ر و زانمه
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نساجی  429دقیقه دور از گل!

تیم نساجی مازندران  429دقیقه است که در بازی های لیگ برتر گل نزده است! آخرین بازی که این تیم موفق به گلزنی شد در
دقیقه  21بازی با پرسپولیس بود که ضربه محمد مهدی نظری وارد دروازه شاگردان برانکو شد .کمی ایجاد موقعیت روی دروازه
حریف و هم چنین عدم استفاده از موقعیت ها دلیل اصلی عدم گلزنی تیم نساجی در بازی های اخیر بوده است .این تیم هم اکنون
بعد از صنعت نفت و ماشین سازی که  15مساوی در  25هفته سپری شده داشته اند با  14مساوی رکوردار است .مجید جاللی در
بازی های دور برگشت تنها در یک بازی پیروزی را برای نساجی به ارمغان آورده است .در بازی با فوالد که نساجی با دو گل پیروز
شد .به جز این پیروزی ،پیروزی دیگری در کارنامه نساجی به ثبت نرسیده است .دو باخت و  7مساوی حاصل تالش شاگردان مجید
جاللی در دیگر بازی ها بوده است که نمی تواند کارنامه شگفت انگیزی باشد .نساجی با مجید جاللی یک سوم امتیازات را به دست
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آورده است و دو سوم امتیازات را از دست داده است .نبردن ایراد تیم مجید جاللی در پیکان هم بود .او به دلیل نبردن های متعدد
در پیکان از رهبری این تیم کنار گذاشته شد و می بینیم این نقیصه در نساجی نیز همراه او است .مجید جاللی  5هفته فرصت دارد
که در روند نتیجه گیری تیم نساجی تغییر ایجاد کند.
او و تیمش به شرط این باور که در فوتبال سه امتیازی مساوی با باخت تفاوت چندانی ندارد می توانند در هفته های آتی برای برد
بازی کنند .نتایج بازی های نساجی در دور برگشت ازاین قرار است:
*ذوب آهن صفر – نساجی صفر *نساجی  – 1تراکتورسازی * 1پارس جنوبی جم  – 3نساجی * 1نساجی  – 2فولد خوزستان 0
*نفت مسجد سلیمان  – 2نساجی * 2نساجی  – 1پرسپولیس * 1استقالل  – 1نساجی * 0سایپا  – 0نساجی * 0نساجی
 – 0سپاهان * 0ماشین سازی  – 0نساجی  0تعداد بازی 10 :تعداد برد 1 :تعداد باخت 2 :تعداد تساوی  7:امتیاز کسب شده:
 10امتیاز از  30امتیاز ممکن .میانگین کسب امتیاز از هر بازی.1 :

اولویت من در انتقال به زنیت بحث مالی نبود

سردار آزمون :به رکوردها فکر نمیکنم
سردار آزمون ،مهاجم زنیت سنپترزبورگ اعالم کرد که در این
تیم به رکوردها فکر نمیکند.
خبرگزاری ورزشی چمپیونات روسیه گفتوگویی از سردار آزمون،
مهاجم ایرانی تیم زنیت سنپترزبورگ منتشر کرده است که در
زیر میخوانید:
* شما  7گل در  6بازی زنیت سنپترزبورگ زدید و
رکورد جدیدی در این تیم به ثبت رساندید .نظرتان
چیست؟
در واقع من به رکوردها فکر نمیکنم .گلزنی وظیفه اصلی یک
مهاجم است و باید تاکید کنم این عملکرد خوب مهاجم دستاورد
خوب یک مجموعه تیمی به حساب میآید.
* فعالیتهای شما در روسیه ارتباط مستقیمی با
قربان بردیف (سرمربی ترکمنستانی روبینکازان)

دارد .اگر روبینکازان مشکل مالی نداشت باز هم به
زنیت سنپترزبورگ میآمدید؟
در انتخاب تیم جدید هیچ جنبه مالی وجود ندارد .پیش از این
نیز هرگز جنبه مالی را در اولویت قرار ندادم و مهمترین مسئله
افزایش مهارتها و کسب افتخارات بزرگ است .هر چند انتقال
من برای روبینکازان از نظر مالی خوب بود اما به هر حال احتمال
زیادی برای جدایی من وجود داشت.
* آخرین صحبتهای شما با قربان بردیف چطور
بود؟
در شرایط کامال دوستانهای صحبت کردیم .قربان بردیف چند
توصیه به من درباره نحوه رفتار و بازیام در زنیت کرد .آنها را به
خاطر سپردم .وقتی قربان بردیف برای اولینبار با من دیدار کرد
خیلی جوان بودم و فکر نمیکردم بتوانم در لیگ برتر روسیه بازی

کنم .او مرا باور داشت و در قامت مربی برای من سخت کار کرد.
در آغاز یک فرصت استثنایی برای من بود و برای پاسخ دادن
به حمایت بردیف سخت تالش کردم .تمرکزم روی فوتبال بود
و قربان بردیف برای من فقط یک مربی نبود .او یکی از بهترین
نزدیکانم است و خداحافظی با او آسان نبود.
* درس اصلی قربان بردیف چیست؟
پیش از هر چیز باید بگویم انگیزه زیادی داشت و به من برای
پایداری کمک کرد .این مسائل مربوط به فوتبالم ،نوع رفتار با
مردم و خارج از زمین فوتبال هستند.
* پس از جام جهانی  2018از فوتبال ملی
خداحافظی کردید اما خیلی زود تصمیم شما تغییر
یافت .چه اتفاقی رخ داد؟
بارها با سرمربی صحبت کردم و او مرا برای بازگشت متقاعد کرد.

آغاز تمرینات پینگپنگبازان ایران
در محل مسابقات قهرمانی جهان
تیم ملی تنیس روی میز که به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست
سفر کرده دو جلسه تمرینی در این شهر برگزار کرده است .تیم ملی تنیس روی
میز ایران روز گذشته راهی مجارستان شد تا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان
در کمپ تمرینی مشترک شرکت کند .نوشاد و نیما عالمیان ،امیر حسین هدایی و
میعاد لطفی پینگ پنگ بازانی هستند که به مجارستان سفر کرده اند تا با حضور
در کمپ تمرینی مورد نظر ،برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان آمادهتر شوند.
جمیل لطف ا ...نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با اشاره به اینکه این تیم
وارد بوداپست شد ،گفت :ملی پوشان پس از چند ساعت استراحت ،از ساعت  ۱۹به
وقت محلی اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند .دیروز هم از ساعت  ۱۰دومین
جلسه تمرینی آنهاشد.
به گفته وی ،ملی پوشان تنیس روی میز ایران عصر دیروز یکشنبه عازم کمپ
تمرینی مشترک میشوند تا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان ،تمرینات خود را
ِ
در این کمپ پیگیری کنند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش که «طبق اعالم قبلی،
نمایندگان کره شمالی ،بلژیک و مجارستان در این کمپ حضور دارند یا تغییراتی
اعمال شده است؟» گفت :طبق اطالعاتی که گرفته ام« ،آرونا» بازیکن نیجریهای
در این کمپ حضور دارد .یک بازیکن چینی که قرار است تبعه کشور مجارستان
بشود و برای تیم ملی این کشور بازی کند هم در کمپ حضور دارد .همچنین طی
صحبتی که روز گذشته با سرمربی مجارستان داشتم ،متوجه شدم که بازیکنان کره
شمالی در کمپ شرکت نمیکنند.
وی تاکید کرد :اطالعاتم از کمپ تمرینی مجارستان در همین حد است .باید به
محل کمپ برویم و تمریناتمان را آغاز کنیم تا دقیق ًا متوجه شویم چه تیمها و
ورزشکارانی حضور دارند.
لطف ا ...نسبی با بیان اینکه تمرینات ملی پوشان تنیس روی میز در کمپ مجارستان

دستنشان:

مربی تراکتورسازی قبول کند از من شکست خورده

تا  ۳۰فروردین ماه ادامه دارد ،خاطرنشان کرد :بعد از آن به بوداپست باز میگردیم تا
آماده مسابقات شویم .طی مدت زمان حضور در کمپ هم احتما ًال روزی دو جلسه
تمرین مشترک با دیگر بازیکنان شرکت کننده از دیگر کشورها خواهیم داشت .قطع ًا
این برنامه تمرینی به آماده سازی بهتر بازیکنان کمک خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تصریح کرد :ملی پوشان در دو جلسه تمرینی که
در بوداپست داشتند ،سرحال و بانشاط بودند اما به طور حتم تمرین در کمپ مشترک
کمک میکند آنها با شرایطی بهتر آماده مسابقات شوند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در روزهای اول تا هشتم اردیبهشت ماه
به میزبانی بوداپست برگزار میشود .این رقابتها در بخش انفرادی ،دوبل و میکس
برگزار میشود.
ایران در هر دو بخش مردان وزنان در این رقابتها حضور دارد .ندا شهسواری و
مهشید اشتری نمایندگان ایران در بخش بانوان هستند که در تهران پیگیر تمرینات
خود هستند .آنها  ۲۹فروردین ماه راهی وین میشوند و از آنجا به محل برگزاری
مسابقات قهرمانی جهان سفر میکنند.

نادر دستنشان سرمربی تیم فوتبال سپیدرود گفت :مربی و بازیکنان تیم فوتبال
تراکتورسازی تبریز باید قبول کنند از مربی و بازیکنان تیم فوتبال سپیدرود شکست
خوردند.
نادر دستنشان در مورد پیروزی تیمش در بازی حساس با تراکتورسازی ،اظهار
داشت :پیروزی برابر تراکتورسازی حاصل تالش بازیکنان و دیگر اعضای باشگاه
سپیدرود است .ما هفتهها است ،برای به دست آوردن اولین پیروزی تالش میکنیم
و خوشحالم که باالخره در این بازی سخت و حساس ثابت کردیم میتوانیم به نتایج
خوبی برسیم .وی در مورد شایعه تبانی و عملکرد ضعیف محسن فروزان در این
بازی گفت :تبانی دیگر چه حرفی است .من نمیدانم لوث کردن برتری تیم ما چه
معنی میدهد .اگر تبانی شده است ،از نظر من کل تیم تراکتورسازی از مربی این
تیم گرفته تا همه بازیکنان تبانی کردهاند .چرا که مربی این تیم و بازیکنانش بسیار پر
اشتباه ظاهر شدند .این مربی ادامه داد :این پیروزی حاصل ضعف تیم تراکتورسازی
و قدرت تیم سپیدرود است .دوستان باید باورهای خود را تغییر دهند .دروازهبانی که
بخواهد تبانی کند ،پنج شش موقعیت خوب را مهار نمیکند .فروزان شوت سهمگین
ما که مثل آرپیچی هفت بود ،از زیر طاق دروازه درآورد .خُ ب ممکن است اشتباه
هم کرده باشد .همانطور که دروازهبان ما اشتباه کرد و با یک جاگیری ضعیف باعث
شد ،سانتر مسعود شجاعی درون دروازه قرار بگیرد و ما گل خوردیم .چرا شوتی
سرکشی که دقیقه  ۹۰آقایی بازیکن جوان ما زد را و فروزان مهار کرد را نمیگویند.
دستنشان افزود :من نمیخواهم از محسن فروزان دفاع کنم .بلکه با این حرفها
میخواهم از تیم خودم دفاع کنم .میخواهم بگویم تیم من خوب بازی کرد و پیروز
شد .این تالش نباید زیر سایه این حواشی کم رنگ جلوه داده شود .ما موقعیتهای
بیشتری هم داشتیم و بش از هفت شانس گل مسلم دیگر خلق کردیم .از این آمار
میتوان نتیجه گرفت که یا تراکتورسازی برنامهای برای دفاع در این بازی نداشت و
یا تیم ما را خیلی دست کم گرفته بود .وی به بازیهای قبلی تیم سپیدرود اشاره کرد

و گفت :تیم ما از زمانی که من هدایت این تیم را برعهده گرفتم تغییراتی پیدا کرده
است ،فکر میکنم ما از این هم بهتر میشویم .من به این حاشیهها کاری ندارم،
ولی فیلیمی دیدم که آقایی در آن فیلم به فروزان توهین میکند و حرف از اسنادی
بر مبنای شرط بندی میزند .من فقط یک سوال دارم اگر این آقا مستنداتی دارد،
چرا قبل از بازی آن را به مسئوالن تیم تراکتورسازی ارائه نکرد .چرا حاال که بازی
تمام شده است ،آمده و فحاشی میکند .چرا ما یاد نمیگیریم چطور رفتار درست
داشته باشیم و این رفتارها را انجام میدهیم .مربی تیم سپیدرود ادامه داد :مربی تیم
تراکتورسازی باید قبول کند از مربی تیم سپیدرود شکست خورده است .بازیکنان تیم
تراکتور هم باور کنند به بازیکنان تیم سپیدرود باختند .تیم ما هم اشتباهاتی داشت
آیا من باید به بازیکنم تهمت بزنم و یا دروازهبانم را به خاطر گلی که دریافت کرد
متهم کنم .در بازی با پرسپولیس بازیکن من پنالتی را خراب کرد ،ولی من ذرهای
به بازیکنم شک نکردم و شکست را پذیرفتم .من متاسف هستم که در فوتبال ما به
این سادگی هتک حرمت میشو .اگر واقعا اسنادی مبنی بر شرط بندی یا تبانی وجود
دارد باید با آن برخورد کنند .این افراد باید تنبیه شوند تا شاهد فوتبال سالم باشیم.
دستنشان با اشاره به روحیه خوب تیمش گفت :توان روحی بازیکنان من تغییر
کرده و به خودباوری رسیدند .البته وظیفه تیم ما هم سنگینتر شده است .شاید
خیلیها فکر میکردند سپیدرود سقوط خواهد کرد و به تیم ما اهمیت نمیدادند ولی
از این پس در برابر ما با احتیاط بیشتری به میدان میآیند و حساب ویژهای روی
تیم سپیدرود باز خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به نتایج دیگر رقبای قعر نشین در لیگ برتر تصریح کرد:شرایط
به شکلی پیش رفت که رقبا ما در پایین جدول نتیجه نگرفتند .البته هدف ما در ابتدا
این است که خودمان نتیجه بگیریم ولی همواره نیم نگاهی به نتایج رقبا داریم .چرا
که نتایج آنها برای ما مهم است و چه بهتر که در کسب نتیجه موفق نباشند .ولی
من سپیدرود را لیگ برتری میدانم و به بقا بسیار امیدوارم.

«فدراسیون باید جوابگو باشد»
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آخرین وضعیت محسن فروزان از زبان مالک باشگاه تراکتورسازی
مالک باشگاه تراکتورسازی با بیان اینکه این باشگاه برای استعالم
از وضعیت محسن فروزان به فدراسیون فوتبال نامه نوشته است،
گفت :چرا به کسی که قبال محکوم شده بود دوباره اجازه بازی
دادهاند؟
محمدرضا زنوزی درباره کنار گذاشتن محسن فروزان از
تراکتورسازی گفت :یک شبهاتی وجود دارد و داده ایم کمیته
انضباطی باشگاه بررسی کند .بعد از آنکه نتیجه دادند آن را اطالع
رسانی میکنیم .یکسری اتفاقات در بازی با سپیدرود رخ داده
است که نه فقط من بلکه خیلیها دچار شبهه شده اند .این باید
بررسی شود.
مالک باشگاه تراکتورسازی ادامه داد :هواداران به این دل خوش
هستند که همه چیز بررسی شود بخصوص که تیم به بخش
خصوصی واگذار شده و انتظاراتشان را باال برده است و میخواهند
همه چیز به سرعت رسیدگی شود .در فصول گذشته اتفاقاتی
افتاده که هواداران نمیخواهند آن اتفاقات امسال هم تکرار شود.
زنوزی در پاسخ به این سوال که کنار گذاشتن محسن فروزان
دالیل فنی دارد؟ تاکید کرد :یکسری گزارشاتی هست که در
حال بررسی است.

وی درباره مطرح شدن مباحث مختلف در فضای مجازی درباره
محسن فروزان گفت :من چیز مستندی ندارم .قب ً
ال در برنامه نود
بحثهایی به وجود آمد که اگر این بحث واقعیت داشته باشد
خواستههای ما هم از فدراسیون فوتبال تغییر خواهد کرد.
اشاره زنوزی به صحبتهای عبداهلل سمامی دبیر کمیته اخالق
در برنامه نود است که گفته بود یکی از بازیکنان به خاطر فعالیت
همسرش در زمینه شرط بندی محروم و محکوم شده است.
زنوزی در پاسخ به این سوال که آیا برای فروزان بحث شرط

کشتی گیر گیالنی مدال برنز مسابقات بین المللی ترکیه
راکسب کرد

این کشتی گیر شایسته در ادامه رقابت ها مقابل حریف قزاقستانی پیروز و راهی دیدار رده بندی شد که
در این مرحله با عبور از سد کشتی گیری از کشور ترکیه به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.وی
بیان کرد :عالوه بر مهدی احدی زناب که موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شد ،فربد سیرتی
دیگر کشتی گیر شایسته استان گیالن نیز در وزن  55کیلوگرم ،به همراه تیم ملی کشتی فرنگی
نوجوانان ایران در مسابقات بین المللی جام پیرزوی ترکیه حضور داشت .رئیس هیات کشتی استان
گیالن خاطرنشان کرد :همچنین محمد کاظمی از این استان نیز به عنوان یکی از مربیان تیم ملی
کشتی فرنگی نوجوانان ایران به همراه این تیم در رقابت های بین المللی جام پیروزی ترکیه حضور
داشت .هدایتی اضافه کرد :مسابقات کشتی بین المللی جام پیروزی ترکیه از روز  22فروردین ماه در
شهر آنتالیا با حضور زبده ترین کشتی گیران کشورهای مختلف جهان به مدت سه روز برگزار شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان :بهتر از شیمیدر بودیم
گروه ورزشی :سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان پس
از برتری تیمش در دیدار نخست نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال
گفت :در این مسابقه بهتر از حریف بودیم و برنده شدیم.
حمیدرضا کالسنگیانی اظهار داشت :بازی را از ابتدا به خوبی شروع
کردیم و توانستیم برنده شویم .به نظرم در این مسابقه بهتر از
شیمیدر بودیم اما هنوز چیزی تمام نشده است و بازی های بعدی
نیز اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد :امیدوارم در دیگر دیدارها نیز عملکرد مناسبی داشته
باشیم و این بازی خوب خود را ادامه بدهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تیمش نتوانست در
نیمه دوم اختالف امتیاز را حفظ کند؟ گفت :خطای فردی ما باال
رفت و بازیکنان را عوض کردیم تا این مشکل برطرف شود.
از طرفی نباید فراموش کنیم که بازیکنانی چون جمشیدی هم
توانمند هستند و سعی کردیم برنامه خود را برای پایان بازی

بگذاریم تا نتیجه بگیریم .رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ
برتر بسکتبال عصر آغاز شد که در اولین دیدار تیم شیمیدر تهران
در سالن بسکتبال آزادی برابر مهمان خود شهرداری گرگان تن
به شکست داد.
شیمیدر که یکی از مدعیان این فصل به حساب می آید در این
مسابقه با نتیجه نزدیک  74بر  73مغلوب شد.
بازی دوم مرحله نیمه نهایی امروز برگزار می شود.

-1درشمار انسان ها،بویژه در خور توجه و با اهمیت
دانستن-سخنی همراه با خشونت و پرخاش
-2شهر کعبه-فتنه و بلوا-آسانسور
-3سودمندی و کارا بودن-اتحادیه صنایع مشابه-
حرص و طمع
-4تشنج در روند نظام اقتصادی و سیاسی-اسفناج
آبپز مخلوط با ماست
-5درودگر-کمیاب-جلوه و نمود
-6محصول ساوه-المپ الکترونی دو قطبی-مادر
حضرت رسول اکرم(ص)
-7نقیض خوب-مقابل میزبان-خاتون
-8گرو-مرکز سوئیس-یک آذری-آسمان
-9مرکز مازندران-ظاهر وباطن یکی-گریز غریزی
-10روشن وآشکارکننده-باوقار-صاحب (لغت
فرس)
-11بزرگترین شهر ایالت واشینگتن آمریکا-غرور
وتکبر-اثری از دکتر علی شریعتی
-12شهر تاریخی ترکیه-حاشاکردن
-13دوستی-فصل ها-دوری کردن
-14درختکی زینتی با گلهای زیبا-شهری در کرمان-
ضمیر مفعولی
-15شخصیت-معلوم کردن وارثان شخص مرده

پاسخنامه شماره321 :

مهدی احدی زناب کشتی گیر شایسته گیالنی موفق به کسب مدال برنز مسابقات بین المللی جام
پیروزی ترکیه شد .رئیس هیات کشتی استان گیالن اظهار داشت :در جریان این مسابقات در آنتالیا،
مهدی احدی زاب در رشته کشتی فرنگی و در وزن  45کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم و مدال
برنز شد .نقی هدایتی افزود :بر این اساس و در جریان این مسابقات در رده سنی نوجوانان  ،در وزن 45
کیلوگرم مهدی احدی زناب در دور نخست مقابل کشتی گیری از کشور میزبان شکست خورد اما با
توجه به حضور حریفش در دیدار فینال ،وی به گروه بازنده ها رفت .وی ادامه داد :با توجه به این امر،

بندی مطرح است؟ تاکید کرد :نمی دانم .من هم در فضای
مجازی این چیزها را می بینم .اگر قرار باشد یک محکومیتی
صادر شود و آن فرد محکوم به فوتبال برگردد ،کار درستی نیست.
فدراسیون باید جوابگو باشد.
وی افزود :نه به کسی اتهام می زنم و نه مدرکی دارم .وقتی در
یک برنامه میپردازند که فالنی را محکوم کرده ایم ،هوادار هم
انتظار دارد کسی که قب ً
ال محکوم شده نباید دوباره برگردد .قبول
کنید این اشتباه فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ بوده است! در
همین ارتباط نامهای را برای فدراسیون فوتبال نوشته ایم.
مالک باشگاه تراکتورسازی درباره شرایط این تیم هم گفت:
امسال انتظار قهرمانی از تیم تراکتورسازی نداریم .امسال اگر
حتی سهمیه هم بگیریم قانع هستیم و هواداران هم قبول کرده
اند .تمام تالشم را کرده ام و هواداران این را میدانند .هواداران
ما متوجه همه چیز هستند .نگاهی به قهرمانی داریم ولی انتظار
قهرمانی نداریم .هواداران هم انتظار ندارند .به خاطر اتفاقات
بازی با سپیدرود آن شب تا صبح نخوابیدم .اینجا بحث نظارت
فدراسیون است که اگر چیزی هست نباید بازیکن دوباره بیایند و
هزینههای یک باشگاه را بر باد بدهد.

 -1ممکن بودن-آهنگساز آلمانی که در
وین به کار پرداخت-فیلمی از مسعود
کیمیایی
 -2پیشوندی معادل ده-همیشه تسلیم
راننده با احتیاط است -صحرا
 -3با محبت-فراموشی-رنگ موی فوری
 -4آهنگ حج کردن-جابجاکردن
 -5دیگر-پیشواوامام-دانه خوراکی
 -6النه پرنده-مادر حضرت عیسی(ع)-
جاری
 -7رایحه-جاهل-بی کس
 -8پرنده خرامان-مذهب-ریشه-بیماری
سفیدک
 -9باالی چشم-فقیر و تنگدست-یازده
 -10دوا-معلم دبیرستان-عظیم الجثه
 -11ازگلها ونامی دخترانه-نژاد هندو
اروپایی-منحرف
 -12کالم زنهار خواهی-شاعر و رمان
نویس انگلیسی مولف (آیوانهو)
 -13بدن-عزت و شرف-منظره
 -14سرخ رگ ها-قابل رویت-مرده ریگ
وماترک
 -15پایان شب-نام پسرانه-آدم آهنی

