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فدراسیون هیچ زد و بندی
با بیمه ندارد

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی درباره
حادثه تلخ اشترانکوه گفت :در برنامه صعود به اشترانکوه
در ســال  96خطاهایی رخ داد که منجر به عزادار شــدن
چند خانواده و از دســت رفتن بهترین همنوردان ما شد.
در این میــان برخی بــا تحریــک خانوادههای ایــن افراد
میخواهنــد آن ها را در برابر فدراســیون قــرار دهند .در
حالیکهفدراسیونهیچزدوبندیبابیمهنداردامابرخی
افراد  ،خانوادههای داغدار را تحریک و احساسات آن ها
را جریحه دار میکنند .به گزارش ایسنا« ،رضا زارعی» در
مشهد افزود :در حادثه اشترانکوه که برنامه مشترک میان
دو باشگاه پلنگ برفی و آزادگان بود ،به عقیده من غفلت،
بیتوجهی و اعتماد نابه جا به سرپرست و مدیرفنی برنامه
صورت گرفته اســت.وی با بیان این که شــخصا دســتور
برگزار نشــدن دورههای مربیگری را در خراسان رضوی
دادهام،اظهار کرد :پس از حادثه اشترانکوه تا زمان تعیین
تکلیف این حادثــه ،دورههــای مربیگری در این اســتان
برگزار نخواهد شد.

گزارش

سربداران دراندیشه فتح قلعه کازرون

پنجمی مســابقات ،لیگ را به پایان برســانیم .ولی
اگر این تیم برای سال های آینده بماند ،می توانیم
آسیایی هم بشویم.

کالته

•عملکرد ضعیف کادر فنی

تیــم هندبــال ســربداران ســبزوار فــردا (جمعــه)
در چارچــوب هفتــه یازدهم مســابقات لیــگ برتر
قهرمانی کشــور از ســاعت  15در ســالن سه هزار
نفری ســربداران به مصاف نیــروی زمینی کازرون
می رود.نماینــده هندبال اســتان در  9بازی اخیر
خــود تنها یــک بــرد خــارج از خانــه و یک مســاوی
و هفــت باخت کســب کــرده و بــا  ۴امتیــاز در رده
هفتم جدول رده بنــدی قرار دارد .ایــن تیم در نیم
فصل دوم مســابقات با جذب دو بازیکــن به دنبال
جبران اشتباهات نیم فصل نخست است تا بتواند
جایگاهی در حد و شــأن مهد هندبال ایران کسب
کند.همچنین نماینده کازرون نیز  5برد 2 ،باخت
و  2مساوی در کارنامه خود دارد و با  9امتیاز در رده
چهارم جدول رده بنــدی قرار گرفته اســت.دیدار
دور رفت این دو تیم نیز با نتیجــه  28بر  24به نفع
تیم نیروی زمینی کازرون پایان یافت.

حمیدرضا محمدی با کسب اکثریت آرا برای چهار سال
دیگر رئیــس هیئــت ورزشهــای کارگری اســتان باقی
ماند .مجمع انتخابی ریاست هیئت ورزشهای کارگری
صبح دیروز با حضــور  ۲۱عضو مجمــع انتخابی از جمله
نایبرئیس فدراسیون ورزشهای کارگری کشور ،مدیر
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی ،معاون
اداره کل ورزشوجوانان اســتان ،نماینده ورزشــکاران،
داوران ،مربیان ،شهرستانها ،ورزش کارخانههای فعال،
کارفرمایان و دیگر اعضا در سالن جلسات اداره کل تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی اســتان برگــزار شــد.در این مجمع
محمد دامــادی و حمیدرضا محمدی به عنــوان کاندیدا
حضور داشتند و در پایان از مجموع  ۲۱رای ،حمیدرضا
محمدی،رئیسفعلیهیئتورزشهایکارگریباکسب
 ۱۶رای برای چهار ســال دیگر در ســمت خود ابقا شــد.
محمد دامادی دیگر کاندیدای این مجمع تنها سه رای از
اعضای مجمع را به خود اختصاص داد.

باشــیم .علی شــعبانپور درباره عملکرد این تیم در
نیم فصل نخســت مســابقات لیگ برتر ،می گوید:
زمانی که این تیم تشکیل شد ،هدف ما کسب مقام
در مســابقات نبود و هم اکنون  9بازیکن  18تا 20
سال داریم .وی با بیان این که میانگین سنی تیم ما
حدود  22سال اســت ،می افزاید :هدف امسال ما
حضور در لیگ برتر اســت چراکه در کشور هندبال
این شهرستان را به خوبی می شناسند و اگر امسال
در مسابقات لیگ برتر تیمی از سبزوار شرکت نمی
کرد ،شرایط برای مهد هندبال بدتر از گذشته می

•رقابت با بازیکنان جوان

ســرمربی تیم هندبال ســربداران ســبزوار درباره
بــازی فــردای تیــم اش مقابــل نیــروی زمینی می
گویــد :در دور رفت مقابل این تیم نتیجــه را واگذار
کردیــم .بنابراین بازی ســختی پیــش رو داریم اما
تمام تــاش خود را می کنیــم تا پیروز این مســابقه

سه گام پارسا مقابل شیمیدر

هفته پایانی دور رفت لیگ برتر بسکتبال کشور
امــروز پیگیــری مــی شــود و نماینده اســتان در
دیداری ســخت و نفس گیر میزبان تیم قدرتمند
شیمیدرتهراناست.تیمبسکتبال«آویژهصنعت
پارسا» خراســان رضوی با وجود این که در چند
هفته ابتدایی لیگ تمام بازی ها را واگذار کرد اما
در چند بازی اخیر موفق شد دو بازی را با پیروزی

غضنفری/محمــد جــواد حشــمت مهاجر پیش کســوت
فوتبال خراسان رضوی و بازیکن اســبق ابومسلم در سن
 65سالگیدارفانیراوداعگفت.وییکیازبازیکنانتیم
ابومسلم دردهه  50و دوران طالیی این تیم در آن سال ها
بود.وی پسازخداحافظیازدنیایفوتبالبهعنوانمربی
به فعالیت خود ادامه داد .پیکر این پیش کســوت فوتبال
روز گذشته در تربت حیدریه تشییع و به خاک سپرده شد.

پشت سر بگذارد و اکنون با  9امتیاز در رده هفتم
جدول رده بندی قرار دارد.این تیم ســاعت 16
امروز در سالن مرحوم حمیدی مشهد به مصاف
نماینــده تهران مــی رود که کار ســختی پیش رو
دارد.تیم شــیمیدر هم اکنــون بــا  13امتیاز در
رده دوم جــدول رده بنــدی قرار دارد.ســرمربی
تیم بســکتبال پارســا درباره بازی امروز تیم اش

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺎدآورﻣﻨﻢﻪﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺗﻤﺎمﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺮوز،ازﺳــﺎﻋﺖ٢٤ﺟﻤﻌﻪﺑﻪآﺧﺮﻦﺳــﺎﻋﺎتﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭘﻴﺪاﺮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺑﺎﺪﻇﻬﺮروزﺟﻤﻌﻪاﻧﺠﺎم
ﺷﻮدﺗﺎروزﻧﺎﻣﻪاﻪروزﺷﻨﺒﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﻴﺪﺗﺎﻋﺼﺮﺟﻤﻌﻪ

آﻣﺎدهﭼﺎپﺷﻮد.
ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ روال ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮا ﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﻤﺎ § ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« و ﺳــﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺳﻮدوﻮدرﺳﻪﺳﻄﺢﻣﺨﺘﻠ¨ﺗﻘﺪﻢﺗﺎنﻣﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻦﻫﻔﺘــﻪ،ﺣﺪود ٢٠دﻗﻴﻘﻪوﻗﺖﺷــﻤﺎرا
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓــﺖوﻣﻘــﺪارازﭘﺎﺳــﺦآندرﻫﻤﻴﻦﺻﻔﺤــﻪﺑﺮا
ﺷﻤﺎﭼﺎپﺷــﺪهاﺳــﺖ.ﻋﻼوهﺑﺮراﻫﻨﻤﺎﻫﺎﭼﺎپﺷﺪهدر
اﻦﺻﻔﺤﻪ ،اﮔﺮﺑﺎزﻫﻢﺑﻪﻤ§ﺑﻴﺸــﺘﺮﻧﻴﺎزداﺷﺘﻴﺪﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«دروبﺳــﺎﺖ 1sargarmi.irواردﺷــﻮﺪو
ﺟﺎﻗﻄﻌﭼﻨﺪﭼﺎرﭼﻮبدﮕــﺮراﻫﻢﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﮔﺮ
ﻧﻤﺎد »ﻴﻮآرُ ﺪ« ﺻﻮرﺗرﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﺪﺧﻮانﮔﻮﺷﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاﻫﺘﺎناﺳ´ﻦﻨﻴﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺑﻪ

یکی از مربیــان هندبال ســبزوار دربــاره وضعیت
نماینــده هندبال اســتان در مســابقات لیــگ برتر
می گوید :تیم سربداران ســبزوار قبل از حضور در
مســابقات لیگ برتر ،هیــچ گونه دیــدار تدارکاتی
نداشته و با وجود نداشتن حامی مالی در کمترین
زمان روانه مسابقات شده اســت .محمد فریور می
افزاید :نیمه دوم ویژه مربیان است اما تیم سربداران
سبزوار تاکنون تمام بازی ها را در نیمه دوم واگذار
کرده است .این پیش کسوت هندبال بیان می کند:
در نیم فصل اول بازیکنان از لحــاظ روحی و روانی
دچار مشکل بودند و نمی توانستند به خوبی بازی
کنند .وی تصریح می کند :مهــره چینی بازیکنان
در داخل میدان بــه خوبی انجام نمی شــود وگرنه
در گذشــته با همین بازیکنــان مقابــل بهترین تیم
های لیگ برتر به برتری رســیده ایم و اکنون تجربه
بازیکنــان جــوان هندبال این شهرســتان بیشــتر
شده و کادرفنی تیم سربداران ســبزوار باید پاسخ
گوی عملکرد ضعیف در این فصل باشــند .وی می
گوید :با وجود این که نیم فصل اول مسابقات لیگ
برتر هندبال گذشــته اما تا کنون از تجربیات پیش
کسوتان سبزوار برای ارتقای وضعیت و جایگاه تیم
سربداران استفاده نشده است.
کرد:بازیکن محرومی نداریم.فقط هنوز حسین
رحمتی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.
وی خاطر نشان کرد:شرایط تیم هم اکنون خوب
است و تاکنون حدود  40درصد از قراردادهای
بازیکنان پرداخت شــده است اما بر اساس قرعه
ای کــه داریم ،چند بازی ســخت پشــت ســر هم
داریم که همین مســئله کار را برای ما ســخت تر
میکند.ویدربارهجذببازیکنجدیدنیزاظهار
کرد:پیشنهادهای خود را برای جذب بازیکن به
باشــگاه ارائه دادیــم و باید دید که شــرایط مالی
باشگاه چطور اســت تا در انتخاب بازیکن جدید
دست مان باز باشد.

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

ﺻﻔﺤﻪ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻫﺪاﺖﻣﺷﻮﺪوﻤ§ﺑﻴﺸﺘﺮراﺑﺮاﺣﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻣﺮوزدرﺎﻓﺖﻣﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎﺳﻪﻣﻌﻤﺎﺳﻮدوﻮﻫﻢدرﺳــﻪدرﺟﻪدﺷﻮارﻣﺘﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣﺷﺪهاﺳﺖﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻌﻤﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«،
ﺟﻤﻌﺎﭼﻬﺎرﺷــﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪنﺷــﻤﺎدرﻗﺮﻋﻪﺸاﻦﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪﻪدرﺣﻘﻴﻘﺖآﺧﺮﻦﻓﺮﺻﺖﺷﻤﺎﺑﺮاﺴﺐﺷﺎﻧﺲدر
اﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
ازاﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻟﺬتﺑﺒﺮﺪوﻟﺤﻈﺎتﺧﻮﺷرادرﺗﻌﻄﻴﻼتﭘﺎﺎن
ﻫﻔﺘﻪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ .اﻣﻴﺪوارﻢروزﺷﻨﺒﻪ،ﻧﺎموﺗﺼﻮﺮﺷﻤﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻋﻨﻮان´ازﺑﺮﻧﺪﮔﺎندرﻫﻤﻴﻦﺳﺘﻮندرجﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﻗﺒﻞازﺻﺒﺢﺟﻤﻌﻪﺗﻤﺎماﺳﺖ

گفت:بازی خیلی ســختی داریم چــرا که حریف
مقابل یک بازیکن آلمانــی و چند ملی پوش دارد
کهامسالبرایقهرمانیروانهمسابقاتشدهاند.
قیاسی افزود:بازیکنان ما هم با توجه به پیروزی
هایــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم ،دارای روحیه
خوبی هســتند و برای پیــروزی مقابــل تیم های
بزرگ انگیــزه مضاعفی دارند.وی خاطر نشــان

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﻣﻬﻠﺖﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ

شــد.وی آماده نبودن و جوان بودن تیم سربداران
ســبزوار را از دالیل ناکامــی تیم در نیــم فصل اول
مســابقات می داند و مــی افزاید :بیشــتر بازیکنان
ســابقه بازی در لیگ برتر را ندارند .حتــی در دو یا
سه پست مهم هم با کمبود بازیکن رو به رو هستیم.
شــعبانپور بیان می کند :برای آمادگی بهتر در نیم
فصل دوم مسابقات ،دو بازیکن جدید جذب کرده
ایم که ســابقه بازی در تیــم ملی جوانــان را دارند.
شعبانپور می افزاید :در نیم فصل دوم شرایط بسیار
سخت است و پیشبینی میکنیم با کسب جایگاه

میزبانی نماینده بسکتبال استان از تهرانی ها در هفته پایانی دور رفت لیگ برتر

وداعبابازیکناسبقابومسلم

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔ را ﺸ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻻزم داﺷـﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در 1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞ§ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــ§ﻧ´ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ´ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد§ﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ´ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ§ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¾ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ§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
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¨ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ´ﻞ»§ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا§ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ§ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¾ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

مدال های دو قهرمان پرورش اندام و جودو  ،طی مراسمی
امروز عصر به موزه آســتان قدس رضوی اهدا می شــود.
جواد محجوب قهرمان و مدال آور خراسانی رشته جودو
که در نوجوانی آرزو داشــت بخشــی از مدال هایش را به
موزه آستان قدس اهدا کند،امروز تصمیم دارد دو مدال
طال و یــک نقــره از مســابقات بین المللــی را اهــدا کند.
همچنیــن  12مــدال آســیایی و جهانی مرحــوم عبدا...
عباســپور از قهرمانان پــرورش اندام کشــور نیــز امروز با
حضور خانواده اش به موزه آستان قدس اهدا می شود.

جریمه ۲۰میلیونریالیگلمحمدی
کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالطیرأییگلمحمدی
را  20میلیون ریــال جریمه کــرد .پس از بررســی کمیته
انضباطــی در خصــوص گــزارش دپارتمــان داوران علیه
گلمحمدی ،ســرمربی تیم پدیده ،مبنی بر نشــر اکاذیب
و طرح بیــان مطالب غیر واقــع علیه داور در دیــدار دو تیم
پدیده مشهد و ماشین سازی تبریز ،این کمیته اعالم کرد
که مستند به ماده  ۷۰مقررات انضباطی ،مصوب ۱۳۹۶
با رعایت مــاده  ۹۳از این مقــررات ،یحیی گلمحمدی به
پرداخت  ۲۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

قوچاننژاد:

اعالم نشدن رای کمیته
انضباطی،جای سوال دارد

ســرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره بازی جنجالی
مقابل تیــم "خاتــم اردکان" و اعــام نشــدن رای کمیته
انضباطی ،گفت :تیــم خاتم اردکان بــدون هماهنگی با
ناظر ،زمین مسابقه را ترک کرد که اتفاقا در جلسه کمیته
انضباطی هم این موضوع مطرح شد .ناظر بازی هم اعالم
کرد ،جملهای در خصوص ترک زمین به دستاندرکاران
خاتم نگفتهاســت .رای احتمالی بســیار واضح است که
چه خواهدبود امــا این که چرا اعالم آن ایــن قدر به تاخیر
افتاده ،برای خود مــا هم جای ســوال دارد.این رای باید
هرچه زودتر اعالم شود.جبار قوچان نژاد افزود :اگر قرار
باشد برای اعتراض به هر موضوعی زمین مسابقه را ترک
کنیم و برخوردی صورت نگیرد ،دیگر ســنگ روی سنگ
بند نمیشود .وی اظهار کرد :در خصوص چنین مواردی
تنها راه حل ،اجرای قانون است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

اهدای مدال های دو قهرمان
به موزه آستان قدس

هندبالیست های سبزواری برای انتقام دور رفت به مصاف نیروی زمینی می روند

محمدی،دوبارهسکاندار
ورزشهایکارگریشد

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

طی امروز صورت می گیرد

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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