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«امید» گل زد ،امیدقهرمانی استقالل با تساوی محو شد

تراکتور سازی در دیداری جنجالی با  3گل مغلوب صبای قم شد تا دیگرشانسی برای قهرمانی نداشته باشد

وصال روحانی

برش

تــک گلی کــه امیــد ابراهیمی برابر گســترش
فــوالد به ثمــر رســاند ،بــه ســنت گلزنیهای
حســاس و امتیازآوری در این فصل اســتمرار
بخشــید 5 .گلــی کــه او تــا بــه حــال در لیــگ
شــانزدهم زده ،هیچ یک بیحاصل نمانده و
حداقل یــک و گاه تمامی  3امتیــاز را نصیب
اســتقالل کردهاســت .گلهــای پیروزیســاز
ابراهیمــی برابــر نفــت تهــران ،ذوب آهــن و
پیــکان بــوده و گلهــای تســاویبخش او نیــز
مقابل سیاهجامگان و همین گسترش فوالد.

عکس :سایت باشگاه استقالل

روز پنجشــنبه در ادامه هفته بیســت و ششــم لیگ
برتر فوتبال کشور ،استقالل تهران و ذوب آهن برابر
رقبای خود به نتایج مســاوی  1-1رسیدند .استقالل
که برای حفظ امیدهای اندک قهرمانیاش به برد
حتمــی در زمین گســترش فــوالد (ورزشــگاه بنیان
دیزل شــهر تبریز) نیاز داشــت ،نه تنهــا به هدفش
نرســید بلکه برای دقایقی انــدک ،کابوس باخت را
نیز با خود همراه دید .گل نخســت را گسترش روی
یک ضدحمله و توسط علیرضا نقیزاده در دقیقه
 74به ثمر رساند اما برتری میزبان چندان طوالنی
نشــد و در دقیقــه  80شــوت محکم پــای چپ امید
ابراهیمــی در پی ســانتری از خســرو حیــدری بر تور
دروازه گســترش نشســت و حاصل نهایی کار را 1-1
کــرد .در پایان مســابقهای که علیرضــا منصوریان،
ســرمربی استقالل به ســبب محرومیت آن را فقط
از روی ســکوها تعقیــب کرد ،دســتیار اول او محمد
خرمــگاه در کنفرانــس مطبوعاتــی مدعی شــد که
آبیهای تهرانی میتوانستند برنده مسابقه باشند
و این داور (رضا کرمانشاهی) بود که با سوتهایش
انــرژی آنها را گرفت .وی گفت :البته گســترش هم
هافبکهای خوبی دارد و همین مسأله ،کار ما را در
میانه میدان سختتر کرده بود.
هر چه بود ،تســاوی فــوق امیدهای اســتقالل
بــرای قهرمــان شــدن را بیــش از پیــش کمرنــگ
و حتــی محــو کــرد و ایــن تیــم را برای مســابقات
بعــدیاش تحــت فشــار روحــی بیشــتری قــرار
خواهــد داد و حاال تکلیف مقام دومی لیگ بیش
از پیــش بــه نتیجــه دیــدار رو در روی ایــن تیــم با
تراکتورســازی منــوط شــده اســت .ذوب آهن نیز
پنجشــنبه با اکتفا به تســاوی  1-1در دیدار خانگی
خــود با صنعــت نفــت ،امیــد تعقیبکنندگانش
بــرای درآوردن رتبه چهارم جدول از دســت این
تیــم و به تبع آن ،کســب یک ســهمیه آســیایی را
فزونــی بخشــید .در ایــن مســابقه که با اســتقبال
انــدک هــواداران در ورزشــگاه فوالدشــهر همــراه
شــد ،ابتــدا احســان پهلــوان در دقیقــه  52گل
نخســت را بــه ســود ذوبیهــا بــه ثمــر رســاند اما
صنعــت نفــت که برای ابقا در لیــگ برتر هنوز به
کســب امتیاز محتاج اســت ،با گل دقیقه  65امیر
زلیکانــی ،بــازی را  1-1مســاوی کرد و ایــن نتیجه

گلهای امتیازآور ابراهیمی

تــا پایان پابرجا ماند .مجتبی حســینی ،ســرمربی
ذوبیها در پایان این دیدار گفت تا وقتی آنها این
همه فرصتســوزی میکنند ،نباید انتظار کســب
نتیجهای بهتر را داشت .وی افزود« :انگار ما باید
در هــر بازی  10موقعیت گل به دســت بیاوریم تا
سرانجام یکی را گل کنیم».
 ëëقلعه نویی :اگرگل دوم صبا خطا نبود  ،مربیگری را
کنارمیگذارم
 4دیــدار پایانی این هفتــه دیروز(جمعه) برگزار
شــد .در یکــی از دیدارها ماشینســازی بــه مصاف
پدیده مشــهد رفــت .این دیدار با نتیجــه  2بر صفر
به ســود پدیده به پایان رســید .حســین زامهران که
در دقیقه  33به جای حسین مهربان مصدوم وارد
زمین شده بود در دقایق  73و  79گلهای تیمش را
به ثمر رساند .با این نتیجه ماشینسازی با  16امتیاز

کمالوند :استقالل  90دقیقه اسیر ما بود

فراز کمالوند نیز پس از تساوی تیمش مقابل استقالل اظهار داشت« :استقالل 90
دقیقه اسیر ما بود .استقاللیها دو توپ هم روی دروازه ما نیاوردند .هیچ تیمی حتی
در آسیا هم استقالل را اینگونه تحتفشار قرار نداده بود .تنها دلیلی که نتوانستیم
بازی را ببریم عملکرد باتیستا و کوروش ملکی بود .تا روزی که من در گسترش فوالد
باشم کوروش ملکی دیگر رنگ بازی را نخواهد دید ».کمالوند در خصوص درگیری
لفظیاش با علیرضا منصوریان گفت« :منصوریان دوست عزیز من است ،اما داد
و بیــداد زیادی انجــام میداد و من به فنایی ،ناظر داوری اعالم کردم که ســرمربی
استقالل مانع جریان بازی نشود و بحث ما نیز به خاطر همین مسأله بود».

در قعــر جــدول ردهبندی باقی مانــد و در فاصله 4
هفته مانده به پایان فصل ،یک گام دیگر به سقوط
نزدیکتر شد .پدیده هم با کسب پنجمین پیروزی
پیاپــی  34امتیــازی شــد و بــه رتبــه هشــتم جدول
صعود کرد.
دیدار دو تیم ســایپا و نفــت تهران با گل بوگدان
میلیــچ در دقیقــه  68با پیروزی شــاگردان حســین
فرکــی بــه پایــان رسید.ســایپا بــا ایــن پیــروزی 28
امتیــازی شــد و جایگاه ســیزدهمی خــود را تثبیت
کــرد .نفــت هم بــا گلی کــه دریافــت کرد بــه دلیل
تفاضل گل کمتر رتبه هفتمی خود را به پدیده داد.
در حســاسترین دیدار ،صبای قم و تراکتورســازی
در ورزشــگاه یادگار امام(ره) قم به مصاف یکدیگر
رفتند که در پایان نتیجهای دور از انتظار رقم خورد.
این دیدار با نتیجه  3بر صفر به ســود صبا به پایان

رسید .امید جهانبخش( 62و)90+4و میثم مجیدی
(-90+6پنالتی) در این بازی جنجالی ،گلزنی کردند.
در دقیقه  86سعید آقایی بازیکن تیم تراکتورسازی
با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد .کرار
جاسم نیز در دقیقه  90+5با دریافت کارت زرد دوم
از بازی اخراج شد .کرار جاسم بعد از اخراج از زمین
به سمت داور حمله کرد که بازیکنان تراکتورسازی
او را کنترل کردند .محمد نوری و محمد ایرانپوریان
او را بــه بیــرون از زمیــن بردنــد .پــس از ایــن اتفاق
هــواداران تراکتورســازی بخشــی از صندلیهــای
ورزشــگاه را شکســتند کــه نیــروی انتظامــی بــرای
برقراری امنیت وارد عمل شد.صبا  25امتیازی شد
و جــای ســیاهجامگان را در رتبــه چهاردهم جدول
گرفت تا به بقا در لیگ برتر امیدوار شــود .شاگردان
قلعهنویــی با  47امتیاز در رتبه ســوم جــدول باقی

منصوریان :آقای تاج ،دقت کن

علیرضا منصوریان که به دلیل محرومیت نتوانست در جریان دیدار پریروز استقالل برابر گسترش فوالد کنار
زمین بایســتد ،با اعتراض به نحوه قضاوت رضا کرمانشــاهی ،این داور را مسئول اصلی توقف تیمش و ثبت
تســاوی 1-1دانســت .او مدعی شد ضربه مدافع گسترش به پای علی قربانی پنالتی صد درصد بوده که داور
نادیده گرفته و افزود در  8-9مورد دیگر هم حق آبیها با تصمیمهای داور تضییع شده است .وی خطاب به
رئیس فدراســیون فوتبال گفت :آقای تاج! در روند تعیین داوران مسابقات لیگ دقت بیشتری داشته باش!
شــایان ذکر اســت که کرمانشــاهی دیروز پس از باال گرفتن انتقادها از وی گفت :مگر من اســرائیلی هستم که
استقاللیهااینهمهبهمنتوهینمیکنند؟ازفرطناراحتیپنجشنبهشباصالًخوابمنبرد.حسنکامرانیفر،
رئیسدپارتمانداوریهمگفتمنصوریانبایدپاسخگویاظهاراتفوقباشدوتبعاتآنرابپذیرد.

برگزاری نخستین دوره مسابقات <دوی پارس> در حضور نهاوندیان و سلطانیفر با حواشی جذاب

عکسها :خبرگزاریها

نخستین دوره مسابقه دو بینالمللی پارس در مسافتهای
 21 ،10و  42کیلومتر با حضور  200دونده از  40کشور خارجی
و  500دونده ایرانی در حالی از صبح دیروز از ورزشگاه آزادی
به سمت میدان آزادی و بالعکس برگزار شد که نهاوندیان،
رئیــس دفتر رئیس جمهوری و ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و
جوانان در محل آغاز مســابقه یعنی ورزشگاه آزادی حاضر
شــدند .این رقابتها با شــلیک تپانچه توسط سلطانیفر و
حضــور نهاوندیان ،به عنوان دونده افتخــاری در ابتدای این
مسابقهشروعشد.درپایاناینمسابقاتدرماده 10کیلومتر،
حســین کیهانی ،ملیپوش استقامتی کشورمان توانست به
عنوان قهرمانی دســت پیدا کنــد و بیرانونــد در جایگاه دوم
ایستاد .در ماده  21کیلومتر برزی از خراسان رضوی به مقام
قهرمانی رسید و چرخی و حسن شیرقوی هر دو از آذربایجان
شرقی در جایگاه دوم و سوم ایستادند و در ماده  42کیلومتر
همجعفرمرادیملیپوشالمپیکیکشورمانقهرمانشد.
جوایز10:کیلومتر -1:حسین کیهانی  -جایزه 1000دالری
 -2مرتضی بیرانوند  -جایــزه  700دالری  -3رحیم دیبایی
 جایــزه  500دالری 21 .کیلومتر -1:علی اکبر برزی  -جایزه 1500دالری -2صابر چرخی  -جایزه 1000دالری -3حسن
شیرقوی  -جایزه  500دالری 42 .کیلومتر -1:محمد جعفر
مرادی  -جایزه 3000دالری -2محمد فرجی  -جایزه2500
دالری -3احسان زینی وند  -جایزه 2000دالری
ëëپریساعربقهرمانرقابتزنانشد
مســابقه بینالمللی دوی پارس بانوان به مســافت 10
کیلومتر با حضور 187دونده ( 32دونده خارجی از  12کشور
و  155دونــده از ایــران) ســاعت  16دیروز با شــلیک تپانچه
توسط فریبا محمدیان ،معاون امور ورزش بانوان وزارت و
جوانان آغاز شــد .دوندگان مســیر  10کیلومتری را از مقابل
ســالن  12هــزار نفری و پیمــودن اطراف دریاچــه آزادی به
طور رفت و برگشــت آغاز کردند که در پایان پریســا عرب،
رکــورددار ایران موفق شــد با زمان  ۳۸دقیقــه و  ۱۹ثانیه از

حاشیه

ëëمحمد نهاوندیان ،رئیس دفتر رئیس جمهوری که به طور نمادین در این مسابقات شرکت کرده
بود،درتوئیتینوشت:باتوجهبهاینکهمشغلهکاریبسیاراستولیتاحدامکانسعیمیکنمکه
ورزشراانجامدهم.بایدسعیکنیمکهخودمانرابهجواناننزدیککنیم.
ëëمائوریوواالما،دونده 72سالهفنالندیکهدربیشاز 700ماراتندنیاحاضربود،دراینمسابقات
به دویدن پرداخت و از خط پایان نیز عبور کرد.
ëëبانوانیکهدراعتراضبهمســیرتعیینشــدهبهدریاچــهآزادینرفتند،دورمیــدانآزادیدویدندو
برخیازبانواننیزازحسنآبادبهسمتمیدانآزادیدویدندودرآنجابهتشویقدوندگانپرداختند.
ëëحضور دوقلوهای هلندی با کاله نارنجی و یک دونده ایرلندی که همسر و فرزندش را نیز به ایران
آوردهبود،ازنکاتجالباینمسابقاتبود.
ëëیک دونده  85ساله قزوینی که پیرترین دونده این رقابت محسوب میشد ،به دویدن کنار سایر
نفراتپرداخت.
ëëدر حالی که عنوان شده بود ورزشکاران امریکایی نیز در مسابقه شرکت خواهند کرد ،اما به دلیل
مشکالتصدورویزاهیچورزشکاریازاینکشورشرکتنکردهبود.
ëëدرمسابقهبانوان،بههرنفریکبستهشاملمقنعه،بلوزآستینبلندوشلواراهداکردندتاآنهابه
صورتمتحدالشکلرقابتکنند.
ëëدر حالی که پیشتر اعالم شــده بود در پوشش خبری مسابقه بانوان محدودیتی وجود ندارد اما
دیروزازورودعکاسانرسانههاازجملهعکاسروزنامهایرانجلوگیریشد.

خــط پایان بگذرد .بعــد از عرب ،زیمانتا زنــد به مقام دوم
رسید .زهرا رئیسی نیز از استان اصفهان به مقام سوم این
رقابتهادستیافت.
 ëëسلطانیفر :پیشرفتهایمان را به دنیا نشان می دهیم
مسعود سلطانیفر در افتتاحیه مسابقات دیروز با بیان
اینکه باید از برجام برای توسعه ورزش استفاده کرد ،گفت:
«بعــد از اجرای برجام شــرایط خوبی به وجــود آمده که ما
بتوانیم از ظرفیتهای بینالمللی ورزش و فدراسیونهای
جهانــی و همچنیــن ظرفیــت کشــورهای دیگــر اســتفاده
کنیــم .هــدف وزارت ورزش ،گســترش مطلــوب ارتباطات
بینالمللىباکشورهاىجهاندرزمینهرویدادهاىورزشى،
اعــزام ورزشــکاران و مربیــان ،تبــادل دانش فنــى برگزارى
دورههــاى داورى و آموزشــى و در نهایــت مــراودات مؤثــر

ورزشى در سطح جهان است».
وی با اشــاره به اینکه برگــزاری دو بینالمللی پارس
اتفاق خوبی اســت که فدراسیون جهانی به ایران واگذار
کــرد ،اظهــار داشــت« :ما برخــاف بعضی کشــورها که
سیاست خاصی درخصوص اتباع برخی کشورها اعمال
میکنند با توجه به امنیت پایدار و باثباتی که کشــورمان
دارد ،میزبــان همــه مــردم دنیــا از جمله ورزشــکاران و
گردشــگران و هر کســی که در هر عرصــهای با ما تعامل
دارد هســتیم .آمادهایم تا دســتاوردها و پیشــرفتهای
کشورمان را در عرصههای مختلف به دنیا نشان دهیم
و از طریق گسترش تعامالت ،هم دنیا را از ظرفیتهای
خودمــان منتفــع کنیــم و هــم بتوانیــم از ظرفیتهای
دیگراناستفادهکنیم».

ماندند و عمالً شــانس قهرمانی را از دســت دادند.
ســرمربی تراکتورســازی پــس از شکســت ســنگین
تیمــش برابر صبــا داور را مقصر اتفاقــات رخ داده
خوانــد .قلعه نویی گفت« :خواهشــم از کامرانیفر
(رئیس دپارتمان داوری) این است که فیلم بازی را
نگاه کند و اگر گل دوم صبا خطا نبود من مربیگری
را کنــار میگذارم ،شــرف ندارم اگر ایــن کار را نکنم
اما اگر خطا بود خواهشــاً دیگر بــه اکبریان قضاوت
ندهند».با این اوصاف ،پرســپولیس  59امتیازی در
صورت پیروزی مقابل ماشینسازی در دیدار خارج
از خانه هفته آینده و با توجه به اختالف  11امتیازی
بااستقاللمیتواندجشنقهرمانیخودرابرگزارکند.
در آخریــن بــازی ایــن هفتــه هــم از ســاعت 19
دیروز دو تیم فوالدخوزستان و سپاهان اصفهان در
ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند.

نحوه اهدای جام به پرسپولیس در صورت قهرمانی

هوشــنگ نصیرزاده عضو کمیته حقوقی فدراســیون فوتبال بــا اعالم این که به
علت نیاز نبودن به حضور او در این کمیته استعفا کرده است ،درباره شایع ه این
که بازی آخر پرسپولیس مقابل سیاهجامگان که باید در مشهد برگزار شود شاید
به تهران منتقل شــود ،گفت :میزبانی این بازی قطعاً در مشــهد برگزار خواهد
شــد مگر اینکه سیاهجامگان درخواســت کنند که محل میزبانی تغییر کند .وی
همچنین متذکر شد جام قهرمانی احتمالی پرسپولیس نیز طبق سنن فوتبال
در پایان همین دیدار به سرخهای تهرانی اهدا خواهد شد و نه زودتر از آن و در
دیدارهای قبلیاش.
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در جدیدتریــن جــدول تیمهــای ملــی برتــر فوتبــال
جهان که پنجشــنبه منتشــر شــد ،ایران به لطف دو برد
کوتاهتر از
اخیــرش برابــر قطــر و چیــن 5 ،پلــه صعــود کــرد و در
خبر
جای بیستوهشــتم دنیا مســتقر شــد .مردان کیروش
همچنان صاحب رتبه اول در آسیا هستند.
مجید جاللی ،سرمربی پیکان از دپارتمان داوری خواست به جای پرداختن به
اظهارات انتقادی مربیان ،به اشتباهات داوران تحت اداره خویش به طور جدی
رسیدگی کند.
مســعود شــجاعی هافبــک -مهاجــم ایرانــی پانیونیــوس در دیــدار برابــر
پاناتینایکوس که یک بر صفر شکست خوردند از داور اخطار گرفت و با احتساب
 10کارته شدن در این فصل ،دو بازی بعدی تیمش را از دست داد.
ســعید عزتاللهــی ،هافبــک ایرانی آنژی ماخاچکاال و ســایر نفــرات این تیم
روســی ،کمکــی  1/4میلیــون روبلــی را بــه خانوادههــای قربانیــان انفجارهــای
تروریستی اخیر در سیستم متروی شهر سنپترزبورگ اهدا کردند.
امید نورافکن ،هافبک استقالل که به دلیل اتفاقات رخ داده در بازی این تیم
مقابــل فــوالد از حضور در تمرینات آبیپوشــان منع شــده بود ،عصــر دیروز در
تمرین تیمش شرکت کرد.
نوزدهمین سالگرد درگذشت اسطوره فوتبال انزلی سیروس قایقران دیروز با
حضور گســترده مردم ،اهالی فوتبال و مسئوالن شهری و استانی بر سر مزار وی
برگزار شد.
کمیته مالی فدراســیون جهانی والیبال در نشســت اخیر خود تصویب کرد که
ســطح یک لیگ جهانی والیبال از ســال  2018با حضور  16تیم برگزار شــود تا با
افزایش بازاریابی ،امکان قرار گرفتن والیبال به ورزش دوم جهان بعد از فوتبال
فراهم شود.
فرانچسکو توتی ،ستاره تمام نشدنی تیم .آ اس .رم و اسطوره فوتبال ایتالیا با
در دست داشتن پالکاردی و با اعالم اینکه همه کودکان مثل بچههای او و بیگناه
هستند ،خواستار پایان یافتن جنگ در سوریه شد.
دیروز سردار آزمون و چند بازیکن روستوف در یک اقدام خیرخواهانه با حضور
توگو کردند.
در یک مدرسه فوتبال ویژه کودکان بیمار با آنها دیدار و گف 
خســرو حیــدری ،بهترین گلســاز اســتقالل در تاریخ لیــگ برتر در دیــدار برابر
گســترش فوالد دویســتمین بازی خود با پیراهن اســتقالل در لیگ برتر را پشت
سر گذاشت.
مسابقه تیمهای بانوان عراق و اردن دیروز برگزار شد و مهسا قربانی به عنوان
داور وسط و اکمل از مالزی و می سو پارک از کره جنوبی به عنوان کمک وی این
مسابقه را قضاوت کردند.
فرشــاد احمــدزاده ،هافبک تیم فوتبال پرســپولیس کــه در دیــدار برابر نفت
آبادان از ناحیه زانو آســیب دید و دیدار مقابل پیکان را از دســت داد ،نمیتواند
تیمش را در دیدار مقابل الریان قطر نیز همراهی کند.
با پیگیری مســتمر فدراســیون اســکواش ایران ،فدراســیون جهانی بهصورت
رسمی لباس مصوب بانوان اسکواش باز ایرانی را تأیید کرد.
دیــدار تیمهــای ایران و چیــن رکوردهای زیادی را از نظر داشــتن تماشــاگر در
انتخابــی جام جهانی شکســت .در همین راســتا عکســی از حضور تماشــاگران
ایرانی روی دیوارهای ورزشــگاه آزادی ،ســومین عکس برتــر هفته مجله «ورلد
ساکر» شد.
اتحادیه جهانی دوچرخ ه سواری آخرین رد ه بندی تیمها و رکابزنان بخش جاده
را منتشر کرد .در آخرین رد ه بندی اعالم شده در ماه آوریل ،در آسیا تیم قزاقستان
در رده اول این قاره ایستاده ،ایران و ژاپن نیز به ترتیب دوم و سوم هستند.
اتحادیه جهانی کشــتی ،ردهبنــدی برترین فرنگیکاران جهان در ماه گذشــته
میالدی را اعالم کرد که در این فهرســت اســامی هیچکدام از فرنگیکاران ایران
در میان  ۳نفر برتر اوزان مختلف دیده نمیشود.
به گزارش برخی نشــریات اســپانیا و براســاس ادعاهای مســئوالن شرکتی که
خورگــه منــدز ،مدیر برنامههــای کریس رونالدو رئیس آن اســت ،رئــال مادرید
در تابســتان پیش رو اقدام به فروش کریــس رونالدوی پرتغالی و کریم بنزمای
فرانســوی میکنــد تا با پول کالن حاصــل از آن ،ادین آزار بلژیکی را از چلســی و
پییــر امریک اوبامیانگ گابنــی را از دورتموند خریداری کند .طبق همین ادعا،
بنزما در ازای  60میلیون یورو پیراهن آ.ث .میالن ایتالیا را بر تن خواهد کرد.

