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معاون وزیر ورزش و جوانان در مشهد:

کشتیپهلوانی،زیرمجموعه
فدراسیون پهلوانی قرار گرفت

فرش آرایی ها در گام اول مرحله پلی آف از «سوهان محمد سیما» قم پذیرایی می کنند

نبرد فوتسالی با طعم سوهاندرمشهد

مهشید اشتری ملی پوش مشهدی تنیس روی میز برای
حضور در مسابقات کاپ آســیا دعوت شد .کنفدراسیون
تنیــس روی میــز آســیا ،مهشــید اشــتری را کــه بهترین
ورزشکار ایران به همراه نیما عالمیان در آخرین فهرست
رنکینگ جهان هستند ،به مسابقات کاپ آسیایی دعوت
کرد .به این ترتیب این دو پینگ پنگ باز به همراه جمیل
لطف ا ...نسبی ،ســرمربی تیم ملی بزرگ ساالن در این
مسابقات شــرکت میکنند .مســابقات کاپ آسیا از ۱۶
تــا  ۱۸فروردین  98در شــهر یوکوهامای ژاپــن با حضور
برترین های تنیس روی میز آسیا برگزار خواهد شد.

مرحلــه پلــیآف رقابت هــای لیــگ برتر فوتســال
باشــگاه های کشــور از روز جمعه ازســاعت ۱۶با
حضور هشــت تیــم آغاز می شــود .مرحلــه پلیآف
ســبک و ســیاقی جدیــد در نحــوه برگــزاری لیگ
برتر فوتســال امسال اســت که موافقان و مخالفان
زیادی دارد .مرحله پلــی آف برای اولین بار قرار
اســت برگزار شــود.با پایان مرحلــه مقدماتی
لیگ برتر ،تیم های گیتی پسند اصفهان ،مس
ســونگون ورزقان،فــرش آرای مشــهد ،حفاری
اهواز ،سن ایچ ساوه ،سوهان محمد سیمای قم،
شهروند ســاری و مقاومت البرز به مرحله پلی
آف صعــود کردند.برگزاری این مســابقات
این گونه اســت که دور اول مرحله پلیآف
بهصــورت  ۲از  ۳بازی برگزار میشــود.
یعنــی هرکــدام از دو تیم در دو بــازی از
سه بازی پیروز شود به مرحله بعد صعود
میکند و تیمهایی که جایگاه بهتری در
جدول دارند ،بازی اول و ســوم را میزبان
هستند .مرحله دوم (نیمهنهایی) بهصورت
رفت و برگشت برگزار میشود اما این بار
تیمهایی که جایــگاه بهتــری در لیگ
داشتند ،بازی رفت مهمان و بازی
برگشت میزبان هستند .مرحله
سوم (فینال) نیز به همین صورت
برگزار میشود.

لیگبرترهندبالدرایستگاهسیزدهم

جدال سخت سبزواری ها با اصفهانی ها
کالته-لیــگ برتر هندبال مردان به ایســتگاه ســیزدهم
رسید و نماینده استان در دیداری سخت به مصاف حریف
سنتی و دیرینه خود سپاهان اصفهان می رود .این دیدار
از ساعت  16فردا در سبزوار دنبال می شود و سربداران
از تیمی میزبانی می کند که االن در رده دوم جدول رده
بندی قرار دارد .تیم سربداران سبزوار در  10بازی اخیر
خود  4امتیاز کســب کرده و در جایگاه هفتــم قرار دارد.
تیم فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان نیز بــا  17امتیاز در
رده دوم قرار دارد .سرمربی تیم سربداران سبزوار درباره
بازی فردای تیم اش گفت :بازیکنان ما از دو هفته گذشته
تمرینــات خود را برای دیــدار این هفته انجــام داده اند و
تمامی نقاط ضعف و قوت تیم سپاهان را آنالیز کرده ایم.
علی شــعبانپور تیم ســپاهان اصفهان را یکی از تیم های
قدرتمند و ســخت مســابقات لیگبرتر دانســت و افزود:
این تیم یکی از تیم های ریشه دار هندبال کشور محسوب
می شود و در هشت سال گذشته قهرمان یا مدعی کسب
عنوان قهرمانی بوده است.

•گام اول فرش آرا

تیم فوتســال فرش آرا کــه همیشــه در رقابت های
لیگ برتر فراز و نشیب های زیادی داشت ،امسال
برخالف دوره های قبل عملکرد قابل قبولی داشت
و بــا  ۱۵بــرد ۲ ،تســاوی و  ۹شکســت ۴۷ ،امتیاز

میزبانیمشهدازکماندارانکشوری
مرحله سوم رنکینگ کشــوری تیراندازی با کمان داخل
سالن از امروز در مشهد آغاز می شود .مسابقات مرحله
سوم تیراندازی با کمان رنکینگ کشــوری داخل سالن
گرامی داشت چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی (جام
فجر) در رشــتههای ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان
و بانوان  4تا  5بهمن ماه در اســتان ،شــهر مشهد ،سالن
شهدای شهرداری برگزار میشود.بر اساس برنامه اعالم
شده ،مسابقات رشــته ریکرو ،امروز پنج شــنبه و رقابت
های رشته کامپوند فردا جمعه پیگیری می شود.

محمد رضا مهاجری:

عملکرد تیم ملی فوتبال
راضی کننده است
محمــد رضــا مهاجــری دربــاره عملکرد تیــم ملی
ایــران در مســابقات جــام ملت هــای آســیا گفت:
عملکرد تیم ملی در جام ملتهای آسیا قابل قبول

کسب کرد و لیگ برتر را با کسب جایگاه
سوم به پایان رساند.
فرش آرا همچون گذشته که از بهترین
تیمهای دفاعی لیگ برتر فوتسال بود،
امسال نیز فقط با  ۶۲گل خورده بعد از
مس ســونگون بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار
دارد و با  ۷۹گل زده ،چهارمیــن خط حمله از بین
هشت تیم صعودکننده را دارد.از نکات جالبتوجه
فــرش آرا ،حضور نداشــتن قدرت بهادری ســتاره
چند سال اخیر فوتسال کشور است که امسال تیم

سابق اش را در لیگ تنها گذاشت .همچنین
سروش احمد نیا با  ۱۲گل ،علی ابراهیمی
و مجید خزایی هرکدام بــا  ۱۰گل ،بهترین
گلزنان فرش آرا هســتند که در گلزنی کمک
شایانی به تیم شان کردهاند.نماینده
استان در اولین گام مرحله پلی
آف در مشــهد به مصاف تیم
سوهان محمد سیمای
قم می رود
کــه بازی
حســاس
و ســختی
اســت و نیاز بــه حمایــت همــه جانبه
هواداران دارد تــا با پیــروزی ،خود را
برای دیدار برگشت آماده کند اما نکته
قابل تامل این اســت که فــرش آرا ،هر دو
بازی خود را در لیگ برتر مقابل تیم سوهان
محمد ســیمای قم با نتایــج  ۱-۲و  ۳-۵به
نماینده قم واگذار کرد .امــا میزبانی در دو
بازی در پلیآف میتوانــد نکته مثبت برای
تیم فرش آرا باشــد تــا انتقام دو بــازی لیگ
را بگیرد.معموال بــازی اول در پلــی آف مهم
و سرنوشت ســاز اســت.از طرفی همه تیمها
هم خطرناک هســتند و نمیتوان پیش بینی
کرد کــه کدام تیــم ها قــوی و از پیــش برنده و
کدام تیم ها ضعیف و از پیش بازنده هســتند.
فرش آرا تیمی اســت کــه در طول لیــگ برتر بازی
هــای خوبی ارائــه داده اســت.بنابراین هــر تیمی
که بتواند آرامش خود را حفظ کنــد و تمرکز کافی
داشته باشد ،به راحتی می تواند مقابل حریفان به
پیروزی دست یابد.

و راضی کننده اســت .وی افــزود :در این رقابتها
ما بازی آســان و راحت نداریم .در بازی برابر عمان
هم اگر پنالتــی عمــان در دقایق اول گل میشــد،
شــاید شــرایط بازی فرق میکرد .حتی خود چین
هم میتوانــد حریف ســختی برای تیم ملی باشــد
اما با گــذر از چین و صعــود به مرحله نیمــه نهایی،
ما با تیمهای درجه اول آســیا برخــورد و با تیمهای
همسنگ خومان بازی میکنیم و بازیها سختتر

می شــود.وی اظهــار کرد :هــر تیمی بــه نوبه خود
مشکل خاص خود را دارد اما مهم این است که تیم
ملــی از تواناییهایش بــه خوبی اســتفاده میکند
و با توجه بــه بضاعت اش در آمادهســازی ،عملکرد
خوبی از خود به نمایش گذاشــته است.ســرمربی
تیم فوتبال ماشــین ســازی تبریز همچنین درباره
شرایط و عملکرد تیم اش در نیم فصل اول لیگ برتر
هم گفت :نیم فصــل اول ،نتایج ما با فراز و نشــیب

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ

.

ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

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.

شهردار مشــهد طی مراسمی با اعضای تیم
فوتسال فرشآرا دیدار داشت و ضمن تقدیر
از زحمات مجموعه تیم فوتسال فرشآرا در
فصل جاری ،بر حمایت بیشتر از آن ها تاکید
کرد.کالیی شهردار مشهد در این مراسم که
سه شنبه شب گذشــته در تاالر کوهسنگی
برگزار شــد ،گفت :جایگاه کنونی فرشآرا
در لیگ برتر اتفاق خوبی است چون فرشآرا
با یــک تیم جــوان و همــدل توانســته به این
موفقیت برسد .وی ادامه داد:فرش آرا تیمی
است که مدیران آن در این شرایط اقتصادی
عالوه بر حضور در بخــش صنعت در ورزش
هــم فعالیــت میکنند که ایــن قابــل تقدیر
است .بازیهای فرشآرا را دنبال میکنم .
یکی از نکات مثبت فرشآرا این است که به
معنای واقعی تیم هســتند و حتی با مصدوم
شدن چند مهره ،نفرات جایگزین توانستند
روند خوبشان را ادامه دهند.شهردار مشهد
افزود :در مرحله پلی آف هم باید حمایتها
از فرشآرا ادامه داشته باشد تا بتوانیم حتی
به قهرمانی برسیم .عنوانی که شاید کسب
آن در ایــن فصــل محقق نشــود امــا یکی از
خصلتهای مــا این اســت که اگــر کاری را
شروع کردیم باید آن را تمام کنیم ،امیدوارم
روزی برای جشــن قهرمانی فــرشآرا کنار
هم باشیم.

زیادی روبه رو بود .هرقدر بــه انتهای فصل نزدیک
شدیم ،کیفیت فوتبالمان بهتر شد .مصدومیتها
یک مقدار برایمان بازدارنده بود اما بچهها بســیار
تالش کردند تا فوتبال خوبی را ارائه دهند .در هفته
آخر ما با تیمهای باالی جدول مســابقه داشتیم که
کار ما را به لحاظ امتیازگیری سخت کرد.مهاجری
در مورد نیمفصل دوم گفت :نیم فصل دوم همیشه
سختتر بوده است.

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 رﻧــﮓ »ﻗﺮﻣﺰ«»،ﻗﻬﻮها«،
»ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﻴﺎه« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷﻮد ﺑﺎ  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

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

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 ﺷﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ در
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫــﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
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

تاکید شهردار بر حمایت
از فرش آرا

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰءﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

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.

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

 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
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــهای وزارت ورزش
و جوانــان گفت :طــی تفاهــم نامه ای کــه با فدراســیون
کشــتی منعقــد شــد ،از ایــن پــس کشــتی پهلوانــی زیر
مجموعه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای قرار می گیرد.
محمدرضا داورزنــی در دومین آیین ملی پــدران گود که
در مشهد برگزار شده اســت ،گفت :خوشبختانه در چند
وقت اخیر اتفاقات خوبی رخ داده اســت و در نشستی که
با فدراســیون کشــتی داشــتیم تفاهم نامه ای امضا شــد
که کشــتی پهلوانی از این پــس زیر مجموعه فدراســیون
پهلوانــی و زورخانــهای قرار گیــرد .وی برخــی اختالف
نظرها را مهمترین عامل رشد نکردن رشتههای باستانی
بیان کرد وافزود :متأسفانه در گذشته نتوانستیم وحدت
الزم را ایجاد کنیم ،خیلیها برای رشد این ورزش زحمت
کشیدند اما توقعی که داشتیم برآورده نشد.
داورزنی همچنین در حاشیه مجمع سالیانه فدراسیون
ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی گفت :ورزش
باستانی بازتاب کمی دارد ولی عشق در این ورزش زیاد
اســت ،چراکه در این رشــته مرام ،فتوت و مردانگی موج
میزنــد.وی افــزود :باید در بخــش فرهنگی این رشــته
بیشتر کار کرد .بعضی از عوامل بازدارنده در این ورزش
وجود دارد کــه باید بر طرف شــود ،در قدیــم زورخانه ها
توســط اهالی و پهلوانان همان محل اداره می شــد ،این
ورزش ریشــه حکومتی و دولتی ندارد .مســئولیت ما در
وزارت ورزش و جوانان توســعه این رشــته اســت اما باید
ورزش باستانی در بین خانواده ها ترویج شود.داورزنی
خاطرنشــان کــرد :اگــر ورزش باســتانی فراگیر شــود،
سرمایه گذاری در آن شروع خواهد شد و حتی می توانیم
سهم بیشــتری از پخش این رشته در رســانه ملی داشته
باشیم .رییس فدراسیون پهلوانی و ورزش های زورخانه
ای نیز در این مراســم گفت :در حال تدوین سنداهداف
راهبــردی فدراســیون هســتیم و برنامــه ویــژهای برای
آشتی دوباره خانواده ها با این ورزش داریم .جوهری در
خصوص انتقاد بعضی از روســای هیئت های استانی از
دریافت نکردن بودجه ،گفت :بعضی از استان ها ب ه جای
این که از فدراســیون بودجــه دریافت کننــد ،تجهیزات
گرفتند ،یعنی مسابقاتی در استان برگزار شد و تجهیزاتی
که فدراسیون در اختیار استان گذاشت در همان استان
باقی ماند و حاال متعلق به آن استان است  .استان هایی
هم که در طول سال مسابقات برگزار نکردند  ،به الطبع
نباید انتظار دریافت بودجه داشته باشند.

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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