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با معرفی پیمانکار جدید

مدیر بخش منطقه شــرق معاونت فنی مهندسی شرکت
توسعه اماکن ورزشی کشور گفت :سالن شش هزار نفری
مجموعه ورزشــی ثامن االئمه (ع) مشــهد بــا  50درصد
پیشرفت فیزیکی تا مرحله اجرای سقف پیشروی داشته
و شرکت همیار ســازه توس به عنوان پیمانکار جدید این
پروژه انتخاب شــده اســت.علی پژومنــد افــزود :انتظار
داریم با توجه به این که شرکت همیار سازه توس سازمان
همیاری که به نوعی از بدنه دولت و معاونت عمران استان
است ،بتواند به ما کمک کند و پروژه را در مدتی که زمان
بندی شــده ،تحویل دهد.وی با اشــاره به هــدف گذاری
 18ماه برای اتمام پروژه ســالن ورزشی شش هزار نفری
مجموعه ثامــن االئمه(ع) مشــهد ،بیان کرد :بخشــی از
اعتبارات این پروژه تامین شده اســت و بخش دیگر آن با
همکاری پیمانکار به صورت علی الحساب تامین خواهد
شد تا این پروژه با موفقیت به اتمام برسد.

مدافعتیمپدیدهشهرخودرو:

امیدواریم استقالل را زمین گیر کنیم

در گف 
توگو با
سنگین وزن
ج
ب ودوی کشورمان
یان شد

المپیک2020
پایاندنیایقهرمانی
گفتوگو
علی ترابی

مرد ســنگین وزن جــودوی کشــورمان ،بعد
از رهایــی از مصدومیت شــش ماهــه ،دوباره
تمریناتخودراشروعکردهوحاالتمامتمرکز
خود را برای کسب ســهمیه المپیک 2020
گذاشته است .جواد محجوب ،افتخارآفرین
خراسانی ،این روزها ســخت در حال تمرین
اســت تا بتواند بــه آرزوی دیرینه خــود یعنی
کســب مدال در آوردگاه المپیک برسد.این
ملی پــوش کشــورمان ایــن روزها در مشــهد
تمرینات بدنسازی را پشت ســر میگذارد تا
از خردادماه روی تاتامی برود و در عرصههای
بینالمللیبدرخشد.هرچندکهدلپردردی
از بی توجهی مدیران ورزش اســتان دارد اما
وی دیگر به ایــن وضعیت عادت کرده اســت
و تمرکــز خــود را روی موفقیــت در مهمترین
رویداد ورزشــی جهان گذاشته است و پس از
آن قصد خداحافظی از تاتامی را دارد.در یکی
از روزهای بهاری ،گپ و گفتی با این ورزشکار

•جزئیات بلیت فروشی بازی با استقالل

بلیــت فروشــی دیــدار تیمهــای پدیــده شــهرخودروی
خراســان و اســتقالل تهــران از ســاعت  ۱۲روز شــنبه
مورخ  ۷اردیبهشت  ۹۸در ســه محل آغاز خواهد شد .بر
این اســاس هواداران تیم پدیده شــهر خــودرو میتوانند
بلیتهــای خــود را از دو نقطــه ســالن شــهید بهشــتی و
مجموعــه ورزشــی کارگــران واقــع در میدان فردوســی
خریــداری کننــد .همچنیــن هــواداران تیــم اســتقالل
میتواننــد بلیتهای خــود را از مجموعه ورزشــی تختی
تهیهکنند .همچنینسخنگویباشگاهپدیدهشهرخودرو
گفت :فقط  ۱۰درصد از جایگاه هواداران ورزشگاه امام
رضا(ع) به هواداران تیم فوتبال استقالل اختصاص پیدا
میکند .جواد طاری بخــش افزود :با موافقت شــهردار
مشــهد ۲۰ ،هزار کاور قرمز برای هواداران پدیده شــهر
خودرو تهیه شده است.

بااخالق داشتیم که در ادامه تقدیم میشود.

•برای جهانی آماده میشوم

حدود شش ماه اســت که از عمل جراحی پایم
میگذردودراینمدتتوانستمتمریناتخوبی
برای بهبودی پایم داشــته باشــم .متاسفانه در
مسابقاتآسیایی 2018باکودررقابتیسخت
بــا مصدومیــت از ناحیه زانــو ،مدتــی از مبارزه
دور شدم اما خدا رو شکر عمل خوبی نزد دکتر
کیهانیدرتهرانداشتم.اکنونهمکهبهمشهد
برگشــته ام  ،کارهای فیزیوتراپــی را نزد دکتر
خباز انجام میدهم.تمریناتم رو به فشار است
وبهروزهایاوجنزدیکمیشوم.چندروزدیگر
تمریناترویتاتامیراهمشروعمیکنمتابرای
مسابقات بینالمللی آمادهتر شــوم ،چرا که از
خرداددراولیناقدام،اردویمشترکدرآلمان
و ســپس مســابقات بینالمللی در کشورهای
کرواسی ،مجارســتان و کانادا را در پیش دارم.
پسازآنهمدرشهریوربرایمسابقاتجهانی
ژاپنآمادهمیشوم.ازمسابقاتجهانیمدالی
ندارم.امیدوارماینباربتوانمبرایکشورومردم
خراسانافتخارآفرینیکنم.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

.

دراﻧﺘﻈﺎرﯾﮏﺳﺮﮔﺮﻣﯽﺧﺎص

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،روال اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ را در اﻦ
ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ ﻣداﻧﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن را ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻪ در اــﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺨﺺ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد ،ﭘﻴﺪا ﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳــﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ اﻦ ﺑﺨــﺶ را ﻧﻤداﻧﻴــﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اداﻣﻪ
اﻦ ﻣﺘــﻦ از اﻧﻮاع ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ و روز اﻧﺘﺸــﺎر ﻫﺮ از آنﻫﺎ
آﮔﺎه ﺷﻮﺪ:
»ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷــﻮد .ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل
رﻧﮕ  ،ﺷﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺸــﻴﺪ و دروﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ
ﭘُﺮﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺸ ﺷﻮد.
»ﻧﻘﺶــﺎب ﻣﺎرﭘﻴــﭻ« ﺷــﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷﻮد ﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢاش را ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ُﺟﻔﺖ« دوﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎن اﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺮا ﺣــﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑــﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻔــﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻪ ﺑــﻪ اﻧﺪازه

بعداز
خداحافظی
ازدنیای
جودو،قصد
دارموارد
دنیایورزش
حرفهای
 MMAشوم

از همــان دوران نوجوانــی آرزو داشــتم در
المپیک مدال کسب کنم .در المپیک لندن
و برزیــل حاضر بــودم اما بــا بدشانســی روبه
رو شــدم و دســتم به مدال نرســید ولــی این
بارتصمیم گرفتهام که تمــام تمرکز و ذهنم را
روی مدال المپیک  2020بگذارم و ســپس
از دنیای جودو خداحافظی کنم .رســیدن به
این سطح آرزوی هر ورزشــکاری است و االن
که در  28ســالگی قرار دارم،تمام تالشــم را
میکنمتابهاینمرتبهبرسم.اکنونکولهباری
از تجربه هســتم و به لطف خــدا و دعای مردم
ســعی دارم به تنها آرزوی بر دل مانده برسم.
این را میدانم که باید ســختیهای زیادی را
پشت سر بگذارم وشــبهای زیادی را با درد
بخوابم و قید تفریح و خوشی هایم را هم بزنم
اما میخواهم به این مدال دســت پیدا کنم و
سپس تشــک تاتامی را ببوســم و وارد دنیای
دیگری از ورزش حرفهای شوم.

•وارد دنیای ورزش  MMAمیشوم

بعد از خداحافظی از دنیای جودو ،قصد دارم
وارد دنیــای ورزش حرفــهای  MMAشــوم.
قبال مدتی در این زمینه تحقیــق کردم.االن
هم با اطالعات و عالقــه میروم تــا بتوانم در
این زمینــه نیز موفق شــوم .حدود  10ســال
در ورزش حرفــهای کار کردهام و هنوز به حق
خود نرسیده ام .مسئوالن هم هیچ توجهی به
ورزشــکاران حرفهای ندارند .اگر من ورزش
حرفهایراکناربگذارم،شغلیندارمکهبتوانم
نیازهــای زندگــیام را تامین کنــم .بنابراین
برای ورود به این ورزش هــدف دارم و از روی
شوق و اشتیاق هم نیست.

•به ورزش قهرمانی توجهی نمیشود

متاسفانه روز به روز ورزش قهرمانی در استان
مابیارزشمیشود.قهرمانانیکهسالهای
متمادی از خوشی و تفریح خود زدند تا برای
شهرشان مدال کسب کنند ،االن جایگاهی
ندارند.موقعی که مصدوم میشــویم احوال
ما را نمیپرســند.االن حدود شش ماه است
که مصدوم هستم و کسی سوال نمیکند که
محجوبکجاستوچهکارمیکند.اینباعث
بی انگیزگی ورزشــکاران میشــود.به نظرم
مدیــران ورزشــی درکــی از ورزش قهرمانی
ندارندوفقطدلشانبهعکسهاییادگاریبا
قهرمانان خوش است .هیچ کدام از مسئوالن
نمیدانندالمپیکرفتنیعنیچه.نمیدانند

یک ورزشکار چه ســختیهایی را باید متقبل
شــود.البته مدیر کل جدید یک بــار به منزلم
آمده و احوال مرا جویا شده است اما مدیر کل
قبلی اصال نمیدانست خانهام کجاست.

•شرایط خوبی در فدراسیون حاکم
است

خوشبختانهتغییروتحولخوبیدرفدراسیون
جودو روی داده است و مدیران خوبی انتخاب
شــدهاند که همگی جزو این خانواده هستند
و در پیشــرفت ورزشــکاران تاثیــر گذارنــد.
خســروی نــژاد از مربیان خیلی خوب اســت
و میتوانــد خیلی به ما کمک کنــد.آرش میر
اسماعیلی نیز جزو قهرمانان این کشور است
که بیش از هشت ســال در اوج بود و میتواند
مشکالت ورزشکاران را بهتر درک کند.االن
جوخوبیدرتیمملیوفدراسیونحاکماست
کــه امیدواریم این رونــد ادامه پیــدا کند تا به
موفقیت دست پیدا کنیم.

• وضعیت جودوی استان خراب است

االن وضعیــت جودوی اســتان اصــا خوب
نیســت.زمانی در هفــت وزن تیم ملی ،ســه
خراســانی فیکس داشــتیم که االن نداریم.
نمــی دانــم رئیــس هیئت جــودوی اســتان
کجاســت و چه میکند.وقتی میخواســتم
مدال هایم را به موزه حرم امام رضا(ع) اهدا
کنم،رئیس هیئت آمد سخنرانی کرد و عکس
یادگاری گرفت و رفت .شــرایط فعلی جودو
اصال خــوب نیســت.خودم تعصــب خاصی
بــه خراســان بــزرگ دارم .اگــر ورزشــکار با
اســتعدادی ببینم ،حتما او را بــه مربیان تیم
ملی معرفی میکنم .یک بار به شهر سرخس
رفتــم و دیدم دو ناشــنوا اســتعداد خوبی در
جودو دارند که به ســرمربی تیم ملی معرفی
کــردم و االن یــک نفــر از آنها به مســابقات
آسیایی هم راه پیدا کرده است.

•به پدر ،مادر و همسرم مدیون هستم
پدر و مادرم همیشــه حامی من بودند .حتی
روزی که لباس جودو نداشتم مادرم النگوی
یادگاری خودش را فروخــت تا لباس بخرم.
اگر تاکنون افتخاری داشته ام ،همه به لطف و
حمایتهای پدر و مادرم بوده است .همسرم
نیــز حامــی و پشــتوانه خوبــی برایم اســت و
در تمــام شــرایط ســخت حمایتــم میکند.
در دوران مصدومیــتام نیــز دوســتانم بــه
خصوص سجاد ایزدی خیلی کمک کردند تا
به روزهای اوج برگردم.

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

ﻋﺪدﺷــﺎن از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠــﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ را ﭘُﺮ ﻨﻴــﺪ و ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه را ﺸ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶــﺎب ﺷــﻤﺎره« روزﻫﺎ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ از ﺷــﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦﺷــﻤﺎره ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ
وﺻﻞ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻫﻢﺳﺮﮔﺮﻣروزﻫﺎﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪاﺳﺖ
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﺸــ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻪ ﻋﺪدﺷــﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﺎنراﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺪ،ﺗﺼﻮﺮ ﻣﺨﻔراﺸﻨﻴﺪ.
»ﺳﻮدوﻮ« ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻓﻮق ،ﻫﺮ روز در
ﺳﻪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻘﺪﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻫﺮروزﻫﻔﺘﻪ

چهارشنبه  4اردیبهشت .1398شماره4111

•بعد از المپیک از جودو خداحافظی
میکنم

مدافــع تیــم فوتبــال پدیــده شــهرخودرو گفــت :مقابل
استقالل کار سختی داریم .امیدوارم همچون نیمفصل
نخســت که توانستیم اســتقالل را در ورزشــگاه آزادی و
در کنــار هوادارانش زمینگیــر کنیم،در دیــدار خانگی
نیز موفق باشیم .حســین مرادمند افزود :شرایط خوبی
داریم و تمرینات با برنامهریــزی کادرفنی پیش میرود.
راه بزرگی را شــروع کردهایم و امیدوارم بتوانیم با کسب
نتایج مطلوب در چهار بازی پیش رو به هدف بزرگ خود
دســت یابیم.وی تصریح کرد :هدف ما مقابل استقالل،
سپاهان ،ســایپا و ماشینســازی ،بدون شــک پیروزی و
کســب ســهمیه اســت .در ابتدای فصل هیــچ کس فکر
نمیکرد پدیده شهرخودرو بتواند با چنین نتایجی ،یکی
از شانسهای کسب سهمیه باشد اما با همدلی و اتحاد،
فعل خواستن را صرف کردیم.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ورزش
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Wed،Apr،24،2019، No.4111

سالن ناتمام 6هزار نفری مشهد
جان میگیرد

از میان خبرها
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ﺳﺎده

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦ و
ﺷﺮﺖدر
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮﻫﺮ
ازاﻦ دو ﻣﻌﻤﺎ
رادرﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺗﺎن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﺪ.

حســن تفتیان به علت آن چه مصدومیت اعالم شده ،در
فینــال دوی  ۱۰۰متــر قهرمانی آســیا شــرکت نکرد که
باعث شــائبههای زیادی شــده است .بر اســاس شنیده
ها ،وی از ناحیه همســترینگ دچار مصدومیت شده و از
حضور در فینال  100مترآسیا انصراف داده است .حسن
تفتیان که به عنوان نفــر هفتم به فینــال دوی  ۱۰۰متر
صعود کرده بود ،در مسابقه نهایی پا در پیست نگذاشت.
گفته میشــود غیبت تفتیــان به خاطــر مصدومیت بوده
است .این در حالی اســت که او شانس بسیار کمی برای
کســب مدال در این دوره از رقابتها داشــت.تفتیان که
در بازیهای آســیایی هم با وجــود هزینههای زیادی که
برای وی شــده بود ،ناکام بزرگ لقب گرفت در قهرمانی
آسیا هم دست اش از رســیدن به مدال کوتاه ماند تا یک
بار دیگر دالرهایی که برای وی هزینه شــده بود ،سودی
برای دو و میدانی و ورزش ایران نداشته باشد.این دونده
کشــورمان پیش از این ،اردوی ســه هفتهای را در کشور
فرانسه برگزار کرده بود.

نونهالخراسانیلژیونرشد
یک فوتبالیست نونهال خراسانی لژیونر شد .پارسا غیور
بازیکن نونهاالن ســایپای مشــهد به عضویت تیم «ایسی
جونیور» کشــور ژاپــن (نونهــاالن ســندای) درآمد.غیور
که ســابقه دعوت به اردوی تیــم ملی زیر  13ســال ایران
را دارد ،اســفند  97بــا تیم نونهاالن ســایپای مشــهد در
سیرجان به مقام قهرمانی مناطق کشور دست یافته و به
لیگ برتر کشــور صعود کرده بود.این فوتبالیست متولد
 1375است.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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غیبت عجیب تفتیان در فینال
۱۰۰متر آسیا

ﻫﺮ روز
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ورزشــکار خراســانی
عضــو تیم ملــی تنیس
روی میز کشــورمان از
رقابتهــای جهانــی
حــذف شــد .مهشــید
اشــتری دختــر پینگ
پنگ باز خراسانی ،در
روز اول این مسابقات
از ســد آلیســا خالــد
اسکاتلندی عبور کرد .سپس به مصاف لئونی هارتبریش
از مجارســتان رفت و در یک بازی نزدیک و نفسگیر  ۴بر
 ۳نتیجه را واگذار کرد .در جدال برای پیروزی و صعود،
هارتبریش در گیم هفتم این رالی نفسگیر  ۱۱بر  ۷پیروز
شد و اشتری را حذف کرد.در مسابقات دوبل ،تیم زنان
ایران متشــکل از اشتری و شهســواری به مصاف تیم دو
نفره پاکستان متشکل از شبنم بالل و فاطیما خان رفت
و به پیروزی رسید .ایران سپس در مرحله یک سی و دوم
به مصاف لهستان رفت و با شکست  ۴بر صفر از رسیدن
به مرحله سوم بازماند.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪدرﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

حذف اشتری در رقابتهای جهانی

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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