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حواشی بر عملکرد تیم تاثیر
گذاشتهاست

علی ترابی  -بازی های یک هشتم نهایی جام ملت
هــای آســیا  2019از روز یک شــنبه گذشــته آغاز
شــد و تیم ملی ایران نیز با پیــروزی مقابل عمان به
مرحله یک چهارم نهایی ایــن رقابت ها صعود کرد
تا در دیداری سخت با چین رو در رو شود.اما کشور
ایران در این جام دو تیم را روانه مسابقات کرد که هر
دو تیم تا به این جای کار همچون گذشــته عملکرد
خیلی خوبی داشــته اند.جدای از تیم ملی فوتبال
 ،تیم داوری ایران متشــکل از علیرضا فغانی  ،رضا
ســخندان و محمــد رضا منصــوری نیز کــه در جام
جهانی درخشــیده انــد ،در این رقابــت ها قضاوت
های خوبی داشــته اند.در این میان رضا سخندان
کمک داور ارزشمند مشهدی نیز رکورددار حضور
در جام ملت های آسیاست ،چرا که وی تاکنون در
چهار دوره از این تورنمنت حضور داشته و افتخاری
برای داوری خراسان رضوی است.

کاپیتانتیموالیبالپیاممشهدگفت:نمیدانمچهاتفاقی
افتاده که امســال این قدر به تیم پیام حســاس شــدهاند.
حواشــی روی عملکرد تیم تاثیر گذاشــته اســت .سعید
مصطفیوند با اشــاره به محرومیتی که کمیته انضباطی
برای دو دیدار آینده پیام در لیگ برتر منظور کردهاست،
خاطرنشــان کرد :یک جلسه غیابی تشــکیل میدهند و
خیلی راحت حکم صادر میکنند ،بدون این که توجهی
به حرفها و عالقهای به دیدن مستنداتم در جلسه کمیته
انضباطی داشته باشند.وی درباره حکم کمیته انضباطی
برای بازی حاشــیه ســاز اظهار کــرد :با وجود مشــکالت
و اعتــراض های فراوانــی که از ســوی تیم خاتــم اردکان
رخ داده ،هیچ حکمی برای این تیم صادر نشــده اســت.
اما وقتی تیم مــا یک اعتــراض کوچک می کنــد ،محروم
میشــود ،در حالی که تمــام اعتراضات ما دربــاره نقض
قانون بوده است .امیدوارم رسیدگی بهتری به این مسائل
شود.وی یادآور شــد :حکمهایی که در خصوص تیم پیام
صادر میشود ،قطعا روی شرایط روحی و روانی بازیکنان
تاثیرگذار است .وقتی حساسیتها روی پیام زیاد باشد،
مســلما روی تیــم فشــار وارد میشــود.مصطفیوند در
خصوص ادامــه رونــد فعالیت ایــن تیم گفت :متاســفانه
م ما افزایش یافته است .مهدی کریمی
مصدومیتها در تی 
نیز با وجود مصدومیتی که داشــت ،در دیــدار اخیر بازی
کرد .همچنین هفته گذشــته با وجــود مصدومیت قصد
نداشــتم مقابل شــهروند اراک بازی کنم ،اما شرایط تیم
مجابم کرد که در آن دیدار بازی کنم.

گردهمایی روسای هیئت های ورزش زورخانه ای کشور
و دبیران مناطق هفت گانه فدراسیون این رشته ورزشی
با عنوان «آیین پدران گود»در مشهد آغاز شده است .این
گردهمایی چهار روزه از یک شــنبه گذشــته آغاز شــده و
تا چهارشــنبه ادامــه دارد .نشســت روســای هیئت های
ورزش زورخانه ای و پهلوانی اســتان ها ،نشست شورای
عالی و گردهمایی پیش کسوتان این رشته ،دومین آیین
ملی پدران گود ایران و مجمع عمومی سالیانه فدراسیون
پهلوانــی و زورخانه ای طی ایــن روز ها در مشــهد برگزار
میشود.امروز نیز همه اعضای این گردهمایی در آرامگاه
فردوسی حضور پیدا می کنند.

رئیس هیئت تنیس استان خبر داد:

برگزاری نخستین
دوره لیگ تنیس روی میز
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دراﺳﻢﺘﺎبرو ﺟﻠﺪآوردهاﺳﺖ
ﭼــﻮنﺑﺴــﻴﺎر ازاﻓــﺮاددرﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﻴــﻞ اــﻦ ﺗﺼﺎوﺮ ﺑــﻪ آراﻣﺶ
رﺳــﻴﺪهاﻧﺪ.اﻦﺘﺎبﺷــﺎﻣﻞ ٤٣
ﺗﺼﻮﺮﻣﺨﺘﻠاﺳﺖﻪﻫﺮﺪاماز
آنﻫﺎﺷــﺎﻣﻞ ٤٠٠ﻧﻘﻄﻪﻫﺴﺘﻨﺪو
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺎوﺻﻞﺮدناﻦﻧﻘﺎط،ﺗﺼﺎوﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎتزﺒﺎ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻮهوﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ ازﻃﺒﻴﻌﺖ
راﺸﻣﻨﻨﺪ.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان:

رشتههای انفرادی نقطه قوت
استان است

معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش استان گفت :تعداد
مدالهای طالی ورزشکاران در المپیاد استعدادهای برتر
مربوط به رشته های انفرادی است و نقطه قوت ما محسوب
میشــد .امیرزارعــی در گردهمایی هیئت های ورزشــی
استان افزود :در نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر
 ،استان توانســت باکســب جایگاه دوم در کشــور باردیگر
توانایی خــود را در بعــد قهرمانی بــه نمایش بگــذارد.وی
اظهار کرد :یکــی از نکات مهم در ایــن دوره عملکرد قابل
توجه شهرســتانهای خراســان رضوی همچون مشهد،
نیشــابور ،قوچان ،چناران ،تربت جام ،ســبزوار و سرخس
بود که در کسب مدال نقش مهمی داشتند و تعداد زیادی
مدال توسط ورزشکاران این شهرستانها کسب شد.وی
تصریح کرد :ظرفیت و اســتعدادهایی که در شهرستانها
وجــود دارد ،می توانــد در بعد قهرمانــی و همگانی کردن
ورزش نقش ویژهای داشته باشد و به ارتقای جایگاه استان
در المپیاد پیــش رو کمــک کند.زارعی با بیــان این که در
المپیــاد اســتعدادهای برتر کشــور ۸۸ ،مــدال در بخش
پسران و  ۳۱مدال دربخش دختران کسب کردیم ،افزود:
امیدوارم با تدوین برنام های ویژه جایگاه فعلی را به سکوی
نخست ارتقا دهیم  .باتوجه به مدالهای کسب شده و زیاد
بودن تعداد مدالهای طال در بخش انفرادی ،اگر بتوانیم
در رشته های ورزشی انفرادی سرمایه گذاری کنیم قطعا
نتیجه خوبی کسب خواهیم کرد.

گفت وگو با کمک داورمشهدی
حاضردرجام ملتهای آسیا

درامارات
ازقهرمانیایران
صحبت میشود

در جام ملت های آسیا نسبت به تورنمنت های دیگر
به خصوص جام جهانی بیشتر است.به همین دلیل
با حساسیت بیشتری کارمان را دنبال می کنیم.

البتــه با توجه به شــرایط تیــم ملی ایــران در مراحل
حذفی  ،ممکن اســت یک بازی دیگر بــه تیم داوری
ایران محول شود.اما مهم این است که شرایط ایده
آل خود را حفظ کنیم و در کالس هــا و تمریناتی که
در حاشــیه این رقابت ها بــرای ما برگزار می شــود،
موفق باشــیم و هــر تعداد بــازی را کــه به مــا واگذار
میشود ،به نحو احسن مدیریت کنیم.وی همچنین
درباره چهار دوره حضور در جام ملت های آسیا می
گوید:این افتخار بزرگی است که چهار دوره در جام
ملت های آســیا حضور دارم و تاکنون هیچ داوری از
آســیا چنین رکوردی ندارد.وی تصریح می کند:از
همشهری های مشهدی هم می خواهم که برای ما
دعا کنند تا از این مسابقات همچون دوره های قبلی
سربلند بیرون بیاییم.هر چند که فشار های جانبی

وی همچنیــن به وضعیــت تیم ملی ایــران و پیروزی
هایی کــه بــه دســت آورده است،اشــاره مــی کند و
میگوید:تیم ملی ایران بعد از جام جهانی آمادگی
خودش را حفظ کرده است و در امارات از تیم ایران
به عنوان شــانس اول قهرمانی یاد می شود.تاکنون
هم قدرتمندانــه ظاهر شــده و بازی هــای خوبی به
نمایش گذاشــته اند.در ایــن دوره تیم ایــران از نظر
بازیکن کامل است .حتی روی نیمکت هم بازیکنان
خوبی حضور دارند که امیدواریم پس از چند ســال

رئیس هیئت تنیس روی میز خراســان رضوی از
برگزاری نخســتین دوره مســابقات لیگ استان
خبرداد .کاظم مســتحقی راد افزود:مســابقات
قهرمانی خراســان رضوی در دو بخــش آقایان و
بانوان در قوچان برگزار می شود.وی در خصوص
برنامــه های دهــه فجر ایــن هیئت تصریــح کرد:
برگــزاری مســابقات برتریــن های زیر  ۲۰ســال

اســتان و مســابقات بانــوان اســتان در رده های
جوانان و نوجوانان در مشهد از جمله برنامه های
پیشرویاینهیئتاست.ویدرخصوصآخرین
وضعیت مهشید اشتری نیز بیان کرد :این بازیکن
خوب خراسانی موفق به حفظ رتبه اول رنکینگ
کشور در یک ســال اخیر شده اســت همچنین با
برنامه ریزی های انجام شــده در دو نوبت صبح و

•شانس اول قهرمانی

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
»ﻧﻘﺶ ِ
ﺎبﺷﻤﺎره«،

ورزش

•قضاوت های بی نقص

رضا سخندان بعد از قضاوت دیدار ویتنام و اردن در
مرحله یک هشــتم نهایی ایــن دوره از مســابقات در
گفت و گو با خبرنگار ما از شــرایط تیــم داوری ایران
در امارات می گوید :شرایط تیم داوری ایران خیلی
خوب است و تاکنون هم مشــکل خاصی نداشتیم.
وی می افزایــد:در ایــن دوره از مســابقات برخالف
دوره های گذشــته از  60داور و کمک داور استفاده
می شود که در مجموع قرار است 51بازی را قضاوت
کننــد و به همیــن دلیــل ممکن اســت تعــداد بازی
کمتری به هر تیم داوری برســد.وی بــه بازی هایی
که تاکنون قضاوت کرده اند ،اشــاره و خاطر نشــان
میکند:تاکنون دو بازی را با موفقیت قضاوت کرده
ایم.طبقتصمیمکمیتهداورانکنفدراسیونفوتبال
آســیا  ،در مرحله گروهی بازی ژاپن – ترکمنســتان
را پرچــم زدم و یک بازی هــم در مرحله یک هشــتم
نهایی میان تیم های اردن و ویتنام را قضاوت کردم
که خوشــبختانه مشــکل خاصی به وجود نیامد و از
این دو بازی ســربلند بیــرون آمــدم و از داوری ایران
دفاع کردم.وی مــی افزاید :اکنون منتظر هســتیم
تا ببینیم چه بازی دیگری را قضــاوت خواهیم کرد.

گردهمایی فعاالن ورزش
زورخانه ای در مشهد

ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺘﺎبﻫﺎﺟﻬﺎن

ورزش

از میان خبرها

ﻧﺎﺷــﺮ اﻦ ﺘﺎب ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــ ﺮده
اﺳــﺖ ــﻪ ﻃﺮﻓــﺪاران ﺘﺎبﻫﺎ
رﻧﮓآﻣﻴﺰ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن،اﻦﺘﺎب
رادوﺳﺖﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪﺑﺎﭘﺮﻓﺮوشﺷــﺪناﻦﺘﺎب،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻧﺎﺷﺮﻣﺤﻘﻖﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺷﻤﺎﻫﻢاﻣﺮوزﺑﺎﺣﻞﺮدناﻦﺳﺮﮔﺮﻣﺑﻪ»آراﻣﺶ«دﻋﻮﺗﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

قهرمان این دوره از مسابقات شــوند و مردم ایران را
خوشــحال کنند.وی خاطر نشــان می کند:در این
دوره از مســابقات تمام تیم ها به هــم خیلی نزدیک
هســتند و نمی توان تیمی را ضعیف قلمــداد کرد و
بازی هــا خیلی نزدیک بــه هم اســت.وی همچنین
درباره حال و هوای فوتبالی کشــور امــارات با توجه
به برگــزاری این مســابقات ،مــی گوید :بــا توجه به
برگزاری مهم ترین تورنمنت فوتبالی آسیا در کشور
امارات  ،متاسفانه هیچ تبلیغاتی نشده است و شور و
حال فوتبالی در شهر وجود ندارد.این در حالی است
که در دیگر تورنمنت هایی که حضور داشتیم ،فضای
شهر تحت تاثیر مسابقات فوتبال بود اما االن چنین
چیزی مشاهده نمی شود و هیجان فوتبالی فقط در
ورزشگاه ها خالصه می شود.
بعد از ظهر تمرین میکند .وی اضافه کرد :سعی
بر این بوده کــه با هــوش و ذکاوت این تنیســور و
تالش مربیــان ،وی به عنــوان نماینده خراســان
رضوی در المپیک  ۲۰۲۰حضورداشــته باشد.
مســتحقی راد اظهار کرد :هیئت تنیس روی میز
استان ۳۰بهمنماهمیزبانمجمعسالیانههیئت
استان های کشور خواهد بود.

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

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ  ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

برتریپدیدهمقابل«ولونتاری»
تیم فوتبال پدیده در یک بازی تدارکاتی به برتری رسید.
تیم پدیــده در چهارمیــن روز از اردوی تدارکاتی خود در
آنتالیا ،بــه مصاف تیــم «ولونتاری» رومانــی رفت که این
دیدار با پیروزی  ۳بر  ۲به پایان رسید  .امین قاسمی نژاد،
حسین مهربان و محمد قاسمی نژاد گل های تیم پدیده
را در این بازی به ثمر رساندند.تیم «ولونتاری»رومانی از
جمله تیم های مطرح لیگ  Aرومانی به شمار می رود که
در ترکیه اردو برگزار کرده است.

رضایی  ،سرپرست ایران
در پاراالمپیک  2020شد
هادی رضایــی به عنوان سرپرســت
کاروان ایــران در باز یهــای
پاراالمپیــک  2020توکیــو معرفی
شد .بر اساس پیشنهاد خسرویوفا،
رئیــس کمیتــه ملــی پاراالمپیــک و
مصوبــه هیئت رئیســه و اجرایی این
کمیته ،هادی رضایی به عنوان سرپرســت کاروان ایران
در بازیهای پاراالمپیک توکیــو  2020انتخاب و ابالغ
وی صادر شد.رضایی پیش از این سرپرست کاروان ایران
در بازی های پاراآسیایی اندونزی بود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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