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سرویس ورزشی-
هفته نوزدهم مســابقات فوتبال لیــگ برتر در 
شرایطی به پایان رسید که سرنوشت تیم های سرخابی 
در دقایق پایانی رقم خورد؛جائی که تیم پرسپولیس در 
دقایق پایانی تساوی را با پیروزی عوض کرد و استقالل 

برد را با تساوی.
روز دوم از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر دیروز 
با انجام پنج دیدار به پایان رسید.تیم پرسپولیس در حالی که 
تا دقیقه پایانی بازی با مشکی پوشان با نتیجه تساوی متوقف 
شده بود، توسط علی علیپور در دقیقه 90 به گل برتری رسید 
تا یک پیروزی شــیرین به دســت بیاورد.در این دیدار که از 
ساعت ۱۴:۳0 دیروز در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد برانکو 
ایوانکوویچ پرســپولیس را با ترکیــب علیرضا بیرانوند، محمد 
انصاری، سیدجالل حسینی)کاپیتان(، صادق محرمی، حسین 
ماهینی، کمال کامیابی نیا، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده 
)9۳ - شــایان مصلح(، وحید امیری، علــی علیپور و گادوین 
منشــا )۷۶ - سیامک نعمتی( به زمین فرستاد. قبل از شروع 
مسابقه بازیکنان دو تیم به احترام درگذشت مصطفی حکمت 
شعار داور بازنشسته ایران یک دقیقه سکوت کردند.این دیدار 
در حالی با سوت پیام حیدری آغاز شد که تیم مشکی پوشان 
در دقایق ابتدایی هجومی تر ظاهر شد و دروازه پرسپولیس را 
تحت فشار قرار داد ولی سرخپوشان تهرانی رفته رفته بر بازی 
مســلط شدند و حاکم توپ و میدان شــدند. شاگردان برانکو 
در دقیقه ۳۸ یکی از خطرناکتریــن موقعیتهای خود را روی 
دروازه مشکی پوشــان ایجاد کردند. احمــدزاده از فاصله دور 
شــوت محکمی را به ســمت دروازه حریف زد که با اختالف 
کم از باالی دروازه به بیرون رفت. همچنین گادوین منشــا در 
دقیقه ۴0 در محوطه جریمه سیاه جامگان در موقعیت خوبی 
قرار داشت که ضربه این بازیکن با اختالف به اوت رفت تا نیمه 
اول با تســاوی بدون گل تمام شود.در نیمه دوم بر خالف ۴۵ 
دقیقه نخســت این پرســپولیس بود که بازی را هجومی آغاز 
کرد و وحید امیری در دقیقه ۴۷ فرصت خوبی را برای گلزنی 

از دست داد.
علیپور باز هم فرشته نجات شد

در دقیقــه ۶۴ هم پاس خوبی به علی علیپور در محوطه 
شــش قدم مشکی پوشــان رســید ولی قبل از آنکه مهاجم 
پرسپولیس تصمیم به ضربه زدن بگیرد توپش راهی اوت شد. 
تیم مشکی پوشــان هم در این نیمه یکی دو موقعیت گلزنی 
به دســت آورد که این فرصتها از دست رفت.برانکو در دقیقه 
۷۶ ســیامک نعمتی را به جای گادوین منشا وارد زمین کرد 
تا نفس تــازه ای به خط حمله تیمش بدهد.حمالت بی نتیجه 
پرســپولیس تا دقیقه پایانی ادامه داشت ولی این بار هم علی 
علیپور بود که در دقیقه 90 فرشــته نجات سرخپوشان شد و 
ارســال وحید امیری را از محوطــه جریمه به گل تبدیل کرد 
تا بازی در نهایت با یک گل به ســود پرســپولیس تمام شود.
پرسپولیس با این برد ۴۴ امتیازی شد تا صدرنشینی اش ادامه 
داشته باشد. علی علیپور هم با گل امروز خود ۱۲ گله شد و در 

صدر جدول گلزنان جای خود را محکم کرد.
شکسته شدن رکورد کلین شیت ایران

تیم اســتقالل که با حضور ســرمربی آلمانی خود نتایج 
مطلوبی کســب کرده بــود در حالی که تا دقایــق پایانی از 

شــاگردان علی دایی پیش بود دو امتیاز خانگی را از دســت 
داد. اســتقالل از ســاعت ۱۶:۳۵ دیروز در ورزشگاه آزادی به 
مصاف ســایپا رفت که این بازی با تساوی یک به یک همراه 
بود. داریوش شجاعیان در دقیقه ۲۳ برای استقالل گلزنی کرد 

و رضا اسدی در دقیقه ۸۵ دروازه آبی پوشان را باز کرد.
سایپا در این نیمه به جز شوت قلی زاده موقعیت خطرناک 
زیادی نداشت. با این حال اســتقالل بازی هجومی تری را به 
نمایش گذاشــت. در دقیقه ۲۳ باقری توپی را داخل محوطه 
سایپا ارسال کرد که شجاعیان ضربه سری را به سمت دروازه 
نارنجی پوشان زد. دروازه بان سایپا این توپ را مهار کرد ولی در 
برگشــت شجاعیان آنرا به گل تبدیل کرد.شاگردان علی دایی 
بعــد از دریافت گل و در دقایق پایانی حمالتی را برای جبران 
نتیجه انجام دادند که این حمالت بی نتیجه بود و بازی با همان 
یک گل در نیمه اول تمام شــد. شــروع نیمه دوم تحت تاثیر 
شکسته شدن رکورد گل نخوردن توسط سیدحسین حسینی 
دروازه بان جوان استقالل آغاز شد و این بازیکن در دقایقی که 
توانســت این رکورد را بشکند مصدوم بود. در دقیقه ۵۲ یک 
ضربه خطا پشت محوطه جریمه برای سایپا اعالم شد که این 
ضربــه را مهدی ترابی به تیر عمودی دروازه زد و در برگشــت 
توپ به صورت حســینی خورد و باعث خونریزی بینی وی و 
توقف چند دقیقه ای بازی شد. در این فاصله او توانست رکورد 
کلین شیت تاریخ فوتبال ایران را به خود اختصاص دهد. سایپا 
که تیم برتر نیمه دوم بود دو بار توپ را به تیر دروازه استقالل 
کوبید اما نتوانســت دروازه این تیم را باز کند. در پنج دقیقه 
پایانی شاگردان علی دایی بازی مستقیم را در دستور کار قرار 
دادنــد و تالش زیادی کردند تــا بتوانند گل خورده را جبران 
کنند.در دقیقه ۸۵ این دیدار یک ضربه کرنر نصیب سایپا شد 
که ترابی این توپ را روی دروازه ارســال کرد و رضا اسدی با 
ضربه سر دروازه اســتقالل و سیدحسین حسینی را باز کرد.
استقالل در ثانیه های پایانی وقت های اضافه توسط علی قربانی 
صاحب یک موقعیت طالیی شــد که این بازیکن در حالی که 
بــا دروازه بان تک به تک بود توپ را بــه بیرون زد تا بازی با 

تساوی به پایان برسد.

ادعای عجیب دروازه بان ذوب آهن
شاگردان امیر قلعه نویی تیم سپاهان را در دربی اصفهان 
شکســت دادند و موفق شــدند روند صعودی خود را علیرغم 
مشــکالت فراوانی که با آن دست و پنجه نرم می کنند حفظ 
کنند.در این دیدار که در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد تیم 
ذوب آهــن با نتیجه دو بر یک به پیروزی رســید تا امیر قلعه 
نوعی و تیمش از ۵ بازی اخیر ۱۳ امتیاز کســب کرده باشند.
در نیمه اول این بازی در حالی که شــاگردان کرانچار مالکیت 
توپ و میدان را در اختیار داشتند، میالد فخرالدینی در دقیقه 
۱۲ موفق شد روی ضدحمله، گل اول بازی را برای ذوب آهن 
با ضربه ســر به ثمر برســاند.در نیمه دوم نیز با توجه به میل 
به گل رسیدن ســپاهان و جلو کشــیدن بازیکنان این تیم، 
موقعیت هایی برای هر دو تیم ایجاد شد اما بازهم ذوب آهن به 
گل رســید و مرتضی تبریزی در دقیقه ۸۸ گل دوم تیمش را 
به ثمر رساند.ساسان انصاری تک گل سپاهان را از روی نقطه 
پنالتی در دقیقه 90 به ثمر رساند. رشید مظاهری دروازه بان 
ذوب آهــن در پایان این دیدار در ادعایی عجیب، دادن پنالتی 
به سپاهان را هدیه ای به مناسبت تولد انصاری دانست و گفت: 
این پنالتی را به پســر تازه به دنیا آمده ساسان انصاری تقدیم 

کردیم.
توقف تیمهای دوم و سوم جدول

در تبریز، گسترش فوالد تبریز و فوالد خوزستان دو تیمی 
که این روزها روی نوار پیروزی قرار دارند، به مصاف هم رفتند 
که این بازی در پایان با تساوی یک بر یک دو تیم خاتمه یافت.

ابتدا حســن بیت ســعید در دقیقه ۲۲ برای فوالد خوزستان 
گلزنــی کرد تا روند گلزنی های این بازیکــن بعد از جدایی از 
استقالل ادامه داشته باشد. در ادامه پیمان بابایی، مهاجم گلزن 

گسترش فوالد در دقیقه ۵۷ گل تساوی را به ثمر رساند.
آخرین دیدار از هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر 
را تیم های صنعت نفت و پارس جنوبی در آبادان برگزار کردند 
که این بازی با تساوی یک به یک به پایان رسید.در این دیدار 
کــه نبرد دو تیم جنوبی و جدال تفکرات دو ســرمربی جوان 
بود،در نیمه اول شاگردان تارتار در همان پانزده دقیقه ابتدایی 

به گل رســیدند و روح اهلل سیف اللهی روی پاس امینی، دروازه 
سوشــا مکانی را فرو ریخت. پارس جنوبی در نیمه اول مقابل 
حمــالت صنعت نفت مقاومت کرد و بــا پیروزی تک گله به 
رختکن رفت.در نیمه دوم نیز بازیکنان پارس جنوبی تا دقایق 
پایانی مقابل حمــالت صنعت نفت به مقاومت خود ادامه داد 
اما در دقیقه ۸۷ آگوستو سزار با یک شوت زمینی، گل تساوی 
را به ثمر رساند تا شــاگردان کمالوند از یک شکست خانگی 

فرار کنند.
شکست تراکتورسازی 

و اعتراض تماشاگران تبریزی
در روز نخســت از دیدارهــای هفتــه نوزدهــم لیــگ 
برتر، پنجشــنبه ســه بازی برگزار شــد که در مهم ترین آنها 
تراکتورســازی در تهران مغلوب تیم نفت بحران زده شد. در 
این بازی که در ورزشــگاه تختی تهران برگزار شد نفت موفق 
شــد با نتیجه دو بر صفر تراکتورسازی را شکست دهد. نیمه 
اول را تراکتورســازی بهتر شــروع کرد و تا دقایق پایانی نیز 
مالک توپ و میدان بود، سپس نفت چند موقعیت بدست آورد 
اما در نیمه اول، بازی بدون گل به اتمام رسید.تراکتورســازان 
نیمه دوم را هم بهتر شــروع کردند و تا دقایق پایانی سرتر از 
نفت بودند. در این میان نفتی ها چشــم به ضد حمله و شروع 
مجددها بسته بودند. شاگردان افاضلی در این کار موفق بودند 
و در دقیقــه ۷9 و در حالی که بازیکنان تراکتورســازی برای 
اعتراض به پنالتی گرفته نشده جا مانده بودند، عیسی آل کثیر 
روی ضد حمله گل اول تیمش را به ثمر رساند. این بازیکن در 
دقیقه ۸۸ نیز گل دوم نفت را به ثمر رساند.در پایان این بازی 
تماشاگران تبریزی حاضر در ورزشگاه تختی شعارهای تندی 
علیه مدیرعامل و ســرمربی تراکتورسازی سر دادند. در دیگر 
بازی تهران جدال تیم های پیکان و سپیدرود رشت با تساوی 
صفر – صفر به پایان رسید. این هشتمین بازی پی در پی بود که 
پیکان نتوانســت در آن به پیروزی برسد. این دیدار در حضور 
حدود ۲00 تماشاگر برگزار شد که نیمی از آنها هواداران تیم 
میهمان بودند. در خوزســتان هم استقالل توانست با یک گل 
پدیده را شکســت دهد. میزبان در دقیقــه ۴۲ دروازه پدیده 
را توسط وحید نامداری گشــود تا شاگردان ویسی بتوانند از 

بحران انتهای جدول جدا شوند.

* فرنوش شیخی بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان بعد از ازدواج 
با کاوه رضایی بازیکن تیم سابق استقالل از ایران رفت و با توجه به اینکه 
همسرش در بلژیک و در تیم شارلروا بازی می کند شیخی نیز مذاکراتی 
را با تیم والیبال بانوان این باشــگاه داشته است. با وجود اینکه برخی 
رسانه ها خبر توافق نهایی شیخی را با این باشگاه اروپایی ذکر کرده اند 
وی در صورتی برای این تیم توپ خواهد زد که با شرط بازی با حجابش 

موافقت کنند. در غیر این صورت توافق نهایی حاصل نخواهد شد.
* مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع فدراسیون ها، وزارت ورزش گفت: 
انتخابات فدراسیون بسکتبال که امروز )شنبه( برگزار می شود. در واقع این آخرین 
انتخاباتی اســت که قبل از انتخابات کمیته ملی المپیک خواهیم داشت. بعد از 
انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک و تا پایان سال هم دو مجمع انتخاباتی 

دیگر برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

پیروزی شیرین پرسپولیس در مشهد،توقف استقالل در آزادی و برتری ذوب آهن در دربی اصفهان

سرنوشت تیم های سرخابی در دقایق پایانی رقم خورد

طارمی با الغرافه یک سال و نیمه بست
مهدی طارمی مهاجم ملی پوش پرسپولیس با عقد قراردادی یک سال و نیمه 
به عضویت تیم الغرافه قطر درآمد. طارمی که از اواسط هفته گذشته در قطر به 
ســر می برد با انجام تست پزشکی و قبولی در آن دیروز با این باشگاه قطری به 
توافق نهایی رســید.الغرافه به طارمی قراردادی ۲ و نیم میلیون دالری پیشنهاد 
داده و ایــن بازیکن مبلغی در حــدود ۲ و نیم میلیارد تومان بابت رضایتنامه به 
پرســپولیس خواهد داد. البته طارمی هنوز بازیکن پرسپولیس است در صورت 
دریافــت رضایتنامه الغرافه ای می شــود.الغرافه که در فصل گذشــته لیگ قطر 
نمایش نسبتا خوبی داشته و جز تیم های صعودکننده به پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیاست، با وسلی اشنایدر و مهدی طارمی امیدوار است نیم فصل خوبی را تجربه 
کند و بــه رده های باالی جدول بازگردد. این تیم در مرحله پلی آف با پاختاکور 
ازبکســتان بازی می کند و درصورت شکســت این تیم در مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا با تیم تراکتورسازی تبریز همگروه خواهد شد.
شفر: طبیعی بود باالخره گل می خوریم

 وینفرد شفر سرمربی استقالل بعد از تساوی یک بر یک تیمش مقابل سایپا 
گفت: بازی کردیم، گل خوردیم و طبیعی بود که تا پایان فصل نمی شــد بدون 
دریافــت گل کار را ادامه دهیم. وی افزود: در دقایق آخر یک موقعیت بســیار 
خوب داشتیم که گل نشد. ما در کل خوب بودیم. به بازیکنان گفتم چرا ناراحت 
هســتید؟ ما بازی خوبی کردیم و البته چند بازیکن ما هم مصدوم شدند. در دو 
سه هفته اخیر به قربانی گفتم که تو یکی از مهم ترین گل های سال ما را می زنی. 
به او گفتم ناراحت نباش. او برمی گردد و برای ما گلزنی می کند. بازی سختی بود 
و از دقیقه اول مشخص بود که بازی سختی داریم. مشخص بود که در موقعیت 
سرور جپارف چقدر به او نیاز داریم. در بازی بعدی او در این پست بازی می کند. 

دایی: استقالل با خوش شانسی جست
ســرمربی ســایپا معتقد است اســتقالل با خوش شانســی از شکست در این 
بازی گریخت.علی دایی بعد از تساوی تیمش مقابل استقالل گفت: تیم ما بازی خوبی 
را به نمایش گذاشــت. در هر دو نیمه سرتر از استقالل بودیم. هم از لحاظ مالکیت 
توپ و هم موقعیت هایی که داشتیم. بر اثر یک اشتباه کوچک گل خوردیم. تنها توپ 
در چارچوب همان توپ بود. اگر بهتر عمل می کردیم آن گل را نمی خوردیم. او ادامه 
داد: امروز)دیروز( شانس را کم داشتیم. هرچه زدیم به تیر و دفاع حریف خورد و نشد 
بیشتر از یک گل بزنیم.این یکی از بهترین بازی های تیم من بود و استقالل راحت با 
دو سه اختالف باید می باخت.سرمربی سایپا درباره شعار هواداران استقالل علیه علی 
قربانی گفت: این را شفر باید جواب دهد. من همین االن حاضرم علی قربانی را جذب 
کنم و خیلی هم دنبالش بودم. در نفت تهران هم دنبالش بودم. یک گل به سپاهان 
زد و استقالل او را نگه داشت. دو سال است دنبال او هستم. او استعداد باالیی دارد 

و خیلی دوست دارم اگر استقالل او را نخواهد، جذبش کنیم.
برانکو: سزاوارانه بردیم

برانکــو ایوانکوویچ ســرمربی تیم پرســپولیس در نشســت خبری پس از 
پیروزی تیمش در برابر مشکی پوشان گفت: سزاوارانه بازی را بردیم، بعد از همه 
شانس هایی که داشتیم در دقایق پایانی گل زدیم. از میزبان و فضای خوب حاکم 
ممنونم.وی درباره برخورد انصاری و بیرانوند افزود: اینگونه اتفاقات طبیعی است، 
مهم حفظ اتحاد اســت. این گل ۱۲ علیپور بود و منشا هم روند خوبی دارد. به 
عنوان مربی برایم مهم این اســت که بــازی چه خانگی چه خارج از خانه موفق 
باشــیم. مهم به دست آوردن موقعیت گل است.سرمربی پرسپولیس افزود: فقط 
۲ بازی مقابل پیکان و الهالل باختیم، به بازیکنانم بابت همه تالشی که تا امروز 

داشته اند تبریک می گویم زیرا به دنبال رسیدن به اهداف خود هستیم.

نکته  ورزشی

 سرویس ورزشی-
طبق اعالم قبلی، قرار اســت روز دوشنبه هفته جاری انتخابات کمیته  ملی 
المپیک برگزار شــود. از مدت ها پیش در محافل ورزشــی موضوع این انتخابات 
مطرح بوده و این خود نشــان دهنــده اهمیت موضوع اســت. با همه حرف و 
حدیث هایی که درباره انتخابات وجود داشته و دارد، و با همه ابهامات و شبهاتی 
که از سوی کارشناسان و بعضی افراد ذی نفع پیرامون این موضوع مطرح شده و 
می شود - و البته تا حدی هم طبیعی است و این گونه مسائل و بحث ها در ذات 
هر انتخاباتی در هر رده و ســطحی وجود دارد و... - ما به ســهم خود امیدواریم 
روند انتخابات به گونه ای پیش برود و نتایج نهایی آن به شــکلی رقم بخورد که 
بیــش از رضایت عمرو و زید و بیش از نفع بردن فالن باند و جریان، این ورزش 
ما و بالتبع آن، اهالی ورزش )یعنی مردم( باشند که از این انتخابات سود ببرند و 
در یک کالم نتایج انتخابات در جهت تامین و رعایت منافع ملی و مصالح عمومی 
ورزش و جامعه ورزش باشــد. عرض کردیم درباره این انتخابات از مدت ها پیش 
بحث و نظراتی مطرح بود که بعضی از آنها حتی پیش هنگام، سالمت و صحت 
آن را هم زیر ســؤال برده است. در میان این حرف ها و نظرات، موضوعات قابل 
تأمل و توجهی هم بود و نمی شود گفت همه این حرف ها از سوی کسانی مطرح 
شــده که سنگ خود را به سینه می زده اند، و چون به بازی گرفته نشده اند بنای 
اعتراض و تخریب و جوسازی گذاشته اند؛ ما نیز بر اساس اطالعات و آگاهی ها، به 
وقت خودش و طی چند مطلب نظر و تحلیل خود را در این باره گفته ایم و لپ 
کالم ما همین است که دوباره بر آن تاکید می کنیم: مسئوالن، دست اندرکاران، 
کسانی که در ورزش تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و کسانی که سکان ورزش 
را به »امانت« از سوی مردم برعهده گرفته اند، باید تمام هم و غمشان این باشد 
که با این امانت درست برخورد کنند و خدای ناکرده خواسته و ناخواسته در آن 
»خیانت« نکنند. بارها به سهم خود و در حد فهم خود نوشته ایم که ورزش و نه 
فقط ورزش بلکه هر چه هست و نیست، متعلق به مردم است و برای این مردم 

هر کاری هم صورت بگیرد باز هم »کم« است.
بارها در نوشــته های خود تاکید کرده ایم این حرف و نظر ما نیست، تجربه 
بشر این را می گوید و باالتر از همه توصیه و تاکید »کالم اهلل« است و بیش از هر 
جا رعایت حال مردم و خدمت به مردم را در سیره و سنت اولیاء و انبیاءالهی)ع( 
به وضوح می بینیم. بنابراین خیلی بدیهی و روشن است که در ورزش هم کسانی 
که مســئولیت برعهده می گیرند و درباره ورزش نقش برنامه ریزی و اجرا را بازی 
می کننــد و...، نباید آن را به تعبیر امیرالمومنین علی)ع( »طعمه« تلقی کنند و 
»ملک مطلق« خود به حساب آورند و )با عرض معذرت( با آن مثل »ارث پدری« 
رفتار کنند. مســئوالن ورزش هم باید پست و مقام در اختیار را فقط و فقط به 
منزله »فرصتی« تلقی کنند که با بهره بردن حداکثری از آن به مردم و جوانان 
و جامعه خدمت نمایند. آنان برای خود، جز شأن خدمتگزاری و »نوکری« برای 
مردم نباید شأن و جایگاه دیگری قائل باشند، غیر از این هر چه باشد »طاغوت« 

است و فرعونیسم و...الخ.
همین طــور که عرض شــد در این باره، هم تجربه بشــری و هم مکاتب و 
شــخصیت های الهی تاکید دارند و این نکته صرفا بحثی اخالقی و دینی نیست. 
در این باره بارها حتی از زبان چهره های سرشــناس و حرفه ای ورزش سخنانی 
جالب منتشر شــده که واقعا باید آویزه گوش اهالی ورزش باشد. بارها نوشته و 
تاکید کرده ایم که اصوال حرفه ای گری - برخالف تعاریف و تصورات رایج در کشور 

ما - یعنی تعهد کاری و انجام وظیفه به بهترین و خالص ترین شکل.
همین چند روز پیش بود که زین الدین زیدان سرمربی تیم رئال مادرید در 
مصاحبــه ای با »مجله فرانس فوتبال« گفته بود: »می دانم روزی دورانم در رئال 
مادرید به سر می رسد، به همین خاطر از فرصت ها استفاده می کنم و تمام تالش 

خودرا خواهم کرد تا دوران موفقی را داشته باشیم...«.
در صحبت های این چهره مشهور و خوشنام فوتبال حرفه ای دنیا واقعیت هایی 
چون موقتی بودن عمر مسئولیت ها و لزوم بهره گیری از فرصت ها، آنقدر به وضوح 

مطرح شده که نیازی به توضیح و تفسیر بیشتر ندارند.
در هر حال امیدواریم به این تذکرات و یادآوری ها که در اینجا و آنجا مطرح 
می شود بیش از هرکس مسئوالن و مدیران ورزش توجه کنند و البته فقط آنها 

را نخوانند و از کنارشان رد شوند و بروند کار خودشان را بکنند!
انتظار منطقی این اســت که متولیان و دســت اندرکاران ورزش به حرف و 
تحلیل و نقدهای کارشناسانه و دلسوزانه عنایت الزم داشته و حرف های حسابی 
را به کار بگیرند و هشــدارهایی که درباره وضع و حال ورزش مطرح می شــود، 
جدی بگیرند و برای اصالح خرابی ها و مفاسد به موقع اقدام نمایند. متاسفانه این 
توجه و تعامل مسئوالن ورزش با مطبوعات و رسانه ها و کارشناسان و حتی مردم 
در ورزش ما - مثل بعضی دیگر از بخش های جامعه - جدی گرفته نمی شود و... 
نتیجه آن هم جز تداوم خرابی ها و بلند شــدن صدای اعتراض بحق مردم از آن 
حوزه ، چیز دیگری نیســت. برای نمونه سال هاست که دلسوزان و اهالی فن از 
وجود فساد و لزوم مبارزه با فساد در ورزش سخن می گویند، با وجود اینکه برخی 
مسئوالن این موضوع را تایید می کنند، اما متاسفانه در عمل اتفاقی نمی افتد و...
امیدواریــم با توجه به اتفاقــات اخیر و تذکرات دقیــق و ناصحانه رهبری 
معظم انقالب به مســئوالن، دســت اندرکاران ورزش نیز به ســهم خودبیش از 
پیش و دقیق تر و بهتر از گذشــته برای اصــالح وضع ورزش، خدمت به مردم و 
افتخارآفرینی تیم های ورزشــی و ورزشکاران ما در میادین بین المللی، عزم خود 

را جزم نمایند.

خدمت به مردم و ورزش

صفحه 9
 شنبه 2۳ دی ۱۳9۶ 
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شنبه 23 دی 1396
هفته 19 اللیگا

* رئال مادرید ................................................... ویارئال )ساعت ۱۸:۴۵ - شبکه سه(
فوتبال لیگ برتر انگلیس

* چلسی ............................................. لسترسیتی )ساعت ۱۸:۳0 – شبکه ورزش(
فوتبال لیگ یک فرانسه

* مون پولیه .............................................. موناکو )ساعت ۲۲:۳0 – شبکه ورزش(
فوتبال لیگ برتر پرتغال

* براگا ................................................................. بنفیکا )ساعت ۲۴ – شبکه ورزش(
یکشنبه 24 دی1396

هفته 19 اللیگا
* رئال سوسیداد ............................................. بارسلونا )ساعت ۲۳:۱۵ - شبکه سه(

والیبال لیگ برتر
* بانک سرمایه تهران .................. شهرداری ارومیه )ساعت ۱۵ – شبکه ورزش(

 فوتبال لیگ برتر انگلیس
* بورنموث ....................................................... آرسنال )ساعت ۱۷ – شبکه ورزش(
* لیورپول ...................................... منچسترسیتی )ساعت ۱9:۳0 – شبکه ورزش(

برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال 
یکشنبه 24 دی 1396

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

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

118116124101439. نفت  مسجدسلیمان

2189722718934. بادران تهران

31810352012833. نساجی مازندران

4188731711631. برق جدید شیراز

5187831911829. خونه به خونه

6188552015529. اکسین البرز

7188551512329. فجر سپاسی

8188372217527. مس کرمان

9186842017326. ملوان انزلی

10186751817125. مس رفسنجان

11186482321222. شهرداری ماهشهر

322-12185761619. گل گهرسیرجان

421-13185671721. آلومینیوم اراک

619-14184771218. ماشین سازی تبریز

618-15184681824. ایران جوان بوشهر

717-16184591320. شهرداری تبریز

1610-171817101127. صبای قم  

223-18180315628. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن پرویز هادی و احمد میرزاپور را به تمرینات دعوت کرد.
این مرحله از اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاالن که روز ۱۷ دی ماه آغاز شده است تا روز ۲۸ دی ماه ادامه می یابد و با 
توجه به تصمیم کادر فنی هادی و میرزاپور به جمع اردونشــینان اضافه شدند.هم چنین میثم نصیری، باقر یخ کش و حمید رضا 

زرین پیکر به دلیل آسیب دیدگی جزئی و نیاز به استراحت اردوی فعلی را با اجازه کادر فنی ترک می کنند. 
تمرینات تیم ملی کشــتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی، قهرمانی آسیا و جام جهانی در 

حال برگزاری است.

دعوت خادم از هادی و میرزاپور به تمرینات تیم ملی 
جابر صادق زاده با پیروزی بر احمد میرزاپور پهلوان سال 96 ایران نام گرفت.

رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، 
علیرضا حیدری رئیس فدراســیون جهانی کشــتی پهلوانی و جمعی از قهرمانان و پهلوانان ایران نظیر ابراهیم جوادی و محمدرضا 
توپچی برگزار شد که در نهایت جابر صادق زاده با پیروزی بر احمد میرزاپور در فینال سنگین وزن به عنوان پهلوان سال 9۶ ایران 
انتخاب شد. در این مبارزه صادق زاده در حالی که از حریفش عقب بود، با به روی پل بردن حریفش به برتری با ضربه فنی رسید. 
سال گذشته نیز این دو کشتی گیر به دیدار پایانی رسیده بودند که صادق زاده در سال قبل هم بازوبند پهلوانی را بر بازو بسته بود.

صادق زاده پهلوان سال 96 ایران 

فدراســیون فوتبال قطر تاکید کرد که در لیگ قهرمانان آســیا تنها در خاک خود از تیم های عربستانی و 
اماراتی پذیرایی می کند.

با وجود اینکه دو کشــور امارات و عربســتان تاکید کردند که حاضر نیستند در لیگ قهرمانان آسیا در خانه قطر و برابر 
نماینده های این کشور به میدان روند اما فدراسیون فوتبال قطر تاکید کرد که تنها در خاک خود از نماینده های دیگر کشورها 

پذیرایی خواهد کرد.
محمد االنصاری، دبیرکل فدراسیون فوتبال قطر، گفت : ما اصال حاضر نیستیم که در کشور ثالث به مصاف حریفان خود 
برویم. بارها اعالم کرده ایم که قطر نمی خواهد ورزش را با سیاست قاطی کند. ما آماده میزبانی از هر تیمی هستیم و در کشور 
ما نهایت امنیت و آرامش وجود دارد.این اصرار فدراســیون فوتبال قطر بر موضع گیری قبلی خود در حالی اســت که ظاهرا 
فدراســیون فوتبال ایران این بار هم برابر خواســت سعودی ها کوتاه آمده و تیم های ایرانی به دنبال معرفی کردن کشور ثالث 

برای میزبانی برابر تیم های عربستانی هستند تا جایی که استقالل کشور ترکمنستان را برای میزبانی از الهالل انتخاب کرد.
خوب است این موضوع مورد توجه تاج و همکارانش قرار گیرد. قطر که در فوتبل آسیا یک صدم افتخارات فوتبال ایران 
را ندارد صراحتا اعالم می کند که حاضر نیست با تیم های اماراتی و عربستانی در کشور ثالث بازی کند ولی مسئوالن فوتبال 
ما ابتدا با غرور اعالم می کنند که ایران از سال آینده میزبان تیم های عربستانی است ولی بعدا که واقعیت مشخص می شود، 

به راحتی به خواسته غیرمنطقی عربستان و کنفدراسیون فوتبال آسیا تن می دهند!

اصرار قطری ها با وجود کوتاه آمدن مسئوالن فوتبال ایران!
 کاندیداهــای دبیرکلی انتخابات کمیته ملی المپیک بنا به دعوت کمیســیون ورزشــکاران به ارائه برنامه ها و 

نقطه نظرات خود برای حضور در مجمع پرداختند.
در حالی که فقط ۲ روز تا برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک باقی مانده، رایزنی کاندیداهای پست های مختلف ادامه 
دارد. کمیسیون ورزشکاران که در انتخابات پیش رو دارای ۶ حق رای است، در روزهای اخیر با دعوت از کاندیداهای پست دبیرکلی 
پای صحبت های آنها نشست. ۱۵ ورزشکار عضو این کمیسیون در ۴ جلسه جداگانه با علی مرادی، شاهرخ شهنازی، محمدصادق 
فرجی و مهدی علی نژاد شرکت کردند. البته به نظر می رسد محمد درخشان رئیس  فدراسیون جودو و پنجمین کاندیدای دبیرکلی 
به دعوت کمیسیون ورزشکاران پاسخ مثبت نداده است.آرش میر اسماعیلی سخنگو و مسئول اجرایی کمیسیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک ضمن بیان این مطلب اظهار داشــت: در این جلسه کاندیداهای دبیرکلی کمیته ملی المپیک برنامه ها و نقطه نظرات 
خوبی بیان داشتند و این نشان می دهد که بدون تردید با همدلی بین قهرمانان، مدیران و پیشکسوتان ورزش کشور می توانیم شاهد 
حضور نماینده های خوبی از سوی جامعه ورزش کشور در کمیته ملی المپیک باشیم. میراسماعیلی تصریح کرد: اعضای کمیسیون 
ورزشــکاران قطعا با توجه به اهمیت انتخابات کمیته ملی المپیک مشــورت هایی با یکدیگر خواهند داشت و البته اگر فرصت بود 
می توانســتیم حتی از کاندیداهای دیگر پســت های انتخابات کمیته ملی المپیک دعوت به عمل بیاوریم که به دلیل کمبود وقت 
و تعدد کاندیداها متاســفانه میسر نشــد؛ ولی قطعا ۶ عضو رای دهنده کمیسیون ورزشکاران حاضر در مجمع انتخابی کمیته ملی 
المپیک برای انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیرکل، خزانه دار و هیئت اجرایی با انتخاب کارشناسانه و رای واحد شرکت خواهند کرد.

حضور کاندیداهای دبیرکلی کمیته ملی المپیک در کمیسیون ورزشکاران 

وزیر ورزش و جوانــان می گوید هیچ کار غیرقانونی در انتخابات تیراندازی صورت نگرفته اســت که این 
فدراسیون بخواهد تعلیق شود.

مسعود سلطانی فر در حاشیه رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی ایران در مشهد گفت: همان طور که مالحظه کردید این 
مســابقه ها با شــور و شعف خاصی برگزار می شود. در آماری که من گرفتم، حدود ۱۳۱ کشتی گیر از ۸0 زورخانه از ۸ استان 
برتر کشور در کشتی پهلوانی دور هم جمع شده اند و در ۶ وزن کشتی گرفتند. جمعیتی که به سالن آمده است نشان دهنده 
عالقه مردم به این رشته است. این ورزش ریشه در هویت ملی و مذهبی ما دارد. امیدوارم با تمهیداتی که صورت گرفته شاهد 

گسترش این رشته باشیم.
او ادامــه داد: امیدوارم قهرمانان ما با حضور در این رقابت ها روحیه پهلوانی را نیز به خود بگیرند و ترویج روحیه پهلوانی 

بتواند موجب سالم سازی فضاهای ورزشی و عمومی جامعه شود.
سلطانی فر درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی نیز گفت: هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است که آن فدراسیون 

بخواهد تعلیق شود.
او درباره ریاســت فدراسیون تیراندازی گفت: مســائلی در این باره وجود دارد که منطبق بر فدراسیون جهانی و مسائل 

داخلی در حال دنبال شدن است تا زودتر حل شود.
سلطانی فر در پایان درباره خطر تعلیق کشتی نیز گفت: فعال که در این باره بحثی وجود ندارد.

سلطانی فر: در انتخابات تیراندازی کار غیرقانونی انجام نشده است 
رئیس فدراسیون کشــتی ایران گفت: به طور کامل مشخص شده 

است که فشارها به ایران برای تعلیق ورزش سیاسی است.
رسول خادم اظهار داشت: خوشحالم که مسابقات کشتی پهلوانی و تعیین 
پهلوان صاحب بازوبند در مشهد برگزار می شود، خراسان همیشه از خاستگاه های 
اصلی کشتی ایران بوده و صاحب بیشترین پهلوان صاحب بازوبند در کشور نیز 
اســت. در این دوره، ســه پهلوان صاحب بازوبند حضور دارند که فکر می کنم 

فرصت خوبی باشد برای عالقه مندان تا مسابقات خوبی را شاهد باشند.
رئیس فدراسیون کشتی در خصوص موضوع تعلیق ورزش ایران، گفت: به طور مشخص این موضوع یک موضوع سیاسی 
است، زیرا از روال معمول دنبال نمی شود اتحادیه جهانی کشتی تحت فشار کمیته ملی المپیک قرار دارد، ما هم اقدامات خوبی 

در راستای پیگیری این موضوع انجام دادیم و توانستیم فرصتی بگیریم تا از دیپلماسی ورزشی استفاده کنیم.
وی افزود: بعد از تعطیالت ســال نو میالدی، جلســه دیگری برای رسیدگی به این پرونده برگزار می شود و ما باید تمام 

تالش مان بر این باشد تا با کم ترین هزینه، خطر تعلیق کشتی و احیانا ورزش ایران را مرتفع کنیم.
خادم در خصوص موضوع کادر فنی تیم ملی و برکناری امیر توکلیان گفت: دوســت ندارم در این مورد صحبت کنم، اما 

هنوز چیزی روشن نیست و باید صبر کرد.

خادم: موضوع تعلیق ورزش ایران سیاسی است 

چه کسی امروز جانشین محمود مشحون می شود؟!

آزمون بزرگ بسکتبال زیر حلقه انتخابات 
مجمع انتخاباتی بســکتبال درحالی شــنبه برگزار 
می شــود که قرار است بعد از سال ها مدیریت این رشته 
تغییر کند و فردی غیرقابل پیش بینی امور کار را به دست 

بگیرد.
محمود مشحون آخرین رئیس فدراسیون بسکتبال بود که 
۱۵ سال متوالی این مسئولیت را بر عهده داشت. وی خرداد ماه 
سال 9۲ چهارمین دوره متوالی ریاست خود در بسکتبال را آغاز 
کرد و یک ماه و نیم پیش به خاطر بازنشســتگی پیش از موعد 

مقرر استعفا کرد.
البته به غیر از ۱۵ ســال اخیر، مشحون در دو مقطع دیگر 
هم ریاست  بسکتبال را عهده دار بود. فدراسیون بسکتبال ایران 
۱۳۲۴ تاسیس شد و مشحون اولین نفری بود که بعد از انقالب 
ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. به غیر از وی چهار نفر 
دیگر نیز تجربه نشستن روی صندلی ریاست بسکتبال را تاکنون 
داشته اند و حاال قرار است با برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص 

شود. اما رئیس جدید چه کسی خواهد بود؟
آنچه مسلم است برخالف ادوار گذشته مشحون که به دلیل 
بازنشستگی مجبور به اســتعفا شد در جمع کاندیداها نیست و 
همین مسئله نتیجه انتخابات روز شنبه را تا حد زیادی غیرقابل 
پیش بینی تر کرده اســت. انتخاباتی که برای آن ۲۴ نفر کاندیدا 
شدند، چهار نفر انصراف دادند و در نهایت هم ۱۵ نفر در بازه های 

زمانی مختلف برای شرکت در آن تایید صالحیت شدند.
در جمع کاندیداها مهرداد آگین تنها فردی است که تجربه 
ریاست بسکتبال را دارد، وی پنجمین رئیس این فدراسیون بعد 
از انقالب بود. حسن میرزاآقابیک نیز که تایید صالحیش دیرتر 
از ســایرین آمد جزو خانواده بسکتبال است و بازیکن تیم ملی 
ایران بوده است. خیلی از کاندیداهای دیگر هم مدیریت ورزشی 

در کارنامه دارند و تایید صالحیت شــدند. مانند بهروز منتقمی 
سرپرست سال های گذشته پرسپولیس که حاال مدیریت منابع 
انســانی وزارت ورزش را بر عهده دارد. مازیار ناظمی مدیر مرکز 
اطالع رســانی این وزارتخانه، حســن طباطبایی مدیر مجموعه 
ورزشی آزادی که البته تجربه سرپرستی و اداره فدراسیون های 
کاراتــه، دوو میدانــی و وزنه برداری را هــم دارد، رضا درویش 
مدیرعامل ســایپا و ... جواد  داوری هم که تا همین چند وقت 
پیش برای تیم ملی بازی می کرد جوانترین کاندیداســت که به 

نظر می آید هیچ تجربه ای از مدیریت ورزش نداشته باشد.
در کل تعداد افرادی که برای ریاســت بسکتبال کاندیدا و 
تایید صالحیت شده اند یک رکورد در انتخابات ورزشی به حساب 
می آید. شــاید ورود این تعداد کاندیدا به انتخابات بسکتبال به 
مدیریــت طوالنی قبل مربوط می شــود و اینکه حضور متوالی 
یک فرد در راس فدراســیون آن هم طی ســال های زیاد، دیگر 
عالقه مندان و مدعیان مدیریت این رشــته را پشــت خط نگه 

داشته بود.

جالب اینکه در میان افراد تایید صالحیت شــده مدعی کم 
نیســت حتی از جمع آنها که بسکتبالی به حساب نمی آیند. اما 
با داشتن پشتوانه ای مثل وزارت ورزش یا حمایت های شخصی 
نامشان برای میز و صندلی بسکتبال به شدت مطرح شده است.

البته آنچه در نهایت رئیس چهار ســال آینده بسکتبال را 
تعیین می کند این حمایت هــا، رایزنی ها و البی هایی که برخی 
کاندیداها اقدام به انجام آن کرده اند، نیســت. رایی که از طرف 
اعضای مجتمع به صندوق انداخته می شــود تعیین کننده ترین 
است. روســای هیئت های استانی صاحب اکثر این آرا هستند و 
بر همین اساس می توان آنها را تعیین کننده ترین ها در انتخابات 
فــردا نامید و اینکه رایزنی ها و البی ها چه تاثیری روی رای آنها 

گذاشته است.
بســکتبال که به عنوان اولین رشــته تیمی ایران صاحب 
ســهمیه المپیک شــد آینده خود را در گرو فردی می بیند که 
امروز انتخاب می شــود این فرد می تواند حسن طباطبایی باشد 
که پیشینه بسکتبالی ندارد اما تجربه مدیریت در چند فدراسیون 
ورزشی و مجموعه بزرگ ورزشــی آزادی تهران را دارد، یا رضا 
مهندسی باشد که اتفاقا نزدیک ترین رقیب مشحون در انتخابات 
ســال 9۲ بود یا رامین طباطبایی که برای دومین بار کاندیدای 

ریاست شده است.
اسامی کاندیداهای فدراسیون بسکتبال به این شرح است:

۱- بهروز منتقمی ۲- ســیدمهرداد هاشــمی ۳- رمضان 
علی دولــو ۴- مهرداد آگین ۵- مازیار ناظمی ۶- سیدحســن 
طباطبایی ۷- کرم اهلل علی مرادی ۸- رضا درویش 9- غالمعلی 
محمدعلی پور ۱0- رضا مهندســی ۱۱- رامین طباطبایی ۱۲- 
محمدرضا علــی ۱۳- جواد داوری ۱۴- حســن میرزاآقا بیک 

۱۵- داریوش سلیمی

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر والیبال

برنامه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال

یکشنبه 24 دی 1396
* هاوش گنبدکاووس ..................................................................... سایپا )ساعت ۱۵(
* خاتم اردکان .................................................................. کاله مازندران )ساعت ۱۵(
* شهرداری تبریز .................................................... رعد پدافندکاشان )ساعت ۱۵(
* شهرداری ورامین ............................................................... ساری ۲۱ )ساعت ۱۵(
* بانک سرمایه ............................................................ شهرداری ارومیه )ساعت ۱۵(
* شمس ....................................................................... پیکان تهران )ساعت ۱۷:۳0(

پنجشنبه 28 دی 1396
*تراکتورسازی ........................................................................... سایپا )ساعت ۱۴:۳0(
*ذوب آهن ................................................................ صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۵(
*پرسپولیس.................................................................گسترش فوالد)ساعت ۱۵:۳0(
*پارس جنوبی جم .................................................. استقالل خوزستان)ساعت ۱۷(

جمعه 29 دی 1396
*نفت تهران ...................................................................... مشکی پوشان)ساعت ۱۵(
*سپیدرود رشت .......................................................................... سپاهان)ساعت ۱۵(
*پدیده ............................................................................... استقالل تهران)ساعت ۱۵(
*فوالد ................................................................................................. پیکان)ساعت۱۷(

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

تیم
تعداد مسابقه

امتیاز
بازیباختبرد

11421642. بانک سرمایه

21331634. شهرداری تبریز

31151634. سایپا تهران

41061629. پیکان تهران

5871526. کاله مازندران

6881626. شهردرای ورامین

7881622. خاتم اردکان

86101616. هاوش گنبد

96101614. شمس

105111617. شهرداری ارومیه

114111512. ساری 21

12214167. رعد پدافندکاشان

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »امیر مالرضا«
او همیشه بصورت انفرادی 

و با خرج خودش به جبهه می رفت
شهید »امیر مالرضا« یکم فروردین ۱۳۴۴ در 
تهران چشــم به جهان گشود. امیر ششمین فرزند 
خانواده بود. او بعلت ضعف مالی خانواده نتوانســت 
ادامــه تحصیل دهد و مجبور شــد در یک کارگاه 
صافکاری مشغول بکار شود. تا اینکه ۱۶ ساله شد 
و بالفاصله برای جبهه ثبت نــام کرد.»امیر«برای 
نخســتین بار در عملیات رمضان در غرب کشــور 

شــرکت کرد. او همیشــه بصورت انفرادی و با خرج خودش به جبهه می رفت. 
هنگامی که عملیات والفجر)۴( در منطقه پنجوین عراق آغاز شد، او درآن حمله 
شرکت کرد و در تاریخ ۶۲/۸/۲9 در آن عملیات مفقوداالثر گردید و تا کنون پیکر 
مقد سش بر نگشته است. خاطره ای از همرزم شهید: در آن حمله، من که کمک 
آرپی جی زن بودم، با شروع درگیری، زخمی شدم  و از باالی یک بلندی به زمین 
افتادم . »امیر« من را کشید بین دو تخته سنگ تا از تیررس دشمن در امان باشم  
و خودش برای ادامه عملیات من  را تنها گذاشت و رفت.من تا غروب آن جا بودم؛ 
سپس عراق شــروع کرد به پاتک.فرمانده گردان به نیروها گفت: سریع به عقب 
بروید!هر کس بماند، دیگر مانده است! من دیگر بدنم سرد شده بود و اصاًل قدرت 
حرکت نداشتم ؛ نگران و مضطرب بودم که دوباره  »مالرضا« آمد و من  را کول 
گرفت و به راه افتاد.در بین راه، به طورمرتب خمپاره می زدند و او مجبور می شد 
هر بارمن را به زمین بزند و درازبکشد. من که از آن وضع خسته شده بودم، گفتم: 
مرابگذار و خودت را معطل نکن. او یک باره داد کشید و با عصبانیت گفت:با چه 
رویی به محل بروم و به صورت پدر و مادرت نگاه کنم! ســیزده، چهار ده ساعت 
مرا به پشــت گرفت و با هزار زحمت مرا به عقب آورد و در آمبوالنس گذاشــت 

و خودش بی درنگ بازگشت و در مرحله بعدی همان عملیات، مفقوداالثر شد.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11913513172444. پرسپولیس

2198922216633. فوالد خوزستان

31988325151032. پارس جنوبی جم

4197842621529. ذوب آهن

5197751910928. استقالل تهران

6197751814428. پیکان

528-7197752025. سایپا

427-8198381822. گسترش فوالد

325-9197482023. نفت آبادان

10197752722522. پدیده مشهد

421-11195681822. تراکتورسازی

220-12194872022. سپاهان

1217-131945101325. نفت تهران

1617-141945101430. استقالل خوزستان

716-151944111724. سپیدرود رشت

1013-161927101222. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

شادی پس از گل و جالب توجه اسدی) سمت راست( گلزن سایپا و علییپور )سمت چپ( گلزن پرسپولیس


