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خلعتبری:

تیم پدیــده در حالــی نیمفصل اول
فوقالعادهای با قــرار گرفتن در
رده دوم جدول داشت که یکی
از بازیکنان موثر این تیم در تمام
مســابقات دور رفت ،خلعتبری
بــود ،ولــی ایــن وینگــر تکنیکی و
سرعتی تصمیم به فسخ قراردادش با
مشهدیها گرفت تا در ذوب آهن فصل را دنبال کند .وی
با وجود داشتن 35سال از آمادگی بدنی باالیی برخوردار
است و در  14بازی این فصل بهعنوان یار ثابت به میدان
رفــت و در یک دیــدار دیگر نیــز حضور تعویضی داشــت،
دو گل به ثمر رســاند ولی در بســیاری از گلهای تیمش
تاثیرگذار بود.بازیکن سابق تیم پدیده درباره این جدایی
گفت :بر خالف میل باطنی و به خاطر مشکالت شخصی
مجبور شــدم از پدیده جدا شــوم و از این باشگاه به خاطر
درک شرایطم ممنون هستم .خلعتبری افزود :خوشحالم
که مشــکالت پدیده حل شــده و مطمئنم این تیم تا پایان
لیگ هجدهم جزو مدعیان باقی میماند.وی در خصوص
موافقت یحیــی گلمحمدی با تصمیمش بــرای جدایی
تصریح کــرد :وقتی مشــکلم را بــا گلمحمــدی درمیان
گذاشتم ،وی به بهترین شکل شرایطم را درک کرد.

مدال های محجوب و عباسپور ماندگارشد
مدالهای دو قهرمان نامی کشورمان جواد محجوب قهرمان جودوی
آســیا و مرحوم بیت ا ...عباســپور قهرمان پرورش انــدام جهان طی
مراســمی به موزه آســتان قدس رضوی اهدا شــد .این مراســم عصر
پنج شنبه گذشته با حضور مردم  ،مســئوالن  ،ورزشکاران و خانواده
مرحوم عباســپور در سالن همایشها و نمایشــگاههای آستان قدس
رضوی برگزار شــد که ســه مدال جواد محجوب و 10مــدال مرحوم
عباسپور با حضور خادمان رضوی به موزه آستان قدس اهدا شد.مدیر
عامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در این مراسم با ابراز
خرســندی از این که کشــورمان مهد قهرمانــان  ،پهلوانــان و پرورش
شــیرانی همچون عباســپور و محجوب اســت ،گفت :این که جوانان
جامعه ما در کشــور ایران رشــد میکنند ،به مقامهای قهرمانی نائل
میشــوند و حاصل تالشهای شــان را به این مجموعــه مقدس اهدا
میکنند جــای افتخار دارد .علی اکبر هاشــمی جواهری افزود :این
جوانان با توســل به ائمه اطهــار(ع) به پیروزیهایی دســت مییابند
و مدال هــای قهرمانی خود را تقدیم آســتان قدس مــی کنند که این
تصمیم بســیار بزرگی است.وی تصریح کرد :کســی که در یک رشته
ورزشی رشد میکند ،بهائمه(ع) تمســک میجوید و موفقیتهایش
را تقدیــم امام رضــا(ع) میکنــد ،نشــان از بزرگی اوست.هاشــمی
جواهری با بیان این که جواد محجوب نیز از افتخارات ورزش استان
و کشور ماست ،اضافه کرد :عمر قهرمانی تمام میشود ،اما خوبیها و
نیکیها از خاطر کسی پاک نمیشود .جواد محجوب که از طالی خود
گذشت و در مقابل رژیم صهیونیستی بهخاطر نظام و انقالب اسالمی
مسابقه نداد ،این چنین افتخار پیدا میکند و توفیق اهدای مدالاش
بهامام رضا(ع) نصیب او میشود.وی همچنین تصریح کرد :همزمان
با فرا رســیدن دهه فجر  ،موزه تربیت بدنی در ورزشگاه امام رضا(ع)
را افتتاح میکنیم.

نماینــده بســکتبال اســتان در دیــداری خانگــی مقابــل
شیمیدرمتقبلشکستشد.هفتهپایانیدوررفتلیگبرتر
بسکتبالاستانعصرپنجشنبهگذشتهدرشهرهایمختلف
برگزار شد و تیم آویژه صنعت پارسای مشهد با نتیجه  57بر
 79از مهمان خود شــیمیدر تهران شکســت خورد .آرمان
زنگنه با 20امتیاز 3،ریباند و 3پاس گل ،موثرترین بازیکن
شــیمیدر و صالح فروتن با  15امتیــاز 12 ،ریباند و  2پاس
گل ،موثرترین بازیکن آویژه صنعت بودند.نماینده اســتان
اکنون با 10امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

تجهیز ۱۵۰خانهورزشروستایی

رئیس هیئت ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی
اســتان ،گفت:بیــش از  150خانــه ورزش روســتایی
استان تجهیز و راه اندازی شد .محمدرضا خوشباطن
افزود :در شــش ماهه ابتدای ســال موفق به راه اندازی
 ۱۲۸خانه ورزش روستایی در استان شدیم  .همچنین
در هفته های اخیر  ۲۵خانه روستایی با مساعدت اداره
کل ورزش استان تجهیز و افتتاح شد.وی افزود :برای هر
خانه ورزش روستایی ،مبلغ  ۶۰میلیون ریال تجهیزات
خریداری شده که شامل میز تنیس روی میز ،میز فوتبال
دســتی ،دارت ،میز شــطرنج و تاتامی برای ورزش های
رزمی و محلی با کیفیت مناسب اســت .وی همچنین از
برگزاری یک دوره مسابقات ورزشی ویژه دهیاران خانم
خبر داد و گفت:این مسابقات در رشته های هفت سنگ،
چوب کشی  ،دال پالن و پلخمون برگزار و در پایان نیز تیم
مشهد اول شد.

.

ﺑﺮاىزﻣﺎﻧﯽﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰدهدﻗﻴﻘﻪ!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻰ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى »ﻧﻘﺶﯾﺎب« را آﻏﺎز ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻰ
ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ 12ﺷﺐ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻪ در »ﻧﻘﺶﯾﺎب« ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه

•آرزوی بیت ا...

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورشاندام کشور نیز در این مراسم با
بیان این که آرزوی مرحوم عباسپور محقق شد ،گفت :یکی از آرزوهای
مرحوم بیــت ا ...عباســپور ،اهــدای مدالهــا و کاپ هایــش به موزه
آســتان قدس رضوی بود" .ناصر پور علی فرد" افزود :طی  33ســال
فعالیت در عرصه ورزشی  ،جوانی خوش اخالقتر از مرحوم بیت ا...
عباسپور ندیدم .او تمام عمرش را با توســل به ائمه اطهار(ع) زندگی
میکرد .دســت تقدیر این گونه بود که امروز با افتخار و نیکی از او یاد
می شود.وی گفت :پیش از بیماری عباسپور بهتوافق رسیدیم که او را

•جواد محجوب:از سنگین وزن های دنیا انتقام میگیرم

یک روز تا کسر امتیاز از پدیده باقیبود

سرمربی تیم فوتبال "پدیده شهر خودرو"  ،گفت:
اگر حمیداوی نبود ،االن با کسر  6امتیاز روبهرو
میشدیم و تمام زحماتمان برباد میرفت .او به
معنای واقعی کلمه منجی تیم پدیده شده است.
یحیی گل محمــدی افزود :آدمی نیســتم که بی
دلیل از کسی تعریف کنم اما واقعا اگر حمیداوی
نبود ،مشــخص نبود چه اتفاقی برای پدیده رقم
میخورد .با آمدن وی مهم ترین مشکل باشگاه
پدیده کــه موضوع "ســوبا" بازیکن ســابق پدیده

بود ،حل شــد.وی درباره اردوهــای آینده پدیده
در تعطیــات نیمفصــل  ،گفــت :ابتــدای هفته
آینده به تهران میرویم و عالوه بر برگزاری اردو،
دیداری دوســتانه نیــز برگزار خواهیم کــرد و در
نهایت چهارشنبه ،تهران را به مقصد ترکیه ترک
خواهیمکرد و اردویی ۹روزه در این کشور برگزار
میکنیم.ســرمربی پدیده درخصوص عملکرد
پدیده در فصل نقل و انتقاالت گفت :چند بازیکن
را تاکنون از دســت دادهایــم و تنهــا بازیکنی که

جذب کردهایــم ،میالد فراهانــی در خط دروازه
بودهاســت .روی نقل و انتقاالت تیمم حساســم
و میخواهــم بازیکنــی جذب کنم کــه در کوران
مسابقات ،گره از کار ما باز کند و باکیفیت باشد.
وی گفت :هواداران فوتبال در مشــهد و سراســر
خراسان رضوی واقعا پرشــور و باغیرت هستند.
همواره هــم به تیــم و هم به خــود من ابــراز لطف
داشتند حیف است که مردم مشهد این نشاط را
در ادامه نداشته باشند .شما ببینید وقتی در یک
بازی دوستانه ما مقابل ســپاهان بیش از دوهزار
هوادار عاشق مشهدی به ورزشــگاه می آیند این
یعنی که کار ما در نیم فصل دوم ســخت تر است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮاى
ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ اﻧﺠﺎمدادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
در ﯾﮏ روز ،از ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻰ ﺟﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ،ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ را
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﺎن ﮐﻤﻰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﻃﻮرى درج ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦدﻫﻰ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ »ﻧﻘﺶﯾﺎب ﻗﺮﯾﻨﻪ« از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮐﻤﻰ ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸﺪ
ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ روال ﺣﻞ آن و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ آﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮى
از اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ را در روزﻫﺎى ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺣﻞ ﺑﺴــﯿﺎر اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻧﻮس

بهعنوان مدیر تیم ملی بدن سازی و پرورش اندام ایران منصوب کنیم .
متاسفانه هشت روز بعد از این تصمیم با او تماس گرفتم و مطلع شدم
در بستر بیماری اســت  .با وجود بدن مقاومش ،اما تقدیر و سرنوشت
این طور بود که از بین ما برود.

جواد محجوب  ،دارنده طالی جودوی قهرمانی آسیا گفت :تصمیمی برای خداحافظی ندارم  .هنوز با سنگینوزنهای دنیا کار دارم و باید از آن
ها انتقام بگیرم .جواد محجوب درباره خداحافظی از دنیای قهرمانی  ،افزود :تصمیمی برای خداحافظی ندارم  .حاال حاالها من در جودوی دنیا
کارهای زیادی برای انجام دادن دارم .وی درباره شــرایط پایش پس از جراحی ،اظهار کرد :خدا را شکر شرایطم خیلی خوب شده است .دکتر
کیهانی با یک ظرافت خاصی پایم را جراحی کرد .ان شاءا ...اگر خدا بخواهد ،تا نوروز سال  ۹۸به اردوها باز میگردم .وی در پاسخ به این سوال
که آیا در مسابقات آسیایی ابوظبی حضور خواهید داشت یا خیر،گفت ۲۸ :فروردین ماه مسابقات قهرمانی آسیا برگزار میشود ،تمام تالشم را
میکنم تا در این رویداد حضور داشته باشم.محجوب همچنین درباره مربیگری نیز افزود:مدتی است که در مجموعه ورزشی
آستان قدس یک کالس جودو را قبول کرده ام تا تجربیاتم را دراختیار همشهریانم قرار بدهم.جواد محجوب درباره اهدای
مدال های خود به موزه آستان قدس رضوی نیز ،گفت :مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا ،طالی مسابقات کاپ آزاد
اروپا و مدال نقره گرند پری ترکیه را به موزه آستان مطهر امام رضا(ع) تقدیم کردم .وی درباره هدف این اقدام ارزشمند ،
تصریح کرد :این تصمیم االن من نیست .بلکه در دوران کودکی وقتی برای زیارت به حرم مطهر امام رضا(ع) میرفتم
و وقتی در موزه مدالهای پهلوان احمد وفادار و غالمرضا تختی را میدیدم ،دوست داشتم من هم مثل تختی
مدال کسب کنم و مدال هایم را به حرم امام رضا(ع) تقدیم کنم .همیشه پیش خودم این طور فکر میکردم
که آیا میشود یک روز من هم بتوانم مدال کسب کنم و مدالم را به موزه حرم امام رضا(ع) تقدیم کنم.

گلمحمدی :

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ل باطنیام جدا شدم
برخالف می 

اخبار

ســرمربی تیم فوتبال پدیــده تاکید کــرد :در این
مدت گذشته برخی از مسئولین پای کار بوده اند.
از شهرداری و شورای شــهر گرفته تا استانداری
 ،دادســتانی  ،اداره کل ورزش و جوانان وهیئت
فوتبــال و برخــی از نماینــدگان مجلــس و البته
شــخص آیت ا ...علــم الهدی امام جمعه مشــهد
کــه واقعا خیلــی به تیــم ما ابــراز لطف داشــتند.
همچنیــن امیــدوارم  ،رزم حســینی اســتاندار
خراســان رضــوی و کالیی شــهردار مشــهد که
ورزشی هم هستند  ،به تیم پدیده توجه ویژه تری
داشته باشند .امیدواریم در جلسه ای با مسئوالن
استانی دغدغه های خود را بیان کنیم.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ:
آﻗﺎ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧ از ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٥٨...٩٤٧
ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨــﺎز ﻣﺤﻤــﺪ از ﻓﺮ ﻤﺎن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٦٠...٩٣٦ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا دوﻣﺎﻫﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪﺗﻤﺎ ﻠﺑﻪﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﺗﺼﻮ ﺮﺷﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮا ﺰ ا ﻦ ﻋﺰ ﺰان ﺗﻘﺪ ﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ در ﺎﻓﺘ ا ﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎ ﺖ
 ١sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮ ـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،ا ـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮ ﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﺑﺎ ﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــ§ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ§ﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ§ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ــ ِ
ﺷ§ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ§ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷ§ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ ﺎاﮔﺮﺷ§ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ§ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷ§ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎ ــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ§ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ§ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ§ﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑ§ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ§ﻴﻞدﻫﻨﺪ.
 2ﻫﺮ ﺗ§ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ§ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮ ﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ§ﻞﺑ§ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ§ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ§ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ§ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ§ﺸﻴﺪ.
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 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ§ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
ﻨﻴــﺪ و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ
ﻪ» :ا ﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫــﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
§ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗ§ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را ﻪ ﺑﺮا ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ ﻗﺮ ﻨﻪاش
ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑ§ﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» واﺣﺪ واﺣﺪ«ﺑ§ﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ 
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
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 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

دررقابتهایدوچرخهسواریقهرمانیآسیا

دانشور حذف شد

ملــی پــوش خراســانی دوچرخه ســواری کشــورمان در
رشــته کایرین مســابقات قهرمانی آســیا از صعود به دور
بعد بازماند .در دومین روز از رقابت های قهرمانی آســیا
 ، ۲۰۱۹محمد دانشــور تنها نماینده سرعت کشورمان
در این مسابقات از دور رقابتهای رشــته کایرین حذف
شد و از راه یابی به دور بعد بازماند.

نیکبختواحدی:

دوست دارم روی
نیمکتلیگ
برتریبنشینم
بازیکن خراسانی اسبق تیم ملی فوتبال و سرخابیهای
پایتخت درباره عالقه اش به مربیگری گفت :من عاشــق
فوتبال هســتم .اما بدون شــک خیلــی دوســت دارم تا با
قــدرت و علــم کافــی روی نیمکت یــک تیم لیــگ برتری
بنشــینم تا رســیدن بــه آن روز احتیاج به زمان بیشــتری
دارم اما مطمئن باشــید که این اتفــاق میافتد .علیرضا
نیکبختواحدی که این روز ها بــه عرصه مربیگری ورود
کرده اســت ،افزود :کالسهای بسیار خوبی را پشت سر
میگذاریم و احساس این است که بعد از پایان هر جلسه
کالسمان چیــز جدیدی یاد میگیــرم .االن هم در حال
گرفتن مدرک  Bآسیا هســتم.وی درباره این که تاکنون
از باشــگاهی پیشنهاد داشــته اســت یا نه  ،اظهار کرد :از
باشــگاه اســتقالل برای تیمهای پایه پیشــنهاد دارم اما
ترجیح میدهم تا با دست ُپرتری کارم را شروع کنم.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ§ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

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

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ورزشگاه پنج هزار نفری تربت حیدریه امروز با حضور وزیر
ورزش و جوانان افتتاح می شود .مسعود سلطانیفر وزیر
ورزش و جوانان به همــراه امیر رضا خادم معاون حقوقی
 ،امروز به خراســان رضوی ســفر می کنند و از چند پروژه
عمرانی در مشهد و برخی شهرستان ها بازدید می کنند.
در این سفر ابتدا وزیر ورزش وجوانان از مجموعه ورزشی
شهدای زاوه بازدید بهعمل میآورد و پس از آن ،با حضور
در تربت حیدریه ورزشگاه پنج هزار نفری این شهرستان
را افتتــاح میکنــد.در ادامــه ایــن ســفر امیررضــا خادم
معاون امور حقوقی ،مجلس و اســتانهای وزارت ورزش
وجوانان در مراسم کلنگزنی خانه جوانان کاشمر حضور
پیدا میکند و با حضور وی اســتخر شــنای باران (بخش
خصوصی) افتتاح می شود و بهبهرهبرداری میرسد.در
انتهای این سفر وزیر ورزش و جوانان با حضور در مشهد ،
سالن اختصاصی ژیمناستیک واقع در مجموعه ورزشی
ثامن االئمه(ع) مشهد را افتتاح میکند.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ورزشگاه تربت حیدریه
افتتاح می شود

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ

امروز با حضور وزیر ورزش

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