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ناظمالشریعه:این قهرمانی را
تقدیم به شهدای انقالب و مردم میکنیم
ســرمربی تیم ملی فوتســال گفت :در ابتدای مسابقات کادر فنی و همه
بازیکنان هم قســم شــدیم که از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کنیم و
خدا را شــاکرم که در جشــن پیروزی انقالب قهرمانی در آسیا بدست آمد و
شرمنده مردم ایران نشدیم.سید محمد ناظمالشریعه در مورد آخرین وضعیت
تیم ملی فوتســال بعد از قهرمانی در آســیا گفت :خدا را شکر که توانستیم
یک بار دیگر شــادی را بــه مردم ایران در روزی که جشــن پیروزی انقالب
اســامی را گرفته بودند ،تقدیم کنیم و شرمنده مردم عزیز ایران که همیشه
پشــتیبان و دعاگوی تیم ملی بودند نشدیم.وی در ادامه گفت :همانطور که
قب ً
ال گفته بودم بازیکنان تیم ملی قبل از مســابقات باهم همقسم شدند که از
عنوان قهرمانی خود در این مسابقات دفاع کنند که بهخوبی از عهده این کار
برآمدند و این قهرمانی را از صمیم قلب تقدیم به شهدای انقالب ،مردم عزیز
ایران میکنیم.سرمربی تیم ملی فوتسال گفت :همانطور که از قبل پیشبینی
کرده بودیم در این تورنمنت همه تیمها مدعی قهرمانی بودند تمام تیمها به
خصوص تایلند ،ژاپن ،ازبکســتان در این چند سال اخیر هزینههای هنگفتی
روی فوتســال خود داشتند و قبل از این مسابقات اگر نگاه کنیم میبینییم با
چه تیمهای مطرح دنیا بازیهای تدارکاتی داشتند خدا را شاکرم که کادر فنی
و بازیکنان تیم ملی بهگونهای عمل کردند که این مدعیان حرفی برای گفتن
در مقابل ایران نداشته باشند و بار دیگر قدرت فوتسال ایران را نشان دادند.
 4میلیون دالر جایزه تیم قهرمان در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراســیون فوتبال آســیا رقم جوایز خود را بــرای فصل جدید لیگ
قهرمانان آســیا باال برد .فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا از دیروز به صورت
رســمی آغاز شــد .ایران چهار نماینده در این رقابتها دارد و امیدوار اســت
که بعد از ســالها از بین تیمهای فوتبال استقالل ،پرسپولیس ،ذوب آهن و
تراکتور ســازی تیمی بتواند جام قهرمانی را باالی ســر ببرد هر چند که این
کار با توجه به هزینههای نجومی که باشگاههای عربی میکنند بسیار سخت
اســت .کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باال بردن انگیزه تیمهای شرکتکننده
تصمیم گرفت که رقم جوایز را باال ببرد تا جایی که تیم قهرمان عالوهبر حضور
در جام جهانی باشــگاهی مبلغ چهار میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد.
ن در حالی است که در سال قبل سه میلیون دالر به تیم قهرمان رسید .بر
ای 
اســاس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیمهایی که به یک هشتم نهایی راه
پیدا میکنند  ۱۰۰هزار دالر ،به یک چهارم  ۱۵۰هزار و نیمه نهایی  ۲۵۰هزار
دالر دریافت خواهند کرد.
کمتر از یک ماه دیگر تا فینال اللیگا
دیدار برگشــت اتلتیکو مادرید و بارســلونا در اللیگا که کمتر از یک ماه
دیگر برگزار میشود حکم یک فینال را خواهد داشت.بارسلونا یکشنبه شب
در هفته بیســت و ســوم اللیگا برابر ختافه بدون گل متوقف شد و فاصلهاش
با اتلتیکو مادرید ،تیم دوم جدول به هفت امتیاز رســید .این اتفاق اتلتیکو را
به ادامه اللیگا امیدوار کرد .نزدیکترین رقیب بارســلونا صدرنشین ،شنبه با
تک گل آنتوانگریزمان در ثانیه  ۳۹توانســت سه امتیاز بازی را کسب کند.
 ۱۵هفته به پایان رقابتهای اســپانیا باقی مانده اســت و هر اتفاقی ممکن
اســت رخ دهد .با این حال دیدار دو تیم در  ۴مارس ( ۱۴اسفند) به عبارتی
فینال اللیگا خواهد بود .این بازی از هفته بیست و هفتم و در نوکمپ برگزار
میشــود .اگر تا آن زمان فاصله دو تیم هفت امتیاز باقی بمانند آبی اناریها
با یک برد خیالشــان از قهرمانی راحت خواهد شد و در مقابل یک شکست
باعث میشود اللیگا حساستر دنبال شود.پیش از فینال اللیگا ،بارسلونا باید
بــه ترتیب به مصاف ایبار ،خیرونا و السپالماس برود .آبی اناریها روی کاغذ
شــانس بیشتری در پیروزی دارند .از طرفی اتلتیکو مادرید باید برابر اتلتیکو
بیلبائو ،سویا و لگانس قرار بگیرد .قرمز و سفیدپوشان دو دیدار سخت دارند.
هشتمین سرمربی در یک قدمی مشکیپوشان
به نظر میرســد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به زودی مجتبی حســینی
به عنوان ســرمربی جدید مشکیپوشــان معرفی خواهد شد .پس از شکست
مشکیپوشــان مقابل پیکان تهران در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر
فوتبال ،جام خلیجفارس ،رضا عنایتی از هدایت تیمش استعفا کرد ،استعفایی
کــه پس از یک روز مورد موافقت خانواده عباســی قرار گرفت تا نخســتین
تجربه ســرمربیگری آقای گل ادوار با شکســت روبهرو شــود.با وجود اینکه
عمر حضور تیم مشکیپوشان (ســیاهجامگان سابق) در لیگ برتر فوتبال به
سه ســال نمیرســد اما غالمرضا عنایتی پس از خطیبی ،رمضانی ،کاظمی،
عزیزی ،میثاقیان و البته علیرضا مرزبان ،هفتمین ســرمربی این تیم در لیگ
برتر بود .حاال با جدایی عنایتی باید منتظر هشــتمین ســرمربی یکی از دو
نماینده خراســان در لیگ برتر باشیم .ســرمربی که گفته میشود اگر اتفاق
لمحمدی خواهد
خاصی رخ ندهد ،مجتبی حســینی ،دستیار سابق یحیی گ 
بود .گفته میشود دلیل اصلی استعفای عنایتی ،ناراحتی وی از دخالت مدیران
مشکیپوشان در تصمیمات وی بودهاست .موضوعی که در جدال دور برگشت
مشکیپوشان و سپیدرود در مشهد هم به چشم آمد .علی عباسی ،مدیرعامل
باشگاه مشکیپوشان توصیههایی را به کادر فنی تیم منتقل میکرد ،هرچند
در نشست خبری گفته شد که این صحبتها در قالب پیشنهاد به کادر فنی
بوده و حاضرین روی نیمکت این پیشنهادات را به گوش عنایتی نرساندهاند .به
هر حال این رویه ادامه پیدا کرد و کار به جایی رســید که عنایتی ترجیح داد
پس از ایراداتی که به چینش تیمش در بازی با پیکان گرفتند ،اســتعفا دهد؛
استعفایی که خیلی زود با آن موافقت شد.
شفر:دیدار با الریان یک روز خاص برای ماست
ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل از دیدار نخست تیمش در فصل جدید
لیگ قهرمانان آســیا به عنوان بازی سخت یاد کرد و گفت :تالش میکنیم
ســه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.وینفرد شــفر در نشست خبری قبل از
دیدار با الریان قطر به خبرنگاران گفت :به خوبی از قدرت تیم حریف آگاهی
داریــم و میدانیم که در یک روز خاص بازی ســختی برابر این تیم خواهیم
داشت .سرمربی تیم فوتبال اســتقالل ادامه داد :بررسی خوبی در مورد تیم
الریان داشــتیم و شناخت خوبی از این تیم به دست آورده ایم .میدانیم که
بازی کردن در اولین دیدار همواره ســخت بوده اما تالش میکنیم سه امتیاز
این دیدار را از آن خود کنیم .وی افزود :الریان تیم خوبی اســت که در لیگ
قطر هواداران زیادی هم دارد .با اینحال باید بگویم ما تیم خوبی هســتیم و
بازیکنان روحیه بســیار خوبی دارند .ما برای برد بازی میکنیم نه چیز دیگر
مثل مساوی.شــفر در ادامه خاطرنشــان کرد :وقتی تیم من به داخل زمین
میرود برای سه امتیاز و کسب پیروزی است .با تمام قدرت به زمین میرویم
و امیدوارم نظم تاکتیکی را در طول  ۹۰دقیقه داشته باشیم تا بتوانیم برنده
از زمین خارج شویم.سرمربی تیم فوتبال استقالل خاطرنشان کرد :همانطور
کــه منتظری گفت ما بازیکنان جوان و باتجربهای در اســتقالل داریم .باید
ببینیم فردا چه اتفاقی میافتد .از حضور در لیگ قهرمانان آســیا خوشحالم.
این رقابتها ،بازیهای بسیار خاص و ویژهای است و انگیزه زیادی بازیکنان
دارند تا عملکرد خوبی ارائه دهند.
برانکو :اولین بازی سختترین بازی است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید اولین بازی همیشه سختترین
بازی اســت مخصوصا زمانی که شانس برد بیشــتری داشته باشی و در خانه
بازی کنی .برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری
پیش از بازی با نســف قارشی ازبکســتان در چارچوب مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا اظهار کرد :بازی کردن در لیگ قهرمانان آسیا یک افتخار بزرگ
اســت .من از اینکه امسال در لیگ قهرمانان مقابل هوادارانمان بازی خواهیم
کرد بسیار خوشحالم .از هواداران انتظار دارم مثل همیشه از ما حمایت کنند
چون آنها یار دوازدهم ما هستند.او ادامه داد :همیشه اولین بازی سختیهای
خاص خــود را دارد .تجربه به مــن ثابت کرده اگر در اولیــن بازی در خانه
بازی کنیم و شــانس برد بیشتری هم نسبت به حریف داشته باشیم آن بازی
ســختترین بازی شــما خواهد بود.ما چه در ایران و چه در خارج از ایران با
آمادگی کامل مقابل حریفان ظاهر میشویم و به دنبال پیروزی هستیم .تکرار
میکنم اولین بازی ،خیلی سخت ،سرنوشتساز و معموال غافلگیرکننده است.
طبیعی است که باید حواسمان جمع باشد و تمرکز کامل داشته باشیم.من به
بازیکنانم ایمان دارم آنها تواناییهایشان را ثابت کردهاند .آنها نشان دادند که
اگر بخواهیم میتوانیم در هر بازی برنده شویم.
سرمربی نسف قارشی:
میخواهیم از پرسپولیس امتیاز بگیریم
سرمربی تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان گفت :سعی میکنیم مقابل
پرســپولیس بازی خوب و بزرگی را انجام بدهیــم و حداقل امتیاز را بگیریم.
روزیگول بردیاف در نشســت خبــری پیش از بازی بیــن تیمهای فوتبال
نسف قارشی ازبکستان و پرســپولیس در ورزشگاه آزادی تهران گفت :سعی
میکنم مقابل پرسپولیس بازی خیلی خوب و بزرگی را انجام دهیم .میدانیم
پرسپولیس یکی از تیمهای خوب ایران است.سرمربی نسف قارشی ازبکستان
تصریح کرد :همانطور که میدانید در گروه بسیار سختی قرار گرفتیم .برایمان
افتخار است که مقابل تیمهای قوی بازی میکنیم .طبیعی هم هست که بازی
این تیمها را بشناسیم.وی افزود :تیم بسیار جوانی داریم و این بازی میتواند
کار سختی برایمان به همراه داشته باشد.بردیاف در پاسخ به این سؤال که در
بازی مقابل پرسپولیس دنبال چه نتیجهای هستید؟ گفت :همه میدانیم که
بازی سختی داریم .میرویم تا بازی زیبا انجام دهیم و بتوانیم حداقل امتیاز را
در ورزشگاه آزادی بگیریم.

پرسپولیس آماده شروع قدرتمند در آسیا
تقابل تکراری استقالل با ستارگان الریان قطر

سرویس ورزشی-
در ادامه دیدارهای هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا،
امروز تیمهای پرسپولیس و استقالل به مصاف نمایندگان
ازبکستان و قطر میروند.
فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا از دیروز(دوشنبه) با برگزاری
 4دیدار از گروههای  Aو  Bآغاز شد .در بازیهای دیروز ذوبآهن
و تراکتورســازی به عنوان نماینــدگان ایران به ترتیب به مصاف
الدوحیل قطر و االهلی عربســتان رفتنــد .در ادامه این رقابتها
هشت دیدار هم در گروههای  Cو  Dدر غرب آسیا  Eو  Fدر شرق
آسیا برگزار میشود.
در گروه  Cپرســپولیس ایران از ســاعت  17:15در تهران
به مصاف نســف قارشی ازبکســتان میرود .پرسپولیس در لیگ
برتر شــرایط خوبی دارد و  16امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم
صدرنشــین ایران است .آنها که با درخشش علی علیپور در خط
حمله روزهای خوبی را پشت سر میگذارند در آخرین دیدارشان
در لیگ برتر موفق شــدند با ســه گل از سد صنعت نفت آبادان
عبور کنند تا انتقام حذف شــدن از جامحذفی را هم از این تیم
گرفته باشند.
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ با اینکــه از نقل و انتقاالت نیم
فصــل نقل و انتقاالت محروم بوده اما بــا توجه به بازیکنانی که
در ابتدای فصل جذب کرده مشــکلی از لحاظ بازیکن ندارد .در
این دیدار ایگور پانادیچ دستیار برانکو ایوانکوویچ از نشستن روی
نیمکت پرسپولیس محروم است.
حریف پرسپولیس در نخســتین دیدار لیگ قهرمانان آسیا،
یعنی نسف قارشــی با پیروزی در بازی پلیآف توانست پا به این

رقابتها بگذارد .آنها با پیروزی قاطع  5بر یک مقابل الفیصلی اردن
توانستند به مرحله گروهی برسند .نسف قارشی در پایان لیگ برتر
ازبکســتان با  62امتیاز و پایینتر از لوکومتیو تاشکند در رده دوم
جدول ردهبندی قرار گرفت .در حال حاضر تیمهای ازبکستان در
تعطیالت پیش فصل به ســر میبرند .هدایت تیم ازبکستانی در
اختیار رزیکل بردیف است و از بازیکنان این تیم میتوان به جسور
حسنوف بازیکن ملیپوش و باتجرب ه این تیماشاره کرد .این دیدار

فدراسیون کشتی :پیشنهادمان را قبول نکند به جام جهانی آمریکا نمیرویم

را داورانی از کشــور کرهجنوبی قضــاوت میکنند .در دیگر دیدار
این گروه الوصل امارات از ساعت  18:45میزبان السد قطر است.
مصاف دشوار استقالل با الریان قطر
اما در گروه  Dرقابتهای لیگ قهرمانان آسیا استقالل ایران
قرار دارد .آبیپوشــان ایران باید در اولین دیدار خود از ســاعت
استقالل شفر که
 18:40در قطر به مصاف الریان این کشور بروند.
ِ
در این دیدار فرشید اسماعیلی بازیکن تاثیرگذارش را در اختیار

حدیث دشت عشق

به یاد فرمانده شهید حاج احمد کریمی

از توسل به حضرت زهرا
تا «إرب ًا إربا» شدن

(س)

ندارد در حالی پا به این دیدار میگذارد که در آخرین دیدارش در
لیگ برتر ایران توانست با سه گل سپیدرود رشت را شکست دهد
تا با روحیهای خوب به مصاف الریان برود .الریانیها که ســابقه
 6رویارویی با اســتقالل را دارند در ایــن دیدارها متحمل چهار
شکســت شدند و یک تســاوی و یک پیروزی هم کسب کردند.
آخرین دیدار این دو تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ســال
 2014با نتیجه  3بر یک به سود استقالل به پایان رسید.
الریــان در رقابتهای این فصل لیگ ســتارگان قطر با 35
امتیاز در رده ســوم قــرار دارد .این تیــم در آخرین دیدارش با
نتیجه  2بر صفر مغلوب الســد شــد تا با شکست به سراغ لیگ
قهرمانان آســیا بیاید .هدایت الریان در حــال حاضر در اختیار
میشل الدروپ اســت و بازیکنان باتجربهای مانند رودریگو تاباتا
و سباستین ســوریا در این تیم توپ میزنند .قضاوت این دیدار
برعهده داوران سریالنکایی است .در دیگر دیدار این گروه الهالل
عربســتان از ساعت  20:55میزبان العین امارات است .همچنین
برنامه دیدارهای گروههای  Eو  Fکه در شرق آسیا برگزار میشود
به شرح زیر است:
گروه :E
* چونبوک موتورز کرهجنوبی – کاشــیوا ریســول ژاپن ساعت
14:30
* تیانجین چوانجیان چین – کیچه ویتنام/ساعت 15:30
گروه :F
* ملبورن ویکتوری اســترالیا – اولســان هیوندای کرهجنوبی/
ساعت 12
*کاوازاکی ژاپن – شانگهای  SIPGچین  /ساعت 13:30

مهرام یا شهرداری تبریز؛ کدام تیم قهرمان لیگ بسکتبال میشود؟

نایب رئیس فدراســیون کشتی با بیان اینکه تعویق  7ماهه جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی ایران هیچ
توجیهی ندارد گفت :اگر اتحادیه جهانی با طرح فدراسیون کشتی موافقت نکند ،ما نیز در جام جهانی کشتی آزاد
آمریکا شرکت نمیکنیم.
حمید بنیتمیم در تازهترین صحبتهای خود اظهار داشت :اتحادیه جهانی دلیل تعویق جام جهانی کشتی فرنگی را فاصله
کم زمانی این رویداد با رقابتهای کشتی قهرمانی اروپا عنوان کرده و به همین علت اعالم کرده جام جهانی فرنگی را آذرماه
برگزار میکند .فکر میکنم به لحاظ فنی این تصمیمگیری درست باشد چرا که باید فاصله زمانی مناسب بین  2رویداد مهم
لحاظ شود .با برگزاری جام جهانی فرنگی نزدیک به جام جهانی آزاد میتوان این مشکل را حل کرد اما برگزاری آن در آذر ماه
هیچ توجیهی ندارد .وی با اشاره به مخالفت فدراسیون کشتی ایران با این موضوع گفت :اگر قرار باشد رقابتهای جام جهانی
کشتی فرنگی به آذرماه موکول شود ،تیمهای مختلف در بازیهای آسیایی و رقابتهای قهرمانی جهان که پیش از آذرماه است
شرکت کردهاند و دیگر انگیز ه کافی برای حضور قدرتمند در جام جهانی را ندارند که این امر به کاهش سطح کیفی مسابقات
خواهد انجامید.بنیتمیم درباره پیشنهاد فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر قرار است  18و 19
فروردین ماه یعنی  19روز قبل از تاریخ قبلی جام جهانی کشتی فرنگی ،رقابتهای جام جهانی آزاد در آمریکا برگزار شود ،بر
همین اساس ما به اتحادیه جهانی پیشنهاد دادیم رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی نیز دو روز قبل از جام جهانی آزاد برگزار
شــود چرا که اگر قرار بر همزمانی با رقابتهای کشــتی آزاد و فرنگی اروپا باشد ،پس جام جهانی آزاد نیز باید به خاطر فاصله
زمانی کم با رقابتهای اروپایی به تعویق بیفتد در غیر اینصورت ایران در جام جهانی آزاد به نشانه اعتراض شرکت نخواهد کرد.

آخرین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال امروز (سهشنبه) در تبریز برگزار میشود و مهرام و شهرداری تبریز
به دنبال کسب مقام قهرمانی هستند.
پس از چهار مســابقه نزدیک و جذاب حاال مهرام و شهرداری تبریز امروز آخرین رقابت خود در مسیر قهرمانی را برگزار
میکنند و برنده این دیدار قهرمان لیگ خواهد شد .دو تیم در دیدارهای خانگی به یک برد رسیدند و حاال تبریزیها میزبان
هستند و در خانه پذیرای حریف خود خواهند بود .برخالف یکی دو فصل قبل مرحله نیمهنهایی و نهایی این فصل از لیگ برتر
جذابیت بســیار زیادی داشت و حاال سالن شهید توانای تبریز اوج حساسیت و جذابیت را به خود خواهد دید .در نهایت این
ماراتن سنگین مهرام قهرمان خواهد شد یا شهرداری تبریز برای نخستینبار به این عنوان میرسد؟
مهرامیها با ترکیبی از بازیکنان جوان و دو خارجی توانمند برای رســیدن به فینال پتروشــیمی ،تیم پرمهره فصل را
شکســت دادند و تبریزیها نیز که تعداد بازیکنان با تجربه بیشتری دارند توانستند نفت آبادان دیگر مدعی فصل را مغلوب
کنند و به دیدار نهایی برســند .دو تیم در فینال دو بر دو شــدند و امروز از ســاعت  ۱۴:۳۰در آخرین مسابقه برای قهرمانی
تالش خواهند کرد.
آنطور که اعالم شده بازی قرار است در همان سالن شهید توانا که در دیدارهای گذشته انتقادهای زیادی به آن شده بود
برگزار شود اما احتمال دارد زمین دیدار پایانی تغییر کند و مسابقه در سالن صدرا برگزار شود.مهرام تا کنون شش قهرمانی
در لیگ برتر و یک قهرمانی در لیگ ملی دارد و به دنبال هفتمین قهرمانیاش است و تبریزیها نیز برای نخستینبار به فینال
رسیدهاند و در خانه به دنبال اولین قهرمانی خواهند بود.

اعالم چگونگی کسب سهمیه المپیک توکیو برای وزنهبرداران

قلم قرمز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روی نام سعید عبدولی

با اعالم دبیر فدراسیون وزنهبرداری نحوه کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰تغییر کرده است.
در حالی که در دورههای گذشــته سهمیه المپیک در رشته وزنهبرداری به صورت تیمی به کشورها اعطا میشد ،در این
دوره فدراسیون جهانی وزنهبرداری برای مبارزه با دوپینگ تصمیم جدیدی گرفته است.
برای المپیک  ۲۰۲۰هر وزنهبرداری باید هر سال در  ۲مسابقه بینالمللی شرکت کند تا در صورت کسب امتیازات الزم
سهمیه حضور در المپیک توکیو را به دست آورد .محسن بیرانوند ،دبیر فدراسیون وزنهبرداری در توضیح این ماجرا میگوید:
«این تصمیم فدراسیون جهانی در جهت مبارزه با دوپینگ است .پیش از این برخی کشورها برای برخی از وزنهبرداران خود
برنامههای ویژه غذایی و آمادهســازی در نظر میگرفتند و آن وزنهبردار در هیچ مســابقه رســمی تا قبل از المپیک شرکت
نمیکرد؛ اما در المپیک روی ســکو میرفت .این موضوع نشــان میداد که از مواد نیروزا اســتفاده شده و فدراسیون جهانی
وزنهبرداری برای مبارزه با دوپینگ که اخیرا در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته ،تصمیم دارد سهمیه المپیک را
از حالت تیمی به صورت انفرادی در بیاورد».
قبل از این امتیازاتی که یک تیم در  ۲دوره آخر مسابقات جهانی وزنه برداری میگرفت ،تعداد سهمیههای آن کشور را
مشــخص میکرد .در این سیستم کشورها این اختیار را داشتند که بر اساس تعداد سهمیهها هر وزنهبرداری که مدنظرشان
بود را به المپیک اعزام میکردند.
در سیســتم جدید وزنهبرداران مدعی هم باید حضور فعال در مسابقات قارهای و جهانی داشته باشند تا مجوز حضور در
المپیک را بگیرند .باید دید در سیســتم جدید فدراسیون جهانی هر کشور میتواند چند سهمیه به دست آورد ،در حالی که
پیش از این ســقف هر کشور برای تعداد ورزشــکاران در المپیک  ۶وزنهبردار بود .البته شنیده میشود قرار است از المپیک
 ۲۰۲۰اوزان وزنهبرداری هم محدود شود که این موضوع هنوز قطعی نشده است.

ملیپوش باتجربه کشتی فرنگی ایران از لیست تیم ملی خط خورد.
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن روزهای  28بهمن ماه تا  9اســفندماه در محل خانه کشتی عبداله موحد
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.طبق اعالم فدراسیون اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در
مسابقات بینالمللی اوکراین و رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان برگزار میشود ،به این شرح است 55* :کیلوگرم :رضا
خدری (البرز) محمدجواد فرازفاروجی (خراســان رضوی) رامین باستانی (تهران) * 60کیلوگرم :مهرداد مردانی (خوزستان)
شیرزاد بهشتی طال (تهران) میثم دلخانی (فارس) * 63کیلوگرم :محمد نوربخش (تهران) کرامت عبدولی (خوزستان) محسن
حاجی پور (مازندران) * 67کیلوگرم :محمد الیاســی -حسین اسدی (خوزســتان) علی ارسالن (مازندران) * 72کیلوگرم:
فرشــاد بلفکه (لرستان) مجید خلیلی (قزوین) مهدی زیدوند (خوزســتان) * 77کیلوگرم :محمدعلی گرایی (فارس) پژمان
پشــتام (تهران) برومند اصالن (مرکزی) * 82کیلوگرم :یوســف قادریان (البرز) عباس مهدی زاده (اصفهان) میالد خسروی
(لرستان) * 87کیلوگرم :حسین نوری (البرز) سامان عزیزی (کردستان) مهدی فالح (تهران) * 97کیلوگرم :مصطفی صالحی
زاده (خوزســتان) علی اکبر حیدری (قم) امیرحسین حسینی (مازندران) * 130کیلوگرم :بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب
قورهجیلی (تهران) پارسا نظری (خوزستان) بهنام شجعی (تهران).
نکته مهم و کلیدی در لیســت نفرات دعوت شــده عدم وجود نام سعید عبدولی است .این کشتی گیر باتجربه که اخیرا
در اردوهای تیم ملی غیبت داشت و در مصاحبهای اعالم کرد از نظر خودش نیاز نیست در تمامی مسابقات شرکت کند ،در
لیست جدید علیاشکانی جایی ندارد.
اشــکانی ســرمربی تیم ملی هم درباره غیبت عبدولی گفت :وقتی یک کشتی گیر شرایط حضور در اردو را ندارد ،دلیلی
نمیبینم که او را به اردو دعوت کنم.

هفته بیستوسوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال با انجام  4دیدار آغاز شد

زنده شدن امید صعود برای فجرسپاسی
هفته بیستوســوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته
اول عصر دیروز با انجام چهار دیدار در شهرهای مختلف
کشور آغاز شد.
در یکی از نخســتین بازیهای هفته بیستوســوم لیگ
دســته اول و در شیراز دو تیم بحران زده لیگ یک به مصاف
یکدیگر رفتند که در آخر مــس کرمان با نتیجه یک بر صفر
مقابل برق نوین شیراز به برتری رسید .تک گل مس کرمان را
احمد حسنزاده از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسانده است.
دو تیم که وضعیت نابسمانی را تجربه میکنند و در دو هفته
اخیر مربیان خود را تغییر دادهاند ،تا حدودی از صعود به لیگ
برتر نا امید شدهاند .البته رحمان رضایی و کمک اول او حمید
فرزانه ،هیچکدام روی نیمکت نبودند و روند بازی برابر بود که
در نهایت با تک گل مس روی ضربه ایستگاهی ،سه امتیاز به
کرمانیها رسید .مسیهای کرمان بعد از باخت سنگین مقابل
گل گهر با تغییر مدیرعامل و استعفای احمد نخعی؛ سرمربی
خود رو به رو شدهاند و از طرف دیگر رحمان رضایی به تازگی
سرمربیگری برق جدید شیراز را قبول کرده است و امید زیادی
به نجات دادن این تیم شیرازی دارد.
شهرداری تبریز یک  -مس رفسنجان۲
در دیگر بازی این هفته شهرداری تبریز و مس رفسنجان
به مصاف هم رفتند که در پایان مس توانســت با نتیجه  ۲بر
یک به پیروزی برسد .گلهای این بازی را برای مس رفسنجان
امیر خدامرادی ( )۴۲و جواد موالیی ( )۶۹به ثمر رساندند .تک
گل شهرداری را محسن ورزکار به اشتباه وارد دروازه تیم خود
کرد .با این نتیجه مس رفسنجان  ۳۶امتیازی شد و با یک پله
صعود به رده هفتم جدول رسید.
آلومینیوم  -۲ماشینسازی تبریز۲
تیم آلومینیوم اراک در شــرایطی که تــا دقایق پایانی با
 2گل از میهمــان خود عقب افتاده بود ،موفق شــد در کمال
شــگفتی بازی را به تساوی بکشد .در این دیدار و در شرایطی

نساجی مازندران ،در رده پنجم جدول قرار دارد و امید زیادی
بــرای صعود دوباره به لیگ برتر در خــود میبیند .ایرانجوان
بوشهر هم با  21امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار گفته است
و خطر سقوط این تیم را تهدید میکند.
ادامه برنامه هفته بیســت سوم لیگ دسته اول فوتبال به
این شرح است:
ﺳﻪشنبه  24بهمن 1396
*شهرداری ماهشهر ......................................................اکسین البرز
* ملوان انزلی .........................................................نساجی مازندران
* گل گهرسیرجان ...........................................................صبای قم
* راهآهن .........................................................................بادران تهران
ت مسجدسلیمان
* خونه به خونه ................................................نف 
 -تمام دیدارهای فوق ساعت  14برگزار میشود.

شاگردان قلعهنویی در  2دقیقه قافیه را باختند

شکست سنگین ذوبآهن
در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا
تیم فوتبال ذوبآهن که نخســتین نماینده ایران در رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا بود درحالی که نیمه اول را از حریف قطری برده بود در نیمه
دوم شکست سنگینی را پذیرا شد.
تیم فوتبال ذوبآهن از ســاعت  ۱۶:۴۵دیروز در چارچوب مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف تیم الدحیل رفت که این بازی با شکست  ۳بر یک
نماینده ایران به پایان رسید .کی روش استنلی ( )۱۳برای ذوبآهن گلزنی کرد .کریم
بودیافت( ۷۴و  )۷۶و یوسف المساکنی( )۸۴برای الدحیل گل زدند.
ذوبآهــن در نیمه اول عالوهبر گلی که به ثمر رســاند چند موقعیت دیگر هم
داشت که نتوانست از آن اســتفاده کند .رشید مظاهری دروازهبان ذوبآهن در این
نیمه ،یک موقعیت خوب تیم الدحیل را که روی ضربه کاشته به دست آمده بود ،دفع
کرد .مظاهری همچنین در وقتهای تلف شده نیمه اول موقعیت گلزنی خوبی را از
حریف گرفت .با شروع نیمه دوم ذوبآهن بازی تدافعی را در دستور کارش قرار داد
و تیم میزبان حمالت زیادی را روی دروازه نماینده ایران پی ریزی کرد و درحالی که
مدافعان ذوبآهن تا دقیقه  ۷۴مقاومت خوبی کرده بودند اما در دو دقیقه بازی برده
را باختند.ابتدا در دقیقه  ۷۴کریم بودیاف دفع ناقص رشــید مظاهری را به گل اول
تبدیل کرد و درحالی که ذوبیها هنوز به خود نیامده بودند همین بازیکن روی ارسال
یک ضربه کرنر و با ضربه ســر بدون اینکه مزاحمی داشته باشد برای بار دوم دروازه
مظاهــری را باز کرد.در ادامه ذوبآهن که در خط دفاعی بهم ریخته و بدون تمرکز
کار را دنبال میکرد در دقیقه  ۸۴بازهم دروازه خود را باز شده دید و این بار یوسف
المســاکنی بود که با ضربهای آرام گل سوم را به ثمر رساند .ترکیب ذوبآهن :رشید
مظاهری ،وحید محمدزاده ،خالد شفیعی ،میالد فخرالدینی ،حمید بوحمدان ،قاسم
حدادیفر ،محمدرضا حســینی ،مرتضی تبریــزی ( - 77مهدی رجبزاده) ،بختیار
رحمانی ( - 66ربیع عطایا) ،کیروش سوارس و جورجی گوسیانی.
برنامه دور رفت مسابقات نمایندگان فوتبال ایران
در لیگ قهرمانان آسیا 2018

سهشنبه  24بهمن 1396
گروه سوم( :پرسپولیس ...........................نسف قارشی ازبکستان ،ساعت )17:15
گروه چهارم( :الریان قطر ....................................................استقالل ،ساعت )18:40
دوشنبه  30بهمن 1396
گروه یک( :الغرافه قطر ...............................................تراکتورسازی ،ساعت )18:30
گروه دوم( :ذوبآهن ................................................لوکوموتیو تاشکند ،ساعت )16
سهشنبه یک اسفند 1396
گروه سوم( :السد قطر ...........................................................پرسپولیس ،ساعت )19
گروه چهارم( :استقالل .................................................الهالل عربستان ،ساعت )19
دوشنبه  14اسفند 1396
گروه یک( :الجزیره امارات .........................................تراکتورسازی ،ساعت )18:30
گروه دوم( :ذوبآهن .......................................................الوحده امارات ،ساعت )16
سهشنبه  15اسفند 1396
گروه سوم( :پرسپولیس............................................الوصل امارات ،ساعت )17:15
گروه چهارم( :العین امارات ................................................استقالل ،ساعت )18:50

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال
جمعه  4اسفند 1396
* مشکیپوشان .......................................................................سپاهان(ساعت )14:15
* گسترش فوالد ...............................................................................پیکان(ساعت )15
* نفت تهران ........................................................صنعت نفت آبادان(ساعت )15:30
* سپیدرود رشت ................................................................................سایپا(ساعت )16
شنبه  5اسفند 1396
* پارس جنوبیجم ......................................................تراکتورسازی (ساعت )15:30
* ذوب آهن .................................................................................پدیده(ساعت )15:30
*فوالد ..............................................................................................استقالل(ساعت )16
* پرسپولیس ........................................................استقالل خوزستان(ساعت )18:30

جدول ردهبندی لیگ برتر جام خلیج فارس

جدول ردهبندی لیگ دسته اول -جام آزادگان
تیم

 .1نفت مسجد سلیمان

13 22

 .3خونه به خونه

10 22

9

که ماشینســازی تبریز فاصله\ای با کســب پیروزی در این
مسابقه نداشت ،با  2گل دقایق پایانی شاگردان حامد بصیری
با یک امتیاز اراک را ترک کرد.این مسابقه عجیب تا دقیقه 95
با نتیجه  2بر صفر و با گلهای حسین قره داغی در دقیقه 5
و سعید مهری در دقیقه  87به سود تیم ماشینسازی پیگیری
میشــد ،که شاگردان حامد بصیری بازگشتی شگفتانگیز به
مســابقه داشتند و توانســتند با دو گل سجاد آقایی و حمید
غالمــی در دقایق  95و  96بازی را به تســاوی بکشــانند تا
دراماتیکتریــن بازی هفته رقم بخورد 3.امتیاز این مســابقه
میتوانست جهشــی عالی برای تیم ماشینسازی تبریز باشد

روزبهانی ،کیانوش رستمی دوم شده است؟
که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .طبق گفته فدراسیون بوکس
اوزان سنگین وزن شانس اول مدال ایران در بازیهای آسیایی
پیش رو هستند و به همین دلیل عازم بلغارستان میشوند ،اما
آیا احســان روزبهانی که بوکسور سنگین وزن تیم ملی است
نباید به جای تمرینات انفرادی در این تورنمنت شرکت کند؟
روزبهانی قصد دارد برای بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸در یک وزن
باالتــر فعالیت کند ،آیا نباید در این تورنمنت تدارکاتی اولین
تجربیات خود را در وزن جدید به دســت آورد؟ باید دید که
آیا روزبهانی در بوکس به یک کیانوش رستمی در وزنهبرداری
تبدیل شــده که برای خود و تیم ملی تعیین تکلیف میکند
یا اینکه کادر فنی و فدراســیون بوکس توان کنترل کردن او
را دارند .البته تفاوت این دو ورزشــکار هم بســیار زیاد است
چرا که رستمی قهرمان المپیک بوده اما روزبهانی حتی طالی
بازیهای آسیایی را هم ندارد.
با توجه به همه این مسائل ،امید میرود فدراسیون بوکس
برای اوزان سبک وزن تیم ملی نیز فکری کند .بوکس دنیا روز
به روز در حال پیشــرفت است و با منع اعزام سبک وزنهای
ایران به تورنمنتهای تدارکاتی ،نمیتوان از آنها انتظار مدال
در تورنمنتهای مهمتر را داشت.
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 .4نساجی مازندران

12 22
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 .6اکسین البرز

11 22
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 .7مس رفسنجان

 .8مس کرمان

10 22
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 .5فجر سپاسی

ولی با کسب تساوی دو تیم در کمرکش جدول باقی ماندند.
ایرانجوان صفر  -فجر سپاسی 1
در آخریــن دیدار دیــروز دو تیم ایران جوان بوشــهر و
فجرسپاسی شیراز در بوشهر به مصاف هم رفتند که این بازی
در پایان با نتیجه یک بر صفر به نفع فجر به پایان رســید .در
این بازی شــاگردان علی کالنتری با گل دقیقه  46شــاهین
مجیدی مقابل تیم بحرانزده ایرانجوان به برتری رســیدند تا
به روند صعودی خود در لیگ یک ادامه دهند .در حال حاضر
فجر سپاسی با یک بازی بیشتر نسبت به اکسین و با  39امتیاز
و به علت تفاضل ضعیفتر نســبت به خونــه به خونه بابل و

بازی برد تساوی باخت گلزده گلخورده تفاضل گل امتیاز
7

 .2بادران تهران

اعزام مبهم تیم ملی بوکس به بلغارستان

تیم ملی بوکــس ایران در صورتی به مســابقات
بلغارستان اعزام میشود که با حاشیههای زیادی رو به
رو است.
پس از انتخاب حســین ثوری به عنوان رئیس فدراسیون
بوکــس و ادامه فعالیــت اکبر احدی در تیم ملــی به عنوان
سرمربی ،خبرهای اعزام بوکســورها به مسابقات تدارکاتی و
البته بینالمللی بلغارستان در راستای باال رفتن سطح آمادگی
ملیپوشــان برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
جاکارتا شنیده شد .با حواشی زیادی که در رابطه با اعزام تیم
ملی بوکس به این تورنمنت وجود داشــت ،سرانجام این اعزام
به روز  ۲۸بهمن ماه موکول شد اما حواشی همچنان در اطراف
این تصمیم فدراسیون و کادر فنی وجود دارد.
یکی از اصلیترین حواشــی موجــود در این مورد ،تغییر
مداوم تصمیمات کادرفنی و فدراســیون بوکس پیش از اعزام
تیم ملی اســت .ابتدا قرار بود ملیپوشان سنگین وزن به این
تورنمنت اعزام شوند .سپس قرار شد یک یا دو تیم اعزام شوند
و حاال بار دیگر تصمیم فدراســیون و کادر فنی این است که
تنها اوزان سنگین به این تورنمنت اعزام شوند.
اگر از موضوع گفته شده بگذریم نکات دیگری وجود دارد

شــهید حاج احمد کریمــی ،متولد اول
فروردیــن  1340در قــم و فرمانــده گردان
حضرت معصومــه(س) ،از فرماندهانی بود که
به ســبب رشــادت و روحیه معنوی و رزمی
خاطراتی مانــدگار در ذهن همرزمان خویش
به جای گذارده اســت .شهید کریمی به همه
رزمنــدگان گردان بخصوص ســادات احترام
و عالقــه خاصی نشــان میداد ،نســبت به
مســائل غیراخالقی در جامعه حساسيت عجيبی داشت و به سادگی از کنار آن
نميگذشــت .به بچهها توصيه میکرد :همه شما مسئوليت داريد در مقابل هر
منکری ايستادگى کنيد .بعد از عملیات کربالی چهار ،حال و روز خوبی نداشت.
شب عملیات کربالی پنج با شهادت حضرت فاطمه(س) مصادف شده بود .حاج
احمد در ســنگر فرماندهی نشسته بود .در آن اوضاع و احوال که همه در تب و
مداح را گرفت .راضــیاش کرده بود تا برایش روضه
تاب عملیات بودند؛ ســراغ ّ
مداح میخواند و حاجیگریه میکرد .همان شب بیبی
حضرت زهرا(س) بخواندّ .
شهادتش را امضا کرد.همرزمانش در نقل خاطرهای از وی میگویند :شهید احمد
کریمی ،یک روز که در قبرستان قم قدم میزد؛ قبرش را نشان میدهد و بچهها
به او میگویند :قبرت خیلی کوچک اســت .با خنده میگوید :نه؛ این هم زیادی
است ،من ا ِرباً ا ِرباً خواهم شد و قطعه قطعه میشوم؛ و درست همان طور هم شد.
صبح روز  24دی ســال  65برای سرکشی به خط مقدم آمده بود که گلوله
توپ (یاخمپارهای) کنارش زمین خورد و بدنش قطعه قطعه شد ،قطعات پیکرش
را در کیسه کوچکی جمع کردند و در قبر کوچکی به خاک سپردند.

11 23
9 23

6
9

10 23

4

 .10برق جدید شیراز
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 02ذوبآهن
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* سالن کشــتی مهندس توفیق جهانبخت که قدمتی  60ســاله دارد و جنب ورزشگاه شهید شیرودی تهران
ی انجام شد برای
قرارگرفته اســت ،پس از انجام تعمیرات و بازسازی این ســاختمان که توسط فدراسیون کشت 
ی و پیشکســوتان مورد بهرهبرداری قرار گرفت .قرار است تمرین تیمهای ملی
استفاده تیمهای مختلف کشت 
ی پیشکسوتان ،کشتیهای ســنتی آقایان و بانوان و تیمهای ملی بانوان در این سالن برگزار شود.چندی
کشت 
پیش نیز با حکم رسول خادم ،رئیس فدراسیون کشتی ،علی رفوگر به عنوان مدیر جدید این سالن انتخاب شد.
* تیم ملی دوچرخهســواری معلوالن برای شــرکت در مسابقات قهرمانی آســیا بامداد روز چهارشنبه  ۲۵بهمن راهی مالزی
میشود.مهدی محمدی ،علیرضا قاسمی و بهرام سلیمانی دوچرخهسواران اعزامی به مالزی هستند که رقابت خود را از روز شنبه
 ۲۸بهمن در سه ماده تعقیبی انفرادی ،اسپرینت و یک کیلومتر در نیالی مالزی آغاز خواهند کرد و رقابتها تا روز دوشنبه ۳۰
بهمن ادامه خواهد داشت .مربیگری این تیم را علیرضا مکوندی برعهده دارد.
* ستاد عالی بازی های المپیک ،پارالمپیک ،آسیایی و پارآسیایی با حضور سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان ،سیدرضا
صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیک ،داورزنی معاون قهرمانی ،شــاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک،
محمود خســرویوفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک صبح دیروز تشکیل جلسه داد .مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و
جوانان پس از این جلسه با بیان این که دور نخست جلسات با فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آسیایی به پایان
رسیده و دور دوم آن آغاز شده است ،گفت :تصمیمگیری نهایی در خصوص رشتهها و افراد اعزامی به این مسابقات
تا پایان اسفند ماه انجام خواهد شد تا در  ۵ماه نخست سال با برگزاری اردوهای مختلف به آمادگی الزم برسیم.
* با اعالم فدراســیون بسکتبال امشب سرمربی تیم ملی بسکتبال معرفی خواهد شد و ملیپوشان از بیست و ششم وارد اردو
خواهند شــد.دور جدید تمرینات تیم ملی بســکتبال برای شرکت در دومین مرحله از مسابقات انتخابی جا م جهانی  ۲۰۱۹از
 ۲۶بهمن درمجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد .بازیکنان تیم ملی دراین اردو زیر نظر سرمربی و کادر فنی جدید
تمرینات خود را آغاز میکنند.مسعود قاسمی ،مدیر تیمهای ملی درباره برنامه ملیپوشان بیان کرد :کادر فنی و نفرات دعوت
شــده به تیم ملی بسکتبال سهشنبه شب بعد از فینال لیگ برتر مشــخص خواهند شد .به نظر میرسد با این شرایط مهران
حاتمی سرمربی تیم ملی نخواهد بود و فرد دیگری جایگزین او میشود.
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برنامه دیدارهای مرحله پلیآف لیگ برتر والیبال

چهارشنبه  25بهمن 1396
* پیکان تهران .............................................................شهرداری ورامین (ساعت )15
* خاتم اردکان ...................................................................................سایپا (ساعت )16
* کاله مازندران .......................................................شهرداری تبریز (ساعت )17:30
* هاوش گنبد کاووس ................................................بانک سرمایه (ساعت )17:30

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

سهشنبه  24بهمن 1396
لیگ قهرمانان آسیا
* پرسپولیس ..........................نسف قارشی ازبکستان(ساعت  – 17:15شبکه سه)
* الریان قطر  ............................................استقالل (ساعت  – 18:40شبکه ورزش)
لیگ قهرمانان اروپا
* بازل  .............................................منچسترسیتی (ساعت  – 23:15شبکه ورزش)
* یوونتوس  ........................................................تاتنهام (ساعت  – 23:15شبکه سه)
چهارشنبه  25بهمن 1396
پلی آف لیگ برتر والیبال
* پیکان  ..........................................شهرداری ورامین(ساعت  - 15شبکه ورزش)
* هاوش گنبد  ..................................بانک سرمایه(ساعت  - 17:30شبکه ورزش)
لیگ قهرمانان اروپا
* پورتو  ........................................................لیورپول(ساعت  - 23:15شبکه ورزش)
* رئال مادرید  ...................................پاری سن ژرمن (ساعت  - 23:15شبکه سه)

