
ورزشی

سرویس ورزشی-
رسول خادم رئیس  مســتعفی فدراسیون کشتی 
گفت: علت اســتعفای من این اســت که با مجموعه 
وزارت ورزش نمی توانم کار کنــم، چرا که از نظر من 
نگاه مجموعه وزارت ورزش در جهت منافع ملی ورزش 

کشور نیست.
مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی جهت بررسی استعفای 
رســول خادم از ریاست، روز گذشــته برگزار شد. ماحصل این 
جلسه آن بود که مجمع با استعفای رسول خادم مخالفت کرد 
ولــی از آنجا که خادم بر رفتن اصرار دارد،فعال حمید بنی تمیم 
نایب رئیس فدراســیون متولی انجام امور است تا تکلیف خادم 
برای ماندن یا جدایی همیشــگی از فدراسیون کشتی مشخص 
شود. روزنامه کیهان در شماره روز گذشته خود به این موضوع 

 اشاره کرده بود.
اما در خصوص اتفاقات مجمع فوق العاده کشتی باید گفت 
که این مجمع در محل فدراسیون کشتی برگزار شد و محمدرضا 
داورزنــی معــاون ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانان نیز در آن حضور داشــت. رسول خادم رئیس مستعفی 
فدراسیون کشتی نیز به عنوان آخرین نفر در مجمع حاضر شد. 

خادم: نمی توانم با وزارت ورزش کار کنم
در ابتدای این مجمع رســول خادم گفت: استعفای من به 
علت عدم حمایت وزارت ورزش و جوانان بوده و ربطی به بحث 
اسرائیل نداشته است. اگر قرار بر ماندن من باشد این بی توجهی 
به کشتی ادامه پیدا می کند که این به ضرر کشتی ایران خواهد 

بود.
خادم افزود: رسما استعفای خود را به اعضای مجمع اعالم 
می کنم. علت اســتعفای من این اســت که با مجموعه وزارت 
ورزش نمی توانــم کار کنم، چرا که از نظــر من نگاه مجموعه 
وزارت ورزش در جهت منافع ملی ورزش کشــور نیست. البته 
نمی خواهــم این موضوع را با جزئیات بیــان کنم چرا که نگاه 
وزارت ورزش نسبت به کشتی در این چند سال حمایتی نبوده 
به غیر از مواردی که مجبور شــدند برای پاســخگویی به افکار 
عمومــی حمایت کنند. وزارت ورزش ورودی ای که متناســب 
با شــأن ورزش اول ایران باشد، نداشته است. برای من مسائل 
کشتی در اولویت است و بسیار مهم تر از نگاه سیاستمداران به 
این رشته است که در مجموعه وزارت ورزش می آیند و نگرش 

سیاسی خودشان را دارند.
وی افــزود: واقعــا دور دوم هم بنا بــه محبت خاصی که 

دوستان داشتند ورود پیدا کردم به این امید که تغییری ایجاد 
شود، ولی خب چنین فضایی اکنون وجود ندارد. اکنون حضور 
من برای کشتی هزینه دارد و بعضی مطالب را بهتر است زمان 
بگذرد تا همه چیز مشــخص شود و شــرایطی فراهم شود تا 
فــرد مورد وثوق آقایان در وزارت ورزش بیاید که حمایت ویژه 
از کشتی داشته باشــند. شاید این کمک ها امروز برای کشتی 
باید داشته باشــند اما دریغ می شود شاید آن زمان به کشتی 

اختصاص دهند.
خادم خاطرنشــان کرد: خانواده کشتی رنج و زجر زیادی 
کشیده اند همه می دانیم که خانواده کشتی متعلق به چه قشری 
است. مسیر کشتی نباید قطع شود و با حضور بزرگان این رشته 

به کار ادامه دهند.
رئیس مســتعفی فدراسیون کشــتی تصریح کرد: موضوع 
رویارویی یا عدم رویارویی ورزشکاران ایران با ورزشکاران رژیم 
صهیونیستی یک بحث ملی است و دغدغه  همه قهرمانان ماست 
اما ارتباطی به اســتعفای من ندارد. این موضوعی است که باید 
پیگیری شود و گویا مسئوالن در جریان قرار گرفته اند و پیگیری 
می کنند. من سه ماه قبل در جلسه ای که با حضور آقای داورزنی 
در محل کارشان داشتم این موضوع را گفتم و ایشان نیز به وزیر 
ورزش انتقال دادند، این موضوع بحثی چالشــی و جدی برای 

ورزش کشورمان است.
خادم خاطرنشــان کرد: طبیعت کار ایجــاب می کند که 
مســائل را آرام دنبال کنیم. ولی ما به طور مســتقیم در خط 
اول جبهه قرار داریم و مســتقیما با این موضوع روبه رو هستیم. 
امیدوارم دوســتان کمک کنند و راه حلــی را برای این موضوع 

پیدا کنند.
وی خطاب به اعضای مجمع خواستار این شد که بمانند و 
به کشتی خدمت کنند و کشتی را دنبال کنند و در ادامه افزود: 
کشــتی هیچ وقت متکی به شخص نیســت تا زمانی که زنده 
باشــم هیچ وقت از کشتی جدا نخواهم شد و جایی هم نخواهم 
رفــت. در این چند روز صحبت هایی مبنی بر این بود که خارج 
از کشور هستم که تعجب می کنم. انشاءاهلل عزت همه قهرمانان 
ملی، مربیان، قهرمانان و خانواده کشــتی حفظ شود و در کنار 
مردم باقی بمانند. در ادامه خادم با ارائه اســتعفایش به مجمع، 

محل را ترک کرد.
مخالفت مجمع با استعفای خادم

بعد از صحبت های رســول خادم در مجمع و پافشاری وی 
به استعفا، مسعود ریاضی رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی به 
عنوان نماینده روســای هیئت های استانی صحبت کرد و گفت 

که اعضای مجمع مخالف استعفای خادم هستند. 

داورزنی: اختالفی با خادم نداریم 
در پایان مجمع، محمدرضا داورزنی معاون ورزش حرفه ای 
و قهرمانی وزارت ورزش و جوانــان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: یک ســری بحث ها درباره حمایــت وزارت ورزش از 
فدراسیون کشتی مطرح شد اما باید بگویم سعی وزارت ورزش 
حمایت کامل از رشته کشتی است. اهالی کشتی و مردم مطمئن 
باشند که کشتی به عنوان یک رشته پرافتخار و ورزش اول ایران 
و رشــته ای ســنتی و ایرانی مورد حمایت کامل وزارت ورزش 
و جوانان اســت و تا آنجا که می توانیم به مســائل و مشکالت 
کشتی رسیدگی می کنیم و به لحاظ مالی نیز سعی مان حمایت 

حداکثری است.
داورزنــی در ادامه درباره علت عدم تخصیص کامل بودجه 
فدراســیون کشــتی علیرغم رســیدن به روزهای پایانی سال 
گفــت: وزارت ورزش تا این لحظه 77 درصد از اعتباری را که با 
فدراســیون کشتی تفاهم کرده بودیم پرداخت کرده است. طی 
این هفتــه و هفته آینده نیز تا آنجا کــه بتوانیم از باقی مانده 
بودجه فدراســیون کشــتی را پرداخت می کنیم. قطعا وزارت 
ورزش و جوانان از برنامه های فدراســیون کشــتی برای حضور 
قدرتمند در بازی های آسیایی جاکارتا و المپیک 2020 حمایت 
خواهد کرد. از دوستان می خواهم اجازه بدهید در فضای همدلی 
و توام با انســجام این گونه موارد را حل کنیم. دغدغه همه ما 
حفظ اعتالی کشــور و کسب افتخار در جهان است و همه باید 

در این راه کمک کنیم.
معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش درباره 
صحبت هــای خادم در مجمع و ا ینکه اعالم کرده بهتر اســت 
فردی به جای او ســکان هدایت فدراسیون کشتی را به دست 
بگیرد تا همســو با وزارت ورزش باشد گفت: اختالفی به جهت 
همسو یا غیرهمسو بودن با خادم نداریم. ما تمام تالش خود را 
برای حمایت از فدراسیون کشتی انجام دادیم و از این بابت هم 

سعی می کنیم بیشتر از این ها حمایت کنیم.
بنی تمیم متولی انجام امور فدراسیون کشتی

مجمــع فدراســیون کشــتی و محمدرضا داورزنــی ابراز 
امیدواری نمودند که رسول خادم با پس گرفتن استعفای خود، 
به فعالیتش در کشتی ادامه دهد ولی تا زمان برگشتن بنی تمیم 
متولی انجام امور است. بنی تمیم روز گذشته در این باره گفت: 
بنده همچنان نائب رئیس  هســتم و شــرح وظایف نائب رئیس 
 مشخص است. قانون این را نشان داده و به خوبی مشخص کرده 

در نبود رئیس  فدراسیون نائب رئیس  متولی انجام امور است. 

مخالفت مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی با استعفای رئیس 

خادم: استعفایم به دلیل حمایت نکردن مسئوالن ورزش است
نگاه وزارت ورزش در جهت منافع ملی نیست

برانکو: دیدار با الوصل می تواند سخت باشد
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس معتقد اســت اگر حریفش شکست بخورد از 
دور مســابقات حذف می شود و اگر بتواند تیمش را شکست دهد به دور بعد صعود 
خواهد کرد. برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری 
پیش از بازی تیمــش برابر الوصل امارات اظهار کرد: در مدت کوتاهی برای دومین 
بار با تیم الوصل روبرو می شویم که این می تواند برای دو تیم هم سخت باشد و هم 
جنبه مثبت داشــته باشد.او ادامه  داد: تیم الوصل، تیم بسیار خوبی است. الوصل در 
این دیدار دو گزینه دارد؛ اگر شکســت بخورد، از دور مســابقات حذف می شود اما 
اگر پیروز شــود شــانس صعود به مرحله بعد را خواهد داشت. این تیم، تیم بزرگی 
است. تیمی است که بهترین ســازماندهی را در بین بهترین تیم های اماراتی دارد.
برانکو درباره اینکه چرا چند روز زودتر به امارات ســفر کردند گفت: اهمیت زیادی 
برای بازی با الوصل قائل شــدیم و به همین دلیل چند روز زودتر به امارات آمدیم 
تا با شرایط این جا آشنا شویم و آمادگی کامل برای دیدار با الوصل را داشته باشیم. 
این بازی یکی از مهم ترین بازی های ما در مرحله گروهی است.سرمربی پرسپولیس 
درباره اینکه آیا تیمش می تواند موفقیت پارسال را تکرار کند و دوباره به نیمه نهایی 
صعود کند و حتی به قهرمانی برسد تصریح کرد: اهداف ما قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آســیا است. پارسال تا نیمه نهایی باال رفتیم اما نتوانستیم به هدف خود دست پیدا 
کنیم. امســال نیز هدف ما تغییر نکرده و حداکثری اســت. ما به فینال آسیا چشم 
دوخته ایم. ما می خواهیم امســال عالوه بر کاری که پارسال انجام دادیم پای خود را 
فراتر گذاشته و به فینال صعود کنیم. هدف ما حداقل حضور در نیمه نهایی و حداکثر 

قهرمانی در آسیا است.
سائالم: در ۳ بازی اول خوب بازی کردیم

ارتوئرول ســائالم سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی، در نشست خبری پیش از 
دیدار تیمش مقابل الجزیره امارات گفت : در سه بازی اول بازی های خوبی به نمایش 
گذاشتیم. موقعیت های گل خوبی پیدا کردیم اما متاسفانه نتوانستیم به گل برسیم 
و فقط یک امتیاز در بازی قبلی مقابل الجزیره کسب کردیم.او افزود: فردا)امروز( به 
دنبال این هستیم که در دقایق ابتدایی بازی به برتری برسیم و گلزنی کنیم تا بتوانیم 
اولین برد خودمان را کسب کنیم. برای بازی های بعدی می خواهیم این روند را ادامه 
دهیم. رضا شــربتی برای این بازی مصدوم اســت. او تنها غایب تیم ما برای بازی با 
الجزیره است. تیم مقابل سه محروم دارد اما این وضعیت برای ما مهم نیست. چیزی 
که برای ما مهم اســت این اســت که پیش از این دو بازی مقابل پیکان و گسترش 
فوالد داشــتیم. در دو بازی قبلی که خانگی بود نتوانستیم از امتیاز میزبانی استفاده 
کنیم و هواداران اســتقبال خوبی از بازی های ما نداشتند. فردا)امروز(منتظر حضور 
تمام هوادارانمان در ورزشــگاه هســتیم. از آنها می خواهیم جو بسیار خوبی را برای 
این بازی ایجاد کنند. سرمربی تراکتورسازی ادامه داد: با حمایت هواداران می توانیم 
بازی زیبایی به نمایش بگذاریم و با کسب سه امتیاز عیدی خوبی در آستانه نوروز به 
آنها بدهیم.سائالم با توجه به در پیش بودن چهارشنبه سوری و احتمال پرتاب ترقه 
به زمین، به هواداران تراکتورســازی گفت: من قبال هم اشاره کردم که می خواهیم با 
پیروزی در دیدار فردا )امروز( به تماشاگران هدیه بدهیم و بتوانیم به بازی با الغرافه 
که آخرین بازی ما است به عنوان یک فینال نگاه کنیم. ما می خواهیم بازی پایانی را 
با الغرافه در ورزشگاه خودمان مقابل تماشاگران پر شورمان برگزار کنیم. از همین رو 

از هواداران می خواهیم که رعایت کنند تا مشکلی پیش نیاید.
انتقال مدافع استقالل به تهران

 سرپرســت تیم فوتبال استقالل اعالم کرد پادوانی با اورژانس هوایی به تهران 
منتقل شد. نصراهلل عبداللهی اعالم کرد: پادوانی با اورژانس هوایی ساعت ۱۱:۳0 به 
ســمت تهران حرکت کرد و پزشکان متخصص در این پرواز در کنار مدافع استقالل 
حضور داشــتند. در فرودگاه مهرآباد نیز تیم پزشــکی استقالل به همراه آمبوالنس 
مخصوص از این بازیکن اســتقبال کردند تا انتقال او به بیمارستان با نظارت کامل 
انجام شــود.این بازیکن در آخرین دقایق نیمه نخست دیدار آبی پوشان مقابل فوالد 
بر اثر برخورد با بازیکن خودی از ناحیه گردن به شدت دچار آسیب دیدگی شد و در 

اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
9 برنامه اردویی داخلی و خارجی برای تیم امید 

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: 9 برنامه اردویی داخلی و برون مرزی تا بازی های 
آســیایی جاکارتا برای تیم ملی امید پیش بینی کرده  ایم و هدف ما ســاختن تیمی 
قدرتمند برای صعود به المپیک 2020 اســت.  مهدی تاج پس از جلسه ستاد عالی 
بازی های آسیایی، پاراآسیایی، المپیک و پارالمپیک که دیروز با موضوع فوتبال برگزار 
شد،  گفت: جلسه بسیار سازنده ای با حضور وزیر ورزش و جوانان و  رئیس کمیته ملی 
المپیک با موضوع فوتبال برگزار شــد که در این جلســه محدودیت ها و مشکالت 
خود را برای حضور در بازی  های آســیایی اعالم کردیم.  رئیس  فدراســیون فوتبال 
ادامه داد: یکی از مشــکالتی که وجود دارد این است که این بازی ها در برنامه فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آســیا  گنجانده نشده است ولی ما در لیگ سال آینده  آن را 
دیده ایم و برنامه ریزی خواهیم کرد و یک ســری مسائل تامین منابع داریم که  برای 
آن نیز برنامه ریزی الزم خواهد شد ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 

المپیک نیز در کنار فوتبال خواهند  بود و حمایت های الزم را خواهند کرد.

* محمدعلی شجاعی سرپرست فدراسیون تیروکمان، با صدور حکمی 
غالمرضا پارســا را به عنوان سرپرســت نایب رئیسی این فدراسیون 
منصوب و معرفی کرد. پیش از این نایب رئیســی فدراسیون تیروکمان 
را منصور عبدی که خود کاندیدای ریاست فدراسیون تیروکمان است، 

بر عهده داشت.
* با حکم طباطبایی رئیس  فدراســیون بسکتبال فریده شجاعی، ماندانا رسولی، 
مهــدی نمازی زاده و علیرضا الهی، محمد جوادی پورمهوش نوربخش به عنوان 
اعضای شــورای راهبردی  فدراسیون بسکتبال معرفی شــدند. وظیفه شورای 
راهبردی، تدوین سیاســت های کلی و اولویت های برنامه ای ورزش کشــور در 

راستای اهداف این فدراسیون است.

خواندنی از ورزش ایران

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
مجمع فوق العاده فدراســیون کشتی روز گذشته برگزار و بسیاری از مسائل 
که تا چند روز قبل در پس پرده بود، عریان و شــفاف از زبان رسول خادم بیان 
شد. اگر تا دیروز عده ای تالش داشتند استعفای رسول خادم را به عدم رویارویی 
کشــتی گیران ایرانی با رقبای رژیم اشغالگر قدس ارتباط دهند، او دیروز صراحتا 
این موضوع را رد کرد و گفت: »علت اســتعفای من این اســت که با مجموعه 
مدیریــت وزارت ورزش نمی توانم همکاری کنم زیــرا از نظر من نگاه مجموعه 

وزارت ورزش در جهت منافع ملی و اهداف ورزشی کشور نیست.« 
خــادم دیروز باالخره رودربایســتی ها را کنار گذاشــت و صراحتا گفت: » 
نمی خواهم انتقاداتم را با جزئیات بیان کنم چرا که نگاه وزارت ورزش نسبت به 
کشتی در این چند سال حمایتی نبوده به غیر از مواردی که مجبور شدند برای 
پاسخگویی به افکار عمومی حمایت کنند. وزارت ورزش ورودی ای که متناسب 
با شــأن ورزش اول ایران باشد، نداشته است. برای من مسائل کشتی در اولویت 
اســت و بسیار مهم تر از نگاه سیاســتمداران به این رشته است که در مجموعه 

وزارت ورزش می آیند و نگرش سیاسی خودشان را دارند.« 
هدف از برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی، بررسی استعفای خادم 
بود و به همین دلیل نیز اشکاالتی که خادم به عنوان یک چهره ورزشی از وزارت 
ورزش مطرح کرد تنها مربوط به کشتی بود، در حالی که ضعف های برشمرده را 

می توان به کل ورزش ایران تعمیم داد.
حال و روز فوتبال ما بدتر از کشــتی نباشد، بهتر از آن نیست، اگرچه وزیر 
ورزش و جوانان در گردهمایی مدیران کل  ورزش و جوانان اســتان ها با افتخار 
به ساماندهی باشگاه های فوتبال اشــاره کرد ولی کیست که نگوید، آقای وزیر! 
ساماندهی باشگاه های فوتبال پیشکش، بسیاری از تیم های ما یک زمین درست 

و حسابی برای تمرین کردن ندارند.
 شرایط در سایر فدراسیون های ورزشی هم چندان مساعد نیست. نمونه دم 
دســتی، همین ژیمناستیک، هر روز یک خبر و حاشیه از این فدراسیون بیرون 
می آیــد، یک روز اهالی آن اعتصاب می کننــد و روز دیگر اخراج تعداد زیادی از 

کارمندان فدراسیون رسانه ای می شود.
شــرایط شطرنج هم عین ژیمناستیک است، هنوز ماجرای بدهی کالن این 
فدراسیون بابت میزبانی یک رویداد بین المللی از اذهان اهالی ورزش پاک نشده 
است. درباره چوگان هم چیزی گفته نشود، بهتر است چون بعد از گذشت چند 

ماه هنوز دلیل برکناری رئیس آن شفاف و روشن اعالم نشده است. 
در رشته های رزمی علی رغم پتانســیل باالی ورزشکاران ایرانی، در نتیجه 
گیری با مشــکل روبرو هستیم، تکواندو مدتهاســت با افتخارآفرینی قهر کرده، 
جودو کسب موفقیت را به بوته فراموشی سپرده، کاراته برای اعزام ورزشکارانش 

به رقابت های کاراته وان مشکل مالی دارد و...
ای کاش ضعف هــا و اشــتباهات مدیریتــی تنهــا بــه بخــش قهرمانی و 
فدراسیون های ورزشی مربوط می شــد، در بخش های دیگر هم شرایط چندان 

امیدوار کننده نیست. 
بــه عنوان نمونه مشــخص نیســت چه سیاســت گذاری ویــژه ای در زیر 
مجموعه هــای وزارت ورزش صــورت گرفته که به یکباره تعــدادی از مدیران 
اســتانداری تهران به قســمت های مختلف از جمله شــرکت توسعه و صندوق 
حمایت از قهرمانان تزریق می شوند، بدون آنکه آشنایی چندان با فضای ورزش 

داشته باشند.
در کنار اینها می توان به موارد دیگر نیز اشاره کرد که اگر قرار بر لیست کردن 

باشد، مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد. 
امیدواریم شرایط ورزش در آینده بهتر از این شود، هر چند این امیدواری با 

از دست دادن مدیران موفقی چون رسول خادم کمتر و کمتر می شود.

چرا این ورزش 
جای رسول خادم نیست؟!

صفحه 9
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳9۶ 

۲4 جمادی الثانی ۱4۳9 - شماره ۲۱۸۶۶

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

نظر به عدم قید اسامی مالکین رسمی در رای شماره 139560317001002636-95/5/16 برابر 
رای اصالحی شــماره 13966031700100408 - 96/10/27 هیئت سوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تغییر و اصالح گردید و لذا بدینوســیله تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عامر 
نیســی فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 1970 صادره از اهواز به شماره ملی 1757568549 در 
یک باب ســاختمان به مســاحت 753/39 متر مربع در قســمتی از پالک 58/25 بخش 9 اهواز 
خریداری شده موضوع سهام شماره 1027 کوی باغات شاه سهمی آقای اسداله کسرائی و سهام 
شــماره 1029 کوی باغات شاه سهمی آقایان ریحان اله حســینی وحمید علی محمدی )مالکین 
رسمی( که قبال به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سندمالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 96/12/6         تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 96/12/22

5/3252 م الف

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »جالل نوبهار«
از خدا نصرت و یاری می طلبم تا 

با قدرت مقابل دشمنان دینم ستیز کنم
شهید »جالل نوبهار« فرزند ســقاِی پیِر میداِن 
جنگ در هشــت سال دفاع مقدس، حاج برات نوبهار 
معروف به عمو برات، در سال ۱۳۳8 در کازرون متولد 
شد. او به هنرهای نمایشی و سینما عالقه شدید داشت 
و این عالقه باعث شــد تا همگام با هنرمندان شــهر 
نمایش های متنوعی را به روی صحنه آورند و از طریق 
درآمد حاصل از سینما مخفیانه خانه های افراد محروم 
شهر را شناسایی و بازســازی و تعمیر می نمودند. او 
در جنگ پس از تجربیات فراوان مسئولیت جانشینی 

گردان خط شــکن ثاراهلل را عهده دار بود. سرانجام در تاریخ 66/۱/۱8 در عملیات 
کربالی 8 به شهادت رسید. فرازی از وصیت نامه شهید: من اعتراف می کنم راهی 
را که انتخاب نموده ام، از روی فهم و شــعور و معرفت خویش بوده و این راه را به 
عنوان یک تکلیف اسالمی پیوســته بر دوش خود احساس می نمودم. اکنون که 
خداوند به من توفیق عطا فرموده و در این مسیر قرار گرفته ام، از خدا می خواهم 
نصرت و یاری ام دهد تا با قدرت هر چه تمام در مقابل دشمنان دینم ستیز کنم و 
آن گاه خداوند اگر الیق بداند خونم را آن چنان مظلوم وار بریزد که فردا در مقابل 
بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا مادر حسین)ع( مادر زینب کبری)س( رو 
سیاه نباشم. خدایا! خود شاهدی من همیشه آرزو داشتم در بستر و در ذلت جان 
ندهم، بلکه همواره از تو تمنا داشتم که جانم و خونم را که متعلق به خودت بود، 
در راه خودت فدا سازم، اگر در این مدت عمر نتوانستم رسالتی را که بر دوشش 

نهاده بودی پاسداری نمایم مرا ببخش.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
125176241103157. پرسپولیس
22511953628842. ذوب آهن

325118632131941. استقالل
42511862820841. پیکان
141-52511862930. سایپا

62591242922739. پارس جنوبی جم
72591152625138. فوالد خوزستان

133-82596103031. صنعت نفت آبادان
930-92586112130. گسترش فوالد
229-102578102527. تراکتورسازی

112569102727027. سپاهان اصفهان
12258893030026. پدیده

1024-132559112030. نفت تهران
1123-142565142233. سپیدرود رشت

1823-152558121735. استقالل خوزستان
2215-162529141537. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

برنامه دیدارهای نمایندگان فوتبال ایران 
در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا

 برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 
سهشنبه 22 اسفند1396

لیگ قهرمانان آسیا
* الوصل امارات ....................................... پرسپولیس)ساعت ۱8:45 - شبکه سه(

لیگ قهرمانان اروپا
* آاس رم .................................................... شاختار)ساعت 2۳:۱5 - شبکه ورزش(
* منچستریونایتد .................................................. سویا)ساعت 2۳:۱5- شبکه سه(

پنجشنبه 9 فروردین 1397
* نفت تهران .................................................................... استقالل تهران )ساعت ۱6(
* گسترش فوالد ...................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۱7(
*پرسپولیس ................................................................................. سایپا )ساعت۱8:45(

جمعه 10 فروردین 1397
* مشکی  پوشان ........................................................... استقالل  خوزستان )ساعت۱7(
* سپیدرود رشت ........................................................ پارس  جنوبی  جم )ساعت۱7(
* ذوب آهن ................................................................... تراکتورسازی )ساعت۱7:۳0(

شنبه 11 فروردین 1397
* پیکان ..................................................................................... سپاهان )ساعت۱7:۳0(
* فوالد .............................................................................................. پدیده )ساعت ۱9(

سه شنبه 22 اسفند 1396
* گروه اول: تراکتورسازی  .  ............................................. الجزیره امارات )ساعت ۱6(
* گروه سوم: الوصل امارات  . .......................................... پرسپولیس )ساعت ۱8:45(

دوشنبه 13 فروردین 1397
* گروه سوم: نسف قارشی ازبکستان  . ............................... پرسپولیس )ساعت ۱9(
* گروه چهارم: استقالل ........................................................ الریان قطر )ساعت 20(

سه شنبه 14 فروردین 1397
* گروه اول: االهلی عربستان   .................................... تراکتورسازی )ساعت 20:50(
* گروه دوم: ذوب آهن  ................................................  الدحیل قطر )ساعت ۱8:45(

دوشنبه 27 فروردین 1397
* گروه سوم: پرسپولیس  . ................................................. السد قطر )ساعت ۱9:۳0(
* گروه چهارم: الهالل عربستان  .........................................  استقالل)ساعت  20:۱5(

سه شنبه 28 فروردین 1397
*گروه اول: تراکتورساز ی ...................................................... الغرافه قطر )ساعت ۱9(
*گروه دوم: لوکوموتیو ازبکستان .....................................  ذوب آهن)ساعت ۱8:۳0(

شکست سنگین ذوب آهن برابر الوحده امارات 

ترمز استقالل مقابل 100 هزار تماشاگر کشیده شد
سرویس ورزشی-

نمایندگان  برای  لیگ قهرمانان آسیا  هفته چهارم 
ایران با شکســت ســنگین ذوب آهن و تساوی تلخ 

خانگی استقالل مقابل العین امارات آغاز شد.
دور برگشت مســابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا)هفته 
چهارم( عصر دیروز آغاز شــد. در نخســتین دیدار و از ساعت 
۱8:۳0 تیــم ذوب آهن در امارات به مصاف الوحده رفت و در 
نهایت با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. این اولین برد الوحده 
در لیگ قهرمانان آسیا و دومین باخت امیر قلعه نویی در این 

فصل از مسابقات است.
الوحده در اولین وقت تلف شــده نیمه اول توانســت گل 
برتری را توســط سباســتین تاگلیابو به ثمر رساند. نماینده 
امارات در نیمه دوم هجومی تر ظاهر شد و محمد باتنا )57( و 
محمد االکبری )65( گلهای دیگر الوحده را وارد دروازه ذوب 
آهن کردند. ذوبی ها از بازی برگشت شان مقابل الوحده امارات 
به عنوان کلید صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا یاد می کردند که در این بازی تن به شکستی سنگین 
دادند.  در دیگر بازی این گروه دوم، تیم الدحیل قطر با نتیجه 
2 بر یک تیم لوکوموتیو ازبکســتان را از پیش رو برداشــت تا 
الدحیل قطر نخســتین تیمی باشد که جواز حضور در مرحله 
حذفی فصل 20۱8 لیگ قهرمانان آســیا را به دست می آورد.
در این دیدار ابتدا ســردار رشیدف در دقیقه ۳5 تیم ازبک را 
پیش انداخت اما یوسف العربی مهاجم مراکشی الدحیل دو بار 
و در دقایق 9۱ )از روی نقطه پنالتی( و 94 توانســت نتیجه را 
به نفع مهمان تغییر دهد و حکم صعود تیمش به دور حذفی 
را امضا کند.با احتساب نتایج دیروز، تیم الدحیل با ۱2 امتیاز 
صدرنشین و صعودش قطعی شد، ذوب آهن با 6 امتیاز در رده 

دوم قرار دارد و لوکوموتیو و الوحده هم ۳ امتیازی هستند.
توقف استقالل برابر العین

دیدار تیم های فوتبال استقالل و العین از ساعت ۱9 دیروز 
در ورزشــگاه مملو از تماشاگر آزادی آغاز شد که این دیدار با 
تســاوی یک به یک به پایان رســید. مامه تیام)42- پنالتی( 
برای استقالل و تسوکاسا شیوتانی)78( برای العین گل زدند.

بازی با حمالت اســتقالل آغاز شد و شــاگردان شفر با 
حمایت تماشــاگران پرشور خود ســعی در باز کردن دروازه 
العین داشتند اما حمالت این تیم آنقدر زهردار نبود که بتواند 
دروازه مهمام اماراتــی را با خطر جدی مواجه کند. در دقایق 

پایانی نیمه اول استقالل با حفظ توپ سعی در نزدیک شدن 
به دروازه العین را داشــت که در دقیقه ۳9 فرشید اسماعیلی 
با حرکت به سمت محوطه جریمه حریف از داور هنگ کنگی 
یک ضربه پنالتی گرفت. هر چند العینی ها اعتقاد داشتند این 
ضربه پنالتی نبوده اســت اما باالخره در دقیقه 4۱ مامه تیام 
این ضربه را به گل تبدیل کرد. دقایق ابتدایی نیمه دوم را تیم 
العین با حفظ توپ آغاز کرد و استقالل عقب نشینی کرد تا از 
تنها گلش محافظت کند. در دقیقه 5۱ برگ با شــوتی محکم 
دروازه استقالل را تهدید کرد که ضربه او را حسینی مهار کرد. 
درحالی که العین تیم برتر نیمه دوم بود اســتقالل در دو 
ضد حمله صاحب موقعیت های خوبی شد که نتوانست از آنها 
استفاده کند. در دقایق 55 و 64 داریوش شجاعیان دوبار این 
فرصت را داشــت که تعداد گل های اســتقالل را بیشتر کند 
امــا ضربات او آنقدر محکم و زهردار نبــود که دروازه حریف 

را تهدید کند. العین کــه در نیمه دوم بهتر از میزبانش بازی 
می کرد در دقیقــه 78 مزد برتری اش را گرفت و تسوکاســا 
شــیوتانی با ضربه ای دقیق دروازه حسینی را باز کرد تا همه 

چیز از نو آغاز شود. 
درحالی که اســتقالل می توانســت با حمایت هوادارانش 
در دقایق پایانی فشــار زیادی را روی دروازه العین ایجاد کند 
تا به گل برتری برســد، این تیم بــا بازیکنان کم تعدادی در 
حمله شرکت می کرد.در دقیقه 90 علی قربانی صاحب بهترین 
موقعیت اســتقالل در نیمه دوم شد تا یک پیروزی شیرین را 
برای آبی های ایران بــه ارمغان بیاورد اما ضربه این بازیکن از 
داخــل محوطه جریمه را دروازه بان العین دفع کرد تا ســهم 
 D هر تیم از این دیدار یک امتیاز باشــد.در دیگر دیدار گروه
لیگ قهرمانان آســیا تیم های الریان قطر و الهالل عربستان از 
ســاعت ۱8:45 برابر هم قرار گرفتند که این دیدار در پایان با 

در حالی که رئیس فدراسیون ژیمناستیک در ابتدای حضورش در فدراسیون با اخراج دسته جمعی کارکنان از 
تغییر در چارت فدراسیون با هدف سُبک سازی سخن گفته بود اما او تاکنون 45 حکم انتصابی برای سمت های 

مختلف در فدراسیون صادر کرده تا نه تنها بار فدراسیون سبک نشده، بلکه به نظر سنگین تر هم شده باشد.
۱9 تیرماه ۱۳96 زهرا اینچه درگاهی به عنوان رئیس  فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. درگاهی اوایل مرداد در اقدامی 
عجیب ۱7 تن از کارمندان و مسئوالن فدراسیون، از آبدارچی گرفته تا دبیر فدراسیون را به دلیل پایان قراردادشان با یک نامه 

دو جمله ای اخراج کرد و این اقدام خود را سُبک سازی فدراسیون نامید.
او بعد از برکناری کارمندان فدراســیون در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته بود »ما سُبک سازی نیروها را انجام دادیم. 
فدراســیون جهانی ژیمناستیک تنها 7 مسئول دارد. البته ما ممکن است که بیش از هفت نفر داشته باشیم آن هم به دلیل 
ضوابط استخدامی و شرایط موجود، اما این تعداد سمت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. باید بگویم که ۱6 نفر برکنار نشدند 
که ۱6 نفر دیگر جایگزین آنها شوند«. اینچه درگاهی بعد از گذشت حدود 8 ماه از نشستن بر صندلی این فدراسیون، عالوه بر 
جذب کارمندان جدید در ســمت های برکنار شده، 45 حکم دیگر نیز برای سمت های مختلف صادر کرده است. اکنون باید 
دید که هدف رئیس فدراسیون ژیمناستیک از این اخراج فله ای و این انتصابات اتوبوسی چیست؟ اقداماتی که مسبب دو تجمع 

اهالی ژیمناستیک در کمتر از سه ماه اخیر مقابل وزارت ورزش و جوانان شده است.
ژیمناســتیک مادر رشته های ورزشی است و از جمله رشــته های پایه و پرمدال محسوب می شود که بیشتر کشورهای 
جهان با پرورش قهرمانان زیادی در این رشــته صاحب مدال های زیادی در المپیک می شوند، اما ژیمناستیک ایران با تغییر، 
تحوالت، کمبود بودجه و اسپانسر و کمبود وسایل تاکنون نتوانسته است که یک مدال در رویدادهای بین المللی مهم از جمله 
بازی های آســیایی و المپیک کسب کند. اکنون پرسش این است که اگر رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک با اخراج فله ای 

دنبال سبک سازی در فدراسیون بوده است، چگونه بیش از 45 کارمند و حقوق بگیر جدید را وارد فدراسیون کرده است؟

اخراج فله ای و انتصاب اتوبوسی در فدراسیون ژیمناستیک! 

رئیس فدراسیون وزنه برداری درباره انتقادات به کیفیت پایین جام فجر و پس گرفتن جوایز وزنه برداران ایرانی 
واکنش نشان داد.

علی مرادی درباره انتقاداتی که به کیفیت رقابت های وزنه برداری جام فجر می شود گفت: با توجه به اینکه 9 کشور صاحب نام 
این رشته که سال گذشته و سال قبل از آن در جام فجر شرکت می کردند و به خاطر دوپینگ محروم هستند نتوانستیم از آنها برای 
حضور در این مسابقات دعوت کنیم. وی ادامه داد: البته فدراسیون بین المللی مبارز ه ای جدی را با این معضل انجام داده است که 
جای تشکر دارد تا وزنه برداری به سمت ورزش پاک حرکت کند. نمی توانستیم از آن کشورها دعوت کنیم، اما حضور تیم منتخب 
خوزســتان و تیم های آمریکا، گرجستان و صربستان به نظرم فرصت خوبی برای کسب تجربه سایر کشورها و وزنه برداران استان 
خوزستان بود که تعدادی از آنها حتی تجربه حضور در رقابت های بین المللی را هم نداشتند، اما با این وجود نتایج خوبی گرفتند. 
آزمایش دوپینگ هم به صورت جدی انجام شــد. علی مرادی رئیس  فدراســیون وزنه برداری درباره علت پرداخت نکردن جوایز 
وزنه برداران خوزستان گفت: ما جوایز نقدی مربوط به دو وزنه بردار گرجستان را که براساس سیستم سینکلر انتخاب شده بودند، 
پرداخت کردیم و تعهدات خود را نیز در بخش آنتی دوپینگ و موارد دیگر انجام دادیم. با توجه به اینکه خوزســتان مدتی پیش 
قهرمان جام باشگاه های آسیا شده بود، استاندار و معاونت آن، مدیرکل ورزش و جوانان و با پیگیری هیئت وزنه برداری خوزستان 
جوایز نقدی برای تیم خوزستان در نظر گرفته بودند و در همین مسابقات از آنها تقدیر کردند و جوایز نقدی پرداخت شد. پرداخت 
جوایز 4 وزنه بردار برتر مســابقات جام فجر را هم گذاشــتیم در یک فضای مناسب تری انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که 
چرا در همان مسابقات جام فجر جوایز پرداخت نشد، تصریح کرد: نیاز به فضای مناسب تری است تا درمورد آن موضوع هم اقدام 
کنیم. رئیس فدراســیون وزنه برداری در پاســخ به این پرسش که گفته می شود به دلیل اختالفاتی که بین مسئوالن خوزستان و 
فدراسیون وزنه برداری پیش آمده، قرار نیست جوایز وزنه برداران خوزستانی پرداخت شود، گفت: اصال این طور نیست. این تعهد 

فدراسیون است و ۱00 درصد باید انجام شود. مطمئن باشید قبل از سال نو در یک فضای مناسب تر این کار انجام خواهد شد.

چرایی پایین بودن کیفیت رقابت های وزنه برداری جام فجر از زبان مرادی 

دبیرکل کمیته ملی المپیک از اعزام 
کاروان 330 نفــری ایران به بازی های 

آسیایی خبر داد.
نشست ســتاد عالی بازی های آسیایی 
که به ریاســت وزیــر ورزش و جوانان و با 
حضــور صالحی امیــری رئیس کمیته ملی 
المپیک، شــاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته، 
نصراله سجادی سرپرست کاروان اعزامی به 
بازی های آســیایی جاکارتا، داورزنی معاون 
ورزش قهرمانــی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان،اصغر رحیمی رئیس  مرکز نظارت بر 

تیمهای ملی و سایر مسئولین صبح دیروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
شاهرخ شهنازی پس از پایان این جلسه گفت: تقریبا وضعیت نهایی تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی 20۱8 
جاکارتا بعد از جلســات متعدد با فدراسیون های ورزشی مشــخص شده است. از این تعداد حدود ۱00 ورزشکار زن و حدود 
2۳0 نفر مرد در قالب 25 فدراسیون ورزشی به بازی های آسیایی اعزام می شوند که البته ممکن است این اعداد تا 5 درصد 

دچار تغییرات شود.
شهنازی در پایان تاکید کرد: بنای ما بر این است که کاروان کیفی به جاکارتا اعزام کنیم و پیش بینی هایی هم درخصوص 

مجموع مدال ها داریم اما اعالم نظر نهایی در این خصوص بعد از جلسات نهایی با سایر فدراسیون ها انجام می شود.

330 ورزشکار در بازی های آسیایی 2018

زالتکو  فوتبال  فدراســیون  مسئوالن 
کرانچار ســرمربی سابق ســپاهان را برای 
ســرمربیگری در تیم امید در نظر گرفته اند 
و این مربی کروات گزینه اصلی هدایت تیم 

المپیک است.
فدراســیون فوتبال ایران بــه دنبال انتخاب 
سرمربی تیم امید است تا این تیم با آمادگی کامل 
برای بازی های آسیایی جاکارتا آماده شود؛ هرچند 
این تیم تا االن هم فرصت زیادی را از دست داده 

است و کمیته فنی طبق برنامه باید اواخر ماه قبل سرمربی را معرفی می کرد. مسئوالن فدراسیون طی روزهای گذشته با چند 
سرمربی داخلی و خارجی مذاکراتی داشته اند. حتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که این مذاکرات ادامه دارد و تا این هفته، نام سرمربی اعالم خواهد شد. زالتکو کرانچار سرمربی سابق تیم سپاهان 
که این فصل نتوانست انتظارات را در این تیم برآورده کند، یکی از گزینه های اصلی فدراسیون فوتبال است و حتی محمدرضا 
ساکت دبیر فدراسیون فوتبال روز گذشته مذاکراتی با این سرمربی ُکروات داشته است. کرانچار که چند روزی است به تهران 
آمده مدنظر مسئوالن فدراسیون است تا مذاکرات جدی با وی صورت بگیرد. البته عنوان شده وی در یکی از هتل های تهران با 
مسئوالن فدراسیون نشست داشته اما اینکه به چه نتیجه ای رسیده اند مشخص نیست.  کرانچار آذرماه سال ۱۳9۳ هم گزینه 
اصلی سرمربیگری تیم امید ایران با مدیریت حبیب کاشانی بود ولی دخالت های وزارت ورزش در نهایت حضور این سرمربی 

در تیم امید را منتفی کرد و تیم ایران با هدایت محمد خاکپور هم به المپیک راه نیافت.

کرانچار در یک قدمی سرمربیگری تیم فوتبال امید

رئیس  اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد نیروهای مسلح از معافیت 
علیرضا کریمی از انجام خدمت سربازی خبر داد.

سردار موسی کمالی در این باره گفت: با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و 
موافقت فرمانده کل قوا، به منظور قدردانی از اقدام جوانمردانه ورزشکار قهرمان 

علیرضا کریمی در حمایت از مردم فلسطین، او از خدمت سربازی معاف شد.
علیرضا کریمی، کشــتی گیر ایرانی چندی پیش حاضر به مسابقه با حریف 

اسرائیلی خود نشد و پس از آن مورد تقدیر رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت.
کریمی کشــتی گیر تیم ملی آزاد کشــورمان که از مقابلــه با رژیم غاصب 
صهیونیســتی خودداری کرده بود، دیروز در ادامه حرکات ارزشی خود با حضور 
در روســتای کلین عالوه بر دیدار با کودکان، نوجوانان و اهالی روستا، هدایایی را 
به رســم یادبود به آنها اهدا کرد.کریمی در این دیدار از وضعیت اهالی روستا و 
نحوه خدمت رســانی به آنها اطالع یافت و دقایقی نیز با کودکان و نوجوانان به 

شوخی و گفت وگو پرداخت.

علیرضا کریمی از سربازی معاف شد

نتیجه 2 بر یک به ســود الریان به پایان رسید.گل های الریان 
را در ایــن دیدار عبدالرزاق حمــداهلل از روی نقطه پنالتی در 
دقیقه 44 و رودریگو تاباتا در دقیقه 67 به ثمر رســاندند. تک 
گل تیم عربســتانی را نیز یاسر القحطانی از روی نقطه پنالتی 

به ثمر رساند.
تراکتور به دنبال حفظ امید،پرسپولیس در اندیشه صعود
پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته چهارم لیگ قهرمانان 

آسیا برابر نمایندگان اماراتی به میدان خواهند رفت.
در ادامه  هفته  چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
از گروه A عصر امروز و از ســاعت ۱6 تراکتورسازی ایران در 
ورزشــگاه یادگار امام تبریز از الجزیره امارات میزبانی خواهد 
کرد.شــاگردان ســائالم که پیش از این در ســه دیدار قبلی 
خود دو شکســت و یک تساوی در کارنامه خود ثبت کرده اند 
حاال امیدوارند با پیروزی برابــر حریف اماراتی چهار امتیازی 
شده و شــانس های صعود خود را از این گروه زنده نگه دارند. 
تراکتورسازی در آخرین دیداری که در لیگ برتر انجام داد با 
ارائه نمایشــی ناامید کننده برابر پیکان 9 نفره شکست خورد 
تا پایین تر از گســترش فوالد تبریز در جایــگاه دهم جدول 
رده بندی قرار گرفت. رضا شــربتی تنها بازیکن تراکتورسازی 
اســت که به علت مصدومیت نمی تواند تیمــش را برابر تیم 
اماراتی همراهی کند.در دیگر دیدار این گروه االهلی عربستان 

از ساعت 20:45 از الغرافه قطر میزبانی خواهد کرد.
در گروه C این رقابت ها بعد از ظهر امروز پرسپولیس ایران 
در دوبی از ساعت ۱8:45  دقیقه مهمان الوصل امارات خواهد 
بود. شــاگردان برانکو که یک هفته  قبل برابر این تیم اماراتی 
با گل های فرشاد احمدزاده و علی علیپور به پیروزی رسیدند، 
حاال به همراه دو تیم شش امتیازی دیگر در این گروه امیدوار 
هســتند تا با پیروزی در چهارمین دیدار خود 9 امتیازی شده 
و راه های صعود خود را به مرحله یک هشــتم نهایی هموارتر 
کنند. برانکو در این دیدار تمام بازیکنانش را به استثنای شایان 
مصلح که به دلیل مصدومیت همراه تیم تمرین نکرد در اختیار 
نخواهد داشــت. پرسپولیس برای رویارویی مقابل تیم اماراتی 
چهار بازیکن یک اخطاره )احمدزاده، ســید جالل حســینی، 
بیرانوند و خلیــل زاده( دارد که در صورت دریافت کارت زرد 
دوم، دیدار بعدی تیم شــان برابر نسف قارشی ازبکستان را از 
دست خواهند داد. فرشــاد ، بازیکنانی هستند که در صورت 

دریافت کارت زرد از بازی بعدی تیمشان محروم می شوند.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم
14400116512. الدحیل قطر

16-2420256. ذوب آهن ایران
341038713. لوکوموتیو تاشکند

53-44103510. الوحده امارات

جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه دوم
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

141306516. استقالل ایران
241306516. الریان قطر

340404404. العین امارات
22-4402224. الهالل عربستان

جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه چهارم


