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پیروزی استقالل تهران، تراکتورسازی و ذوب آهن در آغاز دور برگشت لیگ برتر

پرسپولیس ۱۰ نفره به صدر جدول برگشت
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال پرسپولیس شــانزدهمین دیدار خود 
در لیگ برتر را در شــرایطی با برتــری به پایان برد 
و صدرنشــین ماند که اکثر دقایق نیمه دوم را با یک 

بازیکن کمتر پشت سر گذاشت.
پرونده بازی های هفته شــانزدهم لیگ برتر عصر دیروز 
در شرایطی بســته شد که تیم صدرنشــین پرسپولیس در 
آخرین دیدار این هفته از ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه به مصاف تیم 
سایپارفت و توانست با تنها گل مهدی طارمی)۴۷( به پیروزی 
برســد.در این دیدار که در حضور ۶0 هزار هوادار پرسپولیس 
و در ورزشــگاه آزادی برگزار شد، سرخپوشان نمایش بهتری 
نســبت به حریف خود داشــتند و بارها صاحب موقعیت هم 
شــدند اما این موقعیت ها آنقدر جدی نبود که بتواند دروازه 
ســایپا را تهدید کند. برانکو ایوانکوویچ کــه برای این دیدار 
رامیــن رضاییان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشــت از 
ســروش رفیعی در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرد شاید 
بتواند روند تهاجمی سرخپوشان را بهبود ببخشد اما این تیم 
همچنان در خلق موقعیت درون محوطه جریمه مشکل دارد. 
مهدی طارمی در دقیقه ۳0 این دیدار دوباره خبرســاز شد و 
در حالی که درون محوطه جریمه به ســمت دروازه حرکت 
می کرد توسط بازیکن حریف سرنگون شد و اعتقاد به پنالتی 
داشــت اما داور مسابقه خطای هند او را اعالم کرد که همین 
امر اعتراض طارمی و بازیکنان پرسپولیس را به همراه داشت. 
نیمه دوم برای پرســپولیس با یک گل شروع شد و دو دقیقه 
بعد از سوت آغاز این نیمه مهدی طارمی با یک حرکت خوب 
دروازه حامد لک را باز کرد و قبل از شادی نگاه چند ثانیه ای 
به صورت دروازه بان ســایپا داشــت. درحالی که پرسپولیس 
شــرایط بهتری داشــت و تیم برتر میدان بود در دقیقه ۵۵ 
فرشــاد احمدزاده که به جناح چپ خط دفاعی سرخ ها رفته 
بود در مهار مهاجم سایپا ناکام بود و به خاطر خطایی که روی 
وی در موقعیت تک به تک انجام داد با کارت قرمز مســتقیم 
اخراج شــد. با ۱0 نفره شدن پرسپولیس فشار حمالت سایپا 
بیشتر شــد و شاگردان حســین فرکی تالش کردند به گل 
تســاوی دســت پیدا کنند. با این حال حمالت این تیم هم 
به گونه ای نبود که حتی یک بار دروازه پرســپولیس را تهدید 
کند. شاگردان برانکو هم در ادامه با نمایشی منطقی توانستند 
از گل زده خود به خوبی مراقب کنند و سه امتیاز این دیدار را 

از آن خود کنند تا همچنان صدرنشین باشند.

اما دیروز ســه دیدار دیگر هم برگزار شــد. در مشهد دو 
تیم پدیده مشهد و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۴ در ورزشگاه 
ثامن مقابل هم قرار گرفتند که در پایان دو تیم به تســاوی 
یک بر یک رضایت دادند. ابتدا مهرداد کفشگری در دقیقه ۵۷ 
از روی نقطه پنالتی دروازه طالیی پوشان را باز کرد. سپس در 
دقیقه ۶۶ جالل الدین علی محمدی بازی را به تساوی کشاند 

تا سهم هر تیم از این دیدار تنها یک امتیاز باشد.
در تبریز تیم های فوالد خوزســتان و ماشین ســازی از 
ســاعت ۱۴ به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان نعیم 
ســعداوی مقابل تیم قعرنشــین جدول با تساوی بدون گل 
متوقف شدند. در این دیدار آندرانیک تیموریان نیمکت نشین 
بــود و در نیمه دوم و در دقیقه ۷۳ وارد زمین شــد. به گفته 

نزدیکان ماشین ســازی دیدار با فوالد آخرین دیدار تیموریان 
برای این تیم بود و امروز و فردا رضایت نامه این بازیکن برای 

استقالل تهران صادر خواهد شد.
در دیگر دیدار دیروز و در اصفهان تیم ذوب آهن اصفهان 
از ساعت ۱۵ به مصاف سیاه جامگان رفت که در پایان توانست 
با نتیجه یک بر صفر این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد. 
در این دیدار که نیمه اول آن با تســاوی به پایان رسیده بود، 
یاســر فیضی در دقیقه ۶۸ موفق شــد تنها گل سبزپوشان 
اصفهانی را به ثمر برساند. با این نتیجه ذوب آهن با 2۸ امتیاز 

به رده سوم صعود کرد.
پیروزی استقالل و تراکتورسازی 

اما در چارچوب دیدارهای هفته شانزدهم روز پنجشنبه 
نیز ســه بازی برگزار شــد که در مهمترین آنها تیم استقالل 
موفق شــد با نتیجه یک بر صفر از سد نفت تهران عبور کند. 
امید ابراهیمی در دقیقه ۵۹ برای اســتقالل گلزنی کرد.این 
بــازی تحت تاثیر دو اتفاق مهم برگزار شــد؛ اول محرومیت 
علی دایی سرمربی تیم نفت و حضورش روی سکوها در کنار 
هواداران این تیم و دوم نیمکت نشینی مجدد مهدی رحمتی 
کاپیتان استقالل. شاگردان علیرضا منصوریان در نیمه نخست 

حمــالت پراکنده ای را روی دروازه تیم نفت ترتیب دادند که 
این حمالت نتیجه ای نداشت. تیم نفت هم می توانست روی 
ضربه شوت ایمان مبعلی و ضربه سر ارسالن مطهری به گل 
برسد که این موقیت ها از دست رفت.تورج حق وردی داور این 
بازی در این نیمه به پنج بازیکن زمین )دو بازیکن استقالل و 
سه بازیکن نفت( کارت زرد نشان داد تا این بازیکنان در ادامه 

کار با احتیاط بیشتری بازی کنند.
اســتقالل نیمه دوم هم با فشــار بیشتری نسبت به تیم 
نفت کار را شــروع کرد و سرانجام در دقیقه ۵۹ توسط امید 
ابراهیمی از روی یک ضربه کاشــته به گل رســید. بازیکنان 
نفت بعد از دریافت گل برای جبران نتیجه جلو کشیدند ولی 
حسین حسینی دروازه بان استقالل بارها با حرکاتش مانع گل 
خوردن آبی ها شد. اســتقالل در دقیقه ۷۹ می توانست روی 
ضربه فرشــید اسماعیلی به گل برسد که توپ این بازیکن به 
تیــرک دروازه نفت خورد. در ادامــه تالش نفت برای جبران 
نتیجه ثمری نداشت و بازی با همان یک گل به اتمام رسید. 
در دیگر بازی تیم تراکتورســازی در خوزستان با نتیجه 
یک بر صفر میزبانش را شکست داد. مهدی شریفی در دقیقه 
۸۶ برای تراکتورســازی گلزنی کرد. در پایان این بازی قلعه 
نویی از نمایش تیمش راضی نبود و اســتقالل خوزســتان را 

مستحق کسب سه امتیاز دانست. 
و باالخره در تهران هم جدال تیم های پیکان و گسترش 
فوالد با تســاوی یک- یک به پایان رســید. در نیمه اول این 
دیدار یوسف سیدی در دقیقه ۱۹ برای گسترش فوالد گلزنی 
کــرد و تیمش را پیش انداخت، امــا در لحظات پایانی نیمه 
اول، سیامک نعمتی گل تساوی را برای پیکان به ثمر رساند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید عاشق علی آبسواران
 شهید از برادر جا نماند!

شــهید علی آبســواران در تاریخ ۱۳۴۸/۴/۱در 
روستای کنارو دیده به جهان گشود.

 او کــه از کودکی به یاد امام حســین)ع( زنده 
بود و به ذکر خدا خرســند می شــد، پس از به پایان 
رســاندن دوره راهنمایــی، برای ادامــه تحصیل به 

بندرعباس رفت.
وجود بــرادری بزرگــوار چون شــهید محمد 
آبسواران باعث شد از کودکی او را سرمشق و الگوی 

خویش قرار دهد، شهادت برادر عشق و شهامت را، در دل او بیفزاید. 
 شــهید علی آبسواران با تشــکیل کتابخانه و مطالعه کتاب های مذهبی و 
لبیک گفتن به ندای امام در راستای تشکیل بسیج 20 میلیونی و شرکت فعال 
در برگزاری مراسم دعاهای پرفیض کمیل و توسل، آمادگی کافی را برای دیدار 

دوست پیدا کرد.
ســرانجام روز وصل فرا رســید، او در عملیات ظفرمندانه کربالی۴ منطقه 
عملیاتی ام الرصاص در تاریخ ۶۵/۱0/۴ به خیل عظیم یاران حسین )ع( پیوست.

فرازی از وصیت نامه:
از مال دنیا چیزی ندارم که درباره آن بنویسم، ولی چرا! مقداری خون ناقابل 

دارم که آن را هم در راه خدا و رسول خدا)ص( انفاق میکنم.
شهادت نعمتی بس گران است که انسان می تواند آن را با ثروت ایمان بخرد.

مشخص شدن حریفان بارسلونا و رئال مادرید 
در کوپا دل ری

بارســلونا باید در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری به مصاف رئال سوسیداد 
برود.قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری دیروز در اسپانیا برگزار شد 
و تیم ها حریفان خود را شــناختند. در مهمترین بازی رئال سوســیداد و بارسلونا به 
مصاف هم می روند و رئال مادرید میزبان سلتاویگو خواهد بود.در دیگر بازی ها اتلتیکو 
مادرید برابر ایبار قرار می گیرد و آالوس به مصاف آلکورکن می رود.دیدار های رفت در 
روزهای 2۹ و ۳0 دی برگزار می شود و بازی های برگشت در روزهای چهارم و پنجم 

بهمن انجام خواهد شد.
فالکائو به تیم ملی برزیل دعوت نشد

آقای گلی برای شمسایی باقی ماند!
با جوان گرایی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال برزیل، فالکائو رقیب جدی وحید 
شمسایی فرصت کسب عنوان آقای گلی را از دست داد.فدراسیون فوتبال برزیل بعد 
از ناکامی تیم ملی فوتسال این کشور در جام جهانی 20۱۶ کلمبیا دست به تغییرات 
گسترده در ساختار فوتســال اش زد و با انحالل کنفدراسیون فوتسال، این رشته را 
دوباره تحت عنوان کمیته به فدراســیون اضافه کرد. همچنین »پی سی اولیویرا« که 
در جام جهانی 200۸ سرمربی برزیل بود ، دوباره به نیمکت پرافتخارترین تیم جهان 
بازگشــت و او هم دست به تغییراتی زد.اولیویرا که در گذشته نیز چندان به استفاده 
از فالکائو اسطوره فوتسال جهان اعتقادی نداشت، در اولین گام و برای بازی دوستانه 
تیــم ملی برزیل با منتخب کاتالونیا از این بازیکن دعوت نکرده اســت. این در حالی 
اســت که فالکائو بعد از جام جهانی 20۱۶ و خداحافظی از تیم ملی در چند بازی به 
تیم ملی دعوت شد تا بتواند رکورد وحید شمسایی را شکسته و عنوان آقای گلی را 
هم از آن خود کند. فالکائو بعد از جام جهانی توانست اختالف خود با شمسایی را به 
۹ گل برســاند اما به نظر می رسد این اختالف در همین عدد ۹ باقی بماند.حال باید 
دید آیا الویویرا در ادامه از این بازیکن با تجربه استفاده خواهد کرد یا همچنان با جوان 

گرایی اش ادامه خواهد داد.
رونالدو قهرمانی در جام کنفدراسیون ها را می خواهد

ســتاره تیم ملی پرتغال ابــراز امیدواری کرد در ســال 20۱۷ قهرمانی در جام 
کنفدراسیون ها را کسب کند.تیم ملی پرتغال به سبب قهرمانی در یورو 20۱۶ باید در 
سال جاری میالدی در رقابت های جام کنفدراسیون ها که در کشور میزبان جام جهانی 
یعنی روســیه برگزار خواهد شــد به رقابت بپردازد. برای اولین بار است که پرتغال و 
کریســتیانو رونالدو حضور در این رقابت ها را تجربــه خواهند کرد و به همین دلیل 
رونالدو می خواهد از فرصت اســتفاده کند و تیمش را بــه قهرمانی در این رقابت ها 
برســاند.پرتغال در گروه نخســت این رقابت ها با تیم های روسیه میزبان، مکزیک و 
نیوزیلند همگروه شده است. کریستیانو رونالدو درباره حضور در جام کنفدراسیون ها 
گفت: برای اولین بار اســت که پرتغال بــرای قهرمانی در این رقابت ها تالش خواهد 
کرد و این برای همیشه در کارنامه فوتبالی ما خواهد بود. قهرمانی در این جام رویایی 
و ویژه خواهد بود. ما برای قهرمانی به روســیه خواهیم رفت ولی این را می دانیم که 
قهرمانی در این جام بســیار سخت خواهد بود چرا که تیم های بزرگ زیادی در این 
رقابت ها حضور خواهند داشــت. با این حــال همه می دانیم که در فوتبال هر چیزی 
امکان پذیر اســت و می خواهیم برای قهرمانی تالش کنیــم.در دیگر گروه این دوره 
از رقابت ها شــیلی قهرمان آمریکای جنوبی در کنار آلمــان قهرمان دوره قبل جام 
جهانی، اســترالیا قهرمان آســیا و قهرمان آفریقا که هنوز مشخص نشده است قرار 

خواهند گرفت.
هزینه ۵۰۰ میلیون پوندی برای بازسازی استمفوردبریج

مالک روس چلســی قصد دارد ۵00 میلیون پوند برای بازسازی استمفوردبریج 
هزینه کند. در نهایت بعد از چندین هفته مذاکره بین نمایندگان رومن آبراموویچ با 
سران منطقه فوالم و شورای توسعه محلی لندن، تصمیم بر این گرفته شد که رومن 
آبراموویچ برای توسعه ورزشگاه استمفوربریج ۵00 میلیون پوند هزینه کند. به همین 
خاطر در ۳ فصل آینده چلســی در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن بازی خواهد کرد تا 
ورزشــگاه استمفوربریج آماده شــود و این تیم بتواند بار دیگر به ورزشگاه همیشگی 
خود که یکی از قدیمی ترین ورزشگاه ها در انگلیس است، بازگردد.تنها رضایت صادق 
خان شهردار لندن باقی مانده است تا پروژه ورزشگاه استمفوربریج تصویب شود و کار 
بازســازی آن از پایان فصل جاری صورت گیرد. چیزی که مشخص است این آخرین 
فصلی اســت که چلسی در استمفوربریج با این سرو شکل بازی خواهد کرد و بعد از 
۳ ســال قرار است بار دیگر به این ورزشــگاه بازگردد. ورزشگاهی که دیگر ۴2 هزار 
نفر گنجایش نخواهد داشــت و گنجایش این ورزشگاه به ۶۱ هزار نفر خواهد رسید.

این طرح در راســتای درآمدزایی باشــگاه چلسی و با رضایت رومن آبراموویچ گرفته 
شده است.

رقابت بولت، رونالدو، ماری، جیمز و فرح برای جایزه الروس
محمد فرح و اندی ماری دو ورزشکار مشهور بریتانیایی در بین نامزدهای جایزه 
بهترین ورزشکار سال الروس 20۱۷هســتند. این در حالی است که امسال یوسین 
بولت و کریســتیانو رونالــدو با محبوبیت زیادی رو به رو بودنــد و آنها نیز برای این 
جایزه رقابت می کنند.اندی ماری و محمد فرح تنیســور و دوومیدانی کار بریتانیایی 
امســال در بین نامزد های جایزه الروس هســتند. این دو ورزشکار با لبرون جیمز و 
اســتفن کری ستاره های بســکتبال لیگ NBA رقابت خواهند کرد. برنده این جایزه 
۱۴ فوریه در موناکو مشــخص می شود.از دیگر ســتاره های حاضر می توان به مایکل 
فلپس پرمدال ترین شناگر آمریکایی و کریستیانو رونالد و ستاره فوتبال پرتغال اشاره 
کرد. رونالدو امسال جایزه توپ طال و بهترین فوتبالیست فیفا را دریافت کرد. در بین 
ورزشــکاران زن نیز نام سیمون بایلز ژیمناست آمریکایی که ۴ مدال طالی المپیک 
ریو را از آن خود کرد به چشم می خورد. الیسون فلیکس دوومیدانی کار آمریکایی که 
۶ مدال طال و ۳ مدال نقره المپیک دارد و آنجلیک کربر تنیســور شماره یک جهان 

در لیست نامزد ها هستند.
کمک ۱/22 میلیارد یورویی مسابقات یورو 2۰۱6 به اقتصاد فرانسه

مســابقات جام ملت های اروپا 20۱۶ در فرانســه، ۱/22 میلیارد یوو به اقتصاد 
فرانسه کمک کرده است.بررسی های انجام شده توسط وزارت ورزش و جوانان فرانسه 
نشــان داده است که برگزاری بازی های یورو 20۱۶ در این کشور ۱/22 میلیارد یورو 
به اقتصاد فرانسه کمک کرده است. در حال حاضر پاریس قصد دارد میزبان المپیک 
و پارالمپیک 202۴ شــود.در بازی های یورو 20۱۶، ۶2۵ میلیون یورو از مسافران و 
تماشاچیان پول کسب شده است. در این بازی ها ۶۱۳ هزار خارجی به استادیوم های 
فرانســه رفتند. بیشتر توریست ها از کشور های بریتانیا ، آلمان و سوییس بودند. این 
افراد به صورت متوســط ۷ تا ۹ روز در این کشور اقامت داشتند.بررسی ها نشان داده 
است در صورتی که پاریس میزبان المپیک 202۴ شود، ۱۱/۳ میلیارد دالر به اقتصاد 

فرانسه کمک می شود. 
توافق دروگبا با کورینتیانس 

مهاجم پیشین چلسی برای پیوستن به تیم برزیلی کورینتیانس به توافق رسید.
بر اساس گزارش های منتشر شده، دیدیه دروگبا برای پیوستن به کورینتیانس برزیل 
به توافق رســیده است. گفته می شود این مهاجم ساحل عاجی با قراردادی یک ساله 
با دستمزد ماهیانه ۱۵0 هزار دالری به این تیم برزیلی خواهد پیوست.دروگبای ۳۸ 
ساله که فصل گذشته در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا )MLS( برای مونترال ایمپکت 
بازی می کرد، در پایان فصل گذشــته )20۱۶( به همکاری اش با این تیم پایان داد. 
در حالی که گفته می شــود دروگبا با کورینتیانس به توافق رسیده، هافبک پیشین 
چلســی پیش از این گفته بود که در صورت فراهم شــدن شرایط تمایل دارد به تیم 

المپیک مارسی بازگردد.

منصوریان:در استقالل آتش زیرخاکستر نداریم
ســرمربی اســتقالل گفت: بازی با نفت انرژی زیــادی از ما گرفت ولی جواب 
زحمات مان را گرفتیم. علیرضا منصوریان در نشست خبری پس از پیروزی تیمش 
برابر نفت تهران گفت: می دانستیم نفتی ها روی پاس های مبعلی خوب کار می کنند. 
می دانیم مبعلی ضربه زن خوبی است. آمدیم و آسیب های خود را پوشش دادیم. در 
بازی قبلی دو ضربه کاشته باعث گل خوردن ما شد. امروز سه امتیاز را می خواستیم. 
در اواخر بازی نگاهی به حفظ نتیجه داشــتیم و سرعتی هایمان را هم جلو بردیم. 
وریا غفوری هم به موقع برگشــت و به وضعیت ایده آل رسید.وی درباره اظهارات 
شــهریاری بعد از شکست تیمش برابر اســتقالل و ایراد به تمرین استقاللی ها در 
تختی، گفت: این نظر آقای شــهریاری است. متاســفانه برخی ها وقتی استقالل و 
پرســپولیس می برند، می گویند فدراسیون به دنبال پیروزی آنها است. این حرف ها 
درست نیست.در ادامه خبرنگاری به منصوریان گفت که به نظر می رسد بازی کردن 
حسینی و نیمکت نشینی و احتماال ناراحتی رحمتی آتش زیر خاکستر باشد و تیم 
را به حاشیه بکشاند. سرمربی استقالل پاسخ داد: ما در استقالل آتش زیرخاکستر 

نداریم.
دایی: خطایی که داور برای استقالل گرفت 

خنده دار  بود
ســرمربی تیم فوتبال نفت تهران پس از شکست برابر استقالل با کنایه هایش 
عملکرد داور بازی را زیر سؤال برد. پس از شکست یک بر صفر نفت برابر استقالل 
در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال، علی دایی که بسیار ناراحت بود گفت: اگر فیلم 
بازی را یک بار ببینید می فهمید که شــرایط بازی چطور بود. برخوردهای داور را 
از دقیقــه اول بازی نگاه کنید. در نیمه اول حمدی نــژاد کاری نکرد که داور به او 
اخطار داد. در نیمه دوم هم روی بازیکن ما خطا شــد اما داور خطای ما را گرفت.

او افزود: شاهکار داور در صحنه ای بود که بازیکن حریف ُسر خورد اما خطای ما را 
گرفت و همان توپ گل شــد. فیفا باید از کارهایی که در ایران صورت می گیرد و 
قوانینی که اختراع می شــود بهره برداری کند. فیفا این چیزها را کم دارد. برای چه 
فوتبال دنیا پیشــرفت نمی کند چون این چیزها را ندارد!دایی در ادامه صحبت های 
کنایه آمیزش گفت: برای همین چیزهاست که هر سال باشگاه های ما قهرمان آسیا 
می شوند! استقالل به جز آن ضربه ایستگاهی که ناحق گرفته شد کار خاصی کرد؟ 
آیا حق ما بود ببازیم؟نمی دانم این داوران چطور سرشــان را روی بالش می گذارند 
و می خوابند؟دایی درباره فحاشــی لیدرهای اســتقالل در طول بازی گفت: اینکه 
موضوع عجیبی نیست. وقتی لیدرهای استقالل به سمت هواداران ما حمله می کنند 

فحاشی که چیزی نیست.
قلعه نویی: برد حق استقالل خوزستان بود

ســرمربی تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز معتقد است تیمش به هیچ  عنوان 
ســزاوار پیروزی در این مسابقه نبوده و برد کامال حق استقالل خوزستان بود. امیر 
قلعه نویی در نشســت خبری پایان دیدار تیم های تراکتورســازی تبریز و استقالل 
خوزســتان اظهار کرد:. خداوکیلی حق استقالل خوزستان بود که بازی را ببرد. در 
نیمه اول چندین موقعیت بســیار عالی را این تیم از دســت داد و از این بابت خدا 
را شــکر می کنم که روز خوب اخباری در درون دروازه ما بود.سرمربی تیم فوتبال 
تراکتورســازی تبریز افزود: در نیمه دوم نســبت به نیمه اول کمی بهتر بودیم اما 
باز هم تراکتورگونه بازی نکردیم. به هر حال شــرایط به گونه ای رقم خورد که خدا 
خواســت ما بازی را ببریم و بابت این موضوع هم از بازیکنانم و هم از خدا تشــکر 
می کنم ولی واقعیت این اســت که اســتقالل خوزستان فوتبالی زیبا و تاکتیکی را 

ارائه داد.
برانکو: باید داوران مسلطی برای بازیهای ما انتخاب شوند

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید همیشه بازی اول نیم فصل دوم در 
خانه سخت است.برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی 
یک بر صفر تیمش مقابل سایپا اظهار کرد: می دانستیم بازی سختی خواهیم داشت 
چون بازی های سایپا را دنبال کرده بودیم و می دانیم که تیم خوبی هستند. فرکی 
تیم خوبی بســته اســت و مطمئنم در جدول جایگاه بهتری پیدا می کند.البته ما 
هم چند موقعیت گل داشــتیم و یک گل زیبا نیز زدیم. حاال باید ببینیم وضعیت 
بازیکنان مان برای بازی چطور خواهد بود. همیشه اولین بازی سخت است.برانکو در 
ادامه انتقادش به عملکرد زاهدی فر داور این بازی گفت: چنین بازی هایی ریســک 
باالیی دارد و داورانی باید قضاوت کنند که بتوانند مسلط باشند. رشته کار امروز از 
دست داور خارج شد.سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت رامین رضاییان هم گفت: 
رامین کمردرد دارد و به بازی با فوالد هم نمی رســد. نمی توانیم او را تا بازی آماده 
کنیم.ما در آن بازی فرشــاد احمدزاده و ربیع خواه را هم در اختیار نخواهیم داشت 

اما قطعا از هدف مان که همان قهرمانی است عدول نخواهیم کرد.
اسپورتال آلمان: عزت الهی با نظر مهدوی کیا 

به هامبورگ می رود
رســانه آلمانی عنوان کرد سعید عزت الهی با توصیه مهدی مهدوی کیا راهی 
هامبورگ خواهد شد.به گزارش اسپورتال آلمان، سعید عزت الهی بعد از حضوری 
کوتاه مدت در اتلتیکومادرید راهی روســتوف در لیگ روسیه شد و در این تیم هر 
چند دقایق زیادی به بازی گرفته نشــد ولی هر وقت که در ترکیب تیمش حضور 
داشــت نمایش خوبی از خود نشــان داد تا فوتبال ایران به داشتن یک ستاره در 
آینده ای نزدیک امیدوار شــود. در این بین رســانه اسپورتال آلمان نوشت: مهدی 
مهدوی کیا که در هامبورگ دوران خیلی خوبی داشــت و همه از او به عنوان یکی 
از بهترین بازیکنان چند سال اخیر هامبورگ یاد می کنند، هنوز رابطه خوب خود را 
با سران این تیم حفظ کرده است. این بازیکن سابق ایران اخیرا به سران هامبورگ 
توصیه کرده اســت که سعید عزت الهی ســتاره جوان ایرانی که در روستوف بازی 
می کند را به خدمت بگیرد و به نظر می رســد هامبورگ با ارائه پیشــنهاد رسمی 
خواهان جذب سعید عزت الهی شده باشد.عزت الهی که نمی خواهد فرصت حضور 
در جام جهانی را از دســت بدهد ممکن اســت به پیشنهاد هامبورگ پاسخ مثبت 
بدهد تا فوتبال ایران بعد از چند سال غیبت، در بوندسلیگای آلمان نماینده داشته 
باشد.هامبورگ در رده ۱۶ جدول رده بندی ۱۸ تیمی بوندسلیگا قرار دارد و تالش 

می کند تا از خطر سقوط به دسته پایین تر نجات یابد.
کامرانی فر: اعالم خطا پیش از گل استقالل اشتباه بود

رئیس دپارتمان داوری می گوید، تورج حق وردی در چند صحنه به اشتباه برای 
استقالل اعالم خطا کرده است. حسن کامرانی فر درباره دیدار استقالل و نقت تهران 
گفت: پس از برگزاری این دیدار با ناظر داوری این مسابقه صحبت کردم و با توجه 
به آنالیز صحنه های بازی و صحبت با ناظر داوری، صحنه منجر به گل استقالل که 
توسط داور اعالم شده خطا نبوده و به اشتباه اعالم شده است.وی در ادامه تصریح 
کرد: البته در دقیقه ۵2 بازی هم می بایست داور مسابقه به بازیکن استقالل به دلیل 
بی پروایــی اخطار داده می شــد.رئیس دپارتمان داوری در پایان گفت: حق وردی از 
جمله بهترین و باتجربه ترین داوران فوتبال کشور است و انتخاب حق وردی و کمک 

داوران بین المللی وی برای این دیدار به دلیل اهمیت و حساسیت این دیدار بود.
بیانیه رسمی باشگاه المپیاکوس درباره خرید انصاری فرد 
باشگاه المپیاکوس با انتشار بیانیه ای رسمی خرید ملی پوش ایرانی را تایید کرد. 
روزپنجشنبه گذشته رسانه های ورزشی یونان از توافق باشگاه مطرح المپیاکوس با 
همتایان خود در پانیونیوس جهت انتقال قطعی کریم انصاری فرد، ملی پوش ایرانی 
خبر داده بودند.سایت رسمی باشگاه المپیاکوس با تاخیر یک روزه  بیانیه ای درباره 
جذب کریم انصاری فرد منتشر کرد و از اولین تمرین این ملی پوش ایرانی با این تیم 
خبر داد.همچنین رادیو ورزش یونان، دیروز خبر جذب کریم انصاری فرد از ســوی 
باشگاه المپیاکوس صدرنشین لیگ حرفه ای یونان، را رسما اعالم کرد. او روز گذشته 
معاینات پزشکی خود را انجام داد تا بعد از هفته ها گمانه زنی، به پرافتخارترین تیم 
یونان بپیوندد و شاگرد پائولو بنتو در این تیم شود که قبال هدایت تیم ملی پرتغال 
را بر عهده داشت. بر خالف تیم های قبلی انصاری فرد که قرارداد یک ساله داشت 
این بار بازیکن ایرانی با قراردادی ســه و نیم ســاله به المپیاکوس می رود و تقریبا 
ســاالنه ۵00 هزار یورو درآمد خواهد داشت.انصاری فرد دیروز با اعضای باشگاه و 
هم تیمی هایش دیدار و جلسه معارفه خود را با پیراهن شماره ۱۷برگزار کرد. او در 
این تیم هم تیمی بازیکنانی چون مارکو مارین و استفان کامبیاسو شده است.البته 
دیروز نیز اخباری نیز از جدایی مســعود شــجاعی از پانیونیوس شنیده شد و باید 
ببینیم بعد از جدایی انصاری فرد از این تیم، مســعود شجاعی نیز راه خروج را در 

پیش خواهد گرفت یا در پانیوینوس باقی می ماند.
کاظمی: اگر صحنه های مشکوک پنالتی نبود 

فوتبال را کنار می گذارم
سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز می گوید بازیکنانش تنها ۴0 درصد از 
قابلیت هایشان را نشان دادند. فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز 
پس از تســاوی تیمش مقابل فوالد اظهار کرد:ما کم کم به کارهای دفاعی تیم مان 
رســیده ایم. فوالد تیم خوبی است. ما برای بازسازی تیم مان باید روی بازیکنان کار 
کنیم. رفته رفته سعی می کنیم شــکل تیمی مان را پیدا کنیم. من بازی تیمم در 
نیمه دوم را به فال نیک می گیرم.ســرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز درباره 
قضاوت داور دیدار خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه ســید علــی را یکی از بهترین 
داوران لیــگ برتــر می دانم، اما اگر درباره صحنه های مشــکوک به پنالتی یکی از 
کارشناســان داوری بگوید که پنالتی نبوده، فوتبال را کنار می گذارم.وی بیان کرد: 
فردا)امروز( با یک فوتبالیســت خوب قرارداد خواهیم بست و در روزهای آینده به 
دنبال یک مهاجم خواهیم گشــت.کاظمی با بیان اینکه شک نکنید ماشین سازی 
در لیــگ می ماند درباره آخرین وضعیت آندرانیک تیموریان نیز گفت: آندو بازیکن 
متعصبی اســت و افتخاری برای فوتبال کشور محسوب می شود. همین که او پس 
از پشت ســر گذاشتن بیماری آبله مرغان از من خواست که روی نیمکت بنشیند 
و به تیم کمک کند، این موضوع قابل تقدیر است. او روزهای آخر فوتبالش را طی 
می کند و اســتقالل تیم محبوبش است و دوســت دارد به این تیم برود به همین 
دلیل من هم او را در اختیار باشگاه قرار دادم تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

شیمیدر پیروز جدال مدعیان در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال
برتر  در حســاس ترین دیدار هفته چهاردهم لیگ 
بسکتبال شیمیدر تهران میزبان شهرداری اراک بود که 

توانست حریفش را شکست دهد.
در آخرین دیــدار از هفته چهاردهم لیگ برتر بســکتبال 
شیمیدر تهران میزبان تیم مدعی شهرداری اراک بود که توانست 
در پایان این مســابقه نزدیک ۸۵ بر ۷۹ به برتری برســد. این 
مسابقه از ابتدا نزدیک و پایاپای بود. در کوارتر نخست شیمیدر 
توانست 2۵ بر 22 به برتری برسد اما در کوارتر دوم این اراکی ها 

بودند که 20 بر ۱۵ میزبان خود را شکست دادند.
با آغاز نیمه دوم دو تیــم کامال برابر کار می کردند. اختالف 
امتیازی وجود نداشــت و بــازی برابر پیش می رفــت تا اینکه 
شــوت های ســه امتیازی داکوان دین یک برتری جزیی برای 
شیمیدر در کوارتر ســوم ایجاد کرد و میزبان توانست این وقت 

مسابقه را 2۳ بر 2۱ به سود خود تمام کند.
در کوارتــر پایانی هم رقابت نزدیک بود اما در انتها اراکی ها 

موقعیت هایشان را از دست می دادند و شیمیدر از هر توپ خود 
موقعیت می ساخت و در پایان هم توانست کوارتر چهارم را 22 بر 
۱۶ به سود خود تمام کند و در نهایت ۸۵ بر ۷۹ به برتری برسد.

نتایج کامل دیدارهای هفته چهاردهم به این شــرح است: 
*پتروشــیمی ۷۳ – دانشگاه آزاد ۶۶ * شــهرداری کاشان ۸۵ 
– نیروی زمینی ۷۴ * شــهرداری گرگان ۴۹ – نفت آبادان ۸۴ 
* لوله آ.اس شــیراز ۶۹ – شهرداری تبریز ۷۸ * شیمیدر تهران 

۸۵ – شهرداری اراک ۷۹.
جدول رده بندی لیگ برتر بســکتبال: ۱- پتروشیمی بندر 
امام )۱2 پیروزی، یک شکســت، 2۵ امتیــاز( 2- پاالیش نفت 
آبادان)۱0 پیروزی، ۳ شکست، 2۳ امتیاز( ۳- شهرداری اراک)۸ 
پیروزی، ۵ شکســت، 2۱ امتیاز( ۴ - دانشگاه آزاد)۸ پیروزی، ۵ 
شکست، 2۱ امتیاز( ۵- شهرداری تبریز)۸ پیروزی، ۵ شکست، 
2۱ امتیاز( ۶- شیمیُدر تهران )۷ پیروزی، ۶ شکست، 20 امتیاز( 

و...

*مسابقات تکواندوی انتخابی دانشجویان سراسر کشور در دو گروه مردان و زنان از روز چهارشنبه )13 بهمن ماه( به 
مدت 4 روز در خانه تکواندو فدراســیون برگزار می گردد. رقابت های گروه مردان از روز چهارشنبه )13 بهمن  ماه( به 
مدت دو روز و مبارزات گروه زنان نیز جمعه و شنبه )15 و 16 بهمن ماه( پیگیري می شود و مدال آوران این رقابت ها جواز 
حضور در نخستین مرحله از اردوی تیم ملی به منظور حضور در بیست و نهمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان 
را بدست می آورند. بیست و نهمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان از تاریخ 28 مرداد  ماه تا 8 شهریور 

ماه سال 1396 به مدت 11 روز در کشور چین تایپه برگزار مي شود.
*هفته نهم لیگ برتر هندبال با ۵ دیدار برگزار شد که میهمانان با دست پر از خانه میزبانان خود بازگشتند. در دیدارهای هفته نهم 
لیگ برتر هندبال، نفت و گاز گچساران 2۸ بر 2۴ میزبان خود هپکوی اراک را شکست داد. شهرداری کاشان در مرودشت موفق شد 
تیم مرودشــت را با اختالف یک گل با نتیجه 2۹ بر 2۸ شکســت دهد. بیتای سبزوار که با یک مربی صاحب نام برزیلی از این هفته 
وارد بازی ها شده در تهران نیروی زمینی را 2۸ بر 22 شکست داد و دو دیدار دیگر هم با نتیجه مساوی به پایان رسید. در جدول، تیم 
نفت و گاز گچساران صدرنشین است و تیم های شهرداری کاشان و فوالد مبارکه سپاهان دوم و سوم هستند. نتایج کامل دیدارهای 
هفته نهم به شــرح زیر اســت: * نیروی زمینی 22 - بیتا سبزوار 2۸ * شهرداری ارومیه 2۹ - توسعه عمران بافق 2۹ * هپکو اراک 

2۴ - نفت و گاز گچساران2۸ * فوالد مبارکه سپاهان 2۷ - مس کرمان 2۷ * نوین قطره مرودشت 2۸ - شهرداری کاشان 2۹.

خواندنی از ورزش ایران

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه از موافقت فدراسیون کشتی با میزبانی این استان از رقابت های جام جهانی 
کشتی آزاد خبر داد.

مجتبی جوهری با بیان این مطلب افزود: پس از مذاکرات مســئوالن اســتانداری و اداره کل ورزش و جوانان کرمانشــاه با 
فدراســیون کشتی در نهایت میزبانی جام جهانی کشتی آزاد که پایان بهمن ماه برگزار می شود به استان کرمانشاه واگذار شد. 
مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشــاه با تاکید بر آمادگی کامل این اســتان در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد گفت: مسئوالن 
استانی به اهمیت این رقابت ها کامال واقف هستند و آمادگی کامل داریم مانند همیشه میزبانی بسیار خوبی از این رویداد بسیار 
مهم بین المللی داشته باشیم. تفاهمات صورت گرفته در حال پیگیری است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.امیدوارم 

میزبانی خوبی از ۸ تیم برتر دنیا داشته باشیم و این مسابقات با ششمین قهرمانی متوالی کشتی آزاد ایران همراه باشد.

کرمانشاه میزبان جام جهانی کشتی آزاد
 تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا همچنان در صدر قاره کهن قرار دارد.

جدیدترین رده بندی بهترین تیم های ملی جهان اعالم شد و تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در 
رده نخســت آسیا و بیســت و نهم جهان قرار گرفت. بعد از ایران کره جنوبی در رده دوم آسیا و ۳۷ جهان قرار دارد. تیم های 
ملی اســترالیا، ژاپن، عربستان و ازبکســتان هم به ترتیب در رده های سوم تا ششم قرار گرفتند. اما تیم ملی فوتبال آرژانتین 
همچنان بهترین تیم جهان است و در صدر رنکینگ فیفا در ماه ژانویه قرار دارد. فهرست ۱0 تیم نخست رنکینگ فیفا در ماه 
ژانویه به این شرح است: ۱-آرژانتین ، 2- برزیل، ۳-آلمان، ۴-شیلی، ۵-بلژیک، ۶-کلمبیا، ۷-فرانسه، ۸-پرتغال، ۹-اروگوئه، 
۱0-اســپانیا. بیشترین صعود در این رده بندی به تیم ملی سورینام اختصاص داشته که 22 رده در جدول باال آمده و در رده 
۱2۸ قرار گرفته است. همچنین ترینیداد و توباگو با ۵ پله سقوط و قرار گرفتن در رده ۸۳ ضعیف ترین عملکرد را داشته است.

ایران همچنان در رده نخست فوتبال آسیا و ۲۹ جهان

ســرمربی تیم ملی وزنه برداری از استراتژی ای که برای مسابقات فشرده سال آینده مدنظر دارد صحبت کرد و گفت: ۶0 
تا ۷0 درصد بدنه تیم ملی بعد از قهرمانی آســیا عوض می شود و از تمام مسابقات قبل از جهانی نیز برای شناسایی نفرات و 

پتانسیل آنها استفاده خواهیم کرد. گزیده ای از تازه ترین صحبت های سجاد انوشیروانی در ادامه می آید:
* با توجه به مشورت هایی که داشتیم، می خواهیم در این رویدادها عالوه بر نفرات باتجربه از وزنه برداران جوان تر هم استفاده 
کنیم. چون جوان ها احتیاج دارند میدان ببینند و محک بخورند. البته بعد از قهرمانی آسیا می خواهیم ۶0 تا ۷0 درصد بدنه 

تیم ملی را عوض کنیم. 
* در این میان بازی های یونیورسیاد و داخل سالن آسیا هم هست که می خواهیم تیم بدهیم. شاید نفراتی که مدنظر داریم 
برای بازی های آسیا 20۱۸ وزنه بزنند به این رویدادها اعزام کنیم تا محکی بخورند. در کل هدف ما این است مسابقات پیش 

رو به ویژه مسابقات قهرمانی جهان و آسیا را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
* برخی مسابقات به گونه ای است که وزنه برداران با ۹0-۸0 درصد آمادگی می توانند موفق باشند و نیاز به فشار آوردن زیاد 
نیست. از طرفی مسابقات پیش رو به غیر از جهانی در کشورهای نزدیک ایران برگزار می شود و وزنه برداران می توانند 2 تا ۳ 

روز به آن جا رفته و وزنه بزنند. 
* با این حال تمام هدف ما رسیدن به شرایط خوب برای مسابقات جهانی است. می خواهیم در آمریکا تیمی که واقعا می تواند 
نتیجه خوبی بگیرد و انتظارات را برآورده کند، راهی مسابقات کنیم. از تمام مسابقات قبل از جهانی نیز برای شناسایی نفرات 

و پتانسیل آنها استفاده خواهیم کرد. 
* واقعیت این است نفرات جوان تر فاصله زیادی دارند البته ما می خواهیم زمان بیشتری به آنها بدهیم تا بیشتر تمرکز کنند 
شاید در مدت زمان نه چندان دور نتایج خوبی کسب کنند. البته این را هم باید قبول کنیم که وزنه برداری از لحاظ کمی در 
ایران دچار افت شــده است. ان شاءاهلل با برنامه ریزی هایی که فدراسیون دارد و اردوهای مکرری که برای رده های پایه برگزار 
می کنند، انگیزه به وزنه برداران برگردد و شــاهد افزایش کمیت در رده های پایه باشــیم. در این صورت به تیم بزرگساالن نیز 

در آینده کمک می شود.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری تاکید کرد
شناسایی نفرات در 4 رقابت پیش از مسابقات جهانی

دو گزینه سرمربی گری تیم ملی والیبال به ایران می آیند.
هفته آینده گزینه های سرمربی گری تیم ملی والیبال به ایران می آیند تا با فدراسیون ایران مذاکره کنند. در آخرین اعالم 
فدراسیون، مایورو بروتو، ایگور کوالکویچ و خاویر وبر گزینه های سرمربی گری تیم ملی بودند و مشخص نیست که کدام یک از 

این مربیان از لیست خارج شده است. این امکان وجود دارد که گزینه جدیدی هم به لیست اضافه شده باشد.

سفر 2 گزینه سرمربی گری تیم ملی والیبال به ایران 

حضور 36 تیم در رقابت های کشتی جام بین المللی تختی
ســی و هفتمین دوره رقابت هــای بین المللی 
کشــتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای 
3۰ دی و اول بهمن ماه بــا حضور 36 تیم خارجی 
و داخلی در مشهد مقدس پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم در ســال 2۰1۷ میالدی به صورت تیم به تیم 

برگزار می شود.
با توجــه به زمان محدود برای انجــام هماهنگی و با 
پیگیری های صورت گرفته توسط سازمان مدیریت کشتی 
کشور، در مجموع سه رشته ۳۶ تیم شامل 2۳ تیم خارجی 
و ۱۳ تیم داخلی در ســالن شــهید بهشتی مشهد با هم 
مســابقه می دهند.در کشتی آزاد کشــورهای ارمنستان، 
بالروس، قزاقســتان، اوکراین، قرقیزســتان، ازبکســتان، 
مغولستان، گرجســتان و منتخب آمریکای التین در کنار 
پنج تیم داخلی)تیم های منتخب الف، ب، توسعه، جوانان و 

تیم خراسان رضوی( در چهار گروه به مصاف هم می روند.
در کشتی فرنگی نیز کشــورهای گرجستان، ترکیه، 
ارمنستان، بلغارســتان، اوکراین و ازبکستان در کنار پنج 
تیم داخلی)تیم های منتخب الف، ب، توسعه، جوانان و تیم 

خراسان رضوی( در سه گروه با هم مسابقه می دهند.
همچنین در کشتی پهلوانی کشــورهای گرجستان، 
قرقیزســتان، روســیه، ارمنســتان، بالروس، صربستان، 
مجارســتان و ترکیه در کنار ســه تیــم داخلی)تیم های 
منتخب الف، ب و تیم خراسان رضوی( در سه گروه با هم 

به صورت تیم به تیم مبارزه می کنند.
این مســابقات با همکاری استانداری خراسان رضوی 
و شــهرداری مشهد به مناســبت انتخاب مشهد به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 20۱۷ میالدی در 

این شهر برگزار می شود.
اساسنامه کمیته ملی المپیک و روند اصالحی آن 
یکی از مهم ترین موضوعات نشســت امروز اعضای 

هیئت اجرایی این کمیته است.
اعضــای هیئت اجرایی کمیته ملــی المپیک که هفته 
گذشــته نشستی نداشــتند، امروز شــنبه تشکیل جلسه 
می دهند. طبق محورهای تعیین شــده، اساسنامه کمیته 
ملی المپیک و رســیدگی بــه روند اصالحــی آن یکی از 
مهم ترین موضوعات این نشست است. به دنبال ابالغ قانون 
انتزاع کمیته ملــی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، باید 
اصالحاتی در اساســنامه این دو کمیته ایجاد شــود تا به 
صورت جداگانه توسط هیئت دولت تصویب شود. در همین 

راستا با پیشــنهاد کیومرث هاشمی و تایید اعضای هیئت 
اجرایی، بررســی اولیه اساسنامه به منظور اعمال اصالحات 
الزم توسط رســول خادم در کمیسیون تحت مدیریت وی 
)کمیسیون مدیریت و راهبردی کمیته ملی المپیک( انجام 
شد اما از آن پس هیئت اجرایی ورود دیگری به این موضوع 
نداشــت. این موضوع اما قرار اســت در نشست فردا مورد 
بررسی قرار بگیرد تا شــاید به سرانجام برسد. نشست روز 
شنبه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ۷ 
آغاز می شود. شرکت سرمایه گذاری المپیک و رسیدگی به 
فعالیت های این شرکت یکی دیگر از موضوعات تعیین شده 

برای نشست امروز است.

بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست امروز هیئت اجرایی 

وزیر ورزش و جوانان عصر پنجشــنبه از مجموعه آزادی تهران بازدید کرد و در جریان روند بازســازی و 
نگهداری اماکن قدیمی و جدید آن قرار گرفت.

در این دیدار دو ساعته سلطانی فر از اماکن قدیمی و جدیدی که در مجموعه بزرگ آزادی احداث شده است بازدید کرد 
و گفت: مجموعه آزادی تهران یک سرمایه ملی است و باید در حفظ و نگهداری آن تالش زیادی کنیم.

 ســلطانی فر در بازدید از استادیوم آزادی درباره مقاوم سازی و رسیدگی مطلوب و رفاهی این مجموعه برای تماشاگران 
نکاتی را به مدیران مجموعه آزادی یادآور شد. وزیر ورزش و جوانان در ادامه بازدید خود به اردوی تیم ملی وزنه برداری رفت. 
سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی درباره آمادگی تیم ایران برای رقابت های آسیایی و خصوصا بازی های کشورهای اسالمی 

در باکو، توضیحاتی را به وزیر ورزش ارائه کرد.

بازدید وزیر ورزش از ورزشگاه آزادی و اردوی تیم ملی وزنه برداری 

صبح دیروز و با حضور جمع کثیری از پیشکسوتان و 
مسئوالن ورزش، مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

سید جواد رفوگر برگزار شد.
در این مراســم جمع کثیری از پیشکســوتان، قهرمانان و 
مسئوالن ورزشی از جمله محمود گودرزی وزیر پیشین ورزش 
و جوانان، ســید محمد خادم قهرمان اسبق کشتی جهان، پرویز 
سیروس پور رئیس اسبق فدراسیون کشتی، منصور برزگر قهرمان 
جهان و المپیک و عضو شــورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، 
حسین مالقاســمی قهرمان اســبق جهان و عضو شورای فنی 
تیم های ملی کشــتی فرنگی، بهرام افشــارزاده دبیرکل اسبق 
کمیته ملی المپیک، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان، ســلطانعلی ترخاق رئیس اســبق فدراسیون 
کشــتی، علی اکبر حیدری دارنده مدال برنز المپیک، محمدرضا 

نوایی دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان و مربی اسبق تیم ملی، 
منصور جهانیان از پیشکسوتان کشتی، علیرضا حیدری قهرمان 
جهان و المپیک و رئیس فدراســیون کشتی پهلوانی و جمعی 
از مربیان کشــتی تهران و مســئولین فدراسیون کشتی حضور 
داشــتند. در این مراسم پرویز سیروس پور، عبدالحمید احمدی 
و محمــود گودرزی از ســجایای اخالقی و خاطــرات زنده یاد 
ســیدجواد رفوگر برای حاضرین ســخن گفتند و  پس از ذکر 
مصیبت ائمه اطهار)ع( در پایــان جمع حاضر با قرائت فاتحه و 
نثار گل به آرامــگاه مرحوم رفوگر یاد و خاطــره وی را گرامی 
داشــتند. زنده یاد استاد سید جواد رفوگر، قهرمان و پیشکسوت 
فرهیخته علم و ورزش، رئیس انســتیتو کشــتی، رئیس و دبیر 
ســابق فدراسیون و مربی اسبق تیم ملی روز 2۳ دی ماه ۱۳۹۴ 

بعلت بیماری و در سن ۶۶ سالگی دارفانی را وداع گفت.

برگزاری اولین سالگرد مرحوم رفوگر با حضور وزیر سابق ورزش

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

۱۱6۱۰5۱۱95۱435. پرسپولیس

2۱696۱25۱۱۱433. تراکتورسازی

3۱684424۱3۱۱28. ذوب آهن

4۱6682۱9۱6326. پیکان

5۱6673۱9۱4525. استقالل

6۱65832۱۱6523. فوالد

7۱66552۰۱8223. سپاهان

8۱66552۰2۰۰23. نفت تهران

9۱6493۱4۱222۱. گسترش فوالد

4۱9-۱۰۱6547۱62۰ .صنعت نفت آبادان

2۱8-۱۱۱6466۱82۰. استقالل خوزستان

6۱7-۱2۱6385۱42۰. پدیده

۱۰۱4-۱3۱6358۱۱2۱. سیاه جامگان

7۱3-۱4۱6277۱2۱9. سایپا

۱29-۱5۱6۱69۱۱23. صبای قم

۱58-۱6۱6۱5۱۰۱۱26. ماشین سازی تبریز


