
ورزشی

سیاه جامگان به سقوط نزدیک تر شد

صعود تراکتورسازی به رده دوم با شکست پدیده در مشهد
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز در هفته بیست 
و هفتم لیگ برتر فوتبال موفق شــد پدیده مشهد را 
شکست بدهد و موقتا جای اســتقالل را در رده دوم 

جدول بگیرد.
هفته بیست وهفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور از عصر دیروز با برگزاری چهار دیدار آغاز شد. در اولین 
دیدار این هفته تیم های پدیده خراسان و تراکتورسازی تبریز 
از ساعت 17 دیروزدر ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف هم رفتند 
که  این دیدار با نتیجه یک بر صفر به ســود تراکتورســازی 
به پایان رســید تا نوار 5 پیروزی پی درپی پدیده پاره شــود.

برای تراکتورســازی که در این دیدار چند بازیکن اصلی خود 
از جمله مهدی کیانی، جاسم کرار و سعید آقایی را در اختیار 
نداشت هادی محمدی در دقیقه 9 موفق به گلزنی شد. میالد 
کمندانی و ابوالحسن جعفری از پدیده و محمد نوری و محمد 
ایرانپوریان از تراکتورســازی در این مسابقه از داور کارت زرد 
گرفتند.تراکتورسازی با این برد 50 امتیازی شد و با یک بازی 
بیشتر نســبت به اســتقالل 48 امتیازی در رده دوم جدول 

رقابت های لیگ قرار گرفت.
بازگشت انصاری به صدر جدول گلزنان

در تهران تیم های نفت تهران و فوالد خوزستان از ساعت 
18 در ورزشــگاه تختی مقابل هم قــرار گرفتند که در پایان 
دو تیم به تســاوی ۲ بر ۲ رضایت دادند. گل های نفت تهران 
را محمــد قاضی در دقایــق 40 )از روی نقطه پنالتی( و 7۲ 
وارد دروازه شــاگردان سعداوی کرد. گل های تیم فوالد را نیز 
ساسان انصاری در دقایق 4۳ )از روی نقطه پنالتی( و 77 وارد 
دروازه نفت تهران کرد. ساســان انصاری با این دو گل 15 گله 
شــد و باالتر از طارمی به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ 
شانزدهم قرار گرفت. نفت با این تساوی ۳5 امتیازی شد و در 
رده هفتم باقی ماند. شــاگردان نعیم سعداوی نیز با این یک 

امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفتند.
در دیداری همزمان، صنعت نفت آبادان از ســاعت 18 در 
ورزشگاه تختی آبادان میزبان سیاه جامگان مشهد بود که دو 
تیم به تســاوی یک بر یک رضایت دادند. در این بازی وحید 
عســگری، بازیکن سیاه جامگان در دقیقه ۳۳ به اشتباه دروازه 

تیم خود را باز کرد تا شاگردان فیروز کریمی با یک گل پیش 
بیفتند اما این پایان بازی نبود و وحید عســگری که مســبب 
گل خوردن تیمش بــود، در دقیقه 58 این بار دروازه صنعت 
نفت را باز کرد و بازی را به تســاوی کشاند. همچنین حسین 
بغالنی در دقیقه ۳8 پنالتی صنعت نفت را به بیرون زد. با این 
تســاوی، صنعت نفت ۳0 امتیازی شد و در رده دوازدهم قرار 
گرفت. همچنین سیاه جامگان با ۲4 امتیاز کماکان در منطقه 

سقوط باقی ماند.
در آخریــن دیدار دیــروز تیم های ســپاهان اصفهان و 
گســترش فوالد تبریز از ســاعت 19در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان بــه مصاف هم رفتند که این بــازی با برتری یک بر 
صفر سپاهان به پایان رسید. احسان حاجی صفی)45( با شوتی 

نشدنی برای سپاهان گل زد. مهار 
تعبیر رویای قهرمانی پرسپولیس در تبریز؟

هفته بیســت و هفتم لیــگ برتر فوتبال ایــران امروز با 
برگزاری چهار دیدار به پایان می رسد.

 در مهم تریــن دیدار این هفته پرســپولیس در تبریز به 

مصاف ماشین سازی می رود. شــاگردان برانکو ایوانکوویچ در 
صورتی که مقابل حریف قعرنشــین تبریزی خود به پیروزی 
برسند، در فاصله سه هفته تا پایان لیگ، قهرمان این مسابقات 
می شوند.پرسپولیســی ها در حال حاضر با 59 امتیاز در صدر 
جدول قرار دارند و اختالف 11 امتیازی با اســتقالل تیم سوم 
جدول، شــرایطی را فراهم کرده که پیروزی شاگردان برانکو 
ایوانکوویچ، قهرمانی این تیم را قطعی می کند. در سوی مقابل 
سبزپوشان تبریزی برای بقا و زنده نگه داشتن امیدهای اندک 
خود در لیگ برتــر نیاز مبرمی به پیروزی دارند. شــاگردان 
فرهاد کاظمی در هفته های گذشــته به صورت مکرر شکست 
خورده اند و برای توقف قهرمان احتمالی لیگ برتر نیاز به یک 

معجزه دارند.
استقالل در اندیشه پیروزی در روز خداحافظی عنایتی

اما آبی های پایتخت با وجود ناامیدی تقریبی از رســیدن 
به قهرمانی لیگ برتر، تالش بســیار زیادی برای رســیدن به 
رده دوم جدول وکســب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده به 
خرج داده اند. شاگردان علیرضا منصوریان با یک تساوی روحیه 

بخش مقابل لوکوموتیو در ازبکســتان به تهران بازگشته اند و 
برای دیدار با صبا به پیروزی فکر می کنند.در سوی مقابل تیم 
حضور صبا در منطقه خطر، انگیزه های این تیم را هم افزایش 
داده اســت. شاگردان مرفاوی هفته گذشته هم با پیروزی سه 
بر صفر مقابل تراکتورســازی کمک بزرگی به استقالل کردند 
و مانع از رســیدن تراکتورسازی به استقالل شدند.بدون شک 
مهم ترین اتفــاق این دیدار، خداحافظی رضا عنایتی از دنیای 
فوتبال است. رکورددار گلزنی در لیگ برتر و آقای گل سه دور 
این مسابقات که چندین ســال را به عنوان مهاجم استقالل 
در لیگ برتر حاضر شــد، بارها اعالم کرده بود که دوست دارد 
فوتبال را در اســتقالل به پایان برساند اما با وجود جدایی از 
این تیم، بازی با استقالل در اواخر فصل را غنیمت شمرد و از 
چنــد روز قبل برای خداحافظی از فوتبال اعالم آمادگی کرده 
اســت. برنامه کامل دیدارهای امــروز رقابت های لیگ برتر به 

این شرح است: 
شنبه 26 فروردین 96

*استقالل تهران.......................................... صبای قم )ساعت 19(
*استقالل خوزستان.............................. سایپا تهران )ساعت 18(
*پیکان تهران....................... ذوب آهن اصفهان )ساعت 17:۳0(
*ماشین سازی تبریز.............................. پرسپولیس )ساعت 17(

حدیث دشت عشق

به یاد امیر سرلشکر» حسن آبشناسان«
سرلشکری که هم تکاور بود 

و هم چترباز
نوزدهم  آبشناسان  امیر سرلشکر حســن 
اردیبهشــت 1۳15 در محله نازی آباد تهران، 

چشم به جهان گشود.
 چــون زادروزش نزدیک به روز شــهادت 
امام حسن)ع( بود، آقا قربانعلی، پدر آن شهید، 
نام »حسن« را بر او نهاد. در دوران نوجوانی با 
اســالم و آموزه های انسان ساز آن آشنا شد؛ با 
قرآن مجید و نهج البالغه انس همیشگی داشت.

نخســتین دوره تکاوری را که در ایران راه اندازی شــد، با پیروزی پشــت 
سرگذاشت. همچنین، در سال1۳56 دوره عالی ستاد فرماندهی را با سرافرازی 
گذراند. در 1۳50 از استان خوزستان به استان فارس فرستاده شد و نزدیک ده 
سال را در شیراز با پشتکار و کوشندگی سپری کرد. در این مدت، دوره تکمیلی 

چتربازی و تکاوری کوهستان را در ایران و اسکاتلند گذراند.
حسن زبان انگلیسی را به خوبی فراگرفته بود. در درجه های پایین تر همواره 

در سمت افسر ورزش یگان انجام وظیفه می کرد.
شهید آبشناسان در ورزش های دوومیدانی، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، 

شنا، سوارکاری و جودو نیز زبردست بود.
حسن آبشناسان در هشتم مهرماه 1۳64، در حالی که فرماندهی لشکر ۲۳ 
نوهد)نیروی ویژه هوابرد( و قرارگاه شــمال غرب ارتش یعنی بخشی از قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا را به دوش داشت، به هنگام نبرد قادر که با برنامه ریزی خودش 
همراه بود، در منطقه سرسول کالشین شمال عراق با ترکش توپ شربت شیرین 

شهادت را نوشید.

پیروزی صدرنشینان جنوبی در هفته هفتم لیگ بسکتبال
تیمهای پتروشیمی و نفت با پیروزی در هفته هفتم 
مرحله گروهی مســابقات لیگ برتر در صدر گروه های 

خود باقی ماندند.
هفتمین هفتــه از دور ســوم مرحله گروهی مســابقات 
بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دیروز با برگزاری سه دیدار 
همزمان پیگیری شد. در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته 
از مســابقات دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد از گروه تیم های 
فــرد در بندر امام به مصاف هــم رفتند که طی آن تیم میزبان 

موفق شد حریف خود را با 16 اختالف امتیاز شکست دهد.
در جریان این دیدار شــاگردان مهران شاهین طبع در تیم 
پتروشــیمی دو کوارتر اول و چهارم را با نتیجه ۳0 بر 17 و ۲۲ 
بر 1۲ به سود خود تمام کردند اما در دو کوارتر دیگر شاگردان 
فرزاد کوهیان در تیم دانشــگاه آزاد با نتایــج 15 بر 11 و ۲0 
بر 17 صاحب برتری شــدند. با این حــال آنها نتیجه نهایی را 

واگذار کردند.
نفــت آبادان دیگر نماینده جنوب نیز از گروه تیم های زوج 
مســابقات لیگ برتر میزبان شهرداری اراک بود. این تیم موفق 
شد میهمان خود را با 4۲ اختالف امتیاز شکست دهد. دو تیم 
پتروشــیمی و نفت با پیروزی در دیدارهای امروز خود در صدر 

گروه هایشان باقی ماندند.
دیگر دیدار این هفته از مســابقات مقابل دو تیم شیمیدر 
و شهرداری گرگان برگزار شــد که طی آن شاگردان مصطفی 

هاشمی در دیدار خانگی موفق به شکست حریف خود شدند.
نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته هفتم مرحله گروهی 

مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:
*پتروشیمی بندر امام 80 ................................... دانشگاه آزاد 64
*نفت آبادان 11۳.............................................. شهرداری اراک 71
*شیمیدر تهران 81 .................................... شهرداری گرگان 71

کوالکوویچ لیست جدید تیم ملی والیبال را اعالم کرد.
نخســتین مرحله اردوی آماده ســازی تیم ملی والیبال با حضور 14 بازیکن از 19 فروردین آغاز شــد و تا ۲۳ ادامه داشت. 
براساس تصمیم ایگور کوالکوویچ ۳ بازیکن از اردوی تیم ملی خط خوردند و باقی نفرات همراه با دعوت شدگان اصلی به تمرینات 
ادامه می دهند. اردوی تیم ملی از ۲6 فروردین آغاز می شود و تا 10 روز هم ادامه دارد. بعد از پایان این اردو لیست 17 یا 18 نفره 
تیم ملی برای حضور در لیگ جهانی اعالم می شود. تیم ملی والیبال ایران در سال ۲017 در چهار رویداد لیگ جهانی، قهرمانان 
قاره ها، قهرمانی آسیا و انتخابی جهان شرکت می کند.مرحله اصلی اردوی تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه ۲6 فروردین با حضور 
۲0 بازیکن آغاز می شود که اسامی آنان به شرح زیر است: سعید معروف، محمد طاهر وادی، فرهاد سال افزون، جواد حسین آبادی، 
رضــا قرا، امیر غفور، فرهاد نظری افشــار، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، میــالد عبادی پور، محمد جواد معنوی نژاد، محمد 

موسوی، عادل غالمی، سامان فائزی، مسعود غالمی، مهدی مرندی، مصطفی حیدری، پوریا فیاضی، علی شفیعی و محمد فالح.

اعالم لیست جدید تیم ملی والیبال  نامه انتقادی ایران به اتحادیه جهانی کشتی در پی تغییر دوباره قوانین 
فدراسیون کشــتی ایران پس از اعالم تغییرات در 
قوانین و مقــررات کشــتی و داوری، در نامه ای به نناد 
اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی از نحوه بررسی، 

اعالم و تغییر مداوم قوانین انتقاد کرد.
در نامه  ارسالی به رئیس اتحادیه جهانی، فدراسیون کشتی 
ایران بــه نحوه تصمیم گیری در مورد تغییــر قوانین و مقررات 
کشــتی، داوری و همچنین سیستم رنکینگ توسط کمیسیون 
فنی آن هم بدون امکان بررســی کامل  از ســوی هیئت رئیسه 
اتحادیه جهانی انتقاد کرد. همچنین در این نامه به دو ماه زمان 
معطلی برای تنظیم صورت جلسه کمیسیون فنی اتحادیه و در 
مقابل  تنها شش روز فرصت برای اعالم نظر اعضای هیئت رئیسه 
آن هم همزمان با برگزاری رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی  
انتقاد شده است. از نظر فدراســیون کشتی ایران، عدم فرصت 
جهت بررســی دقیق و بحث جدی و کارشناسی درباره مباحث 
فنی، امــکان موفقیت مقرراتی که بالفاصله پس از شــش روز 
تعیین مهلت  به کشورها نیز  ابالغ شده است را کاهش می دهد.

فدراســیون کشــتی هم چنین  محدود بودن  افراد واجد 
شــرایط در بین اعضــای کمیســیون فنی بــرای جمع بندی 
موضوعات و تصمیم گیری در امور مهم فنی را اشکالی جدی در 

فرآیند تصمیم گیری در اتحادیه جهانی می داند.  این موضوع نیز 
در نامه جداگانه ای مدتی پیش به اتحادیه اعالم شده است زیرا 
معتقد است اینگونه تصمیمات اثرات منفی فراتری از بخش فنی 

برای کشتی در جهان به همراه دارد.
فدراسیون کشتی در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه ایران 
حاضر اســت میزبان اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی برای 
بررسی دقیق و کارشناســی این قوانین باشد، اعالم کرد تغییر 
زیاد و مداوم در قوانین و مقررات کشــتی موجب شــده است تا 
مردم و عالقمندان به کشــتی نتوانند با این رشته ارتباط آسان 
و مناســبی پیدا کنند و این سال ها به دلیل تغییر مداوم قوانین 
در کشتی نه تنها مردم عالقمند به کشتی در تحلیل نتایج دچار 
مشکل شده اند، بلکه کشتی گیران، مربیان و حتی داوران نیز از 
تکرار مدام و بدون برنامه ضوابط داوری ســردرگم هستند و این 
موضوع به موقعیت جهانی کشتی در افکار عمومی به عنوان یک 

ورزش المپیکی آسیب جدی می رساند.
همچنین متاســفانه به دلیل اینکه روند انجام تغییرات در 
مقررات داوری در چند ســال گذشــته از منطــق و دقت الزم 
برخوردار نبــوده، این موضوع به جای کاهش مســائل داوری، 

مشکالت داوری در کشتی دنیا را پیچیده تر نیز کرده است.

*حســن تفتیان سریعترین مرد ایران گفت: به مدت سه هفته در مشهد تمرین خواهم کرد و دوباره برای ادامه 
تمرینات به فرانسه باز می گردم. 

*تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران که با 1۲ فرنگی کار در جام بین المللی باکو در کشور آذربایجان شرکت کرده بود، در 
پایان این رقابت ها با 5 طال،۲ نقره و یک برنز پس از میزبان به عنوان نایب قهرمانی رسید. در این رقابت ها که با حضور 1۲۲ 
کشــتی گیر از کشورهای ایران، روســیه، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، اوکراین، ازبکستان، تاجیکستان، لیتوانی، قزاقستان و 
بالروس برگزار شد تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 5 مدال طال، ۲ نقره و یک برنز پس از تیم آذربایجان به عنوان نایب 

قهرمانی رسید و تیم گرجستان نیز سوم شد.
*در ششمین روز از رقابت های جهانی فوتسال افراد با هوش میانه، تیم ایران در دیدار نیمه نهایی مقابل فرانسه 
به میدان رفت و برابر این تیم شکســت خورد.در این دیدار، ملی پوشــان ایران نتوانستند از تمام فرصت های 
به دســت آمده استفاده کنند و در نهایت با نتیجه شــش بر چهار، مغلوب فرانسه شدند و از راه یابی به فینال 
بازماندند.ایران برای دســت یابی به عنوان سوم به مصاف روســیه خواهد رفت.تیم ایران در مسابقات مرحله 

گروهی آفریقای جنوبی و آرژانتین را مغلوب کرد و مقابل پرتغال به تساوی دست یافته بود.
*در ادامه سومین دوره رقابتهای بسکتبال ۳ در ۳ قهرمانی دانشجویان آسیا در مالزی تیم دانشگاه پیام نور نماینده ایران به 
مصاف دو تیم اندونزی و مغولستان رفت. در دومین روز این رقابتها نماینده ایران در اولین بازی برابر تیم اندونزی قرارگرفت 
اما با نتیجه نزدیک ۲0 بر 19 مغلوب رقیب خود شد. در دومین بازی این روز نیز دانشگاه پیام نور با تیم مغولستان مسابقه 
داد. دانشــجویان بسکتبالیست کشورمان با نتیجه ۲1 بر 16 متحمل شکست شدند.نماینده ایران امروز در آخرین بازی دور 
گروهی با تیم مالزی مســابقه می دهد. پیش از این تیم دانشــگاه پیام نور در روز اول مسابقات برابر تیم فیلپین به پیروزی 

رسید و مقابل چین شکست خورده بود.

خواندنی از ورزش ایران

معاون وزیر ورزش با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر عدم پرداخت پاداش قهرمانان گفت: ۳0 میلیارد برای پاداش المپیکی ها و 
پارالمپیکی ها پرداخت شده است. گزیده ای از تازه ترین صحبت های محمدرضا داورزنی در حاشیه دیدار نمادین بانوان بسکتبالیست 

برای ارزیابی پوشش آنها توسط فدراسیون جهانی در ادامه می آید:
* فدراسیون جهانی بسکتبال تا به امروز برای تأیید پوشش بانوان مسلمان مقاومت کرده است. ما در خیلی از رشته ها شاهد حضور 
بانوانمان در میادین بین المللی با پوشــش اسالمی بوده ایم اما در رابطه با بســکتبال هنوز به نتیجه نرسیده ایم. در این رابطه طی 
ماه های گذشــته، پیگیری های زیادی توسط وزارت ورزش و فدراسیون کشورمان انجام شد که نتیجه آن برگزاری بازی نمادین با 

الگوی پیشنهادی و در حضور نماینده فدراسیون جهانی بود. 
*40 ســال است دختران بسکتبالیســت ایران از حضور در میادین بین المللی به خاطر مسئله پوشش معاف هستند، امیدواریم با 

رایزنی های انجام شده و تأیید فیبا این دوره به پایان برسد. 
* حضور تیم های ورزش بانوان ایران در میادین مختلف انعکاس زیادی در جهان داشته و خیلی از رسانه ها از آن به عنوان اقدامات 

ارزشمند یاد کرده اند، در حال حاضر در والیبال دو لژیونر داریم که نتیجه همین حضور در میادین بین المللی است. 
* پیش از نوروز96، ۳0 میلیارد تومان پاداش ورزشــکاران اعزامی به المپیک و پارالمپیک پرداخت شــد. طی این هفته نیز اکثر 
فدراسیون ها با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه حواله پاداش ورزشکارانشان، سکه های خود را دریافت کردند. بنابراین از اینکه برخی 
گفته اند پاداششان دریافت نشده، تعجب کردم. شاید باشند ورزشکارانی که هنوز برای دریافت حواله و سکه های خود اقدام نکرده اند.

واکنش داورزنی به انتقاد برخی ورزشکاران
۳۰ میلیارد پاداش المپیکی ها و پارالمپیکی ها پرداخت شده است 

معرفی نامزدهای بهترین بازیکن لیگ انگلیس
اسامی نامزدهای بهترین بازیکنان لیگ برتر انگلیس اعالم شد. فهرست بازیکنانی 
کــه می توانند عنــوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیــس را از آن خود کنند 
مشخص شد. اتحادیه فوتبال انگلیس نام ادن هازارد )چلسی(، انگولو کانته )چلسی(، 
زالتان ایبراهیموویچ )منچستریونایتد(، هری کین )تاتنهام(، روملو لوکاکو )اورتون( و 
الکسیس سانچس )آرسنال( را در فهرست قرار داده است. بین این بازیکنان نامی از 
دلی الی، هافبک تاتنهام دیده نمی شود اما نامش یک بار دیگر بین نامزدهای کسب 
جایزه بهترین بازیکن جوان قرار گرفته اســت. الی سال گذشته توانسته بود جایزه 
بهترین بازیکن جوان فصل را کسب کند. فهرست بهترین بازیکنان جوان فصل نیز 
اعالم شد که در آن نام بازیکنانی مانند دلی الی )تاتنهام(، مایکل کین )برنلی(، لروی 
سانه )منچسترسیتی(، جوردن پیکفورد )ســاندرلند(، هری کین )تاتنهام( و روملو 
لوکاکو )اورتون( دیده می شــود. نکته جالب حضور هری کین و روملو لوکاکو در هر 
دو بخش اســت.برنده این جوایز در تاریخ ۲۳ آوریل )۳ اردیبهشــت( با رای اعضای 

اتحادیه فوتبالیست های حرفه ای انگلیس مشخص خواهد شد.
لواندوفسکی به دیدار برگشت 

برابر رئال مادرید می رسد
مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ به دیدار برگشت برابر رئال مادرید در ورزشگاه 
ســانتیاگو برنابئو خواهد رسید. روبرت لواندوفسکی دیدار رفت برابر رئال مادرید در 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد تا بایرن 
بازنده این دیدار مهم باشــد. باشــگاه بایرن اعالم کرد این بازیکن به دیدار برگشت 
خواهد رســید و مشکلی در برنابئو نخواهد داشت. کارل هاینس رومنیگه که رئیس 
اجرایی بایرن مونیخ اســت، در این زمینه گفت: بازی دادن به لواندوفسکی در دیدار 
رفت ریســک بود. نمی توانستیم وضعیت سالمت او را به خاطر بیندازیم اما او 100 
درصد آماده دیدار برگشــت خواهد بود. رئال مادریــد در دیدار رفت با دو گلی که 

کریستیانو رونالدو به ثمر رساند، توانست با نتیجه دو بریک پیروز بازی شد.
پکرمن گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال امارات

رســانه های عربی از ســرمربی آرژانتینــی تیم ملی فوتبــال کلمبیا به عنوان 
جدی ترین گزینــه هدایت تیم ملی فوتبال امارات یاد کردنــد. نتایج بد امارات در 
انتخابی جام جهانی ۲018 روســیه باعث شده است ســران فدراسیون فوتبال این 
کشور به دنبال گزینه ای سرشــناس برای نیمکت خود باشند.مهدی علی سرمربی 
تیم   ملی فوتبال امارات بعد از شکســت اخیر تیمش استعفا کرد. فدراسیون فوتبال 
امارات با کلودیو رانیری و لوییس فان خال برای جایگزینی مهدی علی وارد مذاکره 
شــد اما هیچ کدام از این دو گزینه حاضر به همکاری نشدند. روزنامه البیان امارات 
تاکید کرد خوسه پکرمن جدی ترین گزینه جایگزینی مهدی علی است و فدراسیون 
فوتبال امارات مذاکرات رســمی خود را با این مربی سرشــناس آغاز کرده است.از 
یورگن کلینزمان و لوییس فیلیپه اسکوالری به عنوان دیگر گزینه های مربیگری تیم  

 ملی فوتبال امارات یاد می شود.
ژیرو می خواهد بهترین گلزن تاریخ فرانسه شود

مهاجم تیم ملی فرانسه و عضو آرسنال ابراز امیدواری کرد بتواند بهترین گلزن 
تاریخ فرانسه شود. اولیویه ژیرو توانسته است تاکنون ۲۳ گل برای تیم ملی فرانسه 
به ثمر برســاند. او امیدوار اســت بتواند به رکورد ۳0 گل زده ژان پیرپاپن برسد که 
توانســته است یکی از برترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه باشد. اولیویه ژیرو درباره 
آینده اش در تیم ملی فرانســه گفت: از اینکه یکی از گلزنان برتر تیم ملی فرانســه 
هســتم خوشحالم. با این حال امیدوار هستم بتوانم این روند را به خوبی ادامه دهم. 
تا االن ۲۳ گل به ثمر رساندم ولی این کافی نیست و دوست دارم گل های بیشتری 
برای تیم ملی کشــورم به ثمر برسانم. امیدوارم روزی برترین گلزن تاریخ تیم ملی 
فرانســه شــوم. وقتی کودک بودم، ژان پیرپاپن الگوی من بود و حاال وقتی بازنشت 
شــوم و بدانم که رکورد گلزنی من و او در تیم ملی برابر بوده است احساس افتخار 
خواهم کرد. او یک مهاجم بزرگ و کالسیک بود و االن تمام تالش من این است که 

دستاوردهای او را در تیم ملی کشورم تکرار کنم.
ام باپه گرانترین بازیکن جهان می شود؟

به نظر می رســد کیلیــان ام باپه به زودی به عنــوان گرانترین بازیکن فوتبال 
جهان تبدیل شود.کیلیان ام باپه ســتاره این فصل موناکو توانسته است با بازیهای 
خیره کننده خودش، نامش را بر ســر زبان ها بیندازد. اخیــرا دو گل زیبای او برابر 
دورتموند نشان از اهمیت باالی این بازیکن جوان در تیم موناکو داده است و اکنون 
همه از انتقال این بازیکن به تیمی بزرگتر ســخن به میان آورده است. در حالی که 
در ابتدای فصل همه قیمت این بازیکن را 50 میلیون یورو می دانســتند، درخشش 
مداوم این بازیکن در هفته های پیش رو باعث شــده است تا اخیرا قیمت او به بیش 
از 100 میلیون یورو برســد. در حالی که ابتدا از پاری سن ژرمن به عنوان مشتری 
این بازیکن یاد شــده بود، اخبار در فرانســه به گوش رسیده است که رئال مادرید 
برای به خدمت گرفتن این بازیکن حاضر اســت 110 میلیون یورو به تیم فرانسوی 
بپردازد. در حال حاضر پل پوگبا فرانسوی گرانترین بازیکن جهان است که با جدایی 
از یوونتوس راهی منچستریونایتد شد و حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم این شرایط 
برای ام باپه نیز تکرار می شــود یا خیر. غیر از رئال مادرید، به نظر می رسد تیم هایی 
چون منچسترسیتی و بارسلونا نیز خواستار به خدمت گرفتن این بازیکن برای فصل 

آینده شدند.
توقف منچستریونایتد در بلژیک

منچســتر یونایتد که در لیگ اروپا در بلژیک به مصاف اندرلخت رفت برابر این 
تیم به تساوی رسید. در دور رفت یک چهارم نهایی رقابت های لیگ اروپا چهار دیدار 
برگزار شــد که در حساس ترین بازی منچستر یونایتد به مصاف اندرلخت رفت. این 
دیدار که در بلژیک برگزار شد در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این 
دیدار ابتدا هنریک میخیتاریان در دقیقه ۳7 برای منچســتر یونایتد گلزنی کرد اما 
در دقایق پایانی بازی اندرلخت بازی را به تســاوی کشاند.در یکی دیگر از دیدارهای 
حســاس آژاکس در ورزشگاه خانگی خود از شالکه پذیرایی کرد و توانست با دو گل 
به پیروزی برسد. سلتاویگو هم در اسپانیا از خنک صف آرایی کرد. این بازی پر گل از 
آب درآمد و این سلتاویگو بود که توانست با نتیجه سه بر دو بازی را به سود خود به 
پایان رساند. در آخرین بازی دور رفت یک چهارم نهایی لیگ اروپا دو تیم بشیکتاش 
و لیــون به مصاف هم رفتند. این دیدار که به خاطر درگیری هواداران دو تیم با نیم 

ساعت تاخیر آغاز شد در نهایت با پیروزی دو بر یک لیون به پایان رسید.
شکست خانگی المپیاکوس در حضور انصاری فرد

تیــم المپیاکوس در بــازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی یونان شکســت تلخ 
خانگی را پذیرا شد. پنجشنبه هفته گذشته دیدار رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
یونان میان تیم های همشهری المپیاکوس و آاک آتن برگزار شد و با شکست یاران 
انصاری فرد پایان یافت. تیم آاک که در این بازی میهمان بود موفق به شکست ۲ بر 
یک المپیاکوس شد. این تیم در دقایق 6 و 64 گلزنی کرد و تنها گل المپیاکوسی ها 
توســط دیگو در دقیقه 1۳ به ثمر رســید. کریم انصاری فــرد از دقیقه 6۲ به جای 
کاردوزو در ترکیــب المپیاکــوس قرار گرفت. دیدار برگشــت المپیاکوس و آاک 6 
اردیبهشــت برگزار می شــود و تیم برنده مجموع ۲ بــازی راهی فینال جام حذفی 

یونان خواهد شد.

نکته  ورزشی

صفحه ۹
 شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 

۱۷ رجب ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۹۸

دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی از 2۸ فروردین در خانه کشتی تهران برگزار می شود.
اردوي تیم ملي کشتي فرنگي براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسیا و بازي هاي همبستگي کشورهاي اسالمي از روز ۲8 
فروردین ماه در خانه کشتي شماره یک تهران برگزار مي شود.در دور جدید تمرینات تیم ملی از سعید عبدولی دارنده مدال برنز 
المپیک دعوت نشده است.اسامي نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 7 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:
59 کیلوگرم: محمد نوربخش )تهران( سامان عبدولي )خوزستان( محسن حاجي پور )مازندران( مهرداد مرداني )خوزستان(

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند )خوزستان( علی ارسالن )مازندران(- امین سوری - محمد الیاسی )خوزستان(
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد )اردبیل( محمدعلی گرایی )فارس( عظیم گرمسیری )خوزستان( فرشاد بلفکه )لرستان(

75 کیلوگرم: رسول گرمسیری - پیام بویری )خوزستان( پژمان پشتام )تهران(
80 کیلوگرم: یوسف قادریان )البرز( رامین طاهری )خوزستان( مهدی ابراهیمی )قم(

85 کیلوگرم: حسین نوری )زنجان( مهدی فالح )تهران( سامان عزیزی)کردستان(
98 کیلوگرم: مهدی علیاری )تهران( ســید مصطفی صالحی زاده )خوزستان( علی اکبر حیدری )قم( امیر حسین حسینی 

)مازندران(
1۳0 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( بهنام مهدی زاده - شهاب قوره جیلی )تهران( آرش عرب )گلستان(.

خط خوردن عبدولی از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
اردوي تیم ملي کشــتي آزاد براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسیا و بازي هاي همبستگي کشورهاي 

اسالمي از روز 2۸ فروردین ماه در خانه کشتي شماره یک تهران برگزار مي شود.
اسامي نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 9 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: علي فاتحي )تهران( - امیر پرسته )مازندران(
57 کیلوگرم: حسن رحیمي )تهران( یونس سرمستي )آذربایجان شرقي( نادر نصري )مازندران(

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – بهنام احسان پور )مازندران( یونس امامي )تهران(
65 کیلوگرم: میثم نصیري )زنجان( مهدي یگانه جعفري )مازندران( امیرحسین حسیني )تهران(
70 کیلوگرم: مصطفي حسین خاني )تهران( حامد رشیدي )کرمانشاه( جمال عبادي )خوزستان(

74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدي )لرستان( بهمن تیموري )کرمانشاه( محمد متقي نیا )خراسان رضوي(
86 کیلوگرم: حسن یزداني )مازندران( علیرضا کریمي )البرز( احمد بذري )مازندران(

97 کیلوگرم: امیر محمدي )خراســان شــمالي( حسین شــهبازي )تهران( مجتبي گلیج )مازندران( دانیال شریعتي نیا 
)همدان(

1۲5 کیلوگرم: کمیل قاسمي )مازندران( یداله محبي )کرمانشاه( جابر صادق زاده )مازندران( شایان جلیل زاده )تهران(.

دعوت از ۲۸ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی آزاد

سرویس ورزشی-
 وزیر محترم ورزش در نشســتی که هفته گذشــته با مدیران کل استانی 
داشــت بر مسئله  »انتظار و پاســخ« تأکید و اضافه نموده است: »نظام ارزیابی 
و ارزیابی مســتمر در هر دستگاهی که مسئولیت داشــته ام در دستور کار قرار 
داشته است.« وی همچنین گفته است: »از هر مدیر متناسب با ابزار، امکانات و 

اختیاراتی که دارد، انتظار داریم و پاسخ می خواهیم.«
آقای ســلطانی فر بار دیگر بر لزوم برقراری آرامش بــر فضای کار و تعامل 

منطقی با دیگر دستگاه ها و... تأکید کرده است.
بارها به ســهم خود و بنا بر وظیفه نوشته ایم که اگر مدیریت چه در سطح 
کالن و چه خرد، وظیفه اش را به درستی در قبال ورزش انجام دهد، بدون هیچ 
شــک و تردیدی وضعیت ورزش ما از این که هســت، بهتر خواهد شــد. انجام 
درست وظیفه مدیریتی هم در گرو اعتقاد و عمل به »اصول مدیریتی« است که 
در کوران تجربه بشری و آزمایشگاه های علوم اجتماعی، ثابت شده است. اصولی 
مثــل برنامه ریزی، کنترل و هماهنگی، و... نظــارت و ارزیابی. ما چنان که بارها 
نوشته ایم و هرجا فرصتی دست داده گفته ایم معتقدیم علی رغم زحماتی که در 
دوره های مختلف مدیریتی، مدیران وقت ورزش کشــیده و با وجود خدماتی که 
انجام داده اند، اما هنوز خیلی از کارها در ورزش انجام نشده و بسیاری از مسائل 
الینحل و بالتکلیف مانــده و... مهم تر از همه در خیلی جاها »اصول مدیریتی« 
رعایت و اعمال نشــده است. در این باره ما بارها، »اصل نظارت« را مثال زده ایم 
و گفته ایم از فقــدان رعایت این اصل، ورزش ما در ابعاد مختلف، به ویژه در دو 
بعد فنی و فرهنگی ضربات زیادی متحمل شده و فرصت های قابل توجهی را از 
دســت داده است و... بر این اساس و وقتی از زبان سکاندار اصلی و ارشد ورزش 
می شــنویم که به اصل نظارت و ارزیابی معتقد است و مسئوالن مختلف ورزش 
چه در فدراسیون ها و چه در استان ها و... باید به مقامات ارشد ورزش- و مهم تر 
ار همه مردم- پاســخگو باشند، خوشحال و امیدوار می شویم. خوشحال از اینکه 
به هر حال این اصول حداقل در حرف و ســخن مورد تائید مســئوالن است و 
امیدوار از آن جهت که این حرف ها، صورت عمل هم به خود بگیرد و این اصول 
کارساز بر کارآمدی و کارآیی مدیریتی ورزش بیافزاید. همان طور که باالتر اشاره 
شــد وزیر ورزش بار دیگر به لزوم »فضای آرام و منطقی« در ورزش تأکید کرده 
است، شکی نیست که ورزش و هر امر و پدیده اجتماعی، برای رشد و پیشرفت 
و حرکت در مسیر رو به هدف، نیازمند فضای آرام و شرایط سالم و بسته مناسب 
است، در فضای پر هیاهو و مملو از بستر و تفرقه و حاشیه، کار سازنده و متمرکز 
و معطوف به هدف امکان پذیر نیســت، اما پدید آوردن این شــرایط مناســب و 
حاکم کردن فضای ســالم، نیازمند به انجام اقدامات و به کار بســتن تمهیدات 

بایسته است.
تردیدی نیست که افراد و جریاناتی با انگیزه های مختلف مالی و سیاسی و... 
تالش می کنند ورزش ســر و ســامان نگیرد، بنابراین در برهم زدن فضای سالم 
به ایجاد حاشــیه های ویرانگر و... از همه ابزار و امکانات خود استفاده می کنند، 
مدیران و خادمان ورزش با درک این واقعیات و شناســایی این جریانات مخرب، 
بایــد واکنش درخور را انجام دهند و در خنثی کردن تالش آنان و ایجاد فضای 
آرام و مورد نظر بکوشند و قدم های الزم را بردارند. یکی از کارآمدترین اقدامات 
در این مســیر، همان چیزی است که در فراز قبلی این نوشته آوردیم، اعتقاد و 
اجرای »اصول مدیریتی«. این کاماًل منطقی است که اگر مدیریت در هر سطحی 
از ورزش شــجاع و بیدار و ناظر بر امور باشــد، واداده و منفعل و بی انگیزه عمل 
نکند، جریانات سالم مجال کار کردن و ابراز وجود بیشتر پیدا می کنند و از افراد 
و باندهای مخل پیشــرفت ورزش فرصت عرض اندام و اخالل گرفته می شــود. 
بنابراین ربط منطقی میان اصولی مثل »نظارت و ارزیابی« از یکسو ایجاد شرایط 
و فضای مناســب و سالم کاری از سوی دیگر آشکار می شود. همه اینها هم فکر 
می کنیم موید حرف آغازین این نوشته باشد که تأثیرگذارترین عامل و مهم ترین 

ابزار برای بهبود و پیشرفت امر ورزش، »مدیریت« است.

نیاز ورزش به ارزیابی و آرامش

تیم داوری ایران به دنبال تاریخ سازی
کمــک داور بین المللی کشــورمان ابراز امیدواری کرد که تیــم داوری ایران با 
قضاوت های خوب و کم نقص در جام کنفدراسیون ها، بتواند در جام جهانی ۲018 نیز 
حضور داشــته باشد. رضا سخندان درباره انتخاب تیم داوری ایرانی با حضور علیرضا 
فغانی، او و محمدرضا منصوری برای قضاوت در رقابت های فوتبال جام کنفدراسیون ها 
اظهار داشت: این رقابت ها از ۲7 خرداد آغاز می شود و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد 
داشــت و 9 تیم داوری اصلی برای این تورنمنت انتخاب شــده اند که از آسیا دو تیم 
داوری از کشورمان و عربستان قرار است به روسیه اعزام شوند. همچنین هشت یا 9 
داور ویدئویی نیز حضور دارند که روشــن ایرماتوف ازبکستانی یکی از آنهاست.کمک 
داور بین المللی کشــورمان ادامه داد: هماهنگی تیم داوری با هم و تالش های فراوان 
و قضاوت هــای کم نقص در بازی های زیر نظر AFC و FIFA باعث به وجود آمدن این 
اتفاقات خوب برای تیم داوری ایران شــده اســت. خوشبختانه ما سابقه قبلی خوبی 
داریم و این مســئله تأثیر مهمی در انتخاب مان داشته اســت. جام کنفدراسیون ها 
آخرین تورنمنت مهم و اصلی قبل از جام جهانی ۲018 روسیه است و امیدوارم برای 
ما با خوبی و خوشی همراه باشد. سخندان در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم برای اولین 
بار یک تیم داوری کامل از ایران به جام جهانی برود و بتوانیم تاریخ ســاز شویم و در 

آنجا قضاوت های شایسته ای داشته باشیم.
جاللی: چمدانم برای رفتن آماده است

سرمربی پیکان می گوید بازیکنانش او را به روزهای خوب، امیدوار کرده اند.مجید 
جاللی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب آهن اظهار کرد: به روزهای 
پر امید در آینده نگاه می کنیم. فکر می کنم این در دسترس پیکان است. رفتار و منش 
بازیکنان من را به آینده امیدوار کرده اســت. بازیکنانم، من را به تحقق این موضوع 
امیدوار کرده است. جاللی درباره هدف گذاری این باشگاه برای لیگ شانزدهم اظهار 
کرد: خوشــحالم به چیزی که باشــگاه به عنوان هدف گذاری مشخص شده از من 
خواست بود، رسیدیم. در حال حاضر ما به دنبال هدف های بزرگ تر هم هستیم. شاید 
هر تیمی برای این هدف ها ســال ها زحمت بکشد. شاید ما با مقداری تمرکز بیشتر 
بتوانیم به این هدف ها برسیم.سرمربی پیکان درباره اینکه با وجود عملکرد خوب در 
این فصل زمزمه هایی مبنی بر انتخاب مربی دیگری برای فصل آینده شنیده می شود؟ 
گفت: به هر حال من سرمربی جوانی نیستم و فوتبال کشور را می شناسم. حتی اگر 
این موضوع پایه و اساس هم داشت، برای من عجیب نیست. من در باشگاه های زیادی 
بودم. سعی می کنم به آن چیزی که باشگاه می خواهد برسم. تفکر من اینطور است که 
پیکان یا هر تیم دیگری در دست من امانت است. به لطف خدا من توانستم به هدف 
باشــگاه برسم. پیکان هم تیم خودشان اســت و مختار هستند هر کاری می خواهند 
انجام دهند. دیروز هم مهندس شــیعی گفتند این صحبت ها بی اساس است. وقتی 
من در تیمی کار می کنم، فکر می کنم 10 ســال آنجا هستم و از طرفی هم چمدانم 

برای رفتن آماده است. 
برانکو: طارمی در سرنوشت پرسپولیس تاثیر گذاشت

ســرمربی تیم پرســپولیس می گوید مهدی طارمی با ضربه چیپی که در مقابل 
الریان قطر زد سرنوشت پرســپولیس را تحت تاثیر قرار داد.برانکو ایوانکوویچ درباره 
دیدار پرسپولیس مقابل ماشین سازی تبریز اظهار کرد: بازیکنان من امروز تاریخ سازی 
می کننــد چون ما با پیروزی مقابل ماشین ســازی تبریز قهرمان لیگ خواهیم بود و 
قطعاً می توانیم پس از آن به خاطر کسب این افتخار خوشحالی کنیم. یک فصل تمام 
برای رسیدن به این موفقیت تالش کردیم و پس از پیروزی بر ماشین سازی می توانیم 
جشن بگیریم. وی درباره انتقاداتی که نسبت به مهدی طارمی مطرح می شود، اظهار 
کرد: بازیکنی که در پرســپولیس و یا تیم ملی بازی می کند باید بداند همیشه تحت 
نظر کارشناسان است. اگر اشتباه کند از او انتقاد می کنند و اگر بدرخشد او را تحسین 
خواهند کرد. به طور مثال اگر پنالتی طارمی به گل تبدیل می شــد قطعا کسی از او 
انتقاد نمی کرد و همه این بازیکن را مورد تحســین قرار می دادند، اما طارمی خودش 
هم بهتر از همه می داند با آن ضربه چیپی که زد سرنوشت پرسپولیس را تحت تاثیر 
قرار داد شــاید به خاطر همین موضوع باشــد خیلی ها از او به خاطر همین موضوع 
ناراحتند. سرمربی تیم پرسپولیس در پایان در پاسخ به این سؤال که مهم ترین عامل 
قهرمانی پرسپولیس را در چه چیزی می داند، ادامه داد: همه در قهرمانی پرسپولیس 
سهیم هستند و هیچ کس نمی تواند سهم بیشتری به خود اختصاص دهد. از مدیریت 
باشــگاه تا همه هواداران در کسب این قهرمانی سهیم هستند اما اگر بخواهیم کمی 
بیشتر به کسی سهم بدهیم باید این سهم را به بازیکنان بدهیم که در طول یک فصل 

با جان و دل در تمرینات حاضر شدند و تالش کردند.
پرسپولیس ۴ روز زودتر به عمان می رود

اعضای تیم فوتبال پرســپولیس چهار روز قبــل از دیدار با الهالل در عمان اردو 
خواهند زد. پرسپولیس یک روز بعد از بازی با پدیده برای برگزاری اردوی چهار روزه 
راهی عمان خواهد شد. سرخپوشــان در تاریخ 4 اردیبهشت ماه در عمان به مصاف 
الهــالل خواهند رفت از این رو با برنامــه ای که کادرفنی این تیم پیش بینی کرده اند، 
پرسپولیســی ها ۳1 فروردین ماه راهی عمان خواهند شــد تــا در یک فضای آرام و 
بی حاشیه خود را برای دیدار با الهالل آماده کنند. پرسپولیس برای صعود به مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آســیا مقابل الهالل محکوم به برد اســت و از همین رو برانکو 

چنین تمهیداتی را برای تیمش اندیشیده است.

انتخابات  نام  به گفته معاون وزیر ورزش، ثبــت 
فدراســیون تیر و کمان مجدداً و بر اساس آئین نامه 

جدید انجام خواهد شد.
دوره ریاســت محمدعلی شــجاعی در فدراسیون تیر و 
کمان سال گذشته به پایان رسید. بعد از اتمام دوره ریاست 
وی، ثبــت نام کاندیداهای این فدراســیون بــرای برگزاری 
مجمع انتخاباتی جدید انجام شــد. این در حالی اســت که 
بــه گفته داورزنی معاون توســعه قهرمانی و حرفه ای وزارت 

ورزش، این ثبت نام انجام شــده باطــل بوده و باید ثبت نام 
از کاندیداهای ریاست فدراسیون مجدداً انجام شود. در آغاز 
ســال جاری، آئین نامه جدید انتخاباتی فدراسیون ها توسط 
وزارت ورزش ابالغ شــد و تمام فدراسیون ها موظف شدند از 
این پس  انتخابات خود را براساس این آئین نامه برگزار کنند. 
بر همین اساس ثبت نام کاندیداهای فدراسیون تیر و کمان 
ابطال اعالم شده و باید مجدداً از کاندیداهای این فدراسیون 

ثبت نام شود.

ابطال ثبت نام انتخابات فدراسیون تیر و کمان 

انفرادی برای  ترکیب تیم ملی کاراته در کومیته 
با حضور  حضور در رقابت های کشــورهای اسالمی 

اصغر آسیابری کامل شد. علی 
طبــق اعالم کادر فنی تیم ملی کاراته، قرار بود در وزن 
75- کیلوگرم تیم ملی کاراته یک دیدار انتخابی بین ابراهیم 
حسن بیگی و علی اصغر آســیابری برگزار شود. با انصراف 
حسن بیگی از این پیکار انتخابی، آسیابری به عنوان نماینده 
ایران در این وزن به بازیهای کشورهای اسالمی اعزام خواهد 
شد.آســیابری در حالی برای حضور در بازیهای کشورهای 
اسالمی به باکو می رود که آبان ماه سال گذشته و در بیست 
و دومین دوره مســابقات قهرمانی جهــان در اتریش موفق 

شــده بود به نشان برنز دست یابد و بر سکوی سوم بایستد.
پیش از این حضور امیرمهدیزاده، ســعید احمدی، ذبیح اهلل 
پورشیب و سجاد گنج زاده در این  رقابتها قطعی شده بود.
دیــروز همچنین در پیکارهای انتخابــی که در خانه کاراته 
قم برگزار شــد، سعید علیپور در سه مبارزه موفق به برتری 
مقابل هامون درفشــی پور شد و برای بخش کومیته تیمی 
به اردوی آماده ســازی تیم ملی کاراته اعزامی به پیکارهای 
قهرمانی آسیا در قزاقستان  راه یافت. این دو کاراته کا چهار 
بار به مصاف هم رفتند که علیپور ســه بار به پیروزی دست 
یافت و درفشی پور نیز در یک پیکار موفق شده بود علیپور 

را شکست دهد.

وزنه بردار فوق سنگین ایران پس از رضایت پزشک 
معالجش از هفته آینده می تواند دوباره تمرینات خود 

را آغاز کند و برای مسابقات سال آینده آماده شود.
بهادر موالیی وزنه بردار فوق ســنگین ایران پس از اینکه 
از تیــم ملی برای حضور در المپیک ریــو خط خورد، دچار 
ســانحه رانندگی شــد و چندین ماه خانه نشین بود. اکنون 
پزشک معالجش با انجام آخرین معاینات اعالم کرده که این 
وزنه بــردار می تواند تمرینات خود را مجددا آغاز کند.موالیی 
درباره بازگشت مجدد به تمرینات وزنه برداری بیان کرد: پس 

از اینکه پزشک من را معاینه کرد، گفت مشکلی وجود ندارد 
و می توانم تمرینات را شــروع کنم و یک ســال دیگر برای 
معاینه مجــدد مراجعه کنم. از این رو مــن نیز هفته آینده 
تمرینات بدنسازی  و وزنه خود را به صورت سبک در بابلسر 
آغاز می کنم. او ادامه داد: دلم برای وزنه برداری تنگ شــده و 
ســال آینده نیز رویدادهای مهمی چون بازی های آسیایی و 
قهرمانــی جهان را داریم از این رو انگیزه ام برای بازگشــت 
باال اســت. امیدوارم که بتوانم  دو ســالی که عقب افتادم را 

جبران کنم.

اعالم ترکیب تیم ملی کاراته در بازی های کشورهای اسالمیبازگشت دوباره موالیی به وزنه برداری

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