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مسابقات جهانی وزنهبرداری معلوالن

دومین طالی ایران
به نام فرزین ثبت شد
 مجید فرزیــن بهعنوان قهرمانــی رقابتهای
دســته  ۸۰کیلوگــرم دســت یافت .بــه گزارش
ســایت پارالمپیک در چهارمین روز از رقابتهای
وزنهبرداری معلوالن که به میزبانی مکزیکوسیتی
در حال برگزاری اســت ،دو نماینده کشــورمان در
دســته  ۸۰کیلوگــرم به روی تختــه رفتند .مجید
فرزیــن و علی حســینی در رقابتهای گروه  Aدر
مصاف بــا هفت وزنهبردار دیگــر این وزن رقابت
خــود را آغاز کردنــد و مجید فرزین توانســت در
حرکت اول وزنــه ۲۲۷کیلوگرمــی را با موفقیت
باالی ســر ببــرد اما در حــرکات دوم و ســوم از
مهار وزنههــای  ۲۳۱و  ۲۳۵کیلوگرمی بازماند و
در نهایــت با ثبت رکــورد  ۲۲۷کیلوگرم بهعنوان
قهرمانی و نشــان طال دست یافت .علی حسینی،
کاپیتان تیم ملی ،نیز در حرکت اول و دوم توانست
وزنههای  ۱۹۰و ۲۰۰کیلوگرمی را با موفقیت مهار
کند اما در حرکت ســوم از مهــار وزنه ۲۱۱کیلویی
بازمانــد و بهعنــوان ششــم جهان بســنده کرد.
بهاینترتیب کاروان ایران تا پایان روز چهارم به دو
نشــان طال ،دو نقره و یک برنز دســت یافت و به
جایگاه دوم مسابقات صعود کرد.
رقابتهای جهانــی مکزیک از  ۱۱تا  ۱۷آذرماه
به میزبانی مکزیکوســیتی برگزار میشــود و تیم
ملی ایران با  ۱۴نماینده خود در این رویداد حضور
یافته است.

اتلتیکومادرید از لیگ قهرمانان
حذف شد
 پیــروزی رم برابــر قرهبــاغ عالوه بــر صعود
تیــم ایتالیایی ،حــذف اتلتیکومادریــد را رقم زد.
به گزارش ایســنا ،هفتــه پایانــی مرحله گروهی
لیگقهرمانان اروپا از سهشنبهشــب آغاز و چهره
سه تیم دیگر صعودکننده به دور حذفی مشخص
شــد .در مهمترین بازی این شــب چلسی میزبان
اتلتیکومادرید بود که این دیدار با تساوی یک -یک
به پایان رســید و اتلتیکو حذف شد .در دیگر بازی
مهم گروه  Cرم در ورزشــگاه المپیک برابر قرهباغ
قرار گرفت و با یک گل پیروز شــد .بــا این برد رم
در جایگاه اول قرار گرفت و به همراه چلســی به
یکهشــتم نهایی صعود کرد .اتلتیکو نیز باید در
لیگ اروپا بازی کند .بایرنمونیخ و پاریســنژرمن
در گــروه  Bیکی از مهمترین دیدارهای سهشــنبه
را برگزار کردند و میزبان توانســت  ۳بر یک پیروز
شود .در این گروه پاریسنژرمن با وجود شکست
با  ۱۵امتیــاز بهعنوان تیم نخســت صعود کرد و
بایرنمونیخ دوم شد.
همچنین ســلتیک به لیگ اروپــا صعود کرد.
منچســتریونایتد در گروه  Aبرابر زسکا مسکو قرار
گرفت و شکســت یک بر صفر را بــه پیروزی  ۲بر
یک تبدیل کرد .مارکوس راشفورد و روملو لوکاکو
گلهای شاگردان ژوزه مورینیو را به ثمر رساندند.
بــازل نیز به مصاف بنفیکا رفــت و با پیروزی  ۲بر
صفر توانســت به همراه یونایتد بهعنوان تیم دوم
صعود کند.
زســکا در لیگ اروپا بازی خواهد کرد .در گروه
 Dیوونتوس با پیروزی  ۲بر صفر برابر المپیاکوس
صعودش را به یکهشــتم نهایــی قطعی کرد و
تیم دوم شــد .دیگر بازی این گروه بین بارســلونا
و اسپورتینگ لیســبون برگزار شــد و آبیاناریها
با گلهای فدریکو آلکاســر و گل به خودی ژرمی
متیو پیروز شدند .بارســلونا بهعنوان تیم نخست
صعودش را قطعی کرده بود و اسپورتینگ در لیگ
اروپا رقابت خواهد کرد.

اعتــراض از گردنــش بیــرون آورد و در
جیبش گذاشت.
اعتــراض بهــداد ســلیمی بــه رأی
صادرشــده از ســوی هیئــت ژوری این
مسابقات در حالی اســت که به اعتقاد
بسیاری از کارشناســان وزنهبرداری ،در
حــق او نــاداوری نشــده و حرکتها او
خطا بوده اســت .به اعتقاد کارشــناس
آرنج ســلیمی زیر وزنه ثابت نشده بود،
البته هیئت ژوری سختگیرانه با سلیمی
برخورد کرد.
بازگشت باشکوه علیحسینی
نکته مهم مســابقات دیروز موفقیت
علیحســینی بــود .علیحســینی در
حرکتهــای دوضرب موفق عمل کرد و
توانست هر ســه وزنه خود را مهار کند.
او ابتــدا وزنه  ۲۳۶کیلویی را باالی ســر
بــرد .در حرکت دوم نیــز موفق به مهار
وزنه  ۲۴۳کیلوگرمی شــد .برای سومین
حرکت هم وزنه  ۲۵۱کیلوگرمی را زد .علیحســینی
در مجموع نیز با  ۴۵۴کیلوگرم و کسب مدال نقره به
کارش پایان داد .رکورددار دسته فوقسنگین جوانان
جهان در حالی در اوج جوانی ،مادامالعمر از حضور
در میادین محروم شــد که بعد از مدتها پیگیری و
رایزنــی وکال در دادگاه حکمیت ورزش محرومیش
به  ۱۲و سپس هشت ســال کاهش پیدا کرد .او بعد
از هشــت ســال اولین عنوان جهانی خود را در رده
بزرگســاالن )نایبقهرمانی( به دست آورده است.
علیحســینی زمانی که در پشــت صحنه مسابقات
متوجه شــد نایبقهرمان شــده از خوشحالی گریه
کرد .او میگوید» :بعد از هشــت ســال برگشــتن به
مســابقات خیلی سخت اســت .روزهای سختی را
گذراندم ،اما خدا را شکر توانستم به عرصه قهرمانی
برگردم .در مسابقات جهانی هم مدال خوبی گرفتم
و امیــدوارم ســکوی پرتابی برای مســابقات بعدی
بهویژه المپیک  ۲۰۲۰باشــد« .هر ســه مدال طالی
دســته فوق سنگین به تاالخادزه رسید .او در حرکت
دوضرب  ۲۵۷کیلوگرم را ثبت کرد .قهرمان المپیک
ریو بــا ثبت رکــورد  ۴۷۷کیلوگرم ،رکــورد مجموع
جهــان را که با  ۴۷۳کیلوگرم در اختیار خودش بود،
چهار کیلوگــرم ارتقا داد .رکوردهایــی که زمانی در
اختیار بهداد سلیمی و حسین رضازاده بود.
طلسم  ۱۰۵کیلوگرم ایران در جهان شکست
علــی هاشــمی ،از نمایندههای شایســته ایران در
مسابقات جهانی آناهیم بود که او نیز با مدالهایی که
به دست آورد سهم بسزایی در قهرمانی تیم کشورمان
داشت .او بامداد سهشنبه در حرکت یکضرب با ۱۸۳
کیلوگــرم طال گرفت .در دوضرب بــا  ۲۲۱کیلوگرم به
برنز رسید و در مجموع با  ۴۰۴کیلوگرم قهرمان جهان
شد .مدال هاشمی اولین مدال مجموع ایران در دسته
 ۱۰۵کیلوگرم مسابقات جهانی است .پیش از این فقط
در المپیک ،ایران موفق شده بود مدال مجموع دسته
 ۱۰۵کیلوگرم را بگیرد.
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 »حمیدرضا گرشاســبی« ،سرپرســت باشــگاه
پرســپولیس ،از توافق بــا »برانکــو ایوانکوویچ«،
ســرمربی تیم پرســپولیس ،برای تمدیــد قرارداد
خبــر داد .گرشاســبی در گفتوگو بــا ایرنا درباره
تمدید قرارداد ســرمربی پرسپولیس ،توضیح داد:
»برانکو از مربیان بســیار بااخالق و بزرگ است که
خوشــبختانه با توجه به رفتار حرفهای این مربی
مذاکرات بســیار خوبی را انجام دادیــم .باید این
خبر خوش را به هواداران پرســپولیس بدهم که
مذاکرات مــا ثمربخش بوده و بهطور قطع تمدید
قرارداد برانکو با پرســپولیس تا روز شــنبه نهایی
خواهد شــد .به احتمــال فراوان قــرارداد جدید
برانکو با پرسپولیس دوساله خواهد بود و مدیران
باشــگاه از او خواســتهاند نظــارت خــود را روی
تیمهای پایه افزایش دهد«.
سرپرســت تیــم فوتبــال پرســپولیس درباره
احتمــال کاهش محرومیت پرســپولیس به دلیل
پرونــده »مهدی طارمی« با باشــگاه ترکیهای هم
گفــت :صحبتهایــی صــورت گرفته امــا هنوز
کاهــش محرومیت انجام نشــده اســت .این در
حالی اســت کــه برخــی منابع خبر از کمشــدن
محرومیت پرســپولیس میدهنــد و احتمال دارد
یکی از پنجرههای نقلوانتقاالتی باشــگاه باز شود
و پرســپولیس بتواند در پایان فصل بازیکن جدید
جذب کند .پرسپولیسیها به دلیل شکایت باشگاه
ترکیهای از طارمی دو پنجره نقلوانتقاالت محروم
هستند.

شرق :انتظار ۶۸ســاله وزنهبرداری ایران
بــرای کســب عنــوان قهرمانــی جهان،
ســرانجام به پایان رســید .افتخاری بس
بزرگ که شــاید تکرارش به سالها زمان
نیاز داشــته باشــد .اگــر در ایــن دوره از
مســابقات جهانی ،ابرقدرتهــای مانند
روســیه ،چین ،قزاقســتان ،اوکرایــن و...
از حضــور در این میدان محــروم بودند،
دلیلش همان نمونههــای مثبتی بود که
در دو المپیک قبلــی درآمد .نمونههایی
که نام هیچ وزنهبــردار ایرانیای در میان
آنها نبود .بدونشــک ایــن قهرمانی مزد
همــان روزهایی اســت کــه پوالدمردان
کشــورمان پاک رقابت کردند و نخواستند
مــدال المپیــک را به هر قیمتی داشــته
باشــند .تا پیــش از این بهتریــن عملکرد
تاریخ تیــم ملــی وزنهبرداری ایــران در
رقابتهــای جهانی ،در پیکارهای ســال
 ۲۰۱۱پاریس رقم خــورده بود .این تیم با
پنج مدال طــال ،دو نقره و چهار برنز ،ضمن کســب
بیشــترین تعداد مدال با  ۴۹۰امتیاز برای نخستینبار
روی سکو این رویداد رفت و سوم شد .سال  ۲۰۱۳نیز
در لهستان با یک طال ،دو نقره و سه برنز و  ۴۴۲امتیاز
دوباره عنوان سومی خود را تکرار کرد.
در پیکارهــای  ۲۰۱۷آناهیــم آمریــکا رکــوردی
تاریخــی برای این ملیپوشــان به ثبت رســید .آنها
توانســتند با پنج مدال طال ،ســه نقره و شش برنز از
مــرز  ۵۰۰امتیاز عبور کننــد ) ۵۰۹امتیاز( و بهلحاظ
مدالی هم عملکــردی بهتــر از رقابتهاي جهانی
پاریس داشته باشند.
البته بر هیچکس پوشیده نیست که سطح کیفی
رقابتهــای پاریــس و لهســتان بهمراتــب باالتر از
مسابقات آناهیم بوده ،اما نباید فراموش کرد که این
قهرمانی هم برای همیشه در تاریخ وزنهبرداری دنیا
ماندگار خواهد شد.
تاالخادزه باالتر از فوقسنگینهای ایران
هشــتادودومین دوره مســابقات وزنهبــرداری
قهرمانــی جهان ،دیروز صبح در حالی با رقابتهای
دسته فوق سنگین به کار خود پایان داد که مدالهای
بهداد سلیمی و سعید علیحسینی دو ملیپوش این
دسته ،ایران را در خاک آمریکا به قهرمانی رساند .در
استارت فهرست نهایی دســته مثبت  ۱۰۵کیلوگرم،
علیحســینی و سلیمی همراه »الشــا تاالخادزه« از
گرجســتان با رکــورد ورودی  ٤٥۰کیلوگرم در صدر
این فهرست قرار داشــتند که در نهایت عنوان اولی
تا ســومی را از آن خود کردند .علیحسینی که بعد
از هشت ســال دوری )محرومیت بهدلیل دوپینگ(
روی تخته مسابقات حاضر میشد ،در اولین حرکت
یکضــرب ،وزنه  ۲۰۳کیلوگرمــی را انتخاب کرد که
نتوانســت آن را مهار کند .دومیــن مرتبه باز هم در
باالبردن این وزنــه ناموفق بود تــا اینکه در حرکت
سوم باالخره توانست  ۲۰۳کیلوگرم را باالی سر ببرد
و از خطر حذفشــدن فرار کند .ســلیمی کار خود را
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در رقابتهــای وزنهبــرداری  ۲۰۱۷قهرمانی جهان آناهیم ،کیانوش رســتمی یک مدال نقره در حرکت
یکضرب دسته  ۸۵کیلوگرم ،سهراب مرادی سه مدال طال در دسته  ۹۴کیلوگرم ،سید ایوب موسوی دو برنز
حرکت دوضرب و مجموع دسته  ۹۴کیلوگرم ،علی هاشمی دو مدال طال و یک برنز در دسته  ۱۰۵کیلوگرم،
بهداد سلیمی دو مدال نقره و برنز و سعید علیحسینی دو مدال نقره و یک برنز برای کشورمان به ارمغان
آوردند .علی میری و علیرضا سلیمانی عنوان هفتم دستههای  ۸۵و  ۱۰۵کیلوگرم را به دست آوردند تا در
نهایت تیم ایران در بخش مردان با پنج طال ،سه نقره و شش برنز برای نخستین مرتبه قهرمان جهان شود.
در حرکــت یکضرب با مهار وزنه  ۲۰۵کیلوگرم آغاز
کرد .در حرکــت دومش  ۲۱۱کیلوگــرم را بلند کرد.
تاالخادزه ،رقیب سرسخت گرجســتانی پوالدمردان
ایرانــی که ابتــدا وزنه  ۲۱۰کیلوگرمــی را مهار کرده
بــود ،در حرکت دومش وزنــه  ۲۱۵کیلوگرم را زد تا
رقابت بــرای حرکت ســوم بین او بهــداد جذابتر
شــود ،اما بهداد در آخرین حرکت خود پشــت وزنه
 ۲۱۶کیلوگــرم قرار گرفت که در مهار آن ناکام شــد.
تاالخادزه در حرکــت آخر خود  ۲۲۰کیلوگرم را ثبت
کرد و عالوه بر مــدال طال ،رکورد یکضرب جهان را
که در اختیار خودش بود ،ســه کیلوگرم افزایش داد.
بهاینترتیب مدالهای نقره و برنز حرکت یک ضرب
به ترتیب به سلیمی و علیحسینی رسید.
داستان تکراری برای بهداد
رقابتهای حرکت دوضرب اما در جوی ناآرام و
پرهیاهو برای تیم ملی ایران آغاز شــد .جایی که بار
دیگر خاطره تلخ بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیرو
برای بهداد سلیمی تکرار شد .قهرمان المپیک ۲۰۱۲
لندن که ناباورانه بهدلیل رأی داوران در رقابتهای
دوضرب ،از دور بازیهای المپیک ریو حذف شد ،در
آناهیم هم باز اسیر قضاوتهای هیئت ژوری شد.
او برای نخســتین حرکــت دوضــرب وزنه ۲۴۱
کیلویی را درخواســت کرد که موفق به مهار آن هم
شــد ،اما بعد از تأیید داوران ،هیئت ژوری وارد شور
شــد و این حرکت را قبول نکردنــد .بهداد در دومین

حرکــت وزنــه  ۲۴۲کیلویی را بلند کــرد .در آخرین
حرکتــش نیز وزنــه  ۲۵۲کیلوگرمــی را ثبت کرد و
درحالیکه سه چراغ ســفید از داوران گرفته بود بار
دیگر هیئت ژوری این وزنه را قبول نکرد تا از کســب
مدال دوضرب بازبمانــد و بهعنوانی بهتر از پنجمی
نرسد .سلیمی با  ۴۵۳کیلوگرم به مدال برنز مجموع
نیز دست یافت.
این وزنهبــردار مازنی بعد از ســومیاش در این
مســابقات بهشــدت از نــاداوری تیــم داوری گالیه
گرد» :متأســفانه این اتفاق بدی بــود و برای خودم،
خانوادهام و مــردم ناراحتکننده بود .گردن ما از مو
باریکتر است و آنها هم هر کاری میخواهند انجام
میدهند« .او کــه اتفاق ناگوار المپیــک ریو برایش
تکرار شــده ،میگوید به فکر خداحافظی از تیم ملی
است» :وزنهبرداری خیلی کثیف است و حرفی برای
گفتن ندارم .این بار دوم اســت و نمیدانم دیگر چه
کاری باید انجام دهم .فعال تصمیم من این است که
وزنهبرداری را با این شرایط کنار بگذارم .البته باید به
تهران بیایم و بیشــتر دراینباره فکر و مشــورت کنم،
اما در شــرایط فعلی تصمیم من این است که دیگر
روی تخته نروم«.
نارضایتــی ســلیمی از تصمیــم هیئــت ژوری
مســابقات به قدری بود که زمانی کــه تاماش آیان،
رئیس فدراســیون جهانی وزنهبرداری ،مدالهای او
را بر گردنش انداخت ،بالفاصله مدالها را به نشانه

پرسپولیس از بازی با عربستانیها معاف شد

پرسپولیس رکورد شکست

ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮوه ﻣﺮگ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ

قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا دیروز در
کواالالمپور مالزی برگزار شــد و استقالل در سختترین
گروه ممکن قرار گرفت .سهمیه ایران در لیگقهرمانان
 ۲۰۱۸مانند امســال  ۳+۱اســت .تیمهای پرسپولیس،
اســتقالل و تراکتورســازی بهصورت مســتقیم در این
مسابقات حضور دارند .ذوبآهن هم که جانشین نفت
تهران شده است ،از بازیهای پلیآف کار خود را شروع
میکند .ذوبآهــن باید در مرحله پلــیآف با تیمی از
کشــور هند روبهرو شود که در صورت صعود از مرحله
پلیآف در گروه  Bقرار میگیرد .گروههای منطقه غرب
به این صورت است:
گروه  :Aالجزیره امارات ،االهلی عربستان ،تراکتورسازی،
برنده پلیآف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان.
گــروه  :Bالوحــده امــارات ،الدحیل قطــر ،لوکوموتیو
ازبکستان ،برنده پلیآف ذوبآهن ایران و آیزوال هند.
گروه  :Cالوصل امارات ،پرســپولیس ایران ،الســد قطر،
برنده پلیآف نسف قارشی ازبکستان و الفیصلی اردن.
گروه  :Dبرنده پلیآف العین امارات و المالکیه بحرین،
الهالل عربستان ،استقالل ایران ،الریان قطر
گروه استقالل از سه حریف دیگر سختتر است .این
تیم با قهرمان عربســتان و نایب قهرمان آســیا ،الهالل،
همگروه است .الریان قطر دیگر تیم گروه  Dاست؛ تیمی
که در فصل قبل در لیگ ستارگان قطر دوم شد .بدترین
اتفاق برای اســتقالل اما حضور احتمالی العین در این
گروه است .العین که سال قبل شش گل به استقالل زد،
در مرحله پلــیآف حضور دارد و به احتمال فراوان به
مرحله گروهی میرسد .الهالل ،العین و الریان ،تیمهای
همگروه اســتقالل ،همهشــان تیمهای قدرتمندیاند.
ضمــن اینکه بازی الهالل-اســتقالل در زمین بیطرف
برگزار خواهد شد.
ویندســور جان ،دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آسیا،
پس از پایان مراسم قرعهکشــی مسابقات فصل ۲۰۱۸
لیــگ قهرمانان آســیا در جایــگاه  AFCتأییــد کرد که
بــازی نماینــدگان ایران و عربســتان همانند دو ســال
اخیــر در زمین بیطــرف برگزار خواهد شــد .او که در
جمــع خبرنگاران صحبت میکــرد ،تأکید کرد که فقط
نمایندگان این دو کشــور بایــد در زمینی بیطرف بازی

کرده و نمایندگان کشــورهای دیگر در زمین خود باید از
حریف میزبانی کنند؛ این بدین معناســت که نمایندگان
امارات باید به ایران و قطر سفر کنند.
ویندســور جان در ادامه گفت کــه بازیهای رفت
نماینــدگان ایران و عربســتان در زمینی بیطرف برگزار
خواهــد شــد و  AFCدربــاره بازیهای برگشــت نیز
تصمیمگیری خواهد کرد و تأکید کرد هر اتفاقی ممکن
اســت ،رخ دهد .اســتقالل با الهالل و تراکتورسازی با
االهلی عربستان همگروه است.
از آنجا که در این فصل لیگقهرمانان آســیا فقط دو
تیم از عربســتان حضور دارند ،پرسپولیس و ذوبآهن
)در صــورت صعــود( از بــازی با تیمهای عربســتانی
معافاند .با اینکه استقالل در سختترین گروه ممکن
گرفتار شــده اســت ،اما وینفرد شفر ،ســرمربی آلمانی
اســتقالل ،از این قرعه اســتقبال کرد و در پیامی کوتاه
از آمادگــی تیمش خبر داد .پرســپولیس که بهســبب
قهرمانی در لیگ ایران ســرگروه بود ،از قرعهاش راضی
اســت .قرمزها در گروه  Cبا الوصل )تیم دوم امارات(،
الســد قطر )قهرمان جام حذفی قطر( و برنده پلیآف
نســف قارشــی ازبکســتان و الفیصلی اردن همگروه
است .السد ،حریف جدی پرســپولیس ،نیز در این گروه
اســت .پرســپولیس اگر میخواهد از بازی با الهالل در
مرحله یکهشــتم نهایی خالص شود ،باید در این گروه
اول شــود .گروه تراکتورســازی هم اصال آسان نیست.
این تیم در گروه  Aبا الجزیره )قهرمان امارات( ،االهلی
عربســتان )نایــب قهرمان عربســتان( برنــده پلیآف
الغرافه قطر و پاختاکور ازبکســتان همگروه شده است.
هر سه حریف تراکتورسازی تیمهای قدرتمندیاند.
ذوبآهن هم در صورت صعــود در گروه متعادلی
قــرار میگیرد .حریف این تیم در پلیآف یک تیم هندی
اســت که حریف ایدهآلی بــرای ذوبآهن خواهد بود.
این تیــم در گروه  Bبــا الوحده )قهرمــان جام حذفی
امارات( ،الدحیل قطر )قهرمان لیگ ســتارگان قطر( و
لوکوموتیو ازبکستان مصاف خواهد کرد .همانند فصل
گذشته ،مسابقات منطقه غرب آسیا در روزهای دوشنبه
و سهشــنبه برگزار میشــود .هفته اول  ۲۳و  ۲۴بهمن
خواهد بود.

با انجام بازیهای روز گذشته ،نیمفصل رقابتهای
لیــگ برتر ایران به پایان رســید؛ هرچند کــه هنوز هم
پرسپولیس و صنعت نفت یک بازی عقبافتاده دارند،
ولی تقریبا تکلیف تیمها در این  ۱۵هفته مشخص شد.
رقابتهای هفته پانزدهم روز چهارشنبه شروع و دو
بازی حساس در این روز برگزار شد؛ اولی جدال تیمهای
پارس جنوبی با ســیاهجامگان بود که در نهایت با برتری
یک بر صفر جمیها به پایان رســید .شاگردان تارتار که
چندهفتهای بود در شکســتدادن رقبا به دردسر افتاده
بودند ،در این بازی با پنالتی دیرهنگامی که داور برایشان
گرفت ،به برد یک بر صفر رسیدند .پارسیها در شرایطی
در میــان اعتراض بازیکنان و کادر فنی ســیاهجامگان با
این پنالتی به برتری رســیدند که در مجموع رقابتهای
نیمفصــل برای هشــتمینبار بــود که صاحــب پنالتی
میشــدند .بههرحــال با همیــن نتیجه ،پارســیها ۲۹
امتیازی شــدند و عنوان دومیشــان در نیمفصل اول را
قطعی کردند .در سوی دیگر اما در جدالی حساستر ،دو
تیم ســایپا و پیکان هم روز چهارشنبه با هم دیدار کردند
که ســایپا با برتری یک بر صفر به ســه امتیاز ارزشــمند
این بازی رســید .نکته این دیدار ،توقف دوباره پیکانیها
بــود؛ تیمی که با مجیــد جاللی هفت هفتــه رؤیایی را
ســپری کرد ،ولی در ســه هفته گذشــته از رســیدن به
پیروزی بازمانده اســت .پیکان با همین شکست فرصت
نزدیکشــدن به صدر جدول را از دست داد .این بازیها
روز گذشــته هم بــا انجام چند دیدار دیگر پیگیري شــد
کــه بعضا با نتایج عجیبی هم همراه شــد؛ عجیبترین
نتیجه را در این میان تیم گســترشفوالد تبریز رقم زد که
در مشــهد و در ورزشگاه امام رضا)ع( توانست با دو گل،
تیم مدعی پدیده را شکست دهد .پدیده که در نیمفصل
شرایط خوبی را سپری کرده و در میان تیمهای باالنشین
جدول است ،ســومین باخت فصلش را تجربه کرد .در
آنسو اما گسترشفوالد که با آمدن فیروز کریمی روزهای
ایدهآلی را سپری میکند ،ششمین بردش را تجربه کرد و
تا میانههای جدول باال آمد .مشهدیها هنوز در ورزشگاه
امام رضا)ع( برنده نشدهاند.
فرار پرسپولیس با رکوردشکنی
جدال پرسپولیس صدرنشین با سپیدرود رشت ،یکی

از دو تیم تهجدولی لیگ ،هم دیگر دیدار مهمی بود که
روز گذشــته برگزار شــد؛ این بازی که با استقبال خوبی
همراه شده بود ،بازی جذابی از آب درآمد و درنهایت با
برتری سرخپوشــان تهرانی به پایان رسید .علی علیپور،
زننــده تنها گل ایــن بازی ،برای پرســپولیس بود تا هم
تیمــش را  ۳۳امتیــازی کند و هم اینکــه خودش را با
هشــت گل زده در کنار محمد قاضــی در صدر جدول
گلزنــان قرار دهــد .نکته اینکه پرســپولیس با این برد
 ۳۳امتیازی شــد و رکورد امتیازاتش در نیمفصل را در
مقایســه با فصل پیش شکســت .این تیم در نیمفصل
گذشته  ۳۲امتیاز گرفته بود؛ ضمن اینکه نباید فراموش
کرد ســرخهای تهرانــی هنوز یک بازی کمتــر دارند و
میتوانند این رکورد را بهبود هم ببخشــند .دیگر نکته
این دیدار اما بستهماندن مجدد دروازه پرسپولیس بود؛
شــاگردان برانکو که در شــش بازی گذشته کلینشیت
کــرده بودند ،بــرای هفتمینبار متوالی دروازهشــان را
بســته نگه داشــتند تا همچنــان با شــش گل خورده
بهترین خط دفاعی را در اختیار داشــته باشــند .توقف
تراکتورســازی مقابل فوالد )یك بر یك( و البته پیروزی
 ۲بر صفــر ذوبآهن مقابــل نفت که منجــر به بقای
قلعهنویی در این تیم اصفهانی شــد ،دیگر نتایجی بود
که قبل از بازی استقالل – سپاهان رقم خورد .سرانجام
در آخرین بازی این هفتــه و آخرین بازی نیمفصل هم
تیم استقالل ،شــب گذشته در ورزشگاه آزادی توانست
با ارائــه یک بازی زیبا و جذاب با ســه گل از ســد تیم
سپاهان بگذرد و سروســامانی به وضع تعداد گلهای
زدهاش در لیــگ برتر بدهد .این تیم که با آمدن شــفر
آلمانی در خط دفاعی منسجم شده بود ،با این سه گل
توانســت از عنوان بدترین خط حمله لیگ در نیمفصل
اول بگــذرد و تعــداد گلهایش را به عدد  ۱۱برســاند.
ستاره اســتقاللیها در این بازی سرور جپاروف ،هافبک
ازبکســتانی این تیم ،بود که در این دیدار دبل کرد .دیگر
گل آبیهــای تهران را علی قربانی بــا ضربهای زیبا در
همان اوایل نیمه اول زد .اســتقالل با این برد ارزشمند
ضمــن اینکه برای پنجمینبار متوالی کلینشــیت کرد،
تعــداد امتیازاتش را به عدد  ۲۰رســاند و به کارش در
نیمفصل اول با ایستادن در رده هشتم جدول پایان داد.

 مشــاور امور بینالملل فدراســیون فوتبال تأکید
کرد ،تا زمانی که رأی کنفدراســیون فوتبال آســیا به
فدراســیون اعالم نشود ،آن را قطعی تلقی نخواهند
کــرد .حمیدرضا آصفــی درباره اظهــارات دبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آســیا مبنی بر اینکه بازی رفت
نمایندگان ایران و عربســتان در زمین بیطرف برگزار
میشود ،گفت» :در جلسهای که بین مسئوالن AFC
برگزار شــد ،کلیت رأی به نفع ما بود .هیئترئیســه
 AFCهم در جلســهای که داشت و خبری که از آن
منعکس کرد ،روشن بود که رأی و نظر در آن جلسه
به برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در
کشــورهای دو طرف و به همان شــیوه سابق است.
در خبری که از جلســه هیئترئیســه  AFCمخابره
شــد ،فقط یکــی از بندهــای آن مبهم بــود که من
همــان زمان هم اعالم کردم که ایــن بند ابهام دارد،
من گفتم کــه باید از  AFCبخواهیم جوابي روشــن
بدهد و اسیر سیاسیبازی و پولهایی که سعودیها
خرج میکنند ،نشــود .تــا زمانی که ایــن اظهارنظر
دبیرکل  AFCرســما اعالم نشده ،آن را قطعی تلقی
نمیکنیم و باید ببینیم نظر قطعی  AFCچیست .اگر
واقعا ســعودیها دخالت کرده و فضــا را ناعادالنه
بهنفع خودشان تغییر داده باشند ،ما به آن اعتراض
خواهیم کرد«.

 ۱۶عنواندار جهان و المپیک
در کشتی باشگاههای جهان
 چهارمیــن دوره رقابتهــای کشــتی آزاد جــام
باشــگاههای جهان روزهای  ۱۶و  ۱۷آذرماه در سالن
 ۱۲هزارنفری آزادی تهران برگزار میشــود .ســایت
اتحادیه جهانی کشــتی به گزارشی پیش از برگزاری
ایــن رقابتهــا پرداخته و بــه حضور  ۱۶مــدالدار
المپیک و جهان در این رقابتها اشــاره کرده است.
همچنیــن حضور تیــم بیمه رازی قهرمــان دو دوره
این رقابتها بــا عنواندارانی همچون عبدالرشــید
ســعدالهیف قهرمان المپیک و جهــان ،انور گدویف
قهرمــان جهــان و نایبقهرمان المپیــک و ختیگ
تســابولوف قهرمان جهان هر ســه از روسیه ،کمیل
قاســمی ،دارنده مدالهای نقره و برنز المپیک و نقره
جهان ،مسعود اســماعیلپور و سیداحمد محمدی،
دارندگان مدالهای نقــره و برنز جهان از دیگر نکات
ذکرشــده در این گــزارش بود .اشــاره به حضور تیم
تایتان مرکوری ،قهرمان ســال گذشته و مدافع عنوان
قهرمانی این رقابتها ،با عنواندارانی همچون کایل
اســنایدر ،قهرمان جهان و المپیک و توماس گیلمان،
فرانگلین گومز و نیک گویازدوفســکی ،تیم ایزیپایپ
کاشــان با قهرمانانی مطرح ازجمله گنو پتریاشویلی،
دارنده مدال طــالی جهان و برنــز المپیک ،والدمیر
خینچیگاشویل ،دارنده مدال طال و نقره المپیک و طال
و نقره و برنز جهان از گرجستان ،والدیسالو بایتسایف،
دارنده مــدال جهان از روســیه و علیرضــا کریمی،
دارنــده مدال برنز جهان از روســیه و تیم ســتارگان
ســاری بــا کشــتیگیران مطرحی همچــون حاجی
علیاف ،قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از
جمهوري آذربایجان ،ماگومد قربان علیاف و رسول
قاضی ماگمدوف ،قهرمانان جهان از روسیه در ادامه
گزارش اتحادیه جهانی قرار گرفته بود.

ﻧﺘﯿﺠﻪ

لیگ برتر -هفته پانزدهم
سهشنبه ۱۴ ،آذر
سایپا یک -پیکان صفر
پارسجنوبی یک -سیاهجامگان صفر
استقالل خوزستان صفر -نفت آبادان یک
چهارشنبه ۱٥ ،آذر
ذوبآهن  -۲نفت تهران صفر
سپیدرود رشت صفر -پرسپولیس یک
تراکتورسازی یک -فوالد یک
پدیده صفر-گسترشفوالد ۲
استقالل  -۳سپاهان صفر

ﺟﺪول
ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﯿﻢ

ﺑﺎزي

ﺑﺮد

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

14

10

19

33

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻢ

15

8

12

29

ﻓﻮﻻد

15

7

5

27

ﭘﯿﮑﺎن

15

7

5

25

ﭘﺪﯾﺪه

15

6

9

24

ﺳﺎﯾﭙﺎ

15

6

-3

23

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان 14

6

1

21

اﺳﺘﻘﻼل

15

5

2

20

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد

15

6

-6

20

ذوبآﻫﻦ

15

4

2

19

ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزى

15

4

-3

17

ﺳﭙﺎﻫﺎن

15

3

-5

15

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن 15

3

-10

14

ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

15

3

-11

13

ﺳﭙﯿﺪرود رﺷﺖ

15

3

-6

12

ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن

15

1

-11

8

