
ورزشی

سرویس ورزشی-
هفته بیســت و ســوم رقابت های لیگ برتر در 
شــرایطی از امروز با برگزاری دو بازی آغاز می شود که 
انتقام  می کند  تالش  مسابقات  صدرنشین  پرسپولیس 

شکست در جام حذفی را از صنعت نفت آبادان بگیرد.
لیگ هفدهم امروز )چهارشــنبه( با برگزاری دو دیدار به 
ایستگاه بیست وسوم می رسد. در هفته ای که گذشت، استقالل 
با شــفر هم مقابل قلعه نویــی ناکام بود تا دومین شکســت 
استقالل از زمانی  که این مربی آلمانی روی نیمکت آبی پوشان 
پایتخت می نشیند رقم بخورد. پرسپولیس هم با پیروزی مقابل 
سپاهان بحران زده و با توجه به تعلل دیگر رقبا، فاصله اش را با 

تیم دوم به ۱۳ امتیاز رساند. 
تراکتورسازی - گسترش فوالد

دربی تبریز در شــرایطی برگزار می شود که اگر قرار بود 
حکم کمیته انضباطی اجرا شــود، تبریزی ها برای دیدن این 
دیدار باید به خارج از اســتان آذربایجان شــرقی می رفتند. با 
این حال حکم کمیته انضباطی تعلیق شــد تا داربی تبریز در 

ورزشگاه یادگار امام این شهر برگزار شود.
تراکتورسازی پس از انتخاب ســائالم به عنوان سرمربی 
جدید، به نظر می رســد روند رو به رشدی را در پیش گرفته و 
مقابل پدیده به پیروزی پرگل ۳ بر صفر رسیدند. در این دیدار 
احسان پهلوان که در نیم فصل دوم به عنوان بازیکن سرباز به 
جمع تراکتورسازان پیوست، نمایش خوبی داشت و توانست دو 
گل به ثمر برســاند تا »پرشورها« به حضور یک ستاره جدید 
در این تیم امیدوار شوند. بهترین گلزن تراکتورسازان، محمد 
ایران پوریان، کاپیتان و مدافع این تیم است که در لیگ هفدهم 
جور مهاجمان کم فروغ این تیم را کشــیده و شش گل به ثمر 
رسانده است. او به دلیل مصدومیت نتوانست مقابل پدیده به 
میــدان برود اما در روزهای اخیر بــه تمرین این تیم تبریزی 
اضافه شده تا امیدها برای حضور او مقابل گسترش فوالد باال 
برود. در آن ســوی داربی، گســترش فوالد اسیر تساوی های 
پی درپــی شــده و چهار دیدار اخیرش را با تســاوی پشــت 
ســر گذاشته اســت. آنها در این چهار دیدار، هم پرسپولیس 
صدرنشــین را متوقف کردند و هم مقابل سیاه جامگان انتهای 
جدولی متوقف شــدند. بهترین گلزن از بین شاگردان فیروز 
کریمی، رضا خالقی فر اســت که از اواخر دی ماه با مصدومیت 

یک ماهه روبه رو شده و در این دیدار غایب است.
صنعت نفت آبادان – پرسپولیس

این دیدار، فرصت انتقام شکســت جــام حذفی را برای 

شــاگردان برانکو فراهم کرده است. پرسپولیسی ها در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی در ضربات پنالتی مغلوب صنعت 
نفت شد تا برانکو همچنان در این رقابت ها ناکام باشد. این بار، 
در دور برگشت لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس فرصت دارد که 
در هوای غبارآلود آبادان، انتقام شکســت در جام حذفی را از 

صنعت نفت بگیرد.
پرسپولیس پس از تســاوی غیرمنتظره مقابل گسترش 
فوالد، انتقام شکست و تســاوی نیم فصل نخست را از پیکان 
و سپاهان گرفت تا نشان دهد به این راحتی ها از کنار صنعت 
نفت نمی گذرد. سرخ پوشــان پایتخت هفته گذشــته از تعلل 
دیگــر تیم های مدعی اســتفاده کرد و با پیــروزی ۲ بر صفر 
مقابل ســپاهان، اختالف با تیم دوم را به ۱۳ امتیاز رساند تا 
به قهرمانی زودهنگام در دیدار دربی در هفته بیســت و پنجم 
امیدوارتر شوند. البته فوالد یک بازی عقب افتاده دارد که اگر 
بتواند پیکان را شکست دهد فاصله اش را با پرسپولیس به ۱۱ 

امتیاز می رساند.

علی علیپور آقای گل و آماده ترین بازیکن برانکو در فصل 
اخیر، می تواند با گل زنی در این دیدار به رکورد ۱۶ گل مهدی 
طارمی در فصل گذشته برسد. طارمی در لیگ شانزدهم با ۱۶ 
گل توانســت آقای گل شــود و عبور علیپور از این تعداد گل 
نشــان می دهد که رفتن طارمی باعث ظهور مهاجمی شــش 

دانگ تر برای سرخ پوشان پایتخت شده است.
تنها حاشیه ای که پرسپولیسی ها در هفته گذشته درگیر 
آن بودنــد، حضور برانکــو ایوانکوویچ در کمیتــه اخالق بود؛ 
احضاری که دلیل آن جذب بازیکن دو بازیکن اوکراینی اعالم 

شد.
در مقابل، صنعت نفت آبادان توانست با گل دقایق پایانی 
داربی خوزســتان را به تساوی بکشاند تا مقابل فوالد بازنده از 
زمین بازی خارج نشــود. شاگردان فراز کمالوند در نیم فصل 
دوم نتایج سینوســی کسب کرده و مشــخص نیست مقابل 
پرسپولیس چه نمایشی خواهند داشت. امید آبادانی ها در این 
دیدار به بازیکنان خارجی این تیم است. بار گلزنی صنعت نفت 

در این فصل به دوش لوســیانو پریرا، کرار جاســم و آگوستو 
سزار بوده است.

پرســپولیس در حال حاضــر با ۵۱ امتیاز صدرنشــین 
رقابت هــای لیگ اســت و صنعت نفت بــا ۲۹ امتیاز در رده 
نهم قرار گرفته اســت. تنها محروم این دیدار مرتضی اسدی 
بازیکــن صنعت نفت آبادان اســت. دیــدار دور رفت صنعت 
 نفت و پرســپولیس با پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس به پایان 

رسید.
برنامه کامل دیدارهای هفته بیســت و ســوم لیگ برتر 

فوتبال به این شرح است:
چهارشنبه 18 بهمن 1396

*تراکتورسازی..............................گسترش فوالد )ساعت ۱4:۱۵(
* صنعت نفت آبادان................................ پرسپولیس )ساعت۱7(

پنج شنبه 19 بهمن 1396
* سایپا ........................................................ ذوب آهن )ساعت ۱۶(
* استقالل تهران............................. سپیدرود رشت )ساعت ۱۶(

جمعه 20 بهمن 1396
* پدیده....................................... پارس جنوبی جم )ساعت۱4:۳0(
*پیکان.................................................. مشکی پوشان )ساعت ۱۵(
* استقالل خوزستان........................................ فوالد )ساعت ۱۵(
* سپاهان.................................................... نفت تهران )ساعت۱۶(

حدیث دشت عشق

به مناسبت شهادت جانباز نخاعی »مصطفی)حمزه( علمدار«
علمدار، مهماِن علمدار شد!  

جانباز نخاعی، حاج سید مصطفی علمدار 
پس از سال ها تحمل جانانه مشکالت جسمی 
ناشــی از مجروحیت سنگین، روز یکشنبه به 

شهدا پیوست.
او سال ۱۳۶0 پانزده ساله بود که اولین بار 
به مریوان و جنگ با گروهک های ضد انقالب 

رفت و ۱۲0 روز در آنجا بود.
ســید مصطفی که پســرعموی جانباز و 
مداح شهید حاج سید مجتبی علمدار بود اول 

فروردین ۱۳4۵ در ساری متولد شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۶ و در ۲۱ سالگی، 
در عملیــات والفجر ۱0 )در حلبچه( قطع نخاع و بــه درجه پرافتخار جانبازی 

نایل شد. 
جانباز شــهید علمدار از رزمندگان دالور لشکر ویژه ۲۵ کربال و از معاونان 
ارشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مشاور امور ایثارگران استانداری مازندران 

بود.
پیکر پاک این جانباز شــهید صبح سه شــنبه ۱7 بهمن ماه در شهر ساری 

تشییع و در گلزار شهدای مالمجدالدین به خاک سپرده شد.

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال از امروز با برگزاری دو بازی آغاز می شود

تالش تراکتورسازی برای پیروزی در دربی تبریز
پرسپولیس انتقام شکست در جام حذفی را از نفت آبادان می گیرد؟! رئیس فیفا 10 اسفند ماه در تهران

جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با دعوت فدراسیون 
فوتبال ایران به تهران سفر می کند. اینفانتینو که پیش از این و قبل از انتخاب 
به عنوان رئیس فدراســیون جهانی فوتبال به تهران ســفر کرده بود، این بار 
اولین ســفر خود به ایران به عنوان رئیس فیفا را تجربه می کند. این سفر در 
روزهای ۹ یا ۱0 اســفند ماه برگزار می شــود و اینفانتینو در سال منتهی به 
جام جهانی در تهران حاضر خواهد شــد.این خبر از سوی فدراسیون فوتبال 
تایید شده و به نظر می رسد سفر اینفانتینو به تهران می تواند کمک زیادی به 
حل مشکالت بین المللی ایران در مواجهه با عربستان و در AFC داشته باشد.

فدراســیون فوتبال ایران در ماه های گذشته در پرونده میزبانی از نمایندگان 
عربستان با مشــکالت زیادی رو به رو بود و در نهایت AFC نیز نتوانست این 
معضل را حل کند تا همچنان معضل سال های گذشته برای باشگاه های ایرانی 
وجود داشته باشد و این ســفر می تواند کمک زیادی به فوتبال ایران در این 

مسیر داشته باشد.
احضار کریمی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، مربی تیم سپیدرود رشت را احضار 
کرد.  علی کریمی مربی تیم ســپیدرود رشت به کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال  احضار و مراتب جهت آگاهی و ابالغ به وی برای باشــگاه ســپیدرود 
رشت ارسال شده اســت. علی کریمی در روزها و هفته های گذشته انتقادات 

بسیار زیادی از فدراسیون فوتبال کرده است.
آی تی سی مهاجم استقالل از یوونتوس رسید

مامه تیام  مهاجم ســنگالی که روز دوشــنبه وارد ایران شده بود و کسی 
امیدی به صدور آی تی ســی او تا زمان مقرر ادیت لیســت آســیای استقالل 
نداشــت، عصر دیروز مجوز بازی اش از ســوی فدراسیون فوتبال ایتالیا صادر 
شــد تا آبی ها با نفرات کامل در لیگ قهرمانان آســیا شرکت کنند. پیش از 
این اســتقالل در جذب هافبک و مهاجم خارجی نــاکام بود اما در نهایت با 
پیگیری های شبانه روزی وینفرد شفر بویان و تیام به ایران آمدند و در ساعات 
پایانی ادیت لیســت آسیایی استقالل  آی تی سی هر دو صادر شد تا آبی ها با 
۲ بازیکــن خارجی جدید خود را آماده آغاز دور گروهی لیگ قهرمانان کنند.
آخرین باشــگاهی که مامه تیام در آن بازی می کرد یوونتوس ایتالیا است که 
دیروز پیگیری روابط بین الملل این باشگاه نتیجه داد و با صدور آی تی سی این 
بازیکن، آبی ها با یک مهاجم با کیفیت در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کنند. 
بویان که برای حضور در اســتقالل کارنامه نسبتا ضعیفی دارد، گفته می شود 
قرار است به عنوان یک بازیکن ذخیره برای سرور چپاروف در این تیم فعالیت 
کند اما مامه تیام با سابقه حضور در اینتر و یوونتوس با حضور در جمع آبی ها 
خیال شفر را از حضور یک مهاجم تمام کننده راحت کرده است.استقالل در 
نهایت توانست در ساعات پایانی ITC کارت دو بازیکن خارجی خود را با رایزنی 
مســئول کمیته بین الملل این باشــگاه دریافت کند و این کمیته نام این دو 
بازیکن را به لیست آسیایی اضافه کند تا به این ترتیب آبی ها حضور بهتری در 

لیگ قهرمانان داشته باشند.
مومنی هشتمین سرمربی صبا 

مســئوالن صبای قم محمد مومنی بازیکن اســبق استقالل را به عنوان 
ســرمربی خود انتخاب کردند.تیم صبای قم که در این فصل رکورد تعویض 
مربی را زده است، محمد مومنی بازیکن اسبق استقالل را به عنوان هشتمین 
ســرمربی خود در این فصل معرفی کرد. پس از کناره گیری مسعود راشکی از 
هدایت صبای قم،  محمد مومنی، بازیکن پیشــین تیم های استقالل و سایپا، 
هدایت صبا را بر عهده گرفت. سهراب بختیاری زاده، اسماعیل اسماعیلی، ناصر 
بختیاری زاده، هومن افاضلی، ســلمان تاجدار، علی فالح دار و مسعود راشکی، 
مربیان صبا در این فصل بودند که یا برکنار شــدند یا استعفا کردند. در حال 
حاضر صبای قم با کســب ۱0 امتیاز در رتبه هفدهم جدول لیگ دسته اول 

قرار دارد و از کاندیداهای اصلی سقوط به حساب می آید.
بعد از کریمی، عنایتی هم محروم شد!

مسئول برگزاری رقابت های لیگ برتر در خصوص حضور علی کریمی در 
نشست خبری بازی با استقالل توضیحاتی ارائه داد.

دیروز به نقل از ســازمان لیگ و سعید فتاحی خبری مبنی بر ممنوعیت 
حضــور علی کریمی، مربی تیم ســپیدرود رشــت در نشســت خبری بازی 
با اســتقالل منتشر شــد و واکنش تند کریمی را هم به دنبال داشت. سعید 
فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در این خصوص گفت: سرمربیان 
تیم های لیگ برتری موظفند در نشست خبری قبل و بعد بازی شرکت کنند 
و در صــورت عدم حضور، ۳ میلیون تومــان دفعه اول و ۵ میلیون در دفعات 
بعدی جریمه می شوند. این قانون فیفا، AFC و کل دنیاست. البته در دنیا فقط 
ســرمربی را به رسمیت می شناسند؛ اما ما به دالیل مختلف مثل ساعت پرواز 
تیم ها، یا مساعد نبودن حال سرمربیان، اجازه دادیم دستیارها نیز در نشست 
حاضر شوند؛ اما نباید این اتفاق همیشگی شود. درباره آقای کریمی این نکته 
مهم اســت که من هفته اولی که او به سپیدرود آمده بود، شخصا به او تلفنی 
گفتم که شما مربی تیم هستی و سرمربی علیرضا امامی فر است و طبق قانون 
او باید در نشست حاضر شود. اگر مشکلی پیش آمد، شما هم می توانی بروی؛ 
اما نباید اســاس کار بر حضور مربی در کنفرانس ها باشد. او افزود: نکته مهم 
بعدی این است که سرمربیان تیم ها باید در خصوص مسائل فنی در نشست ها 
صحبت کنند. ما موارد مشــابهی را در ســال های گذشته داشتیم و حتی به 
مربیانی مثل علی دایی، منصوریان یا  برانکو هم تذکر داده ایم که باید درباره 
مسائل فنی مسابقه حرف بزنند و نه موضوعات دیگر. آقای کریمی می تواند در 
هر جایی که خواست کنفرانس بگذارد و درباره هر مسئله ای صحبت کند اما 

کنفرانس قبل و بعد بازی فقط برای مطرح شدن مسائل فنی است.
فتاحی در ادامه خاطرنشــان کرد: این آیین نامه فدراســیون است. بحث 
ما شــخص علی کریمی نیســت و ما امروز نگفتیم که علی کریمی می تواند 
به نشســت بیاید یا نمی تواند. ما گفتیم که بر اســاس قانون سرمربی باید در 
نشست خبری حاضر شود و علی کریمی سرمربی تیمش نیست. کارت صادر 
شــده برای علی کریمی به نام مربی اســت و اسم امامی فر به عنوان سرمربی 
سپیدرود ثبت شده است. درباره رضا عنایتی هم شرایط همین است و به دلیل 
اینکه عنایتی ســرمربی تیم سیاه جامگان نیست، نمی تواند در هر شرایطی در 
نشســت به جای سرمربی شرکت کند. در آسیا و فیفا هم ماجرا همین است 
و اصال اتفاق عجیبی نیســت. بدین ترتیب به نظر می رســد در شرایطی که 
سرمربیان سپیدرود و سیاه جامگان بتوانند در کنفرانس ها حاضر شوند، حضور 
علی کریمی و رضا عنایتی در این نشست ها باعث جریمه مالی باشگاه هایشان 

خواهد شد.
چمنیان: هر چند اردو یک بار به ما لباس می دهند

ســرمربی تیم نوجوانان می گوید بازیکنانــش بعد از چهار، پنج اردو، یک 
دســت لباس جدید از فدراســیون می گیرند و تا به حال لباسی پس گرفته 
نشده است. عباس چمنیان درباره خبر پس گرفتن البسه تیم ملی جوانان از 
بازیکنــان این تیم در نمازخانه گفت: در جریان این قضیه نبودم. این موضوع 
مربوط به زمانی است که از مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا از اردن بازگشتند. 
در یک سال و چند ماهی که در تیم ملی هستم، چنین اتفاقی نیفتاده است. 
لباس ها در اختیار بازیکنان اســت و تا چند اردو از همین لباس ها اســتفاده 
می کننــد. برای هر اردو به بازیکنان لباس نمی دهند. حداقل در رده های پایه 
این طور نیست. بعد از چند اردو، به بازیکنان لباس جدید می دهند اما این که 

لباس ها را از بازیکنان بگیرند، تاکنون شاهد نبوده ام.
کومان به عنوان سرمربی هلند انتخاب شد

 شبکه اسکای اســپورت مدعی شد که فدراســیون فوتبال هلند رونالد 
کومان، ســرمربی ســابق اورتون را به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کرده 
است و امروز رسما کومان به عنوان سرمربی الله های نارنجی معرفی می شود. 
کومان پس از اخراجش از اورتون هدایت تیمی را برعهده نگرفته است. کومان 
در زمان بازیگری اش برای هلند 7۸ بازی انجام داده است و این مدت ۱7 گل 
برای الله های نارنجی به ثمر رسانده است. کومان در سال ۱۹۹۸ نیز به عنوان 

دستیار سرمربی هلند در کنار گاس هیدینک فعالیت می کرد.
آذری: استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی 

تمام مطالباتشان را گرفته اند
عضو هیئت رئیســه ســازمان لیگ گفت: تمام باشــگاه های لیگ برتر از 
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار دریافت پول و مطالباتشان را دارند. 
ســعید آذری در مورد اعتراض باشــگاه ها برای دریافــت مطالبات خود بابت 
تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی اظهار داشــت: من به عنوان نماینده 
باشگاه ها به عضویت هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال درآمده ام و پیگیر حق 
و حقوق باشگاه ها هستم و بارها در این زمینه با مهدی تاج رئیس فدراسیون 
و حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ صحبت کرده ام. باشگاه ها هم از من انتظار 
دارند که به عنوان نماینده آنها در هیئت رئیسه پیگیر مطالباتشان باشم و من 
هم برای دریافت حق و حقوق باشــگاه ها از فدراسیون و سازمان لیگ تالش 
می کنم. وی افزود: امروز برای آخرین بار این پیام را به جناب بهاروند و آقای 
تاج می دهم که باشگاه ها منتظر دریافت پول و مطالباتشان هستند، ۲۲ هفته 
از لیگ برتر گذشــته و سال هم رو به پایان اســت، باشگاه ها انتظار دریافت 
مطالبات و تزریق پول دارند، بی پولی باشــگاه ها را به آستانه نابودی کشانده 
است. آذری با اشــاره به وضعیت ۳ باشگاه دیگر لیگ گفت: به جز استقالل، 
پرسپولیس و تراکتورسازی که اسپانسر می گوید تمام مطالباتشان را گرفته اند 
و حتی به ســازمان لیگ بدهکارند سایر باشگاه ها از سازمان لیگ پول طلب 
دارند، من به عنوان نماینده باشگاه ها در هیئت رئیسه پیگیر این مسئله هستم.

* ســیامند رحمان قهرمان پارالمپیک ریو و دارنــده دو مدال طالی 
بازی های پارالمپیک با انتقاد نسبت به یکسان نبودن حقوق ورزشکاران 
پارالمپیکی از ســوی صندوق حمایت از ورزشــکاران گفت: با وجود 
اینکه دارنــده دو مدال طالی بازی های پارالمپیک هســتم و همواره 
ســعی کرده ام در تمام صحنه ها عملکرد قابل توجهی داشته باشم اما 
علیرغم پیگیری هایی که محمود خسروی وفا درباره حقوق ورزشکاران 
پارالمپیکی از ســوی صندوق حمایت از ورزشکاران داشت هنوز این 
مســئله به قوت خود باقی مانده و من در حال حاضر 900 هزار تومان از 
این صندوق دریافت می کنم. امیدوارم صمیمی بتواند این تبعیض را که 
صندوق حمایت از ورزشــکاران بین ورزشکاران المپیکی و پارالمپیک 
قائل است مرتفع کند و ما بتوانیم حقوقی که ورزشکاران المپیکی از این 
صندوق دریافت می کنند ورزشــکاران پارالمپیکی نیز به همان نسبت 

حقوق دریافت کنند.
* تیم ملی اســکی ایران بعد از ظهر دیروز برای حضور در المپیک زمســتانی 
۲0۱۸ عازم کره جنوبی شد. المپیک زمستانی ۲0۱۸ کمتر از چند روز دیگر به 
میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز می شود. تیم ملی 4 نفره اسکی ایران به 
همراه کادر فنی بعد از ظهر دیروز راهی این کشور شد تا شاهد تالش نمایندگان 
کم تعداد کشورمان در این رویداد بزرگ باشیم.محمد کیادربندسری، سیدستار 
صید، فروغ عباسی و سمانه بیرامی ترکیب تیم ملی ایران در این دوره از المپیک 
را تشکیل می دهند. ایران در المپیک ۲0۱4 پنج نماینده داشت و در این دوره با 

کاهش یک سهمیه ای آلپاین مواجه شد.

خواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
چهار شنبه 1۸ بهمن 1۳9۶ 

۲0 جمادی االول 14۳9 - شماره ۲1۸۳9

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

12215613792851. پرسپولیس

22210843223938. ذوب آهن

32191022417737. فوالد خوزستان

335-4229852326. سایپا

52281042620634. پارس جنوبی جم

62288624121232. استقالل

430-7228682024. گسترش فوالد

8217862018229. پیکان

129-9228592526. صنعت نفت آبادان

225-10226792224. تراکتورسازی

11227872726123. پدیده مشهد

922-122257101928. نفت تهران

620-132248102127. سپاهان

920-142255122029. سپیدرود رشت

1819-152247111634. استقالل خوزستان

1315-162229111326. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

حسن یزدانی و حسین نوری به عنوان برترین 
کشتی گیران آزاد و فرنگی کار سال فنی 96-95 با 

رأی مردم انتخاب شدند.
از چندی پیش فدراســیون کشتی تصمیم گرفت در 
یک نظرســنجی مردمی که بر روی سایت خود انجام داد، 
برترین های کشتی ایران در ســال ۹۶ را انتخاب کند. در 
نظرسنجی که به بر روی ســایت فدراسیون کشتی انجام 
شد در کشتی آزاد حسن یزدانی و مجتبی گلیج قهرمانان 
رقابت های جهانی فرانسه و زیر ۲۳ سال جهان و در کشتی 

فرنگی سعید عبدولی، حسین نوری و محمدعلی گرایی دارندگان مدال برنز مسابقات جهانی فرانسه حضور داشتند.
در پایان نظرســنجی در رشته کشتی آزاد حســن یزدانی و در رشته کشتی فرنگی حسین نوری با رأی مردم، به عنوان 
برترین کشتی گیران سال فنی ۹۶-۹۵ انتخاب شدند.حسن یزدانی که در سال ۲0۱7 تنها مدال طالی مسابقات جهانی کشتی 
آزاد در پاریس را کســب کرده بود و حســین نوری هم که اولین تجربه جهانی خودش را پشت سر می گذاشت، به مدال برنز 
رسید و همراه با سایر فرنگی کاران روی سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد. البته فدراسیون کشتی در نظرسنجی خود بخش 

بانوان و کشتی پهلوانی را هم قرار داده بود که نتایجی از این ۲ بخش اعالم نکرده است.

یزدانی و نوری، برترین کشتی گیران سال ۹۶ 
دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه تا اوایل اسفند تعداد رشته و ورزشکاران اعزامی به اندونزی نهایی 

می شود، از تخصیص بودجه این کمیته ظرف دو، سه روز آینده خبر داد. 
شاهرخ شهنازی با  اشاره به انتخاب نصراهلل سجادی به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی اندونزی اظهار 
داشت: از ۵-۶ روز پیش سجادی در محل کمیته ملی المپیک مستقر شده و فعالیت ها و برنامه ریزی برای آماده سازی کاروان 
ایران را به طور رسمی و جدی آغاز کرده است. همه اعضا در کمیته با یکدیگر همکاری دارند. شخصا هم به عنوان دبیرکل و 

در جهت اهداف موردنظر هر اقدامی که الزم باشد را انجام خواهیم داد. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: زمان برگزاری نشست آتی ستاد عالی بر اساس برنامه های وزیر ورزش مشخص 
می شود اما آنچه مسلم است تا اواخر بهمن و نهایتا اوایل اسفندماه وضعیت کلی کاروان ایران به لحاظ تعداد رشته ها و تعداد 

ورزشکاران اعزامی مشخص و نهایی خواهد شد. 
شــهنازی همچنین در مورد آخرین وضعیت رایزنی ها برای تخصیص بودجه به کمیته ملی المپیک و نتیجه دیدار اخیر 
صالحی امیری با نوبخت گفت: موافقت های الزم برای تخصیص بخش باقیمانده بودجه کمیته ملی المپیک انجام شده است. 

خوشبختانه این نتیجه در راستای مذاکرات صورت گرفته و مالقاتی که رئیس کمیته با نوبخت داشت، حاصل شده است. 
وی یادآوری شــد: نوبخت و اکرمی از طرف سازمان برنامه ریزی بودجه و خزانه داری کل کشور موافقت های الزم را برای 
تخصیص هرچه زودتر بودجه کمیته اعالم کرده اند. بر این اساس و طبق مذاکرات صورت گرفته ظرف دو سه روز آینده بخشی 

از بودجه کمیته ملی المپیک در اختیارمان قرار می گیرد.

تخصیص بودجه کمیته ملی المپیک تا دو، سه روز آینده 

نایب قهرمان وزنه برداری جهان به عنوان مربی ادواری به 
تیم ملی نوجوانان کمک می کند.

بهادر موالیی درباره مربیگری در تیم ملی وزنه برداری نوجوانان 
ایران بیان کرد: درخواســت فدراســیون بوده و به گفته فدراسیون 
گرگان فعال به عنــوان مربی در کنار تیم ملی وزنه برداری نوجوانان 
هســتم و احتمال دارد دوباره حضورم تمدید شــود. خودم مشتاق 
مربیگری بودم و از ابتدا هم به مربیگری عالقه داشتم از این رو تالش 
می کنم تجربیاتی که در این ۹-۸ سال کسب کرده ام را در کنار آقای 

امینی در اختیار نوجوانان بگذارم. موالیی در پاســخ به این پرسش که به صورت جدی به بازگشت به روی تخته فکر می کند، 
تصریح کرد: در کنار مربیگری تمرین هم می کنم.  به صورت جدی می خواهم برگردم. هدف اصلی من المپیک ۲0۲0 است و 
باید آمادگی بدنی ام باالتر برود و از لحاظ فکری تمام هدفم را روی  المپیک ۲0۲0 گذاشــته ام. او در پاســخ به این پرسش که 
چه تفاوتی بین نســل جدید وزنه برداری با زمانی که او در رده نوجوانان بوده اســت وجود دارد، تاکید کرد: زمان ما رکوردهای 
رده های سنی نوجوانان و جوانان بهتر بود. البته انگیزه این وزنه برداران باال است و به مرور زمان و با کار کردن رکوردهایشان بهتر 
می شود. البته هفته های اول یک مقدار زمان می برد تا بدن عادت کند و اواخر اردو افزایش رکورد خواهند داشت. ما همچنین 

با آنها درباره دوپینگ، اهدافشان و اینکه برای چه چیزی در اردوها شرکت کرده اند، حرف می زنیم.

ملی پوش وزنه برداری، مربی تیم نوجوانان ایران شد!
بر اســاس مهلت مقرر در آیین نامه مسابقات لیگ قهرمانان آســیا، میزبانی استقالل و تراکتورسازی از 

نمایندگان عربستان در عمان قطعی است و اکنون امکان تغییر در این میزبانی نیست.
با معرفی عمان به عنوان میزبان دیدارهای استقالل و تراکتوسازی در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهالل و االهلی 
عربستان، مسئوالن هر دو تیم ایرانی و فدراسیون فوتبال به شدت نسبت به این اتفاق معترض هستند و عربستان و AFC را 

متهم به دخالت و پایمال کردن حق ایران کرده اند.
بعد از گذشت دو، سه روز از این ماجرا، مهدی تاج ابعاد جدیدی از این اتفاق را روشن کرد. او در گفت و گویی به تشریح 
اتفاقاتی که در چند ماه گذشــته رخ داده پرداخت و گفت که عمان به عنوان میزبان به AFC معرفی شــده بود اما این کشور 
پاســخی به ایران نمی دهد. AFC هم با توجه به اینکه عمان گزینه به مراتب بهتری برای عربســتان است نه ایران، با مقامات 
فوتبالی عمان رایزنی می کند و میزبانی ایران در عمان قطعی می شــود. در فاصله رایزنی AFC با عمان و موافقت این کشــور، 

ایران، قطر را به عنوان میزبان معرفی می کند اما کار از کار گذشته و معرفی قطر بی تاثیر می شود.
طبق ردیف ۳.4.۱.۲ آیین نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، همه تیم های حاضر در این مسابقات ۳0 روز قبل از مسابقه 

باید محل مسابقه را معرفی کنند، در غیر این صورت AFC به دلخواه زمینی را برای برگزاری مسابقه در نظر می گیرد.
بر اساس این بند آیین نامه، AFC رأسا با عمان رایزنی کرده و موافقت این کشور را برای برگزاری مسابقه جلب کرده است. 
در حال حاضر بازی تراکتورسازی و الهالل ۲۳ بهمن و استقالل و الهالل یکم اسفند برگزار می شود که با توجه به فاصله زمانی 

کمتر از یک ماه، هیچ تغییری در محل این مسابقات رخ نخواهد داد.

فدراسیون نمی تواند محل میزبانی تیم های ایرانی از سعودی ها را تغییر دهد

فرماندهی آماد و پش م 2 ج ش نزاجا )شیراز( در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل مصرفی یک ساله یگان های تابعه و تحت پوشش در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط و مشخصات مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به آدرس های: 1( شیراز- میدان ارتش، آماد و پش م 2 )مدیریت خرید و پیمان( 2( آمادگاه 
577 کرمان )خرید و پیمان( 3( کد آماد و صحرایی اصفهان )اعتبارات( مراجعه و پیشنهادات خود را تنظیم و به صندوق پیشنهادات واقع در درب پادگان ف آماد و پش م 2 جنوب شرق نزاجا انداخته و رسید دریافت نمایند.

شرح جنسردیف
سپرده شرکت در مقدار )کیلوگرم(

مناقصه )ریال(
محل تشکیل 

کمیسیون مناقصه جمع کلاصفهانشیراززاهدانکرمان

شیراز6550002/400/000/000**285000370000مرغ منجمد کارتنی1

شیراز4250003700007950002/900/000/000**مرغ منجمد کارتنی2

شیراز270002500052000180/000/000**حلوا شکری3

شیراز25000150001500055000200/000/000لپه4

مناقصه گذار: فرماندهی آماد و پش م ۲

آگهی مناقصه شماره: ۲0۲ - ۲01 - 1۸5 - 411۸/1۸0
نیروی زمینی

تلفکس مدیریت خرید و پیمان 07137398082 تلفکس آمادگاه 577 کرمان 03433152292 تلفکس کد آماد صحرایی اصفهان 03137885594

اصالحیه اطالعات زمانی فراخوان آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای دانشگاه تفرش )انجام امور عمومی و خدماتی سال 97(

- تاریخ شروع دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
96/11/17 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 می باشد.
- مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی ساعت 19 روز شنبه مورخ 96/12/5 می باشد.

- زمان بازگشائی پاکت ها ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/6 می باشد.
ضمنا مدت انقضای ضمانت نامه ها بایستی سه ماه بعد از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد و برای سه ماه دیگر قابل 

تمدید باشد. همچنین به پیشنهادهائی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کارت هوشمند شماره 2413851 متعلق به کامیون ایسوزو 
6 تن باری به شــماره انتظامی 884 ع 46 ایران 22 مدل 
89 رنگ ســفید شــماره موتور 818422 شــماره شاسی 
NAG089NPRF26252 به نام محمد محمدی شولی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شگفتی سازی تیم لبنان با سرمربی ایرانی

ایران – تایلند؛  فینال زودرس ملی پوش فوتسال در جام ملت ها
مرحله مقدماتی فوتســال جام ملت های آسیا به 
اتمام رســید و تیم ملی ایران با صعود به مرحله یک 
چهارم نهایی به تیم تایلند رسید تا فینال زودرس این 

رقابت ها شکل بگیرد.
مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت های آسیا که به میزبانی 
چین تایپه برگزار می شود، دیروز به پایان رسید و از هر گروه 
دو تیــم به مرحله نیمه نهایی راه یافتنــد. تیم ملی ایران که 
در گروه ســوم قرار داشت، با کسب ســه برد مقابل میانمار، 
چین و عراق به عنوان صدرنشین به مرحله بعد رفت و حریف 
تایلند شد.تیم ملی فوتسال کشورمان دیروز در آخرین دیدار 
مرحلــه گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا از ســاعت 
۱۲:۳0 بــه مصاف عراق رفت و موفق شــد بــا نتیجه ۵ بر ۳ 
این تیم را شکســت بدهد.حسین طیبی)دقیقه ۳۸،۹(، اصغر 
حسن زاده)دقیقه۱۲(، مسلم اوالد قباد)دقیقه۲۶(فرهاد توکلی 

)دقیقه ۳۱( برای ایران در این بازی گلزنی کردند.
ناظم الشریعه: مرحله حذفی شوخی نیست

سیدمحمد ناظم الشریعه بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال 
ایران برابر عراق در مرحله گروهی جام ملت های آسیا و صعود 
ایران به عنوان صدرنشــین به مرحلــه بعد، گفت: پیش بینی 
می شد که ما بازی ســختی داشته باشیم. تیم عراق را خیلی 
خوب می شناســیم چرا که ما سالی دو، ســه بار با هم بازی 
می کنیم. مشــخص بود که عراق می خواهد به عنوان تیم اول 
صعود کند برای همین آنها بازی قدرتمندی ارائه کردند. گام 

به گام مسابقات در جام ملت ها سخت تر می شود.سرمربی تیم 
ملی فوتســال ایران تاکید کرد: مرحله حذفی شوخی و جوک 
نیست. اگر شما یک اشتباه کنید، قطعا حذف خواهید شد. باید 

در بعضی از مسابقات پیش رو مراقب باشیم.
تیم چین تایپه میزبان این مسابقات هم در همین مرحله 
حذف شد و از راهیابی به مراحل باالتر بازماند. تیم ملی لبنان 

نیز که در فوتســال آسیا جزو تیم های در حال توسعه است با 
شــهاب ســفال منش مربی ایرانی خود شگفتی ساز شد و به 
مرحله بعدی راه یافت. شاگردان سفال منش در لبنان دیروز با 
نتیجه ۲ بر یک از ســد اردن گذشتند و به عنوان تیم نخست 
گروه با 7 امتیاز به جمع ۸ تیم برتر رسیدند.همچنین تیم ملی 
فوتســال تایلند دیروز با نتیجه ۸ بر یک مقابل قرقیزستان به 

برتری رسید و با قرار گرفتن در رده دوم گروه B حریف ایران 
در یک چهارم نهایی شد.

سرمربی تایلند: می توانیم ایران را ببریم
خوزه ماریا پازوس ســرمربی تیم ملی تایلند با اشــاره به 
رویارویــی تیمش با ایران، گفت: مــا بزرگ ترین چالش را در 
مرحله یک چهارم نهایی داریم. برای من، ایران ســومین تیم 
برتر جهان است. اگر آنها در حالت صد درصد خود بازی کنند، 
در آســیا هیچ تیمی نمی تواند آنها را شکست بدهد.سرمربی 
تایلند ادامه داد: با این حال اگر ایران در بهترین ســطح خود 
بازی نکند و ما هم مثل بازی امروز با قرقیزســتان باشیم، ما 
می توانیم یکی از تیم هایی باشیم که می توانیم ایران را شکست 

بدهیم.
از گروه اول ویتنام و بحرین، از گروه دوم ژاپن و ازبکستان، 
از گروه ســوم ایران و عراق و از گــروه چهارم تایلند به همراه 
لبنان صعود کردند. تیم ملی فوتسال ایران در صورت شکست 
دادن تایلند به مصاف برنده دیدار ازبکســتان و ویتنام می رود.
برنامــه دیدارهــای مرحله یک چهارم نهایــی جام ملت های 

فوتسال آسیا به این شرح است: 
پنج شنبه 19 بهمن 1396

* ایران ....................................................................................... تایلند
* ازبکستان .............................................................................. ویتنام
* لبنان ........................................................................................ عراق
* ژاپن ...................................................................................... بحرین

چهارشنبه 18 بهمن 1396
هفته 23 لیگ برتر ایران

* تراکتورسازی............................... گسترش فوالد )ساعت ۱4:۱۵- شبکه ورزش(
* صنعت نفت آبادان........................................ پرسپولیس )ساعت۱7- شبکه سه(

جام حذفی اسپانیا
* سویا......................................................... لگانس )ساعت ۲۳:۵۹ - شبکه ورزش(

پنجشنبه 19 بهمن 1396
هفته 23 لیگ برتر ایران

* استقالل تهران.................................... سپیدرود رشت)ساعت۱۶- شبکه سه( 

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

جمعه 4 اسفند 1396
* مشکی پوشان....................................................................... سپاهان)ساعت ۱4:۱۵(
* گسترش فوالد............................................................................... پیکان)ساعت ۱۵(
* نفت تهران........................................................ صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۵:۳0(
* سپیدرود رشت................................................................................ سایپا)ساعت ۱۶(

شنبه 5 اسفند 1396
* پارس جنوبی جم...................................................... تراکتورسازی )ساعت ۱۵:۳0(
* ذوب آهن................................................................................. پدیده)ساعت ۱۵:۳0(
*فوالد.............................................................................................. استقالل)ساعت ۱۶(
* پرسپولیس........................................................ استقالل خوزستان)ساعت ۱۸:۳0(

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال

پنج شنبه 19 بهمن 1396
*خونه به خونه بابل ................................... نساجی مازندران)ورزشگاه 7 تیر بابل(
* راه آهن تهران......................................................... اکسین البرز)ورزشگاه اکباتان(
* ملوان بندرانزلی.................................................. صبای قم)ورزشگاه تختی انزلی(

- تمام دیدارهای فوق ساعت ۱4 برگزار می شود.

برنامه های دیدارهای معوقه لیگ دسته اول )هفته بیست و یکم(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122137231141746. نفت  مسجد سلیمان

2221010232201240. بادران تهران

32112362315839. نساجی مازندران

42199324141036. خونه به خونه

52210662115636. فجر سپاسی

62110562216635. اکسین البرز

7228952219333. مس رفسنجان

8228862018232. برق جدید شیراز

92171042319431. ملوان انزلی

10229492726131. مس کرمان

11227872422229. گل گهرسیرجان

122275102928126. شهرداری ماهشهر

626-13226881521. ماشین سازی تبریز

524-14225981924. آلومینیوم اراک

524-152266101823. شهرداری تبریز

1321-162256112235. ایران جوان بوشهر

1910-172117131635. صبای قم  

244-18210417731. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

دوشنبه 23 بهمن 1396
* برق جدید شیراز....................................................................................... مس کرمان
* شهرداری تبریز..................................................................................... مس رفسنجان
* آلومینیوم اراک.............................................................................. ماشین سازی تبریز
* ایران جوان بوشهر.................................................................................. فجر سپاسی

سهشنبه 24 بهمن 1396
*شهرداری ماهشهر..................................................................................... اکسین البرز
* ملوان انزلی........................................................................................ نساجی مازندران
* گل گهرسیرجان........................................................................................... صبای قم
* راه آهن....................................................................................................... بادران تهران
* خونه به خونه.............................................................................. نفت  مسجدسلیمان

- تمام دیدارهای فوق ساعت ۱4 برگزار می شود.

برنامه هفته بیست سوم لیگ دسته اول

پتروشیمی در آستانه کسب مقام سومی
فینال لیگ برتر بسکتبال برابر شد

تیم بسکتبال مهرام در دومین دیدار از ســری فینال لیگ برتر برابر 
شهرداری تبریز به برتری رسید تا تقابل دو تیم در فینال یک بر یک شود.

در دومین دیدار از فینال لیگ برتر بسکتبال عصر دیروز شهرداری تبریز میزبان 
مهرام بود و در روزی که از حمایت بیشتر هوادارانش بهره می برد، نتوانست از فرصت 
استفاده کند و نتیجه این مسابقه خانگی را واگذار کرد. مهرام در این دیدار با اینکه تا 
کوارتر پایانی از حریفش عقب بود در دقایق پایانی به خودش آمد و توانست در نهایت 
۹7 بر ۸7 حریفش را شکست دهد و به بردی ارزشمند در خارج از خانه دست پیدا 
کند.با این برد مهرام و شــهرداری تبریز در فینال یک بر یک شدند و جمعه و شنبه 

در تهران مسابقه های سوم و چهارم را برگزار خواهند کرد.
در دیدار رده بندی نیز پتروشــیمی ۸7 بــر 70 نفت آبادان را برد و ۲ بر صفر از 
حریفش پیش افتاد. در این مســابقه که پتروشیمی میزبان حریف آبادانی خود بود 
مدافع عنوان قهرمانی که از رسیدن به فینال بازمانده، تیم برتر بود و توانست با نتیجه 
۸7 بر 70 مهمانش را شکست دهد و در یک قدمی کسب مقام سوم لیگ قرار بگیرد.
شــاگردان مهران  شاهین طبع که در مسابقه نخست نیز حریف خود را شکست داده 
بودند با این برد دو بر صفر از نفت آبادان پیش افتادند و با کسب یک پیروزی دیگر 

در این فصل سوم خواهند شد.
مسابقات مرحله نهایی لیگ برتر به صورت سه برد از پنج مسابقه برگزار می شود.


