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ورزش

چمنیان در راس تیم های ملی
پایه فوتبال ایران

گزارش

علی ترابی

پرونــده رقابــت هــای لیگ برتر کشــور
امشببابازیهمزمانتمامتیمهابسته
می شــود و تکلیــف قهرمــان ،تیمهای
صاحب کسب ســهمیه لیگ قهرمانان
آسیا و البته تیم سقوط کننده مشخص
مــی شــود .بــی شــک فصــل هجدهم
لیگ برتــر از جذابیت و هیجــان باالیی
برخورداربود،بهویژهدرپنجهفتهپایانی
لیگ  ،امتیاز تیم ها خیلی نزدیک به هم
است و بازی ها هم از حساسیت باالیی
دنبال می شــود .تیم های پرسپولیس،
سپاهان،استقالل ،پدیده شهر خودرو
و تراکتورســازی جــزو مدعیــان صــدر
جدولیلیگهستندکهبازیامشباین
پنج تیم حکم مرگ و زندگی را برایشان
دارد.نماینده استان هم که در این فصل
به عنــوان "پدیــده" لیگ لقــب گرفته،
تاکنون بــازی هــای مانــدگار و دیدنی
را به نمایش گذاشــت و حــاال در رویای
کسبسهیمهلیگقهرمانانآسیاست.
شــاگردان یحیــی گل محمــدی هفته
قبل مقابل ســپاهان بازی را به نمایش
گذاشتند که ســتودنی بود.هر چند که

نتو ا نســتند امتیــاز کامل را کســب
کنند،امــا مــورد تمجیــد کارشناســان
قرار گرفتند ،اما امشب بازی سختی
دارند
مقابل ماشــین سازی تبریز
که بــرادر خوانده این تیــم رقیب اصلی
پدیده شــهر خودرو در کســب ســهمیه
لیگآسیاست.سرخپوشانخراسانیاز
ساعت 21:30امشبباقضاوتمحمد
رضــا اکبریــان در تبریز نبردی ســخت
مقابل شاگردان رضا مهاجری سرمربی
سابق پدیده دارند.

.

در اﻦ روز ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻪ آﺧﺮﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ
»ﻟﺬتﺳﺮﮔﺮﻣ «راﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ،ﺎدآورﭼﻨﺪﻧ¦ﺘﻪدرﺑﺎرهﺑﺨﺶ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ ازﻟﻄﻧﻴﺴﺖ:
(١اﮔﺮازاﻓﺮادﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪﺑﻪﻧﻮﻋ درزﻣﻴﻨﻪﻫﺎ»آﻣﻮزش«،

رقبا هم داشــته باشد .اکنون
پرســپولیس با  58امتیاز در
صدر قرار دارد .تیــم هــای ســپاهان،
پدیده شــهر خودرو
ا ســتقال ل ،
بــه ترتیــب بــا
و تراکتورســازی
 51امتیــاز
 53 ، 54 ، 55و
در رده هــای دوم تــا پنجــم قــرار دارند.
تیم هــای پرســپولیس و ســپاهان برای
قهرمانی می جنگند و دیگــر تیم ها هم
برای سهمیه لیگ آســیا نبرد میکنند.
ایــن در حالی اســت کــه فوتبــال ایران

پدیده شهر
خودرو محکوم
به برد برابر
ماشین سازی
تبریز است

• 5بازی مهم

امشب بیشــتر نگاه ها به پنج بازی مهم
و ســخت در شــهرهای تهــران ،تبریــز،
اصفهان،خوزســتان و جم است.جایی
که تیم ها برای قهرمانی و کسب سهمیه
لیگآسیامیجنگند،اماتیمپدیدهشهر
خــودرو شــرایط ســختی دارد و جدای
از ایــن که باید با ماشــین ســازی رقابت
کنــد ،بایــد نیــم نگاهی بــه بــازی دیگر

وضعیت  5تیم برتر لیگ برتر
ردیف

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

پرسپولیس

29

15

13

1

35

14

21

58

2

سپاهان

29

14

13

2

44

20

24

55

3

استقالل

29

15

9

5

38

12

26

54

4

پدیده شهر خودرو

29

15

8

6

30

15

15

53

5

تراکتور سازی

29

14

9

6

40

23

17

51

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

سال آینده هم دو ســهمیه مستقیم و دو
ســهمیه غیر مســتقیم برای حضــور در
لیگ قهرمانــان آســیا خواهد داشــت.
قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی
مســتقیم راهی مرحلــه گروهــی لیگ
قهرمانــان آســیا و تیمهای دوم و ســوم
لیگ هم راهی مرحله مقدماتی و سپس
پلی آف میشــوند .بر این اساس پدیده
شهر خودرو محکوم به برد برابر ماشین
ســازی تبریز اســت تــا جایگاه
خود را در رده چهارمی تثبیت
کنــد ،امــا اگــر در مقابــل این
تیــم تبریــزی مســاوی کند یا شکســت
بخورد،بایــد امیــدوار باشــد کــه
تراکتــور ســازی در مقابــل فوالد
خوزستان به برتری دست پیدا نکند تا با
امتیاز بیشتر در همان جایگاه چهارمی
قرار بگیرد.هر چند که ماشــین ســازی
برادر خوانده تیم تراکتور ســازی اســت
و قطعا برای شکســت به میدان خواهد
آمــد.از طرفی تیم های اســتقالل
و ســپاهان روی کاغذ بازی راحت
تری مقابل سپیدرودرشــت و استقالل
خوزســتان دارند که می توانند تیم برتر
میدان لقب بگیرنــد اما اگر ایــن دو تیم
نتوانند امتیاز کامل را بگیرند و در مقابل
پدیده شهر خودرو بتواند  3امتیازبازی
را تصاحــب کنــد مــی توانــد در جایگاه
هــای دوم یا ســومی قرار بگیــرد و حتی
شــانس این را هــم داشــته باشــد که به
صورت مستقیم نیز ســهمیه لیگ آسیا
را کسب کند.

 3امتیاز
تاآسیا

کمک هــای نقدی و غیــر نقدی خادمیــاران ورزش
رضوی امــروز برای مردم ســیل زده شــهر آق قالی
استان گلستان ارسال می شــود.به گزارش روابط
عمومــی تربیــت بدنی آســتان قــدس  ،همزمــان با
بارش های اخیر کشور و جاری شدن سیل در برخی
استان ها تربیت بدنی آستان قدس با کمک خیران
و ورزشکاران پویشی را با عنوان «خادمیاران ورزش
رضــوی» راه انــدازی کردنــد و با کمــک  ۳۰کانون
خادمیاری شهرمشــهد اقالم نقدی و غیــر نقدی را
برای کمک به آســیب دیــدگان از ســیل اخیر جمع
آوری کردند.این کمک های غیر نقدی کانونهای
خادمیــاری مشــهد امــروز عــازم منطقــه آق قال در
گلســتان می شــود و با تصمیــم مســئوالن محلی با
حضــور دکتر جواهــری مدیــر تربیت بدنی آســتان
قدس با همراهی دیگر مسئوالن تربیت بدنی آستان
قدس در بین هموطنان توزیع خواهد شد.این اقالم
از طرف جامعه ورزشــی بــه ویژه کانــون خادمیاری
ورزش امام رضا (ع) و به همت تربیت بدنی آســتان
قــدس و همیــاری ورزشــکاران ،اصحــاب رســانه،
انجمن خبرنــگاران ،صداو ســیما و پیش کســوتان
حوزه ورزش جمع آوری شده است که امیدواریم روز
جمعه با افتخار از طرف مشهد الرضا(ع) توزیع شود.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
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ارسال کمک های خادمیاران
ورزشی به منطقه سیل زده

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Thu،May،16،2019، No.4130

چمنیان که پیش از این در قامت سرمربی تیم ملی
نوجوانــان توانســته بود در جــام جهانــی عملکرد
درخشانی داشته باشد ،به ســمت رئیس کارگروه
ارزیابی و نظارت تیم های پایه فدراســیون فوتبال
منصوب شــد .رئیــس کارگــروه ارزیابــی و نظارت
تیم های ملی پایــه  ،درباره برگزاری اولین جلســه
کارگروه ارزیابی و نظارت تیم های ملی پایه گفت:
حضور نخبــگان در این کارگــروه از لحــاظ فکری
و تحلیلی بــه کادرهای فنــی تیم هــای پایه کمک
به ســزایی می کند.عباس چمنیان افــزود :به نظر
می رسد که شیوه جدیدی که فدراسیون و به ویژه
کمیته جوانان برای ایجاد تحــول در رده های پایه
تیم های ملــی در پیش گرفته ،گام مؤثری اســت و
بدون شک با گذر زمان نتیجه آن را شاهد خواهیم
بود.وی تصریح کرد :بدون شــک در آینده نزدیک
کیفیت و عملکــرد تیم ملــی در رده هــای مختلف
را که به طورمشــخص تحلیــل و ارائــه راهکارهای
پیشنهادهای فنی است ،شاهد خواهیم بود.

در ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

از میان خبرها

»ﭘﺮورش«»،روانﺷﻨﺎﺳ «»،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ «وﺗﻤﺎمﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪﺑﺎﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎآنﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره٣٠٠٠٧٢٢٥٢
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.ﻣﺎدراﻦﺳﺘﻮنآﻣﺎدهﻫﺴﺘﻴﻢﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼ
ﺷﻤﺎﻋﺰﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮاﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ¦ ازﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻ دارﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊ ﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮعﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎرا ﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشدﮕﺮانﻣ ﺧﻮرد،دراﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋ¦ﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋ¦ﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.ﺑﺎاﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

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

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ راﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞ ﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔــﺮدرﺟﻤﻊدوﺳــﺘﺎنواﻗــﻮاموآﺷــﻨﺎﺎن،ﺳــﻮدو ﻮﺑﺎزان
ــﺎﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪاندﮕــﺮﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ )ﻣﺜــﻞاﻧــﻮاع
ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ(راﻣ ﺷﻨﺎﺳــﻴﺪ،آنﻫﺎراﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌــﻪﻣﻄﻠﺐﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷﺎندرروزﺧﺎﺻ ازﻫﻔﺘﻪ ﻪآنﻣﻄﻠﺐراﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﻨﻴﻢ،
دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــ راﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣ ﻨﻢو
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮ ﺮدندﻗﺎﻘ ازاﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
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:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
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.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

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

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

رئیــس هیئــت فوتبــال خراســان رضــوی دربــاره
ابهامات انتخابش و این که گفته می شود ،انتخابات
هیئت فوتبال مهندســی شــده بود ،گفت :موضوع
مهندســی شــدن انتخابــات هیئــت فوتبــال قابل
پذیرش نیست .اگر ما در انتخاباتی نتیجه نگرفتیم،
نباید از عناوینی مانند مهندسی استفاده کنیم .این
مواضع بیشــتر دیدگاه های فردی اســت .احسان
اصولی در گفت وگو با ورزش ســه افــزود :واقعیت
این اســت که در همان دوران انتخابــات و دورانی
که هنوز رای گیری نشــده بود ،عــده ای این حرف
ها را می زدند .همان موقــع گفتم که اگر می دانید
مهندسی شده ،چرا در انتخابات شرکت می کنید؟
اگر شرکت می کنند و به دور دوم هم می آیند ،یعنی
برای خودشان شانس قائل بوده اند و مطرح کردن
این حرف ها به نظرم بی صداقتی است.وی گفت:
به هر حال انتخابات قاعدهای داشــته و این فرایند
هم چند ماه طول کشــید .من خیلی عــادت ندارم
درباره بدعت ها صحبت کنم .من باید حاشیه های
فوتبال را کم کنم و نقش خودم را کم کردن و پرهیز
از حواشــی مــی دانم .نمــی خواهم مســائلی را که
می دانم باز کنم و بگویم چه اتفاقاتی افتاده اســت.
این توهین به اعضای مجمع اســت که انتخابات را
مهندسی شــده بدانیم .بعد از انتخابات هم عرض
کردم دســتاوری که می توانیم داشته باشیم ایجاد
فضای همــکاری اســت.اصولی در ادامه بــا کنایه
به افرادی که از او انتقاد کرده انــد ،افزود :عده ای
هستند که خودشان را با جنجال تعریف می کنند.
ولی من به سمت کســانی که دغدغه فوتبال دارند
دســت دراز می کنم .آغوش ما باز اســت هر کمکی
مــی تواننــد بکننــد زمینــه مهیاســت .کســانی که
دلسوز هســتند از آن ها می خواهم به این حواشی
ورود نکننــد و پای کار بیاینــد .االن بهترین فرصت
و زمینه مهیاست .االن رقابت تمام شده و کنتورها
صفر شده اســت .من هم بعد از انتخابات همه چیز
را فراموش کرده ام .ســاعت شــنی برعکس شده و
زمان در حال گذر اســت و من ترجیــح می دهم در
این شــرایط کار کنم تا دنبال حواشــی باشــم.وی
همچنین دربــاره حمایــت از نماینــد گان فوتبال و
فوتسال استان درلیگ برترافزود :تیم پدیده ویترین
استان مشــهد اســت و باید به این تیم کمک کنیم.
باید تیم های فوتبال و فوتســال اســتان را تقویت و
حمایت کنیم .این حمایــت را باید در ذهن مدیران
استان تبیین کنیم .قبال هم این کار را کردم.

ﻫﺮ روز
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مهندسی شدن انتخابات فوتبال
قابلپذیرشنیست

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

رئیس هیئت فوتبال استان:

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

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

