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1 - جويدني معدن - تله - واال - پروردگار
2 - هجوم - دبيرخانه - بيهوده

3 - نادر - داستانسرا - زمين لم يزرع
پايتخت   - وزني  هم   - ناخوش  بوي   -  4

فرانسه
5 - حرف دهن کجي - خرس استراليايي - 

زشت
6 - صاحب »ارژنگ« - خوراک - همسر مرد 

7 - مخزن االسرار - سال پرباران - عدل
8 - عضوي از صورت - زنجيره - عروس

9 - عقايد انتخاباتي - ارز سوئيس - باطن 
دل

10 - حرف نفي فارسي - ستارگان - فقير
11 - پرچم - ايما - قليل

12 - منسوب به عمان - ندا داده شده - 
نيم صداي کالغ

 - هفت سين ها  از   - خودبيني  ابزار   -  13
شب هاي تازي

14 - هر چيز شبيه مار - روشندل - فرق 
سر

استاندار - موي  تازي -  نه«  15 - »هرگز 
بلند - پدربزرگ.

عمل  خارجي  بانک  يک  از سوي  که  بانکي   - مالزي  ارز   -  1
مي کند.

2 - تورم - مذهب - وسط
3 - توبه کننده - نامي دخترانه - بنيان گذار

4 - مخفف شاد - معدني - انتقام جويي
5 - خمير زيرسازي - لحظه اي - رمق آخر

6 - صدمه - حرف درد - دزدان - دوازده ماه
7 - غزال و آهو - مرکز استان مرکزي - تربيت کننده

8 - بازاري براي تبادل ارز خارجي که بانک ها در آن با تلفن يا 
شبکه الکترونيکي به معامله مي پردازند.

9 - صيحه - عبادت کنندگان - ملکه زنبوران عسل
10 - از پساوند نسبت وصفي - زغال - صدا - حرف ندا

11 - مخفف ماه - رکاب - نام بانک مرکزي آمريکا
12 - از القاب اشرافي - شاهد - هنوز فرنگي

13 - پول واحد اروپايي - اولين پول جهان به لحاظ اهميت و 
ميزان مبادالت جهاني - پادشاه مغولي

14 - بيننده - اضافي - واحد سنجش گرما
15 - در ميان مراکز مالي متعدد در سراسر جهان اين بازار 
بيشترين حجم معامله ارز را دارد - بزرگ ترين شريک تجاري 

ژاپن.
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گروه ورزشی: رئیس هیئت بوکس مازندران نباید میان رشته های 
مختلف ورزشی تبعیض قائل شد، بچه هایی که به ورزش بوکس 
روی می آورند برخی  حتی پول خرید محافظ لثه را ندارند و انتظار 
داریم بودجه کافی به این ورزش اختصاص دهند. بوکس ورزشی 
است که جوانان و نوجوانان با ضربات انرژی درونی خود را تخلیه 
می کنند که اگر بخواهیم این فضا را نیزاز آنان دریغ کنیم کار خوبی 
ندارد. حافظ  نیست یک فضا و جایگاه تخصصی برای آن وجود 
جعفری رئیس هیئت بوکس مازندران و عضو هیئت رئیسه فدراسون 
بوکس کشور با حضور در تسنیم از فراز و نشیب های این ورزش 
گفت که بخشی از پرسش و پاسخ های مربوط به این مسائل را 

خواهید خواند.
*چه عاملی سبب شد که وارد ورزش بوکس شوید و یا 

به عنوان رئیس این هیئت منصوب شدید؟
بوکس را از کودکی دوست داشتم ابتدای فعالیتم ابالغ بنده به عنوان 
روابط عمومی هیئت بوکس ساری بود، شش ماه بعد دبیر هیئت و 
بعد یک سال به عنوان رئیس هیات ساری انتخاب شدم که همزمان 

عضو کمیته اجرایی بوکس مازندران هم بودم.
در سال 86 به عنوان رئیس هیئت بوکس مازندران انتخاب شدم و 
عضو کمیسیون انضباطی فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ایران 
و مدتی نیز به عنوان سرپرست تیم ملی جوانان را بر عهده داشتم. 
دور دوم در انتخابات شرکت کردم که از دور نخست یک رای بیشتر 
آوردم و در چهار سال اول ریاستم مسابقه کشوری برگزار شد که این 

امر در تاریخ ورزش بوکس بی سابقه بود. دور دوم به برخی مشکالت 
با فدراسیون برخوردیم و بعد استعفا دادم و دو سال کنار رفتم و زمانی 
که حسین زادگان به عنوان مدیرکل دستگاه ورزش انتخاب شدند 

دوباره دعوت به همکاری شدم.
* در مازندران چند بوکسور ملی و مطرح در سطح کشور 

فعالیت دارند؟
به طور سازمان یافته دو هزار و 500 بوکسور در استان فعالیت ورزشی 
دارند اما چهار نفر در بزرگساالن، 5 نفر در جوانان و چند نفر نیز در رده 
نوجوانان ملی پوشان استان هستند. اختالف سلیقه ها در استان قرار 
دارد که ما را آزار می دهد و در برخی شهرستان ها، مربیان ورزشکاران 
خود را برای مسابقات اعزام نمی کنند که این رفتار ها به دور از اخالق 

ورزشی است.
مازندران  بوکس  هیئت  به  منتقدان  نقد  *مهم ترین 

چیست؟
هنوز برای ما نیز واضح و روشن نیست مجمع برگزار شد و هیچ 
حرفی برای گفتن نداشتند. منتقدین می گویند برای دانش آموزان 

اردوی 20 روزه بگذاریم اما به نظر بنده این کارصحیح نیست.
و  استان  مرکز  در  بوکس  ورزش  اوضاع سالن های   *

شهرستان ها چگونه است؟
رشته بوکس ورزشی است که جوانان و نوجوانان با ضربات انرژی 
درونی خود را تخلیه می کنند که اگر بخواهیم این فضا را نیز از 
آنان دریغ کنیم کار خوبی نیست. یک فضا و جایگاه تخصصی برای 

بوکس وجود ندارد. یک سالن که بخواهیم تمرین کنیم تا بچه ها اردو 
برگزار کنند نداریم. در شهرستان ها نیز امکانات کافی نیست و بیشتر 
مسابقات با مشکل برمی خوریم. بوکس یک ورزش تخصصی مدال 
آوراست. همه رشته ها برای خود سالن تخصصی دارند چرا نباید یک 
سالن اختصاصی در مازندران داشته باشند. البته خانه بوکس در بابلسر 
در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.

ارزیابی  چگونه  را  شهرستانی  هیئت های  *عملکرد 
می کنید؟

برخی  دارد،  باالیی  ظرفیت  مربی گری  و  داوری  در  مازندران 
که  هستند  بوکس خیز  بابل  و  آمل  قائم شهر،  مانند  شهرستان ها 
قهرمانان زیادی داشتیم. البته نسل قدیم کنار رفتند و اکنون نسل 
جدید وارد بوکس شدند که ممکن است یک وقفه ایجاد شود. از 
طرفی در یک مدت کوتاه سه رئیس هیئت به عنوان سرپرست آمدند 
و رفتند که کمی کم کاری شد. البته زمان نداشند همچنین برخی ها 
می خواهند بوکس را به نام خود کنند. نبود فضای ورزشی تخصصی 
کافی موجب می شود بچه ها استوپ بخورند از طرفی یکی دیگر از 
مشکالت ما این بود که ورزشکاران به سربازی می رفتند دو سال از 
بوکس فاصله می گرفتند که البته اکنون این مشکل برطرف شده و 

خود نیروی مسلح، مسابقات بوکس را برگزار می کند.
* جایگاه بانوان در ورزش بوکس استان چگونه است؟

کالس مربی گری برای بانوان برگزار شد که در هیئت رئیسه نیز 
تصویب شد اما وزارتخانه موافق این امر نبود.

*چه انتظاری از دستگاه ورزش و یا فدراسیون بوکس 
دارید؟

نباید میان رشته های مختلف ورزشی تبعیض قائل شد، بچه هایی 
که به بوکس می آیند برخی ها حتی آنقدر پول ندارند که محافظ 
لثه برای خود بگیرند. انتظار داریم اینکه بودجه کافی به این ورزش 
اختصاص دهند. سالن اختصاصی در اختیار ورزشکاران قرار دهند. 
ورزش کردن نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد که 
اگر جوانان و نوجوانان جذب شوند قطعا تاثیرگذار است. بوکس مادر 
ورزش های رینگی است اگر برای بوکس اختصاص ندادند حداقل 

برای ورزش های رینگی اختصاص دهند.
و  عناوین  چه   97 سال  در  مازندرانی  *بوکسورهای 

مدال هایی را کسب کردند؟
در مسابقات نونهاالن در زاهدان با 6 مدال پنجم، در جوانان چهارم در 
بزرگساالن سوم در منطقه سه کشور اول را کسب کرد. در مسابقات 
قهرمانی جوانان کشور در رشت که بچه ها با تمام آمادگی با امتیاز 

مساوی چهارم شدند.
* به نظر شماچه عواملی موجب اعتالی ورزش بوکس 

می شود؟
رانت های سیاسی را وارد ورزش نکنیم از نقدهای پوچ و بی هدف که 
تنها تخریب افراد است دوری کنیم. اگر منتقدین مشکل یا انتقادی 
دارند شفاف بیان تا مسائل و مشکالت را حل و فصل کنیم. اجازه 
دهند کارمان را انجام دهیم ایرادهای بی جا نگیرند اجازه دهند بچه ها 

در اردوها و مسابقات شرکت کنند. دست به دست هم دهیم برای 
اعتالی ورزش بوکس استان تالش کنیم که در این میان خبرنگاران 
و اصحاب رسانه با تعامل بیشتر با هیئت های ورزشی می توانند به 

توسعه ورزش کمک کنند.
* جایگاه بوکس مازندران در کشور چگونه است؟

رده  در  شدیم.  انتخاب  کشور  برتر  هیئت  عنوان  به  گذشته  سال 
نوجوانان و جوانان شهرهای چالوس، نوشهر، آمل، قائم شهر، ساری 

و بابل خوب عمل کردند.
بوکس  پایانی حافظ جعفری رئیس هیئت  * صحبت 

استان مازندران؟
استان ما دارای استعدادهای خوب ورزشی است بایدتالش کنیم با 
اتحاد و همدلی اختالفات را کنار بگذاریم و رشته های مختلف ورزشی 
به ویژه بوکس را در رده های مختلف سنی در استان پررنگ کنیم 
تا با پرورش و تربیت قهرمانان مختلف، پرچم سه رنگ جمهوری 
اسالمی ایران را در مسابقات و میادین مختلف جهانی وبین المللی 

به اهتزاز درآوریم.

بودجه کافی به ورزش بوکس استان مازندران اختصاص داده نشد

رئیس هیئت انجمن های ورزشی ساری گفت: توسعه توریسم 
ورزشی سریعترین راه برای رسیدن به توسعه گردشگری و ایجاد 
نشاط اجتماعی است. نوید محسنی در جلسه هم اندیشی با 
روسای کمیته های این شهرستان با اشاره به تنوع رشته های 
ورزشی این هیئت گفت: با عملکرد خوب هیئت استان در چند 
سال اخیر و فعالیت های هیئت شهرستان در ۱0 ماه گذشته 
اتفاقات خیلی خوب و اثرگذاری در مرکز استان رقم خورده است. 
رئیس هیئت انجمن های ورزشی ساری در این جلسه با اشاره 
به اهمیت توسعه ورزش های این هیئت گفت: یکی از راههای 
ایجاد نشاط اجتماعی که مورد تاکید استاندار مازندران بوده در 
گرو توسعه ورزش های همگانی و ورزش های جذاب و نوین 
است. وی در ادامه با بیان اینکه این هیئت به عنوان بزرگترین 
ورزشی  رشته  از ۴0  بیش  و  می شود  شناخته  ورزشی  هیئت 
مهیج و پرطرفدار را تحت پوشش دارد افزود: توسعه ورزش 
های این هیئت موجب مشارکت بیشتر افراد جامعه به خصوص 
خانواده ها در حوزه ورزش و سالمت خواهد شد. وی افزود: 
قالب رشته های این هیئت رشته هایی سرگرم کننده، جذاب و 
مهیج هستند و جنبه گردشگری دارند که توسعه آن نیاز به منابع 
ملی و حمایت مسئولین و نمایندگان دارد. محسنی با اشاره به 
استقبال بسیار خوب از سایت پروازی سرکت در مرکز استان که 
در کمتر از یکسال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت اظهار 

کرد: در حوزه ورزشهای آبی و دریایی نیز برنامه های خوبی این 
هیئت در مرکز استان در نظر دارد تا تابستان پیش رو متفاوتر از 
سالهای قبل باشد. رئیس انجمن های ورزشی ساری با تشکر 
از همه افرادی که تاکنون در این حوزه فعالیت کردند تصریح 
کرد:  توسعه و فراگیر شدن رشته های ورزشی این هیئت جز 
با همدلی و همراهی کلیه اعضای مجموعه در سایه حمایتهای 
اداره ورزش و جوانان و سایر نهادهای متولی میسر نخواهد بود. 
وی با اشاره به نزدیک شدن به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، ایام اهلل دهه فجر را زمان مناسبی برای معرفی رشته 
های ورزشی تحت پوشش این هیات عنوان کرد و از برگزاری 

مسابقات مختلف در رشته های گوناگون خبر داد.

باشگاهی  رقابت های  نخست  فصل  نیم  پایانی  هفته  دیدارهای 
بسکتبال در حالی امروز برگزار می شود که پتروشیمی استراحت 
دارد اما خیالش بابت قهرمانی در این مرحله راحت است. با برگزاری 
دیدارهای هفته نهم مسابقات بسکتبال باشگاه های کشور، نیم 
فصل نخست این رقابت ها به پایان می رسد. دیدارهای این هفته 
امروز پنجشنبه برگزار می شود و طی آن نمایندگان تهران، آبادان و 

مشهد میزبان حریفان خود هستند.  
تاالر بسکتبال آزادی در این هفته از مسابقات میزبان دو دیدار است؛ 
اولین دیدار را دو تیم پگاه ایران و ذوب آهن اصفهان برگزار می 
کنند. سپس نیروی زمینی به مصاف رعد پدافند دزفول می رود.  
پگاه در شرایطی میزبان ذوب آهن است که به خاطر کسب تنها 
یک برد در دیدارهای گذشته، اوضاع خیلی خوبی درجدول رده 
بندی ندارد و به همین دلیل جایگاه بهتر از هشتمی کسب نکرده 
است. در مقابل اما ذوب آهن اگرچه تنها دو برد بیشتر در کارنامه 
دارد اما در میانه جدول قرار گرفته و قطعا مصمم به کسب نتیجه 
در این دیدار است به خصوص که سایه نیروی زمینی را خیلی 
نزدیک به خود می بیند.  ذوب آهن و نیروی زمینی از نظر تعداد 
بازی، برد، باخت و مجموع امتیازات موقعیتی کامال مشابه یکدیگر 
دارند فقط اینکه اصفهانی ها به خاطر معدل امتیاز بهتر یک رده 
باالتر از نیروی زمینی و در جایگاه پنجم قرار دارند. آنها در صورت 
کسب امتیاز کامل دیدار فردا می توانند امیدوار به حفظ جایگاه 

خود باشند با این حال قطعا نیم نگاهی هم به دیدار نیروی زمینی 
خواهند داشت. این تیم امروز با رعد پدافند رقابت می کند که هیچ 

بردی در کارنامه ندارد. 
صنعت نفت آبادان که هفته گذشته نتیجه دیدار تعیین کننده مقابل 
پتروشیمی را واگذار کرد نیز میزبان شهرداری گرگان است. رقابت 
این دو تیم هم تا حد زیادی در تعیین جایگاه آنها تعیین خواهند 
بود. آبادانی ها برای حفظ جایگاه سومی باید دو امتیاز کامل این 
بازی را از آن خود کنند از آن طرف گرگانی ها هم که هفته گذشته 
از سفر به اصفهان فقط صاحب یک امتیاز شدند نیز همین هدف 
را پیگیری می کنند تا بدون توجه به دیدار ذوب آهن، خیال شان 
بابت حفظ جایگاه فعلی راحت باشد. دیگر اینکه در مشهد تیم های 
آویژه صنعت و شیمیدر رو در روی هم قرار می گیرند. دو تیمی که 
موقعیت آنها در جدول رده بندی گویای عملکردشان در دیدارهای 
گذشته است. برنامه دیدارهای هفته نهم رقابت های بسکتبال لیگ 
برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی پیش از این دیدارها به 

شرح زیر است: 
* پگاه ایران - ذوب آهن اصفهان )تاالر بسکتبال آزادی(

* صنعت نفت آبادان - شهرداری گرگان )سالن بسکتبال آبادان(
* نیروی زمینی تهران - رعد پدافند هوایی ذزفول )تاالر بسکتبال 

آزادی(
* آویژه صنعت مشهد - شیمیدر تهران )سالن بسکتبال مشهد( 

جدول رده بندی
۱- پتروشیمی بندرامام )8 بازی، 8 برد، بدون باخت، ۱6 امتیاز(

2- شیمیدر تهران )۷ بازی، 6 برد، یک باخت، ۱۳ امتیاز(
۳- صنعت نفت آبادان )۷ بازی، 5 برد، 2 باخت، ۱2 امتیاز( 

۴- شهرداری گرگان )۷ بازی، ۴ برد، ۳ باخت، ۱۱ امتیاز(
5- ذوب آهن اصفهان )۷ بازی، ۳ برد، ۴ باخت، ۱0امتیاز(

6- نیروی زمینی )۷ بازی، ۳ برد، ۴ باخت، ۱0امتیاز(
۷- آویژه صنعت مشهد )۷ بازی، 2 برد، 5 باخت، ۹ امتیاز(

8- پگاه ایران )۷ بازی، یک برد، 6 باخت، 8 امتیاز(
۹- پدافند رعد خوزستان )۷ بازی، بدون برد، ۷ باخت، ۷ امتیاز( 

پتروشیمی بندرامام که تنها تیم بدون باخت لیگ برتر است در این 
هفته از مسابقات استراحت دارد. این تیم با ۱6 امتیاز و اختالف سه 

امتیازی با تیم دوم جدول یعنی شیمیدر، صدرنشین است. 

گروه ورزشی: هافبک تیم ملی فوتبال ایران احتماال می تواند دقایقی مقابل 
ویتنام به میدان برود.

علیرضا جهانبخش بازیکن گیالنی تیم برایتون انگلیس با وجود بهبودی مصدومیتش 
اما هنوز از نظر بدنی به طور کامل آماده نشده است. درباره او از قبل مشخص شده 
بود که نمی تواند مقابل یمن به میدان برود اما احتمال هایی درباره حضورش مقابل 

ویتنام وجود داشت.
حاال اما کادرپزشکی تیم ملی در تالش هستند تا این بازیکن را به دیدار دوم ایران 
در جام ملت های آسیا مقابل ویتنام برسانند. این در شرایطی است که کی روش 

بخواهد از جهانبخش مقابل ویتنام استفاده کند.
سرمربی تیم ملی بعید است جهانبخش را به طور ثابت مقابل ویتنام به زمین بفرستد 

و به همین خاطر شاید با توجه به اینکه در شرایط بازی قرار بگیرد چند دقیقه ای 
به او فرصت بدهد.

از سوی دیگر کی روش روی جهانبخش برای بازی های دور حذفی حساب ویژه 
ای باز کرده و قطعا درباره او ریسک نخواهد کرد تا بتواند در مراحل حساس جام 

ملت ها از تکنیک او استفاده کرده و تیمش را به موفقیت برساند.

در مهمترین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه 
دربی اصفهان برگزار می شود. هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان 
پیگیری  مختلف  شهرهای  در  دیدار   6 برگزاری  با  جمعه  روز 
می شود که در مهمترین دیدار دربی اصفهان به میزبانی ذوب آهن 
برگزار خواهد شد. تیم های ذوب آهن و سپاهان در حالی در هفته 
ششم مقابل هم به میدان می روند که هر دو تیم هفته گذشته 
بازی را مقابل حریفان شان واگذار کردند. ذوب آهن در حال حاضر 
با ۱2 امتیاز در رده دوم قرار دارد و برای حفظ جایگاه به برد در 
این دیدار نیاز دارد. سپاهان نیز با ۹ امتیاز در رده پنجم جدول قرار 
دارد. شاگردان ایراندوست در تیم فوتبال ملوان نیز برای صعود 
به رده دوم در صورت باخت ذوب آهن به پیروزی برابر همیاری 

آذربایجان غربی نیاز دارند. همیاری از 5 بازی برگزار شده 2 برد و 
۳ باخت در کارنامه دارد. تیم صدرنشین شهرداری بم نیز این هفته 
در دیداری راحت مقابل آذرخش قرار می گیرد که تنها یک برد را 
در کارنامه ثبت کرده است. برنامه کامل به شرح زیر است:

جمعه 2۱ دی ۹۷
راه یاب ملل مریوان - سپیدار مازندران

همیاری آذربایجان غربی - ملوان بندر انزلی
پارس جنوبی بوشهر - شهرداری سیرجان

شهرداری بم - آذرخش تهران
پاالیش گاز ایالم - خلیج فارس شیراز

ذوب آهن اصفهان - فوالد مبارکه سپاهان

هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان

مصاف صدرنشین با آذرخش

مدنظر  گرجستانی  مدافع  ورزشی:  گروه 
تیم سپیدرود بعد از پشت سر گذاشتن تست 
پزشکی، قرارداد خود با سرخپوشان گیالنی را 

نهایی می کند. 
تیم سپیدرود این روزها در پایتخت حضور دارد 
و اردوی تدارکاتی خود را برای حضور موفق در 
نیم فصل دوم پشت سر می گذارد. سرخپوشان 
انتقاالت  و  نقل  اینجای فصل  به  تا  گیالنی 
زمستانی تنها پیام صادقیان را به ترکیب شان 
اضافه کرده اند و حاال به دنبال تقویت خط دفاع 

و حمله خود هستند. 
گویا قرار است که لوکا نوزادزه، مدافع جوان و 

گرجستانی مدنظر سپیدرودی ها پس از پشت 
ایفمارک  در  پزشکی  تست های  گذاشتن  سر 
با  قراردادش  نهاد  این  از  تاییدیه  دریافت  و 
سرخ  های گیالنی را نهایی و در نیم فصل دوم 
کار خود را زیر نظر علی کریمی پیگیری کند. 
هم چنین سپیدرودی ها برای سمت چپ خط 
دفاعی، بر روی امیر منصوریان از پدیده نظر 
دارند و به دنبال جذب این بازیکن خواهند بود. 
در صورت جذب این دو مدافع، سپیدرود اولویت 
بعدی خود در بازار نقل و انتقاالت را به جذب 
به مهاجم اختصاص می دهد و در پی رفع نقاط 

ضعفشان خواهند بود.

گروه ورزشی: مدیرعامل باشگاه شهروند 
ساری اعالم کرد خواستار اعالم رای منصفانه 

از جانب کمیته انضباطی خواهیم بود.
ساری  شهروند  مدیرعامل  نجاریان  سعید 
درباره اتفاقات رخ داده در اصفهان گفت: در 
این حواشی ایجاد شده که خاطر بسیاری از 
را تلخ کرد،  ورزش دوستان و پیشکسوتان 
حساب یک عده هوادارنما از مردم، مسئوالن 

و باشگاه گیتی پسند جداست.
وی افزود: در چند روز گذشته مسئوالن رده 
باالی اصفهان با من تماس گرفتند و از این 

اتفاقات اظهار تاسف کردند.

برای  که  احترامی  همه  با  گفت:  نجاریان 
مسئوالن و دوستان اصفهانی قائل هستیم، 
نخواهیم  ساری  شهر  و  باشگاه  حق  از  اما 
گذشت و کمیته انضباطی باید رای صحیح 
که پیروزی پنج بر صفر شهروند خواهد بود 

را صادر کند.
ساری  شهروند  باشگاه  مدیرعامل  نجاریان 
قاطع  و  بازدارنده  رای  صورتیکه  در  افزود: 
در این پرونده ها صادر نشود، امکان شیوع به 
بقیه ورزشگاه ها و شهر ها وجود دارد و کنترل 

بازی ها در پلی آف بسیار سخت تر می شود.

گروه ورزشی: مربی تیم ملوان انزلی بعد از 
چند روز به تمرینات این تیم برگشت.

مازیار زارع عضو کادرفنی تیم ملوان انزلی که 
روز شنبه به دلیل عملی نشدن وعده مدیریت 
این باشگاه برای پرداخت مطالبات از سمتش 
ملوان  تمرینات  به  بود،  کرده  گیری  کناره 

برگشت. 
زارع طی روزهای گذشته در تمرینات ملوان 
از  درصد   ۱0 پرداخت  از  بعد  اما  بود،  غایب 

ها  چی  انزلی  جمع  به  بازیکنان  مطالبات 
ملوان  تمرین  در  گذشته  روز  زارع  برگشت. 

حضور یافت و کارش را از سر گرفت.
این در حالی است که در مقطع کنونی فقط 
۱0 درصد از قرارداد بازیکنان پرداخت شده و 
اعضای کادرفنی هنوز پولی دریافت نکرده اند.

ملوان انزلی که لیگ دسته اول را با امتیاز منفی 
6 آغاز کرد، در حال حاضر با ۱0 امتیاز در رتبه 
آخر جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار دارد.

مدافع  گولسیانی  جورجی  گروه ورزشی: 
گرجستانی تیم فوتبال نساجی در تمرینات 
این تیم حاضر شد. مشخص نشدن تکلیف 
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران سبب 
شده تا ابهامات در مورد این تیم و شرایطش 
ادامه داشته باشد. در همین راستا گولسیانی 
هم که برای جشن سال جدید میالدی به 
به  مقرر  موعد  در  بود،  بازگشته  کشورش 
تمرینات اضافه نشد تا صحبت هایی در مورد 

وجود  به  باشگاه  از شرایط  او  رضایت  عدم 
اما در تمرین نساجی مازندران،  بیاید. حاال 
تیم  این  تمرینات  تا  شد  حاضر  گولسیانی 
مازندرانی رفته رفته شکل بسیار جدی تری 

به خود بگیرد.

نجاریان: از حق باشگاه کوتاه نخواهیم آمدمدافع خارجی سپیدرود یک قدم تا امضا قرارداد

گولسیانی به تمرینات نساجی بازگشت پول آمد، مازیار به تمرینات ملوان برگشت

رئیس هیئت انجمن های ورزشی ساری:
توسعه توریسم ورزشی راه مناسب برای رونق گردشگری است

خیال آسوده پتروشیمی؛
لیگ برتر بسکتبال در غیاب صدرنشین به پایان نیم فصل رسید

 جهانبخش به دیدار با ویتنام می رسد؟


