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پرسپولیس امشب در عمان میزبان االهلی عربستان است

آغاز راه دشوار پرسپولیس برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر آسیا
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا امروز به مصاف االهلی عربستان 
می رود، این دیدار در عمان و به میزبانی نماینده فوتبال 

کشورمان برگزار می شود. 
تیم فوتبال پرســپولیس عصر امروز سه شــنبه از ساعت 
۲۰:۳۰ در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط مقابل االهلی 
عربستان قرار می گیرد. این بازی در مرحله یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود. 
شاگردان برانکو که در مرحله گروهی باالتر از الریان قطر 
و الوحده امارات قرار گرفتند در نهایت به مرحله یک هشــتم 
نهایی صعود کردند تا در این مرحله هم با برتری برابر لخویای 
قطر جواز حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا را کسب کنند.
پرسپولیسی ها فصل قبل را عالوه بر موفقیت در لیگ قهرمانان 
آســیا با قهرمانی در لیگ برتر ایران به پایــان بردند و فصل 

هفدهم را نیز با سه برد و یک تساوی آغاز کردند.
قرمزپوشان تهرانی که در حال حاضر با ۱۰ امتیاز و هشت 
گل زده در صــدر جدول لیگ برتر قرار دارند، امیدوارند که با 
برتری مقابل االهلی عربستان برای نخستین بار در تاریخ لیگ 
قهرمانان آســیا - با شیوه نوین - به جمع چهار تیم برتر آسیا 

صعود کنند.
در این مرحله العین امارات، الهالل عربستان، شانگهای و 
گوانگجوی چیــن، اوراواردز و کاوازاکی ژاپن، به همراه االهلی 
عربســتان و پرسپولیس ایران هشــت تیم مرحله یک چهارم 
نهایی را تشــکیل می دهند که چهار تیــم از جمع این ها به 

مرحله بعدی صعود خواهند کرد.
پرسپولیس برای بازی مقابل االهلی، سیدجالل حسینی 
را بــه دلیل دو اخطاره بودن در اختیار ندارد اما از طرف دیگر 

حســین ماهینی و محسن مســلمان که با مصدومیت جزئی 
مواجه بودند مشــکلی برای همراهی این تیم ندارند. البته تیم 
برانکو حواشــی دیگری را هم طی روزهای اخیر به خود دیده 
که مهم ترین آنها بحث اختالف مهدی طارمی و گادوین منشا 
بود که این موضوع هم با مدیریت سرمربی تیم و دخالت سایر 
بازیکنان در آخرین تمرین پیش از سفر به عمان ختم به خیر 
شد و این دو بازیکن با عکس یادگاری که کنار یکدیگر گرفتند 
نشــان دادند که هیچ اختالفی با یکدیگر ندارند. با این وجود 
هواداران پرســپولیس امیدوارند تیم شان پس از سال ها بتواند 
برابر نماینده عربستان در دیدار رفت به برتری برسد تا به جمع 

چهار تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.
آشنایی با حریف تیم پرسپولیس

اما االهلی عربســتان، حریف امروز پرســپولیس در چه 
سطحی است؟! در پاسخ به این پرسش باید گفت االهلی چند 
ماهی می شود که سرگئی ربروف اوکراینی را به عنوان سرمربی 
جدید تیم خــود انتخاب کرده؛ همان مربی که با دیناموکیف 
در لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته عملکرد خوبی داشت 
و نشــان داده مربی با کیفیتی است؛ هر چند که در دو هفته 
اول لیگ عربســتان این تیم یک برد و یک باخت را به دست 
آورده اســت و حاال آنها با این شرایط به مصاف قهرمان ایران 

سهمیه ایران در کاپ تنیس روی میز آسیا 
به سه نفر رسید

با اعالم کنفدراســیون تنیس روی میز آسیا سهمیه های ایران در 
مسابقات کاپ آسیا به سه نفر رسید.

 طی اعالم کنفدراســیون آســیا، نیما عالمیان نیز به  مسابقات کاپ آسیا 
دعوت شــد. این مسابقات از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ شهریور در کشور هند برگزار 
می شود. پیش از این نوشــاد عالمیان و ندا شهسواری به این مسابقات دعوت 
شده بودند.این ورزشکاران قرار است با هدایت جمیل لطف اهلل نسبی سرمربی 

تیم  ملی بزرگساالن در این رویداد مهم حضور بهم رسانند.

خواهند آمد. 
در ایــن تیم که بــا هزینه های چنــد ده میلیون دالری 
برای تیم های آســیایی خط و نشان کشیده بازیکنان موثری 
هم حضور دارند. نقطه قوت االهلی خط حمله اش است؛ خط 
حمله االهلی متشــکل از عمر السومه، مهاجم گلزن سوری و 
لئوناردو ده سواز، مهاجم جدید برزیلی است. السومه در ۳ فصل 
گذشته لیگ عربستان موفق شده است ۷5 گل برای تیمش به 
ثمر برساند و ۳ فصل پیاپی عنوان آقای گلی را از آن خود کرد. 
مهاجم جدید برزیلی االهلی هم گلزنی قهار است زیرا او 
در فصل گذشــته در تیم پارتیزان بلگراد موفق شد ۲۷ گل به 
ثمر رســاند و عنوان آقای گلی لیگ صربســتان را از آن خود 

کند. 
خبر بد برای االهلی این اســت که یکی از بازیکنان موثر 
این تیم به دلیل مصدومیت به بازی امروز مقابل پرســپولیس 
حضور نخواهد داشت. عبدالفتاح العسیری، بازیکن ملی پوش 
االهلی عربســتان است که بدلیل مصدومیت به همراه کاروان 

این تیم به عمان عازم نشد.
االهلی از تماشــاگران زیادی در حــوزه خلیج فارس بهره 
می برد. این تیم در همین عمان وقتی با ذوب آهن ایران مصاف 
داد بیش از ۱۷ هزار تماشاگر عرب از این تیم حمایت کردند تا 
نشان دهند سبزهای عربستانی در این کشور هم تنها نیستند و 
با اهرم فشار تماشاگران قصد دارند فشار زیادی به پرسپولیس 
بیاورند. یکی دیگر از نقاط قوت االهلی دروازه بانش اســت که 
در طول مسابقات لیگ قهرمانان امسال موفق شده است ۴۱ 
توپ را مهار کند و در این زمینه برای خودش رکورددار است.
الزم به یادآوری اســت که دیدار برگشت این دو تیم ۲۱ 
شــهریور ماه در ابوظبی امارات به میزبانی االهلی عربســتان 

برگزار خواهد شد.

حدیث دشت عشق

به یاد سرباز شهید رمضانعلي  امیدواري 
تنگدست در دنیا و شفیع در عقبی

رمضانعلي  امیدواري  فرزند موسي  در سال  ۱۳۳5 
شمسي  در روستاي  راسته کنار چشم  به  جهان  گشود. 
هنوز پنج  ســال  از عمرش  نمي گذشت  که  پدرش  را 
از دســت  داد و همراه  خانواده اش  زندگي  سختي  را 
ســپري  مي کرد. به  علت  فقر و تنگدســتي  در دوره  
راهنمایــي  از تحصیل  بازماند و به  حرفه  نجاري  روي  

آورد و از این  راه  توانســت  در امر معیشت  خود وخانواده اش  مؤثر باشد. وي  پس  
از چند سال  کار و تالش  و کمک  به  خانواده  جهت  انجام  خدمت  مقدس سربازي  
اعزام  گردید و پس  از اتمام  ســربازي  در کارخانه  پارس  خزر رشــت  )توشــیبا( 
مشغول بکار شد. با شروع  جنگ  تحمیلي  و احضار منقضي  خدمت هاي  سال  56 
وي  نیز عازم  جبهه  گردید و در یک  نبرد بي امان  به  همراه  عده اي  از همسنگران  
خود در تاریخ  5 تیرماه ســال 6۰ کنار رودخانه  کرخه  در آبادان  شربت  شهادت  

نوشید و پیکر پاکش  را در گلستان  شهدای ابوجاق  پیر بازار به  خاك  سپردند.

ســرمربی تیم ملی وزنه برداری از اضافه شدن سعید علی حسینی و کیانوش رستمی به اردوی تیم ملی در 
مازندران خبر داد.

محســن بیرانوند در حاشیه لیگ برتر وزنه برداری از برگزاری اردوی تیم ملی در شمال کشور خبر داد و گفت: از جمعه 
اردوی سطح دریای تیم ملی وزنه برداری در یکی از شهرهای مازندران آغاز می شود. در این اردو قرار است سعید علی حسینی 
به جمع ملی پوشان اضافه شود. کیانوش رستمی هم به همراه دیگر ملی پوشان راهی شمال شده و در این اردو شرکت می کند. 
این اردو ســه هفته در شمال برپا خواهد بود. ســرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره وضعیت ملی پوشان و این که قرار است 
سهراب مرادی در بازی های داخل سالن آسیا رکوردشکنی هم داشته باشد یا خیر؟ بیان کرد: طبق آنچه که برنامه ریزی کردیم 
جلو می رویم و شرایط خوب است. اولویت ما در بازی های داخل سالن آسیا برای سهراب مرادی کسب مدال طال است و حاال 
نیم نگاهی هم به رکوردشــکنی داریم. با این حال همه چیز بســتگی به شرایط مسابقه دارد. با حذف رکوردهای ایلیا ایلین 
از جدول رکوردهای جهان، ســطح رکوردها پایین تر آمده اســت و سهراب مرادی در اردوی ورزقان توانست حتی پنج شش 

کیلومتر باالتر از رکوردهای جهان وزنه بزند با این حال همه چیز بستگی به شرایط مسابقه دارد.

حضور علی حسینی و رستمی در اردوی تیم ملی وزنه برداری  عنوان نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال 
در مسابقات کاپ آسیا

تیم ملی بسکتبال ایران که همه حریفان آسیایی خود 
را شکست داده  بود؛ در دیدار فینال کاپ  آسیا برابر تیم 
استرالیای مدعی مغلوب شد و به مقام نایب  قهرمانی کاپ 

 آسیا رسید.
تیم ملی بســکتبال ایران در فینال کاپ آسیا یکشنبه شب 
۷٩ بر 56 برابر اســترالیا تن به شکست داد و نایب قهرمان شد. 
آسمان خراش های کشورمان در این دیدار عملکرد خوبی برابر تیم 
مدعی استرالیا داشــتند و تا دقیقه پایانی جنگیدند و در نهایت 
نایب قهرمان ایــن رقابت ها نام گرفتند. کوارتر اول ۱۸ بر ۱۴ به 
سود استرالیا تمام شد، این تیم در کوارتر دوم ۲5 بر ۱۲ به برتری 
رسید، کوارتر سوم ۱۷ بر ۱۳ به سود ایران بود و کوارتر چهارم نیز 

۲۳ بر ۱۳ به سود استرالیا به پایان رسید.
در پایان رقابت های بســکتبال کاپ آسیا، ایران دو نماینده 
جزو برترین ها داشت. محمد جمشیدی و حامد حدادی در جمع 
پنج بازیکن برتر کاپ آسیا قرار گرفتند.  محمد جمشیدی بهترین 
پست دو و حامد حدادی بهترین پست پنج تورنمنت نام گرفت. 
شــیا ایلی از نیوزلند، فادی الخطیب از لبنان و او سیکون از کره 
جنوبی بهترین به ترتیب بهترین پســت یک، ســه و چهار آسیا 
شــدند. همچنین حامد حدادی ســتاره تیم کشورمان به عنوان 
ارزشمندترین بازیکن مسابقات نام گرفت. این چهارمین بار است 
که حدادی ارزشــمندترین بسکتبالیست آســیا نام می گیرد. او 

همچنین بهترین پست پنج رقابت ها نیز معرفی شد.

تالش برای کم کردن فاصله ایران و استرالیا
مهران حاتمی ســرمربی تیم ملی پس از کسب عنوان نایب 
قهرمانی ایرانی اظهار داشــت: همه می دانند ســطح بســکتبال 
استرالیا با آسیا متفاوت است. ما بعد از پیروزی برابر همه حریفان 
آسیایی به فینال رســیدیم و همه سعی و تالشمان را کردیم تا 
برنده دیدار نهایی باشیم اما سطح بسکتبال ما با استرالیا متفاوت 
اســت و نیاز است این تفاوت را با تالش بیشتر از بین ببریم. باید 

به سطح باال برسیم و رشد کنیم. 
وی ادامــه داد: اســترالیا در فینــال با همان ســطح باالی 
بســکتبالی که داشــت برنده این دیدار شــد. بــه نظرم حضور 
اقیانوســیه در رقابت های آسیا فرصت خیلی خوبی برای ماست. 
این رقابت ها نشــان داد که باید سطح آسیا باالتر برود و ما نیز به 
طور موازی با آن رشــد کنیم. سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: 
هرچه تعداد بازی های ما با این حریفان بیشــتر شود قطعا رشد 
بیشتری خواهیم داشــت. بازیکنان ما باید در بازی های پرفشار 
بازی بیشــتری کنند تا رشد کنند. آنقدر هم باهوش هستند که 
خیلی سریع از حریفان قدرتمند خود یاد بگیرند و پیشرفت کنند.
حاتمــی با تمجید از عملکرد بازیکنان تیم ملی بســکتبال 
تاکید کرد: همه بازیکنانم در این مدت تالش کردند. من به همه 
نفراتم نمره ۲۰ می دهم چون واقعا عالی بودند. از تمام بازیکنان به 
خصوص بزرگ ترهای تیم تشکر می کنم که حضورشان باعث شد 

تیم شرایط مستحکم تری برای مسابقات داشته باشد.

رقابت های والیبال جام قهرمانان قاره ها با حضور 
شش تیم و به میزبانی کشور ژاپن از 21 شهریور ماه 

به مدت پنج روز برگزار می شود.
مســابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها از ۲۱ الی ۲6 
شهریور ماه به میزبانی دو شــهر ناگویا و اوساکا در کشور 

ژاپن برگزار می شود.
در این رقابت ها تیم های ایران )قهرمان آســیا(، آمریکا 
)قهرمان آمریکای شــمالی(، فرانسه )قهرمان اروپا(، برزیل 
)قهرمــان آمریکای جنوبی(، ایتالیا )وایلد کارت( و ژاپن به 
عنوان میزبان به مدت پنج روز برگزار خواهد شد. سدو روز 
نخســت رقابت های قهرمانی قاره ها به میزبانی شهر ناگویا 
انجام می شــود و در سه روز دیگر رقابت ها در شهر اوساکا 
پیگیری خواهد شــد. برنامه کامل جام قهرمانان قاره ها به 

این شرح است:

سه شــنبه ۲۱ شــهریور:* ســاعت ۸:۱۰ برزیــل – 
فرانسه*ساعت ۱۱:۱۰ ایران – ایتالیا*ساعت ۱۴:۴5 ژاپن 

– آمریکا
چهارشــنبه ۲۲ شــهریور :*ســاعت ۸:۱۰ برزیل - 
ایتالیا*ساعت ۱۱:۱۰ ایران – آمریکا*ساعت ۱۴:۴5 ژاپن 

– فرانسه
جمعه ۲۴ شهریور:*ساعت ۸:۱۰ ایران – برزیل*ساعت 

۱۱:۱۰ فرانسه – آمریکا*ساعت ۱۴:۴5 ژاپن – ایتالیا
 – برزیــل   ۸:۱۰ :*ســاعت  شــهریور   ۲5 شــنبه 
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ژاپن – برزیل

اعالم برنامه رقابت های والیبال جام قهرمانان قاره ها
ایران در گام نخست به مصاف ایتالیا می رود

*در ادامه رقابت های قهرمانی والیبال زیر ۲۳ سال جهان که از بیست و هفتم مرداد ماه و به میزبانی قاهره در کشور 
مصر برگزار می شود، تیم  والیبال امید ایران در سومین دیدارش موفق شد قاطعانه و با نتیجه ۴ بر یک الجزایر را شکست 
دهد. شاگردان خوان سیچلو با امتیاز های ۱5 بر ۱۷، ۱5 بر ۸، ۱5 بر ۷، ۱5 بر ٩ و ۱5 بر ۱۲ نماینده آفریقا را از پیش 

رو برداشتند.والیبالیست های امید ایران با این پیروزی، با دو برد و یک باخت شش امتیازی شد.
*دبیر فدراسیون شــنا، شیرجه و واترپلو شایعات اخیر مبنی بر شرکت کردنش در انتخابات ریاست این 
فدراســیون را رد کرد. محسن سمیع زاده با ابراز تاسف از شایعه پراکنی برخی رسانه های زرد، اظهار کرد: 
اخیرا در برخی شبکه های مجازی و رسانه های زرد شایعاتی مبنی بر شرکت کردن من در انتخابات ریاست 
فدراســیون شنا، شیرجه و واترپلو بدون شواهد و مدارک پخش شــده است که این شایعات را تکذیب 
می کنم. به هیچ عنوان قصد ریاســت در فدراســیون را ندارم و تا وقتی که از من راضی باشند در همین 

جایگاه بدون منت گذاشتن خدمت می کنم.

خواندنی از ورزش ایران

چهار مقصد احتمالی برای کاپیتان بارسلونا
به نظر می رســد که باشگاه بارســلونا تمایلی برای تمدید قرارداد با اندرس 

اینیستا کاپیتان اسطوره ای خود ندارد.
یکی از احتماالتی که پیش از شــروع تمرینات پیش فصل بارسلونا در نظر 
گرفته می شــد، تمدید قرارداد اینیستا بود ولی مصاحبه روز گذشته این بازیکن 
بــا ال پائیس که در آن صراحتا عنــوان کرد که به تدریج در حال فکر کردن به 
آینده خود در تیمی غیر از بارسلوناست، نشان داد که اراده ای جدی در مدیریت 
بارسا برای تمدید با اینیستا وجود ندارد. اسکای اسپورتس روز گذشته از ۴ مقصد 
احتمالی برای اینیستا گزارش داد. از یک سو ژاوی هرناندز، کاپیتان سابقه بارسا 
اصرار داد تا اینیســتا راه او را ادامه داده و پس از جدایی از بارسا به فوتبال قطر 
 )MLS(بیاید. داوید دیا نیز به اینیستا پیشنهاد داده است تا به لیگ ایاالت متحده
ملحق شود. به ادعای این منبع انگلیسی، منچسترسیتی با هدایت پپ گواردیوال 
و نیز اینترمیالن از دیگر تیم های خواهان اینیستا هستند و حتی ممکن است تا 

۱۰ روز دیگر قدم هایی جدی برای جذب کاپیتان بارسا بردارند.
راموس و ثبت رکورد عجیب دیگر

مدافــع رئال مادرید با اخراج در دیدار برابر دپورتیوو الکرونیا رکورد عجیبی 
را به ثبت رساند.

سرخیو راموس در شب پیروزی ۳ بر صفر رئال مادرید برابر دپورتیوو الکرونیا 
از بازی اخراج شد. او در نخستین بازی فصل چنین اتفاق تلخی را تجربه کرد و 
رکورد عجیبی به ثبت رساند. کاپیتان مادرید در ۴۰5 بازی در اللیگا ۱۸ کارت 
قرمز دریافت کرده اســت. با این آمار مدافع اسپانیایی در کنار پابلو آلفارو )۴۱۸ 
بــازی( و خاوی آگوادو )۳۸۳ بازی( رکورد بیشــترین اخراج را در این رقابت ها 
بــه خود اختصاص داد. راموس در بــازی برابر دپورتیوو در دقیقه 5۳ کارت زرد 
نخست را دریافت کرد و سپس در لحظات پایانی این دیدار دوباره جریمه شد و 
زمین بازی را ترك کرد. راموس در طول دوران بازی اش تاکنون ۲۳ کارت قرمز 

دریافت کرده که همه آنها با پیراهن رئال مادرید بوده است.
میالن همچنان بازیکن می خرد

میالن با مهاجم آماده و گلزن فیورنتینا به توافق نهایی رسید و قرارداد امضا 
کرد.تغییر و تحول در میالن هم چنان ادامه  دارد و به نظر می رســد که این تیم 
دســت بردار جذب بازیکن در فصل جابه جایی تابستانی نیست.این بار باشگاه 
میالن از توافق با نیکوال کالینیچ، مهاجم فیورنتینا خبر داد و این بازیکن بعد از 
پشت سر گذاشتن تســت پزشکی روسونری رسما به این تیم پیوست. کالینیچ 
در تمرینات تابســتانی فیورنتینا حضور پیدا نکرد و در نهایت این باشگاه مجبور 
شــد که او را بفروشد. این یازدهمین بازیکنی است که در تابستان راهی میالن 
می شود. میالن فصل جدید رقابت های سری A را امیدوار کننده آغاز کرد و با سه 
گل کروتونه را از پیش رو برداشــت، این  در حالی است که فیورنتینا به سه گل 

برابر اینتر تن به شکست داد.
بارسلونا در آستانه توافق 
با دورتموند بر سر دمبله

بر اساس گزارش نشریه نزدیک به باشگاه بارسلونا، پیوستن مهاجم فرانسوی 
زردپوشان آلمانی به جمع آبی واناری ها قطعی به نظر می رسد.

نشریه کاتالونیایی »موندو دپورتیوو« گزارش داد، عثمان دمبله برای پیوستن 
به باشگاه بارسلونا خیلی نزدیک است و دو باشگاه بوروسیا دورتموند و بارسلونا بر 
سر انتقال این بازیکن فرانسوی به نیوکمپ در ازای ۱۰۰ میلیون یورو به توافق 
رسیده اند، این در حالی است که باشگاه دورتموند خواستار گنجاندن پاداش ۳۰ 
میلیون یورویی بابت دستاوردهای خاص شده است.بر اساس این گزارش باشگاه 
بارسلونا که به نظر نسبت به جذب فیلیپه کوتینیو، هافبک برزیلی لیورپول ناامید 
شده، تصمیم گرفته به مطالبات باشــگاه دورتموند تن بدهد تا مبادا این هدف 

خود را هم در نقل و انتقاالت تابستانی از دست بدهد.
نصری به آنتالیا اسپور پیوست

هافبک هجومی فرانسوی منچسترسیتی دوران بازیگری اش را در سوپرلیگ 
ترکیه ادامه می دهد.ســمیر نصری، هافبک فرانســوی منچسترسیتی که جایی 
در برنامه پپ گواردیوال، ســرمربی آبی پوشان شــهر منچستر نداشت با باشگاه 
آنتالیا اسپور به توافق رسید و با صدور گواهی انتقال بین المللی اش )ITC( توسط 

من سیتی رسماً بازیکن این تیم ترکیه ای شد.

کنگو یکی از گزینه های کی روش برای بازی دوستانه
تیم ملی کنگو یکی از گزینه های سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای انجام 

بازی دوستانه است.
کارلوس کی روش در ادامه برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور 
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازی های دوستانه ای را برای شاگردانش در نظر گرفته 
است. از جمله این بازی های دیدار روز ۱۰ اکتبر )۱۸ مهر( مقابل میزبان جام جهانی 
است که اردوی تیم ملی برای این بازی از ۲۷ سپتامبر )5 مهر( آغاز می شود.سرمربی 
تیم ملی در شرایطی در اولین اردوی جدی این تیم اردویی دو هفته ای در نظر گرفته 
که تنها یک بازی دوســتانه برای این اردو هماهنگ شــده، اما برای انجام یک بازی 
دوســتانه دیگر نیز تالش هایی صورت گرفته اســت. 5 اکتبر )۱۳ مهر( نیز روز فیفا 
اســت و تیم ملی فرصت برگزاری یک بازی دوستانه در این تاریخ را دارد.فدراسیون 
فوتبال تالش هایی برای هماهنگی بازی دوســتانه با تیم ملی کنگو انجام داده که در 
صورت نهایی شدن امکان دارد ملی پوشان پیش از مصاف دوستانه با روسیه با این تیم 
آفریقایی روبه رو شوند. کنگو که در گروه A انتخابی جام جهانی و در مصاف با تونس، 
گینه و لیبی صدرنشین است، شرایط بسیار خوبی در چند سال اخیر پیدا کرده و در 
حال حاضر در رتبه ۲۸ دنیا )۴ پله پایین تر از ایران( قرار دارد.این تیم آفریقایی یکی 
از گزینه های کارلوس کی روش برای انجام بازی دوستانه است که حتی اگر این بازی 
برای تاریخ ۱۳ مهرماه نهایی نشــود، احتمال برگزاری بازی در ٩ نوامبر )۱۸ آبان( و 

۱۴ نوامبر )۲۳ آبان( وجود دارد.
گمانه زنی  کره ای ها درباره حضور اشتلیکه به جای منصوریان

رســانه های کره ای درباره حضور سرمربی سابق تیم ملی این کشور در استقالل 
گمانه زنی کردند.به گزارش یوهانپ، نتایج ضعیف اســتقالل در شروع لیگ هفدهم 
ایران باعث شــده تا گمانه زنی ها درباره برکناری منصوریان و حضور یک ســرمربی 
خارجی در رسانه ها شنیده شود.رسانه های کره ای درباره حضور اولی اشتلیکه در تیم 
استقالل نوشتند که به نظر می رسد این مربی پیشنهادی از استقالل برای حضور در 

این تیم دریافت کرده که هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.
این در حالی است که علیرضا منصوریان سرمربی استقالل در جلسه روز یکشنبه 
هیئت مدیره استقالل قول داده که تیمش در آینده نتایج بهتری بگیرد و اعضا هم به 
منصوریان رأی اعتماد دادند و قرار شد که دو بازی دیگر به سرمربی استقالل فرصت 
بدهند. استقالل امروز در ورزشگاه آزادی پذیرای پدیده است و پس از بازی های تیم 
ملی در تاریخ ۲۴ شهریور در شهر جم به مصاف پارس جنوبی خواهد رفت و باید دید 

منصوریان می تواند در دو هفته آینده نتیجه بگیرد یا خیر.
برانکو: تفکرات سرمربی االهلی را می شناسم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت که از تفکرات همتای خود در تیم االهلی 
عربستان شناخت دارد.برانکو ایوانکوویچ در کنفرانس خبری پیش از بازی برابر االهلی 
گفت: ما با یکی از بهترین تیم های عربستانی در کنار الهالل و النصر بازی داریم. برای 
این تیم احترام خاصی قائل هستیم. آنها تعداد زیادی از ملی پوشان خود را در اختیار 
دارند که پتانسیل باالی آنها را نشان می دهد. نتیجه را نمی توانم پیش بینی کنم. قانون 
فوتبال می گوید این ورزش و مســابقه قابل پیش بینی نیست. سرمربی سرخپوشان 
خاطرنشــان کرد: االهلی در ســطح خیلی خوبی فوتبال بازی می کند و پرسپولیس 
هم چنین اســت و انتظار یک فوتبال با کیفیت را داریم. آنها بازیکنان جدید و کادر 
فنی خوبی را در اختیار گرفته اند. ربروف، ســرمربی االهلی، در دیناموزاگرب و اروپا 
بازی می کرد. نســبت به تفکرات او شــناخت داریم. او سعی می کند فوتبال هجومی 
دیناموکیف را به االهلی بیاورد. برانکو درباره اینکه چرا وی و باشــگاه پرسپولیس از 
تمام ظرفیت جذب بازیکنان خارجی اســتفاده نکرده اند، گفت: ما از روی خط دروازه 
که یکی از بهترین دروازه بان های ســال های اخیر فوتبال ایران را در اختیار داریم تا 
نــوك حمله که آقای گل و بهترین بازیکن دو فصل اخیر ایران در آنجا برای ما بازی 
می کند. تیمی داریم که در تمام پست ها از بازیکنان سطح اول و باال استفاده می کند. 
بازیکنان ما یا ملی پوش هستند یا اینکه در این سطح قرار دارند. از این جهت مشکلی 
نداشتیم. با این وجود برای اطمینان خاطر بیشتر یک دروازه بان خارجی خیلی خوب 

و یک مهاجم خارجی خوب داریم. بشار رسن هم که به تازگی به ما پیوسته است.
ربروف: برای پرسپولیس احترام خاصی قائل هستیم

ســرمربی تیم فوتبال االهلی گفت: پرســپولیس یک تیم بسیار قوی است و ما 
تالش خودمان را می کنیم تا برابر این حریف، بازی خودمان را به نحو احســن اجرا 
کنیم.سرگئی ربروف در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر پرسپولیس اظهار 
داشــت: ما برای تیم فوتبال پرســپولیس احترام خاصی قائل هستیم. آنها یک تیم 
بســیار قوی هســتند. ما تمام تالش خود را انجام خواهیم داد تا بتوانیم برابر چنین 
حریفی بازی خودمان را به شــکل مناسبی اجرا کنیم.وی درباره شناخت خود از تیم 
پرســپولیس ادامه داد: شناخت ما به کسب اطالعات از اینترنت و دیدن فیلم بازی ها 
و موفقیت های این تیم مربوط می شــود و از نزدیک بازی آنها را ندیده ایم. به هر حال 
تالش کرده ایم تا حد امکان اطالعات مورد نیاز را به دســت بیاوریم و به طور قطع با 

یک بازی سطح باال روبه رو خواهیم بود.
جایگاه هفتمی ایران در رده بندی رقابت های باشگاهی آسیا

فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در رده هفتم رقابت های باشگاهی 
آسیا قرار دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین رده بندی لیگ های آسیا را اعالم کرد 
که لیگ ایران بدون تغییر نســبت به ماه گذشــته در جایگاه هفتم باقی ماند.در این 
رده بندی ایران با 6٩.5۷ امتیاز که ۱۰ امتیاز مربوط به بازی های ملی و باقی امتیازها 
مربوط به رقابت های باشــگاهی است، باالتر از استرالیا، ازبکستان،  تایلند و عراق و در 
تعقیب ژاپن قرار دارد.در این رده بندی امارات با اختالف فاحشــی نسبت به تیم های 
دیگر در رده نخست قرار دارد و بعد از آن کره جنوبی، قطر، چین، عربستان، ژاپن و 
ایران در رده های دوم تا هفتم قرار دارند. ایران در این رده بندی هشــت امتیاز کمتر 

از ژاپن دارد.
دعوت از ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان اسامی ۱۸ بازیکن را برای حضور در اردوی 
تیم ملی اعالم کرد.با اعالم محمد ناظم الشــریعه، ســرمربی تیم ملی فوتسال، ۱۸ 
بازیکن به اردوی آینده این تیم که از چهارم شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد 
شد دعوت شدند. اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است: علیرضا صمیمی، سپهر 
محمدی، سجاد بابایی، حمید احمدی، فرهاد توکلی، علیرضا رفیعی، محمدرضا سنگ 
سفیدی، اصغر حسن زاده، احمد اسماعیل پور، ابوالقاسم عروجی، محمد شجری، مسلم 
اوالدقبا، سعید احمد عباسی، مهدی جاوید، امین نصراهلل زاده، مرتضی عزتی، مصطفی 

نعمت وند و مهرداد کریمی.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
وزیــر ورزش و جوانان در فاصله یــک روز بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس 
شورای اسالمی حکم دبیری فدراسیون کاراته را به نام محسن آشوری صادر کرد.
آشــوری بعد از انتخابات ۲۸ دیماه ۱۳٩5 از ســوی محمدصادق فرجی به 
عنوان سرپرســت دبیری فدراسیون کاراته منصوب شــده بود و تا دیروز نیز با 

همین حکم به فعالیت خود ادامه می داد. 
در حکم ســلطانی فر خطاب به محسن آشــوری آمده است: »با استعانت از 
خداوند متعال و به اســتناد ماه ۸ اساسنامه فدراســیون های ورزشی آماتوری، 
نظر به تایید مجمع عمومی فدراسیون کاراته به موجب این حکم به عنوان دبیر 
فدراســیون کاراته منصوب می شوید تا براســاس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مزبور 
نســبت به انجام وظایف محوله اقدام  نماییــد. توفیق جنابعالی را در راه خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتالی ورزش کشور از خداوند متعال 

خواهانم.«
اهمیت صدور حکم آشوری آن هم برای سمت مهم دبیری فدراسیون کاراته 
در جایی اســت که بدانیم وی پیش از این نامزد حضور در انتخابات فدراسیون 

کاراته شده بود ولی در نهایت صالحیت حضورش در انتخابات تایید نشد. 
موانع صادر نشــدن صالحیت نامبرده عمدتا غیرورزشــی است و حراست 
مرکزی وزارت ورزش و جوانان هم به خوبی در جریان چند و چون آن اســت و 

چه بسا به همین دلیل صدور حکم دبیرکل فدراسیون کاراته ۷ ماه زمان برد.
جالــب اینکه زمان حضور محمود گودرزی در وزارت ورزش به عنوان وزیر، 
انتخابات فدراســیون کاراته که اتفاقا آشــوری هم یکی از نامزدهای ریاست آن 
بود، ۲۴ ســاعت قبل از برگزاری )۱۰ مرداد ۱۳٩5(، لغو شــد. بعدها گودرزی 
در گفت و گو با مجله کیهان ورزشــی درخصوص دالیل لغو انتخابات فدراسیون 
کاراته گفت: »در کنار بحث تبانی، مســائل دیگری هــم مطرح بود. زمانی که 
مجموعه هــای قانونی همچون قوه قضائیه به مــا اعالم کنند که فالن فرد دچار 
برخی مشــکالت هســت، عذرش را می خواهیم. اگر نهادهــای ناظر و امنیتی 
اعالم کنند که فالن فرد مشــکلی دارد، خواهیم گفت که شما طبق این قاعده 

نمی توانید به کارتان ادامه دهید.«
حاال پرسش مهم از وزارت ورزش این است که اگر صالحیت آشوری در دی 

ماه سال ۱۳٩5 تایید نمی شود چگونه ۷ ماه بعد به تایید می رسد؟! 
وظیفه خــود می دانیم به آقای ســلطانی فر، وزیــر ورزش و جوانان دولت 
دوازدهم که ظواهر امر نشان می دهد اطالعاتش از ورزش چندان عمیق نیست، 
هشــدار دهیم مراقب مشــاوره ها و القائات پیرامون خود باشد تا خدایی ناکرده 

گرفتار مشکالت عدیده در این حوزه نشود. 

تایید صالحیت پس از 7 ماه!

صفحه 9
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳9۶ 

۲9 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۰۳

آغاز هفته پنجم لیگ برتر فوتبال با برگزاری چهار دیدار

پدیده، فرصت طالیی استقالل برای خروج از بحران
چهار دیــدار از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امروز 
برگزار می شــود که در مهم ترین دیدار، اســتقالل در 
ورزشــگاه آزادی به مصاف پدیده می رود تا با پیروزی 

احتمالی در این دیدار از زیر فشار خارج شود.
هفتــه پنجم لیگ برتر تحت تاثیــر دیدارهای تیم ملی و 
لیگ قهرمانان آســیا قرار گرفت تا دیدارهای این هفته در دو 
روز - سه شنبه ۳۱ مرداد و پنج شنبه ۲ شهریور - برگزار شود. 
تیم هایی که ملی پوش داشــتند امروز و تیم هایی که ملی پوش 
ندارند، پنج شنبه به میدان می روند. البته لیست دعوت شدگان 
به تیم ملی هنوز اعالم نشــده، با این حال سازمان لیگ برنامه 

هفته پنجم را اعالم کرد.
همچنین روز سه شــنبه، پرسپولیس در مسقط به مصاف 
االهلی عربستان می رود تا دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کند. قرار است دیدار پرسپولیس 
و گسترش فوالد در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر پس از دو 
دیدار تیم ملی مقابل ســوریه و کره جنوبی یا به عبارتی پس از 

۱۴ شهریور برگزار شود.
استقالل – پدیده

استقالل در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر نتایج قابل قبولی 
نگرفته و با چهار امتیاز در رده یازدهم قرار گرفته اســت. این 
تیم حاال امیدوار اســت که با بازگشت مصدومانش به ترکیب 
اصلی، جبران مافات کند و با پیروزی به تعطیالت سه هفته ای 
برود. در تمرین روز یک شنبه آبی پوشان خسرو حیدری، امید 
ابراهیمی، فرشید باقری، فرشید اســماعیلی و میالد زکی پور 
حضور داشــتند و تنها سجاد شــهباززاده - که با مصدومیت 
در دیدار مقابل ســایپا،  چهار هفته از میادین دور شد- حضور 

نداشت.
منصوریان پس از دیدار با سایپا زیر فشار منتقدان و حتی 
هواداران بود و در این دیدار محکوم به برد است. البته علی رضا 
منصوریان در این دیدار با چالش ســختی در سمت چپ خط 
دفاعی اش روبه رو است. هنوز وضعیت میالد زکی پور مشخص 
نیســت و اگر او به این دیدار نرسد، احتماال داریوش شجاعیان 
در این پســت به میدان می رود. در این صورت شجاعیان که با 
مبلغی هنگفت به استقالل پیوسته تا محرك خط هافبک این 
تیم باشد، باید در خط دفاع به میدان برود. باید دید نتیجه این 
چالش احتمالی برای منصوریان، شــجاعیان و از همه مهم تر 
استقالل به کجا می رسد. پدیده هم که امسال نتایج متوسطی 
مانند سال های گذشته کسب کرده، هفته پیش در شرایطی که 

از استقالل خوزستان پیش بود، به تساوی ۲ بر ۲ قناعت کرد. 
پدیده تا االن مصدومی برای این دیدار نداشته و با تمامی نفرات 

به مصاف استقالل می رود.
سپاهان – سپیدرود رشت

دو تیم پس از سه هفته ناکامی توانستند در هفته چهارم به 
پیروزی برسند. سپاهان هفته گذشته توانست در داربی اصفهان 
ذوب آهــن را از پیش رو بردارد تا برد نوبرانه این فصلش، یکی 
از شیرین ترین بردهایش باشد. با این برد زالتکو کرانچار کمی 
از زیر فشار خارج شد. در سوی دیگر میدان تیم محبوب لیگ 
برتر حضور دارد که هفته گذشته توانست نخستین پیروزی اش 
در لیگ برتر را در دژ عضدی مقابل پیکان کسب کند تا با خارج 
کردن خودش از انتهای جدول، پیکان مجید جاللی را به کف 
جدول بچسباند.سپیدرود در این دیدار بازیکنان اصلی اش را در 
اختیار دارد اما با این حال دیدار ســختی مقابل سپاهان دارد؛ 
به این دلیل که قدرت ســپیدرود در دیدارهای خانگی است. 
سپیدرود رشــت در حال حاضر با سه امتیاز در رده چهاردهم 

جدول رده بندی قرار گرفته است.
سایپا – تراکتورسازی

تیــم هیجان انگیز علی دایی که متشــکل از تعدادی جوان 

آینده دار است باید برابر تیم جوان تر تراکتورسازی به میدان برود. 
سایپا هفته گذشته توانست اســتقالل را از پیش رو بردارد تا با 
۱۰ امتیاز و هم امتیاز با پرســپولیس و پــارس جنوبی در رده 
سوم قرار گیرد. آنها در این دیدار یکی از بازیکنان تاثیرگذارشان 
یعنی روزبه شاه علی دوست را در اختیار ندارند اما پر کردن جای 
او برای تیم جوان دایی کار چندان ســختی نیست.در آن سوی 
زمین، تراکتورســازی قرار دارد که هفته گذشــته با اعتماد به 
بازیکنان ۱۷-۱۸ ساله توانست نخستین پیروزی و امتیاز فصلش 
را با برد ۲ بر یک مقابل نفت کسب کند. این برد خانگی به لطف 
درخشش چند بازیکن نوجوان و تمام کنندگی بازیکن با تجربه ای 
به نام محمد ایران پوریان کسب شد. البته یحیی گل محمدی در 
وضعیت کمبود بازیکنی که تیمش دارد، محمد نوری را به خاطر 
مصدومیت در اختیار ندارد و از داشتن فرزاد حاتمی هم محروم 
اســت. با این حال مسئوالن باشگاه تراکتورسازی در تالشند که 
مقدمات بخشــش فرزاد حاتمی را فراهم کننــد تا بتوانند از او 
مقابل سایپا اســتفاده کنند. تراکتورسازان در حال حاضر با سه 

امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته اند.
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن

دو تیم بازنده هفته چهارم لیگ برتر این هفته در آبادان به 

مصاف هم می روند. آبادانی های میزبان، هفته گذشته در برابر 
تیم شگفتی ســاز پارس جنوبی مغلوب شدند. این شکست در 
حالی برای شــاگردان فراز کمالونــد رقم خورد که آنها در این 
دیدار پیش بودند. آنها امیدوارند با درخشش مجدد جاسم کرار 
و لوســیانو پریرا در این دیدار پیروز شــوند تا از جمع مدعیان 
عقــب نیفتند. صنعت نفت در حال حاضر با شــش امتیاز در 
رده پنجم قرار گرفته است. ذوب آهن هم که با امیر قلعه نویی 
شروع نســبتا خوبی داشت، هفته سوم مقابل پیکانی که هنوز 
موتورش روشن نشده بدون گل متوقف شد و هفته چهارم هم 
دربی اصفهان را با شکست پشت سر گذاشت. اما این نتیجه ای 
نبود که طرفداران ذوب آهن از تیم شان انتظار داشتند؛ آن هم 
مقابل سپاهانی که تا هفته چهارم نتوانسته بود پیروز از میدان 

خارج شود و کلین شیت کند.
برنامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

سه شنبه ۳1 مرداد
*استقالل .......................................................... پدیده )ساعت: ۱۸(
*سپاهان .............................................. سپیدرود )ساعت: ۲۰:۱5(
*سایپا ......................................... تراکتورسازی )ساعت: ۲۰:۱5(
*صنعت نفت آبادان ....................... ذوب آهن )ساعت: ۲۰:۳۰(

پنج شنبه 2 شهریور
*سیاه جامگان ............................... نفت تهران )ساعت: ۱۸:۳5(
*پیکان ........................................................ فوالد )ساعت: ۲۰:۱5(
*استقالل خوزستان ......... پارس جنوبی جم )ساعت: ۲۰:۳۰(

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازي تیم

82610-1431. پرسپولیس 

105510-2431. پارس جنوبی جم 

74310-3431. سایپا 

7-4421155. فوالد 

26516-542. صنعت نفت آبادان 

641217525. پدیده 

741215415. ذوب آهن 

5-8412166. سیاه جامگان 

5-9412144. استقالل خوزستان 

25-10412146. سپاهان 

14-11411212. استقالل 

34-12411247. نفت تهران 

23-335-1341. تراکتورسازی 

23-335-1441. سپیدرود رشت 

63-339-1541. گسترش فوالد 

22-2235-164. پیکان 

فدراسیون دوومیدانی 1۰ ملی پوش را جهت آمادگی برای بازی های داخل سالن آسیا به اردو دعوت کرد.
 در پایان جلسه سازمان تیم های ملی ۱۰ ملی پوش جهت آمادگی در بازی های داخل سالن آسیا به اردوی تیم ملی 
در ارومیه دعوت شدند.رضا قاسمی، حسن تفتیان، کیوان قنبرزاده، علی ثمری، علی خدیور، مسلم نیادوست، امیر مرادی، 
حسین کیهانی، سپیده توکلی و الهام کاکلی، ۱۰ ملی پوشی هستند که از ۳ شهریور به مدت ۲۱ روز به اردوی تدارکاتی 
پیش از اعزام به بازی های داخل سالن آسیا اعزام می شوند. البته از سوی سازمان تیم های ملی اعالم شد که اعزام سپیده 
توکلی در صورتی خواهد بود که حدنصاب ۳۸۰۰ را در ماده پنجگانه به ثبت برساند، در غیر اینصورت ورزشکار زن دیگری 
در ترکیب تیم قرار خواهد گرفت. همچنین درباره رضا قاســمی هم گفته شــد که باید از سالمت جسمی و عدم آسیب 
دیدگی اش اطمینان حاصل شود.هادی سپهرزاد و محسن ربانی و امیر الوند مربیانی هستند که تیم ملی را در بازی های 
داخل سالن هدایت خواهند کرد. بازی های داخل سالن آسیا در اواخر شهریور در عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد.

دعوت ۱۰ دوومیدانی کار به اردوی تیم ملی در ارومیه

وزیر ورزش و جوانان می گوید انتظارش از فدراســیون ها این اســت که در 
حســاب و کتاب و هزینه کردن اعتبارات دولــت ، اعزام ها ،  اردو ها و... قانونمند 

شوند. گزیده ای از تازه ترین صحبت های مسعود سلطانی فر در ادامه می آید:
* در موضوع مقابله با فساد خود من پای کار هستم و تالش می کنم این موضوع 
هر چه ســریعتر تا یک ماه آینده با ســاز و کاری معین، عملیاتی شود و بزودی 
سامانه ای برای ارتباط با مردم و گرفتن گزارش در این مورد در سطح وزارتخانه 

ایجاد می کنیم.
 * صیانت حرفه ای و اخالقی شــامل تمام موارد از ســاخت و ساز تا انتصاب و 
مدیریت بخشها، استادیوم ها ، اردوها ، تماشاگران و حتی لیدرها و رفتار کادرفنی 

و تمام افراد دخیل در ورزش خواهد شد.
* انتظارم از فدراســیون ها خیلی بیشتر از اینهاســت بویژه در حساب و کتاب 
و هزینه کردن اعتبارات دولت ، اعزام ها ،  اردو ها و... تمام مســایل فدراسیون ها 
بایستی قانونمند باشد و رئیس فدراسیون تحت هر عنوان پاسخگوی تمام موارد 
مربوط به فدراســیون خود در مقابل رســانه ها و مردم و مسئوالن خواهد بود و 

هیچ کس اجازه حیف و میل اموال مردم و دولت را ندارد.
* میانگین سن مدیران ورزش ایران را بین ۸ تا ۱۰ سال جوانتر می کنیم هدف 

من کادر سازی برای ده سال آینده ورزش کشور است. 
* در بحث تعداد فدراســیون ها باید تجدید نظر  کنیم. برخی بخش ها نیازی به 
سطح مدیریتی فدراسیونی ندارد و االن شاهد هستیم بیشتر اعتبارات دولت برای 

برخی فدراسیون ها صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود. 

تعداد فدراسیون ها باید کم شود
وزیر ورزش: برای مبارزه با فساد 

خودم به میدان می آیم

محمدعلی گرایی، سعید عبدولی و حســین نوری به دیدار رده بندی اوزان 71، 75 و 85 کیلوگرم رقابت های 
کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافتند.

مســابقات چهار وزن اول رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی جهان روز گذشته در شــهر پاریس فرانسه برگزار شد. در وزن 
۷۱ کیلوگرم محمدعلی گرایی پس از اســتراحت در دور اول در دور دوم به مصاف شــماگی بولکوادزه دارنده مدال برنز المپیک 
از گرجســتان رفت و توانســت با نتیجه ۳ بر ۲ از سد این حریف بگذرد وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک اوریک نیکوگوسیان از 
فرانســه را مغلوب کرد اما در دور چهارم با نتیجه 6 بر ۳ مقابل فرانک اســتابلر قهرمان جهان از آلمان شکست خورد و با توجه به 
حضور این کشــتی گیر در دیدار فینال گرایی به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه رســول چونایف دارنده مدال برنز المپیک و 
قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. گرایی در این دیدار با دانیل کاتاراگا نایب قهرمان جهان 

از مولداوی کشتی گرفت. 
در وزن ۷5 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ویکتور نمس نایب قهرمان اروپا از صربستان 
با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، عبدولی به گروه بازنده ها رفت وی ابتدا در 
این گروه ماخات یرژیپوف از قزاقستان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد وی در مرحله بعد کاراپت چالیان از ارمنستان را با نتیجه 

۳ بر صفر شکست داد تا در دیدار رده بندی به مصاف با کازبک کیلوف از بالروس دیدار کند.
در وزن ۸5 کیلوگرم حســین نوری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل ایویداس استانکوویچ از لیتوانی با نتیجه 
۷ بر 5 پیروز شــد، وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر یک اریک آپس از اســتونی را مغلوب کرد. نوری در دور چهارم به مقابل ویکتور 
لورینچ دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا از مجارستان با نتیجه 6 بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی 
در این مرحله مقابل دنیس کودال دارنده مدال برنز المپیک از آلمان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. 

حریف نوری در این دیدار اسالم عباس اف از آذربایجان بود. 
در وزن ٩۸ کیلوگرم مصطفی صالحی زاده در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود، وی در دور دوم مقابل آرتور الکسانیان 
قهرمان جهان و المپیک از ارمنستان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی برای 
کسب مدال برنز ابتدا در گروه بازنده ها مقابل تریسی هانکوك از آمریکا با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید وی در مرحله بعد به 
مصاف ریوازی نادارشویلی از گرجستان رفت اما در یک کشتی نزدیک مقابل این حریف با نتیجه ۴ بر ۴ شکست خورد و از دور 
رقابت ها کنار رفت. الزم به یادآوری اســت که نتیجه مبارزه کشتی گیران ایرانی در دیدارهای رده بندی در شماره بعدی روزنامه 

به چاپ خواهد رسید.

پایان روز اول رقابت های جهانی 2۰17 در پاریس
حضور سه فرنگی کار ایران در دیدار رده بندی


