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درخشش دوومیدانیکاران در کرواسی

علی ترابی

پس از حواشی
پیرامون رفتن
یحیی گل محمدی از
تیم پدیده شهر
خودرو

اولین مرحله از مسابقات تیر اندازی جام رمضان با
معرفی نفرات برتر پایان یافت.این رقابت ها در سه
رده سنی و در سالن شهید بهشتی پیگیری شد که
در رده سنی بزرگ ساالن رشته تفنگ  ،محمدرضا
صیادی  ،نیره خسروجردی و امیرحسین پور تیمور
و در رشته تپانچه بادی حسین جعفرزاده  ،روح ا...
شوشــتری و محدثه بمانیان به ترتیب جایگاه اول تا
سوم را به خود اختصاص دادند.در رده سنی جوانان
رشته تفنگ بادی سجاد کشتانیان  ،زهرا حیدری و
فاطمه حاجی زاده مقام اول تا سوم را کسب کردند
و همچنین در رده ســنی نوجوانان در رشــته تفنگ
بادی هدیه عطارحســینی و فائزه حاجــی زاده و در
رشته تپانچه بادی آیناز عرب محقی و هلیا ا ...یاری
به ترتیب مقام اول و دوم را از آن خود کردند.

توافقجاویدبامسسونگون
جاوید  ،عضو تیم ملی فوتســال و سال گذشته گیتی
پسند به تیم مس سونگون پیوســت .وی بازیکن تیم
ملی فوتسال و فصل قبل گیتی پسند اصفهان و آقای
گل لیگ برتر سال گذشته با عقد قرارداد یک ساله به
تیممسسونگونپیوست.جاویدآقایگلیلیگبرتر
را در چند سال اخیر در کارنامه ورزشی خود دارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺒــﺮ ﺑﺪﻫﻴــﺪ ﺪام ــ از
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺟﻠــﺐ ﻣ ﻨﻨــﺪ
وﺑــﺎﺪام ــ ارﺗﺒــﺎطﺑﺮﻗــﺮار
ﻧﻤ ﻨﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻣﻌﻤــﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

باالخره پس از حواشــی فراوان با
حمایت و پیگیری مالک باشــگاه
شهر خودرو ،یحیی گل محمدی
در این تیــم ماندنی شــد.در طی
دو روز گذشــته حواشــی زیــادی
پیرامــون باشــگاه پدیــده شــهر
خودرو مبنی بــر رفتن یحیی گل
محمدی وجود داشت.تا به حدی
که مهدی تاج رئیس فدراســیون
فوتبــال از توافــق اولیــه بــا گل
محمدی خبــر داد
و اعــام کــرد کــه
گل محمــدی بــه
زودی بــه عنــوان
ســرمربی تیــم
ملی امیــد معرفی
خواهــد شــد.اما
پــس از ایــن ســم
پاشی و حواشی که
بوجــود آمد،مالک
باشــگاه با توجه به
قولی که بــه مردم
مشــهد داد،موفــق شــد رضایت
گل محمدی را جلب کند و شــب
گذشــته قرارداد  ۲ســاله بــا این
سرمربی امضا شد.
این درحالی است که بازی هایی
کــه باعــث شــد نماینــده فوتبال
اســتان«پدیده» لیگ لقب بگیرد
و بــا بــازی های زیبــا و تماشــایی
همیشهموردتحسینکارشناسان
و مربیان حریف باشــد .از طرفی
این تیم امســال با حضــور مالک
جدیــد جان تــازه ای گرفــت و در
کنار گل محمدی قطعا می تواند
در ســال آینــده درخشــش های
بیشتری داشته باشد.

گل محمدی
ماندنی شد

»ﻧﻘﺶ ﺎبﻗﺮ ﻨﻪ«راﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣ ﺷــﻮد ،ﭼﻘــﺪر
ﻣ ﭘﺴﻨﺪ ﺪ؟
ﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮ ﻴــﺪ ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ
ُﺟﻔﺖراﻪروزﻫﺎ ﺷﻨﺒﻪدر
ا ﻦﺻﻔﺤﻪدار ﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖ
دار ﺪ؟
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑــﺎره
»ﻧﻘﺶ ﺎبﻫــﺎﻣﺎرﭘﻴــﭻ«ــﻪ
روزﻫﺎ ﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در ا ــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪﻣﺎﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﻴﺪﻪا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ راﭼﻘﺪر
ﭘﺴﻨﺪ ﺪ ﺪ؟
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑــﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
»ﻧﻘﺶ ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« روزﻫﺎ
ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺮا
ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا ا ﻦ ﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪﻧﺎمﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺎروز
اﻧﺘﺸﺎرشرا درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
اﻋﻼمﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا
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تیم دوومیدانی دانش آموزان دختر و پســر خراســان
رضوی که به نمایندگی از ایران به مســابقات جهانی
کرواسی اعزام شــده بودند ،یک نقره  ،ســه برنز و سه
مقــام چهارمی بــه دســت آوردند.ایــن رقابــت ها در
کشور کرواسی برگزار شد که در بخش پسران موفق
به کسب یک مدال نقره توســط قاسم علی بابایی در
دوی  ١٠٠متر بــا رکــورد  94/١٠و دو مــدال برنز
توسط مرتضی عباسپور در دوی ١١٠با مانع با رکورد
 25/14و پرش طــول با رکــورد  ٩٨/6و همچنین
دو مقام چهارمی توسط حسین بیزار در پرش ارتفاع
با رکورد  04/٢و دوی  ٢٠٠متــر با رکورد١٠/٢٣
و یک مقام پنجمی توســط ســبحان احمدی در دوی
 ٨٠٠متــر بارکورد  55/١به دســت آمــد.در بخش
دختران که برای اولین بار به این رقابت ها اعزام شده
بودند  ،مهــا محروقی توانســت درپرتاب دیســک با
رکورد 35/43متر مدال برنز این دوره از مسابقات را
به گردن آویزد و حدیثه رئوف در دوی  1500متر در
یک رقابت تنگاتنگ با دیگر دونده ها با رکورد 41/4
به مقام چهارم این دوره از مسابقات دست یافت.

از میان خبرها

بــر ایــن اســاس مالــک باشــگاه
پدیده شــهر خــودرو در ایــن باره
گفــت :قــول داده بودم تــا یحیی
گل محمــدی را حفظ کنیــم و به
لطف خدا و عنایت امــام رضا(ع)
و تصمیم خود او  ،این اتفاق افتاد.
فرهــاد حمیــداوی در خصــوص
تمدیــد قــرار داد گل محمــدی با
این تیم اظهــار کرد :ما جلســات
مختلفی را با یحیــی برگزار کرده
بودیــم و در ایــن بین فدراســیون
فوتبال هم به او پیشنهاد هدایت
تیم ملی را داد .وی افزود :شرایط
بــه گونــه ای رقــم خــورد کــه در
امضای قرار داد کمی تاخیر افتاد
که در این موضوع به گل محمدی
حق می دهم .به هر شکل هدایت
تیم ملی ایــران در هــر رده ای که
باشــد یک افتخار بزرگ به شمار
مــی آید و مــن هم خوشــحالم که
ســرمربی تیم پدیده شهر خودرو
گزینهاصلیهدایتتیمملیامید
بــوده اســت .حمیــداوی تصریح
کرد :بعد از پیشــنهاد فدراسیون
بهگلمحمدی،هوادارانبیشمار
ما از این موضــوع به واقع ناراحت

شدندوبهشکلهایمختلفآنرا
عنوان کردند .ما نیز با فدراسیون
فوتبال و آقای تاج صحبت کردیم
و شرایط تیم خودمان و هواداران
و یحیــی را توضیــح دادیــم و در
نهایت نیز با گل محمدی قرار داد
خودمان را امضا کردیم.
مالک باشگاه پدیده شهر خودرو
افزود :من این قول را به هواداران
و مــردم خراســان داده بــودم که
یحیی را در تیم حفظ می کنم و به
لطف خدا و عنایت امام رضا(ع) و
تصمیم خــود او  ،این اتفاق افتاد.
وی ادامــه داد :مــا برنامــه هــای
خودمــان را برای فصــل جدید با
گل محمدی عنــوان کردیــم و از
همین فردا برای انجام آن پاشنه
کفش هایمان را باال میکشیم.
حمیداوی افزود :طی چند هفته
آینــده و در یــک نشســت خبــری
برنامه هــای فصــل آینــده تیم را
اعــام خواهیم کرد .آنچــه که در
ابتدا الزم بود و قول هم داده بودم
حفظ گل محمدی بود که خدا را
شــکر محقق شد و انشــاء ا ...در
ادامه نیز خبر های خوب بیشتری
خواهیم داشت.
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رقابت کاراته کاران
مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه های استان تحت
عنوان جام رمضان در دو سبک برگزار شد .در سبک
شین کیو کوشین  130شرکت کننده در قالب 13
تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند .مســابقات سبک
سو کیو کوشین نیز با حضور  80شــرکت کننده در
قالب  10تیــم در دو بخــش کاتا و کومیتــه در محل
باشگاه شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

یک دوره مســابقات مــچ اندازی جــام رمضان بین
باشگاه های سبزوار برگزار شــد .در این مسابقات
بیــش از  50شــرکت کننــده در دو بخــش دســت
راست و چپ از باشگاه های مختلف با هم به رقابت
پرداختنــد کــه درپایــان این مســابقات تیــم های
ستارگان ،وندا و پاســارگاد موفق به کسب عناوین
اول تا سوم شدند.

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

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎرا ﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦ وﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮ ﺮﻫﺮ 
ازا ﻦ دو ﻣﻌﻤﺎ
رادرﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺗﺎن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮ ﺪ.

باشــگاه داماش گیالنیان به انتخاب ورزشگاه امام
رضا (ع) مشــهد بــرای دیــدار فینــال جــام حذفی
معترض است .با اعالم ســازمان لیگ دیدار فینال
جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه
امام رضا (ع) شهر مشهد برگزار خواهد شد که این
تصمیم با اعتراض باشگاه داماش گیالنیان مواجه
شده است .داماشیها معتقدند ،ورزشگاه امام رضا
(ع) در حالی برای این بازی انتخاب شــده است که
تیم پدیده شــهر خودرو به مقــام چهارمی لیگ برتر
دست یافته و برای کسب ســهمیه آسیایی این تیم،
باید یکی از تیمهای سپاهان یا پرسپولیس قهرمان
جام حذفی شــوند .همیــن موضــوع و تأثیرگذاری
نتیجه فینال جام حذفی در سرنوشت نماینده شهر
مشهد،باعثشدهتاداماشیهابهمکاندیدارفینال
جام حذفی اعتراض داشته باشند .در همین زمینه،
باشگاهداماشگیالنیاندرنظرداردپسازمشخص
شدن تکلیف اش برای حضور در فینال جام حذفی،
در نامهای به سازمان لیگ به محل برگزاری فینال
اعتراض کند .مدیرعامل باشگاه داماش گیالنیان
درباره این که آیا اعتراضشــان را به صورت رسمی
ض مان را به صورت
اعالم کردهاند ،گفت :نامه اعترا 
رسمیبههیئتفوتبالگیالندادیموآنهانیزآنرا
در اختیار فدراسیون و سازمان لیگ قرار میدهند .
ایناشتباهاستکهبازیدرشهرمشهدبرگزارشود.

زورآزمایی مچ اندازان

ﻗﺎﻧﻮن:درا ﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺗﺼﻮ ﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸµآنﺑﺎ ﺪ» ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟ آنﺑﻴﺮونﺑﺮود.ا ﻦﺧﻂﺑﺎ ﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ «ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ ﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣ ﮔﻮ ﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮ ﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:درﻫﺮدوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕ درﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑ اﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

واکنش ها به برگزاری فینال جام
حذفی در مشهد
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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