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رئیس هیئت کشتی استان:

رئیــس هیئــت کشــتی اســتان
دربــاره مبهــم بــودن وضعیــت
میزبانــی مشــهد از جــام جهانی
کشــتی آزاد ،گفت :همچنان در
ســایت اتحادیه جهانی کشــتی،
نــام ایــران بــه عنــوان میزبــان
جامجهانی ذکر شده اســت اما عجیب است که خودمان
اصــرار داریــم میزبــان نباشــیم .مســعود ریاضــی افزود:
ماجرایی اتفاق افتاده و هر روز هم اتفاق تازهای رخ میدهد
که حقیقت آن به مردم گفته نمیشــود .جام جهانی قرار
بود در مشــهد برگزار شــود ،پیشنهاد ما آخر اســفند بود و
شــهرداری مشــهد قول داده بود بخش عمده هزینهها را
بپردازد و فدراسیون کشتی از بابت هزینه برگزاری هیچ
مشکلی نداشت .بعد گفته شد که اکبر دودانگه در جلسه
اتحادیه جهانی حضور داشته و وقتی گفتهاند که میزبانی
را به روســیه بدهند ،نتوانســته آن هــا را متقاعــد کند که
مسابقات در مشهد برگزار شــود .این شوک بزرگی برای
کشتی مشهد بود که میزبانی جام جهانی را از ما گرفتند.
وی تصریح کرد :نکته بحث برانگیز این است که در سایت
اتحادیه جهانی همچنان نام ایران بــه عنوان میزبان جام
جهانی ذکر شــده و البته به اشــتباه ،به جای مشــهد ،نام
تهران هم بیان شده بود و هنوز میزبان جام جهانی2019
تغییری نکرده است.

علی ترابی

 16سالازدرگذشتیکیازباتعصبترینبازیکنان
تیممحبوبوبهیادماندنیابومسلممیگذرد.چهره
ســبزه و خندانی داشــت .بــازی زیبــا ،دریبلهای
هنرمندانه و شــوتهای ســنگین اش هنــوز در یاد
خیلی از هواداران مانده است .تکنیک فوق العاده
ای داشــت و در رفتار و اخالق الگویــی مثال زدنی
بود" .محمــد اعظم" همــان بازیکنی کــه در دوران
فوتبالی اش یکــی از بهترین و صاحب ســبک ترین
هافبکهای ایــران بود .کســی که زندگــی خود را
برای تیم ابومسلم گذاشت و حتی بعد از پایان دوران
بازیکنی به عنوان مربی به کمک تیمش آمد .تعصب
و اخالق او بود که نامش را بعد از این همه سال در دل
فوتبالدوستانزندهنگهداشتهاست.خیلیازپیش
کسوتان و هم دوره ای های محمد اعظم در خاطرات
خود بیان می کنند که وی بازیکنی دو پا بود و حتی
همبازی های او نمیتوانســتند تشخیص دهند که
راست پاست یا چپ پا.

•از استثناها بود

که در دهه  60در کنار قاسم زردکانلو و اسماعیل
شجیع ســکاندار تیم منتخب فوتبال خراسان بود،
دربــاره ویژگــی هــای محمد اعظــم میگویــد :در
دهه  60فوتبال جدیدی در اســتان شکل گرفت و
اســتعدادهای خوبی هم معرفی شــدند که محمد
اعظم یکی از آن فوتبالیســتهای بسیار مستعد و
عالی بود .قیاسی می افزاید :اعظم در آن زمان جزو
استثناهای فوتبال اســتان و به نوعی گل سرسبد
بازیکنان بودچرا که او پایه گذار اغلب پیروزی های
تیم منتخب فوتبال خراســان بود.وی درباره پست
بــازی محمد اعظــم نیــز میگوید :محمــد هافبک
وســط نفوذی بود و رو به جلو بازی میکرد و به گل
هم میرسید .بیشــتر توپ ها به وی ختم می شد و
شوتهای بسیار زیبایی داشت.

•الگوی به تمام معنا

وی خاطر نشــان مــی کند :امــا متاســفانه مرحوم
اعظم در شرایطی وارد فوتبال شد که نگاه خاصی
به فوتبال نمی شد و آن زمان دوران جنگ تحمیلی
بود .واقعا فوتبالیســت خوبی بود و در تیم منتخب
خراسان و ابومسلم عملکرد بسیار خوبی از خود به
جا گذاشــت و حتی به تیم ملی هم دعوت شد.وی
بــه ویژگی هــای فــردی آن اشــاره مــی کنــد و می
افزاید:محمد اعظم فردی احساسی و مهربان بود.

سرمربی خراسانی تیم ملی والیبال نشسته:

افتخارات جانبازان و معلوالن به عنوان الگو مطرح شود

نیــم فصــل دوم رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال کشــور
از امروز با چهار مســابقه آغاز می شــود کــه در جریان این
دیدارها آبادان ،تهران و مشهد میزبان مسابقات خواهند
بود.نماینده بسکتبال استان که در نیم فصل اول 2برد و6
باخت به دست آورده است ،هم اکنون با  10امتیاز در رده
هفتم جدول رده بندی جای گرفته اســت.تیم بسکتبال
آویژه صنعــت پارســا عصــر امــروز در دیــداری خانگی به
مصاف تنها تیم بدون شکست لیگ برتر یعنی پتروشیمی
می رود که قطعا کار بســیار دشــواری خواهد داشت .تیم
پتروشــیمی هم اکنون با  8برد در صدر جدول قرار دارد و
تاکنون به هیچ تیمی باج نداده اســت و همچنان در لیگ
برتر یکه تازی می کند که باید منتظر ماند و دید مشهدی ها
می توانند اولین باخت این تیم قدرتمند را رقم بزنند یا نه.

مردم بیشــتری قرار میگیرد
چــرا کــه افتخــارات ورزش
جانبــازان و معلــوالن بعــد از
انقــاب اســامی پررنــگ تر
است و میتواند به عنوان یک
الگو در جامعه ما مطرح شود.
هــادی رضایی افــزود :مدال
طالیــم در المپیــک 1988
ســئول را به موزه اهدا کردم.
ایــن افتخــار را داشــتم که در

ســرمربی خراســانی تیــم
ملــی والیبــال نشســته
دربــاره اهــدای مدالــش بــه
مــوزه کمیته ملــی المپیک و
پاراالمپیــک ،گفــت :تصورم
این است که اگر این مدالها
در مکانهــای عمومی مانند
موزه قرار بگیرد ،به جای این
که تنها خــودم و خانــوادهام
ببیننــد ،در دســترس عموم

در اداﻣــﻪ روال »ﺳﺎدهﺳــﺎز« ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻧﻘﺶــﺎب،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻦ ﺷــﺪ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻤ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻞ زﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•بازی ساز

قاســم زردکانلــو از پیش کســوتان فوتبال اســتان
نیز دربــاره ویژگــی های محمــد اعظم مــی گوید:
از مســائل ریز و درشت مشــکالت بازیکنان مطلع
بود .روابــط عمومی بســیار قوی داشــت و بــا اکثر
فوتبالیســت هــای هــم دوره اش رفاقــت نزدیکی
داشــت.وی تصریح می کند :ویژگی های اخالقی
او طــوری بود که تماشــاگران با او بســیار صمیمی
بودند.او محور تیم ابومسلم و منتخب خراسان بود.
بازیکنی کامل در خط میانی که تمــام برنامه های
المپیکهای ســئول ،بارســلونا وآتالنتا به عنوان
کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته به مقام قهرمانی
دســت یابم که اولین مدال طالیم را به موزه اهدا
کــردم .یکــی از مدالهایــم به آسایشــگاه شــهید
فیاضبخش مشــهد اهدا شده اســت و یکی دیگر
از مدالهایم در موزه دیگری است .البته چندین
مدالجهانیدیگروپاراالمپیکهمبهعنوانمربی
کســب کرده ام.وی افزود :والیبال نشسته اولین
رشته تیمی بود که در مجموع بازیهای المپیک
و پاراالمپیکی موفق به کسب مدال طال شد .تمام
این ها افتخاراتی است که شــاید خیلیها ندانند
که با چنین حرکاتی میتوان آن را به نســل جدید
جامعه معرفی کرد تا با پیشینه ورزشکاران جانباز
و معلول بــه خصــوص جانبازانی کــه در دو جبهه

ﻣﺜﻼ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ،ﺣﺪود ١٠دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز
دارﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷــﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨــﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ
در اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﺮا اﻦ اﺳــﺖ ــﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸــﺪن
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻪ ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ  ،از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎم و ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺎدآور ﻣﻨﻢ ﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ١٠دﻗﻴﻘﻪا ﻪ ﺑﺮا
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺎ اﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ

هجومی تیم بر اســاس ویژگیها ونبوغ او طراحی
میشد.وی ادامه می دهد :او با توانمندی در حفظ
توپ و ارسال پاس های دقیق به شکل های متنوع و
با دقت مثــال زدنــی باعث شــده بود که بــه عنوان
بازیکنی بازی ساز در کشور مطرح شود .بازی با پای
چپ و راســت برایش فرقی نداشت .بسیار باهوش
و بازی خوان بــود .اعتماد به نفس باالیی داشــت و
بمب روحیه بود.

•فراغ شانزدهمین سال

شــانزدهمین ســالگرد درگذشــت مرحوم محمد
اعظم ،بازیکــن و کاپیتان ســابق تیمهــای فوتبال
منتخب خراســان و ابومســلم ،با حضور خانواده او
و جامعه ورزشــکاران امــروز از ســاعت  14:30در
صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی ،بلوک
 217برگزار خواهد شد.محمد اعظم سال 1381
در سن  41سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.
قهرمان هســتند و افتخارآفرینی کردهاند ،بیشتر
آشنا شوند .هر چند شــاید خیلی نامی از آن ها در
جامعه نباشــد و مردم مــا تنها ورزشــکاران مطرح
و فوتبالیســتها را بشناســند اما چنین حرکاتی
باعــث شــناخته شــدن و معرفــی افتخارآفرینان
گمنــام ورزش مــا میشــود.رضایی تصریح کرد:
حتی باید از این موضــوع هم فراتــر برویم ،خیلی
از جوانان و نوجوانان دهه  80و  90شــاید ندانند
که به عنوان مثال قهرمانان المپیکی ما در پیش از
انقالبچهکسانیبودندکهازاینطریقمیتوانند
با این افتخارآفرینان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
امیدوارم مــوزهای در خور این نامها شــکل بگیرد
و به فراموشــی ســپرده نشــود تا به عنــوان یکی از
افتخارات ورزش ایران به ثبت برسد.

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

ﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮدهاﺪ
و روال ﺣﻞ اﻦ ﻣﻌﻤــﺎ را ﻣداﻧﻴــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ اﮔــﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﺳــﺖ ﻪ ﻗﺼﺪ دارﺪ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ اﺑﺘﺪا
ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ« و »ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ« ﺑﺮوﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ »آﺑ ﻢرﻧﮓ«»،آﺑ
ﭘُﺮرﻧﮓ«» ،ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﺒﺰ« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
اﺳــﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷــﻮد ﺑﺎ ــ دو رﻧﮓ ﻤﺘﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻴﺪ و از ﻟﺬت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

حتی به خیلی از فوتبالیســت های آن زمان کمک
می کرد.به نظرم الگویی به تمام معنا بود که در دهه
 60معرفی شد .خیلی هم دوست داشتنی بود.وی
می افزاید:اعظم از پایه گذاران تیم ابومسلم بعد از
انقالب اســامی بود.هوش باالیی داشت و تا آخر
عمرش با ابومسلم زندگی کرد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ

محمد اعظم نفر وسط

گزارش

حاجسیدمهدیقیاسیپیشکسوتفوتبالاستان

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ
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به یاد« اعظم» فوتبال مشهد

نبرد مشهدی ها با تیم بدون باخت

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

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

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¹ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
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...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¹ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

مدیرکل ورزش وجوانان خراســان رضوی از آغاز احداث
دو خوابگاه ورزشــی برای هیئت نابینایان و کم بینایان و
کشتی در مشهد خبرداد .فرزاد فتاحی در مجمع انتخاب
رئیس هیئــت نابینایان و کــم بینایان افزود :یکــی از این
خوابگاههاباظرفیت ۳۰۰نفردرمجموعهچمران،توسط
خیران و هیئــت نابینایان و کم بینایان احــداث و دیگری
توسط هیئت کشتی خراسان رضوی با ظرفیت  ۳۰۰نفر
ساخته میشود .وی خاطرنشــان کرد :خراسان رضوی
از اماکن ورزشی بسیار خوبی برخوردار است ،منتها این
همه فضای ورزشی بدون امکانات رفاهی ضعف محسوب
میشود.وی تصریح کرد :خراسان رضوی در رشته های
گلبال ،شنا ،دوومیدانی ،جودو ،شطرنج و پاورلیفتینگ
۹۰۰ورزشکار فعال دارد که برخی عضو تیم ملی و مدال
آور هستند .با توجه بهروند رو به رشدی که داریم و نشاط
اجتماعی که در خراسان رضوی ایجاد شده ،برنامه های
خوبی در اســتان طراحــی کردیم کــه اوج آن را در ســال
 ۹۸شــاهد خواهیم بود.رئیس فدراســیون ورزش های
نابینایــان و کم بینایــان نیز در این جلســه گفــت :ورزش
نابینایان و کم بینایان بعد از پیروزی انقالب اســامی در
یتوان گفت این ورزش،
ایران شکل گرفت و رشد کرد و م 
ورزشی خاص است که باید به شیوه ای متفاوت به آن نگاه
شود و شرایط را برای آن فراهم کرد.مظلومی افزود:کسب
مدال طال توسط ورزشکاران نابینا و کم بینا در مسابقات
بازی های آسیایی جاکارتا با رشد  ۱۰۴درصدی نسبت
به دوره قبل همراه بود که این خود نتیجه نگاه دولت به این
بخش و ورزش های معلوالن است که قطعا توجه بیشتر به
این موضوع دستاوردهای بیشتری را برای ورزش کشور
به همراه خواهد داشت.

رضا عنایتی:استقالل نیاز به یک
ش دانگ دارد
گلزن ش 
رضــا عنایتــی ،مهاجــم
خراســانی پیشــین تیم
فوتبال استقالل اعتقاد
دارد کــه اضافــه شــدن
یــک مهاجــم خارجــی
معمولی ،مشکل این تیم
را برطــرف نخواهد کرد
بلکه استقالل نیاز به یک
گلزن شــشدانگ دارد.وی افزود :هم اکنون حساسیت
روی بازیکن خارجی زیاد اســت و رســانهها و هــواداران
استقالل با حساسیت خاصی به این موضوع میپردازند.
داســتان بازیکن خارجی با ایرانی متفاوت اســت .وقتی
باشگاهی اقدام به جذب بازیکن خارجی میکند ،طبیعت ًا
آن بازیکن باید با بازیکنان ایرانــی از لحاظ فنی اختالف
داشته باشد ،نه این که در همان اندازه یا ضعیفتر باشد.
وی افــزود :اســتقالل در ایــن فصــل در خصــوص جذب
بازیکنانــی مثــل الحاجی گــرو و نیومایر عملکــرد خوبی
نداشت و این موضوع با انتقادهایی نیز همراه بود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰء ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

آغاز احداث  ۲خوابگاه ورزشی
درمشهد

 16سال از فراغ محمد اعظم ،فوتبالیست نامدار استان گذشت

آغازنیمفصلدوملیگبرتربسکتبالازامروز

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

ورزش
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اتحادیه جهانی،هنوز ایران را
میزبان جام جهانی می داند

از میان خبرها

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

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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