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ورزش

گل محمدی:به خاطر هواداران
قراردادم را تمدید کردم
گل محمــدی پــس از ایــن کــه قــرارداد دو ســاله با
باشگاه پدیده شــهر خودرو امضا کرد ،گفت:مالک
و مسئوالن باشگاه پدیده شــهر خودرو در نیم فصل
دوم واقعا حمایت خوبی از ما داشــتند و مشــکالت
تیم را حل کردند.در این مقطع با توجه به درخواست
و توجــه آنها به آماده ســازی تیمــی قدرتمند برای
حضــور در فصــل آینده مســابقات آســیایی تصمیم
گرفتــم بــه خاطــر هــواداران پدیــده شــهر خــودرو
قراردادم را تمدیــد کنم .وی ادامــه داد :من در این
زمان پیشنهادهای خوبی داشتم که قطعا پیشنهاد
فدراســیون و تیم ملی امید اولویت داشت .خدمت
به فوتبال ملــی برای هر مربی باعث افتخار اســت و
من هم واقعا خوشحال شــدم که چنین پیشنهادی
دریافت کــردم اما وفــاداری هواداران پدیده شــهر
خودرو و مردم شریف مشــهد باعث شد قراردادم را
تمدید کنم.وی همچنین درباره مشکالت نیم فصل
اول اظهار کرد :مشکالت زیادی داشتیم ولی با ورود
حمیداوی ،بســیاری از مشــکالت برطرف شــد و با
اتحاد و همدلی خوب ،به ویژه از سوی هوادارانی که
به ورزشگاه آمدند ،خیلی حمایت کردند و نام شان را
پرشورهای جدید گذاشتم ،حس خیلی خوبی به تیم
تزریق شــد و با انرژی مثبت زیادی کارمان را دنبال
کردیم .گلمحمدی یادآور شد :از آذرماه خیلی سر
تمرینات اذیت شدیم وکیفیت پایین زمین تمرین در
عملکرد ما در مسابقات تاثیر گذاشت.

ورزش

گزارش
شجاعیمهر

«امیر فضلی»  ،یکی از شناخته شــده ترین چهره های
رزمی خراســانی اســت که تاکنون عنوان های زیادی
را در رقابت هــای بینالمللی کســب کرده اســت .دو
مدال طالیمســابقات جهانی در ســال های ۲۰۱۳
و  ،۲۰۱۵مدال نقره مســابقات جام جهانی ،۲۰۱۶
طالی مسابقات آسیایی ۲۰۱۲و سه دوره قهرمانی در
رقابت های جام پارس از جمله افتخارات وی در زمینه
ووشو است .نام "امیر فضلی"  ،پس از مسابقات جهانی
 ۲۰۱۳مالزی و شکست مسلم
ســالیکف اســطوره روســی
ووشوی جهان که بیش از یک
دههقهرمانبالمنازعدنیابود،
در میان رزمی کاران شناخته
شــده تر شــد.اما این قهرمان
خراســانی گالیه های زیادی
دارد و بــه همین دلیل مدتی
است از ووشــو فاصله گرفته
و وارد دنیــای  MMAشــده
است و می خواهد حرفه ای
تر این ورزش آزاد را ادامه دهد.

نامالیمات
مرا به سوی
 MMAبرد

هماکنونمشغولچهفعالیتیهستید؟

هم اکنون مدیر یک باشــگاه ورزشــی در نیشــابور
هســتم  .عالوه بــر ادامــه تمرینات بدنــی خود
 ،تعــداد زیــادی از جوانــان نیشــابوری را نیز
آموزش

سازمانلیگفوتبالایران:

برگزاری فینال جام حذفی
در مشهد قطعی نیست

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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در گفت وگو
با قهرمان
ووشوکار
نیشابوری که
ز بیتوجهیها
ا
گل همند است

از میان خبرها

می دهم .همچنین مدت دو ســال اســت که از دنیای
قهرمانی در سطح ملی خداحافظی کرده ام.

متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشــد.برای همین از این
ورزشجداشدموبهسویورزشآزادرفتم.

زیرابهورزشکارانیکهبهطورحرفهایتمرینمیکنند،
زیاد بها داده نمی شــود .به همین دلیل از رشته ووشو
ک ورزش آماتور اســت و در ورزش
خارج شدم  ،ووشو ی 
آماتور مخارج یک ورزشکار به خوبی تامین نمی شود.
اگر خواســته باشــم در بحث ملی فعالیت کنم  ،به هیچ
کاردیگرینمیرسم،حتیاجازهدادهنمیشد،بهطور
حرفه ای بازی کنیم و برای خود منبع درآمدی داشــته
باشیم  .فقط می خواستند در تی م ملی و مسابقات لیگ
شرکت کنیم و متاسفانه با این روش مخارج زندگی ام
تامین نمی شدو از آن فاصله گرفتم.

استان خراسان رضوی در ووشو همیشه شرایط خوبی
دارد .تــا زمانی که مــا بودیم تیم اســتان در مســابقات
کشــوری قهرمان یــا نایب قهرمان می شــد و همیشــه
روی ســکو بود .در تالو مــدال های خوبــی می گرفتیم
ولی رشته ساندای استان متاســفانه ضعیف تر است و
به امکانات و رسیدگی بیشتری احتیاج دارد .به نظرم
باید از پایه روی ورزشکاران به ویژه در سبک ساندا کار
شود .باید دنبال استعداد ها بگردیم و این استعداد ها
در استان و نیشابور کم نیستند .متاسفانه در رده های
پایه و در مسابقات مختلف استانی و کشوری برای این
که یک تیــم در رده بندی جایگاه بهتری داشــته باشــد
حق اســتعدادها را پایمال می کنند و باعث نابودی آن
ها می شوند.رســیدگی به ورزشــکاران پایه در استان
نقشتعیینکنندهایدرپیشرفتووشوخواهدداشت.

چراازرقابتهایووشوخداحافظیکردید؟

اگــر شــرایط فراهــم شــود ،دوبــاره بــه ووشــو
بر می گردید؟

اگ ر از لحاظ مالــی تامین بودم،قطعا در ورزش ووشــو
میماندم و خیلی همبه این رشته عالقه دارم .شرکت
درمسابقاتجهانیوکسبمدالوافتخارآرزویخیلی
هاســت  .اما تداوم این قهرمانی ها هزینه های زیادی
داشت.متاسفانهدرنیشابورواستانهیچگونهحمایتی
از من نشد و نامالیمات زیادی
دیــدم .در حالــی کــه
خیلی از مســئوالن
به مــن وعــده های
زیادی دادند
امــا

.

ﺳﻮدوﮐﻮﻫﺎىﺧﺮاﺳﺎنراﺣﻞﻣﯽﮐﻨﻢ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ ¤رﻧﺠﺒﺮ

ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣ ﺧﺎص ﺑــﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ  ٣٠٠٠٧٢٢٥٢رﺳــﻴﺪ  .ﺑﺪ
ﻧﻴﺴﺖﺷﻤﺎﻫﻢدرﺟﺮﺎنآنﻫﺎوﭘﺎﺳﺦﻫﺎاراﺋﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﺪ:
* » :٠٩١٤٤...٥٦٨ﺑﺎﺳﻼم،ﺳــﻮاﻟ داﺷــﺘﻢ :آــﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳــﺎن ﻏﻴﺮازاﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺮاﺳــﺎن ،در اﺳــﺘﺎنﻫﺎ دﮕﻪ

برخی می گوینــد چون عمر ورزشــی تان بــه پایان
رسیده ،به سوی ورزش آزاد رفتید.

نه ،این موضوع صحت ندارد.اگر عمر ورزش قهرمانی
ام به پایان رسیده بود که در مسابقات  MMAشرکت
نمی کردم و تمرین های خــود را ادامه نمی دادم .این
ورزش بسیار سخت و سنگین است .اگر مسابقه ووشو
دو تا وقت  ۲دقیقه ای است  MMAسه وقت  ۵دقیقه
ای داردو فشار زیادی وارد می کند.
وضعیت تان در رشته  MMAچگونه است و چه شد
کهاینرشتهورزشیراانتخابکردید؟

این رشته در ایران شناخته شده نیست ،وضعیتش
درجهانچگونهاست؟

ورزش  MMAرا در کل دنیــا مــی شناســند ولی در
ایران به تازگــی جا افتاده اســت .به نظر بســیاری از
کارشناسان جهان به روز ترین ورزش جهان محسوب
می شود و طرفدار های زیادی دارد .مسابقاتش آزاد
است و فقط در ایران فدراسیون ندارد در حالی که در
تمام جهان فدراسیون دارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

روىدوﭼﺮﺧﻪﺛﺎﺑﺖ

نظرتاندربارهوضعیتووشویاستانچیست؟

به تازگی در مســابقات MMAگرجستان شرکت کردم
و به پیروزی رسیدم.مســابقات  MMAحرفه ای است و
مســابقات حرفه ای با آماتور متفاوت است  .چنان چه در
ردهملیقهرمانالمپیکه مباشید،بازهمورزشکارآماتور
محسوبمیشوید.بهخاطررفعنیازهایمالیباپیشنهاد
یکی از دوستانم و با توجه به اینکه احساس می کردم در
این رشــته اســتعداد دارم به این ورزش عالقه مند شدم.

روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبــال ایران اعالم
کــرد :برگــزاری فینــال جــام حذفــی( یــادواره
آزادســازی خرمشــهر) در فصل  ۹۷-۹۸در شهر
مشــهد قطعی نیســت .به گزارش روابــط عمومی
سازمان لیگ فوتبال ایران ،برخالف اخبار منتشر
شده در برخی رسانه ها برگزاری فینال جام حذفی
فصل  ۹۷-۹۸در شهر مشــهد قطعی نیست .هم
اکنون چند شهر نامزد میزبانی مسابقه فینال جام
حذفی هســتند که در حال بررسی شــرایط آن ها
هستیم .یک دیدار دیگر از نیمه نهایی جام حذفی
باقی مانده اســت .بنابراین بعــد از تصمیم گیری،
شــهر و محل دیــدار داماش گیــان با برنــده بازی
سپاهان اصفهان و پرسپولیس اعالم خواهد شد.

ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ٧٠ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎن درﺑﺎره »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«
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ﻫﻢ ﺗﻮزــﻊ ﻣﺷــﻪ؟ دراﻦ ﺻــﻮرت ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ«
ﻗﻄﻌﺎﺑﻪﺧﺎﻃﺮﭼﺎپدرﻗﺴﻤﺖرﺿﻮﺑﻪدﺳﺖﺗﻤﺎمﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﻧﻤرﺳﻪ.ﭘﺲﻟﻄﻔﺎاﻦﺑﺨﺶروﺑﻪﺧﻮدروزﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﻘﺎلﺑﺪﻦ.
ﭼﻮن ﭘﺎﺳــﺦ دادن ازﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﮋه ﺑﺮا ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ،
ﻣﺸﻠﻪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺸــﻬﺪم وﻟ دوﺳــﺘﺎﻧ در ﺗﻬﺮان وﺟﺎﻫﺎ
دﮕﻪدارمﻪﺷﺎﺪدوﺳﺖداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻦاﻦﻣﻮاردرودرروزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺒﻴﻨﻦ.ﻣﻮﻓﻖﺑﺎﺷﻴﺪوﭘﻴﺮوز/ﺣﺴﻴﻦرﺷﻴﺪﻧﮋاد«.
ﺣﻖﺑﺎﺷﻤﺎﺳﺖدوﺳﺖﻋﺰﺰ.اﻣﺎﻓﻌﻼروالﺻﻔﺤﺎتروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻠ ﻧﻴﺴــﺖ ﻪ اﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺎد
روزﻧﺎﻣﻪدرجﺑﺸﻪ.ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮدراﻦﺑﺎرهﻫﻢﺑﺮﻋﻬﺪهﺳﺮدﺑﻴﺮ
روزﻧﺎﻣﻪاﺳﺖ.
* » :٠٩٣٧٢...٤٧٤ﺳﻼم .ﻣﺷﻪ  ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺑﺎره راه
ﺣﻞ ﺳﻮ دوﻮ ﺑﺬارﻦ؟«

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

ﻗﺎﺑﻞدر¢ﻧﻴﺴﺖ.ﻓﻀﺎﺎﻓﻫﻢﺑﺮاﺗﻮﺿﻴﺤﺎتﺗﺼﻮﺮ
درروزﻧﺎﻣﻪﻧﺪارﻢ.اﻣﺎﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪدروبﺳﺎﺖ1sargarmi.
 irﺑﺨﺶﻫﺎ وﮋها ﺑﺎ ﻤ ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪا اﺠﺎد
ﺷﺪهﺗﺎﺑﺮاﺎدﮔﻴﺮﺳﻮدوﻮ ازآنﻫﺎاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
* » :٠٩٠١٧...٣٢٨ﺑﺎﺳــﻼم وﺗﺸــﺮ .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟــﺪ ١٣٢٨
و ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺴــﻤﺖ ﺳــﻮدوﻮ ﻫﺴــﺘﻢ .ﻫﺮوز ﺻﺒﺢ درزﻣﺎن ﺣﻞ
ﺳــﻮدوﻮ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ورزش ﻫﻢ ﻣﻨــﻢ .ﻣﺤﻞ ﺟﺪول
ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ .ازﻃﺮاﺣــﺎن اﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺑــ ﻧﻬﺎﺖ
ﺳﭙﺎسﮔﺰارم«.
 ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﻪ در اﻦ ﺳﻦ و ﺳــﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ »ورزش ذﻫﻦ«ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه»ورزشﺟﺴﻢ« وﺳﻼﻣﺖﺗﺎنﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ¤ﻗﺒﻞ

 -ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن روال ﺣﻞ ﺳــﻮدوﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ راﺣﺘ

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¤ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¤ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻪ ﺑـﻪ اﻧﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن از
ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭘﺮ و ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه
را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳـﻦ ﻨﻴﺪ ـﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
»راﻫﻨﻤﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪد در اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ــ »ﺟﻔﺖ«
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋــﺪاد  در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد
ــــﺎ ﺗـــﺮـــﻴـــﺒـــ از
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧـــﻄـــﻮط اﻓـــﻘـــ و
ﻋــﻤــﻮد ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ.
ﭘــﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗــﺼــﺎل ﺷــﻤــﺎره ﻫــﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗــﺒــﺎﻃــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ــــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻋﺪد  دارﻧﺪ ﭘﺮﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از
 ﻣﺴﻴﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ
دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ــﻪ ﻓﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤداﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ
ﻣﻨﺪ!
 4ﺑﺮا در¢
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
ﺑـــــﻪ »ﻧ ــﻤ ــﻮﻧ ــﻪ
ـــﻮﭼـــ ﺣﻞ
ﺷــﺪه« ﺗﻮﺟﻪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺸﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﻣﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

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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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

ســرمربی تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان درباره
جــذب بازیکــن خارجی گفت:بــا توجه بــه وضعیت
اقتصادیکنونیکشورووضعیتدالر،فکرنمیکنم
باشگاهبتواندبازیکنخارجیجذبکندومناکنون
نیازی به جذب بازیکن خارجی نمیبینم و بازیکنان
این تیم چه از نظر تکنیکی ،چه جسمانی و ...آماده و
سرحالهستند .حمیدبیغمدربارهآخرینوضعیت
تیمفوتسالگیتیپسنداصفهانافزود:خوشبختانه
شرایطدرباشگاهخوباستوماازروزگذشتهشروع
به تستگیری از بازیکنان کردیم و طبق هماهنگی
با کادر فنی قرار است از اول خرداد تمرینات اصلی
خود را با همه بازیکنان شروع کنیم .وی اظهار کرد:
هیچ مشــکلی از لحــاظ جــذب بازیکــن نداریم .هر
بازیکنی را که نیاز بوده ،باشــگاه جذب کرده است.
باشگاه گیتی پســند یک باشــگاه خصوصی است و
بودجه ما محدود است .وی در پاسخ به این سؤال که
آیا شما قول قهرمانی میدهید ،گفت :این منطقی
نیستکهازهمینابتدابگوییمقهرمانمیشویم.اما
تمام سعی و تالش من و باشگاه این است که در کنار
یککارسالمودورازحواشیبتوانیمبهترینعملکرد
و نتیجه را داشته باشیم.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

حمیدبیغم:باایندالربازیکن
خارجینمیخواهیم

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

لژیونر خراسانی فوتبال کشورمان که در استرالیا
فعالیــت میکنــد« ،ای لیــگ» را در ردیــف لیــگ
چمپیونشیپ انگلیس می داند .رضا قوچاننژاد
در دوران فوتبالــش بازی بــرای تیمهــای متعدد
بلژیکــی و هلنــدی ،انگلیســی ،قطــری ،کویتی و
قبرســی را تجربه کــرده اســت.او با کولهبــاری از
تجربه راهی تیم اف.ســی ســیدنی اســترالیا شد
و حاال لیگ اســترالیاییها موســوم به «ای.لیگ»
را در ســطح بــاال ارزیابی میکنــد .او گفــت :باید
صادقانــه بگویم لیــگ اســترالیا ،بســیار ظرفیت
باالیــی دارد .ایــن لیــگ شــباهت های زیــادی با
چمپیونشــیپ(انگلیس) دارد.بســیار فیزیکــی
است و بازی ساده در آن پیدا نمیشود.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ
و ﺣﺮﻓﻪاى

قوچاننژاد:لیگ استرالیا شبیه
لیگ انگلیس است

