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جوادی: نباید کاری کنیم رسول خادم خسته شود و برود

کشتی گیران امروزی عاشق نیستند
پیشکسوت کشتی ایران گفت: رسول خادم که در 
دهان شیر رفته و با موفقیت بازگشته است، اکنون باالی 

سر تیم ملی است.
ابراهیــم جــوادی، پیشکســوت کشــتی دربــاره افت 
کشــتی گیران ایرانی در تورنمنت های اخیر اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه در گذشــته هیچ کــس راه را به این خوبی به 
ما نشــان نمی داد، خودمان هــم مانده ایم که چرا وضعیت به 
این شــکل شده است. رســول خادم که در دهان شیر رفته و 
با موفقیت بازگشــته اســت، اکنون باالی سر تیم ملی است؛ 
نقایص را مدام به کشــتی گیران گوشزد می کند و تمام راه را 
به خوبی به آنها نشــان می دهد؛ اما متأسفانه باز هم می بینیم 
که ملی پوشانمان به چاه می افتند. ما خودمان مانده ایم که مگر 

می شود با این همه تالش وضعیت به این شکل باشد.
وی گفت: به اعتقاد من نســل کشتی عوض شده است؛ 
یعنی کشــتی گیران امروزی عاشق نیستند. ما عاشق کشتی 
بودیم و با کمترین امکانات قهرمان دنیا می شــدیم. امکانات 
امروز کشــتی در مقابل قدیم 100 برابر 5 اســت. سالی یک 

دســت گرمکن دریافت می کردیم؛ حتی کفش و دوبند به ما 
نمی دادند؛ خودمان تهیه می کردیم و با عشق روی آن نام ایران 
را می نوشتیم. من و دیگر کشتی گیران آن زمان وقتی به تیم 
ملی نرسیده بودیم، آرزویمان این بود که فقط یک جلسه تیم 

ملی را ببینیم و کنار آنها تمرین کنیم.
جوادی، درباره شخصیت خادم گفت: خادم خستگی ناپذیر 
اســت؛ مگر اینکه از نظر روحی او را خسته کنند. خادم انرژی 
عجیبی دارد. من در کمتر کسی این انرژی را دیده ام که روزی 
15 ،16 ساعت بایستد و با وسواس خاصی کارها را رسیدگی 
کند. باید اکنون کاری کرد که خادم از نظر روحی خسته نشود 
و کناره گیــری نکند. اگر وی برود بعید می دانم کســی بتواند 

بیاید که کارها را مانند او جمع کند.
وی، در خاتمه افزود: امیدوارم با شــورای فنی جلسه ای 
تشکیل دهیم و  اشکال کار را بررسی کنیم. به نظر من  اشکال 
از طرف فدراســیون نیست. فدراســیون در حد توانش همه 
امکانات را برای کشتی گیران فراهم می کند. در جلسه شورای 

فنی آینده حتماً این مسائل مطرح می شود.

 پایان رقابت های هفته 24 لیگ برتر فوتبال

 سایه پرسپولیس روی جام قهرمانی افتاد
استقالل با 4 گل به استقبال دربی رفت حسینی دربی ۸۶ را از دست داد

 ســید حسین حســینی با دریافت کارت زرد برابر فوالد خوزستان از بازی 
بعدی تیمش محروم شــد و به این ترتیب در دربــی ۸6 پایتخت حضور ندارد.

حســینی بعد از دریافت کارت، به مشــاجره با فرشید باقری پرداخت و احتمال 
درگیــری فیزیکی بین دو بازیکن هم وجود داشــت که امید ابراهیمی مانع این 
کار شــد.با این حساب احتماال مهدی رحمتی بار دیگر به ترکیب اصلی تیمش 

در دربی بازمی گردد.
مهاجری: بازیکنانم جوانمردانه بازی کردند

ســرمربی تیم فوتبال پدیده با اینکه تیمش شکســت خورده اســت اما از 
عملکرد بازیکنانش رضایت دارد. رضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد 
در نشســت خبری بعد از بازی با ذوب آهن گفت: بــه تیم ذوب آهن بابت برد 
تبریک می گویم. امیدوارم که در ادامه کارشــان هم موفق باشند. با وجود همه 
مشــکالتی که داشتیم، بازیکنانم جوانمردانه بازی کردند اما متاسفانه در دقیقه 
۹۴ گل خوردیم و بازی را واگذار کردیم.او ادامه داد: ما روزهایی باختیم که تیم 
در اعتصــاب بود. با این حال از همین عملکرد تیم هم راضی هســتم. بازیکنانم 
مردانه جنگیدند. با اینکه گل اول را دریافت کردیم اما توانستیم به بازی برگردیم 
و بازی را به تساوی بکشانیم. تفاوت ما با ذوب آهن در روزهایی بود که تیم ما به 
هر علتی در اعتصاب بود. ذوب آهن یکی از تیم های خوب ایران است که عملکرد 
تیمی فوق العاده ای دارد.سرمربی پدیده در مورد دروازه بان های تیمش هم بیان 
کرد: ما دو دروازه بان خوب در اختیار داریم. دروازه بان امروزمان هم بازیکن جوان 

و آینده داری است که عملکرد خوبی داشته است.
تمرین با نشاط تیم ملی فوتبال 

پس از پایان روز نخســت هفته ۲۴ لیگ برتر، تمریــن ریکاوری تیم ملی 
فوتبال برگزار شــد. این تمرین از ساعت 1۴:۳0 بعداز ظهر دیروز در ساختمان 
PEC برگزار شد و ملی پوشان مدنظر کادر فنی تیم ملی در این تمرین به بازیابی 
بدنــی و ذهنی خود پرداختند.تمرین امــروز از بخش های مختلف و متنوعی با 
توجه به اهداف تمرینی از پیش تعیین تشــکیل شده بود و بازیکنان در جریان 

این تمرین با نشاط آنها را اجرا کردند.
ازبکستان ریاست اتحادیه فدراسیون های فوتبال آسیای مرکزی 
یک ازبکستانی رئیس اتحادیه فدراســیون های فوتبال آسیای مرکزی شد. 
کنگره اتحادیه فدراســیون های فوتبال آســیای مرکزی بــا محوریت انتخاب 
ریاست این فدراسیون برگزار شد که امید احمدجانف به عنوان رئیس فدراسیون 
ایــن منطقه انتخاب شــد.احمد جانف رئیس کمیته ملی المپیک ازبکســتان و 
نایب رئیس فدراســیون این کشور است. در این جلســه مسئوالنی از کشورهای 
ایران، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و همچنین مهمان هایی 
از کره جنوبی و قطر حضور داشــتند.از ایران عالوه بر علی کفاشیان، مهدی تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز حضور داشت.رئیس قبلی این منطقه نیز فردی 

از فدراسیون فوتبال ازبکستان بود.
توصیه فغانی به کمیته داوران درباره داور دربی 

 دربی ۸6 سرخابی های پایتخت در حالی پنج شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار 
خواهد شــد که موعود بنیادی فر و علیرضا فغانی دو گزینه اصلی قضاوت در این 
دیدار هســتند.با توجه به حضور جیانی اینفانتینو در ایران و تماشــای داربی و 
همچنین مشکالت اخیر داوری ایران، کار برای قضاوت این دیدار سخت خواهد 
شــد. این دو مورد، اصلی ترین دلیل قرار گرفتن نام فغانی در لیست گزینه های 
داوری در این دیدار اســت. البتــه علیرضا فغانی داور بین المللــی ایران درباره 
قضاوتش درشــهرآورد هشــتاد و ششــم اظهار کرد: نمی دانم به چه کسی این 
مسئولیت واگذار خواهد شد اما به دلیل حضور ریاست فیفا و تماشای این دیدار، 

به کمیته داوران توصیه کردم که داوران جوان را انتخاب کنند تا دیده شوند.
گزینه اصلی قضاوت بازی برگشت استقالل و پرسپولیس اما موعود بنیادی فر 
است. داور ۳۲ ساله و اهل چهارمحال و بختیاری که از سال ۸1 کار داوری خود 
را آغاز کرده است. بنیادی فر در سال ۸۹ موفق به دریافت درجه ملی داوری شد 
و از ســال ۹0 قضاوت در لیگ برتر را تجربه کرد. وی از سال ۲01۳ نیز فعالیت 
بین المللی خود را آغاز کرده است. او تحصیالت خود را تا مقطع دکترا در رشته 

تربیت بدنی به پایان رسانده و به عنوان دبیر ورزش مشغول به فعالیت است.
این داور جوان همچنین ۸5 بار توانسته در سطح های مختلف فوتبال ایران 
قضاوت کند و در 1۷ بازی بین المللی را ســوت زده است. قضاوت دیدار دو تیم 
بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد در مرحله مقدماتی رقابت های ای.اف.سی کاپ 
۲01۸ را نیز موعود بنیادی فر و کمک های ایرانی اش به عهده داشتند.بنیادی فر 
در این فصل نیز، هشت بار سوت زده است که دو بار برای استقالل در هفته های 
اول و نوزدهم برابر صنعت نفت و ســایپا و یک بار برای پرســپولیس در هفته 

شانزدهم برابر فوالد قضاوت کرده است.
آرین روبن ستاره بعدی لیگ ستارگان قطر

ســتاره هلندی بایرن مونیخ بعد از پایان قــراردادش با این تیم راهی لیگ 
ستارگان قطر می شود. لیگ ستارگان قطر مدت هاست که به مکانی برای حضور 
بازیکنان بزرگ فوتبال جهان تبدیل شــده اســت، البته بازیکنانی که سال های 
پایانی فوتبال خود را پشــت ســر می گذارند.ژاوی هرناندز و وسلی اسنایدر، دو 
بازیکن بزرگ و فراموش نشدنی فوتبال اروپا هستند که در حال  حاضر در لیگ 
ستارگان قطر بازی می کنند و اتفاقا هر دو بازیکن با بازیکنان ایرانی هم هم بازی 
هســتند.روزنامه الرای قطر از حضور یک ســتاره بزرگ دیگر در لیگ ستارگان 
ســخن به میان آورد. به نوشته این روزنامه قطری، آرین روبن با وجود اینکه از 
لیگ چین با پیشنهادهای خوبی مواجه شده اما می خواهد در لیگ ستارگان قطر 
بازی کند.قرارداد روبن با بایرن مونیخ تابســتان سال جاری به پایان می رسد و 
بسیار بعید است که با توجه به سن و سالی که این بازیکن دارد قراردادش تمدید 
شود.روبن با بایرن مونیخ افتخارات و عناوین زیادی به دست آورده است. او سه 
گانه را با باواریای ها فتح کرده، هم چنانکه با تیم   ملی فوتبال هلند نایب قهرمانی 

در جام جهانی را در کارنامه دارد.
ساغالم: تراکتور در حال عبور از یک دوره پرفشار 

ارطغرول ســاغالم بعد از تساوی یک بر یک مقابل پارس جنوبی جم گفت: 
بار دیگر به خاطر حادثه هوایی که رخ داد تســلیت می گویم و از خداوند طلب 
رحمت وبرای بازماندگان طلب صبر می کنم.وی ادامه داد: ما از یک دوره پر فشار 
در حال عبور هستیم هر ۴ روز یک بار بازی می کنیم و مجبور هستیم این دوره 
را بــا یک کادر محدودی اداره کنیــم. و تعویض ها و تغییرات زیادی نمی توانیم 
داشته باشیم و طبیعتا تیممان کمی خسته می شود. ۴ روز دیگر باز هم مسابقه 
داریم.سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تصریح کرد:  در حالت کلی از بازیکنانم 
راضی هســتم، از عملکرد آنها در دیدار مقابل االهلی و الغرافه هم رضایت دارم؛ 
االهلی و الغرافه تیم های ســخت و قدرتمندی بودند با این وجود درصد مالکیت 
توپ ما مقابل آنها خوب بود.ســاغالم افــزود: در نیمه دوم کاماًل ما فوتبال بازی 
کردیم از تیمم راضی هستم باید قبول کنیم این تیم از دو پنجره نقل و انتقاالتی 
محروم بوده و بازیکنان خوبی را ســال قبل از دست داده است. متاسفانه شرایط 
ما به گونه ای نیســت که حریفان را در لیگ و آسیا تحت فشار قرار دهیم. قبل 
از حضور ما تراکتورسازی در ۴ بازی قبلی فقط یک امتیاز گرفته بود که از نظر 
روحی اُفت شدیدی داشتند، اما از بازیکنانم ممنون هستم که در مدت کوتاهی 
واکنش خوبی نشان دادند و ضعف و ناکارآمدی ها را از پیش روی خود برداشتند 
و شروع به خوب فوتبال بازی کردن کردند. یعنی وقتی نگاه می کنیم ما ۴ بازی 
در لیگ انجام دادیم که ۳ بازی خارج از خانه بوده اســت؛ ۲ بازی در آســیا هم 

خارج از خانه بود.
محکومیت نفت آبادان و سپاهان به بازی در یک زمین بی طرف
کمیته انضباطی آرای خود را درباره تیم های لیگ برتر فوتبال به شرح ذیل 

صادر کرد.
*دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس برگزار و از سوی تماشاگران 
تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر پرتاب ترقه و ســنگ و انداختن بطری 
و لیــزر صوت گرفت. تیم صنعت نفت آبادان بــه برگزاری یک دیدار خانگی در 
زمین بی طرف به غیر از اســتان میزبان و میهمان به تشخیص و تعیین کمیته 

برگزار کننده مسابقات محکوم شد.)این رای قطعی است(
*به دلیل تخلف بختیاری زاده، مربی دروازبانهای تیم فوالد خوزســتان در 
دیدار برابر استقالل خوزستان، وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود 

و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.)این رای قطعی است(
*دیدار تیم های اســتقالل تهران و ســپید رود رشــت برگزار شد. به دلیل 
تخلفات تماشاگران تیم اســتقالل تهران مبنی بر سردادن شعار زننده از سوی 
تماشــاگران، این تیم به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد..

)این رای قطعی است(
*تیم سپیدرود رشــت به دلیل درگیری هواداران تیمش به پرداخت 100 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.)این رای قطعی است(با توجه به میهمان 
بودن تیم ســپیدرود رشت و گزارش ناظر و داور بازی و همچنین سابقه موجود، 
بــه این تیم اخطار داده می شــود چنانچه در بازی های بعدی تخلفی از ســوی 
تماشاگران تیم منتسب رخ دهد، این تیم با تنبیهات شدیدتری مواجه خواهند 

شد.
*تیم سپاهان اصفهان به خاطر پرتاب نارنجک از سوی تماشاگرانش به انجام 
یک بازی خانگی در زمین بی طرف غیر از استان میزبان و میهمان به تشخیص و 
تعیین کمیته برگزار کننده مسابقات محکوم شد.)این رای قابل تجدید نظر است(
* در مســابقه تیم های سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان از سوی امیر قلعه 
نویی، ســرمربی تیم ذوب آهن اصفهان تخلفاتی مبنی بر درگیری و اعتراض به 
داور که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به تذکر کتبی و پرداخت۳0 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.)این رای قطعی است(

* دومین مرحله مســابقات انتخابی درون اردویــی تیم ملی تکواندو 
نوجوانان پسر برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی 
نوجوانان جهان 2۰۱۸ در فدراســیون تکواندو برگزار شد و با حذف ۷ 
تکواندوکار، ۱4 هوگوپوش برای ادامه تمرینات خود زیر نظر کادرفنی در 
اردوهای تیم ملی نوجوانان باقی ماندند.حسین لطفی، آرین آرش، امیر 
ولی پور، امیرسینا بختیاری، حامد اصغری، عرفان مرادی، محمد احسان 
علی اشکوریان،  بهرآبادی،  امیرحسین  عمادی،  محمدمهدی  مهاجری، 
محمدعلی خسروی، محمد خانی، نیما مهرعلی و محمدجواد رضایی ۱4 

تکواندوکار حاضر در اردوی تیم ملی نوجوانان پسر هستند.
* پرونده لیگ برتر والیبال نشســته ســال ۹6 با قهرمانی تیم جامعه معلولین 
مازندران بسته شد.دیدار پایانی رقابت های لیگ برتر بین تیم های جامعه معلولین 
مازندران و گسترش فوالد تبریز به میزبانی تبریز برگزار شد و تیم گسترش فوالد 
تبریز با نتیجه ســه بر یک تیم جامعه معلولین مازندران را شکست داد. بر این 
اساس گیم برد هر دو تیم به عدد ۴0 رسید اما به خاطر اینکه تیم گسترش فوالد 
تبریز 5 گیم باخت و تیم جامعه معلولین مازندران ۴ گیم باخت داشــت، عنوان 
قهرمانی به این تیم رسید.بر این اساس گسترش فوالد تبریز نایب قهرمان شد، 
عنوان ســوم به روان کارهای گلستان رسید و تیم های هیئت قم، پاالیش نفت 
آبادان، ذوب آهن اصفهان، هیئت اراک و شهرداری ارومیه نیز به ترتیب عناوین 

چهارم تا هشتم را بدست آوردند.
* تیم تکواندو باشگاه مقاومت با قهرمانی در لیگ دسته یک تکواندو 
جوانان و بزرگســاالن کشور، عازم مســابقات جام باشگاه های آسیا 
می شــود. تیم باشــگاه مقاومت با هدایت علی اشرف قنبری توانست 
همانند سال گذشــته و دو هفته مانده به پایان مسابقات با کسب 44 
امتیاز بر ســکوی قهرمانی ایســتاد، تیم منطقه آزاد ارس با 4۰ امتیاز 
عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران نیز با ۳2 امتیاز سوم شد. شاگردان قنبری با این پیروزی 
نیز توانستند جواز حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیا را کسب 
کنند. لیگ دســته یک تکواندو جوانان و بزرگساالن ایران از ۱۷ آبان  

۱۳۹۶ با حضور 2۱۵ هوگوپوش و در قالب ۹ تیم برگزارشد.

خواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
یک شنبه ۶ اسفند ۱۳9۶ 

۸ جمادی الثانی ۱4۳9 - شماره ۲۱۸۵۲

برنامه مسابقات نمایندگان فوتبال ایران
 در لیگ قهرمانان آسیا ۲0۱۸

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
*راه آهن..................................................................................................... مس رفسنجان
*شهرداری تبریز ............................................................................... نساجی مازندران
*ملوان انزلی ................................................................................. نفت  مسجد سلیمان
*خونه به خونه .......................................................................................... بادران تهران
*گل گهرسیرجان ...................................................................................... فجر سپاسی
*برق جدید شیراز.............................................................................. ماشین سازی تبریز
*اکسین البرز................................................................................................ مس کرمان
*آلومینیوم اراک ................................................................................ ایران جوان بوشهر
*شهرداری ماهشهر......................................................................................... صبای قم 

 تمام دیدارهای فوق راس ساعت 1۴:15 برگزار می شود.

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
*پارس جنوبی جم.................................................................... ذوب آهن)ساعت 15(
*تراکتورسازی................................................................................... پیکان)ساعت 15(
*استقالل تهران............................................................... پرسپولیس)ساعت 1۷:۲0(

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
*پدیده............................................................................... سپیدرود رشت)ساعت 15(
*سایپا............................................................................................ فوالد)ساعت 15:۳0(
*سپاهان....................................................................... گسترش فوالد)ساعت 1۷:۳0(
*صنعت نفت آبادان.................................................... مشکی پوشان)ساعت1۷:۴0(

شنبه ۱2 اسفند ۱۳۹۶
*استقالل خوزستان......................................................... نفت تهران)ساعت 15:۳0(

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
*پیکان تهران........................................................................ بانک سرمایه)ساعت 16(
*خاتم اردکان ................................................................. شهرداری تبریز)ساعت 16(

برنامه هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول

برنامه هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال

برنامه دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال

امتیازتفاضل گل گل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
124147333161749. نفت  مسجدسلیمان

224129329151445. خونه به خونه
3241111237211644. بادران تهران

424126625151042. فجر سپاسی
52412482622440. نساجی مازندران

62411672620639. اکسین البرز
72491052420437. مس رفسنجان

82411492926337. مس کرمان
92481242821736. ملوان انزلی

10248973024633. گل گهرسیرجان
11248972120133. برق جدید شیراز

122485113029129. شهرداری ماهشهر
527-132476112126. شهرداری تبریز

727-14246991825. ماشین سازی تبریز
825-152451092129. آلومینیوم اراک

1621-162456132238. ایران جوان بوشهر
2312-172419142043. صبای قم   

304-18240420939. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

هفته 2۸ لیگ برتر انگلیس
*منچستریونایتد ......................................... چلسی)ساعت 1۷:۴5 - شبکه ورزش(

فینال جام اتحادیه انگلیس
*منچسترسیتی ....................................................... آرسنال)ساعت۲0 - شبکه سه(

هفته 2۵ اللیگا اسپانیا
*سویا ................................................. اتلتیکومادرید)ساعت ۲۳:15 - شبکه ورزش(

هفته 2۷ لوشامپیونا فرانسه
*پاری سن ژرمن ............................................... مارسی)ساعت۲۳:۳0 - شبکه سه(

دوشنبه ۷ اسفند۱۳۹۶
هفته 24 بوندسلیگا آلمان

*دورتموند ......................................................... آگزبورگ)ساعت۲۳- شبکه ورزش(

دوشنبه ۱4 اسفند ۱۳۹۶
گروه یک: الجزیره امارات............................................. تراکتورسازی)ساعت 1۸:۳0(
گروه دوم: ذوب آهن............................................................ الوحده امارات)ساعت 16(

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
گروه سوم: پرسپولیس................................................  الوصل امارات)ساعت 1۷:15(
گروه چهارم: العین امارات.................................................... استقالل)ساعت 1۸:50(

وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم ایران از بازگشت مجدد خود به اردوی تیم ملی خبرداد و البته از اینکه کمیته 
ملی المپیک پیگیر رسیدن مدال طالی المپیک لندن به او نیست گالیه داشت. 

سعید محمدپور در تازه  ترین صحبت های خود اظهار داشت: وضعیت مصدومیتم خیلی بهتر شده است، بهداد سلیمی یک 
پزشــک به من معرفی کرد که آمپول در شــانه ام تزریق کرد و پس از آن شرایطم بهتر شده است و باید از بهداد تشکر کنم. 

اکنون هم با آقای برخواه سرمربی تیم ملی صحبت کرده ام تا تمریناتم را در اردوی تیم ملی انجام دهم.
او در مورد اینکه گفته می شود شاید ترس از آسیب دیدگی نگذارد به رکوردهای باالیی برسد، تصریح کرد: مطمئنا اوایل 
تمرین ممکن است ترس داشته باشم اما سعید محمد پور همیشه به داشتن جسارت معروف است و ترس آنچنانی در ذهنم 

نیست از این رو شرایطم بهتر باشد مطمئنا هیچ ترسی در ذهنم باقی نمی ماند.
محمدپور در پاســخ به این پرسش که تکلیف ارسال حکم قهرمانی و مدال طالی المپیک برایش مشخص شده است یا 
خیر، تصریح کرد: قرار بود کمیته بین المللی المپیک)IOC( در بازی های المپیک زمســتانی جلسه ای را برگزار و تکلیفش را 
مشخص کند. البته خودم به کمیته ملی المپیک رفتم و گفتند پیگیری می کنند. فکر می کردم کمیته بین المللی المپیک سر 

و سامان دارد اما کمیته ملی المپیک به من گفته چند مرتبه است که جلسه IOC به تعویق افتاده است.
 IOC او ادامه داد: االن یک سال گذشته اما خبری نشده است و به نظرم باید دیگر خودمان پیگیری کنیم و منتظر خبر 
نباشیم. شاید چون مدت زیادی از المپیک لندن گذشته دیگر مدال آن برای مسئوالن ما اهمیتی ندارد یا چون باید جایزه اش 
را بدهند قضیه را پیگیری نمی کنند. نمی دانم جریان چیست اما هر دفعه به من می گویند پیگیری می کنند اما بعد فراموش 
می شود. محمدپور در پاسخ به این پرسش که فکر می کند به بازی های آسیایی و قهرمانی جهان۲01۸ برسد یا خیر، تاکید 
کرد: هیچ چیزی دور از دسترس نیست. خدا را شکر آسیب دیدگی ام جدی نیست و شرایطم بهتر شود تالش می کنم خودم 

را به بازی های آسیایی برسانم و بتوانم در آن شرکت کنم.

محمدپور همچنان در انتظار دریافت طالی المپیک 

تمرینات تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن از دیروز در تهران آغاز شده است.
در حالــی که نزدیک به ۸0 روز قبل مســابقات جهانی وزنه برداری ۲01۷ در آمریکا به پایان رســید، از دیروز بار دیگر 
پوالدمردان برای مسابقات ســال آینده تمرینات خود را آغاز کردند.با نظر محمدحسین برخواه، سرمربی جدید تیم ملی 15 

وزنه بردار از امروز باید تمرینات خود را در مجموعه ورزشی آزادی استارت می زدند.
همانطور که پیش بینی می شــد اکثر چهره های مطرح و مدعی تیم ملی ایران در تمرینات دیروز حضور پیدا کردند؛ اما 

خبری از کیانوش رستمی نیست.
1-مجید عســگری ۲- علی میری ۳- ســهراب مرادی ۴-علیرضا سلیمانی 5- پیمان جان 6-سعید محمدپور ۷- سعید 
علی حسینی ۸- محمد زارعی ۹- مرتضی بیگلری 10- محمدرضا براری 11- بهداد سلیمی 1۲- علی هاشمی 1۳-همایون 

تیموری 1۴- محسن بهرام زاده 15-کیانوش رستمی
اسامی که در باال آمده نفراتی بودند که به مرحله اول اردوی تیم ملی دعوت شدند و همگی جزو چهره های مطرح و اکثر 

وزنه برداران اعزامی به مسابقات جهانی هستند.
کیانوش رســتمی که در ســال های اخیر اصرار بر تمرینات انفرادی داشته، این بار هم با وجود دعوت از سوی برخواه در 
اردوی تیم ملی حاضر نشــده اســت. با اینکه در روزهای اخیر ســرمربی تیم ملی و دبیر فدراسیون از تدوین آیین نامه برای 
ملی پوشــان حاضر در اردو خبر دادند و در واقع برای کیانوش رســتمی خط و نشان کشیدند؛ اما بازهم این وزنه بردار حاضر 

نشده زیر نظر کادرفنی فعالیت کند.
باید دید واکنش فدراســیون به غیبت رستمی چیســت و آیا او در روزهای آینده حاضر می شود به اردوی تیم ملی برود 

یا خیر.

کیانوش رستمی بازهم به اردوی وزنه برداری نرفت 
تیم ملی بســکتبال در شــرایطی آماده دیدار با عراق 
در پنجره دوم رقابت های انتخابی جام جهانی می شــود که 
بازیکنان این تیم برای جبران شکســت دیدار رفت، مصمم 

به کسب نتیجه هستند. 
در ادامه مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲01۹ چین و 
از پنجره دوم این رقابت ها، تیم ملی بسکتبال ایران امروز یکشنبه در 
تاالر بســکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف عراق می رود. این 
دومین دیدار ملی پوشان بسکتبال ایران برابر عراق در این رقابت ها 

به حساب می آید. 
دیدار نخســت تیم ملی بسکتبال مقابل عراق در آغاز پنجره نخست رقابت های انتخابی جام جهانی به میزبانی عراقی ها 
برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان با نمایش و عملکردی دور از انتظار برابر حریف متحمل شکست شدند. دیدار برابر 

عراق همزمان با استعفای محمود مشحون از ریاست فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
حاال بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از آن دیدار و در شرایطی که فدراسیون هم به واسطه برگزاری انتخابات، به ثبات 
مدیریتی رسیده است دیدار برگشت برابر عراق برگزار می شود. این دومین دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره دوم رقابت های 

انتخابی جام جهانی است. 
ملی پوشان بسکتبال که در این مرحله از مسابقات با هدایت مهران شاهین طبع به مصاف حریفان می روند، اولین دیدار 
خود در پنجره دوم را پنجشنبه برگزار کردند و طی آن موفق شدند در قزاقستان برابر تیم ملی این کشور صاحب برتری شوند. 

آمادگی ملی پوشان بسکتبال برای جبران شکست مقابل عراق 

رســانه های ازبک از توافق 
این کشور  فوتبال  فدراســیون 
با ســرمربی آینــده تیم ملی 
این  داده اند.  خبر  ازبکســتان 
توافق در نتیجه دیداری در دوبی 

انجام شده است.
چند  ازبکســتانی  رســانه های 
روزی است که از کارلوس کی روش 
به عنوان ســرمربی جدید این کشور 
یاد می کنند و مدعی هســتند مربی 
پرتغالی بعــد از جــام جهانی روی 

نیمکت ازبکستان می نشیند.
سایت ازبک دیلی درباره وضعیت سرمربی تیم  ملی فوتبال ازبکستان نوشت: فدراسیون فوتبال ازبکستان با سرمربی جدید 
در دوبــی دیــدار کرد و با او برای حضور در این تیم بعد از جام جهانی فوتبال به توافق نهایی رســید. این ســرمربی یکی از 

سرمربیان جام جهانی ۲01۸ روسیه است و تیمش را برای حضور در این رقابت ها آماده می کند.
این ســرمربی اعالم کرده در جوالی ۲01۸ یعنی بعد از جام جهانی کارش را در ازبکســتان آغاز می کند و تا آن موقع 
نباید نامش از سوی رسانه ها فاش شود. پیشتر اعالم شده بود که سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران هدایت ازبکستان را بر عهده 

می گیرد. قرارداد کارلوس کی روش تا بعد از جام جهانی با تیم   ملی ایران اعتبار دارد.

کی روش بعد از جام جهانی سرمربی ازبکستان می شود؟!

حدیث دشت عشق

به یاد شهید رمضانعلي  پورمحسن معافي 
شهیدی از دیار گیالن

شــهید رمضانعلي  پورمحسن معافي  
فرزند علي  به  ســال  1۳۴5 در روستاي  
معاف ، محله  رودپیــش و  در خانواده اي  
کشــاورز دیده  به  جهان  گشــود. دوران  
کودکي  را پشــت  سرگذاشــت  و پس  از 
آن ، جهت  تحصیل  دانش  وارد مدرسه ای 
در  زادگاهش  شــد و پــس  از طي  دوره  
ابتدایي ، تا قبولي  پایه   دوم  راهنمایي  به  

درس  خواندن  پرداخت .
پــس  از آن  به  امور کشــاورزي  پرداخــت  و مدتي  هم  در ســر جنگلداري  
شهرستان  رشت ، مشغول  فعالیت  گردید. پس  از مدتي  کار و فعالیت،  به  خدمت  
سربازي  رفت  و پس  از مراحل  آموزشي ، در گروهان  سوم گردان  1۹1 پیاده  تیپ  

۳۷ زرهي  شیراز مستقر گردید.
در پانزدهم  اســفندماه  1۳6۴ به  استان  ایالم اعزام  شد و در منطقه  عملیاتي  
مهــران  حضور پیدا کرد. این  شــهید بزرگوار پس  از گذشــت  حدود چهار ماه ، 
ســرانجام  در هفدهم  دي  1۳65 در یک  تاکتیک  پدافنــدي  در منطقه   جنگي  
مهران،  بر اثر اصابت  ترکش  به  ناحیه  ســینه ، جان  به  جا ن آفرین  تســلیم  نمود و 

به شهادت رسید.

آسیایی  بازی های  در  گفت:  ووشو  رئیس فدراسیون 
جاکارتا توقع می رود که ووشــو در سبد طالی کاروان 

ایران بگنجد.
مهدی علی نژاد با بیان اینکه سال آینده سال پرکار و مهمی 
برای ورزش ووشــو کشور است، تصریح کرد: بازی های آسیایی 
جاکارتا، مســابقات جهانی برزیل، جام جهانی تالو در میانمار و 
جام جهانی ساندا در چین برگزار خواهند شد که از 1۸ فروردین 
ماه سال آینده اردوهای آماده ســازی برای این رقابت ها شروع 
می شــود.علی نژاد اضافه کرد: ووشوی ایران در دو دوره گذشته 
در بازی های آسیایی جاکارتا مدال طال کسب کرده است و این 

دوره نیز توقع می رود که در ســبد طالی کاروان ایران بگنجد.
وی افزود: ورزش ووشو اخیرا به المپیک دانشجویی و بازی های 
کشــورهای اسالمی اضافه شده و در کمیته بین المللی المپیک 
برای ورود ووشــو به المپیک ۲0۲۴ درخواست داده شده تا این 
رشته ورزشی به المپیک اضافه شود.وی کسب شش مدال طال 
در رقابت های کشورهای اسالمی را از دیگر افتخارات کسب شده 
در ســال جاری دانست و ادامه داد: امروز ووشوی دنیا به ووشو 
کشــور غبطه می خورد و کشــور چین تمام تالش خود را بکار 
می بندد که مقابل رشد ایران در این رشته ورزشی را بگیرد که 

باید با اتکا به توان بومی از ایجاد مشکل جلوگیری کرد.

نگاه ویژه ووشوکاران ایران به مدال طالی بازیهایی آسیایی

مثبت شدن دوپینگ یک والیبالیست لیگ برتری
کناره گیری بریمانلو از تورنمنت جودو آلمان دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از مثبت اعالم شدن تست دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری والیبال خبر داد.

 دکتر غالمرضا نوروزی با تایید مثبت اعالم شدن تست دوپینگ این والیبالیست لیگ برتری در جریان رقابت های داخلی، گفت : در 
جریان بررسی اولیه از این ورزشکار نمونه A آن مثبت اعالم شده است و منتظر تشکیل جلسه استیناف هستیم.وی افزود: در صورتی که 
این ورزشکار نتواند در جلسه استنیاف مدارک قابل قبولی را ارائه دهد در صدور رای نهایی پیرامون دوپینگ این ورزشکار تصمیم گیری 
انجام خواهد شد و رای نهایی خود را درباره میزان محرومیت این ورزشکار اعالم خواهیم کرد. البته اسم این ورزشکار تا زمان صدور رای 
نهایی اعالم نخواهد شد و بعد از مشخص شدن میزان دوپینگ این بازیکن والیبالیست از طریق رسانه ها نام او را منتشر خواهیم کرد.

اعضای تیم ملی کشــتی فرنگی برای شرکت در 
رقابت های قهرمانی آسیا ظهر دیروز از طریق آلماتی 

راهی شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان شدند.
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای هشتم و 
نهم اسفند ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود و 
تیم ملی فرنگی ظهر دیروز تهران را به مقصد بیشکک ترک 
می کند.البتــه در وزن 60 کیلوگرم مهرداد مردانی قرار بود 
به مسابقات اعزام شود که با مخالفت نیروی انتظامی یگان 
خدمتی اش که دوران سربازی را در آن پشت سر می گذارد، 
نتوانست علیرغم تمام تالش های صورت گرفته، همراه با تیم 
ملی راهی رقابت های قهرمانی آسیا شود و شیرزاد بهشتی 

طال جانشین او شد.اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به 
شرح زیر اســت:*55 کیلوگرم: رضا خدری*60 کیلوگرم: 
شــیرزاد بهشــتی طال*6۳ کیلوگرم: کرامت عبدولی*6۷ 
کیلوگرم: محمد الیاســی یا حســین اسدی*۷۲ کیلوگرم: 
مجیــد خلیلــی*۷۸ کیلوگــرم: محمدعلــی گرایی*۸۲ 
کیلوگرم: یوسف قادریان*۸۷ کیلوگرم: حسین نوری*۹۷ 
کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده*1۳0 کیلوگرم: بهنام 

مهدی زاده
سرمربی: علی اشکانی،مربیان: محمدعلی چمیانی- داود 
گیل نیرنگ- رســول جزینی- لقمــان رضایی،مدیر فنی 

تیم های ملی: احد پازاج،سرپرست: سید موسی طباطبایی.

اعزام تیم ملی کشتی فرنگی به مسابقات قهرمانی آسیا

نماینده وزن ۷۳ کیلوگرم جودوی ایران از حضور در رقابت های گرنداسلم آلمان کنار کشید.
محمد بریمانلو، نماینده وزن ۷۳ کیلوگرم جودوی ایران در رقابت های گرنداســلم دوسلدورف در دور نخست باید به مصاف حریف 
آمریکایی می رفت اما او از حضور در این رقابت ها انصراف داد.جودوکار آمریکایی نیز از حضور در این رقابت ها بدالیل فنی انصراف داد تا 
حریف اسرائیلی بدون مبارزه به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کند.در صورت عدم انصراف نماینده ایران و به جهت عدم حضور نماینده 

آمریکا، بریمانلو می توانست چهار امتیاز در رنکینگ جهانی و در راه کسب سهمیه المپیک کسب کند.

سرویس ورزشی-
استقالل  برابر  برتری  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
خوزستان در آستانه کســب عنوان قهرمانی لیگ 

برتر قرار گرفت.
آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم هفدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر از ســاعت 1۸:۳0 دیروز شــنبه بین 
تیم های پرسپولیس و استقالل خوزستان در ورزشگاه آزادی 
آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به 
پایان رسید. سیامک نعمتی)۳۷( برای پرسپولیس گل زد.

سرخپوشان تهرانی که خود را برای دیدار برابر استقالل 
تهران در هشتاد و ششــمین دربی تهران آماده می کنند، 
دیروز با ترکیبی متفاوت گام در میدان گذاشــتند و چند 

بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتند. 
برانکو برای دیدار با استقالل خوزستان بازیکنانی چون 
علیرضا بیرانوند، وحید امیری، سیدجالل حسینی، شجاع 
خلیل زاده، گادوین منشا و... را به دالیل مختلف در ترکیب 
اصلی اش نداشت و به برخی بازیکنان نیمکت نشین فرصت 

بازی داد. 
در نیمه اول اکثر زمان بازی در اختیار تیم پرسپولیس 
و هر چند این تیم موقعیت های زیادی خلق نکرد اما چند 
بــار دروازه مهمان جنوبی خود را بــا خطر مواجه کرد. در 
دقیقه ۳۷ سیامک نعمتی با گریز ازز چنگ مدافعان حریف 
در موقعیتی تک به تک دروازه اســتقالل خوزستان را باز 

کرد.
در نیمه دوم باز هم پرسپولیس صاحب توپ و میدان 
بود و بیشــتر از آنکه به فکر افزایش تعداد گل هایش باشد 
بــه فکر حفظ نتیجه بود و تــوپ را در همه نقاط زمین به 
گــردش در آورد. در دقایق پایانی بازی برانکو از منشــا و 
امیری هم در ترکیب تیمش اســتفاده کرد تا به گل های 

بیشتری دست پیدا کند.
سرخپوشــان تهرانــی کــه شــانس اول قهرمانی در 
هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هستند با این پیروزی 
5۷ امتیازی شــدند و برای کســب عنــوان قهرمانی این 

مسابقات امتیازات کمی نیاز دارند.

پیروزی پرگل استقالل در اهواز
در اهواز تیم استقالل دست به کار بزرگی زد و توانست 
فوالد را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد. مامه تیام)۳ و ۹۲(، 
روزبه چشمی)۷( و داریوش شجاعیان)1۷( برای استقالل 
و رحیــم زهیوی)1۳( برای فوالد گل زدند.بازی دو تیم در 
شرایطی آغاز شــد که بارش باران فضای ورزشگاه و زمین 
را تحت تاثیر قرار داده بود اما این استقالل بود که از همان 
دقیقه اول فوتبال هجومی را در دســتور کارش قرار داد و 
خیلی زود به گل رســید و قبــل از اینکه فوالد به خودش 

بیاید گل دوم را هم به ثمر رساند. 
گل اول روی پاس زیبا و بی نقص جباروف به دست آمد 
که تیام پس از ورود به محوطه جریمه توپ را از بین پاهای 
دروازه بان فوالد بــه گل اول تبدیل کرد. چند دقیقه بعد 
تیام پاسی را روی دروازه فوالد ارسال کرد که روزبه چشمی 
به ضربه ســر گل دوم را به ثمر رساند. فوالد که از این دو 

گل غافلگیر شده بود در دقیقه 1۳ توانست روی یک ضربه 
ایستگاهی و ارسالی که از جناح چپ صورت گرفت با ضربه 
ســر رحیم زهیوی به گل اول دست پیدا کند اما شاگردان 
پورموسوی بازهم غافلگیر شدند و چهار دقیقه بعد در یک 
ضد حمله برای سومین بار دروازه خود را باز شده دیدند. 

در دقیقــه 1۷ اســتقالل در یک ضــد حمله صاحب 
موقعیت شــد که ضربه اول را دروازه بان فوالد برگرداند اما 
داریوش شجاعیان که به موقع درون محوطه جریمه حاضر 
شده بود توپ برگشتی را درون دروازه خالی زد تا استقالل 
۳ بر یک پیش بیفتــد. در دقایق باقی مانده بازی از تب و 
تــاب دقایق اول افتاد اما بازهم دو تیم موقعیت های خوبی 
برای گلزنی داشــتند که در نهایت نیمه اول با برتری آبی 

پوشان به پایان رسید. 
اکثر دقایق نیمه دوم در اختیار تیم فوالد بود و استقالل 
بیشــتر به کار دفاعی پرداخت. با این حال عملکرد خوب و 

بان استقالل به قرمزپوشان اجازه  کم نقص مدافعان و دروازه 
نداد دروازه آبی های تهران را باز کنند. مهم ترین اتفاق نیمه 
دوم دریافت کارت زرد از ســوی حســین حسینی بود که 
باعث شــد دروازه بان جواب استقالل ســه اخطاره شود 
و دیدار برابر پرســپولیس را از دســت بدهد. حسینی که 
بــه خاطر اتالف وقت از داور کارت زرد گرفته بود نســبت 
به این تصمیم بســیار عصبانی بــود و واکنش هایی به آن 
داشت. در وقت های اضافه استقالل در یک ضد حمله روی 
 پاس جابر انصاری و توســط تیام به گل چهارم دست پیدا 

کرد.
در اصفهان تیم ذوب آهن با نتیجه دو بر یک پدیده را 
شکست داد. در این بازی کی روش سوارز و مرتضی تبریزی 
برای ذوب آهن و اکبر صادقی برای پدیده گلزنی کردند تا 

بازی با نتیجه ۲ بر یک به پایان برسد. 
در دیگر دیدار هم زمان و حساس امروز، تیم های پارس 
جنوبی جم و تراکتورســازی به مصــاف هم رفتند که این 
دیدار هم با تساوی یک بر یک به پایان رسید. امید سینگ 
برای پارس و احســان پهلوان برای تراکتور گلزنی کردند. 
تراکتورسازی با این نتیجه ۳1 امتیازی شد و به رده جدول 

هشتم جدول صعود کرد.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

12417614193257. پرسپولیس

22411853628841. ذوب آهن

324108631131838. استقالل تهران

42491142922738. پارس جنوبی جم

52410862720738. پیکان

62491142623338. فوالد

338-72410862730. سایپا

430-82486102630. صنعت نفت آبادان
830-92486102129. گسترش فوالد
129-10247892526. تراکتورسازی

124-112459102627. سپاهان

924-122459102029. نفت تهران

123-13247892930. پدیده

1023-142465132232. سپیدرود رشت

1920-152448121635. استقالل خوزستان

1915-162429131433. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس


