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رئیس فدراسیون ورزش های همگانی:

رئیس فدراســیون ورزشهای همگانی گفت 14 :طرح
از طــرح های تحول اســتخراج و به اســتان ها ارائه شــده
اســت که باید در ســال آینده برنامه ریزی ها برای اجرای
آن انجام شــود و خراســان رضوی به طور آزمایشــی آن را
اجرا کند .علی مجد آرا در مجمع ســالیانه هیئت ورزش
هــای همگانی خراســان رضوی  ،در خصــوص همراهی
مردم در ورزش های همگانی اظهار کرد :در هشت سال
پیش  ۷درصد ،چهار سال پیش  ۲۱درصد و اکنون بیش
از  ۳۲درصد ،رشد ورزش همگانی و حضور مردم را شاهد
بودیم .وی اعالم کرد :مبالغ زیادی از فدراسیون به هیئت
خراسان رضوی اهدا شده اســت و در هفته آینده نیز ۲۰
میلیون تومان ،باهدف گسترش آموزش و توسعه ورزش
های همگانی به این استان داده میشود.

تیم فوتبال پدیده شــهر خــودرو پس از ایــن که در
یک چهــارم نهایی جام حذفی مقابل پرســپولیس
شکســت خورد و از گردونه رقابت ها حذف شد،به
فاصلــه پنــج روز بایــد در چارچوب هفتــه نوزدهم
رقابت های لیگ برتر به مصاف تیم سپیدرود رشت
برود.این دیدار از ساعت  15:30فردا در ورزشگاه
امام رضــا(ع) برگزار خواهد شــد .نماینده فوتبال
اســتان در بــازی هــای دور برگشــت رقابــت های
لیگ برتر  ،فشــار مضاعفی را نســبت بــه نیم فصل
اول تجربــه می کند چرا کــه در فاصله هــر پنج روز
باید یک بار به میدان برود،همین مســئله که حتی
برای دیگر تیم ها هم صدق می کند ،مصدومیت و
خستگی های پی درپی بازیکنان را به دنبال دارد
که در نتیجه به افت بازی ها هم منجر می شود.اما
این برنامه از سوی سازمان لیگ چیده شده است و
راهی جز تن دادن به آن نیست.

داورانخراسانیدرهفتههفدهم
لیگبرتر

پدیده شهر خودرو فردا رو در روی سپید رود قرار میگیرد

نبــــرد
گالدیاتورها

•دفاع از عملکرد دور رفت

هفتــه نوزدهم رقابــت های لیــگ برتــر فوتبــال از دیروز
با یک بــازی آغــاز شــد کــه در دیدارهــای پیــش رو چند
داور خراســانی نیز حضــور پررنگی در مســابقات دارند.
علیرضــا فغانــی داور مطــرح خراســانی برای بــازی روز
جمعه پدیده – ســپیدرود رشــت بــه عنــوان داور کمکی
اضافی انتخاب شده است که این موضوع با واکنش های
زیادی همراه بود .رضا ســخندان کمک داور بین المللی
مشهدی نیز دیدار نســاجی مازندران – فوالد خوزستان
را پرچم می زند .حسن کامرانی فر هم که از دنیای داوری
خداحافظــی کرده بــود ،بــه عنوان ناظــر بازی ســایپای
تهران -تراکتورسازی تبریز انتخاب شده است.همچنین
مرجان زاده داور خراسانی در این هفته استراحت دارد.

شــاگردان یحیــی گل محمــدی در بازی هــای دور
برگشــت هنوز نتوانســته اند بــه روزهــای اوج خود
برگردند.درسهبازیانجامشدهدررقابتهایلیگ
برتر،بازیهایتماشاگرپسندهمراهباتاکتیکهای
ویژه آقا یحیــی را کمتر شــاهد بودیم .در دیــدار اول
دور برگشت مقابل پرســپولیس آن ها نتوانستند به
خوبی قد علم کنند و با دو گل راهی مشــهد شــدند.
اما در هفته دوم استقالل خوزســتان قعر جدولی را
که شــرایط بحرانی دارد با یک گل شکست دادند تا
امید در بین بازیکنان افزایــش پیدا کند.اما در هفته
سوم در آبادان تن به تساوی بدون گل مقابل صنعت
نفتاینشهردادندودرمجموعسهبازیانجامشده
تاکنون 4امتیازبه دستآوردهاندکهدرشرایطعادی
قابلقبولاست.امابهدلیلاینکهپدیدهایهادرنیم
فصلاولباارائهبازیهایزیبا،انتظاراتراچندبرابر
کردندوبهدنبالکسبسهمیههستند،بایددرروند
بازی های خــود تغییراتی ایجاد و از امتیــاز های دور
برگشتدفاعکنند.قرمزپوشانمشهدیهماکنون
با  35امتیاز در رده سوم هستند و تیم های سپاهان
و پرســپولیس هم با 38و 37امتیاز در رده های اول
تادومقراردارند.

امضایتفاهمنامهورزشیبین
آستان قدس و آموزش و پرورش
با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه ورزش در
میان فرهنگیان  ،دانش آموزان و ایجاد زمینه های مناسب
برای الگوســازی و کادر ســازی در حوزه های فرهنگی و
ورزشی با رویکرد تربیتی و دینی با حضور دکتر هاشمی
جواهــری مدیرعامل تربیت بدنی آســتان قــدس و دکتر
صفدر ســلطانی معاونت تربیت بدنی آمــوزش و پرورش
اســتان تفاهم نامه همکاری به امضای دو طرف رســید.
موضوع این تفاهم نامه هماهنگی و ارتقای سطح خدمت
رسانی به ورزش مدارس مناطق محروم  ،ترویج و توسعه
فرهنگ رضوی در ورزش دانش آموزی و توسعه فرهنگ
خادمیــاری ورزش در میــان فرهنگیان اســت.دو طرف
ضمن قبول تعهدات این تفاهم نامه به طور مشترک برای
به کارگیری خادمیاران ورزشــی  ،اســتفاده مشــترک از
اماکن ورزشی و ...همکاری خواهند کرد.

•ارتش سرخ گیالن

ســپیدرود رشــت یکــی از تیم هــای ریشــه دار که
فصل جــاری را بســیار بحرانــی آغاز کــرد ،پس از
چند بار دســت به دســت شــدن بــه علــی کریمی
واگذار شــد تا وی عنوان نخســتین مالک -مربی
تاریــخ لیــگ برتــر فوتبــال را از آن خــود کنــد و از
ســویی به دلیل نام بزرگش در فوتبال ،بارقههای
امید در دل ســپیدرودیها روشن شــود.اما فشار

.
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•چالش انتخاب فغانی

با اعالم باشــگاه پدیــده دیدار ایــن هفتــه این تیم
مقابل ســپیدرود رشت که قرار اســت در ورزشگاه
امام رضا (ع) برگزار شود رایگان است .این دومین
دیدار خانگی مشهدی هاست که با روی کار آمدن
مدیریت جدید رایگان اعالم می شود.تیم پدیده در
این دیدار بازیکن محروم و مصدومی ندارد اما تیم
سپیدرود رشت  ،میثم تهی دست بازیکن تأثیرگذار
خود را به دلیل چهار کارته بــودن به همراه ندارد.
قضاوت ایــن بازی بــر عهده علــی صفایی اســت.
علیرضا فغانــی و ســیدعلی اصغر مومنــی داوران
پشــت دروازه هســتند .علی خســروی هم نظارت
داوری را در این بازی برعهده دارد.انتخاب علیرضا
فغانــی به عنــوان داور پشــت دروازه بــه موضوعی
چالــش برانگیز تبدیل شــده اســت کــه در همین
باره علی خســروی گفت «:آقای فغانی به خواست
خودش قرار اســت در این بازی داور چهارم باشد.
وی بیشتر از دو سال اســت که در کالس های فیفا
برای کمک داور اضافی یا داور پشت دروازه کار می
کند .فدراسیون فوتبال نیز تالش دارد که وظایف
کمک داور اضافی یا داور پشت دروازه را به داوران
ایرانی آمــوزش بدهد .ایــن ها باعث شــد علیرضا
فغانی به خواســت خودش و برای آموزش وظایف
داور پشت دروازه این مسئولیت را در بازی پدیده و
سپیدرود بپذیرد».

بازیهــا ،رقابــت نابرابــر بیــن تیمهــای دولتی و
خصوصــی ،حواشــی باقــی مانــده از گذشــته در
سپیدرود ،کم تجربگی کریمی و کادرفنی همراه
او و بیتفاوتی مسئوالن ورزشی و سیاسی استان
سبب شد سپیدرود تنها به لطف کسر شش امتیاز
از اســتقالل خوزســتان با یک پله باالتردر انتهای
جدول جا خــوش کنــد .آن هــا تاکنون  2بــرد6 ،
مســاوی و  10باخت را کســب کــرده انــد و با 12
امتیاز در قعر جدول قرار دارند که اگر همین روال
ادامه یابد،یکی از گزینه های سقوط محسوب می
شوند.شــاگردان علی کریمــی صبح امــروز وارد

مشهد می شــوند و قبل از رویارویی با پدیده  ،یک
جلســه تمرین برگزار مــی کنند .تیم پدیده شــهر
خودرو نیز می تواند از این فرصت در دیدار خانگی
نهایت اســتفاده را ببــرد و با کســب  3امتیــاز این
مســابقه جدای از این که از جایــگاه فعلی خودش
فاصله می گیرد ،به استقبال بازی هفته بعد مقابل
پیکان برود.این دو تیم تاکنون سه بار مقابل هم به
میدان رفتند کــه دو بار پدیده و یک بار ســپیدرود
رشت به پیروزی دست یافتند.حاال این چهارمین
دیدار دو تیم است که باید دید کدام یک به برتری
دست پیدا می کند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﺳﻮدو ﻮﺑﺮﭘﺎﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدهﺷﺪهاﺳﺖ،ذﻫﻦﺳﻮدو ﻮﺑﺎزﻫﺎ
ﺎﻣﻼآﻣﺎدهﺗﺤﻠﻴﻞ ﺮدنﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ دﮕﺮ)ازﺟﻤﻠﻪاﻧﻮاع
ﻧﻘﺶﺎب( اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻧﻘﺶﺎب ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖﺳﺎدهاﺑﻨﺎﺷﺪهاﺳﺖ ﻪﻣﻌﻤﻮﻻﭼﻨﺪانﻫﻢﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ازﺳﻮدو ﻮﻧﻴﺴﺖاﻣﺎدرﻋﻮض،ﻓﺮقﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺑﺎﺳﻮدو ﻮاﻦ
اﺳﺖ ﻪﭘﺲازﺣﻞ ﺮدنﺷﺎن،ﻻزمﻧﻴﺴﺖﺗﻌﺪادزﺎداﻋﺪادو
ارﻗﺎمرا ﻨﺘﺮل ﻨﻴﻢﺗﺎﻣﺘﻮﺟﻪﺻﺤﻴﺢﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪنﺳﻮدو ﻮ
ﺷــﻮﻢ.ﺗﺼﻮﺮ ﻪﭘﺲازﺣﻞﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﺑﻪدﺳــﺖﻣ آﺪ،
ﺧﻮدشﮔﻮﺎاﻦاﺳﺖ ﻪ ﺪامﻗﺴﻤﺖازﻣﻌﻤﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪه
اﺳﺖو ﺪامﻗﺴﻤﺖآندرﺳﺖاﺳﺖ.
ﮔﺮوهدوم،آندﺳــﺘﻪازاﻓﺮادﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻗﺒﻼدرﺣﻞ ﺮدن
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﻮدو ﻮﻣﻮﻓﻖﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .در اﻦﮔﺮوهاز اﻓﺮاد ،ﻗﻴﺎﻓﻪ

این در حالی است که این روز ها برخی از باشگاه ها
از وضعیت نامناســب بازی های لیگ انتقاد دارند
و دیروز مدیرعامل باشــگاه پدیده شــهر خودرو نیز
در این باره گفــت :در روزهایی کــه برخی تیمهای
خاص با اســتفاده از رانتهای مختلــف کار خود را
پیش میبرند ،باید قدردان نتایج خوب کسب شده
توسط اعضای تیم پدیده شهرخودرو باشیم.جواد
وطنخواه افزود :متاســفانه بعد از این که مقابل تیم
پرسپولیس در ضربات پنالتی از گردونه جام حذفی
کنار رفتیم ،عدهای با غرضورزی خاصی به دنبال
زیر سوال بردن تیم پدیده شــهر خودرو بودند .فکر
میکنم عالقهمندان واقعی فوتبال به خوبی به یاد
دارند که در ســالهای گذشته پدیده همواره برای
بقا میجنگید هر چند بازیکنان خوبی داشتیم اما
همیشه در استرس نیفتادن بودیم و امسال فقط در
دور برگشــت به اندازه پایان فصل تمــام دورههای
حضورمان امتیاز به دســت آوردیم.وی تاکید کرد:
هــواداران نیز بــه دور از این مســائل و حواشــی ،با
حمایت خود انرژی مضاعفی به ما منتقل خواهند
کرد و با حضــور حداکثری خــود در بازی با ســپید
رود رشت این موضوع را بازهم ثابت خواهند کرد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
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ﻧﻪﭼﻨﺪانﺟــﺬابﺳــﻮدو ﻮوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﭘﻴﭽﻴــﺪها ﻪﺑﺮا
ﺣﻞﺳﻮدو ﻮﻫﺎدﺷﻮارﺗﺮﺑﻪﮔﻮشﺷــﺎنﺧﻮردهاﺳﺖ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻪاﻦﻋﺰﺰانﺗﺼﻮر ﻨﻨﺪ»ﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮ ﺎرﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺘ اﺳــﺖوﺑﺮاﻣﺒﺘﺪﺎنﺑﺴﻴﺎردﺷﻮاراﺳــﺖ«!اﻟﺒﺘﻪ اﻦ
ﺗﺼﻮراﺷﺘﺒﺎهاﺳﺖوﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهوﺳﺎدهﺗﻮﺳﻂﻫﺮ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻣﺒﺘﺪ،ﻗﺎﺑﻞﺣﻞﺷﺪناﺳــﺖ،اﻣﺎاﻦﮔﺮوهازاﻓﺮاد
ﺑﺎدــﺪنﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﻪﻇﺎﻫــﺮزﺒﺎﺗﺮوﻗﻮاﻧﻴــﻦواﺿﺢﺗﺮ
دارﻧﺪ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﺬبﺗﻤﺎمﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺷﻮﻧﺪ.اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻘﺶﺎباﻣﺮوز ﻫﻢ ازﻫﻤﺎنﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻪﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻏﺎزﺑﺮاورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ «ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﻧﻘﺶﯾﺎبﭼﺎرﭼﻮب

پنج شنبه  2اسفند . 1397شماره4073

•غرض ورزی عده ای خاص

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¡ﻣﻨﻄﻘ«
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 ۱۴طرح کشوری می شود

از میان خبرها
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ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
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
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.
 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

هفدهمین دوره مســابقات شــطرنج بین المللی کاسپین
کاپ با قهرمانی مصدق پور شطرنج باز خراسانی در بخش
استادی به پایان رسید .هفدهمین دوره مسابقات شطرنج
بین المللی کاسپین کاپ برگزار شــد و نفرات برتر در پنج
جدول این مســابقات معرفی شــدند.در رده بندی پایانی
بخش استادی جام کاسپین مســعود مصدق پور با کسب
هفت امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد .پس از
وی مقام نایب قهرمانی به "ویتالی برنادسکی" از اوکراین و
مقام سوم به "کارن گریگوریان" از ارمنستان رسید.

جریمهنقدیتیمهندبالسربداران
بر اساس رای کمیته انضباطی  ،تیم سربداران سبزوار به
دلیلحضورنیافتندرهفتهچهاردهمجریمهشد .کمیته
انضباطی بعد از بررســی پرونده و گــزارش ناظر به خاطر
حضــور نیافتن نماینــده هندبال اســتان در دیــدار هفته
چهاردهم لیگ  ،رای خــود را درخصوص ایــن تیم صادر
کرد .بر این اساس تیم ســربداران سبزوار به علت حضور
نیافتن در مسابقه هفته چهاردهم مقابل تیم فرازبام خائیز
دهدشت به پرداخت مبلغ  50میلیون ریال جریمه نقدی
محکوم و نتیجه دیدار مطابق آیین نامه مســابقات  10بر
صفر به نفع فرازبام خائیز دهدشت اعالم شد.

ماجرایضمانت رئیسهیئتگلف
کهموجباستعفایششد
رئیس ســابق هیئت گلف اســتان با اشــاره به ایــن که به
خاطرضمانت برای یک هتل و چند ورزشــکار با مشــکل
مواجه شــده اســت گفت:به خاطر مســئله ای کــه برایم
به وجود آمده اســت ،اجــازه امضــا کردن اســناد هیئت
را نداشــتم و مجبــور به اســتعفا شــدم .فریدون شــریف
جواهری در گفتوگو با فارس افــزود :رئیس هیئت باید
اســناد مالی را امضا کند .من هم به خاطــر ضمانتی که
کردم دیگر نمیتوانستم اســناد را امضا کنم.وی افزود:
دراین خصوص جلســهای را با مدیرکل برگــزار کردیم و
من توضیح دادم بهدلیل ضمانت برای یکی از هتلداران
مشهد که مبلغ آن  ۱۵۰میلیون تومان است و همچنین
چنــد ورزشــکار که بــا احتســاب آنمبلــغ  ۲۰۰میلیون
میشــود و پرداخت نکردن اقســاط این اشــخاص برای
حساب من مشکل به وجود آمد.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

قهرمانی مصدق پوردرمسابقات
بین المللی شطرنج

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
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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ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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