3

سه شنبه  24بهمن  26. 1396جمادی االول  . 143۹شماره 105۷

ورزش

ووشو استانبهدنبالمیزبانیسومین رویداد بزرگ جهان
چند ســالــی اســت ورزش در استان
گروه ورزش
جایگاه خــود را تا حــدودی پیدا کرده
اســت و در ایــن میان نسل هــای جدید با پرداختن به
رشتههای رزمی نشان دادند این ورزش ها در میان آنان
عالقهمندان بیشتری دارد .در میان رشته های رزمی نیز
گرایش عالقه مندان به ووشــو قابل توجه است و سبب
میشود تا این رشته در سیستان و بلوچستان با اقبال
مــواجــه شــود .فعالیت جــوانــان عالقه مند بــه ووشــو در
سالهای گذشته در حــدی بــود که نه تنها ایــن ورزش
توانست در لیگ های برتر کشور نماینده داشته باشد بلکه
در رقابت های مختلف بین المللی ووشوکاران استان به
عنوان نمایندگان ایران به میدان رفتند و با مدال های
قهرمانی به کشور بازگشتند که سبب افزایش گرایش
جوانان استان به این ورزش شد.

شیبک 10 :تا  13اسفند ماه استان میزبان مسابقات بین المللی ووشو جام صلح و دوستی خواهد بود

نهایی راه یافت ولی در این مرحله نتوانست عملکرد شایسته
ای داشته باشد و در پایان به کسب مقام چهارمی لیگ برتر
جوانان کشور بسنده کرد .به گفته وی ،در مسابقات لیگ
برتر جوانان کشور تیم سپاه با بدنه ای بومی تشکیل شد و
توانست به عنوان یکی از تیم های قوی خود را مطرح کند،
این موضوع نشان داد که رشته ووشو در استان قابلیت های
فراوانی دارد و می تواند این خطه را به یکی از قطب های
ووشو در کشور تبدیل کند.

حرکت رو به رشد ووشو در استان

رئیس هیئت ووشو استان که روز گذشته میهمان تحریریه
«سیستان و بلوچستان» بود گفت :هیئت ووشو استان در
سال های گذشته روند رو به رشدی داشته است که از سال
 89آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد .با توجه به شرایط مناسب
ورزشکاران این رشته در استان می توان امیدوار بود که
روند ایجاد شده همچنان ادامه داشته باشد زیرا مدال های
به دست آمده ووشوکاران استان در رقابت های مختلف
داخلی و خارجی نشان داده است که آمادگی قابل قبولی
دارند و در صورت حفظ آن می توانند همچنان بر سکوهای
قهرمانی بایستند« .عباس شیبک» افزود :امسال علیرضا
ریگی ووشوکار استان توانست با ارائه عملکردی مناسب در
مسابقات انتخابی تیم ملی نام خود را در فهرست نهایی تیم
ملی ووشو برای حضور در رقابت های آسیایی کره جنوبی
ثبت کند و در این رقابت ها نیز پس از ارائــه عملکردی
شایسته و قدرتمند توانست طالی وزن خود را برای ایران
کسب کند .در همین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا زینب
عباسی که سال ها تجربه قضاوت مسابقات مختلف ووشو
را در کارنامه اش دارد به عنوان داور به رقابت ها دعوت
شد و برای اولین بار در تاریخ ووشو به عنوان داور وسط به
قضاوت پرداخت و اولین بانوی مسلمان لقب گرفت که داور
وسط رقابت های آسیایی ووشو بود .وی بیان کرد :امسال
ووشو استان در لیگ برتر ووشو بزرگساالن با تیم دانشگاه
پیام نور زاهدان و در لیگ برتر جوانان با تیم سپاه سلمان
به میدان رفت که متأسفانه پس از گذشت حداقل نیمی
از رقابت های لیگ برتر ،دانشگاه از ادامه تیم داری کناره
گیری کرد و این تیم به ناچار از لیگ برتر کشور انصراف داد
اما تیم سپاه در مرحله گروهی با اقتدار شرکت کرد و به نیمه

دعوت از  7ووشوکار استان به اردوهای تیم ملی

وی می گوید :ووشو کــاران استان امسال در مسابقات
انتخابی تیم ملی عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش
گذاشتند و این امر سبب شد تا هفت نفر از ورزشکاران
این رشته به تیم ملی دعوت شوند که چهار نفر از آن ها در
رقابت های آسیایی جاکارتا  2018تیم ملی را همراهی
خواهند کرد و سه نفر نیز به عنوان اعضای تیم ملی ووشو
برای حضور در مسابقات ووشو قهرمانی جهان به برزیل
اعزام می شوند .وی تصریح می کند :شرایط خاص استان
و بعد مسافت شهرستان ها با یکدیگر سبب شد تا برای
برگزاری هر چه بهتر مسابقات ووشو در استان رقابت ها
به شکل منطقه ای برگزار شود که استان به سه قسمت
شمالی ،مرکزی و جنوبی تقسیم شد و رقابت ها به شکل
منطقه ای برگزار می شود .پس از آن نفرات برترهر منطقه
برای تشکیل تیم استان با یکدیگر به رقابت می پردازند
که در نهایت نفرات برتر استان برای کسب سهمیه حضور
در تیم ملی به رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو اعزام
می شوند که این شرایط ،امکان حضور در تیم ملی را
برای همه ووشوکاران استان در دسترس قرار داده است.

در پی میزبانی سومین رویداد بزرگ جهان

رئیس هیئت ووشو استان گفت :در دنیای ووشو رقابت های
قهرمانی جهان بزرگترین رویــداد شناخته می شود و پس
از آن رقابت المپیک دومین رویداد بزرگ این رشته است
اما مسابقات بین المللی ووشو قهرمانی جام پارس سومین
رویداد بزرگ دنیای ووشو محسوب می شود که هر دو سال
یک بار به میزبانی یکی از استان های ایــران برگزار می
شود و هیئت استان به دنبال آن است تا بتواند میزبان این
رقابت ها باشد .وی اظهار کرد :هر سال کشورهای بزرگ
در این رقابت ها حضور داشته اند و پیش بینی می شود در
این دوره نیز ووشوکاران حداقل  25کشور شرکت کنند
که اگر میزبانی آن به استان برسد عالوه بر معرفی چهره
واقعی استان به جهانیان می توان زمینه توسعه گردشگری
ورزشی را نیز فراهم کرد و از طرفی با جلب نگاه  25کشور
به استان می توان در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی
نیز گامی برداشت ،اما محقق شدن این امر به عوامل مهمی
بستگی دارد که حمایت همه جانبه دستگاه های استان از
جمله استانداری نقش مهمی ایفا می کند .وی می افزاید:
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده  10تا  13اسفند
ماه استان میزبان مسابقات بین المللی ووشو جام صلح و
دوستی خواهد بود که برای اولین بار به صورت متمرکز در
زاهدان برگزار می شود و برای این مسابقات پنج تیم خارجی
به همراه سه تیم داخلی اعالم آمادگی کرده اند که در صورت
حضور این تیم ها استان میزبان  120ورزشکار خواهد بود و
اینظرفیتیبرایجذبگردشگربهاستانشناختهمیشود.

جای خالی حمایت خصوصی و دولتی از ورزش استان

به گفته وی ،برگزاری چنین مسابقاتی با سطح باال نیاز به

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ²ﺷﻄﺮﻧﺞ

وجود بیش از  3هزار ووشوکار در استان

شیبک گفت :رشته ووشو به پشتوانه افتخارهایی که کسب
شده توانسته است مورد توجه نسل جدید قرار گیرد و این
موضوع سبب شد تا در پایان سال  95بیش از سه هزار
ووشوکار در استان بیمه و سازماندهی شوند که با توجه به
ثبت سالیانه این آمار می توان گفت در آمار پایان امسال این
تعداد به رقم قابل توجهی خواهد رسید ،از این تعداد 880
نفر ووشوکار بانو و دو هزار و 220نفر آقا هستند .وی افزود:
طی سال های گذشته ووشو در همه نقاط استان عالقه
مندان خود را پیدا کرده است اما در قسمت بانوان حوزه
جنوب استان ،کمترین عالقه مند را داشته که این به دلیل
توجه کم بانوان این خطه به امر ورزش است ،بنابراین می
طلبد تا علمای تشیع و تسنن در این مناطق برای جذب
بانوان به سمت ورزش وارد عمل شوند چرا که ورزش یک
نیاز طبیعی برای آنان است در حالی که شهرستان های
چابهار و ایرانشهر در حوزه ورزش بانوان شرایط بهتری
دارنــد و در این مناطق حتی بانوان ووشوکار نیز فعالیت
چشمگیری از خود نشان داده اند اما نیاز است برای جذب
بیشتر بانوان راهکاری را برای جنوب استان اندیشید.

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر²ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÀﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

][١٣٩٦/١١/٢٤

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل

ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم

ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÀﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÀﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪﻋﻤﻮد،²ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ²ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ À ،از ﺑﺎزÀﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÀﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ²ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ãﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر²
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÀــﺮار ²در ﺗÀﻪ ا²
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÀﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ²ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÀﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا²
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÃﻨﻴﻢ.

* ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎ ﻓﻘﻂ Ö
ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد

را ﺑﺮا ²ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

رئیس هیئت
ووشو استان:
ووشو کاران
امسال در
مسابقات
انتخابی تیم
ملی عملکرد
قابل توجهی از
خود به نمایش
گذاشتند و
سبب شد
هفت نفر از
ورزشکاران
این رشته به
تیم ملی دعوت
شوند

رقابت هــای تــیــرانــدازی با کمان
گروه ورزش
سنتی یــادواره شهید مدافع حرم
محسن خزایی با حضور تیراندازان نقاط مختلف
کشور از  20تا  22بهمن ماه در زاهدان برگزار شد.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان به خبرنگار
ما گفت :رقابت های کمان سنتی قهرمانی کشور و
انتخابی تیم ملی ،با عنوان یادواره شهید مدافع حرم
محسن خزایی به میزبانی زاهدان برنامه ریزی شد
که اولین میزبانی استان در این گونه رقابت ها بود.
«مــهــدی شیبانی ف ــرد» افـــزود :در ایــن دوره 70
کماندار در تیم های آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،البرز ،تهران ،لرستان ،خوزستان ،کردستان،
چهارمحال و بختیاری ،فــارس ،یــزد ،سیستان و
بلوچستان ،گلستان و مناطق آزاد چابهار و اروند
برای کسب جواز حضور در تیم ملی ایران به رقابت
پرداختند .وی افـــزود :در پــایــان رقــابــت مــردان،
عیسی ابراهیمی از فارس ،روح ا ...صدر کریمی از
آذربایجان شرقی و محمد زنگانه از گلستان توانستند
رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند و
در قسمت بانوان نیز فرحناز ابراهیمی از فارس به
مدال طال رسید و سیده فاطمه موسوی از لرستان و
منصوره امیدی از چهارمحال و بختیاری نیز عناوین
دوم و سوم را از آن خود کردند .به گفته وی ،این
رقابت ها در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان هم
برگزار شد که در قسمت پسران دانیال صدر کریمی
به همراه هادی آذر خوش و در قسمت دختران هانیه
بهشتی به همراه مهسا مهدور عنوان اول و دوم را به
خود اختصاص دادند .وی بیان کرد :در جامعه امروز
هر ورزشکار را می توان سفیری برای توسعه فرهنگ
و معرفی یک منطقه دانست از ایــن رو برگزاری
مسابقات ورزشی به ویژه ملی در هر رشته ورزشی
می تواند شرایط حضور ورزشکاران نقاط مختلف
کشور در استان را فراهم کند و این موضوع می تواند
معرفی بیشتر استان را به همراه داشته باشد بنابراین
باید به برگزاری رقابت های ملی در استان نگاه ویژه
ای داشت که هیئت تیراندازی با کمان در همین
زمینه به دنبال در اختیار گرفتن میزبانی رقابتهای
تــیــرانــدازی ملی بــود و توانست با وجــود اعتراض
بسیاری از استان ها میزبانی رقابت های انتخابی
تیم ملی را که می تواند باالترین سطح مسابقات
کشور شناخته شود در اختیار بگیرد اما این روند باید
ادامه داشته باشد و امیدواریم در آینده برگزاری این
رقابت ها در استان افزایش یابد.

ﺟﺪول وﮋه

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

تأمین منابع مالی دارد که متأسفانه استان در بعد مالی
چندان شرایط خوبی ندارد و همه رشته های ورزشی از
نبود حامی مالی رنج می برند .از طرفی با توجه به صنعتی
نبودن استان نیاز است دستگاه های دولتی از ورزش
حمایت کنند که در این قسمت نیز توفیق چندانی حاصل
نشده اســت ،برخی بر این اعتقاد هستند که اداره کل
ورزش و جوانان متولی امر ورزش است و باید از هیئت ها
حمایت مالی داشته باشد که با نگاهی منطقی تر می توان
دید که تعداد هیئت های فعال در استان به حدی است که
این اداره کل نمی تواند از همه آن ها حمایت مالی داشته
باشد .وی بیان می کند :با توجه به شرایط خاص استان
بهتر است بــرای رفع مشکالت اقتصادی حــوزه ورزش
استان نمایندگان مردم در مجلس وارد عمل شوند و برای
توسعه ورزش از وزیر ورزش و جوانان اعتبارات خاصی
را برای سیستان و بلوچستان طلب کنند که در صورت
محقق شدن آن قسمتی از مشکل های مالی برطرف می
شود .به گفته وی ،در استان چند کارخانه صنعتی و منطقه
آزاد چابهار وجود دارد که متأسفانه چندان در حوزه ورزش
ورود نکرده اند اما سپاه سلمان طی سال های اخیر به
عنوان یکی از حامیان ،ووشــوی استان را تحت حمایت
قرار داده و اداره کل ورزش و جوانان نیز برای حمایت از
ورزش حمایت مالی مسابقات ووشو جام صلح و دوستی را
بر عهده گرفته است.

ﻣﻌﻤﺎ ²ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

رقابت کمانداران سنتی کشور
در زاهدان

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣﺮﻓ (ﺑﻪﻧﺪرتﭘﻴﺶﻣ آﺪﻪﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪو
ﺟﻨﺠﺎلﺳﺎزﻧﺸﻮد!اﻦاواﺧﺮﻫﻢاوﺑﻪاﻧﺘﻘﺎدازﺗﻴﻢﻣﻠ
ﺸﻮرشﺗﺤﺖﻫﺪاﺖﺧﻮرﺧﻪﺳﺎﻣﭙﺎﺋﻮﻟ ﭘﺮداﺧﺘﻪو
ﺣﺘ ﺧﻮدشراﻻﻖﻫﺪاﺖﺗﻴﻢداﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻤ ﻪ ﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪدرﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻧ ﺑﻬﺘﺮازﭘﻨﺠﻤ دﺳﺖﻧﻴﺎﻓﺖﺗﺎﻏﺎﺐﺑﺰرگﻟﻴﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎناروﭘﺎﻟﻘﺐﺑﮕﻴﺮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻠﻪوﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد²
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻮانﻧﺠﻴﺐ
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﻬﺪو²ﻴﺎﻪ ٢ﻓﺼﻞﻣﺘﻮاﻟ ﻋﻨﻮان
اول و دوم ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺴﺎز ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎصدادهﺑﻮدﺑﺎ ٢٥٥ﺑﺎز²در.......وﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻦﺗﻌﺪادﺑﺎز²رادرﺑﻴﻦ ١٠ﻟﮋﻮﻧﺮاﺮاﻧ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎداﺷﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻗﻠﻪﻫﺎ²ﻣﻌﺮوفاﺮان
٢)-٨ﺣﺮﻓ ( ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺪﻋ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦدرﺗﻼشاﺳﺖﺗﺎدرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
وﭘﺲازﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ،اﻦﻣﺮﺑ راﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻫﺎﻨÀﺲ
ﻨﺪﻪاوﺧﻮدشﺗÀﺬﺐﺮد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ ( ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺨﺸ از
ﻗﺮاردادﺑﻮﺎنﺑﻪﻣﺒﻠﻎ ١٠٠ﻫﺰاردﻻرو.......ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

 ٢٠٠ﻫﺰاردﻻرراﭘﺮداﺧﺖﺮدﻧﺪ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧ
٤)-١١ﺣﺮﻓ ( ﺑﺎ  ١٤ﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ²ﮔﻠ ﺟﺎم
ﻣﻠﺖﻫﺎ²ﻓﻮﺗﺴﺎلآﺳﻴﺎرﺳﻴﺪ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻢﻣﻠ ﻓﻮﺗﺴﺎلﺸﻮرﻣﺎندردﺪار
ﻓﻴﻨﺎلﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺴﺎلﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آﺳﻴﺎﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦ
ﺗﻴﻢرﻓﺖو- ٤ﺻﻔﺮﺣﺮÃراﺷÀﺴﺖداد.
٦)-١٣ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺸ Àﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ
ﺟﺪا اﻦﻣﺮﺑ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازﻧﺎمﻫﺎ²ﺧﺪاوﻧﺪ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷ ﺳﻮرﺎن در ﺣﺎﻟ
ﺷﻨﺒﻪﺑﺎﺣﻀﻮرﻣﺴﻌﻮدﺳﻠﻄﺎﻧ ﻓﺮوزﺮورزشاﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪﻪدرﺣﺎﺷﻴﻪآنازﺳﻮرﺎنواﻦﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺗﻴﻢﻣﻠ ﺸﺘ ﻓﺮﻧﮕ ﺗﻘﺪﺮﺷﺪ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ (رواﻧﻪﺮدن
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﻮﻗﻊﺧﻮابﺑﺮﺳﺮﻣ ﮔﺬارﻧﺪ
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﺮموﭘﺮروﻧﻖ
٧)-١٩ﺣﺮﻓ (ﭘﺮﻧﺪها²ﺑﺎﮔﻮﺷﺖﻟﺬﺬ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺎلوﻣﻨﺎلوﺑﺮﺖ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺳﺎﺖﻨﻔﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلآﺳﻴﺎاز
اﻦﻣﻬﺎﺟﻢﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﻪﻋﻨﻮان»ﻣﺴﺘﻌﺪ«ﺎدﺮد.
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (زﻣﺎمواﻓﺴﺎر

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻦﻫﻔﺖﭼﻮبﺒﺮﺖ
ﻣ ﺗﻮاناﻦﺷÀﻞراﺳﺎﺧﺖﻪدر
آنﭼﻬﺎرﻣﺮﺑﻊدﺪهﻣ ﺷﻮدوﻫﻴﭻ
ﭼﻮبﺒﺮﺖاﺿﺎﻓﻪا²ﻫﻢﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

