه به بالفعل است.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ²ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

برگزیدگان پرش با اسب استان
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