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ورزش
با وجود قول هایی برای بهبود شرایط هیئت تیراندازی

شلیکوعدههابهسیبلاصابتنکرد
در نظر گرفته شد که ظرفیت ایجاد حداقل فضای  50متر،
 25متر و  10متر جنگی را دارد و شرایط این مکان به گونه
ای است که می توان در کنار آن سالن  40خط استاندارد
هم ایجاد کرد.
«رضــا هراتی» می افــزایــد :به گفته مسئوالن اداره کل
ورزش و جوانان برای آغاز ساخت این مکان  150میلیون
تومان اعتبار در نظر گرفته شد و قرار است در کنار سالن
های شلیک ،انبار تسلیحات و ساختمان اداری هم در این
مجموعه احداث شود ،به زودی عملیات ساخت آن آغاز می
شود اما تکمیل این مکان به سال بعد می انجامد.
وی بیان می کند :برای رونق تیراندازی استان و برون رفت
آن از شرایط فعلی اقدام ها و پیگیری هایی انجام و مقرر
شد مقداری از تجهیزات و لوازم مورد نیاز توسط اداره کل
ورزش و جوانان فراهم شود و برای فضای در نظر گرفته
شده هم قرار است نقشه ساخت آن تهیه و به اداره کل
تحویل داده شود تا روند ساخت سالن ها آغاز شود.

در میان رشته های ورزشی فعال در استان،
راشکی
تیراندازی نیز عالقه مندان زیادی دارد و به
موجب آن قهرمانانی نیز در سطوح ملی و فراملی پرورش
پیدا کرده اند ،قهرمانانی که گاه به دلیل نداشتن تجهیزات
کافی به ناچار از لباس و اسلحه مشترک بــرای تمرین
استفاده می کنند و برخالف دیگر استان ها هنوز مجبور
هستند در عصر دیجیتال با سیبل های خط کشی تمرین
کنند ،در حالی که حتی استان های همجوار از وجود
سیبل های دیجیتالی بهره می برند .دیگر استفاده از خط
کش ها برای نزدیک آوردن سیبل منسوخ شده و با روی کار
آمدن سیبل های دیجیتال ،تیرانداز پس از شلیک میتواند
بر مانیتور مقابل خود نقطه اثابت را ببیند ولی هنوز این
تجهیزات به سیستان و بلوچستان نرسیده است ،در کنار
آن سالن تیراندازی زاهدان که بهترین سالن سیستان و
بلوچستان شناخته می شود هم شرایط مناسبی ندارد و
فقط از  10خط برای شلیک برخوردار است که این موضوع
در روزهای شلوغ تمرین تیراندازان را با مشکل مواجه می
کند .مرداد ماه سال گذشته پس از سفر یک روزه رئیس
فدراسیون تیراندازی به استان برای بهبود شرایط این
رشته در سیستان و بلوچستان وعدههایی اعالم و مقرر شد
تجهیزات الزم در اختیار هیئت قرار گیرد و از طرفی هم
وعده هایی برای ساخت سالنی استاندارد با حداقل 30
خط شلیک در استان داده شد ،ولی پس از گذشت یک
سال هنوز این برنامه اجرایی نشده است.

ادامه دغدغه لباس و سالح

وی تصریح می کند :کمبود لباس و اسلحه مشکلی است
که در هیئت تیراندازی استان وجود دارد و همه شهرستان
ها با آن دست به گریبان هستند ،البته برای تهیه تجهیزات
مورد نیاز با اداره کل مکاتبه و در نهایت اعالم شد برای
تهیه آن دستور الزم صادر شده است اما در ظاهر هنوز
گامی برداشته نشده است .به گفته وی ،در رشته تراپ هم
زمینی در منطقه کالته زاهدان در اختیار این هیئت قرار
گرفت و تراپ زن ها هر هفته در این مکان تمرین می کنند،
در حالی که اقدام های قانونی این زمین به تازگی به پایان
رسیده است و  30هکتار زمین مورد نیاز قانونی در اختیار
هیئت قرار گرفت اما با توجه به نیاز استان تالش می شود
بیش از این میزان بتوان زمین در اختیار گرفت.

سالن تیراندازی برای زاهدان

رئیس هیئت تیراندازی استان در ایــن بــاره می گوید:
برای رفع مشکالت موجود پس از بررسی های متعدد با
هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان مکانی مناسب برای
ورزش تیراندازی در مجموعه ورزشی امام علی (ع) زاهدان

رئیس هیئت تیراندازی :کمبود لباس و اسلحه مشکلی است که در هیئت تیراندازی استان وجود دارد و همه شهرستان ها با آن دست به گریبان هستند

وی می افزاید :برای تهیه سالح باید از طرف اداره کل
ورزش و جوانان به هیئت اعتبار وارد شود و برای خرید
بشقاب مورد نیاز تراپ زن ها هم طبق اعالم فدراسیون از
شرکت هایی که مورد تایید فدراسیون است این بشقاب ها
خریداری شود.

قهرمانی تیراندازان در رقابت های جهانی

به گفته هراتی ،تیراندزان استان با وجود همه این کمبودها
در رقابت هــای مختلف داخلی و خارجی توانسته اند
مدال آور باشند و در مسابقات اخیر ارتشی های جهان
هم «گلوی» و «محمد کیخا» به عنوان نمایندگان ایران به
روسیه اعزام شدند و با دست پر به استان بازگشتند.
وی می افزاید :در پایان رقابت ها گلوی ،توانست مقام
اول تپانچه ارتش های جهان را کسب کند و کیخا هم در
تیراندازی و رالــی تیمی به نایب قهرمانی جهان دست
یافت و در نهایت توانست به عنوان نفر اول رنجر ارتش
های جهان لقب گیرد .به گفته وی ،رشته تیراندازی در
استان استعدادهای نهفته فراوانی دارد که فعال شدن
سالن های تیراندازی استاندارد در نقاط مختلف استان
می تواند زمینه ساز شناسایی استعدادهای جدید شود و

پس از راه اندازی هیئت ها در شهرستان ها و ایجاد سالن
های مناسب دوره های استعدادیابی و آموزشی نیز با برنامه
ریزی جدید تر و بیشتری انجام می شود.

 150میلیون برای آغاز ساخت سالن تیراندازی

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هم می گوید :با توجه
به ظرفیت های استان در رشته تیراندازی مکانی برای این
ورزش در استان در نظر گرفته شد و پس از اتمام بررسی
ها قرار شد این مکان در ورزشگاه امام علی(ع) زاهدان
ایجاد شود ،به همین دلیل برای شروع کار  150میلیون
تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شد« .محمود رضا امیاری»
میافزاید :هنوز مراحل ساخت این مجموعه آغاز نشده
و قرار است نقشه آن تهیه شود و در اختیار اداره کل قرار
گیرد ،با شروع ساخت این مجموعه در سال آینده برای
تکمیل و تجهیز آن اعتبار بیشتری اختصاص مییابد.
به گفته وی ،بــرآورد زمانی اولیه تکمیل ایــن مجموعه
تیراندازی دو سال در نظر گرفته شد اما این بازه زمانی
می تواند کمتر یا بیشتر شود ،اجرای این طرح اقدام خوبی
است که تکمیل آن می تواند سبب توسعه رشته تیراندازی
در استان شود.

مسابقات فوتبال جوانان
در ایستگاه فینال

سرپرستاداره
کل ورزش و
جوانان:باتوجه
بهظرفیتهای
استان در رشته
تیراندازی مکانی
برای این ورزش
در استان در
نظرگرفتهشد
و پس از اتمام
بررسی ها قرار
شد این مکان در
ورزشگاهامام
علی(ع)زاهدان
ایجاد شود ،به
همیندلیلبرای
شروع کار 150
میلیونتومان
اعتباراولیهدر
نظرگرفتهشد

رقابت های فوتبال جوانان استان
گروه ورزش
پــس از مدتی رقــابــت سرانجام به
ایستگاه اخر رسید .رئیس اداره ورزش و جوانان خاش
به خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت ها به میزبانی
خاش کار خود را آغاز کرد و جوانان فوتبالیست برای
رسیدن به مقام قهرمانی استان به مصاف هم رفتند،
سرانجام تیم های صداقت ایرانشهر و منطقه آزاد
چابهار به فینال رسیدند« .مسافر شهنوازی» افزود :در
مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها تیم های صداقت
ایرانشهر و زابل به میدان رفتند که این دیدار دو بر یک
به سود ایرانشهری ها خاتمه یافت و در مسابقه دوم این
مرحله هم منطقه آزاد چابهار با خاش رقابت کرد و
مسابقه در ضربات پنالتی چهار بر پنج به سود چابهار به
پایان رسید .به گفته وی ،بر این اساس تیم های منطقه
آزاد چابهار و صداقت ایرانشهر دیدار فینال این دوره از
رقابت ها را برگزار می کنند ،دو تیم خاش و زابل هم
برای رسیدن به مقام سوم به مصاف هم می روند.

بانوان ووشوکار کشور در
زاهدان رقابت می کنند
مسابقات ووشــوی قهرمانی بانوان کشور یــادواره
شهیده فریبا کهرازهی به میزبانی زاهــدان برگزار
میشود .رئیس هیئت ووشو استان به خبرنگار ما
گفت :بانوان ووشــوکــار کشورمان در ایــن دوره از
رقابت ها که حکم انتخابی سومین دوره مسابقات
بین المللی جام صلح و دوستی را دارد هفتم و هشتم
شهریور ماه در چهار رده سنی نونهاالن ،نوجوانان،
جوانان و بزرگساالن در دو قسمت تالو و ساندا به
مصاف هم می روند« .عباس شیبک» افزود :همچنین
شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی ووشو استان در
قسمت آقایان با عنوان یادواره شهدای وطن ،پاسدار
شهید جواد مالشاهی ،بسیجی شهید رحمت ا...
تیوان و محمد ایوب ریگی چهارم و پنجم مهرماه به
میزبانی خانه ووشو استان در دهکده ورزشی المپیک
برگزار می شود .نفرات اول تا سوم هر وزن مسابقات
شمال و جنوب استان هم در این دوره رقابت می
کنند.وی ادامه داد :نهمین دوره مسابقات قهرمانی
ووشو بانوان استان ،یادواره شهیده سیمین ترسایی
نیز  17و  18شهریور ماه به میزبانی سالن ورزشی
دانشگاه فنی فرخی سیستانی زابل برگزار می شود.

مشت زنی بوکسور استان در مسابقات جهانی
بوکس به میزبانی مجارستان برگزار می شود و بوکسورهای
برتر این رقابت جواز حضور در المپیک  2020توکیو را کسب
می کنند ،دانیال شه بخش هم با حضور در این رقابت ها شانس
آن را دارد تا به عنوان یکی از نمایندگان ایران در المپیک به
میدان رود .وی از برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی استان
هم خبر داد و بیان کرد :این رقابت ها در رده های سنی نو
نهاالن و نوجوانان برگزار شد که در پایان تیم زاهدان توانست به
مقام قهرمانی دست یابد و تیم های زابل و ایرانشهر هم به

بوکسور استان برای کسب سهیمه حضور
گروه ورزش
در رقابت هــای المپیک به رقابت های
جهانی اعــزام شد .دبیر هیئت بوکس استان به خبرنگار ما
گفت :دانیال شه بخش بوکسور جوان استان پس از قهرمانی
در رقابت های استانی به مسابقات کشوری اعزام شد و پس از
به نمایش گذاشتن رقابتی قابل قبول توانست با پیشی گرفتن
از رقبای هم وزنش جواز حضور در مسابقات جهانی بوداپست
را کسب کند« .محمود نهتانی» افــزود :رقابت های جهانی

ترتیب دوم و سوم شدند .به گفته وی ،در این دوره  50بوکسور
به مصاف هم رفتند که در پایان وزن  28امیر حسین خالقی از
زابــل ،در  32کیلوگرم مرتضی ریگی از زاهـــدان ،در وزن
38کیلوگرم ابوالفضل خانی از زابل ،در  40کیلوگرم سلمان
کهرازه از زاهــدان ،در وزن  44کیلوگرم عدنان گرگیچ از
زاهدان ،در  46کیلوگرم حسین کهرازه از ایرانشهر ،در وزن
 48کیلوگرم شایان سنچولی از زاهــدان و در  52کیلوگرم
محمد امین کهرازه از زاهدان به مقام قهرمانی دست یافتند.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
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ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ®ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ®ﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

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

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

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ®ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ®ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ®ﻪﻋﻤﻮد،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪول وﮋه

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

٢٠

وی ادامه داد :در پایان رقابت های وزن  54کیلوگرم عرفان شه
بخش از زاهدان ،در  56کیلوگرم محمد ریگی از ایرانشهر ،در
وزن  59کیلوگرم یوسف حمید زاده از سراوان ،در  62کیلوگرم
شهاب نارویی از زابل ،در وزن  68کیلوگرم اردالن گرگیچ از
زاهدان ،در  76کیلوگرم رضا نارویی از زاهدان و در وزن 81
کیلوگرم شهرام رخشانی از زاه ــدان بر سکوی قهرمانی
ایستادند تا سهم زاهدان از رقابت ها نه طال ،زابل سه طال،
ایرانشهر دو طال و سراوان یک طال باشد.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ®ــﺮار در ﺗ®ﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ®ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ®ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮاﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÜﻨﻴﻢ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

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

٧)-١ﺣــــﺮﻓــــ (ﺗــﻴــﻢﻣــﻠـ ﻓــﻮﺗــﺒــﺎلاﻣــﻴــﺪاـــﺮان
ﺳﺎﻋﺖ ١٣:٣٠دﺮوزدرآﺧﺮﻦدﺪارﺧﻮدازﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮوﻫ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺒﺎلﺑﺎزﻫﺎآﺳﻴﺎ ﺟﺎﺎرﺗﺎ
ﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦﺗﻴﻢرﻓﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (آبﺑﺎرانﭘﺸﺖﺑﺎمراﭘﺎﻴﻦﻣ آورد
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺧﻴﻠ ﻋﺼﺒﺎﻧ
٣)-٤ﺣﺮﻓ (دﺳﺘﻤﺎلﺳﻪﮔﻮشﺳﺮﺑﻨﺪ
٤)-٥ﺣﺮﻓ (داوﺪﻟﻮﺋﻴﺰ،ﻣﺪاﻓﻊاﻦﺗﻴﻢ ﺑﻌﺪاز¦
ﻓﺼﻞﻧﻴﻤ®ﺖﻧﺸﻴﻨ دراﻦﺗﻴﻢﺑﺎآﻣﺪنﺳﺎرﺑﺎردﮕﺮ
ﺑﻪﺗﺮﻴﺐاﺻﻠ آﺑ ﻫﺎﺑﺮﮔﺸﺖ.
٥)-٦ﺣﺮﻓ ( ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻫــﻮاداران ﻮوﻧﺘﻮس
ﺑﺮادﺪنﺮﺲروﻧﺎﻟﺪودراوﻟﻴﻦدﺪاررﺳﻤ اش
ﺑﺎﭘﻴﺮاﻫﻦاﻦﺗﻴﻢﺑﻪﭘﺎﺎنرﺳﻴﺪواوﺷﻨﺒﻪﺷﺐﻣﻘﺎﺑﻞ
.......ﺑﻪﻣﻴﺪانرﻓﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﺣﺴﺐﺗﺼﺎدف
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﺷﻔﺮﺑﺮاﭘﺮﺮدنﺟﺎﺧﺎﻟ .......
و ﺟﭙﺎروف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﺪﻫﺎ داﺧﻠ  ،ﺳﻪ ﺑﺎز®ﻦ
ﺧﺎرﺟ ﻫﻢﺧﺮﺪ.
٣)-٩ﺣــﺮﻓ ـ ( اــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ  ٢٥ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم در
ﺳﺎلﻫﺎاﺧﻴﺮدر١٥ﺑﺎزوﺑﻴﺶازﻫﺰاردﻗﻴﻘﻪﻫﺮﮔﺰ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ در ﺑﺎزﻫﺎ ﺗﻴﻤﺶ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ
ﻧﺸﺪهﺑﻮدواﻦاﺗﻔﺎقﺑﺎﻻﺧﺮهروزﺷﻨﺒﻪرخداد.

٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﺘﻨ ﺳﺮ وﻤﺮ!
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﻣﻴﻮهﻧﺨﻞ
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺷﺎﺪﺑﺎﺣﻀﻮراﻤﻦﺣﺴﻴﻦﺑﺎز®ﻦ
ﻋﺮاﻗ درﺧﻂﺣﻤﻠﻪﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲدرﻧﻴﻢﻓﺼﻞدوم،اﻦ
ﺑﺎز®ﻦازﺟﻤﻊﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺟﺪاﺷﻮد.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ﻮﭼ¦ﺗﺮﻦﺑﺨﺶﻫﺮﻋﻨﺼﺮ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻧﻴ®ﻮ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺑﺎز®ﻨ ﻪﻻﻟﻴﮕﺎراﺑﺎ¦دﺑﻞآﻏﺎز
ﺮدﺗﺎ¦رﻮردﺧﺎصراﺑﻪﻧﺎمﺧﻮدﺛﺒﺖﻨﺪ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻨﺪزﺑﺎﻧ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﺷﺮوع ﭘﺮ ﻣﺪال اﺮان در ﺑﺎزﻫﺎ
آﺳﻴﺎ ﺑﺎدوﻣﺪالزرﻦﺰداﻧ و......ﺟﻠﻮهﮔﺮﻓﺖ.
٥)-١٨ﺣـــﺮﻓـــ ( ﭘــﺎرﺳــﻦژرﻣــﻦ در ﻫﻔﺘﻪ دوم
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻟﻴﮓﻓﺮاﻧﺴﻪﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦﺗﻴﻢرﻓﺖ.
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ازاﺑﺰارﻗﺎﻘﺮاﻧ
ﺳﺮ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ّ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻧﺎﻣﺮادوﻧﺎاﻣﻴﺪ
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( در ® از ﺗﻤﺮﻨﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﺑﺎﺗﺮاﺘﻮرﺳﺎزﺑﺎﺿﺮبﺧﻮردﮔ روﺑﻪروﺷﺪو
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞدرﺑﺎزﺑﺎﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑ ﺟﻢﺑﺮاآﺑ ﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻴﺪانﻧﺮﻓﺖ.
٩)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﻗﻮسوﻗﺰح

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻣﺮﺰداﺮهﻣﻔﺮوضراﺑﺎﻧﻘﻄﻪ Oوﺷﻌﺎعآنراﺑﺎ Rﻧﺸﺎنﻣ دﻫﻴﻢ.ﺑﻪﻣﺮﺰ Aوﺷﻌﺎع OAوﺑﻪﻣﺮﺰ
 Bو ﺷﻌﺎع OBدو داﺮه رﺳﻢ ﻣ ﻨﻴﻢ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ آنﻫﺎ را Sﻣ ﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺰ Sو ﺷﻌﺎع
 Rداﺮهدﮕﺮرﺳﻢﻣ ﻨﻴﻢﺗﺎدردوﻧﻘﻄﻪداﺮهاﺻﻠ راﻗﻄﻊﻨﻨﺪ.اﻦدوﻧﻘﻄﻪﻫﻤﺎنﻧﻘﺎط
ﻣﻮردﻧﻈﺮدرﺳﻮالﻫﺴﺘﻨﺪ.

