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1 - از احجام هندسي - معامله گران تکنيکال در بازار 
تبادالت ارزي

2 - ماده بسيار زاينده - تمام - گرفتار شده
3 - ساز موالنا - صدمه و آسيب - سالم - عقاب سياه

4 - محل شکستگي اليه هاي زمين در اثر فشار زلزله - 
مقابل آستر - حرف صريح - از دو رقمي ها

5 - خانه بزرگ - نامه نگاري
6 - پسر مازندراني - آرزوها - باالپوش مردان

7 - دزد خانگي - درياچه اي در سيستان - بدون شغل 
و حرفه

8 - کرانه هاي آسمان - صداي بلند - فرق سر
9 - رهياب - غمگسار - از انواع دارايي هاي اصلي در 

اقتصاد
10 - موجود ناديدني - کبوتر صحرايي - شادي
11 - ابزار اصلي تحليل در بازار سهام - مردم

 - رايانه  از  بخشي   - زاييدن   - ساختمان  ظاهر   -  12
آسمان

13 - سنگ سبز تيره - باالرفتن سطح عمومي قيمت ها - 
عالمت جمع فارسي - مساوي

14 - هادي جريان الکتريسيته - از انواع نان سنتي - 
شعله آتش

15 - از عوامل عمده که در تبديل ارز کشورها نقش 
دارند - چهارمين بازار مبادالت ارز با 7 درصد در جهان

1 - از روش هاي معامله گري که زماني که بازار روند مشخصي 
استفاده  مي کند،  نوسان  دو سطح مشخص  بين  قيمت  و  ندارد 
مي شود - بخشي از سرمايه که در يک معامله جهت ضمانت، موقتا 

کنار گذاشته مي شود - مجراي خون
2 - روان - تندباد - ممکن

3 - ضمير مخاطب - بي حرکت - خوشحال و مسرور - غمگين
4 - دوستي - فرار حيوانات - ايستاده - طينت

5 - اجاره بها - اسرار - تخم مرغ انگليسي
6 - منقار کوتاه - از مشهورترين و موفق ترين معامله گران بازار 

تبادالت ارزي - ابزار
اين کشور حدود 44  ارز  بازار  فعال  راهنما - حساب هاي   - 7

درصد کل حساب هاي جهان است - سرپرست
8 - پماد - صوت تعجب - سالک

9 - برنج پخته شده - سومين کشور صادرکننده محصوالت غذايي 
و کشاورزي - ورم عضوي

10 - نمايش داستاني غم انگيز و خنده آور - کاخ سلطنتي - سنگريزه
11 - رفوزه - دوست خاموش - از ورزشکاران

12 - شکننده - از اوراق بهادار - رمق آخر - صدويازده
13 - تنها - جام ورزشي - چاشني ساالد - گونه

14 - انبار گندم - تنها رود قابل کشتيراني ايران - روزمزدي ها
15 - مرطوب - دفتري که معامالت مالي يک موسسه را نشان 

مي دهد - ميوه دهنده
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گروه ورزشی: کاروان تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ برای انجام بازی لیگ اروپا برابر حریف ترکیه ای خود راهی این کشور 
شد. کاروان تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ با همراهی سردار آزمون، ملی پوش ایرانی راهی ترکیه شد تا مهیای بازی حساس دور 

رفت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا برابر تیم فنرباغچه ترکیه شود. 
زنیتی ها پیش از این بازی آخرین اردوی آماده سازی خود را در اسپانیا برپا کرده بودند که در 2 روز پایانی نیز سردار آزمون حضور 

داشت. خبر دیگر از تیم زنیت سن پترزبورگ حضور 2 هزار هوادار روسی در ورزشگاه برای بازی با حریف ترکیه ای است.
رسانه های روسی گزارش دادند که تیم زنیت در مصاف خارج از خانه با فنرباغچه از حمایت 2 هزار هوادارش بهر ه مند می شود.

بازی رفت مرحله  ایرانی را جذب کرد روز 12 فوریه )23 بهمن( در  تیم زنیت سن پترزبورگ که سردار آزمون، ملی پوش 
یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا میهمان تیم فنرباغچه ترکیه است و بازی برگشت روز 2 اسفند برگزار خواهد شد.

تراکتوری ها نیز همچون بقیه تیم های لیگ برتری اعتقاد دارند 
داوری می توانست عملکرد بهتری برای تیمشان داشته باشد.

سرخپوشان تبریزی دو امتیاز حساس را در بازی با نساجی از 
دست دادند. 

این نتیجه در حالی رقم خورد که آن ها یک نیمه از تیم مجید 
جاللی پیش بودند. اتفاق مهم در نیمه دوم برای تراکتوری ها، 
لحظه ای بود که آن ها اعتقاد داشتند یک پنالتی باید برایشان 
گرفته می شد و همین موضوع نیز باعث شد تا بیانیه ای صادر 

کنند. تراکتوری ها پس از انجام بازی راهی ساری شدند تا از 
فرودگاه این شهر به تبریز بروند. 

در فرودگاه کادر تیم تراکتورسازی که از نتیجه به دست آمده 
ناراحت به نظر می رسید، در خصوص داوری با یکدیگر صحبت 

می کردند و تصمیمات او را به چالش می کشیدند.
این اتفاق در حالی رقم می خورد که کیلومترها آن طرف تر، در 
تبریز نیز هواداران تیم تراکتورسازی نسبت به قضاوت سیدعلی 
معترض بودند و اعتقاد داشتند او یک پنالتی را از تی تی ها دریغ 

مهاجم سابق سپاهان که حاال در سپیدرود بازی می کند نمایش 
موفقی مقابل تیم سابقش نداشت. محمد غالمی پس از شکست 
سه بر صفر تیمش در هفته هفدهم لیگ برتر، در جمع خبرنگاران 
گفت  بازی  مقابل تیم بزرگی مثل سپاهان بود که من خاطرات 

خیلی خوبی با این تیم داشتم؛ سپاهان عملکرد خیلی خوبی در این 
بازی داشت. نیمه نخست ما بازی را کنترل کردیم و می خواستیم از 
ضدحمالت استفاده کنیم و به گل برسیم، اما در نیمه دوم متأسفانه 
تمرکز بازیکنان از بین رفت که تیم سپاهان توانست باحمالت زیاد 

به گل برسد. مهاجم تیم فوتبال سپیدرود رشت در رابطه با موقعیتی 
که دقیقه نخست بازی به او رسید هم گفت: شرایط خیلی خوبی 
بود، می توانستم گل بزنم اما همان لحظه اول از لحاظ تنفسی به 

مشکل برخوردم؛ امیدوارم در بازی بعدی جبران کنم.

نقد داور بازی تراکتور؛ 

از ساری تا تبریز! 

غالمی: مشکل تنفسی نگذاشت گل بزنم!

صادقیان  بازی  اولین  سرانجام  ورزشی:  گروه 
این  از  به طور رسمی  و  انجام  پیراهن سپیدرود  با 
قلعه نویی،  امیر  و  سپاهان  شد.  رونمایی  بازیکن 
پیام صادقیان  به  فرصتی طالیی که علی کریمی 
داد تا بازگشتی دوباره به لیگ برتر داشته باشد را 

خنثی کردند.
این هافبک تکنیکی که در دو بازی قبل تیمش برابر 
سایپا و پرسپولیس به علت مصدومیت غایب بود، 
حاال 3۰ دقیقه فرصت داشت تا تیمش را از شکست 

تلخ دیگری فراری دهد. 
صادقیان که بعد از جدایی از پرسپولیس با پیراهن 
نفت تهران و صبای قم هم در لیگ برتر بازی کرده 
سرخ  پیراهن  در  که  ایده آلی  فرم  به  هیچگاه  بود، 
پایتخت نشان داده بود بازنگشت و به همین علت و 
برای دوری از حواشی راهی لیگ ترکیه شد. انتقالی 
که سرانجامش سقوط به دسته اول و حاال بازگشت 

به ایران و کار کردن زیر نظر علی کریمی است.
این بازیکن در بازی دیروز همان زمانی هم که در 
زمین بود بسیار کند حرکت می کرد و از آمادگی بدنی 

خوبی نیز برخوردار نبود. هم چنین توسط بازیکنان 
نتواند  تا  شد  کنترل  خوبی  به  سپاهان  میانی  خط 

موقعیت خاصی به وجود آورد. 
این  حواشی  هرگونه  از  دور  به  باید  حاال صادقیان 
شکست تلخ را فراموش و برای رسیدن به فرم ایده آل 
تالش کند. علی کریمی برای موفقیت در نیم فصل 
دوم و  فرار از سقوط بر روی توانایی این بازیکن به 
خوبی حساب باز کرده است و باید دید در نهایت چه 

اتفاقی رخ می دهد.

وقتی هواداران تیم ات 6۰۰، 7۰۰ کیلومتر راه را می 
آیند باید به عشق آنها ببری و تمام. محسن فروزان 
تساوی  مورد  در  تراکتورسازی  موفق  سنگربان 
بازی  بگویم  اینکه  گفت:  نساجی  مقابل  تراکتور 
سختی بود کلیشه ای شده است و ما میتوانستیم 
بازی را ببریم ولی زمین و زمان بهم دوخته شد 
تا  بازی به تساوی کشیده شود و یک امتیاز از 
بازی خارج از خانه برای هر تیمی خوب است به 
غیر از تراکتور و ما باید این بازی را می بردیم ولی 
متاسفانه نشد و بچه ها تالش خود را کردند ولی 
متاسفانه نشد و توپ به دروازه آنها نرفت که نرفت.

فروزان در مورد جو استادیوم گفت: واقعا هواداران 
آنها را طال  باید پای  تراکتور بی نظیر هستند و 
گرفت وقتی 6۰۰, 7۰۰ کیلومتر دور از خانه بازی 
میبینی  استادیوم  در  را  ات  تیم  و هواداران  داری 
نشان دهنده ریشه تیم است و عشق هوادارانش 
به آن و در این شرایط چاره ای جز برد نداری و 

باید ببری و تمام.
سنگربان تراکتورسازان که از داوری نیز به شدت 

گالیه داشت در ادامه صحبت های خود گفت: نمی 
دانم چرا هر چه اشتباه داوری است به ضرر تراکتور 
است و اشتباهات داوری منفعت دار برای حریفان 
تراکتور. ما دو امتیاز بازی را به نساجی ندادیم و 
دو دستی تقدیم تیم محترم داوری شد که قطعا 
یا  نبوده و سهوی است و  این اشتباهات عمدی 
شاید معنای خطای پنالتی عوض شده و ما از آن 
بی خبر هستیم و باید مطالعات جدیدی در اینباره 

داشته باشیم.

گروه ورزشی: سه دیدار ابتدایی هفته بیست و سوم 
لیگ دسته اول فوتبال روز سه شنبه برگزار می شود. 

هفته بیست و سوم لیگ دسته یک امروز سه شنبه 
انجام سه مسابقه آغاز می شود. استقالل جنوب  با 
ملوان  تیم  میهمان  پاکدشت(  سرخپوشان  تهران) 

بندرانزلی است. 
بقا در لیگ یک تالش  برای  این فصل  ملوان در 
فرمان  به  دستش  یک  محمداحمدزاده  و  می کند 
کامیونش است و دست دیگرش و ذهنش بر روی 
کند.  حفظ  لیگ  در  را  تیم  این  تا  ملوان  نیمکت 
محمود فکری می خواهد در این مسابقه پیروز شود تا 
همچنان در رده دوم جدول لیگ باقی بماند و ملوان 
هم برای فرار از انتهای جدول و رسیدن به رتبه ای 

آبرومند تالش می کند. 
قشقایی شیراز هم به مصاف فجر سپاسی می رود این 
دربی شیراز هم در نوع خود جالب خواهد بود البته دو 
تیم شانسی برای صعود به لیگ برتر ندارند و بیشتر 

به دنبال رسیدن به رتبه ای بهتر هستند. 
قشقایی در حال حاضر در رده هفتم جدول است و  

فجرسپاسی نهم است.
لیگ  جدول  در  پله  یک  می تواند  حداکثر  قشقایی 
صعود کند و فجر هم یکی دو پله صعود خواهد کرد.

خونه به خونه که در خطر سقوط به لیگ یک قرار 
دارد مقابل تیم شهرداری تبریزی قرار می گیرد که در 
رده دهم است برای رسیدن به رتبه ای بهتر تالش 

می کند.
اسامی داوران و برنامه مسابقات هفته 

بیست و سوم لیگ یک:
ملوان بندرانزلی – استقالل جنوب تهران

هیوا   – کریمی  کوروش   – محمدی  علی  کیوان 
بهمنی – اشکان رضایی مقدم ناظر: صادق نوری

قشقایی شیراز – فجر سپاسی شیراز
یاسر همرنگ – بابک خسروی – مهدی صناعی – 

علی ابراهیمی ناظر: محمد امیری
خونه به خونه مازندران – شهرداری تبریز

وحید صالحی – محسن بابایی – عبدالعلی شکرگزار 
– شاهین یزدانی 

ناظر: امیربهرام حسینی نقوی

عکس غم انگیز؛ 

غروب صادقیان کی تمام می شود؟
فروزان:  

معنای خطای پنالتی عوض شده؟
هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال  

ملوان با مربی دوشغله به دنبال کسب اعتبار

گروه ورزشی: علیرضا رضایی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
امید ایران 1۸ آزادکار را برای حضور در اردوی تیم ملی برای 
شرکت در رقابت های جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا به اردو 

فراخواند.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال )امید( برای شرکت در 
رقابت های آسیایی مغولستان و جام جهانی روسیه روزهای 27 
بهمن ماه تا 7 اسفندماه در محل خانه کشتی عبداله موحد برگزار 
می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

رحمانی  افشین   - )لرستان(  سرلک  رضا  علی  کیلوگرم:   ۵7
)مازندران(

61 کیلوگرم: ایمان صادقی )مازندران( – محمد نامجو مطلق 
)گیالن(

یزدانی  محمد  امیر   – )لرستان(  قیاسی  مرتضی  کیلوگرم:   6۵
)مازندران(

7۰ کیلوگرم: فرهاد نوری )تهران(
7۴ کیلوگرم: نوید زنگنه )تهران(

کوهی  سواد  علی   - )گیالن(  اصغری  مجتبی  کیلوگرم:   7۹
)مازندران(

۸6 کیلوگرم: احمد بذری و مرصاد مرغزاری )مازندران(
۹2 کیلوگرم: حسین شهبازی )تهران(

۹7 کیلوگرم: علی شعبانی )تهران( - دانیال شریعتی نیا )همدان( 
– عباس فروتن )مازندران(

12۵ کیلوگرم: امین طاهری )تهران( - محمد مرادی )کرمانشاه(
سرمربی: علی رضا رضایی

مربیان: علی رضا رضایی منش- مسعود مصطفی جوکار- اکبر 
بهتری- سعید واگذاری – مصطفی قاسم پور

سرپرست: هادی حبیبی
اسفندماه   26 و   2۵ روزهای  روسیه  جهانی  جام  رقابت های 
آزاد  کشتی  مسابقات  و  روسیه  یاکوتسک  شهر  در  سال جاری 
قهرمانی زیر 23 سال آسیا روزهای ۴ و ۵ فروردین ماه سال ۹۸ 

در شهر اوالن باتور مغولستان برگزار خواهد شد.

دعوت رضایی از ۱8 آزادکار برای حضور 
در جام جهانی و قهرمانی آسیا

گروه ورزشی: بازی هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ 
برتر دیدار نساجی با تراکتورسازی در قائمشهر با تساوی یک بر 
یک خاتمه یافت. این دیدار که در استادیوم شهید وطنی قائمشهر 
به قضاوت سید مهدی سید علی برگزار شد، دو تیم نساجی و 
تراکتور سازی در پایان ۹۰ دقیقه بازی به تساوی یک - یک 

رضایت دادند تا نتیجه دور رفت، تکرار شود.
گل اول این دیدار را تراکتور سازی با گل به خودی ولسیانی در 
دقیقه 17 و گل تساوی نساجی در دقیقه 7۴ با ضربه رحمان 

جعفری به ثمر رسید.
نساجی قائمشهر با این تساوی با کسب 1۸ امتیاز و تراکتور 
سازی نیز با تک امتیاز این مسابقه با 3۰ امتیاز به طور موقت 
به ترتیب در رده دهم و چهارم جدول باقی ماندند تا منتظر سایر 

دیدارهای رقبا در این هفته باشند.

مجید جاللی: تساوی با تراکتور سازی را مدیون 
هواداران می دانم

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر گفت: تساوی تیم ما برابر 
تراکتور سازی مدیون هواداران نساجی قائمشهر است که به 
خوبی ما را تشویق کردند. مجید جاللی در نشست خبری پس 
از دیدار تیمش با تراکتور سازی تبریز که با نتیجه یک- یک 
خاتمه یافت افزود: تشویق هواداران باعث شد تا بتوانیم در نیمه 
دوم گل تساوی را به تراکتور سازی بزنیم واز این تیم پرمهره 
یک امتیاز بگیریم.  وی اضافه کرد: تیم تراکتورسازی یکی از تیم 
های مدعی و پرمهره کشورمان در رقابت های لیگ برتر است 
و تساوی در برابر این تیم به نظرم خوب است و ما بیشتر باید 
مدیون تماشاگران باشیم. وی خاطرنشان کرد: من به بازیکنان 
خودم نیز افتخار می کنم که توانستند با وجود این که یک گل 
عقب بودند در نیمه دوم به بازی برگردند و این امتیاز بزرگی 

است.
*** تردید داور در پنالتی 

سرمربی نساجی قائمشهر گفت: داور در پنالتی گرفتن تا حد 
زیادی به نظر می رسید تردید داشت و در حالی که به سمت 

سوت پنالتی می رفت با آوانتاژ از این کار گذشت.

جاللی خاطرنشان کرد: به هر حال داور قضاوت خوبی داشت و 
از نظر ما مشکل خاصی برای داوری نداشت.

**** از تمام بازیکنان استفاده می کنم
بر  قائمشهر  وطنی  شهید  ورزشگاه  در  بار  نخستین  که  وی 
روی نیمکت نساجی این شهر در کسوت سرمربی قرار گرفت 
اظهارداشت: ما بازیکنان خوبی در نساجی داریم و بنا ما استفاده 

از تمام بازیکنان در این رقابت هاست. 
جاللی اظهار داشت: باید قدری صبوری کنیم و بتوانیم از تمام 
ظرفیت تیمی خود در بازی ها استفاده کنیم و بازیکنان براساس 
شایسته ساالری در زمین به کار گرفته شوند. وی اضافه کرد: 
بازیکنان ما باید به خودباوری برسند و زمانی ما می توانیم از آنها 
استفاده درستی در زمین داشته باشیم که خودشان به خودباوری 

برسند.
هواداران نساجی هم مثل تراکتور خونگرم هستند

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: امروز در دیدار 
مقابل نساجی اشتباهات فردی زیادی داشتیم. جورج لیکنز پس 
از تساوی یک بر یک تیمش برابر نساجی قائمشهر در نشست 
خبری حضور پیدا کرد و اظهار داشت: امروز دو نیمه متفاوت را 
شاهد بودیم. شرایط تیم نساجی را می دانستیم. از شرایط زمین 

و هواداران این تیم با خبر بودیم. ما می توانستیم در نیمه دوم 
فرصت های خود را تبدیل به گل کنیم اما اینگونه نشد و گل 
خوردیم. نمی خواهم درمورد اشتباهات فردی صحبت کنم که 
رخ داد.  وی ادامه داد: درمورد صحنه پنالتی باید بگویم که داور 
)سیدعلی( مسئول است و نمی دانم چه باید بگویم. بعد از آن 
صحنه هم فرصت های گلزنی زیادی داشتیم. در لحظات تک 
به تک تمرکز کافی را نداشتیم. در کل از عملکرد تیمم راضی 
هستم. حاال باید آماده شویم برای بازی روز جمعه مقابل استقالل 
که بسیار سخت است.  سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 
خاطرنشان کرد: ما نباید به تیم های دیگر توجه کنیم. باید بازی 
به بازی پیش  برویم و ببینیم که چه شرایطی رخ می دهد. بهتر 
است که به زمان حال نگاه کنیم و توجهی به گذشته و آینده 

نداشته باشیم. 
آسیا  ملت های  در جام  بود.  پنالتی  بازی صحنه  کلیدی  نکته 
داد که  رخ  اشتباهی  اما  اشتباه رخ می دهد،  و جام جهانی هم 
نمی توان آن را فراموش کرد. ریتم بازی ما در نیمه دوم بهتر شد. 
لیکنز درخصوص تاثیر هواداران نساجی عنوان کرد: ما هواداران 
بسیار خونگرمی در تبریز داریم و نساجی هم همین شرایط را 

دارد. این موضوع همیشه برای میزبان مفید است. 

در تبریز هم هواداران خوبی داریم که همیشه حامی تیم هستند. 
از حاال تمرکز ما روی بازی جمعه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای قهرمانی به تبریز آمده 
است یا خیر، تصریح کرد: برای تعطیالت به ایران نیامده ام. هدف 
ما در طوالنی مدت محقق خواهد شد، اما بهتر است که بازی به 
بازی جلو برویم. تنها تضمینی که می کنم این است که سخت 
کار می کنم تا یک باشگاه حرفه ای بسازیم و هفته به هفته بهتر 
شویم. با این حال ممکن است در برخی بازی ها برنده و در برخی 

بازی ها بازنده باشیم.
نساجی با تک امتیاز این بازی با 1۸ امتیاز به طور موقت در رده 

دهم جدول 16 تیمی قرار گرفت.
نساجی در هفته هیجدم با پارس جنوبی جم و تراکتورسازی با 

استقالل تهران بازی می کند.

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال

جدال جاللی و لینکز برنده نداشت
* توقف تراکتورسازی به سود مدعیان

 زنیت با سردار آزمون به استانبول رفت

کرده است. کاروان تیم سرخپوش تبریزی با پرواز اختصاصی به 
تبریز رسید و حاال خود را آماده بازی فوق العاده حساس با استقالل 

می کند.


