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سرویس ورزشی-
تیم ملی وزنه برداری ایران برای نخســتین بار در 

تاریخ عنوان قهرمانی جهان را بدست آورد.
مســابقات جهانی وزنه بــرداری 2017 در آناهیم آمریکا 
بامداد چهارشــنبه به پایان رســید و تیم ملــی وزنه برداری 
کشــورمان موفق شــد برای نخســتین بار در تاریخ، عنوان 

قهرمانی تیمی را به خود اختصاص دهد. 
ایران در مجموع با کســب 14 مدال )ســهراب مرادی ۳ 
مدال طال(، )ایوب موسوی 2 مدال برنز(، کیانوش رستمی)یک 
مــدال نقره(، علی هاشــمی)2 مدال طال و یــک مدال برنز(، 
)سعید علی حســینی یک مدال نقره و 2 مدال برنز(، )بهداد 
سلیمی یک مدال نقره و یک مدال برنز( و مجموع 509 امتیاز 
این عنوان باارزش را به خود اختصاص داد. تیم کره جنوبی که 
مانند ایران با 8 وزنه بردار در این دوره از مسابقات شرکت کرده 
بود با 424 امتیاز نایب قهرمان شــد. ازبکستان هم بر سکوی 

سوم قرار گرفت.
در رده بنــدی مدالی هم ایران بــا 5 طال، ۳ نقره و 6 برنز 
بعد از تایلند در دو بخش مردان و زنان نایب قهرمان شــد، اما 

مقتدرانه به عنوان قهرمانی در بخش مردان دست یافت. 
بازگشت باشکوه علی حسینی و ناداوری در حق سلیمی
در روز پایانــی مســابقات جهانــی وزنه بــرداری 2017 
رقابت های دسته سنگین وزن برگزار شد، جایی که دو نماینده 
ایران به نام های بهداد ســلیمی و سعیدعلی حسینی باید به 
رقابت با وزنه برداران مطرح جهان و در راس آنها الشا تاخاالدزه 

گرجستانی می رفتند.
در این رقابت بهداد ســلیمی با مجموع45۳ کیلوگرم به 
مقام سوم مسابقات دست یافت. سعیدعلی حسینی نیز که پس 
از طی کردن هشت سال محرومیت خود برای نخستین بار در 
مســابقات جهانی به میدان می رفت با مجموع 457 کیلوگرم 
به مدال نقره دســت یافت. همچنین الشا تاالخادزه وزنه بردار 
گرجستانی و قهرمان المپیک مقام نخست و گردن آویز طال را 

در این وزن از آن خود کرد.
بر این اســاس سعیدعلی حسینی که در حرکت یکضرب 

با مهار وزنه 20۳ کیلوگرم به مدال برنز دســت یافته بود، در 
حرکت دوضرب ابتدا وزنه 2۳6 کیلویی را باالی ســر برد و در 
دومین حرکت وزنه 24۳ کیلویی را باالی سر برد و در سومین 
انتخاب خود وزنه 251 کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع 454 
کیلوگرم به مدال نقره رسید و کار خود را در مسابقات قهرمانی 

2017 جهان با دو مدال برنز و یک نقره به پایان برد.
بهداد سلیمی که در حرکت یکضرب وزنه 211 کیلوگرم را 
ثبت کرده بود و مدال نقره گرفته بود، در اولین انتخاب حرکت 
دوضرب وزنه 241 کیلوگرم را مهار کرد و داوران این وزنه را از 
وی قبول کردند، ولی هیئت ژوری همانند بازی های المپیک 
2016 ریو این وزنه را خطا اعالم کردند. بهداد برای ماندن در 
جدول و قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در انتخاب دوم حرکت 
دوضــرب با موفقیت وزنه 242 کیلویی را به ثبت رســاند. در 
آخرین حرکت دوضرب نیز وزنه 252 کیلویی را به درســتی 
مهار کرد ولی مجــدداً هیئت ژوری ناعادالنه رفتار کرد و این 
وزنه را به او خطا دادند. بهداد در حرکت دوضرب با ثبت وزنه 

242 کیلویی پنجم شد و در مجموع با 45۳ کیلوگرم به مدال 
برنز دســت یافت. بهداد نیز کار خود را در مسابقات قهرمانی 
2017 جهــان در آمریکا با مجموع یک مدال نقره یکضرب و 

یک نشان برنز به پایان برد. 
مارت ســیم وزنه بردار اســتونی که در حرکت یکضرب با 
191 کیلوگرم در جایگاه هفتم قــرار گرفته بود، با مهار وزنه 
25۳ کیلویی مدال نقره دوضرب را از آن خود کرد و با مجموع 

444 کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.  
الشا تاالخادزه گرجستانی، حرکت یکضرب 220 کیلوگرم، 
در حرکت دوضرب 257 و در مجموع 477 کیلوگرم به ســه 
مدال طال رسید.همچنین وی به غیر از ثبت رکورد جدید در 
حرکت یکضرب به میــزان 220 کیلوگرم، 4 کیلوگرم رکورد 
مجمــوع جهان را که در اختیار خــودش بود را ارتقاء داد و با 

477 کیلوگرم رکورددار جدید دنیا لقب گرفت.
در پایان مسابقات و در مجموع تمام اوزان الشا تاالخادزه 
وزنه بردار دســته 105 + کیلوگرم گرجستان به عنوان برترین 

وزنه بردار شــناخته شد. سهراب مرادی، سعیدعلی حسینی و 
بهداد سلیمی در جایگاه های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

اعتراض سلیمی به رای هیئت ژوری 
اما در مراسم اهدای مدال دسته فوق سنگین وزنه برداری 
قهرمانی جهان، بهداد ســلیمی اعتراض خود را به رای هیئت 
ژوری نشــان داد. تامــاش آیــان رئیس  فدراســیون جهانی 
مــدال برنز مجموع را برگردن ســلیمی انداخــت اما او پس 
از دســت دادن با آیان بالفاصله مــدال را از گردنش درآورد 
و در جیــب خود گذاشــت. او مدال نقره یــک ضرب خود را 
نیــز از گردن درآورد. ســلیمی هنگام دســت دادن با آیان با 
 او صحبــت و اعتراض خود را نســبت رای هیئت ژوری اعالم 

کرد.
تحقق رویای دیرین

کســب عنوان قهرمانــی جهان پایان یــک آرزوی دور و 
دراز بــود، آرزویی که نزدیک به یــک قرن منتظرش بودیم و 
در نهایــت بعد از گذشــت 8۳ دوره از رقابت های وزنه برداری 

قهرمانی جهان به بار نشست.
ایســتادن بر بام وزنه برداری دنیا آن هم در خاک آمریکا 
لذتی فراتر از توصیف دارد. طلسمی که وزنه برداری ایران بعد 
از گذشت قریب به یک قرن به افتخار آن نایل شد تا در تاالر 
افتخارات وزنه برداری ایران مقام قهرمانی دنیا نیز ثبت شــود. 
رویدادی که در تمام 82 دوره قبلی با وجود شایســتگی های 
فراوان و برخورداری از ســتاره های ریز و درشت هرگز به آن 
دست نیافته بودیم اما در آناهایم سرانجام دست ایران به جام 
زرین رســید تا طلسم دیرپا شکسته شــود و نام ایران نیز در 

ردیف قهرمانان وزنه برداری جهان قرار بگیرد.
البته این قهرمانی در حالی بدســت آمد که 10 کشــور 
مدعی درجه اول وزنه برداری جهان شامل کشورهای روسیه، 
قزاقســتان، چین، بالروس، ارمنســتان، آذربایجان، مولداوی، 
اوکراین و ترکیه به دلیل مشکالت دوپینگ و کره شمالی )به 
دلیل عدم صدور ویزا( از حضور در این رقابت ها محروم بودند 
و اگر محرومیت این مدعیان نبود، چه بســا که قهرمانی ایران 

دشوارتر بدست می آمد. 

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید محمود آزادي
ما می جنگیم و می  میریم، تا اسالم پیروز شود

بسیجی شهید محمود آزادي در دهم مرداد 
ماه 1۳40 در تهران چشــم به جهان گشــود. از 
همان کودکي با اصول و مباني دیني آشنا گردید. 
پس از مقطع راهنمایي درس را رها نموده و وارد 
عرصه کار شــد و به توزیع ظروف پالستیک در 
کارگاهي مشــغول گردید. او کــه در خانواده اي 
مذهبي رشــد یافته بود، با مســجد انس و الفت 
بسیار داشــت. حتي در زمانی که مشغول به کار 

بود، در وعده هاي نماز، کار را تعطیل کرده و در مسجد حضور مي یافت و موذن 
مســجد نیز بود. در بحبوحۀ انقالب، در تظاهــرات و دیگر فعالیت ها نقش ایفا 
مي نمود و با پیروزي شکوهمند ایران اسالمي به عضویت بسیج مسجد حضرت 
ولي عصر)عج( شهر ري درآمد و به فعالیت هاي اجتماعي و مذهبي مي پرداخت.

در سال 1۳61 ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. در زمان جنگ تحمیلي 
همچون گذشته خود را مسئول دانسته و او که با فرهنگ ایثار و شهادت پیش از 
این آشنا گردیده بود؛ دالورانه و مشتاقانه به نیروهاي سپاهي ملحق شده و عازم 
عرصه نبرد گردید و در ســمت آرپي جي زن به دفاع از شرف و ناموس کشورش 
پرداخت. وي در ســال 1۳6۳ دچار موج گرفتگي شــد و در بیمارســتان اهواز 
بستري شد، اما دوباره عازم جبهه گردید و این بار تیر بعثي ها پیشاني او را هدف 
گرفت و در تاریخ 25 اســفند 1۳64 در منطقه سلیمانیه به مقام واالي شهادت 

نائل گردید. پیکر پاکش در قطعه 50 بهشت زهرا)س( قرار دارد.
بخشی از وصیت نامه:

شعار رزمندگان این است: یا زیارت یا شهادت، چون نمی خواهیم سرافکنده 
در جهان زندگی کنیم، ما می جنگیم و می میریم، تا اسالم پیروز شود و اسالم را 
با خون خود آبیاری می کنیم؛ آری مســلمان تن به هیچ ذلتی نمی دهد. عزیزانم 

امام را تنها نگذارید.

اقدام عجیب کفاشیان یک روز مانده به قرعه کشی آسیا 
درحالیکه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در مالزی قرعه کشی شد و نمایندگان 
چهار تیم پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازی و ذوب  آهن در کواالالمپور حریفان 
خود را شناختند، علی کفاشیان دست به اقدام جالبی زده بود. کفاشیان که طی 
ماه های گذشــته در تصمیمات اجرایی فدراسیون فوتبال تاثیر زیادی نداشته و 
معموال ســعی کرده در مواجهه با اتفاقات فوتبال ســکوت پیشه کند، حاال که 
ماجرای حذف نفت تهران از لیگ قهرمانان آسیا پیش آمده، با ارسال نامه ای به 
AFC موضوع تازه ای را مطرح کرده است.نایب رئیس کنونی فدراسیون فوتبال که 
فرزندش کارمند وزارت نفت است و روابط نزدیکی با مسئوالن نفت تهران دارد، 
قصد داشــته جلوی حضور ذوب  آهن در آسیا را بگیرد و نفت را به این رقابت ها 
بفرستد. در این باره کفاشیان که نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز در 
اختیار دارد، بدون اطالع رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال نامه ای به ای اف سی 
ارسال کرده و خواستار حضور نفت در لیگ قهرمانان آسیا شده است. در این نامه 
ذکر شــده که پرونده بدهی های نفت تهران در استیناف قرار دارد و بنابراین این 

تیم مشکلی برای حضور در آسیا نخواهد داشت.
دروازه بان برزیلی به تراکتور آمد ، شریفی رفت

جوردی آلمیدا، دروازه بان برزیلی و ســوم واســگودوگاما این کشور با عقد 
قراردادی قرضی و 6 ماهه به تراکتورسازی تبریز پیوست.طبق گفته این روزنامه 
ایــن قرارداد امکان دارد 6 ماه دیگر نیز تمدید شــود.این دروازه بان 24 ســاله 
چهارشنبه آینده به ایران می آید تا در تست های پزشکی باشگاه تبریزی شرکت 
کند. آلمیدا برزیلی تاکنون ۳7 بازی برای واسگودوگاما به میدان رفته و تا سال 
2021 با این تیم قرارداد دارد.همچنین مهدی شــریفی در دیدار تراکتورسازی 
و فوالد خوزســتان آخرین بازی خود را برای تراکتورسازان انجام داد تا با اتمام 
خدمت سربازی اش به باشگاه سابق خود یعنی سپاهان باز گردد. شریفی که سه 
بازی پیش خدمتش به اتمام رســیده بود، با مجوز باشــگاه سپاهان توانست در 
سه دیدار انتهایی نیم فصل نخست لیگ برتر برای تراکتورسازان به میدان برود.

نظرمحمدی استعفا کرد؟
علی نظرمحمدی ســرمربی تیم فوتبال ســپیدرود پس از شکست تیمش 
مقابل پرسپولیس در نشست خبری حاضر نشد و پس از حاضر شدن در رختکن 
از بازیکنان تیمش خداحافظی کرد. او در رختکن تیم با بازیکنان و اعضای باشگاه 

خداحافظی و اعالم کرده از سمتش استعفا می دهد.

 صحبت های تازه نتانیاهو نشــان می دهد که پیام ورزشــکاران ایرانی در مواجه نشدن با نمایندگان رژیم 
کودک کش اسرائیل به گوش مقامات این رژیم رسیده است.

اقدام علیرضا کریمی کشتی گیر کشورمان در روبرو نشدن با ورزشکار رژیم صهیونیستی، همان اندازه که باعث خوشحالی 
ایرانی ها و مسلمانان منطقه شده، خشم مقامات رژیم را برانگیخته تا جایی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با انتشار 

ویدئوی به اظهار نظر درخصوص علیرضا کریمی پهلوان کشتی و سایر ورزشکاران کشورمان پرداخته است.
در این ویدئو کوتاه نتانیاهو در واکنش به عدم رویارویی علیرضا کریمی با کشتی گیر رژیم اشغالگر قدس، از ورزشکاران 
ایرانی خواســته با ورزشــکاران کشورهای دیگر مسابقه دهند و عکس آن را در فضای مجازی منتشر کنند. همین اظهار نظر 
ســخیف نشان می دهد که نخست وزیر رژیم کودک کش اســرائیل تا چه اندازه از مرحله پرت بوده و چنین موضوع ساده ای 
را نمی داند که ورزشــکاران ایرانی در تمام این سالها با ورزشکاران سایر کشورهای جهان مسابقه داده و می دهند ولی حاضر 

نیستند برابر ورزشکاری از اسرائیل به میدان بروند تا این رژیم اشغالگر و کودک کش را به رسمیت بشناسند.
آنچه که نتانیاهو می گوید مهم نیست، ولی اینکه پیام رفتار پهلوانانه علیرضا کریمی به گوش اسرائیلی ها رسیده و آنها از 
سر عصبانیت به هذیان گویی روی آورده اند، مهم است. کسانی که می گفتند هیچ کس نمی فهمد علیرضا کریمی چه کرده 

، حاال می توانند متوجه شوند که هم فلسطینی ها و هم اسرائیلی ها پیام او را گرفته اند و اهمیت اقدام کریمی را فهمیده اند. 
البته این پایان ماجرا نبود، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی هم در پاسخ به صحبت های نخست وزیر رژیم کودک کش 
اســرائیل گفت: »این درست است که مردم ما به قهرمانان ملی خود عشق می ورزند و با پیروزی های آنها پیروز می شوند و با 
شکست آنها شکست می خورند. این درست است که همه مردم ما مشتاقانه منتظر کسب مدال طال از سوی کاپیتان تیم ملی 
امید کشورشــان در مسابقات جهانی امید بوده اند. اما یک چیز را فراموش نکنید: مردم ایران در ارتباط با یک موضوع همدل 
و همفکر بوده و هســتند و آن این است که شما و همفکرانتان دشمن بزرگ سرزمین ایران هستید. ما مردمی هستیم که با 
تمام تفاوت افکار و ســلیقه ها، در زمان خود، نشــان داده ایم که در برابر دشمن خاک، سرزمین و ملتمان یکپارچه و در کنار 
یکدیگریم. هزاران علیرضا کریمی که در راه دفاع از خاک و ناموس سرزمین ایران جان خود را تقدیم کرده اند، گواه این مدعا 

هستند. گمان نکنید که در این فضا، آبی گل آلود است و قرار است از آن ماهی برای خود صید کنید.«

پیام پهلوان کشتی ایران به گوش مقامات رژیم کودک کش اسرائیل رسید

حق سلیمی را خوردند، علی حسینی با نقره بازگشت

قهرمانی تاریخی پوالدمردان ایرانی در خاک آمریکا 

جمعه 17 آذر 1396
فوتسال لیگ برتر

*تاسیسات دریایی تهران ........ آذرخش بندرعباس )ساعت 16 – شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

یکشنبه 19 آذر 1396
*بادران تهران.............................................................. ماشین سازی تبریز)ساعت 14(
*مس رفسنجان...................................................... نفت  مسجد سلیمان)ساعت 14(
*صبای قم.............................................................................. فجر سپاسی)ساعت 14(
*مس کرمان................................................................ ایران جوان بوشهر)ساعت 14(
*اکسین البرز.................................................................. آلومینیوم اراک )ساعت 14(
*برق جدید شیراز.............................................................. خونه به خونه)ساعت 14(
*نساجی مازندران........................................................................... راه آهن)ساعت 14(
*شهرداری تبریز..................................................................... ملوان انزلی)ساعت 14(
*شهرداری ماهشهر............................................... گل گهرسیرجان)ساعت 14/۳0(

برنامه هفته هفدهم لیگ دسته اول – جام آزادگان

دوشنبه ۲7  آذر ماه 96
استقالل تهران ........... ایرانجوان بوشهر)ساعت 16:20 - ورزشگاه آزادی تهران(
خونه به خونه مازنــدران ................................ گســترش فوالد تبریز )ســاعت 

1۳:45- ورزشگاه هفتم تیربابل(
سه شنبه ۲۸  آذر ماه 96

استقالل خوزستان .... تراکتورسازی تبریز )ساعت 14:۳0- ورزشگاه غدیر اهواز(
برنده پرسپولیس با بادران ................ صنعت نفت آبادان )متعاقبا اعالم می شود(

برنامه مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
11611412391437. نفت  م.سلیمان
2168622518730. بادران تهران

316853159629. برق جدید شیراز
416772178928. خونه به خونه

5168351711627. نساجی مازندران
6167451613325. اکسین البرز
7167451412225. فجر سپاسی
8167362014624. مس کرمان

9155731815322. ملوان انزلی      
221-10165651416. گل گهرسیرجان

118-11154651415. مس رفسنجان
418-12164661721. ایران جوان بوشهر
418-13164661216. ماشین سازی تبریز

518-14164661318. آلومینیوم اراک
116-15164481920. شهرداری ماهشهر

814-16163581119. شهرداری تبریز
1210-17161781022. صبای قم
193-313423-1816. راه آهن

جدول رده بندی لیگ  دسته اول- جام آزادگان

برگ ســبز و ســند کمپانی خودروی ســواری پژو پــارس به رنگ 
خاکســتری متالیک مدل 1387 به شماره موتور 12487201187 و 
شماره شاسی NAAN01CA89E749627 و شماره پالک 
ایران 88-216 ن 43 متعلق به آقای ابوالفضل کاروری نســب به کد 
ملی 0081583761 و شــماره شناسنامه 3943 فرزند احمد صادره از 

تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه مطــب به شــماره  3909-78359-245به تاریخ 
صدور 1390/3/29 به نام خانم نرگس مواساتیان با شماره 
نظام پزشکی 78359 و کد ملی 3-036020-186 صادره 
از شورای هماهنگی نظام پزشکی استان خوزستان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت بازرگانی اینجانب افروز نظری 
بــه شــماره 2297797176 مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اینجانــب فرخ علیــا رضائی مالک خــودرو هاچ بک، پژو 207، مــدل 1396، رنگ 
مشــکی متالیک، به شــماره انتظامــی 497 ص 82 ایران 84، شــماره شاســی 
NAAR13FE4HJ476131 و شماره موتور 177B0000156 بعلت فقدان اسناد 
فروش، سند کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا 
چنانچــه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع درکیلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج - شــهرک 
پیکانشهر - ســاختمان سمند - طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز خودرو سواری جک تیپ  S520000 مدل 1395 
به شــماره انتظامی 486 ل 19 ایران 15 به شماره موتور 
 HFC4GA31DG0003571 و شــماره شناســایی 
)NAKSH7329GB128142  )VIN به نام مقصود 

مرادپور کاوکائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری دامداری روستایی دره حیدر 140 راسی با کد 
شناسایی 6189 بنام گل تاج پذیرش فرزند زکی به شماره ملی 
4171043522 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ســند کمپانی وانت لندرور مــدل 1368 به شــماره انتظامی
41-722 ج 17 و شــماره موتور 31524807 و شماره شاسی 

565782 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صفحه 9
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳9۶ 

۱۸ ربیع االول ۱4۳9 - شماره ۲۱۷۸۶

ملی پوش وزنه برداری کشورمان در واکنش 
به ناداوری صورت گرفته در رقابت های جهانی 
گفت: شاید برای همیشه ورزش را کنار بگذارم.

بهداد سلیمی در مورد عملکردش در مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی جهان و اینکه در حق او ناداوری 
شــد، اظهار داشت: متأسفانه همان اتفاقات و همان 
داســتان های المپیک رخ داد. آن قدر بعد از المپیک 
روی حــرکات قیچی خودم تمریــن کرده بودم که 
هیچ جای شــکی برای داوران و مردم باقی نگذارم 
اما به نظر خودم و تمام کســانی که پشــت صحنه 

بودند حرکتم صحیح بود حتی تاالخادزه و ســعیدعلی حسینی و همه گفتند حرکتت صحیح است اما نمی دانم چه دشمنی 
با من دارند، کاری با کســی ندارم آزارم به کسی نمی رســد وزنه خودم را می زنم و می روم واقعاً چه داستانی پشت این بازی 

وجود دارد، نمی دانم.
وی در مورد آینده وزنه برداری اش گفت: نمی خواهم االن تصمیم بگیرم با این شرایط که وجود دارد فکر نمی کنم عقالنی 
باشد که در مسابقات شرکت کنم. یک مقدار آرام تر شوم در مورد آینده ورزشی ام فکر می کنم و شاید برای همیشه ورزش را 

کنار بگذارم. با اتفاقاتی که می افتد دیگر ورزش کردن فایده ای ندارد.
ســلیمی در مورد اینکه آیا هر دو حرکت تان صحیح بود یا خیر، گفــت: در وزنه 242 کیلوگرم یک مقدار آرنجم لغزش 
داشت و من هم به تصمیم داوران احترام گذاشتم اما واقعاً در وزنه 252 کیلو به هیچ وجه نمی شود آن حرکت را خطا اعالم 
کرد. شاید این را من بگویم کسی قبول نکند اما کارشناسان و داوران داخلی و خارجی هستند که کارشناسی می کنند. آقای 
کاکیاشویلی که مدال یک ضرب را اهدا کردند پشت صحنه آمد و به من دلداری داد. این مسائل سیاسی بود و ورزشی نیست. 

با این مسیری که وزنه برداری طی می کند روز به روز کثیف تر می شود و در این ورزش کثیف نبودن بهتر از ماندن است.

سلیمی: شاید برای همیشه ورزش را کنار گذاشتم

قرعه سخت برای استقالل و تقابل پرسپولیس با تیم ژاوی در لیگ قهرمانان آسیا

ادعای رئیس فدراسیون فوتبال رد شد؛ بازی های ایران و عربستان در زمین بی طرف!
قرعه کشــی فصل جدید یگ قهرمانان آسیا در 
کواالالمپور مالزی انجام شــد و نمایندگان ایران در 

گروه های A تا D قرار گرفتند.
مراســم قرعه کشــی فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا 
در مالزی برگزار شــد و تیم های پرســپولیس، اســتقالل و 
تراکتورســازی که به صورت مستقیم در این مسابقات حضور 
دارند، رقبای خود را شــناختند. تیم پرسپولیس این دوره از 
مســابقات، در گروه ســوم در کنار الوصل امارات و السد قطر 
و برنده پلی آف نســف قارشــی ازبکســتان و الفیصلی اردن 
قرار گرفت. تقابل پرســپولیس با تیم السد که ژاوی هرناندز 
و مرتضــی پورعلی گنجی را در اختیــار دارد از نکات جالب 

این گروه است.
تیم استقالل به نسبت پرسپولیس قرعه سخت تری دارد. 
اســتقالل این فصل با الهالل عربستان همگروه شده است و 
همچنین الریان قطر و برنده پلی آف العین امارات و المالکیه 
بحرین. تراکتورســازی تبریز هم در گروه اول این مسابقات با 
االهلی، دیگر نماینده عربســتان، الجزیره امارات و برنده پلی 
آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان همگروه است. ذوب آهن 
هم در صورت شکست نماینده هندوستان و صعود به مرحله 
گروهی،  با الدحیل قطر، الوحده امارات و لوکوموتیو ازبکستان 
همگروه می شــود. ذوب آهن باید در تاریخ دهم بهمن سال 
جاری در اصفهان در مرحله پلی  آف لیگ قهرمانان به مصاف 
آیزاول هند برود. ضمن اینکه همانند فصل گذشته مسابقات 
منطقه غرب آســیا در روزهای دوشــنبه و سه شنبه برگزار 

می شود. 
گروه بندی کامل این مسابقات به شرح ذیل است:

*گروه A: الجزیره امارات - االهلی عربستان - تراکتورسازی - 
برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان

*گروه B: الوحده امارات - الدحیل قطر - لوکوموتیو ازبکستان 
- برنده پلی آف ذوب آهن ایران و آیزوال هند

*گروه C: الوصل امارات - پرســپولیس ایران - الســد قطر - 
برنده پلی آف نسف قارشی ازبکستان و الفیصلی اردن

*گــروه D: برنده پلی آف العین امــارات و المالکیه بحرین - 
الهالل عربستان - استقالل ایران - الریان قطر

ادامه دردسر برای نمایندگان ایران 
امــا در شــرایطی کــه چنــد روز پیــش مهــدی تاج 

رئیس فدراســیون فوتبال ایران تاکید کرده بــود که در دور 
جدید مســابقات لیگ قهرمانان آسیا مشکل بازی نمایندگان 
ایران با تیم های عربســتانی حل شــده و از آن به عنوان یک 
پیروزی بزرگ برای فوتبال ایران نام برده بود اما دیروز معلوم 

شد خبری از پیروزی نیست! 
ویندرز جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز پس 
از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد که بازی تیم های 
ایرانی و عربستانی تنها بازی هایی در لیگ قهرمانان آسیا است 

که در زمین بی طرف برگزار می شود.
ویندرز جان گفت: تصمیمی که اخیرا اتخاذ شد، بر لزوم 
بــازی تمامی تیم ها در زمین های خود، به جز تیم های ایرانی 
و عربســتانی، تأکید دارد. وی تاکید کرد: ما با هر مشکلی که 
پیش بیاید به صورت عادالنه برخورد می کنیم! همانگونه که 

پیشتر چنین کاری می کردیم.
به گفته دبیرکل AFC، سایر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
یعنی بازی تیم های عربستانی و اماراتی با تیم های قطری، در 

زمین خودشان برگزار می شود.
به ایــن ترتیب، تیم هــای فوتبال تراکتورســازی تبریز 
و اســتقالل تهران که با االهلی و الهالل عربســتان همگروه 
هســتند باید از همین حاال کشــور دیگری را برای مسابقات 

خود به AFC معرفی کنند.
خبری از پیروزی بزرگ نبود

پیــش از این مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
تاکید کرده بود این مشــکل حل شده است و از آن به عنوان 
یــک پیروزی بزرگ برای فوتبال ایــران نام برده بود اما حاال 
معلوم شــد خبری از پیروزی نیست! این اتفاق یک شکست 
دیگر برای دیپلماســی فوتبال ایران تلقی می شــود؛ چرا که 
برای اولین بار نیســت که میزبانی تیم های ایرانی با شکایت 
یک کشــور از فوتبال ایران گرفته می شود وفصل گذشته با 
شکایت عربســتان این اتفاق افتاده است. این درحالی است 
که علی کفاشــیان، نایب رئیس AFC و عضــو کمیته اجرایی 
اســت و انتظار می رفت با داشــتن چنین کرســی هایی در 
AFC  و همچنین رایزنی های مختلــف در فصل آینده لیگ 
قهرمانان درخصــوص نحوه بازی های ایران و عربســتان به 
 نفع کشــورمان رای داده شــود که متاســفانه باز هم چنین 

نشد.

یکه تازی پرسپولیس در صدر جدول رده بندی لیگ برتر

استقالل با روحیه به تعطیالت نیم فصل رفت
برتری تیم های پرســپولیس و استقالل برابر حریفان 

خود مهم ترین اتفاق هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بود.
پرونــده رقابت های هفته پانزدهــم رقابت های لیگ برتر روز 
گذشــته با برتری استقالل برابر ســپاهان اصفهان بسته شد. در 
چارچوب دیدارهای روز دوم هفته پانزدهم روز گذشته چهار بازی 
برگزار شد که در مهم ترین دیدار استقالل در ورزشگاه بزرگ آزادی 
با نتیجه سه بر صفر سپاهان اصفهان را شکست داد. استقالل در 
این مسابقه شــروع طوفانی داشــت و در دقیقه 4 توانست روی 
تیزهوشــی علی قربانی و  اشتباه دروازه بان سپاهان در جای گیری 
به گل اول برسد. هرچند مهدی قائدی با فرارهایش از سمت چپ 
دفاع سپاهان عملکرد قابل توجهی داشت ولی این سرور جپاروف 
بود که در دقیقه ۳6 روی یک ضربه کاشته، گل دوم استقالل را به 
ثمر رساند تا نیمه اول با این دو گل به اتمام برسد. استقالل نیمه 
دوم را هم طوفانی آغاز کرد و توسط سرور جپاروف در دقیقه 47 
به گل ســوم رسید تا خیال آبی پوشان بابت نتیجه این مسابقه تا 
حد زیادی راحت شود. بعد از این گل، استقالل به حفظ و کنترل 
بازی روی آورد و در نهایت نیز به برتری سه بر صفر دست یافت. 
سیدحسن حسینی دروازه بان استقالل یکی از بهترین بازی های 
خود را در این فصل برابر ســپاهان انجام داد. استقالل با این برد 
20 امتیازی شــد و در رده هشتم جدول قرار گرفت. سپاهان هم 
15 امتیازی و در رده دوازدهم باقی ماند تا کار کرانچار برای ادامه 

کار در این تیم اصفهانی سخت تر از قبل شود.
در رشت تیم پرسپولیس برابر سپیدرود به برتری یک بر صفر 
دست یافت. علی علیپور در دقیقه 82 برای پرسپولیس گلزنی کرد 
تا با 8 گل، در کنار محمد قاضی در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد. 
در نیمه نخســت، دو تیم بازی ســرعتی و پایاپایی را به نمایش 
گذاشــتند. تیم ســپیدرود چند موقعیت خوب گلزنی خلق کرد 
ولی علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس مانع گلزنی تیم حریف 
شــد. پرســپولیس هم در یک صحنه روی ضربه سر علی علیپور 
می توانســت به گل برســد که این موقعیت از دست رفت تا نیمه 
نخست با تســاوی بدون گل تمام شود. در نیمه دوم هم کیفیت 
بازی و موقعیت ســازی بازیکنان دو تیم تفــاوت زیادی با نیمه 
نخســت نداشت و موقعیت صددرصد گل روی دروازه پرسپولیس 
و سپیدرود ایجاد نشد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس برای 
افزایش بار هجومی تیمش، گادوین منشا را از زمین بیرون کشید 
و فرشاد احمدزاده را به جای وی وارد زمین کرد. در ادامه مسابقه، 
این تیم پرسپولیس بود که با تیزهوشی علی علیپور توانست گل 
اول را به ثمر برســاند. محسن مســلمان ضربه کاشته ای را روی 
دروازه سپیدرود ارسال کرد و علیپور هم در دقیقه 82 با یک شوت 
تک ضرب، گل اول تیمش را به ثمر رساند. پرسپولیس با این برد 
۳۳ امتیازی شد تا باوجود یک بازی کمتر، به صدرنشینی اش در 
جدول ادامه بدهد و رکورد کسب بیشترین امتیاز در نیم فصل را 

از آن خــود کند. پیش از این، ایــن رکورد با ۳1 امتیاز در اختیار 
سپاهان بود. در اصفهان، ذوب آهن با نتیجه دو بر صفر نفت تهران 
را شکســت داد. کی روش استنلی )77( و مرتضی تبریزی )89( 
برای ذوب آهن گلزنی کردنــد تا امیر قلعه نویی بعد از چند هفته 

ناکامی، از بحران فرار کند. 
در مشهد گســترش فوالد تبریز دســت به کار بزرگی زد و 
تیم پدیده را با نتیجه دو بر صفر شکســت داد. در این دیدار تیم 
گســترش فوالد تبریز در دقیقه ۳0 توسط رضا خالقی فر به گل 
رســید و بازیکنان این تیم توانستند در ادامه کار با دفاعی خوب 
از گل زده خود محافظت کنند. در حالی که پدیده برای رســیدن 
به گل تســاوی تالش می کرد این گسترش بود که در دقیقه 90 

توسط ایمان بابایی به گل دوم رسید.
در تبریز جدال تیم های تراکتورســازی و فوالد خوزستان با 
تساوی یک – یک به پایان رسید. در این بازی که در هفته پانزدهم 
رقابت های لیگ برتر برگزار شــد تیم فوالد که در هفته های اخیر 
نمایش فوق العاده ای داشــته اســت در دقیقه 66 صابر حردانی از 
میزبان خود پیش افتاد اما شاگردان گل محمدی با تالش زیادی 
که داشتند توانستند در دقیقه 74 توسط محمدرضا مهدی زاده به 

گل تساوی دست پیدا کنند.
برتری نفت، سایپا و پارس جنوبی جم

در روز نخست رقابت های هفته پانزدهم، پنجشنبه سه بازی 

برگزار شــد. در خوزســتان تیم صنعت نفت توانست با یک گل 
استقالل این شهر را شکست دهد. تک گل بازی را حسین بغالنی 
)20 -پنالتی( برای صنعت نفت زد. بعد این بازی عبداهلل ویســی 
از ســرمربیگری استقالل خوزستان استعفا داد. در تهران سایپا با 
یک گل پیکان را شکســت داد. محمد ســلیمانی )70( تک گل 
شاگردان دایی را به ثمر رســاند. پارس جنوبی جم هم در زمین 
خودش با یک گل مشکی پوشان را شکست داد. حسین پور امینی 

)96 - پنالتی( گل تیم پارس جنوبی را به ثمر رساند.

برنامه مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا
A گروه

*تراکتورسازی .......................................................................... االهلی عربستان؛ 2۳ بهمن
*برنده پلی آف .............................................................................. تراکتورسازی؛ ۳0 بهمن
*الجزیره ...................................................................................... تراکتورسازی؛ 14 اسفند
*تراکتورسازی ...................................................................................... الجزیره؛ 22 اسفند
*االهلی ............................................................................ تراکتورسازی؛ 14 فروردین 97
*تراکتورسازی ................................................................. برنده پلی آف؛ 28 فروردین 97

C گروه
*پرسپولیس ....................................................... برنده نسف قارشی و الفیصلیه؛ 24 بهمن 
*السد ................................................................................................. پرسپولیس؛ اول اسفند

*پرسپولیس ............................................................................................... الوصل؛ 14 اسفند 
*الوصل ................................................................................................ پرسپولیس 22 اسفند 
*برنده نسف و الفیصلیه ..................................................... پرسپولیس؛ 1۳ فروردین 97
*پرسپولیس ...................................................................................... السد؛ 27 فروردین 97

D گروه
*الریان قطر .......................................................................................... استقالل؛ 24 بهمن
*استقالل .................................................................................. الهالل عربستان؛ اول اسفند
*برنده الملکیه بحرین و العین امارات ............................................ استقالل؛ 15 اسفند
*استقالل .............................................. برنده الملکیه بحرین و العین امارات؛ 21 اسفند
*استقالل ................................................................................ الریان قطر؛ 1۳ فروردین 97
*الهالل عربستان .................................................................... استقالل؛ 27 فروردین 97

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال 

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال

جمعه یک دی 1396
*سپیدرود رشت ..................................................................... نفت تهران)ساعت 15(
*سایپا  ............................................................................................  سپاهان)ساعت 15(
*پدیده .......................................................................................  پیکان)ساعت 15:45(

یکشنبه 3 دی 1396
* ذوب آهن ...........................................................................  سیاه جامگان)ساعت 15(
*تراکتورسازی..........................................................  استقالل خوزستان )ساعت 15(
*پارس جنوبی جم  . ...........................................................گسترش فوالد)ساعت 15(
*فوالد  .......................................................................................  پرسپولیس)ساعت 15(
*استقالل ..............................................................  صنعت نفت آبادان)ساعت 17:۳0(

چهارشنبه ۲9 آذر 1396
*سایپا تهران ..................................................................... کاله مازندران )ساعت 15(
*شهرداری تبریز ................................................................ پیکان تهران )ساعت 15(
*رعد پدافند کاشان ......................................................... سارویه ساری )ساعت 15(
*خاتم اردکان .............................................................................. شمس )ساعت 15(
*شهرداری ارومیه ............................................................... هاوش گنبد )ساعت 15(

جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال

پنجشنبه 16 آذر 1396
*مهرام  ..................................................................................  نیروی زمینی)ساعت 16(
*پاالیش نفت آبادان . ............................................ پتروشیمی بندر امام )ساعت 16(
*یس آل گرگان  .............................................................  شهرداری تبریز)ساعت 16(
*پدافند رعد خوزستان   .............................................. شهرداری گرگان )ساعت 16(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختبردبازيتیم

66447718714-177. پتروشیمی بندر امام

28536175665113. شهرداری تبریز

37525554906512. پاالیش نفت آبادان

46514584114711. نیروی زمینی

57435154991611. مهرام

6734500492810. دانشگاه آزاد 

1529-7725462614. یس  آل گرگان

938-8716450543. پدافند خوزستان

1298-8517646-98. شهرداری گرگان

آغاز چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان در آزادی

چهارمین دوره رقابت های کشــتی آزاد جام باشگاه های جهان از 
صبح امروز و به مدت ۲ روز در ســالن 1۲ هزار نفری مجموعه ورزشی 

آزادی تهران برگزار می شود.
مراســم قرعه کشی و گروه بندی این رقابت ها بعد از ظهر دیروز با حضور 
10 تیم از کشورهای خارجی و ۳ تیم از ایران برگزار شد. تماشای این رقابت ها 
برای تمامی عالقمندان به ورزش ملی کشــور، رایگان اســت. گروه بندی این 

مسابقات به شرح زیر است: 
*گــروه A: تایتان مرکــوری )آمریکا( – مونترال )کانادا( – هند – ان اســی ای 
آکادمیــک )بلغارســتان( *گــروه B: خیمــوری )مغولســتان( – تاجیک ایر 
)تاجیکســتان( – بوداپست اس سی )مجارستان( *گروه C: بیمه رازی )ایران( 
– بی اس برادرز )قزاقســتان(- ستارگان ساری )ایران( *گروه D: کاشان )ایران( 

– رایندی )گرجستان(- کلیچیک )قرقیزستان(.
حواشی لیگ برتر والیبال تمامی ندارد

شهرداری ارومیه 
حاضر به رویارویی با سایپا نشد

در پایان دیدار های هفته یازدهم لیگ برتر والیبال شهرداری تبریز سه 
بر دو شهرداری ورامین را شکست داد و در رده دوم باقی ماند.

هفته یازدهم لیگ برتر والیبال از ساعت 16 دیروز با برگزاری سه دیدار همزمان 
پیگیری شد که در مهم ترین آن شــهرداری تبریز در سالن اقدمی میزبان شهردار 
ورامین بود و در نهایت موفق شــد ضمن کســب پیروزی سه بر دو برابر حریف در 
پایان نیم فصل به عنوان نایب قهرمانی دســت یابد.ست های بازی با امتیاز های 25 
بر 20، 16 بر 25، 25 بر 2۳، 29 بر ۳1 و 15 بر 11 به سود میزبان به پایان رسید.

در دیگر دیدار در سالن آیت اهلل خاتمی، خاتم اردکان برابر هواداران خودی برابر 
هاوش گنبد با نتیجه ســه بر دو شکســت خورد.ست های بازی با امتیاز های 25 بر 

2۳، 26 بر 28، 25 بر 15، 24 بر 26 و 25 بر 17 به سود گنبدی ها پایان یافت.
در کاشان رعد پدافند رو در روی شمس تهران قرار گرفت و با وجود پیروزی در 
ست نخست در پایان سه بر یک مغلوب شد تا نیم فصل را بدون برد و امتیاز به پایان 
برساند و با یازده شکست در قعر جدول باقی بماند.ست های دیدار با امتیاز های 26 

بر 24، 20 بر 25، 18 بر 25 و 19 بر 25 به سود شمس تمام شد.
در دیگر دیدارهای دیروز پیکان تهران سه بر دو کاله آمل را شکست داد و بانک 
سرمایه ســه بر صفر سارویه ساری را از پیش رو برداشت.هم چنین دیدار تیم های 
سایپا و شــهرداری ارومیه پس از اعالم نفرات تیم ها از سوی مجری سالن به دلیل 
ترک زمین از سوی بازیکنان شــهرداری ارومیه لغو شد و نتیجه سه بر صفر اعالم 
شد.مسئوالن این تیم که به رای کمیته انصباطی در هفته گذشته اعتراض داشتند 

در این هفته نیز حاضر به بازی نشدند.

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

11410312561933. پرسپولیس

21585223111229. پارس جنوبی جم

3157621712527. فوالد

4157441510525. پیکان

5156632516924. پدیده

323-6156541518. سایپا

7146351615121. نفت آبادان

815555119220. استقالل

620-9156271319. گسترش فوالد

10154742119219. ذوب آهن

317-11154561518. تراکتورسازی

515-12153661419. سپاهان

1014-13153571121. استقالل خوزستان

1113-1415348920. نفت تهران

612-15153391319. سپیدرود رشت

118-1615159920. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

تیمردیف
تعداد مسابقه

امتیاز
بازیباختبرد

1101133بانک سرمایه1

1011125شهرداری تبریز2

741121سایپا3

731020پیکان تهران4

551017کاله مازندران5

561117شهرداری ورامین6

471113سارویه ساری7

471112خاتم اردکان8

471112شمس9

461011هاوش گنبدکاووس10

371011شهرداری ارومیه11

011110رعد پدافند کاشان12


