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رئیس فدراسیون فوتبال اعالم کرد

مدارک پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی برای حضور در آسیا کامل شد 
سرویس ورزشی-

رئیس فدراســیون فوتبال تأکید کرد که دو باشگاه 
اســتقالل و تراکتورســازی دوشنبه شــب و باشگاه 
پرســپولیس هم دیروز مدارک خود را برای ارسال به 

AFC تحویل دادند.
دیــروز آخرین فرصت باشــگاه های ایرانی بــرای تحویل 
مــدارک بــه کنفدراســیون فوتبال آســیا برای اخــذ مجوز 
حرفه ای گری بود. بدهی های میلیاردی تیم های فوتبال موجب 
شده بود که تیم های ایرانی در آستانه حذف از آسیا قرار گیرند 
اما گویا در آخرین لحظات باشگاه های بدهکار مدارک مورد نیاز 

کنفدراسیون فوتبال آسیا را ارسال کرده اند.
در همیــن خصوص مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال 
گفت: ما دوشــنبه شــب هم در این خصوص جلسه داشتیم. 
دو شــب پیش هم با ســه باشــگاه پرســپولیس، استقالل و 
تراکتورسازی جلســه ای برگزار کردیم و جلسه ای هم با نفت 
برگزار شــد که در بخشی از این جلسه من بودم. آقای نبی هم 
که رئیس کمیته بدوی است، این موضوع را پیگیری می کند و 
طراحی هایی هم شــده است. نفت تا دیروز مدارک کافی برای 

ارسال به کنفدراسیون فوتبال آسیا تهیه نکرده بود.
تاج درباره اینکه اگر تیم نفت شــرایطش مهیا نشــود آیا 
امکان جابه جایی ســهمیه و جایگزین شدن تیم دیگری وجود 
دارد یا نه، اظهار داشــت: بله، طبق قانون امکان جایگزینی هم 
وجود دارد. سه باشگاه استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی بین 
باشــگاه های ایرانی بیشترین گرفتاری را داشتند که بیشترین 
تالش هم برای رفع این گرفتاری ها انجام شــد. همه دست به 
دســت هم دادند، وزارت ورزش به میان آمد، مدیران باشگاه ها، 
فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، کمیته بدوی و کمیته صدور 
مجوز حرفه ای کمک کردند. تراکتورسازی و استقالل دوشنبه 
شــب تمام مدارک خود را تحویل دادند و باشگاه پرسپولیس 

یکی دو مشکل داشت که دیروز آن را تکمیل کرد. 

وی بــا بیان اینکه »امیدوارم ســه باشــگاه بتوانند مجوز 
بگیرند«، گفت: حل مشــکل، معضل بســیار بزرگی بود و این 
قوانین صدور مجوز برای باشگاه های ما خوب است. مدیران هم 
بدانند برای آینده قرارداد صوری نداریم و قراردادی که پرداخت 
نشود، در میان نیست. باید قراردادهای نازل و کمی ببندند و بر 

اساس بودجه عمل کنند. 
خوشحالی بابت مخالفت با استعفای طاهری

وی درباره بحث استعفای علی اکبر طاهری از مدیرعاملی 
باشــگاه پرســپولیس گفت: به زعم من طاهری زحمات بسیار 
زیادی در باشــگاه پرسپولیس کشیده و انســان بسیار عاقلی 
اســت. وضعیت پرسپولیس خوب است و شرایط مطلوبی دارد. 
چند شــب پیش با او صحبت کردم که موضوع استعفا نبود و 

این موضوع بعداً عنوان شــد، اما به  نظرم بحث بازنشستگی او 
در میان باشــد که باید ببینیم قانون به چه شــکل خواهد بود. 
به هر حال باید از طاهری در فوتبال اســتفاده شود. مجموعه 
وزارت ورزش هم با اســتعفای او مخالفت کرده است و از این 

بابت خوشحالم.
برجسته شدن موضوع جادوگری برای برخورد با آن است

»ماجرای جادوگری در فوتبال ایران مجددا برســر زبان ها 
افتاده اســت، فدراســیون برای ریشــه کن کردن این موضوع 
چه برنامه ای دارد؟« تاج در پاســخ به این پرســش گفت: این 
موضوع قباًل بوده و اکنون بیشــتر نشــده، بلکه بیشتر به این 
موضوع رسیدگی می شود. موضوع را برجسته می کنند تا با آن 
برخورد شود. کمیته اخالق موضوعی را از یک باشگاه دریافت 

و بالفاصله همه عوامل را محروم کرد. برخورد هم بسیار جدی 
بود. چون کمیته اخالق رســماً نامه داد و رســانه ای شد، همه 
متوجه شدند. دو موضوع بود که ما محروم کنیم، اما رسانه ای 
نشــود که جمع بندی آن رسانه ای شدن بود. برخی برخوردها 
هم رسانه ای نمی شود که داللی ها از جمله این مسائل است تا 

رأی قطعی و حقوقی در این خصوص داده شود.
مهدی تــاج درخصوص ماجــرای کارلــوس کی روش و 
حاشیه های اخیری که به وجود آمده است، گفت: به اندازه کافی 
در این خصوص صحبت کرده ام. ما قراردادی داریم که در حال 
اجرای آن هستیم و هر دو طرف باید به این قرارداد وفادار بوده 

و بر اساس آن عمل کنیم. 
تماشای مسابقات فوتبال از طریق تلفن همراه

تاج در مورد تجهیزات پخش مســتقیم مسابقات فوتبال 
که از ســوی AFC ارسال شده است، اظهار داشت: یک شرکت 
طرف قرارداد AFC با پشتوانه AFC کار می کند و این طرح برای 
حمایت از لیگ ها و بخش هایی اســت که حمایت نمی شوند و 
در مجموع پخش تلویزیونی ندارند. پشتیبانی این شرکت هم 
در سوئیس است که سرویس های قوی و با 140 کشور قرارداد 
دارد. در آسیا هم ما اولین کشور نیستیم و بیست و چهارمین 
کشور هستیم. بازی استقالل و نفت را آزمایشی پخش کردند و 

اکنون ما قرارداد رسمی با این تیم امضا کردیم.
وی گفــت: روز دوشــنبه هم بازی قشــقایی شــیراز و 
ایران جوان بوشهر بدون اینکه تبلیغی صورت بگیرد پخش شد 
و سه هزار بیننده داشت. تصمیم ما این است بازی سردار بوکان 
و شهرداری ارومیه را پخش کنیم و خواسته ایم به مردم اعالم 
شود تا همه ببینند که فکر می کنم بینندگان به 10 تا 12 هزار 
نفر برسد.دوشنبه شب قرعه کشی مسابقات جام حذفی را پخش 
کردیم که مردم این مراســم را دیدند. این کار انجام شــده و 
ان شاءاهلل مردمی که پای گیرنده نیستند راحت با گوشی خود 

این مراسم ها را ببینند.

فدراسیون تکواندو در حالی اسامی تیم ملی مردان برای حضور در رقابت های گزینشی گرنداسلم را اعالم 
کرد که نامی از تکواندوکار خاطی در میان آنها نیست.

در جریان رقابت های انتخابی که روز شنبه در خانه تکواندو برگزار شد، در مبارزه بین سعید رجبی و احمد محمدی در 
وزن ۸0+ کیلوگرم مشــکالتی پیش آمد و قرار بود مســئوالن تیم ملی بعد از بررسی موضوع، درخصوص تکواندوکار خاطی 
تصمیم گیری کنند.برهمین اساس شنیده ها حاکی از آن است که نام محمدی از اعزام به مسابقات انتخابی گرنداسلم در چین 
حذف شــده و تیم کشــورمان با ۹ تکواندوکار در بخش مردان به این رقابت ها اعزام می شود. حمیدرضا هادیان، هادی تیران 
ولی پور و ابراهیم صفری در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن ۶۸- کیلوگرم، 
مهــدی خدابخشــی و عرفان ناظمی در وزن ۸0- کیلوگرم و ســعید رجبی در وزن ۸0+ کیلوگــرم ترکیب تیم ملی مردان 
تکواندو کشــورمان در این تورنمنت را تشــکیل می دهند.همچنین در بخش بانوان ناهید کیانی و سودابه پورصادقی در وزن 
4۹- کیلوگرم، پریســا جوادی و مهسا پورمیرزا در وزن ۵۷- کیلوگرم، مبینا بابالو در وزن ۶۷- کیلوگرم، فاطمه مصطفایی و 
زهرا پوراسماعیل در وزن ۶۷+ کیلوگرم ترکیب تیم ملی دختران را در این رقابت ها تشکیل می دهند. این رقابتها دوم آذرماه 

در شهر »ووشی« چین برگزار خواهد شد.

اعالم اسامی 16 تکواندوکار اعزامی ایران به چین برگزاری انتخابات 10 فدراسیون در دستور کار وزارت ورزش
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها در مورد 
برنامه های پیش بینی شــده برای برگــزاری انتخابات 
۱۰ فدراسیون گفت: فدراســیون ها در کمترین زمان با 

سرپرست اداره می شوند.
شــروین اسبقیان با اشــاره به در پیش بودن انتخابات 10 
فدراســیون ورزشــی گفت: بر اســاس توصیه ها و دستور وزیر 
ورزش تمــام تالش و همت معاونت توســعه ورزش حرفه ای و 
قهرمانی این است که انتخابات مذکور هرچه سریعتر برگزار شود 
و فدراســیون های ورزشی در کمترین زمان ممکن با سرپرست 

اداره شوند. 
وی افزود: ثبت نام از کاندیداهای 10 فدراســیون ورزشی 
به اتمام رســیده و در حال تطبیق مــدارک ثبت نام کنندگان 
هستیم. تعدادی از ثبت نام کنندگان دارای نقص مدرک بودند 
که بر اســاس دستور داورزنی معاونت توسعه ورزش حرفه ای و 
قهرمانی برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود مقرر شد مکاتباتی 
با دبیران مجامع این فدراسیون ها داشته باشیم تا هرچه سریعتر 
نسبت به رفع نواقص مدارکشــان اقدام کنند و سپس تا هفته 
آتی کمیسیون شــرایط احراز تصمیم نهایی را گرفته و اسامی 
نهایــی کاندیداها را اعالم کند. تمام تالش ما این اســت که با 
همکاری عزیزان در کمیســیون ایــن فرآیند در کمترین زمان 
ممکن صورت پذیرد و بدیهی اســت کسانی که شرایط احراز را 

نداشته باشند نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.
اســبقیان ادامه داد: بعد از تایید نهایی اسامی کاندیداها در 
کمترین زمان ممکن تاریخ انتخابات 10 فدراســیون تکواندو، 
کشتی، بوکس، والیبال، شــنا شیرجه واترپلو، هاکی، سه گانه، 
کبدی، کوهنوردی و نابینایان از ســوی معاونت توسعه ورزش 
قهرمانــی اعالم می گردد و تمام تالشــمان بر این اســت تمام 

انتخابات ها قبل از پایان سال جاری برگزار شود.
مدیر کل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها با تاکید مجدد 
بر دســتور وزیر ورزش و جوانان گفت: تعیین سرپرست و عدم 
برگزاری به موقع انتخابات هر فدراسیونی باعث نوعی بالتکایفی 
در آن رشــته می شــود و سرپرســتان نمی توانند برنامه ریزی 
بلندمدت داشته باشند. به همین دلیل بر اساس دستور جدید 
وزیــر ورزش ثبت نام از کاندیداهای جدید هر فدراســیون قبل 
از پایان دوره ریاســت 4 ساله انجام می شــود تا نیاز به تعیین 

سرپرست نباشد و وقفه ای در این روند ایجاد نشود.
اســبقیان در پایان با اشاره به آیین نامه جدید فدراسیون ها 
گفت: برخی از ثبت نام کنندگان بر اساس شرایط سنی، مدارک 
تحصیلی و ســوابق مدیریتی شــرایط ثبت نام را نداشته اند که 
قانون را برای همه یکسان اجرا کردیم و از آنان ثبت نام به عمل 
نیامد. در آیین نامه جدید همه چیز شفاف است و وزارت ورزش 

و جوانان تاکید به اجرای قانون دارند.

*طوفان ترابی ســوارکار ایرانی که مدتی است در کشور تایلند به تمرین و شرکت در مسابقات مختلف مشغول است 
توانست با شرکت در مسابقات CCI تایلند مدال برنز این رقابت ها را کسب کند.این مسابقات با حضور سوارکارانی از 
کشورهای مطرح این رشته از جمله قطر، اندونزی، ژاپن و تایلند برگزار شد که با کسب این مدال، اولین سهمیه جهت 
شرکت یک سوارکار ایرانی در مسابقه های سه روزه آسیایی کسب شد.در این مسابقات رقابت های پرش از مانع، درساژ 
و صحرائی انجام می شود.فدراسیون سوارکاری ایران با حمایت و تأمین اسب مورد نیاز جهت شرکت در این مسابقات، 

زمینه حضور ترابی را در این رقابت ها فراهم کرده است.
*آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشــتی آزاد زیر 23 سال برای حضور در رقابت های جهانی روزهای ۱9 
آبان تا اول آذرماه در محل خانه کشــتی شــماره یک تهران و زیر نظر علیرضا رضایی برگزار می شود.
رقابت های جهانی کشتی آزاد زیر 23 سال جهان روزهای سوم و چهارم آذر ماه در کشور لهستان برگزار 

می شود.
* مسابقات شمشیربازی جام جهانی اپه دختران 1۹ تا 21 آبان ماه سال جاری در کشور چین شروع می شود و سه 
نماینده ایران )مهسا سادات پوررحمتی، اعظم بختی و سکینه نوری( در این رقابتها حضور خواهند داشت.شمشیربازان 
کشــورمان روز دوشنبه برای برگزاری اردو و شــرکت در مسابقات عازم چین شدند. همچنین شهناز کرود به عنوان 

نایب رئیس بانوان و مربی و سیامک فیض عسگری به عنوان سرپرست، تیم را همراهی کرده اند.
* با پیشــنهاد ایران و موافقت اتحادیه جهانی کشــتی، با توجه به افزایش اوزان از ۸ وزن به ۱۰ وزن در 
مقررات جدید کشتی دنیا، هر تیم  می تواند در رقابت های جام باشگاه های جهان به جای دو کشتی گیر با 
سه کشتی گیر خارجی قرارداد امضا کرده و از آنها در ترکیب خود استفاده کند.چهارمین دوره رقابت های 
کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان به ترتیب روزهای ۱۶ و  ۱۷ آذر و 23 و 2۴ آذرماه به میزبانی 

ایران برگزار می شود.
* دو نماینده  واترپلوی ایران در دومین مسابقه  خود از سری رقابت های جام باشگاه های آسیا در تایلند، در مقابل هم 
قرار گرفتند که بازی آنها با تســاوی به پایان رســید. رقابت های واترپلوی جام باشگاه های آسیا از تاریخ 1۵ آبان آغاز 
شده و تا 21 همین ماه به میزبانی تایلند با حضورشش تیم پیگیری می شود. ایران نیز با دو نماینده  )تیم دانشگاه آزاد 
به عنوان قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر واترپلو و سایپا به عنوان نایب قهرمان( در این رقابت ها حاضر شده است.اما 
در دومین روز مسابقات واترپلوی جام باشگاه های آسیا عصر دیروز تیم های سایپا و دانشگاه آزاد به عنوان دو نماینده  
ایران در مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه  تســاوی 10 به 10 پایان یافت.نمایندگان واترپلوی ایران روز 
دوشــنبه بازی های خود در مقابل حریفان را با کســب پیروزی پشت سر گذاشته بودند. همچنین امروز)چهارشنبه( 
سایپا و نماینده  تایلند به مصاف هم می روند و در ادامه تیم دانشگاه آزاد در دیداری حساس مقابل آستانه قزاقستان 

به آب خواهد زد.
*در ادامه رقابت های لیگ بســکتبال چین، جیانگسو تونگشی که صمد نیکخواه بهرامی ستاره ایران را 
در اختیار دارد به مصاف جیلین رفت و ۱۱۱ بر 99 به برتری رســید.کاپیتان سابق بسکتبال ایران در این 
مسابقه عملکرد فوق العاده ای داشت و دبل کرد.او در پایان با ۱۸ امتیاز، ۱۶ ریباند، ۶ پاس منجربه گل و 3 

توپ ربایی به کارش پایان داد.
* سیرجان به عنوان میزبان سیزدهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد معرفی شد. این 
مسابقات در رده سنی جوانان، به صورت تیم به تیم و با حضور بیش از 10 تیم از کشورهای مطرح دنیا روزهای ۷ و ۸ 
آذرماه در کشتی فرنگی و 10 و 11 آذرماه در رشته کشتی آزاد در شهر سیرجان برگزار می شود.حمید بنی تمیم، نایب 
رئیس فدراســیون کشتی با تأیید این خبر گفت: روز یکشنبه با حضور در شهرستان سیرجان ضمن دیدار با مقامات 
سیاسی و ورزشی این شهرستان از امکانات شامل سالن برگزاری و محل های اقامتی بازدید کردم. وی خاطرنشان کرد: 
در نهایت تفاهم نامه برگزاری این رقابت ها به امضای طرفین رسید و امیدوارم با حمایت تمامی مسئوالن امر در شهر 
سیرجان و استان کرمان جام شاهد بعنوان یکی از معتبرترین تورنمنت های کشتی دنیا، به شکل مطلوبی برگزار شود.

خواندنی از ورزش ایران

حضور کلوزه در مراسم قرعه کشی جام جهانی
میرسالو کلوزه در مراسم قرعه کشی جام جهانی حاضر می شود و جام قهرمانی 
را به کشــور میزبان واگذار می کند. قرعه کشــی جام جهانی روسیه جمعه 10 آذر 
ساعت 1۸:۳0 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود. این مراسم در کاخ کرملین با حضور 
مقامات عالی رتبه کشــور میزبان و سرمربیان و نمایندگان ۳2 تیم راه یافته به این 
رقابت ها برگزار می شود. میرسالو کلوزه که با 1۶ گل زده توانسته برترین گلزن تاریخ 
این رقابت ها باشد قرار است در این مراسم جام قهرمانی را که در اختیار آلمان ها قرار 
گرفته است، تحویل مقامات روسی دهد. کلوزه یکی از افرادی است که در این مراسم 

حضور دارد و وظیفه قرعه کشی جام جهانی را بر عهده خواهد داشت.
دیوید مویس رسما سرمربی وستهام شد

ســران باشگاه وستهام بعد از اخراج اســلوان بیلیچ کروات، دیوید مویس را به 
عنوان ســرمربی جدید خود انتخاب کردند. مویس که به عنوان جانشین فرگوسن 
در منچســتریونایتد انتخاب شد با این تیم نتایج ضعیفی کسب کرد و کمتر از یک 
سال در اولدترافورد دوام داشت و در ادامه در ساندرلند نیز نتایج ضعیفی کسب کرد 
ولی کارنامه درخشان او در اورتون از یاد عالقه مندان به فوتبال نمی رود.دیوید مویس 
دیشــب در یک نشست مطبوعاتی به عنوان سرمربی وستهام پاسخگوی خبرنگاران 

شد.
قیمت65 میلیون یورویی پاری سن ژرمن روی دی ماریا

باشگاه پاری  ســن ژرمن رقم فروش ســتاره آرژانتینی خود را ۶۵ میلیون یورو 
تعیین کرده است.آنخل دی ماریا بعد از جدایی از منچستریونایتد راهی فرانسه شد 
 PSG و پیراهن پاری  سن  ژرمن را بر تن کرد. دی ماریا در فصل نخست حضورش در
بازی هــای خوبی را برای این تیم به نمایش گذاشــت اما او در فصل جاری نیمکت 
نشــین شده است. با پیوســتن نیمار و کیلیان ام باپه به پاری  سن  ژرمن دیگر دی 
ماریا به ندرت در ترکیب اصلی به میدان می رود. بارســلونا در تابستان تالش زیادی 
کرد که دی ماریا را جذب کند اما رقم پیشــنهادی آبی اناری ها بســیار پایین تر از 
رقمی است که پاری  ســن ژرمن برای فروش ستاره خود می خواهد.روزنامه اسپورت 
10 فرانســه اعالم کرد که پاری ســن  ژرمن رقم فروش دی ماریا را ۶۵ میلیون یورو 
اعالم کرده و تنها با چنین رقمی حاضر است که این ستاره آرژانتینی را بفروشد.به 
نوشــته این روزنامه فرانسوی به احتمال خیلی زیاد دی ماریا راهی لیگ چین شود 
چرا که تنها باشــگاه های چینی می توانند چنین رقمی را برای پرداخت این بازیکن 

آرژانتینی پرداخت کنند.
ونتورا: شک نکنید ایتالیا به جام جهانی صعود می کند

ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایتالیا اطمینان دارد که این تیــم جواز حضور در 
روسیه را به دست خواهد آورد. تیم   ملی فوتبال ایتالیا هنوز نتوانسته جواز صعود به 
جام جهانی را به دست آورد. این تیم باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف سوئد 
برود و اگر نتیجه  الزم را به دست آورد مسافر روسیه خواهد شد. ونتورا اطمینان دارد 
که آتزوری به جام جهانی راه پیدا خواهد کرد. سرمربی تیم   ملی فوتبال ایتالیا گفت: 
اصال نمی توانم به صعود نکردن فکر کنم. جام جهانی باید با حضور ایتالیا برگزار شود 
و اطمینان دارم که ما هم جواز حضور در این رقابت بزرگ را به دســت می آوریم. او 
ادامه  داد: می دانم که کار سختی پیش رو داریم. برای صعود باید نهایت تالش خود 
را به کار بگیریم و با نهایت تمرکز بازی کنیم. ســوئد تیم خوبی است. ما هم خوب 

هستیم. لحظات مهمی برای من و بازیکنان ایتالیا است.
 اعالم زمان دقیق بازی های پلی  آف تیم های اروپایی 

اتحادیــه فوتبال اروپا زمان دقیق برگزاری بازی های مرحله پلی  آف جام جهانی 
201۸ در قاره ســبز را اعالم کرد. هشــت تیم حاضر در این مرحله که برای کسب 
چهار ســهمیه باقیمانده قاره اروپا با یکدیگر می جنگند، طبق برنامه ذیل به مصاف 

هم خواهند رفت:
*ایرلند شــمالی - ســوئیس/ بازی رفت ۹ نوامبر )1۸ آبان(، بازی برگشت 12 
نوامبر )21 آبان( *کرواســی - یونان/ بازی رفت ۹ نوامبر )1۸ آبان(، بازی برگشت 
12 نوامبــر )21 آبان( *دانمارک - ایرلند جنوبی/ بازی رفت 10 نوامبر )1۹ آبان(، 
بازی برگشت 1۳ نوامبر )22 آبان( *سوئد - ایتالیا/ بازی رفت 11 نوامبر )20 آبان(، 

بازی برگشت 14 نوامبر )2۳ آبان( 
ســاعت برگزاری تمامی بازی ها 20:4۵ به وقت محلی اروپای مرکزی اســت و 
تنها بازی برگشــت ایرلند شمالی - سوئیس رأس ساعت 1۸ به وقت محلی اروپای 

مرکزی برگزار خواهد شد.
جنوا برای سومین بار سرمربی سابقش را استخدام کرد!

باشــگاه جنوا پس از اخراج سرمربی کروات خود، مردی که پیش از این دو بار 
ســابقه هدایت این تیم را دارد روی کار آورد.همان طور که رسانه های ایتالیایی پس 
از اخراج ایوان یورویچ از ســرمربیگری جنوا خبر دادند، این باشگاه به سراغ داویده 
باالردینی، سرمربی سابق خود رفت و او را برای سومین بار استخدام کرد. باالردینی 
۵۳ ســاله که یک بار در فصل 11-2010 و بار دیگر ســال 201۳ هدایت جنوا را 
برعهده گرفت، حاال برای ســومین بار هدایت »شیردال «ها را برعهده می گیرد.جنوا 
فصل جاری سری A را با هدایت یوریچ ناامید کننده آغاز کرد و با قبول ۸ شکست و 

یک تساوی در 12 بازی، با تنها ۶ امتیاز در رده هجدهم جدول قرار دارد.
باشگاه مودنا ایتالیا ورشکسته و منحل شد

 »Lega Pro« باشــگاه مودنا به صورت رسمی از فوتبال باشگاهی حرفه ای ایتالیا
کنار گذاشــته شــد و به این ترتیب پس از 10۵ ســال از تاریخ تأسیس اش منحل 
شد.»کانارینی« )لقب باشگاه مودنا به معنای قناری(که سال 1۹12 تأسیس شد، 1۳ 
فصل تجربه حضور در ســری A را داشــت و تا پیش از ورشکسته شدنش در دسته 
ســوم فوتبال ایتالیا بازی می کرد. این تیم در 4 بازی اخیرش در ســری C ایتالیا از 
این تورنمنت کنار گذاشته شده و روز گذشته اعالم ورشکستگی و انحالل کرد.طبق 
قوانین فوتبال باشگاهی ایتالیا، عدم حضور یک تیم در 4 بازی لیگ منجر به اخراج 
آن از مســابقات می شــود.دلیل عدم حضور مودنا در 4 بازی اخیرش هم پرداخت 
نشــدن بدهی های هنگفت این تیم به بازیکنانش طی چندین ماه گذشــته بود که 
سبب شد آنها از رفتن به زمین بازی خودداری کنند.طبق اعالم سازمان لیگ فوتبال 
ایتالیا نتایج بازی های این فصل سری C که یک طرف آن مودنا بوده، لحاظ نخواهد 
شــد و تیم هایی که از این تیم امتیاز گرفته اند، آن امتیازات را از دست خواهند داد. 
آخرین فصل حضور مودنا )یکی از تیم های قدیمی شمال ایتالیا( در سری A، فصل 

02-2001 بود و این تیم در پایان فصل 1۶-201۵ به دسته سوم سقوط کرد.
دراکسلر گزینه بایرن برای جانشینی ریبری

ملی پوش آلمانی تیم فوتبال پاری سن ژرمن احتمال دارد جانشین فرانک ریبری 
در بایرن مونیخ شــود. از مونیخ اخبار جدیدی در مورد ســتاره فرانسوی و پرسابقه 
باواریایی ها به گوش می رسد.براساس اعالم فرانس فوتبال، بازیکن قدیمی سرخ پوشان 
در پایان فصل جاری فوتبال را کنار می گذارد و بازنشســته خواهد شد.در این حال 
تیم پرستاره آلمانی نیاز به بازیکن جانشین خواهد داشت و آنگونه که خبر می رسد، 
یولیان دراکســلر، ستاره ژرمنی پاری سن ژرمن گزینه شــماره یک بایرن برای این 
منظور اســت.این خبر در حالی انتشاریافته که ستاره 24 ساله در چند وقت اخیر با 
وجود تالش زیادی که داشــته است، همواره به گزینه  ای برای نشستن روی نیمکت 

ذخیره و رفتن به بازی برای دقایقی محدود تبدیل شده است.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید رضا خراسانی
تا آخرين قطره خونم 

سنگر اسالم را ترك نخواهم كرد کار سخت تیم ملی جوانان ایران برای صعود
تیم ملی فوتبال جوانان ایران پس از کسب دو تساوی امروز در آخرین بازی 
مرحله گروهی خود در شــرایطی به مصاف فلســطین می رود که برای صعود 
نیازمند برد پر گل اســت.از مرحله مقدماتی قهرمانی فوتبال زیر 1۹ سال آسیا، 
ایران در امان به مصاف اردن رفت و به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل دست 
نیافت. ملی پوشــان ایران در بازی نخست نیز برابر سوریه با تساوی یک بر یک 
متوقف شدند تا بعد از دو بازی دو امتیاز داشته باشند و کار برای صعود به مرحله 
نهایی سخت شود.سوریه هم توانست فلسطین را با حساب ۳ بر 2 شکست دهد 
و با 4 امتیاز صدرنشــین شود. شــاگردان فرهاد پورغالمی که کار سختی برای 
صعود پیــش رو دارند امروز در آخرین بازی خود مقابل فلســطین برای صعود 

نیازمند برد پر گل هستند.
آجورلو: با تمام طلبکاران تسویه کردیم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: در کمتر از یک سال، بیش از 11 
میلیارد تومان بدهی را پرداخت کردیم.مصطفی آجورلو افزود: تمام پرونده های 
خارجی باید تسویه می شد که اقدامات الزم را در ماه های گذشته انجام دادیم و 
کلیه بدهی هــای خارجی را پرداخت کردیم. ضمن اینکه با تمامی نفراتی که از 
سوی کمیته محترم انضباطی معرفی شده بودند تسویه حساب صورت گرفت و 
مبالغ اعالم شــده پرداخت شد. امروز می توانیم بگوییم با تایید کمیته انضباطی 
تراکتورســازی دیگر هیچ بدهی قطعی ندارد. مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی 
اضافه کرد: هواداران باید در جریان جزئیات بدهی باشگاه قرار بگیرند. ما ملزم به 
تسویه حساب با ۳0 طلبکار در کوتاه ترین زمان ممکن شدیم در حالی که بیش 
از ۳ میلیارد تومان بدهی مرتبط با این پرونده ها هیچ ارتباطی به دو فصل اخیر 
نداشت و به جا مانده از سال های گذشته است و ما در مهلتی کمتر از دو هفته 
باید بدهی باقی مانده از هشت سال گذشته را پرداخت می کردیم. عوامل باشگاه 
شــبانه روز با تمامی این ۳0 نفر ارتباط برقــرار کردند و به دنبال جلب توافق و 
تفاهم با آنها بودند. او ادامه داد: مجموعا در کمتر از یک سال بیش از ۸ میلیارد 
بدهی پرداخت شــد که ۷/۵ میلیارد مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی بوده و 
حاال با ۳ میلیارد بدهی داخلی دیگر مواجه بودیم. برای ما هم عجیب اســت که 
چطور این میزان بدهی در ســال های گذشته به جا مانده و حاال در شرایطی که 
یک ریال بودجه و اعتبارات دولتــی نداریم پرداخت بیش از 11 میلیارد بدهی 
گذشته بر دوش ما افتاد؟ تمامی این مبلغ بدون دریافت یک ریال بودجه دولتی 

پرداخت شده و باشگاه در تنگنای مالی قرار گرفته است.
اعتصاب شاگردان ویسی به روز دوم کشیده شد

 در حالی که قرار بود از ســاعت 1۵ دیروز تمرین اســتقالل خوزستان در 
زمین اختصاصی این باشــگاه برگزار شــود، بازیکنان این تیم در محل تمرین 
حاضر نشدند و کادر فنی تیم نیز که به محل تمرین آمده بود پس از عدم حضور 
بازیکنان، محل تمرین را ترک کردند.بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل خوزستان 
روز دوشنبه در محل تمرین حاضر شدند ولی با توجه به عدم پرداخت مطالبات 
از ســوی باشگاه و همچنین مشکالتی که این تیم  همچنان با آن دست و پنجه 
نرم می کند، از حضور در تمرین سرباز زدند.در فصل جاری برای دومین بار است 
که استقاللی ها دست به اعتصاب می زنند.عبداهلل ویسی نیز روز دوشنبه نسبت 
به مشکالت بسیار استقالل خوزستان و این که باشگاه، مالک و صاحبی ندارد که 

بتواند مشکالت را حل کند، واکنش نشان داده بود.
بازتاب دعوت عابدزاده به تیم ملی ایران در رسانه های پرتغالی

رسانه های پرتغالی به دعوت امیر عابدزاده به تیم   ملی فوتبال ایران واکنش 
نشان دادند.فهرست تیم   ملی فوتبال ایران برای دو بازی دوستانه با پاناما و ونزوئال 
اعالم شــد که حضور امیر عابدزاده درون دروازه  از نکات جالب آن بود.ســایت 
مایس فوتبال نوشت: امیر عابدزاده امسال فقط سه بازی برای ماریتیمو انجام داد 
ولــی با این حال کارلوس کی روش تصمیم گرفت او را به تیم   ملی فوتبال ایران 
دعوت کند. او پسر دروازه بان صاحب نامی همچون احمدرضا عابدزاده است که 
در جام جهانی سال ۹۸ درون دروازه  تیم   ملی فوتبال ایران بود و در بازی معروف 
با آمریکا مامور حراست از دروازه  تیم   ملی فوتبال ایران بود.همچنین سایت بانچدا 
نیز نسبت به دعوت امیرعابدزاده به تیم   ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و آن 

را برای دروازه بان جوان 24 ساله افتخاری بزرگ دانست.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، دوشنبه شب 
برگزار شــد.دیدارهای این مرحله از جام حذفی در روزهای 2۸ و 2۹ آذر برگزار 
می شود.طبق قرعه کشی انجام شــده، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام 

حذفی به شرح زیر است:
*استقالل تهران )میزبان( .................................................. ایرانجوان بوشهر )میهمان(
*خونه به خونه )میزبان( ........................................... گسترش فوالد تبریز )میهمان(
*استقالل خوزستان )میزبان( ............................................... تراکتورسازی )میهمان(
*صنعت نفت آبادان )میزبان( ........................ برنده پرسپولیس و بادران )میهمان(

ناپولی به دنبال علیرضا جهانبخش 
مدیر ورزشــی باشــگاه ناپولی از آغــاز مذاکرات برای بــه خدمت گرفتن 
جهانبخش در پنجره نقل و انتقاالت ژانویه خبر داد.کریســتیانو گیونتولی مدیر 
ورزرشی باشگاه ناپولی گفت: بعد از مصدومیت فوزی غالم و میلیک در این پست 
با مشکالتی مواجه هستیم و در پست هافبک مهاجم و وینگر چپ کمبود بازیکن 
داریم،  مدتی است که هافبک مهاجم ایرانی آلکمار را زیر نظر داریم  و در پنجره 
نقل و انتقاالت ژانویه برای جذب علیرضا وارد عمل خواهیم شــد.بر اساس خبر 
روزنامه و سایت معتبر کوریره دلو اسپورت جهانبخش فوتبالیست سطح باالیی 
است که در چند ســال گذشته در نایمخن و آلکمار نمایش چشمگیری داشته 
است و یکی از گزینه های اصلی حضور در ناپولی در فصل نقل و انتقاالت ژانویه 
خواهــد بود. در این خبر در ادامه نگاهی کامل به کارنامه بازیگری جهانبخش از 
داماش گیالن تا بازی های ملی و حتی عملکردش در لیگ هلند شده و از حرکات 
ســریع و ارســال های بی نقص هافبک ایرانی در ضمن گلزنی به نیکی یاد شده 
اســت.البته نظر مساعد مائوریسیو ساری مربی ناپولی برای جذب جهانبخش از 

دیگر مواردی است در این خبر ذکر شده است.
دایی:آقایان می گویند مشکل حل شده 

اما تماسی برای مطالباتم نگرفتند
علی دایی سرمربی تیم فوتبال ســایپا در پاسخ به این سوال که این روزها 
شایعه تسویه حساب با نفراتی که از پرسپولیس و استقالل و تراکتورسازی طلب 
دارند مطرح شــده، آیا از باشگاه پرســپولیس با شما تماسی گرفته شده  است 
گفت:متأسفانه چیزهایی می شنوم که بعضی افراد می گویند با خیلی از طلبکارها 
تسویه کردیم در صورتی که هیچ تماسی با من گرفته نشده است. من رأی کمیته 
استیناف را که رأی قطعی را هم گرفتم  ولی هنوز هیچکس با من تماسی نگرفته 
و نه کاری برای حل این موضوع انجام داده اند. ولی آن طور که من می دانم فقط 
یکسری آقایان حرف زدند که مشکل حل شده و حداقل هیچ کاری برای بدهی 

به من انجام ندادند.
مرفاوی:آقای نبی امضای خودت را قبول نداری؟

صمد مرفاوی ســرمربی ســابق تیم فوتبال اســتقالل در خصوص آخرین 
وضعیت مطالباتش از باشگاه اســتقالل اظهار داشت: تا االن که با شما صحبت 
می کنم نه کسی با من تماس گرفته و نه صحبتی شده است. متاسفانه شنیده ام 
که آقایان گفته اند مشــکالت حل شــده و مدارک مجوز باشگاه ها قرار است به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا ارسال شــود. وی افزود: جالب است که این حرف را 
می زنند. در حالی که من از استقالل طلبکارم و به جای یک حکم، دو حکم دارم 
و حتی حکم کسر امتیاز از استقالل را هم گرفته ام اما نه تنها توافقی نشده بلکه 
حتی تماســی هم با من نگرفته اند. مرفاوی ادامه داد: جالب است بدانید همین 
آقای نبی که دوباره ســمت گرفته و االن در سازمان لیگ مسئول رسیدگی به 
پرونده سه باشــگاه نماینده ایران در آسیا است حکم کسر امتیاز از استقالل را 
امضا کرده اما ظاهرا آقایان امضای خودشــان را هم قبول ندارند.سرمربی سابق 
اســتقالل تاکید کرد: من 1۳0 میلیون تومان از استقالل طلبکار هستم و حتی 
حکم دارم که بابت دیرکرد پولم از باشگاه جریمه بگیرم. این را هم آقای نبی امضا 

کرده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

اعتراض مربیان دوومیدانی به تصمیم اخیر فدراسیون

حق ندارید ورزشکاران را تهدید کنید!
تعدادی از مربیان شاغل دوومیدانی به تصمیم اخیر 
فدراســیون مبنی بر ممنوعیت فعالیت ورزشکاران با 

مربیان خارج از کشور واکنش نشان دادند.
چند روز پیش فدراســیون دوومیدانی در اطالعیه ای به 
ورزشکاران هشــدار داد در صورتی که با برخی مربیان ایرانی 
خارج از کشور همکاری داشته باشند و برنامه تمرینی دریافت 

کنند، از اردوهای ملی محروم خواهند شد. 
این تصمیم عجیب فدراسیون اعتراض برخی از مربیان را 
به همراه داشت. طاهر کاظمی مربی تیم جوانان کشورمان در 
این باره گفت: چرا باید هدایت ورزشکاران توسط این مربیان 
ممنوع باشــد، این موضوع ربطی به فدراســیون ندارد، مگر 
فدراسیون در رده های پایه هزینه می کند که برای آنها تعیین 
تکلیف کند؟ فدراسیون امکانات، حقوق ماهانه یا حتی البسه 

برای این ورزشکاران فراهم نمی کند.
او ادامــه  داد: برخــی از مربیــان که در خارج از کشــور 
زندگــی می کنند، بــرای ورزشــکاران برنامه می نویســند و 
نتیجه هــای  خوبی هم می گیرند. حامد احمدپور که ســاکن 
کانادا اســت، هدایت رضا قاســمی را در دو  المپیک 2012 
و 201۶ به عهده داشــت و اکنون هم برای چند ورزشکار رده 
 پایه برنامه می نویســد، اما فدراســیون این موضوع را ممنوع 

کرده است.
مربی تیم ملی دوومیدانی جوانان خاطرنشان کرد: کیهانی 
برای مربیانی که در داخل کشــور هســتند چه می کند و چه 
امکاناتی را فراهم می کند که توقع  دارد همه گوش به فرمانش 
باشند. ما مربیان از استراحت، خانواده  و زندگی خود می زنیم 

که در اردوهای تیم   ملی حاضر شــویم اما دریغ از هزار تومان 
پاداش یا دستمزد، البته اگر ورزشکارانمان را به مسابقه اعزام 
کنند. در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال آوران دو میلیون و 
به مربیانشان یک میلیون پاداش تعلق گرفت. ۹ ماه ورزشکار 
و مربی تالش می کنند و در نهایت اگر مدال کسب نشود هیچ 

پاداشی نخواهند گرفت!

کاظمی خاطر نشــان کرد: من ذینفع هستم. هشت ماه 
در اردوهای تیم  ملی بــودم. هفته  قبل دوباره برای من حکم 
مربیگری خورده است، اما حتی هزار تومان از فدراسیون پولی 
دریافت نکرده ام. تکلیف ما چیســت؟ آن هم برای فدراسیونی 
که اهمیت رده های پایه را باال می داند و با تفکر اســتعدادیابی 

جلو آمده است.

احمدپور: با افتخار در خدمت ورزشکاران هستم
بعد از کاظمی، حامد احمدپور هم به این موضوع معترض 
شد و با ارســال نامه ای گفت: خدمت کردن به جوانان ایرانی 
برای او افتخار اســت. در قسمتی از نامه احمدپور آمده است: 
»سال ها در قالب مربی افتخار سربازی ورزش کشور عزیزمان 
و خدمتگزاری به جوانان برومند آن را داشــته ام. در همه آن 
ســال ها همه هدفم نزدیک شدن کشــورم به استانداردهای 
جهانی رشــته مادر بود، اما چند روزی اســت که شاهد این 
هســتم که ورزشکارانی که تمرینات شان را زیر نظر من انجام 
می داده اند تهدید به این شــده اند کــه چنانچه از بنده برنامه 
بخواهنــد از اردوهای تیم ملی خــط خواهند خورد. خواهش 
می کنم به جای تهدید و ارعاب بهترین های ورزش دوومیدانی 
و آیندگان این رشته، بیشــتر به وضعیت مالی آنها و مربیان 
عزیز شــان که زمانی خود من یکی از کوچکترین آنها بوده و 
می دانم با چه عالقه ای کار می کنند و حتی گاهی پول کفش 
بچه ها و هزینه ایاب و ذهــاب آنها را از جیب خود می دهند، 
رســیدگی کنید. شــما در داخل مربیان خارجی را با هزینه 
هنگفــت که حقوق یک ماه به اندازه هزینه یک ســال اغلب 
مربیان و ورزشــکاران حرفه ای می شــود را در خدمت دارید 
و امید اســت در آینده ســازمان تیم های ملی بیشتر درمورد 
چگونگــی جذب منابع مالــی و ارتقاء ســطح کیفی زندگی 
ورزشکاران تصمیم گیری کند، نه در مورد اینکه بنده  از خارج 
از کشور ورزشکاران را هدایت می کنم. بنده بی منت و با افتخار 
تا جایی کــه توان دارم از فرزندان برومنــد ایران زمین دفاع 

خواهم کرد و به شما هم همین توصیه را می کنم.«

صفحه 9
چهار شنبه 1۷ آبان 1۳96 
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شــهید رضا خراســانی فرزند عباسعلی 
در ســال 1۳42 در جنت آباد چشم به جهان 
گشود. او در ششمین روز تیر ماه سال 1۳۶2 
در منطقه عملیاتی غرب بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بخشی از وصیت نامه شهید خراسانی: ای 
جوانان نکند در رختخــواب ذلت بمیرید که 
حسین )ع( از شما خواسته و ندایش هنوز به 

گوش می رســد. ای جوانان مبادا در غفلت بمیریــد که علی در محراب عبادت 
شهید شد. ای مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا 
در محضر خدا نمی توانید جواب زینب را بدهید که تحمل ۷2 شــهید را نموده. 
برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان ها برای تسکین دردهاست 
و همیشه بیاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه 
نیاندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بدبختی 

مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست.
در آخر ســالم به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر 
اسالم را ترک نخواهم کرد. با خداوند پیمان می بندم که در تمام عاشوراها و در 
تمام کربالها با حسین )ع( همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامیکه همه 

احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان)عج( به اجرا در آید.
در آخر پدر و مادر مهربانم از شما من نمی توانم قدردانی کنم همین قدر که 
بگویم دست شــما درد نکند. ولی خداوند است که ارزش به کار شما می دهد و 
در ضمن برادران عزیزم ان شــاءاهلل که امــام عزیزمان را تنها نمی گذرید در نماز 
جمعه ها شــرکت کنید و مادرجان آنقدر پولی که دارم اگر توانســتی به برادرم 

حسن بده تا خرج ازدواج خودش بکند.

۶ تیم بــرای حضور در اولیــن دوره لیگ جهانی 
والیبال نشسته که فروردین ســال آینده به میزبانی 

ایران برگزار می شود، اعالم آمادگی کردند.
اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته از 2۹ فروردین تا 
۵ اردیبهشت سال آینده به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد 
شد. برای حضور در این رقابتها، تیم های روسیه، برزیل، آلمان، 

آمریــکا، اوکراین و ایران به عنوان شــش تیم اصلی حاضر در 
اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته خواهند بود و دو تیم 
هلند که میزبان مســابقات جهانی است به عنوان رزرو اول و 
تیم ژاپن، میزبــان بازی های پارالمپیک 2020 به عنوان رزرو 
دوم مشخص شدند که در صورت عدم حضور یکی از تیم های 

حاضر در لیگ جهانی، جایگزین تیم ها خواهند شد.

برگزاری لیگ جهانی والیبال نشسته در ايران

آغاز هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال
صعود برق شیراز به رده دوم 

در روز شکست نساجی و ملوان
هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های 
کشــور با برتری تیم برق جدید شیراز مقابل مس 
 رفســنجان و صعود این تیم به رده دوم جدول آغاز 

شد.
هفته دوازدهم لیگ دســته اول فوتبال باشــگاه های 
کشور دیروز با انجام هشت دیدار آغاز شد که در پایان این 
مســابقات تیم های برق جدید، خونه به خونه،  ماشین سازی 
تبریز، اکسین البرز، بادران تهران، گل گهر سیرجان، ایران 
جوان بوشــهر و فجرسپاســی شــیراز موفق شدند مقابل 
حریفان خود به برتری برســند. تیم فوتبال خونه به خونه 
که در شش دیدار اخیرش توانسته نتایج خوبی کسب کند، 
این هفته هم توانســت با یک گل از ســد تیم ته جدولی 
راه آهن عبور کند. این دیدار که با درگیری لفظی بازیکنان 
و نیمکــت دو تیم همراه بود، بــا تک گل هادی خیری در 
دقیقه 4۸ به پایان رســید. با این نتیجه خونه به خونه 20 
امتیازی شد و موقتا به رده چهارم صعود کرد. راه آهن با دو 

امتیاز در قعر جدول باقی ماند.
برق جدید شیراز در ادامه نتایج خوبی که در نخستین 
فصل حضورش در لیگ دســته یک کسب کرده در خانه 
مس رفســنجان با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رســید. در 
این دیــدار ایمان شــورابی)1۸( و ســعید خردمند )۵2( 
گل های برق شــیراز را به ثمر رساندند و حسین رسایی در 
دقیقه 11 تک گل شــاکردان علی سامره را به ثمر رساند. 
بــا این نتیجه برق جدید 24 امتیازی شــد و موقتا به رده 
 دوم رســید. مس رفسنجان هم با 14امتیاز در رده یازدهم 

جای گرفت.
بادرانی ها که از هفته هفتم نتوانســته بودند با پیروزی 
از میــدان خارج شــوند، در یکی از مهم تریــن دیدارهای 
فصل شــان مقابل نساجی با یک گل به برتری رسیدند. در 
این دیدار سعید واسعی در دقیقه 12 تک گل بادران را به 
ثمر رســاند. با این نتیجه بادران 20 امتیازی شد و به رده 
پنجم رسید. نساجی هم با 2۳ امتیاز با یک رده سقوط در 
رده ســوم قرار گرفت. در تنها دیدار باقی مانده این هفته 
امروز تیم صدرنشین نفت مسجد سلیمان در خانه میزبان 

تیم مس کرمان خواهد بود. 

 نتایج ســایر دیدارهای هفته دوازدهــم لیگ آزادگان 
به شرح زیر است:

* صبا صفر .............................................................. اکسین یک
گل: هادی شکوری )۵۶( 

* آلومینیوم اراک صفر.......................... گل گهر سیرجان یک
گل: میالد رخشان )2۸- گل به خودی( برای گل گهر
* فجر سپاسی 2......................................................... ملوان یک
گل ها: شاهین مجیدی )۶۳- پنالتی( و ابوذر صفرزاده 

)۹۳( برای فجر سپاسی و بابک مرادی )۳۸( برای ملوان
* ماشین سازی 2 .............................. شهرداری ماهشهر یک

گل هــا: حامــد پاکــدل )۳1- پنالتــی و ۵2( برای 
ماشین سازی و فرشید پاداش )22( برای شهرداری ماهشهر
* ایرانجوان بوشهر 2...................................... شهرداری تبریز1

گل هــا: اویس کردجهــان)۷۵ ( و احمد جبوری)۸2 ( 
برای ایرانجوان - علی پورمحمد)۵۹( برای شهرداری

انتخاب ۲۳ بسکتبالیست 
در مسیر جام جهانی

سازمان تیم های ملی بسکتبال نام بازیکنان دعوت شده به اردوی 
ملی برای حضور در ترکیب تیم در مســیر جام جهانی 2۰۱9 را اعالم 

کرد.
رقابت هــای انتخابی جام جهانی 201۹ از ســوم آذر برای ایران شــروع 
می شــود و سازمان  تیم های ملی بســکتبال از 2۳ بازیکن برای حضور در اردو 
دعوت کرد.حامد حدادی، اوشــین ساهاکیان،  ارسالن کاظمی، بهنام یخچالی، 
سجاد مشایخی، نوید نیکتاش، میثم میرزایی، امیرحسین آذری، روزبه ارغوان، 
محمدرضا فالحت، صالح فروتن، محمد ترابی، وحید دلیرزهان، نوید رضایی فر، 
امیر صدیقی، امیرحســین خندان پور، علی اهلل وردی، آرون گرامی پور، محمد 
جمشیدی، فرید اصالنی، محمد حســن زاده، آرمان زنگنه و مسعود سلیمانی 
بازیکنانی هســتند که برای ایــن دوره از بازی ها در نظر گرفته شــده اند و از 
2۵ آبان تا ۷ آذر در اردوی ملی خواهند بود. در این لیســت باید به بازگشــت 
محمد حســن زاده به تیم ملی،  دعوت از آرون گرامی پور برای اولین   بار به تیم 
ملی و حضــور چهره های تیم ملی جوانان مثل خندان پور و آذری به تیم ملی 
بزرگساالن  اشاره کرد. تیم ملی ایران سوم آذر در اردن به مصاف عراق می رود 

و ششم آذر میزبان قطر است.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1118211651126. نفت  م.سلیمان

212732126624. برق جدید شیراز

312723169723. نساجی مازندران

412552147720. خونه به خونه

5125521511420. بادران تهران

612543129319. اکسین البرز

7115331610618. مس کرمان

8125341010018. فجر سپاسی

117-9124531112. گل گهرسیرجان

10124441613316. شهرداری ماهشهر

4431412216       1111. ملوان

114-1211353910. مس رفسنجان

413-13123451115. ماشین سازی تبریز

511-14122551116. ایرانجوان بوشهر

69-1512165814. آلومینیوم اراک

89-1612165816. صبای قم

87-1712147715. شهرداری تبریز

162-210117-     1812. راه آهن

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان


