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اتفاقات مهم هفته دهم لیگ برتر فوتبال

پارس جنوبی در صدر ماند، پیکان به ششمین برد متوالی رسید
سرویس ورزشی-

ایستادن تیم پارس جنوبی در صدر جدول رده بندی و 
ثبت ششمین برد متوالی پیکان؛ مهم ترین اتفاقات هفته 

دهم لیگ برتر بود. 
در ادامه دیدارهای هفتــه دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
عصــر دیروز تیم های ذوب آهن اصفهــان و پارس جنوبی جم در 
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگــر رفتند که در 
پایان تیم جوان پارس جنوبی موفق شد با نتیجه سه بر صفر برابر 
میزبان خود به برتری برسد. گل های پارس جنوبی را در این دیدار 
مهدی زبیدی در دقیقه ۴۰، امید ســینگ در دقیقه ۸۳ و فرشاد 
ســاالروند در دقیقه ۹۱ وارد دروازه رشید مظاهری کردند. پارس 
جنوبی با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و با دو بازی بیشتر نسبت 
به پرســپولیس ۱۷ امتیازی در صدر جدول قرار گرفت. شاگردان 

قلعه نویی نیز با ۱۲ امتیاز در رتبه هشتم باقی ماندند.
پیکان به ششمین برد متوالی رسید

اما در چارچوب همین مســابقات عصر روز پنجشنبه نیز 5 
بازی برگزار شــد که در مهم ترین آنها پیکان موفق شد ششمین 
برد متوالی خود در لیگ برتر را برابر تراکتورسازی جشن بگیرد و 
با نتیجه دو بریک حریف خود را شکست دهد. در این بازی فرزین 
گروســیان دروازه بان تراکتورسازی روی یک اشتباه عجیب و گل 
به خودی در دقیقه ۱5، پیکان را پیش انداخت. امیر نصر آزادانی 
در دقیقه ۶۴ کار را به تساوی کشاند.اما این پایان کار نبود و امیر 
روســتایی در دقیقه ۹۰ گل دوم پیکان را به ثمر رســاند تا تیم 
مجید جاللی برنده این بازی باشــد. در پایان این بازی ســرمربی 
پیکان اظهار داشــت: درست است گل اول ما تقریبا بادآورده بود 
ولی موقعیتهای بسیار خوبی داشتیم که نتوانستیم گل کنیم. بازی 
در نیمه دوم به مراتب ســخت تر شد و ۱5 دقیقه آخر بازی حالت 

ناپایدار داشــت. خوشــحالم بازیکنان این روحیه خوب را دارند؛ 
هرچند امروز خیلی خوب نبودند ولی با قدرت اراده پیروز شدند. 
جاللی درباره اینکه این برد ششــمین پیروزی متوالی پیکان در 
لیگ بود، خاطرنشان کرد: امیدوارم که ظرفیتش را داشته باشیم 
و بتوانیم به ایــن روند ادامه بدهیم و بتوانیم از وقفه های لیگ به 

سالمت عبور کنیم.
در تبریز جدال تیمهای گســترش فوالد و سپاهان با تساوی 
بدون گل به پایان رسید. این بازی کیفیت زیادی نداشت و دو تیم 

نتوانستند موقعیت زیادی روی دروازه همدیگر خلق کنند. 

در رشت سپیدرود نتیجه خوبی کسب کرد و موفق شد پدیده 
مشهد را با نتیجه دو بر یک شکست دهد. محمد قاضی )۹( برای 
پدیده گلزنی کرد و گل های سپیدرود را هم هادی موسوی )۳۲( 
و محمد نزهتی )5۷( به ثمر رســاندند. ســپیدرود با این برد ۱۲ 
امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد. پدیده هم با قبول 
دومین شکســت این فصل خود، با ۱۶ امتیاز در رده چهارم باقی 

ماند.
در مشــهد و ورزشگاه امام رضا)ع( تیم سیاه جامگان میزبان 
صنعت نفت آبادان بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود 
مهمان به پایان رسید. لوســیانو پریرا در دقیقه ۸۱ از روی نقطه 
پنالتــی برای نفت آبادان گلزنی کرد.این اولین بازی لیگ برتر در 
ورزشــگاه امام رضا بود که با شکســت نماینده مشهد همراه بود.

سیاه جامگان در دقیقه ۱+۴5 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد 
که حســین بادامکی این پنالتی را به اوت زد. تیم صنعت نفت با 
این برد ۱۳ امتیازی شــد و ســیاه جامگان هم با ۷ امتیاز در رده 

پانزدهم باقی ماند.
و باالخره در اهواز جدال تیم های فوالد خوزســتان و سایپا با 
تساوی یک – یک به پایان رسید. در حالی که نیمه اول این دیدار 
با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود در دقیقه ۶۰ فرشاد جانفزا 

موفق شــد دروازه تیم سایپا را باز کند. البته در نیمه اول داور در 
تصمیمــی که مورد اعتراض علی دایی قرار گرفت ابتدا به ســود 

سایپا اعالم ضربه پنالتی کرد اما نظرش را تغییر داد.
در دقیقــه ۶۸ این دیدار توپ درون محوطه جریمه فوالد به 
دست عبداهلل زاده برخورد کرد و داور اعالم ضربه پنالتی کرد. در 
این صحنه پیمان شیرزادی بازیکن فوالد به تصمیم داور اعتراض 
کرد و تداوم این اعتراض منجر به دریافت کارت قرمز به سوی این 
بازیکن شد. ضربه پنالتی را محمد عباس زاده به گل تبدیل کرد تا 
کار فوالد با یک بازیکن کمتر در ۲۰ دقیقه پایانی سخت تر شود.

در دقیقه ۹۴ این دیدار در حالی که دو تیم با تساوی به کار 
خود ادامه می دادند مدافع سایپا توپ را درون محوطه جریمه با پا 
به دروازه بان پاس داد و اخباری هم این توپ را با دست مهار کرد 

که داور اعالم خطا کرد. 
بازیکنان فوالد که می توانستند از این فرصت برای رسیدن به 
ســه امتیاز استفاده کنند در اقدامی عجیب برای زدن ضربه تعلل 
کردند و در حالی که تــوپ از جایش تکان نخورده بود بازیکنان 
سایپا رسیدند و توپ را دور کردند. با این تساوی هر دو تیم سایپا 

و فوالد ۱۶ امتیازی شدند.
در تنها دیدار باقیمانده هفته دهم لیگ برتر، روز پنجشــنبه 
چهارم آبان ماه از ســاعت ۱۶:۴۰ تیم های پرسپولیس و استقالل 

به مصاف یکدیگر می روند.

*رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه الف روزهای 27و 28 مهرماه در شهرستان کرج استان 
البرز برگزار شد و در پایان تیم توابع تهران با شکست 6 بر 4 تیم مازندران به عنوان قهرمانی رسید. تیم تهران 

نیز با نتیجه 7 بر 3 تیم لرستان را مغلوب کرد و سوم شد. 
*کورش باقری ســرمربی اســبق تیم ملی با انتقاد از مدیریت علی مرادی در فدراسیون وزنه برداری گفت: افراد تا زمانی که 
وارد گود نشــده و کار نکرده اند مانند هندوانه دربســته هستند و عیب و هنر آنها نهفته است اما بعد از ورود و مشخص شدن 
خصوصیات شــان معلوم می شــود چه کاره اند. بعد از ۲ سال ببینید بســیاری از افرادی که مرادی را برای رسیدن به ریاست 
فدراســیون حمایت می کردند از او جدا شده اند و به منتقدان اصلی و جدی رئیس فدراسیون وزنه برداری تبدیل شده اند چرا 
که آنها هم فهمیده اند که اولویت مرادی وزنه برداری نیست بلکه خودش است. نفراتی مانند مقامی دبیر فدراسیون، پورکیانی 

مشاور عالی، امیری، انوشیروانی، توکلی، عطار اشرفی، داود ملکی و خیلی های دیگر رفته اند. 
*علی دادگر رئیس  فدراســیون تیراندازی درباره شکایت الزلو سرمربی سابق تیم ملی تفنگ ایران گفت: او با 
فدراسیون ایران قرارداد داشته و تعهد مالی انجام شده بود که این اواخر منجر به منعقد تفاهمنامه شد. او بخشی 
از مطالبات خود را بخشــیده و حاال 80 هزار دالر حدود 400 میلیون تومان از فدراسیون طلب دارد. به او مهلت 
داده شــده بود که حاال وی اعالم کرده در صورتی که بدهی اش پرداخت نشود به دادگاه CAS شکایت می کند. 
البته هنوز شکایت نکرده و ما هم نمی گذاریم کار به آنجا بکشد. به دنبال پرداخت مطالبات الزلو هستیم اگرچه 

دستمان خالی است اما امیدواریم با شیب مالیم بدهی های فدراسیون را پرداخت کنیم.

خواندنی از ورزش ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بازی برابر اسپانیا در جام جهانی را یک بازی تاریخی برای فوتبال ایران می داند و از بازی 
برابر این تیم خوشحال است. گزیده ای از تازه ترین صحبت های عباس چمنیان در ادامه می آید:

* صحبت درباره  اســپانیا نیاز به پیچیدگی خاصی ندارد. همه دنیا می دانند که تیم های ملی این کشور در رده پایه و بزرگساالن 
بسیار قدرتمندند. با توجه به کار کالسیک و پایه ای که در باشگاه های این کشور صورت می گیرد، می دانیم که آنها آکادمی فوتبال 
قدرتمندی دارند و این بازیکنان از این آکادمی ها وارد ســطح اول فوتبال دنیا می شــوند. خود من قبل از دیدار با  اسپانیا دوست 
داشتم که با این تیم بازی کنیم چرا که یک چالش بسیار خوب برای بازیکنان مان است. فلسفه من در مربیگری این است که از 

چالش های بزرگ استقبال کنم و دوست داشتم که تجربیات بزرگ و جدیدی را به دست بیاورم. 
* با تمام وجود برای بازی با  اسپانیا آماده می شویم. چهارشنبه عازم کوچی شدیم تا چند روز باقی  مانده به مسابقه در این شهر 
حضور داشته باشیم. در طی روزهای آینده هم تمرینات را ادامه  می دهیم تا با بهترین آمادگی به مصاف  اسپانیا برویم. به نظرم این 
یک بازی تاریخی برای فوتبال ایران است چون از طرفی با  اسپانیا بازی می کنیم و از طرفی هم می توانیم به مرحله نیمه نهایی و 
چهار تیم برتر مسابقات صعود کنیم. مطمئن باشید که یک شنبه یک بازی خوب و جوانمردانه را از فوتبال ایران شاهد خواهید بود. 

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران اعالم کرد
بازی با اسپانیا یک بازی تاریخی برای ماست

پوتین: IOC برای تصمیم گیری در خصوص روسیه 
زیر فشار آمریکاست

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در گفت وگویی اعالم کرد کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( در خصوص حضور ورزشکاران این کشور در بازی های 
المپیک زمســتانی ۲۰۱۸ تحت فشــار آمریکا قرار دارد. وی در این باره اظهار 
داشت: ما می بینیم که IOC زیر فشار شدیدی قرار دارد. این موضوع را می توان 
در آگهی ها، کانال های تلویزیون و اسپانسرها دید که این اسپانسرها سیگنال های 
واضحی از برخی موسســات آمریکایی می گیرند. به دلیل مشــکالت دوپینگ ، 
دوومیدانــی کاران روس حضــور در بازی هــای المپیک ریو را از دســت دادند. 
همچنین کمیته پارالمپیک این کشــور از بازی های ۲۰۱۶ محروم شد. کمیته 
بین المللی المپیک نمونه های المپیک زمستانی سوچی ۲۰۱۴ را مجددا آزمایش 

کرده که نتیجه در چند روز آینده اعالم خواهد شد.
توقف میالن و پیروزی آرسنال در لیگ اروپا 

در ادامه دیدارهای مرحله گروهی لیگ اروپا چند دیدار برگزار شــد که در 
یکــی از ایــن بازی ها میالن در خانه به دیدار آاک یونــان رفت که این دیدار با 
تســاوی بدون گل به پایان رسید. اورتون با نتیجه ۲ بر یک برابر لیون شکست 
خورد و آتالنتا ۳ بر یک آپولون را شکســت داد. همچنین آرســنال با تک گل 
اولیویه ژیرو توانست ستاره سرخ بلگراد را شکست دهد. در دیگر دیدار مهم لیگ 
اروپا نیز نیس با نتیجه ۳ بر یک برابر التزیو شکست خورد و دیدار زولته و ویتسه 
آرنهم با تســاوی یک بر یک به پایان رسید. اتفاق مهم بازی های مرحله گروهی 

لیگ اروپا درگیری فیزیکی بازیکنان اورتون و لیون بود.
احتمال اخراج کومان از اورتون

بعد از شکست مقابل تیم فوتبال لیون، فشار روی اورتون که دو بازی سخت 
مقابل آرسنال و چلسی دارد زیاد شده و سرمربی این تیم، رونالد کومان، معتقد 
است احتمال اخراج شدنش زیاد است. ســرمربی  اورتون، در گفت وگو با بی تی 
اســپورت در این باره گفت: اگر تیم برنده نباشــد و عملکردش هم قابل قبول 
نباشد، همیشه مشکل از مربی است. تصمیم نهایی را باید اعضای هیئت مدیره 
و ســران باشگاه بگیرند، این تصمیم با من نیست. من همه تالشم را می کنم که 
به بهترین شکل شرایط را پیش ببرم، اما اگر سران باشگاه به این نتیجه برسند 
که من بهترین گزینه برای هدایت این تیم نیستم، حتما به من اطالع می دهند. 
اورتون در بازار نقل و انتقاالت روملو لوکاکو را به منچســتریونایتد فروخت و در 
ازایش وین رونی، بازیکن سابق این تیم را از شیاطین سرخ خرید و تا اینجا این 

انتقاالت به ضررشان تمام شده است.
بهترین های فوتبال جهان از دیدگاه بولت

بولــت قهرمان دوومیدانی جهان و المپیک در تازه ترین صحبت های خود با 
ســایت جهانی فوتبال اظهار داشت: دوست داشتم برای زیدان بازی کنم. من او 
را بــه عنوان یک بازیکن و همین طور یک مربی که تحول ایجاد کرد تحســین 
می کنم. او 5 عنوان در 5 تورنمنت کســب کرده اســت. وی در بخش دیگری 
از صحبت هایــش درباره انتخاب بهترین بازیکنان فوتبــال گفت: بازیکنان زیاد 
بســیاری هستند بنابراین انتخاب اصال راحت نیســت. اما به طور مشخص من 
رونالدو، مسی و نیمار را برای حمله انتخاب می کنم. بوفون را به عنوان دروازه بان، 
راموس، بونوچی را در دفاع وســط، در هافبک دفاعی دنی آلوز و مارســلو و در 
نهایت در پست  هافبک پوگبا، انگولو کانته و فیلیپ کوتینیو را انتخاب می کنم. 
کاوانی: لزومی ندارد با »نیمار« دوست باشم 

ادینسون کاوانی، مهاجم اوروگوئه ای تیم فوتبال پاری سن ژرمن، معتقد است 
برای این که در کنار نیمار در زمین بازی عملکرد خوبی داشته باشد حتما الزم 
نیست با او دوست باشد.اخیرا اخبار زیادی مبنی برد درگیری های این دو در تیم 
فرانســوی به به گوش می رسد و شــروع آن با درگیری بر سر زدن ضربه پنالتی 
و ایســتگاهی بود و بعد تبدیل به جنگ برای اولین نفر بودن شد. کاوانی اما در 
این باره توضیح داده است: موضوع پنالتی مربوط به گذشته است. اتفاقاتی هستند 
که در فوتبال می افتند. باید راه حلی پیدا کنیم که هر دو بتوانیم در تیم عملکرد 
خوبی داشــته باشیم. باید تیمی جنگجو و رقابتی باشیم. الزم هم نیست دوست 
باشیم. باید حرفه ای باشیم و فقط همین، چون بعد از آن هرکس زندگی شخصی 
خــودش را دارد. کاوانی در ادامه گفت: بردن مهم ترین چیز برای تیم ما اســت، 
پس ما باید بهترین راه حل را برای تیم پیدا کنیم. این که چه کسی پنالتی بزند 
را هم مربی مشخص می کند. کسی که باید راه حلی پیدا کند اونای امری است. 

هر تصمیمی که او بگیرد مهم است.
دعوت از رئیس سابق فیفا 

برای تماشای جام جهانی فوتبال
ســپ بالتر که تا سال ۲۰۲۱ حق حضور در محافل ورزشی را ندارد، دنبال 
ســفر به کشور روســیه به هنگام برگزاری مســابقات جام جهانی ۲۰۱۸ است. 
این چهره ۸۱ ســاله در گفت وگو با فرانس پرس اظهار داشت: از طرف والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه دعوت نامه ای را دریافت کرده ام. به این خاطر به جام 
جهانی خواهم رفت. بالتر در ســال ۲۰۱5 همراه با میشل پالتینی، رئیس اسبق 
یوفا محروم و جریمه شــد. دادگاه بین المللی ورزش در آن موقع محرومیت فیفا 
را که ابتدا به مدت ۸ و ســپس ۶ ســال برای این دو در نظرگرفته شد، را تایید 
کرد. براســاس آن رای، این دو قادر نیستند به صورت رسمی هیچ شغل مرتبط 
با فوتبال را انجام دهند. با این حال دعوت به جام جهانی شــامل محرومیت در 

نظرگرفته شده نخواهد بود.
اسپانیا صدرنشین رنکینگ پنج  ساله یوفا 

جدول جدید رنکینگ پنج  سال اخیر  یوفا بعد از اتمام مسابقات هفته سوم 
رقابت های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا انتشــار یافت. برهمین اســاس اسپانیا با 
بیشــترین امتیاز )۹۳/۹۸۸ ( کماکان در رده نخســت است. انگلیس با ۶۷/۸۹۱ 
امتیاز در رده دوم و ایتالیا با ۶۶/۲۴۹ امتیاز صاحب رتبه ســوم اســت. آلمان  با 
۶۴/۹۸۸  امتیاز در رده چهارم جای گرفته و فرانسه با ۲۴۸/5۰ امتیاز در مکان 
پنجم ایستاده است. روسیه )۴۷/۳۸۲ امتیاز(، پرتغال )۴۲/۲۴۸ امتیاز(، اوکراین 
)۳۷/5۳۳ امتیاز(، بلژیک)۳۷/۳۰۰ امتیاز(  و ترکیه )۳۲/۴۰۰ امتیاز( در رده های 

۶ تا ۱۰ قرارگرفته اند.
رئال به دنبال جذب مدافع آرسنال

رئالی هــا برای تقویت کادر بازیکنان خود تصمیم گرفته اند در ماه ژانویه که 
نقل و انتقاالت میان فصل انجام می گیرد، دســت به کار شده و بازیکنانی را به 
خدمت گیرند. از جمله برای تقویت خط دفاع کهکشانی ها به بازیکنانی خارج از 
اللیگا توجه دارند. براساس اعالم دیاریو اسپورت، رئال خواهان »هکتور بیرین« 
است که در پست دفاع کناری آرسنال توپ می زند. مطابق این گزارش نمایندگان 
تیم اللیگایی حتی با مدیر برنامه ســتاره ۲۲ ساله و اسپانیایی توپچی های لندن 
مذاکرات را آغاز  کرده اند. گفته می شــود در صورتی که طرفین به توافق برسند، 
مادریدی ها حدود ۴۰ میلیون یورو در روزهای ابتدای سال ۲۰۱۸ باید بابت این 

مدافع جویای نام هزینه کنند.

رئیس  فدراسیون دوچرخه سواری در مورد دستفروشی یک ورزشکار و نقش همسر او در این ماجرا توضیحاتی 
را ارائه کرد.

خســرو قمری در خصوص اخبار منتشــر شده راجع به آتوسا عباســی دختر رکورددار دوچرخه ســواری کشور که در حال 
دستفروشی است گفت: شرایط آتوسا عباسی اصال به این شکل که مطرح شده نیست و این جریان ساخته همسر وی که یکی از 
مربیان خاطی و محروم دوچرخه ســواری بوده که از ســوی فدراسیون جهانی محروم شده است. وی ادامه داد: خانم آتوسا عباسی 
یکی از قهرمانان خوب کشور بوده و حتی تا همین اواخر جزو تیم انتخابی فدراسیون بوده ولی چون شرایطش خوب نبود در لیست 
نهایی بازیهای داخل ســالن قرار نگرفت. قمری توضیح داد: همسر این ورزشکار یکی از مربیان شخصی دوچرخه سوای بوده که به 
دلیل تخلف و تجویز و تزریق یک داروی ممنوعه به یک ورزشــکار باعث محرومیت خود و آن ورزشــکار شده است. قمری با بیان 
اینکه تا به حال یک درخواســت کمک یا شــغل از سوی آتوسا عباسی به دست ما نرسیده گفت: این اخبار و جریان هایی که به راه 
افتاده اصال درست نیست و تهمت زدن و محکوم کردن فدراسیون دوچرخه سواری ایران کار غیراخالقی بوده و قابل پیگیری است.

توضیح رئیس  فدراسیون در مورد دستفروشی دختر دوچرخه سوار 

معــاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی اســتان های وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با تصویب نظام 
جامع باشــگاه داری دولت باید اماکن خود را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: در این قانون دولت دیگر حق 

باشگاه داری ندارد.
امیررضا خادم اظهار داشت: باید بخش خصوصی را طوری حمایت کنیم که در ورزش حرفه ای باشگاه هایی در سطح کشور 
داشته باشیم که از پایتخت و مراکز استان دور باشند. سیاست وزارت ورزش و جوانان حمایت از باشگاه های خصوصی است و 
در همین راستا به زودی اتحادیه باشگاه های ورزشی در سراسر کشور تشکیل می شود. وی با بیان اینکه با تصویب نظام جامع 
باشــگاه داری دولت باید اماکن خود را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: در این قانون دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد 
و در صورتی که اتحادیه باشگاه ها مجوز حضور به این تیم ها را دهند حق حضور در لیگ های حرفه ای را دارند. خادم با بیان 
اینکه ما در بخش ورزش بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام داریم، اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف ترمز 

بسیار جدی برای توسعه کشور است اما دولت متعهد به تکمیل این طرح ها است. 

خادم: با تصویب نظام جامع باشگاه داری
دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد 

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
رئیس محترم فدراســیون فوتبال با اســتناد به صعود تیم های فوتبال ایران در 
پنج رده به مســابقات جهانی و مفتخر شــدن به لقب »پنج ستاره« از سوی فیفا، 
می گوید: »فوتبال ایران راه خودش را پیدا کرده اســت« و یا در جایی دیگر تأکید 
می کنــد: »حال فوتبال ایران خوب اســت« و در حال حاضــر تنها گرفتاری این 
فوتبال مشکالت مالی و اقتصادی است: »به نظرم فوتبال راه خودش را پیدا کرده 
و تنها مشــکل ما اکنون اقتصادی است. باید یک سازمان اقتصادی قوی که در آن 

ضعیف عمل کردیم، ایجاد کنیم و...«.
ما البته به نظر ایشــان احترام می گذاریم و واقعاً از صمیم قلب هم خوشــحال 
می شویم که از زبان مسئول درجه اول فوتبال کشور می شنویم که »فوتبال ایران 
راه خودش را پیدا کرده اســت« اما با نظر ایشــان کاماًل موافق و همراه نیستیم، 
چون معتقدیم برای اینکه فوتبال ایران راه خودش را پیدا کند و مســیر بایســته 
را پیش بگیرد، هنوز خیلی کارهای انجام نشــده و اساسی دارد که با انجام آنها و 
محکم کردن زیرساخت های این رشته ورزشی توان و قابلیت این را خواهد داشت 
که تازه در مســیر قرار بگیرد. برای فوتبالی که هنوز در بند بســیاری از بدیهیات 
گرفتار است، و برای داشتن »باشگاه«، به معنای واقعی، »معطل« است و بسیاری 
از مســائل آن طی زد و بندهای داللی افسارگســیخته تعیین می شود و از حیث 
مسائل اخالقی و فرهنگی کمیتش سخت می لنگد و از جنبه فنی، هنوز فاقد یک 
لیگ با کیفیت و استاندارد است و از لحاظ امکانات و تجهیزات ابتدایی، از نداشتن 
ورزشگاه های استاندارد و زمین های مناسب در رنج است و از نظر مدیریتی سخت 
از داشتن مدیران ناکارآمد و ناشی و بعضاً سوءاستفاده چی و نداشتن مدیران کاربلد 
و دلســوز در عذاب اســت و... ده ها مورد دیگر، خیلی زود است که از »در مسیر 

بودن« سخن بگوید و از اینکه تنها مشکل اقتصادی دارد.
همان طور که  اشاره شد، آقای تاج طبق معمول و روال جا افتاده و البته غلط با 
تکیه بر عدد و رقم و کمیت و نتیجه- که یکی از آفات ورزش و عوامل گمراه کننده 
و فریب دهنده عالقه مندان و مسئوالن آن شده است- ادعا می کند که حال فوتبال 
ایران خوب اســت. البتــه نتیجه و کمیت، یکی از عوامل مهــم قضاوت و ارزیابی 
می تواند باشد، اما برای بررسی و تحلیل وضعیت ورزش و رشته ای مثل فوتبال، به 
عامل کمیت و نتایج زودگذر بســنده کردن، منطقی و علمی نیست و باید نگاهی 
همه جانبه نگر و جامع داشت. به گواه غریبه و خودی و هر کسی که با این فوتبال 
سر و کار دارد و یا سر و کار پیدا کرده فوتبال ایران از نظر برخورداری از نیروهای 
مســتعد و جوانان توانمند، دارای ظرفیت شایان و سرشاری است. به برکت وجود 
همین نیروهای بالقوه و اســتعدادهای با ارزش، افتخارات و پیروزی های بسیاری 
عاید فوتبال ما شــده است، به دیگر ســخن موفقیت های فوتبال ایران به ویژه در 
ســال های اخیر آن قدر که مدیون و مرهون نیروی هنرمند و توانمند جوان بوده، 
کمتــر و خیلی کمتر از آن معلول برنامه ریزی و درایت و مدیریت مســئوالن امر 
بوده است. مثال چه کسی و کدام مسئول می تواند بگوید و ادعا کند موفقیت اخیر 
تیم ملی نوجوانان در مســابقات جهانی معلول کار برنامه ریزی و حساب شــده و 
خروجی طبیعی روند و عملکرد حاکم در فوتبال پایه است؟ باز به گواه بسیاری از 
کارشناسان و صفحات بسیاری که در این مجله به چاپ رسیده، اگر برکارو بار این 
نیروهای بالقوه و جوانان مستعد، هدایت و نظارت و در یک کالم مدیریتی اصولی 
و دلســوزانه حاکم شود، فوتبال ایران می تواند به جایگاه هایی بسیار بهتر از اینکه 

حاال در آن قرار گرفته است، صعود کند.
بار دیگر تأکید می کنیم ما به ســهم خود خوشحال می شویم که از زبان رئیس 
 فدراســیون اوضاع فوتبال ایران مطلوب و رو به راه توصیف می شود، اما در ضمن 
نمی توانیم خود را هم فریب دهیم و به وظیفه ای که به عنوان یک »رسانه« برعهده 
 داریــم، عمل نکنیم و حرفمان را نزنیم. بارها نوشــته و بار دیگر می نویســیم که 
فوتبال ایران برای اینکه راه خودش را پیدا کند و قابلیت های نهفته در آن آشــکار 
شود و اســتعداد و توان بالقوه در آن به فعلیت درآید، از داشته های الزم از حیث 
مادی و انســانی برخوردار است. در حال حاضر نیاز بزرگ فوتبال ایران بیش از هر 
چیز اعمال صحیح »مدیریت« است، مدیریتی که کاربلد باشد، برنامه داشته باشد، 
واقعیات فوتبال را بشناســد، برای اصالح و رو به راه کردن آن عزم جدی داشــته 
باشد و مهم تر از همه شجاع باشد. شجاع باشد تا بتواند با موانع و مانع سازان مقابله 

کند و حاشیه ها و حاشیه سازان را از سر راه پیشرفت و رشد فوتبال کنار بزند.
همــه می دانیم که بزرگترین مانع این فوتبال، حاکمیت و اعمال نظر جریانات 
سودجو و آویزان و دالل مسلک است که مصالح فوتبال را به راحتی قربانی منافع 
شــخصی می کنند. اینها هستند که اجازه نمی دهند فوتبال از نظر فنی و فرهنگی 
راه خــود را پیدا کند و بیش از این در کژراهــه و بیراهه گام برندارد. این را آقای 
تاج می داند، یعنی به عنوان رئیس فدراســیون فوتبــال باید بداند که فوتبال برای 
اصالح و حرکت در مســیر سالمت و پیشرفت به مدیری احتیاج دارد که شجاعت 
دیدن این باندها و در افتادن با آنها را داشــته باشد. معتقدیم بدون مبارزه و کنار 
زدن این جریانات و حداقل مانع شدن آنان از مداخله در تصمیم گیری ها و خط و 
ربط دادن ها و حذف نیروهای دلسوز و استخوان خرد کرده و کاربلد و... حتی اگر 
در پنج رده سنی، قهرمان جهان هم شویم، و به جای پنج ستاره، پنج جام جهانی 
هم به ما بدهند، حرف زدن از اینکه فوتبال راه خود را پیدا کرده و حال خوشــی 
دارد، خود صفریبی و پرت شدن از واقعیات روشن و البته تلخی است که بر فوتبال 

مستعد و بالقوه توانمند ایران، سایه افکنده است.

فوتبال در راه یا بیراهه؟!

نخستین پیروزی استقالل با سرمربیگری شفر
در ادامه مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، اســتقالل تهران از 
ساعت ۱۶:۴5 دیروز در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندران بود که این دیدار در 
نهایت با برتری دو بر یک استقالل به پایان رسید. برای استقالل در این دیدار فرشید 
اسماعیلی در دقیقه ۲۷ و علی قربانی در دقیقه 5۹ گلزنی کردند و تک گل نساجی 
مازندران را نیز محمد اوسانی در دقیقه ۷۱ به ثمر رساند. این نخستین برد استقالل 

با سرمربیگری شفر آلمانی بود.
واکنش فدراسیون فوتبال به اعتراض تیم های لیگ دسته اول

صعــود دو تیم از لیگ ۱۸ تیمی دســته یک بــه لیگ برتر از ابتدای شــروع 
این مســابقات باعث انتقاد تیم های حاضر در لیگ آزادگان شــده است. مهدی تاج 
رئیس فدراســیون فوتبال در واکنش به این اعتراضات خبر خوشــی را برای تیم های 
دســته یکی اعالم کرد. رئیس فدراســیون فوتبال در این باره گفت: فعال بحث همان 
صعود دو تیم است؛ اما این مسئله باید تصویب شود در جلسه امروز شنبه که نشست 
هیئت رئیسه اســت، در این مورد بحث و بازنگری صورت می گیرد و در نهایت اینکه 
چند تیم صعود خواهند کرد مشــخص می شــود. به این ترتیب تیم های لیگ یکی 
می توانند به تغییر مصوبه هیئت رئیســه برای تغییر تعــداد تیم های صعود کننده و 
سقوط کننده امیدوار باشند تا شاید به این ترتیب سه تیم بتوانند در پایان فصل مجوز 

حضور در لیگ برتر را به دست بیاورند.
پرسپولیس بدون مسلمان، مقابل نفت

برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی امروز تیمش برابر نفت تهران 
در جام حذفی گفت: این بازی دوم سوپر جام است. یعنی قهرمان لیگ برتر و قهرمان 
جام حذفی در اولین دور بازی ها با هم رو به رو می شــوند. مقداری عجیب اســت اما 
مشــکلی ندارد. ابتدای فصل اهداف مان را گفتیم. هدف ما هدف حداکثری در تمام 
جام هاست. تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان رفتیم. در لیگ برتر هم باالی جدول هستیم 
و امیدواریــم در جام حذفی هم با موفقیت پیش برویم. برانکو درباره کنار گذاشــتن 
مســلمان در این بازی گفت: او در فهرســت نیست که استراحت کند تا ببینیم بعدا 
چه تصمیمی برای او می گیریم. بشار رسن هم جای او در زمین است. او درباره اینکه 
آیا غیبت مســلمان به خاطر تنبیه کردن او است؟ تصریح کرد: فعال به او استراحت 

می دهم. اگر مشکلی هم باشد در داخل تیم حل می کنیم.
اخراج تیموریان و فخرالدینی از گسترش فوالد

فیروز کریمی در پایان دیدار تیمش مقابل سپاهان با اعتراض به شرایط بازیکنان 
مصدوم تیمش، از کنار گذاشــتن میالد فخرالدینــی و آندرانیک تیموریان خبر داد. 
میالد فخرالدینی، مدافع سابق استقالل که این روزها به ادعای خود دوران مصدومیت 
را پشت ســر می گذارد در این خصوص به ایلنا گفته: من در این تیم و در چارچوب 
رقابت های جام حذفی مصدوم شــدم و در زمان سرمربیگری لوکا بوناچیچ در تمامی 
بازی ها حضور داشــتم و حتی دو گل هم به ثمر رســاندم. حاال اگر چنین تصمیمی 
گرفته اند اول پولم را بدهند و اگر آن زمان از لیســت کنار گذاشــته شوم، مشکلی با 

این موضوع ندارم.
ایران بخت نخست قهرمانی در جام جهانی فوتبال نوجوانان 

خوزه رامیرز بارتو،بازیکن برزیلی که در سال های گذشته در فوتبال هند فعالیت 
داشته و به عنوان کارشــناس با رسانه های این کشور همکاری می کند در یادداشت 
خود در تایمز نوشت :پس از پیروزی ایران مقابل آلمان نوشتم که ایران را مهم ترین 
مدعی کســب عنوان قهرمانی جام می دانم. همچنین پیش بینی کرده بودم این تیم 
مکزیک را شکســت می دهد. در حال حاضر ایرانی ها تنها نماینده باقیمانده تیم های 
قاره آسیا هستند. فوتبال دقیق اســپانیا مقابل دفاع عالی ایران. من احساس خوبی 
از بــازی مرحله یک چهارم پایانی میــان ایران و اســپانیا دارم. وی در ادامه درباره 
پیش بینی اش از ۴ تیم صعود کننده به نیمه نهایی نوشت: انگلیس، غنا و ایران به نیمه 

نهایی می روند.تیم چهارم؟مسئله این است.برزیل یا آلمان؟
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رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۱2 آبان ماه برگزار می شود گفت: مهلت 
ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیســیون ورزشکاران به پایان رســید که در مجموع 57 نفر برای حضور در این 

انتخابات کاندیدا شدند. 
کیومرث هاشــمی اظهار داشت: چند سالی از تشکیل کمیسیون ورزشــکاران در کمیته بین المللی المپیک می گذرد و برای 
نخســتین بار قرار است اعضای این کمیسیون با برگزاری مجمع رســمی، انتخاب و معرفی شوند. هاشمی با بیان اینکه انتخابات 
کمیســیون ورزشکاران ۱۲ آبان ماه برگزار می شود افزود: مهلت ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیسیون ورزشکاران در حالی به 
پایان رسید که در مجموع 5۷ نفر برای حضور در این انتخابات کاندیدا شدند. رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: هجدهمین 
دوره بازی های آســیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه ســال آینده به میزبانی اندونزی برگزار می شود و با اضافه شدن ۱۳ رشته 
جدید و حذف ۴ رشته، در مجموع این دوره بازی های آسیایی در ۴۰ رشته برگزار خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: در بازی های 
آســیایی ۲۰۱۴ اینچئون کاروان ایران با ۲۷۶ ورزشکار در ۲۲ رشته شرکت کرد و موفق به کسب 5۷ مدال شامل ۲۱ مدال طال، 

۱۸ مدال نقره و ۱۸مدال برنز شد و حفظ جایگاه ششمی با مدال های بیشتر در بازی های  آسیایی جاکارتا از اهداف اصلی ماست.

اعالم زمان برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک 

انتقاد وزیر ورزش به نحوه اعزام تیم های ورزشی
 به خارج از کشور

وزیــر ورزش و جوانان گفت: در اعزام های خارجی 
باید مالحظات سیاســی، مصالح و منافع ملی در نظر 
گرفته شــود و باید زمان و مدت اعزام و عدم استفاده 
از مــواد نیروزا و مــوارد دوپینگ قبــل از اعزام در 

فدراسیون ها مورد بررسی قرار گیرد.
مسعود ســلطانی فر در نشست روســای فدراسیون های 
ورزشــی به میزبانی همدان به نتایج کاروان ورزشی ایران در 
بازی های داخل ســالن آسیا اشــاره کرد و اظهار داشت:  قبل 
از مسابقات از ســوی روسای فدراسیون ها قول هایی داده شد 
و باید تعهداتی که روســای فدراســیون داده اند مورد ارزیابی 
قرار گیرد چرا که تعدادی از فدراســیون ها با وجود وعده های 
خود خوب عمل نکردند و باید این موضوع با حضور روســای 
فدراسیون ها بررسی شود تا به زوایای این ناکامی برسیم اما در 

مجموع عملکرد قابل توجه بود.
وی با بیان اینکه مســابقات آســیایی ترکمنستان پیش 
زمینــه و آمادگی خوبی برای بازی های آســیایی ۲۰۱۸ بود 
تصریح کرد: جلسات بازی های آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تشکیل 
شده و جلســاتی با مسئوالن کمیته المپیک داشتیم و از این 
پس نیز جلسات بیشتری با فدراسیون ها خواهیم داشت تا در 

کنار کمیته المپیک مشــکالت و موانع را قبل از مسابقات بر 
طرف کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از برخی که زمان باقی مانده 
تا المپیک و بازی های آسیایی را کوتاه می دانند افزود: هنوز دیر 
نشــده و فرصت برای برطرف کردن ضعف ها وجود دارد و باید 

به نحو احسن برای المپیک ۲۰۲۰ آماده شویم.
وی در ادامه با انتقاد از برخــی اعزام های خارجی تیم ها 
افزود: به اعزام های خارج از کشــور انتقاد جدی دارم و به طور 
جدی پیگیر هســتم تا اعزام ها به جهت ضرورت صورت گیرد 
و باید در اعزام ها نحــوه هزینه کرد و ترکیب تیم ها و مباحث 
اخالقــی مورد توجه قــرار گیرد. در اعزام هــای خارجی باید 
مالحظات سیاسی و مصالح و منافع ملی در نظر گرفته شود و 
زمان و مدت اعزام و عدم استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ قبل 

از اعزام در فدراسیون ها بررسی شود.
وی افزود: خیلــی از اعزام ها ضرورت نــدارد اگر اعزام ها 
هدفمند و سنجیده  کار شود بســیاری از این مسابقات برون 
مرزی اردوهای خوبی برای مســابقات جهانی و المپیک است 
ولی از روسای فدراســیون ها می خواهیم در نحوه و چگونگی 

اعزام ها بررسی الزم صورت گیرد.

پایان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال و چالش تازه کمیته داوران

شکست سنگین آبادانی ها در دربی خوزستان
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با برتری پتروشیمی 

در دربی خوزستانی ها مقابل نفت همراه بود.
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال عصر پنجشنبه با برگزاری 
۴ بازی به پایان رســید و در دربی خوزستانی ها که مهم ترین 
رقابت هفته بود تیم های مدعی نفت آبادان و پتروشیمی مقابل 
هــم به میدان رفتند.در این بازی پتروشــیمی با وجود اینکه 
در خانه حریــف با زی می کرد، اما بازی برتری را نســبت به 
 میزبانش به نمایش گذاشــت و در پایان ۸۰ بر ۶۴ به برتری 

رسید.
مهــرام و نیروی زمینی که دیگر دربی این هفته را انجام 
می دادند، جدالشان با برتری ۷۶ بر ۷۴ نیروی زمینی به پایان 
رســید. مهرام از ابتدا از حریفش پیش بود، اما در ثانیه  های 
پایانی برابر شــد و در نهایت با شــوتی که بازیکنان نیروزی 
زمینی در آخرین لحظه زدند،توانستند برنده بازی لقب بگیرند.
یس آل گرگان تیم تازه وارد لیگ برتر نخستین شکست 
خانگی فصل را مقابل شهرداری تبریز تجربه کرد و ۸۸ بر 5۸ 
نتیجه را واگذار کرد. تبریزی ها هفته قبل شکســت خانگی را 

تجربه کرده بودند.
پدافند رعد خوزستان دیگر تیم تازه وارد لیگ برتر دیگر 
شکست نمایندگان گرگان را رقم زد. پدافندی ها در این بازی 

خانگی ۷۷ بر ۶5 شهرداری گرگان را مغلوب کردند.
دانشــگاه آزاد در این هفته با قرعه اســتراحت روبرو بود. 

هفته سوم لیگ برتر دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.

چالش تازه کمیته داوران
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال در حالی به پایان رسید که 
در بازی تهران بین مهــرام و نیروی زمینی اتفاقاتی افتاد که 

اعتراض مهرامی ها به عملکرد داوران در پی داشت.

ماجرا از این قــرار بود که دو تیم تــا ثانیه پایانی جدال 
برابری داشــتند، اما شوت بازیکن نیروی زمینی درحالی وارد 
سبد شد که داوران پس از بازبینی فیلم و ویدئو چک گل این 

تیم را قبول کردند تا بدین ترتیب حواشی آغاز شود.

مهرامی هــا پس از بازبینی فیلــم در حضور رئیس کمیته 
داوران معتقد بودند بازیکن نیروی زمینی قبل از شوت خطای 
رانینگ داشته و وقت هم تمام شده بود، اما این موضوع مورد 
قبول قرار نگرفت و ظاهــرا چراغ دور حلقه هم خاموش بوده 
است. طبق قوانین فدراسیون جهانی اگر میز منشی اشتباهی 
در زمان داشته باشد، باید نتیجه بازی برگردانده شود، اما اینکه 
فدراسیون و کمیته داوران به این موضوع اعتقاد داشته باشد، 

بحث دیگری است.
شاهین طبع: هنوز نمی توان 

در مورد آمادگی تیم ها حرف زد
در پایــان دیدارهای هفتــه دوم، مهران شــاهین طبع 
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام خمینی)ره( گفت: 
اگر چه بســیاری از پرتاب های سه امتیازی ما گل نشد و ما به 
جهت امتیازآوری از این طریق مشکل داشتیم اما در مجموع 

بازیکنان ما خوب بازی کردند.
وی اظهار کرد: اکنون آغاز فصل اســت و تیمها هنوز به 
صورت کامل هماهنگ نشده اند. این هم یکی از بازی های رفت 
ما بود که امید می رود شــرایط بهتری برای بازی های بعدی 

ما مهیا شود.
شاهین طبع تصریح کرد: به نظر سازمان دهی و هماهنگی 
تیم ها پس از باخــت یا بردهایی که در بازی های مقدماتی به 
دست می آورند بسیار مهم است و از اآلن نمی توان هیچ چیزی 

را پیش بینی کرد.

عضو شورای فنی کشتی آزاد با بیان اینکه رسول خادم برای سرمربیگری تیم ملی چراغ سبز نشان داده است گفت: 
او مانند بسیاری دیگر اهل کت و شلوار پوشیدن و پشت میز نشستن نیست و دلش برای موفقیت کشتی ایران می تپد. 
ابراهیم جوادی درباره احتمال حضور دوباره رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در راس تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن و اینکه 
آیا خادم به پیشــنهاد شــورای فنی در این باره چراغ سبز نشان داده است یا خیر؟ گفت: خادم از همان ابتدا هم که وارد هیئت رئیسه 
اتحادیه جهانی کشــتی شد و این سمت بسیار مهم را به دســت آورد بارها می گفت دلش برای تمرین و کنار بچه ها بودن تنگ شده 
اســت. خادم آن قدر که برای کار فنی در تیم ملی تمایل داشــت برای حضور در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی تمایل نداشت. او دلش 
برای موفقیت کشــتی ایران می تپد و دوست دارد کشتی همیشه در اوج باشــد. او به پیشنهاد اعضای شورای فنی برای قبول مجدد 
سرمربیگری تیم ملی چراغ سبز نشان داده و امیدوارم بهترین تصمیم ممکن گرفته شود. او افزود: خادم مانند بسیاری دیگر اهل کت 
و شــلوار پوشیدن، پشت میز نشستن، ریاست و این حرف ها نیست. او دوســت دارد کنار تشک در کنار کشتی گیران عرق بریزد و از 
جان و دل برای موفقیت کشتی گیران مایه بگذارد که این امر نشان دهنده روحیات و دلسوزی او برای کشتی ایران است. او به واسطه 
ارتباط بسیار نزدیک و دلسوزانه ای که با کشتی گیران دارد قطعا حضورش باعث افزایش روحیه و جنگندگی کشتی گیران خواهد شد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در پایان رقابت های قهرمانی 
جهان با یک طال و دوبرنز عنوان چهارم را کسب کرد.

هفتمیــن دوره مســابقات پاراتکوانــدو قهرمانی جهان که 
با حضور ۲5۷ تکواندوکار از 5۹ کشــور در ســالن »کاپرباکس 
آرنا« لندن برگزار شــد با عنوان چهارمی تیــم اعزامی ایران به 
پایان رســید. تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان در حالیکه تنها با 
5 نماینــده در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود با کســب یک 
مــدال طال، ۲ برنز و ۹ امتیاز موفق شــد عنوان چهارم جهان را 
به خود اختصاص دهد.تیم روســیه با 5 مدال طال، یک نقره، 5 
برنــز و ۴۳ امتیاز عنوان قهرمانــی را به نام خود ثبت کرد و این 

در حالــی بود که با توجه به اینکه در مســابقات پارا محدودیتی 
برای تعداد شــرکت کنندگان یک تیم وجود ندارد این تیم با ۱۸ 
نماینده حضــور پیدا کرده بود. تیم ترکیه بــا یک طال، ۳ نقره، 
۲ برنز و ۱۸ امتیاز نایب قهرمان شــد و تیم قزاقســتان با ۲ طال 
و ۱۴ امتیاز بر سکوی ســومی ایستاد. مهدی پوررهنما نماینده 
آینده دار کشــورمان که پیش از این نیــز عملکرد قابل توجهی 
را در کارنامــه خود ثبت کرده بود، در این رقابت ها توانســت با 
مبارزات مقتدرانه خود ضمن کسی مدال طال به عنوان فنی ترین 
تکواندوکار این دوره از مسابقات انتخاب شود. سعید صادقیان پور 

و احمد نریمانی هم به نشان برنز دست پیدا کردند .

عنوان چهارمی ایران
 در مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان 

تمایل خادم برای نشستن روی نیمکت تیم ملی کشتی آزاد

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مدافع حرم »علی امرایی«
شهیدی که از پیکرش 

فقط یک دست باقی ماند!
شــهید مدافع حرم کربالیی »علی امرایی« در 
۱۱ دی ماه ســال ۱۳۶۴ چشم به جهان گشود. او 
از کودکی به حضور در مسجد عالقه مند بود. رفت 
و آمدش به مســجِد محل، از بچگی اش شروع شد. 
پدرش جزو هیئت امنای مســجد سیدالشهدا)ع( 
بود. اول مکّبر شد، بعد شروع کرد به قرآن و کم کم 
دعا خواندن. چیزهایی که در مسجد یاد می گرفت، 
در دبستان شهید طالقانی که درس می خواند هم 

سرود اجرا می کرد. قرآن، دعا و تشکیل گروه سرود، از جمله فعالیت هایش بود. 
علی در سن ۱۲ ، ۱۳ سالگی مداحی می کرد و هیئت می چرخاند. کربالیی علی 
امرایی در دوم تیرماه سال ۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب)س( و طی عملیات 
مستشــاری به دست تروریست های تکفیری در ســوریه در سن ۲۹ سالگی به 
درجه رفیع شــهادت نائل آمد. از پیکر مطهر این شهید فقط یک دستش باقی 

مانده بود؛ به یاد دستان بریده حضرت عباس در دفاع از اهل حرم!
بخشی از وصیت نامه شهید:

نمی دانم چرا به دلم افتاده که از این سفر سالم برنمی گردم و دلم برای حرم 
حضرت رقیه)س( و حضرت زینب)س( خیلی تنگ است و بیشتر از آن دلتنگ 
حرم اربابم؛ ولی االن دیوانه حرمین شــریف دمشق شده ام. به این سفر می روم 
چون نیاز اســت االن در آنجا باشــم. به خاطر آرامش دل حضرت زهرا)ص( و 
امیرالمومنین)ع( و امام حسین)ع( و امام حسن)ع( و حضرت عباس )ع( به سوریه 

رفتم تا به حضرت زینب)س( ثابت کنم که »کلنا عباسک یا زینب«.
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیهاتیم

1106401981122. پارس جنوبی جم

210622137620. پیکان

385211661017. پرسپولیس

4104421811716. پدیده

510442108216. فوالد

214-6103521113. سایپا

794141010013. صنعت نفت آبادان

8102621713412. ذوب آهن

91033499012. سپیدرود رشت

412-1010334812. نفت تهران

111-11103251112. تراکتورسازی

311-1210253811. سپاهان

49-13923448. استقالل

108-1410226515. گسترش فوالد

67-1510145814. سیاه جامگان

107-1610145616. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس


