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ملیپــوش خراســانی تیــم فوتســال گیتیپســند درباره
مرحله پلی آف لیگ برتر فوتســال کشــور،گفت :از جمله
افــرادی بودم کــه با پلــیآف در لیــگ برتر موافــق بودم .
چرا کــه موجب میشــود تیمها تــا پایان لیگ بــا یکدیگر
رقابت کنند تا بتوانند جزو تیمهای صعود کننده باشــند
اما این پلیآف امســال غیر اســتاندارد اســت  .در مرحله
گذشــته لیگ شــاهد پلــیآف بودیم امــا هم اکنــون باید
بگویم مرحلــه نیمهنهایی بــه مرحله حذفی تبدیل شــده
اســت.مهدی جاوید افزود :متأســفانه مســئوالن کمیته
فوتســال یک پلــیآف را نتوانســتند از لیگهــای معتبر
کپی کنند .هم اکنون کمیته فوتســال در مراحل پلیآف
از خود ابتکار به خرج داده که اســتاندارد نیست  .عالیق
شــخصی جای استانداردســازی لیــگ را گرفته اســت و
گیتیپســند نیز چــارهای به جز بــازی کردن نــدارد.وی
همچنین درباره بازی جنجالی ملی حفاری اهواز مقابل
گیتی پســند ،اظهار کرد :هواداران تیم اهوازی از همان
ی پسند فحاشی میکردند و
ابتدای بازی به بازیکنان گیت 
متأسفانه در نیمه دوم شش بار بازی به دلیل پرتاب ترقه و
بطری آب به داخل زمین متوقف شد.

سراستعدادیابفدراسیونفوتبال:

لیگ مناطق فرصت خوبی
برای استعدادیابی است

.
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والیبال معرفی شــد ،درباره بازی هــای مرحله پلی
آف میگوید :کار سختی در پلی آف داریم و تیمها با
تمامتوانخودبهمیدانمیآیند.فوالدسیرجانتیم
خوبوکاملیاستودرهفتههایپایانینتایجخوبی
کسبکردهاست.بااینکهدردودیداررفتوبرگشت
قاطعانه برابر ســیرجانیها به پیروزی رسیدیم  ،اما
در پلی آف فرصت هیچ اشتباهی نداریم و باید برای
کســب نتیجه بجنگیــم .وی افزود :میتوانســتیم با
جایگاهچهارمبهپلیآفبرویم اماکمیسهلانگاری
کردیم،البتهفشردگیمسابقات،خستگیبازیکنان
و مصدومیتها تیم ما را از فرم خــوب خود دور کرد و
در چند دیدار برخالف پیش بینیها موفق به کسب
نتیجهنشدیم.امابرایجبراننتایجدرپلیآفآماده
هستیم.همایونفرخاطرنشانکرد:اکثرتیمهاییکه
به پلی آف راه یافتهاند در نیم فصل تیم خود را تقویت
کردند و ترکیب خوب و کاملی دارنــد  .اما ما با وجود
این کــه اول فصــل تمرین بدنســازی و آماده ســازی
مناسبینداشتیمدرنیمهباالیجدولجایگرفتیم
ودرنیمفصلدومهمباهمانترکیبابتداییموفقبه
کسبنتایجخوبیشدیم،شایداگرچندبازیکنبهما
اضافهمیشدند،شرایطماخیلیبهترپیشمیرفت.
دریافت کننده تیــم پیام ادامه داد :شــور و نشــاطی
که امســال در سالن مهران ایجاد شــده در بین سایر
شهرهایحاضردرلیگبرتربینظیراست.والیبال
خراسان با هواداران پرشــور خود میتواند روزهای
بهتریراهمببیند.

باالخره چراغ خانه ووشو روشن شد
خانه ووشوی خراســان رضوی باالخره پس از کش
و قوس های فراوان کــه بیش از حدود  11ســال از
آغاز عملیات اجرایی آن می گــذرد ،دیروز با حضور
معاون توسعه مدیریت منابع وزارت ورزش و جوانان
افتتاح شد.این درحالی است که دست اندرکاران
این رشــته تا قبــل از این چند بــار وعــده افتتاح این
ســالن اختصاصی را داده اند که عملی نشــده بود.
حتی قرار بود این سالن در ایام دهه فجر توسط وزیر
ورزش به بهره برداری برســد که متاسفانه به دلیل
تکمیل نبودن انجام نشــد .اما به هر حال این سالن
اختصاصی که در ســال  86و در سفر احمدینژاد
رئیس جمهور وقت به مشهد کلید خورد ،پس از11
سالبهبهرهبرداریرسیدهاست.هرچندکهتاچند
ماه قبل مشکالتی در زمینه آب  ،برق و گاز داشت که
رئیس هیئت ووشوی استان دیروز اعالم کرد که این
سالن دیگر هیچ مشکلی ندارد و فقط کنتور برق آن

با خانه کاراته مشترک است که به دنبال جداسازی
آن هســتیم .زحمتکش دربــاره افتتاح خانه ووشــو
می گوید:ســاخت این ســالن خیلی طول کشــیده
و به نوعی رکورد زده اســت.با تاخیــر در افتتاح این
سالن فرصت سوزی شد و نتوانستیم در این مدت از
ظرفیت ها استفاده کنیم.

•خراسانرضویسرآمدکشور

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت ورزش و جوانان
که برای افتتاح این سالن به مشهد سفر کرده است،
در مراسم افتتاحیه این ســالن ابراز امیدواری کرد،
این فضــا و تمام زیرســاختهایی که توســط وزارت
ورزش و جوانان و سایر دســتگاهها ساخته میشود
بتواند نیاز اصلی نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را
فراهم کند".ژاله فرامرزیان" تصریح کرد:از اداره کل
ورزشوجوانانوعواملیکهتالشکردنداینفضادر

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ
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ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎىآﻧﺘﻴﮏ!

•فرصتاشتباهنداریم

شــهروز همایونفرمنش کــه در پایان نیــم فصل اول
رقابتها به عنوان برتریــن دریافت کننده لیگ برتر
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سراستعدادیاب فدراسیون فوتبال در لیگ منطقه ششم
کشــور گفــت :برپایی رقابــت های لیــگ مناطــق از نظر
فنی فرصتی مناســب و ارزشــمند برای اســتعدادیابی و
کادرسازی در فوتبال ایران است .محمد بابایی در حاشیه
رقابت های فوتبــال قهرمانی زیر  17ســال لیگ مناطق
کشور در تربت حیدریه ،افزود :عالقه مندان به حضور در
لیگ های حرفه ای در چنین فضاهایی تمام آن چه را که
از حیث دانش ،بنیه و تجربه فنی دارند در معرض قضاوت
و ارزیابی قرار می دهند.وی ادامه داد :بر همین اســاس
کارشناسان استعدادیاب فدراسیون فوتبال نیز بهترین
فوتبالیست ها را انتخاب می کنند .از سوی دیگر وضعیت
فنی و میزان اســتاندارد بــودن زمین بازی هــم می تواند
کمک خوبــی در به منصه ظهور رســاندن اســتعدادهای
ورزشــی باشــد .ورزشــگاه پنج هزار نفری تربت حیدریه
که دی ماه گذشــته با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح
شد ،در نخستین فعالیت رسمی خود میزبان رقابت های
فوتبال قهرمانی زیر  17سال لیگ مناطق کشور است.

ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ ﻦ ﺘﺎبﻫﺎﺟﻬﺎنراﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ...

پیام مشهد حریف فوالد سیرجان ایرانیان در مرحله
یک چهارم نهایی پلیآف لیگ برتر والیبال شد.دور
مقدماتی لیگ برتر والیبال کشور یک شنبه گذشته
به پایان رســید و تیم والیبال پیام مشهد که در هفته
پایانی با قرعه اســتراحت رو بــه رو بود ،توانســت در
جایگاه پنجمی قرار بگیرد .این مســابقات با رقابت
 13تیم انجام شد و نماینده والیبال استان در اولین
سالحضورشبا 43امتیازپسازتیمهایشهرداری
ورامین،پیکانتهران،خاتماردکانوفوالدسیرجان
در رده پنجم جای گرفت که در نخستین دور مرحله
یک چهــارم نهایی پلــیآف لیــگ برتر ،اول اســفند
ماه مهمان فوالد ایرانیان ســیرجان خواهد بود و در
دومیندیداردرسالنمهرانمشهدازاینحریفخود
پذیراییخواهدکرد.باتوجهبهقانون 2برداز 3بازی
دراینمرحله،درصورتیکهتکلیفتیمصعودکننده
به بازی ســوم کشیده شــود ،دو تیم باید در سیرجان
دوباره به مصاف هم بروند.شــایان ذکر است ،هر دو
بازی رفت و برگشــت دو تیم در مرحله نخست لیگ
برتر ،با پیروزی شــاگردان جبار قوچاننژاد به پایان
رسید .پیام در نیمفصل نخســت ،در سالن مهران با
نتیجه سه بر صفر از سد فوالد گذشت و در نیمفصل
دومنیزپیروزیخودرابانتیجه 3بریکتکرارکرد.

بلند قامتان مشهدی با مقام پنجمی لیگ برتر به استقبال پلی آف رفتند
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استانداردسازی لیگ را گرفت
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مهدی جاوید:

از میان خبرها

ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠــ ﻫﻤﻴــﻦ
ﺳــﺮﮔﺮﻣ اﺳــﺖ( را ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﻨﻴﻢ
ــﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳــﺮﮔﺮم
ﺷــﺪن ﺑﺰرگ ﺳــﺎﻻن
اﺳــﺖ و در وب ﺳــﺎﺖ
ﺘﺎبﻓﺮوﺷ اﻨﺘﺮﻧﺘ
آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ٨دﻻر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ

بهترین شکل ممکن در اختیار ووشوکاران خراسان
رضوی قرار بگیرد تشکر میکنم .ورزشکاران استان
درکشورسرآمدهستند.ویاضافهکرد:انتظاریکه
از ورزشکاران داریم ،این است که خانههای ورزشی
را ماننــد خانه خــود بداننــد و از این فضاها درســت
استفادهکنندتاشرایطساختمراکزبیشتریفراهم
شود.همچنین فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان نیز
در مراسم افتتاح ســالن ورزش های رزمی روستای
«ابرده» شــهر شــاندیز افزود  :آمایش ســرزمینی در
خراســان رضوی صورت نگرفته و برخی شهرستان
های ایــن اســتان از نظر زیرســاخت های ورزشــی
محروم هســتند و حتی از داشــتن یک زمین خاکی
مناســب بی بهره اند  .برخی دیگر با وجود جمعیت
قابل توجه فقط یک سالن ورزشــی در اختیار دارند
لذا تــاش داریم ســرانه ورزشــی اســتان را به عدد
استاندارد آن نزدیک کنیم.
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ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره« در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ªﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
اﺳــﺖ ــﻪ در ﺑﺮﺧــ از ﺘﺎبﻫــﺎ ªآن ﻓﻘــﻂ ﺗﺼﺎوــﺮ ªاز
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻗﺮار داده ﻣﺷــﻮد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ ﺘﺎب ﻪ
ﺟﻠﺪ آن را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻨﻴــﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص آن دﺳــﺘﻪ از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺳــﺮﮔﺮﻣ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎ ªﻗﺪﻤ و
آﻧﺘﻴ ﻋﺸﻖ ﻣورزﻧﺪ .ﻫﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ªاﻦ ﺘﺎب،
ﺗﺼﻮﺮ ªاز  ﺧﻮدرو ªﻗﺪﻤ زﺒﺎ را ﺗﺸ´ﻴﻞ ﻣدﻫﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪ ا

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ ªوﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ» ªﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ªﺸﻴﺪن ﺗ´ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ ªرا آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸ¼ﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

مخالفت سپیدرود
با درخواست پدیده شهرخودرو
باشــگاه ســپیدرود با درخواســت مســئوالن پدیده شهر
خودرو مبنی بــر تعویق یــک روزه دیدار دو تیــم مخالفت
کرد.شــاگردان یحیی گل محمدی دیروز در مرحله یک
چهارم نهایی جام حذفی به مصاف پرســپولیس رفتند و
به دلیل فاصله زمانی کم تا روز جمعه و دیدار با سپیدرود
 ،درخواست تعویق یک روزه مســابقه هفته نوزدهم لیگ
برتر برابر گیالنی ها را داشتند.در حالی که باشگاه پدیده
شهر خودرو از سازمان لیگ درخواست کرده بود به دلیل
فاصله زمانی کم و حساســیت دیدار مقابل پرسپولیس،
مســابقه لیگ برتر برابر ســپیدرود بــا یــک روز تعویق در
روز شــنبه برگزار شــود ،این درخواست از ســوی باشگاه
سپیدرود رد شد .باشگاه ســپیدرود رشت به دلیل خرید
بلیت هواپیما در روز پنجشنبه و از آن جایی که در صورت
لغوبلیتهواپیماخسارتنسبتازیادیرامتحملمیشد،
با تعویق بازی مقابل پدیده مخالفت کرد.

استارتتفتیاندرآلمان
حســن تفتیان ایــن هفته
در اولیــن مســابقه خــود
در ســال  ۲۰۱۹میالدی
شــرکت خواهــد کــرد.
حسن تفتیان سریعترین
دونــده ایران چهارشــنبه
اول اســفند اولین رقابت
خــود را در ســال ۲۰۱۹
انجــام خواهــد داد .او در
مســابقات داخل ســالن تور جهانــی آلمان در مــاده ۶۰
متر اســتارت خواهد زد.وی چند روز قبل برای حضور در
اردو جهت آماده سازی برای مســابقات قهرمانی آسیا به
پاریس رفت تا تمرینــات خود را زیر نظر مربی فرانســوی
اش "انتنــون گای" ادامــه دهــد .او قرار اســت چنــد ماه
در پاریــس به تمریــن بپــردازد .البته به گفته ســخنگوی
فدراســیون دوومیدانــی تنها بخشــی از هزینه این ســفر
به عهده فدراســیون دوومیدانی اســت و بقیه هزینه ها از
سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تامین شده است.

رقابت 53سنگنورددرتربتحیدریه
غضنفری  53-سنگنورد خراسانی در دو رده سنی دختر
و پســر در تربت حیدریه به رقابت پرداختند.رقابت های
ســنگنوردی پســران و دختران رده نونهاالن و نوجوانان
خراسان رضوی باحضور ۳۰ورزشکار پسر و  ۲۳ورزشکار
دختــر در تربــت حیدریــه برگزار شــد.در این مســابقات
ورزشکارانی از شهرهای مشهد ،نیشابور ،قوچان و تربت
حیدریه حضور داشتند که طی دو روز به رقابت پرداختند.
در پایــان نیــز برترین هــا معرفی شــدند که به مســابقات
کشوری اعزام می شوند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎªﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرªﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارªﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
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ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎرا ﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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