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انتخابات هیئت فوتبال استان
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پس از گمانهزنیهای فراوان در خصوص زمان برگزاری
انتخابــات هیئــت فوتبال خراســان رضوی ،بــه احتمال
فراوان این انتخابات در تاریخ  22اسفندماه برگزارشود.
فدراسیون فوتبال کشورمان هفته گذشته نامهای خطاب
به هیئــت فوتبــال خراســان رضــوی و اداره کل ورزش و
جوانان ارســال کرد .فدراســیون از اداره کل درخواست
کرده که اسامی افراد تایید صالحیتشده به فدراسیون
اعالم شــود و هیئت فوتبال هم مقدمات برگزاری مجمع
را فراهــم کند .فدراســیون همچنیــن در خصوص زمان
برگــزاری انتخابات هیئت فوتبال خراســان رضوی ســه
خ پیشــنهادی را اعالم کــرده که با توجه بــه برگزاری
تاری 
مجمع ساالنه فدراسیون ،به نظر میرسد  22اسفندماه
تاریخ برگزاری انتخابات باشد .در آخرین خبرها ،شنیده
شــده که هنوز یک کاندیدا تایید صالحیت نشده است و
برای همین این انتخابات به تاخیر افتاده است.

دیــدار دوم مرحله پلــی آف رقابت هــای لیگ برتر
والیبال کشــور عصر امروز با حضور هشت تیم برتر
مرحله مقدماتی در شــهرهای مختلــف دنبال می
شود که نماینده استان نیز در سالن مهران مشهد به
مصاف فوالد سیرجان ایرانیان می رود .این دیدار
با قضاوت بهــروز جعفری و میثم پارســه از ســاعت
 16انجام می شود .پیام مشهد در بازی اول مرحله
پلی آف در سیرجان موفق شــد نماینده این شهر را
با نتیجه  3بر یک شکست دهد تا در بازی امروز کار
راحتی تری داشــته باشــد .در مقابل سیرجانی ها
نیز حتما برای پیروزی به میدان می آیند تا از اعتبار
والیبال خود دفاع کنند.قطعا بازی راحتی نخواهد
بود و بلندقامتان مشــهدی نباید به پیــروزی دیدار
قبل مغرور شوند و همچون گذشته بازی های خوب
خود را ارائه کنند.با توجه به پیروزی پیام مشهد در
دیدار نخســت ،تیم پیــام در صورت برتــری در این
دیدار به جمع چهار تیم برتر راه پیدا می کند .اما در
صورت شکست ،تکلیف صعودکننده به بازی سوم
در سیرجان موکول می شود.

پیروزیسیدنی باحضور قوچاننژاد

اخبار
ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

پیام مشهد  -فوالد سیرجان،دیداردوم پلی آف
لیگ برتر والیبال کشــــــــور

یکگـــام تـــــا صــعود

•با غرور نباید صحبت کنیم

سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد درباره بازی امروز
تیماش مــی گوید :بــا توجه بــه نتیجهای که کســب
شده باید در مشهد کار صعودمان را تمام کنیم .جبار
قوچاننژادمیافزاید:هربازیشرایطخاصخودش
را دارد و نمیشود فکر کرد که بازی سادهای در کنار
هوادارانمان خواهیمداشــت .باید بازی برگشــت را
هم با پیروزی پشــت ســر بگذاریم و کار را در مشــهد
تمام کنیــم .بازیکنانم شــخصیت و ظرفیــت باالیی
دارند و شرایط را خوب میسنجند .از سر غرور نباید
صحبت کنیم ،زیرا میدانیم کار ســختی داریم .وی
همچنین به پیروزی تیم اش در بازی نخســت مقابل
فــوالد ســیرجان اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد :از
لحاظ فنی بازی سختی را پشــت سر گذاشتیم ،زیرا

تیم فوتبال سیدنی اف سی با حضور لژیونر مشهدی خود
مقابلتیمولینگتونفونیکسبهپیروزیرسید.تیمفوتبال
ســیدنی اف ســی در هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر
استرالیابهمصافتیمولینگتونفونیکسرفتکهسیدنی
اف سی با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شد.رضا قوچان
نژاد ،مهاجم سابق تیم ملی کشورمان از ابتدا در ترکیب
اصلی سیدنی اف سی حضور داشت و تا دقیقه  62بازی
برای تیم اش بازی کرد ولی موفق به گلزنی نشد.

سنگربان پدیده:

قهرمانیسربداراندرفوتسالاستان

کلین شیت متعلق
به کل تیم است

تیم فوتسال سربداران سبزوار در دیدار پایانی لیگ دسته
اول فوتسال استان ،در مجموع رفت و برگشت با برتری 6
بر  3برابر رعد پدافند مشــهد به پیروزی رســید و قهرمان
این مســابقات شــد .مســابقات فصل جاری لیگ دســته
اول فوتســال خراســان رضــوی در دو گروه هفــت تیمی
برگزار شد که تیم ســربداران در گروه (ب) این مسابقات
با تیم های کارآمد قوچان ،هیئت فوتبال قوچان ،وحدت
چناران ،رعد پدافند مشــهد ،ملی پوشــان مشهد و فدک
الزهرا(س) مشهد هم گروه بود.

ســنگربان پدیده با ابراز خشــنودی از برد مقابل
ســپیدرود رشــت اعتقاد دارد کلین شیت متعلق
به کل تیم اســت   .میــاد فراهانــی دروازه بان با
تجربه پدیده شــهر خودرو درباره پیــروزی مقابل
سپیدرودرشــت ،می گوید :من همــواره معتقدم

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪامــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣﻨﻨــﺪ
وﺑــﺎﺪامــارﺗﺒــﺎطﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

کلین شــیت متعلــق به کل تیــم اســت و اگر همه
بچه ها تالش نمی کردند و زحمت نمی کشیدند
هرگز این مهم اتفاق نمی افتاد و ما نمی توانستیم
نتیجه بگیریم.وی افزود :همه بچه ها خوب بازی
کردند و با رفاقتی که در فضای تیم حاکم اســت،
توانستیم این بازی را به خوبی ببریم .تیم فوتبال
ســپیدرود هم آمــده بود کــه در زمین مــا حداقل
یــک امتیاز بگیــرد اما خوشــبختانه نتوانســت به
هدفش دســت پیدا کند.وی درخصوص شرایط
خوب جدولی پدیده بیان کرد :بله درســت است
شــرایط بســیارخوبی اســت .باید همین طور بر

تالشمان بیفزاییم تا بتوانیم در بازی های بعد هم
به همین شکل بازی ها را ببریم .میالد فراهانی در
خصوص کلینشیت های متوالیاش در ترکیب
پدیــده شــهرخودرو مــی گوید:
مهمترین موضــوع برای من
همواره ثبت نتیجه مناســب
برای تیم است .به دنبال آمار
و عددها نیستم اما اگر بتوانیم در کنار ثبت نتیجه
خــوب ،دروازه را هــم بــه کمــک مدافعــان خوب
پدیده شهرخودرو بسته نگه داریم ،قطعا
خوشحال میشوم.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺪامﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻔﺘﮕ راﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪ؟!

حریف به شدت پرفشار وارد زمین شد ه بود .در کنار
هوادارانشان انگیزه زیادی داشتند و مشخص بود
که روی بازی سرعتی کار ویژهای کردهاند .وی ادامه
میدهد:درحینبازیرفتهرفتهتوانستیمتیمحریف
را کنترل کنیم و به بازی مســلط شویم .خوشبختانه
از ســت دوم ،ســرویسهای خــوب خــود را شــروع و
کاری کردیم که حریف مجبور شد به دو گوشه زمین

هدایت شود .وقتی به منطقه  ۲و  ۴رفتند ،هم خوب
دفاع کردیــم و هم خوب تــوپ گرفتیــم .قوچاننژاد
با ابراز تاســف از مصدومیــت مهدوی ،پاســور فوالد
سیرجان خاطر نشان می کند :واقعا از این که مهدی
مهدوی به آن شکل آسیب دید ،ناراحت شدم  .از این
که فوالد با کنار رفتن یک بازیکن شاخص و باکالس
تضعیف شد به شدت ناراحت هســتم .مهدوی جزو

»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣﭘﺴﻨﺪﺪ؟!
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدر
اﻦﺻﻔﺤﻪدارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄﻮر؟!ﺑﻪﻣﺎﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﻴﺪﻪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣراﭼﻘﺪر
ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا اﻦ ﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻴــﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرا درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا
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ســرمایههای والیبال ایران اســت و برای وی آرزوی
سالمتیمیکنم.

•بازی در مهران سخت است

ســرمربی تیم والیبال فــوالد ایرانیان ســیرجان نیز
دربارهبازیامروزتیماشمقابلپیاممشهدمیگوید:
بــرای بازی برگشــت مقابــل تیم پیام شــش جنگجو
به میدان خواهم فرســتاد تا برای پیروزی تیم تالش
کنند.محمدرضادامغانیمیافزاید:شرایطکلیتیم
ماچندانمساعدنیست،چونمهدیمهدویدربازی
رفت دچار مصدومیت شد .مهدوی ستون تیم ماست
و اتفاقی که بــرای وی رخ داده ،از نظــر فنی و روحی
کمی تیم را دچار مشکل کرده است.وی خاطر نشان
می کند :ما تنها با یک پاسور بومی به مشهد رفتهایم
و با تمام شــرایطی که داریم تا آخرین لحظه خواهیم
جنگید .شــک نکنید که تیم ســیرجان در بازی برابر
پیام بازنده مطلــق نخواهد بــود .از نظــر روانی روی
تیم کار کردهایم و مســئوالن هم حمایت خوبی از ما
کردهاند تا برنده باشیم .بازی در سالن مهران مشهد
حتی با وجود مهدی مهدوی هم ســخت اســت ،چه
برســد حاال که او را هم در اختیار نداریم!وی تصریح
می کنــد :در ورزش هیچ چیز غیر ممکن نیســت ،به
همیندلیلمیجنگیمتاکاررابهبازیسومبکشانیم.
نباید گفت که چون ما در تمام بازیهای قبلی مقابل
پیام باختهایم و مهدوی را هم در اختیار نداریم ،قطع ًا
بازنده هســتیم .ما هیچ وقــت بازنده مطلــق نبوده و
همیشــه برای پیروزی جنگیدهایم .شــک نکنید در
بازی فردا هم شش جنگجو به میدان خواهم فرستاد
تا برای پیروزی تیم تالش کنند.دامغانی درخصوص
آخرین شــرایط مهدی مهــدوی بیان میکنــد :او به
همراه تیم به مشهد نیامده اســت .مهدوی به تهران
و نزد دکتر کیهانی رفته تا پس از MRI
وضعیــت دقیــق زانویش مشــخص
شود.

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

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
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دو نماینــده والیبال نشســته مردان خراســان رضوی ،با
کسب قهرمانی و نایب قهرمانی در رقابت های لیگ دسته
یک ،به لیگ برتر کشور صعود کردند .در رقابت های لیگ
دســته یک کشــور ،تیم های مخابرات خراسان رضوی و
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به ترتیب در جایگاه های
اول و دوم قرار گرفتند.این رقابت هــا به صورت دوره ای
با حضورتیمهای مخابرات خراســان ،هیئت البرز ،شهر
بابک ،آمل ،بابل ،قزوین ،منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
(تایبــاد) و ســلماس از  ۳۰بهمن ماه در ســالن شــهدای
مخابرات مشهد آغاز شد و جمعه  ۳اسفند ماه پایان یافت.
بر اساس اعالم رئیس ســازمان لیگ والیبال نشسته ،دو
تیم برتر لیگ دســته یک والیبال نشسته کشــور به سوپر
لیگ والیبال نشسته در فصل آینده راه خواهند یافت.

نایبقهرمانیبسکتبالباویلچر
مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر کشور با نایب
قهرمانیتیمهیئتجانبازانومعلوالنخراسانرضویبه
پایان رسید .در دیدار فینال این مسابقات ،تیم خراسان
رضویبهمصافتیماصفهانرفتودرنهایتتیماصفهان
 ۶۷بر  ۵۴به پیروزی رسید و در جایگاه قهرمانی ایستاد و
تیم خراسان رضوی به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

قهرمانی بانوان شناگر نابینا
وکم بینای استان درکشور
دوازدهمین دوره مسابقات شنای بانوان نابینا و کمبینای
کشــور با قهرمانی خراســان رضوی در مشــهد بــه پایان
رسید .این دوره از مسابقات با حضور استان های تهران،
یزد ،همدان ،کرمان ،فارس ،خوزســتان ،گیالن ،البرز،
خراسان رضوی ،زنجان ،شاهرود ،سیستان و کردستان
در استخر مجموعه ۱۵خرداد مشهد برگزار شد .در پایان
این دوره از رقابت ها ،بانوان شــناگر خراسانی با ۱۱۵۶
امتیاز قهرمان شدند.

سومی دختران کشتیگیر استان
درلیگ برتر
تیم کشتی کالسیک بانوان خراســان رضوی در رقابت
های لیــگ برتــر به مقــام ســومی دســت یافتنــد .فصل
چهــارم و پایانــی رقابتهــای قهرمانــی لیــگ کشــتی
کالسیک بانوان کشــور در محل خانه کشتی محمد بناء
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.بر اساس
دستورالعمل برگزاری مســابقات ،تیمی قهرمان
است که بیشترین امتیاز را در چهار فصل برگزاری
ایــن رقابتها به دســت بیــاورد .بر این اســاس تیم
کشتی کالســیک بانوان "شــهرما" شــهرداری مشهد با
 ۲۲۷امتیاز ،جایگاه سوم این رقابت ها را از آن خود کرد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰءﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

صعود نمایندگان استان
به لیگ برتر والیبال نشسته
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