
ورزشی

ثبت نام بــرای انتخابات کمیته ملــی المپیک در 
حالی به پایان رســید که از االن شــاید بتوان گفت 
اما رقابت  تنها تکلیف صندلی ریاست مشخص است، 
اصلی برای کرســی دبیرکلی خواهد بود، جایی که ۴ 

رئیس فدراسیون برای این پست نامزد شده اند.
ثبت نام از کاندیداها برای انتخابات هیئت رئیسه و هیئت 
اجرایــی کمیته ملی المپیک به پایان رســید و ۳۰ نفر برای 
پست های ریاســت، دبیرکل، خزانه دار، نواب رئیس)2 نفر( و 
هیئت اجرایی)6 نفر( کاندیدا شــدند. احراز صالحیت ها امروز 
مشخص می شــود با این حال از دیروز رایزنی کاندیداها برای 
احراز ۱۱ پســتی که در کمیته ملی المپیک وجود دارد آغاز 

شده است.
در ایــن دوره شــاهد غیبت برخی چهره ها هســتیم که 
شــاخص ترین آن کیومرث هاشــمی رئیس فعلی کمیته ملی 
المپیک اســت، هر چند او اعالم کرده بود قصد شــرکت در 
انتخابات را ندارد با این حال این تصور می شــد که شــاید در 
دقیقه ۹۰ نظرش تغییر کند اما در نهایت هاشمی سر حرفش 

ماند و 2۵ دی کمیته ملی المپیک را ترک خواهد کرد.
کار راحت صالحی امیری برای رسیدن به ریاست

با توجه به اینکه برای پســت ریاست تنها دو نفر کاندیدا 
شــدند و از مدت ها قبل هم زمزمه ریاست صالحی امیری به 
گوش می رسید، بنابراین به احتمال فراوان محمود خسروی وفا 
کنار می رود و پست ریاست را باید از االن برای صالحی امیری 
کنار گذاشت. البته صالحی امیری پست معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهران را دارد که در صورت انتخاب به 
عنوان ریاست کمیته ملی المپیک باید از معاونت استعفا دهد 
تا بحث دوشــغله بودن پیش نیاید.با این حال نجفی شهردار 
تهران مدتی قبل او را به عنوان رئیس هیئت مدیره ســازمان 
خدمات اجتماعی شــهرداری تهران منصوب کرد تا همچنان 

صالحی امیری را در مجموعه خود داشته باشد.
* کاندیــدای ریاســت: رضــا صالحی امیــری، محمود 

خسروی وفا
رقابت 4 رئیس فدراسیون با شهنازی برای دبیرکلی

بی شــک تاثیرگذارترین پســت اجرایی در کمیته ملی 

المپیک دبیرکلی اســت. برای تصدی این پست ۵ نفر کاندیدا 
شــده اند. چهار رئیس فدراســیون به همراه شهنازی سودای 
دبیرکلی دارند و البته یکی از همین روســای فدراسیون های 
رزمی پیش از این جزو اصلی تریــن کاندیداها برای دبیرکلی 
مطرح بوده است اما در آن سوی میدان شاهرخ شهنازی وجود 
دارد که در حال حاضر دبیرکل فعلی کمیته ملی المپیک است 
و بعید به نظر می رســد بخواهد براحتی این پست را از دست 

بدهد. 
ارتباط خــوب برخی از این کاندیداهــا با اعضای مجمع 
باعث شده نتوان از االن گفت چه کسی سمت دبیرکلی کمیته 
ملی المپیک را برعهده می گیرد. آنچه مســلم اســت به جز 
شــهنازی، دیگر گزینه های دبیرکلی در صورت کسب رای در 
مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک باید از ریاست فدراسیون 
مطبوع خود اســتعفا کنند. البته طبق مصوبه ستاد نظارت بر 
انتخابات و بر اساس آنچه در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم 
به آن اشــاره شده، این کاندیداها در صورت موفقیت در آزمون 

زبان می توانند در انتخابات شرکت کنند. 
*کاندیدای دبیرکلی: محمد درخشــان، مهدی علی نژاد، 

علی مرادی، شاهرخ شهنازی، محمدصادق فرجی
جدال سخت نامدارها برای نواب رئیسی

 کمیته ملی المپیک دو نایب رئیس دارد که این دو پست 
در بین اعضای مجمع خواهان زیادی داشته به طوری که ۱۱ 

نفر از آنها برای احراز این پست ثبت نام کرده اند.
اکثــر نفراتی هم کــه ثبت نام کرده اند از خســروی وفا و 
مشــحون گرفته تا باقرزاده و علی مرادی و ســاعی، می توان 
گفت گزینه های جدی و قدری هستند، از این رو رقابت جدی 

را برای نایب رئیسی شاهد خواهیم بود.
در حال حاضــر از نواب رئیس قبلی تنها رباب شــهریان 
دوباره کاندیدا شده که رقابت اصلی او با طاهره طاهریان است. 

علیرضا دبیر در انتخابات این دوره حضور ندارد.
*کاندیــدای نایب رئیســی: ربــاب شــهریان، محمــود 
خســروی وفا، محمود مشــحون، فضل اهلل باقرزاده، هاشــم 

اسکندری، طاهره طاهریان، غالمرضا نوروزی، حسین بابوئی، 
علی مرادی، مجید شایسته، هادی ساعی

خزانه داری و چالش 2 شغله بودن
خزانه داری در دور پیش برای کمیته ملی المپیک پست 
پر دردسری بود به طوری که بحث دوشغله شدن محمد علی 
شــجاعی پیش آمد البته او در نهایت فدراسیون تیروکمان را 

ترجیح داد و از خزانه داری استعفا کرد.
با توجه به اینکه انتخابات کمیته ملی المپیک با اساسنامه 
قدیمی برگزار می شــود دوباره چالش خزانــه دار پیش روی 
کمیتــه ملی المپیک وجود دارد البته در بین چهار کاندیدای 
احراز این پســت دو گزینه هستند که در صورت انتخاب آنها 
دردســرهای قبلی به وجود نمی آید و حــاال باید دید مجمع 
دوباره یک رئیس فدراســیون را انتخــاب می کند یا فردی که 
بحث دوشــغله بودن برایش وجود ندارد. برای تصدی پســت 
خزانه داری کمیته ملی المپیک، سعیدی و علی نژاد در صورت 

کسب رای باید از ریاست فدراسیون های خود استعفا کنند. 
* کاندیدای خزانه داری: میترا نوری، کیکاووس سعیدی، 

مهدی علی نژاد، هادی ساعی
غیبت خادم و پوالدگر در انتخابات هیئت اجرایی
شــانزده رئیس فدراســیون به دنبال عضویت در هیئت 
اجرایی هســتند اما تنها شش نفر از آنها می توانند وارد هیئت 
اجرایی شــوند. نکته جالب اینکه از شــش عضو قبلی علیپور 
و باقــرزاده مجددا ثبت نام کرده و از پوالدگر و خادم روســای 
فدراســیون های تکواندو و کشــتی خبری نشــد. کفاشیان و 
مشحون هم نمی توانستند وارد انتخابات هیئت اجرایی شوند.

با توجه به چهره هایی که کاندیدا شده اند به نظر می رسد 
رقابت جالبی بین روسای فدراسیون ها به وجود آید و باید دید 
رایزنی کدام از این روسای فدراسیون ها بهتر جواب می دهد و 

می تواند برای چهارسال به هیئت اجرایی راه یابد.
*کاندیدای هیئت اجرایی: محمد درخشــان، محمدعلی 
صبور، سید عبدی افتخاری، مجید کیهانی و علیرضا رحیمی، 
محمدصادق فرجی، زهرا اینچه درگاهی، احمد ضیایی، فضل 
اهلل باقرزاده، مهدی تاج، خسرو قمری، مسعود خلیلی، مجید 

شایسته، محمد علیپور، محسن رضوانی، علی دادگر.

رئیس فدراسیون وزنه برداری به برخی اخبار حاشیه ای پیرامون انتخابات کمیته ملی المپیک واکنش نشان داد.
در حالی که روز جمعه هفته گذشته مهلت ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک به اتمام رسید، دیروز برخی از رسانه ها از 

برنامه یکی از نامزدهای پست دبیرکلی برای گرفتن رای از اعضای مجمع خبر دادند.
اعضای مجمع به جلســه ای پیرامون انتخابات کمیته ملی المپیک توسط رئیس  فدراسیون وزنه برداری دعوت شده بودند. علی 
مرادی که برای دبیرکلی نامزد شده، درباره ضیافتی که گفته می شد قرار بود عصر روز شنبه )دیروز(به دعوت او برگزار شود، گفت: 
من به صورت شفاف و علنی می گویم که من از اعضای مجمع خواستم تا در جلسه ای شرکت کنند تا نظرات خود را پیرامون انتخابات 
پیش رو به  اشــتراک بگذارند. این جلسه هم اندیشی اتفاقا برخالف جهت مهندسی شدن انتخابات بود که در هفته های اخیر توسط 
برخی از رسانه ها مطرح شده است. وی در واکنش به اینکه برخی روسای فدراسیون ها حاضر به شرکت در این جلسه نشدند، عنوان 
کرد: برخی از دوستان اعالم کردند تشکیل این جلسه و هم اندیشی به صورت گروهی شاید حساسیت هایی ایجاد کند. حق هم داشتند 

و من هم پذیرفتم. درست نیست که چنین بحث هایی مطرح شود و انتخابات پیش رو را تحت تاثیر قرار دهد.
دیروز حتی خبرگزاری تسنیم در خبری با این عنوان »سور و سات عجیب نامزد دبیرکلی کمیته ملی المپیک برای رأی  آوردن 
با کمک نماینده مجلس« آورده بود: یکی از کاندیداها که برای پست دبیرکلی نام نویسی کرده، برای رسیدن به این کرسی دست به 
کار عجیبی زده است. این کاندیدا که از افراد باسابقه در ورزش است، امروز )دیروز( با همکاری یکی از نمایندگان مجلس و همچنین 
یک فعال اقتصادی در حوزه بیمه، رؤسای فدراسیون ها را به ضیافتی دعوت کرده است.درخصوص نماینده مجلس که در این موضوع 
دخیل و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز است، باید به این نکته  اشاره کرد که او در کارنامه خود ید طوالیی در سفر با تیم های ورزشی 
به کشورهای مختلف دارد. این ضیافت قرار است در دفتر فعال اقتصادی مورد نظر برگزار شود تا در قبال کارهایی که صورت می گیرد، 
رؤسای فدراسیون های دعوت شده به نامزد مورد نظر رأی دهند. در این بین چند سؤال و ابهام وجود دارد، اینکه؛ چرا نماینده مجلس 
و البته افراد فعال در حوزه اقتصاد باید در انتخابات کمیته ملی المپیک دخالت و ورود کنند؟ چرا باید در این ضیافت، فرصتی برای 
خرید غیرعلنی آرا به نفع یک کاندیدای خاص باشد؟ چرا یک نامزد برای کسب کرسی موردنظرش باید از رانت های خود در مجلس 

شورای اسالمی استفاده و به عبارت درست تر سوءاستفاده کند؟ آیا نهادهای مربوط، این مسائل را رصد و پیگیری می کنند؟

دست رد اعضای مجمع به ضیافت کاندیدای دبیرکلی کمیته المپیک
مرادی: ضیافتی نداشتیم؛ خواستم تبادل نظر صورت بگیرد!

همگروه تیم ملی هندبال ایــران در رقابت های 
قهرمانی آسیا تغییر کرد.

تیم ملــی هندبال ایران در رقابت های قهرمانی آســیا 
کره جنوبی با ازبکســتان و ژاپن همگروه شــد. پیش از این 
ایران با عراق و ژاپن همگروه بود که تیم ملی عراق از حضور 

در این رقابت ها انصراف داد.
با توجه به انصراف این تیم، فدراســیون هندبال آسیا با 
ایجاد تغییر در گروه بندی این رقابت ها تیم هندبال ازبکستان 

را از گروه دوم این مسابقات به گروه اول جابه جا کرد.
با این تغییر تیم ملی هندبال ایران در مرحله مقدماتی 
در گروه یک با تیم های ازبکســتان و ژاپن همگروه اســت 
و در مرحلــه مقدماتی در روز جمعــه 2۹ دی ماه در برابر 
ازبکســتان و در روز ۳۰ دی ماه به مصاف تیم ژاپن خواهد 
رفت. هجدهمیــن دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان 
آسیا از 28 دی تا 8 بهمن ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار 

خواهد شد.
این در حالی اســت که با پایان اردوی تیم ملی هندبال 
کشورمان در اســلوونی تیم ملی هندبال بامداد دیروز وارد 
کشور قطر شد تا در تورنمنت چندجانبه این کشور شرکت 
کند.ملی پوشان کشورمان صبح دیروز استراحت کردند و از 
ســاعت ۱8 به وقت قطر اولین تمرین خود را در این کشور 

انجام دادند. تیم ملی کشورمان امروز در نخستین دیدار خود 
در تورنمنت قطر به دیدار تیم ملی عمان خواهد رفت. و در 
ادامه این رقابت ها 2 دیــدار دیگر با تیم های الجزایر و قطر 
در چارچوب تورنمنت چهار جانبه قطر خواهد داشت. اردوی 
تیم ملی هندبال کشــورمان در اسلوونی و قطر در راستای 
حضور پرقدرت شاگردان ماچک در مسابقات قهرمانی آسیا 

است.
 گروه بندی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات 

هندبال قهرمانی آسیا به این شرح است:
*گروه یک: ایران – ازبکستان – ژاپن
*گروه دو: بحرین – عمان – استرالیا

*گروه سوم: کره جنوبی – امارات – هند – بنگالدش
*گروه چهارم: قطر – عربستان – چین – نیوزلند

تغییر در گروه آسیایی تیم ملی هندبال ایران

رسول خادم مسئول فنی جدید تیم ملی کشتی آزاد، دستیاران خود را برای حضور در تیم ملی انتخاب کرد.
فعالیت جدی رسول خادم به عنوان مسئول فنی تیم ملی کشتی آزاد از اردوی جدید تیم ملی که قرار است از امروز و با 
هدف حضور در رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شود، آغاز خواهد شد. رسول خادم کادر مربیان تیم ملی کشتی آزاد را انتخاب 
کرد و قرار اســت علیرضا رضایی، محمد طالیی، هادی حبیبی، مسعود مصطفی جوکار، مهدی برائتی و فردین معصومی به 
عنوان مربیان تیم ملی کشــتی آزاد فعالیت خود را آغاز کنند.علیرضا رضایی سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد امید را نیز بر 
عهده  دارد و فردین معصومی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی فعالیت می کند. هادی حبیبی نیز ریاست سازمان 
لیگ کشتی را برعهده  دارد و به احتمال فراوان با توجه به مسئولیت سنگین در این پست، فرد دیگری به عنوان رئیس  سازمان 

لیگ کشتی معرفی خواهد شد.
پیش از این محمد طالیی ســرمربیگری تیم ملی کشــتی آزاد را بر عهده داشــت و اکبر دودانگه، امیر توکلیان، احسان 
لشگری و عباس حاج  کناری نیز به عنوان مربی مشغول به فعالیت بودند. نتایج ضعیف تیم ملی در رقابت های جهانی فرانسه 
که با تک مدال طالی حســن یزدانی و حذف 7 آزادکار دیگر ایران همراه بود باعث شــد موجی از انتقادات از نحوه عملکرد 
آزادکاران و کادر فنی تیم ملی ایجاد شــود. اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاالن از امروز تا 28 دی ماه در محل خانه 
کشــتی عبداله موحد تهران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می بایست از امروز تمرینات خود را زیر 
نظر کادر فنی جدید تیم ملی برگزار کنند به شــرح زیر است: رضا اطری )مازندران( نادر حاج آقانیا )کرمان( حسن رحیمی 
)تهران( ایمان صادقی- مسعود اســماعیل پور- بهنام احسان پور- باقر یخکش )مازندران( میثم نصیری )زنجان( سید احمد 
محمدی )مازندران( یونس امامی- پیمان بیابانی )تهران( محمدرضا ســرگو )البرز( مصطفی حســین خانی )تهران( محمد 
متقی نیا )خراســان رضوی( حمیدرضا زرین پیکر )تهران( امید حســن تبار )مازندران( بهمن تیموری )کرمانشاه( احمد بذری 
)مازندران( علیرضا کریمی )البرز( حسن یزدانی- کامران قاسم پور – محمدجواد ابراهیمی )مازندران( حسین شهبازی )تهران( 
ارشک محبی )کرمانشاه( عزت اله اکبری- مجتبی گلیج )مازندران( دانیال شریعتی )همدان( کمیل قاسمی – امیررضا امیری 

)لرستان( یداله محبی )کرمانشاه( امین طاهری )تهران(.

دستیاران خادم در تیم ملی مشخص شدند
شروع تمرینات تیم ملی کشتی آزاد از امروز با کادر فنی جدید

امروز فهرست نهایی کاندیدا بر اساس نتیجه تائید صالحیت ها اعالم می شود

مشخص بودن »رئیس« پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک!
رقابت جدی برای دبیرکلی و چالش خزانه داری رونمایی از 21 بازیکن حاضر در ریکاوری تیم ملی

کارلوس کی روش در نهایت موفق شد به برنامه مدنظرش برای ریکاوری بازیکنان 
در پایان بازی لیگ دست یابد. سرمربی تیم ملی در برنامه ای از فدراسیون خواسته 
بود تا با تعامل با باشگاه هایی که در تیم ملی سهمیه دارند، مقدمات حضور بازیکنان 
این تیم ها در پایان بازی های لیگ مهیا شود. برنامه ای که در ابتدا با مخالفت برخی 
ســرمربیان لیگ برتری همچون برانکو و کرانچار مواجه شــد و در نهایت اما از روز 
جمعه و در پایان بازی های هفته هجدهم نهایی شد.ملی پوشــان فوالد و ســپاهان 
اولین بازیکنانی بودند که در اردوی ریکاوری تیم ملی حاضر شدند و در پایان بازی 
هفته هجدهم نیز دیگر بازیکنان تیم ملی از تیم های پرســپولیس، استقالل، سایپا، 
ذوب آهن در محل اردوی کوتاه مدت برای ریکاوری حاضر شدند.بعد از اینکه حامد 
لک و احمد عبداهلل زاده از فوالد خوزســتان و سعید آقایی و علی کریمی از سپاهان 
بعــد از بازی تیم های خود در لیــگ به کمپ تیم ملی رفتند، دیروز نیز ۱7 بازیکن 
دیگر در این اردوی ریکاوری حاضر شدند.سید حسین حسینی، مجید حسینی، امید 
نورافکن، امید ابراهیمی، وریا غفوری، پژمان منتظری و روزبه چشــمی از استقالل 
در کنــار علیرضا بیرانوند، کمال کامیابی نیا، مهــدی طارمی، محمد انصاری، جالل 
حســینی و وحید امیری از پرسپولیس بیشترین سهمیه اردوی ریکاوری را به خود 
اختصاص دادند.رشید مظاهری و اکبر ایمانی از ذوب آهن اصفهان و مهدی ترابی و 
علی قلی زاده از سایپا دیگر نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی فراخوانده شده اند تا 
اولین مرحله از برنامه ریکاوری تیم ملی برای بازیکنان ملی پوش را پشت سر بگذارند.
 ســیدجالل حســینی از این جمع به دلیل مصدومیت تحت مراقبت پزشکی 

قرار گرفته است.
توس با جدایی از شانگهای به بوکاجونیورز پیوست

مهاجم آرژانتینی بعد از فصلی ناامید کننده در لیگ چین برای ســومین بار به 
عضویت بوکاجونیورز در آمد.کارلوس توس، مهاجم ۳۴ ساله بعد از اتمام قراردادش 
با تیم شانگهای تصمیم گرفت که بار دیگر به تیم محبوب دوران کودکی خود یعنی 
بوکاجونیورز بازگردد. این بازیکن آرژانتینی خیلی زود تمریناتش را در بوکاجونیورز 
از ســر گرفت تا بتواند خیلی زود برای تیمش به میدان برود.توس در شــانگهای با 
توجه به دریافتی باالیی که داشت نتوانست کارایی الزم را داشته باشد و حتی  اضافه 
وزن هم پیدا کرده بود. توس در ســال 2۰۱6 به تیم شــانگهای چین پیوست و با 
حقوق ســالیانه ۳7 و نیم میلیون یورو بیشترین درآمد را در میان فوتبالیست های 

جهان داشت.
محرومیت یک ماهه جپارف از استقالل

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال از محرومیت و تعلیق بازیکن تیم استقالل 
تهران تا یک ماه خبر داد. دیدار دو تیم استقالل خوزستان و استقالل تهران از هفته 
هفدهم لیگ برتر در حالی پنج شــنبه هفتم دی ماه در اهواز برگزار شد که از سوی 
سرور جپارف، بازیکن استقالل تهران تخلفاتی رخ داد. او به استناد ماده ۱۰۰ آیین 
نامه انضباطی و با صدور قرار دستور موقت از همراهی تیمش در تمام مسابقات تا ۳۰ 
روز از تاریخ صدور رای، معلق و محروم اســت. جپارف روز دوشنبه ۱8 دی ماه باید 
در کمیتــه انضباطی حضور یابد و درخصوص تخلفات خود توضیحاتی را ارائه کند.
به این ترتیب، بازیکن ازبکســتانی استقالل نمی تواند تیمش را در دیدار با تیم های 
سایپا، پدیده، پارس جنوبی و ذوب آهن در لیگ برتر و احتماال دیدار نیمه نهایی جام 

حذفی برابر صنعت نفت آبادان، همراهی کند.
دعوت ژاوی از ریبری برای حضور در السد

کاپیتان  اســپانیایی السد دوســت دارد که ریبری در لیگ ستارگان قطر با او 
هم بازی شــود.قرارداد فرانک ریبری با بایرن مونیخ تابســتان سال جاری به پایان 
خواهد رســید و به احتمال خیلی زیاد این بازیکن فرانســوی به دوران حضور خود 
در بایرن مونیخ پایان دهد.ژاوی، ســتاره اسپانیایی السد دوست دارد که ریبری ۳۴ 
ســاله هم بازی او در لیگ ســتارگان قطر شود. او گفت : طبیعی است که لیگ قطر 
بسیار متفاوت با لیگ های معتبر اروپایی باشد اما در اینجا هم وضعیت خوب است. 
ریبری یکی از بهترین بازیکنان فوتبال اروپا در یک دهه اخیر بوده است هم چنانکه 
او را باید یکی از بهترین های تاریخ فوتبال فرانسه دانست.او ادامه  داد: ریبری بازیکن 
بســیار خوبی است و دوست دارم که در السد با او هم بازی شوم. اگر او اینجا بیاید 

بسیار خوب خواهد شد.
طارمی به الغرافه نزدیک تر شد

روزنامه قطری از مهدی طارمی به عنوان نزدیک ترین گزینه به الغرافه ســخن 
به میــان آورد. دوران محرومیت مهدی طارمی تنها دو هفته دیگر به پایان خواهد 
رسید و این بازیکن می تواند بار دیگر برای تیم فوتبال پرسپولیس به میدان برود.اما 
در شرایطی که سرخ پوشان پایتخت به این بازیکن نیاز دارند او چیزهای دیگری در 
ســر دارد و می خواهد از پرسپولیس جدا شود. الغرافه قطری مشتری جدی طارمی 
اســت و به نظر می رسد که این بازیکن در یکی دو روز آینده با این تیم قطری تمام 
خواهد کرد.روزنامه الرای قطر نوشــت: وسلی اسنایدر با الغرافه قطر به توافق نهایی 
رسید و امروز )دیروز( وارد قطر می شود تا قرارداد خود را با الغرافه نهایی کند. از بین 
گزینه های آسیایی هم شــانس مهدی طارمی بیشتر از خیمینز و السعیدی عراقی 

است و به احتمال خیلی زیاد این بازیکن ایرانی هم با الغرافه تمام کند.
صعود یونایتد و لیورپول در جام حذفی انگلیس

تیم های منچســتریونایتد و لیورپول حریفان شــان را در جام حذفی انگلیس 
شکست دادند.در دور سوم رقابت های جام حذفی انگلیس، 2 دیدار برگزار شد که در 
یکی از بازی ها منچســتریونایتد در خانه به دیدار دربی کانتی رفت و با 2 گل جسی 
لینگارد و روملو لوکاکو پیروز شــد. این بازی تا دقیقه 8۴ بدون گل دنبال می شــد 
و دربــی کانتی مقاوت خوبی برابر یونایتد داشــت ولی در نهایت لینگارد با شــوت 
زیبای خود در دقیقه 8۴ گل اول را به ثمر رساند و در اواخر بازی نیز روملو لوکاکو 
بازگشــت خود به فوتبال را بعد از یک هفته استراحت جشن گرفت و گل دوم را به 
ثمر رساند.در دیگر دیدار نیز، دو تیم همشهری لیورپول و اورتون برابر هم به میدان 
رفتند که قرمزها با نتیجه 2 بر یک برنده شدند.جیمز میلنر ابتدا در نیمه نخست از 
روی نقطه پنالتی دروازه اورتون را باز کرد. در ادامه اورتون گل خورده را پاســخ داد 
و سیگوردسون ایسلندی توانست گل تساوی را به ثمر برساند تا اینکه ویرجیل فان 
دایک خرید جدید لیورپول در همان بازی نخست خود در داربی مرسی ساید گلزنی 

کرد و تیمش را به مرحله بعد رساند.
خوردبین از بیمارستان مرخص شد

پیشکســوت پرســپولیس پس از جراحی ســختی کــه روی ناحیه کمر خود 
داشــت، دیروز از بیمارستان مرخص شد.محمود خوردبین قائم مقام ورزشی باشگاه 
پرسپولیس که از درد کهنه و عارضه قدیمی در ناحیه کمر رنج می برد و چند سال 
قبل نیز یک عمل جراحی روی کمر او انجام شده بود، در پی حادثه ای که برای وی 
روی داد، با تشــدید مشکل روبه رو شد و هفته گذشته تحت عمل جراحی از ناحیه 
کمر قرار گرفت تا مهره های کمر او با پین هایی که کار گذاشــته شد، فیکس شود.

خوردبین دیروز از بیمارســتان مرخص شد اما تا طی شدن دوره نقاهت،  به توصیه 
پزشکان باید مدتی استراحت کند.

توافق نهایی بارسلونا و لیورپول بر سر ستاره برزیلی
بر اســاس گزارش های منتشــر شــده، پیوســتن هافبک برزیلی سرخپوشان 

مرسی ساید به بارسلونا قطعی شده است.
نشریه »اسپورت« اسپانیا در گزارشی مدعی شد، دو باشگاه بارسلونا و لیورپول بر 
سر انتقال فیلیپه کوتینیو به نوکمپ به توافق نهایی رسیده اند و این بازیکن برای پنج 
فصل آینده پیراهن آبی واناری ها را به تن خواهد کرد. بر اساس این گزارش بارسلونا 
در ازای ۱2۰ میلیون یورو به عالوه ۴۰ میلیون یورو پاداش های در نظر گرفته شده، 
موفق به نهایی کردن این انتقال شده است.نشریه اسپانیایی »آس« هم مدعی شد، 
فیلیپه کوتینیو شــنبه شب وارد شهر بارسلونا خواهد شد و امروز بازی تیم اول این 
شهر مقابل لوانته را از نزدیک در ورزشگاه نوکمپ تماشا خواهد کرد و روز دوشنبه 
هم تمرینات خود با بازیکنان بارســا را آغاز خواهد کــرد. او همچنین می تواند در 
صورت تشخیص والورده در بازی با سلتاویگو در جام حذفی آبی واناری ها را همراهی 
کند.»آس« مدعی شــد که این انتقال را باید قطعی و تمام شده دانست و سرانجام 
ماه ها مذاکره بر ســر انتقال کوتینیو به نوکمپ جواب داد و ستاره برزیلی بارسا در 

ازای ۱6۰ میلیون یوور راهی این تیم می شود.

صفحه 9
یک شنبه 1۷ دی 1۳9۶ 

19 ربیع الثانی 14۳9 - شماره 21۸12

یکشنبه 17 دی 1396
هفته 18 اللیگا

* بارسلونا ....................................................... لوانته )ساعت ۱8:۴۵- شبکه ورزش(
*سلتاویگو ................................................. رئال مادرید )ساعت 2۳:۱۵ - شبکه سه(

چهارشنبه 20 دی 1396
* شمس .................................................................... شهرداری ورامین )ساعت ۱۵(
* شهرداری ارومیه ............................................................ خاتم اردکان )ساعت ۱۵(
*کاله مازندران ......................................................... رعد پدافند کاشان )ساعت ۱۵(
* پیکان تهران ...................................................... هاوش گنبدکاووس )ساعت ۱۵(
* سایپا .......................................................................... بانک سرمایه )ساعت ۱7:۳۰(
* ساری 2۱ ............................................................. شهرداری تبریز )ساعت ۱7:۳۰(

جمعه 22 دی 1396
* مقاومت قرچک .................................................................. ارژن شیراز )ساعت ۱6(
* آتلیه طهران قم ........................................................ شهرداری ساوه )ساعت ۱6(
* حفاری اهواز..........................................................................گیتی پسند  )ساعت ۱6(
* پارسیان شهر قدس ............................................ آذرخش بندرعباس)ساعت ۱6(
* مس سونگون ................................................................ شهروند ساری)ساعت ۱6(
* فرش آرا ..................................................................... تاسیسات دریایی )ساعت ۱6(
* هیئت فوتبال قم ........................................................... مقاومت البرز )ساعت ۱6(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال

برنامه هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال

یکشنبه 17 دی 1396
* ماشین سازی تبریز ........................................... نفت  مسجد سلیمان )ساعت ۱۴(
* شهرداری ماهشهر .................................................................... راه آهن )ساعت ۱۴(
* برق جدید شیراز .............................................................. ملوان انزلی )ساعت ۱۴(
* اکسین البرز................................................................ گل گهرسیرجان)ساعت ۱۴(
* مس کرمان................................................................. شهرداری تبریز )ساعت ۱۴(
* نساجی مازندران..................................................... ایران جوان بوشهر )ساعت ۱۴(
* مس رفسنجان ..................................................... خونه به خونه بابل)ساعت ۱۴(
* صبای قم .................................................................... آلومینیوم اراک )ساعت ۱۴(
* بادران تهران .................................................................... فجر سپاسی )ساعت ۱۴(

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 21 دی 1396
* پیکان............................................................................. سپیدرود رشت )ساعت ۱۵(
* نفت تهران............................................................ تراکتورسازی تبریز )ساعت ۱۵(
* استقالل خوزستان.......................................................... پدیده مشهد )ساعت ۱۵(

جمعه 22 دی 1396
* مشکی پوشان................................................................. پرسپولیس )ساعت۱۴:۳۰(
* گسترش فوالد.......................................................................... فوالد )ساعت۱۴:۳۰(
* سپاهان..................................................................................... ذوب آهن )ساعت ۱۵(
* استقالل تهران........................................................................ سایپا )ساعت ۱6:۳۵(
* صنعت نفت آبادان................................................. پارس جنوبی جم )ساعت ۱7(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم
117115124101438. نفت  مسجد سلیمان

2179622718933. بادران تهران
3179351912730. نساجی مازندران
4178631711630. برق جدید شیراز

5177821910929. خونه به خونه
6178451813528. اکسین البرز
7178451512328. فجر سپاسی
8178362215727. مس کرمان

9176742017325. ملوان انزلی        
10175751717022. مس رفسنجان

321-11175661417. گل گهرسیرجان
12175482020019. شهرداری ماهشهر

518-13174671823. ایران جوان بوشهر
618-14174671218. ماشین سازی تبریز

718-15174671320. آلومینیوم اراک
914-16173591120. شهرداری تبریز

1310-17171791023. صبای قم  
203-18170314525. راه آهن     

جدول رده بندی لیگ دسته اول - جام آزادگان

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران

تیم
تعداد مسابقه

امتیاز
بازیباختبرد

11411542. بانک سرمایه

21231531. شهرداری تبریز

31051531. سایپا تهران

41051528. پیکان تهران

5771423. کاله مازندران

6781523. شهردرای ورامین

7781519. خاتم اردکان

8691514. شمس

95101517. شهرداری ارومیه

105101514. هاوش گنبد

114101412. ساری 21

12213157. رعد پدافندکاشان

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11812513072341. پرسپولیس

2188822115632. فوالد

31887324141031. پارس جنوبی جم

418765189927. استقالل تهران

5187651814427. پیکان

527-6187651924. سایپا

7186842420426. ذوب آهن

426-8188281721. گسترش فوالد

324-9187381922. نفت آبادان

10187742721622. پدیده

221-11185671820. تراکتورسازی

120-12184861920. سپاهان

715-131843111724. سپیدرود رشت

1414-141835101125. نفت تهران

1714-151835101330. استقالل خوزستان

913-16182791221. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

دست خالی نمایندگان ایران در دومین هفته از مسابقات گرند اسلم تکواندو
ســومین نماینده ایران در رقابت های گرند اسلم 
تکواندو با شکست در رده بندی از کسب مدال باز ماند.
نخســتین دوره رقابت های گرند اســلم تکواندو از هفته  
گذشــته به میزبانی ووشــی در چین آغاز شده است. دومین 
هفته  این مســابقات نیز از صبح دیروز با برگزاری دیدارهای 
اوزان 67 – کیلوگــرم زنــان و 68 – کیلوگرم مردان پیگیری 
شــد که تیم   ملی ایران با دو نماینده خود در مبارزات شرکت 

کرده بود. 
صبح دیروز میرهاشــم حســینی، تکونــدوکار وزن دوم 
المپیک ایران )68 – کیلوگرم( با کسب دو پیروزی متوالی به 
مرحله نیمه نهایی مسابقات گرند اسلم راه یافت. او در مرحله 
نیمه نهایی با حســاب ۱۱ - ۱۳ نتیجه  را به شوئاژائو از کشور 
چین واگذار کرد و برای کســب مدال برنز به مصاف الکســی 
دنیسنکو از روسیه در مرحله رده بندی رفت.میرهاشم حسینی 
در این مرحله نیز با نتیجه  ۱۴ – ۱۵ در مقابل نماینده کشور 
روسیه شکست خورد و از کسب مدال در این رقابت ها باز ماند. 
ابوالفضل یعقوبی دیگر نماینــده ایران در همین وزن در 
نخستین مبارزه خود نتیجه را ۱۴ بر 7 به »سئوک بائه کیم« 
از کره جنوبی واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت تا در هفته  
دوم رقابت های گرند اســلم نیز نمایندگان ایران عملکرد قابل 

قبولی را نداشته باشند.

استقبال اشکانی از بازگشت پرافتخارترین کشتی گیر ایران به تیم ملی

سوریان؛ خداحافظی یا بازگشت پر ریسک؟
پرافتخارترین کشتی گیر تاریخ ایران هنوز تصمیم 

مشخصی برای آینده ورزشی خود نگرفته است.
حمید سوریان که چند ماه قبل ۳2 سالگی خود را جشن 
گرفت، بعد از المپیک 2۰۱6 هیچ فعالیتی در کشتی نداشته و 

مشخص نیست چه آینده ای در ورزش خواهد داشت.
این فرنگی کار پرافتخار با داشــتن 6 مدال طالی جهان و 
یک طالی المپیک خودش را به عنوان پرافتخارترین کشــتی 
گیــر تاریخ ایران از این نظر مطرح کرده؛ اما حذف از المپیک 
2۰۱6 آن هم با ضربه فنی باعث شد تصویر خوبی از پایان کار 

او در ذهن مردم شکل نبندد.
سوریان در این یک سال و نیم گذشته هیچ صحبت جدی 
از خداحافظــی نکرده و همواره به صورت مبهم به ســؤاالتی 
درباره بازگشت به کشتی جواب داده است. او چندی پیش در 
گفت و گویی که با »ورزش ســه« داشت اعالم کرد شاید برای 

رقم زدن یک »پایان قشنگ« برگردد.
علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که دوره ای 
در کنار ســوریان کشــتی می گرفت، بارهــا در مصاحبه های 
خود از بازگشت پرافتخارترین کشــتی گیر ایران به تیم ملی 
اســتقبال کرده اســت. او در آخرین اظهارنظر خود اینطور به 
احتمال بازگشــت سوریان پاســخ می دهد: »کشتی ورزشی 
است که محدودیت سنی و آمادگی جسمانی در آن از اهمیت 
باالیی برخوردار است و البته بیشترین مالک و معیار برای ما 
فعل خواســتن خود کشتی گیران است. حمید سوریان خیلی 
بیشتر از توانش، دین اش را به کشتی کشورمان ادا کرده و در 
رقابت های بزرگی همچون المپیک و جهانی کشــتی گرفته و 

برای کشورمان مدال کسب کرده است. البته از این به بعد هم 
اگر بخواهد کشتی بگیرد در اختیار خودش است. ما زمینه را 
صددرصد برای بازگشــت او فراهم خواهیم کرد و اگر خودش 
بخواهــد به تیم ملی بازگردد ما هم در خدمتش خواهیم بود. 
هرچند بر ما پوشیده است که سوریان می خواهد کشتی بگیرد 
یــا نه و ما به همین خاطر نمی توانیم او را دعوت کنیم. با این 

حال سوریان، نوروزی یا رضایی اگر درخواستی برای بازگشت 
به تیم ملی داشته باشــند، من شخصاً یکی از افرادی هستم 
که عالقه زیادی به بازگشــت آنها دارم. قطعاً شورای فنی هم 

نظرشان مثبت خواهد بود.«
این اتفاقــات در حالی رقــم خورده که چنــد روز قبل 
فدراسیون کشــتی خبر از پیشنهاد ســرمربیگری تیم ملی 

نوجوانان کشــتی فرنگی به حمید سوریان داده بود. او هم به 
بهانه داشــتن مشــغله های تحصیلی این پیشنهاد را رد کرده 
بود تا همچنان پرونده بازگشتش به دنیای قهرمانی باز بماند. 
در واقع به نظر می رســید فدراسیون کشتی برای اینکه شأن 
سوریان حفظ شود، قصد داشت با این پیشنهاد او را وارد دنیای 
مربیگری کند؛ اما پرافتخارترین کشتی گیر ایران هنوز هم به 

بازگشت روی تشک می اندیشد.
البته حمید ســوریان این روزها در رشته مدیریت ورزش 
و در مقطــع دکترا ادامه تحصیل می دهد و آنطور که خودش 
می گوید در حال پیگیری کارهای عقب افتاده اش است. به هر 
حــال برخی معتقدند آخرین فرصت برای این قهرمان طالیی 
می تواند بازی های آســیایی 2۰۱8 باشد. سوریان برای اینکه 
بتوانــد یک پایان خوش را رقم بزند، بایــد بتواند اول از همه 
دوبنده تیم ملــی را بعد از 2 ســال از جوان هایی که در این 
مدت رشد کرده اند،  پس بگیرد و ریسک باالی حضور در یک 
تورنمنت مهم مثل بازی های آسیایی را هم قبول کند تا بلکه 
آخرین صحنه از او در دنیای قهرمانی روی ســکوی نخســت 

آسیا باشد.
فعال که ســوریان با توجه به پاســخ ردی که به پیشنهاد 
ســرمربیگری تیم ملــی نوجوانان داده، به صــورت تلویحی 
خداحافظــی را رد کرده و باید دیــد در آینده چه تصمیمی 
خواهد گرفت. البته صرفا یک تصمیم نیســت و این قهرمان 
خوب می داند برای بازگشــت باید روزهای ســختی را برای 
کاهش وزن و به دســت آوردن آمادگی دوباره آن هم در ۳2 

سالگی پشت سر بگذارد.

حدیث دشت عشق

به یاد دانشجوی بسیجی شهید »رضا فریبرز صالح« 
آیا عوض آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟

شــهید »رضا فریبرزصالح« ۱8 آذرسال ۱۳۴۴ در 
تهران دیده به جهان گشــود. او بارها از طریق بسیج به 
جبهه  اعزام شد. ســال 6۳ در کنکور دانشکده افسری 
شــرکت نمود و موفق به ورود به دانشکده افسری شد. 
وی سال دوم دانشــکده بود که مجدداً هوای جبهه ها 
به ســرش زد و از طریق  بسیج ثبت نام کرد و به جبهه 
اعزام شد.»رضا« عاقبت در تاریخ 6۵/۱۰/2۱ در منطقه 

عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در منطقه عملیاتی 
کربالی )۵(به جا ماند و در ســال 77 پیکر پاکش تفحص و به تهران برگشت و در 
کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد. فرازی از وصیت نامه دانشجویی بسیجی 

شهید: 
ای مردم خیال می کنید که شما را بدون امتحان رها می کنند، زهی خیال باطل 
که همگی شما را آزمایش می کنند تا معلوم شود که مومن واقعی کیست و خداوند 
به همه کارهای شما آگاه است. ای مردم اگر بستگان و اموال و منازل خود را بیشتر 
از خدا و رســول و جهاد دوســت دارید، پس منتظر باشید تا وعده الهی تحقق یابد 
که آنگاه پشــیمانی سودی ندارد. ای مردم چرا وقتی امر به جهاد می شوید، به دنیا 
دل می بندید؟ آیا عوض آخرت، به زندگی دنیا راضی شــده اید؟ در حالیکه زندگی 
دنیا در پیش آخرت بســیار اندک است. ای مردم، چرا وقتی برای سودی کم و سفر 
تفریحی دعوت می شــوید، پیروی می کنید؟ ولی وقتی به سفری سخت مانند جهاد 

امر می شوید، می پرهیزید و می گویید: »اگر توانایی داشتم می آمدم«.

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا 
تختی امروز برگزار می شود.

امروز و در ابن بابویه شهر ری مراسم پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان 
غالمرضا تختی بر ســر مزار وی برگزار می شود.این مراسم از ساعت ۹ تا ۱2 برگزار 
می شــود و قطعا مثل هر سال بســیاری از عالقه مندان، ورزشکاران، پیشکسوتان و 

مسئوالن ورزشی در مراسم حاضر خواهند شد.
البته پنجاهمین ســالگرد جهان پهلوان تختی بدون شک می تواند حال و هوای 
ویژه تری هم داشته باشد. با گذشت نیم قرن از درگذشت این کشتی گیر ایرانی هنوز 

هم در ایران و خیلی از کشورهای دیگر دنیا مراسم یادبود برای او برگزار می شود.
دیروز هم همایشی با حضور خیلی از روسای فدراسیون های ورزشی و مسئوالن 
وزارت ورزش با نام »پهلوانان نمی میرند« برگزار شد تا ثابت شود که یاد تختی هیچ 
وقت از بین نمی رود و با تغییر نســل ها نیز یاد این جهــان پهلوان زنده خواهد بود.
علیرضا حیدری، رئیس فدراســیون بین المللی کشــتی پهلوانی در این مراسم گفت: 
متاسفانه این روزها لفظ پهلوان به راحتی درباره افراد مختلف استفاده می شود. پهلوان 
فقط کسی نیست که بتواند قهرمانی کسب کند و حتی افراد دیگری هم که قهرمان 
نیســتند، می توانند پهلوان باشــند. به هر حال امثال جهان پهلوان تختی کارهایی 
کرده اند که بعد از نیم قرن هنوز یادشــان زنده اســت. امیدوارم در ورزش امروز هم 

چنین افرادی حضور داشته باشند.

امروز، برگزاری پنجاهمین سالگرد جهان پهلوان
نیم قرن گذشت، تختی هنوز زنده است

تیم های پتروشــیمی، شــهرداری تبریز، نفت آبادان و مهرام با پیروزی در دومین دیدار 
پلی آف خود گام بزرگی برای صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال برداشتند.

دیدارهای روز دوم مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر دیروز 
برگزار شــد. در چارچوب این روز از رقابت ها پتروشیمی بندر امام در دیدار خانگی برابر شهرداری گرگان 
با نتیجه 8۳ بر ۵7 به برتری دست یافت. شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی روز جمعه و در 
دیدار اول پلی آف نیز حریف گرگانی خود را شکست داده بودند. شهرداری تبریز که روز جمعه در مصاف با 
یس آل گرگان صاحب پیروزی شده بود دیروز نیز در دومین دیدار برابر این تیم به برتری 8۹ بر 72 دست 

یافت. در آبادان نیز تیم نفت موفق شد مقابل نیروی زمینی تهران شاهد برتری 78 بر 6۰ شود. آبادانی ها 
روز جمعه هم حریف تهرانی خود را شکست داده بودند. در تهران نیز دو تیم مهرام و دانشگاه آزاد در حالی 
برابر هم صف آرایی کردند که نتیجه نخست دیدار آنها به سود مهرام به پایان رسیده بود. این تیم در دیدار 
دیروز هم صاحب برتری 7۵ بر 66 شــد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر بســکتبال به صورت ۳ از ۵ 
برگزار می شود. بدین ترتیب و با توجه به نتایج بدست آمده در دیدارهای اول و دوم، تیم های پتروشیمی، 
شــهرداری تبریز، نفت آبادان و مهرام تهران شانس زیادی برای صعود به مرحله نیمه نهایی دارند. این ۴ 

تیم در صورت کسب پیروزی در دیدارهای سوم پلی آف راهی این مرحله خواهند شد.

گام بلند مدعیان
 لیگ بسکتبال 
برای صعود 

به مرحله نیمه نهایی


