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لژیونر خراسانی
فوتسال ایران:

واکنش تفتیان به انتقادها از حذف
در فینال  100متر آسیا:

میلیاردی هم داشــته باشــد ،دیگر در لیگ
چین نمیمانــد که جــای تامــل دارد .البته
شــنیدهها حاکی
اســت کــه وی بــا
تیــم گیتی پســند
اصفهــان هــم بــه
توافقاتــی رســیده
و خیلــی زود بــه
ایــران بــر میگردد
کــه هنــوز ایــن خبر
تایید نشــده اســت.
این لژیونر فوتســال
ایران درباره وضعیت
خود میگوید:تقریبا
روزهــای آخــر لیــگ
فوتسالچیناست6.
یا 7بازی دیگر تا پایان
لیــگ مانــده اســت و
االن در صــدر جــدول
هســتیم .با تیم دوم 4
و با تیــم ســوم  6امتیاز
فاصله داریم .شــرایط
خیلی خوبی در جدول
داریــم ،امــا بــا اتمــام
قــراردادم ،دیگر در این
کشــور نمیمانم .حتی
اگر پیشنهاد میلیاردی داشته باشم.قدرت
بهادری با اشــاره به پایان لیگ چیــن و جام
باشــگاههای آســیا ،میافزاید :ان شــاءا...
بیستم خرداد ،لیگ چین تمام میشود .بعد
از آن  ۲۰روز بــه مرخصی میآییم و ســپس
دوباره بــرای جام باشــگاههای آســیا آماده
میشویم .مردادماه و بعد از جام باشگاههای
آســیا قــراردادم با تیم «شــنزن» چیــن تمام
میشود و به ایران بر میگردم.

این نیز بگذرد،اما همچنان هستم!

حســن تفتیان دونده سرعتی کشــورمان با وجود این که
مجوز حضور در مرحله فینال  100متر قهرمانی آســیا را
کسب کرده بود ،اما بر اساس شــنیده ها ،به دلیل آسیب
دیدگی نتوانست در رقابت فینال حضور یابد و از گردونه
مسابقات حذف شد.هر چند که برخی کارشناسان بر این
باور هستند که تفتیان نمیتوانست در فینال مقام خوبی
کسب کند و برای همین مصدومیت بهانه حضور نیافتن
در مسابقه شــده است .این در حالی اســت که این دونده
سرعتی خراسانی پس از واکنشهای بسیاری که وجود
داشــت در صفحه اجتماعی خود به این اتفاقات واکنش
نشان داد و با انتشار پســتی گفت ":در ماه گذشته با ثبت
رکورد  10:09آماده حضور در مســابقات قهرمانی آسیا
شــدم .اما مدال طال با رکــورد  10:10به دونــده ژاپنی
رســید .مصدومیــت مانند موفقیــت جزو جدایــی ناپذیر
ورزش حرفهای است .متاســفانه به دلیل آسیبدیدگی
از ناحیه پشت ران نتوانستم در فینال مسابقه بدوم .شب
ســختی بود .قطعا تکرار مدال طالی آسیا افتخار بزرگی
است ،اما هدف من بزرگتر است .من به راهم ایمان دارم
و قطع ًا برای هدفهایم بیشتر از گذشته تالش میکنم و به
یاری خدا رکورد و مدالی را که آرزویش را دارم ،میگیرم.
این نیز بگذرد ،اما من همچنان هستم".

پیشنهادمیلیاردی
همباشد ،درچین
نمیمانم!
گفتوگو
علی ترابی

شــوتهای محکــم و قدرتــی اش هنــوز در
یاد و خاطر عالقه مندان به فوتســال استان
اســت .همان چپ پای تکنیکی خراســانی
که سالهای متمادی برای استان و تیم ملی
گلهای فراوانی به ثمر رســانده اســت .هر
چند کــه االن از مرز  30ســالگی عبور کرده
اســت،اما هنوز همانند دوران جوانی خوب
گل میزند.قدرت بهادری طی دو سال اخیر
با بدشانسیهایی هم رو به رو بود .به ویژه با
مصدومیتهایی که داشــت از اردوهای تیم
ملی هم خط خورده است و در برخی مواقع با
حواشیهمروبهروبودهاست.اماچندسالی

والیبالیست خراسانی:

بازیهای لیگ برایکوالکوویچ
اهمیتی ندارد

والیبالیست خراسانی که فصل قبل برای تیم والیبال پیام
مشهد به میدان رفته است ،در خصوص دعوت نشدنش به
اردوی انتخابی تیم ملی والیبال ایران گفت :فکر میکنم
کوالکوویچ فیلم هیچ یک از بازیهای تیم ما را هم ندیده
اســت .برای همین فکر کنم ،بازیهای لیــگ برتر برای
کوالکوویچ هیــچ اهمیتی نــدارد .شــهروز همایونفر در
گفتوگو با ایسنا افزود :اسامی بازیکنان تیم ملی ،پیش
از آغاز لیگ برتر مشــخص شــده بود .بازیکنــان تیم ملی
مشــخص هســتند و کوالکوویچ بــه بازیهای لیــگ برتر
اهمیتی نمیدهد .در این خصوص تنها من نیستم که گله
دارم .نمیگویم که باید به اردوی تیم ملی دعوت شویم و
فیکس بازی کنیــم ،اما با توجه بــه بازیهایی که در لیگ
انجام دادیم و عناوینی که کســب کردیم انتظار داشــتیم
حداقل به اردوی انتخابی دعوت شویم.

است که لژیونر
شــده و بــرای
تیمهای "نفت
الوسط" عراق
و "شنزن" چین
بــازی کــرده
است.االن هم
هنوز با نماینــده چین قــرارداد دارد و بعد از
پایان جام باشگاههای آسیا به عنوان بازیکن
آزادمحسوبمیشود.بهادریبعدازمدتها
در تازهترین اظهــار نظر اعالم کرده که دیگر
نمیخواهد برای کشورهای خارجی بازی
کند و دلش برای ایران و خانواده خود تنگ
شدهاستوخیلیدوستداردزودتربهایران
برگردد ،اما نکته عجیــب در صحبت هایش
بــه این بر میگــردد کــه گفته اگر پیشــنهاد

آرزوهــای دیرینــه اش چند ســاعتی بیشــتر فاصله
ندارد .چند ســاعتی که به پیچی تاریخی در ورزش
شهرمان ختم شــده و میطلبد که تمام سازمانها
و افراد حقیقی و حقوقی و البته هواداران مشهدی
با عزمی راســخ به یاری مردان ســخت کــوش و کم
ادعــای «پدیدهشــهرخودرو» بشــتابند.مردان گل
محمدی تنها دو بازی دیگر در مشهد میزبان هستند
و ضروری است که در این دو بازی حیاتی ،تمام شهر

انجمن خبرنگاران و عکاســان ورزشــی خراســان
رضوی در پی دو بازی مهم داخل خانه پدیده شــهر
خودرو به ویژه بازی روز شنبه برابر استقالل تهران
پیامی صادر کرد و حمایت قاطع و تمام قد خود را از
سرمایه شهری و مردمی مشهد اعالم کرد و همه را
به همیاری بی نظیر تا رســیدن به آسیا دعوت کرد.
در بخشــی از این پیام آمده است:واقعیت این است
که فوتبال خطه خورشــید تا رســیدن به ســحرگاه

ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ!

.

ﻧﻘﺶﯾﺎبﭼﺎرﭼﻮبﺑﻪﺷﻤﺎﮐﻤﮏﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

¦ از زﺒﺎﺗﺮــﻦ ،ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮــﻦ و ﺳــﺎدهﺗﺮﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘــ ﺗﺼﻮــﺮ ،ﻫﻤﻴــﻦ »ﻧﻘﺶــﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« اﺳــﺖ
ﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣ ﺷــﻮد .ﺑــﺮا ﺣﻞ
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻓﻘــﻂ ﺎﻓ اﺳــﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎ ﻣﺮﺑﻌ ﺎ

ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ ﺑ¦ﺸــﻴﺪ ﻃﻮر ﻪ ﻫﺮ از اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
در ــ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗــﺮار ﺑﮕﻴــﺮد و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎ ﻫــﻢ ﺗﺪاﺧﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻤــ ﺷــﻤﺎ آﻣﺪهاــﻢ و ﺑﺮﺧــ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ را
ﻪ ﻣﻤ¦ﻦ اﺳــﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮ آنﻫﺎ ﺳــﺨﺖﺗﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد
ﺑﺮاﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺮدهاﻢ.
ﺑﺎ اﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮا ﺣــﻞ اﻦ ﻧﻘﺶﺎب
ﭼﺎرﭼــﻮب ﻧﻴــﺎز داﺷــﺘﻴﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ از ﺑﺨــﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در
وبﺳــﺎﺖ ﻤ ﺑﮕﻴﺮﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎر ﺪﺧﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺎر ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠ ﺧﻴﻠ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺳ¦ﻦ ﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺻﻮرﺗ رﻧﮕ ﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﺎ درج ﺷــﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ

•سختی دوری خانواده

وی با بیان این که باشگاه «شنزن» چین خیلی
حرفهای اســت ،تصریح میکند :شــاید از نظر
کیفیــت ،بازیکنان چینی فوتسالیســتهای
خوبــی نباشــند .ولــی فــوق العــاده حرفهای
هستند .این باشگاه مطب ،سالن فیزیوتراپی،
ســالن آکادمــی و وزنــه اختصاصــی دارد.
باشــگاهی اســت که تمام امکانــات الزم برای
تیــم حرفــهای را دارد .بهادری بــه بزرگترین
مشــکلش در کشــور چیــن اشــاره میکنــد و
میافزایــد :با این حــال برای بعضیهــا ،مثل
من که خانواده دوست هستند ،دوری از ایران
و خانوادهام ســخت اســت .خدا را شکر از نظر
مالی مشکلی در چین نداشــتیم و در هر تاریخ
مقرروحتیزودترمبلغقراردادمانراپرداخت
کردهانــد .مشــکلم فقــط دوری از خانــواده و
کشورم است.برای تهیه غذا هم سختیهایی
داشتم که خوشبختانه این مشکل هم برطرف
شد.ویدربارهآیندهخودخاطرنشانمیکند:
بعدازپایانقراردادمباتیم"شنزن" ،بهایرانبر
میگردم و سپس برای تیم فصل آینده تصمیم
میگیــرم .قطعــ ًا فصــل آینــده در لیــگ چین
نمیمانم .اگر پیشنهاد بیشتر و میلیاردی هم
بدهند،بهخاطردوریازخانوادهدیگردرچین
نمیمانم.لژیونرفوتسالایرانیادآورمیشود:
مسابقاتدرکشورچیندرحدجامباشگاههای
آســیا برگزار میشــود .واقع ًا برگزاری بازیها
مرتبومنظماستوپخشتلویزیونیهمدارند.
همان طور که گفتم تنها مشــکل شخصی من
دوریازخانوادهاماست.بهادریدربارهبرنامه
اش برای فصــل بعــدی میگوید :بــه بهترین
پیشــنهادی که از ایران یا یک کشور نزدیک به
ایران داشته باشم پاسخ مثبت میدهم .بعد از
پایانجامباشگاههایآسیا،بازیکنآزادهستم
وسهمیهخارجیمحسوبمیشوم.

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

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤــﺎ ﻣ روﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﺑﺮاﺗﺎن ﺸ ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺎ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب را ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ .ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺣﻞ ﮔﺮوﻫ اﻦ ﻣﻌﻤﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه
ﻪ ﻣﺎ آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴــﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ،در دو روز ﺗﻌﻄﻴﻞ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﺸ ﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﺞ ﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد و ﺣﻞ ﺮدن
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﻣﺮوز ،آﺧﺮﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﺮا اﻓﺰاﺶ ﺷﺎﻧﺲ در ﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

15

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣ ﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

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.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪ 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
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

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

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

رضا قوچان نژاد ،بازیکن خراســانی تیم فوتبال سیدنی
در تســاوی پر گل مقابل نماینده چیــن 81 ،دقیقه بازی
کرد .در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا و
در منطقه شرق در گروه  ، Hتیم شانگهای چین به مصاف
اف سی سیدنی رفت که قوچی خراسانی  81دقیقه پا به
توپ شد .مصاف نماینده چین و استرالیا در پکن با تساوی
 2بر  2برگزار شد.در این گروه شانگهای با  5امتیاز دوم و
سیدنی با  3امتیاز چهارم است.

فرماندارخواستارشد

توزیع عادالنه اعتبارات
در ورزش خلیلآباد

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

حضور 81دقیقهایقوچیمقابلچین

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

امیر رضا خادم ،پیش کســوت کشتی اســتان در صفحه
اینستاگرامیخود برای ائتالف با حمید بنیتمیم برای
ریاست فدراسیون کشتی اعالم آمادگی کرد   .این روزها
در انتخابات فدراســیون کشــتی ،صحبــت و گمانهزنی
زیــادی در خصــوص احتمال ائتــاف برخــی نامزدها با
هم وجود دارد کــه در همیــن زمینه ،امیررضــا خادم در
پست اینستاگرامیاش نوشــت ":علیالحساب آمادهام
که اگــر واقعا مدیر جــوان ،بااخــاق و پرتالشمان دکتر
بنیتمیم هم قصد و تمایل به ائتالف داشته باشد با کمال
میل استقبال کنم و نیازی به پرده پوشی و .. .هم در این
خصوص نمیبینم ".این در حالی اســت کــه هنوز تایید
صالحیت قطعی و نهایی  11نامزدی که مجوز صالحیت
مدیریتی را از کمیســیون تطبیق دریافــت کردند ،اعالم
نشده است.

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

ائتالف امیر رضا خادم

فرماندار خلیل آباد از اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی خواستار شد که در بحث توزیع اعتبارات عدالت را
رعایت کند و به این شهرستان توجه الزم را داشته باشد.
شــاکری در جلســه تودیع و معارفه رئیــس اداره ورزش و
جوانان شهرســتان خلیل آباد افزود :باید ایــن اداره کل
در بحث برگزاری ورزشهــای همگانی و پیاده رویهای
خانوادگی در شهر و روســتا با جدیت بیشتری ورود کند.
وی اظهار کرد :ارتباط جوانان با اداره ورزش شهرستان
کم رنگ اســت که رئیس جدید باید به این موضوع توجه
داشته باشد .شــایان ذکر است ،رضا شــهنازی به عنوان
رئیس جدید اداره ورزش و جوانان خلیل آباد معرفی شد.

برای پیروزی و سربلندی تیم از هیچ کوششی دریغ
نکنند .بدون شک هواداران با حضور یکپارچه و به
موقع در ورزشگاه و تشویق تمام عیار تیم شهر خود،
مسئوالن ،پیش کسوتان و رسانهها با حمایتهای
مادی و معنوی مثل کوه پشت «پدیده شهر خودرو» تا
رسیدنبههدفمدنظرخواهندایستاد.شنبههفتم
اردیبهشت به طور حتم روزی تاریخی برای فوتبال
مشهد و باشگاه «پدید ه شه ر خودرو» خواهد بود        .

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ¡ ﺧﺎﻧﻮاده

دوری از ایران
و خانوادهام
سخت است

همدلیها برای پدیده شهرخودرو

پنج شنبه  5اردیبهشت .1398شماره4112

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
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.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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