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علی ترابی

مســابقات قهرمانی لیگ برتر هاکی بانــوان ،جام کوثر با
قهرمانی تیم استان در اراک به پایان رسید .هاکی بازان
خراسانیپسازشکستتیمهابهمرحلهفینالراهیافتند.
در این مرحله با تیم آذربایجان شرقی رو به رو شدند که در
پایان چهار برسه از سد این تیم گذشتند و به مقام قهرمانی
دست یافتند .آذربایجان شرقی و همدان نیز به ترتیب به
مقام های دوم و سوم رسیدند.

غرشموتورکراسها
تیم مشهد قهرمان مسابقات موتورکراس قهرمانی استان
شــد.این مســابقات در چهار کالس 450،250،150
ســی ســی و ســوپرکراس با حضــور  31موتــور ســوار از
شهرســتان های مشــهد ،نیشــابور ،تربت جــام ،جوین،
گناباد ،کاشمر ،فیروزه ،تایباد و بردسکن در پیست موتور
سواری مجموعه ورزشــی ثامن االئمه (ع) مشهد برگزار
شــد که پس از قهرمانی تیم مشــهد  ،تیم های نیشــابور و
جوین نیز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

قهرمانیکشوریبانوانجودوکار

•شرایط سخت

با توجــه به تعطیلــی بیــش از  50روزه بــازی های
لیــگ برتر بــه خاطر بــازی هــای تیم ملــی در جام
ملت های آســیا ،مســابقات نیم فصل دوم از سوی
سازمان لیگ خیلی فشرده و نزدیک به هم برگزار
می شــود و تمام تیم ها باید با فاصله  6-5روزه دو
بازی را برگزار کنند که این شرایط می تواند به تیم
ها خیلی ضربه بزند.بــه ویژه در مواجهه با آســیب
دیدگی بازیکنــان اصلی خود ،با افــت روبه رو می
شــوند،اما نماینده فوتبال اســتان که در نیم فصل
دوم با سیمای جدیدی به میدان آمده است در بازی
اول مقابــل پرســپولیس
شــرایط ســختی داشت و
نتوانســت انتقام شکست
دور رفــت را جبران کند و
بــا دو گل بــازی را واگذار
کــرد .این تیم هــم اکنون
بــا  31امتیــاز پــس از
ســپاهان و پرســپولیس
در رده ســوم قــرار دارد و
همچنین تیم های استقالل
و تراکتورسازی سایه به سایه قرمزپوشان مشهدی
حرکت می کنند که در صورت غفلــت به رده های
چهارم و پنجم ممکن است سقوط کند.تیم پدیده

بانــوان جــودوکار اســتان در رقابــت هــای قهرمانــی
بزرگساالن کشــور بر ســکوی قهرمانی ایســتادند.این
رقابت هــا در رشــت برگزار شــد و تیــم بانوان اســتان در
فینال مقابل تیم خراسان شمالی به برتری دست یافت.
همچنین تیم های بانوان گیالن و آذربایجان شــرقی نیز
مقام سوم مشــترک را کســب کردند .در بخش انفرادی
محدثه حســینی از خراســان رضوی در وزن منهای 57
کیلوگرم طالی این رقابت ها را کسب کرد و زهرا جامعی
دیگر نماینده استان در وزن  48کیلوگرم نشان نقره را به
دســت آورد .فاطمه شــبانی و محیا اکبری نیز نشان برنز
وزن  52و  63کیلوگرم کشور را به ارمغان آوردند.

اولین میزبانی پدیده شهر خودرو
امروز رقم می خورد

شــهر خودرو هنوز در پســت های دفــاع و حمله به
بازیکنان خوب و تاثیر گذار نیاز دارد تا بتواند نقاط
ضعــف خــود را بپوشــاند و در دیدارهــای پیش رو
بهتر بتوانــد روی برنامه های تاکتیکــی و تکنیکی
خــود کار کند.شــاگردان گل محمــدی در بــازی
امروز مقابل خوزســتانی ها قطعا روز سختی پیش
رو خواهنــد داشــت.نماینده خوزســتان هــر چند
که در قعر جــدول قرار دارد امــا در چند بازی اخیر
متحول شــده و در ضــد حمالت خیلــی خطرناک
ظاهر می شــود کــه باید حســاب شــده بــه میدان
برود.اســتقالل خوزستان که با کســر شش امتیاز
از ســوی فیفــا همراه بــود ،دور رفــت لیــگ برتر را
نیز تنها با شــش امتیاز بــه پایان برد و هنــوز در قعر
جدول قرار دارد  .این تیم خوزستانی در نخستین
مسابقه نیمفصل دوم به مصاف ماشینسازی رفت
و امیدوار بود همانند دو مســابقه آخر دور برگشت
کــه ســایپا و ســپاهان را
متوقف کــرد ،این بــار هم
حداقل یک امتیاز بگیرد و
برای ادامه بازیها روحیه
بگیــرد ،ولــی درمقابــل
شــاگردان رضــا مهاجری
کــه بــه دنبــال شــروع ُپــر
قــدرت در نیمفصــل دوم
بودند ،بــا گل دقیقه هفت
ابتدای بازی نتیجه را واگذار
کردند و همچنان با دیگر تیم ها فاصله گرفتند.اما
شــاگردان کریم بوســتانی انگیزه زیــادی دارند تا
بتوانند خود را از قعر جدول جدا کنند.

گلمحمدی:ما منشاگادوین را
میخواستیم ،اما او برای یک
فصل و نیم مبلغ  700هزار
دالر درخواست کرده بود

برترینهایتیراندازیاستان
رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی استان خراسان
رضوی با معرفی نفــرات برتر به پایان رســید .این دوره از
مسابقات با حضور  12فینالیســت جمعه گذشته برگزار
شد که در پایان وحید اسدی از تربت جام با کسب باالترین
امتیاز در جایگاه نخست ایستاد .همچنین علی ضمیری
شیردل از مشــهد و صادق لطفی احمدی از تربت جام به
مقام های دوم و سوم دست یافتند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ...

درﺟﻪﺳﺎده

.

ﺑﻪﺟﺎىدرﺟﻪ»ﻣﺘﻮﺳﻂ«!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎى درﯾﺎﻓﺖ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  300072252اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
* » :09399...917ﺑﺎﺳــﻼم؛ ﻟﻄﻔﺎ اﮔﻪ ﻣﻰ ﺷــﻪ ﺟﺪول
ﺳﻮدوﮐﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﮐﻤﻰ آﺳﻮنﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻤﻨﻮن!«

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

مشهدوسبزوار،قهرمانکبدیاستان

جدال شگفتیساز
با قعر نشین

 در ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋــﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺟﻪدﺷﻮارى ﺳﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺳــﻮدوﮐﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ
روز در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻰﺷﻮد،
ﻋﻤﺪا ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮدوﮐﻮﺑﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻮدوﮐﻮ دارﻧﺪ راﺿﻰ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ را از ﻟﺤﺎظ دﺷــﻮارى ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺶ درﺟﻪ دﺷﻮارى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ«،
»ﺳــﺨﺖ«» ،ﺑﺴﯿﺎرﺳــﺨﺖ« و »ﻣﺮداﻓﮑﻦ« ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣــﺎ در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳــﻪ
درﺟﻪ از آنﻫﺎ ،ﺳــﻮدوﮐﻮﻫﺎى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ« و
»ﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ« را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن درﺟﻪ
»ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﺑﻪ »ﺳﺎده« ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض
ﺣﺮﻓﻪاىﺗﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

•بازی سخت مقابل خوزستانی ها

سرمربی تیم فوتبال پدیده شهرخودرو درباره بازی
امروزتیمشمقابلاستقاللخوزستانمعتقداست
که بازی ســختی پیــش رو دارد.وی دراین باره می
گوید :چند بازی از اســتقالل خوزستان دیدهایم و
باید بگویم نســبت به شــروع فصل پیشرفت خوبی
داشــتهاند .آن ها در ضدحمله خطرناک هستند و
حریفانراغافلگیرمیکنند.بچههایمابایدمراقب
ضدحمــات حریــف باشــند .قطعــ ًا بــازی راحتی
نخواهیم داشت ،اما امیدوارم با حضور هواداران که
دلگرمی ما خواهند بود ،بتوانیم بازی خوبی انجام
دهیم.یحییگلمحمدیمیافزاید:بااینکههفته
گذشته به پرسپولیس باختیم ،اما بازیکنانم تمرین
های خوبی انجام دادند و از لحــاظ روحی  -روانی
شرایط بهتری دارند .امیدوارم امروز شاهد حضور
خیل عظیم تماشاگران باشیم تا انگیزه مضاعفی به
بازیکنان بدهند .وی در ادامه سخنان خود به نبود
زمین تمرین در مشهد اشاره می کند و می افزاید:
انتظار داشتم امکانات بیشــتری داشته باشیم ،اما
اینطور نشــد .ما هنوز لنگ زمین تمرین هســتیم
و مجبوریم چنــد روز به تهران ســفر تا در این شــهر
تمرین کنیم .این موضوع در شــأن و شخصیت یک
تیممشهدینیستکهبهعلتنداشتنزمینتمرین
به تهران برود .با توجه به مشکالتی که پدیده دارد،
به این مرحله رسیده که زمین تمرین نداشته است.
با حضور مالک باشــگاه که برنامه بلند مدت دارد،
قرار اســت بر اســاس این برنامه خیلی از مشکالت
حل شــود .برنامه خوبی چیده شده تا این امکانات
فراهم شود.

•درخواست  700دالری

گل محمــدی دربــاره جــذب منشــا گادویــن نیــز
میافزاید :ما براســاس بودجهای که داریم ،پیش
رفتیم .ما منشاگادوین بازیکن سابق پرسپولیس را
میخواســتیم ،امــا او برای یــک فصل و نیــم مبلغ
 700هزار دالر درخواست کرده بود که در بودجه
باشــگاه نبود .با این رقم میتوانیم تیم را گردانده
و بودجه یک فصل را داشــته باشیم .همانطور که
گفتم ما با توجه به سیاســت و بودجه باشــگاه جلو
میرویم .نباید اختالف قــراردادی بین بازیکنانی
کــه در نیمفصــل اول عملکــرد خوبی داشــتند ،با
بازیکنان جدیــد به وجــود بیاید تا باعــث اختالف
شــود .همــه بایــد شــرایط تیــم و باشــگاه را درک
کنند .مــا راه جدیدی را شــروع کردهایــم و نیاز به
برنامهریزی خوبی داریم .فکــر نمیکنم با گرفتن
چند بازیکن میلیاردی مشــکلی حل شود .چیزی
کــه اهمیــت دارد ،بحث فراهــم شــدن امکانات و
زیرساختهاســت تا برنامه ســه تا پنج ســاله اجرا
شــود.وی به جذب دو بازیکن خارجی اشــاره می
کند و می افزاید :صحبتهایی برای جذب بازیکن
شــده بود ،اما گرفتــن بازیکن آزاد ریســک باالیی
دارد ،چون بازیکن مدنظر یــا بازی نکرده یا تمرین
نداشته اســت و احتمال مصدومیتش وجود دارد.
بنابرایــن گرفتن بازیکــن خارجی زمانبر اســت.
شــاید یک بازیکن گیرمــان بیاید و خوششــانس
باشیم و از او به نتیجه برســیم .درصدد هستیم که
در یکی دو پست بازیکن خارجی با توجه به بودجه
و سیاست باشــگاه جذب کنیم .امیدوارم به مانند
نیمفصل اول بازیهای خوبی را انجام دهیم.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم:
ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧ از ﻣﺸــﻬﺪ ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٤...٣٤٥ﺑﺮﻧــﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
ﻪ ﻣﺎﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎ ﺎ ﺧﺎﻧﻤ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٩٨...٤٨١ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه
اﺷــﺘﺮا· دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷــﺪﻧﺪ ﻪ ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮ
ﺗﻤﺎس ﻫﻤ ﺎران ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻻزم اﺳــﺖ اﺸــﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻊﺗﺮ
ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن را ﺑﺮا
درﺎﻓﺖ ﺟﺎﺰه اﻋﻼم ﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ اﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
ﺗﻘﺪﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ درﺎﻓﺘ اﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎﺖ  1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

تیــم هــای کبــدی مشــهد و "فــوم حکیــم" ســبزواری
در مســابقات بخــش مــردان و زنــان قهرمانی اســتان به
قهرمانــی دســت یافتنــد .در بخش فینــال مــردان  ،تیم
ســبزوار با پیروزی 33بر  28در برابر تیــم باخرز ،به مقام
قهرمانــی رســید .این رقابــت ها بــا حضور هشــت تیم از
شهرستانهایسبزوار،مشهد،تربتجام،کاشمر،تایباد،
باخرز ،کالت نادر و هیئت کبدی مشهد در سالن ورزشی
شهیدمشکانیسبزواربرگزارشد.همچنیندربخشزنان
نیز تیم جوانان مشــهد با نتیجه  45بر  19تیم فوم حکیم
سبزواریراشکستدادوبهمقامقهرمانیرسید.دربخش
بانوان شــش تیم فوم حکیم ســبزواری ،جوانان مشــهد،
تبادکان ،نیشابور ،هیئت مشهد و جوانان سبزوار در سالن
ورزشی حجاب سبزوار با هم رقابت کردند.

بهمناسبتگرامیداشتشهدای«چوار»

یاران خداداد درمشهد
به میدان می روند

دیداردوستانهفوتبالبینتیمهایمنتخبپیشکسوتان
خراسان رضوی و پیش کسوتان شهدای چوار ۶۵ایالم در
ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار می شود.در این بازی
که روز جمعــه  ۲۶بهمن ماه ســاعت  ۱۳:۳۰برگزار می
شــود ،تعدادی از بازیکنان خاطره انگیز فوتبال کشور از
جمله  ،خداداد عزیزی ،محمدرضا مهدوی ،رضا عنایتی،
محمد نــوازی ،احمد تقوی ،اســماعیل حاللــی ،مهدی
امیرآبادی ،بهــروز رهبری فــرد ،پرویز برومنــد برای تیم
پیش کسوتان اســتان به میدان می روند.مسابقه مذکور
به مناسبت گرامی داشت ســی و دومین سالروز شهدای
فاجعه شــهدای چوار با حضور جمعی از بازماندگان این
رویداد برگزار می شود.شــایان ذکراســت ،در  ۲۳بهمن
ســال  ،۱۳۶۵هواپیماهــای رژیم بعثی مســابقه فوتبال
بین تیم های "منتخب چوار" و "منتخب جوانان ایالم" را
بمباران کردند که در این فاجعه تاریخی ۹بازیکن فوتبال،
یک داور و پنج تماشاگر به شهادت رسیدند و ده ها نفر نیز
به درجه جانبازی نائل آمدند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

۲۲بهمن تجدید میثاق با والیت است
رئیس ســازمان بســیج ورزشــکاران خراســان رضــوی از
آمادگی همــه جانبه جامعه بــزرگ ورزشــکاران و جوانان
همپای دیگر اقشــار در راهپیمایی یوم ا۲۲ ...بهمن خبر
داد و گفت :حضور گسترده و فراگیر مردم در این مراسم،
فارغازدغدغههایسیاسیوجناحیومشکالتاقتصادی
و معیشتی،بیانگر ایســتادن تمام قد ملت با عظمت ایران
بــرای صیانت از کیــان اســامی و تجدید میثــاق با والیت
است.سید علی حسین زاده اقبال روزافزون و عالقه مندی
آحاد مــردم برای قرار گرفتــن در صفوف و اقشــار مختلف
بســیج را بیانگر دلدادگــی ملت،کارآمــدی و تالش جهاد
گونه این دستاورد عظیم انقالب اسالمی ،ذکر کرد.

گزارش
تیم فوتبال پدیده شهر خودرو بعد از بازی سخت و
سنگین مقابل تیم پرسپولیس پرمهره و با گذشت
پنج روز از این بــازی عصر امروز در ورزشــگاه امام
رضا(ع) به مصاف اســتقالل خوزســتان می رود.
در این دیــدار کــه در چارچوب رقابت هــای هفته
هفدهم لیگ برتر برگزار می شود دو تیم از ساعت
 15:15به مصاف هم می روند که نماینده استان
روی کاغذ بازی راحت و آســانی باید داشته باشد
و باید بتواند از این فرصت نهایت اســتفاده را ببرد
تا مهمــان خود را کــه در قعر جدول هم قــرار دارد
شکســت دهد تا از کورس رقابت با پرســپولیس و
ســپاهان برای تصاحب صدر جدولــی دور نماند.
با پیگیریهای انجام شده و مساعدت فرمانداری
مشــهد و شــورای تامیــن و بــا تصمیــم حمیداوی
مالک باشــگاه ،دیدار تیمهای پدیده شهر خودرو
و اســتقالل خوزســتان به صورت رایــگان برگزار
خواهد شد که قطعا هواداران مشهدی نیز با حضور
پرشور خود در این ورزشگاه ،انگیزهای دو چندان
را به تیم تزریق خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان:

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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