ر و زانمه

6

پرسپولیس ،صنعت نفت و نساجی جریمه نقدی شدند

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های لیگ برتری صادر کرد .به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،دیدار دو تیم سایپا و
تراکتورسازی تبریز در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی نسبت به داور
مسابقه در نیمه دوم بازی رخ داد .این تیم به توبیخ کتبی محکوم شد .تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی هواداران این تیم به
داوری در دیدار برابر تیم استقالل خوزستان به پرداخت  50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ورزشی
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ستاره جوان استقالل جدیدترین لژیونر فوتبال ایران می شود؟

اتفاقات عجیب در نساجی؛ خودزنی در باشگاه شمالی

پیشنهاد رسمی اینتراخت و فنرباغچه به صیادمنش!

ستاره  19ساله استقالل با دو پیشنهاد جذاب از فوتبال اروپا روبرو شده است و او ممکن
است در تابستان یک انتقال بزرگ را در فوتبال ایران رقم بزند.
الهیار صیادمنش بعد از جام جهانی نوجوانان و درخشش در این بازی ها با دو پیشنهاد از
گاالتاسرای و باشاک شهیر ترکیه روبرو شد اما چون طبق قانون بازیکنان زیر  18سال
باید با خانواده های خود زندگی کنند و خانواده صیادمنش شرایط زندگی در ترکیه را
نداشتند این انتقال منتفی شد .صیادمنش بعد از نیمکت نشینی در سایپا در فصل گذشته
برای فصل جدید با استقالل قرارداد امضا کرد و در این مدت آنقدر خوب کار کرده است
که خیلی ها از او به عنوان بزرگترین استعداد فوتبال ایران یاد می کنند.
اما در این مدت شایعات زیادی در مورد پیشنهاد تیم های مختلف به صیادمنش مطرح
شده است اما پیگیری های خبرنگار ورزش سه نشان می دهد این بازیکن از دو باشگاه
بزرگ اروپایی و البته چند باشگاه بلژیکی پیشنهاد دریافت کرده است.
دو باشگاه اینتراخت فرانکفورت آلمان و فنرباغچه ترکیه در حال حاضر برای جذب الهیار
صیادمنش پیشنهاد رسمی به باشگاه استقالل داده اند و حاضرند مبلغ قابل توجهی به
باشگاه برای رضایت نامه او پرداخت کنند .هر دو باشگاه حاضر هستند مبلغ  700هزار
دالر بابت رضایت نامه به باشگاه استقالل پرداخت کنند و گفته می شود مدیران باشگاه
هم در صورتی که بتوانند از ترانسفر بعدی او هم سهمی داشته باشند ،راضی به این
انتقال بزرگ هستند.
البته در این بین شفر از الهیار صیادمنش خواسته که عجله ای برای حضور در فوتبال
اروپا نداشته باشد چراکه او روابطی دارد که می تواند این بازیکن را به باشگاه های
بزرگ اروپایی معرفی کند.

نکته مهم ماجرا این است که صیادمنش هنوز به دو پیشنهاد خود پاسخ مثبت نداده
است و قصد دارد در پایان فصل بهترین انتخاب را داشته باشد هرچند که برای انتقال
این بازیکن رضایت باشگاه استقالل هم شرط خواهد بود.
صیادمنش به عنوان جوان ترین بازیکن حال حاضر لیگ برتر در صورتی که در پایان
فصل راهی یکی از دو تیم فنرباغچه یا اینتراخت فرانکفورت شود می تواند یکی از
جذاب ترین نقل و انتقاالت فوتبال ایران را رقم بزند ،بازیکنی که از همان روزهای اول
حضورش در استقالل هم خیلی ها پیش بینی کرده بودند که حضور او در فوتبال ایران
چندان طوالنی نخواهد بود.

شاگردان مجید جاللی حتی از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند.
در شرایطی که تیم فوتبال نساجی طی هفته های گذشته نتایج خوبی کسب کرده
است و به ظاهر همه چیز در این باشگاه بر وفق مراد است اما زیر پوست این باشگاه
اتفاقات عجیبی مشاهده می شود که ناراحتی مربیان و بازیکنان را موجب شده و دیر
یا زود بر پیکره این تیم ضربه وارد خواهد کرد.
طی روزهای گذشته حتی کار به جایی رسید که مربیان و بازیکنان را به محل تمرین
شان یعنی ورزشگاه کارگران راه ندادند.
از سوی دیگر در آستانه عید نوروز به مسایل مالی اعضای تیم رسیدگی نشده و
به دلیل اختالفاتی که بین برخی مدیران باشگاه وجود دارد هیچکدام پولی را به
مجموعه تزریق نکرده اند؛ به گونه ای که شنیده می شود پزشک تیم برای درمان
مصدومان حتی وسایل الزم را در اختیار ندارد.
بی توجهی به مسایل تیم از سوی مالکین ناراحتی شدید اعضا را به همراه داشته زیرا
آنها معتقدند این وضعیت ریتم خوب نساجی را بر هم می زند.
مربی خارجی تیم که قصد رفتن به مرخصی دارد با مشکالت خروجی و مالی روبرو
است و کسی نیست تابرای وی بلیت سفر تهیه کند.
عجیب تر از همه اینکه در گیر و دار این مشکالت کسی از مالکین باشگاه و
برنامه های آنها برای سر و سامان دادن به این وضعیت اطالعی ندارد.
مخلص کالم اینکه حیف است تیم محبوب و مردمی نساجی با هوادارانی که در
دیدار آخرشان برابر پرسپولیس همگان دیدند که زیر آن باران چگونه عاشقانه تیم
شان را تنها نگذاشتند ،اینگونه مورد بی مهری و بی توجهی قرار بگیرد.

پیمان حسینی:

با شکست مقابل عمان چیزی را از دست ندادیم
* بازی با ژاپن فینال زودرس است

پیمان حسینی ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان معتقد است که این تیم
با شکست مقابل عمان چیزی را از دست نداده و مسابقات برای شاگردان اوکتاویو
همچنان ادامه دارد .پیمان حسینی در مورد شکست تیم ملی فوتبال ساحلی ایران
مقابل عمان اظهار داشت :دیدار با عمان بازی سختی شد .تیم ما هم مالکیت داشت و
هم شوتهای زیادی به سمت دروازه عمان زدیم ،اما نتیجه را  4بر  3واگذار کردیم.
بیشک عمان تیمی خوبی است و جزو چهار تیم برتر آسیا به شمار میآید .فوتبال بازی
لحظههاست و در فوتبال ساحلی هم لحظهها اثرگذارتر است .وی افزود :اگر یک روز
خوب نداشته باشید ،بازی را واگذار میکنید .اکنون فقط آنهایی باید ناراحت باشند که
تایلند را ترک میکنند ،چون ما هنوز در مسابقات ماندهایم .بههرحال ما چیزی را از
دست ندادیم .میخواستیم راهمان برای صعود به جمع چهار تیم راحتتر و سادهتر باشد
و با شکست عمان مقابل بحرین قرار بگیریم ،اما اکنون باید با ژاپن در مرحله یک
چهارم نهایی بازی کنیم .حسینی دیدار مقابل ژاپن را یک فینال زودرس برای تیم ملی
فوتبال ساحلی ایران دانست و گفت :برای قهرمانی باید ژاپن را شکست میدادیم که
اکنون باید این کار را در مرحله یک چهارم نهایی انجام دهیم .شرایط بچهها خوب است
و امیدوارم این تیم را شکست بدهیم و در مراحل باالتر هم بازیهای خوبی انجام دهیم.
ما یک بار در بازیهای ساحلی آسیا هم مقابل عمان شکست خوردیم و این تجربه را
داشتیم ،اما در همان مسابقات هم قهرمان شدیم .امیدوارم بازهم قهرمانی را تکرار کنیم.
دروازهبان تیم ملی فوتبال ساحلی در مورد عملکرد داور چینی دیدار این تیم برابر عمان

دیدار تیم های نساجی مازندران و تراکتورسازی تبریز در هفته هفدهم برگزار و از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی
بر فحاشی به تیم داوری و پرتاب بطری به سوی کمک داور دوم رخ داد .تیم نساجی مازندران به پرداخت  50میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شد .به دلیل تخلفات تماشاگران تیم پرسپولیس در مقابل پدیده مشهد و تیم استقالل خوزستان به جریمه نقدی 100
میلیون ریالی محکوم شد.

داوری احکام کادرفنی را صادر کرد

عطایی ،سرمربی جوانان والیبال در میدان جهانی
بهروز عطایی با حکم سرپرست فدراسیون والیبال در
سمت سرمربیگری تیم جوانان باقی ماند .به گزارش
روابط عمومی فدراسیون والیبال ،افشین داوری با امضا
احکامی اعضای کادرفنی تیم والیبال جوانان ایران را
معرفی کرد.بر این اساس اکبر محمدی سرپرست
تیم جوانان ایران است و بهروز عطایی سرمربی این
تیم خواهد بود که خود را برای مسابقات جهانی آماده
میکند .این تیم سال گذشته با هدایت بهروز عطایی
توانست مقتدرانه روی سکوی قهرمانی آسیا قرار بگیرد

و حاال باید خودش برای مسابقات جهانی  2019به
میزبانی بحرین آماده کند .لیست کامل اعضای تیم
والیبال جوانان ایران به شرح زیر است:
اکبر محمدی (سرپرست) ،بهروز عطایی (سرمربی)
مسعود آرمات ،علیرضا طلوع کیان (مربی)
حسین کاظمی ،وحید صادقی (کمک مربی)
حسین خوریانی ،امین علی اکبری (آنالیزور)
بهمن تاروردی (بدنساز)
محمود محمدی (ماساژور)
سناریوی سال های قبلی تکرار شد

ردهبندی لغو شد؛ سومی مشترک برای کاله و پیام

که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود ،گفت :در بازیهای ساحلی ما هیچ وقت از داوران
چینی خاطره خوبی نداشتهایم .آنها در بازی قبلی هم قضاوت خوبی برای ما نداشتند.
تصمیمات داور چینی در بازی با عمان تأثیرگذار بود و میتوانست بهتر تصمیم بگیرد،
اما متأسفانه اینطور نشد.

گروه ورزشی :با اعالم منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران دیدار
رده بندی لیگ برتر والیبال لغو شد.
پورحسن با اعالم این خبر گفت :با توجه به درخواست تیمهای پیام خراسان و
کاله مازندران مبنی بر اینکه در انجام بازی سوم هیچگونه انگیزه ای وجود ندارد و
هزینه های سنگینی برای دو تیم در برخواهد داشت و احتمال صدمه دیدن بازیکنان

سپیدرود رشت در دیداری حساس میزبان پرسپولیس است
بشمار می رود که از کادر فنی و بازیکنان بسیار خوبی برخوردار
است اما تمام هدف سپیدرود پیروزی در این دیدار سخت و کسب
هر سه امتیاز این بازی خانگی است.
به گفته هوشیاری ،تیم فوتبال سپیدرود رشت در دیدار برابر
پرسپولیس بازیکن محروم ندارد و فقط محمدرضا مهدوی مصدوم
است و نمی تواند تیمش را در این دیدار همراهی کند اما سایر
بازیکنان آماده رویارویی در این دیدار هستند.
تا پایان هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه
های کشور که با حضور  16تیم در حال برگزاری است ،پرسپولیس
با کسب  42امتیاز در مکان اول و سپیدرود رشت با  13امتیاز در
مکان پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

در ادامه رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم
سپیدرود رشت در دیداری حساس میزبان پرسپولیس تهران است.
مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپیدرود رشت اظهار داشت :تیم های
فوتبال سپیدرود و پرسپولیس هفته آینده  25اسفندماه در هفته
بیست و دوم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه سردارجنگل رشت
به مصاف هم می روند.
علیرضا هوشیاری افزود :بر این اساس تمرینات آماده سازی تیم
فوتبال سرخپوشان رشتی به طور منظم زیر نظر نادر دست نشان
سرمربی این تیم برگزار می شود تا بازیکنان با آمادگی کامل رو در
روی پرسپولیس قرار گیرد.
وی ادامه داد :گرچه پرسپولیس یکی از برترین تیم های ایران
در آیین بزرگداشت داوران لیگ برتر

داوران مازندرانی تجلیل شدند
تجلیل از تیم داوری ایران در جام جهانی (۲۰۱۸علیرضا فغانی،
محمدرضا سخندان و محمدرضا منصوری) از دیگر بخش های
آیین تجلیل و بزرگداشت داوران فوتبال کشور بود .همچنین با
اهدای لوح ویژه از زحمات علی خسروی نیز تجلیل شد.
در ادامه برنامه از بیژن حیدری(برترین داور نیم فصل اول) حسین
زرگر(برترین داور نیم فصل دوم) محمدرضا ابوالفضلی -سعید
قاسمی(برترین کمک داوران نیم فصل اول) علی میرزابیگی(برترین
کمک داوران نیم فصل دوم) و رضا سخندان و محمدرضا
منصوری(برترین کمک داوران فصل) تقدیر شد.
محمودرضا نصیرلو ،علی حفیظی و ابراهیم مهرابی افشار به عنوان
برترین داوران فوتسال جوایز خود را دریافت کردند .همچنین نوروز
آرخی ،علی شریفات و ابراهیم کرد ،برترین داوران فوتبال ساحلی
بودند .اسامی برترین داوران و کمک داوران لیگ برتر هفدهم
فوتبال آقایان به تفکیک هر هفته به شرح ذیل اعالم شد:
هفته اول داور :محمد حسین ترابیان
هفته دوم داور :سید رضا مهدوی
هفته سوم داور :سید مهدی مرجان زاده
هفته چهارم داور :پیام حیدری
هفته پنجم داور :کوپال ناظمی
هفته ششم کمک داور :بابک داوری
هفته هفتم داور :اشکان خورشیدی
هفته هشتم کمکداور :حسن یوسفی

هفته نهم کمکداور :آرمان اسعدی
هفته دهم کمک داور :علی دودانگه
هفته یازدهم داور :محمد حسین زاهدی فرد
هفته دوازدهم داور :شاهو اصالنی
هفته سیزدهم کمکداور :رحیم شاهین
هفته چهاردهم داور :حمید حاج ملک
هفته پانزدهم علی صفایی
هفته شانزدهم داور :رضا کرمانشاهی
هفته هفدهم کمک داور :قهرمان نجفی
هفته هجدهم کمک داور :علی عظیم پور
هفته نوزدهم کمک داور :تورج عیوض محمدی
هفته بیستم داور :وحید کاظمی
هفته بیست و یکم داور :حسن اکرمی
هفته بیست و دوم داور :محمدرضا اکبریان
هفته بیست و سوم کمک داور :ایوب غالمزاده
هفته بیست و چهارم کمک داور :هادی طوسی
هفته بیست و پنجم کمک داور :سعید علی نژادیان
هفته بیست و ششم داور :موعود بنیادی فر
هفته بیست و هفتم کمک داور :سجاد طوری
هفته بیست و هشتم داور :مهدی سید علی
هفته بیست و نهم کمک داور:حسن انتظاری
هفته سی ام کمک داور:مهدی عالیقدر
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خدای من-خود رأی
 -9بلی-اثرولتر-حق گردن کلفتی
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 -11نشانه تحسین-مقابل کلی -بیخ درخت-
جامه ای برای پوشش باالتنه
 -12عقیده ومسلک-زمین سخت -از اصحاب
کهف
 -13فرزندان-مخترع پیل الکتریکی -آراسته
ومنظم
 -14زاپاس-جنون مردم آزاری-پدر
شهرستانی
 -15اثری از مادام مادلن،نویسنده سرشناس
فرانسوی-سیاره تیر

 -1رئیس شهربانی یا حاکم نظامی در دوره قاجاریه-
امتحان
 -2مختل شدن رابطه میان دو نفر بر اثر رنجش-قطعه
زمین-کتاب هندوان
 -3رب النوع خورشید-تبحر و استادی-زن پادشاه
 -4پرنده سلیمان-چای خارجی -روزنامه ها
 -5شهر مصر-آلیاژی از آهن و نیکل -اسیر نیست
 -6موجودی بین انس و روح-دریافتن -از فلزات
نمکی
 -7سپهبد فرنگی-زبان باستانی -پرندهای کبود رنگ
که بیشتر در کنار آب می نشیند
 -8ورزش ذهنی-بلدرچین-نوعی خار پشت بزرگ
 -9مهار بینی شتر-جیره مقرر-فعال و کاری فرنگی
 -10تشک موس-مالطفت-به رو خوابیده-برگ برنده
 -11امر به ماندن-از بخش های هشت گانه خرم
آباد-همراهی عرب
 -12نوعی یاقوت-شخص مبهم-باد کشنده
 -13درد مندی-خستگی ناپذیر -آفتاب پرست
 -14زادگاه نیما-پاک نژاد بودن-مصرف شمار
 -15نوعی گل خاردار-سدی در استان خراسان رضوی

پاسخنامه شماره308 :

آیین بزرگداشت داوران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۳۹۶-۹۷
در سالن هتل المپیک تهران برگزار و از داوران مازندرانی تجلیل
شد .آیین بزرگداشت داوران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل -۹۷
 ۱۳۹۶در سالن هتل المپیک تهران برگزار شد و از داوران کشور
تجلیل شد .این برنامه که با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون
فوتبال ،فریدون اصفهانیان و محمد شیعی (اعضای هیئت رئیسه)
داود رفعتی (رئیس دپارتمان داوری) علیرضا سهرابیان (سرپرست
کمیته داوران) سعید فتاحی (مدیر مسابقات سازمان لیگ) و جمعی
از داوران و پیشکسوتان برگزار شده بود از داوران مازندرانی تجلیل
بعمل آمد و داوران برتر مشخص شدند .در این مراسم محمودرضا
نصیرلو داور مازندرانی فوتسال کشور بعنوان داور برتر فوتسال
معرفی شد و همچنین لیال خویی بانوی مازندرانی بعنوان داور برتر
فوتبال ساحلی معرفی شد .در بین معرفی داوران برتر هفته های
لیگ برتر ،اشکان خورشیدی داور برتر هفته هفتم لیگ برتر شد و
علی عظیم پور هم کمک داور برتر هفته هجدهم شد و همچنین
وحید کاظمی دیگر داور مطرح استان ،داور برتر هفته بیستم معرفی
شد .همچنین در این مراسم بعد از داوران مازندرانی ،انسیه خباز
مافی نژاد (برترین کمک داور فوتبال) و سلطنت نوروزی (برترین
داور فوتبال) سلما رضوی (داور برتر فوتبال ایران) سرور ساعدی
(برترین داور فوتسال بانوان) گالره ناظمی (داور فوتسال بانوان)
فهیمه فتاحی (داور فوتسال بانوان) به عنوان داوران موفق بانوان
فوتبال ایران در سال گذشته جوایز خود را دریافت کردند.

* نصیرلو و خویی برترین شدند

دعوت شده به تیم ملی بسیار زیاد می باشد ،لذا مسابقات این دو تیم برگزار نخواهد
شد .به این ترتیب دو تیم کاله مازندران و پیام خراسان عنوان سوم مشترک لیگ برتر
سال  1397را کسب کردند.
دیدارهای فینال از روز پنجشنبه در سالن  12هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی
برگزار خواهد شد.

