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ل محمدی را
گ 
بهپرسپولیسنمیدهیم

اخبار

50میلیاردتومانهزینهکردیمتایکتیمخوبببندیم

•معضل تعدد سبک ها

مالک باشگاه شهر خودرو اعالم کرد :به هیچ عنوان
اجازه جدایی گلمحمدی از این باشــگاه و پیوستن
اش به پرسپولیس را نخواهد داد .فرهاد حمیداوی
ل محمدی با این باشــگاه ،گفت:
درباره وضعیــت گ 
همه میدانند که ما به تازگی قرارداد خود را با آقای
گلمحمــدی تمدیــد کردیم و هم مــا و هــم او به این
قــرارداد کامال پایبند هســتیم .امکان نــدارد اجازه
جدایی گلمحمــدی را بدهیــم و نمیگذاریــم او از
باشگاه ما جدا شود.وی درباره این که آیا مذاکراتی
از سوی مســئوالن باشــگاه پرســپولیس با او در این
زمینه انجام شده یا نه ،افزود :با ما که هیچ مذاکرهای
در این خصوص نشــده و اگر مذاکره هم بشود قبول
نمیکنیم.مطمئنهستماگرباآقایگلمحمدیهم
صحبتکننداوقطعاجوابردخواهدداد.حمیداوی
در خصــوص ایــن کــه گفتــه میشــود گلمحمدی
در قــراردادش بندی بــرای جدایی از پدیــده دارد،
افزود :به ضرس قاطع میگویم کــه چنین بندی به
هیچ عنوان در قــرارداد آقای گلمحمدی نیســت.
وی در پاســخ به این ســؤال که اگر با شما مذاکرهای
شود ،حاضر میشوید گلمحمدی را به پرسپولیس
بدهید؟ گفت  :چنین مسئلهای رخ نخواهد داد چرا
کهماتیمخودمانراباافکارآقایگلمحمدیبستیم
و حدود  50میلیارد تومان هزینــه کردیم تا یک تیم
خوب ببندیم و چرا باید در این شرایط اجازه جدایی
مربی خوب و موفق خودمان را بدهیم؟

توگو با
در گف 
وی مطرح شد
خراسان رض

گالیه های
شمشیرزن
عصرجدید
گفتوگو
رضا اعلمی

بیشاز 30سالاستکهدردنیایجذاب
و دیدنی هنرهــای رزمی فعالیــت دارد.
هر چند که ابتدا در رشتههای تکواندو و
کاراتهکارمیکرد اماعالقهاشبهدنیای
رزمی فراتر از این بود و وارد دنیای مبارزه
آزاد در رشته ووشو شد .البته هنرنمایی
خاصیدرحرکاتنمایشیشمشیردارد
تا جایی که توانست در برنامه پرمخاطب
"عصــر جدیــد" همــه نگاههــا را بــه خود
خیره کنــد و با چشــمان بســته حرکات
نمایشینفسگیریرابهاجرابگذاردکه
حتی احســان علیخانی و داوران برنامه
را هم بــه تعجب وا داشــت به طــوری که
در طول اجــرای حرکات چشــمها دیگر
پلــک نمــیزد و نفسهــا حبــس شــده
بود .حاال دیگــر محمد جواد باقــری را با
حرکات شمشــیربازی با چشمان بسته
میشناســند.هر چند که هنــوز مدیران
ورزشی استان نمیدانند فردی با چنین
هنرنماییدرمشهدزندگیمیکند.

تساویمسابقهرسانهبوشهربامشهد

دیــدار دوســتانه تیمهــای رســانه ورزش
بوشــهر و انجمن خبرنگاران و عکاســان ورزشــی
خراسان رضوی با تساوی سه بر سه به پایان رسید.
قضاوت این دیدار که در زمین شماره یک تختی و به
میزبانی هیئت فوتبال و همراهی شهرداری مشهد
برگزار شــد بر عهــده داور لیــگ برتری خراســان
رضــوی ،مهــدی مرجــان زاده بــود .تیــم رســانه
خراســان رضوی از بازیکنان و پیش کســوتان تیم
دهداری به عنوان بازیکنان کمکی استفاده کرد.
قرار اســت در اواخر زمستان امســال ،بوشهریها
در زمین خودشان میزبان دیدار برگشت دوستانه
باشند.شــایان ذکــر اســت در ابتــدای ایــن دیدار
از ســعید صیامــی و علــی ظهورنیا به عنــوان پیش
کسوتان فوتبال مشهد تجلیل به عمل آمد.

•بی توجهی به ورزش رزمی

باقری در ابتدا به ســابقه ورزشــی خود
اشــاره میکند و میگوید :از ســال 63
ورزش را با تکواندو شــروع کردم سپس
مدتی در کاراته فعالیت داشتم و از سال
 83وارد دنیای ووشو شــدم .چرا که به
نظرم ووشــو ورزش رزمی کاملی است.
البته حدود 20سال است که با شمشیر
و ســاحهای رزمــی هــم کار میکنــم.
وی بــا اشــاره بــه اقبال کــم جوانــان به
ورزشهای رزمی میافزاید :متاسفانه
جوانهای امروزی کمتر از رشــتههای
رزمی اســتقبال میکنند ،اگر هم ورود
میکنند،مدت زیــادی دوام نمیآورند
و از دنیای رزمی خداحافظی میکنند.
ورزشهــای رزمی ســختیهای خاص
خودشــان را دارنــد البتــه جوانهــای
امروزی دنبال رشــتههایی میروند که
بیشــتر دیده شــوند ،اشــکال این هم بر
میگردد به بی توجهی و اهمیت ندادن
مسئوالن به ورزشهای رزمی که االن به
نظرم از نظر دیده نشدن جزو رشتههای
فقیر محسوب میشود.

داﻧﺶآﻣﻮزان

.

ﺑﺮاى»ﻣﻨﻄﻘﯽﺷﺪن«ﭼﻪﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

»ﻣﻨﻄﻖ«§ ازآﻣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﻪدرﺑﺴﻴﺎرازﻣﺪارسﺟﻬﺎن،
ﺑﻪﺷﻴﻮهﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪداﻧﺶآﻣﻮزانﺗﺪرﺲﻣ ﺷﻮد.اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﻄﺢآﻣﻮزشﻣﻨﻄﻖﺑﺎﺪﺑﺎﻣﻴﺰاندرداﻧﺶآﻣﻮزوﮔﻨﺠﺎﺶ

مربیان
رشتههای
رزمیازطریق
فروشاحکامو
کمربندبهدنبال
درآمدزایی
هستند

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

 از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ¡ آﻣﻮزﺷ در ﺟﻬﺎن:
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ذﻫﻨﺶﻣﺘﻨﺎﺳــﺐﺑﺎﺷــﺪﺗﺎاﺛﺮﭘﺬﺮﺑﻪﺣﺪا ﺜﺮﻣﻤ§ﻦﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮا داﻧﺶآﻣﻮز،
ﺟﺬابوﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﺑﺎﺷﺪ.
در ﺘﺎبﻫﺎدﺑﺴﺘﺎناﺮانﻫﻢﭼﻨﺪﺳﺎﻟ ﻫﺴﺖ ﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«از
ﻣﺒﺎﺣﺚﻣﻮردﺗﻮﺟﻪاﺳﺖﺗﺎﺟﺎ ﻪﺳﺮﮔﺮﻣ »ﺳﻮدو ﻮ«ﺑﻪﻃﻮر
رﺳﻤ در ﺘﺎبﻫﺎدوراناﺑﺘﺪا ﺗﺪرﺲوﺗﻤﺮﻦﻣ ﺷﻮد.
اﻣﺎﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪﺳــﻮدو ﻮ٩در ٩ﻪﻋﻤﻮﻣﺎﺑﺮاﺑﺰرگﺳﺎﻻن
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻣ ﮔﻴﺮد،آﻏﺎزﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮاﺎدﮔﻴﺮﻣﻨﻄﻖ
ﻣﻨﻄﻖ»ﻏﻴﺮﺗ§ﺮارﺑﻮدن«راﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده
ِ
ﻧﻴﺴﺖ!اﺻﻼﻧﻴﺎزﻧﻴﺴﺖ
ازارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩ﺑﻪداﻧﺶآﻣﻮزآﻣﻮزشدﻫﻴﻢ!ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻮﭼﺗﺮ
ﺳﻮدو ﻮ ﻪﺑﻪ» ﻴﺪو ﻮ«ﻣﻌﺮوفﻫﺴﺘﻨﺪ ،دراﺑﻌﺎد ﻮﭼﺗﺮ
ﺑﺮاآﻣﻮزشﻣﻨﻄﻖوﺟﻮددارﻧﺪ.ﺟﺪولﻫﺎ ﻴﺪو ﻮﺑﻪﺟﺎ

ویمعتقداستووشویاستانوضعیتآن
چنان خوبی ندارد و با بیان این که بخش
تالوبهترازسانداست،میگوید:خراسان
رضویدر بخشتالو وضعیتبهتریدارد
اما در بخش ســاندا خیلی ضعیف است و
در کشــور جایگاه خوبی ندارد.چرا که در
این حوزه متولی قوی و اهل فن نداریم که
ورزشکارانخوبراپرورشدهد.نیازمند
این اســت که از مربیان این حوزه بیشــتر
حمایت کنند تا باعث انگیزه آنها شــود و
ورزشــکارانی مطرح پــرورش دهند .وی
تعدد سبکها در بین رشتههای رزمی را
همیکایرادمیداندومیگوید:متاسفانه
هماینکتعددسبکهادربینرشتههای
رزمی خیلی زیاد است که اصال خوشایند
نیست.امروزه باشگاههای رزمی در شهر
فراوان هســتند امــا هنرجو ندارنــد .باید
در این زمینه کمی بیشــتر توجه و نظارت
شود تا سبکهایی که رسمی و اصولیتر
هستندموردتوجهقرارگیرند.
باقری درباره معضل درآمــد زایی مربیان
میگوید :متاســفانه در رشتههای رزمی،
فروش احکام و کمربند بیشتر مورد توجه
قرار میگیرد و برخی مربیان از این طریق
درآمد زایی میکننــد و هنرجویان از نظر
فنــی رشــد نمیکننــد.از طرفــی همین
هنرجویــان در آینده مربی میشــوند که
هیچ صالحیتی ندارند و آنها هم به بحث
درآمدزاییازطریقفروشاحکاموکمربند
توجهدارند.البتهامروزهاینموضوعکمتر
شدهولیبهنظارتبیشترینیازاست.
•پشتپردهحذفاز"عصرجدید"

باقریدرادامهسخنانخودبهحضورش
در "برنامــه عصــر" جدید اشــاره میکند
و میگوید:با پیشــنهاد یکی از دوســتان
فیلمیازاجرایحرکاتباشمشیررابرای
اینبرنامهفرستادمکهپسازبررسیهای
کارشناسانبرنامهموردتاییدقرارگرفتیم
وبهتهراناعزامشدیم.ویادامهمیدهد:
حدود ســه ماه تمرین مداوم داشتیم.در

مرحله اول تایید شــدیم و در مرحله دوم
اجرای مــا  180درجه تغییر داشــت که
مورد پســند همه داوران هم قــرار گرفته
بودیم اما متاســفانه در این مرحله رقیب
ما یــک نوجوان خواننــده بــود و هر دوی
مــا از ســوی داوران انتخاب شــده بودیم
اما در مرحلــه انتخاب مردم ،متاســفانه
حذف شــدم که نمیدانم چه سیاســتی
پشت پرده بود .وی تصریح میکند:ما به
فصــل دوم انتقاد هم داشــتیم .یکی این
کــه رقابت ما با افــرادی بود کــه از جنس
اجــرای کار مــا نبودند.همچنیــن وقتی
مــا بــا رای داوران انتخاب میشــدیم باز
هم دوبــاره باید با رای مــردم هم انتخاب
شــویم که این روش بی احترامی به رای
داوران بود.مــن بــا رای داوران انتخــاب
شدم اما با رای مردم نه.وی خاطر نشان
میکند:حتی نمیدانیــم که رای گیری
از مردم انجام میشــود یا نــه و مالک آن
چیســت .البته به نظــرم مدیران شــبکه
ســه ســیما در روشهای رای گیری هم
مقصر بودند ،همه کارهــا به علیخانی بر
نمیگردد .وی اظهار میکند :اما با این
وجودازعملکردآنهاراضیهستیمچرا
که با این برنامه دیده شدیم حتی به ما در
اجراها هم خیلی کمــک کردند .باقری
درپاسخ به این ســوال که در تمرینها آیا
خطا یا مشکلی هم به وجود آمده است؟
میافزایــد:در این زمینــه خیلی تمرین
داشــتیم و خدا را شــکر تاکنون آســیب
دیدگی جــدی نداشــتیم.تبحر خاصی
میخواهد.البته ســرعت عمــل خیلی
مهماستیعنیجوریبایدعملشودکه
پسازضربه،سریعشمشیربرگرداندهتا
آسیبی وارد نشود.وی در پایان سخنان
خود میگوید:متاســفانه پس از حضور
در این برنامه از مسئوالن استانی کسی
به ســراغم نیامد حتــی احوال مــا را هم
نپرســیدند .البته چند روز قبل دیداری
بــا مدیــر کل ورزش و جوانــان داشــتم و
صحبتهایی برای حمایت از من شــده
است؛امابهنامالیماتعادتکردهایم.

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

٩در ٩دراﺑﻌــﺎد٤در ٤وﺣﺘــ ٣در ٣ﻣﻮﺟﻮدﻧــﺪ ــﻪﺑــﻪﺟﺎ
ﻣﻨﻄﻖ
ِ
ارﻗﺎمﻣ ﺗﻮاندرآنﻫﺎازرﻧﮓوﺷــ§ﻞاﺳــﺘﻔﺎده ــﺮدو
»ﻏﻴﺮﺗ§ﺮارﺑﻮدن«راﺑﺎﺷﻴﻮهﺟﺬابﺗﺮﺑﻪداﻧﺶآﻣﻮزانﺎدداد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴــﺮ از ﻴﺪو ــﻮ ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ دﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ــﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻣﻮزﻧــﺪه ﻣﻨﻄــﻖ ﺑــﻪ ــﻮد ﺎن ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ا ﺜﺮ
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب« ﻪ در روزﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻫﻔﺘﻪ در
ﻫﻤﻴﻦﺻﻔﺤﻪدرجﻣ ﺷﻮد،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪدردرﺟﻪدﺷﻮارﻫﺎ
ﺑﺴــﻴﺎر ﭘﺎﻴــﻦ ﺗــﺮ ﻃﺮاﺣــ ﺷــﻮﻧﺪ و اﺑــﺰار ﺑــﺮا آﻣــﻮزش
ﻟﺬتﺑﺨﺶ»ﻣﻨﻄﻖ«ﺑﻪداﻧﺶآﻣﻮزانﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﻨﻢ
ﻠﻤﻪ » ﻴﺪو ﻮ« را در اﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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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.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

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.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﺑــﻪ ﻃﻮر دﻗﻴــﻖ رو ﺧﻄﻮط
ﺷﻄﺮﻧﺠ 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 ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘﺮ
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.

مســئول کمیتــه جوانان هیئــت فوتبال خراســان
رضــوی گفــت :هــم اینــک  ۱۲مدرســه فوتبــال
غیر مجــاز در مشــهد شناســایی شــدهاند و به این
مدارس  ۷۲ســاعت مهلــت داده شــده تــا پرونده
خودرا تکمیــل کنند در غیر این صــورت از فعالیت
آنها جلوگیری میشود .ســید خلیل موسوی در
گفتوگو با ایرنا افــزود :هم اکنون از  ۵۷مدرســه
فوتبال مجاز در خراســان نیمی از آنان در مشــهد
و بقیه در شهرســتانها فعالیت میکنند که هفت
مدرسه از این تعداد به آموزش فوتبال برای بانوان
اختصــاص یافتــه اســت .وی ادامــه داد :مدارس
فوتبال باشگاههای استقالل ،پرسپولیس ،پدیده
شهر خودرو و ســپاهان در استان خراسان فعالیت
مجاز دارند اما هیچ باشــگاه خارجی یا نماینده آن
مجوز فعالیت در اســتان را نــدارد و برخی مطالب
مبنی بر برگــزاری اردوهــای اســتعدادیابی برای
تیمهای خارجی در استان صحت ندارد.وی افزود:
چالــش اصلی مــدارس غیر مجــاز فوتبال اســتان
مربوط به این گونه فعالیتها در مدارس است مث ً
ال
در ایام تعطیالت تابســتان برخــی معلمان ورزش
بدون مجــوز و هرگونه مــدرک آموزشــی در حوزه
فوتبال اقدام به اجاره زمین ورزش و تمرین با دانش
آموزان مدارس ابتدایی میکنند.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ§ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

ســرمربی خراســانی تیم ملی فوتســال زیر  ۲۰سال
ایران امیدوار اســت با برتری مقابل ژاپن فینالیســت
شوند و به قهرمانی در آســیا برسند .حمید شاندیزی
پس از برتری ملی پوشان فوتسال ایران برابر لبنان و
صعود به مرحله نیمه نهایی مســابقات قهرمانی آسیا
گفت :فقط شرایط روحی روانی است که ما ایرانیها
عادت نکردیــم خودمان را از این نظــر برای یک بازی
آســان مانند یک مســابقه ســخت آماده کنیم ،خدا را
شکر بردیم ولی فکر نمیکردم چنین مسابقهای گره
ی که از تیم ملی شــاهد
بخــورد .وی افزود :قطعا بــاز 
بودیم ،نشــان میداد که فشــار روانی کمتــری روی
بازیکناناست،بااینحالباآمادگیبهتریواردبازی
نیمه نهایی میشویم.شاندیزی یادآور شد :تیم تایلند
حذف شد و زیبایی فوتسال به این اتفاقات است ولی
تالشمابرایبرتریمقابلژاپندرنیمهنهاییوصعود
به فینال است تا درنهایت به قهرمانی برسیم.

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

و ﺣﺮﻓﻪا¡

شاندیزی :ژاپن را باید ببریم
وفینالیستشویم

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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