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ورزش

حمید باوفا:

ســرمربی خراســانی تیم ملی کشــتی فرنگــی جوانان،
گفت :بهترین تجربه را از حضور در تورنمنت بینالمللی
کرواســی داشــتیم.حمید باوفــا دربــاره ارزیابــیاش از
عملکرد فرنگیکاران جوان در تورنمنت کرواسی ،افزود:
با توجه به این که این رقابتها به عنوان یکی از مسابقات
سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی کشــتی در رده ســنی
بزرگ ساالن برگزار میشد ،کشــتیگیران مطرحی در
آن حضور داشتند و محک خوبی برای جوانان 17-18
ساله ما بود .وی ادامه داد :بچههای ما در این مسابقات با
قهرمانان بزرگ دنیا تنه به تنه شدند که باعث رشد آنها
میشــود و تجربه خوبی برای تــک تک بچهها بــود .چه
کســانی که مدال گرفتند و چه آنها که مدال نگرفتند.
وی افزود :حضــور در این رقابتهــا به فرنگــیکاران ما
کمک میکند تا در مسابقات آینده بتوانند نتایج بهتری
کســب کنند.وی درباره برنامههای تیمــش در روزهای
پایانــی ســال ،گفــت :دو هفته دیگــر انتخابــی تیم ملی
جوانان برگزار میشــود و بعد از آن اردوهای تیم ملی را
آغاز خواهیم کرد.

علی ترابی  -تیمهای فوتبال پرسپولیس و پدیده
شهر خودرو از ساعت  17:15امروز در چارچوب
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه
آزادیباقضاوتعلیرضافغانیبهمصافهمخواهند
رفت .به نوعی این مسابقه ،سومین بازی از نبرد
سهگانه برانکو و گلمحمدی طی امسال است که
باید دید "یحیی تایم" به مهمترین برد این فصل خود
دست پیدا میکند .این دو تیم  13روز قبل یعنی
در  17بهمن ماه در چارچوب مسابقات دور برگشت
در تهران به مصاف هم رفتند که پدیدهایها با وجود
این که بازی را هجومی آغاز کرده بودند ،اما با دو گل
متقبل شکست شدند و حاال برای انتقام این بازی که
خیلی متفاو تتر
از دی ــدار
قــبــلــی
اســـــت
به میدان
مــــیرونــــد.
شــاگــردان یحیی کــه اکــنــون در
جــدول رده بندی جایگاه خوبی دارنــد و تاکنون
توانستند در مقابل تمام تیمها زهردار ظاهر شوند
درصدد هستند تا بتوانند برای اولین بار ،تاریخ ساز
شوند.برای همین باز یهای حذفی نیز
حکم یک میان بر را دارد و با پیروزی
مقابل پرسپولیس یک گــام دیگر
بــه جــام قهرمانی نیز نزدیکتر
میشوند که همین مسئله باعث
میشود تا با اعتماد وانگیزه بیشتری
دیــدارهــای لیگ را دنبال کنند.پدید ها یها در
فصل هجدهم در دو دیدار رفت و برگشت با وجود
تالشهای مضاعف نتوانستند مقابل قرمز پوشان
پایتخت به پیروزی دست یابند اما در سومین دیدار
مصمم هستند تا سنت شکنی کنند و با ارائــه یک
بازی تماشاگر پسند ،راهی نیمه نهایی جام حذفی
شوند.شرایط جام حذفی به گونهای است که اکثر
کارشناسان معتقدند قهرمان این جام از این بخش
جدول بیرون خواهد آمد .زیرا برنده این مسابقه
به مصاف سپاهان خواهد رفت و تیمی که بتواند
به فینال برسد حریف تیم دسته دومــی دامــاش
گیالنیان خواهد بود .بنابراین بازی فینال جذابیت
مسابقههاییکچهارمنهاییونیمهنهاییرانخواهد
داشــت .برانکو همیشه میگوید :برای کسب سه
جام تالش میکند و گلمحمدی هم نمیخواهد
برای سومین مرتبه مقابل پرسپولیس بازنده شود.
برنده این مسابقه صاحب همه چیز است و بازنده
هیچ چیز ندارد .این مسابقه بازی صفر و صد است.
بازنده صفر میشود و برنده به  ۱۰۰خواهد رسید.
در مرحله یک شانزدهم جام حذفی ،تیم پدیده شهر

 4مدال ووشوکاران خراسانی
درکشور
ووشوکارانجوانونوجوانایناستاندرمسابقاتقهرمانی
کشــور و انتخابی تیم ملی دو مــدال طال و دو مــدال برنز به
دســت آوردند .این مســابقات با حضور  35تیم در اصفهان
برگزار شد که در پایان ،امیرحسین نظری در فرمهای 'تای
چیجینوتایچیچوان'رشتهتالوردهسنیجوانانمدال
طال و امیرحســین دهســتانی در وزن منهای  70کیلوگرم
رده ســنی جوانان و امیرمحمد کریمــی در وزن منهای 56
کیلوگرم نوجوانان رشته ساندا به مدال برنز دست یافتند.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

تنها کارکرد ورزش،پرکردن
اوقات فراغت نیست

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان رضوی با اشــاره
به ایــن که امــروزه دیگــر تنها کارکــرد ورزش ،پــر کردن
اوقات فراغت نیست ،گفت :ورزش کارکردهای فردی،
اجتماعــی و سیاســی را نیز بــا خود بــه همــراه دارد ،هر
چند که ورزش موجب ارتقای ســامت ،افزایش امید به
زندگــی و طول عمر میشــود ،اما کارکردهــای دیگر آن
هم مهم هســتند .ورزش نشــاط و شــادابی اجتماعی را
افزایش میدهد ،جســم و روح را تازه میکند ،اضطراب
و افسردگی را کاهش میدهد و موجب هویت بخشی به
دانش آموزان میشود .خدابنده افزود:در گذشته تشویق
به ورزش صرفا برای سالمت بدن و پر کردن اوقات فراغت
بود ،اما در دنیای امروز باید از دیگــر کارکردهای مثبت
ورزش نیز استفاده بهینه کنیم.

.

و ﺑﺎزىﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﻴﺮﭼﺎﭘﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ ¤رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﺗ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻴﺪ
و ﻫﺮــ از آنﻫﺎ ﺑﺮا ¡ــ از روزﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺗــﺪار °دﺪه
ﺷﺪهاﺳــﺖ ،از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﻣﻌــﺮوف ﺟﻬــﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﻴــﺪ ﻪ ﺑﺮﺧــ از اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻏﻴﺮ

سومین جدال
ســرخ
دوشنبه

17:15

•بازی متفاوت

سرمربی تیم پــدیــده شهر خـــودرو در خصوص
شرایط تیمش ،گفت :جام حذفی و یک تک بازی
با پرسپولیس داریم که بازی بسیار سختی است و
با بازی لیگ فرق دارد .مهم این است در این بازی
اشتباه تاثیرگذار نداشته باشیم .ما نباید مقابل

پیراهن دو تیم سایپا و اکنون پرسپولیس و شایعات
مربوط به شکایت باشگاه پدیده در این زمینه گفت:
بحث شکایت نیست ،باید بدانیم ترابی مقابل ما
حضور دارد یا ندارد .این قانونی است که در یوفا و
فوتبال اروپا رعایت میشود .یک بازیکن در جام
حذفی نمیتواند برای دو تیم بازی کند .قوانین
داخلی را نمیدانم چگونه است به همین دلیل
استعالم گرفتهایم و منتظریم پاسخ ما را بدهند که او
میتواند بازیکندیا خیر کههنوزجوابیدادهنشده
اســـت.وی دربـــاره مشکالت
داوریطیاینفصلگفت:
متاسفانه بحث داوری در
فوتبال ما داغ شده است
کــه همین مسئله باعث
نبود تمرکز بر عملکرد داوران
م ـیشــود .مــا بــه سالمت تــک تک
داوران باور داریم .داوران خوبی داریم
که احتیاج به حمایت بیشتری دارند.
بازیها حساس شده ،تیمها هزینههای
وحشتناکی در این فصل کرد هاند و اگر
با این هزینهها قهرمان نشوند یا مقامی
به دست نیاورند جای سوال باقی خواهد
ماند.

•تمرکز تیمی

ورزشگاه آزادی

خودرو با نتیجه دو بر یک مقابل ذوب آهن به برتری
رسید و در مرحله یک هشتم نیز فوالد خوزستان را
با نتیجه سه بر دو شکست داد و به یک چهارم نهایی
صعود کرد.همچنین تیم پرسپولیس نیز در دو دیدار
قبلی جام حذفی تیمهای نود ارومیه و سپیدرود
رشت را شکست داد و در این مرحله حریف نماینده
استان شد.
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پرسپولیس اشتباهات فردی و بزرگ داشته باشیم.
مثل بــازی قبل نباید مقابل پرسپولیس اشتباه
کنیم .یحیی گل محمدی افــزود :در بازی قبل با
اشتباهات وحشتناکی بــازی را واگــذار کردیم.
بازی قبل میتواند برای ما تجربه خوبی باشد تا
بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم ،اما به هر
حال پرسپولیس تیم خوب و پرمهر های است که
مربی خیلی خوبی هم دارد و از هواداران و امکانات
خوبی هم بهره میبرد ،ما هم با انگیزه و آماده
هستیم تا بتوانیم به دور بعدی مرحله جام حذفی
صعود کنیم .مطمئنا بازی امــروز جذاب خواهد
بود و کسانی که از تلویزیون و ورزشگاه بــازی را
میبینند از آن لذت خواهند برد.وی درباره حضور
عجیب و تکراری مهدی ترابی در جدال با این تیم با

رضا مهاجری یکی از مربیان خوب کشورمان
که در چند فصل قبلی هدایت تیم پدیده را بر
عهده داشت درباره بازی امروز پرسپولیس-
پدیده شهرخودرو ،میگوید :باز یهای
مرحله جام حذفی شرایط خودش را دارد.
هر تیمی که بتواند تمرکز الزم را داشته
باشد،به پیروزی دست پیدا میکند.وی
میافزاید:تیم پدیده شهر خــودرو امسال
شرایط خوبی در لیگ برتر دارد و االن هم
بــا حضور حمیداوی مالک جدید باشگاه
میتواند روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد.وی
خاطر نشان میکند:پیروزی در این بازی انگیزه
بازیکنان را در ادامه راه بیشتر میکند.البته پیش
بینی این بــازی خیلی سخت است.چرا که هیچ
چیزی مشخص نیست.به نوعی مسابقات جام
حذفی جام شگفتی هاست.نمونههایی داریم که
تیمهای رده پایین به مراحل نیمه نهایی و فینال
هم راه یافتهاند.امیدواریم پدیده شهر خودرو برنده
دیــدار امــروز بــاشــد.وی تصریح میکند :ورزش
خراسان رضوی نیازمند افرادی دلسوز است که
با حضور مالک جدید باشگاه ،امیدواریم فوتبال
استانهمانندشهرهایاصفهان،خوزستان  ،تبریز
و .. .به نظم خاصی برسد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ¤ﻗﺒﻞ

ﻣﻨﻄﻖﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ!

پرسپولیس -پدیده در یک چهارم نهایی جام حذفی

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Mon،Feb،18،2019، No.4070

تجربه خوبی ازتورنمنت کرواسی
داشتیم

ﺑﺴﻴﺎر ¤از ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ¤ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻞ وارد ﺷﺪ!
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از میان خبرها

از ﻧﺴــﺨﻪ ﭼﺎﭘ)ﻪ ﺑﺎــﺪ ﺑﺎ ﻣــﺪاد و ﭘﺎ°ﻦ
آن را ﺣــﻞ ــﺮد( ،ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﻠــ ﻫﻢ
دارﻧــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻫﻤﻴــﻦ »ﻧﻘﺶــﺎب ﺟﻔــﺖ« را
ﻣﺗﻮاﻧﻴــﺪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤــﺮاه ــﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ و از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻪ در ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ
دﺠﻴﺘــﺎل ﻣﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺎرﺑــﺮ اراﺋﻪ ﺷــﻮﻧﺪ
اﺳــﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎ
اﺧﻴــﺮ ،ﺑﺎزﻫــﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﺟﺎ ﺧــﻮد را
در ﺑﻴﻦ اﭘﻠﻴ¡ﻴﺸــﻦﻫﺎ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﺪ و آاو اس ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¤

ﺳﺎده

25

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¤ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¤ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ¡ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪد در اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ــ »ﺟﻔﺖ«
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد
ــــﺎ ﺗـــﺮـــﻴـــﺒـــ از
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧـــﻄـــﻮط اﻓـــﻘـــ و
ﻋــﻤــﻮد ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ.
ﭘــﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗــﺼــﺎل ﺷــﻤــﺎره ﻫــﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗــﺒــﺎﻃــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ــ¡ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ  ١دارﻧﺪ ﭘﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ــﻪ ﻓ¡ﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤداﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ¡ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﻨﺪ!
 4ﺑــﺮا در °ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ
ﺣـــــﻞ ﺷـــــﺪه«
ﺗــﻮﺟــﻪ ﻨﻴﺪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺷﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار
و ﻋــﺪددار را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪا¤ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¤
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

اعالمآمادگیخداییبرایانتخابات
فدراسیونکشتی
مجید خدایی ،سخنگوی خراسانی شورای فنی تیمهای
ملی کشــتی آزاد برای حضــور در انتخابات فدراســیون
کشــتی اعالم آمادگــی کــرد .مجیــد خدایی ،بــا صدور
بیانیــهای برای حضور در انتخابات فدراســیون کشــتی
اعالم آمادگی کرد.در بخشــی از بیانیه وی آمده اســت:
بــا رخصــت از تمامــی جامعه بــزرگ کشــتی کشــور و با
توجه به ســوابق قهرمانی و مربیگــری و تحصیالت عالیه
خود در حوزه مدیریــت و برنامهریــزی در ورزش و با ارائه
برنامههایی برای ایجاد رویکرد سبک مدیریت مشارکتی
در فدراسیون ،گردش نخبگان کشــتی ،تقویت انستیتو
بینالمللــی کشــتی ،اســتعدادیابی و پشتوانهســازی
کشــتیگیران و مربیــان ،احیای لیــگ برتر کشــتی و...
تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم.

 3تیراندازخراسانیدرراهمسابقات
جهانی
ســه خراســانی به مســابقات جهانی تیراندازی باکمان
جانبازان و معلوالن اعزام میشوند.ســومین اردوی تیم
ملی تیرانــدازی با کمــان جانبازان و معلــوالن به منظور
کسب آمادگی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹
هلند از اول تا  ۱۲اسفند ماه در تهران بر پا خواهد شد که
در این اردو سه خراســانی نیز حضور دارند .در این اردو
 16ملــی پوش حضــور دارند کــه راضیه شــیرمحمدی،
زهــرا دلخــوش و زهــره ابراهیمی خراســانی هســتند.
مجیــد کهتری به عنــوان ســرمربی ،هدایت تیــم ملی را
برعهده دارد.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¡ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

خانه ووشــوی خراســان رضوی صبــح امروز بــا حضور
معاون توســعه وزارت ورزش و جوانان افتتاح میشود.
«ژاله فرامرزیان» ،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
ورزش صبح دیروز وارد مشــهد شــد و از مجموعههای
ورزشی حاشیه شهر مشهد بازدید کرد .سپس با حضور
در روستای «ابرده» شاندیز ،ســالن ورزشهای رزمی
ایــن بخــش را افتتــاح کرد.همچنیــن ســاعت  8صبح
امــروز نیز خانه ووشــوی اســتان را هــم افتتــاح خواهد
کرد.همچنیــن مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان نیز
در شــورای اداری که با حضــور معاون توســعه مدیریت
منابع وزارت ورزش و جوانان برگزار شده است،گفت:
متاسفانه سرانه ورزشی اســتان آن طور که باید نیست،
امیدوارم با توســعه منابع به سرانه ورزشــی استاندارد
نزدیک شــویم.فرزاد فتاحی افزود :از مهر ماه امسال تا
پایان سال برنامهریزی گستردهای برای چهلمین فجر
انقالب اسالمی انجام شد و در همین زمینه برنامههای
فرهنگــی ورزشــی بســیار خوبــی در اســتان برگــزار و
پروژههای بزرگی افتتاح شد.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

خانه ووشو افتتاح میشود

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

امروز با حضور معاون توسعه وزارت ورزش

