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تقابل تراكتورسازي - استقالل، نبرد نايب قهرمانى در تبريز 

پرسپوليس با ٤ گل قهرمانى ليگ را جشن گرفت
سرويس ورزشى-

تیم فوتبال پرســپولیس كه عنــوان قهرمانى لیگ 
شانزدهم را به خود اختصاص داده بود در روز باال بردن جام 

پديده را با ٤ گل بدرقه كرد.
نخستین ديدار از هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر روز 
گذشته بین تیم های پرسپولیس و پديده برگزار شد که اين ديدار 
با برتری ۴ بر صفر تیم فوتبال پرســپولیس به پايان رسید. کمال 
کامیابى نیا)۵۰(، على علیپور)۶۸(، مهدی طارمى)۷۰( و فرشــاد 

احمدزاده)۸۹( برای سرخپوشان گل زدند.
در اين ديدار که در ورزشــگاه مملو از تماشاگر آزادی برگزار 
شــد و برای هر دو تیم کامال تشريفاتى بود، تیم مهمان در همان 
دقیقه اول مى توانست به گل برتری دست پیدا کند که سیدجالل 

حسینى با تکلى عالى توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.
تیــم پديده که نمايــش خوبى در نیمه اول داشــت بازهم 
مى توانست دروازه سرخ ها را با خطر جدی مواجه کند اما مدافعان 

پرسپولیس اجازه اين کار را ندادند. 
در دقیقــه ۱۶ اين بازی مهــدی طارمى در بهترين موقعیت 
خــود با دروازه بان حريف تک به تک شــد کــه ضربه را به بدن 
دروازه بان زد. طارمى شــش دقیقه بعد دوباره در همین موقعیت 

قرار گرفت اما بازهم اين فرصت را از دست داد.
در دقايق پايانى نیمه اول طارمى بازهم مى توانســت دروازه 
حريف را با خطر مواجه کند اما تعلل او باعث شد اين فرصت هم 
از دســت برود. در يک دقیقه مانده به پايان بازی طارمى پشــت 
محوطه جريمه بازهم صاحب موقعیت شــد اما ضربه او از باالی 

دروازه به بیرون رفت.
در يک دقیقــه وقت اضافه ای که داور گرفته بود تیم پديده 
صاحب يک موقعیت خوب شــد که شــوت ديدنى اکبر ايمانى از 
پشت محوطه جريمه به تیر افقى دروازه پرسپولیس برخورد کرد 

و به بیرون رفت تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پايان برسد.
با شروع نیمه دوم پرسپولیس بهتر از نیمه اول کار کرد و در 
شرايطى که تماشاگرانش هم فضای هیجانى را در ورزشگاه آزادی 
ايجاد کرده بودند موفق شــد در طول ۲۰ دقیقه ســه بار دروازه 

پديده را باز کند.
ابتدا در دقیقه ۵۰ کمال کامیابى نیا ضربه برگشــتى مهدی 
طارمى که به تیر دروازه برخورد کرده بود را با ضربه ســر به گل 
تبديل کرد. در دقیقه ۵۸ على علیپور اين بار توپ فرشاد احمدزاده 
که به بدن مدافع پديده خورده بود را درون دروازه فرستاد تا خیال 
ســرخ ها راحت شــود. اما اين پايان کار نبود و مهدی طارمى در 

دقیقه ۷۰ از زوايه بســته برای سومین بار دروازه حريف مشهدی 
را باز کرد.

درحالــى که تماشــاگران منتظر پايان بازی بودند فرشــاد 
احمدزاده در دقیقه ۸۹ با پاس عالى ســروش رفیعى گل چهارم 

را به ثمر رساند.
نبرد نايب قهرمانى در تبريز

در ادامه ديدارهای هفته بیســت و هشــتم امروز نیز ۷ بازی 
برگزار مى شــود کــه در مهمترين ديدار تیم تراکتورســازی در 
تبريز میزبان اســتقالل تهران اســت. اگر پرســپولیس اين قدر 
زود قهرمانى اش را مســجل نمى کرد، قطعا ديدار تراکتورســازی 
و استقالل حساســیتى چند برابری پیدا مى کرد اما اکنون، تنها 
حساســیتى که برای اين بازی وجود دارد اين است که تیم برنده 
به احتمال فراوان عنــوان نايب قهرمانى را تصاحب خواهد کرد و 
در آن صورت بخت زيادی برای صعود مستقیم به لیگ قهرمانان 
آسیا دارد. اگر تراکتورسازی نايب قهرمان لیگ شود، قطعا به عنوان 
نماينده ايران در فصل آينده لیگ قهرمانان آســیا حضور خواهد 
داشــت. به اين معنــى که با قهرمانى در جــام حذفى به صورت 
مســتقیم راهى آسیا مى شــود و حتى اگر در فینال جام حذفى 
از نفت تهران شکســت بخورد هم به پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 
راه مى يابد. اســتقالل اگر در لیگ برتر دوم شــود اين شانس را 
خواهد داشت که به عنوان يکى از نمايندگان ايران به پلى آف لیگ 
قهرمانان آســیا راه يابد اما اگر قافیه را به تراکتورسازی ببازد و در 

لیگ، سوم شود، در آن صورت، ممکن است از صعود به لیگ آسیا 
باز بماند چون احتمال دارد با توجه به کم بودن امتیاز فوتبال ايران 
در حوزه باشگاهى، تعداد سهمیه های ايران در لیگ قهرمانان آسیا 
در سال آينده کم شود و مثال به دو سهمیه مستقیم و يک سهمیه 
پلى آف برســد. بنابراين، ديدار امروز تراکتورسازی و استقالل به 
نوعى نبرد بر ســر رسیدن به دروازه های آسیا است. اين ديدار در 
ورزشــگاه يادگار امام تبريز برگزار مى شود؛ جايى که هفته قبل، 
پرسپولسى ها جشــن قهرمانى نیمه کاره ای برپا کردند و به دلیل 

سیل در آذربايجان شرقى به جشن خود ادامه ندادند.
سیاه جامگان - پیکان 

به جز ماشین سازی که تقريبا سقوطش به دسته اول قطعى 
اســت، ساير قعرنشینان هنوز شانس بقا در لیگ برتر را دارند. در 
میــان آنها که هنوز امید به ماندن دارند، ســیاه جامگان از همه 
کم امیدتر است. اين تیم مشــهدی که مشکالت زيادی در طول 
فصل داشــت و با تغییر چند باره سرمربى هم بهبودی در کارش 
حاصل نشــد، در فاصله ســه هفته مانده تا پايان فصل به مصاف 
پیکانى مى رود که خوب بلد است از تیم های پايین جدولى و کمتر 

قدرتمند لیگ امتیاز بگیرد. 
صبا - سپاهان 

در يکى از ديدارهای هفته بیســت و هشتم لیگ برتر، صبا و 
ســپاهان در قم به ديدار هم مى روند. صبا به سه امتیاز اين بازی 
نیاز دارد تا در لیگ برتر باقى بماند و سپاهان مى تواند با شکست 
صبــا در رده چهارم جای بگیرد. از طرف ديگر، امتیاز گرفتن صبا 

از سپاهان، سقوط ماشین سازی به دسته اول را قطعى مى کند.

سايپا - صنعت نفت آبادان 
در کنار ماشین ســازی که ديگر امیدی به آن نیســت، سیاه 
جامگان هنوز به ماندن در لیگ برتر امیدوار است. امید مشهدی ها 
برای بقا به لغزش سايپا و صنعت نفت آبادان بسته است. شاگردان 
حســین فرکى هنوز خطر سقوط به دســته پايین تر را احساس 
مى کنند و شــايد اين خطر تا روز آخر هم برای شان وجود داشته 
باشــد. البته فرکى با اين شــرايط غريبه نیســت چون يک بار با 
نفت تهران تا لبه پرتگاه ســقوط رفت و در لیگ برتر ماند و سال 
بعدش تیم خوبى ساخت. آبادانى ها هم هنوز با خطر سقوط روبه رو 
هستند اما کمتر از سايپا؛ صنعت نفت با شکست سايپا در ورزشگاه 

دستگردی تهران بقايش در لیگ برتر را قطعى خواهد کرد.
برنامه کامل ديدارهای امروز به اين شرح است:

*گسترش فوالد ................ نفت تهران) ورزشگاه بنیان ديزل تبريز(
*ذوب آهن .................... ماشین سازی )ورزشگاه فوالدشهر اصفهان(
*سايپا .................... صنعت نفت آبادان)ورزشگاه دستگردی تهران(
*فوالد ............................... استقالل خوزستان )ورزشگاه غدير اهواز(
*صبا .............................................. سپاهان) ورزشگاه يادگار امام قم(
*سیاه جامگان ....................................... پیکان )ورزشگاه ثامن مشهد(
*تراکتورسازی .......................... استقالل)ورزشگاه يادگار امام تبريز(

- ساعت آغاز تمام ديدارها ۱۷:۴۵ است

تشريح برنامه های كاروان ورزشى ايران در باكو

هدف گذاری ایران حفظ جایگاه دومى در بازی های کشورهای اسالمى است
دبیركل كمیته ملى المپیک برنامه های كاروان ورزش 
ايران در بازيهای كشورهای اسالمى كه به میزبانى باكو 

برگزار مى شود را تشريح كرد. 
شــاهرخ شهنازی سرپرســت کاروان ايران در اين دوره از 
مسابقات با اشاره به تاريخچه اين رقابتها عنوان کرد: اولین دوره 
از بازيهای کشورهای اسالمى در سال ۲۰۰۵ در عربستان برگزار 
شد که ايران با ۱٣۰ ورزشکار در ۱٣ رشته شرکت کرد و با ۱۰ 
طال، ۹ نقره و ۱۱ برنز به جايگاه چهارم رســید. قرار بود دومین 
دوره اين رقابتها در ايران برگزار شود که با کارشکنى ها به ايران 
نرســید. در سال ۲۰۱٣ سومین دوره اين مسابقات در اندونزی 
برگزار شــد که ايران با ۸۸ ورزشکار ، ٣۰ طال ، ۱۷ نقره و ۱۲ 

برنز به رتبه دوم دست پیدا کرد.
چه رشته هايى از ايران حضور دارند؟

وی افزود: کشــتى)فرنگى - آزاد(، زورخانــه ای، جودو و 
دوومیدانى)نابینايــان(، بوکس، تنیس، والیبال، ژيمناســتیک، 
کاراته، تیراندازی، وزنه برداری، ووشــو، جودو، شــنا شیرجه و 
واترپلو، تنیس روی میز، دوومیدانى وتکواندو رشته های اعزامى 
ايران به اين مسابقات هستند. وی با اشاره به زمان اعزام تیم های 
ورزشــى کاروان ايران به اين رقابتها تصريح کرد: اعزام ها از ۱۸ 
ارديبهشت با رشــته والیبال آغاز خواهد شد. مسابقات والیبال 
نیز ۲۱ ارديبهشــت آغاز مى شود. رشــته های تنیس، بوکس و 
ژيمناســتیک نیز ۱۹ ارديبهشت اعزام خواهند شد و مسابقات 
آنها از ۲۲ و ۲٣ ارديبهشت آغاز مى شود. شنا، شیرجه و واترپلو- 
کاراته- جودو- جودو نابینايــان- تیراندازی و وزنه برداری ۲۰ 

ارديبهشــت اعزام مى شوند و مسابقات آنها ۲۲ و ۲٣ همان ماه 
آغاز مى شود. تکواندو، دوومیدانى و دوومیدانى نابینايان نیز نیز 
۲٣ اعزام خواهند شــد و مســابقات آنها از ۲۶ ارديبهشت آغاز 
مى شود. گروه ششم نیز تنیس روی میز و کشتى فرنگى و آزاد 
هســتند که ۲۵ ارديبهشت اعزام مى شوند ومسابقات آنها ۲۸ و 

۲۹ همان ماه برگزار مى شود. گروه آخر نیز تیم های زورخانه ای 
و ووشو هستند که ۲۷ ارديبهشت اعزام خواهند شد.

تعداد اعضای كاروان ورزش ايران
سرپرســت کاروان ايران در بازيهای همبستگى کشورهای 
اســالمى با بیان اينکه هیچ مشــکلى در خصوص بلیط و پرواز 

وجود ندارد و هماهنگى ها با سه شرکت هواپیمايى انجام شده 
افزود: کاروان ما ۲۷۵ تا ۲۸۰ نفر است و شامل ۱٣۰ مرد و ٣۱ 
تا ٣۵ بانو و ۱۰۰ تا ۱۰۶ همراه خواهد بود. کارتهای شناســايى 

و ثبت نام ها نیز همگى انجام شده و هیچ مشکلى وجود ندارد.
يک بانو پرچم دار كاروان ايران مى شود

سرپرست کاروان ايران در بازيهای کشورهای اسالمى عنوان 
کرد: در نظر داريم ترجیحا يکى از خانم های شــرکت کننده که 
هم از لحاظ مدال آوری و هم حجاب نماد خوبى برای جمهوری 

اسالمى باشد به عنوان پرچم دار کاروان ايران معرفى شود.
تصور نمى كرديم كشتى پهلوانى حذف شود

شهنازی در پاسخ به اين دلیل که علت اصلى حذف کشتى 
پهلوانى از بازی های کشــورهای اسالمى چیست؟ گفت: به هر 
حال اين رشــته علیرغم فعالیت در آســیا خیلى سازمان يافته 
نیســت. فدراســیون بین المللى ما نیز پیگیری های زيادی در 
اين خصوص کرد. ما تصور حذف رشــته را نداشتیم که ناگهان 
اعالم شد. به نظرم آذربايجان به خواسته اش رسید. آنها خیلى 
عالقه مند بودند که باســتانى در ۴ رشته اصلى اش برگزار شود 
که اين اتفاق افتاد.نمى توانم بگويم اين اتفاق به صرف اختالف 

سلیقه بود.
هدف گذاری ما حفظ جايگاه دومى در بازی هاست

شــهنازی در پاسخ به اين ســؤال که چه نتیجه ای را برای 
کاروان ايران مطلوب مى داند گفت: آذربايجان به شــدت دنبال 
اين اســت که با فاصله اول شود و هدف گذاری بايد به صورتى 

باشد که جايگاهمان را حفظ کنیم.

اهدای پاداش به مدال آوران بازی های كشــورهای اسالمى در جدول اهدای پاداش وزارت ورزش و جوانان 
قرار گرفت.

در بازی های کشــورهای اســالمى ورزشکارانى که موفق به کسب مدال شدند، پاداش پای سکو نمى گیرند . اما در ستاد 
عالى بازی ها مصوب شد مدال آوران در جدول اهدای پاداش وزارت ورزش و جوانان قرار مى گیرند. به اين ترتیب کسانى که 
در بازی های کشورهای اسالمى مدال مى گیرند، مانند مدال آوران جهانى و آسیايى در مراسمى که پايان سال از سوی وزارت 

ورزش و جوانان برگزار مى شود، پاداش خود را دريافت خواهند کرد.

اهدای پاداش به مدال آوران بازی های کشورهای اسالمی 

عضو شورای فنى كشتى آزاد تاكید كرد

عضو شورای فنى كشتى آزاد گفت: پشت پرده تغییر 
قوانین در كشتى، روس ها هستند و قوانینى برای اين رشته 

در نظر مى گیرند كه به نفع خودشان باشد.
منصور برزگر، عضو شورای فنى کشتى آزاد در مورد برگزاری 
مسابقات کشــتى در ۱۰ وزن اظهار داشت: موضوع تعیین اوزان 
جديد کشــتى قرار اســت همزمان با رقابت های جهانى فرانسه 
تعیین تکلیف شــود و با توجه به اينکه ما معموال در سبک وزن 
شانس مدال آوری داريم و در صورت لحاظ قرار دادن اين موضوع 
افزايش اوزان مى تواند به نفع کشتى ايران باشد.دارنده مدال طالی 
جهان ادامه داد: تغییر مداوم قوانین کشتى از نظر داوری هر چند 
سال يک بار در حال تغییر است و از سوی ديگر به تازگى سیستم 
رنکینگ توســط اتحاديه جهانى کشــتى اعالم شده است و اين 
موضوعات به ضرر کشــتى ايران و دنیا است. وی تصريح کرد: من 
نمى دانم دلیل اين تغییر دائمى قوانین چیست مگر در ورزش هايى 

مانند فوتبال قوانین اين همه عوض مى شــود که در کشتى بارها 
شــاهد اين اتفاق هســتیم. دارنده مدال نقره المپیک تاکید کرد: 
 پشت پرده اين تغییر قوانین در کشتى، روس ها هستند و قوانینى 
برای اين رشــته در نظر مى گیرند که به نفع خودشــان باشد. از 
طرفى رئیس اتحاديه کشتى جهان اللوويچ هم تحت نظر آن هاست 
و دلیل اعتراض و نامه نگاری های خادم هم همین موضوع اســت 
زيرا وی عادت ندارد در جايى حضور نمايشى داشته باشد. وی در 
مورد موضوعات مطرح شده در مورد دچار شدن سرنوشت کشتى 
پهلوانى به چوگان خاطرنشــان کرد: با تالش های صورت گرفته 
توســط فدراسیون کشتى، کشتى پهلوانى به نام ايران در اتحاديه 
جهانى کشــتى ثبت شده اســت و با توجه به حضور يک چهره 
شاخص و شناخته شــده در کشتى دنیا مثل علیرضا حیدری در 
راس اين رشته و حمايت های فدراسیون قطعا اين رشته سرنوشت 

خوبى پیدا مى کند و اين موضوع صحیح نیست.

پشت پرده تغییر قوانین در کشتی، روس ها هستند 

تکواندوكاران حاضر در اردوی تیم   ملى اعزامى به 
بازی های همبستگى كشورهای اسالمى برای شركت در 
قزاقستان  راهى  ديروز  قزاقستان صبح  آزاد  تورنمنت 

شدند.
تیم   ملى تکواندو مردان کشــورمان با تصمیم کادر فنى و 
برای حضوری قدرتمند در چهارمین دوره مسابقات بازی های 
همبستگى کشورهای اسالمى، در تورنمنت آزاد قزاقستان که 
پس از مسابقات قهرمانى آسیا نوجوانان به میزبانى »آتى راو« 
قزاقســتان برگزار خواهد شد، شرکت مى کند. اين رقابت ها از 
روز شنبه )دوم ارديبهشت  ماه( به مدت سه روز و با حضور ۴۷۲ 
تکواندوکار برگزار مى شود که تکواندوکاران کشورمان با ترکیب 
مهدی اســحاقى و جعفر خلیــل زاده در وزن ۵۴- کیلوگرم، 

محمد گودرزی و صادق دهقانى در وزن ۵۸- کیلوگرم، آريان 
محمدی و مهدی يوسفى در وزن ۶٣- کیلوگرم، سیدحسین 
احســانى و محمد صفايى در وزن ۶۸- کیلوگرم، احمد خسرو 
فــر و مهدی جاللى در وزن ۷۴- کیلوگرم، مهدی قیاســى و 
علیرضا درويش پــور در وزن ۸۰- کیلوگرم، احمد محمدی و 
فرشاد قیاسى در وزن ۸۷- کیلوگرم، حسین قربان زاده و آرش 
تفرشــى دباغ در وزن ۸۷+ کیلوگرم به مصاف حريفان شــان 
مى رونــد. هدايت اين تیم برعهده فريبرز عســکری به عنوان 
سرمربى، على محمد بسحاق و مهدی احمدی به عنوان مربى 
مى باشد. گفتنى است، تورنمت آزاد قزاقستان )G۱( است و به 
دارنــدگان مدال طال، نقره و برنز به ترتیب ۱۰، ۶ و ٣.۶ امتیاز 

در راستای افزايش رنکینگ المپیکى تعلق مى گیرد.

تیم   ملى دوومیدانى با ۱۶ دوومیدانى كار به بازی های كشورهای اسالمى مى رود.
بازی های همبستگى کشورهای اسالمى از ۲۲ ارديبهشت تا اول خرداد در باکو آذربايجان برگزار مى شود. تیم   ملى دوومیدانى 
ايــران نیــز با ۱۵ دوومیدانى کار در اين رقابت ها حاضر خواهد بود.۱۰ دوومیدانى کار مرد و پنج ورزشــکار زن دوومیدانى در اين 
رقابت ها شــرکت مى کنند.سپیده توکلى، مريم طوســى، فرزانه فصیحى، الناز کمپانى، احسان حدادی، محمود صمیمى، کیوان 
قنبرزاده، محمدرضا وظیفه دوست، رضا قاسمى، حسن تفتیان، پژمان قلعه نويى جزو دوومیدانى کارانى هستند که حضورشان در 
اين بازی ها قطعى شده است و احتمال تغییر اين اسامى کم است. رکورددار پرش با نیزه و پرتاب چکش بانوان نیز جزو کانديداهای 

اعزام به اين بازی ها هستند.
اسامى شناگران تیم   ملى كه به مسابقات كشورهای آسیای میانه اعزام مى شوند منتشر شد.

نخســتین دوره  اين مسابقات در ماده مسافت کوتاه به میزبانى کشــور ترکمنستان و در شهر عشق آباد برگزار مى شود. اين 
رقابت ها ششــم و هفتم ارديبهشــت ماه سال ۱٣۹۶و با حضور شناگرانى از کشــورهای ايران، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، 
تاجیکســتان و افغانستان پیگیری و به عنوان مسابقات آزمايشى رقابت های داخل سالن کشورهای آسیايى برگزار مى شود.اسامى 
اعضای تیم   ملى به شرح زير است: * آذربايجان شرقى: سروش قندچى * اصفهان: علیرضا ياوری گامر ديالنچیان )مربى( * البرز: 
افشین عسگری مسعود جوکار )مربى( * تهران: احسان شفائیان فرد، امیر عباس امراللهى، شايان عظیمى و علیرضا امین زمردی 

* خراسان رضوی: محسن مهمان نواز، میثم سعادتى )مربى( و مجید مشتاق عشق )سرپرست تیم(.

اعزام تیم ملی تکواندو به قزاقستان

۱۵دوومیدانیکاربهبازیهایکشورهایاسالمیمیروند

اعالمترکیباعزامیتیمملیشنابهمسابقاتآسیایمیانه

* طى حکمى از محمود خسروی وفا رئیس كمیته ملى پارالمپیک، بهروز برجسته به عنوان مشاور عالى فنى 
كمیته ملى پارالمپیک منصوب شد. همچنین با حکم مسعود اشرفى دبیركل كمیته ملى پارالمپیک، سید 

محمد كاظم واعظ موسوی به سمت سرپرست آكادمى ملى پارالمپیک منصوب شد.
* اولین مرحله از تمرينات ملى پوشــان تیم تیر و کمان جانبازان و معلوالن در ســال جديد از روز يکشــنبه ســوم 
ارديبهشــت ماه زير نظر مجید کهتری ســرمربى تیم ملــى و جبرائیل عبادی مربى تیم ملى آغاز مى شــود. غالمرضا 
رحیمى)خوزســتان(، ابراهیم رنجبر، پوريا جاللى پور، مجید کاکوش، سیده زهرا حسینى، محدثه کهنسال، محمدرضا 
زندی)تهران(، اصغر فتاحى فرادنبه )چهارمحال و بختیاری(، هادی نوری، سمیه رحیمى)اصفهان(، سینا منشازاده، سمیه 
عباسپور، زهرا نعمتى)کرمان(، احمد هاشمى)آذربايجان غربى(، رمضان بیابانى)مازندران(، زهرا دلخوش، زهره ابراهیمى، 

راضیه شیرمحمدی )خراسان رضوی(، فرزانه عسگری )آذربايجان شرقى(، ۱۹ کماندار دعوت شده به اين اردو هستند.
* فريبا محمديان معاون امور زنان وزارت ورزش از موافقت فدراســیون جهانى بسکتبال با حضور محجبه 
زنان ورزشکار ايرانى در مسابقات بین المللى خبر داد. محمديان در حالى اين خبر را در گفت وگو با سايت 
خانه ملت عنوان كرده اســت كه مجمع عمومى فدراسیون جهانى بسکتبال برای تصمیم گیری نهايى در 
مورد حضور محجبه زنان بسکتبالیست در میادين بین المللى، ارديبهشت ماه در هنگ كنگ برگزار مى شود.
*بیست و سومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانى جهان طى روزهای سوم تا نهم تیرماه به میزبانى کره جنوبى در شهر 
»میجو« برگزار خواهد شد. کمیته داوران فدراسیون جهانى از دو درجه يک داور بین المللى کشورمان برای قضاوت در 
اين مســابقات دعوت کرد به کره جنوبى سفر کنند. بر همین اساس حافظ مهدوی رئیس کمیته داوران و شهرام اربابى 

داورانى هستند که در اين مسابقات قضاوت خواهند کرد.
*تیم والیبال امید ايران در اردوی لهستان خود به مصاف تیم بسلکوی لهستان رفت و در پايان برابر اين تیم 
به برتری رســید. اين بازی با نتیجه 3 بر يک و بانتايج 27-29، 2۱-25، 25-۱7 و ۱7-25 به نفع شاگردان 
سیچلو به پايان رسید. ملى پوشان تیم امید ايران كه خود را برای حضور در رقابت های قهرمانى آسیا آماده 
مى كنند، در اولین بازی تداركاتى خود نیز برابر تیمى از لهستان پیروز شده بودند. دومین دوره مسابقه های 

والیبال قهرمانى امیدهای آسیا ۱۱ تا ۱9 ارديبهشت ماه سال جاری به میزبانى اردبیل برگزار مى شود.

خواندنی از ورزش ایران
رئیس  فدراسیون جهانى کشتى پهلوانى خواستار دخالت وزير ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف کشتى پهلوانى در ايران شد 
و گفت: ما فدراسیون ملى ورزش های زورخانه ای را به رسمیت مى شناسیم و دخالت فدراسیون آقای مهرعلیزاده باعث حذف اين 

رشته از بازی های همبستگى اسالمى شد. خالصه ای از تازه ترين صحبت های علیرضا حیدری با خبرگزاری ايسنا در ادامه مى آيد:
* متاسفانه موازی کاری بین فدراسیون آقای مهرعلیزاده و فدراسیون ملى ورزش های زورخانه ای و نامه نگاری های همزمان آن ها 
با برگزارکنندگان رقابت های همبستگى اسالمى باعث شد مسئوالن برگزاری رقابت های همبستگى اسالمى اقدام به حذف کشتى 
پهلوانى از اين رقابت ها کنند چرا که وقتى ديدند مســئوالن ورزش ايران نمى توانند اختالفاتشــان را در اين زمینه حل کنند بهتر 

ديدند که اين رشته را کنار بگذارند. 
* فدراسیون جهانى کشتى پهلوانى، فدراسیون ملى ورزش های زورخانه ای به رياست جوهری را قبول دارد و معتقديم فدراسیون 
آقای مهرعلیزاده نبايد در اين زمینه دخالت مى کرد. فدراســیون ملى ورزش زورخانه ای دارای ســاختار مشخص و قانونى است که 
رئیس آن بوسیله انتخابات و با رای اعضای مجمع و زير نظر وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک انتخاب شده است بنابراين وظیفه 

قانونى اعزام تیم به رقابت های همبستگى اسالمى را داشته است. 
* وزير ورزش بايد هر چه ســريعتر به اين موضوع ورود کند تا وجهه ورزش ايران بیش از اين در جهان مورد خدشــه قرار نگیرد. 
سلطانى فر الزم است در اين زمینه شفاف سازی کند و تعیین تکلیف کند که چه کسى مسئول ورزش زورخانه ای و کشتى پهلوانى 

در ايران است. 
* مگر مسئوالن فدراسیون جهانى ورزش زورخانه ای با کدام رای گیری يا انتخابات بر سر کار آمده اند که خود را در اين رشته محق 
مى دانند يا کدام تیم را به رقابت های معتبر بین المللى فرستاده اند؟يا در اين چندين سالى که از فعالیتشان مى گذرد چه کاری برای 

توسعه کشتى پهلوانى در جهان کرده اند؟ 
* واقعا خروجى کار آن ها در اين چند سال چه بوده است؟ ما در اين يک سال با همکاری فدراسیون کشتى و اتحاديه جهانى کشتى 
توانستیم کشتى پهلوانى را در بسیاری از نقاط دنیا گسترش دهیم. مسابقات جهانى آن را برگزار کرديم و قرار است چند روز آينده 

مسابقات کشتى پهلوانى قهرمانى اروپا را با حضور ۱۴ کشور اروپايى در صربستان برگزار کنیم. 
* با وجود اينکه اعالم شــده کشــتى پهلوانى از رقابت های همبستگى اسالمى حدف شــده اما مى توانیم با ارتباطات خوبى که با 
مســئوالن آذربايجان داريم اين مشکل را برطرف کنیم به شرط آنکه دوســتان اجازه دهند موضوع به شکل قانونى آن جلو برود. 
همه ما بايد دغدغه مان کمک به ورزش ايران باشد نه اينکه با پیش کشیدن بحث های بى اهمیت باعث ضربه به ورزش ايران شويم.

درخواست علیرضا حیدری از وزير ورزش 
تکلیف کشتی پهلوانی را روشن کنید!

انتقاد شدید آنچلوتی از نحوه داوری بازی بایرن و رئال
بايرن مونیخ با شکســت چهار بر دو )در مجموع ۶ بــر ٣( برابر رئال مادريد در 
ديدار برگشت مرحله يک چهارم نهايى لیگ قهرمانان اروپا از صعود به نیمه نهايى باز 
ماند. قضاوت های جنجالى از نکات قابل توجه بازی بود. اخراج آرتورو ويدال )بازيکن 
بايرن مونیخ( و آفسايد بودن گل دوم کريستیانو رونالدو از مهم ترين آنها بودند.کارلو 
آنچلوتى پس از بازی به اين موضوع اشــاره کــرد و گفت: بايد در يک چهارم نهايى 
از داوران خوب اســتفاده کنند. امروز داور روز خوبى نداشت. تصمیماتش باعث شد 
ما ضربه بخوريم. اخراج ويدال و دو گل رونالدو در شــرايط آفسايد از جمله آنها بود. 
شايد ويدال بايد آرام تر رفتار مى کرد اما مستحق کارت زرد دوم نبود. داور در رابطه با 
اين موضوع اشتباه کرد.سرمربى بايرن مونیخ افزود: از يوفا مى خواهم تنها قضاوت در 
اين بازی را بررســى کند. اگر داور اشتباه نمى کرد... نمى دانم. کسى نمى داند. داوران 
خیلى از مواقع هنگام تصمیم گیری دچار ابهام مى شوند. در رابطه با ويدال حتى نیاز 
به بازبینى وجود نداشت. کامال آشکار بود. سرمربى ايتالیايى درباره عملکرد بازيکنانش 
اظهار کرد: مانوئل نوير درون دروازه خوب کار کرد. ديگر بازيکنان نیز عملکرد خوبى 
داشــتند. آســان نیســت در مادريد بازی کنید و در ۹۰ دقیقه پیروز شويد. ما ۱۰ 
نفره شــديم. نوير همچون ديگر بازيکنان نقش خود را به خوبى ايفا کرد. ويدال نیز 
بازی خوبى به نمايش گذاشت. آنچلوتى درباره رئال مادريد گفت: در اين تیم خیلى 
محبوب بودم. من طرفدار رئال مادريد هســتم و برای زين الدين زيدان بهترين ها را 
آرزو مى کنم. سرمربى بايرن در پايان دوباره به داوری اشاره کرد و گفت: در اين مرحله 
حذفى تنها داور مقصر بود. در دو بازی رفت و برگشــت ۱۰ نفره شــديم و مستحق 
قرار گرفتن در چنین شرايطى نبوديم. بايد بوندسلیگا را فتح کنیم و در جام حذفى 
قهرمان شويم. بايد ببینیم سال آينده در لیگ قهرمانان چه اتفاقاتى خواهد افتاد. فتح 

لیگ قهرمانان به جزيیات ريز بستگى دارد و ما کمى بد شانس بوديم.
سیمئونه: صعود به نیمه نهایی 

اتفاق فوق العاده ای است 
آتلتیکومادريد سه شنبه شــب در ديدار برگشت مرحله يک چهارم نهايى لیگ 
قهرمانان اروپا برابر لسترسیتى يک بر يک مساوی کرد اما با توجه به پیروزی يک بر 
صفر در ويسنته کالدرون، به نیمه نهايى صعود کرد. ديگو پابلو سیمئونه پس از بازی 
گفت: خیلى خوشحال هستیم. شاگردانم بازی فوق العاده ای برابر حريفى سرسخت به 
نمايش گذاشتند. لستر هرگز ناامید نشد و دست از تالش برنداشت ولى ما توانستیم 
با دفاع عالى آنها را کنترل کنیم. در نیمه دوم نتوانســتیم از ضدحمله بهره ببريم و 
فقط بازی را با يک کار گروهى خیلى خوب کنترل کرديم. صعود به نیمه نهايى اتفاق 
فوق العاده ای است. سرمربى آتلتیکومادريد در ادامه افزود: پس از گل جیمى واردی، 
تیم تحت فشــار قرار گرفت و همه بازيکنان با هم دفــاع کردند. تک گل آتلتیکو را 
سائول نیگس به ثمر رساند. سیمئونه درباره او هم گفت: بازيکن فوق العاده ای است. 
در همه جای زمین نمايش خوبى دارد و از قدرت زيادی هم برخوردار اســت. بايد از 

او به بهترين شکل استفاده کرد.
پای مانوئل نویر شکسته است؟ 

گزارش ها حاکى از آن اســت که در بازی رئــال و بايرن، مانوئل نوير دروازه بان 
بايرن در هنگام گل ســوم رئال مادريد استخوان پايش شکســت ولى او تا پايان به 
حضور در زمین ادامه  داد. نوير در جريان دو بازی برابر رئال مادريد موقعیت های بسیار 
زيادی از حريف گرفت و شايد اگر او نبود، کار بايرن در همان بازی رفت تمام مى شد. 
نوير قرار اســت به زودی در آلمان مورد آزمايش تیم پزشکى باشگاهش قرار بگیرد و 
مشخص شود تا چه زمانى از حضور از میادين دور خواهد بود. بايرن مونیخ که در لیگ 
فوتبال آلمان صدرنشین است، شنبه هفته  آينده در حالى برابر ماينتس بازی خواهد 

کرد که با ۸ امتیاز اختالف نسبت به اليپزيگ در صدر جدول رده بندی قرار دارد.
عملکرد فوق العاده رونالدو 

 UCL با ۴۶ هت تریک و ۱۰۰ گل در
کريســتیانو رونالدو توانست در بازی چهارشــنبه شب تیمش برابر بايرن مونیخ 
مرد اول تیمش باشــد و با ســه گلى که به ثمر رســاند، به تیمش کمک کند تا به 
نیمه نهايى راه يابد. اين چهل و ششــمین هت تريک رونالدو در دوران فوتبالش بود. 
ايــن بازيکن پرتغالى ۴۱ هت تريک با پیراهن رئال مادريد، چهار هت تريک با پیراهن 
پرتغال و يک هت تريک با پیراهن منچستريونايتد در کارنامه خود داشته است. رونالدو 
در بازی رفت برابر بايرن مونیخ توانســت دو گل بزنــد تا تعداد گل هايش را در کلیه 
رقابت های باشــگاهى اروپا به عدد ۱۰۰ برساند. او همچنین با هت تريک برابر بايرن 
مونیخ در بازی برگشت، تعداد گل هايش در لیگ قهرمانان اروپا را نیز به ۱۰۰ رساند تا 
نخستین بازيکن تاريخ باشد که در لیگ قهرمانان اروپا توانسته است تعداد گل هايش 
را سه رقمى کند. رونالدو در کلیه رقابت های اروپايى که شامل بازی های انتخابى هم 
مى شــود، ۱۰٣ گل وارد دروازه حريفان کرده است. رونالدو بعد از نمايش فوق العاده 
برابر بايرن مونیخ، اکنون به حضور موفق در ال کالســیکو و بازی برابر بارســلونا فکر 
مى کند. اين ديدار يکشــنبه هفته آينده و ساعت ۲٣:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه 

سانتیاگو برنابئو شهر مادريد برگزار مى شود.

صفحه 9
پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳9۶ 

۲۲ رجب ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۰۳

در اين فوتبال ماجراهای عجیب و غريب زياد شــنیده ايد و شنیده ايم، هر دوره 
و فصلى هم يک چیزی مد مى شــود و ســرزبان ها مى افتد و... مثال چند سال پیش 
ماجرای »ســحر و جادو« خیلى ورد زبان ها شــده بود و دخالت رمال ها و فالگیرها 
و جادوگرها و... و تاثیر آنها در نتايج مســابقات و سرنوشت قهرمانى لیگ و صعود و 
سقوط تیم ها... در فوتبالى که ادعای حرفه ای گری و حرکت در مسیر »فوتبال علمى 

و مدرن« دنیا!!
هر وقت هم مى آيد تا اين طور ماجراها به خاطر پديد آمدن ماجراهای عجیب و 
غريب جديد از يادمان برود، يک اتفاقى مى افتد، کسى چیزی مى گويد، دوباره ياد آن 
داستان های قديمى و آزاردهنده مى افتیم. مثال درباره همان ماجرای »سحر و جادو« 
از بهروز رهبری فرد چیزهايى خوانديم و شنیديم که... هم خنديديم و هم به حال و 
روز اين فوتبال و آنچه در آن مى گذرد تاســف خورديم. خوب است چند جمله ای از 
اين حرف ها را پايین تر بیاوريم، تا آنهايى هم که آن حرف ها را نخوانده اند الاقل بخشى 

از آن را مطالعه کنند و حظ وافر ببرند!!
بهروز رهبری فرد مدافع اســبق تیم پرسپولیس در پاسخ به اين سؤال که چرا از 
فوتبال فاصله گرفته و به عالم مربیگری ورود نکرده، انگار داغ دلش زنده شده باشد، 
مى گويد: »يک بار بعد از دوران بازيکنى ورود کردم که برای هفت پشــتم بس بود و 
فرار کردم. در اســتیل آذين به عنوان کمک مربى مشغول به کار شدم که ترسیدم و 
رفتم!« او در ادامه مى گويد: »در مدتى که در فوتبال بودم ســر داستان سحر و جادو 
يک ســری مسائل ديدم و ترسیدم. به ما مى گفتند برويد چهارگوشه زمین فالن کار 
را انجام دهید، به تدارکات مى گفتند فالن کار ناشايست را درون دروازه حريف انجام 
بدهند که با ديــدن اين اتفاقات گفتم آقاجان ما نمى خواهیم و نیســتیم. اين طور 
نباشد که شب ها از ترس جن تا صبح بیدار باشیم...« او برای اثبات حرف هايش اضافه 
مى کنــد: »... آن آدم ها مثل تدارکات که درخواســت را به آنها مى گفتند، هنوز زنده 

هستند و مى توانید برويد از آنها بپرسید...«
رهبری فرد درباره سرنوشــت آن تیم هم اين نکته را يادآور مى شــود:  »... همان 
سال  تیم ما درحال صعود بود، اما بازی آخر را باختیم و باال نیامديم. دقیقه ۹۰ خدا 
بیــخ گلوی ما را گرفت و اجازه نداد صعود کنیم.« آيا با اين وصف که يکى از هزاران 
ماجرای اين فوتبال گرفتار شارالتانیســم اســت، نبايد به حال اين وضع و اوضاع و 

سرنوشت فوتبال مستعد و مملو از استعداد ايران تاسف خورد؟!

نشانه ای دیگر از وجود شارالتانیسم 
در فوتبال مستعد ایران

ضربه آزاد

خداحافظی برهانی از دنیای فوتبال
مهاجم پیشین استقالل از دنیای فوتبال خداحافظى کرد. آرش برهانى 
که پس از ۹ ســال بازی کردن در استقالل در فصل جاری جايى در لیست 
علیرضــا منصوريان نداشــت، تصمیم گرفت از دنیــای فوتبال خداحافظى 
کند. مهاجم پیشــین استقالل در فصل جاری راهى پیکان شد، اما به علت 
مصدومیت از ترکیب دور و نیم فصل تصمیم گرفت از اين تیم جدا شــود. 
برهانى ســال ۸۶ و زمان ســرمربیگری مرحوم ناصر حجازی به اســتقالل 

پیوست. او در سال دوم حضورش در استقالل آقای گل شد.
فرکی: فعال درباره تمدید قرارداد صحبت نمی کنم

ســرمربى تیم فوتبال سايپا مى گويد تیمش در برابر صنعت نفت آبادان 
به دنبال کســب پیروزی است. حسین فرکى، سرمربى تیم فوتبال سايپا در 
نشســت خبری پیش از ديدار تیمش برابــر صنعت نفت آبادان، اظهار کرد: 
وضعیــت تیمى ما در جدول رده بندی چندان خوب نیســت. قهرمان لیگ 
هم پیشاپیش بر خالف دوره های گذشــته مشخص شده بود، اما همچنان 
در انتهای جدول حساســیت وجود دارد. چهــار تیم در اواخر جدول تالش 
مى کنند که از ســقوط فرار کنند. وی افزود: مــا در بازی پیش رو به دنبال 
پیروزی هســتیم. رويارويى با صنعت نفت يک بازی نزديک اســت، زيرا ما 
در جــدول رده بندی فقط مقدار کمى با يکديگر فاصلــه داريم و به دنبال 
اين هستیم که ماندنمان را قطعى کنیم. وی درباره قرارداد خود با مديريت 
باشگاه و اينکه صحتبى برای تمديد قرارداد داشته است يا خیر، گفت : فعال 
تمرکز کافى ندارم که درباره اين مسئله صحبتى کنم. دوست دارم همیشه 
در زمان خودش درباره کاری که مى خواهم انجام دهم فکر کنم. باشگاه تا به 
امروز از من حمايت کرده است. سايپا با مديريت آقای درويش آينده خوبى 
را پیش رو خواهد داشــت. فعال به دنبال اين هستیم که در سه بازی آينده 

به پیروزی برسیم.
بسته شدن پرونده سپاهان در فیفا 

پرونده بدهى تیم فوتبال سپاهان با مصالحه اين باشگاه با بازيکن برزيلى 
سابق زردپوشان بسته شد.مارسیو هنريکه مايا پاسوس، هافبک برزيلى سابق 
ســپاهان که در نیم فصل لیگ ســیزدهم با قــراردادی به مدت يک و نیم 
فصل به تیم زردپوش اصفهانى پیوست به خاطر بدهى که به وی ايجاد شد 
مشکالتى را برای سپاهان در مسیر جذب بازيکنان خارجى ايجاد کرد.نکته 
قابل توجه اينکه اســدی دبیرکل فدراسیون فوتبال در نشست خبری پايان 
سال گذشــته از وجود يک پرونده بدهى به بازيکنان خارجى برای سپاهان 
خبر داد که بعدها مشخص شد سپاهانى ها به هنريکه بدهکار هستند. با اين 
حال از باشگاه اصفهانى خبر مى رسد با پرداخت بدهى به هنريکه و مصالحه 
با اين بازيکن، پرونده سپاهان در فیفا بسته شده و ديگر خطری پنجره نقل 
و انتقاالت اصفهانى ها را تهديد نمى کند. در اين صورت اگر بازيکن خارجى 
در لیســت سرمربى فصل بعد سپاهان قرار داشته باشد، سپاهانى ها مشکلى 

برای جذب وی نخواهند داشت.
میثاقیان: هم ما هم رقبا یک ثانیه هم حق اشتباه نداریم

سرمربى تیم فوتبال سیاه جامگان گفت: بازی ها حساس و شرايط تیم ها 
سخت شــده به همین خاطر ما و رقبايمان حتى يک ثانیه هم حق اشــتباه 
نداريم. اکبر میثاقیان در خصوص آخرين شرايط سیاه جامگان قبل از بازی 
با پیکان اظهار داشــت: واقعا در اين چند روز خیلى فکر مى کردم که چطور 
ســیاه جامگان تیمى به اين خوبى دارد و باورم نمى شــد که در اين ۵ بازی  
بازيکنانم خوب بازی کنند. سرمربى سیاه جامگان تاکید کرد: تیم های ديگر 
هم همین شــرايط را دارند ولى خوشــبختانه شرايط ما بهتر شده و باشگاه 
جفت وجورتر شده و به بچه ها هم کمک کرده اند. فقط امیدوارم امام رضا)ع( 
کمــک کند که تیم ما بماند چون هر جــا در کوچه و خیابان مى روم مردم 
از من ســؤال مى کنند که اکبرآقا آيا تیم را نگه مــى داری يا خیر. من هم 
جواب مى دهم توکل به خدا و امام رضا. خدا کند شرمنده اين مردم نشويم.
میثاقیان در خصوص اينکه با شکست هفته گذشته پیکان و نتايج اين تیم 
در هفته های اخیر کار سیاه جامگان سخت است، گفت: اينها شیرينى فوتبال 
است.کار ما مقابل همه تیم ها سخت است نه فقط پیکان. تیم شخصى است 
و عباسى از ابتدای فصل خیلى سختى کشید. اگر پول بدهد بد است و اگر 
ندهد هم بد اســت. فقط خدا کند با اين همه مشقت سیاه جامگان در لیگ 

بماند.
سفر قطعی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال به ازبکستان

ســرمربى تیم ملى زير۲۰ ســال گفت: بر اساس پیگیری من با کمیته 
فوتســال سفر به ازبکستان قطعى شــده و يکشنبه وقت سفارت داريم.على 
صانعى در مورد اينکه گفته مى شود سفر تیم ملى زير ۲۰ سال به ازبکستان 
لغو شده است گفت: من اطالعى ندارم مبنى براينکه اين سفر لغو شده باشد 
و نمى دانم اين خبر از کجا آمده اســت.ولى براساس پیگیری من با کمیته 
فوتسال اين ســفر پابرجاست، ما فرم سفارتخانه را هم پر کرديم و يکشنبه 

قرار است در سفارت جهت ويزا اقدام کنیم.
استیلی: تمدید قرارداد ۵ ساله برانکو یک حرف احساسی است

سرمربى پیشین پرسپولیس معتقد است که اين تیم پتانسیل شکست 
دادن الهالل و الوحده امارات را دارد. حمید استیلى درباره شرايط پرسپولیس 
بعــد از قهرمانى در لیگ برتر و شــانس اين تیم بــرای موفقیت در مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا گفت: متأسفانه پرسپولیس در بازی قبلى دو 
امتیاز حســاس در تهران از دست داد و کار صعود اين تیم سخت شد. حاال 
پرســپولیس بايد الهالل و الوحده را شکست بدهد که اين کار سختى است. 
البته پرسپولیس پتانسیل گرفتن شش امتیاز از اين دو بازی را دارد و نبايد 
ناامید شــود.وی ادامه داد: نکته مهم غیبت ســروش رفیعى و ســیدجالل 
حســینى است. پست حسینى يک پســت کلیدی محسوب مى شود و بايد 
ديد کدام بازيکن جانشین ســیدجالل خواهد شد. پرسپولیس کار سختى 
مقابل الهالل دارد، ولى امیدوارم در اين بازی ســه امتیاز را بگیرد. استیلى 
در خصوص موضوع تمديد قرارداد پنج ساله برانکو ايوانکوويچ با پرسپولیس 
تصريح کرد: در اين زمینه نبايد احساسى عمل کرد. بحث قرارداد پنج ساله 
با برانکو يک حرف و کار احساسى است، ولى اگر اين قرارداد دو يا سه سال 

تمديد شود طبیعتا يک تصمیم منطقى گرفته شده است.
عنایتی: مربیگری در استقالل جذاب است

بازيکن - مربى تیم فوتبال صبای قم مربیگری در تیمى چون استقالل 
را جذاب توصیف کرد.رضا عنايتى در واکنش به طرح شايعه مربیگری اش در 
استقالل و اينکه مى گويند در اين خصوص با منصوريان صحبت کرده است، 
گفت: من تا االن با منصوريان يا فرد ديگری در اســتقالل در اين خصوص 
صحبــت نکرده ام. آينده هم قابل پیش بینى نیســت و فعاًل در صبا فعالیت 
مى کنم.بازيکن - مربى تیم فوتبال صبای قم در ادامه تأکید کرد: اســتقالل 
تیم محبوب من است و مربیگری در اين تیم برايم جذاب و دوست داشتنى 
است. طبیعتاً دوست دارم اين اتفاق را تجربه کنم، ولى در اين خصوص هیچ 
بحثى مطرح نشده و کسى هم با من در اين زمینه صحبت نکرده است.وی 
در خصوص وضعیت فعلى صبا و بازی بعدی تیمش با ســپاهان گفت: بازی 
ســختى مقابل تیم باکیفیت ســپاهان داريم، اما در خانه بايد سه امتیاز را 
بگیريم. سرنوشت ماندن در لیگ برتر دست خودمان است و امیدوارم نتايج 

خوبى بگیريم و در نهايت در لیگ برتر بمانیم.
اولیویرا در سپاهان ماندنی شد

دروازه بان برزيلى ســپاهان قــراردادش را با اين تیــم تمديد کرد. لى 
اولیويرا دروازه بان برزيلى تیم فوتبال سپاهان اصفهان با نظر زالتکو کرانچار 
قــراردادش را برای يک فصل ديگر با طاليى پوشــان اصفهانى تمديد کرد. 
اين  در حالى است که هنوز تکلیف کرانچار برای فصل آينده مشخص نشده 
و اين مربى در حالى که قرارداد ندارد، آغاز به بســتن تیمش کرده اســت. 
محسن طاهری، مديرعامل باشگاه ســپاهان پیش از اين از احتمال تمديد 
قرارداد کرانچار در صورت رضايت از اين مربى در سه بازی باقى  مانده پايان 

فصل خبر داده بود.

حدیث دشت عشق

شهید حســن بديع زاده در سال ۱٣٣۹ در زرقان همدان 
به دنیا آمد. دوران تحصیلى را مدتى در همدان و مدتى در قم 
سپری نمود. ازهوش و استعداد بااليى برخوردار بود. صبح ها در 
مدرسه تحصیل مى کرد و بعدازظهرها در مکتبخانه به آموختن 
دروس مذهبى مى پرداخت. پس از اخذ ديپلم عازم جبهه شد و 

در منطقه سومار جراحاتى برداشت و بعد از اتمام ماموريت به قم بازگشت. با شرکت 
در آزمون سراســری به مرکز تربیت معلم اراک راه يافت و موفق به اخذ فوق ديپلم 
در رشــته ادبیات فارسى و در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد. بعدازظهرها در 
سپاه خدمت مى کرد و شبها در مدرسه شبانه تدريس مى نمود. اوسرانجام پس از بارها 
حضور در جبهه های جنگ، در نهم اسفند ماه سال ۶۴ پس از ده روز نبرد در شمال 

فاو به شهادت رسید و در گلزار على ابن جعفر)علیه السالم( به خاک سپرده شد.

به ياد معلم شهید حسن بديع زاده 
شاگرد مکتبخانه عشق!

دعوت از ۱۰ رکابزن به آخرین اردوی 
تیم ملی دوچرخه سواری

سرمربى تیم ملى دوچرخه سواری كوهستان ايران ۱۰ ورزشکار را 
به آخرين اردوی تداركاتى تیم برای حضور در مسابقات قهرمانى آسیا 

دعوت كرد.
رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانى آسیا نیمه دوم ارديبهشت 
ماه در چین آغاز مى شــود و به همین منظور آخرين اردوی تدارکاتى رکابزنان 
کشورمان از ابتدای ارديبهشت ماه به میزبانى استان مازندران و در بهشهر آغاز 
و تا نیمه ارديبهشــت ماه ادامه مى يابد. پريموث اســترانکار سرمربى خارجى 
تیم ملى کوهســتان ايران ۱۰ ورزشکار را به آخرين اردوی آمادگى تیم دعوت 
کرده است.فرزاد شکری، فرزاد خداياری، محمد پورشريف، سجاد طاهری، پرويز 
مردانى، محمدحسین اسکندری، حســین زنجانیان، امین نجفى، طاها قابلى 
در بخش مردان دعوت شــدگان به اين اردو را تشــکیل مى دهند. رقابت های 
دوچرخه سواری کوهستان قهرمانى آسیا نیمه ارديبهشت ماه در چین برگزار 
مى شود. تیم ايران در دوره قبل اين بازی ها که در تايلند برگزار شده بود، برای 

اولین بار در رده سنى بزرگساالن صاحب يک نشان برنز شد.
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