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ورزشی
برخورد صدر و قعر جدول در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

استقالل -سایپا ؛ روز سخت آبیپوشان در آزادی

برانکو پس از تمدید قرارداد:
نشاط بیشتری به پرسپولیسیها خواهم داد
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس پس از کش و قوسهای فراوان باالخره
قــرارداد خود را بــا این تیم تمدید کرد .پس از مدتها بحث و بررســی درباره
تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ با باشــگاه پرسپولیس باالخره این مربی قرارداد
خود را با سرخپوشــان تهرانی دو فصل دیگر تمدید کرد.ســرمربی تیم فوتبال
پرسپولیس پس از امضای قرارداد جدید خود گفت :از حمایت هواداران و اعتماد
باشگاه خوشحالم .از هواداران ،از عشقی که به تیم و باشگاه خود میورزند تشکر
میکنم و میخواهیم شادی و نشاط بیشتری را به آنها تقدیم کنیم.وی افزود :در
این لحظه از اینکه میتوانم همکاری خودم را همچنان با پرسپولیس ادامه دهم
و همچنان با بهترین هواداران دنیا باشــم ،بسیار خوشحالم .تصور تکرار روزهای
بسیار خوب آینده ،هیجان خاصی را در همه ما ایجاد میکند.وی ادامه داد :من
از حمایت هواداران و اعتمادی که باشــگاه به من نشان داده به خصوص از آقای
گرشاسبی تشکر میکنم و انتظار من و همه پرسپولیسیها این است که همگی
در کنار هم و در کنار گرشاســبی و اعضای محترم هیئت مدیره بیش از پیش
تالش کنیم و شاهد رشد و توسعه بیشتر پرسپولیس باشیم .ما این دوران خوب
را با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد تا به بهترین هواداران دنیا ،شادی ،نشاط و
شــور بیشتری را هدیه کنیم.برانکو در پایان گفت :من از هواداران به خاطر تمام
حمایتها و عشقی که به پرسپولیس ارزانی میکنند ،تشکر میکنم و امیدوارم
پاسخگوی محبت آنها باشم.
نکونام استعفا داد و به تهران بازگشت
جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل دو روز پس از شکست
مقابل مس رفســنجان از سمت خود اســتعفا داد.نکونام ،چند هفت ه قبل هم از
هدایت خونه به خونه اســتعفا داده بود اما پس از صحبت با مالک این باشگاه به
کارش ادام ه داد.دلیل این استعفای نکونام مشکالت مالی و حواشی بوده است که
در چند وقت اخیر در مورد خونه به خونه وجود داشته است.نکونام به همراه تمام
کادر فنی خونه به خونه ،بابل را به مقصد تهران ترک کردند .با این وجود تمرین
ساعت  ۱۱خونه به خونه بدون حضور مربی در حا ل برگزاری است.
پرسپولیس پاداش جامجهانی طارمی را میخواهد
باشــگاه پرسپولیس برای صدور رضایت نامه مهاجم تیمش عالوهبر دریافت
 ۵۸۰هــزار دالر ،پاداش حضــور در جامجهانی این بازیکــن را هم میخواهد.
فدراسیون جهانی فوتبال به هر یک از تیمهای باشگاهی که بازیکن یا بازیکنانی
در تیمهای ملی حاضر در رقابتهای جام جهانی دارند ،بر اساس تعداد روزهای
حضــور در جام جهانی ،مبلغی به عنوان پاداش پرداخت میکند .حاال که بحث
انتقال مهدی طارمی به الغرافه قطر تقریبا نهایی شــده است ،در صورت حضور
طارمی در جام جهانی ،این پاداش به باشــگاه قطری میرسد.مسئوالن باشگاه
پرسپولیس اما اعالم کردهاند تنها در صورتی حاضرند رضایتنامه مهاجم جوان
بوشهری تیمشان را صادر کنند که باشگاه الغرافه قطر عالوهبر پرداخت  ۵۸۰هزار
دالر پول رضایتنامه ،پاداش پرداختی فیفا که بابت حضور طارمی در جام جهانی
پرداخت خواهد شد را نیز به پرسپولیس بدهد.
حریف ایران به مصاف آرژانتین میرود
تی مملی فوتبال اسپانیا یکی از حریفان ایران در جام جهانی  2018روسیه
است که شانس نخست صعود از این گروه به دور بعد است و از شانسهای اصلی
قهرمانی هم به شمار میآید .تی مملی فوتبالاسپانیا برای آمادگی هر چه بیشتر
حضور در جام جهانی روسیه چند دیدار دوستانه را برگزار خواهد کرد .این تیم
در ماه مارس در دیداری دوســتانه به مصاف تیــ مملی فوتبال آرژانتین خواهد
رفت .این دیدار قرار است که  27مارس برگزار شود.
غالمحسین پیروانی :فوتبال ایران رو به نابودی میرود
غالم حســین پیروانی درباره علت انحالل تیمهای ریشــهدار فوتبال ایران
گفت :نداشتن مدیریت و نبود سرمایهگذاری کافی تیمها را به نابودی میکشاند.
متاسفانه سازندگی در ایران از بین رفته است .تیمی مثل فجر سپاسی استعداد
یابی میکرد و بازیکن میســاخت و تیمهایی که پول داشتند خیلی راحت این
بازیکنها را میبردند .البته بازیکنها هم حق داشــتند .امید روانخواه ،سیاوش
اکبرپــور ،رضاعنایتی ،مهدی رحمتی ،علی علیــزاده و ...همه از امیدهای فجر
باال آمدند.او در ادامه اظهار کرد :من اســم کســی را نمیآورم .به بعضی از افراد
میگویند“ :اسپانســر بیاور تا مربی شــوی ”.مطمئنا فوتبال ایران رو به نابودی
خواهد رفت چرا که ســاختار درستی ندارد .کدام تیم فوتبال را میشناسید که
بدهی نداشته باشــد؟ نرخ قرارداد بازیکنها باال رفت و مدیران از پس این ارقام
برنیامدند .فواره چون بلند شود ســرنگون شود.پیشکسوت فوتبال ایران درباره
خصوصیسازی تیمهای لیگ برتری تصریح کرد :کدام یک از تیمهای ما حرفهای
هســتند؟ به عنوان مثال استادیوم اختصاصی تیم استقالل کجا است که بتواند
بلیت فروشی و تبلیغات کند؟ اسم تیمها فقط حرفهای است .فوتبال ایران دارد
از بین میرود .باید جلوی این اتفاق را گرفت .فوتبال ما ناپاک است؛ نه اینکه در
آن دزدی میکنند بلکه از این جهت ناپاک است که تا بازیکن میآید شکوفا شود
مســئوالن تیم میگویند ۱۰ ،میلیون تومان بده تا اسمت را وارد لیست کنیم!
کدام یک از تیمهای جهان این مصیبتها را دارند؟ خواهید دید فوتبال ما از این
بدتر هم میشــود .امثال مهدی طارمی و سروش رفیعی برای این به کشورهای
عربی میروند که میدانند در فوتبال ایران پول درنمیآورند.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر
*ارسالن مطهری مهاجم سابق باشگاه نفت تهران که در نیمفصل نخست عضو
باشــگاه پارس جم بود پس از توافق با مدیران تراکتورسازی به جمع شاگردان
یحیی گلمحمدی پیوست.مطهری  ٢٤ساله که سابقه حضور در تیم ملی امید
ایران را نیز دارد از دیروز به تمرینات تراکتورســازی ملحقشــد.وی قرار است
پیراهن شماره  17تراکتورسازی را برتن کند.
* علیرضا نورمحمدی در نیم فصل نقل و انتقاالت با عقد قراردادی به سپیدرود
رشــت پیوست.کارت بازی نورمحمدی از سوی ســازمان لیگ برای حضور در
مسابقات صادر شد.
کارلوس توز و درآمد  8میلیون و چهارصد هزار پوند برای هر گل!
عملکرد ســتاره آرژانتینی شانگهای شنهوا به گونهای بود که برای هر گلی
که به ثمر رســاند میانگین  8میلیون و چهارصد هزار پونددریافتی داشته است.
کارلوس توز ســتاره آرژانتینی عملکرد ناموفقی در تیم شانگهای شنهوا داشت
البتــه از نظر مالــی این بازیکن کهنهکار درآمد هنگفتــی را به جیب زد اما در
عمل نتوانســت درخشان ظاهر شود.وی که با سر و صدا و مبلغی هنگفت راهی
سوپرلیگ چین شد و عنوان پردرآمدترین بازیکن فوتبال جهان را بدست آورد،
تنها  20بازی برای شانگهای به میدان رفت و هفتهای  650هزار پوند را بدست
آورد.توز در این  20بازی در حدود  4گل به ثمر رســاند که مبلغی به ارزش 8
میلیــون و چهارصد هزار پوند برای هر گل بوده اســت.در نهایت توز با ناکامی
مجددا به باشگاه بوکاجونیورز بازگشت.
فغانی کمک پشت دروازه شد؛ سخندان و منصوری داور چهارم!
داور و کمک داوران بینالمللی فوتبال کشورمان در رقابتهای قهرمانی زیر
 ۲۳سال آسیا قضاوت خواهند کرد .مسابقات زیر  ۲۳سال قهرمانی آسیا در کشور
چین برگزار میشود و تیم داوری کشورمان هم به عنوان یکی از تیمهای داوری
حاضر در این مســابقات در این کشور حضور دارد.چینش داوران حاضر در این
رقابتها به گونهای است که داوران جوان در مراحل گروهی قضاوت میکنند و
داوران با تجربه در مراحل بعدی مســابقات وارد قضاوت این رقابتها میشوند و
به همین دلیل علیرضا فغانی به همراه رضا ســخندان و محمدرضا منصوری در
این رقابتها فع ًال قضــاوت نکردهاند.البته محمدرضا منصوری در بازی تیمهای
ژاپن و فلســطین داور چهارم این بازی خواهد بود و قضاوت این بازی بر عهده
فو مینگ از کشور چین است.همچنین رضا سخندان امروز(پنجشنبه) به عنوان
داور چهارم دیدار اســترالیا و سوریه حضور خواهد داشت .قضاوت این بازی هم
بر عهده خمیس از کشــور قطر خواهد بود.این در حالیســت که علیرضا فغانی
داور بینالمللی فوتبال کشورمان روز جمعه (فردا) به عنوان کمک پشت دروازه
فعالیت خواهد کرد .این بازی بین تیمهای ازبکســتان و چین خواهد بود و داور
این بازی هم تاکیجعفری از سنگاپور است.
محرومیت یک جلسهای مهاجم تراکتورسازی
مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز یک جلسه از همراهی تیمش محروم
شد .تراکتورسازی در هفته نوزدهم لیگ برتر امروزدر ورزشگاه تختی به مصاف
نفــت تهران میرود.فــرزاد حاتمی به دلیل محرومیت انضباطــی در این بازی
نمیتوانــد تیمش را همراهی کند.حاتمی به دلیــل الفاظی که علیه داور بعد از
اخراج مقابل استقالل خوزستان در جام حذفی به کار برد با این محرومیت روبرو
شده است.این حکم دیروز به باشگاه تراکتورسازی ابالغ شد.
تاج :بازی مقابل الجزایر لغو نشده است
مهدی تاج رئیسفدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم اهدای جام به تیم مس
ســونگون گفت :وزیر ورزش برای اولین بار بود که در مراســم قهرمانی فوتسال
شــرکت میکرد او به خاطر مردم تبریز آمد.خوشحالم که باالخره مس سونگون
هم قهرمان شــد و حقش هم بود .وی در مورد انتقادتی که برخی مربیان مثل
امیر قلعهنویی به مینیکمپ تیم ملی بزرگساالن مطرح کرده است ،عنوان کرد:
این مینیکمپ یک روزه است نمیدانم قلعهنویی چه گفته اما همه باید به تیم
ملی کمک کنند و در این فاصله کمی که مانده به جام جهانی باید حواســمان
باشد.تاج در رابطه با اینکه آیا زمان سفر تیم ملی به روسیه مشخص شده است،
گفت :بله زمان مشخص شــده اما االن زمان دقیقی در ذهن ندارم.وی در مورد
لغو بازی روز  12خرداد مقابل الجزایر تصریح کرد :این بازی لغو نشده است بلکه
جابهجا شــده است.تاج در مورد اینکه بازی چه زمانی برگزار خواهد شد تصریح
کرد :برنامههای بازیها را به طور کامل به موقع اعالم خواهیم کرد.

هفته نوزدهم لیگ برتــر فوتبال طی امروز و فردا
برگزار میشــود و در تهران اســتقالل به مصاف تیم
سایپا میرود و پرسپولیس در شهر مشهد میهمان تیم
سیاهجامگان است.
دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر در روزهای پنجشنبه و
جمعه این هفته برگزار میشود .جدا از تقابل دایی با استقالل
و پرســپولیس با سیاه جامگان این هفته شاهد دربی تیمهای
اصفهانی و دیدارهای سخت خارج از خانه تیمهای دوم و سوم
جدول یعنی فوالد خوزســتان و پارس جنوبی به ترتیب برابر
گســترش فوالد و نفت آبادان خواهیم بود .در ذیل نگاهی به
مهمترین بازیهای این هفته میاندازیم:
نفت تهران  -تراکتورسازی تبریز؛
بازگشت آرامش به تیم یحیی؟
نفت با یک امتیازی که از پرسپولیس گرفت خود را در رده
چهاردهم جدول لیگ حفظ کرد .مالکان جدید باشــگاه نفت
به دنبال اعتمادســازی نزد بازیکنان شان هستند تا آنها بیش
از گذشــته برای موفقیت تیم تالش کنند .اما تراکتورســازی
هــواداران پرشــوری دارد و وضعیتش در جــدول لیگ هم
نابســامان است .بنابراین قرمزپوشان تبریزی هم مثل نفت به
 3امتیاز این بازی نیازدارند .البته رابطه یحیی گلمحمدی با
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی شکرآب شده با این حال یحیی
تالش میکند با پیروزی در این مسابقه هم به وضعیت تیمش
سامانی بدهد و هم رابطه بهتری با مدیران باشگاه پیدا کند.
سیاهجامگان  -پرسپولیس؛ تیم برانکو بدون مهندس!
برخورد صدر و قعر جدول لیگ همیشــه جذاب اســت
زیرا یک تیم برای نباختن و یک تیم برای پیروز شــدن بازی
میکند! پرســپولیس در این فصل مقابل تیمهای قعر جدول
معموال کار ســختی پیش رو داشته اســت .بخصوص اینکه
ســیاهجامگان در نیم فصل دوم هنوز شکست نخورده و رضا
عنایتی مربی تازهکار فوتبال در نیم فصل دوم با این تیم خوب
نتیجه گرفته است .پرسپولیس در این بازی دو بازیکن اصلی
خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد .شــجاع خلیلزاده
مدافع و محسن مسلمان مهندس گلساز پرسپولیس در این
بازی  3اخطاره و محروم هستند .بنابراین برانکو مجبور است
که تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کند البته منشا و احمدزاده
بعد از یک جلسه محرومیت انضباطی از سوی برانکو به ترکیب
پرســپولیس برمیگردند .بــه هر حال اگر عنایتــی بتواند از
پرسپولیس امتیاز بگیرد نقطه عطفی در کارنامه مربیگریاش

ایجاد کرده اســت .عنایتی گلزن کهنه فوتبال ایران اکنون به
یکی از جوانترین مربیان لیگ تبدیل شده است که باید مقابل
پرسپولیس قرار بگیرد شــاید در این بازی هواداران استقالل
در مشهد حامی شاگردان عنایتی باشند .پرسپولیس با  7گل
خــورده قویترین خط دفاع لیگ را دارد و گل زدن به این تیم
کار آسانی نخواهد بود.
سپاهان  -ذوبآهن؛ دربی اصفهان
دربی اصفهان جذابیتهای زیــادی دارد .امیر قلعهنویی
مجبور است مقابل تیم سابقش سپاهان قرار بگیرد او همیشه
گفته خاطرات خوبی در ســپاهان داشــته اما این مرتبه باید
زردپوشان اصفهانی را شکســت بدهد .ذوبآهن  10امتیاز از
 4مســابقه اخیرش کســب کرده و وضعیت خوبی در جدول
لیگ به دســت آورده اســت با این حال قرار گرفتن روی پله
هفتم جدول مدیران ذوبآهن را راضی نمیکند .ســپاهان در
رده دوازدهم است و برای دفاع از اعتبارش در این فصل بازی
میکند زیرا شــاگردان کرانچار در ایــن فصل نه جز مدعیان
قهرمانی هستند نه شانسی برای گرفتن سهمیه آسیایی دارند.
آنها هفته گذشــته نیز مقابل پــارس جنوبی  2امتیاز دیگر از
دســت دادند با این حال سپاهان هنوز هم پر افتخارترین تیم
لیگ برتر است.

گالیه سرمربی تیم ملی از تبعیض در حق فرنگیکاران

استقالل  -سایپا؛ آبی پوشان بدون جباروف
اســتقالل شــفر به هیچ عنوان قابل مقایسه با استقالل
منصوریان نیست .آبیپوشان  788دقیقه است که گلی نخورده
اند و اگر سیدحسین حسینی بتواند در این بازی هم گل نخورد
یــک رکورد بینظیر از خود در فوتبال ایران بهجا میگذارد .او
سیدمهدی رحمتی کاپیتان استقالل را تبدیل به ذخیره ثابت
کرده است .آبیپوشــان در اوج آمادگی هستند هرچند هفته
گذشته  2امتیاز در تبریز از دست دادند اما آبیپوشان اکنون
فوتبال با برنامهای ارایه میدهند و بازی زیبا و شناور این تیم
در کنار نتیجهگیری خوب باعث محبوبیت شفر نزد هواداران
شده و استقاللیها بیش از گذشته به تیمشان افتخار میکنند.
علی دایی کار سختی مقابل این استقالل آماده دارد .نکته
جالب اینکه نقص هر دو تیم نداشــتن گلزن تمامعیار اســت
و هر دو تیــم هم  27امتیاز دارند .اســتقالل برای ماندن در
رتبه چهارم تالش میکند ولی اگر در این بازی بازنده شــود
ممکن است شــاگردان دایی جانشین آنها شوند .نبرد این دو
تیم تهرانی برای رتبه چهارمی اســت .البته باید دید استقالل
میتواند مقابل تیم آقــای گل جهان رکورد گل نخوردنش را
جاودانه کند یا این تیم ســایپا اســت که در این بازی شرایط
را تغییر میدهد .محرومیت جبــاروف بزرگترین لطمه برای

حدیث دشت عشق

اســتقالل است و باید دید آبیپوشــان در غیاب او این مرتبه
چگونه بازی خواهند کرد .نارنجیپوشان سایپا هم از بدقولی
مدیران این باشگاه ناراحتی و گالیهمند هستند اما بعید است
در  ۹۰دقیقه بازی به مطالباتشــان فکر کنند.ســایپا در بازی
رفت یک بر صفر پیروز شد.
برنامه کامل مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر به این شرح
است:
پنجشنبه  21دی ماه 96
* پیکان تهران  -سپیدرود رشت (ورزشگاه شهدا شهر قدس-
ساعت )15
* نفت تهران  -تراکتورســازی تبریز( ورزشگاه تختی تهران-
ساعت )15
* استقالل خوزستان  -پدیده خراسان(ورزشگاه غدیر اهواز-
ساعت )15
جمعه  22دی ماه 96
* سپاهان  -ذوبآهن اصفهان(ورزشگاه نقش جهان اصفهان-
ساعت )15
* استقالل تهران  -سایپا تهران(ورزشگاه آزادی تهران -ساعت
)16:35
*صنعت نفت آبــادان -پارس جنوبی جم(ورزشــگاه تختی
آبادان -ساعت )17
*گسترش فوالد تبریز  -فوالد خوزستان (ورزشگاه بنیان دیزل
تبریز -ساعت )14:30
*سیاه جامگان مشــهد -پرسپولیس(ورزشگاه ثامن مشهد-
ساعت )14:30
جدول ردهبندی لیگ برتر  -جام خلیج فارس
تیم
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ناظم الشریعه در جمع  3مربی برتر فوتسال جهان

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی گفت :بعد از نایب قهرمانی جهان متاسفانه نهتنها تقدیری به عمل
نیامد ،بلکه کوچکترین تماسی هم از سوی مسئوالن ورزش با بنده و ملیپوشان گرفته نشد.
علیاشکانی اظهار داشت :پس از موفقیت در رقابتهای جهانی پاریس متاسفانه نهتنها تقدیری به عمل نیامد ،بلکه
میتوانم بگویم که کوچکترین تماسی هم از سوی مسئوالن ورزش با بنده و ملیپوشان کشتی فرنگی گرفته نشد .به
هرحال ،همه میدانند که ما با چه تیم جوانی به مسابقات جهانی رفته بودیم و دست پر برگردیم.
وی افزود :واقعا برای ما خیلی ســخت و شکننده بود که توجهی به موفقیت به دست آمده ،نشد .سالها بود که از
کشتی فرنگی خبری نبود و حتی آزادکاران بار ما را هم به دوش میکشیدند .ب ه هرحال درچندسال اخیر کشتی فرنگی
پیشرفت کرده و امسال هم نایب قهرمان جهان شدیم .هم من و هم فرنگیکاران وقتی دیدیم که بعد از چنین موفقیتی
توجهی به کشتی فرنگی نمیشود ،همگی سرخورده شدیم .متاسفانه اکثرا کشتی را فقط به رشته آزاد میبینند و به
فرنگی کاری ندارند .به خاطر همین است که همه میگویند کشتی موفق نبوده ،درحال 
ی که نایب قهرمانی جهان نتیجه
خوبی اســت .کشتی فرنگی و آزاد در کنار هم هســتند؛ پس باید به صورت عادالنه به این  ٢رشته نگاه کرد .از بحث
تبلیغاتی تا رسانهای و حتی تقدیر از ملیپوشان باید یکسان باشد.
اشــکانی در واکنش به تغییرات صورت گرفته در کشــتی فرنگی نیز خاطرنشــان کرد :متاسفانه هنوز هم دقیق
نمیدانیم که مســابقات پیشرو با چه قوانینی برگزار میشــود .اتحادیه جهانی کشتی اطالعرسانی خوبی نداشته و ما
ســردرگم هستیم .البته منتظر هســتیم تا داوران ما از کالسهای آموزشی اسلواکی برگردند تا به ما قوانین را انتقال
دهند.

اسامی بهترینهای فوتســال دنیا در سال ۲۰۱۷
اعالم شد .بهترین عنوان در میان گزینههای ایرانی
به سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی رسیده
است.
سایت «فوتســال پلنت» هر ســاله اقدام به انتخاب و
معرفی برترینهای فوتســال دنیا میکند .این سایت امسال
هم طبق روال معمول ابتدا  ۱۰کاندیدای فوتســال جهان را
در هر بخش معرفی و بعد از رایگیری ،برترین نفر را معرفی
کرده است.
ســیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتســال ایران در میان بهترین گزینههای سرمربیان ملی قرار داشت و در
نهایت عنوان سوم را از آن خود کرد .در این بخش خوزه لوپز اسپانیایی عنوان نخست را به دست آورد .تیم ملی فوتبال ایران
هم بعد از برزیل ،آرژانتین و اسپانیا چهارم شد و تیم زیر  ۲۰سال ایران در رده هفتم بهترین تیمهای ملی جهان قرار گرفت.
حسین طیبی ملی پوش ایرانی هم نفر پنجم بهترین بازیکن جهان را از آن خود کرد .ریکاردینیو از پرتغال توانست برای
چندمین بار پیاپی عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کند.علیرضا صمیمی و سپهر محمدی دو دروازه بان تیم ملی ایران هم
عناوین هفتم و هشــتم را به خود اختصاص دادند .فرانسیسکو آنتولین دروازه بان تیم ملی اسپانیا نفر اول شد .توحید لطفی
هم که جزو  ۱۰کاندیدای برترین بازیکن جوان قرار داشت ،بعد از بازیکنانی از اسپانیا ،برزیل و آرژانتین به عنوان ششم رسید.

رسوایی در انتخابات فدراسیون فوتبال عربستان

ریاست دادگر در تیراندازی باالخره رسمی شد

دیدهبان اخالق و قوانین فیفا از فدراسیون جهانی فوتبال خواست عضویت فدراسیون عربستان در فیفا را به
خاطر دخالت مقامات دولتی در انتخابات فوتبال این کشور تعلیق کند.
دیده بان اخالق و قوانین فیفا (فِرو) که به طور مســتقل از فدراســیون جهانی فوتبال فعالیت میکند و در زوریخ مستقر
اســت ،از دخالت نهادهای دولتی در انتخابات فدراســیون فوتبال عربستان خبر داده و بر لزوم تعلیق این فدراسیون در فیفا
تاکید کرده است تا فوتبال عربستان در آستانه شروع لیگ قهرمانان آسیا و همچنین مسابقات جام جهانی روسیه ،در شوک
بزرگی فرو برود.
دیدهبان اخالق و قوانین فیفا اعالم کرد« :تحقیقات یک ساله درباره انتخابات فدراسیون فوتبال عربستان نشان میدهد
که این انتخابات با قوانین و مقررات فیفا در تناقض بوده اســت .این انتخابات شــفافیت الزم را نداشته است .به عنوان مثال
مسئوالن بلندپایه کشور عربستان تالش کردهاند تا عادل عزت به جای احمد عید به عنوان رئیسفدراسیون فوتبال عربستان
انتخاب شود».
در ادامه این گزارش آمده است« :این مقامات بلندپایه شامل شاهزادگان و مسئوالن دولتی هستند که بر انتخابات تاثیر
گذاشــتهاند و یک باشــگاه محلی را از رای دادن محروم کردهاند .آنها همچنین به دیگر رایدهندگان دستور دادهاند به یک
س جدید فدراسیون فوتبال
کاندیدای خاص رای بدهند ».فِرو همچنین از فیفا خواسته است تا اتهامات را علیه عادل عزت رئی 
عربستان و حمایت رسمی کمیته ورزشی عربستان از وی در مقابل رقیبش را بررسی کند« :حمایتهای سیاسی و دولتی از
یک کاندیدا در انتخابات فدراسیون فوتبال «رسوایی» است و بر پروسه انتخابات تاثیر میگذارد .بنابراین فیفا باید اعالم کند
که این انتخابات تقلب بوده و باید مجددا برگزار شود».

سایت فدراسیون جهانی باالخره نام جدید رئیسفدراسیون تیراندازی ایران را ثبت کرد.
در حالی که چند ماه از انتخاب علی دادگر به عنوان رئیسفدراســیون تیراندازی ایران میگذرد ،تا ســه شنبه همچنان
فدراســیون جهانی سیدمهدی هاشمی را به عنوان رئیسفدراسیون ایران میشناخت .برکناری هاشمی با رای دیوان عدالت
اداری در یک سال اخیر حاشیههای زیادی را برای این رشته به وجود آورد .کار به جایی رسید که هاشمی اعتقاد داشت باید
بار دیگر به فدراسیون بازگردد و رئیسقانونی محسوبشود.
باالخره دیروز فدراســیون جهانی تیراندازی با توجه به نامه کمیته ملی المپیک ایران نام علی دادگر را به عنوان رئیس
فدراسیون ایران در سایت خود ثبت کرد .بدین ترتیب در آستانه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک حاشیههای فدراسیون
تیراندازی هم به پایان رسید و حضور دادگر هم در مجمع بدون حرف و حدیث خواهد بود.
پس از این اتفاق مهدی هاشمی رئیسسابق فدراسیون تیراندازی در نامهای به کیومرث هاشمی رئیسکمیته ملی المپیک
اظهار داشــت« :رئیسمحترم کمیته ملی المپیک آنچه در  ۲۰تیرماه  ۹۶برگزار شــد بنابر ماده  ۶اساسنامه فدراسیونهای
ورزشــی آماتوری مجمع فوقالعاده نبوده است .پس از آن نیز مجمع فدراســیون تیراندازی برابر تبصره  ۳ماده  ۵اساسنامه
تشکیل نشده است .کمیته ملی المپیک در یک نامه دوبار دروغ گفته است .در حالی که کمیته حکم شعبه سوم تجدید نظر
دیوان عدالت اداری در اعمال ماده  ۷۹آیین دادرسی دیوان را دریافت کرد پذیرفت و براساس آن در  ۹اوت  ۲۰۱۷نامه رسمی
به فدراسیون جهانی تیراندازی نوشت(پیوست است) و رئیسفدراسیون تیراندازی را بر اساس قانون معرفی کرد .پس از آن
نامه هیچ اتفاق حقوقی موثر دیگر روی نداده است که تغییری در شرایط ایجاد کند .این نیست جز اینکه کمیته المپیک زیر
بار فشار وزارت ورزش و جوانان برای مهندسی انتخابات فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک سر خم کرده است».

برگزاری سومین دیدار رقابتهای پلیآف در تهران و گرگان

مدعیان به دنبال صعود به نیمهنهایی لیگ بسکتبال
در سومین دیدار از سری رقابتهای پلیآف لیگ
برتر بســکتبال مدعیان به دنبال کسب سومین برد
پیاپی و صعود به نیمهنهایی هستند.
دیدار سوم از ســری رقابتهای مرحله پلیآف لیگ برتر
بسکتبال امروز (پنجشنبه) در گرگان و تهران برگزار میشود و
مدعیان به دنبال کسب سومین پیروزی و صعود به نیمهنهایی
لیگ هستند و از طرف دیگر حریفان آنها میخواهند امیدوار
بمانند و با استفاده از میزبانی شانس حضورشان در جمع چهار
تیم اول لیگ را حفظ کنند.
در دیدار سوم پلیآف که به صورت سه برد از پنج مسابقه
برگزار میشود دو شهر گرگان و تهران میزبان هستند .در گرگان
شهرداری این شهر میزبان پتروشیمی خواهد بود .ماهشهریها
در خانه دو پیروزی کسب کردند و حاال به عنوان مدافع عنوان
قهرمانی در یک قدمی صعود به نیمهنهایی قرار دارند.
یس آل گرگان نیز دیگر تیم گرگانی میزبان است که باید
برابر شهرداری تبریز پیکار کند .این نماینده گرگان هم در دو
بازی نخست خود باخته و حاال در خانه به دنبال جبران است
اما قطعا کار دشواری برابر حریف مدعیاش دارد.
در کنار دیدارهای شــمالی پایتخت نیز میزبان اســت و

دانشگاهآزاد و نیروی زمینی به دنبال متوقف کردن حریفانشان
هستند .در سالن حکیمیه دانشــگاهیهای بسکتبال میزبان
مهرامی هســتند که در دو مسابقه قبلی حریفش را شکست
دادهاســت .در ســالن آزادی نیز نیــروی زمینــی باید برابر
نفتآبادان پیکار کند و کار بسیار دشواری دارد.
با توجه به شرایط مسابقات به نظر میرسد که مدعیان در
بازی ســوم کار را تمام میکنند و به نیمهنهایی میرسند مگر
اینکه میزبانان این مســابقه خود را به رقابت برگردانند و ترمز
حریفان را بکشند.
مرحلــه نیمهنهایی لیگ برتر بیســت و نهم دی شــروع
میشود و برنده دیدار دانشگاه آزاد و مهرام با برنده پتروشیمی
و شهرداری گرگان رقابت میکند و برنده نفت آبادان و نیروی
زمینی با برنده دیدار شــهرداری تبریز و یسآل گرگان پیکار
خواهد کرد.
برنامه دیدارهای سوم به این شرح است:
* شهرداری گرگان ..................................پتروشیمی(ساعت )۱۶
* دانشگاهآزاد  ....................................................مهرام(ساعت )۱۶
* نیروی زمینی  ........................................نفتآبادان (ساعت )۱۶
* یسآل گرگان  ...............................شهرداری تبریز(ساعت )۱۸

شهيد محمود پسند در  11شهريور 1340
در يک خانواده مذهبي در روســتاي کوچکي
به نام ســياهکلرود از توابع شهر کالچاي ديده
به جهان گشــود .او دوران کودکي را در دامان
پرمهر پدر و مادري دلســوز ســپري نمود و از
کودکي نماز خواندن را فراگرفت.
محمود عالوه بر درس خواندن ،نيمي از روز
را به کمک پدر در کار کشاورزي ميشتافت .در
ســال چهارم دبيرستان بود که انقالب اسالمي
ايران به رهبري امام خميني(ره) شروع شد .او
با شــور و عالقه فراوان به فعاليت ضد رژيم اقدام نمود .واکنش سريع محمود و
نامساعد بودن جو سبب شد که وي يکماه از محل سکونت خود دور بماند.
از خصوصيات اخالقي وي بسيار مومن ،متين و باوقار بود .نسبت به تربيت
صحيح برادران کوچک خود بســيار حساســيت نشــان مي داد و در زندگي و
ســازندگي خانوادهاش بسیار کوشا بود .پس از اخذ ديپلم چون خود را حافظ و
پاسدار دستاوردهاي انقالب اسالمي میدانست .وی از شهرستان رودسر مشتاقانه
به جبهههای جنگ تحمیلی عازم شد .او دوماه و نيم در سوسنگرد ماند و پس از
چند روز به مرخصي آمد و مجددا ً با برادران راهي جبهه شد.
در آنجا رشادتهاي زيادي از خود نشان داد .براي بار دوم به جبهه کردستان
اعزام و اينبار در منطقه گيالنغرب در کوههاي شياکوه خدايش به فيض شهادت
نائل گرديد.
در نامههایش مینویسد:
خواهرم؛ زماني كه من جبهه هســتم ،برايم نامه ميدهي؛ نامه هايت بسيار
دلنشــين و دلگرمكننده است .هميشه با نامههايت روحيه ميگيرم .احسنت بر
شــما .در ادامه نامههایش مینویســد :خواهر اگر ما جبهه را گرم نگه ميداريم،
شــما پشت جبهه را بايد پاسداري كنيد؛ يعني با سالح حجاب و وقار و با درس
خواندنتان.

شعار علیه فدراسیون فوتبال
در جشن قهرمانی لیگ فوتسال

مس ســونگون ورزقان در آخرین دیدار هفته بیســت و ششم و
پایانی لیگ برتر فوتسال با  ۴گل شهروند ساری را از پیش رو برداشت
تا قهرمانی خود را جشن گیرد.
هفته بیســت و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال روز گذشته با برگزاری 8
دیدار به پایان رســید که تیم مس سونگون ورزقان که هفته گذشته قهرمانی
خودش را مسجل کرده بود در آخرین بازی با  ۴گل بر تیم شهروند ساری غلبه
کرد و کاپ قهرمانیاش را از دســتان وزیر ورزش دریافت کرد.شاگردان وحید
شمســایی در تیم تأسیســات دریایی هم بر فرشآراء غلبه کرد و با  ۵۹امتیاز
نایب قهرمان لیگ لقب گرفت .نتایج دیدارهای هفته بیســت و ششم و پایانی
لیگ برتر فوتسال به شرح زیر میباشد:
*هیئت فوتبال قم یک  ....................................................................مقاومت البرز یک
*مس سونگون  ........................................................................... ۴شهروند ساری صفر
*فرش آراء مشهد یک  .................................................................تأسیسات دریایی ۲
*مقاومت قرچک  .................................................................................. ۴ارژن شیراز ۲
*پارسیان شهر قدس  .......................................................... ۴آذرخش بندرعباس ۵
*حفاری اهواز  ...................................................................................... ۷گیتی پسند 3
*آتلیه طهران قم  ....................................................................... 4شهرداری ساوه 2
اما جشــن قهرمانی تیم مس حواشــی بســیاری نیز داشــت .بر اساس
اعــام خبرگزاری فــارس مهدی تــاج رئیسفدراســیون ،علی کفاشــیان
نایبرئیسفدراســیون و بسیاری از مســئوالنی که در سالن پورشریفی تبریز
حضور داشــتند از سوی هواداران هو شدند .هواداران حاضر در سالن همچنین
شــعارهایی علیه فدراسیون فوتبال سر دادند .از ســوی دیگر رسول خطیبی
سرمربی اســبق تراکتورسازی که در سالن حضور داشــت ،از سوی هواداران
تشویق شد.

جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال ایران

تیم

 .1مس سونگون

بازی برد تساوی باخت گلزده گلخورده
26

20

5

1

26

15

6

5

 .2تاسیسات دریایی

26

 .4حفاری اهواز

26

 .3گیتیپسند

 .5آتلیه طهران قم

26

 .7آذرخش بندرعباس

 .6فرشآرا

 .8مقاومت قرچک
 .9شهروند ساری

 .10شهرداری ساوه
 .11مقاومت البرز
 .12ارژن شیراز

 .13پارسیان شهر قدس
 .14هیئت فوتبال قم

26

19

12
11

11

2

10

4

5

10

7

26

10

5

26

7

9

26

7

7

26

5

5

26

26
26

26

9

8

7
2

5

8

11

108

44

93

63

30

64

7

68

-8

63

-2

106

60

62

60

4

14

70

3

16

60

4

20

16

65

71

6

12

66

94

11

10

تفاضل گل

68

71
90

61

56

81

60

98

42

64
40
29

-۲

امتیاز
65
59
51

46
40

38
35

-3

33

-20

28

30

-25

28

-38

20

77

-17

95

-53

24
10

برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال
یکشنبه  24دی 1396
ت مسجدسلیمان ................................................................صبای قم(ساعت )14
*نف 
*فجر سپاسی شیراز ..................................................ماشینسازیتبریز(ساعت )14
*ایران جوان بوشهر ..............................................................بادران تهران(ساعت )14
*آلومینیوم اراک ..............................................................مس رفسنجان(ساعت )14
*خونه به خونه  .......................................................................مس کرمان(ساعت )14
*گل گهرسیرجان ........................................................نساجی مازندران(ساعت )14
*راهآهن تهران ..............................................................برق جدید شیراز(ساعت )14
*شهرداری تبریز .........................................................شهرداری ماهشهر(ساعت )14
*ملوان انزلی ...........................................................................اکسین البرز(ساعت )14
تیم

 .1نفت مسجدسلیمان
 .3نساجی مازندران

18

 .5خونه به خونه

18

7

18

8

 .4برق جدید شیراز
 .6اکسین البرز

 .7فجر سپاسی
 .8مس کرمان

 .9ملوان انزلی

 .10مس رفسنجان

18

18

18

 .13آلومینیوم اراک

 .16شهرداری تبریز

 .17صبای قم

برنامه رقابتهای والیبال قهرمانی جهان در ایتالیا و بلغارستان اعالم شد و ایران رقبای خود را در دوره مقدماتی شناخت.
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از  19شهریور تا  8مهرماه  1397با حضور  24تیم به میزبانی دو
کشــور ایتالیا و بلغارستان برگزار میشود .تیم ملی ایران در گروه چهارم با بلغارستان ،لهستان ،کوبا ،فنالند و پورتوریکو قرار
دارد.برنامه مرحله اول مســابقات اعالم شد که ایران  12سپتامبر ( 21شهریور) در وارنا در نخستین گام مقابل پورتوریکو به
میدان میرود.برنامه بازیهای ایران به شرح زیر است:
* 21شهریور :ایران  .........................................................................................................................................................................پورتوریکو
* 22شهریور ایران  ..........................................................................................................................................................................بلغارستان
* 24شهریور:کوبا  ....................................................................................................................................................................................ایران
* 26شهریور:ایران  ..............................................................................................................................................................................لهستان
* 27شهریور:فنالند  .................................................................................................................................................................................ایران

18

18

 .14ماشینسازیتبریز

اعالم برنامه مرحله نخست مسابقات والیبال قهرمانی جهان

18

 .11شهرداری ماهشهر

 .15ایران جوان بوشهر

با نتیجه ســه بر یک شکســت دهند و دومین شکست بانک
ســرمایه در این فصل را رقم بزنند.شــاگردان محمد شعبان
خمســه که در هفته گذشته هم پیکان را سه بر صفر شکست
داده یودند از همان ابتدا هماهنگتر از بانکیها کار کردند و با
وجود باخت در ست دوم بازی را همچنان در دست گرفتند و
حتی آمدن فرهاد قائمی و محمد موســوی نیز برای بازگشت
مصطفی کارخانه و شــاگردانش به بازی کافی نبود.سایپا رده
ســومی ستهای بازی را با امتیازهای -۲۰ ،۱۹-۲۵ ،۲۳-۲۵

18

18

 .12گل گهرسیرجان

 .18راهآهن تهران

 ۲۶-۲۸ ،۲۵به ســود خود تمام کرد و ضمن جبران شکست
دور رفت برابر بانک سرمایه با یازده برد مجموع امتیازاتش را به
عدد سی و چهار رساند.بانک سرمایه هم با وجود این شکست
بــا چهارده برد و چهل و دو امتیــاز همچنان در صدر جدول
ایستاده است اما با نزدیکترین رقیبش تنها یک برد فاصله دارد.
از ساعت  ۱۷تیم والیبال شهرداری اردمیه در سالن غدیر
از خاتم اردکان میزبانی کرد و در ادامه روزهای بحرانیاش این
بار در خانه سه بر یک برابر حریف شکست خورد تا امیدهایش
برای صعود به پلی آف را کمرنگتر ببیند.شــاگردان ساسان
خداپرست ســتهای بازی را با امتیازهای ،۲۵-۲۳ ،۲۸-۳۰
 ۲۵-۲۱و  ۲۵-۲۲بــه خاتم واگذار کردند و با پنج برد و هفده
امتیاز به رده دهم سقوط کردند.
در دیگــر دیــدار همزمــان کالــه مازندران در ســالن
پیامبر اعظم میزبان رعد پدافند کاشان قعر جدولی بود که در
نهایت شاگردان بهروز عطایی موفق شدند در سه ست پیاپی
به برتری دست یابند.شاگردان بهروز عطایی ستهای بازی را
بــا امتیازهای  ۲۰-۲۵ ،۱۷-۲۵و  ۲۱-۲۵از آن خود کردند تا
با وجود یک بازی کمتر با هشت برد و بیست و شش امتیاز و
به دلیل معدل بهتر نسبت به شهرداری ورامین در رده پنجم
بایستند.

بازی برد مساوی
18

 .2بادران تهران

طوفان نارنجی پوشان سایپا با شکست بانک سرمایه

هاوش گنبد موفق به شکســت خودروسازان در
تهران شد تا جایگاه خود را در جدول رقابت های لیگ
برتر والیبال بهبود ببخشد.
هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با دیدار
تیمهای پیکان تهران با هاوش گنبد آغاز شــد که تیم تهرانی
در یک بازی پر افت و خیز با نتیجه ســه بر دو شکست خورد.
هاوش در ست های دوم ،سوم و پنجم با امتیازهای  ۲۵بر ،۲۱
 ۲۵بر  ۱۸و  ۱۷بر  ۱۵موفق به برتری شد تا شکست سنگینی
را به خودروسازان وارد کند.
در ادامه دیدار های هفته شــانزدهم لیــگ برتر والیبال
شهرداری تبریز ســه بر صفر برابر ساری  ۲۱به برتری رسید
تا ضمن تثبیت جایگاهشــان در رده دوم ،عمال صعودشان به
پلی آف را قطعی کنند.شــاگردان عادل بناکار ست های بازی
را با امتیاز های  ۲۵-۱۷ ،۲۵-۱۸و  ۲۵-۲۲به سود خود تمام
کردند تا با ســیزده برد و سه باخت امتیازاتشان را به عدد ۳۴
برسانند.
در دیگر دیدار که از ســاعت  ۱۶آغاز شد دو تیم شمس
تهران و شــهرداری ورامین در سالن فدراسیون والیبال رو در
روی هم قرار گرفتند که در پایان شــاگردان محمد ترکاشوند
موفق شــدند با نتیجه ســه بر یک برابر میزبان سختکوش به

سالح حجاب و وقار ،پاسداري كنيد
خواهرم؛ با ِ

جدول ردهبندی لیگ دسته اول -جام آزادگان

کمرنگ شدن امیدهای شهرداری ارومیه برای صعود به پلی آف لیگ برتر والیبال

برتری دست یابند.شمس ست های بازی را با امتیاز های -۲۳
 ۲۴-۲۶ ،۲۶-۲۴ ،۲۵و  ۲۳-۲۵بــه حریــف واگذار کرد تا با
شش برد و چهارده امتیاز در میانه پایین جدول بماند و شاید
رده هشتم را نیز در پایان هفته از دست بدهد.
در مهمترین دیدار هفته شــانزدهم از ساعت  ۱۷در خانه
والیبال و در حضور  ۲۰۰تماشــاگر تیم سایپا تهران به مصاف
بانک سرمایه صدرنشین لیگ رفت که در پایان نارنجی پوشان
دســت به کار بزرگی زدند و موفق شــدند صدرنشین لیگ را

به یاد شهید محمود پسند
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گلخورده تفاضل گل
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برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه  21دی1396
هفته  19جام خلیج فارس
*پیکان  .....................................................سپیدرود رشت(ساعت -15شبکه ورزش)
جمعه  22دی1396
هفته  19جام خلیج فارس
*سیاه جامگان ............................................پرسپولیس(ساعت  - 14:30شبکه سه)
*استقالل تهران  ...................................................سایپا(ساعت  - 16:35شبکه سه)
*سپاهان  ...........................................................ذوب آهن(ساعت -15شبکه ورزش)
*صنعت نفت آبادان  ..........................پارس جنوبی جم(ساعت -17شبکه ورزش)
خواندنی از ورزش ایران

*با تایید صالحیت  2کاندیدای دیگر ریاست فدراسیون بسکتبال تعداد
کاندیداها به  14نفر رسید .عصر روز گذشته صالحیت حسن میرزا آقا
بیک یکی دیگر از نامزدهای ریاست فدراسیون بسکتبال از سوی وزارت
ورزش تایید شد و حاال تعداد کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال
به 14نفر رسید.پیش از این هم خبر تایید صالحیت جواد داوری ،بازیکن
سابق تیم ملی منتشر شده بود .مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال
ساعت 10صبح روز شنبه 23دیماه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک
تهران برگزار میشود.
*فدراسیون کشتی ،اسماعیل پلوئی را به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد
جوانان منصوب کرد .پلویی از مربیان ســازنده کشــتی تهران است که تاکنون
شاگردان متعددی در تیمهای ملی داشته است.

