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ذوب آهن - استقالل؛ جدال برای کسب سهمیه آسیا

پرسپولیسشکستدردربیرامقابلسپاهانجبرانمیکند؟!
سرویس ورزشی-

در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم امروز سه بازی 
برگزار می شود که در حساس ترین مسابقه تیم پرسپولیس 
در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم سپاهان اصفهان می رود.
دیدارهــای هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبــال، از روز 
سه شــنبه آغاز شــد و تیم های پیکان و اســتقالل خوزستان به 
مصاف هم رفتند. این هفته از لیگ برتر، امروز با انجام سه دیدار 
جذاب ادامه پیدا می کند و تیم های استقالل و پرسپولیس بعد از 
دربی هیجان انگیز هفته قبل، به مصاف دو تیم اصفهانی ذوب آهن 
و ســپاهان می روند؛ دربی تیم های فــوالدی هم در اهواز برگزار 

می شود.
ذوب آهن- استقالل

هرچند ۹ هفته تا پایان لیگ شــانزدهم باقی مانده و هنوز 
هم تیم هایی مانند استقالل و ذوب آهن روی کاغذ برای قهرمانی 
شــانس دارند اما دیــدار امروز دو تیم، تا حــدود زیادی تکلیف 
تیم هایی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب می کنند، روشن 
می کند. استقالل اکنون با ۳۷ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد 
و ذوب آهن با ۳۳ امتیاز در تعقیب این تیم است، اگر آبی پوشان 
در ادامه روند پیروزی های درخشــان خود این هفته هم برنده از 
زمین خارج شوند، اختالف شــان با تیم چهارم )ذوب آهن( را به 
عدد هفت می رســانند و با توجه به روند خوب نتیجه گیری تیم 
تهرانی، بعید به نظر می رســد که ســبزهای اصفهانی بتوانند در 

ادامه لیگ خود را به استقالل برسانند.
اما اگر اســتقالل در اصفهان شکست بخورد، ضمن این که 
روند بردهای متوالی اش متوقف می شــود و ممکن است یک بار 
دیگــر به دوران افول بازگردد، فاصله ذوب آهن با این تیم به یک 
امتیــاز کاهش می یابد و در ادامه فصل هــم احتمال جابه جایی 
در رده های ســوم و چهارم جدول وجود خواهد داشت. بنابراین، 
اســتقاللی ها اگر می خواهند در کورس باقی بمانند و ســهمیه 
آسیایی فصل بعدشان را هم قطعی کنند، باید در اصفهان پیروز 

شوند.
اســتقالل در شهرآورد ۸۴ دست به کار بزرگی زد و آن طور 
که منصوریان وعده داده بــود، صدر جدول را به هم ریختند اما 
به دلیل جنجال های بعــد از آن بازی، حاال با محرومیت مهدی 
رحمتی، دروازه بان شــماره یک و کاپیتان خود روبه رو هســتند. 

نبود رحمتی برابر ذوب آهنی که چهارمین خط حمله لیگ را در 
اختیار دارد، چالش بزرگی است که آبی ها باید با آن مواجه شوند. 
از طرف دیگر، شکســت سنگین ذوب آهن برابر تراکتورسازی در 
هفته قبل نشــان داده که این تیم ضعف هــای زیادی دارد و به 
هیچ وجه نمی توان از پیروزی یا تســاوی این تیم برابر استقالل 

مطمئن بود.
فوالد- گسترش فوالد

هم زمــان با دیدار ذوب آهن و اســتقالل، در اهواز، فوالد به 
مصاف گســترش فوالد تبریز می رود. ایــن روزها اوضاع و احوال 
خوزستانی ها اصال خوب نیست و عالوه بر گرد و خاک وحشتناکی 
که هوای این اســتان و به ویژه اهواز را آلوده کرده، قطعی آب و 
برق هم مزید بر علت شــده که مردم این دیار، از شرایط خود به 
شدت ناراضی می باشند. در چنین شرایطی، گسترش فوالد تبریز 
مهمان فوالد است تا شاید فوتبال، کمی از آالم خوزستان بکاهد.

پرسپولیس - سپاهان
قرمزپوشــان تهرانی که به گواه کارشناسان و مردم، بهترین 
فوتبال لیگ شــانزدهم را در زمین به نمایش می گذاشــتند، در 

شــهرآورد ۸۴ اسیر انگیزه باالی اســتقاللی ها شدند و شکست 
تلخــی را تجربه کردند. این تیم غم زده حــاال با چند مصدوم و 
محروم باید به مصاف ســپاهان برود. دیدارهای دو تیم همیشه 
جذاب و تماشــایی بوده است پس با اطمینان می توان گفت که 
این بار هم جدال پرافتخارترین تیم لیگ برتر با پرافتخارترین تیم 

ادوار لیگ فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی دیدنی خواهد بود.
پرسپولیس در این دیدار خانگی مشکل بسیار بزرگی دارد و 
آن غیبت ســه بازیکن کلیدی این تیم است؛ کمال کامیابی نیا و 
جالل حسینی محروم اند و محمد انصاری به دلیل برخورد سنگ 
به ســرش پس از داربی، مصدوم اســت و این سه تن نمی توانند 

تیم شان را برابر سپاهان همراهی کنند.
خط دفاعی نصف و نیمه پرســپولیس، امروز باید برابر تیمی 
قرار بگیــرد که با زدن ۲۵ گل در ۲۱ بــازی قبلی اش، عملکرد 
خوبی در خط حمله داشته ولی از طرفی، ۲۶ گل خورده سپاهان 

)تفاضل گل ۱-( باعث امیدواری پرسپولیسی ها است.
سایر دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال، جمعه 
۲۹ بهمن برگزار می شــود. در این روز، تراکتورســازی، تیم دوم 

جدول رده بندی کار نســبتا آسانی در مشــهد دارد و باید برابر 
سیاه جامگان صف آرایی کند. پیروزی قاطع این تیم برابر ذوب آهن 
در هفته قبل و شکست پرسپولیس در دربی، مجددا روحیه تیم 
تبریزی را برای جنگیدن و رسیدن به صدر جدول افزایش داده و 
می تواند در ادامه لیگ، برگ برنده شاگردان امیر قلعه نویی باشد. 
جمعه همچنین، سایپا با صبا دیدار می کند، صنعت نفت آبادان 
پذیرای پدیده مشــهد است و ماشین سازی تبریز در خانه با نفت 
تهــران دیدار می کند. برنامه کامل دیدارهای باقی مانده از هفته 

بیست و دوم به این شرح است: 
پنج شنبه ۲۸ بهمن: 

* ذوب آهن ........................................................... استقالل؛ ساعت ۱۵ 
* فوالد ...................................................... گسترش فوالد؛ ساعت ۱۵ 
* پرسپولیس................................................... سپاهان؛ ساعت ۱۷:۱۰

جمعه ۲۹ بهمن: 
* سیاه جامگان.....................................  تراکتورسازی؛ ساعت ۱۴:۳۰ 
* سایپا ........................................................................... صبا؛ ساعت ۱۶ 
* صنعت نفت آبادان .............................................. پدیده؛ ساعت ۱۶ 
* ماشین سازی تبریز ............................. نفت تهران؛ ساعت ۱۶:۳۰

حدیث دشت عشق

به یاد شهید » ایرج نوروزی فر«
تا خدا دارید، غصه ندارید

جام جهانی کشتی از امروز در کرمانشاه آغاز می شود

ایراندراندیشهکسبششمینقهرمانیمتوالی
تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی پا به رقابت های 
جام جهانی می گذارد که می توانــد با تکیه بر نفرات 
اصلی خود و تشویق بی امان تماشاگران ایرانی ششمین 

قهرمانی متوالی در این رقابت ها را جشن بگیرد.
از صبح امروز ســالن امام خمینی)ره( کرمانشــاه میزبان 
هشت تیم برتر کشتی آزاد جهان است. ایران، آمریکا، روسیه، 
ترکیــه، مغولســتان، آذربایجان، گرجســتان و هند ۸ تیمی 
هستند که باید در دو گروه چهار تیمی برای رسیدن به عنوان 

قهرمانی این رقابت ها به مصاف هم بروند.
با نگاهی به کشــتی گیران حاضر در این رقابت ها می توان 
به سطح کیفی باالی این مسابقات پی برد؛ جایی که تیم هایی 
همچون ایران، آمریکا، ترکیه ، آذربایجان و گرجستان با ترکیبی 
از نفرات اصلی به کرمانشاه می آیند و تیم همیشه مدعی روسیه 
نیز هر چند مانند همیشه با نفرات اصلی خود به ایران نمی آید 
اما با این وجود نفرات برتر کشتی آزاد روسیه در جام یاریگین 
حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشــت. تیم ملی کشتی 
آزاد ایران نیز مثل ســال های گذشته با ترکیب اصلی خود در 
جام جهانی حاضر می شود مخصوصا اینکه این بار این رقابت ها 
در ایران برگزار می شــود و هدف رسیدن به ششمین قهرمانی 
متوالی در دیار شیرین و فرهاد است. ایران در سه دوره قبلی در 

خاک آمریکا جام قهرمانی را باالی سر برده است.
گروه A: آذربایجان، روسیه، آمریکا، گرجستان

رقابت در گروه A بســیار ســخت تر از گروه مقابل است، 
جایی که آمریکا، روســیه، گرجســتان و آذربایجان به مصاف 
یکدیگر می روند. با توجه به حضور نفرات شاخصی چون جردن 

باروز و کایل اســنایدر ۲ طالیی المپیک در ترکیب آمریکا، به 
اعتقاد بســیاری از کارشناسان این تیم بخت نخست صعود به 

دیدار نهایی و مصاف با ایران، مدعی اصلی این رقابت هاست.
گروه B: ایران، ترکیه، مغولستان، هند

اما در گروه مقابل، ایران شانس اصلی صعود به فینال است 
و به نظر می رسد کار چندان سختی نیز برای راهیابی به دیدار 
نهایی نداشــته باشد.ایران برای رســیدن به فینال باید از سد 
ترکیه، هند و مغولستان عبور کند که در این میان می توان از 

ترکیه به عنوان سرسخت ترین رقیب ایران نام برد.
تمامی نفــرات المپیکی ایران به غیــر از رضا یزدانی که 
به علت عمل جراحی راهی آلمان شــده، سایر نفرات در جام 
جهانی برای ایران به روی تشــک می رونــد تا خادم بار دیگر 

نشان دهد نگاه ویژه ای به رقابت های جام جهانی دارد.
حضور حسن رحیمی دارنده برنز المپیک و طالی جهان 
در وزن ۵۷ کیلوگرم، مصطفی حســین خانی نفر سوم جهان 
در وزن ۷۰ کیلوگرم، حســن یزدانــی طالیی المپیک ریو و 
علیرضا کریمی نفر سوم جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم و کمیل 
قاسمی دارنده نقره و برنز المپیک به همراه تعدادی دیگر از 
بهترین های کشــتی ایران در ترکیب تیم ملی نشان دهنده 
عزم ایران برای کســب ششــمین قهرمانی متوالی در جام 

جهانی است.

قهرمان المپیک ریو گفت: من هیچ وقت تهدید به رفتن از ایران نکردم و چنین آدمی نیستم بر روی سکوی 
قهرمانی بروم و پرچم یک کشور دیگر را به اهتزاز درآورم.

کیانوش رستمی درباره این که گفته شده رستمی برای حل شدن مشکلش و تنها تمرین کردن، تهدید به رفتن از ایران 
و وزنه زدن برای کشور دیگر کرده است، بیان کرد: همه می دانند که من اصال تهدید نکردم، فقط در مورد ریز مسائل صحبت 
کردم و گفتم وجود برخی از اتفاقات در داخل باعث می شود که بعضی از کشورها جرات این را داشته باشند چنین پیشنهاداتی 
را مطرح کنند و من از این موضوع ناراحتم. اصال بحث تهدید نبود. برنامه من این اســت که برای کشورم افتخارآفرینی کنم 

همان طور که قبال این کار را انجام دادم.
او ادامه داد: من چنین آدمی نیستم که روزی بر روی سکوی قهرمانی بروم و پرچم یک کشور دیگر را به اهتزاز درآورم. 
اصال چنین چیزی نبوده که بگویم برای کشــور دیگری وزنه می زنم. فقط خواســتم مسئوالن بدانند که اصال درست نیست 
برخی کشورها به خود جرات بدهند که پیشنهاداتی را مطرح کنند. کسانی که گفته اند من تهدید به رفتن کرده ام، نمی دانم 
منظور صحبت های من را متوجه نشدند یا چیز دیگری بوده است. نظر من این است که باید برای کشورم افتخارآفرینی کنم 

و اگر قرار بود چنین تصمیمی بگیرم که از ایران بروم، اصال مسئله را بازگو نمی کردم. امیدوارم این مسائل هم حل شود.

امیدوارم مشکالتم زودتر رفع شود
رستمی: هیچ وقت تهدید به رفتن از ایران نکردم 

مســابقات لیگ برتر بســکتبال بدون احتساب 
دیدارهای معوقه هفته ســیزدهم، امــروز با برگزاری 
دیدارهای هفتــه هجدهم به پایــان مرحله گروهی 

می رسد.
رقابت های لیگ برتر بســکتبال باشــگاه های کشور که به 
خاطــر حضور تیم ملی در رقابت های غرب آســیا و بعد از آن 
دیدارهای تدارکاتی با ژاپن، متوقف شده بود از امروز پنج شنبه 
با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم پیگیری خواهد شــد. این 
آخرین هفته از نیم فصل دوم این رقابت ها است که در تهران و 
سایر شهرستان ها برگزار می شود. البته این نیم فصل پنج دیدار 
معوقه دارد که مربوط به هفته ســیزدهم می شود و قرار است 
دوشنبه آینده برگزار شــود اما در هر صورت امروز دیدارهای 
آخرین هفته مرحله گروهی )رفت و برگشــت( لیگ بسکتبال 
برگزار می شــود که نتایج آن تا حد زیادی در موقعیت تیم ها 

تاثیرگذار خواهد بود.
در ایــن هفته از رقابت ها پتروشــیمی که به خاطر باخت 
کمتر و امتیاز بیشــتر نســبت به رقیبانش، هفته هاست صدر 
جدول رده بندی را در اختیار دارد به مصاف تیمی می رود که 
از همــان ابتدای فصل در قعر جدول بود و به خاطر نداشــتن 
هیچ بردی همچنان در این جایگاه به ســر می برد. این دیدار 
در بندرامام برگزار می شود و همین مسئله آسانی کار شاگردان 

مهران شاهین طبع را بیشتر هم خواهد کرد.
همچنین تهران میزبان دو دیدار اســت که یکی در تاالر 
آزادی و میان دو تیم نیروی زمینی و شــهرداری اراک برگزار 
می شود و دیگری در سالن اختصاصی دانشگاه آزاد و میان این 
تیم با شــهرداری گرگان؛ عالوه بر این دو دیدار هم در کاشان 
و تبریز برگزار می شــود. در چارچوب این رقابت ها شهرداری 
کاشان میزبان شیمیدر خواهد بود و تیم دوم جدول رده بندی 

یعنی نفت هم در تبریز به میدان می رود.
برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ بسکتبال به این شرح 
است: * پتروشیمی – لوله آ.اس شیراز * شهرداری تبریز – نفت 
آبادان *شهرداری کاشان – شیمیدر تهران * نیروی زمینی – 

شهرداری اراک * دانشگاه آزاد تهران – شهرداری گرگان.
بعد از برگزاری دیدارهای معوقه هفته ســیزدهم و نهایی 
شــدن جایگاه تیم ها در جدول رده بندی، مسابقات بسکتبال 
لیگ برتر باشــگاه های کشور با برگزاری دیدارهای مرحله دوم 
پیگیری خواهد شد. در این مرحله تیم هایی صاحب رده بندی 
زوج و فرد شده اند که در دو گروه A و B قرار گرفته و به صورت 
دوره ای دیدارهای شــان را دنبال خواهنــد کرد. در پایان این 
مرحله تیم های پنجم هر گروه حذف شــده و تیم های اول تا 
چهــارم در قالب مرحله پلی آف، دیدارهای شــان را پیگیری 

خواهند کرد.

کار آسان صدرنشین در هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال 

* مهران حاتمی ســرمربی پیشین تیم ملی بسکتبال جوانان درباره قرعه تیم ملی جوانان ایران در جام جهانی زیر ۱۹ سال اظهار 
کرد: ایران در گروهی قرار دارد که باید با آمریکا،  ایتالیا و آنگوال رقابت کند. همه ما می دانیم که سطح بسکتبال آمریکا کجاست و چه 
شرایطی دارد؛ به همین دلیل معتقدم این تیم باید کامال جدا قرار بگیرد اما با توجه به تجربه ای که از کار با تیم ملی جوانان در جام 
جهانی دارم تاکید می کنم که جز آمریکا همه حریفان برای ما دست یافتنی هستند و برابرشان حرف های زیادی برای گفتن داریم.

خواندنی از ورزش ایران

رئیس  فدراسیون دوچرخه سواری گفت: پیش بینی من کسب ۸ مدال در مسابقات قهرمانی آسیا بود، در این حال رکابزنان 
به ویژه در بخش ســرعت عملکرد خوبی داشتند و کم نگذاشــتند. گزیده ای از تازه ترین صحبت های خسرو قمری در ادامه 

می آید:
* پیش بینی من از مســابقات قهرمانی آســیا پیســت کسب ۷-۸ مدال بود . در رده جوانان کســرا باقرپور با توجه به اینکه 
رکورد های خوبی در تمرینات و مسابقات داخلی ثبت کرده بود و انتظار داشتیم در مسابقات مدال بگیرد، متاسفانه زمین خورد 
و این اتفاق نیفتاد. بخشی از این زمین خوردن های رکابزنان ایران به ویژه در رده سنی پایه به دلیل نداشتن پیست چوبی بود. 
* هند با وجود موافقت قبلی اما لحظه آخر اجازه برگزاری اردو قبل از مسابقات را به ما نداد از این رو شرایط برای رکابزنان ما 
به گونه ای بود که انگار بر روی آسفالت تمرین کرده بودند اما روی شیشه مسابقه دادند و به دلیل نداشتن تمرکز و آشنایی با 
پیست دچار مشکل شدند. البته ما موضوع نبود پیست چوبی را به اطالع وزیر ورزش رساندیم و او هم دستور اکید به شرکت 
توسعه و تجهیز برای تکمیل پیست ساری داد. اگر این پیست هر چه سریع تر آماده شود حتی می توانیم در المپیک ۲۰۲۰ 
در بخش پیست هم سهیمه بگیریم. در کل نسبت به سال های گذشته و پوسته اندازی که در تیم های ملی داشتیم و رکابزنان 
جوان جایگزین قهرمانان شدند ، عملکرد خوبی در قهرمانی آسیا داشتیم و رکابزنان واقعا کم نگذاشتند. در سال های گذشته 
از مربیان خارجی استفاده می کردیم اما امسال به ویژه در بخش سرعت با مربیان داخلی خود توانستیم نتیجه خوبی بگیریم. 

* ما همیشه در هر رده سه رده جوانان، امید و بزرگساالن جاده مدعی بودیم در این مسابقات هم هدفمان قهرمانی است.
* وزیر ورزش دســتور داد مبلغی برای خرید ۳۰۰ دوچرخه کمک شود ســعی می کنیم تا پایان سال تکلیف دوچرخه ها را 

مشخص کنیم.

رئیس  فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کرد
پیش بینی من کسب ۸ مدال در قهرمانی آسیا پیست بود 

ریکاردو کاروالیو جدیدترین ستاره لیگ چین
مدافع پیشین چلسی، رئال مادرید و تیم ملی فوتبال پرتغال با امضای قراردادی 
به تیم شانگهای چین پیوست. ریکاردو کاروالیو جدیدترین ستاره فوتبال جهان است 
که به عضویت یک تیم چینی درآمد. او که پیشینه بازی در تیم هایی چون چلسی و 
رئال مادرید را در کارنامه دارد، با شانگهای به توافق رسید و قراردادش را عصر دیروز 
امضا کرد.در بیانیه باشگاه شانگهای آمده است: پیوستن کاروالیو به تیم را خوش آمد 
می گوییم و مطمئن هستیم او توانایی و تجربه کافی برای قوی کردن خط دفاع ما را 
در آینده دارد.کاروالیو که بعد از جدایی از موناکو بازیکن آزاد شــده بود، به شانگهای 

پیوست تا هم تیمی اسکار )بازیکن پیشین چلسی( در این تیم شود.
فاش شدن رابطه بد بازیکنان بارسلونا با انریکه 
شبکه کوپه اسپانیا به رابطه بد بازیکنان کلیدی بارسلونا و سرمربی تیم اشاره کرد. 
آینده لوییس انریکه در بارسلونا نامشخص است. شبکه کوپه اسپانیا به شکست سنگین 
بارســلونا برابر پاری ســن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا اشاره کرد و از رابطه بد میان 
بازیکنان کلیدی و سرمربی اسپانیایی بارسلونا خبر داد. این شبکه اعالم کرد بازیکنان 
مهم بارســا از سرمربی خود راضی نیستند و او را در باال بردن سطح تیم و پیدا کردن 
راه حل ناتوان می دانند. این رابطه بد از قبل در تیم بارسلونا وجود داشته است. بارسا 
در شــرایط خوبی قرار ندارد در اللیگا با یک اختالف امتیاز و دو بازی بیشــتر، پس از 
رئال مادرید در جایگاه دوم قرار دارد. شاگردان انریکه در هشت بازی از ۲۲ بازی شان 
امتیاز از دســت دادند. آنها برابر آالوس و سلتاویگو شکســت خوردند و برابر اتلتیکو 

مادرید، ماالگا، رئال سوسیداد، رئال مادرید، ویارئال و رئال بتیس به تساوی رسیدند.
واکنش آسافا پاول به صحبت های بولت

دونده جاماییکایی و رقیب یوســین بولت در واکنش به صحبت های او مبنی بر 
پابرجا ماندن رکوردهایش صحبت کرد. یوســین بولت روز سه شــنبه بعد از گرفتن 
جایزه الروس اعالم کرد رکورد ۱۰۰ متر او ۱۰ تا ۱۵ سال آینده شکسته خواهد شد. 
آســافا پاول در این باره اظهار کرد: شکستن هر دو رکورد بولت بسیار سخت است. با 
این حال من فکر می کنم که شکســتن رکورد ۱۰۰ متر او آسان تر باشد اما شکسته 
شدن رکورد ۲۰۰ متر به نظر غیر قابل باور می آید.پاول بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ 
رکورد ۱۰۰ متر را در دست داشت. در سال ۲۰۰۹ بولت رکورد این دونده را ۱۴ ثانیه 
ارتقــا داد. نمی توانم بگویم چه وقت دوباره ۱۰۰ متر را زیر ثانیه می دوم اما دوســت 
دارم که این کار را در کشــور خودم جاماییــکا انجام بدهم. پاول درباره آینده ورزش 
دوومیدانی گفت : در آینده تکنولوژی پیشــرفت می کند و ورزشــکاران نیز پیشرفت 
خواهند کرد اما مهم، اســتعداد است. ۱۰۰ متر بسیار تکنیکی است و دوندگان باید 

بسیار خوب باشند تا بتوانند رکورد بزنند.
ترکیه به دنبال میزبانی یورو ۲۰۲۴

کشور ترکیه برای میزبانی مسابقات جام ملت های اروپا ۲۰۲۴ درخواست میزبانی 
می دهد. ییلدیریم دمیرورن، رئیس فدراســیون فوتبال ترکیه اعالم کرد، این کشــور 
درخواســت میزبانی خود برای مسابقات جام ملت های اروپا ۲۰۲۴ موسوم به یورو را 
به اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( خواهد داد. دمیرورن خبر داد این فدراسیون درخواست 
خود را در تاریخ ۱۲ اســفند به یوفا ارســال خواهد کرد. این چهارمین تالش ترکیه 
برای کسب امتیاز میزبانی مسابقات جام ملت های اروپاست. رئیس فدراسیون فوتبال 
ترکیه گفت: ترکیه تنها کشور در اروپا و جهان است که در چند سال اخیر روی ۳۲ 
ورزشگاه خود سرمایه گذاری کرده است. ما بر این باوریم که فدراسیون فوتبال ترکیه 
و مردم ترکیه ســزاوار پیروزی در کسب میزبانی یورو ۲۰۲۴ هستند.ترکیه پیش از 
این درخواســت میزبانی مســابقات مرحله پایانی جام ملت های ۲۰۲۰ را به اتحادیه 
فوتبال اروپا داده بود که مورد موافقت یوفا قرار نگرفت.مســابقات یورو ۲۰۲۰ هم که 
شــانزدهمین دوره این مسابقات و شصت سالگی این رقابت ها خواهد بود به میزبانی 
۱۳ کشــور برگزار خواهد شــد که عبارتند از آذربایجان، بلژیک، دانمارک، انگلیس، 

آلمان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، هلند، رومانی، روسیه، اسکاتلند و اسپانیا.
اصرار یوونتوس بر جذب سانچس

باشــگاه یوونتوس تمام تالش خود را برای به خدمت گرفتن مهاجم ۲۸ ســاله 
توپچی هــای لندن به کار خواهد گرفت. باشــگاه یوونتوس کــه پیش از این صحبت 
بر عالقه مندی اش برای به خدمت گرفتن الکســیس ســانچس از آرسنال مطرح بود، 
همچنان اولویت اولش جذب این مهاجم شــیلیایی است. روزنامه »توتو اسپورت« در 
شــماره دیروزش مدعی شده، سیســتم بازی ۱-۳-۲-۴ جدید ماسیمیلیانو آلگری، 
تغییراتی در اســتراتژی یوونتوس در نقل و انتقاالت تابستانی پیش رو به وجود خواهد 
آورد. این روزنامه ایتالیایی خبر داد، یوونتوس همچنان کورنتین تولیسو از لیون را به 
عنوان گزینه ای برای خط میانی خود در نظر دارد و در کنارش تمام توان خود را برای 
به خدمت گرفتن الکسیس ســانچس از آرسنال به کار خواهد گرفت. اگر این انتقال 
عملی شود، این مهاجم شــیلیایی در کنار گونسالو ایگواین و پائولو دیباال مثلث خط 
حمله خطرناکی را در ترکیب بانوی پیر شــکل خواهند داد. این در حالی است گفته 
می شــود شاید ماریو ماندزوکیچ از جمع راه راه پوشان تورین جدا شود. سانچس که در 
حــال حاضر بــا ۱۷ گل زده بهترین گلزن فصل جاری لیگ برتر اســت، پیش از این 
پیشنهاد تمدید قراردادش در ازای دستمزد هفتگی ۱۸۰ هزار پوندی را رد کرده است.

تردید گریزمان برای بازی در لیگ برتر
مهاجم فرانسوی روخی بالنکو نسبت به حضورش در سطح اول فوتبال باشگاهی 
انگلیس مردد است. آنتوان گریزمان که شایعه پیوستنش به تیم هایی انگلیسی از جمله 
آرسنال و چلسی و به خصوص منچستریونایتد مطرح است، می گوید آن شور و شوقی 
که در ســال ۲۰۱۴ برای پیوستن به اتلتیکو مادرید را داشته، اکنون برای پیوستن به 
تیمی دیگر را ندارد. ســتاره ۲۵ ساله سفید و سرخپوشــان مادریدی در گفت وگو با 
شبکه رادیویی »مونت کارلو« فرانسه گفت: در سال ۲۰۱۴ احساس کردم که باید رئال 
سوســیه داد را ترک کنم، اما در حال حاضر نیاز و یا تمایلی برای ترک اتلتیکو ندارم. 
کســی نمی داند که فصل چطور به پایان خواهد رســید. اگر فصل برای ما پایان بدی 
داشته باشد، شاید از خودم در مورد آینده ام سؤاالتی بپرسم، اما در این مقطع به این 
موضوع فکر نمی کنم. در حالی که گفته می شــود منچستریونایتد با پیشنهادی ۱۰۰ 
میلیون پوندی، باالترین شانس را برای به خدمت گرفتن این مهاجم فرانسوی دارد، اما 
خود این بازیکن هنوز مطمئن نیست که مقصد بعدی اش کدام تیم و کدام لیگ خواهد 
بود. گریزمان تأکید کرد: از خودم می پرســم که در صورت ترک اتلتیکو کجا می توانم 
بروم؟ در اسپانیا تیم های بارسلونا و رئال مادرید گزینه هستند. بارسا سه مهاجم )نیمار، 
مسی و ســوارس( در خط حمله اش دارد. رفتنم به رئال مادرید هم غیرممکن است و 
این به خاطر اینکه آنها رقیب سنتی اتلتیکو هستند و فکر کنم پیمانی بین دو باشگاه 
هســت که انتقال از یکی از این دو تیم به تیم مقابل انجام نشود. وی تصریح کرد: در 
مورد انگلیس هم باید بگویم که نسبت به زندگی شخصی ام در آنجا تردیدهای زیادی 
دارم. در کنار این ها انگلیس همیشــه بارندگی اســت و هوای بدی دارد، این در حالی 

است که من نیاز به این دارم که بیرون بروم و این خوشحالم می کند.

برانکو: اوکراینی ها بازیکنان استاندارد مورد نیاز ما نبودند
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس می گوید بازی ســختی مقابل سپاهان 
پیش رو دارند و رقابت آنها با این تیم یک دیدار ســنتی است.برانکو ایوانکوویچ 
در نشســت خبری پیش از بازی مقابل ســپاهان، اظهار کرد: ما دربی ســوم را 
پیش رو داریم. ایــن بازی به اندازه دربی پایتخت مهم اســت. علی رغم این که 
هم ســپاهان و هم ما با باخت وارد دربی می شــویم، اما هر دو به دنبال ترمیم 
شکستمان هســتیم. او ادامه  داد: ما سریع به شــرایط بازی برگشتیم و  با برد 
برابر سپاهان به شرایط ایده آل مان بازمی گردیم. همه بازیکنان سالم و سالمت و 
آماده هستند به جز کمال کامیابی نیا. شکست در دیدار قبلی باعث این نمی شود 
که حضور قدرتمندی جلوی سپاهان نداشته باشیم. برانکو افزود: انصاری با تیم 
تمریــن کرد و انتظار داریم برای بازی امروز آماده باشــد. همچنین در خصوص 
سیدجالل اعتراضی کرده ایم و منتظریم ببینم چه می شود.برانکو در مورد جدایی 
اوکراینی ها از پرسپولیس توضیح داد: این توافقی است که بین باشگاه و بازیکنان 
بوده و هر دو طرف با رضایت توافق کردند. آنها قبل از جدا شــدن با باشــگاه به 
توافق نرســیده بود.در ادامه خبرنگاری از برانکو پرسید اگر این بازیکنان خوب 
نبودند پس چرا جذب پرســپولیس شدند، ســرمربی پرسپولیس در پاسخ بیان 
کرد: به  هر حال منافع باشگاه، تیم و بازیکنان در این زمینه مطرح است و ارزیابی 
تصمیم نهایی می ماند تا ببینیم چه می شــود. به نظرم آنها بازیکنان اســتاندارد 
مورد نیاز ما نبودند و به منافع خودشان فکر می کردند تا بیشتر بازی کنند. با این 
وجود به این نتیجه  رســیده ام که آنها جدا شوند. من هرگز نمی توانستم به آنها 

تضمین دهم که بازی خواهند کرد.
شکست سپیدرود مقابل شاگردان پاشازاده

تیم فوتبال سپیدرود رشت در یک بازی خارج از خانه مقابل آلومینیوم اراک 
با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد ولی همچنان جایگاه صدرنشینی خود را حفظ 
کرد. در تک بازی هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول فوتبال، عصر دیروز دیدار 
دو تیم آلومینیوم اراک و سپیدرود رشت با پیروزی یک بر صفر اراکی ها به پایان 
رسید. در این دیدار محمدعلی اکبرخواه در دقیقه ۶۱ تک گل شاگردان مهدی 
پاشــازاده را به ثمر رساند. ســپیدرود با این شکست ۴۳ امتیازی باقی ماند ولی 
جایگاه نخست خود را از دست نداد. همچنین آلومینیوم اراک با ۳۳ امتیاز به رده 
یازدهم صعود کرد.دیگر دیداری هم که به تعویق افتاد، بین تیم های پارس جنوبی 

جم و نفت مسجدسلیمان با ادامه بارندگی ها لغو و به زمان دیگر موکول شد.
مراسم تقدیر از فوتسالیست ها باز هم به تعویق افتاد

در حالی که قرار بود از ملی پوشــان فوتبال بعد از ۵ ماه تقدیر به عمل آید 
اما باز هم این مراسم به زمان دیگری موکول شد. فدراسیون فوتبال با همکاری 
شــهرداری تبریز قرار بود روز جمعه مراسم تقدیر از ملی پوشان فوتسال ایران به 
خاطر کسب مقام ســومی جهان را در تبریز برگزار کند اما این مراسم به دلیل 
مخالفت باشگاه ها به بعد از مسابقه های لیگ موکول شد. در هفته بیست و سوم 
لیگ قرار است تیم های گیتی پسند و مس سونگون پنجشنبه به مصاف هم بروند 
و با توجه به حضور پرتعداد ملی پوشان در این دو تیم، این مراسم به بعد از بازی 
موکول شده بود اما باشگاه های مس سونگون و دبیری تبریز به برنامه ریزی این 
مراسم اعتراض کرده و معتقد بودند اگر ۷ ملی پوش گیتی پسندی جایزه نقدی 
خــود را پیش از اتمام لیگ دریافت کنند، روحیه مضاعفی برای کســب عنوان 
قهرمانی لیگ پیدا خواهند کرد. از همین رو قرار شد مراسم بالفاصله بعد از اتمام 

لیگ و با حضور مسئوالن فدراسیون فوتبال در تبریز برگزار شود.
مشخص شدن زمان برگزاری دیدار ایران و چین 

کنفدراسیون فوتبال آســیا زمان و مکان برگزاری دیدار ایران – چین را در 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعالم کرد. تیم   ملی فوتبال ایران 
در دومین دیدار برگشت مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باید در ورزشگاه 
آزدی به مصاف تیم ملی چین برود.طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا این 
مسابقه روز سه شنبه هشتم فروردین ماه در ورزشگاه آزادی راس ساعت ۱۶:۳۰ 

آغاز خواهد شد.
شاهرودی: اوکراینی ها فقط به دالل ها سود رساندند

پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید بازیکنان اوکراینی این تیم 
فقط به دالل ها ســود رساندند. رضا شاهرودی درباره جدایی بازیکنان اوکراینی 
پرسپولیس هم گفت: از همان ابتدا هم معلوم بود که این بازیکنان کیفیت الزم 
را ندارند و با داللی به پرســپولیس آمده اند. االن هم فقط دالل ها به یک نان و 
نوایی رســیدند. پرسپولیس که پول از دست داده اما از آن بدتر این است که به 
جــای این دو بازیکن بازیکن دیگری هم نمی تواند بگیرد. بهتر بود زودتر قرارداد 
این بازیکنان را فسخ می کردند تا به جای آنها بازیکنان تاثیرگذار جذب می شد و 

در لیگ قهرمانان آسیا به تیم کمک می شد.
سرمربی پیشین پرسپولیس تیم گرفت

سرمربی پیشین پرسپولیس برای قبول هدایت تیم دسته اولی  اسکی  شهیر 
اسپور به توافق رسید. رسانه های مطرح ترکیه ای در خبری فوری گزارش دادند، 
مصطفی دنیزلی که سابقه سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس را در کارنامه اش 
دارد، برای قبول ســرمربیگری تیم اسکی شهیر اسپور از لیگ دسته اول فوتبال 
باشــگاهی ترکیه با ســران این باشگاه به توافق رســیده است. بر اساس همین 
گزارش ها دنیزلی برای عقد قرارداد یک  ساله با قابلیت تمدید برای یکسال دیگر 
با این باشــگاه توافق کرده است. سرمربی پیشــین پرسپولیس جانشین آلپای 
اوزاالن شــد .دنیزلی ۶۷ ساله بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ هدایت پرسپولیس 
را بر عهده داشت. او که سابقه سرمربیگری تیم ملی ترکیه بین سال های ۱۹۹۶ 
تا ۲۰۰۰ را دارد، با هر ســه تیم مطرح ترکیه ای یعنی گاالتاسرای، فنرباغچه و 
بشــیکتاش فاتح سوپرلیگ ترکیه شده است.اسکی شهیر اسپور در حال حاضر با 
۳۵ امتیاز در رده چهارم لیگ دســته اول ترکیه است و با صدر جدول ۲ امتیاز 

اختالف دارد.
شهباززاده: در جدایی از تراکتورسازی من نقشی نداشتم

مهاجــم جدید تیم فوتبال نفت تهران گفت:  در جدایی ام از تراکتورســازی 
من تقصیری نداشــتم و اتفاقاتی رخ داد کــه در هیچ کجای جهان نمونه اش را 
نمی بینیم. ســجاد شهباززاده پس از ثبت قراردادش با باشگاه نفت تهران درباره 
حضــورش در لیــگ ترکیه گفت: اگــر بخواهم کلی صحبت کنــم باید بگویم 
تجربه بســیار خوبی برای من بود. این تجربه در ادامــه فوتبال به کارم می آید 
اما می توانســت بهتر از این باشد که دالیل آن را نمی توانم در یک جمله مطرح 
کنــم. حتما در آینده درباره آن صحبت خواهم کــرد. وی درباره عقد قرارداد با 
تراکتورســازی و جدایی از این تیم هم تصریح کرد: به هر حال اتفاقاتی رخ داد 
که تقصیر من نبود. من هیچ نقشی در آن اتفاقات نداشتم و سعی کردم بهترین 
تصمیــم را بگیرم. اتفاقات غیرنرمالی رخ داد که در هیچ کجای جهان نمونه آن 

را نمی بینید. 
چشمی تا پایان فصل به صبای قم پیوست

هافبک تیم فوتبال استقالل تا پایان فصل به تیم فوتبال صبای قم پیوست. 
روزبه چشمی که در تمرین دیروز تیم صبای قم حاضر شده بود، بعد از صحبت 
با صمد مرفاوی و مسئوالن این باشگاه، تا پایان فصل به جمع سفیدپوشان شهر 
قم اضافه شد.این بازیکن تا پایان فصل در خدمت صبای قم خواهد بود و سپس 

به استقالل بازخواهد گشت.
بدهی ۲۰ میلیارد تومانی

 کمر فدراسیون عربستان را شکست
در آستانه آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فدراسیون فوتبال عربستان در 
باتالق بدهی فرو رفته اســت. در حالی که کمتر از یک هفته به آغاز مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده است و نمایندگان کشورمان با رقبای عربستانی 
در مســقط و دوحه به پیشواز هم خواهند رفت، فدراسیون عربستان در باتالق 
بدهی فرو رفته است و رئیس  جدید این فدراسیون بدهی ها را کمرشکن دانسته 
اســت. روزنامه الریاضه عربستان خبر داد: فدراســیون فوتبال عربستان دچار 
ضایعه بزرگی شــده اســت و بدهی های ثبت شده گذشــته این نهاد به ۲۰۰ 
میلیون ریال عربســتان )تقریبا ۲۰ میلیارد تومان( رسیده است و در چند روز 
آینده نیز احتمال افزایش این بدهی می رود. نصف این بدهی بزرگ سعودی ها 
به فرانک رایکارد، سرمربی سرشناس سابق بارسلونا است که به خاطر اخراجش 
در ســال ۲۰۱۳ از راس تیم ملی عربستان خواستار غرامت ۹۰ میلیون ریالی 

شده است.
رجب زاده: محکوم به شکست استقالل هستیم

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کسب پیروزی در پنج بازی پیش رو را 
برای تیمش ضروری دانست. مهدی رجب زاده در مورد آخرین وضعیت ذوب آهن 
اصفهان و دو شکســت اخیر این تیم گفت: ما در دو بازی اخیر شــش امتیازی 
از دســت دادیم که این بســیار بد بود. درست در زمانی که باید برنده می شدیم 
شکســت خوردیم و جایگاه ســومی را هم از دســت دادیم. حاال برای اینکه به 
جایگاه قبلی برسیم و برای کسب سهمیه آسیا شانس داشته باشیم، باید در پنج 
بازی پیاپی به پیروزی برســیم. کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه 
افزود: ما از جام حذفی کنار رفتیم و فقط در لیگ برتر شــانس گرفتن سهمیه 
داریم. اگر نتیجه نگیریم همه چیز را از دست خواهیم داد. در شرایط فعلی تنها 
امید ذوب آهن به لیگ برتر است. امیدوارم که در بازی های آینده نتیجه بگیریم. 
وی درمورد تقابل تیمش با اســتقالل خاطرنشان کرد: این تیم بعد از پنج سال 
پرسپولیس را شکست داد و االن از لحاظ روحی و فنی آمادگی بسیار باالیی دارد. 
استقالل با انگیزه تر شده تا حتی جای تراکتورسازی را هم بگیرد، ولی بعید است 
که به قهرمانی برســد. ما بازی فوق العاده سختی داریم و اگر ببازیم حتی دیگر 
نمی توانیم اســتقالل را بگیریم. ما محکوم به شکست این تیم هستیم. امیدوارم 

در اصفهان به پیروزی برسیم.

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ 

۱۸ جمادی االول ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۶۴

ایرج نوروزی فر متولد ۱۳۴۴/۱/۳۰در  شــهید 
محــل  شــهادت۱۳۶۲/۵/۱۷  تاریــخ  ســمنان، 
شــهادت: منطقه مهــران عملیات والفجــر۳ محل 

دفن: گلزار شهدای امام زاده یحیی
دو بــرادر شــهید »کیومرث )حســین( و ایرج 
)میثــم( نوروزی فر« باهم وارد جلســات مذهبی و 
سیاســی شــدند و در تب و تاب انقالب و مبارزات 
مردمی بودنــد که با پیروزی انقــالب میثم پس از 

تشکیل ســپاه از اولین افرادی بود که به آن پیوست. محافظت از شهر و مبارزه 
با منافقین از کارهایی بود که اوایل انقالب انجام می شد. شهید ایرج نوروزی فر 

در عملیات »والفجر ۳« در کنار برادر بزرگش کیومرث به شهادت رسید؛
گزیده ای از وصّیت نامۀ شهید ایرج نوروزی

خدایا، امیدوارم که توانســته باشــم با خون جزء خونهایی که چون سیل، 
درخت پاینده اســالم را آبیاری می کنند،کرده باشم. خداوندا از تو میخواهم به 
مادرانی که امانت خود را به خودت پس داده اند صبر و شکیبایی عطا کنی، مادر 
عزیزم زحماتی که برای من کشــیدی اجر و پاداش آن را از خدا خواهی گرفت. 
امیدوارم که خداوند این جان ناقابلم را از من رو سیاه گناهکار قبول کند. کاری 
نکنید که خون شــهدا به هدر رود، خانواده عزیزم، تربیت خواهرانم با شماست 
سعی کنید با تعالیم اسالمی و با حجاب تربیتشان کنید و این را هم بدانید تا خدا 
دارید، غصه ندارید؛ با شهید شدن من ناراحت نباشید و غصه نخورید. افتخارکنید 
که فرزند شما در این راه گام نهاد و موفق شد افتخارکنیدکه فرزندی این چنین 
بزرگ کرده اید که جز شــهادت چیزی نمیخواســت در زندگی کوشا و شکیبا 
باشید و نیز به دشمنان بگویید که با رفتن فرزندانمان هرگز ناراحت نمی شویم 
بلکه افتخار میکنیم که فرزندی را در این راه داده ایم راه من راهی بود که علی 
اکبر وعلی اصغر رفته اند راهی که درآن تمام درســها را به انســان ها می آموزد و 
آن هم شهادت است خانواده عزیز امکان دارد جنازه من به دست شما نرسد اگر 
من جنازه نداشتم ناراحت نباشید به مزار شهدا رفته و درآنجا به جای فرزندتان 
به علی اکبر حسین)ع ( گریه کنید و بدانیدکه من در مزار در کنار شهدا هستم 
همانطورکه شــهید زنده و ناظر و شــاهد اســت، من این راه را آگاهانه انتخاب 

کرده ام، راهی را که تمام امامان معصوم و تمام شهیدان صدر اسالم رفته اند.

رئیس کمیته  پزشکی فدراسیون کشتی با اشاره به 
شرایط جسمانی خوب ابوالفضل آرمیده، گفت: اگر روند 
بهبودی او به خوبی پیش بــرود، ظرف پنج ماه آینده 

می تواند وارد صحنه رقابت ها شود.
دکتر تــورج ملک محمــدی درباره وضعیــت ابوالفضل 
آرمیده کشتی گیر ۱۶ ســاله که مدال برنز ۲۰۱۶ آسیا را در 
کارنامه خــود دارد، افزود: وی پس از ســپری کردن بیماری 
سخت خونی که مدت  زیادی در بیمارستان امام خمینی)ره( 
بستری بود از بیمارستان مرخص شد و با هماهنگی فدراسیون 
کشتی و به درخواست دکتر شاهی، پزشک معالجش به همراه 
خانواده  راهی مشهد مقدس شد و امروز به لطف خدا از شرایط 
جســمانی و روحی بسیار باالیی برخوردار است.او در پاسخ به 
این پرســش که آرمیده چه زمانی می تواند به صحنه کشتی 
بازگــردد؟ گفت : با انگیزه خوبی که این کشــتی گیر در حال  
حاضر دارد و با حمایت های درمانی تیم پزشکی بیمارستان امام 
خمینی، و با تالش فدراسیون کشتی سعی ما بر این است که 

این کشتی گیر هر چه  سریع تر با طی روند درمانی خود بتواند 
به صحنه رقابت ها بازگردد. البته بعد از بازگشت از مشهد این 
کشــتی گیر نیاز به چند چکاپ کوچک دارد که از سال جدید 
بــا انجام این چکاپ ها، شــرایطش را برای حضور در رقابت ها 
مورد بررســی قرار خواهیم داد.ملک محمدی خاطرنشان کرد: 
طبق آخرین آزمایشی که از این کشتی گیر در بیمارستان امام 
خمینی )ره( گرفته شده اســت، تمام سلول های بدی که در 
بدن این ورزشکار وجود داشت، از مغز استخوانش خارج شده 
و شــرایط او رو به بهبودی است. به همین خاطر برای این که 
بتواند تحمل حضور در رقابت ها را داشته باشد، بعد از بهبودی 
کامل و در جهت ارتقای قوای جسمانی این ورزشکار، یکسری 
داروهای تقویتی که فاقد مواد ممنوعه هســتند و به تازگی از 
آمریکا تهیه شــده با هماهنگی دکتر شــاهی به این ورزشکار 
تزریق خواهد شــد تا بتواند روند درمانی خود را سریع تر طی 
کند. البته بنا به پیش بینی ما این کشــتی گیر می تواند ظرف 

پنج ماه آینده در صحنه مسابقات حضور داشته باشد.

وزیر ورزش درخصوص مشــکالت مالی استقالل 
خوزستان گفت:  از خودشان سؤال کنید. باالخره یک 

باشگاه خصوصی  است و باید مشکلش را حل کند.
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این 
سؤال که طبق قانون وزارت ورزش باید ۵ معاونت داشته باشد 
اما در حال حاضر ۷ معاونت دارد و علت این کار چیست، گفت: 
چه کسی گفته ۵ معاونت؟ اگر مستندی در این باره هست ارائه 
کنید.وی درخصوص علت عدم پرداخت پاداش های ورزشکاران 
ملــی گفت:  دکتر روحانی برنامه هــای متنوعی دارند و تالش 
می کنیم با توجه به برنامه های متنوعی که رئیس جمهور دارند 

در اسفندماه مراسمی را در این راستا برگزار کنیم.

وزیر ورزش درباره مشــکالت بوجود آمده برای استقالل 
خوزستان و اینکه مســئوالن این تیم اعالم کرده اند به دلیل 
مشــکالت مالی نمی توانند به عمان برای برگزاری مســابقه 
آسیایی شــان بروند، اظهار داشــت:  از خودشان سؤال کنید. 
باالخره یک باشــگاه خصوصی  اســت و باید مشکلش را حل 
کند.سلطانی فر درباره آخرین وضعیت پرونده حقوقی استقالل 
در فیفا نیز گفت: تالشــمان را انجام داده ایم و منتظر پاســخ 
اعتراض هســتیم.وی درخصوص علت بلوکه شــدن مبلغ ۲ 
میلیارد تومان از حســاب باشگاه اســتقالل تهران نیز گفت: 
ســوتفاهمی پیش آمده بود و نامه ای در ایــن زمینه ارائه و 

مشکل برطرف شد.

بلوکه شدن ۲ میلیارد از حساب استقالل سوءتفاهم بود
سلطانی فر: استقالل خوزستان خودش مشکلش را حل کند!

کمیته آنتی دوپینگ کنفدراسیون دوچرخه سواری 
نامه مثبت شدن تســت دوپینگ رحیم امامی را برای 

نادو ارسال کرد.
کمیته آنتی دوپینگ کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا با 
ارسال نامه ای در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ به نادوی ایران اعالم 
کرده که تست دوپینگ رحیم امامی مثبت شده است.در این 

نامه اعالم شده که تست دوپینگ رحیم امامی به دلیل وجود 
آنابولیک اســترویید در تور جاالجای مالزی که در ۱۸ اکتبر 
۲۰۱۶ برگزار شــد، مثبت شده است.این نامه در حالی به نادو 
ایران ارســال شده است که رئیس فدراسیون پزشکی و رئیس 
فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کرده بودند به صورت مکتوب 

مطلبی در این مورد دریافت نکرده اند.

نامه کمیته دوچرخه سواری آسیا درباره دوپینگی بودن امامی بازگشت آرمیده به تشک کشتی بعد از ۵ ماه

جدولردهبندیلیگبرتر-جامخلیجفارس
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازيتیم

12114523082247.پرسپولیس

221118232171541.تراکتورسازی

321107432201237.استقالل

4219662618833.ذوبآهن

5228862928132.پیکان

62161141916329.گسترشفوالد

7227872828029.استقاللخوزستان

8217862424029.نفتتهران

128-9217772526.سپاهان

10216962221127.فوالد

523-11215881621.سایپا

822-12215791826.صنعتنفتآبادان

919-132131081625.پدیده

1119-142147101526.صبایقم

1217-152138101426.سیاهجامگان

1613-162127121531.ماشینسازیتبریز

تکلیف دو تیم صعود کننده به دیدار نیمه نهایی لیگ برتر والیبال در دیدار سوم مشخص می شود.
در آخرین بازی دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال تیم کاله مازندران در خانه خود به مصاف شهرداری ارومیه رفت. 
شاگردان بهروز عطایی که بازی رفت را ۳ بر یک به حریف واگذار کرده بودند در خانه تالش کردند که پیروز میدان باشند و کار را 
به دیدار سوم بکشانند.در ست اول این دیدار تیم کاله با حمایت هواداران خود با نتیجه ۲۵-۲۳ پیروز شد اما در ست دوم شاگردان 
عباس برقی بودند که ست را ۲۵-۲۰ بردند و بازی در ست شماری به تساوی یک- یک رسید.در ست سوم این دیدار هم شاگردان 
بهروز عطایی ۲۵-۲۰ پیروز میدان شدند تا برای پیروزی در این دیدار به پیروزی در یک ست دیگر احتیاج داشته باشند.در ست 
چهارم این دیدار هم تیم کاله مازندران با نتیجه ۲۵-۲۱ برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید تا تعیین تیم صعود کننده به نیمه 
نهایی از میان این دو تیم در بازی سوم که در ارومیه برگزار می شود، کشیده شود.پیش از این دیدار بانک سرمایه و پیکان با برتری 
برابر شهرداری تبریز و خاتم اردکان راهی نیمه نهایی شدند.تیم صالحین ورامین هم با برتری برابر سایپا تعیین تیم صعود کننده از 
میان این دو تیم را به دیدار سوم کشاند. نتایج کامل دور برگشت پلی آف لیگ برتر والیبال: *شهرداری تبریز صفر – بانک سرمایه 

۳ *خاتم اردکان یک – پیکان تهران ۳ *صالحین ورامین ۳-  سایپا صفر *کاله مازندران ۳- شهرداری ارومیه یک

صعود پیکان و بانک سرمایه
 به نیمه نهایی لیگ برتر والیبال
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