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قوچاننژاد:

بعد از چند روز کشوقوس و بالتکلیفی  ،باالخره ســازمان
لیگ والیبال اعالم کرد دیدار ردهبندی لیگبرتر مثل سال
هایقبلبرگزارنخواهدشد.برایناساسپیاممشهدوکاله
آمل به صورت مشترک به عنوان سومی لیگ دست یافتند.
جبار قوچان نژاد ســرمربی این تیم که با عنوان ســومی در
لیگ برتر به کار خود پایــان داده ،یکی از گزینه های اصلی
دبیرکلی فدراسیون والیبال است که البته این مسئله را به
پایان ماموریتش روی نیمکت پیام منــوط کرده بود.وی به
احتمال حضورش در فدراسیون به عنوان دبیرکل واکنش
نشان داد و گفت :چندی پیش با من صحبت شده بود .من
هم گفتم بعــد از اتمام لیــگ اگر ابالغی باشــد ،در خدمت
هستم ،اما برخی نوشــتند که من دبیرکل شــدم .االن هم
حرفم عوض نشــده و اگر ابالغی برای من صادر شــود ،در
خدمت فدراسیون و جامعه والیبال هستم .برای من در این
شرایط خیلی مهم نیست که چه مدتی در فدراسیون باشم.
شاید برخی بگویند فقط چند ماه تا انتخابات در این سمت
حضور خواهم داشت ،اما من کارمند دستگاه ورزش هستم
و فقط اتاقم عوض می شود .حاال فرقی نمی کند دو ماه در
اتاق دبیر فدراسیون باشم یا ۱۰سال .وی خاطرنشان کرد:
در شرایط کنونی فقط میبینم که رســانهها نوشتهاند من
دبیر شدهام و به نوعی باید بگویم آن ها برایم حکم زدهاند،
امــا در واقع هنوز هیــچ چیزی قطعــی نیســت و حکمی به
صورت رسمی برایم صادر نشده است.وی درباره لغو دیدار
رده بندی گفت :باید فضا و بستری ایجاد کنیم که هر سال
این اتفاق تکرار نشود .مثال این که برای تیم سوم لیگ امتیاز
ویژه ای در نظر بگیریم و به یک مسابقه بین المللی اعزامش
کنیم یا جایزه مالی ارزشمندی بدهیم .وقتی سومی لیگ
برتر هیچ ســودی ندارد ،هر چقدر شــعار دهیــم که امکان
ندارد این مسابقه لغو شــود ،بازهم به همین جا می رسیم.
شایان ذکر اســت ،منوچهر پورحســن  ،سرپرست سازمان
لیگ والیبال دربــاره لغو بازی رده بندی گفــت :با توجه به
درخواست تیمهای پیام مشــهد و کاله آمل مبنی بر این که
در انجام بازی سوم هیچ انگیزهای وجود ندارد و هزینههای
سنگینی برای دو تیم خواهد داشت و احتمال صدمه دیدن
بازیکنان دعوت شده به تیم ملی بسیار زیاد است ،بنابراین
مسابقات این دو تیم برگزار نخواهد شد.

جـدال
پــدیـــــده با
کهکشانیها
علی ترابی
گزارش

یکی از حساس ترین بازی های هفته بیست
و دوم لیــگ برتــر فوتبــال  ،تقابل جــذاب و
هیجانــی دو تیــم تراکتورســازی و پدیــده
شــهرخودرو امروز در تبریز است .جایی که
تیمهای چهــارم و پنجــم جدول لیــگ برتر
در حالــی ســاعت  16بــه مصــاف یکدیگــر
میروند که امتیاز این بازی برای هر دو تیم
حکم مرگ و زندگی دارد .زیرا هر دو تیم به
دنبال تثبیت جایگاه خود در جدول هستند
و امتیاز این بــازی اهمیت دو چندانی برای
هر دو تیم دارد .تیم پدیده شــهر خودرو در
بازی خانگــی هفته قبل خود غافلگیر شــد
و ســه امتیــاز مفــت را مقابــل ذوب آهن از
دســت داد و با توجه به پیروزی رقبایش ،به
رده پنجم جدول هم سقوط کرد.شاگردان
گل محمدی فکرش را نمی کردند که مقابل
تیم قعر جدولی نه چنــدان آماده اصفهانی
بازنــده شــوند .اما به هــر حال امــروز بازی

تیم فوتبال نونهاالن سایپای مشهد با شکست حریفان خود
به لیگ برتر کشــور صعود کرد .مســابقات زیر گروه مناطق
کشــور این روزهــا در ســیرجان در حــال برگزاری اســت و
نماینده استان در این رقابت ها با سه پیروزی سهمیه لیگ
برتر را از آن خود کرد .تیم سایپای مشــهد در اولین دیداربا
نتیجه  2بر یک بر تیم شــاهین شــهرداری بوشهرغلبه کرد
و در دیــدار دوم کــه یک بازی حســاس و پرحاشــیه بــود به
مصاف گل گهر ســیرجان رفــت و در پایان با نتیجــه  4بر 3
پیروز شد.نماینده استان در بازی سوم نیز با تیم شهرداری
بندرعباسرودرروشدکهبهتساوی 3بر 3انجامیدوباکسب
بیشترین امتیاز به لیگ برتر نونهاالن کشور صعود کرد.
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ﺑﻪﻫﻤﺮاهآﻣﻮزشﻣﺴﺎﺣﺖو اﻋﺪاداول
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻌﻤــﺎ ﻧﻘﺶــﺎب ﭼﺎرﭼــﻮب ــﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در
اــﻦ ﺻﻔﺤــﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ــ ﺗﻤﺮﻦ ﺟﺎﻟــﺐ ﺑﺮا
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت »ﺿﺮب«» ،ﻣﺴﺎﺣﺖ«،
»اﻋﺪاد اول« و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ »ﻣﻨﻄﻖ« ﺑﺎﺷﺪ!

گلمحمدی:
امروزیکی
ازبازیهای
مهمتیممابه
حسابمیآید

•کار سخت نیم فصل دوم

یحیی گلمحمدی ،ســرمربی
گلمحمــدی تصریــح کــرد :کار تیمها در
پدیده شهر خودرو درباره بازی
نیمفصــل دوم ســختتر میشــود .زیــرا
تیمش برابر تراکتورســازی در
شــناخت خوبــی از یکدیگر پیــدا میکنند
هفتــه بیســت و دوم لیگبرتــر
و ما هــم در تعطیــات نیمفصــل بازیکنان
گفــت :خاطــرات خوبــی از
خوبــی گرفتیــم  .بازیکنــان کنونــی تیــم
تراکتــور و مــردم تبریــز دارم.
عملکرد خوبی از خودشان نشان دادهاند.
امیــدوارم امــروز شــاهد بازی
در طول هفته بازیهای ســختی داشــتیم
خوب و جوانمردانهای باشــیم.
و با تالش بیشــتر امیــدوارم بــه هدفمان
با توجه به وضعیت جدول ،بازی
که کسب سهمیه آسیاســت برسیم.یحیی
امروز یکی از بازیهای مهم تیم
گلمحمــدی گفــت :هــر دو تیــم دوســت
به حســاب میآید  .ما تمرینات
داشــتند ایــن بــازی جمعــه برگزار شــود و
خوبــی داشــتیم و میدانیم که
ایــن موضوع به ضــرر هــر دو تیم شــد .این
امروز مقابل تیم خوب و تقویت
موضوع خواســته مربیان تیم ملــی بود که
شــدهای بازی داریم کــه نتایج
این بازی یک روز زودتر برگزار شــود .بازی
خوبــی کســب کــرده اســت.
کــردن مقابــل هــواداران تراکتــور
او ادامــه داد :بــا توجــه
سخت است و هدف ما گرفتن
بــه ایــن کــه تراکتــور بازیکنان
سه امتیاز اســت .تیم ما تیم
خــوب و سرشناســی دارد،
دست و پا بستهای نیست و
بازی مقابل این تیم تجربه
برای امتیاز بازی میکنیم
خوبی بــرای بازیکنــان ما
ورزشگاه
و اگر یــک امتیاز هم از تیم
به حساب میآید .دژاگه و
(ره)
یادگار امام
تراکتــور بگیریم یک برد به
شجاعی از بازیکنان خوب
تبریز
حســاب میآید .بــا توجه به
بــه لحــاظ فنــی و اخالقی به
کیفیت خوبی کــه تراکتور دارد
حســاب میآینــد و امیــدوارم
بازی سختی در پیش داریم  .اما ما هم
بازیکنــان بتواننــد بهــره الزم را از این
از پیش بازنده نیستیم و تمام تالش خود را
مســابقه ببرند.گلمحمــدی افــزود :ما در
انجام میدهیم.
یارگیری ابتدای فصل چند بازیکن از لیگ
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تیم ها

پرسپولیس
سپاهان
استقالل
تراکتور سازی
پدیده شهرخودرو

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

ﻃ ﺮدن روال ﺳــﻨﺘ ،
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬ از
آن ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ!ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دارﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ »ﺑﺎر ﺪﺧﻮان«
اﻦ ﻴﻮآر ﺪ ﻣﺸ¦ رﻧﮓ
را اﺳ¦ﻦ ﻨﻴﺪ و اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻮﺗﺎه ﻣﻴ¦ﺲ ﺷﺪه  دﻗﻴﻘﻪا را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻦ ﻪ از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ «
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
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ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 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.

ﻨﻴﺪ.
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مســابقات فوتســال قهرمانی رده ســنی جوانان کشور به
میزبانی شهرســتان تایباد در حال برگزاری است .در این
دوره از مســابقات  18تیم از استان های مختلف کشور در
حال رقابت هستند .این مسابقات سومین دوره مسابقات
فوتسال قهرمانی جوانان کشور اســت که به مدت پنج روز
در این شهرستان ادامه دارد و در آن بیش از  350بازیکن،
مربی و سرپرســت حضور دارند .دوره هــای اول و دوم این
مسابقاتبهترتیبدراصفهانواسالمشهربرگزارشد .تیم
فوتسال مقاومت بسیج شهرستان تایباد به عنوان نماینده
خراسان رضوی در این دوره از مسابقات حضور دارد.

 2طالبرگردنووشوکارانخراسانی
ووشوکاران خراسانی در مسابقات قهرمانی دانشجویان
کشور موفق به کسب دو مدال طال شــدند.این رقابت ها
با حضور  17تیم از اســتان های مختلف کشــور در شــهر
قم برگزار شــد که در پایان ســیدعلی حســینی هاشمی
و ســید ســجاد ســجادی نســب از خراســان رضــوی در
فرم تالــو به مدال طالی این مســابقات کشــوری دســت
یافتند .مربیگری تیم استان نیز بر عهده هادی غمخوار و
سرپرست تیم حمید ولی نیا بود .

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

مسابقات کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان در سالن
شش هزار نفری شهدای رشت برگزار شد وخراسانی ها
در این رقابت ها خوش درخشــیدند .نایب رئیس هیئت
کشــتی خراســان رضوی گفت :کشــتی گیران آزاد کار
نوجوان این استان در مسابقات انتخابی تیم ملی خوش
درخشیدند و دو مقام نخست و ســه مقام سومی به دست
آوردند.حسین طهماسبی افزود :در وزن  92کیلوگرم ،
سهیل یوسفی و در وزن  110کیلوگرم ،مصطفی طغانی
از خراسان رضوی حریفان خود را شکست دادند و قهرمان
شدند.وی ادامه داد :در وزن های 51،45و 65کیلوگرم
نیز به ترتیب احمد جوان ،مهدی توکلی و رضا مقدســی
با شکســت حریفان خود به مقام ســوم انتخابی تیم ملی
نوجوانان دســت یافتند.مسابقات کشــتی آزاد تیم ملی
نوجوانان انتخابی تیم ملی دیروز و امروز در ســالن شش
هزار نفری شهدای رشت برگزار شد.

امتیاز

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
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.

درخشش آزادکاران خراسانی
در انتخابی تیم ملی

جدول ۵تیم اول لیگ برتر

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻼس ﺳــﻮم و ﭼﻬﺎرم  ﻣﺪرﺳــﻪ در ﺸــﻮر
ﺧﻮدﻣــﺎن ،ﺑﺎ اﺷــﺘﻴﺎق ﻓــﺮاوان اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑــﻪ ﺻﻮرت
دﺳــﺘﻪﺟﻤﻌ ﺣﻞ و ﺗﻤــﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن را رﻋﺎــﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣ را
درﺳﺖ ﺣﻞ ﻨﻨﺪ ،در ﻧﻬﺎﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در
اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒ را ﺸ ﻨﻨﺪ!
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼــﻮب ،ﻓﻘﻂ ¦ــ از روشﻫﺎ ﺟﺬاب
آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻧﻔﻮذ ﻨﺪ اﻣﺎ راهﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر زﺎد دﮕﺮ ﺑﺮا اﺳــﺘﻔﺎده از »ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ « در
آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻓ¦ﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴــﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴــﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرﻢ ﺑﭙﺬﺮــﻢ »آﻣﻮزش
در ﻣﺪارس« روشﻫــﺎ ﻧﻮﻨ دارد ﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ

یک گرفتیم که همه آنها توانایی خودشان
را نشان دادند و هزینهای که برای تیم ما شد
در مقایســه با تیمهای دیگر بسیار کم بود و
فکر نمیکنم بیشــتر از  12میلیــارد هزینه
کــرده باشــیم .در نیمفصل اول مشــکالت
زیادی برای پرداخــت هزینه داشــتیم .اما
ارادهای که بازیکنان نشان دادند و حمایتی
کــه هــواداران داشــتند و در ســختترین
شــرایط به کمک ما آمده بودند ،عاملی شد
تا روند خود را حفظ کنیم .

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ»ﺿﺮب«آﻣﻮز!

•خاطرات خوب از تبریز

خیلی سختی مقابل یکی از آماده ترین تیم
های لیــگ دارنــد .تیمی که جــزو تیم های
الکچری محســوب می شــود .پدیده ای ها
امروز مقابل تیمی به میــدان می روند که از
هواداران پرشــور و تعصبی برخوردار است
و کار خیلی سختی خواهند داشت .اما گل
محمدی و شــاگردانش بازی هــای خوب و
زیبایی را به نمایش مــی گذارند و به راحتی
به هیچ تیمــی امتیــاز نمی دهنــد .این تیم
تاکنون بــا بازیکنان جــوان و گمنام خود در
مقابل هر تیمی زهردار ظاهر شده و خود را
در قامت یک تیم مدعی نشان داده است .از
طرفی ســرخ پوشــان تبریزی هم با هدایت
لینکنز بلژیکــی بازیهای زیبا و تماشــایی
ارائه میدهند .تراکتورسازی به جز پیروزی
در دربــی تبریز یــک برد خــوب هــم مقابل
سپاهان بدون شکست به دست آورد تا خود
را به کــورس مدعیــان برســاند.امروز برای
فوتبال دوســتان تبریزی روز دیگری است.
تراکتورسازی در صورت برد به طور موقت به
صدر جدول لیگ میرسد .بنابراین نبرد دو
مدعی را میتوان یکی از فینالهای جذاب

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
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لیگ در دور برگشــت دانست.
بازی رفت دو تیم بــدون گل به
پایان رســید .تراکتورسازی در
مسیر رسیدن به جام قهرمانی
در تبریــز بــرای هــر تیمــی
خطرنــاک اســت و کنــار زدن
دو رقیــب اصلی در بــازی های
رودررو هم همین اتفاق را ثابت
می کند.

ت
راکتورسازی-پ
دی
د
ه
ش
ه
ر
خ
ودرو
حساسترینباز
ی
ه
ف
ت
ه
2
2
ل
ی
گبرتر

صعودنونهاالنمشهدیبهلیگبرتر

روشﻫﺎ¡ ﻧﻮﻦ آﻣﻮزﺷ در ﺑﺮﺧ ﻣﺪارس اﺮان!
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حکم بدهند ،دبیر فدراسیون
والیبال میشوم

از میان خبرها

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
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