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بازیکن شهر خودرو به پرسپولیس
نرفت

ابومسلم راهنوزدوستدارم

یکی از ســتاره های خراســانی فوتبال ایران در
ســال های گذشــته بدون تردید رضا قوچان نژاد
است،مهاجمتوانمندوگلزنیکهبعدازجامجهانیاز
فوتبالملیخداحافظیکرد.اماحاال بحثهاییدرباره
حضورگوچیدرلیگبرترفوتبالایرانواحتمالبازگشتش
به تیم ملی مطرح شده است.وی روز گذشته در اظهار نظری به
دالیل خداحافظــی از تیم ملی و آینده فوتبالــی و عالقهاش به تیم
ابومسلماشاره وتاکیدکردکههنوزتیمشهرمیعنیابومسلمرادوست
دارم.ویدرابتدادربارهاینکهآیاپرسپولیسیاست،میگوید:هروقتدر
ایران هستم خوشحالم .البته االن قرارداد دارم و نمی دانم آینده چه می شود.
اینکهمیگویندمنپرسپولیسیهستمدرستنیست.منطرفدارتیمملیام.
ویادامهمیدهد:البتهابومسلمتیمشهرماست،اگرچهاینتیمسقوطکرده
اماآنراهنوزدوستدارم.ویدربارهاینکهچرادرجامجهانیبرایتیمملی
بازی نکرده است؟ می افزاید :هنوز هم نمی دانم چرا در جام جهانی2018

کارشــناس خراســانی والیبال ایران با بیان این که با
ریسکبیشتریجوانگراییکنیم،گفت:کوالکوویچ
باید به بازیکنان جوانتر نیز میــدان دهد تا آن ها برای
رقابتهایآیندهمثلالمپیکوجهانیآمادهشوند.
توگــو با ایســنا در خصوص
جبــار قوچاننــژاد در گف 
تهای
عملکرد تیم ملی ایــران در هفتــه دوم لیگ مل 
والیبــال اظهار کــرد :طی دیــدار برابر برزیل در ســت
نخست،سرویسهایخیلیخوبیزدیم،درحالیکه
حریف اشتباهات بسیار زیادی در سرویس داشت .در
ست دوم ،برزیل با استفاده از سرویسهای با قدرت و
سرعتباالدریافتتیممارادچارمشکلکرد.نکتهحائز
اهمیتدربازیبابرزیل،تعویضهایتیمبرزیلبودکه
بهطورکلیورقرابهسودخودبرگرداند.میتوانستیم
بازی را ســه بر یک ببریم ،اما با اشــتباه یکــی دو نفر از
بازیکنان،بازیبهستپنجمکشیدهشد.نبایدفراموش
کنیم که چه در بازی با برزیل و چــه در دیگر رقابتها،
مدیونعملکردخیلیخوبسعیدمعروفهستیم.

سرمربیخراسانیتیم ملیفوتسالامید:برای قهرمانی در آسیا بهمیدانمی رویم
ترابی-کاروانتیمملیفوتسالامیدایرانصبحدیروزواردشهر
مشــهد شــد و پس از زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و برگزاری
مراسم بدرقه  ،امروز این شــهر را به مقصد تبریز محل برگزاری
مسابقاتقهرمانیآسیاترککرد.سکانداریتیمملیفوتسال
امید بر عهده یک خراســانی اســت که دیروز هم یک جلسه در
مشهد تمرین داشــتند .همچنین پنج خراســانی نیز به عنوان
ورزشکار،تیمملیرادراینرقابتهاهمراهیمیکنند.دومین
دورهمسابقاتقهرمانیفوتسالزیر ۲۰سالآسیااز ۲۴خرداد
تااولتیرماهدرسالنشهیدپورشریفیتبریزبرگزارمیشودکه
 ۱۲تیم در ایــن دوره حضور دارند و تیم ملی ایران شــانس اول
قهرمانی به شمار میرود .این مسابقات در چهار گروه پیگیری
می شــود که تیم ملــی ایران با کشــورهای افغانســتان و هنگ
کنگهمگروهاست.سرمربیخراسانیتیمملیفوتسالامید
دربارهشرایطتیمبهخبرنگارمامیگوید:خداراشکرتاکنونبا
توجه به بضاعت و شرایطی که داشتیم تمرینات خوبی را پشت

علــی یعقوبیــان ســرمربی خراســانی تیــم ملــی
شمشــیربازی و رئیــس هیئت اســتان به مســابقات
جهانی توکیو اعزام شد .تیم ملی شمشیربازی ایران
در سه اســلحه و در دو بخش آقایان و بانوان به مصاف
حریفان میرود که علی یعقوبیان ،سرمربی تیم اسله
اپه در این دوره از رقابتها خواهد بود .این مسابقات
 ۲۲تا ۲۸خرداد به منظور انتخابی المپیک ۲۰۲۰
توکیو برگزار خواهد شد.

ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ) (mazeو ﭘﻴﺪا ﺮدن راه ﺻﺤﻴﺢ از ﺑﻴﻦ
آن ،ﺑﻪ ﻗﺪر در ﺟﻬﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﻪ اﺻﻼ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺧ
از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﻃﺮاﺣ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﺳﺖ!
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴــﻴﺎر از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

راﺎﻧــﻪا ﻃﺮاﺣ ﻣﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ ذﻫﻦ ﺧــﻼق و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﺮﺧ از ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻨﺪ ﻪ ﺣﻞ
ﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴــﻴﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗــﺮ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫــﺎ راﺎﻧﻪا
اﺳﺖ.
در ﺗﺼﺎوـﺮ روﺑـﻪرو ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎـ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫـﺎ ﺑﺰرﮔـ را
ﻣﺑﻴﻨﻴـﺪ ـﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻃـﺮاح ﻫﺮـ از
آنﻫـﺎ ﻗﺼـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺿﻤـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ـ ﺳـﺮﮔﺮﻣ ،ﺗﺼﻮـﺮ
را ﻫـﻢ ﺑﺎ ﻞ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴـﭻ ﺗﺸـ ﻴﻞ دﻫـﺪ .در اـﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ
ﮔﺎﻫـ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ از زـﺮ ـﺎ از رو  ﺪﮕـﺮ ﻋﺒـﻮر ﻣ ﻨﻨـﺪ
و ﺑـﺎ اـﻦ ﺗﺮاﻢﺷـﺎن ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘﻴـﺪا ـﺮدن راه ﺻﺤﻴـﺢ ،ﺎر
ﺳـﺎدها ﻧﻴﺴـﺖ.

و اندونزی هستند.اما ما برای کسب عنوان قهرمانی به میدان
میرویم.انشاءا...کهبتوانیمقهرمانیرابرایایرانبهارمغان
بیاوریم.باالخرهممکناستهراتفاقیبیفتد،اماماتالشخود
راانجاممیدهیموبرایقهرمانیپابهمیدانمبارزهمیگذاریمو
بقیهمسائلنیزدستخداست.امیدواریمکهخداوندماراکمک
کندتابتوانیمدوبارهمقامقهرمانیرابهدستبیاوریم.
وی اضافه می کند :این که عدهای میگویند تیمهای آســانی
دراینمسابقاتشرکتمیکنند،آنافرادیافوتسالینیستند
یا شناختی از فوتسال ندارند .همه تیمها خوب هستند همین
طورکهتیممابسیارعالیوخوباست.شمادرسالهایآینده
شاهدکیفیتبسیارخوبوباالییازاینمسابقاتخواهیدبود.
وی همچنین درباره بازیکنان خراســانی نیز مــی افزاید :طی
ارزیابیهایانجامشدهدراردوهایمختلفبازیکنانزیادیرا
زیرنظرگرفتهبودیم.درمرحلهنهاییپنجخراسانیدرفهرست
نهاییماقرار گرفتهاند.سجادسربازوهاشمسجادیانازکاشمر،
علی اکرمــی از ســبزوار  ،مهدی دهقــان نژاد و علــی نیکنام از
طرقبه نفرات خراسانی تیم ملی فوتسال امید هستند که می
تواننددرعملکردتیمملیتاثیرگذارباشند.

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

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

سر گذاشــتیم و االن شرایط مناســبی برای مســابقات داریم.
فدراســیون فوتبال هــم در حد توان خــود به تیم کمــک کرد و
امیدواریمنتایجخوبیکسبکنیم.حمیدشاندیزدربارهشانس
شانبرایقهرمانیمیافزاید:سطحمسابقاتخیلیباالستو
تمامتیمهابابهتریننفراتخوددراینرقابتهاحاضرشدهاند.
رقیباناصلیماازکشورهاییهمچونافغانستان،ژاپن،تایلند

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﺑﺮاىﺧﻠﻖﯾﮏﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﯾﺮى

برای تیم ملی بازی نکردم .من از نظر بدنی کامال آماده بودم .در بازی های قبل
ازجامجهانینشاندادمکهآمادههستموحاضربودمهرموقعنیازاستبهزمین
بروموکمککنمامابرایمدردناکبودکهفرصتبازیپیدانکردم.ویادامهمی
دهد:ناراحتیمنبعدازبازیباپرتغالدرجامجهانیچنددلیلداشت.کسانی
کهبیرونبودندشایدگفتندقوچاننژادقهرکردهولیاصالبحثقهروقهربازی
نبود.یکیازمباحثتصمیماتیبودکهگرفتند.نمیگویماگرتصمیماتتغییر
می کرد 100در صد دو بازی پایانی را می بردیم ولی اگر کمی هجومی تر بازی
میکردیم،شایدمیبردیم.ماتیمیبودیمکهاحترامبرایمانمهمبود.ولیوقتی
شاهدبیاحترامیهابودم،همانزمانتصمیمگرفتمدیگرباتیمملیادامهندهم.
ویدربارهدعوتدوبارهازتیمملیمیگوید:چندروزپیشهمبهتمرینتیمملی
رفتم.باویلموتسهمصحبتکردم.منویلموتسرااززمانیکهدربلژیکبازی
می کردم می شــناختم .او به من گفت رضا تیم ملی خانه دومت است .هر زمان
خودتحاضربودیدرهایتیمملیبرایتبازاست.

بدرقه تیم ملی فوتسال امید در مشهد

اعزام یعقوبیان به مسابقات جهانی

ﻃﺮاﺣﯽﺑﺎدﺳﺖ!
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گوچی:

قوچاننژاد :کوالکوویچ
به بازیکنان جوانتر میدان دهد

ﺑﺮﺧ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ...
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حضوربازیکنپدیدهشهرخودرودرپرسپولیسمنتفی
شد .برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس قبل
از ترک ایران فهرست محدود بازیکنان مد نظر خود را
به ایرج عرب مدیر عامل باشــگاه داد تا با این بازیکنان
مذاکره شــود که یکی از این بازیکنان حسین مهربان
بازیکن تیم پدیده شــهرخودرو بود.از آن جایی که این
بازیکنباپدیدهشهرخودروقراردادداردبههمیندلیل
بهاینبازیکنگفتهشدکهبرایپیوستنبهپرسپولیس
خودشرضایتنامهاشراازباشگاهبگیردکهایناتفاق
رخ نداد.با این شــرایط حضور مهربان در پرسپولیس
منتفیشد.
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پنجمیاشتریدرانتخابیتیمملی
مهشــید اشــتری  ،ورزشــکار خراســانی تنیس روی
میــز در مســابقات انتخابی تیــم ملی پنجم شــد که
رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی شرایط
نامناســب جســمی او را مهمترین علت ناکامی اش
دانســت .رقابتهای انتخابی تیم ملــی تنیس روی
میز بانوان روز دوشــنبه گذشــته برگزار شد و نفرات
راه یافته به تیم ملی مشخص شدند .مهشید اشتری،
نفــر دوم رنکینــگ بانوان ایــران از خراســان رضوی
در این مســابقات ب ه مقام پنجمی رســید و نتوانست
ن گونه که باید در این رقابتها ظاهر شود.اشــتری
آ 
که سال گذشــته نفر اول رنکینگ کشور بود در چند
بازی اخیر نتایج قابل قبولی را بهدست نیاورد و یک
رده در رنکینگ کشــور ســقوط کرد تا مهر تاییدی بر
این ادعا باشد .رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان
رضوی در خصوص افت این ورزشکار در رقابتهای
انتخابی تیم ملی به ایسنا گفت :مهشید اشتری برای
این مسابقات از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار
نبودوبهاصرارخانوادهدرمسابقاتانتخابیتیمملی
شرکتکردهبود.کاظممستحقیرادافزود:قطعااین
قهرمان ملی در مسابقات آینده جبران و برای استان
افتخارآفرینی خواهد کرد.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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رئیس فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام با بیان
گ تری
این که مشهد قابلیت برگزاری مســابقات بزر 
از قهرمانی کشــور را هم دارد ،گفت  :برگزاری مجمع
انتخابــات هیئت پرورش اندام و بدنســازی خراســان
رضوی مســئله مهمی اســت که ب ه محض اعالم اداره
کلورزشوجواناناستاناینمجمعبرگزارمیشود.
متاسفانهکمیدیرشدهوخراسانرضویازاستانهای
مهم برای فدراســیون اســت .ناصــر پورعلی فــرد در
حاشیه مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای
کشــور که در مشــهد برگزار شده اســت،افزود :بحث
باشگاههای غیرمجاز یا زیرزمینی موضوعی است که
اگر تخلفی مشــاهده شــود ،حتما د ر مرحله اول برای
کسب مجوزهای الزم هدایت و اگر اقدام نکنند پلمب
میشوند .داروها و مکملهای غذایی غیرمجاز قطعا
اگر در باشگاههای ورزشــی توزیع شود ،تخلف است و
یشود.
برخوردم 
شایان ذکر اســت  ،مســابقات پاورلیفتینگ قهرمانی
باشگاههای کشور در چهار رده سنی در مشهد برگزار
وخراسانرضویدرهمهردههایسنیقهرمانشد.

ﻫﺮ روز
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ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ :درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

مشهد قابلیتمیزبانیمسابقات
بزرگ را دارد

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

رئیسفدراسیونبدنسازیوپرورشاندام:

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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