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تغییر زمان جام جهانی اهواز با درخواست کشورهای اروپایی

 تهدید ایران به کناره گیری از جام جهانی آزاد 
خادم: روس ها تمایلی به تقابل با کشتی گیران ایران ندارند

* تیم ملی هاکی داخل ســالن ایران برای اولین بار در تاریخ این ورزش موفق شد با شکست پنج بر صفر 
استرالیا را در دیدار رده بندی به مقام سوم جهان برسد.گلهای ایران را در این دیدار نوید طاهری ، رضا نوروززاده 
)سه گل( و حمید نورانیان به ثمر رسانند. قبل از این ایران در سال 2011 در لهستان مقام نهم در دوره قبل 2015 

در کشور آلمان مقام چهارم را به دست آورده بود.
* مجموعه ورزشــی »حمید ســوریان« تحت مدیریت هیات کشتی اســتان تهران که دارای دو سالن کشتی، دو سالن 
بدنسازی، خوابگاه به گنجایش ۸۰ نفر ، سالن پذیرایی به گنجایش ۱۵۰ نفر و دیگر امکانات رفاهی جهت برگزاری اردوهای 

کشتی گیران  است، روز شنبه توسط مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد. 
* پس از عدم اهدای گوشی های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی که اعتراضات زیادی 
را در پی داشــت و ایران خواهان عذرخواهی شده بود، در نهایت کمیته بین المللی المپیک و مسئول برگزاری 
بازی های المپیک 2018 به صورت رســمی عذرخواهی کردند. پس از این عذرخواهی رســمی هدایای شرکت 

سامسونگ به ورزشکاران ایران  تحویل داده شد. 

خواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
دو شنبه ۲۳ بهمن ۱۳9۶ 

۲۵ جمادی االول ۱۴۳9 - شماره ۲۱۸۴۲

رئیس فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه نسبت به حذف این رشته از برنامه های وزارت آموزش و پرورش 
معترض است، این موضوع را »تبعیض از سوی وزارت آموزش و پرورش« دانست. 

علی مرادی درخصوص برگزاری مســابقات قهرمانی وزنه برداری ایران در اهوازاظهار داشت: مهمترین موضوعی را که در 
جریان مســابقات وزنه برداری کشور شاهد بودیم، آزمایش دوپینگ از طریق نادوی کشور بود. خدا را شکر آزمایش دوپینگ 
در تمام رقابت های رده های ســنی مختلف کشــور انجام می شود و وزنه برداران بسیار خوب و پاک با یکدیگر رقابت می کنند. 
مرادی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه هر سال قهرمانی کشور برگزار می شود ولی شاهد فاصله رکوردی 
بسیاری بین نفراتی که در این مسابقات وزنه می زنند با نفرات اصلی تیم ملی هستیم؟ گفت: این موضوع را تایید می کنم ولی 

باید بگویم کمیت و کیفیت این رقابت ها نسبت به مسابقات سال قبل به مراتب بهتر شده است. 
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که چقدر از عملکرد فدراسیون در یک سال گذشته راضی بوده اید؟ گفت: منابع مالی 
فدراسیون وزنه برداری با توجه به برنامه هایی که دارد، کم است. منابع مالی ما نسبت به برخی رشته ها در جایگاه نهم، دهم 
قرار دارد و به نظرم با توجه به محدودیت منابع، عملکردمان خوب بوده است و مؤثرترین فدراسیون کشور هستیم. وزنه برداری 
در رویدادهای حســاس از جمله المپیک ها و رقابت های جهانی که ورزش کشــور به مدال نیاز داشته است، به کمک کشور 

آمده است. 
وی همچنین با انتقاد به حذف رشــته وزنه برداری از برنامه های وزارت آموزش و پرورش، گفت: مگر نه اینکه این رشته، 
یکی از افتخارات ورزش کشــور اســت، پس چرا باید وزارت آموزش و پرورش برای سال آینده، رشته وزنه برداری را بیرون از 
مجموعه برنامه های حســاس خود ببیند؟ من نســبت به این موضوع گله مند و معترض هستم و این را یک تبعیض از سوی 
وزارت آموزش و پرورش می دانم. منتظر پاسخ علمی و منطقی آنها در این زمینه هستیم. گله مندی من اعتراض تمام خانواده 

وزنه برداری کشور است. 

انتقاد مرادی به حذف وزنه برداری از برنامه های آموزش و پرورش 

و  تهران  مهرام  تیم های  رقابت 
شهرداری تبریز در فینال لیگ برتر 
بسکتبال روز سه شنبه با برگزاری 
دیدار پنجم و تعییــن قهرمان به 

پایان می رسد.
از مرحلــه نیمه نهایی مســابقات 
بســکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور 
شــنبه دیــدار چهــارم میــان دو تیم 
مهرام تهران و شــهرداری تبریزدر تاالر 
بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار 
شــد. در این دیدار تیم بسکتبال مهرام 
با نتیجه ۹۵ بــه ۸۶ مقابل حریف خود 

متحمل شکســت شــد. این در حالی است که مهرام روز گذشته در دیدار ســوم که میزبانی آن را برعهده داشت صاحب 
برتری شده بود.

هفته گذشته نیز دیدار اول و دوم فینال به ترتیب با برتری مهرام و شهرداری تبریز به پایان رسیده بود. بدین ترتیب 
دو تیم مهرام و شهرداری در مرحله فینال لیگ بسکتبال با دو برد و دو باخت شرایط مساوی دارند. این مرحله از رقابت ها 

به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود. بر این اساس برگزاری دیدار پنجم تعیین کننده قهرمان خواهد بود.
دیدار پنجم مهرام تهران و شهرداری تبریز در فینال لیگ بسکتبال روز سه شنبه برگزار می شود.

فینال لیگ برتر بسکتبال به بازی آخر کشیده شد 
سرمربی سابق تیم   ملی کشتی فرنگی با تاکید بر اینکه شرایط خوبی در کشتی آزاد و فرنگی نداریم، گفت: 

حتی اگر رسول خادم، رئیس فدراسیون هم برای بازگشتم پیشنهاد دهد قبول نمی کنم. 
محمد بنا در تازه ترین صحبت های خود در حاشیه بهره برداری از سالن کشتی حمید سوریان اظهار داشت: اصال از کشتی 
دور نبوده ام و تمامی مســابقات داخلی و خارجی را دنبال می کنم. در شــهریار هم در کالس های تمرینی شــرکت می کنم. 
امیدوارم وضعیت کشتی ما خوب شود. ما شرایط خوبی چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی نداریم. مدیریت و امکانات 
در کشتی برای بهبود این رشته به کار گرفته شود، اما در این زمینه آن قدر قوی نیستیم. امیدوارم دالیل این موضوع چه در 

کشتی آزاد و چه در فرنگی کارشناسی و بررسی شود. 
بنا در ادامه  درباره برخی صحبت ها مبنی بر بازگشتش به کشتی فرنگی، گفت : نه این موضوع واقعیت ندارد. همان طور 
که بعد از المپیک ریو اعالم کرده ام می خواهم دوران بازنشستگی ام را ادامه  دهم. وی در پاسخ به این سؤال که اگر رسول خادم، 
رئیس فدراســیون کشــتی از وی بخواهد که به تیم   ملی باز گردد، آیا این پیشــنهاد را قبول می کند یا خیر؟ گفت : حتی اگر 

رئیس فدراسیون هم بخواهد من این پیشنهاد را قبول نمی کنم، چرا که شرایط من با فدراسیون کشتی جور در نمی آید.
بنا در پاسخ به این سؤال که درباره انتخاب رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم   ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن ایران و برخی انتقادات به این موضوع، گفت : چرا نمی تواند او سرمربی تیم   ملی باشد؟ جنبه منفی این موضوع را 
نببینید. حق رئیس فدراسیون است که می تواند با هر کسی کار کند. وقتی شورای فنی این مسئولیت را بر دوش او قرار داده 
است و او نیز آن را قبول کرده است. البته خادم با این کار ریسک کرده، چرا که وقتی سرمربی تیم   ملی است، باید باخت بر 
گردن بگیرد. او از جایگاه رئیس فدراسیون کشتی پنج پله پایین تر آمده است و سرمربی تیم   ملی شده است. البته با این شرایط 

پیش بینی موفقیت در کشتی آزاد بسیار سخت است.

بنا: می خواهم به دوران بازنشستگی ام ادامه دهم

تیم ملی فوتسال ایران با غلبه بر ژاپن برای دوازدهمین 
بار عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا را از آن خود کرد تا 

از حیث قهرمانی در این رقابت ها همچنان رکورددار باشد.
دیدار تیم های ملی فوتســال ایران و ژاپــن در مرحله نهایی 
پانزدهمین دوره جام ملت های آسیا دیروز یکشنبه در چین تایپه 
برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان فوتسال کشورمان با نتیجه 4 
بر صفر حریف خود را شکست دادند و برای دوازدهمین بار عنوان 
قهرمانی آسیا را از آن خود کردند. تیم ملی فوتسال ایران در نیمه 
نخســت دیدار برابر ژاپن با تک گل علی اصغر حســن زاده که در 

دقیقه پایانی این نیمه به ثمر رسید، صاحب برتری شد. این بازیکن در دقیقه ۹ نیمه دوم هم دومین گل خود و سومین گل 
تیم ایران در این بازی را به ثمر رساند. البته پیش از وی، دومین گل تیم ملی فوتسال ایران توسط فرهاد توکلی و در دقیقه 
دوم از نیمه دوم وارد دروازه حریف شد. چهارمین و آخرین گل تیم ملی فوتسال در دیدار فینال برابر ژاپن هم توسط حسین 
طیبی و در دقیقه پایانی به ثمر رسید. تیم ملی فوتسال در حالی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات جام ملت های آسیا را از 
آن خود کرد که پیش از این و در ۱4 دوره گذشته این رقابت ها، ۱۱ بار موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود. برای کسب 
این عنوان قهرمانی، ملی پوشان فوتسال کشورمان با هدایت سیدمحمد ناظم الشریعه در مرحله گروهی میانمار، چین و عراق را 
از پیش رو برداشتند. آنها در مرحله یک چهارم نهایی هم تیم تایلند را شکست دادند سپس با از پیش رو برداشتن ازبکستان 
راهی فینال شدند. پیش از دیدار نهایی جام ملت های آسیا، تیم ملی فوتسال ازبکستان در دیدار رده بندی مقابل عراق موفق 

به کسب پیروزی شد و در رده سوم آسیا ایستاد.

تیم ملی فوتسال برای دوازدهمین بار قهرمان آسیا شد 

سرویس ورزشی-
روسیه  رویکرد  می گوید  کشتی  فدراسیون  رئیس 
با ما در چند سال گذشــته در رده بزرگساالن بیشتر 
بر مبنای پرهیــز از حضور در مســابقات ایران بوده 
است، شــاید هم عالقه مندی آنچنانی به حضور ما در 

تورنمنت های خودشان ندارند. 
شنبه بیست و یکم بهمن ماه فدراسیون کشتی با انتشار 
اطالعیه ای به احتمال کناره گیری اش از رقابت های جام جهانی 
کشتی آزاد اشــاره کرد. ماجرا از این قرار است که با توجه به 
نزدیکی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی به مسابقات اروپا 
کشورهای اروپایی خواســتار تغییر زمان مسابقات فرنگی در 
اهواز شــدند که این موضوع اعتراض کشــتی ایران را در پی 

داشته است.
 در حــال  حاضر جام جهانی کشــتی فرنگی که قرار بود 
اردیبهشــت ماه در اهواز برگزار شود از تقویم اتحادیه جهانی 
حذف شــده و تاریخ برگزاری این مسابقات به آذر ماه موکول 
شده اســت که این موضوع واکنش فدراسیون کشتی ایران را 

در پی داشته است. 
فدراسیون کشتی ایران در نامه ای به اتحادیه جهانی اعالم 
کرده است که حاضر اســت، جام جهانی کشتی فرنگی را در 
فاصله دو روزه از جام جهانی کشتی آزاد برگزار کند و در این 
شرایط زمانی که کشــورهای اروپایی حاضر می شوند به جام 
جهانی کشــتی آزاد بروند، باید در جام جهانی کشتی فرنگی 

نیز شرکت کنند.
در همین رابطه فدراسیون کشتی ایران تهدید کرده است 
که اگر تاریخ مســابقات جام جهانی کشتی فرنگی به آذر ماه 
موکول شود، در نتیجه  برنامه رقابت های انتخابی تیم های ملی 
کشــتی ایران نیز بر هم می خورد و با این شــرایط تیم   ملی 
کشتی آزاد ایران حاضر به شرکت در جام جهانی کشتی آزاد 

نیز نخواهد بود.
به نظر می رسد در این رابطه کارشکنی روس ها در تغییر 

زمان جام جهانی کشــتی فرنگی تاثیرگذار بوده است، چرا که 
آنها هم می خواهند در مســابقات قهرمانــی اروپا که میزبان 
هســتند حضور موفقی داشته باشــند و هم در مسابقات جام 
جهانی کشتی فرنگی نیز با تمام قوا شرکت کنند و به قهرمانی 
برســند و چون مانند کشتی آزاد، در کشتی فرنگی از دو تیم 
هم طراز برخوردار نیستند و نمی توانند در زمان کم در هر دو 
مسابقه با یک تیم قهرمان شوند، باعث تغییر زمان جام جهانی 

کشتی فرنگی شده اند.
با این حال باید دید که واکنش اتحادیه جهانی کشتی به 
اعتراض فدراسیون کشتی ایران چیست؟ و این  در حالی است 
کــه اتحادیه جهانی جام جهانی فرنگی را از تقویم خود حذف 
کرده است و به آذر ماه انتقال داده است و ایران را نیز به عنوان 

یکی از کاندیداهای میزبانی این رویداد معرفی کرده است.

روس ها دوست ندارند در مسابقاتشان شرکت کنیم
فشــار کشتی روسیه برای تغییر زمان جام جهانی کشتی 
فرنگی در شرایطی است که احساس می شود آنها در چند سال 
اخیر تمایلی به رودروی مستقیم با کشتی گیران ایرانی ندارند، 
تا جایی که در رقابت های کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی 

تنها دو کشتی گیر روس در ایران حضور یافتند.
در همین خصوص رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی 
می گوید: رویکرد روســیه با ما در چند ســال گذشته در رده 
بزرگساالن بیشتر بر مبنای پرهیز از حضور در مسابقات ایران 
بوده اســت، شاید هم عالقه مندی آنچنانی هم به حضور ما در 

تورنمنت های خودشان ندارند. 
رئیس فدراســیون کشــتی در خصوص علت غیبت تیم 
کشــتی آزاد ایران در جام یاریگین روســیه که چندی پیش 

برگزار شــد و این موضوع برخی انتقادات را به دنبال داشــت 
خاطرنشان کرد: حضور در تورنمنت های بین المللی صرفا نباید 
تنها به اعزام کشتی گیر خالصه شود بلکه باید برنامه ریزی شده 
باشد و بدانیم با چه اهدافی در تورنمنت های بین المللی شرکت 
می کنیــم. ما باید بدانیم در هر تورنمنتی چرا و با چه اهدافی 
بایــد حضور پیدا کنیم. در این میــان حضور در بین روس ها 
بطور مضاعف باید با برنامه باشــد. سال ها حضور بدون برنامه 
کشــتی گیران ایران در تورنمنت های روسیه باعث شد هراس 
از کشتی گیران روس تا بدنه کشتی ایران را تحت الشعاع خود 

قرار دهد.
وی افزود: چند ســالی اســت که در کشتی آزاد و فرنگی 
ما بعضا تنه به تنه روس ها در حال حرکت هســتیم؛ درست 
اســت که آنها جلوتر از ما در کشــتی دنیا هستند، اما بوجود 
آمدن چنین شرایطی و فاصله گرفتن از روس هراسی، حاصل 

برنامه ریزی و تفکر در شیوه رقابت ما با روس ها است.
خادم تصریح کرد:  البته بعضا دعوت نامه هایی که روس ها 
برای ما می فرســتند به حــدی در فاصله زمانــی نزدیک به 
مسابقات است که کامال متوجه می شویم که این دعوتنامه ها 

برای نرفتن ما به مسابقات آنهاست.  
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد درباره تغییر اوزان برخی 
کشتی گیران  تیم ملی نیز خاطر نشان کرد: طبیعتا کادر فنی 
برای تک تک کشتی گیران مانند سال های گذشته برنامه ریزی 
دارد، برنامه هــای تدارکاتی در حوزه حرفه ای و فنی بســیار 
پیچیده اســت و فرمول های خاص خــود را دارد و به گونه ای 
نیست که با حساب و کتاب هایی که می شنویم و تحلیل های 
دبســتانی بتوان برنامه ریزی های پیچیده فــوق تخصصی را 
در باالترین ســطح حرفه ای هر رشــته ای ارزیابــی کرد. اگر 
برنامه ریزی فنی قرار باشــد آنقدر رو باشد که هر کسی بتواند 
آن را تجزیــه تحلیل کند، که دیگر برنامه ریزی فنی نیســت. 
قطعا هدف کادر فنی از حضور کشتی گیران در شرایط مختلف 

در جهت حرکت رو به جلو آنهاست. 

سرویس ورزشی- 
فراخوان مردان کاربلد و با تجربه به عرصه اجرایی ورزش و تفویض 
امور به آنها، یکی از رموز پیشــرفت و از اقداماتی است که باید از سوی 
مدیــران و تصمیم گیرندگان در حوزه ورزش- و هر جای دیگر- باید در 
دســتور کار و جزو اهدافی باشــد که دنبال می کنند. این همان چیزی 
اســت که از آن به عنوان اصل شایسته ســاالری یاد می کنیم و همه با 
آنها آشــنا هستیم و بدون هیچ توضیحی معنای آن را می دانیم. یکی از 
نشــانه های درایت و کاردانی هر مدیــری نه فقط در ورزش بلکه در هر 
حــوزه و عرصه دیگری، جذب افــراد توانمند و الیق و خدمتگزار و دفع 
افراد فرصت طلب و بی شــخصیت و آویزان است که بزرگترین هنرشان 

چاپلوسی و چرب زبانی و... است.
مدیری که در انتخــاب و انتصاب همکاران، بیش از اینکه به دنبال 
مصلحت خودش و منافع پیدا و پنهان سیاســی و اقتصادی و... خودش 
باشــد یا به فکر تامین رضایت کســانی که از حیــث خطی و جناحی 
بــه آنان گرایش دارد و در واقع به نوعی به آنها بدهکار اســت، باشــد، 
اصل »شایسته ســاالری« را در نظر دارد و بیش از هر چیز به مصلحت 
اموراجتماعی و تامین خواسته و جلب رضایت مردم است، بدون تردید 
در کار خود موفق و در تحقق اهداف مجموعه و تشکیالت متبوع موفق 
عمل خواهد کرد. این مدیر، به معنی واقعی امانتدار است و دنبال انجام 

خالصانه وظیفه است. 
از امام صادق)ع(، روایت شده است: »... به خویشتن خویش بنگرید. 
ســوگند به خدا، کسی که گله گوســفندی دارد و در این گله چوپانی، 
چنانچه فردی را بیابد که از این چوپان به گوســفند او دانا باشــد، این 
چوپان را بیــرون می راند و آنکه از این چوپان به گوســفندان او داناتر 

است، می آورد.« 
این فرمایش حضرت آنقدر روشن و صریح است که نیازی به تفسیر 
و تبییــن ندارد. همان طور که افراد درباره اموال و ثروت و منافع خویش 
حساس هستند و آن را به هر کســی نمی سپارند درباره اموال عمومی 
و منافع اجتماعی و امور مردمی باید به مراتب بیشــتر دغدغه داشته و 
حساس تر باشند. همین امام بزرگوار است که این جمله معروف را دارد 
که: »از نظر من فرق نمی کند که کار را به ناشــی)غیرمتخصص( واگذار 
کنیم یا به خائن چون نتیجه هر دو یکی است: خرابی امور و ضربه زدن 

به منافع اجتماعی«!
سوال ما این اســت که ما در مناصب مدیریتی و اجرایی و آنجا که 
با امور مردم ســروکار داریم، ما که در کشــورمان به نام این بزرگواران 
و بــا هدف تحقق آرمان هــا و آموزه های آنان، انقــالب کرده ایم و برای 
پیروزی این انقالب و برداشــتن موانع ریز و درشــت بر سر راه تالش ها 
کرده و رنج ها کشیده و مصیبت ها و داغ ها تحمل کرده ایم، چقدر به این 
توصیه ها و ســفارش های راهگشــا و در عین حال حساس و موثر توجه 

داشته ایم؟!
چقدر فقط آنها را بــه عنوان محفوظات ذهنی اینجا و آنجا بر زبان 
می آوریــم و بــرای مردم اظهار فضل و دانش می کنیــم و چقدر آنها را 
در وادی عمــل به کار می گیریم؟ در این ورزش مــا تا چه اندازه اصل 
شایسته ســاالری رعایت شــده و می شــود؟ انتخاب همکاران از جانب 
مدیران چقدر بر اساس و با مالک رعایت مصلحت مردم و جامعه صورت 
می گیرد، چقدر بر اساس گرایش باندی و فامیلی و قبیله ای و رنگی و...؟! 
ما در ورزش خود بسیار مردان کاربلد، آدم های استخوان خرد کرده، 
مدیران موفق و امتحان پس داده، داریم، اما متاســفانه برخالف عقل و 
منطق و تجربه بشری و توصیه مکتبی و... آنها را به حال خود رها کرده ایم 
تا در گوشــه انزوا روزگار بگذرانند. همان طور که گفته شد فراخوان این 
گونه افراد که کم و بیش همه با نام و ســوابق و مشــخصات آنها آشنا 
هســتیم و ذکر نام یک یک آنها مثل حسن حبیبی، بهمن صالح نیا و... 
در فوتبــال، محمدرضا طالقانی و... در کشــتی، حاج آقا یزدانی خرم و... 
در عرصه مدیریتی از حوصله این مقال خارج اســت، یکی از اصلی ترین 
وظایفی اســت که مدیران امروزی و سکانداران حال حاضر ورزش باید 
برای خود قائل باشــند و جذب این افراد را جزو برنامه های اصلی خود 

بدانند.
چندی قبل مطلبی به همین مضمون نوشــتیم و بهانه نگارش آن 
مطلب هم فراخوان یکی از چهره های شــناخته شــده ورزش ایران در 
عرصه مدیریتی از ســوی رئیس کمیته ملــی المپیک بود. این حرکت 
را بــه فال نیک می گیریــم امیدواریم فقط به این یک مورد و یک مدیر 
بسنده و اکتفا نشود و شروعی و نشانه ای باشد از این واقعیت که مدیران 
امروز ورزش ما   خوب می دانند که ورزش ارث پدری کســی نیســت، 
ملک طلق و حریم خصوصی هیچ باند و حزب و جناحی نیســت، اهالی 
ورزش به دیارالبشــری بدهکار نیستند و بر این اساس آنها فراتر از باند 
و جنــاح و قبیله و... تصمیم دارند با نگــرش عقالنی، ملی و انقالبی، از 
ســرمایه های فکری و مدیریتی ورزش در جهت تحقق اهداف بلند و به 
فعلیت درآوردن توان بالقوه ورزش ایران و... ارائه بهترین خدمات آن  گونه 
که در شأن و لیاقت ملت بزرگ و سرفراز ایران اسالمی بیشترین استفاده 

و بهره را ببرند.

لزوم رعایت اصل شایسته ساالری در ورزش

حسن زاده بهترین بازیکن فوتسال آسیا شد
اصغر حســن زاده در پایان پانزدهمین دوره جام ملت های آســیا به عنوان 
بهترین بازیکن مسابقات انتخاب شد. او در این بازی ها ۱۲ گل برای ایران به ثمر 
رســاند. همچنین از تیم ملی عراق به عنوان تیم جوانمرد مســابقات تقدیر شد. 

حسین طیبی نیز با ۱4 گل به عنوان آقای گل معرفی شد.
کاروان استقالل، ایران را ترک کرد 

کاروان تیــم فوتبال اســتقالل، تهــران را به مقصد دوحه قطــر ترک کرد. 
استقاللی ها سه شنبه با الریان قطر بازی می کنند و قرار است در این کشور بمانند 
و بعد از چند روز راهی عمان شــوند تا به مصاف الهالل بروند. در این سفر پندار 
توفیقی، ســیدرضا افتخاری، جواد قراب و اکبر کارگرجم استقاللی ها را همراهی 

می کنند. استقاللی ها حدود ۱۰ روز ایران نیستند.
تجدید قوای مراکش پیش از بازی با ایران 

سایت »الهداف« مراکش خبر داد که رنار، سرمربی فرانسوی تیم ملی مراکش 
موفق شد تا رضایت زین الدین مشاش، ستاره جدید مراکشی-الجزایری ناپولی را 
کسب کند تا این ستاره جوان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برای مراکش به میدان 
برود. مراکش یکی از رقبای ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در 
کنار اسپانیا و پرتغال است که این روزها به شدت به دنبال آوردن بازیکنان دورگه 

به اردوی تیم ملی خودش است.

دوشنبه 23 بهمن 1396
لیگ قهرمانان آسیا 

* الدحیل قطر ............................... ذوب آهن )ساعت ۱۶:4۵ – شبکه ورزش(
هفته 27 لیگ برتر انگلیس

* چلسی ................................. وست برومویچ )ساعت ۲۳:۳۰ – شبکه ورزش(
سه شنبه 24 بهمن 1396

لیگ قهرمانان آسیا 
* پرسپولیس................. نسف قارشی ازبکستان)ساعت ۱7:۱۵ – شبکه سه(
* الریان قطر .................................... استقالل )ساعت ۱۸:4۰ – شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان اروپا
* بازل ..................................... منچسترسیتی )ساعت ۲۳:۱۵ – شبکه ورزش(
* یوونتوس .............................................. تاتنهام )ساعت ۲۳:۱۵ – شبکه سه(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

جمعه 4 اسفند 1396
* مشکی پوشان....................................................................... سپاهان)ساعت ۱4:۱۵(
* گسترش فوالد............................................................................... پیکان)ساعت ۱۵(
* نفت تهران........................................................ صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۵:۳۰(
* سپیدرود رشت................................................................................ سایپا)ساعت ۱۶(

شنبه 5 اسفند 1396
* پارس جنوبی جم...................................................... تراکتورسازی )ساعت ۱۵:۳۰(
* ذوب آهن................................................................................. پدیده)ساعت ۱۵:۳۰(
*فوالد.............................................................................................. استقالل)ساعت ۱۶(
* پرسپولیس........................................................ استقالل خوزستان)ساعت ۱۸:۳۰(

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال

برنامه دور رفت مسابقات نمایندگان فوتبال ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا ۲0۱۸

چهارشنبه 25 بهمن 1396
* پیکان تهران............................................................. شهرداری ورامین )ساعت ۱۵(
* خاتم اردکان................................................................................... سایپا )ساعت ۱۶(
* کاله مازندران....................................................... شهرداری تبریز )ساعت ۱7:۳۰( 
* هاوش گنبد کاووس................................................ بانک سرمایه )ساعت ۱7:۳۰( 

برنامه دیدارهای مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال

دوشنبه 23 بهمن 1396
* برق جدید شیراز....................................................................................... مس کرمان
* شهرداری تبریز..................................................................................... مس رفسنجان
* آلومینیوم اراک.............................................................................. ماشین سازی تبریز
* ایران جوان بوشهر.................................................................................. فجر سپاسی

سهشنبه 24 بهمن 1396
*شهرداری ماهشهر..................................................................................... اکسین البرز
* ملوان انزلی........................................................................................ نساجی مازندران
* گل گهرسیرجان........................................................................................... صبای قم
* راه آهن....................................................................................................... بادران تهران
* خونه به خونه.............................................................................. نفت  مسجدسلیمان

- تمام دیدارهای فوق ساعت ۱4 برگزار می شود.

برنامه هفته بیست سوم لیگ دسته اول فوتبال

دوشنبه 23 بهمن 1396
گروه یک: )تراکتورسازی............................................. االهلی عربستان، ساعت ۱۹(
گروه دوم: )الدحیل قطر................................................... ذوب آهن، ساعت ۱۶:4۵(

سه شنبه 24 بهمن 1396
گروه سوم: )پرسپولیس........................... نسف قارشی ازبکستان، ساعت ۱7:۱۵(
گروه چهارم: )الریان قطر.................................................... استقالل، ساعت ۱۸:4۰(

دوشنبه 30 بهمن 1396
گروه یک: )الغرافه قطر............................................... تراکتورسازی، ساعت ۱۸:۳۰(
گروه دوم: )ذوب آهن................................................ لوکوموتیو تاشکند، ساعت ۱۶(

سه شنبه یک اسفند 1396
گروه سوم: )السد قطر........................................................... پرسپولیس، ساعت ۱۹(
گروه چهارم: )استقالل................................................. الهالل عربستان، ساعت ۱۹(

دوشنبه 14 اسفند 1396
گروه یک: )الجزیره امارات......................................... تراکتورسازی، ساعت ۱۸:۳۰(
گروه دوم: )ذوب آهن....................................................... الوحده امارات، ساعت ۱۶(

سه شنبه 15 اسفند 1396
گروه سوم: )پرسپولیس............................................  الوصل امارات، ساعت ۱7:۱۵(
گروه چهارم: )العین امارات................................................ استقالل، ساعت ۱۸:۵۰(

گل باختمساویبردبازیتیم
زده

گل 
خورده

تفاضل 
امتیازگل

0122137231141746نفت  م.سلیمان
02221010232201240بادران تهران
0322109326151139خونه به خونه

042212372417739نساجی مازندران
052211562417738اکسین البرز
062210662115636فجر سپاسی

07228952219333مس رفسنجان
082271142521432ملوان      

09228862018232برق جدید شیراز
010229492726131مس کرمان

011227872422229گل گهرسیرجان
0122275102928126شهرداری ماهشهر

626-013226881521ماشین سازی تبریز
524-014225981924آلومینیوم اراک
524-0152266101823شهرداری تبریز

1321-0162256112235ایران جوان بوشهر
1911-0172218131837صبای قم     
254-018220418833راه آهن     

جدول رده بندی دسته یک لیگ آزادگان

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »رضاعلی بهمنی«
دانش آموز بسیجی شهید کردستانی

مردم کردستان دوشادوش ملت ایران علیه رژیم 
طاغوت قیام کردند و در این میان شــهدای بســیار 
تقدیم کردند. شــهید »رضاعلی بهمنــی« از جمله 
شــهدای کردستان اســت که پس از پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی به صفوف یاران امام راحل پیوست 

و از مبارزه با کوردالن لحظه ای دریغ نکرد.
شهید بهمنی با اینکه سن و سالی نداشت اما در 

مبارزه با ایادی وابســته به بیگانه همواره پیشقدم بود و سعادت مردم و پیشرفت 
کشــور را در پیروی از امام راحل می دانســت؛ از همین رو هدف کینه دشمنان 
اســالم و انقالب قرار گرفت و در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۱ به دست ایادی استکبار 
به شهادت رسید. او هنگام شهادت دانش آموز بود و مدرسه را به کانون مبارزه با 
دشــمنان تبدیل کرده بود. فرازی از وصیت نامه شهید:برادران و خواهران گرامی 
همواره به یاد خداوند متعال باشید و در همه امور خداوند بزرگ را شاهد و حاضر 
بر اعمال خود بدانید و آگاه باشید که ظواهر دنیایی و مادیات دنیا انسان را از راه 
راســت به بیراهه می کشاند و بدانید که خداوند به وسیله پیام وحی به پیامبران 
انســان را از جهل و گمراهی نجات داده و ما مسلمانان را به وسیله دین کامل و 
جامع اسالم به راه راست رهنمون نموده و باید تمام دستورات و احکام اسالم را در 
برنامه زندگی اجرایی نماییم و بدانیم که همه ما در مقابل خداوند بزرگ مسئول، 
و موظف و مکلف به رعایت حقوق دیگران هستیم. برادران و خواهران! آگاه باشید 
که این نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با الطاف و مرحمت خداوند سبحان و 
رهبری امام راحل و اتحاد و همبستگی ملت مسلمان ایران به دست ما رسیده و 

باید در حفظ این نظام و انقالب از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ ننماییم.

جامعه ورزش و جوانان در سی و نهمین فجر انقالب شکوهمند اسالمی 
روز باشکوهی را در کنار اقشار مختلف مردم رقم زدند و حضور پرافتخار 

خود را در جشن تولد انقالب به منصه ظهور رساندند.
راهپیمایی ۲۲ بهمن ســال ۹۶ تجلی حضور باشکوه مردمی بود که صادقانه 
ایران دوســتی خود را با شور و شعور خود به اثبات رساندند و در این روز ماندگار 

جامعه ورزش و جوانان نیز نقش آفرینی ویژه ای داشتند.
حضور وزیر ورزش و جوانان به همراه معاونان وزارتخانه، مدیران کل ستادی، 
روسا و مسئوالن فدراسیون ها، قهرمانان، داوران، مربیان و پیشکسوتان و عالقمندان 
به ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال در غرفه وزارت ورزش و جوانان حضور 
یافتند و در صفوف منظم و به هم پیوسته مردم، برگ زرینی را در تاریخ ۳۹ سالگی 

انقالب شکوهمند اسالمی به ثبت رساندند.
در این روز ورزشکاران رشته های مختلف با لباس های فرم و مخصوص در یک 
برنامه ریزی از پیش تعیین شــده به هنرنمایی پرداختند و در جشن تولد انقالب 

حضور به یادماندنی داشتند که با استقبال مردم همراه بود.
حضور پررنگ ورزشــکاران و قهرمانان به همراه مدیران ورزشــی جلوه شکوه 
ورزشــی ها را در جشن تولد انقالب بهتر و پرافتخارتر از همیشه رقم زد تا جامعه 
ورزش نقش خود را در قبال مسئولیت های اجتماعی خود در کنار مردم در سی و 

نهمین فجر انقالب اسالمی ایفا کند.
شور و شــوق ورزشــکاران و هنرنمایی و قرار گرفتن آنها در بین مردم برای 
راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن در نوع خود جالب توجه بود و لحظات ماندگاری 
را در همراهی ورزش ایران اســالمی با آرمان های امام راحل و اندیشــه های مقام 

معظم رهبری به یادگار گذاشت.

حضور پررنگ اهالی ورزش
 در جشن فجر انقالب اسالمی

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

12316614093154. پرسپولیس

022310853427738 ذوب آهن

032291122417738 فوالد

138-042310852728 سایپا

052391042821737 پارس جنوبی جم

062398627121535 استقالل

07228862219332 پیکان

530-08238692126 گسترش فوالد

429-092385102529 صنعت نفت آبادان

128-010237792425 تراکتورسازی

011237882828023 پدیده

923-0122358101928 نفت تهران

621-0132349102127 سپاهان

1220-0142355132032 سپیدرود رشت

1820-0152348111634 استقالل خوزستان

1415-0162329121428 مشکی پوشان

ذوب آهن و تراکتورسازی با آغاز لیگ قهرمانان آسیا به 
ترتیب به مصاف الدوحیل قطر و االهلی عربستان می روند که 

هر دو تیم از مدعیان لیگ های کشورشان هستند.
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا از امروز )دوشنبه( با برگزاری 
چهار دیدار از گروه های A و B آغاز می شــود. در روز نخســت این 
رقابت ها تراکتورســازی و ذوب آهن به مصاف رقبای خود می روند. 
این رقابت ها با برگزاری دیدار لوکومتیو تاشــکند و الوحده امارات از 
گروه B آغاز می شــود و در ادامه از ســاعت ۱۶:4۵ ذوب آهن ایران 

مهمان الدوحیل قطر است.
ذوب آهــن که با شکســت ســنگین 4 بر ۲ مقابل ســایپا در 
هفته بیســت و سوم لیگ برتر پا به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
می گذارد، در این دیدار محروم و مصدوم ندارد. آن ها در رقابت های 
لیگ برتر با ۳۸ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به فوالد در رده دوم 
جدول رده بندی قرار دارنــد. ذوب آهن پیش از این با پیروزی ۳ بر 
یک مقابل آیزاول هند در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا مجوز 

حضور در این رقابت ها را پیدا کرد.
در مقابــل الدوحیل با 4۲ امتیاز صدرنشــین رقابت های لیگ 
ســتارگان قطر اســت. آن هــا در آخرین دیدارشــان در لیگ قطر 
توانســتند با نتیجه ۵ بر یک الغرافه که مهدی طارمی را در اختیار 

دارد، در هم بکوبد تا با آمادگی کامل مقابل ذوب آهن قرار گیرد.
همچنین در گروه A رقابت های لیگ قهرمانان آســیا دو دیدار 
هم زمان برگزار می شــود که تراکتورســازی ایران در مسقط عمان 
میزبان االهلی عربســتان است. تراکتورسازی که با آرتوئرول سائالم 
روند رو به رشــدی داشته و در ســه دیداری که تحت هدایت این 
سرمربی به میدان رفته توانسته هفت امتیاز کسب کند، در آخرین 
دیدارشــان که داربی تبریز بود، با پیــروزی ۲ بر یک از زمین بازی 
خارج شدند.آن ها در حال حاضر با ۲۸ امتیاز در رده دهم هستند و 
امیدوارند با هدایت این سرمربی ترکیه ای هم در لیگ قهرمانان آسیا 
موفق باشند و هم در لیگ برتر ایران جایگاه بهتری را کسب کنند.

در آن سوی میدان االهلی با 4۲ امتیاز تیم دوم لیگ عربستان 
اســت و در آخرین دیدارش با نتیجه ۲ بر یک الفیصل این کشــور 
را شکســت داد. االهلی پارســال در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا با شکست مقابل پرســپولیس ایران از دور رقابت ها 
حذف شــد. در دیگر دیدار هم زمان این گــروه الغرافه قطر مهمان 
الجزیره امارات است. مهدی طارمی در تیم فوتبال الغرافه قطر توپ 

می زند.
الزم به یادآوری است که در روز دوم لیگ قهرمانان آسیا دیگر 
نمایندگان ایران )پرسپولیس و استقالل( به مصاف حریفان می روند.

لیگ قهرمانان آسیا 2018 از امروز آغاز می شود

تقابل تراکتورسازی و ذوب آهن با نمایندگان فوتبال عربستان و قطر

تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران با ترکیبی متشکل از 24 کشتی گیر در رقابت های بین المللی یادواره 
کشتی گیران و مربیان اوکراین شرکت می کنند.

رقابت های بین المللی کشــتی آزاد و فرنگی جام کشــتی گیران و مربیان اوکراین روزهای 4 تا ۶ اســفندماه در شهر کی یف 
اوکراین برگزار می شــود.  اســامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به این شرح اســت: کشتی آزاد: *۵7 کیلوگرم: نادر حاج آقانیا 
*۶۵ کیلوگرم: مســعود اسماعیل پور، پیمان بیابانی *74 کیلوگرم: حامد رشیدی *7۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، محمد متقی نیا 
*۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور *۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، حسین شهبازی، ارشک محبی *۹7 کیلوگرم: امیر محمدی 
*۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاســمی، یداله محبی. کشــتی فرنگی: *۵۵ کیلوگرم: رامین باستانی *۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی *۶7 
کیلوگرم: حسین اســدی *7۲ کیلوگرم: فرشاد بلفکه، مجید خلیلی *77 کیلوگرم: پژمان پشتام، برومند اصالن *۸7 کیلوگرم: 

حسین نوری، سامان عزیزی *۹7 کیلوگرم: علی اکبر حیدری *۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی . 

حضور ۲۴ کشتی گیر ایران در رقابت های بین المللی اوکراین 

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی امروز با اولین 
حضور رضا صالحی امیری تشــکیل جلسه می دهد تا در 
خصوص رشــته های اعزامی به بازی های آسیایی بحث و 

بررسی شود.
آخرین نشســت ســتاد عالی بازی های المپیک و آســیایی 
۲۶ آذرماه برگزار شــد. بعد از آن بــه دلیل انتخابات کمیته ملی 
المپیک نشست دیگری میان اعضای این ستاد برگزار نشد. بر این 
اساس نشست امروز دوشنبه، اولین نشست ستاد عالی بازی های 
المپیک و آســیایی به حســاب می آید که با حضور رضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شــد. ستاد عالی 
بازی های المپیک و آسیایی ســال گذشته با ترکیبی متشکل از 

وزیــر ورزش و معاونان وی همراه با روســا و دبیران کل کمیته 
ملی المپیک و پارالمپیک تشــکیل و آغاز به کار کرد تا وضعیت 
فدراســیون ها و رشــته های تحت مدیریت آنها در قالب کاروان 
اعزامی به رویدادهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. 
در نشست امروز هم قرار است در مورد وضعیت کاروان ایران برای 
حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی بحث و بررسی شود. 
هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲7 مردادماه تا ۱۱ شهریورماه 
ســال آینده برگزار می شود اما هنوز تعداد رشته ها و  ورزشکاران 
اعزامی به این بازی ها قطعی و  نهایی نشــده اســت.  احتماال در 
نشست امروز و بر اساس نتایج نشست های هماهنگی برگزار شده 

با فدراسیون ها، جمع بندی الزم در این زمینه حاصل شود.

اولین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی
 باحضور رئیس جدید کمیته ملی المپیک

فیبا در گزارشی نوشته که تیم ملی بسکتبال ایران 
دو چهره جدید در پنجره دوم رقابت های انتخابی جام 

جهانی خواهد داشت.
فدراســیون جهانی بســکتبال در گزارشی به پنجره دوم 
رقابت هــای انتخابی جام جهانی در قاره کهن اشــاره کرده و 
نوشــته که احتمال دارد کدام چهره های جدید در این مرحله 
برای تیم های ملی کشورشــان بازی کنند که در قسمت ایران 
بــه حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی دو ســتاره بی نظیر 
بسکتبال ایران اشاره کرده اســت. در این گزارش آمده  است: 
حدادی پنجره اول رقابت های انتخابی را از دســت داد و صمد 

نیکخواه نیز از رقابت های قهرمانی آســیا در سال ۲۰۱۵ برای 
تیم ملی ایران بازی نکرده اســت. ایران که در پنجره نخست 
یک برد و یک باخت داشــته به احتمال زیاد با بازگشــت دو 
چهره شناخته شــده بسکتبالش وارد مرحله دوم خواهد شد. 
بسکتبال ایران قطعا عالقه مند است که به عنوان تیم نخست 
گروه نام بگیرند و برای رسیدن به این هدف راهی جز پیروزی 
در دیدارهای بعدی به خصوص دو مســابقه اسفند ماه ندارد. 
همچنین در این گزارش نوشــته شده که تیم های ملی لبنان، 
سوریه،  قطر،  چین، کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و فیلپین نیز 

به احتمال زیاد چهره های جدید خواهند داشت.

گزارش فیبا از احتمال حضور نیکخواه بهرامی در تیم ملی بسکتبال 


