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ورزش

تنور!بخوانید سالن ورزشی

امروز؛ مچ اندازی قهرمانی استان
آن وارد عمل شود .سالن شهر علی اکبر پس از تحویل
 ،شسته شد که این اقدام سبب از بین رفتن چسبندگی
کف پــوش ها و تخریب آن شــد ،امــا بــرای به ســازی آن
پیمانکار مشخص شد و امروز وارد کار شده است.
به گفته وی ،سالن روستای لوتک مدتی پیش در اختیار
بخش خصوصی قرار گرفت و از تجهیزات کامل بهره می
برد و مشکلی در آن دیده نمی شود اما سالن رامشار یکی
دیگر از فضاهای ورزشی شهرستان است که از تجهیزات
کامل بهره می برد و سالنی نو ساز است ولی به دلیل
فاصله رامشار با شهرها و روستای های دیگر چندان از
آن استقبال نمی شود.

سیستان به دلیل موقعیت جغرافیایی
گروه ورزش
خود و البته خشکسالی های حاکم بر
منطقه  ،روزهای گرمی را تجربه می کند .گرمایی که به
بیش از  40درجــه و گاهی هم به بیش از  50درجه
سانتی گــراد می رسد و سبب می شود ورزشــکــاران را
برای تمرین های ورزشی با مشکالتی مواجه کند .یکی از
راهکارهای آنان ،ورزش در شبهاست و خنکی هوا را
برای این کار انتخاب می کنند اما عده ای نیز ورزش در
سالن های ورزشی را ترجیح می دهند.
هامون نشینان سیستان امسال هم در کنار نبود امکانات
ورزشی مناسب و نداشتن کف پوش در سالن ها گرمای
بیش از حد این مجموعه ها را تحمل می کنند .این در
حالی است که در پیگیری های گذشته روزنامه سیستان
و بلوچستان متولیان ورزشی استان و شهرستان وعده
هایی بــرای تکمیل و تجهیز سالن ها به سیستم های
سرمایشی دادند که همچنان محق نشده است.

رئیس اداره
ورزش و
جوانان :برای
رفع مشکل
تاریکی در سالن
های شهرستان
راهکارهایی
برنامه ریزی
شده است ،برای
سالن محمد آباد
دو پروژکتور
خریداری شد و
شهرداری هم
یک پروژکتور به
سالن اختصاص
داد که نصب
می شود اما
برای محوطه آن
مشکلی از نظر
روشنایی وجود
ندارد

سرقت اسپیلت سالن های ورزشی

سالن های ورزشی هامون عمر باالیی دارد و کم کم فرسوده می شود

یک کولر آبی برای سالن محمد آباد

یــکــی از ورزشـــکـــاران ســاکــن محمد آبـــاد مــی گــویــد:
سالنهای این شهرستان هیچ زمانی شرایط مساعدی
نداشت و بارها بــرای رفــع مشکالت به اداره ورزش و
جوانان شهرستان مراجعه کردم اما مشکالت گذشته به
قوت خود باقی مانده است.
«شهرکی» می افزاید :محمد آباد فقط یک سالن ورزشی
دارد و با توجه به شرایط جوی منطقه و گرمای شدید هوا
در سیستان تنها دستگاه خنک کننده یک کولر آبی است
که با توجه به گرمای هوا و وسعت سالن جوابگو نیست
و ورزشکاران مجبور هستند در این شرایط نا مناسب به
ورزش ادامه دهند .به گفته وی ،ورزشکاران و در مدت
ورزش به دلیل گرمای هوا به شدت عرق می کنند که در
کنار آلودگی سالن ،سالمت آنان به ویژه افراد کم سن تر
را تهدید می کند ،بنابراین نیاز است برای رفع مشکل
سرمایشی سالن های منطقه مسئوالن استانی وارد عمل
شوند.

امــا تمایلی به حضور در جمع ورزشــکــاران نداشت به
همین دلیل مشکالت رفــع نشد و از طریق فرماندار
شهرستان بــرای رفــع ایــن مشکالت اقــدام کــردیــم .به
گفته وی ،پس از مدت ها پیگیری برخالف مسئول اداره
ورزش و جوانان شهرستان ،فرماندار توانست اعتباراتی
برای هیئت های ورزشی از اداره کل ورزش و جوانان
دریافت کند و پس از سال ها در حالی که بسیاری از
هیئت ها حتی  50هزار تومان موجودی نداشتند در پی
پیگیری های فرمانداری از سوی اداره کل به هریک از
هیئت های شهرستان دو میلیون تومان تعلق گرفت .وی
می افزاید :متاسفانه مسئول ورزش و جوانان شهرستان
با هیئت ها و ورزشکاران تعامل ندارد در حالی که برای
رفــع مشکالت موجود نیاز اســت مسئوالن شهرستان
نشست هایی با ورزشکاران برای شناسایی آسیب ها و
راه های برون رفت از آن داشته باشند.

اسپیلت هایی که نماند

رضایت از فرماندار

ورزشکار دیگری می گوید :در گذشته بــرای برخی از
سالن هــای ورزشــی شهرستان با پیگیری ورشکاران
سرانجام چند اسپیلت نصب شد اما این اسپیلت ها بعد
از مدت زمان محدودی برداشته شد که برخی اظهار می
کنند به دلیل افزایش هزینه برق سالن ها اداره و جوانان
اقدام به جمع آوری کرده است.
به گفته «مرادقلی» ،سالن های ورزشی نه تنها از وجود

یکی دیگر از ورزشکاران می گوید :سالن های ورزشی
حوزه هامون شرایط مناسبی ندارد و با وجود تعداد کم
سالن ورزشــی در شهرستان ،همین تعداد محدود هم
نه تنها از نظر بهداشت و نور بلکه از نظر سیستم های
گرمایشی و سرمایشی ،شرایط قابل دفاعی ندارد.
«دهمرده» می افزاید :بارها برای رفع مشکالت ورزشی
به سراغ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رفتهایم

سیستم های سرمایشی بی بهره است ،بلکه اغلب آن
ها حتی شیشه هم نــدارد ،به همین دلیل در روزهــای
طوفانی به دلیل ورود خاک به سالن امکان ورزش در آن
وجود ندارد و برخی ورزشکارن ،لوازم ورزشی خود را در
صندوقچه های خاطراتشان گذاشته اند و دیگر ورزش
نمی کنند.

تخصیص  110میلیون به سالن محمد آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان هامون هم می گوید :سالن
های ورزشی شهرستان چند دهه عمر دارد و سبب شده
اســت برخی از آن ها دچــار فرسودگی شــود که سالن
محمد آباد با عمر  15سال یکی از آن هاست به همین
دلیل شرایط خوبی ندارد اما برای به سازی این سالن
توسط اداره کل ورزش و جوانان  110میلیون تومان
اعتبار اختصاص یافته اســت« .ســعــادت» می افزاید:
قسمتی از این اعتبار به صورت اسناد خزانه است و به
نقد در اختیار شهرستان قرار نگرفته است ،به همین
دلیل باید فروشگاه هایی را یافت که با دریافت این
اسناد لوازم مورد نیاز را ارائه دهند اما با این وجود در
ماه های گذشته برای به سازی سالن محمد آباد اقدام
های مناسبی انجام شده است .وی بیان می کند :مدتی
پیش سقف سالن محمد آباد و کف آن به سازی شد و رنگ
آمیزی این سالن ماند اما قرار شد برای این کار مزایده
برگزار شود و پیمانکار نسبت به تکمیل و رنگ آمیزی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Öﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

درﺗﺼﺎدف،ﭘﺪروﭘﺴﺮﻣﺠﺮوح وﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪﻧﺪوﺗﺤﺖﻋﻤﻞﺟﺮاﺣ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻌﺪازﻋﻤﻞ،ﭘﺪرراﺑﻪﺑﺨﺶﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻣﻨﺘﻘﻞﻣ ﻨﻨﺪوﭘﺴﺮراﺑﻪﺑﺨﺶﻮدﺎنﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
دﺘﺮﺑﺨﺶﻪﺑﺮاﻣﻌﺎﻨﺎتﭘﺲازﻋﻤﻞﺑﺎﻻﺳﺮﭘﺴﺮﻣ آﺪ،ﻧﺎﮔﻬﺎناﻦﺟﻤﻠﻪراﻣ ﮔﻮﺪوﻏﺶﻣ ﻨﺪ:
"ﭘﺴﺮم!ﺗﻮاﻦﺟﺎﭼ ﺎرﻣ ﻨ ؟!"
ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﻄﻮرﭼﻨﻴﻦواﻗﻌﻪاﻣﻤ ﻦاﺳﺖ؟!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

یک خانه ورزش روستایی در روستایی دهپابید خاش
به بهره بــرداری رسید.رئیس اداره ورزش و جوانان
خاش به خبرنگار ما گفت :با توجه به پراکندگی استان
و وجود روستاهای مختلف ،احداث فضاهای ورزشی
در نقاط استان احساس می شود اما با توجه به شرایط
اعتباری انجام آن در همه نقاط امکان پذیر نیست ،به
همین دلیل ایجاد خانه های ورزش روستایی در استان
هدف گذاری شد«.مسافر شهنوازی» افزود :با توجه به
اهمیت ورزش در روستا ها خانه های ورزش روستایی
در روستاهای مختلف راه اندازی می شود که این می
تواند در کنار توسعه حداقلی سرانه ورزش زمینه ساز
فعالیت ورزشی روستاییان مناطق مختلف باشد.وی
ادامه داد :به همین دلیل یک خانه ورزش روستایی در
روستای دهپابید خاش با تجهیزاتی از قبیل میز و لوازم
شطرنج ،میز و لوازم تنیس روی میز ،فوتبال دستی،
تاتامی برای ورزش های رزمی ،لوازم بازی های بومی
محلی و توپ برای ورزش های توپی به بهره برداری
رسید.به گفته وی ،این خانه ها می تواند در کنار جذب
جوانان عالقه مند به ورزش این قشر حساس جامعه
را در مقابل تهدید های موجود در منطقه بیمه کند و
از طرفی هم می تواند سبب شناسایی استعدادهای
ورزشی در مناطق روستایی شود.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÖرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ورزشکاران دهپابید خاش
صاحب خانه شدند

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٧/٤/٢١
ﻧﺎوﺎب

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

وی می گوید :برای سالن ورزشی محمد آباد کولر آبی
می تواند سرمای آن را تامین کند که سه دستگاه کولر
آبی برای این سالن خریداری شد ،اما استفاده از این
کولرها سبب رطوبت در سالن می شود ،بنابراین باید
تهویه های این سالن ،هنگام روشن بودن کولرها فعال
باشد .به گفته «سعادت» ،با توجه به عمر  15ساله سالن
ورزشی محمد آباد ،سیستم سیم کشی این مکان ورزشی
دچــار فرسودگی شــده اســت ،به همین دلیل سیستم
های تهویه آن قابل استفاده نیست اما با مشخص شدن
پیمانکار و به سازی سیستم سیم کشی تهویه ها می تواند
در خنک شدن سالن موثر باشد .وی بیان می کند :برای
دیگر سالن ها از جمله سالن شهر علی اکبر هم سال
های گذشته تعدادی اسپیلت خریداری شد که پس از
چند روز برخی از تجهیزات آن به سرقت رفت و سبب
از کار افتادگی آن شد و به دلیل ادامه سرقت تجهیزات
تصمیم گرفته شد اسپیلت ها جمع آوری و بــرای آن
جایگاهی با ارتفاع مناسب مشخص شــود .وی اذعان
می کند :مشکل تاریکی در سالن های شهرستان قابل
پذیرش است و برای رفع آن راهکار هایی برنامه ریزی
شده است ،برای سالن محمد آباد دو پروژکتور خریداری
شد و شهرداری هم یک پروژکتور به سالن اختصاص داد
که نصب می شود اما برای محوطه آن مشکلی از نظر
روشنایی وجود ندارد.
وی می افزاید :شرایط نامناسب جوی و وزش بادها سبب
شده است تا شیشه های سالن های شهرستان بشکند به
همین دلیل از طلق به جای شیشه استفاده شده است اما
شدت بادها آن ها را هم از جای کنده است ،سالن های
شهرستان عمر باالیی دارد و کم کم به سوی فرسودگی
می رود ولی تا پایان تیر یا مــرداد ماه امسال وضعیت
سالن های هامون به طور کامل مشخص خواهد شد.

رقابت هــای مچ ان ــدازی قهرمانی
گروه ورزش
استان از امروز کار خود را آغاز می
کنند .دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان به
خبرنگار ما گفت :رقابت های مچ انــدازی قهرمانی
استان پس از مدت ها برنامه ریزی سرانجام به روز
برگزاری رسید و طبق این برنامه بانوان شرکت کننده
امروز به رقابت می پردازند و رقابت های آقایان هم فردا
برگزار می شود« .غفور نارویی» افزود :تیم های شرکت
کننده در این رقابت ها روز گذشته خود را به زاهدان
رساندند و صبح امروز وزن کشی بانوان انجام و پس از
مشخص شدن وزن شرکت کننده ها جدول رقابت ها
تدوین می شود و براساس برنامه تنظیم شده بانوان
شرکت کننده از ظهر امروز رقابت خود را آغاز می کنند.
وی ادامه داد :مسابقات آقایان هم  22تیرماه برگزار
می شود و پس از تعیین وزن و تنظیم جدول رقابت ها
برای رسیدن به مقام قهرمانی استان به مصاف هم
میروند.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺗﻴﺒﻮ ﻮرﺗﻮا ،دروازهﺑﺎﻧ ﻪ در   ،دو ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ
اﻧﺪ از آن ﻓﺮم ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﺑﻞﺑﺮزﻞﺑﺎ ٩ﺳﻴﻮ ازﻠﻴﺪﺗﺮﻦﻣﻬﺮهﻫﺎ
روﺑﺮﺗﻮﻣﺎرﺗﻴﻨﺰدرﭘﻴﺮوز- ٢ﺑﻮد.ﺳﻴﻮﺣﻴﺎﺗ او
ازﻧﻴﻤﺎردردﻗﺎﻖﭘﺎﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﺗﺎﻮرﺗﻮاﺑﺎاﺧﺘﻼﻓ
ﻢﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺟﺮدنﭘﻴ ﻔﻮرددردروازهﺗﻴﻢﻣﻨﺘﺨﺐﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد.درﺧﻂدﻓﺎﻋ  ٢ﻓﺮاﻧﺴﻮرادارﻢ؛ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ
ﭘﺎواروراﻓﺎﺋﻞواران.ﭘﺎوارﻣﻘﺎﺑﻞاروﮔﻮﺋﻪﺑﺎردﮕﺮدر
ﺗﺮﻴﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺧﺸﻴﺪ و در ﭘﺴﺖ دﻓﺎع راﺳﺖ ﺑﺎ٢
ﺗ ﻞوﻗﻄﻊﺗﻮپﻣﻮﻓﻖ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ٥دﻓﻊﺗﻮپو٨٧٫٥
درﺻﺪ ﭘﺎس ﺻﺤﻴﺢ  از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎز ﻨﺎن ﺗﻴﻤﺶ
ﺑﻮد .واران ﻫﻢ در ﭘﻴﺮوز - ٢ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﮔﻮﺋﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎﮔﻞاولراﺑﺎﺿﺮﺑﻪﺳﺮوارددروازهﻓﺮﻧﺎﻧﺪوﻣﻮزﻟﺮا
ﺮدﺑﻠ ﻪدر ٦دوﺋﻞﻫﻮا دﮕﺮﻫﻢﻣﻮﻓﻖﺑﻮد.ﻨﺎر
واران در ﻗﻠﺐ ﺧﻂ دﻓﺎﻋ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﻣﮕﻮاﺮ
ﻗﺮارﻣ ﮔﻴﺮد؛ ازﭘﺪﺪهﻫﺎاﺻﻠ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
روﺳﻴﻪ ،ﻣﺪاﻓﻌ ﻪ ﮔﻞ اول اﻧﮕﻠﻴﺲ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺋﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زد)اوﻟﻴﻦﮔﻞﻣﻠ اش(وﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ١٠دوﺋﻞﻫﻮا
را ﺑﺮد )ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ آﻣﺎر در اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ( و  ﺗ ﻞ و ﻗﻄﻊ
ﺗﻮپﻣﻮﻓﻖﻫﻢداﺷﺖ.اﻣﺎدرﺳﻤﺖﭼﭗﺧﻂدﻓﺎﻋ ،
ﻣﺎرﺳﻠﻮراﻣ ﺑﻴﻨﻴﻢ،ﺗﻨﻬﺎﺑﺎز ﻦﻣﻨﺘﺨﺐازﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺣﺬف ﺷﺪه .ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ در ﺟﺮﺎن
ﺷ ﺴﺖﺗﻴﻤﺶﻣﻘﺎﺑﻞﺑﻠﮋ ٤ﻗﻄﻊﺗﻮپوﺗ ﻞ
ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوﻣﺶ در ﺑﻌﺪ
ﻫﺠﻮﻣ  ٤ﭘﺎس ﻠﻴﺪ داد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎس ٩٢٫٨
درﺻــﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ را
٤-٤-٢ﭼﻴﺪهاﻢ،ﺑﺮاﭘﺴﺖﻫﺎﻓﺒراﺳﺖازﺎﺮن
ﺗﺮﭙﻴﻪ،وﻨﮓﺑراﺳﺖاﻧﮕﻠﻴﺲاﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﻨﻴﻢ.
ﺗﺮﭙﻴﻪ ﻫﻢ ﻨﺎر ﻣﮕﻮاﺮ  دﮕﺮ از ﭘﺪﺪهﻫﺎ ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ روﺳﻴﻪ ﺑﻮده .او در ﺟﺮﺎن ﭘﻴﺮوز  - ٢ﺻﻔﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞﺳﻮﺋﺪﻓﺮﺻﺖﮔﻞاﺠﺎدﺮد ٢،ﺗ ﻞوﻗﻄﻊ
ﺗﻮپ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮدش درآورده و اﻣﻴﻞ ﻓﻮرزﺑﺮگ را از ﺟﺮﺎن
ﺑﺎزﺣﺬفﺮدهﺑﻮد.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

