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1- شاعر ایرانی - جنس مذکر  - دشت.
  - سمی  جانوران  از   - نجیب  حیوان   -2

قورباقه درختی - تکرار حرف.
3- همدم و ... -  چاقو.

4- پدر تازی - خدا حافظی همیشگی - همه 
پرسی.

5 - قاضی - از کشور های باستانی - دشت و...
آذربایجان  از شهر های   - ترکی  زمین   - 6

غربی.
7 - نشانی - پرستش - هر تنه ای دارد. 

8 - نوعی خوراک مرغ - طمع - قوس.
9 - آخر - خط و نشان -  درون.

10 - مرغ سعادت - از سوغات یزد - رئیس 
گله - صحبت بی تعارف.

11 - کنایه از آدم بد یمن - نام رود خانه ای 
معروف - »نه« ترکی.

12 -  دست نخورده و  نو -  دمپایی - گوهر 
- عامیانه تکان.

13 - سازنده جدول عناصر -  در روز های 
بارانی سقفی همراه است!.

14 - روپوش لباس عروس - پسر نوح.
15 - نام دیگر سلطان جنگل - جوان - نوعی 

بیماری.

از   - میالدی  قرن 18  معروف  فیزیکدان   -  1
سروده های پاسخ 1 افقی.

2 - خاک مجسمه سازی - از نزوالت آسمانی - 
مشکل اکثر جوانان برای ازدواج.

3 - کنایه از زیر حرف زدن - از القاب رستم 
-  ابزار کشاورزی.

4 - مخفف مورچه - اصطالح عامیانه راست و 
ردیف شدن کارها! - اورجینال.

دستگاه  نوعی   - کافی    - ایرانی  اسب    -  5
موسیقی.

6 - اسم ترکی پسرانه - مایه ای کشنده - از 
آالت موسیقی.

7 - از شهر های قدیمی ایران - یار رامین -  
فالگیر - روز نیست.

8 - لطیف - از ظروف آشپزخانه - مجلس آمریکا.
9 - صورت - دست ساز بشر برای تحمل و نگه 

داری چیزی - از اجزای صورت.
10 -  زخم شدید - گیاه چتر شکل.

11 -  مقابل تر -  سمت و طرف - بی مو.
12 - النه زنبور - تیم فوتبال معروف انگلستان.

13 - بشر - گاه از نها برآید - لیز.
14 - سر و ته -  فیلمنامه - برگ برنده.

15 - پشیمان - برابر و مساوی - بازیکن ایرانی 
تیم فوتبال اوساسونا.
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تیم فوتبال برایتون توانست با برتری مقابل میلوال به نیمه نهایی جام حذفی انگلیس راه یابد.
در ادامه دیدارهای جام حذفی انگلیس یک دیدار برگزار شد که در آن برایتون برابر میلوال قرار گرفت که این دیدار 

در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
علیرضا جهانبخش که چند بازی است به ترکیب اصلی این تیم رسیده است در این دیدار نیز در ترکیب ثابت 
تیمش قرار داشت و در اواسط نیمه دوم زمین بازی را ترک کرد. در ادامه دیدار دو تیم به وقت های اضافی کشیده 

شد که باز هم تالش دو تیم نتیجه ای نداشت تا بازی به پنالتی کشیده شود.
با این حال در ضربات پنالتی برایتون توانست ۵ بر ۴ میلوال را شکست دهد و راهی مرحله بعد شود تا یاران جهانبخش 

خودشان را در بین چهار تیم پایانی نیمه نهایی جام حذفی انگلیس ببنند.
برایتون باید در نیمه نهایی در ورزشگاه ومبلی برابر منچسترسیتی قرار گیرد و بازیکن ایرانی فرصت رویارویی با یکی از 

بهترین تیم های حال حاضر اروپا را دارد. در دیگر دیدار این مرحله واتفورد با ولورهمپتون دیدار خواهد کرد.

پیشکسوت جویباری استقالل تهران از رفتار طرفداران این تیم در 
بازی مقابل نساجی مازندران گله مند است. محمود فکری درباره 
تقدیر باشگاه استقالل تهران از پیشکسوتان پیش از دیدار با نساجی 
مازندان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: جا 
دارد از کمیته پیشکسوتان و مدیران باشگاه بابت این اتفاق تشکر 
کنم اما از طرفداران استقالل خیلی گله دارم. او ادامه داد: یک 
لحظه در ورزشگاه فکر کردم که قبل از آقایان پورحیدری و جباری 
در این تیم بازی می کردم که هواداران من را به خاطر ندارند. واقعا 
این اتفاق برایم تعجب برانگیز بود که چطور طرفداران استقالل 
مرا نمی شناسند. با خودم گفتم ای کاش پیشنهاد پرسپولیس را 
قبول کرده بودم! االن همه چیز پول شده است و فکر می کنم 
تشویق کردن بازیکن سابق تیم هم پولی است. شاید اگر آن زمان 
این پیراهن مقدس و عرق به باشگاه را به پول می فروختیم االن 
اینقدر ناراحت نبودیم که با چنین رفتاری ناراحت شدیم! پیشکسوت 
استقالل افزود: بی احترامی از سوی آنها ندیدم اما انگار که از یک 
سیب زمینی قبل از بازی تقدیر شده بود؛ مِن محمود فکری 1۴ 
سال در این تیم بازی کردم، حدود شش سال کاپیتان بودم. دو سه 
بار بلندگوی ورزشگاه اسم مرا اعالم کرد و بعید می دانم متوجه 
حضور من نشده باشند شاید محمود فکری را هم نمی شناسند! 
یک بچه 1۲ ساله به من می گفت گل شما را هیچ موقع یادم 
را زده  زمانی که من آن گل  این در حالی است که   نمی رود  
بودم بچه هنوز به دنیا نیامده بود. وقتی آن بچه گل من را یادش 
است چطور 3۰ هزار هوادار مرا به خاطر ندارند! خدای نکرده کمبود 
تشویق شدن ندارم اما اگر به اندازه هر سال حضورم در استقالل 
دیروز یک ثانیه مرا تشویق می کردند 1۴ ثانیه می شد. حتی یک 
بار اسمم را صدا هم نکردند و این حس خیلی بدی به من داد. خدا 
را شکر در این مدت از تیم حمایت می کردیم و فضای بدی را به 
وجود نیاورده ایم یک سری موارد را هم بازگو نکردیم که تمرکز 

تیم و بازیکنان به هم نریزد؛ فقط می توانم بگویم که دستشان درد 
نکند که تعجب برانگیزترین اتفاق سال را برایم رقم زدند حتی یک 

گوشه ای از ورزشگاه داد هم نه، اسم مرا حتی صدا هم نزدند.
فکری درباره اینکه اعالم کرده ای کاش پیشنهاد پرسپولیس را 
قبول می کرد گفت: زمانی که آقای هاشمی نسب به استقالل آمدند 
آقای پروین از طریق یکی از دوستانشان واسطه ای فرستاده بودند 
که به هر قیمتی که شده من به پرسپولیس بروم آن زمان آقای 
فتح اله زاده، نظری جویباری مدیرعامل و قائم مقام باشگاه بودند. 
این دو نفر کامال در جریان این اتفاق بودند من تا به امروز نه به 
صورت رسانه ای صدایش را درآوردم که طرفداران استقالل ناراحت 
بشوند و نه اینکه حتی به آن فکر کنم. مبلغ این انتقال را هم به 
عهده خودم گذاشته بودند و به هر قیمتی که من می گفتند آنها عمل 
می کردم. چون هاشمی نسب به استقالل آمده بود دنبال این بودند 
که فقط یک بازیکن را به پرسپولیس ببرند و حاال اگر این بازیکن 

محمود فکری بود کلی سروصدا می کرد چون اگر من به پرسپولیس 
می رفتم ضربه روحی خیلی شدیدی به استقالل می خورد ولی حاال 
اینکه من به استادیوم می آیم و حتی یک نفر هم اسمم را به زبان 
نمی آورد نه اینکه محتاج تشویق کردن باشم اما اینقدر بی معرفت 
بودن مطمئنا زننده و فراموش نشدنی است. فکری در این باره که 
بازی  را در ورزشگاه تماشا کردی یا خیر گفت: یک نیمه را دیدم 
و نتوانستم تحمل کنم و به خانه رفتم شاید همان اول از ورزشگاه 
می رفتم به هر حال دستشان درد نکند این را می خواهم بگویم 
حتی پرسپولیسی هایی که به تیمشان گل زدند و از من خاطره تلخ 
دارند هر کجا که من را می بینند حال و احوال پرسی گرمی را با من 
می کنند. او افزود: همیشه به من می گفتند بعد از آن گل معروف 
یک هفته گریه می کردیم ولی با این شرایط به ما احترام می گذارند 
و خیلی ما را تحویل می گیرند ما می گوییم اصال لیدرها نخواستند 
تشویق کنند تماشاگران عادی که روی سکوها بودند چی؟ آنها هم 
باید حتما لیدر به آنها بگوید که کسی را تشویق کنند؟ کلی اتفاقات 
تلخ در استقالل داشتیم یک روزه و یک شبه به این تیم نیامدیم که 

بخواهیم به این زودی ها فراموش شویم.
پیشکسوت استقالل در پایان گفت: با موهای مشکی به استقالل 
آمدیم و وقتی استقالل را ترک کردیم دیگر موهایم سفید شده بود 
1۴ سال عمر کمی نیست. در این 1۴ سال خیلی از بازیکنان کلی 
تیم عوض می کنند ولی ما در همین استقالل بودیم. به هر حال این 
هم یکی از درس های زندگی برای من بود اتفاقاتی رخ داد که هرگز 
فراموش نمی کنم. در این دوره و زمانه ای که همه چیز از بین رفته 
دیگر شاهد همه چیز هستیم. به هر حال این برایم خوب بود که 
با یک سری از عکاسان و خبرنگارانی که از قدیم باهم آشنا بودیم 
را دوباره در ورزشگاه دیدم. شاید آدم یک سری جاها از مسئولین 
ناراحت شود که با توجه به گرفتاری ها نتوانند از ما یاد کنند اما مردم 

دیگر بعید است چنین رفتاری داشته باشند.

گالیه شدید محمود فکری از طرفداران استقالل:

ای کاش به پرسپولیس می رفتم؛ رفتار بد تماشاگران استقالل را هرگز فراموش نمی کنم

سرپرستی مجیدی در استقالل تکذیب شد

گروه ورزشی: با سپری کردن هفته آخر لیگ برتر کارشناسان 
تیم منتخب لیگ در سالی که گذشت را انتخاب کردند. سال 13۹7 
برای فوتبال داخلی ایران مانند همه سال ها با جذابیت و فراز و 
نشیب های زیادی همراه بود. دو جام اصلی فوتبال ما در بهار 
13۹7 به سرخابی های پایتخت رسید تا لیگ برتر و جام حذفی 
نصیب این دو تیم شود. در فصل جدید فوتبالی اما اتفاقات به شکل 
دیگری رقم خورد و تیم های شایسته دیگری مانند تراکتورسازی، 
سپاهان و پدیده خود را در کنار دو غول پایتخت مطرح کردند و 
رقابت جذاب و نزدیکی را در فوتبال باشگاهی ما رقم زدند تا تیم 
منتخب لیگ برتر ایران در اختیار این تیم ها باشد. در ادامه به 
بررس تیم منتخب لیگ برتر فوتبال ایران در سالی که گذشت می 
پردازیم؛ تیمی که می توان عنوان تیم منتخب لیگ از نگاه ورزش 
سه را بر آن نهاد و البته قطعا در این انتخاب شایسته های دیگری 

نیز حضور داشتند.
دروازه بان: علیرضا بیرانوند)پرسپولیس(

دروازه بان اول مطمئن این روزهای فوتبال ایران یکی از طالیی 
ترین سال های خود را سپری کرد و در کنار موفقیت های فراوان 
در سطح بین المللی و ثبت لحظات ماندگار، بیرانوند با پرسپولیس 
در لیگ برتر ایران کسب دوباره قهرمانی لیگ را جشن گرفت و 
البته توانست در این قهرمانی چهره ای تاثیر گذار و پر رنگ باشد. 
واکنش های خوب و البته نقش پر رنگ او در رختکن تیم فوتبال 
پرسپولیس باعث شد تا بیرانوند جلوتر از دروازه بان های دیگر 

دروازه بان تیم منتخب لیگ ایران در سال 13۹7 باشد.
خط دفاع: وریا غفوری)استقالل(: غفوری که همچنان بهترین 
گلزن استقالل در لیگ هجدهم است در سمت راست خط دفاعی 
این تیم یکی از بهترین  سال های دوران فوتبال خود را پشت سر 
گذاشت. وریا که با اعتماد کی روش پست های متفاوتی را تجربه 
کرده بود، در سمت راست خط دفاعی برای استقالل در لیگ و 
جام حذفی نمایش های بسیار خوبی داشت و توانست در موفقیت 
های این تیم نقش آفرینی کند. غفوری البته فصل را با بدشانسی 
و مصدومیت به پایان رساند اما اهمیت او برای شفر به شکلی است 
که سرمربی استقالل از مدت ها قبل بازگشت او به فرم مناسب را 

به عنوان یکی از ماموریت های کادر پزشکی تعریف کرده است.

سید جالل حسینی)پرسپولیس(: معمار بهترین خط دفاع 
لیگ در فصل گذشته امسال هم برای پرسپولیس خوش درخشید 
تا بی توجه به شرایط سنی همچنان سید جالل از بهترین های 
فوتبال ایران باشد. حسینی که در دفاع عملکردی بی نقص داشته، 
با گل های تاثیر گذار خود نیز بارها به تیم برانکو کمک کرد تا 
جریان مسابقه به سود تیم پرسپولیس تغییر کند. سید جالل در 
کنار نقش آفرینی در داخل زمین، مهره ای کلیدی در رختکن 
پرسولیس محسوب می شود و قرمزهای پایتخت خارج از زمین 
مسابقه  نیز تحت تاثیر کاپیتان خود هستند که به خوبی نقش یک 

مهره کلیدی را ایفا می کند.
روزبه چشمی)استقالل(: بازیکن تاثیر گذار آبی ها در قلب 
خط دفاعی فصل گذشته در کنار سید مجید حسینی برای استقالل 
درخشید و امسال نیز در مرکز خط دفاعی همواره مهره ای کلیدی 
برای تیم شفر بوده است. چشمی هر چند در مقطعی از فصل در 
مرکز زمین به میدان رفت اما حضور در ترکیب دفاعی استقالل 
همواره باعث استحکام خط دفاعی آبی ها شده است. شفر در جام 
جهانی نیز به عنوان مدافع مرکزی به میدان رفت تا حاال رفته 
رفته چهره یک هافبک دفاعی به مدافع مرکزی مطمئن تغییر 
کند و روزبه برای ادامه مسیر خود بیشتر در این منطقه از زمین 

دیده خواهد شد.
احسان حاج صفی)تراکتورسازی(: حاج صفی که همواره از 
مهره های کلیدی لیگ برتر ایران بوده، در بازگشت دوباره به فوتبال 
ایران توانست درخشش خود را با پیراهن سرخ رنگ تراکتورسازی 
ادامه دهد. احسان در سمت چپ خط دفاعی تراکتورسازی در لیگ 
هجدهم مهره ای تاثیر گذار و کلیدی بود و همواره توانست با نفوذ 
های خود اثر مثبتی در حمالت تراکتورسازی داشته باشد. احسان 
حاج صفی که حاال با پختگی و تجربه باالتر در کنار تیم پر مهره 
تراکتورسازی مدعی جدی برای قهرمانی در لیگ برتر است، دفاع 

چپ منتخب لیگ برتر ایران در سالی که گذشت است.
خط میانی: احمد نوراللهی)پرسپولیس( احمد با پیراهن پرسپولیس 
دوباره همان بازیکنی است که حضور و یا عدم حضور او در نتیجه 
گیری قرمزها موثر بود. نوراللهی که با تصمیم برانکو حضور در 
پست های مختلف را تجربه کرده، در تیم پرسپولیس روز های 

خوبی را در اکثر روزهای سال 13۹7 سپری کرد و ضمن قهرمانی 
در لیگ برتر، یکی از بهترین های تیم پرسپولیس در این مسیر 
بود. سرعت باالی انتقال توپ، تاثیر گذاری در حمالت و شرکت 
در کارهای دفاعی آیتم هایی است که این بازیکن در آن باالترین 
نمره را کسب کرده تا نوراللهی هافبک دفاعی برتر لیگ ایران در 

سالی که گذشت باشد.
اشکان دژاگه)تراکتورسازی( بعد از آن روزهای سخت در 
انگلستان و سفر توریستی به روسیه کمتر کسی انتظار داشت تا 
دژاگه بتواند در فوتبال ایران که با استانداردهای دوران حرفه ای 
دژاگه فاصله داشت، روزهای درخشانی را ببیند. اتفاقی که در هفته 
های اول نیز رخ داد اما با گذشت زمان و شروع دوران تقوی در 
تراکتورسازی اشکان تبدیل به ستاره ای فراتر از انتظارات شد. هفته 
به هفته دژاگه به فرم ایده آل خود نزدیک تر شد و دردیدارهای 
کلیدی توانست ورق را به سمت تبریزی ها برگرداند. دژاگه در 
لیگ برتر به اندازه ای خوب بود که در امارات نیز مهره فیکس تیم 
ملی شد و حاال او درست همان ستاره ای است که زنوزی برای 

خرید او اقدام کرد.
را  سینوسی  عملکرد  اگر  اسماعیلی)استقالل(  فرشید 
بزرگترین ایراد اسماعیلی در سال ۹6 می دانستید، فرشید در سال 
13۹7 چهره ای متفاوت نسبت به گذشته داشت و تقریبا در اکثر 
مسابقات ستاره ای درخشان در تیم شفر بود که غیبت او کامال 
محسوس بود و به چشم می آمد. اسماعیلی هر چند در تورنمنت 
های بزرگ ملی غایب بود اما در مسابقات داخلی برای استقالل 
خوش درخشید و گل ها و پاس گل های او کمک زیادی به تیم 
شفر و آبی پوشان کرد تا آنها بتوانند به ویژه در مقاطع ابتدایی فصل 
از بحران فرار کنند. حضور در چند پست مختلف و حفظ کیفیت 
در سطح باال باعث شده تا فرشید مهره ای غیر قابل جانشین در 
ترکیب تیم شفر باشد و حاال او با شماره 8 مهره ای کلیدی و تاثیر 

گذار است که برای دیدارهای مهم و کلیدی بی جانشین  است.
مهدی ترابی)سایپا-پرسپولیس( مهدی ترابی با تکنیک 
ناب و سبک بازی منحصر به فرد خود در سال گذشته توانست با 
درخشش در ترکیب سایپا پایه گذار اصلی کسب سهمیه آسیایی 
برای نارنجی پوشان باشد و عملکرد او به اندازه ای درخشان بود 
که شانس حضور در اردوی تیم ملی را داشته باشد. ترابی بعد از 
درخشش در پیراهن سایپا با قراردادی در تابستان به پرسپولیس 
پیوست و زمان حضور در قرمزها را به نیم فصل موکول کرد تا 
همچنان مهره ای موثر در ترکیب سایپا باشد. گل و پاس گل 

های پر تعداد او در ترکیب نارنجی پوشان باعث شد تا سایپا دوباره 
آسیایی شود و دایی در لیگ هجدهم نیز شرایط خوبی را در حضور 
او و غیبت قلی زاده داشت اما در نهایت ترابی برای ادامه درخشش 
به جمع شاگردان برانکو اضافه شد و در تیم پرسپولیس حاال مهره 
ای ثابت است. هر چند ترابی هنوز نتوانسته روند گلزنی های خود 
را در پرسپولیس آغاز کند اما حضور او در کنار نمایش های با 
کیفیت باعث شده تا مهره ای کلیدی در ترکیب پرسپولیس باشد.

امین قاسمی نژاد)پدیده( پدیده لیگ را با درخششی غیر قابل 
انتظار آغاز کرد و در میان این تیم درخشان و یکدست یک نفر 
جلوتر از دیگران توانست نام خود را مطرح کند. امین قاسمی نژاد 
که به عنوان وینگر در تیم گل محمدی حضور داشت، روزهای 
درخشانی را در این تیم سپری کرد تا پدیده بتواند نیم فصل اول 
را به عنوان مدعی قهرمانی به پایان برساند. ارسال ۵ پاس گل و 
نمایش های خوب این بازیکن با پیراهن پدیده منتج به این شد تا 

این بازیکن نماینده پدیده در ترکیب تیم منتخب باشد.
مهاجم: علی علیپور)پرسپولیس( آقای گل قرمزها در سالی که 
گذشت و سال جاری بی کمترین چالشی در پست مهاجم اول این 
تیم قرار می گیرد. علیپور در سال های اخیر به اندازه ای موفق 
و درخشان بود که بدون هیچ  ابهامی در این تیم قرار می گیرد. 
مهاجم آماده این روزهای پرسپولیس که به خوبی از موقعیت ها 
استفاده می کند و تقریبا در تمامی چالش ها پیروز است، مهره 
ای غیر قابل جانشین در ترکیب پرسپولیس است و امسال را در 
شرایطی به پایان رساند که با درخشش در ماه های اخیر دوباره 
استنلی در  آقای گلی است و در کنار کی روش  مدعی عنوان 
صدر جدول گلزنان حضور دارد. قهرمانی قرمزها در لیگ برتر 
شاید بیش از هر عامل دیگری به فرم خوب این بازیکن  بستگی 
دارد و قطعا  ادامه این روند علیپور می تواند برانکو به هت تریکی  

تاریخی برساند.
ذخیره ها: دروازه بان ها: رشید مظاهری به رسم همه سال های 
گذشته همواره در سطح باالیی قرار داشت و به ویژه در 6ماهه اول 
سال و در ذوب آهن امیر قلعه نویی توانست در نتایج این تیم اثر 
گذار باشد. مظاهری در ادامه سال نیز در ذوب آهن بحران زده 
از بهترین ها بود و بعد از پاییز سخت، زمستان برای او با حضور 

منصوریان متفاوت از گذشته بود.
برای  گزینه  دو  سلیمی  ایمان  و  زاده  خلیل  شجاع  مدافعان: 
حضور در ترکیب منتخب سال بودند که پشت سر دو مدافع دیگر 
باقی ماندند اما سال بسیار خوبی را سپری کردند. هر دو بازیکن 

پایان رساندند، مهره هایی  که فصل را در کورس قهرمانی به 
بسیار کلیدی در ترکیب تیم های خود بودند و در موفقیت های 
پرسپولیس و تراکتورسازی نمی توان نقش آنها را نادیده گرفت. در 
میان مدافعین کناری اما دانیال اسماعیلی فر که در ماه های اخیر 
ستاره ای دست نیافتنی در ترکیب تراکتورسازی بود، در فهرست 
ذخیره ها حضور دارد. اسماعیلی فر با حضور لیکنز به فرم بسیار 
ایده آلی رسید و زمستان امسال توانست روزهای شیرینی را برای 

خود بسازد.
هافبک ها: فرشید باقری از استقالل شاید اگر چند هفته ای 
زودتر به فرم ایده آل خود می رسید می توانست در تیم اصلی 
حضور داشته باشد اما درخشش او باعث شد تا در فهرست ذخیره 
ها قرار بگیرد. هافبک گلزن و گلساز استقالل زیر نظر شفر بهترین 

روزهای فوتبال خود را سپری می کند.
مهاجمان: چهره غیر منتظره این لیست اما اللهیار صیادمنش 
17 ساله است که در دوران کوتاه حضور در ترکیب استقالل خبر 
اللهیار در  ایران را داد.  از ظهور یک ستاره درخشان در فوتبال 
نیم فصل اول برای استقالل هر زمان که به میدان رفت موثر 
ظاهر شد و در نیم فصل دوم نیز مهره فیکس شفر بود اما یک 

مصدومیت کار او را سخت کرد.
مهرداد محمدی در سپاهان نیز فصل خوبی را سپری می کند و در 
بسیاری از دیدارهای فصل با گل های 3 امتیازی خود توانسته به 
تیم قلعه نویی کمک کند تا سپاهان همچنان مدعی و در کورس 

باشد.

زنیت سنت پترزبورگ با نمایش موثر ستاره ایرانی خود به تساوی مقابل اسپارتاک مسکو رسید. در مسابقه ماقبل 
پایانی هفته بیستم لیگ برتر روسیه، تیم زنیت سنت پترزبورگ که سردار آزمون را مثل پنج دیدار اخیرش در 
خط حمله داشت، در استادیوم اوتکریتیه مهمان تیم رده پنجمی اسپارتاک مسکو بود. اسپارتاک مسکو در دقیقه 
13 گل اول را زد، اما در دقیقه ۲7 زنیت سنت پترزبورگ از حمالت پیاپی خود نتیجه گرفت و روی شوت ریباند 
شده سردار آزمون، توسط ویلمار باریوس گل تساوی را به ثمر رساند.  در ادامه مسابقه تالش دو تیم برای زدن 
گل دوم حاصلی نداشت تا زنیت سنت پترزبورگ به تساوی خارج از خانه یک بر یک مقابل اسپارتاک مسکو 
دست پیدا کند و با ۴1 امتیازی شدن، همچنان در صدر جدول لیگ برتر روسیه بماند. سردار آزمون که در هر 
دو مسابقه اخیر زنیت سنت پترزبورگ در لیگ برتر روسیه مقابل اورال و اوفا گلزنی کرده بود، دراین بازی همدر 

حضور 7۴ دقیقه ای خود در زمین روی تک گل تیمش تاثیرگذار ظاهر شد؛ ضمن اینکه او در دقیقه ۵۵ به دلیل 
خطا کارت زرد گرفت.

سیماک: به سردار نیاز داریم
سرمربی زنیت به تمجید از ستاره ایرانی تیمش پرداخت و او را مهره کلیدی تیمش در خط حمله بیان کرد. او 
نیاز به استراحت دارد و نمی تواند ۹۰ دقیقه کامل بازی کند. امیداورم او از این استراحت ها به نحو احسن استفاده 
کند و به آمادگی کامل برسد. سخت است که بدون استراحت بازی کنید ولی او اکنون در شرایط خوبی است و 
هر بازی لحظات خوبی را خلق می کند. سردار بازیکنی است که ما به او بسیار دل بسته ایم چون او توانایی این 

را دارد که در خط حمله ما تنوع ایجاد کند.

۱۱ ستاره ایرانی منهای خارجی ها

تیم منتخب لیگ برتر در سال ۹۷

یاران جهانبخش مسافر نیمه نهایی جام حذفی شدند

بازگشت محرمی در روز پیروزی دینامو زاگرب
دینامو زاگرب با بهره مندی از مدافع راست ایرانی خود 
پایانی  ماقبل  دیدار  در  مقابل گوریکا رسید.  برتری  به 
دینامو  تیم  کرواسی،  یک  لیگ  پنجم  و  بیست  هفته 
زاگرب که برخالف دیدار اخیرش صادق محرمی را از 
ابتدا در ترکیب و به عنوان مدافع راست در اختیار داشت، 
در استادیوم رادنیک مقابل تیم رده ششمی گوریکا قرار 

گرفت.
یاران محرمی که آخرین باخت خود را در هفته پانزدهم 
تجربه کردند و بعد از آن شکست ناپذیر بودند، امروز هم 

این روند فوق العاده را برای دهمین بازی متوالی ادامه 
دادند و به برتری ۲ بر صفر خارج از خانه برابر گوریکا 
امتیازی شده و ضمن حفظ صدر  تا 6۴  یافتند  دست 
جدول، فاصله امتیازی خود با ری یکا رده دومی را به ۲۰ 

امتیاز افزایش دهند.
صادق محرمی، مدافع راست ایرانی دینامو زاگرب که در 
مسابقه اخیرشان در مرحله حذفی لیگ اروپا برابر بنفیکا 
پرتغال جزو فهرست تیمش نبود، در بازگشت به ترکیب 

تیمش ۹۰ دقیقه برابر گوریکا بازی کرد.

گروه ورزشی: مدیران باشگاه استقالل سرپرستی فرزاد 
مجیدی در تیمشان را تکذیب کردند.

با  را  پایتخت سال ۹8  در حالی که مطرح شده آبی های 
سرپرستی فرزاد مجیدی آغاز می کنند، با پیگیری از مدیران 

این تیم این مساله تکذیب شد.
مدیران تیم فوتبال استقالل تهران اعالم کردند که این 

عنوان  به  حاجیلو  اصغر  و  نیست  بیش  موضوع شایعه ای 
سرپرست به کار خود در این تیم ادامه می دهد و جایگزینی 

برای وی در نظر گرفته نشده است.
پیش از این حضور فرزاد مجیدی از ماه ها قبل به عنوان 
سرپرست استقالل مطرح شده بود که این موضوع همچنان 

از سوی مدیران استقالل تکذیب می شود.

تاثیرگذاری آزمون در شکست ناپذیری زنیت


