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حواشی المپیک «ریو» برای بهداد سلیمی و وزنهبرداری ایران تکرار شد

پایان حسرت قهرمانی در مسابقات جهانی وزنه برداری

برد ارزشمند پرسپولیس و استقالل

رستگاری در پایان نیم فصل

پیامهای تبریک  بابت قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری

برش

پــس از قهرمانــی تیــم ملــی وزنهبــرداری در
مســابقات جهانی رئیس جمهــوری ،معاون اول
رئیــس جمهوری و وزیر ورزش و جوانان در پیامی
این قهرمانی را تبریک گفتند.
حجتاالسالم حسن
روحانــی ،رئیــس
جمهــوری نیــز در
توئیتری آورده است:
«کســب غرورآفریــن
عنوان قهرمانی وزنهبــرداری  ۲۰۱۷مردان جهان

بــود بار دیگر هیــأت ژوری این وزنه را قبول
نکرد تا از کســب مدال دوضــرب بازماند و
بهعنوانی بهتر از پنجمی نرســد و از طرفی
سکوی دومیاش با  453کیلوگرم به مدال
برنز مجموع تبدیل شود .تاالخادزه با ثبت
رکورد  477کیلوگرم ،رکورد مجموع جهان
را که با 473کیلوگرم در اختیار خودش بود،
چهار کیلوگرم ارتقا داد .این وزنهبردار اهل

که برای نخستین بار بهدست آمد ،بر ملت ایران،
پهلوانــان بــا اخــاق و پرتالشمــان و مربیــان و
مدیران تیم ملی مبارک باد».
همچنیــن اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول
رئیس جمهــوری نیز در صفحه اینســتاگرام خود
نوشــت« :افتخارآفرینــی قهرمانــان تیــم ملــی
وزنهبــرداری کشــورمان و کســب مقــام قهرمانــی
جهــان در مســابقات آناهیــم امریــکا کــه موجب
شــادی و خوشــحالی مــردم ایران شــد ،بــار دیگر
شایســتگیهای جوانــان برومنــد ایــن ســرزمین

گرجستان در یک ضرب  220و در دوضرب
 257کیلوگــرم را ثبــت کــرد .در پایــان این
رقابت در مراســم اهدای مدال دسته فوق
سنگینوزنهبرداریقهرمانیجهان،بهداد
سلیمی با درآوردن مدالش اعتراض خود
را بــه رأی هیــأت ژوری نشــان داد .او پــس
از ایســتادن روی سکوی ســومی مسابقات
اعــام کرد« :با این شــرایط واقعاً وزنه زدن

قهرمانپرور را به اثبات رساند».
در پیام مســعود سلطانیفر ،وزیر ورزش نیز آمده
اســت« :در روز مبــارک میــاد حضــرت ختمــی
مرتبــت محمــد مصطفــی (ص) ،ورزش ایــران
مشــحون از افتخار بزرگی بدست پر توان فرزندان
برومند خود شــد .کســب عنوان تاریخی قهرمانی
مســابقات جهانــی وزنه بــرداری ،بر مــردم عزیز،
جامعــه بــزرگ ورزش ،پهلوانان و نامــداران تیم
ملی و مســئوالن و مربیان ســختکوش فدراسیون
مبارک باشد».

فایــده نــدارد .االن از لحاظ روحی شــرایط
خوبی ندارم اما باز هم باید فکر کنم .واقعاً
بد است ماهها زحمت میکشیم و آخرش
چنیناتفاقاتیمیافتد».
ســعید علی حســینی نیز پس از کسب
عنــوان نایــب قهرمانــی جهــان گفــت:
«روزهای سختی را گذراندم و امیدوارم این
مدال سکوی پرتابی برایم باشد».

با برگزاری مســابقات جهانی در امریکا
 83دوره از این مســابقات سپری شد و تیم
ملــی وزنهبــرداری در طــی این ســالها در
حسرت کســب این عنوان بود که با شرایط
ویژهای که این مســابقات داشت و غیبت 9
کشور ،آناهیم بهترین مکان برای شکستن
این طلسم به حساب میآمد که تیم ملی
موفق به این کار شد.

قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا و واکنشها نسبت به آن

استقالل به الهالل خورد ،پرسپولیس به تیم ژاوی

ویژه

وصال روحانـی


دختران
وزیر ورزش :کمک کنیم تا
به حق و جایگاه واقعی خود برسند

مســعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان سهشــنبه در دیدار با کارگردان و
تهیهکننــده فیلم «صفر تا ســکو» و همچنین شــهربانو منصوریان قهرمان
ووشــوی جهــان بــا تأکیــد بــه تأثیــر ایــن فیلــم در تقویــت اراده و اهتمــام
ورزشــکاران گفــت« :یکــی از مهمتریــن برنامههای اعالم شــده مــن برای
وزارت ورزش و جوانــان ایــن بود که کمک کنیــم ورزش بانوان و دختران ما
به حق و جایگاه واقعی خود برسند ».او افزود« :ورزش دختران ما بی دلیل
دچار یک ســری محرومیت و تنگنا است .با رعایت مسائل شرعی میشود
شــرایط حضور بانوان را در بســیاری از عرصهها و رشتههای ورزشی فراهم
کرد .خوشــبختانه از ابتدای دولت یازدهــم و بخصوص در این  14ماهی که
مسئول وزارت ورزش و جوانان هستم با خیزی که برداشتیم در چهار ،پنج
مــورد مجــوز حضور بانــوان باحجاب را در مســابقات بینالمللــی گرفتیم.
اولین رشــته بسکتبال بود و سپس اســکی روی آب ،سه گانه و سپک تاکرا از
این جمله هستند و این روند ادامه خواهد داشت».
سلطانیفر ادامه داد« :توجه به ورزش بانوان تأکیدی است که جناب رئیس
جمهــوری هم همواره داشــتند و در دو ،ســه دورهای که مــن را برای وزارت
ورزش به مجلس معرفی کردند به توسعه ورزش بانوان توصیه و سفارش
ویــژه داشــتند .البته االن هــم برای ورزش بانــوان باید فضاها و ســالنهای
بیشتری را اختصاص دهیم که به مرور این کار در حال انجام است».
وزیــر ورزش و جوانــان درخصوص فیلم «صفر تا ســکو» گفت« :این فیلم
یک روحیه نشــاط ،امید و شــادابی در جامعه تزریق مــی کند .تأکید رئیس
جمهوری در جلســات دولت به وزارتخانهها و دســتگاهها گسترش و حفظ
نشاط ،شادابی و امید در جامعه بوده است و به همه اعضای هیأت دولت
ایــن دســتور را دادند کــه با اســتفاده از همه ابــزار ممکن امید بــه زندگی را
تقویت کنند».

پاسخ خادم به نخست وزیر رژیم صهیونیستی

در پــی پیــام ویدئویــی نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی ،رئیــس
فدراســیون کشــتی ،پیامی را در پاســخ به وی منتشــر کرد .متن این
پاســخ به شــرح زیر اســت« :تعجب کردم از اینکه پس از ســالها
دشــمنی با ملت بزرگ ایران ،هنوز مردم ایران را نشناختهاید .این
درســت اســت که مردم ما به قهرمانان ملی خود عشق میورزند.
بــا پیروزیهــای آنهــا پیروز میشــوند و با شکســت آنها ،شکســت
میخورنــد اما یک چیز را فراموش نکنیــد؛ مردم ایران در ارتباط با
یک موضوع همدل و همفکر بوده و هستند و آن این است که شما
و همفکرانتان ،دشــمن بزرگ ســرزمین ایران هستید .ما مردمی
هســتیم که با تمام تفاوت افکار و ســلیقهها ،در زمان خود ،نشــان
دادهایم که در برابر دشــمن خاک ،ســرزمین و ملتمان ،یکپارچه
و در کنار یکدیگریم .هزاران علیرضا کریمی که در راه دفاع از خاک
و نامــوس ســرزمین ایــران جان خــود را تقدیــم کردهاند ،گــواه این
مدعاســت .گمــان نکنید کــه در این فضا ،آبی گلآلود اســت و قرار
است از آن ماهی برای خود صید کنید .همیشه به یاد داشته باشید
مــردم مــا از همه اقوام ،افــکار ،ادیان ،مذاهب و ســلیقهها در برابر
دشمن خود ،یک پیکر واحد هستند».

لیگ برتر

ایسنا

هشتادوسومیندورهمسابقاتوزنهبرداری
قهرمانیجهانصبحدیروز(چهارشنبه)در
امریکا به پایان رسید و تیم ملی وزنهبرداری
موفق شد با کسب  5مدال طال 3 ،نقره و 6
برنز به کار خود پایان دهد و برای نخستین
بار با 509امتیاز بر سکوی نخست قهرمانی
جهانبایستد.
تیم ملی با 8وزنهبردار در این مسابقات
حاضر شد و اهالی وزنهبرداری امید زیادی
بــه قهرمانــی در ایــن مســابقات داشــتند.
حضور نفــرات آمادهای همچون ســهراب
مرادی ،کیانوش رســتمی و بهداد سلیمی
امیدهــای ایران را بیشــتر میکرد از ســویی
بازگشــت ســعید علی حســینی و انگیزه او
بــرای حضور روی ســکو نیز موجب شــد تا
ایــران در ســنگین وزن شــانس خوبی برای
فتح سکوهای این دسته را داشته باشد.
کار تیــم ملــی بــا کیانــوش رســتمی در
وزن  85کیلوگــرم آغــاز شــد .او کــه پیش از
برگزاری مســابقات دچار مصدومیت شده
بــود نتوانســت وزنههــای انتخابــی را باالی
ســر ببرد .قهرمان المپیک ریو تنها در یک
ضرب و بــا مهار وزنــه  174کیلویی با مدال
نقره به کار خود پایان داد .در این دسته علی
میری هم در جایگاه هفتم ایستاد.
ســهراب مــرادی دیگــر وزنــه بــردار
کشورمان بود که در مسابقات جهانی روی
تخته آمد .قهرمان المپیک ریو در وزن94
کیلوگرم ۳نشان طالی مسابقات جهانی
را بــا شکســتن رکورد دوضــرب و مجموع
دنیا بهدســت آورد و بعد از  17سال رکورد
دنیــا را جابهجــا کرد .ایوب موســوی دیگر
وزنهبردار کشــورمان نیز در این دســته به
 2نشــان برنز دوضرب و مجموع دســت
پیدا کرد و ســوم شــد .صبح سهشنبه علی
هاشــمی و علیرضا ســلیمانی  2وزنهبردار
دیگر کشــورمان در دسته  105کیلوگرم روی
تختهرفتندکهعلیهاشمیتوانستعنوان
قهرمانی را کسب کند .او با کسب مدال طال
در یک ضرب و برنز در دوضرب در مجموع
قهرمانجهانشد.مدالهاشمینخستین
مدال مجموع ایران در دسته  ۱۰۵کیلوگرم
مســابقات جهانی به حساب میآمد .پس

از قهرمانــی هاشــمی فدراســیون جهانــی
به ایــن موضوع واکنش نشــان داد و عنوان
کــرد «ایــران در  ۱۰۵کیلوگــرم قهرمانی ای
نداشت که آن را هم بدست آورد ».علیرضا
سلیمانی دیگر نماینده ایران در این دسته
نفرهفتمجهانشد.
پــس از طــای شــیرین علی هاشــمی
نوبت به ســنگین وزن رسید .جایی که تیم
ملی دو نماینده قدرتمند به نامهای بهداد
سلیمیوسعیدعلیحسینیداشت،البته
این دو وزنه بردار یک رقیب سرســخت به
نام الشــا تاالخــادزه گرجســتانی را پیشرو
داشتند.درابتداجومسابقاتعلیحسینی
را گرفتــه بود و او نتوانســت در حرکات اول
و دوم یــک ضرب موفق باشــد امــا با مهار
وزنه  203کیلویی در حرکت سوم به رقابت
بازگشت .ســلیمی هم مانند همیشه یک
ضرب را مقتدرانه شروع کرد اما در نهایت
موفــق به مهار وزنــه  211کیلویی شــد تا در
پایــان حرکــت یــک ضرب مــدال نقــره به
ســلیمی و برنز به علی حســینی برسد .اما
تاالخادزه وزنه  220کیلوگرمی را باالی ســر
بــرد و در یــک ضــرب ضمن کســب مدال
طال ،رکــورد جهان را به میــزان  3کیلوگرم
ارتقا داد .در دو ضرب نیز علیحســینی در
نخستین حرکت وزنه  236کیلویی را مهار
کرد .سپس نوبت به بهداد با انگیزه رسید؛
ســلیمی برای نخســتین حرکت دوضرب
وزنه 241کیلویی را درخواست کرد که موفق
به مهــار آن هم شــد ،اما هیــأت ژوری این
حرکــت را قبول نکردنــد .وی برای دومین
حرکت وزنه را یک کیلوگــرم افزایش داد و
موفق به مهار وزنه  242کیلویی شــد .علی
حســینی در حرکــت دوم نیــز وزنــه 243
کیلوگرمــی را ثبــت کرد .وی برای ســومین
حرکت وزنه  251کیلوگرمی را درخواســت
کرد که در مهار آن موفق بود تا به مدال برنز
این حرکت برسد .علیحسینی در مجموع
با 454کیلوگرموکسبمدالنقرهبهکارش
پایــان داد .نوبت ســلیمی بود تــا رقابت را
جذابتر کنــد؛ وی در ســومین تالش وزنه
 252کیلوگرمــی را براحتی باالی ســر برد و
در حالی که  3چراغ ســفید از داوران گرفته
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قهرمانان آســیا دیــروز در شــهر کواالالمپور
مالــزی ،مقــر « »AFCانجــام شــد و چهــار
نماینــده ایــران همگروهیهــای خــود را در
لیگی که همچون همیشــه  32تیمی است
و نیمــی در غرب مبارزه میکنند و نیمی در
شــرق ،شــناختند .شاید ســختترین قرعه
را اســتقالل آورده باشــد که در گــروه چهارم
غرب آســیا هم بــا الهالل عربســتان ،نایب
قهرمــان دوره قبــل همگــروه شــده و هم با
العیــن امــارات و الریان قطــر و البته العین
ابتــدا بایــد در مرحله پلیآف از ســد ملکیه
بحریــن بگــذرد و در غیــر ایــن صــورت کار
آبیهــای تهرانــی کــه در فصــل جــاری کم
مشکل نداشــتهاند ،قدری آســانتر خواهد
شــد .پرســپولیس که فصــل پیش تــا نیمه
نهایــی پیــش رفــت ،در قیــاس بــا آن دوره
در دســته آســانتری افتاده اســت و الوصل
امــارات و الســد قطــر رقبــای قطعــیاش
هستند و برنده دیدار نمایندگان ازبکستان و
اردن هم روبهرویش میایستند .البته در این
جمع الســد با دربر داشــتن ژاوی اسپانیایی
و معــروف و همچنیــن مرتضــی پورعلــی
گنجی حریفی قدر برای ســرخهای تهرانی
خواهــد بــود .تراکتورســازی ،دیگــر نماینده
قطعــی ایران هم مقابل االهلی عربســتان
و الجزیره امارات کار آسانی نخواهد داشت
امــا قرعــهاش در قیاس اســتقالل آســانتر
است .ســرانجام به ذوب آهن میرسیم که
اگــر در مرحلــه پلیآف از ســد نماینده هند
بگــذرد ،بــا الوحده امــارات ،الرحیــل قطر و
لکوموتیــو ازبکســتان مصــاف خواهــد کرد.
ذوبیها جانشین نفت تهران شدهاند که به
ســبب مشکالت تشــکیالتی و مالی از سوی
فدراسیونفوتبالکشورمانکنارگذاشتهشد.
ëëبرنامههفتهنخست
شایان ذکر است که بازیهای پلیآف در
اواخر دی و اوایل بهمن ماه برگزار میشود
و مســابقات جــدول اصلــی از دهــه ســوم

بهمن به راه میافتد .در این راستا در هفته
نخســت و در روز  23بهمن تراکتورسازی با
االهلی عربستان پیکار میکند و ذوب آهن
در صورت عبــور از مرحله پلیآف ،در قطر
روبهروی تیم الرحیل این کشــور میایستد.
روز  24بهمــن نیــز پرســپولیس در تهــران
بــا برنــده مرحلــه پلــیآف ســتیز میکند و
استقالل به خانه الریان قطر میرود.
ëëشفر:اینباربهترظاهرمیشویم
دقایقی بعــد از شــکلگیری قرعههای
فــوق ،اظهار نظر در این خصوص از ســوی
اعضــا و نفرات چهار تیــم ایرانی حاضر در
عرصه یا پیشکسوتان آنها آغاز شد .وینفرد
شــفر ،ســرمربی آلمانــی اســتقالل گفــت:
بدیهی اســت کــه الهــال و العین امســال
هــم قدرتمند باشــند امــا ما نیز پیشــرفت
کردهایــم و میخواهیــم ایــن بــار نماینــده
موفقتــری بــرای فوتبــال ایران باشــیم .ما
دیگرنمیخواهیمنتایجیضعیفبگیریم.
ëëخوردبین:قاطعانهباالمیرویم
در همیــن حــال محمــود خوردبیــن،
سرپرســت کهنــهکار پرســپولیس نیــز دیروز
متذکر شــد که تیمش در گــروه خوبی افتاده
و ســختترین حریفش السد قطر است اما
سرخهاامیدواربهصعودیقاطعانههستند.
ëëگلمحمدی:نسبتبهآیندهامیدوارم
یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی
تراکتورسازی گفت تیمش در گروه دشواری
قــرار گرفته اســت ولی شــرایط ایــن تیم در
نیم فصل دوم با توجه به آزاد شــدن خرید
نفرات تازه برای آنان بهتر خواهد شــد .وی
افزود :امیدوارم که این بار سربلند شویم.
ëëآذری«:ذوب»بهفینالفکرمیکند
ســعید آذری ،مدیرعامــل ذوب آهــن
هم کــه تیمش امســال با وجود اســتخدام
امیر قلعهنویی نزول شــدیدی کرده است،
مدعیشدکهدرصورتتهیهامکاناتمورد
نظر وی و جذب بازیکنان مورد درخواست
ژنــرال« ،ذوب» میتواند فینالیســت آســیا
همبشود.

ëëایران-عربستان؛بازهمدرزمینهایبیطرف!
دیــروز در یــک واقعه منفی اعالم شــد که دیــدار نمایندگان ایران و عربســتان با
یکدیگر همچون دو فصل گذشته در زمینهای بیطرف برگزار خواهد شد .این در
حالی بود که کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چندی پیش حکم به برگزاری
این دیدارها در زمینهای دو طرف داده و هیأت رئیسه  AFCهم ظاهراًبر آن مهر
تأیید زده و فدراسیون فوتبال ایران نیز این را یک پیروزی بزرگ برای خود خوانده
بود .با این اوصاف ،اســتقالل تهران و تراکتورســازی تبریز که با تیمهای سعودی
همگروه شدهاند ،چه در دور رفت و چه برگشت در زمینهای بیطرف روبهروی
عربســتانیها میایســتند ولی پرســپولیس و ذوب آهن به این ســبب که اصالً با
تیمهای سعودی همگروه نشدهاند ،از این امر معافند و تمامی مسابقاتشان با
همگروهیها به طور رفت و برگشت و در زمینهای دو طرف انجام خواهد شد.
ویندرسور جان ،دبیرکل « »AFCدیروز گفت :تصمیمی که اخیراً اتخاذ شده بود،
تمامی تیمها را دربر میگیرد بجز تیمهای ایرانی و عربســتانی را .ما همیشــه به
شکلی عادالنه با مشکالت برخورد میکنیم!
ëëآصفی:بهاینرأیاعتراضمیکنیم
حمیدرضــا آصفی ،مشــاور بینالملل فدراســیون فوتبال ایران نیــز عصر دیروز
متذکر شــد تا زمانی که حکم مزبور به طور رســمی و کتبی به ایران اعالم نشــود،
آن را قطعــی تلقــی نخواهند کرد و تحت هر شــرایطی ایران بــه برگزاری مجدد
مســابقات در زمینهای بیطرف اعتراض خواهد کرد .وی افزود :معلوم بود که
ســعودیها با البیگری میخواهند حکم اخیر را لــوث و فضا را عوض کنند و ما
پیشتر هم گفته بودیم که بند مربوط به این موضوع دوپهلو است.

ëëگروهبندیها در غرب آسیا
گروه اول :الجزیره امارات ،تراکتورســازی تبریز ،االهلی عربســتان و برنده دیدار
نمایندگان قطر و ازبکستان
گــروه دوم :الرحیل قطر ،الوحده امارات ،لکوموتیو ازبکســتان و برنده مســابقه
ذوب آهن اصفهان و نماینده هند
گــروه ســوم :پرســپولیس تهــران ،الســد قطــر ،الوصــل امــارات و برنــده بــازی
نمایندگان ازبکستان و اردن
گــروه چهــارم :الهالل عربســتان ،اســتقالل تهــران ،الریــان قطر و برنــده دیدار
العین امارات با ملکیه بحرین.

پیروزی بایرن و بارسا و حذف اتلتیکو از لیگ قهرمانان

سهشــنبه شــب در هفته آخــر از مرحله
گروهــی فوتبــال لیــگ قهرمانــان اروپا،
اتلتیکو مادرید نایب قهرمان سالهای
 2014و  2016ایــن مســابقات ،پــس
از تســاوی  1-1بــا چلســی در لنــدن ،از
ادامــه پیکارهــا بازماند و به عنــوان تیم
ســوم گــروه ســوم رقابتهــا بــه «لیــگ

اروپــا» ارجاع شــد و رم و چلســی از این
گــروه باال رفتنــد .بایــرن مونیــخ و پاری
ســنژرمن در مونیــخ دیــدار کردنــد و
بایــرن به لطف دو گل تولیســو با نتیجه
 ،3-1برنــده شــد امــا ایــن امر نیــز مانع
ســرگروهی تیم فرانسوی نشــد و بایرن
بــا رتبــه دوم گــروه بــاال رفــت .در ســایر

دیدارهای جالب ،منچســتریونایتد 2-1
زسکا مســکو را برد« ،بارسلونای صعود
کرده» ،اسپورتینگ لیســبون را هم 2-0
شکســت داد و یوونتــوس بــا پیــروزی با
نتیجهای مشابه برابر المپیاکوس (تیم
کریــم انصاریفــرد) همــراه با بارســا از
گروه چهارم باال رفت.

هفتــه پانزدهــم رقابتهــای لیگ برتر ،سهشــنبه و روز گذشــته بــا برگزاری
هشــت دیدار برگزار شــد تا نیم فصل اول لیگ هفدهم به پایان برســد .هر
چند که دیدار معوقه پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از هفته هشتم ،روز
بیستم آذرماه برگزار خواهد شد.
در بازیهــای سهشــنبه ،اســتقالل خوزســتان یک بــر صفر در اهــواز و با گل
حســین بغالنــی ( )20از روی نقطــه پنالتی ،مغلوب صنعــت نفت آبادان
شد تا عبداهلل ویســی از سرمربیگری استقالل خوزستان کنارهگیری کند .در
دربی خودروســازان هم ،ســایپا با گل محمدرضا ســلیمانی ( ،)70پیکان را
شکســت داد تا ناکامیهای تیم مجید جاللی ادامه داشــته باشد اما پارس
جنوبی با پنالتی دقیقه  96حســین پورامینی ســیاه جامگان را شکست داد.
در بازیهای چهارشنبه ،بازی تراکتورسازی و فوالد با تساوی یک بر یک به
پایان رسید .صابر حردانی ( )66برای فوالد و محمدرضا مهدیزاده ()74
بازی را برای تراکتورســازی به تساوی کشــاند .در مشهد ،پدیده با نتیجه دو
بــر صفر و با گلهــای رضا خالقی فر ( )30و پیمــان بابایی ( )89بازی را به
میهمان خود گسترش فوالد واگذارکرد.
پرسپولیس که یک هفته زودتر و با یک بازی کمتر ،قهرمان نیم فصل شده
بود ،برابر ســپیدرود هم به برتری رســید تا رشــتیها سومین میزبان بازنده
هفته باشــند .در این دیدار که در ورزشــگاه ســردار جنگل رشت برگزار شد،
پرســپولیس بــا نتیجه یک بر صفر و با گل علــی علیپور ( )82که روی پاس
محســن مســلمان از ســمت چپ و با یک بغل پا به ثمر رساند ،برنده این
بازی شــد .ضمن اینکه علیرضا بیرانوند ،دروازهبان ملیپوش پرسپولیس
هــم در این دیدار عملکرد خوبی داشــت و چند بار مانع از گلزنی بازیکنان
ســپیدرود شــد .پرســپولیس با برد در بازی دیــروز خود  ۳۳امتیازی شــد تا
فاصله خود با پارس جنوبی را به  ۴امتیاز برســاند .در صورتی که شــاگردان
برانکــو بــازی بــا نفــت آبــادان را هم با پیروزی پشــت ســر بگذارنــد ،رکورد
امتیازگیری در نیم فصل اول را خواهند شکســت .در پایان این بازی ،علی
نظر محمدی سرمربی سپیدرود در رختکن از بازیکنانش خداحافظی کرد
و در صفحه اینســتاگرامش نیز نوشت «:حاللم کنید ،خداحافظ» حاال باید
دید با استعفای او موافقت میشود یا خیر.
در دیگر دیدار ،ذوبآهن  2بر صفر نفت طالییه را شکســت داد .اســتانلی
کیروش (  )78و مرتضی تبریزی ( )89برای ذوب آهن گل زدند.
اما در یکی از بازیهای حســاس هفته ،اســتقالل در ورزشگاه آزادی مقابل
ســپاهان قــرار گرفت و توانســت رقیــب نامدار خــود را با نتیجــه  3بر صفر
شکســت دهــد تا با یک برد شــیرین نیم فصــل را به پایان برســاند .وینفرد
شــفر در حالی تیمش را روانه میدان کرد که سجاد شهباززاده ،مهاجم این
تیــم کــه در ترکیــب اصلی نبود ،با حالــت قهر ورزشــگاه آزادی را ترک کرد
اما همتیمی او یعنی علی قربانی با یک شــوت دیدنی در دقیقه  4گل اول
بــازی را به ثمر رســاند تا هواداران اســتقالل بــه وجد بیاینــد .در ادامه و در
دقیقه  ،36ســرور جپاروف روی یک ضربه ایســتگاهی گل دوم اســتقالل را
بــه ثمر رســاند .نیمه دوم در حالی آغاز شــد که این بازیکن ازبکســتانی در
دقیقه  47با یک شــوت گل ســوم را زد که کمک داور در ابتدا آن را آفســاید
اعالم کرد اما علیرضا فغانی به درســتی تصمیم کمکش را برگرداند و گل
را صحیح اعالم کرد .ضمن اینکه ســید حســین حســینی ،دروازهبان جوان
اســتقالل هم بارها ضربــات بازیکنان حریف را مهار کرد و ســیوهای خوبی
داشــت تا این بازی با نتیجه  3بر صفر به ســود اســتقالل به پایان برســد و
آبیها با خوشحالی به تعطیالت بروند.

اخبار

دو طال و یک نقره
در وزنهبرداری معلولین جهان

نماینــدگان ایران در رقابتهای جهانی وزنهبــرداری معلولین به دو مدال طال
و یک نقره دســت یافتنــد .در رقابتهای وزنهبرداری معلولیــن که به میزبانی
مکزیکوســیتی در حال برگزاری اســت ،در رقابتهای دســته  72کیلوگرم ،نادر
مرادی با ثبت رکورد  209کیلوگرم به عنوان قهرمانی و نشــان طال دست یافت.
روحاهلل رســتمی دیگــر وزنهبردار ایران در رقابتهای این دســته بــا رکورد 208
کیلوگــرم نایب قهرمان شــد و نقــره گرفــت .در رقابتهای دســته  80کیلوگرم
نیــز مجید فرزیــن وزنه  227کیلوگرمی را با موفقیت باالی ســر بــرد و به عنوان
قهرمانی و نشــان طال دست یافت .علی حســینی ،کاپیتان تیم ملی در حرکت
سوم از مهار وزنه  211کیلویی بازماند و ششم شد.

تمدید قرارداد برانکو در اوایل هفته آینده

حمیدرضا گرشاســبی ،سرپرســت موقت پرســپولیس گفت تمدید
قــرارداد برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی کــروات این باشــگاه که مدتی
اســت پیرامــون آن گفتوگــو و تــاش ادامــه دارد ،اوایــل هفته بعد
(شنبه یا یکشنبه) صورت خواهد گرفت.

قهرمانی ایران در تورنمنت چهارجانبه فوتسال اصفهان

تورنمنت چهارجانبه بینالمللی فوتسال اصفهان دیروز پایان گرفت و تیم ملی
ایــران در بــازی آخر خود با پیــروزی قاطع  4-0برابر روســیه ،به عنوان قهرمانی
رســید و روسها را به ســکوی دوم تنزل داد .شــاگردان محمد ناظمالشریعه در
دو دیدار قبلی خود با جمهوری آذربایجان مساوی کرده و قزاقستان را شکست
داده بودند .گلهای مســابقه دیروز را مهدی جاوید (دو گل) ،علیرضا رفیعی و
محمد شجری برای تیم ملی به ثمر رساندند .در دیگر مسابقه روز چهارشنبه،
جمهوري آذربایجان و قزاقســتان  3-3مســاوی شــدند تا آذریها سوم شوند و
قها آخر.
قزا 

ایران قهرمان جام جهانی تکواندو

نمایندگان کشورمان موفق شدند عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره
مســابقات جام جهانی  ۲۰۱۷را به نام خود ثبت کنند .در پایان بیست و
یکمین دوره مسابقات جام جهانی 2017که با حضور 8تیم برتر جهان و
به مدت دو روز در «آبیجان» ساحل عاج برگزار شد ،در گروه مردان ایران
قهرمان شــد ،روسیه بر ســکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیمهای ساحل
عاج و کره جنوبی مشترکاً سکوی سومی را به خود اختصاص دادند.

