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نوامبر ۲۰۱۸ ماه سرنوشت ساز برای تعیین سهمیه ایران در لیگ قهرمانان

دربی بزرگ ایران، شاید این بار در آسیا
سرویس ورزشی-

قرعه کشی  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  طبق 
مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۱7 

روز شانزدهم خرداد ماه در مالزی برگزار خواهد شد.
بــا پایان مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
و مشــخص شــدن 16 تیم برتر این رقابت هــا، از اول خرداد 
ماه استارت مرحله یک هشــتم نهایی این رقابت ها خورده و 
تیم های دو منطقه غرب و شرق آسیا به تفکیک هر منطقه در 
8 دیدار برای مشخص شــدن 8 تیم برتر در دو دیدار رفت و 

برگشت به مصاف هم خواهند رفت. 
نکته قابل توجه اینکه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 
طبق روال دو ســال گذشــته به صورت رفت و برگشت انجام 
شده با این توضیح که تیم های صدرنشین گروه های مختلف در 
دیدار نخست میهمان تیم های دوم گروه ها هستند و دیدارهای 

دور برگشت را میزبانی خواهند کرد. 
بــرای مرحله یــک چهارم نهایــی نیز طبــق آیین نامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مراسم قرعه کشی انجام می شود تا 
تیم های شــرق و غرب آسیا در هر منطقه حریفان خود را در 

این مرحله بشناسند. 
۱6 خرداد تاریخ قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی

به ایــن ترتیب و طبق اعالم AFC، بــا پایان مرحله یک 
هشــتم نهایی و مشــخص شــدن تیم های برتر این مرحله، 
رقابت های مرحله یک چهــارم نهایی در تاریخ 16 خرداد 96 
در کواالالمپور مالزی قرعه کشی شده و دیدارهای مرحله یک 

چهارم نیز مشخص خواهد شد. 
نکته دیگر اینکه تیم های هر منطقه تا مرحله فینال فقط 
با هم رقابت می کنند و در بازی پایانی یک تیم از غرب و یک 
تیم از شــرق آسیا برای مشخص شدن قهرمان لیگ قهرمانان 

در سال 2017 به مصاف هم خواهند رفت.
نکته جالب اینکه در صورتی که استقالل و پرسپولیس از 
ایران بتوانند حریفان خود را شکســت دهند و به مرحله یک 
چهارم نهایی برسند این احتمال وجود دارد که در قرعه کشی 
مرحله یک چهارم نهایی، این دو تیم رقیب یکدیگر شده و این 
بدان معناســت که دربی بزرگ ایران ایــن بار در قاره کهن و 
برای اولین بار زیرنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد 
شد. قرار اســت صبح روز قرعه کشــی یک سمینار توجیهی 
برای نمایندگان تیم هــای حاضر در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا از ســوی AFC برگزار شود. گفتنی است 

باشگاه هایی که به این مرحله صعود کنند می توانند دو نماینده 
خود را به مالزی اعزام کنند.

تعیین سهمیه ایران از ۱۰ آبان تا 9 آذر 96
اما همزمان با آغاز بازی های مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا موضوعی که هر ســاله بحث آن داغ می شود 
تعداد ســهمیه کشورهای مختلف در فصل پیشرو است. عضو 
ایرانی کمیته برگزاری مسابقات AFC دیروز اعالم کرد که ماه 
نوامبر وضعیت سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص 

خواهد شد.
 رحمانی درباره وضعیت سهمیه ایران در لیگ قهرمانان 

آســیا برای ســال 2018 اظهار داشــت: تصمیمی که سال 
گذشته برای سهمیه کشــورها در نظر گرفته بودند، تا سال 
2018 بوده، اما به این معنا نیســت که امکان تغییر نداشته 
 AFC باشــد. کمیته مســابقات همانند کمیته های دیگر در
اختیار قانون گذاری دارد که در نهایت توســط کمیته اجرایی 
تصویب خواهد شد. اگر کمیته مســابقات بخواهد، می تواند 
تغییراتی ایجاد کند. اگر بخواهند تغییری در تعداد سهمیه ها 
و روش تصمیم گیری هــا ایجاد کنند، در ماه نوامبر 2017 )از 
10 آبــان تا 9 آذر 96( فرصــت دارند این کار را انجام داده و 

تصمیم جدیدی بگیرند.
»هر تغییری بر منبای روش محاســبه است.« وی با بیان 
این جمله افزود: روش محاسبه بر اساس امتیاز کشورها تنظیم 
شده است. امتیاز کشورها بر اساس نتایج 4 ساله آنها در آسیا 
و به اضافه کسری از رتبه بندی شان در رنکینگ فیفاست. چون 
مسابقات در جریان است، نتیجه باشگاه ها مرتب در حال تغییر 
خواهد بود. رتبه ایران در ســال گذشــته سوم و 2+2 بود، اما 
چون عراق شرایط حضور در مسابقات را نداشت، سهمیه این 
کشور به ایران رسید و سهمیه 1+3 شد. بنابراین چون سهمیه 
ایران 2+2 بوده، بر مبنای این فرمول در نظر می گیرند. امسال 
رتبه ایران در غرب آسیا مشــخص نیست و از االن نمی توان 
گفت ســهمیه ایران چه تغییری خواهد کــرد. باید عملکرد 
تیم های ایرانی در ادامه مســابقات و رتبه بنــدی آنها را دید. 

ممکن است سهمیه افزایش پیدا کرده یا تغییری نکند.
عضو ایرانی کمیته برگزاری مســابقات AFC در خصوص 
تقابل استقالل و پرسپولیس در بازی رفت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا و اینکه به فاصله یک روز دو بازی 
در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، گفت: من مسئول مستقیم 

این موضوع نیستم و چیزی هم اعالم نشده است.

حدیث دشت عشق

به یاد نوجوان شهید »علیرضا محمودی پارسا«
شهید13سالهایدیگرازجبههها

طاهری معتقد است که منشا بازیکن خارجی نیست!

تاج: با ۴۵ میلیارد فوتبال را اداره کردیم
رئیس  فدراسیون فوتبال مدعی شد، تمام موفقیت 
فوتبــال ایران در این روزها بــا هزینه ای ۴۵ میلیارد 

تومانی حاصل شده است.
 مهدی تــاج پس از برگزاری مراســم بدرقه تیم فوتبال 
جوانان و تیم فوتســال زیر 20 ســال که عازم مسابقات جام 
جهانی و قهرمانی آسیا هستند، در خصوص مسایل روز فوتبال 
به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه 

می آید:
* امروز بسیار خوشحالم، چون زمانی که تیم جوانان قرار 
بود به بحرین برود با مسئولیت خودم این کار را کردم. شورای 
برون مرزی مجوز نداد و خودمان این کار را کردیم که سهمیه 

هم گرفتیم.
* به نظرم فقط صعود به جام جهانی مهم نیست و اکنون 
باید برنامه ریزی کنیم که از مرحله گروهی صعود کرده و مقام 
کسب کنیم. امروز خوشحالیم که ما در تمام پنج رده تیم های 
ملی به جام جهانی می رویم که شاید این اتفاق فقط برای دو 
ســه کشور اتفاق افتاده باشــد. این اتفاق را خوب می دانیم و 
بایــد بگویم که این همه موفقیت را فقط با هزینه 45 میلیارد 
تومانی کسب کردیم. به نظرم موفقیت بزرگی است که با 45 
میلیارد این همه موفقیت کسب شده و معنای اقتصاد مقاومتی 

همین است.
* در حال صحبت کردن با کی روش هستیم و می خواهیم 
فضایــی ایجاد کنیم کــه اگر به جام جهانــی صعود کردیم، 

هدف مان فقط این باشد که از مرحله گروهی به مرحله بعدی 
صعود کنیم. این باید دســتور کار ما باشــد و شاید بتوانیم با 

برنامه ریزی این اتفاق را هم رقم بزنیم.
* درباره مصوبه فدراســیون فوتبــال مبنی بر ممنوعیت 

باشــگاه های بدهکار از جذب بازیکنــان خارجی، باید بگویم 
که کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و ســازمان لیگ مصوبه ای 
به باشــگاه ها ابــالغ کردند که تیم های بدهــکار تا زمانی که 
پرونده های شــان را در فیفا مختومه نکنند، نمی توانند بازیکن 

خارجی به خدمت بگیرد. آقای طاهری یک نامه به ما نوشته و 
در این نامه اعالم کرده است که قرارداد ما با منشا، قبل از ابالغ 
این مصوبه بوده و او بازیکن خارجی نیســت. ما با این بازیکن 
از خیلی وقت پیش قرارداد داخلی بســته بودیم. من این نامه 
را در اختیــار کمیته تعیین وضعیت بازیکنان قرار دادم که به 

آن رسیدگی کند.
* قانون برای همه یکسان است. ما قانونی را اجرا می کنیم 
که به نفع فوتبال کشورمان باشد. در قانون، همه افراد و همه 
باشــگاه ها در خط قرار دارند. من، شما و باشگاه ها باید از این 
موضوع دفاع کنیم تا باشگاه های بدهکار پرونده های خود را در 
فیفا مختومه کنند. عقالنی و منطقی این اســت که باشگاه ها 
پرونده های شــان در فیفا را ببندند و ســپس به سراغ جذب 

بازیکن خارجی بروند.
* ما یک اردو در اتریش داریم و بعد از آن هم با تیم ملی 
مونته نگرو یک بازی دوســتانه برگزار خواهیم کرد. پس از آن 
هم باید در چارچــوب رقابت های انتخابی جام جهانی 2018 
روســیه، در تهران به مصاف ازبکستان برویم. اگر به امید خدا 
بتوانیم ازبکســتان را ببریم، صعودمان به جام جهانی قطعی 
خواهد شد. برنامه داریم که یا در دیدار مقابل ازبکستان و یا در 
دیدار مقابل سوریه، از رؤسای اسبق فدراسیون فوتبال که در 
قید حیات هستند، تجلیل کنیم. به هر حال آنها برای فوتبال ما 
زحمت کشیدند و اینکه تیم ملی ما به اینجا رسیده یا می تواند 

در همه رده ها بدرخشد، حاصل کار آنها بوده است.

تیم های بسکتبال ایران و چین در دیداری دوستانه ۲3 خردادماه به مصاف هم می روند.
 بر اساس اعالم سایت فدراسیون جهانی تیم های بسکتبال چین و ایران قرار است در دیداری دوستانه در استان لیائونینگ 
چین به مصاف هم بروند. چین به عنوان میزبان جام جهانی بســکتبال برنامه ریزی خود برای حضوری موفق در این رویداد 
بزرگ را آغاز کرده اســت. در اولین اقدام، چین از بازیکنان برتر خود برای حضور در تیم   ملی دعوت کرده با این تفاوت که 
مسئوالن بسکتبال این کشور دو تیم   ملی تشکیل دادند تا با قدرت بیشتری برای جام جهانی 2019 آماده شوند. طبق اعالم 
سایت فدراسیون جهانی بسکتبال چینی ها دو تیم قرمز و آبی را تشکیل دادند که هدایت تیم قرمز بر عهده لی نان است که 
در این تیم دینگ یانی اوهانگ ارزشمندترین بازیکن فصل گذشته لیگ چین و ژو کی، سنتر جوان این کشور حضور دارند. 
در تیم آبی نیز ژیان لیان، ستاره بسکتبال چین به همراه لی گن بازی خواهند کرد. طبق برنامه فدراسیون چین این دو تیم 
تا ســال 2018 فعال خواهند بود و در نهایت بهترین نفرات برای حضور در جام جهانی 2019 انتخاب می شوند. آن طور که 

فدراسیون جهانی اعالم کرده است تیم چین قرمز 23 خرداد ماه میزبان تیم   ملی ایران خواهد بود.

دیدار تدارکاتی بسکتبال ایران با چین در خرداد ماه دو بازی دوستانه ملی پوشان والیبال در اسلوونی

تیــم ملی والیبال کشــورمان در دومین مرحله 
اردوی برون مرزی خود دو دیدار با تیم ملی اسلوونی 
که هدایت آن را اســلوبودان کواچ در اختیار دارد، 

برگزار خواهد کرد.
تیم ملی والیبال کشــورمان که خود را برای حضور در 
لیگ جهانی 2017 والیبال آماده می کند، پس از پشت سر 
گذاشــتن اردویی شــش روزه در مونته نگرو و برگزاری دو 
دیدار دوستانه با تیم ملی این کشورعصر روز جمعه گذشته 

مونته نگرو را به مقصد ماریبور اسلوونی ترک کرد.
کاروان والیبال پس از حضور در اســلوونی راهی کمپ 
تمرینی خود شدند. بر اساس برنامه اعالم شده از سوی کادر 
فنی، ملی پوشــان دیروز دو جلسه تمرین کار با وزنه و کار 
با توپ را در دســتور کار خود دادند و طی امروز و فردا )24 
و 25 اردیبهشت ماه( صبح ها زیر نظر کادر فنی یک جلسه 

تمرین خواهند داشــت و عصرها در دو دیدار دوســتانه به 
مصاف تیم ملی اسلوونی خواهند رفت. تیم ایران در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 اردیبهشت تمرینات خود را 
در اسلوونی پیگیری می کند و سپس برای برگزاری آخرین 
دیدار دوســتانه خود از پنجگانه بازی های تدارکاتی پیش از 
لیگ جهانی 2017 راهی کاتویتســه لهستان خواهد شد و 
یک دیدار دوســتانه نیز با تیم ملی این کشور برگزار خواهد 

کرد.
سعید معروف، سید محمد موسوی، عادل غالمی، فرهاد 
نظری افشــار، محمد طاهر وادی، مهــدی مرندی، رضا قرا، 
محمد جواد معنوی نژاد، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، 
میالد عبادی پور، مصطفی حیدری، ســامان فائزی، مسعود 
غالمی، امیر غفور و فرهاد سال افزون 16 بازیکن حاضر ایران 

در اردوی برون مرزی لیگ جهانی 2017 هستند .

شاگردانکوالکوویچبهمصافبازیکنانکواچمیروند

پس از اعتراض و عدم حضور مهدی خدابخشــی در 
انتخابی تیم ملی تکواندو، سرانجام کادر فنی  مسابقات 
اسامی نفرات نهایی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان 

را اعالم کرد.
ســرانجام پس از حواشــی مختلف، کادر فنــی تیم ملی 
تکواندو دیروز اســامی 8 تکواندوکار نهایی اعزامی به مسابقات 
قهرمانی جهان را اعالم کرد. رقابت های تکواندو قهرمانی جهان 
اوایل تیرماه در »موجو« ی کره جنوبی برگزار می شــود. بعد از 
حضور تیم ملی تکواندو در مسابقات بین المللی یونان و مشخص 
شــدن ترکیب تیم ملی تکواندو در شــش وزن، قرار بود دیروز 
شنبه 23 اردیبهشت ماه با برگزاری دیدارهای انتخابی بین سه 
تکواندوکار، تکلیف نفرات اوزان دو ششم و هفتم نیز روشن شود. 
مهدی خدابخش، پوریا عرفانیان و ســعید رجبی نفراتی بودند 

که باید دیروز در مسابقات انتخابی شرکت می کردند، اما مهدی 
خدابخــش با توجه به فراهم بودن همه شــرایط برای برگزاری 
مســابقات انتخابی انصراف خود را روی شیاپ چانگ اعالم کرد. 
پس از انصراف خدابخشی از حضور در انتخابی به نشانه اعتراض 
به تصمیمــات کادر فنی، بی باک هم تصمیــم به حذف وی از 
ترکیب تیم ملی گرفت و در نهایت نفرات اصلی اعزامی به بیست 
و ســومین دوره رقابت های قهرمانی جهان را اعالم کرد. آرمین 
هادی پور در وزن 54- کیلوگرم، فرزان عاشــورزاده در وزن 58- 
کیلوگرم، میرهاشم حســینی در وزن 63- کیلوگرم، ابوالفضل 
یعقوبی در وزن 68- کیلوگرم، مسعود حجی زواره در وزن 74- 
کیلوگــرم، پوریا عرفانیان در وزن 80- کیلوگرم، ســعید رجبی 
در وزن 87- کیلوگرم و ســجاد مردانی در وزن 87+ کیلوگرم با 
تصمیم کادر فنی به مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهند شد.

اعالم ترکیب ملی پوشان تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 

انجمن فوتبال فلسطین 
فیفا را تهدید به شکایت کرد

انجمن فوتبال فلســطین )PFA( اعالم کرد از فیفا بــه دادگاه عالی ورزش 
)CAS( شکایت می کند. انجمن فوتبال فلسطین معتقد است که جیانی اینفانینو، 
رئیس فیفا با حذف مسئله مشکل فلسطین و رژیم صهیونیستی از برنامه کنگره، 
عملی غیرقانونی انجام داده اســت. انجمن فوتبال فلسطین در اعتراضی به فیفا 
اعــالم کرده بود این فدراســیون باید 6 تیم فوتبال رژیم صهیونیســتی که در 
سرزمین های اشــغالی پایه گذاری شدند را تعلیق کند. در صورتی که این اتفاق 
نیفتد، انجمن فوتبال رژیم صهیونیستی باید تعلیق شود. فیفا قرار بود در کنگره 
این فدراســیون درباره این مشــکل تصمیم گیری کند اما چند روز پیش اعالم 
شــد هنوز برای تصمیم گیری درباره این مسئله زود است و در کنگره درباره آن 
صحبت نخواهد شد. انجمن فوتبال فلسطین پس از این اتفاق اعالم کرد بنجامین 
نتانیاهو )نخست وزیر رژیم صهیونیستی( از جیانی اینفانینو درخواست کرده است 

این موضوع در کنگره به رای گذاشته نشود.
PFA در بیانیــه ای اعالم کرد: با توجه به اینکه رد درخواســت ما از ســوی 
آقای اینفانینو غیر قانونی و فیفا اجازه داده اســت، فشارهای سیاسی بر قوانین 
فیفا برتری پیدا کند. بســیار ناراحت هستیم. مشــکل را از طریق دادگاه عالی 
ورزش پیگیــری می کنیم زیرا تصور می کنیم روش آقــای اینفانینو غیرقانونی 
است. فلســطین پیش از این چندین بار از فیفا درخواست کرده بود که به رنج 

فوتبالیست های فلسطینی پایان بدهد.
بی توجهی فدراسیون فوتبال فرانسه به بنزما

فدراســیون فوتبال فرانســه در پیامی صعود رئال مادریــد به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا را به رافائل واران تبریک گفت، این درحالی است برای کریم بنزما 

چنین پیامی را ننوشت.
رئال مادرید با وجود شکســت برابر اتلتیکومادرید توانســت به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا راه پیدا کند. شــاگردان زیدان در دیدار برگشــت نیمه نهایی با 
نتیجه  دو بر یک برابر اتلتیکو تن به شکســت دادند اما با توجه به پیروزی ســه 
بر صفر در دور رفت به فینال راه پیدا کردند. کریم بنزما مهاجم فرانســوی رئال 
در دیدار برگشت روی حرکت دیدنی خود پایه گذار تک گل تیمش بود، این در 
حالی بود که رافائل واران دیگر بازیکن فرانســوی رئال پنالتی  داد و کار را برای 
تیمش سخت کرد. فدراسیون فوتبال فرانسه در پیامی که در صفحه توییتر خود 
منتشــر کرد، صعود رئال به فینال لیگ قهرمانان اروپا را به رافائل واران تبریک 
گفت  این  در حالی اســت که که به بنزما چنین تبریکی را نگفت تا نشــان دهد 
که همچنان با این بازیکن مشــکل دارد. یک از کاربران زیر این پست نوشت که 
چرا به بنزما تبریک گفته نشده و فدراسیون فوتبال فرانسه هم این گونه واکنش 
نشان داد: ما تنها به بازیکنانی تبریک می گویم که به تیم   ملی دعوت شده باشند. 
بنزما مدت هاست که به تیم   ملی فوتبال فرانسه دعوت نشده و حتی رقابت های 

یورو 2016 را از دست داد.
اینتر و یونایتد مشتریان جدی

 ستاره بایرن مونیخ
از منچســتر یونایتــد و اینتر به عنوان مشــتریان جدی ســتاره پرتغالی 
نیمکت نشین بایرن مونیخ سخن به میان می آید. رناتو سانچس بعد از درخشش 
در یورو 2016 با پیشــنهادهای خوبی مواجه شــد اما تصمیم گرفت که بایرن 
مونیــخ را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کنــد. این بازیکن جوان پرتغالی 
نتوانســت در ترکیب تیم آنچلوتــی انتظارات را برآورده کند و در بســیاری از 
بازی های نیمکت نشــین بود. رســانه های آلمانی پیش از این نوشتند که بایرن 
به دنبال فروش قرضی ســانچس است و تراکم زیاد در میانه میدان باواریایی ها 
باعث شد تا شانس سانچس برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی کم باشد. اسکای 
اسپورت اعالم کرد که منچستریونایتد و اینتر مشتریان جدی سانچس هستند و 
به احتمال خیلی زیاد این بازیکن پرتغالی در تابســتان راهی یکی از این دو تیم 
می شود. ژوزه مورینیو سرمربی منچســتریونایتد پیش از این به انتقاد از سران 
بایرن مونیخ به خاطر نیمکت نشینی سانچس پرداخته بود و تاکید کرده بود که 

این بازیکن با استعداد در تیم او نیمکت نشین می شود.
په په امشب با هواداران رئال مادرید 

خداحافظی می کند
مدافع میانی پرتغالی کهکشانی ها در هفته ماقبل پایانی فصل جاری اللیگا، 
آخرین بازی اش را برای سفیدپوشان پایتخت اسپانیا انجام خواهد داد.په په امشب 
در بازی خانگی رئال مادرید برابر ســویا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با هواداران 
خداحافظی خواهد کرد و به 10 ســال حضورش در جمع کهکشــانی ها خاتمه 
خواهد داد.مدافع میانی پرتغالی سفیدپوشــان مادرید بــا وجود تمایل فراوانی 
که برای ماندن در مادرید داشــت نتوانســت با مسئوالن باشگاه در مورد تمدید 
قراردادش به توافق برســد و به همین دلیل در پایان این فصل به عنوان بازیکن 
آزاد از سفیدپوشان پایتخت اســپانیا جدا خواهد شد. دلیل عدم تمدید قرارداد 
په په با رئال مادرید به توافق نرســیدن او با مدیران باشــگاه بر ســر مدت زمان 
قرارداد جدید بود. رئال به این مدافع پرتغالی پیشــنهادی قراردادی یکســاله با 
شــش میلیون یورو حقوق ســاالنه داده بود که مورد موافقت وی واقع نشد چرا 
که او خواهان عقد قراردادی دو ساله بود.اکنون شایعاتی به گوش می رسد مبنی 
براینکه باشگاه پاری سن  ژرمن خواهان عقد قرارداد با په په است اما در همین حال 
باشگاه هایی از سوپرلیگ چین هم حاضرند او را با پیشنهاد مالی به مراتب بهتر 
از PSG به خدمت بگیرند. په په 34 ســاله که تابســتان سال 2007 با قراردادی 
30 میلیون یورویــی از پورتو به رئال مادرید پیوســت، در 334 بازی اش برای 

کهکشانی ها 15 گل زد.
شاهکار کونته با چلسی و قهرمانی در لیگ برتر

شــاهکار آنتونیو کونته در اولین فصل مربیگــری اش در لیگ برتر جزیره با 
کســب عنوان قهرمانی کامل شــد. در آغاز هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس، 
جمعه شــب ودر مهم ترین بازی تیم چلســی با نتیجه یک بر صفر بر میزبانش 
وست بروموویچ رده هشتمی غلبه کرد تا در فاصله یک هفته به پایان لیگ و در 
حالی که یک بازی معوقه هم دارد، قهرمان این فصل از رقابت ها لقب بگیرد. در 
این بازی برای چلسی تحت هدایت آنتونیو کونته، میچی باتشوای گلزنی کرد تا 
فاصله این تیم با تاتنهام رده دومی که سه بازی دیگر تا پایان فصل دارد به 10 
امتیاز افزایش پیدا کند و سفیدپوشان لندن عماًل شانسی برای جبران این فاصله 
نداشــته باشند. به این ترتیب سرمربی ایتالیایی آبی پوشان لندن در اولین فصل 
مربیگری اش در لیگ برتر جزیره، ششمین قهرمانی چلسی در باالترین سطح از 
فوتبال باشــگاهی انگلیس را کسب کرد.چلسی دقیقاً دو هفته دیگر این شانس 
را دارد تا با غلبه بر همشــهری اش آرسنال در بازی فینال جام حذفی انگلیس، 

دومین جام قهرمانی اش در این فصل را هم کسب کند.

کاپیتان نفت مدال قهرمانی اش را به شهید مدافع حرم اهدا می کند
کاپیتان تیم نفت تهران مدال قهرمانی در جام حذفی را به شهید مدافع حرم 
تقدیم می کند. تیم فوتبال نفت تهران  روز پنج شنبه هفته گذشته  با پیروزی مقابل 
تیم تراکتورســازی تبریز به مقام قهرمانی جام حذفی دســت پیدا کرد و توانست 
قهرمــان این دوره از رقابت ها شــود.علیرضا عزتی کاپیتــان تیم نفت قصد دارد با 
همراهی تعدادی از دوســتانش مدال طالی خود را به شهید مصطفی صدرزاده از 
شــهدای مدافع حرم و خانواده ایشــان تقدیم کند تا با این کار به نوعی از زحمات 
و دالوری هــای مدافعین حرم قدردانی کرده باشد.شــهید مصطفی صدرزاده با نام 
جهادی »سید ابراهیم« فرمانده ایرانی گردان عمار از لشکر مقتدر فاطمیون بود. او 

درست در شب عاشورای حسینی به شهادت رسید.
پرسپولیس با یک جای خالی در ادامه نقل وانتقاالت

تیم فوتبال پرســپولیس برای جذب بازیکن جدید فقط یک جای خالی دارد.
پرسپولیس برای فصل آینده با گادوین منشا و شجاع  خلیل زاده قرارداد امضا کرده 
تا این نفرات جانشــین بازیکنان اوکراینی جدا شــده از این تیم شــوند. با جدایی 
پریمیوف، یانســکی و رامین رضاییان از پرسپولیس لیست بزرگساالن این تیم 3 
جای خالی پیدا کرد و با نفرات جذب شده حاال فقط یک جای خالی در لیست این 
تیم می ماند.محمد امین آرام طبع دیگر گزینه ای است که برانکو تمایلی برای حفظ 
او در تیمش ندارد اما در صورت جدایی او از پرسپولیس هم لیست بزرگساالن این 
تیم خالی نخواهد شد از این جهت که احسان علوان زاده در فصل آینده جزو نفرات 
بزرگساالن پرســپولیس محسوب خواهد شد.باشگاه پرسپولیس در حال حاضر در 
تالش اســت نفراتی چون ســروش رفیعی و کمال کامیابی نیــا را راضی به تمدید 
قرارداد کند و در آن صورت شاید یک جای خالی باقی مانده در لیست سرخپوشان 
به ســعد ناطق که قابلیت بازی در دو پست مدافع میانی و هافبک دفاعی را دارد، 
تعلق بگیرد. البته برانکو بســیار عالقمند اســت برای پست دفاع چپ سعید آقایی 
بازیکن تراکتورسازی را هم به لیست تیمش اضافه کند از این جهت که او بازیکن 
زیر 23 سال به حساب می آید.نکته قابل اشاره اینکه برانکو برای رفیعی و کامیابی نیا 
بازیکنانــی را مدنظر دارد اما اولویتش ماندن آنهاســت. فرشــید باقری و داریوش 
شجاعیان نفراتی هستند که سرمربی پرسپولیس آنها را برای جانشینی نفرات اشاره 

شده در نظر گرفته است.
علی دایی رسما سرمربی سایپا شد

سرمربی سابق تیم فوتبال نفت بعد از مذاکرات نهایی، به عنوان سرمربی جدید 
تیم فوتبال ســایپا انتخاب شد تا در لیگ هفدهم، هدایت نارنجی پوشان را بر عهده 
داشــته باشد. علی دایی که روز پنجشــنبه گذشته موفق شد با تیم نفت تهران به 
عنوان قهرمانی جام حذفی برسد، بعد از مذاکره با مسئوالن باشگاه سایپا سرانجام 
برای یک فصل به عنوان سرمربی تیم فوتبال سایپا انتخاب شد. علی دایی دیروزبعد 
از جلســه هیئت مدیره و انتخاب قطعی به عنوان ســرمربی سایپا، به همراه رضا 
درویش مدیرعامل باشــگاه در جلســه ای با حضور مدیر کل شرکت سایپا حاضر 
شد.دایی 10 سال پیش هم به عنوان سرمربی در تیم سایپا حضور داشت و توانست 
با این تیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر برسد.قرارداد علی دایی با تیم فوتبال سایپا 
ظهر دیروز امضا شد تا همکاری طرفین رسمی شود. علی دایی بعد از عقد قرارداد 
نهایی با باشــگاه سایپا از مسئوالن این باشگاه خواست هر چه سریع تر برای جذب 
بازیکنان موردنظر او اقدام کنند تا بتواند در بهترین زمان و با تیمی کامل دور جدید 
تمرینــات تیمش را آغاز کند. در این بین برخی از نفرات تیم نفت نیز در لیســت 
خریــد علی دایی قرار گرفتند تا در اولین فرصت با آنها قرارداد امضا شــود.محمد 
قاضی و اکبر صادقی، دو بازیکنی هستند که از تیم نفت در لیست خرید دایی قرار 
گرفته اند و با توجه به اینکه هر بازیکن قراردادشــان با باشگاه نفت به اتمام رسیده 
آنها را باید جزو خرید های ابتدایی ســایپا دانســت. این در شرایطی است که اکثر 
بازیکنان نفت برای پیوستن به تیم دایی عالقه نشان داده اند و باید دید چه نفراتی 
غیراز دو بازیکن نامبرده در لیســت خرید دایی قرار خواهند گرفت.رامین رضاییان 
بازیکن دیگری اســت که دایی او را در لیست خریدش قرار داده و مدیران باشگاه 

سایپا به زودی با این بازیکن وارد مذاکره خواهند شد.
کمالوند و اسدی به نفت پیوستند

سرمربی و کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال گسترش فوالد تبریز به تیم صنعت 
نفت آبادان پیوستند. فراز کمالوند که سال گذشته هدایت تیم گسترش فوالد تبریز 
را بر عهده داشــت، با امضای قراردادی رسما دیروز به عنوان سرمربی تیم صنعت 
نفت آبادان انتخاب شد.از کمالوند به عنوان یکی از گزینه های تراکتورسازی هم یاد 
می شد.همچنین مرتضی اســدی کاپیتان فصل گذشته گسترش فوالد هم دیروز 
قراردادش را با صنعت نفت امضا کرد تا این تیم آبادانی در نقل و انتقاالت استارت 
بزند.هدایت صنعت نفت در فصل گذشته بر عهده نادر دست نشان و سپس فیروز 

کریمی بود.
قرارداد ۵ ساله شکاری با روستوف

بازیکن تیم ذوب آهن با تیم روســتوف روسیه قرارداد پنج ساله امضا کرد. رضا 
شــکاری، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن که روزهای گذشته با تیم روستوف روسیه 
به توافق رســیده بود، دیروز با عقد قراردادی رسماً به این تیم پیوست. قرارداد رضا 
شــکاری با تیم روستوف روسیه پنج ساله اســت.به این ترتیب، او هم بازی سردار 

آزمون در روسیه شد.
تعیین تکلیف برای ملوان بعد از انتخابات

مدیرعامل باشــگاه ملوان بندرانزلی گفت: قرارداد مایلی کهن یک ســاله بود و 
با توجه به اتمام مســابقات لیگ دســته یک قرارداد او نیز به اتمام رســیده است. 
مسعود رضاییان در خصوص صحبت هایی که مبنی بر جدایی محمد مایلی کهن از 
ملوان به گوش می رسد، اظهار داشت: قرارداد مایلی کهن یک ساله بود و با توجه به 
اتمام مســابقات لیگ دسته یک، قرارداد او نیز به اتمام رسیده است. از مایلی کهن 
و چند گزینه دیگر برنامه خواستیم و در اولین جلسه هیئت مدیره در خصوص این 
گزینه ها تصمیم گیری خواهیم کرد.وی در خصوص زمان تشــکیل جلســه هیئت 
مدیره باشــگاه ملوان عنوان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
شــوراهای شــهر و اینکه برخی از اعضای هیئت مدیره ما از مسئوالن شهری شهر 
انزلی هســتند احتماال جلســه هیئت مدیره بعد از انتخابات برگزار خواهد شد. با 
این حال تمام تالش خود را انجام می دهیم در صورت امکان جلســه هیئت مدیره 
را قبل از انتخابات برگزار کنیم.مدیرعامل باشــگاه ملوان در پاسخ به این سوال که 
مایلی کهن چقدر شــانس ادامه همکاری با این تیم را دارد، گفت: ما مدیران عامل  
باشگاه ها تنها خوراک تصمیم گیری را مهیا می کنیم و هیئت مدیره در این خصوص 
تصمیم گیــری می کند. با توجه به اینکه من با هیــچ کدام از اعضای هیئت مدیره 
صحبتی نداشتم در این خصوص نمی توانم صحبت کنم.رضاییان تغییرات مدیریتی 
در این باشگاه گفت: قرارداد خود من نیز رو به اتمام است و احتمال وقوع هر اتفاقی 
وجود دارد. همه اعضای باشــگاه  ملوان غیراز بازیکنانی که قرارداد بلند مدت دارند 

در معرض تغییرات هستند.
پیروانی: قول صعود ندادم

ســرمربی تیم فوتبال جوانان گفت: برای آماده ســازی تیم در جام جهانی با 
کی روش مشــورت کردم. امیرحسین  پیروانی در مراســم بدرقه تیم ملی فوتبال 
جوانان به جام جهانی در پاســخ به ســوالی درباره حضور رضا کرمالچعب در این 
مراســم بعد از خط خوردنش از تیم  ملی گفت: او هم مثل ســایر بازیکنان تالش 
کرد و زحمت کشید و شایسته بود اما به دلیل اختالف کم کیفی بین او و دیگران 
مجبور شدم روی نام او قلم قرمز بکشم.او ادامه داد: خوشحالم که بازیکنی در سن 
جوانی اینقدر بزرگ فکر می کند. مطمئن باشید فوتبال ایران بعدها از کرمالچعب 
بیشتر خواهد شــنید. بازیکنان و کادر فنی ما رضا را خیلی دوست دارند.سرمربی 
تیم جوانان درباره اینکه آیا برای آماده سازی تیمش از کی روش نیز مشورت گرفته 
اســت گفت: یک هفته قبل جلسه  طوالنی با کی روش داشتم و با او مشورت کردم. 
او قبال با پرتغال، قهرمان جام جهانی جوانان شده است. کی روش مثل کتاب بزرگی 
است که باید بهتر ورق می خورد و در فوتبال ما از او بیشتر استفاده می شد.او درباره 
نورافکــن گفت: باالخره پس از کــش و قوس های فراوان و صحبت هایی که مطرح 
شــد جلسه ای را با منصوریان برگزار کردم و در نهایت مقرر شد نورافکن در اختیار 
تیم جوانان باشد.پیروانی درباره شناختش از حریفان تیم هم گفت: بله ما شناخت 
خوبی از حریفان داریم و بعد از اینکه هم گروهان ما مشــخص شــدند از وضعیت 
آن ها باخبر شــدیم. با پرتغالی همگروه هستیم که یکی از پرافتخارترین تیم ها در 
رده جوانان است اما با این حال من قول صعود ندادم و قول دادم تمام تالش مان را 

برای موفقیت انجام دهیم.
جابر انصاری دیدار استقالل با العین را از دست داد

بازیکن تیم فوتبال اســتقالل به دلیل مصدومیت دیــدار این تیم برابر العین 
امارات را از دســت داد. تیم فوتبال اســتقالل ایــران در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف العین امارات برود. 
این در حالی اســت که جابر انصاری به دلیل مصدومیت قطعا در این بازی حضور 
نخواهد داشت.از ســوی دیگر امید ابراهیمی هافبک بازی ساز این تیم هم مصدوم 
اســت و احتمال دارد در دیدار رفت برابر العین غایب باشــد.مصدومیت انصاری و 
غیبت احتمالی امید ابراهیمی در حالی رقم خورده که امید نورافکن دیگر هافبک 
بازی ســاز استقالل هم به همراه تیم ملی جوانان به کره جنوبی سفر می کند تا در 
جام جهانی حضور داشته باشــد و باید دید استقالل با این چالش چگونه دست و 

پنجه نرم می کند.
جاللی با پیکانی ها تمدید کرد

ســرمربی تیم فوتبال پیکان برای یک ســال دیگر قراردادش را با این باشگاه 
تمدید کرد.مجید جاللی پس از کســب نتایج مناسب با پیکان در لیگ شانزدهم با 
مسئوالن این باشگاه برای تمدید قراردادش وارد مذاکره شد و برای یک سال دیگر 
با محمود شــیعی به توافق رســید که دیروز قراردادش را با این باشگاه امضا کرد.

ســرمربی تیم پیکان برنامه اش را به باشگاه پیکان داده است و مدیران این باشگاه 
مذاکره با بازیکنان مدنظر جاللی را هم آغاز کرده اند.

صفحه 9
یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳9۶ 

۱۷ شعبان ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۲۲

کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری، سرمربیان تیم های ملی ســرعت، استقامت و نیمه استقامت ایران را 
انتخاب کردند.

دیروز جلســه کمیته فنی جهت انتخاب سرمربیان تیم های  ملی سرعت، استقامت و نیمه استقامت برگزار شد. در پایان این 
جلســه محمد ابوحیدری به عنوان سرمربی تیم ملی سرعت و حسین عســگری نیز به عنوان سرمربی تیم های ملی استقامت و 
نیمه استقامت منصوب شدند.بنا به مذاکرات انجام گرفته، مربیان مذکور باید هرچه سریع تر کمک مربیان و کادر فنی خود را به 
فدراســیون معرفی کرده و پس از تأیید کمیته فنی و مسئولین فدراسیون شروع به کار کنند.رئیس  فدراسیون دوچرخه سواری، 
هدف اصلی و مأموریت این مربیان را حضور موفق در بازی های آسیایی داخل سالن ترکمنستان، قهرمانی آسیا 2018، بازی های 

آسیایی 2018 اندونزی و در نهایت کسب سهمیه المپیک در دو بخش پیست و جاده بیان کرد.

انتخاب سرمربیان تیم های ملی دوچرخه سواری ایران

علیرضا محمودی پارســا 23 تیر ســال 
1348 دیده به جهان گشود. وی در تاریخ 26 
دی ماه سال 61 عازم جبهه اندیمشک شد و 

از آنجا به منطقه عملیاتی فکه رفت.
علیرضا محمودی پارســا یک بار مجروح 
شد و در بیمارســتان به علت جراحت شدید 
از ناحیه صورت و گلو بستری بود و به محض 

بهبودی مجددا به جبهه می رود.
علیرضا محمودی در 27 بهمن ماه بر اثر 
اصابت خمپاره و گلوله از ناحیه شکم و سینه 
به شدت مجروح شد و نیروهای امدادی وی را 

به بیمارستان آیت اهلل کاشــانی در اصفهان منتقل کردند. وی پس از تحمل دو 
روز درد شــدید، در نیمه شب جمعه 29 بهمن ســال 61 در حالتی که حضور 
مقدس ابا عبداهلل)ع( را بر بالین خود احساس می نمود و بر ایشان سالم می داد، 

جان خود را تقدیم جانان کرد.
بخشی از وصیت نامه شهید:

آمریکای جهانخــوار و هم پیمانانش برای شکســت ایــن انقالب حداکثر 
تالش خود را می کنند، اما ما می دانیم ید اهلل فوق ایدیهم، دســت خدا باالترین 
دست هاســت و این دست خداســت که توطئه های دشمنان جهانخوار را درهم 

می کوبد.
سعی کنید امام را یاری دهید و بیشتر به سوی جبهه ها روانه شوید و بدانید 

کمک به رزمندگان اسالم، کمک به لشکر امام زمان است.
ای ملت مسلمان سراسر جهان به پا خیزید و توطئه های ابرنکبتان خونخوار 
را درهم کوبید. به پا خیزید و آســوده ننشــینید که دشمنان اسالم در کمین 
هستند. اگر آسوده بنشینیم آنها به پا می خیزند و قیام می کنند. قیام کنید آخر 
مگر امام خمینی شــما را رهنمود ندادند که چرا قیام نمی کنید چرا ســاکتید؟ 

مسئولیت شما در مقابل اسالم و مستضعفان باالتر از این حرف هاست.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال از سی و یکم اردیبهشت آغاز می شود.
فدراسیون بسکتبال به دلیل تداخل بازی نخست از مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با انتخابات ریاست جمهوری، زمان جدید 
این رقابتها را مشخص کرد. طبق برنامه جدید فدراسیون، مسابقه نخست فینال و رده بندی سی و یکم اردیبهشت برگزار می شود 
و بازی دوم دوشنبه یکم خرداد انجام خواهد شد. مرحله نهایی لیگ برتر به صورت سه برد از پنج مسابقه برگزار می شود و مسابقه 
ســوم فینال و رده بندی چهارم خرداد برگزار می شــود. اگر نیاز به مسابقه چهارم و پنجم باشد این دیدارها پنجم و هشتم خرداد 

انجام می گیرد. تاکنون پتروشیمی با پیروزی برابر شهرداری اراک به فینال رسیده است.
جدال دانشگاه و نفت به بازی پنجم کشید

اما تیم دوم صعود کننده به فینال لیگ برتر بسکتبال در بازی پنجم مرحله نیمه نهایی مشخص می شود.
در حالی که تیم دانشگاه آزاد در بازی های اول و دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مقابل نفت آبادان شکست خورده 
بود در بازی های سوم و چهارم که در تهران برگزار شد، حریف جنوبی خود را شکست داد و سرنوشت تیم فینالیست به بازی پنجم 
کشیده شد.شاگردان فرزاد کوهیان در بازی چهارم نیمه نهایی با نتیجه 85 بر 74 نفت را شکست دادند. در این بازی دومینیک 
جونز 25 امتیاز، 5 ریباند و 8 پاس گل برای دانشگاه آزاد و محمد حسن زاده 20 امتیاز و 11 ریباند برای نفت کسب کردند.بازی 

پنجم مرحله نیمه نهایی روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در آبادان برگزار خواهد شد.
فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد پس از برتری 85 بر 74 تیمش  مقابل نفت آبادان در مورد عملکرد داوران 
اظهار داشت: داوری این بازی خوب بود، اما در بازی دوم که در آبادان انجام دادیم چند اشتباه وجود داشت.  بعد از آن بازی هم 
در مورد قضاوت صحبتی انجام ندادم، نظر بازیکن و مربی حریف هم محترم است.سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در مورد بازی 
پنجم در آبادان و صعود به فینال گفت: قطعا به فینال فکر می کنیم و می رویم که برنده شــویم. باخت دومی که در زمین حریف 

دادیم بازیکنان را به خودشان آورد. تا اینجای کار هم تمرکز بچه ها خوب بوده است.

اعالمزمانجدیدفیناللیگبسکتبال روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا- هند
یکمدالنقرهو3مدالبرنزسهمآزادکارانایران

بانوان تیرانداز اولین مدال های کاروان ایران 
را کسب کردند

 اولیــن مدال هــای کاروان ورزش ایــران در بازی هــای 
کشورهای اسالمی توسط نرجس امامقلی نژاد و الهه احمدی در 
رقابت های تیراندازی به دست آمد. رقابت های فینال تیراندازی 
تفنگ بــادی 10 متر بانوان بازی های کشــورهای اســالمی 
امروز شــنبه با حضور الهه احمــدی، نجمه خدمتی و نرجس 
امامقلی نژاد همراه با پنج تیرانداز دیگر از کشــورهای مختلف 
برگزار شــد.در این بخش از مسابقات و پس از شلیک تیرهای 
متعدد توســط تیراندازان حاضر از کشورهای ایران، ازبکستان، 
تاجیکستان، عمان و بنگالدش، نرجس امام قلی نژاد به عنوان 
قهرمانی دســت یافت و الهه احمدی هم عنوان نایب قهرمانی 
را از آن خــود کرد.امام قلی نژاد و احمدی به ترتیب با کســب 
249.6 و 246.1 امتیاز قهرمان و نایب قهرمان شــدند.در این 
بخش از مسابقات نماینده ازبکستان سوم شد ضمن اینکه نجمه 

خدمتی هم به عنوان چهارم دست یافت.
اما در سایر رقابتها، مسابقات بخش دوم رشته تپانچه 25 

متر مردان در بخش مرکز آتش رقابت های کشورهای اسالمی 
به پایان رسید که محمد احمدی با مجموع امتیاز 565 و وحید 
گلخندان با مجموع امتیاز 554 در این رشــته در هر دو بخش  
مرکز آتش به ترتیب هفتم و ســیزدهم شدند. در همین رشته 
تیراندازانی از آذربایجان، ترکیه و پاکستان به ترتیب در جایگاه 

اول تا سوم قرار گرفتند.
نتایج کاروان ایران در روز دوم

 روز دوم از چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای 
اســالمی با رقابت های کاراته در بخــش کومیته زنان و مردان 
آغاز شــد و ورزشــکاران ایران در چند رشته به مصاف رقبای 
خود رفتند. نتایج ورزشــکاران ایرانی در روز دوم مسابقات به 

شرح زیر است:
بوکس:

*امید احمدی صفا نماینده وزن 49 کیلوگرم کشــورمان 
باپیروزی مقابل اوزتارک تولگاهان از کشــور ترکیه به دور بعد 

راه یافت.
* ســید شــاهین موســوی بوکســور وزن 75 کیلوگرم 

کشورمان در اولین مسابقه خود مقابل ترسینبای کوالهمت از 
قزاقستان شکست خورد.

ژیمناستیک:
* سامان مدنی، ژیمناستیک کار جوان کشورمان، در رشته 
پارالل موفق شد راهی فینال شــود. مدنی در این رقابت ها در 
رتبه هفتم قرار گرفت و مجوز حضور در فینال را به دست آورد. 
هادی خناری نژاد و سعیدرضا کیخا، دو ژیمناستیک کار دیگر 
کشورمان، در این بخش و به ترتیب در رده های نهم و یازدهم 

جای گرفته و از راهیابی به فینال بازماندند.
*در رشــته دارحلقه هــادی خناری نژاد، شــرکت کننده 
کشورمان، پس از ژیمناستیک کاران آذربایجان و ترکیه در رده 
سوم قرار گرفت و راهی فینال شد. در همین بخش سعیدرضا 
کیخا با قرار گرفتن روی پله هشتم توانست به فینال راه یابد و 
به کسب مدال در این رقابت ها امیدوار باشد. در رشته دار حلقه، 
سامان مدنی با قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم نتوانست راهی 

فینال شود.
ســه قسمت دیگر این مسابقات )بارفیکس، خرک حلقه و 

پرش از خرک( فردا صبح  برگزار می شود.
جودو:

علیرضا خجســته جــودوکار وزن 66- کیلوگــرم ایران 
در مرحله یک شــانزدهم در دیدار نخســت به مصاف خلیفه 
الهوســانی از امــارات رفت و با نتیجه 2 بر صفــر به پیروزی 
رسید و به مرحله بعد راه یافت. خجسته در دوردوم به مصاف 
جودوکار عربستانی رفت و در یک مصاف آسان حریف را ایپون 
کرد و به مرحله بعد راه یافت. وی در مبارزه ســوم برابر نجات 
شــیخ علیزاد جودوکار کشور میزبان ایپون شد تا از رسیدن به 

فینال رقابت ها باز بماند.
شنا:

* آریا نسیمی شــاد در رشته 50 متر قورباغه با ثبت زمان 
29 ثانیه و 58 صدم ثانیه در گروه خود ســوم شد و به همراه 
15 نفر دیگر به نیمه نهایی مســابقات راه یافت.وی در مرحله 
نیمه نهایی شنای 50 متر قورباغه به آب زد که با ثبت زمان 29 
ثانیه و 59 صدم ثانیه و در مجموع به عنوان نفر هشتم به فینال 

این ماده صعود کرد.

چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمیـ  باکو چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمیـ  باکو

نمایندگان ایران صاحب سه مدال برنز و یک مدال نقره در روز نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شدند.
روز نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا با برگزاری مبارزات چهار وزن نخست در شهر دهلی نو پایتخت کشور هندوستان 
برگزارشد که حاصل آن برای آزادکاران ایران کسب چهار مدال بود. در وزن 57 کیلوگرم رضا اطری در دور اول با نتیجه 8  بر 6  محمود 
جان شــاوتاکوف از ازبکســتان را شکست داد وی در دور بعد مقابل یوکی تاکاهاشی از ژاپن با نتیجه 5 بر 2 شکست خورد و با توجه به 
حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، اطری به گروه بازنده ها رفت.وی ابتدا در این گروه نویسون پینای از تایلند را با نتیجه 6 بر صفر و 
ضربه فنی شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد وی در این دیدار نیز با نتیجه 5 بر 4 مقابل کیم سانگ گون از کره جنوبی به پیروزی 
رسید و صاحب مدال برنز شد. در وزن 65 کیلوگرم میثم نصیری در دیدار رده بندی مقابل کوک گوانگ کیم از کره شمالی با نتیجه 7 
بر 2 به پیروزی رســید و صاحب مدال برنز شــد.وی در دور اول با نتیجه 8 بر 5 میرژان آشیروف از قزاقستان را شکست داد وی در دور 
بعد مقابل باجرانگ از هند با نتیجه 7 بر 5 شکست خورد اما با حضور این کشتی گیر هندی در دیدار فینال، نصیری برای ادامه کار به 
گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه مقابل سیروجدین حسن اف از ازبکستان با نتیجه 8 بر 3به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی راه 
یافت. در وزن 74 کیلوگرم مسابقات روز نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا بهمن تیموری در دور اول با نتیجه 5 بر 5 مقابل مسلم اوالیف 
از قرقیزستان شکست خورد اما با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، تیموری راهی گروه بازنده ها شد.وی در این گروه بیونگ مین 
گانگ از کره جنوبی را با نتیجه 12 بر 2 شکســت داد و به دیدار رده بندی رفت. تیموری عصر دیروز برای کســب مدال برنز به مصاف 
سوباسا آسایی از ژاپن رفت و با نتیجه 10 بر صفر از سد این کشتی گیر گذشت.در وزن 97 کیلوگرم حسین شهبازي پس از استراحت 
در دور نخست در دور دوم مینوون سه او از کره جنوبي را با نتیجه 10 بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد، شهبازی در 
این مرحله نااویا آکاگوما از ژاپن را با نتیجه 6 بر 2 شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار در یک کشتي نزدیک با نتیجه 

6 بر 4 مقابل ماگومد ابراگیم اف دارنده مدال برنز المپیک برزیل از ازبکستان شکست خورد و به مدال نقره رسید.


